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பாரதிதாச� எ
திய பாரதிதாச� எ
திய பாரதிதாச� எ
திய பாரதிதாச� எ
திய         

ச�தி�த� �லவ� ச�தி�த� �லவ� ச�தி�த� �லவ� ச�தி�த� �லவ� ((((நாடக�நாடக�நாடக�நாடக�))))    

 

ச�தி�த� �லவ� நாடக� ப�றிய �றி��க�ச�தி�த� �லவ� நாடக� ப�றிய �றி��க�ச�தி�த� �லவ� நாடக� ப�றிய �றி��க�ச�தி�த� �லவ� நாடக� ப�றிய �றி��க�::::    

பாரதிதாச� அவ�க பைட�த 'இ�ப�கட�', 'ச�தி��த� �லவ�' ஆகிய இர�� 

சி� நாடக�க 27-10-1950-இ�, �� ேசாி, பாரதிதாச� பதி�பக" வழி 

ெவளியான�.   

பி� இ'நாடக�ைத� பாாிநிைலய", 59-பிரா(ேவ, ெச�ைன-1 ெவளியி(ட�. 

�த)பதி��: மா� , 1965; +�றா" பதி��: ேம, 1974. இதைன ெவளியி(ேடா� 

பாாிநிைலய" ெச�ைன. 

 

இ'த நாடக" ஓ� அாிய ெசா�ேலாவிய"! இய�பான எ�ைக ேமாைனகளி� 

நடனசாைல! �ர(சி� பாவலாி� க)பைன மாளிைக! தமிழி� /ைவ�0  

/ைவ1(�" நாடக அ�த"! ஒ3 நாடக�ைத இ�ப45" பைட�க �45" எ�பதைன 

உல0�0 உண���" �த� காவிய� பைட��! ேவெற�ன ெசா�ல? ப45�க, 

ப4��  /ைவ�� மகி8�க! 

 

பாரதிதாச� அ'9:�0 ஒ3 ��;ைர எ8தியி3'தா�, ஆ�கிேயா� ��;ைர 

என. அ� பி�வ3மா�: 

 

ஆ�கிேயா� ��ைரஆ�கிேயா� ��ைரஆ�கிேயா� ��ைரஆ�கிேயா� ��ைர    

 

தமிழ� ேம�ைமைய� கா(�" க3���க பல உ3வ�களி� ேதா�றி� ேதா�றி 

நிைனைவ� கவ�வ���! /"மா இ3'�விட �4கி�றதா! 

அ<வ�ேபா� எ8தி� கிைட�த ஏ(4� ெவளியி(� ைவ�தைவகேள இ'த 

நாடக�க. 

இ�ேபா� ந�லெதா3 வா>��� கிைட�த� அ'த நாடக�க(0. பாாிநிைலய�தா� 

இவ)ைற ந�ல �ைறயி� ஒ�� ேச��� அ சி(� ெவளியிட இைச'தா�க 

இ�ைலயா? 

பாாி நிைலய�தா��0 எ� ந�றி! தமிழ�க ஆதாி�க. இஃ� எ� வி�ண�ப". 

 

      பாரதிதாச� 

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



ெபா!ளட�க�ெபா!ளட�க�ெபா!ளட�க�ெபா!ளட�க�        : : : : ச�தி��த� �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�ச�தி�த� �லவ�ச�தி�த� �லவ�ச�தி�த� �லவ�    

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 1111        

இட" : மாளிைக, ம�னி (அரசி) அைற 

கால" : ேவனி�, மாைல 

கா(சி உ��பின� : பா�4ய� - பா�4 ம�னி. 

 

பா�4ய�: 

ம�ைகேய மாளிைக�0 ேந� 

வ'� நி)கி�ற� ேத� 

தி3"பி� பா� 

வ'� ேச� 

இ<ெவயிைல யா� 

ெபா��தி3� பா�? 

 

ம�னி: 

ஆ" அ�தா� ெவ�ப'தணி�0" ேசாைல 

மாமர  சாைல 

மணமல� +ைல�0 +ைல! 

அைதவிட இ�ெக�ன ேவைல? 

அடடா ெவயி� உாி�கிற� ேதாைல! (�ற�ப�கிறா�க) 

 

பா�4ய�: 

�ற�ப(� வி(டாயா! 

ைகேயா� ைக ேகா�� 

ெம>ேயா� ெம> ேச��� 



நட'� வா! கா�� 

நி)0" ேதாிேல� பா���� பா��� 

(அைண�� ஏ)றிவி�கிறா�) 

 

ம�னி: 

நீ�க ஏற எ�ன தைட? 

ந/�கி விடா� எ� �ைட 

0திைர ெதாட�க(�" ெப3 நைட 

பாக;�0� ெகா��க விைட. 

பா�4ய�: 

 

(பா(�) 

மன�0ளிர இள" பாிதி 

தட" பயில ஓ(டடா! 

0ள"ப4யி� சத�ைக 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 

ம�னி: 

 

(பா(�) 

சாைல �4 வானBட� 

ேசாைலயிைன� காணலா"! 

மாைலயி� உலாவி நல" 

யாBமினி� Cணலா" 

((ேத� ெச�கிற�) 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 2222    

இட": ேசாைல 

கால": ேம)ப4 

கா(சி உ��பின�: ேம)ப4. 

 



 

பா�4ய�: 

ெப�ேண 

ேசாைலைய� காண ேந�'த�, 

ேத� வ'� ேச�'த� 

ெதா�ைல தீ�'த� 

உலB" ேவைல ந"ைம  சா�'த� 

ெத�ற� ஆ�'த�! 

அதி� மண" ஊ�'த� 

ெதவி(டா� பா�வதி� 

அ'த� ேத�சி(� ேத�'த�! 

 

ம�னி: 

ேத4� ெகா�43�0" 

மணி��றா பா4� ெகா�43�0" 

அத� ெப(ைட வா4� ெகா�43�0" 

இர��ள�" ஒ�ைறெயா�� நா4� ெகா�43�0" 

பி� 14� ெகா�43�0" 

14�, 1(4� பா4� ெகா�43�0" 

அடடா! 0'திய கிளிேயா ஆ4� ெகா�43�0" 

அழகிய ஊEச�! 

(சிறி� விலகி) 

 

பா�4ய�: 

கா�பா> ெ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�� ேவ�ட� தா> 

பா� த3" அதனிட" ேபா> 

ெம�ல நட'� வ3 வா> 

தா�0ேமா உ� கா� ேநா> 

(பி�;" சிறி� நட'�) 



 

ம�னி: 

அஆ! மிக� ெபாிய 0ள" 

/)றி:" �த��C�க எ�ன வள"? 

தாமைர இைல� க" பள" 

அத�ேம� நீ���� வயிரம4�த கள"! 

விய�பைடகி�ற� எ� உள"? 

(ம)ெறா3 �ற" ேபா>) 

 

பா�4ய�:: 

வ��க இைசயர� கா�கிய� ஊைர! 

அ�@5" தாமைர5" அ�ப4ேய 

மைற�த� நீைர! 

�Fமீ� அைச�த� அவ)றி� ேவைர. 

 

ம�னி: 

ஏ� அ�தா� தாமைர அ3"பா சாைர? 

அE/வைத� பா3�க அ'த� ேதைர? 

(நாைரகைள� பா���) 

 

பா�4ய�: 

ெப�ேண பா� நாைர நாைர நாைர 

அ'த நாைரயி� ேதா)ற" பா� 

ெவ�ணிலB ம�Gல0� களி�த 

காணி�ைக ேபா� 

ேபணி� ெகாவா��0" 

காண) கியலா� அத� மாணி�க� கா� 

 

ம�னி: 

ஆ" அ�தா� கா@� காண�ப�" ெச'நிற�தி)0 ஒ�பாக 

மாணி�க�ைத� 1றினீ�க அ�லவா? 

அத� உடைல நா� ெசா�லவா? 

ெவ�ணிலB" அைத ெவ�லவா? 



�45"? எ� ந� அவா 

ஒ�ேற ஒ��! 

 

பா�4ய�: 

ந�ேற ெசா� இ�ேற! 

 

ம�னி: 

நாைரயி� 1�வா> க�H�களா? 

அ� எ�ேபா� இ3�கிற� வி�H�களா? 

 

பா�4ய�: 

1�வா>�0  சிற'த 

ஒ�பைன 1ற மற'ேதனா? 

அறிB �ற'ேதனா? 

அ�ல� நா� இற'ேதனா? 

 

ம�னி: 

அ�தா� அத� 1�வா> காG" ேபா�, 

எைத  ெசா�னா� ேதா�? 

க�தாி� ேகா� ேபா� எ�றா� ஏ� ஒ< வா�? 

 

பா�4ய�: 

ஏ�? 

�4 யா�? 

 

ம�னி: 

திர�� இ3�கிற� நாைரயி� அல0 

 

பா�4ய�: 

ச�ைப� க�தாி�ேகாைல இைண 

ெசா�னா� ஏ)0ேமா உல0? 

ெப�ேண! மாளிைக ந�Gேவா"? 



இைத� ெபா�ைம5ட� எ�Gேவா"! 

(ேபாகிறா�க) 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 3333    

இட": �லவ� இ�ல", ச�தி��த  சி)I�. 

கால": காைல 

கா(சி உ��பின�: ச�தி��த� �லவ�, அவ� மைனவி. 

 

மைனவி: 

எைத� ெகா�� அாிசி வா�0 கி�ற�? 

அ��பி� Cைன J�0 கி�ற� 

ெபாிய ைபய� க�ணி� நீ� ேத�0 கி�ற� 

ைக�பிைள பா:�0 ஏ�0 கி�ற� 

ெசா�னா� உ�க �க" ேசா�0 கி�ற� 

எ�ப4  சாைவ� தா�0 கி�ற�? 

இ�ப4யா உ�க தமிK ஓ�0 கி�ற�? 

 

�லவ�: 

எ� த'ைத தா> ேத4 ைவ�த 

ெபா3 ஒ3 ேகா4 

பசியா� வா4 

எ�ைன நா4 

எ�ைன� பா4� �கK'த 

�லவ��0 அளி� ெகா��ேத� ஓ4 ஓ4! 

இ�� பசி�0� ப3க உ�டா 

ஒ3 �ளி �ளி�த கா4? 

நிைன�தா� தள�கி�ற� எ� நா4. 

 

மைனவி: 

நீ�க ஏ� அரசாிட" ேபாக� 1டா�? 

ந" வ�ைம ஏ� ஏக� 1டா�? 

ஏ� ெசா�:கிேற� எனி� 

எ� ம�க உள" ேநாக� 1டா� 



அதனா� நா� சாவ� 1டா�. 

 

�லவ�: 

பசியான� ��ப� கட� 

அதி� �4�0" உ� உட�? 

ெகாதி�0" ம�க 0ட� 

எ�ப4 �45" இ'த நிைலயி� 

உ�கைள வி(� ெவளிேய �ற� பட�? 

 

மைனவி: 

ேவெற�ன வழி? 

சாிய�லவா எ� ெமாழி? 

ெச�லா வி4� வ3ேம பழி? 

 

�லவ�: 

அ�ைட L(4� அைர�ப4 

அாிசி ைக"மா)� 

வா�கி�, பசி யா)�. 

நாைள�0� ெகா��� வி�ேவா" 

ந"மிட" ஏ� ஏமா)�? 

 

மைனவி: 

வா�கி யாயி)� ேந)�! 

 

�லவ�: 

ப�க�� L(�� காாி தர ஒ��வா 

ெச�� ேக 

1சலாகா� உ� ேதா 

பசிேயா க��0" ேத! 

 

மைனவி: 

ேக(டாயி)ேற �'தா நா! 

 



�லவ�: 

ம�கைள� க(4� பி4�� 

அ3கி� ப���� 

ேபா0" உயிைர� ேபாகா� த���� 

ெகா�43! ெகா���� 

ேபாக ஒ�� மி�ைல. 

உ�கைள ெவ�� ைகேயா� வி���� 

ேபாகிேற�. 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 4444    

இட": கா(� வழி 

கால": மாைல 

கா(சி உ��பின�: �லவ�, மா� ேம>�0" சி�வ� வழியி� 

 

�லவ�: 

(பா(�) 

ப�" பா(ைட அறியாத பசிேநாேய 

ெந�� கா(4� வ'� +�டாேய! 

எ�லா" இ3�கி�ற தி3நாேட 

இ�லாைம தீ3மா இனிேமேல? 

 

�லவ�: 

ஆ(��கார� த"பி! 

 

ைபய�: 

ஏ� பா(��கார அ�ணா? 

 

�லவ�: 

எ� நகர"? 

 

ைபய�: 

இ� அகர"! 

 

�லவ�: 



எ� ேப(ைட? 

 

ைபய�: 

அேதா ேம(ைட 

அ��த களி� கா(ைட� 

தா�4 ஓ� ஓ(ைட� 

பிைளயா� ேகாயி�; அத� ேசா(ைட� 

பி4�தா� அைடயலா" ஒ3 ேம(ைட. 

அ�கி3'� பா��தா� ெதாி5" ேகா(ைட! 

 

�லவ�: 

த"பி ந�றி! 

 

ைபய�: 

ஒ��கி� ேபா�க, அேதா ப�றி! 

நடB�க கவைல இ�றி! 

 

�லவ�: 

நளி3F" வ'த�ேவா? - ெப�� 

பிைளகளி� நிைல எ�ேவா? 

ெகாளிநிக� பசி ேநாயா� பற'தாேரா? - அவ� 

ெகா�ட�ய� தா�காம� இற'தாேரா? 

உளெதா3 பா�4நக� அைட'ேதேன - நா� 

ஒ3 காத எ�ைல கட'ேதேன 

தளா4� தளா4 நட'ேதேன - ேநா> 

தா�காம� இ3கா:" ஒ4'ேதேன! 

ேதர4யி� இ�றிரB கழி�ேபேன - இரB 

ெச�றBட� காைலயி� விழி�ேபேன 

பாராF" பா�4மா நா(4�ேம� 

பா4ேய எ� வ�ைம ஒழி�ேபேன! 

(ேதர4யி� ப���� ெகாFகிறா�) 

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

 



கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 5555    

இட": பா�4மா நக� 

கால": இரB 

கா(சி உ��பின�: �லவ�, பா�4ய�, அைம ச�! 

 

அரச�: 

அைம சேர ஊாி� தி3(� 

வEச� �ர(�� 

தீயவ�களி� உ3(� 

நட�கி�றனவா எ�றறி5" ெபா3(�  

/)றி வ3கி�ேறா" இ'த இ3(� 

ேவைளயி:"! 

 

அைம ச�: 

அதனா� தாேன இ<வா� �ணி'� 

இ'த மா)�ைட அணி'� 

ெப3�0ர� தணி'� 

நக�வல" வ3கி�ேறா". 

 

அரச�: 

ெத)0� ெத3 நீ�கி 

வட�0� ெத3 ேநா�கி 

ேம)கி� க3�ைத� ேபா�கி 

வ3கி�ேறா" ேதேரா�" ெத3ேவ பா�கி. 

 

அைம ச�: 

அரேச நாைர! நாைர! 

எ�ப�க�� நீைர 

எ�ணி இ'ேநர�தி� ஊைர� 

கட'� ேபாகி�ற� இ' நாைர? 

 

ஒ30ர�: 

'நாரா> நாரா> ெச�கா� நாரா>!' 

 



பா�4ய�: 

யா3ைடய 0ர� பாரா> 

ேதர4யி@3'� வ3கிற� ேநரா> 

உ)�� ேக(பா> வாரா> 

என�0� ேதா��கி�ற� அகவ) சீரா>! 

 

ஒ3 0ர�: 

'பழ"ப� பைனயி� கிழ�0 பிள'த�ன 

பவள� 1�வா>  ெச�கா� நாரா>!' 

 

பா�4ய�: 

அடடா! ெப)ேற� 

1�வா>�0 உவைம க)ேற� 

இ�ப" உ)ேற�! 

 

ஒ30ர�: 

'நீ5" உ�மைனவி5" 

ெத�றிைச� 0மாியா4 வடதிைச� 

ேக0L ராயி� எ"+�  

ச�தி��த வாவி5 த�கி, 

நைன/வ�� 1ைர� கைன0ர) ப�@ 

பா� பா��தி3�0" எ� மைனவிைய� க��' 

எ�ேகா� மாற� வ8தி 1ட@� 

ஆைடயி�றி வாைடயி� ெம@'� 

ைகய� ெகா�� ெம>ய� ெபா�தி� 

கால� ெகா�� ேமல� தழீஇ� 

ேபைழ5 இ3�0" பா"ெபன உயி��0" 

ஏைழ யாளைன� க�டன" எ;ேம!' 

 

பா�4ய�: 

அைம ேச! பன�கிழ�0 பிள'த� ேபா�றி3�கிற� எ�பத)0, 

'பழ"ப� பைனயி� கிழ�0 பிள'த�ன 

பவள� 1�வா>' எ�றா�. 



ம)�" அ ெச>5ளி� ெபா3ைள உண�'தாயா? 

பற'� ெச�ற நாைரைய� த�மைனவி�0� 

J� வி�கி�றா�, எ�ப4? 

நாைரேய! நீ5" உ� மைனவி5" ெத)கி:ள 

க�னியா0மாி5 +Kகி வடதிைச�0  ெச�Lராயி� 

அ�ேக ச�தி��த" எ�;" எ�க ஊாி� த�கி 

எ� மைனவியிட" எ�நிைலைய� 

1�வா> எ�கிறா�! 

த" மைனவி அ�0 எ�னநிைலயி� இ3�பாளா" எ�றா�, 

நைன'த /வ3ள 1ைரயி� இ3�0" ப�@ த� கணவ� 

'வ'� வி�வா�' எ�� 1�வைத எதி�பா��தி3�பாளா"! 

அ�ப4�ப(டவளிட" நாைர எ�ன ெசா�லேவ��மா"? 

பா�4ய� ஆF" ம�ைரயி� ஆைடயி�லாம� 0ளி� கா)றி� 

ெம@'� ைகயா� உட"ைப� ெபா�தி�ெகா��, காைல உடலா� 

த8வி�, ெப(4யி� அைட�த பா"�ேபா� + /வி�" ஏைழயான 

உ� கணவைன� க�ேட� எ�� 1றேவ��மா"! 

எ�ேன! வ�ைமயி� ெகா�ைம! அ3"�லவாி� இர�க�த�க நிைல! 

நாழிைக ஆகிற�. அவைர அைழ�ேபா" வா! 

பா�4ய�: 0ற(ைட வி�கிறா�, எ8�பலாகா�. இேதா, எ� ேபா�ைவயா� அவ� 

 

உட"ைப� ேபா��� வி�கிேற�. ேபாேவா". வி4ய(�"! 

காவ)கார�கைள அ;�பி அைழ���ெகாேவா". 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 6666    

இட": பா�4ய� பளியைற 

கால": இரB 

கா(சி உ��பின�: ம�ன�, அரசி 

 

ம�ன�: 

இ3 ம4'த� 

1B" ேசவ� க8�ேதா ஒ4'த� 

கதிெராளி எ�0" ப4'த�! 

 



அரசி: 

இரB நா� J�கியபி� 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 0�றின ��பழ� ேதா:" 

வா4ன க(4@� மல�வைக நா:" 

க�விழி�க எ<வா� ஏ:" 

ேம:" ேம:" 

 

ம�ன�: 

அைத வி� 

கா� ெகா� 

க3� ெதா� 

ஒ3 �லவ� ஊாி� ந� 

உத வி� 

கி�ற கவிைத� ேதைன  ெசவி ம� 

Aக�'� மன" நிைற ப� 

நாரா> நாரா> .... ..... 

.....’ எ;ேம எ�றா�! 

 

அரசி: 

‘பழ"ப� பைனயி� கிழ�0 பிள'த�ன’ 

ஆ! எ�ன அணி! 

மற�க �4யாத கவிைத� பணி! 

வ'தி3�கிறாரா அ'த� �லவ� மணி! 

ம�ன�: 

 

விைரவி� வா அைழ�ேபா" 

அவ� வரவா� உயி� தைழ�ேபா" 

அவ3�0� ெப3' ெதா�4ைழ�ேபா" 

நா" பிைழ�ேபா" 

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

  



கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 7777    

இட": பா�4ய� ம�ற" 

கால": காைல 

நாடக மா'த�: பா�4ய�, ேவBகார�, �லவ�. 

 

பா�4ய�: 

ேவBகாரேர, இரவி� நகைர  /)றி  

/)றி� கா� ெநா'ேத� 

ேதர4 அ3கி� வ'ேத� 

எ� ேபா�ைவ காணாம) 

ேபாகேவ உள" ைந'ேத� 

களைன� ேதட உம�0� க(டைள த'ேத�. 

 

ேவBகார�: 

அரேச ேபா�ைவயி� 

அைடயாள" இ�னப4 

எ�றா� ெசா�னப4 

ெச>ேவா"! 

 

பா�4ய�: 

இைழ அைன��" ேபா�ேன 

அத� நிற" மி�ேன 

���� ெதா�0" ��ேன 

அத� அழ0 எ�ேன! 

எ�ேன! 

 

ேவBகார�: 

.... இ�ேன 

ெச�கி�ேறா" எ�க ம�ேன! 

 

பா�4ய�: 

ஒ�ைற ம(�" நீ மற'� விடாேத 

கள� அக�ப(டா� விடாேத 

ஆயி;" அவ;�0� ெதா�ைல ெகாடாேத 

ஐேயா ஏ�" அடாேத 



ேபச� படாேத. 

 

ேவBகார�: 

அரேச! மறேவ� உ�G" ஊைண 

மற�ேபனா த�க ஆைண 

ெச>ேய� சிறி�" ேகாைண 

 

பா�4ய�: 

ஏ� /ண�க"? 

ேவBகார�: 

 

அரேச! வண�க"! 

(ேபாகிறா�க) 

 

�லவ�: 

...... ...... ப�னாைட 

ேபா�ற எ�னாைட 

க�4'த� ெபா�னாைட 

ேபா��தவ� எவ�? 

இ'தா �ணி 

இைத அணி 

எ�கிறா�, எ� பசி� பிணி 

சிறி� தணி 

எ�றாரா, இ�ைலேய! 

வ�ைம தன� 0ாிய வி�ைல 

எ��� வா(45" எ�;யி� பிாிய வி�ைல 

எ� 0�"பநிைல அவ��0� ெதாிய வி�ைல 

அரசனிட" ேபாக வழி �ாிய வி�ைல 

(எதிாி� வ3ேவாைன� பா���) 

 

எ�ன! அவ� ஏ� பா��கிறா� 

எ�ைன உ)� 

ேவ� ேவைல அ)� 

எ�ேம� அவ;� ெக�ன ப)� 



அவ� தைல�பாைகேயா இ3ப� /)� 

மீைசேயா �3�ைக�கா> ெந)� 

நா;" நி)கிேற� ச)�. 

 

ேவBகார�: 

யா�! ைவ! 

இ� அரச� ேபா�ைவ 

எ�ன ெச>5" உ� பா�ைவ? 

ேக அரசனி� தீ�ைவ 

இ�ப4� காைல ேந�ைவ 

எ�ன உ� �க�தி� ேவ�ைவ? 

 

�லவ�: 

வி4'த� கிட'த� எ�ேம� இ� ேபா�ைவ 

இ� ெம> 

எ� வாயி� வரா� ெபா> 

தைலைய� ெகா> 

ேவெற� ெச>யி;" ெச>. 

 

ேவBகார�: 

வா>�ேப /�தா� ெந> 

நட�ைத எ�னேவா ெநா> 

அரச� ம�னி�தா� உ> 

இ�லாவி4� உ� உயிைர� 

ெகாைல� கள�தி� ெப> 

நட...! 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 8888    

இட": பா�4ய� ம�� ம)�" அர�மைனயி� ஓ� அைற 

கால": �)பக� 

நாடக மா'த�: அரச�, �லவ�, அைம ச� ம)�" காவ)கார� 

 

அரச�: 

நீ� இ3�ப� எ'த ந�த"? 



 

�லவ�: 

ச�தி ��த"! 

 

அரச�: 

உ" ெதாழிலா அயலா� உைடைமைய நா�வ�? 

 

�லவ�: 

இ�ைல, பா�வ� 

 

அரச�: 

ேபா�ைவ ஏ�? 

 

�லவ�: 

ெதாி யா� 

நா� விழி�த ேபா� 

கிட'த� எ� மீ� 

 

அரச�: 

அைம சேர! இவைர� 

தனி சிைறயி� தள ேவ��" 

 

அைம ச�: 

அரேச! ஏ� பத(ட" ெகாள ேவ��"? 

/�ெமாழி ஏ� விள ேவ��"? 

ஆராயா� ஏ� �ள ேவ��"? 

 

அரச�: 

�லவேர! நீ� அைடய ேவ�4ய� சிைற! 

 

�லவ�: 

என�கா சிைற? 



எ�ன �ைற? 

நீரா ஓ� இைற? 

ஆ>'ேதா>'� பாராத� உ" 0ைற! 

 

அரச�: 

சிைற�0�தா� ேபாக ேவ��"! 

ஏ� எ�ைன ேநாக ேவ��"? 

 

�லவ�: 

இ�ப4யா நா� சாக ேவ��"? 

 

அரச�: 

தீ��� �4 வான�. 

 

�லவ�: 

.... ஏன�? 

 

அரச�: 

எ� உாிைம எ�ேக ேபான�? 

 

�லவ�: 

ெச>தறிேயேன நான�! 

 

அரச�: 

அைம சேர! சிைற�ப���L� ெச�� 

அைம ச�: 

.... ந��! 

(அர�மைனயி� ஓ� அைற) 

 

காவ)கார�: 

�லவேர! இ�தா� 

நீ� இ3�க ேவ�4ய அைற 



 

�லவ�: 

இ�வா சிைற? 

 

காவ)கார�: 

ஆ"! 

ேபா"! 

 

�லவ�: 

ேபாகி�ேறா" நா" 

(/)��)�" பா���) 

ெபா�னா� ஆன த(� �(� 

திைரெய�லா" ப(� 

ேக(0" பாடெல�லா" �திய ெம(� 

�ரசி� ெகா(� 

இைத வி(� 

இ3�ற" ெச�றா� த�க� த(� 

அதி� மணிக இ(� 

கா(4 ைவ��ளா� பக(� 

J�கெள�லா" மி� ெவ(� 

அவ)றி� ேம� பற�பன ேபா:" சி(� 

சிைறயி� இ3�க ேவ�4ய� ெபா�� விள�0 

இ�0ளனேவா ப�� விள�0 

அைன��" ெகா��விள�0 

ந�வி� தைரயி� த�க� 0�� விள�0 

சிைறயி� த3வ� தைர ம(4� 

இ� த�க� க(4� 

அ3கி� பலவைக வ(4� 

பாைவ ஆ�" ெதா(4� 

இ�கி�ைல ெச�ைத� ப��ைக 

இ�கி3�ப� பE/ ெம�ைத� ப��ைக 

இ�0 ஏச:" 

வைசக ேபச:" 

ெமா>�0" ஈச:" 

இ�ைல. ெபா� Oச:" 

மண" Lச:" 



காண�க� 1ச:" 

உ�� 

 

காவ)கார�: 

(வ'�) 

�லவேர! இேதா ேசா�" 

மிளகி� சா�" 

கறிக பதி னா�" 

அ P�" 

ப�ணிய�க ேவ�" 

உளன பசி யா�" 

இ�;" ேவ��வன 1�" 

 

�லவ�: 

0��ேக ஒ3ெசா� ேக(� வி��க! 

எ� மைனவி ம�கைள5" 

இ சிைறயி� ேபா(� வி��க! 

 

காவ)கார�: 

சிாி���0 வி�� 

உ�க எ�� 

ெபா��க நா ப�� 

அரச� வ3வா� ஒ�� 

 

�லவ�: 

ேபா> வ3L� நா� சா�பி�கி�ேற� 

பிற0 1�பி�கி�ேற�! 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 9999    

இட": மாளிைக ம)�" ச�தி��த� �லவ� L� 

கால": காைல, பி)பக� 

நாடக மா'த�: ம�ன�, பணியாள�க, த"பி, ஆ, பிைள, �லவ� மைனவி 

 

 



ம�ன�: 

பணியாள�கேள 

ச�தி ��த" ெச�:�க 

இ�ெபா3க �லவ� 

ெகா��தா� எ�� �லவ� மைனவியிட" 

ேபா>  ெசா�:�க 

வழியி� தி3ட� வ'தா� 

அவ�கைள ெவ�:�க. 

 

பணியா: 

அ�ப4ேய அரேச! 

 

அரச�: 

நடB�க 

ெபா8ேதா� இைடயி� கா(ைட� கடB�க 

 

பணியா: 

அரேச 0"பி�கி�ேறா" 

த�க ேப ைச ந"பி�கி�ேறா". 

 

பணியா: 

பாகேன யாைனைய ஓ(� 

அேட! வ�4ைய� C(� 

உ� நைடைய நீ(� 

தைலயி� +(ைடைய� ேபா(� 

சி�லைர  சாமா�கைளெய�லா" 1(� 

க�திைய� தீ(� 

உை)யி� ேபா(� 

இைடயி� க(4� கா(�. 

நடB�க எ� ெசா�ைல� ேக(�! 

பா��� நடB�க உைள 

/ைமைய� த��கிற� பா� கிைள 

அவிKகி�ற� பா� வ�4 மா(4� தைள 

இ�க(�ேம 0ர� வைள 

வாிைசயா> ஓ(��க 0திைர கைள 

ஆ� த"பி... நி� 



ச�தி ��த" இ�;" எ�தைன க�? 

ெதாி'தா� ெசா� 

இ� எ�ன ��? 

 

த"பி: 

இ�ைல அ� ெந�. 

ச�தி ��த�தி)0 அ'த வா>�காைல� தா�4  ெச�! 

 

ஆ: 

ஏைனயா! ச�தி ��த� �லவ� L� 

எ�ேக உ�� 

அவ3ைடய ெப�� 

இ3'தா� க�� 

�லவ� ெகா��ததாக வி�� 

இைவகைள� ெகா�� 

ேச��ப� எ" ெதா��! 

 

த"பி: 

ஐயா! அேதா ெதாிகிறேத ம / 

அத� அ�ைடயி� இ3�கிற 0 /! 

 

ஆ: 

�லவ� L� C(4 யி3�கிறேத 

உ ெகா�கி மா(4 யி3�கிறேத! 

 

த"பி: 

த(� 

 

ஒ@: 

ெலா(�! ெலா(�! 

 

த"பி: 

அவ�க இ3�ப� 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! 

 

பிைள: 

அ"மா அைழ�கி�றா�க உ"ைம 

 

�லவ� மைனவி: 

யா� அைழ�பா� ந"ைம? 

 

ஆ: 

திறB�க தாைள 

 

�லவ� மைனவி: 

காசி�லாத ேவைள 

 

ஆ: 

பா���� ேப/�க ஆைள 

 

�லவ� மைனவி: 

உ�க கடைன� தீ��கிேற� நாைள 

 

ஆ: 

ேகF�க எ" ெசா�ைல 

 

�லவ� மைனவி: 

இ�ேபா� ைகயி� கா/ இ�ைல 



ஆ: 

இெத�ன ெதா�ைல 

�லவ� எ"ைம வி��தா� 

 

�லவ� மைனவி: 

ஓேகா, எ�ன ெகா��தா�? 

 

ஆ: 

மாணி�க  /(4, 

கா��� ெகா:/ ெக(4, 

கா:�0 ெம(4, 

ம)�" நைகக ைவ�க� ெப(4, 

ெவளி  ச(4, 

பழ��தி�தி��� ெதா(4, 

த�க� 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: 

எ�ன தைட? 

ஒ3 கைட! 

அ�ப4ேய ெக�ைட எைட� ெகைட! 

 

�லவ� மைனவி: 



அ�ப4யானா� ��ேன 

1ைரயி� ஓைலைய 

நீ�கி� ேபா��க ேசைலைய 

 

ஆ: 

ேபா(ேடா", எ���� ெகா�H�களா? 

 

�லவ� மைனவி: 

ஆ" உ���� ெகா�ேடா" 

திற'ேத� உேள வா3�க 

 

ஆ: 

நிைறய� ெபா3 பா3�க 

இேதா +(ைட 

ச"பா ெந) ேகா(ைட 

காG�க ெப(4களி� நீ(ைட 

அவிK�� வி�கி�ேறா" வ�4களி� மா(ைட 

இனி� ெபாிதாக� க(��க L(ைட 

 

�லவ� மைனவி: 

ஆ" ெவ�" ஓ(ைட 

எ�ன எ�ப�? இ�வைர�0" ப(ட பா(ைட. 

 

ஆ: 

அைடய ேவ��" எ�க நா(ைட 

இ�லாவி(டா� அரச� கிழி�� வி�வா� 

எ�க சீ(ைட! 

ெபா8ேதா� தி3"பாவி4� தி3டாி� ேவ(ைட 

அ�Bமி�றி� ெகா4ய� ேபா0" பா(ைட 

ெபாிதான ேவல� கா(ைட� 

கட'ேதற ேவ��" ெபாிய ேம(ைட! 

 

�லவ� மைனவி: 

ேக(க மற'ேத� இ' ேநர" 

அவ� ெச�ற� ேபான வார" 



இ� அயலா��0 இள� கார" 

அவ��0" இ�ைல ெநEசி� ஈர" 

ெசா�னா� எ� ேம� கார" 

 

ஆ: 

ஆ4� Cர" 

கழி'தா� அ�0� தி3விழா ஆ)றி� ஓர" 

 

�லவ� மைனவி: 

அ�ப4யானா� எ� அவ� வ3நா! 

 

ஆ: 

இ�ேபா� தி3நா 

அத�பி� ஒ3 நா 

அ�ல� இ3நா 

 

�லவ� மைனவி: 

எ�லா" த'தா� 

அவ3" வ'தா� 

எ�றா� ெநா'� ஆ� 

ேப/வா�? 

 

ஆ: 

அவாிட" ெசா�:கி�ேறா" 

இ�ேபாேத ெச�:கி�ேறா" 

 

�லவ� மைனவி: 

சா�பாடாகிவி�" ஒ3 ெநா4 

பா�பா ஒ3 ப4 

ேபா(� வ4 

பி(��0 மா இ4 

இெத�ன பா�பா மிளகா> ெந4 

விைரவி� ேவைலைய �4! 

 

ஆ: 



எத)க"மா இ� ேவ�? 

இ3�கிறத"மா க(�  ேசா� 

இ'த� ெபா8� ேபா>வி�" ஒ3வா�! 

 

�லவ� மைனவி: 

ஆ> வி(டேத! 

 

ஆ: 

ெபா8� ேபா> வி(டேத! 

 

�லவ� மைனவி: 

த(4 நட�பத)க�ல நா� ெசா�வ�! 

ஆ: 

ந�ல�! 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 10101010    

இட": அர�மைன அ'த��ர", சிைற. 

கால": காைல, பி)பக� 

நாடக மா'த�: அரச�, அரசி. 

 

அரசி: 

அ�தா�, �லவைர அ;�பி விடலாகாதா? 

 

அரச�: 

நா� அவ3�0  ெச>வ� தீதா? 

எ� ேநா�க" ெதாிவ� இ� ேபாதா? 

0ைற ெசா�வ� எ� மீதா? 

 

அரசி: 

வைளயி@3�0" ந�� 

ேபால, அவைர� க�� 

மகிழ, L(��0" ெத3B�0" நட'� ெகா�� 



இ3�பாேள, அவ� ெப�� 

அ�றி5", 0�� 

விைளயா�" பிைளக அவ3�0 உ��! 

அ�பாைவ� காண அவ� வ�� 

விழிக வ3'�ேம ம3��! 

 

அரச�: 

க�மணி ேக! 

�லவ��0 L� க(ட ஆ 

அ;�பிேன� ��பதா நா. 

 

அரசி: 

ஓேகா! 04ைசயா> இ3�க� படா ெத�� 

ஆ(க ெச�� 

மா4 L� ஒ�� 

க(ட  ெச>தீ�களா? ந��! 

அ�தா�, அவ� இனி ஏைழ அ�� 

�லவ� நி�� 

தி�றா:" அழியா� அவ� ெப)ற ெச�வ� 0��! 

ஒ3 பா(4னா� அவ� த" வ�ைமைய� ெகா�� 

�கK நா(4னா� �லவைர ெவ�� 

அவைர� தைலவரா�கிவி(ட� �லவ� ம��! 

 

அரச�: 

ெப�ேண! �லவாி� அவ� உய�'த இன"! 

 

அரசி: 

அவ� �ன" 

ெச�� காண விைழகி�ற� எ� "ன"! 

 

அரச�: 

சாி, அவைர� க�டBட� ேம:�0� கா(�ேவ� சின"! 

அத)காக நீ வ3'தினா� அ� ெதாியா� தன"! 

 



அரசி: 

வ3'தவி�ைல உ�ைமயிேல! 

 

அரச�: 

அ�ப4யானா� வா மயிேல! 

(சிைற) 

 

அரச�: 

பாவலேர! 

 

�லவ�: 

ஏ�, காவலேர! 

 

அரச�: 

எ�ன ேவ�4ய�? 

 

�லவ�: 

ம�னவா, வ�ைம தா�4ய� 

ெப�� பிைளகைள� காG" அவா J�4ய�! 

அதனா� மன�தி� ��ப" ஈ�4ய�! 

 

அரச�:: 

நீ� ெச>த� �லவேர ெகா(ட" 

ஓரா��, சிைறயி@3�க ேவ�4ய� ச(ட"! 

சிறி� தள��திய� எ� தி(ட" 

இத)காக உ" ேப ேசா பத(ட"! 

எ� ஆ(சிைய எ�ன நிைன�0" இ'த மா வ(ட"! 

 

�லவ�: 

பா��க வி3"�கிேற� 

பா��� வி(�� தி3"�கிேற� 

இர�க�ள ம�னவா 

அ�ேபா�தா� தீ3" எ�னவா! 

 



அரச�: 

ஆரடா ப�ல�0� ேபா�கி! 

இவைர இவ� ஊ� ேநா�கி 

ப�ல�கி� ைவ��� J�கி  

ெச�� இவ� அவாைவ நீ�கி 

வா3�க. 

 

அரச� : 

�லவேர, தி3"ப ேவ��" உடேன! 

 

�லவ�: 

அ� எ� கடேன! 

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

கா#சிகா#சிகா#சிகா#சி: : : : 11111111    

இட": ச�தி��த" 

கால": காைல, பி)பக� 

நாடக மா'த�: �லவ�, மைனவி, பா�பா, ெபா�னா சி, கண�க�பிைள, 0�ப� 

 

�லவ�: 

பா�4யO� நா4ேன� 

மாளிைக ேத4ேன� 

ேதர4யி� ப���� பா4ேன� 

பிற0 க� +4ேன� 

வி4ய� ேபா�ைவ இ3'த�, மகிK சி 14ேன� 

தி3ட� எ�� பி4�தா�! வா4ேன�! 

 

மைனவி: 

பிற0? 

 

�லவ�: 

அரச� உ�ைன  சிைற�ப��திேன� எ�றா� 

ப�ைலேய ப�லா� ெம�றா� 

க�ணா� எ�ைன� தி�றா�! 

பிற0 சிாி�� நி�றா�! 



மைனவி: 

அரச� உ�கைளயா �ைட�தா�? 

 

�லவ�: 

இ�ைல சிைறயி� அைட�தா� 

எ� பசியி� எ:"ைப உைட�தா� 

பதினா� வைக� கறிேசா� பைட�தா� 

அ�ப வைகைய எ� வாயி� அைட�தா�! 

எ� அ ச" �ைட�தா� 

 

மைனவி: 

அ�ப4யா? 

 

�லவ�: 

இ�ப4ேய கழி'த� பக@ரB - ேநர" 

தீ�'த� நா: வார" 

 

மைனவி: 

பி��....? 

 

�லவ�: 

அரச� எ�ைன� க�டா� 

ேபாக விைட ேக(ேட� ஒ��� ெகா�டா�! 

ஆனா�, உடேன தி3"ப ேவ��" எ�� வி�டா�! 

 

மைனவி: 

ஐையேயா! ேகாலமி(ேட� ெம8கி 

எ�ெண> இ(� �8கி 

எ�ேமேல அ�� ஒ8கி 

த�கி இராவி4� எ�மன" ெக(� விடாதா அ8கி? 

 

பா�பா: 

அ�பா...! 

நீ�க ேபாகாவி(டா� த�பா? 



 

மைனவி: 

ேம:", வான�ைத +4யி3�கிற� ம�பா? 

வழியி� நைனவதி� தி� தி�பா! 

 

�லவ�: 

அட! /�பா 

சி� ன�பா! 

ஏ� 0�பா? 

இ�ேபா� ேபாக ேவ�4ய� க� 4�பா? 

 

0�ப�: 

ேபாகலா" வி4'தா�. 

 

�லவ�: 

அரச� க4'தா�? 

 

0�ப�: 

எ�க கா� ஒ4'தா� 

நா�க ம4'தா�! 

�4'தா� தாேன ஐயா? 

 

�லவ�: 

சாி ேபாவ� நாைள! 

ஏென�றா� வ3�தி� ெகாள� 1டா� ேதாைள! 

 

�லவ�: 

ஏ� அ8கிறா> பா�பா? 

ைகைய உ���வ� த�க� கா�பா? 

 

பா�பா: 

இ<வளB ெக(4யா ேபா�பா? 

ெபா�னா சி...! சி�ன� பிைள 



அ8கிறாேன ஏ�? 

 

ெபா�: 

��கனி5" ேத� 

அைதவி(� அவ�, மா� 

ேவ��ெம�� அ8கி� றா�! 

 

�லவ�: 

எ�ன அ� பா�, அ'த +ைல 

 

ெபா�: 

ஆ"! க�@ைழ�த மாைல! 

கழ)றி எறி'ேத� பைழய ேவைல 

 

�லவ�: 

ஏ� கண�க� பிைள 

அ'த� த�க�ெப(4யி� எ�ன ப8�? 

+�றாவ� L(��கார� 

இ3�கிறாேன வி8� 

அவ� ஆயிர" ெபா)கா/ 

கட� ேக(கிறாேன ெதாைல அ8� 

அ'த� க�வி� கழக�தி)0� 

ப�தாயிர" ெகா� ெதா8�! 

நாலாயிரமா ெசலB இ�ைறய ெபா8� 

1(� �8� 

விடாம� எ8�! 

கண�க�பிைள: 

 

ந" ஆ� 

ம'ைத மா� 

ெச�� கா� 

ேம>'� L� 

வ'� அட�க� ெகா(டைக ேபா� 

எ�றா� ந" ம�றா� 

 



�லவ�: 

ஓ! ந�ல ஏ) பா� 

ேம" பா� 

ெபற ஆவன ேத�! 

 

கண�க�பிைள: 

எ�ன பி) பா�? 

 

�லவ�: 

நாேடா�" ந" யாைன 

தி�;ம ெவ�ல� பாைன 

எ�தைன? அதேனா� ேச� ேதைன 

ேவைள�0 இ3 +(ைட அாிசி 

ைவ�க  ெசா� ஓ(� வாைன! 

 

கண�க�பிைள: 

அ� ெச�வ�தி� அமிKகி�ற� 

கவள�ைத உமிKகி�ற� 

 

�லவ�: 

ஏ�? அாிசி5ட� கல'த தவி(டாேலா? 

அ�ல� ெதவி(டாேலா? 

(04தா�கி வ3கி�றா�) 

 

04தா�கி: 

L(4� யா�? 

 

�லவ�: 

யா� நீ�? 

உைர� Q�! 

 

04தா�கி: 

ைகயி� ெகா4 தா�கி� 



தைலயி� �4 தா�கி 

இ'த� ப4 தா�கி 

வா8" ம�னேரா நீ�! 

 

�லவ�: 

நீ� யா� த4தா�கி? 

 

04தா�கி: 

ெதாியாதா நா�தா� 04தா�கி! 

 

�லவ�: 

எ�ன ேசதி? 

 

04தா�கி: 

உ� ெசா�தி� எ�ன மீதி? 

அதிேல பிாி��� ெகா� பாதி 

அ�தா� நீதி! 

 

�லவ�: 

நீ எ� அ�ப;�0� பிற'தாயா? 

 

04தா�கி: 

நா� ப�காளி எ�பைத மற'தாயா? 

 

�லவ�: 

அ<வளB நீ சிற'தாயா? 

 

04தா�கி: 

நீ உறைவ� �ற'தாயா? 

அ�ல� இ3�கிறாயா? இற'தாயா? 

 

�லவ�: 



ேபா ெவளிேய! 

 

04தா�கி: 

அட! எ� கிளிேய! 

க"ப� களிேய! 

கறியி� �ளிேய 

அட! அ ச� ெகாளிேய 

மான மி�ைலயா �ளிேய 

இ3'தா� பிாி உடைமைய! 

 

�லவ�: 

அடடா! விள�கி வி(டா� கடைமைய 

எ�னிட" கா(டாேதடா உ� மடைமைய! 

ஓ4 வி� ப�வா> 

 

04தா�கி: 

அட! ைபயேல! நீ ெக�வா> 

(இ3வ3�0" ச�ைட) 

 

�லவ�: 

இெத�ன எ� ைகேயா� வ'�வி(ட�! 

இவ� தா4யா? 

இ� இவ� �க +4யா? 

இவேனா� 1� தா4யா? 

(04தா�கிேய பா�4ய� எ�� அறி'�) 

 

அரச�: 

உ�க(0� ெதா�ைல விைள�க லாேன� 

த�க நிைல நல' தாேன? 

�லவ�: 

(பா(�) 

ெவ�"�) ைக5மாி தா�கிைள  ேசா�"எ� L(4�வ3" 

எ�"��0" ஆRபத மி�ைல ��னா எ�இ3� க@யா" 

0�"ைப� தவி��� 04தா�கிைய  ெச�� 14யபி� 



ெத�"�) ெகா�யாைன கவள� ெகாளாம� ெதவி(4யேத! 

 

அ�0" எ�ைன� கா�தீ�க 

இ�0" ெச�வ" ேச��தீ�க! 

 

பா�4ய�: 

�லவேர! ‘நாரா> நாரா>’ எ�ற 

அ�பா(��0 அளி�ேத� 

அ�தைன ெபா�ைனேய! 

இ�பா(��0 அளி�ேத� 

நா� எ�ைனேய! 

 

பாரதிதாச� அவ�களி� பாரதிதாச� அவ�களி� பாரதிதாச� அவ�களி� பாரதிதாச� அவ�களி� ‘‘‘‘ச�தி�த� �லவ�ச�தி�த� �லவ�ச�தி�த� �லவ�ச�தி�த� �லவ�’ ’ ’ ’ நாடக� �%�நாடக� �%�நாடக� �%�நாடக� �%�    

----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------    


