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பாரதிதாச எ திய
ச தி

ச தி

த லவ (நாடக)
நாடக)

த லவ நாடக பறிய றிக:
றிக:

பாரதிதாச அவ க

பைடத 'இபகட', 'சதித லவ ' ஆகிய இர

27-10-1950-இ,  ேசாி, பாரதிதாச பதிபக" வழி

சி நாடகக
ெவளியான.

பி இ'நாடகைத பாாிநிைலய", 59-பிரா(ேவ, ெசைன-1 ெவளியி(ட.
த)பதி: மா

, 1965; +றா" பதி: ேம, 1974. இதைன ெவளியி(ேடா

பாாிநிைலய" ெசைன.

இ'த நாடக" ஓ அாிய ெசாேலாவிய"! இயபான எைக ேமாைனகளி
நடனசாைல! ர(சி பாவலாி க)பைன மாளிைக! தமிழி /ைவ0
/ைவ1(" நாடக அத"! ஒ3 நாடகைத இப45" பைடக 45" எபதைன
உல00 உண " த காவிய பைட! ேவெறன ெசால? ப45க ,
ப4 /ைவ மகி8க !

பாரதிதாச அ'9:0 ஒ3 ;ைர எ8தியி3'தா , ஆகிேயா ;ைர
என. அ பிவ3மா:

ஆகிேயா

ைர

தமிழ ேமைமைய கா(" க3க

பல உ3வகளி ேதாறி ேதாறி

நிைனைவ கவ வ! /"மா இ3'விட 4கிறதா!
அ<வேபா எ8தி கிைடத ஏ(4 ெவளியி( ைவதைவகேள இ'த
நாடகக .
இேபா நலெதா3 வா> கிைடத அ'த நாடகக(0. பாாிநிைலயதா
இவ)ைற நல ைறயி ஒ ேச  அ சி( ெவளியிட இைச'தா க
இைலயா?
பாாி நிைலயதா 0 எ நறி! தமிழ க

பாரதிதாச
------------

ஆதாிக. இஃ எ விணப".

ெபா!ளடக : சதித லவ
1.1 கா(சி: 1

1.7 கா(சி: 7

1.2 கா(சி: 2

1.8 கா(சி: 8

1.3 கா(சி: 3

1.9 கா(சி: 9

1.4 கா(சி: 4

1.10 கா(சி: 10

1.5 கா(சி: 5

1.11 கா(சி: 11

1.6 கா(சி: 6
---------------ச தி

த லவ

கா#சி:
கா#சி: 1
இட" : மாளிைக, மனி (அரசி) அைற
கால" : ேவனி, மாைல
கா(சி உபின : பா4ய - பா4 மனி.

பா4ய:
மைகேய மாளிைக0 ேந
வ' நி)கிற ேத
தி3"பி பா
வ' ேச
இ<ெவயிைல யா
ெபாதி3 பா ?

மனி:
ஆ" அதா ெவப'தணி0" ேசாைல
மாமர சாைல
மணமல +ைல0 +ைல!
அைதவிட இெகன ேவைல?
அடடா ெவயி உாிகிற ேதாைல! (றபகிறா க )

பா4ய:
றப( வி(டாயா!
ைகேயா ைக ேகா
ெம>ேயா ெம> ேச 

நட' வா! கா
நி)0" ேதாிேல பா  பா 
(அைண ஏ)றிவிகிறா)

மனி:
நீக

ஏற என தைட?

ந/கி விடா எ ைட
0திைர ெதாடக(" ெப3 நைட
பாக;0 ெகாக

விைட.

பா4ய:

(பா()
மன0ளிர இள" பாிதி
தட" பயில ஓ(டடா!
0ள"ப4யி சதைக ஓ@
த"ப இனி ஓ(டடா,
தீ(4யேதா சா(ைட Aனி
கா(4 இனி ஓ(டடா!
1(ட" நட மா(டம
பா த ப4 ஓ(டடா
மனி:

(பா()
சாைல 4 வானBட
ேசாைலயிைன காணலா"!
மாைலயி உலாவி நல"
யாBமினி Cணலா"
((ேத ெசகிற)
-----------------கா#சி:
கா#சி: 2
இட": ேசாைல
கால": ேம)ப4
கா(சி உபின : ேம)ப4.

பா4ய:
ெபேண
ேசாைலைய காண ேந 'த,
ேத வ' ேச 'த
ெதாைல தீ 'த
உலB" ேவைல ந"ைம சா 'த
ெதற ஆ 'த!
அதி மண" ஊ 'த
ெதவி(டா பாவதி
அ'த ேதசி( ேத 'த!

மனி:
ேத4 ெகா430"
மணிறா பா4 ெகா430"
அத ெப(ைட வா4 ெகா430"
இர ள" ஒைறெயா நா4 ெகா430"
பி 14 ெகா430"
14, 1(4 பா4 ெகா430"
அடடா! 0'திய கிளிேயா ஆ4 ெகா430"
அழகிய ஊEச!
(சிறி விலகி)

பா4ய:
காபா> ெச<வாைழயி கா>
க திற'த ம'தியி வா>
ம4வி( பிாி'த அத ேச>
அேதா உதி 'த ச30
மா 0(4 பா>
அ 'ம4 சா>'
எ ேவட தா>
பா த3" அதனிட" ேபா>
ெமல நட' வ3 வா>
தா0ேமா உ கா ேநா>
(பி;" சிறி நட')

மனி:
அஆ! மிக ெபாிய 0ள"
/)றி:" த Cக

என வள"?

தாமைர இைல க" பள"
அதேம நீ  வயிரம4த கள"!
வியபைடகிற எ உள"?
(ம)ெறா3 ற" ேபா>)

பா4ய::
வக

இைசயர காகிய ஊைர!

அ@5" தாமைர5" அப4ேய
மைறத நீைர!
 Fமீ அைசத அவ)றி ேவைர.

மனி:
ஏ அதா தாமைர அ3"பா சாைர?
அE/வைத பா3க

அ'த ேதைர?

(நாைரகைள பா )

பா4ய:
ெபேண பா நாைர நாைர நாைர
அ'த நாைரயி ேதா)ற" பா
ெவணிலB மGல0 களித
காணிைக ேபா
ேபணி ெகா வா 0"
காண) கியலா அத மாணிக கா

மனி:
ஆ" அதா கா@ காணப" ெச'நிறதி)0 ஒபாக
மாணிகைத 1றினீ க

அலவா?

அத உடைல நா ெசாலவா?
ெவணிலB" அைத ெவலவா?

45"? எ ந அவா
ஒேற ஒ!

பா4ய:
நேற ெசா இேற!

மனி:
நாைரயி 1 வா> கH களா?
அ எேபா இ3கிற விH களா?

பா4ய:
1 வா>0 சிற'த
ஒபைன 1ற மற'ேதனா?
அறிB ற'ேதனா?
அல நா இற'ேதனா?

மனி:
அதா அத 1 வா> காG" ேபா,
எைத ெசானா ேதா?
கதாி ேகா ேபா எறா ஏ ஒ< வா?

பா4ய:
ஏ?
4 யா?

மனி:
திர இ3கிற நாைரயி அல0

பா4ய:
சைப கதாிேகாைல இைண
ெசானா ஏ)0ேமா உல0?
ெபேண! மாளிைக நGேவா"?

இைத ெபாைம5ட எGேவா"!
(ேபாகிறா க )
------------கா#சி:
கா#சி: 3
இட": லவ இல", சதித சி)I .
கால": காைல
கா(சி உபின : சதித லவ , அவ மைனவி.

மைனவி:
எைத ெகா அாிசி வா0 கிற?
அபி Cைன J0 கிற
ெபாிய ைபய கணி நீ ேத0 கிற
ைகபி ைள பா:0 ஏ0 கிற
ெசானா உக

க" ேசா0 கிற

எப4 சாைவ தா0 கிற?
இப4யா உக

தமிK ஓ0 கிற?

லவ :
எ த'ைத தா> ேத4 ைவத
ெபா3

ஒ3 ேகா4

பசியா வா4
எைன நா4
எைன பா4 கK'த
லவ 0 அ ளி ெகாேத ஓ4 ஓ4!
இ பசி0 ப3க உடா
ஒ3 ளி ளித கா4?
நிைனதா தள கிற எ நா4.

மைனவி:
நீக

ஏ அரசாிட" ேபாக 1டா?

ந" வைம ஏ ஏக 1டா?
ஏ ெசா:கிேற எனி
எ மக

உ ள" ேநாக 1டா

அதனா நா சாவ 1டா.

லவ :
பசியான ப கட
அதி 40" உ உட?
ெகாதி0" மக

0ட

எப4 45" இ'த நிைலயி
உகைள வி( ெவளிேய ற பட?

மைனவி:
ேவெறன வழி?
சாியலவா எ ெமாழி?
ெசலா வி4 வ3ேம பழி?

லவ :
அைட L(4 அைரப4
அாிசி ைக"மா)
வாகி, பசி யா).
நாைள0 ெகா விேவா"
ந"மிட" ஏ ஏமா)?

மைனவி:
வாகி யாயி) ேந)!

லவ :
பக L( காாி தர ஒவா
ெச ேக
1சலாகா உ ேதா
பசிேயா க0" ேத !

மைனவி:
ேக(டாயி)ேற 'தா நா !

லவ :
மகைள க(4 பி4
அ3கி ப
ேபா0" உயிைர ேபாகா த
ெகா43! ெகா
ேபாக ஒ மிைல.
உகைள ெவ ைகேயா வி
ேபாகிேற.
---------------கா#சி:
கா#சி: 4
இட": கா( வழி
கால": மாைல
கா(சி உபின : லவ , மா ேம>0" சிவ வழியி

லவ :
(பா()
ப" பா(ைட அறியாத பசிேநாேய
ெந கா(4 வ' +டாேய!
எலா" இ3கிற தி3நாேட
இலாைம தீ3மா இனிேமேல?

லவ :
ஆ(கார த"பி!

ைபய:
ஏ பா(கார அணா?

லவ :
எ நகர"?

ைபய:
இ அகர"!

லவ :

எ ேப(ைட?

ைபய:
அேதா ேம(ைட
அத க ளி கா(ைட
தா4 ஓ ஓ(ைட
பி ைளயா ேகாயி; அத ேசா(ைட
பி4தா அைடயலா" ஒ3 ேம(ைட.
அகி3' பா தா ெதாி5" ேகா(ைட!

லவ :
த"பி நறி!

ைபய:
ஒகி ேபாக, அேதா பறி!
நடBக

கவைல இறி!

லவ :
ந ளி3F" வ'தேவா? - ெப
பி ைளகளி நிைல எேவா?
ெகா ளிநிக பசி ேநாயா பற'தாேரா? - அவ
ெகாடய தாகாம இற'தாேரா?
உ ளெதா3 பா4நக அைட'ேதேன - நா
ஒ3 காத எைல கட'ேதேன
த ளா4 த ளா4 நட'ேதேன - ேநா>
தாகாம இ3கா:" ஒ4'ேதேன!
ேதர4யி இறிரB கழிேபேன - இரB
ெசறBட காைலயி விழிேபேன
பாராF" பா4மா நா(4ேம
பா4ேய எ வைம ஒழிேபேன!
(ேதர4யி ப ெகா Fகிறா )
--------------

கா#சி:
கா#சி: 5
இட": பா4மா நக
கால": இரB
கா(சி உபின : லவ , பா4ய, அைம ச!

அரச:
அைம சேர ஊாி தி3(
வEச ர(
தீயவ களி உ3(
நடகிறனவா எறறி5" ெபா3(
/)றி வ3கிேறா" இ'த இ3(
ேவைளயி:"!

அைம ச:
அதனா தாேன இ<வா ணி'
இ'த மா)ைட அணி'
ெப30ர தணி'
நக வல" வ3கிேறா".

அரச:
ெத)0 ெத3 நீகி
வட0 ெத3 ேநாகி
ேம)கி க3ைத ேபாகி
வ3கிேறா" ேதேரா" ெத3ேவ பாகி.

அைம ச:
அரேச நாைர! நாைர!
எபக நீைர
எணி இ'ேநரதி ஊைர
கட' ேபாகிற இ' நாைர?

ஒ30ர:
'நாரா> நாரா> ெசகா நாரா>!'

பா4ய:
யா3ைடய 0ர பாரா>
ேதர4யி@3' வ3கிற ேநரா>
உ) ேக(பா> வாரா>
என0 ேதாகிற அகவ) சீரா>!

ஒ3 0ர:
'பழ"ப பைனயி கிழ0 பிள'தன
பவள 1 வா> ெசகா நாரா>!'

பா4ய:
அடடா! ெப)ேற
1 வா>0 உவைம க)ேற
இப" உ)ேற!

ஒ30ர:
'நீ5" உமைனவி5"
ெதறிைச 0மாியா4 வடதிைச
ேக0L ராயி எ"+
சதித வாவி5

தகி,

நைன/வ  1ைர கைன0ர) ப@
பா பா தி30" எ மைனவிைய க'
எேகா மாற வ8தி 1ட@
ஆைடயிறி வாைடயி ெம@'
ைகய ெகா ெம>ய ெபாதி
கால ெகா ேமல தழீஇ
ேபைழ5

இ30" பா"ெபன உயி 0"

ஏைழ யாளைன கடன" எ;ேம!'

பா4ய:
அைம ேச! பனகிழ0 பிள'த ேபாறி3கிற எபத)0,
'பழ"ப பைனயி கிழ0 பிள'தன
பவள 1 வா>' எறா .

ம)" அ ெச>5ளி ெபா3ைள உண 'தாயா?
பற' ெசற நாைரைய தமைனவி0
J விகிறா , எப4?
நாைரேய! நீ5" உ மைனவி5" ெத)கி: ள
கனியா0மாி5

+Kகி வடதிைச0 ெசLராயி

அேக சதித" எ;" எக

ஊாி தகி

எ மைனவியிட" எநிைலைய
1வா> எகிறா !
த" மைனவி அ0 எனநிைலயி இ3பாளா" எறா,
நைன'த /வ3 ள 1ைரயி இ30" ப@ த கணவ
'வ' விவா' எ 1வைத எதி பா தி3பாளா"!
அப4ப(டவளிட" நாைர என ெசாலேவமா"?
பா4ய ஆF" மைரயி ஆைடயிலாம 0ளி கா)றி
ெம@' ைகயா உட"ைப ெபாதிெகா, காைல உடலா
த8வி, ெப(4யி அைடத பா"ேபா + /வி" ஏைழயான
உ கணவைன கேட எ 1றேவமா"!
எேன! வைமயி ெகாைம! அ3"லவாி இரகதக நிைல!
நாழிைக ஆகிற. அவைர அைழேபா" வா!
பா4ய: 0ற(ைட விகிறா , எ8பலாகா. இேதா, எ ேபா ைவயா அவ

உட"ைப ேபா  விகிேற. ேபாேவா". வி4ய("!
காவ)கார கைள அ;பி அைழெகா ேவா".
-------------கா#சி:
கா#சி: 6
இட": பா4ய ப ளியைற
கால": இரB
கா(சி உபின : மன, அரசி

மன:
இ3

ம4'த

1B" ேசவ க8ேதா ஒ4'த
கதிெராளி எ0" ப4'த!

அரசி:
இரB நா Jகியபி வ'தீ க

ேபா:"!

வழிபா தி3'தன எ இ3 விழி ேவ:"!
உலாவி அ:தன எ இ3 கா:"!
வ ேபாயி) எ இைட 9:"
ஆறி ேபாயி) பா:"
அழ0 0றின பழ ேதா:"
வா4ன க(4@ மல வைக நா:"
கவிழிக எ<வா ஏ:"
ேம:" ேம:"

மன:
அைத வி
கா ெகா
க3 ெதா
ஒ3 லவ ஊாி ந
உத வி
கிற கவிைத ேதைன ெசவி ம
Aக ' மன" நிைற ப
நாரா> நாரா> .... .....
.....’ எ;ேம எறா !

அரசி:
‘பழ"ப பைனயி கிழ0 பிள'தன’
ஆ! என அணி!
மறக 4யாத கவிைத பணி!
வ'தி3கிறாரா அ'த லவ மணி!
மன:

விைரவி வா அைழேபா"
அவ வரவா உயி தைழேபா"
அவ30 ெப3' ெதா4ைழேபா"
நா" பிைழேபா"
----------------

கா#சி:
கா#சி: 7
இட": பா4ய மற"
கால": காைல
நாடக மா'த : பா4ய, ேவBகார , லவ .

பா4ய:
ேவBகாரேர, இரவி நகைர /)றி
/)றி கா ெநா'ேத
ேதர4 அ3கி வ'ேத
எ ேபா ைவ காணாம)
ேபாகேவ உ ள" ைந'ேத
க ளைன ேதட உம0 க(டைள த'ேத.

ேவBகார :
அரேச ேபா ைவயி
அைடயாள" இனப4
எறா ெசானப4
ெச>ேவா"!

பா4ய:
இைழ அைன" ேபாேன
அத நிற" மிேன
 ெதா0" ேன
அத அழ0 எேன!
எேன!

ேவBகார :
.... இேன
ெசகிேறா" எக

மேன!

பா4ய:
ஒைற ம(" நீ மற' விடாேத
க ள அகப(டா விடாேத
ஆயி;" அவ;0 ெதாைல ெகாடாேத
ஐேயா ஏ" அடாேத

ேபச படாேத.

ேவBகார :
அரேச! மறேவ உG" ஊைண
மறேபனா தக

ஆைண

ெச>ேய சிறி" ேகாைண

பா4ய:
ஏ /ணக"?
ேவBகார :

அரேச! வணக"!
(ேபாகிறா க )

லவ :
...... ...... பனாைட
ேபாற எனாைட
க4'த ெபானாைட
ேபா தவ எவ ?
இ'தா ணி
இைத அணி
எகிறா , எ பசி பிணி
சிறி தணி
எறாரா, இைலேய!
வைம தன 0ாிய விைல
எ வா(45" எ;யி பிாிய விைல
எ 0"பநிைல அவ 0 ெதாிய விைல
அரசனிட" ேபாக வழி ாிய விைல
(எதிாி வ3ேவாைன பா )

என! அவ ஏ பா கிறா
எைன உ)
ேவ ேவைல அ)
எேம அவ; ெகன ப)

அவ தைலபாைகேயா இ3ப /)
மீைசேயா 3ைககா> ெந)
நா;" நி)கிேற ச).

ேவBகார :
யா ! ைவ!
இ அரச ேபா ைவ
என ெச>5" உ பா ைவ?
ேக

அரசனி தீ ைவ

இப4 காைல ேந ைவ
என உ கதி ேவ ைவ?

லவ :
வி4'த கிட'த எேம இ ேபா ைவ
இ ெம>
எ வாயி வரா ெபா>
தைலைய ெகா>
ேவெற ெச>யி;" ெச>.

ேவBகார :
வா>ேப /தா ெந>
நடைத எனேவா ெநா>
அரச மனிதா உ>
இலாவி4 உ உயிைர
ெகாைல களதி ெப>
நட...!
----------------கா#சி:
கா#சி: 8
இட": பா4ய ம ம)" அரமைனயி ஓ அைற
கால": )பக
நாடக மா'த : அரச , லவ , அைம ச ம)" காவ)கார

அரச :
நீ இ3ப எ'த நத"?

லவ :
சதி த"!

அரச :
உ" ெதாழிலா அயலா உைடைமைய நாவ?

லவ :
இைல, பாவ

அரச :
ேபா ைவ ஏ?

லவ :
ெதாி யா
நா விழித ேபா
கிட'த எ மீ

அரச :
அைம சேர! இவைர
தனி சிைறயி த ள ேவ"

அைம ச :
அரேச! ஏ பத(ட" ெகா ள ேவ"?
/ெமாழி ஏ வி ள ேவ"?
ஆராயா ஏ  ள ேவ"?

அரச :
லவேர! நீ அைடய ேவ4ய சிைற!

லவ :
எனகா சிைற?

என ைற?
நீரா ஓ இைற?
ஆ>'ேதா>' பாராத உ" 0ைற!

அரச :
சிைற0தா ேபாக ேவ"!
ஏ எைன ேநாக ேவ"?

லவ :
இப4யா நா சாக ேவ"?

அரச :
தீ  4 வான.

லவ :
.... ஏன?

அரச :
எ உாிைம எேக ேபான?

லவ :
ெச>தறிேயேன நான!

அரச :
அைம சேர! சிைறபL ெச
அைம ச :
.... ந!
(அரமைனயி ஓ அைற)

காவ)கார :
லவேர! இதா
நீ இ3க ேவ4ய அைற

லவ :
இவா சிைற?

காவ)கார :
ஆ"!
ேபா"!

லவ :
ேபாகிேறா" நா"
(/))" பா )
ெபானா ஆன த( (
திைரெயலா" ப(
ேக(0" பாடெலலா" திய ெம(
ரசி ெகா(
இைத வி(
இ3ற" ெசறா தக த(
அதி மணிக

இ(

கா(4 ைவ ளா பக(
Jகெளலா" மி ெவ(
அவ)றி ேம பறபன ேபா:" சி(
சிைறயி இ3க ேவ4ய ெபா விள0
இ0 ளனேவா ப விள0
அைன" ெகாவிள0
நவி தைரயி தக 0 விள0
சிைறயி த3வ தைர ம(4
இ தக க(4
அ3கி பலவைக வ(4
பாைவ ஆ" ெதா(4
இகிைல ெசைத பைக
இகி3ப பE/ ெமைத பைக
இ0 ஏச:"
வைசக

ேபச:"

ெமா>0" ஈச:"
இைல. ெபா Oச:"
மண" Lச:"

காணக 1ச:"
உ

காவ)கார :
(வ')
லவேர! இேதா ேசா"
மிளகி சா"
கறிக
அ

பதி னா"

P"

பணியக

ேவ"

உ ளன பசி யா"
இ;" ேவவன 1"

லவ :
0ேக ஒ3ெசா ேக( விக !
எ மைனவி மகைள5"
இ சிைறயி ேபா( விக !

காவ)கார :
சிாி0 வி
உக

எ

ெபாக

நா

ப

அரச வ3வா ஒ

லவ :
ேபா> வ3L நா சாபிகிேற
பிற0 1பிகிேற!
-----------------கா#சி:
கா#சி: 9
இட": மாளிைக ம)" சதித லவ L
கால": காைல, பி)பக
நாடக மா'த : மன, பணியாள க , த"பி, ஆ , பி ைள, லவ மைனவி

மன:
பணியாள கேள
சதி த" ெச:க
இெபா3 க

லவ

ெகாதா எ லவ மைனவியிட"
ேபா> ெசா:க
வழியி தி3ட வ'தா
அவ கைள ெவ:க .

பணியா :
அப4ேய அரேச!

அரச :
நடBக
ெபா8ேதா இைடயி கா(ைட கடBக

பணியா :
அரேச 0"பிகிேறா"
தக

ேப ைச ந"பிகிேறா".

பணியா :
பாகேன யாைனைய ஓ(
அேட! வ4ைய C(
உ நைடைய நீ(
தைலயி +(ைடைய ேபா(
சிலைர சாமாகைளெயலா" 1(
கதிைய தீ(
உை)யி ேபா(
இைடயி க(4 கா(.
நடBக

எ ெசாைல ேக(!

பா  நடBக

உைள

/ைமைய தகிற பா கிைள
அவிKகிற பா வ4 மா(4 தைள
இக(ேம 0ர வைள
வாிைசயா> ஓ(க
ஆ த"பி... நி

0திைர கைள

சதி த" இ;" எதைன க?
ெதாி'தா ெசா
இ என ?

த"பி:
இைல அ ெந.
சதி ததி)0 அ'த வா>காைல தா4 ெச!

ஆ :
ஏைனயா! சதி த லவ L
எேக உ
அவ3ைடய ெப
இ3'தா க
லவ ெகாததாக வி
இைவகைள ெகா
ேச ப எ" ெதா!

த"பி:
ஐயா! அேதா ெதாிகிறேத ம /
அத அைடயி இ3கிற 0 /!

ஆ :
லவ L C(4 யி3கிறேத
உ

ெகாகி மா(4 யி3கிறேத!

த"பி:
த(

ஒ@:
ெலா(! ெலா(!

த"பி:
அவ க

இ3ப அ'த க(

ஆ :
உ"! ைகயிேல கிைடயா ஒ3 (
இதி அவ க(0 க(
பி க(!
ப4 க(
அைத ம(
வி! அ'த ம(!

ஆ :
அ"ைம அ"ைம அ"ைம!

பி ைள:
அ"மா அைழகிறா க

உ"ைம

லவ மைனவி:
யா அைழபா ந"ைம?

ஆ :
திறBக

தாைள

லவ மைனவி:
காசிலாத ேவைள

ஆ :
பா  ேப/க

ஆைள

லவ மைனவி:
உக

கடைன தீ கிேற நாைள

ஆ :
ேகFக

எ" ெசாைல

லவ மைனவி:
இேபா ைகயி கா/ இைல

ஆ :
இெதன ெதாைல
லவ எ"ைம விதா

லவ மைனவி:
ஓேகா, என ெகாதா ?

ஆ :
மாணிக /(4,
கா ெகா:/ ெக(4,
கா:0 ெம(4,
ம)" நைகக

ைவக ெப(4,

ெவ ளி ச(4,
பழதிதி ெதா(4,
தக க(4,
யாைன 0(4,
மிக நீள" அ"மா இ'த ப(4!

லவ மைனவி:
ெம>யா ஐயா?
ஆ :
ஐையேயா ெபா>யா?

லவ மைனவி:
உைட

ஆ :
என தைட?
ஒ3 கைட!
அப4ேய ெகைட எைட ெகைட!

லவ மைனவி:

அப4யானா ேன
1ைரயி ஓைலைய
நீகி ேபாக

ேசைலைய

ஆ :
ேபா(ேடா", எ ெகாH களா?

லவ மைனவி:
ஆ" உ ெகாேடா"
திற'ேத உ ேள வா3க

ஆ :
நிைறய ெபா3

பா3க

இேதா +(ைட
ச"பா ெந) ேகா(ைட
காGக

ெப(4களி நீ(ைட

அவிK விகிேறா" வ4களி மா(ைட
இனி ெபாிதாக க(க

L(ைட

லவ மைனவி:
ஆ" ெவ" ஓ(ைட
என எப? இவைர0" ப(ட பா(ைட.

ஆ :
அைடய ேவ" எக

நா(ைட

இலாவி(டா அரச கிழி விவா
எக

சீ(ைட!

ெபா8ேதா தி3"பாவி4 தி3டாி ேவ(ைட
அBமிறி ெகா4ய ேபா0" பா(ைட
ெபாிதான ேவல கா(ைட
கட'ேதற ேவ" ெபாிய ேம(ைட!

லவ மைனவி:
ேக(க மற'ேத இ' ேநர"
அவ ெசற ேபான வார"

இ அயலா 0 இள கார"
அவ 0" இைல ெநEசி ஈர"
ெசானா எ ேம கார"

ஆ :
ஆ4 Cர"
கழி'தா அ0 தி3விழா ஆ)றி ஓர"

லவ மைனவி:
அப4யானா எ அவ வ3நா !

ஆ :
இேபா தி3நா
அதபி ஒ3 நா
அல இ3நா

லவ மைனவி:
எலா" த'தா
அவ3" வ'தா
எறா ெநா' ஆ
ேப/வா ?

ஆ :
அவாிட" ெசா:கிேறா"
இேபாேத ெச:கிேறா"

லவ மைனவி:
சாபாடாகிவி" ஒ3 ெநா4
பாபா ஒ3 ப4
ேபா( வ4
பி(0 மா இ4
இெதன பாபா மிளகா> ெந4
விைரவி ேவைலைய 4!

ஆ :

எத)க"மா இ ேவ?
இ3கிறத"மா க( ேசா
இ'த ெபா8 ேபா>வி" ஒ3வா!

லவ மைனவி:
ஆ> வி(டேத!

ஆ :
ெபா8 ேபா> வி(டேத!

லவ மைனவி:
த(4 நடபத)கல நா ெசாவ!
ஆ :
நல!
-----------------கா#சி:
கா#சி: 10
இட": அரமைன அ'தர", சிைற.
கால": காைல, பி)பக
நாடக மா'த : அரச, அரசி.

அரசி:
அதா, லவைர அ;பி விடலாகாதா?

அரச:
நா அவ30 ெச>வ தீதா?
எ ேநாக" ெதாிவ இ ேபாதா?
0ைற ெசாவ எ மீதா?

அரசி:
வைளயி@30" ந
ேபால, அவைர க
மகிழ, L(0" ெத3B0" நட' ெகா

இ3பாேள, அவ ெப
அறி5", 0
விைளயா" பி ைளக

அவ30 உ!

அபாைவ காண அவ வ
விழிக

வ3'ேம ம3!

அரச:
கமணி ேக !
லவ 0 L க(ட ஆ
அ;பிேன பதா நா .

அரசி:
ஓேகா! 04ைசயா> இ3க படா ெத
ஆ(க

ெச

மா4 L ஒ
க(ட ெச>தீ களா? ந!
அதா, அவ இனி ஏைழ அ
லவ நி
திறா:" அழியா அவ ெப)ற ெசவ 0!
ஒ3 பா(4னா அவ த" வைமைய ெகா
கK நா(4னா லவைர ெவ
அவைர தைலவராகிவி(ட லவ ம!

அரச:
ெபேண! லவாி அவ உய 'த இன"!

அரசி:
அவ ன"
ெச காண விைழகிற எ "ன"!

அரச:
சாி, அவைர கடBட ேம:0 கா(ேவ சின"!
அத)காக நீ வ3'தினா அ ெதாியா தன"!

அரசி:
வ3'தவிைல உைமயிேல!

அரச:
அப4யானா வா மயிேல!
(சிைற)

அரச:
பாவலேர!

லவ :
ஏ, காவலேர!

அரச:
என ேவ4ய?

லவ :
மனவா, வைம தா4ய
ெப பி ைளகைள காG" அவா J4ய!
அதனா மனதி ப" ஈ4ய!

அரச::
நீ ெச>த லவேர ெகா(ட"
ஓரா, சிைறயி@3க ேவ4ய ச(ட"!
சிறி தள திய எ தி(ட"
இத)காக உ" ேப ேசா பத(ட"!
எ ஆ(சிைய என நிைன0" இ'த மா வ(ட"!

லவ :
பா க வி3"கிேற
பா  வி( தி3"கிேற
இரக ள மனவா
அேபாதா தீ3" எனவா!

அரச:
ஆரடா பல0 ேபாகி!
இவைர இவ ஊ ேநாகி
பலகி ைவ Jகி
ெச இவ அவாைவ நீகி
வா3க .

அரச :
லவேர, தி3"ப ேவ" உடேன!

லவ :
அ எ கடேன!
----------------கா#சி:
கா#சி: 11
இட": சதித"
கால": காைல, பி)பக
நாடக மா'த : லவ , மைனவி, பாபா, ெபானா சி, கணகபி ைள, 0ப

லவ :
பா4யO நா4ேன
மாளிைக ேத4ேன
ேதர4யி ப பா4ேன
பிற0 க +4ேன
வி4ய ேபா ைவ இ3'த, மகிK சி 14ேன
தி3ட எ பி4தா ! வா4ேன!

மைனவி:
பிற0?

லவ :
அரச உைன சிைறபதிேன எறா
பைலேய பலா ெமறா
கணா எைன திறா !
பிற0 சிாி நிறா !

மைனவி:
அரச உகைளயா ைடதா ?

லவ :
இைல சிைறயி அைடதா
எ பசியி எ:"ைப உைடதா
பதினா வைக கறிேசா பைடதா
அப வைகைய எ வாயி அைடதா !
எ அ ச" ைடதா

மைனவி:
அப4யா?

லவ :
இப4ேய கழி'த பக@ரB - ேநர"
தீ 'த நா: வார"

மைனவி:
பி....?

லவ :
அரச எைன கடா
ேபாக விைட ேக(ேட ஒ ெகாடா !
ஆனா, உடேன தி3"ப ேவ" எ விடா !

மைனவி:
ஐையேயா! ேகாலமி(ேட ெம8கி
எெண> இ( 8கி
எேமேல அ ஒ8கி
தகி இராவி4 எமன" ெக( விடாதா அ8கி?

பாபா:
அபா...!
நீக

ேபாகாவி(டா தபா?

மைனவி:
ேம:", வானைத +4யி3கிற மபா?
வழியி நைனவதி தி திபா!

லவ :
அட! /பா
சி னபா!
ஏ 0பா?
இேபா ேபாக ேவ4ய க 4பா?

0ப:
ேபாகலா" வி4'தா.

லவ :
அரச க4'தா?

0ப:
எக

கா ஒ4'தா

நாக

ம4'தா!

4'தா தாேன ஐயா?

லவ :
சாி ேபாவ நாைள!
ஏெனறா வ3தி ெகா ள 1டா ேதாைள!

லவ :
ஏ அ8கிறா> பாபா?
ைகைய உவ தக காபா?

பாபா:
இ<வளB ெக(4யா ேபாபா?
ெபானா சி...! சின பி ைள

அ8கிறாேன ஏ?

ெபா:
கனி5" ேத
அைதவி( அவ, மா
ேவெம அ8கி றா!

லவ :
என அ பா , அ'த +ைல

ெபா:
ஆ"! க@ைழத மாைல!
கழ)றி எறி'ேத பைழய ேவைல

லவ :
ஏ கணக பி ைள
அ'த தகெப(4யி என ப8?
+றாவ L(கார
இ3கிறாேன வி8
அவ ஆயிர" ெபா)கா/
கட ேக(கிறாேன ெதாைல அ8
அ'த கவி கழகதி)0
பதாயிர" ெகா ெதா8!
நாலாயிரமா ெசலB இைறய ெபா8
1( 8
விடாம எ8!
கணகபி ைள:

ந" ஆ
ம'ைத மா
ெச கா
ேம>' L
வ' அடக ெகா(டைக ேபா
எறா ந" மறா

லவ :
ஓ! நல ஏ) பா
ேம" பா
ெபற ஆவன ேத!

கணகபி ைள:
என பி) பா?

லவ :
நாேடா" ந" யாைன
தி;ம ெவல பாைன
எதைன? அதேனா ேச ேதைன
ேவைள0 இ3 +(ைட அாிசி
ைவக ெசா ஓ( வாைன!

கணகபி ைள:
அ ெசவதி அமிKகிற
கவளைத உமிKகிற

லவ :
ஏ? அாிசி5ட கல'த தவி(டாேலா?
அல ெதவி(டாேலா?
(04தாகி வ3கிறா)

04தாகி:
L(4 யா ?

லவ :
யா நீ ?
உைர Q !

04தாகி:
ைகயி ெகா4 தாகி

தைலயி 4 தாகி
இ'த ப4 தாகி
வா8" மனேரா நீ !

லவ :
நீ யா த4தாகி?

04தாகி:
ெதாியாதா நாதா 04தாகி!

லவ :
என ேசதி?

04தாகி:
உ ெசாதி என மீதி?
அதிேல பிாி ெகா பாதி
அதா நீதி!

லவ :
நீ எ அப;0 பிற'தாயா?

04தாகி:
நா பகாளி எபைத மற'தாயா?

லவ :
அ<வளB நீ சிற'தாயா?

04தாகி:
நீ உறைவ ற'தாயா?
அல இ3கிறாயா? இற'தாயா?

லவ :

ேபா ெவளிேய!

04தாகி:
அட! எ கிளிேய!
க"ப களிேய!
கறியி ளிேய
அட! அ ச ெகாளிேய
மான மிைலயா ளிேய
இ3'தா பிாி உடைமைய!

லவ :
அடடா! விளகி வி(டா கடைமைய
எனிட" கா(டாேதடா உ மடைமைய!
ஓ4 வி பவா>

04தாகி:
அட! ைபயேல! நீ ெகவா>
(இ3வ30" சைட)

லவ :
இெதன எ ைகேயா வ'வி(ட!
இவ தா4யா?
இ இவ க +4யா?
இவேனா 1 தா4யா?
(04தாகிேய பா4ய எ அறி')

அரச:
உக(0 ெதாைல விைளக லாேன
தக

நிைல நல' தாேன?

லவ :
(பா()
ெவ") ைக5மாி தாகி ைள ேசா"எ L(4வ3"
எ"0" ஆRபத மிைல னா

எஇ3 க@யா"

0"ைப தவி  04தாகிைய ெச 14யபி

ெத") ெகாயாைன கவள ெகா ளாம ெதவி(4யேத!

அ0" எைன காதீ க
இ0" ெசவ" ேச தீ க !

பா4ய:
லவேர! ‘நாரா> நாரா>’ எற
அபா(0 அளிேத
அதைன ெபாைனேய!
இபா(0 அளிேத
நா எைனேய!

பாரதிதாச அவகளி ‘ச தி

த லவ’
லவ’ நாடக
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%

