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1 சசலபபப தசககரமமப சநபத சரமகசயமப
இடம் :

அரசனவ

நடாடக மைடாந்தர்கள்

:

அரசர், அரசி, அனமைச்சர்கள், புலவர், கடாவலடாளகள்

கடாட்சி – 1

(டமைனடயின் தினரசனல ‘ட்டங்’ என்ற மைணிடயடானசயுடன் விலக்கப்படுகிறது . தண்டடடாரடாக்கடாரன்
னகயில் தண்டடடாரடானவ ‘டமை டமை’வவனை அடித்துக் வகடாண்டு னமைக் முன்னைடால் வந்து நின்ற...)
கடாவலடாள

:

“ரடாஜேடாதி ரடாஜே..”
(கரண்ட் கட் ஆகிவிடுகிறது. ‘அய்டயடா’ என்கிறடான் கரண்ட் வருகிறது)

கடாவலடாள

:

மீண்டும், “ரடாஜே குலத்திலக”(கரண்ட் கட்)
(தனலயில் அடித்துக் வகடாள்கிறடான். கரண்ட் வருகிறது)

கடாவலடாள

:

‘கடாத்தவரடாய’ (கரண்ட் கட்)

கடாவலடாள

:

டயடாவ் வஜேன்டரட்டனர டபடாடுய்யடா
(உம்ம் என்ற வஜேன்டரட்டர் டபடாடும்சத்தம்)
(‘அப்படாடி’ என்ற வசடால்லத் வதடாடங்குகிறடான்)

கடாவலடாள

:

ரடாஜேடாதி ரடாஜே, ரடாஜே குடலடாத்துங்க,ரடாஜே மைடார்த்தடாண்ட
கிருஸ்ண கடாமை ரடாஜே வருகிறடார். பரடாக் பரடாக்....
(டபக்கிரவுண்டில் ‘சந்திரமுகி’ மியுசிக் டபடாடப்படுகிறது. ரடாஜேடா கம்பீரமைடாக வர..
மைக்கள் அனனைவரும் அவருக்கு தனல வணங்குகின்றனைர் . ஆசிர்வதித்து
அரயனணயில் அட்டகடாசமைடாக அமைர்கிறடார். மைக்கள் கீடழ அமைர்கின்றனைர்)

கடாவலடாள

:

மைன்னைடா ! தங்கனள கடாண… நம் அனவப்புலவர் வந்துள்ளடார்

அரசர்

:

வரச் வசடால்லுங்கள்.
(என்றவுடன் ‘புலவர்’ஓருவர் வருகிறடார். அனனைவரும் எழுந்து டதடாத்திரம்
வசடால்கின்றனைர்)

புலவர்

:

அனவடயடார் அனனைவருக்கும் டதடாத்திரம். நடாம் எந்த ஒரு வசயனலத் வதடாடங்கும்
டபடாதும் இனறவனனை துதித்தி விட்டுத் வதடாடங்குவடத நம் அரசகுலமைரபு. எனைடவ
நடாம் அனனைவரும் இனறவனனைத் வதடாழ எழுந்து நிற்டபடாம்.
(என்ற வசடால்ல..திடிவரன்ற “சடாலபுல்லடா சடாலபுல்லடா” என்றஅந்நிய
படானஷையில் கத்தத் வதடாடங்க..)

மைன்னைர்

:

(கண்கள் மூடி இருக்கும் புலவனரத் வதடாட்டு)
புலவடர..புலவடர
(புலவர் மீண்டும் டவகமைடாகக் கத்தத் வதடாடங்க..)
புலவடர (என்ற டவகமைடாக கத்த..பயந்த புலவர்)

புலவர்

:

மைன்னைடா..

மைன்னைர்

:

10 நிமிடம் தடான் நமைக்கு னடம் தந்துள்ளடார்கள்.

புலவர்

:

ஓடக…ஓடக.. ஸடார மைன்னைடா..

மைன்னைர்

:

நீர் வந்தது?

புலவர்

:

மைன்னைடா இன்ற ஒரு அருனமையடானை situation மைன்னைடா.
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அரசர்

:

என்னை situation புலவடர!

புலவர் :

தனயடாக இருக்கும் கடாதலன், தன் கடாதலனய நினனைத்து ஏக்கத்துடன் படாடுவது டபடால் ஒரு
படாடல் எழுதி வந்துள்டளன் மைன்னைடா.

அரசர்

எங்டக படாடும்?

:

புலவர் :

‘முட்டுவவன் வகடால் தடாக்குவவன்வகடால்ஓடரன்யடானும்’

அரசர்

புலவடர வந்தவுடன் ஆரம்பிக்கிறீர்கடள !!!.ம்
ட்யுடனை சரடய இல்னலடய !!!
மீண்டும் ஒரு முனற situation னனைச் வசடால்லுங்கள் படார்ப்டபடாம்.

:

புலவர் :

தனயடாக இருக்கும் கடாதலன், தன் கடாதலனய நினனைத்து ஏக்கத்துடன் படாடுவது டபடால் ஒரு
படாடல். எழுதி வந்துள்டளன் மைன்னைடா.

அரசர்

அதடாவது தனனமைப்படாடல்

:

புலவர் :

Super மைன்னைடா

அரசர்

தனயடாக தவிக்கின்டறன்
துனண டவண்டடாம் அன்டப டபடா

:

புலவர் :

Exactly மைன்னைடா
(தனயடாக தவிக்கின்டறன் துனண டவண்டடாம் அன்டப டபடா படாடல் ஒலக்கிறது)

அனமைச்சர்

:

ஆகடா அற்புதம்...

அரசர்

:

இல்னல ஏடதடா ஒன்ற Miss ஆகிறது.

அனமைச்சர்

:

ஆம். Speed இல்னல மைன்னைடா.

கடாவலடாள

:

டவண்டுவமைன்றடால் Remix பண்ணி படாருங்கடளன்.

அரசர்

:

இப்படி நகருங்கள் (Remix என்ற கூறி பண்ணுகிறடார்.)
(என்ற கூறி தனயடாக தவிக்கின்டறன் துனண டவண்டடாம் அன்டப டபடா Remix
படாடல் ஒலக்கிறது. எல்டலடாரும் டசர்ந்து ஆடுகிறடார்கள். பின்னைடால் இருந்து அரசி
இவர்கள் ஆடுவனதக் கண்டு டகடாபமைனடந்து...)

அரசி

:

Stop it

அனமைச்சர்

:

எவ அவ???? அய்யய்டயடா ரடாணியம்மைடா???

அரசி

:

இது என்னை அரசனவயடா? இல்னல எழவு வீடடா?
என் கடால் சிலம்பு வதடானலந்து டபடாய் நடான்கு நடாளகிறது.
அனதப் பற்றி இங்டக யடாருக்கும் கவனல இல்னல. ஆனைடால், எப்டபடாது படார்த்தடாலும்
ஓடர கூத்தும், படாட்டும் தடான்.

அரசர்

(ஆடவசமைடாக) ரடாணி நிறத்து.!!!
ஆன்டறடாரும் சடான்டறடாரும் அமைர்ந்திருக்கும் இந்த அனவயில், தவறடானை
வசடால்லடாட்சினயப் பயன்படுத்தடாடத! (மிடுக்குடன்)
இது ஒன்றம் கூத்துப் படாட்டு அல்ல. குத்துப்படாட்டு (என்ற வசடால்ல ஆடுகிறடார்)
(அப்டபடாது வபடாற்வகடால்லன் ஒருவன் ஓடி வருகிறடான்)

:

வகடால்லன்

:

மைன்னைடா சிலம்பு கினடத்து விட்டது.

அரசி

:

என்னை? சிலம்பு கினடத்து விட்டதடா? எங்டக? எங்டக என் சிலம்பு?
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வகடால்லன்

:

என் கனடயில் உள்ளது மைன்னைடா?
(ஒருவர் முகத்னத ஒருவர் படார்த்துக் வகடாள்கிறடார்கள்).

அரசர்

:

உன் கனடயிலடா?

வகடால்லன்

:

ஆமைடாம் மைன்னைடா! என் கனடயில் தடான் உள்ளது.

அரசர்

:

ம்ம். உன் கனடயில் எப்படி என் ரடாணியின் சிலம்பு???. (இழுக்கிறடார்).

அனமைச்சன் :

அய்டயடா சந்டதகப்படடாதீர்கள் மைன்னைடா!!! இவன் முன்டப
என்னடம் வசடான்னைடான். அனதச் வசடால்லலடாம் என்ற வந்டதன்.
அதற்குள் கூத்தும் படாட்டும் என்ற ஒடர கும்மைடாளம் ஆகிவிட்டது.

அனமைச்சர்

:

அனமைச்சடர கூத்துப் படாட்டு அல்ல… குத்துப்படாட்டு. சடார சடார மைன்னைடா!!
அண்னட நடாட்டிலருந்து ‘விகடன்’ என்பவன் இவன் கனடக்கு வந்துள்ளடான். அவன்
னகயில் தடான் ரடாணியின் சிலம்பு உள்ளதடாம்.

அரசர்

:

விகடனைடா? அவன் வபயர் டகடாவலன் தடாடனை!!

அனமைச்சன் :

மைன்னைடா வபயனர மைடாற்றி னவத்தடால் தடான் யடாரும் பிரச்சனனை பண்ண மைடாட்டடார்கள்.
விகடன் தடான் என்றடால் 56 மைடார்க் டவற டபடாட்டு படாஸ் பண்ணி விடுவடார்கள்

அரசி

:

நிறத்துங்கள்!! என் சிலம்னப நடான் உடடனை படார்க்க டவண்டும். ஏய் யடார் அங்டக?

அரசர்

:

ரடாணி அவசரப்படடாடத… இந்த டயலடாக் எல்லடாம் நடான்தடான் வசடால்ல டவண்டும்.
ஏய் யடார் அங்டக?

கடாவலடாள

:

(னகனய புல்(சரக்கு) படாட்டில் டபடால கடாண்பித்து)
மைன்னைடா!! ஓடக! ஓடக! வடாங்கிட்டு அந்தப்புரம் வந்து விடுகிடறன்.

அரசர்

:

அட… த்தூதூ…. நம் ரடாணியின் சிலம்னப ஒருவன் னவத்திருக்கடானைடாம்.
உடடனை அவனனைக் வகடான்ற வடாருங்கள்.

கடாவலடாள 2 :

உத்தரவு மைன்னைடா..

அனமைச்சன் :

மைன்னைடா வரவர உங்கள் வடாய் வரடாம்பவும் திக்குகிறது.
“அவனனைக் வகடாண்டு வடாருங்கள்” என்பதற்குப் பதிலடாகக் “வகடான்ற வடாருங்கள்”
என்றல்லவடா வசடால்ல விட்டீர்கள்.

அரசர்

:

அப்படியடா வசடான்டனைன். ஏய் யடாரங்டக?

அனமைச்சன் :

க்கும். அவர்கள் டபடாய்விட்டடார்கள்.

அரசர்

படார்த்தீர்களடா அனமைச்சடர! எவ்வளவு கடனமை உணர்ச்சி!!!

:

அனமைச்சன் :

கடனமை உணர்ச்சியடா? (எகத்தடாளமைடாக) இல்னல மைன்னைடா!
நம் அரசனவயில் ஆடுவதற்கு நடனை மைங்னக ஒருத்தி வந்துள்ளடாள்.
அவனள அனழத்து வரத் தடான் இப்படி தனல வதறிக்க ஓடுகிறடார்கள்.

அரசர்

:

அப்படியடா? ம்..வரட்டும் படார்க்கிடறன்.
(நடனைமைங்னகனய அனழத்து வருகிறடார்கள். நடனை மைங்னக அன்னை நனடயில் நடந்து
வருகிறடாள். உடன் வரும் இரு கடாவலடாளகனளப் படார்த்து)

அரசர்

:

உங்கனள எங்டக டபடாகச் வசடான்டனைன்….

கடாவலடாள

:

ஆட்டக்கடாரனயப் படார்க்கவும் மைனைது தடுமைடாறி விட்டது
மைன்னைடா… அந்தக் கள்வனனை இடதடா ஒரு வநடாடியில் இழுத்து வந்து விடுகிடறடாம்.
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கடாவலடாள

:

அரடச! நடனைத்னத ஆரம்பிக்கலடாமைடா?

அரசர்

:

அவர்களும் ஆனசப்படுகிறடார்கள். அவர்கள் வரும் வனர ஒன் டூ த்ர வசடால்ல
ஆரம்பியுங்கள்.1…2….3…4.. Start
(பின்னைணியில் சந்திரமுகி படாடல் ஒலக்கிறது. நடனை மைங்னக வந்து சந்திரமுகி
படாடலுக்கு ஆடுகிறடாள். அப்டபடாது டகடாவலனனை இழுத்து வருகிறடார்கள்.
படாடலன் இனடயில் ரஜின டபடால “லக்கலக்க“ என்ற வசடால்ல, டகடாவலனன்
தனலனய வவட்டுகிறடான். நடனை மைங்னக ஆஆஆஆ என்ற ஓடுகிறடாள். )

அனமைச்சன் :

என்னை மைன்னைடா தீர விசடாரக்கடாமைல் இப்படி வவட்டி விட்டீர்கள்?
என்னை நினனைப்படார்கள் மைக்கள்?

அரசர்

ஆஆஆஆஆ என்னை நினனைப்படார்கள் இந்த மைடானைங்வகட்ட மைக்கள்?

:

அனமைச்சன் :

இல்னல மைன்னைடா!! டபடாரடாட்டம் அது இது என்ற?
(அரசர் பயங்கரமைடாக சிரக்கிறடார்)

அரசர்

:

இந்த மைக்களடா? டபடாரடாட்டமைடா? என்னை அனமைச்சடர?
இந்த நடாட்டில்தடாடனை இருக்கிறீர்கள்? 24 மைணி டநரத்தில் வவறம் 6 மைணி டநரம் தடாடனை
மின்சடாரம் வழங்குகிடறடாம்? அதற்கு என்னை டபடாரடாட்டமைடா? நடந்தது?

அனமைச்சர்

:

அது தடான் மைன்னைடா எனைக்கும் புரயவில்னல? அனதப் பற்றி ஒரு பய சிரக்கியும்
வடாயடவ திறப்பதில்னல.

அரசர்

:

அது தடான் அனமைச்சடர ரடாஜேதந்திரம்.

அனமைச்சர்

:

ரடாஜேதந்திரமைடா? மின்சடாரத்தில் எப்படி மைன்னைடாரடாஜேதந்திரம்?

அரசர்

:

இந்த மைடாதிர டநரங்களல் தடான் இவர்கனள டயடாசிக்கடவ விட கூடடாது.
எரவபடாருள் வினலனய எப்படி ஏற்றி ஏற்றி இறக்குடவடாடமைடா?

அனமைச்சர்

:

எரவபடாருளடா?

அரசர்

:

அட அதுதடான்யடா வபட்டரடால்.. வகடாஞ்சமைடாவது தமிழில்
டபசவிடும்மைய்யடா.வபட்டரடானலப்டபடால...மின்சடாரத்னதயும் மைடாற்றி மைடாற்றி
கட் பண்ண டவண்டும்.

அனமைச்சர்

:

புரயவில்னல மைன்னைடா…

அரசர்

:

முதலல் 4 மைணி டநரம் கட் பண்ண டவண்டும். திட்டுவடார்கள்.
பிறகு வரண்டு மைணி டநரமைடாக மைடாற்றடவண்டும். அப்படாடடா என்படார்கள்.டப்புனு ஆற
மைணி டநரம் ஆக்கனும். திட்டுவடார்கள். திட்டு பழகிவிடும். 6 னற எட்டடாக்கி, எட்னட
12 ஆ மைடாத்தனும்.கனடசியில்...குரங்குக்கு வடானழப்பழத்னத குடுத்து குடுத்து எடுப்பது
டபடால...ஒரு மைணி டநரத்திற்கு ஒரு மைணி டநரம் விட்டு விட்டு கட் பண்ணினைடால்…
அவர்கடள னடயர்டு ஆகி விடுவடார்கள். எப்படி நம் ஜேடியடா!!!

அனமைச்சர்

:

அபடாரம் மைன்னைடா!! ஆனைடால்..ஒரு நடாள் வபடாங்கி எழுந்தடால்..

அரசர்

:

அதற்குத் தடான் இருக்கடவ இருக்கு. நம்மை சடாதி கலவரம்.

அனமைச்சர்

:

கரண்ட்டுக்கும் சடாதி கலவரத்திற்கும் என்னை சம்பந்தம். குழப்புகிறீர்கடள மைன்னைடா?

அரசர்

:

வதளவடாக வசடால்லுகிடறன்.ஏய் இங்டக வடா!!!
(கடாவலடாள வருகிறடான். அவனடம் ஒரு வசருப்னபக் வகடாடுத்து)
இனதப் டபடாய் டரடாட்டடடாரமைடாக ஒரு தனலவரன் சினல இருக்கும். அவர்
கழுத்தில் இனத மைடானலயடாக டபடாட்டு விடு. உத்தரவு அரடச.
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அரசர்

:

ஏய் டபடாகும் டபடாது பத்து பதினனைந்து கடாவலடாளகனளஅனழத்துப்
டபடாய் படாதுகடாப்டபடாடு டபடாட்டு விடு.

கடாவலடாள

:

உத்தரவு அரடச.

அனமைச்சர்

:

மைன்னைடா இன்வனைடாரு வசருப்பு மீதி இருக்டக!!!

அரசர்

:

ஏய் நீ இங்டக வடா!!!
(மைற்வறடாரு கடாவலடாள வருகிறடான். அவனடம் மைற்வறடாரு வசருப்னபக் வகடாடுத்து)
இனதப் டபடாய் அந்த டரடாட்டடடாரமைடாக இன்வனைடாரு தனலவரன் சினல இருக்கும்.
அவர் கழுத்தில் இனத மைடானலயடாக டபடாட்டு விடு.

கடாவலடாள

:

உத்தரவு அரடச!!!

அனமைச்சர்

:

இன என்னை நடக்கும் மைன்னைடா?

அரசர்

:

கடானலயில் படார்…. ஒடர கலவரம் தடான். வடக்கில் உள்ள பரமைக்குடியில் ஒரு கலவரம்.
வதற்கில் மைதுனரயில் ஒரு கலவரம். டமைற்கில் தர்மைபுரயில் ஒரு கலவரம். வர டிசம்பர்ல
திண்டுக்கல்ல ஒரு கலவரம் எனை மைடாதத்திற்கு ஓரு கலவரம் என்ற வதடாடங்கி
னவத்தடால்….அவன் அவன் இனதப் பத்திடய டபசிக்வகடாண்டட.. இருப்படானுக..நமைக்கு
ஐஞ்சு வருசம் டபடாயிடும்...அடுத்த வருடம் ‘இது இலவசம்… அது இலவசம்’ என்ற
டதர்தல் அறிக்னக விட்டடடாம் என்றடால்…. வமைஜேடாரட்டி வரடாதடா…?.

அனமைச்சர்

:

வரும்… ஆனைடால் அந்தச் சடாதி கட்சி தனலவர்கள் இனத டகட்க மைடாட்டடார்களடா? மைன்னைடா?

அரசர்

:

இருவனரயும் அனழத்து வரும் டதர்தலல் உனைக்கு 18 உனைக்கு 24 என்றடால் ….
அறிக்னக மைட்டுடமை வடாசித்துக் வகடாண்டிருப்படார்கள்..

அனமைச்சர்

:

அப்படியும் நடாம் ஆட்சிக்கு வரடாவிட்டடால்…

அரசர்

:

வநக்ஸ்ட்….வரஸ்ட்…

அனமைச்சர்

:

ஒரு டவனள அடுத்த ஆட்சி வந்தடால் இவதல்லடாம் சர ஆகிவிடுமைடா? மைன்னைடா?

அரசர்

:

இடத பல்லவி தடான் அவர்களும் படாடுவடார்கள்….
அவர்கள் மைட்டும் எங்டக டபடாவடார்கள்….?
வகடால்லப்புரத்தில் இருந்தடா வகடாண்டு வருவடார்கள்.
(அப்டபடாது ஒரு கடாவலடாள ஒருவன் வருகிறடான்)

கடாவலடாள

:

மைன்னைடா?

அரசர்

:

என்னைடா?

கடாவலடாள

:

மைன்னைடா! தங்கனளச் சந்திக்க அழகடானை வநற்றி ! வனளந்த lips, சுண்டிழுக்கும்
கண்கள்,டபடாத்தீஸ் பட்டுபுடனவ கட்டி, Lose Hair–ல் ஒரு Figer, sorry ஒரு வபண்
வந்துள்ளடாள் மைன்னைடா!
(அனனைவரும் எங்டக? எங்டக? எனை ஆவலடாக ஓடி வருகிறடார்கள்.)

கடாவலடாள

:

வபண்டண!! நில். நீ யடார்?

ஆனைந்தடா

:

நடானைடா.. திருச்சி ஜில்லடா, 7 வடா கிரடாஸ், டசடாழ மைடாடதவி வதரு,
மூணடாவது குறக்கு சந்தில் இருந்து ஸ்ரீமைடான் நக்கீரன் மைகள்
“ஆனைந்தி வள்ள” ….சுருக்கமைடாக என்னனை “ஆனைந்தடா” என்ற அனழப்படார்கள்.

அரசர்

:

வடாருங்கள். வந்து அமைருங்கள்

ஆனைந்தடா

:

(டகடாபமைடாக) நடான் இங்கு அமைர வரவில்னல.
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அனமைச்சன் :

(வஜேடால்லு விட்டுக் வகடாண்டு) பின்பு எதற்கு வந்தீர்கள்?

ஆனைந்தடா

:

நீதி டகட்டு வந்துள்டளன்.

அரசர்

:

(சரயஸடாக) என்னை உளறகிறடாய் வபண்டண! என்னை டவண்டும்?

ஆனைந்தடா

:

(கண்கள் சிவக்க) என் கணவர் டவண்டும்.
(‘டஹேய்’ என்ற கத்தி அனனைவரும் னக வகடாடுத்து வகடாண்டு வரனசயடாக
நிற்கிறடார்கள்.)

அரசர்

:

வசடால். இதில் யடார் உன் கணவன்?

ஆனைந்தடா

:

மைன்னைடா! இவர்கள் எல்லடாம் என் கணவர் இல்னல.
(உடடனை, அனனைவரும் அரசருக்கு னக வகடாடுக்கிறடார்கள். அரசர் வவட்கத்தில்
டபடாதும் டபடாதும்’ என்ற னக அமைர்த்திவிட்டு கண்ணகினய வரமைடாண்டிக் லுக்
விடுகிறடார்)

ஆனைந்தடா

:

(மிக டகடாபமைடாக) மைன்னைடா! ‘கள்வன்’ என்ற வசடால்ல
ஒருவர் கழுத்னத வவட்டீனீர்கடள! அவர் மைனனைவி நடான்!! என் வபயர் ஆனைந்தடா!
(டபக்கிரவுண்ட்டில் “ஆனைந்தடா என் கண்னணடய உன்னடம் ஒப்பனடக்கிடறன்”
என்ற சிவடாஜி வசனைம் டகட்கிறது.)

அனமைச்சன் :

ஓஓஓ நீதடான் அந்த ஆனைந்தடாவடா?

ஆனைந்தடா

மைன்னைடா நிறத்து உன் டகல டபச்னச…

:

அனமைச்சன் :

சர. இரண்டு நடாட்களுக்கு முன்னைடர அவனனைப் பிடித்து வந்து விட்டடடாம்.
தனலயும் வவட்டப்பட்டு விட்டது. அன்டற வரடாமைல்
இன்ற வந்து டகட்பதற்கு என்னை கடாரணம்?

ஆனைந்தடா

:

ம். அந்த நடாதர!!! எங்கடாவது மைடாதவி,ரம்னப என்ற எவள் உடனைடாது டிஸ்வகடாடதடா,
பப்பு என்ற அனலயும் என்ற அசடால்டடாக இருந்து விட்டடன். பின்னைர் தடான் நீ அவனர
‘கள்வன்’ என்ற கூறி தனலனய வவட்டி விட்டடாய் என்ற வதரந்தது.

அரசர்

:

கள்வனனைக் வகடால்வது தடாடனை முனற

அனமைச்சன் :

ஆமைடாம். கள்வனனைக் வகடால்வது கடுங்டகடான்னமை அன்ற?

ஆனைந்தடா

:

என் கணவன் கள்வன் அல்லன்.

அரசன்

:

இல்னல. உன் கணவன் கள்வன் தடான்.

ஆனைந்தடா

:

இல்னல. என் கணவன் கள்வன் அல்லன்.

அரசன்

:

அனத எவ்வடாற நிருபிப்படாய்?

ஆனைந்தடா

:

என் சிலம்பில் உள்ள மைணிகள் முத்து மைணிகள்.

அனமைச்சன் :

எங்கள் ரடாணியின் சிலம்பிலுள்ள மைணிகளும் முத்து மைணிகள் தடான்

அரசன்

:

நீ எந்தக் கனடயில் வடாங்கினைடாய்?

ஆனைந்தடா

:

“டபடாரடாடுடவடாம் டபடாரடாடுடவடாம்” என்ற நம்னமை எல்லடாம் டபடாரடாட்டத்திற்கு
அனழப்படாடர இனளய திலகம் பிரபு... அவர் வடாங்க வசடான்னை கல்யடாண்
ஜேஜுவல்லரயில் வடாங்கிடனைன்.

கடாவலடாள

:

“நம்பிக்னக அதடாடனை எல்லடாம்”
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ஆனைந்தடா

:

நீங்கள் எந்தக் கனடயில் வடாங்குனீர்கள்

அரசன்

:

நடாங்கள், தங்கள் அம்மைடாவின் வதடாங்கனல ஆட்டிவிட்டுக்வகடாண்டட தங்கம் வடாங்க
வசடால்வடாடர அந்தத் தங்க புள்ள விஜேய்.. அது வசடான்னை…. அந்த டஜேடாஸ் ஆலுக்கடாஸில்
தடான் வடாங்கிடனைடாம்.

ஆனைந்தடா

:

அப்படிவயன்றடால், என் மைற்வறடாரு சிலம்பில் K.J என்ற முத்தினரதடான் உள்ளது.
அதடாவது கல்யடாண் ஜேஜுவல்லர முத்தினர. என் கணவனனை கள்வன் என்ற வசடால்ல
பிடித்து வந்து அபகரத்த சிலம்பில் என்னை முத்தினர உள்ளது? சற்ற படாருங்கள்.
(மைற்வறடாரு சிலம்னப வகடாண்டு வந்து படார்க்கிறடார்கள்.)

அனமைச்சன்

:

மைன்னைடா!!! டமைடாசம் டபடாய் விட்டடடாம். மைற்வறடாரு சிலம்பிலும் K.J. என்ற முத்தினரடய
உள்ளது மைன்னைடா!! அதடாவது கல்யடாண் ஜேஜுவல்லர முத்தினரடய உள்ளது.

கடாவலடாள

:

“நம்பிக்னக அதடாடனை எல்லடாம்”

அரசர்

:

அய்டயடா!!! சர வர ஆரடாயடாமைல் தீர்ப்பு வழங்கி விட்டடன்.. இது என் குலத்திற்டக
அவமைடானைம். நடான் படாவி! நடான் படாவி!!! ஆனைந்தடா என்னனை மைன்னத்து விடு. இடதடா இந்த
உயினர. (அரசி கணவனன் வடானய வபடாத்தி)

அரசி

:

மைன்னைடா எனைக்கு முன்டப தடாங்கள் உயினரப் டபடாக்கிக்வகடாள்ளடவண்டடாம். தங்களுக்கு
முன் என் உயினர டபடாக்கிக் வகடாள்கிடறன்.

அரசர்

:

என்னை ஒரு பத்தின தன்னமை.

அரசி

:

அவதல்லடாம் ஒன்றம் இல்னல. நீங்களடாவது பரவடாயில்னல 18 மைணி டநர கரண்ட்
கட்டிற்கு.... இடதடா இப்டபடாது வருகிறது! இடதடா அப்டபடாது வருகிறது. என்வறல்லடாம்
கனத விட்டுக் வகடாண்டு ஆட்சி நடத்துகிறீர்கள்.. என்னைடால் அப்படிவயல்லடாம்
மைடானைங்வகட்டத்தனைமைடாகவும் ஆட்சி நடத்த முடியடாது...... அதுவும் நீங்கள் டபடாய்
விட்டடால், பூ இல்லடாமைல்,வபடாட்டு இல்லடாமைல், அதுவும் ‘வீக்ல ஒன்ஸ்’ பியுட்டி
படார்லர் டபடாய் ‘டச்’ பண்ணடாமைல், டகவலம் ‘பிளக்’ பண்ணக் கூட முடியடாமைல்
என்னைடால் வடாழடவ முடியடாது. இடதடா இப்டபடாடத.....ஆஆஆஆஆ
(மைன்னைன் இடுப்பில் உள்ள கத்தினய எடுத்துக் குத்திக் வகடாண்டு உயினர
விடுகிறடாள்.)

அரசர்

:

அரசி டபடானைபின்பு, நடான் மைட்டும்
(அரசனும் கத்தியடால் தன்னனை குத்திக் வகடாண்டு சடாகப் டபடாகும் டபடாது)

ஆனைந்தடா

:

மைன்னைடா!! நீ வசய்த தவறக்கு அப்படிவயடான்றம் தப்பித்துப் டபடாக முடியடாது.

அரசர்

:

ஆனைந்தடா!!!! நீ டவண்டுமைடானைடால் இந்த ஊனர எரத்து விடு.

அனமைச்சர்

:

என்னை? ஊனர எரக்க டவண்டுமைடா? நீ வசய்த தவறக்கு ஏன் ஊனர எரக்க டவண்டும்?
நடான் அப்டபடாடத வசடான்டனைன். மைக்கள் வபடாங்கி எழுவடார்கள்..டபடாரடாட்டம்
பண்ணுவடார்கள் என்ற…. நீ தடான் அதற்வகல்லடாம் ரடாஜேதந்திரம் உள்ளது என்றடாய்….
இப்டபடாது என்னை ஆகிவிட்டது. இடதடா ஒற்னற வபண் வந்துள்ளடால்… இப்டபடாது
கடாட்டு உன் ரடாஜேதந்திரத்னத…

அரசர்

:

அனமைச்சடர நிறத்து….

அனமைச்சர்

:

அனமைச்சரடா? ஆஆஆஆஆஆ அது டபடானை வடாரம்
(என்ற கூறி ‘லக்க்லக்க’ என்ற அரசன் முகத்னத படார்த்து வசடால்ல, பின்ணனயில்
சந்திரமுகி மீயுசிக் ஒலக்க அனமைச்சன் ஆயனணயில் அமைருகிறடான்)
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அனமைச்சர்

:

ஆனைந்தடா என்னை டவண்டும் உனைக்கு….
(சந்திரமுகி க்னளவமைக்ஸ் டபடால அரசனனை வவட்டிக் வகடான்ற விட்டு தனரயில்
சடாய்வது டபடால Freezs ஆகிறடாள். அனதப் டபடால எல்டலடாரும் அவரவர் இடத்தில்
Freezs ஆகி நிற்க. பின்ணனயில் குரல் ஒலக்க.. நடாடகம் முடிவனடகிறது.)
**************************
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2 "ரமபம ச ” (A Political Game)
நடாடக மைடாந்தர்கள் : சட்டு ஆடுபவர்கள், ஐயப்ப பக்தர்கள் ,டகரளஅரசியல்வடாதிகள், தமிழக
அரசியல்வடாதிகள், அரசியல் அடிவபடாடிகள்
கடாட்சி -1

(டமைனடயின் நடான்கு புறமிருந்தும் “சடாமிடய ஐயப்படா, சடாமி சரணம், ஐயப்படா சரணம். ஐயப்படா சடாமிடய”
எனைப் படாடிக் வகடாண்டட டமைனட மீது ஏறகிறடார்கள்.)
பக்தர் 1

:

“ சடாமிடய ஐயப்படா

குழு

:

சடாமி சரணம்,

பக்தர் 2

:

ஐயப்படா சரணம்”

குழு

:

ஐயப்படா சடாமிடய

(அப்டபடாது, டமைனடயில் சட்டுக்கட்டு நடான்கு டபர் அமைர்ந்து வினளயடாட.... (பின்னைணியில் வினளயடாடு
மைங்கடாத்தடா படாடல் ஒலக்கப்படுகிறது.)
பக்தர் 1

:

சடாமி ஐயப்பன் சடாமி டகடாயிலுக்கு இன்னும் எவ்வளவு தூரம் டபடாகனும்.
(கடாதில் வடாங்கடாமைல்)

சட்டு ஆடுபவர் 1 :

டபடாடு ...

சட்டுஆடுபவர் 2 :

இந்தடா. . ரம்மி. .

பக்தர் 1

சடாமி.. சடாமிடயடாவ்..ஐயப்பன் சடாமி டகடாயிலுக்கு இன்னும்
எவ்வளவு தூரம் டபடாகனும் சடாமி?
(சட்டு வினளயடாடுபவர்கள் இவர்கனளக் கண்டு வகடாள்ளடாமைல்)

:

சட்டு ஆடுபவர் 3

: இங்க படார் எனைக்கும் ரம்மி. .

சட்டு ஆடுபவர் 4

: அது எப்படி இரண்டு ரம்மி. . ஏமைடாத்தடாட. .

சட்டு ஆடுபவர் 5

: நீ தடான் ஏமைடாத்துறது. .

சட்டு ஆடுபவர் 4

: நீ தடான் ஏமைடாத்துறது. .

சட்டு ஆடுபவர் 5

:

நீ தடான் ஏமைடாத்துறது. .(னக கலப்பு ஆகிறது)

பக்தர் 1

:

என்னை சடாமி நல்லடா ஒத்துனமையடா இருந்தீங்க.
ஒருசட்டுசடாமிக்கடாக இப்புடி அடிச்சுக்குறீங்கடள சடாமி.

சட்டு ஆடுபவர் 1 :

என்னைது ஒரு சட்டடா? ஓரு சட்டடா இருந்தடாலும் ரம்மி சட்டுயடா.

பக்தர் 2

எனைக்குப் புரயல சடாமி. .இங்க எல்லடாம் ஒரு சட்டு தடான் பிரச்சனனை அதுதடான்
ரம்மி சட்டு.
(அப்டபடாது. . . டடய் அனமைச்சர் வசத்துப் டபடாயிட்டடாருடடா”..எனை
ஒருவன் கத்திக் வகடாண்டட வருகிறடான்)

:

சட்டு ஆடுபவர் 1

:

யடார்டடா வசத்தடா ?

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

இடுக்கியில. .
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பக்தர் 1

:

என்னைது இடுக்கியில குத்திக்கிட்டு அனமைச்சர் வசத்துப்டபடாயிட்டடாரடா?

சட்டு ஆடுபவர் 1

:

டயடாவ். . சும்மைடா இருய்யடா. . “இடுக்கி”ன்றது ஒரு மைடாவட்டம்..

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

யடார்டடா வசத்தடா. .?

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

உணவு அனமைச்சர் டஜேக்கப். .

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

அனமைச்சர் டஜேக்கப்படா. . .அய்ய்டயடா.
(என்ற சத்தமைடாகக் கத்துகிறடான். துடிக்கிறடான்)

சட்டு ஆடுபவர் 1

:

ஏன் வசடாந்தக்கடாரரடா இப்புடி அழுவுற. .

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

வசடாந்தக்கடாரர் இல்லடடா. . என் வசடாந்தம் எல்லடாம் பறிடபடாகப் டபடாகுதுடடா.
அய்ய்டயடா.

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

டடய் என்னைடாட குழப்புற. . வகடாஞ்சம் வதளவடா வசடால்லுடடா.

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

ஏன்டடா வசத்துப் டபடானைது ?

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

கடாங்கிரஸ் கட்சி எம்.எல்..ஏ ?

சட்டு ஆடுபவர்3

:

புரயனலயடாடடா? நம்மை மைடாநிலத்தில் வமைடாத்த எத்தனை சட்டுடடா?

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

140 சட்டு.

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

அதுல. .. எதிர்கட்சி?

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

68 சட்டு வஜேயிச்சடாங்க. . .

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

மீதி

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

இது வதரயடாதடா? 72 சட்டு . ..

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

அத புடிச்சி தடான் கடாங்கிரஸ் ஆட்சி அனமைச்சிச்சு.. .

சட்டு ஆடுபவர் 1

:

72 ல்ல 1 சபடாநடாயர் டபடாக மீதி 71 சட்டு

சட்டு ஆடுபவர் 2

:

அந்த 71 ல்ல தடான்டடா 1 சட்டு டஜேக்கப் டபடாயிட்டடாரு.

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

அதுக்கு என்னை இப்ப?

சட்டு ஆடுபவர்5

:

அவரு வசத்துப் டபடானைதடாலடா. . ஜேனைவரயில இனடத்டதர்தல் வரும்டடா?

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

எதிர்க்கட்சி வஜேயிச்சடா 69. . ஆளும்கட்சி டதடாத்த 70.

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

அய்டயடா. . தமிழ்நடாட்டுல இருக்கிற. . என் வசடாந்தம் எல்லடாம் டபடாச்டச. ..

சட்டு ஆடுபவர் 3

:

இதுக்கும் தமிழ் நடாட்டுல இருக்கிற ஒன் தங்கச்சிக்கும் என்னைடாடடா சம்மைந்தம்?

சட்டு ஆடுபவர் 4

:

சம்மைந்தம் படுத்திடுவடானுகடடா.....(அப்டபடாது ஒருவன்)

சட்டு ஆடுபவர் 5

:

மைடாப்புள ரம்மிடடா

சட்டு ஆடுபவர்1

:

இந்த ஒரு சட்டு ரம்மியில்லடடா. . இனடமை நம்மை அரசியல்வடாதிக. .
ஆடுவடானுக படார். ஒரு ஆட்டம். . .அது தடான்டடா ரம்மியடாட்டம். ஒரு
சட்டுக்கடாக அவனுக ஆடுற ஆட்டத்தப்படாருடடா.
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. (பப்பப்படாம். . .மைங்கடாத்தடா இனச வமைதுவடாக ஒலக்கிறது.)
கடாட்சி – 2
இடம்

:

டகரளடா அரசியல் தனலவர் வீடு

கனதமைடாந்தர்கள் :

டகரளடா அரசியல் தனலவர் & வதடாண்டர்கள்

(டகரளடா கடாங்கிரஸ் தனலவர் மைற்றம் கட்சிக்கடாரர்கள் தம் கட்சியில் ஒருவர் இறந்தவுடன் அடுத்து என்னை
வசய்வது எனைப் டபசிக் வகடாள்கிறடார்கள்)
தனலவர்

:

சர நடந்தது நடந்து டபடாச்சு.. இப்ப இடுக்கியில வர்ர
இனடத்டதர்தல்ல எப்படி வஜேயிக்கப் டபடாடறடாம். . .

வதடாண்டர்

:

தனலவடர. ஒடர சட்டு ஆட்சிடய டபடாய்விடும்.
எதிர்க்கட்சி டவற ஸ்ட்ரடாங்கடா இருக்கு.

வதடாண்டர்

:

வஜேயிச்டச ஆகனும். .

வதடாண்டர்

:

வஜேயிச்டச ஆகனும். .

தனலவர்

:

என்னைப் பண்ணலடாம்?

வதடாண்டர்

:

தனலவடர ஒரு ஐடியடா!!!!!

தனலவர்

:

என்னைய்யடா?

வதடாண்டர்

:

கர்நடாடவுக்கு கடாவிர மைடாதிர. 30 வருசமைடா இருக்கடவ
இருக்கு முல்னலப் வபரயடாற.

தனலவர்

:

அத னவச்சு எப்புடியடா அரசியல் பண்ணுறது. ..

வதடாண்டர்

:

டடாம் உனடயப்டபடாகுது ….4 இலட்சம் மைக்கள் சடாகப்டபடாறடாங்கனு வசடால்லுங்க.

தனலவர்

:

நடாமை வசடான்னைடா நம்புவடாங்களடா. .

வதடாண்டர்

:

நம்மை மைடாட்டடானுக. ...

தனலவர்

:

நடாமை வசடான்னை நம்மை வபடாண்டடாட்டிகடள நம்ப மைடாட்டடாளுக.
மைக்கள் எப்படி நம்புவடானுக.

வதடாண்டர்

:

தனலவடர. . தமிழ்நடாட்டுக்கடாரனுகளும் சர…நம்மை டகரளடா ஜேனைங்களும் சர…
சினமைடாக்கடாரன் வசடான்னைடா மைட்டும் எல்லடாத்னதயும் நம்புவடானுக.

தனலவர்

:

அப்ப யடாரவச்சு வசடால்லுறது?

வதடாண்டர்

:

ஏன் வசடாந்தக்கடாரன் ஒருத்தன் அவமைரக்கடால இருக்கடான். அவனுட்டச் வசடால்ல. .
சும்மைடா னடட்டடானக் டரஞ்சுஎடுத்து 4 இலட்சம் மைக்கள் அடிச்சுட்டு டபடாற மைடாதிர
கிரடாப்பிக்ஸ்ல எடுத்தடா. . சும்மைடா அள்ளக்கிட்டுப் டபடாயிடடாது. .

வதடாண்டர்

:

அப்புடிடய. . தமிழ் நடாட்டுல . இருக்குற நம்மை ஆளுகளுட்ட வசடால்ல ‘தமிழ்
நடாட்டில் படத்துக்குத் தனடயும் டபடாட வசடால்லரலடாம்.

தனலவர்

:

இது எதுக்குய்யடா?

வதடாண்டர்

:

ஒரு பப்ளசிட்டி தடான் தனலவடர!!!
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தனலவர்

:

எப்புடி. .

வதடாண்டர்

:

ஒரு படம் வரடாததற்கு முன்னைடாடிடய. . அந்த நடிகருக்கும் இந்த நடினகக்கும்
கசமுசனு கிசுகிசு டபடாடுவடானுகடள..அது மைடாதிர. ஒரு பப்ளசிட்டி.

வதடாண்டர்

:

டபடாட்டடா . . .எதிர்படார்ப்பு எகிறம்ல்லடா. ..

வதடாண்டர்

:

படாக்ஸ் ஆபிஸ்லும் ஹிட்டு தனலவடர. . ..

வதடாண்டர்

:

டபரு என்னை னவப்பீங்க. ..

வதடாண்டர்

:

999 டடாம்னு. . டம்னு னவப்டபடாம். .. .

வதடாண்டர்

:

அது என்னைடான்டனை. 999

வதடாண்டர்

:

முல்னலப் வபரயடாற கட்டுறதுக்கடாக வசடாத்து பத்தஎல்லடாம்
வித்தடாடர ஒருவவள்ளக்கடார துனர.

வதடாண்டர்

:

யடாருண்டண? வபன்ன குக்கடா?

வதடாண்டர்

:

ம்... அவரும் நம்மை திருவடாதங்கூர் ரடாஜேடாவும் 999
வருசத்திற்குனு ஒரு உடன்படிக்னகதிட்டம் டபடாட்டங்கள்ள.அனதடயடபரடா
னவச்சுடுடவடாம்.

தனலவர்

:

னவக்கிடறடாம். . .. ஆட்சிய புடிக்கிடறடாம்.
(டடாம் 999 என்ற தினரப்படத்தின் தீம் மீயுசிக் டபடாடப்படுகிறது. படம்
படார்ப்பது டபடால நடித்துக் கடாட்டப்படுகிறது.)

:

டகரளடா எல்னல

கடாட்சி – 3
இடம்

கனதமைடாந்தர்கள் :

டகரளடா அரசியல்வடாதிகள் சிலர் , டபடாரடாட்டக்குழுவினைர்

மைக்கள்

:

அய்ய்டயடா டடாம் உனடஞ்சிடுச்சடாம் (கூச்சல்)

மைக்கள்

:

அய்ய்டயடா டடாம் உனடஞ்சிடுச்சடாம் (கத்தல்)

டகரள அரசு :

மைக்கள் அனமைதி கடாக்கவும்

மைக்கள்

அய்ய்டயடா டடாம் உனடஞ்சிடுச்சடாம் (குழப்பம்)

:

டக.அரசியல்வடாதி :

வன்முனறனயக் னகயில் எடுக்க டவண்டடாம்

மைக்கள்

டபடாடுடடா அவன் மைண்னடயில. .

:

டகரள அரசியல் :

எல்னலடயடாரத்தில் பல இலட்சம்தமிழ்மைக்கள் உயிர் வடாழ்கிறடார்கள்

மைக்கள்

:

வகடாளுத்துடடா அவன் வீட்னட.

:

தமிழக எல்னல

கடாட்சி – 4
இடம்

கனதமைடாந்தர்கள் :

தமிழக அரசியல்வடாதிகள் சிலர், டபடாரடாட்டக்குழுவினைர்

தமிழக அரசியல் :

எல்னலடயடாரத்தில் பல இலட்சம்
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டகரளடாமைக்கள் உயிர் வடாழ்கிறடார்கள்.

மைக்கள்

:

ஒருத்தனனையும் விடடாத..

தமிழக அரசியல் :

இங்க இருந்து தடான் அரசி டபடாகுது

மைக்கள்

நிப்படாட்டு

:

தமிழகஅரசியல் :

இங்க இருந்துதடான் தக்கடாள டபடாகுது

மைக்கள்

தூக்குடடா மூட்னடய. .

:

தமிழக அரசியல் :

இங்க இருந்து தடான் கர டபடாகுது

மைக்கள்

மைடக்குடடா. . (மீண்டும் டகரளடா எல்னல.)

:

கடாட்சி – 5
இடம்

:

டகரளடா எல்னல

கனதமைடாந்தர்கள்

:

டகரளடா அரசியல்வடாதிகள் & தமிழக எல்னலடயடார மைக்கள்

தமிழக மைக்கள்

:

நடாங்கள் டகடார்ட்டுக்குப் டபடாடவடாம். .

டக.அரசியல்வடாதி

:

டபடா.30 வருஸமைடா அங்க தடானை டபடாற.

டக.அரசியல்வடாதி

:

மைத்திய அரசு…? அதுவும் எங்க கடாங்கிரஸ் அரசு

டக.அரசியல்வடாதி

:

மைடாநில அரசு..?அதுவும் எங்க கடாங்கிரஸ் அரசு. .

டகரளடா பிடஜேபி

:

நடாங்க டகரளடா பிடஜேபி.அனண உனடயும்

தமிழக பிடஜேபி

:

நடாங்க தமிழக பிடஜேபி.அனண உனடயடாது

டகரளடா கமினஸ்

:

நடாங்க டகரளடா கமினஸ்ட்டுகள்.அனண உனடயும்

தமிழக கமினஸ்

:

நடாங்க தமிழக கமினஸ்ட்டுகள். அனண உனடயடாது.
(அப்டபடாது அங்கு தமிழக சபரமைனல பக்தர்கள் வருகிறடார்கள்)

சபரமைனல பக்தர்

:

“ சடாமிடய ஐயப்படா, சடாமி சரணம்,

டகரளடா அரசியல்

:

ஓடுடடா. . தமிழ்நடாட்டுக்கு

சபரமைனல பக்தர்

:

ஓடனுமைடா? வருசம் வருசம் நடாங்க வரதுனைடால,
எங்களடால வருசத்துக்கு 2 டகடாடி லடாபம் உங்க ஐயப்பன் டகடாயிலுக்கு.

டகரளடா அரசியல்

:

ஒரு சட்டுல ஆட்சி கவுந்தடா 2000 டகடாடி நட்டம் எங்களுக்கு.

சபரமைனல பக்தர்

:

999 உயில் . .?

டகரளடா அரசியல்

:

அது உயில் இல்லடடா. . .. மையிற.

சபரமைனல பக்தர்1

:

அப்ப டடம் கடாவலுக்கு நடாங்க எங்க வரப்பணத்துல நடாங்க தர்ற 12 இலட்சம்?

சபரமைனல பக்தர் 2

:

டடம் உள்ள இடத்துக்கு வடாடனகயடா நடாங்க தர்ர 2 இலட்சம்?

சபரமைனல பக்தர் 3

:

டதக்கடி சுற்றலடா தளத்தில் வர்ற வருமைடானைம்?

சபரமைனல பக்தர் 4

:

என்னனைய அடிச்சடா.... அங்க உன் வசடாந்தகடாரனை..
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என்நடாட்டுக்கடாரன் அடிப்படான்.
டகரளடா அரசியல்

:

என் வசடாந்தகடாரன் எல்லடாம் அவமைரக்கடால
இருக்கடாண்டடா. . .

சபரமைனல பக்தர் 5

:

ஏன்டடா. . சட்டுக்கட்டுல இருக்குற ரம்மி மைடாதிர வசத்துப் டபடானை ஒருத்தன்
சட்டக்கடாக. இவ்வளவு சண்னடயடா. ..

சபர மைனல பக்தர் 1

:

30 வருஸமைடா இப்படிடயடபடாய்கிட்டட இருக்டக

சபர மைனல பக்தர் 2

:

இதுக்குத் தீர்டவ கினடயடாதடா?

சபர மைனல பக்தர் 3

:

டகரளடா முல்னலப் வபரயடாற. .

சபரமைனல பக்தர் 4

:

கர்னைடாடடாவுல

சபரமைனல பக்தர் 5

:

கடாடவர ஆற பிரச்சனனை.

சபரமைனல பக்தர் 1

:

ஆந்திரடாவுல

சபரமைனல பக்தர் 2

:

கிருஸ்ணடா நதிப்பிரச்சனனை. .

சபரமைனல பக்தர் 3

:

இப்படி எல்ல நதியும் பிரச்சனனையடாடவ ஓடுடதடா…

சபரமைனல பக்தர் 4

:

அய்டயடா இதுக்குக் தீர்டவகினடயடாதடா.....?

சபரமைனல பக்தர் 1

:

இருக்கு. . .இந்த பிரச்சனனைய தீர்க்க ஒடர ஒரு ஐடியடாஇருக்கு?

சபரமைனல பக்தர் 4

:

என்னை ஐடியடா. . .?

சபரமைனல பக்தர் 5

:

டதசிய நதிநீர் திட்டம் வகடாண்டு வரச் வசடால்லுறடார். . .

சபரமைனல பக்தர் 2

:

டதசிய நதிநீர் திட்டம்ன்னைடா? அப்புடினைடா. . ?

சபரமைனல பக்தர் 1

:

டகரளடா,கர்நடாடகடா ஆந்திரடாக்வகல்லடாம் டபடாற
இரயில். டரடாடு. எல்லடாத்னதயும் இது டகரளடா இரயிலு..இது கர்நடாடக
டரடாடுனுனைடா வசல்லுவடானுகளடா?

சபரமைனல பக்தர் 2

:

இல்னல.High Way வசடால்வடாங்க..

சபரமைனலபக்தர்3

:

அத தடான் ஐடியடா. எல்லடா நதிகனளயும் எல்லடா அனணகனளயும்
மைத்திய அரடசஎடுத்துகிட்டடா. எந்தப் பயலும் இது கர்நடாடகடா ஆற
இது டகரளடா ஆற. இது ஆந்திரடா அனணனுபிரச்சனனை பண்ண மைடாட்டனுக

சபர மைனல பக்தர் 4

:

ண்டண.சூப்பர்ண்டண. .

சபர மைனல பக்தர் 2

:

ண்டண..அது மைடாதிர டதசிய நதிநீர்திட்டம் வந்துட்டடா என்னை நடக்கும்.

சபர மைனல பக்தர் 3

:

அப்புறம் என்னை? எல்டலடாரும்ஒற்றனமையடா.

(அனனைவரும் குழுவடாக)

:

“ சடாமிடய ஐயப்படா, சடாமி சரணம், ஐயப்படா சரணம்” ஐயப்படாசடாமிடயனு
சந்டதடாசமைடா இருக்கலடாம்ண்டடா
(வமைதுவடாகமைங்கடாத்தடா சிரப்புடன் நடாடகம் முடிகிறது.)
****************************
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3 மனகப கணகபக
முன்னுனர
தமிழ் நடாடக வரலடாற்றிக்கு நீண்ட வபரும் வரலடாற உண்டு. நடாடு + அகடமை நடாடகமைடாயிற்ற என்பர்.
நடாட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகனள மைக்களுக்குத் வதரவிப்பதற்கடாகடவ நடாடகங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டனை.
டமைனல நடாடுகளல் நடாடகங்கள், நம்மூர் படாஸ்கடா நடாடகம் டபடால இரண்டு மூன்ற நடாட்கள்
அல்லது வடாரக்கணக்கில் கூட நடக்குமைடாம். அவ்வடாற நடக்கும் நடாடகங்களன் இனடடய ஏற்படும் சிற
சிற இனடடவனளகளன் டபடாது (உனட மைடாற்றதல், ஒப்பனனைச் வசய்தல், டமைனட அலங்கடாரம் டபடான்ற
கடாரணங்களுக்கடாக) குறநடாடகங்கள் சில நடிக்கப்படும். அக்குற நடாடகங்கடள பிற்படாடு ஓரங்க
நடாடகமைடாயிற்ற.
இனவ வபரும்படாலும் டமைனடயில் நடத்தப்படடாமைல் வவட்டவவளகளடல நடிக்கப்பட்டனை.
இவ்டவடாரங்க நடாடகங்கள் வபரும்படாலும் அனர மைணிடநரம் மைட்டுடமை நடிக்கப்பட்டனை. இதன் கரு,
எல்டலடாருக்கும் வதரந்த வசய்திகனள அல்லது சிக்கல்கனள னமையப்படுத்தி அனமைக்கப்பட்டது.
1903 லண்டனல் புகழ்வபற்ற “வவஸ்ட் எண்ட்” திடயட்டரல் நனட வபற்ற வந்த லூயி
என்.படார்க்கரன் ‘தி மைங்கீஸ் படா‘ (குரங்கின் படாதம்) என்ற ஓரங்க நடாடகடமை மிகப் புகழ் வபற்ற
நடாடகமைடாகும். இதனனைத் வதடாடர்ந்டத அதிகமைடானை ஓரங்க நடாடகங்கள் வரத் வதடாடங்கினை.
இதன் அடிப்பனடயில் தமிழிலும் ஓரங்கநடாடகங்கள் வமைடாழிவபயர்த்தும், பனழய புரடாண
இதிகடாசங்களல் உள்ள கதடாபடாத்திரங்கனள னமையப்படுத்தியும், சிறசிற கனதயடாடல்கனள
னமையப்படுத்தியும் ஓரங்க நடாடகங்கள் நடிக்கப்பட்டனை.
இவ்வரலடாற்றின் அடிப்பனடயில் எழுதப்பட்ட ஒரு சிற முயற்சிடய இவ்டவடாரங்க நடாடகம் ஆகும்.
Sevan selaves என்ற ஆங்கில நடாடகத்தின் கனதக்கருனவ மைட்டுடமை எடுத்துக் வகடாண்டு தமிழுக்கு
ஏற்றவடாற அனமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நடாடக மைடாந்தர்கள் : அரசர், அனமைச்சர், இளவரசர், வீரமைடாடதவி (இளவரசரன் கடாதல), தங்கப்பல்
கவிரடாயர், னவரப்பல் கவிரடாயர், அடினமை நம்பர் 1, அடினமை நம்பர் 2,
அடினமை நம்பர் 3
கடாட்சி : 1

(அரயனணயில் அரசர் அமைர்ந்திருக்க இரகசிய ஆடலடாசனனைக்கடாக அனமைச்சர் நம்பி மைட்டும் அரசனரப்
படார்க்க வருகிறடார். வந்தவுடன் அரசர் புகழ் படாடத் வதடாடங்குகிறடார்.)
அனமைச்சர்

:

மைடாசில்லடாத் தமிழ்த் தனலவடா !
வற்றடாத வபடான்னவளம் மைலந்த வசல்வடா!
வீசு புகழ் வசங்டகடாலன் முடியரடச! குடியரடச! டவந்தர் டவந்டத!
படாசமுடன் தமிழகத்னத ஒன்றடாக்கிப் படாரடாளும் நும் திறனனைப் படாட ஆனசயினைடால்
முந்துகிடறன். அருள் ஆசியினனை எமைக்குத் தடாரும் டகடாடவ!

அரசர்

:

என்னை அனமைச்சடர? எங்டக கடாப்பி அடித்தீர்?
எதுனக டமைடானனை எல்லடாம் சரளமைடாக வருகிறது?

அனமைச்சர்

:

இல்னல அரடச. “ஓப்பனங் பில்டப்” என்றடால் தங்களுக்குப்
பிடிக்கும் என்பதடால் தடான்.... (இழுக்கிறடார்)

அரசர்

:

எனைக்கு என்னை பிடிக்கும்? என்னை பிடிக்கடாது என்பவதல்லடாம்… என் மைனனைவினய விட
உமைக்குத் தடான் அதிகம் வதரகிறது.

அனமைச்சர்

:

உங்களுக்கு ஒரு மைனனைவி இருந்தடால் தடாடனை ..மைன்னைடா (வடார்த்னதனய இழுக்கிறடார்)

அரசர்

:

அனமைச்சடர! நிறத்தும்மைய்யடா.
எங்கு வந்து எனதப் டபசுகிறீர்? சர அனத விடும். எல்லடா அரசர்கனளப் டபடாலடவ
நடானும்டகட்கிடறன். (கம்பீரமைடாக) எப்படி உள்ளது எம் ஆட்சி? எப்படி உள்ளனைர் எம்
மைக்கள் ?

அனமைச்சர்

:

ம்.எல்டலடானரப் டபடாலடவ நடானும் கூறகிடறன்.
டசடாற்றக்குக் குனறவில்னல
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வசடாகுசடானை கடாடவர
ஆற்றக்கும் குனறவில்னல
அழகடானை டசடானல வளர்.
கடாற்றக்கும் குனறவில்னல
னககூப்பி நன்றியுடன்
டபடாற்றகிடறன் மைன்னைடா!
நின் புகழ் வடாழிய வடாழியடவ!
அரசர்

:

என்னை அனமைச்சடர! னநட் அடித்த டசடாமைபடானைத்தின்மையக்கம் குனறயவில்னலடயடா!
ம்…ஒடர படாடலடாகடவ வருகிறடத! ம். ம்.இருக்கட்டும். சர. (கம்பீரமைடாக) எப்படி உள்ளது
நம் டபடார்ப்பனட? எப்படி உள்ளது நடான் டபடாட்டத்திட்டங்கள் எல்லடாம்?

அனமைச்சர்

:

“வவல்லுவதற்கு மைறவடாத வீரவடாள் டவந்டத!

அரசர்

:

அனமைச்சடர!!!? நிறத்துமைய்யடா. சடாதடாரணமைடாகத்தடான் டபசுமைய்யடா.

அனமைச்சர்

:

சிறப்பு மைன்னைடா! சிறப்பு. தங்கள் ஆட்சியின்கீழ் எதற்குப் பஞ்சம் மைன்னைடா?
மைக்களுக்கு அனனைத்தும் இலவசமைடாக கினடப்பதடால் அனனைவரும் ஆனைந்தமைடாடவ
இருக்கிறடார்கள்!!
கலப்புத் திருமைணத்திற்குக் கடாசு –
முதல் கர்ப்பத்திற்கும் கடாசு.
பிரசவமும் இலவசம்.
நூற நடாள் கட்டடாய டவனல டவற.
வபடாங்கலுக்கு இனைடாம்
தீபடாவளக்கு டபடானைஸ்.
இலவச னசக்கிள்
இலவச டகஸ்
இலவச டவட்டித்துண்டு
இலவச கலர் டி.வி ஒரு மைடாத டி.டி எச் வசதி. .வசட்டடாப் படாக்ஸ்டசடாட எனை நீண்டு
வகடாண்டட டபடாகிறடத மைன்னைடா!
உம் இலவசப் புகழ்.

அரசர்

:

இதில் உமைக்கு என்னைய்யடா வருத்தம்?

அனமைச்சர்

:

அரடச! முன்பு எல்லடாம் நடாங்கள் தடான்,
உம்புகழ் படாடி பரசில் வபற்ற வந்டதடாம்..ஆனைடால் இன்ற, வடாரவடாரம் ஆரவடாரமைடாக
அனனைத்துத் வதடானலக்கடாட்சியிலும் உன் புகழ் படாடிக் வகடாண்டட இருக்கிறடார்கடள
மைன்னைடா!

அரசர்

:

நீர் என்னை? எதிர்நடாட்டுமைன்னைனனைப்டபடால்
‘அறிக்னகடய’ விடுவடாய் டபடாலஇருக்கிறடத?

அனமைச்சர்

:

படுத்துக் வகடாண்டட அறிக்னக விடுவதற்கு
எல்லடாம் வகடாடநடாட்டில் தனயடாகப் பண்னண வீடும், உயிர்த்டதடாழியும் இருக்க
டவண்டும் மைன்னைடா!!!

அரசர்

:

டபடாகிற டபடாக்னகப் படார்த்தடால் என் ஆட்சிக்டக
ஆப்பு னவத்திடுவடாய் டபடால இருக்கிறது. முதலல் நீர் வந்த விஷையத்னத வினரவடாகக்
கூறமைய்யடா.

அனமைச்சர்

:

மைன்னைடா ! ‘‘கடாதவலனும் சக்தியின்டறல்
கடாசினடய நில்லடாது
டகடாதில்லடா வடாழ்வு தரும்
கடாதலனனை நம்பிடுடவன்
கடாதடல வதய்வவமைனைக்
கவிபடாடிக் கும்பிடுடவடான்’’ எனை கடாதடல
வதய்வவமைனை கடாலம் கடத்தி வருகிறடார் ஒருவர்.
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அரசர்

:

புரயவில்னலடய !

அனமைச்சர்

:

‘சிக்கில்லடா உன் கூந்தலடல நடான் சிக்கிக் வகடாண்டடனைடி என் சின்னைவடள’ என்ற,
ஒருவர் இருக்கும் டவனலகனள எல்லடாம் விட்டு விட்டு சிக்கு
எடுத்துக்வகடாண்டிருக்கிறடாம் சிக்கு‘ எனை ஊருக்குள் ஓடர டபச்சடாக இருக்கிறது
மைன்னைடா.!

அரசர்

:

அனமைச்சடர! புரயவில்னல என்ற வசடான்னைது யடார்
அந்த இருவர் என்பதுபற்றி. விளக்கமைடாகக்கூறம்?

அனமைச்சர்

:

நடான் வசடான்னைடால் என்னனைக் கழுடவற்றிவிடக்கூடடாது.

அரசர்

:

கூறம். அது நீர் கூறம் பதினலப் வபடாறத்து.

அனமைச்சர்

:

நம் இளவரசர் ரடாஜேவர்மைன் தடான்.

அரசர்

:

ரடாஜேவர்மைனைடா?

அனமைச்சர்

:

ஆம் மைன்னைடா. நம் இளவரசடர தடான்.

அரசர்

:

யடானரக் கடாதலக்கிறடார்?.
டசரநடாட்டு இளவரசியடா?
படாண்டியநடாட்டு இளவரசியடா? அல்லது
குட்டநடாட்டு இளவரசியடா?
எந்த நடாட்டு இளவரசினயக் கடாதலக்கிறடார்?

அனமைச்சர்

:

மைன்னக்க டவண்டும் மைன்னைடா? நம் அரண்மைனனைனயத் துப்புரவுவசய்யும்
துப்பரவுத் வதடாழிலடாள மைகள் வீரமைடாடதவினய.!!!

அரசர்

:

என்னை துப்புரவு வதடாழிலடாள மைகள்வீரமைடாடதவியடா?
என்னை அனமைச்சடர உளறகிறீர்? நடக்கடாது.
ஒரு நடாளும் இதற்கு வடாய்ப்பில்னல.

அனமைச்சர்

: உளறவில்னல மைன்னைடா! உண்னமைனயத்தடான் கூறகிடறன் மைன்னைடா.
தற்டபடாது நம்நடாட்டு சுவர்களவலல்லடாம், இவர்கள் இருவர் வபயர்தடான்
கரக்வகடாட்னடயடால் எழுதி
னவக்கப்பட்டுள்ளது டவண்டுமைடானைடால் நீங்கள்
அவனரடய அனழத்து விசடாரயுங்கள்
மைன்னைடா!

அரசர்

:

இளவரசன்

: அதற்கு அவசியடமை இல்னல. என்னடடமை கூறி விடுங்கள். நடாடனை வந்து விட்டடன்.
என்னை அனமைச்சடர? வந்த டவனல முடிந்தடா?
நீர்டபசடாமைல் அனமைச்சர் டவனலனய விட்டுவிட்டு மைடாhhhhh.. . . . .

அரசர்

: நிறத்து. இவர் வசடால்வது எல்லடாம்.. . ?

இளவரசன்

: உண்னமை தடான் அப்படா.

அரசர்

:

ஏய் யடாரங்டக?

அப்படாவடா? இப்படி பட்ட கடாரயத்னத நமைக்கும்
நம் பரம்பனரக்கும் வசய்து விட்டு என்னனை அப்படா என்கிறடாடய?
வவட்கமைடாயில்னல உனைக்கு?

இளவரசன் :

எனைக்கு நீங்கள் அப்படா இல்னலவயன்றடால்,
நீங்கள் தடான் அதற்கு வவட்கப்பட டவண்டும்!!

அரசர்

நிறத்து உன் வடார்த்னத ஜேடாலத்னத.
என்னனைக் டகடாபப்படுத்தி பிரச்சனனைனய டவற விதமைடாக மைடாற்றிவிடலடாம் எனை
மைனைக்கணக்கு டபடாடடாடத!!

:
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இளவரசன் :

என்னை மைனைக்கணக்கடா?

அனமைச்சர்

ஓரங்க நடாடகத்தின் வபயர் மைணக்கணக்குத்
தடாடனை. ஒரு இடத்திலடாவது அனதச் வசடால்ல டவண்டடாமைடா?

:

இளவரசன்

:

ம். மைனைக்கணக்கு டபடாடுவது என் டவனல இல்னல. அதுவும் இது பிரச்சனனையும்
இல்னல. (கமைல் குரலல்) ‘இது கடாதல். என் கடாதல் என்னைடான்னு வசடால்ல ஏங்கும்
டபடாது அழுனக அழுனகயடா வருது. நடான் அழது, என் டசடாகம் என் வீரமைடாடதவியடா
தடாக்கி வவளயில நிக்கிற அவ உள்ள வந்திட்டடா.. அது தடான் டயடாசிக்கிடறன்.

அரசர்

:

என்னை வவளயில் நிற்கிறடாளடா?
ஒரு துப்புரவு வதடாழிலடாள மைகள் அரசனவ வடாசலலடா?
ஏய் இழுத்து வடாருங்கள் அவனள.

இளவரசன்

:

இழுத்து வர டவண்டியவள் இல்னல அவள்.
அனழத்து வர டவண்டியவள் அவள்.
என் அன்பு அவள்.
என் ஆனச வசல்வம் அவள்.
என் உடல் அவள்.
என் உயிரும் அவள் தடான்.
‘வலது கடானல எடுத்து னவத்து வடா.. வடா எனை Backgrond music டகடாட
அனழத்து வரடவண்டியவள் அவள்.

அரசர்

:

அனமைச்சடர! இங்டக என்னை நடாடகமைடா நடக்கிறது.

அனமைச்சர்

:

ஓரங்க நடாடகம் மைன்னைடா.

அரசர்

:

நிறத்துமைய்யடா.எங்டக அவள்? அவனள இழுத்து வரச்வசடால்லுங்கள்.

வீரமைடாடதவி

:

அதற்கு அவசியடமை இல்னல. என்னடடமை கூறி விடுங்கள். இழுத்து வந்தடால்
டமைக்கப் எல்லடாம் கனலந்து விடும். அதுவும் கும்பல் எல்லடாம் கூட்டினைடால்
“டயலடாக்” டவற மைறந்து விடும். டயலடாக்னக டவற மைடாற்றி மைடாற்றி கூறி
குழப்பி விடுவடார்கள்.

அரசர்

:

என்னை னதரயம். இப்படி எல்லடாம் டபச யடார் உனைக்கு வசடால்லக் வகடாடுத்தது.?

வீரமைடாடதவி

:

இளவரசர் தடான் வசடால்லக் வகடாடுத்தடார்.

அரசர்

:

அனமைச்சடர ! எனைக்கு தனலடய வலக்கிறது.
முதலல் இவளன் கணக்னக முடியுங்கள்.

இளவரசர்

:

அப்படிவயன்றடால் முதலல் என் கணக்னக முடியுங்கள்.
(அப்டபடாது அரசனவக்குள் குண்டு குண்டடாக மூன்ற அடினமைகளும், 2
வசல்வந்தர்களுமைடாக, 5 டபர் கும்பலடாக நுனழகிறடார்கள். அதில் ஒருவன்…..)

மைகன் 1

:

அரடச முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

மைகன் 2

:

ஆம் அரடச! எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அரசர்

:

ஏய் ஏய்.. யடார் நீங்கள் ? உங்கனள யடார் உள்டள விட்டது.

மைகன் 2

:

ஆம். அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.
(அப்டபடாது அடினமைகளடாகச் சும்மைடா நின்ற வகடாண்டிருக்கும் மூவரும்)

அடினமை 1

:

ஆமைடாம் அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அடினமை 2

:

ஆமைடாம். அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.
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அடினமை 3

:

ஆமைடாம். அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அனமைச்சர்

:

ஏய்!! நீங்கள் ஏன் கூறியடத கூறிக் வகடாண்டிருக்கிறீர்கள்??.

அடினமை 1

: எங்களுக்கும் டயலடாக் உண்டு என்ற வசடால்ல தடாடனைஅனழத்து வந்தீர்கள்?

அடினமை 2

:

ஆனைடால்? இதுவனர எந்த டயலடாக்கும் தரடவ இல்னலடய.

அடினமை 3

:

“நடாங்களும் நடாடகத்தில் நடிக்கிடறடாம்”… “நடாங்களும் நடாடகத்தில் நடிக்கிடறடாம்”
என்ற எங்கள் பிரண்ட்ஸ்கிட்டடயும் வசடால்ல விட்டு தடாடனை டமைனடயில்
நிற்கிடறடாம் டபஸ்புக்கில் அப்டலடாடு வசய்ய டயலடாக் டபசுவது டபடான்ற
டபடாட்டடடா டவற டபடாட டவண்டும் அல்லவடா?

அடினமை 1

:

அதனைடால் தடான் நடாங்கள் டயலடாக் டபசுகிடறடாம். வதடாடங்கலடாமைடா??

அடினமை 1

:

ஆமைடாம் அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அடினமை 2

:

ஆமைடாம் .அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அடினமை 3

:

ஆமைடாம். அரடச! முதலல் எங்கள் கணக்னக முடியுங்கள்.

அனமைச்சர்

:

ஏய் யடாரடடா நீங்கள்.?
(உடடனை முதல் மைகன் முன் வந்து)

மைகன் 1

:

அரசருக்கும் … அனவடயடாருக்கும் … வணக்கம்.
நடாங்கள் டசடாழபுரயில் நன்றடாக வடாழ்ந்து சமீபத்தில் மைனறந்து டபடானை முத்துப்பல்
கவிரடாயடாரன் மைகன்கள். என் வபயர் தங்கப்பல் கவிரடாயர்.
இடதடா இங்டக நிற்கிறடாடனை இவன் என் தம்பி வவள்ளப்பல் கவிரடாயர்.

அரசர்

:

சர. இப்டபடாது உங்களுக்கு என்னை டவண்டும்?

மைகன் 2

:

அரடச! எங்கள் இருவருக்கும் ஒரு தீரடாத வசடாத்துப்பிரச்சனனை. தங்கள் ஆட்சியின்
கீழ் சரும் சிறப்புமைடாக வடாழ்ந்து வந்த எம் தந்னதயருக்கு வமைடாத்தம் மூன்ற
அடினமைகள் இருந்தனைர். இடத,
அடினமை நம்பர் 1
அடினமை நம்பர் 2
அடினமை நம்பர் 3

அரசர்

:

படுத்துறடாடனை. . .ஏய் நீர் கூறம் அய்யடா.

மைகன் 1

:

இம்மூன்ற அடினமைகளும் நடாங்கள் பிறக்கடாததற்கு முன்டப, எம் வீட்டில் டசவகம்
வசய்து வருகிறடார்கள்.

அனமைச்சர்

:

நல்லது. அதற்கு என்னை?

மைகன் 2

:

எம் தந்னத இறக்கும் வனர நன்றடாக தடான் டபடாய்க்வகடாண்டிருந்தது.

அனமைச்சர்

:

ஆமைடாம் உன் தந்னத எப்படி இறந்தடார்?

மைகன் 1

:

இயற்னகயடாகத் தடான் இறந்தடார்.

அரசர்

:

அனமைச்சடரஏஏஏஏஏ! விசயத்திற்கு வரச்வசடால்லும்மைய்யடா.

மைகன் 2

:

விசயம் இதுதடான் மைன்னைடா! (ஓனலச் சுவடினய எடுத்து நீட்டுகிறடான்)

அரசர்

:

இதில் என்னைய்யடா விசயம் இருக்கு.
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மைகன் 1

:

மைன்னைடா! இது என் தந்னத எழுதி னவத்து விட்டுப் டபடானை உயில். வடாசிக்கிடறன்.
டகளுங்கள்.திருச்சிரடாப்பள்ள டமைலமைடாசி வீதி , முதலயடார் சத்திரம் பகுதினயச்
சடார்ந்த ஸ்ரீமைடான் வசடாத்னதப்பல் கவிரடாயரன் மைகனைடானை முத்துப்பல் கவிரடாயரடானை
நடான் சுக ஜீவியத்துடனும் நினலயடானை மைனைத்துடனும் எழுதி னவப்பது
என்னைவவனல் , ‘‘ என் வசடாத்தில் படாதிபங்னக என் மூத்த மைகனுக்கும் , மீதி உள்ள
படாதிபங்கு வசடாத்தில் அனரபகுதினய இரண்டடாவது மைகனுக்கும், அதிலும்
மீதமுள்ள மீதிபங்னக, பிரத்துக் வகடாடுப்பவடர எடுத்துக்வகடாள்ளலடாம் ”

அனமைச்சர்

:

நிறத்து. நிறத்து. உன் தந்னத என்னை புத்தி சரயில்லடாமைல் இருந்தடாரடா? ம்.
மூணனர பங்கு, கடால் பங்கு, மீதம் உள்ள கடால் பங்கு, என்ற கூறியிருக்கிறடாடர?
எப்படி பிரக்க முடியும்?

மைகன் 2

:

இல்னல அனமைச்சடர! எம் தந்னத, தமைக்கு உள்ள பிறவசடாத்துக்கனள எப்படி
மூன்றில் ஒரு பங்கடாக பிரத்தடாடரடா அடத டபடால இவ்வடினமைகனளயும் பிரக்கச்
வசடால்ல எழுதி விட்டடார்.

அரசர்

:

நல்லடா எழுதினைடார். மைற்றனவ எல்லடாம் ஜேடப்வபடாருள்கள். இவர்கள் மைனதர்கள்.
இவர்கனள எப்படி அனரப்பங்கடாகவும் கடால்பங்கடாகவும் பிரக்க முடியும்?
இருப்பதில் அனரப்பங்கு என்றடால்… இருப்பது மூன்ற டபர். அதில் அனரப்பங்கு
என்றடால் மூன்றில் அனர ஒன்னைனர இனத எப்படிப் பிரக்க முடியும்? அனர கடால்
ம். . மை.;. . ம். . புரயவில்னலடய! அனமைச்சடர ! உமைக்கு ஏடதனும் புரகிறதடா?

அனமைச்சர்

:

இல்னல மைன்னைடா! அவர் ஏடதடா வசடாத்னதப் பிரப்பது டபடால பிரக்கச் வசடால்ல
இருப்படார் டபடால. டதர்தல் டநரத்தில் நமைக்கு ஏன் டவண்டடாத டவனல. முடியடாது
என்றடாலும் ஓட்டு டபடாய்விடும். அதனைடால் அவர் கூறியது டபடாலடவ வவட்டிடய
வகடாடுத்து விடலடாம்.

அடினமை 1

:

மைன்னைடா எங்கனள வவட்டி விடடாதீர்கள்.

அடினமை 2

:

மைன்னைடா எங்கனள வவட்டி விடடாதீர்கள்.

அடினமை 3

:

மைன்னைடா எங்கனள வவட்டி விடடாதீர்கள்.

மைகன் 1

:

மைன்னத்து விடுங்கள் அனமைச்சடர! நடாங்கள் கடந்த ஆறமைடாதமைடாக டபடாகடாத
உறவினைர் இல்னல. படாக்கடாத பஞ்சடாயத்து இல்னல. தங்களன் வபருனமை அறிந்டத
இங்கு வந்டதடாம். நீங்கள் வசடால்வது டபடால் பிரத்தடால் இருவருக்கும் பயன்
இல்லடாமைல் டபடாய்விடும். எனைடவ அருள் கூர்ந்து நல்ல தீர்னப வழங்கிடுமைடாற
டவண்டுகிடறன்.
(இப்படிப் பட்ட பிரச்சனனை நடந்து வகடாண்டிருக்க. . ஆனைடால் எதுவும்
அறியடாதவர்கள் டபடால இளவரசனும் வீரமைடாடதவியும் தனயடாக அமைர்ந்து
வகடாஞ்சிக் வகடாண்டிருக்கிறடார்கள்.)

அரசர்

:

(இளவரசனரப் படார்த்து ஆடவசமைடாக..) ரடாஜேவர்மைடா! வருங்கடால மைன்னைன் நீ.
குடிமைக்களுக்கு ஏடதனும் பிரச்சனனைவயன்றடால், அனதத் தீர்த்து னவப்பனத விட்டு
விட்டு அங்டக கடனலப் டபடாட்டுக் வகடாண்டிருக்கிறடாய். அதுவும் ஒரு துப்புரவு
வபண்டணடாடு. கடாதலடாம் கடாதல். இனத நினனைத்தடாடல எனைக்குக் குமைட்டிக்
வகடாண்டு வருகிறது.

இளவரன்

:

அப்படா நிறத்துங்கள்.

அரசர்

:

என்னனை அப்படா என்ற கூப்பிடடாடத!!!

இளவரன்

:

சர சித்தப்படா நிறத்துங்கள். என்னனைப் பற்றி என்னைடவண்டுமைடானைலும் டபசுங்கள்.
அவனளப்பற்றிடயடா! அவள் குலத்னதப் பற்றிடயடா டபசுவனத… இன ஒருக்
கடாலும் ஏற்றக் வகடாள்ள முடியடாது. இனயும் இப்படிடய நீங்கள் டபசிக்
வகடாண்டட இருந்தீர்கள் என்றடால்.. நடாங்கள் இருவரும், எங்கடாவது டகடாயில் குளம்
என்ற ஓடி டபடாய் திருட்டுக் கல்யடாணம் வசய்து வகடாள்டவடாம்.
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அரசர்

:

ரடாஜேவர்மைடா? நீயும் ஓடிப்டபடாடய திருமைணம் வசய்துவகடாண்டடால் நம் குலத்திற்டக
அழகல்ல. அதனைடால் நீ அப்வபண் வீரமைடாடதவினயடய திருமைணம் வசய்து வகடாள்.
(அனனைவரும் னகத்தட்டுகிறடார்கள்)ஆனைடால், ஒரு கன்டிசன்.

இளவரசன்

:

மிக்க மைகிழ்ச்சி அப்படா. கன்டிசன் எதுவடாக இருந்தடாலும் கூறங்கள். கடாதலுக்கடாக
அவன் அவன் கழுத்னதடய வகடாடுக்கிறடான். கன்டிசன் தடாடனை.

அரசர்

:

இவர்கள்
கணக்னக
முடித்தடால்
மைட்டுடமை
உனைக்கு
கல்யடாணம்.
இல்லடாவிட்டடால்…..உன் கடாதலும் உன் கடாதலயும் கழுடவற்றப்படுப்படுவடார்கள்.

அனமைச்சர்

:

இளவரசர்

:

சபடாஸ். சரயடானை முடிவு.
இது அநியடாயம். மைன்னைனுக்கு எதற்குக் கணக்வகல்லடாம் என்ற நீங்கள்தடான்
வடாள்சண்னட, குத்துச்சண்னட, குதினர ஏற்றம், அந்தப்புரப் பரடாமைரப்பு எனை
அதில் கவனைம் வசலுத்தச் வசடான்னீர்கள். எனைக்குக் கணக்கு வரடாது என்ற அறிந்டத
இப்படி ஒரு கன்டிசன் டபடாடுகிறீடாறீா்கள். என்னைடால் முடியடாது.

அரசர்

:

முடியடாது என்றடால் கடாதலும் கினடயடாது. கடாதலயும் கினடயடாது.

இளசரசர்

:

அப்படிவயன்றடால் ஒரு வடாரம் னடம் தடாருங்கள்.

மைகன்கள்

:

ஒரு வடாரம் எல்லடாம் னடம் தடார முடியடாது.

அரசர்

:

ஏய் (பிரகடாஸ் ரடாஜ் குரலல்) நீ ஏன் அவதல்லடாம் வசடால்லற. இது என் டயலடாக்.
நடான் தடான் வசடால்லுடவன்(கவுண்டமைணி குரலல்) ஒரு வடாரம் னடம் எல்லடாம் தர
முடியடாது.

இளவரசன்

:

அப்படிவயன்றடால் என்னைடாலும் முடியடாது.

அரசர்

:

என்னைடாலும் முடியடாது.

அனமைச்சர்

:

என்னைடாலும் முடியடாது.

அடினமைகள்

:

(டகடாரஸடாக) எங்களடாலும் முடியடாது.

வீரமைடாடதவி

:

முடியும். என்னைடால் முடியும்.

அரசர்

:

உன்னைடால் எப்படி முடியும். நீ ஒரு வபண்.

அனமைச்சர்

:

அதுவும் துப்புரவுப் பணிபுரயும் வபண்.

வீரமைடாடதவி

:

ஆமைடாம் துப்புரவுப் பணிவசய்யும் வபண்தடான். ஆனைடாலும்.. என்னைடால் முடியும்.

அரசர்

:

நீ எல்லடாம் இங்டக டபசுவதற்டக அனுமைதி இல்னல.

இளவரசன்

:

அப்படிவயன்றடால் ஓடி டபடாய் கல்யடாணம் வசய்வனதத் தவிர டவற வழியில்னல.

அரசர்

:

அப்படிவயன்றடால் நீ கூற.

வீரமைடாடதவி

:

நடான் கூறினைடால் எனைக்கு என்னை தருவீர்கள்??.
அரசரடாலும் அனமைச்சரடாலும் முடியடாதப் பிரச்சனனைனய நடான் முடிக்கிடறன்.
இதில் எனைக்கு என்னை லடாபம்?

அனமைச்சர்

:

டவண்டுவமைன்றடால் அரண்மைனனை முழுவதும் கழுவுவதற்கு
நீடய contract எடுத்துக் வகடாள்.

அரசர்

:

அனமைச்சடர நிறத்தும். நீ கூற. உனைக்கு என்னை டவண்டும்?.
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வீரமைடாடதவி

:

எனைக்கு என் கடாதல் டவண்டும்.

அரசர்

:

கணக்னகத் தீர்க்கடா விட்டடால் உன் கணக்னக நடான் தீர்த்து விடுடவன்.

வீரமைடாடதவி

:

கணக்னகத் தீர்த்து னவக்கிடறன்.

அரசர்

:

சர. கணக்னகத் வதடாடங்கு.

வீரமைடாடதவி

:

அந்த உயினல மீண்டும் ஒரு முனற வடாசியுங்கள்.

மைகன் 1

:

ஸ்ரீமைடான் . . .

அனமைச்சர்

:

ஏய் விசயத்னத மைட்டும் வசடால்.

மைகன் 2

:

‘‘என் வசடாத்தில் முதல் படாதி என் மூத்த மைகனுக்கும் மீதி உள்ள படாதி வசடாத்தில்
அனரபகுதினய இரண்டடாவது மைகனுக்கும் அதிலும் மீதமுள்ள மீதினய பிரத்துக்
வகடாடுப்பவடர எடுத்துக் வகடாள்ளலடாம்.

வீரமைடாடதவி

:

எத்தனனை அடினமைகள் ? ? ?

மைகன் 1

:

மூவர்.

வீரமைடாடதவி

:

அவர்கனள இங்டக நிறத்து. மூவரல் படாதி ஒன்னைனர.ம்..ம்

அனமைச்சர்

:

ஆமைடாம் படாதி கடால். இனத தடான் ஏற்கனைடவ வசடால்ல. . .

வீரமைடாடதவி

:

அனமைச்சடர சற்ற வபடாறங்கள். அரடச, இங்டக நிற்கும் நம் நடால்வரல் யடாடரனும்
ஒருவர் அந்த அடினமைகளன் அருகில் நிற்க டவண்டும்.

அரசன்

:

அடினமைகளன் அருகில் அரசனைடா? முடியடாது.

அனமைச்சர்

:

என்னைடாலும் முடியடாது.

இளசரசன்

:

கடாதலுக்கடாக நடான் நிற்கிடறன்.

வீரமைடாடதவி

:

ஆக நடால்வர். உயிலன்படி வசடாத்தில் முதல்படாதி என்றடால் நடால்வரல் படாதி
இருவர்.. இவ்விருவனர முதல் மைகனைடானை நீங்கள் எடுத்துக் வகடாள்ளுங்கள்.அடுத்து,
மீதி படாதியில் அனரப்பங்கு என்றடால் மீதி இருப்பவர் இருவர். இருவரல்
அனரப்பங்கு என்றடால் இருவரல் படாதி ஒருவர். இவனர இரண்டடாவது மைகனைடானை
நீங்கள் எடுத்துக் வகடாள்ளுங்கள்.
ம்… மீதம் இருப்பவனர உயில்படி பிரத்துக்வகடாடுப்பவர் எடுத்துக் வகடாள்ளலடாம்
என்ற இருப்பதடால் மீதம் இருப்பவர் ஒருவர். அவர் என்னைவர். அவனர நடாடனை
எடுத்துக் வகடாள்கிடறன்.

மைகன் 1

:

அற்புதம்

மைகன் 2

:

அபடாரம்

அடினமை 1

:

என்னை மைதி நுட்பம்

அடினமை 2

:

எங்கனள வவட்டடாமைல் பிரத்துக் வகடாடுத்த வீரமைடாடதவி வடாழ்க!

அடினமை 3

:

வருங்கடால இளவரசி வீரமைடாடதவி வடாழ்க! வடாழ்க!.

அரசர்

:

நன்ற வீரமைடாடதவி நன்ற. நடான் உன்னனை வபண் என்றம், அதுவும் துப்பரவுப் பணி
வசய்யும் ஒரு வபண் என்ற நினனைத்டதன். ஆனைடால் உன் அறிவு திறத்தடால் என்
அகந்னதனய அழித்து விட்டடாய். மிக்க நன்றி. வீரமைடாடதவி. உன்னனை விட என்
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மைகனுக்கும் இந்த நடாட்டுக்கும் சிறந்த தனலவி கினடக்க மைடாட்டடாள். எனைடவ
அடுத்த முகூர்த்த நடாளல் உனைக்கும் இளவரசனுக்கும் திருமைணம்.
வீரமைடாடதவி

:

நன்றி மைன்னைடா.

இளவரசன்
வீரமைடாடதவி

:
:

மைன்னைடா இல்னல. மைடாமைனைடார்.
(வவட்கத்துடன்) ச்சப் டபடாங்கள்.
(என்ற வீரமைடாடதவி வவட்கப்படுகிறடாள்)
(நடாடகம் முடிகிறது)
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4 சபணபக ளப
அனனைவருக்கும் வணக்கம்.மைற்ற விழடாக்களல் எல்லடாம் நடாங்கள் உங்கனள மைகிழ்விக்க நடனைம்
ஆடுடவடாம்.
நடாடகம்
நடிப்டபடாம்…பல்சுனவ
நிகழ்ச்சிகளன்
மூலம்
உங்கனளப்
பரவசப்படுத்துடவடாம்.இவற்றின் மூலம் நடாங்கள் உங்களுக்கு மைகிழ்ச்சினயக் வகடாடுத்டதடாம்.
இப்டபடாடதடா நடாங்கள் உங்களுக்குக் வகடாடுக்கப் டபடாவது ஒரு முகம் படார்க்கும் கண்ணடாடினய… அதடாவது
மைனைக்கண்ணடாடினய… இந்நடாடகம் முடிந்தப் பிறகு உங்களுக்கு வகடாடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த
மைனைக்கண்ணடாடியில் உங்கள் முகங்கனளக் வகடாஞ்சம் அதில் படாருங்கள்…. உங்கள் முகத்னதப்
படார்த்தவுடன் முகம் இரசிக்கிறீர்களடா? முகம் சுளக்கிறீர்கள் ?என்ற…. இடதடா எங்கள் மைனைக்கண்ணடாடி
நடாடகம் வதடாடங்குகிறது.
நடாடக மைடாந்தர்கள் : பூமித்தடாய், படாரதமைடாதடா, நீர்த்தடாய், ஆண்கள், படாதிக்கப்பட்டப் வபண்கள்
கடாட்சி – 1
டமைனட இருளடாக உள்ளது.(பின்னைணியில் வமைல்லய வமைலடி இனச இனசக்கப்படுகிறது )இருள்
விலகுகிறது.ஐந்து மைடாணவிகள் ஒருவர் பின் ஒருவரடாக டமைனடயின் முன் வந்து அனனைவருக்கும்
வணக்கம் வசடால்கிறடார்கள்.(பின்னைணி இனச “சரட்”வரன்ற டவறவிதமைடாக மைடாறகிறது.)வணக்கம்
வசடான்னை மைடாணவிகள் னகயில் பிடித்திருக்கும் டசனலனய தினரச்சனலப் டபடால நீட்டி டமைனடனய
மைனறக்கின்றனைர்.இவர்கள் இவ்வடாற மைனறக்கின்ற டபடாது நடான்கு மைடாணவிகள் டமைனடயின் உள்டள
வந்து தடாமைனர மைலர் டபடான்ற அமைர்ந்துள்ளனைர்.(பின்னைணி இனச மைடாறகிறது) தினரனயப் பிடித்திருக்கும்
மைடாணவிகள் தினர விலகுவது டபடாலடவ (பின்னைணி இனசக்கு ஏற்ப) டமைனடயில் இருந்து
நகர்கின்றனைர்.தடாமைனர மைலர் டபடான்ற அமைர்ந்திருக்கும் மைடாணவிகளல் ஒருத்தி எழுந்து
படார்னவயடாளர்கனள டநடாக்கி வருகிறடாள்.(பின்னைணியில் “நீரடாரும் கடல் உடுத்த” படாடல் வமைதுவடாக
ஒலக்கிறது) படாடலுக்கு ஏற்ப அன்னை நனட நடந்து வருகிறடாள். டமைனடயின் முன்பு வந்து
படார்னவயடாளர்கனள டநடாக்கி…
தமிழ்த்தடாய்

:

நடான் தடான் தமிழ்த்தடாய்.Back ground Music-டலடகட்டிருப்பீர்கள் அல்லவடா?
என் உடனலத் தடான் நிலம் என்கிறடார்கள்.மைனல என்கிறடார்கள்.கடல்
என்கிறடார்கள்.என் உதிரத்தில் இருந்து வந்ததுதடான் மைனலயடாளம், வதலுங்கு,
கன்னைடம், துளு என்கிறடார்கள்.தமிழ் நடாட்டில் என்னனைப் பற்றிப் படாடடாமைல்… என்
படாட்டுக்கு எழுந்து நிற்கடாமைல் எந்த நிகழ்ச்சியும் நடக்கடாது… அவ்வளவு
உயர்ந்தவள் நடான்….
(பின்னைணியில் “நீரடாரும் கடல் உடுத்த” படாடல் ஒலக்கத் வதடாடங்குகிறது .
அவள் வமைல்ல நடந்து வசன்ற டமைனடயின் நடான்கு மூனலகளல் ஓர்
இடத்தில் டபடாய் நிற்கிறடாள்.)
(நடான்கு டபரல் மைற்வறடாருப் வபண் வமைதுவடாக நடந்து படார்னவயடாளர்கள்
முன் வருகிறடாள்.)

படாரதமைடாதடா

:

நடான் தடான் படாரதமைடாதடா…
என்னல்தடான் இந்தத் தமிழ்த்தடாடய அடக்கம்.தமிழ்,கர்நடாடகம், ஆந்திரடா ஓரசடா
எனை எல்லடாம் என்னல் தடான் அடக்கம்.தமிழ்த்தடாய் வடாழ்த்னத தமிழ் நடாட்டில்
மைட்டுடமை படாடுவடார்கள்.ஆனைடால் என்னனைப்பற்றி படாடும் டபடாது எறம்பு கடித்தடால்
கூட வசடாறிந்து வகடாள்ளடாமைல் வினரப்படாக நிற்படார்கள்.டவண்டுமைடானைடால்
இப்வபடாழுது என் படாட்னட டபடாடுகிடறன்..
chief gust டட எழுந்து நிற்படார்கள் படாருங்கள்…
(என்ற கூற.. பின்னைணியில் படாடல் “ஐனை கனை” படாடல் ஒலக்கத்
வதடாடங்குகிறது.) (உடடனை வரனசயில் நிற்கும் மூன்றடாவது வபண்
டவகமைடாகப் படார்னவயடாளர்கனள டநடாக்கி ஓடி வந்து..)

நீர்த்தடாய்

:

நிறத்துங்கள் (படாடல் நிறத்தப்பட்டு டவற இனச இனசக்கப் படுகிறது) விழடா
முடிந்து விட்டது என்ற அனனைவரும் எழுந்து டபடாய் விடப் டபடாகிறடார்கள்.

படாரதமைடாதடா

:

என் படாட்னட நிப்படாட்டச் வசடால்ல நீ யடார்?

நீர்த்தடாய்

:

நடான்தடான் நீர்த்தடாய். அதடாவது உங்கள் நடாட்டில் ஓடும்
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அனனைத்து தண்ணீர்களுக்கும் நடான்தடான் தடாய்.கடலடாகவும் ஆறடாகவும்,
ஏரயடாகவும், குளமைடாகவும், அருவியடாகவும் நடந்து நனட டபடாட்டு
வருகிடறன்.தமிழ்த்தடாயடாக இருந்தடாலும் சர, இந்தியத்தடாயடாக இருந்தடாலும் சர…
உலகம் முழுவதும் நடான் இல்னலவயன்றடால் நீங்கள் யடாரும் உயிர் வடாழடவ
முடியடாது.
(தீம்தனைனைடானை எனும் சினமைடாப் படாடல் ஒலக்கத் வதடாடங்குகிறது)
என்னனைத்தடான்கங்னகத்தடாய்,யமுனனைதடாய் கடாடவரத்தடாய்,சிந்துமைடாதடா,
வபடான்னஅம்மைடா, தடாமிரடா, என்ற பலவடாற டபடாற்றிப் படாதுகடாக்கிறடார்கள்.நடான்
இல்னலவயன்றடால்..வதய்வமும் இல்னல என்ற வள்ளுவடர வசடால்லயுள்ளனத
நீங்கள் டகட்டதில்னலயடா? எனல் நடாடனை உயர்ந்தவள்…
(என்ற வசடால்லும் டபடாடத இறதியடாக நிற்கும் வபண் டவகமைடாகப்
படார்னவயடாளர்கனள டவகமைடாக வந்து நின்ற… டபசிக் வகடாண்டிருக்கும்
வபண்னண டநடாக்கி..)
வதய்வத்தடாய்

:

நிறத்து ..நடான் ஒருத்தி இங்கு இருக்கும் டபடாது என்னை
நீங்கள் பிதற்றிக் வகடாண்டு இருக்கிறீர்கள்.

நீர்த்தடாய்

:

என்னனைப்படார்த்து யடார் என்ற டகட்கிறடாய்? என் ஆனட அலங்கடாரங்கனளப்
படார்த்தப் பின்பும்மைடா புரயவில்னல?நடான் தடான் வதய்வத்தடாய்... என்னனைத்தடான்.
கிறிஸ்தவர்கள் பூண்டி மைடாதடா, டவளடாங்கண்ணி மைடாதடா, ஆடரடாக்கிய மைடாதடா,
வியடாகுலமைடாதடா என்றம்..இந்துக்கள்கடாள,பத்ரகடாள,டதவி படார்வதி, பகவதியம்மைடா
என்றம்,முஸ்லீம்கள் அலமைடா,கலீமைடா, படாத்திமைடா என்ற பல்டவற விதமைடாக
துதிக்கிறடார்கள்.நடான் இல்னலவயன்றடால் இங்கு யடாருடமை இல்னல.
(என்ற வசடால்லக் வகடாண்டிருக்கும் டபடாடத கீடழ அமைர்ந்திருக்கும் ஐந்து
ஆண்கள் இவர்கள் நடால்வனரயும் படார்த்து வரடாம்ப நக்கலடாக சிரப்படார்கள்)

நடால்வரும்

:

ஏய் யடார் நீங்கள் ?ஏன் இப்படிச் சிரக்கிறீர்கள்?

நபர் 1

:

நீங்கள் டபசிக் வகடாண்டிருப்பனதப் படார்த்து தடான் எங்களுக்குச் சிரப்பு வருகிறது?

நபர் 2

:

நீங்கள் யடார் என்ற வதரயுமைடா?

பூமித் தடாய்

:

நடான் பூமித் தடாய்

நீர்த்தடாய்

:

நடான் நீர்த்தடாய்

இந்தியத்தடாய்

:

நடான் இந்தியத் தடாய்

வதய்வத்தடாய்

:

இவர்களுக்கு டமைலடாக நடான் தடான் வதய்வத்தடாய்

நபர்

:

ஆனைடால் நீங்கள் எல்லடாம் டகவலம் வபண்கள்?

பூமித்தடாய்

:

என்னை டகவலம் வபண்களடா?

நீர்த்தடாய்

:

வபண்கள் என்றடால் உங்களுக்குக் டகவலமைடா?

இந்தியத்தடாய்

:

மைக்கள் வதடானகயில் 112 டகடாடி மைக்களல்
வபண்கள் மைட்டும் 56 டகடாடி டபர் உள்டளடாம்!!

நதித்தடாய்

:

அதடாவது உங்களல் சரபடாதி

வதய்வத்தடாய்

:

கள்ளப்படால் வகடாடுத்து வகடான்னைது டபடாக…

இந்தியத்தடாய்

:

முழுவநல் வகடாடுத்து வகடான்னைது டபடாக

நதித்தடாய்

:

குச்சி னவத்து வகடான்னைது டபடாக
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தமிழ்த்தடாய்

:

தனயடார் மைருத்துவமைனனை கனலத்தும் கனரத்துத் தள்ளயது டபடாக
56 டகடாடி டபர் உள்டளடாம்

வதய்வத்தடாய்

:

நடாங்கள் இல்னலவயன்றடால் இங்டக ஒரு புல் கூட முனளக்கடாது.

தமிழ்த்தடாய்

:

நடான் ஒரு ஆட்டம் ஆடினைடால் தமிழகடமை இருக்கடாது

இந்தியத்தடாய்

:

நடான் ஒரு குலுங்கு நிலநடுக்கம்

நதித்தடாய்

:

நடான் கடலல் வபடாங்கினைடால் சுனைடாமி..நதியில் சிரத்தடால் வவள்ளம்..

வதய்வத்தடாய்

:

நடான் நினனைத்தடால் ஒரு நிமிடத்தில் இந்த உலனகடய அழித்துவிடுடவன்.

ஆண்

:

ஆனைடாலும் நீங்கள் வவறம் பிகர் தடாடனை

தமிழ்த்தடாய்

:

இடத வடார்த்னதனய உன் குடும்பத்தினைனரப் படார்த்து வசடால்வடாயடா?

வதய்வத்தடாய்

:

இந்த பிகர் என் தங்னக

தமிழ்த்தடாய்

:

பின்னைடால் வரும் பிகர் என் தடாய்

நதித்தடாய்

:

இடதடா என்னுடன் நடந்து வரும் பிகர் என் மைனனைவி

வதய்வத்தடாய்

:

அடதடா வவள்னள உனட உடுத்தி முன் வசல்கிறடாடள அந்த பிகர்
என் மைகள் என்ற உன் குடும்பத்னத படார்த்துச் வசடால்வடாயடா?

நதித்தடாய்

:

எங்கனளக் கண்டடால் பிகர் என்கிறீர்கள்,

வதய்வத்தடாய்

:

துடி இனட

தமிழ்த்தடாய்

:

வகடாடி இனட

இந்தியத்தடாய்

:

மூங்கில் டதடாள்

நதித்தடாய்

:

எங்கள் விழி வண்டடாம்

வதய்வத்தடாய்

:

எங்கள் பல் பச்சரசியடாம்

தமிழ்த்தடாய்

:

கூந்தல் டமைகமைடாம்

இந்தியத்தடாய்

:

இவதல்லடாம் யடார் டகட்டது

நதித்தடாய்

:

வடார்த்னத டவசம் டபடாடுகிறீர்கள்.

வதய்வத்தடாய்

:

உங்கனள நடாங்கள் வர்ணித்தடால் என்னைவடாகும்

தமிழ்த்தடாய்

:

படானனை வயிற

இந்தியத்தடாய்

:

சூம்பிய டதடாள்கள்

நதித்தடாய்

:

வற்றித் வதடாங்கும் வநஞ்சு

வதய்வத்தடாய்

:

மைடாட்டுப்பல்

தமிழ்த்தடாய்

:

டகடானர முடி

இந்தியத்தடாய்

: குடித்துக் குடித்து வற்றிப் டபடானை முகத்தில இடுங்கிய கண்
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நதித்தடாய்

:

படாலம் படாலமைடாய் பிளந்து கிடக்கும் படாதம்

வதய்வத்தடாய்

:

பல வருடமைடாய் வவட்டப்படடாத கடால் நகம்

தமிழ்த்தடாய்

:

என்ற நடாங்கள் உங்கனள வர்ணிக்கவடா?

நபர்

:

ஏடதடா நீங்கள் வதய்வங்களடாக இருப்பதடால்
இப்படி எல்லடாம் டபசிக் வகடாண்டிருக்கிறீர்கள்?

வதய்வத்தடாய்

:

ஏன் என்னை வசய்வீர்கள்

நபர் 1

:

என்னை வசய்டவடாமைடா?

நபர்

:

இனவவயல்லடாம் கனளத்து விட்டு சடாதடாரணப் வபண்ணடாக
ஒரு பஸ்ஸில் டபடாகும் மைடாணவியடாக..

நபர்

:

டவனலக்குப் டபடாகடாத மைனனைவியடாக

நபர்

:

பக்கத்து வீட்டுக்கடாரனன் மைனனைவியடாக..

நபர்

:

வசடாந்தக்கடாரன் வீட்டில் தங்கிப் படிக்கும் உறவுக்கடாரப் வபண்ணடாகவவல்லடாம்
பிறந்து,இருந்து படார்த்தீர்கள் என்றடால் இப்படி எல்லடாம் டபச மைடாட்டீர்கள்.

நதித்தடாய்

:

ஏன் என்னை வசய்வீர்கள்?

நபர்

:

அடதடா அப்படிப் பிறந்தவர்களன் கதினயப் படார்த்து விட்டு பிறகு வசடால்லுங்கள்.
(அனனைவரும் டமைனடயில் இருந்து படார்ப்பது டபடால நிற்கிறடார்கள் . இருள்
கவிழ்கிறது.தினர மூடப்பட்டு பின்னைணி இனசடயடாடு தினர விலகுகிறது.)
(வடல்ல நிகழ்வு நடித்துக் கடாட்டப்படுகிறது.)
(பஸ் வரும் ஓனச டகட்கிறது.மைடாணவிகடள பஸ் டபடால
நடிக்கிறடார்கள்.டமைனடயின் ஓரத்தில் ஓர் ஆணும் வபண்ணும்
நிற்கிறடார்கள்.அவர்கனளக் கண்டு பஸ் நிற்க…எங்டக வசல்வது என்ற
டகட்டு பஸ்ஸில் ஏற்றிக் வகடாள்கிறடார்கள்.பஸ் கிளம்புகிறது.வபண்ணின்
அலறல் டகட்கிறது.கம்பி ஒன்ற உருவும் சத்தம் டகட்கப்படுகிறது.வபண்
அலறல் நிற்கிறது.வபண் தூக்கி வீசப்படுகிறடாள்.உடன் வந்தவனும் தூக்கி
எறிப்படுகிறடான்.நடுடரடாட்டில் நின்ற டபடாக வர இருக்கும் வடாகனைங்கனள
நிற்கச் வசடால்ல டவண்டுகிறடான்.யடாரும் நிற்கடாமைல் டபடாய்க் வகடாண்டட
உள்ளனைர்) (வமைதுவடாக இருள் பரவுகிறது.)

வதய்வத்தடாய்

:

அய்டயடா… இது என்னை வகடாடுனமை.

நபர்

:

ம்..இப்படி இரவு டநரத்தில் ஆண்கள் டபடாடும் ஆண்சட்னடனயப்
வபண்கள்உடுத்திக் வகடாண்டு வந்தடால்….அப்படி தடான் வசய்டவடாம்..

நதித்தடாய்

:

ஏன் வபண் டபடாலீஸ் கூட ஆண் சட்னடப் டபடாட்டுக்வகடாண்டு
தடான் இரவு டநரத்தில் பணி புரகிறடார்கள்.அவர்கனள இப்படிச் வசய்வீர்களடா?

நபர்

:

நிறத்துங்கள். வபண்கள் உடலனமைப்டப ஆண்களுக்கடாகப் பனடக்கப்பட்டது
தடாடனை?

வதய்வத்தடாய்

:

என்னை ஆண்கள் புணரவடா? வபண் உயிர்களன் உடலனமைப்பு அவ்வடாற
பனடக்கப்படவில்னல என்றடால் நீயும் உன் சந்ததியும்…படால் குடிக்கடாமைல் கத்திக்
கத்தி வதடாண்னட வறண்டு வசத்துப் டபடாய் இருப்பீர்கள்..

இந்தியத்தடாய்

:

உன் அம்மைடாவின் உடலனமைப்பு அப்படி இல்னலவயன்றடால்..கர்ப்பப் னபயில்
இருந்து எப்படி வழிக்கிக் வகடாண்டு வவளடய வருவடாய்?

கடாட்சி -2
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தமிழ்த்தடாய்

:

வதருவில் டபடாகும் நடாய் கூட …சம்மைதம் வபற்றப் பிறகு தடாடனை வபண் நடானயத்
வதடாடுகிறது…இந்த அறிவு கூட இல்லடாமைலடா மைனதர்கள் உள்ளனைர்.?

வதய்வத்தடாய்

:

வபண்ணடாக பிறந்த படாவத்திற்கடாக மைட்டுமைடா?
வபண் இப்படித் வதருவில் வீசப்படுகிறடாள்.??
( பள்ள நிகழ்வு)
( ஆசிரயர் மைடாணவியிடம் தவறடாக நடக்க முயற்சிப்பது டபடால ஊனமை நடாடக
வடிவில் நடித்துக் கடாட்டப்படுகிறது.)

வதய்வத்தடாய்

:

தமிழ்த்தடாய்

:

அப்பங்கடாரன், தன் வபத்த மைகனள அடுத்தவன்
ரூம்க்குள்ள நம்பி அனுப்புறது மூடண டபர்கிட்டதடான்.
ஒன்ணு அவள னகப்பிடிச்சி வகடாடுக்கிற கணவன்கிட்ட

இந்தியத்தடாய்

:

இரண்டடாவது டடாக்டருகிட்ட மூணடாவது ஒன்னை
மைடாதிர வடாத்தியடாரு கிட்டதடான்டடா?

வதய்வத்தடாய்

:

ஏண்டடா நம்பி அனுப்புற புள்ளய இப்படி நடாசம் வசய்றீங்கடள?இது நியடாமைடா?
நடானளக்கு ஒன் வபடாண்ண இப்படி வசஞ்சடா ???? அங்கப் படாருங்க… வசடாந்தச்
சித்தப்படாடவ மைகளடா படாக்க டவண்டியவள… அடச்ச….
(இப்படிப் டபசிக் வகடாண்டிருக்கும் டபடாது மைற்வறடாரு நிகழ்வு நடித்துக்
கடாட்டப்படுகிறது.)

இந்தியத்தடாய்

:

அவன் வம்பு இழுக்கிறடான்!! இவன் னகயப் புடிச்சி இழுக்கிறடான்
உறவுக்கடாரன்கிட்ட வசடான்னை கடாலம் டபடாய்…இன்னைக்கி உறவுக்கடாரர்கடள இப்படி
வசஞ்சடா?
(என்னும் டபடாது மைற்வறடாரு ஊனமை நடாடக வடிவில் ஒரு வபண் மீது ஆசிட்
வீசப்படுகிறது.)

தமிழ்த்தடாய்

:

ஒரு வபடாண்ணடா பிறந்த படாவத்திற்கு லவ் பண்ணடா அப்பங்கடாரன் அடிக்கிறடான்…
லவ் பண்ணடாட்டி ஆசிட் அடிக்கிறடான். என்னைடானு வசடால்ல வபண்கள் நினலனய??
(என்ற வசடால்ல அழ.. தினர வமைல்ல மூடுகிறது)

****************************
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5 மனபற கமப உலகமப
கடாட்சி - 1
தமிழில் கூறப்பட்டு வரும் “பகடி கனதகள்” டபடான்ற முனறயில் டயடாசிக்கப்பட்ட சிறமுயற்சிடய
இந்நடாடகம். வபடாதுவடாக, எல்லடா மைதத்தினைரும் “ உலனகத் தங்கள் கடவுள் தடான் பனடத்தடார் ” எனை
நம்புவதுண்டு. அதுடபடால், நம் கனடக்டகடாடி கிரடாமைத்தில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனை மைக்களும் “
இவ்வுலனக தடாங்கள் வதய்வமைடாக நம்பும் துறவி தடான் பனடத்தடார்” எனை நம்புகின்றனைர்.
அத்துறவியும் நடாட்டில் நடக்கும் அநியடாயங்கனளக் கண் வகடாண்டு படார்க்க முடியடாமைல் அழிக்கச்
வசய்து விடுகிறடார். (அழிவது டபடால மியுசிக்). அனனைத்னதயும் அவசரப்பட்டு அழித்துவிட்ட துறவிக்கு….
டபடாரடிக்கடவ மீண்டும் உலனகப்பனடக்கிறடார்.
இம்முனற உலனக, 6 நடாட்களல் பனடத்து 7 ஆம் நடாள் ஓய்வு எடுறீா்க்கடாமைல், மூன்டற நடாட்களல்
உலனகப் பனடத்துவிடுகிறடார். இடதடா அது குறித்த ஒரு கடாட்சி…
( “ஓம் சிடவடாகம் ஓம் சிடவடாகம் ருத்ர தடாண்ட….” என்ற பின்னைணி இனசயுடன்.. தினர
விலகுகிறது… புனக மூட்டங்களன் நடுடவ உயரமைடாக ஆசனைத்தில் வவண்னமையடானை தடாடியுடன் “டபடாதி
தர்மைர்” வகட்டப்பில் அமைர்ந்திருக்கிறடார்.)
(முன்னைடால் னவக்கப்பட்டுள்ள சட்டியில் வரும் புனகயில் “ஓம்” என்ற வசடால்ல சடாம்பிரடாணினய
அடிக்க… புனக டமைடல எழும்புகிறது. புனகயிலருந்து ஒருவன் எழுந்திருக்கிறடான்.)
ஆதவடா

:

“நடாடனை இந்திரன் நடாடனை சந்திரன் வபடாறந்டதன் ஊருக்குள்ள” படாடலுக்கு ஆடுகிறடான்.

துறவி

:

நிறத்து … நிறத்து என்னை படாட்டு …

ஆதவடா

:

குருடவ… opening Song குருடவ.. Hero introducing Song…

துறவி

:

ஆமைடாம்… இங்டக யடார் ஹீடரடா? நடானைடா? நீயடா?

ஆதவடா

:

நீங்கள் தடான் குருடவ

துறவி

:

பிறகு என்னனைப் படாடமைல் உன்னனைப் படாடிக் வகடாண்டிருக்கிறடாய்

ஆதவடா

:

இடதடா உடடனை படாடுகிடறன். (“சுனைடாமியின் பினைடாமிடய… பச்ச.. மைஞ்ச ” படாடல்)

துறவி

:

நிறத்து நிறத்து என்னை படாட்டு இது? பச்ச மைஞ்ச
என்ற… டபடா.. டபடாய் விலங்கினைங்களுக்கு வபயர் னவ.

ஆதவடா

:

(டபடாகும் டபடாது) “ கடாக்னகக் குருவி எங்கள் சடாதி, கடலும் மைனலயும் எங்கள் சடாதி”
(என்ற கூறிக் வகடாண்டு டபடாக..)

துறவி

:

ஆதவடா! என்னை வபயர் னவக்கச் வசடான்னைடால், சடாதிப்வபயனரயும் டசர்த்து னவக்கிறடாய்?

ஆதவடா

:

ஒரு identification குருடவ..

துறவி

:

எதற்கு identification. வசத்ததுக்குப் பிறகு ஊரு புல்லடா கண்ணீர் அஞ்சல டபடாஸ்டரல்
டபடாட்டு வகடாள்ளவடாசடாதி identification. எதுவும் டவண்டடாம். குருவி வகடாக்கு என்ற
மைட்டும் னவத்தடால் டபடாதும். டபடா… டபடாய் வபயனர னவ.

ஆதவடா

:

ப்படா… நம் சடாயலல் ஒருவனனைப் பனடக்கலடாம் என்றடால் இப்படிப்படுத்துகிறடாடனை?
ஆண் என்றடால்தடான் இப்படி… ம்..ஒரு வபண்னனை டவண்டுவமைன்றடாலும் பனடத்துப்
படார்க்கலடாம். மீண்டும் அமைர்ந்து தியடானைத்தில் அமைர்கிறடார்.

துறவி

:

ஓம். அருணடாச்சலடல வர நமைக…
(இனடயில் வபண் முனைகும் சப்தம் டகட்கிறது. குரு டிஸ்டப் ஆகிறடார்)
ஓம் அருணடாச்சலடலவர நமைக..
(மீண்டும் வபண் முனைகும்/சிரக்கும் சப்தம் டகட்கிறது).

எமி

:

(டமைகம் கருக்குது.. மின்னைல் அடிக்கிறது.. படாடலுடன் வருகிறடாள்)
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துறவி

:

என்னைம்மைடா ஆனடவயல்லடாம் நனனைந்து வருகிறடாய்?
தண்ணி லடாரயில் சண்னட டபடாட்டு வருகிறடாயடா?

எமி

:

ம்..“வடானைம் வபடாழிகிறது ஆனட நனனைகிறது..
உனைக்டகன் அது வதரயவில்னல. கண்கள் வதரயவில்னலயடா?
இல்னல கடாது தடான் டகட்கவில்னலயடா?

துறவி

:

ம்… (சலப்படாக) வபண்கள் என்றடாடல டகட்ட
டகள்விக்கு பதில் வசடால்ல மைடாட்டீர்கடளடா?

எமி

:

குருடவ.. டகள்வி டகட்பது சுலபம். பதில் வசடால்வது தடான் கடினைம்.

துறவி

:

அப்படி ஒன்றம் கடினைம் இல்னலடய.?

எமி

:

அப்படிவயன்றடால் நடான் ஒரு டகள்வி டகட்கிடறன்? பதில் வசடால்லுங்கள் படார்ப்டபடாம்.

துறவி

:

டகள்.

எமி

:

முன்வபல்லடாம் 6 நடாட்கள் உலனகப் பனடத்தீர்கள்.
ஆனைடால் இப்டபடாது ஏன் 3 நடாட்களடல உலனகப் பனடத்து முடித்துவிட்டீர்கள்.?

துறவி

:

முன்பு பனடத்தடபடாது வடாரத்திற்கு 7 நடாள் என்றடால் 7 X4 =28 எனை மைடாதத்திற்கு
முப்பது நடாட்கள் ஆகிவிடுகிறது. 30 நடாட்களும் நீங்கள் உனழப்பதனைடால்…. 30
நடாட்களுக்குரய சம்பளம் …அது இது எனைப் வபரய பட்டியல் ஆகிவிடுகிறது. 3
நடாட்கள் என்றடால் 3 X4=12 நடாள்தடான் எல்லடாம் குனறந்து விடும்….வபன்சன்..
டபடாரடாட்டம்…இவதல்லடாம் டதனவயில்னல என்பதடால் தடான்.. வடாரத்திற்கு 3 நடாளடாகக்
குனறத்டதன். எப்படி?

எமி

:

ஆகடா… உம் அறிடவ.. அறிவு குருடவ.. இவ்டவனளயில் உம் அறினவப் புகழ்ந்து
படாடிடய ஆக டவண்டும் டபடால் இருக்கிறது குருடவ…
ஒடர ஒரு படாட்டு படாடிக் வகடாள்ளட்டுமைடா?

துறவி

:

ம். நல்லப் படாட்டடாக படாடும் “ நடான் ஆளடானை தடாமைர” என்ற
படாட்வடல்லடாம் டபடாட்டு விடடாடத!

எமி

:

குருடவ பயப்படடாடதயும் .. டலட்டஸ் ஹிட்டடாகடவ படாடுகிடறன்.
(five five படாடல் ஒலக்கிறது)

துறவி

:

எமி… எமி ஜேடாக்ஸன்.. டபடாம்மைடா டபடா… டபடாய் பூக்களுக்கு வபயர் னவக்கும்
டவனலனயப் படார். டபடாம்மைடா … அவள் மைறபடியும் படாடத் வதடாடங்க.. (“வஜேயம்” பட
ஸ்னடலல்) ப்ப்டபடாஓஓஓ… என்ற கத்துகிறடார். அவள் ஓடிவிடுகிறடாள். (கடுப்படாகி)
ப்ப்படா இப்படவ கண்ண கட்டுது… இதுக்கு ஆதவடாடவ பரவடாயில்ல டபடால..(இங்கும்
அங்கும் நடக்கிறடார்.) ம்… டநரடமை ஓட மைடாட்டடங்குடத…. என்னை
வசய்யலடாம்….மீண்டும் மூன்ற நடாட்கள் எக்ஸ்வடண்ட் வசய்யலடாமைடா? (னகனய
டமைலும் கீழும் ஆட்டுகிறடார். “சர் சர்” எனை சப்தம் டகட்கிறது. மீண்டும் ஆட்டுகிறடார்.
டகபிள் சர ஆவது டபடால சப்தம் டகட்கிறது)
“நீங்கள் படார்த்துக் வகடாண்டிருப்பது சன் டி.வியின்” குரல் டகட்கிறது.
“ உங்கள் விஜேய்” ஒல டகட்கிறது.
“வஜேய டி.வி” ஓனசக் டகட்கிறது.
மைக்கள் டி.வி ஓனச டகட்கிறது. ஒரு டி.வினய உருவடாக்குகிறடார்.)
ஆ.. என்னை இது புதுவிதமைடானை வபடாருளடாகத் வதரகிறடத! அட டி.வி…
அப்படிவயன்றடால் ரடமைடாட்? ரடமைடாட் ரடமைடாட்….ம் வடாழ்நடாளல் ரடமைடாட்னடத்
டதடிடய பல நடாட்கள் டபடாய்விடும் டபடால் இருக்கிறது.
இடதடா இங்டக இருக்கிறது. டி.வினய ஆன் வசய்கிறடார்.
“மைடானைடாட மையிலடாட” ஓடுகிறது.
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“ என் டதசம் என் மைக்கள்”
“ அம்மைடாக்கடள அப்படாக்கடள சனமைத்துப் படாருங்டக”
“ டநர்பட டபசு”
“சத்தியடமை வஜேயடதவ்”
“வஜேயடா டி.வி டநருக்கு டநர்” நிகழ்ச்சி ஓட…
குரு குறட்னட விடும் ஓனச டகட்கிறது….

(அப்டபடாது,“ஆளவந்தடான்” படத்தில் வரும் “கடவுள் படாதி மிருகம் படாதி” இனசடயடாடு சடாத்தடான்
வருகிறடான்.)
(தூங்கிக் வகடாண்டிருக்கும் கடவுனளப் படார்த்து விட்டு டி .வினயத் திருடிக் வகடாண்டு ஓடுகிறடான்.) (இருள்
சூழ்கிறது.)
தினர விலக… “பூ பூக்கும் ஓனச .. அனத டகட்க தடான் ஆனச” படாடல் படாடிக் வகடாண்டு எமி பூக்களுக்குப்
வபயர் னவத்துக் வகடாண்டு இருக்கிறடாள். அவள் படாடப் படாட சத்தடானன் “ஆளவந்தடான்” படாட்டும் உடன்
டசர்ந்து ஒலக்க..
எமி

:

Disturb பண்ணடாடத சடாத்தடான்! குரு வகடாடுத்த கடனமைனயச் வசய்யவிடு.

சடாத்தடான்

:

Disturb வசய்ய வரவில்னல. Disrepute பண்ண வந்துள்டளன். இடதடா….
(டி.வினயக் கடாட்டுகிறடான். “புது வவள்னள மைனழ” இனச)

எமி

:

என்னை இது?

சடாத்தடான்

:

இது தடான் மைடாயப் வபட்டி

எமி

:

அப்படிவயன்றடால்?

சடாத்தடான்

:

இனத .. இந்த ரடமைடாட் வகடாண்டு ஆன் வசய்தடால் உலனகடய நீ மைறக்கலடாம். இது
உன்னனை எந்த டவனலயும் வசய்யவிடடாது!!இனதப் படார்த்துக் வகடாண்டு இருக்கும்
டபடாது…குழந்னத அழுதடால்…டமைலும் அடிப்படாய் !!! குழந்னத சிரத்தடால்
எரச்சலடாவடாய்!!டவனல முடித்து வரும் ஆதவனுக்கு உணவு டபடாட
மைடாட்டடாய்.அப்படிடய டபடாட்டடாலும்கமைர்சியல் பிடரக்கில் தடான் சடாம்படாடர
ஊற்றவடாய்…பக்கத்து வீடு பற்றி எரந்தடால் கூடபதட்டப்படடாமைல் டி.வி படார்ப்படாய்…
இந்தடா இனத வடாங்கிக் வகடாள்.

எமி

:

டவண்டடாம் இனதப் படார்க்கப் பயமைடாக இருக்கிறது. குரு டவற திட்டுவடார்.

சடாத்தடான்

:

பயப்படடாடத இனதப் படார்க்க ஆரம்பித்தவுடன் குருனவடய எதிர்த்துப் டபசுவடாய்…
ஒரு முனற இந்தக் கனனயச் சுனவத்துப் படார்..பிறகு நீடய டவண்டடாம் என்றடாலும் அது
உன்னனை விடடாது.

எமி

:

டவண்டடாம் இவதல்லடாம் வரடாம்ப வசலவடாகும்.

சடாத்தடான்

:

வசலவடா? இந்தடா எமி.. இந்தடா டி.வி மைட்டும் இலவசம் அல்ல. கூடடவ.. ஒரு வருட
வசட்டடாப் படாக்ஸ்ம் இலவசம்.வசட்டடாப் படாக்ஸ் வடாங்கினைடால் வசல்டபடான்
இலவசம்.வசல்டபடானனை வடாங்கினைடால் சிம் இலவசம்.சிம் வடாங்கினைடால் SMS
இலவசம்.அப்புறம் … நீ உனைக்குப் பிடித்தப் படாடனல SMS வசய்டதடா .. கடால் வசய்டதடா
டகட்கலடாம்.உன் வபயர் கீடழ ஸ்க்டரடாலங்கில் எல்லடாம்.

எமி

:

அய்யடா என் வபயர் டி.வியில் வருமைடா?

சடாத்தடான்

:

ஆமைடாம்.. இந்தடா வடாங்கிக் வகடாள்…

எமி

:

நன்றி சடாத்தடாடனை!! நன்றி…

சடாத்தடான்

:

ஆளவந்தடான்… ஆளவந்தடான்…
(படாடல் படாடிக் வகடாண்டட வசன்ற விடுகிறடான்.)
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(எமி உட்கடார்ந்து டி.வி. ஆன் வசய்கிறடாள்)
“சித்தி”… வதடாடர் ஆரம்பிக்கிறது. (மைடாற்றகிறடாள்) “அய்ய்ய்” எனைக் கத்துகிறடாள்.
“சரவணன் மீனைடாட்சி…”(மைடாற்றகிறடாள்) சந்டதடாசத்தில் துடிக்கிறடாள்.
“ஒரு சிறிய இனடடவனளக்குப் பிறகு” குரல் டகட்கிறது.
“என் கணவன் என் டதடாழன்”(மைடாற்றகிறடாள்) துள்ள குதிக்கிறடாள்.
(அப்டபடாது ஆதவடா விலங்குகளுக்கு எல்லடாம் வபயர் னவத்துவிட்டு பசிடயடாடு
வருகிறடான்)
ஆதவடா

:

எமி.. எமி ஜேடாக்ஸன். எமி.. பசியடா இருக்குடடா… எமி
(வசடால்வவதல்லடாம் உண்னமை. சவுண்டு டகட்கிறது) எமி… (டகடாபமைடாக க
த்துகிறடான்)

எமி

:

என்னை கத்துறீங்க… (டி.வினயக் கடாண்பித்து) அந்த வபடாண்ணு படாவம்.
வபடாறக்கி பய… இப்படியடா வசய்வடான்…

ஆதவடா

:

ஏய் பசிக்கிதுனு வசடால்டறன்… யடாரு படாவம்

எமி

:

ஆதவடா

:

அவதல்லடாம் ஒண்ணும் டவணடாடி எமி குட்டி….. டி.வி தடானை படாக்கனும்…
இந்தடா நடானும் படாக்குடறன். நீ டமைடலடய உட்கடாரு… நடான் கிழ உட்கடார்ந்துக்கிடறன்…

எமி

:

நூடுல்ஸ் எதடாவது வசய்யவடா…

ஆதவடா

:

டவணடாண்டி வசல்லம்… பனழய படாப்கடான் எதடாவது இருந்தடா வகடாண்டு வடா…
(அவள் டபடாகும் டபடாது… இவன் டமைட்ச் படார்க்க வதடாடங்க)

எமி

:

ஏன் டமைட்ச் டபடாட்டீங்க.. மைடாத்துங்க..

ஆதவடா

:

இல்ல ஒரு ஓவர் தடான்.
(அப்டபடாது குரு அங்டக வந்து நிற்கிறடார். அவர் நிற்பது கூட வதரயடாமைல்…)

எமி

:

இல்ல “ வசடால்வது எல்லடாம் உண்னமை” டபடாடு

ஆதவடா

:

இல்ல .டமைட்ச்….
(இருவரும் சண்னட இட்டுக் வகடாள்கிறடார்கள்)
(அப்டபடாது சடாத்தடான் வந்து அங்டக நிற்கிறடான். (கமைல் பட மியுசிக்)

இங்டகரு… சும்மைடா கத்திகிட்டு இருந்த…“யுத்தம் வசய்”யுக்கடாக வமைடாட்னடய அடிச்ச
அந்த அம்மைடவ முடி வளர்லன்னு கடுப்புல எல்லடாத்னதயும் திட்டிக்கிட்டு
இருக்கு…. அப்புறம் நடானு டபடாய் உட்கடார்ந்து கிட்டு “அதட்ர திட்டுரனு”
வசடால்லப்புடுடவன்.

குரு

:

நிறத்துங்கள்… நடான் ஊர் முழுக்க இந்த டி.வினய டதடிக் வகடாண்டு இருக்கிடறன்.
இங்டக யடார் திருடிக் வகடாண்டு வந்தது?

ஆதவடா

:

குருடவ ! எனைக்கு ஒன்றம் வதரயடாது.
இடதடா இவள் தடான் படார்த்துக் வகடாண்டு இருந்தடாள்.
என்னனையும் படார்க்கச் வசடால்ல வம்பிழுத்தடாள்.

எமி

:

குரு

:

படாவி டபடாட்டு விடுறீயடா? குருடவ… எனைக்கும் ஒன்றம் வதரயடாது.
இடதடா! இந்த சடாத்தடான் தடான் வகடாண்டு வந்து வகடாடுத்தது. ப்ர டவற…
நிறத்து. கடனமைய மைறந்து விட்டு டி.வி. படார்த்தது மைட்டும் அல்லடாமைல் என் மைகன்
ஆதவனனையும் வகடுத்திருக்கிறடாய். ஆதவடா!!! நீயும் கடனமைனயச் வசய்யடாமைல் டி.வி
படார்த்துக் வகடாண்டிருந்ததற்கடாக(பயங்கரமைடானை இனச) “வடாழ் நடாள் முழுனமையும் டகபிள்
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கனணக்சனுக்கு பணம் கட்டுவதற்கடாகப் பணம் பணம் என்ற அனழவடாய்….
(எமியிடம் டநடாக்கி)
எமி…“நீ வடாழ் நடாள் முழுவதும் சரயல் படார்த்துக் வகடாண்டு எப்டபடாதும் அழுது
வகடாண்டட இருப்படாய்”
குரு

:

குருடவ… நிறத்துங்கள்.. இது அநியடாயம்..அக்கிரமைம்… டி.வினயப் பனடத்தது நீர்.
நீர் ஒரு ஆண். டி.வினயத் திருடியது சடாத்தடான். அவனும் ஓர் ஆண். நீங்கள் ஆண்கள்
எல்லடாம் ஒரு வசயனலச் வசய்துவிட்டு… வபண்ணடானை என்னனைத் தூண்டி விட்டீர்கள்.
இது வபண்ணடினமைத் தனைம். ஆணடாதிக்கச் சிந்தனனை. இனத நடான் வன்னமையடாகக்
கண்டிக்கிடறன். டபடாரடாடுடவடாம்.. டபடாரடாடுடவடாம்..

குரு

:

நிறத்து..

எமி

:

குருடவ… உம்மைடால் முடிந்தடால் இடதடா சடாத்தடானனை சபித்துப்படாரும்.

சடாத்தடான்

:

என்னனையடா? உன் குருவடாலடா? (கடவுள் படாதி படாடல்) ம்..நீ பனடத்த டி.வினய னவத்துக்
வகடாண்டட எப்படி எல்டலடானரயும் ஆட்டி னவத்டதன். படார்த்தீர்களடா??குருவுக்கு
அடிபணிந்த உங்கனள அடிபணியடாமைல் வசய்டதன். கணவன் மைனனைவிக்குள்
சண்னடனய வளர விட்டடன்… என்னனை ஒன்றம் வசய்ய முடியடாது. (கர்ஜிக்கிறடான்.)

குரு

:

ஏடழழு உலகத்னதயும் பனடத்த என்னடடமை… சவடால் விடுகிறடாயடா?
இடதடா 40 நடாட்கள் வபருமைனழப் வபய்யச் வசய்து… இவ்வுலனகடய அழிக்கிடறன்.
படார்… படாவடா.. படாவடா..

படாவடா

:

குருடவ…

குரு

:

உடடனை… நீண்ட டபனழ ஒன்னற வசய்து வகடாள். அதில்…இவ்வுலகில் உள்ள
அனனைத்திலும்
இரண்டு
வபடாருட்கள்
எடுத்து
னவத்துக்
வகடாள்.
40 நடாட்கள் வபருமைனழ வபய்யச் வசய்து உலனக அழிக்கப் டபடாகிடறன்…நடான்
ஆனணயிடுகிடறன்…. கடல் வபடாங்கட்டும்…

எமி

:

குருடவ டவண்டடாம்..இப்டபடாது அழிக்கடாதீர்கள்.
12 மைணிக்கு டமைல் அழித்துக் வகடாள்ளுங்கள். (வகஞ்சுகிறடாள்)

குரு

:

ஏன் ஏடதனும் பூவுக்கு வபயர் னவக்க மைறந்து விட்டடாயடா?

எமி

:

இல்னல..இல்னல.11.30 மைணிக்கு“கிச்சன்கில்லடாடிகள்”

குரு

:

ஆஆஆ… என்னை னதரயம்?? நீர் நினலகள்
வழிந்து ஓடட்டும்.. உலகம் நீரடால் சூழட்டும்.
(உலகம் அழியும் ஓனச டகட்கிறது.)
40 நடாட்களுக்குப் பிறகு… பறனவகள் ஒல டகட்கிறது.. விலங்குகள் ஒல டகட்கிறது.

குரு

:

படாவடா… படாவடா… எங்டக படாவடா (இரண்டடி முன்டனை வசல்கிறடார்.)
(“சகலகலடா வல்லவன்” படாடலல் வரும் ம்.ம்க்கும் .ச்சச்சடா.. ச்ச எனை குரல் டகட்கிறது. )

குரு

:

ச்ச… படாவடா என்னை இது …

படாவடா

:

குருடவ சூப்பர் சிங்கர் னபனைல் குருடவ….

குரு

:

என்னை வகடாடுனமை. 10 வயது குழந்னத படாடும் படாட்டடா இது? இனத டவற
அக்குழந்னதயின் வபற்டறடாரும் படார்த்து ஆனைந்தத்தில் அழுது வகடாண்டிருக்கிறடார்கள்?
என்னை வகடாடுனமை இது… இதற்கடாக வடா இந்த உலனகப் பனடத்டதன்.

படாவடா

:

கடவுடள… அது ஜீனயர் 1234 என்ற வருடக்கணக்கடாக ஓடிக் வகடாண்டிருக்கும்
நிகழ்ச்சி இது குருடவ..

குரு

:

குழந்னதகள் இப்படி நடாரடாசமைடாகபடாடிக் வகடாண்டிருப்பனத
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அங்டக படித்தவர் யடாரும் டகட்க மைடாட்டடார்களடா?
படாவடா

:

மைனைதுக்குள் மைட்டும் டகட்டுக் வகடாள்வடார்கள். இனத எதிர்த்து
ஒரு sms கூட பண்ண மைடாட்டடார்கள் குருடவ.

குரு

:

இதற்கடாகவடா இந்த உலனகப் பனடத்டதன். இதற்கடாகவடா
இந்த டி.வினயப் பனடத்டதன். இங்டக எப்படி டி.வி..
அதுவும் இரண்டு டி.வி.வந்துள்ளது.?

படாவடா

:

குருடவ… நீங்கள் தடான் இரண்டு இரண்டு வபடாருட்கள் எடுத்து னவக்கச் வசடான்னீர்கள்.

குரு

:

என்னைடால் முடியவில்னல மீண்டும் உலனக…(கடவுளன் வசல்டபடான் அடிக்கிறது)

டபடான்

:

சடார்.நடாங்க விஜேய் டி.வியில இருந்து டபசுடறடாம்.

குரு

:

ஓடக… ஒன் டலக் ஆகும்.. ஓடக.. வடரன். (விஜேய் டி.வி. நீயடா..நடானைடா நிகழ்ச்சி
வடலகடாஸ்ட்)

டகடாபிநடாத்

:

இது ஆச்சிமைசடாலடா நீயடா? நடானைடா? டகடாபிநடாத்தின் வநஞ்சடார்ந்த வணக்கங்கள். கடவுள்
பனடத்த வபடாருட்களல் எது சரயடானைது? எது தவறடானைது? எனை இருதரப்பிலும்
னவக்கப்பட்ட வடாதத்னத டகட்டடடாம். பல்டவறவிதமைடானை கருத்துகள் இங்டக முன்
னவக்கப்பட்டுள்ளனை. இதற்கு வினட கூறவதற்கு பிஜி என்ற தீவிலருந்து அங்டக
கடவுளடாகப் டபடாற்றப்படும் சின்னைசுவடாமிஜீ இங்டக வந்துள்ளடார். (குருவிடம் திரும்பி)
கூறங்கள்.. நீங்கள் பனடத்த வபடாருட்களல் டமைசமைடானை வபடாருள் எது? மீண்டும் உலனக
அழித்துவிட்டு பனடப்பவதன்றடால் எந்த வபடாருனளப் பனடக்க மைடாட்டீர்கள்.

குரு

:

நடான் பனடத்தப் வபடாருளல் மிக நல்லப்வபடாருளும், டமைடாசமைடானை வபடாருளும்
டி.விதடான்.. அது மைட்டும் அல்லடாமைல் (டபசிக் வகடாண்டு இருக்கும் டபடாடத டகடாபி
இனடயில் புகுந்து….)

டகடாபி

:

இங்டக நம் டஷைடாவிற்கு வந்திருந்து பல நல்லக் கருத்துகனளச் வசடான்னை இவருக்கு
நளடாஸ் ஆப்பக்கனட வழங்கும் ஒரு கலர் டி.வி. பரசு.

(என்ற கூறி கடவுள் னகயில் கலர் டி.வி. ஒன்ற பரசளக்கப்பட கடவுள்… பின்னைணியில்
இனளயரடாஜேடாவின் “வதன்படாண்டி சனமையிடல” படாடல் ஒலக்க… கடவுள் பரதடாபமைடாக டி .வினயத் தூக்கிக்
வகடாண்டு அனலய… தினர மூடுகிறது.)
**********************
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6 யகரப கறபற வகளச

இடம் : வசடார்க்கடலடாகம்
நடாடக மைடாந்தர்கள் : மூன்ற கடவுள்கள் (சிவன்,ஏசு,அல்லடா) , பிரதமைர், வனைத்துனற அனமைச்சர்,
சுற்றச்சூழல் அனமைச்சர், விவசடாயத்துனற அனமைச்சர், ஜேவுளத்துனற அனமைச்சர்
கடாட்சி – 1

(டமைனடயில் இருள் விலகுகிறது. மூன்ற கடவுள்களும் ஒரு நடாற்கடாலயில் அமைர்ந்திருக்கின்றனைர்.
சுற்றிலும் கருப்பு உனடயணிந்தவர்கள் வசத்துக் கிடக்கின்றனைர். படுத்துக்கிடக்கும் ஒருவரல் பிரதமைர்
மைன்டமைடாகன்சிங்கும் ஒருவர். அவனர எழுப்புகின்றனைர்)
சிவன்

:

எழுந்திரு மைகடனை.. எழுந்திரு…

பிரதமைர்

:

(வமைல்ல கண் விழித்து) நடான் யடார்? நடான் எங்டக இருக்டகன்?
(தன்னுடன் வசத்துக் கிடப்பவர்கனளப் படார்த்து) ஆ… இவர்கள் யடார்?
(அவர் முன் நிற்கும் கடவுளர்கனளப் படார்த்து)
ஆமைடாம் நீங்கள் எல்லடாம் யடார்?

சிவன்

:

அஹேகம் பிரம்மைடாஸ்மி!!!

பிரதமைர்

:

ம்..

அல்லடா

:

நடாங்கள் கடவுள்..

பிரதமைர்

:

நனக நட்வடல்லடாம் கடாடணடாம்?

சிவன்

:

சினமைடா கடவுள் தடான் நனக நட்வடல்லடாம் டபடாட்டு
வருவடார்கள். நடாங்கள் நிஜேக்கடவுள்..

பிரதமைர்

:

நீங்க கடவுள். அப்ப நடானு?

அல்லடா

:

நீ பிரதமைர்..படாரத பிரதமைர்?

பிரதமைர்

:

ஆமைடா..நடான் பிரதமைர்.. நடான் எப்படி இங்க.. ஏன்?
என்னனைக்வகடான்ற இங்டக வகடாண்டுவந்தீர்கள்

ஏசு

:

நடாட்டுல நடக்குற எல்லடா அநியடாங்களும் நீ தடாடனை கடாரணம்?

பிரதமைர்

:

நடானைடா? நடாட்டுல வரடாம்ப டபரு இப்படி தடான் தப்படா
நினனைச்சுட்டு இருக்கடாங்க!!! நடான் வவறம் ரப்பர் ஸ்டடாம்புங்க கடவுடள !!!

சிவன்

:

நீ ரப்பர் ஸ்டடாம்படா? அழிரப்பர் ஸ்டடாம்படா?
எங்களுக்குத் வதரயடாது. ஆனைடா நடாட்டுல நடக்கும் சுற்றப்புறச் சூழல் சர்டகட்டிற்கும்
நீ தடாடனை கடாரணம்?

பிரதமைர்

:

அது எப்படி என்னனைப் படார்த்த மைட்டும்எல்டலடாருக்கும் டகள்வி டகட்கத் டதடாணுது?
அதுவும் என் பதவிக் கடாலம் முடியும் முன்பு என்னனை ஏன் இங்கு
கூட்டிக் வகடாண்டு வந்தீர்கள்?

ஏசு

:

உன் ஆயுட்கடாலடமை முடிந்து விட்டது.
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அனதப்பற்றி நீகவனலப்படடாமைல் பதவிக் கடாலம் பற்றிக் கவனலப்படுகிறடாடய??
பிரதமைர்

:

ஆயுட்கடாலம் டபடானைடால் பரவடாயில்னல! பதவிக்கடாலம் டபடாய்விட்டடத?

சிவன்

:

உன் ஆயுட்கடாலத்னதப் பற்றிடய உனைக்கு கவனல இல்னல?
நீ எப்படி மைற்றவர்களன் உயினரப் பற்றிக் கவனலப்படுவடாய்?

பிரதமைர்

:

நடான்யடார் உயினரப்பற்றியும்கவனலப்படவில்னல?

ஏசு

:

அந்த மூன்ற டபரன் தூக்கு!!!

பிரதமைர்

:

அவர்கள் வகடானலயடாளகள்!! அதுவும்ரடாஜிவ் வகடானலயடாளகள்.

அல்லடா

:

உங்கள் மைகடாத்மைடா கடாந்தினயக் வகடான்றவன் யடார்?

பிரதமைர்

:

டகடாட்டச.

ஏசு

:

எந்த இயக்கத்னதச் சடார்ந்தவன்?

பிரதமைர்

:

RSS

சிவன்

:

அந்த இயக்கத்னதச் சடார்ந்தவன் பின்னைடாளல் பிரதமைர் ஆகலடாம்.

சிவன்

:

உங்கள் கட்சினயச் சடார்ந்த இந்திரடாகடாந்தினயக் வகடான்றவர்
எந்த இனைத்னதச் சடார்ந்தவர்?

பிரதமைர்

:

எங்கள் சிங் இனைத்னதச் சடார்ந்தவர்.

ஏசு

:

அந்த இனைத்னதச் சடார்ந்த நீ பிரதமைர் ஆகலடாம்.

பிரதமைர்

:

கடவுளடர!! என்னை வசடால்ல வரீங்க??

ஏசு

:

அப்ப… ரடாஜிவ் கடாந்தினயக் வகடான்னைதடாக் வசடால்லப்படும்
விடுதனலப்புலகள் மைட்டும் ஆளக்கூடடாதடா? ஆள்வது என்னை?
வடாழக்கூட நீங்கள் அனுமைதிக்கவில்னலடய.. அதில் மூணு டபருக்குத் தூக்கு டவற???

பிரதமைர்

:

அய்டயடா கடவுடள!! இவதல்லடாம் எனைக்குத் வதரயடாது.
நீங்க எதுவடாக இருந்தடாலும் அவுங்கள டகட்டுக் வகடாள்ளுங்கள்.

ஏசு

:

சர.. உன்னடம் டகட்க டவண்டிய டகள்விகனள முதலல் டகட்டு விடுகிடறடாம்.

பிரதமைர்

:

அப்படி வடாருங்கள் வழிக்கு…

சிவன்

:

எவ்வளவு அழகடாகப் பனடத்துக் வகடாடுத்டதடாம் இந்த உலனக..
ஏன் இப்படி படாழ்படுத்தி விட்டீர்கள்?

பிரதமைர்

:

இனத ஏன் என்னடம் டகட்கிறீர்கள்? நடான் என்னை வசய்து விட்டடன்?
உலக நடாடுகளல் டகட்க டவண்டியக் டகள்வி இது?

அல்லடா

:

உலகிடலடய மிகவும் பிடித்த நடாடு எது வதரயுமைடா?
இந்தியடா. அதனைடால் தடான் இங்கு அனனைத்துடமை சரசமைமைடாக பனடத்துக் வகடாடுத்டதடாம்.
அதிக மைனழயும் வபய்யடாது. அதிக வவயிலும் அடிக்கடாது… அப்படிக் வகடாடுத்த
நடாட்னட ஏன் இப்படிச் வசய்தீர்கள்?

பிரதமைர்

:

நடாங்கள் என்னை வசய்டதடாம்?

ஏசு

:

என்னை வசய்தீர்களடா?
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சிவன்

:

மைனலகனளப் பிளக்கிறீர்கள்.

அல்லடா

:

ஆற்னறத் தடுக்கிறீர்கள்.

ஏசு

:

கடாட்னட அழிக்கிறீர்கள்.

சிவன்

:

பறனவகள்,விலங்குகள்,தடாவரங்கள்எனை எல்லடாவற்னறயும் இல்லடாமைல் வசய்கிறீர்கள்?

அல்லடா

:

எல்லடாவற்னறயும் இல்லடாமைல் வசய்துவிட்டு எங்டக வடாழ்வீர்கள்.

ஏசு

:

எல்லடாவற்னறயும் விற்றபிள்னளகளுக்குச் டசமித்து னவக்கிறீர்கடள?
எங்டக வடாழும் உம் சந்ததியினைர்? வநப்டியுனலடா? புளுட்டடடாசிலடா?
உலனக விடுத்து?எங்கய்யடா வடாழுவீர்கள்? வசடால்லுங்கள்?

பிரதமைர்

:

கடவுடள.. எனைக்கு ஒன்றடமை வதரயடாது.. இதற்கு முன் ஆட்சி வசய்தவர்கனள விட்டு
விட்டு என்னனை மைட்டும் இப்படி நரகத்தில் தள்ளுவது நியடாயமைடா?

சிவன்

:

பதவியில் இருந்து விட்டுப் டபடானைவனுக்கு வடாழ்க்னக முழுவதும் நரகம் தடானைடடா?
நீ வசடால்….எங்டக வடாழுவடாய்?

பிரதமைர்

:

இதற்கு எல்லடாம் நடான் வபடாறப்பு இல்னல..
அதற்கு என்ற தனத்தனயடாக அனமைச்சர்கள் இருக்கிறடார்கள். அவர்கனளக் டகளுங்கள்..

அல்லடா

:

நீடய எழுப்பு…

பிரதமைர்

:

கடவுடள..இவர்கள் அனனைவரும் இறந்துக் கிடக்கிறடார்கள்.

ஏசு

:

இப்டபடாது படார். (உரத்தக் குரலல்) படாரடாளுமைன்றம் முடிந்தது.
(என்ற கூறியவுடன் தூக்கத்திலந்து எழுந்து வசல்பவர்கள் டபடால அனனைவரும்
எழுந்து வவளடய வசல்ல முற்படுகிறடார்கள். பிரதமைர் அருகில் நிற்பனதக்
கண்டவுடன் அவனர வணங்குகின்றனைர். பிரதமைர் கடவுனளக் னகக்கடாட்டி
கடவுள் என்ற வசடால்ல.. அனனைவரும் அவர் அவர் கடவுள்கனளப் படார்த்து
வணங்குகின்றனைர்.)

சிவன்

:

இதில் வனைத்துனற அனமைச்சர் யடார்?

வனைத்துனற :

நடான் தடான் கடவுடள

ஏசு

ஏன் நடாங்கள் பனடத்தளத்தக் கடாடுகனள ஏன் அழிக்கிறடாய்?

:

வனைத்துனற :

அழிக்கவில்னலடய

அல்லடா

நீ அழிக்கவில்னல என்றடால் கடாடுகனள,அனணக்கட்ட.சடானலஅனமைக்க..
வதடாழிற்சடானலக்கு.. வப்படாட்டிக்கு எனை 388 வஹேக்டடர் கடாடுகனளடயக் கடாடணடாடமை…
வனைத்துனற அனமைச்சர் நீ.. இது உனைக்குத் வதரயடாதடா?

:

வனைத்துனற :

(அனமைச்சர் மைவுனைம்)

சிவன்

கடாடுகளல் வடாழ்ந்து வந்த மைனலவடாழ் மைக்கள்
தங்குவதற்கு இடமில்லடாமைல் நரக்குறவர்களடாக
பிளடாட்படாம்களல் பிச்னசக்கடாரர்களடாகவடாழ்கிறடார்கடள?? இதற்கு யடார் கடாரணம்?

:

வனைத்துனற :

கடவுடள… மைக்கள் வதடானக வபருக வபருக சிட்டி வடவலப்வமைண்ட்
ஆவது தடாடனை முனற…(எகத்தடாளமைடாகச் சிரக்கிறடார்)

ஏசு

எது? இருந்த இடத்னத விட்டுட்டு.. இன்வனைடாரு இடத்துல பிச்ச எடுக்கிறதுக்குப்
டபரு சிட்டி வடவலப்வமைண்ட்டடா?

:
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அல்லடா

:

கடாட்னட அழித்து.. மைரத்னத வவட்டி லடார லடாரயடாக ஏத்துறடான்..
லடாரக்கு னசடுல “மைரம் வளர்ப்டபடாம்.. மைனழ வபறடவடாம்” டபடார்டு
வதடாங்குது..என்னைடாட உங்க லடாஜிக்??

சிவன்

:

20 வருஸமைடா உயிர் வடாழுற மைரம்.இந்த உலகத்துக்கு 3 இலட்சம் மைதிப்புள்ளஆக்ஸிஜேன்
வவளயிடுது.

அல்லடா

:

60 வருஸமைடா உயிர் வடாழுற மைனுசன்… இந்த பூமிக்கு என்னைடாடடா வகடாடுக்கிறீங்க…
வகடாடுக்க டவணடாம்… அழிக்கடாமைவடாது இருக்கலடாம் அல்லவடா?

சிவன்

: அடுத்து சுற்றச் சூழல் அனமைச்சர் யடார்?

சுற்றச்சூழல்

:

கடவுடள.. நடான் தடான் கடவுடள. என்னனைத் வதரயனலயடா? டபடானை மைடாசம் கூட உன்
சந்நதிக்கு வந்து டகடாடி டகடாடியடா வகடாட்டிடனைடனை…என்னனைத் வதரயவில்னலயடா?..

சிவன்

: என்னனைப்படார்க்க பத்து கடாரல் வந்தவன் நீ தடாடனை?

சுற்றச்சூழல்

: ஆமைடாம் கடவுள்..

வனைத்துனற

: நடான் அனமைச்சர்?

சிவன்

: ஆமைடான்டடா! அனமைச்சர் ஆண்டினு எல்லடாப்பயலுகளும் கடாருலனபக்குலனு.. என்
ஊனரனயடய நடாசப்படுத்திக்கிட்டட டபடாங்க..

ஏசு

: வமைட்ரடாசுல மைட்டும் நீங்க வவளய தள்ளும் புனக ஒரு நடானளக்கு எவ்வளவு
வதரயுமைடா? ஒரு டன் இரண்டு டன் இல்ல. ஒரு நடானளக்கு. ஒரு மைடாசத்துக்கு
எவ்வளவு.. அப்புறம் ஏன்டடா குடல் வவடிக்கடாது?டகன்சர் வரடாது? நுனரயீரல்
வபடாங்கடாது? எல்லடாத்னதயும் நீங்கடள டதடிக்கிட்டு எங்கள கடாப்பத்து
கடாப்படாத்துனைடா? எப்படி?

அல்லடா

: விவசடாயத்துனற யடாரு?

விவசடாயம்

: நடான் தடான் கடவுடள.

சிவன்

: இந்தியடாவுல மைட்டும் இன்னனைய டததிக்கு 100000 டன் பூச்சிக் வகடால்ல மைருந்து
வகடாட்டப்படுகிறது. பயிருக்குப் டபடாற தண்ணி.. என்னை கலருல டபடாகுது…
பச்சகலரு ஜிங்குச்சடா மைஞ்ச கலரு ஜிங்குச்சடானு கலர் கலரடா டபடாகுது..ஏன்? ஏன்டடா?

விவசடாயம்

: அது ஜேவுளத்துனறயடால கடவுடள?

ஏசு

: மைத்த நடாட்டுல எல்லடாம் நூற்படானல இருக்கு.ஆனைடா சடாயப்பட்டனற கினடயடாது
உங்க நடாட்டுல நூற்படானல கம்மி சடாயப்பட்டனற அதிகம். ஆதனைடால் தடான்
ஆவறல்லடாம் கலர் கலரடா டபடாகுது.

சிவன்

: மைனுசனுக்கு வர வியடாதில 80 சதவீதம்தண்ணியடாலதடாண்டடா வருது.
இது ஏன்டடா உங்களுக்கு புரய மைடாட்டடங்குது.

ஏசு

:

குழுவடாக

: “கடவுடள! உமைக்குத்வதரயடாதது ஒன்ணும் இல்ல. அனமைச்சரடானை நடாங்க எல்லடாம்
சும்மைடா தடான்.உண்னமையில இந்த நடாட்னட ஆளுவது அதிகடாரகள்தடான் கடவுடள.

சிவன்

: யடார்அவர்கள்?

அனமைச்சர்

: இடதடா நிற்கிறடார்கடள இவர்கள் தடான்.

வியடாபடார

: கடவுடள நடாங்கள் வியடாபடாரகள். கினடக்கும் வபடாருட்கனளச்
சந்னதயில் விற்கத் தடாடனை வசய்டவடாம்.

எல்லடாத்னதயும் அழிச்சட்டு யடார் கூட குடும்பம் நடத்தப் டபடாறீங்க?
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அல்லடா

:

கினடக்கிறது என்பதற்கடாக இரத்தம் வரும் வனர தடாய்ப்படானல
உறிஞ்சி தடானயடய வகடான்ற விடுவடாயடா?

சிவன்

: இருக்குற 100 சதவித தண்ணீனய 97 சதவீத நீர் உப்பு தண்ணிரடா கடலலும் 2 சதவீத நீர்
பனக்கட்டியடாவும். 1 சதவித தண்ணீர் தடான் குடிதண்ணீரடா வகடாடுத்திருக்டகடாம்..

அல்லடா

:

அந்த 1 சதவித தண்ணீனரயும் வியடாபடாரம் என்ற வபயருல இப்படி உறிஞ்சுகிட்டட
இருந்தடா உன் டபரப் புள்னளங்கக எனத குடித்து வளரும்.
எல்லடாத்துக்கும் தண்ணீர் தடாடனை ஆதடாரம்?

சிவன்

:

கிணறவசடாந்தக்கடாரன்கிட்ட 1000 லட்டர்தண்ணீருக்கு வவறம் 3.30 கடாச
வகடாடுத்திட்டு நல்லடா இருக்கிற தண்ணீயில வகமிக்கல வகடாட்டி அனத
மினைரல் வடாட்டடா;…. கருமைம் அனதயும் பிளடாஸ்டிக்ல அனடச்சு 1 லட்டர் தண்ணீய
25 ரூபடா 30 ரூபடானு பூமினய உறிஞ்சி உறிஞ்சி விக்கிடறடய…. இது நியடாயமைடா?

ஏசு

:

கடந்த 10 வருசத்தில மைட்டும் 10 ஆயிரம் டகடாடி ருபடாய் சம்படாதிக்கிறீடய…..
இன்னும் எவ்வளவு நடானளக்கு நடான் வகடாடுத்த இந்த பூமினய
ஓட்ட டபடாட்டுகிட்டு இருப்பீங்க…

அல்லடா

:

டகர டபக்ன்னு வசடால்ல எங்க படார்த்தடாலும் சுருட்டி சுருட்டி டபடாடுறீங்கடள..
என்னைடடா இது நியடாயம்?

அதிகடாரகள் :

கடவுடள .. அதற்வகல்லடாம் நடாங்கள் கடாரணம் அல்ல.
நடாங்கள் எனதக் வகடாடுத்தடாலும்..எவ்வளவு வினலக்கு வகடாடுத்தடாலும் அனத எந்த
டகள்வியும் டகட்கடாமைல் வடாங்கிச் வசல்கிறடார்கடள இந்த மைக்கள் அவர்கனளப்
கூப்பிட்டுக் டகளுங்கள்.

கடவுள்கள் :

மைக்கனளயடா? எவன் கூப்பிடுறது?வபடாம்பனளங்க படாதி டபரு டி.வி.டயடாடடவ
வடாழ்றடாங்க.. ஆம்பனளங்க கவனலடயடாடடவ வடாழுறடானுக…. இதுல யடார கூப்பிடுறது.

அதிகடார

படிச்ச அந்தப் னபயனனைக் கூப்பிடலடாம்.
(அங்கு வந்தும் வசல்டபடான் டபசிக்வகடாண்டட இருக்கிறடான்)

:

கடவுள்கள் :

தம்பி இப்படி டபசிகிடடட இருக்கீங்கடள இதுனைடால எவ்வளவு
பிரச்சனனை வருது வதரயுமைடா?

இனளஞன் :

நடான் டபசுனைடா உங்களுக்கு என்னை பிரச்சனனை?

சிவன்

அனல அனலயடா சுத்துற இந்த டவவ்ஸ்ஸடால.எனதப் படார்த்தடாலும் கூடு கட்டும்
தூக்கணடாங்குருவி அவ்வளவு வபரய வசல்டபடான் டவர்ல மைட்டும் ஏன் கூடு கட்ட
மைடாட்டடங்குது. ஏன் வதரயுமைடா?

:

இனளஞன் :

இது அடதடாட ப்ரடாப்ளம். இனத அதுகளுட்ட டபடாய் டகட்கணும். நடான் கூட தடான்
எங்க வீட்டுடலடய இருக்கிறதில்ல. ஆமைடா நீங்க எல்லடாம் யடாரு?

மூவரும்

நடாங்கள் கடவுள்கள்.

:

இனளஞன் :

யடாரு ஆர்யடாவடா?வகட்டப்மைடாத்திட்டிங்களடாசடார்?

மூவரும்

உன் வகட்டப் தடான் மைடாத்திட்டடடாம். நீ வசத்து டபடாய் டவற வகட்டப்புல இருக்க!

:

இனளஞன் :

நடான் வசத்துதட்டனைடா? யடாரு உங்களுக்கு இந்த னரட்ஸ் வகடாடுத்தடா?

சிவன்

:

கடந்த 2000 வருசத்துல மைட்டும்

அல்லடா

:

106 வனகயடானை மிருக இனைங்கனளயும்……
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ஏசு

:

139 வனகயடானை பறனவ இனைங்கனளயும்…

சிவன்

:

1000 க்கும் டமைற்பட்ட தடாவர இனைங்கனளயும் இருந்த இடம் வதரயடாமை
வகடான்னு குவிச்சிட்டிகடளடடா….. எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்.

சிவன்

:

எத்தனனை ஆற?

அல்லடா

:

எத்தனனை மைனல?

ஏசு

:

எத்தனனை கடாடு

அல்லடா

:

எத்தனனை வயல்

சிவன்

:

எவ்வளவு வபரய கடல்

ஏசு

:

குறிஞ்சி, முல்னல, மைருதமுனு எத்தனனை வனகயடானை நிலம்?

அல்லடா

:

எத்தனனை ஊர்வனை

சிவன்

:

எத்தனனை பறப்பனை

ஏசு

:

எத்தனனை வீட்டு விலங்கு

அல்லடா

:

எத்தனனை கடாட்டுவிலங்கு

சிவன்

:

எத்தனனை பூக்கள்

அல்லடா

:

எத்தனனை கடாய்கள்? எத்தனனை கனகள்

சிவன்

:

எத்தனனை சுனனை? எத்தனனைஅருவி

ஏசு

:

எல்லடாத்னதயும் ஒத்த மைனுச இனைம்
அழிச்சிட்டிங்களடடா?

மூவரும்

:

(டமைனடயின் முன் புறம் உள்ள மைக்கனளப் படார்த்துக் டகட்கிறடார்கள்.)
எங்கடடா டபடாய்ச்சு….நடாங்க வகடாடுத்தத… திருப்பித் தடாங்கடடா……
( என்ற கூறி அழுகிறடார்கள். மைக்கள் தனலகுனந்து இருக்க… தினரச்சனல
டமைனடனய மூடுகிறது.)
*********************
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7 வகலப நடபச தபத சரமப
நடாடக மைடாந்தர்கள் : மூன்ற ரடாஜேடாக்கள், ஊர்மைக்கள், ஊர்த்தனலவர், இடயசுகிறிஸ்து
கடாட்சி -1

(இடயசு பிறந்த 30 ஆண்டுகள் கழித்து வடானல் மீண்டும் வடால் நட்சத்திரம் டதடான்றகிறது . அவ்வடால்
நட்சத்திரத்தினனை மீண்டும் அம்மூன்ற குறநில மைன்னைர்களும்படார்க்கின்றனைர்.)
ரடாஜேடா 1

:

(வடானனை டநடாக்கிப் படார்த்து) ஓ… அது என்னை?வடானல் மீண்டும்
வடால்நட்சத்திரம் டதடான்றகிறடத?

ரடாஜேடா 2

:

30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னைர் இனறமைகன் இடயசு பிறந்தடபடாது
டதடான்றிய வடால் நட்சத்திரம் ஆயிற்டற?

ரடாஜேடா 1

:

இதன் மூலம் கடவுள் நமைக்கு அறிவிப்பது என்னை?

மூவரும்

:

ம்… 30 வருடங்கள் ஆயிற்ற.

ரடாஜேடா 1

:

நனட தளர்ந்து விட்டது ?

ரடாஜேடா 1

:

என் கழுனதக்கும் கடால் உனடந்து விட்டது.
நடான் எப்படி அந்த இடத்திற்குச் வசல்டவன்?

ரடாஜேடா 1

:

நடப்டபடாம் (மூவரும் )

கடாட்சி -2

(ஒருவன் கூட்டத்தினன்ற ஓடி வருகிறடான்.)
ஒருவன்

:

அய்டயடா… ஓடி வடாருங்கள் ஓடி வடாருங்கள்…
நம் குழந்னதகனளக்வகடான்ற படாவி வருகிறடார்கள்.

மைற்வறடாருவன்:

எங்டக? எங்டக?

ஒருவன்

:

அடதடா வருகிறடார்கள்? (மூவரும் வருகிறடார்கள்)

ஒருவன்

:

நில்லுங்கள்… எங்டக வந்தீர்கள்?

ஒருவன்

:

நீங்கள் உள்டளச் வசல்லக் கூடடாது

ஒருவன்

:

வவளடய டபடாங்கள்

ரடாஜேடா 1

:

ம்..நடாங்கள் யடார் என்ற வதரந்தடால் இப்படி எல்லடாம் டபச மைடாட்டீர்கள்

ஒருவன்

:

வதரயும் நீங்கள் மூன்ற ரடாஜேடாக்கள்

ஒருவன்

:

30 வருடங்களுக்கு முன் இடயசுவின் பிறப்னப அறிவிக்க வந்தவர்கள்
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ரடாஜேடா1

:

சரயடாகச் வசடான்னீர்கள்… பிறகு ஏன் தடுக்குறீர்கள்.

ஒருவன்

:

தடுக்குடறடாமைடா?

ஒருவன்

:

30 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்த நீங்கள்

ஒருவன்

:

ஏடரடாது மைன்னைனடம் வசன்ற

ஒருவன்

:

யூதர்களன் அரசர் பிறந்துள்ளடார் என்ற கூறினீர்கள்

ரடாஜேடா 2

:

ஆம்.. அதற்வகன்னை.?

ஒருவன்

:

அதற்வகன்னைவடா?

ஒருவன்

:

அந்த ஏடரடாது என்னை வசய்தடான் வதரயுமைடா?

ரடாஜேடா3

:

என்னை வசய்தடான்…

ஒருவன்

:

ஊரல் உள்ள அத்தனனை ஆண்குழந்னதகனளயும்

ஒருவன்

:

ஒன்ற விடடாமைல் வகடான்ற குவித்து விட்டடான்.

ஒருவன்

:

ஒருவன்

:

இடதடா இங்டக படாருங்கள்

ஒருவன்

:

எங்கள் சுவர்களல் எல்லடாம் இன்னும் கனறயடாகடவ உள்ளது.

ரடாஜேடா 1

:

அப்படிவயன்றடால் அந்தக்குழந்னத?

ஒருவன்

:

அது மைட்டும் தப்பிச் வசன்ற விட்டது

ரடாஜேடா 2

:

இப்டபடாது எங்டக அவர்?

ரடாஜேடா 3

:

எங்டக எங்கள் இடயசு ரடாஜேடா?

ஒருவன்

:

அவனரச் சினறயில் அனடத்துள்டளடாம்?

ரடாஜேடா 1

:

என்னை? இரட்சகர் இடயசு சினறயிலடா?

ரடாஜேடா 2

:

விண்ணகத் தந்னத வஜேயிலலடா?

ரடாஜேடா 3

:

என்னை வசடால்கிறீர்கள்?

ரடாஜேடா 1

:

அவனர ஏன் சினறயில் அனடத்துள்ளீர்கள்?

ஒருவன்

:

டதசத்திற்குப் புறம்படானைவற்னறச் வசய்கிறடார்.

ரடாஜேடா 2

:

என்னை வசய்தடார்?

ஒருவன்

:

அவர் குஷ்டடரடாகிகனள வதடாட்டுப் டபசுகிறடார்?

ஒருவன்

:

முடவர்களன் கடால்கனளப் பிடிக்கிறடார்?

ஒருவன்

:

விபச்சடாரகளுக்குப் பரந்து டபசுகிறடார்?

ஒருவன்

:

டகடாயில் வடாசலல் வியடாபடாரம் வசய்ய விடவில்னல?

அவன் எங்கள் ஆண் குழந்னதகனள எல்லடாம் வவட்டியடபடாது வதளத்த ரத்தங்கள்
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ஒருவன்

:

அதனைடால் தடான் அவனர வஜேயிலல் அனடத்துள்டளடாம்.

ரடாஜேடா 1

:

அவர் அவ்வடாற எல்லடாம் வசய்ய வரவில்னலடய.

ரடாஜேடா 2

:

யூதர்களன் ரடாஜ்ஜியத்னத ஆளடவ அவர் வந்தடார்?

ரடாஜேடா 3

:

இவதல்லடாம் அவர் ஏன் வசய்தடார் என்ற அவரடடமை நடாங்கள் டகட்கிடறடாம்?

ரடாஜேடா 1

:

நடாங்கள் அவனரப் படார்க்க டவண்டும்

ரடாஜேடா 2

:

அனுமைதி தடாருங்கள்

ஒருவன்

:

முடியடாது

ரடாஜேடா 3

:

அனுமைதி தடாருங்கள்

ஒருவன்

:

முடியடாது

ரடாஜேடா 1

:

அனுமைதி தடாருங்கள்

ஒருவன்

:

முடியடாது

ரடாஜேடா 2

:

இவற்னறவயல்லடாம் அவர் ஏன் வசய்தடார் என்ற ஒருமுனற
அவனரக் டகட்க விடுங்கள்

ஒருவன்

:

முடியடாது

ரடாஜேடா 3

:

அவர் பிறந்தனத நடாங்கள் தடான் உங்களுக்குச் வசடான்டனைடாம்.

ஒருவன்

:

முடியடாது

ரடாஜேடா 3
ஒருவன்

: அவர் ஏன் அப்படிச் வசய்கிறடார் என்ற டகட்டுச் வசடால்கிடறடாம்.
: முடியடாது.. முடியடாது (கூட்டத்தில் ஒருவர்) ஏய்எல்டலடாரும்நிப்படாட்டுங்கள்.

ஒருவன்

:

அவர்கள் வசடால்வதிலும் நியடாயம் இருக்கிறது.

ஒருவன்

:

நம்மிடம் தடான் அவர் ஒன்றடமை வசடால்லவில்னல.

ஒருவன்

:

இவர்களடமைடாவது ஏதடாவது வசடால்கிறடாரடா? படார்ப்டபடாம். டபடாய்ப்படாருங்கள்.

ஒருவன்

:

வடாருங்கள் நடாமும் டபடாய்ப் படார்ப்டபடாம்.
(அனனைவரும் வசல்கின்றனைர். விளக்குகள்
அனணக்கப்படுகின்றனை.)

கடாட்சி – 3

(விளக்குகள் ஆன் வசய்யப்பட.. இடயசு கிறிஸ்து அங்டக கண்கள் மூடி அமைர்ந்துள்ளடார். அவர் அருகில்
குடிக்க ஒரு தண்ணீர்ப் படாத்திரம் இருக்கிறது.)
ரடாஜேடா 1

:

மைனுநீதி அளக்க வல்டலடாடனை?

ரடாஜேடா 2

:

மைகடா உலனகயும் ஆளவந்த எம் அரடச ! என்னை இது டகடாலம்?

ரடாஜேடா 3

:

இவர்கள் கூறவது உண்னமையடா?

ரடாஜேடா 1

:

வியடாபடாரம் வசய்யவிட வில்னலயடாடமை?

ரடாஜேடா 2

:

விபச்சடாரகளுக்குப் பரந்து டபசுகிறீகளடாடமை?
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ரடாஜேடா 3

:

குஷ்டடரடாகிகனளத் வதடாட்டுப் டபசுகிறீர்களடா?

ரடாஜேடா 1

:

குள்ளமைனதன் சக்டகயுக்கு வழிவிடச் வசடால்கிறீர்களடா?

ரடாஜேடா 2

:

அய்டயடா எனைக்குத் தடாகமைடாக இருக்கிறது எனைக்குத் தண்ணீர் டவண்டும்.
(அவன் ஓடிச் வசன்ற இடயசுவின் அருகில் உள்ள தண்ணீர்ப் படாத்திரத்னத
எடுத்துப் படார்க்கிறடான். அதில் தண்ணீர் இல்னல.)

ரடாஜேடா 1

:

எனைக்குத் தண்ணீர் டவண்டும்

ரடாஜேடா 2

:

எனைக்குத் தண்ணீர் டவண்டும். தடாகமைடாய் இருக்கிறது

ரடாஜேடா 3
ரடாஜேடா 1

:
:

நீதடான் வமைசியடாவடாயிற்டற?
இந்தக் கடாலக்டகடாப்னபயில் தண்ணீர் வர விடும்.

ரடாஜேடா 2

:

நீர் தடான் தண்ணீனரத் திரடாட்னசரசமைடாக மைடாற்ற வல்லவடர!

ரடாஜேடா 3

:

இந்தக் கடாலக்டகடாப்னபயில் தண்ணீர் வர விடும்.

ரடாஜேடா 1

:

ஆமைடாம் நடானும் நீண்ட தூரம் டபடாக டவண்டும்

ரடாஜேடா 2

:

என் கழுனதயின் கடால் உனடந்து விட்டது அனதயடாவது சரவசய்யும்.
(எதுவும் டபசடாமைல் மைவுனைமைடாக இருக்கிறடார்.)

ஒருவன்

:

எல்லடாம் வபடாய்…

ஒருவன்

:

எல்லடாம் வபடாய்…

ஒருவன்

:

எல்லடாம் ஏமைடாற்ற….

ஒருவன்

:

எல்லடாம் புரட்டு….

ஒருவன்

:

இவனரத் தூக்கில் இடுங்கள்…

ஒருவன்

:

இவனரக் கல்லடால் அடித்துக் வகடால்லுங்கள்…

ஒருவன்

:

இவனரச் சிலுனவயில் அனறயுங்கள்
(இடயசுனவ இழுத்துச் வசல்கிறடார்கள்)

ரடாஜேடா 3

:

ஆண்டவடர!! நடான் உம்னமை விசுவசிக்கிடறன். உம்மைடால் உனடந்த படாத்திரத்தில்
தண்ணீர் வர னவக்க முடியும்.. நடான் உம்னமை நம்புகிடறன். உம்மைடால் கழுனதயின்
கடாலனனை குணமைடாக்க முடியும். நடான் உன்னனை விசுவசிக்கிடறன்.

ஒருவன்

:

மூடடனை அனவவயல்லடாம் வபடாய்

ஒருவன்

:

இன்னுமைடா நம்புகிறடாய்?

ரடாஜேடா 3

:

ஆண்டவடர நடான் உம்னமை விசுவசிக்கிடறன்
ஆண்டவடர நடான் உம்னமை விசுவசிக்கிடறன்
(இழுத்துச் வசல்லும் கடவுள் திரும்பிப் படார்க்கிறடார். அவனனைப் படார்த்துச் சிரத்துக்
வகடாண்டடச் வசடால்கிறடார்)

இடயசு

:

என்னனை விசுவசிக்கிறவன் தடாழ்ச்சி அனடயடான்

ரடாஜேடா 3

:

ஆண்டவடர நடான் உம்னமை நம்புகிடறன்

இடயசு

:

என்னனை நம்புகிறவன் னகவிடப்படமைடாட்டன்
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ரடாஜேடா 3

:

ஆண்டவடர உம்னமைச் சிலுனவயில் அனறயப் டபடாகிறடார்கள்.

இடயசு

:

நடான் மீண்டும் வருடவன். என் வருனக சமீபமைடாய் இருக்கிறது.
(அனனைவரும் இழுத்துச் வசல்கின்றனைர்)
(அப்டபடாது கடால் உனடந்த கழுனத எழுந்து நிற்கிறது.
னகயில் னவத்திருக்கும் படாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் வழிகின்றது.
அவன் ஆனைந்தமைடாகி..)

ரடாஜேடா 3

:

அய்டயடா மைக்கடள அவடர வமைசியடா … அவடர உன்னைதர்…
உங்கள் படாவங்கனளப் டபடாக்கடவ அவர் வந்துள்ளடார்.
இடதடா கழுனதயின் கடால் குணமைடாகிவிட்டது.
உனடந்த படாத்திரத்தில் தண்ணீர் வழிகிறது. அற்புதம்..
அற்புதத்திற் வகல்லடாம் அவடர ஊற்ற.
(இடயசுனவச் சிலுனவயில் அனறயும் சப்தம் மைட்டும் டகட்கிறது) கதறகிறடான்.
அவர் இறக்கவில்னல… மீண்டும் மைனதனைடாகப் பிறப்படார்.
அவர் இறக்கவில்னல… மீண்டும் மைனதனைடாகப் பிறப்படார்.
அவர் இறக்கவில்னல… மீண்டும் மைனதனைடாகப் பிறப்படார்.
(தினர வமைல்ல மூடுகிறது.)

**********************************
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8 பசணமப
நடாடக மைடாந்தர்கள்

:

இரடாபர்ட், சின்னைடா, குழுவினைர்

கடாட்சி -1

(மைடாணவர்கள்,டமைனடயின் வலது புறம் இருந்து பனற ஒலத்துக் வகடாண்டு டமைனடயின் உள்டள
வருகிறடார்கள்.)
இரடாபர்ட்

:

அட.. அண்ணமைடாடர.. தம்பிமைடாடர.. அக்கடாமைடாடர

குழு

:

(இரடாகமைடாக) அக்கடாமைடாடர..

சின்னைடா

:

அட.. அத்னதமைடாடர.. மைடாமைன்மைடாடர.. மைச்சினைமைடாடர

குழு

:

(இரடாகமைடாக) மைச்சினைமைடாடர..

இரடாபர்ட்

:

உங்க எல்லடாத்துக்கும்

குழு

:

உங்க எல்லடாத்துக்கும்

சின்னைடா

:

வணக்கம்.. வணக்கம்…

குழு

:

வணக்கம்.. வணக்கம்…
(பனறடயடானச டவகமைடாக,உற்சடாகமைடாகக் வகடாட்டப்படுகிறது)

இரடாபர்ட்

:

நடாமை. இங்க கூடியிருக்கிறது எதுக்குன்னை??

குழு

:

எதுக்குன்டனை…

சின்னைடா

:

ஒரு வபரய கடாரயத்துக்கு

குழு

:

வபரய கடாரயத்துக்கடா??

இரடாபர்ட்

:

இல்ல… வபரய்யய கடாரயத்துக்கு..

குழு

:

அப்பிடினைடா..

சின்னைடா

:

அங்கப்படாரு வதரயும்.
(மைடாணவர்களல் ஒரு பிரவினைர் தனயடாகப் பிரந்து பின்னைடால் இருந்து
வருகிறடார்கள். அவர்களல் நடால்வர் ஒரு பிணத்னத ஏந்தி வருவது டபடான்ற
டமைனடயின் முன்புறம் வந்து பிணத்னத நடாற்கடாலயில் அமைர னவக்கின்றனைர் .
சடாவுக்கு அடிக்கப்படும் பனற ஓனச அடிக்கப்படுகிறது.)

குழு

:

அண்டண?? யடாருடண இவரு? எங்டகடயடா படாத்த
மைடாதிர இருக்குது??

இரடாபர்ட்

:

இவுருதடாண்டடா Mr.வபடாதுசனைம்.

குழு

:

வபடாதுசனைம்னைடா? கவர்வமைண்ட் ஆளுகளடா ண்டண?

சின்னைடா

:

யடாரு, கடானலயில பத்தனரமைணிக்குடவனலக்கு டபடாயிட்டு…11 மைணிக்வகல்லடாம் டீ
சடாப்பிடுடறன்னு.. வவளயிலடபடாயிட்டு…வடாங்குற 80 ஆயிரம் சம்பளமும்
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பத்தனல பத்தனலனு..டரடாட்டடடாரத்துலஸ்ட்னரக் பண்ணுவடாங்கடள!!!
அவுங்கள வசடால்லுறீயடா???
குழு

:

ஆமைடாடண!!! அவுரடா இவுரு?

இரடாபர்ட்

:

அவுருதடான் னவச்சுக்டகடா…

குழு

:

அண்டண படாத்தடா படிச்ச புணம் மைடாதிரல இருக்கு!!

சின்னைடா

:

(படாடுகிறடான்) படிச்சவரு… படிக்கடாதவரு.. டடாக்டரு.. வக்கீலு.. ஆசிரயரு..
டபரடாசிரயரு.. (படாடல் முடித்து) இப்படி யடார இருந்தடாலும், நடாட்டுல எது நடந்தடாலும்
படாத்துகிட்டு சும்மைடாடவ இருக்கிறவனை.. வபணமுணு வசடால்லடாமை டவற என்னைடாணு
வசடால்லுறது?

குழு

:

இரடாபர்ட்

:

அண்டண.. அப்ப வபடாதுசனைம் எல்லடாம் வசத்துப் டபடாச்சுனு வசடால்லுறீயடாண்டண?
அட … ஆமைடாண்டடா தடான் உண்டு தடான் டவல உண்டு இருக்குற எல்லடாப் பயலுகளுடமை
வசத்த வபடாணமுணு தடாண்டடா வசடால்லுடவன்.

குழு

:

சர விடுனுடனை.. அதுதடான் வபடாதுசனைம் வசத்துப் டபடாச்சுனு வசடால்றீங்க.. அப்புறம்
அவுங்களப் பத்திடய டபசிகிட்டு…. (எகத்தடாளமைடாக)வசத்துப் டபடானைவங்கள எதுக்கு
டபசிட்டு??

சின்னைடா

:

தம்பீ… வசத்துப்டபடானை வபடாணத்த எழுப்ப முடியடாது? ஆனைடா வசத்தவன் மைடாதிர
நடிக்கிறவனை எழுப்பலடாமுள்ள? எப்புடி எழுப்புடறன் படாரு?

குழு

:

ண்டண.. என்னைடாடனை.. வகடாழப்புற..வசத்துப்டபடானைவங்கள எழுப்புவியடா? அது எப்புடி?

இரடாபர்ட்

:

இப்படாரு…(சத்தமைடாக) டரசன்ல்ல இலவசமைடா சடாணி டபடாடுறடாங்களடாம்..சடாணி
டபடாடுறடாங்களடாம்…சடாணி டபடாடுறடாங்களடாம்..
(இனதக் டகட்ட உடன் பிணம் தன் கட்டுகனள எல்லடாம்
அவிழ்த்துக் வகடாண்டு எழுந்து ஓடி வருகிறது.)

பிணம்

:

எங்க.. எங்க.. டபடாடுறடாங்க…

சின்னைடா

:

ஆங்… உன் வடாயிலதடான் டபடாடுறடாங்க…

பிணம்

:

(பிணம் டபடால, தடான் உடலல் சுற்றிருக்கும் துணிகனளப் படார்த்து)
எனைக்கு என்னை ஆச்சு? நடான் ஏன் இப்புடி இருக்டகன்?

இரடாபர்ட்

:

நீ வசத்துட்ட?

குழு

:

இல்ல நடான் சடாகல!!

சின்னைடா

:

இல்ல நீ வசத்த வபடாணம்?

குழு

:

இல்ல நடான் வபடாணம் இல்ல… என் இதயம் துடிக்கிது.

இரடாபர்ட்

:

என்னை உன் இதயம் துடிக்கிதடா? 16 கிடலடா மீட்டருக்கு அங்கிட்டு 90 ஆயிரம்
தமிழர்கள… உன் இரத்தச் வசடாந்தங்கள வகடான்னு குவிச்சடாங்கடாடள… அப்ப
ஒன் இதயம் துடிக்கினலயடா? சும்மைதடாடனை இருந்துச்சு. சும்மைடா இருந்தடா ..
அது வபடாணத்துக்குச் சமைம் தடாடனை… அப்ப நீ வபடாணம்தடான்டடா..
(ஆங்கடாரமைடாக பனறடயடானச ஒலக்கப்படுகிறது.)

பிணம்

:

டயடாவ்… நிப்படாட்டுய்யடா.. யடாரு சும்மைடா இருந்தடா? டி.வி.யிலஎவ்ளடவடா
புதுப்படம் டபடாடுறடான்… அனதப்படாக்கடவ இங்க டநரம் இல்ல.. .
இதுல யடார் வசத்தடா எனைக்வகன்னை? டபடானை வடாரம் என் படாட்டி கூடதடான்
வசத்துப்டபடாச்சு… அதுக்வகன்னை பண்ண முடியும்?
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இரடாபர்ட்

:

அதுக்கு என்னை? பண்ண முடியுமைடா?
நடாட்டுல எது நடந்தடாலும் இப்படி வடாய வபடாழந்துகிட்டு டி.வி. படாத்துகிட்டு
இருக்கிறீங்கடள உங்களுக்கு எல்லடாம் வவட்கமைடா இல்ல?நீ இப்படி டி.வி. படாக்குற
டநரத்துல தடான் அவன்டகடாடி டகடாடியடா வகடாள்னள அடிக்கிறடான்.

குழு

:

நடான் டி.வி. படாக்குறதுல அவன் எப்படி டகடாடி டகடாடியடா வகடாள்னள அடிக்க முடியும்?
என்னை கனத இது??

சின்னைடா

:

ம்.. உன் டி.வியில super singer, மைடானைடாட மையிலடாட அது இதுனு
வடாரம் புல்லடா டபடாடுறடாடனை நிகழ்ச்சி..அப்ப அப்ப இனடயில இந்த நிகழ்ச்சி
புடிச்சிருந்தடா sms அனுப்புங்கனு sms அனுப்புங்கனு … அனுப்பச் வசடால்லடாடறடனை?

குழு

:

ஆமைடா

சின்னைடா

:

என்னைடா டநடாமைடா… டடய் தமிழ் நடாட்டுல வமைடாத்தம் எத்தனை டகடாடி டபரு இருக்கடானுக

குழு

:

6 அனர டகடாடிடயடா? ஏழு டகடாடிடயடா இருக்கடாங்க?

இரடாபர்ட்

:

ம். அதுல வசல்டபடான் னவச்சிருக்கவுனுக மைட்டும் நடாலுடகடாடி… ஒரு,
ஒருடகடாடி டபரு Sms அனுப்புறடானு னவச்சுக்டகடா..

குழு

:

ம்

சின்னைடா

:

ஒரு Sms க்கு எவ்வளவு கடாசு புடிக்கிறடான்.

குழு

:

ஆற ரூபடாண்டண

சின்னைடா

:

ம். ஒரு டகடாடி டபரு ஆற ரூபடாண்ணடா என்னைடாச்சு..

குழு

:

அட ஆமைடாண்டண.. ஆற டகடாடி ரூபடா ஆச்சு

இரடாபர்ட்

:

அது இல்லடாமை.. நீ படாக்க படாக்க Trb டரட்டிங் டவற ஏற ஏற.. நிகழ்ச்சி சூப்பர் ஹிட்டடாகி
விளம்பரம் அது இதுனு ஏகப்பட்ட கடாசனயயும், ஒன் டநரத்னதயும் புடிங்கிட்டு
இருக்கடாண்டடா புடிங்கி..

குழு

:

ண்டண..

சின்னைடா

:

ஏய் கடாச புடிங்கிட்டு இருக்கடாணு வசடான்டனைன்.

இரடாபர்ட்

:

அட.. இவுனுக நடாமை எதப் டபசினைடாலும் வநடாட்ட வசடால்லுவடானுக!!!
விடுண்டண… ஸ்வபக்வரட்டத்டதடய மைறந்துட்டடானுக…

குழு

:

ண்டண… டகட்கனும் டகட்கனும் வநனனைச்டசன்.. ஸ்வபக்ட்ரம்ண்ணடா என்னைடான்டண?

குழு

:

அடப்படாவி.. ஏகப்பட்ட வடாய்தடா வடாங்கியும் அதப்பத்தி ஒண்ணுடமை வதரயடாமை
இருக்கிடயடடா… இது தடாண்டடா நம்மை வபடாதுசனைம்னு வசடால்லுறது.

குழு

:

அட வசடால்லுண்டண…

சின்னைடா

:

அடடய்… டரடாட்டுல லடார டபடாணடவடா… இல்ல நம்மை டமைல நடாயிஆயி
டபடானைடாக் கூடத் வதரயடாமை எப்பப்படாரு கடாதுல னவச்சு வநடாய்யி வநடாய்யினு
டபசிகிட்டு இருக்டகடாடமை வசல்லுடபடானு..

இரடாபர்ட்

:

ஆமைடா வசல்டபடானு
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குழு

:

அதுக்குத் டதனவ அனலக்கற்னற… இத வடாங்குறதுக்கு எல்லடா வசல்டபடான்
கம்வபனக்கடாரனுக்கும் ஏகப்பட்ட டபடாட்டிக… அந்த அனலக்கற்னறய 400 டகடாடிக்கு
நம்மை கவர்வமைண்ட்கிட்ட டடாடடா கம்வபனக்கடாரன் இருக்கடானுல்ல…

குழு

:

ஆமைடாண்டண டடாடடா கம்வபன

சின்னைடா

:

அந்த டடாடடா கம்வபனக்கடாரன் 400 டகடாடிக்கு வடாங்கி ஜேப்படான்ல்ல
இருக்குற டடடாடகடாடமைடா கம்வபனக்கு 12000 டகடாடிக்கு வித்திட்டடானுக… அவன்
மைறபடியும் 12000 டகடாடிக்கி டமைல லடாபம் னவச்சு நம்மைகிட்டடடய வித்திட்டடான்.

குழு

:

400 டகடாடிக்கி வித்த நடாமைடல 12000 க்கு வடாங்கிட்டடடாமைடா?.

இரடாபர்ட்

:

ஆமைடா… இதுல ஏற்பட்ட கடனை.. நடாமை தடான் இனடமை 10 ரூபடாயுக்கும் 20 ரூபடாயுக்கும்
டடாப்அப் பண்ணி அனடக்கனும்.

சின்னைடா

:

இதுல 10 ரூபடாயுக்கு டடாப்அப் பண்ணடா 6 ரூபடாதடான் ஏறது.
மீதி நடாலு ரூபடா எங்கடடா டபடாகுது .. எங்க டபடாகுது? வட்டி எடுக்குறடான்டடா… கந்து
வட்டிக்கடாரன்
கூட 10 ரூபடாவுக்கு 2 ரூபடாதடாண்டடா எடுக்குறடான்… ஆனை அரசடாங்கம் 4
ரூபடா எடுக்குது.. வபரய பகல் வகடாள்னளயடாவுல இருக்கு.

குழு

:

ஏண்டண..

ரடாபடாட்

:

ஒரு நடானளக்கு 2 மைணி டநரம் கரண்ட் கட் பண்ணுறடாடண?
இதுனைடால என்னை பிரச்சனனை வதரயுமைடா?

குழு

:

யடாருக்குத் வதரயும் நடான் தடான் அப்ப ஆபிஸ்ல இருப்டபன்! என்னை இரண்டு மைணி
டநரம் தூங்க முடியடாது!

சின்னைடா

:

தூங்க முடியடாதடா? இன்னனைக்கி இருக்குற வினலவடாசிப் பிரச்சனனைக்கு
அதுதடாடனை கடாரணம்?

குழு

:

கரண்ட்கட்- க்கும் வினலவடாசிக்கும் என்னைய்யடா சம்பந்தம்?

இரடாபர்ட்

:

(படாடலடாகப் படாடுகிறடான்) வினலவடாசி ஏறிகிட்டு விண்ணத் வதடானலச்சிப் டபடானைடாலும்

குழு

:

விண்ணத் வதடானலச்சிப் டபடானைடாலும்

சின்னைடா

:

மைண்வணண்ண படாமைடாயில் மைடாயமைடா மைனறஞ்சடாலும்

குழு

:

மைடாயமைடா மைனறஞ்சடாலும்

ரடாபர்ட்

:

வபட்டரடாலு டீசலு ஏறிக்கிட்டட டபடானைடாலும்

குழு

:

ஏறிக்கிட்டட டபடானைடாலும்

சின்னைடா

:

சும்மைடாடவ இருக்குற நீ வபடாணந்தடாண்டடா வபடாணந்தடாண்டடா

குழு

:

வபடாணந்தடாண்டடா வபடாணந்தடாண்டடா

சின்னைடா

:

வபடாணந்தடாண்டடா வபடாணந்தடாண்டடா

குழு

:

அண்டண! இவ்வளவு நல்லடா டபசுறீங்க.. நல்லடா படாடுறீங்க… எங்கண்டண டவனல
படாக்குறீங்க

இரடாபர்ட்

:

டவனலயடா எங்கடடா வகனடக்குது? எவன்டடா தரடான்? (படாடலடாகப் படாடுகிறடான்)
கல்வித்துனறக்கு டபடானைடா எக்ஸடாம் னவக்கிறடான்.முன்னைடாடிடயQuestion னை விக்கிறடான்.
மைருத்துவம் படிக்க ஸீட்டு டகட்டடா லஞ்சம் டகக்குறடான்.30 லட்சம் டகக்குறடான்.
இதுக்கு கடாரணமைடானைவன் வீட்ட டசடாதனனை டபடாட்டடா
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குழு

:

டசடாதனனை டபடாட்டடா 600 கிடலடா தங்கமும், 60 டகடாடி வரடாக்கப் பணமும் கினடக்குது.
நடாட்டடடா வபடாருளடாதரத்த டசதப்படுத்துற இவனனை எல்லடாம் சும்மைடா விட்டுட்டு

சின்னைடா

:

சின்னை சின்னை தப்பு பண்ணவனை சுட்டுக்வகடால்லுறடான் டகட்டடா
எண்கவுண்டர் என்கிறடான். கிடலடா அரசி வகடாடுக்குறடாங்க சும்மைடா நமைக்கு
கடாய்கறி வினல இப்டபடா ஏறிப் டபடாயி கழுத்தறக்குது.டபடாலடயடா வசடாட்டுமைருந்து
எடுத்துகிட்ட குழந்த வசத்துப் டபடாகுது… டகட்டடா கடாலடாவதி மைருந்து மைடாத்திர நடப்புல
இருக்குது நடாட்டுல நடக்குற ஊழல் எத்தனைனு வசடால்லுடறன் டகட்டுக்டகடா

குழு

:

வசத்த வபடாணம் இல்ல தமிழடா….வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாப்டபடாம்.. தமிழடா..
ஆதர்ஸ் ஊழல்…..நிலக்கர ஊழல் கிரடாண்னனைட் ஊழல்…வங்கி ஊழல்…
எல்.ஜே.சி. ஊழல்

சின்னைடா

:

நம்மைள 200 வருசம் ஆண்ட வவள்ளக்கடாரன் அடிச்ச வகடாள்ள 973 டகடாடி.
ஆனைடா அனத விட கடந்த 20 வருசத்துஊழல்ல இவனுக அடிச்ச வகடாள்ள இருக்டக..
ஏஏஏஏ அப்ப்ப்ப்ப்பபபபடா…?

குழு

:

இவதல்லடாம் டகடார்ட் படாத்துக்கடாதடா?

ரடாபர்ட்

:

டகடார்ட்டடாம் டகடார்ட்….வசடால்டறன் டகளு.. டபடானை முனற
ஆட்சி வசஞ்ச முதலனமைச்சர்… இப்ப
இருக்குற முதலனமைச்சர் டமைல டபடாட்ட
டகசு மைட்டும் 1 டஜேன். அதுல எல்லடாம் கடாலடாவதி ஆகி ஒடர ஒரு டகசு மைட்டும் தடான்
படாக்கி இருக்கு. அதுவும் அது வவறம் 15 டகடாடி… 15 டகடாடிக்டக 15 வருசமுணடா…
176000 டகடாடிக்கு எத்தனை வருசமுனு நீடய கூட்டிக்டகடா…
டகடார்ட் படாத்துக்குமைடாம்.. டகடார்ட்…

குழு

:

ஏன்டனை இவதல்லடாம் எதிர்கட்சிகடாரன் தட்டி டகட்கமைடாட்டடானுகளடா?

இரடாபர்ட்

:

எதிர்கட்சியடா… எதிரகட்சி வனரக்கும் அடிக்கிறதுல படாதி அவனுக்குதடாண்டடா
டபடாகுது? கடாசு கவரக்ட்டடா டபடாயிட்டடா அனமைதியடா இருப்படான்.டபடாகல.. சட்ட
சனபயில இருந்து
சடாக்கனட வனரக்கும் டமைனட டபடாட்டு வடாயி கிழிய
கத்துவடான்.வதரயடாதடா உங்க எதிர்கட்சி லட்சணம்?

குழு

:

ண்டணடா சும்மைடா நிறத்துண்டண… எதுக்கு எடுத்தடாலும் கவர்வமைண்ட்
குத்தம் வசடால்லகிட்டு… இருந்து படாத்தடாத் தடான் வதரயும்.

குழு

:

ண்டண… மைடானயமுனைடா என்னைடான்டனை?

சின்னைடா

:

மைடானயமுனைடா.. அரசு நமைக்கு வகடாடுக்கிற கடாச …. நடாமை திருப்பி
கட்டத் டவணடாமுனு வசடான்னைடா…அதுக்கு டபருதடாண்டடா மைடானயம்

குழு

:

ம் … வசடால்றீங்க… எவ்வளவு மைடானயம் தருது.வீடு கட்ட..
மைடாடு வடாங்க.. ஆடு வடாங்கனு மைடானயம் தருதுல

இரடாபர்ட்

:

ஆமைடா… உனைக்கு 60 ஆயிரம் 70 ஆயிரமுனு வகடாடுத்துட்டு… டநடாக்கிடயடா கம்வபன
இருக்குல்ல டநடாக்கிடயடா கம்வபன

குழு

:

ஆமைடாண்டண டபடான் கம்வபன.

சின்னைடா

:

அந்த கம்வபன நம் நடாட்டுல வியடாபடாரம் வசய்றதுக்கு 650 டகடாடி முதலு
டபடாட்டதுக்கு நம் மைத்தியஅரசு அவனுக்குஎவ்வளவு வதரயுமைடா மைடானயம்
வகடாடுத்துருக்கு650 டகடாடிக்கு 650 டகடாடி மைடானயம்?

குழு

:

650 டகடாடிக்கு 650 டகடாடி மைடானயமைடா? அநியடாயமைடாமுள்ள இருக்கு?

இரடாபர்ட்

:

அநியடாயம் இல்ல, ஜேனைநடாயகம்.. ஜேனைநடாயகம்…
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சின்னைடா

:

ஜேனைநடாயகமுன்னைடா..????

ரடாபர்ட்

:

ஓட்டுப் டபடாட்டு நமைக்கடாக நடாமை டதர்ந்வதடுக்கிறது தடான் ஜேனைநடாயகம்…

குழு

:

ஓட்டுப் டபடாட்டுத் தடாடனை டதர்ந்வதடுக்குடறடாம்…

இரடாபர்ட்

:

ஓட்டுப் டபடாட்டடா டதர்ந்வதடுக்கிற… நடாயி எலும்பு துண்ட கவ்விட்டுப்டபடாற மைடாதிர
மூக்குத்திக்கும், பட்டுப்புடனவக்கும், பட்டச் சடாரடாயத்துக்கும்நடாக்கத் வதடாங்க
டபடாட்டுக்கிட்டுல்ல ஓட்டு டபடாடுற…வவட்கமைடாயில்ல உனைக்கு? இதுல சடாதி டவற…

சின்னைடா

:

இதுல எந்த வதடாகுதியில எந்த சடாதிக்கடாரன் அதிகமைடா இருக்கடாடனைடா
அந்தச் சடாதிக்கடாரனைத் தடான் நிப்படாட்டுறடான். நீயும் அவன் நல்லவனைடா.. நடாதடாரயடானு
படாக்கடாமை…கஞ்சடா வித்தவன்சடாரடாயம் வித்தவவனைல்லடாம் சடாதிக்கடாரவரன்ற ஒடர
கடாரணத்துக்கடாக ஓட்டுப் டபடாட்டு டதர்ந்வதடுக்குற….

ரடாபர்ட்

:

இதுல படாதி டபரு ஓட்டுப் டபடாடுற அன்னனைக்கி ஏடதடா கவர்வமைண்ட் லீவு மைடாதிர
பப்பரக்கடானு படுத்துகிட்டு டி.வி படாத்துகிட்டு இருந்துட்டு…. அப்புறம் அது
சரயில்ல இது சரயில்லனு… வநடாட்ட வசடால்லகிட்டு இருக்குறது..

சின்னைடா

:

டரசன் கனடயில 1000 ரூபடா வகடாடுத்தடா மைட்டும் க்யூல நின்னு 100 சதவீதம் கடாச
வடாங்கிட்டுப் டபடாறடானுக… ஆனை ஓட்டு டபடாட வடாடடானுன்னைடா மைட்டும் 50 சதவீதம் 30
சதவீதம்… அப்புறம் எப்படிடடா சரயடாகும் ?

குழு

:

இதுக்கு என்னைடா தடான் வழி.

இரடாபடாட்

:

வரணும்.. வரணும் எல்டலடாரும் ஓட்டு டபடாட வரணும்… வந்தடா தடான் மைடாறம் …
மைடாத்தனும்… வரடாமை வசத்த வபடாணம் மைடாதிர படுத்துக்கிடக்கடாத… (படாடுகிறடான்) வசத்த
வபடாணமைடாடடா நீ தமிழடா வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாரு தமிழடா…

குழு

:

வசத்த வபடாணமைடாடடா நீ தமிழடா வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாரு தமிழடா…

இரடாபர்ட்

:

வசத்த வபடாணமைடாடடா நீ தமிழடா வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாரு தமிழடா…
வசத்த வபடாணமில்லடடா நமைவமைல்லடாம் உயிடரடாட இருக்குற மைனுசனுக…

சின்னைடா

:

ஓட்டு டபடாட்டடதடாடு நடாமை கடனமை முடிச்சினு வநனனைக்கடாமை தப்பு எங்க நடந்தடாலும்
தட்டிக் டகட்டடாத்தடான் நீ மைனுசன், இல்ல நீ.. நடான்.. அடதடா முன்னைடாடி உட்கடாந்திருக்கிற
நடாமை எல்லடாம் வபடாணந்தடாண்டடா.. நடாமை மைனுசனைடா இருக்கனுமைடா.. வசத்த வபடாணமைடா
இருக்கனுமைடா… வசடால்லு

இரடாபர்ட்

:

வசத்த வபடாணம் இல்ல நடாம் தமிழடா….
வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாப்டபடாம்.. தமிழடா..
வசத்த வபடாணம் இல்ல நடாம் தமிழடா….
வசத்த டநரம் சிந்திச்சிப்படாப்டபடாம்.. தமிழடா..
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எங்கனளப் பற்றி

மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கனளப் படிப்பதற்வகன்டற னகயிடலடய னவத்துக் வகடாள்ளக்கூடிய பல கருவிகள்
தற்டபடாது சந்னதயில் வந்துவிட்டனை. Kindle, Nook, Android Tablets டபடான்றனவ இவற்றில் வபரும்பங்கு
வகிக்கின்றனை. இத்தனகய கருவிகளன் மைதிப்பு தற்டபடாது 4000 முதல் 6000 ரூபடாய் வனர குனறந்துள்ளனை.
எனைடவ வபரும்படான்னமையடானை மைக்கள் தற்டபடாது இதனனை வடாங்கி வருகின்றனைர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கடானை மின்புத்தகங்கள் தற்டபடாது கினடக்கப் வபறகின்றனை. அனவ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. டபடான்ற வடிவங்களல் இருப்பதடால், அவற்னற டமைற்கூறிய கருவிகனளக் வகடாண்டு நடாம்
படித்துவிடலடாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கவளல்லடாம் நமைக்கு மின்புத்தகங்களடாக கினடக்கப்வபறவதில்னல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கனள வவளயிடுவதற்கடானை ஒர் உன்னைத டசனவயில்
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவனர வழங்கியுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அனனைத்தும் PublicDomainல் உள்ளனை. ஆனைடால் இனவ மிகவும் பனழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கினடக்கப்வபறவதில்னல.
எனைடவ ஒரு தமிழ் வடாசகர் டமைற்கூறிய “மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகனள”
வடாங்கும்டபடாது, அவரடால் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்னதயும் இலவசமைடாகப் வபற முடியடாது.
சமீபத்திய புத்தகங்கனள தமிழில் வபறவது எப்படி?
சமீபகடாலமைடாக பல்டவற எழுத்தடாளர்களும், பதிவர்களும், சமீபத்திய நிகழ்வுகனளப் பற்றிய
விவரங்கனளத் தமிழில் எழுதத் வதடாடங்கியுள்ளனைர். அனவ இலக்கியம், வினளயடாட்டு, கலடாச்சடாரம்,
உணவு, சினமைடா, அரசியல், புனகப்படக்கனல, வணிகம் மைற்றம் தகவல் வதடாழில்நுட்பம் டபடான்ற
பல்டவற தனலப்புகளன் கீழ் அனமைகின்றனை.
நடாம் அவற்னறவயல்லடாம் ஒன்றடாகச் டசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கனள உருவடாக்க உள்டளடாம்.
அவ்வடாற உருவடாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும் உரமைத்தின் கீழ் வவளயிடப்படும்.
இவ்வடாற வவளயிடுவதன் மூலம் அந்தப் புத்தகத்னத எழுதிய மூல ஆசிரயருக்கடானை உரனமைகள்
சட்டரீதியடாகப் படாதுகடாக்கப்படுகின்றனை. அடத டநரத்தில் அந்த மின்புத்தகங்கனள யடார்
டவண்டுமைடானைடாலும், யடாருக்கு டவண்டுமைடானைடாலும், இலவசமைடாக வழங்கலடாம்.
எனைடவ தமிழ் படிக்கும் வடாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கனள
இலவசமைடாகடவ வபற்றக் வகடாள்ள முடியும்.
தமிழிலருக்கும் எந்த வனலப்பதிவிலருந்து டவண்டுமைடானைடாலும் பதிவுகனள எடுக்கலடாமைடா?
கூடடாது. ஒவ்வவடாரு வனலப்பதிவும் அதற்வகன்டற ஒருசில அனுமைதிகனளப் வபற்றிருக்கும். ஒரு
வனலப்பதிவின் ஆசிரயர் அவரது பதிப்புகனள “யடார் டவண்டுமைடானைடாலும் பயன்படுத்தலடாம்” என்ற
குறிப்பிட்டிருந்தடால் மைட்டுடமை அதனனை நடாம் பயன்படுத்த முடியும்.
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அதடாவது “Creative Commons” எனும் உரமைத்தின் கீழ் வரும் பதிப்புகனள மைட்டுடமை நடாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லடாமைல் “All Rights Reserved” எனும் உரமைத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகனள நம்மைடால்
பயன்படுத்த முடியடாது.
டவண்டுமைடானைடால் “All Rights Reserved” என்ற விளங்கும் வனலப்பதிவுகனளக் வகடாண்டிருக்கும்
ஆசிரயருக்கு அவரது பதிப்புகனள “Creative Commons” உரமைத்தின் கீழ் வவளயிடக்டகடார நடாம் நமைது
டவண்டுடகடானளத் வதரவிக்கலடாம். டமைலும் அவரது பனடப்புகள் அனனைத்தும் அவருனடய வபயரன்
கீடழ தடான் வவளயிடப்படும் எனும் உறதினயயும் நடாம் அளக்க டவண்டும்.
வபடாதுவடாக புதுப்புது பதிவுகனள உருவடாக்குடவடாருக்கு அவர்களது பதிவுகள் நினறய வடாசகர்கனளச்
வசன்றனடய டவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நடாம் அவர்களது பனடப்புகனள எடுத்து இலவச
மின்புத்தகங்களடாக வழங்குவதற்கு நமைக்கு அவர்கள் அனுமைதியளத்தடால், உண்னமையடாகடவ அவர்களது
பனடப்புகள் வபரும்படான்னமையடானை மைக்கனளச் வசன்றனடயும். வடாசகர்களுக்கும் நினறய புத்தகங்கள்
படிப்பதற்குக் கினடக்கும்
வடாசகர்கள் ஆசிரயர்களன் வனலப்பதிவு முகவரகளல் கூட அவர்களுனடய பனடப்புகனள டதடிக்
கண்டுபிடித்து படிக்கலடாம். ஆனைடால் நடாங்கள் வடாசகர்களன் சிரமைத்னதக் குனறக்கும் வண்ணம்
ஆசிரயர்களன் சிதறிய வனலப்பதிவுகனள ஒன்றடாக இனணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களடாக
உருவடாக்கும் டவனலனயச் வசய்கிடறடாம். டமைலும் அவ்வடாற உருவடாக்கப்பட்ட புத்தகங்கனள
“மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவனமைக்கும் டவனலனயயும்
வசய்கிடறடாம்.
FreeTamilEbooks.com

இந்த வனலத்தளத்தில்தடான் பின்வரும் வடிவனமைப்பில் மின்புத்தகங்கள் கடாணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வனலதளத்திலருந்து யடார் டவண்டுமைடானைடாலும் மின்புத்தகங்கனள இலவசமைடாகப்
பதிவிறக்கம்(download) வசய்து வகடாள்ளலடாம்.
அவ்வடாற பதிவிறக்கம்(download) வசய்யப்பட்ட புத்தகங்கனள யடாருக்கு டவண்டுமைடானைடாலும் இலவசமைடாக
வழங்கலடாம்.
இதில் நீங்கள் பங்களக்க விரும்புகிறீர்களடா?
நீங்கள் வசய்யடவண்டியவதல்லடாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வனலப்பதிவுகளலருந்து பதிவுகனள
எடுத்து, அவற்னற LibreOffice/MS Office டபடான்ற wordprocessor-ல் டபடாட்டு ஓர் எளய மின்புத்தகமைடாக
மைடாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதடான்!
டமைலும் சில பங்களப்புகள் பின்வருமைடாற:
1.ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்தடாளர்களுக்கு அவர்களது பனடப்புகனள “Creative Commons”
உரமைத்தின்கீழ் வவளயிடக்டகடார மின்னைஞ்சல் அனுப்புதல்
2.தன்னைடார்வலர்களடால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களன் உரனமைகனளயும் தரத்னதயும்
பரடசடாதித்தல்
3.டசடாதனனைகள் முடிந்து அனுமைதி வழங்கப்பட்ட தரமைடானை மின்புத்தகங்கனள நமைது
வனலதளத்தில் பதிடவற்றம் வசய்தல்
விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரக்கு மின்னைஞ்சல் அனுப்பவும்.
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இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் சம்படாதிப்பவர்கள் யடார்?
யடாருமில்னல.
இந்த வனலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னைடார்வலர்களடால் வசயல்படுகின்ற ஒரு வனலத்தளம் ஆகும்.
இதன் ஒடர டநடாக்கம் என்னைவவனல் தமிழில் நினறய மின்புத்தகங்கனள உருவடாக்குவதும், அவற்னற
இலவசமைடாக பயனைர்களுக்கு வழங்குவதுடமை ஆகும்.
டமைலும் இவ்வடாற உருவடாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றக்வகடாள்ளும் வடிவனமைப்பில்
அனமையும்.
இத்திட்டத்தடால் பதிப்புகனள எழுதிக்வகடாடுக்கும் ஆசிரயர்/பதிவருக்கு என்னை லடாபம்?
ஆசிரயர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் எந்தவிதமைடானை வதடானகயும் வபறப்டபடாவதில்னல.
ஏவனைனல், அவர்கள் புதிதடாக இதற்வகன்ற எந்தஒரு பதினவயும் எழுதித்தரப்டபடாவதில்னல.
ஏற்கனைடவ அவர்கள் எழுதி வவளயிட்டிருக்கும் பதிவுகனள எடுத்துத்தடான் நடாம் மின்புத்தகமைடாக
வவளயிடப்டபடாகிடறடாம்.
அதடாவது அவரவர்களன் வனலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள் அனனைத்தும் இலவசமைடாகடவ
கினடக்கப்வபற்றடாலும், அவற்னறவயல்லடாம் ஒன்றடாகத் வதடாகுத்து ebook reader டபடான்ற கருவிகளல்
படிக்கும் விதத்தில் மைடாற்றித் தரும் டவனலனய இந்தத் திட்டம் வசய்கிறது.
தற்டபடாது மைக்கள் வபரய அளவில் tablets மைற்றம் ebook readers டபடான்ற கருவிகனள நடாடிச் வசல்வதடால்
அவர்கனள வநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வடாய்ப்படாக அனமையும்.
நகல் எடுப்பனத அனுமைதிக்கும் வனலதளங்கள் ஏடதனும் தமிழில் உள்ளதடா?
உள்ளது.
பின்வரும் தமிழில் உள்ள வனலதளங்கள் நகல் எடுப்பதினனை அனுமைதிக்கின்றனை.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வடாற ஒர் எழுத்தடாளரடம் Creative Commons உரமைத்தின் கீழ் அவரது பனடப்புகனள
வவளயிடுமைடாற கூறவது?
இதற்கு பின்வருமைடாற ஒரு மின்னைஞ்சனல அனுப்ப டவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது வனலத்தளம் அருனமை [வனலதளத்தின் வபயர்].
தற்டபடாது படிப்பதற்கு உபடயடாகப்படும் கருவிகளடாக Mobiles மைற்றம் பல்டவற னகயிருப்புக்
கருவிகளன் எண்ணிக்னக அதிகரத்து வந்துள்ளது.
இந்நினலயில் நடாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வனலதளத்தில், பல்டவற தமிழ்
மின்புத்தகங்கனள வவவ்டவற துனறகளன் கீழ் டசகரப்பதற்கடானை ஒரு புதிய திட்டத்தில்
ஈடுபட்டுள்டளடாம்.
இங்கு டசகரக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்டவற கணிணிக் கருவிகளடானை Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS டபடான்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் அனமையும். அதடாவது இத்தனகய
கருவிகள் support வசய்யும் odt, pdf, ebub, azw டபடான்ற வடிவனமைப்பில் புத்தகங்கள் அனமையும்.
இதற்கடாக நடாங்கள் உங்களது வனலதளத்திலருந்து பதிவுகனள
வபற விரும்புகிடறடாம். இதன் மூலம் உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும் வடாசகர்களன் கருவிகனள டநரடியடாகச் வசன்றனடயும்.
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எனைடவ உங்களது வனலதளத்திலருந்து பதிவுகனள பிரதிவயடுப்பதற்கும் அவற்னற மின்புத்தகங்களடாக
மைடாற்றவதற்கும் உங்களது அனுமைதினய டவண்டுகிடறடாம்.
இவ்வடாற உருவடாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களல் கண்டிப்படாக ஆசிரயரடாக உங்களன் வபயரும் மைற்றம்
உங்களது வனலதள முகவரயும் இடம்வபறம். டமைலும் இனவ “Creative Commons” உரமைத்தின் கீழ்
மைட்டும்தடான் வவளயிடப்படும் எனும் உறதினயயும் அளக்கிடறடாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கனள பின்வரும் முகவரகளல் வதடாடர்பு வகடாள்ளலடாம்.
e-mail :freetamilebooksteam@gmail.com
FB :https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +:https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
நன்றி.
</முடிவு>
டமைற்கூறியவடாற ஒரு மின்னைஞ்சனல உங்களுக்குத் வதரந்த அனனைத்து எழுத்தடாளர்களுக்கும் அனுப்பி
அவர்களடமிருந்து அனுமைதினயப் வபறங்கள்.
முடிந்தடால் அவர்கனளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுனடய வனலதளத்தில் பயன்படுத்தச்
வசடால்லுங்கள்.
கனடசியடாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமைதி அளத்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னைஞ்சனலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரக்கு அனுப்பி னவயுங்கள்.
ஓர் எழுத்தடாளர் உங்களது உங்களது டவண்டுடகடானள மைறக்கும் பட்சத்தில் என்னை வசய்வது?
அவர்கனளயும் அவர்களது பனடப்புகனளயும் அப்படிடய விட்டுவிட டவண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுனடய வசடாந்த முயற்சியில் மின்புத்தகம் தயடாரக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.
ஆகடவ அவர்கனள நடாம் மீண்டும் மீண்டும் வதடாந்தரவு வசய்யக் கூடடாது.
அவர்கனள அப்படிடய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தடாளர்கனள டநடாக்கி நமைது முயற்சினயத் வதடாடர
டவண்டும்.
மின்புத்தகங்கள் எவ்வடாற அனமைய டவண்டும்?
ஒவ்வவடாருவரது வனலத்தளத்திலும் குனறந்தபட்சம் நூற்றக்கணக்கில் பதிவுகள் கடாணப்படும். அனவ
வனகப்படுத்தப்பட்டடடா அல்லது வனகப்படுத்தப் படடாமைடலடா இருக்கும்.
நடாம் அவற்னறவயல்லடாம் ஒன்றடாகத் திரட்டி ஒரு வபடாதுவடானை தனலப்பின்கீழ் வனகப்படுத்தி
மின்புத்தகங்களடாகத் தயடாரக்கலடாம். அவ்வடாற வனகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கனள பகுதி-I பகுதி-II
என்றம் கூட தனத்தனடய பிரத்துக் வகடாடுக்கலடாம்.
தவிர்க்க டவண்டியனவகள் யடானவ?
இனைம், படாலயல் மைற்றம் வன்முனற டபடான்றவற்னறத் தூண்டும் வனகயடானை பதிவுகள் தவிர்க்கப்பட
டவண்டும்.
எங்கனளத் வதடாடர்பு வகடாள்வது எப்படி?
நீங்கள் பின்வரும் முகவரகளல் எங்கனளத் வதடாடர்பு வகடாள்ளலடாம்.
•email : freetamilebooksteam@gmail.com
•Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
•Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யடார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
•Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
•Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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