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சி��ெதா�ட
 

இ�த தமி� நாடக� 

ரா�பஹத
 ப. ச�ப�த �த�யா
, பி.ஏ., பி.எ�. அவ
களா� இய�ற!ப"ட#. 

$%றா� பதி!& 

ெச%ைன "ஜூபிட
” அ+,-.ட�தி� 

காபி ைர"/ 1934 அ+சிட!ப"ட# 

விைல 1.00 

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

SIRUTHONDAR, A TAMIL DRAMA 

BY RAO BAHADUR P. SAMBANDAM, B.A., B.L. 

THIRD EDITION, PRINTED BY THE JUPITER PRESS 

16, SEMBUDOSS STREET, O.T. Madras 

All Rights Reserved] 1934 [Price per Copy 100 

The Jupiter Press, Madras, 

 

Inscribed to the Beloved Memory of my Parents P. Vijiaranga Mudaliar and P. 

Manickavelu Ammal and my Friend C. Rangavadivelu.  

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....    

 

இ�த நாடக�ைதயாவ# அ�ல# நா% எ1தி 23ள ம�ெற�த நாடக�ைதயாவ# 

ஆடவி5�&ேவா
, �%னதாக என-7+ ேசரேவ�8ய க"டண� (Royalty) 

#ைகைய+ ெச:�திேய, பிற7 ஆ" ேவ�/�. இ�லாவி"டா� த�கால�திய 

காபிைர" ச"ட!பிரகார� ேபா;< ேகா
"8� த�டைன-73ளாவா
க3. 

 

70, ஆ+சார!ப% =தி, ெச%ைன  ப. ச�ப�த� 
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சி��ெதா�ட�சி��ெதா�ட�சி��ெதா�ட�சி��ெதா�ட�    

    

நாடக பா�திர�க�நாடக பா�திர�க�நாடக பா�திர�க�நாடக பா�திர�க�    

பரமசிவ� -- ஜகதீ<வர% 

பா
வதி -- ஐக%மாைய 

சி��ெதா�ட
 -- பர@ேசாதியா
 எA� சிவ ப-த
 

தி5ெவ�கா"/ நBைக -- சி��ெதா�ட
 மைனவி 

சீராள% -- சி��ெதா�ட
 &த�வ% 

ச�தனநBைக -- சி��ெதா�ட
 ="/ ேவைல- காாி 

க+ேச<வைரய
 -- ஒ5 பிரா�மண% 

ேதைரய
 --ஒ5 ைவ�திய
 

ப,பதி, நீலக�ட% -- பிரா�மண! பி3ைளக3 

ந�திேதவ
, DதகணBக3 �த�ேயா
. 

கைத நிகழிட�கைத நிகழிட�கைத நிகழிட�கைத நிகழிட�:-   ைகலாச�தி:�, தி5+ெசBகா"டB 78யி:�. 

----------- 

சி��ெதா�ட� சி��ெதா�ட� சி��ெதா�ட� சி��ெதா�ட� : : : : ����������������    

இட� இட� இட� இட� ----    ைகலாச�தி" ஓ� அைகலாச�தி" ஓ� அைகலாச�தி" ஓ� அைகலாச�தி" ஓ� அ�தர�கமான இட��தர�கமான இட��தர�கமான இட��தர�கமான இட�,,,,    

 

பரமசிவ�� பா
வதி2� =�றி5-கி%றன
. 

பரமசிவ� தன# சிர�தினி%�� ஒ5 மலைர எ/�# பா
வதி-7+ E"/கி%றன
. 

 

பா. : பா-கிய�!  நாதா, சில தினBகளாக நா% தBகைள ஒ5 விஷய� ேக"க-

ேவ�/ெம%� ப%�ைற பிரயதன! ப"ேட%. ஆயிA� அ8யா3 ேக"ப# 

அ/-7ேமா எ%னேவா, எ%A� Gதியினா�, வாளா யி5�#வி" ேட% ேகளா#. 

நா% ேக"ப# தவறாயி% தா� க5ைண .
�# ம%னி-கேவ�/�. அ%ேற�, 

அ8யா3 அறி 2�ப8 விைட த�த5ள ேவ�/�. 

 

ப. : பா
வதி, உன# மன�தி� உதி�த சBைகைய �%ேப உள� ெகா�ேடா�. 

ஆயிA� நீ அைத ந�மிட� ேக"/ அறி�#ெகா3ள ேவ�/ெம%ேற, ெபா�� 

தி5�ேதா�. பாவாI, இ# த-க சமய� ேக3. 
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பா. : பா-கிய�! நாதா, தம# தி5+சைடயி� E/�ப8 யான மல
க3, �%ைபவிட, 

அதிக அழகா2�, வாசைன ெபா5�தியைவகளா2 மி5-கி%றன சில தினBகளாக 

இ�த &#ைம-7- காரண� யாேதா, அ8யா3 அறிய வி5�&கிேற%. 

 

ப. : பா
வதி, நீ ேக"ட# நம-7 மஹ� ச�ேதாஷ மா+,#. நா�� இைதஉன-7� 

ெதாிவி-க சமய� நா8-ெகா�85�ேதா�. இத�7- காரண�, நம# D ம�டல�தி� 

இ!ெபா1# பாிப-7வ திைசைய யைட�தி5-7�, நம# பரம ப-தெனா5வAைடய 

ேபர%ேப! 

 

பா. : மிகK� ச�ேதாஷ�! - நாதா, அ!ப8!ப"ட பரம ப-த சிேராமணியி% ெபய
 

எ%னெவ%� ேக"கலாேமா நா%? 

 

ப. : அவன# இய� ெபய
 பர@ேசாதியா%; காரண! ெபய ராக+ சி��ெதா�ட% 

எA� ெபய
 ெப�� விளB7 கிறா% இ!ெபா1#. 

 

பா. : எ%ன ஆ+சாிய� ! நாதா, தBக3 தி5வா-கா� &கழ� த-க அ%பA-7 

சி��ெதா�ட% எA� ெபய
தா% வாI-கேவ�/ேமா? - ஆயிA� ேதவாீ5ைடய 

தி5K3ள�ைத உண
�தா
 யா
! 

 

ப. : ெப�ேண, அத� ெகா5 காரண� உ�/. எ!ப8! ப"ட அாிய ெபாிய ெதா�/ 

&ாிபவனாயிA�, மன�தி� அட-க� எ%ப# �-கியமாக இ5-கேவ�/ மாத லா�, 

சி��ெதா�ட% என வழBகலாயி��. 

 

பா. : நாதா, அ!ப8!ப"ட ப-தAைடய வரலா�றிைன ேக"/ எ%ைன- களி!&ற+ 

ெசIய ேவ�/கிேற%. 

 

ப. : அவ%, தி5+ெசBகா"டB78யி�, ஆ மாதய 7ல� #தி�#, சகல கைல 

வ�லவனாகி, அ� நா"ைட யாளா நி%ற ேசாழ ம%னவனிட� ம�திாியாகி, வாதாபி 

எA� வட நக
மீ# த�ெட/�#+ ெச%�, ெவ�றிெகா�/, அளவ�ற நிதிைய� த% 

அரசA-7! ப7தியாக- ெகாண
�# சம
பி-க, அரச% மனமகி��# நீ ேவ� 8ய 
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வர�தைன- ேகெளன இய�ப, பரமசிவ�தி�7! பாாினி� பணி ெசI2� ெதாழிேல 

இனி என-7� ெதாழிலாக ேவ�/ெம%� அ%ப% ேக"க, அBஙன ேம ஆ7க 

எ%� அைற�தா% அ� ம%னவA�.அ� நா3 �த�, அரச னளி�த திர�ட 

நிதிைய-ெகா�/, நம# அ8யா
-7 அ8சி� அளி-7� ெதா�8ைனேய ெப5� 

ெதா�டாக! D�/, அவ
க3 ேவ�/வன இ�ைல ெய%னா# வழBகி, நம# 

Dசைனைய இய�றி, வ5கி%றா% D ம�டல�தி�. நா3ேதா�� அ8யா
-7 

ேவ�8ய உணைவ �%னளி�ேத பி%& தா A�ணேவM�, எ%A� விரத� 

D�85-கிறா%. 

 

நாதா, ேபாஜன�தி� ேவ�/வன இ�ைல ெய%னா# வழB7த� மிகK� 

க8னம%ேறா? 

 

ஆ�, உ�ைமேய. அ!ப8!ப"ட அாிய ெதா�8ைன� தா% சிரேம� D�/, 

தவறா# நட�# வ5கிறா%. அ! ப8!ப"ட ப-த% ஆ
�த அ%ேபா/ நம- கிய��� 

Dசைனயி% மல
கேள, நம# சிர�தி�,நீ அதிசயி-7� ப8 அ�தைன அழேகா/� 

அ5� வாசைனேயா/� விளB7கி%றன. 

 

பா. : நாதா, மிகK� ச�ேதாஷ�. இ!ப8!ப"ட ச�ேதாஷ�. இ!ப8!ப"ட அ5ைம 

யான ெதா�8ைன! &ாி2� பரமப-த% ேவ�/வைத சீ-கிர�தி� அவA-7 

அளி�# அவ% மன�திைன� தி
!தி ெசIயலாகாேதா தா�? 

 

ப: அ#தா% கNடமா யி5-கிற#, தின�ேதா�� நம# Dசைனைய �8�# 

எ1ைகயி�,ஏதாவ# ந�ைம ேவ� 8னனாயி%, அைத அவA-7 எளிதி� 

அளி�திடலா�. உன# வி5!ப�தி%ப8ேய ; இ�த ப-தேனா, ந�ைம ஒ%�� 

ேக"கிறா னி�ைல. ந�மிடமி5�# விைடெப�� ெபா1ெத�லா�, எ�லா� உம# 

ேபர53, எ%� .றிவி"/ விைட ெப�கிறா%. இவA-7 நா� எ%ன ெசIவ#? ஒ5 

2-தி ெசா� பா
!ேபா�. 

 

பா. : நாதா! எ%ைன! பாீ"சி-கிறீ
 ேபா:�. தாBக3 அறி யாத# அ8யா3 எ%ன 

ெசா�ல! ேபாகிேற% அ�த ப-தA-7� மைனவி ம-கP�ேடா? 



6 

 

 

ப. : உ�/. ெவ�கா"/ நBைக எ%A� உ�தம ப8 ெசா� றவறாத ப�தினி2�, 

சீராள% எ%A� ஐ�# வய#ைட! பாலA� உ�/. 

 

பா. : ஆனா�, நாதா,அவA-7 அளி!பத�7 ேவ� எ%ன இ5-கிற#? 

 

ப. : அவ% ேவ�8யப8, நம# ேபர53! அைத அளி!ப த�7+ சாியான மா
-க� 

அவன# அ%பி% திற�ைத அகிலெம�லா� அறிய+ ெசIவேதயா�. (எ1�தி5�#) நீ 

எ%ன ெசா�:கிறாI? 

 

பா. : நாதா, தம# தி5K3ள�தி�7- 7�-7�ேடா? தம# தி5Kள- 7றி!ைப 

யறி�ேத%. அ! பரம ப-த Aைடய பாிப-7வ�ைத! பாீ"சி-க� தாBக3 Dேலா க� 

ேபாக� தீ
மானி�தி5-கிறீ
 ேபா:� -- நாA� உட%வர ஆ-கிைன 2�ேடா? 

. 

ப. : பாவாI, நா� பயிரவ ேவட� D�/ ேபாக ேயாசி� தி5-கிேறா�. அத�7 நீ 

ப-க�� இ5!ப# ஒ�வா#. 

 

பா. : தBக3 சி�த�! - ஆயி%, இ!ெபா1ேத தBகைள நா% ஒ%� ேவ�8- 

ெகா3Pகிேற%. தாBக3 ப-தA ைடய மன�ைத! பாீ"சி-ைகயி�, அதிக 

ெரௗ�திரமா யி5-கலாகா#. ேதவாீ
 தி5Kள மறியாத விஷய ம%�. ஆயிA� 

.�கிேற%, Rமி�த5ளேவ�/�. சகல பிராணிகP-7� தா� த�ைத ெய%பைத 

மறவாதீ
; அவ
கP-ெக�லா� நா% தாயான#ப�றி, தா� எ%ன ெசIத ேபாதி:�, 

க5ைண .5�ப8யாக- ைகயிர�# ேவ�/கிேற%. 

 

ப. : பா
வதி, அ!ப8ேய ஆக"/� - ஆயிA�, பாவாI, எ% ன நீேய இ�வா� 

ேப,கிறாI? வ5�#வ# யா
? வ5� த/!பவ# யா
? - நீேய ஜக� மாைய! அ# 

உ%ைன2� G8-கிறேதா? ஞான- க�ைண� திற�# ேநா-7வாI- 

இைவகெள�லா� உலக ர"சணா
�த� நா� &ாி2� ;லா விேனாதBகேள! 

 

பா. : ஆ� ! - நாதா,-அறி�ேத% !- ம%னி2� - அ8யா3 எ!ெபா1# - 
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ப. : ப-தA-7- கா"சி ெகா/-7�ெபா1#. 

 

பா. : அ8யா3 பா-கிய�! 

 

ப. : ந�தி! 

 

ந�தி ேதவ
 வ5கிறா
 

 

ந. : அ8ேய%! 

 

ப. : ந�தி, Dம�டல�தி�,நாைள�தின� Eாிய% உதி-7 �%, நீ, நம# கணBகளி� 

ேவ�8யவைர உ%Aட% அைழ�#+ ெச%�, தி5+ெசBகா"டB 78யி�, 

ேமல�ைட =தியி� உ3ள &# ம�டப�தி�, வேயா திக அ8யா% ேவஷ�#ட% 

தBகி, அ%ைற�தின� சாயBகால� வைரயி�, அ�Tாி� சி��ெதா%ட% தவிர, சிவ 

ேவட� தாி�த ஒ5வ% பா-கியி%றி, எ� ேலா5-7� ெப5� வி5� தளி�# தி
!தி 

ெசIவி-க ேவ�/�. அ+சி�� ெதா�ட% ="8�7 ஒ5வனாவ# உணவி�7! 

ேபாகாதி5-7�ப8 ெசIயேவண/�. 

 

ந. : சி�த�! 

 

கா"சி மைறகிற#. 

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

�த" அ�க� �த" அ�க� �த" அ�க� �த" அ�க� : : : : �த� கா&சி�த� கா&சி�த� கா&சி�த� கா&சி    

இட� இட� இட� இட� ----    தி'(ெச�கா&ட�)*+ க,�த ஒ' ெவளிதி'(ெச�கா&ட�)*+ க,�த ஒ' ெவளிதி'(ெச�கா&ட�)*+ க,�த ஒ' ெவளிதி'(ெச�கா&ட�)*+ க,�த ஒ' ெவளி....    

 

Dதகண�தி� சில
 வ5கி%றன
. 

�. D. : நா� எ�ேலா5� வ�# வி"ேடாமா?- ம�ற கணBக3 எBேக? 

 

ம�றவ
கைள ெய�லா� அைழ�#-ெகா�/ ந�தி ேதவ
 �%ேப ேபாIவி"டா
. 

நா% சீ-கிர� ேபாகேவ�/�. நீBக3 பி%னா� வா5Bக3 எ%� .றி+ ெச%றா
. 
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�. D. : அ#தா% தி5+ெசBகா"டB78 ேபா:� - Dேலாக� தி�7 வ�# ேச
�# 

வி"ேடாேம,இனி நா� உ5 மா�ற ேவ�8ய#தா% ேபா:�, 

 

நா-D. : ஆ� - நீ
 எ%னவாக மாறேவ�/�? 

 

�. D. : நா%, பாிசாரக னாகேவ�/ெம%� ஆ-கிைன. 

 

நா-D. : அ�ம"/� அதி
Nடசா� - நீேரா? 

. 

இ-D. : நா%, பத
 ேபணி. 

 

நா-D. : தாேமா? 

 

இ-D. : நா% ேசாமா,. 

 

நா-D, : தாBக3? 

 

ஐ-D. : பா#ைம பாயச�. 

 

நா-D. : நீ
 எ%ன? 

 

ஆ. D. : நா%, ச
-கைர ெபாBக�. 

 

நா- D. : எ�லா� அதிNடசா�க3 - ஐயா, தா� எ%ன ஒ5 வாறாI நி�கிறீ
? 

ஒ5&றமாக ?-தா� எ%ன? 

 

ஏ-D. : அைத ேய% ேக"கிறீ
? - நம-ெக�லா� ேநரமாகவி� ைலயா? ந�திேதவ
 

நா� கால தாமத� ெசIதா� ேகாபி� #- ெகா3ளமா"டாேரா? 
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நா -D : இ%A� கால மி5-கிற# - அவசர!பட ேவ�8யதி�ைல. தா� எ%னவாக 

மாறேவ�/ெம%� உ�தரவா யி5- கிற# ெசா�:ேம? 

 

ஏ - D. : [ஒ5 &றமாக] நா%7 ெபய
 �%னாக ந�ைம இ1�# விடாதீ
 ஐயா, உம-7 

ேவ�/ெம%றா� ரகசியமாI+ ெசா�:கிேற%. 

 

�-D. : இதி� ரகசிய ெம%ன ஐயா? அவ
 ெகா1-க"ைடயாக ேவ�/ெம%� 

உ�தரவா யி5-கிற#. 

 

ம�றவ
. ஓேஹா! 

[நைக-கி%றன
] 

 

�. D. : இதி� நைக!ெப%ன ஐயா? ஏதாக மாறினா� எ%ன? எ�லா� ந� ெப5மா% 

க"டைள!ப8 நட-கேவ�8ய#தாேன? 

 

$ - D. : இ�ைல, அ�த ப"சண� அவ5-7 வ�# ேச
�தேத எ%ப#தா%, 

 

ஏ-D. : அதி5-க"/� எBகைள ெய�லா� ேக"/-ெகா�/ வ� தீேர -- உம# 

சமாசார� எ%ன ெசா�:�. 

 

நா-D. : நாA� ஒ5 பதா
�த� தா% - ேநர மாகிற#, &ற!ப/ ேவா�, நா� சீ-கிர� 

உ5மாற ேவ�/�. பிற7 ந�தி ேதவ
 ேகாபி!பா
. 

 

ஏ. D. : ஐயா, அெத�லா மி5-க"/�. ெகா@ச� ெசா��வி/�.- இதிெல%ன ஐயா 

ெவ"க�?-- இ�ைல, நீBக3 ெசா�லா வி"டா� பிற7 நாBக3 அறி�#ெகா3ள 

மா"ேடாமா? நீராக இ!ெபா1ேத ெசா��வி/ேம- 

 

நா-D. : நா% -- நா% -- 

 

ஏ-D. : ெசா�:ைமயா, சBேகாச ெம%ன? 
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நா-D. : ெகா�தவைர-காI வ�ற�. 

 

ம�றவ
. ஆஹாஹா ! [நைக-கி%றன
] 

ஏ-D. : அத�காக�தானா இ�வளK சBேகாச!ப"U
! 

 

� - D. : இராதா பிற7? ெவ�� ெகா�தவைர- காயாவ# இ5-க லாகாதா? அதி:� 

வ�றலாக ேவ�/மா? 

 

� - D. : அைத ேயைனயா ேகாாினீ
 எ�லாவ�ைற2� வி"/? ஒ5 

ஹ�வா, Dாி, வைட,,கியனாக- ேகாரலாகாதா? 

 

நா-D. : அ#தா ைனயா ெகா@ச� வ5�தமா யி5-கிற#.- நானாக- ேகாரவி�ைல. 

ந�திேதவ
 ம�றவ
கைள ெய�லா� ேக"ட#ேபா� எ%ைன2� ேக"டெபா1#, 

ேகாராம�, நீBக3 நீBக3 ெசா�:ேம ெசா�:ேம எ%ேற%, அவ
 உடேன, ஆனா� 

நீ
 ெகா�தவைர-காI வ�றலா7�, எ%றா
. அ!&ற� எ%ன ெசIவ#? 

பரேலாக�தி� 7! ேபா2�, வாI ெகா1!& சீைலயா� வ8�த கைத யாயி��. 

 

$ - D. : அ!ப8 ெயா%� மிரா#. உ�ைம! பா
�தKட% ந�திேதவ5-7 

ெகா�தவைர-காI வ�ற� ஞாபக�தி� வ�தி5-7�. பரமசிவ� ஒ5 பதா
�தமாவ# 

7ைற வாக இ5-கலாகா# எ%� க"டைளயி" 85-கிறாராேம, ஆகேவ ஒ%�� 

7ைறயாகாெத%� இ�வா� க"டைளயி" 85!பா
. 

 

நா - D. : இ�ைல இ�ைல! இ!ெபா1# ஞாபக� வ�த# ! D
வ விைன இ%A� 

விடவி�ைல ேபா:�. நா% ேபான ஜ%ம�தி� Dமியி �5�தெபா1# இ�த 

ெகா�தவைர- காI வ�ற�% மீ# அதிக பிாிய� ைவ�தி5�ேத%.- அத% பல% 

இ%A� எ%ைன விடவி�ைல ேபா:�. 

 

இ-D. : ஆ�, ஆ�, எBகி5�தேபாதி:� ஊ�விைன அAபவி�ேத தீரேவ�/ 

ம�லவா? ேநரமாய# வா5Bக3 ேபாேவா�. 

[ேபாகிறா
க3]. 

கா"சி �8கிற#. 

---------------- 
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இர�டா� கா&சிஇர�டா� கா&சிஇர�டா� கா&சிஇர�டா� கா&சி    

இட� இட� இட� இட� ----    நாயனா� 0&*" ஒ' �ட�நாயனா� 0&*" ஒ' �ட�நாயனா� 0&*" ஒ' �ட�நாயனா� 0&*" ஒ' �ட�....    

 

சி��ெதா�ட
 சிவDைச �8�#-ெகா� 85-கிறா
. 

தி5ெவ�கா"/நBைக விசிறியவ�ண� நி�கிறா3. 

 

சி . : (பா/கிறா
.] 

தி5+சி�ற�பல�. 

 

நைற ெகா�ட மல
Wவி, விைரயளி!ப நாேடா� 

�ைறெகா�/ நி%ற8யா
, �"டாேம பணிெசIய+ 

சிைறெகா�ட வ�டைர2@, ெசBகா"டB 78யதA"  

கைறெகா�ட க�ட�தா%, கணபதீ+,ர�தாேன. 

 

எ�ெப5மாேன! எ�லா� உம# ேபர53!- 

. 

(Dைச �8�த#�, அ
+சைன ெசIத &NபBகளி னி%�� $%ைற எ/�#, ஒ%ைற� 

த% தைலயி� E8, ஒ%ைற� த% மைனவியினிட� ெகா/-கிறா
.) 

 

சி. : (ம�ெறா5 &Nப�ைத அவளிட� ெகா/-க எ/�#] இைத+ சீராளனிட� ெகா/, 

(அ# தவறி கீேழ வி1கிற#] எ%ன இ#? தவ�கிற#! எ�ெப5மா% தி5Kள 

ெம!ப8ேயா? 

 

தி. : [அ! &Nப�ைத- ைகயி ெல/�#] நாதா! தம-7 ஒ5 ெக/தி2� வாராம 

�5-7மாக! 

 

சி. : எ�லா� எ�ெப5மா% அ53! 

 

தி. : நம# ைம�தA-7� ஒ5 தீB7 ேநாிடா தி5-7மாக!- நாதா! எ% இட# க�M� 

இட# ேதாP� #8-கி% றனேவ! 
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சி. : ஆகேவ, ஒ%�� அ@சேவ�8யதி�ைல. அ!ப8. ஏதாவ# ேநாி"டேபாதி:� 

எ�ெப5மான# தி5வ5 ளா� எ�லா� ந%ைமயாகேவ �82�. இத�ெக�லா� நா� 

பய�தி/வாேன%? எ�ெப5மான# பாதமல
 நம# ஹி5தய மலாி�5�# ந�ைம- 

கா�திட =�றி5-க!-- யாராவ# அதிதிக3 வ�தா
கேளா நா% Dைச 

ெசI#ெகா�85�தெபா1#? 

 

தி. : ஒ5வ5� வ�தில
. 

 

சி. : எ%ன காரண�? உட% அ� #�ண, காைல �த� ேத82�, உ�ணாத 

சிவன8யா
 ஒ5வ5� எ% க�ணி� ப"8ல
! - யாைர- ேக"டேபாதி:� 

ேமல�ைட =தியி� &# ம�டப�தி� ேபாஜன� ெகா�டாய# எ%கிறா
க3. 

ெப�ேண, நா% ம�ப82� நம# தி5 =திகளி� ெச%� பசி�தி5-7� 

சிவன8யா
க3 யாரா வ# கிைட!பாேரா என� ேத8 வ5கிேற%. நீ சீ-கிர� 

உணெவ�லா� சி�த� ெசI#ைவ; ந/! பகலாய#. 

 

தி. : ஆ�,நாதா,சீ-கிர� யாராவ# சிவன8யாைர அைழ�# வா5� ேபாஜன� 

ெகா3ள, தா�� மிகK� பசி�தி5-கிறீ
. 

 

சி. : பரமசிவ�! (ேபாகிறா
. 

 

ச�தன நBைக உ3ளி5�# வ5கிறா3. 

 

ச. : அ�மா, ேபாஜன� எ�லா� சி�தமாIவி"ட#. 

 

தி. : சாிதா%. 

 

ச. : அ�மா, எ%ன �க� வா8 யி5-கிறீ
? 

 

தி. : ஒ%�� விேசஷ மி�ைல 
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ச. : இ�ைல, ஏேதா விேசஷ மி5-கேவ�/�. இ�லாவி8% எ%� மி�லா 

�கவா"ட� இ%� உம-7 உ�டாவா ேன%? நம# 7ழ�ைத பிற�த பிற7 

இ�வா� நீ
 வா8யி5�தைத நா% ஒ5நாP� க�8ேல%. 

 

தி. : அவைன!ப�றிதா% ச�� மன� கலB7கிேற% 

 

ச. : ஏ% அ!ப8? க�மணி சK-கியமாக�தாேன ப3ளி- 7! ேபாயி5-கிறா%? 

 

தி. : என# நாத% 7றி!பி"ட ெமாழிகளா� அவA-7 சீ- கிர�தி� ஏேதா ஒ5 தீB7 

ேநாி/ெமன அ@,கிற# எ% மன�. 

 

ச. : எ%ன அ�மா இ#? இனி வர!ேபாகிற# இ�Kலகி� அவ
 ஒ5வ5-7 மா�திர� 

ெதாி2ேமா? இைத ெய�லா� ந�பாதீ
 அ�மணி, அ# அ�த ஈச% ஒ5வA-7� தா% 

ெதாி2 ெம%கிறா
கேள? 

 

தி. : ஆ�, உ�ைமேய. ஆயிA� களBக ம�ற மன�ைடய என# நாத% 

மன�தி�ப/வ# எ!ப82� ேந
�ேத தீ5�. 

 

ராக� - 7றி@சி.தாள�-ஆதி. 

க�ணிக3. 

 

ஈசனாேர அ�த திாிகால Kண
+சிைய 

      ஏ�றவ
 எ%றி8A� 

மாசிலாதமன மஹனீய
 தம-க# 

      ம%னி விளBகி/ேம. 

ஒ5விைன த%னாேல வ5� அ�த இடா# 

      ஒ#Bகி/� எ%றனேர -- 

தி5Kள+ ெசயெல%ேற சி�ைதயி� ெகா�/ நா� 

      ேத
�தி/த� ந%ேற.- 

 

-- ஆயிA� அ# ,பமாகேவ �82� �8வி�, எ%�� .றி23ளா
. ஆகேவ அவ
 

உைர�தப8 யா# மீச% ெசயெல% ந�பி நா% ெபா��தி5!பேத த7தியா�. 



14 

 

[ெவளியி� கதைவ த"/கிற ச!த�] 

ச�தன�, யாேரா கதைவ� த"/கிறா
க3 - யா
 எ%� பா
�#வா?- என# நாதனா 

யி5-7மா? 

(ச�தன� ேபாகிறா3] 

அவ
 இத�73ளாக அ8யாைர- க�/ அ� #�ண அைழ�# வ�தாேரா? 

 

ச�தன நBைக தி5�பி வ5கிறா3. 

 

ச. : அ�மா, யாேரா ஒ5 சிவன8யா
 வ�தி5-கிறா
. 

 

தி. : அ!ப8யா! உடேன உ3ேள வர+ெசா�. 

 

(ச�தன� ேபாகிறா3] 

ஐேயா! நம# நாத% ெகா@ச� ெபா��தி5�தா�, சிவன8யாைர ெவளியி� ெச%� 

ேநடேவ�8ய கNட மிராேத அவ5-7 -- 

 

ச�தன நBைக பயிரவ
 ேகாலB ெகா�ட சிவபிராைன அைழ�# வ5கிறா3. 

 

தி. : எ� ெப5மாேன! எ1�த5ள ேவ�/�. 

(பாத�தி� நம<காி-கிறா3] 

ராக� காவ8+சி�#. தாள� - சா!&. 

க�ணிக3. 

 

ஆல�ைத 2�டவ னாதிேயா
 மகி1� 

      ஆதிேய, பர@ேசாதிேய, ஒ5 நீதிேய இ�த 

தால� ேபா��� தவ- ேகாலB ெகா�ட ெவா5 

      தாசேன, சிவ ேநசேன -- 

ஆணவமாதி ��மலBக3 நீ�ெதாளி
 

      ஐயேன, தனி ெமIயேன, அ53 #Iயேன 

காM ெமBக3 உள� ேதாண Kவைக வ�த 

      கா"சிேய, நிைறமா"சிேய. 
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ப. : நBகாI, இ# தாேனா சி��ெதா�டர# இ�ல�? 

 

தி. : ஆ�, <வாமி. 

 

ப. : ="8� இ5-கி%றாேரா சி��ெதா�ட
? 

 

தி. : <வாமி, ம%னி�த5ளேவ�/�. த%Aைடய நியமன!ப8 சிவன8யா5ட% 

அ�#�ண ேவ�/ெம%�, இ%ைற�தின� இ#வைரயி� ஒ5வைர2� 

காணாராI, தி5=திகளி� ேபாI� ேத8! பா
-க+ ெச%றா
 எ% நாத
. 

பரமசிவ�தின5ளா� எ�ெப எ�ெப5மா% எ1�த5ள! ெப�றீ
 எ��ைடய 

சி�றி�ல�தி�7. தாBக3 இBேக ச�� =�றி5-கேவ�/�, நாத
 அதி விைரவி� 

வ�# வி/வா ெர%� ந�&கிேற%. தBகைள! பா
�தா� மிகK� பசி�தி5!ப#ேபா� 

கா�கிற#. ஆகேவ அவ
 வ�தKட% அவ
 நிேவதன� ெசI2� உணைவ உ�/, 

எBகP-7 இ%ன53 பா�-க ேவ�/கிேற%. 

 

ப. : மிகK� ச�ேதாஷ�, நா� ஒ5வா� பசி�தி5-கிேறா� எ%ப# உ�ைமேய. அ! 

பசிைய யா�றேவ நா� ெவ7 Wர�தி�5�# வ�த#, உன# நாதAைடய ெபயைர- 

ேக3வி!ப"/. ஆயிA� உலக வழ-கி%ப8 நா� நட!ப# த
மமாத�%, &5ஷ 

னி�லாத ="8� நா� தBகி யி5!ப# நியாயம%�. ஆகேவ நா� இ� T
 

கணபதீ+,ர ெமA� ஆலய�தி�5-7� ஆ�தி மர� த8யி� =�றி5!ேபா�, உன# 

நாத% வ�தKட% அறிவி!பாI நா� வ�த ெசIதி. 

 

தி. : தி5Kள!ப8; ஆயிA� என# நாத
 வ�தKட% தாB க3 இ%னாெரன அவாிட� 

அறிவி-7� ெபா5"/, தBக Pைடய நாமேதய� ஊ
 �த�யவ�ைற அ53 &ாிய 

ேவ�/�. 

 

ப. : நம-7! ெபயேர கிைடயா#. ஆயிA� ஏைனேயா
 ந�ைம அவரவ
 த� 

இ+ைச!ப8 அைழ!ப
, அவ�� ெள�லா� நா� உவ�த ெபய
, அ8யா
- க8யா% 

எ%பேத. நம-7 ஊெரா%ற�ல, எ�லா� ஒ%�தா%. ஆயிA� நா� தBகி யி5!ப# 

உ�தர ேதசெம%� .�. அ%றி2� நா� மிகK� பசி�தி5!பதாகK� .�. 
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தி. : அBஙனேம. 

[நம<காி-கிறா3; பரமசிவ� ேபாகிறா
.) 

அ�ேதா! என# நாத
 ெகா@ச� ெபா��தி5!பாரா யி% இ� வதிதிைய- 

க�85!பாேர.இ� ேவைளயி� ெவயி�� ேபாI ேவெறா5வைர� ேதடேவ�8ய 

அவசிய மிராேத! 

 

ச. : அ�மா, நா% ேபாI எஜமானைன அைழ�# வரவா, இ� வா� ஓ
 அதிதி 

வ�தி5-கிறா
 என- .றி 

(ெவளியி� கதைவ� த"/கிற ச!த�.) 

 

தி. : ேவ�டா�! அேதா எ% நாத
 வ�#வி"டா
. 

[கதைவ� திற-கிறா3.] 

சி��ெதா�ட
 வ5கிறா
. 

 

சி. : எ%ன நம# #
!பா-கிய�! எB7 ேத82� உ�ணா தி5-7� சிவன8யா
 

ஒ5வ5� காண!படவி�ைல. யாைர- ேக"டேபாதி:�, ேமல�ைட =தியி� &# 

ம�டப�தி� வயி� நிற�ப! &சி�தாயி��, எ%கிறா
 க3. இ%� சிவன8யாைர! 

Dசி�#, உணவி"/, அவ
க3 உ+சிNட�ைத! &சி-7� &�ணிய� நம-7- 

கி"டா# ேபா:�! 

 

தி. : நாதா, அ�வா� தாBக3 கவைல!படேவ�டா�. இ! ெபா1#தா% ச�� 

�%பாக பயிரவ ேவடBெகா�ட ஒ5 சிவன8யா
 நம# ="8�7 வ�தி5�தா
. 

 

சி. : அ!ப8யா! எBேக அவ
? எBேக அவ
? 

 

தி.: ச���%பாக�தா% ெவளியி� ெச%றா
. தாBக3 வ5�ெபா1# எதிாி� 

பா
-கவி�ைலேயா? 

 

சி. : இ�ைலேய; எ% க�ணி�7 ஒ5வ5� &ல!படவி�ைலேய, எ%ன 

#ரதி
Nடசா� நா%! 
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தி. : ச�தன�,உடேன =தியி� ேபாI!பா
. அதிக Wர� ேபாயி5-கமா"டா
. 

(ச�தன� ேபாகிறா3.) 

 

சி. : ெப�ேண, வ�தவைர ஏ% ைகவி"டாI? 

 

தி. : நாதா, எ%மீ# தவறி�ைல. நா% எ�வளேவா ேவ�8! பா
�ேத%. எ% நாத
 

அதிதிைய�தா% நா8!ேபா யி5-கிறா
, விைரவி� வ�#வி/வா
, தாBக3 இB7 

ச�� தBகியி5-க ேவ�/ெம%� பிரா
�தி�ேத%. அவ
 ஒேர பி8வாதமாI 

&5ஷனி�லா கி5ஹ�தி� தா� தனி�#� தBகியி5!ப# உலக வழ-க�தி�7 

வி5�தமா7 ெமன- .றி, ந��ைடய கணபதீ+,ர� தாலய�தி:3ள ஆ�தி மர� 

த8யி� தBகியி5!பதா க+ ெச%றா
. 

 

ச�தன நBைக வ5கிறா3. 

 

ச. : அ�மா, அவ
 எBேகேயா காேணா� - =தியி�5!பவ
 கைள2� வினவிேன%. 

அவ
க3 எ�ேலா5� அ!ப8! ப"டவைர- காணவி�ைல ெய%கிறா
க3. அ�த 

மஹா% ஒ5வ
 க�M-7� &ல!படாம� ேபாயி5-கேவ�/� கணபதீ+,ர� 

தாலய�தி�7, எ%� நிைன-கிேற%. 

 

சி. : ஆஹா! அ!ப8!ப"ட உ�தமரான மஹா% யாேரா? 

 

தி. : நா%, தBகP- கறிவி-கேவ�8 யாெர%� வினவினத�7, தா% சாதாரணமா 

யி5!ப# உ�தரேதச ெம%��, த%ைன அ8யா
- க8யா% எ%� பிற
 

ெபயாி"டைழ!ப தாகK� .றினா
. 

 

சி. : அ!ப8!ப"ட அ8யாைர நா% அதிக விைரவி� காண ேவ�/�. 

 

தி. : அ%றி2� தா% மிகK� பசி�தி5!பதாகK� .றினா
. 

 

சி.: அ!ப8யா? அைத ேய% �%ேப என-7- .றவி�ைல? அ�ேதா! எ%ன 

பசி�தி5-கிறாேரா அவ
. இேதா விைர�#ேபாI அவைர அைழ�# வ5கிேற%. நீ  
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ேபாஜனமிட எ�லா� சி�த� ெசI#ைவ. 

[விைர�# ேபாகிறா
.) 

 

தி. : எ% நாத
 சீ-கிர� அதிதிைய அைழ�#-ெகா�/ வ5வாராக! அவ
 என-7 

.றாவி"டா:� அவ
 மிகK� பசி�தி5!ப# என-7 ந%றாI� ெதாிகிற#. 

 

ச. : எ%ன அ�மணி, உம# நாத% பசி�தி5-கிறைத! ப�றி கவைல!ப/கிறீேர 

ெயாழிய, நீ
 பசியா� கைள� தி5!ப# உம-7� ெதாியவி�ைல ேபா:�? 

 

தி.: எ% கவைல என-7+ சிறி#மி�ைல. எ% நாத
 உ�/ பசியாறினா� நா% பசி 

தீ
�தவேள.- அ தி5-க"/�, க�மணி சீராள% ப3ளியி�5�# ஏ% இ%A� 

வரவி�ைல? 

 

ச. : இேதா சீ-கிர� வ�#வி/வா% அ�மணி. இ%A� கால மாகவி�ைல. 

 

ராக� -- ய#7லகா�ேபாதி. தாள� - திாி&ைட 

க�ணிக3. 

 

க�மணி- ெகா!பா ெயாளி
 கவி%ெப� சீராளைன 

எ�M�ேபாெத�லா ெம�த னிதய� பயBெகா3Pேத 

கணபதீ+,ர�தம
 காளக�டேன தி5- 

க5ைணேய எ%ேபாேன கா!பா�றேவM� எ�தாI. 

 

அ�ேதா! எ% க�மணிைய! ப�றி நா% நிைன-7� ெபா1ெத�லா� எ% ெந@ச� 

எ%� மி�லாதப8 பய மைடகிறேத! கணபதீசா! எ�லா� உம த53, அவைன நீ
தா% 

கா!பா�றேவ�/� எ%ன இ/-க� வ�த ேபாதி:� - அ%றி2� என-ெகா5 

ேயாசைன ேதா�� கிற#.-- ச�தன�, விைர�# ெச%� ப3ளியினி%�� 

உபா�தியாயாிடமி5�#� உ�தரK ெப�� எ% க�மணி சீராளைன விைரவி� 

அைழ�# வா. 

 

ச. : அ!ப8ேய, அ�மணி. 

[ேபாகிறா3.] 
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தி. : இ�த பயிரவ ேவடBெகா�ட அதிதிைய- க�ட ெபா1# என-7 

எ�ெப5மாைன- க�ட#ேபாலேவ ேதா�றிய#. எ% Aளெம�லா� 7ளி
�த#, 

ஆகேவ இவ
 யாேரா ெபாிய மஹாAபாவரா யி5-கேவ�/�. என# நாத
 அவைர 

அைழ�# வ�# உணவி"ட பிற7, நம# சீராளைன அவ
 பாத�தி� பணிய+ ெசI#, 

அவர# இ%ன5ைள! ெப��ப8+ ெசIயேவ�/�. அதனா�, அவA-7 ஏதாவ# 

தீB7 ேநாி"டா:� அ# பாிதியி% �% பனிைய!ேபா� பற�ேதா8!ேபா�. 

 

[அதிதி Dசைன-7ாிய சாம-கிாிையகைள ெய�லா� ெகா�/ வ�# ைவ-கிறா3; 

ெவளியி� கதைவ� த"/கிற ச!த�.] 

 

அேதா, எ% நாத
 அதிதிைய அைழ�# வ�# வி"டா
! 

(ேபாI- கதைவ� திற-க) 

 

சி��ெதா�ட
 வா8ய �க�#ட% வ�# ஆசன�தி� உ"கா5கிறா
. 

 

சி. : பரமசிவ�! பரமசிவ�! 

 

தி. : நாதா,- தாBக3 ேபசா தி5-7�ெபா1# �த�� அ8யா3 ேப,வத�காக 

ம%னி-க ேவ�/�. - எ%ன ேந
�த# தாBக3 இ�வா� வா8ய �க�#ட% தி5�பி 

வர? அதிதி எBேக? அவைர� தாBக3 பா
-க வி�ைலேயா? 

 

சி. : பா
�ேத%. 

 

தி. : பிற7, அவைர ஏ% தாBக3 அைழ�# வரவி�ைல? த�ைமேய காண 

வ�ததாகK� .றினா
, பசி�தி5!ப தாகK� .றினாேற? ேபாஜன�தி�7 

வரமா"ேட% எ%ேறதாவ# ெசா%னாேரா? 

 

சி. : இ�ைல-- வ5வதாக�தா% ெசா%னா
.- 

 

தி. : பிற7 - ஏ% த��ட% வரவி�ைல? நாதா, நா% அ�வா� .�வத�காக  
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அ8யாைள ம%னி-கேவ�/�. தாBக3 ேபைதயாகிய எ%னிடமி5�# ஏேதா ெசா� 

வத�7 இNடமி�லாத#ேபா� மைற!பதாக- கா� கிற#. நா% அ� மஹானிட� 

வா
�ைத யா8யதி� ஏதாவ# தவறிைழ�ேதேனா? 

 

சி. : அ!ப8 ெயா%� மி�ைல. 

 

தி. : ஆனா� நாதா, தBகைள வ�&��#வத�காக ம%னி-க ேவ�/�.- தBக3 

மன�தி� ஏேதா 78ெகா�85- கிற#. அைத இ%னெத%� அ8யாளிட� அ53 

&ாியேவ�/�. 

 

சி. : உ%னிட� .றி எ%ன பய%? 

 

ராக� - ேதசிக ேதா8. தாள� - Zபக�. 

 

க�ணிக3. 

 

ேபதைம த%ைன மாதரார# 

      DஷணமாI! ேபசி8A� 

ேபைதயா Aைம காதலராக! 

      ெப�றெவா5 பா-கிய�தா� 

மா#ைம பBக% அ53 ேநா-கேம 

      மBைக எ%ைன மா�&ற+ ெசI2� 

ஆதலா� த� #ய
 நீ-கி 

      ஆ7 ெம%� எ�ணலாேன%. 

 

நாதா, நா% ெப� ேபைதயாயிA�, எ!ெபா1# பரம ப-தராகிய தம-7 நா% 

ப�தினியாக வாI�ேதேனா, அ- காரண�ப�றி பரமசிவ�தி% இ%ன5ளா� அ! ப� 

னி- 7ாி2 கடைமைய நிைறேவ�ற என-7 ச-தி 2� டா7ெம%� எ�Mகிேற%. 

ஆகேவ அB7 நட�த வி5�தா�த�ைத2�, தம# மன-கவைல-7- காரண� ைத2� 

ச�ேற விளBக உைர-க ேவ�/�. 

 

சி. : யா#� எ�ெப5மா% பார�! ெப�ேண, நட�தைத- .�கிேற% ேக3. நா 

னிBகி5�# விைர� ேதா8 அவ
 பாத�தி� பணி�#, அவ
 இB7 வ�தெபா1# நா% 
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இ�விட� இ�லாத 7ைறைய Rமி�த5ள ேவ�/ ெம%� பிரா
�தி�#, பிற7 

ேபாஜன�தி� ெக1� த5ள ேவ�/ெம%� ேவ�ட, உ�மா� நம-7 ேபாஜ னமிட 

�82ேமா எ%� ேக"டா
. அத�7 நா%, <வாமி எ�ெப5மா% அ5ளா� 

�82ெமன நிைன- கிேற%, எ%ேற%. பிற7, தா� ஆ� திBகP- ெகா5 தரேம 

ேபாஜன� ெகா3வதா2�,அ!ப8 2�ப#� சாதாரண உணவ�லெவ%�� 

ெதாிவி�தா
. அத�7, தி5Kள�தி� கிைச�த உணைவேய ெகா/�# Dசி! பதாக- 

.றி, அ# எ�த%ைமயான உணேவா உைற-க ேவ�/ெமன ேவ�ட, அவ
 

உ�ப# ச
வ ல"சண� மைம�த ஐ�# வய#ைடய - ப,ெவன- .றினா
. 

 

தி. : இத�7� தா� கவைல!ப/வா ேன%? ந�மிட� அ� மாதிாியான எ�தைன! 

ப,-க3 இ5-கி%றன ? 

 

சி. : ெப�ேண, அவசர!படாேத அவ
 உணவி� காகிய ப, சாதாரண! ப, 

அ�லவா� - நர! ப,வா�. 

 

தி. : நர! ப,வா1 

 

சி. : ஆ� - அ#K� தாI த�ைதய
-7 ஏக &�திரனா யி5-க ேவ�/ ெம%றா
.- 

 

தி. : அ�ேதா! ஏராளமான ெபா53 ெகா/�# வாB7வதா யிA� ஏக &�திரைன 

யாராவ# ெகா/!பா
களா - ப� யாக? 

 

சி. : அ!ப8- ெகா/�தா:� நம-7! பய% படா# -- அ!ப8- ெகா/-7� 

தாIத�ைதய
க3 மன�வ�# ெகா/-கேவ�/ ெம%றா
 - 

 

தி.: மன �வ�#! 

 

சி. : அ%றி2� 

 

தி. : அ%றி2� - எ%ன? 
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சி. : அ� தனயைன�-தாI பி8-க த�ைத ய�-க தம-7! பாகேவ�/ ெம%றா
 - 

பரமசிவ�!- பரமசிவ�!- பரமசிவ�!- 

 

ச�தனநBைக சீராளைன அைழ�#-ெகா�/ வ5கிறா3. 

 

சீரா. : [ஓ8வ�# த% தாயாாி% பாத�தி� நம<காி�#] அ�மா, நம<கார�. 

 

தி. : [வாாி எ/�#- க"8 ��தமி"/, கணவ நாதா!- 

 

சீரா. : (பாத�தி� நம<காி�#] அ�ணா, நம<கார�. 

 

சி. : [கா�ைத அவ% தைலமீ# ைவ�#] பரமசிவ� உன-7 இ%ன53 பா�!பாராக!-- 

 

தி. : ச�தன�,-- 7ழ�ைதைய உ3ேள ெகா�/ேபாI தி5 ம@சன� ஆ"8 

அைழ�#வா விைரவினி�. 

 

சீரா. : எBேக அ�மா அதிதி? யாேரா ெபாியவ
 வ�தாராேம, அவைர நா% 

பா
-கேவ�/�. 

 

தி. : அவ
 சீ-கிர� வ5வாரடா க�மணி, நீ 7ளி�# வா விைரவினி�. 

 

சீரா. : அ!ப8ேய அ�மா. 

 

ச�தனாBைக அவைன அைழ�#+ ெச�கிறா3.] 

 

தி. : நாதா, இனி நம-7 மன-கவைல ஏ%? அ�த அதிதி வி5�பிய உணைவ 

பரமசிவ� நம-க5ளி யி5-கி%றா
. அவ
 நம-களி�த#, அவர# அ8யா
களி% 

பசிைய யா��த� க%றி, ேவ ெறத�7 பிரேயாஜன!பட! ேபாகிற#? ஆகேவ 

எ�லா� அவர# க5ைண! அைத! ெபற- க5தி, அ�த அ8யா
-7 அைத அளி�# 

மகி� ேவா�. 
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சி. : [அவைள- க"8யைண�#] 

நBகாI! நீேய பதிவிரைத! "ெகா�டா% 7றி!பறிவா3 ெப�டா"8" என ஆ% 

ேறா
 .றிய# உ%ைன! ேபா%ற உ�தமிகைள- 7றி� �ேதயா�. இ!ப8!ப"ட 

ந�7ணவதிைய நா% மைனவி யாக! ெப�ற# பரமசிவ�தி% ேபர5ளா�! 

 

தி. : நாதா, அதிதி பசி�தி5-கிறாேர, அவ
 ேக"டப8 அ� தளி!பதாக வா-களி�# - 

இனி அவைர அைழ�# வரலாேம- 

 

சி. : ெப�ேண, அவ5-7 அ!ப8ேய அ� தளி!பதாக �%னேம .றி வ�ேத%. 

அ�வா
�ைதைய உ%னிட� உைர!ேபனாயி%, உன-7 மனமி�லா தி5!பிA�, 

எB7 எ% வா
�ைத-7- 7�-7 ெசா�ல-.டா ெத%�, அத�காக உட%பட! 

ேபாகிறாேயா, என எ�ணி இ�வா� நட�ேத%.இ# உ%ைன! பாீ"சி� தப8 

ய%�. அ+ சிவன8யா
, தாI த�ைதய
 இ5 வ5� மன �வ�# அளி-க 

ேவ�/ெம%� .றியப8 யா�, இBஙன� உன# உ3ள�ைத அறியேவ�8 வ� 

த#.- இனி நா� தாமதி-க லாகா#. அ8யா
 அற! பசி�தி5-கிறா
. - அைழ நம# 

ைம�தைன. 

 

தி. : க�ேண !சீராளா! 

 

சீரா.: (உ3ளி5�#) இேதா வ5கிேற% அ�மா! 

 

தி. : நாதா!- இ� Kலக�தி% மாையயான# எ% க�கைள மைற-கிற#. 

 

[க�ைண� #ைட�#- ெகா3கிறா3,] 

 

வி. : [த% க�ைண� #ைட�#-ெகா�/) எ%ைன2� G8-க! பா
-கிற#. 

ஆயிA� அத�7 நா� இடB ெகா/-கலாகா# நம# ைம�த% இ�த வயதிேலேய 

ந�கதி யைட�#, பரமசிவ�தி% பாதாரவி�தBகளிட� ேபாI+ ேச
கிறா ென% 

உ�தியாI ந�பி, மன�ைத தி
!தி ெசI # ெகா3ளேவ�/�. அ! பரமசிவ�தி% ேப 

ர5ளா� அதிதிகP-7 ேவ�8ய உணைவ அளி�தி/� நா� ேம�ெகா�ட 

விரத�ைத 7ைறவி%றி நட�ேதற+ ெசI மகிழேவ�/� - உலக மாைய-7 இடB 

கிேறாெமன ெகாடாேத. 
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தி. : அ! பரமசிவ�தி% அ53தா% ந�ைம� தாBகேவ�/�! 

 

சி. : அ!ப8ேய ஆ7�, அ@சாேத.- பரமசிவ�! பரமசிவ�! தி. பரமசிவ�! 

 

சீராள% ஓ8 வ5கிறா%. 

பி%னா� ச�தன நBைக வ5கிறா3. 

 

சீரா. : (த% தாயா
 பாத�ைத- க"8] அ�மா, இேதா 7ளி�# வி" / வ�ேதன�மா, 

எ%ன �க� ஒ5வாராI இ5-கி றீ
? எ%ன ,�மா இ5-கிறீ
!- எ%ன அ�ணாK� 

ஒ5வாறாக இ5-கிறா
! 

[அவாிட� ேபாI அவ
 பாதB கைள- க"8] 

அ�ணா, நீBகP� ஏ% இ!ப8 இ5-கிறீ
க3? எ% மீ# ேகாபமா? நா% எ%ன 

த!பித� ெசIேத%?ப3 ளி-.ட�தி� உபா�தியாய
.ட நா% இ%� மிகK� 

ந%றாI! ப8�ததாக+ ெசா%னாேர!- நா% எ%ன த! பித� ெசIேத% அ�ணா? 

 

சி. : பரமசிவ�! க�ேண, நீ ஒ5 த!பித�� ெசIயவி�ைல. 

 

சீரா. : அ!ப8யாயி% நா% ப3ளி-.ட�தி �5�# வ�தKடேன வழ-க!ப8 ஏ% 

என-7 நீBக3 ��த� ெகா/-கவி�ைல? 

 

சி. : பரமசிவ�! எ�லா� உம# அ53 !--க�ேண, சீராளா, இ!ப8 வா. 

 

சீரா. : அ�ணா, எ%மீ# நீBக3 ஏேதா ேகாப�ெகா� 85-கிறீ
க3. 

 

சி. : உ�ைமயி� உ%மீ# ேகாபமி�ைல. 

 

சீரா. : ஆனா�; என-ெகா5 ��த� தா5�. 

 

சி. : அ!பா, இனி உன-7 நா% ��த� ெகா/-கலாகா#. 
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சீரா. : ஏ% அ�ணா ? 

 

சி. : அ!பா, நம# இ�ல�தி�7 இ%� ஒ5 அதிதிவ�தி5- கிறா
.-- அவ
 

வி5�பியப8 அவ5-7 உ%ைன - உ� வாக வளி-க� தீ
மானி�தி5-கிேறா�. 

ஆகேவ - உ%ைன நா% ��தமி/ேவனாயி% - அ# எ+சிலா7�. 

 

சீரா.: அவ
 எ%ன - எ%ைன - சா!பிடவா ேபாகிறா
? 

 

சி. : ஆ�,க�மணி. 

 

சீரா. : அ!&ற� - நா% - எBேக ேபாேவ% அ�ணா? P 

 

சி. : எ�ெப5மான# பாதாரவி�த�தைன!ேபாI+ ேச
வாI. 

 

சீரா. : மிகK� ச�ேதாஷ�!- அத�காக ஒ5வாறா யி5!பா ேன%? 

[தாயாாிட� ேபாI] அ�மா! அத�காகவா �க�ைத இ�வா� ைவ�#- ெகா� 

85-கிறீ
க3! நீBக3 தாேன என-7+ ெசா% னீ
க3, தின� ேகாயி:-7!ேபாI 

"<வாமி, எ%ைன 2� என# தாI த�ைதயைர2�, உம# பாதார வி�த� தி� 

ைவ�#- கா!பா���" எ%� பிரா
�தி-7�ப8 -- அத�ேக% #-க!ப/கிறீ
க3? 

 

ராக� - ய#7ல கா�ேபாதி. தாள� - ஆதி. 

க�ணிக3. 

 

இ�வளK ப5வ�தி� இைறவ% பத@ ேச
�திட 

ஒ�வியேத சாலெம%ேற, உளமிக ெநா�ேதேன. 

க�மணிேய க�பகேம, கனிரசேம ெச�பாேக, 

ம�ணி� உைன!பிாிய, மனம# ெகா3ேவேனா. 

��மலBகைள நீ�த, �னிவேர எ%ேறA� 

ெச�ைமயா� ம-களாைச திறமதாI நீ!பேரா 
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க�ேண! ஆயிA� - இ�தைன சீ-கிர�தி� உ%ைன அB ஙன� பரமசிவ� ேச
�#- 

ெகா3வாெரன எ�ணவி�ைல நா%! 

 

சீரா. : அதி� எ%ன த!பித�? அத�காக நீBக3 ச�ேதாஷ ம�லேவா படேவ�/�, 

அ�மணி அ@சா# அவ
 பாத� ேச
!பி2� விைரவி�. 

 

தி. : க�ேண! உ% 7ண�ைத நா% எ%ென%� &க�ேவ% க�ேண! உ% 

தி5�க�ைத- க�/ எ% க�க3 ம�ப82� எ!ெபா1# 7ளி5�! உ% மழைல+ 

ெசா� கைள- ேக"/, எ% ெசவி எ!ெபா1# இ%பமைட2� ! உ% தி5ேமனிைய� 

தீ�8 எ!ெபா1# எ% உட� பரவச ���! 

 

சீரா. : அ# ஏ% அ�மா!- நீBக3 எ%ன, எ!ெபா1#� இ� விடேமயா யி5-க! 

ேபாகிறீ
க3?- ஏ% அ�ணா நீBகP� அ�மாK� நா% ேபா7மிட� வ�# ேசரமா" 

U
க3? 

 

சி. : க�ேண! சீராளா! எ�ெப5மா% அ53 இ5-7மா யி% அவ
 பாதாரவி�த�திட� 

நாBகP� விைரவி� வ�# ேச
ேவா� --- அ@சாேத. 

 

சீரா. : நா% அ@சவி�ைல அ�ணா, ஆனா� அ�மாP-7+ ெசா�:Bக3. 

 

சி. : நBகாI! ேக"டைனேயா சீராள% நவி%றைத! இவைன நா� நம# ைம�தனாகிய 

7ழ�ைத ெயன- ேகவலமாI மதி-கலாகா#. ந�ெப5மா% இ�Kலக மாIைகைய 

ெவ�:த�ெபா5"/ நம- களி�த ெப5�ேபறாக- ெகா3ள� ேவ�டா�. 

இ�லாவி8% இ�தைன ஞான ெமாழி இ+ சி�வ% வாயினி%�� உதி-7மா? இ! 

பால% உ% வயி�றி :தி�த# நீ ெசIத ெப5� தவ! பயேன. 

 

தி. : ஆ� நாதா! இ!ெபா1# என-7 எ%ைன2 மறியாதப8 ெப5 மகி�+சி 2�டா 

யி5-கிற#. 

 

சி. : ஆ�, அ#தா% நல�. அ!ப8ேய உ% மன�ைத நி��திைவ, உலகமாைய- கிட� 

ெகா/-காேத -- எBேக பா�திரBக3 �த�யன? 
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ச. : எ%ன அ�மா இ#! ெப�ற 7ழ�ைதைய யாராவ#- 

 

சி. : ச�தன�! நீ இBகி5�தைத கவனி�ேத னி�ைல. நீ ஒ5 ப-க� ேபாயி5-ேபா, 

7�-ேக ஒ5 வா
�ைத2� ேபசாேத. 

 

ச. : இேதா ேபாகிேற%! நா% க�ணா� க�/ சகிேய%! [ேபாகிறா3] 

 

தி. : நாதா ! இ� Kலக மாைய ம�ப82� எ%ைன! ப��� ேபா �5-கிறேத.- நா% 

எ%ன ெசIேவ%? 

 

சீரா. : பரமசிவ�ைத- 7றி�# பிரா
�தி2� அ�மா. 

 

சி. : ச�ய�! ச�ய�! அ#ேவ மா
-க�! எ� ெப5மா% தி5 வ8களி� நம# மன�ைத 

நிைலெபற+ ெசIேவாமாகி�, இ�Kலக LOT 60) L ந�ைம எ%ன ெசI2�? ஆகேவ, 

அவ
 தி5வ8கைள! ப�றற! ப�றி,அவ
 ேப ர5ைள! பா8, அவ
 தி5Kள�ைத 

�8!ேபா�! 

 

சி. தி. : ராக� - ெச@,5"8. தாள�-க�டசா!&. 

 

ப�லவி. 

திாி&ர தகன@ ெசIத தீவ�ண
 இ%ன5ளா� 

திக�பராி% இNடமைத� தீ
!ேபா�. 

 

அ[ப�லவி. 

காிைய 2ாியாக-ெகா�ட கைறமிட� ற�ணல# 

கழல8ைய! ெப�றிடேவ பா
!ேபா�. 

 

சரண� 

சBகர சா�பசிவா ச+சி தான�த வாவா 

எBகைளேய ஆ"ெகா3ள ஈசா, 

ெபாBகரவ மைதயணி�#, ேபா�றின5-க53 ,ர�# 

இBதகிBெகா3 ப-த
 வி,வாஸா.- 



28 

 

 

[பா8-ெகா�ேட இர�/ மைணகைளயி"/ அதி� உ"கா
�#ெகா�/, 

தி5ெவ�கா"/நBைக சீராளைன ம8மீதி5�தி ைககா�கைள! பாி Kட% 

பி8�#-ெகா3ள, சி��ெதா�ட
 க�தர�ைத- ெகாIய ைகயி� வாைள எ/-கிறா
.) 

 

கா"சி �8கிற# 

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

12றா� கா&சி12றா� கா&சி12றா� கா&சி12றா� கா&சி....    

இட� இட� இட� இட� ----    ஓ� ெத'� தி�ைணஓ� ெத'� தி�ைணஓ� ெத'� தி�ைணஓ� ெத'� தி�ைண. . . . க(ேச6வைரய'�க(ேச6வைரய'�க(ேச6வைரய'�க(ேச6வைரய'�, , , , ேதைரய'� தி�ைணமீ8 ேதைரய'� தி�ைணமீ8 ேதைரய'� தி�ைணமீ8 ேதைரய'� தி�ைணமீ8 

உ&கா��தி'+கிறா�க�உ&கா��தி'+கிறா�க�உ&கா��தி'+கிறா�க�உ&கா��தி'+கிறா�க�....    

 

க. : ஏBகாM� வயி�தியேர, இ%ன� எ�தென நா3தா% இ�த பா1� ப�ய�? 

 

ேத. : எ�தேன நாளா அ�த எ�ெண சா!8�/ வ
ைரக? 

 

க. : இ%ைன-கி ப%ென%டா+,- ேபாஜன 5சிெய க�/. 

 

ேத. : ஒ5ம�டல� சா!டா�தா% அ�த எ�ெணயிB ெகாண� ெதாி2�. 

 

க.: ஒ5 ம�டலமா! ஒ5ம�டல மி%னா, இ%A� எ�ெதன நா ளி5-7? 

 

ேத. : இ%ன� இரவ�ெத"/ நா3தா னி5-7. 

 

க. : ஒழி@,# ேபாBக! அ#வைர-7� ெமாத�ெல ெபா ழ+சி5�தா பா�#-கலா�. 

எ%னாBகாண�! ேபாஜன மி�லாேம எ%னா ெபாைழ!ைபயா அ#? அ�ேதாேட 

பிராணேன விடலா�? 

 

ேத. : ப�ய�தா% ப�ைரகேள? 

 

க. : ந%னா ப�ய� ப�ேண ேபாBக! உ!பி�லாத ப�ய�! அ�ெதவிட 

ம�ணாBக"8ேய சா!பிடலா�. அதிலாவ# ெகா@ச� உ!& சார� உ�/. 
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ேத. : எ%ன ெசIயர#? வியாதி பலமா யி5-ேக - ேராக� ேபாவMேமா அ%ேனா -- 

உBக க�M எ!ப8 யி5-7? 

 

க. : அ!ப8ேயதா யி5-7 �1 ெபா"ைடயா! 

 

ேத. : கா� நட-க �8யரதா? 

 

க. : கா�தா% மட-கேவ �8ய�ேய ! 

 

ேத. : உ� -- ெகா@ச� ைகெய கா"/�. 

(ைகபா
-கிறா%.) 

 

க. : ஐயா, வயி�தியேர, நீBக எ�த ம5�தானா:� ெகா/Bக, தி�M அழேர%, இ�த 

ப�ய�ெத ம"/� ெகா@ச� மா�தி, ெகா@ச� ரசமாவ# சா!ட உ�தரK ெகா/Bக. 

 

ேத.: அடடா! அ# .டேவ .டா#, அ# ஏதாவ# சா! டா ப�திய� �றி@சிேபா�. 

அ!&ற�, பாாிச வாIவிேல அ%ேனா ைவ+E/�.- அ�த ைகெய ெகா@சB கா"/Bக 

 

நீலக�டA�, ப,பதி2� ஏ!பமி"/-ெகா�/ வ5கிறா
க3. 

 

க. : யாரடா அ!பா அ#, ஏ!ப�? 

 

நீ. : நா%தா அ�ணா, நீலக�ட%, 

 

க. : .ட யா5? 

 

நீ. : .ட, ப,பதி வ�தி5-கா. 
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க. : ஏ%னா! ேபாஜன� ெரா�ப பல�ேபாெல இ5-ேக! ெரா�ப நாழி2� ஆனா 

ேபாெல இ5-7 - எBேக,சி�� ெதா�ட
 ஆ�ேல சா!பாேடா? 

 

நீ. : அவ
 ஆ�#-7 யார�ணா ேபானா இ%ைன-கி? ேமல� ேட =தியிேல &# 

ம�டப�திேல இ%ைன-7 &# சமாராதென. எ%ன ேபாBக! நா% ஜ%ம ெம/�# 

இ# வைரயிேல இ�த மாதிாி சா!ட# மி�ெல, இனிேம சா!ட!ேபார# மி�ெல 

இ%A ெநைன-கிேற%. எ� தைனவித சாதBக3, எ�தைனவித ."ட�#க3, எ� 

தைனவித வ�வ�க3, எ�தைனவித ப"சணBக3!- 

 

ராக� - அD
வ�. தாள� - ஏகதாள�. 

 

."/கறி, ேகா,�பாி, டாBக
, 

ேந�தி ."/, ச"னி, ெதாைகய� 

அச� ப+ச8, ப5!&, வ�த� 

அ!பள�, வடா�, ஊ�காI, ெதா-7 

உ!& உற!&, ந�ெல�ைண2ட% 

இ"�, சா�பா
, ெபாாி+ச 7ழ�& 

ரச�, ேமா5ட%, வைட, தயி
வைட 

ெசா]ஜிவைட, ந�லாமவைட 

ெவBகாயவைட, ,மசா�வைட 

ெநIவைட, &ளிேயாேஹாைர, 

உP�ேதாேஹாைர 

த�திேயாதன�, ந�ல%ன�ட% 

ேதBகாI ேபாளி, அதிரச�, அனரச� 

ஓம!ெபா8, காராD�தி, 

பேகாடா, ேகசாிலா/, ரவாலா/, 

,7%ஜாலா/, பிடாலா/-அடாடாடா! 

 

ப. : எ�தைனவித ப+ச8க3, எ�தைனவித ஹ�வா-க3, எ� தைனவித 

ெதாைகய�க3, எ�தைனவித பாயசBக3! எ�தைனவித பழBக3! 
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ராக� - அD
வ�.தாள� - ஏகதாள�. 

 

வாைழ!பழ�, ெச� 

வாைழ!பழ�, ர<�தாளி!பழ�, மைல 

வாைழ!பழ�, ப+ைச வாைழ!பழ� 

ராஜா வாைழ!பழ�, ெபா% த%பழ� 

பBகாளா!பழ�, ேபய%பழ� 

க�Dர வாைழ!பழ� 

கமலா!பழ�, கி+சி�!பழ� 

அ�தி!பழ�, அநாசி!பழ� 

களா!பழ�, ெபா�மளி மா,,ந�ல 

மா#ள!பழ�, தீK திரா"ைச!பழ�, 

மா�பழ�, பலா!பழ�,ெகா8 

திரா"ைச!பழ�, ஜ�&நாவ�பழ�, 

சீதா!பழ�, இல�த�பழ� 

ேபாீ+ச�பழ�,ந�ல நாவ�பழ�, 

ெகாIயா!பழ�, நாக�பழ� 

ஈச�பழ�, பாைல!பழ� 

பிர!ப�பழ�, விளா�பழ� - அடாடாடா! 

 

அ�ணா ஒேர வா
�ைதயிேல ெசா��!D"ேர%, இ�த ேலாக�திேல சா!டர�#-7 

எ�வளK உ�ேடா, அ�வளK� இ5�## - ஒ�ெவா%A� ேதவாமி
த�தா%! 

 

க. : ஐேயா! 

 

நீ. : அ�த பா1� பிர�மா, ஒேர வய�ெத ெகா/�தாேன அ#K� அ�வளK�டா! 

அ#தா% #-க�. 

 

ேத. : ஆ! என-7 நாழியா+, - அ�த ம5�# -- 
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க. : ஓI! இ5B காM�! எ% வாயிேலதா% ம�ைண� ேபா"ாீேர, எ% 

காதாெலயாவ# இைத ேக"/ அA பவி-கிேறேன - அ!பா, நீலக�ட�, அBேக 

ப�ணி யி5�த#ெல ந�ல வ<#-களா ஒ�ெவா%னா, ெசா� ��/ வாடா அ!பா 

 

நீ. : அெத%னா�ணா அ!ப8 ேக-கைரக? - ப,பதி ெசா%ன மாதிாி, ஒ�ெவா%A� 

ேதவாமி
த�ேபா �5�தேத, அ#ேல ந�லெத%ன ெக"டெத%னா?- 

 

க. : ஆனா,அ!பா,நீ ந�லபி3ேள- ஒ�ெவா%னா ெகா@ச� ெசா��கிA வா, 

ேக-கவாவ# ேக-கேர%. 

 

நீ. : அ# �8யா த�ணா! நா% சா!பி"டேத மா�திர� ெசா�ரதி�ணா:� இ!ப 

சாவகாச மி�ெல - ஒ5 வைட திA,ெல மா�திர� - பரமாறின# என-7� ெதாி யா#,- 

நா% சா!பி"ட# மா�திர�, பதிென"/ திA, ேபாBக! 

 

க. : அடடா! �,, �,, �, ! - ஹூ� - தயி
 வெட ப�ணாB கேளா அ!பா! 

 

ப. : அ�த தயி
வைட கி"ட யார�ணா ேபானா?- நா% கண-7 பா�த#ேல, &# 

திA, மா�திர� ப�ெதா%ப# - ஒ5 மி�திாி ப5!& வைட ப�ணி யி5�தா 

பா5Bேகா -- 

 

க. : மி�திாிப5!& வெட ேபா"டாகேளா?-அ"டா! 

 

ப. : மி�திாி ப5!&�, பாதா��, பாைலவி"/ அைற+சி, மிள7 கார� ேச
�#, ப, 

ெநIயிேல ப�ணியி5�## பா5Bேகா! எைலயிெல பாிமா��ேபா#.ட ,ட+,ட 

யி5�## - ெநI ெசா"8� 85�த#! 

 

க. : ஐேயா!-அ!பாடா!- �,�, �,! 

 

ேத. : தBகP-க%னா, - ேந-7 நாழியாற# 
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க. : ெச�ேத இ5ைமயா, உ�ம எழெவ/-க!- ெகா@ச� ேக"டாவ# 

ெதாைல-கிறேன!- அ!பா,அ!&ற�,- 

 

நீ. : ஒ5 ேசாமா, ப�ணியி5�தா பா5Bக! ஒ�ெவா%A� இ�தனி�தென ெப5,! 

ெர�/ ேப
 ேச�தா� தா% ஒ5 ேசாமா, சா!பிடலா�. 

 

க. : உ�- நீ எ�தேன சா!"ேடாயட!பா? 

 

நீ. : நா% $Aதா% சா!ேட% அ�ணா ப,பதி எ%ன மாேவா அ@சி தீ�#"டா%. 

ப,பதி! ெகா/�#ைவ+சவ%!- ஏ�டா!பா, அ#ேல Dரண� எ!8டா!பா யி5�த#? 

 

ப. : அ�ைதேய% ேக-கிறீ
 அ�ணா! ெநைறIய இ5�த#, ஒ5 சீனா க�க�/ 

எ%னா, பி<தா-ெகா"ெட எ%னா, சாைர ப5!ெப%னா, ெகா"ைடயி�லா� 

திரா"ச!பழ� எ%னா 

 

க. : ஐேயா!- 

 

நீ.: ேதBகாI #5வ� எ%னா, 7�7ம!D எ%னா, ஏல-காI எ%னா, லவBக� 

எ%னா!- 

 

க. : அ!பாடா! 

 

ேத. : தBகP-க%னா, ேந-7 நாழி 

 

க. : இ5ைமயா! அவா ெசா�ர�ைதயாவ# ேக" ட1ேம ெகா@ச� - அ!&ற� - 

பாயச� ப�ணாBகேளா அ!பா? 

 

நீ. : ஒ5 பாயாசமா? . நா% சா!பி"ட# ஒ5 மா�திர� - ஒ5 ரவா பாயச�, ச!பாிசி 

பாயச�, பா#ைம பாயச�, பிரத ம% பாயச�, கீ
 பாயச� -- 
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க. : அ!பாடா!-ஐேயா! 

 

நீ. : இ%ன� ம�றெத�லா� ஞாபக� வரேல அ�ணா 

 

ப. : அ�ணா! உBகP-7 அ�த ேத%7ழ� சமாசார� ெசா�ல மற�# ேபாேனேன! 

 

க. : எ!8 எ!8! ேத%7ழ�.ட ேபா"டாBகேளா? அட டா ! ெசா�: ெசா�:.- 

 

ேத. : நா% இ%ெனா5 சமய� வ
ேர%.-- இ!ேபா -- 

 

க. : ஐயா வயி�தியேர! இ!ேபா ேபானீேரா, உBக ம5� #-7 ஒ5 கா,.ட 

கிைடயா#! என-7- ேகாப� வர! ப�ணாதீ
! - அ!&ற� - அ�த ேத%7ழ� எ! 

ப8யி5�தேதா? 

 

ப. : எ%னா�ணா! அ�தமாதிாி ேத%7ழ� உBக ஜ%ம� திேல சா!"85-க 

மா"ைடக! ஒ5 எெல நிைறய ஒேர ேத%7ழலா ! 

 

க. : ஐேயா! 

 

ப. : அ�வளK ெபாிசா யி5�#�, அ!ப8 ைகயிேல ெநா�- கினா, மாவா D/மா! 

 

க. : அ!பாடா !- உ�! - நீ எ�தைன ேத%7ழ� சா!பி"ைடேயா ? 

 

ப. : நா% ப%ென�/தா% சா!"ேட% - நீலக�ட% இ# ெல மி@,"டா% 

எ%ென- பதினா� தீ�#"டா%! 

 

க. : ஐேயா !- அ""டா !-ஹு� - அ!&ற� - 

 

நீ.: அ�ணா, ேந-7 சா!"ட கNட� க�ெண ெசாழ" /#, ப,பதி க�ெண $8 

$8 ெதற-கரா நாBக இ!ேபா உ�தரK ெப�#கிேறா�-நாைள ந�ைண-7 வ�# 

 

க. : ஏ�டா!பா நாைள ந�ைண-கி? 
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நீ. : அ#வைர-7� ஒேர W-க� ேபாடM�. அ!ப�தா% வய� ெகா@ச� ஐ-7� - 

நாெள ந�ைண-கி வ�# கறிக3, ெபாாிய�க3, ."ட�#க3, வ5வ�க3, 

ெதாைகய�க3 இ"�க3 -- டாBக
க3. - $+, தணர# அ�ணா- 

 

ப. : அ!பளBக3, சா�பா
க3, ரசBக3, சி�ரா%னBக3 ஹ�வா-க3, ப"சணBக3, 

பழBக3 என-7� - $+, ெதண5# அ�ணா! 

 

க. : அ!பாடா! ெதணராதா பி%ேன, ேக-கரவ% என-ேக $+, ெதண5ேத, 

இ�ைதெய�லா� சா!"டவா உBகP-7 எ!ப8 யி5-7�!- அ!பா, நீBக 

ேபாIவாBக - அ!&ற� சாவகாசமா, ம�த# எ�லா� ேக-கேர%! அ!பா நீலக�ட�, 

எ%ென ெகா@ச� ைகெய &8+சி ர-ேக%? 

 

நீ. : ெக"8-கார%தா%!-- நா% எரBக �8யேல, நீ வ�# என-7 ஒ5 ெகா/!ேப 

இ�M ைக இ�M ேக-க வா ெய/�ேத நாA - 

 

க. : ஐயா, வயி�தியேர, நீராவ#, ெகா@ச� &8+சி எர- 7Bகேள, பாவ�! 

 

ேத. : இ# ஒ�Mதா� பா-கி. 

(அவ
கைள! பி8�# இற-7கிறா%.) 

 

நீ.ப. : அ�ணா, நாBக வ
ேரா� -- நீBக உட�ெப ஜா-கிரைதயா பா�#Bக. 

 

க. : ேபாI வாBகட!பா!- ெமா3ள ேபாBக! கீேழ விழ! ேபாைரக. 

(ப,பதி2� நீலக�டA� த3ளா8-ெகா�/ ேபாகிறா
க3.] 

இ!ேபா,ெசா�� அ1Bகேள% ஐயா, வயி�தியேர, உBக ம5�ேத. 

 

ேத. : ேவ ெறா%Aமி�ெல, இ�த மி+ச நாP-7 ஒ5 விேரா சன� ெகா/-கேர%, 

இ!ப சா!பி"ர ம5�ேதாேடா, அ�ெத2� சா!பி"டாதா% ந�ல#. 
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க. : சாி! சாி! அ# ஒ�Mதா� பா-கிேயா? - அ"டா! அவா, ேபாIவி"டாகளா 

பா5ைமயா சீ-கிர�. 

 

ேத. : D"டாகேள!-- எ%ன ேவM�? 

 

க. : ஒ�M ேக-க மற�#ேபாேனேன! - அ�த ஆ�#ெல ெமாளகா ப+ச8 ப�ணி 

யி5�தாகேளா இ�M ேக-க மற�ேத%. அவா ெரா�ப Wர� ேபாயிராவி"டா�, 

நீBக ெகா@ச� ேபாI ேக"/ வ
ைரகளா? 

 

ேத. : நா% ேபாகேவ�8யதி�ைல. அவா ஆ�#ெல ெமாளகா ப+ச8 ப�ணி 

யி5�த# ெதாி2 ேந-7. ெரா�ப ந%னா யி5�##, அ#.ட 

 

க. : ஓ! அ!ப8யா சாமாசார�!-ஓI! வயி�தியேர, நீ5� வி5�# சா!"/"டா 

வ�தி5-ைகக3? 

 

ேத. : ஆமா�. 

 

க. : ஆமா� ! - ந%னா $-7 பி8-க நக�தி"/, இBேக வ�# என-7 இ�தமாதிாி 

ப�ய� ைவ-கிறீேரா! எைனயா! 

 

ேத. : ஏ - ேநர மா+, - அ�த- விேராசன ம5�#-7 ப�# ெபா% பி8-7�.- 

 

க. : ஐயா! ஒேர வா
�ெதயா ெசா�ேர% - இ%A� Rண ேநர� எ% எதிாிேல 

நி�M ேபசினீரா, உ�ம ம�ைட ஒட@சி D/�, என-கி5-கிற வயி� ெதாி+ச:-7! 

வாேய ெதற-காெத ஆ�#-7 ேபாI+ ேச5�! 

(வயி�திய
 பய�# ேபாகிறா
.) 

 

கா"சி �8கிற#. 

---------------- 
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நா2கா� கா&சிநா2கா� கா&சிநா2கா� கா&சிநா2கா� கா&சி....    

இடஇடஇடஇட� � � � ----    நாயனா� 0&*2 �ட�நாயனா� 0&*2 �ட�நாயனா� 0&*2 �ட�நாயனா� 0&*2 �ட�....    

 

தி5ெவ�கா"/நBைக பா8-ெகா�85-கிறா3. 

அ5கி� ச�தன நBைக நி%�ெகா� 85-கிறா3. 

 

தி5+சி�ற�பல�. 

மா�றறியாத ெச1�ப,� ெபா%ேன 

      மாணி-கேம,ட
 வ�ண-ெகா1�ேத 

.�றறியாத ெப5�தவ53ள- 

      ேகாயி�5�# 7ண!ெப5B 7%ேற 

ேவ�றறியாத சி�ற�பல- கனிேய 

      வி+ைசயி� வ�லவ
 ெம+,� வி5�ேத 

சா�றறியாதெவ% சா��B களி�தாI 

      தனிநடராஜாெவ% ச�75மணிேய. 

 

அ�ேதா! அதிதிைய அைழ�#-ெகா�/ இ%A� எ% எ% நாத
 வரவி�ைல? 

இ5வ5� மிகK� பசி� தி5!பா
கேள இ� ேவைள! எ!ப8யாவ# அவைர 

அைழ�#-ெகா�/ எ% நாத
 சீ-கிர� வ5வராக! பரேம<வரா! எBஙனமாவ# 

அ�த அதிதி இ%A� ேவ� ஆ"ேசபைன ெயா%�� ெசா�லாம� சீ-கிர� 

வ5வாராக! தா� மன� ைவ�தா�தா% �82� எ#K�. -- 

[ெவளியி� கதைவ� த"/கிற ச!த�] 

அேதா! ஈச% க5ைணயினா� இ5வ5� வ�#வி"டா
க ெள%� நிைன-கிேற%. 

 

(எ1�# ேபாI கதைவ� திற-க] 

பயிரவ ேவடBெகா�ட பரமசிவ�ைத அைழ�#-ெகா�/ சி��ெதா�ட
 

வ5கிறா
. 

தி5ெவ�கா"/ நBைக நம<காி� ெத1கிறா3. 

 

சி. : <வாமி, தாBக3 இ�த ஆசன�தி� எ1�த5ள ேவ� /�. ெப�ேண, இ%ேற 

நம# ஜ%ம� சபல மாய#. சிவன8யா
 மிகK� பசி�தி5-கிறா
. அ
-ய 

பா�யாதிகைள விைரவி� ெகா�/வா. 
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(அவ3 அBஙனேம ெசIய, இ5வ5மாக அதிதி-7 உபசார� ெசIகி%ற ன
. 

இத�73 ச�தநBைக ஒ5&றமாக ஒ5 இைலைய! ேபா/கிறா3.] 

 

சி.தி : ராக� -- சBகராபரண�. தாள� -- ஜ�ைப. 

 

ப�லவி. 

எBக3 75பரேன 

ஏரா ெரா5 #Iயேன. (எB) 

 

அ[ப�லவி 

ெபாB7வா
 சைடயி� 

திBக3 கBைக எ%�� 

தBகி மகி1� சிவேம ேபால� 

தைழ�# ஒளி5� தவேம- பரேம. (எB) 

 

சி. : <வாமி, நிர�ப நாழிைக யாIவி"ட#; இ#வைரயி� தாமதி�தத�காக எBகைள 

ம%னி-கேவ�/�. இனி ேபாஜன�தி�7 எ1�த5ள ேவ�/�. 

 

ப. : சி��ெதா�டேர, நா� வி5�பியப8 எ�லா� சி�தமா யி5-கிறதா? 

 

சி. : ெப�ேண, 

 

தி. : <வாமி, தி5Kள!ப8 எ�லா� சி�தமா யி5-கிற#. 

 

ப. : ஆயி% இனி பைட-கலா�. 

(ஆசன�தி� =�றி5-க, சி��ெதா�ட
 விசி�கிறா
, தி5ெவ�கா"/ 

நBைக உணைவ! பைட-கிறா3.] 

 

ப. : மாேத, நா� வி5�பினெவ�லா� �ைற!ப8ேய பைட� தாயேதா? 

 

தி. : <வாமி, எ�லா� ஆ+,#. 

 



39 

 

ப.: எBேக சிர- கறிைய- காேண%? 

 

தி. : தைல யிைற+சி தி5வ�#- காகாெதன� தவி
�தி" ேட%. 

 

ப. : ஆஹாஹா! எ%ன தவறிைழ�தாI? அ#தா% நா� மிகK� உவ� #�ப#. அ# 

இ�லாவி8% நா� &சிேயா�. 

 

தி. : ராக� - சBகராபரண�. தாள� --- Zபக�. 

 

ப�லவி. 

அறியாம� ேபாேனேன - அ�ேதா 

ஆ5� தைலயிைற+சி ஆ7ெம% ேறா
�திேல%! (அ ) 

 

அ[ப�லவி. 

எ�த ெஜ�# வாயிA� ஏ�காேத அ-கறி 

எக அைத ெயறி�ேத% ஏ# நா% ெசI7ேவ%!(அ) 

 

நாதா! நா% எ% ெசIேவ%! எ�த!பிராணிைய 2�M மிட�#� தைல யிைற+சி 

ஆகாெத%A� �ைறைம! ப8, அைத நீ-கிேன%, இ!ெபா1# நா% எ% ெசI வ#? 

அைத யினி சைம!பத�ேகா காலமி�ைல! 

 

சி. : பரமசிவ� ! பரமசிவ�!எ�ெப5மாேன! எ�லாவ�றி� 7� வழி கா"8ய தா� 

இத�7� வழி கா"டேவ�/�. ஏைழேயா� எ% ெசIேவா�! அதிதிேயா பசி�தி5- 

கிறா
. 

 

ச. : அ�மா, இத�காக� தாBக3 வ5�த!பட ேவ�8ய தி�ைல, எஜமானA� 

#-க!பட ேவ�8யதி�ைல. இ!ப8!ப"ட, உலகி� ேவ ெறவ5� உ�ணாத 

உணைவ உ�ண வி5�பிய அதிதி, அைத2� உ�பாெரன- க5தி, அைத 

ஒ5&றமாI சைம�# ைவ�தி5-கிேற%. இேத ெகா�/ வ5கிேற%. 
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சி. : நBகாI! எ%ென, நாயிA� கைடயாகிய ந�மிட�# ந�ெப5மா% ைவ�த ேப 

ர53! 

 

ச�தன நBைக தைல இைற+சிைய- ெகா�/ வ5கிறா3. 

 

ச. : அ�மா,இேதா. ெகா/-கிறா3.] 

 

தி. : <வாமி, தம# தி5Kள!ப8ேய இேதா பைட-கிேற%. 

 

ப. : மஹ� ச�ேதாஷ�! 

 

தி. : <வாமி, தாBக3 இனி உ�ணலாேம? 

 

ப. : எ%ன சி��ெதா�டேர! ந�ைம� தனியாக உ�ணவா ெசா�:கிறீ
! அ# 

எ��ைடய விரத�தி�7- 7ைற வா7�. ந��ட% உ�ண சிவன8யா
 

எவைரேயA� விைரவி� அைழ�# வா5� - சீ-கிர�. 

 

சி. : அ�ேதா பரமசிவ�! இெத%ன சBகட�!- <வாமி! காைல �த�ேத82� 

அ�#�ண ஒ5 சிவன8யாைர2� காணாேத கலBகி யி5�ேத%. தா� ஒ5வ
 

கிைட�தேத என# D
வ ஜ%ம Dஜா பலெனன- க5திேன%. ச�� �%பாக� 

ேத8யெபா1# க�ப/� அ8யா
க ெள�லா� Dரணமாக! &சி�தாயி��,எ%� 

விைட நவி%றன
. இனி எB7ெச%� ேவெறா5 சிவ ன8யாைர- க�/ அைழ�# 

வ5வ#? 

 

ப.: ஆனா� அ!ப8 நீ
 ெசI2� வைரயி�, நா� பசி2ட% தானி5-கேவ�/� 

உ�ணா#. 

 

சி. : பரமசிவ�! பரமசிவ�!- <வாமி, என- ெகா5 ேயாசைன ேதா��கிற#. அைத- 

.�வத�காக Rமி�த5ள ேவ�/�. எ%ைன+ சிவ ன8யா% எ%� .ற அ�தைன 

ேயா-கியைத எ%னிடமி�ைல. ஆயிA� இ�Kலகி� விDதி தாி!பவைர! பா
�# 

நாA� இ"/ வ5கிேற%. சிவன8யா
- க8யனாI� ெதா�/ ெசI# வ5கிேற%. 

ஆகேவ அ8ேயைன ஒ5 ெதா�டனாக அBகீகாி� த5ளேவ�/�. 
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ப. : அBஙனேம ெசIேவா� பய!படேவ�டா�---மாேத, இவ5- ேகா
 இைலைய 

இ"/, அதி� நம# நம# இைலயி �5!பதி� ஒ5 .� பைட!பாI. 

[அBஙனேம ெசIகிறா3.) 

(உ�ண+ ேசா�றி� ைகயிட] 

 

சி. : பரமசிவ�! 

 

ப. : ெதா�டேர! இெத%ன ெசIைக! ஆ� திBகP- ேகா
 �ைற அ5�#ேவாமாகிய 

யா� அ5�#மளK� தாியாம�, தின�� ேசா ��M� நீ
 �%னேம 2� ப# 

எ%ைன? 

 

சி. : ,வாமி! ேவெறா5 காரண�மி�ைல தBகைள உ�பி-க ேவ�8 நா% உ�ண� 

ெதாடBகிேன%, ேவ ெறா% றி�ைல. 

 

ப. : ச�ேற ெபா��.மாேத, இ%ெனா5 இைலைய! ேபா/. 

 

தி. : [ஒ5 &றமாக.) அ�ேதா பரேமசா! அ-கதி என-7 வாI- காதி5-7�ப8 

அ5ளேவ�/�! 

 

(அ!ப8ேய இைலைய! ேபா"/ பாிமா�கிறா3.] 

 

ப. : சி��ெதா�டேர, உம-7 மக% ஒ5வ னி5-கிறானா? 

 

சி. : ,வாமி - ஒ5வ% - இ5�தா% - 

 

ப. : அவைன அைழ2�, ந��ட% அ5�த. 

 

சி. : <வாமி!- அவ% இ!ெபா1# உம-7 உதவமா"டா%. 
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ப. : ஏ%? 

 

சி. : அவ%, இ!ெபா1# இ�ைல - எ�ெப5மா% தி5வ8யி �5-கிறா%. 

 

ப. : ஆஹாஹா! சி��ெதா�டேர, எ%ன காாிய� ெசI தீ
! மக னி�லா ="8லா 

ந�ைம அ�#�ண வைழ� தீ
! 7ழ�ைதயி�லா ="8� 782� இ5-கலாகாேத, 

மகனி�லா ="8� ம��� ேபாஜன ��பேதா நா�? நா� &ற!ப/கிேறா�, நா� 

இனி ஒ5 Rண�� தாமதிேயா� இB7, உம# உணK� ேவ�டா�! ஒ%�� 

ேவ�டா�! 

 

தி.சி. (எ1�தி5-7� அவர# காைல!ப�றி] 

ராக� - _ர@சனி. தாள� - ஆதி. 

க�ணிக3. 

 

க5ணா நிதிேய கைடேய�மீ# 

க5ைண ைவ�# கா
-கேவM� 

ஒ5மகைன உணவாI+ ெசIேதா� 

தி5Kளேம சீரா யறி2� 

 

<வாமி! அ8ேயாைம ஆதாி�த� ேவ�/� அ%& .
�# இ+ சமய�! தம# தி5Kள 

மறியாத# ஒ%� மி�ைல ெயன எ�Mகிேறா�. எம# ஒ5 மகைனேய தBகP-7 

உணவாக வளி� #3ேளா�. இனி எம-7 ேவ� ம- வி�ைல,எ% ெசIேவா�! 

 

ப. : இ�ைல, இ�ைல, உம# மக% இ5!பதாகேவ நா� எ� Mகிேறா�. எBேகேயா 

ஒளி�தி5-கிறா%. எ!ப8யா வ# நீBக ளி5வ5� அவைன� ேத8 அைழ�# வ�தா 

ெலாழிய நா� உ�ேணா�! ேபாI அைழ�# வா5Bக3 விைரவி�.என-7 மிகK� 

பசியா யி5-கிற#! 

 

சி. : [ஒ5 &றமாI!ேபாI நBகாI! இனி நா� எ% ெசIவ# நா� எ�த ஜ%ம�தி� 

எ%ன பாப மிைழ�ேதாேமா, இ- கதி வாI-க! இ�வளK ெசI#�, �8வி� நம# 

அதிதி உ�ணா# ஏ7�ப8யான கால� வாI�தேத! 
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தி. : நாதா, த
ம<வZபியாகிய தா� எ�த ஜ%ம�தி:� எ!பாப� மிைழ�தி5-க 

மா"U
! அ8யாPைடய ேம த�ைம2� E��த#ேபா: மி�வா�! அநாதர" சகா! 

ஆப�பா�தவா! எ% பாபமான# என# நாதைர! G8-கா வ�ண� அவர# மன� 

தி
!தியா7� ப8யான மா
-க�ைத தா�தா% கா"8ய5ளேவ�/�. ெப� 85-7 

நீ
 விதி�த விதி!ப8, எ% நாதைரேய ெதIவ மாக- ெகா�/, அவர# வா
�ைத-7- 

7�-காக- கனவி:� நிைனயாத ப�னி நா% எ%ப# உ�ைமயானா�, இ!ெபா1# 

எ% நாத5-7 ேந
�தி5-7� #யர�ைத நீ
 கைள� த5ளேவ�/� -- 

 

எ%னிடபவேம வ�# எ%ன5� நாத% ற%ைன 

ம%னிேய வ5�திடாேத வைகயிைன அ53 ெசI=ேர 

ப%ன5� பாேன எ�த% பதியிA- 7�ற தீBைக 

உ%னிெய நீ-கி நாBக3 உI�திட- கா�G
 ேதேவ 

 

நாதா, நீ
 என-7 எ�தைன �ைற .றி யி5-கிறீ
, எ%ன இ/-க� உ�றேபாதி:� 

பரமசிவ�தி% பாதார வி�த�ைத! ேபா�றினா� அ# நீB7ெமன, ஆகேவ இ- 

கதியி:�, அதைன- ைகவிடா# அவைர! பிரா
�தி! ேபா�.- அவ
 ந�ைம- 

ைகவி/வாேரா? 

 

சி. : நBகாI, நீ .றிய #�ைமேய. அவர# இைணய8ைய விட ேவ� #ைணயிைல 

நம-7 ! 

 

தி. சி. : பரேமசா ! நீேர கதி யினி! 

ராக� --- நாதநாம-கிாிைய. தாள� -- Zபக�. 

 

காளக�டா காலகாலா 

காேணா� கதி ேதாணா� சதி 

கா5� எைம! பா5� #ய
 

தீ5� அ53 தா5�. 

7�ற� ஒ%�@ ெசIதறிேயா� 

ேகாேவ அ53 ேதேவ ம53 

ச�� மி�லா ச�ேபாசிவ 

சBகரேன அரேன 
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ப. : சி��ெதா�டேர! எ%ன #-கி-கி%றீ
 அBேக? 

 

சி. : <வாமி! அற! பசி�தி5-7� தம# பசிைய ஆ�ற அச-தனா யி5-கி%ேறேன 

பாவிேய% எ%ேற #-கி-கிேற%, ேவெறா%� மி�ைல. 

 

ப.. : ெவ�கா"/நBகாI! நீ எ%ன #-கி-கி%றாI? 

 

தி. : <வாமி, ேவெறா%� மி�ைல. எ��ைடய ைம�த% ேதவாீர# 7"சிைய 

யைட�தாவ# ந�கதி யைடவா ென%, அவைன! ப�யா-கிேனா�. அBஙன� 

ெசI#� ேதவாீர# 7"சிைய யைட�# ந�கதி ெப�வத�7! பா�திர னாகாம� 

ேபானாேன, எ%ேற #-க!ப/கிேற%. 

 

ப-: இ# நீBக3 #-க!படேவ�8ய காலம�ல, எ% க"டைள!ப8+ ெசI2Bக3. 

விைரவி� அைழ2Bக3 உB க3 7மாரைன - வாசல5கி� நி%�. 

 

சி.: ெப�ேண அBஙனேம ெசIேவா�, அதிதியி% க"டைள ைய நிைறேவ�ற 

ேவ�8ய# நம# கட%- பிற7 எ� லா� எ�ெப5மா% ெசய�. 

 

தி. : அBஙனேம ெசIேவா� நாதா 

 

தி. சி. : க�ேண! சீராளா! சீரானா! சீராளா! 

ராக� -- ஆன�த ைபரவி. தாள� - ஆதி. 

 

சீராளா எ% ெச�வேம சீ-கிர� ஒ8வாடா தீராேயா எBகவைல பாராேயா எ� #யைர 

சீராளா எ% ெச�வேம சீ-கிர� ஓ8வாடா பா
&க� ைபரவ
 பசி�# வாட� ந%ேறா 

 

சி. : சீராளா! உ% தாI #-க!ப/கிறா ெள%றாவ# வாடா அ!பா! 

 

தி. : சீராளா! உ% த�ைதயி% #ய
 நீ-கவாவ# வாடா எ% க�ேண! 
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தி.சி.: அதிதி கா�தி5-கிறா
 உ%Aட% உ�ண, அவ
 ெபா5"டாவ# வாடா, எ% 

க�ேண! 

[இைலகளி�5�த பதா
�தBக3 மைறகி%றன. 

சீராள% ஓ8 வ5கிறா%. 

 

சீரா. : வ�ேத%, அ�மா! அ�ணா! 

 

தி.சி. : [அவைன- க"8 யைண�#] க�ேண! க�ேண! 

(பரமசிவ� மைறகிறா
.) 

 

சி. : க�மணி! எ�ெப5மா% தி5வ5ளா� நம# அதிதி மன�ைத� தி
!தி ெசIய 

மா
-க� உ�டா+,ேத! 

 

சீரா. : எBேக அ�ணா அதிதி? 

 

சி. : இேதா - எ%ன ஆ+சாிய�! எBேக ேபானா
 அவ
? 

 

தி. : நாதா, எ%ன ஆ+சாிய�! நா� இைலகளி� பைட�த இைற+சிைய2� காேணா�! 

 

தி.சி. : அ�ேதா!எB7�றா
 அதிதி? எB7�றா
? 

 

சீரா. : அேதா,அ�ணா! அேதா பா5�, அ�மா! 

(பரமசிவ� ாிஷபவாஹ% ZடராI� ேதா��கிறா
. ஆகாய�தி� &Nப மாாி 

ெபIகிற#. சி��ெதா�ட5�, பதனி2�, சீராளA�, ச�தன நBைக 2� ப%�ைற 

நம<காி�#� ெதா1கி%றன
. 

 

தி.சி.ச.சீ. : க�லா
-7B க�றவ
-7� களி!ப5PB களி!ேப 

      காணா
-7B க�டவ
-7� க�ணளி-7� க�ேண 

வ�லா
-7� மா�றா
-7� வரமளி-7� வரேம 

      மதியா
-7� மதி!பவ
-7� மதிெகா/-7� மதிேய 

ந�லா
-7� ெபா�லா
-7� ந/நி%ற ந/ேவ 
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      நர
கP-7� ,ர
கP-7� நல�ெகா/-7� நலேம 

எ�லா
-7� ெபா#வி�நட மி/கி%ற சிவேம 

      எ%னரேச யா�&க: மிைச2மணி� த5ேள. 

 

ப. : ெதா�டேன! நBகாI! சீராளா! எ1�தி5Bக3!உம-7 ந�மிட �3ள 

உ�ைமயான ப-திைய உலகவ
-7� ெதாிவி-7� ெபா5"ேட, உ�ைம இ�வா� 

நா� பாீ" சி�த#! ெதா�டேன! உ%ைன இ#கா�� சி�� ெதா�டெனன 

அறி�#3ளா
 உலகவ
; இனி ெபாிய சி��ெதா�டெனன உலகெமB7� வழB7� 

ெபா5"/ ஆசீ
வதி-கிேறா�. உன-7�, உ% மைனவி-7�, ைம�த A-7�, 

தாதி-7�, எம# பதமளி�ேதா�. 

 

அைனவ5�. எ�ெப5மாேன! எ�லா� உம# ேபர53! 

 

கா&சி �*கிற8கா&சி �*கிற8கா&சி �*கிற8கா&சி �*கிற8....    

நாடக�நாடக�நாடக�நாடக�    ��றிய8��றிய8��றிய8��றிய8....    

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

 

AUTHOR OF FOLLOWING PLAYS:AUTHOR OF FOLLOWING PLAYS:AUTHOR OF FOLLOWING PLAYS:AUTHOR OF FOLLOWING PLAYS:    

The Two Sisters, Galava, The Eye of Love, The Curse of Urvasi, The Merchant of 

Vanipura, Fate and Love, Simhalanatha, Push- pavalli, Amaladitya, Magapathi, 

Farces, The Ideal Wife, The Golden Fetters, True Love, The Bandit Chief, Bricks-

Between, At Any Cost, The Fair Ghost, The Wedding of Valli, Brahmin vs. Non-

Brahmin, Vijayarangam, As you like it, Ratnavali, Lord Buddha, The Tragedy of 

Silence, The Good Fairy, Geetha Manjari, The True Brother, Malavikagnimitra, 

Chandrahari, The Demon Land, Sabapathy Part 1, The Pongal Feast or Sabapathy 

Part II, A Rehearsal or Sabapathy Part III, Sabapathy Part IV, Blessed in a Wife, The 

Dancing Girl, Subadra-Arjuna, Karna the Save Prescrip- Giver, Sahadeva's 

Stratagem, The Surgeon General's tion, Vichu's Wife, Sakuntala, Vikramorvasi, The 

Point of View, The Two Selves, The Tragic Denouement, The Sub-Assistant 

Magistrate of Sultanpet, Harischandra, Blind Ambition, Mar- kandeya, Sarangadhara, 

Manobara, The Two Friends, The Knavery of Kalappa, As We Sow-So We Reap, 
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Over Forty Years Before the Footlights Parts I & II, The Tamil Drama etc., in Tamil, 

and Harischandra, and Yayathi in English, 

 

இ�:லாசிாியரா" இய�ற;ப&ட ம�ற� தமி� :"க�இ�:லாசிாியரா" இய�ற;ப&ட ம�ற� தமி� :"க�இ�:லாசிாியரா" இய�ற;ப&ட ம�ற� தமி� :"க�இ�:லாசிாியரா" இய�ற;ப&ட ம�ற� தமி� :"க�::::    

 

;லாவதி - ,ேலாசைன, சாரBகதர%, மகபதி, காதல
 க�க3, ந�7� ெதIவ�, 

மேனாஹர%, ஊ
வசியி% சாப�, இைட+,வ
 இ5&ற��, எ%ன ேந
�தி8A�, 

விஜயரBக�, க3வ
 தைலவ%, தாசி!ெப�, ெமI-காத�, ெபா% விலB7க3, 

சி�ஹளநாத%, வி5�பிய விதேம, உ�தம ப�தினி, காலவாிஷி,ரஜ&�ர=ர%, 

உ�ைமயான தர%, ர�னாவளி, &Nபவ��, கீதம@சாி,பிரஹசனBக3, அமலா 

தி�ய%, சபாபதி �த� பாக�, ெபாBக� ப�8ைக அ�ல# சபாபதி இர�டா� 

பாக�, ஓ
 ஒ�திைக அ�ல# சபாபதி $%றா� பாக�, சபாபதி நா%கா� பாக�, 

வ3ளிமண�, ேபய�ல ெப�மணிேய, &�த அவதார�, வி+,வி% மைனவி, ேவதாள 

உலக�, மைனவியா� மீ�டவ%, ச�திரஹாி, ,ப�திரா
ஜுனா, ெகாைடயாளி 

க
ண%, சஹேதவ% E�+சி, ேநா-க�தி% 7றி!&, இர�/ ஆ�மா-க3, ச
ஜ% 

ெஜனர� விதி�த ம5�#, மாளவிகா-னிமி�ர�, விபாீதமான �8K, ,�தா%ேப"ைட 

ச! அசி<ெட%" மாஜி<8ேர", ச7� தைல, காள!ப% க3ள�தன�, வி-ரேமா
வசி, 

��பக� ெசIயி% பி�பக� விைள2�, நாடகேமைட நிைனKக3 �த�பாக�, நாடக 

ேமைட நிைனKக3 இர�டா� பாக�, நாடக� தமி�, பிரா�மணA�- E�திரA�, 

வாணீ&ர வணிக%, ஹாி+ச�திர%, இர�/ ந�ப
க3, ச�5ஜி�, மா
-க�ேடய
, 

யயாதி, �த�யன. 

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


