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பாேவத பாரதிதாச
மணிவாசக பதிபக,
55,  கி ெத, ெசைன -600001
த பதி 1991, உாிைம ெசறி!
பதிபாசிாிய டா#ட ச.ெம$யப
விைல &. 15.00
---------உ ளடக
1. கக'( (நைக)*ைவ நாடக)
2. ெபா+ைம கட, ெபாி- (நைக)*ைவ நாடக)
3. இப# கட/ (கா- 0க நாடக)
-------------பாரதிதாச நாடக க :
1. கக (நைகைவ நாடக)
நாடக)

-)ேசாியி/ தயா ெத எபெதா+. அெதவி ைனயி/ இபசி கார தயா 3(. சி கார தயா -)ேசாியி/ உ ள பண#காரகளி/
ஒவ; ெச/வா#6 ளவ: ந/ல பேராபகாாி7மாவா.

அத) சி கார தயா 38(#ெகதிாி/, ஒ வாரமாக தம சி+ெதா'ட
பத கைத பா9 9ததி/ சி+ ெதா'ட பத கைதைய
-வ#கியி#கிறா. மீ'(.

தம, அவ சிறாளாகிய சினா எற சி+ ைபய, உ8காதி#கிறாக . 3திேயாரதி/ சா#ைக விாி- ேபா8(. அவக86 எதிாி/ ஒ திைர
விாி- ேபாடப89#கிற-. அ திைரயி/, சி+ெதா'ட பத கைதயி/
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உ ள பிரதான க8ட க

சிலசிதிாி#கப8( ளன. கைத பா(வத6 இைடயி/.

கைதயி/ வ சிதிரைத அவ ைகயி/ உ ள ேகாலா/ ம#க86#
6றிபி(வா.

தமனி இட- ைக ஒேற இ தாளைத7 பி9- ேபா8(# ெகா'9#6.
வல- ைகதா பட கா8(கிறேத ப#க தி/ உ ள சினா ஒைற ததி த
;ராைவ மீ8(கிறா.

பி ைளயா ேதாதிர 9- வி8ட-. கைத ஆரபமாக ேபாகிற-. எதிாி/ சில
உ8கா- ெகா'( நி+ ெகா'( ஆவலாயி#கிறாக

தம: (எதிாி/ உ ளவகைள ேநா#கி]
"ெகா=ச ெவதிைல இதா 6( க."

பா#6 ைகயிைல7ட ெவறிைல உடேன ஏபாடாகிற-.
வாயி ேபா8(# 6தபி அட#கி# ெகா ?கிறா.

தம: ேபா8டா த;ைர!
"தி)ெச கா8டா 69யி/
சி+ெதா'ட பத- அத)
சி+ெதா'ட பத
திெவ'கா8( ந ைகைய
மணாிதா.

க/யாண ெச$த பிேன
இவ @9 - அத
இவ @9,
கனமாக) சீராளைன
ெபெற(தா.

சீராள வயச/ேலா
அ=சான !டேன - ந/ல
அ=சான !டேன,
ெதப ளி# @டதிேல

கைத ேக8க .
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ப9#கவ)சா."

சீராள. ப ளி#@ட ேபாவதாக எAதப89#6 க8டைத# ேகாலா/
6றிபி(கிறா தம.

ேக8பவகளி/ ஒவ ெசா/Bகிறா. "அதாேன! ப9# கா89 ேபானா எனா
ப'ற-!"

மெறாவ: உC, *மா இ!

[இத6

சி கார தயா ெவளிவ- த 38(# 6ற8 9/ நிகிறா;

தயாாி 6ழைதயாகிய 8பரத, தயாட நி+ கைதைய#
கவனி#கிறா.]

தம : "இப9 இ#கிற
நாைளயிேல பத
நாைளயிேல பத - அவ
ஈ9/லா அனதான
ெச$ய நிைனதா.
அனதான எ+ ெசா/
சி+ெதா'ட பத
சி+ெதா'ட பத - அவ
அன#ெகா9 தைனேய
நா89 வி8டா."

(தம திபி பா#கிறா. தயா நிபைத அறி- அவாிட
ெசா/Bகிறா.)

ஒ க காவகார இபதா, க ேபானா க. நீ க அவசரமா) ெச#6 மாத
அ,பினி க ேபால இ#6ேத.

"சி+ெதா'ட பத.
தினேதா+ ேமஅன
ெபாசிதிடலானா - அ9யா
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ெபாசிதிடலானா
சிவன9யா @8ட
@8டமாக.

இத ைபயேன அ,பி அவசரமாக அைழ)சிவர) ெசா/ ல8( களா? - "@8ட
@8டமாக."

தயா. அவ,#6 இட ெதாி7மா? தம : ெதாி7 க - "@8ட @8டமாக"

தயா: அப9'ணா அ, நா அவாரமா 6சாமி தயா 38(#6
ேபாகF.

தம : ஓ( ைபயா
"@8ட @8டமாக
H+ ேப#6 தின
சி+ெதா'ட பத - அத)
சி+ெதா'ட பத
ேநாகாம/ அனமி8டா
சி+ெதா'ட பத."

தயா: இபதானா அவ ேபானா?

தம : ஆமா க - "சி+ெதா'ட பத"

தயா: இ ேக எனா ப'ணா?

தம: ஒத கி8ட ேபசிகி, இதா, க. "சி+ ெதா'ட பத"
(8பரதைன ேநா#கி) ப ளி#@ட ேபாகேல தபி - "சி+ெதா'ட பத" "ேபாவாணா இ'F ெசானா க அபா?"... "சி+ெதா'ட பத"

8பரத: (த தகனாைர ேநா#கி) அபா ஒ கைள இவ சி+ெதா'ட பத
இ'றாபா! எனி7 அப9ேய ெசா/ றாபா. நப காவ#காரைன# @டபா.
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தயா: இ/ைலயபா , பா8ைட) ேசத ப6தி அ-.

தம : "ஆயிர ேப#6)
சி+ெதா'ட பத - அத)
சி+ெதா'ட பத
அ,தின அன ேபா8டா
சி+ெதா'ட பத."

சி+ெதா'ட பத. அன#ெகா9ைய நா89, தின ஆயிர ேப#6
ெர'டாயிர ேப#6 அன ேபா8( வாரானா.

"இப9 இ#கிற
நாைளயிேல ைகைல - ந/ல
நாைளயிேல - ைகைல
ஈச, பாவதி7 ேப*கிறா."

ேக8பவகளி/ ஒவ : அ ேக ைகலாசதியா சாிதா

மெறாவ : ைகலாசதிேல நட#6-?

தம : "என9 பாவதிேய
சி+ெதா'ட பத - அத)
சி+ெதா'ட பத
இ+மா# ெகா'டா'9
பாவதிேய.

அன#ெகா9 நா89னா'9
பாவதிேய - அ9
பாவதிேய,
அ- விவர காணேவF
பாவதிேய.

ெபைம#6) ேசா+ேபா(
ேபவழி7 உ'(."
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ேக8ப 1: ஹ 6.

ேக8ப 2: "பிேன இ/ைலயா!
சினதன மைறதிட)
ேசாறி(வ -'(.

ேக8ப 1: உ'( உ'(.

ேக8ப 2: ெசா) ேசா ேசா!

தம :
"சி+ெதா'ட பதைன நா
ெதாி=சி வாேர ெபா'ேண
ெதாி=சி வாேர ெபா'ேண - அவ,#6)
சிவப#தி உ'டா எ+
ெதாி=சி வாேர..."

ைபய, தயாாி காவகாரனாகிய 6ப, கன ேவகமாக வகிறாக .

காவகார: (தமைன ேநா#கி)
"ெராப ேகாவி)சிகினாரா எசமா?" எ+ பயேதா( ேக8கிறா.

தம : பிெனனா - ெதாி=சி வாேர ெபா'ேண - நீதா இ ேகேய ெவ6
ேநரமா$ ேபசி#கி, இ-89ேய? - "ெதாி=சி வாேர ெபா'ேண."

காவகார: நீ ெசா/89ேயா?

தம : "எ+ பாவதியிட
ெசா/வி8ேட சாமி"
நா ெசா/லேவ யி/ைலேய
"ெசா/வி8ேட சாமி
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எA- ேபானா ெச கா8
டா

69#ேக."

காவகார: ஏ- ஏ- ஒனா/ என#6 ெராப ெதாதர!. இத எடேத !8(#
ெகள.

தம : "ெச கா8 - டா 69#ேக" எனியா?
ெச கா8 - டா 69#ேக"

[இத6

எஜமா வ-வி(கிறா. அவ காவ காரைன ேநா#கி# ேகாபமாக]

ஏ'டா எேபா ேபாேன? இேநர எனா ப'ேண?

காவகார : ேநரா ேபாயி ேநரா வேத, க.

தம : "ெச கா8டா 69#ேக."

தயா: நீ பிரேயாஜனமி/ேல. ேவற எ கியாவ- ேவைல பா-# ெகா'(
ேபா$வி(.

தம : "ெச கா8 டா 69#ேக.
டா 69#ேக"

காவகார: இவைன பா க. நீ க ஏேமேல ேகாவி)சி கிாி கி'F. எைன#
ேக ப'றா, க.

உடேன தம ஜன கைள பா- உ#கமாக
"சிவன9யா ேபாேல அவ உெவ(தா." எ+ அ9ைய 9#கிறா.

[எஜமா உ ேள ேபா$வி(கிறா. காவகார# 6பேனா. தயா 389
6ற89/ ேபா89#6 விசிபலைக யி/ உ8காகிறா. அ)சமய 6சாமி
தயா காாி/ ஏறி#ெகா'( அKவழியாக ேபாகிறா. 6சாமி தயாைர
ேத9#ெகா'( சி கார தயா இேபா- அவசரமாக ேபாகிறா எபதம,#6 நிைன வி#கிற-. சி கார தயா உ ேள உ(-கிறா. அவ
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ெவளிேய வத- காவகார ேம/ ேகா

L89விட தம தி8ட

ேபா89#கிறா. அத6) சிச கார த யா ெவளியி/ வவத6 ,
காவகாரைன அ கி/லாம/ அ,ப ஒ ேயாசைன ெச$தா.]

"ஆைரயா காவகாரேர" எறா ; காவகார "ஏ" எறா.

தம : அேதா - @8(8( ேபாறா ஒ கேள.

(இைத# ேக8(# காவகார ேபாகிறா ; அ)சமய சி கார தயா உ(-#
ெகா'( ெவளியி/ வகிறா.)

தம : சி+ெதா'ட பத 38(
ெதவி/ வதா - சாமி
ெதவி/ வதா
சதன ந ைக எ,
தாதி க'டா .

தயாைர ேநா#கி,
நீ க 6சாமி தயாைர ேத9 ேபாவதாயிதா பயணைத நி+த
ேவ'9ய-தா, க.

சி கார  : ஏ?

தம : அ! இபதா காாி/ இப9 ேபானா க.

தயா: ஐேய அப9யா! ந/லதா ேபா)சி நீ ெசான-. எ ேக காவகார?

தம: இ ேகதா இதா க. நா ெசாேன. "6சாமி தயா இேதா
காாி/ ேபாரா+. எஜமா கி8ேட ெசா/ைலயா" இ'F. அவ ெசானா க
ந+#கி'F. "ேபா$ ஏமா-8( வர8(ேம" இ'F. எA- இபதா
எ கிேயா ேபானா க. நா ெசாேன இ'F, அவகி8ேட ெசா/
டாதீ க.
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தயா: நீ நப 38(#6 காவ/காரனாக இ#றியா?

தம : சாி க, அவ அ9பா க.

தயா : அவ ெகட#றா, நா பா-# ெகா கிேற.

தம : சாி க.
'சதன ந ைக எ,
தாதி க'டா
தாதி க'டா

- சாமிைய

தய! ெச$ேத உ ள
வா ெமறா .

[தயா உ ேள ேபாகிறா. காவகார வகிறா. தம ெவ6 உ#கமாக
பாட ஆரபி#கிறா.]

"ஓ9, ெவ'கா8( ந ைக7
ஓ9வதா

அ ேக - அவ

ஓ9வதா

அ ேக

விA- பணிதா

சாமி திவ9யி/

காவகார : (ேகாபமாக) எ கடா - @பி8டா'ணிேய?

தம: "அன 'ண ேவFெமற
அ9யி/ 3Nதா ளைம - அவ
அ9யி/ 3Nதா ளைம
ேசா+தின ேவFெமேற
ெதாA- நிறா ."

காவ : எனடா ேக#ேற. நீ பா8(#6 பாடறிேய?
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தம: *மா இைரயா, "ேசா+ தின ேவFெமேற ெதாA- நிறா ."

[இத6

தயா காவகார# 6ப,#6 ேசர ேவ'9ய பணைத எ(-#

ெகா'( ெவளியி/ வ-,]
"இதா ! 9, ேபா" எகிறா.

காவகார: நா ஒ 6ற ெச$யO கேள . ேசா-#6 வழியி/லாேம ஆ#கி
89 கேள?

தம : ேசா+ தின ேவ'(ெமேற ெதாA- நிறா ."

காவகார : நா எப9 ெபாைழ#கிற- க

தம : "ேசா+ தின ேவFெமேற
ெதாA- நிறா . ெதாA- நிறா ."

காவகார: பா க, அதிேய அவ திBபி திBபி) ெசா/Bறா, க.

தயா: நா ேவ+ ஆ

[தயா 38(#6

ைவ)*8ேட! ;(!

ேபா$வி(கிறா. காவகார L#கா/ அA- ெகா'ேட

தம 6தியி#6 இடைத# கட- ேபாகிறா.]

தம : "ஷ எ ேக எ+ ேக8டா
ரா. சாமியா - ேக8டா
ரா சாமியா.
ேபானா ெவளியி/ எறா
ளா அைம ?"

[இத# கைடசி அ9ைய# காவகார,ைடய கைத பா-# ேகயாக
பலைற @+கிறா. காவகார மகா ெதாதிரேவா( மைறகிறா.]
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தம: "ஆளனி/லா 389ேல
அ-'ேண னமா - நா
அ-'ேண னமா
கணவனி/லா 389ேல
உ'ேண ெனறா"

[தயா உ ேள ேபாகிறா. தம எதிாி/ ஓ9 நி+ 6பி(கிறா.]

தயா: ஜா#கிரைதயா இ; அவனா8ட நட#காேத. ேவ+ என ேதைவ
உன#6?

தம : எஜமா தய! இதா ேபா-.

தயா: சாி, இ.
[தயா உ ேள ேபாகிறா. தம பினி- ெவ6 ப#6வமாக.]

தம : "அத -'ேட இப9 எறி=*8( ேபா க" எகிறா.

[அவ ேபா89த காவி -'ைட தம,#6# ெகா(- ேபாகிறா. தம
வாசப9யி விசிபலைக யி/ உ8கா- ெகா ?கிறா. காவி-'ைட
ேபா-# ெகா'( அ)சமய அவன'ைடயி/ 8பரத வகிறா.]

8பரத: நீயா காவB? அபா ெசானா கேள.

தம : ஆமா தபி! உ ேள ேபாயி அபா!- ேவ89 இதா ஒ'F எ(தா!

[8பரத உ ேள ஓ(கிறா.]

சினா: "அேபா- ெவ'கா8டைம
ஏ-ைரதா

- அைம

ஏ-ைரதா

.

அவ ெவளியி/ ேபாயி#கா
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எ+ைரதா .
ஆள வதா ெலனிட
அ, ெமறா - சாமி
அ, ெமறா
அைழதா/ வேவெனேற
சாமி ெசானா."

தம: மகிN)சி ேபா(
[இத6

8பரத ஒ ேவ89ைய# ெகா'( வ- ெகா(#கிறா. தம

தைழய வி8(# க89# ெகா

கிறா.]

8பரத: நீ ெபாிய ஆளா இ#கறிேய! எ கபா ெசானா க. தேல ஒ'F
வாணா இ'ணியா, உடேன -'( ேக89யா. இேபா ேவ89 ேக89ேய.

தம : அபாவா ெசானா க. ேதா பா தபி , ேவ89 என#6 அA#கா
இத-. அேதா8( தா தபி.

8பரத: கைதைய) ெசா/ேல ேக8ேபா.

தம : சாமியா ேவஷேதா( சாமி சி+ெதா'ட 38(#6 வதாரா?

8பரத: வதா.

தம: சதன ந ைக பாதாளா?

8பரத: பாதா

தம: ஒடேன 6பி8( "உ ேள வா க" இ'ணா , அற உ ேள இ- வத
திெவ'கா8( ந ைக பாதா. சாபிட) ெசானா, அ-#6 சாமி , "ஊ8(#கார
எ ேக" இ'ணா. ெவளியி/ ேபாயி#கா" இ'ணா . "ஆமேள இ/லாத
ஊ8(ேல நா சாபிட மா8ேட, அ! வதா எைன# @பி8( அ,"
இ'F ெசா/8(, ேகாயி/ திவாதி மரத9யிேல ேபாயி ஒ#கா-#கினா.
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8பரத: ஓேகா அப9யா?

தம : தபி. ஒ விசிறி பி=சி ேபான- கி=* ேபான- இதா எ(தாேய.

[8பரத எ(- வ- ெகா(#க. தம ெவ ைள ேவ89, காவி-'(, ைகயி/
விசிறி7ட 38( தயா ேபாலேவ விள 6கிறா.]
------------------

---2---

3ரப தயா#6 70 வய- நட#கிற-. அவ#6 தைல#6 உயத பி ைளக
இவ இ#கிறாக . 3ரப தயா மைனவி இற- ேபாகேவ ேவ+
க/யாண ப'ணி#ெகா ள நிைனதா. இத எ'ணதி/ ெகா=ச
L)*வி8டா. பி ைளக

சீறினாக . அ-த/ பி ைளகளிட அ- விஷயைத)

ெசா/வேத யி/ைல.

-ைரசாமி தயா 3ரப தயா#6 300 &பா$ பா#கி ெசBத
ேவ'9யித-. 3ரப தயா அைத# க'9-# ேக8கவி/ைல.
ஏெனறா/, -ைரசாமி தயாரா/ 3ரப தயா#6 #கியமானேதா
காாிய ஆகேவ'9யித-.

-ைரசாமி தயா தாரமிழதவ. அவ#6 ஒ ெப' இ#கிறா . அவ
ெபய கக'(.

கக'ைட 70 வய- ெசற 3ரப தயா க89# ெகா

வதாக -ைரசாமி

தயாாிட @றினா. கட ெதா/ைலயாவ- நீ க8( எ+ நிைன-
-ைரசாமி தயா ஒ-# ெகா'டா.

க/யாணைத த ஊராகிய சிதபரதி/ ைவ-# ெகா வ- சாதியமி/ைல.
3ரப தயா பி ைளக

மைலேபால வ- 6+#ேக நி+வி(வாக .
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3ரப தயா ரகசிய ைறயி/ அ+Hேற சி/லைர &பா$ எ(-# ெகா'(,
-ைரசாமி தயா கக'( ஆகிய இர'( சீவகைள7 அைழ-#ெகா'(,
-ைவ#6 வ-வி8டா.

ெச89 ெதவி/ ஒ 3( காயாயி#கிற-. அத 38(# 6ைடயவ எதி
38(#கார. அவைர# க'( வாடைக ேபசி 9#க) ெசா/ -ைரசாமி
தயாைர அ,பிவி8(, அத 389 எதிாி/ ெதவி/ 3ரப தயா,
கக'( நி கிறாக . இKவிவ நிபைத ப#க- 389 நைட
தி'ைணயி- ராமசாமி7 சீ,வாச, கவனி#கிறாக .

3ரப# கிழவ கக'ைட ெந 6கிறா. கக'( விலகி ஜாைடயாக# கிழவாி
ம+ப#க மாறி நிகிறா . பல தடைவ இப9.

3ரப: கக'(.

கக'(: ஏ க.
[கக'9ட ெவறிைல இ#கா- எப- 3ரப# கிழவ#ேக ெதாி7.]

3ரப: ெவதிைல இ#கா?

கக'( : இ/ கேள!

3ரப: வா கிவர) ெசா/லவா?

கக'(: என#6 களா. நா ெவதிைல ேபா8(#றதி/  கேள.

3ரப: ஏ ெவ8கப(ேற? எ/லா ெபரயாைச7 ஒ# காக தாேன . எ/லா
ெகா'டாதி#ேக ஒன#6. ஒ-# 69தன ப'F .

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

3ரப: அப9) ெசா/B.

16

[இத6

6றிபி8ட 3(திற- விடப(கிற-. -ைரசாமி தயா "வா க"

எ+ @பி(கிறா. இவ ேபாகிறாக .
ெதப#க- அைறயி/ கக'( 0ைழ- ஒ றமாக நி கிறா . 3ரப#கிழவ
-ைரசாமி தயாாிட ஒ &பாைய# ெகா(- ]

"ந/ல பலகாரமா பா- வா கி வா" எகிறா.

கக'(: நா, வாேர அபா.

3ரப: நீ ஏ? அெத/லா சாிய/ல கக'(.

-ைரசாமி : வர8(ேம!

3ரப: அட சீ எனா காF உம#6 தி கிதி இ#கா!

-ைரசாமி : சாிதாமா. நீ இ எனா வா கி வர) ெசானீ க?

3ரப: ெகா=ச ல8(, சிேலபி, அ/வா, பழ. இ, எனா ஓF கக'(?

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

-ைரசாமி : அ! ெம/ல 9...

3ரப: ஓ$ R! ஆ

காF? வா கி வா காF +#6.

-ைரசாமி: சாி.
[-ைரசாமி தயா ெவளியி/ ேபாகிறா - ெவளியி/ றப8ட -ைரசாமி
தயா#6. அ(த 389 6ற8 9/ காதித ராமசாமி, சீனிவாச ஆகிய
இவ#6 கீNவ ேப)* நட#கிற-.]

ராமசாமி : ஏைனயா நீ க எத ஊ?
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-ைரசாமி : ெசதபர
.
ராமசாமி : அத# ெகழவ ஆ?
-ைரசாமி: நப ெசாத#கார.

ராமசாமி : அத ெபா'F?
-ைரசாமி : நப ெகாழைத.

ராமசாமி : எ ேக ேபாறீ க இப?
-ைரசாமி: பலகார வா க.

ராமசாமி : ெகழவைர அ,பறதாேன?
-ைரசாமி: அ- சாிய/ல.

ராமசாமி : வய* ெப'ைண7 அத அேயா#ய# கிழவைர7 தனி#க உ8(8( நீ
ேபாற- சாிேயா?
-ைரசாமி : பாதகமி/ேல. அவதா அத ெபா'ேண க89#க ேபாேற மாேள!

சீ,வாச : அடபா3 களா

ராமசாமி : அப9யா, சாிதா. ேபா$வா க ெசதபரதாேர.
[-ைரசாமி தயா தைல 6னிதப9 ேபா$ வி(கிறா. ராமசாமி7, சீ,வாச,
அைறயி/ 3ரப# கிழவ ெச$ைகைய ஜன/ வழியாக# கவனி#கிறாக ,
ெவளி ப#கமி-. 3ரப# கிழவ#6 6ஷி அதிகாி#கிற-. "வா#6'டா ந/ல
மன'டா" எ+ ெதாட 6 ெவ'பாைவ வித ேபா/ ெம-வாக பா9#
ெகா'ேட விர/ ெநா9பா/ தாள ேபா(கிறா.]

3ரப: கக'(. இபதா எ மன* 6?-- பனி#க89 மாதிாி. ஏ இ'F
ேக?. (அவ

எ எ+ ேக8கவி/ைல .)

3ரப: எ இ'ணா . நாப ெர'( ேப நா ெநன)ச மாதிாி ஒேர ஊ8(ேல
இ#ேகா கக'(. ஒ'F ேகேள. ேகாகிலாபா இ'F ஒதி த க
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இ'F ஒதி. னியமா இ'F ஒதி. இப9 பல ேப ஐையேயா என#6#
க(தாசி ேமேல க(தாசி எAதற- . உ, எ மன* ேபாகேவ இ/ேல அவ க கி8ேட.
ஒன#6 என#6 ெபாத இ'F இத தைலயிேல எAதியி#6 ேபாஎப9 மன* ேபா!. ஹி ஹி இப9 வா ஒ#கா.

கக'(: அ#ேற இ/ க.

3ரப: கக'(. இத பணைபைய அத 9ர கி/ ைவ.

(அவ
அவ

வ- ைபைய வா 6கிறா . "இெதனா ஒ கனதிேல காி" எ+ @றி,
கனைத ெதா( கிறா. அவ

ைபைய# ெகா'( ேபா$ 9ர கி/

ைவ#கிறா .)

3ரப : (தன#6

உரத 6ர/)

அ ேக..... ெமாத அ+Hதி அ=சி &பா ெகா'டாேத. -ணிமணி ப&பா ேபா)சி. சி/லைற) ெசல! &பா அப- ேபா)சி இப ஒ&பா. அSதி
இரவதி நாB&பா.... கக'( எ ேக எ(- வா ைபைய.

[அவ

பைழயப9 எ(- வ- ெகா(#கிறா .]

3ரப: இெதன தைலயிேல ஒ8டைட?
(அவ

தைலைய ெதா(கிறா. உடேன ைபைய அவிN- ஒ+ ஒறாக எ'ணி

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

[கக'( ைபைய வா 6கிறா . 3ரப# கிழவ "LF ப!,#6# காப9#கிறதா
இதா" எ+ @றி# க க'9 ைகைய பி9-# "ைக கனவாசியா
இ#6ேமா?" எறா. அவ

பதமாக திமி+கிறா

எ+ ேதாறேவ, ைகைய

வி8( வி(கிறா. கக'( ைபைய 9ர கி/ ைவ- வி8( Lைலயிேலேய
நிகிறா .]

3ரப: எேநர நிேப, ஒ#கா. ெசா/ேறேன. இப9 வா! என ெவ#க? எ
ப#கதிேல வ- ஒ#கார மா8ேட கக'( எேன வர) ெசா/றியா: வேர.
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[கிழவ கக'9ட ேபாக# கால9 எ(- ைவ#கிறா! ஆனா/ கிழவாி 6(மி
பினா/ இA#கப(கிற-. கிழவ 6(மிைய வி(வி#க ய+ , கீேழ விA-,
மி6த ெதா/ைல7ட எA-, ஜன ெவளியி/ பா# கிறா.]

ராமசாமி : (சீ+கிறா) "ெபாியவேர. இள ெப'ணி வாNைவ# ெக(#க
ேவ'டா."
[கிழவ மைல- நிகிறா. கக'( ெந=சி/ விய மகிN)சி7 ; க'களி/
-ப ந9.]

கக'(: நீ க ெர'( ேப ஆ? ஏ அவைர இப9 -பப(தF?

சீ,! த க)சி. ஒ வாNவி/ ஒன#6 ெபா+ இ#க வாணாமா? த ளாத
ெகழவரா)ேச

கக'( : எப9) ெசா/றி க. அவ த ளாத ெகழவ இ'F ?

சீ, : தைல மயி . மீைச ெவ ைள# ேகாரப8(, அ- @டவா ெதாியிேல?

கக'( : ெகழவ#6 இப9யா இ#6 ப/B?

சீ, : ஐையேயா த க)சி. ெசாத ப/ல/லமா. ைசனா#கார ேவைல. அ!
க'ேண பாரமா ஆழ# 6ழிேதா'9 அதிேல ஒ 8ைடயி8ட மாதிாி! இெச- ேபான மனித ஆவி இ றா கேள, அ-வா இ#6ேமா எனேமா?

கக'( : க'ணா ெதாியிேல அவ#6

சீ, : ெதாி7ேத? எ ேக ெதாி7தமா? அவ உ! நப# க'F#6 ெதாி7-.
அைத# ெகா'( நப உ! இவ#6 ெதாியறதா அதமா? காைல R#கி
ஆகாயைத எ89 எ89 ஒைத#கிறா.
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கக'( : என. என#6) சிாி# கா8ட பா#றி களா?

சீ, : சிாி#காம இ#கிற பதயதிேல ஒைன ஜயி#க 9யாதமா.

3ரப: ேபா கடாபா, ேபா#கிறிதன ப'ணாதீ க.

சீ, : ஆமா தாதா. ஒ சின ெபா'ேண இப9 ஏமா றி கேள, நீ க
ேபா#றியா? நா க ேபா#றி களா? ெக(#காதி க தாதா.

[ராமசாமி சீ,வாச இவ ேபாகிறாக . -ைரசாமி தயா
பலகார கேளா( வகிறா.]

3ரப: கக'( நீ ேபாயி பலகார சாபி(. ேபா.
(கக'( ேபாகிறா .)

3ரப: ஏ காF கக'( ஏேமேல உசிெர ைவ) சி#கிற- இபதா ேற
ெத=சி-. இத ெத! ெராப ேமாச. இத ஊாிேல சி கார தயாாி'F
ஒத இ#கா அ! நபள!. அவைர பி9#கF. எ/லா சா7. அதா
சாி . நா அவைர பா-8( வேர. ெமாத/ேல ெச$ய ேவ'9ய ேவைல
அ-தா. ேபா$ வேர. -ைரசாமி : பா- ேபா க பரமா .

3ரப: அப நா எனா அKவள! ெகழவனா?
-ைரசாமி: அ-#6) ெசா/ல/ேல.

3ரப: பிேன எ-#6) ெசாேன?
[3ரப# கிழவ ேபாகிறா. ஆனா/ Rணி/ 89# ெகா'( விA-. ந/லப9யாக
எA-. வைய ெவளி#6# கா89# ெகா ளாம/ ேபா$ வி(கிறா.]

கக'( : எ ேக அபா ேபாறா ஒ க மமக  ேள?
-ைரசாமி : அவ#6 வய* எனேமா ெகா=சதாமா.
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கக'(: ந/ல பலசா@ட, வயிய ெச$தா க'F ந/லா$(. க9#காம/
இதா ப/B எ கி7 ;டா-. பித நைர. அவ#6 வய* எனாபா இ#6
-ைரசாமி: இத) சிதிைர வதா நாப-.

கக'(: அப9யா ! சிதிைர வர இ, எனி மாச இ#6?
-ைரசாமி : இ, LF மாச இ#6. கக'( : அப சிதிைர வரேபாறநி)சய அ- வைர# 6 இவ இ#க ேபாற-?

-ைரசாமி : என தாேய! ஏ அப9 ெசா/ேற? கக'(: ஆயி* ெக89தா
இ, ெசானி கேள. -ைரசாமி : சாதக பாேத ; ஆயி* ெக89தா.
கக'(. அப9'ணா சாிதா. [-ைரசாமி தயா பலகார சாபி(கிறா.)
--------------

---3---

சி கார தயா 38(# 6ற89/ தம ஏகப8ட ச8ட தி8டமாக
உ8காதி#கிறா விசி பலைக ேம/. 3ரப# கிழவ. எதிாி/ ேபா$ நி+
வினயமாக. "தா கதானா சி கார ெமாதயா" எகிறா.

தம : ஆமா க. எனா ேசதி? எத ஊ?

3ரப: நா, ெசதபர க. 38ெல ெபா'(வ கால மா$8டா க. நம#கி'F
ஒதி இதா ந/ல-. திT'F ெகா=ச ெவநீைவ)சி# 6(#கF.
ஒதி இதா - ஹிஹி.

தம : அ- மாரமா. நம#ேக ஒ'ணா)சி. ேமேல உA- அAவ ஒதி ஓFேம.
ந/ல ெபாண இ'ணா என அத. தாைய# ைகயிேல R#கி# கிF. ;ேவ
எ(- எ(- விசிறி எறி=சி அAவ ஒ க8(# கAதி இ#க வாணாமா? ெவ#க#
ேக(.

3ரப: கயாண நா, ப'ணி#க படாதி'F நப பச க எ6தாளி
ப'றா, க.
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தம : அவ,வ ஆ'ெண?

3ரப: அ-#6 ேமேல ஒ ெபா'ேண பாேத, க. கயாணேத -)ேசாியிேல
ைவ)சி 9)சி டலாமி, . தகபனா -ைரசாமி தயாைர7 ைகேயா(
@89 வ-8 ேட : ெச89 ெத!ேல 3( ேபசி எற கி இ#ேகா. அத
ெத!ேல ேபா#டா பச க ஜாCதி க.

தம : நீ க எனா மர?
3ரப: ெமாதயா தா, க.

தம : நம மரதா.
3ரப: அதனாேலதா இ ேக....

தம : சாிதா, கடைமப8ேட. அத ெத! ேபா#கிாி ெத!தா.
இ#க8(. எ/லா ஏபா( ப'ேற. எ(ேத க!ேதென+ க/யாணேத
9)சிடF. அப9 ைவ)சிகி க. பனி பனி ஏ

ேக#றி க. இ- ஒ

மாதிாி ஊ. பயபட ேவ'9யதி/ேல. இ ேக நப எடதிேல ஆ ஒ'F
ப' ணி#க 9யா-. இத ஒலகதிேலேய நா ஜீவ,#6தா பயப(ேவ.
எ க அ'ண,#6 . உ ளதா இ#கா. அ! ஒ சி(சி( ேபவழி.
அKவள!தா. எைன எதி7 கவனி# காேத இ'Fவா. நீ க இ#கி க.
ஒ க ச கதிைய) ெசானீ க. நா கவனி#கFேம. ஐேயா இ'F
ெநைன#கிேற. இெத/லா அவ#6 9#கேவ 9#கா-. ெதாி=சாB ஒ
களி7 ேவா8(வா . மதப9 ெபா'F க) சமத தாேன?

3ரப: உசி க. தம : ெபா'F தகபனா#6?

3ரப: மணவைறயிேல த மவேள எ ப#கதிேல 6தி வ)சி க'ணாேல
பா-8டா ேபா- இ'றா அ! .

தம : ெசா)ேசா! அப9ேயா? இப எ கி8ேட எனா எதி பா#றி க?
பணதாேன? சாி; எKவள! ேதைவ? H+ &பா$ேல எ/லா 9)* டலாமா?
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3ரப: ஐையேயா? ெசானேத ேபா- க.... என#6# கா* பண வாணா க.

தம : நம மரபா இ#கிற விஷயதிேல பணமா ெபாிசி.

3ரப: இ/ க , எ கி8ட பண இ#6. இ/லா89 ேபானா ேக#ேற, க .

தம : நீ க ெவ#கபடறதா ெதாி7-. 3ரபா ெவ#க எனா க. தம : நப
சாதி இ#6ேத ெராப# ேகவல ெநைல#6 வ- வி8ட-. அதனாேல ஒத#6
ஒத நம#6 ேள உதவியா நட- ெகா ளF. அ-#காகதா ெசா/ேற.
சாி. ெபா'F#6 ஏதாவ- நைக ந8( ஏபா( ப'ணFேம? அப9 இ/லா89
ேபானா ந/லா இ#கா-.

3ரப: நீ கேள ெச=சி( க. அ-#6 எப9ேயா அப9. ஓ க ைகயிேல
6(-(ேற. எ/லாைத7 நீ கதாேன 9)சி ைவ#கF.

தம : இப எ ேக நைக ெச$ற-. ேவ'டா. நப ஊ8ல இ- ெச8டா
அ,பி ைவ#கிேற. ெம-வாக) ெச$-கி, அற 6( க நைகைய
அவசரமி/ேல.

3ரப: உ க தய! க. (3ரப# கிழவ தமிடமித &பாயி/ சி/லைறைய
மாதிர எ(-# ெகா'(. ெமாதமாக 500 &பாைய ைப7ட தம எதிாி/
ைவ#கிறா.)

தம: இ கியா ைவ#றி க. சாி , ஒ# ெகா ேற. ஒ விஷயமார
ெசா/ேற. அ- எனா'ணா இத ஊாிேல ஒ த மாதர இ#கா என#6
விேராதி. அவ கி8ட ஒ ப- லU &பா காசி ெகட- @தா(-. பல
காாியேல அவைன தைலெய(#க ெவா8டாேத அ9)ேச. எ-#6) ெசா/ேற.
அவ நா கவனி#கிற காாியேல எதிரா வர#@(. அத# காலதி/ நீ க பய;ட#@டா-. கராாியேல பினிைடய# @டா-. அ-தா நீ க கவனி#க
ேவ'9ய-.

3ரப: அெதன அப9) ெசா/றி க. நப மர ஒேபா- இ/ைல க. கிழி)ச
ேகா8ெட தா'(வனா?
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தம : அதா

ேக8ேட. சாி எ/லா நா பா-#ேற. நீ க எற கி இ#ற

V8(#6 வா க ேபாவலா.

3ரப: நாேன அ! கேள அைழ)சி வேர, க.

தம : சாிய/ல. ேன ேபா க. இேதா வேற. நா அ ேக தைலைய#
கா898டா எதி ம8டமா இ#6. அ-#காக.

3ரபா: ஆமா க ஆமா க. தம : ேன ேபா க.

[3ரப# கிழவ ேன ேபாக தம பணைபைய அ9ம9யி/
பதிரப(தி#ெகா'( பி ெதாடகிறா.]

3ரப# கிழவ "கக'(" எ+ அைழ-# ெகா'ேட உ ேள 0ைழகிறா.
-ைரசாமி தயா கக'( "ஏ எ+  வ- நிகிறாக .

3ரப: ஆ வரா பாதி களா? ெமாதியாரவா

! நப காாிய இனிேம

யாராB தைடபடா-. அத ேபா#கிாி பச கேள இப வர)ெசா/B க.
ேசா8டா/ அ9#ேற.

[-ைரசாமி தயா கக'( தயாைர தாிசன ெச$கிறாக . பா$
ெகா'( வ- ேபா(கிறாக . ஓ( கிறாக . ஆ(கிறாக

]

3ரப: இ! கதா இத -)ேசாி ப8டண-#6 ராசா மாதிாி . சி கார
தயா இ'ணா - ேகாவி)சி#காதி க - அAத பி ைள7 வாெய ெக89யா
L9#6 ஓ9ேபாயி.

தம : உ, நம#6 ேமெல/லா ஒலகதிேல உ'( க. ஒேப எனாமா?
கக'(: கக'(. (நாணி# ெகா கிறா

)

தம: அப9யா கக'( இவெர க/யாண உ'ணி# ெகா வதிேல அ89கி89
ஒ'Fமி/ேய?
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கக'(: ஒ க?#6 பிாியமிதா என#6 பிாிய தா, க.
தம : நீ கதா, களா -ைரசாமி தயா க/யாணேத 9)*ட
ேவ'9ய- தாேன?

-ைரசாமி : சீ#கிர 9)சி8டா ேதவைல.

தம: ஒ'F ப'F க. 3ரப தயா மாபி ைள யா! இ#கா.
இ ேக சில#6 9#காதவரா7 இ#கா. தயா ெத!#6 ேமல'ைட
ப#கதி/ ஒ V( காயா இ#6- இ'F ேக விப8ேட. ேன அெத
ேபாயி 9)சி 3ரப ெமாதயா 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.
3ரப: அ-#6

எப9 97?

தம : எ/லா ெச8டா நா அ,பேற. அ,றவ நானி/ைல? நாெள
வளதபடா-.

3ரப: அபT'ணா சாி. -ைரசாமி ெமாதயாேர எA தி நா, வேர.

தம : நா ேபாகF. ஆகேவ'9ய காாிய அதிக இ# 6-.
(தம அவசரமாக) ெச+, 3தியி ைனயி/ நி+. இகிழ க? ெவளியி/
ேபாகிறாகளா எ+ கவனி#கிறா. இவ ேபாகிறாக . கக'ைட
தனியாக) சதி#க 38ைட ேநா#கி வகிறா. வழியி/ ராமசாமி7 சீ,வாச,
நிகிறாக .)

ராமசாமி : சி கார தயாரா?
தம : ஆ, எனா ேசதி?

ராமசாமி : வா கேள.
தம : இ/ைல அவசரமாக ேபாகF.
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ராமசாமி : எனா க சி கார தயாேர, ஒ ேசதி ேக8( ேபாகபடாதா?
தம : ஏ? எனா ேசதியபா [தம நிகிறா]

ராமசாமி : அத# ெகழவ,#கா அத) சின ெபா'ேண க'ணால
ப'ணிைவ#க ேபாாி க.
தம : அ-பதி ஒ க?#6 எனா கவைல? உ?

ராமசாமி : அப9 களா? ஒ க?#6 எனா க கவைல ஏதாவ- தரேகா?
தம : மாியாைதயாக ேப* க. சீ, : மாியாைதயாக ேப* க.

சீ, : மாியாைதயாக ேப* ராமசாமி.
தம: 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 பத கைத பா(கிற வ இவ இ'F ,
எ க?#6மாடா ெதாியா-. காமா89

தம: ெதாி7 களா எைன ? ெதாி=*தா இ#6- க ஒ க?#6
மனி#கF க.

சீ, : நீ அத ெபா'ேண
க89#ெகா'டா @ட) சமத எ க?#6 . த ளாத ெகழவ,#6 ேவ'டா.

தம: ஒ க?#6 திதியா 9)*டேற ஒ மாதிாி ஒ க ஒதவி
இ#கF சாமி.

ராமசாமி : சாமியாவ- ;தமாவ-. யசி எ(- பா. எ க ஒதாைச நிைறய
இ#6 ஒன#6. ேபாறியா? அபப ெசா/B.

27

தம : சாி க. (தம கக'9 எதிாி/ ேபாகிறா.) கக'(: வா க.

தம : அபா எ ேக?
கக'(: ெர'( ேபதா V( பா#க ேபானா க.
தம : கக'(. ஒேன தனியா#க'( ஓ மனைச அறிய F இ'ற எ'ண.
அத ெபாியவைர நீ க89#க) சமதி) ச-#6 எனா காரண?

கக'(. அ-வா , எ கபா அவகி8ேட 300 &பா கடப8( இ#கா க.
அ-#காக எென ெதாதர! ெச$றா க. அத# ெகழவெர க89#க ெசா/.

தம: நா, ெநைன)ேச? அப9'ணா ஒன#6 பி9#க/ேல?

கக'(: ஆனா, எ கபா தனி#க8ேட, அ! மனெச திதிப(தF நா,.
தம : ச!காியமா ேவ+ ஒதைன# க/யாண ப' ணி#கிறதிேல தைடயி/ேல.

கக'(: ஓ களாேலதா 97 க. அ! ெகழவரா இ# கபடா- க.
தம : ந/லா)ெசாேன. - ?காைள எனா8ட இ பா அச/.

கக'(: சாி க. தம: ந/ல சபாதைன#கார. கக'(: சாிதா, க.
தம: ஒ கபா அத# ெகழவ#6# 6(#க ேவ'9ய 300 &பாைய அத
 ைளயா'டா 6(-(வா.

கக'(: அதா க ேவ'9ய- க.
தம : இேத மனசிேல ைவ, க8ட!- உ8(டாேத# காாிய ெக8((.

கக'(: உ+தி க.
தம : உ ; ெப' தி பி தி இ'Fவா க. நா ெசா/ெற ஆெள
க'ணால ப'ணி#கிறதாக. ைகேபா( பா#கலா.

கக'(: (பாிதாபமாக) அவெர ஒதர க'ணாேல பாதா ேதவைல க.
தம : எென பாதா அவென பா#க ேவ'9யதி/ேல. கக'(.
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கக'(: ெகழவ இ/ கேள? ஒ களா8ட இதா சாிதா, க.

தம : சாி.
கக'(. ெபாிய அதC-#காரரா$ இ#க படா- க.
தம : அப9யா? சாி; சாதாரண அதீ*தா.

கக'( : பி)ைச எ(#கிறவராயிதா#@ட பாதக இ/ க.
ெகழவராயி/லாேம க'F#6 9)சி இதா ேபா- க. 300 &பா
ெகழவகி8ட எறி=*டF க . ைகைய நீ8 ( க.
[ைகைய நீ8(கிறா தம.]

கக'(: ஐேயா. நீ க ஏைழயா இ#கபடா- களா? தம : ஏைழைய நீ ஏ
விகிறா$?
கக'( : பண#கார எென ஏ விறா? விபினாB பினாேல
ஏைழயாயிதா அப9யி/ க. எ உட உ'(; பா(பட ைதாிய
உ'( க.

தம : அப9யா! ஐேயா! ெப'ேண கக'(. நா ெசா/ற அத ைபய
சன க?#6 சி+ெதா'ட பத கைத ெசா/ ந/லெவதமா ெபாைழ#கிறா.
இனிேம அத ேவைலைய உ8(ட) ெசா/ேற. ேவேற ேவேல பா-#
6(#கேற. அவ ைகயிேல 500 &பா ெரா#க ைவ)சி#கிறா. என
ெசா/ேற?

கக'(: அவ எப9 இபா க?
தம : எனா8டேம.
கக'(: சதியமா அ!ேர க89#ேற. அ! சி+ெதா'ட பத கைத
ெசா/ற ேவைலைய உட ேவ'9யதி/ க. அ! ெகழவாி/ைலேய?

தம : சயமா இ/ைல .
கக'( : க'F#6 9#6 களா?
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தம : எென ஒன#6 9#6தா?
கக'(: 9#6- கேள.
தம : எேபாலேவ இபா இ'ேறேன . ஆனா ெநலைம நா
ெசான-தா

கக'(: ஐயா, எ தா$ ேமேல ஆைண. அத ெநலைம என#6) சமத.
தம : அப9யா, ைக ேபா( .

கக'(: ஒதர அவெர எ க'ணாேல பாதி8டா ேபா-.
தம: நாதா

கக'(. கக'(: ஆ? நீ க பண#காரரா)ேச! தம : ஆ

ெசானதி'ேண?

கக'( : ெகழவ ெசானாேர. எனேமா ெமாதி யாாி'F .
தம: சி கார ெமாதியா தா கதானா இ'ணா. ஆமா க இ'ேண. நா
சி+ெதா'ட பத கைத பாட வதாேன. மனசிேல ேபா8( ைவ. சமதமா
கக'(.

(தம அவெளதிாி/ ைகைய நீ8(கிறா. அவ
அத# ைக#6 த

ைக ேபா8(# ெகா(தேதா(,

ெகா(#கிறா .)

கக'(: "எ ைமW ராஜாேவ மாணி#க# @ஜாேவ எென க'ணால
ப'ணி#கிறி களா?"
தம : அ9. ெசKவாைழ பழ)சீேபா சீைம எலத ேதாேப நா ெசா/றப9
ேக#கF நீ.
கக'(: த க- வாபட தானாக வ- நி'F ேகாழி கிழி)*8டா
ெகா=ேசா'( தா'(வனா?
தம : கக'(. இப என#6 என மகிN)சி ெதாி7மா?

கக'(: என#6 மார கச#6தி'F ெநைன#றி களா மாபழத8( வா
இ'F @பி8டாேல, ந=ச ெபலா)ெசாேள நா#ேல வ- 6தி)சாேல, ேதனான
ெகாளதிேல தி8('F விAதாேல, ேசான மைழ7 ப!னா) ெசாாி=சாேல.
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ெகாடைல ம/ைக; ெகா89 9)சாேல , வட 9)ச ேத வாச/ேல
வதாேல அப9ேய - ?- மகிN)சி ெதாி7 களா

தம: கக'(. ஒ அழ!ேல நா, அ8ைடயா8ட ஒ89#கபடாஇ- கா897 . இ'ைணய வைர#6, ெதபா. சிாி#காேத *89 மட#கிகிF
இ ேக உA- ைவ#காேத ெசா/8ேட. ஒ

க'ேல காதமா இ#6.

ேபா9.

கக'(: ஏ க அ9 சி(சி('F இ#கீ க?
தம : காாிய ெபாிசி| ெகாைற7 9#க வாணாமா?

கக'(: அ-#6) ெசா/றி களா. பறி)சி தி கறாபேல சிாி)ச ெமாக இப9
மாறி)ேச எனபாபா'F பாேத.
தம : இப ஒேர ஆப-. கக'(: எனா ?

தம : நாப ெர'(ேப இப# ெகா=ச ேநர பிாியFேம.
கக'(: ஆமா க. எனா ப'ற- க. ஒடேன வ-( க.

தம : உ*ேர ஒ ைகயாேல 9)சிகி, இ; எ ப)ெச கிளியி/ேல! ெகா=ச
ேநர.
கக'(: வார- நி)சயமா இதா. நா சாவாேம இ#ற- நி)சயதா.

தம : நி)சய H+ ப கி7. கக'( : அப9'ணா -பமி/ைல . ஓ!
தம : வர8(மா? கக'( : ேபாறி க? தம: வ-(வா கேள .

கக'(: வ-(வா களா?
தம : உ, வேர.
கக'(: ேபாறி க?
தம : ஆகேவ'9ய- ெராப இ#6ேத; நாைள அதிகாைல யிேல
கயாணமா)ேச!
கக'(: கவனமா பா க. இ கிேய இதி89 கேள.
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தம: ேபா$ வேர. கக'(: ேபாறி க. ஒ'F ேக#க ஆைசயாயி#6.
தம : என அ-? கக'(: நீ க தி8டாதீ க.

தம: நானா. ேச. ெசா/B *மா.
கக'( : ஓ க ேப ெசானா தமமா இ#6.

தம: அ-தா ேப. நீதா ெசா/89ேய தம இ'F .
கக'( : ஐையேயா, ேபேர) ெசா/8ேடேன.

தம. ெதாியாதி#6 ேபா- ஆபைடயா ேபேர ெசானா 6தமி/ேல
கக'(. நா வாேற. நாழி ஆ!-.

கக'(: (வதமாக) நா க'ைண L9#கிேற. ெசா/ லாேம ;( க நீ க.
;89 களா! (உரதி)
[க'ைண L9# ெகா ?கிறா . தம அவைள திபி பா-# ெகா'ேட
ேபா$ வி(கிறா.]

தம : ;8ேட. கக'(. (Rரமாக) ெசறவைன) இபேவ வாாி களா?
தம: (உரதி) வேற.
----------------

--5--

தம - சி கார தயா 389/ ேயாசைனேயா( உ8 காதி#கிறா.
சினா சி+ெதா'ட கைத பா(வத6  அ- சபதமான வசன
ேப*கிறா. இ)சமய 8பரத, 6ற89/ வ- நிகிறா.

சினா: ஆதி மரத9யிேல சாமி 6தியிதாரா? அ ேக சி+ெதா'ட
பதனாகப8டவ அ! கா/ உAதானா? உA- அைழ)சானா? அ-#6)
சாமி 'ஒ க ஊ89ேல என கறிடா' இ'F ேக8டாரா? ;சினி#கா ெபாடல கா
அத#கா இத#கா இ'F சி+ெதா'ட பத ெசானானா? அ-#6)
ெசா/றா சாமி.
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";சனி#கா$ ஐயெராட
ெதாைப ய/ேலா பதா - அெதாைப ய/ேலா பதா
;சனி#கா கறி என#6
ேவ'டா ெமறா."

ேக8பவ ! ஓேகா. சிவ,ைடய ெதாைப யா8ட ;சனி#கா இ#6-. அ-#காக,
அ- வாணா தி'ணா பாவ இ'றாரா?

ேக8பவ: 1: ெசா/றவ ஆ?
ேக8பவ: 2: ெசா/றவ அவதா.
ேக8பவ : 1: ெதவிளயடாட/ இெத/லா.

சினா: "கதிாி#கா$ ஐயெராட
;ைச மணிய/ேலா பதா - அ;ைச மணிய/ேலா பதா
கதிாி#கா# கறி என#6
ேவ'டா எறா.

 ைக#கா ஐயெராட
வி;தி ய/ேலா பதா - அவி;திய/ேலா பதா
 ைக#கா# கறி என#6
ேவ'டா எறா.

பாவ#கா ஐயேராட
6'டல ம/ேலா பதா - அ6'டல ம/ேலா பதா
பாவ#கா# கறி என#6
ேவ'டா எறா.

இத# கறிக

எ/லா

என#6 ேவ'டா பதா - அஎன#6 ேவ'டா பதா
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எ(-ைரேப அைத#
ேக? பதா.

மனித# கறி என#6
ேவFமடா பதா - அேவFமடா பதி
பி ைள# கறி என#6
ேவFமடா.

8ப: (ஆ)சாியேதா() ஐையேயா பி ைளையயா சைம#கிற-?
தம : உ. ஆமா ஒனா8ட பி ைளைய.
"ப ளி @ட பி ைளயா$
இ#க ேவF பதா - அஇ#க ேவF பதா
ஒ தா$#ெகா மகனா$
இ#கF'டா .

தா$ ம9யி/ அ#கி
9#கF'டா பதா - ந/லா
9#கF'டா பதா

தகபனா கதியாேல
அ+#கF'டா .'

8ப: ஐையேயா! அப9ேய ெச=சா களா?
தம : ஓ! அேத மாதிாி  ெளய அலற அலற அ+- ஆ#கினா க. ேபா8டா க.

[8பரத எ'ண 6ழகிற-. விழி#கிறா. ெம-வாக உ ேள
ேபா$வி(கிறா. ேவைல இழத காவகார# 6ப வகிறா ெவ6 ேசா!ட.]

தம : 6ப வகிறாேரா 6ப.
6ப : எ க=சிைய# ெக(-89ேய? எ அ9 வயிறி/ அ9)சி89ேயா
ஒேனதா ேக8கலா இ'F வேத ஒன#6 ேவற ெபாழ உ'(. என#6
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அப9 இ/ேல. நீ இப ெநன)சா எ -பைத நீ#கிட 97? நா  ெல
689# கார. எனா ெசா/ேற?

தம : வதியா வழி#6 ஒ +#6 திB எ/லா ஏ கி8ேட கா8ட மா89ேய?
6ப : ஊஹூ.
தம : சாி . ஒ ப#க ேபாயி. எசமா ெவளியிேல வ- நிபா. ஓ9யாகாேல உA . ெக=* . அA!. நா, ஒன#6 சிபாாி* ெச$ேற. ெதாி7மா?

6ப : ெதாி7.
தம : ெதாி7 க இ'Fடா.

6ப : ெதாி7 க.
தம : இனி ஒ தடைவ எைனபறி அசா#ரைதயா இபியா?
6ப : இ/ேல .
தம : இ/ க இ'Fடா .
6ப : இ/ க.
தம : ேபா [6ப ச- ைனயி/ மைறவாக நிகிறா.]

[3ரப# கிழவ தமைன ேநா#கி வவைத தம பா- வி(கிறா.
தம,#6 ஓ கபைன உதி#கிற-. 389 வாச ப9#6 றமாக மைறவி/
கண#க பி ைளயிப- ேபால!, தம அத# கண#க பி ைளேயா(
ேப*வ- ேபால! பிற நிைன#6ப9 ேப*கிறா.]

கண#கபி ைள ேவைல பாப- இப9யா'ேண. மாவா9 ைகமாதாக சீ8ட நா8டா பதி Lவாயிர &பா வா கி ேபானா. அேத ேக#க மற-டலாமா?
ஒ'F. கா8(# 6தைக 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? எனா? நீ க ெசா/லைலயா? எ/லாைத7மா
நா ெசா/லF ந/லா இ#6 . (இத6

3ரப தயா சமீபதி/

வ-வி(கிறா.) சாி ேபா$ ேவைலேய பா. வா க தயாேர.

3ரப: 3( அமதி) சைமயB#6 ஏபா( ப'ணி8 ேட, க.
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தம : ே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. அத ேநர-#6 Cதிபா
ெபா'F V8(#6 அ,ப ேவ'9ய-. ஒடேன ெபா'F 38(ேல இஊேகாலமாக# ெகளபி தா/ேப8ைட) சதிர-#6 ேபாற-. வி9யகாைல
@த ேவ'9ய 0'க

சாமாக

அ/லா சிதமாயி8(-. ஜ!ளிதி,*

மாரதா எ(#கF. ேக89 களா ேசதிைய அத பச க ெர'( ேப. எ
விேராதி இ#கா இ'ெணேன அவ ஆ8க தா. பய ஒ'Fமி/ேல.
இதாB நாப ேனபாடா இ#கF பா ேகா? நீ க மார
ெவளியிேல வரவாணா. அத ேநரதிேல நா, வ- @பி(ேவ.

3ரப: சாிதா, க. அப9ேய நா ேபாக8(மா? அெதனேமா அ/லா ஒ க
ெபா+.

தம : அதா பாரேத எ தைலயிேல ேபா8(8ம கேள . சாி ேபா$ வா க.
ெவளியிேல மாதர நீ க வரேவ'டா.

3ரப: அெதனா க அைத அKவள! அAதமா ெசா/றீ க? ெநலைம அKவள!
ேமாசமாவா இ#6-.

தம : இ/ைல. ேவற ஒத,#6# கக'ைட R#கி ேபாயி# கயாண
ப'ணிடற-'F எதிாியி ேயாசைன.

3ரப: அத பச ேக அபேவ அதாகேள ெசானா, க. தம :
பாதி களா.

(இ)சமயதி/ ெவளியி/ ேபாயித சி கார தயா வ-வி(கிறா. தம
விழி#கிறா.  தம எசமானிட ெசா/# ெகா ளாம/ ெவளியி ேபானபறி எசமா ேபச ேபா6 ேப)*#களா/, தம ேகவல காவகார எற
உ'ைம 3ரப தயா#6 ெதாி- வி8டா/ ஆப-. 3ரப தயாைர
நீ க

சீ#கிர ேபா$வி( க

எ+ ெசா/ அ,வ- சாதியமி/ைல . அவ

6ற8ைட வி8( ேபாக# கா/மணி ேநர
ெச/B. ஆயி, தம,#6 மின/ ேபா/ ஒ ேயாசைன ெந=சி/ ேதாறிய-.
எசமா தைன ேநா#கி வா$ திற#6, தாேன அவைர ேநா#கி.)
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தம : நா பைழய ேவைல#காரைன நீ#கியதி/ அவ அதிக ெதாதர!
ப(வதாகதா ேதாF-.

சி கார: சாி : நீ ேன எ ேக ேபாேன?
தம: இ கி/ேல ெம$தா.
சி கார: எதகாக ஒைன ைவத-? ெவளியி- வகிற வக

விசாாி-

உ ேள விட; உ ேள @பி8ட ெகாரB#6 ஏ'F ேக#க. நீ ;8டா என
ப'ற-?

தம : அ- 8டா

தனமி/ களா?

சி கார: பி)ைச எ(த நாேய! ஒேன ெகா'டா- ேசத-#கா?

தம: அ#றம மி/ களா?
சி கார: அ!சரமிதா ெசா/8( ேபாற-?
தம: ஓ ந/லா .
சி கார : அேயா#கிய ைபயா.

[ேகாபமாக) சி கார தயா 38(#6

0ைழத!டேன. அவ வாைதைய

ெதாடதாேபா/ தம, . "ஈன ைபய" எ+ ேவெறாவைன#
@றிய-ேபா/ @றிவி8(, 3ரப தயாைர ேநா#கி]
எவென ைவ)சாB அேயா#கியதனதா ப'றா,வ; பா க அ'ண,#6#
ெகா=ச @ட பி9#கேல. ஒதைன7 அ'ண இப9ெய/லா
தி8டமா8டா. அத ைபய அ9 நட- ெகா'டா, க. நீ#கிவி8( ேவெற
ஆெள ைவ)*டF எ+ @றி, சி கார தயா ேபசிய அைன-
தைனய/ல எ+ 3ரப# கிழவ நப9 ெச$-வி(கிறா.

3ரப: ஓேகா ேவேற ஆளபதி ேகாவி)சி#கினாேரா? சாிதா. த க
ெகா=ச ேகாவ#காரதா ேபா#6.

தம : இத ஒலகதிேல எ கி8டதா மாியாைத ேபா கேள.

அ'ணா
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[3ரப# கிழவா விைட ெப+# ெகா'( ேபா$ வி(கிறா. த ம, ஆபதி/
தபிேனா எ+ L)* வி(கிறா.]

சிறி- ேநர ெச+ வழ#க ேபா/ சி கார தயா உைட கைள# கைள-,
காவி -'(, ெவ ைள ேவ89, ைகயி/ விசிறி 7ட ெவளியி/ வகிறா.
ச- ைனயி/ காதித பைழய காவ/ 6ப ஓ9வ- கா/ வி!கிறா.

6ப : ேவைலைய வி8( நீ#கிய நாளி- ப89னி க.  ெள
689#கார, க . நீ கதா, க காபாத,.

சி கார: ஒைன அ,பி8( இத ைபயேன ைவ)ேச. இவ,
அப9தா ெச$றா.

தம : என#6 ெபாழ இ#6 க. எ ேவைலெய பழயப9 இவ,#ேக
ெகா(-( க.

சி கார: சாி, அப ஒ#ெகா ? 6பா.
[தயா உ ேள ேபான-, தம தன- ெவ ைள ேவ89, காவி-'(. விசிறி
இைவகைள# 6பனிட ெகா(- வி8( ேபா$ வி(கிறா. 6ப அத உைட
கைள உ(தி# ெகா'( விசிறிைய7 ைகயி/ பி9த வ'ண விசிபலைகைய
அைடகிறா.]
-----------------6--

-ைரசாமி தயா கக'( தம அ,பிய @ைற டைவ
பனிர'டா+ சி/லைற நைகக

ரவி#ைக தயைவகைள பறி ேபசி

கNதி#கிறாக .

அ)சமய சினா த,ட வத ெப' பி ைளைய# கா89, "தயா
38டமா" எகிறா . -ைரசாமி தயா தி(#கி8ெடA- சிறி- 389
ெவளிறதி/ ஒ- கி வி( கிறா. வத ெப' பி ைள ஓ ஓரமாக) ெச+,
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கக'ைட அைழ-# ெகா'(, அத 38ைட அைடகிறா . அத அமா!#6
கக'(#6 நட#6 ேப)*#கைள ஆ'பி ைளயாகிய -ைரசாமி தயா
எப9) சமீபதி/ இ- ேக8க 97

கக'(: (த தகபனிட வ- ) "அபா. ஒ கேள தா/ ேப8ைட சர-#6 .
சினா @ட ேபாயி ஆகேவ'9யெத பா#க) ெசானா க. அமா
நைகெய/லா ெகா'டா தி#கா க. மதவ க? இப வர ேபாறா களா.
நீ க இ#றி க இ'F அமா ெவ#கப(றா க.

-ைரசாமி: சாிதா. சினா வாியா! [இவ ேபா$ வி(கிறாக .]

கக'(: (அமாைவ ேநா#கி) சிாி-# ெகா'() ஆவ ேவ'9 ெதனா
ேமெகா'(

அமா: (அமாவாக வத தம) நீ7 நா,தா கக'(!
கக'(: ஏ க இமா ேநர? ேகாவி/ேல ெபமாைளயாவ- பாத க'F மறேபா!. ஒ கெள# க'டதிேல இ- இத பாழாேபான மன- க'F
மற#6தா ஒ கேள? கயாண நட-(மா?

தம: நாைள#6 இேநர என#6 நீ. உன#6 நா, ! அப8ட அBவா
-'(தாேன?
கக'(: அ ளி அ ளி A க ேவ'9ய- தாேனா: ஐையேயா இத ராதிாி
ேபாயி? அபற ஒ ராாி வரேவFேமா

தம: ஏ அப9? இேதா இத ராதிாி ேபா)ேசா ேபா!ேயா கயாண
தீத-. ஆேட பாேட! எ -! ேமேல ஏறி#ேக? அ/லா89 மா8( வ'9
க89#ேக ஏறி#ேக எேனாட உடேன சவாாி ஆல=சாைல காதேல! வாேய
திபி சாபிேட எேனாட ஒேர எைலயிேல!

கக'( : அற?
தம : 8(#ேக ல8ேடா
கக'(: அற?
தம: ெகா89#ேக வாயிேல!
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கக'(: அற
தம : ெந89#ேக பாேல! கக'(. அற
தம : ெவ89#ேக பா#ேக!
கக'(: அற?
கக'(
தம : R#ேக ஏல#கா , கிரா . ஜாதி#கா, ஜாதி பதாி. ேநா#ேக கம கம கம
கம'F. ஆ ஒ'ேண ேககற! க இ'ேண.

கக'(. அப9யா ேசதி ! ஐையேயா!
[கக'( தமேம/ விA- சிாி#கிறா ]
இப எ கபா திபி வ-8டா

தம : யா ஏ வரா. சினா ெகா(#ற மதிேல. தா/ ேப8ைட)
சர- Lைலயிேல 8ைட இடற ேகாழிதா ஒ கபா. ஆனா கக'( நா,
அவசரமா ேபாவF. ஆவ ேவ'9ய காாியெத பா#க வாணா? எ
க'ணி/ேல, என#6 உதர! 6(.

கக'(: ேபாறி க?
தம : ஆமா.
கக'(: ெச$ க.
[அவ

ஆைசேயா( பா#கிறா

அவ ேபாவைத.]

------------------7--

ஆயாசமான 6ர/ தம -ைரசாமி தயாாிட ேபாகிறா.

தம : அத பச க ெராப அேயா#யதனதிேல ஆரபி)*8டா,வ.
-ைரசாமி : எனா! எனா க? தம: நா, எனா ெசா/ற- ேபா க.
-ைரசாமி: அபம களா?
தம : 3ரப# கிழவ#6 தவிர ேவ+ யா#காவ- கக'ைட# கயாண
ப'ணிட# @டாதா?
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-ைரசாமி: 9யேவ 9யா- க. அப9 நா தவறி நட- 8( உ*ேராட
இ#கமா8ேட.
தம : அதிக# கYடமி#6- கிழவ#6 9#கிற விஷயதிேல .

-ைரசாமி : உ*ேர ேபாக8( க: நா அவ#ேக 6(தாகF.
தம : ெபா'F#6# ெகழவ விஷயதிேல இYட இ/லா89?

-ைரசாமி: கக'(#கா?
தம : உ.

-ைரசாமி : இத) சதர-# ெகணேல உA- ஒழியற-. அKவள!தா, க.
தம: பாவ ஓ க சபத ெநறேவறF, பாப. ெகழவ வயிதா/
ேபா!தி'ணா.

-ைரசாமி : எெபா ?
தம: சாயதிர , டா#டைர அைழ)சி உ8(8( தாேன நா அத'ைட
ேபாேன. சாி, நா ேபா$ வேர. ஒ க?#6 வ'97 த#க ஆ?
அ,ேற. அ/லா89 அ/லா89 நா வேற.
அ- 6+#ேக நீ க ெவளியிேல வரவாணா, கயாணெத ெபா'F V8ேல
ெச89 ெத!ேயதா வ)சி#க ேவ'9யதா வேபால இ#6-. இ க.
-ைரசாமி: ஒ க?#6 ெராப சிரம. தம : இ#க8( க. அெத பாதா
97- களா? வேர.

[அவசரமாக ேபாகிறா தம, சிறி- Rர ேபான!ட சினா எதிாி/
வகிறா.]

சினா: -ைரசாமி ெமாதியாைர இ ேக உ8(8( அ ேக வேத. ஒ கேள
காேணா. ஓ9யாேர.

தம: சாி எனா மணி?
சினா: ப-#6 ேமேல ஆ)சி.
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தம: ஒ'F ப'F . நா ேநேர 3ரப# ெகழவ கி8ட ஒ#காேபசியிேப. அத) சமய. அத ெத!ேல கடா படா'F க/B வஉழF.
சினா: எ ேக உழF?

தம: ெத!ேல இ#கிற பல ஊ8( ேம7. எனா ெசா/ேற?
சினா: சாி, அ(த ெத!ேல இ-. ப- மைல பி=சிைய அFேற.
அற எனா

தம: அதா ேபா!
[சினா ஓ(கிறா]
------------------8--

(தம 3ரப தயா 38ைட த8(கிறா.)

தம : நாதா கதைவ திற க?
3ரப: நாதா இ'ணா ? ஆ?

தம: நாதா சி கார தயா.
சினா : வா க வா க. [கத! திற#கப(கிற-]

3ரப: நீ க ெசானதி- கதைவ ;89ேய வ)*டற-.
தம : அ-தா சாி விஷய அதிக ெமாமரமா ;8(- க.

3ரப: எனா ?
தம : ஒ கேள R#கி ேபா$டற-. அ/லா89 அ9)சி டற-. ெபா'ேண
R#கி ேபாயி ேவ+ ஆ?#6# க89டற-.

3ரப: அதா, க அ! க தீமான.
தம : அ9யா8கேள ஏபா( ப'ணி 8டா,வ.
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3ரப: ஜையேயா ! எனா ப'ற- க?
தம : த#க ஏபா( ப'ணாமலா இேப? பயபட ேவ'9ய அவசிய
இ/ேய

3ரப: ஒ க தய! க. எென காபாதி 38(#6 அ,ற- ஒ க ெபா+ க.
தம: அவ,வ இத ெத!#6 வரேபாறதா ேகNவி . நா, த#க ஏபா(
ப'ணியி#ேக. உயி#6 பயதா என ஆ!?

3ரப: எனியா அ9 -ணியF இ'றி க தம : உ எென ெசா/ேற?
(கதைவ யாேரா த8(கிறாக . அைத# ேக8ட 3ரப த யா ந( 6கிறா.
தம,#6 ெதாி7 இனா எ+. அதனா/ தம ெவ6 ைதாியமாக . "ஆ
அ ேக " எ+ அத89வி8(# கதைவ திற#க எAதி#கிறா.)

3ரப: ஜையேயா ெதற#காதீ க. த(#கிறா. தம திமிறி# ெகா'( ேபா$#
கதைவ திற-. "யா"? எறா. "ப/ல#6 க" எ+ பதி/ கிைட#கிற-. தம:
ப/ல#கா? அ9தா ைவ7 க ெகா=ச. க8ைட 8ைட தேற. அேத ேபா8(
ஊ8( எதிேர ெகா?- க. சா! 3டா8ட பாகறவ க ெநைன#கF. ெதாி7மா?
ஆராவ- ேக8டா. ெசதபர- ெபாிய! காலராவிேல ெச- 8டா. அவ#6
காைலயிேல க/யாண ஆக இத- இ'F ெசா/B க.

ஆ

: சாி க. (தம க8ைட 8ைடகைள எ(#க ேபாகிறா. இைவகைள#

ேக89த 3ரப தயா.)

3ரப: நீ க க'(பி9#க மா8ேடறி கேள. நா ேபாற மாதிாிேய .....
இத6

ெதவி- சத ேக8கிற-. "க/B க/B எவ அவ? உடாேத.'

தம : வ-8டா,வ.
3ரப: இ ேக வர# @(மா? தம : வர8(ேம வதா, ெகழவ
ெச-8டா'F ப/ல#6 R#ற ஆ

ெசா/ல ேபாறா. ஆதரமா

வதவ, க 'ஐையேயா' இ'F மனசி எர கி ;ட ேபாரா,வ, அKவள!
தாேன!

3ரப: ந/ல ேயாசைனதா.
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[பிண இதா/ அத 389 எதிாி/ தீ L8(வ- எற வழ#கப9 தீ எாிகிற-.
ப/ல#6 தயாராக ைவ#க ப89#கிற-.]

தம : நீ க உ ளிேய இ க, கதெவ சாதி#கி, . இேதா வ-(கிேற !
3ரப: ஏ ேபாறீ க?
தம : அட ேபாேபாேத Lேதவியா8ட ஒ'F ேக#காதி க?
3ரப: சாி க.
[ச+ ேநரதிெக/லா தம த க மைறய # கா98(# ெகா'(
-ைரசாமி தயா சகித ப/ல#6 ைவதி#6 ெதைவ அைடகிறா. அத
3தி ைனயி/ தெசயலாக ப/ல#ைக7 தீ எாிவைத 7 பாதவ ேபா/
ந9-:]

தம : நி/B க அ ேக எனா ?
-ைர: ெதாியி கேள .
தம : அ-தாேன 3ரப தயா இ#கிற V(
-ைர: ெதாியி கேள. ெந எாியற- மாதிர ெதாி7- என#6 .

தம : எனா க அ-. ஐையேயா!
-ைர: எனா க

தம : ெந ெதாி7ேத! ஐையேயா , ப/ல#6 ெதாி7ேத! -ைர: ஐையேயா,
ேபாயி பாபேம. அடடா
[இவ 3ரப தயா 389 எதிாி/ வ- நிகிறாக . தம ஒறமாக
நி+ ெகா'( -ைரசாமி தயாைர ேநா#கி.]

"அத ஆைள ெம-வாக எனா இ ேக'F விசாாி7 க" எகிறா.
-ைரசாமி தயா ேபா$# ேக8கிறா.
"எனா இ ேக "
ஆ

: நாைள#6 க/யாண ெச$-#க இதா க அத) ெசதபர- ெபாியவ.

காலரா!ல ெச-8டா க.
தம, -ைரசாமி தயா ேபசி# ெகா'ேட திகிறாக .
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-ைர: நா க ெசதபரதிேல இ- வேதா. அவ#6 இப9 ஆ)சி. என#6
அவ) ெசா/B ஏப8( ேபா)சி.
[அAகிறா.]

தம : மனெச ெதடப(- க. என#6) சாயதிரேம சேதக ஏப8( ேபா)*.
அேதா8( தா ேக8ேட. அ ேகேய ேவற ஒத#6# க89# 6(#க ஏபா(
ப'ணலாமா இ'F? இப எனா 'கயாண-#காக ஏகப8ட ெசல!
ஆயிேபா)சி. 6றி)ச ேநரதிேல கயாணேத 9#கா89 ேபானா என#6#
ெக8ட ேப .

-ைர: அப9தா ெச$7 க மாபி ைள?
தம : இ#கா. ந/ல ைபய! -ைர: ந/லா இபானா? க'F#6
9#6மா ெபா' F#6?

தம : எனா8டேம இபா எனா பாதா அவென பா#கேவ
ேவ'9யதி/ேல. அேநக ேப நா தா'F ெநைன)சி அவ கி8ேட ேப*வா க.
தா ேந- தபா/கார அவைன பாதா. 6பி( ேபா8(8( எ தபாேல
அவ கி8ேட 6(-8டா. அ9.

-ைர: அவென சமதி#க ைவ#கFேம.

தம: இப ஆகேவ'9ய ேவைல அ-தா நீ க தா/ ேப8ைடயிேய
சரேல இ க. ஒ கேள @ட, அத ேபா#கிாி பச க ேத(வதாக# ேக வி.
நா எ/லா ஏபா( ப'ணி8( ஆெள அ,ேற. வா க. உ?

-ைர: ந/ல- க.
------------------9--

கக'( தம, மணவைறயி/ உ8காதி#கிறாக . இ, தா
க8டவி/ைல . ராமசாமி7 சீ,வாச, ஆக ேவ'9ய காாியைத ெபா+ட
கவனி#கிறாக .
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தா க8டேபா6 சமய -ைரசாமி தயா மண389/ 0ைழகிறா.
மாபி ைளைய பா#கிறா. அவ க ேவ+ப( கிற-. மகா ெபாிய
தயாராகிய சி கார தயாதா மா பி ைளயா அப9யானா/, அவ
*யகாாியதிகாக பல WN)சி ெச$தாரா? எபன ேபாற சேதக அவ#6
ேதா+கிறன. அதனா/ -ைரசாமி தயா.

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

"தாதா"
எகிறா.
-ைரசாமி தயா.
"ஏ?"
எகிறா.
சினா : சி கார தயா ெபாணத'ேட இ- சகல காாியைத7
பா#கிறாரா. உ கைள# க/யாணைத# கவனி#க) ெசானா.

-ைர: அப அ!ாி/ைலேய இ!...... - அப9யா ஓேகா அ!@ட) ெசானா
அ!ரா8டேம இபா இ! இ'F. சாிதா.

தம : (பாபாைன ேநா#கி)
ஓ$. ஒ'F சா கிய வாணா. எ( தாேய.
[மா கிய தாராண தாராளமாக ம களமாக 9கிற-.]
[ெப' மாபி ைள பாB பழ உ'ட பிற6 தம தனிேய -ைரசாமி
தயாைர# 6பி(கிறா. வா$ நிைறய ெவறிைல 6ைழய]

-ைர: ச!#கியமாக இ#கF.

தம: (ெவறிைல 6தபி# ெகா'ேட)
ெமாதியா அ ேக இ/ களா?

-ைர: இ/லபா. அ! அ ேக இ#கா. அைதேய இத எடேல ேக#ேற?
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இ#க8( ! (மெறா ற தனியாக.)

ராமசாமி : தமா! ெம)ச த#க ெசய/.
சீ, : ஏ ஐயைர ைவ)ேச?
ராமசாமி : @#கார ெசானப9 ேக8பா பாபா?

சீ, : ஓேகா! ராமசாமி: நாைள#6 ெபாண எA- வேம?
தம : வர8(ேம? அ- "எA- வார ெபாணதா".... பா கேள
ேவ9#ைகெய

சீ, : தம தனி ராசியபா! அனாம- Lைள. ஜமாயி தமா, வேரா.
நாைள#கி) சதி#கலா.
தம : ஓ! ேபஷா
---------------10 --

நறா$ வி9த-. க/யாண உைடகைள நீ#கி) சாதாரண உைட7ட தம
3ரப தயாாிட வதமான க-ட ெச+ ெபL)ேசா(
உ8காகிறா.

3ரப: க/யாண எப க ராதிாி எனா நடத- க.
தம : எ க அ'ணாாிட ஆைள அ,பி ஏேதேதா ?கி 8டா,வ.

3ரப: அற தம: நா ெவளிேய வ/ெல'ணா அற எனா ?

3ரப: 9!?
தம : 9! 9!தா. எனா8டேம ஒத இத ஊாிேல இ#கா. அத
பாவிெய 9)சி எ/லா# காாியைத7
ெசபனி8( 9)சி8டா,வ.

3ரப: எப9'ேண?
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தம : அத எழேவ ஏ ேககறி க? ேவ+ ஒத,#6# கக'ைட க89)
ேசாபனைத7 ைகேயா( 9)சி8டா,ேவ. இ-#ெக/லா ைதாிய
இ#கF. அ-தா ஒ ககி8ட ;Zய க. 3ணா என#6 இதிேல அவமான
வதி8(-. உயிேர உ8(# கலாமி'F @ட 9! க89, க!ைத#@ட எ(அைறயில உதர-ல @ட மா898ேட இ'F@ட வ)சி#கி க. அற
பாேத. சீ அ-வா ெபாிசி; இ#கிறவைர# காபாதி ந/ல ப9யா
ெசதபர-#6 அ,பFேம'F மனைச ெதட ப'ணிகி, ஓ9யாேத.

3ரப: அப9யா. உ. அத ெதாைரசாமி ெமாத... ஆஹா! எப9) சமதிதா !
உ!
தம : நா ெசா/ற மாதிாிேய ெசா/யி#கா. எனா8ட இ#கிற அத
ஆ? .

3ரப: ஆ#6# க89 ைவ)சி8டா?
தம : க89கினவ, அத ைபயதா இ'FேகN வி க. எனா
ெசானா அவ? நீ க ெச- 89 க காலராவிெல இ'F ேநேர
ெசா/யி#கா, க, எனா அ# 6+ இ'ற-:

3ரப: ஓேகா . ராாி ப/லா#6 வ)சி-ேத. விசாாி)சி இபா,வ. ஆ
ெசா/யிபா நா ெச- ேபானதாக .

தம : அதா விஷய. கயாண-#காக இதைன Rர ெசல! ெச$- 3ணா
ேபாவலாமா இ'F ெசா/யிபா. அபT'F ெசானா -ைரசாமி த,
சி கார ெமாதயாேர க89#ேற இனாேர இ'F சமதி)சி 8டா. அவ?
ச மதி)சி8டா . அதா ச கதி. இெனா ேசதி க. ஒ கெள ெமர8 ற- இ'F
*திகி, இ#காFவ. நீ க இபேவ ெபாறப( ெசதபர-#6 ேபாயி
அ=சா+நா

ெச'F வறி க. எனா ெசா/றீ க?

3ரப: நா ெசதாB சாிதா. ேநேர அத ெதாைரசாமி ெமாதேய க'( நாB
ேகNவி ந+#காக# ேக#கF. அத# 689ைய7 அ9 இபேவ எ 300 &பாெய
அணா ைபசாேவா( ைவ)*ட வாணாமா அத நாயி.
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[மகா ேகாபேதா( 3ரப தயா கக'( 38(#6 ேபாகிறா. தமேனா
3ரப தயா#6 ேன ேவ+ வழியாக அேத கக'( 38(#6 ேபா$#
கயாண உைட 7ட கக'9 ப#கதி/ உ8கா- ெகா ?கிறா.]

தம: (கக'ைட ேநா#கி) நா? ேபாவ- 3ணா? நீ சீ#கிர பாட# க-#கF.
கக'(: அ-#ெகன. இபேவ ேநா#6 6 ந/லா நானா வாணாமிேற.
ெராப ஆைச யா)ேச பா8('ணா என#6.

தம : அப9யா, சினா ேபா8டா த; . ெகா'டா தாளேதா
கக'( (சிதமாகிற-.)
தம: (தாளேதா() ெமாத/ேல
 ளா ேதாதிர பாடF. எ9
ெதாி7மா?
"ஆதி சிவ ெபெத(த
 ைளயா ரபா - ஓேஹா
 ைளயாரபா"
ெசானாதாேன வ.

கக'( : ஆதி சிவ ெபெத(த
 ைளயா ரபா - ஓேஹா
 ைளயா ரபா

தம : ஆ எ= ெச கேப ரைவ ேப*ேத ெதா'ைடயிேல! உ

சினா : ெகா8(- ரைவ! தம: "அபிைக ெபெத(த  ைளயாரபா!"
கக'( : தம: "சிவெபமா ெபெத(த  ைளயா ரபா"
கக'(: தம : "ெசவகாமி ெபெத(த  ைளயா ரபா!"

கக'(:
தம : "சி+ெதா'ட பத கைத
நா பாடேவF - ந/லா
நா பாடேவF
ேதவா -ைண ாிய, நீ வாவா!"
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கக'( :
தம : நா ெசா/றப9ேய ெசா/றிேய. அற எனா? இ'ைண#ேக ேதா#க
ேவ'9ய-தா ெதாழிைல.

கக'(: ஓ கண#கா . நானா வாணா இ'ேற?
[இத6

அ 6 வத 3ரப தயா 389  றதி/ உ8காதித

-ைரசாமி தயாைர ேநா#கி வயிெராி)சலாக.]

3ரப: "ெதாரசாமி ெமாதயாேர சாிதானா நீ ெச=ச-? எதினி நாளா ெதாரசாமி
ெமாதயாேர காதிேத, எேன இத மாதிாி வயிைத எாிய ைவ#க? ந/லா
இ#6- ெமாதயாேர. ந/லா இ#6-. எ/லா 9=* ேபா)சா? இ,
ஏதாவ- ெசா)ச இ#6தா?

-ைரசாமி : எைன நீ க ஒ'F ெசா/ல# @டா-. நா ஒ 6த ெச$யேல.
அ/லா சி கார ெமாதயா க8டைளப9 நடத காாிய.

3ரப: கயாணம 9=சி ேபா)சி/ல?
-ைரசாமி : ஆமா க.

3ரப: சாி, உ ெபா'F#6 நீ 9)சீ. அெத பதி எனா க ெமாதயாேர.
சி கார ெமாதயாரா இ9 ெசானா?

-ைரசாமி : ஆமா க. நீ க ெச-89 க இ'F ெசானா. நப ேவ'9யதா
ேபா)சி.

3ரப : சி கார ெமாதயா அப9யாப8ட அேயா#யர/ லேவ அ/லா இேதா
(மாபி ைளைய# கா89) இத அேயா#ய ெச=ச ேவைல. அவரா8டேம
இதா இவ. இ#றாேன! பாேற ! பி)ைச எ(#றவ,#கா வாN#ைகப8ெட
ேமாச#காாி? அ,பவிேப. எ க'ணாேல பாேப. தகர# 6வைளெய
ைகேல R#கி ெதெதவா பி)ைச எ(#றைத.

கக'(: ெராப சேதாஷமா)ேச தாதா? உ கெள க89கி, அழறதி7
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பி)ைச எ(#கற- ேதவிேய, வயி* மாபி ைள @ட.

தம : ஐC பா/ சபதா8ட அ9 ெசா/B
3ரப: அ- ேபா!8(. எ பணைத எ(. 300 &பா! இேத ேநரேல எ(
எனா காF ழி#6றீேர. மான இ/ேல

-ைரசாமி : (அA- ெகா'ேட) எனா ெசா/ேற மமகபி ைள ?

தம : உ ! ெபாியவேர. நானா மான ெக8டவ? என ெதாியா- ஓம#6
ெதாி=*#6வி க சீ#கிர மானி காF நா, . ஒத . ஒ'F ெசா/8டா
இத உசிெர அப9ேய உ8((ேவ

காF. ெபாியவேர! ஓம#6) ேசரேவ'9ய

300 &பாெய அத) சி கார தயா கி8ேட வ'9 க89கி, ேபாயி ைபச/
ப'ணி8( வ-தா ெபாியவேர தாெய ைகெல எ( ேத. அ-! வ89ேயாட
அத வ897 ெதாடவ89 ெபாியவேர! அணா ைபசாேவாட ெபாியவேர!
அைர#கா* ெசா)ச வத- : ஒ கா* 6(ேத. அ-! - இ, ேக?
ெபாியவேர! நா 6(த பணேல ஒ &பா ராணி &பா ெச/லாதி'F எ(
தாதா . அைத7 ஒ-#கி, ேவற &பா ெகா(த,பிேன
ெபாியவேர, சி கார ெமாதயா விசிறிேய ைவ)*8( ;8டா . இபதா
ெபாியவேர இேதா இ#கா கினா -- ெகா'( ேபாயி 6(-8( வதா
ெபாியவேர : பணைத# ைகயிேல வ)*கி, விசி பலைகயிேலதா ஒ#காஇ#காரா ெபாியவேர அ9 ெநைன)சி டாதி7 நபேள; Uாிய  ைள
சி க#689 ெபாியவேர எேன தி8(றி களா ெபாியவேர! ந/லா இ#6-.
இபதா ஒ கைளதா ேத9 வதா,வ அத ேபாகறி பச க. நாதா
@ைர மA#கி அ,ேன. ெபாியவேர. இ- ஒ மாதிாி ஊ ெபாியவேர!
ெபாியவேர!

[3ரப# கிழவ#6 வயிெறாி)ச/ ஒ ப#க. பய ஒ ப#க அவ#6 ஒ+ேம
ாியவி/ைல . சேரெல+ எAதா ஆதிரமாக.]

3ரப : ெதாைரசாமி ெமாத, ச!#யமா இ. கக'(. அ,பவிேப. எ வ!
எாியற மாதிாி திகதிகி'F எாி=சி டF.
[எ+ ெசா/ ெவளியி ேபாகிறா சி கார தயா 3( ேநா#கி. -ைரசாமி
தயா#6# ெகா=ச வத 3ரப தயா -பைத# கதி.]
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கக'(: ஏ க. இ! ேநேர எ ேக ேபாவா
தம: அத# ெகா ைளேய நீ ேநேர பாதாதா ெதாி7. இ கிேய வாயாேல
ெசானா என பிரேயாசன?

கக'(: ெராப ேவ9#ைகயா இ#6மா?
தம : ஆயிரதைல பைட)ச ஆதிேசஷ @ட, சிாி#க இன ப-, பதிைன=சி
தைல கட ேக8பா. வாியா இபேவ அ ேக நா ெசா/#கி, இத
சி+ெதா'ட பத கைதைய இ, 9#கேல. 9ேபாேம ேபாயி.
ெகா=சதா பா#கி இ#6-.

கக'( : சாி.
சினா, கக'(, தம Lவ த;ரா, தாள, பட இவ+ட
ேபாகிறாக .
--------------11 --

38(# 6ற89/ காவ/ காதி#6 6பைன ேநா#கி, 38( எஜமானாகிய
சி கார தயா @+கிறா.

வதானா சி+ெதா'ட பத கைத பாட? இ/ேய? சி+ெதா'ட பத
கைத ைபயென எனா கYட ப( தி8(-. பா#ேற இ/லேவா? ராதிாிெய/லா.
ெகா/றா க ெவ8(றா

இ'F அலறி -9)சா இ/ேயா? எனா

நிைலயிேல ெகடதி ெவ)சி#6  ெளெய. பாதியாடா . தாயி ம9யிேல அAதி
9)சி#கிறாளா; தகபனா கதியாேல அ+தாரா. இெத/லா ேக8(கி,
இதா ரைவ பச க கதி எனா6. ஆ78(ேதா

க'9பா) ெசா/8ேட. அவ இ ேக இப வதா ெதாரதி (.
இ/ேல. எேன @( ெதாி7மா?

6ப : ந/ல- க.
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(சி கார தயா 3896

0ைழகிறா. அேபா-தா கக'( தம,

சினா, அ 6 வகிறாக . அேத சமயதி/ ேவ+ ப#கமி- 3ரப
தயா காவகார# 6பைன அைடகிறா. 3ரப# கிழவ#6 காவகார#
6ப,#6 நட#க ேபாவைத தம தய Lவ ச- ட#கி/ ஒளிநி+ கவனி# கிறாக . அவக

இ, படைத விாி#கவி/ைல .)

3ரப: (6பைன ேநா#கி) "என க 9! இப9யா ேபா)சி க?"
6ப: எனா அ-?
(தம, கக'( ஒறமி- சிாி#கிறாக .)

3ரப: க/யாணதா க.
6ப: எத# க/யாண?
3ரப: இத# க/யாணதா, க.

6ப: ஏைதயா க/யாண?
3ரப : எனா க அ9# ேக#றி கேள?
6ப: பிேன எப9# ேக#க?
3ரப: நீ க கவனி)ச காாிய இப9 9யலா களா?

6ப : நா எனாெத# கவனி)ேச?
3ரப: ெதாைரசாமி ெமாதயாதா, க ெசா/றா அப9.
6ப : எத ெதாைரசாமி ெமாதியா?
3ரப : எனா க Hதனமா# ேக#றி க?

6ப : யாகி8ேட ேபசிறீ க?
3ரப: ஒ க கி8டதா, க.

6ப : ஒ'Fேம ாிய கேள. எேன ஆ'F ெநைன)சி ேபசிறீ க.
3ரப: சி கார ெமாதயா தா, கேள நீ க

6ப : நானி/ைல ஐயா. அ! உ ேள இ#கா. வவா , காதி க.
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3ரப: நீ க இ/ களா? அ9 களா? சாிதா, க. (3ரப தயா ஒ
றமாக நிகிறா.)

தம: (பா8(: "மாய உலக ம/ேலா
இத உலக - ஆமா
இத உலக
மாயா உலகேல வ-8டாயா?" -

(ேப)*) விாிடா சினா படேத.

[சினா படைத விாி#கிறா. கக'( அேத அ9ைய திபி) ெசா/#
ெகா'ேட உ8காகிறா . தம உ8 காகிறா. கைடசியி/ சினா த;ரா
மீ89# ெகா'ேட இ#க இவ ெந கி உ8கா- ெகா'ேட
ஆரபி#கிறாக . காவகார# 6ப மய 6கிறா. தமைன ேநா#கி பாடாேத"
எ+ @ற! 6ப,#6 பய.]

தம : "சிவெபமா வதா.
ாிஷபதிேல - அத
ாிஷபதிேல
சிவகாமி அம, @ட வதா."

கக'( : " " "

தம : "ஒமனைச) ேசாதி)ச'டா
சி+ெதா'ட பதா - ஆமா
சி+ெதா'ட பதா
ஓ9 வ- ேச கடா ைகலாச."

கக'( : " " "
தம: "சி+ெதா'ட பத மத
எ/ேலாைர7 - மத
எ/ேலாைர7
சிவெபமா பாத ேச-# ெகா'டா."
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கக'( : " " "
(இ)சமய டா#ட *தரLதி சி கார தயா 38(#6

0ைழகிறா.)

தம: "ஆைகயா/ ம,ஷகேள
ம,ஷகேள - நீ க
ம,ஷகேள
அ9யா# கனமிட ேவ'(ம/ேலா ."

கக'( : " " "
ேக8 1: ெம$தாேன!
ேக8 2: அனதான-#6 ஈடா?
தம : கைத 9ய ேபா!-. காசி ேபா8டாதாேன?
தம: "கா* பண எ/லா
@ட வராத/ேலா - ஆமா
@ட வராத/ேலா
கட!ேள பதி ெச$3 ம,ஷகேள."

ேக8 1: ெச-8டா கா* பண @டவா வர ேபா!-?
ேக8 2: உ. அ- ஏ-?

(டா#ட சி கார தயா ெவளியி/ வகிறாக . சி கார தயா க
கைளயிழ- இ#கிற-.)

சி கார : (டா#டைர ேநா#கி) ஒ'ண பி ைள#6 ஆப- இ#கா- கேள?
தம: "சாவ- நி)சயேம ம,ஷகேள
ம,ஷகேள - ஓ
ம,ஷகேள
சாமியி பத ேச3 ம,ஷகேள."

டா#ட: எனா க இத Lேதவி ைபயென இ, வ)சி#கி க?

சி கார தயா#6 அட காத ேகாப.
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"அேட காமா89. ேபாமா8ேடா" எ+ சத ேபா(கிறா.
(கக'( எA- ஓட எதனி#கிறா . அவைள7 ஒ ைகயா/ அAதி பி9-#
ெகா'(.)

தம : "ேகாப= ச'டாள ம/ேலா
ம,ஷகேள ம,ஷகேள
ேகாமானி பத ேச3 ம,ஷகேள."
இபதா, க வW/ ஆ!-. இேதா 9)சி 8ேர, க.

ேக8 1 : இேதா ஆயி8(- க சாமி.
தம : (ேக86 ஜன களிட) 'நீ க ேக? க' எ+ ெம-வாக# @றினா.
"ேகாப= ச'டாள ம/ேலா
ம,ஷகேள - ம,ஷகேள
6=சித பாதேத ேச கேள."

(தம அதிக உ#கேதா( இத அ9ைய# @றியேதா( தா, 6பி(கிறா.
அைத# க'(. ேக8பவக? 6பி(கிறாக .]

தம : நி+திட8(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. இப ஒ'F
ெசா/ல 9யா-. நா வேர. 15 நிமிஷ ெபா+-.

டா#ட ேபாகிறா. சி கார தயா பரபரத உ ள ேதா( நிகிறா. 6ற89ேல
3ரப தயா ெந 6கிறா.)

6ப : இத ெபாிய! ஒ கேள ேதடறா க. சி கார : எனா ேசதி?
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3ரப: ஏேதா தா க மனவயா இ#றி க. ெக8ட- ெக8ட - க. ஐH+ &பா
ஒ'F. -ைரசாமி ெமாத ெகா(த S+ &பா ஒ'F . ஆக 800 &பாெய
6( க.
சி கார சாிதா யாாிடேல 6(ேதய யாேர ேக#ேற?

3ரப: எனா க... ேந- இேத எடேல...... சி கார:
(தமைன ேநா#கி) ஏ'டா இவெர ஏமாதி பணேத வா கி#கினியா?
தம : அ!ைரேய ேக? க.

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

3ரப: அத பி)ைச#கார ைபய கி8டவா 6(ேப, க? சி கார:
அப9னா ேபா கேள.

3ரப: நீ க 38( Lதவ களா?

சி கார: எத V8(#6? அட அைடயாளேம ெதாிய க ஒ க?#6. சாியா
விசாாி க. ெபாியவேர.

3ரப: அப நீ க வா கேல பண?
சி கார: இ/ேல.
3ரப: ஏ ஐயா (6பைன ேநா#கி) நீ க? வா கேல!

6ப : இ/ க. சி கார: அவ கி8ேட ெகா(#க கேள?
3ரப: இ/ க.

தம: (இ)சமயதிேல)
"கா'ப ெத/லா ெபா$ேய
இத ஒலகதிேல - ந/ல
இத ஒலகதிேல
கட!

மார ெம$ேய ம,ஷகேள.."

(6பி(கிறா; மறவக? 6பி(கிறாக .)
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சி கார: அட காமா89, நி+தி8( ேபாமா8ேடா கெத ெசா/ றா கெத பாவி
ைபயா. கைத ேக8( தா'டா 6ழைத ஆபதா# ெகட#கறா. ெதாைல=சி
ேபாேய'டா

தம : "இத) சிவ கைதெய
6த= ெசா/ ற! க - ஆமா
6த= ெசா/ற! க
எாிகிற நகரதிேல உAவா க."

சி கார: அேடய கி'டலா ப'ேற எேன? ே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 தயாைர ெவ+பாக

பாபைத) சி கார தயா உணகிறா.]

சி கார: ேவ+ இடதி6 அவேன அைழ)சி#கினி ேபா க.
தம : இேதா 9=சி ேபா)சி க.
"பண#கார எ+ ெசா/#
கிவ ெகா ளா தி க - நீ க
கிவ ெகா ளா தி க
(எ கப) பரமசிவ பாத ெநைன7 க."

சி கார: எனடா ெசாேன?

ேக8 1 : 8டா# ேகாவி)சி#கிறி கேள?

ேக8 2: என க சாமி ப'Fவி க? க9)சி தி'F (வி களா?
[இைவகைள# ேக8(# ெகா'ேட டா#ட வகிறா.]
சி கார : எனா ேபா#கிாிதன ப'றா, க இவக !
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டா#ட: அவேன ஆதாி#க ஜன க

இ#6 ேபா- நா எனா ெச$கிற-?

சி கார : "இத) சிவகைதைய# 6ற ெசா/Bகிறவக

எாி7 நரகதிேல

விAவா க" எ+ பா(கிறா எைன# 6றி-. அேத மாதிாி அத ஜன க?
ஏேமேல ேகாவி)சி#கிறா க. என 8டா தன

டா#ட: "8டா தன. அத6 ஜன க

ஆதர! இ#6ேத. அப9 இ#கிற

வைர#6. அவ ேபா#கிாிதன. ஏமாறி பிைழ#6 பிைழ இைவக
இ-தாேன தீ.

[டா#ட உ ேள ேபாகிறா. சி கார தயா மகா ேகாப ேதா( தமைன
உ+- பாதப9 நிகிறா. அ)சமய தி/ 3ரப தயா ெதாட 6கிகறா.]

3ரப: அப எனா க ஏ பண-#6 ஒ வழி7மி/  களா?

சி கார : அட) சீ ேபா காF. ைபதியமா உம#6 ;(; இ ேக நிகபடா-.

[3ரப தயா அத அத8ட சததா/ விAத9- எA- நட#கBறா.]

தம : "இத) சிவகதெய
ெசா/ய ேபக

- ந/லா

ெசா/ய ேபக
இபைத எநா? அைடவா க."

சி கார: இ அற. தம : இத) சிவ கதெய
ேக8டவ யா - இப
ேக8டவ யா
எெபமா பாத ேசாவா க."

சி கார: இனிேம இத ப#க வவிேயா?

[சினா படைத) *8(கிறா. தம, கக'( எA- நிகிறாக .]
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தம: "இத# கைத அைம
ெதாியாத மனித - ஆமா
ெதாியாத மனித
எைமமாடா பிற- திாிவா க."

சி கார : அேட
ேக8 1: ஞாய தா, கேள?
ேக8 2: பிெனனா க?
[சி கார தயா 38(#6

ேபா$ வி(கிறா. ஜன க

ேபாகிறாக

ஒ

றமாக.]

கக'(: அத# ெகழவ ேபாறேத பா க பாவ.

தம : (தாள ேபா(வ- ேபா/ ெவ+ ைகயா/ பாவைன# கா89# ெகா'ேட.)
"பாவ ெபா$ 'ணிய ெபா$
ம,ஷகேள – ஓ ம,ஷகேள
பரமசிவ ெம$ய/ேலா எேபா-."

கக'(: ெபாியவ#6 அத H+ &பா 6(#கயா நீ க? 6(- 8டதா$)
ெசானி கேள சி கார ெமாதியா கி8ட.

தம : "கா* ெபா$ &பா7 ெபா$
ம,ஷகேள - ம,ஷகேள - இத#
கக'( நா, ெம$ எேபா-."

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

தம: "ெபாியவ ெபா$ சினவ ெபா$
ம,ஷகேள - ஓ
ம,ஷகேள
பிைழப- ெம$ எற கக'ேட"
--------------

60

2. ெபாைம கட ெபாி
(நைகைவ நாடக)
நாடக)

[-பா#க ெபாிய எஜமா ஓ *யகாாிய . அவ த காாியதி/ அதிக
அ#கைற7 *+*+ உ ளவ பிற காாியதி/ மகா மத.
-பா#க 50 3(க

உைடய கிராம, நம- ெபாிய எஜ மா ஊ#ேக ெபாிய

எஜமா. மிக ெபாிய மிரா*தா. அவ#6 16 வய- ள பி ைளயா'டா
உ'(. அவைர ஊரா, 38(# கண#க . ஆ8க? சின எஜமா எபாக .
சின எஜமா தவிர 8. 5. 3. 1 வய- ள 4 பச க

உ'( . அதிகாைலயி/

ெவளி#6 ேபா$, ெபாிய எஜமா த 3( ேநா#கி ெம-வாக வெகா'9#கிறா. பாிதாப க-ட 38(# கண#க பி ெதாடகிறா)

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

ெப.எ.. (இத வாைதைய# ேக8டதி/ பைதபைத ஏ-மிறி) சாத க
ேந+ வ89 பண ெகா(தானா?

கண#க : ெகா(தா. ைவயைர இ8( வ- கா89ேன. சீ#கிரமாக, ெபாிய
எஜமானிட ஓ9. ம- ேக8( வா கி வா எ+ ெசானா ைவய? ஓ9
வேத.

ெப.எ... அத -சாமி எனதா நிைன-# ெகா'9#கிறா? எேபா-தா
பண ெகா(பா?

கண#க: இத மாததிேலேய ெகா(- வி(வதாக) ெசானா. வ-வி(.
ைவதியாிட பா# க9 ம- இ/ைலயா. உ க?#6) ெச$- ெகா(தாரா
ேபான மாத. அவசரமாக# ெகா( க .

ெப.எ.: விAரதி/ இேபா- என சினிமா நட#கிற-? கண#க: இதி 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. : சினசாமிைய# கண#6பி ைளயா$ ைவ-# ெகா ள) ெசா/.
உைன நீ#கிவிட) ெசானா; எனிட ெதாதர! ப'றாேர.

கண#க : உ க சித. ம- இ#6த/ல உ க கி8ட
[ெபாிய எஜமா த 38( தி'ைணைய அைட- வி8டா.]

ெப.எ.: (உ ளிபவைர ேநா#கி) பாைய# ெகா'( வ- ேபா8றா. தைலகாணி
எ(- வா . காெல/லா வ#6-.

கண#க : உ8காாீ கேள. ம- அவசரமா)ேச எஜமா. (இத6

பா$

ேபா(கிறா ஓ ஆ . தைலயைண ேபா( கிறா ஒவ. கா/ பி9#கிறா
ஒவ.)

ெப.எ: . எத ைவயா ? கண#க : ேவBசாமி.

ெப.எ: உ... ைகைய பி9டா. [இத6

கண#க இத பாவியி அ8டகாச

ெபா+#க 9யாம/, ெபாிய எஜமானி 389,

6-, அ 6 இ#6 சின

எஜமானிட @+கிறா.)
கண#க : சின எஜமா, எ மைனவிைய பா க9-வி8ட-. மஇ#6தா இ ேக. அவசரமா எ(-# ெகா( கேள.

சி.எ.: அப9யா, அபாவிட இ#6. ேக89யா?

கண#: அவ எேபா- வார-? அத6

மைனவி ஒழி=சி ;(வா

ேபா#ேக.

சி.எ. : (ெவளியி/ த தகபைன ேநா#கி) அபா ெப89) சாவி ெகா( க. மேவFமா

கண#க பி ைள#6

ெப.எ. காபி சாபி8டாயா? என பலகார வ)சா அமா?
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சி.எ. : ேதாைச ெசாZஜி சாவி ெகா(பா . பா க9)சி8டதாேம கண#கபி ைள
389/.

கண#: உடேன ம- ெகா(#கF எ+ ைவதிய பற#கிறா.

ெப.எ. : வரதராஜB க9த ேபா8டாேன அைத எ( தபி.
[சின எஜமா எாி)சBட உ ேள ேபாகிறா.]

கண#: என ஆ)ேசா 389/ ம- இ#6த/ல எஜமா?
[இத6

ஓ ஆ

தினசாி ஒைற# ெகா'( வ- ெகா(#க ; அைத வா கி

விாி-# கண#கைன ேநா#கி.]

ெப.எ.: உ ேள க'ணா9ைய எ(- வா.

கண#: வாசித பிற6தா எAதிபி கேளா ! ஐேயா. அவசரமா)ேச எஜமா!

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

ஓ9#

க'ணா9ைய எ(-# ெகா(#க, ெபாிய எஜமா க'ணா9ைய -ைட-
ேபா8(# ெகா'( வாசி#க ஆரபி- வி(கிறா.)

கண#: சாவிைய# 6( கேள எஜமா. எேபா வாசி#கிற-? எேபா மெகா(#கற-?

ெப.எ.. என க9த-?
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/
நடப-.)
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உறவின: இப9# ெகா'( வா மைத ஆ 389/? அவசரமாக# ெகா=ச
த'ணீ ெகா'டா . மெத வாயி/ ேபா8( த'ணிைய ஊதF.
[உடனி#6 ைவதிய ைகைய நீ8(கிறா.)

கண#: எ ேக? அத பாவி இேநர காதி#க ைவ- ம- இ/ேல'F
ெசா/வி8டாேன!

(எ+ @றி, அ 6 வளதி ைவதி#6 த மைனவிைய ேநா#கி

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

ைவதிய : நா.. நா..... நா..... ேப.... ேபா$.. வ..... வ..... வ. வேற.

[ேபாகிறா. கண#க, உட ேபாகிறா. இத6

ெபாிய எஜமா,#6# காைல

அ#கி# ெகா'9#6 இாிசனி தகபனாகிய 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 எப9யி#6; பாதியா கிழவா?

கிழவ : பாேத. ந/லா இ#6. அேதா நிகறா க! ேதா வ-8ேற இ'F
ஓ9யாேத. 6( ேக.

ெப.எ . -ேக உ8(. இாிச : எ க ெபாியவைர அ,பனா ேதவைல எஜமா.
(இத6

விசிறி# ெகா'9த 6பனி இட- ைகயி/ ேத

6ப : ஐேயா! (பா#கிறா) ேத

ெகா89 வி(கிற-.)

ெகா89 8(- க.

ெப.எ .. இத ப#க வ- விசி+. ெபா+டா . [ம+ப#க வேயா( விசி+கிறா.
சீனைன இவ R#கி வ- ெபாிய எஜமா எதிாி/ ெதவி/ கிட-கிறாக .)
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ெகா ? ேவBைபய இவென ம'ைடைய ஒைட)சி 8(. ஊ8ேல ;ெபா'(வேள அ9)சி8(. பண நைகெய/லா R#கிகிF ெநா)சி# கா8(#6
ஓ98டா. ேபாOC#6 ஆெள உ( க . ஆக ேவ'9யேத பா க எஜமா.

ெப.எ. அ கா? மைனவி
கனக : (உ ேளயி- வ-) ஏ?
[ெபாிய எஜமா ேபப வாசி#கிறா.]

ெகா ? ேவBைபய ஓ9(வா க. கிழவ : ெகா=ச தய! ப'F க.
(காயப8(# கிட#6 சீன த-# 6தலான நிைலயி/ இ#கிறா.)

சீன : எென காபா- க. அவென 9#க ஏபா( ப'F க.
ைவத "ம." [ம- எ+ ெசா/ல "ம" எAதி/ அகப8(# ெகா'(
அவCைதயைடகிறா. ெத+ வாயராகிய ைவதிய]

கனக : ஏ @பி89 க?
ெப.எ . இேதா வ-வி8ேட. கண#: எ மைனவி#6 உயி ேபா!- கேள.
எAதி கேள.

ெப.எ.: ெபா+ைம கட, ெபாி-.
(ேபப வாசி#கிறா. உ+# கவனிதப9, *ரம'ய 6#க

வகிறா.)

*ர: வரF. இட- ைகைய R#கி ஆசீவதிதப9.)

ெப.எ .: வா க. சாமி. உ#கா க.

*ர : உ8கா-#கி/ேல. ெகா=ச அவசரமா வேத. நம ஆதேல இனி#6
நம மமா ஊ#6 ேபாற-. அவ ஆபைடயாெள @89,.

ெப.எ . ராைமயா 6#க

ெசௗ#யமா இ#காரா?
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*ர: இ#கா. மமா வதா ெசல! இ#காதா 10 &பா$ ெகா( க . நி#க
வ)சி8( வேத.

ெப.எ . க(தாசி கி(தாசி ேபா8டாரா?

*ர: ேபா8டா. நா அற வ- ெசா/ேற. எைன அ, க..

[ெபாிய எஜமா ேபப பா#கிறா பைழயப9.]

*ர: எைன அ, க. சாவகாசமா பா கேள ேபபைர.

ெப.எ .. ஒ கேமேல ஒ பிரா-. *ர : எனா அ-?

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

கிழவ : அைர &பா$தா, க. (பாிதாபமாக)
இாிச : எ க ெபாியவேர அ, க. (பாிதாபமாக) 6ப : ேத? க.
(பாிதாபமாக)
ெகா ? தி8( ைபய. (பாிதாபமாக)
*ர: 10 &பா$. (ைகைய பிைசதப9.)
சீன : ஐேயா'F ேபா!- உயி.
(எறிKவா+ அவரவ FF-# ெகா'9#கிறாக

வா$ ஓயாம/.)

மைனவி: (ெபாிய எஜமாைன ேநா#கி) ஏ @89 க
ெப.எ.: கயாண விஷய என?
கனக : அவ கயாண இபவா'டா இ'றா. சபாதைன#6 வழிேத9ய
பிேனதா ெச$-#6ேவ இ'F ெசா/றா.

ெப.எ . (கண#கைன ேநா#கி) நம ைபய ெபாியவனா ேபாயி8டா; கயாண
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 பாதா ேபாற-.
(கிழவைன ேநா#கி) ஏ கிழவா ெபா'ணா நம#6 அகபடா-.

கிழவ : அைர &பா$ தா, க.
ெப.எ... (தி(#கி8( நிதானி-) ஓேகா - ந/ல இட- ெப' ஒ'F இ#6 .
உ க அபாைவ அ,பி# ேக#கலாமி'F நிைன#கிேற.
(இாிசைன ேநா#கி) ஏ?
இாிச : எ க ெபாியவேர அ, க.

ெப.எ.: எனடா மடபயேல.
இாிச : அவசர க. ெபாியவேர அ, க.
ெப.எ .: ஓேகா... ஏ'9 கனக? ஜமீதா மக

எப9? ப9)ச ெபா'F, ந/ல

அழ6. (6பைன ேநா#கி) ஏ?

6ப : ேத? க.

ெப.எ.. ேதளா! (நிதானி-) ஓேகா உ ச கதிேயா (மைனவிைய ேநா#கி)
ஜமீதா அதCதி/ 6ைற=சவராகனக (ெகா ?ைவ ேநா#கி) அவ அதCஎப9?

ெகா ? தி8( ைபய. 6ப : ஓேகா அ-வா?

ெப.எ.: அடடா , எனடா அப9 ெசா/89ேய ஜமீதாேர. ெகா ?: தி8(
ைபய ஓ9(வா க.

கனக : எ க அ'ண மவ ந/லா இ/யா? அவேள ஏ

க8டபடா-? நா க

எனா ெபாற மா8டமா? பாிய ஏதாவ- 6( க. ஏ 6#கேள?

*ர: ப- &பா$.
கனக : அட, ஒேன பாைடயிேல ைவ#க. 6#களா நீ L=ைச பா. தி8(
ைபயனா8ட.

67

*ர: மமாைன 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 எAவிAகிறா. 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#ெகன ெ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
6ப: ேத

ெகா89 8ட- : ேபாேற, க. ம- இதா ேபா( க.

ெப.எ. சாி. நீ?

ைவ: "ம"
[எற எAைத தா'9 ம- எ+ @றி 9-. ெப89யி/ எபத6 "ெப"
எற எAதி/ மா89#ெகா'(, அவCைத பட ஆரபி#கிறா.]
கண# ம-. ெப89யி/ இ#கிறதாேம! அவசர எஜமா!

ெப.எ . சாி, நீ
இாிச : எ க அபாைவ அ, க அவசரமா.

ெப.எ.: சாி, நீ க?
*ர: அதா. 10 &பா$ ேக8ேடேன.
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ெப.எ.: சாி.
(உ ேள ேபாகிறா. அைனவ ஆவலாக# காதி#கிறாக . ெபாிய எஜமா
ச+ ேநர ெசற பி. ஒ ெபா8டண-ட ெவளிேய வகிறா.
கண#க ைக நீ8(கிறா ஆவBட. ெபா8டணைத# கண#கனிட ெகா(-#
@+கிறா.)

ெப.எ. இத ெபா8டணைத# ேகாயி/ேல 6#க

இபா. அவகி8ட

ெகா(-8( அவசரமா ஓ9யா.

[ெபா8டணைத வா காம/ தைல தாNதி நிகிறா. ]

கண#: ஐேயா என#கி'F ெநைன)ேச.
ெப.எ.. தி'ைணயி/ அைத ைவ-) அவசரமா ெகா(-8( ஓ9யா.
[உ ேள ேபாகிறா. சிறி- ேநர ெச+ எ8டணா!ட ெவளியி/ வ-]

ெப.எ.: இதா (அைர &பாைய# கா89) யார ேக?
கிழவ : நாதா க. (ஆவலாக# ைகநீ89 ெந 6கிறா.)

ெப.எ. (ேத

ெகா8டப8ட 6பைன ேநா#கி) 6பா. இைத# ெகா'( ேபா$

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

கிழவ : என#6 எஜமா? எைன அ, க.
6ப : ெகா8( வாயி/ ெராப க(#6- க.

ெப.எ . சாி. நா அ,கிேற. (உ ேள ேபாகிறா. ச+ ேநர ெச+ ஒ
ேநா8ேடா( ெவளி வகிகறா.)

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

ெப.எ .. நாைள#6 ஒ விேசஷ. அத6) சி/லைற ேவF. ைவயேர மாதி
வாாீரா.... அற ஆக8(..... இ க. இேதா வ-8ேட. (சிறி- ேநர ெச+
6பைன) ப/B 6)சி ந/ல ேவப 6)சா பா- ஒ9)சிகி, வா. இேதா சாபி8(
வேற.
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[உ ேள ேபாகிறா. இத6

ஒ ைபய ஓ9 வ- கண#கைன பா-]

ைபய : ஒ க ெபா'டா89 ெச-8டா க.
கண#: ;8டாளா. ஐேயா!

ெப.எ.. ;ைஜ 9)சி8( வேர.
கண#: அட காமா89. (எ+ @றி ஓ(கிறா)

6#க : சாியா ேபா)* ! (ேபாகிறா)
(மறவக? FF-# ெகா'( தி89# ெகா'( ேபாகிறாக .)

ம+நா

[ெபாிய எஜமா தி'ைணயி/ உ8காதி#க, மைனவி எதிாி/

நிகிறா .]

ெப.எ. ேநேற ெதாி7? அவ ஒ மாதிாியிதா. காசிமாைல இ#கா?
அைத7 எ(-#கின ;8டானா?

கனக. அைத7தா.

ெப.எ. அட பாவி, எ ேக ேபாயிபா? ெமாத பதினாயிர &பா$ நைக
இ#6. ெரா#க ஆயிர அ/லாைத7 எ(-# கி, ேபாயி8டாேன. பண
நைக ேபாக8(. பி ைள இ#கிற இட ெதாிதா ேபா-.

கனக. அ-தாேன நா நிைன#கிேற. ராாி கிளபி ேநேர ரயிB#6
ேபாயி8டா இ89/ காைல 3 மணி ரயி/ ஒ-#கி)சி. எ கிேயா ;8டா.
(ததி7ட ஒ பி_ ைச#கிளி/ வகிறா.)

ெப.எ.: (ததிைய# ெகா(#க அைத வாசி#கிறா) இப எனா மணி 3 இ#6.
ஐேயா! இ, ஒ மணி ேநரதாேன இ#6-. அவசரமா ரயிB#6 ேபாகFேம;
ஐையேயா!
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கனக: எனா ச கதி? ேக8கேறேன.

ெப.எ... ெசைனயிேல நாைள காைலயி/ கப/ ஏற ேபாறானா ைபய.
ேமாாி*#6 ேபாக. அ-#6 ேள நா வதாதா பா#க 97மா ! கிள.
இ, ஒ மணி ேநரதா . 6 ைம/ இ#6 ரயி/ Cேடஷ,#6 : கிள

[கனக உ ேள ஓ9 உ(-கிறா . L8ைட க8(கிறா . பி ைளக?#6
உ(-கிறா . ெவ6 பரபரட ெபாிய எஜமா ெவளியி/ ஓ(கிறா. கண#6
பி ைளயி 38ெடதிாி/ நி+]

ெப.எ. கண#6 பி ைள ஓ9யா. [கண#6 பி ைள வகிறா.]

ெப.எ. : ரயிB#6 அவசரமா ேபாகF வ'9#காரைன# @பி( . ஓ(.
கண#: நாைள#6தா Lணாநா . ெகா=ச கிாிைய விேசஷமாக நடத
ேயாசைன.

ெப.எ.: நா என ெசா/ேற. அவசர ஓ(. கண#: ெபா+ைம கட, ெபாி-.
ெப.எ . எனா மடயா சீ#கிர வ'9.
கண#: என விேசஷ?

ெப.எ. ஐேயா! ேகாேபறி நாேய. [எ+ @றி வ'9#காரனாகிய 6பனி
3896 ஓ9 எதிாி/ நி+ ] 6பா ஓ9யா வ'9 க8(.

6ப : (எதிாி/ நி+) ேதா வ-8ேட. இத# ைகைய R#க 9ய க. ேத
ெகா89)சி பா க. எனா க...

ெப.எ.: கைத ெசா/ ம+#க நாழியி/ைல ... அவசர ஓ9யா. வ'9ைய# க8( வா.

6ப: (த 38(#காாிைய ேநா#கி) அ கா? ெவறிைல ைபைய எ(. ேதா
வேர ேபா க.

71

ெப.எ... என வாியா? றப(. ஓ( ெசா/ேறேன.
6ப : ெபா+ைம, கட/ இ#6- பா க. அ-#கீ( ெபாி* க.

ெப.எ... அேட வாடா சீ#கிர. 6ப : சாி.
[நககிறா; ெபாிய எஜமா அவைன த ளி# ெ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 நிகிற-. அத @'( தனியாக
ஒ ற இ#கிற-. அைத பA- பா#க ஆரபி#கிறா 6ப ெபாிய
எஜமா, ெகா ?. சீன, கண#க வகிறாக .]

ெப.எ. கண#கபி ைள. Cதகேதெய/லா எ(- உ அைறயிேல
ைவ)சி#ேகா. நா வர இர'( நா

ஆ!. எனடா ெச$யேற 6பா? ேபா-

பA- பாத- : @'ேட எ(- L( சீ#கிர.

6ப : சாி க. [@'ைட R#கி வகிறா. ெபாிய எஜமா உ ேள ேபாகிறா.)
ெப.எ.: ேபாக ேவ'9ய L8ைட. 9)சி, ெபா89. ேபாைழ ெய/லா ஒ ப#க
எ(-ைவ. கனக. அற உ(தலா; சீ#கிர நாழி ஆ!-.

[இத6

ெகா/ைல றமி- கAைத ஒ+ 38(#6

0ைழ- வி(கிற-.

@டதி/ எ(- ேபாக ேவ'9ய சாமாகைள# கனக ெகா'( ைவ#கிறா .
இ(பி/ ஒ பி ைளைய) *மதப9 ஒKெவாறாக.]

அைவயாவன :
ேவ(க89ய ஒ தவைல. ஒ L8ைட. ஒ @ஜா ெச. ச#கைர சீசா, ேசா
ெப89, பாலாைட, சீ தயன அட கிய ஒ சி+ தகரெப89, பி ைள
த(#6. ெமைத) *ைண. தைலயைண# க8(. பலகார அட கிய ஒ 9,
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ெவறிைல பா#6 ெப89, ெச ஒ ேஜா9, அேபா- க89# ெகா ள
ேவ'9ய டைவ, அேபா- ேபா8(# ெகா ள ேவ'9ய நைக.
ஒ89யாண. க'ணா9, பி ைளகளி உைடக , நைகக

ெப.எ. : (9ர கி/ உ( அ(#கி# ெகா'ேட ) கண#க பி ேள .

கண: இேதா Cதக கைள எ(- ைவ#கிேற.

ெப.எ.: ஆைரயாவ- அ,! ெகா/ைல# கதைவ சாத) ெசா/B... நாேன சாதி
வி(கிேற. ஓ9) சா-கிறா.
(கனகைத ேநா#கி) ஆ)சா? நாழிைக ஆகிற-. சாமாகைளெய/லா வ'9யிேல
எ(- ைவ.

[ெவளியி/ ேபாகிறா. வ'9யி/ @'( L(கிறவைன பா-]

"ேபா-டா" (@'ைட ேமேலா( ைவ- வி(கிறா.)
6ப  : சாி. | ெப.எ. வ'9ைய# க8(: மா8ேட ஓ89வா.
[6ப ெகா/ைலைய ேநா#கி ேபாகிறா.]

ெப.எ.. (உ ேள தைலவாாி# ெகா'9#6 கனகைத ஓ அைற அைற-)
'ேட நாழிைக ஆகிற-.
[எ+ @றி, 9ர 6 த(#க# கீேழ விAகிறா. எA- சாமாகைள எ(-#
ெகா'(, வ'9ைய ேநா#கி ஓ9, அதி/ ைவ-. அவசரமாக திபி, ம+
சாமாகைள எ(- வவத6 , கAைத ஓ அைறயி/ 6- வி(கிற-.
கனக சாமாகைள வ'9யி/ ெகா'( வ- ைவ#கிறா .]

ெப.எ.: தவைல ேவ'டா. [எ+ @றி அைத அைறயி/ ைவ#க 0ைழகிறா. கனக
அவசரமாக# கதைவ இA-) சாதி ;89 வி(கிறா . அேத அைறயி/ கAைத7
இததா/ அதனிட ெபாிய எஜமா உைதப(கிறதா/ ஏப( கதற/ 38ைட
பிள#கிற-.]

ெப.எ... ஐையேயா! ஐையேயா!
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[கனக கதைவ திற#க, ெபாிய எஜமா ப/ உைடதப9 ெவளிேய வவிAகிறா. அைறயி/ கனக 0ைழகிறா . இ- ெபாிய எஜமா,#6 ெதாியா-.
அவசரமாக எA- கதைவ) சா-கிறா. கAைத கனகைத உைத#கிற-.]

கனக: ஐையேயா! ஐையேயா!
[ெபாிய எஜமா கதைவ திற#கிறா. ம'ைட உைடதப9 கனக ெவளிேய வவிAகிறா . கAைத இப- ெதாிகிற-.

ெப.எ .. அைதாியபடாேத. எAதி. வ'9யிேல+. (கAைதைய ேநா#கி) உC. சீ.
(தம#6 ) உ ேள கிட- ஒழி. (கதைவ) சா-கிறா.)

[அ(த அைறயி/ த 8 வய- ைபய எனேமா எ(# கிறா. அ- ெதாியாம/
;89 வி(கிறா. 8 வய- பி ைள தவிர மற பி ைளக

சாமாக

வ'9யி/

ஏ+மதி நட- வி8ட-.]

ெப.எ. கண#கபி ைள பதிர. நா L+ நாளி/ வ- வி(கிேற.
(வ'9யி/ ஏற , @'( சா$கிற-)

6ப : பயபடாதி க. இேதா சாிப(தி வி(கிேற. (எ+ இற க
யBகிறா.)

ெப.எ. @'( இ/லாவி8டா/ பாதகமி/ைல. ஓ8( [@'( இ/லாத வ'9
ஓ(கிற-. ]

கனக: எ/லா) சாமாக? சாியா$ எ(- ைவ)சா)ேசா. எனேமா?

ெப.எ .: வ)சா)சி ரயி/ அகப(மா 6பா?
6ப : ஆகா ந/லா.

ெப.எ .: ஓ8( வ'9ைய.
6ப : ஏ$......
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[மா8ைட அபாரமாக அ9- விர8(கிறா. வ'9யி/ கைடயாணி இ/லாததா/,
இ ச#கர ஏக காலதி/ கழல பா நிலதி/ உ8கா- வி(கிற-. பி ைளக
கீேழ உ?கிறன. கனக விA- எA- பி ைளகைள# காபா+கிறா . 8
வய- ள பி ைள ெபய ரா.]

கனக : ஐேயா ! ரா எ ேக?
[இத6
சாமாக

எதிாி/ ஒ @'( வ'9 வகிற-. ெப.எ. ைககா89 நி+-கிறா.
ஏறப(கிறன. பி ைளக

ஏறப(கிறாக .]

கனக: ராைவ# காேணாேம? (எ+ @!கிறா .)

ெப.எ.: மணி ஆகிவி8ட-. ஓ8( வ'9ைய. [எ+ க-கிறா.]

6ப : ெபா+ைம கட, ெபாி-. [எ+ க-கிறா. வ'9 ஓ(கிற-.)
கனக: ராைவ# காேணாேம. ஐேயா.

ெப.எ .. ரா எ ேக? (இற கி. வ'9 வத வழி ேநா#கி ஓ(கிறா. திபி
ஓ9வ-) 389ேலேய த கிவி8டாேனா?

கனக. அப9தா இ#6.
(ெப.எ . 38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா. திபி ஓ9வ-.)

ெப.எ... 38() சாவி எ ேக ?
கனக : எனிட ெகா(#கேய.
ெப.எ.: ேபா9 'ேட (எ+ ஓ(கிறா. திபி ஓ9வ-)
கனக கண#க பி ைளயிட இ#6மா சாவி!

கனக : இ#6.
ெப.எ.. வ'9ைய ஓ8(. 9#க8( வா கிவி(. நா எப9யாவ- வ- வி(கிேற.
ஆபைள!

கனக : சாி.
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[வ'9 ஓ(கிற-. ெபாிய எஜமா ஓ(கிறா 38ைட ேநா#கி. கண#கபி ைள 3(
சாதியி#கிற-. ெபாிய எஜமா கதைவ த8(கிறா விைரவாக.]

ெப.எ. கண#6பி ைள !
கண#: (உ ேளயிதப9) யாரடா அவ?

ெப.எ.: நாதா ெபாிய எஜமா
கண#: ஏ என ச கதி. நீ களா? ரயி/ அகபடயா?

ெப.எ .: சாவி ெகா(.
கண#: எத) சாவி?
ெப.எ. : 38() சாவி?
கண#: ஏ?
ெப.எ.: ைபயைன 389ேல வி8() சாதிவி8( ;8ேட, அவசரதி/!

கண#: அ8டா! அ-தா அைறயி/ சத ேக8டேதா. ைபயைன அைறயி/ !8()
சாதிவி89 க.

ெப.எ... ஐையேயா என ப'Fேவ. அ8டா. வாேய ெவளிேய. என ப'ேற?
கண#: இேதா வ-8ேட!

ெப.எ.: சாவியாவ- 6ேட.
கண#: இேதா வ-8ேட.

ெப.எ .: எனடா 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 .: ஜனலா/ ேபா(.
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கண#: எைத?

ெப.எ.: அைற#கத! சாவிைய.
கண#: எனிட ஏ-?

ெப.எ.: பி எ ேக ?
கண#: எ ேக வ)சி க?

ெப.எ... 38(# கத! சாவி ெகா(. கண#: அைறயி/ தாேன பி ைளயி#கா.
ெப.எ...
(கதைவ உைட#கிறா. கத! உைட- வி(கிற-. எதிாி/ நிகிறா கண#க.)

சாவி ெகா(.
கண#: ெபா+ைம கட, ெபாி-. இதா 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- உ ேள ஓ(கிறா. அைற#கத! சாவிைய
ேத( கிறா. அகபடவி/ைல . அ கித கடபாைறயா/ அைற# கதைவ
உைட#கிறா. கAைத ெவளிேய ஓ9 வகிற-.]

[பிற6 இர'டாவ- அைற# கதைவ உைட#கிறா. பி ைள ப(- R 6கிறா.
அ ளிெய(#கிறா.]

ெப.எ... ஓ9யா தபி. ெதாியாம/ சாதிவி8ேட.
(இA-# ெகா'( ஓ9வி(கிறா 38ைட) சாதாம/.)
[சிறி- ேநர ெச/ல)

ெப.எ. அடடா! 38ைட ;8டவி/ைல. ேபா தபி Cேடஷ ,#6. இேதா
வ-8ேற.

[38ைட ேநா#கி ஓ(கிறா. ைபய ேசாகமாக அ 6 உ8 கா- வி(கிறா.
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திபி ெப.எ . ஓ9 வகிறா. ைபய ேசா- உ8காதிபைத பா-,
அவைன R#கி# ெகா'( ஓ(கிறா.) (எதிாி/ கனக வ'9 ஓ9 வகிற-.]

ெப.எ.. என ச கதி? ஏ? கனக : பண எனிட ெகா(#கவி/ைலேய 9#க8
வா க

ெப.எ.. சாி சாி. எனிட இ#கிற-. (வ'9யி/ அைனவ ஏறி# ெகா ள, வ'9
Cேட ஷைன ேநா#கி ஓ(கிற-. ரயி/ Cேடஷைன அைடகிற-.)

ெப.எ.. (#கி

கிளா#ைக ேநா#கி) 9#க8 ெகா( க.

கிளா#6 : எத ஊ#6
ெப.எ.: ப8டண (ைபயி/ ைகைய வி(கிறா.)
கிளா#6 : எதைன?
ெப.எ.: Lணைர. சீ#கிர ெகா( க.
கிளா#6 : பண?

ெப.எ.: அடடா, இேதா வ-8ேட.
(த மைனவிைய ேநா#கி) மணிபC எ ேக?
கனக : யாைர# ேக8கிறீ க

ெப.எ.. எ ேக எ 9ர 6?
கனக : உ க

9ர ைக எ(- ைவ#கேல.

ெப.எ .: ஐையேயா! (6பைன ேநா#கி) என ப'Fேவ?
(ரயி/ ேபா$ வி8ட-.)
-----------3. இப கட (கா !க" நாடக)
நாடக)

1. ப# $
ப8(: யா?
அரச : அரசப.
ப8(: ஓ! வா க

; உ8கா க

அதா.
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அரச : என ப8(, உ 6ர/ இதைன தள)சி?
ப8(: ஒ+மி/ைல .... நம#6

ஏப8( ள ெதாட ஊ அறிததாகிவி8ட-. ந

திமண விைரவி/ நட-விட ேவ'( ெமன எ+ ெபேறா கவைல
அைடதி#கிறாக .

அரச : நாதா ெசாேனேன, எ காத/ பி-#காக உைன7, திர'ட
ெசா-#காக அத த கைத7 (நா) மண- ெகா ள ேவ'(ெம+ இைத
இனிய ைறயி/ எ(-) ெசா/ல ேவ'டாமா, நீ உ ெபேறா#6?

ப8(: ஒவாகளா ... உ.... ஒவாக

.... ஒபிதா தீர ேவ'( அவக .

எ-! ேபசி# ெகா ளாம/ எைன பறிெகா(ேத உ க86 இேபா- இ-!
ெசா/3க . எ-! ெசா/3க . ந/ல- அதா! ஆமா, த/ என#6
உ க86 திமணமா? அ/ல- த கதி6 த க86மா?

அரச: த கைததா த/ மண- ெகா ள ேவ'(.

ப8(: அதா, ேக? க . நா ப8(. த/ ப8டணி- தாேன. பிற6
த கைதயணிவாக ?

அரச : இ/ைலேய. த கைத ெபறா/ தாேன ப8ைட ெபற 97? இதி/
இெனா, . எென+ ேக .
ப8(: என?

அரச: த க எ தா$ மாம மக . இதாB உ அக ெமாத ேதாழி.
அவைள7 எைன7 ஒ+ப(- ெதா/ைல எைன) ேசததி/ைல.
ப8(: ஐேயா அதா. த க அத இளவழக ேம/ உயிைர ைவதி#கிறா .
த கதி தைதேயா. மக

விபதி6 மாறாக நடபதி/ைல. ேமB

ேநா7றவ தைத. தாயறவ

த க.

அரச : த க எ ைம-னி , நிைனவி#கிறதா?
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ப8(: என#6 நிைனவி#கிற-. அவ?#6 நிைனவி#க ேவ'( அதா.
அரச : எ க'ண/ல. நீ யறா/ அவ?#6 அைத நிைனV8டலா. நீ
யறா/ எேனா( @8டலா. மனமார யசி ெச$. எ ப கி/ இ. உைன
நபி இ#கிேற. எைன நீ ந .

ப8(: நபியதி பயைனதாேன இேதா அ+வைட ெச$ கிேற. இ, நப
ேவ'(, நகிேற.

அரச : வதாேத ப8(. இனிேமB நீ வ-ப9 நா நட#க மா8ேட
கைத# கா8( - எ கைத 9. எ க'ண/ல. [ததி ஒ.]
------2. த க $

ப8(: த க - எ ேக த க?
ேவைர#காாி : அ! கபாகி8ேட ேபசி#கி8( இ#கா க.
அேதா வாரா கேள .
த க :

பா8( எ(
/ைலமல ேக8ேட
இ/ைல எ+ ெசா/லாம/
9-#ெகா

எறார9 ேதாழி

ப8(: (ேப)*)
ஓேகா அபாவா ெசானா த க? ெசாத மாமைன# க89#ெகா ள)
ெசா/லவி/ைலயா?

த க : -ைண எ(
ெகா/ைலயி/ வளதாB
// மணமிராேத ெகா(ெதாைலவி/ அட- படகிடத ந+ (/ைல )

அ9
மா

ெகாைப
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தAவி# ெகா'9#6 - அத
மல#ெகா9ைய அ+பா உ'டா?
; கா89/ உலவி( வ'ைட - ேபா
ேபா எறா என பய க'டா?
R கா விள#6#6
*ட#6 ஏப8ட
ெதாடைப அ+பதாேல இடவ- ேசராதா (/ைல )

'சா6 ேபா- உ தா$ ெசா/யப9 நீ உ மாமைன மண-ெகா வ-தாேன'
எ+ ெசானா தைத. நா ெசாேன. மாமாவி நடைதைய எ தா$
இேபா- இ- பாதா/. அப9) ெசா/லமா8டாக ' எேற. எேறனா,
சாியமா சாியமா. நீ இளவழகைனேய மண- ெகா ளமா' எ+
9-வி8டா வா$ 6ளிர , மன 6ளிர

ப8(: திமண?
த க : இ, நாைல- நாளி/
ப8(: மி#க மகிN)சி த க, என#6 விைட ெகா(.
த க : ஏ ப8(?
ப8( : அமா விைரவி/ வர) ெசானாக . நீ ப9-# ெகா'9.
த க: சாி.
------3. த க $
[காெசபி நைட ஓைச.]

த க : ேவைல#காாி, ெவளியிேபா. ெவளியி ேபா.
ேவைல : ஏமா?
த க : அவ வகிறா. ேபா ேபா .
ேவைல: வரைலயமா.
த க : அேதா கால9 ஓைச. ேவைல: ஏமா க!- ப(-கி89 க க89/ேல
த க : அெத/லா ேகளாேத. ேபா...

இளவழக : [நாகா இA#கப( ஓைச
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ெச விரலா/ ெதாிவி#கப( ஓைச ]
த க த க!
[உடபி/ ைகயா/ த8டப( ஓைச ]R#கமா?

த க : இ/ைல அதா இ/ைல. நீ க

வத!ட ைகயா/ ெதா8(

எAவ-தாேன எேம/ ைகப8டா/ ஒ9தா ேபா6, தாமைரத'(
ச(#ெக+ ஓ9வ- ேபால?

இளவழக : இப9 எ+ ெதாிதா/ தப9ப-ேபா/ சாதியிேபேன. அேபாக8( த க, ேசதிைய) ெசா/ல மா8ேட எகிறாேய?

த க: ெசா/லதா ெதாட 6கிேறேன அதா.
இளவழக: காயா? பழமா?
த க : எப9 ெதாிகிற- உ க86
இளவழக : உ க எனேமா தாநா

;த தாமைர மாதிாி இ#கிற-.

த க : அப9யானா/ ெக8ட ெச$திதாேன? ஆமா. உ கைள நா மணெகா ள# @டாெத+ அபா ெசா/வி8டா.

இளவழக : ஆ. அப9யா? த க : இ/ைலயி/ைல. ந/ல ெச$திதா.
இளவழக : ெம$தானா த க?

த க : ெம$தானா? எ க தாநா

மலத தாமைர ேபாப-?

இளவழக : இதா . இ+ இதN விாித ெசதாமைர உ க.

த க: 'மாமைன மண- ெகா கிறாயா?' எறா அபா. '9யாதபா' எேற
நா. அமா சா6 ேபா- அப9தாேன ெசானா
இதா/ அப9) ெசா/ல மா8டாக

எேற. யாைர மண- ெகா ள

நிைன#கிறா$ எ+ ேக8டா. ெசாேன...

இளவழக: என ெசானா$?

எறா. இேபா- அமா
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த க : உ க

ேபைர. இளவழக : என#6 இர'( ேப உ'(. எைத)

ெசானா$ எறா/?

த க: ெசாேன. அவ ெதாி- ெகா'டா. அற என ?

இளவழக : அபாவிட நீ ெசா/யப9 ெசா/. ெசா/Bகிறாயா இ/ைலயா? நா
ேபாகிேற.

த க: "இளவழகைன" எேற. இளவழக: அப9) ெசா/ கா- 6ளிர த க: மனமார ஒபினா. சாி எ+ ெசபினா. இதி/ இெனா மகிN)சி#6ாிய
ெச$தி என எ+ ேக? க .

இளவழக : என எ+ ேவ+ ேக8க ேவ'(. விைரவி/ ெசா/ல மா8டாயா
த க?

த க : இ, இர'( L+ நா8களி/ திமண: ஏ எ+ ேக? க .
இளவழக: ஏ?

த க : அபா!#6 உட/ நல இ/ைல . சீேக( றி# ெகா'( வகிற-.
அதா. இைற#ேக மாபி ைள 38டா அபாைவ# க'( ெப' ேக8(,
நாைள7 6றி-விட ேவ'(. விைரவி/ ேபா$ இைத) ெசா/B க . உ க
ெபேறா#6.

இளவழக: அப9யானா/, நா விைரவி/ 3896 ேபாகவா

த க : உ; பிெனன? இளவழக : சாி, ேபா$ வகிேற. (நாகா
த ளப( ஓைச )

த க : இ, சிறி- ேநர இ க

அதா; உ8கா க .

இளவழக : இ#க! @டா-. ேபாக! @டா-.

த க : விைரவி/ ேபானா/தா. அவகைள விைரவி/ அ,ப 97
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எகிறீகளா?
இளவழக : நானா ெசாேன? நீதாேன த க ெசானா$ எ கப/ல,
விைட ெகா( , ேபா$ வகிேற.
------------4. த க $

அரசப தைத: ெத.ெச ேகணி. ஐயா என ெச$கிறா?

ேவைல#காாி : ஆ. த க அ! கபாதாேன .
அரசப தைத : ஆமா.
ேவைல#காாி : அ! க?#6தா உட ந/லா/ேய *மா வ- வெதா/ைல 6(தா?

அரசப தைத : சீ ஓ9ேபா$ ஓ க ம)சா வதி# கா'F ெசா/B.

ேவைல#காாி : ஐயா.. ஐயா....

த கதி தைத: ஏ?

ேவைல#காாி : அரசபா அ! க அபா வதி#கா R

கறா'F

ெசா/ட8(மா?

த கதி தைத: சீ)சி அ,9.
அரசப தைத: எப9 இ#கிற- உட?
த கதி தைத : சீேக( மி6தியாகிற-. (இம/ ஓைச ) ஐதா ேததி த கதி
திமண (இம/) இைடயி/ L+ நா தா இ#கிற-. (இம/)

அரசப தைத. மாபி ைள ? த கதி தைத: இாிசப மக இளவழக
(இம/ ) ந/ல ைபய. (இம/) ப9த ைபய.

அரதப தைத: உாியவ இ#ைகயி/ ஏ அப9?
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த கதி தைத : அ/ல அ/ல. (இம/) த க இளவழ கைன# க89#
ெகா ேவ எ,ேபா-? - வதபடாேத. இ- நட- நீதிமணைத .
(இம/) ப(த ப(#ைகைய வி8( எனா/ நகர 9யா-. (இம/)

அரசப தைத : ந ைபய,#6 உ க

ெப'ைண# ெகா(பதா/ ெசா-

அய/ ேபாகாேத

த கதி தைத : அெத/லா என#6 ெதாி7.
அரசப தைத : சாி. த கதி தைத : கண#கபி ைள இ#கிறா. ஆ8க
இ#கிறாக . ஆகேவ'9யைத பா. ெதாட 6. ேபா...
--------5. த க $

இளவழக: என ஊறி ப9#கிறா$?
த க : வா க

அதா. ந/ல ேவைள. எ மாமா இ#கிறாேர அவ,

எA-கிறா காத க9த ப97 க .

இளவழக : 'ெசதாமைர மல#6 ெசKவிதN#6 ேத,#6 ெநாேத கிட#6
0வ/ வ'( வதா/ வரேவப -'டா மல#காேட? ஓ ெசா/ தரேவ நா
தேத இKேவ(. மாமா வ'(. ைம-னியாகிய மல#கா8ைட# ேக8கிற-.
உனிட வதா/ வா எ+ வரேவபாயா? பதி/ எA- ஒ ேப)சி/, வா எ+
ெசானா/, த க உ வா$ மலரா கச#6?' பதிலா எA-கிறா$? ப9 த க.

த க : ெசதா மைரமல#6 ெசKவிதN#6 ேத,#6 வதா/ வரேவக
ஒ'ணா- - ெசேதைன 3N-கிற ேதா8ட ேதா8 ட#கார ேமைமயிைன
வாN-மண பதB#6 வா. இைத உ க
ஆளிட ெகா(- அ, க

ைகயாேலேய அேதா இ#6 அவ

அதா.

இளவழக : இைத எ(- ேபா$# ெகாடபா. ேவைல#கார: ந/ல- க. த க:
ஏ அதா. வி9தா/ திமணமாயிேற. உ(ெப/ லா ைததாகிவி8டதா?
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இளவழக : வி9தாலா? இறிர!தா திமண. இறிர! நாB மணி#6 .
இ, ச8ைட ைத- 9யவி/ைலயா. ச8ைட யிைரவி8டா/ என த க?

பா8( (ெத பா 6)
அபிதா/ ேபா-மேறா
அ கர#கா என பய ெதபழ தமிN) ெசா/லாேள
த கேம த க
உ பழ#க ெபா,ைடயா$
ேமனி 6B 6.

த க : நா பாட8(மா?
பா8( (ெதபா 6)
ெபாெம6 ெமனியேறா
Aதிபட# @டாைதயா மனவ ேபா/ ச8ைட ேபா8()
சி கேம சி க
மணவைற#6 வதாேல
எ ஆைச7 ெபா 6.

இளவழக : ெமத) *ைவ த க. நா ேபாகிேற. ேவைல இ#கிற-.

த க: சாி அதா.
----6. த க $

உற! 1: L+ மணி ஆகிற-. ேமள#கார நைடயி/ ப(தி#கிறா க. எA க.
உற! 2: ஏ ேக* . வாழ மரெத க8ற- எேபா ? எAதிரபா .
உற! 3: அ(ப L8ற-தாேன. சைமய/காரேர.

உற! 4: வரேவ'9ய ெபாியவக?#6 வ'9 அ,பி யா)சா?

[இைச ழ#க ]
-------
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7. ப# $

அரச : ப8(. நீ திமண 38(#6 ேபாகாேத. இ ேகேய இ-வி(. ஏ
எறா/. அ ேக கலவர ஏப(?

ப8( : என?
அரச : திமண ேவைளயி/ இளவழக இ#க மா8டா.
ப8(: ஏ?
அரச : அவைன அ கி/லாம/ ெச$- வி(ேவ எப9யாவ-.
ப8(: உயி#6# ெக(தி ேந-விட# @டா- அதா.

அரச : இ/ைல இ/ைல. மய#க மைத# ெகா(-# கட பாலதி அ9யி/
ேபா8( ைவ-விட எ'Fகிேற.

ப8(: இற- வி8டா/?
அரச: இற#க மா8டா ப8(. வசபி சாைற7 எB மி)ைச) சாைற7 கலெகா(தா/ உடேன மய#க தீ- வி(. தா க8( ேவைள அவ
இ/லாவி8டா/ நா த க தி6 தா க89 வி(ேவ. அபா! அ-தா சாி
எறா. இ ேகேய இ.

ப8(: சாி.
---------8. ெத%

அரச: ரா கா#6 எ'ெண$ ஊறியாயிறா?
ரா: ஆ)சி க.
அரச: மாபி ைளைய# @பி( விைரவாக.
ரா: மாபி ேள , அரசப @பிடறா.

அரச : இளவழகேர. ஏ+ க

காாி/, அத படவா இ, ைத#கிறா உ(ைப.

ஒ ைற ேபா8( பா#க ேவ'(மா. உ விடபா காைர# கடகைர ப#க.
ஏ+ க , ஏ+ க . ,
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(கா ஊ- ஓைச)

இளவழக : திமண 9பெதறா/, எKவள! ெதா/ைல அரசப!

அரச : அைத ஏ ேக8கிறீக

இளவழகேர காைல) சி+'9ேயா( சாி.

இ-வைர#6 ப)ைச த'ணீைர வாயி/ ஊறவி/ைல. ேக8டா/ ேக? க .
வி8டா/ வி( க . வானதி கீேழயி- ெசா/Bகிேற. எனேவா சீைம
இலத பழமா. ெசைனயி- வத-. வாயி ேபா( க

இைத.

இளவழக : நறாயி#கிற-. (இ)சி எ+ ச ஓைச )
அரச : ரா. மாபி ைளைய# @பி( இேபா-.

ரா: மயான கா'டதானா?

அரச: இ/ைல. மாைல வைர#6 மாபி ைள#6 மைழ7 ெவ$யிB
ஒ+தா. நி+- காைர. இவைன R#6 . நட- ேபா. கடபாலதி அ9யி/
கிட-. அப9தா. இதா இத -ணியா/ L(, உ)சி த/ உ ள கா/
வைர#6. வா ேபாகலா (.... )
----------9. த க $

ஐய : ெபா'F மாபி ைள#6 வCதிராபரண ஆக8(. நாழிைக ஆகிற-.

உற! 1: வாமா த க, இப9 வா. ெபா'F ேதாழி ஆ ைதனாகி?

உற! 2: அவதா அயிலா'ட. அ- @டவா ெதாியா-.

உற! 3: சிதபா, மாபிேள எ ேக சிதபா?

உற! 4: இ ேகதா இபா நீ ெவேல க8ேட பிாி)சி ப89 க8(. ஆரெத
ெகா'டா. சதன கைர.
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இளவழக தா$ : ஆமா. நப ைபய இளவழக எ ேக?
இளவழக தைத : இ ேகதா இபா.

இளவழக தா$ : எ கி7 பாேதேன. இ/ேய.
ஐய: ெபா'F மாபி ைள வரF, வாய வாய!

இளவழக தைத : நி+தபா வாயைத . ைபய எ ேக!

உற! 1: ஏ 3ராசாமி, ைபயேன பாதியா. 6சாமி#6 ெதாி7ேம. ஏ
6சாமி, மாபி ைள எ ேக ?

உற!: நா பா#கேவ/ேல. அேதா வராேர அரசப அவெர ேக8டா ெதாி7ேம.

இளவழக தைத : எனா அரசபா. இளவழக எ ேக யபா ?

ஐய: @த ேவைள தபிடபடா- சீ#கிர.
இளவழக தா$: பி ைளய யாராவ- எ ேகயாவ- இ8( ேபா$#
ெகா,8டா கேளா எனேமா ெதாியேய.

அரச : நா, இதைன ேநரமா$ அைல-வி8ேட. இளவழக ஊாிேல
இ#கிறதாக ெதாியவி/ைல .
இளவழக தைத : ஐேயா ஏ?

அரச : இளவழக ஒதிைய ைவபா89யா$ ைவ-# ெகா'9தாரா.
இளவழக தைத: ஐேயா, அப9 ப8டவன/லேவ.

அரச : ேக? க . அவ?. அவைன ெபறவக? இளவழகைன மட#கி, நீ
திமண ெச$- ெகா'டா/ நா க

ேபாகிற வழி என எ+ ச'ைட

ேபா8டாகளா. அத ேம/ இளவழக நா த கைத திமண ெச$ெகா ளவி/ைல; உைனேய நா திமண ெச$- ெகா ?கிேற' எ+ அத
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ைவபா89ைய7 ைவபா89யி உறவினைர7 @89# ெகா'(,
ெவளி_#6 ேபா$ வி8டாரா எ+ ேக வி.

இளவழக தைத: அடடா என மா+பா(.
உற! 1: ெபாிய 8டாதனமா/ல இ#6. ''
உற! 2. அேபா எனா ப'ற-. ஒ'F ெக8( டேல. இேதா இ#கா
மைலயா8ட அரசப. இA- ைவ- மணைத 97 க .

உற! 3: ஆமாமாம :

உற! 2: ெபதவ கேள ேக#கFேம!
உற! 1: மா ைளெய ெபதவ க ஒ-#கறா க : அதா'ட பாதா
ெபா'F ஓைடயவ க யா? அத மாபி ைளேய ெபதவ கதாேன? இ- என
ெவ#க# ேகடா#6-.

உற! 2: அ- சாிதா.
உற! 3: ெகா'டா
உற! 4: மாபி ைளெய தைலயிேல த'ணிேய ஊதிகி, 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 மாபி ைளெய.
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. கடகைர

பா8(

த க:
நிலேவ நிலேவ சிறி- இப
இ/ைலேய வாNவி/ ஏனித -ப?
விைலயிலா மாணி#க தைன
விலகிட) ெச$தபி. தைன
விெப+ ெசா/Bவா எைன
கடேல கடேல எ உயிைர
விடேல த6தி வாNவினி 3ேண?
உடB உயி அவ எறிேத படலா6ேமா இத தாN!
ெகடலானேத எற வாN!!

ேப)*
கடேல! ஆNகடேல உ ந(வயிறி/
எைன அட#கி# ெகா !

ப8(: த க த க
த க: ஆ. யா ப8டா ;
ப8(: ஆ த க, உ மணவாள இேதா.

த க: அதா!

இளவழக: கட/ விA- உயிவிட! -ணிதாேயா த க, என#6 மய#க
மைத# ெகா(- இ ேக ேபா8(வி8( ேபா$வி8டா அரசப. வசபி
சாைற7 எBமி)ச= சாைற7 த- எைன# காதவ உ ேதாழியா.

ப8(: எ அகி/ உ8கா- ெகா . த க அகி/ வா. கட/ 3Nஉயிவிட! -ணிதா$.
த க : ஆ அதா. -ப#கட/ ெதாைலதிேப. ஆயி,,
இப#கட/ இேதா நீதி விைளயா(கிேற.

91

ப8(: நீ க? இ ேகேய இ க

! நா அத# 6றவாளி அரசப நிைலைய

பா- வகிேற.

இளவழக : ப8(, @(மானா/, இேத ேநரதி/ அரசபைன நீ மண- ெகா ள
ய+ பா.
ப8(: ந/ல-. ேபாகிேற.
த க: இளவழக.
---11. த க $

பா8(
ஒமன ப8டேத திமண ஆ6
உயிட பாேல இவ அபாேல (ஒ)

கமண/ கா89/ நீலவா @ைர.
ெவ'ணிலா சதன ;ச
ெப கட/ ர* நலெம/லா ெச$ய
ேபாிப வாN! க'ேடா நா. (ஒ)

ம#க

: த கேம, இளவழேக வாNக

த க: ப8(, மண 9தா உன#6? ப8(: ஆ த க.
ம#க

: இ மணம#க? வாNக!

----------x
----------xxxxxx-------------

