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நண்பர ்�. சா. ��ஷ்ண�ரத்்� அவரக்ளின்
'அந்தமான் ைக�’ என் உள்ளத்ைதத் ெதாட�்ரத்்த
ஏ�களில் ஒன்றா�ம். ெபா�ந்தா மணத்�ன்
ெகா�ைமைய�ம், ச�க �ர�்�த்தவா�க்� ேநரி�ம்
கஷ்டத்ைத�ம் உ�க்கமாக �ளக்�க் காட�்ம்
இந்�ல்.......... ப�த்�ட மட�்மல்லா� ந�த்�ட�ம்
ஏற்றேதார ்நாடக �ல். �ைரப்படமாக�ம் இதைனக்
கண்� களித்�ட வாய்ப்�க் �ைடத்த�.

கற்பைனச ்ெச��டன் அைமந்�ள்ள ‘அந்தமான்
ைக�’ ��ய ப�ப்பாக ெவளி��வ� அ�ந்�
ம�ழ்�ேறன். மனித இயல்� �ளக்க ஏடான இந்�ல்
ஏற்கனேவ மக்களின் நல்லாதரைவப் ெபற்��ப்ப�டன்
ேம�ம் ேபராதர� ெபற்��ம் என்� நம்��ேறன். நண்பர்
�. சா. �. அவரக்�க்� என் பாராட�்தைல வழங்�
ம�ழ்�ேறன்.

அன்பன்
அண்ணா�ைர.



      

�க�ைர
       
�த்த�ழ்க் கலா �த்வ ரத்னம்.
ஒளைவ. �. ெக. ஷண்�கம்

  “அவ்ைவயகம்”
139, �. லா�டஸ்் சாேல

ெசன்ைன-6.
      
 
க�ஞர ்��. �. சா. ��ஷ்ண�ரத்்� அவரக்ளின்
‘அந்தமான் ைக�’ �ண்�ம் ��ய ப�ப்பாக
ெவளிவ�வைத அ�ந்� ம�ழ்�ேறன்.

'அந்தமான் ைக�’ 1945-இல் எங்களால் அரங்ேகற்றப்
ெபற்ற நாடகம், த�ழ் நாடக உல�ல் ஒ�
ம�மலரச்�்ையத் ேதாற்��த்த நாடகெமன்�
ேபர�ஞரக்ள் பல�ம் இதைனப் பாராட�்�ள்ளனர.் ச�க
நாடக �ன்ேனற்றத்�ற்� நாடகக் ���னைர
ஊக்��த்த ெப�ைம அந்தமான் ைக�க்ேக உரிய�.

த�ழகத்��ம், பாரதத்�ன் �ற மாநிலங்களி�ம்,
த�ழரக்ள் வா�ம் �ற ெமா� வழங்�ம் நா�கள்
பலவற்��ம் இந்நாடகம் ந�க்கப் ெபற்�ள்ள�.

நாடகத்ைதக் காண வந்த மக்கள் ெவள்ளத்ைதக்
கட�்ப்ப�த்த��யாமல் ஒேர நாளில் ெதாடரந்்�
இரண்��ைற நாங்கள் ந�த்த நாடகம் ஒன்�
உண்ெடன்றால் ‘அந்தமான் ைக�க்ேக’ அத் தனிச�்றப்�
உரிய�.

1952-இல் �தன் �தலாகத் த�ழ் வளரச்�்க்
கழகத்தார ்நாடக ��க்ெகன்� பரி� வழங்க �ன்



வந்தேபா� அப்ெப�ைம�ம் ெபற்ற� ‘அந்தமான் ைக�’
த�ழ்நா� சங்�த நாடக சங்கத்�ன் �றந்த நாடக
ஆ�ரிய�க்�ரிய ��ைத இதன் ஆ�ரியர ்ெபற்�ள்ளார்
என்ப� ��ப்�டத்தக்கதா�ம். இத்தைன
ெப�ைமக�க்�ம் உரிய அந்தமான் ைக� நாடகம்.
இ�வைர�ல் ஆ�ரக்கணக்கான �ைற ேமைடகளில்
ந�க்கப் ெபற்றேதா� �ைரப்படமாக�ம் ெவளிவந்�
இலடச்க்கணக்கான மக்கைளக் கவரந்்�ள்ள� என்ப�
பாராடட்த்தக்கதா�ம்.

ஆ�ரியர ்�. சா. ��ஷ்ண�ரத்்� அவரக்ள்
பல்லாண்�கள் ந�கராக இ�ந்� நாடக ��க்கங்கைள
நன்க�ந்தவர.் அவர ்�ண்�ம் பல ��ய நாடகங்கைளத்
த�ழகத்�ற்� ஆக்�த் தரேவண்�ம் என்ற என்
ேவண்�ேகாைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாண்� அவ�க்�
நல்வாழ்த்�க் ���ேறன்.
 

அன்பன்
�. க. ஷண்�கம்

26—5–67.	
என்�ைர

      'அந்தமான் ைக�’ ஒ� நாடக �ல். இந் நாடகம்
அேநகமாக நகரப் ப��கெளங்�ம் பல்லாண்�க�க்�
�ன்ேப ந�க்கப்ெபற்� பத்�ரிைககளா�ம்
ேபர�ஞரக்ளா�ம் பாராடட்ப் பட�்�க்�ற�.
�ைரப்படமாக�ம் ெவளிவந்த�.

இத்தைனக்�ம் �ற�ம்�ட இந்�ல் ஐந்தாம்
ப�ப்பாக ெவளி�ட வாய்ப்�ப் ெப�வ� த�ழக நாடக
வரலாற்�ல் ஒ� ��ைம!



நாட�்ன் தைலைமப் ெபா�ப்ேபற்� ஒய்�
ஒ��ன்�க் கடைமயாற்�ம் தற்ேபாைதய �ழ்
நிைல��ம், என� ேவண்�ேகாைள அன்�டன் ஏற்�
இந்��க்� �ன்�ைர வழங்��த�ய த�ழகத்�ன்
�தலைமசச்ர ்அ�ஞர ்அண்ணா அவரக்ளின் ேபரன்�
என்�ம் மறத்தற்பாலதன்�.

அந்தமான் ைக�ைய அரங்ேகற்� அதன் ெவற்��ற்
ெப�ம் பங்ேகற்ற �த்த�ழ்க் கலா �த்வ ரத்ன. ஒளைவ.
�. க. ஷண்�கம் அவரக்ள் அணிந்�ைர அளித்�ப்
ெப�ைமயளித்�ள்ளார.் மற்�ம் இந்�ைல �ைழ��த்�
அழ�டன் ப�ப்�த்தளித்த நாவல் ஆரட் ்ப�ப்பக
நிரவ்ா� ��. நாரா நாச�்யப்பன் அவரக்�க்�ம், இந்த
ெவளி�ட�்ற்� ஆதரவளித்�த�ய த�ழ்நா� சங்�த
நாடக சங்கத்�ற்�ம், இதன் �ற்பைன உரிைமப்
ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாண்ட பாரி நிைலயத்தா�க்�ம்
என� நன்�.

5一6一67
ெசன்ைன

        வணக்கம்
�. சா. ��ஷ்ண�ரத்்�

      

பாத்�ரங்கள்
 

1. நடராஜன்: ஓர ்�ர�்�த்த ஆரவ்�ள்ள
இைளஞன்.

[அந்தமான் ைக�.]
2. �லாவ�: நடராஜனின் தங்ைக
3. காமாட்�: நடராஜனின் தாய்.



4. பால�ந்தரம்: �லா�ன் காதலன்.
5. ஜம்�: பா�, �லா, இவரக்ளின் நட�்ல் ெபாறாைம

ெகாண்டவன்.
6. �வான்பக�ர்: (ெபான்னம்பலம் �ள்ைள)

நடராஜனின் தாய் மாமன்.
7. �னியாண்�ப் �சாரி: ஓர ்தரகன், மற்�ம்

ேலவாேத�க்காரன்,
 
நீ�ப�, ஜ�ரரக்ள், ேபா�ஸ், பத்�ரிைக ப�ப்ேபார்
�தலானவரக்ள்.

காட்�	1.
      இடம் : அந்தமான் ��ல் ைக�கள் ேவைல பாரக்்�ம்
இடம்

காலம் : மாைல
      பாத்�ரங்கள்: நடராஜன், மற்ெறா� ைக�.

[�ழக் ைக� ஒ�வன் �ற� உைடத்�க் ெகாண்ேட
பா��றான். இைச இன்பத்�ல் மயங்�ய மற்ெறா�
வா�பக் ைக� �ழவைன ெந�ங்��றான்.]

(�ழக் ைக��ன் பாட�்)
[இராகம்-கரகரப்�ரியா] (தாளம்-ஆ�)

      �ந்ைதையக் கவரந்்��ம் இந்�ய நாடை்ட இந்த 
ெசன்மத்�ல் காண்ேபேனா?-எந்தன் 
அந்�ய காலம் வைர அந்த மான் ��ேலேய
ெநாந்��ர ்�ழ்ேவேனா?   (�ந்ைத)

கங்ைக கா�ரி ய�ைன ேகாதாவரிேயா �ன்�ம் 
கணக்�ல்லா ந�ேயா�-எங்�ம் 
ெபாங்�ம் ெச�ைம�ம் களிப்�ம் த�ம் ெசன்ம
��ையக் காண்ேபேனா?  (�ந்ைத)



      வா�பக் ைக� : ஆஹா என்ன இனிைம!
என்னெபா�ள் நயம்! எங்ேக இன்�ெமா��ைற
பா�ங்கள் ேகடே்பாம்! 

�ழக் ைக�: என்ன! என்பாட�் அவ்வள�
இனிைமயாகவா இ�க்�ற�?

வா�பக் ைக�: ஆமாம். அ��ம் தன் தாய் நாட�்ன்
ெப�ைமையக் ேகடப்�ல் உள்ள இன்பத்�ற்� ஈ�
ெசால்ல�ம் ��மா?

�ழக் ைக�: தம்� இப்ப� உடக்ார;் உன்
இஷ்டப்ப�ேய பா��ேறன்.

[வா�பக் ைக� உடக்ா��றான். �ழக் ைக�
பாட�்ன் �ற்ப��ையப் பா��றான்]
      �ற்பம் ஓ�யம் �தம் கா�யேமா�-பல 
�ர�்�ம் கைலேம�-இைண 
ெசப்பரிய என� ெசல்வத் த�ழ்த் தாய்நாடை்டத் 
ெதரி�த்� ம�ழ்ேவேனா? (�ந்ைத)

ெபான்�ம் நவமணிேயா �ன்�ம் பல ெபா�ள்கள் 
ெபா���ம் த�ழ் நாடை்ட-எந்தன் 
கண்�க் காணாமல் என் வாழ்நாைள �ேண 
க�த்�ங்� மாள்ேவேனா?  (�ந்ைத)
      வா�பக் ைக�: ஐயா! நிம்ம�யற்ற இந்த
�ைறவாழ்க்ைக�ல் இத்தைன நாடக்�க்�ப் �ற�
இன்ைறக்�த்தான் என் உள்ளத்�ல் இன்ப மலர்
அ�ம்��ற�. என் தாய்நாட�் இயற்ைக
இன்பங்க�க்�ைடேய இ�ப்பைதப் ேபான்ற இன்ப
உணரச்�்ையேய உண்டாக்��டட்� தங்கள் இன்னிைச.

�ழக் ைக�: இயற்ைகதாேன!ெபற்ற தா�ம் �றந்த
ெபான்னா�ம் நற்றவ வானி�ம் நனி�றந்தனேவ” என்ற
மணி�ைர அ�ஞரக்ளின் அ�பவ உண்ைம யல்லவா?
உம், அ��க்கட�்ம்; உன்ேனா� தனித்�ப்
ேபசேவண்�ெமன்ற ஆைச, இன்ைறக்�த்தான்



சந்தரப்்பம் �ைடத்த�. உன்ைனப் பாரத்்தால் உயரந்்த
��ம்பத்�ல் உ�த்த �ள்ைளையப்ேபால் ெதரி�ற�.
என் தைல��தான் ப�ேன� ஆண்�களாக இந்த
அந்தமான் ��ல் படாத பாெடல்லாம் ப��ேறன். நீ
இந்தச ்��வய�ல் இவ்வள� ெகா�ய
தண்டைனயைட�ம்ப� என்ன �ற்றத்ைதச்
ெசய்��டட்ாய்?

வா�பக் ைக�: ஐயா, இன்ப ேவைள�ல் இந்தத்
�ரப்்பாக்�யனின் வரலாற்ைறக் ேகட�்க் ெகாஞ்சம்
நிம்ம�யாய் இ�க்�ம் தங்கள் மனத்ைத�ம் ெக�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்டாம். �ற� ஒ� நாைளக்�ப்
பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம். இன்ைறக்� நம் நாட�்
அ�ஞரக்ள் யாராவ� ஒ�வைரப் பற்�ய கைதையச்
ெசால்�ங்கள் ேகடே்பாம்.

�ழக் ைக� : தம்�! ஒ� அள�க்� ேமற்ப�ம்ேபா�
இன்பம், �ன்பம் இரண்�ம் ஒன்�தான். என்ைனப்
ெபா�த்தமட�்ம் நிம்ம� �ைறெவன்பெதான்��ல்ைல.
உன்ைனப் பற்�ய வரலாற்ைற அ�ய என் மனம்
அ�கமாக ��ம்��ற�.

வா�பக் ைக� : ஐயா! தங்கள் ��ப்பத்ைதத்
த�க்க நான் ��ம்ப�ல்ைல. வா�ங்கள் இப்ப�
உடக்ாரந்்� ேபசலாம்.

[இ�வ�ம் ஒ� பாைற�� உடக்ா���ரக்ள்.]
வா�பக் ைக� : என் ெசாந்த ஊர ்�த்�க்��. என்

தந்ைத ஒ� ெபரிய கப்பல் �யாபாரியாக�ம்
ெசல்வந்தராக�ம் இ�ந்தார.் எங்கள் ஊரில் என்
தந்ைதக்� அபரி�தமான ெசல்வாக்�ம் ம�ப்�ம்
இ�ந்தன எங்கள் ��ம்ப�ம் ெசல்வேபாகத்�ல்
�கழ்ந்த�. இன்னிைல�ல் எங்கள் கப்பல் ஒன்� �ய�ல்
�க்�க் க�ழ்ந்த�. ேகா�க்கணக்கான �பாய் இ�ல்
நஷ்டம்; �யாபாரம் ெநா�த்த�. நஷ்டத்ைத ஈ� ெசய்ய
எங்கள் நில �லன்கெளல்லாம் �ற்�க் ெகா�க்க



ேவண்�யதா�ற்�. ெகளரவத்ேதா�ம் நாணயத்ேதா�ம்
வாழ்ந்த என் தந்ைதக்� இசச்ம்பவம் ெப�ம் மனச்
ேசாரை்வ உண்டாக்�ய�. மேன�யா��ன்
காரணமாகேவ அவ�ம் இம் மண்�லக வாழ்ைவ
நீத்தார.் பல�ம் ம�க்க, ெசல்வத்�ல் �கழ்ந்த எங்கள்ம்
��ம்பம், அேத ஊரில் ��ைம��ம் வ�ைம��ம் �ல
நாள் அல்ல�ற்ற�.

�ழக் ைக� : உம், அப்�றம்............”
வா�பக் ைக�: எனக்ேகார ்தாய் மாமன்

இ�ந்தான். அவன் பணக்காரன்; வ�ைமைய�ம்
தனிைமைய�ம் நீக்�க் ெகாள்ள நிைனத்த என் தாய்,
தன் அண்ணன் ெபான்னம்பலம் �ள்ைள இ�க்�ம்
ஊரா�ய ஷண்�கநாத �ரத்�க்�, எஞ்�ய �ல
ெபா�ள்கேளா� எங்கைள�ம் அைழத்�க் ெகாண்�
ேபானாள். நாங்கள் ெசல்வாக்ேகா� இ�ந்த காலத்�ல்
எங்களிடத்�ல் அன்�ம் ம�ப்�ம் காட�்ய அேத
�வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைள, அன்�
எங்கைளப் �றக்கணித்தார.் எங்கள் ஏழ்ைமையக் கண்�
ஏளனம் ெசய்தார.் ேவ� வ��ல்லாத என் தாய் எஞ்�ய
ெபா�ளில் ஒ� �� �டை்ட வாங்�க்ெகாண்� எளிய
வாழ்க்ைக நடத்த ஆரம்�த்தாள். நா�ம் என் தங்ைக�ம்
அங்�ள்ள பள்ளி�ல் ப�த்� வந்ேதாம். இ�ந்த
ெபா�ள்யா�ம் �ரந்்��டேவ பள்ளிப்ப�ப்�க்�ம்
�ற்�ப்�ள்ளி ைவத்��ட�் உத்�ேயாக ேவடை்ட�ல்
இறங்�ேனன். அைலயாத இடம் இல்ைல. ேகடக்ாத ஆ�ஸ்
இல்ைல. ஒன்�ம் பயனில்ைல. ேவைல�ல்லா�
�ணாகக் க��ம் என் வாழ்நாைள நல்ல வ�களில்
ெசலவ�க்க எண்ணிேனன். �ர�்�த்தக் கழகெமான்�
நி�� என்னாலான ெபா� ஜனத் ெதாண்�கைளச்
ெசய்� வந்ேதன். ஏைழகைள இம்�த்�ப்
ெபா�ள்ேசரக்்�ம் என் மாம�க்� இதனால் என்��
ஆத்�ரம் அ�கரித்த�. என் ெபா�ப் பணி�ம் அேதா�



வ�ைம�ம் ெப��க்ெகாண்ேட வந்தன. ஏைழகள்
என்ைன வாழ்த்�னர.் பணக்காரரக்ள் �ற்�னர.் எங்கள்
சங்கத்�ன் �லம் பல �தவா �வாகங்க�ம் கலப்�
மணங்க�ம் நிகழ்ந்தன. ெவளி�லகம் ெதரியாத என்
தாய் என்ைனச ்சதா ��ப்பாள். என் தங்ைக�ன்
��மணத்ைதக் ��த்�ம், எங்கள் வ�ைமையப்
பற்��ம், நான் கவைல�ன்�ச ்�ற்��ேறெனன்ப� என்
தாயாரின் எண்ணம். ஆம்; அன்� ஒ� �க்�யமான
ெபா�க்�டட்ம்; அதற்காக நான் ெவளிேய �றப்பட
ஆயத்தம் ெசய்� ெகாண்��ந்ேதன்.

[ைக� ெசால்�ம் கைத�ன் �ற்ப�� நிகழ்ச�்யாக
வ��ற�.]

      

காட்�	2.
இடம்: நடராஜன் ��.காலம்: காைல 

      பாத்�ரங்கள் : நடராஜன், �லா, காமாட�்
[�லா �த்தகம் ப�த்�க்ெகாண்� இ�க்�றாள்.

நடராஜன் வ��றான்.]
�லா : எங்ேக அண்ணா இன்ைறக்� இவ்வள�
�க்�ரமாய்ப் �றப்பட�் �ட�்ரக்ள்? 

நடராஜன்: இன்� மாைல ட�ன்ஹா�ல் ஒ�
ெபா�க்�டட்ம், எங்கள் கழகச ்சார�்ல் ஏற்பா�
ெசய்��க்�ேறாம். அதற்காகத்தான் இன்� �க்�ரம்
�றப்பட�்�டே்டன்.

  (காமாட�் வ��றாள்)
      �லா : அண்ணா! அேதா அம்மா வ��றாரக்ள்.

காமாட்� : ஆமாம், இ�தான் ெபாளப்பாேபாச�்
�ன் என்னதான் ெசய்ேவ, ேவளாேவைளக்�க் கடேனா
ஒடேனாபட�்ச ்ேசா� ேபாட நாெனா�த்� இ�க்�ம்



ேபா� ஒனக்� என்ன கவைல? நீ பாட�்க்� ஊ�ேல
உள்ள கா�ப்பசங்கைள ெயல்லாம் ேசத்�க்�ட�்
கம்�னாட�்க்ெகல்லாங் கல்யாணம் பண்ண�ம்;
அ�சாரிகெளெயங்லாங் ��த்தனக்காரி யாக்க�ம்
இன்� ேப�க்�ட�்த் �ரியேர! ஏ�டா ைகக் ெகாசந்தப்
ெபாண்� ஒண்� ஆளா� �ட�்ேல இ�க்ெக! அ�க்�க்
காலாகாலத்�ேல ஒ� கல்யாணத்ைதப் பண்ண�ேம;
எப்ப� எப்ப�ேயா இ�ந்த ��ம்பம் இப்ப�ப்
ேபா��சே்ச நம்ம தாேன இெதல்லாங் ெகாண்�
ெச�த்த�ங்�ற கவைலேய மன�ேல வச�், ஒ�
ேவைலெவட�்ேயப் பாப்ேபா�ன்� இல்லாேம,
காலெமல்லா இப்ப� �ர�்�த்தம் �ட�்ங்� இன்�
�த்�க்�ட�் இ�ந்தா எப்பதான் ஒனக்�க் ��ம்பக்
கவைல ெதரி�ற�? நீ ெயன்ன �ன்னப்
�ள்ைளயா?...உம் (ெப� �ச�்ட�்) என்னேமாப்பா நீ
ெசய்ற� எனக்ெகாண்�ம் ��ச�்க்ெகல்ேல.
ஒங்��ம்பத்ேத நீேய பாரத்்�க்க. நான் எங்ேகயாவ�
ேபா��ேறன். எனக்ெகன்ன? கால் வ�த்�க்
கஞ்�தாேன? நடராஜன்: உம்; ��ந்ததா ராமாயணம்?
இல்ைல...... இன்�ம் ஏதாவ� இ�க்கா?

காமா: ெபாறந்தவள் ஒ�த்� இ�க்காேளன்� வரப்
ேபாவ இ�ந்த அண்ணைன�ம் இந்தப் பக்கேம வராேமப்
பண்ணிடே்ட, அவ�ம் நம்பெள ��ம்�ப் பாத்� வ�ஷம்
ெரண்�க்� ேமேல ஆச�். அவெரப் பைகச�்க்காெம
இ�ந்தால் ஏன் நமக்� இந்தக் கஷ்டெமல்லாம்? இந்த
ஊ�ேல அவெர�டப் ெபரிய ம�ெஷன் யா� இ�க்கா?
அவர ்மன�வசச்ா நம்ம�ம் நா�ேப�க்�ப்
ெப�ைமயாத்தான் இ�க்கலாம். (�ந்தாைனயால்
கண்ைணத் �ைடத்�க் ெகாள்��றாள்.) ஊம் அெதச்
ெசால்� ெயன்ன �ரேயாசனம்? என்னேமா அப்பா
ேபானெதல்லாம் ேபாகட�்ம். இந்தா பா� நடராஜா அவர்
யா�? ஒன் தாேயாட ெபாறந்த மாமன்தாேன? "மாமா!



நான் இப்ப�ெயல்லாங் கஷ்டப்படேறன். எனக்� இைதச்
ெசய்......”

நடராஜன்: ேபா�ம் ேபா�ம். அவன் ெபரிய
மனிதனா��ந்தால் அவன் மட�்ல் இ�க்கட�்ம்;
இல்ைல, அவன் �ேபர சம்பத்�ல் நீ�ம்ேபாய் அ�ப�.
என்�ட�ல் உ�ர ்உள்ளவைர நான் யாைர�ம்
ெகஞ்சத்தயாரா�ல்ைல.

காமா: ஆமாம்...... ெசால்லப்ேபானக் ேகாவம் மட�்ம்
வந்���ம். ஏன்,நீயாத்தான் ஒ� ேவைலையப் பாத்�
இ�க்�ற�தாேன?

நடராஜன்: பாரக்்காமலா இ�க்�ேறன்? பாரத்்�க்
ெகாண்�தான் இ�க்�ேறன். ஊர ்இ�க்�ம் நிைல
உனக்ெகங்ேக ெதரி�ற�? �. ஏ., எம். ஏ.
ப�த்தவெனல்லாம் பத்� �பாய் சம்பளத்�க்�ப்
பஞ்சாய்ப் பறக்�ற இந்தக் காலத்�ேல பத்தாவ� ப�த்த
நான் என்ன பண்�வெதன்�தான் ெதரிய�ல்ைல.

காமா: அெதன்னேமாப்பா, நான் ெசால்லறைதச்
ெசால்�டே்டன். இன்னேம நான் இந்தக் கண்றா�கெள
எல்லாம் பாரக்்காேம எங்ேகயாச�்ம் ேபா�டப் ேபாேறன்.
என்ென நம்பாேத, ஆமாம்.

நடராஜன்: அடாடாடா! இெதன்ன ெபரிய
ெதால்ைலயா இ�க்�றேத.

  (நடராஜன் ேபா�றான்)
      காமா: என்னடா நான் ெசால்�க்�டே்ட இ�க்ேகன்; நீ
ேபா�க்�டே்ட இ�க்��ேய!

நடராஜன்: நீ ெசால்�க்�டே்ட இ� நான்
ேபாய்�டே்ட இ�க்ேகன்.

  (ேபாய்���றான்)
      �லா : ஏம்மா! நீ எப்ெபா�� பாரத்்தா�ம்
அண்ணனிடம் இப்ப�ேய ���ெடன்� ேப�க்
ெகாண்��க்�றாய். அண்ணன் என்ன �� �ள்ைளயா?
அவ�க்� மட�்ம் நம் ��ம்பக்கவைல �ல்லாமலா



இ�க்�ற�? அவ�ம்தான் எவ்வளேவா �ரயாைசப்
ப��றார.் என்ன ெசய்யலாம்? ேவைல
�ைடத்தால்தாேன?

காமா: ஆமா� ஆமாம், இப்ப�க்
கா�ப்பசங்கேளாடேவ ேசரந்்�க்�ட�் ஊைரச்
�த்�க்�டே்ட இ�ந்தா, ேவைல தான் வந்� ஐயா
ைகேமேல ெகைடக்�ம். �ேத�, அவங்�டப்
ெபாறந்தவதாேன நீ. அவ�க்� ேமேல ேபசமாடே்ட
ேபா�ேபா, ேவைலையப் பா��, வாயா�.

காட்�	3.
இடம்: �வான் பக�ர ்மாளிைக.

காலம்: காைல.
      பாத்�ரங்கள்: �வான் பக�ர,் ஜம்�.

[ஜம்�, தபால்கைள உைடத்� ஒவ்ெவா� படமாக
எ�த்�க் காட�்�றான். �வான்பக�ர்
பாரை்வ���றார]்

ஜம்�: ஜான�, வய� 17. இைதப் பாரத்்�ரக்ளா?
ெபான்: எங்ேக! ேசசே்ச. இெதன்ன �ஞ்��

மா�ரி��க்�.
ஜம்�: இைதப் பா�ங்கள்!
ெபான்: அேட அப்பா! இெதன்ன ைவக்ேகால் ேபார்

ேபால் இைளத்�ப்ேபாய் இ�க்�ற�! இைத யார்
கட�்க்ெகாண்� மார�ப்ப�? ேசசே்ச, ஒன்றாவ�
உ�ப்ப�யா �ல்ைலேய.

ஜம்�: இந்தப் படம் ெகாஞ்சம் �மாரா......
ெபான்: வயெசன்ன? ப��னா! ேசசே்ச.

ெமாகைறையப்பா�, �ழட�்க்கைள அப்ப�ேய
தாண்டவமா�ேத.



  (சைமயல் கணப� ஐயர ்வ��றார)்
      கணப�: மணி 13 ஆச�், சாப்பாடை்ட ��ச�்ண்�
சாவகாசமாய்ப் பாரக்்கலாேம தபாேல.

ெபான்: அட இைரய்யா, சாப்பா�தானா ெபரி�...
ஜம்�: ஒய் கணப� ஐயர,் உமக்� சமய சந்தரப்்பம்

ஒன்�ேம ெதரிவ�ல்ைல. கணப�: மன்னிக்க�ம். நான்
ஏதாவ� ஒன்� ெசைலக்ட�் ஆ��க்�ம்� ெநனசே்சன்.

ெபான்: என்னத்ைத ெசைலக்ட�் ஆ�ற�.
எல்லாம்தான் தாடைக�ம் �ரப்்பநைக�மா இ�க்ேக.

ஜம்�: எனக்� அப்ெபா�ேத ெதரி�ம். நாலாந்தாரம்
என்� �ளம்பரம் ெசய்தால் இப்ப�க் க�சைட
�ண்ணப்பங்கள்தான் வ�ெமன்�.

ெபான்: இந்த ேயாசைனைய நீ ஏன் �ன்ேப
ெசால்லக்�டா�?

ஜம்�: ெசான்னால்...நீங்க ஏதாவ�......
ெபான்: ஆமாம், நீங்க; நீங்க என்ன? �ஷயத்ைத

�வரமாகச ்ெசான்னால் சரிதான் என்�
ெசால்��ட�்ப்ேபா�ேறன்...... உம் அ� ேபாகட�்ம்;
�ளம்பரத்�ல் எப்ப�ப் ேபாட�்�க்�ற�? அைதப் ப�
பாரப்்ேபாம்.

(ஜம்� பத்�ரிைகைய எ�த்�ப் ப�க்�றான்)
மணமகள் ேதைவ!

      �மார ்20 ல� �பாய்க்�ம் ேமற்படட் ெசாத்�ம்,
ெசல்வாக்�ம், அந்தஸ்�ம் உள்ள ஒ� �ர��க்�
நாலாந்தாரமாக ஒ� மணமகள் ேதைவ. ெபண் அழ�ம்,
ெசாத்�க்கைளக் காப்பாற்�ம் ஆற்ற�ம், கல்�ய��ம்
உள்ளவளாக இ�க்க ேவண்�ம். ��ப்ப�ள்ளவரக்ள்
�ழ்க்கண்ட �லாசத்�ற்�ப் �ைகப்படத்�டன் எ�த�ம்.
      ெபான்: நாலாந்தாரம் என்பைதக் ��ப்�டா �டட்ால்,
�ற� ஏதாவ� �ற்றம் வ�ேம என்�தான் பாரத்்ேதன்.

(மற்ெறா� படத்ைதப் பாரத்்�) 



அடேட இவள் �னிமா�ேல ஆக்�ப்பண்ணி
இ�க்காளாம்...பாரப்பா! ெபரிய ஸ்டார ்ேபாேல இ�க்�.
�ேலாசனாவாம்.       ஜம்�: �ேலாசனாவா?......

கணப�: அப்ப� ஒ� ஸ்டாேர இல்ைலேய......?
ஏதாவ� எக்ஸ்டர்ாவா வந்��க்கலாம்.

ெபான்: பாதக�ல்ேல, �மாரா இ�க்கா. ஆள்
க�ப்பா ெசகப்பாங்�ற� ெதரியைலேய.

ஜம்�: கலர ்ேபாடே்டாவா இ�ந்தாத் ெதரி�ம்.
��ச�்�ந்தா ேநரிேலேய பாரத்்�டலாேம?

கணப�: �கப்ைப�ட க�ப்�தான் அழ�.
மன்மதன் க�ப்�த்தாேன. மகா�ஷ்�, ��ஷ்ணன்,
ராமர ்இவரக்ெளல்லாம் க�ப்ேபா இல்ைலேயா..?

(�னியாண்� ெபா� உ�ஞ்�யப� வ��றான்)
�னி: மகமா�!...... நமஸ்காரம் வ��ங்க.
ெபான்: ஓ, �சாரியா! வாய்யா, வா, �னியாண்�,

இங்ேக பார;் இந்தப் ெபண் ��ச�்�க்கா பார.்
�னி: யா�க்�?
ெபான்: அட நமக்�த்தாைனயா பார.்
�னி: ெபாண்ணா இ�?
ெபான்: ஏன்?
�னி: (ஐயைர�ம் ேபாடே்டாைவ�ம் பாரத்்�)

ஒேஹா நம்ம கணப� ஐயர ்சா� ெபாம்பேள ேவஷம்
ேபாட�்க்காேபா��க்�! ெபான்: ஆமாம், ெகாஞ்சம்
ஸ்ெடௗடட்ாத்தான் இ�க்�.

ஜம்�: உங்க�க்� ஏன் இவ்வள� கவைல?
ெவண்ைணைய ைவத்�க்ெகாண்� ெநய்க்�
அைலவைதப்ேபால இ�க்�றேத! ைக�ேலேய தங்க
�க்ரகம் ேபான்ற ெபண்ைண ைவத்�க்ெகாண்� ஏன்
இவ்வள� �ரம் ேயா�க்கேவண்�ம்?

ெபான்: ைக�ேலேய ெபண் இ�க்�றதா?......... உம்,
அ� யா�?



ஜம்�: உங்கள் தங்ைக மகள் �லாைவத்தான்
ெசால்��ேறன். �லா�க்� ேமல் அழகான ெபண் இந்த
உலகத்�ேலேய �ைடக்காேத.

ெபான்: யார ்நடராஜன் தங்ைகையயா
ெசால்��றாய்? ேசசே்ச! ��க்கக் ��க்�ம்
வ��ல்லாத அந்தப் ெபா�க்� நாய் �ட�்லா நான்
சம்மந்தம் ெசய்வ�? ஊஹ�ம். அந்த அேயாக்�யக்
க�ைத�ன் உறேவ ேவண்டாெமன்� தள்ளி வ�ஷம்
இரண்�க்� ேமலா�றேத. இனிேமல் இறந்தா�ம் அவன்
�கத்�ல் ��க்கலாமா? (பல்ைலக் க�த்�க்ெகாண்�)
என்ன மமைத அவ�க்�, �ழட�்ப் �ணமாம். நான்
�ழட�்ப் �ணம்? அவன் என்ைனப் பாரத்்�க் �ழட�்ப்
�ணெமன்� ெசால்வ�? இ�க்கட�்ம்.

�னி: என்ன உங்கைளப் பாரத்்தா அவன்
�ழவெனன்� ெசான்னான்? �டட்ாள், அப்ேபா� நான்
இல்லாமற் ேபாய்�டே்டேன! உம்......அவன் ஏன் ஏஜமான்,
உங்கைளப் பாரத்்�க் �ழட�்ப் �ணம்� ெசான்னான்?

ெபான்: ஒன்��ல்ைல; �ன்� இங்ேக
�செ்ச�க�க்�த் தண்ணீர ்எ�த்�
ஊற்�க்ெகாண்��ந்தாள் ஒ� �ட�்; �ன்ன வய�. �னி:
கைடந்ெத�த்தமா�ரி. ெபா��.

ெபான் : ஆமா, �க�ம் ேஜாராக இ�ப்பாள். ஒ�நாள்
என்னேமா ேதாடட்த்�ப் பக்கம் ேபானேபா�, (கணப�
ஐயைரப் பாரத்்�, "அட ேபாேயய்யா, ேபாய் எைலெயப்
ேபா�ம். இேதா வ��ேறன். வாையப் �ளந்�ெகாண்�
நிற்��ேர”. ஐயர ்ேபா�றார.்) அங்ேக ேவ� ஒ�வ�ேம
இல்ைல. ெராம்ப ஏைழ. சரிதான் ஏேதா கால் அைர
ெகா�ப்ேபாம் க�ைத �ைழத்�ப் ேபாகட�்ம் என்�
நிைனத்�க் �ப்�டே்டன். அவ�ம் வந்தாள். உம் ,
வந்தாளா?

�னி: ஹ�ம் வத்��ப்பாள், வந்��ப்பாள்;
வந்�தாேன ஆகேவ�ம் ச�கத்�ேல ��ம்�க்



�ப்��ம் ேபா� அந்தக் க�ைத எப்ப� ம�க்க ���ம்?
ெபான்: உம் அப்ப�ச ்ெசால்�! அ� தாேன

நியாயம்?
�னி: ஆமாம்! ஆமாம்! அ�தாேன நியாயம்,

நியாயம். இங்ேக இல்லாமல் ேவேற எங்ேக இ�க்க
���ம்?

ெபான்: வந்தாளா? வந்தவள், ெராம்ப
நாணிேகாணிக் ெகாண்� ெகாஞ்ச �ரத்�ேலேய
நின்றாள்.

�னி: சரிதான் ெராம்பப் ���ேபாேல இ�க்�.
ெபான் : எல்லாம் நாம் தான் சரி பண்ணிக்ெகாள்ள

ேவண்�ம் என்� நிைனத்� ெமள்ளக் ைகையப்
��த்ேதன். ��த்ேதனா? அவ்வள�தான் அவள் ஒேர
சத்தம் ேபாட ஆரம்�த்��டட்ாள். இதற்� நானா
பயப்ப��றவன்?

�னி: அவ பயந்�டட்ாேளா?
ெபான்: உம், ஆமா ெராம்பப் பயந்�டட்ா;

இ�ந்தா�ம் நானா ��றவன்? �னி : சபாஷ் அ�தான்
சரி. எஜமான் ��தான் உ�ப்�ப் ��யாசே்ச 'ம்' அப்�றம்?

ெபான் : அப்�றம் என்ன? அேத சமயத்�ேல அந்தத்
ேதாடட்த்� ேராட�்ப் பக்கமாக அந்த அேயாக்�யப் பயல்
ேபாய்க் ெகாண்��ந்��க்�றான்.

ஜம்� : யா� அந்தக் �ட�்��ைடய ��ஷனா?
ெபான் : அட இல்ைலயப்பா! நீ ஒ� பக்கம்

அவசரப்ப��றாேய!
�னி : கணக்�ப் �ள்ைள ஐயா�க்� வ�� ப�

வந்�டட்ாப் ேபாேல�க்�.
ெபான் : அந்தப் பக்கமாக இந்த நடராஜன்

ேபா��க்�றான். ெத�ேவா� ேபா�றவன் இவன்
பாட�்க்�த்தாேன ேபாகேவண்�ம்?

�னி : ஆமாம், ேபாகாமல் என்ன ெசய்தான்?



ெபான் : ஊஹ�ம், அந்தப் பரேத�ப் பயல் என்ைன
என்ன ெசய்ய ���ம்? ��மா�ரி ஒேர தாவாகத் தா�
�வைரத் தாண்�த் ேதாடட்த்�க்�ள்ேள வந்தான்.
என்ைனப் பாரத்்தாேனா இல்ைலேயா, அப்ப�ேய அசந்�
நின்��டட்ான். என்ேமல் �ரைலப் ேபாட ���மா
என்ன?

�னி : நல்லா�க்�, உங்க பாரை்வதான் ராஜ
பாரை்வயாசே்ச ���மா? இ� என்ன �ைளயாடட்ா
இ�க்�ற�? எனக்�த் ெதரியாதா என்ன தங்கள்
பராக்�ரமம்?

ெபான் : என்ைனக் கண்ட உடேன ைகைய நீடட்
��ய�ல்ைலயா? ைகயாேல ஆகாத க�ைத என்ன
ெசய்தான் ெதரி�மா?  �னி : என்ன ெசய்தான்?

ெபான் : என்ன ெசய்�ற�? என்னேமா எனக்�
�ன்ேன �றந்தவன் மா�ரி நியாய�ம் நீ��ம் ேபச
ஆரம்�த்� �டட்ான் ேபசே்சா� ேபசச்ாக “பா�,
சண்டாளா, காமப் �சாேச, �ளட�்ப் �ணேம” என்�
என்ெனன்னேவா ேப��டட்ான். ேவைலக்காரப்
பயல்கைளக் �ப்�ட�் அவைனக் கட�்ைவத்�
உரித்��டலாெமன்� நிைனத்ேதன். ஆனால்
அதற்�ள்ேள அந்தக் �ட�்ைய�ம் �ட�்க்ெகாண்�
ஓ�ப்ேபாய் �டட்ான். அேயாக்�யப்பயல்.

�னி : சரிதான் அவங்க�க்�ள்ேள அ�க்� �ன்ேன
ெதாடர�் இ�ந்��க்�ம் ேபா��க்�.

ஜம்� : அவைனச ்�ம்மாவா �ட�்ரக்ள்? மடப்பயல்!
அந்தக் காலெமல்லாம் மைலேய�ப்ேபாய் �டட்�.
அப்ெபா�� ெகாஞ்சம் பைச இ�ந்த�. அ�தான் அப்ப�
ேப� இ�க்��ன். இப்ெபா�� ஏக வரைஷ. �டை்டக்�ட
நம் ராமசா� ேசரை்வ�டம்தான் ஈ� ைவத்��க்��ன்.
இனிேமல் உங்கள் தயைவ நா�த்தான் ஆக ேவண்�ம்.

�னி : யா� நம்ம �ண்ேடாதரன் ேசரை்வ
�டை்டயா? அப்ப இனிேம ஒங்க தயேவ நா�த்தான்



ஆக�ம்.
ெபான் : யார?் அவனா! �சை்செய�த்தால் �ட

அவன் �ைரப்� அவேன �ட�்ப் ேபாகா�. அ�
�டக்கப்பா ��; அவள் என்ன ெபரிய ர�ேயா? அவைள
�டட்ால் உலகத்�ேல ேவ� ெபண்ேண �ைடக்காதா
என்ன! காைச �டெ்ட�ந்தால் எத்தைனேயா க�ைத.

�னி : க�ைத மட�்ெமன்ன, ��ைர, ஆ�, மா�,
காய், பன்னிெயல்லாங் �ைடக்�ம்.

ஜம்� : நீங்கள் �லாைவச ்�� �ள்ைள�ல் பாரத்்த�
தான் ேபா��க்�ற�! அதனால்தான் இவ்வள�
அலட�்யமாய்ப் ேப���ரக்ள், இப்ெபா�� �லாைவப்
பாரத்்தால், ஆஹா.... உ�ைரேய ெகா�த்�
�டமாட�்ரக்ளா! இேதா பா�ங்கள் இந்தப் படத்ைத
ெராம்பக் கஷ்டப்பட�் உங்க�க்காக இைத ஒ�
இடத்���ந்� வாங்�க்ெகாண்� வந்ேதன்.

[படத்ைதக் ெகா�க்�றான். �வான் பக�ர்
பாரத்்�ப் �ர�க்�றார.்]

ெபான் : யார,் இ�? என் தங்ைக மகள் �லா�ன்
படமா? உம் உண்ைமயாகேவ? அடேட என்ன ரம்ைப
மா�ரியல்லவா இ�க்�றாள்! நான் ெராம்பச ்�ன்னப்
�ள்ைளயாக இ�க்�ம்ேபா� பாரத்்த�. ெபரிய ம��
ஆன�ற� பாரத்்தேத இல்ைல. உம்... ஜம்�! இவைள நான்
எப்ப��ம் கல்யாணம் ெசய்�தான் ஆகேவண்�ம்.
இவ்வள� நாளாக எனக்� இந்தத் தகவல் ெதரியாமல்
ேபாய்�டட்ேத! �சாரி, பாைரயா, எப்ப�?

�னி : ஆஹா! ெவ� ெபா�த்தம். அநியாயமா
அைமஞ்��க்�.

ெபான் : ஒய் கணப� ஐயர!்
கணப� : இேதா வந்�டே்டன். (வ��றார)்
ஜம்� : இெதன்னயா கரண்�ேயாட......!
கணப� : பால் அ�ப்�ேல இ�க்�.
ெபான் : இந்தப் படத்ைதப் பா�ம்! எப்ப�?



கணப� : எங்ேகேயா பாரத்்தாப்ேபால......ஓ, நம்ம
பா�க்கார �த்தம்மா மகேளா? ஜம்� : ஓய்! நம்ம
எஜமான் தங்ைக மகளாய்யா.

கணப� : அப்ப�யா ேபஷ் நன்னா��க்�.
ெபான் : நமக்�ப் ெபா�த்தமா இ�க்�மா?
கணப� : ஆஹா! இடட்��ம் சாம்பா�ம் ேபாேல,

�ரி�ம் மசாலா�ம் ேபாேல, பா�ம் ஜல�ம் ேபாேல,
ெவ� ெபா�த்தம்.

ஜம்� : பாரத்்�ரக்ளா! நீங்கள் அந்தப் ெபண்ைண
பாரத்்தால் �டமாட�்ரக்ெளன்� நான் �ன்ேப
ெசால்ல�ல்ைலயா, சரி, �றெகன்ன ேயாசைன?
எப்ப�யாவ� நடராஜேன சரிக்கட�்க் காரியத்ைத
��க்க ேவண்�ய�தான்.

ெபான் : காரியத்ைத ��க்க ேவண்�ய�தான்.
ஆனால் அந்தப் பயல் �ஷயம்.....!

ஜம்� : நீங்க என்ன எஜமான், இப்ப�
ேயா�க்��ரக்ள்; அவன் ஏக லாடர்ி என்�
ெசால்��ேறேன!

ெபான் : உம்; இன்ைனக்� என்ன �ழைம?
�னி : ெவள்ளிேயாட ெவள்ளி அஞ்�-சனி......
ஜம்� : அட என்ைனயா ஒளரே்ற. ெசவ்வாய்க்�ழைம.
�னி : ஆமா ஆமா!
ெபான் : ேசசே்ச! நாள் நல்ல நாளா இல்ைலேய! ஓய்

கணப� ஐயேர! பஞ்சாங்கம் எ�த்தாய்யா.
கணப� : பஞ்சா�ரத்மா?
ெபான் : இல்ைல. பால் பாயாசம்.
கணப� : இன்ைனக்�ப் பால் பாயாசம்

ெசய்யேலேய!
ெபான் : உம்மத் தைலமண்ைட, பஞ்சாங்கத்ைத

எ�த்தாய் யான்னா.... கணப� : ஓ! பஞ்சாங்கமா
(உள்ேள ஓ��றான்)



�னி : பஞ்சா�ரத்ம் இ�ந்தா�ம் ெகாஞ்சம்
ெகாண்டா�ேம! சாப்�டலாம்.

ெபான் : ஆமாம், ஆமாம். சரி நாைளக்�க்
காைல�ல் அவ�யம் ேபாக ேவண்�ய�தான். ஜம்�! நீ
மகா �த்�சா�யாக இ�க்�றாேய! நீ மட�்ம் இந்தப்
படத்ைதக் காடட்ாமல் இ�ந்��ந்தால் அநியாயமாய்
நான் இந்த அழ� ராணிைய இழந்��க்க
ேவண்�ய�தாேன?

ஜம்� : (தைலையச ்ெசாரிந்த வண்ணம்
ெநளிந்�ெகாண்�) ஆமாம், ஆமாம், இந்தப்படத்ைத
அந்தப் ேபாடே்டாக்�றாப்பர ்சாமான்யமாகவா
ெகா�த்தான்?

ெபான் : �றெகப்ப� வாங்� வந்தாய்?
ஜம்� : �ற� என்ன? எஜமானிடம் ெசால்� ஏதாவ�

‘சம்�ங்’ வாங்�த் த�வதாகச ்ெசால்�த்தான்
வாங்�ேன. நமக்�க் காரியம் அவ�யம் பா�ங்ேகா!

ெபான் : ேபஷ்! அ�தான் சரி. இந்த மா�ரிக்
காரியங்களிெலல்லாம் பணத்ைதப்
ெபா�டப்�த்தலாமா? (சடை்டப் ைப���ந்� �ன்�
பத்� ேபாய் ேகாட�்கைள எ�த்�க் ெகா�க்�றார)்
இந்தா இைத அவனிடம் ெகா�. இைத நீ ெசல�க்�
ைவத்�க் ெகாள்.

ஜம்� : பரவா�ல்ேல! எனக்ெகதற்� இப்ெபா��.....
(ஜம்� மரியாைதேயா� வாங்�க்ெகாள்�றான்)

ெபான் : பரவா�ல்ைல. �ம்மா ெசல�க்�
ைவத்�க்ெகாள். நாைள காைல �றப்பட ேவண்�ம்.
பழங்கள் �டட்ாய் வைககள் எல்லாம் வாங்� ைவக்க
ஏற்பா� ெசய். டை்ரவரிட�ம் ெசால்�த் தயாராய்
இ�க்கச ்ெசால். (ம�ப��ம் இரண்� ேகாட�்கைளக்
ெகா�த்�) இந்தா இைத�ம் ைவத்�க்ெகாள். எதற்�ம்
உன் ைக�ல் பணம் இ�ப்ப� நல்ல தல்லவா?



�னி : ஆமாம், ஆமாம். ெராம்ப அவ�யம்! கணக்கப்
�ள்ைள ஐயா �டே்டப் பணம் இ�க்க ேவண்�ய�
ெராம்ப அவ�யம்.

ெபான் : சரி, நான் வரட�்மா, நான்
ெசான்னெதல்லாம்...

ஜம்� : ஆஹா அைத�ட எனக்ெகன்ன ேவைல?
�னி : அப்ேபா! நா�ம் ேபா�ட�் வரட�்ங்களா?
ெபான் : சரி. ேபா�ட�் வா.
�னி : �ல்லைர ேயதாவ�......
(ஒ� ேநாடை்டக் ெகா�க்�றார)்
�னி : (வாங்�க்ெகாண்�) மகமா�...... நான்

வ��ேறன்.
ெபான் : ம்-ம், ேபா�ட�் வா...ம். ஜம்�! நான்

ெசான்னெதல்லாம் ஞாபக��க்கட�்ம்.
ஜம்� : அ�க்� நானாச�்ங்க. (ெபான் ேபா�றார)் 

      ஜம்� தனிெமா� : �லா! நீ பால�ந்தரத்�டன்
நடத்�ம் காதல் நாடகம் எத்தைன நாைளக்ெகன்�
பாரப்்ேபாம். அவ�டன் ேசரந்்�ெகாண்� பள்ளி�ல்
பலர ்�ன் என்ைன அவம�த்தாயல்லவா? இ�க்கட�்ம்!
எப்ப��ம், என்ைறக்காவ� ஒ� நாைளக்� இந்தக்
ைககள் உன்ைனத் த�வாமலா ேபா�ம்?

காட்�	4
      
 

இடம்: �ந்ேதாடட்ம் காலம்: மாைல 
      பாத்�ரங்கள்: �லா, பா�, நடராஜன்.

  [�லா ஒ� கல்�ன் �� அமரந்்� பா�க்
ெகாண்��க்�றாள்]



  (பாட�்)
      இன்பம் இன்பம் எ�ல்��ம் அ�சய
மலர ்வனேம!  (இ)

இன்னிைசக் ��ல்கள் இதயம் ம�ழ
எங்�ம் ��ேத!  (இ)

ெதன்ற��ல் ேதக�ம் ��ரத்்��ேத!
�ந்ைத �ளிரந்்��ேத! 
ெசல்வ மணாளைன காேணன்!
 (இ)

மாைல�ம் ேபா�ேத! காலம் �ணா�ேத!
காதலன் வரைவக் காேணன்!  (இ)
      [பா� �ன்�றமாக வந்� �லா�ன் கண்ைணப்
ெபாத்��றாப். ��க்�ட�்த் ��ம்��றாள்]

பா� : �லா! �லா! இேதா பார,் என்�டன் ேபச
மாடட்ாய்? (�கத்ைதத் ��ப்�ப் பாரத்்�) ஹா! இெதன்ன
கண்ணீர?் ஏன் அ��றாய் ? இங்ேக பார.் என்ைனப்
பாரக்்க மாடட்ாயா? ஓேஹா ! உன்னிடம் நான்
ெசான்னப� ேநற்� வர�ல்ைலெயன்ற ேகாபம்தாேன?
எனக்�த் ெதரி�ம்! இப்ப�ெயல்லாம் ஆ�ெமன்�
ெசான்னால் ேகட�்றாரக்ளா? �த்த மைடயரக்ள்,
�ரன்ஸ்களாம் �ரன்ஸ். நான் என்ெனன்னேவா சாக்�ப்
ேபாக்�கள்தான் ெசான்ேனன்; ேகட�்றாரக்ளா? �டாப்
��யாகச ்�னிமா�க்� இ�த்�க் ெகாண்�
ேபாய்�டட்ாரக்ள். நான்� ேபர ்��வாதம் ெசய்�ம்ேபா�
எப்ப� ம�க்க ���ம்?

�லா : இன்ைறக்� மட�்ம் ஏன் வந்�ரக்ள்? யா�ம்
�னிமா டர்ாமா�க்�க் �ப்�ட�ல்ைல ேபா��க்�ற�?

பா� : (�ரித்�க் ெகாண்ேட) எனக்� அ�தான்
ேவைல? �லா, ஏேதா ஒ� நா�ம் �ப்�டாதவரக்ள்



�ப்���றாரக்ேள என்� ேபாய்�டே்டன். இதற்காக
இப்ப�க் ேகா�க்கலாமா?

�லா : ஒ�வரிடம் வ�வதாக வாக்�க் ெகா�த்தால்
தைல ேபா�ற காரியம் வந்� த�த்தா�ம் வந்�தான் �ர
ேவண்�ம். அப்ப�ச ்ெசய்யாதவரக்ைள எனக்�ப்
��ப்பேத இல்ைல. இ� நம்மவரக்ளிடம் உள்ள ஒ�
ெபரிய ெகடட் பழக்கம்.

பா� : வாஸ்தவந்தான்; இந்�யரக்�க்�ப் "பன்ச�்
வா�ட�்'ேய இல்ைல ெயன்� எல்ேலா�ம் தான்
ெசால்��றாரக்ள். ஆனால், நான் உன் �ஷயத்�ல்
மட�்ம் இனிேமல் நீ ெசான்ன ெசால்ைலத் தவறேவ
மாடே்டன். ேபா�மா? இதற்காகச ்�� �ழந்ைதையப்
ேபால் அழலாமா?...... உம்...... ேபச�் மட�்ம் ஒ� �ைடப்
ேபச�்ப் ேப��றாேய! (ஒ� மலைரக் �ள்ளி அவன் ��
���றான்)

�லா : (�ன் ��வேலா�) ஆமாம், ெகாஞ்ச வந்�
�ட�்ரக்ள். நான்ப�ம் கஷ்டம் உங்க�க்ெகன்ன ெதரி
�ற�? இேதா பா�ங்கள்! இனிேமல் இப்ப� ெயல்லாம்
ெசய்தால் என்ைன நீங்கள் பாரக்்கேவ ��யா�.  பா� :
ஏன்? �டை்ட�ட�் ெவளி�ல் வரேவ மாடட்ாேயா?

�லா : ஆமாம். உங்க�க்� எப்ெபா��ம் இந்த
�ைளயாட�்ப் ேபச�்த்தான். என் மனேவதைன
உங்க�க்ெகன்ன ெதரி�ற�?

பா� : �லா! ஒ� �ஷயமல்லவா, அைதச ்ெசால்ல
மறந்� �டே்டேன.

�லா : என்ன?
பா� : இன்� மாைல காந்� ைமதானத்�ல்

�ரமாதக் �டட்ம். உன் அண்ணா�ன் �ரசங்கம்
ெராம்பப் �ரமாதம். அதனால்தான் நான் வரக்�டத்
தாமதம்.

�லா : அப்ப�யா? இன்னிக்�க் �டட்த்�ல்
அண்ணா�ம் ேப�னரா? அவர ்ேப�வதாக என்னிடம்



ெசால்ல �ல்ைலேய? ஐேயா பாவம், காைல�ல்
ேபானவர ்இன்� பகல் உண�க்�க்�ட வர�ல்ைல.

பா� : சாப்பாட�்க்�க்�ட வர�ல்ைலயா, ஏன்?
�லா : ஆமாம், �ண்ணில் ேகா��வ�ேபால, சதா

ஒ� மனிதைன இ�த்� இ�த்� ஏதாவ� ெசால்�க்
ெகாண்ேட இ�ந்தால் எப்ப� நிம்ம�யாய் இ�க்க
���ம்?

பா� : நீ ெசால்வெதான்�ம் எனக்�
�ளங்க�ல்ைலேய?

�லா : வ�ைம�ம் வய�ம் அ�கம் ஆக ஆக, என்
அம்மா �ன் �த்��ம் ெபா�ைம�ம் �ைறந்�
ெகாண்ேட வ��ற� ேபா��க்�ற�. அவைரக் கா�ம்
ேபாெதல்லாம் “ேவைல ெவட�்�ல்லாமல் ஊர்
�ற்��றாய்; ெகாஞ்சங்�டக் கவைல�ல்ைல; அந்தக்
கடன் கடட்�ல்ைல, இந்தக் கடன் ெகா�க்க�ல்ைல”
என்� ���ெடன்� ேப�க்ெகாண்ேட இ�க்�றாரக்ள்.
நான் �ட�்ல் இ�ப்ப� ேவ� அவரக்�க்�ப் ெபரிய
பாரமாய் இ�க்�றதாம். அம்மா ேபச ஆரம்�த்தால்
உடேல �ன்����ற�. பாவம் அவர ்என்ன ெசய்வார?்
ேவைலக்காக அைலயாத இடேம இல்ைல.

பா� : அடடா! பாவம் உலகேம இப்ப�த்தான்.
நல்லவரக்�க்�ம் �றைமசா�க�க்�ம், இவ்�லகத்�ல்
ம�ப்ேப �ல்ைல. அவரக்ள் உைழத்தா�ம் த�ந்த
ஊ�யம் �ைடப்ப�ம் இல்ைல. அடாடாடா! இன்ைறயக்
�டட்த்�ல் அவர ்ேப���க்�றார ்பா� அைதப்பற்�
என்ன அ�ப்�ராயம் ெசால்வெதன்ேற எனக்�
�ளங்க�ல்ைல......

�லா : (ஆவேலா�) தாங்கள் ��ைம�ம்
ேகட�்ரக்ளா? அடாடா! நான் ேகடக் ��யாமல்
ேபாய்�டட்ேத! எைதப் பற்�ப் ேப�னார?் என்ெனன்ன
ேப�னார?்



பா� : பால்ய �வாகத்�ன் �ைமகைளப் பற்��ம்
காதல் மணம் ம�மணம் இவற்�ன் அவ�யத்ைதப்
பற்��ம் அழகாகப் ேப�னார.் இன்�ம் ெமா�ப் பற்�,
நாட�்ப் பற்�, அ�ைம வாழ்�ன் ேகவல நிைல,
�தந்�ரம் அைடய ேவண்�யதன் அவ�யம், ெபண்கள்
�ன்ேனற்றம், �பசாரத்�ன் இ��த் தன்ைம, தற்காலக்
கல்� �ைற�ன் �ரே்க�, ைகத் ெதா�ல், �ராம
�ன்ேனற்றம் அடாடாடா! இனி ேமல் ெசால்லேவண்�ய�
என்பதாக ஒன்�ம் பாக்��ல்ைல. அப்பப்பா! என்ன
கம்�ரமான ேபச�், உயரந்்த உவமானங்கள்;
ஆணித்தரமான எ�த்�க் காட�்கள்! ஒவ்ெவா�
வாரத்்ைதக்�ம் சைப�ல் கர ேகாஷ�ம்
ஆரவார�ம்தான். உன் அண்ணா�ம் இவ்வள�
உயரவ்ாகப் ேப�வாெரன்� நான் எ�ர ்பாரத்்தேத
இல்ைல. எனக்ேக ஆசச்ரியமாகப் ேபாய் �டட்�,
ேபாேயன்!  �லா : இ�தானா �ரமாதம்! இன்�ம் அவர்
எ��க் கத்ைத கத்ைதயாய்க் ��த்��க்�ம்
கட�்ைரகைள�ம், கைதகைள�ம், க�ைதகைள�ம்
பாரத்்தால் நீங்கள் அப்ப�ேய �ர�த்� �டமாட�்ரக்ளா!

பா� : ஏன்! அைதெயல்லாம் �ரட�் ஒ� �த்தகமாக
ெவளி�டட்ாெலன்ன?

�லா : அதற்�ம் காலம் வரேவண்டாமா? இந்த
உலகத்�ல் நல்ல சரக்�க�க்� ம�ப்�ல்ைல என்� இப்
ெபா��தாேன ெசான்னீரக்ள்.

பா� : ஆமாம்; அ��ம் சரிதான்.
�லா : ேம�ம், '�த்ைதக்�ச ்சத்�� �சன�ம்

தரித்�ர�ம்' என்ப�ேபால் ஓயாக் கவைல�ம் ெபா��
��ந்� ெபா�� ேபானால் சதா இ�ச ்ெசால்�மாக
இ�ந்தால் அவரத்ான் என்ன ெசய்ய ���ம் �த�ல்
இைதப் பா�ங்கேளன்! அவர ்�ரசங்கத்�ற்�ப் ேபாவேத
எங்கம்மா�க்�ப் ��க்க�ல்ைலயாம்! �ரசங்கம்
ெசய்வ� ேகவலமாம்.



பா� : ஆகா! ெராம்ப நன்�றா�க்�ற�......
கரன்ாடகங்க�க்� இைதப்பற்� என்ன ெதரி�ம்?
அெதல்லாம் இ�க்கட�்ம். நம� காதைலப்பற்�...... உன்
அண்ணா�க்� ஏதாவ� ெதரி�மா?...

[இ�சமயம் தற்ெசயலாக அந்தப் பக்கம் வந்த
நடராஜன் இவரக்ைளக் கண்� �ைகத்� மைறந்� நின்�
கவனிக்�றான்]

�லா : (நாணத்�டன்) ஆமாம் உங்க�க்� இ�தான்
ேவைல.

பா� : வந்��டட்தா இந்தப் பாழாய்ப்ேபான
ெவடக்ம்?

�லா : இெதல்லாம் என்ன ேகள்�?  பா� : ஏன்? இ�
அவ�யமான ேகள்� இல்ைலயா என்ன? காதல்
மணத்�ன் அவ�யத்ைதப் பற்� ேமைட�ல் நின்�
�ரமாதமாய்க் கர�்க்�ம் �ரரா�ற்ேற, ஒ�க்கால், நம்
�ஷயம் அவர ்கா�க்� எட�்னால் நம� காத�க்�ம் ஒ�
�ேமாசனம் உண்டா�ேம என்�தான் நிைனத்ேதன்.

�லா : (�ன்��வேலா� �கத்ைதச்
ெசா�க்��ட�்) ெதரிந்தால், �ேமாசனம்தான். என்
அண்ணா என்ன உங்கைளப்ேபால் �றர ்ெசால்�க்�
அஞ்�ம் ேகாைழெயன்றா நிைனத்�ரக்ள்?

பா� : ஆஹா ஹா! ெசால்ல ேவண்�மா என்ன! �ரப்
��தான்! இப்ப�ச ்ெசாந்த �ஷயத்�ல் நிைறந்த
ஊழைல ைவத்�க்ெகாண்� உலகத்�ற்�
ஞாேனாபேதசம் ெசய்�ம் ேமைடப் �ரசங்�கைள�ம்
தைலவரக்ைள�ம் எத்தைனேயா ேபரக்ைள நான்
பாரத்்��க்�ேறன்.

�லா : இேதா பா�ங்கள்! என் அண்ணாைவப்பற்�
உங்க�க்� ஒன்�ம் ெதரியா�. ெதரிந்�ெகாள்ள�ம்
��யா�. இனிேமல் எனக்� �ன்னால் அவைரப்பற்�
இப்ப�ெயல்லாம் ேபசா�ரக்ள்.

(�கம் க�த்�த் ��ம்��றாள்) 



      பா� : அடேட ைமத்�னரா�ற்ேற என்�
�ைளயாடட்ாய்ப் ேப�னால், அதற்�ள் நீ �ரமாதமாகக்
ேகா�த்�க் ெகாள்��றாேய ேவண்�மானால் நீ�ம்
என்�டன் வா, உன் �ன்னாேலேய நான் அவைர இன்�ம்
ேக� ெசய்�ேறன்; அவர ்என்ன என்ன ெசய்�றார ்என்�
பாரப்்ேபாம். என்ன? இப்ேபாேத வ��றாயா?  �லா :
ேவண்டாம் ேவண்டாம்! உங்கள் ைதரியம் எனக்�த்
ெதரியாதா என்ன? எ�ரி இல்லாத இடத்�ல் நீங்கள்...

பா� : இ�ந்தால்தான் என்ன? நான் ெசய்த
�ற்றத்�ற்�த் தண்டைனயாக உன்ைன நான்
கல்யாணம் ெசய்�ெகாண்�தான் ஆகேவண்�ம் என்�
வற்��த்�வார;் அவ்வள�தாேன. �ற்றத்�ற்�த்
தண்டைனயாக�ம் அவர ்ெசால்�க்காக�ம் எ�ர்
பாரத்்த உன்ைன ஏற்�க்ெகாள்வ�தான் எனக்�க்
கஷ்டம்?

�லா : ஆஹா ஹா! எவ்வள� ெபரிய தண்டைன!
சாமரத்்�யத்ைதப் பா�ங்கள்!... சரி. அ��க்கட�்ம்;
உங்கள் வா� ஜம்� இப்ெபா�� என்ன ெசய்�
ெகாண்��க்�றான்?

பா� : என் வா�யா! நம் இ�வ�க்�ம் வா� ெயன்�
ெசால்�. �ன்றாவ� �ைறயாக ஆறாவ� பாரத்�ேல
இந்த வ�ஷ�ம் ேகாட ்அ�த்��டட்ாெனன்� நான்
�ன்ேப ெசால்ல�ல்ைலயா? �ற� இப்ப�ேய பலேரா�
ேசரந்்� ஊர ்�ற்�க்ெகாண்��ந்தான். இப்ெபா��
உங்கள் மாமா இ�க்�றாேர �வான் பக�ர,் அவ�க்�
இவன் தான் அந்தரங்கக் காரியதரி�யாம்;
ேகடக்ேவண்�மா? இனி ேமல் அவன்தான் �வான்பக�ர.்

�லா : ஒேஹா! அ�தான் நி�ஷத்�ற்� ஒ�
அலங்காரம் ெசய்�ெகாண்� ���ல் ஒ� நாைளக்�
��தரம் ராஜ நைட நடக்�றான் ேபா��க்�ற�.

பா� : என்ன! உங்கள் ��ப்பக்கமா? உன்னிடம்
எவ்வள� அவமானப்படட்ா�ம் அவ�க்�க் ெகாஞ்சங்



�ட ெவடக்ேம இல்ைலேய!......  �லா : என்னேமா நாய்
��த் ேதங்காய்க்� ஆைசப்படட் கைதையப்
ேபாலத்தான்.

பா� : ஏன் �லா! நாம் இ�வ�ம் இன்�ம் எத்தைன
நாைளக்�த்தான் இப்ப�ேய இ�ப்ப�? அப்பா அம்மா
இ�வ�ம் �ல நாளாக ெமள்ளக் க�யாணப்
�ரசை்னைய ஆரம்பம் ெசய்�றாரக்ள். எனக்ேகா
வாய்�ட�் அவரக்ளிடம் ெசால்ல
ேயாசைனயா��க்�ற�.

�லா : (நீண்ட ெப��ச�்டன்) ேயாசைன�ன் ���
இரண்�ல் ஒன்�தாேன?

பா� : �லா என்ன ெசால்��றாய்?
�லா : ஒன்��ல்ைல ஒன்� வாழ்�. இல்ைலேயல்

சா� இ� தாேன... என் ���... அ�தான் உங்கள் ���ல்
இ�க்�ற� என்ேறன். நான் ேவெறன்ன ெசால்ேவன்?

பா� : (பதடட்த்�டன்) இல்ைல, இல்ைல. �லா! நீ
அப்ப� ஒன்�ம் தவறாக நிைனத்��டாேத.
அதற்காகத்தாேன அவரக்ள் வாரத்்ைதக்�ப்
��ெகா�க்காமேல நாைளக் கடத்�க் ெகாண்�
வ��ேறன். �லா அேதா பாரத்்தாயா! இப்ெபா��தான்
வானத்�ல் �ரணச ்சந்�ரன் உதயமா�றான். ஆஹா!

(பா� - �லா - பாட�்)
      பா� : ஒளி நில�ன் எ�ல் பாராய்!

�லா : உைமேய நிகராேமா!(ஓ) 
      பா� : களிநட�� ம�ல் ேபாேல!

�லா : காதலேர நாேம!
பா� : �தல் ேமல் ம�ழ்ேவாம்(ஓ) 

      �லா : இனிதா�ம் மலராேவன்! 
      பா� : மலர் ேம�ம் வண்டாேவன்!

�லா : 
உள்ளெமலாம் இன்பெம�ம்



ெதள்ள�தத் ேதன் பாய!

பா� : 
கள்ள�லாக் காதல் 
உைன நான் மறேவேன! 

�லா : உ�ர் நீர் உடல் நாேன!

பா� : உ�ர் மாமட மாேன!

இ�வ�ம் : 
நில�ம் கைல�ம் ேபால்
மல�ம் மண�ம் ேபால் 
உல�னில் வாழ்ேவாேம......
        �லா : (நகர சைப மணி 7 அ�க்�ம் சப்தம் ேகட�்த்
��க்�ட�்) அடேட மணி ஏழா��டட்ேத சரி, அம்மா
ேத�வாரக்ள். அண்ணா�ம் இந்ேநரம் �ட�்க்�
வந்��ப்பார;் நான்...... ேபாய்வரட�்மா?

பா� : �லா அதற்�ள்ளாகவா? இன்�ம் சற்�
ேநரம்...

�லா : இல்ைல, இல்ைல. அ�க ேநரம் ஆ��டட்�.
நாைள மாைல சந்�க்கலாம். நான் வரட�்மா?

பா� : நாைள மாைல 5½ மணிக்�. மறந்��ட
மாடட்ாேய?

�லா : மறக்கமாடே்டன், நான் வ��ேறன்.
(�லா �ன்��வேலா� மைற�றாள். அவள் ெசன்ற

�க்ைக ேநாக்�க் ெகாண்��ந்� �ட�் ��� ேநரத்�ல்
பா��ம் ெசல்��றான், மைறந்��ந்த நடராஜன்
ெவளிேய வந்� அவரக்ள் இ�வைர�ம் பாரத்்�ப்
ெப��ச�்டன் �ன்��வல் �க்�றான்)



காட்�	5.
இடம்: நடராஜன் �� காலம்: காைல 

பாத்�ரங்கள் :
      �லா-காமாட�்-நடராஜன்-�வான்பக�ர.்

[�லா �ன்னல் ேவைல ெசய்�ெகாண்ேட ஒ�
க�ற்�க் கட�்�ல் உடக்ாரந்்� பா�க்
ெகாண்��க்�றாள். காமாட�் வ��றாள்.]

காமா : ஏண்� ஒங்க அண்ெணன் வசச் வரிைசக்�,
உனக்�ப் பாட�்ேவைறயா வ��, பாட�். �கைரையப்
பா� �! க�ைத! ேபாய் ேவைலையப் பா��. அவன்தான்
ெகட�்த் ெதாைலஞ்�ப் ேபானன்� இ�ந்தா நீ ேவைறயா
பாடை்ட�ம் கைதைய�ம் ப�க்க ஆரம்�ச�்டே்ட,
ெராம்ப நல்லா�க்�! இ� என்ன ேதவ�யா �டா? ஒ�
வய�ப் ெபாண்� ெல�ணமாப் ப�மா�ரி அ�த்த
�ட�்க்�த் ெதரியாேம இ�ப்�யா, ெகாஞ்சங்�ட
அடக்க�ல்லாேம இப்ப� ெபா�தைனக்�ங்
�த்த�க்��ேய இ� ஒனக்�த் ேதவலாமா? இல்ேல
ஒனக்�த் ேதவலமான்� ேகட�்ேறன்

�லா : இெதன்னம்மா நீ ேப�ற� ேவ�க்ைகயாய்
இ�க்�. சங்�தம் பழ�க் ெகாள்வதால் எங்காவ�
ெகட�்ப் ேபாவாரக்ளா? ெபரிய மனிதரக்ள்
�ட�்ெலல்லாம் ஆ�ரம் ெரண்டா�ரெமன்�
ெசலவ�த்�ப் பாட�்ச ்ெசால்�க் ெகா�க்�றாரக்ேள;
அவரக்ெளல்லாம் தங்கள் �ழந்ைதையக்
ெக�த்���வதற்கா அப்ப�ச ்ெசய்�றாரக்ள்?
       காமா : அ� என்னேமா, இந்த �னிமாைவ�ம்
டர்ாமாைவ�ம் பாரத்்�ட�் எ�த்த�க்ெகல்லாம் எ�த்�
எ�த்�ப் ேப�ற இந்தக் காலத்�க் �ட�்கேளாட ேபச
யாராேல ���ம்.



(வாச�ல் ஹாரன் சப்தம் ேகடக் இ�வ�ம் ��ம்�ப்
பாரக்்�றாரக்ள். ெபான்னம்பலம் �ள்ைள
கைனத்�க்ெகாண்ேட ஆடம்பரத்�டன் வ��றார.்
டை்ரவர ்பழக்�ைடகைள�ம் மற்�ம் பல
�ன்பண்டங்கைள�ம் ெகாண்� வந்� ைவக்�றான்.
காமாட�் பரபரப்ேபா�ம் மலரந்்த �கத்ேதா�ம் ேபச
ஆரம்�க்�றாள்)      காமா : வாங்கண்ணா வாங்க
வாங்க, இப்ப� உடக்ா�ங்கள்.

ெபான் : என்ன கா� எல்ேலா�ம்
ெசளக்�யந்தாேன?

காமா : என்னேமா ஒங்க �ண்ணியத்�ேல
இ�க்�ேறாம். ெசத்ேதாமா ெபாேளசே்சாமான்� பாக்க
இப்பவாவ� ஒங்க�க்� மன� வந்�சே்ச,

ெபான் : அடேட! அப்ப� ெயல்லாம் ஒன்��ல்ைல......
அன்ைறக்� அவன் ேப�யைத நிைனத்தால் (நீண்ட
ெப��ச�் �ட�்) ஊம் - என்னேமா. ேப��ட�்ப்
ேபா�றான், ���ள்ைளத்தனம்; அ��டப் �ரமாதம்
இல்ைல. அ�க்க� உங்கேள வந்� பாரக்்க ேவ�ம் என்ற
ஆைசதான். எனக்� எங்ேக ஒ��ற�. ஊரில் ஒ�
ெபரியமனிதன் என்� இ�ந்தால், அப்பாடா எவ்வள�
ெதாந்�ர� ெதரி�மா? அங்ேக � பாரட்�், இங்ேக �ட�்ங்,
அங்ேக அ� இங்ேக இ� என்� ஏதாவ� ேவைல
வந்����ற�. ஊ�க்� ஒ� கலக்டேரா கவரன்ேரா
வந்தால் �த�ல் நாம் இ�க்கேவண்�யதாய் இ�க்�ற�.
ெபரிய மனிதர ்��களில் ஏதாவ� �ேசஷெமன்றால் 
�வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைளக்�த்தான் �தல்
அைழப்�. இேதா� ெதாைல�றதா? நில�ல �ஷயமாக
இந்தப் பண்ைணக்காரப் பயல்கேளா� ேவேற மார�க்க
ேவண்�யதா��க்�ற�. இவ்வள� இைடஞ்சல்க�க்�
இைட�ேல உங்கைள வந்� பாரக்்க எனக்� எங்ேக ேநரம்
�ைடக்�ற�?



காமா : சரி சரி. ேநரமாச�், �லா! நீ ேபாய்
சமய�க்� ேவண்�ய ஏற்பா�கைளச ்ெசய். �த�ல்
ெவந்நீர ்ேபா�.

  (�லா ேபா�றாள்)
      ெபான் : ஏன் கா�! �லாைவ ஏன் இப்ப� ஒ� �க்�ப்
ெபாட�்க் �ட இல்லாமல் ைவத்��க்�றாய் ஒ� வய�ப்
ெபண்ைண இப்ப� ைவத்��க்கலாமா?

காமா : நான் என்ன அண்ணா பண்�ேவன்!
அவைள�ம் ஒ� காலத்�ல் உச�் �தல் உள்ளங்கால்
வைரக்�ம் தங்கத்தாேலேய எைழச�்த்தான்
வச�்�ந்ேதன். அப்ேபா அவள் ஒ� ல�ா�ப��ன்
மகளா��ந்தாள். (�க்கம் ெதாண்ைடைய அைடக்கத்
�ணியால் கண்ைணத் �ைடத்�க்ெகாள்��றாள்)
அந்தப் பா� ம�ஷன், இப்ப� இ�கைள ெயல்லாம் என்
தைல�ேல கட�்ட�் இவ்வள� �க்�ரமாப்
ேபா��வா�ன்னா ெநனசே்சன்?

ெபான் : ஊம். என்ன ெசய்யலாம்! நா�ம்தான்
ஆ��ேலேய இந்தக் கப்பல் �யாபாரம் ேவண்டாம்
ேவண்டாெமன்� அந்த மனித�க்� எவ்வளேவா
ெசான்ேனன். ேகடட்ாரா! என்னேமா. அந்தக் கப்ப�ம்
க�ழேவண்�ம்; அேத கவைலயால் அவ�ம் சாகேவ�ம்;
உங்கள் ��ம்ப�ம் இப்ப� ஆக ேவண்�ம் என்�
இ�க்ேக இனிேமல் இதற்காக அ�� என்ன பண்ண
���ம்? காமா : இ�ந்தா�ம் நீங்க�ம் இப்ப�க்
கவனிக்காம இ�க்கப்படா�. ெகட�்ப்ேபா�டே்டாம்.
இன்னேம நம்ம தனியா இந்தப் படட்ணக்கைர�ேல
இ�க்க ேவண்டாம். நீங்க இ�க்�ங்ேகா, ஆ�ரமா
இ�ந்தா�ம் �டப் ெபாறந்த ெபாறப்�; நம்மெள
�ட�்டமாட�்ங்க இன்� நிைனச�்தாேன அ�த்த
க�த்�த் த�ம்��ட மாறாேம இந்த �ன்னஞ்
���கைள�ம் ைக�ேல ��ச�்க்�ட�் வந்ேதன்.



(ம�ப��ம் கண்ைணக் கசக்�க்ெகாள்��றாள்)....ஊம்
ஒங்கெளச ்ெசால்� என்ன? எல்லாம் என் தைல��.

ெபான் : என்ைன நம்� வந்ததற்� இப்ெபா��
என்ன ேமாசம் வந்��டட்�? உன் மகன் ஒ�ங்காய்
நடந்� ெகாண்��ந்தால் எல்லாம்தான் நடந்��க்�ம்.

காமா : அவன் என்னண்ணா! ேநற்�ப் �றந்த
���ள்ைள தாேன? அவன் ஒ� எ�ரின்� ெசால்�ட�்
நீங்க எங்கெள இப்ப� அ�ேயாட மறக்கலாமா?

ெபான் : ஏன் அவன் எங்ேகயாவ� ஒ� ேவைலையப்
பாரத்்� இ�ந்தால் என்ன?

காமா : அவ�ந்தான் எங்ெகங்ேகேயா
அைலஞ்�பாத்தான்; ேவைல ஒன்�ம் �ைடக்கல்ேல.

ெபான் : சரி, இனிேமல் ஒன்�க்�ம்
கவைலப்படேவண்டாம். உங்கைள இன்ைறக்� இந்த
நிைல�ேல பாரக்்க எனக்� அ�க வ�த்தமா��க்�ற�.
�டப்�றந்த பாசம் ���றதா? இேதா பார ்கா�!
இனிேமல் உங்க�க்� ேவண்�ய ெசளகரய்ெமல்லாம்
நாேன ெசய்�ேறன். இந்த �� ஈ� இ�ப்பதாகக் �ட
யாேரா ெசான்னதாக ஞாபகம். அந்தக் கடைனெயல்லாம்
�ட நாேன கட�்���ேறன். ேவண்�மானால்
உங்க�க்காக ஒ� பத்தா�ரம் �பாய் ேபங்�ேல
ேபாட�் ைவக்�ேறன். அந்தக் �ழக்��ச�்�ல் உள்ள
நிலெமல்லாம் உன் ேப�க்ேக சாசனமாக எ��ைவத்�
���ேறன்; ேபா�மா?

காமா : (அளவற்ற ம�ழ்ச�்ேயா�) என்ன!
நிஜமாகவா? நிஜமாகவா? இவ்வள�ம் எங்க�க்�.........

ெபான் : �ன்� என்ன, �ைளயாட�்க்�ச்
ெசால்வதாகவா நிைனக்�றாய்? உண்ைமயாகேவதான்.
எனக்� ேவ� யாரி�க்�றாரக்ள்? எனக்�ப் �ற� என்
ெசாத்ைத ெயல்லாம் �லா�ம் அவ�க்�ப் �றக்�ம்
�ழந்ைதக�ம் தாேன அ�ப�க்க ேவண்�ம்!......

  (அசட�்ச ்�ரிப்�)



      காமா : அப்ப�யானால் நீங்க
ெசால்ற�க்�....அரத்்தம்....?

ெபான் : அரத்்தெமன்ன அரத்்தம், �லாைவ
நான்தான் க�யாணம் ெசய்�ெகாள்ளப் ேபா�ேறன்.
ஏன்? என்ன ேயாசைன ெசய்�றாய்? நாலாந் தாரமாசே்ச
ெயன்றா? இல்ைல வயதா��டட்தா? உன்ைன�ட
இரண்� �ன்� வ�ஷத்�க்� �த்தவன்தாேன? அ��ம்
இப்ேபா� உன்ைனப் பாரத்்தால் அக்கா என்�ம்,
என்ைனப் பாரத்்தால் தம்� என்�ம்தாேன
ெசால்�வாரக்ள்?

காமா : அ�க்� இல்ைல அண்ணா! இ�க்�
நடராஜ�ம் �லா�ம் சம்ம�க்க�ேமன்� தான்.

ெபான் : அவரக்ள் சம்மதத்ைத என்ன கா�
ேகடப்�?... �வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைளக்�ப்
ெபண் ெகா�க்கவா ேயாசைன? நான் நிைனத்தால்
எத்தைனேயா ேபர ்ெபண் ெகா�க்க நான் நீ ெயன்� ஓ�
வ�வாரக்ள். இ�ந்தா�ம் உன்ைன�ட அவரக்ள்
ெளல்லாம் எனக்�ப் ெபரிதா? என்னேமா தங்ைக
மகளாசே்ச, ெசாந்தம் �ட�்ப் ேபாகக் �டாேத; இந்தச்
ெசாத்ெதல்லாம் அனியாயமாகப் �றத்�யா�க்�ப்
ேபாய்�டக் �டாேத என்� தான் பாரக்்�ேறன்.

  (நடராஜன் வ��றான். பாரத்்�ம் பாராதவன்ேபால்,
ேபாய்ச ்சடை்டையக் கழற்� மாட�்க்

ெகாண்��க்�றான்.)
      காமா: ஏண்டா தம்�. இங்ேக வந்��க்�ற�
யா�ன்� பாத்�யா?

நடராஜன் : யார�?
காமா : மாமா வந்��க்கா�டா! இங்ேக வந்� பா�!
நட : யார?் மாமாவா வாங்க வாங்க. ஏ� இந்த

ஏைழகள் ேமேல இவ்வள� தய� வந்த�!
ெபான் : அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்��ல்ைல. நீங்கள்

தான் என்னேமா நிைனத்�க் ெகாண்� ஒ� மா�ரியாக



இ�க்��ரக்ள். நான் �டை்ட �ட�் ஒ� நாைளக்�
ெவளிேய �றப்பட ேவண்�மானால் சாமான்யமாக
இ�க்�றதா, என்ன?

காமா : அெதல்லா��க்கட�்ம். இப்ேபா� மாமா
எ�க்காக வந்��க்கார ்ெதரி�ேமா!

நட : ெதரியாமெலன்ன? உன்ைனப் பாரக்்க
வந்��ப்பார.்

காமா : உனக்� ஒ� ேவைல பாரத்்�த் தரர்ாறாம்.
நட : அ�தான் ெசான்ேனன். இப்ேபா�தான் தய�

�றந்��க்�றெதன்�.
காமா : அேதா� மட�்மா, நம்ம �ட�்க் கடைன

ெயல்லாம் �ரத்்�டேறன்�டட்ா�! நட : ெராம்ப சரி,
அப்�றம்?

காமா : �லா ேபராேலேய பத்தா�ரம் �பாய்
பாங்�ேல ேபா�றாராம்.

நட : அடேட ஏ� �லா�ன் ேமல் அவ்வள� க�ைண?
காமா : ேவேற ஒன்��ல்ைல. �லாைவ அவேர

க�யாணம் ெசய்�க்�ேறன்�......
நட : அட ேபாம்மா! �ம்மா �ைளயா��றாேய.

அவ�ைடய அந்தஸ்� என்ன! நிைலைம என்ன! அவர்
வந்� நம் �ட�்ப் ெபண்ைணக் க�யாணம் ெசய்�
ெகாள்வாெரன்றால், இ� நடக்�ற காரியமா என்ன?

ெபான் : பாரத்்தாயா! பாரத்்தாயா கா�!
மாப்�ள்ைள இதற்� ஒன்�ம் தைட ெசால்லேவ மாடட்ார்
என்� நான் அப்ெபா�ேத ெசால்ல�ல்ைலயா?

நட : தைடயாவ�, ெபரிய �ர�, அ��ம் ஒ�
�வான்பக�ர.் அப்ப��ள்ள தங்கேள ைமத்�னராக
அைடய எந்த மைடயனாவ� ஆடே்ச�க்க ���மா?

காமா : கட�ள் ��ைப�னாேல அப்ப�ேய
��ஞ்�டட்ா எல்லாப் ெப�ைம�ம் ஒனக்�த்தான்.

நட : ஆமாம். எல்லாப் ெப�ைம�ம் எனக்�த்தான்.
அடடா இனிேமல் எனக்ெகன்ன �ைற�! இந்�ர ேபாகேம



இங்ேகதான்!
ெபான் : சரி மாப்�ள்ைள. இனிேமல் �ணாக

நாைளக் கடத்தக் �டா� ��ரத்்தத்�ற்� ஆகேவண்�ய
ஏற்பா�கைளச ்�க்�ரம் ெசய்யேவண்�ய�தான்.

நட : ஆஹா அ�ெலன்ன தைட..... உம். அ� சரி
இப்ெபா�� யார ்யார ்வந்��க்��ரக்ள். நீங்கள்
மட�்ம்தானா? அல்ல�......  ெபான் : ஏன்? �ட
ேவைலக்கார�ம் டை்ரவ�ம் வந்��க்�றாரக்ள். ஏன்
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

நட : ஒன்�ம் ெசய்ய ேவண்டாம். நீங்கெளல்ேலா�ம்
உடேன இைத �ட�்ப் �றப்பட ேவண்�ம்.

காமா : அ�க்�ள்ேள என்னடா அவசரம்? இத்தைன
நாைளக்கப்�றம் வந்தார;் இன்�ம்
சாப்�டக்�ட�ல்ைல......

நட : அடேட அவ�க்�ச ்சாப்பா� இப்ப� ெயல்லாமா
ெசய்வ�? ேவ� �தமாக வல்லவா ெசய்ய ேவண்�ம்.
அவர ்லடச்ா�ப் �ர�. அவர ்�ட�்ல் இல்லாத சாப்பாடா
என்ன? சரி! நீங்கள் �றப்ப�ங்கள்.

காமா : என்னடா அவசரம்? வந்தவங்கேள இப்ப�
ெவரட�்ேய!

நட : �ரட�்வதற்� மாமா க�ைதயா என்ன?
ெபான் : (��க்�ட�்) என்ன என்ைனயா க�ைத

என்�...
நட : இல்ைல, இல்ைல, க�ைத�ல்ைல-��ைர!
ெபான் : பாரத்்தாயா இன்�ம் இந்தச ்�ன்னப்

�ள்ைளப் �த்��ம், �ரட�்த்தன�ம் உன்ேன �ட�்ப்
ேபாக�ல்ைலேய!

நட : ஆமாம், நீ மகாப் ெபரிய ம�ஷன்தான்.
ெதரி�ம். �றப்ப�.

காமா : தம்�, மாமா......
நட : (க�ங் ேகாபத்ேதா� உரத்த �ர�ல்) ஆமாம்

எல்லாம் எனக்�த் ெதரி�ம். ஆல் ைரட-்�வான் பக�ர,்



�ளம்பலாம். ெபான் : ேடய்! நீ யாரிடம் ேப��றாய்
என்ப� ெதரி�றதா?

நட : ஆஹா நன்றாகத் ெதரி�ற�. மண்ைட வறண்ட
ஒ� மைடயனிடம் ேப�ேறெனன்�.

ெபான் : யார ்நானா? என்ைனயா
மைடயெனன்றாய்?

நட : இல்ைல! மகா �த்�சா�தான். இல்லா�டட்ால்
கடை்ட�ேல ேபா�ற காலத்�ேல. கன்னியரக்ள் ேமேல
காத�ம், க�யாண நிைனப்�ம் வ�மா?

ெபான் : என்ன என்ைனயா �ழவெனன்�
ெசால்��றாய்?

நட : ஊஹ�ம்! யார ்அப்ப�ச ்ெசான்ன�?
�ழந்ைதயல்லவா! பல்�ட இனிேமல்தான் �ைளக்க
ேவண்�ம்; கல்யாண மாப்�ள்ைள �கைரையப்
பா�ங்கேளன்!

ெபான் : உன் �ணம் உன்ைன�ட�்ப் ேபா�மா?
நட : அ� எப்ப�ப் ேபா�ம்?
ெபான் : அேட நான் நன்ைமக்�த்தான்

ெசால்��ேறன்; அ�.....
நட : எ� நல்ல� எ� ெகடட்ெதன்� எனக்�த்

ெதரி�ம். உன் பணத்ைதக் கண்� பல்ைலக் காட�்பவன்
நானல்ல. நீ ல�ா�ப�யாய் இ�க்கலாம். ஆனால் உன்
�சை்சக்காரக் கா�க்காக என் தங்ைகைய நான்
�ற்��டத் தயாரா�ல்ைல. இந்த உ�ர ்இந்த உடைல
�ட�் நீங்�ம்வைர நீ நிைனப்பெதான்�ம் நடக்கா�.

காமா : அேட! ஏண்டா உனக்� இந்தத் �ரப்்�த்�?
இந்த நிைலைம�ேல நம்மேள ேவேற யா�டா வச�்த்
தாங்கப் ேபாறா? நட : மற்றவன் தன்ைனத் தாங்�வான்
என்� நிைனப்பவன் மனிதனாகேவ இ�க்க ��யா�.

ெபான் : அேட ேவண்டாம், �ணாகக்
ெகட�்ப்ேபாகாேத. உன்ைன�ம் உன் நிைலைமைய�ம்



உணராமல் ேப��றாய். அதனால் நீ அ�கக்
கஷ்டப்ப�வாய்; நான் ெசால்வைதக்ேகள்.

நட : (ெபா�ைமைய இழந்�) நீ ெசால்வைத நான்
ேகடக்த் தயாரா�ல்ைல. நான் ெசால்வைத நீ ேகள்.
ஆல்ைரட ்�வான் பக�ர,் ெகட ்அ�ட.்

ெபான் : என்ன ��ர!் ஏைழக் ��ம்� என்ப�
சரியாய்த்தான் இ�க்�ற�...... உம்! ம�ேல ம�ேல
என்றால் இற� ேபா�மா? இ�க்கட�்ம், அேட யா�டா
அங்ேக?

ேவைல ஆள் : எஜமான்!
ெபான் : டை்ரவைரக் கார ்எ�க்கச ்ெசால்.

(�ளம்��றார)்.
  (ேவைலயாள் ேபா�றான்)

      காமா : என்னண்ணா-அவ�க்காகவா இப்ப�க்
ேகா�த்�க் ெகாள்வ�? அவன் �� ைபயன் தாேன.
அவன் ேபாறான் எனக்காகவாவ� நீங்க சாப்�ட�்ட�்த்
தான் ேபாக�ம்.

ெபான் : இந்தப் �சை்சக்காரப்பயல் �ட�்லா?
(ெப��ச�் �ட�்) இ�க்கட�்ம்
பாரத்்�க்ெகாள்��ேறன். (�ைரவர ்வ��றான்)
என்னப்பா கார ்எ�க்கல்ைலயா?

ட்ைரவர் : எஜமான் ெபடே்ரால் அைடச�்க்�ட�் கார்
ெஸல்ப் எ�க்க மாடே்டங்��. தள்ளி ஸ்டாட்
எ�க்கற�க்� நா� ஆள் ேவ�ம்.  நட : ஆமாமா,
மாமாைவப் பாைட�ேல ைவக்�ற�க்� நா� ஆள்
ேவண்�ய�தான்.
[எல்ேலா�ம் �ரிக்�றாரக்ள்; �வான்பக�ர ்ேகாபமாகப்

ேப��றார.்]
      காமா : அேட! ஏண்டா உனக்� இந்தத் �ரப்்�த்�?

நட : ேபா�மம்மா. ேபா�ம் உன் ஞாேனாபேதசம்
எல்லாம் எனக்�த் ெதரி�ம். அவன் படட்ம், பத� எல்லாம்



உனக்�த்தான் ெபரி�......... அந்த மைட யனின்
தங்ைகதாேன நீ.

காமா : ஆமாம், அந்த மைடயனில்லாேம ேவேற எந்த
�த்�சா�தான் உன் தங்ைகைய வந்� கட�்க்கப்
ேபாறான்� பாரப்்ேபாேம! ேசசே்ச, இனிைம அைர
நா��ட இந்த �ட�்ேல இ�க்க ேயாக்�யைத இல்ேல.

நட : ஆமாம், ஆமாம், ெபரிய �வான்பக�ரின்
தங்ைகயல்லவா நீ? இந்த ஏைழக் ��ைச�ேல இ�க்கக்
�டா�தான். நன்றாக ேமள தாளத்ேதா� இப்ெபா�ேத
ேவண்�மான�ம் ேபாகலாம்.

காமா : இல்ைல. அவன் இல்லாேம நீதான் என்ென
வச�்த் தாங்கப் ேபாேற.

நட : இல்ேல! இ�வைர அவன்தான் உனக்� மாதா
மாதம் ப�யளந்�ெகாண்� வந்தான். �ழட�்.
அேயாக்�யப் பயல் (ேபா�றான்.)

      

காட்�	6.
      இடம்:�வான்பக�ர் மாளிைக

காலம் : மாைல
பாத்�ரங்கள்:

�வான்பக�ர,் �னியாண்�, ராமசா� ேசரை்வ.
      ெபான்: (நடமா�க்ெகாண்ேட ெப��ச�் ���றார)்
என்ன மமைத என்ன ��ர ்நிற்க நிழல் இல்ைல! ��க்கக்
��ல்ேல! என் ெகளரவெமன்ன! அந்தஸ் ெதன்ன!
ெகாஞ்சங்�ட கவனிக்காமல் ேப��டட்ாேன..........
மைடயன். ெகாள்ளிக்கடை்டைய எ�த்�த் தைலையச்
ெசா�ந்�ெகாள்வ�ேபால் அவன் என்ைனப்
பைகத்�க்ெகாண்டான். இ�க்கட�்ம்; ��ய �க்�ரம்
�வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைள யாெரன்பைதத்



ெதரிந்�ெகாள்ளச ்ெசய்ேறன். (ேசாபா�ல் சாய்�றார.்
தரகன் �னியாண்�ப் �சாரி "மகமா�' என்றப�
வ��றான். �ைழந்� ஒ� பக்கம் ஒ�ங்�
வணங்��றான்.)

ெபான் : வாய்யா வா! நா�ம் உன்ைனத்தான் எ�ர்
பாரத்்�க்ெகாண்� இ�ந்ேதன். சரி, ேசரை்வையப்
பாரத்்தாயா? அவன் என்ன ெசான்னான்?

�னி : ெசால்றெதன்னங்க? இந்த �னியாண்�
ேபார காரியம் ��யாேம இ�க்�மா என்ன? எல்லாம்
ஒங்க தயைவ எ�ரப்ாரத்்�த் தாேன ஆக�ம்.

  (ேசரை்வ வ��றான்)
      ேசரை்வ : நமஸ்காரங்க!

ெபான் : வாய்யா வா! உன் ெபயரத்ான் ராமசா�
ேசரை்வயா? ேசரை்வ : ஆமாங்க.

ெபான் : சரி அப்ப� உடக்ா�.
  (ேசரை்வ நிற்�றான்)

      �னி: அட �ம்மா உடக்ாரய்யா! எஜமான்
அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்�ம் �த்�யாசமா
நிைனக்கமாடட்ா�.

  (ேசரை்வ உடக்ா��றான்)
      ெபான்: ஊம்...நீரத்ான் என் ைமத்�னர ்நாராயணசா�
�ள்ைள �ட�்ன் ேபரில் பணம் ெகா�த்��க்��ேரா?

ேசரை்வ : ஆமாங்க.
ெபான்: எவ்வள�?
ேசரை்வ: ஆ�ரத்� ஐ�� �பா�ங்க ஆ� வ�ஷம்

ஆச�்ங்க, ஒன்� வட�் ேபாட�்ப் பத்�ரம் எ��ன�.
இப்பக் �டட்த்தடட் �� �பாய்க்� ேமேல ஆ��ங்க.

ெபான்: நீ ஏன் அந்தப் பணத்ைத இன்�ம் வ�ல்
பண்ணாமல் இ�க்�றாய்?

ேசரை்வ: என்ன பண்ற�ங்க நல்லா வாழ்ந்த
��ம்பம், ெநா�ச�்ப்ேபாச�். அந்தப் �ண்ணியவான்
இ�ந்த காலத்�ேல எனக்� எவ்வளேவா ஒத�



ெசய்��க்கா�ங்க. இப்ேபா ஊடே்ட ஏலத்�க்�க்
ெகாண்டாந்தாத்தான் பணம் வ�ம்ேபால இ�க்�, பாவம்!
அந்த ��ம் ேபா�டட்ா அவ� சம்சாரம் �ள்ேள �ட�்ங்க
எல்லாம் எங்ேக ேபா��ன்�தான் ேயா�க்�ேறன்.

�னி: அட ேபாய்யா ேபா. அெதல்லாம் பாத்தா
இந்தக் காலத்�ேல எப்ப�யய்யா �ைழக்க ���ம்?
இந்தப் பஞ்சகாலத்�ேல இரண்டா�ரம் �வா�ரம்
ேபா�றெதன்றால் சாமானியமா என்ன?

ேசரை்வ : ஆமாங்க! அ�க்� என்னங்க பண்ற�?
�னி : ஐயா ெசால்றப� ேகடட்ா ஒனக்�ப்

பணத்�க்�ப் பண�ம் வ�ம் ஐயா தய�ம் �ைடக்�ம்.
அ�ங்கக் ��ம்பத்�க்� உபகாரம் ெசய்த �ண்ணிய�ம்
�ைடக்�ம்.

ேசரை்வ : ெநஜமாவா? அப்��ன்னா அைதேயங்க
நான் ேவண்டாங்�ேறன்? எப்ப�யாச�்ம் அவங்க�ம்
நல்லா இ�க்க�ம். எனக்�ம் பணம் ெகைடக்க�ம.

�னி : அப்ப�ன்னா நான் ெசால்றப� ெசய்தா அ�
�க்�ரம் ���ம்.

ேசரை்வ : என்ன ெசய்யச ்ெசால்�ங்க?
�னி : நீ உடேன ேகாரட்�்ேல தாவாப் ேபாட�்

எவ்வள� �க்�ரம் அந்த �டை்ட ஏலத்�க்�க் ெகாண்�.
வர ���ேமா அவ்வள� �க்�ரம் ெகாண்டார ேவ�ம்.

ேசரை்வ : ஐேயா பாவம். அவங்க பணத்�க்�
எங்ேகங்க ேபாவாங்க?

ெபான் : அட அந்தக் கவைல உனக்ெகதற்ைகயா?
பணம் ெகா�க்கத்தான் நான் இ�க்�ேறேன.

ேசரை்வ : அப்��ன்னா இப்பேவ ��த்��ங்கேளன்.
நான் ேவ��ன்னா�ம் எதாச�்ங் தள்ளிக் ��க்�ேறன்.
எ�க்�ங்க �ணா வக்��க்�ங் ேகாரட்�்க்�ம்
ெசலவ�க்க�ம்.

�னி : அட அ�ங்க அ�க்�த்தான் ஐயா
இ�க்காங்க..



        ெபான் : ேசரே்வ! அ�ேல �ஷய��க்�.
�னியாண்� ெசால்�றப� ெசய்

ேசரை்வ : ஆகட�்ங்க, எப்ப��ம் உங்க தய�
இ�ந்தா சரி.

ெபான் : அப்ப�யானால் இன்ைறக்ேக வக்�ைலக்
கலந்�. ஆக ேவண்�யைத........

ேசரை்வ : ஆகட�்�ங்க; அப்ப�ேய ெசய்��ேறன்.
எஜமாேன ெசால்�ம்ேபா�...... அப்ேபா நான்
வரட�்ங்களா?

ெபான் : சரி, ெசான்னெதல்லாம்
ஞாபக��க்கட�்ம்.

ேசரை்வ : ஆஹா அதான் சரின்� ெசால்�டே்டேன!
அப்பறம்......

�னி : சரி அப்ேபா......... நா�ம்... உத்�ர�
வாங்�க்�ேறன்.

ெபான்: உனக்�ம் ஞாபகம் இ�க்கட�்ம்.
�னி : ஆகட�்ங்க ஏதாவ� �ல்லைர

இ�க்��ங்களா?
ெபான்: எல்லாம் �ற� ஆகட�்ம்.
�னி: மகமா�!

  (ேபா�றாரக்ள்)
      

      

காட்�	7.
இடம் : ��காலம் : மாைல. 

பாத்�ரங்கள்: ேசரை்வ, �னியாண்�
      ேசரை்வ: ஏங்க, இ� என்னங்க. ஐயா ெசால்ற�.
எனக்�க் ெகாஞ்சங்�டப் �ரிய�ேய. �யாச�்யம்
ேபாடட்ா ெசல� ெதாைக உள்படல்ேல ெகா�க்�ம்ப�யா



வ�ம்...  �னி : அ�ேல �ஷய�ல்லாைமயா ஐயா
அப்ப�ச ்ெசால்றா�. அவ� தங்கச�் ��ம்பங்
கஷ்டப்ப�றேதப் பாக்க அவ�க்� ெராம்ப
வ�த்தமா��க்�. அந்தக் ��ம்பத்�க்� ஏதாவ� ஒத�
ெசய்யலா�ன்னா அவர ்தங்கச�் மகன் இ�க்காேர
அந்தப் �ள்ைளயாண்டான் இவைரக் ெகாஞ்சங்�ட
ம�க்�றேத இல்ைலயாம். அவன் ெகாடட்த்ைத
அடக்க�ம் இன்�தான் இப்ப�ெயல்லாம் ெசய்�றா�.
அேதாேட நா�ம் உன் பணம் அநியாயமாய்ப்
ேபா�டக்�டாேதன்�தான் இந்த ேயாசைனையச்
ெசான்ேனன். எல்லாம் நம்ம ேவைலதான். உனக்ெகன்ன
பணம்தாேன?

ேசரை்வ : அப்ப�யா சங்க�? இந்தப்
ைபய�க்�த்தான் ஏன் இவ்வள�
அ�கப்�ரசங்�த்தனம். அ�ங்கத் தாேயாேட ெபாறந்த
மாமந்தாேன! அவ�க்�ப் �ள்ைளயா �ட�்யா,
அவ�க்�ப் �ன்னாேல இந்த ெசாத்ெதல்லாம்
அவங்க�க்�த்தான் ேச�ம். என்னேமா சமயத்�க்�த்
த�ந்தாப்�ேல, ெகாைழஞ்� ��த்�க்�ட�்ப் ேபாவாேம,
��ம்பப் பா�ங்க!

�னி : ெவ�ங் ��ம்பா? ஏைழக் ��ம்�ல்ேல,
எல்லாம் படட்ாத்தாேன ெதரி�ம். அ� ேபாகட�்ம்,
இப்பேவ வக்�ைலயா �ட�்க்�ப் ேபா� ஆகேவண்�
யைதப் பா�.

ேசரை்வ : இன்னேம ெசால்ல�ங்களா. ேநரா
அங்ேக தான் ேபாேரன். சரி நான் வரட�்ங்களா?......

�னி : ேசரே்வ, �ல்லைர ஏதாவ� இ�ந்தாக்
ெகாஞ்சம்...

ேசரை்வ : அடடா, நான் ெகாண்டார�ங்கேள, காப்�
சாப்��ற�க்காக இ�ப� கா�தான் வச�்�க்ேகன்.
        �னி : ...இ�ப� கா�தான் இ�க்கா...சரி
அைதயாவ� �� (ேசரை்வ தனியாகப் ேபாய் ��சை்ச



அ�ழ்க்�றான்.)
�னி : (தனக்�ள்) ஏன், அைதத்தான் �ட�ம். நா�

�கெரட�்க்� ஆச�்.
ேசரை்வ : (பணத்ைதக் ெகா�த்��ட�்) நான்

வரே்ரங்க.
�னி : (காைசச ்�ண்� இைட�ல்

ெசா��க்ெகாண்ேட). ஆகா! மகமா�...
  (இ�வ�ம் ேபா�றாரக்ள்)

      

      

காட்�	8.
      
 

இடம் : நடராஜன் ��காலம் : காைல 
      (நடராஜ�ம் �லா�ம் இரண்� நாற்கா�களில்
அமரந்்�ள்ளனர.் நடராஜன் பார� பாடல்கைளப்
பா�க்ெகாண்��க்�ன்றான், ேபாஸ்� ��ன்
வ��றான்.)

ேபாஸ்ட் : ேபாஸ்ட!்
நட : என்ன?
ேபாஸ்ட் : உங்க�க்� ஒ� ரி�ஸ்டர ்இ�க்�ற�.
நட : ரிஜஸ்டட்ரா? (�லா உள்ேள ேபா�றாள்.

ைகெய�த்ைதப் ேபாட�் ரி�ஸ்டட்ைர வாங்�ப்
ப�க்�றான், ேபாஸ்டே்மன் ேபா�றான். காமாட�்
வ��றாள்.)

காமா : என்னடாப்பா அ�? நட : ஒன்��ல்ைல.
ராமசா� ேசரை்வ பணத்�க்காக ேகாட�்ஸ்
ெகா�த்��க்�றான். ஒ� வாரத்�ற்�ள் �ராத்
ெதாைகைய�ம் கடட்ா�டட்ால் ேகஸ் ேபாட�்



��வானாம். அவ�க்�ம் பணப் ேபய் ��த்��டட்�
ேபா��க்�ற�,

காமா : அவ�ம் எத்தைன நாைளக்�த்தான்
ெபா�த்��ப்பான்? வ�ச�ம் அஞ்சா�க்� ேமேல ஆச�்.
இந்தான்� ஒ� அைரக்கா� வட�் �டக் கடட்ேல. அவன்
தான் என்ன ெசய்வான்? இத்�னி நாளா எனக்காகத் தான்
ெபா�த்�க்�ட�் இ�ந்தான்...

நட : இப்ேபா ஒங்க அண்ண�க்காக ேநாட�்ஸ்
�ட�்�க்கான்.

காமா : இெதன்னடா நீ இப்ப�ப் ேப�ேர ேசரை்வ
ேநாட�்ஸ் �டட்ான்ன அ�க்� எங்கண்ணன் என்ன
பண்�வா�? அவ�ப் ேபசே்ச ேபசாட�்ப் ேபானத்தான்
ஒனக்� சரிப்பட�்வராேத. இந்த ��ம் ேபா�டட்ா
அப்�றம் ெதரி�ம் சந்��ேல நிற்கேவண்�ய�தான்.

நட : எத்தைனேயா ேகா� ஜனங்கள் சந்��ேல
நிற்�ம்ேபா� நா�ம் நின்� �ட�்ப் ேபா�ேறாம்.
இதற்காக ஒ� ெபண்ைணப் பா�ங் �ணற்�ல் தள்ளி
�ட�்��வதா என்ன?

காட்�	9.
இடம்: �வான்பக�ர் மாளிைககாலம் : மாைல 

        
பாத்�ரங்கள்: �வான்பக�ர,் �னியாண்�,
�சை்சக்காரப் ைபயன்.

[�வான்பக�ர ்ேசாபா�ல் சாய்ந்தப� ��ட�்ப்
��த்�க்ெகாண்��க்�றார.் �னியாண்� வ��றான்.]

�னி : மகமா�......
ெபான் : வாப்பா �னியாண்�. என்ன,

காரியெமல்லாம் எப்ப� ஆ�ற்�?



�னி : �� நாைளக்� ஏலம். இன்ெனேம எல்லாம்
ப�ஞ்��ங்க.

ெபான் : ப��றதாவ�...உம் எனப்பா அந்தப்
பயைலத் ெதாைலப்பதற்� ஏதாவ� ஒ� வ��ல்ைலயா?

�னி : இ�தான்ங்க �ரமாதம். (�ற்�ப்
பாரத்்��ட�் ரக�யமாக) நம்ம சக்கைரத் ேதவைனப்
��சச்ா, நி�ஷத்�ேல ��ச�்�றான்.

ெபான் : (பயத்�டன்) என்ன, ெகாைலயா? ஊஹ�ம்.
அப்�றம் அதனால் நமக்� ஏதாவ� ெதாந்தர�
வந்��டட்ால்...... ேசசே்ச அெதல்லாம் ேவண்டாம்.
அவைனத் தந்�ரமாகக் ெகாஞ்ச நாைளக்� இந்த ஊைர
�ட�்க் �ளப்� �ட�்�டட்ால் நம் காரியத்ைத
��த்�க்ெகாள்ளலாம். எப்ப��ங் க�ற்ைறக்
க�த்�ேல ேபாட�்�டட்ால் அப்�றம் இந்தக் க�ைத
வந்� என்ன ெசய்ய ���ம்?  �னி : நீங்க ெசால்ற�ம்
நல்ல ேயாசைனதான் (சற்� ேயா�த்�) சரி அ�க்�ம்
வ���க்�. (காதண்ைட ஏேதா ெசால்��ட�்) எல்லாம்
�ைழந்� ேவைல ெசய்ய�ம்.

ெபான் : சபாஷ் �னியாண்�.......ஆனால் இ� நடக்க
ேவ�ேம!

�னி : நீங்க பா�ங்கேளன். இந்த �னியாண்�
ேவைலைய அப்�றம் ெதரி�ம்.

ெபான் : சரி, எனக்�க் ெகாஞ்சம் ேவைல��க்�ற�.
நீ �ற�........ �னி சரி...(இ�ப்ேபா� தைலையச்
ெசாரிந்� ெகாண்ேட) �ல்லைர ஏதாவ�......

ெபான் : இந்தா, இந்தப் பத்� �பாைய
ைவத்�க்ெகாள்; ேபா�மா?

�னி : ேபா�ங்க, இன்ைனக்� மட�்ந்தாேன.
(ேபா�றான்)

(�சை்சக்காரப் ைபயன் ஒ�வன் பா�க்ெகாண்�
வ��றான்)



�சை்ச : ஐயா ப� காைத அைடக்�ற�. ஒ�
காலணா இ�ந்தால் ெகா�ங்கேளன். உங்க�க்�ப்
�ண்ணியம்.

ெபான் : �! அேயாக்�ய ராஸ்கல். ேபாடா ெவளிேய.
எ�ைம மா�ரி இ�க்�றாேய. எங்ேகயாவ� ேபாய்
ேவைல ெசய்தால்? ேசாம்ேப� நாேய!

�சை்ச : ேவைல எங்�ம் �ைடக்கேல. ப�க்�ற�;
ஒங்க�க்�ப் �ண்ணியம்,

ெபான் : அடப் �சை்சக்கார நாேய! நான்
ேபாடாங்�ேறன் அவ்வள� ��ரா (ச�க்கால்
அ�க்�றார.் ைபயன் �ேழ ���றான்.)

      

காட்�	10.
இடம் : நடராஜன் ��.காலம் : பகல் 

      பாத்�ரங்கள் : நடராஜன், காமாட�், �னியாண்�.
[நடராஜன் காமாட�் இ�வ�ம் ெவளித்

�ண்ைண�ல் உடக்ாரந்்��க்�றாரக்ள்; �னியாண்�
ேப�க் ேகாண்ேட வ��றான்.]

�னி : என்ன அநியாயம் என்ன அக்ரமம் உம்,
யாைர�ம் ெசால்�றத்�க்�ல்ேல, ஊ� அப்ப�க்
ெகட�்ப் ேபாச�். என்னமா வாழ்ந்த ��ம்பம்! எத்�னி
கப்பல் ஓ�ச�் எல்லாம் ேபாராத காலம். அந்த அய்யா
இ�ந்த காலத்�ேல, இந்த ேசரை்வக்� எவ்வள�
உபகாரம் ெசய்��ப்பா�; எவ்வள� பணங்
��த்��ப்பா�. அைதெயல்லாம் ெநனச�்ப் பாக்காேம,
அந்தப் ப�பா� ���ன்� இப்ப� �டே்ட ஏலத்�க்�க்
ெகாண்டாந்�டட்ாேன; அவன் உ�ப்��வானா?

காமா : அைத ெயல்லாம் ெசால்� இப்ப என்ன
�ரேயாசனம்? ��ஞ்சா அ�னா ேபா� ேபா�ன்� வந்�



�டே்ட ஏலம் ேபாடப் ேபாறான். ஏம்பா �னியாண்�!
இ�க்� ேயாவ� ஏதாவ� ஒ�வ� ெசய்யப்படா�?
�ள்ேளதான் எனக்� அணிப் �ள்ைளயாப்
ெபாறந்��க்�. இ�ேல ெசால்லப் ேபான...�ராப்�
ேவேற; இந்தச ்சமயத்�ேல எங்க அண்ணேனப்
பைகச�்க்காேம இ�ந்தா�ம் (�கத்�ல் �ந்தாைனைய
ைவத்� அ��றாள்.)  நட : அவ�ம் ஒன்�ம் �ம்மா
ெகா�த்��ட மாடட்ான். இந்தப் �ரமாத �ட�்க்காக ஒ�
ெபண்�ைடய வாழ்க்ைகையக் ெக�த்� ��வதா
என்ன? இந்த �� ேபான�ம் சரி! அத்�டன் நீ�ம் ேபாய்
�டட்ா�ம் சரி, அதற்காக நான் கவைலப் படப்
ேபாவ�ல்ைல.

�னி : தம்�! நீங்க என்ன இப்ப�க்
ேகா�ச�்க்��ங்க? என்னேமா அ�ங்க வ�த்ெதரிசச்ல்
ேதாணினைதச ்ெசால்றாங்க, எல்லாம் ேபா� இந்த ��
ஒன்� தாேன!

நட : ஓய்! உன்ைன ஒன்�ம் ேகடக்�ல்ைல. இ�
எங்கள் ��ம்ப �ஷயம், நீ உன் ேவைலையப்
பாரத்்�க்ெகாண்� ேபா.

�னி : பாத்�யா! பாத்�யா ெகாஞ்சங்�டப்
ெபா�ைம�ல்ைலேய! நீ உன் ேமேலேய �த்தத்ேத
வச�்க்�ட�் இப்ப� ெசால்றவங்க �டே்ட எல்லாங்
ேகா�ச�்க்கலாமா?

நட : என்ேமேல என்ைனய்யா �ற்றம்? �ற்றமாம்
�ற்றம்!

�னி : ஆமாம், நீ ஒ� ேவைல ெவட�்ையப்
பாரத்்�க்�ட�் இ�ந்தா இந்தக் கடங்காரப்பய, �டே்ட
வ�வானா?

நட : ேவைல �ைடத்தால் நான் ேவண்டாெமன்றா
ெசால்��ேறன்? அப்ப� நான் ேசாம்ேப�யாக இ�க்க
��ம்ப�ல்ைலேய!



�னி : என்னேமாப்பா சரீன்னா எனக்�த் ெதரிஞ்ச
யா�க்�டே்டயாச�்ம் ெசால்�க்�ட ஏதாவ� ஏற்பா�
ெசய்யலாம். ஆன அந்த ேவைல ெயல்லாமா உனக்�ப்
��க்�ம். நட: அப்ப� ெயல்லாம் ஒன்��ல்ைல. என்
��ம்ப நலத்�க்காக நியாயமான எந்த ேவைல�ம்
ெசய்யத் தயார.்

�னி: எனக்�த் ெதரிஞ்ச ெசட�்யார ்ஒத்தர ்ேநத்�க்
�ட ஏங்�டே்ட அவ� கைடக்� ஒ� கணக்கப் �ள்ைள
ேவ�ம் இன்� ெசான்னா�. அ�த்தவாரம் கப்பல்ேல
தான் ெரங்ேகா�க்�ப் ேபாேறன்� ெசான்னா�. ஒ�
தரம் ேபா�ட�் வந்�டட்ா, அப்�றங் ேகக்க ேவண்டாம்.
ஆனல் �ரந்ெதாைலயா இ�க்�ேமன்�தான் தம்�க்�
ேயாசைனயா இ�க்�ம்.

நட: அெதல்லாம் ஒன்��ல்ைல, அப்ப� இ�ந்தால்
ெகாஞ்சம், தய�ெசய்� அவரிடம் ெசால்� ஏற்பா�
ெசய்�ங்கேளன்.

காமா: நாைளக்� நடக்கேவண்�ய காரியத்�க்�
ஒன்ேன�ங் கா�ேம. அெத �ட�்ட�் என்ெனன்னேமா
ேமேலக்� நடக்�றெதப் பத்�ப் ேப��ங்கேள.

�னி: அெதன்னங்க �ரமாதம். ெசட�்யா� நல்ல
ம�ஷன், அ�ேல�ம், நான் ெசான்னத் தடட்மாடட்ா�
ெமாதல்ேல 100, 200 �ன் பணமா வாங்� இப்பக் கட�்
�ட�்ப் பாக்�ைய மாசா மாசம் ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாகக் கடே்றன்� ெசான்ன ேசரை்வ
ேகக்காேமயா ேபா��வான்? அப்ப� நான் ெசால்��ம்
அவன் ேகக்கேலன்னா அவன் இந்த ஊ�ேல�ந்�
ெபாேளச�்�வானா, என்ன?

காமா: என்னேமாப்பா, நீயாவ� எங்க �ஷயத்�ேல
இவ்வள� �ரம் எரக்கங்காட�் ஒத்தாைச
ெசய்யேறங்��ேய, நீ�ம் உன் �ள்ெள�ட�்�ம் ெஜன்ம
ெஜன்மத்�க்�ம் நல்லா இ�க்க�ம்.



       நட : நீங்க இந்தச ்சமயத்�ேலேய இந்த உத�ையச்
ெசய்தால் இைத நான் எப்ெபா��ம் மறக்க ��யா�.

�னி : அடேட இ� என்னங்கப் �ரமாதம். சரி, நான்
ேபாய் ெசட�்யாைரப் பாரத்்�க் காரியத்ைத
��ச�்க்�ட�் �ளக்� ைவக்�றத்�க்�ள்ேள
வந்��ேறன். ஆன நா�ம் �ள்ெளக் �ட�்க்காரன்.
நமக்� எங்ேக�ம் ��க்�ற மா�ரி �பாய்க்� கால்
�வா க�சன் உண்�. அெதல்லாம் உங்க�க்�த்
ெதரியாததா என்ன...அப்ப...நான் வரட�்ங்களா?

நட : ஆகா! அெதல்லாம் உங்கள் மனம்ேபால்
ெசய்ேவாம். நீங்கள் மட�்ம் எப்ப�யாவ� காரியத்ைத......

�னி : அடாடா இந்த �னியாண்�க்�ச ்ெசால்லவா
ேவ�ம். நான் வரே்ர�ங்க, ம்............ ஏதாவ� �ல்லைர...

நட : எல்லாம் காரியம் ��யட�்ம்; �ற�......
�னி : மகமா�...... (ேபா�றான்)

      

காட்�	11.
இடம் : ேரா�

பாத்�ரங்கள்: ஜம்�, �னியாண்�
      [ஜம்��ம் �னியாண்��ம் ேப�க்ெகாண்�
வ��றாரக்ள்]

�னி : அந்தக் கவைலேய உங்க�க்� ேவண்டாம்.
ஜம்� : அப்ேபா நாைளக்�ப் �ரயாணம் நிசச்யம்

தான்?
�னி : அ�தான் ��ஞ்� ேபான �ஷயமாசே்ச!
ஜம்� : எப்ப� என் ேயாசைன?

        �னி: ேயாசைன என்னேமா ஒங்க ேயாசைனதான்;
ஆனா அைத உ�ப்ப�யா ��ச�்வச�்� நான்; பா�ங்க!

ஜம்� : ஆமாமா! அ� மறந்��ேவனா என்ன?



�னி : அதாேன ேகடே்டன், அப்�றம் இந்த சாக்ேக
வச�்க்�டே்ட ைகெய �ரிச�்டட்ா......

ஜம்� : என்ைனயா! ெபரிய சந்ேதகப் �ராணியா
இ�க்��ேய. ெபண் க�த்�ேல தா� ஏ�ய உடேன
�பாய் ஐ�� ைகேமேல வந்��ம்.

�னி : �ஷயம் ெபரி� ஏதாவ� ெகாஞ்சம்
அடவ்ான்ஸ�.

ஜம்� : நீ தான் அப்பப்ேபா வாய்க்கரி�
வாங்�க்�டே்ட இ�க்�ேயய்யா. சரி டயமாச�்
நாைளக்�ப் பா�ம்.

�னி : ஏதாவ� �ல்லைர இ�ந்தா......
ஜம்� : �ல்லைரயா? இந்தா�ம்.

  (�ல்லைர ெகா�க்�றான்)
      �னி: (வாங்�க்ெகாண்�) மகமா�....

  (ேபா�றாரக்ள்)
      

      

காட்�	12
இடம்: நடராஜன் ��காலம்: காைல 

      பாத்�ரங்கள் : காமாட�், நடராசன், �லா.
[நடராசன் ெரங்ேகான் �றப்படத் தயார்

ெசய்�ெகாண்��க்�றான், �லா தமய�க்� ேவண்�ய
சாமான்கைள�ம் �ணி மணிகைள�ம் ெபட�்�ல்
எ�த்� ைவத்�க்ெகாண்��க்�றாள். காமாட�்
�ந்தாைன�ல் கண்ைணத் �ைடத்�க் ெகாள்��றாள்.]

காமா : என்னேமாப்பா நீ ெபாறந்த ேநரம் இப்ப�
ெயல்லாம் ஆக�ன்� இ�ந்��க்�. (அ��றாள்)
        நட : இெதல்லாம் மனித வாழ்க்ைக�ேல சகஜம்
தாேன? ஏம்மா �றப்ப�ம்ேபா� இப்ப� அ��றாய்? �லா



மணி ஏ�க்�ேமல் ஆ��டட்�. எட�் மணிக்� டை்ர�ன்
டயமாச�் �க்�ரம் ஆகட�்ம்.

�லா : ஏன் அண்ணா ெரங்ேகா�க்�க் கணக்�
ேவைலக்�ப்ேபானால் �ன்� வ�ஷத்�க்�க் �ைறந்�
வர ��யா� என்� ெசால்��றாரக்ேள......

நட : யார ்அப்ப�ச ்ெசான்ன�? உன்ைன �ட�்
�ட�் நான் அங்ேக நீண்ட நாள் தங்�ேவனா?
கண்�ப்பாய் ஒ� வ�ஷத்�ற்�ள் ��ம்���ேவன். நீ
ஒன்�க்�ம் கவைலப்படாேத �லா.

�லா : நான் எப்ப� அண்ணா உங்கைள �ட�்ப்
�ரிந்� ஒ� வ�ஷம்வைர தனியாய் இ�க்க���ம்?
நா�ம் எவ்வளேவா மனைதச ்சமாதான்ம் ெசய்�தான்
பாரக்்�ேறன்; ��ய�ல்ைலேய? (ஆத்�ரத்ேதா�
ெப��ச�் �ட�் அ��றாள்)

நட : இெதன்ன �லா நீ�ம் அம்மாைவப்ேபால் அழ
ஆரம்�த்��டட்ாய்? நீ �ன்னப்�ள்ைளயா என்ன? அட
ைபத்�யேம! ப�த்த ெபண்ணாசே்ச உனக்�க் �டவா
நான் ைதரியம் ெசால்லேவண்�ம் நீயல்லவா
அம்மா�க்�த் ைதரியம் ெசால்� எல்லாவற்ைற�ங்
கவனித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். என்ன �ரமாதம்! ஒ�
வ�ஷந்தாேன! எனக்�க்�ட உன்ேன �ட�்ப் ேபாக
வ�த்தமாய்த்தான் இ�க்�ற�. �ணாகக் கவைலப்பட�்
என்ன �ரேயாசனம்?

காமா : என்ைனப் பத்� ஒன்��ல்ேல, �லா�க்�
ஒ� க�யாணத்ேத பண்ணிப்�ட�்ப்ேபானா..... நட:
ஆரம்�த்��டட்ாயா அம்மா ம�ப��ம். உன்
�ழந்ைதக்� வய� இன்�ம் 14 �டப் �ரத்்�யாக
�ல்ைல. அதற்�ள் என்ன கல்யாணம்
ேவண்�ய��க்�ற�? ேமல் நா�களிெலல்லாம்
ெபண்க�க்� எத்தைன வய�க்�ேமல் க�யாணம்
ெசய்வாரக்ள் என்� ெதரி�மா?



காமா : ஏண்டாப்பா அ�ங்க�க்�ம் நமக்�ம்
ஈ�காடட் ���மா? அ�ங்க ெநைனசச்ா கல்யாணம்
பண்ணிக் ��வாங்க, ெநைனசச்ா ரத்�
பண்ணிக்��வாங்க; ஒ�த்�ேய பல ��ஷைனக்�ட
கட�்க்��வா என்ெறல்லாம் ேகவலமா நீேய
அவங்கெளப்பத்� எத்�னி தரஞ் ெசால்���க்ேக நம்ம
நாட�்க்� அெதல்லாம் ஒத்�வ�மா? ஒ� வய�ப்
ெபாண்ெண வச�்க்�ட�் நான் ஒண்�யா எப்ப�த்தான்
காலந்தள்ளப் ேபாேறேனா? ஒைலவாைய ��னா�ம்
ஊ�வாெய �ட ��யா�ன்� ெசால்�வாங்கேள......

நட : ேபா�ம் ேபா�ம்; அடாடா எப்ெபா��ம்
உன்�டன் இ�தான் ெதால்ைல. எல்லாம் நான் வந்த�ம்
��த்��டலாம் என்� ெசான்னால் நீ ெவள்ைளக்கார
ெபண்கைள �மரச்னம் பண்ண ஆரம்�த்��டட்ாேய!
ஏன் அவரக்�ம் நம் நாட�்ப் ெபண்கைளப்ேபால் 10
வய�க்�ள்ேளேய கல்யாணம் ெசய்�ெகாண்�, 13-
��ந்� 20 வய�க்�ள்ேள ஏெழட�்ப் �ள்ைளக்�த்
தாயா�த் ெதாண்� �ழ�ையப்ேபால் தள்ளாட
ேவண்�ெமன்�றாயா என்ன? ......ேபாம்மா! �லா
கல்யாணத்�க்� இப்ெபா�� ஒன்�ம் அவசரம் இல்ைல.
எல்லாம் நான் வந்த �ற� நல்ல இடமாகப் பாரத்்�ச்
ெசய்�ெகாள்ளலாம். நீ அைத நான் இங்�
இ�க்�ம்ெபா�� ேப�வ� ேபால் ��க்�
ெவ�க்ெகன்� ஒன்�ம் ெசால்லாமல் ஜாக்�ரைதயாய்ப்
பாரத்்�க்ெகாள்; என்ன? நான் ெசான்னெதல்லாம்
ஞாபகம் இ�க்�றதா? �லா! நீ�ம் அம்மாைள
ஜாக்�ரைதயாய்ப் பாரத்்�க்ெகாள், அ�க்க� தபால்
எ��......

ஜட்காவாலா : அேர! என்னாங்ேகா சா�!
ஒங்க�க்காவ எவ்வள� நா� சா� காத்�க்�ட�்
இ�க்�ற�? அங்ேக எங்க நின்னா�ம் ேகாரட�்க்�ம்
ேடச�க்�மா �� நா� நைட அ�ச�்�ப்ேபேன சா�.



நட : சாய� இேதா ஆய்�டட்�; ேபாகலாம்.
ெகாஞ்சம் ெபா�, இேதா இந்தப் ெபட�் ப�க்ைககைள
வண்��ல் எ�த்�ைவ. (எ�த்�ைவக்�றான்) சரி
டய�ம் அ�கமா��டட்�. ஏம்மா! நான் வரட�்மா?
�லா! ேபாய்�ட�் வரட�்மா? நான் ெசான்ன� ஞாபகம்
இ�க்கட�்ம். கவைலப்படேவண்டாம். நான் ேபான�டன்
தபால் எ���ேறன். ேபாய் வ��ேறன்" (காமாட�்ைய
வணங்��றான். �லா நடராஜைன வணங்��றாள்.)

  (நடராஜன் ேபா�றான்)
      

      

காட்�	13.
இடம்: �வான்பக�ர் மாளிைககாலம்: காைல 

      
 

பாத்�ரங்கள்:
�வான்பக�ர,் �னியாண்�, காமாட�்.
      [�னியாண்��ம் �வான்பக��ம் ேப�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள்.]

�னி : என்ன ெவறப்�ங்க அந்தப் ைபய�க்�! ஒங்க
ேபைரச ்ெசான்னா நல்லபாம்� மா�ரி�ல்ேல ���. 
ெபான் : ��வான் ��வான்; �றமாடட்ானா? சரி. பாக்�க்
காரியெமல்லாம் எப்ப�? என்ன ஏற்பா�
ெசய்��க்�றாய்?

�னி : அ� தா�ங்க! அந்தப் ைபயேன சம்ம�க்க
வச�், ெசட�்ைய�ம் சரிப்ப�த்�, ஒ�வ�யா ஊ�க்�
அ�ப்�ேனன?

ெபான் : ஆமாம், அப்�றம்



�னி: அப்�றம் என்னங்க �னியாண்� �ம்மாவா
இ�ந்��வான்� நிைனக்��ங்க! ைபயன் ஊ�க்�ப்
ேபான�ேல இ�ந்� இந்த ஒ� வாரமா ஒ�ஞ்ச
ேநரெமல்லாம் எனக்� அங்ேகதான் ேவைல அப்ப�
இப்��ன்� உங்க ெப�ைமெயல்லாம் அள்ளி�ட�்
அைதச ்ெசய்வா� இைதச ்ெசய்வா�ன்� ெசால்�
ெபரியம்மா ஒ� மா�ரி நம்ம வ�க்� வந்�டட்ாங்க.
இப்பக்�ட இங்ேக வந்ததாகச ்ெசான்னாங்க.

ெபான் : என்ன! உண்ைமயாகவா? காமாட�்ேய
இங்ேக வ�வதாகச ்ெசால்�ற்�? எப்ெபா�� எத்தைன
மணிக்�.........

�னி : அ�க்�ள்ேள எஜமான் இப்ப�
அவசரப்பட�்ங்கேள! அெதல்லாம் நான் பாரத்்�க்�ேறன்.
எல்லாந் தானா நடக்�ம்; நீங்கபாட�்க்� இ�ங்க.

ெபான் : சபாஷ் �னியாண்�! நீ இவ்வள� �ரம்
ெசய்வாெயன்� நான் எ�ரப்ாரக்்கேவ இல்ைல. சரி
காமாட�் வரட�்ம். அெதல்லா ��க்கட�்ம்.
�னியாண்�! நீ என்ைனப் பற்�ப் ேப�ம் ேபாெதல்லாம்
�லா அங்ேக இ�ப்பாளா? சந்ேதாஷப்ப�வாளா. நீ
பாரத்்தவைர�ல் என்ேமல் அவ�க்�ப்... �னி : ���
தா�ங்கேள இன்னேம நீங்கள்தான் எல்லாம்
சரிப்ப�த்�க் ெகாண்டார�ம்.....அேதா அந்த
அம்மா�ட வந்�டட்ாங்கேள!

  (காமாட�் வ��றாள்.)
      ெபான்: வாவா! காமாட�் வாம்மா! இப்ப� உடக்ார.்
அடாடா! இவ்வள� �ரம் நடந்தா வந்ேத? நீ
வ�வாெயன்� இப்ெபா��தான் �னியாண்�
ெசான்னான், என் காைரேய அ�ப்� ைவக்கலாம் என்�
நிைனத்ேதன்; அதற்�ள்......

காமா : பரவால்ேலண்ணா. இந்தப் பாழாப்ேபான
கடை்டக்� கா� ேவைறயா ேவ�ம் கா�!



ெபான் : ஏன் காமாட�்! நீ என்ன அப்ப�ச்
ெசால்��றாய்? என் �ச�் உள்ளவைர உனக்ெகன்ன
�ைற? உன் �ணம் எனக்�த் ெதரி�ம். உன் மகன் மட�்ம்
ஒ�ங்காய் இ�ந்��ந்தால் உங்கைள இப்ப�க் கஷ்டப்
பட �ட�்�ப்ேபனா?

காமா : ஆமாம். யார ்இ�ந்� என்ன? என்னேமா பா�
பரேத�யா ��ந்தா�ம் �னியாண்� சமயத்�ேல வந்�
உத�னான். அவனாவ� இந்தச ்சமயத்�ேல உதவாமல்
இ�ந்��ந்தால் ����க்�ற �சை்ச�ம் இழந்��ட�்
என் �ள்ைள�ட�்கேளாட நான் சந்��ேல
நிற்கேவண்�ய�தான்.

  (�ணிைய �கத்�ல் ைவத்� அ��றாள்.)
      ெபான் : ஓேகா! நீ அப்ப�யா நிைனத்�க்
ெகாண்��க்�றாய்! இந்தத் �வான்பக�ர்
ெபான்னம்பலம்�ள்ைள மன� ைவக்காமல்
இ�ந்��ந்தால், �னியாண்��ம் உத���ப்பான்!
ேசரை்வ�ம் �ம்மா �ட�்�ப்பான்! ெசட�்�ம் இந்தக்
கா�க் க�ைதையக் �ட�்க் ெகாண்� ேபா��ப்பான்!
என்னேமா அந்தப் பா�ப் பய�க்காகப் பாரத்்தால்
அநியாயமாக நம் தங்ைக ��ம்பம்
ெகட�்ப்ேபா�ெமன்� நிைனத்�த்தான்
மைறவா��ந்� இவ்வள� ஏற்பா�ம் ெசய்ேதன்.
உங்க�க்� ஏ� அந்த நன்�?

காமா : உண்ைமயாகவா? இப்ப�ன்�
இ�வைரக்�ம் எனக்�த் ெதரியாேத! ஏனப்பா
�னியாண்�! நீ �ட இ�வைரக்�ம் இப்ப�ன்� ஒ�
வாரத்்ைத, ெசால்லைலேய.

�னி : எஜமான்தான் இந்தக் காரியேம ஒ�வ�க்�ம்
ெதரியக்�டா�ன்� ெசான்னங்க! அதனாேலதான்
நா�ம் ெசால்லேல.

காமா : அப்ப�ேயதான் இ�க்கட�்ேம; �டப்
ெபாறந்தவ�க்� நீங்க ெசய்யாேம ேவேற யா�தான்



உத� ெசய்யப் ேபாறா?
ெபான் : ஆமாம். ெசய்� ெசய்� என்ன பலன்?

�ற்ற�ம் ஏச�்ம் அவம�ப்�ம்தான். என் ��ம்ப�ம்
நன்�றா�க்கேவண்�ெம என்ற எண்ணம் இ�ந்�, நாம்
�றந்த ��ம்பம் இந்தத் தைல�ைறேயா� �ண்டற்�ப்
ேபாய்��ேம என்ற கவைல�ம் இ�ந்தால் இத்தைன
நாள் க�த்� வ�ய வந்த என்ைன அவன் அப்ப�
அவம�த்� அ�ப்�யைதப் பாரத்்�க் ெகாண்�
இ�ந்��ப்பாயா? எனக்ெகன்ன உலகத்�ேலேய ேவ�
ெபண் �ைடக்காெதன்றா உன் ெபண்ைணக் ேகடக்
வந்ேதன்?

காமா : என்னண்ணா இப்ப�ச ்ெசால்�ங்க? நானா
ேவண்டா�ன்� ெசான்ேனன். ஒங்க�க்ேக என்
ெபண்ைணக் கட�் ைவக்க�ம். அ�க்காவ� ஒ�
�ழந்ைத �ட�் �றந்� நம்ம ெபாறந்த எடத்�ப் ேப�
ெசால்ல�ன்�தான் எனக்� மடட்த்த ஆைச.
அ�க்�த்தான் அந்தப் பயல் �ட�்க் கடை்டயா
இ�ந்தாேன! நான் என்ன ெசய்ேவன்?

ெபான் : ஆமாம், உலகத்�ல் எல்லாவற்�ற்�ம்
ஏதாவ� ஒ� சாக்�ச ்ெசால்ல வ� உண்�
�ட�்க்கடை்டயாக இ�ந்த அவன்தான் இங்ேக
இல்ைலேய! இப்ெபா��தான் ஆகட�்ெமன்�
ெசான்னாெலன்ன?

காமா : என்னப்பத்� என்னண்ணா ேயாசைன?
அவன் இல்லாத ேபா�......

ெபான் : பாரத்்தாயா �த�ல் அவன்
�ட�்க்கடை்டயாய் இ�ந்தான் என்றாய். இப்ேபா� அந்த
�ட�்க் கடை்ட இல்ைலேய ெயன்� வ�த்தப் ப��றாய்
உம். ேபஷ் காமாட�் ெராம்ப நன்றா��க்�ற� உன்
ேபச�், நான் எப்ப�ப் ேபானால் உனக்ெகன்ன?

காமா : சரி, சரி! அெதல்லாம் ஒன்�ம் ேவண்டாம்.
நான் இன்ைனக்� அவைளேய ேநரில் ேகட�்ேறன். அவள்



சரீன்� ெசால்�டட்ா......
ெபான் : இேதா பார ்காமாட�்! நீ என்ன �த்தக்

கரன்ாடகமாக இ�க்�றாேய? தனக்� இன்ன
மாப்�ள்ைள தான் ேவண்�ெமன்� கல்யாணப் ெபண்
ெவடக்த்ைத �ட�் ெவளிேய ெசால்�வாளா
எங்ேகயாவ�? இல்ைல எவனாவ� ஒ�
கா�ப்பயைலேயா அல்ல� அன்னக்காவ�ையேயாதான்
கட�்க் ெகாள்ேவன் என்� ெசான்னால் அவள்
இஷ்டத்�ற்� �ட ���மா? நாம் பாரத்்�க் க�த்ைத
நீட�் என்� ெசான்னால் நீடட்ேவண்�ய ெபண்ணிடம்,
ேயாசைன ேகடக்ப் ேபா�ேறன் என்�றாேய! அேட
யாரடா அங்ேக! (ஒ�வன் ஓ� வந்� நிற்�றான்) காப்�
ெகாண்�வா (உள்ேள ேபா�றான்) �னியாண்�!
ெவற்�ைலத் தடை்டக் ெகாண்�வரசெ்சால்.
(அைனவ�ம் சாப்���றாரக்ள்) சரி இேதா பார ்கா�!"
இனிேமல் நாைளக் கடத்தக்�டா�. �ட�்ல் ெபண்
�ள்ைள என்� ஒ�த்� இல்ைல ெயன்றால் எவ்வள�
கஷ்டம் என்ப� உனக்�த் ெதரியாதா என்ன? நான்
ஒ�வன் எவ்வள� காரியங்கைளத்தான் கவனிக்க
���ம்? (ேவைலக்காரைனப் பாரத்்�) அேட �டட்ாள்
ெவற்�ைலத் தடை்ட எ�த்�க் ெகாண்�வந்� ைவயடா!
(ெவற்�ைலத் தடை்ட ைவக்�றான்) ஊம், கா�!
ெவற்�ைல ேபாட�்க்ெகாள்.

(தடை்டக் காமாட�்�டம் எ�த்�க் ெகா�க்�றார)்
இந்த மாதம் 22-ந் ேத� ஒ� நல்ல ��ரத்்தம்
இ�க்�றாதாம். அந்த ��ரத்்தத்�ேலேய �ட ைவத்�
�டலாம். என்ன �னியாண்�?

�னி : ஆமாமா, �க்�ரமா ���ற�தான் ேதவைல.
எத்தைன ஆள் மாகாணங்கள் இ�ந்தா�ம் �ட�்க்�ன்�
ஒ� �ேத� இல்ேலன்னா அ� என்னக் ��த்தனங்க?

காமா : 22-ந் ேத�ன்னா, ஒ� வாரங்�ட இல்ைலேய!
அவ்வள� அவசரமா ெசய்யாட�் என்னண்ணா?



ெகாஞ்ச...
ெபான் : ப்�...ஒ� வாரத்�ேல எட�்க் கல்யாணம்

ெசய்யலாம். இப்ப எந்த சாமான் இல்ைலேய என்�
கவைலப் படப்ேபா�ேறாம்? இேதா பார ்(�ேராைவத்
�றந்� ஒ� ெபட�்ைய ெய�த்� நைககைள
அள்ளிப்ேபாட�்) இந்தா இைவகைள ெயல்லாம்
ெகாண்�ேபாய் �லா�க்�ப் ேபா�. இனிேமல் அவள்
�வான் பக�ர ்மைன� (ஒ� கத்ைத ேநாடை்ட எ�த்�
��) இேதா இந்தப் பணத்ைத ைவத்�க்ெகாள். அவ�க்�
ேவண்�ய �ணிமணி எல்லாம் வாங்�க்ெகாண்�. நீ�ம்
வாங்�க் ெகாள். அவள் என்ன ேகடட்ா�ம் வாங்�க்
ெகா�; ேபாதா�டட்ால் ெசால்� அ�ப்�. ேவண்�ய
பணம் அ�ப்��ேறன். இேதா பார!் இந்தச ்சங்�� 30
ப�ன். இப்ெபா�� கைட�யாய் �ன்றாந்தாரமாக
வாழவந்தாேள மங்களம், அவ�க்காகச ்ெசய்த�. இைத
நீ ேபாட�்க்ெகாள். இன்�ம் ேவண்�யைத
சங்ேகாஜ�ன்�க் ேகள்.

காமா : எனக்ெகன்னத்�க்கண்ணா இெதல்லாம்.
ெபான் : அடேட ப�த்�யம், �ம்மா ேபாட�்க்ெகாள்;

நீ ஒ� �வான் பக��ைடய மா�யாரல்லவா? �ம்மா
ேபாட�்க்ெகாள்.

காமா : ஏண்ணா? இெதல்லாம் இ�க்கட�்ம். அந்த
��...

ெபான் : எனக்ெகன்ன அவ்வள� �ரம்
ெதரியாெதன்றா நிைனத்��டட்ாய்... (ஒ� பத்�ரத்ைதக்
காட�்) இேதா பார ்ேசரை்வக்�ப் �ராத்ெதாைக�ம்
ெச�த்�க் கணக்ைகத் �ரத்்�ப் பத்�ரத்ைத�ம் ��ப்�
வாங்� ைவத்��க்�ேறன். இ� மட�்மா? �ழக் ��ச�்
�ராமப் படட்ாைவ அப்ப�ேய �லா ேப�க்ேக மாற்��ட
ஏற்பாெடல்லாம் ெசய்��க்�ேறன்.

காமா : உம்...இைத ெயல்லாம் ெகாஞ்சம்�ட
ேயா�க்காம அந்தப் ைபயன் ஒங்கேள எவ்வள� �ரம்



ேப�ப்�டட்ான்.
ெபான் : அவன் ேபா�றான் மைடயன், �ன்னப்

ைபயன் தாேன? என்னேமா ெதரியாமல் ேப��டட்ான்.
அதற்காக நான் உங்கேள ெவ�த்��ட ���மா என்ன?
(ேவைலயாள் வ��றான்)

ேவைல ஆள் : சாப்பா� தயாரா��டட்�. ெபான் :
சரி, இைல ேபா�. இேதா வ��ேறாம். (ேவைல யாள்
ேபா�றான்) சரி காமாட�் எ�ந்��, �த�ல்
சாப்பாடை்ட ��த்�க்ெகாண்� மற்றவற்ைறப்
ேப�க்ெகாள்ளலாம்.

காமா : இல்ைல யண்ணா! �லா, �ட�்ல் தனியா
இ�க்கா, நான் உடேன ��ம்� வந்���வதாகச்
ெசால்� �ட�் வந்ேதன். நீங்க சாப்��ங்க, நான்
�ட�்க்�ப் ேபா�ட�் நாைளக்�க் காைல�ல் வரே்ரன்.

ெபான் : நன்�றா�க்�ற�, உன்னிடம் இன்�ம் ேபச
ேவண்�ய� நிைறய இ�க்�ற�. சாயங்காலம் கார்
அ�ப்��ேறன்; அ�ல் ேபாகலாம். �லா �ன்னக்
�ழந்ைதயா என்ன? எ�ந்��. (இ�வ�ம் சாப்�டப்
ேபா�றாரக்ள்.)

      

		காட்�	14.
      இடம் : �ந்ேதாடட்ம். காலம் : மாைல

பாத்�ரங்கள் : �லா, பால�ந்தரம்.
[�லா�ம், பால�ந்தர�ம் �ணற்றங்கைர�ல்

உடக்ாரந்்� ேப�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள்.]
பா� : �லா இப்ப�ேய வ�த்தப்பட�்க்

ெகாண்��ந்தால் உடம்� என்ன ஆ�ம்? உன் அண்ணன்
மட�்ம் தான் அ�சயமாக ெரங்ேகா�க்�ப்
ேபா��க்�றார?் எத்தைனேயா ல�க்கணக்கான



ஜனங்கள் தாய் நாடை்டத் �றந்� வ�ற்�ப்
�ைழப்�க்காக ெவளி நா�க�க்�ச ்ெசன்� எவ்வள�
கஷ்டப்ப��றாரக்ள் ெதரி�மா? �லா : இ�க்கலாம்.
இ�ந்தா�ம் �றந்த� �தல் இைண �ரியா� வளரந்்�,
இைட�ல் �ரிய ேநரந்்தால் எப்ப� வ�ந்தாமல் இ�க்க
���ம்? ேம�ம் இவ்வள� நாளாய் எங்கைளத்
��ம்�க்�டப் பாராமல் இ�ந்த என் மாமா�க்�
இப்ேபா� ��ெரன்� எங்கள் ��ம்பத்�ன் �� இரக்கம்
�றந்��க்�ற�. அம்மா�ம் அ�க்க� அங்ேக ேபாக
ஆரம்�த்��க்�றாரக்ள்.

பா� : அதனாெலன்ன? அண்ணன் தங்ைக
ெயன்��ந்தால் ஒ�காலம் இல்லா�டட்ா�ம்
ஒ�காலத்�ல் ேசராமல் இ�க்க ���மா? உன்
அண்ணன்தான் ெபரிய ேராஷக்காரர.் ஏன்! இந்தச்
சமயத்�லாவ� ஒத்�ப்ேபாய் �ஷயத்ைத எ�த்�ச்
ெசால்�க் ேகட�்�ந்தால் உன் மாமன், ஏதாவ� உத�
ெசய்��க்க மாடட்ாரா?

�லா : ஆமாம். அவர ்உத�ைய எ�ரப்ாரத்்தால்
நான் சாகேவண்�ய�தான்.

பா� : ஏன்?
�லா : அவ�க்� என்ைன நாலாந்தாரமாகக்

கல்யாணம் ெசய்� ெகா�ப்பதாய் இ�ந்தால், அவர ்எந்த
உத��ம் ெசய்யத் தயாராம்.

பா� : என்ன! உன்ைனயா? உண்ைமயாகவா? இனி
ேமலா அவர ்க�யாணம் ெசய்�ெகாள்ள ��ம்��றார?்
ேபஷ்! அவ�க்� ஏதாவ� ெகாஞ்சம் �ைளக் ேகாளா�
எ��ம்...... இ�க்�மா?

�லா : பத்� நாைளக்� �ன் ஒ� நாள் எ�ரப்ாராத
�ைற�ல் காைரப் ேபாட�்க்ெகாண்� ஏக ஆடம்பரமாய்
எங்கள் �ட�்க்� வந்தார.்  பா� : என்ன! �வான்
பக�ரா! உங்கள் �ட�்க்கா! �ற�?



�லா : அண்ணைனக் கண்ட�ம் அம்மா�க்�
ஆனந்தம் தாங்க ��ய�ல்ைல. அைதச ்ெசய்�ேறன்
இைதச ்ெசய்�ேறெனன்� என்ெனன்னேமா ��ைக
ேபாட�்க் கைட��ல் �ற்� வைளத்� சம்பந்தப்
ேபச�்க்� வந்��டட்ார.் இைதக் ேகடட்�ம் நான்
ந�ங்�ேய ேபாய்�டே்டன்.

பா� : அப்�றம் ��� என்ன ஆ�ற்�? �லா
அைதத்தாேன ெசால்��ேறன்; அதற்�ள்
ெபா�க்க�ல்ைலயா?

பா� : �ணாகக் கைதைய வளரக்்கேவண்டாம்;
��� என்ன?

�லா : ��� என்ன, இந்தப் ேபச�்
நடந்�ெகாண்��க்�ம்ேபா� அண்ணா வந்தார.்..

  (�ரிக்�றாள்)
      பா� : என்னதான் நடந்த� ெசால்ேலன்; நா�ம்
ேசரந்்� �ரிக்�ேறன்.

�லா : ெகாஞ்ச ேநரம் அண்ணா சம்ம�ப்பவரே்பால்
�ைளயாடட்ாகப் ேப�க்ெகாண்ேட ேபானார.் நான்�ட
ஏமாந்��டே்டன். அப்�றம் ��ெரன்� ஆல்ைரட்
�வான்பக�ர!் �ளம்பலாம் என்�......... அப்பா...
அப்ெபா�� அண்ணா�க்� வந்த ேகாபத்ைதப் பாரக்்க
ேவண்�ேம! என்ன நடந்� ��ேமா என்� எனக்�ப்
பயமாகேவ இ�ந்த�.

பா� : அப்�றம்;
�லா : கைட��ல் மாமாவந்� நான் �வான்பக�ர்

என்ப� உண்ைமயானால் உன்ைன என்ன ெசய் �ேறன்
பார ்என்� சபதம் ெசய்��ட�் (�ரித்�க் ெகாண்ேட)
�ைரவர ்காைரெய� என்றார.்........... அந்த �ைரவர ்வந்�,
எஜமான்! நா� ஆள் ேவ�ம் ெகாைறச�் தள்ள�ம்,
என்றான்.

  (�ரிக்�றாள்)



      பா� : (�ரித்�) ஆகா, அந்த ரசமான காட�்ைய நான்
பாரக்்காமல் ேபாய்�டே்டேன! �வான் பக�ர்
உங்க�க்�த் �ங்� ெசய்வாெரன்ேற நிைனக்�ேறன்.

�லா : ேசரை்வ, �ரா� ேபா�வதாக ேநாட�்ஸ்
அ�ப்�யதற்�க் �ட �வான்பக�ரத்ான்
காரணமா��க்க ேவண்�ெமன்� அண்ணா�க்�
சந்ேதகம்.

பா� : அப்ப�யானால், எல்லாேம �வான் பக�ரின்
�ண்�த�ல்தான் நடந்��க்�ம் ேபால் ெதரி�ற�.
எல்லாம் ெதரிந்��ந்�ம் இந்தச ்சமயத்�ல் ஏன் உன்
அண்ணா ெரங்ேகான் ேபாகச ்சம்ம�த்தார.்

�லா : ேவெறன்ன ெசய்வ�? இந்தச ்சமயத்�ல்
அைத�ம் �ட�்�டட்ால் ����க்�ம் ��ம் ேபாய்
��ம் ேம�ம்......... அம்மா......

பா� : ஊம், அம்மாதான் இ�க்�றாரக்ேள அம்மா
உன் அம்மாைவ நீதான் ெமச�்க்ெகாள்ளேவண்�ம்.
நடந்��க்�ம் ஏற்பா�கைளப் பாரத்்தால் உன் அம்மாேவ
உன்ைனத் �வான் பக��க்�க் கல்யாணம் ெசய்�
ெகா�க்கத் தயார ்ேபா��க்�ற�.

�லா : யார ்எைதச ்ெசய்தா�ம் சரி. இந்த உட�ல்
உணரச்�்ேயா, உ�ேரா இ�க்�ம் வைர அ�
நைடெபறா�. ஆனால் நாம் எதற்�ம் ெகாஞ்சம் ஜாக்ரைத
யாகத்தான் இ�க்கேவண்�ம்.

பா� : ஆமாமாம்; அவர ்�வான்பக�ர;் பண பலம்
அ�கமாக உள்ள அவர ்நிைனத்தால் எைத�ம்
ெசய்யலாம். அவர ்�ஷயத்�ல் ஜாக்ரைதக் �ைறவாய்
இ�க்கலாமா?

�லா : அவர ்பண�ம், படட்�ம், பத��ம் நம்ைம
என்ன ெசய்��ட ���ம்? நாம் மட�்ம் ஒேர உ��யாக
இ�ந்தால் நம்ைமப் �ரிக்க யாரா�ம் ��யா�. சரி,
நா�யா��டட்�; இந்ேநரம் அம்மா வந்��ந்தா�ம்
வந்��ப்பாரக்ள். நீங்கள் நாைள மாைல வ���ரக்ளா!



பா� : ஆமாம், இப்ேபா� உன் தாயார ்எங்ேக
ேபா��க்�றாரக்ள்?

�லா : மாமா �ட�்க்�த்தான். அ�தான் �ன்ேப
ெசான்ேனேன!

பா� : ஆமாம் மறந்� �டே்டன்...... நாைள நான் ஒ�
�க்�யமான ேவைலயாக ெவளி�ர ்ேபா�ேறன். வர
இரண்� �ன்� நாடக்ள் ஆகலாம். அேநகமாக
ஞா�ற்�க்�ழைம மாைல சந்�க்�ேறன்.

�லா : ஞா�ற்�க்�ழைமயா? �யாழன், ெவள்ளி,
சனி, ஞா�� அம்மா�! நான்� நாடக்ளா ஆ�ம்? அ�
வைர நான் எப்ப� உங்கைளப் பாரக்்காமல் இ�க்க
���ம்? அப்ப� என்ன �க்�யமான ேவைல அ�?

பா� : கால் பந்� �ைளயாட�்ப் ேபாட�்க்காக
எங்கள் காேலஜ் மாணவர ்��ப் ஒன்� ெவளி�ர்
�றப்ப��ற�! அத்�டன் நா�ம் ேபாக ேவண்�ம்.
கண்�ப்பாய் எப்ப��ம் ஞா�ற்�க்�ழைம மாைல
உன்ைன இேத இடத்�ல் சந்�க்�ேறன். நான் வரட�்மா?

�லா : ஞா�ற்�க்�ழைம மாைல
மறந்��டமாட�்ரக்ேள!  பா� : இல்ைல! நிசச்யமாய்
மறக்கமாடே்டன். வ��ேறன்.

(�ன்��வேலா� �ைடெகா�க்�றாள்; ேபா�றான்,
ெப��ச�்��றாள்.)

�லா : (தனக்�ள்) என் இன்பக்கன� நனவா�ம் நாள்
என்ேறா?

காட�் 15.
      இடம் : ��

பாத்�ரங்கள் : ஜம்�, �ப்ைபயா.
[ஜம்��ம், �ப்ைபய�ம் வ��றாரக்ள்]

      ஜம்� : ேடய் �ப்ைபயா!
ைபயன் : வாங்க கணக்கப்�ள்ைள ஐயா, எஜமான்

ஒங்கைளக் ைகேயாட �ட�்க்�ட�் வரசெ்சான்னாங்க,
ஒங்க �ட�்க்�த்தான் வந்�க்�ட�்�ந்ேதன்.



ஜம்� : எ�க்�டா?
ைபயன் : எஜமான் தங்கச�்�ல்�ங்க, அவங்க

வந்��க்காங்க.
ஜம்� : அப்ப�யா! என்ன �ஷயம்?
ைபயன் : எல்லாம் ��ஞ்� ேபாச�். எஜமா�க்�

நாள் பாரக்்க ேவண்�ய� ஒன்�தான் பாக்�.
ஜம்� : எஜமா�க்� நாள் பாக்க�மா?
ைபயன் : ஆமாங்க, எல்லா ஏற்பா�ம் ��ஞ்�

ேபாச�். ஐயைர�ங் �ட�்க்�ட�் வரச ்ெசால்�

      

காட்�	15.
      இடம் : ��

பாத்�ரங்கள் : ஜம்�, �ப்ைபயா.
[ஜம்��ம், �ப்ைபய�ம் வ��றாரக்ள்]

      ஜம்� : ேடய் �ப்ைபயா!
ைபயன் : வாங்க கணக்கப்�ள்ைள ஐயா, எஜமான்

ஒங்கைளக் ைகேயாட �ட�்க்�ட�் வரசெ்சான்னாங்க,
ஒங்க �ட�்க்�த்தான் வந்�க்�ட�்�ந்ேதன்.

ஜம்� : எ�க்�டா?
ைபயன் : எஜமான் தங்கச�்�ல்�ங்க, அவங்க

வந்��க்காங்க.
ஜம்� : அப்ப�யா! என்ன �ஷயம்?
ைபயன் : எல்லாம் ��ஞ்� ேபாச�். எஜமா�க்�

நாள் பாரக்்க ேவண்�ய� ஒன்�தான் பாக்�.
ஜம்� : எஜமா�க்� நாள் பாக்க�மா?
ைபயன் : ஆமாங்க, எல்லா ஏற்பா�ம் ��ஞ்�

ேபாச�். ஐயைர�ங் �ட�்க்�ட�் வரச ்ெசால்�
�டட்ாங்க. க�த்�ேல கயத்ைதப் ேபா�ற�க்� நாள்



பாத்�டட்ா கல்யாணம் ��ஞ்சமா�ரி தான். உம்,
�றப்ப�ங்க.

ஜம்� : சரி. நான் �ன்னா�ப் ேபாேறன்; நீ ேபா�
நம்ம பால��ஷ்ண சாஸ்�ரிேயக் ைகேயாட இ�த்�க்
�ட�்வா.

ைபயன்: இேதா!-
  (ேபா�றாரக்ள்)

      

      

காட்�	16.
      இடம் : நடராஜன் ��

பாத்�ரங்கள் : �லா காமாட�்.
[�லா கட�்�ல் அமரந்்� ைகக்�டை்ட �ன்னியப�
பா�க் ெகாண்��க்��ள். காமாட�் வ��றாள். ஒ�
ஆள் தைல�ல் இரண்� �ன்� �டை்டகைள�ம்

ெபட�்ைய�ம் ெகாண்� வந்� இறக்�ைவக்�றான்.]
      �லா : இ� என்ன அம்மா �டை்ட ��ச�்கெளல்லாம்
பலமா��க்�றேத! இைவ ெயல்லாம் என்ன?

காமா : எல்லாம் ஒனக்காகத்தான். இந்தா இைத
வாங்� அப்ப�ைவ.

  (எல்லாவற்ைற�ம் வாங்� ைவக்�றாள்)
      ேவைல ஆள் : நான் ேபா�ட�் வரட�்ங்களா அம்மா?
காமா : மகராசனாய் ேபா�ட�் வாப்பா. ேபா�ட�்வா.  

(ேபா�றான்)
       �லா: இெதன்னம்மா இந்தக் �ைட�ல்?

காமா : அ�வா பழங்கள். ஆரஞ்�, மாதைள, சாத்�க்
கட�், மைலப்பழம் எல்லாம் நிைறய இ�க்�;
எ�த்�க்ேகா. ேவண்�யைத எ�த்�ச ்சாப்��. இந்தா
இெதல்லாம் பலகாரங்கள். இைத�ம் எ�த்�க்ேகா.



இந்தா பா� இெதல்லாம் பட�்ச ்ேசைல�ம்
ர�க்ைக�ந்தான்; அவ்வள�ம் நிைறய ஜரிைக
ேபாடட்�. எல்லாம் ஒனக்காகத்தான் வாங்�க்�ட�்
வந்ேதன். ெமாதல்ேல அந்தப் பைழய ேசைலைய
அ�த்ெதரிஞ்�ட�் இ�ேல நல்லதா ஒனக்�ப் ��சச்
ேசைலயாப் பாரத்்� எ�த்�க் கட�்க்ேகா
(��கலத்�டன் எல்லாவற்ைற�ம் கைலத்�ப்
ேபாட�்க்ெகாண்� �லா ஆசச்ரியத்ேதா�
ெசால்��றாள்.)

�லா : ஏம்மா! இெதல்லாம் ஏ�? அவ்வள�ம்
��தா��க்�றேத!

காமா : ஏண்�யம்மா! உன் அ�ஷ்டத்�க்� யார்
ெபாறந்��க்கா. எல்லாம் நல்ல காலத்�க்�த் தான்
வ�ம்! இைதப் பா�! (நைகப் ெபட�்ையத் �றந்�
ஒவ்ெவான்றாய் எ�த்�க் காட�்�றாள்) கா�மாைல! இ�
க�த்�ச ்சங்��, கம்மல், வள� இெதல்லாம் பாத்�யா?
இந்தக் கல்� நைகெயல்லாம் அவ்வள�ம் ைவரமாம்!
இெதல்லாம் ேபாட�்க்�ட�் இந்தச ்ேசைல
ர�க்ைகைய�ம் ேபாட�்க்�டட்ா உன் அழ�க்�
எவ்வள� நல்லா இ�க்�ம்:

�லா : இைவெயல்லாம் ஏதம்மா என்றால் அதற்�ப்
ப�ல் ெசால்லாமல் நீ பாட�்க்� வரண்ித்�க் ெகாண்ேட,
இ�க்�றாேய!  காமா : ஏண்� ஒன்ேன நான்
வரண்ிக்காேம �ன்ேன யா� வரண்ிப்பா? இன்னேம
ஒனக்� என்ன �ைறசச்ல்? எத்தைனேயா ல�
�பாய்க்� எஜமானி ஆகப்ேபாேற. அப்�றம்
அம்மாைளக்�டக் கவனிக்�றேயா என்னேமா?

�லா : என்னம்மா �ம்மா உள��றாய்!
காமா : நானா ஒளரே்ரன், அப்ப�த்தான் இ�க்�ம்.

இப்பேவ இப்ப� இ�ந்தா அப்�றம் ேகக்கேவ வாண்டாம்,
ெபத்தவளாசே்சன்��டத் ��ம்�ப் பாரக்்கமாடே்ட.



�லா : (ேகாபத்ேதா�ம் ெவ�ப்ேபா�ம்) என்னம்மா
இ� ேபாட�்க்�ப் �ரியாமல் ேப�க்ெகாண்ேட இ�ந்தால்
எனக்�க் ேகாபம் வ�ம்.

காமா : �ரி�மா, �ரியா�தான். ேகாபங்�ட
வ�ம்தான். ஏன்னா. நீ �வான்பக�ர ்ெபண்டாட�்யா
இல்ைலயா?

�லா : என்ன! �வான்பக�ர ்ெபண்டாட�்யா? யார்
நானா?

காமா : ஆமாண்�யம்மா, ஆமா! நீ தான் இந்த மாதம்
22 உனக்�ம் உன் மாமா�க்�ம் கல்யாணம்
நிசச்யமா��க்� இந்தத் �ணிமணி, நைக, நடெ்டல்லாம்
ஒனக்காகத்தான் அவர ்வாங்�க் ��த்��க்கார.்

�லா : ேபாம்மா. இெதல்லாம் என்ன �ைளயாட�்!
காமா : ெநசந்தாண்�ன்னா! ெவைளயாடட்ாவ�

ெவைனயாவ�. இன்ன மட�்ம் ேப�க்�ட�் இ�ந்�ட�்,
அய்யைரக் �ட�்க்�ட�் வந்� ��ரத்்த நாெளல்லாம்
பாரத்்� ��� பண்ணிக்�ட�் வரே்ரங்�ேறன்.  �லா :
என்ன! உண்ைமயாகவா? அம்மா. இெதன்ன அநியாயம்
உடன் �றந்த அண்ணன் கண் காணாத நாட�்க்�ப்
ேபாய் இன்�ம் ஒ� வாரம்�ட ஆக �ல்ைல; அதற்�ள்
இ� என்ன �த்�? உனக்ெகன்ன ைபத்�யம்
��த்��டட்தா?

காமா : என்ன� இ�. என்ன வாெயல்லாம் ெராம்ப
அ�கமாப் ேபாசே்ச! அண்ணனாம் அண்ணன்.
ஆட�்க்�ட�்...... அவன் இ�ந்��ந்தா, வ�ஷம்
பத்தானா�ம்�ட உனக்� ஒ� கல்யாணங் காச�்
ெசய்ய��ன்� ெநைனக்க மாடட்ான். எங்க அண்ணன்
பாரத்்� மன�ைவக்காேம இ�ந்��ந்தா நீ�ம் ஒங்க
அண்ண�ம் நா�ம் சந்��ேல நின்� �சை்ச
எ�க்கேவண்�ய�தான்.

�லா : �சை்ச ெய�த்தா�ம்�டப் பரவா�ல்ைல. நீ
ெசய்�ம் காரியங்கள் அைத�டக் ேகவலமா��க்�ற�.



காமா : என்ன�� ேகவலம்? ஊ� ஒலகத்�ேல
இல்லாத ேகவலத்ேத நீ அ�சயமாக் கண்�டே்ட. தாய்
மாமைனக் கல்யாணம் பண்ணிக்கரதா ஒ� ேகவலம்?
(ெப��ச�் �ட�்) ஊம்...... உன்ைனச ்ெசால்லக்
�த்த�ல்ேல, ஒன்ெனப் பத்� மாசம் ெசமந்� ெபத்�
வளத்� நா� எ�த்�ப் ப�க்கைவச�்,
ஆளாக்��டே்டம்பா�! அ�க்� இ��ம் ேப�ேவ
இன்ன�ம் ேப�ேவ.

�லா : நீதான் ெபற்றாய், வளரத்்தாய்,
ஆளாக்��டட்ாய்; அதற்காக என்ைன உ�ேரா�
�த்�ரவைத ெசய்ய ேவண்�மா? இைத�ட ஒ�
பா�ங்�ணற்�ல் தள்ளினால்�ட பரவா�ல்ைலேய? 
காமா : நானா ஒன்ேனக் ெகால்ேறங்�ேறன். காலம் க�
காலமா இல்ைலயா? இந்தப் பஞ்ச காலத்�ேல
பத்தா�ரம் இ�வதா�ர�ன்� எ��வச�்
ெநலபலத்ெத�ம் எ��வச�் நாலா�ரம்
அய்யா�ரத்�க்� நைக �ம் ேபாட�்க்கல்யாணம்
பண்ணிக்�ேறண்� ெசால்றாேன. நம்ம ெபண்�
நல்லா�ந்தா நமக்�த்தாேன கண்�க்� அழ�ன்�
பாத்தா, நீ என்னன்னா தைலக்� ேமலப் ேப�ேர......
ஊம்......... நல்ல�க்�க் காலம் ஏ�?......... எல்லாம்
ஏம்�த்�க்�ச ்ெசால்ல�ம்.

�லா : அப்ப� ஒன்� உனக்�க் �டவா இ�க்�ற�?
இ�ந்தால் ஐம்பத்ைதந்� வய�க் �ழட�்ப் �ணத்�ற்�ப்
ப�ைனந்� வய�க் �மரிைய சம்பந்தம் ேப��ட�்
வந்� சந்ேதாஷப்ப�வாயா? (எல்ைல ��ய ஆத்�ரத்�ல்
வாய் �ட�்) ஐேயா அண்ணா! இந்த அக்ரமத்ைத நான்
யாரிடம் ெசால்� அ�ேவன்! அம்மா! அவன்
பணத்ைத�ம், நிலத்ைத�ம், நைககைள�ம்,
�ணிமணிகைள�ம் நீேய கட�் அ�. எனக்�க்
கல்யாண�ம் ேவண்டாம், க�மா��ம் ேவண்டாம்.
(அங்� �டந்த நைக, �டைவ �த�ய சாமான்கைளக்



காலால் எத்��ட�்க் கட�்�ல் �ப்�ற ��ந்� ேதம்�த்
ேதம்� அ��றாள். காமாட�் இைதக் கண்� �ர�த்�ச்
�ைலயாய்ச ்சைமந்� ���றாள்.)

காட்�	17.
இடம் : ��. காலம் : மாைல 

      பாத்�ரங்கள் : ஜம்�, பால�ந்தரம்.
[ஜம்� ைக�ல் க�யாணப் பத்�ரிைகேயா� வ��றான்;

எ�ேர ேவகமாக பா� வ��றான்.]
      ஜம்� : ஹேலா �ஸ்டர ்பா� �ட ்ஈ�னிங் �ட்
ஈ�னிங் ஊம்......எங்ேக இந்ேநரத்�ேல இந்தப் பக்கம்.
இவ்வள� அவசரமா......

பா� : அவசரம் ஒன்��ல்ைல; ஒ� நண்பைரப்
பாரக்்க ேவண்�ம், அதற்காகத்தான் .... இப்ப�......

ஜம்� : சரி, இப்ெபா�� உன்ைனச ்சந்�த்த�ம் ஒ�
வைகக்� நன்ைமதான். இல்ைல என்றா�ம் நாேன உன்
�ட�்க்� வரேவண்� ெமன்�தான் இ�ந்ேதன்.

பா� : அப்ப� என்ன �க்யமான காரியம்?
ஜம்� : நம்ம �வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைள

இ�க்�றாரல்லவா? அவ�க்� நாைளக்�க் கல்யாணம்.
அதற்� இன்�டே்டஷன் ெகா�க்கத்தான் வர
ேவண்�ெமன்� இ�ந்ேதன்.

பா� : அவர ்எனக்� அவ்வளவாகப்
பரிசச்ய�ல்ைலேய!

ஜம்� : நான் இ�க்�ம்ேபா� அவர ்பரிசச்ய�ல்லா
�டட்ால் என்ன? எல்லாம் நம்ம தரப்ாரத்ான் (ஒ�
பத்�ரிைகைய எ�த்� அடர்ஸ் எ��க்ெகா�க்�றான்)
இந்தா அவ�யம் வந்��டேவண்�ம். நம்ம 



�ரண்ஸ�க�க்காகேவ �ன்னெரல்லாம் ஸ்ெபஷலாக
ஏற்பா� ெசய்��க்�ேறன்.

பா� : (பத்�ரிைகைய வாங்�ப் ப�த்��ட�்
ஆசச்ரியத்ேதா�) என்ன! ெபண் யார?் �லாவா?

ஜம்� : ஆமாம்! நடராஜன் �ஸ்டர ்நம்�டன் ப�த்�க்
ெகாண்��க்க �ல்ைலயா? அடேட! நான்�ட மறந்�
�டே்டேன, உனக்�ம் அவ�க்�ம் �ட �ன்ேன
ெகாஞ்சநாள்...ெராம்ப......

பா� : ஊஹ�ம். அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்��ல்ைல.
அெதல்லாம் அந்தக்காலம். இப்ேபா� அைதப்பற்�ப்
ேப� என்ன பயன்?

ஜம்� : ஆமாம்; இந்தக் காலத்�ல் யாைரத்தான் நம்ப
���ற�? எல்லாம் பணத்�ல்தான் இ�க்�ற�.
எவ்வள� அன்ேயான்யம், எவ்வள� �ரம் நீ
நம்���ப்பாய்? என்ன இ�ந்தா�ம், �லா உன்ைன
இப்ப� ேமாசம் ெசய்��க்கேவ �டா�. என்ன ெசய்வ�,
பணம் பாதாளம் மட�்ம் பா�மல்லவா?

பா� : இெதல்லாம் உலகத்�ல் சகஜம். சரி, ேநரமாய்
�டட்�. நான் வரட�்மா?

  (ப�ைல எ�ரப்ாரக்்காமேல ேபாய் ���றான்.)
      ஜம்� : (பரிகாசத்�டன் �ரித்�) மைடயன்! சகஜமாம்
சகஜம், "�ச�்! இந்தப் பழம் �ளிக்�ம்” என்ற
கைதப்ேபால் இ�க்�ற�; காதலாம் கத்தரிக்காயாம்.
இெதல்லாம் இந்த ஜம்��டமா ப�க்�ம்? நாைள அவள்
�வான்பக�ர ்மைன�; அ�த்தநாள் என் காத�.
இ�தான் �ரமாதம்?

  (ேபா�றான்..)

காட்�	18.



இடம் : ேதாடட்ம் காலம் : இர� 
      பாத்�ரங்கள் : பா�, �லா.

[பா� பரபரப்�டன் �ற்�ப் பாரத்்தப�
உடக்ாரந்்��க்�றான்.]

      பா� : இெதன்ன நாடகம்? எனக்� ஒன்�ம் �ளங்க
�ல்ைலேய! இவன் ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமதானா?
அல்ல� என் மனப்�ேரைமயா? பத்�ரிைக
அ�த்தா��டட்�. நாைளக்�க் கல்யாணம், இவ்வள�ம்
�லா�ன் சம்மத�ல்லாமலா நடந்��க்�ம்? (சற்�
ேயா�த்�) ஏன் இ�க்கா�? இ�க்�ம்! இ�க்�ம்!
ெபண்களின் �ணேம ம�ல் ேமல் �ைன தாேன? அப்ப�
அவள் சம்மத�ல்லாமல் இந்தக் கல்யாண ஏற்பா�கள்
நடப்பதா��ந்தால் இன்� மாைல இங்� வந்� அவ�யம்
சந்�ப்பதாகச ்ெசால்�ப்ேபான அவள், ஏன் இ�வைர
என்ைனச ்சந்�க்காமல் இ�க்க ேவண்�ம்? அ�
சண்டாளி! �ேரா� என்ெனன்ன காதல் கைதகெளல்லாம்
ேப� என்ைன ஏமாற்� வந்தாய்! "என் உட���ந்�
உ�ர ்�ரிக்கப்படட்ாெலா�ய என்ைன
உங்களிடத்���ந்� யாரா�ம் �ரிக்க ��யா�'
என்��டச ்ெசான்னேய, அெதல்லாம் என்ைன
மயக்கத்தாேன? (நீண்ட ெப� �ச�்�ட�் எ�ந்�
நாற்�ற�ம் பாரத்்�) ஒ�க்கால் ெந� நாடக்ளாகேவ
எங்கள் நட�்ல் ெபாறாைம ெகாண்ட அேயாக்யனான
ஜம்��ன் கபட நாடகமாய் இ�க்�ேமா? இ�க்கலாம்.
பல நாள் என்�டன் ேசரந்்� பழ�ய பரி�த்த
உள்ள�ைடய �லாவா இப்ப�ச ்ெசய்வாள்? ஒ�க்கா�ம்
அப்ப���க்க ��யா�. இ�ல் ஏேதா ��
நடந்��க்கத்தான் ேவண்�ம். (ம�ப��ம்
ேயாசைன�ல் ஆழ்ந்� அம��றான்; �ற்��ங்
கவனித்�க் க�யாரத்ைதப் பாரத்்�) மணி�ம்
ஒன்ப�க்�ேமல் ஆ� �டட்ேத! இனிேமலா அவள்
வரப்ேபா�றாள்? இத்தைன நாளாக, அ��ம் இந்த



ஏற்பாட�்க்�ப் �ற�ம் �ட அவள் என்ைனச்
சந்�க்காம�ம் இந்தக் காரியத்ைதத்
ெதரியப்ப�த்தாம�ம் இ�ப்ப���ந்ேத அவள்
என்ைனக் கண்�ப்பாய் நிராகரித்� �டட்ாள் என்ப�
ெதரி�றதல்லவா? ஆம் அவள் என்ேன வஞ்�த்�
�டட்ாள். சந்ேதகேம இல்ைல. இ�க்கட�்ம் எங்கள்
வாழ்க்ைக�ல் ��� என்ன என்பைதத் �ரம்ானிக்க
இைட�ல் இ�ப்ப�, ஒேர ஒ� இர�தாேன? அைத�ம்
பாரத்்����ேறன்.

(�ற்�ச ்�ற்�ப் பாரத்்தப� க�தத்ைத எ��க் ேகணி
உ�ைள உத்�ரச ்சாரளத்�ல் ைவத்��ட�்ப்
ேபா�றான்.)

  (�லா வ��றாள்.)
      �லா : (சற்� ேநரத்�ல் பைதபைதப்ேபா� ��ம்�த்
��ம்�ப் பாரத்்தப� பயத்�டன் பா�-பா� என்�
அைழத்�க்ெகாண்ேட வந்�) எங்ேக? காண�ல்ைலேய!
ஒ�க்கால் வந்� பாரத்்� �ட�்ப் ேபா��ப்பாேரா?
ஆமாம் அப்ப�த்தான் இ�க்�ம் எதற்�ம் வழக்கமாய்க்
க�தம் எ��ைவக்�ம் இடத்ைதப் பாரப்்ேபாம். (பா�
ைவத்�ப்ேபான க�தத்ைத எ�த்� ந�க்கத்�டன்
ப�க்�றாள்.)

உண்ைமைய உணரந்்ேதன். உன் இஷ்டப் ப� ெசய்
எல்லாம் பணத்�ல்தான் இ�க்�ற�. என்பைத இப்ேபா�
உன்னால் ெதரிந்�

ெகாண்ேடன். நான் ஏைழ. நீ என்ைன மறந்த�
இயற்ைகேய. நான் இதற்�த் தைடயாக இ�ப்ேபன் என்�

எண்ணாேத. யா�ம் ���ன் �� �ைளயாடல்,
இக்க�தம் உன் ைகக்�க் �ைடக்�ேமா �ைடக்காேதா

என் கடைமைய நான் ெசய்��டே்டன். என்ைன
மறந்���. ஆனால்! உன்னால் நான் வஞ்�க்கப் படே்டன்

என்ப� மட�்ம் ஞாபக ��க்கட�்ம்! வ��ேறன்.
வந்தனம்,



  பா�
      
 
(க�தத்ைதப்ப�த்� �ர�த்� நின்����றாள்.
கண்ணீர ்ெப���ற�. ��ட�் வ�ம் அ�ைகைய�ம்
ஆத்�ரத்ைத�ம் �ணிைய வா�ல் ைவத்�
அடக்�க்ெகாண்� ேசாரந்்� �ழ்ந்� ெமள்ளத் த�மா�க்
ெகாண்ேட எ�ந்�)      என் அன்ேப! இந்த உல�ல் என்ைன
ேந�க்�ம் உள்ளம் பைடத்தவர ்இ�வர.் ஒ�வர ்என்
அண்ணன், மற்ெறா�வர,் நீங்கள். அவர ்அயல்நா�
ெசன்� �டட்ார.் நம்�ப் பயனில்ைல. நம்���ந்த
தாங்க�ம் உண்ைமய�யாமல் என்ைனக் ைக�ட�்
�ட�்ரக்ள். இனி எனக்�ப் �க�டம் எ���ல்ைல.
��ந்தால் ேவெறா� �ழட�் ��கத்�ற்�
இைறயாக்கப்ப�ேவன். ேவண்டாம் ேவண்டாம். அைத
�ட எனக்� இனிய� சா�! �ன்� எங்கள் காதைல
வரேவற்ற�ம் வளரத்்த�ம் இந்தக் �ண�தான். இப்ேபா�
என் சாதைல வரேவற்ப�ம் இந்தக் �ண� தான். ஆமாம்
ஆமாம். இந்த உல�ல் எனக்�ப் �க�டம் ேவ� எங்�ேம
இல்ைல. இந்தக் �ண�தான். (ைபத்�யம் ேபால்
அல�க்ெகாண்� ேகணி�ல் �ழப்ேபா�றாள்; இ�
�ழக் கம் ேபான்ற கம்�ரமான �ரல் ஒன்� ேகட�்ற�.
�ைகத்� நிற்�றாள். �ன்வ�ம் பாடல் அவள் ேசாக
ேவகத்ைத�ம் த�த்� நி�த்��ற�.)

  
(ேதாடட்த்�ற்� ெவளிேய சா� ஒ�வர ்பா�க் ெகாண்�

ேபா�றார)்
(சா��ன் பாட�்)

      (கஜல்)
அ�லங்கள் அைனத்�ம் அத�ள் ஆழ்ந்��ம்

ெபா�ள் அைனத்�ம் ஆக்க�ம் அ�க்க�ம் வல்லான்



நம்ைம ஆண்டவன் ஒ�வன் அல்லால்.(பாட்�)(ஆ�ம்
�தம்பரமாம்)

மாண்டார் �ண்ட�ண்ேடா இந்த ைவயகத்ேத உழல்
ெபாய்�டல் நீத்ேத-(மா)      (கஜல்)
�வன் ஒவ்ெவான்�ம் மகா ேதவனின் அம்ஸேம ஆ�ம்
�வ�க் �ன்னல் ெசய்ேவார ்யாவ�ம் பா�ேய ஆ�ம்.

(பாட�்)(க்யாக்க�னாத்ேத)
உடல�ந்தா�ம் உ�ரத்ான் ெசய்�ைனக்�
உரியதா�ம் அதனால் மனேம மடைம�னால் �ன்பக்
கட�ைட �ழ்ந்ேத ம�ந்�ேபா�ம் �ன்னேம
உணர்மனேம-(பாடை்டக் ேகடட் �லா �ணற்ைற
�ட�்த் ��ம்�, தனக்�ள்)      �லா : ஆம், ஆம் நான் ஏன்
இறக்கேவண்�ம்? இ� என்ன ம��னம்! ேகாைழத்தனம்
அல்லவா இ�? மன உ��ேயா� நான் ம�த்தால்? ஆம்!
என் உ�ர ்பா�ைவ �ட�் நான் �ரிேயன். பாரப்்ேபாம்
�வான்பக�ரின் ��மணத்ைத.

  (ேபா�றாள்)

	காட்�	19.
      
 

இடம் : ��காலம் : காைல 
      பாத்�ரங்கள்: �னியாண்�, ேவைலயாள்.

[�னியாண்� ெபா�ைய உ�ஞ்�க்ெகாண்ேட
வ��றான். எ�ேர �வான்பக�ரின் ேவைலயாள்
ேவகமாக வ��றான்.]

�னி : மகமா�, அேட தம்�, எங்ேகப்பா இவ்வள�
அவசரமாப்ேபாேர ெபாண்ணைழக்க கார ்ேபா��சச்ா?



ேவைல ஆள் : ெபாண்ணைழக்கப் ேபார�க்�த்தான்
ெபாறப்�டட்ாங்க, கா� மக்காரப்்பண்��. இப்பத்தான்
எல்லா�மாச ்ேசரந்்� காைரத் தள்ளிக்�ட�் இ�க்காங்க.

�னி : அடேட ேநரமாசே்ச, அெட ெரண்� மாடெ்டக்
கட�்யாச�்ம் இ�த்�க்�ட�்ப் ேபாகசெ்சால்ற�
தாேனப்பா ம்....... எஜமான் என்ன ெசய்�றா�?

ேவைலயாள் : எஜமான் �ங்காரம்
பண்ணிக்�ட�்�க்கா�. உங்கெளத்தாங் காேணாம்�
சத்தம் ேபாட�்�ட�்�ந்தா� �க்�ரம் ேபாங்க........ ம்........
�சாரி ஐயா! இந்த நைர�� க�க்�ங் ைதலம் எங்ேக
�ைடக்�ம்?

�னி : யா�க்�, எஜமா�க்கா?
ேவைலயாள் : �ன்ேன எனக்கா?  �னி : அடேட! அ�

இப்பக் �ைடக்�ற� �டக் கஷ்டமாசே்ச!......... அந்த
ஷாப்�க்கைடகளிேல �சாரிச�்ப்பா�, �ைடக்காட�்
இ�க்கேவ இ�க்� வண்� ைம, நாம் பாத்�க்�ேறன்; நீ
�க்�ரமா வந்��.

ேவைலயாள் : ஆவட�்ம்; நீங்க ேபாங்க.
  (ேபா�றாரக்ள்)

      

      

காட்�	20
      
 

இடம்: �வான்பக�ர ்மாளிைககாலம் : காைல
      பாத்�ரங்கள் : �வான்பக�ர,் �னியாண்�,
ேவைலயாள். (ெபான்னம்பலம் �ள்ைள உைட உ�த்�ச்
�ங்காரித்�க் ெகாண்��க்�றார;் ஏவலாளரக்ள்



அணி�த்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள். �னியாண்�
அங்� வ��றான்.)

�னி : மகமா�!...
ெபான் : என்ன �னியாண்�! எல்லா ஏற்பா�க�ம்

ஆ� �டட்தா? இேதா பார!் மாப்�ள்ைளக் ேகாலத்�ல்
நான் எல்லாவற்ைற�ம் கவனித்�க் ெகாண்��க்க
��யா�. நீ தான் கவனித்�க் ெகாள்ளேவண்�ம். ஐயர்
வந்��டட்ாரா? ஏன் அதற்�ள் ேமளத்ைத
நி�த்��டட்ான்? வா�த்�க் கைளத்��டட்ாேனா?
வா�த்�ச ்ெசால்லப்பா.

�னி : (உள்பக்கம் பாரத்்� அ�காரமாக) அட
எளேவ... ேமளத்ைத வா�ங்கய்யா.

ஒ� ஆள் : ேமளம் ெபாண்ணைழக்கப்
ேபா��க்�ங்க.

ெபான் : ஏப்பா �னியாண்�! ேமளம் ஒ�
ெசட�்க்�த்தான் ெசான்னியா?
       �னி : இல்ைலேய அ�த்த ேமளம் இப்ப வந்��ம்.
ஐயர ்வந்� தயாரா இ�க்�றா�. ெபாண்ணைழக்க
அப்பேவ கார ்அ�ப்�யாச�் ெபாண்� வந்த�ம்
��ப்�டட் ேவண்�ய�தான். நீங்க ஒண்�ங்
கவெலப்படா�ங்க, இந்தக் க�யாணம் ஒங்க
க�யாணேம இல்ேல. எங்கல்யாணம்.

ெபான்: ஊம் �க்�ரம் ேபாl ��ரத்்த ேநரம்
ெந�ங்� �டட்�. நீ ேபானால்தான் இெதல்லாம் �க்�ரம்
நடக்�ம்.

�னி : ஆஹா இேதா ஒ� ெகா��ேல வரே்ரன்.
  (�றப்படத் ��ம்��றான்.)

      ெபான் : �னியாண்�! அங்ேக கல்யாணக் �டத்�ல்
யார ்யார ்இ�க்�றாரக்ள், பாரத்்தாயா? ெபரிய
மனிதரக்ள் எல்லாம் வ�வாரக்ள், எல்ேலாைர�ம்
மரியாைதயாய் வரேவற்� சந்தனம் தாம்�லம் ெகா�க்க
நல்ல ஆடக்ளாக......



�னி : அெதல்லாம் கவனிச�்க்க கணக்கப்�ள்ேள
அங்ேக��க்�றா�ங்க! ஒங்க�க்� அந்தக் கவைலேய
ேவண்டாம். நீங்க ��க்கா அலங்காரத்ைத
��ச�்க்�ட�் வாங்க; அ�க்�ள்ேள நான் ேபா�ப்
ெபாண்ெணக் �ட�்யாேரன்.

  (�னியாண்� ேபா�றான்)
      ெபான் : (ேவைலயாள் ஒ�வன் கண்ணா�ையப்
��த்�க் ெகாண்� நிற்�றான். ெபான்னம்பலம்
தன்ைனக் கண்ணா��ல் பாரத்்� �ைசைய
��க்�க்ெகாண்� �ைரப்பாக நி�ரந்்�
ேவைலயாைளப் பாரத்்�க் ேகட�்றார)் என்னடா! எப்ப�
இ�க்�ற�? எல்லாம் சரியாய் இ�க்�றதா?  ேவைல
ஆள் : சா�ாத் இ�ப� வய� வா�பன் மா�ரி
இ�க்�ங்க!

ெபான் : மைடயன்! என்ைனப் பாரத்்�க்
�ழவெனன்� ெசான்னான்.

ேவைலயாள் : என்ன, ஒங்கெளப்பாத்தா அப்ப�ச்
ெசான்னான்? அவன் யா�ங்க ப�த்�யக்காரன்?

ெபான் : அவன் தாண்டா. அந்தக் கா�ப்பயல்
நடராஜன் (தனிெமா�) அேட நடராஜா! நான் யார ்என்ப�
இன்�ம் ெகாஞ்ச நா��ல் ெதரி�ம். இன்� உன் தங்ைக
�வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைள�ன் மைன�
ஆகப்ேபா�றாள். இப்ேபா� உன் சபதம் என்ன ஆ�ற்�?
அேயாக்ய நாேய! (அங்கவஸ்�ரத்ைத அலட�்யமாய்
தாக்�ப் ேபாடட்ப� ராஜநைட நடந்� ெசல்��றார.்)

      

காட்�	21.
இடம் : நடராஜன் ��.காலம் : காைல

      பாத்�ரங்கள் : காமாட�், �லா.



[ஆைடகள் ஆபரணங்கள் எல்லாம் அலங்ேகாலமாய்க்
�டக்�ன்றன. �லா அ�த வண்ண��க்�றாள்.
காமாட�் ைக�ல் க�யாணப் �டைவ நைககைள

ைவத்�க் ெகாண்� நிற்�றாள்.]
      காமா : ஏண்�! நான் ெசால்ற� கா�ேல
ேகக்கைலயா? கா� வந்� ஒ�மணி ேநரமாக்
காத்�க்�ட�் இ�க்�. ��ரத்்த ேநரம் ெந�ங்�ப்
ேபாச�். வந்த ம�சா ெளல்லாம் காத்�க்�ட�்
இ�க்காங்க இன்�, நான் அப்பேவ��ச�்
ெசால்�க்�டே்ட இ�க்ேகன். நீ பாட�்க்�க்
கல்�ப்�ள்ைளயா� மா�ரி உக்காந்�க் �ட�்
அைசயமாடே்டங்��ேய! இ� ேதவலாமா?

�லா : நீ என்ைன, என்னதான் அம்மா ெசய்யச்
ெசால்��றாய்? நீ என்ன ெசான்னா�ம் சரி; நான்
கண்�ப்பாய் வர ��யா�.

காமா : என் கண்�ல்ேல. நீ, அப்ப�ெயல்லாஞ்
ெசால்லலாமா? ெபாண்ணைழக்க வந்தவங்க எல்லாம்
எவ்வள� நா�யா ெவளிேய காத்�க்�ட�் இ�க்காங்க.
நீ இப்ப� ெமாரண்� பண்ணின அ�ங்கள்ளாம் என்ன
ெநனப்பாங்க? ஆன� ஆ�ப் ேபாச�். இன்னேம
அெதல்லாம் ெநைனக்கலாமா? நான் ெசால்றதக்
ேகளம்மா? உம், இந்தா இெதல்லாம் ேபாட�்க்ெகாண்�
�க்�ரமா......

[என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட நைகையக் க�த்�ல்
ேபாடப் ேபா�றாள். �லா உத�த் தள்ளி���றாள்.]

      �லா : இந்தா அலங்கார ெமல்லாம் ேவண்டா
ெமன்றால் �ட�் �ேடன். என்ைன ஏன் இப்ப�
இம்�க்�றாய்?

காமா : நானா இம்�க்�ேறன். ஏண்�! நைக
ேபாட�்க்�ற�ம் ெபாடைவ கட�்க்�ற�மா உனக்�,
இம்ைசயா��க்�?



�லா : உனக்� இம்ைச இல்ைல; எனக்�
இம்ைசயாய் இ�க்�ற�. இைத�ட நான் இறந்�
��வேத ேமல்,

காமா : கல்யாணத்�க்�ப் பயந்� உ�ைர �டட்வ
ஒலகத்�ேல ெராம்பப்ேப�� யம்மா ெராம்பப்ேப�!
அ�ேய ேவண்டாம். ஊ�ேல நா� ேப�க்�, ம�ப்பா
ெபரிய ம�ெஷன்� இ�க்�ற அெவம் ேப� �ணாக்
ெகட�்ப் ேபா��ம். எல்லா ஏற்பா�ம் ஆன�க்�
அப்பறம் இந்தக் கல்யாணம் நின்� ேபானா! அ�
நமக்�ங் ேகவலம். நம்ம சா��ேல ஒ� தரம் ஒ�
மாப்�ள்ைளக்� நிசச்யமான ெபாண்ெண ேவேற
ஒ�த்த�ம் எ�க்க�ம் மாடட்ாங்க, இெதல்லாம் ேயாசென
பண்ணாேம நீ பாட�்க்� �ன்னப் �ள்ேளத்தனமா.......

�லா : யா�ைடய ேகவலத்ைதப் பற்��ம் எனக்�க்
கவைல �ல்ைல! இந்தச ்சம்மந்தத்ைதேயா அல்ல�
இன்ெனா� சம்மந்தத்ைதேயா நான் ��ம்ப��ல்ைல.
இைத�ட நான் கன்னியாகேவ இ�ப்ப� ேபா�ம்
உனக்�க் ேகா� �ண்ணியம் உண்�, என்ைன �ணாகத்
ெதாந்தர� ெசய்யாேத.

காமா : ஊஹ�ம், அவ்வள� �ரம் ஆ��சச்ா!
ஒன்ெனச ்ெசால்லக் �த்த�ல்ேல�, ஒன்ெனச ்ெசால்லக்
�த்த�ல்ேல. ஒன்ென இந்த-இந்த-இந்த (வ�ற்�ல்
அ�த்�க் ெகாள்��றாள்) வ�ற்�ல் பத்� மாசம்
ெசமந்� ெபத்ேதன்பா�, அ�க்�ப் பலன் இ�. இைத
அவன் ேகடட்ா இந்த ஊரிேலேய �� ைவக்க மாடட்ான்.
ெதாைலசே்சப்��வான்; இந்த மானக்ேகடை்டப்
ெபா�த்�க்�ட�் என் உ�ைர வச�்க்�ட�் அரநாளி�ட
இ�க்கமாடே்டன். ஒன் இஷ்டப்ப� ெசய். இந்தா ஒ�
நி�ஷத்�ேல என் உ�ெர ம�ச�்க்�ேறன்.

(ைக���ந்த எல்லாவற்ைற�ம் ��ெய�ந்�
�ட�்க் ெகால்லப்�றம் ஒ�க் ேகணி�ல் ��க்க
�யற்�க்��ள்; �லா ��யைட�றாள்.)



�லா : ஐேயா! அம்மா, ேவண்டாம் ேவண்டாம்.......
(கத்�க் ெகாண்ேட �ன் ெதாடரந்்� ேபாய்ப் ��த்�க்
ெகாள்��றாள். இந்தக் �சச்ைலக்ேகட�் ெவளி�ல்
ெபண் அைழக்க வந்��ந்த யாவ�ம் ஓ�வந்� ��
���றாரக்ள்.)

�ட்டத்�ல் ஒ�வர ்: இெதன்ன ேவ�க்ைக! என்ன
நடந்த�? கார ்காத்�க்�ட�்�க்� இன்�ம்
�ங்காரிக்கைலயா?

காமா : (தைல�ல் மட மடெவன்�
அ�த்�க்ெகாண்�) இ� என் தைல�� தைல��
தைல�� இவ்வள� ஏற்பா�ம் ஆன�ற� ெபண்�க்�
இஷ்ட�ல்ைலயாம்! இந்த வ�ற்ெறரிசச்ைல நான்
யாரிடத்�ல் ெசால்� அ�வ�? (�கத்�ல் �ணிைய
ைவத்�க் ெகாண்� அ��றாள்.)

ஒ� ெபண் : (�லா�டம்) ஏம்மா இஷ்ட�ல்ேலன்னா
�ன்னாேலேய ெசால்���க்கப்படாதா?

மற்ெறா� ெபண் : பாவம், �ன்னப் ெபாண்�,
மன� ேகக்கவாண்டாமா?

�ழ� : தாயார ்ெசால்றைதக் ேகளம்மா. ெபத்த
தாய் ஒனக்�க் ெக�தல் பண்ண நிைனப்பாளா? அ�ங்க
அ�ங்க�க்�க் ��த்� வசச்�தாேன ெகைடக்�ம்.
ேகாடை்ட�ேல ெபாறந்தா�ம் ேபாடட் �ள்ளி தவ�மா?

ெபரியவர ்: உம், உம், �க்�ரம் �டைவைய உ�த்�
அைழச�்க்�ட�் வாங்க. ெகாழந்தப் ெபாண்�.
அ�க்�டே்ட எதமாச ்ெசால்லாேம ெமாரட�்த் தனம்
பண்ணின சரிப்ப�மா? இந்தா! பங்கஜம், தைலைய
வாரிப் ெபாட�்வச�் உம். ம். ஆகட�்ம்...

பங்கஜம் : �ப்� எங்ேகம்மா? வாம்மா - வா. நல்லா
ப�சச்வளாசே்ச நீ,  ஒ� ெபண்: அதனாேலதாேன
இவ்வள� ெக�த�ம் வந்த�.

பங்கஜம் : ஏம்மா, நீ �ம்மா இ�க்கமாடே்ட? �ழ�
ெசாந்த மாமா; ஊ�க்ேக ெபரியவ�; அ�ப�



வயசானா�ம் ஆம்�ைளக்� என்ன? ராஜாங்கமா காரே்ல
ேபாக வர, நைக நட�்ப்ேபாட,....... ம், ம். �ைவ
ைவய�.......ம். சரி �றப்ப�ம்மா. (காமாட�்�டம்) ம், ம்.
காமாட�் எ�ந்��ம்மா. நீ ேவேற �ன்னப்
�ள்ைளயாடட்ம் அ��க்�ட�், ம், ம், வா. வா.

(ஆ�க்ெகா� பக்கமாய்ப் ேப�வைதக்கண்�
�லா�ன் உடல் �ன்����ற�. உணரச்�்யற்ற ப�ைம
ேபால் ேபா�றாள்.)

      

காட்�	22.
இடம் : ��மண மண்டபம்.காலம் : காைல

      (�ேரா�தரக்ள் மந்�ரம்
ெசால்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். ேமளவாத்�யம்
�ழங்��ற� �லர ்வந்தவரக்ைள வரேவற்�, சந்தனம்
தாம்�லம் ெகா�க்�ன்றாரக்ள். ஐயர ்ெசாற்ப�
ெபண்�ம் மாப்�ள்ைள�ம் அரசாணிையச ்�ற்�
வ��றாரக்ள். ெபண் மயங்�க் �ேழ ���றாள், �லர்
தண்ணீர ்தண்ணீர ்என்�ம், �லர ்�க்�ங்கள்
�க்�ங்கள் என்�ம் பல �தமாகப் ேப�க்
ெகாள்��றாரக்ள். இதற்�ைட�ல் �டட்த்ைத
�லக்�க்ெகாண்� வந்த ஜம்�, ெபான்னம்பலம்
�ள்ைளைய�ம் �ேரா�தைர�ம் இ�த்� ஜாைட
காண்�த்�க் க�த்�ல் தா�ையக் கடட்ச ்ெசய்�றான்.)

காட்�	23.
      
 



இடம் : பா� �� (ஒ� தனி அைற) காலம் : மாைல
      [�ைரக்�ப்�ன் ேமளவாத்�யம் ஒ�க்�ற�.]
பா� : (பா� �லா�ன் படம் ஒன்ைறக் ைக�ல் ைவத்
�க்ெகாண்� வ�த்தத்�டன்) �லா �லா நீயா என்ைன
இப்ப� ேமாசம் ெசய்ய ேவண்�ம்? நீ இப்ப� நடந்�
ெகாள்வாெயன்� நான் கன��ம் நிைனத்த�ல்ைலேய.
ஒ� நாள் பாரக்்கா�டட்ால் உ�ைரேய
�ட�்��ேவெனன்� என்னிடத்�ல் ெசான்ன �லா
தாேன நீ? இப்ேபா� என்ைனப் பாரத்்� எத்தைன
நாளா�ற்�? நீ இறந்தா ேபாய் �டட்ாய்? இல்ைலேய
ேவெறா� கணவேனா� வாழ்க்ைக நடத்��றாய்.
��த்த�தான் ��த்தாேய, ஒ� வா�பனாகப் பாரத்்�ப்
��த்��க்கக் �டாதா? �ழவனானா�ம் பணம்
இ�ந்தால் ேபா�ெமன்ற எண்ணமா? இப்ெபா��
ெதரி�ற�! நீ ஆ�ய காதல் நாடகங்க�ம் காதல்
ேபச�்க்க�ம் என்ைன மயக்கத்தான் என்�. காதலாம்
காதல்! எல்லாம் ெபாய்; ெவ�ம் ெவளிப்பகட�்; படத்ைத
�ரித்தா�ம் �ஷப்பாம்� ேபான்ற உன்ைன நம்�ேனன்.
உன் ேபச�்ல் மயங்�ேனன்; நல்ல பாடம் கற்�த்தாய்!
இனிேமெலன்ன? நீ ஒ� �வான் பக�ரின் மைன�! இனி
என்ைனப்பற்� உனக்ெகன்ன கவைல? உலகம் பணத்�ல்
இ�க்�ற�. பண�ள்ளவன் ��ம்�ய
ெபா�ைளெயல்லாம் அைடய ���ெமன்� ேகடட்�
உண்�; ஆனால் காத�ம் �ற்கக்��ய�. மாரக்்கட�்ல்
அதற்�க்�ட �ைல உண்� என்பைத இன்�தான்
உன்னிடத்���ந்� ெதரிந்�ெகாண்ேடன். �லா நீ
என்ைன வஞ்�த்தாய். ேபாகட�்ம், நீயாவ�
�கேபாகத்�ல் அந்த இளங் காதலேனா� இன்�ற்� இ�,
இ�, இ� ெகட�்ப்ேபான உலகம்.

  (தைல�ல�த்�க் ெகாள்��றான்)
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இடம் : �வான்பக�ர ்மாளிைககாலம் : இர�
(சாந்���ரத்்த அைற)

பாத்�ரங்கள்: �வான்பக�ர,் �லா.
      [அ�� ெகாண்��ந்த �லா கண்கைளத் �ைடத்�க்
ெகாண்� தைல ��ைய அலங்ேகாலம் ெசய்� ெகாண்�
கண்ணா�க்� �ன் நின்� ைபத்�யம் ேபாலச்
�ரிக்�றாள்.]

�லா : (தனக்�ள்) ஆமாம். இ�தான் நல்ல
ேயாசைன! ேவஷம் நன்றாகேவ��க்�ற�. ஆனால்
�க்� ப�க்க ேவண்�ம். �லா! உன் கற்ைபக்
காப்பாற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய ெபா�ப்� உன்
ைக�ல்தான் இ�க்�ற�. இ�தான் கைட�க் கண்டம்.
இ�ல் நீ ேதால்� அைடந்தாேயா, அவ்வள�தான்! உன்
எ�ரக்ால மனக்ேகாடை்ட யா�ம் இ�ந்� தகரந்்���ம்,
ஜாக்�ரைத (��� ெமளனம்) ெவடக்க்ேக�தான். என்ன
ெசய்வ�? நாய் ேவஷம் ேபாடட்ால் �ைரத்�த்தாேன
ஆகேவண்�ம்? (யாேரா வ��ற சப்தம் ேகட�்ற�) அேதா
அந்தக் �ழட�்ச ்சனியன்தான் வ��ற�
ேபா��க்�ற�, வரட�்ம்.
(ஓ�ப்ேபாய்த் தைலயைணேமல் �கத்ைதைவத்�த்
தைல�ரிேகாலமாய்க் �டக்�றாள்.)       ெபான் :
(�வான்பக�ர ்ஆடம்பரமான ஆைட ஆபரணங்�டன்
�ரேவ�க்�றார)் ஆஹா, இன்� தான் நான் ெஜன்மம்
எ�த்த�ன் பயைன அைடயப்ேபா�ேறன். இன்� தான்
நான் �வான்பக�ர.் அேட நடராஜா. அன்� என்னடா



ெசான்னாய்? இந்த உட�ல் உ�ர ்இ�க்�ம் வைர நீர்
�லாைவ மணப்ப� ��யா�! (ேபெரா�ச ்�ரிப்�)
��யாெதன்ப� யா�க்கடா? உன்ைனப்ேபான்ற
ைகயாலாகாத, ���ல்லாத, க��ல்லாத �சை்சக்கார
நாய்க�க்கல்லவா? எனக்கா? (ம�ப��ம் �ரிப்�) என்
இன்பக் �ளி எனக்காகக் காத்��ப்பாள். ம�ரத்
ேதைனப் ப��க் காம �கா�பவக்
களிேப�வைகயைடய இேதா ேபா�ேறன். (�க்�க்
கண்ணா�, ஆைட அணிகள் எல்லாம் சரி
ெசய்�ெகாண்� அ�ேமல் அ� ைவத்� ராஜ நைட
நடந்�, �லாைவ ெந�ங்�, அவள் அலங்ேகாலமாகப்
ப�த்��ப்பைதக் கண்�, ��க்�ட�் ஓ� அ��ல்
அமரந்்�) �லா! �லா! இேதா பார!் என்ைனப் பாேரன்!
ஏன் இப்ப�ப் ப�த்��க்�றாய்? இங்� யாராவ�
உன்ைன எ��ம் ெசான்னாரக்ளா? அல்ல�...... உடம்�க்�
ஏதாவ� (ெமள்ளத் ெதாட�்ப் �ரடட் எத்தனித்தப�)
இப்ப�த் ��ம்� என்ைனப் பாேரன்! நான் �ப்��வ�
உனக்�த் ெதரிய�ல்ைல?
(�லா, பற்கைள நற நறெவன்� க�த்�க்ெகாண்�
கண்கைள �ரள �ரள ��த்�ப் பயங்கரமான
சப்தத்�டன் க�த்ைதப் ��த்� ெநரிக்கப் ேபா�றாள்.
�வான் பக�ர ்இைதக் கண்� பயப்ப��றார.்)      �லா :
ேடய்...... ஊம்.....என்ைன யாெரன்� நிைனத்�க்
ெகாண்டாய்? நான் இ�க்�ம் இடத்�ல் இன் 

ெனா� ெபண் வந்� இ�க்க நான் ��ேவனா? ஊம்.
அவ்வள� ைதரியமா உனக்�? ேடய்...

(ெபரிய சப்தத்�டன் ேபய் ேபால் ஆ��றாள்).
ெபான் : (ந�க்கத்�டன்) ஐயய்ேயா!...... ேபயா

��த்��க்�ற�!
�லா : ேடய்...... நீ இந்தப் ெபண்ைணத் ெதாடட்ால்

உன்ைன மா� கால் மா� ைக வாங்���ேவன்
ெதரி�மா?



ெபான் : (ந�ங்�க்ெகாண்ேட) இல்ைல, இல்ைல,
இல்ைல சத்�யமாகத் ெதாடேவ மாடே்டன். தாேய! நீதான்
காப்பாற்றேவண்�ம்.

  (சாஷ்டாங்கமாக ��ந்� �ம்���றார.்)
      �லா : சரி, ேபா ெவளிேய, உம் �க்�ரம் ேபா.

ெபான் : ேபா�ேறன், ேபா�ேறன். ேபா�ேறன்!
(எ�ந்� ஓ� ஒ� ஒரமாய் நின்�) தாேய! நான்
ேபா�ேறன்; நீ யாெரன்� ெசான்னால்......

�லா : நானா? என்ைனயா ேகட�்றாய்? உம்... ேடய்...
என்ைனத் ெதரிய�ல்ைலயா உனக்�?...உம் நான் தான்
�ேவா�ம் மஞ்சேளா�ம் இந்த �ட�்ேலேய
ெதய்வமா��ந்� இ� வைர��ம் உன்ைனக்
காப்பாத்�க் ெகாண்� வ�ம் �வாைடக்காரி மங்களம். நீ
ெவளி�ேல ெசய்�ம் அக்�ரமங்கெளல்லாம்
ேபாதாெதன்� �ட�்�மா ஆரம்�த்� �டட்ாய்! அ�
நான் இ�க்�ம் வைர ��யா�. என் உடம்ெபல்லாம்
எரி�ற�. உம். ேபா. ேபா. ெவளிேய!
        ெபான் : (�லா ெந�ங்��றாள்) இேதா ேபா�ேறன்.
ேபா�ேறன், ேபாய் �டே்டன். (ஓ� ���றார)்

�லா : (உடேன அைறக் கதைவத்
தாளிட�்க்ெகாண்�, ப�க்ைக�ல் அயரந்்� உடக்ாரந்்�)
அப்பா�......! சனியன் ெதாைலந்த�; தப்�ேனாம் இந்தக்
கண்டத்���ந்�, ேயாசைன ெவற்�தான். இ�தான் என்
கற்ைபக் காப்பாற்�க்ெகாள்ள நல்ல வ�! இன்�ம்
என்ெனன்ன அ�சயங்கள் நைடெபற ேவண்�ேமா?
என்ெனன்ன ேவஷம் ேபாட ேவண்�ய ��க்�ேமா?
இ�க்கட�்ம் பாரப்்ேபாம். (ப�க்ைக�ல் சாய்�றாள்)
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இடம்: �� பாத்�ரங்கள்: ஜம்�, கணப� ஐயர.்
      ஜம்� : ஓய், ஓய், கணப� ஐயர ்ஏ� அ�காைல�ேல?...

கணப� : ஓ! ராத்�ரி ஆத்�ேல இல்ைலேயா?
ஜம்� : ஏய்யா ஏக ஆரப்்பாடட்ேமா? (�ரிப்�)
கணப� : ஆரப்்பாடட்மா! ராத்�ரி ��க்க ஒேர

கேளபாரமாப் ேபாச�்ன்னா!
ஜம்� : சகஜந்தாேன, நாலாந்தாரமா வந்��க்கா,

எஜமா�ைடய அந்தஸ்� எப்ப�ப்படட் ெதன்� ��ப்
ெபண்�க்�த் ெதரியவாண்டாமா? இனிேமல் ெகாஞ்ச
நாைளக்� அ�காரெமல்லாம் பலமாய்த்தானி�க்�ம்.
        கணப� : ஆமா...! என்ன ெசால்ேறள். �த்ேத �ரி�ம்
ப�யாத்தான் ெசால்�ங்கேளன்.

ஜம்� : ேவேற ஒண்��ல்ைலயா. இனிேமல்
எஜமானியம்மா தயைவ சம்பா�த்�க் ெகாண்டால்தான்
நாெமல்லாம் காலம் தள்ள���ம்; இல்ைலேயா,
ஆபத்�தான்.

கணப� : எஜமானியம்மா தயைவச்
சம்பா�க்�றதா! ேபஷ் உ�ர ்ெபாழசச்ா ேபா�ம்.

ஜம்� : ஏய்யா!
கணப� : எஜமானியம்மா தயைவச ்சம்பா�க்க

ெமாதல்ேல �சாரிேயாட தய� ேவ�ம்.
ஜம்� : என்ைனயா �ஷயம்?
கணப� : �ஷயமா! ராத்�ரி

ப�க்ைகயைறக்�ள்ேள ேபான எஜமான், ெபாழசச்�
�னர ்ெஜன்மங்தான். ேபாகசே்ச அவர ்ேபான
ேஜா�ம்...அப்பா, அல� அ�ச�்ண்� வந்தார ்பா�ம்,
ஏம்பா� ெவல ெவலத்�ப்ேபாச�்.

ஜம்� : என்ைனயா சமாசச்ாரம்?
கணப� : சமாசச்ாரமா �� எஜமானியம்மாைள,

ெசத்�ப் ேபான பைழய எஜமானியம்மா



��ச�்�க்காளாம், ேபய்.....!
ஜம்� : ேபயா.....!
கணப� : ஆமா ேபய்தான். �சா�ன்�ம்

ெசால்லலாம். �சாரி �னியாண்�ேயாடதான்
�ட�்க்�ள்ேள அ� ெய�த்� ைவக்க�ம், ேபாங்க.
எஜமான் உங்கெள ெராம்ப எ�ரப்ாரக்்�றார.் நான்
�னியாண்�ைய அைழச�்ண்� வந்��ேறன்.

  (ஓ��றான்).
        ஜம்� : (தனக்�ள்) ேபய் ��த்��க்�றதா உம்.
�ழவைன ஏமாற்ற இ��ம் ஒ� வ�ேயா? பாரக்்கலாம்.

  (ேபா�றான்)
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இடம் : �வான்பக�ர ்மாளிைக காலம் : காைல
பாத்�ரங்கள் : �வான்பக�ர,் �னியாண்�.

[�னியாண்� ெம��க் ேகால�டப்படட் ஒ� இடத்�ல்
வாைழ இைலகைளப்பரப்� �ைசக்�ரிய சாமான்கைள
�ைறப்ப� ைவத்�க்ெகாண்��க்�றான். பக்கத்�ல்
�வான்பக�ர ்ஒ� நாற்கா��ல் உடக்ாரந்்�
இைவகைள ெயல்லாம் கவனித்�க்
ெகாண்��க்�றார.்]      ெபான் : ஏம்பா �னியாண்�!
இந்த ஒ� �ைறேயா� இந்தப் �சா� தைலகாடட்ாமல்
ஓ���மல்லவா?

�னி : இ� ெகடக்��ங்க; இ�தானா ஒ� �ரமாதம்.
ஏம்ேமேல அந்த ேவப்பமரக் க�ப்� வந்�, இந்தப்
ெபரம்ைபக் ைக�ேல எ�த்தா ஆடாத �சாெசல்லாம்
வந்� ஆ�ம். எந்த ஏவலா இ�ந்தா�ம் சரி, �ல்�



�னியமா இ�ந்தா�ம் சரி பஞ்சாப் பறந்��ம். இப்பப்
பா�ங்கேளன். ெகாஞ்ச ேநரத்�ேல ேவ�க்ைகைய.

ெபான் : ஆமாப்பா இதனால் எவ்வள� ெசல�
வந்தா�ம் சரி, அைதப் பற்�க் கவைலேய இல்ைல;
எப்ப� யாவ� அந்தப் �சா� ஒ�ந்தால் ேபா�ம்.

�னி : அெதல்லாம் நான் பாரத்்�க்�ேறங்க. நீங்க
அம்மாைவக் �ட�்க்�ட�் வரச ்ெசால்�ங்க!
        ெபான் : சரி! இேதா �ட�்வரச ்ெசால்��ேறன். அேட
யாரடா அங்ேக? �க்�ரம்ேபாய் ேவைலக்காரி
ெலகஷ்��டம் ெசால்� �லாைவ �க்�ரம்
ஜாக்�ரைதயாக அைழத்�வரச ்ெசால்.

  (ேவைலயாள் ேபா�றான்.)
      �னி : இெதப் பத்� நீங்க ெகாஞ்சங்�ட ேயா�க்கேவ
ேவண்டாம். அெத இப்ப ஒ� நி�சத்�ேல
ெதாைலச�்ப்��ேவன். ஆனா எஜமான், இந்த வ�சம்
க�ப்ைபயா �ைசக்� ேவண்�ய ெசலெவல்லாம்.........

ெபான் : அ� எவ்வளவானா�ம் நாேன
ெகா�க்�ேறன்; எப்ப��ம் இந்த...... (�லாைவ
அைழத்�க்ெகாண்� ல�்� வ��றாள்)

�னி : வாங்க வாங்க, இப்ப� உடக்ார ைவ�ங்க.
(உடக்ாரைவக்�றாள். �னியாண்� ேதங்காைய
உைடத்�க் கற்�ரம் காட�் சாம்�ராணிப் �ைகையக்
�ளப்�க் ைக�ல் உ�க்ைக ெய�த்� அ�த்� சா�
அைழக்�றான். �னியாண்��� சா� வந்� �� �ற�.
�லா�ம் ேபயாட ஆரம்�க்�றாள்.) நீ யாரம்மா? எங்ேக
வந்ேத? ஒனக்� என்ன ேவ�ம்? ேவண்�யைதக் ேகட�்
வாங்�க்�ட�்ப் ேபா��; இல்ேலன்னா நான் என்ன
பண்�ேவன் ெதரி��ல்ேல? (�லா ப�ேல ேபசாமல்
ஆ�க்ெகாண்ேட இ�க்�றாள்) சரி சரி நீ ஒ�ங்காப்
ேபாமாடே்ட! ஊம். ��க்கேவண்�யைதக்
��த்தாத்தான் ேபாேவ. (�ரம்ைப எ�த்� உ��
வைளத்�) ஊம் என்ன ெசால்ேற! நீ யா�ன்� ெசால்�யா



இல்ேலன்னா (என்� �ரம்ைப ஓங்��றான். �லா
ேபரிைரசச்ல் ேபாட�்) ேடய்! நீதானா என்ைன �ரடட்
வந்தவன்? உம் என்ைன �ரடட் உன்னால் ���மாடா?
உம் என்ைன யாெரன்� நிைனத்�க் ெகாண்டாய்!
ேடய்....... (�ரம்ைப ெவ�க்ெகன்� ��ங்�க் ெகாண்�
�சாரி �தல் ெபான்னம்பலம் வைர எல்ேலாைர�ம்
பலமாக �ரட�் அ�க்�றாள். �சாரி. உ�ர ்�ைழத்தால்
ேபா�ெமன்� ஒ��றான்.. மற்றவரக்�ம் ஓ��றாரக்ள்.)
      

      

காட்�	27.
      
 
இடம் : இரங்�னில் நடராஜன் இ�ப்�டம்.காலம் : காைல

[நடராஜன் பத்�ரிைககைளப் பாரத்்�க்
ெகாண்��க்�றான். தபால்காரன் க�தங்கைளக்
ெகாண்� வந்� ெகா�க்க நடராஜன் ஒ� கவைர

உைடத்�ப் ப�க்�றான்.] ஷண்�கனாத�ரம்
      அன்பாரந்்த அண்ணா!

தாங்கள் அம்மா�க்� எ��ய க�தத்ைதப்
பாரத்்ேதன். தாங்கள் ெசய்��ந்த எசச்ரிக்ைக ெயல்லாம்
இறந்�ேபான �ணத்�ற்�ச ்ெசய்த இன்ெச�ன் ேபால்
பயனற்�ப் ேபாய்�டட்�. உங்கைளக் �ைற ��வதாக
எண்ணேவண்டாம். ��ெயன்� ெசால்��றாரக்ேள.
அ�தான் ேபா�ம் என்ைனத் �ன�ம் ெகான்�
வ��ற�. தாங்கள் என்� என்ைனத் தனிேய �ட�்ச்
ெசன்�ரக்ேளா அன்ேற என் எ�ரக்ால மனக்ேகாடை்டகள்
யா�ம் இ�ந்� �ழ, ஆரம்�த்��டட்ன.



அ�ைம அண்ணா! ஏேதா நான் �தற்�வதாக
எண்ணேவண்டாம். தங்கைள�ம் என்ைன�ம்
ெபற்ெற�த்�ப் பா�ட�்ச ்�ராட�் வளரத்்த ஒ�
�வன் உண்ேட! என்ன ேயா�க்��ரக்ள்? நம் தாய் தான்.
அவரக்ளின் அ�ம் ெப�ம் �யற்�யால் இன்� நான்
மாமா என்� ெசால்லக்��ய அந்த ��க மனிதன்

�வான்பக��க்� வாழ்க்ைகத்
�ைண�யாக்கப்பட�்�க்�ேறன். தாங்கள் ெசன்ற ம�
வாரேம எனக்�த் ��மணம் என்�ம் ெகா� மணம்
நடத்தப்பட�்�டட்�. அந்த அக்ரமத்ைதச ்ெசால்�

அழ�ம் ஆ�தல் �ற�ம் இந்த அேத உல�ல்
ஒ�வ��ல்ைல. இ�ந்த தாங்க�ம் என்னிட��க்கக்

ெகா�த்� ைவக்க�ல்ைல. அ��ம் என் காலம்தான். இக்
ெகா�ைமைய என்னால் ச�க்க ��ய�ல்ைல,
இனிேமலாவ� இப் பரந்த உல�ல் இப்ப�ப்படட்

அக்�ரமங்கள் நடவா��க்�ம் ெபா�ட�் உ��ேயா�ம்
என் சரீரத்ைத மண்ணில் மைறக்கத்

�ரம்ானித்��டே்டன். இ�ந்தா�ம் என் ேகாைழ மனம்
இறப்பதற்� �ன் தங்களின் �வ்ய �கெதரிசனத்ைதக்
காணத் ��த்�க்ெகாண்��க்�ற�, இ�தான் என்

கைட� ஆைச.இப்ப�க்�த் தங்கள் தங்ைக,
அபாக்�யவ�, �லா,

      நட : �லா, �லா! உனக்கா இக்க� ேநரிடேவண்�ம்?
இப்ப�யா�ம் என்� நான் எ�ரப்ாரக்்கேவ இல்ைலேய!
என்ன அக்ரமம் பா� நான்தான் இதற்�க் காரணம்.
உன்ைன அந்தச ்சண்டாளரக்ளிைடேய �ட�் வந்த� என்
தப்�தம்தான்........ அேட அேயாக்�யக் �ழட�்ப் பயேல!
உன் எண்ணம் நிைறேவ��டட்ெதன்றா
நிைனத்�க்ெகாண்��க்�றாய்? ஊம்...... எங்கைளப்
ெபற்ற தாேய ேபயாகவா இ�க்கேவண்�ம்! இ�க்கட�்ம்.
�லா இேதா �றப்பட�்�டே்டன், கவைலப்படாேத!



அ�த்த கப்ப�ல் ப�� ெசய்யப்ப�ம் �தல் �ட�்
என்�ைடய�தான்.

  (�ைரந்� ெசல்��றான்)
      

      

காட்�	28.
      
 

இடம் : �வான்பக�ர ்மாளிைக. காலம் : மாைல.
பாத்�ரங்கள் : �வான்பக�ர,் �னியாண்�,
ஜம்�[ெபான்னம்பலம் வ�த்தமாக உடக்ாரந்்��க்�றார.்
�னியாண்� வ��றான்.]      �னி: நமஸ்கார�ங்க!
என்ன இப்ப� ஒ� மா�ரியா இ�க்��ங்க?

ெபான் : (ெவ�ப்ேபா� �ைறத்��ட�் ம��றம்
��ம்�க்ெகாள்��றார.்)

�னி : ஏங்க? என்ைனப் பாரக்்கப் ��க்��ங்களா?
ஆமாமா ஒங்க காரியந்தான் ��ஞ்�ேபாசே்ச
இன்ெனேம இவைனப் பாரத்்� என்ன �ரேயாசனம்? உம்,
நீங்க என்ைனப் பாக்காட�்ப் பரவா�ல்ேல, ேப�னப�
பணத்ைதக் ெகா�த்��ங்க!

ெபான் : (ேகாபமாக) பணமாவ� �ணமாவ�,
ஏ�டா பணம்! அேயாக்�யப் பயேல!

�னி : என்னங்க இப்ப�ச ்ெசால்�ங்க! எப்ப�யாவ�
கல்யாணத்ேத ��ச�்ப்�டட்ா �வா ஐ�� தாெரன்�
நீங்கதாேன ெசான்னீங்க!

ெபான்: ேபா�ம், ேபா�ம்; நான் கல்யாணம்
��த்த�ம் கடை்ட�ேல ேபான�ம்; இ�வைர உன்
ேபசை்சக் ேகட�் அ�தெதல்லாம் ேபாதாெதன்�
இன்�ம் உனக்� ேவ� அழேவண்�மா? எரி�ற �ட�்ல்



�ைடத்த� ஆதாயெமன்றா பாரக்்�றாய்? இனிேமல் ஒ�
ைபசா�டக் ெகா�க்கமாடே்டன். மரியாைதயாய்ப்
ேபாய்��. ெதரி�மா?

�னி : இங்ேக பா�ங்க, என்னா�? காரியம் ��ஞ்�
ேபாச�்ன்னா இப்ப�ப் ேப��ங்க? இெதல்லாம்
நல்லால்ேலங்க!

ெபான் : ேடய் யாரடா அங்ேக? (ஜம்��ம் மற்ெறா�
ேவைலயா�ம் வ��றாரக்ள்; அவரக்ளிடம்) இந்த
அேயாக்�யப் பயைலப் ��த்� ெவளி�ல் தள்�ங்கள்.
(என்� ெசால்��ட�் �வான்பக�ர ்உள்ேள ேபாய்
���றார.்)      ஜம்�: ஏய் �னியாண்�! என்ன கலாடட்ா
இ�?

�னி : ஏய்யா! நீங்க இ�க்�ம் ேபா�தாேன
ெசான்னா�. காரியம் ��ஞ்ச�ம் �வா ஐ��
தாேரன்�. இப்பக் ேகடட்ா, ேபாடா வாடாப் ெபாடட்க்
கண்ணான்� ஓட�்னா அ�க்� நானா ம�ேவன்!

ஜம்� : காரியம் ��ய நீ என்ன சா�த்� �டட்ாய்?
இவர ்இல்லா�டட்ால் காரியம் ��ந்��க்�ேமா?

�னி : யா� இல்ேலன்னா அ� ேவேற நமக்�ள்ேள
ஒத்�ப்ேபாற �ஷய�ல்ேல அ�. இப்ப அவ� பணங்
��த்தா நான் தான் என்ன, மறந்��ேவனா? அ�
வழக்கப்ப� உள்ள க�ஷன் உங்க�க்�க்
��த்��ேவன். இப்ப� அ�ேயாட ஒண்��ல்ேலன்னா?
அ� நாயமாங்�ேறன்?
(ஜம்� �னியாண்� கா�ல் ரக�யமாக ஏேதா
ெசால்�றான்)         �னி: சரி சரி அப்ப�யா சமாசச்ாரம்,
ஊம். நகத்�ங்க. ஓேகா அதாேன நா�ம் என்னடா
ேசா�யங் ��� �ம்மா ஆடாேதன்� பாரத்்ேதன். அப்ப
சரிங்க, மறந்�டா�ங்க நான் வரே்ரங்க, �ல்லைர...

ஜம்�: ஆகட�்ம் காரியம் ��யட�்ம்.
�னி : மகமா�!

  (ேபா�றான்).



      

      

காட்�	29.
இடம் : நடராஜன் ��.காலம் : மாைல

பாத்�ரங்கள்: நடராஜன், காமாட�்.[காமாட�்
ஒ�பலைக�ல் உடக்ாரந்்��க்�றாள். நடராஜன்
ஆத்�ர�ம், �க்க ஆேவச�ம் �ண்டப்படட்வனாய்
ேகாபத்ேதா�]      நட: ஆம். நீதான் ெபற்றாய்! வளரத்்தாய்!
அதற்காக இப்ப�யா ெசய்யேவண்�ம்? அம்மா! அம்மா!
நீ மட�்மா உலகத்�ல் அ�சயமாக மக்கைளப் ெபற்�
வளரத்்தாய்? உன்ைனப்ேபால் எத்தைனேயா
ேகா�க்கணக்கான தாய்மாரக்ள் மக்கைளப் ெபற்�
வளரக்்க�ல்ைலயா? அவரக்ளில் யாராவ� இப்ப�
உன்ைனப் ேபால் தன் மக்கேள உ�ேரா� ப�ெகா�க்க
��ம்�வாரக்ளா? ஐேயா! இைத�ட நீ �லாைவ
ஆற்�ேலா �ளத்�ேலா தள்ளி��ந்தால் �டப்
பரவா�ல்ைலேய! அைத�டக் ெகா�ைமயல்லவா
ெசய்��க்�றாய்!

காமா: இப்ப என்னடா உலகத்�ேல இல்லாத
ெகா�ைமைய நான் ெசய்� �டே்டன்? �லா ஒ�த்�
தான் அ�சயமா நாலாந்தாரமாகக் கட�்க்�டட்ா?
இன்னம் எத்தைனேயா லடச்ம் ேபர ்இந்தமா�ரி
ெரண்டாந்தாரம், �ணாந்தார�ன்� கல்யாணம்
ெசய்�க்காேமயா இ�க்காங்க! எல்லாம் அத�
��யப்ேபாலத்தான் நடக்�ன்�ட�்ப் ேபாவாேம...

நட : �� �� யா�க்� ��: ேசாம்ேப�க�ம்,
ைகயாலாகாதவரக்�ம் அல்லவா தன்னால் ஆகாத
காரியங்க�க்ெகல்லாம் �� ��ெயன்� ெசால்�,
யாைன, தைல�ல் தாேன மண்ைண அள்ளிப் ேபாட�்க்



ெகாள்வைதப் ேபால் தங்கைளத் தாங்கேள ெக�த்�க்
ெகாள்வாரக்ள். அந்ேதா ���ன் ெபயைரச ்ெசால்�
இந்நாட�்ல், எத்தைன ேகா�ப் ேபரக்ைளக்
ெக�த்��க்�றாரக்ள்; எத்தைன ேகா�ப் ேபர்
தன்ைனத்தாேன ெக�த்�க்ெகாண்டாரக்ள்; அம்மா
ெகாஞ்சம் நன்றாக ேயா�த்�ப் பார.் �லாைவ இன்� ஒ�
�ழவ�க்� மைன�யாக்� அவள் வாழ்க்ைகையப்
பாழாக்�ய� நீயா அல்ல� ��யா? நீ ��ெயன்� தான்
ெசால்வாய்; அப்ப�யானால் நாைளேய �லா�க்�
ம�மணம் ெசய்ய ஏற்பா� ெசய்�ேறன்; அப்ேபா� அந்த
�� என்ன ெசய்�ற�? அந்த ���னால் இைதத் த�க்க
���றதா என்பைதப்பார.் அதன் �றகாவ� ���ன்
ெபயரால் நீ எவ்வள� ெபரிய அக்ரமத்ைதச ்ெசய்�
�டட்ாய் என்ப� ெதரி�ம்.

காமா : இப்ப� ெயல்லாம் வ��ன்�
நாங்கண்ேடன்? எல்லாம் உன் நன்ைமைய
உத்ேத�த்�த்தான் ெசய்ேதன்.

நட: ம�ப��ம் எனக்காகச ்ெசய்ேதெனன்�
ெசால்லாேத; உன் அண்ணன் உற�
�ட�்ப்ேபாகக்�டா� என்பதற்காகக் �ளிைய
வளரத்்�ப் �ைனக்�க் ெகா�த்தைதப்ேபால்
ெகா�த்��ட�், என் நன்ைமக்காகச ்ெசய்ேதெனன்�
ேவறா ெசால்��றாய்?

காமா : அ�னாேல இப்ப என்னடா ெகட�்ப்ேபாச�்!
அவள் ராஜாத்� மா�ரி இ�க்கா. அவ�க்ெகன்ன
�ைறசச்ல்?

நட: ராஜாத்�மா�ரி இ�ப்ப� அ� இல்ைல...... நீ
தான் இப்ேபா� அப்ப� இ�க்�றாய்...... தங்கச ்ெச�ன்,
பட�்ப் �டைவ, என்ன அலங்காரம்! என்ன ஒய்யாரம் ேச!
இந்த அற்பப் ெபா�ள்க�க்காகவா ஒ� ெபண்ைணப்
ப� ெகா�க்க ேவண்�ம்? உன்னால், உன் பண
ஆைசயால், உன் அ�யாைமயால் இன்� �லா தன்



வாழ்க்ைக�ல் �கங்கள் எல்லாவற்ைற�ம் இழந்� நரக
ேவதைனப் ப��றாள் ெதரி�மா?

காமா : அவள் �கத்�க்� ஒண்�ம் �ைறசச்ல்
இல்ைல; நீ....

நட : �கமா! அடடாடா, இந்த �கம் உன் வ�ற்�ல்
�றவா��ந்தால் �ைடத்��க்�மா?......... �ஷேம
உ�வா�ய உன் வ�ற்�ல் நாங்கள் �றந்ேதாேம!

காமா : (�கத்�ல் �ணிைய ைவத்�க்
கசக்�க்ெகாண்�). ஹ�ம் இெதல்லாம் என்ெனப் ��சச்ப்
ேபாராத காலம். நல்ல�க்�ச ்ெசய்யப்ேபானா
என்னேமாப் ெபரிய ெகாைல பண்ணிடட்ாப்ேபால
ேப�ேற! எம் �த்�க்� இ��ம் ேவ�ம் இன்ன�ம்
ேவ�ம்.

நட : ெகாைல ெசய்��ந்தால் �டப்
பரவா�ல்ைலேய, அம்மா! அைத�டப் ெபரிய ெகா�ைம
யல்லவா ெசய்� �டட்ாய். ஐேயா! பத்� மாதம் �மந்�
வ�ந்�ப் ெபற்�ப் பா�ட�்ச ்�ராட�் வளரத்்த பச�்ளங்
கன்னிைகைய உ�ேரா� ப��டட்ாேய அம்மா! நீேய
ேயா�த்�ப்பார;் நீ கல்யாணம் ெசய்� ெகாண்ட
காலத்�ல் என் தந்ைத ஒ� �ழவனாய் இ�ந்��ந்தால்,
உன் மனம் என்ன பா�பட�்�க்�ம்.

அம்மா, அம்மா, அம்மா! ெபண்ணாய் �றந்த உனக்�
ஒ� இளம் ெபண்ணின் உணரச்�் ெதரியாமல்
ேபாய்�டட்ேத! அம்மா, ஐேயா! நிைனத்தா�ம் ெநஞ்சம்
ெவ�த்���ம் ேபா��க்�றேத! உன� தா�ள்ளத்ைதப்
பணப் ேபய்க்� இைரயாக்� �டட்ாேய! அம்மா, ஐேயா!
உன� ��தயெமன்ன கல்லா� �டட்தா? ெதாண்�
�ழவன் உன்ன�ங் �மரிையத் ெதாட�்த் தா�கட�்ய
அந்தக் ேகாரக் காட�்ையக்கண்� உன் கண்களிேல
இரத்தம் �ந்த�ல்ைலயா? ஐேயா என் உள்ளத்�ன்
��றல், இதயத்�ன் எ�ெரா�, உன் ெச�களிேல
�ழ�ல்ைலயா? அம்மா...அம்மா...... ஆம், ஆம்! உன் ��



�ற்ற�ல்ைல! இந்தச ்சண்டாளரக்ளின் �டட்த்�ல்
அபைலயான என் தங்ைகைய �ட�்ச ்ெசன்ற� என்
அ�யாைமேய! அந்ேதா! நாேன சண்டாளன்! நாேன
சண்டாளன்...ஆம். மனமற்ற இத் ��மணத்ைத உத�த்
தள்ளி�ட�் நாைளேய ம�மணம் ெசய்ேவன் என்
தங்ைகக்� நீயல்ல உன் தைமயனல்ல, இந்த உலகேம
எ�ரத்்� நின்றா�ம் சரி, கவைல�ல்ைல. ம�மணம்
ெசய்ேத ��ேவன். இ�ளைடந்த என் அ�ந்தங்ைக�ன்
வாழ்க்ைக�ல் ஒளி நிலவட�்ம், மனம் ெபா�ந்தா மணம்
மண்ணாய்ப் ேபாகட�்ம்.
(ெவ� ெகாண்டவன்ேபால் ஓ��றான்.)      
 

காட்�	30.
      
 

இடம்: �வான்பக�ர ்மாளிைக காலம்: மாைல.
பாத்�ரங்கள்: �லா, �வான்பக�ர,் நடராஜன்.[�லா,
பா��ன் படம் ஒன்ைறக் ைக�ல் ைவத்�த் தனக்�ள்
அ��ெகாண்��க்�றாள்.]      �லா: என் அன்ேப! என்
மனமார உங்கைளத்தாேன நம்� இ�ந்ேதன். கன��ம்
நான் தங்கைள மறந்த�ல்ைலேய! என்ேமல் தங்க�க்�
ஏன் இவ்வள� ேகாபம்? நான் இரண்� �ன்� �ைற
�ப்�டட்�ப்��ம் என்ைனப் பாரக்்காம�ம், எ��
ய�ப்�ய க�தங்க�க்�ம் ப�ல் அ�ப்பாம�ம்,
இ�ப்பைத நிைனத்தால் நீங்கள் என்ைன உண்ைம�ல்
ைக�ட�் �ட�்ரக்ளா? அல்ல� என்ைனேய தவறாக
நிைனத்� �ட�்ரக்ளா? எனக்ெகான்�ம்
�ரிய�ல்ைலேய! (ெபான்னம்பலம் �ரேவ�த்�
மைறவாக நின்� கவனிக்�றார)் அன்பேர! நான்



ேவெறா�வ�க்� மேன�யாக்கப் பட�்�ப்ப� என்
�ற்றமா? ஐேயா! இந்தப்பா� இந்தக்
�ழவனிடத்���ந்� என் கற்ைபக் காப்பாற்�க்
ெகாள்ள �ன�ம் மானத்ைத �ட�்ப் ேபயா�வைதத்
தாங்கள் எப்ப� அ�ய���ம்? ஐேயா என் உண்ைம
நிைலைய நீங்கள் அ�ந்��ப்�ரக்ளா? அ�ந்தால்,
என்ைன இத்�ன்பத்���ந்� காப்பாற்றாமல்
இ�ப்�ரக்ளா? நாதா! எனக்� ஒன்�ம் �ரிய �ல்ைலேய!
ஒ�க்கால் ேவெறா�வ�க்� மைன�யாக்கப்படட்வைள
நாம் ��ம்�னால் ஊர ்உலகம் நைகக்�ேம என்� பயப்
ப���ரக்ளா? அப்ப�யானால் எனக்காக அநியாயமான
��வைடந்த தங்கள் உண்ைமக் காத�க்காக என்
மைற�க்�ப் �ன்னாவ� நீங்கள் வ�ந்�ேய
�ரேவண்�ம். என் அண்ணா என்ைறக்� வந்�
ேச�வாேரா? இந்தப் பா��ன் இ�ண்ட வாழ்� என்�
����ேமா? அதன் �றகாவ� தாங்கேள தங்கள்
தவைற உணரந்்� அதற்காக வ�ந்�த்தான்
�ரேவண்�ம். (நீண்ட ெப��சே்சா�) ஹ�ம் இ�தான்
தாங்கள் என் �� ெகாண்ட உண்ைமக் காத�ன் பயன்...

(�லா பாட�்)
      
மாம��ம் எ�லாய் வான் �ெத�ந்த�ேவ ��  (மா)
தாமைர �ளிர் ெதன்ற�ம் எைன த�ப்பேதன�ேயன்

இனி ச�க்�ம் வைகெதரிேயன்  (மா)
நாத�ல்லா �ைணேபால் நான் இன்றாேனன்

காதலன் வாராேரா வ�வாேரா ேதாேணன்
ெக��லா அபைலயாய் :ேசாதைன ெசய்யலா�மா
இ� �ய தன்ைமயேதா என்ன மாயேமா �ேதா  (மா)

(ெபான்னம்பலம்�ள்ைள ஆத்�ரத்ேதா� ெவளி�ல்
வந்� ெமள்ளக் கைனக்�றார,் �லா ��க்�ட�்ப்
படத்ைத மைறக்�றாள்.)



ெபான் : ஏய்! அ� என்ன? எங்ேக இப்ப�க் ெகா�
பாரப்்ேபாம்.  �லா : ஒன்��ல்ைல, உம்..... ெவ�ம்
கா�தம்....

ெபான் : கா�தமா! ஏேதா படத்ைதப் ேபாலல்லவா.....
ெதரி�ற�.

�லா : ஆமாம், அ� எங்கண்ணா�ைடய படம்.
ெபான் : என்ன, உன் அண்ணா�ைடய படமா?

எங்ேக, இப்ப�க் ெகா� பாரப்்ேபாம்.
�லா : ஊஹ�ம்? உங்களிடத்�ல் ெகா�த்தால்

நீங்கள் ��த்� ���ரக்ள்.
ெபான் : அெதல்லாம் அப்ப� ஒன்�ங் ��த்��ட

மாடே்டன்; �ம்மா ெகா�.
�லா : இல்ைல, என்ைனத் ெதாந்தர�

ெசய்யா�ரக்ள்; நான் ெகா�க்கேவ மாடே்டன்.
ெபான் : என்ன! நான் ேகட�்ேறன்; ெகா�க்கேவ

��யாதா ! எனக்� எல்லாம் ெதரி�ம். நீ உன்
அண்ணைனேய காத�ப்பவெளன்� மரியாைதயாய்க்
ெகா�.

�லா : ேபா�ம் நி�த்�ம். �த்�யாசமாய் ஒன்�ம்
ேபச ேவண்டாம்.

ெபான் : என்ன �! ேபானால் ேபா�றெதன்�
பாரத்்தால் அள�க்� ���றாய். இப்ெபா�� ெகா�க்க
���மா? ��யாதா?

�லா : ��யா�.
ெபான் : ��யா�, ஊம்.சரி. ெகா�க்கேவண்டாம்;

அந்தக் கள்ளப் ��ஷன் யாெரன்றாவ� ெசால்.
�லா : அ��ம் ��யா�.  ெபான் : (ேகாபச ்�ரிப்�)

ேதவ�யாச ்�ரிக்�! இப்ெபா�� ெதரி�றத� நீ
ேபயா�ய நாடகெமல்லாம், ஹ�ம் ெகா� இப்ப�.
(படத்ைதப் ��ங்க எத்தனிக்�றார ்��யாமல்
தள்ளா�க் �ேழ ���றார;் ேகாபம் அ�கரிக்�ற�.)
அவ்வள� ��ரா உனக்�? ம�ேல ம�ேல என்றால் இற�



ேபா�மா, இ�க்கட�்ம் (பக்கத்�ல் மாட�்��ந்த
ச�க்ைக ெய�த்� அ�க்�றார,் �லா-அண்ணா!
அண்ணா! என்� கத்��றாள். ெதாடரந்்� அ�க்�றார;்
அ� தாங்காமல் ேசாரந்்�, ஐேயா! 'ஐேயா! அண்ணா!
அண்ணா' என்� அ�யற்ற மரம்ேபால் சாய்�றாள்.)

ெபான் : (ஒ� ைக�ல் �ைசைய
��க்�க்ெகாண்ேட). அண்ணா! அண்ணா! எங்ேகய�
அண்ணன்? அண்ணன் நீ �ப்�டட் உடேன கடைலத்
தாண்� அப்ப�ேய வந்� ��த்� ��வாேன? ஏண்�!
(ம�ப��ம் ச�க்ைக ஓங்� அ�க்கப்ேபா�றார.்
அப்ேபா� அங்� வந்த நடராசன் தா� �வான் பக�ரின்
ைக���க்�ம் ச�க்ைகப் ��ங்�க் ெகாண்�, �வான்
பக�ைர ஆத்�ரம் �ர அ�க்�றான். �வான் பக�ர,்
ஐேயா! ஐேயா! அேட அ�க்காேதடா என்� கத்��றார.்)

�லா : ஆ! அண்ணா (என்� ஓ� அண்ணைனக்
கட�்க் ெகாள்��றாள்.)

ெபான் : (அ�ையத் �ைடத்�க்ெகாண்ேட எ�ந்�)
அேட அேயாக்�யப் பயேல! என் ெபண்டாட�்ைய நான்
அ�த்தால் நீ யாரடாவன் ேகடப்தற்�? இங்ேக யாைரக்
ேகட�்டா உள்ேள வந்தாய்?

நட : உன் ெபண்டாட�்! உன் ெபண்டாட�்யா?
��ஷன் அழைகப்பார!் �ழட�் அேயாக்�யப் பயேல!
       (ம�ப��ம் ஒ� ேபா� ேபா��றான், �ழவன் �ேழ
��ந்தப�ேய)

ெபான்: அேட யாரடா அங்ேக? �னியா! ராமா! ஜம்�!
எல்ேலா�ம் வாங்கடா இங்ேக! (ஆடக்ள்
ஓ�வ��றாரக்ள்) இவைனப் ��த்� ெவளி�ல்
தள்�ங்கள். (ேவைலக்காரரக்ள் நடராஜைனப் ��த்�
இ�த்�க் ெகாண்� ேபா�றாரக்ள், �லா, அண்ணா!
அண்ணா! என்� கத்�க்ெகாண்� ெதாட��றாள்.
�வான் பக�ர ்அவள் தைல��ையப்பற்� இ�த்�க்
�ேழ தள்ளி)



யாரங்ேக? (ேவைலக்காரி ல�� வ��றாள்)
இவேள இ�த்�க் ெகாண்� ேபா! (அைழத்�ப்
ேபா�றாள்) அேயாக்�யப் பயல், என்னிடமா இந்த
ஜம்பெமல்லாம் ெசல்�ம்? இ�க்கட�்ம்; �ண்ேடா�
ெதாைலத்� ���ேறன்.

      

காட்�	31.
      
 
இடம் : �வான் பக�ர ்காலம் : மாைல மாளிைக�ன்

ேதாடட்ம்
பாத்�ரங்கள்: ஜம்�, �லா.

      [�லா ஒ� ெபஞ்�ன் �� உடக்ாரந்்� ேதம்�த் ேதம்�
அ��ெகாண்��க்�றாள். ஜம்� ��டைனப் ேபால்
அ�ேமல் அ�ைவத்� வந்� பக்கத்�ல் நின்� ெமல்லக்
கைனக்�றான். �லா ��க்�ட�்க் கண்ைணத்
�ைடத்�க் ெகாள்��றாள்.]

ஜம்� : �லா ஏன் ஒ� மா�ரி இ�க்�றாய்? �ட�்ல்
ஏதாவ�.....
        �லா: நான் எப்ப� இ�ந்தால் உனக்ெகன்ன? நீேயன்
நான் தனியாக இ�க்�ம் இடத்�ற்� வந்தாய்?

ஜம்� : ெந�நாளாகேவ உன்ைனத் தனித்�க் கண்�
ேபச ேவண்�ெமன்ப� ஆைச. அதற்� இன்�தான்
சந்தரப்்பம் �ைடத்த�.

�லா: எனக்�ப் ேபசச ்சந்தரப்்ப�ல்ைல, நீ
ேபாகலாம்.

ஜம்� : ஏன் என்ைனக் கண்டால் ��க்க�ல்ைலயா?
ஆமாம், பால�ந்தரத்ைதக் கண்டால் ��க்�ம்.



�லா: ஜம்� நாம் பள்ளிக்�டத்�ல் ப�த்த
காலத்���ந்ேத உன்ைன எனக்� நன்றாத் ெதரி�ம்.
தய� ெசய்� நீ ேபாய்��. இங்� நாம் தனித்��ப்ப�
தகா�.

ஜம்� : �லா அன்�தான் பால�ந்தரத்ைத நம்�
இ�ந்தாய். இப்ேபா� அவ�ம் ைக�ட�் �டட்ான்!
இப்ெபா�தாவ� என்ைன உன� ஆைச நாயகனாக..

�லா : ஜம்�,நீ மரியாைதயாகப் ேபாகமாடட்ாயா
என்ன? உல�ல் நான் யாைர�ேம ��ம்ப�ல்ைல.

ஜம்� : என்ன! பா�ைவக்�டவா?
�லா : ஆமாம்.
ஜம்� : ஒேகா அதனால்தான் இங்� வந்த �ற� �ட

இரண்� �ைற தபால் எ��க்ெகா�த்� ஆள்
அ�ப்�னாேயா?

�லா : யார ்நானா?
ஜம்�: நீதான், �லா! எனக்� எல்லாம் ெதரி�ம்.

பள்ளி�ல் ப�த்த காலத்��ம் அதன் �ற� நீ பள்ளிைய
நி�த்�ய �ற�ம், �ன�ம் நீ�ம் அவ�ம் உங்கள்
�ட�்த் ேதாடட்த்�ல் சந்�ப்ப���ந்� ேநற்� ெலடட்ர்
எ��க் ெகா�த்த�ப்�ய� வைர எல்லாம் எனக்�த்
ெதரி�ம். நீ என்ைன ஏமாற்ற ��யா�.

�லா : ஆமாம் உண்ைமதான், அ� என் இஷ்டம்.
அைதக் ��த்�க் ேகடக் நீ யார?்

ஜம்� : எனக்�க் ேகடக் உரிைம �ல்லாமலா நான்
ேகடே்றன்? நீ இனி பா�ைவ நம்�ப் பயனில்ைல. அவன்
உன்ைன ��ம்பேவ மாடட்ான். அவன் என்ன
என்ைன�ட உயரந்்தவன். நீ அவனிடத்�ல் ��ம்�ம்
இன்பத்ைத என்னிடம் ��ம்�னால் �ைடக்காதா என்ன?

�லா : �ச�் மைடயா! என்ன ெசான்னாய்?
ஜம்� : �லா! பதறாேத. இதற்��ன் பல

தடைவகளில் ெசான்னைதத்தான் இன்�ம் ெசால்�ேறன்.
ஆனால் நீ இன்� �வான்பக�ர ்மைன�. நான் உங்கள்



ேவைலக்காரன் என்� நிைனக்கலாம். ஆனல் அந்த
�வான்பக�ர ்இந்த ஜம்��ன் ைக�ல் இ�க்�றார்
ெதரி�மா? �சா� ஆ�க் �ழவைன ஏமாற்�வ� ேபால்
என்ைன ஏமாற்� �ட ��யா�. என்ைன நீ
பைகத்�க்ெகாண்டால் உன் ரக�யங்கைள எல்லாம்
ெவளி�ட�் ��ேவன். �லா, �லா என் மனைத நீ
ய�ய�ல்ைல. நான் எத்தைன வ�ஷங்களாக உன்ைனக்
ெகஞ்��ேறன். எவ்வள� பா�ப��ேறெனன்ப�
உனக்�த் ெதரி�மா? என் எண்ணத்ைதக் கைட�யாக
இப்ப�யாவ� நிைறேவற்றலாெமன்� தாேன இங்�
�வான் பக�ர ்�ட�்ல் ேவைலக்� அமரந்்� இந்தக்
கல்யாணத்ைத�ம் ��த்� ைவத்ேதன்.  �லா :
(ஆசச்ரியத்�டன்) என்ன! கல்யாணத்ைத நீ
��த்�ைவத்தாயா?

ஜம்� : ஆம், �லா! உன் ��ள்ள காதலால் உன்ைன
எப்ப�யாவ� பா��ட��ந்� �ரிக்கேவண்� ெமன்�
நிைனத்ேதன். அதற்காகேவ �வான்பக�ரரிடம்
ேவைலக்கமரந்்ேதன். அவர ்�ணம் எனக்�த்
ெதரி�மாைகயால் அவைர நாலாந்தாரமாக கல்யாணம்
ெசய்�ெகாள்�ம்ப� �ண்�, உன்ைனப் பற்��ம் உன�
அழைகப் பற்��ம் அ�க்க� அவரிடம் �பம்ேபாட�்,
உன் ேபாடே்டாைவ�ம் காட�் அவைர உன் அழ�ல்
மயங்�ம்ப� ெசய்ேதன். நான் ஆட�்ைவத்ேதன், அவர்
ஆ�னார.் பைழய ��ம்ப வ�த்தங்கைளக்�டப்
ெபா�டப்�த்தாமல் அவர ்ெபண் ேகடக் வந்தார.்
எப்ப��ம் உங்கள் அண்ணன் இ�ந்தால் காரியம்
��யாெதன நிைனத்த நான், த�ந்த �ழ்ச�் ெசய்� உன்
அண்ணைன�ம் ரங்ேகா�க்�க் கடத்�ேனன். உங்கள்
கல்யாணத்ைத ��த்�ைவத்ேதன். ஏன்,
�வான்பக��க்காகவா? இல்ைல. எப்ப�யாவ�
உன்ைன பா��ட��ந்� �ரித்��டட்ால், �ற�.. நீ
வய� ெசன்ற �வான்பக�ைர ெவ�த்� என்



இஷ்டத்�ற்� இணங்�வாெயன்�தான். �லா! �லா!
நான் ெசய்தெதல்லாம் அக்ரமம்தான். ஏன் அப்ப�ச்
ெசய்ேதன்? உன் ��ள்ள, ஒப்பற்ற காதலால்தான்.
இப்ெபா�� நீ சரிெயன்� ஒ� வாரத்்ைத ெசன்னால்
ேபா�ம். நம� வரழ்்க்ைக இந்�ர ேபாகமாய்த் �க�ம்.
இத்�ரண்ட ெசல்வம் எல்லாம் உன்ைனேய ேச�ம்; நாம்
இ�வ�ம் மத�ம் ர��ம்ேபால் இன்பமாய் வாழலாம்.
�ழவைனப் பற்� நீ ெகாஞ்ச�ம் கவைலெகாள்ள
ேவண்டாம். அவைன ஒேர நி�ஷத்�ல் ��ப்பதற்�
எனக்� வ� ெதரி�ம். எங்ேக! எங்ேக ஒ� வாரத்்ைத
ெசால்�, ஒ� வாரத்்ைத சரி என்� ெசால்�. (�லாைவ
ெந�ங்��றான்.)

�லா : �ச�் ��கேம! உனக்� ெவடக்�ல்ைல. �!
உன் ெநஞ்� என்ன கல்லா அல்ல� இ�ம்பா? நான் ப�த்த,
ேகள்�ப்படட் கைதகளில் �ட உன்ைனப்ேபால் ஒ�
அ�ரன் இ�ந்த�ல்ைலேய! மனிதரக்ளி�ம் இவ்வள�
ெகா�ய க�ன �த்தம் உைடயவரக்ள் இ�ப்பாரக்ள்
என்� நான் நிைனத்த�ல்ைலேய. ஐேயா, அடப்பா�! உன்
வாழ்க்ைகையக் ெக�த்தெதல்லாம் நாேன என்�
இவ்வள�ம் என் �ன்னாேலேய �ற உனக்� என்ன
�ணி�? அேட சண்டாளா! இ�தான் நீ என்ேமல்ெகாண்ட
உண்ைமக் காதல்! இ�தான் ஒப்பற்ற காதல், காமெவ�
என்� ெசால். நீ என்ைன ��ம்�னாய். ஆனால் நான்
உன்ைன ��ம்ப�ல்ைலேய! தானாகக் கனியாத
காையத் த�ெகாண்ட�த்தால் ப�க்�மா? ெவம்� அ��
அல்லவா ேபா�ம். (அ��றாள்), ஐேயா, ஜம்� ஜம்� உன்
காம ேநாையத் �ரக்்க ேவ� ஒ� வ��ம்
ேதான்ற�ல்ைலயா? எனக்காக நீ ெசய்த அக்ரமங்கைள
ெயல்லாம் நீ �யாகெமன்றா நிைனக்�றாய்? உன்
ேமல்நாட�் நாகரீக ேமாகம் உன் பள்ளிப்ப�ப்� உன்ைன
எவ்வள� ேகவல வ�களில் ெச�த்��டட்ெதன்பைத
உணராமல் நீ ெசய்தைத ெயல்லாம் ெப�ைமயாகச்



ெசால்�க் ெகாள்��றாேய! ஐேயா! என்ைனக் ெக�த்�,
என் அண்ணைன ஊைர �ட�்ப் �ற நா� கடத்�,
இத்தைன�ம் ேபாதாெதன்� இ�வைர உன்ைன நம்�,
உன் ெசால்ைலக் ேகட�், உனக்� ஊ�யம் ெகா�த்�க்
காப்பாற்� வந்த �வான் பக�ைர�ம் ெகான்� �ட�்ச்
�கமைடய நிைனக்�ம் நீ ஒ� மனிதனா? நீ ��ம்�வ�
காதலா? இல்ைல! இல்ைல! நீ கற்பைனக்�ம் எடட்ாத ஒ�
அரக்கன்; காமெவ� ��த்த ��கம். ைபசாச
ெவ�ெகாண்ட ஒ� காமப் �சா�தான் நீ ஆம்; இத்தைன
அநியாயங்கைள�ம் ெசய்த உனக்� எ�தான் இனிக்
க�னம் இல்ைல? நீ எைத�ம் ெசய்வாய், அட சண்டாளா!
நரம்�ம், ேதா�ம், எ�ம்�ம், தைச�ம், மல�ம்,
�த்�ர�ம் நிைறந்த இந்த நாற்ற சரீரத்�ற்�த் தாேன
இத்தைன அநியாயங்க�ம் ெசய்தாய்? இேதா
எ�த்�க்ெகாள், எ�த்�க்ெகாள், நாேன ெகா�க்�ேறன்.
நீ என்ன ேவண்�மானா�ம் ெசய்� ெகாள். ஆனால் என்
��தயத்ைத, நான் ேவெறா�வ�க்� அளித்��டட் என்
உள்ளத்ைத என் இன்ப நாயகன் இைட�டா� இ�க்�ம்
இதயத்ைத (ஆேவசம் வந்தவைளப் ேபால் ெநஞ்�ல் ��ர்
��ெரன்� பலங்ெகாண்டவைர தாக்�க்ெகாள்��றாள்.
ஜம்� ந�ங்��றான்.) நீ கவரந்்� �ட ��யாேத?
(அ�யற்ற மரம்ேபால் �ரச்ை்சேயா� �ேழ சாய்�றாள்.)

ஜம்� : �லா! �லா! ெதரியாத்தனம், ேமாக ெவ�,
என்ைன மன்னித்� ��; என்ைன மன்னித்� ��. நான்
இனி உன் சேகாதரன், சத்�யமாக நான் இனி உன்
சேகாதரன். �லா!, �லா! (�லா �ேழ ��வதற்� �ன்,
ஜம்� தன் ைககளில் தாங்�ப் பக்கத்�ல் உள்ள கல்�ன்
ேமல் �டத்��றான். இச ்சமயம் அத் ேதாடட்த்�ற்�
அப்�றம் ேராட�்ல் ேபாய்க்ெகாண��ந்த பா�, ‘�லா
�லா’ என்ற ஜம்��ன் சப்தத்ைதக் ேகட�்த் ��க்�ட�்த்
ேதாடட்ப் பக்கம் எட�்ப் பாரக்்�றான். அப்ேபா� �லா
ஜம்��ன் அைணப்�ல் இ�ப்பைதக் கண்�



தப்ப�ப்ராயத்ேதா� பற்கைளக் க�த்�க்ெகாண்�
��ம்� ���றான். இேத சமயம் ஜம்��ம் பா�ைவப்
பாரத்்� ���றான், �லா�க்�த் தண்ணீைரத் ெதளித்�
���க் ெகாண்ேட) ஐேயா! இெதன்ன �ண� ெவடட்
�தம் �றப்படட் கைதேபால் ஆ� �டட்ேத! இந்த மகா
உத்த�க்� நான் ெசய்த �ைம ெயல்லாம் ேபாதாெதன்�
கைட��ல் நான் ெசய்த நன்ைம�மல்லவா
�ைமயா��டட்�. மயங்� �ழ்ந்த �லாைவத் ெதாட�்த்
�க்�யைதக்கண்ட பா�, என்ைனத் தவறாகவல்லவா
நிைனத்�க்ெகாண்� ேபா�றான். இனி அவைன எப்ப�
இந்த உண்ைமைய நம்பச ்ெசய்ேவன்? (கண்ணீர்
���றான், �லா ெமள்ளப் �ரண்� கண்ைணத்
�றக்�றாள்) �லா, �லா, இேதா பார!் நான் இனி உன்
சேகாதரன். சத்�யமாக நான் இனி உன் சேகாதரன்.
�லா! நீ என்ைன மன்னிக்க மாடட்ாயா? என்ைன
மன்னிக்க மாடட்ாயா?

(ைககைளப் ��த்�க் ெகாண்� கத��றான், �லா�ம்
கண்ணீர ்���றாள்.)

      �லா : உன்ைனக் கட�ள் மன்னிப்பார.் எ�ந்��.
ஜம்� : சரி, �லா! ெகடட் ��ேய ெக�ம், படட்

கா�ேல ப�ம் என்ப� ேபால் இப்ேபா�ம் நமக்� ஒ�
ஆபத்�. மயங்� �ழ்ந்த உன்ைனத் �க்�ம்ேபா� சப்தம்
ேகட�் இப்பக்கம் ேபான பா� எட�்ப் பாரத்்��ட�்
நம்�� தப்ப�ப்ராயம் ெகாண்� ேபா�றான். நான்
�க்�ரம் ேபாய் உண்ைமைய �ளக்� அவன்
சந்ேதகங்கைளத் ெதளி�த்� �ன்� உங்கைளக்
ெக�த்�ப் �ரித்த இந்தச ்சண்டாளேன ஒன்�ப�த்��ம்
ைவத்����ேறன். நீ ேபா பங்களா�க்� நான் இேதா
வ��ேறன்.
        �லா :ேவண்டாம் ேவண்டாம். அவ�க்� இந்தச்
சந்ேதகம் மட�்மல்ல. அவர ்சந்ேதகங்கள் எல்லாம்



தானாகேவ ஒ� நாள் நிவரத்்�யா�ம். அப்ேபா� அவர்
உணரந்்தால் ேபா�ம்.

ஜம்� : இல்ைல, இல்ைல, �லா இனி உன் அண்ணன்
நடராஜன் ெரங்ேகானில் இ�க்�றாெரன்�
நிைனக்காேத. இேதா இேதா இ�க்�ேறன். இனி எனக்�
உன் இன்ப வாழ்ைவக் கண்� ஆனந்�ப்பைதத் த�ர
ேவெறான்��ல்ைல. உண்ைம யா�ம் பா��க்�
உைரப்ேபன். அவனிட�ம் மன்னிப்ைபப் ெப�ேவன்.
அவன் சம்மதத்ைத�ம் ெப�ேவன். �வான் பக�ேர
சம்ம�த்� உங்கள் ம�மணத்ைத நடத்� ைவக்க
ஏற்பா� ெசய்ேவன். அ�தான் நான் உங்க�க்�ச ்ெசய்த
�ைமக�க் ெகல்லாம், �ராயச�்த்தமா�ம். ேபா, நீ ேபா,
நான் வ��ேறன்.

  (ஓ��றான்)
      

      

காட்�	32.
      
 

இடம் : பா� ��, தனி அைற.காலம்: மாைல.
பாத்�ரங்கள்: பா�, நடராஜன், ஜம்�.(பால�ந்தரம்
ஆத்�ரத்�டன் �லா�ன் படத்ைத எ�த்� ைவத்�க்
ெகாண்�)      பா�: அ� சண்டாளி! �ேரா�! �பசாரி!
இன்�மா உன் படம் இங்� இ�க்க ேவண்�ம்?
ேமாசக்காரி! (படத்ைதக் �ேழ ேபாட�் ��க்�றான்)
பணத்�ற்காக ஒ� �ழவைனக் கட�்க் ெகாண்டாய் காம
ேநாையத் �ரக்்க இப்ேபா� ஒ� வா�பைன அ��ம்
ெந�நாளாய் ேவப்பங்காய் என்� ெவ�த்�ப் பாசாங்�
ெசய்த ஜம்�ைவப் ��த்�க் ெகாண்டாய். ஆகா! என்ேன



உன் வாழ்க்ைக. � � மகாெவடக்ம், �பசாரி �ட
இவ்வள� இ�வாய் நடக்கத் �ணியாள் ேச! என்ன
உலகேமா (வ�த்தத்�டன் தைலையக் க�ழ்ந்�
ெகாண்��க்�றான். நடராஜன் வ��றான். பா�
��க்�ட�்) யார?் நீங்களா! வா�ங்கள் இப்ப�
உடக்ா�ங்கள். ஊரி��ந்� எப்ெபா�� வந்�ரக்ள்?

நட : (உடக்ாரந்்தப�ேய) ேநற்� வந்ேதன்.
பா� : ஏ� இவ்வள� �ரம் அ�ரவ்மாக

இ�க்�றேத!.
நட : ஏன் வரக்�டாதா என்ன?
பா� : இல்ைல, இல்ைல. இ�வைர வந்த�ல்ைலேய

என்� தான் ேகடே்டன்.
நட : உன்னிடம் ஒ� �க்�யமான �ஷயத்ைதக்

��த்�ப் ேபச ேவண்�ம்; அதற்காகத்தான் வந்ேதன்.
பா� : யார-்என்னிடத்�லா?
நட : ஆம், என் தங்ைக �லா �ஷயமாக!
பா� : என்ன! உங்கள் தங்ைக �ஷயமாகவா?

என்னிடமா?
நட : ஆமாம், உன்னிடம்தான் பா�! உனக்�ம்

�லா�க்�ம் எவ்வள� ஆழ்ந்த அன்� உண்ெடன்ப�
எனக்�த் ெதரி�ம்.

பா� : உண்ைமதான்! அ� ஒ� காலம். அதற்�
இப்ெபா�� என்ன? �லா�க்�த்தான் கல்யாணமா�
எத்தைனேயா நாடக்ளா�ற்ேற.  நட : ஆமாம்
கல்யாணமா��டட்�, அைத நீ�ம் ஒப்�க்
ெகாள்��றாயா? உன் இ�தயம் அைத ஆதரிக்�றதா?

பா� : நான் ஒப்�க்ெகாண்டா�ம் ஒப்�க்
ெகாள்ளா�டட்ா�ம் உலகம் ஒப்�க்ெகாண்��டட்�.
இனி என்ன?

நட : உலகம் ஒப்�க்ெகாள்�ம், இந்த அக்ரம உலகம்
எைதத்தான் ஒப்�க்ெகாள்ளா�? உலகமா ஒப்�க்



ெகாண்ட�-இல்ைல. உலகத்�ல் உள்ள மைடயரக்ள்
ஒப்�க் ெகாண்டாரக்ள் என்� ெசால்.

பா� : அதற்� நாெமன்ன ெசய்ய ���ம்?
நட : நாெமன்ன ெசய்ய ���மா? எல்லாம் நம்�டம்

தான் இ�க்�ற�? நம்ைமப் ேபான்ற வா�பரக்ள்
�ணிந்தால் அைதத் த�க்க ���மா ��யாதா?

பா� : ���ம். ��யாெதன்� யார ்ெசான்ன�!
நட : அப்ப�யானால் நீ என் தங்ைகைய

மனப்�ரவ்மாகக் காத�த்��ந்�ம் அவ�க்� ஏற்படட்
இந்த அக்ரமத்ைத ஏன் த�த்��க்கக் �டா�? த�க்க
��யா �டட்ா�ம் பரவா�ல்ைல. த�க்கவாவ� �யற்�
ெசய்தாயா?

பா� : இ�ல் நான் என்ன ெசய்ய ���ம்? �லாேவ
சம்ம�த்�க் காரியம் நடக்�ம்ேபா� அைதத் த�க்க
எனக்� என்ன உரிைம��க்�ற�?

நட : பா�! உன் �ற்றத்ைத நீ �லா�ன் �� �மத்தப்
பாரக்்�றாய். ெபண்களின் சம்மதத்ைதக் ேகட�்க்
கல்யாணம் ெசய்வெதன்பேத நம் நாட�்
வழக்க�ல்ைலேய! உைடந்� ேபா�ம் ெபாம்ைமைய
வாங்க�ம், ��ந்� ேபா�ம் �டைவைய வாங்க�ம்,
ெபண்களின் அ�ப்�ராயத்ைதக் ேகட�்ம் ெபற்ேறாரக்ள்,
வாழ்க்ைக ��வ�ம் இன்ப �ன்பங்க�க்�க் காரணமா
��க்�ம் ��மண �ஷயத்�ல் தங்கள் மனம்ேபான
ேபாக்�ல் தாேன நடந்� வ��றாரக்ள். ெபண்க�க்�
அந்தச ்�தந்�ரமாவ� இ�ந்��ந்தால் நம் நா�
எவ்வளேவா �ன்ேனற்றம் அைடந்��க்��ேம... பா�!
ேபான� ேபாகட�்ம். இப்ெபா�� ஒன்�ம் ேமாசம் வந்�
�ட�ல்ைல. உன்ைனேய உண்ைமயாய் ேந�த்� வ�ம்
ஒ� ெபண்ைண, அல்�ம் பக�ம் உன்ைனேய நிைனந்�
நிைனந்� உ��ம் ஒ� அபைலைய இப்ேபா� நீ
காப்பாற்றப் ேபா�றாயா, இல்ைலயா?



பா� : என்ன �லாைவயா? இனிேமலா? அ� எப்ப�
���ம்?

நட : ஆம், �லாைவத்தான்! என் தங்ைக �லாைவத்
தான் பா�! நான் மானத்ைத �ட�்ச ்ெசால்��ேறன்;
�லாைவ நாேன அைழத்� வந்� உனக்�. ம�மணம்
ெசய்� ைவக்�ேறன்; சம்மதம் தாேன?

பா� : (ஏளனச ்�ரிப்�டன்) அ� நமக்�ச ்சரி.
ஆனா�ம் எங்கள் �ட�்�ள்ளவரக்�ம் மற்றவரக்�ம்
சம்ம�க்க ேவண்டாமா? ேம�ம் இன்ெனா�வ�க்�
வாழ்க்ைகத் �ைண�யான ஒ�த்�ைய நான் ��ம்ப�ம்
மணப்பெதன்றால் உலகம் என்ைனப் ப�க்காதா?

நட : அைதத்தான் நான் �ன்ேப ெசால்� �டே்டேன,
பா�! நம்ைமப் ேபான்றவரக்ள் �ணிந்தால்தான்,
இைவகைள ெயல்லாம் �ர�்�த்த ���ம்.

பா� : என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம். நான் இன்�ம்
அவ்வள� �றந்த �ர�்�த்தக்காரன் என்ற நிைலக்�
வர�ல்ைல.  நட : பா� ெவடக்�ல்ைலயா உனக்�! நான்
அந்த நிைலக்� வர�ல்ைல ெயன்� ெசால்ல உன் நா�
�ச�ல்ைல? அவ்வள� ெநஞ்�த் �ணி�ல்லாத நீ ஏன்
என் தங்ைகையக் காத�த்தாய்? ெபற்ேறா�க்�ம்
உலகத்�க்�ம் பயப்ப�ம் இந்தப் �த்� உனக்� ஏன்
அப்ெபா�ேத இல்லாமல் ேபா�ற்�? காத�க்கத்
�ணிந்த உனக்� அதன் �ைள�கைள ஏற்கத்
�ணி�ல்ைலயா? பா�! காதல் எைத�ம்
ெபா�டப்�த்தா ெதன்பைத நீ ய�யாயா? காத�க்காக
எத்தைனேயா ேபர ்எவ்வளேவா ெபரிய �யாகங்கைள
ெயல்லாம் ெசய்��க்�றாரக்ேள! அப்ப���க்கப் �றர்
இ�வாகப் ேப�வாரக்ேள என்பதற்காக உன் காத�ைய
இழந்��டப் ேபா�றாயா?

பா� : இழந்��டப் ேபாவெதன்ன? (ெப��ச�்ட�்)
இழந்�தான் ஆ�ற்ேற. இனிெயா� தரமா அைத
��ம்பேவண்�ம்?



நட : அப்ப�யானால் நான் ெசால்வைத நீ ேகடக்
மாடட்ாயா?

பா� : ேகடக்க் ��யதா�ல்ைல.
மன்னிக்கேவண்�ம். என் உள்ளம் �ன்ேப
�ண்பட�்�க்�ற�. நீங்கள் ம�ப��ம் ம�ப��ம் ஒ�
�பசாரிக்காகப் பரிந்� ேப�வ�......
நட : (ெந�ப்ைப ��த்தவைனப் ேபால் ��த்�) ஆஹா,

என்ன ெசான்னாய் (ஓங்� பா�ைவ அைற�றான்,
ஆத்�ரத்�ல் ெவ� ��த்தவன் ேபால்) �பசச்ாரி

�பசச்ாரி!! யார ்என் தங்ைகயா �பச ்சாரி அேட ேப�,
உன்ைன�ம் ஒ� மனிதன் என்� நிைனத்�த் தன் �ைல
ம�ப்பற்ற காதைல �ைரயமாக்�னாேள, என் தங்ைக.
�ேரா� உன்ைனப்ேபால் உணரச்�்யற்ற ேசாம்ேப�கள்
இ�க்�ம்வைர இந்த நா� எப்ப� �ன்ேனறப்ேபா�ற�;

ஒ� ேபைதப் ெபண்ணின் உள்ளத்�ல் காதைல �ைதத்�
வளரத்்�ப் ப�ராக்� ���ல் அைத அ�ேயா� பாழ்
ப�த்��டட்ாேய! ச�்ய், ஆண் மகனா நீ? இனியாவ�

உன்ைனப் ேபான்ற ேப�கள் இப்ப�ச ்ெசய்யாமல்
இ�க்�ம் ெபா�டட்ாவ� உன் �டத்தனத்�க்�, உன்

அற்பத்தனத்�க்�, உன் ேகாைழத் தனத்�க்�, இல்ைல,
இந்நாட�்க் கற்பர�களின் ��தைலக்காகவாவ�, என்

அன்�ல் என் ரத்தத்�ல் ஊ�ய என் தங்ைகைய�ம்
என்ைன�ம் ப� ெகா�க்�ேறன். �றகாவ� உன்

ேபான்ற ேகாைழகள் வாழட�்ம்.  (நடராஜன் ஓ��றான்.)
      பா� : (எ�ரப்ாராத �தமாய் �ழ்ந்த அ���ம்
ேபச�்�ம் ஸ்தம்�த்�க் கன்னத்ைதத் தட�யப�,
தனக்�ள்) �லா �பசச்ாரி இல்ைலயா! �லா �பசச்ாரி
இல்ைலயா! �லா �பசச்ாரி �ல்ைலயா? நான்
பாரத்்ேதேன! அவன் அந்த ஜம்� அவைளத் தன் இ�
ைககளா�ம் அைணத்�த் �க்�.......
(மற்ெறா� �றத்���ந்� ஜம்� ஓ�
வ��றான்.)      ஜம்� : பா�! பா�! �லா



�பசச்ாரி�ல்ைல. �லா �பசச்ாரி�ல்ைல. நீ
நிைனப்ப� தவ�. அவள் மகா உத்த�!

பா� : யார,் ஜம்�வா �லா�ன் ��ய காதலன? அேட
அேயாக்�யப் பயல்களா! யாைர ஏமாற்றப்
பாரக்்��ரக்ள்? (பா� ��ெரன்� ஜம்��ன் �� பாய்ந்�
அவன் க�த்ைதப் ��த்� அ�த்�க் ெகால்ல
�யற்�க்�றான்.)

ஜம்� : (கம்�ய �ர�ல்) பா� சத்�யமாகச்
ெசால்��ேறன். உன் காத� �லா �பசச்ாரியல்ல; மகா
உத்த�. அவள் உன்�� ெகாண்ட� உண்ைமயான
காதல், பரி�த்தமான காதல், ஒப்பற்ற காதல்...

பா� : என் �லா உத்த�யா?
ஜம்� : ஆம். என் வாரத்்ைதைய நம்�; அவைளக் ைக

�டாேத; காப்பாற்�! உங்கள் ம�மணத்�ற்� நாேன
ஏற்பா� ெசய்�ேறன். பா�யா�ய என்ைன
மன்னித்���, என்ைன மன்னித்���. இந்தப்
ப�க்ெகல்லாம் நாேன காரணம்.

பா�: �லா... �லா... ஐேயா... நடராஜன் அவைளக்
ெகான்���வதாக..... �லா...... �லா......

  (அல�க்ெகாண்ேட ஓ��றான்)
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இடம்: �வான் பக�ர ்ப�க்ைக அைற.காலம்: இர�
      (நடராஜன் சாளரத்�ன் வ�ேய ேமல்மா��ல்
��க்�றான். �ரத்���ந்ேத இைதக் கவனித்த
பா��ம் அேத வ��ல் �ன் ெதாட��றான். ேமேல



ப�க்ைக அைற�ல் மங்�ய �பம் ஒன்� எரிந்�
ெகாண்��க்�ற�. ெபான்னம்பலம் ஒ� கட�்�ல்
ப�த்��க்�றார,் �லா �ேழ தைர�ல்
ப�த்��க்�றாள். நடராஜன் �வான் பக�ர ்��
பாய்ந்� அவர ்ெநஞ்�ல் �ச�்வாைவச ்ெச�த்��றான்.
ெபான்னம்பலத்�ன் ‘ஹா! ஐேயா’...... ஏன்ற ேகாரக் �ரல்
எங்�ம் எ�ெரா�க்�ன்ற�. ேவெறா� ஆள்
ேமன்மா��ல் ��க்�ம் சப்தம் ேகடட் நடராஜன்,
இன்ன� ெசய்வெதன்ேற �ரியாமல் �ச�்வாைவக் �ேழ
ேபாட�்�ட�் மற்ெறா� �றம் தா�க் ��த்� ஓ�
���றான். அேத சமயத்�ல் அங்� வந்த பா� அங்�
�ேழ �டந்த ரத்தம் ேதாய்ந்த �ச�் வாைவ ந�க்கத்�டன்
எ�க்�றான். �க்கத்���ந்� ேகார சத்தத்ைதக்
ேகட�்த் ��க்�ட�் எ�ந்த �லா ஒன்�ம் �ரியாமல்
ெகாைல-ெகாைல-ெகாைல' என்� கத்��றாள்.
ேவைலயாடக்ள் எல்லாம் ��த்� வந்�, '�டாேத ��,
��’ என்� �சச்�ட�்ப் பா�ைவச ்�ழ்ந்�
��த்�க்ெகாள்��றாரக்ள். ஒ�வன் �ளக்ைகப்
ேபா��றான். ெவளிசச்த்�ல் பா�ைவ ரத்தம் ேதாய்ந்த
�ச�்வா�டன் கண்ட)

�லா : ஹா ஐேயா! இெதன்ன! நான் காண்ப�
கனவா, அல்ல� உண்ைமதான்? எனக்� ஒன்�ம்
�ளங்க�ல்ைலேய!

  (�ேழ சாய்�றாள்)
      பா� : (தனக்�ள்) எல்லாம் ���ன் �ைளயாட�்.

�ட்டத்�ல் ஒ�வன் : ஆைளப்பார,் ெகாைலகாரப்
பய�க்� ேவதாந்தாம் ேவறா ஏண்டா நிற்�றாய்?
�க்�ரம் ேபா�ஸ் ஸ்ேடஷ�க்�ப் ேபாய் �ஷயத்ைதச்
ெசால்�ப் ேபா�ைச அைழத்�வா? உம், ேபா �க்�ரம்.

  (ஒ�வன் ஓ��றான்).
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இடம் : ��
[���ல் பலர ்ேப�க்ெகாள்�தல்]      ஆள் 1 : பாவம்
என்ன இ�ந்தா�ம் ஒ� ம�ஷைன இந்த மா�ரிக்
ெகாைல ெசய்யக்�டா�. ஆள் 2 : அடேபாங்க சார,்
பசை்சப் பசைலக�ைடய வாழ்க்ைகையப்
பாழ்ப�த்��ற இப்ேபரப்்படட் �ழட�்ப் பயல்கள்
இ�ந்தா என்ன, ெசத்தா என்ன சார?்

ஆள் 3 : ஆமாமா. பால�ந்தரத்ைதப் ேபால நா� ேப�
இப்ப�த் �ணிஞ்சாத்தான் இந்த மா�ரி அநியாயங்க
ஒ��ம்.

ஆள் 1 : ஆமா நடராஜன்தான் ெராம்ப
�ர�்�த்தவா�யாசே்ச, ஏன் இந்தக் காரியத்ைத
�ன்னா�ேய த�த்��க்கக் �டா�?

ஆள் 2 : அவன் தான் ெரங்ேகா�க்�ப்
ேபா�டட்ாேன, இ�ந்தா சம்ம�ப்பானா? தங்கச�்ன்னா
உ�ைரேய ��றவனாசே்ச!

ஆள் 4 : நடராஜ�க்�த் தகவேல எட�்��க்காேதா?
ஆள் 3 : க�யாணத்�க்� அப்�றம் இங்ேக

வந்��ந்தானாேம, நான் பாக்கேல! ெகாைலக்�
அப்�றம் நடராஜைனேய காேணாமாம்.

ஆள் 1 : ஆமா, பா��க்�ம் �லா�க்�ம்
�ன்னா�ேய ெதாடர�் உண்ேடா?

ஆள் 4 : பள்ளிக்�டத்�ப் பழக்கமாம். அந்தப்
ெபாண்� பா�ைவேயதான் கட�்க்��ேவன்�
ஒத்தக்கால்ேல நின்�சச்ாம்



ஆள் 1 : அேட, �ன்ேன அப்ப�ேய பண்ணித்
ெதாைலச�்�க்கலாேம.

ஆள் 2 : அட அவன் ஒ� ேகாைழப்பயல் சார.்
�ட�்க்�ப் பயந்தவன்.

ஆள் 3 : இப்பக் ெகாைல ெசய்யத் �ணிஞ்சவ�க்�க்
கல்யாணத்�த்� �ன்ேனேய �த்���ந்தா?...

ஆள் 4 : உம்-உலகேம இப்ப�த்தான்.
நம்மளவங்க�க்ெகல்லாம் காரியம்
��ஞ்ச�க்கப்�றம்தாேன �ைள ெதாறக்�ம்.  ஆள் 1:
ஏன் சார,் ஜம்�ைவப் பாரத்்�ங்களா? யா� �ட�ம்
ேப�ற�ல்ேல, என்னேமா ஒ� மா�ரி ஆேள
மா�டட்ாேன.

ஆள் 2 : ேகைசக்�ட அவன்தான் ��ரமாய்
நடத்�றான்.

ஆள் 3 : உம் என்ன நடத்� என்ன? �க்�த் தண்டைன
நிசச்யம்.

ஆள் 2 : ேச, நிைனசச்ாக் கண்ரா�யா இ�க்�.
ஆள் 4 : எல்லாம் அ�த்த �சாரைண�ேல ெதரி�ம்.
ஆள் 2 : ெகாைல பண்ற� சரக்்கார ்சடட்ப்ப�

தப்�தான். ஆனா, வாழ்க்ைகையக் ெகாைல ெசய்�ற
இப்ேபரப்்படட்வரக்ைள சரக்்காேர ெகாைல ெசய்�ட�ம்.
தரம் ஞாயம் பாரத்்தாத் தப்ேப�ல்ேல.

ஆள் 1 : சரி சரி, ேபச�் ெராம்ப�ரம் ேபா��.
பகல்ேல பக்கம் பாரத்்�ப் ேப�ங்க, ெபரிய எடத்�
�வகாரம் நமக்ெக�க்�? உம், வாங்க.

  (ேபா�றாரக்ள்)
      

      

காட்�	35.



      
 

இடம்: ஷண்�கநாத �ரத்���ந்�காலம் : மாைல
      70-ைமல்க�க்� அப்பா�ள்ள ஊரில் ஒ� ெபா�த்
ேதாடட்ம்.

[ஆண்க�ம் ெபண்க�மாக அேநகர்
உலா��றாரக்ள். ஒ� �றம் தனியாய் இ�வர ்அமரந்்�
அன்ைறய �னசரி ஒன்ைறப்
ப�த்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். �வான் பக�ைரக்
ெகாைலெசய்� �ட�் ஷண்�கநாத�ரத்ைத �ட�்
ஓ�ய நடராஜன் உ�மா� அ�க்� நிைறந்த கந்தல்
ஆைட�ட�ம் நீண்ட தா��ட�ம் ைபத்�யம்ேபால்
�ற்� வ��றான்.)

நபர் 1 : (பத்�ரிைகையப் �ரட�்ப் பாரத்்�
ஆசச்ரியத்�டன்) �வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம்
�ள்ைள ெகாைல வழக்� நாைளக்�த் �ரப்்பாேம?

(நடராஜன் ��க்�ட�் அைதக் கவனிக்�றான்).
நபர் 2 : நாைளக்கா? எங்ேக அைதப் ப��ங்கள்!
நபர் 1 : (பத்�ரிைகையப் ப�க்�றார)்
�வான்பக�ர் ெபான்னம்பலம் �ள்ைள ெகாைல

வழக்�
ெபா�ந்தாமணத்�ன் ெகா�ைம!
கள்ளக்காதலன் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டான்!

  ஷண்�கநாத�ரம், ஜ�ன்-2
      இன்� இவ்�ர ்�ரபல �ராஸ்தார ்�வான்பக�ர்
ெபான்னம்பலம் �ள்ைள ெகாைல வழக்� ெசஷன் ஜடஜ்்
அமா�ல்லாகான் அவரக்ள் �ன் �சாரிக்கப்படட்�.
எ�ரி தான் ெகாைல ெசய்த� உண்ைம என்� ஒப்�க்
ெகாண்டான். எ�ரி ெகாைல ெசய்ய ேநரந்்த
காரணத்ைதக் �ற ம�த்��டட்ான். எ�ரிக்�ம் ெகாைல
ெசய்யப்படட்வரின் நான்காவ� மைன�க்�ம் ஏற்படட்
கள்ளக் காதேல ெகாைலக்�க் காரணெமன்�



நம்பப்ப��ற�. ேமற்ப� ெகாைல வழக்� சம்பந்தமாய்
நாைளத் �ரப்்பளிக்கப்ப�ெமனத் ெதரி�ற�. (ந. நீ.)

(ப�த்� ��க்�ம்வைர ஆசச்ரியத்�டன் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்த நடராஜன் ஆேவசத்�டன் எ�ந்�) என்ன

ெகாைல ெசய்தவன் பால�ந்தரமா? எங்ேக எங்ேக
அைதக் ெகா�ங்கள்! (பத்�ரிைகைய அவரக்ள்

ைக���ந்� ெவ�க்ெகன்� ப�த்� மளமளெவன்�
ப�த்�க் �ேழ ேபாட�்�ட�்) ஐயய்ேயா! இெதன்ன

அநியாயம்? அவன் நிரபரா�யா�ற்ேற! பால�ந்தரம்
நிரபரா�யா�ற்ேற! பா�.. பா�... (ஓ��றான்)

      நபர் 1 : இெதன்ன ைபத்�யம்..... இ� �� மா�ரியாக
இ�க்�றேத!

நபர் 2 : ேலடட்ஸ்� மாடல் ேபா��க்�ற�.
  (இ�வ�ம் �ரிக்�றாரக்ள்)

      

      

காட்�	36.
      
 

இடம்: நீ�மன்றம்.காலம்: காைல
[வக்�ல்கள், ஜ�ரரக்ள் யாவ�ம் அமரந்்��க்�றாரக்ள்.
பா� ைக�க்�ண்�ல் நிற்�றான். �லா, ஜம்�, ேபா�ஸ்
இன்ஸ்ெபக்டர,் ஜவான்கள் �த�யவ�ம் இ�க்�றாரக்ள்.
உரியகாலத்�ல் நீ�ப� வந்� உடக்ாரந்்� �ரப்்ைப
வா�க்�றார.் யாவ�ம் அைம�யாக
இ�க்�ன்றாரக்ள்.]      நீ�ப�:- �க�ம் சாதாரணமாகக்
க�தப்ப�ம் இந்த வழக்� என் வைர�ல் �க�ம் �க்கல்
நிைறந்தெதன்ேற நிைனக்�ேறன். ெகாைல
ெசய்யப்படட் �வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம்



�ள்ைளேயா �ரபலஸ்தர.் �ற்றவாளி என்� க�தப்ப�ம்
பால�ந்தரேமா ேநரை்ம�ம் நல்ெலா�க்க�ம் உள்ள
இைளஞர.் என் அ�பவத்�ல் இத் தைகய ��த்�ரமான
�ற்றவாளிைய நான் இன்�தான் பாரக்்�ேறன். எ�ரி
தான் ெகாைல ெசய்ததாக ஒப்�க்ெகாள்வைதத் த�ர
ேவ� எவ்�த ப��ம் ெசால்ல ம�க்�றார.்

சம்பவம் நடந்த அேத சமயத்�ல் அேத இடத்�ல்
ைக�ல் ரத்தம் ேதாய்ந்த �ச�்வா�டன் எ�ரி
��படட்தாக�ம் ெகாைல�ண்டவரின் நான்காவ�
மைன�யா�ய �லா�க்�ம் பால�ந்தரத்�ற்�ம் நட�்
இ�ந்��க்க ேவண்�ெமன்�ம் தங்கள் காத�க்�த்
�வான்பக�ர ்இைட�றாய் இ�ப்பதாக நிைனத்ேத
பால�ந்தரம் ெகாைல ெசய்��க்க ேவண்�ெமன்�ம்
சாட�்கள் நி��ப்பதா�ம், ெப�ம்பாலான ஜ�ரரக்�ம்
பால�ந்தரம் �ற்றவாளி என்ேற அ�ப்�ராயப்
ப�வதா�ம் சடட்ப்ப� பால�ந்தரத்�ற்� மரண
தண்டைன ��க்�ேறன்.

�லா : ஹா! (�ரச்ை்சயா�றாள்;
அ����ப்பவரக்ள் தாங்�க் ெகாள்�றாரக்ள்.)

இன்ஸ்ெபக்டர ்: ேடய் 203, இந்தப் ெபண்ைண
ஜாக்�ரைதயாக அப்�றப்ப�த்�ங்கள். (ேபா�ஸார்
�லாைவ அப்�றப்ப�த்த ெந�ங்�ம் சமயம் இைளத்த
ேதக�ம், நீண்ட தா��ம், எங்�ம் ��ந்� ெதாங்�ம்
உைட�ம், அ�வ�ப்பான ேதாற்ற�ம் உள்ள நடராஜன்
�ராேவசத்�டன் �டட்த்ைதத் தள்ளிக் ெகாண்�
�ரேவ�க்�றான்; ஆசச்ரியத்�டன் யாவ�ம் அவைனக்
கவனிக்�றாரக்ள்.)

நட : நி�த்�ங்கள்! நி�த்�ங்கள்! பால�ந்தரம்
நிரபரா�! அவன் ெகாைல ெசய்ய�ல்ைல.......

  (ேகாரட்�்ல் பரபரப்� உண்டா�ற�.)
இன்ஸ்ெபக்டர ்: யாரடா இவன் ைபத்�யக்காரன்?

(ஜவாைனப் பாரத்்�) ேடய்! இவைன ெவளி�ல்



தள்�ங்கள்!  (ேபா�ஸ் தள்ள ெந�ங்க)
      நட : (ஜட�்ையப் பாரத்்�) �வர ்ஹானர.் நான்
ைபத்�யக்காரன் இல்ைல. தய� ெசய்� எனக்�க்
ெகாஞ்ச ேநரம் ேபச அ�ம� ெகா�த்தால் இவ்
வழக்ைகப் பற்�ய எல்லா �ஷயங்கைள�ம் �பரமாகச்
ெசால்��ேறன்.

நீ�ப� : ஆல்ைரட.் 10 நி�ஷத்�ற்�ள்
இவ்வழக்ைகப் பற்� உமக்�த் ெதரிந்தைதச்
ெசால்லலாம்.

நட : �வர ்ஹானர.் ெகாைல ெசய்யப்படட்
�வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைள என�
தாய்மாமன். அந்தப் ெபண் அவர� நான்காவ� மைன�.
இறந்� ேபானவர ்என் தங்ைகைய நாலாந்தாரமாகக்
கல்யாணம் ெசய்�ெகாள்ள ��ம்�னர.் நீங்கேள
ேயா�த்�ப் பா�ங்கள். ப�த்� உலகம் ெதரிந்த எந்த
வா�பன்தான் தன் தங்ைகைய அ�ப� வய�க்�
ேமற்படட் ஒ� �ழவ�க்�க் ெகா�க்கச ்சம்ம�ப்பான்?
ஆகேவ நான் அவர ்��ப்பத்�ற்� இணங்க
ம�த்��டே்டன். நான் இ�ந்தால் அவர ்எண்ணம்
நிைறேவறாெதன்பைத உணரந்்த ெபான்னம்பலம்
�ள்ைள, தன் பணத்ைத�ம் ெசல்வாக்ைக�ம் ெகாண்�
பல ேபைரப் ��த்� அேநகம் �ழ்ச�்கைளச ்ெசய்�
என்ைன ரங்��க்�ப் ேபா�ம்ப� ெசய்��டட்ார.் நான்
ெசன்ற ஒ� வாரத்�ற்�ள் என் தாயாைரத் தன்
வசப்ப�த்� என் தங்ைக�ன் இஷ்ட�ல்லாமேல
பலவந்தமாகத் தா�க் க�ற்ைறக் க�த்�ல்
ஏற்��டட்ால், அவள் தன் மைன�தாேன என்ற
�டத்தனமான மனப் பான்ைம�டன் கல்யாணத்ைத
��த்��டட்ாரக்ள். மணம் ��ந்த �ன் என் தங்ைக
அவர ்இஷ்டத்�ற்� இணங்காத�னால் அப் ெபண்ைண
ேவ� �ல காரணங்கைளச ்ெசால்� இம்�க்கத்
ெதாடங்கேவ, இம்ைச ெபா�க்க��யாத நிைல�ல் என்



தங்ைக எனக்� எ��ய ஒ� க�தத்�ன் �லம் நான்
உண்ைமய�ந்� இந்�யா வந்� ேசரந்்ேதன். இ� நிற்க.
இக்ெகா�ைம நடப்பதற்��ன்ேன இப்ேபா� தண்டைன
��க்கப்பட�்�க்�ம் பால�ந்தரத்�ற்�ம் என்
தங்ைகக்�ம் பரஸ்பரம் காதல் உண்� என்ப� எனக்�த்
ெதரி�ம். ஆைகயால் �ர�்�த்தத்�ல் ஆரவ்ம் ெகாண்ட
நான், பால�ந்தரத்�டம் ெசன்� இப்ேபாதாவ� என்
தங்ைகைய ம�மணம் ெசய்�ெகாள் என்�
ேவண்�ேனன். அவன் அைத�ம் ம�த்��டேவ, என்
தங்ைகைய ேவ�வைக�ல் காப்பாற்றச்
சக்�யற்றவனாய் இ�ந்ேதன்.

இரங்�னி��ந்� வந்த அன்ேற �லாைவச்
சந்�க்கத் �வான்பக�ர ்�ட�்க்�ச ்ெசன்ேறன். அங்�
�லா�ன் சரீரெமல்லாம் ரத்தம் �ரிட�் ஒ�க ஒ�கத்
�வான்பக�ர ்ச�க்�னால்
அ�த்�க்ெகாண்��ப்பைதக் கண்ேடன். த�த்த என்ைன,
அவர ்ேவைலயாடக்ைளக் ெகாண்� ெவளி�ல் தள்ளச்
ெசய்தார;் ெபா�ைமைய இழந்ேதன்.

எப்ப��ம் அப்ெபண்ைண
அக்ெகா�ேயானிட��ந்� காப்பாற்ற ேவண்�ெமன என்
மனம் ��த்த�. ேவ� வ��ல்ைல. மரணத்ைதத் த�ர
ேவ� வ��ல் அவ�க்� ��தைல இ�ப்பதாக எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல; அவள் இறந்தால் அதற்�ப் ெபா�ப்பாளி
யார?் ெபான்னம்பலம் தான். ஆைகயால் அவைர�ம்
ெகான்� �ட�் நா�ம் இறந்� ��வதாகத்
�ரம்ானித்ேதன்.

�ற� அன்� இரேவ �வான்பக�ர ்�ட�்க்�ப்
ேபாய், ெபா�க்க��யாத ஆத்�ரத்ேதா�ம்,
ஆேவசத்ேதா�ம், என் தங்ைகைய�ம், இன்�ம்
எத்தைனேயா ஆ�ரக்கணக்கான ெபண்கைள�ம்
ெக�த்த �வான்பக�ர ்ெபான்னம்பலம் �ள்ைளையப்
�ச�்வா�னால் �த்�ேனன். இதற்�ள் என் தங்ைக�ம்



��த்�க்ெகாள்ள அேத சமயம் எனக்�ப் �ன்னால்
யாேரா ஓ�வ�ம் சப்த�ம் ேகடக்ேவ என்ன
ெசய்வெதன்� �ரியாத நான் ���டன் �ச�்வாைவ
அங்ேகேய ேபாட�்�ட�் ஓ� �டே்டன். �ற� இங்�
நடந்தெதான்�ம் எனக்�த் ெதரியா�.

ஓ�ய நான் ஊர ்ஊராக அைலந்� �ரிந்ேதன். ப�,
தாகம், இன்பம். �ன்பம், ெவய்�ல். மைழ எைதப்
பற்��ம் கவைல�ன்� நைடப் �ணமாய் அைலந்�
ெகாண்��ந்ேதன். எ�ரப்ாராத �தமாய் ேநற்� மாைல
பத்�ரிைக �லம் இவ்வழக்� சம்பந்தமாய்ப்
பால�ந்தரம் தண்டைனயைடயப் ேபா�ற �ஷயம்
அ�ந்� நிரபரா�யா�ய பா�ைவக் காப்பாற்ற 70
ைமல்கைள ஓடட்�ம், நைட�மாகக் கடந்� எப்ப�ேயா
இங்�வந்� ேசரந்்ேதன். உண்ைம இ�தான். ஆைகயால்
ச�கத்�ல் �ர �சாரித்� உண்ைமக் �ற்றவாளியா�ய
என்ைனத் தண்�த்� நிரபரா�யா�ய பால�ந்தரத்ைத
��தைல ெசய்ய ேவண்�மாய்க் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன்.

நீ� : �ஸ்டர ்நடராஜன் ெசால்�வெதல்லாம்
உண்ைமயா��ப்�ன் நிரபரா� ஒ�வைனத் தண்�த்த
அபவாதத்���ந்� ஆண்டவன் என்ைனக் காப்பாற்ற
ேவண்�ெமன்� �ராரத்்�க்�ேறன். வல்லைம �க்க
அரசாங்கத்�ன் �ர�நி� என்ற �ைற�ல்
நியாயா�ப�யாய் அமரந்்� நான் பா�ைவக்
�ற்றவாளிெயனத் �ரம்ானித்�த் �க்�த் தண்டைன�ம்
அளித்� �டே்டன். தண்டைனக் காலத்ைத இன்�ம் �ல
நாள் ஒத்�ைவக்க ஏற்பா� ெசய்�ேறன். பா��ன்
சார�்ல் வழக்ைக ேமல்ேகாரட்க்்� அப்�ல் ெசய்தால்
அேநகமாக வழக்� பா��க்�ச ்சாதகமாகத்
�ரப்்பளிக்கப் படலாெமன நிைனக்�ேறன். இந்த வழக்�
சம்பந்தமாக ேமற்ெகாண்� நடவ�க்ைக எ��ம் நான்
எ�த்�க்ெகாள்ள ��யா��ப்பதற்காக வ�ந்��ேறன்.
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இடம் : அந்தமான் ��.காலம் : இர�.
பாத்�ரங்கள் : �ன்னக் ைக�, ெபரிய ைக�.[ஆரம்பக்
காட�்�ன் ெதாடரச்�். ம�ப��ம் அந்தமான் ��ல்
ைக�களின் சம்பாஷைண]      �ன்னக் ைக� :�ற�
வழக்� அப்�ல் ெசய்யப்பட�் �லாைவ�ம், பா�ைவ�ம்
�ரித்��ட ேவண்�ெமன்பதற்காக, �வான் பக�ரிடம்
ேவைலக்கமரந்்� �வான்பக��க்�த், �பம்ேபாட�்க்
கல்யாண ஏற்பாடை்ட ஆரம்�த்� எங்கள் �டை்ட
ஏலத்�க்�க் ெகாண்� வந்�, என்ைன ெரங்ேகா�க்�க்
கடத்�, என் தாைய மயக்�, பா��க்�ம் �லா�ன் ேமல்
ெவ�ப்�ண்டாகச ்ெசய்� �வான்பக��க்�க்
கல்யாணம் ��த்�, ���ல் �லாைவத் தாேன அைடய
ேவண்�ெமன அ�ர �யற்��ம், �ழ்ச�்க�ம் ெசய்த
அேத ஜம்�, தன் தவ�கைள உணரந்்� வ�ந்�, அதற்�ப்
�ராயச�்த்தமாகேவ�ம் பா�ைவ ��தைல ெசய்�,
�லாைவ�ம், பா�ைவ�ம் ச�ப�களாக்�ப் பாரக்்க
ேவண்�ம் என்ற �யாக �த்�ேயா�ம் ��ர
ைவராக்�யத்ேதா�ம் தன் ��ரார�்த ெசாத்�க்கள்
யாைவ�ம் அப்�ல் வழக்�க்ேக ெசலவ�த்� வழக்ைக
ெவற்�யைடயச ்ெசய்தான். �லா, பா� இவரக்ைள
ஒன்� ப�த்� ைவக்க ேவண்�யேத தன�
வாழ்க்ைக�ன் லட�்யமாக ெகாண்ட ஜம்��ன் �யாகம்
என்�ம் மறக்க ��யாத�.
(இ� சமயம் தன்ைன �� வ�ம் கண்ணீைரத் �ைடத்�க்
ெகாள்��றான்.)      �ற� பால�ந்தரம்



���க்கப்படட்ான். �ற்றத்ைத நாேன ஒப்�க்
ெகாண்டதற்காகத் �க்�த் தண்டைனைய மாற்�த்
�வாந்�ர �ைற ��க்கப்பட�் நான் இங்� வந்ேதன்.

ெபரிய ைக� : (ெப� �ச�்ட�்) அப்ப�யானால்
அந்தப் ைபயன் பா��க்�ம் உன் தங்ைகக்�ம்
ம�ப��ம் கல்யாணம் ஆ��டட்தா?

�. ைக� : எனக்�த் ெதரியா�. ஆனால் அ�தான்
என் மனப்�ரவ்மான ஆைச. அதற்காகத்தான் நான் இப்
�ற��ல் ெகாைலகாரெனன்ற ப�ைய�ம் ேத�க்
ெகாண்ேடன். இன்�ம் அதற்காகத்தான் இந்தச்
�ைறசச்ாைல�ேல தவ��க்�ேறன். என்னி�ம் பன்
மடங்� ��ர ைவராக்�யம் ெகாண்ட ஜம்� அங்�
இ�க்�ம்ேபா� அவரக்ள் ம�மணம் இ�வைர
தாம�த்��க்க ��யாெதன்ேற நிைனக்�ேறன்.  (நீண்ட
ெப��ச�், ேமேல பாரத்்�) இன்ப அைலகேள இதயத்�ல்
எ�ப்�ம் �ரணச ்சந்�ரன் ெபா��ற்�த் �க�ம் இந்த
இர�ல்�ட அவரக்ள் ஆனந்தமாய்த் தங்கள்
ம�மணத்தால் �த்�ணரச்�் ெபற்ற �� வாழ்க்ைகைய
நடத்�வாரக்ள், (கண்கைள ��ப் �ன்��வல் தவழ)
ஆம், நடத்�வாரக்ள்; அ��ன�ம் என் மனக்கண்ணால்
அவரக்ள் உல்லாச வாழ்க்ைக�ன் இன்பக்
கனைவத்தான் கா��ேறன். இேதா! இேதா பா�ங்கள்.
இப்ெபா���ட அேத இன்பக் காட�்தான்!

(கண்ைண ��க்ெகாண்ேட ெவடட் ெவளிையக்
காட�்ப் ைபத்�யம்ேபால் அேதா அேதா! என்� தனக்�ள்
ம�ழ்ச�் அைட�றான்.)

ெப.ைக�: ச�்-ச�்-ச�் (ெப��ச�்ட�்) ஐேயா!
பாவம், ஒ� ெபண்ணால் உன் வாழ்க்ைகேய ெகட�்
�டட்ேத!

�.ைக�: இல்ைல, இல்ைல! தாத்தா. நான்
ெகடட்தற்�க் காரணம் அந்தப் ெபண்ணா? சற்�
ேயாசைன ெசய்� பா�ங்கள்.



ெப.ைக�: �ன்ேன என்னப்பா?
�.ைக�: இப்ப�படட் அக்ரமங்க�க்ெகல்லாம்

இடமளிப்ப� நம் இந்� ச�கமல்லவா? ேவ� எந்த
நாட�்ல் இந்தக் ெகா�ைமகள் நடக்�ன்றன? (சற்�
ெமளனம், ெப��ச�்) இ�ந்தா�ம் தாத்தா எனக்�
இப்ேபா� ஆனந்தமாய்த்தான் இ�க்�ற�. என்
வாழ்க்ைக�ன் லட�்யத்ைத நிைறேவற்� �டே்டன்.
இன்ைறக்� என் தங்ைக தன் காதலேனா� இன்ப
வாழ்க்ைக நடத்�வாெளன்ப� �ண்ணம். எங்கள்
கைதையக் ேகடட் இளம் காதலரக்�ம் அவரவரக்ளின்
வாழ்க்ைக லட�்யத்�ல் ெவற்�ெபற்� இன்ப வாழ்க்ைக
வாழ்வாரக்ளானால், அ�ேவ ேபா�ம்; அ�தான் என்
ஆைச அ�தான் நான் இந்த ெஜன்மத்�ல் கட�ளிடம்
ேகா�ம் ைகமா�. என் தங்ைகையப் ேபான்ற இந்நாட�்
இளம் சேகாதரிகள் �கமைடவதற்காக, இந்�யத் தாயால்
ஈன்ெற�க்கப்படட் நான் இந்த அந்தமான் ��ல் ஒ�
ைக�யாக இ�ப்ப�ல் எனக்�த் ��ப்�தான். என்ைனப்
பாரத்்தாவ� இந்நாட�்த் தாய் தந்ைதமாரக்�க்�ப் �த்�
வந்தால், அ�ேவ இந்த அந்தமான் �ைவ எனக்�
இந்�ரேலாகமாக்���ம்.

ெப.ைக�: அப்பா! நீ ெபரிய ைவராக்�யசா�தான்,
உம் சரி-நா�ைக அ�கமா��டட்�. வாரட்ர ்ேத�வார,்
வா ேபாகலாம்.

  (ேபா�றாரக்ள்.)
�பம்
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