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பாரதிதாச� நாடக�க - 3 

பாேவ�த� பாரதிதாச� 

மணிவாசக� பதி�பக�, 

55, ��கி� ெத�, ெச�ைன -600001 

�த� பதி�� 1991, உாிைம ெசறி! 

பதி�பாசிாிய� டா#ட� ச.ெம$ய�ப� 

விைல &. 15.00 

---------- 

உளட�க�உளட�க�உளட�க�உளட�க�    

1. க�க'( (நைக)*ைவ நாடக�) 

2. ெபா+ைம கட�,� ெபாி- (நைக)*ைவ நாடக�) 

3. இ�ப# கட/ (கா- 0க� நாடக�) 

-------------- 

பாரதிதாச� நாடக�கபாரதிதாச� நாடக�கபாரதிதாச� நாடக�கபாரதிதாச� நாடக�க::::    

1. 1. 1. 1. க�க��க�க��க�க��க�க��    ((((நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�))))    

 

�-)ேசாியி/ �த�யா� ெத� எ�பெதா�+. அ�ெத�வி� �ைனயி/ இ��ப- 

சி�கார �த�யா� 3(. சி�கார �த�யா� �-)ேசாியி/ உள பண#கார�களி/ 

ஒ�வ�; ெச/வா#6ளவ�: ந/ல பேராபகாாி7மாவா�. 

 

அ�த) சி�கார �த�யா� 38(#ெகதிாி/, ஒ� வாரமாக� த�ம� சி+�ெதா'ட� 

ப�த� கைத பா9 �9�ததி/ சி+� ெதா'ட� ப�த� கைதைய� 

-வ#கியி�#கிறா�. மீ'(�. 

 

த�ம,� அவ� சி�றாளாகிய சி�னா� எ�ற சி+ ைபய,� உ8கா��தி�#கி-

றா�க. 3திேயார�தி/ சா#ைக விாி�-� ேபா8(. அவ�க86 எதிாி/ ஒ� திைர 

விாி�-� ேபாட�ப89�#கிற-. அ� திைரயி/, சி+�ெதா'ட� ப�த� கைதயி/ 
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உள பிரதான க8ட�க சிலசி�திாி#க�ப8(ளன. கைத பா(வத�6 இைடயி/. 

கைதயி/ வ�� சி�திர�ைத அவ� ைகயி/ உள ேகாலா/ ம#க86# 

6றி�பி(வா�. 

 

த�மனி� இட- ைக ஒ�ேற இ� தாள�ைத7� பி9�-� ேபா8(# ெகா'9�#6�. 

வல- ைகதா� பட� கா8(கிறேத ப#க� தி/ உள சி�னா� ஒ�ைற� த�தி� த� 

;ராைவ மீ8(கிறா�. 

 

பிைளயா� ேதா�திர� �9�- வி8ட-. கைத ஆர�பமாக� ேபாகிற-. எதிாி/ சில� 

உ8கா��- ெகா'(� நி�+ ெகா'(� ஆவலாயி�#கிறா�க கைத ேக8க . 

 

த�ம�: (எதிாி/ உளவ�கைள ேநா#கி] 

"ெகா=ச� ெவ�திைல இ��தா 6(�க." 

 

பா#6� �ைகயிைல7ட� ெவ�றிைல உடேன ஏ�பாடாகிற-. 

வாயி� ேபா8(# 6த�பி அட#கி# ெகா?கிறா�. 

 

த�ம�: ேபா8டா த�;ைர! 

"தி�)ெச�கா8டா�69யி/ 

சி+�ெதா'ட� ப�த�- அ�த) 

சி+�ெதா'ட� ப�த� 

தி�ெவ'கா8( ந�ைகைய 

மண��ாி�தா�. 

 

க/யாண� ெச$த பி�ேன 

இ�வ�� @9 - அ�த 

இ�வ�� @9, 

கனமாக) சீராளைன� 

ெப�ெற(�தா�. 

 

சீராள� வயச/ேலா 

அ=சான !டேன - ந/ல 

அ=சான !டேன, 

ெத��பளி# @ட�திேல 
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ப9#கவ)சா�." 

 

சீராள�. பளி#@ட� ேபாவதாக எAத�ப89�#6� க8ட�ைத# ேகாலா/ 

6றி�பி(கிறா� த�ம�. 

 

ேக8பவ�களி/ ஒ�வ� ெசா/Bகிறா�. "அதாேன! ப9# கா89� ேபானா எ�னா 

ப'ற-!" 

 

ம�ெறா�வ�: உC, *�மா இ�! 

 

[இத�6 சி�கார �த�யா� ெவளிவ�- த� 38(# 6ற8 9/ நி�கிறா�; 

�த�யாாி� 6ழ�ைதயாகிய �8பரத,� �த�யா�ட� நி�+ கைதைய# 

கவனி#கிறா�.] 

 

த�ம� : "இ�ப9 இ�#கி�ற 

நாைளயிேல ப�த� 

நாைளயிேல ப�த� - அவ� 

ஈ9/லா அ�னதான� 

ெச$ய நிைன�தா�. 

அ�னதான� எ�+ ெசா/� 

சி+�ெதா'ட� ப�த� 

சி+�ெதா'ட� ப�த� - அவ� 

அ�ன#ெகா9 த�ைனேய 

நா89 வி8டா�." 

 

(த�ம� தி��பி� பா�#கிறா�. �த�யா� நி�பைத அறி�- அவாிட� 

ெசா/Bகிறா�.) 

 

ஒ�க காவ�கார� இ�பதா,�க ேபானா��க. நீ�க அவசரமா) ெச#6 மா�த 

அ,�பினி�க ேபால இ�#6ேத. 

 

"சி+�ெதா'ட� ப�த�. 

தின�ேதா+ ேமஅ�ன� 

ெபாசி�திடலானா� - அ9யா� 
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ெபாசி�திடலானா� 

சிவன9யா� @8ட� 

@8டமாக. 

 

இ�த� ைபயேன அ,�பி அவசரமாக அைழ)சிவர) ெசா/ ல8(�களா? - "@8ட� 

@8டமாக." 

 

�த�யா�. அவ,#6 இட� ெதாி7மா? த�ம� : ெதாி7�க - "@8ட� @8டமாக" 

 

�த�யா�: அ�ப9'ணா அ,�� நா� அவாரமா 6��சாமி �த�யா� 38(#6� 

ேபாகF�. 

 

த�ம� : ஓ( ைபயா 

"@8ட� @8டமாக 

H+ ேப�#6� தின� 

சி+�ெதா'ட� ப�த� - அ�த) 

சி+�ெதா'ட� ப�த� 

ேநாகாம/ அ�னமி8டா� 

சி+�ெதா'ட� ப�த�." 

 

�த�யா�: இ�ப�தானா அவ� ேபானா�? 

 

த�ம� : ஆமா�க - "சி+�ெதா'ட� ப�த�" 

 

�த�யா�: இ�ேக எ�னா ப'ணா�? 

 

த�ம�: ஒ��த� கி8ட ேபசிகி, இ��தா,�க. "சி+� ெதா'ட� ப�த�" 

(�8பரதைன ேநா#கி) பளி#@ட� ேபாகேல த�பி - "சி+�ெதா'ட� ப�த�" - 

"ேபாவாணா� இ'F ெசா�னா�க அ�பா?"... "சி+�ெதா'ட� ப�த�" 

 

�8பரத�: (த� தக�னாைர ேநா#கி) அ�பா ஒ�கைள இவ� சி+�ெதா'ட� ப�த� 

இ'றா�பா! எ�னி7� அ�ப9ேய ெசா/ றா�பா. ந�ப காவ#காரைன# @ட�பா. 
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�த�யா�: இ/ைலய�பா , பா8ைட) ேச��த ப6தி அ-. 

 

த�ம� : "ஆயிர� ேப�#6) 

சி+�ெதா'ட� ப�த� - அ�த) 

சி+�ெதா'ட� ப�த� 

அ,தின�� அ�ன� ேபா8டா� 

சி+�ெதா'ட� ப�த�." 

 

சி+�ெதா'ட� ப�த�. அ�ன#ெகா9ைய நா89, தின� ஆயிர� ேப�#6 

ெர'டாயிர� ேப�#6 அ�ன� ேபா8( வாரானா�. 

 

"இ�ப9 இ�#கி�ற 

நாைளயிேல ைகைல - ந/ல 

நாைளயிேல - ைகைல 

ஈச,� பா�வதி7� ேப*கி�றா�." 

 

ேக8பவ�களி/ ஒ�வ� : அ�ேக ைகலாச�தி�யா சாிதா� 

 

ம�ெறா�வ� : ைகலாச�திேல நட#6-? 

 

த�ம� : "எ�ன9 பா�வதிேய 

சி+�ெதா'ட� ப�த� - அ�த) 

சி+�ெதா'ட� ப�த� 

இ+மா��# ெகா'டா'9 

பா�வதிேய. 

 

அ�ன#ெகா9 நா89னா'9 

பா�வதிேய - அ9 

பா�வதிேய, 

அ- விவர� காணேவF� 

பா�வதிேய. 

 

ெப�ைம#6) ேசா+ேபா(� 

ேப�வழி7� உ'(." 
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ேக8ப 1: ஹ�6�. 

 

ேக8ப 2: "பி�ேன இ/ைலயா! 

சி�ன�தன� மைற�திட) 

ேசாறி(வ -'(. 

 

ேக8ப 1: உ'( உ'(. 

 

ேக8ப 2: ெசா) ேசா ேசா! 

 

த�ம� : 

"சி+�ெதா'ட� ப�தைன நா� 

ெதாி=சி வாேர� ெபா'ேண 

ெதாி=சி வாேர� ெபா'ேண - அவ,#6) 

சிவப#தி உ'டா எ�+ 

ெதாி=சி வாேர�..." 

 

ைபய,� �த�யாாி� காவ�காரனாகிய 6�ப,� கன ேவகமாக வ�கிறா�க. 

 

காவ�கார�: (த�மைன ேநா#கி) 

"ெரா�ப ேகாவி)சிகினாரா எசமா�?" எ�+ பய�ேதா( ேக8கிறா�. 

 

த�ம� : பி�ென�னா - ெதாி=சி வாேர� ெபா'ேண - நீதா� இ�ேகேய ெவ6 

ேநரமா$ ேபசி#கி, இ��-89ேய? - "ெதாி=சி வாேர� ெபா'ேண." 

 

காவ�கார�: நீ ெசா/��89ேயா? 

 

த�ம� : "எ�+ பா�வதியிட� 

ெசா/�வி8ேட சாமி" 

நா� ெசா/லேவ யி/ைலேய 

"ெசா/�வி8ேட சாமி 
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எA�- ேபானா� ெச�கா8 

டா� 69#ேக." 

 

காவ�கார�: ஏ- ஏ- ஒ�னா/ என#6 ெரா�ப� ெதா�தர!. இ�த எட�ேத !8(# 

ெகள��. 

 

த�ம� : "ெச�கா8 - டா�69#ேக" எ�னியா? 

ெச�கா8 - டா�69#ேக" 

 

[இத�6 எஜமா� வ�-வி(கிறா�. அவ� காவ� காரைன ேநா#கி# ேகாபமாக] 

ஏ'டா எ�ேபா ேபாேன? இ�ேநர� எ�னா ப'ேண? 

 

காவ�கார� : ேநரா ேபாயி ேநரா வ�ேத,�க. 

 

த�ம� : "ெச�கா8டா�69#ேக." 

 

�த�யா�: நீ பிரேயாஜனமி/ேல. ேவற எ�கியாவ- ேவைல பா��-# ெகா'( 

ேபா$வி(. 

 

த�ம� : "ெச�கா8 டா�69#ேக. 

டா�69#ேக" 

 

காவ�கார�: இவைன� பா��க. நீ�க ஏேமேல ேகாவி)சி கிாி�கி'F. எ�ைன# 

ேக� ப'றா,�க. 

 

உடேன த�ம� ஜன�கைள� பா��- உ�#கமாக 

"சிவன9யா� ேபாேல அவ� உ�ெவ(�தா�." எ�+ அ9ைய �9#கிறா�. 

 

[எஜமா� உேள ேபா$வி(கிறா�. காவ�கார# 6�பேனா. �த�யா� 389� 

6ற89/ ேபா89�#6� விசி�பலைக யி/ உ8கா�கிறா�. அ)சமய� 6��சாமி 

�த�யா� காாி/ ஏறி#ெகா'( அKவழியாக� ேபாகிறா�. 6��சாமி �த�யாைர� 

ேத9#ெகா'( சி�கார �த�யா� இ�ேபா- அவசரமாக� ேபாகிறா� எ�ப- 

த�ம,#6 நிைன வி�#கிற-. சி�கார �த�யா� உேள உ(�-கிறா�. அவ� 
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ெவளிேய வ�த-� காவ�கார� ேம/ ேகா L89விட� த�ம� தி8ட� 

ேபா89�#கிறா�. அத�6) சிச�கார �த� யா� ெவளியி/ வ�வத�6, 

காவ�காரைன அ�கி/லாம/ அ,�ப ஒ� ேயாசைன ெச$தா�.] 

 

"ஆைரயா காவ�காரேர" எ�றா� ; காவ�கார� "ஏ�" எ�றா�. 

 

த�ம� : அேதா ��- @��8(8(� ேபாறா� ஒ�கேள. 

 

(இைத# ேக8(# காவ�கார� ேபாகிறா� ; அ)சமய� சி�கார �த�யா� உ(�-# 

ெகா'( ெவளியி/ வ�கிறா�.) 

 

த�ம� : சி+�ெதா'ட� ப�த� 38(� 

ெத�வி/ வ�தா� - சாமி 

ெத�வி/ வ�தா� 

ச�தன ந�ைக எ�,� 

தாதி க'டா. 

 

�த�யாைர ேநா#கி, 

நீ�க 6��சாமி �த�யாைர� ேத9� ேபாவதாயி��தா பயண�ைத நி+�த 

ேவ'9ய-தா,�க. 

 

சி�கார � : ஏ�? 

 

த�ம� : அ!� இ�பதா� காாி/ இ�ப9� ேபானா��க. 

 

�த�யா�: ஐேய அ�ப9யா! ந/லதா� ேபா)சி நீ ெசா�ன-. எ�ேக காவ�கார�? 

 

த�ம�: இ�ேகதா� இ��தா��க. நா� ெசா�ேன�. "6��சாமி �த�யா� இேதா 

காாி/ ேபாரா+. எஜமா�கி8ேட ெசா/ைலயா" இ'F. அவ� ெசா�னா��க 

ந+#கி'F. "ேபா$ ஏமா�-8( வர8(ேம" இ'F. எA�- இ�ப�தா� 

எ�கிேயா ேபானா��க. நா� ெசா�ேன� இ'F, அவ�கி8ேட ெசா/�� 

�டாதீ�க. 
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�த�யா�: நீ ந�ப 38(#6 காவ/காரனாக இ�#றியா? 

 

த�ம� : சாி�க, அவ� அ9�பா��க. 

 

�த�யா� : அவ� ெகட#றா�, நா� பா��-# ெகாகிேற�. 

 

த�ம� : சாி�க. 

'ச�தன ந�ைக எ�,� 

தாதி க'டா 

தாதி க'டா - சாமிைய� 

தய! ெச$ேத உள 

வா� ெம�றா. 

 

[�த�யா� உேள ேபாகிறா�. காவ�கார� வ�கிறா�. த�ம� ெவ6 உ�#கமாக� 

பாட ஆர�பி#கிறா�.] 

 

"ஓ9, ெவ'கா8( ந�ைக7� 

ஓ9வ�தா அ�ேக - அவ 

ஓ9வ�தா அ�ேக 

விA�- பணி�தா சாமி தி�வ9யி/ 

 

காவ�கார� : (ேகாபமாக) எ�கடா ��- @�பி8டா'ணிேய? 

 

த�ம�: "அ�ன �'ண ேவFெம�ற 

அ9யி/ 3N�தா ள�ைம - அவ� 

அ9யி/ 3N�தா ள�ைம 

ேசா+தி�ன ேவFெம�ேற 

ெதாA- நி�றா." 

 

காவ� : எ�னடா ேக#ேற�. நீ பா8(#6� பாடறிேய? 
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த�ம�: *�மா இைரயா, "ேசா+ தி�ன ேவFெம�ேற ெதாA- நி�றா." 

 

[இத�6 �த�யா� காவ�கார# 6�ப,#6 ேசர ேவ'9ய பண�ைத எ(�-# 

ெகா'( ெவளியி/ வ�-,] 

"இ�தா ! �9, ேபா" எ�கிறா�. 

 

காவ�கார�: நா� ஒ� 6�ற�� ெச$யO�கேள . ேசா�-#6 வழியி/லாேம ஆ#கி� 

�89�கேள? 

 

த�ம� : ேசா+ தி�ன ேவ'(ெம�ேற ெதாA- நி�றா." 

 

காவ�கார� : நா� எ�ப9 ெபாைழ#கிற-�க 

 

த�ம� : "ேசா+ தி�ன ேவFெம�ேற 

ெதாA- நி�றா. ெதாA- நி�றா." 

 

காவ�கார�: பா��க, அதிேய அவ� திB�பி� திB�பி) ெசா/Bறா,�க. 

 

�த�யா�: நா� ேவ+ ஆ ைவ)*8ேட�! ;(! 

 

[�த�யா� 38(#6 ேபா$வி(கிறா�. காவ�கார� L#கா/ அA- ெகா'ேட 

த�ம� 6�தியி�#6� இட�ைத# கட�- ேபாகிறா�.] 

 

த�ம� : "��ஷ� எ�ேக எ�+ ேக8டா 

ரா�. சாமியா� - ேக8டா 

ரா� சாமியா�. 

ேபானா� ெவளியி/ எ�றா 

ளா� அ�ைம ?" 

 

[இ�த# கைடசி அ9ைய# காவ�கார,ைடய �க�ைத� பா��-# ேக�யாக� 

பல�ைற @+கிறா�. காவ�கார� மகா ெதா�திரேவா( மைறகிறா�.] 

 



12 

 

த�ம�: "ஆளனி/லா 389ேல 

அ�-'ேண ன�மா - நா� 

அ�-'ேண ன�மா 

கணவனி/லா 389ேல 

உ'ேண ென�றா�" 

 

[�த�யா� உேள ேபாகிறா�. த�ம� எதிாி/ ஓ9 நி�+ 6�பி(கிறா�.] 

 

�த�யா�: ஜா#கிரைதயா இ�; அவனா8ட� நட#காேத. ேவ+ எ�ன ேதைவ 

உன#6? 

 

த�ம� : எஜமா� தய! இ��தா� ேபா-�. 

 

�த�யா�: சாி, இ�. 

[�த�யா� உேள ேபாகிறா�. த�ம� பி�னி��- ெவ6 ப#6வமாக.] 

 

த�ம� : "அ�த� -'ேட இ�ப9 எறி=*8(� ேபா�க" எ�கிறா�. 

 

[அவ� ேபா89��த காவி� -'ைட� த�ம,#6# ெகா(�-� ேபாகிறா�. த�ம� 

வாச�ப9யி� விசி�பலைக யி/ உ8கா��- ெகா?கிறா�. காவி�-'ைட� 

ேபா��-# ெகா'( அ)சமய� அவன'ைடயி/ �8பரத� வ�கிறா�.] 

 

�8பரத�: நீயா காவB? அ�பா ெசா�னா�கேள. 

 

த�ம� : ஆமா� த�பி! உேள ேபாயி அ�பா!- ேவ89 இ��தா ஒ'F எ(�தா! 

 

[�8பரத� உேள ஓ(கிறா�.] 

 

சி�னா�: "அ�ேபா- ெவ'கா8ட�ைம 

ஏ-ைர�தா - அ�ைம 

ஏ-ைர�தா . 

அவ� ெவளியி/ ேபாயி�#கா� 
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எ�+ைர�தா. 

ஆள� வ�தா ெல�னிட� 

அ,�� ெம�றா� - சாமி 

அ,�� ெம�றா� 

அைழ�தா/ வ�ேவென�ேற 

சாமி ெசா�னா�." 

 

த�ம�: மகிN)சி ேபா(� 

[இத�6 �8பரத� ஒ� ேவ89ைய# ெகா'( வ�- ெகா(#கிறா�. த�ம� 

தைழய வி8(# க89# ெகா கிறா�.] 

 

�8பரத�: நீ ெபாிய ஆளா இ�#கறிேய! எ�க�பா ெசா�னா�க. �த�ேல ஒ'F� 

வாணா� இ'ணியா�, உடேன -'( ேக89யா�. இ�ேபா ேவ89 ேக89ேய. 

 

த�ம� : அ�பாவா ெசா�னா�க. ேதா பா� த�பி , ேவ89 என#6 அA#கா 

இ��த-. அ�ேதா8( தா� த�பி. 

 

�8பரத�: கைதைய) ெசா/ேல� ேக8ேபா�. 

 

த�ம� : சாமியா� ேவஷ�ேதா( சாமி சி+�ெதா'ட� 38(#6 வ�தாரா? 

 

�8பரத�: வ�தா�. 

 

த�ம�: ச�தன ந�ைக பா��தாளா? 

 

�8பரத�: பா��தா 

 

த�ம�: ஒடேன 6�பி8( "உேள வா�க" இ'ணா , அ�ற� உேள இ��- வ�த 

தி�ெவ'கா8( ந�ைக பா�தா. சா�பிட) ெசா�னா, அ-#6 சாமி , "ஊ8(#கார� 

எ�ேக" இ'ணா�. ெவளியி/ ேபாயி�#கா�" இ'ணா . "ஆமேள இ/லாத 

ஊ8(ேல நா� சா�பிட மா8ேட�, அ!� வ�தா எ�ைன# @�பி8( அ,��" 

இ'F ெசா/��8(, ேகாயி/ தி�வா�தி மர�த9யிேல ேபாயி ஒ#கா�-#கினா�. 
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�8பரத�: ஓேகா அ�ப9யா? 

 

த�ம� : த�பி. ஒ� விசிறி பி=சி ேபான- கி=* ேபான- இ��தா எ(�தாேய�. 

 

[�8பரத� எ(�- வ�- ெகா(#க. த�ம� ெவைள ேவ89, காவி�-'(, ைகயி/ 

விசிறி7ட� 38( �த�யா� ேபாலேவ விள�6கிறா�.] 

------------------ 

 

---2--- 

 

3ர�ப �த�யா�#6 70 வய- நட#கிற-. அவ�#6 தைல#6 உய��த பிைளக 

இ�வ� இ�#கிறா�க. 3ர�ப �த�யா� மைனவி இற�- ேபாகேவ ேவ+ 

க/யாண� ப'ணி#ெகாள நிைன�தா�. இ�த எ'ண�தி/ ெகா=ச� 

L)*வி8டா�. பிைளக சீறினா�க. அ-�த/ பிைளகளிட� அ- விஷய�ைத) 

ெசா/வேத யி/ைல. 

 

-ைரசாமி �த�யா� 3ர�ப �த�யா�#6 300 &பா$ பா#கி ெசB�த 

ேவ'9யி��த-. 3ர�ப �த�யா� அைத# க'9�-# ேக8கவி/ைல. 

ஏென�றா/, -ைரசாமி �த�யாரா/ 3ர�ப �த�யா�#6 �#கியமானேதா� 

காாிய� ஆகேவ'9யி��த-. 

 

-ைரசாமி �த�யா�� தாரமிழ�தவ�. அவ�#6 ஒ� ெப' இ�#கிறா. அவ 

ெபய� க�க'(. 

 

க�க'ைட 70 வய- ெச�ற 3ர�ப �த�யா� க89# ெகா வதாக� -ைரசாமி 

�த�யாாிட� @றினா�. கட� ெதா/ைலயாவ- நீ�க8(� எ�+ நிைன�-� 

-ைரசாமி �த�யா� ஒ�-# ெகா'டா�. 

 

க/யாண�ைத� த� ஊராகிய சித�பர�தி/ ைவ�-# ெகாவ- சா�தியமி/ைல. 

3ர�ப �த�யா� பிைளக மைலேபால வ�- 6+#ேக நி�+வி(வா�க. 
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3ர�ப �த�யா� ரகசிய �ைறயி/ அ+Hேற சி/லைர &பா$ எ(�-# ெகா'(, 

-ைரசாமி �த�யா� க�க'( ஆகிய இர'( சீவ�கைள7� அைழ�-#ெகா'(, 

�-ைவ#6 வ�-வி8டா�. 

 

ெச89� ெத�வி/ ஒ� 3( கா�யாயி�#கிற-. அ�த 38(# 6ைடயவ� எதி� 

38(#கார�. அவைர# க'( வாடைக ேபசி �9#க) ெசா/�� -ைரசாமி 

�த�யாைர அ,�பிவி8(, அ�த 389� எதிாி/ ெத�வி/ 3ர�ப �த�யா��, 

க�க'(� நி� கிறா�க. இKவி�வ�� நி�பைத� ப#க�- 389� நைட� 

தி'ைணயி���- ராமசாமி7� சீ,வாச,� கவனி#கிறா�க. 

 

3ர�ப# கிழவ� க�க'ைட ெந��6கிறா�. க�க'( விலகி ஜாைடயாக# கிழவாி� 

ம+ப#க� மாறி நி�கிறா. பல தடைவ இ�ப9. 

 

3ர�ப: க�க'(. 

 

க�க'(: ஏ�க. 

[க�க'9ட� ெவ�றிைல இ�#கா- எ�ப- 3ர�ப# கிழவ�#ேக ெதாி7�.] 

 

3ர�ப: ெவ�திைல இ�#கா? 

 

க�க'( : இ/��கேள! 

 

3ர�ப: வா�கிவர) ெசா/லவா? 

 

க�க'(: என#6�களா. நா� ெவ�திைல ேபா8(#றதி/ ��கேள. 

 

3ர�ப: ஏ� ெவ8க�ப(ேற? எ/லா� ெபரயாைச7� ஒ�# காக� தாேன . எ/லா� 

ெகா'டா�தி�#ேக� ஒன#6. ஒ�-# 69�தன� ப'F . 

 

க�க'(. ந/லா 69�தன� ப'ண,�. அ-தா� என#6� ஆைச�க. 

 

3ர�ப: அ�ப9) ெசா/B. 
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[இத�6 6றி�பி8ட 3(திற�- விட�ப(கிற-. -ைரசாமி �த�யா� "வா�க" 

எ�+ @�பி(கிறா�. இ�வ�� ேபாகிறா�க. 

ெத��ப#க�- அைறயி/ க�க'( 0ைழ�- ஒ� �றமாக நி� கிறா. 3ர�ப#கிழவ� 

-ைரசாமி �த�யாாிட� ஒ� &பாைய# ெகா(�- ] 

 

"ந/ல பலகாரமா பா��- வா�கி வா��" எ�கிறா�. 

 

க�க'(: நா,� வாேர� அ�பா. 

 

3ர�ப: நீ ஏ�? அெத/லா� சாிய/ல க�க'(. 

 

-ைரசாமி : வர8(ேம! 

 

3ர�ப: அட சீ எ�னா�காF� உம#6 ��தி கி�தி இ�#கா! 

 

-ைரசாமி : சாிதா�மா. நீ இ� எ�னா வா�கி வர) ெசா�னீ�க? 

 

3ர�ப: ெகா=ச� ல8(, சிேலபி, அ/வா, பழ�. இ�,� எ�னா ஓF� க�க'(? 

 

க�க'( : ேபா-�க, �-)ேசாி ெந$�+#6 ந/லா இ�#6� இ'ணா�கேள . 

 

-ைரசாமி : அ!� ெம/ல �9... 

 

3ர�ப: ஓ$ R! ஆ�� காF�? வா�கி வா��காF� �+#6�. 

 

-ைரசாமி: சாி. 

[-ைரசாமி �த�யா� ெவளியி/ ேபாகிறா� - ெவளியி/ �ற�ப8ட -ைரசாமி 

�த�யா�#6�. அ(�த 389� 6ற8 9/ கா�தி��த ராமசாமி, சீனிவாச� ஆகிய 

இ�வ�#6� கீNவ�� ேப)* நட#கிற-.] 

 

ராமசாமி : ஏைனயா நீ�க எ�த ஊ�? 
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-ைரசாமி : ெசத�பர� 

. 

ராமசாமி : அ�த# ெகழவ� ஆ�? 

-ைரசாமி: ந�ப ெசா�த#கார�. 

 

ராமசாமி : அ�த� ெபா'F? 

-ைரசாமி : ந�ப ெகாழ�ைத. 

 

ராமசாமி : எ�ேக ேபாறீ�க இ�ப? 

-ைரசாமி: பலகார� வா�க. 

 

ராமசாமி : ெகழவைர அ,�பற�தாேன? 

-ைரசாமி: அ- சாிய/ல. 

 

ராமசாமி : வய* ெப'ைண7� அ�த அேயா#ய# கிழவைர7� தனி#க உ8(8( நீ� 

ேபாற- சாிேயா? 

-ைரசாமி : பாதகமி/ேல. அவ�தா� அ�த� ெபா'ேண க89#க� ேபாேற மா�ேள! 

 

சீ,வாச� : அடபா3�களா 

 

ராமசாமி : அ�ப9யா, சாிதா�. ேபா$வா�க ெசத�பர�தாேர. 

[-ைரசாமி �த�யா� தைல 6னி�தப9 ேபா$ வி(கிறா�. ராமசாமி7�, சீ,வாச,� 

அைறயி/ 3ர�ப# கிழவ� ெச$ைகைய ஜ�ன/ வழியாக# கவனி#கிறா�க, 

ெவளி� ப#கமி��-. 3ர�ப# கிழவ�#6 6ஷி அதிகாி#கிற-. "வா#6'டா� ந/ல 

மன�'டா�" எ�+ ெதாட�6� ெவ'பாைவ வி��த� ேபா/ ெம-வாக� பா9# 

ெகா'ேட விர/ ெநா9�பா/ தாள� ேபா(கிறா�.] 

 

3ர�ப: க�க'(. இ�பதா� எ� மன* 6?�-- பனி#க89 மாதிாி. ஏ� இ'F 

ேக?. (அவ எ� எ�+ ேக8கவி/ைல .) 

 

3ர�ப: எ� இ'ணா . நா�ப ெர'( ேப�� நா� ெநன)ச மாதிாி ஒேர ஊ8(ேல 

இ�#ேகா� க�க'(. ஒ'F ேகேள�. ேகாகிலா�பா இ'F ஒ��தி த�க� 
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இ'F ஒ��தி. �னிய�மா இ'F ஒ��தி. இ�ப9 பல ேப� ஐையேயா என#6# 

க(தாசி ேமேல க(தாசி எAதற- . உ�, எ� மன* ேபாகேவ இ/ேல அவ�க கி8ேட. 

ஒன#6� என#6� ெபா��த� இ'F இ�த� தைலயிேல எAதியி�#6� ேபா- 

எ�ப9 மன* ேபா!�. ஹி ஹி இ�ப9 வா ஒ#கா�. 

 

க�க'(: அ#ேற இ/��க. 

 

3ர�ப: க�க'(. இ�த� பண�ைபைய அ�த 9ர�கி/ ைவ. 

 

(அவ வ�- ைபைய வா�6கிறா. "இெத�னா ஒ� க�ன�திேல காி" எ�+ @றி, 

அவ க�ன�ைத� ெதா( கிறா�. அவ ைபைய# ெகா'( ேபா$ 9ர�கி/ 

ைவ#கிறா.) 

 

3ர�ப : (தன#6 உர�த 6ர�/) 

அ�ேக..... ெமா�த� அ+H�தி அ=சி &பா ெகா'டா�ேத�. -ணிமணி ��ப- 

&பா ேபா)சி. சி/லைற) ெசல! &பா அ�ப- ேபா)சி இ�ப ஒ�&பா. அ�S�தி 

இரவ�தி நாB&பா.... க�க'( எ�ேக எ(�- வா ைபைய. 

 

[அவ பைழயப9 எ(�- வ�- ெகா(#கிறா.] 

 

3ர�ப: இெத�ன தைலயிேல ஒ8டைட? 

(அவ தைலைய� ெதா(கிறா�. உடேன ைபைய அவிN�- ஒ�+ ஒ�றாக எ'ணி� 

பா��-. "க�க'(. சாிதா� ெகா'(ைவ" எ�+ @+கிறா�.) 

 

[க�க'( ைபைய வா�6கிறா. 3ர�ப# கிழவ� "LF ப!,#6# கா�ப9#கிறதா 

இ��தா" எ�+ @றி# க� க'9� ைகைய� பி9�-# "ைக கனவாசியா 

இ�#6ேமா?" எ�றா�. அவ பதமாக� திமி+கிறா எ�+ ேதா�றேவ, ைகைய 

வி8( வி(கிறா�. க�க'( ைபைய 9ர�கி/ ைவ�- வி8( Lைலயிேலேய 

நி�கிறா.] 

 

3ர�ப: எ�ேநர� நி�ேப, ஒ#கா�. ெசா/ேறேன. இ�ப9 வா! எ�ன ெவ#க�? எ� 

ப#க�திேல வ�- ஒ#கார மா8ேட க�க'( எ�ேன வர) ெசா/றியா: வ�ேர�. 
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[கிழவ� க�க'9ட� ேபாக# கால9 எ(�- ைவ#கிறா�! ஆனா/ கிழவாி� 6(மி 

பி�னா/ இA#க�ப(கிற-. கிழவ� 6(மிைய வி(வி#க �ய�+ , கீேழ விA�-, 

மி6�த ெதா/ைல7ட� எA�-, ஜ�ன�� ெவளியி/ பா�# கிறா�.] 

 

ராமசாமி : (சீ+கிறா�) "ெபாியவேர. இள� ெப'ணி� வாNைவ# ெக(#க 

ேவ'டா�." 

[கிழவ� மைல�- நி�கிறா�. க�க'( ெந=சி/ விய��� மகிN)சி7� ; க'களி/ 

-�ப ந9���.] 

 

க�க'(: நீ�க ெர'( ேப�� ஆ�? ஏ� அவைர இ�ப9� -�ப�ப(�தF�? 

 

சீ,! த�க)சி. ஒ� வாNவி/ ஒன#6� ெபா+�� இ�#க வாணாமா? தளாத 

ெகழவரா)ேச 

 

க�க'( : எ�ப9) ெசா/றி�க. அவ� தளாத ெகழவ� இ'F ? 

 

சீ, : தைல மயி� . மீைச ெவைள# ேகார�ப8(, அ- @டவா ெதாியிேல? 

 

க�க'( : ெகழவ�#6 இ�ப9யா இ�#6� ப/B? 

 

சீ, : ஐையேயா த�க)சி. ெசா�த ப/ல/ல�மா. ைசனா#கார� ேவைல. அ!� 

க'ேண பார�மா ஆழ# 6ழிேதா'9 அதிேல ஒ� �8ைடயி8ட மாதிாி! இ- 

ெச�-� ேபான மனித� ஆவி இ� றா�கேள, அ-வா இ�#6ேமா எ�னேமா? 

 

க�க'( : க'ணா ெதாியிேல அவ�#6 

 

சீ, : ெதாி7ேத? எ�ேக ெதாி7த�மா? அவ� உ�! ந�ப# க'F#6� ெதாி7-. 

அைத# ெகா'( ந�ப உ�! இவ�#6� ெதாியறதா அ��தமா? காைல� R#கி 

ஆகாய�ைத எ89 எ89 ஒைத#கிறா�. 
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க�க'( : எ�ன. என#6) சிாி��# கா8ட� பா#றி�களா? 

 

சீ, : சிாி#காம இ�#கிற ப�தய�திேல ஒ�ைன ஜயி#க �9யாத�மா. 

 

3ர�ப: ேபா�கடா�பா, ேபா#கிறி�தன� ப'ணாதீ�க. 

 

சீ, : ஆமா� தா�தா. ஒ� சி�ன� ெபா'ேண இ�ப9 ஏமா� றி�கேள, நீ�க 

ேபா#றியா? நா�க ேபா#றி�களா? ெக(#காதி�க தா�தா. 

 

[ராமசாமி சீ,வாச� இ�வ�� ேபாகிறா�க. -ைரசாமி �த�யா� 

பலகார�கேளா( வ�கிறா�.] 

 

3ர�ப: க�க'( நீ ேபாயி பலகார� சா�பி(. ேபா. 

(க�க'( ேபாகிறா.) 

 

3ர�ப: ஏ� காF� க�க'( ஏேமேல உசிெர ைவ) சி�#கிற- இ�ப�தா�ேற� 

ெத�=சி-. இ�த� ெத�! ெரா�ப ேமாச�. இ�த ஊாிேல சி�கார �த�யாாி'F 

ஒ��த� இ�#கா� அ!� ந�பள!�. அவைர� பி9#கF�. எ/லா� சா7�. அதா� 

சாி . நா� அவைர� பா��-8( வ�ேர�. ெமாத/ேல ெச$ய ேவ'9ய ேவைல 

அ-தா�. ேபா$ வ�ேர�. -ைரசாமி : பா�-� ேபா�க ப�ரமா . 

 

3ர�ப: அ�ப நா� எ�னா அKவள! ெகழவனா? 

-ைரசாமி: அ-#6) ெசா/ல/ேல. 

 

3ர�ப: பி�ேன எ-#6) ெசா�ேன? 

[3ர�ப# கிழவ� ேபாகிறா�. ஆனா/ Rணி/ �89# ெகா'( விA�-. ந/லப9யாக 

எA�-. வ�ைய ெவளி#6# கா89# ெகாளாம/ ேபா$ வி(கிறா�.] 

 

க�க'( : எ�ேக அ�பா ேபாறா� ஒ�க ம�மக� �ேள? 

-ைரசாமி : அவ�#6 வய* எ�னேமா ெகா=ச�தா�மா. 
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க�க'(: ந/ல பலசா�@ட, வயி�ய� ெச$தா க'F ந/லா$(�. க9#காம/ 

இ��தா ப/B எ�கி7� ;டா-. பி�த நைர. அவ�#6 வய* எ�னா�பா இ�#6� 

-ைரசாமி: இ�த) சி�திைர வ�தா நா�ப-. 

 

க�க'(: அ�ப9யா ! சி�திைர வர இ�,� எ�னி மாச� இ�#6? 

-ைரசாமி : இ�,� LF மாச� இ�#6. க�க'( : அ�ப சி�திைர வர�ேபாற- 

நி)சய� அ- வைர# 6� இவ� இ�#க� ேபாற-? 

 

-ைரசாமி : எ�ன தாேய! ஏ� அ�ப9 ெசா/ேற? க�க'(: ஆயி* ெக89தா� 

இ�, ெசா�னி�கேள. -ைரசாமி : சாதக� பா��ேத� ; ஆயி* ெக89தா�. 

க�க'(. அ�ப9'ணா சாிதா�. [-ைரசாமி �த�யா� பலகார� சா�பி(கிறா�.) 

-------------- 

 

---3--- 

 

சி�கார �த�யா� 38(# 6ற89/ த�ம� ஏக�ப8ட ச8ட தி8டமாக 

உ8கா��தி�#கிறா� விசி� பலைக ேம/. 3ர�ப# கிழவ�. எதிாி/ ேபா$ நி�+ 

வினயமாக. "தா�கதானா சி�கார ெமாத�யா�" எ�கிறா�. 

 

த�ம� : ஆமா�க. எ�னா ேசதி? எ�த ஊ�? 

 

3ர�ப: நா, ெசத�பர�க. 38ெல ெபா'(வ கால மா$8டா�க. நம#கி'F 

ஒ��தி இ��தா ந/ல-. திT�'F ெகா=ச� ெவ�நீ�ைவ)சி# 6(#கF�. 

ஒ��தி இ��தா - ஹிஹி. 

 

த�ம� : அ- மா�ரமா. நம#ேக ஒ'ணா)சி. ேமேல உA�- அAவ ஒ��தி ஓFேம. 

ந/ல ெபாண� இ'ணா எ�ன அ��த�. தா�ைய# ைகயிேல R#கி# கிF. ;ேவ 

எ(�- எ(�- விசிறி எறி=சி அAவ ஒ� க8(# கA�தி இ�#க வாணாமா? ெவ#க# 

ேக(. 

 

3ர�ப: க�யாண� நா, ப'ணி#க� படாதி'F ந�ப பச�க எ6�தாளி 

ப'றா,�க. 
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த�ம� : அவ,வ ஆ�'ெண�? 

 

3ர�ப: அ-#6 ேமேல ஒ� ெபா'ேண பா�ேத,�க. க�யாண�ேத �-)ேசாியிேல 

ைவ)சி �9)சி� �டலாமி�, . தக�பனா� -ைரசாமி �த�யாைர7� ைகேயா( 

@89 வ�-8 ேட� : ெச89� ெத�!ேல 3( ேபசி எற�கி இ�#ேகா�. அ�த� 

ெத�!ேல ேபா#டா� பச�க ஜாCதி�க. 

 

த�ம� : நீ�க எ�னா மர�? 

3ர�ப: ெமாத�யா� தா,�க. 

 

த�ம� : ந�ம மர�தா�. 

3ர�ப: அதனாேலதா� இ�ேக.... 

 

த�ம� : சாிதா�, கடைம�ப8ேட�. அ�த� ெத�! ேபா#கிாி� ெத�!தா�. 

இ�#க8(�. எ/லா� ஏ�பா( ப'ேற�. எ(�ேத� க!�ேதென�+ க/யாண�ேத 

�9)சி��டF�. அ�ப9 ைவ)சிகி�க. ப�னி� ப�னி ஏ� ேக#றி�க. இ- ஒ� 

மாதிாி ஊ�. பய�பட ேவ'9யதி/ேல. இ�ேக ந�ப எட�திேல ஆ�� ஒ'F� 

ப' ணி#க �9யா-. இ�த ஒலக�திேலேய நா� ஜீவ,#6�தா� பய�ப(ேவ�. 

எ�க அ'ண,#6 . உளதா� இ�#கா�. அ!� ஒ� சி(சி(� ேப�வழி. 

அKவள!தா�. எ�ைன எதி�7� கவனி# காேத இ'Fவா�. நீ�க இ�#கி�க. 

ஒ�க ச�கதிைய) ெசா�னீ�க. நா� கவனி#கFேம. ஐேயா இ'F 

ெநைன#கிேற�. இெத/லா� அவ�#6� �9#கேவ �9#கா-. ெதாி=சாB� ஒ� 

களி7� ேவா8(வா� . ம�தப9 ெபா'F�க) ச�மத� தாேன? 

 

3ர�ப: உசி��க. த�ம� : ெபா'F தக�பனா�#6? 

 

3ர�ப: மணவைறயிேல த� மவேள எ� ப#க�திேல 6�தி வ)சி க'ணாேல 

பா�-8டா� ேபா-� இ'றா� அ!� . 

 

த�ம� : ெசா)ேசா! அ�ப9ேயா? இ�ப எ�கி8ேட எ�னா எதி� பா#றி�க? 

பண�தாேன? சாி; எKவள! ேதைவ? H+ &பா$ேல எ/லா� �9)*� �டலாமா? 
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3ர�ப: ஐையேயா? ெசா�னேத ேபா-�க.... என#6# கா* பண� வாணா�க. 

 

த�ம� : ந�ம மரபா இ�#கிற விஷய�திேல பணமா ெபாிசி. 

 

3ர�ப: இ/��க , எ�கி8ட பண� இ�#6. இ/லா89 ேபானா ேக#ேற,�க . 

 

த�ம� : நீ�க ெவ#க�படறதா ெதாி7-. 3ர�பா ெவ#க� எ�னா�க. த�ம� : ந�ப 

சாதி இ�#6ேத ெரா�ப# ேகவல ெநைல#6 வ�- வி8ட-. அதனாேல ஒ��த�#6 

ஒ��த� நம#6ேள உதவியா நட�- ெகாளF�. அ-#காக�தா� ெசா/ேற�. 

சாி. ெபா'F#6 ஏதாவ- நைக ந8( ஏ�பா( ப'ணFேம? அ�ப9 இ/லா89� 

ேபானா ந/லா இ�#கா-. 

 

3ர�ப: நீ�கேள ெச=சி�(�க. அ�-#6 எ�ப9ேயா அ�ப9. ஓ�க ைகயிேல 

6(�-(ேற�. எ/லா�ைத7� நீ�கதாேன �9)சி ைவ#கF�. 

 

த�ம� : இ�ப எ�ேக நைக ெச$ற-. ேவ'டா�. ந�ப ஊ8ல இ��- ெச8டா 

அ,�பி ைவ#கிேற�. ெம-வாக) ெச$-கி, அ��ற� 6(�க நைகைய 

அவசரமி/ேல. 

 

3ர�ப: உ�க தய!�க. (3ர�ப# கிழவ� த�மிடமி��த &பாயி/ சி/லைறைய 

மா�திர� எ(�-# ெகா'(. ெமா�தமாக 500 &பாைய ைப7ட� த�ம� எதிாி/ 

ைவ#கிறா�.) 

 

த�ம�: இ�கியா ைவ#றி�க. சாி , ஒ��# ெகாேற�. ஒ� விஷயமா�ர� 

ெசா/ேற�. அ- எ�னா'ணா இ�த ஊாிேல ஒ�� த� மாதர� இ�#கா� என#6 

விேராதி. அவ�கி8ட ஒ� ��ப- லU &பா காசி ெகட�- @�தா(-. பல 

காாிய�ேல அவைன� தைலெய(#க ெவா8டாேத அ9)ேச�. எ-#6) ெசா/ேற�. 

அவ� நா� கவனி#கிற காாிய�ேல எதிரா வர#@(�. அ�த# கால�தி/ நீ�க பய�- 

;ட#@டா-. கராாிய�ேல பி�னிைடய# @டா-. அ-தா� நீ�க கவனி#க 

ேவ'9ய-. 

 

3ர�ப: அெத�ன அ�ப9) ெசா/றி�க. ந�ப மர� ஒ�ேபா-� இ/ைல�க. கிழி)ச 

ேகா8ெட தா'(வனா? 
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த�ம� : அதா� ேக8ேட�. சாி எ/லா� நா� பா�-#ேற�. நீ�க எற�கி இ�#ற 

V8(#6 வா�க ேபாவலா�. 

 

3ர�ப: நாேன அ!�கேள அைழ)சி வேர,�க. 

 

த�ம� : சாிய/ல. ��ேன ேபா�க. இேதா வ�ேற�. நா� அ�ேக தைலைய# 

கா89��8டா எதி��� ம8டமா இ�#6�. அ-#காக. 

 

3ர�பா: ஆமா�க ஆமா�க. த�ம� : ��ேன ேபா�க. 

 

[3ர�ப# கிழவ� ��ேன ேபாக� த�ம� பண�ைபைய அ9ம9யி/ 

ப�திர�ப(�தி#ெகா'( பி� ெதாட�கிறா�.] 

 

3ர�ப# கிழவ� "க�க'(" எ�+ அைழ�-# ெகா'ேட உேள 0ைழகிறா�. 

-ைரசாமி �த�யா�� க�க'(� "ஏ� எ�+ �� வ�- நி�கிறா�க. 

 

3ர�ப: ஆ� வ�ரா� பா�தி�களா? ெமாதி�யாரவா ! ந�ப காாிய� இனிேம 

யாராB� தைட�படா-. அ�த� ேபா#கிாி� பச�கேள இ�ப வர)ெசா/B�க. 

ேசா8டா/ அ9#ேற�. 

 

[-ைரசாமி �த�யா�� க�க'(� �த�யாைர� தாிசன� ெச$கிறா�க. பா$ 

ெகா'( வ�- ேபா(கிறா�க. ஓ( கிறா�க. ஆ(கிறா�க ] 

 

3ர�ப: இ!�கதா� இ�த� �-)ேசாி� ப8டண�-#6 ராசா மாதிாி . சி�கார 

�த�யா� இ'ணா - ேகாவி)சி#காதி�க - அAத பிைள7� வாெய ெக89யா 

L9#6� ஓ9�ேபாயி. 

 

த�ம� : உ�, நம#6 ேமெல/லா� ஒலக�திேல உ'(�க. ஒ�ேப� எ�னா�மா? 

க�க'(: க�க'(. (நாணி# ெகாகிறா ) 

 

த�ம�: அ�ப9யா க�க'( இவெர க/யாண� உ'ணி# ெகாவதிேல அ89கி89 

ஒ'Fமி/�ேய? 
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க�க'(: ஒ�க?#6� பிாியமி��தா என#6� பிாிய� தா,�க. 

த�ம� : நீ�கதா,�களா -ைரசாமி �த�யா� க/யாண�ேத �9)*��ட 

ேவ'9ய- தாேன? 

 

-ைரசாமி : சீ#கிர� �9)சி��8டா ேதவைல. 

 

த�ம�: ஒ'F ப'F�க. 3ர�ப �த�யா� மா�பிைள யா!� இ�#கா�. 

இ�ேக சில�#6� �9#காதவரா7� இ�#கா�. �த�யா� ெத�!#6 ேமல'ைட� 

ப#க�தி/ ஒ� V( கா�யா இ�#6- இ'F ேகவி�ப8ேட�. ��ேன அெத� 

ேபாயி �9)சி 3ர�ப ெமாத�யா� அதிேல இ��-டF�. ஒடேன ெச$7�க இெத. 

நாைள#கி �@��த நா?. �9)சிட ேவ'9ய தா�. ேவேற ேப)சி/ேல. 

 

-ைரசாமி : ந/ல-�க. 

3ர�ப: அ-#6 எ�ப9 �97�? 

 

த�ம� : எ/லா� ெச8டா நா� அ,�பேற�. அ,��றவ� நானி/ைல? நாெள 

வள�த�படா-. 

 

3ர�ப: அ�பT'ணா சாி. -ைரசாமி ெமாத�யாேர எA� தி�� நா,� வ�ேர�. 

 

த�ம� : நா� ேபாகF�. ஆகேவ'9ய காாிய� அதிக� இ�# 6-. 

(த�ம� அவசரமாக) ெச�+, 3தியி� �ைனயி/ நி�+. இ�கிழ�க?� ெவளியி/ 

ேபாகிறா�களா எ�+ கவனி#கிறா�. இ�வ�� ேபாகிறா�க. க�க'ைட� 

தனியாக) ச�தி#க 38ைட ேநா#கி வ�கிறா�. வழியி/ ராமசாமி7� சீ,வாச,� 

நி�கி�றா�க.) 

 

ராமசாமி : சி�கார �த�யாரா? 

த�ம� : ஆ�, எ�னா ேசதி? 

 

ராமசாமி : வா�கேள�. 

த�ம� : இ/ைல அவசரமாக� ேபாகF�. 
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ராமசாமி : எ�னா�க சி�கார �த�யாேர, ஒ� ேசதி ேக8(� ேபாக�படாதா? 

த�ம� : ஏ�? எ�னா ேசதிய�பா� [த�ம� நி�கிறா�] 

 

ராமசாமி : அ�த# ெகழவ,#கா அ�த) சி�ன� ெபா'ேண க'ணால� 

ப'ணிைவ#க� ேபாாி�க. 

த�ம� : அ-ப�தி ஒ�க?#6 எ�னா கவைல? உ�? 

 

ராமசாமி : அ�ப9�களா? ஒ�க?#6 எ�னா�க கவைல ஏதாவ- தரேகா? 

த�ம� : மாியாைதயாக� ேப*�க. சீ, : மாியாைதயாக� ேப*�க. 

 

சீ, : மாியாைதயாக� ேப* ராமசாமி. 

த�ம�: நா� யா� ெதாி7ம/ல? 

 

சீ, : அவ� யா��, ெதாி7ம/ல ராமசாமி ஒன#6? 

[ராமசாமி சிாி#கிறா� விA�- விA�- : சீ,!� சிாி# கிறா�.] 

 

ராமசாமி : ஏ'டா! சி+�ெதா'ைட� ப�த� கைத பா(கி�ற வ� இவ� இ'F , 

எ�க?#6மாடா ெதாியா-. காமா89 

 

த�ம�: ெதாி7�களா எ�ைன ? ெதாி=*தா� இ�#6-�க ஒ�க?#6 

ம�னி#கF�க. 

 

சீ, : நீ அ�த� ெபா'ேண 

க89#ெகா'டா @ட) ச�மத� எ�க?#6 . தளாத ெகழவ,#6 ேவ'டா�. 

 

த�ம�: ஒ�க?#6� தி��தியா �9)*��டேற� ஒ� மாதிாி ஒ�க ஒதவி 

இ�#கF� சாமி. 

 

ராமசாமி : சாமியாவ- ;தமாவ-. �ய�சி எ(�-� பா�. எ�க ஒ�தாைச நிைறய 

இ�#6� ஒன#6. ேபாறியா? அ�ப�ப ெசா/B. 
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த�ம� : சாி�க. (த�ம� க�க'9� எதிாி/ ேபாகிறா�.) க�க'(: வா�க. 

 

த�ம� : அ�பா எ�ேக? 

க�க'(: ெர'( ேப��தா� V( பா�#க� ேபானா�க. 

த�ம� : க�க'(. ஒ�ேன தனியா#க'( ஓ மனைச அறிய F� இ'ற எ'ண�. 

அ�த� ெபாியவைர நீ க89#க) ச�மதி) ச-#6 எ�னா காரண�? 

 

க�க'(. அ-வா , எ�க�பா அவ�கி8ேட 300 &பா கட�ப8( இ�#கா��க. 

அ-#காக எ�ென ெதா�தர! ெச$றா��க. அ�த# ெகழவெர க89#க ெசா/�. 

 

த�ம�: நா, ெநைன)ேச�? அ�ப9'ணா ஒன#6� பி9#க/ேல? 

 

க�க'(: ஆனா, எ�க�பா தனி#க8ேட, அ!� மனெச தி��தி�ப(�தF� நா,. 

த�ம� : ச!காியமா ேவ+ ஒ��தைன# க/யாண� ப' ணி#கிறதிேல தைடயி/ேல. 

 

க�க'(: ஓ�களாேலதா� �97�க. அ!�� ெகழவரா இ�# க�படா-�க. 

த�ம� : ந/லா)ெசா�ேன. -?காைள எ�னா8ட� இ�� பா� அச/. 

 

க�க'(: சாி�க. த�ம�: ந/ல ச�பாதைன#கார�. க�க'(: சாிதா,�க. 

த�ம�: ஒ�க�பா அ�த# ெகழவ�#6# 6(#க ேவ'9ய 300 &பாைய அ�த� 

�ைளயா'டா� 6(�-��(வா�. 

 

க�க'(: அதா�க ேவ'9ய-�க. 

த�ம� : இேத மனசிேல ைவ, க8ட!�- உ8(டாேத# காாிய� ெக8((�. 

 

க�க'(: உ+தி�க. 

த�ம� : உ� ; ெப' ��தி பி� ��தி இ'Fவா�க. நா� ெசா/ெற ஆெள 

க'ணால� ப'ணி#கிறதாக. ைகேபா( பா�#கலா�. 

 

க�க'(: (பாிதாபமாக) அவெர ஒ�தர� க'ணாேல பா��தா� ேதவைல�க. 

த�ம� : எ�ென பா��தா அவென பா#க ேவ'9யதி/ேல. க�க'(. 
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க�க'(: ெகழவ� இ/��கேள? ஒ�களா8ட� இ��தா சாிதா,�க. 

 

த�ம� : சாி. 

க�க'(. ெபாிய அ�தC-#காரரா$ இ�#க� படா-�க. 

த�ம� : அ�ப9யா? சாி; சாதாரண அ�தீ*தா�. 

 

க�க'( : பி)ைச எ(#கிறவராயி��தா#@ட� பாதக� இ/��க. 

ெகழவராயி/லாேம க'F#6� �9)சி இ��தா� ேபா-�க. 300 &பா 

ெகழவ�கி8ட எறி=*��டF�க . ைகைய நீ8 (�க. 

[ைகைய நீ8(கிறா� த�ம�.] 

 

க�க'(: ஐேயா. நீ�க ஏைழயா இ�#க�படா-�களா? த�ம� : ஏைழைய நீ ஏ� 

வி���கிறா$? 

க�க'( : பண#கார� எ�ென ஏ� வி���றா�? வி��பினாB� பி�னாேல 

ஏைழயாயி��தா அ�ப9யி/��க. எ� உட�� உ'(; பா(பட� ைதாிய� 

உ'(�க. 

 

த�ம� : அ�ப9யா! ஐேயா! ெப'ேண க�க'(. நா� ெசா/ற அ�த� ைபய� 

சன�க?#6 சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத ெசா/� ந/லெவதமா� ெபாைழ#கிறா�. 

இனிேம அ�த ேவைலைய உ8(ட) ெசா/ேற�. ேவேற ேவேல பா��-# 

6(#கேற�. அவ� ைகயிேல 500 &பா ெரா#க� ைவ)சி�#கிறா�. எ�ன 

ெசா/ேற? 

 

க�க'(: அவ� எ�ப9 இ��பா��க? 

த�ம� : எ�னா8டேம. 

க�க'(: ச�தியமா அ!ேர க89#ேற�. அ!� சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத 

ெசா/ற ேவைலைய உட ேவ'9யதி/��க. அ!� ெகழவாி/ைலேய? 

 

த�ம� : ச�யமா இ/ைல . 

க�க'( : க'F#6 �9#6�களா? 
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த�ம� : எ�ென ஒன#6� �9#6தா? 

க�க'(: �9#6-�கேள. 

த�ம� : எ�ேபாலேவ இ��பா� இ'ேறேன . ஆனா ெநலைம நா� 

ெசா�ன-தா� 

 

க�க'(: ஐயா, எ� தா$ ேமேல ஆைண. அ�த ெநலைம என#6) ச�மத�. 

த�ம� : அ�ப9யா, ைக ேபா( . 

 

க�க'(: ஒ�தர� அவெர எ� க'ணாேல பா�தி8டா� ேபா-�. 

த�ம�: நா�தா� க�க'(. க�க'(: ஆ? நீ�க பண#காரரா)ேச! த�ம� : ஆ� 

ெசா�னதி'ேண�? 

 

க�க'( : ெகழவ� ெசா�னாேர. எ�னேமா ெமாதி� யாாி'F . 

த�ம�: சி�கார ெமாதி�யா� தா�கதானா இ'ணா�. ஆமா�க இ'ேண�. நா� 

சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத பாட� வ�தாேன. மனசிேல ேபா8( ைவ. ச�மதமா 

க�க'(. 

 

(த�ம� அவெளதிாி/ ைகைய நீ8(கிறா�. அவ ைக ேபா8(# ெகா(�தேதா(, 

அ�த# ைக#6 ��த� ெகா(#கிறா.) 

 

க�க'(: "எ� ைமW� ராஜாேவ மாணி#க# @ஜாேவ எ�ென க'ணால� 

ப'ணி#கிறி�களா?" 

த�ம� : அ9. ெசKவாைழ� பழ)சீ�ேபா சீைம எல�த� ேதா�ேப நா� ெசா/றப9 

ேக#கF� நீ. 

க�க'(: த�க�- வா��பட�� தானாக வ�- நி'F ேகாழி கிழி)*8டா 

ெகா=ேசா'( தா'(வனா? 

த�ம� : க�க'(. இ�ப என#6 எ�ன மகிN)சி ெதாி7மா? 

 

க�க'(: என#6 மா�ர� கச#6தி'F ெநைன#றி�களா மா�பழ�த8( வா 

இ'F @�பி8டாேல, ந=ச ெபலா)ெசாேள நா#ேல வ�- 6தி)சா�ேல, ேதனான 

ெகாள�திேல தி8('F விA�தாேல, ேசான மைழ7� ப!னா) ெசாாி=சா�ேல. 
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ெகாடைல ம/�ைக�; ெகா89 �9)சா�ேல , வட� �9)ச ேத� வாச/ேல 

வ�தாேல அ�ப9ேய -?- மகிN)சி ெதாி7�களா 

 

த�ம�: க�க'(. ஒ� அழ!ேல நா, அ8ைடயா8ட� ஒ89#க�படா- 

இ-�கா897� . இ'ைணய வைர#6�, ெதபா�. சிாி#காேத *�89 மட#கிகிF 

இ�ேக உA�-� ைவ#காேத ெசா/���8ேட�. ஒ� க'ேல கா�தமா இ�#6�. 

ேபா9. 

 

க�க'(: ஏ�க அ�9 சி(சி('F இ�#கீ�க? 

த�ம� : காாிய� ெபாிசி| ெகாைற7� �9#க வாணாமா? 

 

க�க'(: அ-#6) ெசா/றி�களா. பறி)சி� தி�கறா�பேல சிாி)ச ெமாக� இப9 

மாறி)ேச எ�னபா�பா'F பா�ேத�. 

த�ம� : இ�ப ஒேர ஆப�-. க�க'(: எ�னா ? 

 

த�ம� : நா�ப ெர'(ேப�� இ�ப# ெகா=ச ேநர� பிாியFேம. 

க�க'(: ஆமா�க. எ�னா ப'ற-�க. ஒடேன வ�-(�க. 

 

த�ம� : உ*ேர ஒ� ைகயாேல �9)சிகி, இ�; எ� ப)ெச கிளியி/ேல! ெகா=ச 

ேநர�. 

க�க'(: வார- நி)சயமா இ��தா. நா� சாவாேம இ�#ற- நி)சய�தா�. 

 

த�ம� : நி)சய� H+ ப�கி�7�. க�க'( : அ�ப9'ணா -�பமி/ைல . ஓ! 

த�ம� : வர8(மா? க�க'( : ேபாறி�க? த�ம�: வ�-(வா�கேள . 

 

க�க'(: வ�-(வா�களா? 

த�ம� : உ�, வ�ேர�. 

க�க'(: ேபாறி�க? 

த�ம� : ஆகேவ'9ய- ெரா�ப இ�#6ேத; நாைள அதிகாைல யிேல 

க�யாணமா)ேச! 

க�க'(: கவனமா� பா��க. இ�கிேய இ��தி89�கேள. 
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த�ம�: ேபா$ வ�ேர�. க�க'(: ேபாறி�க. ஒ'F ேக#க ஆைசயாயி�#6. 

த�ம� : எ�ன அ-? க�க'(: நீ�க தி8டாதீ�க. 

 

த�ம�: நானா. ேச. ெசா/B *�மா. 

க�க'( : ஓ�க ேப� ெசா�னா த�மமா இ�#6�. 

 

த�ம�: அ-தா� ேப�. நீதா� ெசா/�89ேய த�ம� இ'F . 

க�க'( : ஐையேயா, ேபேர) ெசா/���8ேடேன. 

 

த�ம�. ெதாியாதி�#6� ேபா- ஆ�பைடயா� ேபேர ெசா�னா 6�தமி/ேல 

க�க'(. நா� வாேற�. நாழி ஆ!-. 

 

க�க'(: (வ��தமாக) நா� க'ைண L9#கிேற�. ெசா/ லாேம ;(�க நீ�க. 

;89�களா! (உர�தி) 

[க'ைண L9# ெகா?கிறா. த�ம� அவைள� தி��பி� பா��-# ெகா'ேட 

ேபா$ வி(கிறா�.] 

 

த�ம� : ;8ேட�. க�க'(. (Rரமாக) ெச�றவைன) இ�பேவ வாாி�களா? 

த�ம�: (உர�தி) வ�ேற�. 

---------------- 

 

--5-- 

 

த�ம� - சி�கார �த�யா� 389/ ேயாசைனேயா( உ8 கா��தி�#கிறா�. 

சி�னா� சி+�ெதா'ட� கைத பா(வத�6 �� அ- ச�ப�தமான வசன� 

ேப*கிறா�. இ)சமய� �8பரத,� 6ற89/ வ�- நி�கிறா�. 

 

சி�னா�: ஆ�தி மர�த9யிேல சாமி 6�தியி��தாரா? அ�ேக சி+�ெதா'ட� 

ப�தனாக�ப8டவ� அ!� கா�/ உA�தானா? உA�- அைழ)சானா? அ-#6) 

சாமி 'ஒ�க ஊ89ேல எ�ன கறிடா' இ'F ேக8டாரா? ;சினி#கா ெபாடல�கா 

அ�த#கா இ�த#கா இ'F சி+�ெதா'ட� ப�த� ெசா�னானா? அ-#6) 

ெசா/றா� சாமி. 
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";சனி#கா$ ஐயெராட 

ெதா�ைப ய/ேலா ப�தா - அ- 

ெதா�ைப ய/ேலா ப�தா 

;சனி#கா கறி என#6 

ேவ'டா ெம�றா�." 

 

ேக8பவ� ! ஓேகா. சிவ,ைடய ெதா�ைப யா8ட� ;சனி#கா இ�#6-. அ-#காக, 

அ- வாணா� தி'ணா� பாவ� இ'றாரா? 

 

ேக8பவ�: 1: ெசா/றவ� ஆ�? 

ேக8பவ�: 2: ெசா/றவ�� அவ�தா�. 

ேக8பவ� : 1: ெத�விளயடாட/ இெத/லா�. 

 

சி�னா�: "க�திாி#கா$ ஐயெராட 

;ைச மணிய/ேலா ப�தா - அ- 

;ைச மணிய/ேலா ப�தா 

க�திாி#கா# கறி என#6 

ேவ'டா� எ�றா�. 

 

���ைக#கா ஐயெராட 

வி;தி ய/ேலா ப�தா - அ- 

வி;திய/ேலா ப�தா 

���ைக#கா# கறி என#6 

ேவ'டா� எ�றா�. 

 

பாவ#கா ஐயேராட 

6'டல ம/ேலா ப�தா - அ- 

6'டல ம/ேலா ப�தா 

பாவ#கா# கறி என#6 

ேவ'டா� எ�றா�. 

 

இ�த# கறிக எ/லா� 

என#6 ேவ'டா� ப�தா - அ- 

என#6 ேவ'டா� ப�தா 
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எ(�-ைர�ேப� அைத# 

ேக?� ப�தா. 

 

மனித# கறி என#6 

ேவFமடா ப�தா - அ- 

ேவFமடா ப�தி 

பிைள# கறி என#6 

ேவFமடா. 

 

�8ப: (ஆ)சாிய�ேதா() ஐையேயா பிைளையயா சைம#கிற-? 

த�ம� : உ�. ஆமா� ஒ�னா8ட� பிைளைய. 

"பளி @ட� பிைளயா$ 

இ�#க ேவF� ப�தா - அ- 

இ�#க ேவF� ப�தா 

ஒ� தா$#ெகா� மகனா$ 

இ�#கF'டா . 

 

தா$ ம9யி/ அ�#கி� 

�9#கF'டா ப�தா - ந/லா� 

�9#கF'டா ப�தா 

 

தக�பனா� க�தியாேல 

அ+#கF'டா .' 

 

�8ப: ஐையேயா! அ�ப9ேய ெச=சா�களா? 

த�ம� : ஓ! அேத மாதிாி� �ெளய அலற அலற அ+�- ஆ#கினா�க. ேபா8டா�க. 

 

[�8பரத� எ'ண� 6ழ��கிற-. விழி#கிறா�. ெம-வாக உேள 

ேபா$வி(கிறா�. ேவைல இழ�த காவ�கார# 6�ப� வ�கிறா� ெவ6 ேசா�!ட�.] 

 

த�ம� : 6�ப� வ�கிறாேரா 6�ப�. 

6�ப� : எ� க=சிைய# ெக(�-��89ேய? எ� அ9 வயி�றி/ அ9)சி��89ேயா 

ஒ�ேனதா� ேக8கலா� இ'F வ�ேத� ஒன#6 ேவற ெபாழ�� உ'(. என#6 
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அ�ப9 இ/ேல. நீ இ�ப ெநன)சா எ� -�ப�ைத நீ#கிட �97�? நா� �ெல 

689# கார�. எ�னா ெசா/ேற? 

 

த�ம� : வ�தியா வழி#6 ஒ� �+#6 திB�� எ/லா� ஏ�கி8ேட கா8ட மா89ேய? 

6�ப� : ஊஹூ�. 

த�ம� : சாி . ஒ� ப#க� ேபாயி�. எசமா� ெவளியிேல வ�- நி�பா�. ஓ9யா�- 

கா�ேல உA . ெக=* . அA!. நா,� ஒன#6 சிபாாி* ெச$ேற�. ெதாி7மா? 

 

6�ப� : ெதாி7�. 

த�ம� : ெதாி7�க இ'Fடா. 

 

6�ப� : ெதாி7�க. 

த�ம� : இனி ஒ� தடைவ எ�ைன�ப�றி அசா#ரைதயா இ��பியா? 

6�ப� : இ/ேல . 

த�ம� : இ/��க இ'Fடா . 

6�ப� : இ/��க. 

த�ம� : ேபா [6�ப� ச�- �ைனயி/ மைறவாக நி�கிறா�.] 

 

[3ர�ப# கிழவ� த�மைன ேநா#கி வ�வைத� த�ம� பா��- வி(கிறா�. 

த�ம,#6 ஓ� க�பைன உதி#கிற-. 389� வாச� ப9#6� �றமாக மைறவி/ 

கண#க� பிைளயி��ப- ேபால!�, த�ம� அ�த# கண#க� பிைளேயா( 

ேப*வ- ேபால!� பிற� நிைன#6�ப9 ேப*கிறா�.] 

 

கண#க�பிைள ேவைல பா��ப- இ�ப9யா'ேண�. மா�வா9 ைகமா�தாக - 

சீ8ட நா8டா பதி Lவாயிர &பா வா�கி� ேபானா�. அேத ேக#க மற�-டலாமா? 

ஒ'F. கா8(# 6�தைக வைகயி/ ேவB#க!'ட� கண#6 ஐயாயிர� த!ச/ 

ப(கிற-. அேத ஒடேன எ(�ெதAதி இேதா இ�#6 தடா மைடயா கண#6' இ'F 

அவ� L=சிேல எறியறதி/ேல? எ�னா? நீ�க ெசா/லைலயா? எ/லா�ைத7மா 

நா� ெசா/லF� ந/லா இ�#6 . (இத�6 3ர�ப �த�யா� சமீப�தி/ 

வ�-வி(கிறா�.) சாி ேபா$ ேவைலேய பா��. வா�க �த�யாேர. 

 

3ர�ப: 3( அம�தி) சைமயB#6� ஏ�பா( ப'ணி8 ேட,�க. 
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த�ம� : ேபY. ந/லா ெச$தி�க. �Yப� ப/ல#6#6) ெசா/���8ேட. ப/ல#6 

ஒ�க ஊ8(#6 வ��. அ�ேகேய ேஜா9�� நட#6�. அ�த ேநர�-#6 �Cதி�பா 

ெபா'F V8(#6 அ,�ப ேவ'9ய-. ஒடேன ெபா'F 38(ேல இ��- 

ஊ�ேகாலமாக# ெகள�பி ��தா/ேப8ைட) ச�திர�-#6� ேபாற-. வி9ய�காைல 

�@��த� ேவ'9ய 0'க சாமா�க அ/லா� சி�தமாயி8(-. ஜ!ளிதி,* 

மா�ர�தா� எ(#கF�. ேக89�களா ேசதிைய அ�த� பச�க ெர'( ேப��. எ� 

விேராதி இ�#கா� இ'ெணேன அவ� ஆ8கதா�. பய� ஒ'Fமி/ேல. 

இ��தாB� நா�ப ��ேன�பாடா இ�#கF� பா��ேகா? நீ�க மா�ர� 

ெவளியிேல வரவாணா�. அ�த ேநர�திேல நா, வ�- @�பி(ேவ�. 

 

3ர�ப: சாிதா,�க. அ�ப9ேய நா� ேபாக8(மா? அெத�னேமா அ/லா� ஒ�க 

ெபா+��. 

 

த�ம� : அதா� பார�ேத எ� தைலயிேல ேபா8(8ம�கேள . சாி ேபா$ வா�க. 

ெவளியிேல மாதர� நீ�க வரேவ'டா�. 

 

3ர�ப: அெத�னா�க அைத அKவள! அA�தமா ெசா/றீ�க? ெநலைம அKவள! 

ேமாசமாவா இ�#6-. 

 

த�ம� : இ/ைல. ேவற ஒ��த,#6# க�க'ைட� R#கி� ேபாயி# க�யாண� 

ப'ணி��டற-'F எதிாியி� ேயாசைன. 

 

3ர�ப: அ�த� பச�ேக அ�பேவ அதா�கேள ெசா�னா,�க. த�ம� : 

பா�தி�களா. 

 

(இ)சமய�தி/ ெவளியி/ ேபாயி��த சி�கார �த�யா� வ�-வி(கிறா�. த�ம� 

விழி#கிறா�. ��� த�ம� எசமானிட� ெசா/�# ெகாளாம/ ெவளியி� ேபான- 

ப�றி எசமா� ேபச� ேபா6� ேப)*#களா/, த�ம� ேகவல� காவ�கார� எ�ற 

உ'ைம 3ர�ப �த�யா�#6� ெதாி�- வி8டா/ ஆப�-. 3ர�ப �த�யாைர 

நீ�க சீ#கிர� ேபா$வி(�க எ�+ ெசா/� அ,��வ-� சா�தியமி/ைல . அவ� 

6ற8ைட வி8(� ேபாக# கா/மணி ேநர� 

ெச/B�. ஆயி,� த�ம,#6 மி�ன/ ேபா/ ஒ� ேயாசைன ெந=சி/ ேதா�றிய-. 

எசமா� த�ைன ேநா#கி வா$ திற#6��, தாேன அவைர ேநா#கி.) 
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த�ம� : நா� பைழய ேவைல#காரைன நீ#கியதி/ அவ� அதிக� ெதா�தர! 

ப(வதாக�தா� ேதாF-. 

 

சி�கார: சாி : நீ ��ேன எ�ேக ேபாேன? 

த�ம�: இ�கி/ேல ெம$தா�. 

சி�கார: எத�காக ஒ�ைன ைவ�த-? ெவளியி���- வ�கிற வ�க விசாாி�- 

உேள விட; உேள @�பி8ட ெகாரB#6 ஏ'F ேக#க. நீ ;8டா எ�ன 

ப'ற-? 

 

த�ம� : அ- �8டா தனமி/��களா? 

சி�கார: பி)ைச எ(�த நாேய! ஒ�ேன ெகா'டா�- ேச�த-#கா? 

 

த�ம�: அ#றம மி/��களா? 

சி�கார: அ!சரமி��தா ெசா/�8(� ேபாற-? 

த�ம�: ஓ ந/லா . 

சி�கார : அேயா#கிய� ைபயா. 

 

[ேகாபமாக) சி�கார �த�யா� 38(#6 0ைழ�த!டேன. அவ� வா��ைதைய� 

ெதாட��தா�ேபா/ த�ம,� . "ஈன� ைபய�" எ�+ ேவெறா�வைன# 

@றிய-ேபா/ @றிவி8(, 3ர�ப �த�யாைர ேநா#கி] 

எவென ைவ)சாB� அேயா#கிய�தன�தா� ப'றா,வ; பா��க அ'ண,#6# 

ெகா=ச�@ட� பி9#கேல. ஒ��தைன7� அ'ண� இ�ப9ெய/லா� 

தி8டமா8டா�. அ�த� ைபய� அ�9 நட�- ெகா'டா,�க. நீ#கிவி8( ேவெற 

ஆெள ைவ)*டF� எ�+ @றி, சி�கார �த�யா� ேபசிய அைன�-� 

த�ைனய/ல எ�+ 3ர�ப# கிழவ� ந���ப9 ெச$-வி(கிறா�. 

 

3ர�ப: ஓேகா ேவேற ஆள�ப�தி ேகாவி)சி#கினாேரா? சாிதா�. த�க அ'ணா� 

ெகா=ச� ேகாவ#கார�தா� ேபா��#6. 

 

த�ம� : இ�த ஒலக�திேல எ�கி8டதா� மாியாைத ேபா�கேள�. 
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[3ர�ப# கிழவா விைட ெப�+# ெகா'( ேபா$ வி(கிறா�. த� ம,� ஆப�தி/ 

த�பிேனா� எ�+ L)* வி(கிறா�.] 

 

சிறி- ேநர� ெச�+ வழ#க� ேபா/ சி�கார �த�யா� உைட கைள# கைள�-, 

காவி� -'(, ெவைள ேவ89, ைகயி/ விசிறி 7ட� ெவளியி/ வ�கிறா�. 

ச�- �ைனயி/ கா�தி��த பைழய காவ/ 6�ப� ஓ9வ�- கா�/ வி!கிறா�. 

 

6�ப� : ேவைலைய வி8( நீ#கிய நாளி���- ப89னி�க. �ெள 

689#கார,�க . நீ�கதா,�க கா�பா�த,�. 

 

சி�கார: ஒ�ைன அ,�பி��8( இ�த� ைபயேன ைவ)ேச�. இவ,� 

அ�ப9�தா� ெச$றா�. 

 

த�ம� : என#6 ெபாழ�� இ�#6�க. எ� ேவைலெய பழயப9 இவ,#ேக 

ெகா(�-(�க. 

 

சி�கார: சாி, அ�ப ஒ��#ெகா? 6�பா. 

[�த�யா� உேள ேபான-�, த�ம� தன- ெவைள ேவ89, காவி�-'(. விசிறி 

இைவகைள# 6�பனிட� ெகா(�- வி8(� ேபா$ வி(கிறா�. 6�ப� அ�த உைட 

கைள உ(�தி# ெகா'( விசிறிைய7� ைகயி/ பி9�த வ'ண� விசி�பலைகைய 

அைடகிறா�.] 

---------------- 

--6-- 

 

-ைரசாமி �த�யா�� க�க'(� த�ம� அ,�பிய @ைற� �டைவ 

ப�னிர'டா+ சி/லைற நைகக ரவி#ைக �த�யைவகைள� ப�றி� ேபசி� 

�கN�தி�#கிறா�க. 

 

அ)சமய� சி�னா� த�,ட� வ�த ெப' பிைளைய# கா89, "�த�யா� 

38ட�மா" எ�கிறா� . -ைரசாமி �த�யா� தி(#கி8ெடA�- சிறி- 389� 

ெவளி��ற�தி/ ஒ-�கி வி( கிறா�. வ�த ெப' பிைள ஓ� ஓரமாக) ெச�+, 
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க�க'ைட அைழ�-# ெகா'(, அ�த 38ைட அைடகிறா. அ�த அ�மா!#6� 

க�க'(#6� நட#6� ேப)*#கைள ஆ'பிைளயாகிய -ைரசாமி �த�யா� 

எ�ப9) சமீப�தி/ இ��- ேக8க �97� 

 

க�க'(: (த� தக�பனிட� வ�- ) "அ�பா. ஒ�கேள ��தா/ ேப8ைட ச�ர�-#6 . 

சி�னா� @ட� ேபாயி ஆகேவ'9யெத� பா�#க) ெசா�னா�க. அ�மா 

நைகெய/லா� ெகா'டா� தி�#கா�க. ம�தவ�க?� இ�ப வர� ேபாறா�களா�. 

நீ�க இ�#றி�க இ'F அ�மா ெவ#க�ப(றா�க. 

 

-ைரசாமி: சாிதா�. சி�னா� வாியா! [இ�வ�� ேபா$ வி(கிறா�க.] 

 

க�க'(: (அ�மாைவ ேநா#கி) சிாி�-# ெகா'() ஆவ ேவ'9 ெத�னா 

ேம�ெகா'( 

 

அ�மா: (அ�மாவாக வ�த த�ம�) நீ7� நா,�தா� க�க'(! 

க�க'(: ஏ�க இ�மா ேநர�? ேகாவி/ேல ெப�மாைளயாவ- பா�த க'F மற�- 

ேபா!�. ஒ�கெள# க'டதிேல இ��- இ�த� பாழாேபான மன-� க'F� 

மற#6தா ஒ�கேள? க�யாண� நட�-(மா? 

 

த�ம�: நாைள#6 இ�ேநர� என#6 நீ. உன#6 நா, ! அ�ப8ட� அBவா� 

-'(தாேன? 

க�க'(: அளி அளி �A�க ேவ'9ய- தாேனா: ஐையேயா இ�த ரா�திாி 

ேபாயி? அ�பற� ஒ� ரா�ாி வரேவFேமா 

 

த�ம�: ஏ� அ�ப9? இேதா இ�த ரா�திாி ேபா)ேசா ேபா!�ேயா க�யாண� 

தீ��த-. ஆேட� பாேட�! எ� �-! ேமேல ஏறி#ேக�? அ/லா89 மா8( வ'9 

க89#ேக� ஏறி#ேக� எ�ேனாட உடேன சவாாி ஆல=சாைல காதேல! வாேய� 

தி��பி சா�பிேட� எ�ேனாட ஒேர எைலயிேல! 

 

க�க'( : அ�ற�? 

த�ம� : �8(#ேக� ல8ேடா 

க�க'(: அ�ற�? 

த�ம�: ெகா89#ேக� வாயிேல! 



39 

 

க�க'(: அ�ற� 

த�ம� : ெந89#ேக� பாேல! க�க'(. அ�ற� 

த�ம� : ெவ89#ேக� பா#ேக! 

க�க'(: அ�ற�? 

க�க'( 

த�ம� : R#ேக� ஏல#கா , கிரா�� . ஜாதி#கா, ஜாதி பதாி. ேநா#ேக� கம கம கம 

கம'F. ஆ� ஒ'ேண ேககற!�க இ'ேண�. 

 

க�க'(. அ�ப9யா ேசதி ! ஐையேயா! 

[க�க'( த�ம�ேம/ விA�- சிாி#கிறா] 

இ�ப எ�க�பா தி��பி வ�-8டா� 

 

த�ம� : யா� ஏ� வ�ரா�. சி�னா� ெகா(#ற ம��திேல. ��தா/ ேப8ைட) 

ச�ர�- Lைலயிேல �8ைட இடற ேகாழிதா� ஒ�க�பா. ஆனா க�க'( நா, 

அவசரமா� ேபாவF�. ஆவ ேவ'9ய காாிய�ெத பா�#க வாணா�? எ� 

க'ணி/ேல, என#6 உ�தர! 6(. 

 

க�க'(: ேபாறி�க? 

த�ம� : ஆமா�. 

க�க'(: ெச$�க. 

[அவ ஆைசேயா( பா�#கிறா அவ� ேபாவைத.] 

----------------- 

--7-- 

 

ஆயாசமான 6ர�/ த�ம� -ைரசாமி �த�யாாிட� ேபாகிறா�. 

 

த�ம� : அ�த� பச�க ெரா�ப அேயா#ய�தன�திேல ஆர�பி)*8டா,வ. 

-ைரசாமி : எ�னா! எ�னா�க? த�ம�: நா, எ�னா ெசா/ற- ேபா�க. 

-ைரசாமி: அ�பம�களா? 

த�ம� : 3ர�ப# கிழவ�#6� தவிர ேவ+ யா�#காவ- க�க'ைட# க�யாண� 

ப'ணி��ட# @டாதா? 
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-ைரசாமி: �9யேவ �9யா-�க. அ�ப9 நா� தவறி நட�-� �8( உ*ேராட 

இ�#கமா8ேட�. 

த�ம� : அதிக# கYடமி�#6- கிழவ�#6 �9#கிற விஷய�திேல . 

 

-ைரசாமி : உ*ேர ேபாக8(�க: நா� அவ�#ேக 6(�தாகF�. 

த�ம� : ெபா'F#6# ெகழவ� விஷய�திேல இYட� இ/லா89? 

 

-ைரசாமி: க�க'(#கா? 

த�ம� : உ�. 

 

-ைரசாமி : இ�த) சதர�-# ெகண�ேல உA�- ஒழியற-. அKவள!தா,�க. 

த�ம�: பாவ� ஓ�க சபத� ெநறேவறF�, பா�ப�. ெகழவ� வயி�தா/ 

ேபா!தி'ணா�. 

 

-ைரசாமி : எ�ெபா ? 

த�ம�: சாய�திர� , டா#டைர அைழ)சி உ8(8(� தாேன நா� அ�த'ைட 

ேபாேன�. சாி, நா� ேபா$ வ�ேர�. ஒ�க?#6 வ'97� த#க ஆ?� 

அ,��ேற�. அ/லா89 அ/லா89 நா� வ�ேற�. 

அ- 6+#ேக நீ�க ெவளியிேல வரவாணா�, க�யாண�ெத ெபா'F V8ேல 

ெச89� ெத�!�ேயதா� வ)சி#க ேவ'9யதா வ��ேபால இ�#6-. இ��க. 

-ைரசாமி: ஒ�க?#6 ெரா�ப சிரம�. த�ம� : இ�#க8(�க. அெத� பா��தா 

�97-�களா? வ�ேர�. 

 

[அவசரமாக� ேபாகிறா� த�ம�, சிறி- Rர� ேபான!ட� சி�னா� எதிாி/ 

வ�கிறா�.] 

 

சி�னா�: -ைரசாமி ெமாதி�யாைர இ�ேக உ8(8( அ�ேக வ�ேத�. ஒ�கேள 

காேணா�. ஓ9யாேர�. 

 

த�ம�: சாி எ�னா மணி? 

சி�னா�: ப�-#6 ேமேல ஆ)சி. 
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த�ம�: ஒ'F ப'F . நா� ேநேர 3ர�ப# ெகழவ� கி8ட ஒ#கா�- 

ேபசியி��ேப�. அ�த) சமய�. அ�த� ெத�!ேல கடா� படா'F க/B வ�- 

உழF�. 

சி�னா�: எ�ேக உழF�? 

 

த�ம�: ெத�!ேல இ�#கிற பல ஊ8( ேம�7�. எ�னா ெசா/ேற? 

சி�னா�: சாி, அ(�த ெத�!ேல இ��-. ப�- மைல� பி=சிைய அF�ேற�. 

அ�ற� எ�னா� 

 

த�ம�: அதா� ேபா! 

[சி�னா� ஓ(கிறா�] 

----------------- 

--8-- 

 

(த�ம� 3ர�ப �த�யா� 38ைட� த8(கிறா�.) 

 

த�ம� : நா�தா� கதைவ� திற�க? 

3ர�ப: நா�தா� இ'ணா ? ஆ�? 

 

த�ம�: நா�தா� சி�கார �த�யா�. 

சி�னா� : வா�க வா�க. [கத! திற#க�ப(கிற-] 

 

3ர�ப: நீ�க ெசா�னதி���- கதைவ� ;89ேய வ)*டற-. 

த�ம� : அ-தா� சாி விஷய� அதிக ெமா�மரமா ;8(-�க. 

 

3ர�ப: எ�னா ? 

த�ம� : ஒ�கேள R#கி� ேபா$டற-. அ/லா89 அ9)சி �டற-. ெபா'ேண 

R#கி� ேபாயி ேவ+ ஆ?#6# க89��டற-. 

 

3ர�ப: அதா,�க அ!�க தீ�மான�. 

த�ம� : அ9யா8கேள ஏ�பா( ப'ணி �8டா,வ. 
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3ர�ப: ஜையேயா ! எ�னா ப'ற-�க? 

த�ம� : த#க ஏ�பா( ப'ணாமலா இ��ேப�? பய�பட ேவ'9ய அவசிய� 

இ/�ேய 

 

3ர�ப: ஒ�க தய!�க. எ�ென கா�பா�தி 38(#6 அ,�ற- ஒ�க ெபா+���க. 

த�ம�: அவ,வ இ�த� ெத�!#6 வர�ேபாறதா ேகNவி . நா,� த#க ஏ�பா( 

ப'ணியி�#ேக�. உயி�#6� பய�தா எ�ன ஆ!�? 

 

3ர�ப: எ�னியா அ�9 -ணியF� இ'றி�க த�ம� : உ� எ�ென ெசா/ேற�? 

(கதைவ யாேரா த8(கிறா�க. அைத# ேக8ட 3ர�ப �த� யா� ந(�6கிறா�. 

த�ம,#6� ெதாி7� இ�னா� எ�+. அதனா/ த�ம� ெவ6 ைதாியமாக . "ஆ� 

அ�ேக " எ�+ அத89வி8(# கதைவ� திற#க எA�தி�#கிறா�.) 

 

3ர�ப: ஜையேயா ெதற#காதீ�க. த(#கிறா�. த�ம� திமிறி# ெகா'( ேபா$# 

கதைவ� திற�-. "யா�"? எ�றா�. "ப/ல#6�க" எ�+ பதி/ கிைட#கிற-. த�ம�: 

ப/ல#கா? அ�9தா� ைவ7�க ெகா=ச�. க8ைட �8ைட த�ேற�. அேத ேபா8( 

ஊ8( எதிேர ெகா?�-�க. சா! 3டா8ட� பாகறவ�க ெநைன#கF�. ெதாி7மா? 

ஆராவ- ேக8டா. ெசத�பர�- ெபாிய!� காலராவிேல ெச�-� �8டா�. அவ�#6 

காைலயிேல க/யாண� ஆக இ��த- இ'F ெசா/B�க. 

 

ஆ : சாி�க. (த�ம� க8ைட �8ைடகைள எ(#க� ேபாகிறா�. இைவகைள# 

ேக89��த 3ர�ப �த�யா�.) 

 

3ர�ப: நீ�க க'(பி9#க மா8ேட�றி�கேள. நா� ேபாற மாதிாிேய ..... 

இத�6 ெத�வி���- ச�த� ேக8கிற-. "க/B க/B எவ� அவ�? உடாேத.' 

த�ம� : வ�-8டா,வ. 

3ர�ப: இ�ேக வர# @(மா? த�ம� : வர8(ேம வ�தா, ெகழவ� 

ெச�-��8டா�'F ப/ல#6 R#ற ஆ ெசா/ல� ேபாறா�. ஆதரமா 

வ�தவ,�க 'ஐையேயா' இ'F மனசி எர�கி ;ட� ேபாரா,வ, அKவள! 

தாேன! 

 

3ர�ப: ந/ல ேயாசைனதா�. 
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[பிண� இ��தா/ அ�த 389� எதிாி/ தீ L8(வ- எ�ற வழ#க�ப9 தீ எாிகிற-. 

ப/ல#6� தயாராக ைவ#க� ப89�#கிற-.] 

 

த�ம� : நீ�க உளிேய இ��க, கதெவ சா�தி#கி, . இேதா வ�-(கிேற� ! 

3ர�ப: ஏ� ேபாறீ�க? 

த�ம� : அட ேபா�ேபாேத Lேதவியா8ட� ஒ'F� ேக#காதி�க? 

3ர�ப: சாி�க. 

[ச�+ ேநர�தி�ெக/லா� த�ம� த� �க� மைறய �# கா98(# ெகா'( 

-ைரசாமி �த�யா� சகித� ப/ல#6 ைவ�தி�#6� ெத�ைவ அைடகிறா�. அ�த 

3தி �ைனயி/ த�ெசயலாக� ப/ல#ைக7� தீ எாிவைத 7� பா��தவ� ேபா/ 

ந9�-:] 

 

த�ம� : நி/B�க அ�ேக எ�னா ? 

-ைர: ெதாியி��கேள . 

த�ம� : அ-தாேன 3ர�ப �த�யா� இ�#கிற V( 

-ைர: ெதாியி��கேள. ெந��� எாியற- மா�திர� ெதாி7- என#6 . 

 

த�ம� : எ�னா�க அ-. ஐையேயா! 

-ைர: எ�னா�க 

 

த�ம� : ெந���� ெதாி7ேத! ஐையேயா , ப/ல#6� ெதாி7ேத! -ைர: ஐையேயா, 

ேபாயி பா��பேம. அடடா 

[இ�வ�� 3ர�ப �த�யா� 389� எதிாி/ வ�- நி�கிறா�க. த�ம� ஒ��றமாக 

நி�+ ெகா'( -ைரசாமி �த�யாைர ேநா#கி.] 

 

"அ�த ஆைள ெம-வாக எ�னா இ�ேக'F விசாாி7�க" எ�கிறா�. 

-ைரசாமி �த�யா� ேபா$# ேக8கிறா�. 

"எ�னா இ�ேக " 

ஆ : நாைள#6 க/யாண� ெச$-#க இ��தா��க அ�த) ெசத�பர�- ெபாியவ�. 

காலரா!ல ெச�-��8டா��க. 

த�ம,� -ைரசாமி �த�யா�� ேபசி# ெகா'ேட தி���கிறா�க. 
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-ைர: நா�க ெசத�பர�திேல இ��- வ�ேதா�. அவ�#6 இ�ப9 ஆ)சி. என#6 

அவ) ெசா/B ஏ�ப8(� ேபா)சி. 

[அAகிறா�.] 

 

த�ம� : மனெச ெதட�ப(�-�க. என#6) சாய�திரேம ச�ேதக� ஏ�ப8(� ேபா)*. 

அ�ேதா8( தா� ேக8ேட�. அ�ேகேய ேவற ஒ��த�#6# க89# 6(#க ஏ�பா( 

ப'ணலாமா இ'F? இ�ப எ�னா� 'க�யாண�-#காக ஏக�ப8ட ெசல! 

ஆயிேபா)சி. 6றி)ச ேநர�திேல க�யாண�ேத �9#கா89� ேபானா என#6# 

ெக8ட ேப� . 

 

-ைர: அ�ப9�தா� ெச$7�க மா�பிைள? 

த�ம� : இ�#கா�. ந/ல ைபய�! -ைர: ந/லா இ��பானா? க'F#6� 

�9#6மா ெபா' F#6? 

 

த�ம� : எ�னா8டேம இ��பா� எ�னா பா�தா அவென பா#கேவ 

ேவ'9யதி/ேல. அேநக� ேப� நா� தா'F ெநைன)சி அவ�கி8ேட ேப*வா�க. 

��தா ேந�- தபா/கார� அவைன� பா��தா�. 6�பி( ேபா8(8( எ� தபாேல 

அவ�கி8ேட 6(�-8டா�. அ�9. 

 

-ைர: அவென ச�மதி#க ைவ#கFேம. 

 

த�ம�: இ�ப ஆகேவ'9ய ேவைல அ-தா� நீ�க ��தா/ ேப8ைடயி�ேய 

ச�ர�ேல இ��க. ஒ�கேள @ட, அ�த� ேபா#கிாி� பச�க ேத(வதாக# ேகவி. 

நா� எ/லா� ஏ�பா( ப'ணி��8( ஆெள அ,��ேற�. வா�க. உ�? 

 

-ைர: ந/ல-�க. 

----------------- 

--9-- 

 

க�க'(� த�ம,� மணவைறயி/ உ8கா��தி�#கிறா�க. இ�,� தா� 

க8டவி/ைல . ராமசாமி7� சீ,வாச,� ஆக ேவ'9ய காாிய�ைத� ெபா+��ட� 

கவனி#கிறா�க. 
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தா� க8ட�ேபா6� சமய� -ைரசாமி �த�யா� மண389/ 0ைழகிறா�. 

மா�பிைளைய� பா�#கிறா�. அவ� �க� ேவ+ப( கிற-. மகா ெபாிய 

�த�யாராகிய சி�கார �த�யா�தா� மா� பிைளயா� அ�ப9யானா/, அவ� 

*யகாாிய�தி�காக� பல WN)சி ெச$தாரா? எ�பன ேபா�ற ச�ேதக� அவ�#6� 

ேதா�+கி�றன. அதனா/ -ைரசாமி �த�யா�. 

 

"எ/லா� WN)சியா இ�#6- எ�+ @!கிறா�. அேத சமய� சி�னா� ஓ9வ�-. 

 

"தா�தா" 

எ�கி�றா�. 

-ைரசாமி �த�யா�. 

"ஏ�?" 

எ�கிறா�. 

சி�னா� : சி�கார �த�யா� ெபாண�த'ேட இ��- சகல காாிய�ைத7� 

பா�#கிறாரா�. உ�கைள# க/யாண�ைத# கவனி#க) ெசா�னா�. 

 

-ைர: அ�ப அ!ாி/ைலேய இ!�...... - அ�ப9யா ஓேகா அ!�@ட) ெசா�னா� 

அ!ரா8டேம இ��பா� இ!� இ'F. சாிதா�. 

 

த�ம� : (பா��பாைன ேநா#கி) 

ஓ$. ஒ'F� சா�கிய� வாணா�. எ( தா�ேய. 

[மா�கி�ய தாராண� தாராளமாக ம�களமாக �9கிற-.] 

[ெப' மா�பிைள பாB� பழ�� உ'ட பிற6 த�ம� தனிேய -ைரசாமி 

�த�யாைர# 6�பி(கிறா�. வா$ நிைறய ெவ�றிைல 6ைழய] 

 

-ைர: ச!#கியமாக இ�#கF�. 

 

த�ம�: (ெவ�றிைல 6த�பி# ெகா'ேட) 

ெமாதி�யா� அ�ேக இ/��களா? 

 

-ைர: இ/ல�பா. அ!� அ�ேக இ�#கா�. அைதேய� இ�த எட�ேல ேக#ேற?  
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இ�#க8(� ! (ம�ெறா� �ற� தனியாக.) 

 

ராமசாமி : த�மா! ெம)ச� த#க ெசய/. 

சீ, : ஏ� ஐயைர ைவ)ேச? 

ராமசாமி : @�#கார� ெசா�னப9 ேக8பா� பா�பா�? 

 

சீ, : ஓேகா! ராமசாமி: நாைள#6� ெபாண� எA�- வ�ேம? 

த�ம� : வர8(ேம? அ- "எA�- வார ெபாண�தா�".... பா��கேள� 

ேவ9#ைகெய 

 

சீ, : த�ம� தனி ராசிய�பா! அனாம�- Lைள. ஜமாயி த�மா, வ�ேரா�. 

நாைள#கி) ச�தி#கலா�. 

த�ம� : ஓ! ேபஷா 

-------------- 

--10 -- 

 

ந�றா$ வி9�த-. க/யாண உைடகைள நீ#கி) சாதாரண உைட7ட� த�ம� 

3ர�ப �த�யாாிட� வ��தமான �க�-ட� ெச�+ ெப�L)ேசா( 

உ8கா�கிறா�. 

 

3ர�ப: க/யாண� எ�ப�க ரா�திாி எ�னா நட�த-�க. 

த�ம� : எ�க அ'ணாாிட� ஆைள அ,�பி ஏேதேதா �?கி� �8டா,வ. 

 

3ர�ப: அ�ற� த�ம�: நா� ெவளிேய வ/ெல'ணா அ��ற� எ�னா ? 

 

3ர�ப: �9!? 

த�ம� : �9! �9!தா�. எ�னா8டேம ஒ��த� இ�த ஊாிேல இ�#கா�. அ�த� 

பாவிெய �9)சி எ/லா# காாிய�ைத7� 

ெச�பனி8( �9)சி�8டா,வ. 

 

3ர�ப: எ�ப9'ேண�? 
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த�ம� : அ�த எழேவ ஏ� ேககறி�க? ேவ+ ஒ��த,#6# க�க'ைட க89) 

ேசாபன�ைத7� ைகேயா( �9)சி�8டா,ேவ. இ-#ெக/லா� ைதாிய� 

இ�#கF�. அ-தா� ஒ�ககி8ட ;Zய�க. 3ணா என#6 இதிேல அவமான� 

வ�தி8(-. உயிேர உ8(# கலாமி'F�@ட �9! க89, க!�ைத#@ட எ(�- 

அைறயில உ�தர�-ல @ட மா89�8ேட� இ'F@ட வ)சி#கி�க. அ��ற� 

பா��ேத�. சீ அ-வா ெபாிசி; இ�#கிறவைர# கா�பா�தி ந/ல ப9யா 

ெசத�பர�-#6 அ,�பFேம'F மனைச ெதட� ப'ணிகி, ஓ9யா�ேத�. 

 

3ர�ப: அ�ப9யா. உ�. அ�த ெதாைரசாமி ெமாத�... ஆஹா! எ�ப9) ச�மதி�தா� ! 

உ�! 

த�ம� : நா� ெசா/ற மாதிாிேய ெசா/�யி�#கா�. எ�னா8ட� இ�#கிற அ�த 

ஆ? . 

 

3ர�ப: ஆ�#6# க89 ைவ)சி8டா�? 

த�ம� : க89கினவ,� அ�த� ைபய�தா� இ'FேகN வி�க. எ�னா 

ெசா�னா� அவ�? நீ�க ெச�- �89�க காலராவிெல இ'F ேநேர 

ெசா/�யி�#கா,�க, எ�னா அ# 6+�� இ'ற-: 

 

3ர�ப: ஓேகா . ரா�ாி ப/லா#6 வ)சி��-ேத. விசாாி)சி இ��பா,வ. ஆ 

ெசா/�யி��பா� நா� ெச�-� ேபானதாக . 

 

த�ம� : அதா� விஷய�. க�யாண�-#காக இ�தைன Rர� ெசல! ெச$- 3ணா 

ேபாவலாமா இ'F ெசா/�யி��பா�. அ�பT'F ெசா�னா -ைரசாமி �த�, 

சி�கார ெமாத�யாேர க89#ேற� இ�னாேர இ'F ச�மதி)சி �8டா�. அவ?� 

ச� மதி)சி�8டா . அதா� ச�கதி. இ�ெனா� ேசதி�க. ஒ�கெள ெமர8 ற- இ'F 

*�திகி, இ�#காFவ. நீ�க இ�பேவ ெபாற�ப( ெசத�பர�-#6 ேபாயி 

அ=சா+நா ெச'F வறி�க. எ�னா ெசா/றீ�க? 

 

3ர�ப: நா� ெச�தாB� சாிதா�. ேநேர அ�த� ெதாைரசாமி ெமாத�ேய க'( நாB 

ேகNவி ந+#காக# ேக#கF�. அ�த# 689ைய7� அ�9 இ�பேவ எ� 300 &பாெய 

அணா ைபசாேவா( ைவ)*ட வாணாமா அ�த நாயி. 
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[மகா ேகாப�ேதா( 3ர�ப �த�யா� க�க'( 38(#6� ேபாகிறா�. த�மேனா 

3ர�ப �த�யா�#6 ��ேன ேவ+ வழியாக அேத க�க'( 38(#6� ேபா$# 

க�யாண உைட 7ட� க�க'9� ப#க�தி/ உ8கா��- ெகா?கிறா�.] 

 

த�ம�: (க�க'ைட ேநா#கி) நா? ேபாவ- 3ணா? நீ சீ#கிர� பாட# க�-#கF�. 

க�க'(: அ-#ெக�ன. இ�பேவ ேநா#6�6 ந/லா நானா வாணாமி�ேற�. 

ெரா�ப ஆைச யா)ேச பா8('ணா என#6. 

 

த�ம� : அ�ப9யா, சி�னா� ேபா8டா த�;� . ெகா'டா தாள�ேதா 

க�க'( (சி�தமாகிற-.) 

த�ம�: (தாள�ேதா() ெமாத/ேல 

�ளா� ேதா�திர� பாடF�. எ�9 

ெதாி7மா? 

"ஆதி சிவ� ெப�ெத(�த 

�ைளயா ர�பா - ஓேஹா 

�ைளயார�பா" 

ெசா�னா�தாேன வ��. 

 

க�க'( : ஆதி சிவ� ெப�ெத(�த 

�ைளயா ர�பா - ஓேஹா 

�ைளயா ர�பா 

 

த�ம� : ஆ எ= ெச�க��ேப ரைவ ேப*ேத ெதா'ைடயிேல! உ� 

 

சி�னா� : ெகா8(- ரைவ! த�ம�: "அ�பிைக ெப�ெத(�த �ைளயார�பா!" 

க�க'( : த�ம�: "சிவெப�மா� ெப�ெத(�த �ைளயா ர�பா" 

க�க'(: த�ம� : "ெசவகாமி ெப�ெத(�த �ைளயா ர�பா!" 

 

க�க'(: 

த�ம� : "சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத 

நா� பாடேவF� - ந/லா 

நா� பாடேவF� 

ேதவா -ைண �ாிய, நீ வாவா!" 
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க�க'( : 

த�ம� : நா� ெசா/றப9ேய ெசா/றிேய. அ�ற� எ�னா? இ'ைண#ேக ேதா#க 

ேவ'9ய-தா� ெதாழிைல. 

 

க�க'(: ஓ கண#கா . நானா வாணா� இ'ேற�? 

[இத�6 அ�6 வ�த 3ர�ப �த�யா� 389� �� �ற�தி/ உ8கா��தி��த 

-ைரசாமி �த�யாைர ேநா#கி வயி�ெராி)சலாக.] 

 

3ர�ப: "ெதாரசாமி ெமாத�யாேர சாிதானா நீ� ெச=ச-? எ�தினி நாளா ெதாரசாமி 

ெமாத�யாேர கா�தி��ேத, எ�ேன இ�த மாதிாி வயி�ைத எாிய ைவ#க? ந/லா 

இ�#6- ெமாத�யாேர. ந/லா இ�#6-. எ/லா� �9=* ேபா)சா? இ�,� 

ஏதாவ- ெசா)ச� இ�#6தா? 

 

-ைரசாமி : எ�ைன நீ�க ஒ'F� ெசா/ல# @டா-. நா� ஒ� 6�த�� ெச$யேல. 

அ/லா� சி�கார ெமாத�யா� க8டைள�ப9 நட�த காாிய�. 

 

3ர�ப: க�யாணம� �9=சி ேபா)சி/ல? 

-ைரசாமி : ஆமா�க. 

 

3ர�ப: சாி, உ� ெபா'F#6 நீ� �9)சீ�. அெத� ப�தி எ�னா�க ெமாத�யாேர. 

சி�கார ெமாத�யாரா இ�9 ெசா�னா�? 

 

-ைரசாமி : ஆமா�க. நீ�க ெச�-��89�க இ'F ெசா�னா�. ந�ப ேவ'9யதா 

ேபா)சி. 

 

3ர�ப : சி�கார ெமாத�யா� அ�ப9யா�ப8ட அேயா#யர/ லேவ அ/லா� இேதா 

(மா�பிைளைய# கா89) இ�த அேயா#ய� ெச=ச ேவைல. அவரா8டேம 

இ��தா� இவ�. இ�#றாேன! பாேற� ! பி)ைச எ(#றவ,#கா வாN#ைக�ப8ெட 

ேமாச#காாி? அ,பவி�ேப. எ� க'ணாேல பா��ேப�. தகர# 6வைளெய 

ைகேல R#கி� ெத��ெத�வா பி)ைச எ(#றைத. 

 

க�க'(: ெரா�ப ச�ேதாஷமா)ேச தா�தா? உ�கெள க89கி, அழறதி�7�  
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பி)ைச எ(#கற- ேதவி�ேய, வயி* மா�பிைள @ட. 

 

த�ம� : ஐC பா/ ச�ப�தா8ட� அ�9 ெசா/B� 

3ர�ப: அ- ேபா!8(�. எ� பண�ைத எ(�. 300 &பா! இேத ேநர�ேல எ(� 

எ�னா�காF� �ழி#6றீேர. மான� இ/ேல 

 

-ைரசாமி : (அA- ெகா'ேட) எ�னா ெசா/ேற ம�மக�பிைள ? 

 

த�ம� : உ� ! ெபாியவேர. நானா மான�ெக8டவ�? எ�ன ெதாியா- ஓம#6 

ெதாி=*#6வி�க சீ#கிர� மானி�காF� நா, . ஒ��த� . ஒ'F ெசா/��8டா 

இ�த உசிெர அ�ப9ேய உ8((ேவ� காF�. ெபாியவேர! ஓம#6) ேசரேவ'9ய 

300 &பாெய அ�த) சி�கார �த�யா� கி8ேட வ'9 க89கி, ேபாயி ைபச/ 

ப'ணி8( வ�-தா� ெபாியவேர தா�ெய ைகெல எ(� ேத�. அ-!� வ89ேயாட 

அ�த வ897� ெதாட�வ89 ெபாியவேர! அணா ைபசாேவாட ெபாியவேர! 

அைர#கா* ெசா)ச� வ�த- : ஒ� கா* 6(�ேத�. அ-!� - இ�,� ேக? 

ெபாியவேர! நா� 6(�த பண�ேல ஒ� &பா ராணி &பா ெச/லாதி'F எ(� 

தா�தா� . அைத7� ஒ�-#கி�, ேவற &பா ெகா(�த,�பிேன� 

ெபாியவேர, சி�கார ெமாத�யா� விசிறிேய ைவ)*8(� ;8டா� . இ�ப�தா� 

ெபாியவேர இேதா இ�#கா� கி�னா� -- ெகா'( ேபாயி 6(�-8( வ�தா� 

ெபாியவேர : பண�ைத# ைகயிேல வ)*கி, விசி� பலைகயிேலதா� ஒ#கா�- 

இ�#காரா� ெபாியவேர அ�9 ெநைன)சி �டாதி7� ந�பேள; U�ாிய �ைள 

சி�க#689 ெபாியவேர எ�ேன தி8(றி�களா ெபாியவேர! ந/லா இ�#6-. 

இ�ப�தா� ஒ�கைள�தா� ேத9 வ�தா,வ அ�த� ேபாகறி� பச�க. நா�தா� 

@ைர மA#கி அ,�ேன�. ெபாியவேர. இ- ஒ� மாதிாி ஊ� ெபாியவேர! 

ெபாியவேர! 

 

[3ர�ப# கிழவ�#6 வயி�ெறாி)ச/ ஒ� ப#க�. பய� ஒ� ப#க� அவ�#6 ஒ�+ேம 

�ாியவி/ைல . சேரெல�+ எA�தா� ஆ�திரமாக.] 

 

3ர�ப : ெதாைரசாமி ெமாத�, ச!#யமா இ��. க�க'(. அ,பவி�ேப. எ� வ!� 

எாியற மாதிாி திகதிகி'F எாி=சி �டF�. 

[எ�+ ெசா/� ெவளியி� ேபாகிறா� சி�கார �த�யா� 3( ேநா#கி. -ைரசாமி 

�த�யா�#6# ெகா=ச� வ��த� 3ர�ப �த�யா� -�ப�ைத# க�தி.] 
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க�க'(: ஏ�க. இ!� ேநேர எ�ேக ேபாவா� 

த�ம�: அ�த# ெகாைளேய நீ ேநேர பா�தா�தா� ெதாி7�. இ�கிேய வாயாேல 

ெசா�னா எ�ன பிரேயாசன�? 

 

க�க'(: ெரா�ப ேவ9#ைகயா இ�#6மா? 

த�ம� : ஆயிர�தைல பைட)ச ஆதிேசஷ� @ட, சிாி#க இ�ன� ப�-, பதிைன=சி 

தைல கட� ேக8பா�. வாியா இ�பேவ அ�ேக நா� ெசா/�#கி, இ��த 

சி+�ெதா'ட� ப�த� கைதைய இ�,� �9#கேல. �9�ேபாேம ேபாயி. 

ெகா=ச�தா� பா#கி இ�#6-. 

 

க�க'( : சாி. 

சி�னா�, க�க'(, த�ம� Lவ�� த�;ரா, தாள�, பட� இவ�+ட� 

ேபாகிறா�க. 

------------- 

--11 -- 

 

38(# 6ற89/ காவ/ கா�தி�#6� 6�பைன ேநா#கி, 38( எஜமானாகிய 

சி�கார �த�யா� @+கிறா�. 

 

வ�தானா சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத பாட? இ/�ேய? சி+�ெதா'ட� ப�த� 

கைத ைபயென எ�னா கYட� ப(� தி8(-. பா#ேற இ/லேவா? ரா�திாிெய/லா�. 

ெகா/றா�க ெவ8(றா� இ'F அலறி� -9)சா� இ/�ேயா? எ�னா 

நிைலயிேல ெகட�தி ெவ)சி�#6 �ெளெய. பா�தியாடா . தாயி ம9யிேல அA�தி� 

�9)சி#கிறாளா�; தக�பனா� க�தியாேல அ+�தாரா�. இெத/லா� ேக8(கி, 

இ��தா ரைவ பச�க கதி எ�னா6�. ஆ78(ேதா 

 

க'9�பா) ெசா/���8ேட�. அவ� இ�ேக இ�ப வ�தா� ெதார�தி� �(. 

இ/ேல. எ�ேன @�( ெதாி7மா? 

 

6�ப� : ந/ல-�க. 
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(சி�கார �த�யா� 389�6 0ைழகிறா�. அ�ேபா-தா� க�க'(� த�ம,� 

சி�னா,� அ�6 வ�கிறா�க. அேத சமய�தி/ ேவ+ ப#கமி��- 3ர�ப 

�த�யா� காவ�கார# 6�பைன அைடகிறா�. 3ர�ப# கிழவ�#6� காவ�கார# 

6�ப,#6� நட#க� ேபாவைத� த�ம� �த�ய Lவ�� ச�- �ட#கி/ ஒளி�- 

நி�+ கவனி# கிறா�க. அவ�க இ�,� பட�ைத விாி#கவி/ைல .) 

 

3ர�ப: (6�பைன ேநா#கி) "எ�ன�க �9! இ�ப9யா� ேபா)சி�க?" 

6�ப�: எ�னா அ-? 

(த�ம�, க�க'( ஒ��றமி��- சிாி#கிறா�க.) 

 

3ர�ப: க/யாண�தா�க. 

6�ப�: எ�த# க/யாண�? 

3ர�ப: இ�த# க/யாண�தா,�க. 

 

6�ப�: ஏைதயா க/யாண�? 

3ர�ப� : எ�னா�க அ�9# ேக#றி�கேள? 

6�ப�: பி�ேன எ�ப9# ேக#க? 

3ர�ப: நீ�க கவனி)ச காாிய� இ�ப9 �9யலா�களா? 

 

6�ப� : நா� எ�னா�ெத# கவனி)ேச�? 

3ர�ப: ெதாைரசாமி ெமாத�யா�தா,�க ெசா/றா� அ�ப9. 

6�ப� : எ�த� ெதாைரசாமி ெமாதி�யா�? 

3ர�ப : எ�னா�க Hதனமா# ேக#றி�க? 

 

6�ப� : யா�கி8ேட� ேபசிறீ�க? 

3ர�ப: ஒ�க கி8டதா,�க. 

 

6�ப� : ஒ'Fேம �ாிய��கேள. எ�ேன ஆ�'F ெநைன)சி� ேபசிறீ�க. 

3ர�ப: சி�கார ெமாத�யா� தா,�கேள நீ�க 

 

6�ப� : நானி/ைல ஐயா. அ!� உேள இ�#கா�. வ�வா� , கா�தி��க. 
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3ர�ப: நீ�க இ/��களா? அ�9�களா? சாிதா,�க. (3ர�ப �த�யா� ஒ� 

�றமாக நி�கிறா�.) 

 

த�ம�: (பா8(: "மாய உலக ம/ேலா 

இ�த உலக� - ஆமா� 

இ�த உலக� 

மாயா உலக�ேல வ�-8டாயா?" - 

 

(ேப)*) விாிடா சி�னா� பட�ேத. 

 

[சி�னா� பட�ைத விாி#கிறா�. க�க'( அேத அ9ைய� தி��பி) ெசா/�# 

ெகா'ேட உ8கா�கிறா. த�ம� உ8 கா�கிறா�. கைடசியி/ சி�னா� த�;ரா 

மீ89# ெகா'ேட இ�#க இ�வ�� ெந��கி உ8கா��- ெகா'ேட 

ஆர�பி#கிறா�க. காவ�கார# 6�ப� மய�6கிறா�. த�மைன ேநா#கி� பாடாேத" 

எ�+ @ற!� 6�ப,#6� பய�.] 

 

த�ம� : "சிவெப�மா� வ�தா�. 

ாிஷப�திேல - அ�த 

ாிஷப�திேல 

சிவகாமி அ�ம,� @ட வ�தா." 

 

க�க'( : " " " 

 

த�ம� : "ஒ�மனைச) ேசாதி)ச'டா 

சி+�ெதா'ட� ப�தா - ஆமா� 

சி+�ெதா'ட� ப�தா 

ஓ9 வ�- ேச��கடா ைகலாச�." 

 

க�க'( : " " " 

த�ம�: "சி+�ெதா'ட� ப�த� ம�த 

எ/ேலாைர7� - ம�த 

எ/ேலாைர7� 

சிவெப�மா� பாத� ேச��-# ெகா'டா�." 
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க�க'( : " " " 

(இ)சமய� டா#ட� *�தரL��தி சி�கார �த�யா� 38(#6 0ைழகிறா�.) 

 

த�ம�: "ஆைகயா/ ம,ஷ�கேள 

ம,ஷ�கேள - நீ�க 

ம,ஷ�கேள 

அ9யா�# க�னமிட ேவ'(ம/ேலா ." 

 

க�க'( : " " " 

ேக8 1: ெம$தாேன! 

ேக8 2: அ�னதான�-#6 ஈடா? 

த�ம� : கைத �9ய� ேபா!-. காசி ேபா8டா�தாேன? 

த�ம�: "கா* பண� எ/லா� 

@ட வராத/ேலா - ஆமா� 

@ட வராத/ேலா 

கட!ேள ப�தி ெச$3� ம,ஷ�கேள." 

 

ேக8 1: ெச�-��8டா கா* பண� @டவா வர� ேபா!-? 

ேக8 2: உ�. அ- ஏ-? 

 

(டா#ட�� சி�கார �த�யா�� ெவளியி/ வ�கிறா�க. சி�கார �த�யா� �க� 

கைளயிழ�- இ�#கிற-.) 

 

சி�கார : (டா#டைர ேநா#கி) ஒ'ண� பிைள#6 ஆப�- இ�#கா-�கேள? 

த�ம�: "சாவ- நி)சயேம ம,ஷ�கேள 

ம,ஷ�கேள - ஓ 

ம,ஷ�கேள 

சாமியி� பத� ேச�3� ம,ஷ�கேள." 

 

டா#ட�: எ�னா�க இ�த Lேதவி� ைபயென இ�,� வ)சி�#கி�க? 

 

சி�கார �த�யா�#6 அட�காத ேகாப�. 
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"அேட காமா89. ேபாமா8ேடா" எ�+ ச�த� ேபா(கிறா�. 

(க�க'( எA�- ஓட எ�தனி#கிறா. அவைள7� ஒ� ைகயா/ அA�தி� பி9�-# 

ெகா'(.) 

 

த�ம� : "ேகாப= ச'டாள ம/ேலா 

ம,ஷ�கேள - 

ம,ஷ�கேள 

ேகாமானி� பத� ேச�3� ம,ஷ�கேள." 

இ�ப�தா,�க வW/ ஆ!-. இேதா �9)சி� �8ேர,�க. 

 

ேக8 1 : இேதா ஆயி�8(-�க சாமி. 

த�ம� : (ேக86� ஜன�களிட�) 'நீ�க ேக?�க' எ�+ ெம-வாக# @றினா�. 

"ேகாப= ச'டாள ம/ேலா 

ம,ஷ�கேள - ம,ஷ�கேள 

6=சித பாத�ேத ேச��கேள." 

 

(த�ம� அதிக உ�#க�ேதா( இ�த அ9ைய# @றியேதா( தா,� 6�பி(கிறா�. 

அைத# க'(. ேக8பவ�க?� 6�பி(கிறா�க.] 

 

த�ம� : நி+�தி��ட8(மா? 

ேக8 1: �9�க ெசா/B�க. 

ேக8 2: 6+#க நி+�தலாமா? 

 

சி�கார : (டா#டைர ேநா#கி) இ�#க8(�க. �9ய8(�க. 

டா#ட�: கா$)ச/ அதிகமா இ�#6-. ெகா=ச� இற�கF�. இ�ப ஒ'F� 

ெசா/ல �9யா-. நா� வ�ேர�. 15 நிமிஷ� ெபா+�-. 

 

டா#ட� ேபாகிறா�. சி�கார �த�யா� பரபர�த உள� ேதா( நி�கிறா�. 6ற89ேல 

3ர�ப �த�யா� ெந��6கிறா�.) 

 

6�ப� : இ�த� ெபாிய!� ஒ�கேள ேதடறா��க. சி�கார : எ�னா ேசதி? 
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3ர�ப: ஏேதா தா�க மனவ�யா இ�#றி�க. ெக8ட- ெக8ட -�க. ஐ�H+ &பா 

ஒ'F. -ைரசாமி ெமாத� ெகா(�த ��S+ &பா ஒ'F . ஆக 800 &பாெய 

6(�க. 

சி�கார சாிதா� யாாிட�ேல 6(�ேதய யாேர ேக#ேற? 

 

3ர�ப: எ�னா�க... ேந�- இேத எட�ேல...... சி�கார: 

(த�மைன ேநா#கி) ஏ'டா இவெர ஏமா�தி� பண�ேத வா�கி#கினியா? 

த�ம� : அ!ைரேய ேக?�க. 

 

சி�கார: ஏைனயா ெபாியவேர! சி+�ெதா'ட� ப�த� கைத பா(கிறாேனா அவனா? 

 

3ர�ப: அ�த� பி)ைச#கார ைபய� கி8டவா 6(�ேப,�க? சி�கார: 

அ�ப9�னா� ேபா�கேள�. 

 

3ர�ப: நீ�க 38( L�தவ��களா? 

 

சி�கார: எ�த V8(#6? அட அைடயாளேம ெதாிய��க ஒ�க?#6. சாியா 

விசாாி�க. ெபாியவேர. 

 

3ர�ப: அ�ப நீ�க வா�கேல பண�? 

சி�கார: இ/ேல. 

3ர�ப: ஏ� ஐயா (6�பைன ேநா#கி) நீ�க?� வா�கேல! 

 

6�ப� : இ/��க. சி�கார: அவ� கி8ேட ெகா(#க��கேள? 

3ர�ப: இ/��க. 

 

த�ம�: (இ)சமய�திேல) 

"கா'ப ெத/லா� ெபா$ேய 

இ�த ஒலக�திேல - ந/ல 

இ�த ஒலக�திேல 

கட! மா�ர� ெம$ேய ம,ஷ�கேள.." 

(6�பி(கிறா�; ம�றவ�க?� 6�பி(கிறா�க.) 
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சி�கார: அட காமா89, நி+�தி8(� ேபாமா8ேடா கெத ெசா/ றா� கெத பாவி� 

ைபயா. கைத ேக8(� தா'டா 6ழ�ைத ஆப�தா# ெகட#கறா�. ெதாைல=சி� 

ேபாேய'டா 

 

த�ம� : "இ�த) சிவ கைதெய 

6�த= ெசா/ ற!�க - ஆமா� 

6�த= ெசா/ற!�க 

எாிகி�ற நகர�திேல உAவா�க." 

 

சி�கார: அேடய கி'டலா ப'ேற எ�ேன? ேதாேல உாி) சி(ேவ�. 

 

ேக8 1: ஒ�கேள இ/ைலயா. நீ�க *�மா இ��க. 

ேக8 2: கைதெய ஏ=சாமி ெக(#றி�க. 

[கைத ேக86� ஜன�க அைனவ�� சி�கார �த�யாைர ெவ+�பாக� 

பா��பைத) சி�கார �த�யா� உண�கிறா�.] 

 

சி�கார: ேவ+ இட�தி�6 அவேன அைழ)சி#கினி ேபா�க. 

த�ம� : இேதா �9=சி ேபா)சி�க. 

"பண#கார� எ�+ ெசா/�# 

கி�வ�ெகாளா தி�க - நீ�க 

கி�வ�ெகாளா தி�க 

(எ�க�ப�) பரமசிவ� பாத� ெநைன7�க." 

 

சி�கார: எ�னடா ெசா�ேன? 

 

ேக8 1 : �8டா# ேகாவி)சி#கிறி�கேள? 

 

ேக8 2: எ�ன�க சாமி ப'Fவி�க? க9)சி� தி'F� �(வி�களா? 

[இைவகைள# ேக8(# ெகா'ேட டா#ட� வ�கிறா�.] 

சி�கார : எ�னா ேபா#கிாி�தன� ப'றா,�க இவ�க! 
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டா#ட�: அவேன ஆதாி#க ஜன�க இ�#6� ேபா- நா� எ�னா ெச$கிற-? 

 

சி�கார : "இ�த) சிவகைதைய# 6�ற� ெசா/Bகிறவ�க எாி7� நரக�திேல 

விAவா�க" எ�+ பா(கிறா� எ�ைன# 6றி�-. அேத மாதிாி அ�த ஜன�க?� 

ஏேமேல ேகாவி)சி#கிறா�க. எ�ன �8டாதன� 

 

டா#ட�: "�8டாதன�. அத�6 ஜன�க ஆதர! இ�#6ேத. அ�ப9 இ�#கிற 

வைர#6�. அவ� ேபா#கிாி�தன�. ஏமா�றி� பிைழ#6� பிைழ�� இைவக 

இ��-தாேன தீ��. 

 

[டா#ட� உேள ேபாகிறா�. சி�கார �த�யா� மகா ேகாப� ேதா( த�மைன 

உ+�-� பா��தப9 நி�கிறா�. அ)சமய� தி/ 3ர�ப �த�யா� ெதாட�6கிகறா�.] 

 

3ர�ப: அ�ப எ�னா�க ஏ� பண�-#6 ஒ� வழி7மி/ ��களா? 

 

சி�கார : அட) சீ ேபா�காF�. ைப�தியமா உம#6 ;(�; இ�ேக நி�க�படா-. 

 

[3ர�ப �த�யா� அ�த அத8ட�� ச�த�தா/ விA�த9�- எA�- நட#கB�றா�.] 

 

த�ம� : "இ�த) சிவகதெய 

ெசா/�ய ேப�க - ந/லா 

ெசா/�ய ேப�க 

இ�ப�ைத எ�நா?� அைடவா�க." 

 

சி�கார: இ� அ�ற�. த�ம� : இ�த) சிவ கதெய 

ேக8டவ� யா�� - இ�ப 

ேக8டவ� யா�� 

எ�ெப�மா� பாத� ேசாவா�க." 

 

சி�கார: இனிேம இ�த� ப#க� வ�விேயா? 

 

[சி�னா� பட�ைத) *�8(கிறா�. த�ம,� க�க'(� எA�- நி�கிறா�க.] 
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த�ம�: "இ�த# கைத அ�ைம 

ெதாியாத மனித� - ஆமா� 

ெதாியாத மனித� 

எ�ைமமாடா� பிற�- திாிவா�க." 

 

சி�கார : அேட 

ேக8 1: ஞாய� தா,�கேள? 

ேக8 2: பி�ென�னா�க? 

[சி�கார �த�யா� 38(#6 ேபா$ வி(கிறா�. ஜன�க ேபாகிறா�க ஒ� 

�றமாக.] 

 

க�க'(: அ�த# ெகழவ� ேபாற�ேத பா��க பாவ�. 

 

த�ம� : (தாள� ேபா(வ- ேபா/ ெவ+�ைகயா/ பாவைன# கா89# ெகா'ேட.) 

"பாவ� ெபா$ �'ணிய� ெபா$ 

ம,ஷ�கேள – ஓ  ம,ஷ�கேள 

பரமசிவ� ெம$ய/ேலா எ�ேபா-�." 

 

க�க'(: ெபாியவ�#6 அ�த ��H+ &பா 6(#க�யா நீ�க? 6(�-� �8டதா$) 

ெசா�னி�கேள சி�கார ெமாதி�யா� கி8ட. 

 

த�ம� : "கா*� ெபா$ &பா7� ெபா$ 

ம,ஷ�கேள - ம,ஷ�கேள - இ�த# 

க�க'(� நா,� ெம$ எ�ேபா-�." 

 

க�க'(: 500 &பா ேவேற வா�கினீ�களா ெபாிய!� கி8ேட 

 

த�ம�: "ெபாியவ� ெபா$ சி�னவ� ெபா$ 

ம,ஷ�கேள - ஓ 

ம,ஷ�கேள 

பிைழ�ப- ெம$ எ�ற� க�க'ேட" 

--------------   
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2. 2. 2. 2. ெபா�ைம கட��� ெபாி�ெபா�ைம கட��� ெபாி�ெபா�ைம கட��� ெபாி�ெபா�ைம கட��� ெபாி� 

((((நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�நைக��ைவ நாடக�))))    

 

[��-�பா#க� ெபாிய எஜமா� ஓ� *யகாாிய� ��. அவ� த� காாிய�தி/ அதிக 

அ#கைற7� *+*+��� உளவ� பிற� காாிய�தி/ மகா ம�த�. 

��-�பா#க� 50 3(க உைடய கிராம�, நம- ெபாிய எஜ மா� ஊ�#ேக ெபாிய 

எஜமா�. மிக� ெபாிய மிரா*தா�. அவ�#6 16 வய-ள பிைளயா'டா� 

உ'(. அவைர ஊரா��, 38(# கண#க� . ஆ8க?� சி�ன எஜமா� எ�பா�க. 

சி�ன எஜமா� தவிர 8. 5. 3. 1 வய-ள 4 பச�க உ'( . அதிகாைலயி/ 

ெவளி#6� ேபா$, ெபாிய எஜமா� த� 3( ேநா#கி ெம-வாக வ�- 

ெகா'9�#கிறா�. பாிதாப �க�-ட� 38(# கண#க� பி� ெதாட�கிறா�) 

 

கண#க� : எஜமா� 389/ எ� மைனவிைய� பா�� க9�- வி8ட-. 

 

ெப.எ.. (இ�த வா��ைதைய# ேக8டதி/ பைதபைத�� ஏ-மி�றி) சா�த��க� 

ேந�+ வ89� பண� ெகா(�தானா? 

 

கண#க� : ெகா(�தா�. ைவ�யைர இ8( வ�- கா89ேன�. சீ#கிரமாக, ெபாிய 

எஜமானிட� ஓ9. ம��- ேக8( வா�கி வா எ�+ ெசா�னா� ைவ�ய�? ஓ9 

வ�ேத�. 

 

ெப.எ... அ�த ��-சாமி எ�னதா� நிைன�-# ெகா'9�#கிறா�? எ�ேபா-தா� 

பண� ெகா(�பா�? 

 

கண#க�: இ�த மாத�திேலேய ெகா(�- வி(வதாக) ெசா�னா�. வ�-வி(�. 

ைவ�தியாிட� பா��# க9 ம��- இ/ைலயா�. உ�க?#6) ெச$- ெகா(�தாரா� 

ேபான மாத�. அவசரமாக# ெகா(�க. 

 

ெப.எ.: விA��ர�தி/ இ�ேபா- எ�ன சினிமா நட#கிற-? கண#க�: இ�தி� பட�. 

ெகா=ச� அவசரமாக# ெகா(�தா/ ேதவைல எஜமா�. 
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ெப.எ.: ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. கண#க� : இ-#6# @டவா? 

 

ெப.எ. : சி�னசாமிைய# கண#6�பிைளயா$ ைவ�-# ெகாள) ெசா/�. 

உ�ைன நீ#கிவிட) ெசா�னா�; எ�னிட� ெதா�தர! ப'றாேர. 

 

கண#க� : உ�க சி�த�. ம��- இ�#6த/ல உ�க கி8ட 

[ெபாிய எஜமா� த� 38(� தி'ைணைய அைட�- வி8டா�.] 

 

ெப.எ.: (உளி��பவைர ேநா#கி) பாைய# ெகா'( வ�- ேபா8றா. தைலகாணி 

எ(�- வா . காெல/லா� வ�#6-. 

 

கண#க� : உ8காாீ�கேள. ம��- அவசரமா)ேச எஜமா�. (இத�6 பா$ 

ேபா(கிறா� ஓ� ஆ. தைலயைண ேபா( கிறா� ஒ�வ�. கா/ பி9#கிறா� 

ஒ�வ�.) 

 

ெப.எ: . எ�த ைவ�யா ? கண#க� : ேவBசாமி. 

 

ெப.எ: உ�... ைகைய� பி9டா. [இத�6 கண#க� இ�த� பாவியி� அ8டகாச� 

ெபா+#க �9யாம/, ெபாிய எஜமானி� 389, �6�-, அ�6 இ�#6� சி�ன 

எஜமானிட� @+கிறா�.) 

கண#க� : சி�ன எஜமா�, எ� மைனவிைய� பா�� க9�-வி8ட-. ம��- 

இ�#6தா� இ�ேக. அவசரமா எ(�-# ெகா(�கேள�. 

 

சி.எ.: அ�ப9யா, அ�பாவிட� இ�#6. ேக89யா? 

 

கண#: அவ� எ�ேபா- வார-? அத�6 மைனவி ஒழி=சி ;(வா ேபா��#ேக. 

 

சி.எ. : (ெவளியி/ த� தக�பைன ேநா#கி) அ�பா ெப89) சாவி ெகா(�க. ம��- 

ேவFமா� கண#க� பிைள#6 

 

ெப.எ. கா�பி சா�பி8டாயா? எ�ன பலகார� வ)சா அ�மா? 
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சி.எ. : ேதாைச ெசாZஜி சாவி ெகா(�பா . பா�� க9)சி8டதாேம கண#க�பிைள 

389/. 

 

கண#: உடேன ம��- ெகா(#கF� எ�+ ைவ�திய� பற#கிறா�. 

 

ெப.எ. : வரதராஜB க9த� ேபா8டாேன அைத எ( த�பி. 

[சி�ன எஜமா� எாி)சBட� உேள ேபாகிறா�.] 

 

கண#: எ�ன ஆ)ேசா 389/ ம��- இ�#6த/ல எஜமா�? 

[இத�6 ஓ� ஆ தினசாி ஒ�ைற# ெகா'( வ�- ெகா(#க ; அைத வா�கி 

விாி�-# கண#கைன ேநா#கி.] 

 

ெப.எ.: உேள க'ணா9ைய எ(�- வா. 

 

கண#: வாசி�த பிற6தா� எA�தி��பி�கேளா ! ஐேயா. அவசரமா)ேச எஜமா�! 

 

ெப.எ... ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. (விசிறி# ெகா'9��த ஆ ஓ9# 

க'ணா9ைய எ(�-# ெகா(#க, ெபாிய எஜமா� க'ணா9ைய� -ைட�-� 

ேபா8(# ெகா'( வாசி#க ஆர�பி�- வி(கிறா�.) 

 

கண#: சாவிைய# 6(�கேள� எஜமா�. எ�ேபா வாசி#கிற-? எ�ேபா ம��- 

ெகா(#கற-? 

 

ெப.எ.. எ�ன க9�த-? 

கண#: பா��. [வாசி#கிறா� ெபாிய எஜமா�.] 

 

கண#: பா���க. 

ெப.எ.. ம��- இ/�ேய. 

(கண#க� ைக7தறி# ெகா'( 38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா�.) (கண#கனி� 389/ 

நட�ப-.) 
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உறவின�: இ�ப9# ெகா'( வா ம��ைத ஆ� 389/? அவசரமாக# ெகா=ச� 

த'ணீ� ெகா'டா . ம��ெத வாயி/ ேபா8(� த'ணிைய ஊ�தF�. 

[உடனி�#6� ைவ�திய� ைகைய நீ8(கிறா�.) 

 

கண#: எ�ேக? அ�த� பாவி இ�ேநர� கா�தி�#க ைவ�- ம��- இ/ேல'F 

ெசா/�வி8டாேன! 

 

(எ�+ @றி, அ�6 வள��தி ைவ�தி�#6� த� மைனவிைய ேநா#கி 

 

தனபா#கிய� !(தனபா#கிய� வாயி/ 0ைர த?கிற-.) 

 

ைவ�திய� : நா.. நா..... நா�..... ேப.... ேபா$.. வ..... வ..... வ. வ�ேற�. 

 

[ேபாகிறா�. கண#க,� உட� ேபாகிறா�. இத�6 ெபாிய எஜமா,#6# காைல 

அ�#கி# ெகா'9�#6� இாிசனி� தக�பனாகிய ஓ� கிழவ�. ெபாிய எஜமாைன 

ேநா#6கிறா�.] 

 

கிழவ� : ேபர� ஊ�#6� ேபாறா� பா89 @ட அைர &பா 6(�க, 6(�த,�ப 

வாணா�களா எஜமா�? 

 

ெப.எ.: ெத#6 ெவளியிேல பயிெர/லா� எ�ப9யி�#6; பா�தியா கிழவா? 

 

கிழவ� : பா�ேத�. ந/லா இ�#6. அேதா நிகறா�க! ேதா வ�-8ேற� இ'F 

ஓ9யா�ேத�. 6(�ேக. 

 

ெப.எ . �-ேக உ�8(. இாிச� : எ�க ெபாியவைர அ,�பனா ேதவைல எஜமா�. 

(இத�6 விசிறி# ெகா'9��த 6�பனி� இட- ைகயி/ ேத ெகா89 வி(கிற-.) 

 

6�ப� : ஐேயா! (பா�#கிறா�) ேத ெகா89� �8(-�க. 

 

ெப.எ .. இ�த� ப#க� வ�- விசி+. ெபா+டா . [ம+ப#க� வ�ேயா( விசி+கிறா�. 

சீனைன இ�வ� R#கி வ�- ெபாிய எஜமா� எதிாி/ ெத�வி/ கிட�-கிறா�க.) 
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ெகா? ேவB�ைபய� இவென ம'ைடைய ஒைட)சி �8(. ஊ8ேல ;�- 

ெபா'(வேள அ9)சி�8(. பண� நைகெய/லா� R#கிகிF ெநா)சி# கா8(#6 

ஓ9��8டா�. ேபாOC#6 ஆெள உ(�க . ஆக ேவ'9யேத பா��க எஜமா�. 

 

ெப.எ. அ�கா�? மைனவி 

கனக� : (உேளயி��- வ�-) ஏ�? 

[ெபாிய எஜமா� ேப�ப� வாசி#கிறா�.] 

 

ெகா? ேவB�ைபய� ஓ9��(வா�க. கிழவ� : ெகா=ச� தய! ப'F�க. 

(காய�ப8(# கிட#6� சீன� த�-# 6�தலான நிைலயி/ இ�#கிறா�.) 

 

சீன� : எ�ென கா�பா�-�க. அவென �9#க ஏ�பா( ப'F�க. 

ைவ�த "ம." [ம��- எ�+ ெசா/ல "ம" எA�தி/ அக�ப8(# ெகா'( 

அவCைதயைடகிறா�. ெத�+ வாயராகிய ைவ�திய�] 

 

கனக� : ஏ� @�பி89�க? 

ெப.எ . இேதா வ�-வி8ேட�. கண#: எ� மைனவி#6 உயி� ேபா!-�கேள. 

எA�தி��கேள�. 

 

ெப.எ.: ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. 

(ேப�ப� வாசி#கிறா�. உ�+# கவனி�தப9, *�ரம'ய 6�#க வ�கிறா�.) 

 

*�ர: வரF�. இட- ைகைய� R#கி ஆசீ�வதி�தப9.) 

 

ெப.எ .: வா�க. சாமி. உ#கா��க. 

 

*�ர : உ8கா��-#கி/ேல. ெகா=ச� அவசரமா வ�ேத�. ந�ம ஆதேல இ�னி#6 

ந�ம ம�மா� ஊ�#6� ேபாற-. அவ� ஆ�பைடயாெள @89,. 

 

ெப.எ . ராைமயா 6�#க ெசௗ#யமா இ�#காரா? 
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*�ர: இ�#கா�. ம�மா� வ�தா ெசல! இ�#காதா 10 &பா$ ெகா(�க . நி#க 

வ)சி8( வ�ேத�. 

 

ெப.எ . க(தாசி கி(தாசி ேபா8டாரா? 

 

*�ர: ேபா8டா�. நா� அ��ற� வ�- ெசா/ேற�. எ�ைன அ,���க.. 

 

[ெபாிய எஜமா� ேப�ப� பா�#கிறா� பைழயப9.] 

 

*�ர: எ�ைன அ,���க. சாவகாசமா பா��கேள� ேப�பைர. 

 

ெப.எ .. ஒ�கேமேல ஒ� பிரா-. *�ர : எ�னா அ-? 

 

ெப.எ. (ேப�ப� பா�#கிறா�) கண#: ஆப�-�க. (பாிதாபமாக) 

 

கிழவ� : அைர &பா$தா,�க. (பாிதாபமாக) 

இாிச� : எ�க ெபாியவேர அ,���க. (பாிதாபமாக) 6�ப� : ேத?�க. 

(பாிதாபமாக) 

ெகா? தி�8(� ைபய�. (பாிதாபமாக) 

*�ர: 10 &பா$. (ைகைய� பிைச�தப9.) 

சீன� : ஐேயா'F ேபா!- உயி�. 

(எ�றிKவா+ அவரவ� �F�F�-# ெகா'9�#கிறா�க வா$ ஓயாம/.) 

 

மைனவி: (ெபாிய எஜமாைன ேநா#கி) ஏ� @��89�க 

ெப.எ.: க�யாண விஷய� எ�ன? 

கனக� : அவ� க�யாண� இ�பவா'டா� இ'றா�. ச�பாதைன#6 வழிேத9ய 

பி�ேனதா� ெச$-#6ேவ� இ'F ெசா/றா�. 

 

ெப.எ . (கண#கைன ேநா#கி) ந�ம ைபய� ெபாியவனா� ேபாயி8டா�; க�யாண� 

ப'ணFமா இ/ைலயா? 

கண#: ஆப�-�க. 
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ெப.எ.: (தி(#கி8(. நிதானி�-) ஓேகா உ� ேசதியா? அ- இ�#க8(�. க'F#6� 

பி9)ச ெபா'ணா பா��தா ேபாற-. 

(கிழவைன ேநா#கி) ஏ� கிழவா ெபா'ணா நம#6 அக�படா-. 

 

கிழவ� : அைர &பா$ தா,�க. 

ெப.எ... (தி(#கி8( நிதானி�-) ஓேகா - ந/ல இட�-� ெப' ஒ'F இ�#6 . 

உ�க அ�பாைவ அ,�பி# ேக#கலாமி'F நிைன#கிேற�. 

(இாிசைன ேநா#கி) ஏ�? 

இாிச� : எ�க ெபாியவேர அ,���க. 

 

ெப.எ.: எ�னடா மட�பயேல. 

இாிச� : அவசர�க. ெபாியவேர அ,���க. 

ெப.எ .: ஓேகா... ஏ'9 கனக�? ஜமீ�தா� மக எ�ப9? ப9)ச ெபா'F, ந/ல 

அழ6. (6�பைன ேநா#கி) ஏ�? 

 

6�ப� : ேத?�க. 

 

ெப.எ.. ேதளா! (நிதானி�-) ஓேகா உ� ச�கதிேயா� (மைனவிைய ேநா#கி) 

ஜமீ�தா� அ�தCதி/ 6ைற=சவராகனக� (ெகா?ைவ ேநா#கி) அவ� அ�தC- 

எ�ப9? 

 

ெகா?� தி�8(� ைபய�. 6�ப� : ஓேகா அ-வா? 

 

ெப.எ.: அடடா , எ�னடா அ�ப9 ெசா/�89ேய ஜமீ�தாேர. ெகா?: தி�8(� 

ைபய� ஓ9(வா�க. 

 

கனக� : எ�க அ'ண� மவ ந/லா இ/�யா? அவேள ஏ� க8ட�படா-? நா�க 

எ�னா ெபாற மா8டமா? பாிய� ஏதாவ- 6(�க. ஏ� 6�#கேள? 

 

*�ர: ப�- &பா$. 

கனக� : அட, ஒ�ேன பாைடயிேல ைவ#க. 6�#களா நீ L=ைச பா�. தி�8(� 

ைபயனா8ட�. 
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*�ர: ம�மாைன ஊ�#6 அ,�பF�. 10 &பா$ ேதைவயி'ேண�. 

 

கனக� : ஓேகா (ெபாிய எஜமாைன ேநா#கி) நீ�க க8டா89� ேபானா எ�@89ேல 

ேசா+ ெகாதி#காேம ;டா-. கிரா#கி இ/ லாம/ இ/ேல. (இ)சமய� சீன� எA�- 

விAகிறா�. அவைன# கா89) சீன,#6� ெதாி7� எ�க 38( ெநலவர�. 

 

சீன�: ஐேயா'F ேபா!- உயி�. 

கனக� : ஏ� 6(�பமா? 

 

சீன� : ேபாOஸு#6) ெசா/B�க; ம'ைட ஒட=சி ேபா)சி�க. 

ெப.எ.: உன#ெக�ன ெச$யF�'ேற ? கிழவ� : அைர &பா$ நாழி ஆ!-�க. 

 

ெப.எ.: சாி, ஒன#6? 

ெகா?: ேவB ஓ9��(வா,�க. சீ#கிர� ேபாOஸு#6 ஆ அ,�பF�க. 

 

ெப.எ.: சாி நீ 

6�ப�: ேத ெகா89 �8ட- : ேபாேற,�க. ம��- இ��தா ேபா(�க. 

 

ெப.எ. சாி. நீ�? 

 

ைவ�: "ம" 

[எ�ற எA�ைத� தா'9 ம��- எ�+ @றி �9�-. ெப89யி/ எ�பத�6 "ெப" 

எ�ற எA�தி/ மா89#ெகா'(, அவCைத� பட ஆர�பி#கிறா�.] 

கண# ம��-. ெப89யி/ இ�#கிறதாேம! அவசர� எஜமா�! 

 

ெப.எ . சாி, நீ 

இாிச� : எ�க அ�பாைவ அ,���க அவசரமா. 

 

ெப.எ.: சாி, நீ�க? 

*�ர: அதா�. 10 &பா$ ேக8ேடேன. 
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ெப.எ.: சாி. 

(உேள ேபாகிறா�. அைனவ�� ஆவலாக# கா�தி�#கிறா�க. ெபாிய எஜமா� 

ச�+ ேநர� ெச�ற பி�. ஒ� ெபா8டண�-ட� ெவளிேய வ�கிறா�. 

கண#க� ைக நீ8(கிறா� ஆவBட�. ெபா8டண�ைத# கண#கனிட� ெகா(�-# 

@+கிறா�.) 

 

ெப.எ. இ�த� ெபா8டண�ைத# ேகாயி/ேல 6�#க இ��பா�. அவ�கி8ட 

ெகா(�-8( அவசரமா ஓ9யா. 

 

[ெபா8டண�ைத வா�காம/ தைல தாN�தி நி�கிறா�. ] 

 

கண#: ஐேயா என#கி'F ெநைன)ேச�. 

ெப.எ.. தி'ைணயி/ அைத ைவ�-) அவசரமா ெகா(�-8( ஓ9யா. 

[உேள ேபாகிறா�. சிறி- ேநர� ெச�+ எ8டணா!ட� ெவளியி/ வ�-] 

 

ெப.எ.: இ�தா (அைர &பாைய# கா89) யார�ேக? 

கிழவ� : நா�தா�க. (ஆவலாக# ைகநீ89 ெந��6கிறா�.) 

 

ெப.எ. (ேத ெகா8ட�ப8ட 6�பைன ேநா#கி) 6�பா. இைத# ெகா'( ேபா$ 

ராமசாமி பிைள ேக8டா�. ந/லா ெந$யா வா�கி# ெகா(�-8( ஓ9யா. 

 

கிழவ� : என#6 எஜமா�? எ�ைன அ,���க. 

6�ப� : ெகா8( வாயி/ ெரா�ப க(#6-�க. 

 

ெப.எ . சாி. நா� அ,��கிேற�. (உேள ேபாகிறா�. ச�+ ேநர� ெச�+ ஒ� 

ேநா8ேடா( ெவளி வ�கிகறா�.) 

 

*�ர: ெரா�ப உபகாரமா ேபா)* (எ�+ @றி# ைகைய நீ8(கிறா�.) 

 

ெப.எ .. நாைள#6 ஒ� விேசஷ�. அத�6) சி/லைற ேவF�. ைவ�யேர மா�தி 

வாாீரா.... அ��ற� ஆக8(�..... இ��க. இேதா வ�-8ேட�. (சிறி- ேநர� ெச�+ 

6�பைன) ப/B 6)சி ந/ல ேவ�ப�6)சா பா�- ஒ9)சிகி, வா. இேதா சா�பி8( 

வ�ேற�. 
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[உேள ேபாகிறா�. இத�6 ஒ� ைபய� ஓ9 வ�- கண#கைன� பா��-] 

 

ைபய� : ஒ�க ெபா'டா89 ெச�-��8டா�க. 

கண#: ;8டாளா. ஐேயா! 

 

ெப.எ.. ;ைஜ �9)சி�8( வ�ேர�. 

கண#: அட காமா89. (எ�+ @றி ஓ(கிறா�) 

 

6�#க: சாியா ேபா)* ! (ேபாகிறா�) 

(ம�றவ�க?� �F�F�-# ெகா'(� தி89# ெகா'(� ேபாகிறா�க.) 

 

ம+நா [ெபாிய எஜமா� தி'ைணயி/ உ8கா��தி�#க, மைனவி எதிாி/ 

நி�கிறா.] 

 

ெப.எ. ேந�ேற ெதாி7�? அவ� ஒ� மாதிாியி��தா�. காசிமாைல இ�#கா? 

அைத7� எ(�-#கின ;8டானா? 

 

கனக�. அைத7�தா�. 

 

ெப.எ. அட பாவி, எ�ேக ேபாயி��பா�? ெமா�த� பதினாயிர &பா$ நைக 

இ�#6�. ெரா#க� ஆயிர� அ/லா�ைத7� எ(�-# கி, ேபாயி8டாேன. பண� 

நைக ேபாக8(�. பிைள இ�#கிற  இட� ெதாி�தா ேபா-�. 

 

கனக�. அ-தாேன நா� நிைன#கிேற�. ரா�ாி கிள�பி ேநேர ரயிB#6� 

ேபாயி8டா� இ�89/ காைல 3 மணி ரயி/ ஒ�-#கி)சி. எ�கிேயா ;8டா�. 

(த�தி7ட� ஒ� பி_� ைச#கிளி/ வ�கிறா�.) 

 

ெப.எ.: (த�திைய# ெகா(#க அைத வாசி#கிறா�) இ�ப எ�னா மணி 3 இ�#6�. 

ஐேயா! இ�,� ஒ� மணி ேநர�தாேன இ�#6-. அவசரமா ரயிB#6� ேபாகFேம; 

ஐையேயா! 
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கனக�: எ�னா ச�கதி? ேக8கேறேன. 

 

ெப.எ... ெச�ைனயிேல நாைள காைலயி/ க�ப/ ஏற� ேபாறானா� ைபய�. 

ேமாாி*#6� ேபாக. அ-#6ேள நா� வ�தாதா� பா�#க �97மா� ! கிள��. 

இ�,� ஒ� மணி ேநர�தா� . 6 ைம/ இ�#6 ரயி/ Cேடஷ,#6 : கிள�� 

 

[கனக� உேள ஓ9 உ(�-கிறா. L8ைட க8(கிறா. பிைளக?#6 

உ(�-கிறா. ெவ6 பரபர��ட� ெபாிய எஜமா� ெவளியி/ ஓ(கிறா�. கண#6� 

பிைளயி� 38ெடதிாி/ நி�+] 

 

ெப.எ. கண#6� பிைள ஓ9யா. [கண#6� பிைள வ�கிறா�.] 

 

ெப.எ. : ரயிB#6 அவசரமா ேபாகF� வ'9#காரைன# @�பி( . ஓ(. 

கண#: நாைள#6�தா� Lணாநா. ெகா=ச� கிாிைய விேசஷமாக நட�த 

ேயாசைன. 

 

ெப.எ.: நா� எ�ன ெசா/ேற�. அவசர� ஓ(. கண#: ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. 

ெப.எ . எ�னா மடயா சீ#கிர� வ'9. 

கண#: எ�ன விேசஷ�? 

 

ெப.எ. ஐேயா! ேகா�ேபறி நாேய.  [எ�+ @றி வ'9#காரனாகிய 6�பனி� 

389�6 ஓ9 எதிாி/ நி�+ ] 6�பா ஓ9யா வ'9 க8(. 

 

6�ப� : (எதிாி/ நி�+) ேதா வ�-8ேட�. இ�த# ைகைய� R#க �9ய��க. ேத 

ெகா89)சி பா��க. எ�னா�க... 

 

ெப.எ.: கைத ெசா/� ம+#க நாழியி/ைல ... அவசர� ஓ9யா. வ'9ைய# க8( வா. 

 

6�ப�: (த� 38(#காாிைய ேநா#கி) அ�கா�? ெவ�றிைல� ைபைய எ(. ேதா 

வ�ேர� ேபா�க. 
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ெப.எ... எ�ன வ�ாியா? �ற�ப(. ஓ( ெசா/ேறேன. 

6�ப� : ெபா+ைம, கட/ இ�#6- பா��க. அ-#கீ( ெபாி*�க. 

 

ெப.எ... அேட வாடா சீ#கிர�. 6�ப� : சாி. 

[நக�கிறா�; ெபாிய எஜமா� அவைன� தளி# ெகா'( ஓ(கிறா�.] 

 

ெப.எ.: ேபா$ வ'9ைய# க8( , இேதா ெகா?� ைபயைன# @89கி, 

ஓ9யாேர�. ஓ(. 

[அவசரமாக ஓ(கிறா�.) 

 

[ெபாிய எஜமா� 389� எதிாி/ க8ைட வ'9 நி�கிற-. அத� @'( தனியாக 

ஒ� �ற� இ�#கிற-. அைத� பA- பா�#க ஆர�பி#கிறா� 6�ப� ெபாிய 

எஜமா�, ெகா?. சீன�, கண#க� வ�கிறா�க.] 

 

ெப.எ. கண#க�பிைள. �Cதக�ேதெய/லா� எ(�- உ� அைறயிேல 

ைவ)சி#ேகா. நா� வர இர'( நா ஆ!�. எ�னடா ெச$யேற 6�பா? ேபா-� 

பA- பா��த- : @'ேட எ(�- L( சீ#கிர�. 

 

6�ப� : சாி�க. [@'ைட� R#கி வ�கிறா�. ெபாிய எஜமா� உேள ேபாகிறா�.) 

ெப.எ.: ேபாக ேவ'9ய L8ைட. �9)சி, ெபா89. ேபாைழ ெய/லா� ஒ� ப#க� 

எ(�-ைவ. கனக�. அ�ற� உ(�தலா�; சீ#கிர� நாழி ஆ!-. 

 

[இத�6 ெகா/ைல� �றமி��- கAைத ஒ�+ 38(#6 0ைழ�- வி(கிற-. 

@ட�தி/ எ(�-� ேபாக ேவ'9ய சாமா�கைள# கனக� ெகா'( ைவ#கிறா. 

இ(�பி/ ஒ� பிைளைய) *ம�தப9 ஒKெவா�றாக.] 

 

அைவயாவன : 

ேவ(க89ய ஒ� தவைல. ஒ� L8ைட. ஒ� @ஜா ெச��. ச�#கைர சீசா, ேசா�� 

ெப89, பாலாைட, சீ�� �த�யன அட�கிய ஒ� சி+ தகர�ெப89, பிைள� 

த(#6. ெம�ைத) *�ைண. தைலயைண# க8(. பலகார� அட�கிய ஒ� 9�, 
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ெவ�றிைல பா#6� ெப89, ெச��� ஒ� ேஜா9, அ�ேபா- க89# ெகாள 

ேவ'9ய �டைவ, அ�ேபா- ேபா8(# ெகாள ேவ'9ய நைக. 

ஒ89யாண�. க'ணா9, பிைளகளி� உைடக, நைகக 

 

ெப.எ. : (9ர�கி/ உ(�� அ(#கி# ெகா'ேட ) கண#க� பிேள . 

 

கண: இேதா �Cதக�கைள எ(�- ைவ#கிேற�. 

 

ெப.எ.: ஆைரயாவ- அ,��! ெகா/ைல# கதைவ சா�த) ெசா/B... நாேன சா�தி 

வி(கிேற�. ஓ9) சா�-கிறா�. 

(கனக�ைத ேநா#கி) ஆ)சா? நாழிைக ஆகிற-. சாமா�கைளெய/லா� வ'9யிேல 

எ(�- ைவ. 

 

[ெவளியி/ ேபாகிறா�. வ'9யி/ @'( L(கிறவைன� பா��-] 

 

"ேபா-�டா" (@'ைட ேமேலா( ைவ�- வி(கிறா�.) 

6�ப � : சாி. | ெப.எ. வ'9ைய# க8(: மா8ேட ஓ89வா. 

[6�ப� ெகா/ைலைய ேநா#கி� ேபாகிறா�.] 

 

ெப.எ.. (உேள தைலவாாி# ெகா'9�#6� கனக�ைத ஓ� அைற அைற�-) 

�'ேட நாழிைக ஆகிற-. 

[எ�+ @றி, 9ர�6 த(#க# கீேழ விAகிறா�. எA�- சாமா�கைள எ(�-# 

ெகா'(, வ'9ைய ேநா#கி ஓ9, அதி/ ைவ�-. அவசரமாக� தி��பி, ம�+� 

சாமா�கைள எ(�- வ�வத�6, கAைத ஓ� அைறயி/ �6�- வி(கிற-. 

கனக�� சாமா�கைள வ'9யி/ ெகா'( வ�- ைவ#கிறா.] 

 

ெப.எ.: தவைல ேவ'டா�. [எ�+ @றி அைத அைறயி/ ைவ#க 0ைழகிறா�. கனக� 

அவசரமாக# கதைவ இA�-) சா�தி� ;89 வி(கிறா. அேத அைறயி/ கAைத7� 

இ��ததா/ அதனிட� ெபாிய எஜமா� உைதப(கிறதா/ ஏ�ப(� கதற/ 38ைட� 

பிள#கிற-.] 

 

ெப.எ... ஐையேயா! ஐையேயா! 
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[கனக� கதைவ� திற#க, ெபாிய எஜமா� ப/ உைட�தப9 ெவளிேய வ�- 

விAகிறா�. அைறயி/ கனக� 0ைழகிறா. இ- ெபாிய எஜமா,#6� ெதாியா-. 

அவசரமாக எA�- கதைவ) சா�-கிறா�. கAைத கனக�ைத உைத#கிற-.] 

 

கனக�: ஐையேயா! ஐையேயா! 

[ெபாிய எஜமா� கதைவ� திற#கிறா�. ம'ைட உைட�தப9 கனக� ெவளிேய வ�- 

விAகிறா. கAைத இ��ப- ெதாிகிற-. 

 

ெப.எ .. அைதாிய�படாேத. எA�தி�. வ'9யிேல+. (கAைதைய ேநா#கி) உC. சீ. 

(தம#6) உேள கிட�- ஒழி. (கதைவ) சா�-கிறா�.) 

 

[அ(�த அைறயி/ த� 8 வய-� ைபய� எ�னேமா எ(# கிறா�. அ- ெதாியாம/ 

;89 வி(கிறா�. 8 வய- பிைள தவிர ம�ற� பிைளக சாமா�க வ'9யி/ 

ஏ�+மதி நட�- வி8ட-.] 

 

ெப.எ. கண#க�பிைள ப�திர�. நா� L�+ நாளி/ வ�- வி(கிேற�. 

(வ'9யி/ ஏற , @'( சா$கிற-) 

 

6�ப� : பய�படாதி�க. இேதா சாி�ப(�தி வி(கிேற�. (எ�+ இற�க 

�யBகிறா�.) 

 

ெப.எ. @'( இ/லாவி8டா/ பாதகமி/ைல. ஓ8( [@'( இ/லாத வ'9 

ஓ(கிற-. ] 

 

கனக�: எ/லா) சாமா�க?� சாியா$ எ(�- ைவ)சா)ேசா. எ�னேமா? 

 

ெப.எ .: வ)சா)சி ரயி/ அக�ப(மா 6�பா? 

6�ப� : ஆகா ந/லா. 

 

ெப.எ .: ஓ8( வ'9ைய. 

6�ப� : ஏ$...... 
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[மா8ைட அபாரமாக அ9�- விர8(கிறா�. வ'9யி/ கைடயாணி இ/லாததா/, 

இ� ச#கர�� ஏக கால�தி/ கழல� பா� நில�தி/ உ8கா��- வி(கிற-. பிைளக 

கீேழ உ�?கி�றன�. கனக� விA�- எA�- பிைளகைள# கா�பா�+கிறா. 8 

வய-ள பிைள ெபய� ரா�.] 

 

கனக� : ஐேயா ! ரா� எ�ேக? 

[இத�6 எதிாி/ ஒ� @'( வ'9 வ�கிற-. ெப.எ. ைககா89 நி+�-கிறா�. 

சாமா�க ஏ�ற�ப(கி�றன. பிைளக ஏ�ற�ப(கிறா�க.] 

கனக�: ரா�ைவ# காேணாேம?  (எ�+ @!கிறா.) 

 

ெப.எ.: மணி ஆகிவி8ட-. ஓ8( வ'9ைய. [எ�+ க�-கிறா�.] 

 

6�ப� : ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. [எ�+ க�-கிறா�. வ'9 ஓ(கிற-.) 

கனக�: ரா�ைவ# காேணாேம. ஐேயா. 

 

ெப.எ .. ரா� எ�ேக? (இற�கி. வ'9 வ�த வழி ேநா#கி ஓ(கிறா�. தி��பி 

ஓ9வ�-) 389ேலேய த�கிவி8டாேனா? 

 

கனக�. அ�ப9�தா� இ�#6�. 

(ெப.எ . 38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா�. தி��பி ஓ9வ�-.) 

 

ெப.எ... 38() சாவி எ�ேக ? 

கனக� : எ�னிட� ெகா(#க�ேய. 

ெப.எ.: ேபா9 �'ேட (எ�+ ஓ(கிறா�. தி��பி ஓ9வ�-) 

கனக� கண#க� பிைளயிட� இ�#6மா சாவி! 

 

கனக� : இ�#6�. 

ெப.எ.. வ'9ைய ஓ8(. 9#க8( வா�கிவி(. நா� எ�ப9யாவ- வ�- வி(கிேற�. 

ஆ�பைள! 

 

கனக� : சாி. 
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[வ'9 ஓ(கிற-. ெபாிய எஜமா� ஓ(கிறா� 38ைட ேநா#கி. கண#க�பிைள 3( 

சா�தியி�#கிற-. ெபாிய எஜமா� கதைவ� த8(கிறா� விைரவாக.] 

 

ெப.எ. கண#6�பிைள ! 

கண#: (உேளயி��தப9) யாரடா அவ�? 

 

ெப.எ.: நா�தா� ெபாிய எஜமா� 

கண#: ஏ� எ�ன ச�கதி. நீ�களா? ரயி/ அக�பட�யா? 

 

ெப.எ .: சாவி ெகா(. 

கண#: எ�த) சாவி? 

ெப.எ. : 38() சாவி? 

கண#: ஏ�? 

ெப.எ.: ைபயைன 389ேல வி8() சா�திவி8(� ;8ேட�, அவசர�தி/! 

 

கண#: அ8டா! அ-தா� அைறயி/ ச�த� ேக8டேதா. ைபயைன அைறயி/ !8() 

சா�திவி89�க. 

 

ெப.எ... ஐையேயா எ�ன ப'Fேவ�. அ8டா. வாேய� ெவளிேய. எ�ன ப'ேற? 

கண#: இேதா வ�-8ேட�! 

 

ெப.எ.: சாவியாவ- 6ேட�. 

கண#: இேதா வ�-8ேட�. 

 

ெப.எ .: எ�னடா ப'ேற பாவி . 

கண#: ெபா+ைம கட�,� ெபாி*. எ'ெண$� தைலேயா( இ�#ேக�. இேதா 

வ�-வி8ேட�. 

 

ெப.எ.: சாவிைய# ெகா(�த,�ேப�. 

கண#: 389/ யா�� இ/ைல . 

 

ெப. எ .: ஜ�னலா/ ேபா(. 
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கண#: எைத? 

 

ெப.எ.: அைற#கத! சாவிைய. 

கண#: எ�னிட� ஏ-? 

 

ெப.எ.: பி� எ�ேக ? 

கண#: எ�ேக வ)சி�க? 

 

ெப.எ... 38(# கத! சாவி ெகா(. கண#: அைறயி/ தாேன பிைளயி�#கா�. 

ெப.எ... 

(கதைவ உைட#கிறா�. கத! உைட�- வி(கிற-. எதிாி/ நி�கிறா� கண#க�.) 

 

சாவி ெகா(. 

கண#: ெபா+ைம கட�,� ெபாி-. இ�தா�க சாவி. 

[சாவிைய வா�கி# ெகா'( 38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா� ெபாிய எஜமா�.] 

[அவசரமாக 38ைட� திற#கிறா�. ெகா�-) சாவியி��# 6� ேவ+ சாவிைய� 

ேபா8( பிற6. சாியான சாவியா/ திற�- உேள ஓ(கிறா�. அைற#கத! சாவிைய� 

ேத( கிறா�. அக�படவி/ைல . அ�கி��த கட�பாைறயா/ அைற# கதைவ 

உைட#கிறா�. கAைத ெவளிேய ஓ9 வ�கிற-.] 

 

[பிற6 இர'டாவ- அைற# கதைவ உைட#கிறா�. பிைள ப(�-� R�6கிறா�. 

அளிெய(#கிறா�.] 

 

ெப.எ... ஓ9யா த�பி. ெதாியாம/ சா�திவி8ேட�. 

(இA�-# ெகா'( ஓ9வி(கிறா� 38ைட) சா�தாம/.) 

[சிறி- ேநர� ெச/ல) 

 

ெப.எ. அடடா! 38ைட� ;8டவி/ைல. ேபா த�பி Cேடஷ ,#6. இேதா 

வ�-8ேற�. 

 

[38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா�. ைபய� ேசாகமாக அ�6 உ8 கா��- வி(கிறா�.  
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தி��பி ெப.எ . ஓ9 வ�கிறா�. ைபய� ேசா��- உ8கா��தி��பைத� பா��-, 

அவைன� R#கி# ெகா'( ஓ(கிறா�.) (எதிாி/ கனக� வ'9 ஓ9 வ�கிற-.] 

 

ெப.எ.. எ�ன ச�கதி? ஏ�? கனக� : பண� எ�னிட� ெகா(#கவி/ைலேய 9#க8 

வா�க 

 

ெப.எ.. சாி சாி. எ�னிட� இ�#கிற-. (வ'9யி/ அைனவ�� ஏறி# ெகாள, வ'9 

Cேட ஷைன ேநா#கி ஓ(கிற-. ரயி/ Cேடஷைன அைடகிற-.) 

 

ெப.எ.. (�#கி� கிளா�#ைக ேநா#கி) 9#க8 ெகா(�க. 

கிளா�#6 : எ�த ஊ�#6 

ெப.எ.: ப8டண� (ைபயி/ ைகைய வி(கிறா�.) 

கிளா�#6 : எ�தைன? 

ெப.எ.: Lணைர. சீ#கிர� ெகா(�க. 

கிளா�#6 : பண�? 

 

ெப.எ.: அடடா, இேதா வ�-8ேட�. 

(த� மைனவிைய ேநா#கி) மணிப�C எ�ேக? 

கனக� : யாைர# ேக8கிறீ�க 

 

ெப.எ.. எ�ேக எ� 9ர�6? 

கனக� : உ�க 9ர�ைக எ(�- ைவ#கேல. 

ெப.எ .: ஐையேயா! (6�பைன ேநா#கி) எ�ன ப'Fேவ�? 

(ரயி/ ேபா$ வி8ட-.) 

------------ 

3. 3. 3. 3. இ�ப� கட� இ�ப� கட� இ�ப� கட� இ�ப� கட� ((((கா� !க" நாடக�கா� !க" நாடக�கா� !க" நாடக�கா� !க" நாடக�))))    

    

1. 1. 1. 1. ப#� $�ப#� $�ப#� $�ப#� $�    

ப8(: யா�? 

அரச : அரச�ப�. 

ப8(: ஓ! வா��க ; உ8கா��க அ�தா�. 
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அரச : எ�ன ப8(, உ� 6ர�/ இ�தைன தள�)சி? 

ப8(: ஒ�+மி/ைல .... நம#6 ஏ�ப8(ள ெதாட�� ஊ� அறி�ததாகிவி8ட-. ந� 

தி�மண� விைரவி/ நட�-விட ேவ'( ெமன எ�+ ெப�ேறா� கவைல 

அைட�தி�#கிறா�க. 

 

அரச : நா�தா� ெசா�ேனேன, எ� காத/ பி�-#காக உ�ைன7�, திர'ட 

ெசா�-#காக அ�த� த�க�ைத7� (நா�) மண�- ெகாள ேவ'(ெம�+ இைத 

இனிய �ைறயி/ எ(�-) ெசா/ல ேவ'டாமா, நீ உ� ெப�ேறா�#6? 

 

ப8(: ஒ��வா�களா ... உ�.... ஒ��வா�க .... ஒ�பி�தா� தீர ேவ'(� அவ�க. 

எ-!� ேபசி# ெகாளாம/ எ�ைன� பறிெகா(�ேத� உ�க86 இ�ேபா- இ-!� 

ெசா/3�க. எ-!� ெசா/3�க. ந/ல- அ�தா�! ஆமா�, �த�/ என#6� 

உ�க86� தி�மணமா? அ/ல- த�க�தி�6� த�க86மா? 

 

அரச: த�க�ைத�தா� �த�/ மண�- ெகாள ேவ'(�. 

 

ப8(: அ�தா�, ேக?�க. நா� ப8(. �த�/ ப8டணி�- தாேன. பிற6 

த�க�ைதயணிவா�க? 

 

அரச : இ/ைலேய. த�க�ைத� ெப�றா/ தாேன ப8ைட� ெபற �97�? இதி/ 

இ�ெனா�, . எ�ென�+ ேக. 

ப8(: எ�ன? 

 

அரச: த�க� எ� தா$ மாம� மக. இ��தாB� உ� அக ெமா�த ேதாழி. 

அவைள7� எ�ைன7� ஒ�+ப(�-� ெதா/ைல எ�ைன) ேச��ததி/ைல. 

ப8(: ஐேயா அ�தா�. த�க� அ�த இளவழக� ேம/ உயிைர ைவ�தி�#கிறா. 

த�க�தி� த�ைதேயா. மக வி��ப�தி�6 மாறாக நட�பதி/ைல. ேமB� 

ேநா7�றவ� த�ைத. தாய�றவ த�க�. 

 

அரச : த�க� எ� ைம�-னி , நிைனவி�#கிறதா? 
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ப8(: என#6 நிைனவி�#கிற-. அவ?#6 நிைனவி�#க ேவ'(� அ�தா�. 

அரச : எ� க'ண/ல. நீ �ய�றா/ அவ?#6 அைத நிைனV8டலா�. நீ 

�ய�றா/ எ�ேனா( @8டலா�. மனமார �ய�சி ெச$. எ� ப�கி/ இ�. உ�ைன 

ந�பி இ�#கிேற�. எ�ைன நீ ந�� . 

 

ப8(: ந�பியதி� பயைன�தாேன இேதா அ+வைட ெச$ கிேற�. இ�,� ந�ப 

ேவ'(�, ந��கிேற�. 

 

அரச : வ��தாேத ப8(. இனிேமB� நீ வ��-�ப9 நா� நட#க மா8ேட� 

�க�ைத# கா8( - எ� க��ைத �9. எ� க'ண/ல. [��த�தி� ஒ�.] 

------- 

2. 2. 2. 2. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

ப8(: த�க� - எ�ேக த�க�? 

ேவைர#காாி : அ!�க�பாகி8ேட ேபசி#கி8( இ�#கா�க. 

அேதா வாரா�கேள . 

த�க� : 

 

பா8( எ(�� 

�/ைலமல� ேக8ேட� 

இ/ைல எ�+ ெசா/லாம/ 

�9�-#ெகா எ�றார9 ேதாழி 

 

ப8(: (ேப)*) 

ஓேகா அ�பாவா ெசா�னா� த�க�? ெசா�த மாமைன# க89#ெகாள) 

ெசா/லவி/ைலயா? 

 

த�க� :  -ைண எ(�� 

ெகா/ைலயி/ வள��தாB� 

�/�/ மணமிராேத ெகா(�ெதாைலவி/ அட��- பட��- 

கிட�த ந+ (�/ைல ) 

 

அ9 

மா� ெகா�ைப� 
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தAவி# ெகா'9�#6� - அ�த 

மல�#ெகா9ைய அ+�பா� உ'டா? 

;�கா89/ உலவி(� வ'ைட� - ேபா 

ேபா எ�றா� எ�ன பய� க'டா�? 

R�கா விள#6#6� 

*ட�#6� ஏ�ப8ட 

ெதாட�ைப அ+�பதாேல இட�வ�- ேசராதா (�/ைல ) 

 

'சா6� ேபா- உ� தா$ ெசா/�யப9 நீ உ� மாமைன மண�-ெகாவ-தாேன' 

எ�+ ெசா�னா� த�ைத. நா� ெசா�ேன�. மாமாவி� நட�ைதைய எ� தா$ 

இ�ேபா- இ��- பா��தா/. அ�ப9) ெசா/லமா8டா�க' எ�ேற�. எ�ேறனா, 

சாிய�மா சாிய�மா. நீ இளவழகைனேய மண�- ெகாள�மா' எ�+ 

�9�-வி8டா� வா$ 6ளிர , மன� 6ளிர 

 

ப8(: தி�மண�? 

த�க� : இ�,� நாைல�- நாளி/ 

ப8(: மி#க மகிN)சி த�க�, என#6 விைட ெகா(. 

த�க� : ஏ� ப8(? 

ப8( : அ�மா விைரவி/ வர) ெசா�னா�க. நீ ப9�-# ெகா'9�. 

த�க�: சாி. 

------- 

3. 3. 3. 3. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

[கா�ெச��பி� நைட ஓைச.] 

 

த�க� : ேவைல#காாி, ெவளியி�ேபா. ெவளியி� ேபா. 

ேவைல : ஏ�மா? 

த�க� : அவ� வ�கிறா�. ேபா ேபா . 

ேவைல: வரைலய�மா. 

த�க� : அேதா கால9 ஓைச. ேவைல: ஏ�மா க!�- ப(�-கி89�க க89/ேல 

த�க� : அெத/லா� ேகளாேத. ேபா... 

 

இளவழக� : [நா�கா� இA#க�ப(� ஓைச 
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ெச�� விரலா/ ெதாிவி#க�ப(� ஓைச ] 

த�க� த�க�! 

[உட�பி/ ைகயா/ த8ட�ப(� ஓைச ]R#கமா? 

 

த�க� : இ/ைல அ�தா� இ/ைல. நீ�க வ�த!ட� ைகயா/ ெதா8( 

எA��வ-தாேன எ�ேம/ ைகப8டா/ ஒ9�தா ேபா6�, தாமைர�த'( 

ச(#ெக�+ ஓ9வ- ேபால? 

 

இளவழக� : இ�ப9 எ�+ ெதாி�தா/ த�ப9�ப-ேபா/ சா�தியி��ேபேன. அ- 

ேபாக8(� த�க�, ேசதிைய) ெசா/ல மா8ேட� எ�கிறாேய? 

 

த�க�: ெசா/ல�தா� ெதாட�6கிேறேன அ�தா�. 

இளவழக�: காயா? பழமா? 

த�க� : எ�ப9� ெதாிகிற- உ�க86 

இளவழக� : உ� �க� எ�னேமா ��தாநா ;�த தாமைர மாதிாி இ�#கிற-. 

 

த�க� : அ�ப9யானா/ ெக8ட ெச$திதாேன? ஆமா�. உ�கைள நா� மண�- 

ெகாள# @டாெத�+ அ�பா ெசா/�வி8டா�. 

 

இளவழக� : ஆ. அ�ப9யா? த�க� : இ/ைலயி/ைல. ந/ல ெச$திதா�. 

இளவழக� : ெம$தானா த�க�? 

 

த�க� : ெம$தானா? எ� �க� ��தாநா மல��த தாமைர ேபா���ப-? 

இளவழக� : இ�தா . இ�+ இதN விாி�த ெச�தாமைர உ� �க�. 

 

த�க�: 'மாமைன மண�- ெகாகிறாயா?' எ�றா� அ�பா. '�9யாத�பா' எ�ேற� 

நா�. அ�மா சா6� ேபா- அ�ப9�தாேன ெசா�னா எ�றா�. இ�ேபா- அ�மா 

இ��தா/ அ�ப9) ெசா/ல மா8டா�க எ�ேற�. யாைர மண�- ெகாள 

நிைன#கிறா$ எ�+ ேக8டா�. ெசா�ேன�... 

 

இளவழக�: எ�ன ெசா�னா$? 
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த�க� : உ�க ேபைர. இளவழக� : என#6 இர'( ேப� உ'(. எைத) 

ெசா�னா$ எ�றா/? 

 

த�க�: ெசா�ேன�. அவ� ெதாி�- ெகா'டா�. அ��ற� எ�ன ? 

 

இளவழக� : அ�பாவிட� நீ ெசா/�யப9 ெசா/. ெசா/Bகிறாயா இ/ைலயா? நா� 

ேபாகிேற�. 

 

த�க�: "இளவழகைன" எ�ேற�. இளவழக�: அ�ப9) ெசா/ கா- 6ளிர - 

த�க�: மனமார ஒ�பினா�. சாி எ�+ ெச�பினா�. இதி/ இ�ெனா� மகிN)சி#6ாிய 

ெச$தி எ�ன எ�+ ேக?�க. 

 

இளவழக� : எ�ன எ�+ ேவ+ ேக8க ேவ'(�. விைரவி/ ெசா/ல மா8டாயா 

த�க�? 

 

த�க� : இ�,� இர'( L�+ நா8களி/ தி�மண�: ஏ� எ�+ ேக?�க. 

இளவழக�: ஏ�? 

 

த�க� : அ�பா!#6 உட/ நல� இ/ைல . சீ�ேக( ��றி# ெகா'( வ�கிற-. 

அ�தா�. இ�ைற#ேக மா�பிைள 38டா� அ�பாைவ# க'( ெப' ேக8(, 

நாைள7� 6றி�-விட ேவ'(�. விைரவி/ ேபா$ இைத) ெசா/B�க. உ�க 

ெப�ேறா�#6. 

 

இளவழக�: அ�ப9யானா/, நா� விைரவி/ 389�6� ேபாகவா� 

 

த�க� : உ�; பி�ென�ன? இளவழக� : சாி, ேபா$ வ�கிேற�. (நா�கா� 

தள�ப(� ஓைச ) 

 

த�க� : இ�,� சிறி- ேநர� இ��க அ�தா�; உ8கா��க. 

இளவழக� : இ�#க!� @டா-. ேபாக!� @டா-. 

 

த�க� : விைரவி/ ேபானா/தா�. அவ�கைள விைரவி/ அ,�ப �97�  
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எ�கிறீ�களா? 

இளவழக� : நானா ெசா�ேன�? நீதாேன த�க� ெசா�னா$ எ� க��ப/ல, 

விைட ெகா( , ேபா$ வ�கிேற�. 

------------- 

4. 4. 4. 4. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

அரச�ப� த�ைத: ெத.ெச�ேகணி. ஐயா எ�ன ெச$கிறா�? 

 

ேவைல#காாி : ஆ�. த�க� அ!�க�பாதாேன . 

அரச�ப� த�ைத : ஆமா�. 

ேவைல#காாி : அ!�க?#6�தா� உட�� ந/லா/�ேய *�மா வ�- வ�- 

ெதா/ைல 6(�தா? 

 

அரச�ப� த�ைத : சீ ஓ9�ேபா$ ஓ�க ம)சா� வ�தி�# கா�'F ெசா/B. 

 

ேவைல#காாி : ஐயா.. ஐயா.... 

 

த�க�தி� த�ைத: ஏ�? 

 

ேவைல#காாி : அரச�பா அ!�க அ�பா வ�தி�#கா� R� கறா�'F 

ெசா/���ட8(மா? 

 

த�க�தி� த�ைத: சீ)சி அ,��9. 

அரச�ப� த�ைத: எ�ப9 இ�#கிற- உட��? 

த�க�தி� த�ைத : சீ�ேக( மி6தியாகிற-. (இ�ம/ ஓைச ) ஐ�தா� ேததி த�க�தி� 

தி�மண� (இ�ம/) இைடயி/ L�+ நாதா� இ�#கிற-. (இ�ம/) 

 

அரச�ப� த�ைத. மா�பிைள ? த�க�தி� த�ைத: இாிச�ப� மக� இளவழக� 

(இ�ம/ ) ந/ல ைபய�. (இ�ம/) ப9�த ைபய�. 

 

அரத�ப� த�ைத: உாியவ� இ�#ைகயி/ ஏ� அ�ப9? 
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த�க�தி� த�ைத : அ/ல அ/ல. (இ�ம/) த�க� இளவழ கைன# க89# 

ெகாேவ� எ�,�ேபா-? - வ��த�படாேத. இ��- நட�- நீதி�மண�ைத . 

(இ�ம/) ப(�த ப(#ைகைய வி8( எ�னா/ நகர �9யா-. (இ�ம/) 

 

அரச�ப� த�ைத : ந� ைபய,#6 உ�க ெப'ைண# ெகா(�பதா/ ெசா�- 

அய�/ ேபாகாேத 

 

த�க�தி� த�ைத : அெத/லா� என#6� ெதாி7�. 

அரச�ப� த�ைத : சாி. த�க�தி� த�ைத : கண#க�பிைள இ�#கிறா�. ஆ8க 

இ�#கிறா�க. ஆகேவ'9யைத� பா�. ெதாட�6. ேபா... 

--------- 

5. 5. 5. 5. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

இளவழக�: எ�ன ஊ�றி� ப9#கிறா$? 

த�க� : வா��க அ�தா�. ந/ல ேவைள. எ� மாமா இ�#கிறாேர அவ�, 

எA-கிறா� காத� க9த� ப97�க. 

 

இளவழக� : 'ெச�தாமைர மல�#6� ெசKவிதN#6� ேத,#6� ெநா�ேத கிட#6� 

0வ/ வ'( வ�தா/ வரேவ�ப -'டா மல�#காேட? ஓ� ெசா/ தரேவ நா� 

த�ேத� இKேவ(. மாமா வ'(. ைம�-னியாகிய மல�#கா8ைட# ேக8கிற-. 

உ�னிட� வ�தா/ வா எ�+ வரேவ�பாயா? பதி/ எA- ஒ� ேப)சி/, வா எ�+ 

ெசா�னா/, த�க� உ� வா$ மலரா கச#6�?' பதிலா எA-கிறா$? ப9 த�க�. 

 

த�க� : ெச�தா மைரமல�#6� ெசKவிதN#6� ேத,#6� வ�தா/ வரேவ�க 

ஒ'ணா- - ெச�ேதைன 3N�-கி�ற ேதா8ட� ேதா8 ட#கார� ேம�ைமயிைன 

வாN�-மண� ப�தB#6 வா. இைத உ�க ைகயாேலேய அேதா இ�#6� அவ� 

ஆளிட� ெகா(�- அ,���க அ�தா�. 

 

இளவழக� : இைத எ(�-� ேபா$# ெகாட�பா. ேவைல#கார�: ந/ல-�க. த�க�: 

ஏ� அ�தா�. வி9�தா/ தி�மணமாயி�ேற. உ(�ெப/ லா� ைத�தாகிவி8டதா? 
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இளவழக� : வி9�தாலா? இ�றிர!தா� தி�மண�. இ�றிர! நாB மணி#6 . 

இ�,� ச8ைட ைத�- �9யவி/ைலயா�. ச8ைட யிைரவி8டா/ எ�ன த�க�? 

 

பா8( (ெத� பா�6) 

அ�பி��தா/ ேபா-ம�ேறா 

அ�கர#கா எ�ன பய� ெத�பழ� தமிN) ெசா/லாேள 

த�கேம த�க� 

உ� பழ#க� ெபா�,ைடயா$ 

ேமனி 6B�6�. 

 

த�க� : நா� பாட8(மா? 

பா8( (ெத�பா�6) 

ெபா�ெம�6 ெமனிய�ேறா 

�Aதிபட# @டாைதயா ம�னவ� ேபா/ ச8ைட ேபா8() 

சி�கேம சி�க� 

மணவைற#6 வ�தாேல 

எ� ஆைச7� ெபா�6�. 

 

இளவழக� : ெம�த) *ைவ த�க�. நா� ேபாகிேற�. ேவைல இ�#கிற-. 

 

த�க�: சாி அ�தா�. 

----- 

6. 6. 6. 6. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

உற! 1: L�+ மணி ஆகிற-. ேமள#கார� நைடயி/ ப(�தி�#கிறா�க. எA���க. 

உற! 2: ஏ� ��ேக* . வாழ மர�ெத க8ற- எ�ேபா ? எA�திர�பா . 

உற! 3: அ(�ப L8ற-தாேன. சைமய/காரேர. 

 

உற! 4: வரேவ'9ய ெபாியவ�க?#6 வ'9 அ,�பி யா)சா? 

 

[இைச �ழ#க� ] 

------- 
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7. 7. 7. 7. ப#� $�ப#� $�ப#� $�ப#� $�    

 

அரச : ப8(. நீ தி�மண 38(#6� ேபாகாேத. இ�ேகேய இ��-வி(. ஏ� 

எ�றா/. அ�ேக கலவர� ஏ�ப(�? 

 

ப8( : எ�ன? 

அரச : தி�மண ேவைளயி/ இளவழக� இ�#க மா8டா�. 

ப8(: ஏ�? 

அரச : அவைன அ�கி/லாம/ ெச$- வி(ேவ� எ�ப9யாவ-. 

ப8(: உயி�#6# ெக(தி ேந��-விட# @டா- அ�தா�. 

 

அரச : இ/ைல இ/ைல. மய#க ம��ைத# ெகா(�-# கட� பால�தி� அ9யி/ 

ேபா8( ைவ�-விட எ'Fகிேற�. 

 

ப8(: இற�- வி8டா/? 

அரச: இற#க மா8டா� ப8(. வச�பி� சா�ைற7� எB மி)ைச) சா�ைற7� கல�- 

ெகா(�தா/ உடேன மய#க� தீ��- வி(�. தா� க8(� ேவைள அவ� 

இ/லாவி8டா/ நா� த�க� தி�6� தா� க89 வி(ேவ�. அ�பா!� அ-தா� சாி 

எ�றா�. இ�ேகேய இ�. 

 

ப8(: சாி. 

---------- 

8. 8. 8. 8. ெத%ெத%ெத%ெத%    

 

அரச: ரா� கா�#6 எ'ெண$ ஊ�றியாயி�றா? 

ரா�: ஆ)சி�க. 

அரச: மா�பிைளைய# @�பி( விைரவாக. 

ரா�: மா�பிேள , அரச�ப� @�பிடறா�. 

 

அரச : இளவழகேர. ஏ+�க காாி/, அ�த� படவா இ�,� ைத#கிறா� உ(�ைப. 

ஒ� �ைற ேபா8(� பா�#க ேவ'(மா�. உ� விட�பா காைர# கட�கைர ப#க�. 

ஏ+�க, ஏ+�க. ����, 
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(கா� ஊ-� ஓைச) 

 

இளவழக� : தி�மண� �9�பெத�றா/, எKவள! ெதா/ைல அரச�ப�! 

 

அரச : அைத ஏ� ேக8கிறீ�க இளவழகேர காைல) சி�+'9ேயா( சாி. 

இ-வைர#6� ப)ைச� த'ணீைர வாயி/ ஊ�றவி/ைல. ேக8டா/ ேக?�க. 

வி8டா/ வி(�க. வான�தி� கீேழயி��- ெசா/Bகிேற�. எ�னேவா சீைம 

இல�த� பழமா�. ெச�ைனயி���- வ�த-. வாயி� ேபா(�க இைத. 

 

இளவழக� : ந�றாயி�#கிற-. (இ)சி எ�+ ச��� ஓைச ) 

அரச : ரா�. மா�பிைளைய# @�பி( இ�ேபா-. 

 

ரா�: மயான கா'ட�தானா? 

 

அரச�: இ/ைல. மாைல வைர#6� மா�பிைள#6 மைழ7� ெவ$யிB� 

ஒ�+தா�. நி+�- காைர. இவைன� R#6 . நட�- ேபா. கட�பால�தி� அ9யி/ 

கிட�-. அ�ப9�தா�. இ�தா இ�த� -ணியா/ L(, உ)சி �த/ உள�கா/ 

வைர#6�. வா ேபாகலா� (��.... ��) 

----------- 

9. 9. 9. 9. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

ஐய� : ெபா'F மா�பிைள#6 வCதிராபரண� ஆக8(�. நாழிைக ஆகிற-. 

 

உற! 1: வா�மா த�க�, இ�ப9 வா. ெபா'F ேதாழி ஆ� ைதனாகி? 

 

உற! 2: அவ�தா� அயிலா'ட�. அ- @டவா ெதாியா-. 

 

உற! 3: சி�த�பா, மா�பிேள எ�ேக சி�த�பா? 

 

உற! 4: இ�ேகதா� இ��பா� நீ ெவ�ேல க8ேட பிாி)சி ப89 க8(. ஆர�ெத 

ெகா'டா. ச�தன� கைர. 
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இளவழக� தா$ : ஆமா�. ந�ப ைபய� இளவழக� எ�ேக? 

இளவழக� த�ைத : இ�ேகதா� இ��பா�. 

 

இளவழக� தா$ : எ�கி7� பா��ேதேன. இ/�ேய. 

ஐய�: ெபா'F மா�பிைள வரF�, வா�ய� வா�ய�! 

 

இளவழக� த�ைத : நி+�த�பா வா�ய�ைத . ைபய� எ�ேக! 

 

உற! 1: ஏ� 3ராசாமி, ைபயேன பா�தியா. 6��சாமி#6� ெதாி7ேம. ஏ� 

6��சாமி, மா�பிைள எ�ேக ? 

 

உற!: நா� பா�#கேவ/ேல. அேதா வராேர அரச�ப� அவெர ேக8டா ெதாி7ேம. 

 

இளவழக� த�ைத : எ�னா அரச�பா. இளவழக� எ�ேக ய�பா ? 

 

ஐய�: �@��த ேவைள த�பிட�படா- சீ#கிர�. 

இளவழக� தா$: பிைளய யாராவ- எ�ேகயாவ- இ8(� ேபா$# 

ெகா�,8டா�கேளா எ�னேமா ெதாிய�ேய. 

 

அரச : நா,� இ�தைன ேநரமா$ அைல�-வி8ேட�. இளவழக� ஊாிேல 

இ�#கிறதாக� ெதாியவி/ைல . 

இளவழக� த�ைத : ஐேயா ஏ�? 

 

அரச : இளவழக� ஒ��திைய ைவ�பா89யா$ ைவ�-# ெகா'9��தாரா�. 

இளவழக� த�ைத: ஐேயா, அ�ப9� ப8டவன/லேவ. 

 

அரச : ேக?�க. அவ?�. அவைன� ெப�றவ�க?� இளவழகைன மட#கி, நீ 

தி�மண� ெச$- ெகா'டா/ நா�க ேபாகிற வழி எ�ன எ�+ ச'ைட 

ேபா8டா�களா�. அத� ேம/ இளவழக� நா� த�க�ைத� தி�மண� ெச$- 

ெகாளவி/ைல; உ�ைனேய நா� தி�மண� ெச$- ெகா?கிேற�' எ�+ அ�த 
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ைவ�பா89ைய7� ைவ�பா89யி� உறவினைர7� @89# ெகா'(, 

ெவளி_�#6� ேபா$ வி8டாரா� எ�+ ேகவி. 

 

இளவழக� த�ைத: அடடா எ�ன மா+பா(. 

உற! 1: ெபாிய �8டா�தனமா/ல இ�#6. '' 

உற! 2. அ�ேபா எ�னா ப'ற-. ஒ'F� ெக8(� �டேல. இேதா இ�#கா� 

மைலயா8ட� அரச�ப�. இA�- ைவ�- மண�ைத �97�க. 

 

உற! 3: ஆமாமாம� : 

 

உற! 2: ெப�தவ�கேள ேக#கFேம! 

உற! 1: மா��ைளெய� ெப�தவ�க ஒ�-#கறா�க : அ�தா'ட பா�தா 

ெபா'F ஓைடயவ�க யா�? அ�த மா�பிைளேய ெப�தவ�கதாேன? இ- எ�ன 

ெவ#க# ேகடா#6-. 

 

உற! 2: அ- சாிதா�. 

உற! 3: ெகா'டா 

உற! 4: மா�பிைளெய தைலயிேல த'ணிேய ஊ�திகி, வர)ெசா/B. 

அKவள!தா�. 

 

உற! 5: ஏ� ஐயேர, �@��த ேவைள இ�,� இ�#6தி/ல 

 

ஐய� : ந/லா இ�#6'ேண�. மணி நாBதாேன ஆ)சி! இ�#6 இ�#6 

 

உற! 1: ெபா'F எ�ேக? 

உற! 2: இேதா வ�-. இ8டா�க ெபா'F மா�பிைளெய. 

உற! 3: ெபா'F எ�ேக? 

உற! 4: ெபா'F காணைலேய? உற! 5: உ� அ�ேக தானி�#6�. எ�ேக ;(�? 

------ 
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10. 10. 10. 10. கட�கைரகட�கைரகட�கைரகட�கைர    

 

பா8( 

 

த�க�: 

நிலேவ நிலேவ சிறி-� இ�ப� 

இ/ைலேய வாNவி/ ஏனி�த -�ப�? 

விைலயிலா மாணி#க� த�ைன 

விலகிட) ெச$தபி�. த�ைன 

வி��ெப�+ ெசா/Bவா� எ�ைன 

கடேல கடேல எ� உயிைர 

விடேல த6தி வாNவினி 3ேண? 

உடB� உயி�� அவ� எ�றி��ேத� படலா6ேமா இ�த� தாN! 

ெகடலானேத எ�ற� வாN!! 

 

ேப)* 

கடேல! ஆNகடேல உ� ந(வயி�றி/ 

எ�ைன அட#கி# ெகா! 

 

ப8(: த�க� த�க� 

த�க�: ஆ. யா� ப8டா ; 

ப8(: ஆ� த�க�, உ� மணவாள� இேதா. 

 

த�க�: அ�தா�! 

 

இளவழக�: கட�/ விA�- உயி�விட!� -ணி�தாேயா த�க�, என#6 மய#க 

ம��ைத# ெகா(�- இ�ேக ேபா8(வி8(� ேபா$வி8டா� அரச�ப�. வச�பி� 

சா�ைற7� எBமி)ச= சா�ைற7� த�- எ�ைன# கா�தவ� உ� ேதாழியா�. 

 

ப8(: எ� அ�கி/ உ8கா��- ெகா. த�க� அ�கி/ வா. கட�/ 3N�- 

உயி�விட!� -ணி�தா$. 

த�க� : ஆ� அ�தா�. -�ப#கட�/ ெதாைல�தி��ேப�. ஆயி,�, 

இ�ப#கட�/ இேதா நீ�தி விைளயா(கி�ேற�. 
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ப8(: நீ�க?� இ�ேகேய இ��க ! நா� அ�த# 6�றவாளி அரச�ப� நிைலைய� 

பா��- வ�கி�ேற�. 

 

இளவழக� : ப8(, @(மானா/, இேத ேநர�தி/ அரச�பைன நீ மண�- ெகாள 

�ய�+ பா�. 

ப8(: ந/ல-. ேபாகிேற�. 

த�க�: இளவழக�. 

---- 

11. 11. 11. 11. த�க� $�த�க� $�த�க� $�த�க� $�    

 

பா8( 

ஒ�மன� ப8டேத தி�மண� ஆ6� 

உயி�ட� பாேல இ�வ� அ�பாேல (ஒ�) 

 

க�மண/ கா89/ நீலவா� @ைர. 

ெவ'ணிலா ச�தன� ;ச� 

ெப��கட/ �ர* நலெம/லா� ெச$ய� 

ேபாி�ப வாN! க'ேடா� நா�. (ஒ�) 

 

ம#க : த�கேம, இளவழேக வாNக 

த�க�: ப8(, மண� �9�தா உன#6? ப8(: ஆ� த�க�. 

ம#க : இ� மணம#க?� வாNக! 

 

----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------    


