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கைட�� ப�� - நாடக�

இ� ���ெக� பா��� அைம�க� ப�ட ஓர�க, வா��ைக� ேபா�� நாடக�. எ��பாராத
���ப�க�, க��க ��யாத ெவ��- ேதா�� ஆ�ய த�� த�ைமயா� ���ெக�
�ைளயா�� ந�ைம ெவ�வாக� கவ��ற�; ���யமாக, ��� எ�ன ஆ�ேமாெவன
பைதபைத�க ைவ��� ���ைல�� ெவ��ைய� ��மா���� அ�த� கைட��ப��!
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���ெக� ர�க�க��கான வா��ைக நாடக� �த� ப�� | கா�� 1

�த� ப��
�த� ப�� | கா�� 1

(நாடக ேமைட�� ��ய �ைர�� ��� நாடக� பைட�பா� ஒ�ெப�����
ேப��றா�)
ர�க�கேள, இ� ���ெக� பா��� அைம�க� ப�ட ஓர�க, வா��ைக�
ேபா�� நாடக�. எ��பாராத ���ப�க�, க��க ��யாத ெவ��- ேதா��
ஆ�ய த�� த�ைமயா� ���ெக� �ைளயா�� ந�ைம ெவ�வாக�
கவ��ற�; ���யமாக, ��� எ�ன ஆ�ேமாெவன பைதபைத�க ைவ���
���ைல�� ெவ��ைய� ��மா���� அ�த� கைட�� ப��!

(�ைர �லக, நாடக� பா��ர�க� ஒ�ெவா�றாக அ� வ��க,
நாடகா��ய� அ��க உைரைய� ெதாட��றா�)

இேதா, ைக�� ���ெக� ம�ைட�ட� �ைழபவ� �வாக� . கைட�� ப�ைத
எ��ெகா�ள� ேபா�� இ�த �வாக�, வா��ைக� ேபா���� ெவ����
ெவ� அ��� வ�����றா�! அ���, ைக�� ப��ட� வ�பவ� பர�இவ� �ச� ேபா�� கைட�� ப�தா� �வாக� ெஜ��பானா, ேதா�பானா
எ�பேத கைத! இேதா, ைக�� ெவ��� ேகா�ைப�ட� ஒ�லாக ��பவ�
�ணா – ெஜ��பவ��� மாைல �ட� கா����பவ�. �வாகைர�
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ேதா��யைடய� ெச��, �ணாைவ �ர��� ெசா�த�கார� பர��ட�
ேச��� ைவ��� �ைன��ட� இேதா ��பவ� ��ெக� ��ப� �னா�� –
�ணாைவ வள��� ஆளா��யவ�. ேபா���� ��ைவ இேதா ஆவ�ட�
எ��பா��� கா����பவ�க�- �ணா�� ெப�ேறா� ����, �சால� ,
உற�ன�க� நாகராஜ�, ேவ�� ம��� �வாக�� ந�ப� மா�.
��தா��பாக, ����� ேகா�ைட மா�� த�ைனேய அ�பயராக
வ����ெகா�� ���� ேகா� ேகாபா�- எ�லா� �ர��ைனகைள��
ேகா� மா�� �ள� ��வ�� ம�ன�!
இ�, கைட�� ப�� நாடக� ஜா�யாக ஆர�ப�!

கா�� 1:
(������ ��� ஹா� … �� எ�ேர ������, �சால�� அைத
ெவ���� பா��தப� உ�கா������றா�க�. ேகா� ேகாபா� உ�ேள
�ைழ�றா�)
����: அடேட… வாடா ேகா� ……�சால�…ஆ��ல எ�ேனாட ேவைல
பா�த ேகாபா� ப�� ெசா�����ேகேன… இவ� தா�…எ�லா
�ஷய�ைத�� ேகா� மா�� �ள�வா� .. உ�கா�டா ேகாபா�
ேகாபா�: சா�டா ����… ��க �� பா���ெகா����க�ப நா� கர�
மா�� வ���ேட�!
�சால�: ஏ�க… இவ� ேகா�யா… கர�யா?
����: �ள�னா ேகா�… இ�ப� ெசா�லாம ெகா�ளாம ������ள
ெநாழ�சா கர�.. ம�த ேநர��ல ெவ�� ேகாபா�… ச�யாடா?
ேகாபா�: அைத ��… (எ��� பா������) எ�னடா ����… ���ல
பட�� இ�ல.. ேப��� இ�ல!
����: �� ேவைல ெச�யேலடா… பா�� பா�� பழ���சா … அதா�
ெவ�ேம பா��������ேகா�!
ேகாபா�: �� ��ேப� ஆனா எ�னடா ����…. ப�க��ல ேர�ேயா
இ��ேக…. �தா� ஆ��ல ெசா���ேய, உ� ெபா�டா�� ஒ�
ேர�ேயா��!
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�சால�: (படபடெவ�� ����ைய ேநா�� ைகயா��யப�) அட�
பா� ம�ஷா… உம�� ெபா�டா��யா வா��ைக� ப�ட��� என��
இ��� ேவ��…இ�ன�� ேவ��…இவ� எ�ைன ெபா�� பா�க
வ�த�பேவ எ� அ�பா ��ட இ�த ஆ� ��ேய ச��ேல�� தைலயால
அ�����ேட�… இ�த பாழா� ேபானவ� ��ட எ�ைன தாைர வா���
ெகா����� எ�க�ப� பரேலாக� ேபா��டாேர! ஏ�யா… நா�
ேர�ேயாவா? அல���ேட இ��ேகனா? நா� ேபசற� நாராசமா இ��கா?
அ�ப, எ�ைன ைடேவா�� ப����, ஒ� ஊைமைய க����ர�தாேன?
ஆனா, எ�லா�ேம எ�ைன மா�� ஏமா�யா எ�ன, இ�த ஆ����
ேபா� க��ைத ���ற���! என�� ெபாற�த ���ல �ரா� ேபா�ட நைக
ந�ைட த�ர, இ�த ம�ஷ� ��� ம� த�கமாவ� வா��� த�த�
உ�டா…இ�ல, ஆைசயா நா� இட���� ���� ேபான� உ�டா?

����: ஐேயா �சால�… இ�த ேகாபா� ெரா�ப வ�ஷ� க��� இ�பதா�
வ����கா�… அதா� த�பா ஏேதா உள�றா�.. ஏ�டா ேகா� ேகாபா�..
பழைச ச�யா ெகள�� பா�… ந�ம �ட ஆ��ல ேவைல பா��த சார�
தா�டா த� ெபா�டா��ைய ேர�ேயா�� ெசா�னா�!
ேகாபா�: � ெசா�ற� பா� ச�… சார� தன ெபா�டா��ைய ேர�ேயா
�ேலா�� ெசா�னா�.. � உ� ெபா�டா��ைய ஆ� இ��யா
ேர�ேயா�� ெசா�ேன
! �சால�: இ�ப� ஆ��ல இ��த க�டவ� க�சைட�க ��ேடய�லா�
எ�ைன இள�காரமா ேபசர���� தா� எ�ேனாட ���ப� நட���ரா ?
இத மா�� உதவா�கைர�கேளாட ெவ��� ேப�� ேப��தா� �ளா��காேவ
�ைடய� ஆ����க! நா� ஆ� இ��யா ேர�ேயா�னா ெச���ேபான
உ�க�மா �ற� ���த �ராமேபா� �கா���� இ�த ேகா� ��ட
ெசா�ற� தாேன?
(���� அவசரமாக எ��� �� �ேமா�ைட எ��� �சால��� �க����
ேநேர அ��த, �சால��� ைக�� வா�� ம��� அைசய, ேப��
வர��ைல!)
����: அ�பாடா…(���ல வ���ேட�!
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ேகாபா�: ஏ�டா ����… உ� ெபா�டா�� உ�ைன ��டற� �யாய�…
எ�ைன���ல க�சாைட, க�டவ�� ேபசறா!
����: த��தா�டா ….உ�ைன கட�கார�� ெசா�����க��…(ேமைஜ
����� ஒ� ேநா�ைட எ���றா�).. இ�க பா� .. நா�ப� வ�ஷமா ஆ��ல
� ��க� வா��ன�ெப�லா� ‘� கா� ��, அ��ற� தேர�’� ெசா�ேன
இ�ேல! ெமா�த� 6575 �பா 20 ைபசா… எ�டா பண�த…
ேகாபா�: ஏ�டா … 10 ைபசா 20 ைபசாைவெய�லா� ஜன�க எ�ேபாேவா
மற���டா�க…கவ�ெம�ேட அ�ச���றைத �������! � எ���டா
எ�� வ����ேக? (ெம�வாக) இவ� இ�ப� ைஹத� கால��
பா��ையெய�லா� மற�காம இ��கா�� ெத�����தா, எ�� �������
�� வ����கேவ மா�ேட�!
����: எ�ன ேயா���ற…� �ெர�டா�ேச … வ�� எ��� ேபாடேல!
ேகாபா�: அட… ேநா��ல இ��� ெநைறய ப�க� பா�� இ��ேகடா…
எ�� ��… ெமா�தமா தாேர�!

(�னா�� ைக�� த��� த�ப��ட� வ�� ேகாபா�ட� ����றா�)
����: �னா��…இவ� எ�ேனாட ஆ�� ந�ப� ேகாபா�… ெரா�ப
நா� க��� வ�����றா�… எ�� ����தா� �� வ�����றா�…
ேகாபா�, த�� ���பா… ேக� 30 �பா�� வா�கேற�பா! (ைக��
இ��த கட� ேநா�ைட ஆ���றா�)

ேகாபா�: (அவசரமாக) ேவணா�… த�� ேவணா�…நா� எ��
��தாேன… ேப�ப� ப����� ேபா��ேவ�… (�னா���ட�) ஆமா… ��க?
����: �னா�� எ�ேனாட �ர�� உற�டா … இவ ைபயேனாட இ�த
��ேடாட இ��கா… இ�த ��� ��வாகெம�லா� �னா��தா�!
ேகாபா�: அ�ப�யா… ெரா�ப ச�ேதாஷ�மா… உ�க ����கார�…?
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�னா��: அ�த ம�ஷ� ஓ��டா�!
ேகாபா�: (ேயா��� ��� ����றா�) ஓேஹா…�ேர� ேமாக� �ராமா
ேஜா��! ஆ��டைர ஓ��டா�� ெசா���க!
����: அட… ெநஜமாேவ, �னா�� ��ஷ� நாகராஜ� எ��ேயா
ஓ��டா�யா!
ேகாபா�: ெவ� சா�
�னா��:���� அ�தா�… எ� ��ஷ� ேப�ைச ���க… �சால�
அ��ைய ஏ� ைசல�� ேமா�ல வ������க? ைக வாைய அைச��
ஏேதா ெசா�ல ெநைன�கறா�க..
. ����: அவ ெசா�� நா�க வா�� க��� ��ட� ேபா��… இ�ப பா�..
ஆ� ப��டேற�, ����வா!
(���� �ேமா�ைட அ��த, �சால� ேச�� சா��� ��� ���றா�!)

ேகாபா�: �னா��ய�மா … ��க கவைலைய ���க.. உ�க ��ைள
இ��காேன… உ�கைள ஒ� �ைற�� இ�லாம பா���பா�
�னா��: (எ��ச�ட�) அட ேபா�க… அ�ப�தா� ெசா�ைத ��சா
அ����� ஓ�� ேபானா�னா, ��ைள எட�� மட�கா ேப�����
��யறா�, எ�ைன�� ேச��� எ�லாைர�� ைப��யமா��றா�… இேதா
வரா� பா��க எ�ேனாட �ம�த ���ர�! (ேவ�� உ�ேள �ைழ�றா�)
ேவ�� : ஹா� ம��… ஹா� ���� அ�தா�… ஹா� ேகா� ேகாபா� சா�!
ேகாபா�: (�����டப�) எ� ேப� எ�ப� உன��� ெத��� த��…
ஒ���ேக��யா?
ேவ��: இ�ல… இ�த ேவ�� ஒ� ��ப��� சா��! இ�த ெத��ல என���
ெத�யாம யா�� நடமாட ��யா�!
����: ஆமா…. ெத� நா� �டேவ இவ�� இ��பா�!
ேவ��: ��க எ�� ���ேல�� இ�க �ழ���க …. நா� ேஜா�ய� ெசா�லற
ஆளா உ�க ���ல �ைழ�� உ�க ெபா�டா�� ��ட எ�லா
�ஷய�ைத�� கற���ேட� … ��க�� ���� அ�தா�� ஒ�னா ஒேர
ஆ��ல 25 வ�ஷ� இ��� ��கா�� ��ேய� ப�������க!
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ேகாபா�: � � …. ேத���
ேவ��: எ��� ேத���…ஆ��ல ேவைலேய ெச�யாம அர�ைட
அ��சதால, அ�ப�ப ெமேமா ெகா�����கா�க… இ�ப, ெதன� எ�க
���ல வ�� ஓ� ேப�ப� ப���ற��காகேவ எ�� ���ல ��
வ������க�� உ�க ெவா�� உ�க��� கா�ட�� ச���ேக�
������கா�க!
ேகாபா�: (அச� வ�ய) அ� அ�ப���லடா க�ணா.. பச�க��� ந�ல�
ெக�ட� எ���� ெசா�ல எ�ப�� நா� ேப� இ��க��… நா� நாலாவ�!
ஆமா… � எ�ன ப�ற ேவ��?
ேவ��: ம�த ம�ஷ��க, �வரா��க மா�� நா�� நடமா�������ேக�!
�னா��: அட ����� பயேல… கட�� உன�� ஆறாவ� அ�ைவ
������காேன… அைத வ�� உ��ப�யா எ�ன ப�ேற�� இவ�
ேக�கறா�
ேகாபா�: அதாவ�, இ�ெனா�வ� தயைவ எ��பா��காம ெசா�தமா நா�
கா� ச�பா��க � எ�ன �ய�� ெச��ேற!
ேவ��: அ�ப ��க ஏ� சா� எ� ���� அ�தா� தய�ல � , ��க�, பழ��
சா���� கட� வ������க!
ேகாபா�: (சமா��த ப�) இ� ேவற �ஷய�டா அ�� … நா�க ெர��
ேப�� ஒ�����ள ஒ��… இவ� ��மா ேநா�ல கட�� எ�� வ��
தமா� ப�ணறா�!

����: ேட�..ேட�.. ச�த� சா��ல கடைன ைக க�வ� பா�காத!
ேவ��: அ�! அ�மா… ப����… சா�பா� ேபா� (தைல�� அ��தப�
�னா�� ேவ���ட� உ�ேள ேபா�றா�… பர� �ைழ�றா�)
பர�: ���� மாமா…மா��ல ேக�� �� ஓய� �சா இ�����… ச�
ப���ேட�.. இ�ேம �� ந�லா ெத���
����: அ�பாடா.. நாம ���ெக� ேம�ைச பா�கலா�� ெசா��
�சால�: (எ��� ெகா��) ேம�� ஆர���சா�சா …. யா� ஆடறா…
ெட���க�� ேஷவா��மா?
12

ேகாபா�: ேப� ேப�…அ�ப��� ���ெக� ஆைச வ���ல!
����: ேட� ேகாபா�… இ�த பர� என�� உற�டா . ���ெக� ேபா��ல
ேவைல ெச��றா�.. � கா� ப�����கா� �சால�: எ�க பர� வ�தா �ேட
கலகல�� ஆ���.. இவனால எ�க��� ���ெக�னா எ�னா��
���� ேபா��!
����: அ��� ெம�ரா�ல ேம�� வ�தா ெப�ய ெப�ய �ேளய��க, ேம��
பா�க வ�த ெப�ய ம�ஷ��க, ��மா�கார��க�� அ��� ெப�� பர�
ைகைய ���� ���கறைத கைத கைதயா ெசா��வா�!

ேகாபா�: ெகா�ச� இ�… பழைச ெகள�� பா��ேற�…. இ�த பர�ேதாட
அ�பாைவ� ப�� ஏேதா ��னா� � ெசா�னதா ஞாபக�?
����: (ேகாப��ட�) ெசா�ேன�… அ�த ேவ�� ���ணசா� ப��
ேப�ைச எ��காத.. என��� ப����� வ��
பர�: நா� ெசா�ேற� ேகாபா� சா�… நா�க இவேராட அ�கா வ� உற�..
எ�க அ�பா���� இவ���� பண �ஷய��ல ஒ� தகரா�… அ����
எ�க அ�பா படபட�� ேப�ன� த��தா�… ஆனா, நா� இ�த ���ல
எ�லாேராட சகஜமா பழ�����ேக�… ச�தாேன ���� மாமா!
����: ஆமா…ஆமா
(������ மக� �ணா �ைழ�றா�)
�ணா: பர�…. ���ெக� ேம�� இ��� ஆர���க�ேய … அ�பாடா… ���
கெர�டா வ���ேட … �ைளயாடறவ�க ப��ய �ஷய�கைள ��� ���
வ���ேவ… அ�பா…. சா� யா�?
����: (கட� ேநா�ைட எ��தப�) நா� ��ேன ெசா�����ேகேன�மா
… ஆ��ல ேகா� ேகாபா�� … இவ�….
ேகாபா�: (������) உ� அ�பா��� �ேளா� �ெர��மா நா�!
����: ஆமா….. � , ��க�ைட �ேளா� ப��ன �ெர��
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(அேத இட�…. �சால�, ����, ேகாபா� ஆ�ேயா�) ேகாபா�: (ேப�பைர�
ப��தப�) இ�க பா�றா ����… பா��தா� ப�� ���� இ��யா
�ணற�…. ேசவா�, ேடா� ர� எ��காம� ஆ�ட� இழ�தன�

�சால�: நாசமா� ேபா��… இவ�க ஆடேல�� யா� அ�தா!
����: �தா� அ�ேத…. ேந�� ேம�� ஆர���க�ேச ‘இேதா ேசவா���
ேடா��� �ைழயறா�க… ��ஸரா அ��� ���க� ேபாறா�க’��
���ேச…உடேன கர�� ேபா� ேம�ேச பா�கல … இ�ப எ�ன ஆ�� பா�
�சால�: �… ஒ� தர� ந�னா ஆடறா… ஆனா, அ��த ேம��ல
ெசாத��டறா !
����: அதா�� ���ெக��..
ேகாபா�: இத பா��க… ���ெக��� ந�ம வா��ைக�� ஒ�� … ந�ல��
ெக�ட�� மா� மா� வ��… ஆனா எ�ப எ�ப� மா��� யா����
ெத�யா�!
(உ����� �ணா , பர�, �னா�� ஆ�ேயா� வ��றா�க�) பர�: ����
மாமா…. மா� ��ல வய��, ைப� ைல� எ�லா�ைத�� ச� ப���ேட�..
�ணா: ஆமா�பா… மா� �� இ�ப ெரா�ப ��டா, ��பரா ஆ���� … சா�
பர�…. உ�ைன ேவைல வா�� �ரம� ப����ேட�..
பர�: ஏ� �ணா… உைத ���ேப�… சா� ேக�க நா� எ�ன ேவ��
ம�ஷனா?
ேகாபா�: அதாேன… ஏ�டா ����.. என�� எ�ப உ� ெபா�ேணாட
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க�யாண சா�பா� ேபாட� ேபாேற ?
����: உன�� ெமா� எ�த எ�ப வச� வ�ேதா, அ�ப �ணா
க�யாண�ைத� ப�� ேயா��கேற�… ஆ��ல � , ��க� சா���ட��ேக �
���கேல… எ�க ேநா�� (ேத��றா�)
�ணா: என�� ெத���பா…. 6575 �பா 20 ைபசா இவ� ���க��
ேகாபா�: ஆ ஊ�னா கடைன� ப�� ேப��க… ஒ� வய�� ெபா�� ��ல
இ��காேள…காலா கால��ல ஒ��த��� க�����க��� உன��
ேதாண� யாடா?
�ணா: (��டலாக) அ��ற�, வ���ல ெந��ைப� க����ட மா�� இ��க
ேவணாமா� ேக��க சா�!
பர�: இ�ெனா� ேக���� இ��ேக! ப�ைச�� ெந��ைப�� ப�க��ல
வ�சா ப���காதா�� ேக��க!

ேகாபா�: மன�ல இ���றைத ெர�� ேப�� ெத�வா ெசா�����க!
(����ைய� பா���) ஏ�டா மரம�ைட …. இ�த ெர�� ேப�� வ���
க������ மா� �ைம ெர� ப�����கா�க…ப�� ெந����� ப��
டயலா� ேபசறா�க… இவ�க மன�ல எ�ன ��ட� இ����� உன���
��யைலயா?
�சால�: இவ� எ�ன ெசா�ல வ�றா�? மா� �� �ரா த����� சாமா�
ேபா�� ��ைப �ளமா ெகட����… அைத இவ�க ��� ப�� அழகா
ப�����கா�க!
ேகாபா�: ேபா��டா… உ� ெவா��� ��� ைல�� தானா… �னா��ய�மா …
உ�க���� ��யைலயா?
�னா��: அதாவ�, இவ�க����ள ‘அ�’ இ����� ெசா�ல வ���க…
�ணா: ேகாபா� சா�… அ�, இ�, எ�… இ�த ��ேம எ�க ந��ல இ�ல!
�னா��: இ�ேல�னா, வரவ������க… ���, பர��� ெரா�ப ந�ல
ேஜா�… உ�க ெர�� ேப���� க�யாண� ப�� ைவ�க��� நா�
அ��க� ெசா������ வ�ேற�
பர�: �னா�� மா�… நா��தா� ஏ�ெகனேவ ப�� ெசா���ேடேன…
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ம�ப��� ெசா�ேற�… நா� ���ெக� ஆ��ல சாதாரண ேவைல�ல
இ��ேக�… இ��� ெப�ய ேவைல�� �ய�� ப�� ேசர�� … ந��ல
ேவற எைத�� எ�னால ேயா��க ��யல மா�

�ணா: நா�� அ�ப��தா�… �. கா� ���ச ைகேயாட ேமல எ�. கா�
ேசர���ற� எ�ேனாட கன�
����: ேக�����டாயாடா ேகாபா�…. இவ க�யாண�ைத� ப�� எ�த
ேயாசைன�� இ�ப எ�க��� இ�ல..
(ேவ�� �ைழ�றா�)
ேவ��: ஏ� �ணா… பர�….ெரா�ப அல���கா��க…’��க ேம� பா� ஈ� அத�
ேஜா�.. க�����க, க�����க�� எ� ம�� �ல�பற��, நா�க அைத�
ப��ேய ெநைன��ற��ல�� ��க ��டா உடற�� … ேக���ேக��
என�� அ���� ேபா��… எ�ன, ��� கா���களா? ச��� தைலைய
ஆ���� ேபாகேவ��ய�தான!
�ணா: அட ேபாடா ��… ���ல வ�ற ேகாமா� மா�� ேபசாத..
பர�: �� �ணா… எ�டா ேவ��… எ�க����� த� அ���ராய�
இ��க� �டாதா எ�ன?
ேவ��: நா� ெசா�றைத ெசா���ேட�… அ��றமா, க�யாண �ஷய��ல
நா� உ�கைள �����ேட�� ��க �ல�ப� �டா�! (எ�லா��
����றா�க�)
�ணா: �ேய உ�ைன வ�� காெம� ப�����யா! வா.. பர� (ேபா�றா�க�)
(ேவ�� அவ�கைள �ைற��றா�)
�னா��: எ�னடா �ைற��ற…. ஊ� உலக��ல வய�� பச�க உ�ைன
மா�� ெவ��யாவா இ��கா�க? உன�� க�யாண� ஒ��தா� பா��
(உ�ேள ேபா�றா�)
ேகாபா�: (ேவ�� அ��� ெச��) ஏ�டா க�ணா… � யாைரயாவ� ல�
ப��யா?
ேவ��: ஆமா ேகாபா� சா�… �ச�ப� 7� ல� ஆர���சா��! 2020ஆ�
வ�ஷ� எ� க�யாண�!
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ேகாபா�: ெவ�க�ைத� பா�… ஆனா, ஏ� வ�ஷ� எ��� ெவ����? நா�
கா� ச�பா��� நா� ேப� ெம���ற மா�� வர��� ஏதா���
க��ஷனா?
ேவ��: ேவைல, ேப�� ேபல�� எ��ேம ேதைவ��ைல சா�… ஏ�னா,
ெபா�டா�� இ���ற எட���� நா� ேபா� ெச��� ஆ��ேவ�! அ�க,
ந�ம ஊ� ச�க��க எ��� ெச�லா�!

ேகாபா�: எ�ன க�ணா… எ���டேய தமா� ப�ேற! நா� கா��
த�� ���� வள��தவ�!
ேவ��: எ�ேனாட லவ� அ���ய� ேப� த�� ���� வள��தவ சா�!…
அவ ஊ� ேப� �ராப� !
ேகாபா�: அட எ�ன�பா இ�… வா�ல �ைழயாத ேபைரெய�லா� ெசா��
இ�ப� க��கேற?
ேவ��: வா�ல �ைழயாத இட� ம����ல… ெகா� �ைழயாத இட�…
அதனால, க��கற ேப�ேச இ�ேல… ச�… ��க, எ�ன
மா�� ேவைல,இ�லாமதான இ����க…. �ச�ப� 7ஆ� ேத� எ�ன
நட������ இ�த நாடக ஆ��யைர ஒ� �ளா� ேப� �� எ�த
ெசா�ேற�!
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அேத ஹாைல ஒ��ய அைற )
ேவ��: (இ���� �ர�) ேகாபா� சா�…. �ச�ப� 7ஆ� ேத� ரா��� 11 ம�
இ����…. ���� �����த நா� ஒ� தகர� �ர� ேக�� எ��ேத�!
(�ைர�� ஓ� … ேவ�� ���றா� )
ெப� �ர�: ஹேலா ேவ�� !
ேவ��: யா�? ெபா�பைள ேராேபா �ர� மா�� இ���? ஆனா ஆ�
க��ல ெத�யேல?
�ர�: நா� உ� எ�ரதா� ���ேற� ேவ��!
ேவ��: எ�ர ேட�� தான இ���? எ� ேப� எ�ப� உன��� ெத���?
�ர�: �ள�கமா ெசா�ேற�… நா� ஒ� alien ெபா��! ���ேல��
ெச�வா� �ரக���� ெகள��ன ���யா�� ஆகாய� க�ப� எ�க �ராப�
ஊ�ல ேந�ைத�� இற����… அ�ப நா� அ���ய� ஆ��ல
����������ேதனா… அ�த� க�ப�ல எ�����த உ� ேப� ப����
எ� க��ல ப����!
ேவ��: (ஆ�ச�ய��ட�) ஆமா ெச�வா� ேபான ���யா�� க�ப�ல எ�
ேபைர�� எ�த� ெசா�� நாசா��� நா� ஈெம�� அ����ேச�! �ர�:
ல�ச� கண�கான ேப�ல உ� ேப�தா� என��� ����� ேவ��… ஏ�னா,
ேபான ஜ�ம��ல நாம ல� ப�����ேகா�! அைத க���� ப�ண
உ�ைன� ேத� இ�க ெநா��ல பற�� வ����ேக�!

ேவ��: (ெஜா�� ��டப�) ைஹ …. அ�வள� ேவகமாவா எ�ைன
காத���ேற! உ� ேப� எ�ன?
�ர�: எ� ேப� �� ��…. உன�காக ��ஜா�� ேச�����ேட�!
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ேவ��: �� �� ��ஜா…. � எ�ப� இ��ேப? உ�ைன நா� உடன�யா
பா�க�ேம!
��ஜா: எ�ைன� பா�க ம�ஷ�க க���� பவ� ப�தா�… கவைல�
படாேத �ய�…. நாசா ��ட நா� உ�ைன ல� ப�றைத ெசா���ேட�…
அவ�க 2020 வ�ஷ��ல ம�ப� ���ேல�� ெச�வா��� அ��ப� ேபாற
ஆகாய� க�ப�ல உ�ைன�� அைழ����� வ�றதா �ரா��
ப���டா�க! � எ�ைன க�யாண� ப������ எ�ைன ஆைச �ர
பா�� ர��கலா�!
ேவ��: ைஹ … ேக�கேவ ச�ேதாஷமா இ��ேக �� �� ��…நாசா க�ப�
ந�ம க�யாண�ைத பட� எ���, அைத எ�க உலகேம பா�க� ேபா�தா!
(ெக�சலாக) �� �� ��… உ�ைன பா��ற��� ஏ� வ�ஷ� ெவ��
ப�ண ��யா�… ஏ�னா , நா� இ��� �சா��ேவ�… இ�பேவ நா�
உ�ைன� பா��ற��� வ� ப�ேண�… ���!
��ஜா: ஆைசைய� பா�! ேமைஜ ேமல ���� ��ண��ல ெகா�ச�
எ�ெண� இ��� பா� �ய�…. அ�ல ெர�� ெசா�� உ� க��ல
ஊ���க… நா� ெர�� ��ஷ� ெத�ேவ�! (ேவ�� ேமைஜ ேம���த
��ண��� இ��த எ�ைணைய இ� ெசா�� க���
ஊ���ெகா���றா� )
��ஜா (எ�ேர ��றப�): ேவ��… நா� அழகா இ��ேகனா?
ேவ��: (பா������ ������): ஐையேயா … �சாசா �? வா� ேமல இ���
…. ��� �ழ இ���… க���க ஒ�� ேமல ஒ�� இ��ேக?
��ஜா: சா� ேவ��…. �ேரா�ரா�ல ஏேதா த�� வ����….. இ� (����,
ம�ப� வ��றா�) இ�ப எ�ப� இ��ேக� ேவ��! ேவ��: (பய� ெத���):
அ�பாடா… � இ�ப ��பரா இ��ேக �� �� �� ….. ஆமா, எ�ன� ப��
ந�லா ெத���தா� � ல� ப��யா?
��ஜா: ஆமா… இ�த ���ல � ஒ������� லாய���லாத ஆ�….
�ர�மா ஒ� ��ேட� ப���டா�…. � ெச�வா��� வ�தா ஓேஹா��
ஆ��ேவ!
ேவ��: சபா�… நா� ெச�வா�ல ெப�ய ஆளா ஆ��ேவனா (தய��ய ப�)
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ஒ� �ஷய� �� �� ��… உ�க ஊ��� நா� வ�த� �ற� எ�ைன ‘இ�த
ேவைலைய ெச�… அ�த ேவைலைய பா�… த�ட ேசா� ��காத’ …
இ�ப�ெய�லா� ெசா�ல��டா�… ஆமா�..
��ஜா: அ�ப� எ��� ெசா�லமா�ேட� ேவ��… க�ணா� ��ல, த�க
நா�கா��ல � கா� ேமல கா� ேபா������ ஒ�கா�தா ேபா��….. �
������� ைக, கா� அைச����� தமா� ப����ேட இ� �ய�!
ேவ��: அ�ேயாடா… இ��� நா� ெகா��� வ����க�ேம…. அ�ப�ேய
ெச��டேற�… ஆனா �ட, �� �� ��…. உ� ஊ��கார�க, ெபாைழ����
எ�ன ெச�ேவ �� எ�ைன� ேக�க மா�டா�களா?
��ஜா: ேக�கேவ மா�டா�க ேவ��… உ�ைன ேவ��ைக பா�க வ�றவ�க
��ட நா� கா� வா���ேவ�… அ�ல நாம ஜா�யா கால� த�ளலா�!
ேவ��: (அச� வ�ய) அ�ேபா, ��ல பா��ற மா�� எ�ைன� பா�க�
ேபாறா�களா? �…ஒேக
(�ளா� ேப� ���ற�…….)
ேவ��: ����தா ேகாபா� சா� …. ெச�வா�ல காத� க�யாண�
ப������ சாதைனயாள� ப��ய�ல நா� ெமாத� இட� ���க�
ேபா�ேற�!
ேகாபா�: (தைலைய ெசா��தப�) த��….. � ெசா�றைத ந�ப�� ��யல…
ந�பாம�� இ��க ��யேல…
ேவ��: எ�ேனாட ம��, ���� மாமா ���ப ஆ��க எ�லாேம இ�ப��
தா� ெசா�றா�க…. 2020ல ெச�வா� �ரக��ல இ�த ேவ��, �� �� ��ஜா
க�யாண மாைல�� க���மா ���ற�ப, அ�சைத ேபாட வ���க�ல…
அ�ப, எ�ேனாட ம�ைமைய� ெத�������க!

ேகாபா�: வா�தவ�தா�பா… �ர�கா�� �ர�ைக வ�� ேவ��ைக கா�டற�
இ�த ���ல சாதாரண�… ஆனா, ெச�வா�ல அ� ��ைம… உ�ேனாட
ம�ைமதா�!
ேவ��: ேக� ப�ணா��க ேகாபா� சா�… உ�க ��ட ஒ� �ஷய�ைத
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ரக�யமா ெசா�ேற�…2020ல நாசா ஆ��கேளாட ெச�வா���� ேபாக�
ேபாற க�ப�, அ�த ேலாக�� மா���ைளயா எ�ைன�� �ெபஷ� ெக�டா
அைழ������� ேபாக� ேபாற�! நா� ��� அ�த� க�ப�ல ேபாக ேகா��
கண�கா பண�ைதெகா�ட� தயாரா ெநைறய ேப�
இ��கா�க….அவ�க��ெக�லா� ேநா�� நாசா ெசா��யா��… ஆனா
பா��க, ேமேர� பா����� எ� �ட ஆ� ேப� வரலா�…. உ�கைள��
ெச�வா��� அைழ����� ேபாேற�…. ெர�டா�ர� �பாதா� உ�க���
ெசல�….
ேகாபா�: ெர�டா�ர� �பா�ல ெச�வா� �ரக���� ேபாற� ெரா�ப
���தா�… இ��தா�� த��, உ�ேனாட �� �� �� வாயால எ�ைன�
����டா ந�லா����ேமடா க�ணா!
ேவ��: அ��ெக�ன ேகாபா� சா�…. ��ஜாைவேய உ�கைள� ���ட�
ெசா�ேற�… இ�ப அவ வ�ற ேநர�தா�… அ����ள, நா� ������
வ��டேற�…. எ�ேனாட ��ஜா வ�ற�ப நா� மா���ைள கண�கா
இ��க���ல!
(ேவ�� உ�ேள உ�ேள ேபா�றா�…. �ல ��ட�க�� ஒ� ெப���
தகர� �ர� ேக��ற�)
��ஜா: ேவ��…. உ�ேனாட �� �� ��ஜா வ����ேக� �ய�….
ேகாபா�: யா� �ர� ெகா���ற�? ெச�வா� ெபா�ணா வ�����ற�?
��ஜா: ஆமா … ��க யா� அ���?
ேகாபா�: நா� ேவ����� அ���…. அதனால, உன��� அ���!
உ�கேளாட ல� �ேடா� என��� ெத��� �� �� ��!
��ஜா: என�� ெவ�கமா இ��� அ���…. எ�க க�யாண� எ�ப
நட���� நா� ஆவலா கா�������ேக�… எ�க ேமேர��� ��க
க�டாய� ெச�வா��� வர�� அ���!
ேகாபா�: வர��� ஆைசதா� �� ��… ஆனா, நாசா க�ப�கார�
ெர�டா�ர� �பா ேக�கரானாேம
��ஜா: இ�ப �வா�ர� �பா ஆ���� அ���….ஒ�� ெச��ேற�….
நா� இ�பேவ உ�கைள ெச�வா��� ��யா அைழ������ ேபாேற�!
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உ�கைள க�ணா� ��ல வ��, த�க நா�கா��ல உ�கார வ��…
ேகாபா�: (பத�யப�) ெத���மா…. �ர�கா�� மா�� எ�ைன ��ைத கா��
கா� ப��ேவ! ேவணா�.. ேவணேவ ேவணா�…. ெர�டா�ரேமா
�வா�ரேமா க��� ெதாைல���� க�யாண���ேக வ�ேற�….
��ஜா: ேத��� அ���….. (உர�க) ேவ��…. � எ�க இ��ேக?
ேவ�� (�ர�): �� �� ��…. நா� ������ �ர� ப�������ேக�…..
இேதா வ���ேவ�
��ஜா: ��கரமா வா… நா� இ�ப ெச�வா� ேலாக�� க�யாண �ெர�ல
வ����ேக�! � �� �ர� �ய�!
ேகாபா�: (தன���) ஐேயா….. �� �� �� எ�ப� இ��பா�� நா�
பா�தாக�ேம… அ��� � �� �ர�� ேவற ெசா�றாேள….ேவ���னா
க��ல ெசா�� ம��� ேபா������ ர��பா�….நா� எ�ன ெச�ய
����? (ேமைஜ �� ��ண� இ��பைத� பா���றா�) ைஹ … ஏேதா
ேட�� ேமல ��ண� இ��ேக…. எ�ைண�� இ��ேக! ெர��
ெசா�� ���� பா�ரா ேகாபா�!
(எ�ைணைய� க��� ����ெகா�டவ� கத��றா�) ஐையேயா …..
க�� எ�யறேத……. ேவ��, � எ�கடா இ��ேக….. ���ரமா வாடா…
க��ல ெந��� ெகா��ன மா�� எ���டா…. ெரா�ப வ����டா

��ஜா: எ�ன ஆ�� அ���….. ேவ��, ���ர� வா
ேவ��: (வ�தப�): ேகாபா� சா� … நா� வ���ேட�… எ�ன �ரா�ள� ?
ேகாபா�: எ�னடா… நா� ����������ேற�… � சாவகாசமா
ேக���ேய… ��ண�� எ�ைணைய � தட����டா உன�� �� ��
��ஜா ப����� ெத�யறதா ெசா��ேய… என�� ம��� ஏ�டா இ�ப�
�ளகா� ெபா� ெகா��ன மா�� க�� எ��ற� ?
ேவ��: ஐேயா, அ���…. இ� ெநஜமாேவ நா� இ��� சா���� �� வ�ச
ெமாளகா� ெபா� எ�ைண !
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/�ைர – ம�ப� �ல��/
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இர�டாவ� ப�� | கா�� 4

கா�� 4:
(அேத ஹா�…. ����, �சால� உ�கா�����க, ேகாபா� க����
க�ணா� மா��ெகா�� த��� த�மா�யப� வ��றா�)
����: வாடா ேகா� ேகாபா�… எ�ன… க���� க�ணா� ேபா�� ���,
த�� ேபா�டவ� மா�� வ�ேற!
ேகாபா�: த�� இ�லடா… எ�ெண�
����: ஓேஹா… ேவ�� ��ட மா�����யா!
�சால�: ேவ�� ல� ப�றதா ெசா�����பாேன…. த� ����
அைழ����� ேபா���பாேன!
ேகாபா�: (ஆ�ச�ய��ட�) ஆமா … அைழ������ ேபானாேன
����: ெச�வா� �ரக��� ெபா�� ெபா�டா��யா வர� ேபாறா��
ெசா�����பாேன!
ேகாபா�: ெசா�னாேன…ெசா�னாேன
�சால�: உ�கைள�� ெச�வா��� த�ேனாட க�யாண���� �����
ேபாறதா ெசா�����பாேன!
ேகாபா�: அ��� ெசா�னா�…. ேபா� வர �வா�ர� �பா ஆ����
ெசா�னாேன!
����: அ�த ெச�வா�� ெபா�ைண� பா�க���ற ஆைச�ல, ெசா��
ம����� ெநைன��, �ளகா� ெபா� எ�ைணைய க��ல ����
������ேய!
ேகாபா�: ஐேயா… ������ேடேன… எ� க�ைண நாேன
ெக�����ேடேன
�சால�: உ�க ேஜ��ேல�� �வா�ர� �பா காணாம� ேபா����ேம!
ேகாபா�: ேபா�ேச… அ�த� பண� நாசா��� �ரா��ப� ஆ������
24

ேவ�� ெசா���டாேன… ஏ�டா ����…. இ�ப�ெய�லா� நட����
எ���ேட ெமாத�லேய ெசா�ல�படாதாடா?
����: வய�� பச�கதா� ெஜா�� ������ அவ���ட இ�ப�
ஏமா�தா�க! � எ�ப�டா ஏமா�ேத!
�சால�: உ�க �ர���� க�ட�ல ஏ�ற வய�ல ேபா� , ெச�வா�
����ைய� பா��க ஆைச வ���� பா�… அதா� அ�ப���றா�!

ேகாபா�: (ப�தாபமாக) ேபா�� �சால� மா�…. ஏ�ெகனேவ, ேவ��ேவாட
�ளகா� ெபா� க�ைண ����…. ��க�� ேமல ேமல ��தா��க!
(ேவ�� வ��றா�)
ேவ��: ஹா� ேகாபா� மாமா … அ�� ��ஷ� ��� எ�ேனாட �� �� ஒ�
ெச�வா� �ரக ேஜா� ெசா�னா பா��க….. அைத ேக�� ���� ���� எ�
வ�ேற ��ணா����… அ�த ேஜா� எ�ன�னா…..
ேகாபா�: (அவசரமாக) ேவணா�பா சா�….. �ளகா� ெபா�யால ஏ�ெகனேவ
க�� ��ணா���� …. வ�� ேவற ஆக�மா?
ேவ��: இத பா��க ேகாபா� மாமா… நா� �� அ���ேற�� இ�க
யாரா��� ெசா��வா�க…. அைதெய�லா� கா�ல ேபா���கா��க!
ேகாபா�: க��, கா�, ��� எ�ேல�� ேபா���க மா�ேட�….
ேபா�மா�பா!
ேவ��: �� மாமா…. இத மா�� �ல �ரம�க இ��க�தா� ெச���…. 2020ல
ெச�வா�ல எ� க�யாண���� வ�த� �ற� எ�ைன தைல ேமல ���
வ�� ெகா�டா���க !

ேகாபா�: (��டலாக) ஆமா�பா…. நா� உ� தா� மாம� பா�…
க�யாண��ல மாைல மா�த உ�ைன� தைல ேமல ��� வ���க�
ேபாேற�… ெமாத�ல, உ�ைன� ெப�த அ�பைன உ� க�யாண����
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���� ேபா�றைத� ப�� ேயா�!
ேவ��: ஒேக ேகாபா� மாமா…. உ�க சவாைல நா� ஏ����ேற�….(உர�க)
ஹ�ேலா நாடக ஆ��யேர…. எ�ேனாட அ�பா ேகர�டைர எ�ப
ெநாைழ�க� ேபா��க!
ஆ��ய� �ர�: இேதா …. இ�பேவ!
(ேகா� அ��தப� நாகராஜ� �ைழ�றா�)
நாகராஜ�: ���� அ�தா�…. �சால� அ��… ெசௗ��யமா
இ����களா? நா� தா� நாகராஜ�
����: யா�…. �னா��ேயாட ��ஷனா? ஆேள மா��ேட! ெப�ய ம�ஷ�
மா�� ேகா� ��ெட�லா� ேபா������ ���ேற?
நாகராஜ�: நா� இ�ப ெப�ய ம�ஷ� தா� அ�தா�….. க�டட� க��ற
ெப�ய க�ெப�ேயாட ேமேனஜ�! எ�ேனாட ����� கா�� இ�தா�க!
(கா�ைட ����றா�)
ேகாபா�: யா�… ��க ேவ��ேவாட அ�பாவா! … � � … நா�
����ேயாட �ெர�� ேகாபா�….. ஏ� சா� ��க ���ப�ைத �����
ஓ�� ேபா��க?
நாகராஜ�: அ�ப ேவ� வ� ெத�யேல ேகாபா� சா�…. இ�ப தா� ெப�ய
ஆளா ���� வ���ேடேன!
ேவ��: (நாகராஜ�ட�) ஹா� டா�!
நாகராஜ�: (அவைன அைண�தப�) சா�டா ேவ��…. உ�ைன ��ன
வய�ேலேய ������ ேபானாதால உன�� இ�த அ�பா ேமல ேகாபமா?
�சால�: ஏ�டா நாகராஜா….ேகாப� படாம அவ� உ�ைன�
ெகா��வா�� எ��பா��க�யா
ேவ��: இ�’� ஒேக டா�….. நா� எ�லா�ைத�� சகஜமா எ�����ேவ�…
��க வ�����க�� ேகாபா� மாமா ��ட சவா� ��ேட�… இ�ப
பா��க…. ஐயா�ர� �பா ெஜ����ேட�!
ேகாபா�: (பத�யப�) இ�…இ�… சவா� வ�வா�� �யா அ��� ஐயா�ர�
ெவைல ேவற ைவ���யா…. இ�த �ைளயா���� நா� வரேல!
நாகராஜ�: இவ� ���கேல�னா எ�னடா க�ணா… நா� ப�தா�ரமா
தேர�!
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�சால�: (உர�க) �னா��…. இ�க ெகா�ச� வாேய�…
�னா��: (வ�தப�) எ�ன அ��…..உ�க��காக இ�ம� கஷாய� ெர�
ப�������ேத�…
�சால�: எ�ர யா� ���ற� பா� ெமாத�ல…
நாகராஜ�: நா� ���� வ���ேட� �னா��… ந�லா இ���யா… �னா��:
(ெவ���ட�) ஏ� வ���க? ��க இ�க வரேல�� யா�� இ�க அழ�ேய

நாகராஜ�: உ� ேகாப� �யாய� தா� �னா��….. உன�ேக ெத���, எ�
��ன� ந�லப�யா நட���� நா� கட� வா��ன�, வ��ேயாட கட�
தைல�� ேமல ேபா�, நா� தைலமைறவா இ��கேவ��ய ���ைல…
���� அ�தா�� அ���� உ�ைன�� ேவ��ைவ�� ப��ரமா
பா����வா�க�� நா� ந��ய� �� ேபாகேல…. இ�ப பா� �னா��…
என�� ெப�ய ேவைல, ைக �ைறய ச�பள�… இ�ேம கடைனெய�லா�
��வா ����� ����டலா�! இ�க ப�க�� ெத��ேலேய ெப�ய ﬂatைட
வாடைக�� எ����ேட� … இ�ேம நாம ��ம�யா வாழலா� �னா��!
�னா��: இத பா��யா… இ� உ�ைன எ�த ஜ�ம����� நா� ந�ப
மா�ேட�… உ�ேனாட கா� பண� எ��� என�� ேதைவ��ேல… ந�ம
உற� ���� ேபா� ெரா�ப கால� ஆ����..
நாகராஜ�: (ெக��யப�) அ�ப�ெய�லா� ெசா�லாத �னா��….. நட�தைத
ெக�ட கனவா ெநைன�� எ�ைன ம����, எ� �ட வ���
ேவ��: ம��….. அ�பா இ�வள� ெசா�றா��ல…..ச��� ெசா���மா
�னா��: அட ேபாடா ேபா�க�தவேன…. உ�க�ப� �ண� என��� தா�
ெத���…. இ��� இ�த ம�ஷ� �ட நா� ���தன� நட�தறதா இ�ேல…
நாகராஜ�: இ�த ஒேர ஒ� தர� என�காக ���� ெகா� �னா��
�னா��: இ�த �ஷய�ைத ப�� இ�ேம நா� ேபசறதா இ�ேல
(���ெட�� உ�ேள ேபா�றா�)
ேகாபா�: நாகராஜ�….. � இ���� தாேன வ����ேக? �னா�� மன�
மாற ெகா�ச� ைட� ���பா…. ந�லேத நட���� ந��ேவா�… எ�ன
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����?
����: ஆமா…. � ேகாபாலா இ�ப ச�யாதா� ெசா�����ேக….. அ��ற�
ேகா�யா மா� எ�ப� �ள��ேயா !
ேவ��: டா�…. இ�த ���ல யா�ேம எ�ைன ச�யா ������ல…. எ�ைன
��யாேவ இ��க �டமா�ேட��றா�க…. ேஸா …. நா� �ட வேர� டா�…
வா�க ேபாகலா� (இ�வ�� ேபா�றா�க�)
ேகாபா�: எ�ன �சால�மா…. �னா�� ��ஷ� ���� வ�����றைத�
ப�� ��க ஒ��ேம ெசா�லேல?
�சால�: ெசா�ற��� எ�ன இ���…. ���ெக��ல ெரா�ப ேமாசமா
ஆ��� காணாம� ேபான ஆ�ட�கார� ���� �ைளயாட வ�தா,
பா��றவ�க அவைன� ச�ைடேய ெச�ய மா�டா�க!…… நாகராஜ�
இ�ேமலா��� ெபா��பா இ��� ந�ல ேப� எ���றானா, இ�ேல,
பைழயப� ெசாத�பரானா�� பா�க��!

�ைர – ம�ப� �ல��
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இர�டாவ� ப�� | கா�� 5

கா�� 5:
(அேத ஹா�….. பர�, �ணா, ����, �சால� ஆ�ேயா� �� எ��� இ��க,
�னா�� உ�ேள �ைழ�றா�)
பர�: �னா�� மா�… ��க�� வ�� பா��க….
ேகாபா�: (�ைழ�தப�) நா�� பா��கலா���யா!
����: அதா� வ����ேய கர� ேகாபாலா!
பர�: இ�ப நா� ேபா�����ற ��� எ�ன ெத��மா?
�சால�: பர�, � ���ெக� ஆசா�….. அைத தா� ேபா�ேவ��
எ�க���� ெத�யாதாடா!
பர�: ஆனா, வழ�கமான, இ��ய� ��, ஆ��ேர�யா ��, இ��லா��
��� இ�ேல…..இ� ேவற…. ��மா �ரபல�க ஆ�ன ���ெக�!
�ணா: (��கல��ட�) ைஹ … அ�ப ��யா,ேஜா�கா, �ஜ�,, அ��, ��ர�,
��ஷா – இ�ப� ேஜா�யா ஆ����றா�களா பர�?
ேகாபா�: ஏ�மா �ணா… ���ெக� எ�ன ��மா�ல �ெய� ஆடற
மா��யா! இ�த ��மா� கார�க��� ஒ��கா ேப�ைடேய ���க�
ெத�யாேத!
பர�: ேகாபா� சா�….ெமாத�ல ��ய� பா������ ேப��க…. எ�லா ��மா
ந�ச��ர�க�� ஒ� வார� ����ைக� ேக�ச� ப����, எ���ேட
���ெக� ஆடற��� �ைர�� எ������டா�க!

�சால� : ஆமா�டா பர�… � �ரம�ப�� க��� ���த� �� ேபாகேல…
இ�க பாேர�.. �ஷா��� எ��� ���� எ�னமா ப�ைத �ழ��� ேபாட
ெசா��� தேர! அவ� ெசாத�பர�ப அ�ச��� டா���� ப�க��ல
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������ கலா�டா ப����கேள ! எ�ன�? ச�த� சா��ல ந�தா���
ேப�ைட இ���� �� அ���� ���� � அவ ைகைய அ���� ����
ெசா��� தேர?
பர�: மா�…. நா� அ��� �ர�ைதயா ெசா��� தரேவ தா� ந�தா இ�த
ேம��ல அ�ப� ர� எ��தா�க! இ�க பா��க ஒ� ஆ�ட� �டாம,
எ�ேனாட பட� எ������� ேபா� ����றைத!
�ணா: அ�ேபா… இ�த ேம��ல �தா� �ய� �ேரா�� ெசா��! ேகாபா�:
ஏ�பா பர�…. இ�வள� ெந��கமா ��மா�கா��க உட�ேபாட உர�����
�����ேக! � ெகா�ச� �ட ெஜா�� �ட�ேய!
�னா��: வாைய அல���க…. எ�க பர� �ண��ல ராமனா���! (ேவ����
நாகராஜ�� உ�ேள �ைழ�றா�க�)
நாகராஜ�: எ�ன ���� அ�தா�…. பரத�, ராம�லா� கா�ல ���!
ராமாயண ��ய� பா����களா?
����: ராமாயண�� இ�ல, பரத�� இ�லடா நாகராஜா… இ�த பர�ைத�
ப�� தா� ேப�������ேதா�
நாகராஜ�: (�ணாைவ� பா���) �…. ந�ம �ணா தாேன… �க ஜாைட
மாறேவ��ல…. ஆனா அெத�ப� இ�ப� �� ���� வள����ேட!
�சால�: ஏ�பா நாகராஜா… � ப�� வ�ஷ� ��னா� எ�ேகேயா
ேபா��ேட….அ��காக �ணா வளராம அ�ப�ேய �ழ�ைதயா
இ��க����யா!
�னா��: (ெவ���ட�) இ�த ஓ��ேபான ம�ஷேனாட ��ைள��தா�
இேதா மதமத�� வள��� ���றா�, யா���� �ரேயாஜன��லாம!
நாகராஜ�: �னா��…நா�தா� இ�ேபா ���ர தைசேயாட ����
வ���ேடேன….இ�ேம பா�… ந�ம ைபய� ேவ��ைவ ஓேஹா�� ஆ��
கா�டேற�!

ேவ��: எ� ம��….. டா�ேயாட ேந�� ஆ���� கா�ல ேபான�ப,
அ�பா��� அ�வள� ம�யாைத! என��� ேச��� ச��� அ��சா�க!
ஆ��� ச�, அ�பாேவாட �ளா��� ச�… அ�ப�ேய �� ���� இ���
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ம��!
�னா��: (ேக�யாக) ஆமா….ர��, தாதா�க �டதா� ஏ.� கா�, ப�களா��
இ��கா�க….. உ� அ�ப�� ��� அ��தவ� கா�ல அ�டகாச�
ப�றவ�க�� என�� ந�லாேவ ெத���! (உ�ேள ேபா�றா�)
����: எ�ன� இ� �சால�…. �னா�� மன� மாறேவ மாறாதா?
�சால�: (ெப���ெச��தப�) ��… அ�ப� �ைண��லாம, ஒ�
ெர���ெக�டா� ைபயைன க��� கா�பா�த �னா�� எ�வள�
க�ட�ப�டா�� உ�க��ேக ெத���…. அ�த �ர�� தா� அவைள இ�ப�
ைவரா��யமா ேபச ைவ��ற�…
நாகராஜ�: நா� ஒ� ெப�ய த�� ப���ேட� அ��….. ந��ல அ�ப�ப
�னா��ைய�� ேவ��ைவ�� பா�க வ����க��…. ஆனா இ�ப ஒ�
��மான�ேதாட தா� இ��ேக� அ�தா�…. வ�ஷ� கண��ல,
�னா����� ைபய���� ��க ஆதர� த�த��� ந��� கடனா உ�க
���ப���காக நா� மாடா உைழ�க� ேபாேற�!
����: இ�ப� ெசா�ன��� ெரா�ப ச�ேதாஷ� நாகராஜா…. ஆனா
எ�ன…. மாடா உைழ�கேற�� ப�க��ல இ���றவ�கைள ���டாேத!
ெவைளயா����� ெசா�ேன�!
நாகராஜ�: ஆனா நா� இ�த �ஷய��ல ��ய�ஸா இ��ேக� அ�தா�….
அ��� �ணா��� உச��யான வா��ைகைய அைம��� ����ற�
எ�ேனாட ெரா�ப ���ய� ெபா���!
�ணா: அதாேன….. அ�க ���, இ�க ��� எ�ேலா�� எ�ேனாட
க�யாண� ேப��ல வ�� ����கேள!
நாகராஜ�: ேப�ேசாட நா� ��க மா�ேட� �ணா! உ�ேனாட
க�யாண�ைத ������தா� ம� ேவைல!
ேவ��: டா�…. 2020ல எ� க�யாண� ஞாபக� இ��க���… நா�
ெசா�ேனேன, எ�ேனாட �� �� ��… ெச�வா� �ரக� ெபா��!
நாகராஜ�: அ��ெக�னடா க��…. அ�த� �ரகசார�ைத அ�ப
பா���கலா� ….. ஆமா ���� அ�தா�…. இ�த பர� யா��� ��க
ெசா�லேவ இ��ேய?
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�சால�: இவ� ேவ�� ���ணசா�ேயாட ைபய� … உன��
ெத�������ேம?
நாகராஜ�: எ�ன அ�தா� இ�.. என�� ந�லாேவ ெநன�ல இ��� …
��ேன இேத இட��ல உ�கைள க�னா ��னா�� ���, பண�ைத உ�க
����ல ��ெட���, உ�கைள அ��க ைக ஓ��ன, அ�த
���ணசா�ேயாட ��ைளயா இ�த பர�!
பர�: நா� மாமா…. உ�க��� ஆ�ர� ���� … ெகா�ச� ெகா�சமா
இ�பதா� எ� அ�பா ெச�ச த�ைப ���� மாமாேவாட ���ப�ைத மற�க
வ��, இ�ப எ�ேனாட சகஜமா பழ�ற �ைலைம�� ெப�� �ரய��தன�
எ���, ெகா�� வ����ேக�…. அதனால, ம�ப��� அ�த ச�க�ைய
ப�� ேபசறைத �����க… ���! �ணா… கைட��� ேபாக���
ெசா��ேய…. ேபாகலா� (இ�வ�� ேபா�றா�க�)
ேகாபா�: (தன���) ஆஹா….. �ள�� �ள�ேய, �ஷய�ைத ஊ� ��தற
மா�� இ�த ேகா� ேகாபா� க�க ைவ�பா�னா, இ�த நாகராஜ� ���
படெம��ேத பய���தராேன… இ�த ஆைள நா� கலா��சா எ�ன!
(உர�க) எ�ன நாகராஜ�…. நா� ஒ�� ேக�க��…. உ�க���,
ெச�வா� �ரக� ெபா�� �� �� ��ஜா ம�மகளா வ�ற� ச�மத�தான?
நாகராஜ�: எ�ன இ�ப�� ேக�����க ேகாபா� சா�…. அ�பா அ�பா��
எ� ேப�ல �� �� �� உ�ைரேய வ����கா!….. எ� கா�ல ����
எ�ேனாட மன���வமான ஆ��வாத�ைத வா���டா! அ�ப எ��த
ேபா�ேடா எ� ��ட இ���…. பா����களா? ேகாபா�: ேபஷா பா�கேறேன
…. எ�க கா���க?
ேவ��: இேதா, இ�பேவ �� �� ��ேயாட ேபா�ேடாைவ எ������ வேர�
ேகாபா� மாமா….. அேதாட, அைத ��க பா��ற��� ெசா�� ம����
ெகா�� வேர�!
ேகாபா�: (அ�����ட�) ம�ப��� �ளகா� ெபா�யா….இ�த
�ைளயா���� நா� வரேல! (அவசரமாக ெவ�ேய ேபாக, ம�றவ�க�
����றா�க�)
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இர�டாவ� ப�� | கா�� 6

கா�� 6:
(அேத ஹா�…. ����, �சால�, ேகாபா� ஆ�ேயா� அம�����க,
நாகராஜ� �வாக�ட� �ைழ�றா�)
நாகராஜ�: ���� அ�தா�….. வ�����றவ�, எ�ேனாட �தலா�ேயாட
ஒேர ைபய� �வாக�…. ஒேர வா��…. ஜ�� பர�பைர….. இ�த �வாக� சா�
அெம��கா�ல ��ன� ப�றா�…. ேபான ெவ����ழைம தா� எ�ேனாட
ேபா�ல ேப�னா�… இ�ப, ெச�ைன�ல வ�� ���றா�! இ�க ��சா ேப�ட�
ஆர���க� ேபாறா�…. அ��காக ஆ� மாச� ெச�ைன�ல த�க� ேபாறா�
����: உ�கா��க சா�…. ��க எ�கைள� பா�க வ�த��� ெரா�ப
ச�ேதாஷ�…(உர�க) �னா��…. கா�� ெகா�டா�மா
�வாக�: சா�…. நா� ெவ��ல எைத�� சா��டற��ல …. என��
ேவ��யைத நாேன தயா� ெச���ேப�!
ேகாபா�: ெரா�ப ந�ல பா�� த�� சா�…..� ..� …. நா� இ�த ேபம�
�ர��…. ேகாபா�!
நாகராஜ�: ���� அ�தா�….. நா� ெசா�லாம ெகா�ளாம ஆ��ரா
ேபான�ேல�� என�� அ���ட� ேமல அ���ட��தா� ெசா�ல��!
ெந��� ��ட இவ�கேளாட ஜ�� இ���…ேதா�ட� �ர���
எ�க�ச�கமான ெசா��… இவேராட அ�பா ஜ��தா� ஜக�னாத�
க��ல நா� ப�ேட�… எ�ைன� ����� ேபா�, ெப�ய மன� ப��,
அவ� ஜ��ல எ�ைன ேமேனஜரா எ������டா�! இ���ற ெசா��
ேபாதா��� �ய� எ�ேட� ��னைச�� ெப�ய அள�ல ஜ��தா�
ெச��றா�. அ�த க�ெப�ேயாட ெச�ைன �ரா��லதா� நா� இ�ப
ேமேனஜ�! ��ன ஜ��தா� �வாக� சா�� த�ேனாட இ���, ெசா��
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��னைசெய�லா� பா���க��� ெப�யவ��� ஆைச.. ஆனா
அெம��கா�ேலேய த�� கா� தயா���ற ெதா��ல ெப�ய ஆளா
வர��� இ�த ��னவ��� ஆைச … அதா� அ��ேய ெச���
ஆ��டா�

�வாக�: (ெபா�ைம இழ��) ஒேக…ஒேக…. நா� வ�த �ஷய�ைத
ெசா����க!
நாகராஜ�: (சமா��தப�) பா���களா… �வாக� சா��� ேநர� ெரா�ப
ெரா�ப ���ய�… இவ� த�கற��காக ைப� �டா� ேஹா�ட�ல ெப�ய
�மா �� ப�����ேகா�… ஆனா�� அ� ஆ�� ேவைல��
ம���தா�, ��� �ழ�ல த�யா ஒ� �� ேவ���� அட� ����றா�!
என�� இ�த ��தா� ஞாபக� வ���� அ�தா�…. இ�க மா� ��
கா�யாதான ெகட��? அைத ஆ� மாச� வாடைக�� ����களா��
ேக�க இவ� வ�����றா�!
����: அ��ெக�ன…. ேபஷா த�ேறேன
�சால�: (ந���ைக��லாம�) ெப�ய ம�ஷ�! இ�க த�க நா�க ����
வ����க��… ஆனா, ெரா�ப பைழய ��…. இவ��� ����ேமா,
���காேதா?
�வாக�: பரவா��ைல… நா� அ�ஜ�� ப����ேவ�… ஆேற
மாச�தான… (ெச�ைக எ��� எ��� த�தப�) இ�தா�க, ஒ� ல�ச� �பா
அ�வா��!
����: � ..� … அ�கமாேவ ��������க.. சா��� எ�ன மா��
சைமய� ������ ெசா���க… எ�க �னா�� ��ட ெசா�� ஏ�பா�
ெச��டேற�!
�வாக�: ேத���…. ஆனா என�� �ைரவ� ெரா�ப ெரா�ப ���ய�….
சைமய� ம����ல, எ� ச�ப�த� ப�ட ேவைல�கைள நாேனதா�
பா���ேப�
நாகராஜ�: இ� ம����ல அ�தா�… ேல��னா �வாக� சா��� ெரா�ப
ம�யாைத… அளேவாட தா� ேப�வா�! ��ன �தலா� …. மா��� வா�க
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ேபாகலா� (இ�வ�� ேமேல ேபாக, �னா�� வ��றா� )
�னா��: அ�தா�…. எ�லா�ைத�� ேக������தா� இ��ேத�…
��ேன, ��ேன ெத�யாதவைர ந�� மா� �ைம வாடைக�� �டற�
ச��� என��� படல…

�சால�: இ�ப� பய�பட ேவ��ய அவ�யேம இ�ல�மா �னா��…. ெப�ய
இட��� ��ைள�� பா��தாேல ந�லா ெத��ேத!
����: இ�க பா��மா… ட��� ல�ச �பா��� ெச� �����டா�….
அ����லாம, உ�க ����காரேனாட �தலா� ��ைள தாேன�மா!

�னா��: அதனால தா� என�� ச�ேதகேம … வ�����ற� ��ன
�தலா���றா�… த�ேனாட �ளா�ல �ட வ����லா���யா?
ேகாபா�: அட… அ�தா�மா �தலா� ப�தா…. தன�� �ழ ேவைல
ெச��றவ�க �ட த�க மா�டா��க!
�னா��: எ� மன�ல ேதா�னைத ெசா���ேட� அ�தா�…. எ�
����கார� �ண� எ�ப��� என�� ந�லாேவ அ�பவ� இ��ேக…. நாம
ஜா��ரைதயா இ���ற� ந�ல� (உ�ேள ேபா�றா�)

����: �சால�… என�� எ�னேமா �னா�� ேதைவேய இ�லாம
பய�படறா �� ேதா��!
�சால�: �…. வய�� ெபா�� ��ல இ���றதால �னா�� இ�ப��
ேபசறா… அர�டவ� க���� இ��டெத�லா� ேப� …. அவ
ெசா�னைத இ�த கா�ல வா�� அ�த கா�ல �����க…
ேகாபா�: (தன��� ெம�வாக) பேல… �ணா��� ேஜா� பர�தா, இ�ல
�வாகரா�� இ�த� கைத ேபா��! அ�ப�ப, �ர��ைனைய �ள� �ட இ�த
ேகா� ேகாபா��� ேவைல வ�தா��!
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கா�� – 7
(அேத ஹா�….�சால�, �ணா, பர� ஆ�ேயா�)
�சால�: ஏ�பா பர�… ேந�� ���ல பா�த ���ெக� �ைளயா��ல, ப�ைத
���காம, ைகைய� க������ ஒ���� ேபானாேன ஒ� ெதா�� ஆசா�….
அவைன எ��� ஆ�ட��ல ேச���� ��டா�க?
�ணா: ஐேயா அ�மா… அவ� ப�ைதேய ெதாட��டா�! ஏ�னா, அவ� ெல�
அ�பய�!
�சால�: இ� எ�ன� ���! கா����� த�யா அ�பயரா? அ�ப, ப��
�சறவ� ப�க��ல ������, ெகா���ரைத எ�லா� இ���ல
ெசா����றவ�, ைக�� அ�ைபயரா?
பர�: (���தப�) மா�….. ெபா�பைள�க ஆடற ���ெக� �ைளயா��
அ��த மாச� இ�க நட�க� ேபா��… நா� உ�கைள அைழ�������
ேபா� எ�லா�ைத�� �வரமா ��ய ைவ��ேற�…
(நாகராஜ� உ�ேள வ��றா�)
நாகராஜ�: ஏ�பா பர�… � பேல ஆ��பா! இ�க எ�லாைர��
���ெக�ைட பா�க வ�ேச மய�கற!
�னா��: (வ�தப�) ரசைன இ���றவ�க ���ெக�ைட �����
பா��றா�க… ஒ����லாத ஜட�க��� அ� ��யா�….
நாகராஜ�: அடேட… �னா��, ��� ���ெக� ர�ைகயா! இ��க���,
இ��க���… ஏ�பா பர�…. � ெட�� �ேளயரா?
பர�: அெத�லா� இ�ைல மாமா…. ���ெக� ஆ��ல ேவைல பா��ேற�
… எ�லா�ைத�� பா��, பழ� ெத�����ேட�!
நாகராஜ�: (��டலாக) �� … இ�வள�தானா… மா� ��ல இ���ற
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�வாக� சா� க�நாடகா ர�� �� �ேளயரா���! அவ� ெஜ��� வா��ன க�
எ�லா�ைத�� எ���ேட கா���சா�…. அவ� க�� அெம��கா�ல
ெச��� ஆகாம இ�����தா, இ�க ச���, ேசவா� ேர����
வ����பா�!
(ேக���ெகா�ேட �வாக� �ைழ�றா�)
�வாக�: நாகராஜ�… எ�ன எ�ைன ஒேரய�யா ��� வ��� ேபச��க!
நாகராஜ�: (ப��ட�) வா�க… வா�க… ெநஜ�ைத தா� ெசா�ேன�…..
���� அ�தா� ெவ�ேய ேபா����றா�…. இவ, அவேராட ெபா��
�ணா
. �வாக�: ஒ… (பர� ப�க� ���� ைக ����ய ப�)… ��க?
பர�: எ� ேப� பர�…. இவ�க��� உற�….
நாகராஜ�: ���ெக� ஆ��ல பர� ேவைல பா��றா�…. பா�, ேப�, �ட��
ப��ெய�லா� ெத���… ��ன �தலா�…. இ�த � �ல எ�ேலா����
���ெக�னா ெரா�ப �����…. ��க ர�� �ரா��ல ெச�ச� அ��ச ��ைய
���தா, இவ�க பா�� ெரா�ப ச�ேதாஷ� ப�வா�க!/

�வாக�: அ��ெக�ன தேரேன… இ�ப என�� அவசர ���� இ���…
நா� ேபாக�� (ேவகமாக� ேபா�றா�)
ேகாபா�: (வ�தப�) எ�ன�மா �ணா… ���� �நக� வைர���
ேபாேற�னா�…. வ���டானா?
�சால�: ஒ���� �சா��ச� ேபா�� …. ��க ேப�ப� ப��க!
�ணா: ேகாபா� மாமா….. இ�ைன�ேல�� ேப�ப� �ைல ஒ� �பா
ஏ�����… உ�க கட� ேநா��ல அ�பா எ���டா�!
ேகாபா�: (ேமேல பா��� ��� நா�கா�ைய� த��� ேபா���ெகா��றா�)
தைல�� ேமல ேப� ���ேத… கர��� காைச�� ேநா��ல எ��ட�
ேபாறா�!….. ஏ�பா நாகராஜ�… பர� த�� இ�க இ��க�ேச, இவேனாட
அ�பா ேவ�� ���ணசா� ��ன ேபா�ட ச�ைடைய� ப�� அச���
தனமா உள� ைவ�கா��க!
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�ணா: ேகாபா� மாமா…. உ�க��� அ�த ச�ைட �ஷய�ைத �ள��
பா�க��… அதான? வா�க �னா�� மா�, பர�… உ�ள நாம ேபாகலா�
(�வ�� ேபா�றா�க�)
நாகராஜ�: இத பா��க ேகாபா� சா�…. பர�ைத எள�காரமா ேபச���
என�� எ�ண� இ�ேல… இ��தா�� ��க ெத����க ேவணாமா? அ�த
ேவ�� ���ணசா� ஏேதா அவசர���� ���� அ�தா� ��ட
அ�பதா�ர� �பா ைக மா�தா ேக�டா�… அ�தா�� எ�ெக�கேயா �ர��
பண�ைத� ெகா��தா�… ஒ� வ�ஷ� க��ச� �ற� ���� அ�தா���
பண� ேதைவ� ப�டதால, ���ணசா�ைய ேக�����றா�… இ�ல எ�ன
த��? ���ணசா��� அ� அவமானமா� ேபா���சா�…. நானா �����
ெகா��காதவைர � எ��� பண�ைத ேக�ேப …. ெகா��த மா�� ����
இ�ப� ம�ட� த�ட�யா …. உற��கார�� ம��ேப இ�ைல… அ�, இ���
எ�லா� எ�ேர�� அ�தாைன அ��க வ�ற மா�� ���சா�… ெக�ட
வா��ைத�க சரளமா வ����… (தய��யப�) அைதெய�லா�
ெசா�ல��னா….
ேகாபா�: ெசா�ல ேவ�டாேம…. என��� ெத�யாத ெக�ட வா��ைத
இ��கா எ�ன?
�சால�: அ�ப ஒ�� ப���க… ��க நாகராஜைன ெக�ட வா��ைதயால
����க….. ப���� நாகராஜ� உ�கைள ��ட���….. எதா��� ����
ேபானா, நா� ெசா�ேற�!
ேகாபா�: ேவணா� மா�… என�� இ�ைன�� ேநர� ச���ைல…. ேப�ப�ல
ரா� பல� ப��க��! (ேப�பரா� ��� ெகா��றா�)
�ைர – ம�ப� �ல��
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(அேத இட�…. ����, �சால�, �னா�� ஆ�ேயா� இ��க, நாகராஜ�
உ�ேள �ைழ�றா�)
நாகராஜ�: அ�தா�…. ��� எ������க
����: எ�னடா நாகராஜா �ேசஷ�?
நாகராஜ�: ெசா�ேற�…. அ��, ��க�� எ������க… �னா��….
��� எ����க!

�னா��: இ��� சா��டறைத நா� ���� பல வ�ஷ� ஆ��..
அ��� உ�க ைக�ேல���� வ�தா �ஷ� மா��!
நாகராஜ�: (ேசாகமாக) அ�தா�….. �னா�� மன� மா�, எ�ைன ஏ����ற
நா� ெரா�ப �ர��ல இ�ல…. நா� எ��� ��� ����ேற��
ெசா�ேற�…. நா� �ைன�சைத �ட ெவ� ���ரமா அ���ட� இ�த
���� கதைவ த�ட� ேபாற�!
�னா��: (ேக�யாக) அ�ப, இ�த ம�ஷ� ெசா�ற� ���� ��
அ���ட�…. ��� வாச�ல கா�� ெப� இ��க�ேச அ� கதைவ ஏ�
த�ட���ேற�!
நாகராஜ�: ந�ல ேஜா� �னா��…. ஆனா, கர�ைட ந�� ��� எ���ற
அ���ட� இ� இ�ல…. அ�தா�… இ�ப��ப�ட உ�ைமயான அ���ட�
கதைவ த��னா, ��க கதைவ� �ற���களா , மா���களா !
(ேகாபா� உ�ேள �ைழ�றா�)
ேகாபா�: கதைவ� ப�� எ�ன ேப��? �ற������… ெநாழ���ேட�!
�சால�: அ�ப, உ�க ��வ ெஜ�ம� எ�ன�� எ�க��� ���� ேபா��!

41

����: ��வ ெஜ�ம�, நா�, ேப� ப��ெய�லா� எ�ன ேப��…..
நாகராஜா…. அ���ட� கதைவ த��னா, ெதாற�காத ம�� நா�க இ�ல!

நாகராஜ�: ெரா�ப ச�யா ெசா���க அ�தா�….. இ�ப �ஷய�ைத
���கமா ெசா��டேற�…. ஆ��ரா�ேல�� எ�ேனாட �தலா�
��ேட���� ேபா� வ�யா என�� ஒ� ந�ல ேச� �ைட�����!
ஏ�ெகனேவ நா� ெசா�ன மா��, அவ� ஜ��தா� பர�பைர…
ேகா��கண��ல ெசா�� இ���… ந�ம பழ�க வழ�க�கதா�…. அவ���
�வாக� சா� ஒேர ைபய�…. ஜ��தா��� ெகா�ச நாளா உட��
ச���ல….���ப ேஜா�யைர ஆேலாசைன ேக�����றா�… அத�
�ரகார� �வாக��� உடன�யா க�யாண� ப�ண� ��மா����டா�
ஜ��தா� ….
�னா��: ���� அ�தா� … இைதெய�லா� இவ� ந�ம ��ட ஏ�
ெசா�றா�? இ�க ச�ப�த� ேபச யா�� ஜ�� பர�பைரேயா,
பண�கார�கேளா இ�ைல!
ேகாபா�: ஒ� ேவைள இ�ப� இ���ேமா…. க�யாண �ஷய�ைத ஜ��தா�
த� ��ைள �வாக� ��ட ெசா�����பா�….. அவ� தன��� ���ச
ெபா�ைண� க����ேற�� ெசா�����பா�…. ஆனா, அ����,
அ���ட� இ�த ���� கதைவ� த��ற���� எ�ன ச�ப�த�?
நாகராஜ�: ச�ப�த� இ��� ேகாபா� சா�…. பர�, �ணா மா��, �வாக�
மன�ேல�� காத�, க����கா�� எ��� இ�ேல…. அவ��� எ�ப��
��ன� ஞாபக�தா�… இ�ப அ�பா��� உட�� ச���ேல��
ெத��சதால, அ�பா ைக கா�ற ெபா���� தா� க�ட �வாக� சா�
ச�ம������றா�!
����: நாகராஜா… ஜ��தாேராட ஒேர ��ைள�� ெசா�ேற….
எ�க�ச�கமான பண� ேவற…. ெப�ய ெப�ய இட�� வரென�லா� வ��
���ேம�பா!
நாகராஜ�: ஆமா� அ�தா�… நால�� வ�ஷமாேவ ஜாதக�க
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������ேட வ��… நா� �ட, அட ���� ைவ�பேம��, ந�ம
�ணாேவாட ெபாற�த நா�, ேநர�,ந�ச��ர� ெத�����ததால, அவ
ஜாதக�ைத�� க��� ������ேதேன!
�சால�: அதனால எ�ன லாப� ெசா�� நாகராஜா…. அவ�க அ�த����
ந�ம� ஏ� வ�சா�� எ�டாேத?
நாகராஜ�: ஆனா, ெத�வ ச�க�ப�� ஒ�� இ��ேக அ��….. அ�த
ஜ�� வழ�க�ப�, பர�பைர ேஜா�ய� வ�த ஜாதக�ைதெய�லா� க��ல
ெவள�ெக�ைண ���� ��� பா��பா�! காரண�, ஜ��தா� ெசா��
எ�லாேம ��ைள��� ெபாற�க� ேபாற ேபர��ேகா, ேப���ேகா தா�
ேபாக� ேபா��!
����: இ�ப ���� நாகராஜா…. ஜ��தா� தன ெசல�ல ஒ� ெபா����
க�யாண�ைத நட�� ைவ�சா, அவ� ைபய��� ெபா��தமான வர�
அைம��� ப�கார� ெசா�����பா�… ச�தாேன?

�னா��: அ�ப����தா, �ணா���� பர����� உடன�யா க�யாண�ைத
����டலா� ���� அ�தா�!
நாகராஜ�: (அவசரமாக) அ�ப�ெய�லா� ஒ� ப�கார��
இ�ல…அ�தா�…. நா� ச������� ந��� ெசா�ேற�…..ஜ�� ேஜா�ய�
எ�லா ஜாதக�ைத�� ச�லைட ேபா�� ச���, ெர�ேட ெர�� ஜாதக�
தா� �வாக� ஜாதக���� எ�லா �த���� ேபா��தற��
ெசா���டா�… அ�த ெர�� அ���ட ஜாதக��ல ஒ�� ந�ம �ணா��!
�சால�: ெரா�ப ந�ல ேச�தா� ெசா�����ேக
நாகராஜா….ேக��ற��ேக ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ����பா…. ஏ�க … ��க
எ�ன ெசா���க?
����: ஜ�� ச�ப�த�… ந�ப ப�க�� ம�ஷ�க….ச�ேதகேம இ�லாம, இ�
உச��யான ச�ப�த� தா�…..ஆனா…

நாகராஜ�: (அவசரமாக ������) அ�தா�…. ��க இ�ப�
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தய����க�� ெத���தா�, ஜ��தாேர ேநர இ�க வ�� ‘இ�த ச�ப�த�
என�� ெரா�ப �������… எ�லா க�யாண ெசலைவ�� நாேன
ஏ���ேற�’� அவ� வாயாேலேய உ�க ��ட ெசா�ல� ேபாறா�!
ேகாபா�: அ��ற� எ�னடா ����… உடேன ஜ��தா��� ேபா� ேபா��
உன��� ச�மத�� ெசா���!
����: இத பா��பா ேகாபா�… அப��தமான ச�ேதாஷ��ல நா�
தைல�� ��யாம கா�� ��யாம இ�ப இ��ேக�…. �ணா க�யாண�ைத�
ப�� நா�க ெகா�ச� �ட ேயா��க�ேய?
�னா��: ���� அ�தா�…. �ணா�� க�யாண� இ�ப ேவணா��
ெசா�����கா… அைத மன�ல வ�����க
நாகராஜ�: � ெசா�லற� ச� �னா��… ஆனா, அவ��� க�யாண
அ���ட� இ�ப ெசா�லாம ெகா�ளாம வ����ேச! அதனால, �ணா நாம
எ��� ெசா�னா க�டாய� ச�ம��பா… ெமாத�ல ��சய�ைத ���ேபா�…
ம�த��� ைட� எ�����ேவா�
�னா��: இவ� ேப�ைச ���க அ�தா� க�யாண� ஒ� ஆ�ர�
கால��� ப��� ெப�யவ�க ெசா�றா�க… அ�ல அவசர� �டா�…
�ணா��� ந�ல வா��ைக அைம�சா அைத� பா�� ச�ேதாஷ� படற
ெமாத� ஆ� இ�த �னா��தா�
�சால�: இைத � ெசா�ல�மா �னா��…. நா�க இ�த ���ல ெவ��
ெபா�ைம�க…. �ணாைவ ��ன �ழ�ைத�ேல�� வள��� ஆளா��ன�
� தாேன !
����: ச�யா ெசா�ன �சால�….. ஏ�மா �னா��…. இ�ப நாம ேமல எ�ன
ெச��ற��� �ேய ெசா�ேல�!
�னா��: அ�தா�….. ஜாதக� ெபா��த� ��ைள ���ல ம��� பா�தா
ேபாதா� …. ெபா�� ��டா� நா�� பா�க��… அைத� பா��த��ற�
ேமல ேயா��கலா�…
����: நாகராஜா…. �னா�� ெசா�ற�� ச��� என��� படற�
நாகாராஜ�: ஒேக அ�தா� … ஜாதக�ைத உடேன வரவைழ��ேற�!
(ேக��� ெகா�ேட ேவ�� வ��றா�)
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ேவ��: (ச�ேதாஷ��ட�) டா�…. உ�க ைக�ல ���� …. வா�ல
ஜாதக�ைத� ப�� ேப�� …. எ� க�யாண�ைத� உன�� எ�வள�
அ�கைற! டா�…. ஜாதக�� ெசா�ேன இ�ல? எ�ேனாட �� �� ��
ஜாதக�ைத வரவைழ�� தேர�…. ஆனா ஒ��… அவ ெச�வா� �ரக���
ெபா��, ெச�வா� ேதாஷ� இ����� கலா�டா ப�ண� �டா�!
நாகராஜ�: அ�ப� நா� ப�ண மா�ேட�டா க��….. அவ���
ெச�வா� ேதாஷ� ஒ�� தாேன…. உன�� ���ல இ��க அ�தைன
ேதாஷ�� இ��ேகடா!
(ேவ�� அவைர �ைற��றா�)

�சால�: ஏ�டா ேவ��… உ�ேனாட க�யாண���� எ�கைளெய�லா�
ஆகாய� க�ப�ல ெச�வா��� அைழ������ ேபாறதா ெசா�ேற…. ந�ல
மா�� க�ப�ல அைழ����� ேபாக�படாதா? ஏ� நாச�கார� க�பைல
ஏ�பா� ப�ேண?
ேவ��: ஐேயா பா��… நாச�� இ�ல ேமாச�� இ�ல… அ� நாசா
��சா��க க�ப�! ேகாபா� சா�… க�ப�ல இ�த ெச�வா� மா���ள
ேபாறதால, brakefast எ�ன ெத��மா?

இ��, ேதாைச…ெதா���க

எ�ன ெத��மா? ��ண��ல…..
ேகாபா�: (பத�யப�) ெதா���க ேவணா�… ேவணேவ ேவணா�…. நா�
அ�ப�ேய சா���ேவ�!
�ைர – ம�ப�
�ல��
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9:

(அேத இட�…. ேகாபா� ேப�ப� ப��க, �னா�� ஹாைல� ெப����றா�)
ேகாபா�: (தன���) ���� ���க� ேபா��டா�…�சால� ெபாழ�
கைட�ல ேவைலகா�ேயாட வ�� ேப������கா….. இதா� ச�யான ைட�…
�னா����� நாகராஜ���� ஏ� ஒ��� ேபாகேல�� ெத����க��!
(உர�க) �னா��ய�மா….என�� ஒ� �ஷய� ��யைல…
�னா��: (������) ��க blogg ப���றவ�க��� ெசா�ன� எ�
கா�ேல�� ���த�…. என��� எ� ��ஷ���� ஏ� ஒ���
ேபாகைல�� உ�க��� ெத�ய�� … இதாேன?
ேகாபா�: � , � …ஆமா� �னா��ய�மா…. நாகராஜைன� பா�தா
��கார�, க�சா அ���றவ�, ெபா�பைள ெபா��� … இ�ப� எ���
இ��ேய?
�னா��: அைதெய�லா� �ட ேமாச�…. ���ப பாச�, ப�த� எ����லாத
ஆசா� எ� ��ஷ�….. பண�, பண�� அைல��, ���� வ��ல ேச��த
அைத, ேகாண� வ��ேலேய ேகா�ைட ��ட ேகாமா�…. எ� ெசா��
ெமா�த� அ�த ம�ஷனால தா� அ����…. இ�ப, அ�த ஆ�
வ�����ற�� த� ���ப���காக இ�ல, ஏேதா �ய நல�ேதாடதா�!
ேகாபா�: �னா��ய�மா… உ� ��ஷ� த�ேனாட பைழய அ�பவ�கைள
ஒ� பாடமா எ������ �������க சா�� இ��ேக… அ��லாம, இ�ப
ெப�ய க�ெப��ல ந�ல ேஹாதா�ல இ��கா�… அவேராட �ளா����
நா� �ட ேபா���ேத�…. அம��களமா இ��கா�…. �ட உ� ைபய�
ேவ���� ேச����டா�… இ��� எ�ன�மா ேவ��?
�னா��: அ�ப�� ��ைள�� ஒேர ��ைட�ல ஊ�ன ம�ைட�க! அவ�க
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ட�ப� ெரா�ப நா� ��கா�… ேகாபா�: ச�… இ������ ேபாக���….
ஆனா, �ணா��� வ�����ற ஜ�� வர� ெரா�ப உச��யா�ேச�மா! ஏ�
� அைத த��� க��க� பா��ேற?
�னா��: ஏ�னா, �ணா நா� பா�� பா�� வள��த �ழ�ைத…. ��சா
�சா��காம, ெமாத�லேய தைலைய ஆ��ட மா�ேட�! (�ணா உ�ேள
�ைழ�றா�)
�ணா: மா�…. நா� காேல��� ேபா��� வேர�….
ேகாபா�: �ணா …. நா�க உ� க�யாண�ைத� ப��தா�
ேப��������ேறா�…
�ணா: ரா��� எ� அ�பா, அ�மா �ட ெசா�னா�க…. மா��ல
������ற �வாக� ஜ�� பர�பைரயா� …. அவேராட அ�பா க�யாண�
ேபச வ�றாரா�…. �னா�� மா�… நா�தா� க�யாண�ைத� ப��
ேயா��கேவ இ��ேய?
ேகாபா�: இத பா��மா �ணா…. எ�ைன�காவ� ஒ� நா� �
இ�ெனா��தேனாட ���தன� ப���தா� ஆக��! அ��� ேநர�
வ�தா த��� ேபாட� �டாத�மா!

�ணா: அ�பா�� இ�ப�ேயதா� ெசா�றா�…. ெர��ல ஒ��
ெசா���மா�� ேக��றா�
�னா��: பா���யா…. இ�ப� ெந��க�ெய�லா� வ�� …. பர� நம��
ெரா�ப ந�லா ெத��ச ைபய�… உற��கார� ைபய�../.. ந�லவ�னா
அ�ப� ந�லவ�… அவ�தா� உன�� ச�யான ேஜா��� எ�தைனேயா
தர� ெசா�����ேக�…. � தா� தைலைய ஆ�டல
�ணா: ஆனா மா�… பர� தன�� ந�ல ேவைல ெகைட��ற வைர���
க�யாண�ைத� ப�� ேயா��க மா�ேட�� ெசா���டாேன?
�னா��: �.. இ�ப� ெர�� ெப�� �ழ�� ��ேட இ��க… இதனால எ�ன
ஆ��…. கா����தவ� ெபா�டா��ைய ேந�� வ�தவ� ெகா�������
ேபாக� பா��றா�! நா� �ட மா�ேடேன!
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�ணா:. மா� நா� ��ன ெபா��… என�� எ� ந�ல��� �ேய அ�பா
��ட ேப� ��� ப��… ���…. நா� ெகள�பேற� (ேபா�றா�)
ேகாபா�: �னா��ய�மா … பர���� �ணாைவ க��� ���க ��க ஆைச�
ப�ட� �யாய�தா�…. ஆனா, உச��யான ச�ப�த�ைத ����� சாதாரண
இட��ல ெபா�ைண த�� ����டா�கேள�� நா� ேப� ����ைய
��� கா���க மா�டா�களா?
�னா��: ��க ேகா� ேகாபா�� ேப� வ������ எ�ன �ரேயாஜன�?
வ�����ற� ெநஜமாேவ ஒச��யான வர�தானா�� ந�லா ெகள��
பா���� அ��ற� ெசா���க!
(ேகாபா� தைலய� ெசா��� ெகா��றா�)
�ைர – ம�ப� �ல��
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நா�கா� ப�� | கா�� 10

கா�� 10:
(அேத ஹா�…. �சால��, ேகாபா�� இ��க, ������ நாகராஜ��
�ைழ��றன�)
����: அ�பாடா….. எ�ன ெவ��� (உர�க) �னா��, ெகா�ச� ���க
த�� ���மா
�சால�: ஏ�க … ேபான கா�ய� எ�ன ஆ��…. அைத ெசா���க…
����: ந�ல ேச�தா�….. ஜ��தா� ��ைள �வாகேராட ஜாதக�� �ணா
ஜாதக�� அ�ைமயா ெபா��தற��� ந�ம ேஜா�ய�� ெசா���டா�
(�னா�� த��� ட�பள�ட� �ைழ�றா�)
�சால�: �னா��…. இ�ப உன�� ���� தாேன�மா? (�னா�� ஒ���
ேபசாம� ����� ேபா�றா�)
நாகராஜ�: ந�ம ப�க��ேல�� ஜாதக� ெபா��த� பா��தா����
ஜ��தா� ��ட நா� ேபா�ல ெசா���ேட�…. அவ��� அ�ப� ஒ�
ச�ேதாஷ�…. ஒ� ேவைலயா ெப�க�� ஏ�ேபா��ல இற��னவ�, உடன�யா
ெச�ைன�� �ைள� �����டா�….
ேகாபா�: ஓேஹா…. ேம�ெகா�� ச�ப�த� ேபசலா�� ���
ெச����பா� !

நாகராஜ�: ெரா�ப ச�யா ெசா���க…. ஜ��தா��� எ�த� கா�ய�ைத��
உடன�யா ���சாக��…. இ�ப ஏ�ேபா���ேல�� இ�க கா�ல
வ�������பா�…. (கா� ஹா�� ஒ� ேக��ற�) அவ��� �� ஆ��….
வ�� எற���டா�! (உர�க) �தலா�….. வா�க (நாகராஜ� ெவ�ேய ேபாக,
சாதாரண ��பா அ��த ஒ�வ� உ�ேள �ைழ�� நா�கா���
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அம��றா�… ேகாபா�� ������ அவைர உதா�ன� ெச��, பய ப���ட�
ைக க��� ெகா�� வா�� ப�க� பா����றன�)
ேகாபா�: ஏ�டா ����…. ஜ��தா�னா ��ட�, ��ட�� ேமல ம�� இற�
வ����பா�…. வாச� ப� இ���ேமடா?
����: அைதெய�லா� ஜ�� ��ப���க பா���பா�க… ஒ��த�
��ட�ைத வா�� வ���பா�…. இ�ெனா��த� ஜ��தா� ��ப�க�
ெபார�ர அ��ைய தா��� �����பா�…. ஒ��த�, ��னா� �வ��
க�பள�ைத ����� ேபா�வா�!
வ�தவ�: உ�க�ல, ���� யா�?
����: நா� தா�… ஆ��ரா�ேல�� ஜ��தா� வர� ேபாறா�…. ��க? ஓ
…. ஜ��தா� பரா� பரா�� ெசா�ல� ேபா��களா!
வ�தவ�: பரா�� ெசா�ல மா�ேட�…. பா� பரா� ேபா�ேவ�….
��க ெசா�ன ஜ��தா� ஜக�நாத� நா� தா�!

(நாகராஜ� பழ� த��ட� உ�ேள அவசரமாக வ��றா�) நாகராஜ�:
���� அ�தா�… இவ� தா� எ�ேனாட �தலா� ஜ��தா� ஜக�நாத�…
கா�ேல�� பழ�, �ைவ எ������ வர� ெசா�னா� !
����: ம���க��…. ஜ��தா� இ�த ��பா�ல வ���க��
எ��பா��கேல!
ஜக�னாத�: (பழ� த�ைட ���தப�) இ�தா�க…. எ�ேனாட ஜ��
ெக�ட�ெப�லா� எ�ேனாட ஆ��ரா ப�களா��தா�…. ம�தப� ெவ��ல
இ�ப� ���ளா தா� வ�ேவ�!
�னா��: அ��� ந�ல�தா�…. ���யாசமா வ�தா ஏேதா ����
நட����� ��ப� ேச��!..
. �சால�: ஏ�க … வ�����ற ெப�யவைர எ�ன சா��ட��க��
ேக��க!
ஜக�நாத� ேக�கேவ ேவணா�… மா��ைர சா��ட� ேபாேற�…. த��
���க!
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(�னா�� த��� தர…)
ஜக�நாத� : இைத நா� �ைளயா���� ெசா�லல.. மா��ைரயாலதா�
நா� ெபாழ�������ேக� … ���ரமா எ�ேனாட ைபய� �வாக��� கா�
க�� ேபா��, எ�ேனாட ேகா�� கண�கான ெசா���� ஜ�� வழ�க�ப�
எ� ேபர� ��ைள வா�சாக�� … இதா� எ�ேனாட ஒேர ஆைச…
(��பா����� எ���) இ�த ெப� �ைர� ல எ�ேனாட ஜ��
பர�பைரேயாட எ�லா �வர�� இ���…. என�� உ�க ச�ப�த� ெரா�ப
�������…அ�த�� ஒ� �ர��ைனேய இ�ேல….��க�� எ�லா
�வர�ைத�� �தானமா பா����� ஒ� ந�ல ����� வா�க….
க�யாண�ைத ப�� ேப�னாேல �� ���காம இ��த எ� ைபய� �வாக�,
நா� இ�ப இ���ற �ைலைமைய� பா��, க�யாண���� ஒ� வ�யா
ச�ம�����கா�… அவ� மைன�ைய ��மா���ற ெபா��ைப எ���ேட
����டா�… �வாக� உ�க ��� மா��லதான இ��கா�? எ�த ச�ேதக�
ேவ��னா�� ேக��க… அவ� ப�� ெசா��வா�… இ�ெனா���
ெசா��டேற�… க�யாண� ச�ப�த� ப�ட அ��� ெசல�� ஜ��
ஏ�����….. ��க ���ர� ந�ல ��வா எ��� உ�க ெபா�ைண எ�க
ஜ�� ம�மகளா அ����க… நா� ேபா��� வேர�!
(ஜக�நாத� ேபா�றா�…. �டேவ நாகராஜ��)
ேகாபா�: பா���யா ����… ெப�ய ம�ஷ�னா இவ� ெப�ய ம�ஷ�…
இர��ன ���கமா, ெவ�� ஒ�� ��� ெர�டா ெசா����� ேபாறா�
பா�!

�னா��: அவ� ெப�ய ம�ஷராகேவ இ������ ேபாக���….ஏ�
உ�சா�� �ைள�ேல��� இற�� வ�� இ�க ெபா�� ேக�க��?
�சால�: �னா��…. இ�ப� ெதா�ட��ெக�லா� ச�ேதக� ப�டா
எ�ப��மா?
����: அதாேன? �னா��… � உ�ைன மா���க��… இ�ப, நாகராஜ�
�ட ஆேள மா� ந�லப�யா இ��கா�….. அவேனாட ேச��� ���ப�
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நட�� ச�ேதாஷமா இ���ற வ�ைய பா��மா….
�னா��: (க� கல��ய ப�) இத பா��க ���� அ�தா�…. நா� எ�
��ஷைன ந�பறதா இ�ல…. இ�த ���ல நா� இ���ற� உ�க���
ச�கடமா இ����னா, ெசா���க… நா� எ�ேகயாவ� ேபா�டேற�…
����: (ஆ�ர��ட�) அடேட… நா� அ�த அ��த��ல ேபசல �னா��…..
� ந�லப�யா இ��க���ர�தா� எ�க ஆைச… � ஏ� ெவ��ல
ேபாக��… இ� உ� ���மா!
�சால�: �னா��… இ�த ஜ�� வரைன எ�ன ப�ணலா�� ெசா��….
ஜாதக� ெபா��த� ச�யா இ����� ெத��� ேபா��….
�னா��: ஜ��தா� ���ப�ைத ப��ய தகவைல ���ல ேபா��� பா��
ெத�����டா ப�தா�…. அவ�க ஊ��ேக ேபா�, அ�க� ப�க��ல �ர
�சா��க��…. மா��ல இ���ற ஜ��தா� ��ைள �வாக�
அெம��கா�ல எ�ப� இ���றா�� �சா��க��…

நாகராஜ�: (வ�தப�) �னா��….. நா�தா� ஜ�� மா�ைக�ல ப��
வ�ஷ� இ�����ேகேன? �சா��க எ�ன இ���?
�னா��: ேவ��� ஓணா� சா��யா? எ�லா� நா�க �சா�����ேறா�
(உ�ேள ேபா�றா�)
ேகாபா�: பேல… நாகராஜ� ந�லவனா, ெக�டவனா��ர ச�ெப��ேஸாட
�ராமா ேபாற�…. ஒேக… நா� ெவ��யாதான இ��ேக�? ஆ��ரா ப�க�
ேபா� ஜ�� �ஷய�ைத ஒ� �ள� �ள��� வ�தா எ�ன!
/�ைர – ம�ப� �ல��/
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நா�கா� ப�� | கா�� 11

கா�� 11:
(அேத ஹா�….. �ணா ப���� ெகா����க, பர� �ைழ�றா�)
பர�: �ணா…. ஒ� �� ���…. ஐ.� க�ெப��� ேந�ைத�� இ�ட���
ேபா��� வ�ேத�…. அேனகமா செல�� ஆ��ேவ�….. ஆர�ப��ல
��பதா�ர� �பா த�றதா ெசா�����கா�க!
�ணா: (உ�சாக��ட�) க��ரா�� பர�… ��� எ�க?
பர�: ேவைல�� ஆ�ட� வ�த�� ெமாத� ��� உன��தா� �ணா…
இைத பா� (ேப�பைர ����றா�)
�ணா: ைஹ …. ெப�ய க�ெப�…. ந�ல ச�பள� த�வா�க…. பர�…. �
க�டாய� ஜா�� ப���…. இ��தா�� என�� ஒ� ��ன வ��த�
பர�…. இ�ப � ெச��������ற ���ெக� ேவைலைய, ச�பள� க��யா
இ��தா��, � எ�வள� ேந���ேற�� என�� ெத���…
பர�: எ�ன ெச��ற� �ணா…. ஒ�� பா�தா இ�ெனா�� இ��கா�….
இ��தா��, நா� ஒ� ���ெக� ர�க�, அ�பவசா��� இ�ட����ல
ெசா�ேன� �ணா… எ�க க�ெப� ���ெக� ��ல ��க ேச��க��
ெசா���டா�க!
(�னா�� வ��றா�)
பர�: மா�… ந�ல ேச�…. என�� ஒ� ந�ல ேவைல ெகைட�க� ேபா��!
�னா��: (ச�ேதாஷ��ட�) அ�ப�யாடா பர� … � ஒச��யா வ�ேவ��
என�� ெத���…. இ�ேம � எ�த சா�� ேபா��� ெசா�� த���க ��யா�
பர�… ��� �ணா�� ப�க�� ப�க��ல ���றைத பா�தாேல எ�
க���� �����யா இ���டா …. ��க ெர�� ேபைர�� மாைல��
க���மா பா��தா என�� இ��� ����யா இ����!
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பர�: (தய��யப�) மா�… �� ேவைல வர� ேபாற� எ�ேபா�� ��சயமா
ெத�ய�� … அ��க��ற�, வ�ற பண��ல ெகா�ச� ேச��� நா�
�ெட�யாக�� … அ��� ெகா�ச கால� ஆ�ேம மா�?

�னா��: ��யாம ேபசாத பர�…. அ�ய� வ�ற வைர அமாவாைச
கா����கா�… இ�ெப�லா�, ��னாேலேய அ�வா�� ���� ப�ணாம,
கைட� ��ஷ��ல எ��� ெகைட�கா�! ெவ��� ேபாக��னா �ட ஆ�
மாச� ஒ� வ�ஷ� ���ேய �ச�� ப�ற���யா? அத மா��, உ�க
க�யாண�ைத ��சய� ப��டலா�டா… ந��ல, � ேவைல�ல ந�ல
ேஹாதா�ல வ��டலா�… �ணா�� ேம� ப��ைப ����டலா�… இ�ல
ேயா���ற� ந�ல��ேல … இ�த ஜ�� ச�ப�த� ���க வ���ல?
பர�: மா�… நா� �ணாைவ க�யாண� ப����டா��,
இ�ேல�னா�� உற��கார�தாேன? �ணா ஜ�� ���ப��ல ம�மகளா
ேபாற� நம�ெக�லா� ெப�ைமயான �ஷய�தா�! �னா��: (எ��ச�ட�)
அட ேபாடா ைப��ய�காரா… உ�க ெர�� ேப���� ந��ல இ���ற
அ��ேயா�ய� தா� ���ப வா��ைக�� ஒச�� … ஜ�� ச�ப�த��ற�
ஒ�யார� ெகா�ட மா��…. அ����ள, ஈ�� ேப�� இ���ற� ந�லா
ேசா��� பா�தா ெத���!
�ணா: மா�…. என�� �ழ�பமாக�� இ���, பயமா�� இ���!
�னா��: அ�ப நா� ெசா�றப� ேக��க…. ‘நா�க ெர�� ெப��
காத��க ஆர�����ேடா�… வா��ைக��� ஒ�னா ேச�ர���
��மா����ேடா�’� எ�லா� எ�ேர�� ெசா����க! ம�தைத நா�
பா����ேற�!
�ணா: (பத�யப�) ஐேயா மா�,,,, சாதரணமாேவ அ�பா எ�ர ேபச
ேயா��ேப�…. ல�, க�யாண�� ேபச ெநைன�சா, நா�� ��ைர�
ப����…. நா� அ���ேவ�!
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பர�: எ�ேனாட கைத�� அ�ப�� தா� மா�….. ஏ�ெகனேவ எ�
அ�பா���� �ணாேவாட அ�பா���� வ�ஷ� கண�கா ேப�� வா��ைத
இ�ல.. இ�ப, நா� எட�� மட�கா ல�, அ�, இ��� ெசா�ல ஆர���சா
எ�ன நட��ேமா? இ�த ������ள நா� சகஜமா வ�� ேபாக ���ேமா
��யாேதா?
�னா��: எ�ன பச�கேளா ��க…. நா� ஒ�� ேக�கேற� பர�…. ����
அ�தா��, �சால� அ���� ஜ�� ச�ப�த�ைத ெப�சா
ெநைன��ரா…ஆனா ஜ�� �ஷய��ல ஏேதா ��ல�க� இ����� நா�
ச�ேதக� படேற�… அ�ப����தா, �ணாேவாட வா��ைக க�டாய� பாழா�
ேபா��மா இ��யா?
பர�: அ�ய�ேயா … அ�ப� நட�க �ட��டா� மா�…. நா� ஏதாவ� ெச�ய
���மா மா�?
�னா��: ��வ��வ� எ�ன ெசா�����கா�? யா� எ� ெசா�னா��
அ� ச�யா�� ேசா��� பா�� ெத����க��…. ���யமா, அ�த �வாக�
அெம��கா�ல எ�ப� இ��கா�, எ�ப��ப�டவ�� ந�லா �சா��க��!
பர�: ச� மா�… எ�ேனாட ப��சவ�க �ல ேப� இ�ேபா அெம��கா�ல
இ��கா�க… அவ�க �லமா ஏதா��� தகவ� �ைட��றதா�� பா��ேற�
/�ைர – ம�ப� �ல��/
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கா�� 12:
(அேத இட�…. ����, �சால� இ��க, நாகராஜ� ைக�� ெச��ட�
வ��றா�)
நாகராஜ�: ���� அ�தா�…. இ�தா�க, ���க ெச�ைக…. ஜ��தா�
அ�������கா�!
����: (வா��� பா������) எ�ன�பா இ� நாகராஜா… ��
ல�ச���� ெச�! அ��� எ� ேப�ல?
நாகராஜ�: இ�கதா� எ� �தலா� ���றா�! �ணா-�வாக� ��சயதா��த
ெசல��� பண� அ�������றா� அ�தா�! அ��த மாச��ல நா� ந�ல
நா� பா��� எ�� அ�������றா�! உ�க ச�க�ய�ப� ஒ� நா�ல
��சயதா�த�ைத �ரா�டா நட�த� தா� இ�த� பண�…. அ��க� �ற�
பா��க…ஆ��ரா ஜ�� ப�களா�ல எ�ப� ெரா�ப �ம�ைசயா க�யாண�
நட�க� ேபா����! �ணா��� தட�ட� க�யாண� ம��ம�ல,
அவ���� ெபாற�க�ேபாற �ழ�ைத��தா� எ�லா ெசா��� ேசர�
ேபா��!
�சால�: எ�ன�க… இ��� நாம ேயா��சா, ந�மைள ��டா��
அ�க�ப�க��ல ேக� ெச�வா�க!
����: � ெசா�ற�� ச�தா�… எ���� ந�ம ேசா�ய���ட ��சய ேத�ைய
ச� பா����ேவா�

(ேவ�� �ைழ�றா�)
ேவ��: ஹா� ���� அ�தா�… �ணாேவாட ��சயதா��த� ப��தான
ேபச��க? டா� ெசா�னா�…. அ�த ப����� எ�ேனாட �� �� ��ஜா,
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அவ அ�பா, அ�மாேவாட வர��� ஆைச� படறா …. ஒேகவா ?
�சால�: தாராளமா வ�� ���� சா������ ேபாக���… ஆனா,
ெச�வா� ம�ஷா ந�ம க���� ெத�ய மா�ட�கேள!…. வ�� எ�ன
ப�ண� ேபாறா�க?
ேவ��: ஓ�� ேல� … எ�ேனாட வ��கால மாமனா� க� க��� ��ன�
ைம�� … ெச�வா� �ரக��ல �ைக, ��, சா�கைட, ெகா�� க� எ���
�ைடயா�! ந�ம ஊ� ப�� எ�ேனாட �� �� �� அ�பா ��ட
ெசா�னாளா…. அவ� ஒ� ெப�ய ��ன� ஐ�யா ப�� இ�க வர�
ேபாறா�!
����: எ�ன ெச�ய� ேபாறா�? ஏதாவ� ம��� ெகா�டா�� ��ைய
��த� ெச�ய� ேபாறாரா உ� மாமனா�?
ேவ��: ��த� எ�ப� ஆக� ேபா���� ச�த� ேபாடாம ேக��க…. ம���
மாய� எ����ல… ந�ம ஊ� �வ� ஆ�, ��ைப �ள�, ெகா��க�
எ�லா� எ�ேனாட �� �� ���� ெரா�பேவ ����� ேபா��! இ�ப, ெகா��
க�, சா�கைட நா�த� இ�லாம அவளால, ெச�வா�ல ��கேவ
��யைலயா�… ெரா�ப க�ட� படரா!
�சால�: (ெவ���ட�) ச�யான நா�த� ���ச ெபா�ணா இ��காேள! �
எ�ப�டா ெச�வா�ல அ�த� ெபா�ேணாட ���தன� ெச�ய� ேபாேற!
ேவ��: இ�த �ஷய���தா� எ�ேனாட மாமனா� க� க� ஐ�யா வ��!
���ல நா�த�� நாம �ைன��றெத�லா� ெச�வா�ல வாசைனயா
ெத���! அதனால, இ�க நா�த� அ���ற ஐ�ட�கைள நா� கா��ரா��
எ��� கா� ெசல��லாம வா���ேவ�…. அைத எ� மாமனா�
ெச�வா��� ெகா�� ேபா� ெகா�ைள ெகா�ைளயா ச�பா����வா�!
����: நா�த� ���ச ேபம� .. ெகா�ைள�கார ேபம�… ேப�… ேப�
�சால�: எ�ப�ேயா…. அ��� ேவ���� ���ேல�� ேபா����
ெசா��!
ேவ��: ஆமா… நா� யா��� இ�ப ����தா!
����: ெரா�ப ெப�ைம� ப���காேத… இவ ேவ��� ெசா�ன�
உ�ைன�� ேச��� தா�!
(ேவ�� அவைர �ைற��றா�… அ�ேபா� நாகராஜ�� ெச� ேபா�
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ஒ��க, அவ� அைத கா�� ைவ�� ெம�வாக� ேப��றா�)
நாகராஜ�: (ேவ��ைவ த�ேய அைழ��� ேபா�) ஏ�டா ேவ��… ����
அ�தா��� ஏதா��� ��ய� வ���சா? �தாேன வா�� ைவ�ேப?
ேவ��: ஆமா டா� … அைர ம� ��� ஒ� கவ� வ����…. அேதா, ேட��
ேமல வ����ேக� பா�
நாகராஜ�: (ெம�வாக) ந�ல ேவைள … அ�தா� அைத இ���
���கெல (உர�க) அ�தா�… ரா� கால� வ�ற����ள, ெச�ைக �ைஜ
���� ெகா�� ேபா� �ணா க�யாண� ஜா� ஜா�� நட�க ெப�மாைள
ேவ�����க…. அ��…. ��க�� ேபா�க… சா� �ேதா��ர�
ெசா���க
(������ �சால�� உ�ேள ேபா�றா�க�…. நாகராஜ� அவசரமாக
ேமைஜ ����த ��ய� கவைர ����� பா���றா�)
ேவ��: (ஆ�சய���ட�) டா� …. ���� அ�தா��� வ�த கவ�பா! � ஏ�
����ற?
நாகராஜ�: (தாஜா ப��யப�) அ��லடா க�ணா… இ� ஜ��தா�
ஊ�ேல�� வ�����ற ெல�ட� …. ெத���ல எ�������� என��
ேபா� வ����… அ�தா��� தா� ெத��� ெத�யாேத? �…. ஒ��
ெச��ேற� (ேமைச����� ேப�பைர�� ேபனாைவ�� எ���
மடமடெவ�� எ�� கவ�� அைத மா�� ைவ�� ஒ�� ைவ��றா�….
������ �சால�� �ைழ�றா�க�)
நாகராஜ�: ���� அ�தா�… ஜ�� ஊ�ேல�� உ�க��� ெல�ட�
வ����� பா��க!
����: (அைத எ��தப�) ஜ��தா� எ��� ெல�ட� ேபா����கா�?
நாகராஜ�: ஜ��தா� எ�தேல…. அ�த� �ராம�� ப�சாய��
�ெர�ெட�� ராைமயா ேபா�����றா�…. அவ� ேப� கவ� ேமல ெத���ல
எ������!

ேவ��: ஆனா, உ�ள இ���ற� ெத��� ெல�ட� இ�ேல! அ�…
நாகராஜ�: (அவசரமாக இைடம���): ஆமா… அ�த ராைமயா என��
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ேபா� ப�� ெசா�னா�… உ�க��� ெத���ல எ��னா ெத�யாேத…
அதா� இ����ல இ���!
����: (ப���� பா������) நாகராஜா…. அ�த ராைமயா, ஜ��தாைர
ஓேஹா�� �க��� எ�����கா�…. உ�க ெபா�� ஜ�� ம�மகளா
வ�ற ெரா�பேவ ���ய� ெச����க��� ராைமயா எ�����கா�!
நாகராஜ�: அடேட… அ�ப�யா எ������!
ேவ��: (ஆ�ச�ய��ட�) டா� … எ�ன இ�ப� �யா�ச� ������க!
��கதான…
நாகராஜ�: (அவ� வாைய� ெபா��) எ��னைத ராைமயா ேபா�ல
ெசா���டாேர… எ��� ஆ�ச�ய� பட��க�� ேக�கறா�….
�சால�: இ�ேம�� மசமச�� ��கா��க…. ேமல ஆக ேவ��யைத�
பா��க!
(நாகராஜ� ேவ��ைவ த���ெகா�� ெவ�ேய ேபா�றா�)

/�ைர – ம�ப� �ல��/

59

நா�கா� ப�� | கா�� 13

கா�� 13:
(அேத ஹா�…. ����, �சால� இ��க, ெவ������ �னா��
�ைழ�றா�)
����: வா�மா �னா��…. � ேகா���� ேபா� அ��சைன ெச���� வ�த
ேவைள , �ப ேச�யா வ�ர��மா! ஜ��தா� இ�க வ�� ப�ைன�� நா�
ஆ�சா… இ� வைர த�பா எ��� ந�ம கா�ல �ழல…. இ�ப, அ��த மாச�
��சயதா�த�ைத நட���கலா�� ஜ��தா� பண�ைத அ�������றா�
…. அ�த ஊ� ப�சாய�� �ெர�ெட���� ஜ��தாைர அ�ப� தைல�ல
��� வ�� எ�����கா�! ந�ல ேயாக ஜாதக� ந�ம �ணா���� இ�ப
ந�லாேவ ���� ேபா�� �னா��!
�னா��: அ�தா�… �ணா உச��யா வாழ� ேபாறா��ற�ல எ�த
ச�ேதக�� இ�ல…��சய���� இ��� நா� இ��ேக…. அவ��� வர�
ேபா�ற ��ஷ� �ராம� மா�� ஏக ப��� �ரதனா தா� இ��பா�!
�சால�: (ச�ேதாஷ��ட�) பா����களா, பா����களா… ஜ��தா�
��ைள �வாக� உச��யானவ�� �னா��ேய ெசா���டா!
�னா��: நா� அ�ப� ெசா�லேல அ��….��சயதா��த� வைர ெகா��
������ற பகவா�, �ணா��� ேபா��தமானவைன� தா� தா�
க�டைவ�பா�� ெசா�ேற�
(ேக��� ெகா�ேட ேகாபா� �ைழ�றா�)
ேகாபா�: க�யாண� ேப�� கா�ல �ழறேத ����… இ�க ���ரமா ேமள
ச�த� ேக���� ெசா��!
�சால�: ஆமா… அேதாட, ���� சா���� ��க �டற ஏ�ப ச�த��
ேக���!
����: ஏ�டா ேகாபா�… உ�ைன ெகா�ச நாளா காண�ேய?
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ேகாபா�: எ� ெபா�டா��ேயாட �ல� �ஷயமா ஆ��ரா ப�க�
ேபாக���� ெசா�ேனேன ஞாபக���யா? ேபானவ�, அ���ேய
ஜ��தா� ப�களாைவ�� ேபா� எ��� பா���� வ�ேத�!
�சால�: அதான பா�ேத�…. ஏதாவ� �ைட��மா�� �ள�� பா�காம
�ட மா���கேள!
ேகாபா�: � , � …. ெநஜமாேவ வ�����ற ச�ப�த� ெரா�ப ெப�ய
எட�தா� ����…..ஜ�� ப�களா, ேதா�� ெதாற� இைதெய�லா� பா��
�ர������ ேபா��ேட� … ஜ��தா� நட��ற �ய� எ�ேட� க�ெப�
உ�பட அ��� ெசா��� இ�ேம உ� ெபா����� தா�டா! அ�க
என�� ராேஜாபசார�தா� ேபா! தட�ட� ����, த��ல த�சைண��
அச���டா� ஜ��தா�!
����: (கட� ேநா�ைட எ��த ப�) த�சைண�� வா���யா!… எ�வள�
பண� ���தா� ெசா��…. ேநா�ல எ����ேற�… எ� ெபா���� வர
இ��த�ல க��யா�����ல ?
ேகாபா�: தாராளமா எ���க! ெமா�த கடைன�� ‘ஜ��தா� ச�ப��
வ�றா�… பரா�.. பரா�’� �ர� ெகா�����ேட அைட��டேற�!
�னா��: (ேகாப��ட�) ஏ� ேகாபா� சா�… ெபா�� ��� சா�பா
அ�வள� �ர� ேபா��கேள… ��க� ���க சா���� வ��
�����க..அ�க�ப�க��ல �சா��க��� ேதாண�யா?

ேகாபா�: எ�ன�மா… இ�த ேகா� ேகாபாைல இ�ப�� ேக���ேட?
எதா��� ��சா �ஷய� �ைட��தா�� �ழா� �ழா� பா�ேதேன!
ஆனா, அ� ஒ� ���ராம�… இ���ற ெகா�ச� ேப�� ப��ப�ேவ
இ�லாத ெத��� ேபசற ஆசா��க… ப�சாய�� �ெர�ெட��டா இ���ற
ராைமயா எ�ேனாட ஏேதா ேபச��� �ைர ப�ணா�… அ�த ஆசா����
ெத���தா� ெத���! கைட�யா த�� த�மா� ந�ம �லாச�ைத ேக�ட
மா�� இ�����… எ�� ������ வ�ேத�…
����: அ�த ராைமயா ��ேட���� என�� ெல�ட� வ�தா��டா…
ஜ��தாைர� ப�� ஆஹா ஓேஹா�� எ������றா�
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ேகாபா�: ேக������யா�மா �னா��… இ�ேம எ�ன �சா���ற�?
ச�ப�த�ைத ������பா ����….ஆமா… நா� மா���ைள �வாகைர�
உடேன பா�� ைக ���க�ேம!
�சால�: (அ���� ெகா��) ஆமா… மா���ைள மா��ல
இ���ரா��� ேப�… இ�க இ���ற நா�கேள அவைர� பா��� ெர��
வா��ைத ேபச ��யைல…. யாேரா ‘வா�மா ��ன�’�� ���டற மா��
��� ெவ�ேய ேபாறா�, ��� ேமல ேபா�டறா�!
����: �����க� �சால�…. மா���ைள த�ேனாட ��னைச பா��பாரா,
ந�ேமாட ேப���� ��பாரா ?
(�வாக�, நாகராஜ�ட� �ைழ�றா�)
�வாக�: ஹேலா….
����: (ப��ட�) வா�க மா���ைள… உ�கா��க
�வாக�: இ��க���…. நா� இ�த ��� மா��ல �� வ�� 21 நா�
ஆ��… ெமாத� நா� எ�ைன� பா���க… அ��ற�, இ�பதா� நா�
வ����ேக�….. … ஏ�னா… ேபச என�� ெகா�ச� �ஷய� இ���….�….
பர�ைத�� வர� ெசா�ேன�… எ�… வ�தா��! (பர� உ�ேள �ைழ�றா� )
பர�: ஹேலா �வாக� சா�… வர� ெசா���கேள?
�வாக�: ஆமா …. எ�ைன �வாக�� ����டா ேபா�� பர�…. ஒேக?
எ�ேனாட அ�பா ஜ��தா� ஜக�னாத� ேபா� ப��, என���
�ணா���� இ��� 15 நா�ல க�யாண ��சய� நட�க� ேபா����
ெசா�னா�… நா� ஏ�ெகனேவ, அ�பா ��சய� ப�ற ெபா�ைண
க����றதா அவ� ��ட ஒ��������ேக�!
நாகராஜ�: ���� அ�தா�…. ��ன ஜ��தா� ேத�கா ஒட�ச மா��,
�ணாைவ க�யாண� ெச���க தன�� ச�மத�� ப���� ெசா���டா�
பா��க!
����: ெரா�ப ச�ேதாஷ� மா���ைள!
�வாக�: இ��தா�� ஒ� �ஷய�ைத நா� ேயா��ேச�.. அைத� ப��
���யமா ேபச வ����ேக�…. நா� இ�க த�க வ�த�, ெகா�ச நா�ல
எ� அ�பா க�யாண ச�ப�த� ேபச வ�த�, இ��� 15 நா�ல ��சய�
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நட�க இ���ற�… இதனால. உ�க ���ல யா��காவ� ஏதாவ� �ழ�ப�
வ����க வா��� இ���… இ��யா?
ேகாபா�: அதாவ�, உ�கைள மா���ைளயா ஏ���க இ�க யாேரா தய�க�
கா��றா�க�� �ைன����களா!

�வாக�:: ஆமா… அ�ப��தா� என��� ேதா��!
����: மா���ைள… உ�கேளாட� ெப�ய ச�ப�த�… இைத நா�க
எ��பா��கேவ��ல… உ�கைள�� ��ேன ��ேன பழ�க���யா …
அதா� ஆளா��� ெகா�ச� �ர�� ேபா�, இ�ப எ�லா� ச�யா����….
�னா��: அ�தா�… எ��� �� மைற�க��…. நா� ெவ��பைடயாேவ
ெசா�ேற� த��…. உ�க ச�ப�த� ம��� வராம இ�����தா,
�ணா���� பர����� தா� நா�க க�யாண� ேப� ������ேபா�!
ஏ�னா ��ன வய�ேல�� பர� எ�க �ழ�ல வள��தவ�… வர� ேபாற
மா���ைள எ�ப� இ��பாேரா, �ர �சா��க�ேம��ற பயேம இ�ேல!
நாகராஜ�: ��ன ஜ��தா�…. �னா�� ெசா�ற� வா�தவ� தா�… அேத
சமய�, ஒ�ைன ெத�வா ெசா��டேற�….பர�-�ணா ந��ல காத�
கச�சா�� எ��ேம இ�ேல… உ�ைமைய ெசா�ேல�பா பர�?
பர�: ஆமா அ���…. ��க ெசா�ன� ச�
நாகராஜ�: பா���களா… ����� �� இ� ெப�தவ�க ��சய� ப�ற
ச�ப�த�… அ�த��, பத�, ச�க�யமான வா��ைக.. இைதெய�லா� வ��
�ணாைவ� ெப�தவ�க, ��கதா� மா���ைள�� ��மான�
ெச���டா�க… 15 நா�ல ��சயதா��த��� வ�தா�� … இ�ப, பர� ஒ�
ெப�ய ேவைல�ல ேசர� ேபாறா�… ��ய ���ர� இவ��� ந�ல வரனா
நா� ����� தேர�! இதனால, யா���� மன� தா�க� வர சா�ேஸ
இ�ேல�ேன�!
�வாக�: ��க ஆ�ர� சமாதான� ெசா�னா��, என�� ஒ� ��ன ெந�ட�
இ���… (�னா��ைய ைக கா��) இவ�க பர�ைத ��ன
�ழ�ைத�ேல��ேத ெத���� ெசா�னா�க … அதாவ� எ�ைன� ப��
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உ�க யா���� ��சா ெத�யைல!
����: மா���ைள… �னா�� அ�த அ��த��ல ெசா�லேல…. ��க த�பா
எ����கா��க
�வாக�: க�டாய� நா� த�பா எ����கல…. ஆனா, இைத நா�
ஒ� ேபா��யா எ����கேற�! நா� ��ன� ஆ� … ேபா����லாத
��ன� எ����ல…. அ����லாம, அ��பைட�ல நா� ���ெக�
ஆசா�… பர����� ���ெக� அ�பவ� இ���…

ெவ��,

ேதா��ெய�லா� எ��பாராம ���ெக�ல வ��… ந�ம வா��ைக��
���ெக� மா��தா�
ேகாபா�: மா���ைள… இைதெய�லா� எ��� ெசா���க… ��க தா�
ெஜ���ற அள��� வ�����கேள!
�வாக�: ஆமா…. ��ட�த�ட… இ��தா��, ஒ� பரபர�ேபாட ெஜ��சா அ�
என�� ெரா�ப �����! ���ெக��ல கைட� ப�� இ��ேக… அேதாட
ம�ைமேய த�…. யா� ெஜ��பா, யா� ேதா�பா�கற� கைட� ப��
��மா����! ��சயதா��த���� 15 நா� இ��ேக, இ�தா� கைட� ப��!…
இைத �ச� ேபாற� பர�…. ஆட� ேபாற� நா�! … யா� ெஜ���ரா�க��
பா���டலா�…. இ� ஜா�யான ேபா��யாேவ எ����கலா�… ஆ� த
ெப�� பர�! (ைக ������� ேவகமாக ேபா�றா� �வாக�)
நாகராஜ�: ���� அ�தா�…. மா���ைளயா வ�ய வ��, க�யாண
�ஷய��ல ேபா���� தயா�� சவா� �டறா�! இ�ேல�ேத ெத�யைலயா,
அவ� ெசா�க த�க��?
�னா��: த�கமா இ��தா�� ேலாக��ல க�ைண ������ வா�க
மா�டா�க! உர�� பா��தா� வா��வா�க!
பர�: ���� மாமா… �ணா ஜ��தா� ��� ம�மகளா� ேபாற�தா�
உச��…. ேபா�� எ��� ேவணா�… �ைளயா����� �ட நா�
உ�க��� எ�த த�மச�கட�ைத�� ���க நா� ���பல மாமா
�சால�: எ�டா பர�… ெந����னா வா� ெவ���மா எ�ன?
மா���ைள எ�ன ெசா�னாேரா அைத ெச�….
�ணா: ஆமா� பர�…. அ���ட� உ� ப�க� இ��தா�� இ����…. �யா
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நானா�� ஒ� ைக பா���!
பர�: அ�ப���ற? ஒேக!
�ைர – ம�ப� �ல��
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ஐ�தா� ப�� | கா�� 14

கா�� 14:
(அேத இட�…. ����, �சால�, �ணா,�னா��, ேகாபா� ஆ�ேயா�)
�ணா: (�னா�� ைக����த �டைவைய� பா��தப�) ைஹ …..ப���
�டைவ! �ைச�� கல�� ��பரா இ��ேக!
நா� இ�பேவ க��� பா�க�ேம…. ���!
�னா��: அ����ள அவசர�ைத� பா�! இ��� ப�� நா�
ெபா��க�� �ணா! ��சயதா��த� த��ல இைத ைவ�� ஐய� ம��ர� ஓ�
ெகா��த ��னா�தா� க���க��!
�சால�: அ�மா�… க�யாண� ேப�ைச எ��தாேல ேவணா�
ேவணா��� த��� க��ச ந�ம ெபா���� க�யாண கைள ெவ�
ேஜாரா வ����ேச!
����: �ணா… இ�த �டைவைய �ட உச��யான �ஷய� இ���… ��சய�
�டைவ வா��ற� ெப�தவ�கேளாட கடைம… ஆனா, உ� ேப�ல எ�வள�
பாச� வ����தா, ெகா�ச� ெகா�சமா ���ல ேபா�� வ����த பண��ல,
உன�காக இ�த ெர�� வட� ெச�ைன வா�����பா �னா��!
�ணா: (ெச�ைன வா��� பா��� ���, க� கல��யப�) அச�����க
�னா��ய�மா … இ�த ெச��ல, த�க�ேதாட ஒ�ைய �ட, உ�க அ��தா�
ேஜாரா ெஜா����!
�சால�: ச�யா ெசா�ென�மா �ணா… இ�வள� �ர�ைதேயாட ��சய
ஏ�பா�கைள கவ��கறா �னா��… ஜ�� ச�ப�த� ந�ல�தா��ற
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����� வ���டா�� ெத�யற�… என�� ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ���!
�னா��: ெகா�ச� ெபா��க அ��…. இ��� 10 நா�ல ��சயமா
��சயதா��த� நட���… அேத சமய� ேபா���� இ���…. அ�ல
ெஜ���றவ�தா� மா���ைள!
ேகாபா�: இைத… இைத…. இைததா� நா� எ��பா��ேத�! ஏ�மா
�னா��…. ���ெக� �ைட�ல �ணா வா��ைக� ேபா�� நட�தறதா
��மா��சா��…. அ�பய�தான ��ைவ ெசா�ல��? ெர�� ப�க��
ேசராத ஆ�தா� அ�பயரா இ��க��… அ�ப�� பா�தா, நா� தா�
அ�பய�!
(அைத� ேக�ட ப� பர� வ��றா�)
பர�: ேகாபா� சா�… உ�கைள ��கேள அ�பயரா செல��
ப������களா ! வா����க�
�சால�: ஆைல��லாத ஊ��� இ��ைப � ச�கைர!
����: அட… ேகாபா� தா� ெபா�� ேபாகாம த���றாேன… இ�ப�
உ��ப�யா ஏதாவ� ெச�ய��ேம!
பர�: நா� ேபாட� ேபாற� கைட�� ப�� ேகாபா� சா�…. வா��ைக�
ேபா��ேயாட ��ைஸ ந�லா ெத������ ச�யான ��ைவ எ��க!
ேகாபா�: அ��ெக�ன…. ேபா��ேயாட ���ைறைய இ�பேவ
��மா���டலா�! ஒ��…���ெக��ல �� �ட�� … வா��ைக�ல
பண�, பத�, அ�த���� �� �ட��… இ�ல எ� ச���ேல�னா��
உ�ேனாட கைட�� ப�தால �வாகைர ��� ேபா�� ப��டலா�!
�சால�: அ�� ���…. இ�த ���தா� ஜ�� மா���ைள��
அேமாகமா இ��ேக!
����: அதாேன… அ�த ��ரா� பா���டாலதான ��ன ஜ��தா�
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ெஜ���ற��� ெரா�ப �ேளாசா வ����கா�!
�னா��: அ� ெத��ச கைத… ஏதாவ� காரண�தால, கைட�� ப�ைத ச�யா
ஆட ��யாம, ேக�� ���கலாேம!
ேகாபா�: ஆமா�ல? . க� பா�ைவ ச���லாம, இ�ல, ேவற ஏேதா
ெட�ஷ�ல கவன� இ��தா அ�� ஆ�க வ� இ���!
�ணா: ேநா ேநா… �வாக��� அ�ப�ெய�லா� �ைற இ���றதா
ெத�யைல!
�னா��: ஏ� … இ�ப� இ��கலா��ல? க� காணாத ேதச��ல இ���ற
ைபய�… ெபா�� �ஷய��ல அ�ப� இ�ப� இ��க வா��� இ��ேக?
பர�: �னா�� மா�… இ�த �ஷய��ேல�� �வாக� பா�! அெம��கா�ல
இ���ற எ� �ர�ைட �சா��க ெசா�ேன�…. ெகா�ச ேநர� ���
அவ� ேபா�ல வ�தா�…. �வாக��� இ���ற� ஒேர ஒ� �ர��…
ஆ�பைள �ர��! அ�த �ர�� �ட தா� �ளா�ல த�����கறா�…
அவ�க ெர�� ேப��தா� ஒ�னா ெவ�ேய ேபாவா�க! ஆ��ல ெரா�ப
����டா தா� எ�லா���ேட�� பழ�வாரா�!
�சால�: �னா��…. உன�ேக ெத���… ஜ�� ��ைள ெபா�பைள�க
ப�க� �ட ���� பா��ற� இ�ேல!
ேகாபா�: இ��� த��தா�ேன�….��டா இ���றவ�க ��ட ப�தபாச�
இ��கா�! �ணா எ�ப� �வாகேராட ���தன� நட��வா?
(ேவ�� உ�ேள �ைழ�றா�)
ேவ��: ேகாபா� சா� ெசா�ற� கெர��…. நா�� �� �� ���� ல� ப�ண
ஆர���ச�ேல�� எ�களால த�யாேவ இ��க க�டமா இ���… �� ��
வ�� நா� வா��ைத ேப�, ஒ��தைர ஒ��த� ஆைச �ர பா��த� �ற�தா�
எ�க��� மன� ��ம�யா இ���! இ�த �வாக� எ�னடா�னா, �ணா
ப�க� ����ேய பா�க மா�ேட��றா�…. ��சய�� ஆனா �ற�� இ�ப�யா
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ஒ��த� மர� க�ைட மா�� இ��பா�?
�னா��: அ�பாடா … எ�ேனாட ைபய� இ�ப�தா� உ��ப�யா
ேப����கா�!
ேகாபா�: �னா��ய�மா…. �வாகேராட ��ென� எ�ன��
க�����ச� நா�… கைட�� ப��ல அ���� ���க� ேபாற� இ�த
அ�பய�! அ��ற� பா� எ� ����ைய! அ��த ஐ�எ� ேபா���� எ�ைன
ேகா�� கண��ல ஏல��ல எ��பா�க!
பர�: ஐேயா ேகாபா� மாமா…. ���ெக� �ைளயா�றவ�கைள தா�
ஏல��ல எ��பா�க….அ�பயைர இ�ேல!
(�வாக� ��கல��ட� ��ன� �ழ�ைத மா�� �����ெகா�� பா�ய ப�
வ��றா�)
ஹா��….இ�� �த� ஹா�� … ஹா� எவ�ப�…. நா� இ�ப ெரா�ப
ச�ேதாஷமா இ��ேக�….. இ�தா�க சா�ேல�.. (கவைர ����றா�)…..
�ணா உன�� ெர�� … � க�யாண� ெப�ணா�ேச! �னா�� மா�, பர�,
ேகாபா� சா� … எ������க… ஜா�யாசா����க! ேவ��… உன��
சா�ேல� ெகைடயா�…. (இைடெவ� ���) இ�தா �� �வா….எ�ஜா�!
ேகாபா�: இ��� நாளா க�க��� நா�க பா�த ��ன ஜ�� . இ�ப ஜா�
ஜ�னா மா�ன காரண� எ�னேவா!
�வாக�: ச�யான ேக��… என���ள ���������த அ�ைப
ெவ��ப��த இ�ப ேநர� வ�தா��! ேகாபா� சா�… ஒ� மாசமா எ�ைன
������த எ�ேனாட �� ேதாழ� அெம��கா�ேல�� ெச�ைன��
வ�றா�….. இ�த இ�வ� நாளா ட� அ��������த நா�, எ�லா�ைத��
ேச�� வ�� எ� �ெர�ேடாட ேபச� ேபாேற�… அத ெநைன�சாேல
வான��ேல ெரா�ப உயர பற��ற மா�� இ���! ���தவ� ��னா�
ேபச�� ேவ��ேமா�� யாேரா ெசா�ன�க… ஆனா நா�க ேப�ேவா�!
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�னா��: எ�ன�க த�� இ�… ��ஷ� ெபா�சா� ெரா�ப காலமா ����
ம�ப� ��னாதா� அ�ப� ெசா��வா�க?
�வாக�: எ�லா����� அ�� தாேன அ��பைட…. இ�த இ�வ� நா�ல
அைத ஒேரய�யா �� ப���ேடேன? அேதா…. கா� ச�த� ேக���…
உ�ள வ���டா� ! (��ேரா ேதா�ற�ைடய ஒ�வ� அவசரமாக உ�ேள
�ைழ�றா�)…. மா�… எ� ஆ��� ேதாழா! வாடா…. வாடா…. (இ�வ��
க�� அைண���ெகா��ரா�க�)
மா�: (உைட�த த���) ேட� �வா … � ஏ�டா ஏ�ேபா�� வரேல ?
�வாக�: மா�… ஏ�ேபா��ல நா� வ�தா, இ��� க�� ���� டா��
ஆ�னா, ேபா�ேடா எ��பா�க.. ேப�ப�ல ேபா�� அ��க� ப��வா�க…
அைர ம� தாேனடா… இேதா எ�ேர ����ேய மா� (ம�ப� க���
ெகா��றா�க�)
ேகாபா�: எ�ன�! இவ� ��ேரா மா�� இ���றா�… ஆனா த�� �மாரா
ேபசறா�! த�� �ேரா���க��� சவா� ��வா� ேபால!
மா�: ஆமா அ���… நா� ��ேரா… �ய� ேப� ேமா�… எ�ேனாட �ய�
�வா �ட �ேளாசா ேபச�� பழக��… அதா� த�� க�� ��ேட� …
மா��� த�� ேப� மா�� ��ேட�
�சால�: �ர� �ட ெர�� ெப�� ஒேர மா�� ேபா�����ரா�கேள!
மா�: ஆமா ஆ��… �ர� � எ�லா� ேஜா�யாதா� வா��ேவா� ..
ஒேர கல�ல ேபா�ேவா�….
�வாக�: ேட� மா�…எ���டா நா� இ�லாம இ��� நா� த��ேன!
ச�யான ேபா� அ������ேம? எ� ேவ… (பா��றா�, அவ� ைககைள�
ேகா�தப�) உ�ைன நா� ச���ேத�…. � ஆ�ர��� ஒ�வ�…
மா�: ஆமா�டா ��…. ஒ�ன காணாத க��� க���ல…. உ�ைன
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எ�னாத ெந��� ெந���ல…
ேவ��: (பா��றா�) ��ப�….. இ� ��ப�…. ஆமா… நா� எ�ேனாட ��
�� ��ேயாட இ��� ஏதா��� பாட�ேம?
ேகாபா�: பாேட� இ�ப�… � எ�ேக…. நா� இ�ேக… இ�லா��,
மைற����� பா���� ம�ம� எ�ன.
����: ேகாபா�… � இ��� பா�… க��ல ேபா�டா�� ேபா�ேட�…
காெம� �சா ஆ��ேட�!
�வாக�: மா�… � �ேர� டா… உ� ேவைலெய�லா� �����
அெம��கா�ேல�� எ� ��சயதா��த���� வ���ேட பா���யா!
மா�: இ�’� ஒேக �வா…. ெமாத�ல, ஜ�� வா���� உன�� ��ைள
ெப�� ெகா��க� ேபாற ெபா�� யா� ெசா��!
�வாக�: இேதா ���றா பா�…. �ணா!
மா�: ஹா�… �ணா… எ� �ெர�� �வா ��� பா� …. ைந� ���க
ேஜா� ெசா��வா�… நா� அ���ேய மய���ேவ�!
�சால�: (ெம�வாக) பா���யா� �ணா…. இ�த �வாக� த��ைய ேபா�
����� ெசா�லலாமா!
�வாக�: ஒேக �ணா… ேட� மா�… இ�ேம�� நாம ஏ� ைட� ேவ��
ப���? ���ச நாம இ�ப ேச����ேடா�… இ���� �� ேட நம��
ெகா�டா�ட�… வா, மா� ���� ேபாகலா�…. ெமாத�ல ந�லா �� …
உன�காக �ெபஷ� ஐ�ட�க சைம�� வ����ேக�… அச�� ேபா��ேவ!
ேகாபா�: (ச�� ெகா��யப�) ��ன ஜ��தா�… உ�க ைக ப��வ�ைத
நா�� வ�� சா���� பா���ேறேன?
�வாக�: சா� ேகாபா� சா�…. எ�கைள யா�� ��ட�� ெச�ய��டா�…
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வாடா மா� ேபாகலா� (இ�வ�� ேபா�றா�க�)
����: பா���யா �னா��… மா���ைள �வாக� �ெர���காக உ�ைரேய
����றா�… க�யாண� ஆ��டா, �ணாைவ தல ேமல ���
ெகா�டா�வா���ர�ல ஒ� ச�ேதக�� இ�ேல!
ேகாபா�: � ெசாலற� ச�டா ����…. இ�ேம, எ�த �� ப��� ��ன
ஜ���� அ��� ���க வ� இ�ேல�ேன�! ேபசாம, அவ�தா�
மா���ைள�� உ��யா ��ேள� ெச���� ேபா��ைய ����டலா�…
ஏ� … ��சய� ���ச ைகேயாட க�யாண� ப����ைகைய அ�ச��க
����டலா�!
�ணா: ஏ�டா ேவ��… உ� க�யாண���� ப����ைகைய எ�ப�
���� ெச�ய� ேபாேற?
ேவ��: (ஒ� �ைற ெச��� ெகா��) ேவ�� ெவ�� �� �� ����
இ����ல ேபா�ேவ�… �� ப�க� த��ல, உட��� நாகராஜ�� �ம�த
���ர� ���� தவ� �த�வ� ேவ������, �ரா�ப� க� க�� �ம�த
���� ெச�வா� ��கா� �� �� ��ஜா���� … இ�ப� ஆர����
ேபா�ேவ�!
பர�: அ� ச� ேவ��…. ெபா�� ����கார�க எ�ப� ப����ைக
ேபா�வா�க�� நா�க ெத����க ேவணாமா? ெமாத�ல நாம ெச�வா�
பாைஷைய எ�ப� ப���ற� ெசா��!
ேவ��: எ�க�பா எ��� இ���றா�? ெச�வா� பாைஷைய த��ல எ��
ப��க �� �� ��ட க���க ெசா��ேவ�… அ�ைன�� எ�க அ�பா
தாேன ெத���ல ராைமயா எ��ன ெல�டைர இ����ல எ�� மா��
வ�சா�!
����: (ேகாப��ட�) எ�ன�? என�� ராைமயா எ��ன ெத���
ெல�டைர நாகராஜ� இ����ல எ�� மா�� வ�சானா?
�னா��: பா����களா… பல நா� ��ட� ஒ� நா� அக�ப�வா�… எ�
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��ஷ� அைத மா�� ைவ�க ேவ��ய அவ�ய� எ�ன? அேட� ேவ��…
��ய�ல வ�த அ�த ெத��� ெல�ட� எ�க?
ேவ��: அைத தா� டா� த� பா�ெக�ல வ����டாேர!
பர�: ���� மாமா… இ�ல ஏேதா �ள�ப� இ���!
�னா��: இைத �ட� �டா�…. வ�த ெத��� ெல�டைர தாேன எ�
��ஷ� மைற���டா�…. அைத எ��ன ராைமயா ஜ�� �ராம��ல
இ���றாேர ! பர�… � ஒ�� ெச�… உடன�யா � அ�க ேபா� ராைமயா
��ட அவ� எ�னதா� எ��னா�� �சா�!
பர�: இேதா �ள�பேற� மா�.. என�� ஒ� ெத��� �ெர�� இ��கா�..
அவைன�� ������ ேபாேற�!
�ைர – ம�ப� �ல��
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ஐ�தா� ப�� | கா�� 15

கா�� 15:
(அேத ஹா�…����, �சால�, �னா��, ேகாபா�, �ணா ஆ�ேயா �
இ��க, பர� �ைழ�றா�)
����: வாடா பர� … ேபான கா�ய� எ�ன ஆ��?
பர�: (தய��யப�) மாமா…. எ��� ஆர����ற��� ெத�யல…
�சால�: (பத�யப�): பர�… எ�வா���தா�� ெசா��… ���சா
��சயமா�ேச? அ�க�ப�க� எ�லா���� ெசா��யா�ேசடா
..
பர�: மாமா, மா�… பத�ட�படா��க… நா� ெத�����டைத �வரமா
ெசா�ேற�… ஒ�� ம��� உ��… ��ன ஜ���� ேந�ைடயா ெதாட��
இ�ல… ெமாத�ல, ஒ� வா��ைத�ல ெசா�ேற�… அவேராட அ�பா
ஜ��தா� ஜக�நாத� ஒ� ெகாைல ேக�ல ச�ப�த� ப����கா�!
ேகாபா�: அ�ய�ேயா.. இ� எ�ப� என�� ெத�யாம� ேபா��?
பர�: உ��� ப�சாய�� �ெர�ெட�� ராைமயா இ�த தகவைல� தா�
��க ேபா���த�ேபா ெசா�ல வ����கா�… ��க ���த இ�த
�லாச���� ெத���ல எ��ன ெல�ட�ல, “ஜ��தா� ஒ� ெகாைல ேக�ல
மா�� இ���ற� உ�க��� ெத�யா��� ெநைன��ேற�… எ����
அைத� ப�� �ர �சா��� அ��றமா உ�க ெபா�ைண அவ� ��ைள��
����றைத� ப�� ேயா��க�”� அவ� எ�����தாரா�!
����: கவ����ள இ��த இ���� ெல�ட�ல அைத� ப�� ஒ� வ� �ட

74

இ��ேய? (ேமைஜ ����� எ���) ஆமா… ஒ� வ� �ட இ��ேய?
�னா��: எ�ப� இ���� அ�தா�… உ�க��� �ஷய� ெத�ய�
�டா��� தாேன, வ�த ெத��� ெல�டைர எ��� மைற��, இைத எ��
வ�சா� எ� ����கார�!
����: (ேகாப��ட�) படவா ரா�க�… ந���ைக �ேராக� ெச���டாேன
நாகராஜ�…. அவ� வர���… உ�� இ�ைல�� ப��டேற�!
�சால�: ஏ�க.. இ�ப அ�வா ���ய�…. பர�… எ�ன �ஷய��
ெசா�ேல�… என�� வய�ைத கல�கர��பா?
பர�: ஜ��தா� ச�சார�, �வாக� ெபாற�த ஒ� வ�ஷ��ேலேய
ெச���டா�க… ஜ��தா� ஜக�நாத� ேவற க�யாண� ெச���கைல….
�சால�: இைத அவ�க அ����ச தகவ�ல ெசா�����ேக?
பர�: ெசா�ல மைற�சைத நா� ெசா�ேற� மா�…. அ�த �ழ�ைத
�வாகைர ��� ேவைல�கா� தா� வள��தா… ஜ��தா� எ�ேநர�� ஜ��
�ஷய�க�ல ������ததால, �ழ�ைத ேப�ல அ�கைறேய ெச��தல…
ேவைல�கா�ேயாட நா� வய�� ைபய�தா� �ழ�ைத �வாகைர எ�ேநர��
��� வ�� �ைளயா�வா�… ப�� ப��ர�� வ�ஷமா இ� ெதாட���,
அ�த ெர�� பச�க���� ஒ� அ��ேயா��ய� உ�வா��… �வாக�
அ�த ேவைல�கா� மகேனாட தா� எ�ேநர�� இ��பா� , அவ� �ட
சா���வா�, ப��பா� … இ�த ���ைல ��க� ஜ��தா��� ெம�வா
தா� �����… ெமாத�ல, �ழ�ைத �வாகைர அ�த� ைபய�ட����
���க, அ�த ேவைல�கா�ைய ஜ�� ேவைல�ேல�� ����� பா��தா�….
அ�ப��� �வாக� ேவைல�கா� �� ேத� அ�த� ைபயேனாட பழக
ஆர���சா�…. ஜ��தா� எ�வள� ெசா���� அவ� ேக�கைல…
ேகாப��ல, ஜ��தா� , ��ைச�ல ��� �����த ேவைல�கா� ��ைளைய,
ெந��� வ�� ெகா��� சாக����டா�! சைமய� ெந��பால அ�த ைபய�
ெச�தா�� வத��ைய ெகள��னா� . இ��தா��, அ�த ேவைல�கா�
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�டல… ஊ� ப�சாய�� �ைணேயாட ேபா�� ேக� ப�வா��… ���
ேப�ப�ல�� ஜ��தா� தா� இ�த ெகாைல�� காரண�� எ��னா�க!
இ��தா��, த�ேனாட பண பல�, ஆ� பல�ைத வ��. ேக� ெவ�ேய
வராம ��க வ���டா� ஜ��தா� … எ�ைன�காவ� ஒ� நா� உ�ைம
ெவ�ேய வ��� ந��� �����கா�க அ�த ேவைல�கா���, ப�சாய��
�ெர�ெட�� ராைமயா��!
�னா��: பா���களா அ�தா�… எ� ����கார� ச�ப�த�ப�ட
�ஷய�னா ெரா�ப கவனமா இ��க��� நா� ெசா�ேனனா இ��யா?
ேகாபா�: ஏ�பா பர�… �வாக��� ெத��சா இ� நட����?
பர�: இ�ல.. ��னா�ேய ஜ��தா� சாம���யமா ேம� ப�����
ெசா��, �வாகைர ைஹதராபா�ல ஒ� ெப�ய ��ல ேச���, ஹா�ட�ல
த�க வ���டா�… �வாக�� ப���ல கவன� ெச���, அெம��கா ேபாறைத
தன ���ேகாளா வ����டா�… அ�ப��ற பாச� அவ��� எ�ப�ேம
இ�ேல… அ���லாம, இ�த ெகாைல �ஷய�� அவ��� ெத�����க
வா��� இ���… அதனாலதாேனா எ�னேமா, ஜ��தா� ��ட அவ�
அ�கமா ேபசற� இ�ல… ஜ�� ப�களா��� எ�பவா��� ேபா� உடேன
���� ��வா�! ெகாைல ெச�ய� ப�ட அ�த ேவைல�கா� ைபயேனாட
ேபைர� ேக�டா ஆ�ச�ய� ப���க… மா�!
எ�ேலா��: (ஆ�ச�ய��ட�) மா�யா!
ேகாபா�: அெத�ப��பா பர�! �வாக� �ட மா��ல இ��க ��ேரா
�ெர�� ேப�� மா�!
பர�: காரண�, �வாக� ெச���ேபான ேவைல�கா� ��ைள மா�ேயாட
�ைனவாேவ இ�����கா�…. (ைக����த ப����ைகைய
கா����றா�) இ�க பா��க.. ஒ� ெத��� ப����ைக�ல ெகாைல
நட�த��ற� வ�த ேவைல�கா� ��ைள மா�ேயாட ேபா�ேடா… க��பா,
�வாகேராட �ெர�� சாய�ல இ��கா�! நா� �ைன��ேற�…
அெம��கா ேபான �வாக� ��ேரா ேமா�ைய� பா�த�� உ� மன�ல இ��த
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மா�ேயாட ஞாபக� வ�����… அதனால தா� ெர�� ேப�� �ேளா�
�ெர�� ஆ��டா�க… �வாக�, ேமா� ேபைர மா��� மா�� வ�ச��
அதனால தா�!
ேகாபா�: ����… இ� எ�னடா க�ட கால�… ஜ�� ச�ப�த�
ெகாைலகார ச�ப�தமா ஆ���ேச? ஆனா��, �வாக� த�� ேப�ல
அ�தாப� பட�தா�டா ேதா��… � எ�ன ப�ண� ேபாற? ���சா
��சயமா�ேச?
�ணா: அ�மா… என�� ெரா�ப பயமா இ���.. ��ன ஜ��தாேராட
அெம��கா�ல ���தன� நட�த��� யா�ேம ெசா�லேல… ஜ����
நா� ஒ� வா�ைச ெப�� தர��� தா� எ�ேலா�� ேபசறா�க! அ�ப,
நா� வா�நா� �ரா அ�த ெகாைலகார மாமனா��� சைம�� ேபா��
ஜ�� ப�களா�ல கால� த�ள�மா?
�னா��: பா����களா அ�தா�.. ந�ம �ணா, க�யாண���� ���ேய
க� கல��றா… இ�ப�� ப�ட ச�ப�த� ேதைவதானா?
�சால�: இத பா��க…. �ணா ேக���� நாம உடேன ப��
ெத����க��…. அ�த மா���ைள ைபயைன உடேன மா��ேல��
வரவைழ��, க�யாண� ஆன ைகேயாட ��க �ணாைவ அெம��கா���
அைழ������ ேபா� ���தன� ெச�ய��� ���� ெசா���ேவா�…
�ழ�ைத ெபாற�தா��, அ� அ�பா அ�மாேவாட அெம��கா�லதா�
இ��க��
நாகராஜ�: (ைக�� ஒ� ப����ைக�ட� �ைழ�றா�) எ�ன�… ��சயேம
நாைள�� தா� நட�க� ேபாற�… �ழ�ைத வைர��� ேபா����க!
����: (ேகாப��ட�) ஏ�டா நாகராஜா… எ�த ���ைய வ������ இ�த
������ள அ�எ��� வ�ச? உ�ேனாட அேயா��ய�தன���� அளேவ
ெகைடயாதா?
�சால�: ஏ�பா நாகராஜா… நா�க உன�� எ�ன ெக�த� ப�ேணா�
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ெசா��… எ� ெபா�� வா��ைக எ�ப� இ���ேமா�� எ�கைள
�ல�ப வ����ேய�பா?
நாகராஜ�: எ�ைன யா� யா� ��� ���க��� �ைன����கேளா, அைத
இ�பேவ ெச����க… அ��ற� நா� எ�ன ெசா�ேற��றைத�� ேக��க..
�னா��: இ��� எ�கைள ெக��கற��� பா�� வ������களா?
நாகராஜ�: ஏ�பா பர�… ேந�� � ஆ��ரா�ல ஜ�� �ராம����� ேபா�
ராைமயாைவ பா���� வ�ேத… இ��யா?
பர� ஆமா� மாமா…
நாகராஜ�: ஜ��தா� ேப�ல ெகாைல ேக� இ���� ெசா�� ெத���
ப����ைகெய�லா� ������பாேன?
ேகாபா�: ஆமா� நாகராஜ�.. �ஷய�ைத ேக��� ப�� நா�க ஆ��
ேபா� உ�கா����ேகா�.. ஜ�� ச�ப�த��ற ெப�ைமெய�லா� தைல�ழா
மா����!
நாகராஜ�: அ� ேந�� நட�த கைத… இ�ப ேப�ப�ல வ�த ���
ப���ேற� ேக��க! (ேப�பைர ப���றா�) ஜ��தா� ஜக�னாத� ேகா��
அவம��� வழ�� …. ராைமயா , ேவைல�கா� ைக�! த� �� ெதாட��த
ெகாைல வழ�� த��ப� ெச����த �ைல��, த�ைன ெகாைலகாரனாக
�ஷம� �ர�சார� ெச�ததாக ராைமயா ம��� ேவைல�கா� ெக�க�மா ��
ஜ��தா� ஜக�நாத� ெதா��த அவம��� வழ�� இ�� ஆ��ரா
��ம�ற��� எ��க�ப��, அ���வைர�� ைக� ெச�ய ��ப�
உ�தர��டா�! தன� மக�� ��மண� ெச�ைன�� ��சயமா��
�ைல��, த� �� அவ�� �ள��, ெப�ய ெதாைகைய� ேக�� அவ�க�
�ர��யதாக ஜக�நாத� தன ம��� சம����த�ட�, அத�கான
ஆதார�ைத�� ேகா���� ������தா�. ேபா�� �சாரைண��,
ராைமயா���� ெக�க�மா���� க�ள� ெதாட�� இ��ப��, ஜ��தா��
�கைழ� ெக��க பல �ைற அவ�க� �ய���த�� ெத�ய வ�த�!
நாகராஜ�: (ேப�பைர ���யப�) ���� அ�தா�… இ�ப எ�ன ெசா���க!78

����: அ�பாடா… எ� வய��ல பாைல வா��தடா நாகராஜா… �ழ�ப��ல
ஏேதேதா ேப��ேட�… எைத�� மன�ல வ���காேத!
நாகராஜ�: அ�தா�… ப�� வ�ஷமா, ஜ��தா� �ட இ��த என��தா�
ெத��� ஏ� இ�ப� நட�����! ஜ��தா� எ���ேயா ேக��கைள
ச������கா�… கா��ச மர� தா� க�ல� ப��?
ேகாபா�: � ெசா�ற�� ச� தா�… ஆனா ஒ� �ஷய�… அ�ைன��
ராைமயா எ��ன ெல�டைர ஏ� மா�� வ�ேச?
நாகராஜ�: ராைமயா ெத���ல ேகைச� ப�� எ�� அ����ச�
வா�தவ�… அைத மா�� எ�த அ�த ராைமயாேவ தா� என�� ேபா�
ெச�சா�.. ஒ� ெப�ய ெதாைகயா தன�� தரேல�னா க�யாண�ைத
�����ேவ�� ஜ��தாைர ெமர��� பா��தா�… ஆனா, அ��ெக�லா�
அவ� அைச�� ���கேல!
�சால�: ஏ�பா நாகராஜா… இ�ேம எ�த �ர��ைன�� க�யாண��ல
வரா���ைறயா?
நாகராஜா�: ஆமா�… எ�லா�� ேம�ெகா�� ேவைலய பா��க…
ஜ��தா� ரா��� �ேள�ல ��சயதா��த���� வ�றா�.. அைழ�����
வர��! (ேவகமாக� ேபா�றா�)
ேகாபா�: எ�ன ேவ��ைக… வா��ைக�� ��ெக��� ஒ���� ம�ப�
��� ஆ����.. ஜ�� ���ப� ெக�ட��� ெகா�ச ேநர� ���
ெநைன�ேசா�.. இ�ப ெநலைம தைல �ழா���ேச … பர�… ேபா����
இ��� ஒ� ம� ேநர�தா� இ���… கைட�� ப�ைத ைக�ல வ������
எ�ன ெச�ய� ேபாற? ேயா��� ைவ.. நா� ������ ேபா� கா�� சா����
வேர� (ேபா�றா�)
�ைர – ம�ப� �ல��
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ஐ�தா� ப�� | கா�� 16

கா�� 16:
(அேத ஹா�… �னா��, பர�, �ணா ஆ�ேயா� ேசாகமாக உ�கா�����க,
�சால�, ���� ஆ�ேயா� ேமா�� வைளைய பா����
ெகா������றன�)
����: க�ணதாச� அ�ைன�ேக எ��னா�.. ‘�ல� ���பா�. �ல�
அ�வா�.. நா� �����ெகா�ேட அ���ேற�’� … நம�� அ� இ�ப
ச�யா ெபா��தற� ! பர� ���த ெத��� ப���ைக ஜ��தா�
ெகாைலகார�� ேபா����… நாகராஜ� இ�ைன�� ���த ேப�ப�ல,
ஜ��தா� ேமல ப� ேபா�டவ�கைள ெஜ��ல த���டா�க��
ேபா�����! ஜ��தா� ந�லவரா ெக�டவரா ெத�யைலேய?
�னா��:: அ�தா�.. நா� ஆர�ப�����ேத அ�����ேட�, எ� ��ஷ�
ச�ப�த�ப�ட �ஷய�னா ஜா��ரைதயா இ��க���
�சால�: �னா��.. எ�லாேம வ�ய ந�ைம ேத��தாேன வ����?. ெப�ய
இட�� சபல� ப���ேடா�… இ�ப, ெம�ல�� ��யாம, ���க��
��யாம த��கற ெநலைம…
(ேகாபா� உ�ேள �ைழ�றா�)
ேகாபா�: நா�� கா�� சா���� வ�தா��… இ��� அ�ேச ��ஷ� தா�
இ���… உ�ேனாட கைட�� ப���� இ�த வா��ைக ேபா���ல ஒ�
ேவைல�� இ�ல ேபா����… �வாக� ெஜ��சா�� ெசா�ற ஒேர ேவைல
தானா இ�த அ�பய���!
�னா��: �… பர��� �ணா�� தா� கைட��ல ஒ�� ேச�வா�� நா�
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மன� ேகா�ைட க��ேன�… ஏ�தா� கட�� இ�ப� ேசா��கறாேரா ?
�ணா: மா�… கட�� எ�ன ெச�வா�? இ�த நாடக�ைத எ��ன
ஆ��யைர தா� ேக�க��!
பர�: கெர�� �ணா… (உர�க) ஹேலா … ஆ��ய� சா�… நாடக����
‘கைட�� ப��’� தைல�� �����க… அ�த கைட� ப�ைத நா� ைக�ல
வ������ எ�ன ெச��ற��� ெத�யாம ����ேற�.. கைட� ேநர��
வ�தா��.. ��ல��க ைக ஓ�� ���ற� … இைத நாடக� ப���றவ�க
எ�ப��க ஏ���பா�க?
ஆ��ய� (�ர�): கவைல� படா��க.. கைட�� ப�ைத கைட� ��ஷ��ல
��னாதா� கைத�ல ��� இ����.. இ�ப பா��க… நா� கா� �ைரவராக
உ�ள வ�� ஒேர ஒ� டயலா� ேபசேற�! அ��ற� எ�ன நட��� பா��க!
ஆ��ய� (கா� �ைரவரா உ�ள வ�தப� ) சா�… மா��ல இ���ற மா� சா�
இைத கா�ல ����டா�… தய� ெச�� அவ� ��ட ������க…
(க�ண��தப�) வேர� சா� (ஒ� ��தக�ைத பர��ட� த�� ����
ேபா�றா�)
(�ழ�ப��ட� ��தக�ைத ேமேலா�டமாக� பா��த பர��� �ைள��
��ன� அ���ற�! அவசர� அவசரமாக ��தக��� ப�க�கைள �ர���
பா���, �ணா , ����, �சால�, ேகாபா� என, தா� பா��தைத�
கா����றா�)
�ணா: ெரா�ப ஷா���கா இ��ேக பர�!
����: ஐையேயா… இ� எ�னடா க�ட கால�?
�சால�: நாசமா ேபா��… �… க�கால�� ச�யாதா� ெசா�றா
ேகாபா�: அ�ேயாடா… ச�யா மா����டா�க… இ�த அ�பய���,
எ�ேலா�� ���ல �ர� ைவ��ற அள��� ���� ����ற ேவைள
வ�தா��! (மா�� ப�க� பா��� உர�க)
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த�� �வாக�… இற�� வா�க
(�வாக�, மா� ைக ேகா��� ெகா�� வ��றா�க�)
�வாக�: ஹேலா ேகாபா� அ���… எ�� அ��� இ��� ெர��
��ஷ�தா� சா�� இ���… இ��யா!
ேகாபா�: �வாக� த��… ெமாத�ல, மா�ேயாட ைகைய உத���, பர� ேபாட�
ேபாற கைட�� ப�ைத ேப� ப�ற வ�ைய� பா�!
மா�: (���தப�) இ�க பா�ரா �வா.. இ��� இவ�க��� ெஜ���ற ஆைச
இ���!
பர�: �வாக�… ந�ம ேபா��ைய நா� �வ�����ள அ�த க�ணா� ��ல
வ����ற� ெப�ட�� ெநைன��ேற�!
�வாக�: ஒேக… வா�க ேபாகலா� (எ�ேலா�� ����� ெச�ல, ஆ��ய�
ேபா��ைய வ����றா�)
ஆ��ய�: (வ�ணைன) இ�ப, ��க எ�லா�� எ��பா��த �ணாேவாட
வா��ைக� ேபா�� ஆர���க� ேபா��… ���சா �ணா����
�வாக���� க�யாண ��சய��ற ெநலைம… �வாகேராட அ�பா
ஜ��தா�, ெகாைலகார�� ப�ட� வா�கற மா�� இ���, ��� ���பமா,
அவேராட எ���கைள ெஜ���� அ��� ந�ல ேப� எ����டா�…
இ�ேம தன�� ெஜய� ��சய��ற �ைன�ேபாட �வாக� தயாரா
இ���றா�… கைட� ��ஷ��ல வ�த ெத�ேபாட, ப�ைத �ச� தயாரா
���றா� பர�… ேபா�� ��� எ�ன ஆ�ேமா�� மன� �� ����
அ����க ���றா�க ����, �சால�… த� மன��ப�ேய நட����
ம�தகாச�ேதாட ���றா �ணா.. த� ந�ப��� ச�ேபா�� ���க
���றா� மா�… இேதா… வா��ைக ேபா�� ஆர���சா��… தன��
கைட� ��ஷ��ல �ைட�ச தகவைல வா��ைத ப�தா �சறா� பர�… அைத
எ��பா��காத �வாக�, அ�த ��� ப�ைத ஆட ��யாததால, பண�,
அ�த��, பத���ற �ட�� ��� எ�� �������! த�ைன ����
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ேகா��� ஜ���� ேமல �ைன��ற அ�பய� ேகாபா� ைக ���
�வாக��� அ�� ����றா�!
(அைனவ�� க�ணா� ������ ெவ�ேய வ��றா�க�)
�வாக�: க��ரா�� பர�…ேபா���ல � ெஜ����ட… �ணா உன��தா��
அ�பய� ேகாபா� அ��� ைக ��� எ�ைன அ�� ஆ���டா�… மா�
(அவைன� க��� ெகா��) எ� மன� கவ� க�வேன… நாம ெச�ைனைய
மற���ேவா�… இவ�க எ�லாைர�� மற���ேவா� .. அெம��கா���
உடேன ேபா��ேவா�!
மா�: அ�லா���� ���� .. நா� வாேர� (இ�வ�� ேதா�� ைக
ேபா�டப� ெவ�ேய��றா�க�)
�சால�: என�� ேபான உ�� இ�ப�தா� ���� வ�����…
�னா��… உன�� ேகா�� க�� ���ட��மா…. கைட� வைர ேபாரா�,
�ணா பா�� �ண��ல த�ளாம � பா����ேட!
ேகாபா�: ஏ�டா ����… ெப�ய இட�� ச�ப�த� வ�ற மா�� வ��
ேபா���ேச�� உன�� உ��ர வ��த� இ���… இ��யா?
����: ேட� ேகாபா�… ெவ�த ��ல ேவைல பா��சாத�பா…
�னா��: ஏடா�டமா ேபசா��க… பண���காக அைலயறவ� இ�ல எ�க
அ�தா�… அவ�களா வ�தா�க… இ�ப ஏமா�� ேபா��டா�க..
����: ச�யா ெசா�ேன�மா… என�� அ�த ஜ��தா� ���த ��
ல�ச�ைத ���� அவ� ����ல எ��சா தா� மன�ல ஒ� ��ம� வ��
ேகாபா�: சா�டா ����.. நா� யதா��தமா ெசா�ன� த�பா ெத���..
�ர��ைன ேநர��ல ைக ����றவ� தான ந�ப�!… எ���ட எ�
ெபா�சா�ேயாட ெநல� ��த பண� பா��ல இ���.. அ�ல �ணா���
��சய� ெச��டலா�… ��� உ� கட� ேநா�ைட கா���� ெமர�ட
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��யா��ல!
(எ�ேலா�� ����றா�க�)
பர�: ���� மாமா.. என�� ஒ� மாச� ைட� ���க… எ�ேலா��
ெம���ற மா�� ஒ� உச��யான மா���ைளைய �ணா��� ெகா��
வ�� ���தேற�!
�ணா: ஹேலா.. ேபா���ல � ெஜ����ேட… நா� இ�ப �ணா பர�! நா�
உ�ைன ைடவ�� ப�றதா இ��தா, அ�ப இ�ெனா� மா���ைளைய
ேத�!
(எ�ேலா�� ����றா�க�)
����: பர�… இ�ைல��ல.. பர� மா���ைள… நா�� �சால��
உடன�யா ேபா� எ�க ச�ப��கைள, அதா�பா, உ� அ�பா ேவ��
���ணசா�ைய��, உ� அ�மாைவ�� ��சய���� அைழ���� வேர�!
(ஆ��ய� உ�ேள �ைழ�றா�)
ஆ��ய�: எ�ன.. எ�லா �ராமா பா��ர�க�� கைத �பமா �������
ச�ேதாஷமா இ���றா�பல?
ேகாபா�: ஆ��யேர.. �பமா கைதைய �����க ச�… நாகராஜ� எ�ன
ஆனா�… ேவ��ேவாட ெச�வா� �ரக பயண� எ�ப.. ?
ஆ��ய�: எ�ன�க ��க.. தன ��ைள�� �ணா இ�ைல��
ஆ��டதால,, ஜ��தா� ஜக�நாத� த�ைன �ர���வா�� நாகராஜ���
����, ஆ��ல அக�ப�டைத ������� அவ� ஓ��வா�� இ�த
�ராமாவ� ப���றவ�க��� �லபமா, ெர��� ெர��� நா���
�ள���� !
�ணா: அேத மா��, ெச�வா� �ரக��ல ேரா� ேபாட தா� கா��ரா��
வா��� த�றதா யா� ���யா��� ேவ�� ��டா �����பா�… அவைன
உைத�� ப���ய�கார ஆ�ப����ல ேச����பா�க! எ�லா�ேம
ேகாபா� மாமா மா�� ெஜா�� ������, ேவ�� ெசா�றைத ந��
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க��ல �ளகா எ�ைணைய ஊ����வா�களா! (எ�ேலா��
����றா�க�)
பர�: இைதெய�லா� ���க… வா��ைக� ேபா���ல, �வாக� எ�த
காரண��னால அ�� ஆனா��� நா� �வ�����ள க�ணா�
அைற�ல நட�த மா�� கா�������க… நாடக�ைத� ப���றவ�க���
நா�க ேப�ன� எ�ன�� ெத�ய ேவணாமா?
ஆ��ய�: �வாக� ேதா��� ேபான��� எ�ன காரண� இ������
ப���றவ�க ேயா��� ைவ�க���… கைட�� ப�� ேபா�ட��ற� DECISION
PENDING � க����ட� ேபா��ல ேபாடற�ப இ���ற ஆவ� ெகா�ச
நாைள�� இ��க��ேம! இ��� �� நா�ல அ�த �ைன இ�த �ளா�ல
ேபா��டேற�.. �� நா� �ளா� நாடக��ல ந��ச ெப�ைம உ�க����
இ�����ல!
ேகாபா�: ஆ��யேர… ெரா�ப ஆைச� படா��க! இ� அவசர இ�ட�ெந�
கால�… ப�� நாைள���ள அ�த காரண�ைத ெசா�� கைதைய ����க!
ஆ��ய�: ச�… அ�ப�ேய ெச��டேற�
எ�ேலா��: வா����க�!
– ��� !? — ஒ� வார���!
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இ��� ப��

கைட�� ப�� (இ��� ப�� ) – ���ய��சைத slow motionல பா��க!
(கா�� 16 – க�ணா� அைற�� நட�த உைரயாட�க�)
ேகாபா�: எ�லா�� கவனமா ேக�����க … இ�த வா��ைக� ேபா���ல,
���யமான கைட� ��ஷ�க��� வ�����ேறா� … இ�வைர �வாக�
��ன��ல இ��தா��, பர� �ச� ேபாற கைட�� ப�� – அதாவ�
பர�ேதாட ேக���க��� �வாக� தர� ேபாற ப��தா� இவேராட ெவ��
அ�ல� ேதா��ைய ��மா��க� ேபாற�! �வாக� பேல… ேபா�� கைள
க����ேச… ஹேலா பர�… நா� ெகா�சமாவ� ேயா���ற அள��� உ�
ேக���க இ���மா? � �� டா� பா� ேபா�டா நா� ��ஸ� அ��ேப�!
ெல� �ேர�, ெபௗ�ச�� ேபா�டா ப�� ப��ட��� ேபா���! எ�ப� வச�!

பர�: �வாக�….. நா� �ச� ேபாற ேக���க, GOOGLY ப�� கண�கா
இ���� �வாக�: (ேக�யாக) இ�க பா�றா மா�…. பர� ��சா��
கா�டராேன! மா�: பர� �ரத�…. GGOGLY �னா ப�� க�னா ��னா��
���� ���� ேபாக��…. உ�னால ���மா?
ேகாபா�: (இைடம���) ஒேக..ஒேக… இ�ப ேபா�� ஆர�ப�…. பர�…
ேக��ைய ஆர��..
பர�: �வாக�….. உ�க�பா ஜ��தா� ஜக�நாத� ஒ� ெகாைல ேக�ல
மா������ற� உ�க��� ெத��மா?
�வாக�: (அல��யமாக) இ�ைன�� ேப�பைர� தா� எ�ேலா��
ப����கேள! அ�த� ேக�ல எ�க�பா��� எ�ரா எ�த ஆதார��
இ�ேல�� ேகா��ேட ெசா�����!
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பர�: உ�க ��� ேவைல�கா�ேயாட மகைன உ�க�பா � வ��
ெகா���னதா அ�த ேக� ேபாட�ப����� … அ�த� ைபயேனாட ��க,
�ழ�ைத�ேல�� ப�� வய� வைர பழ������க
�வாக�: ஆமா…. ெநஜ� தா� .. (��டலாக) அ� ஒ��� ெகாைல ��த�
இ��ேய!
பர�: ��க அெம��கா�ல ெச��� ஆன�� இ�த ேமா��ைய பா���க…
ெச��� ேபான ேவைல�கா� மக� சாய�ல ேமா� இ���றதால, இவ�
ேப�ல உ�க��� ஒ� த� ஈ��� வ�����! அதனாலதா� ��க
ேமா��ேயாட �ேளா� �ர�டா����க … இவ� ேபைர�� மா���
மா�����க ….. இ��யா?
�வாக�: � ெசா�ன� எ�லாேம ச�… ‘அ���� உ�ேடா அைட���
தா�’� � ப��ச��ைலயா பர�!
பர�: உ�க அ�ேபாட தர� எ�ப�� ப�ட��� இ�த ஆ��ல மாத�
ப���ைக ெசா���! (ைக����த ��தக�ைத கா����றா�)… இ�
GAYம�த�க�, அதாவ�, ஓ�ன� ேச��ைகயாள�கேளாடப���ைக… இ�ல,
��க�� இ�த மா��� ெந��கமா இ��க ேபா�ேடா�க வ�����! �வாக�:
(�ர��ழ�� ) ஓ … பா����யா….
பர�: ��க ெர�� ேப�� க�யாண� ெச���க� ேபாறதாக�� இ�ல
ேபா�����… இ�ப� இ��க�ேச, �ணா���� தா� க�ட உ�க���
எ�ன த�� இ���?
�வாக�:(அவசரமாக) ேநா…ேநா…நா�� மா��� உடன�யா க�யாண�
ெச����றதா இ�ல…. எ�க�பா��� வா�� ���தப�, ஜ���� ஒ�
வா�� ெபாற�த �ற�தா� எ�க க�யாண�ைத� ப�� ேயா��ேபா�… �ணா:
(ேகாப��� ெவ���றா�) ��ட� �வாக�… நா� எ�ன ��ைள ெப�கற,
உண��� இ�லாத ���� ெநைன�� எ�ைன �ைல ���� வா�க�
ேபா��களா? தா� க��யவேளாட கைட� வைர��� வாழ� ��ற இ��ய�
கலா�சார�ைதேய ��க ேக� ெச�ய��க…. ந�ம ெர�� ேப����
க�யாண� நட���� இ� கன�ல �ட �ைன�கா��க! ேகாபா�:
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ேபா��மா… (ைகைய ேமேல ���) �வாக� அ����� இ�த அ�பய� ைக
����ேட�… ேபா�� ���சா��!
ேச �ைற�

1

எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
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க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
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ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம�� அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�
பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
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��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா��
எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
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ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
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த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com FB
: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
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இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
This is where you can add appendices or other back matter.
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�� ஆ��ய� - ஒ� �� ����
இ�த ��� ஆ��ய� ‘பல �ைற ேமைட ஏ�ற� ப�ட ராதா �ஜய�,
�ேரா�� 27, ம��� ைம�த� ஆ�ய நைக��ைவ நாடக�கைள��,
ெவ�க� ராதா எ�� ெதாைல�கா�� நாடக�ைத��, �ல ேர�ேயா
நாடக�கைள��, இ�ப��� ஒ� அ�மா, ஊ� ��� ேத� இ��ேபா� ஆ�ய
��னஙகைள�� இய����ளா�. கைட��ப��, ��றா��ற� ஆ�ய
��கைள �ளா��� எ����ளா�.
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nithyavaradants@rediﬀmail.com
http://varadants.blogspot.in/
92824 38025
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