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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

இ% &!றா#(� தமி) ம�கைள� தீ� எ-�� வ�ைமயா� த� வசமா�கிய  த� 

எ-�தாள� ��ைம�பி�த�. ம�களி� நிைலைமைய  � ைவ�� அவ�களி� 

வா)�ைக நிைலைய1 ெசா��� வ(�ெத2��� கா3(ய  த! சி4கைத எ-�தாள� 

��ைம�பி�த�. இல�கிய� ம�க5�காக, ம�களி� ந�வா)6�காக எ�4 த�ன% 

தனியாக ஒ!ைற� பைனயாக நி�4 �ர� ெகா2�தவ� ��ைம�பி�த�. அவ�ைடய 

&�க8 பல ெவளிவ%�8ளன. இ�9� வரேவ#(யைவ:� அேநக�. 

 

இ� அவ� காலமாவத!�� பல வ�ட;க3�  � எ-த� ெப!ற�. ைக�பிரதிைய� 

பா����ெபா-� இ� சினிமா� கைத�காக எ-த� ெப!48ள ஒ�4 எ�4 ெதாிய 

வ�கிற�.  த�� <ல� கைதைய எ-திவி32� பி�ன� சினிமாவி! ேக!ற 

 ைறயி� கா3சி, கா3சியாக விாி6 ப2�தி எ-த� தி3டமி3(�%தா� எ�4� 

ெதாிகிற�. ஆனா� அவ� ேவ4 சில சினிமா� பட;க5�� வசன� எ-த ஒ��� 

ெகா#2 அ�  ய!சியி� இற;கியதினா>� பி�ன� உட� நல� ந�6!றதினா>� 

இ� <ல� கைத விாிவா�க�படா� இ�%� வி3ட�. அ%த <ல� கைததா� இ% 

&�� அ�ப(ேய தர�ப328ள�. தைல��� அவேர ெகா2��8ள தைல���தா�. 

 

அவ��ெகன அைம%�8ள தமி) நைடைய:�, ��த>�, கி#ட>�, ேக�:� 

நிைற%த ெசா!@3ட;கைள:� இ% &�  -�� காணலா�. வா��� வ��� எ�ற 

இ� தைல�ேப எ2�த எ2�பி� அத!�1 சா�றாக நி!கிறத�லவா? 
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 கண. இராமநாத�, 

 பதி�பாசிாிய�. 

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

வா
�� வ
��வா
�� வ
��வா
�� வ
��வா
�� வ
��    

 

(சர�வதி� தி�நா8. சகல ேலாக;க5� அறிவி� விள�கான வாணிைய� 

ெகா#டா2� ந�ல நா8.] 

A6லக�தி� 

 

ஒ� ப8ளி�@ட�. வாணியி� பட� மாைலயல; கார;க5ட� விள;�கிற�. 

உபா�தியாய� சர�வதி ய%தாதியி��%� ஒ� வி��த�ைத� பா( தீபாராதைன 

ெசBகிறா�. பிற� மாணவ�களிைட ெபாாி, கடைல வழ;�கிறா�. யாவ�� ேச�%� 

வாணியி� ேபாி�' ஒ� பா32� பா2கிறா�க8. 

 

* * * 

ஒ� தனைவசிய� D2 

 

தனைவசிய� எ-�� வாசைனய!ற ல3சாதிபதி. அவ�ைடய கைடயி� 

ேகாலாகலமாக சர�வதி Aைஜ நட�கிற�. 

 

ெவ8ளியி� ெசBத சர�வதி பட�, அதன(யி� ச%தன �, �;�ம � ெபா32� 

ெபா3டாக� கா3சி யளி��� க�லா� ெப3(, அத� ேபாி� ேபேர2� சி3ைட:� 

ம!4� கைட� கண��� ��தக;க5� ைவ�க�ப328ளன. 

 

ெச3(யா�: எ�ன அBயேர! Aேச ேநர� தவறி� ேபாயி2� ேபா���ேக. ேலனா 

எ;ேக... 

 

ெச3(யா� மக� : அ�ப1சி! என��� ெபாாி ..... 

 

ெச3(யா�.: சி�த இ�டா. அBயி� பா32� ப(� பா�......அ�பர� Fவ;  
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கா3(��32�ன அBயேர, வாயிெல�ன ெகா-�க3ைடயா? ேலனா எ;க�9 

ேக3டா�க.. 

 

(ேதாரண�ைத1 சாியாக� க3ட  ய>� கைட� கண��� பி8ைளயான அBய� 

பதறி� தி��பி..."ேலனா ஒ� வினா(யிேல வரதாக ெவளிேய வ#(ைய எ2��� 

கி32...") 

 

('ேலனா' எ� றவிலாஸ 8ள ெச3(யா� பிரேவச�.) 

 

ேல9 : ந�ப Aெசேல நி�9 ���டற�ேபா நீல�க�> விர�ேல ெகட�க 

ேவ#டாமா? அதா� ந�ம வ#(ைய எ2���கி32 ஓ(ேன�... நம�� அவ 

க�ைண வரI�னா, அாி1�வ(:�, �ளி�ெப��க  மாவ� அ�ேமேல ைவ�க 

ேவ#டாமா...எ�ன அBயேர! த32ேல எ�தைன ெபா3டண�?... 

 

அBய� : ஆயிர�ெத32 .... 

 

ேல9 : ஆயிர�ெத32� ெபாாி கடைல� ெபா3டணமா! உ��ப3டா�பிேலதா�. 

எ�ன ? உ;க�ப� D321 ெசா���9 நிைன1சி�கி3ைடயா? எ3ேட எ2�� 

கைட� பய>க5��� ெகா2��� ேபா32 மீதிைய வா;கின கைடயிேலேய... 

 

 த� ெச3(யா�: எ�ன ேலனா, Aைச ேநர�திேல ... அBய� ெமார1��கி3டா, ஆ� 

ப(�கிற� பா3ெட சீ�கீர� ஆக32� !... 

 

[கைட� கண��� பி8ைளயான அBJ� "மாணி�க Dணா எ�ற ஸ��கி�த 

�ேலாக�ைத� 

க�ண கKரமான �ர�� ஆர�பி�� தீபாராதைன ெசBகிறா�.] 

* *  

கவிஞ� D2 

 

@ட�தி� கிழ��� பா��த ஒ� பிைறயி� மMசளி� ெசB� ைவ�த சர�வதி 

தைல:8ள ��ப�. எதிாி� சில �வ(க8.  �� பர�பி:8ள இைலயி� சில 

�Nப;க8. தாமைர மல�க8... 
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�மா� ஐ�ப� வய�8ள வேயாதிக� ெதBவ�தி ன�கி� அம�%� தியான�தி�  

ஆ)%தி��கிறா�. அவ���� பி��ற� ஒ� வா�ப� ைக@�பி நி!கிறா�. மிக6� 

அழகான வ(வ�. ஆனா�  க�தி� கைளயி�ைல. க#களி� அறிவி� தீ3ச#ய� 

இ�ைல. 

 

கிழவ� : தாேய, ெதBவ;க5�� அ��ெபா�5� ெகா2��� தாமைர� கனேவ! 

உ�ைன� திாிகரண ��தியாக வா)ைவேய,திாியாக ஏ!றி, வண;கி வழிப3ேட�. 

A�வ விைன வச�தா� உ�ைன அIக ெவா3டாம� என� ெசய� பய� 

பிணி��வி3ட�. நாேனா ப3ட மர�.வாைழய( வாைழயாக எ� �2� ப�தி� தவ) 

நி�ன�8 எ� �ழ%ைத�காவ� கி32� என ந�பி ந�பி� பணி%ேத�. அவ9�� 

வா�ேக யி�லா� அவி%�வி3ட�. உ�ன�8 ெகா#2 காளேமக�, காளேமகமாக� 

கவி ெபாழியவி�ைலயா? ேபசாத �மர��பர� ேபசவி�ைலயா? இைமயவ�த� 

ெமள� இைணய(தா8 நி!க ஒQெவா� சமய�தி>� நி�4 விைளயா2� ைதயேல! 

என� மக9�� வா�ைக� ெகா2 அ�ல� எ� நா�ைக� ெக2..... 

 

(கிழவ� க#களி� தாைர தாைரயாக� க#ணீ� வழிய, தாமைர மல�கைள எ2�� 

அ�1சைன ெசBகிறா�.) 

 

இ�தைன ேநர� சிைலேபா� நி�ற ைபய� வாB திற%� ேப�வ�ேபா� 

அைச�கிறா�. மி�க�தி� �ர� ேபால ெவ4� ச�த;க8 ெவளி வர அவ9� 

�னி%� Aைவ எ2�கிறா�. 

 

கிழவ� தி��பி� க#கைள உ�3(� ப�திர� கா#பி�கிறா�. ைபய� அட;கி 

ஒ2;கி நி!கிறா�. 

 

கிழவ� மணிய(��� க!Aர� ஏ!றி, 'சகல கலாவ�� மாைல'யி��%� இர#2 

பா�ர;கைள1 ெசா�கிறா�. அ�ெபா-� உ3க3(��%� ஒ� கிழவி, அவ� 

மைனவி, @ட���� வ%� வண;�கிறா8. வா�ப9� வி-%� ��பி2கிறா�. 

கிழவாி� இனிைமயான �ர� ஒ���� ெகா#(��கிற�. 

* * * 
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ஒ� ந��தன ம#டப� 

 

ம�தியி� கிழ��� பா���, ஏ2 அல�%த தாமைர யி� அம�%� Dைண வாசி��� 

பாவைனயி� பளி;கி� ெச��க�ப3ட வாணியி� உ�வ�, மல�களா� அல; 

காி�க�ப328ள�. 

 

ம#டப�தி� ைமய�தி� சரவிள��� ேகா�த� ேபால ைகயி� விள�ேக%திய 

:வதிக8 இ� வாிைசயாக நி�4 வாணியி� �க) பா2கிறா�க8. பா(�ெகா#ேட 

நா3(யமா2கிறா�க8. 

 

நா3(ய�தி� சத;ைக ஒ� ம32� ேக3கிற�. வாணியி� உ�வ1 சிைலயி� ம;கிய 

Dைணயி� நாத� ேக3ப�ேபால ஒ� பிரைம. 

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

2222    

பிர�ம ேலாக�தி�பிர�ம ேலாக�தி�பிர�ம ேலாக�தி�பிர�ம ேலாக�தி�    

 

பளி;�1 சிைல ெம�வாக� கைர%� அதி��%� ெவ8ைள�பளி;� ஆசன�தி�மீ� 

அம�%த சர�வதியி� உ�வ� ெதளிவாகிற�. அவ8 ைகயி� Dைண ஏ%தி வாசி��� 

ெகா#(��கிறா8. அவ8 அம�%�8ள ெகா> ம#டப�, மகா கவியி� மன�ேபா� 

Fய ெவ# வ#ண�...... அ4ப��நா�� கைலக5� அ;� அவள� ெகா> 

ம#டப�தி� பாிமளி�கி�றன. ெவ8ைள ஆைடகளணி%த பணி�ெப#க8 பல� 

ெகா> ம#டப�தி� அணிகலனாக விள;�கி�றன�. 

* * * 

 

பிரம� நிNைடயி� அம�%தி��கிறா�. Dைணயி� நாத� ேக32� க#கைள 

விழி�� எ-%� நி!கிறா�. ெம�வாக நட%� பிரமேதவ� ேதவியி� ெகா> ம#ட 

ப�ைத1 �!4 !4� கவனி�கிறா�.  க�தி� தி��தி :� ��னைக:� 

அ���கி�றன. 

 

பிரம� : இ�4 உ� ெகா>ம#டப� எ�ப( யி�� கிற� ெதாி:மா? க# ெதா3ட 

இடெம�லா� மன� �ளி�� கா3சி! ல3�மிகரமான ப�ைம, அழ� ... 
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[சர�வதியி� ைகயி��%த Dைணயி� நாத� நி!கிற�. 

அவ8  க� வா2கிற�. எ-%� நி!கிறா8 ......] 

 

பிரமேதவ� (தி2�கி32): எ�ன ?...... 

 

சர�வதி : இ�4 எ�9ைடய தின� எ�4 ெப�மித� ெகா#(�%ேத�, 

இ�4�,என�� எ�4 ஒ��க� ப3ட இ%த ஒ� நாளி>�... 

 

பிரமேதவ� : இ%த ஒ� நாளி� உன�ெக�ன��ைற?..... 

 

சர�வதி: என��� �ைற ஒ�4மி�ைல எ�4தா� இ%த� கண� வைர 

நிைன�தி�%ேத�. எ�ப( இ�% தா>� இ�ைற���@ட உ;க8 தாயா�தாேன 

உ;க 5��� ெபாிதாக�ப2கிற�...? 

 

பிரமேதவ� : இெத�ன விக�பமாக� ப2கிற� உன��? சகல 

ெசௗபா�கிய;க5��� தாB அவ8தாேன? ேம>�... 

 

சர�வதி: உ;க8 சி�N(��� ெபா�8 ெகா2��� ேவத�ைத� தா;க8 

உபேதசி�க� த;க8 நாவி� அம�%� உைழ�த உைழ�பி!�� பல� இ�. 

 

பிரமேதவ�: இ� எ�ன ேவ(�ைகயாக இ��கிற�. நா� எ�ன அதிசயமாக 

உ�ைன� �ைற��1 ெசா�� வி3ேட�? உலக�தி� க#I� மன � கவ�%த 

எைத:� லSமிகரமாக� ெத�ப2கிற� எ�4 ெசா�வ�தாேன இய��. 

 

சர�வதி : இ� Aேலாகம�ல. பிர�மேலாக�. அத� இய�� இ;� எ�ப(� 

ெபா�%��? 

மனித வ�ச� க!பேகா( கால� தவமி�%�தா� என� ப�தைன� ெப4கிற�.உ;க8 

அ�ைனயி� அ�8 ெப!றவ�க8 �!றீச� ேபால� ேதா�4வ�� ம(வ�� தா;க8 

அறியாதத�லேவ. 

 

பிரம� : உ�9ைடய ப�த� அA�வ� பிறவி.ஆனா�.... 
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சர�வதி : ஆனாலாவ�, கீனாலாவ�, உ;க5�� உ;க8 தாயா�தா� ெபாி�. 

அ�ப(1 ெசா��வி32� ேபா; கேள�. அ�மாைவ� பிரமாதமாக நிைன��� 

ெகா#2 ஆ!ற;கைரயிேல ஒ� பி8ைள ேபாயி�� கிற�. ெதBவ;க5��� 

பிற��� �ழ%ைதக5�ேக இ%த மாதிாி.... 

 

பிரம� : (காைத� ெபா�தி� ெகா#2) எ�ன ேப1�� ேப�கிறாB, உ� 

வா�கி��%�, ேவத� ெசா�ன உ� வா�கி��%� இ�ப( வரலாமா? 

 

சர�வதி: எ� வா��� ெதவி3டாத ெதBவ கீதமாக6� இ����. ச;கர<��தியி� 

ெந!றி�க# ேபால6� �2�. எ�ைன நீ;க8, ெதா3டா� உதி�� இத) அல�%த 

தாமைர மல� எ�4 நிைன���ெகா8ள ேவ#டா�. 

 

பிரம� : உன� தி�நாளிேலேய உ� மன� ேகாணலாமா? உலக� எ�ன 

நிைன���? அச2 அச2 ...." 

 

சர�வதி. ேவத� ெசா�னவ5�� அச32� ப3ட�. பிர�மேலாகேம இ�ப( 

இ�%தா�... 

 

[ெவளியி� Dணாகான� ேக3கிற�. நாரத� உ8ேள சிாி�த  க��ட� பிரேவசி� 

கிறா�. இ�வைர:� வண;கிவி32] 

 

நாரத� : பிர�மேலாக���� எ�ன �ைற1ச�? அ�6� த;க8 தி�நா8 க#I�, 

மன � �ளி��ப( லSமி கரமாக இ��கிற�... 

 

சர�வதி : லSமிகரமாக இ��கிற�! ஏ� சர�வதிகர மாக இ��கிற� எ�4 

ெசா�ல�@டாேதா? 

 

நாரத�: ெசா�னா� எ�ன! ேபஷாB ெசா��வி32 ேபாகிற�, ஆனா� 

ேக3பவ�க5���தா� நா� இ�ன� ெசா�கிேறா� எ�4 �ாியா�. 

 

சர�வதி: எ� வா��� �ாியா�! அேட நாரதா, யாாிட� ேப�கிேறா� எ�பைத  
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நிைன��� ேப�. 

 

நாரத�: (பய%த�ேபா� பாவைன ெசB�) ேதவி. நா� யாாிட� ேப�கிேற� எ�பைத 

Uண � மற�ேபனா? ேலாக இய�ைப ஒ3( நா� ெசா�ல வ%ேத�. உலக�தி� 

ம;களகரமான எைத:� அ�ப(�தா� �றி�பி2கிறா�க8. 

 

சர�வதி : உலக���� உ#ைமயறிய ச�தி உ#டா? ஏ�, சி�N(யி� நா(யான 

பிரமேதவ����. உன� �ேம ெதாியா� ேபா��ேபா� பிற����� சா6��� 

ம�தியி� ஊசலா2� மனித�க8 பிரமாதமா? ச�திைய நி$பி�கிேற�. க�வியி� 

வாசைன ச!4ேம இ�லாத ஒ�வ9�� வரமளி�� அவ� வா)வி� �க� 

ெப4கிறா� எ�பைத நி$பி�கிேற�. அ�ெபா-� ெதாிகிற� உ;க8 அச32�தன� 

எ�ம32� எ�ப�. 

 

நாரத� : தா;க8 நிைன�தா� நட�காத� உ#டா? க#ணா� க#ட பிற� 

என���, ஏ� பிரம ேதவ���ேம இ%த1 ச%ேதக� அ(ப32வி2�. த;க8 ச�தி�� 

எ�ைல:#டா? 

 

சர�வதி : எ� ச�தி�� உலக� எ�தைன கடைம�ப3(��கிற� எ�பைத 

நி$பி�கிேற�. 

 

(நாரத� வண;கிவி32 ெவளிேய ெச�கிறா�. Dைணயி� நாத� ஒ��கிற�.) 

* * * 

 

கா3சி மைற%� பரமபத�தி� உ�வாகிற� 

 

ஆதிேசஷ� மீ� அறி�யிலம�%த, மகாவிNI பாத�த�கி� மகாலSமி அம�%� 

கா�கைள வ�(� ெகா#(��கிறா8. ம#டப�தி� நி�திய ஆசிக8 எ�ெப�மா� 

நிைன6� தா9மாக நி!கி�றன�. Dைணயி� நாத� ேக3கி�ற�. நாரத� உ8ேள 

பிரேவசி� கிறா�; வண;�கிறா�. 

 

மகாலSமி : நாரதனா! வா, நீேயா திாிேலாக சMசாாி, உ�னிட� ேக3டா�தா�  
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அன%தேகா( ஜீவராசிகளி� ெசௗ�கிய � ெசௗபா�கிய � ெதாியவ��. உன� 

சMசார�தி� எ�ன க#டாB...?. 

 

(மகா விNI அறி�யி�>� ��னைக கா32கிறா�.) 

 

நாரத�: ேதவி, நா� திாி�வன;கைள:� �!றி� திாி%� பா���வி32�தா� 

வ�கிேற�. அன%தேகா( ஜீவ ராசிகைள:�, ேதவ�, யU�,கி�னர�, கி���ட� 

இ�தி யாதி ேதவகண;கைள:� ேநாி� க#2வி32�தா� வ�கிேற�. எ;�� 

த;கள� ம;களகரமான க�ைண ெவ8ள� ெப��ெக2�� ஓ2கிற�. 

எ�ேலா�ைடய மன � எ�லா இட � சர�வதிகரமாக இ��கிற� ! 

 

லSமி: எ�ன நாரதா, நீ ெசா�>வ� �ாியவி�ைலேய ! எ� க�ைண எ�கிறாB, 

சர�வதிகரமாக இ��கிற� எ�கிறாB? எைத நிைன���ெகா#2 எைத1 

ெசா�கிறாB? 

 

நாரத� : தாேய, ேவத� ெசா��யவ8 வா��� �ாிய வி�ைல எ�4 ெசா�லலாமா? 

ெசா��� ெதBவ� ெசா� வைத� �ாியவி�ைல எ�4 தா;க8... 

 

லSமி : என� க�ைணயா� ெசௗபா�கிய����� சர�வதி��� எ�னடா 

ச�ப%த�... 

 

நாரத�: ேதவி, நா� இ�4 பிர�ம ேலாக�தி!�1 ெச� றி�%ேத�. வா�கி� 

அ�ைனயி� தி�நா8 அ�லவா? அவைள� தாிசி�க1 ெச�ேற�. அ;� ெச�ற 

இட� தி� ம;களகரமான காாிய;கைள சர�வதிகரமான� எ�4 ெசா�வ�தா� 

சாிெய�பைத� தாமைரயி� எழிலான அ�ைனயிட� க!ேற�. 

 

லSமி : அவ8 எ�ன ெசா�னா8? 

 

நாரத�: வா)வி� ெசௗ�கியமாக இ��பத!�� தன� க�ைணதா� அவசியெம�4�, 

த;க5ைடய ச�தி�� ேமலான� அ� எ�பைத நி$பி�க� ேபாவதாக6� 

ெசா�னா8... 
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லSமி: எ�ன பா��தீ�களா? த;க8 மக� �2�ப� நட��கிற ச�பிரம�ைத. 

ெகா#டவ� இட� ெகா2�தா� �2�ப� @�தா(� கைதயாக�தா�. ேபா��. 

உ;க8 ம�மக8 ேபா2கிற உ�தர6கைள, ேபா2கிற ப%தய;கைள� பா��தீ�களா? 

 

மகா விNI: (க#கைள� திற%�  ழ; ைகைய ஊ�றி யம�%� கடகடெவ�4 

சிாி�கிறா�) எ�ன ெசா�னாB, லSமி? 

 

-லSமி : நா� ெசா�வ� உ;க8 காதி� ஏ� வி-கிற�? உ;க8 ம�மக8 நாேன 

அவசியமி�ைல எ�4 நிைன�� வி3டாேள. அ� உ;க5��� ெதாி:மா? 

 

மகா’விNI : வா)விேல உ� க�ைண, பசிைய� ேபா���; �க�ைத� த��. அவ8 

அ�8, வா)ைவ� த��; வா)6��� ெபா�ைள� த��; வா)வி!�1 ச%�N( ைய� 

த��; இ�ப( அவ8 நிைன�பதி� எ�ன தவ4 ? 

 

லSமி: நீ;க5� அவ8 க3சியி� ேச�%� ெகா#W�களா? ேவத�தி� 

ஒளி%�ெகா#2, உ;கைள� �க)% தா� நீ;க8 எ�ன ெசBD�க8!எ�ன நாரதா, 

அவ8 நி$பி�க� ேபாகிறாளா���.உ�! 

 

நாரத� : ஏ� த;க8 க3சி சாிெய�றா�, தா;க5� அைத நி$பி�ப� எளி�தாேன? 

 

லSமி : எ� க3சியி� சாி த���ப!றி உன�� எத!�1 ச%ேதக�? என� அ�ளா� 

�க�ப2கிறவ�க8 அன% த�. இ�%தா>� அவள� க3சி சாி இ�ைல எ�பைத நா� 

நி$பி�கிேற�. 

 

நாரத�: ேதவியா� நிைன�தா� நட�காத காாிய #டா? 

--------------------- 
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3333    

 

ந2�பக� -- கவிஞனி���� Dதி. ஊைம1 சி4வ� தி#ைணயிலம�%� 

சா�கைட��8 @ழா;க!கைள வி3ெடறி%� ஒQெவா�4� வி-%� '2ள�' எ�ற 

ச�த��ட� மைறவைத� பா��� மகி)%� ெகா#(��கிறா�. 

 

அ�ெபா-� ச!4 Fர�தி� இ� பி1ைச�கார�க8 பசியா� ேசா�%� த8ளா(� 

பி1ைசெய2�� வ� கிறா�க8. அதி� ஒ�4 ஆ#; ம!ற� ெப#. பி1ைச� 

கார9�� வய� �மா� 40 அ�ல� 45. Uவர� காணாத  க�. எ#ெணB காணாத 

தைல. உட�ெப�லா� கா32� கிழிச� உைட. அவ9�� ஒ� வியாதி.  க�ைத ஒ� 

ப�க� வினா(�ெகா� தர� ெவ3(யி-�ப�, க#ண(�ப� மாதிாி இ����. 

ைகயி� தி�ேவா2, ேதாளி� <3ைட.  பி1ைச�காாி�� வய� 16 -�� ேம� இரா�. 

பிரமாத மான அழகி. வாாி ஒ-;� ப2�தாத @%த>� அவ5�� ஒ� ேசாைபைய� 

ெகா2�கிற�. ேதாளிேல <3ைட. ைகயிேல தகர ட�பா. விர�� உ8ள க#ணா( 

ேமாதிர�ைத� த3(� தாள���� இைசய� பா(� பி1ைச ெய2�கிறா8. 

 

கவிஞ� D32�� எதி�1 சரக�தி� இQவி� பி1 ைச�கார�க5� �ர� எ-�பி� 

பி1ைச ேக3கிறா�க8. பி1ைச�கார� ெப# 'பசியா வர� அ�8வாB  �கா' எ�ற 

க���8ள பா3ைட இர#ட( பா2கிறா8. ''அ�பா?நா�� இ-���, க#I 

����, பாட  (ய�ேல...நீ ெகாMச�..." 

 

பி1ைச�கார�: பாட  (ய�ைல�9 ெசா�னா ப(யள� பா;களா? பசி��� 

பதறி�தாேன பா2ேரா�. அ�மா, தாேய, அகிலா#ேட1வாி, அ�ன தாதா! இ%த 

ஏைழ ஜீவ�க5��� பி(ய �' ேபாட�மா. ஓ2கிற சீவைன ஓடாெம� த2�கிற 

�#ணிய� அ�மா தாேய... மகாெலSமி... 

 

(எதி�1 சரக�� D32 வாச� திற�கவி�ைல. ெப# ைகயி>8ள தகர ட�பாவி� 

தாள� த32கிறா8. கிழவ� ைக�த(ைய நைடயி� த32கிறா�.) 

 

பி1ைச�கார� : படபட��� ெவBயி�ேல ப(யள��� பகவாேன, பி(ய � 

ேபா2;க தாேய மகாெல3�மி! அ�ன% த#ணி க#2 ஆ4 நாளா1�! கவளMேசா4  
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ேபாட�மா... 

 

பி1ைச�காாி: அ�மா தாேய! 

. 

(அவ5�� ேம>� ேபச  (யாம� த8ளா(� தி#ைணயி� சாBகிறா8. கிழவ� ஓ( 

ெந�;கி, அவைள� கீேழ விழெவா3டாம� ைகயி� தா;கி, தைரயி� உ3கார 

ைவ�கிறா�...) 

 

தி#ைணயி��%த சி4வ� அவ�க8 பா2வைத:� சாBவைத:� கவனி�கிறா�. 

 

அ1சமய� உ8ளி�%� அவ9ைடய தாயா� வ%� வாச�� எ1சி� இைலகைள 

எறி%�வி32 ெசா�� த#ணீைர வி32� ைகக-வியப( உ8ேள ேபாகிறா8. 

 

எதி�1 சரக�தி� நி�ற பி1ைச�கார� வி-%த எ1சி� இைலகைள� க#2 ஓ3டமாக 

ஓ( வ�கிறா�. 

 

அவைன  %தி�ெகா#2 ஒ� நாB ஒ�4 இைலகைள  க�ைத� ெகா#2 நிமி��தி 

வாB ைவ�கிற�. 

 

ஓ(வ%த பி1ைச�கார� �னி%� ஒ� க�ைல எ2��, நாசமா� ேபார நாேய, அ���� 

ப;��� வாாியா" எ�4 க#கைள� ேகாணி�ெகா#2 எறிகிறா�. நாB பதறி� 

ேபாB இைலைய இ-���ெகா#2 ஓட  ய>கிற�. இைல சா�கைடயி� வி-%� 

மைறகிற�. 

 

ஆ�திர� மிMசிய பி1ைச�கார� �னி%� ம!ெறா� க�ைல ெய2�� 

Dச�ேபாகிறா�. அ�ெபா-� அவைன� ெதாட�%� த8ளா( நட%� வ%த 

பி1ைச�காாி அவ� ைககைள� பி(��� த2�கிறா8. 

 

பி1ைச�காாி: அைத நாம க�லாேல அ(1சா. விதி ந�ெம பசியாேல அ(�கிற� 

நி�9 ேபா6மா ! 

பி1ைச�கார�: ேபா�ேம, நீ எ�ேபா� பா�தா>� இ�ப(�தா�. 

 

(ேகாப�தா�  க� ெவ3( ெவ3( இ-�கிற�.) 
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இைத� பா��த தி#ைணயி��%த வா�ப� இவ�கைள� பா���, "வாவா. உ8ேள 

ெச�4 வ�கிேற� '' எ�ப�ேபால� ைககளா� ைசைக ெசB� வி32, உ8ேள 

ேபாகிறா�. நிைறய� பழ�, ேத;காB ெபாாிகடைல, வைட, அ�ப�, விAதி �;�ம� 

உ8ள இைலைய� ெகா#2 வ%� பி1ைச�காாி ைகயி� ெகா2�� வி321 

சிாி���ெகா#2 நி!கிறா�. 

 

"Aைஜ ைநேவ�ய;கைள எ;கடா ெகா#2 ஓ2கிறாB?" எ�ற தாயி� �ர� 

ேக3கிற�. 

 

வா�ப� தி��பி நி�4 ஊைம பாைஷயி� மி�க� ேபால� க�தி ஏேதா ைசைக 

ெசBகிறா�. 

 

பி1ைச�காாி: ஊைம; மன� நிைற%தவ�க5�� வாB� A3டா! D2 நிெரMச 

மகராசிக8 ைக��� A32� ேபா3(ேய. இ� எ�ன பாவ� ப#ணி1�... விதி... விதி. 

 

பசியா வர� அ�8வாB' என� பா2கிறா8. 

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

4444    

 

ந3ட ந2நிசி. கவிராய� D32�@ட�. பிைறயி� உ8ள சர�வதி ��ப�தி�மீ� 

ம;கிய ���விள�கி� ஒளி. எதிாி� வா�ப� உ3கா�%� ைகயி� ஏ2 பி(�� ஏேதா 

வாசி�ப�ேபால ஊ�றி� கவனி�கிறா�. Fர� தி� உ8ள ேகாவி�� நைடெப4� 

அ��தசாம Aைஜயி� மணி1 ச�த�. 

 

 � க3(� கிழவ� ப2��� F;�கிறா�. பி� க3(� தைல�� ஒ� மைணைய 

அ#ைட� ெகா2�� இவன� தாயா� F;�கிறா8. F�க�தி� அவ5�� ஒ� 

ெப�<1� வ�கிற�. 

 

விள�ெகதிாி��%த வா�ப� யா�� பா��கிறா�களா எ�4 �!4 !4� 

பா��கிறா�. சாியாக உ3கா�வ� ேபால� கா�கைள இ4க மட�கி�ெகா#2 

நிமி�%� உ3கா�கிறா�.ைகயி��%த ஏ3ைட1 சாியாக� பி(� ��ெகா#2,  
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ப(�க� ேபாகிறவ�ேபால  க�ைத1 �ளி�� வி32� கவனி�கிறா�. 

 

ெம�வாB  ன�கிற அவ9ைடய மி�க� �ர� ேலசாக� ேக3கிற�. �NபாMச� 

ெசBவ�ேபால விர� களா� எதிாி��%த தைரைய�ெதா32, பிைறைய ேநா�கி 

வி3ெடறிகிறா�. �ர� ப(�ப(யாக உய�கிற�. மி�க� �ர� உ1ச�தாயியி� 

எ32�ெபா-� தாள�க3(� அட;கி இைச��� ெபா�%திய�ேபால அைமகிற�. 

 

த�9ைடய �ரைல� க#ேட பய%தவ� ேபால1 �!4 !4� கவனி�கிறா�. 

 

ம4ப(:� வாB ெம�வாக  ன�கிற�. எ;ேகா ெவளியி� மணி:� ேசக#(:� 

கல%� அ��த ஜாம Aஜா கால�ைத, தீபாராதைன ேநர�ைத� �றி�கிற�. 

 

ஏ3(ேல ம;கிய எ-���களாக� ெதாி%த வாி வ(வ;க8 ெம�வாக� த;க 

எ-���க8 மாதிாி மி�9 கி�றன. ஏ3(ேல ெம�வாக ஒ� பி�ப� ெதாிகிற�. 

தாி�திர நிைலயி� இ�லாம� சா%தமாக6� ��சிாி� �ட9� ேதா�4� 

பி1ைச�காாியி� உ�வ�. Uண� ���8 அ� மைற%� சர�வதி ேதவியி� 

உ�வ� ெதாிகிற�. 

 

வா�ப� க#களி� ஒ� மா4த�.  க�தி� ஒ� பிரகாச�, மல�1சி. ஊைமயனாக 

இ�%தேபா� அைட%த நிைல மாறி  க�தி� ேதஜ� ெதாிகிற�. வாB வி32� 

ேப�கிறா�, பா2கிறா�. 

 

வா�ப� : அ�மா! அ�மா! அ�மா! 

 

அ�மா அ�மா எ�ற பத� இைசயி� ெபா�%தி வ�கிற�. ைகயி� உ8ள ஏ3(� 

அ�மா எ�4 ஆர� பி��� பாட�� வாிகைள� பிறவி1 ெச�வ� ெப!றவ� ேபால 

அனாயாஸமாக� பா2கிறா�. 

 

பி� க3(>8ள தாB தி2�கி32 எ-%தி��கிறா8. 

 

கிழவி: ெசா�பனமா! எ� �ழ%ைதயி� �ர� மாதிாி இ��கிறேத! அ%த� @ட�தி� 

ேக3கிற�... 
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கிழவி வாாி1 ��3(�ெகா#2 எ-%� வ�கிறா8. 

 

அேத சமய�தி� கிழவ� தி2�கி32 எ-%� உ3கா�கிறா�. 

 

கிழவ�: @ட�தி� யார�? எ�ன இ%த ேநர�தி�?... எ-%� விைர%� வ�கிறா�. 

 

கிழவ�� கிழவி:� எதி� எதி� வாச!ப(யி� நி�4 வா�ப� த�ைன மற%� 

பா2வைத� பா��கிறா�க8 

 

கிழவ� ஓ(ேய வ%� பிைறயி�  �� சாNடா;க மாக வி-%� உண�1சி மி�%த 

�ர�� சர�வதிைய அMச� ெசBகிறா�. 

 

கிழவி ஓ(ேய வ%� மகைன� க3(� ெகா8கிறா8. 

 

கிழவ� : தாமைரயி� தாேய! வா�கி� தாேய! வா�கி� ப�தினிேய, உ�ைன 

வண;�ேவனா? வா)��ேவனா! ஆ(� பா( அMச� ெசBேவனா? வற#2 ேபான 

வா)விேல க!பக நிழைல வ�வி�த ெதBவேம, உ�ன�8 கிைட�த பி� ஊ� பார�, 

உட! ெபாதி எ�ற நிைன6 அக�4 உட� எலா� நாவாB கால � கண��� நீ�த 

நிைலயிேல ச�வசதா உ�ைனேய வ-�த வி���கிேற�. வா�க�ளிய க� கால 

ெதBவேம, எ� வா)விேல விள�ேக!றிய எ%திைழேய ! 

 

கிழவ� ஒ� பா32� பா2கிறா�. 

 

கிழவி : (வா�பன�  க�ைத� தடவியப(] அ�மா�9 ெசா�>! 

 

வா�ப� : அ�மா?... 

 

கிழவி : அ�பா�9 ெசா�>! 

 

வா�ப� : அ�பா!... 

 

கிழவ� : அகில�ைதேய வா�கா� அள�க அவ8 அ�8 ெப!றவ� அ�மா, அ�பா  
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எ�4 ம32மா ெசா�ல� ேபாகிறா�! அவ� இனிேம�, தி�வி�ரம� பாத�தா� 

அள%த உலைக வா�கா� அள�பா�. கனைவ நனவா��வா�. நனைவ 

நிைலயா��வா�. அவ� இனி ந� ைடய மக� அ�ல. வா�க�ளிய வாணியி� 

�த�வ�. அ�பா. இனிேம� நீ உ� ெபயைர வாணி ��ர� எ�4 ைவ���ெகா8. 

 

வா�ப� : த;க8 ெசா� என�� உ�தர6. 

 

கிழவ� : அதி��க32�. நா� ெந2;காலமாக ஒ� விரத� A#(��கிேற�. 

இ�தைன கால� எQவள6தா� சMசலமைட%தா>� எ� மன� ம32� உன� �ைற 

அக>� எ�4 ெசா���ெகா#ேட வ%த�. உன�� எ%த� கண�தி� வா�� 

வ�கிறேதா அ1சமய�திேல D3ைட வி32� �ற�ப32� தீ��த யா�திைர ெசB� 

தி���வ� எ�4 ைவரா�கிய� ெகா#(�%ேத�. அைத நட�த� ேபாகிேற�. 

 

கிழவி : இ%த� த8ளாத வயசிலா ! 

 

கிழவ�: (சிாி�தப() த85கிறவிதி த8ளி� ெகா#2 ேபாகிறேபா� த8ளாத 

வயதாவ� த85கிற வயதா வ�. வாணி��ர� இ����ேபா�, உன��� �ைற 

எ�ன? அ�பா, உன�� நா� ��திெசா�வ� ெபா�% தா�. கிழவ9ைடய 

வா�ச�ய�. வா�ைக� திாியாக அைம�� அ�� விள�ேக!4. இ�32��� ெபாB 

ைம��� பணியாேத. வா�கி� ெச���� ெகா8ளாேத. நா� வ�கிேற�. 

 

கிழவி : இ�3(ேல �ற�ப2கிறீ�கேள!..: 

 

வா�ப�: அவ� மனதி� இ�3(�ைல...அ�மா வா! 

 

கிழவி : (அ�� த��ப) அ�மா�9 ெசா�>! 

வா�ப�: (��சிாி��ட�) அ�மா!... 

* * * 

விலாச�ாி அர#மைன 

 

விலாச�ாி அர#மைன1 சயன ��ஹ�! மMச�தி!� எதிேர அைறயி� ைமய�தி� 

அ�ன விள�� ஒ�4 எாிகிற�. ந2நிசி. மMச�தி� ேவ%த� Dரபரா�ரம� 

உற;�கிறா�. வய� எ-ப��� ேம� இ����. கா2 வா, வா என அைழ��� 

உட� க32. 
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உற�க�தி� அவ�, "அ�மா" என ஏ;�கிறா�. ம4ப(:� நிதானமான <1�. 

 

விள��� பிரகாசமாக1 �ட� வி2கிற�. கத6 திறவாமேல லSமி ேதவி வ�கிறா8. 

மMச� ேநா�கி� ைகைய நீ32கிறா8. ம�ன� தி2�கி32 எ-%� உ3 கா�கிறா�. 

 

ம�ன� : ெப#! யார�மா? கத6 சா�தி இ��கிற�, எ�ப( வ%தாB?... 

 

லSமி : (��சிாி��ட�) எ�ைன� ெதாியவி�ைலயா? உ� ேதஜYேல எ�ைன 

ெசௗபா�யலSமி எ�பா�க8. உ� ேதாளிேல DரலSமி எ�பா�க8. உன� 

ைககளிேல தன - தான லSமி எ�பா�க8. 

 

ம�ன�: (வி-%� வண;கி) ேதவி! �ல� வைல�ப3ட வ9�� உ#ைம 

�லனா�மா? நனவிேல ேதா�றிய நலேம! எ� வா)வி� பலைன இ�4 

அைட%ேத�. 

 

லSமி : உன�ேகா <�� மி�%�வி3ட�. உ�ைன சா%த லSமி அைழ�கிறா8. 

தீ��த யா�திைரயி� எ�ைல யிேல அவைள� கா#பாB. ராZய� எ�னவா�ேமா 

எ�4 ம�காேத; அேதா அ%த நிைல� க#ணா(ைய� பா�! 

 

(நிைல� க#ணா(யிேல அ%த� பி1ைச�காரனி� உ�வ� ெதாிகிற�.) 

 

லNமி : நாைள�� உதயகால�தி� உன� ம%திாி பிரதானிக5ட� கிழ���ேகா3ைட 

வாச>��� ேபா அவைன1 ச%தி�பாB. ராஜ மாியாைத ெகா2�� அவனிட� 

அ;ேகேய ராZய பார�ைத ஒ�பைட�� வி32� �ற�ப2. 

 

ம�ன� : உ� ஆ�ைஞ எ� கடைம. 

 

லSமியி� உ�வ� மைறகிற�. உற�க� கைல%த ம�ன� அைறயி�  �9� 

பி�9மாக நட�கிறா�. ஏேதா தீ�மானி�தவ�ேபால மணிய(�கிறா�. 

-------------------- 
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5555    

 

காைல ேநர� (;(; எ�ற மணிேயாைச:ட� அைச%� ெச�>� ப3ட�� யாைன. 

அைத� ெதாட�%� உ�விய வாேள%தி1 ெச�>� Dர�க8. 

 

 

ச!4 இைடவி32, ெவ85ைடயி� ராஜ சி�ன;க ளி�றி Dரபரா�ரம� நட%� 

ெச�கிறா�. அவைன� ெதாட�%� அைம1ச�, ேசனாதிபதி, ஆ�தான அ�1சக� 

ஆகிேயா� வ�கிறா�க8. 

 

அவ�க5��� பி��ற� பிரதானிக8, பணியா3க8 யாவ�� வ�கிறா�க8. பி��ற� 

ஒ� ப�ல��� கா�யாக வ�கிற�. 

 

ஊ�வல� கிழ�� ராஜDதி வழியாக நகர�தி� ெவளி வாசைல ேநா�கி1 ெச�கிற�. 

 

வழியி� ஒ�வ� : (ரகசியமாக� ப�க�தி� நி�றவனிட�) மகாராசா கா�நைடயா 

எ;ேக ேபாரா�? 

 

ப�க�தி���பவ�: யா� க#டா! அ6;க அ6;க அதி�Nட�. ராசா நைடயா நட�க 

யா�  க�திேல  ளி1சாேரா? 

 

 த� மனித� : நா � @ட� ேபாB� பா��ேபா�. 

* * * 

 

�(ைச 

 

�(ைச��8 பி1ைச1காாி ஒ� <3ைடைய� தைல�� அைண ெகா2��� 

ப2�தி��கிறா8. 

 

பி1ைச�கார� அதிகாைலயானதா� தன� ேதாளி� தி�ேவா3ைட:� எ2��� 

<3ைடைய:� ைகயி� ெகா#2 �ற�பட� தயாராகிறா�. 
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பி1ைச�கார� : எ�ன�ேம இ�ன% F;கி�கி32, ெவயி� எ-கிற %தி 

ெபாற��3டா�தாேன, காயிர வயி����� கMசி ஊ�தலா�. எ%திாி! உ�! 

 

பி1ைச�காாி: அ�பா, ேமெல�லா� அ(1��ேபா3டா� �ேல வ����. தைல F�க 

 (யேல. எ�னா� எ%திாி1� ஒ� அ(@ட எ2�� ைவ�க  (யா�. நீ;க மா�திர� 

ேபாயி32 வ%தி�;கேள�. 

 

பி1ைச�கார�: (தி2�கி32) எ�ன காB1சலா! (ெந!றி ைய� ெதா32� பா��கிறா�) 

ெகாதி��ேத! நா> நாளா வ64 காM�தி�ேல? அதா� ேம> கா:� பய�படாேத, 

ெந�தியிேல இ%த ஈர� �ணிைய நைன1 ��ேபா2, (கிழி%த �ணி ஒ�ைற நைன�� 

அவள� ெந!றியி� ேபா2கிறா�) அ�ப நா� வேர�. எ%திாி1� நடமாடாேத ! 

 

பி1ைச�காாி: அ�பா,  �கா�9 ெநன1�  %திைய விாி:;க! தி�மா�ம�கா�9 

நின1� தி�ேவா3ைட நீ32;க. கா:�#I க#I ம#I ெதாியாெம எ1சிெய 

கி1சிெய எ2�தாராதி;க ! 

 

பி1ைச�கார�: வயி4 காயிர�ப எ1சியாவ� பி1ைச யாவ�. எ�லா� ஏழ�ப3டா 

ஒ#ணா�தா� ெதாி:ம�மா! 

 

பி1ைச�காாி: அ�பா, அ�பா, அ�ம32� ெசா�லேற�. பி(யாிசி ெகா#டா%தா>� 

ேபா��. எ1சிைய ம32� எ2�தாராதி;க. 

* * * 

 

கிழ��� ேகா3ைட வாச� 

 

பி1ைச�கார� நட%� வ�கிறா�. ப3ட�� யாைன :� பாிவார மாக எதிேர ஒ� 

ெபாிய ஊ�வல� வ�வ ைத� பா��கிறா�. ராஜேகாலாகலமாB வ�� ஊ�வல�ைத 

அ#(� ைக நீ3(னா� யாராவ� ெகா2�கமா3டா�களா எ�ற ந�பி�ைக 

வ�கிற�. 

 

பி1ைச�கார� : (கைன���ெகா#2) அவெமாக�திேல  ளி1ச அ#ண�கி 

அாிசி��� பMசமி�ேல. (ம4ப(:� கைன���ெகா#2 பா2கிறா�) 
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ஐ%� க�லா� ஒ� ேகா3ைட 

அ%த ஆசார� ேகா3ைட��8 

ஆயிரமாைச ஆயிரமாைச 

(ஐ%� க�லாெலா� ேகா3ைட) 

 

அ#ட;க8 ெகா#டா>� ஐயா 

அவியா� ஆ��தி2� 

ஆயிர� ஆைச, ஆயிரமாைச... 

 

பா(�ெகா#ேட ஊ�வல�ைத ெந�;�கிறா�. ஊ�வல� நி!கிற�. யாைன ஒ��ற� 

ஒ�;கி நி!கிற�.  ��ற� ப%தியாக நி�ற Dர�க8 இ� பிளவாக இ� �ற � 

ஒ�;�கிறா�க8. பி��ற� ந2 ைமய�தி� அரச9� அவ9��� பி��ற� 

நி!பவ�க5� ெதாிகிற�. 

 

பி1ைச�கார� : (கைன���ெகா#2) ஐயா த�மெதாைர கேள, மகாராஜா, ஆ4 

நாளா� ப3(னி. அ(வயி4 கா:�. 

. 

(பி1ைச�கார� தி�ேவா3ைட நீ32கிறா�.) 

 

அரச� : (ப�க�தி� நி!�� ம%திாிைய� பா���) அேத  க�, அேத ஜாைட, அேத 

உ�வ�. ேந!4 நிைல� க#ணா(யி� பா��த� அவைர�தா�. (பி1ைச� காரைன1 

�3(� கா#பி��) அவ�தா�. ச%ேதக மி�ைல. அவ�தா�. 

 

பி1ைச�கார�: (தி2�கி32� தன�� ஆப���தா� எ�4 பய%�) நா� ஒ� த��� 

ப#ண�;க எசமாேன! பி1ைச ேக3டா த�பிதமா! 

 

பி1ைச�கார� தறிெக32 ஓ2கிறா�. அரச9��� ப�க�தி� நி!�� ேசனாதிபதி 

க#ைண� கா3ட வாேள% திய Dர�க8 இ��ற � கவி%� மட�கி ஓடாம� த2� 

கிறா�க8. பி1ைச�கார� ஓ(�ேபாB ஒ� மர���� அ�பா� ேபாக (யாம� 

அேதா2 ஒ#(�ெகா8கிறா�. இ��ற � வா8 உ�விய Dர�க8 

நி!கிறா�க8.இட� ப�கமாக� பி1ைச�கார� தைலைய� தி���கிறா�. உண�1சி 

மி�தியா�  க� ேகாணி இ-�கிற�. 
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பி1ைச�கார�: நா� எ�னBயா ப#ேண�? இ�ப( மட�கி�கி32 

ெகா�>றீ;கேள ! நா� உ;கைள எ�னBயா ப#ணி��3ேட�! ஐேயா, எ�ைன 

வி322;கேள�. 

(அ-கிறா�) 

 

அரச� : ( அவைன ெந�;கி) விலாச�ாியி� ராஜ பதவி த;கைள நா( 

வ�கிற�.ஏ!4 எ;கைள� ெகௗரவி�க ேவ#2�. 

 

பி1ைச�கார�: ஏனBயா! உ;க5�� ஏைழ�ப3டவ; கைள� பா�தா எள�காரமா 

இ��ேகா? ைகைய நீ3டாெதடா க:ேத�னா ஒ�;கி� ேபாேற�. 

 

அரச� : தா;க8 தா� இ%த� கண�தி��%� விலாச �ாியி� அரச�. ேந!4 வைர 

நா�தா� அ%த� ெபா4�ைப வகி�� நட�தி வ%ேத�. இனிேம� தா;க8தா� 

அரச�. த;கைள� ேத(�தா� வ%ேத�! 

 

பி1ைச�கார� : நானா-ராஜாவா! ெசா��விட�படா�- அ�ப �(ெசெல �%தி�கி32 

இ��ேபேன ! நா�- ராஜா (அ-கிறா�, சிாி�கிறா�. க#ணீ�� சிாி��� வ�கிற�) 

ெநஜ�மா நா�தா� ராஜாவா! எ;ேக எ%தைலயிேல அ(1� ச�திய� ப#I 

பா��ேபா�! (�!4 !4� தி��பி� பா��கிறா�.  க� ெவ3( இ-�கிற�.) 

 

அரச�: அரச� தைலயி� ஆைணயி2வதா? நி1சயமாக ந��;க8 ... 

 

பி1ைச�கார�: ச�திய� ப#ணமா3ேட�ல, என�� அ�பேவ ெதாி:ேம! ராஜாவா�, 

@ஜாவா�...ராஜா... (சிாி�கிறா�). 

 

 த� ம%திாி: அரேச ! ேவ(�ைக ேபச நா;க8 சகல பாிவார;க5� வ�ேவாமா? 

இேதா பணியா8 த;க8 ராஜா;க உைடகைள எ2�� வ%தி��கிறா�.- அேட, 

இ;� ெகா#2வா. தைய ெசB� அ;கீகாி�கேவ#2�. 

 

பி1ைச�கார�: (பணியா3க8 ெகா#2 வ%த உைட கைள� ெதா32� ெதா32� 

பா���) ெநச����� நா�தா� ராஜா!- அ�ேபா நீ;க எ�ன ப#ண� ேபாறீ;க? 
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அரச�: ேதசா%திாியாக ேU�ராடன� ெசBய உ�ேதச�. 

 

பி1ைச�கார�: ேசா����? 

 

அரச� : இ%த� பர%த உலகி� அவ8 அ�8 ெகாழி���ேபா� அ��8ள 

ம�க5�கா பMச�... 

 

பி1ைச�கார�: அெத�லாM சாிதா� - எ�ென�ேக5;க நா� ெசா�ேற�. 

கர(யா� க�தினா>� அ�பா ேப�வா;க, ஆைசயாக சிாி�பா;க,பி( அாிசி�னா 

ெபா���கி32 வ�� ேகாப� ! அ6;கைள ந�பி நட�காதி;க. 

 

அரச� : அவ8 அ�8 உ8ளேபா�... 

 

பி1ைச�கார� : அெத�லாM சாிதா�, பைளய மவராசா, என��� ெதாி:�. ைகைய 

நீ3(� பா�;க நீ;கேள ெதாிMசி��D;க. ந�ம தி�ேவா2 இ��ேக, இ� ஆகி 

வ%த தி�ேவா2, ேவI�னா எ2���ெகா85;க. 

(தி�ேவா3ைட நீ32கிறா�) 

 

அரச�: ேவ#டா�, ேவ#டா�. ஊ� பார� தவிர ேவ4 ஒ� பார � �ம�பதாக 

உ�ேதசமி�ைல. த;கைள ராஜா;க� ேகால�தி� பா��க ஆைச. இ%த உைடகைள 

அணி%�ெகா8ள ேவ#2�... 

 

பி1ைச�கார� : எ�னா;க ந2�ெத�விலா! 

(பணியா3க8 ெபாிய திைர1 சீைல ெகா#2 வ%� அவைன1 \ழ மைற�� 

நி!கிறா�க8.) 

 

அ�1சக� : (ேசைன� தைலவைன� பா���) விதி, விலாச �ாிைய� பா���1 

சிாி�கிற�. 

 

ேசைன�தைலவ� : (அவைர ஏற இற;க� பா���வி321 சிாி�கிறா�.) யா� 

சிாி�கிற�? 
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அரச�: தி��பி� பா���) எ�ன? 

 

ேசைன�தைலவ� : விலாச�ாியி� வ�;கால� ப!றி அ�1சக� ஆ$ட�. 

(ேசைன� தைலவ� சிாி�கிறா�.) 

 

பி1ைச�கார�: (திைரைய அக!றி ெவளி வ�கிறா�. அதிகாரமாக) எ�ன ஐயா 

சிாி�கிேற, இ�ெபா எ�ப( இ���? 

 

( க�தி� <�4 நா8 தா( கைள%� திலக � ராஜ உைட:மாக� க�]ரமாக நி!�� 

பாவைனயி� காைல� பர�பி�ெகா#2 நி!கிறா�.) 

 

ஊ�வல�தி� பி��ற� சிாி��. ஒ� பணியா8 அக�ற தா�பாள�தி� கிாீட �, 

வா5� ெகா#2 வ%� நீ32கிறா�. 

 

பி1ைச�கார� : எ���? 

 

அரச� : இைவ ராஜ சி�ன;க8. நாேன கிாீட�ைத� த;க5��1 \32கிேற�. 

 

(அரச� கிாீட�ைத எ2��� பி1ைச�கார� தைலயி� \32கிறா�. பி1ைச�கார� 

 க� ெவ3( இ-�கிற�.) 

 

வ%தி�%தவ�க8 : விலாச�ாி ேவ%த� வா)க! 

 

அ�1சக� ேவத ம%திர� ெசா��� �#ய தீ��த� �ேரா3சி�கிறா�. ம!ெறா� 

பணியா8 பி1ைச�கார அரச னிட� வாைள� தா�பாள�தி� ைவ�� நீ32கிறா�. 

அவ� மிர#2 வில�கிறா�. 

 

ேசைன� தைலவ� : தா;க8 Dர�தி� சி�ன�. எ2�க ேவ#2�. 

 

பி1ைச�கார ம�ன� வாைள உைறயி��%� எ2� காம� ம!ற Dர�க8 

பி(���ெகா#2 நி!ப�ேபா� கவா��� பி(�� நி!கிறா�. 
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ேசைன�தைலவ� : (ெந�;கி) அ�ப(ய�ல. அ� த;க8 இைடயி� இ�ப( 

இ��கேவ#2�! 

 

பி1ைச�கார� : அ�ப(யா? 

 

பைழய ம�ன� : நா� வ�கிேற�. 

 

பி1ைச�கார� : அ�ப� ேபாாீ;களா? நீ;க வரேவ# டா�. நாேன 

பா����கி2ேவ�.கவைல�படாதீ;க. 

 

அரச� தி��பி� பாராம� ெச�கிறா�.  த� ம%திாி ெப�<1� வி2கிறா�. க# 

கல;�கிற�. ேசைன� தைலவ�  க�தி� ��னைக. 

 

 த�ம%திாி: த8ளாத வய�! 

 

ேசைன�தைலவ�: (அவ� காத�கி�) விலாச�ாியி� விதி! 

 

பி1ைச�கார� : எ�னா அவ� ேபானா���ேய காைத� க(�கிறிேய? 

 

ேசைன�தைலவ� : அரேச, த;க8 பவனி��� ப3ட�� யாைனைய அ�கி� 

வ��ப( உ�தர6 ேபாட1 ெசா�ேன�, 

 

பி1ைச�கார�: ப3ட�� யாைனயா? ெமாத�ேல அைத� ெகா#2ேபாயிட1 

ெசா�>. த8ளாதவேர அேதா நட�க�ேல. நா� நட%ேத வேர� - ராசாவாயி 

உசிைரயா விட1 ெசா�ேற? 

 

ேசைன�தைலவ� : அ�ப(ய�ல மகாராஜா. பதவி�� ஏ!றப( 

 

பி1ைச�கார� : ப3ட�� யாைன வா#டேவ வா#டா�. 

ேசைன�தைலவ�: ப�ல�கிலாவ�... 
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பி1ைச�கார�: ெகா#டார1 ெசா�>! (ப�ல�� வ�கிற�. அைத1 �!றி வ%� 

பா��கிறா�. �னி%� உ8ேள தைலையவி32� பா��கிறா�.) 

 

பி1ைச�கார� : (நிமி�%�) கீேழ ேபா32ட மா3டா;கேள. 

 

ேசைன�தைலவ� : கீேழ ேபா3டா� அவ�க8 தைல கீேழ உ�5�. 

 

பி1ைச�கார�: அBேயா! ஆ�தா(! (ெம�வாக உ8ேள �னி%� உ3கா�கிறா�. 

ேபாயிக8 ப�ல�ைக உயர� F��கிறா�க8. உ8ளி�%தப() எற��, எற��. 

எற�கBயா எற��. 

 

ப�ல��� கீேழ ைவ�க�ப2கிற�. பி1ைச�கார� இற;கி ெவளிேய அவசர 

அவசரமாக வ%� தன� பைழய <3ைடைய:� தி�ேவா3ைட:� F�கி�ெகா#2 

ஓ(� ப�ல�கி� ஏறி�ெகா8கிறா�. 

 

பி1ைச�கார�: (உ8ளி�%தப() ஊ� நட�க32�. 

 

ேசைன�தைலவ�: (அ�1சகாிட� ரகசியமாக) விதி ந�மிட� ேதாழைம ெகா8கிற�. 

 

பி1ைச�கார� ப�ல�கி��%� எ3(� பா��கிறா�. அவ�  க� ெவ3( 

இ-�கிற�. 

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

6666    

 

விலாச�ாியி� ெகா> ம#டப�. ைமய�தி� கா� யான சி;காதன�.  க�பி�, 

பி1ைச�கார�  �ேன வர, பாிவார� பி� ெதாட�%� வ�கிற�. 

 

பி1ைச�கார ம�ன� : (ெகா> ம#டப�தி� ைமய�தி� வ%� நி�4 �!4  !4� 

அ#ணா%� பா��கிறா�.) இ�தா� ந�ம ^டா���. @ைர தைல இ(�கா�. 

ந�லா�தா� இ���. இ%த� தைரயிேல ேபா3 (��ேக ெம�� ெம���9 க�பளி, 

�ளி��� அட�கமாயி����. ��3( ந�ம ைகயிேல ெகா2�க1 ெசா�>. 

 

ம%திாி: த;க8 ேமனி நல%தீ#ட சீன���ப32� காN மீர1 சா�ைவ:�  
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தவ;கிட���ேபா� நா> ேப� கா�� ப2� இைத நா2வ� ெபா�%�மா? 

 

ம�ன�: அ�ப(யா, அ� ெகட�க32�. (சி;காதன� ைத1 �3(� கா#பி��) 

அ�தாேன நா� உ3கா�ர எட�. 

 

ம%திாி: ஆமா� அரேச, த;க8 அாியைண. 

 

ம�ன�: அெத�ன அாியைண, அ�வாமைண, அ���� ேப� சி;காசன�, என��� 

ெதாியாேதா!- எ�ைன ஏமா�தலா�9 பா�கிறயா,- அவ9;க ஏ� ெவ3 ரா�பேல 

க�திைய ஓ;கி�கி32 நி�கிறா�க8! 

 

ேசனாதிபதி: த;க8 ெமB�கா�பாள�க8. தா;க8 இ3ட ேவைலைய1 ெசBவா�க8. 

 

ம�ன�: நா� ெசா�னப( ேக3பா;களா? ெபாBயி... 

 

ேசனாதிபதி: வா�தவ� அரேச! நீ;க8 ேவ#2ெம�றா� பாீ3சி��� 

பா�;கேள�. 

 

ம�ன� : ேடB, (ேசைன�தைலவைர� கா#பி��) இவைன இர#2 �#டா 

ெவ3(� ேபா2;கடா! 

 

ம%திாி தி2�கி32� பிரமி�கிறா�. ேசனாதிபதி தன� வாைள நில�தி� ஊ�றியப( 

சிாி���ெகா#2 நி!கிறா�. Dர�க8 உ�விய க�தி:ட� ேசனாதிபதிைய ேநா�கி 

ஓ( வ�கிறா�க8. சிாி���ெகா#ேட பா��த ம�ன� அவ�க8 ெவ� சமீப�தி� 

ெந�;�வைத� க#2 "ஓடBயா, ெவ3(�ேபாட� ேபாரா;க. ஓ2, ஓ2!" 

 

Dர�க8 ஓ;கிய வா3க8 சிதறி வி-�ப( ேசனாதிபதி வாைள1 �ழ!4கிறா�. 

ம�ன� ஒ� F# ப�க� ஓ( ஒளிகிறா�. க� ெவ32கிற�. 

 

ேசனாதிபதி : அரேச, த;க8 பணியா3களி� வி�வாச� ைத:� எ� ைதாிய�ைத:� 

ேசாதி��� பா���வி3 W�க8. இனி� த;க5��� கவைல இ��கா�. 
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(ஒ� கண� நிச�த�) 

 

Fண�கி� நி�4 ந2;கிய அரச� பய� ெதளி%� வ�கிறா�. 

 

ம�ன� : அேடய�பா? பச;க ெபா�லா� பச;க. 

 

ம%திாி: தா;க8 சி;காதன�தி� அமரேவ#2�. 

ம�ன� : அட ெதாி:�பா! ��மா ெநா# ெகா#�9 ேபசி�கி32 த8ளாதவ�தா� 

நா� ராசா�9 அ�பேவ ெசா���பி3டாேர. 

 

ம�ன� ேபாB1 சி;காதன�தி� அம�%� கா� ேம� கா� ேபா32� ைககைள 

 4�கி உட�ைப ெந���கிறா�. 

 

ம�ன� : என�� ராசா;க� நட�த� ெதாியா��9 'உ;க நிைன���ல - 

எ�னBயா  ளி�கிேற, உ�ம� தாேன? 

 

ம%திாி: அரேச....? 

 

ம�ன�,: உ;களாஇல ஏ�ென ஏமா�த  (யா�. நா� ராசா;க� நட��ேற� 

பா�கிறியா? எ�ன ..... 

 

ம%திாி: ''அரேச! 

 

ம�ன� : (@�தி� அரச� பிரேவச�ேபா� தாள� ேபா32� �தி��வி32) 

இதி��%� சைபயி>8ள 

கனதனவா�க5��� ெதாிவி�ப ெத�ன ெவ�றா�.(ைக Dசி ஒBயாரமாக நட%�) 

ராஜாதி ராஜ� வ%ேதேன, அதி Dர\ர ராஜ� வ%ேதேன! (ஆ3ட� ேபா32வி321 

சி;காதன�தி� அம�%�) அேட ேசவகா! (அவேன �ரைல மா!றி� ெகா#2) ஏ� 

மகராZ (த� �ர��) ம%திாிைய அைழ�� வா'! 

 

(ம%திாியி� �ர��) ; ம%திாி வ%ேத�! ந�ம%திாி வ%ேத�. சைபேயா����  
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சகல���� வண�க�, அரேச தா;க8 அைழ�க வ%ேத�. 

 

(த� �ர��) : அேஹாவாராB மதிம%திாி!மாத�  �மாாி ெபB� வ�கிறதா! 

 

(ம%திாி �ர��) ஆ� அரேச! 

 

(த� �ர��) : அ%தண� அ�1சைன �ாிகி�றனரா? ஆவின� ேமBகி�றதா? 

 

(ம%திாி �ர��) : ஆ� அரேச ! 

 

(த� �ர��): ��:�... ��:�...(விைரவாக) ��:� ப�6� த#ணி 

�(�கி�றனவா? 

 

(ம%திாி �ர��) : ஆ!றி� த#ணீ� இ�ைல. 

 

(த� �ர��): அ�ப(யானா� அ%தணைர அைழ�� வ�ண ஜப� ெசBய1 ெசா�>. 

 

(ம%திாி �ர��): ஆக32� அரேச! 

 

(த� �ர��) : அ�ேவ சாி . சைப கைல%த�.(பா3டாக) ேபாBவ�கிேற�; 

ேபாBவ�கிேற� சைபேயாேர. 

(பா( ஆ(வி321 சி;காதன�தி� வ%� உ3கா� கிறா�.) 

 

ம�ன�: எ�பி(? ( க� இ-�கிற�) 

 

சைபயி� நிச�த� 

 

ேசனதிபதி: அரேச, வ%த சிரம� தீர�கைள�பாற ேவ#டாமா? த;க5�காக 

அ4�ைவ வி�%� கா�தி��கிற�. 
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ம�ன� அ�ப(1 ெசா�>டா த�]! (நாடக ாீதியி�) சைப கைல%த�. 

ேபாBவ�கிேற� ேபாBவ�கிேற� சைபேயாேர. 

 

(ேசைன� தைலவ9� அரச9� ேபாகிறா�க8) 

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

7777    

 

அர#மைன��8 ஒ� அைற. ேசைன�தைலவ9� அரச9� உ8ேள 

பிரேவசி�கிறா�க8. அரச� உ8ேள �னி%� _ைழ%� தைலைய உய��தி1 

�!4 !4� பா��கிறா�. ஒ� பணியா8 அவ9ைடய பி1ைச�கார 

<3ைடைய:�,தி�ேவா3ைட:� ெகா#2 வ%� ைவ��� ேபாகிறா�. 

 

ேசைன�தைலவ� : ராஜா;க உைடகைள மா!றி� ெகா8ளலாேம? 

 

ம�ன� : அைற��8ளார� @3(யா%� எ�லா�ைத :� �(;கி�கலா�9 

பா�கிாியா ? (ச!4 ந2;�கிறா�) 

 

ேசைன�தைலவ�. அ�ப( அ�ல அரேச!உண6 அ�%த ஏ!ற உைடகைள 

மா!றி�ெகா8ளலாேம? 

--அ;ேக யாரடா? 

 

சில பணியா3க8 ஓ( வ�கிறா�க8. அரசனிட� அIகி உைடகைள� கைளய 

 ய>கிறா�க8. 

 

ம�ன�: ெவலகி நி�>;கடா. நா� எ2��� தாேர� - என�� இ%த� பச;க வார� 

ேபார� �(�கெல... 

 

ேசைன�தைலவ� : அத!ெக�ன, மா!றி வி2கிற�! 

 

அரச� க#க8 ெம�வாக எதிாி� உ8ள பழ� த3ைட� கவனி�கி�றன. 
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அரச�: அேதா ெவளிேய ெதாி:ேத ேதா3ட�. அெத�லா� நம���தானா! 

 

ேசைன�தைலவ� : அைவயா - அைவம32ெம�ன? க#I�� எ3(ய Fர� 

வைரயி>� த;க8 ெபா�8க8 தா�. 

 

ஜ�னல�கி� ெச�4 Fர�தி� ைககைள� கா32கிறா�. அவ9ைடய பா�ைவ 

ேவ4 திைச தி��பிய�� ம�ன� 'லப�' எ�4 ஒ� பழ�ைத எ2�� ஒளி��� 

ெகா8கிறா�. 

 

அரச� : 'சா�பா2"சா�பா2 எ;கேர, எ�லா� ெவ4� ேப1சா��� 

 

ேசைன�தைலவ� : இேதா, இ%த� கண�தி� (ெவ� ேவகமாக ஓ2கிறா�.) 

 

அரச� : சனிய� ஒழி%த�. ஓர#ட தனியா உ�கார உ3ரா;களா? 

 

(பழ�ைத� க(��� க(�� வி-;�கிறா�) 

 

கத6 திற�பைத� க#2, பழ�ைத மைற���ெகா#2 

 

ம�ன� : சனிய;க, இ�ப எ�னவா�? 

 

ேசைன�தைலவ�: உண6�� வரேவ#2�... 

 

ம�ன� ; சா�பிட� @�பி3ாியா ... ெவளிேய இ�%ேத ெசா�ல�படா�! (எ-%�) 

எ;ேக? 

 

இ�வ�� அ2�த அைற�� வ�கிறா�க8. அ;ேக இ� இைலகளி� உண6 பாிமாற� 

ப328ள�. உண6 �சி பா��பவ9� �ய�பாகி:� நி!கிறா�க8, 

 

அரச� : எ��� ெர#2 எைல? நீ:� எ;@ட� �%தி�க� ேபாாியா? 
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ேசைன�தைலவ� அ�ல அரேச, ஒ�4 த;க5��, ம!ெறா�4 அ;ேக நி!�� 

உண6 �சி பா��பவ���! 

 

அரச�: அ�ேபா, என�ெக�ன �சி கிசி ெதாியா��9 ெநன1��கி3(யா? 

எ�னBயா கா� ��த� பா�கிேற? 

 

ேசைன�தைலவ� : அ�ப(ய�ல அரேச. 

 

ஒ� ேவைள உணவி� விஷ;கல%தி�%தா� த;க5�� ஆப�� ஏ!படாம���க. 

 

அரச� : உணவிேல விஷ�ைத ஏ� கல�கI�...நா� ேக3ட���� பதி� ெசா�>. 

இ�ேபா இதிேல விஷ� கல%தி��கா... 

 

ேசைன�தைலவ� : இ�ைல எ�4 நிைன�கிேற� - நி1சயமாக1 ெசா�ல 

 (யாேத... 

 

அரச� : ேட. அவ� ேசா4 தி;கர��காக எ;கி3ட தபாB�காேத. எ;கி(, 

ெவஷமா? ெவஷ�! அ�ப(1 ெசா���கி3ேட ெமா��வியா���. இ%த� கால�திேல 

எ;கணா1�� பி( ேசா4 ேபா2வா;களா! அதா� ெவஷேம இ�%���9 வ1��க, 

�#I��32 நீ3(� ப2��3டா�னா அ%த ஒ� ேவள1 ேசா4 ந3ட%தாேன! 

அெத யா� �2�பா? உ;க�ப� D321 ெசா�ேதா எ2��� தான� ப#ண 

வ%�3ேட. எ�லா�� ேபா;கடாெவளிேய. ேபா;கடா, ேபா;கடா, 

ேபா;கடா! 

 

எ�ேலாைர:� விர3(� கதைவ1 சா��கிறா�. ேபா;கடா ேபா;கடா எ�4 அ(� 

ெதா#ைட யினா� பா(�ெகா#ேட இைலயி� உ3கா�கிறா�. பைட�தி�%த 

ெவ4� அ�ன�ைத உ�3( உ�3( வி-;�கிறா�. காBகறிகைள� தனி�தனியாக 

வி-;� கிறா�. பிற� சாத�தி� �ழ�ைப:� ரஸ�ைத:� ேச��� ஊ�தி இர#2 

கவள� ேபா32�ெகா#2 நா�ைக1 ச���ெகா32கிறா� - ம!ெறா� பா�திர�தி� 

பாயச�ைத� பா��கிறா�. எ-%� ெச�4 இர#2 ைககளா>� ஆ!4� த#ணீ� 

�(�ப� ேபால அ8ளி� �(�கிறா�. த3(��%த ல3ைட� க(�கிறா�. எ�ன� 

சா�பி2வ� எ�4 ேதா�றாம� தவி�கிறா�. 
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ம�ன�: இ�ப(�ப#ணா சாி�படா�. 

 

இைலயி� எ�லாவ!ைற:� ஒ�றாக� கல%� ேபB ேபால வி-;�கிறா�.  (வி� 

த#ணீ� என ெநBைய� �(��வி32 "ெநBயா" என1 ெசா��� ெகா#ேட 

ேமாைர� �(�கிறா�. பிற� ைககைள ேம� �#(� �ைட��� 

ெகா8கிறா�.கைடசி யாக1 �!றி� பா��� இர#2 ல3ைட ம(யி� க3(�ெகா#2 

கதைவ� திற%� ெகா#2 ெவளிவ�கிறா�. 

. 

ம�ன�: (பணியா3கைள� பா���) இைலைய எ2�� ஏைழ பரேதசி;க5��� 

ேபா2. நீேய ெமா�கி� பிடாேத. 

(ம�ன� தன� அைற��1 ெச�கிறா�) 

ேசைன� தைலவ� வாச�� கா�� நி!கிறா�. 

 

ம�ன�: (அவைன� க#2) எ�னBயா �3( ேபா3ட Aைன மாதிாி �!றி1 �!றி 

வ�ேர 

 

ேசைன� தைலவ� : த;க8 உ�தர6�காக... 

 

ம�ன� : கி3டவா! அ%த ம%திாீ�9 ஒ� கிழ� வ%�ேத அ�� <Mசி ஒன��� 

�(��தா? 

 

ேசைன� தைலவ� தி2�கி2கிறா� 

ம�ன� : என��� �(�கேல, ந�ப ஊ3ேல ஜயி� இ��கா? 

 

ேசைன� தைலவ� : த;க8  �திைர ேமாதிர�ைத� கா3( அ9��கிேற� சிைற��; 

அத!ெக�ன? 

 

ம�ன� : ேமாதிர�ைத� தி��ப� தரI�. ச�திய மாக� தரI� (அவி)��� 

ெகா2�கிறா�. ஒ� ேவைல�காரைன� பா���) அவ�@டேவ, ைகேயாடேவ ேபாயி 

ேமாதிர�ைத வா;கியா%��...ஜா�கிரைத! 

------------------- 
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இர6 மாளிைகயி� சயன�கிரக�. அைறயி� உ1சியி ��%� ஏ- திாியி3ட 

ெவ#கல அ�ன விள��� ெதா;�கிற�. கிழ��1 �வாி� ஒ� நிைல�க#ணா(; 

விள�� ெவளி1ச� ம;கி� ெதாிகிற�. மMச�தி� ைமய�தி� பி1ைச�கார ம�ன� 

உ3கா�%� தன� கிாீட�தி98 ைகவி32 எ2�� ஒQெவா� மைல வாைழ� 

பழமாக� தி�4 ெகா#(��கிறா�. 

 

ைகவி32� பா��க, பழ� த32�படாததினா�, தா� ஏ!கனேவ தி�4 வி32� 

கிாீட�தி� ேபா32 ைவ�தி �%த பழ� ேதா�களி� உ8ள சைத�ப!ைற நக�தினா� 

ேநா#(� தி�4 ேதாைல ம4ப(:� கிாீட����8 ேபா32� ெகா8கிறா�. 

 

எதி�1 �வ� அ�கி� உ8ள ஆசன�தி� மீ� த3(� ைவ��8ள பழ;க8 அவ� 

பா�ைவயி� வி-கி�றன. 

 

இட� �ட;ைகயி� கிாீட�ைத ஏ%தியப( ெம� வாக எ-%� த3ட�கிேல ெச�4 

ஒ� பழ�ைத எ2���ெகா#2 நிைல�க#ணா( அ�கி� ெச�4 பி�ப�ைத� 

பா��தப( பழ�ைத ஒ� க( க(�கிறா�.  க� ெவ3( இ-�கிற�. 

 

"இ�%தா>� இ�ேபா நீதா#டா ராசா" எ�4 ெசா��வி32 உற�க வாBவி321 

சிாி�கிறா�. 

 

சிாி���ெகா#ேட ம4ப(:� மMச�த�கி� வ%� உ3கா�%� ெகா85கிறா�. 

ைகயி����� பழ�ைத மற%தவ�ேபால, சிாி�� ஓய, ஏேதா ேயாசைனயி� ஆ)% 

தவ� ேபால இ��கிறா�. ெவளிேய காவ�கார�க8  �9� பி�9மாக நட%� 

காவ� ெசB:� கால(1 ச�த� ேக3கிற�. 

 

ஜ�ன� வழியாக எ3(�பா��� "எ�னடா ��தி� கி32� திாியேர. உன��� F�க� 

கீ�க� வரேல" எ�4 அத32கிறா�. 

 

பதறி�ேபான காவ�கார�க8 "மகாராசா ச<க� ���� காவ�." 

 

பி1ைச�கார ம�ன�: (ேயாஜைன:ட�) ெவளிேய ேபார���� காவலா? 
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காவ�கார�க8 ம�னைன� தி��தி ெசBவி��� ேநா�க��ட�, ''ஆமா� மவராசா'' 

 

ம�ன�: அ�ெபா� த8ளி�ேபாB நி�9 காவ� பா�;க. உ;க ச�த� என��� 

�(�கேல. ேவI�னா  ேபாயி� F;�;க. 

 

காவ�கார�க8 : மகராசா! 

 

ம�ன� . F;�;கடா! 

 

காவ�கார�க8 : நா;க F;கலாமா? 

 

ம�ன�: (க2ைமயாக) பி�ேன நா� F;கேவ#டாமா? ேபா;கடா�னா ேபா;க 

ேபா;க... 

 

காவ�கார�க8 தி�தி�ெவ�4 விழி���ெகா#2 ெச�>கிறா�க8. 

 

அவ�கைளேய பா���� ெகா#(�%த ம�ன� ஜ�னல�கி��%� ம4ப(:� 

மMச�த�கி� வ%� ைகயி� இ�%த கிாீட�ைத மMச�தி� ேபா2கிறா�. ெம�வாக� 

தி��பி அைற� கத6 அ�கி� ெச�4 தா8 சாியாக� ேபா3(��கிறதா எ�பைத 

அ-�தி� பா��கிறா�. தா8 பலமாக இ��கிற� எ�பைத ஊ�ஜித� ெசB� 

ெகா#2 ம4ப(:� அைறயி� ம�தி�� வ�கிறா�. ைகயி��%�  �திைர 

ேமாதிர� ைத� கழ!றி இ2�� ேவ3(  ைனயி� இ4க  (%� ேவ3(ைய� பலமாக 

வாி%� க3(� ெகா8கிறா�. 

 

அவ9ைடய பா�ைவ தன� ப3டய�தி� மீ� வி-கிற�. தி2�கி2கிறா�.  

(தன��8) "F;கர�ப ெம�வா வ%� ெவ3(� ேபா3டா. எம�க! ெசBவா;க8!". 

 

தன� உ�தாிய�ைத எ2�� அத!�8 க�திைய வாிய வாிய1 �!றி� ெபாதிகிறா�. 

மMச�தின(யி� ெச�4 தைரயி� விாி�தி���� க�பள�தி� கீ) மைற�� 

ைவ�கிறா�. 

(சிாி���ெகா#2) "இ�ேபா எ�னடா ப#Iேவ, வ%தி�னா>� எ�ைன  

எ;ேக#I எ-�பி�தா#டா க�தி ேக�கI�!" 
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ெம�வாக மMச�தின(யி��%� வ�கிறா�. ேநரா க� பழ�த3ட�கி� ெச�4 

ம4ப(:� ஒ� பழ�ைத எ2���ெகா#2 மMச�தி� மீ� உ3கா�கிறா�. 

 

ம�ன� :ெகா85 ம32� தி#I. ேந��, எ1சி எைல�� ஏ;கி�கி32� 

ெகட%தேய.�#I, 

ெகா85 ம32� �#Iடா! �#I. 

 

ைகயி>8ள பழ�ைத ஆேவச��ட� க(��� க(��� தி�கிறா�. 

 

 க� ெவ3( ெவ3( இ-�கிற�. க#களி��%� ெபால ெபாலெவ�4 க#ணீ� 

வ�கிற�. வாைய� �வி���ெகா#2 சிாி�கிறா�. சிாி�� எ�காள1 சிாி�பா கிற�. 

ேபB1 சிாி�பாகிற�. ஒேர பாB1ச�� நிைல� க#ணா( அ�கி� ேபாB நி�4 

ெகா8கிறா�. விைர� யாக நி!கிறா�.  க�ைத வ���� ேகாரணி ெசB� 

ெகா8கிறா�. மMச�தின�கி� ஒ� ப�ைமயி� ைகயி ����� ப%த� ேபா�ற 

விள�ைக ெவ2�ெக�4 எ2���ெகா#2 ேபB1 சிாி��ட�, ேபB1 ச;கீத� �ட� 

�தி�� ஆ2கிறா�. ஒேர ெவறியா3ட�. 

 

ச3ெட�4 நி!கிறா�. உட�� ெவட ெவட எ�4 ந2;�கிற�. விள�ைக 

Dசிய(��வி32� க3(�� பாB%� ப2���ெகா#2 ேபா�ைவைய இ-�� <(� 

ெகா8கிறா�. வி� � ச�த� ேக3கிற�. ஓBகிற�. 

 

தைல�க�கி� பழ�ேதா� நிைற%த கிாீட�. 

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

9999    

 

அரச9ைடய சயன� கிரக�தி� ெவளி�ப�க�. சா�திய கத6. அத� எதிாி� இ�வ� 

நி!கிறா�க8. ஒ�வ� ேசனாதிபதி, ம!றவ� ஒ� பணியா8. 

 

ேசனாதிபதி: ேடB, இனிேம� நீ மகாராஜா6��� ப�க�திேலேய இ��கிற 

பணியா8. 

 

பணியா8: (க#ைண1�ழ3(�ெகா#2) 
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ப�க�திேலேய இ��கிற பணியா8. 

 

ேசனாதிபதி: சாி அள�காேத. அவைர� பா��தி��கிறாயா? 

 

பணியா8 : (பணி6ட�) இனிேம�தா� பா��க� ேபாேர9;க. 

 

ேசனாதிபதி: அட மைடயா! ெம�வாக� கதைவ� த3(, மகாராஜா மகாராஜா�9 

@�பி2. 

 

பணியா8 : @�பிடலாமா ? 

 

ேசனாதிபதி: ஆமா#டா, (பணியா8 ெம�வாக அ( எ2�� ைவ��1 ெச�4 

ேலசாக� கதைவ� த3() 'மகாராசா" "மகாராசா" எ�4 அ(� ெதா#ைடயி� ரகசிய� 

ேபால� @�பி2கிறா�. 

 

ேசனாதிபதி: ச�த� ேபா32� @�பி2டா. 

 

பணியா8 ெதா#ைட கிழிய� க��கிறா�. 

 

ேசனாதிபதி: (தி2�கி32, உத3ைட� க(��) 'ேட மைடயா" எ�4 இர#ட( பி� 

வா;�கிறா�. அைற��8 சலனேமயி�ைல. 

 

ேசனாதிபதி : ந�ல F�க�,ேநரமாகிற�, எ-�பியாகI�. 

 

இ�வ�� �!றி, திற%த ஜ�னல�கி� வ�கிறா�க8. 

 

ேசனாதிபதி: ேடB,எ3(� பா�! 

 

பணியா8 : (உ8ேள தைலைய நீ3(� பா���� ெகா#ேட) அேதா க3(�ேல 

F;�ரா�;க. 
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ேசனாதிபதி : நீ உ8ேள �தி1��ேபாB, ச�த� ேபாடாேம கதைவ� திற. அ��ற� 

மகாராஜாைவ மாியாைதயாB எ-��. 

 

பணியா8 ஜ�ன� வழியாக� �தி�கிறா�. ஓைச� படாம� ேபாB� கதைவ� திற%த 

பி!பா2 மMச� த�கி� நி�4 தைலயி��%த  #டாைச மாியாைதயாக இ2�பி� 

க3(�ெகா#2 வாB �ைத�� அ(� ெதா#ைடயி� 'மகாராசா' எ�4 

எ-��கிறா�. அைசயவி�ைல. �!4 !4� தி��பி� பா���, ஒ�4� த32� 

படாததினா� ெம�வாக உ>�கி எ-��கிறா�. 

. 

ம�ன� : (F�க ெவறியி�) ேபா�ேம! இ�னி�கி நீதா� ேபாயி1 சீ�கிர� ஏதா1�� 

எ2�தாேய�. எ1சிெயைல கிைல�9 பா���கி32� திாியாேத. 

 

பணியா8 : மகாராசா! 

 

ம�ன� : (F�க�திேலேய) ேபாேம. 

 

பணியா8 ெவ� ேவகமாக வாச� வழியாக ஓ2கிறா�. 

 

ேச9திபதி : எ;ேகயடா ! 

 

பணியா8 : ராசா உ�தர6! 

 

ெவ� ேவகமாக ஓ( மைறகிறா�. ேசனாதிபதி அவைனேய பா���� 

ெகா#(�%�வி32 வாச>��8 _ைழ%� உர�த �ர�� "மகாராஜா” எ�4 

அைழ�கிறா�. 

 

ம�ன�: தி2�கி32� க3(�� எ-%� உ3கா�%�) யார�? எ�ன? ( க� ெவ3( 

இ-�கிற�). 

 

ேசனாதிபதி: த;க8 ஊழிய� ேசனாதிபதி. த;க5�� ஏ!ற ..... 
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ம�ன�: நீ ெய�ப( உ8ேள வ%ேத? 

 

பணியா8 �ணியி32 <(ய தா�பாள� ஒ�ைற எ2���ெகா#2 உ8ேள 

_ைழகிறா�. 

 

ம�ன�: யாரடா? எ�ன�! 

 

பணியா8: உ;க நாB��3(; உ�தர6�ப( ெகா#டா%ேத�. 

 

ேசனாதிபதி: இவைன� த;க5�� ஏ!ற ஊழிய� என அைழ�� வ%ேத�. 

இவ�தா� உ8ேள �தி��� கதைவ� திற%தா�. பிற� த;க8 உ�தர6 ேக32.. 

 

ம�ன�: உ�தரவா! 

 

பணியா8: ஆமா�, எசமா�. நீ;க F;கர�ப ம�வாதி யா உ���ேன�. இ�ெத 

ெகா#டார  உ�தரவா1�... ம�ன�: எைத? 

 

பணியா8: இைத! (�ணிைய எ2�� எ1சி� இைலகைள� கா#பி�கிறா�.) 

 

ேசனாதிபதி: சீ மைடயா! அரச�ட� விைளயா2கிறாயா? பணியா8 : நா� 

விைளயா2ேவனா ? 

 

ம�ன� : (உற�க1 சிாி�கிறா�.  க� ெவ32கிற�) F�க�திேல நா� ராசா 

இ�ைல. ளி1��கி32 இ��க�ப�தா� ராசா! F�க�திேல ேபா2ற உ�தரைவ� 

ேக�காேத. ெக3(�காரனா இ��கிேய! ஒ� ேபெர�ன? 

 

பணியா8 : ஏ� ேப� Aரண�. 

 

ம�ன�: அதா� ஓ� <Mசிய� பா�தா� ெகா-� க3ைட மாதிாியி���. Aரண�ைத 

வாயிேல திI1�� பி3டா அச� ெகா-�க3ேடதா�. 
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பணியா8 ெம�வாக நிைல�க#ணா( ய�கி� ெச�4  க�ைத1 ேசாதி�கிறா�. 

 

பணியா8: என��� அ�ப(�தா� ேதாI� மகராசா. ெகாMச� Aரண���� 

உ�தரவானா, நா� ெகா-� க3ைட ஆயி2ேவ�. 

 

ேசைன� தைலவ� : சாிதா#டா. ராஜகாாிய� எ�தைனேயா, மாியாைதயாB� ேப�. 

 

ம�ன�: அவைன ஏ� அத3டேர? அவ� ந�ம ேவைல� கார�. ஓ;க 

ராசா;க�திேல அவைன�ேபால ��திசா� உ#டா? ஆமா� ேக�கேற�! 

 

பணியா8: ஆமா� ேக�கிேற�! 

 

ேசைன� தைலவ� தைலவண;கிவி32 ெவளிேய ேபாகிறா�. 

----------------- 
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கவிஞ� D2. தி#ைணயி� அவ� அம�%தி�� கிறா�, நிைல��� பி� 

அவ9ைடய தாயா� தைரயி� உ3கா�%�, ெவ!றிைல உர�� ெவ!றிைல த3(� 

ெகா#(��கிறா8. 

 

தாயா� : அ�பா, உன��� ெதBவ சகாய�தா� வா�� வ%�வி3ட�. வா�� 

இ�%தா� வயி4 நிைற:மா? இ�ெபா வயி4 ேபச ஆர�பி��வி3டேத ! 

 

கவிஞ�: அவ8 அ�8 இ����ேபா� நம�� எ�� க�மா கவைல? ேபசாத 

எ�ைன� ேபச ைவ�கவி�ைலயா? ஊாிேல எ�ைன� பா��கிறவ�க8 எ�லா� 

ம%திரவாதி எ�4 ேபேயா3ட1 ெசா�>கிறா�க8. ேவைல��� ேபாக ஆைசதா�. 

ெகா2�கிற� யா�? ேம>� வாணிைய வா)�தி� ெகா#ேட இ�%தா� ேபா�� 

எ�4... 

 

தாயா�: அ� சாிதான�பா.... ேவைலதா� பா��க� �(�கேல�னா ராசாைவ� 

ேபாயி� பா�. ந�ம பர�பைர� ெதாழி�தா� பா2வதா1ேச...... 
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கவிஞ�: வயி!4�காக வாணிைய அட� ைவ�க1 ெசா�>கிறாயா���. 

 

தாயா�: எ�ன�பா ெசBயர�? உலக� அ�ப(... 

 

கவிஞ�: அ�மா, என�� இ%த உலக� ேவ#டா�. ேவ#2மானா� ஊைமயாகேவ 

இ�%�வி32� ேபாகிேற�. 

 

தாயா� : ���றி� தனமா� ேபசாேத. நா� ெசா�>கிறைத� ேக5. (ரகசியமாக) 

ஏேதா �� ராசா வ%�3 டா� எ�4 ப�க�� D3(ேல ெசா�கிறா�கேள... 

ேமல�ேகா3ைட வாச�ேல வ1� இவைர அவ� அைழ1� அ9�பி1சாரா�. இவ� 

ஏைழ எளிய�க கNட� ெதாிMசவரா�. நீதா� ேபாயி�பாேர� கவிஞ� : ஆமா�... 

எ�னேமா பி1ைச�கார�9 ெசா�றா;க. 

 

தாயா� : ச�த� ேபா321 ெசா�லாேத. 

 

கவிஞ� : உ8ளைத1 ெசா�னா எ�ன? உ8ளைத <(� ெபாதிய�படா� அ�மா... 

 

தாயா� : <(� ெபாதிகிறைத <(�தா� ெபாதியI� உலக� உ�ைன�ேபால 

இ�ைல. ராசா ேகாப� D# ெபா�லா��.நம�� ஏ� இ%த�ெதா�ைல? இ�ைன�� 

அவ� ராசா உ� ெதாழி� பா2வ�. ச�மான� ேக32� ேபாB� பா2. ெசா�வைத� 

ேக5...... 

 

கவிஞ� : உன�காக�தா� ேபாகிேற�. என�� மன� ஒ�பவி�ைல. 

---------------- 
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கைடDதி. பி1ைச�கார� ெப# கவைல ெகா#ட  க��ட� வ�கிறா8. 

 

ஒ� கைட��1 ச!4 விலகி நி�4, அ;� நி�4 ெகா#(�%த இர#2 ஆ#(கைள 

அIகி� ேபச எ�தனி�கிறா8. 
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பி1ைச�காாி : எ;க�பாைர� பா��தீ;களா? ேந��  1\2� அவைர� காணேவ 

இ�ைல. 

 

 த� ஆ#( : உலக� மாைய அ�மா! ெதாியர� ெதாியா�; ெதாியாத� ெதாி:�. 

 

பி1ைச�காாி: அ�ெபா எ;க�பா�? (க# கல;�கிற�) 

 

இர#டாவ� ஆ#( : இனிேம அவைர� பா��க ஒ�னா ேல:�  (யா�, 

எ�னாேல:�  (யா�. அவெர� பைட1ச ஆ#டவ� வ%தா>�  (யா�. நீ 

கவெல� படாேத. ைகயிேல ஓ2� க-����8ேள �ர>� இ��க�ப� கவைல 

எ���? எ;க@ட1 ேச%��ேகா... 

 

பி1ைச�காாி : எ;க�பா� ெச�தா ஒ;க5�� எள�காரமா� ேபா1சா���. 

கசமால�... கசமால� 

 

 த� ஆ#(: யார�மா அவ� ெச��� ேபானா��9 ெசா�னா! நா;க 

ெசா�லாதைத நீ ந2�ெத�விேல ஞாய�ைத மற%� ெசா�லலாமா? 

 

பி1ைச�காாி: (ந�பி�ைக:ட�) அ�ப சா6`;களா! 

 

இர#டாவ� ஆ#(: யார�மா அ�ப(1 ெசா�னா? அ� பாைர1 சாமி பா���தா. 

எ�லா� மாைய. இ�லாத� இ���. இ��கிற� ெதாியெல... 

 

பி1ைச�காாி : எ�னிட� விைளயாடாதி;க. உ;க5��� ேகா( �#ணிய� உ#2. 

 

 த� ஆ#( : ச�பிரதி� பி8ைள D32  த� ப%தி  (Mசி����. சி�ன 

மாைய@ட� ேபசி� ெபா-ைத� களி1சா, பசி, மாையைய� ெதாைல1சி ச�மார� 

ப#ணி�ப2�. ச�பைர1 சாமி இ�ப( நட�க32�... 

 

இ�வ�� ேவகமாக நட�கிறா�க8. 

 

பி1ைச�காாி: உ;க5��� ேகா( �#ணிய #2..... இ�வ��: @ட வரா�பி�யா? 
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பி1ைச�காாி : கசமால�. 

 

பி1ைச�காாி ம4ப(:� ெத� வழியாக நட%� ெச�> கிறா8. பதிவாக� பி1ைச 

வா;�� ஒ� கைடைய ெந�;கி ஓர�தி� நி!கிறா8. 

 

கைட�கார� : கட�காாி, கட�காாி. கைடைய� திற�கர ���  �ேன ைகைய 

நீ3(�கி32 மாதிாி வ%தி3(யா���, ெகா2�� ைவ1சவ� தவைண த#ட வர 

வ%�3(யா���. ேபா <ேதவி.ேபா.ேபா! 

 

பி1ைச�காாி : எசமா�, எ;க�பாேர ேந��  1\2� பா�கேல. கைட�ப�கமா 

வ%தாரா�932 ேக�கலா  �9 வ%ேத�. ேகாவி1��காதி;க எசமா�....... 

 

கைட�கார� : ஓ;க�ப� வ%தானா ெதாலMசானா�9 பா�கரதா எMேசா�? 

க-ேத, அ�ெபன� ேத(�கி32 வாரா�பிேல இ�ேவெர ேவசமா���. ெதாலM� 

ேபா. 

 

ஒ� காலணாைவ வி32 எறிகிறா�. 

 

பி1ைச�காாி காலணாைவ ஏறி32� பா��தப( நி�4வி32, அைத எ2��� 

ெகா8ளாம� ேபாகிறா8. 

 

கைட�கார�: ெகா5�ப� பா� ெகா5�ெப. ஏ <ேதவி, எ2�தி�கி32� ேபாாியா 

இ��யா... 

 

பி1ைச�காாி தி��பி� பாராம� ெச�>கிறா8. 

 

ேவ4 ஒ� பி1ைச�கார� வ%� �னி%� அ%த� காலணாைவ எ2��� �ைட�� 

ம(யி� க3(�ெகா#2 கைட�காரைன� பா���1 சிாி���ெகா#2 வ�கிறா�. 

 

கைட�கார� : எ�ன! 'ெமாறவ1�� ெகா8ைளய(�க ெநன�ேபா? த(யா. 
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பி1ைச�கார� : @1ச� ேபாடாதி;க எசமா�.ஆப��. 

 

கைட�கார� : எ�னடா ஆப�ைத� க#2பி3ேட.. 

 

பி1ைச�கார� ; @1ச� ேபாடாதி;க; அவ இ��காேள அவ எ;க சாதி�காாிதா�. 

இ�ெபா (ரகசியமாக) ராசாவா ஆயி��3டாேர அவ� மவ. அவ� எ;க சி�த�பா� 

மக�. இ#ண�கி� க#I ெதாி:மா? அவ� ேயாசெனலதா� இ%த� ெபா#I 

இ�ப(� பழய ேகால��ெல திாிM� ஆரா�கி3ட� பண� இ�� �� ேநா3ட� 

பா���. நீ;க காலணாெவ வி3ெடறிMசி;க பா�, உ;க5��� தீ��தா�. 

 

கைட�கார� . ராசா மவளா? அவெள� @��2டா அவெள� கா�ெல உ5%�... 

 

பி1ைச�கார�: அவள� @��டவா? யாராவ� நாக� பா�ெப� @�பி2வா;களா? 

நீ;க,இ��கிற ெரா� க�ைத� க3(  (1சி�கி32, வா�;க. தெலமெறவா உ;கள� 

@3(�கி32� ேபாேர�... 

 

கைட�கார� :இ�, இ�. இ�பேவ வேர� (உ8ேள ஓ(� தி��பி) 

ெபா�பிைள;கைள:� அைழ1��கி32� ேபாயி�வமா? 

 

பி1ைச�கார� : ஊரறிM� ேபா��. ெபாற6 ஆப��. நீ;க ெரா�க�ைத:�, 

நைகைய:� எ2���கி32 சீ�கிரமா வ%தி�;க... 

------------- 
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அர#மைனயி� ஒ� அைற. மMச�தி� ம�ன� உ3கா�%தி��கிறா�. அவ9ைடய 

கால(யி� Aரண� உ3கா�%தி��கிறா�. ம�ன� கிாீட�தி� ேவ��கடைல கைள� 

ேபா32 ைவ���ெகா#2 ஒQெவா�றாB உாி� �� தி�ப�� சமய�தி� கீேழ 

இ���� ேவைல�கார 9�� ஒ�4 ெகா2�ப�மாக ெம�4 ெம�4 தி�4 

ெகா#(��கிறா�. 

 

கீேழ தைரயி� உ3கா�%தி���� Aரண� ஒ� ேவ��கடைலைய உாி��� ேதாைல 

வி3ெடறி%�வி32, வி�தி� ெம��ய ேதாைல நிமி#( ஊதிவி32� கடைலைய  
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வாயி� ேபா321 �ைவ���ெகா#ேட ேப�கிறா�. 

 

Aரண� : மகாராசா, என�� ஒ#I ேதாI�. அர மைன�னா ெரா�ப 

லSமிகரமாக இ��க வா#டாமா எ;க பா�தா>� த(�த(யா... 

 

ம�ன� : (அவைன  �கி� ஓ;கி�த3() அ�ப(1 ெசா�>டா அதிரசேம�9. ேட! 

Aரண�,இ%த அர மைன�� வ%தத� பர6 நா9� எ�தினிேயா பய> வெள� 

பா�ேத�. ஒ�னிய�ேபால என��� �(1 சா��ேல ேபச ஒ� பய>��� 

ெதாி:தி�ெல. 

 

Aரண�: (வ�ைய� கா3டாம�  �ைக� தடவி� ெகா#ேட) ஆமா� மகராசா. 

 

ம�ன� : (ேவ��கடைலைய உாி��� ேதாைல எதி�1�வாி>8ள சர�வதி பட�தி� 

மீ� வி3ெடறி%�) 

ெசா�>... 

 

Aரண�: (ம�னைன�ேபாலேவ ேவ4 ஒ� கடைல�ேதாைல வி3ெடறி%�) எ� 

��தி��� ப2� - நீ;க இ%த அ%த� �ர�ைத63ேட ெவளிேய வர��டா�. நா� 

தா� ெவளிேய நடமாடஇ��ேகேன. நீ;க இ;ேக லSமி மாதிாி இ��கிற 

ெபா��ெள;கெள அள1� வ1��கி32, கி3ணசாமி மாதிாி இ��கI�. 

ம�ன� : (ஒ� அச321 சிாி��ட�) அ�ப(1 ெசா� >டா ஆ��ைள சி;க�! ேட 

Aரண�, இ%த நிமிச� திேல இ�%� நீதா� நம�� ம%திாி...ெதாி:மா? ம%திாி! 

 

Aரண�: நா�தா� ம%திாி! 

 

ம�ன� : அதி��க32�, எ��க மா3(யி��ேக, அ%த� ெபா��ெள பட� யா�? 

 

Aரண� : சர�வதி மாதிாி எ� ��தி��� ப2�. நி1சயமா1 ெசா�ல... 

 

ம�ன�: (ேகாபமாக) மைடயா - ம%திாி�� எ�னாேவைல ெதாி:மா? 

 

Aரண�: ெதாி:� மகராசா. வ�� ெபா�5ைர�த�. ேசனாதிபதி வாரா�! 
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ம�ன� : எ;ேக ! 

 

ேசைன�தைலவ� : அவசர காாிய�. அதனா�தா�. 

 

ம�ன� : அவசர காாியமா? இ;ேக ந�ம ம%திாி @ட� கல%� ேபசி�கி32 

இ��ேக�... இனிேம Aரண�, ந�ம ம%திாி... ெதாிM��ேகா. 

 

ேசைன� தைலவ� Aரண�ைத� @�%� கவனி�கிறா�. 

 

Aரண�: (சர�வதி பட�ைத�பா����ெகா#2 ) இ� சர�வதி பட%தாேன, மகராசா 

ேக3டா;க 

 

ேசைன�தைலவ� : நீதா� ம%திாியா1ேச, நீ ெசா�>. 

(ேகாபமாக1 ெச�கிறா�) 

 

ம�ன� : சனி ெதாலM��! 

 

Aரண�: என�� அ�ப(�தா� ேதா���. இ� சர�வதி பட�தா�. மவராசா. 

ைகயிேல Dைண இ���! 

 

ம�ன� . (ேயாசி��வி32) இ%த ேமாதிர�ைத� பா��தியா? 

(அவ�  க� ெவ32கிற�) 

 

Aரண�: ஆமா�. 

 

ம�ன�: இைத� ெகா#2 ேபாயி (ரகசியமாக) அவ;கி3ட காமி. அவ� 

ெஜயி>��� ேபாயி2வா�! 

 

Aரண�: (பய%�ெகா#2) ேபாகா3டா? 
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ம�ன�: ேபாவா#டா. நீ ேபா. ேபாவா3டா நீ ேமாதிர�ைத எ2�தி32 ஓ(யா%தி�. 

ேபா 

--------------- 
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அர#மைன அ�தாணி ம#டப�. ேசனாதிபதி தனி யாக  �9� பி�9� நட%� 

ெகா#(��கிறா�. 

 

உ8ளி�%� Aரண� வ�கிறா�.தய;கி� தய;கி அவ� எதிாி� வ%� நி!கிறா�. 

 

ேசனாதிபதி: (ேகாப1 சிாி��ட�) வ�க ம%திாியாேர! 

 

Aரண�: (தைலைய1 ெசாாி%� ெகா#ேட) இ�`;க... 

 

ேசனாதிபதி: அ!ப9�� எட� ெகா2�தா�... இ�ப எ�னவா�, எ;க வ%ேத? 

 

Aரண�: இ�`;க (ம(யி��%�  �திைரைய எ2�� அவாிட� கா#பி��) இ�ெத 

ஒ;க கி3ட� காமி�க1 ெசா�னா�;க... 

 

ேசனதிபதி : (உர�க1 சிாி�� வி32) கா#பி�� வி32? 

 

Aரண� : காமி1சா நீ;க ெஜயி>��8ேள ேபாயி உ�கா%���வி;க�9 

ெசா�னா�...... 

 

ேசனாதிபதி: (வி-%� வி-%� சிாி�� வி32) நா� ெஜயி>��� ேபாயா1��9 

ேபாB1 ெசா�>. ேவெற�� ெசா�னிேயா...? 

(க�திைய எ2��1 �ழ!4கிறா�) 

 

Aரண�: நா� ெசா�>வனா? நீ;க5� அவைர� க#டா அ�ப( நா� 

ெசா�ேன�9 ெசா�>;க 

 

ேசனாதிபதி : மைடய�க8 மைடய�க8... 
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சிைற1சாைல 

 

சிைறயி� ேசைன� தைலவ9� ம%திாி:� உ3கா�%தி��கிறா�க8. 

 

ேசனாதிபதி : மைடயைன ராசாவா�கினா� ஊ� சிாி1�� ேபா��. நா� அ�ெபா-� 

ெசா�ன� உ;க8 காதி� ஏறி இ��கா�. அதனா� தா� அவ� உ� தர6�ப( 

உ;கைள இ;ேக அ9�பிேன�. நா� ெசா�>கிறப(... 

 

ம%திாி: நீ;க8 ெசா�வ� சாியி�ைல. அவ��� ஆ8 வி2ேவா�. அ�ல� ஜன;க8 

ச�மத�ப( நட�ேபா�. 

 

ேசைன� தைலவ� : ெவ8ள� வ%த பி� அைணேபாட  (:மா? ஜன;க5�� 

எ�ன ெதாி:�? எ�ன ெசா� ல� ேபாகிறா�க8? ஒ� ேவைள1 ேசா4 ேபா2கிறவ� 

அவ�க8 உ8ள�ைத� ைக��8ளா�க  (:�: ேவ#2ெமனி� அவ�கைள நம��1 

சாதகமாக... 

 

ம%திாி: அ� ெவ4� ேப1�. ராZய�தி� உயி� ஜன;க8. அவ�க8 வா�� 

ராZய�தி� வா��. 

------------- 
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நகர�தி� ச6�ைகயி�  �� ஏராளமான @3ட�. நகர��� ெபாிய மனித�க8 

ச6�ைகயி� உ3கா�%தி ��கிறா�க8. அவ�க5�� ம�தியி� கவிஞ� 

உ3கா�%தி��கிறா�. 

 

@3ட�தி� ஒ�வ� : ந�ப கவிராயாி� மக� ஊைம ய�ல. 

 

2-வ� நப�: சீ! வாைய <2. எ1சிணி ம%திர�திேல அவ� ெரா�ப� 

ெக3(�கார#டா. அதனாேலதா� ேப1� வ%தி2��. �# a� �2�தா 

ேபயி,பிசா� ேநாயி எ�லா� ெநா(யிேல பற%� ேபா��. (ரகசியமாக) அவ� ெசா%த 

அ�பாேர� ப� �2�� இ%த ச�திைய வர� வா;கி இ��கானா�. க#ைண� பா� 

ெதாி:�. 
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3-வ� ஆசாமி : அ�ப(யா!தக�பென� ெகா#டா? 

 

2-வ� நப�: உ�,ச�த� ேபாடாேத. அேதா ேபசறா� பா� ! 

 

கவிஞ� : (அ�கி���பவைர� பா���) அறியாைம அாியைணயி� அம�வதா? 

த�ம� தைலயிற;கி வி3டதா? உலக நாயகி ஒ2;கி வி3டாளா? நீ;க8 ெசா�வ�. 

 

 த� ெபாியவ� : அர#மைனயி� நட�பைத ேநாி�க#டவ�க8 ெசா�னைத�தா� 

உ;க5��1 ெசா�கிேற�. அைம1சைர1 சிைறயி� த8ளிவி3டானா�. 

 

2-வ� ெபாியவ�: திWெர�4 அதி�Nட� வ%தா� <ைள ேபத���� ேபாவ� 

சகஜ�. ேபான பண� கிைட� த� எ�பைத� ேக3ட ேமக�;க� பி8ைள ேவN 

(ைய� கிழி��� ெகா#ட� ெதாியாதா? கிைட�தைத இ�4வைர சி�த 

�வாதீன��ட� அ9பவி�க  (%ததா? 

 

கவிஞ� : அ�ெபா-� அரச���� ைப�தியமா? 

 

 த� ெபாியவ� : நி1சயமாக எ�ப(� ெதாி:�? கவிஞ�: ேநாி� ேபாB� பா��ப�! 

 

2-வ� ெபாியவ� : அரச� ெகா>வி� வ%� இ�%தா� தாேன? 

 

கவிஞ� : ஊ�� ெபாியவ�களாக� பா��� ஏேகாபி��1 ெசா�னா�! 

 

 த� ெபாியவ� : ைப�திய�காரனிட� ேபாB வ>வி� மா3(� ெகா8வதா? அ%த 

விவகார� நம�� ஒ�� வரா�. 

 

கவிஞ�: நா� ேபாB வ�கிேற�. 

 

@3ட�தி��%�: எ�ைனயா உ�கா%��கி32� ேபசிறி;க. ெர#2 பா32� 

பா2;க. 
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ம4ப�க�தி��%� அவ� ஊைமடா ��மா டபாB�கிறா;க. 

 

கவிஞ� சிாி��� ெகா#2 எ-%தி��கிறா�. ஜன;க8 ஆரவார� ெசBகிறா�க8. 

பிற� நிச�த�. 

 

கவிஞ� : நா� இ� பாிய%த � ஊைமயாக இ�%தைத நீ;க8 அறிD�க8.என�� 

வா�� வ%� வி3ட�. ஆனா� நீ;க8 யாவ�� ஊைமயாக� கிட�கிறீ�க8. அரச� 

எ�ற ெபயாி� அறியாைம இ�4 உ;க8 சி;காதன�தி� உ3கா�%� ெக�க� 

ெகா32கிற�. அைத அட�க வாய!4 ஊைமயாகி வி3W�க8.  

 

ைப�திய�கார�கைள:�,<ட�கைள:� அரச� எ�4 ச�மதி�� நீ;க8 தைல 

வண;க ேவ#2ெம�4 த�ம சா�திர;க8 ெசா�லவி�ைல. உ;க8 ம%திாிைய� 

காரணமி�லாம� சிைற ெசBதைத எதி��தீ�களா? உ;க8 ெசா���கைள நாைள� 

பி2;�வத!� உ�தர6கைள� ேபா3டா� அத!�� தைல �னிD�களா? 

 

கவிஞ� பா2கிறா�: (ேதச�தி� வள� பிரைஜகளி� உைழ��; அQவளைவ:� 

உறிM�� ேவதாள�தா� அரச�; அறி6� ெதBவ� காளியி� ேகால� A#2 

��ைமைய அழி�� வி2�.) 

 

@3ட� அவசர அவசரமாக� கைலகிற�. 

 

ஒ�வ�: எ�ென�னேமா ேபசரா#டா! 

 

ம!றவ�: இ;ேக நி�னா ந�ைம:� பி(1��கி32� ேபாயி�வா;க. 

ச6�ைகயி��%தவ�க5� ேவகமாக� ேபாகிறா�க8. 

 

கவிஞ� : ஜன;களி� ச�மான� இ�ப(. ராஜ ச� மான� எ�ப(ேயா? 

(கச;கிய A6ட� நட�கிறா�) 

--------------- 
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மாைல ேநர�. ைகயி� ஒ� கச;கிய மாைல:ட� கைட�ெத� வழியாக நட%� வ%� 

ெகா#(��கிறா�. 

 

"கச;�கிற ஜன;க5�காக� ேபசினா� கச;கின மாைலதா� மி1ச�. D32��� 

ேபாB வி(ய வி(ய� ப3(னி:ட� ேதாழைம ெகா8ள ேவ#(ய�தா�, நா� 

எ�றா>� ெபாிய காாியமி�ைல. அ�மா6�� எ�ன பதி� ெசா�வ�? ஊ� வழ��� 

தீ��க� ேபாேன� எ�பதா..." 

 

கைடகைள� தா#(1 ச!4 நடமா3டமி�லாத இட�தி��%� ஒ� அலற� 

ேக3கிற�. 

 

அறியா� பி8ைளகி3ட அநியாய� ேப�ரா;கேள. ேக�க ஆளி�ைலயா?" 

 

கவிஞ� அ�திைசைய ேநா�கி ஓ2கிறா�. எதிாி� ஒ� பி1ைச�கார :வதி 

ஒ�வனிட� திமிறி� ெகா#(��கிறா8. 

 

கவிஞ� அ%த இட���� ெவ� ேவகமாக விைர%� ஓ( "அேட, அவைள வி2, 

அவைள வி2" எ�4 அத3(� ெகா#2 அ%த விடைன� பி(��� த85கிறா�. 

 

விட�: நீ யாரடா, சா�கி ெசா���கி32 வார�? எ� ெபா#டா3(ேய நா� 

அ(�ேப�, ெகா�>ேவ�, எ� இNட�! 

 

மீ#2� அவ8 ைகைய எ3(� பி(�கிறா�. 

 

கவிஞ� : ெபாB ெசா�லாேத. பதேர, அவைள� ெதாி:�. 

 

(அ%த விட� க�ன�தி� கவிஞ� ஓ;கி ஒ� அைற வி2கிறா�. அைற 

ெபா4�கமா3டாம� அ�மா( எ�4 அலறி�ெகா#2 ஓ( வி2கிறா�.) 
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கவிஞ� : இ�ப( வா�மா. இ�3(ேல இ�ப( வரலாமா? பி1ைச�காாி: 

பி1ைச�காாி�� இ�32�9 ஒ#I இ���;களா? 

 

இ�வ�� விள�க�கி� வ�கிறா�க8. 

 

பி1ைச�காாி: நீ;களா! ெநசமா நீ;களா! 

 

கவிஞ� : (சிாி���ெகா#2) எ�ைன இ�9� ஞாபகமி��கிறதா? 

 

பி1ைச�காாி : ைக நீ3(� ேபா3டவ;கைள மற�க  (:மா? அ�6� அ�னி�கி 

உ;கைள� பா��த மாதிாி ெபாBயா, அ�ல� இ�னி�� உ;கெள� காதாெல 

ேக�கெரேன அ� ெபாBயா�9 மல�பா���. 

 

கவிஞ�: இர#2� நிஜ�.அ�4 ஊைம. இ�ைற��� ேப�கிற ஊைம...? 

 

பி1ைச�காாி: எ�னா;க அ�ப(1 ெசா����3(;க? கவிஞ� : வாயி��%� 

வா��ைத வ%தா� ேபா�மா? உ�ைன� பா��த அதி�Nட� அ�4 என�� வா��� 

கிைட�த� எ�4 நிைன�ேத�. இ�4 அேத (வா�� வா��ைத த�9ைடய 

திறைம� �ைறைவ நிமிஷ� ��� நிமிஷ� இ(��� கா32கிற�. வா ேபாேவா�. 

எ;க D3(ேல <�4 ேப� ப3(னியாக� ேபசி� ெகா#(��க இடமி��கிற�. 

இர#2 ேப� எ�4 தா� நா� நிைன�ேத�. 

 

பி1ைச�காாி: ஏ;க ப3(னி? எ� ைபயிேல அாிசி இ����;க. ந�லா1 

ெசா�னி;க... வா;க ^32��... 

 

கவிஞ� : (சிாி���ெகா#2) நீ சிரம�ப321 ேசகாி� தைத நா� த3(� 

பி2;�வதா?உ� மன�ேபால உலக�� மன� இ�%தா� ேவதைனேய இ��கா�! 

 

பி1ைச�காாி : எ� மன� �ளி%தி����9 நீ;கதா� ெசா�லI�. அ� ேவ6ர 

ேவ6 ெகாதி கMசி@ட ேவவா�.ேந�தி� கா�தாெல எ;க�பா� பி1ைச வா;க� 

ேபானா�. ெபாற6 காணேல, இ#ண�கி  1\2� ேத(� ேத(� கா> க2���  
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ேபா1�. இ��காரா ெச�தாரா ெதாிய�ைல! 

 

கவிஞ�: அ�ெபா உ� தக�பனாைர� ேத(� பி(��� வைர எ;க8 D3(ேலேய 

இ�%� வி2- 

 

பி1ைச�காாி: அ� எ�ப( சாமி, உலக� ஒ��மா? நா� ஒ�பி இ�%தா>� உலக� 

ஒ��மா... நா� உ;க@ட நட�கரேத த��. இ%தா;க அாிசி. ��மா எ2��� 

கி2;க... 

 

கவிஞ� : (சிாி���ெகா#2 ) நீ ஒ�பினா>� உலக� ஒ��மா? 

 

பி1ைச�காாி : ஆமா� சாமி. எ�ப(யானா>� பி1ைச�கார1 சாதிதாேன. நா� 

வ�ேர9;க... 

 

பி1ைச�காாி ெவ� ேவகமாக இ�3(� மைறகிறா8. கவிஞ� : இவளா 

பி1ைச�காாி!... 

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

16161616    

 

அர#மைன அ%த��ர�. வாசல�கி� Aரண� நி�4 ெகா#(��கிறா�. 

 

Aரண� : (உ8ேள தைலைய நீ3() மகாராசா @�பி3 (;களா? 

 

உ8ளி�%� ம�ன� �ர� ஒ�ன�தா#டா @�பி2 ேற�. உ8ளார வா! 

 

Aரண� : ��தி மகா ராசா (உ8ேள விைர%� ெச�கிறா�] 

 

ப��, இ�ப� பணி� ெப#க8 \ழ ம�ன� ஒ� மMச�தி� ப2�தி��கிறா�. 

ஒ��தி கா� பி(�க, ஒ��தி Dச, இ�ெனா��தி ப�னீ� ெதளி�க, ேவ4 ஒ��தி 

கிாீட� நிைறய இ���� ெபாாி கடைலைய ஒQெவா� ��தாக அ8ளி, அ8ளி 

வாயி� ேபாட, வாைய� �த�பி அைச ேபா32� ெகா#ேட, எ�ன ம%திாி Aரண� 

தாேர, ந�ெம� பா�தா எ�ப( இ��� ?” எ�4 ேக3கிறா�. 
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. 

Aரண�: ப�%தா இ���! 

 

ம�ன� தைலைய� தி��பி அவைன� பா���) எ�ன� பா��தா கி3ணசாமி மாதிாி 

இ�ெல? 

 

Aரண�: மஹாராசா ெசா�வ� வா�தவ�. அ1�% தர � அ�ப(ெய 

இ���.இனிேம� நா� கி3ணசாமிைய� @ட ேநாி� பா��க ேவ#டா�.இ�பேவ 

�#ைட� ேபா32� தா#( ச�திய� ப#Iேவ�. 

 

ம�ன� : அ�பி(1 ெசா�>, அதிசய�ைத வி85 இ%தா ஒ� பி( ெபாாி 

கடைல.இ%தா.. 

 

Aரண� வர;கி வாயி� ேபா32� ெகா85கிறா�. 

 

ம�ன� : (ேவ4 ப�க� தி��பி, எதி��ப3ட� ேச( யிட�) ஏ�ெம ெமாற1�� 

பா�கிேற? உன�� ெநசமா� ெதாியைலயா���. 

 

பணி�ெப# : இ�ெல மகாராஜா! தா;க8 கி�Nண� எ�றா� அவ�... 

 

ம�ன� : அவனா, அ�1�ன�. இ� ெதாியைலயா;கா3(:�. ேபா�ெம... 

 

Aரண�: அ�1�னனா...நானா... 

 

ம�ன�: (உ�சாகமாக) வி�>� பா�தி��கிாியா... வி�>.. 

 

Aரண�: ஆமா;க, வ#(�� அ(யிேல வ1����ெம. 

 

ம�ன�: (ப2�தி�%தவ�  ழ;ைகைய ஊ�றி எ-%�ெகா#2) சீ, அத�லடா. 

ச#ெடெல ேதா8ெள வ1��கி32� ேபாவா;கேள, அ� .... 
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Aரண�: நா� அைத� பா�கரதி�ைல மகராசா... 

 

ம�ன� : ஏ#டா.. 

 

Aரண�: அ�1�னனாயி�பி2ேவேனா�9 பய�. 

 

ம�ன� :பய� எ��� ? 

 

Aரண�: ஏதா1�� ஒ� ஊ����தா� ேபாேனா�9 வ1���;க (�னி%� ெபாாி 

கடைலைய எ2�� வாயி� ேபா32 ெம�4ெகா#ேட அ;ேகயாவ� அ�க டா�9 

தெலய1 சாB�க  (:மா? அ;ேக ெப# டா#( வ%� தைலமா3ேல 

உ�கா%��கி32, அ�ெத� �2 இ�ெத��2�9 ெகாடM� த8ளி��2வா; அ�� 

காவ�தா� எ;க�பா� எ�ென அ�1�னனா ஆவாெத ஆவாெத�9 

அ(1���வா�... 

 

ம�ன�: எ�ெம, வாைய� பிள%�கி32 கைத ேக32� கிI, ேவைல இ�%தா� 

பா�;கெள�. ெகா�பிய(;க. நா3(யமா2;க.பா2;க. நா� ம%திாி@ட ராசா;க� 

ப#ணி�கி3(��ேக�... 

 

ஒேரய(யாக ஏக� கத�பமாக நா3(ய � @��� காைத� �ைள�கி�றன. 

 

ம�ன�: அ�ெபா உன��� க#ணால மாவ�யா? 

 

Aரண� : ஆ6மா மவராசா! அ�ப( வ>விேல மா3(��வனா? 

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

17171717    

 

அர#மைன உ�பாிைக. ம�ன9� Aரண � நி!கிறா�க8. 

 

ம�ன�: அேதா வாச� கி3ட ெதாி:ேத, அவ ஆ�? பா�! 
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Aரண� : என��� ��சா�தா� ெதாி:�? வய�� �8ெள, பி1ைச�கார1சன�, 

மவராசா. 

 

ம�ன�: எ�மவடா! உ� பா�ைவ:� அ�1�ன� பா� ைவயா இ��ேக. அவேள 

இ;ேக அவசியமா அள1 சி�கி32வா... 

# # # 

 

அர#மைன வாச� 

 

பி1ைச�கார� ெப# : உ8ேள நா� க3டாய� ேபாB� தா� ஆகI�.ராசா 

இ��காேர அவ� எ;க�பா�. 

 

காவ�கார�க8 இ�வ�� வி-%� வி-%� சிாி�கிறா�க8. 

 

 த� காவ�கார� : மவராசா ஓ;க�பாரா?' 

 

பி1ைச�காாி: ஆமா� ஐயா! எ�தினி தர� ெசா�ல. 

 

2-வ� காவ�கார�: அ%த <ைலயிேல க�> �வி1� வ1சி��ேக பா��தியா? 

 

பி1ைச�காாி : எ;கி3ட வ�� ேபசாதி;க ஐயா... 

 

 த� காவலானி: உ�னி:� ேச�தா மகாராசா6�� இ�&�தி ஐ�ப�திெர#2 

�8ள;க இ��கI�. ேடB, கண��1 சாியா ஆவ32�. �8ெள� �விய�ெல ஒ� 

க�ெல� ேபா32� கண�ைக1 சாி�க32. 

 

2-வ� காவலாளி: (ஒ� சி4 க�ைல எ2��� ேபா32 வி32) அதி�லாெம  %&4 

ம1சா�, &�தி எ5 வ�தி எ32 அ#ெண� இ�ன�...... 

 

பி1ைச�காாி: ெபாB ெசா��� பல� வ%� நி�றா� நா� ெசா�வ�� ெபாB 

ஆகிவி2மா? 
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 த� காவலாளி : நீ ெசா�>கிற� நிசமாகேவ யி�� கலா�. ெபாBயா�@ட 

இ��கலா�. ேபாக�@டா� எ�4தா� ெசா�>கிேற�... 

 

அ�ெபா-� Aரண� ெவ� ேவகமாக வ%� அவைள� ��பி32 "மகராசா 

அள1சி�கி32 வர; ெசா�னா;க... அட த8ளி நி�>;கடா ; இ6;க ராசாேவாட 

மக எ�4 அத32கிறா�. 

 

காவல�க8: ��தி, ��தி. உ8ளார� ேபா;க�மா. நா;க காவ�கார நா��3(;க; 

ெதாியாம1 ெசா�னைத ம�னி�கI�. 

 

Aரண � பி1ைச�காாி:� உ8ேள ேபாகிறா�க8. 

 

 த� காவல� : அ�பெவ ேயாசி1ேச�. ெமாக�திேல ேலசா அ%த1 சாய� 

ெதாி:��ேல? நீ ஏ#டா ெசா�ல�படா� ......? 

 

2-வ� காவலாளி : சாய� ெதாி:தா? ராசா6�� <Mசி �(1சி� ேபானா 

மகளாயி2வாளா���. ஏ#டா ��திெய� கட� �2�கேற ..... 

 

 த� காவல�: D# பாவ� ெசா�லாேத. தைல��� தீ�� வர� ேபா6�...... 

 

2.வ� காவல�: நீதா� ேபாயி ராசாகி3ட1 ெசா��� பா�. ஓ;க ராசா6� நீ:�.. 

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

18181818    

 

நகர��1 ச6�ைக. ேசனாதிபதி, ஊ�� ெபாியவ�க8. சில� உ3கா�%தி��கிறா�க8. 

 

ேசனாதிபதி: நா� ெசா�>கிறப( நட%தா�தா� இ%த� ைப�திய;க ளிட�தி��%� 

த��வத!� வழி:#2. ஜன;கைள� @3(�ெகா#2 திரளாக� ேபாB அர# 

மைனைய1 \)%� ெகா#டா�..: 

 

ெபாியவ� : நீ;க8 ெசா�>கிற� சாிதா�.Aைன�� மணி க3(ன கைதயா� 

ேபா1��னா? யா� உ8ேள ேபார�? ம%திாிைய ஜயி>��8ேள ேபா3டவ�... 
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ேசனாதிபதி : எ�ைன:� ெஜயி�� ேபாட�தா�:  ய�றா�. எ� ��தியினா� 

த�பி��� ெகா#ேட�. நானி����ேபா� உ;க5�� எ�ன பய�? 

ம!ெறா�வ� : ஜன;கேள எ�ப(� திர32கிற�? 

 

இ�ெனா�வ� : அ#ைண�கி அ%த� கவிராய� வ%தாேன, அவைன�ெகா#2 

ஜன;கைள� F#(வி3டா......... 

 

ேசனாதிபதி: அவ� யா�? 

 

 த�� ேபசி:வ� அ�4 இ%த1 ச6�ைக��  �னாெல ேபசினாென, சா #( 

கைத ெசா�கிேற� எ�4 ஜன;கைள� பா��� உ��கமாக� ேபசினா�. 

உ��படா� க-ைத;க ஓ(�ேபா1�.. 

 

ேவ4 ஒ�வ� : அவ� எ���� �ணிMச க3ைட. நாம? 

 

ேசனாதிபதி: நீ;க8 மனைத� திட�ப2�தி� ெகா#2 வாி%� க32  �ேன ஊ� 

எாி%� சா�ப� @ட இ�லாம� ேபாBவி2�. எ�ன ெசா�கிறீ�க8? ம%திாி உ;க8 

வா���ப(நட�க ஆைச�ப2கிறா�. இர#(� ஒ�4 தீ�மானமாக1 

ெசா�>;க8....... 

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

19191919    

 

அரச9ைடய அ%த��ர�. உ8ேள பா32� சத;ைக1 ச�த � ேக3கி�றன. 

 

வாச�� ெபா�கிஷ� கண�க� வ%� நி!கிறா�. 

 

காவ� நி!�� Aரண� அவைன ேநா�கி "எ�ன விேசஷமா�?" எ�4 ேக3கிறா�. 

 

ெபா�கிஷ� கண�க� : அரசாிட� சில ெசல6 ச�ப%த மாக� ைகெய-�� வா;க 

ேவ#2�. அவசர�...... 
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Aரண� : மகராசா ம%திராேலாசைன ப#ணி�கி3(��கா�. ச�த� காதிேல விழெல. 

 

ெபா.க.: வி5த�பா, ந�லா வி5�. அதா� அவசர�9 சீ�கிர� ேபாயி1 ெசா�>... 

வாசெல� கா���கி32� ெகட�கரேத வி32 வாB ேபசாேத. 

 

Aரண� : நா� ம%திாியா���. நிென1�� ேப�;க...... 

 

ெபா.க. சாிதா#டா. <Mசிைய� பா��தாெல ெதாி:�. நீ ேபாயி1 ெசா�>. எ�தினி 

நாளடா இ%த1 ேச6க�? 

 

Aரண�: ேபாB1 ெசா�ேர;க எசமா�. (தைலைய1 ெசாறி%�ெகா#2) ேபான 

தி;க5��� தி;க8 எ32 நாளா1�.அ��ற� ஒ�... 

 

ெபா.க.: சாிதா#டா. உ8ேள ேபாயி1 ெசா�>. கண��� நீ:� .... 

 

Aரண�: ��தி எசமா�. 

(உ8ேள ெச�>கிறா�) 

 

உ8ேள 

 

ஒ� விசாலமான அைறயி� ஏராளமான பணி� ெப#க8 ம�தியி� ம�ன� 

நி�4ெகா#(��கிறா�. தைலயிேல ஒ� சி4 பா�திர�ைத ைவ��� ெகா#2 

��ப� ஆ2கிறவ� அ(ெய2�� ைவ�பைத1 ெசB� கா#பி�� ஒ� பணி� 

ெப#ணிட� அைத� ெகா2�� வி32 வ%� உ3கா�கிறா�. 

 

அ�கி� உ8ள வய�ைன:� வி�ைல:� எ2��� ெகா#2 "இ�ேபா..." 

 

Aரண�: மகாராசா,ெபா�கிச� கண�க� வ%தி��கா�, அவசரமா�. 

 

ம�ன�: அ�ப( எ�ன அவசர�? வர1 ெசா�>. இ;ேக பா� (வி�ைல� கா3() 

இ�ெத இ�ப(� கீேழ இ5�தா, காெல, எட� காெல நீ3( வல� காெல� ெகா#2 
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��த வ1� உ�காரI�, ெதாிM�தா? ஏ�ேம ��ப�,பதன�, ஒ�னிய வி�தா>� 

ஈடாகா�... 

 

ெபா.க. : மகாராஜா, நம�கார�. 

 

ம�ன� : நீதானா...இ%த� ெபா#2க5�� @�தாடேவ ெதாியேல. க#ெண:� 

ைகைய:� ெநளி1��பி32 @��;��க. எ;கி3ட ஏமா�த  (:மா? இேதா பா�.. 

 

ம�ன� வய�� மீ� வி�ைல ைவ�� இ-�கிறா�. வய�� Dாி2கிற�. 

பணி�ெப# அவ� ெசா��� ெகா2�தப( காைல நீ32கிறா8. தைலயி��%� 

�ட� தைரயி� உ�5கிற�. 

 

ம�ன� : கசமால�, கசமால�. இ%த� ெபா3ட1சி; கைள� க3(�கி32 

மார(�கிறேத இ�ப(�தா�. கண�க�பி8ைள நீ வ%த காாிய� ெசா�>. 

 

ெபா. க: அைம1ச� இ�ெபா-� சிைறயி���பதா� ேபான வ�ஷ� 

கண�கி������ ைகெய-�� வா;கி� ெகா#2 சில தகவ�க8 விசாாி��� 

ெகா#2 ேபாக வ%ேத�... 

 

ம�ன� : ைகெய-�தா, அ� எ���? 

 

கண�க� : கண�கி� தவறி�ைல எ�பைத� தா;க8 ஊ�ஜித� ெசBவதாக. 

 

ம�ன� : கண��1 சாி எ�ப� என�� எ�ப(� ெதாி:�? 

 

கண�க�: ேவ#2மாகி� நா� எ2��1 ெசா�கிேற�. 

 

ம�ன�: ேவ#டா� ேவ#டா�. இ�ப(� ெகா#டா. 

 

கண�க� கண��� ��தக�ைத� �னி%� நீ3( "இ;ேக" எ�4 கா32கிறா�. 

 

'ம�ன� : 'ஏ��பா, ேமெல இ(1�கி32 நி�கிற.ேவ�ேவ நா�த� க��#I�...  
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எ�ன �ளி�க மா3(யா? 

 

கண�க� தி2�கி32, சா3ைடய(ப3டவ� ேபால� பி� இர#2 எ32 

ைவ�கிறா�. அவ� நி!�� ேகால� அவமான� தா;காம� �-வாக� �(�கிறா� 

எ�பைத� கா32கிற�. 

 

ம�ன� கண��� ��தக�ைத� @�%� கவனி�த ப(ேய "இ�9� நா> எ32� 

த8ளி நி�கலா�" எ�4 ெசா�>கிறா�. இ%த� @�ைத� பா��� ஒ� பணி� ெப# 

க5� எ�4 சிாி�கிறா8. 

 

ம�ன� அ�திைசைய� தி��பி� பா��� "ஏ�ேம, சிாி�பாணி தா;�தி�ைலேயா? 

அல� ேப%� ேபா��" எ�4 ெசா���ெகா#ேட கண��� ��தக�தி� ஒ� �8ளி 

ேபா2கிறா�. அைத ேவ4 ஒ��தி கவனி�பைத� பா���வி32� கண��� 

��தக�தி� ைகைய ைவ�� <(� ெகா8கிறா�. பிற� <(ய விர�களி� கீேழ 

ஏ-ேகா�ர;க8மாதிாி ேகா2க8 கிழி��� ��தக�ைத1 சட�ெக�4 <(� 

கண�கனிட� ெகா2��வி32 "அ��ற�" எ�4 தைலைய� F��கிறா�.  க� 

ெவ3( இ-�கிற�. 

 

ெபா.க.:  %திய மகாராஜாவி� ஜ�ம தின� இ�9� ஒ�வார�தி� வ�கிற�. 

வ�ஷா வ�ஷ� அத!காக ஒ� ல3ச $பாB ெசலவா��. இ%த வ�ஷ�... 

 

ம�ன� : இ%த வ�ஷ� அ#ைண�ேக எ�ெபாற%த நாைள� ெகா#டாேட�. 

ெர#2ெல1ச� ெசல6 ப#ணி ஒ� ெல1ச� எMெசல6�9 நாைள�ேக எ;கி3ட� 

ெகா2. 

 

ெபா. க.: அ�4தா� த;க8 ஜ�ம தினேமா? 

 

ம�ன� : � எ�ன ேக8வி? அ#ண�கி வரா3டா� ெகா#டாட� படா�;கர� 

உ#டா? நா� ெசா� ெர� ெகா#டா(�தா� ஆகI�...... ெதாிM�தா. 

எ;கி3(ேய கயி� திாி�கிறேய. ெதாியா��9 ெநன1 ��கி3(யா? 

 

அ1சமய� அர#மைன வாச� திைசயி� ஏராள மான ஜன� ��ப� இைர%� 

ெகா#2 வ�� ச�த� ேக3கிற�. 
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ம�ன�: (சட�ெக�4 எ-%�) இெத�னடா ேராதைன! 

 

Aரண� தைலெதறி�க ஓ( வ�கிறா�. 

 

Aரண� : மகாராசா, மகாராசா ஊ�1சன;க ஒ;கெள� பா��கI�9 @1ச� 

ேபா32கி32 வ%� அ�தாணி ம#டப�திேல நி�கிரா;க. காவ�கார;க த2�க 

 (யாெம விலகி� �3டா9;க. ஒ#I, ேபாB� பா�;க. அ�லா3( 

ஒளிM��கி2;க .... இ;கிேய வ%�2வாIக... 

 

ம�ன�: என�� இ#ண�கி ெரா�ப ச%ேதாஷ#டா... வாடா நீ:� அவ;கைள� 

பா�ேபா�. 

 

ைகயி� ெபாாிகடைல� கிாீட�ைத எ2��� ெகா#2 ெச�>கிறா�. சில ெப#க8 

வாச�� எ3(� பா��கிறா�க8. 

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

20202020    

 

அரசனி� அ�தாணி ம#டப�. �மா� &4 இ� &4 ேப� @(� @1ச� ேபா32� 

ெகா#2 நி!கிறா� க8... ெப��பா>� ஏைழக8, பி1ைச�கார�க8. 

 

ஒ�வ�: அேதா வாரா�டா 

 

ம!றவ� : (ச!4� தா)%த �ர��) எ;ேக ஓ(� ேபாவா�? 

 

3-வ� நப�: ந�ம ஆ5�தா#டா. ேந!4 வைர��� ந�ம @ட� தாள� 

ேபா32�கி32 .... 

 

இர#2 காவ�கார�க8 உ3��%� "ேடB,வாைய <(�கி32 நி�க�யா, எ�ன 

சலசல�9?" 
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ேபசியவ�க8: இ�ெல �ைரேய; இ�ெல மகாராசா... 

 

உ8ளி�%� Aரண�தி� �ர� "மகாராஜா பரா�'' காவ�கார�க8 : (ரகசியமாக) ராசா 

வாரா� உ5%� 

���2;க. 

 

ம�ன� ஒ� ைகயி� ெபாாி கடைல� கிாீட��ட� வ%� நி�4 இவ9;க தானா 

பா��க வ%தவ9;க ? 

 

��ப�: ���2ேரா� மவராசா! 

 

ம�ன�: (வாயி� ெகாMச� ெபாாி கடைலைய� ேபா3 2� �த�பி�ெகா#2 

இ�9� ெகாMச�ைத� @3 ட�திைடேய விசிறிவி32) பா��தா1ெச ேபாகலாேம.. 

ஒ� கிழவ� : ஏைழ எளிய�;க க�ட� நீ;க அறியா மலா? இ#ண�கி நீ;க 

ச%ேதாசமா இ��க மாதிாி நா;க5� ச%ேதாசமா இ��க வழி ப#ண9� யசமா�. 

 

ம�ன� கடகடெவ�4 சிாி��வி32 ேயாசி�கிறா�.  க� ெவ32கிற�. 

 

@3ட�தி� ஒ�வ� : (ரகசியமாக) மவ5� @டேவ வ%� ஒ3(� கி3டாளா#டா? 

 

ம!றவ� : அேதா ேப�ரா� ேக5டா. 

 

ம�ன� : என�� ஒ#I ேதாI�. இ�ன� ெகாMச நா8ெள, எ�ெபாற%த நா5 

வ��. அ#ைண�� நீ;க பி1ைச எ2�கேவணா�. ேசா4 நா� ேபாடேர�. ஏைழ; 

க5� ச%ேதாசமா�தா� இ��கI�. அ��� என�� ஒ� வழிதா� ேதாI�. 

பண�கார9� ஏைழ;க மாதிாி இ�%தா ச%ேதாச�திேல வி�தியாச�" இ��கா 

��ேல...அ��காக� பண�கார;க கி3ட இ��க பண�ைத:� வா;கி 

அவ;கைள:� உ;கைள� ேபால ஆ�கி .... 

 

@3ட�தி� சில� : (உ!சாகமாக) அ%த� பண�ைத எ;க5��... 

 

ம�ன� : சீ ! அ� பண�கார;க5�� அநியாய#டா! அெத நா� எ2����ேவ�. 

நீ;க எ�லா�� ஒ#ணா வ6� எாியாெம ச%ேதாசமா இ��கலா�. ேபாயி32 
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வா�;க...ெதாிM�தா... ேபாயி32 வா�;க. ெவர3 2;கடா க-ைத;கைள, 

ேவ(�ைகயா பா���கி32 நி�கிறீ;க.. 

 

ம�ன� சட�ெக�4 தி��பி உ8ேள ெச�கிறா�. 

 

Aரண�தி� �ர� : மகாராசா ேபாகிறா�. 

 

கைசய(1 ச�த�. கத6 படா� என ஜன ச%த(:ட� சா�த�ப2கிற�. 

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

21212121    

 

கவிஞ9ைடய D2 

 

தாயா�� மக9� ேபசி� ெகா#(��கிறா�க8. தாயா� அவைன� க(%� 

ெகா8கிறா8. 

 

 

தாயா� : உ� D3(� அ2���ப�த வழியி�லாதேபா� ஊேர ப�தி எாிMசா 

உன�ெக�ன கவைல? நா� ெசா�>கிறைத� ேக5. ஊ� வழ��� ெகட�க32�. 

ஒ�னா� எ�ன ெசB�விட  (:�? 

 

கவிஞ�: அ�மா, நீ இ�ப(� ேபசலாமா? ஊ� ப!றி� ெகா#டா� D2 த��மா? 

 த�� ஊ� ெந��ைப அைண�தா� த� D32 அ2��� தாேன எாிகிற�. 

 

தாயா� : சி�ன� பி8ைள மாதிாி� ேபசாேத. ஊாி���க ெபாியவ;க5�� இ�லாத 

அ�கைறயா உன��? நா> நாளாB� ேகாயி� க3(ைய� தி�9�கி32 ெகட�க� 

ப#ணி�பி3ேட. பி1ைச எ2�த ேசா4 எற;�மா? அ6க கால�திேல @ட, படாத 

கNடெம�லா� ப3 ேட� - பி1ைசெய2�கிற ெகதி�� அ6க த8ளாத அ%த 

வயசிெல@ட� ெகா#2 வ%� ைவ�கைல. 

 

கவிஞ� : ேவைல ேவைல எ�4 ெசா�கிறாேய, எ�ன ேவைல பா��க? 
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தாயா� : அ�6� நானா ெசா���ெகா2�கI�? உன�� வா��� ெகா2�தாேள 

அ%த மவராசிைய� ேக5. ஒ� தி#ைண� ப8ளி�@ட�ைத ைவ�கற�, 

நைட�ப(ெய வி32 எர;காெம மானமா� பிைழ�கிற�. 

 

கவிஞ� : ஊ�ைடய மானேம ேபாகிறேபா� மான� எ;கி�%த�மா நம�� வ��? 

 

தாயா�: வா��� ெகா2�த மகராசி வாளைவ�பா�9 நிைன1ேச�.ெசா�பனமா� 

ேபா1�...நீ ஊைமயாேவ .... 

 

கவிஞ�: அ�மா,அ�மா. நீ இ�ப( ெய�லா� ெநா%� ெகா8ள�@டா�. 

இ�ைற��1 சாய;கால� வ�கிற ேபா� உ� மன� �ளி��ப( வரேல�னா... 

இ�ெபா உ�தர6 ெகா2. 

 

தாயா� : பிற� உ� இNட�.. 

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

22222222    

 

நகர�தி� ச6�ைக 

 

அ%தி மாைல. தீப ஒளி இ�லாம� இன� காIவ� கNட�. அ%த ேநர�தி� 

ச6�ைகயி>� ெவளியி>மாக� பல� ��ப� ��பலாக நி�4 ேபசி� 

ெகா#(��கிறா�க8. 

 

ஒ�வ�: ஆ3ைட� க(1�,மா3ைட� க(1�, கைடசியா மனிசைன:� க(�க 

ஆர�பி1ச கைதயா, ேபா3(��கிற உ�தரைவ� பா��தீ�களா? 

 

2-வ� : எ�னேமா ெவ4� பி����ளி�9 நிைன1ச� எ�ன ஆப�தாக� 

ேபாBவி3ட� 

 

3-வ�: ந�ம D3(��%த ெரா�க� அ�தைன:� ெகா3(� ெகா2��� 

ம;கி�ய�ைத:� உ�வி�கி32� ேபாBவி3டா�. இ��� ஒ� வழி ெசMசா�தா�... 

 த� : அ#ைண�ேக கவிராய� ெசா�னப( ேக3(�%தா இ�ப( வ�மா... 
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2-வ� : அ� Aைன�� மணி க32கிற கைத ஐயா. ேசனா திபதி இ�9� 

ெகாMசேநர�திேல வ�வா;க. அேதா அ6;கேள வ%தி3டா;க- உ;க உ�ேதச� 

எ�ன?... 

 

ேச9திபதி: (சிாி���ெகா#ேட) எ�ன உ�ேதச�... 3-வ� ஆசாமி : நீ;கெள�லா� 

ச�மதி1� சி;காதன� திேல அம��தினீ;கேள அ%த�ெக3(�காரைன�ப!றி. 

 

ேசனாதிபதி: (கலகலெவ�4 சிாி��வி32) ராஜ� �ேவ ஷ� ேபசாதீ�க8. நா� 

இ�9� அவ� ேசனாதிபதி; அவ� உ�தர6�ப( சிைறயி����� ேசனாதிபதி. 

நீ;க8 அவ� பிரைஜக8. 

 

2-வ� ஆசாமி : அைத மா!ற�தா� உ;களிட� உ�ேதச� எ�ென�4 ேக3கிேறா�. 

 

ேசனாதிபதி: நா� ெசா�>கிறப( நட�]�களா? அ%த� பி����ளி பிற%தநா8 

ெகா#டாட� ேபாகிற�; அ�4 ந� காாிய�ைத1 சாதி���ெகா8ள ேவ#2�. 

 

ெபாியவ� ஒ�வ� : அ�ப(�னா 

 

ேசனதிபதி: ெபாியவேர, அ�ப(�னா எ�னெவ�4 

ெதாி%�ெகா8ளேவ#2மானா� அ�ைற�� வ%தி�%� ேவ(�ைக பா�ேம. 

 

ெபாியவ�: Aைன ப�க�திேல இ�லாதேபா� �#ெட� �#(� �தி�த கைததா�... 

நா� ெசா�றைத� ெகாMச� ேக5;க... ந�ம ரா1சிய�திேல இ� பாிய% த �, 

என�� இ%த� ப;�னிேயாட எ#ப�தி அM� ஆ��; இ%த நா8 வைர��� 

ெவ32� பளி ���� பளி�9 நட%தேத கிைடயா�. அவ� ஆ# டாேர, 

பரா�ரமேக� அவ� கால�தி>� அ�ப(� தா�. அவ�ைடய ேதா�பனா� 

வி�ரமேக� கால�தி>� அ�ப(�தா�... 

 

வா�ப� ஒ�வ� : கால� மாறி� ேபா1�, தா�தா. த�ம � மா4�. 
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கிழவன� : கால� மா4#டா க#ேண. த�ம� மாறா�... அ�மா கி3ெட பா> 

�(�கிற பய நீ, என�� அறி6 ெசா�ல வ%தி3டாயா���. 

 

ேசனாதிபதி : ெபாியவேர. எ� ெசா��(. நீ;க8 ேக3ப த!�  %தி அர#மைனயி� 

ெவ32�பளி, ����பளி நட�கா� ேபா���கிறேத. 

 

கிழவன�: அைத�தா� நா9� ெசா�>ேற�. ஊ�@( ெச��� த8ள  (யா�. 

ஒள�� எ#ேண காIவ த!� ஊ�� ேல�ேல @(�கிடா�... 

 

Fர�தி��%� ஒ� க�]ரமான �ர� உழ�� உழ�� எ#ெணB உயி�கா��� 

ஜீவா��த� எ�4 ஜன;க8 எ�ைற�� உண�கிறா�கேளா, அ�4 நா� 

ெசா�லாமேல @( வி2வா�க8.. 

 

பல�ர�க8 : அேதா கவிராய� அBய� வ%�3டா�. அவ� ெசா�வைத� ேக5;க8... 

 

ேசனாதிபதி ேக32� ேக32 எ�ன �#ணிய�? யாரா வ� ஒ�வ� ெசா�வைத 

ஒ-;காக� ேக32, அத�ப( நட;க8. நீ;க8 எ�9ட� ேசராவி3டா� நா� 

ஒ�வ� என��� �ைண:#2... 

 

கவிஞ�: ேசைன� தைலவேர, பத3ட� ேவ#டா�. ஜன;க8 ேகாைழக8 அ�ல; 

அவ�க8 நிைன�தா� நட�காத காாிய� கிைடயா�; நி�4 ேக3�� கட 6ைள� 

ேபால��(பைடக8 ெபா4ைமசா�க8; எ-% தா� கால ைபரவ�க8தா�. 

அவ�கைள1 சா%த�ப2� �வத!�� த�ம ேதவைதயா>�  (யா�. ஆ�திர 

<32வ� ஆப�தான காாிய�. 

 

ேசைன� தைலவ�: உம� ெநா8ைள "ேவதா%த;கைள� ெகா#2 ந�ல அழகான 

காவிய;கைள அர;ேக!4�. ராஜா�க8 ச�மான� ெசBவா�க8; ேதாடா1 ெசB� 

ேபா2வா�க8; மா�ய� எ-தி� த�வா�க8. 

 

கவிராய� : அரச�க8 அ�தைன:� ெசBவா�க8. நா� அைத எதி�பா��� இ;� 

வரவி�ைல. அரச� ராZய ம�ல. அரச� ெகா2ைம ெசBதா�  8ைள எ2�ப� 

ேபா� அவைன எ2�ெதறிய ேவ#2�. இைத அ�4 நா� ெசா�னேபா� 
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ேக3பத!� ஆ8 இ�ைல. அரச� ேநா�க� எ�ன? அவ� அரசனா அ�ல� சி�த 

�வாதீனமி�லாத பிராணியா எ�பைத� ெதாி%� ெகா8ள ேவ#டாமா? 

 

ேசைன� தைலவ�: ராஜா;கமாக� ெதாி%�ெகா85�. என�� அத!ெக�லா� 

ேநரமி�ைல. ஜன;க8 கNட� தி!� உ8ளாகிறா�க8; அரசன� 

அறியாைமயினாலா, �$ர�தினாலா, சி�த �வாதீனமி�லாத- தினாலா எ�4 

ஆராB%� ெகா#(��க என�� ேநரமி�ைல. நா� எ� வழியி� ெச�கிேற�, 

நீ;க8 உ;க8 வழியி� ெச�>;க8. ச%தி�க  (%தா� ச%தி�ேபா�... 

 

ெவ� ேவகமாக1 ெச�கிறா�. 

 

கவிஞ�: (சிாி���ெகா#2) அவசிய� ச%தி�க�தா� ேபாகிேறா�. எ;� எ�ப� 

இ�வ���� ெதாியா� (ஜன;கைள� பா���) மகா ஜன;கேள, ஊ� இ���� 

நிைலப!றி நா� உ;க5�� எ2��1ெசா�� உ��க ேவ#(ய அவசியமி�ைல. 

உ;க8 உ8ள;கேள பாகா� உ���ேபா� எ� வா��ைதக8 ெவ!4 வாB� 

ப%தலாக�தா� அைம:�. நா� அ�4 ெசா�னப(, அரசைர1 ச%தி�� நியாய�ைத 

எ2��1 ெசா�>கிேற�. த�ம�தி!� எ%த மன�தி>� இட  #2 எ�ற திட 

ந�பி�ைக என��#2. நீ;க8 ஆசி ெசா�� அ9��;க8. உ;க8 உ8ள�ைத� 

�ளி�வி�க வாணி என�� அ�8�ாிவாளாக. 

 

ஜன;க8 அவ� மீ� ஏகமாக� �Nப�ைத எ2�� D�கிறா�க8. மல�மாாியிைட 

��சிாி��ட� கவிஞ� அர#மைன ேநா�கி1 ெச�கிறா�. 

 

ஜன�@3ட� ெப�% திரளாக� ெதாட�கிற� 

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

23232323    

 

அர#மைன அ%த��ர� 

 

ம�ன9� அவ� மக5� ேபசி�ெகா#(��கிறா�க8. இர6 ேநர�. 
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ம�ன�  �9� பி�9மாக நட%�ெகா#(��கிறா�. அவ�  க� ெவ3( 

ெவ3( இ-�கிற�. 

 

ம�ன�: ��மா எ�ைன ெமர3(�கி32� ெகட� தாெத,நா� இ�ேபா ராசா... 

 

மக8 : உ;கைள அரச� அ�ல எ�4 யா� ெசா�ன�? நட%� பதவி வ%தா� 

ைப�திய�கார�தனமாகவா ெகா8வ�? ெதBவ� திWெர�4 க#கைள� திற%� 

வி3டதனா� க#க8 @�கி�றனவா? 

 

ம�ன� : நா� எ#ைண��� க#I ��டாக இ�%த தி�ைல. உன���தா� 

இ#ண�கி� க#I ��2. அ#ைண�கி நா� ெத�� ெத�வாக1 ��தற�ப எ%த� 

பயமவனாவ� ந�ைம மனிசனா மதி1சானா? நாயி>� ேக2 ெக3ட நாயாய�ல ந�ம 

ெவர3னா9க. இ#ைண�கி ெயவேனா ந�ைம ராசாவா இ�டா�னா அ��காக 

ந�ைம� க#2 எ�னமா ெமர8ரா�! என�� அ#ண�கி இ�%த <Mசிதா�; 

அ#ண�கி இ�%த ��திதா� இ���. இட� மாறினா ஆ8 மா4மா? ஆ8 

மாறினா�பெல நா� ெசா�றத ேக32�கி32 ஆ2றா� பா�. இ%த� பச;கைள 

ெய�லா� மதி�கI மா���. எ� உட�� மற%தா>� மன� மற�கெல... 

 

மக8: சீ! எ�ன ேப1�� ேப�கிறீ�க8. நீ;க8 இ�%த நிைல ேவ4. இ�ைற�� 

இ���� நிைல ேவ4. இ�4 இ%த ராZய�தி!� நீ;க8 உயி�, அ�4 உட�பி� 

ஒ� பாக�.... 

 

ம�ன�. நீ ெசா�ற உசி� ஒட�ப வ�����9 வ1 ��ேகா... இ#ண�கி இ��கிற 

ச�திைய வ1� இ%த ம9ச� பச;க எ�பி32� ேகவலமான ..... 

 

மக8 : நீ;க8 உயிைர� பணயமாக ைவ�� விைளயா2கிறீ�க8... 

 

ம�ன�: அ#ைண�கி வ6���காவ, ஒ� ேவைள� ��பி� ெகாதி���காவ 

உசிைர� பணயமா வ1� அவமான� படெல, ெவைளயாடேல? அ%த உசி� 

ேபாயி3டா� தா� எ�ன... இ%தா� பா�, நீ எ;கி3ட வாதாடாேத. த�ம நாய� ேபச 

வராேத. நா9� உன��1 ெசா��� ெகா2�ேப�. அதனாெல த�பி(��� 

பிரேயாஜன மி�ைல. 
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 க� ெவ32கிற�. 

 

ெவளிேய ெபாிய ஆரவார� ேக3கிற�. 

 

ம�ன� : (ஜ�னல�கி� ேபாB) இெத�ன �� கலா3டா... 

 

Aரண�: (ஓ( வ�கிறா�) மகாராசா உ;கைள ஒ� கவி ராய� பா�க வ%தி��கா�... 

 

ம�ன�: கவிராயனா! ேந�தி�கி ஆ#(� @3ட�. இ#ண�கி� கவிராய�. 

நாைள�கி? 

 

மக8 : கவிராயரா! எ%த� கவிராய�? 

 

ம�ன�: என�ெக�ன ேஜாசியமா ெதாி:�? வா ேபாB� பா��ேபா�. 

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

24242424    

 

அரசன� அ�தாணி ம#டப� 

 

சி;காதன�த�கி� ம�ன9� மக5� வ%� நி!கி றா�க8. மக8 கவிஞைன இன� 

க#2 ெகா#2 மன� Aாி�கிறா8. ேநர� இர6. 

 

கவிஞ� ம#டப�தி� ைமய�தி� நி!கிறா�. வாச ல�கி� காவல�க5ைடய ஈ3( 

ேவ��� அ�பா� ஜன ச-�திர�. 

 

ம�ன� : எ�ன, நீ�தா� கவிராயேரா? எ�லாைர:� ேபால�தாேன இ��கிறீ�? 

எ;ேகேயா பா�த மாதிாி?.. 

 

கவிஞ� : (அவைன இன; க#2 ெகா8கிறா�.) நா� இத!�  �� 

ச%தி�தி��கிேறா� அரேச. 

.. 
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ம�ன�: ஆமா�, அ�ப நீ ஊைம. இ#ண�கி கவிராய�. நிைலைம மாறி�தா� 

ேபா1�. 

 

கவிஞ�: ஆ� அரேச, நிைலைம மாறி�தா� ேபாB வி3 ட�! ெதBவ�தி� அ�ளா� 

நிைலைம மாறி�தா� ேபாBவி3ட�. 

 

ம�ன� : ஏ� ஓB  -;கேர, எ�லா�� அறிMச கைத தா�. அ#ண�கி ந�ம 

ெர#2 ேபைர:� உலக� மதி�கெல. இ#ண�கி மதி���. நா� ெர#2 ேப�� 

ஒ��தைர ஒ��த� மதி1���வ�9 ெநன1� நீ� வ%�, ந�ல மனிச� ஒ��தனாவ� 

 

கவிஞ� : அரேச,த;கைள ... த;கைள..... ஆரேச த;க8 ெசய�க8, த;க8 

வா��ைதக5��� ெபா��தமாக இ�ைலேய,.. 

 

ம�ன� : நீ கவிராய�9 ேபைர வ1��கி3டா>� சி��. ெபா��த�ைத எ�ன 

க#2�பி3ெட? 

 

கவிஞ�: த;க8 காாிய;க8 ஜன;கைள� கNட�தி!� உ8ளா��கி�றனேவ.. 

 

ம�ன� : ஜன;க8னா யா�? 

 

கவிஞ� : தா;க8 யா�ைடய �க��க;க5�காக� பதவி வகி�தி��கிறீ�கேளா 

அவ�க8. 

 

ம�ன�: அ�ப( ஒ�வ�� இ��கிறதாக என��� ெதாி யெல......சமய� ெகட1சா 

ந�ைம.. என��� ெதாியா ��9 இ%த� பச;க ெநன1சி�கி32 இ��கா;க. அ� 

ெகட�க32�. நீ எ��� வ%ேத.... 

 

கவிஞ�: ஜன;க8 கNட�ைத எ2��1 ெசா�ல. 

 

ம�ன�: மனிசனா� ெபாற%� கNடமி�லாதவ;க யா�? கNட�ைத எ;கி3ட1 

ெசா�� எ�ன ப#ண? 



72 

 

 

கவிஞ� : த;க8 ெசய�கைள மா!ற ... 

 

ம�ன�: த�பி,கவிராயேர, ஒ#I ெதாிM��ேகா. உ� விதிெய மா�த என�� 

 (:�, எ� ெசயைல மா�த ஒன�� இ�ைல.நீ சா�கி எ2���கி32 வ%திேய அ%த 

சன;களாேலேய  (யா�. ேபானா�ேபாேர. உ� ெதாழி�ேலயாவ� திறைம 

இ��கா பா�ேபா�. எ;ேக எ�ைன� ப�தி ஒ� பா32� பா2. உ� ெசயைல 

ம�னி1� உ�ைன உ322ேற�. 

 

கவிஞ� :எ� ெசயைல ம�னி�பதாவ�. உ�ைன�ப!றி நா� எத!�� பாட 

ேவ#2�? உ�ைன�ப!றி நா� பாட எ�ன இ��கிற�? உன� அக%ைத, 

அறிDன�,விலாச�ாியி� ந!ெபயைர� �-தி� காளா��� உ� ெசய�க8..... 

உ�ைன� ப!றி� ப�%��,ேப:�, நாி:�, நா:� என�ேக!ற உண6 

என� பைறய(��� பா2�. மனித�பிறவியி� எவ9� உ�ைன�ப!றி1 சி�த 

�வாதீன�ைத இழ%தா>� பாடமா3டா�. 

 

ம�ன�: சி�த �வாதீன� எ�ப( இ����9 ெதாிM��ேகா... ேடB பச;களா... 

 

Aரண� : மகாராசா... 

 

ம�ன� : ெதாி:�டா உ�ைன... அ6;கைள� @�பி2ேற�. ேடB, இவைன� கா� 

ெவல;�, ைக ெவல;� ேபா32 ெஜயி�ேல ெகா#2� த85. எ�னடா எ� 

ெசயைல� பா�தியா .... 

 

ம�ன� மக8 : த�ம�தி� மீ� ஆைண ! அவைர1 சிைற ெசBய�@டா�! 

 

ம�ன� : மஹா த�ம�ைத� க#டவேள, வாைய <2. ஒன��� பா���ேகா... 

 

மக8 : அேடB! அரச�மாாி ஆைணயி2கிேற�; அவைர� ைக� ெசBயாேத. 

 

காவல�க8 தய;�கிறா�க8. 
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ம�ன� : ேபா�ேம உ8ேள. இ� ெபா3ட1சி ரா1சிய மி�ேல. ேடB, இவெள� 

@3(�கி32� ேபாB அவ அைறயிேல 632 ெவளிேய வராம� பா���ேகா.அரச 

�மாாி ஆைண.. யா�கி3ட. 

 

கவிஞ� : அரச ேவட� தா;கிய அறிவி�, இ�4 த�ம� தி� வா��ைத உ� காதி� 

ஏறவி�ைல. உ� சிைறயி� நா� ஜலபான � ெசBயமா3ேட�. உ� அ%த� 

ெதா3ட எைத:� ெதாட மா3ேட�. 

 

ம�ன�: (சிாி���ெகா#2) ப3(னி இ�%� சாவ� ேபாறியா? என��� ெசல6 

ெகாரM��. ேடB பசMகளா, அ%த� பய ெகMசினா>� ஒ� ப��ைக, த#ணி அவ� 

ப�>ெல படாெம� பா���ேகா. 

 

உ�தரைவ� ேக3ட ஜன;க8 உ8ேள இ(��� த8ளி�ெகா#2 வர 

 ய>கி�றா�க8. பிரமா#டமான வாச� கத6 சா�த�ப2� இைர1ச�, ெவளி1 

ச%த(ைய அ �கி வி2கிற�. 

 

ம�ன� தனியாக அ�தாணி ம#டப�தி� நி!கிறா�. 

 

ம�ன� : நாைள�கி� பிற%த நா8. இரவ� பிற%த நா8 இரவ� பிைழ���தாேன. 

ஓ2கிற வைர��� ஓட32�.  3டா�பச;க.ேகாைள�பச;க... 

----------- 
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ந21சாம�, விள��க8 ஒ�4 வி32 ஒ�4 எாிகி� றன. கவிஞ� வா-� ெத� 

கவிஞ� தாயா� அ(�க( கதைவ� திற�ப�� ெவளியி� வ%� எ3(� பா��ப� மாக 

இ��கிறா8. 

 

ெத�� ேகா(யி� சர�வதி ேதவி வ%� நி�4 பி1ைச�காாியாக மா4கிறா8. 

 

Fர�தி� ெத�� ேகா(யி� பா321 ச�த� ேக3 கிற�. �ர� ம�ரமான. அA�வமான 

�ர�. நி�4 நி�4 வ�வதி��%� பி1ைச�காாி என� ெதாிகிற�. �ர� 

கவிஞ9ைடய D32 வாசல�கி� வ�கிற�. 
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பி1ைச�காாி: (இ�3(� சிாி��� ெகா8கிறா8) அ�மா தாேய! த�ம ேதவைதேய ! 

ஒ� பி( கவள� ேபா2; க�மா, ஒ� ஜீவ� த�ம���காக ஜீவைன� பணய� 

ைவ��வி3ட�... 

 

கவிஞ� தாயா�: ஏன�மா, ரா�திாி இ�ெபா எ�தினி ஜாம� கழிMசி����...? 

 

பி1ைச�காாி: நாலாM சாம� ஆயி���� அ�மா. ஒ� ஜீவ9�காக ஒ� கவள�. 

 

தாயா�: நீயாவ� �ணிM� ைகைய நீ3( வா;க� ப(1 ��கி3ேட. ஒ� கவள� 

ேத(வர� ேபாேர�9 ேபான சீவ9�காக�தா� இ;� ஒ� சீவ� தவி�கிற�. 

 

பி1ைச�காாி: அ��� ஒ� நா5� ஒ� ெகார6� வரா�; நீ;க கவைல� படாதீ;க... 

 

தாயா� : ச�பாதி1��கி32 வாடா�9 அ9�பின பி8ைள தி��ப�ைல�னா 

கவைல இ��காதா�மா- 

அ� 6� இ�லாெம - என�� ஓ;கி3ட எ;�ைறெய�லா� ெசா�லI�9 

ேதாI�- ெசா�ேற� - ஊ �ேல ராசாேவ எதி���கி32 எ�னேமா நட���. 

அதிெல இவ9� ேபாயி, சி4 பி8ள�தனமா... 

 

பி1ைச�காாி: த�ம�ைத� கா�பா�த ஆைச�படற� த�பி�ெல அ�மா. 

 

தாயா�: ஏேழ எளிய��� அ%த ஆைச ெபாற�க�@டா த�மா. உ�ைன� பா��தா 

பி1ைச�காாி-யா3டமா ெதாியி�ைலேய அ�மா. ஏ�மா, உன�� இ%த� கதி வ%த�? 

இ%த� கால�திேல... 

 

பி1ைச�காாி: (சிாி���ெகா#2) ஆ1சி ஒ;க பா�ைவ ப5தாக�ேய ஆ1சி.நி#I 

ேபசினா வ6� ெரா� �மா...நாெலட�திெல ேபானா�தா�மா.. 

 

தாயா� : என�� D3(ேல இ���� ெகா8ளெல, அவைன� பா���� ேத(�கி32 

வரலா�9 இ���. பி1ைச�காாி: நீ;க இ�3(ேல கிட%� தடமாட ேவ#டா�. நா� 

விசாாி1��கி32 வ%� ெசா�ேற�. 
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தாயா� : என�� இ���� ெகா8ளெல. நா9� வேர�. பி1ைச�காாி: ஆமா� 

ஒ;கேளாட வ%தா>� ஒ� ந�ல காாிய� ெசMசா�பிேல ஆ1�. இ;ேக ஒ� கவள� 

அ�ன� வா;கிற���8ேள ெதBவ;க8 கி3ேட ஒ� ேகா( வர� வா;கிடலா� 

ேபால இ���. 

 

தாயா� : எ� மக� ெதBவ���கி3ட வர� வா;கி� தா� அ%த� கவள�ைத�@ட 

மற%� வி3டா�. 

------------ 
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சிைற1சாைல 

 

ம%திாி:� கவிஞ9� ேபசி� ெகா#(��கி�றன�. 

 

கவிஞ�: இ%த அரச� அறிDன�தா�; ெகாKர சி%ைத. பைட�தவன�ல. 

 

ம%திாி: இ�லாவி3டா�, த�ைன1 \ழ ஆப�� வ� வைத�ப!றி� ெகாMச � 

ச3ைட ெசBயாதி��பானா? சிைற�� எ�லாைர:� அ9��கிறாேன, சிைற� காவ 

ைல� ப!றி� ெகாMசமாவ� சிர�ைத இ��கிறதா? ேசைன� தைலவனிட� அவ� 

ெகாMச� பய�ப2கிற மாதிாி நிைன�ேத�. அவ� சிைறயி� தானி��கிறானா. 

சிைறைய1 சதி�கிட;காக உபேயாகி�கிறானா எ�ப� ப!றி� ெகாMசமாவ� ச3ைட 

ெசBவதாக� ெதாிய வி�ைல. ேசைன� தைலவ� ெவளியி� ேபாவ�@ட� ெதாி:� 

எ�4 ச%ேதகி�கிேற�. 

 

கவிஞ�: அவ� நிைன�தா� Uண�தி� யாைர:� ெகா�லலாேம... 

 

ம%திாி: இ�வைர:� அ%த ேயாஜைனேய த3டவி�ைல. க#ெணதிாி��%� 

அக�றா� அவ� மனைத வி32 யாைர:� அக!றி வி2கிறா�. 

 

கவிஞ�: ேம!ெகா#2. 
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ம%திாி : இனி நட�க� ேபாவைத நிைன�தா� தா� என��� பயமாக இ��கிற�. 

ேசைன� தைலவ9��1 சி;காதன�தி� ேபாி� நா3டமி��கிற�. சி;கா தன� 

அவ9�� இட� ெகா2�தா�... 

 

கவிஞ�: சி4 �ழ%ைதக5�� நா� ஒ� கைத ெசா� ேவாேம, தவைளக8 வர; 

ேக32 வா;கிய மர�க3ைட, ராசா6��� பதி�... 

 

சிைற� கத6 திற�கிற�. இ�வ�� தி2�கி32 வில�கிறா�க8. கவிஞனி� தாயா� 

உ8ேள வ�கிறா8. 

கவிஞ�: (அதிசய��ட�) அ�மா! 

 

தாயா�: (சிாி���ெகா#2) த�ம�ைத� கா�பா!ற நீ எ%த� ேகா3ைட��8ேள வ%� 

அக�ப32� ெகா#டா>� ேசா!4� ெபா3டண�ைத� F�கி� ெகா#2 நா� தா� 

வரேவ#2�. ஒ� மகராசிேயாட உதவியாெல நீ இ��கிற எட � இ%த1 சா�பா2� 

கிைட�த�. அ%த அ�மா அேதா நி!கிறா�க8. 

 

கவிஞ� : எ;ேக ? 

 

தாயா�: அேதா ெதாியவி�ைலயா உன��? 

 

சிைற��8 அரச9ைடய மக8 வ�கிறா8. ம%திாி :�, கவிஞ9� தி2�கி32 

எ-%தி��கிறா�க8 

 

கவிஞ� : இவ�களா? 

 

ம�ன� மக8 : எ�ன? (�!4  !4� பா��கிறா8) ெவளியி� ஒ�வ�மி�ைலேய... 

 

தாயா�: எ�ன உ� க#I���@ட� ெதாியவி�ைலயா? யாராயி�%தா� 

உன�ெக�ன? இைத1 சா�பி2. 

 

ம�ன� மக8 : சா�பி2;க8.  த�� சா�பி2;க8. அரசனி� ேபா�� எ%த மாதிாி 

மா4ேமா? நீ;க8 த�பி���ெகா#2 ஓ( விடேவ#2�. அத!காக� தா� சிைற1  
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சாவிைய� @ட1 சிரம�ப32� களவா( ேன�. 

 

கவிஞ�. அ�4 வயி!ைற� கா�க� பி( அாிசி தர  ! ப3W�க8.இ�4 உயிைர� 

கா�பா!ற1 சிைற1 சாவி ெகா#2வ%� வி3W�க8. உ;க8 மன��� ஈடாக... 

 

ம�ன� மக8 : ந�லவ�கைள� கா�பா!4வ� ஒ� ெபாிய ெசயலா? ேம>� 

நீ;க5� பிரதி� பிரேயாஜன நிைன�பி�றி� பி1ைசயி3டவ�க8 தாேன. அத!� 

ஈடாக... 

: 

கவிஞ�: அெதா�4� பிரமாதமி�ைல. இ�4 உ;க8 த%ைதயா� யா���� 

ஆப�� விைளயா�. நீ;க8 அைத�ப!றி� கவைல ெகா8ள ேவ#டா�. சிைற� �8 

ேவ4 ஆ3க8 ைகயி� அக�ப321 சாகாம���க வி2தைல த��ப( ெசா�>;க8. 

அைத� பிரமாதமாக� க�தாம� ெசBவா�. அவ� �ண�ைத நா� அறிேவ�. நா;க8 

எ;கி�%தா>� அவரா� எ;க5�� ஆப� தி�ைல. 

 

ம�ன� மக8 : எத!�� இ%த1 சாவி உ;க8 ைகயி� இ��க32�.நா� வ�கிேற�. 

 

கவிஞ�: அ�மா, நீ:� D32��� ேபா. நா� நாைள� காைல��8 வ%� 

ேச�கிேற�.. 

 

தாயா� பதி� ேபசாம� ெவளிேய ெச�>கிறா8. கவிஞ�  �9� பி�9மாக 

நட�கிறா�. 

: 

கவிஞ�: என�� ஒ� ேயாசைன ேதா�4கிற�. ம%திாி: எ�ன? 

 

கவிஞ�: இளவரசி��  ( \3(வி3டா�... 

 

ம%திாி கடகடெவ�4 சிாி�கிறா�. 

 

"எ�ன உ!சாக� தா;க  (யவி�ைலேயா? சிைறேய இ�ப( இ�%தா�...' 

இ�3(��%� ேசனாதிபதியி� உ�வ� வ�கிற�. 

 

ம%திாி: இ%த அரச� சிாி�பத!� ஒ�4���தாேன வாி விதி�கவி�ைல.  
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அைதயாவ� அ9பவி�ேபாேம எ�4தா�... 

 

ேசனாதிபதி: எ�ன உ;க8 மன� அத!�8 கச%� வி3ட�.நாைள� காைல 

அ�தாணி ம#டப�திேல கண��� தீ�%�வி2�. 

 

ெவளிேய ஜ�ஜ� எ�4 கழ!ச�த� ேக3கிற�. சிைற� கத6க8 திற�க�ப2கி�றன. 

நாைல%� காவல� க8 உ8ேள பிரேவசி�கிறா�க8. 

 

காவல� தைலவ� : அரச� தம� ஜ�மதின�ைத  �னி32 ம%திாி��� கவிஞ���� 

வி2தைல அளி�தி��கிறா�. ேசைன�தைலவ� சிைற��8 இ�%தா� அவ���� 

வி2தைலயளி�தி��பதாக1 ெசா�ல1 ெசா�னா�. 

 

நிச�த�. 

ேசைன�தைலவ� தி2�கி2கிறா�. தி�தி�ெவ�4. இ�வைர:� கவனி�கிறா�. 

 

ேசைன�தைலவ� : �ேராக�. எ�ப(யானா� எ�ன? நாைள� கண��� 

தீ�%�வி2�. 

---------------- 
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அரச� அ%த��ர� 

 

அரச� தன� மMச�தி� சாB%தி��கிறா�. வழ�க� ேபால� பணி� ெப#க8 

அவைன1 \ழ நி!கிறா�க8. 

 

ம�ன� : நாைள� காைல ஒ� வழியாக� கண��� தீ�%� ேபாBவி2�. 

 

ஒ��தி : எ�ன' மகாராசா! 

 

ம�ன�: நாைள�� எ� ெபாற%த நாளி�ைலயா? எ� ெபாள��ேல ஒ� வ�ச� 

கண��� தீ�%�வி2� எ�4 நிைன1ேச�. இத!�  %தி, ேபான வ�ஷ�திேல எ� 

ப( நா� இ�%ேத� ெதாி:மா? நீ;க8 எ�ேலா�� வாிைசயா FI��� F# 
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நி�>;க. ஒQெவா� FI� ஒ� ^2. நா� தி�ேவா3ைட எ2��� ெகா#2, 

இ�ப( (கிாீட�ைத� தி�ேவா2 மாதிாி பி(���ெகா#2  �திைர ேமாதிர�ைத� 

ெகா#2 த3(� தாள� உ#டா��கிறா�) பா(�ெகா#2 நட%ேத�. அ%த� 

தாBமா�;க ஒ� �( அாிசி ேபாடேல. நீ;க ெசளி��ெல இ��க6;க. எ� மனேச 

ெசனி�க� ப#ண ஏதா1�� ேபா2;க. நா� பா(� ெகா#2 வ�ேர� பா�;க. 

பர�பைர ஆ#(���தா� ெதாி:�. எ�ப(� பாடண�9. ெகார�ேல ேசாக� 

கா3டI�... இ�ப(... 

 

ம�ன� FI��� F# நி�4 அ;� நி!�� ேச(� ெப#க8 வச� தா� 

ஏ!ெகனேவ ெகா2�தி�%த நைக ந32�கைள� பி1ைச வா;�கிற பாவைனயி� 

வா;கி வி2கிறா�. கைடசி1 �!றி� ேம�  �றாைனைய:� பறி���ெகா#2 

 க�தி� ஆேவச��ட� ேப�கிறா�. 

 

ம�ன� : அ#ண�கி நா� எ�ைன கி3ணசாமி#ணா ெசா�னைத நீ;க 

ந�பேல�ல. ந�ப ைவ�க�தா� இ�ப(� ப#ணிேன�. அவ� தி��பி�ெகா2�கிற 

கி3ணசாமி. இ� நாம� சா�தர கி3ணசாமி, யாைர ெமா3ைட அ(�கலா�9 

ெநன��? ஓ2;க க5ைத களா. 

 

சா3ைடைய�ெகா#2 ஓ3( விர32கிறா�.  த�� விைளயா32 எ�4 நிைன�த 

பணி�ெப#க8 அவ9��1 சி�த� பிரைம எ�4 நிைன��� @��ர�32 

ஓ2கிறா�க8. 

 

பணி� ெப#க8: அரச���� ைப�திய�! அ(�கிறாேர. அரச���... 

 

ம�ன� : (சா3ைடைய1 �ட�கி�ெகா#2) யா��க(, உ;க8 ேபராைச��, 

 3டா�தன���� . 

 

சா3ைடயி� �ட��1 ச�த� ேக3கிற�. 

------------ 
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விலாச�ாி, நகர�  -வ�� ேதாரண;களா>� கமா�களா>� அல;கார�  

ெசBய�ப328ள�. "பரா� ரமேக� வா)க' எ�4 அரசைன� �க)%� வா�கிய;க8 

ெதா;க� ேபாட�ப328ளன. 

 

ஆ�ேராஷமாக ஜன� ��ப� ஒ�4 இ%த அல; கார;கைளெய�லா� பிB�ெதறி%� 

ெகா#2 வ�கிற�. 

 

@3ட�தி� ஒ�வ� : இவ� ேப�� பரா�ரமேக� வா#டா? 

 

ேவ4 ஒ�வ�: ெசா%தமா� ேப� வ1��க�@ட� ெதாி யேல. அ%த ராசா ெபாற%த 

நாள�தாேன இரவ� வா;கி� ெகா#டா2றா�! 

 

ம!4� ஒ�வ� : அவ� பர�பைர ஆ#(டா! எைத:� பி1ைச எ2�பா#டா. 

 

இ�9� ஒ�வ� அவசரமாக ஒ� �வ� அ�கி� ஓ( ேகாணி வ���� 

ெகா#(����  க�ைத� பட� வைரகிறா�. 

 

உட�ெப�லா� காி Aசி� ேகாமாளி� ��லா:ட� ஒ�வ� க-ைதேம� சவாாி 

வ�கிறா�. 

 

அ(�க(  க�ைத� ேகாணி� ேகாணி அரசைன� ேக� ெசB� ஒ� பா32� 

பா(�ெகா#(��க �!றி யி���� ஜன���ப� அவமானகரமாக "ஆ#( பரா�!" 

"ேகாண<Mசி பரா�" "இரவ� பவிஷு பரா�" எ�4 @��ர�32 நட�கிற�. 

 

இ%த� @3ட;க8 வழியி� இ���� அல;கார; க8 எ�லாவ!ைற:� 

அழி���ெகா#2 அர#மைன ேநா�கி நட�கி�றன 

------------- 
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அரச9ைடய அ�தாணி ம#டப� 

 

ம�ன� சி;காதன�தி� உ3கா�%தி��கிறா�. அவன�கி� அவ� மக8 

ச�வால;கார Aஷிைதயாக அம�%தி��கிறா8. 

 

அரச9ைடய கால(யி� அவ9ைடய ப3டா�க�தி �ணியி� ெபாதி%� 

ைவ�க�ப3(��கிற�. 

 

ேமைட��� கீ) இர#2 வாிைசயி>� ம%திாி பிர தானிக8 உ3கா�%தி��கிறா�க8. 

சிைறயி��%� வி2வி� க�ப3ட ம%திாி, அவர�கி� கவிஞ�, பிற� ெபா�கிஷ� 

கண�க�  த�ேயா� இ��கி�றன�. 

 

எதி� வாிைசயி� ேசைன� தைலவ� ஆசன� ம32� கா�யாக இ��கிற�. அைத� 

ெதாட�%த ஆசன;களி� நகர��� ெபாியவ�க8 ஏ)ைமயி� சி�னமாக 

இ��கிறா�க8. 

 

 த�� நா3(ய� நைடெப4கிற�. பி�ன� ஒ� ச;கீத வி�வா� வ%� அம�%� 

�ரைல� கைன��� ெகா#2 பாிைச எதி� பா���� பாட ஆர�பி�கிறா�. 

 

அ�ெபா-� ேசைன� தைலவ� Aரண :�த ச�ன� தனாக உ8ேள 

பிரேவசி�கிறா�. அவ�  க�தி� ஒ� ெகா2ைமயான ��சிாி��� ெதாிகிற�. 

அவைன� ெதாட�%� ஆ:தபாணிகளான பல� சி!ெற4��1சாைர ேபா� 

வ�கி�றன�. ெதாட�, ம#டப���� ெவளி யி>� ெச�கிற�. 

 

ேசைன� தைலவ� வ%�, காலா� ச;கீத வி�வாைன ஒ�;கி� ேபா��ப( சமி�ைஞ 

ெசB� அ%த இட�தி� நி�4 வண;கி, "எ�ைன வி2வி�தத!�� த;க5�� ந�றி" 

எ�4 �!4  !4� பா��கிறா�. 

 

ம�ன� : உ�ைன உ8ேள அ9�பின�� ெவளிேய அ9�பின�� எ� இNட�. 

அதிேல ந�றி எத!�? இ�%தியா? இNட�ேபால� தாேன நீ உ8ேள ���ென...... 
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ேசைன� தைலவ� : (தி2�கி321 �!4  !4� பா�� கிறா�) தனி மனித� 

இ1ைச�ப( ராZய� நட%தா� 

 

ம�ன� : எ�ன �(  -கி� ேபா1சா�? 

 

ேசைன� தைலவ� : ேபா�� பிற%த நா8 'ெகா#டா2� பதேர, உ�ைன� ெகா�4 

சி;காதன�ைத உ� ர�த� தி� க-வி அைத� �னித�ப2��கிேற�. 

 

க�திைய ஓ;கி�ெகா#2 ஓ( வ�கிறா�. 

 

ம�ன�: (சிாி���ெகா#2) ெவ3ட வாாியா, வ%��ேகா. எ���� �ணிMச 

க3ைடயடா இ�. அ#ண�கி� பி1ைச�கார1 சவ�. இ#ண�கி� ேபரரச� சவ�. 

எ�ப(யானா>� ேபார உசி� ஒ#Iதா�. 

 

கவிஞ� ஒேர பாB1ச�� சி;காதன�த�கி� பாB கிறா�. ேசைன� தைலவ9� 

அவ9� ேமா�கிறா�க8. கவிஞைன இ-��� த8ளிவி32 அரசைன 

ெந�;�கிறா�. 

 

அ1சமய� இ�வ��� மிைடயி� லSமி ேதா�4 கிறா8. அவள� பா�ைவயி� 

ேசைன� தைலவ� �த� பி��� ேபாகிறா�. 

 

ம�ன�: என�காக� திWெர�4 அவைன� க�லா�கி� பி3ட நீ யார�மா? இ%த 

வ3டார�திேல இ��க தாBமாெர�லாைர:� என��� ெதாி:�. 

 

லSமி (அவைன ஏறி32� பா���வி32) உன�� எ�ப(� ெதாிய� ேபாகிற�? 

 

ம!ெறா� �ற�தி��%� நாரத�� சர�வதி:� வ� கிறா�க8. 

 

லSமி: எ�ன நாரதேர, யா� ேதா!ற�? 

 

நாரத�: ேகாப�படாவி3டா� உ#ைமைய1 ெசா�>கிேற�. 
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லSமி : ேகாபெம�ன இ��கிற�, ��மா ெசா�>�. 

 

நாரத� : யா�� ெஜயி�கவி�ைல. 

 

ம�ன�: �வாமி நாரதேர, நீ�தா� கைதயிேல வ�� நாரத�னா, ந�ல நா5� ெபாிய 

நா5மா இ;ேக வ%� கலக�ைத <3(�பிட ேவ#டா�. இ%த அ�மா யா�? அ%த 

அ�மா யா� ? 

 

நாரத� : அரச, உ�ைன� கா�பா!றியவ� மகாலSமி. இேதா நி!பவ� வாணி, 

சர�வதி. 

 

ம�ன�: அ�ப(யா / இ�ப�தா� �ாிகிற�. நாரதேர. நீ� ெசா�ன� த��. ெர#2 

ேப�� ெஜயி�க ேல;கர� மா�திரமி�ேல, ேதா��� ேபானா;க. ஊைமைய� ேபச 

ைவ�கற�, ஓ3டா#(ைய ஒச�தி ைவ�கிற�, அ�பர� இர#2 ேப�� கீேழ 

வி5கிற ைத� பா���� ைக ெகா3(1 சிாி�கர�. ேதவைத கேள, உ;க5��� 

ப%தய � ெவௗயா32மாக இ�� கிற� எ;க5�� உயி� வாைத. அ� �ாிM�தா..... 

 

ஏ மகாலSமி� தாேய! எ� <Mசிெய� பா�. ேகாணி� ேகாணி வ����. வய� 

ஐ�ப��� அ%த� ப�க�.ப(��,பர�பைர ஆ#(��� ப(�� ஏத�மா? எ�ைன� 

F�கி இ;ேக ெகா#டா%� ேபா32 என��  3டா� ப3ட� க3ட�, பா�திேய, 

என�கா  3டா� ப3ட�? உன��, உ� ப%தய ஆைச��. உ� கடா1 ச� 

உ5கிற��னா அ��ேக�த ம�த�� வா#டாமா? ஏ சர�வதி� தாேய, என�காக 

உயிைர� ெகா2�க ஓ(யா%�ேத, இ%த1 சி4 பி8ைள, இ��� வா�ைக� �2�திேய 

வ�� ேவ#டாமா அ� ேசாபி�க. உ� வா�� மகிைமயிேல அவ� ெசா�பனமி�ெல 

க#2� கி32� கிட�பா�. D3(ெல Aைன ப2��டா�? 

 

ஏ ேதவைதகேள, ேநாிேல எ�ைன� பா��1 ெசா� >;க. மனிச� பிறவிேய உ;க 

இNட����� ேபா32 உ�3டற��� உ;க5�� எ�ன உாிைம இ���? 

எ�ென� �ளி��8ெள த8ளின மாதிாி இ%த� ��ப>��8ேள த8ளி ெக3ட ெபய� 

வா;கி� ெகா2� திேய அ��� யார�மா ெபா4�� ? பி1ைச�காக வ%த வனிட� 

ேபான ராசா இ%த ரா1சிய�ைத� பி1ைசயாக� ேபா3டா�. அ� பி1ைச�கார� 
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ெபாள�பா� ேபா1�. இ�ன�கி நா� உசிேராட இ��க காரண� உ;க அ�8 

னாெல இ�ெல. நா� ைப�திய�கார ேவச� ேபா3ட� னாெல. இ%த ரா1சிய�ைத 

யா�வானா>� ஆள32�. 

நா� ேக32 வர�ெல. எ;கி3ட� ேக32 எ2��� ெகா8ள9�9 நா� ெசா�லெல. 

 

கவிஞ�: இளவரசி��� ப3ட� க3(னா� யாவ���� தி��தியாக இ����. 

 

ம%திாி: என��� ச�மத�. 

 

ம�ன�: (கடகடெவ�4 சிாி��வி32) எ�ன த�பி இ�ன� ெசா�பன� 

காIேர.ஆ�பிேள  3டா� தன�ெதவிட ெபா��ைள  3டா�தன� எ%த வித� 

திெல ேதவைல? 

 

சைபயி� நிச�த� 

 

நாரத�: என��� ேதா�4வைத நா� ெசா�கிேற�. கவிஞ9��  (\3( அவைர 

இளவரசி�� மண� ெசB� ைவ�கேவ#2�. அ�ெபா-� ேதவியா� இ�வ�ைடய 

கடா3ச � ராZய�தி� மீ� வி-�. 

ஜன;களி� ச%ேதாஷ ஆரவார�. 

 

ம�ன�:ஓB நாரதேர, எ� கைதயிேலதா� நீ� கலக� ப#ணாெம ஒ5;கா 

நட%�கி3W� ... ஏ ேதவைதகேள. என�� ரா1சிய�ெத� �2�� அவமான� ப2�த 

ேவ#டா�. ��திெய� �2;க. அ%தா மரமா நி�கிறாேன அவைன:� 

ஒ5;கா��;க... 

 

ம�ன�  க� ெவ32கிற� 

 

ம�ன�: கெடசியா ஓ;கெள� ேக�கிேற�; மனிச� பிறவிெய� �ளியிேல த8ளி� 

பாி1ைச பா�காதி;க. 

 

-----------xxxxx----------- 


