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என்னுடர  
 

அணு எப்படித் துகள்களால் ஆைமதா அமதமபால் இந்தப்படைப்பு சிறு 
துகள்கடளப்மபால்  ஆைது எைலாம். பரந்துபட்ை தேிழர் கடல இலக்கியப் 
பரப்பாைது அணுடவப் மபான்று சிறிதாக எம் கரங்களுக்குக் கிடைக்கப் 
தபற்றாலும் அணுவின் இயக்கு சக்தி மபால் எம்டே எங்கள் கடல இலக்கியப் 
பரப்டப அது இயக்குவது சிறப்பு. பல வர்ணங்களின் சிதறிய துகள்கள் 
அழகுபடுத்தும் காட்சிடயப்மபால் இந்நூலில் வர்ணத்துகள்களாக சிந்தியிருக்கும் 
எைது சில நாைக தவளிப்பாடுகள் உங்கடள ஈர்த்து அழகுபைலாம்.   
 

மபரன்பிற்கிைியவர்கமள! தாய்ேண்ணில் காற்றாய் பைர்ந்த என்டை நின்று நிதாைித்து 
திடசயறிந்து பயணிக்க டவத்தது தேிழ் இலக்கியம். அதன் வழியில் என் பயணம் விசுவேடு 
ேகாவித்தியாலய ஆசிரியர் திருவாளர் தம்பு அவர்களால் “அரிச்சந்திர ேயாை காண்ைோகவும்“ 
“வள்ளித் திருேணத்தினூைாகவும்“ அழகுபடுத்தப்பட்ைது. அங்மக என்டை அறிய முற்பட்மைன் 
சில தவற்றிகள்  பல மதால்விகள். எைினும் முயற்சிமயாடு பயணித்த என்டை முரசுமோட்டை 
முருகாைந்த ேகாவித்தியாலயம் அரவடணத்தது. 
 

அங்குதான் நாைகத்தின் தரம் நிடல புதிய சிந்தடை நடிப்புத்திறன் மபான்ற பல்மவறு 
விையங்கடள அறிந்து ததரிந்துதகாள்ள என்டைத் தூண்டிைார் என் ஆசிரியர் திருவாளர் 
தவராசா கிருஸ்ணப்பிள்டள அவர்கள். கடலப் பசிமயாடு இருந்த எைக்கு நல்ல விருந்தாக 
“மபாடதயின் படதயில்“ என்ற நாைகம் அடேந்தது. அடத எேக்குப் பழக்கிய அவரின் திறடேயும் 
ஒரு கருடவ உயிர்ப்படைச் தசய்யும் ஈடுபாட்டையும் காட்டிைார்.  
 

ோவட்ைரீதியில் சிறந்த நடிகராகவும் சிறந்த நாைகோகவும் பாராட்ைப்பட்டு எங்கள் பாைசாடல 
ோணவர்கள் நாைக சக நடிகர்கள் அடைவரும் நாம் பயணித்த வாகைத்திமல தாளம்மபாட்டு 
பாடி ஆடி வந்த அந்த ேகிழ்ச்சியின் ததாைர்ச்சியாக என் நாைகப் பயணமும் தாயக்தில் 
தவளிவந்த சாளரம் என்ற சஞ்சிடகயில் ததாைங்கிய இலக்கியப் பயணமும் ததாைர்கிறது. 
 

ஆரம்பத்தில் தாயகத்தில் படிக்கும்மபாதும் பின் ஆசிரியராகி கற்பிக்கும்மபாதும் நாைகம் என்ற 
கருவின் உருவகம் எைக்குள் ஆழப்படுத்திய தபாறியின் இயங்குநிடல பலத்தளங்கடளக் காட்டி 
அனுபவங்கடளத் தந்தது. புலம்தபயர்ந்து வாழிைம் மதடி மயர்ேைியில் கால்பதித்த எைக்கு 
தேிழாலயம் பிராங்மபர்ட் ேீண்டும் கருவாகி என் நாைக முயற்சிக்கு உயிர் தந்தது.  அன்று 
“மபாடத“ என்ற நவைீ நாைகத்தின் ஊைாக நான் பலருக்கு அறிமுகோமைன். பலரின் பாராட்டைப் 
தபற்மறன்.   அதன்பின்  ததாைங்கிய எைது நாைக  முயற்சிகள் தேல்ல தேல்ல தவழத் 
ததாைங்கி இன்று 65ற்கு மேற்பட்ை மேடை நாைகங்கடள தநறிப்படுத்த உரோைது. 
 

நீண்ை நாட்களாக நாைகத்தின் தநறிமயாடு நைந்த எைது ஒரு முயற்சியாக 2006 ஆண்டு 
“நாைகத்ததன்றல்“ என்ற தபயமராடு நாைகங்களுக்கு ஒரு தளோக பல கடலப் மபராளர்களின் 
ஆசிமயாடு நாைகப்மபாட்டிடய நைாத்தி அப்மபாட்டியின் மூலம் சிறந்த நடிகர், நடிடக, குழந்டத 
நடிப்பு, காட்சி அடேப்பு, கடத, இயக்குநர் மபான்ற ததரிவுகடள அனுபவம் ேிக்க நாைகக் 
கடலஞர்கள் ேற்றும் கடலயார்வம் ேிக்க இடளய தடலமுடறயிைர்  ஆகிமயாடர 
தகாண்ைடேந்த சிறந்த நடுவர் குழுவின் ததரிவில் ேதிப்பளித்தும் சிறப்பித்தும் வருகிறது எேது 
நாைகத்ததன்றல்.  
 

அதன் ததாைர்ச்சியாக இவ்வாண்டு  நாைகத்ததன்றல் தைது பன்ைிரண்ைாவது அகடவ நிடறவில் 
மபாட்டிகளற்ற நாைக விழாவில் இந்த நாைகத்ததாகுப்டப ஒரு நூலாக்கி தவளியிடுவது எைக்கு 
ேட்ைற்ற ேகிழ்டவத் தருகிறது.  
 

இன்டறய எேது அவசர வாழ்வியல் சூழலிலும் ததாடலக்காட்சி ததாைர்களிலும் 
ஏராளோைவர்கள்  ேங்கி ேயங்கிக் கிைக்கும்  ஒரு நிடலயில் நாைகத்தின்பால் ஈடுபாடு தகாண்டு 
அதற்காை முயற்சிகளிலும் முடைப்புகளிலும் தங்கடள ஈடுபடுத்தியிருக்கும் நாைக 
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ஆர்வலர்கடள  தபருேைமதாடு வாழ்த்துவதில் ேைம் ேகிழ்கிறது. எைது பல்மவறுபட்ை 
நாைகங்களில் பங்மகற்று நடித்த கடலஞர்கடளயும் ஊக்குவிப்புச் தசய்து உைைிருந்த 
நண்பர்கடளயும் இவ்மவடள நிடைவிருத்தி அவர்களுக்கு நன்றி தசால்வதில் மபருவடக 
ஏற்படுகிறது. முத்தேிழில் நாைகமும் ஒன்று. எேது வாழ்வின் இயமலாடு காற்றடளந்துவரும் 
இசடய இடணத்து வாழ்வின் இயடல நாைகோக்கிய ஒர் ஒப்பற்ற இலக்கிய வாழ்டவ 
தகாண்ைவர்கள் தேிழர்கள். இன்டறய அவசர வாழ்வின் மவகம் எேது மேடை நாைகத்தின்பால் 
அவர்கடள இட்டுச் தசல்வதில் சிரேத்டத சந்திக்கிறது. புலம்தபயர் வாழ்வில் நாங்கள் எேது 
இருப்டப தக்க டவத்துக்தகாள்ள பாடுபடும் அமத மவடள நாம் எேது நாைகம் இலக்கியம் சார்ந்த 
முடைப்புகளிலும் ஈடுபடுவது கட்ைாயோைதாக இருக்கிறது.  
 

எேது மவர்கடள தாய்ேண்ணில் விட்டுவிட்டு இங்மக மவர்பரப்பி வாழ்வததன்பது நிரந்தரோைது 
இல்டல. இங்கு வாழும் எேது சிறார்கள் தம் மவர்கடளத்மதடிச் தசன்று சுயோக வாழ நாடள 
அவர்கடள அடையாளேிட்டு அனுப்பி டவக்க உதவுவது கடலதான் எைமவ நாம் நாைக 
இலக்கியத்டதயும் அவர்களுக்குக் தகாடுக்க மவண்டியவர்களாக இருக்கின்மறாம்.  
 

உலகின் பல்மவறு திடசகளில் வாழும் தேிழர்கள் தங்கள் அடிகடள ததாடலத்துவிடும் அவல 
நிடல தேதுவாக தடல தூக்குகிறது. இன்டறய தபரியவர்கள் தபற்மறார்கள் தசய்யும் தவறு 
வருங்கால இடளய தடலமுடறயிைடர அடையாளேற்றவர்களாக்கி அநாடதகளாக்கிவிடும். 
எைமவ நாங்கள் எதிர்கால தடலமுடறயிைரிற்காை தோழி இலக்கிய கற்பித்தல்கமளாடு 
முத்தேிடழயும் ஊட்டி வளர்க்கமவண்டியவர்களாக இருக்கின்மறாம்.  
 

எேது வாழிை நாடுகள் நாைகத்திற்கு முதலிைம் தகாடுத்து அதகற்காை பயிற்சிகடள வழங்கி  
வளங்கடளக் தகாடுத்து ேிகவும் ஊக்கேளிக்கின்றை. எேது வருங்கால சந்த்தியிைர் அவற்டறப் 
தபற்று கற்று அவர்களது நாைகக் கடலமயாடு எேது நாைகக் கடலடயயும் வளர்த்தல் எேது 
இருப்பிற்காை சிறந்த பதிவாகவும் எேது கடலயின் சிறப்பிற்கும் உகந்ததாக இருக்கும் என்று 
நம்புகிமறன். இங்மக தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் 21 நாைகங்களும் கடலஞர்கள் பயிற்சி தபற்று 
மேடையில் நடித்து தவளிப்படுத்தும் வடகயில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் 
அவற்டறப் பயன்படுத்தும் வடகயில் எழுதப்பட்டிருக்கிது.  
 

இந்நாைகங்கடள நூலுருவாக்க உதவிய திருேதி கல்யாணி இராஜ்குோர், திருேதி மசாபியா 
பாஸ்கரன், ஆகிமயாருக்கு எைது நிடறவாை நன்றிகடளத் ததரிவிக்கின்மறன். எைது எல்லா 
நாைகங்களிலும் குழந்டத முதல் இன்றுவடர ேறுப்மபதும் கூறாேல் தகாடுத்தப் பாத்திரத்டத 
குடறவின்றி நடித்து இன்று  அட்டைப்பை வடிவடேப்டபயும் நூல் வடிவடேப்டபயும் தசய்து 
எைக்காை ஊக்குவிப்பாகவும் இருந்து தசயலாற்றிய எைது அன்புச் தசல்லங்கள் கீர்த்தைா, 
கீர்த்திகன் இருவருக்கும் எைது வாழ்த்டதயும் தபற்றதன் பயன் கண்டு ேகிழ்ந்து பாராட்டுவதில் 
தபருடேயும் தகாள்கிமறன்.  
 

ஒரு வண்டியில் இரண்டு ோடுகள் ஒரு மசர நைந்தாமல பயன். அந்த பயடை எைது வாழ்க்டகத் 
துடணயாக வந்து எைது எல்லா முயற்சிகளிலும் முன்தைடுப்புகளிலும் சிறந்த ேதியாளராக 
தக்க தபாழுதில் சரி பிடழகடள சுட்டிக் காட்டி என்ைில் பாதியாக இருக்கும் என் துடணயாள் 
திருேதி சுேதி தியான் அவடரயும் இவ்மவடள நிடைவிருத்தி உங்களுைன் பகிர்வதில் 
ேகிழ்ச்சியடைகிமறன்.  
 

இந்நூலுக்காை உடரகடள வழங்கி  இந்த நாைக நூலுக்குச் சிறப்புச் தசய்திருக்கும் திரு தவராஜா 
கிருஷ்ணப்பிள்டள அவர்களுக்கும் திரு அன்ரன் தபான்ராஜா அவர்களுக்கும் திரு தயாநிதி 
தம்டபயா அவர்களுக்கும் திரு சிறிதாஸ் கந்டதயா அவர்களுக்கும் திரு மபரம்பலம் பாலராஜா 
அவர்களுக்கும் எைது ேைம் நிடறவாை நன்றிகடள ததரிவித்துக் தகாள்கின்மறன். இவர்கள் 
நாைகத்தின் தளத்டத விரிவடையச் தசய்பவர்கள் புதிய உத்திகடள புதிய வடிவங்கடள 
நாைகங்களுக்குள் புகுத்தி சிறப்பிக்கும் நாைகவல்லுநர்கள் அவர்கடள வாழ்த்தி நன்றிக்கரம்பற்றி 
தநகிழ்கிமறன். 
 

தியான் 27.10.2018  
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அணிந்துடர  
 

இன்று அறிவியலின் உந்தலிைால் சிைிோவின் ஆதிக்கம் ேக்கடள 
கட்டிப்மபாட்ை நிடலயில் தளர்வுற்றிருக்கும் நாைகக்கடலக்கு முண்டு 
தகாடுத்தாற்மபால் திரு பழைிமவல் தியாகராசா (தியான்) என்ற தபயருடைய 
கடலஞைின் “துகள்“ என்ற நாைகத்ததாகுப்பு நூல் தவளிவருகின்றது. 

கடலஞன் தியான் எைது வளேிகு ோணவர்களில் ஒருவர். ேருத நிலப் 
பண்புகடளயும் முல்டல நிலப் பண்புகடளயும் அதிகந்தாங்கி நின்று 
வரீத்தாலும் ேைவுறுதியாலும் “அைங்காப்பற்று“ எைப் தபயதரடுத்த 
வன்ைிேண்ணிமல இவரின்பால் கருக்தகாண்ை கடலஞாைம்  ஐமராப்பிய மயர்ேன் மதசத்தில் 
உருக்தகாண்டு ததாைர்வடத நான் வாழ்த்திப் பாராட்டுகின்மறன்.  

 

நாைகத்துடறயில் இவருக்கிருந்த ஆர்வத்டதயும் திறடேடயயும் இவரது பள்ளிப்பருவத்தில் 
என்ைால் அரங்மகற்றப்பட்ை “மபாடதயின் பாடதயிமல“ என்ற நாைகத்தினூைாக அறிந்து 
தகாண்மைன். இந்நாைகம் ோவட்ைரீதியாக  தவற்றியடீ்டியடேயாைது  கல்வியாளர்கள் 
ேத்தியில் இவருக்கு சிறந்த நாைகக் கடலஞன் என்ற அங்கீகாரத்டதப் தபற்றுக் தகாடுத்திருந்தது 
எைலாம். இதனூைாக இவர் சார்ந்திருந்த “முரசுமோட்டை முருகாைந்தா“ பள்ளிக்குப் தபருடே 
மசர்த்துக்தகாடுத்தார்.  
இவருக்கு நாைகத்தின்பால் இருந்த ஆர்வமும் ஆற்றலும் இவடர இன்று அறுபத்டதந்திற்கும் 
மேற்பட்ை நாைகங்கடள இயக்கி மேடைமயற்றிய சாதடையாளராக உங்கள் முன் 
நிறுத்தியுள்ளது. இத்மதாடு நின்றுவிைாேல் கைந்த பன்ைிரண்டு ஆண்டுகளாக “நாைகத்ததன்றல்“ 
என்னும்  நாைகப்மபாட்டி  நிகழ்வினூைாக இளம் தடலமுடறயிைரிடைமய நாைகக் கடலயின் 
ஈர்ப்டப வளபர்ப்பதற்காக அவர் எடுக்கும் முயற்சி ேிகச்சிறப்பாைதாகும். 
“துகள்“ எனும் நாைகத் ததாகுப்பு நூலில் இைம்தபற்றுள்ள அத்தடை நாைகங்களும் நயத்துைனும் 
கருத்தாளத்துைனும் அடேக்கப்பட்டிருப்பதாைது ஆசிரியரின் நாைகத்தின் பாலுள்ள ஆற்றடலக் 
மகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. ேக்களின் முன்மை குவிந்துள்ள தவறாை கருத்மதாட்ைங்கடள அகற்றி 
உண்டேயாைதும் தசம்டேயாைதுோை கருத்துக்கடள ேக்கள் ேைங்களில் 
இந்நாைகங்களினூைாக விடதத்திருக்கின்றார்.  
இவரது நாைகங்களில் தவறுேமை இவர் நாளாந்த வாழ்வியலில் காணப்படும் குடறகளும் 
குமுறல்களும் அதற்காை தீரிவுகளும் ேட்டுமே சுட்டிக்காட்ைவில்டல. மேலாக எம் இைத்தின் 
உண்டேயாைதும் மேன்டேயாைதுோை வரலாற்டற, ஆரியம் எவ்வாறு தேக்மக உரித்தாை 
சித்து விடளயாட்டினூைாக தேிழர்களின் மூடளடயக் கட்டிப்மபாட்டு தேக்குச் சாதகோக 
ோற்றியடேத்து தேிழர்கடள இழிவு நிடலக்கு தள்ளியததன்படத மகாடிட்டுக் காட்ைவும் 
தவறவில்டல. 

இதைால் இவர் வழடேயாை கடலஞர்களிலிருந்து சற்று ோறி தைது தைத்டத அடேத்திருப்பது 
சிறப்பாைதாகும். இத்தடகய சிறப்புகடளயுடைய அைக்கமே உருவாை இக்கடலஞைின் 
படைப்புகள் ேக்கள் ேைங்கடளத் ததாடும் என்பதில் சந்மதகம் இல்டல. இத்தடகய கடலஞன் 
பல்லாண்டு பல்லாண்டு காலம் வாழ்ந்து தேிழிற்கு பல அரிய நூல்கடள அளிக்க மவண்டும் 
எை இடறயருள்மவண்டி வாழ்த்துகிமறன்.  
 

கி. தவராசா 
பிரான்ஸ் 
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நாைகப் பிரதிகள்: வரலாற்று ஆவணச்சான்றாக…. 

 

 ‘தியான்’- முதலில் சந்தித்த இைம் 2016 பிரான்ஸ். பரிசில் நடைதபற்ற உலக 
நாைக விழா. நாைக விழாவில் அவர் குறியடீ்டு வடிவிலாை ‘ேரணம்’ 
நாைகத்டத தநறியாள்டக தசய்து மேடைமயற்றியிருந்தார். 
பாராட்டுதலுக்குரிய படைப்பாக இருந்தது. பின்ைர் அவர் என்னுைன் மபச 
வரும் மபாது, என் மநரேின்டையால் எைது தேிழ் நாைகக் கல்லூரி 
ோணவன் கடலவளரி இரேணடை அடழத்து அவனுைன் மபசுோறு 
கூறிவிட்டு தசன்றுவிட்மைன். பின்ைரும் அவருைன் கலந்துடரயாடும் 
வாய்ப்புக் கிடைக்கவில்டல. அதன் பின்ைர் தசன்ற ஆண்டு அவர் நைத்திய நாைகப் மபாட்டிக்கு 
நடுவராகப் பணிபுரிய அடழப்பு வந்தது. அடழப்டப ஏற்று மயர்ேைிக்குச் தசன்மறன். உளோர்ந்த 
வரமவற்பு. அன்பாை ேடைவி, ஒரு மசாடி விைடலக் குஞ்சுகள். கீர்த்தைா, கீர்த்திகன் இருவரின் 
கடல, பண்பாட்டு ஆர்வங்கண்டு அதிர்ந்து மபாமைன். அவரகளின் மயர்ேன், தேிழ் இரு தோழி 
ஆளுடே கண்டு பரவசேடைந்மதன்.  
 

நாைகப் மபாட்டிக்காை நிர்வாக மவடலகள் அடைத்டதயும் அவரது பிளடளகள் இருவரும்தான் 
கவைித்தார்கள். தியான் இரு நாைக நடுவர் குழுக்கடள அடேத்திருந்தார். முதலாம் 
தடலமுடறயிைரும், இரண்ைாம் தடலமுடறயிைருோக இரு குழுவிைர்கள். இரண்ைாம் 
தடலமுடறயில் நாைக ஆர்வமுள்ள நைை ஆசிரியர்களும்,  நாைக ஆர்வலர்களும் பங்மகற்றைர். 
இவ்மவற்பாடு எைக்கு ஆரம்பத்தில் தநருைலாக இருந்தது. இரண்ைாம் தடலமுடறயிைர் 
நாைகத்தின் நுணுக்கங்கடளப் புரிந்து அவர்கள் உருவாக்கும் நாைகங்கடளத் தரோக உருவாக்க 
மவண்டுதேன்ற தூரமநாக்குைன் தியான் தசயற்பட்ைடத உணர்ந்து பின்ைர் தபருடேப்பட்மைன்.  
நாைகப் மபாட்டி முடிவில் ‘வழக்கு’ என்ற நாைகத்டத தியான் தநறியாள்டக தசய்து 
மேடைமயற்றியிருந்தார். இது நாைகத்திற்கும், வழக்காடுேன்றத்திற்கும் இடையிலுள்ள 
நிகழ்வாகவிருந்தது. புலம்தபயர் சமூகத்திலுள்ள பிரச்சடைகள்,  சவால்கடள நடுக்கருவாக 
டவத்து நடகச்சுடவயாக மவடைமயற்றியிருந்தார். தியாைின் பலமே அவரது விகைத் தன்டே. 
புலம்மபர் சமூகத்தில் புடரமயாடிக்கிைக்கும் முக்கிய, தீவிரத்தன்டேயாை விையங்கடள 
நடகச்சுடவயாக்கி,  அந்த விையங்டள இலகுவாக்கி,  அடத அணுகுதல் இவரது பலோக 
இருந்தது. சரி – பிடழ எை தீர்வுகடள வலிந்து திணிக்காது அதன் தீர்வுகடள ஒவ்தவாருவரும் 
தேக்மகற்ற விதத்தில் பார்க்கும் ஒரு தவளிடயக் காட்டுவது இவரது நாைகப் பிரதிகளுக்கு வலுச் 
மசர்த்தது எை எண்ணுகிமறன்.  
 

தியான் கைந்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக, மயர்ேன் நாட்டில் பல்மவறு 
ோவட்ைங்களிலும், சுவிற்சலாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளிலும் தைது மேடைப் படைப்பு 
ஆளுடேடய தவளிப்படுத்தியிருந்தார். இவரது பங்களிப்பு மயர்ேன் கடல பண்பாட்டுக் 
கழகத்திற்கும் வலுச்மசர்த்தது. 
 

இடச கற்றுக்தகாள்ள இடச ஆசிரியரிைமும்,  நைைம் கற்றுக்தகாள்ள நைை ஆசிரியரிைமும் 
தசல்லும் நாம்,  நாைகம் என்றதும் ‘நாைகப் பிரதிடயக் தகாண்டுவா நான் தசய்கிமறன்’  என்பது 
நியாயோை விையோ?  இடச,  நைைம் மபான்மற நாைகமும் இன்று கல்விக்குள் உள்வாங்கப் 
பட்டுவிட்ைது. அதைால் இதற்காை அடிப்படை தசய்முடற, கற்டகமுடறப் பயிற்சிகளும் 
வடரயறுக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஒரு நடிகருக்குத் மதடவயாை உைற்பயிற்சிகள், குரற் பயிற்சிகள், 

சுவாசப் பயிற்சிகள் தபற்று நேது உைல்தோழிடயயும், உடரயாைடலயும் வளப்படுத்தமவண்டும். 
அவ்வாமற அரங்காற்றலுக்கு ஆதாரோை அரங்டகத் திட்ைேிட்டுப் பாவிக்கமவண்டும். ஒளி ,  
மேடை,  மேடைப் தபாருட்கள்,  உடை நாைகத்டத தசறிவூட்டுபடவ. இவற்றின் ததாழில் 
நுட்பங்கடளயும் புரிந்திருக்க மவண்டும். உலக நாைகக் கடலக்கும் , இலக்கியத்திற்கும் தபரும் 
பங்களிப்புச் தசய்த பல பிதாேகர்கடளப் தபற்ற மயர்ேன் நாட்டிலிருக்கும் நீங்கள் உங்கள் 
படைப்புகளில் அவர்களது சிறு தாக்கத்டதமயனும் தகாண்டுவருதல் தேிழ் நாைகக் கடலக்கு 
மேலுதோரு புதிய பாய்ச்சடலக் தகாடுக்குதேை நம்புகிமறன். தாய் ேண்ணில் பல பரிோணம் 
எடுக்கும் நாைகம் புலம்தபயர் தளத்திலும் பல பரிோணங்கள் எடுக்கமவண்டும். தேிழ் நாைகப் 
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பண்பாட்டின் வசீ்சு, புலம்தபயர் ேண்ணின் நாைகப் பண்பாட்டின் வசீ்சில் தாக்கம் 
தசலுத்தமவண்டும். உடரயாைடல ேைப்பாைம் தசய்து ஒப்புவித்தடல நிறுத்தி அரங்காைடல 
உருவாக்கமவண்டும். நேது நாைகத் தரத்டத நாம் உயத்தாவிட்ைால் ,  புலம்தபயர் ேண்ணில் பல 
விையங்களில் எம்டே விட்டுப் பிரிந்து தசல்லும் எேது பிள்டளகள் எேது நாைகத்டதப் பார்க்க 
வராத சூழல் உருவாகும்.  
 

மபாரின் மகாரப்பிடியிலிருந்து தப்பிப் புலம்தபயர்ந்த தேிழ் இைம்- புலம்தபயர் நாடுகளில் 
எவ்வாறு தைம் பதித்தது? எவ்வாறு தாய்நாட்டுைன் தன் ததாப்பிள்தகாடி உறடவ தக்கடவத்தது?  
என்பைவற்றின் ஆவணச்சான்றாக இவரது நாைகப் பிரதிகள் இருக்கின்றை. அதைால் இந்நாைகப் 
பிரதிகள், நாைகப் பிரதிகளாக ேட்டுேல்லாது புலம்தபயர் வாழ்வின் வரலாற்று ஆவணச்சான்றக 
இருப்படதயிட்டு ேிகவும் ேகிழ்ச்சியடைகிமறன். அத்துைன் இந் நாைகப் பிரதிகள் மநரிய நாைகப் 
படைப்புகளாக அரங்மகறமவண்டுதேன்று வாழ்த்தி விடை தபறுகின்மறன்.  நன்றி. 
 

தபான்ராசா அன்ரன் 

சுவிற்சலாந்து 

19.07.2018 
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என் பார்டவயில்…… 
 

திரு.தியான் அவர்கடள இது வடர மநரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு எைக்கு 
கிட்ைாத மபாதிலும் இவரது கடலப் பணி சார்ந்த அடைத்டதயும் 
அறியக்கூடியவைாக இருந்திருக்கின்மறன். முகநூலின் வருடகயின் பின் 
இவரது கவிடதகடளப் படிக்கும் சந்தர்ப்பம் நிடறயமவ கிடைத்திருக்கிறது. 
இன்று வடர அந்த அழகிய தருணங்கள் என் ேைதிடை வருடி வாசம் 
பரப்பிய வண்ணம் நீள்கின்றது. காலக் தகாடுடேகளால் கை தூரத்தில்..  
எங்மகா  நாட்டிமல நங்கூரேிைப்பட்டு வாழ்விடை அடேத்துக் 
தகாண்டிருந்தாலும் தன்ைிடல ோறாேல் தாயக ேண்டணயும் ேக்கடளயும் உயிதரை அவர் 
மநசித்து வருவதின் தவளிப்பாடுகளுக்கு இவரது படைப்புக்கள் கட்டியம் கூறி நிற்பது சாட்சியம்.  

மதசிய விடுதடலயின் பால் தகாண்ை கரிசைம் இவர் மேற்தகாண்ை முயற்சிகளில் 
பளிச்சிடுகின்றது. ேக்கள் சமுதாய வாழ்வியடல அக. புறச் சூழலுக்மகற்ப எடுத்துடரப்பது தான் 
இலக்கியோகும். அவ்வழிமய நாைகங்களும் அைங்கும். அைக்கு முடறகளின் அடிப்படைக்கு 
ோறிய தகாடுடேகடள சங்கம் ேருவிய காலத்திலும் அதன் பின்ைரும் மதான்றிய சமுதாய 
விழிப்புணர்வுகளில் காண்கின்மறாம். அந்த வடகயிமல திரு தியான் அவர்களின் எழுத்துப் பணி 
சாட்டைடயக் டகயில் எடுக்க மவண்டிய மதடவகளும் முடைப்புக்களும் மவகம் நிடறந்த 
வடககளாகமவ காண முடிகின்றது. 

நாகரீக வளர்ச்சிடய எட்டி விட்ை நிடலயிலும் எங்கள் ஆட்சியாளர்களும் அவர்களுக்கு எடுப்பார் 
டகப்பிள்டளயாகிப் மபாைவர்களும். காலத்தின் கண்ணாடியாகின்றைர். தியான் அவர்கள் 
மேடைமயற்றிய நாைகங்கள் பற்றி பல தைடவ அறிய முடிந்தாலும் எைக்கு அவற்டற பார்க்கும் 
தகாடுப்பைவு கிட்ைவில்டல. ஆைால் இன்று இவரது “துகள்“ எனும் நாைக நூலின் பக்கங்கள 
நான் புரட்டும் மபாது தான் நாம் இதுவடரயில் எேது நாைகங்களுக்காகப் புரட்ைாத பக்கங்கள் 
பல புரட்ைப் பட்டு மநர்த்தியாக பிரதி எழுதப்பட்டிருப்படதக் கண்டு பூரிப் படைகின்மறன். 

நாைகவியலுைன் அரங்க தசயல்பாடுகளும் தவள்ளிடை ேடல. கூத்து வடிவங்கள். குறியிடச 
நாைகங்கள். நடகச்சுடவ. சரித்திர நாைகங்கள். நவைீ கூத்து வடிவங்களில் பல நாைக 
அளிக்டககடள அரங்மகற்றியிருப்பது காண முடிகின்றது. கம்பன் தகான்ற இராவணன் இதில் 
இவர் டகயாண்ை யுக்திகள் பிரேிப்பு. மபாடத. சந்தி. டபத்தியம் . ேகுைம். மபான்று பல 
நாைகங்கள் சமூக விழிப்புணர்வுக்காைடவ. தீப்தபாறி. சுதந்திரப் தபாங்கல் எேது விடியலுக்காை 
வார்ப்புக்கள். 

சில நாைகங்களில் எளிடே கவ்விக்தகாள்கின்றது. மேலும் சில நாைகங்கள் சில படிகள் ஏறி 
அவதாைிக்க டவக்கின்றது. இயந்திர வாழ்விலும் இன்ைல்கள் சூழ்ந்த இைர்பாடுகளுக்கு 
ேத்தியிலும் இவரது முயற்சிகள் எழுத்துருவாகி ஆவணேயப்படுத்தல் ேிக அவசியோைமத.. 
எேது அடுத்த தடலமுடறயிைருக்காக இவரது நாைகங்கள்  வாழும் நாட்டுக்மகற்ப தோழி 
தபயர்க்கப்பட்டு  நூலாக்கம் தபறமவண்டியது  காலத்தின் கட்ைாயோகும். திரு. தியான் 
அவர்கடள வாழ்த்தும் வயது எைக்கிருக்கலாம். படைப்புக்கடள விேர்சிக்கும் தகுதி இருக்கா 
என்பது மகள்விக்குறிமய.. ! 

மூத்த நாைாக ஆசான்களால் இன் நூல் நிறுக்கப் பட்டிருக்கும் என்பதில் ஐயேில்டல. 
கருத்துக்கள் அடைத்டதயும் உள்வாங்கி மேலும் பல ஆக்கங்கடள பிரசவிக்க மவண்டும் எைக் 
மகட்ை படி வாழ்த்துக்கடளக் கூறி விடை தபறுகின்மறன். 

விடுதடலயின் மவர் 

த. தயாநிதி. 

பிரான்ஸ். 
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12 வது அகவவயில் நாடகத் தென்றல் ! 
வாழ்த்துக்கள் 

 

 

 

 

 

புலம் தபயர் நாடுகளில் எம்ேக்கள் பல மவடலப்பழுக்களுக்கு ேத்தியிலும் எேது தோழியும் 

கடலயும் அழிந்து விைக்கூைாது என்ற நல்தலண்ணத்துைன் தசயல்படும் இவர்கள் பாராட்ைப்பை 
மவண்டியவர்கள். 
 

திரு. தியான் அவர்கள் 'நாைகத் ததன்றல்" என்னும் நிகழ்விடை பன்ைிதரண்டு ஆண்டுகள் நைத்தி 
வருகிறார் என்றால் அது ஒரு சாதடைக்குரியவிையம். பல நூற்றாண்டைக் காண வாழ்த்தி 
ேகிழ்கின்மறாம். 
 

திரு. தியான் அவர்கள் 1999 இல் கடலக்கண்ணின் 6வது தவளியைீாை அறிவரங்கத்தில் எைக்கு 
அறிமுகோைார் அவரின் மபச்சுத்திறடை அடைவரும் பாராட்டிைார்கள். 
 

இவர் 2000 ஆண்டில் 'மபாடத" என்ற நாைகத்டத அரங்மகற்றி பிராங்மபர்ட்டில் தைம்பதித்தார் 
எைலாம். அன்றில் இருந்து இன்றுவடர 65 நாைகங்களுக்கு மேல் தவளியிட்ைது ேட்டுேின்றி 
ஐமராப்பாவில் பல நாடுகளிலும் தைது நாைகங்கடள தவளியிட்டு பிராங்மபர்ட் தேிழ் 
ேக்களுக்குப் தபருடே மசர்த்துள்ளார் என்றால் அது ேிடகயாகாது.    
 

நாைகத்ததன்றல் ததன்றலாய் உலதகங்கும் பரந்துவாழும் எம் கடலஞர்கடள  உறங்கவிைாது 
தட்டி எழுப்பி எம் நாைகக்கடலடய ஊக்கிவிப்மபார்களில் திரு.தியான் அவர்களுக்கும் தபரும் 
பங்குண்டு. நாைகம், கூத்து, வில்லுப்பாட்டு, கவியரங்கம், நவைீ நாைகங்கள் மபான்ற கடலகளில் 
எேது சிறார்கடளப் பங்மகற்க டவத்து வருவதுைன் தேிழாலயத்தில் தேிழ்தோழிடயயும் 
பயிற்றுவித்து வருகின்றார். 
 

இவரது ேடைவி பிள்டளகளும் இவடரப் மபான்று சகல விையங்களிலும் பங்மகற்றி சிறப்பாக 
தசயல்பட்டு வருகின்றார்கள். திருேதி. தியான் சுேதி அவர்கள் ஈழவர் திடரக்கடல ேன்றம் 
ஐமராப்பா ரீதியாக தயாரித்த கைவுகள் என்ற திடரப்பைத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து எல்மலாரது 
பாரட்டையும் தபற்றவர்.  இவரது ேகள் கீர்த்தைா ேகன் கீத்திகன் இருவரும் சிறந்த கடலஞர்கள் 

கடலக்கண் திடரப்பை விழாக்களில் இவர்களின் குறம்பைங்கள் பலரது பாராட்டைப் தபற்றது 
தோத்தத்தில் ஒரு கடலக்குடும்பம் எைலாம் இவர்கள் மேன் மேலும் சிறப்புைன் வாழ எேது 
வாழ்த்துக்கள்.      
 

இவரது கடலப்பயண ஆரம்பம் விசுவேடு ேகாவித்தியாலயத்தில் ஆசிரியர் திரு.தம்பு 
அவர்களின் அரிச்சந்திர ேயாணகாண்ைம், வள்ளி திருேணம் மபான்ற நாைகங்களில் 
பங்மகற்றதுைன் தானும் பல நகச்சுடவ நாைகங்கடள இயக்கி தைது ஆசான் திரு.தம்பு வின் 
பாராட்டுதடலப் தபற்றார். மேற்படிப்பின் மபாது முரசுமோட்டை முருகாைந்தா 
ேகாவித்தியாலயத்தின் க.மபா. உயர்தரக் கல்வி ஆசிரியர் திரு.தவராஜா அவர்களின் மபாடதயின் 
பாடதயில் என்ற நாைகத்தின் மூலம் நாைகப் மபாடத ஊட்ைப்பட்டு இன்று வடர நாைகப் 
மபாடதயில்தான் உள்ளார் எைலாம். 
 

ஈழத்தில் இவரது கவிடதகள் கட்டுடரகள் சாளரம் என்ற சஞ்சிடகயில் தவளிவந்தது  

அடதத்ததாைர்ந்து புலம்மபர் வாழ்வில் மதச விடுதடல, மதசியம் சார்ந்த பல கவிடத, 
கட்டுடரகள், சிறுகடதகள் மபான்றவற்டற எரிேடல, தேிழருவி, ஈழமுரசு, ஐ.பி.சி வாதைாலி 
மபான்ற ஊைகங்களில் தைது ஆற்றடல தவளிப்படுத்திைார். மேலும் திைதோரு கவிடதடய 
தைது Whats app பின் மூலம் எழுதிவருவது இவரது ஆற்றல்கடள தவளிப்படுத்தும் சிறப்பாகும்.    
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  ப. தியான் 

XII 
 

பல மேடை நாைகங்கடள தநறிப்படுத்திய இவரின் துகள் என்ற இந்த நாைக நூலாைது 
எம்ேத்தியில் நாம் பார்த்து இரசித்த நாைகங்களின் ததாகுப்பாகும். பல்மவறுவிதோை 
நாைகங்கடள மேடை டேப்பு காட்சிகளின் விளக்கம் உட்பை எதிர்காலத்தில் ேற்றவர்களும் 
எடுத்துப் பயன்படுத்தும் வடகயில் அழகாக எழுதியிருப்பதும் சிறப்பாைமத. எைமவ துகள் என்ற 
இந்த நாைக நூல் சிறப்பாக தவளிவரவும் இது ேற்றவர்களுக்கு பயனுள்ள பதிவாக அடேயவும் 
வாழ்த்துகிமறன்.  
 

 

கடலக்கண் மபரம்பலம் பாலராஜா.  
27.10.2018 
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கம்பன் தகான்ற இராவணன் 

நாைகவடக: நவைீ கூத்துவடிவம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்   1. விையன்  2. தாய்   3. கவிஞர்    

   4. கம்பன்  5. வள்ளுவர்  6. சிறுவர்கள் 2-3 
 

 தசயல் 

திறந்த மேடையில் விையன் என்ற ோணவன் ஆசிரியரிைம் தசன்று கல்வி, கடலகடள 

கற்றுவிட்டு தன் தாயாரிைம் வருதல்  
 

பாைல்கள் கூத்தின் வடிவில் பாடுதல் மவண்டும். 

 

 பாைல் 

விையன்: வாமறமை வாமறமை விையனும் நானும் - வந்த  
  ேக்களுங்கள் நல்வரடவ நயப்புைன் ஏற்று - பலக்  
  காதவழி நைந்து வந்மதன் தபரிமயாமர மகளிர் - என்  

  தாய் முகத்டத கண்டிைமவ ஓமைாடி வாமறன்.  

 

உடர: தபரிமயார்கமள சிறிமயார்கமள அன்டையமர தந்டதயமர விையன் எனும் 

அழகுத்தேிழ் தபயர் சூடிய நான், வளர்ேதி எனும் தபயர்தகாண்ை என் பாசேிக்க 
தாயாரின் மவண்டுதற்படி 

  

 பாைல் 

விையன்: எண்கணிதம் இலக்கியம் இலக்கணம்  

  தபாருண்ேியம் நாட்டுடை மபார்நிடல  

  நன்தைறியும் நயம்படு வில்வித்டதயும்  

  வாட்மபாரும் ேல்லர்மபால் ேற்மபாரும்  

  கற்றுக்தகாண்மைன் நல்லவற்டறப்  
தபற்றுக்தகாண்மைன்.  

 

உடர: தபரிமயார்கமள நான் என் அன்டையின் வாழிைம் மநாக்கிச் தசல்கின்மறன். 

(விையன் தசல்லல்) 

 

 தசயல் 

தாய் தன்மைாடு ேகிழ்வாய் இருக்கும் அயலவர்களின் ேழடலப் பிள்டளகளுைன், தான் 

வணங்கும் இராேைின் வடிவங்கடள அலங்காரப்படுத்தி அழுகு தசய்து ேகிழ்கிறாள். இராேடரப் 
மபான்று அலங்கரிக்கப்பட்ை சிறுவர்கள் 

 

 பாைல் 

தாய்:  ேத்தளங்கள் இங்மக முழங்கிவர நல்ல 

  பாட்தைாலிகள் இங்மக இடசத்துவர அைா  
  ேழடலகள் நிடறவாய் சிரித்துவர  

  ேகிழ்ச்சிதான் ேைேிக ேகிழ்ச்சிதான் 

 

 தசயல் 

ேகன் விையன் தாயாடர நாடி வருதல். தாயாடரக் கண்ைதும் ேகிழ்மவாடு தசன்று வணங்கி 
வாழ்த்துப் தபறல் 

 

விையன்: அமதா எைது தாயார் 
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 பாைல் 

விையன்: தாயவளாம் என்டைப்தபற்றவளாம்  

  தன்டைமய தானுருக்கி தந்தவளாம்  

  மேதிைியில் நாம் வாழ்வதற்மக தன்  

  ேடிசுேந்த தபற்ற தாயவளாம். 

  

 தசயல் 

ேகடைக் கண்ைதும் அளப்தபரிய இன்போய் ஓடிச்தசன்று அவடைக் கட்டிக்தகாள்கிறாள் தாய்.  

 

 பாைல் 

தாய்:  தசல்வமே அன்மப டேந்தமை  

  கண்மண காந்தமள எந்தன் மநசமை 

  இல்லமேகிை வாைா வாசா  
  தசல்வமே தேிழ் தசல்வமே  

 

விையன்: தங்கள் விருப்பப்படி கற்றறிந்து வந்துள்மளன் தாமய 

  

தாய்:  ேகமை கற்மறாருக்கு தசன்றவிைதேல்லாம் சிறப்பைா. சரி நீ மபாய் நீராடிவிட்டு 

வா. இன்று என் குல ததய்வம் இராேடை வணங்கிவிட்டு உண்டு பசியாறிப் 
மபசுமவாம்.  

 

விையன்: தாமய ேன்ைிக்கவும் யாரந்த இராேன்..... கைவுளா 
 

தாய்:  தசல்வமே என்ை மபசுகிறாய் (தாய் அதிர்ந்து மபாகிறாள்)  

 

 பாைல் 

தாய்:  கற்றறிந்து வந்தவைா கடும் தசால்லில் சாடுகிறாய்  

  காக்குேந்த கைவுடளமய யாதரன்று விைவுகிறாய்  

  ஏது கற்றாமயா ேகமை தீது தசான்ைாமய   (2) 
 

(ேகன் தாயாடரப் பார்த்துப் பணிமவாடு பாடுகிறான்)  

 

 பாைல் 

விையன்: தயவுைமை அம்ோ மகட்டிைவும் நான்  

  நிந்டதமயதும் அம்ோ தசய்யவில்டல  

  கற்றறிந்மதன் அம்ோ சத்தியத்டத அடதக்  
  காப்பதுமவ தபற்றதன் தபரும் பயைாம்.  

 

தாய்:  ேகமை எது சத்தியம். தவறாக் கற்றடைமயா  
 

விையன்: தாமய சற்றுப் தபாறுடேயாகக் மகளுங்கள் 

 

தாய்:  கைவுடளமய நிந்தித்துப் மபசுவடத எப்படி தபாறுடேயாக் மகட்பது 

 

 தசயல் 

ஒரு கவிஞன் தாய், விையன் இருவரது விவாதத்டதயும் மகட்டுவிட்டு மேடைக்கு வருதல்.  

 

 பாைல்  
கவிஞன்: வந்தைம் வந்தைம் வந்தைமே வந்த  
  சைங்களுக்கு வந்தைமே  

  நிந்டத தசய்வடத கண்ைதுமே அைா 
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நித்திடரவிட்டு ஓடிவந்மதன்.      

குந்தகோகப் மபச மவண்ைாம் அைா 
  குடற மதடிப் மபச மவண்ைாம் 

 

தாய்:  வருக கவிஞமர வருக. ோந்தடரக் காத்த ேகாடை அன்பின் இருப்பிைத்டத 
இராேடர கைவுளா எை விைவுகிறான் என் ேகன் 

  

விையன்: தாமய சற்றுப் தபாறுடேயாகக் மகளுங்கள். உண்டே என்ை...... 

 

தாய்:  கற்றறிந்து வருக என்மறன்..... ஆடசமயாடு அனுப்பி டவத்மதன்..  
 

கவிஞர்: சிறுவமை மகள் ! 

 

 பாைல்  

கவிஞர்: இராேைாக வந்தார் அரக்கன்  

  இராவணடைக்தகான்றார்  
  கண்ணைாக வந்தார் அரக்கன்  

  நரகா சுரடைக் தகான்றார்  
  சிம்ேோக வந்தார் இரணியன்  

  தநஞ்சத்டதமயப் பிளந்தார்  
  எங்கும் இருப்பவராம் அவமர  
  இராேன் என்ற இடறயாம்.  

 

 தசயல் 

விையன் கவிஞடரயும் தாயாடரயும் மநாக்கிப் பாடுகிறான்)  

 

 பாைல் 

விையன்: சிந்தடை அற்றக்கடதயால் சிடதயுது தேிழிைம்தான்     

  விடைப்பயன் நாைறிமயன் தாமய பதறுது என் ேைமே  

  அரக்கர்கள் என்றும் தபாய்யாய் கயவர்கள் என்றும்  

  மகார்த்து அடிடேகள் ஆக்கப்பட்மைாம் நாங்கள்      

  இழிநிடலயாக்கப்பட்மைாம்.  

 

தாய்:  ேகமை என்ை பிதற்றுகிறாய் நாங்கள் அரக்கர்களா தவறாகக் கற்றடைமயா  
 

விையன்: தாமய உண்டேடயக் கூறுகின்மறன்  

 

கவிஞர்: எதுவுண்டே  

 

விையன்: தேிழர்தம் வாழ்நிடலமய உண்டேக்கு ோறாகத்தான் உள்ளது.  

 

தாய்:  உைக்குப் பித்துப் பிடித்துவிட்ைதா ஏன் உளறுகிறாய்  

 

கவிஞன்: அதிகோகக் கற்றுவிட்ைாமரா........  
 

தாய்:  ஐயமகா.... என் ேகன் பிதற்றுகிறான். இராோ... என் ேகடைக் காப்பாற்று  

 

 பாைல் 

தாய்:  பித்துப்பிடித்துப் மபசுகிறான்  

  மபடதயாகப் மபசுகிறான்  

  காக்கும் கைவுடளமய  

  கண்முன்மை தூற்றுகிறான்.  
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  பாசம் டவத்த என் பிள்டள  

  பாவம் தசய்து பழி சூடுகிறான். 

 

விையன்: தாமய சற்றுப் தபாறுடேயாகக் மகளுங்கள் 

 

 பாைல் 

விையன்: ஆடசக்கும் மபராடசக்கும் அடிடேயாை ோந்தன் தன்- 

  அகத்டதப்புடதத்து அறடை ேறந்து அைங்கிடும் மபாது  

ேதியது இழக்க ேேடதகள் ஓங்க  
ேறந்திடும் உண்டே  ேன்ைரும் ோக்களும்  

மபாலியாய் தறிக்தகட்டுப் மபாைதும் உண்டே  

இராேைின் காடதடய இடறவனுக்கு நிகராய்  

ஏற்றிட்ை தன்டே இடறநிடல இல்டல  

இைர்நிடல என்மற தோழிகிமறன் தாமய 

  

உடர: பலக் மகாைாரிக் காம்புகள் தசய்த சதி. அதில் கம்பனும் தசய்தான் வம்பு 
தேிழிைத்துக்கு  

 

 தசயல் 

கம்பன் வந்து மகாபத்மதாடு பாைலுக்கு ஏற்ப அடசதல் 

 

கம்பன்: என்ை, வம்பு தசய்மதைா யார் தசான்ைது  

 

 பாைல் 

கம்பன்: நல்ல தசால்தலடுத்துக் மகார்த்துத் தந்மதன்  

  இராேைின் கடதடய பலர் 
  தகாண்ைாடி ேகிழ்கின்றார் குடறதயன்ைக் கண்டீர் 
  கவி கம்பதைன்று மபதரடுத்த கம்பனும் நாமை  

  தேிழ்க் மகார்த்ததடுத்த அழகுதடை ேறந்தது ஏமைா  
 

தாய்: கம்பைின் டகத்தடியும் கவிபாடும் என்று தபயதரடுத்தக் கம்பைா வாருங்கள்  

 

கவிஞர்: ஆகா அன்டைத் தேிழுக்கு அழகுடுத்திச் சிறப்புச்தசய்த தசம்ேமல வருக  
 

விையன்: கவியரமச வருக, இராவணடைக் தகான்ற இராே மநசமை வருக  
 

கம்பன்:  என்ை கூறுகின்றாய் உன் வார்த்டதயில் வக்கிரம் ததரிகிறது.  

 

 பாைல் 

விையன்: வக்கிரத்டதக் கண்டீமரா வக்கிரத்டதக் கண்டீமரா  
  தபருங்கவிமய ஐயா தபருங்கவிமய  

  தேிழிடை அழகாக்கி தேிழடை இழிதசய்தீர்  
  ேறந்தீமரா ஐயா ேறந்தீமரா 
 

கம்பன்: தேிடழ அழகு படுத்தியவன் நான்  

 

விையன்: ஆைால் தேிழிைத்டத அழுக்காக்கிவிட்டீர்கமள  

 

தாய்:  ேகமை...... மூத்மதாரிைம் இப்படியா மபசுவது  

 

கவிஞர்: வான்ேீகிடய அப்படிமய தேிழாக்கிைார் அதுதாமை கவியரமச  
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கம்பன்: ஆோம் அதுதான் உண்டே  

 

விையன்: எதுவுண்டே இராேடை கைவுள் என்றும் இராவணடை அரக்கன் என்றும் 

கூறியதா உண்டே. சுத்தப்தபாய்.  

 

தாய்:  ஐயமகா.. என் ேகன் பிதற்றுகிறான். மூத்மதாரிைம் ேரியாடதயின்றி தர்க்கம் 
புரிகிறான் இராோ... என் ேகனுக்கு அருள் காட்டு.... 

 

 தசயல்  
அவ்மவடள திருவள்ளுவர் மேடைக்கு வருகிதறார்- எல்மலாரும் ேரியாடதமயாடு அவடர 
வரமவற்றல்.  

 

தாய்:  ஈரடியால் இதயத்டதத் ததாட்ைவமர இைியதோழியில் குறள்தந்த தபருந்தடகமய 

வருக 
  

கம்பன்: தேிழின் அழமக தத்துவத்தின் முத்மத தேிழிைத்தின் முதமல வருக  
 

விையன்: தேிழுக்கு உயிர் தந்து எம் நிடல காத்தப் தபருோமை வருக வருக  
 

கவிஞர்: வாழ்க்டகடய வரிகளில் தசதுக்கி வாழும் முடற தசான்ை வள்ளமல வருக  
 

 பாைல் 

வள்ளுவர்: அழகுத் தேிழ்க் காத்து திைம் சிறப்புைமை வாழ்கமவ  

  தசம்டேேிகு அன்டை தோழி குடறவிடுத்துக் காக்கமவ  

  ஒன்றுபட்டு ஓரணியில் நிற்கமவண்டும் என் ேக்காள்  

  உங்கள் உயிர் மேலது உண்டேத்தேிழ் தான் ேக்கள்  

 

கம்பன்: ததய்வப்புலவமர வள்ளுவத்தந்டதமய டவயம்மபாற்றும் குறள்தந்த தபரியவமர  
 

வள்ளுவர்: கம்பமை தேிழுக்கு அழகு தசய்தாய் வாழ்க 
 

விையன்: வள்ளுவத் தந்டதமய வாழ்வியடல அடியிட்டுச் தசான்ை எம்தபருோமை... 
கவியரசர் தவறு தசய்து விட்ைார் 
 

வள்ளுவர்: அப்படியா குற்றம் யார் தசய்யினும் குற்றம்தான். கம்பைின் கவியாளுடேயில் 
குற்றோ என்ை குற்றம் கண்ைாய் ேகமை.. 

 

கவிஞர்: ததய்வப்புலமவ.. அைக்கோக டவத்த கவி கம்பன் அன்டைத் தேிழ் உடுத்த கவி 
அவர் கவியில் நான் காமணன் குற்றம். 

 

வள்ளுவர்: தோழிோற்றுச் தசய்தவன் கம்பன். இராவணடை இைம் ோற்றி விட்ைான் மபாலும் 
(நடகப்பு) 

 

கம்பன்: தோழிோற்றுச் தசய்மதன். உண்டே.  
 

விையன்: என் மூத்மதான் இராவணன் எப்படி இைம் ோறிப்மபாைான். 
 

வள்ளுவர்: கம்பா... பதில் கூறு...  
   

தாய்:  எைக்குப் புரியவில்டல  
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கம்பன்: வள்ளுவத்தந்டதமய ேன்ைிக்கவும் 

 

வள்ளுவர்: இராவணடை அரக்கைாக்கிவிட்ைாமய... 
 

கவிஞன்: இராவணன் யார், அரக்கைா இல்டலயா  
 

தாய்:  அப்படிதயன்றால்... 
 

வள்ளுவர்: தேிழர்கள் தம் சுயநலங்களால் சுயத்டத இழக்கின்றைர். வரலாறுகளில் 

தேிழ்ேன்ைர்கள், ேக்கள் அரக்கர்களாகக் குரங்குகளாக் காட்ைப்படுகிறார்கள்  

 

விையன்: ஆரியரின் ேதத்திணிப்பால் நாங்கள் எங்கடளமய அவேதிக்கிமறாம்  

 

கம்பன்: ஆோம் வான்ேீகி எழுதிய காவியத்தில் நான்தான் தவறு தசய்மதன்.என்டை 

ேன்ைியுங்கள். அன்று ஆரியரின் ஆதிக்கத்தில் நான் ேயங்கிக் கிைந்ததால் வந்த 
விடை  

 

 பாைல் 

கம்பன் குற்றத்டதச் தசய்து விட்மைன் ஐமயா  
  குழம்புதய்யா எந்தன் ேைது - நான்  

  திட்ைேிட்டு தசய்யவில்டல அை  

  ேைடேயில் ேயங்கி விட்மைன்  

  தபரிமயாமர என்டை ேன்ைிப்பமீர - நான்       

  தபருங்மகடு தசய்துவிட்மைன்  

  இராவணமை தேிழ் ேன்ைன் ஐயா 
  அவன் அரக்கைல்ல இராேைிலும் மேலவைாம்  

 

கவிஞர்: அப்படிதயன்றால் இராவணடை அரக்கைாக்கி அடிடேதசய்து    

  தகாண்ைாடி ேகிழ்கிமறாோ  
 

 பாைல் 

வள்ளுவர்: ஆரியர் சதியில் அேிழ்ந்துவிட்மைாம் நாங்கள்  

  அரக்கர் குரங்காய் காட்ைப்பட்மைாம்  

  இராவணன் தகாடிமயான் என்மறாதி  
  தேிழ் இைம் இழிந்தது கண்டீமரா  
  நரகாசுரையும் அரக்கதைன்றார்  
  தீபா வளியைமவ ேகிழ்ந்து தவன்றார்       

  விடுதடல மவண்டிய வரீர்கடள இன்று  

  வழீ்த்திய வடிவம் முதல் தகாண்டு  

 

தாய்:  என் ேகமை நீ கற்றது தேய்யைா தேிழுக்குச் சிறப்பைா  
 

வள்ளுவர்: வரலாடற அறியுங்கள் தேிடழ அறியுங்கள்  

 

 பாைல் 

ஞால ஒளி முதல்வமை பகலவன்  

  பச்சயமும் பசிக்குணவும் தருபவன்  

  நன்றியுைன் நாம் பணிந்மதாம் பண்புைன்  

  நாலும் தகட்டுத் திரிகிமறாம் ேைடேயில்  

 

தாய்:  தேய்தான் நாம் நாோக வாழவில்டல. தவற்று ேரோகிவிட்மைாம்  
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விையன்: இல்டலயம்ோ ேரம் எவ்வடகயிலும் பயன்தரும். ஆைால் நம் இைந்தான் 

தன்ைிடல தகட்டு நிற்கிறது  

 

கம்பன்: உண்டேதான் தாய்தோழிடயக் மகவலப்படுத்திப் மபசுகிறார்கள்  

 

வள்ளுவர்: தைித்தியங்கும் தேிழுக்குள் எண்ணற்றக் கலப்புகள்  

 

 பாைல் 

கவிஞர்: அக்கப் பக்க தோழிதயடுத்து அழகு தேிழ் மகார்த்ததடுத்துச்  
  தசந்தேிடழச் சிடதக்கிறார்கள் தேிழர்கள் அைா     

தாய்தோழியின் தரமுணரா கயவர்கள்  

  எத்தடைமயா தோழிக்கலப்பு ஏராளோய் தோழியழிப்பு  
  உற்றவமர தசய்வதிங்மக ததரியுமத ஐமயா  
  இைேிருக்க தோழியிழக்க மநருமோ  
 

இடளமயார்: 
இைி நாங்கள் அழகுத் தேிடழ இழிவாக்க ோட்மைாம் எம் தோழி தேிழ் நங்கள் 

கலப்பற்ற தேிழில் மபசுமவாம் எழுதுமவாம் வளர்மவாம் தேிழ் எங்கள் உயிரினும் 

மேல்  

 

 பாைல் 

வாழிய வாழிய தேிழ் தோழி  
  வாழிய வாழிய தேிழ் இைம்  

  உயிரினும் மேலது தாய்தோழி  
  உணர்ந்து நாம் மபசுமவாம் இைத்திை 

  நல்லத் தேிழ் மபசுதல் நாவின்பம்  

கலப்பறுத்தத் தூய தேிழ்ப் மபசுமவாம்.  

 

 

நிடறவு 
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முகம் 

நாைகவடக: குறியிடச வடிவம்  
 

களங்களின் எண்ணி க்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்   1. ஒருவர் 1,2  2. தாய்  3. தபரியவர்   4. தபண் 1,2  
5. இன்தைாருவர் 6. சிறுவன்  7. யுவதி   8. நடகயாளர் 

 9. சிறுேி 1,2,3,4  10. ஆசிரியர்  11. ேற்றவர் 
 

 தசயல்  
மேடையில் கடலஞர்கள் ஒவ்தவாரு தசயல் நிடலயில் அடசயாது நிற்றல் (கறுப்பு தவள்டள) 
முகமூடி (முகப்பூச்சு) அணிந்தவர் முகமூடி அணியாதவர் பாதி முகமூடி எை தத்தம் முகமூடி 
நிறத்திற்கு ஏற்ற ஆடையுைன் கடலஞர்கள் மவறு பட்டு நிற்றல். பாைலுக்கு அடைத்துக் 
கடலஞர்களும் அடசதல் 

 

 பாைல் 

முகம் முகம் முகம் அக முக கரு                                          
இது புது முகம் இதம் தரும் சுகம் 

அகதியின் முகம் அது ஒரு தரம் 

அடிடேயின் முகம் அது ஒரு விைம்                                    
எங்களின் முகம் எது எது  எது எது? 

 

 தசயல்                                                                                     
கடலஞர்கள் பாைமலாடு ஆடியபடி கடலந்து தத்தம் உரிய இைத்திற்கு தசல்லல். 

ஒருவர்  :  எல்லாரும் உங்கை உண்டே முகங்கடள ஒருமுடற நிடைவுபடுத்திக் 
தகாள்ளுங்மகா 

 

ேற்றவர்  :   ஆோம் முகமூடி மபாட்ைவர்களும்தான் 

 

இ-ஒருவர்: முகமூடி மபாட்ைவர்களா? 
 

தபண்  :  ஆோம் தங்கள் தங்கள் முகங்கடள இழந்தவர்கள் 

 

தபரியவர்: தம்டேயும் தம் தோழிடயயும் ேறந்து முகங்கடள இழந்த மபாலி ேைிதர்கள் 

 

தபண் 2: மபாலி ேைிதர்களா?  
 

யுவதி  :-  முகங்கடள இழந்த மபாலி ேைிதர்களா? யார் அவர்கள் 

 

பலர் :-   ஆோம் யார் அவர்கள் யார் அவர்கள்? 

 

 தசயல்       

பாைலுக்கு கடலஞர்கள் அடைவரும் அடசந்தாைல்  
 

 பாைல் 

முகத்டத ததாடலத்தவர்கள் எங்மக? தம் 

  முகத்டத ததாடலத்தவர்கள் எங்மக? 
  அகத்டத ேடறத்து புது முகத்டத சூடிதகாண்ை 

முக  மூடி ேைிதர்கள் எங்மக             
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முக மூடி ேைிதர்கள் எங்மக? 
தாடய ேிதித்தவர்கள்  
தேிடழ ேறந்தவர்கள் இவர்கள் 

        தரம்தகட்டு முகங்கடள மூடி சூடிய கயவர். 
 

 தசயல்           

பாைலின் பின் கடலஞர்கள் அடசயாது நிற்றல் அவ்மவடள சுடவமசர்ப்பி வருதல் 

 

நடக:    ம்.... இதுகள் எந்த நாட்டு சைங்கள்? தேிழ்ச் சைம்ோதிரி ததரியுது !
தவள்டளக்காரன் ோதிரி முகத்துக்கு தவள்ள பூசிக்தகாண்டு நிக்குதுகள் ம்.... 
தஜர்ேன்காரன் தகட்ைான் மபாங்கள். 

 

தாய்:  பிள்ள முகமூடிய துடலச்சுப் மபாைாத 

 

சிறுேி 1: ஓேம்ோ ஆைா நான் எந்த முகமூடிய மபாடுறது? 

 

ஒருவர் 2: எந்த முகமூடிமயா எைக்தகாண்டும் விளங்மகல்ல 

 

தபண்:  அகதியா வந்த சைங்களுக்கு கைக்க முக மூடிகள் இருக்கு  
 

தாய்:  என்ை பிள்ள புதுசா மகக்கிற 

 

சிறுேி 1: தைாச், பிதரஞ்சு, இங்லீஸ், ஸ்பாைிஸ் எண்டு இருக்கல்மல  அதில எதப்மபாடுறது? 

 

சிறுவன்: என்ர அப்பா தசான்ைவர் நாங்கள் மஜர்ேன் முகமூடிதான் மபாைமவணுோம். 
 

 தசயல்          

சிறுவர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு நிடலயில் அடசதல் (விடளயாைல்)  

 

யுவதி:  அது சரி மஜர்ேன் முகமூடிதாமை மபாைமவணும் . 
 

தபரியவர்: உததன்ை டபத்தியக் காரத்தைம் 

 

ஒருவர்: எத்தடை நாட்டுக்காரன் வந்து எங்கை நாட்ை ஆண்ைவன் 

 

ஆசிரியர் ஓமோம் மபார்த்துக் கீசுக்காரன், ஒல்லாந்துக்காரன் ,ைச்சுக்காரன், பிரிட்டிஸ்காரன் 
எத்தடை எத்தடை நாட்ைவன் 

 

தபண்:  உவங்களில ஆதரண்ைாலும் எங்கை தோழிய படிச்சி தங்கைபிள்டளயள தேிழரா 
வளத்திருக்கிறாங்கமள ? 

 

ஒருவர் 2: மச மச ஆர் வளத்தவன் தங்கை விசயத்ததவல்மலா எங்களில திணிச்சவன் 

  

தபரியவர்: அப்ப ஏன் எங்கை சைங்கள் தங்கை பிள்டளகள தங்கை பிள்டளகளா வளக்காே 
தைாச்சுக்காரைா பிரிட்டிஸ்காரைா வளக்குதுகள்? 

 

 தசயல்      

கடலஞர்கள் அடசயாது நிற்றல் அவ்மவடள சுடவமசர்ப்பி வருதல் 
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நடக: எை விசருகமள !உங்க பார் உந்தப் பிள்டளகள   .. அங்க அதுகள் தகாஞ்சப்மபர் 
தேிழ் தேிழ் எண்டு கத்துதுகள் .இங்க இதுகள் காய் பூய் எண்டு தைாச்சில 
கடதக்குதுகள் அத தபற்றார் பாத்து சிரிச்சிக் தகாண்டிருக்குதுகள் .உதுகள் தேிழ் 
பிள்டளகளா? எைக்தகாண்டும் புரிமயல்ல. 

 

 பாைல் 

(எல்மலாரும் அடசந்தாைல் )  

புரியவுேில்டல ததரியவுேில்டல 

அறியாதசைதேன்று தசான்ைாலும் ததால்டல 

ஏைிந்த மோகம் ஏைிந்த மோகம் 

அந்நிய தோழிதான் இவரது உயிரா?  
புரியவுேில்டல 

 

சிறுேி 2: எங்களுக்கு தைாச் படிக்கத்தான் விருப்பம் 

 

சிறுேி 3: ஓ எங்களுக்கு தேிழ் மபச வராது அது கஸ்ைோைது 

 

தாய்:  அது சரிதாமை இங்க வாழப்மபாறதுகளுக்கு இந்த நாட்டு தோழிதாமை முக்கியம். 
 

யுவதி:  உண்ேதான் தேிழ்ப் பிள்டளகளுக்கு தேிமழ ததரியாே வளக்கிறதுதான் இப்ப 
தபற்றாருக்கு விருப்பம். 

 

ஆசிரியர்: ஆைா தேிழாலயங்களில படிக்கிறதுக்காக எத்தடை பிள்டளயள் ஆர்வோ 
வருதுகள் 

 

தபண்:  ஓமோம் உண்டே சில தபற்றார் தேிழுக்காகவும் கஸ்ைப் படுகிைம். 
 

சிறுேி 4: நாங்கள் தேிழாக்கள் தேிழிலதான் கடதக்க மவண்டும் எண்டு அம்ோ தசான்ைவா 
 

தபரியவர்:  ஆைா பல தேிழ்பிள்டளயள் ஏன் தங்கை தாய் தோழியில கடதக்கிறதில்ல? 

 

ஆசிரியர்  :  தேிழாலயத்தில கூை பிள்டளயள் தைாச்சிலதாமை கடதக்குதுகள்  
 

ஒருவர்  :  பிள்டளகளும் திருந்தாகிைம் தபற்றாரும் திருத்தோட்டிகிைம். 
 

ேற்றவர்: பிள்டளகளுக்கு கூடிப்மபாச்சுது சுடே கூடிப்மபாச்சுது . 
 

ஒருவர்  :  உது சும்ோ விடுகிறகடத ஒரு பிள்ள தைாச்சு பாைத்மதாை மவற 3 தோழிய 
கட்ைாயம் படிக்குதுகள் 

 

சிறுவன்  :  ஓமோம் நாங்கள் தைாச், இங்லீஸ், ஸ்பாைிஸ், பிதரஞ்ச் எண்டு விரும்பிை 
பாைங்கள படிக்கிறம். 

 

தபரியவர் 2: அப்படிதயண்ைா தேிழ படிக்கத்தான் கஸ்ைோமோ  
 

யுவதி:  அப்பிடித்தான் தசால்லுகிைம் 

 

ேற்றவர்  :  என்ர பிள்ள அது படிக்குது இது படிக்குது எண்டு தசால்லுவிைம் ஆைா தேிழ் 
படிக்குது எண்டு தசால்ல தவக்கம்? 
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 தசயல்          

சிறுவர்கள் ஒவ்தவாரு நிடலயில் அடசதல் வாத்தியங்கள் வாசித்தல் 

தாய்:  ஏன்  , என்ர பிள்ள பரத நாட்டியம் பழகிறா, வயலின்; வடீண, கீமபாட்... இப்பிடி  
  என்தைன்ைதவல்லாம் பழகிறா 

 

ேற்றவர்: உதத்தான் தசான்ைன் சுடே கூடிப்மபாச்சுது எண்டு ஆைா தேிழில நல்லா 
கடதக்குங்கமளா? 

 

ஒருவர்  :  உததல்லாம் ஒரு விளம்பரம்  
 

சிலர்: மதடவயில்லாேல் கடதயாதிங்மகா நாங்கள் பிள்டளகளுக்கு எல்லாம் ததரிஞ்சு 
இருக்க மவணுதேண்டு நிடைக்கிறம் 

 

தபரியவர்  :  சரி தாய்தோழி ததரிஞ்சு இருக்க மவணுதேண்டு யாராவது அக்கடற 
காட்டுகிைமோ? 

 

சிலர்  :   என்ை தாய் தோழி அதுகள் இங்க வாழப் மபாறதுகள் அதுகளுக்கு ஏன்  உது  
 

 தசயல்         

எல்மலாரும் அடசயாது நிற்றல் இடச 

நடக:  அைப்பாவிகளா வாய்கூசாேல் உப்பிடிச் தசால்ல உங்களுக்கு என்ை துணிச்சல் 
இைிமேல் ஒண்டும் தசால்றதுக்கில்ல எல்லாம் பட்டு திருந்தட்டும் . 

   

தபரியவர்: பாருங்மகா உதப்பற்றி என்ை தசால்லுறது? 

 

ஒருவர்  :  தசால்றதுக்கு ஒண்டுேில்ல நாட்டில தின்ைவுேில்லாேல் குடிக்கவுேில்லாேல் 
சைம் உரிடேக்காக மபாராடிச் சாகுதுகள் 

 

ஆசிரியர்: இமத மஜர்ேைியில 60 லட்சம் யூத சைத்த சாக்தகாண்ைத எங்கடையள் 
ேறந்திட்டுதுகள் 

 

தபண்:  இந்த முகமூடி ேைிசர் தங்கை தசாந்த முகம் கூை இல்லாேல் சாகப்மபாகுதுகள். 
 

சிறுேி 4: அப்ப எங்கை நில? முகத்டத ததாடலத்து நாமைாடியா அடலயிறதா? 
 

இ. ஒருவர்: தகாஞ்ச காலம் தபாறுடேயா இருந்து பாத்தால் ததரியும். 
 

 பாைல் 

காலம் நகர்ந்து கைவுகள் நிடறந்தது 

வாழ்க்டக சிடதந்தது இங்மக ஓ .. 
முகங்கள் அழிந்தது இங்மக 
முக மூடிகள் அணிந்தைர்  
முகங்கடள ததாடலத்தைர் 
தோழிடய இழந்தைர் இவர்கள் 

தடே மூடி ேடறத்தைர் அழகாய் 

அந்நிய மதசம் அதில் ேிக மநசம் 

தகாண்ைது இவர்தம் முடறயா? தேிழ் 

தகால்வததன்பது சரியா 
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 தசயல்        

கடலஞர்கள் அடசயாது நிற்றல் 

 

 அறிவிப்பு           

மஜர்ேைி வாழ் தவளிநாட்ைவர்கமள இன்டறய எேது தபாருளாதார மவடலயில்லா 
திண்ைாட்ைம் காரணோக சில நாட்டு அகதிகடள நாம் அவர்தம் நாடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்ப 
முடிவு தசய்துள்மளாம் அந்த வடகயில் வியட்நாம் மசாோலியா சிறிலங்கா மபான்ற 
நாட்டைச்மசர்ந்த அடைவடரயும் அவர் தம் நாடுகளுக்கு எதிர்வரும் ோத இறுதிக்குள் 
அனுப்பிடவக்க முடிதவடுத்துள்மளாம். நன்றி மஜர்ேைிய தவளிநாட்ைடேச்சு 

 

 தசயல்        

கடலஞர்கள் தங்கள் முகமூடிகளுைன் தடுோறல் திடகப்பு 

சிலர்  :   ஐயய்மயா நாங்கள் என்ை தசய்வம் எங்கை முகங்கடள ததாடலச்சிப் மபாட்ைமே?  

 

 இடசயால் அதிர்வு காட்ைல் 

தபரியவர்  :  பாருங்மகா உடவயளிை நிடலய தேிழ் ததரியாத தேிழர்  
 

தபண்  :  தங்கை முகங்கள ேறந்திட்டிைம் இப்ப என்ை தசய்யப் மபாகிைம்? 

 

ஒருவர்: பரிதாபம் தேிழ்ச் சைத்தாலமய இடவயள் ஒதுக்கப்பைப் மபாகிைம். 
 

இ. ஒருவர்: எந்த ஒரு சமுதாயமும் தங்கை தோழிய ேறக்கக் கூைாது  
 

தபரியவர்: தசாந்த முகத்த துடலச்சடவ தங்கை முகமூடியக்கூை காப்பாற்றிக்தகாள்ள 
முடிமயல்ல 

 

தபண்  :   அது எப்பிடி முடியும் தேிழ்ச் சைம் ததரிஞ்மச மவற தோழி ஆக்களா தங்கள 
ோத்திக் தகாள்ளப் பாக்கிைம் . 

 

ஆசிரியர்: உலகத்தில எங்கயும் தேிழாக்கள ோதிரி யாரும் தோழிோறி இைம்ோறி தங்கள 
இழிவுபடுத்திைது கிடையாது. 

 

ஒருவர்  :  இைிதயண்ைாலும் தேிழ் சைம் திருந்த மவணும். 
 

ஆசிரியர்: இப்ப படிக்கிற பிள்டளயள் தாங்கதளண்ைாலும் தங்கை தாய் தோழிய படிக்க 
முன்வரமவணும் 

 

இ-ஒருவர்: சில பிள்டளயள் தேிழாலயம் (தேிழ்ப் பள்ளிக்கூைம்) மபாறதேண்ைா தபற்றார் 
விடுறதில்ல 

 

தபண்:  சாேத்திய வடீு கல்யாணவடீு பிறந்த நாள் எண்டு அடவயள் ஓடித்திரிவிைம் 

  அதுக்க பிள்டளயள எங்க விடுறது? 

 

தபரியவர்: உண்ேதான் 5 நாளும் தவறாே மஜேன் பள்ளிக்கூைம் மபாவிைம் ஆைா வாரத்தில 
ஒருநாள் நைக்கிற தேிழாலயத்துக்கு (தேிழ்ப் பள்ளிக்கூைத்திற்கு) அடவயளுக்கு 
மநரேிராது. 

 

ஆசிரியர்  :  தேிழர் தாங்கமள திருந்த மவணும் இல்லாட்டி அடிபட்டுத்தான் சாகமவணும். 
 

ஒருவர்: இைி மபசிப் பிரமயாசைேில்ல எல்லாருக்கும் தேிழ் உணர்வு வரமவணும் 
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முகமூடி ேைிதர்கள்:         

ஐமயா நாங்கள் என்ை தசய்வம் எங்கை பிள்டளயள ஆதரண்டு காட்டுவம் 
எங்களுக்கு என்ைதான் வழி. 

 பாைல் 

என்ை வழியம்ோ  என்ை வழியம்ோ 
நாமும் அறிமயாேம்ோ எங்கள் 

முகமும் இழந்மதாேம்ோ 
 

வாழும் நாதைங்கள் தசாந்த நாதைன்று 

கைவில் வாழ்ந்மதாேம்ோ நாங்கள் 

முகத்டத ததாடலத்மதாேம்ோ 
உரிய முகத்டத அழித்மதாேம்ோ 

 

ஏைிந்த அடிடேயம்ோ  
எவர்க்காக சுேந்தேம்ோ 
பாவியாமைாேம்ோ துயரில் தநாந்து 

துடிக்கின்றமே ! 
 

ஐமயா அவலம் தகாண்மைாேம்ோ 
 

மஜர்ேைி நாட்ைவர் வசைம்:  

ஆகா அகதிகமள! உங்களுக்கு என்ைத் திேிர். எங்கள் நாட்டுக்குள் வந்த 
உங்களுக்கு வாழ இைம் தகாடுத்தால் நீங்கள் நாங்களாக முடியுோ? வணீாை 
கற்படை மவண்ைாம். திருந்திவிடுங்கள்! அல்லது முகத்டத ததாடலத்து விட்டு 
முகவரியும் இல்லாேல் நாதைல்லாம் அடலந்து யாருேற்ற அநாடதகளாவரீ்கள். 
வாழுங்கள் ஆைால் நீங்களாகமவ வாழப்பாருங்கள் 

 

நடக  :  இைிதயன்ை எல்லாத்டதயும் அவங்கமள தசால்லிப்மபாட்ைாங்கள் .திருந்துங்மகா 
என்ை திருந்தி பிள்டளயளுக்கும் தேிழ் தோழிய படிப்பியுங்மகா சரி நான் வாறன். 

 

நிடறவு 
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மபாடத 

நாைகவடக: நவைீ கூத்துவடிவ நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்   1. மபாடத  2. அறிஞர் 1   3. அறிஞர் 2   

   4. தபண்   5. அண்ணா  6. தவள்டளச்சுருட்டு 

   7. சுருட்டு  8. தபாது 1,2  9. தபாதுேக்கள் 

 

 தசயல்  
சுருட்டும் தவள்டள சுருட்டும் வருதல் அவ்மவடள பாைல் ஒலிக்கிறது. 

 

 பாைல் 

சுரு:   வாைா அைா வாைா 
   வாைா தவள்டள சுருட்மை – மபாடத 

   பாடதடய இங்மக பரப்பிடுமவாம்  நாங்கள்  
பரப்பிடுமவாம் ( வாைா.....) 
 

  ோந்தர் ேயங்கிைனும்  அவர்  
ேதியிடை நாங்கள் சிடதத்திைனும் 

  தேதுவாய் அழித்திைனும் 

  மபாடதயின் பாடததைில் இந்த பு 
விதயல்லாம் நின்று சுற்றி வரனும் 

  வாைா தவள்டள சுருட்மை..... 

தவ.சு:  தேன்டே ேிகுந்தவைாம் தவள்டள 

   சுருட்தைனும் தபயதரடுத்த சிகரட்டும் நான் 

   புடக கக்கும் வடக நான் சுகம் தகாட்டும் விதம் தான்.. 

   தேன்டே ேிகுந்தவைாம்..... 

 

சுரு:   ஓமகா.... சுருட்டு  ேண்ைான் சுருட்டு  

   நல்ல சுருட்டும் நாைிவமை நல்ல புடகயிடல சுற்றிவரும் 

   தரமுளவன் சுகம் அள்ளித்தருமவன். மபாகம் இட்டுத் தருமவன். 

   நானும் நல்ல சுருட்டு.... 
   வாைா தவள்டள சுருட்மை – மபாடத 

   பாடதடய இங்மக பரப்பிடுமவாம்  நாங்கள் 

   பரப்பிடுமவாம் ( வாைா.....) 
 

சுரு:  ஆகா  பார் எவ்வளவு சைக்கூட்ைம் என்று. 
 

தவ. சுரு: ஆோம் இந்த சைக்கூட்ைத்தில் தகாஞ்ச மபடரயாவது எங்கள் பக்கம் இழுக்க 
முடியாதா?  

 

சுரு:-  ம்  உைக்கு அறிவிருக்கிறதா?  
 

தவ சுரு: அடத நீ மகட்கிறாயா? ம்.........   
 

சுரு:  நான்தான் இதம் தரும் இைிடேயின் பிறப்பிைன் என்டைப் பணம் படைத்தவர் 
ஏற்று சுகம் காணßபார். ததரியுோ?   
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தவ.சு:  (கர்வோக சிரிப்பு) இமதா இந்த சிங்கார பூேியில் சிகதரட் என்றுதான் எைக்குப் 
தபயர். ேைித ஐவிரலில் நாமை ஆறாவது விரல் புரிகிறதா?  நாமை இைßடறய 
உலகின் சர்வமும். சிறியவர் முதல் தபரியவர் வடர யாவரும் எடை ஏற்று சுகம் 

காண்பர். தபண்மண நீ என்ைிைம் வா....? 
 

சுரு:  ம்... பிதற்றாமத... வணீாை விதப்புடர அது. தஜர்ேைியில் எைßடை சிகார என்று 
தசல்லோக அடழப்பர். நான் தகௌரவோைவன். 

 

தவ.சு:  ஆகா தபாக்கு தபாக்கு எை உடை புடகயிழுக்கமவ மபாதும் என்றாகிவிடும் 

 

சுரு:  ஏய்.. தவளßடளச் சுருட்மை! அதிரசோய் புடகபவன் நான். 

 

தவ.சு:  இது வணீ் மபச்சு 
சுரு:  தபாறு தபாறு  
 

 தசயல்  
ஒரு தபண்ணும் அவளின் தம்பியும் வருதல் 

தவ.சு:  ஆகா ோைைர்கள்! வருக வருக தங்கள் வரவு கண்டு எேக்கு ேகிழ்ச்சி.  
 

தபண்:  யார் நீங்கள் ?  
 

சுரு:  நாங்களா ஆகா ( சிரிப்பு ) எங்கடளத் ததரியாதா?  
 

தபண்:  ஓ  பூேிடய பாழ்படுத்தி ேைிதடர நாசோக்கும்  
 

தவ.சு:  இல்டல இல்டல தபண்மண நீ தவறாக புரிந்து டவத்திருக்கிறாய்  
 

அண்ணா:  தங்டகமய இவர்களுைன் வணீாை மபச்சு மவண்ைாம் வா நாங்கள் மபாகலாம். 
 

சுரு:  ஆகா நன்றாக மபசுகிறாய் அழகாை இடளஞன் நீ.  
 

தவசு:  இந்த பூேியில் உன்டைப்மபான்ற இடளஞர்களின் வசிகரமே எங்கள் டகயில்தான் 
இருக்கிறது. 

 

தபண்:  அண்ணா இந்த மபச்சில் ேயங்கிவிைாமத வா மபாகலாம். 
 

 தசயல்  
அவ்மவடள இடிதயை ஒரு சிரிப்தபாலி அத்மதாடு  தவசு. சு பயந்து நடுங்க தபண்ணும் 
அண்ணணும்  அச்சத்மதாடு சுற்றிலும் மதடிப்பார்த்தல்.) 

 

 பாைல்  

  மபாத மபாத நான்தான் மபாத  (4) 
  சர்வமதச ேட்ைத்திமல சகலகலா வல்லவைாம். 

  சங்கதிகள் பல தகாண்ை சந்மதாச நாயகைாம். 

  மபாத மபாத மபாத ..... 
  விந்டத இந்த உலகத்திமல விமநாதங்கள் தசய்பவைாம்  

  மவகம் இந்த உலகதேன்று வரீியத்டத தருபவைாம் ( மபாத..) 
  வானுயர பறந்திைலாம் வசந்தேடத தபற்றிைலாம். 

  எட்ைாத தகாப்தபல்லாம் எட்டுத் ததாட்டுப் பார்த்திைலாம். (மபாத ...)  
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அத்தடைக்கும் ஒரு புைிதன் அர்த்த முள்ள மபாடதயிவன் 

வித்தகத்டத காட்டிைமவ மவகம் தகாண்டு நானும் வந்மதன். (மபாத ..) 
அற்புதோய் அவதரித்த ஆடசயுள்ள மபாடதயிவன் 

ஆைலுைன் பாைடலயும் அள்ளித் தரும் அபின் கஞ்சா அபின் கஞ்சா. 
 

 தசயல்  
பாைல் முடிந்து மபாடத ஆமவசோக மேடையில் சுழல ஏடைமயார் பயந்து ஓடித்திரிதல். 

மபாடத: ஆகா (சிரிப்பு) ோைிைக்கூட்ைம் தபருகி நிற்கிறது. ேைிதர்கமள இந்த உலகில் 

நாமை சகலமும். உங்கடள தசார்கத்தில் தவழவிடும் வலிடே தபற்ற வள்ளவன். 
ஓ.. யார் நீங்கள் என் பாடத மதடி வந்தீர்களா? ம்..... வருங்கள் தபண்மண! 
இடளஞமை வாருங்கள்  ேைித இளடேகßகு இதம் தரும் மபாடத நான்தான். என் 

அருமக வாருங்கள்.... பாருங்கள் என்டை. இந்த உலகின் சகலமும் நாமை அபின் 

கஞ்சா தகமராயின்... இப்படி இப்படி சகலமும் நாமை உங்களுக்கு என்ை 
மவண்டும்? 

 

 தசயல்  
இருவரும்  ேறுத்து பின் வாங்கல். 

 

 பாைல் 

  ோைிை வாழ்வுதைில் இளடே தபாங்கும் இடளஞர்கமள ! (இடளஞர்கமள) 
  கூன் விழுந்த கிழவர்கமள குடிேக்கமள  வாரீர் (2) வாரீர்  
  வானுயரப் பறந்திைலாம் 

  வானுயரப் பறந்திைலாம். பூேிக்குள்ளும் நீந்திைலாம் (2) நீந்திைலாம் 

  மபாடதயின் பாடததைில் சாதடைகள் கண்டிைலாம் (கண்டிைலாம்) 

தவ.சு:   ஏய் ேைிதர்கமள  மபாடதயின் சகலமும் ஆைவர் அடழக்கிறார். தசல்லுங்கள் 

 

சுரு:  ஆோம் சந்மதாசம் அடழக்கிறது தசல்.... 

 

அண்ணா: தங்டகமய வா மபாய்விடுமவாம் இது ஆபத்தாைது  
 

தவ.சு:  இடளஞமை அஞ்சாமத வா இப்படி நாங்கள் தகட்ைவர்களல்ல வா... 
  

 தசயல்  
அண்ணரை தவ.சு சு மவறுபக்கோக அடழத்துச் தசல்லல். 

மபாடத: தபண்ேணிமய பார் உன் அண்ணடை மபாடத மசதம் விடளவிப்பதல்ல 
தயங்காமத 

 

தபண்:  மபாடதமய எைக்கு தயக்கோக இருக்கிறது. 
 

மபாடத:  ஏன் என்ை தயக்கம்? 

 

தபண்:  உன் மபாடதயின் பாடத தகாடியது என்கிறார்கமள....? 
 

மபாடத:  (சிரிப்புைன்) யார் தசான்ைது ேடையர்கள். 

 

தவ.சு:   ஆோம் ேடையர்கள்  

 

சுரு:   இந்த விஞஞாை உலகின் விமவகி இவர். இளடேக்கும் முதுடேக்கும் கூை ஏற்றம் 

இவர். 
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தவ.சு:   தபண்மண உன் வாழ்டகயின் வசந்தத்டத ேறுக்காமத  
 

சுரு:  ஆோம் வாழ்டக ஒருமுடறதான் வாழ்வதும் ஒருமுடறதான்  
 

மபாடத: இன்னும் ஏன் தயக்கம் தயங்காமத 

 

தபண்:   நானும் ஒரு முடற வாழப்மபாகும் அந்த வாழ்க்டகடய ததாடலத்துவிை 
விரும்பவில்டல. ஆைால்.... 

 

மபாடத:  என்ை  என்ை ஆைால் தயங்காமத நான் காட்டும் பாடதடயப் பார். அது எவ்வளவு 
இைியது. இமதாபார்  சகலவிதோை மபாடதயும் என்ைிைம் உண்டு.   

 

தவசு:   ோைிைர்கமள  இந்த மபாடதயார் உங்களுக்கு சகலமும் தருவார். என்றாலும் 
என்டையும் ஒருமுடற புடகத்துப்பாருங்கள்.  

 

சுரு:  அததப்படி நீ ேட்டுோ சுடவஞன் நாைில்டலயா ேக்கமள மபாடதயாரின் 
பாடதயில் நானும் இன்று புகழப்படுபவன் என்டையும் 

 

மபாடத: ஏய் என்ை திேிரா நசித்து விடுமவன் வாடய மூடுங்கள். யாரும் அஞ்சத் 
மதடவயில்டல  உங்கடளப்மபான்ற பலபல இடளஞர் யுவதிகள் என்ைிைம் 
சரணாகதியாகி தசார்க்கத்தில் திடளக்கிறார்கள். 

 

தவ.சு:  உண்டேதான் மபாடதயாமர இந்த பிராங்மபர்ட் நகர வதீியில் உங்கள் பக்த்தர்கள் 
காடல ோடல மவடள பாராது இரவு பகல் பாராது குளிர் தவப்பம் பாராது 
ஊசிமயற்றி மபாடதயிழுத்து எவ்வளவு ஆைந்தோக நகர உலா வருகிறார்கள். 

 

மபாடத: ஆகா உண்டேதான்  இந்த இடளஞர்கூட்ைத்டத என் பிடியில் தக்கடவத்துக் 
தகாண்ைால் உலகமே என்பாதத்தில் ( சிரிப்பு ) அதன்பின் நாமை சகலமும் நாமை 
சர்வமும்.......... 

 

சுரு:  ேதிப்புக்குரிய மபாடதயாமர தங்களால் நாங்கள் தபருடே தகாள்கிமறாம்  
தபண்மண  மகட்ைாயா இைியும் நீ தயங்குவது சரியல்ல  

 

மபாடத: இடளஞர்கமள யுவதிகமள வாருங்கள் இமதா மபாடதநான் அடழக்கிமறன் .. 
 

தபண்:  மபாடதமய நாைß ஒ..ஒரு ஒமர முடற...  
 

 பாைல்  

  ஏமதா அடழக்கிறது சுடவதயான்று  
  ததரிகிறது காலம் இைித்திடுமோ...  
  எந்தன் எண்ணம்  நிடறமவறுமோ?.... (ஏமதா) 
  வசந்தம் நீதயன்றால் வருமவன் உன்ைிைத்தில் 

  மநசம் தகாள்மவைைா  உந்தன் 

  பாடத தசல்மவைைா மபாடத பாடத தசல்மவைைா. 
  சிகதரட்டும் சின்ை சுருட்டும் பாடவதயன் டகவரட்டும் (2 ) 
  வாழ்க்டக இைிக்கட்டுமே...... புதிய 

  உலடக காட்ைட்டுமே  புதிய உலடக காட்ைட்டுமே. 

  

தபண்:  மபாடதமய நான் உன் பாடத வழி நானும் வருகிமறன் 
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 பாைல்  

வந்தைம்  ேக்காள்  வந்தைம் 

உங்கள் வருடகக்கு எந்தன் வந்தைம் (2) 

தான்ைன்மை தாைமை தாைைன்மை 

வஞ்சியுன் வருடகக்கு வந்தைம் - வடக  
கண்ைவுன் கருத்துக்கு வந்தைம் 

வாழ்க்டகயின் ஏக்கமே மபாய்வடீும் – இைி 
வசந்தமே வாழ்வாய் வந்திடும். 
உலக ேக்கள் என்ைில் வருகின்றார் 
ஊசி ேருந்து தூளும் எடுக்கின்றார். 
சாற்றும் இந்த மபாடதக் தகாப்பில்டல 

சாகசத்திற்கிங்கு  தடையில்டல. 
 

 தசயல்  
பாைலுைன் மபாடதயும் தபண்ணும் அண்ணனும் (ேயங்கி) தசல்ல இன்தைாரு கூட்ைம் 

மபாடதடய மதடி ேிக அவலோக மபாடதக்கு அடிடேயாகி தம் பாவிப்புக்கு மபாடதயில்லாது 
துவண்டு வருகிறது. அக் கூட்ைத்தின் மபாடதக்காை தத்தளிக்கும் காட்சி மசாக இடச 
பின்ைைியில் 

 

 பாைல் 

  மபாடததயங்மக மபாடததயங்மக  
  மபாடததயங்மக மபாடததயங்மக – மபாடத 

  எங்மக.... ஐயா மபாடததயங்மக 
  காலும்தான் வலிக்கிறது டககளும்தான் நடுங்கிறது (மபாடத...) 
  உச்சத்திமல வாழ்க்டகதயன்றார் இளடே என்றும் நிடலக்குதேன்றார் (மபாடத...) 
  நாடி நரம்பு இழுக்கிறது நாவும் தசத்து துடிக்கிறது (மபாடத....) 
  தநஞ்சுக் குளி வலிக்கிறது  உைல் நிேிர்ந்து நிற்க ேறுக்கிறது... (மபாடத...) 
  காசு பணம் டகயிலில்டல கால்களிலும் வலிவு இலßடல. (மபாடத...) 
  ஊசி ேருந்து காணவில்டல தூள் தபாடியும் மபாதவில்டல (மபாடத...) 
  குளிக்க ேைம் ஒப்பவில்டல குைலும் உணடவ மகட்பதில்டல (மபாடத...) 
 பந்த பாசம் விட்மைாடி பாவியாகி தவிக்கிமறாமே (மபாடத...) 
 

 தசயல்  
மபாடதக்கு அடிடேயாைவர்கள் ஒவ்தவாருவராக மசார்ந்து விழும் மநரம் ஒரு அறிஞர் 
வருகிறார். அவர் அம் ேக்கடளப் பார்த்து ேிக ேிக மவதடைப் பட்டு கண்ணரீ் வடிக்கிறார். 

அறிஞர் 1: ஓ... என்ைருடே ேக்கமள! இது என்ை இது என்ை தகாடுடே ஐயமகா....... 
 

 தசயல்  
அவர் ஒவ்தவாருவராக பார்த்து மசாகோய் உலாவ இன்தைாரு தபண் அறிஞர் வருதல் 

 

அறிஞர் 2: ஓ... இது என்ைக் தகாடுடே ஐயமகா மபாடதயின் பாடதயில் மபாய் இப்படி 
நாசோய்ப் மபாைார்கமள கைவுமள.....  

 

அறிஞர் 1: ஐமயா சமுதாயமே  அற்ப சுகம் மதடிப் மபாய் இப்படி அரக்கைிைம் ோட்டிக் 
தகாண்ைைமர...... 

 

 

அறிஞர் 2: வாழ்க்டகயில் மபரின்பம் காணப் மபாவதாய் இப்படி பழாய் மபாைரீ்கமள... 
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அறிஞர் 1: இதுதாைß வாழ்கடகயா? குடியால் குடிமய தகடும் என்பார் இந்தப் மபாடதயால் 

ேைித இைமே நாசோவதா? 
 

அறிஞர் 2: ேதுவின் தீடத அறியாதார் யார் அப்படியிருந்தும்..... 

 

அறிஞர் 1: ேதுவால் ோய்கிறார். 
 

அறிஞர் 2:  புடகபிடிப்பது தீடே என்றார் அடதமய எழுதியும் டவக்கிறார் 
 

அறிஞர் 1:  அப்படியிருந்தும் புடகக்கிறார் தாமே புடகந்து இருேி இரத்த வாந்தி எடுத்து     
சாகிறார்  

 

அறிஞர் 2:  ஐமயா இது தகாடுடே  
 

 பாைல்   

  ஐயமகா தகாடுடே ஐயா இது தபருங் தகாடுடே தகாடுடே ஐயா 
  ஞாலத்டத கண்ை ேைிதன் இங்கு மகாலம்தான் தகட்டு மபாைான். 

  காலத்டத தவன்ற ேைிதன் இங்கு நாலும்தான் தகட்டுப்மபாைான். 

  ஐயா தபரிமயாமர எங்கள் அறிமஞாமர தசவி மகளுேய்யா.... 
  வாழத்தான் வந்து பிறந்தான் இவன் சாகவா மபாடதயுண்ைான். 

  டவயகம் தடளக்க வந்தான் இன்று வடகயிலா சாடவ தகாண்ைான் 

  அம்ோ தபரிமயாமர எங்கள் தாய்ோமர... 

அறிஞர் 1:  கைவுமள நான் எப்படிச் தசால்மவன் வாழமவண்டியவர்கள் இப்படி..... 
 

அறிஞர் 2:  பாருங்கள் வயது மபதேின்றி  வாலிபங்கள் விழுந்து கிைப்படத  
 

அறிஞர் 1:  வயது மபாைவர்கள் வயதுக்கு வராதவர்கள் ஆண் தபண்  என்று...  
 

அறிஞர் 2: புடக இழுத்து புடக ஊதி கரியாகுவதா வாழ்க்டக?  
 

அறிஞர் 1:  இல்டல இல்டல  ேைிதன் சிந்திக்க மவண்டும். ேைிதன் சிந்திக்க மவண்டும். 

 

அறிஞர் 2:  ஆோம் இைியும் இடத அனுேதிக்க முடியாது மபாடதடய நாங்கள் இல்லாது 
ஒழிக்க மவண்டும். 

 

 தசயல்  
மபாடத அட்ைகாச சிரிப்புைன்  மேடைக்குள் குதித்து தாண்ைவோைல் மபாடதமயாடு சில  
ேைிதர்களும் வரல் மபாடதயும் அறிஞரும் எதிர்ப்பட்டு தம் நிடலடய (குறி) அடசவிைால் 

தவளிக்காட்ைல். அவர்களிடைமய அகப் பட்டுக் தகாண்ை ேக்கள் இரண்டு பக்கமும் ஒன்று ோறி 
ஒன்றாக சாய்தல். வசைங்கள் அற்ற பின்ைைி இடச  

மபாடத: ஏய் தபாடிப் பயமல  மபாய்விடு  இல்டலமயல் உன்டை... 
 

அறிஞர் 2: ஏய் மபாடதமய நீ ஒழிந்து விடு அல்லது நாம் உைக்கு அழிடவ தந்து விடுமவாம். 

 

மபாடத:  ஆகா ஏய் தபண்மண என்ை தசான்ைாய்... 

 

 பாைல்   

  யாரடி நீ எடிமயய் யாரடி நீ... 
  சின்ைத்தைோய் என்ைிைம் வந்து 
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  மபாைா என்று தசால்ல யாரடி நீ... 
  என் ேந்திரக் டகயாமல ேயக்கியுன் ேதி தகடுப்மபன் யாரடி நீ 
  அைா மபாடதயின் பாடததான் மதாதைா மதாதைா ஓைைா நீ  

சின்ைப் பயமல ஓைைா நீ மபடதமய ஓடிவிடு.... 

மபாடத:  என்ை துணிச்சல் ம்..... சகல வல்லடேயும் படைத்த என்ைிைோ இங்கிருந்து ஒழிந் 
மதாடுங்கள். 

 

அறிஞர் 1: ஏய் மபாடதமய தீது தசய்வது நீ மபாய் விடு உைமை இங்கிருந்து ஓடிவிடு. 
 

அறிஞர் 2: எம் ேக்கடள ேயக்கி மபாடதயூட்டி அவர்கடளப் பாழடிப்பவன் நீ.. ஓடிவிடு. 
 

மபாடத: ஆகா என்ை நான் ஓடுவதா? ேடையர்கமள இமதா பார் உன் ேக்களடை வடரயும் 

என் பாடதக்மக இழுக்கிமறன்.  

 

அறிஞர் 1:  நிறுத்து. அைாவடித்தைோய் நீ அதிகாரம் தசய்கிறாய். 

 

அறிஞர் 2: எம் ேக்கடள நாங்கள் காப்மபாம். ேக்கமள இங்மக வாருங்கள் 

 

மபாடத: (சிரிப்பு) ேக்கமள வாருங்கள் இமதா சகல சந்மதாசமும் நான் தருகிமறன். 

 

அறிஞர் 1:  ேக்கமள ேயங்கி விைாதீர்கள். இங்மக வாருங்கள். இது இைிய வாழ்க்டகயல்ல 
இடுகாட்டு வாழ்க்டக. 

 

மபாடத:  என்ை தசான்ைாய்?...... உன்டை  
 

அறிஞர்:  மபாடதமய இைியும் உன் பலம் வலுக்காது ஓடிவிடு... 
 

 பாைல்  

  ஓடிடு ஓடிடு உைமை – இல்டல 

  ஒழித்திை புகுமவாம் உன்டை. 
  யாதிைம் வந்தாய் ஏதிைம் தசான்ைாய்? 

  ஓடிடு ஓடிடு உைமை.... 
  ேக்கள் எழுவார் சிந்டத ததளிவார் 
  ேைிதராய் வாழப்புகுவார்- உைமை  
  ஓடிடு ஓடிடு உைமை... 
  தீமதா தசய்தாய் தீடவத்ததரிப்மபாம்- அந்மதா 
  அழிடவயுன் மநரம் குறிப்மபாம் 

  ஓடிடு ஓடிடு இல்டல  
  ஒழித்திை ஓங்குமே எங்கள் டககமள. 
 

 தசயல்  
பாைலுைன் மபாடதயும் தவ.சு, சு பின்வாங்க ேக்கள் ததளிதல் 

 

தபண்:  ஆோம் ஒழித்திைத்தான் மவண்டும் மபாடதயின் பாடதடய அழித்திை மவண்டும். 

மபாடத என்ற படுகுளியில் பாவி நான் விழுந்மதன்... 

 

அண்ணா: தங்டகமய தரம்தகட்டுப்மபாைது நானும்தான் மபாடதடய நாங்கள் இல்லாது 
ஒழிப்மபாம். 

 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



மபாடத நவைீ கூத்துவடிவ நாைகம் ப. தியான் 

21 
 

தபாது 1: ஓ... நான் நடைப்பிணோகிப் மபாமைன். மபாடத எம் சாடவ குறிடவக்கிறது... 
பாவி நான் பாதியில்தானும் ததளிந்மதமை... 

தபாது 2: இைிதயாரு காலமோ சமுதாயமோ மபாடதக்குள் விழுந்து விைக் கூைாது. 
 

அறிஞர் 1:  ஆோம் குடி குடிடயக் தகடுக்கும் குடி ஊடரக் தகடுக்கும்... 
 

அறிஞர் 2:  மபாடத இமதா எங்களால் ஒழிக்கப் பைட்டும்... 

 

எல்மலாரும்:  மபாடத ஒழிந்தாைß மபாடத ஒழிந்தான் இன்தைாரு சமுதாயம் பாடத ோறிைக் 
கூைாது... மபாடதமய ஒழிந்துமபா........ 

 

 தசயல்  
கடலஞர்கள் மபாடதடய சுற்றி ஆடி ஒரு கறுப்பு துணியால்  மபாடத சிகதரட் சுருட்டு 
ஆகிமயாடர மூடி ஆடிப் பாைல்.  

 

 பாைல்    

தவல்லுமவாம் தவல்லுமவாம் வாழ்க்டகடய  
விரட்டுமவாம் விரட்டுமவாம் மபாடதடய   
ேைிதனுக்கு மபாடததயன்ை மபாகோ? 
ேைிதமை மபாடதயாமல சாவதா? 
விடுதடல விடுதடல விடுதடல விடுதடல விடுதடல...... 
 

நாடளடய தவல்வது நம் கைன்  

நாட்டையும் காப்பது நம் கைன் 

உடழத்திடும் வர்க்கமே வாழிய  
புடகத்திைல் தீததை பாடுக...லால லா... 
எழுகமவ எழுகமவ எழுகமவ  
தேிதழனும் அகதோழி வளர்கமவ..... 
தேிழிைால் உலகிைில் கூடுமவாம். 

தாயக தர்ேப் மபாடர ஊக்குமவாம்... லால லா... 
 

 தசயல் 

கடலஞர்கள் சடபமயாடர சுற்றி பாைலுைன் ஆடி ேகிழ்வுைன் வருதல் 

 

நிடறவு 
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சந்தி 
நாைகவடக: குமூக நாைகம் (நடகச்சுடவ) 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்   1 . அழகு   2. குமபரன் 3. பண்டிதர்   4. கேலம்  
   5 . கண்ேணி  6. கந்தர்  7. தாய்   8. ேதுரா 
    9. சாலிைி       10. தம்பி   

    

 தசயல்         

இரண்டுமபர் (அழகு, குமபரன்) திருைர்கடளப்மபால் ஒருவர் பின் ஒருவராக பயத்துைன் 
மேடைக்கு ஓடி வருதல். 

இருவரும்  :  ஐதயா நாைில்ல நாைில்ல நான் திருையில்ல... 
 

 தசயல் 

இருவரும் ஒருவரில் ஒருவர் மோதுண்டு பின் தங்கடள இைங்கணால். 

அழகு:  அை நீ   .. நீ ..குப்ப மச கு ..கு  குமபரைல்மல? 

 

குமப: அை ஓ  நீ  அசடு மச அழகில்ல   
 

அழகு: எங்கயைா மபாயிருந்தைி  பயந்து பயந்து வாறாய் ஏன் என்ை நைந்தது? 

 

குமப: ஆர்  ஆர்  நாமைா  பயந்மதா  மச ..நீ   ..  

 

அழகு: உஸ்  தேதுவா கத  
 

குமப: ஏன்ரா?  ஏன்  என்ை நைந்தது?  

 

அழகு: அந்த மகாழிகள் நிக்கிற வடீு இருக்கல்மல  
 

குமப: எந்தக் மகாழி ? மகாழிகள் நிக்கிறது ஒரு வடீ்டில ேட்டுமே?   

 

அழகு: அை தபாறு,  கேலேக்காவின்ர வடீ்டுக்குப் பக்கத்து வடீு  .. 
 

குமப: ஓ... கீததபான்கலம் அண்ணர்ை வடீு... 
     

 தசயல்                                                                                      
அவ்மவடள ஒரு பண்டிதர் ஒரு சங்கீதப் பாைலுைன் வருதல் அழகுடவயும்  குமபரடையும் 
கண்ைதும் தசருேிக்தகாண்டு அவர்கடளக் கவைித்தல்   

அழகு:  உஸ் கதய நிப்பாட்டு  தபருசு வருகுது  
 

குமப: ஓேைா கத குடுத்திைாத ேனுசன் விட்டிட்டுப் மபாகாது. 
 

பண்: ம்... (தசருமுதல்) கடுடேயா மயாசிக்கிறியள் என்ை தசய்யிற பிளான்  
 

 தசயல் 

எதிர்பாராத அந்தக்மகள்விடய சோளிக்க ேரத்தடி மகாயிடலக் காட்டி வணங்குதல் 

அழகு: ஒண்டுேில்ல சும்ோ சாேி கும்பிை ...முருகா... 
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குமப: மைய் அது முருகன் இல்டலயைா பிள்டளயார் 
 

அழகு: பிள்டளயாரப்பா  மைய் குமபரா  ஏதாவது ஒரு மதவாரம் பாடு 

 

குமப: மதவாரோ? ஐதயா நாதைன்ைைா பாடுறது? 

 

அழகு: அதுதான்ரா நீ சுைடலயடியால வமரக்க பாடுவாய்  ஏமதா பாலும் ..எண்டு 

 

குமப: ஓ ..சரி ...பாலும் ததளிமதனும் பாகும் பருப்பு... 
 

அழகு: நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு ...உந்த மதவாரத்த நீ ேட்டுமே பாடு.. 
 

குமப: ஏன் என்ைத்துக்கு? கைவுளில மகாபமே? 

 

அழகு: மச மச அப்பிடிதயாண்டுேில்ல நீ தைியாமவப் பாடு 

 

குமப: அப்ப ஏன் காய் தவட்டுராய் 

 

அழகு: காய் தவட்டுரமதா ஆர் நாமைா ம்  உந்தத் மதவாரத்தப்பார் பால் மதன், பாகு 
அங்கால  

 

குமப: ஓ பாலும் ததளிமதனும் பாகும் பருப்பும்  ..எை ..ஓேைா பருப்பு 
 

அழகு: அதுதான் பருப்பு அதக்கண்டு எவ்வளவு காலம் ததரியுமே ...ேணந்து பாக்கமவ 
காசு குடுக்கமவணும் நீ அதத்தாரன் இதத்தாரன் எண்டு பாடுராய். 

 

குமப: மகாதாறி ேறந்மத மபாைன்  
 

பண்: ஓமகா கைவுளிட்ை கடுடேயாை மவண்டுதமலா?  பாவம் கைவுள்,  அவடரயும் 
பழுதாக்கிப் மபாடுவான்கள். 

 

அழகு: சரி சரி பாடு தபருசு விட்டிட்டுப்மபாகுதில்ல.. 
 

குமப: பாலும் ததளிமதனும்.. 
 

அழகு: தபாறு    ! பால் அன்ைம்ேக்கா பசுோட்ை மேச்சலுக்கு அவுட்டுவிையில தேதுவா 
கறந்து மபாைலாம் மதன் காட்டில அங்க இங்க தைவி ஒருோதிரி எடுத்துப் 
மபாைலாம் ம்  அங்காலப்பாடு.. 

 

குமப: பாலும் ததளிமதனும் பாகும் 

 

அழகு: அடதயும் தண்ணிக்க சீைியப் மபாட்டு பாகாக்கி சோளிக்கலாம் ஆைா பருப்ப 
மசத்துப்மபாைாத 

 

குமப: பாலும் ததளிமதனும் பாகும்   பாகும் ...பாகும் ..ஆகா பாகற்காயும் வந்திட்டுது 
வந்திட்டுது  பார் பாலும் ததளிமதனும் பாகும் பாகற்காயும் பாத்தியா ..... கவிடத 
கவிடத வருதைா... 

 

அழகு: பறவாயில்ல நீயும் எதுடக மோடைதயல்லாம் மபாட்டு கவிடத எழுதுறாய்.  

 

குமப: பின்ை நான் ஒரு கவிஞன் .சரி என்மைாை மசர்ந்து பாடு பாலும் ததளிமதனும் 
பாகும் பாகற்காயும் நாலும் கலந்துைக்கு… 
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அழகு: குமபரா பிறகும் ஒரு பிரச்சடை வருது பார் 
 

குமப: என்ைைா என்ை பிரச்சடை நான்தான் அழகா கவிடதயாபாடிட்ைமை நாலும் 
கலந்துைக்கு நாம் தருமவாம் சரிதாமை.. 

 

அழகு: நாம்தான் ஆைா கலந்து தாறம் என்றது மவண்ைாம் பிள்டளயாருக்கு படைச்சுப் 
மபாட்டு பிறகு நாங்கள் தாமை சாப்பிடுறது 

 

குமப: ஓ…... கலந்து குடுக்கலாம்தாமை? 

 

அழகு: எப்பிடி பாலும் மதனும் பாகும் அதுக்க பாகற்காய் சாப்பிைமுடியுமே? 

தைித்தைிமய  நாம் தருமவாம் எண்டு பாடுவம் 

 

பண்: மைாய் நீங்கள் இன்ைமும் என்ைைா தசய்துதகாண்டிருக்கிறியள் .பிள்டளயாடர 
கைத்திப் மபாகமவ திட்ைம் மபாடுறியள். 

 

அழகு: இல்ல நாங்கள் கண்ணமூடி கும்பிட்டுக்தகாண்டிருந்தம் மநரம் மபாைது 
ததரிமயல்ல 

 

பண்: சரி சரி நாைிப்ப திரும்பி வருவன் தகதியா கும்பிட்டுப் மபாட்டு மபாங்மகா 
 

குமப: முதல் உந்தாள ஏதாவது தசய்யமவணும் 

 

பண்: என்ை என்ை தசான்ைைி... 
 

குமப: ஒண்டுேில்ல   பாலும் ததளிமதனும் பாகும் பாகற்காயும் நாலும் தைித்தைிமய 
நாம் தருமவாம் துங்கக் கரிமுகத்து தூேணிமய நீதயேக்கு சங்கத்தேிழ்  

 

அழகு: ஐமயா திருப்பியும் குழப்புறான் புள்டளயாரப்பா என்ைக் காப்பாத்து 

 

குமப: என்ைைா என்ை குழப்புறன் விளக்கோ தசால்லன் 

 

அழகு: பின்ை நான் தவளிநாட்டுக்குப் மபாறதுக்கு பிள்டளயாரட்ை மகக்கமவணும் நீ 
சங்கத்தேிழ் மகக்கிறாய் இப்ப தேிழ கடதக்கமவ சைத்துக்கு விருப்பேில்ல 10 
தசால்லுக்கு 5 தசால்லு இங்கிலீஸ மசத்து கடதகுகுதுகள் அதுக்க சங்கத் தேிழ 
மகட்டு மபச தவளிக்கிட்ைா சைம் துரத்தி துரத்தி அடிக்குங்கள். 

 

பண்: மயய் உண்டேய தசால்லுங்மகா ஆர் உங்கள துரத்திைது?  

 

குமப: ஐயய்மயா நாைில்ல  இவன்தான் மகாழி களதவடுத்தவைாம் 

 

அழகு: அைப்பாவி !கைவுமள நாதைாண்டும் தசய்மயல்ல பரேண்ணதான் மகாழி 
களதவடுத்தவர் 

 

கேலம்: என்ை பண்டிதரய்யா என்ை உவங்கமளாை நிக்கிறியள்? 

 

பண்: வா கேலம்  ஆர்டரமயா மகாழிய களதவடுத்திருக்கிறாங்கள்  
 

கேலம்: மகாழிமயா ஆர்ை தகாழி ஆர் களதவடுத்தது? 

அழகு: கேலேக்கா நான் களதவடுக்கயில்ல பரேண்ணதான் தசான்ைவர்  ..  
 

பண்: என்ை ஏது எண்டு விளப்போ தசால்லு 
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குமப: ஒண்டுக்கும் பயப்பிைாே டதரியோ தசால்லு  
 

கேலம்: ஆகா மபந்து? நீர் என்ை தசய்வரீ்?  (குமப தடல கவிழ்தல்) 

 

அழகு: பரேண்ண தசான்ைவர் பக்கத்து வடீ்டுக்க தன்ர மகாழி மபாட்டுததண்டு அத 
ஒருக்கா சாச்சி தகாண்டு வரச்தசால்லி  

 

கேலம்: நீ மபாய் சாச்சைிமய ? 
 

அழகு: ஓ பைடலயால மபாகப் மபாைன்  , ஆைா அது மவண்ைாம் மவலியால ஒரு 
சந்ததான்ற காட்டி அதுக்குள்ளார கைந்து மபா எண்ைார். பின்ை நானும் மவலியக் 
கைந்து மபாைன் அங்க கைக்க மகாழிகள் நிண்ைது  

 

குமப: எது அவர்ை மகாழிதயண்டு ததரியுமே உைக்கு? 

 

பண்: மைய் நீதயன்ை குறுக்கு விசாரடணமய தசய்யிராய்? நீ தசால்லு 

 

அழகு: எைக்கு எது அவர்ை மகாழி எண்டு ததரிமயல்ல, அதைால எது உங்கை மகாழி 
எண்டு மகட்ைன் அதுக்கு அவர் கத்தாத மகாழி தவருண்டு மபாயிடும் கத்தாே 
உள்ளதில தபரிய மசவலாப் பாத்து சாச்சா எண்ைார் .. பின்ை நான் நல்ல தபரிய 
மசவலாப்பாத்து சாச்சிக் குடுத்தன்  

 

பண்: பார் எப்பிடி ேத்தடவய மபய்க்காட்டி வாழுறாங்கள் .அது சரி உைக்கு 
அறிவில்டலமய? ஆர்டரயும் வளவுக்க மகளாேல் மபாகக் கூைாததண்டு   

 

குமப: ஐதயா அது கூைாதல்மல மவலிய கைந்து மச ..மச  நான் இைி உன்மைாை 
மசரோட்ைன்  

 

கேலம்: ஏன் நீர் தபரிய திறமோ மராட்டில நிண்ை நாவல் ேரத்தால ஏறி கதிரித் 
தம்பியண்ணர்ை வளவுக்க மபாய் அவரட்ை அடிவாங்கிைது ேறந்திட்டுமதா? 

 

பண்: சரி தசால்லு பிறகு? 

 

அழகு: பிறதகன்ை அவர் மகாழிய சாக்காட்டி கறிவச்சி மபாட்டு எைக்குத் தரயில்ல 

 

குமப: ஆகா  ) சிரிப்பு (எைக்குத்ததரியும் ஏோந்திட்ைான் 

 

கேலம்: நீ குத்துவாங்கப் மபாறாய் ஏன் தரயில்ல  
 

அழகு: மகாழிக்கறி சடேக்டகயில முழு வாசத்டதயும் நான் சாப்பிட்டுட்மைைாம் 
அவருக்கு தவறும் சக்க ேட்டும்தான் இருக்தகண்டு தசால்லி திரத்திைவர் 

 

குமப: அதுக்மக பயந்து பதுங்கி பதுங்கி வந்தைி?  
 

அழகு: நீ மபசாேலிரு சரியா? 
 

பண்: நீ தகாஞ்சம் மபசாேல் இரு பாப்பம், நீ தசால்லு  
 

அழகு: நான் அவர்ை கறிக்க உப்ப அள்ளி தகாட்டிப் மபாட்டு; ஓடி வந்திட்ைன்  . 
 

கேலம்: பண்டிதரய்யா உதுக்கு ஒரு வழி தசய்ய மவணும் உப்பிடியாை ஆக்களால உந்தப் 
தபடியள் என்ைதான் நாடு ேக்கள் எண்டு கஸ்ைப்பட்ைாலும் உருப்பைமுடியாது. 
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பண்: ஒமோம் உவங்கடளயும் கூட்டிக்தகாண்டு காவல் நிடலயத்தில ஒரு 
முடறப்பாை தசய்து மபாட்டு வாரன். 

 

கேலம்: ஓ  நானும் ஒருக்கா கைகம்ோவ பாத்திட்டு வாரன். 
 

 தசயல்  
எல்மலாரும் மேடைடயவிட்டு தவளிமயறல். கண்ேணி மேடைக்கு வருதல் 

 

கண்ேணி: கேலேன்ரி  கேலேன்ரி  ....கேலேன்ரி அக்காவுக்கு சரியாை வருத்தம் எங்க 
மபாைஙீ்கள்? கேலேன்ரி.. 

 

கந்தர்: பிள்ள என்ை என்ை ஏன் ஆழறாய் என்ை நைந்தது? 

 

கண்ேணி: எங்கை அக்கா இருக்கிறாவல்மல அக்கா அவாவுக்கு என்தைன்ைமவா தசய்யிது 
எைக்கு பயோ இருக்கு தம்பியவும் காணயில்ல  

 

கந்தர்: சரி வா மபாய் பாப்பம் வா)  ..இருவரும் தவளிமயறல்( 
 

தம்பி: அக்கா அக்கா.  (அழுது தகாண்டு  வந்து தசல்லல்) 

 

தாரிைி: புத்திசுவாதீைோை தபண் மேடைக்கு வந்து தடுோறல் மயய்  யாரது? வாயிங்மக 
என்ை நைந்தது ேன்ைனுக்கு  

 

கேலம்: எடி புள்ள என்ை தசய்யிராய்?  அைைா  என்ைம்ோ தசய்யிராய்  ) தாரிைியுைன் 
கேலம் சில சிேிைம் அவளது உடைடய சரி தசய்து சிரேப்படுதல்( 

 

தம்பி: கேலேன்ரி அக்கா உங்களத்மதடிக்தகாண்டு மபாட்ைா 
 

கேலம்: சரி நீதயங்கயும் மபாயிராத மபசாேல் இதில இரு 

 

கந்தர்: கேலேக்கா எங்க மபாயிருந்தியள் இவள் பிள்ள உங்களத் மதடிக்தகாண்டுப் 
மபாைாள்  

 

கேலம்: என்ை தசய்யிரது இடவயின்ர அம்ோ விசராைமதாை இவளுக்கும் பிரச்சடை 
யாக்கிைக்கு சின்ைதுகள் அம்ோவும் இல்லாே அப்பாவும் இல்லாே தவிச்சுக் 
தகாண்டு இருக்குதுகள். 

 

கண்ேணி: கேலேன்ரி தம்பிக்கு சரியா பசிக்கிதாம்  
 

பண்: யாருக்கு பசிக்குது கண்ேணி இந்தா இதக்தகாண்டு மபாய் தம்பிக்கு குடுத்து 
சாப்பிடு  

 

தாரிைி: எல்லாரும் அடேதியா இருங்மகா அம்ோ வரப்மபாறா  
 

கந்தர்: நாட்டில சோதாைம் எண்ை அளவில மபச்சு நைக்குது ஆைா ஆேிக்காரங்கள் 
தங்கள பலப்படுத்துறாங்கள் எண்டு மகள்வி 

 

பண்: சோதாைம் எண்ைா சந்மதாசம் தாமை ஆைா முடிவா ஒரு தீர்வு வராே நாங்கள் 
முழசா ஒண்டையும் நம்பிைக் கூைாது . 
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கேலம்: நான் இவள் தாரிைிய அவளின்றர அம்ோவின்ர இைத்தில விட்டிட்டு வாறன் 
இந்தச் சின்ைன்கமளாை இவள வச்சிக்தகாண்டிருக்க ஏலாது. 

 

கந்தர்: கேலக்கா தவராசா ோஸ்ரர் தன்ர மோைப்பாக்கப் மபாறதாச் தசான்ைார் தாரிைிய 
அவமராை விட்டுவிடுங்மகாவன். 

 

பண்: ோஸ்ரர்ை மோை இைி சுகோக்க முடியாதாம் பாவம்  .உவளுக்கும் நாளுக்கு 
நாள் கூடிக்தகாண்டு மபாகுது இைி இங்கயிருந்தா கஸ்ைம்தான் சாோதாைம் 
எண்ைாப்மபால ஆோை ேருந்து சாோன்கள் எல்லாம் வந்மத கிைக்கு? 

 

கேலம்: உண்ேதான் புைர்வாழ்வுக்காரப் தபடியங்கள் அங்கிைக்க ஏமதா தசய்யிறதால 
சைங்கள் தகாஞ்சம் நிம்ேதியா இருக்கு  

 

கந்தர்: உடவயள் ேட்டுமே தவளிநாடுகளில இருக்கிற எங்கை சைங்கள் எங்களுக்காக 
தங்களாை உதவிகள தசய்கிைம் அடவயளாலதான் நாங்கள் தகாஞ்சமேனும் 
வயிராற கஞ்சி குடிக்கமுடியுது. 

 

பண்: அது சரிதான் ஆைா எல்லாருமே உதவி தசய்கிைம் நாட்ை ேறக்காத சைங்களும் 
இருக்குது ேறந்த சைங்களும் இருக்குதுகள் 

 

கேலம்: சிலருக்கு ராஜமயாகம் இப்ப சோதாைம் எண்ை மபச்சிக்மக எங்கை சைங்கள் 
எப்பிடி அள்ளுப்பட்டு வருதுகள் ஆைா தலவல் காட்டுர சைேிருக்மக 

 

கந்தர்: ஆரது என்ை நைந்தது 

 

பண்: ஆர் மவலாயுத்தாரின்ர மூத்தவளின்ர விசயமே 

 

கேலம்: பின்ை அங்க கூட்டி கழுவுரது கக்கூசு அதுக்க கடதயும் ஆளும் 
தவளிநாதைண்ப்மபால ஆளும் ோறி மகாலமும் ோறமவணுமே? 

 

கந்தர்: சரியக்கா உதவிடுங்மகா உங்கை மோைப்பத்தி ஏதாவது தசய்தி வந்தமத? 
 

கேலம்: அதுதான் தசக்மகாமவா சக்மகாமவா என்ைமோ ஒரு இைத்தில திருப்பியும் 
பிடிப்பட்டிட்ைாைாம் .அழுது அழுது கடிதம் எழுதியிருக்கிறான். 

 

பண்: அவன் நல்ல தகட்டிக்காரன் அப்பமவ நாடு ேக்கதளண்டு திரிஞ்சவன்  
 

கந்தர்: என்ை தசய்யிறது தவளிநாட்டுக்குப் மபாை எல்லாருக்கும் எல்லாமும் நல்லதா 
அடேயுமே? 

 

கேலம்: உண்ேதான் என்ர தபடியன் உதத்தான் கத கதயா எழுதுவான் என்ை தசய்யிறது 
அவனுக்கு தகட்ை மநரம்  (கேலம் ேகைின் நிடைவால் அழுதல்) 

 

பண்: உத நிடைச்சி கவலப்பைாத எல்லாம் நன்டேக்மக எண்டு விடு என்ைதசய்யிறது 
நல்லாப் படிச்சவன் தகட்டிக்காரன் 

 

கேலம்: எல்லாம் என்ர பிழ இஞ்ச சண்ை அங்கமபாய் இரு எண்டு துரத்திைன் இப்ப 
நாட்டுக்குேில்லாே வடீ்டுக்குேில்லாே ததருவில நிக்கிறான். 

 

பண்: சரி உதவிடு அவனுக்கு ஒண்டும் நைவாது .அவன் எப்பிடியும் வருவான். 
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கந்தர்: கேலேக்கா தசல்லாச்சியக்காவின்ர மோளும் மயேைில இருந்து வந்திருக் 
கிறாளாம் கண்ைைஙீ்கமள? 

 

கேலம்: ஓ மகள்விப்பட்ைன் அவளின்ர பிள்டளயள் ஏமதா புரியாத பாடசயில 
கடதக்குதுகளாம் தசல்லாச்சி ஒண்டும் புரியாே புலம்பிக்தகாண்டிருந்தா  சரி 
நான் வாறன் அை இஞ்சப் பாருங்மகா இவள... 
(தாரிைிடய ஒழுங்கு தசய்தல் 

 

பண்: சரி நீ மபாட்டு வா கவைம் அவள் உன்டை உச்சிப்மபாடுவாள். 
 

கந்தர்: தபடியள் புைர்வாழ்வு கழகத்தால ஏமதா குளம் திருத்தப் மபாறாங்களாம் நான் 
மபாறன் நீங்கள் வாறியமள? 

 

பண்: ஓமோம் நாங்கள் கட்ைாயம் உதுகளில பங்களிப்பு தசய்யமவணும் கண்ேணி 
சாப்பிட்டு தம்பிமயாை விடளயாடு நாங்கள் பிறகு வாறம். (ப, க தவளிமயறல்) 

 

தம்பி: அக்கா  அக்கா அம்ோ வருவாவா? ஏன் அம்ோ வாறதில்ல?  

 

கண்ேணி: அம்ோ ஒரு நாடளக்கு எங்களட்ை வருவாவாம் ஆைா நாங்களிப்ப  அம்ோவ 
மபாய்பார்க்க முடியாதாம் கேலேன்ரி தசான்ைவா 

 

தம்பி: எைக்கு அம்ோ மவணும் நாங்கள் அம்ோட்ைப் மபாவமே?  

 

கண்ேணி: மச நாங்கள் அங்க மபாக ஏலாது .எங்கள விைோட்டிைம் 

 

தம்பி: அக்கா எைக்கு இன்னும் பசிக்குது  
 

கண்ேணி: தபாறுங்மகா கேலேன்ரி வரட்டும் அது வடரக்கும் ஏதாவது விடளயாடுவோ? 
 

தம்பி: சரி அக்கா  
 

 தசயல் 

அவ்மவடள மயர்ேன் நாட்டிலிருந்து வந்த தேிழர் பிள்டளகள் தைாச் தோழியில் மபசிக்தகாண்டு 
வருதல் 

 

 தசயல் 

தாயகத்துப் பிள்டளகள் சிலநிேிைம் ஒருவடரதயாருவர் பார்த்து தோழிததரியாது தடுோறுதல் 
சிறிது மநரத்தில் அழகு வந்து மசர்தல் 

 

கண்ேணி: உங்களுக்கு என்ை மபர்? 
 

ேதுரா: Wie bitte ?  
 

கண்ேணி: வி பிட்ை நல்ல மபர் ஆைா தேிழாக்கள் ோதிரி ததரிமயல்ல நான் கண்ேணி  
 

சாலிைி: Tut mir leid, ich verstehe dich nicht.  
 

தம்பி: ஐமயா  இடவயளுக்கு தேிழ் மபசத்ததரிமயல்ல (சிரிப்பு)  
 

ேதுரா: Wir haben kein tamil gelernt.  
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அழகு: ஐமயா எைக்தகாண்டும் புரியிதில்லமய ....என்ை மபசுறஙீ்கள் ? நான் அழகு அழகு  
விளங்கயில்ல  என்ர மபர் அழகு 

 

ேதுரா: Oh... Enra per Alagu 
 

அழகு: நீங்கள் தேிழாக்கள் இல்டலயா? 
 

கண்ேணி: இடவயள் என்ை பாடச கடதக்கிைம் 

 

குமப: காய் எவ்றி தபாடி வட்டிஸ் த புரபளம் 

 

அழகு: சரி வந்திட்ைான் உன்ை ஆரும் மகட்ைடவமய? 

 

குமப: யார் இது ஊருக்குப் புதுசா?  கமலா  !  
 

ேதுரா: Hi!  

 

அழகு: ஏதாச்சும் விளங்குமத?  
 

குமப: என்ைைா மபசுதுகள் ஒண்டுமே விளங்கயில்ல எங்கயிருந்து வந்திருக்கிைோம் 
மகட்டிமய? 

 

அழகு: விட்ைதைண்ைா அதுகளுக்கு நாங்கள் மபசுரமத விளங்குதில்ல அதுக்க 
எங்கயிருந்து வந்தடவதயண்டு விசாரிக்கட்ைாம் .விசரன் 

 

கண்ேணி: நல்ல சட்டைதயல்லாம் மபாட்டிருக்கிைம் என்ை? 

 

அழகு: உைக்கு அதிலமய கண் மபாகுது? 

 

தாய்: ஏய் என்ை தசய்றியள்? 

 

குமப: அன்ரி ஒண்டும் தசய்மயல்ல உங்களுக்கு ஒண்டு ததரியுமே இடவ எங்கமயா 
தவளிநாட்டிலயிருந்து வந்திருக்கிைம் இவான்ற மபர் வி பிட்ையாம் ஆைா 
தகாஞ்சம் வாய் 

 

தாய்: ஓ அப்பிடிமயா இவா ஆராம்  
 

அழகு: இவாமவா? இதுவும் அதோதிரி மகஸ்தான் .தபரியவாய் ஆைா தேிழ்ததரியாது 
நீங்கள் எதுவும் மபசலாம் 

 

தாய்: என்ைவும் மபசலாமே? 

 

குமப: ஓ தேழ்த்ததரியாத கழுடதகள் பிறமகன் இங்க வரமவணும் குரங்குகள் 

 

கண்ேணி: உடவயின்ர அம்ோவும் வந்திருக்கிறாவ அவாவுக்கு ததரிஞ்சால் மபசோட்ைாமவ? 

 

அழகு: அவாவ நான் காணட்டும் சும்ோ அந்தோதிரி நாலு மகள்வி மகக்கிறன் 

 

குமப: ஒரு மகள்வி நான் மகட்கிறன் எைக்தகாண்டு தசால்லித்தா 
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தம்பி:  நானும் மகக்கட்மை 

 

கண்ேணி: நீங்கள் என்ை மகக்கிறது அது அடவதான் மகக்கிறது 

 

தம்பி: என்ர அம்ோ எப்ப வருவா எண்டு மகக்கமவணும். 
 

பண்: என்ை பிள்ள உன்ைத்மதடி வடீ்ைப் மபாைா நீ இங்க நிக்கிறாய்  
 

தாய்: வணக்கம்  ஐயா பிள்டளயள மதடி வந்தன்   ) பிள்டளகள் விடளயாைல்( 
 

பண்: உடவ உன்ர பிள்டளகமள அைமை பிள்டளக்கு என்ை மபர்? 
 

அழகு: ஐதயா உங்கை பிள்டளயளா?  
 

குமப: நான் ஒண்டும் தப்பா கடதக்கயில்ல அன்ரி உவன்தான். 
 

தாய்: அது பரவாயில்ல என்ர பிள்டளயள தேிழ் ததரியாத ஆக்களா வளத்திட்ைன் இப்ப 
நான் நல்லா அனுபவிக்கிறன் 

 

பண்: ஏன் பிள்ள உதுகளுக்கு தேிழ் ததரியாமத? தேிழ் ததரியாேமல வளத்தைி?  
 

கேலம்: அைமை எப்பிடி இருக்கிறியள் நீங்கள் வந்ததா மகள்விப்பட்ைன் . 
 

தாய்: இருக்கிறம் கேலேக்கா இங்க வந்தப்பிறகுதான் மவதடையா இருக்கு 

 

அழகு: ஏனுங்மகா நாங்கள் பார்க்க அவலோ நிக்கிறோ? 
 

தாய்: எப்பிடி தசால்றது உதுகளுக்கு தேிழ்த் ததரியாது அதின்ர பலன் இப்ப 
என்ைத்தான் பிடிச்சு ஆட்டுது. 

 

கந்தர்: சரி இைி தேிழ படிப்பிக்கலாம்தாமை கவலப்பைாடதங்மகா 
 

தாய்: அதுதான் என்ர முதல் மவல அங்கயும் தேிழாலயம் எண்டு பள்ளிக்கூைங்கள் 
இருக்குது. 

 

கந்தர்: அது சரி ததரியுமே மபச்சுவார்த்டததயண்டு மபசிக்தகாண்டு ஒருபக்கம் ஆேி 
தங்கள பலப்படுத்துதாம். 

 

தாய்: உண்டேயாமவா கைவுமள சண்டைதயதும் ததாைங்கிட்ைா பிறகு நாங்கள் 
மபாைப்பாடில்லல உைை மபாயாக மவணும். 

 

கண்ேணி: கேலேன்ரி தம்பிக்கு சரியா பசிக்குதாம் ஏதாவது சாப்பிை இருக்மக? 
 

கேலம்: சரி நீ அவமைாை விடளயாடிக்தகாண்டிரு நான் சங்கக்கடையில சாோன் 
வாங்கிக் தகாண்டு வாரன் 

 

அழகு: கேலாக்கா நான் மபாய் வாங்கிவரட்மை 

 

பண்: எங்க மபாறது நீ தவளிநாட்டுகுதகல்மல மபாகனுதேண்ைைி அதுக்கு உந்தக் 
காசுகாணாது.. 
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 தசயல் 

அழகு தவளிமயறல் 

குமப: ஆர் மபாறது தவளிநாட்டுக்கு ? நாங்கள் மபாகயில்ல   
 

பண்: அப்ப முடிவாமவ தசால்றியள். 
 

கந்தர்: மபாைது காணும் இைி நாட்டுக்கும் ஆக்கள் மதடவதாமை 

 

கேலம்: அது சரி மபாைதுகளும் வரமவணும் என்ர மோனுக்கு அதுதான் எழுதிப் 
மபாட்டிருக்கிறன். 

 

பண்: சரி கேலம் தபாழுது சாய்றதுக்கிடையில மபாட்டுவா அழகு நீயும் மபாட்டு வா 
 

கந்தர்: பண்டிதர் குடிடச மபாை தபடியள் தகாஞ்ச கிடுகுகள் மகட்ைவங்கள் 
வாருங்மகாவன் மபாய் அந்த அலுவலப் பாப்பம். 

 

பண்: மைய் குமபரா நீ பிள்டளயளப் பாத்துக்தகாள் நாங்கள் ஓடிட்டுவாறம்  
 

குமப: ஓ மபாட்டு வாங்மகா   ) பண் , கந்தர் தவளிமயறல் 

  

தம்பி: அக்கா அம்ோ எப்ப வருவா எைக்கு அம்ோ மவணும். 
 

குமப: தம்பி அக்காமவாை விடளயாடுங்மகா  அம்ோவ கேலேன்ரி கூட்டி வருவா. 
 

தம்பி  இல்ல தபாய் நீங்கள் சும்ோ தசால்றஙீ்கள். 
 

கண்ேணி: இல்ல உண்டேயா அம்ோ வருவா நீங்கள் என்மைாை வந்து விடளயாடுங்மகா 
 

தம்பி: எைக்கு விடளயாை விருப்பேில்ல நான் வரயில்ல 

 

 தசயல் 

அழகு அவசரோக ஓடிவருதல் 

 

அழகு: மைய் கேலேன்ரி தசத்துப் மபாைா  
 

குமப: என்ைைா கேலேன்ரி தசத்திட்ைாவா? என்தைன்ைைா?  
 

அழகு: இபப தசால்ல மநரேில்ல எங்க பண்டிதரும் கந்டதயா ோோவும். 
 

குமப:: கிடுகு பின்ை மபாட்டிைம். 
 

கண்ேணி: ஐயய்மயா கேலேன்ரி தசத்திட்ைாவா? 
 

தேிபி: ஏைக்கா அழுறஙீ்கள்? 

 

குமப: கண்ேணி தம்பிய பாருங்மகா நானும் மபாட்டு வாரன் . 
 

 தசயல் 

மேடையில் கண்ேணியும் தம்பியும் தவித்தல் அவ்மவடள புத்தி மபதலித்த அவர்களின் தாய் 
வருதல். 
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தம்பி: அக்கா அம்ோ வந்திட்ைா  அக்கா அம்ோ வந்திட்ைா  இஞ்சப் பாருங்மகா 
 

கண்ேணி: அம்ோ எப்பிடி வந்தைஙீ்கள் அம்ோ? (புத்தி மபதலித்த அம்ோவின் பின் 
பிள்டளகள் தசல்லல்) 

 

 தசயல் 

சிறிது மநரத்தில் பண்டிதர் கந்தர் அழகு குமபரன் ேதுரா சாலிைி தாய் எல்மலாரும் வருதல். 

பண்: என்ைைா என்ை நைந்தது கேலத்துக்கு? 

 

அழகு: நான் டசக்கிலில ஏத்திக்தகாண்டு மபாைன் திடிதரண்டு தபரிய சத்தம் மகக்கவும் 
நானும்விழுந்து மபாைன் பிறகுதான் ததரியும் அது எங்கை டசக்கில் ரீயுப் 
தவடிச்ச சத்தம் எண்டு ஆைா கேலேக்காவ மதடிைா அவா தசத்துகிைந்தா. 

 

கந்தர். அைக்கைவமள பூேிமய தவடிக்கிற ோதிரி விழுந்த குண்டுகளில வராத சாவு 
டசக்கில் ரீயுப் தவடிச்சி வந்ததா? 

 

பண்: வரும் இன்னும் வரும் ேைசுக்கமய கிைந்து அழுந்திை பயம் இப்ப சின்ை 
சத்தத்தக் கூை தாங்காே தவடிக்குது .கைவுமள 

தாய்: எப்ப எங்கை சைத்துக்கு விமோசைமோ? கைவுமள 

 

பண்: கைவுள் கைவுள் எண்ைா கைவுளின்ர பிரச்சடைய ஆர் தீர்க்கிறது.   
 

கந்தர்: சரி வாங்மகா இைி ஆகிற மவடலயப் பாப்பம். 
 

 தசயல் 

புத்தி மபதலித்த அம்ோவுைன் பிள்டளகள் தவித்தல் சிறிது மநரத்தில் அம்ோ ேரணித்தல் 
பிள்டளகள் அம்ோடவக் கட்டிப்பிடித்து அழுதல்  

 

தாய்: ஐமயா இததன்ை  
 

பண்: என்ைடி என்ை இது .இவள் என்தைண்டு இஞ்ச வந்தாள் . 
 

கந்தர்: பிள்டளயள் அம்ோ எப்ப வருவா எப்ப வருவா எண்டு மகட்டுக்தகாண்மை 
இருந்ததுகள் அவள் பிமரதோ வந்து கிைக்கிறாள். 

 

அழகு: கண்ேணியும் தம்பியும் ேயங்கி கிைக்கிைம். 
 

தாய்: என்ர பரம்தபாருமள பிள்டளயள் அழுது அழுது பசியில ேயங்கிட்டுதுகள். 
 

பண்: சோதாைம் எண்ைாப்மபால எல்லாம் சரியா இைித்தான் எங்களுக்கு தபரிய கைே 
இருக்கு. 

 

கந்தர்: இதுகள கேலேக்காதாை பராேரிச்சா இப்ப அவவும் இல்ல தாயும் இல்ல இதுகள 
இைி எப்பிடி வளக்கிறது? 

 

தாய்: பண்டிதரய்யா நான் அடவ தரண்டு மபடரயும் தபாறுப்தபடுத்து அடவயளின்ற 
படிப்பிலயிருந்து எல்லாத்டதயும் நாமை பாக்கிறன் . 

 

கந்தர்: உண்டேயாமவ ...என்ைால நம்ப முடிமயல்ல 

 

அழகு: எைக்கு ேைசுக்கு நிம்ேதியா இருக்கு 
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குமப: உங்கள ேறக்க முடியாது... 
 

பண்: பிள்ள உன்ைோதிரி ஒவ்தவாருதரும் இருந்தா, எங்கள எங்கை சமுதாயத்த 
யாராலும் ஒண்டும் தசய்ய முடியாது  

 

கந்தர்: மகக்க எவ்வளவு சந்மதாசோ கிைக்கு எங்கை நாட்ை ேீட்க உதவிதான் மதவ அத 
ஒவ்தவாருதரும் தசய்யமவணும். 

தாய்: வாருங்மகா தவளிநாட்டில இருக்கிற எங்கை சைங்கள் உதவுறதில ஒருநாளும் 
பின் நிக்காயிைம் வாருங்மகா அடவயளட்ையும் உதவி மகப்பம். 

 

 தசயல் 

உதவி மகட்டு ேக்களிைம் தசல்லல். 
 

 

நிடறவு 
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டபத்தியம் 

நாைகவடக: குறியிடச நாைகம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்:  1. உடரஞர் 1,2,3 2. யுவதி  3. முதியவர்  4. தபண் 

   5. ஆசிரியர்  6. மவதியர்  7. இடளஞர்  8. சிறுேி  
  

 தசயல்          

மேடைடய மநாக்கி ேைநிடல பாதித்த ஒரு இளம்தபண் வருதல். மேடையில் ஏறமுடியாது 
(படிடய விட்டுவிட்டு) தவித்தல் ேைம் மபதலித்திருப்படத முகத்தாலும் தசய்டகயாலும் 
காட்டுதல்.அவ்மவடள சாதாரண ஒரு தபண் வந்து ேைநிடல பாதித்த தபண்ணுக்கு உதவி 
தசய்தல். 
 

 தசயல் 

மேடை திறக்குமுன் முன்ைிருந்து ே.நி.பா தபண் மேடைத் திடரச்மசடலடயப் பிடித்து உள்ளும் 
தவளியும் மபாய் வருதல் ததாைர்ந்து ஏடைய கடலஞர்களும் மேடைத்திடரடய 
விலக்கிக்தகாண்டு மேடைக்குள் தசல்லல். முதியவர் மேடை திடரச்மசடல அருமக வந்து நின்று 
பார்டவயாளர்கடளப் பார்த்து. 

 

முதியவர்: பாத்தைிங்கள் தாமை ? எல்லாரும் உள்ளப் மபாட்டிைம் .தம்பியடவ உந்த 
ேடறப்ப (திடரடய) எடுத்துவிடுங்மகா ! 

 

 தசயல் 

திடர அகலல் மேடையில் கடலஞர்கள் தத்தம் மபாக்கில் அடலதல் அவ்மவடள. . . . .  

 

உடர 1: அன்பாைவர்கமள ஒடிந்துமபாை உறவுகடளத் மதற்றி இடிந்து மபாை ேைிதடை 
எழுப்பி ேைம் தவடித்துப்மபாை தசாந்தங்கடள நிடைவுதகாள்ள கூடியுள்ள 
உங்கள் அடைவருக்கும் டபத்தியங்களின் வணக்கம்.!! 

 

உடர 2:  இன்று எம்ேண்ணில் சோதாை சந்தம் மகட்கிறது ஆைால் இந்த அவலம் அன்று 
ததாைங்கி இன்றுவடர ஓயாேல் ஒலிக்கிறது .இந்த ஓலத்டத இந்த அவலத்டத 
நீங்கள் உள்தளடுத்து பார்க்க சற்று பின்மநாக்கி தசல்லமவண்டும் எைக் 
மகட்டுக்தகாள்கிமறாம். 

 

உடர 3: டபத்தியம் என்ற மகலிச்தசால்லால் சிரிப்பூட்ைப்படும் முகங்கமளாடு 
ேைங்கடளயும் ததாடலத்தவர்கள் இவர்கள் .எங்கள் மநசத்துக்குரியவர்கமள 
இைவாத அரசின் தகாடுவாய் பல்லிடுக்கில் சிக்குண்டு சிதறுண்ை எம்ேக்களின் 
தடசத்துண்டுகளில் ேிகச்சிறிய துண்தைாண்டற ேிகச் சிரேப்பட்டு 
தவளிதயடுத்திருந்தாலும் அதன் துடிப்டப மவதடைடய அப்படிமய 
ஒப்புவிக்கமுடியவில்டல .என்றாலும் அன்பாைவர்கமள !நீங்கள் உங்கள் சுவாசக் 
கணக்கில் ஒரு தைடவடயமயனும் காற்றுக்தகாரு கதடவ இட்டு இந்த ேைம் 
மபதலித்தவர்களின் ஓலங்கடள உள்ளிழுத்து ஒரு முடற உச்சரித்துப் பாருங்கள் 
இவர்கள் டபத்தியக்காரர்களா?  

 

 தசயல்  

இவ்வசைத்தின்பின் கடலஞர்கள் தத்தம் நிடலயில் அப்படிமய நிற்றல்  
 

 இடசதயாலி 
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யுவதி:  தேிழ்ச்சைங்கள் எல்லாம் இப்ப டபத்தியங்கள் தாமை கூறியபடி மேடைக்கு 
வருதல் இடுப்பில் ஒரு பிள்டளயுைன் 

 

இடளஞன்: ஆரக்கா நீ விசர்கடத கடதக்கிற? தேிழ்ச் சைதேல்லாம் டபத்தியதேண்ைா அப்ப 
எங்களுக்காக சாகிறடவ ஆர்? 

 

முதியவர்: எை தம்பி நீ விளங்காே கடதக்கிற அவள்பிள்ள ஒரு ஆதங்கத்தில மபசுறாள். 
 

இடளஞன்: அது சரி அதுக்காக உப்பிடி தசால்லலாமே? 

 

யுவதி:  பார் ஒவ்தவாண்டையும் எல்லாம் புத்திோறி நிக்குதுகள் 

 

முதியவர்: புத்திோறிைதுகள் ேட்டுமே  இன்னும் எத்தடை எத்தடை அவலம் எங்கை 
ேண்ணில 

 

மவதியர்: கைவுளயும் காணயில்ல மகாயிலயும் இடிச்சுப் மபாட்ைான்கள். 
 

இடளஞன்: ஓேப்பு தேிழனுக்கு என்ை தடலவிதிமயா  
 

ஆசிரியர்: பிள்டளகள்   எல்லாரும் பள்ளிக் கூைத்துக்கு வாங்மகா. 
 

முதியவர்: விதியுேில்ல ஒண்டுேில்ல அந்த அறுவாங்களின்ற தகாடுடே கண்டிமயா 
அதுதான் உதுகள் டபத்தியோயிட்டுதுகள் 

 

யுவதி:  டபத்தியம் பசி, பட்டிைி  ம் என்ை தசய்யப் மபாறமோ ததரிமயல்ல 

 

இடளஞன்: என்ை தசய்யிரது எல்லாரும் டபத்தியங்கள்? இைி இருக்கிற நாங்கள் 
டபத்தியோகிறதுதான் ேிச்சம் (ஆச்சரியம்) 

 

முதியவர்: அதுவும் நைக்கும் நாங்கள் ஆளுக்தகாரு பக்கோ நாட்ை ேறந்து எங்கள ேறந்து 
திரிஞ்சால் அதுக்கு தூரேில்ல  

 

யுவதி:  உண்ேதான் தேிழ்சைதேல்லாம் டபத்தியோகப் மபாகுதுகள். 
 

 தசயல் 

கடலஞர்கள் ஒரு கணம் நின்று பின் இடசக்மகற்பவல்லாது தத்தம் மபதலித்த நிடலயில் 
நைோைல். 

 

 பாைல் 

இவர்கள் வாழ்டவ ததாடலத்தவரா? 
இைியவாழ்டவ தவறுத்தவரா? 
ததாடலத்தது ததாடலந்தது யாதுதேன்றார் 
ேைம் ததாடலந்;ததும் அடலந்திடும் பரிதாபம் 

ததாடலந்;ததும் அடலந்திடும் பரிதாபம் (இவர்கள்) 
தவடித்து சிதறிடும் குண்டு ேடழ  - அதில் 

தவந்து கருகிடும் ேைித தடல (2) 
கண்ைவதரல்லாம் மபதலித்தார் 
டபத்தியோயிங்கு பரிதவித்தார். 
இதுதான் இவர்தம் வாழ்க்டகதயன்றால் 

இைியும் இழப்பதற்தகதுவுண்டு.... 
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 தசயல்  
பாைல் முடிவடைய கடலஞர்கள் அப்படிமய ஒரு கணம் நிற்றல். கடலஞர்கள் அடசவுக்காக 
ஒரு தேல்லிடச 

 

தபண்:  அம்ோவ கண்ைைஙீ்கமள ? என்ர அம்ோவ... 
 

முதியவர்: உவள் பிள்ளயின்ர அம்ோவ அவள் கண்முன்ைாலமய ஆேிக்காரங்கள் பிடிச்சி  
  சித்திரவத தசய்து தகாண்டுப்மபாட்ைாங்கள். 
 

 தசயல்  
ஒரு ஆண் (டபத்தியம்) ேக்கடள மநாக்கி ஓடி வந்து கூக்குரலிைல்  

 

ஆண்:  ஆேிக்காரன்கள் வாறாங்கள் எல்லாரும் ஓடுங்மகா  ஓடுங்மகா... 
 

இடளஞன்: நிலமும் காஞ்சிக்கிைக்கிறதால எத சாப்பிடுறது என்ைத்த தசய்யிறததண்மை 
ததரிமயல்ல 

 

சிறுேி:  அம்ோ அம்ோ பசிக்குது. 
 

யுவதி:  அப்பு உடவயளப் பாத்துக்தகாள்ளுங்மகா இவள்பிள்டளக்கு ஏதாவது சாப்பிைக்  
  மதடிக் தகாண்டுவாரன்  ) யுவதி தவளிமயறல்( 
 

முதியவர்: ஓம்பிள்ள தூரத்துக்கு மபாயிராத அறுவாங்கள் கண்ை இைத்தில நிப்பாங்கள். 
 

இடளஞன்: அப்பு அப்பு அந்தப்பிள்ள உதால எங்மகமயா மபாகுதை .. 
  

 தசயல்  
இடளஞன் பிள்டளடயத் மதடி  தவளிமயறல் 

 

முதியவர்: எைா ஓைைா ஓடு அதுகள் ஒண்டும் விளங்காததுகள் தகதியா ஓடு .. 
(தேக்குள்) மச நாதைல்லாம் உந்த நிடலயாத்தான் கிைக்கு மபாக்கரப் மபாவாங்கள் 
வாழவும் விடுரான்களில்ல சாகவும் விடுரான்களில்ல. 
 

 தசயல்  

முதியவர் ேைநிடல பாதித்தவர்களுைன் அல்லாைல் உைன் பின்ைைி இடச 

இடளஞன்: அப்பு இவா தன்ரபாட்டில எங்கமயா மபாய்தகாண்டிருந்தா ஒரு ோதிரியா கூட்டி 
வந்திட்ைன்   . 

 

யுவதி:  ஒண்டும் டகக்கு கிடைக்கயில்ல முருக்கேிடலய பறிப்பதேண்ைா அதுவும் 
காய்ஞ்சிக் கருவாைாக்கிைக்கு. 

 

இடளஞன்: அப்பு இததன்ைை இப்பிடிமய வாழமுடியுமே? இதுக்கு என்ைதான் வழி? 
 

சிறுேி:  அம்ோ  அம்ோ பசிக்குது) .சிறுேி பசியால் ேயக்ேடைதல் 

 

முதியவர்: எடி பிள்ள அவைப்பார் எடதமயா எடுத்து தின்னுறான். 
 

இடளஞன்: இததன்ைக்கா என்ை இடறச்சியிது? 
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யுவதி:  அப்பு ஏமதா தசத்து காஞ்சிக்கிைக்கு இதப்பாருங்மகா... 
 

முதியவர்: அங்கபார் அவள் சின்ைவள் படுத்திட்ைாள் என்தைண்டு பார். 
 

 தசயல்  
வாங்கிப்பார்த்தல்  சற்று மநரம் அடத நுணுக்கோகப் பார்த்து, பின் ேணந்துபார்த்தல் எடதமயா 
உணர்ந்தவராய் திடகத்தல் 

 

முதியவர்: எைக் மகாதாரி இது ேைிச இடறச்சியைா ..... கைவுமள! 
 

இடள:  என்ைப்பு எ..எ என்ை ..ேைிச இடறச்மசா? மச.... 
 

யுவதி:  அப்பு இஞ்தசாருக்கா வாங்மகா)...பதற்றம் (ஐமயா இததன்ைக் தகாடுடேயப்பு ? 

கைவுமள ..கண்தகட்ை கைவுமள..ஏதைங்கள இப்பிடி மபாட்டு வாட்டுற? 

 

முதியவர்: பிள்ள இைி அவள் பசிக்குததண்டு தசால்லோட்ைாள். 
 

யுவதி:  என்ைப்பு தசால்லுறியள் ஆ ..ஐதயா கைவுமள? (அழுதல்) 
 

இடளஞன்: கைவுமள பசியில துடிச்சி இப்பிடி சாகிற நிடலயா எங்களுக்கு 

 

 தசயல்  
மூவரும் பிள்டள பசிக் தகாடுடேயால் துடித்து இறப்படத கண்டு கதறி அழுதல் 

 

 பாைல் 

ஓ ேகமள நீ தான் ஐமயா ேகமள நீ தான் 

பசியிைில் துடித்டதமயாைா  
ேகமள தசல்வேகமள! 
அம்ோ அம்ோதவன்று    
(ஐமயா என்ற தசல்வமே)  
பசி பசிதயன்று தவித்டதமயாைா  
ேகமள தசல்வ ேகமள! 
 

யுவதி:  அப்பு நான்தைன்ை தசய்வன் ஆர் தபத்த புள்ளமயா அம்ோ அம்ோ எண்டு  
கைவுமள ஏன் எங்களுக்கு இப்பிடி ஒரு மசாதடை பசிதயாருபக்கம் டபத்தியோ 
சைம் ஒரு பக்கம் பாவியள் எங்கை சைத்த பச்டசயா கடிச்சித் தின்னுறாங்கள் 
அதுகளும் ேைிசர்தாமை?  

 

இடளஞன்: அக்கா அக்கா அழாடதங்மகா இந்தக் தகாடுடேயள இைி நாங்கள்  
நிப்பாட்டுறதுக்கு வழிதசய்மவணும். 

 

முதியவர்: ஓேைா தகாஞ்சம் தகாஞ்சோ இைவாத மபயள் எங்கள முழுசா திண்டுடுங்கள் 
இவ்வளவு நாளும் விழுந்த குண்டுகளில ஆைது இததண்ைா இைி ..இரசாயை 
ஆயுதங்கள வாங்கிப் மபாட்ைாங்களாம். 

 

யுவதி:  என்ைப்பு தகாஞ்சம் தகாஞ்சோ தகால்லுறத விட்டிட்டு இப்ப முழுசா ஒமரயதா 
சாக்காட்ைப் மபாறாங்கமள? 

 

இடளஞன்: உதுக்கு உைை வழிதசய்யமவணும் . 
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யுவதி:  எங்கை மபாராட்ைம் உச்சத்தில இருக்டகக்க இப்பிடி தபாதுேக்கள குறிவச்சிப் 
பழி தீர்க்கிறது எந்த விதத்தில நியாயம்?. 

 

முதியவர்: எங்களுக்தகண்டு எந்த நாடுேில்ல நாதியுேில்ல எங்கள நாங்கள்தான் 
காப்பாற்றிக்தகாள்ள மவணும். 

 

யுவதி:  பட்டிைியில பாதி தசத்து  டபத்தியோ ோறி பாதி தசத்து  தோத்தோ 
முழுசைமும்   சாகிறதுக்கிடையில எங்கை சைத்த காப்பாத்தமவணும். 

 

இடளஞன்: வடீ்டுக்தகாராள் நாட்டுக்தகண்ைா நாட்டில பாதி மபர் தவளிநாட்டில 
அடவயளட்ைத்தான் நாங்கள் மபாகமவணும். 

 

முதியவர்: ஓமோம் உண்ேதான் ஆைா  தவளிநாட்டில இருக்கிறடவ உதவி தசய்யாேலில்ல 
ஆைா பலமபருக்கு அந்த ேைம் இன்னும் வரயில்ல. 

 

யுவதி:  எல்லாருக்கும் அந்த ேைம் வரமவணும் இல்டலதயண்ைா இப்பிடி ஒவ்தவாண்ைா 
சாகிற சைங்கள தோத்தோ அடவயமள தகாண்டு மபாைட்டும். 

 

முதியவர்: பிள்ள அவசரப்பைாத எங்கை சைங்கள் எங்கள டகவிைோட்டிைம்  
 

 தசயல்  
கடலஞர்கள் மேடைடயவிட்டு கீழிறங்கி பார்டவயாளரிைம் பணம் மசகரித்தல்.  

 

 பாைல் 

அடவதைில் வந்திருக்கும் தபரிமயாமர 
எங்கள் அவலத்டதக் கண்டுணர்ந்த தாய்ோமர 
டபத்தியோய் பரிதவித்மதாம் பார்த்து உணர்ந்தீர் இப்மபா 
டவத்தியோய் வந்துதவும் வந்து நிற்கிமறாம். 

 

வாழ்க்டகடய இழந்திங்கு வருந்துகிமறாம் 

உங்கள் வருடகயில் வந்து நின்று இரஞ்சுகின்மறாம். 
தாய்ோமர தந்டதோமர டகதகாடுப்பீர்  
தேிழர் வாழ்வுக்காய் ஒன்றாகி குரதலடுப்பரீ். 
 

 

நிடறவு 
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ேரணம் 

நாைகவடக: நவைீ இடச வடிவம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்    

1. அரசியல்வாதி  2. கூலி 1,2,3.4   3. இைவாதி   

 4. கிழவி   5. இடளஞன்    6. கிழவர்   

 7. டபத்தியம்    8. தபண் 1,2,3   9. ஆசிரியர் 
 

 தசயல் 

இைவாதம் மேடைக்கு தேதுவாக வர முன்ைாலும் பின்ைாலும் இைவாதக் கும்பல் 
இைவாதத்டதப் மபாற்றிப் பாடி வருதல். இடைமய இைவாதத்தின் கூலிகள், காணும் ேக்கடள 
வடததசய்தல் சிலர் இைவாதத்துக்கு அடிபணிந்து இைவாதம் மபாடும் எச்சிடல ஏற்று 
அடிபணிதல் 

  

இைவாத அரக்கன் தாளத்திற்மகற்ப அடசந்தாடி வர கூலிகள் பாடி வருதல்  
 

 பாைல்   

இைேழிக்க இைேழிக்க இைேழிக்க வா வா  
இந்த ேண்ணும் எங்களுக்கு என்றுடரக்க வா வா 
தேிழிைத்டத அழித்திைமவ திைதேடுத்து வா வா  
தேிழீழம் என்று தசால்மவார் தடலதயடுக்க வா வா  

 

கூலி 1: எம்தபருோமை எடேயாளும் உங்கள் பாதங்கள் ததாட்டு வணங்குகிமறன். 
  தேிழீழக் கைடவ அழித்து தேிழடர மவமராடு அழிக்கும் காலம் எப்மபா 
 

கூலி 2 : 30 வருைகால வரலாற்டற அழித்த இைவாதப்தபருோமை  
 

கூலி 3: தேதுவாகப்மபசு எங்கமளாடு துடணவந்த நாடுகடள ேறந்து விட்ைாய்  
 

கூலி 4:       அவர்கள் எப்மபாதும் எங்கள் கூைமவ வருவார்கள். ஏதைன்றால் அவர்களுக்கும்  
தேிழடர அழிப்பதில் ஆர்வம் அதிகம். 

 

கூலி 1: முள்ளி வாய்க்காமலாடு அைங்குவார்கள் என்று பார்த்தால்  
 

கூலி 3:  ேீண்டும் சிலிர்க்கிறார்கள் 

 

கூலி 4: விைக்கூைாது அவர்களின் உச்சியில் அடித்து  
 

 பாைல்    

உச்சியில் அடியைா  
ஓை ஓை அடியைா  

   மூச்சி மபச்சி இல்லாேல்  
ேண்ணுக்குள்மள  

   மபாகும் வடர  
அடியைா அடி அடி ஓை ஓை அடியைா 

 

இைவாதி: அவர்கள் புத்திசாலிகள் பலசாலிகள் தேல்ல தேல்ல சாகடிக்க மவணும் - 
தவளிமயறல்    
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களம் ோற்றம் 

 

 தசயல் 

மேடைக்கு வந்த ேக்கள் தத்தம் மவடலகளில் ஈடுபாட்டுைன் நிற்றல் .பள்ளிக்கூைம் ,ஆசிரியர் 
கற்பித்தல்  ,உழவர் உழுதல் ,நண்பர்கள் மபசிக்தகாண்டிருத்தல் ,சிறுவர்கள் விடளயாடுதல் .  
 

பின் நிடலயாக நிற்றல்  சிறிது மநரத்தில் கிழவி வருதல் 

 

கிழவி:  எை தம்பியடவ இஞ்ச ஓடி வாங்மகா தகதியா ஓடி வாங்மகா  
 

இடளஞன்:  என்ைை ஏன் கத்துறாய்  
 

தபண்: உது சும்ோமவ கத்திக்தகாண்டுதாைிருக்கும் உங்கை அலுவலப்பாருங்மகா 
 

கிழவி:  அை மபாக்கறப்மபாவாமள அவன் சுந்தரத்தின்ர மோை அவங்கள் 
இழுத்துக்தகாண்டு மபாறாங்கள் 

 

இடளஞன்: ஆரை ஆர் இழுத்துக்தகாண்டு மபாறது 

 

கிழவி:  எங்கை உயிர எடுக்கிறதுக்தகண்மை வந்து நிக்கிற அந்தப்பாவியள்தான் 

 

இடளஞன்: ஏன் வாறாங்கள் ஏன் சாக்தகால்லாறாங்கள் 

 

கிழவன்:  இது நல்லதுக்கில்ல அப்பப்ப அங்கயிங்கதயண்டு சைங்கள் சாகுதுகள் 

 

தபண் 2:  எல்லாரும் சாகத்தாமைப்மபாறம்  
 

தபண் 3: சாகிறதுகள் சாகட்ைன்  
 

சிறுேி: நானும் சாகமவணுமோ 
 

 

 தசயல் 

எல்மலாரும்  அடசயாது நின்று அடைவரும் பாைலுக்கு ஏற்ப அடசதல், ஒன்றாக கூடுதல் 

 

 பாைல்  

பிறந்தவதரல்லாம் சாக 
மவண்டும்                                                             

சாவு ேட்டும்தான்                                                 
எல்டலயில் உண்டு 

 

எல்மலாரும்: அப்மபா ஏன் பிறந்மதாம் சாகவா.......வாழவா ? ேரணம் யாரிைம் இருக்கிறது ? 

யார் எம்ேீது வசீுவார் ? 
 

 தசயல் 

எல்மலாரும் அடசயாது நின்றல் 

 

கிழவி: ஏன் சாக மவணும்.... வாழ மவணும்                                               

(கிழவிக்குப்பின் ஒவ்தவாருவரும் தத்தம் வசைங்களுைன் அடசதல்) 
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இடளஞன்: ஐயய்மயா ...சாகிறமதா எைக்குப்பயம் நான் வாழ மவணும் நான் வாழ மவணும் 

 

தபண்: நீ வாழ்ந்து என்ைத்த கிழிச்ச சாவன்.. 
 

கிழவர்: ஏய் பிள்ள என்ை மபசுறாய் உப்பிடிச் தசால்லாத 
 

அரசியல்: தபரிமயார்கமள தாய்ோர்கமள  2016 ம் ஆண்டு வரும் மதர்தலில் எைக்கு 
வாக்களித்தால் நான் ேரணத்மதாடு ஒரு உைன்படிக்டகப் மபசி டகதயழுத்து 
வாங்கி  

டபத்தியம்: ஆள் ோறடீ்டுது வாக்கு ோமறல்ல... ஆள் ோறடீ்டுது வாக்கு ோமறல்ல ஆள் 
ோறடீ்டுது வாக்கு ோமறல்ல 

 

ஆசிரியர்: தபாய் தசால்லக்கூைாது எப்பவும் உண்டே மபசி ேகிழ்ச்சியா வாழ மவணும் 
அப்பத்தான் உங்கைப்பிள்டளகளும் நல்லவர்களாக வாழ்வார்கள். 

 

சிறுவன்: எப்படி நாங்கள்தாமை சாகப்மபாறமே 

 

கிழவர்: அததப்படி சும்ோ சாகிறது உது நைவாது உது தபாய்.. 
 

தபண் 2: தசத்திட்ைார் தசத்திட்ைார்..... 
 

கிழவி: ஆர் தசத்தது ஆர் தசத்தது 

 

ஆசிரியர்: ேரணம் வந்து தகாண்டு மபாட்டுது ....ேரணம் கிட்ை கிட்ை வருது.... 
 

அரசியல்: பயப்பை மவண்ைாம் ேக்கமள ...பயம் மவண்ைாம் எங்கடள நம்புங்கள் எங்களுக்கு 
வாக்களியுங்கள் நாங்கள் ேரணத்டதக் கட்டிப்மபாடுகிமறாம் கட்டி தூக்கில் 
மபாடுகிமறாம் .ஆடசமயாடு வந்த ேக்கள் ஏோற்றத்துைன் தடல கவிழ்ந்து 
திரும்புதல் 

 

இடளஞன்: நிேிருங்கள் எழுந்திருங்கள் உறுதி தபறுங்கள்  
 

தபண்: ஏன் ஏன் என்ை தசய்யப்மபாறம் 

 

கிழவர்: நான் தசய்திருக்க மவண்டியத நீ தசய்யப்மபாறாய் நானும் உன்மைாை வாறன். 
 

டபத்தியம்: அடிச்சு விரட்டுங்மகா நல்லா அடிச்சு துரத்துங்மகா... 
 

 பாைல்  

உரோை திைத்மதாடு வலுவாை ேைமதாடு  

களோை எழுந்திங்கு வா வா  
              புயல் காற்றாக நீ வசீி அைலாக எரித்திங்கு  

ேரணத்டத தவன்றிை வா வா  
 

ஏடைமயார்: என்ை மபாராட்ைோ  ஏன்... எதுக்கு.... 
 

தபண்:  திரும்பவுோ..... 
 

கிழவி: இருக்கிறதுகள் வாழ மவணுதேண்ைா மபாராைத்தாமை மவணும் 

 

ஆசிரியர்: இப்படிமய இருந்திட்டுப்மபாவம் ... 
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இடளஞன் 2: ேரணம் எங்களட்ை வரயில்லத்தாமை... 
 

கிழவர்: வந்தால் 

 

தபண்: வராது 

 

சிறுேி: நாங்கள் பாவம் 

 

இடளஞன்: ஓ உலகமே டகவிட்ை வாழ வழியற்ற பாவங்கள் நாங்கள் 

 

அரசியல்: ஐக்கிய நாட்டுச் சடபயிமல வட்ை மேடச இடையிமல பல நாட்டுத் தடலவர்கள் 
ேத்தியிமல ஒலி வாங்கிடயப் பிடித்துப் மபசிமைன் மபார் நைக்கும்மபாது 
ேரணங்கள் தவிர்க்க முடியாதது என்று.... 

 

எல்மலாரும்: தபாய் இது தபாய் அப்பட்ைோைப்தபாய் உலகம் கண்டண மூடிக்தகாண்டு 
மபசுகிறது நாங்கள் ஏோளிகள் அல்ல... 

 

டபத்தியம்: நீ   நீ.... நீ   எல்லாரும் சாகப்மபாறஙீ்கள் ேரணம் வரப்மபாகிறது 

 

இடளஞன்:  வாருங்மகா ...எல்லாரும் ஒண்ைா நிப்பம்....ேரணத்டத எங்கள் மேல் ஏவி 
விட்டிருக்கிைம் 

 

ஆசிரியர்: வரலாறுகளில் அப்படி பல முடற நைந்திருக்கு இது இை அழிப்புதான்.... 
 

கிழவி: என்ர குஞ்சுகள்   30 வருசோ மபாராடி தைிச்சு வாழ்ந்த எங்கள அறுத்து 

மபாட்ைாங்கள் 

 

தபண் 2: ஓ  இப்ப நாங்கள் மசர்ந்து நிப்பம்  
 

 தசயல் 

எல்மலாரும் டக மகார்க்க முடைய ேரணம் உைன் கூலிகள் அரசியல் வாதி இடணந்து ஆடி 
வருதல் 

 

 பாைல்  

ேரணம் ேரணம் நான்தான் ேரணம்                                
ேரணம் ேரணம் நான்தான் ேரணம்   
 

உலக தோத்த நாடுகளும்                                            

 உங்கள் மேல பழிய தீர்க்க       
கூடிக் கூடிப் மபசி என்டை                                            

உயிதரடுக்க அனுப்பி டவத்த                                      

 

ேரணம் ேரணம் நான்தான் ேரணம் 

தேிழதரன்ற உங்கடள நான்  
தவிடு தபாடி ஆக்கி விட்டு                                   
இைேழித்த ேரணம் என்று                                    

இவ்வுலகில் பதிவு தசய்ய                                            
பல நாடுகள் விதந்துடரத்த                                           
பலசாலி ேரணம் நாமை  
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 தசயல் 

ேக்கள் ேரணத்தின்பால் சிக்குண்டு ோய்தல், எழ முயலல், சிடதந்மதாைல் ேக்கள் வழீ்ந்து 

விட்ைப்பின் இைவாதம் ஈழக்கைடவ சிடதத்தல். (ஈழம்மபான்ற அடேப்டப உடைத்தல் அல்லது 

இடித்தல் காட்சி) 

களம் ோறுகிறது 

 

தபண்: ஐமயா என்ர கைவுமள ....இைி இங்க இருக்க முடியாது. (ததாடலப்மபசியில்) 

கமலா..... கமலா..... நான் கடதக்கிறன் நான் அங்க வரப்மபாறன் உைை என்ை 
தவளிய எடுங்மகா.... 

 

இடளஞன்: என்ை வடிவா மகக்கயில்ல தகாஞ்சம் சத்தோ தசால்லுங்மகா....ஐக்கிய நாடுகள் 
சடபயில.. மச... மச... அப்படிதயாண்டுேில்ல... அது இயற்டக ேரணம்  2 மபர் 
தசத்தடவயள்  

 

ஒருவர்: ஓமோம் ஒருதர் இயற்டகயாய் தசத்தவர் ேற்றவர் சும்ோ தசத்தவர் .எங்களுக்கு 
ஒரு பிரச்சடையும் இல்ல 

  

கிழவர்: மகாைரிக் காம்புகள் ...உதுகள் இருக்குேட்டும் நாதைங்க ஒன்றும்  
 

இடளஞன்: உதுக்காகமவ அத்தடை ோவரீர்கள இழந்தம் எத்தடை தியாகங்கள் எத்தடை 
இழப்புகள்... 

 

டபத்தியம்: நாடில்ல வடீில்ல பிச்சதான் மவணும் பிச்சதான் மவணும் 

 

தபண் 3: அடிடேயாப் பிறந்து அடிடேயா சாகிறம் எங்களின்ர தடலவிதி.... 
 

இடளஞன்: யார் தசான்ைது காலம் காலோ அடிடேயா இருந்து சாகிறத விை மபாராடி 
சாகிறது மேல் 

 

சிறுவன்: நான் அவங்கள அடிக்கப்மபாறன்...  
 

கிழவி: இஞ்ச ஆரும் சும்ோ சாகத்மதடவயில்ல ஒத்துடேயா ஒரு ேைோ எல்லாருோ 
நிண்ைா எடதயும் சாதிக்கலாம் 

 

அரசியல்: வாய மூடிக்தகாண்டு சும்ோ இருங்மகா…. அவர் வந்தா இருக்கிறடவயும் 
இல்லாேல் மபாவஙீ்கள் நான் இப்ப தவறும் ஆளில்ல இராச ேந்திரி.... 

 

டபத்தியம்: கடள பிடுங்கிைாத்தான் பயிருக்கு நல்லது… கடள பிடுங்குங்மகா... 
 

இடளஞன்: ஆோம் எல்லாம் தசய்யமவண்டும் தேிழன் ஒருதன் உயிமராை இருக்கும் 
வடரயில் தேிழீழக்கைவு அழியாது  

 

ஆசிரியர்: உரிடே மவண்டுதேன்றால் உணர்மவாடு வாருங்கள். 
 

அரசியல்: நீங்கள் சத்தம் மபாட்டு மபசிைதால அழியப்மபாறஙீ்கள் தசத்து ததாடலயுங்கள்.... 
 

 

 தசயல் 

இைவாதம் மகாபத்மதாடு வருதல் 
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 பாைல்   

அடித்தடித்து அழுத்திைாலும்  
எழுந்திைத்தான் துடிக்குமதா  
தபாடிப்தபாடியாய் நசுக்கிைாலும்  
மபாராைத்தான் துடிக்குமதா 
முடிதவடுத்மதன் உங்கடள நான் 

முற்றாகத்தான் அழித்திை  
பழியாகப் மபாறரீ்கள் 

பதறுகமள சின்ைப் பதறுகமள....  
 

 பாைல் 

ேக்கள்: வழீ்வதற்கு பிறப்பதில்டல உயிரிைங்கள்தான்                                          
வாழ்வதற்குப் பிறந்த நாங்கள் மபாராடுமவாம் 

சத்தியத்டதக் கற்றுத்தந்தார் எந்தடலவர்தான் அவர்                                
மூச்தசடுத்து வந்துவிட்மைாம் அழிவுைக்குத்தான். 

 

 தசயல்  
ேக்கள் ஈழத்டத கட்டியடேக்க முயலல் 

 

அரசியல்: ஐமயா... கைவுமள ஐமராப்பா அேரிக்கா கைைா எண்டு உவங்கள் அவங்கை 
பாராளுேன்றத்துக்குள்ளமய மபாக தவளிக்கிட்டிட்ைாங்கள்... 

 

டபத்தியம்: சத்தியம் மதாக்காது விடுதடல தநருப்ப மூடிடவக்க முடியாது. 
 

 

நிடறவு 
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ேகுைம் 

நாைகவடக: சரித்திர  நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 6  
 

மேடை அடேப்பு இரு மவறு அரச அடவக் காட்சிகள், நந்தவைக்காட்சி    
 

கடலஞர்கள்   1. வரீன் 1,2,3,  2. தளபதி  3. ேன்ைன் 4. ஒற்றன் 

   5. தேிழடக  6. ேந்திரி  7. புலவர்  8. எழிலி 
   9. ததன்ைவன்  10. தூதன்  11. தளபதி 2 12. அரசன் 

 
 
 

ேன்ைன், ேந்திரி படைத்தடலவர் மபான்மறார் அேரத்தக்க வடகயில்அரியடணகள், தகாடி, 
குடை இருக்க காவலாளிகள் காவல் புரிய காட்சிப்படுத்தல். இந்நாைகத்தில் இரண்டு நாட்டு  
அரசர்களின் அரசடவக்காட்சி இைம்தபறுகிறது. முதலாேவது அரசடவக்காட்சியாைது 
ஈழேன்டை நிடைவிருத்தியும் இரண்ைாோவது சிங்கள அரசிரின் அரசடவடய 
நிடைவிருத்தியும் அடேத்தல் சிறப்பு.  தளபதி 2 தேிழ்மதசத்தில் இருந்துதகாண்டு  அயல்நாட்டு 
அரசமைாடு இடணந்து தசயற்படும் துமராகி ஆகும். 
 
 

களம்-  1 ஈழவர்களின் அரசியல் அரசடவ  

 

 தசயல்     

திறந்த  அரசடவ மேடையில் ேந்திரி வரீர்கள் அேர்ந்து இருக்க  ேன்ைர் வருடக.  

வரீன்  1:      எழுகின்ற கதிர்மபாலும் இடயகின்ற தேிழ் காக்க வலுதகாண்தை 

ழுந்திட்ை  வள்ளமல வருக. 
                            

வரீன் 2: புவியாண்ை  தேிழ்  ஒளிர  புயலாக எழுந்து புது. உயிர் தகாடுத்த  உத்தேமை 
வருக. 

 

தளபதி:   சீர்தகாண்ை  தேிழ்  காக்க  சீராை படைதகாண்டு இைங்காக்க  வந்தவமை வருக. 
 

ேன்ைன்:   வாழ்க நாடு வாழ்க ேக்கள் வாழ்க தேிழ்  வாழ்க வாழ்க  அடைவரும் 
வருக.  அேர்க 

 

 தசயல் 

ேன்ைன் அேர ேற்றவர்களும் ேரியாடதமயாடு தத்தம் இருக்டககளில் அேர்தல்  

 

ேந்திரி:  ோேன்ைா  ோற்றாரின் இடிமபாலும் அழுத்தத்தால் அடி தேலிந்த தேிழ்  தன்டை 
முடி தகாண்டு ஆள விடியல் தந்த தங்கடள நட்புடை நாட்டு அரசுகளும் 

ோந்தரும் வாயார வாழ்த்தி ேைநிடறமவாடு வாழ்த்துகிறார்கள்.  
 

ேன்ைன்:    அப்படியா அந்த வாழ்த்துகள் எேது ேண்ணுக்கும்  அடதக்காக்கும் வரீர்களுக்கும் 
நிடறமவாடு அடேயட்டும். 

 

தேிழடக:      அகந்திறந்ததங்கள் வரீத்டத விடையாக்கி பாருக்மக  பாடவயரின் வலிடேதடை 
சீர்தசய்து காட்டியவமர வணக்கங்கள். 

 

ேன்ைன்:    வணக்கம், வணக்கம் .தேிழடக தபண்ணிைத்தின் வரீத்திலகம் நீர்,  வாழ்க. 
 

வரீன் 2:         ோேன்ைா வளம்ேிகுந்த எம்  ேண்ணின்  ேீது அயல்  நாட்டு  ேன்ைைின்  பார்டவ 
பதிந்திருக்கிறது மபாலும்.  
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ேந்திரி:          ஆோம்  ேன்ைா   ! அயல் நாட்டு  ஒற்றர்களின் நைோட்ைம்  ேிகுந்திருப்ப தாகத்தான்  
அறிகிமறன். 

 

வரீன் 1:   வந்மதறு குடிகளாக வந்தவர்கள் .வஞ்சகோக வடல விரிக்கிறார்கள் கயவர்கள். 
 

புலவன் :        ஊழிக்காடி கூலிக்மகாடி ேலிந்தைன். 
ோர்பிலா  அயலான் எங்கள் 

மவலிதாண்டி வருவாமைா வந்திைன். 
மவருக்மக  விடை படுதேை 

விட்மைாடிப் மபாலமை. 
 

ேன்ைன்:        ஆகா அருடே அருடே   . உண்டே புலவமர! ஆைால்  எங்கள்  தாய் ேண்ணில்  
அயலவன் காலூன்றத்தாமை  அயலவன் அைம்  பிடிக்கிறான். 

                               
                             

தளபதி:          ோேன்ைா அவைது  தகாட்ைத்டத  அைக்க  எைது படை வரீர்களும்  நானும் 
தசன்றாமல மபாதும்.  ஆம் என்று  ஒரு  வார்த்டத  கூறுங்கள்  தவற்றிடய 

 சித்தோக்குகிமறன்  
                              
          
ேன்ைன்:       தளபதியாமர !சற்றுப்தபாறுங்கள் .எேது அவசரம் எதிரிக்கு  பலோகி விடும். 
                   
ேந்திரி:  எேது ேண்டண டகயாடுவதில் அவனுக்கு மபருவடக மபாலும். 

ேன்ைைா அவர்கடள அப்படிமய  விடுவது  நல்லதல்ல. உைைடியாக  நாம்  மபார் 
ததாடுத்மத  ஆக  மவண்டும்.  

 

வரீன் 1:         எேது வலிடேடயக்காட்டி இைி  யாருமே தேிழர் ேீது படை ததாடுக்க 
நிடைப்படதமய தகர்த்ததறிதல்  மவண்டும்.  

 

புலவர்:         ேன்ைைின் கூற்று சரியாைமத .சிந்தித்து தசயற்பைல்  சாலவும் நன்று. 
 

தேிழடக :      தேிழடர யாரும்  இழிவாக நிடைத்திைக் கூைாது அதற்கு நாம் அனுேதிக் 
கவும்  முடியாது.  

 

ேன்ைன் :      தேிழடக  எங்மக  அடழத்து  வாருங்கள்  அவடை. 
 

 தசயல்                                                                                       
தேிழடக ஒரு ஒற்றடை  அடழத்து வருதல் .அடவமயார் ஆச்சரியப் படுதல்  .  

ேந்திரி:   ேன்ைா  யாரிவன்  தூதுவைா? ஒற்றைா? 
 

ேன்ைன்:        நயவஞ்சகோக எேது  ேண்டண  ஆக்கிரேிக்க அடித்தளேிட்டுக் 
தகாண்டிருக்கிறான் அயலவன். அவனுக்கு ேடறமுகோக இருந்து  மவவு 

பார்ப்பவன் இல்டலயா  தேிழடக? 
 

தேிழடக :       ஆோம்  ேன்ைா .பல்மவறு  மவைங்களில்  திரிந்த ஒற்றன். 
 

தளபதி:   ஒற்றைா இவன்? ேன்ைா உத்தரவிடுங்கள் உைமை சிரசறுத்து சின்ைா 
பின்ைோக்கி விடுகிமறன். 

 

ேந்திரி:  சிங்கத்தின்  குடகக்குள் சிற்தறலிகளின் ஒய்யாரோகண்ை துண்ைோக 
தவட்டிதயறிய மவண்டும் இவர்கடள 
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ஒற்றன்:         ோேன்ைா.  நான்  ஒற்றன் தான். 
 

தளபதி :          ேன்ைா அவடை மபச விடுவமத தவறு .தடலடயக் தகாய்ததறிய மவண்டும்.  
 

ேன்ைன் :      சற்றுப்தபாறுங்கள் .அவன் மபசட்டும் .ஒற்றமை நீ தசால்ல வந்தடதச் தசால். 
 

ஒற்றன்:        ேன்ைா  நான் எைது  அரசின்  கட்ைடளடய  தசய்ய வந்தவன். ஆைால் இந்த   

ேண்ணிமல  உள்ள  வரீர்களின்  மநர்டேயும்  தம் தாய்  ேண்ணின் ேீது அவர்கள் 

தகாண்டுள்ள பற்றும்  என்டை பாதித்திருக்கிறது. 
 

தளபதி:         ஆகா   அருடே .அருடேயாை  நடிப்பு .ஒற்றனுக்கு உயிர்  ஆடச வந்துவிட்ைது.  
 

வரீன் 2:        ேன்ைா  இவைது  வார்த்டதகடள  நம்பாதீர்கள்.  
 

ேன்ைன்:       அடேதியாக  இருங்கள் .என்ை தான்  தசால்கிறான் என்று  மகட்மபாம்.  நீ  தசால். 
 

ஒற்றன்:     அரமச நீர் வளம் நில வளம் அதற்கீைாக  மநர்டேயும்  நீதி  ஆட்சியும் ேைிதர்கடள 
மநசிக்கும் உங்கள்  மநயமும்  என்டைக் கவர்ந்தது. 

 

ேன்ைன் :    வணீாை புகழாரம்  மவண்ைாம் .விையத்டதச்தசால். 
 

ஒற்றன் :  ேன்ைிக்கவும்  ோேன்ைா சத்தியத்டத தான் மபசுகிமறன்.  
 

புலவர்:   ேன்ைருக்கு  புகழாரம் பிடிக்காது .விையத்டத  ேட்டும்  விளக்கோகச்தசால். 
 

ஒற்றன் :    எங்கள் ேன்ைர்  தபரும்  மபராடசயால் மபாராைத்  துடிப்படத  தவிர்ப்பதற்காக   

நான்  பலவும்  முயன்றிருக்கிமறன். 
 

ேந்திரி:      அப்படிதயன்றால்  நீ  உைது  நாட்டிற்கு  துமராகம்  தசய்கிறாய்  இல்டலயா? 
 

தளபதி :    ம்.....மவவு பார்க்க  வந்தவனுக்கு விருந்து படைக்க மவண்டுோ? 
 

ேன்ைன்:    தளபதியாமர ! தபாறுடே  காருங்கள். 
 

ஒற்றன்:       ேன்ைா  தயவுதசய்து  என்டை நம்புங்கள் .நான்  ஒற்றன் தான் ஆைால்  இந்த 
ேண்ணுக்கு  நான் வஞ்சகம் தசய்யவில்டல.  

 

ேன்ைன் :       அப்படியா? தளபதி, தேிழடக அந்த ஒற்றடை விட்டு விடுங்கள் .ஓடித்தப்பட்டும். 
 

தளபதி:          ேன்ைா !எதிரிடய தன்ைிச்டசயாக  மபாக விடுவது ஆபத்தாைதல்லவா? 
 

ேன்ைன்:        தளபதியாமர !அச்சம்  மவண்ைாம் .அவன்  தேிழடகயின்  பார்டவக்குள் தான்  
இருப்பான் .ேந்திரியாமர! நான் படைப்பலங்கடளப்பார்டவயிட்டு வருகிமறன்.  

 

களம் 2   
ஈழவர் அரசடேப்புக்குள் இருக்கும் ஒரு பூஞ்மசாடல (நந்தவைத்தில் காதலர் சந்திப்பு) 
 

ததன்ைவன்:   அள்ளி  எடுத்ததன் அகம் ததாட்டு நுகர 
                  கிள்ளி எடுக்கட்டுோ அல்லி ேலமர! 
  தசால்லிப்மபாவாமயா? எள்ளி நடகப்பாமயா. 
            கள்ளிதயன் கயமல  காவியத்தின் அழமக 
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எழிலி:            ம்....கூம்....இந்த  ேலர்ச்மசாடலயில் அல்லி ேலரில்டலமய  கவிஞமர! 
 

ததன்ைவன்: என் அல்லி ேலர்  நைோடும் அழகு ேலர் என்டைக் கவர்ந்த  ேலர். 
 

எழிலி:     ஓமகா அப்படியா? நல்லது .பார்த்து கவிஞமர! ேரம், தசடிகளும்  கூைமவ வரலாம்.  
                             
ததன்ைவன்:    எழிலி உன் மபச்சில் உன் அழகில் எைக்கு  எல்லாமே  ேறந்து  மபாகிறது.  
 

எழிலி:  வரீமர !ஒற்றர்களின் நைோட்ைமும், எதிரியின் மபார் தவறியும் திைம் திைம் எம் 
காதுகளில் படுவடத  அவதாைிக்கிறரீ்களா? 

                                               

ததன்ைவன்:   ஆோம்  எழிலி  அறிகிமறன் .என்டை  தவறாக எண்ணுகிறாமயா. 
 

எழிலி:          என்ை  தசால்லுகிறரீ்கள் .புரியவில்டல.  
 

ததன்ைவன்:   நான்  நாட்டை ேறந்து  உன் ேீது காதலில் விழுந்து கிைக்கிமறன்  என்று 
எண்ணுகிறாமயா? 

 

எழிலி:   இல்டல .இல்டல .நான்  அப்படிச் தசால்லவில்டல உங்கள்  அன்பின் நிடறடவப் 
தபற்றவள் நான். எங்மக  நாங்கள்  பிரிய. 

 

ததன்ைவன்:  எழிலி  அப்படிச்தசால்லாமத .மபார் முரசு எப்மபாது  தகாட்டும்  எைக்காத் 
திருக்கிமறன். வஞ்சகடை தநாடியில்  சிடதத்து  விட்டு  வந்து உன் கழுத்தில் 

ோடல சூடுமவன். 
 

ஒற்றன்.      ேன்ைிக்கவும்  வரீமர .வணக்கம்  தாமய. 
 

ததன்ைவன்  :   யார் நீர்? எதற்காக  வந்தீர்? 
 

ஒற்றன்:   நான்  ஒரு ஒற்றன்.  
 

ததன்ைவன்:   ஒற்றைா ? எந்நாட்டு  ஒற்றன்? 

 

ஒற்றன்:   பதட்ைம்  மவண்ைாம் வரீமர .தாங்கள் என்டை ேன்ைடர சந்திப்பதற்கு  வடக 
தசய்வரீ்களா? 

 

எழிலி:         ஏன்  ? எதற்காக? ேன்ைடர சந்திக்க மவண்டும்? 

 

ததன்ைவன்:   நீர் ஒர் ஒற்றன்.  நீர்  என்மைாடு  மபசிக்தகாண்டு இருப்பமத  அதிகம். ேன்ைடர  
சந்திக்க மவண்டுோ என்ை விடளயாடுகிறரீா? 
 

தேிழடக:        யார் விடளயாடுவது ? ததன்ைவைா? நீயா எழிலி 
 

எழிலி:  வாருங்கள்  தேிழடகயாமர வாருங்கள் .என்ை இந்தப்  பக்கம்? 

 

தேிழடக  :   மபார் முரசு தகாட்ைப் மபாகிறார்கள் .காதலியின் கருவிழிக்குள் வசப்பட்ை 

   உங்களுக்கு  மகட்கிறதா  என்று பார்க்க  வந்மதன்.  
 

ததன்ைவன்:   ஆகா அருடே .தேிழடக அவர்கமள காதல் எங்களுக்கு இருக்கலாம். 
ஆைால்  எங்கள் காதல் இந்த ேண் ேீதும்  எங்கள் தேிழ் ேீதும் என்படத 
அறியரீ்கமளா? 
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தேிழடக:   உங்கள்  வரீத்திற்கும்  ஒப்புடேயற்ற  மதசப்பற்றிற்கும் முன்ைால் நான் சிறு 
துரும்பு சும்ோ விடளயாட்ைாகக் கூறிமைன். 

 

எழிலி:    தாங்கள்  வரீத்தளபதி  உங்கள் தியாகத்திற்மகற்ப  எங்கள்  உயிர் உைல்  எண்ணம் 

              அடைத்துமே  இந்த ேண்ணுக்காகத்தான். 
 

ஒற்றன்:   ஆோம் ோற்றான்  ேண்ணுக்காக ஆடசப்பைாத சுதந்திர வரீர்கள் நீங்கள் உங்கள் 

தியாகமும் அறமும்  நிச்சயம்  தவல்லும்.  
 

தேிழடக  :   சரி  நான்  இவடர ேன்ைரிைம்  அடழத்துச் தசல்கிமறன். நீங்கள்  மபசி 
விட்டு  வாருங்கள்.  

                                    
ததன்ைவன்:   ஆகட்டும். இமதா சற்று  மநரத்தில்  வந்து விடுகின்மறாம். 
 

எழிலி:           அடேதியாய், தசழிப்பாய்  இருக்கும் .எேது ேண்ணுக்குள் எதிரிகளின் அைாவடித் 
தைங்கள் அதிகரித்துக் தகாண்டிருக்கின்றை.  

                               

ததன்ைவன்:   எழிலி வஞ்சகடை எதிர்த்து எம் ேண்டணக் காப்பதில் உறுதிமயாடும் 
உளத்ததன்மபாடும்   மபாராடுமவாம்.  

 

எழிலி  :      தேிழன்டை  நம்மோடு  துடணயிருப்பாள். 
 

ததன்ைவன் : எழிலி மபார்க்களத்தில் நான் வரீேரணம்  அடைந்து விட்ைால்  நீ..... 
                              
எழிலி:           அடைந்தால் தவற்றி .இல்டலமயல் வரீேரணம். உங்கமளாடுதான் இந்த எழிலி. 

வாழ்விலும் சரி ேரணத்திலும் சரி. 
                          

ததன்ைவன்:  ஆோம் எழிலி .எண்ணங்கள் வலிடயத்தருவை வா தசல்மவாம். 
                               

களம் 3   

சிங்களவர்களின் அரசியல் அரசடவ  
 

அரசன்:          (மேடையில்  எதிர்பார்ப்புைன் நைோடிக்தகாண்டிருத்தல்) 
                              
தூதன்:           ேகாபிரபு  ேன்ைிக்கவும். வருகின்ற வழியில் சிறு தைங்கல்.அது தான் தாேதம். 
                       
அரசன்:          பரவாயில்டல. இதற்தகல்லாம்  காத்திருப்பது சிரேேில்டல. சரி காரியம் 

என்ைவாயிற்று.  
 

தூதன்:            பிரபு வைபுலத்து ேன்ைர்களில் அதிகோமைார் நம் பக்கம் தான் நிற்கிறார்கள். 
ஆைாலும்.... 

 

அரசன்:          என்ை ஆைாலும்…. யாமரனும் எம்டே எதிர்ப்பார்களா? 
 

தூதன்:          இல்டல பிரபு.வைபுலத்தின் தபரும் இராச்சியத்தில் உள்ள தேிழர்கள்  
தகாதித்ததழுந்தால்  எேது நாமைா நாமோ கதியில் சின்ைாபின்ைோக்கப் 
படுமவாம். அதன் தாக்கம் வைவரின் இராச்சியத்டதமய அழித்து விடும்  என்று 
தான். 

                          

அரசன்:         (டக தகாட்டிச்சிரித்தல்) இதற்காகவா இந்தப்பூைகம். நீ அடதப்பற்றி 
மயாசிக்காமத.ததன்ைகத்து ேன்ைன் வைவரின் டகப்பிள்டள தன்   இைத்டதமய 
விற்கத் தயாராக இருக்கின்றான் 
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தூதன்:        அப்படிதயன்றால் தவற்றி எேக்மக. எம்டேச்சுற்றி உள்ள அரசர்கள் எம்மோடுதான் 
டக மகார்ப்பார்கள் 

                        . 
அரசன்:        ஆோம். ஆைால் ேிகவும் வலிடேேிக்கப்படை ஈழ ேன்ைரிைம் உண்டு முதலில் 

நாம் அடத  உடைத்தாக மவண்டும்.                        

 

ஒற்றன்:        ேன்ைிக்கவும் ேகாபிரபு. நானும் வரலாோ? 
 

அரசன்:        ஆகா. வா வரீமை வா. எப்படி  இருக்கிறாய்? 

 

ஒற்றன்:        தங்கள் கருடண என் பாக்கியம் பிரபு. 
 

அரசன்:         சரி. எப்படி உன் நிடலப்பாடுகள் . ஈழமதசத்தின் வாசதேப்படி? 
                         
தூதன்:         மவவு  பார்ப்பதிலும் தவற்றிக்கு  வழிசடேப்பதிலும் வல்லவராய் இருப்பவர் 

தாங்கள்  தாமைா? 
                          

ஒற்றன்:    இல்டல. ஒரு நாட்டைக் கட்டிக்காப்பதில்  ஒவ்தவாரு குடிேகனுக்கும் 

பங்கு  இருக்கிறது.அதில் எைது பங்கு  ேிகச்சிறியது. 
                          
அரசன்:         ஆகா ேகாவரீமை உைது தன்ைைக்கம் பாராட்ைத் தக்கது.சரி விையத்டதக்கூறு. 
                          
ஒற்றன்:         பிரபு நான் ஈழமதசத்தில் சிடறப்பிடிக்கப்பட்டிருந்து தான் வருகிமறன் 

 

அரசன்:         என்ை  சிடறப்படுத்தப்பட்ைாயா? அப்படியாயின் நீ தப்பிவர வாய்ப்மபயில்டலமய. 
                           
ஒற்றன்:        ஆோம் பிரபு. ஈழத்து ோேன்ைன் வாழ்வளித்து அனுப்பி விட்ைார். 
                         
தூதன் :        ஈழத்மதச ேன்ைன் சிடறப்படுபவர்கடள தபருேைத்மதாடு  ேன்ைித்து விடுவாராம். 
                        
அரசன்:       நிறுத்து . அவடைப்பற்றி என்ை புகழாரம்? மபாதும் விையத்திற்கு வா. 
                     
ஒற்றன்:     ேன்ைிக்கவும்  பிரபு. அங்கிருக்கும் சூழல்   எேது  படை பலத்திற்கு 

    தபரும்  மசதத்டதத்தான் ஏற்படுத்தும்.  
 

அரசன்:      என்ை  பிதற்றுகிறாய்? 

 

ஒற்றன்:      உண்டே  பிரபு. அங்கிருந்து  ேக்கள்  நாம்  மபார் ததாடுத்தால்  கிளர்ததழுந்து 

மபார்த் ததாடுக்க ஆயத்தோகவிருக்கிறார்கள். 
                                           
தூதன்:         அப்படிதயன்றால்  எேது  பலம்  மபாதாதா. 
 

ஒற்றன்:       மபாதாது பிரபு. ஈழத்மதசத்து வரீர்கள் பராகிரேத்திலும் படகவடர பந்தாடுவதிலும் 
ேிகச்சிறந்தவர்களாக உள்ளார்கள். 
                  

அரசன்:        என்ை மவவு பார்க்க மபாைாயா? அல்லது அந்தத் தேிழர் கூட்ைத்டதப்பற்றி 
புகழாரம் சூை வந்தாயா? 

                           

தூதன் :          டகதாைவர் விடுதடல தசய்யப்பட்ைார் அத்மதாடு விடலப்பட்ைாமரா? 
                           

ஒற்றன்:          என்ை மபசுகிறாய்? சிந்தித்துப்மபசு.வணீாக நாம்  எேது படைவரீர்கடளயும் 
படைக்கலங்கடளயும் இழக்க மநரிடும். அப்பாவி ேக்கள் பலியாவார்கள்.  

 

அரசன்:           ஓமகா மபாருக்குப் பயந்து உன்டை தூது அனுப்பி  உள்ளாமைா?  
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ஒற்றன்:    பிரபு  நான் தசால்வடதக் மகளுங்கள்.  
 

அரசன்:       நீ  யார் எைக்குச் தசால்வதற்கு?  பாதகமை ஒற்றைாய் தசன்று அவர்கமளாடு  
   ஒட்டிக்தகாண்ைாமயா? உன்டை கண்ைதுண்ைோக தவட்டிதயறிய மவண்டும்.  
                             

தூதன்:            ேகாபிரபு! யாமரா வருவது மபால் ததரிகிறது.  
 

அரசன்:          இவடை இழுத்துச்தசல். 
 

தூதன்:           ஆகட்டும்  பிரபு.  
 

தளபதி 2:      என்ை ேன்ைமர மகாபத்தில்  முகம் சிவந்து கிைக்கிறது? 
                          

அரசன்:         வாருங்கள்  தளபதியாமர  வாருங்கள் நலோக இருக்கிறரீ்களா? 
                         

தளபதி 2:        நலத்தில்  குடறயில்டல. உங்கள்  கடைக்கண்  பார்டவ பட்ைாமல மபாதும். 
 

அரசன்:       அச்சம் மவண்ைாம். எதிர் கால ஈழத்மதசத்தின் அதிபதி நீங்கள்  தான். உங்கள் 

கைவு  நைவாக ஒரு  காரியம் ஆக மவண்டும்.  
                                             
தளபதி 2:      என்ை  தசால்லுங்கள்? ஈழத்தின்  ேகுைம்  எைக்கு கிடைப்பதற்காக நான் 

எடதயும்  தசய்மவன் தசால்லுங்கள். 
                       

அரசன்:       உங்கள் ேன்ைர் ஒரு  புதுப்படைப்பலத்டத உருவாக்கியிருப்பதாக அறிந்மதன். 
நீங்கள் அது பற்றி  கூறவில்டலமய. 

                                           
தளபதி 2:       அதுவா விையம்? அடதப்பற்றி  கவடல மவண்ைாம்.  அது எைது பார்டவயில் 

தான் இருக்கிறது.  
                       

அரசன்:       சரி வாருங்கள். ஈழேண்ணின் ோேன்ைமர உங்களுக்காக ஒரு விமசை  களியாட்ை 
நிகழ்வு  காத்திருக்கிறது. 

                        
தளபதி 2:       என்டை இப்மபாமத ேன்ைைாக்கிவிட்டீர்கள் பிரபு.  
 

அரசன்:         இன்தைாரு  சிலநாட்களில் தாங்கள் தாமை ோேன்ைர். நான்  இப்மபாமத 
ஆடசமயாடு அடழக்கின்மறன். தவறில்டலமய 

                         

தளபதி 2:       உங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம்.  
 

அரசன்:  உங்களுக்காக  வடகவடகயாை ேதுக்களும் ோதுக்களும் காத்திருக்கின்றை 
வாருங்கள்.         

               
களம்  4   

ஈழவர்களின் அரசியல் அரசடவ 

  

தேிழடக:     ேந்திரியாமர!  எம்டேச்சுற்றி  தபரும் சதி நைந்து தகாண்டிருக்கிறது.  
 

வரீன்:          எங்கள் ேன்ைரின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பைலாம்.  
 

எழிலி:         ஆோம். எேது வலிடேடய வளத்டதக்கண்டு சிங்கள அரமசாடு பல நாட்ைரசுகள் 

கூட்டுச்மசர்திருக்கின்றை. 
                      

ததன்ைவன்:  இரகசியோக  தேது  படைப்பலங்கடள நகர்த்திக் தகாண்டிருக்கின்றை.  
                              

தேிழடக:        மநரடியாக  மபார்ததாடுக்கமுடியாத மகாடழகள்.  
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ேந்திரி:           உண்டேதான். நாம் உைைடியாக தசயற்பை மவண்டும்.  
                           
எழிலி:            எேது தளபதியாடர அடிக்கடி  காணமுடியாது உள்ளது கவைித்தீர்களா? 
 

ேந்திரி:        அவர் எேது படைகளுக்கு  பயிற்சி அளித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார். 
                       
வரீன்:          அடேதி ேன்ைர் வருகிறார்.  
 

ேந்திரி:       ேன்ைா என்ை  ஆழ்ந்த மயாசடையில் இருக்கின்றரீ்கள்? 
                      
ேன்ைன்:   எேது ேக்கடள காப்பாற்றியாக மவண்டும்.  
 

 தசயல் 

அவ்மவடள காயப்பட்டு இயலாத நிடலயில் ஒற்றன் வந்து ேன்ைர் முன் விழுகிறான். அவடை 
வரீர்கள் பிடித்து நிறுத்த முயற்சித்தல் ஒற்றன் உயிரிவிடும் மநரம் தன் கருத்டத கூறுதல் 

ஒற்றன்:    ேன்ைா... ஆபத்து. பல நாட்டு படைகடளத் திரட்டி எேது ேன்ைர் இரகசியோக 
உள் நுடழந்து விட்ைார். ேக்கடள தகாடூரோகத் தாக்கி அழிக்கிறார்... 

                     

ேன்ைன்:  நண்பமை என்ை தசால்கிறாய்? 

 

ஒற்றன்:   ஆோம்  நல்லவர்கள் வாழ மவண்டும். தளபதி.....உங்கள்..... தளபதியின்....... 
                     

ேன்ைன்:  ஆ.....ேைிதர்கடள தகான்று புசிக்கும் காட்மைரிகளில் ஒரு டவரேணியா ? 

நண்பமை! உைக்கு வரீ வணக்கங்கள் .சரி துரிதப்படுத்துங்கள் 
                       
எல்மலாரும்: தவற்றி  அல்லது வரீேரணம்.  
 

ேன்ைன்:     எேது  ேண்ணுக்காகவும் இைத்தின் விடியலுக்காகவும் மபாராடுமவாம்.  
 

 தசயல்                                                                                      
அடைவரும் மபாராட்ைத்திற்குப் புறப்பட்டுச் தசல்லுதல்                      

களம்  5  
மபாரின் பின் சிங்கள அரசன் தளபதி 2 உட்பை ஈழேண்ணில் நின்று மபசுதல். 
 

அரசன்:  என்ை  தளபதியாமர! ஈழமதசத்டத காப்பாற்றி விட்மைாம். இைிதயன்ை? 
                   

தூதன்:     ேக்கடள அழித்தாயிற்று இவர் யாடர டவத்து ஆட்சி தசய்யப் மபாகிறார்? 
 

தளபதி 2:      பிரபு  ேகுைத்டதக் காணவில்டலமய? ஆ... அமதா... ேகுைம்.... 
 

அரசன்:     ேக்கமள இல்டல. ேகுைம் எதற்கு தளபதியாமர? 
 

தூதன்:       ேன்ைடரக் காணவில்டல. ேகுைம் ேட்டும்தான்  இருக்கிறது.  
                       

தளபதி 2:        என்ை ேன்ைடரக் காணவில்டலயா? நீதயன்ை பிதற்றுகிறாயா? மதடிப்பார். 
 

தூதன்:        என்ை? நான் மதடிப்பார்ப்பதா? என்ை நிடைத்துக் தகாண்ைாய்? 

 

அரசன்:        தளபதி! நீ இந்த ேகுைத்டதச்சூடிக் தகாள்ளலாம். ஆைால் நீ எங்களுக்கு 
இடணயாக முடியாது.  

                        
தளபதி 2:     என்ை தசால்கிறரீ்கள்? என்டை வாயாரப்புகழ்ந்து வானுயர உயர்த்திைரீ்கமள  

உங்களுக்கு நிகராக என்டையும்...... 
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அரசன்:         உண்டே. ஆைால் அடத ேறந்து விடு. நாங்கள் தகாடுப்படத வாங்கிக்தகாள். 
மபாடுவடதப் தபற்றுக்தகாள். 

                          

தூதன்:           ஆோம். நீ  இல்டலதயன்றால் என்ை? உன்டைப் மபால் உன் இைத்டத விற்றுப் 
பிடழக்க உன்டைப்மபால் பலர் காத்திருக்கிறார்கள்.  

                           
தளபதி 2:     ஆகட்டும் ேகாபிரபு. ஆகட்டும்  தூதமர. எைக்கு ேகுைம் சூட்டுவது? 

 

அரசன்:          சரி ஏற்பாடு தசய்கிமறன்.  
 

 தசயல்                                                                                         
அரசனும் தூதனும் இரகசியோகப் மபசிக்தகாள்ளுதல் 

 

தூதன்:  அரமச... பாருங்கள் இந்த ேகுைத்திற்காக தன் இைத்டதமய காட்டிக் தகாடுத்த 
வடை. இவனுக்கு தவட்கேில்டலயா..... 

 

அரசன்: ஈழ ேன்ைன் இறந்துவிட்ைதாக நாடு முழுவதும் அறிவிக்கச்தசால்... உதவி தசய்த 
ேன்ைர்களுக்கு பிரோண்ைோை விருந்துக்கு ஏற்பாடு தசய்... 

 

தூதன்: ஆகட்டும் அரமச உத்தரவு... இவடை.... இப்படிமய விடுவதா.... 
 

அரசன்: அவன் ேகுைம் தடலக்கு ஏறுமுன்மை அவைது ேக்கள் அவடை அடித்துக் 
தகால்வார்கள்...  

 

 

களம்  6 

தளபதி 2 தைக்குத் தாமை ேகுைம்  சூட்டும் மபாது ஒரு  சிறுவன் கல் எடுத்து  எறிகிறான். 
எல்மலாரும் மதடிப்பார்த்து யாருேில்டல எைப்புறப்பை சிறுவன் துடிப்மபாடு எழுகிறான் 

 

  நிடறவு 
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ஏன் 

நாைகவடக:  நவைீக் கூத்து  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்    

1. உடரஞர் 1, 2 2. ேன்ைன்   3. ேகாராணி  4. காதலன் 

5. காதலி   6. இடளஞன்  7. மதாழன்   8. காவலர் 2  

 

களம் 1  
கட்டியக்காரர் வந்து அடவக்குக் கட்டியங்கூறல் 

 
 

 பாைல் 

வந்தைம் வந்தைம் வந்தைமே இங்கு  
வந்தவர்க்தகல்லாம் வந்தைமே 

வந்தைம் வந்தைம் வந்தைமே இங்கு  
வந்தவர்க்தகல்லாம் வந்தைமே 

 

தந்தைம் தந்தைம் தந்தைமே  கட்டி 

கடத தபாழிவில் தந்தைமே 

 

உடர:  அடவமயாமர அரங்கேர்ந்திருந்து எங்கள் ஆட்ைக்கூத்டத காண ஆவல் 

தகாண்டிருக்கும் தபரிமயார்கமள தபற்மறார்கமள நண்பர்கமள கலா இரசிகர்கமள  
 

 பாைல் 

கட்டிக் கட்டிக் கடதக் கூறவந்மதாம்  
கட்டியங்கூற நானும் வந்மதன்  
இற்டறக்கால நிகழ்வதடை நாம்  
பற்றிக்கடதக் கூறவந்மதாம்.  

 

உடர:  நாடு அடத நாடு வடீு தபரிததைின் நாடு அதைிலும் தபரியது. ஆகமவ நாடு அடத 
நாடு   

 

 பாைல்  
நாட்டைக்காக்க வடீ்டை விட்டுப் மபாகும் வரீமை  
நட்புறவு விட்டு நாடு காக்கும் வரீமை  
பட்ைம் பதவி சுற்றம் உற்றம் கட்டுகளில்லா  
ஏற்றம் நாமை எந்தன் ேண்மண என்றுப் மபாமவாமை  

 

உடர:  நாங்கள் ஒப்பற்ற ஓர் இைத்தின் முகங்கடளக் தகாண்ைவர்கள். அந்த முகங்களின் 
சுவடுகளில் எழுந்த ஒரு பதிவு இந்த நவைீக்கூத்து ஏற்றடேக எேதருடே 
ேக்கமள  

 

 பாைல்  
வந்தைம் வந்தைம் வந்தைமே இங்கு  
வந்தவர்க்தகல்லாம் வந்தைமே 

வந்தைம் வந்தைம் வந்தைமே இங்கு  
வந்தவர்க்தகல்லாம் வந்தைமே 

 

தந்தைம் தந்தைம் தந்தைமே  கட்டி 

கடத தபாழிவில் தந்தைமே 
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 தசயல் 

மேடைக்கு ஒரு தபண் அழகாக நைந்து வருதல்  .அவ்மவடள அங்குவரும் அவளது காதலன் 
அவடள வருணித்துப்பாடுதல். 
 

 பாைல்  
காதலன்:  தன்ைந்தைிடேயிமல தன்ைந்தைிடேயிமல      

தைம்பதித்து மபாறப்தபண்மண                                         
தங்க சிடலமபாமல ேிளிருதடி உன்ைழகு 

 

 பாைல்  
காதலி:  நாட்டுக்கு காவலமை எடை கவர்ந்த நாயகமை                     
   நாட்டுக்கு காவலமை எடை கவர்ந்த நாயகமை                 

  மபார்ப்படற மகட்குதய்யா தசவியிமல அந்மதா                   
  தபண்ேைது துடிக்குதய்யா வலியிமல 

காதலன்: கண்மண எடைக் கவர்ந்த காந்தகிமய மபார்முரசு வரீனுக்காை தவற்றிதயாலி 
 

காதலி:  ஆோம் நீங்கள் என்டைப்பற்றி சிந்திப்பதில்டல . 
 

காதலன்: கண்மண என் எண்ணத்தில் சிந்தடையில் இந்த ேண்ணின் ேதிப்பிற்குப் பின் உன் 
நிடைமவாட்ைம் ேட்டும்தான் நிடறந்திருக்கிறது .அச்சம் மவண்ைாம். 

 

காதலி:  அது சரி  எதிரிகளின் தடல உருளும் உங்கள் வாள் வசீ்சில் என் நிடைவுகள் 
எப்படி இடைவரும் 

 
 

 பாைல்                                                                       
காதலன்:  அந்நியர் படைதயடுத்தால் தபாருதிடும் மதகம் அன்மப                                

உந்தன் நிடைவடலயால் ேீண்டு வரும் உன் ஆவி (2)                              
கண்மண என் கடலயழமக களங்காமத ோமை                     
விடுதடல தபற்றதுமே சூடுமவாம் ோடல  

(அந்நியர்……) 

காதலன்: என்ை என் தசல்வமே தசால் ஏன் அச்சம் எதற்கு பயப்பிடுகிறாய் 
 

 பாைல்   
காதலி:  தநஞ்சம் பதறுதன்மப கண்ணரீ் தபருகுதன்மப   
   காரணத்டத நாைறிமயன் அத்தான்                                            

நான் மவதடையில் ோய்கிமறமை அத்தான் 

மபார்ப் படறதான் காரணமோ அறிமயன் அந்த                                
தபால்லாத தசாப்பைமோ அறிமயன் 

 

காதலன்: இந்த வரீைின் தவற்றிக்கைிமய நீதான் மபாரும் மபார் வரீமும் தேிழைின் தசாத்து 
அங்மக வணீாை எண்ணமோ விபரீதோை கற்கடைமயா கூைாது. தவற்றி 
அல்லது வித்து இதுதான் வரீத்தின் யாப்பு கலங்காமத கண்மண...  
 

 தசயல் 

அவ்மவடள ோகாராணி வருதல் 

 

 பாைல்  

ேகாராணி:  வரீாதி வரீன் நீயன்மறா வரீமை          

  தாய் ேண்ணின் ேறவன் நீயன்மறா          

  இந்த ேண்ணின் ேீது 
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  காதல்தகாண்ை வரீன் நீயன்மறா       

 அந்த கன்ைியவள் உன்ைில் காதல்தகாண்ைாள் நலேன்மறா               
வரீாதி வரீன் நீயன்மறா வரீமை         

 தாய் ேண்ணின் ேறவன் நீயன்மறா     
  களத்துக்கு நீமயா புக துணிந்தாய் இந்தக்            

கன்ைியின் ேைடத மதற்ற ேறந்தாய் 

 

காதலன்: வணக்கம் ேகாராணி தாங்கள் வருவரீ்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்டல தயவு 
தசய்து ேன்ைியுங்கள்.  

 

ேகாராணி: எதற்கு ேன்ைிப்பு காதல் தசய்வது குற்றேில்டலமய காதல் இல்டலமயல் 
இவ்வுலகம் இல்டல அந்த அன்பின் வலிடேதான் வாழ்க்டக  

 

காதலன்: இல்டல ேகாராணி …நாங்கள் மபார்ப்படற… 
 

ேகாராணி: உங்;கள் திருவிடளயாைல்கடள கயல்விழி என்ைிைம் கூறிவிட்ைாள் .
காரணேின்றி எதற்குப் தபாய் நான்தான் ேன்ைிப்பு மகாரமவண்டும் இடையூறுக்கு 

 

காதலன்: இல்டல தாங்கள்  (காதலன் காதலி தவட்கப்படுதல்) 

 

ேகாராணி: சரி மபாதும் தவட்கப்பட்ைது நான் தசன்று வருகிமறன் .கயல்விழி கலங்காமத 
உன் அத்தான் உன்மைாடுதான் இருப்பார்  

 

 தசயல்  
ேகாராணி தசல்லுதல். கயல்விழியும் தவட்கத்துைன் பின் தசல்லல். இளவரசன் வருதல். 

 

 பாைல்:  

இளவரசன்:   கிட்டிப் புள்ளு பம்பரமும்  
கிளித்தட்டு விடளயாட்டும்                        
நித்தம் எம்டே ேகிழ்வூட்டும் ஆோம்  
நித்தம் எம்டே ேகிழ்வூட்டும் 

மபார்ப்படறயும் வாள்வசீ்சும்  
தபாங்கிதயழும் வரீத்திைால் 

புத்துணர்டவ ேீட்டித் தருமத எம்டே 

மபார்க்மகாலம் சூைச்தசால்லுமத 
 

மதாழன்: நண்பமை ஆடிப்பாடி விடளயாடும் ேைேில்டலயா உைக்கு 

 

இளவரசன்: இல்டல நண்பா என் தந்டதயின் இளவயதிலிருந்மத இந்த படைதயடுப்பு 
நைக்கிறது ஏன் என்றுதான் புரியவில்டல 

 

மதாழன்: வா உன் தந்டதயிைமே மகட்மபாம்   (தசல்லுதல்) 

 

 பாைல்  

ேன்ைன்: எட்டுத் திடசயிலும் தவற்றித் திருமுகம்  
    முட்டி மோதி ஒலிக்கும்       

வஞ்சப் படகவரின் தநஞ்சம் பிளந்திை 

தேிழர் வரீம் தபருகும்       
 

இளவரசன்: இரத்தம் யுத்தம் நித்தம் இங்மக சித்தம் கலங்குமத தந்டதயுங்கள் காலதேல்லாம் 
மபாரில் மபாகுமத 
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ேன்ைன்: ஆகா ேகமை வாைா தசல்லா நீதான் இன்பமே எங்கள் ேண்டண எடுப்மபார் 
தடலடய தகாய்தல் தவமறாைா 

 

ேன்ைன்: ேகமை என் குலவிளக்மக வா ..வாழ்தல் சாவது தபாருட்மை ஆைால் ோைமும் 
வரீமும் நிடறந்து தாய் ேண்ணிமல ேடிவதுதான் ேைிதர்க்கழகு  

  

மதாழன்: ேன்ைிக்க ோேன்ைா ஏன் இந்த நீண்ை யுத்தம் 

  

ேன்ைன்: ஆகா சிறுவமை வா அருமக! நல்ல மகள்வி   
   

 பாைல் 

  ஓரிைம் ஒற்றுடேயாய் வாழ்ந்திை மவண்டுமே                     
 ஒற்றரும் தகட்ைவரும் எம்ேிைத்தில் உள்ளமர        

 அற்ப சலுடகக்காய் அடலந்திைல் கூடிமய                     
 அன்டை ேண்டண ஏலேதில் விற்பவர்கள் மகாடிமய 

இளவரசன்: தந்டதமய ஏன் எம்ேிைத்திமல இப்படி இைத்டதமய விற்றுப்பிடழக்கும் எத்தர்கள் 

 

ேன்ைன்: ஆடச யாடர விட்ைது  
 

 பாைல் 

  வயித்துக்காக இைத்டத விற்றும் வாழ்கிறார் பலர்                    
  வசதிக்காக இைத்டத உண்டும் வாழ்கிறார்                                           
  மகாைாரிக் காம்புகளாய் குலத்டத தவட்டி சாய்க்கிறார்                         

பாடையிமல மபாகயிமல வடசகடளத்தான் சுேக்கிறார்                           .   
வயித்துக்காக இைத்டத விற்றும் வாழ்கிறார் பலர்                 
வசதிக்காக இைத்டத உண்டும் வாழ்கிறார்      

ேகாராணி: ஆோம் ேகமை நாம் இன்று அல்லல் படும் அவலவாழ்வுக்கு இைத்துமராகிகளும் 
ஒரு காரணம்       

 

ேன்ைன்: ோதங்கி சரி மபார்ப்படறயின் ஒலிதகாட்டும் ஓடச என்டை மபார்களம் வா வா 
என்கிறது நான் புறப்படுகின்மறன். 

 

ேகாராணி: தசன்று தவற்றிமயாடு வாருங்கள் உங்களுக்காக இந்த ோதங்கி காத்திருப்பாள்   . 
 

இளவரசன்: உங்கள் வாள் வசீ்சுக்கு எதிரிகள் பயந்மதாடுவார்கள் தந்டதமய .உங்கள் தவற்றிச் 
தசய்தி மயாடு உங்கள் வரடவ பார்த்து காத்திருப்மபாம் 

 

ேன்ைன்:  தவற்றி முரசு தகாட்டிை மவண்டும் வரீ்தேிழன் ஆண்டிை மவண்டும் தபாய்யர் 
கயவர்  தபாசுங்கிை மவண்டும்  ோண்ைவரீன் உய்த்திை மவண்டும் வஞ்சம் 
தபாறாடே சூது கடளய  புத்தம் புது தேிழிைம் ஆள மவண்டும் . 

 

காதலன்: ோேன்ைா தாங்கள் மபார்மகாலம் தகாண்டுவிட்ைால் ேக்கடள யார் வழி 
நைத்துவது இந்த இறுதி யுத்தத்திற்கு அடிமயடை அனுப்பக் கூைாதா? 

ேன்ைன்: ோவரீா தவற்றித் தழும்புகடள மகார்த்திருக்கும் உன் வரீ வரலாறு இந்த 
ேக்கடள வழிநைத்தட்டும் அன்மறல் நான் களப்பளியாைால்  

 

ேகாராணி: ேன்ைவா இததன்ை..? 
 

ேன்ைன்: ேண்ணுக்காக நம் இைத்திற்காகத்தான் நான் ..ேரணம் ேைிதனுக்குத்தான் 
ோவரீனுக்கு இல்டல தசல்கிமறன் . 
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(ேகாராணி மசாகத்தில் இருக்க ேகன் கயல்விழி மதற்றி அடழத்துச் தசல்லல்)  

 

மதாழன்: ோவரீமர எைக்கும் வாள் பயிற்ச்சி கற்றுத் தருகின்றரீ்களா? 
 

காதலன்: அததற்தகன்ை வா கற்றுத்தருகின்மறன் .ஆடழத்துச்தசல்லல் . 
 

ேகாராணி: மபாய்வாமறன் என்று மபாைாமர மபார்க்களத்தில் சாய்ந்தாமர தவற்றிக்கு ேகைாக 
வரீத்தின் விழுதாக சத்தியத் தேிழுக்காய் சாய்ந்தாமர என்டை தைியாக விட்டு  
மபாைாமர  

 

காதலி:  ேகாராணி கலங்காதீர்கள் பலநூறு எதிரிகடள ோய்த்துவிட்டு வரீோய் வழீ்ந்த 
ோேன்ைரின் பிரிடவ தாளாேல் நீங்கள் தவிப்பது கண்ணடீர வரவடழக்கிறது… 
கலங்காதீர்கள்… 

 

காதலன்: ேகாராணி ..ேன்ைைனுக்குப்பின் எம்ேண்டணயும் எம் ேக்கடளயும் காக்க 
மவண்டிய தபாறுப்பு என்டைச் மசர்ந்தது எைக்கு மபாகவிடை தாருங்கள்  

 

ேகாராணி: ோேன்ைர் ேரணதேன்றால் வரீமை உைன்கட்டை ஏறல் முடறமயா விழிகளில் 
நீடர தகாட்டி கவடலயில் கண்ணரீ் விட்டு வாழ்ந்திைல் முடறயாமோ 

 

காதலன்: ேகாராணி தாங்கள் பல மபார்க்களம் கண்டு தவன்றவர் என்றாலும் இந்த  
ேண்டணக் காக்கும் கைடேடய எைக்குத்தாருங்கள் நான் தசல்கின்மறன். 

 

காதலி:  ஆோம் ேகாராணி எதிரிகளின் தகாட்ைத்டத அைக்கி தவற்றிவாடகமயாடு அவர் 
வருவார் நம்பிக்டகமயாடு அவடர களம் தசல்ல அனுேதியுங்கள் . 

 

ேகாராணி: நான் மபார்க்களம் தசல்கிமறன் ேகமை! (ேகடை அடழத்தல்) மபாய் வாமறன் 
ேகமை மபாய்வாமறன் உன் தந்டதயின் வழித்தைத்தில் மபாய்வாமறன். கண்மண 
என் கண்ேணிமய கலங்காமத அன்டை களோைப்மபாகும்மபாது திைோகு  

 

ேகாராணி: நான் தசல்கின்மறன் வரீமர எைது குதிடரடய ஆயத்தப்படுத்துங்கள் இமதா 
வந்துவிடுகிமறன். 

 

 தசயல்  
காதலன் தசல்ல ேகாராணி கயல்விழியிைம் வருதல் 

காதலி: எத்தடைமயா காதலர்கள் ேண்ணுக்காக தம்டே தியாகம் தசய்கிறார்கள் நான் 
மபாரில் தவல்மவன் இந்த ேண்டணயும் ேக்கடளயும் காத்து நல்லாட்சி 
தசய்யுங்கள் நான் தசல்கின்மறன் (தசல்லல். மபார்க்குரல் ஒலி வடிவில்) 

 

இளவரசன்: என் தாய் தந்டத இருவரும் மபார்க்களித்தில் வஞ்சகர்களின் சதியில் வரீத்துைன் 
சாய்ந்துவிட்ைைர் .இைி என் தந்டத விருப்பப்படி நான்தான் அடுத்தவன்.. 

 

காதலன்: இளவரமச ோைத்தர் வாழ்வது ஒருமுடறதான் எேது ேன்ைரும் ேகாராணியும் 
வரீத்தைம் பதித்த வரலாற்றின் பதிப்பில் என்மைாடு இந்த இைவாத யுத்தமும் 
காட்டிக்தகாடுத்து அற்பர்களாய் ஆளாைவர்களின் சரித்திரமும் அழியட்டும்  

 

காதலி : அத்தான்  
 

காதலன்: என்ை கயல்விழி என்ை இது மபார்க்மகாலம்  
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காதலி:  விடுதடல ேட்டும்தான் அத்தான் எைது மநாக்காக ததரிகிறது. தயவுதசய்து 
ேறுக்காதீர்கள் உங்கமளாடு நானும் களோடி வரீத் தழும்புைன் என் தாய்ேண்ணில் 
வாழமவண்டும் அல்லது களத்திமல ோளமவண்டும். 

 

மதாழன்: ஏன் இந்த யுத்தம். 
 

இளவரசன்: நாங்கள் அடிடேகளாக வாழ்வதா எேது ேண் எேது வாழ்வு அடத யார் 
தீர்ோைிப்பது. 

 

காதலி:  ஆோம் ஏன் நாங்கள் வாழத்தகுதி அற்றவர்களா வரலாறுபடைத்தவர்கள் 

 

காதலன்: சரி புறப்படுங்கள் தவற்றி அல்லது வரீேரணம்.. 
 

 கட்டியங்கூறல்  

வரீத்தின் ேரணம் விடதயாகும்  
விடதகள் நாடள மதாப்பாகும்  
மதாப்புகள் இங்மக உருவாகும்  
மதால்விகள் இல்டல விடிவாகும். 
 

 

 நிடறவுப் பாைல் ( எல்மலாரும் இடணந்து பாடுதல் ) 
   வாழிய வாழிய வாழியமவ  

தசந்தேிழ் சீராளர் வாழியமவ  
களம் பலக் கண்டு ேண்ணது ேீட்க  
ேண்ணடி விடதகள் வாழியமவ  
வாழிய வாழிய வாழியமவ  
தசந்தேிழ் சீராளர் வாழியமவ  
களம் பலக் கண்டு ேண்ணது ேீட்க  
ேண்ணடி விடதகள் வாழியமவ  
 

 

நிடறவு 
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எழுச்சி 
நாைகவடக:  கூத்திடச நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்    

1. தடல  2. கூலி 1,2  3. இடளஞன்  4. இடளஞி  

5. ஒட்டுப்படை 6. முதியவர்   7. தாய்   8. தாய் 2  

9. ோணவர்கள் 10. மதரர்  11. ேந்திரி  12. கவிஞன் 

13. ேகன்  14. தேிழ்த்தாய் 

 

திறந்த மேடையில் கடலஞர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு நிடலயில் அடசயாது நிற்றல்.  
 

மேடையின் நடுமவ ஒரு கூண்டுக்குள் தேிழ்த்தாய் சிடற டவக்கப்பட்டிருக்கிறார். 
அவடரச்சுற்றி இைதவறியாளர்களின் முற்றுடக. தேிழீழத்தாய் ஒருத்தி ேகடை மபாருக்கு 
அனுப்புதல், இன்தைாருத்தி மவகம்தகாண்டு மபாகும் ேகடை இழுத்துப்பிடித்தல். 
தவடித்துச்சிதறும் கப்பல், தவடிக்கும்வரீன் (காட்சிப்படுத்தல்) ததாழிலாளிகள் வறுடேயின் 
மகாரத்தில் ேக்கள், புலம்தபயர் ேண்ணின் ேக்கள் ோணவர்கள் உலகத்தார், தடலயாட்டிகள் 
எைப்பலர். மேடையின் அடேதிக்கூைாக மபரிைவாதசக்திகள் தாளலயத்துைன் வருகிறார்கள். 
அவர்கடளப்பின் ததாைர்ந்து தேிழ்க்கூலிகள் வருதல். ஒருவரில் ஒருவர் மோதி தடுோறுதல். 
 

தாளம்:  தத்தின் தின்ைா கிைதின் தின்ைா தத்தின் தின்ைா ததாந்தகுகு தகஜணு 

  தத்தின் தின்ைா கிைதின் தின்ைா தத்தின் தின்ைா ததாந்தகுகு தகஜணு 

  தத்தின் தின்ைா ததாந்தகுகு தகஜணு கிைதின் தின்ைா ததாந்தகுகு தகஜணு 

ததாந்தகுகு தகஜணு ததாம் ததாந்தகுகு தகஜணு ததாம்  
ததாந்தகுகு தகஜணு ததாம் 

 

தடல:  நாங்க ஒங்கள நல்லாருக்மகாணும் .தேில் ஆக்கள எங்களுக்கு நல்லா விருப்பம். 
(தேிழ்க்கூலிகள் மபச்டச ஆமோதித்து தடலயாட்டி, தடலயாரியின் கால்கடளப் 
பிடித்து விட்டு தேது பணிடவ காட்டுதல்) 

 

இடளஞன்: ஓ… தேிழாக்களில இடவயளுக்கு நல்ல விருப்பம் . 
 

இடளஞி: அதான் நாதளாண்டுக்கு 5, 10 எண்டு மபாட்டுத் தள்ளுகிைம். 
 

கூலி 1: கூைக் கடதச்சா கூடைக்குள்ள மபாட்டு அமுக்கு .ோத்டதயா மகாவிக்கப்மபாரார் 
 

ஒட்டுப்படை: அடவயள நாங்கள் பாத்துக்தகாள்றம் ோத்டதயாவ நீங்கள் பாருங்மகா 
 

தாய்:  இவங்களும் எங்கை வயித்தில வந்து பிறந்தவங்கள்தாமை  

 

முதியவர்: தபத்த தாய வித்து பிடழக்கிறாங்கள். 
 

ஒ படைகள்: ோத்டதயா இந்த சைங்கள் ேத்தடவய தூண்டிவிடுகிைம் உடவய சும்ோ  
விைக்கூைாது. 

 

 தசயல் 

ேக்கடள அச்சுறுத்தும் வடகயில் கூலிக் குழுக்கள் தசயற்பை முடைய உலகம் வருகிறது. 

தாளம்:  தத்தின் தின்ைா நைதின் தின்ைா தக்கிைதரிகிை திகுதகதரிகிை.. 
 

மதரர்:  ஓ…. ேமக ததய்மயா முட்ைாள் ேனுசங்க ஏய் சத்தம்மபாை மவணா.. (இரகசியோக) 
ோத்டதயா உலக ஆக்கள் எங்கள பாக்குராங்க 
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தடல:  நீங்கள் தபாறுங்க மதரர் ..ஏ ..ஏய் நீங்கள் என்ை தசய்ரது .தேில் ஆக்கள் எங்கை 
ஆக்கள்… இவங்கள உைை புடிங்க... 

 

மதரர்:  சரி சரி விடுங்க ோத்டதயா அவங்கை கண்ண கட்டியாச்சு . 
 

கூலி 1: என்ை ோத்டதயா நாங்கள் பயந்துமபாைம் 

 

ேந்திரி:  பயப்பை மவண்ைாம் நீங்க முகமூடி மபாட்டு காட்டி குடுத்த ோதி ஒரு 
கண்கட்டிவித்ததாமை 

 

கூலி 2: ோத்டதயா எங்களுக்கு நீங்கதான்……  (தடலடய தசாறிதல்( 
 

தடல:  ேே ததேல ஆக்களுக்கு எல்லாம் தாரது. இந்தா தேில் ஆளுங்கள நம்பமவணும் 
நீங்க. 

 

கவிஞன்: நம்பிக்டக… எம் டக இருக்கும்வடர டநயப்புடைப்மபாம். எச்சில் இடல காவும் 
பச்சத்துமராகிகள் இவர்கள். 

 

இடளஞி: தேிழிைத்தின் தடலவிதியா இது? உலடக ஏோற்றி எம்ேக்களுக்கு தசய்யும் 
வஞ்சம்  

 

தடல:  தடலவிதி ஆகா  ) சிரிப்பு (உங்கை தடலவிதியப் பாருங்க நல்லா. 
 

மதரர்:  உங்ளுக்கு சுதந்திரங் இல்மல அது எங்ககிட்மை இருக்குது  . 
 

 தசயல்  
கூலிகளும் இைவாதிகளும் தேிழ்த்தாடய தகாண்டுவருதல் 

தேிழ்த்தாய்: அன்பு வழி அகிம்டச என்று வாழும் ேக்கமள அறம் ஒருமபாதும் வழீாது 

 

இடளஞன்: அம்ோ தேிழ்த்தாமய இததன்ைக் தகாடுடே உன்டை நான் ேீட்கிமறன். 
 

தாய் 2:  தம்பி நீ மபாைால் ஆரப்பு எங்கள பாக்கிறது .மபாராை கைமபர் இருக்கிைம் நீ.. 
 

இடளஞன்: அம்ோ என்டை மபாகவிடுங்மகா  
 

தேிழ்த்தாய்: என்டை ேீட்பதற்காக எத்தடை தியாகங்கள் மபாராட்ைங்கள் இைவாதிகள் 
என்டை விைோட்ைார்கள்  

 

தாய்:  இல்டலத்;தாமய இல்டல உன்டை காப்பாத்த என்ர ேகடை அனுப்பிறன்  
 

ேகன்:  அம்ோ என்டை விடுங்மகா என்ர ேண்ண நான் காப்பாத்த மவணும் விடுங்மகா 
 

தடல:  என்ை அதுகள் என்ைா தசால்ரது நீங்களுக்கு நான் நல்லது தசய்யிரதுதாமை.. 
 

ேந்திரி:  ோத்டதயா நிடலடே ோறுது தகாடுவாள எடுத்துக்குடுங்மகா. 
 

கூலி 1: ோத்டதயா நீங்கள் மயாசியாடதங்மகா ..இந்த சைங்கள நாங்கள் பாத்துக் 
தகாள்றம். 

 

 தசயல்  
சூழ இருக்கும் ேக்கடள அடித்து ஆக்கிடை தசய்யப்புகுதல்.    
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தாளம்:  தா கிை தரிகிை திகுதக தரிகிை தி கிை தரிகிை திகுதக தரிகிை  

 

ோணவர்கள்: நிறுத்துங்கள்! (அடைவரும் திடகத்து நிற்றல் ோணவர்கள் ஆக்மராசோக ஆடி 
வருதல்) 

 

 பாைல்   

உயிரிடைக் தகாடுத்து உரிடேடய தவல்மவாம் 

உைலிைில் விடுதடல உரேடத புடதப்மபாம் 

வஞ்சகம் தசய்மவார் வடகநிடல உடைப்மபாம்  – அடி 

வருடிகள் ஆைவர் கடளகடள எடுப்மபாம் 

(பாைலின்மபாது கூலிகளும் ஒட்டுப்படைகளும் ஓடி ஒழிந்து பயந்து நிடல காட்டுதல். 

புலம்தபயர் ேண்ணின் காட்சி இவ்மவடள ஏடைய கடலஞர்கள் அடசயாது நிற்றல்). 
 

 பாைல்   

  நிலம் விட்மைகி புலம்தபயர்; வாழ்வு கண்மைாம்   
   வளம் மதடிநிதம் ததால்டலயில்  உழலுகின்மறாம் 

  பணம் வந்த மபாதும் ேண் பாசேது குடறயாது இம்  
   ேண்ணில் நாங்கள் புடதந்தாலும் எம் உணர்வுகள்  
   இைியும் சாகாது . 

(பாைலின்மபாது எரிேடல, களத்தில், பத்திரிடககள் தகாடுத்தல் ோவரீர் பைத்திற்கு வணக்கம், 

தகாடி வணக்கம், ோணவி ோவரீர் உடர நிகழ்த்துதல் மபான்ற காட்சிகள் நிகழல்) 

 

ஒட்டுப்படை : ோத்டதயா இவங்களுக்கு தவளிநாட்டில இருக்கிற தேிழ்ச்சைங்கள் காசு துவக்கு 
மோட்ைச் டசக்கிள் எல்லாம் வாங்கிக் குடுக்கிைோம் . 

 

கூலிகள்: ஆைா ோத்டதயா நீங்கள் எங்களுக்கு என்ைவும் தரயில்ல தாரன் தாரன் எண்டு 
தசால்லி  

 

ேந்திரி:  ோத்டதயா தகாழும்பு குண்டு தவடிப்பு எண்டு ஒண்டு மதடவயில்டலயா 
 

கூலிகள: ஐமயா ோத்டதயா நாங்கள் ஒண்டும் மகக்கோட்ைம் உங்கை காலடி நிழல்தான் 
  மவணும் 

 

தடல:  ததேல ஆக்களுக்கு ததேலதான் சரியாை ஆள் 

 

ோணவர்கள்: தவட்டிப்மபச்சும் வணீ் வார்த்டதயும் இங்மக மவண்ைாம் ஏய் எச்சில்  ..  
 

கவிஞன்: பிச்டசதயடுத்து பிணோய் வாழும் பிணக்கூட்ைமே விடுதடல ஒன்மற இலக்கு 
  தவற்றிக் தகாட்டும் முரசு  
 

கூலி 2:  ோத்டதயா ோத்டதயா காப்பாத்துங்மகா  
 

ேந்திரி:  எங்கள ஆர் காப்பாத்துறது? 

 

மதரர்:  என்ைா பயோ? இஞ்ச பாருங்க சாோன் எப்பவும் ேடிக்கத்தான் இருக்கும் 

 

தடல:  ஏய் கூலிகமள யார் இவங்க உைை துரத்துங்மகா. 
 

கூலிகள்: ோத்டதயா இவங்கள் படிக்கிற பசங்கள் துள்ளுவாங்கள் தரண்டு மபாட்ைால் 
அைங்கிடுவாங்கள் . 

 

ோணவன்: நாங்கள் அைங்கிறதா எங்கள அடேதியா வாழவிடுங்மகா 
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தேிழ்த்தாய்: பாருங்கள் பண்பாய் மகட்கிறார்கள் எங்டள விட்டு விட்டு மபாங்கள் 

 

முதியவர்: உங்கை அைக்குமுடறயால நாங்கள் கஸ்ைப்படுரம்  
 

தாய்:  எங்கை பிள்டளயள் படிக்க மவணும் வாழமவணும் தயவுதசய்து மபாங்மகா 
 

கவிஞன்: நாங்கள் ேண்டியிைவில்டல அகிம்டசயா அடேதியா மகட்கிமறாம் எங்கடள 
வாழவிடுங்மகா  

 

இடளஞன்: மவண்ைாம் மகட்ைது மபாதும் இைவாதிகளுக்கு ேைசாட்சிமய இல்டலமய 

 

இடளஞி: உரிடேடய ேறுத்தால் உடதத்து பறிப்மபாம் 

 

தடல:  உங்களுக்கு என்ை உரிடே இருக்கு உங்கள விட்ைாத்தாமை உரிடே மகப்பீங்க .. 
 

கூலிகள்: ோத்டதயா உவங்கள பூண்மைாை அழிக்கமவணும்  
 

முதியவர்: அைக்மகாைாரி காம்புகமள அவன் மபாடுற பிச்டசக்காக மகவலோய் 
நைக்கிறஙீ்கமள 

 

தேிழ்த்தாய்: ம்… இவர்களும் தேிழர்கள்தான் ஏன் உணர்வுகடள இழந்து வாழ்கிறார்கள். 
 

தாய்:  உணர்வுகடள விற்றுவாழ்கிறார்கள் அவர்கடளயும் திருத்தமவண்டும் 

 

கூலிகள்: ோத்டதயா எங்களுக்கும் இைம் ோைம் மராசம் இருக்கிறது. 
 

ேந்திரி:  மச வாய மூடுங்க  ஒங்களுக்கு ஒரு ேண்ணாங்கட்டியும் இல்ல 

 

ோணவர்கள்: தபாறுத்தது மபாதும் விடுதடல ஒன்றாய் வறீுதகாள்மவாம் . 
 

மதரர்:  வாங்கைா தபாடிப்பசங்க ோத்டதயா தேில் அழிக்மகாணும்  
 

தாளம்:  தா தி ததாம் நம் 

 

(தாளத்திற்மகற்ப இைவாதிகளும் தேிழர்களும் அடசந்தாைல் தேிழ்த்தாய் அதற்மகற்ப சுழலல் 
ஈற்றில். தேிழ்த்தாய் ேீட்பு இைவாதிகள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் எல்மலாரும் ேகிழ்ச்சி தவற்றி 
முரசு) 
 

 பாைல்:    

  விடிவு ஒன்மற இலக்கு அடத தவன்று எடுப்பதாய் முழக்கு 

  தகாடிய படக தவன்று படற தகாட்டு முரமச முரசு 
 தேிழர் தாகம் தணியாது தரணியில் ஈழம் உருவாகும். 

நிடறவு 
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தீப்தபாறி 
நாைகவடக:  இடச நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்    

1. கட்டியக்காரர் 2. இடளஞர் 1,2 3. தபண்  4. ேகள்  

5. ேடைவி        6. கணவன்   7. முதலாளி   8. ஆேி 1,2    

9. தாய்   10. உடரஞர் 
  

 தசயல்  
தவறுடேயாை மேடைக்கு ஒரு அழகாை தபண் கவடலகடள ேறந்து சுதந்திரோக தைக்குள் 
பாடியபடி சந்மதாசத்துைன் நைந்து வருதல்  

 

 பாைல்     

இைிக்கும் மநர தபாழுதில்  - ேங்டக  
இன்ைல்கள் ேறந்து நைந்தாள் 

ேயக்கும் ேலரின் ேணம்மபால்       

 ேைம் தகாண்ைாை ேகிழ்தாடி வந்தாள். 
ம்..... ம்........ ம்...... 
 

 தசயல்  
அவ்மவடள இரண்டு இடளஞர்கள் உற்சாகோக மபசி சிரித்தபடி மேடைக்கு வருதல் 
வந்தவர்கள் இளம் தபண்டணப் பார்த்து அதிசயத்து  அவளது அழகில் ேயங்கி திடகத்து மபசிக் 
தகாள்ளுதல் 

இடளஞர் 1:  மைய் யாரைா இது ஓ ...என்ை அழகைா .... 
 

 தசயல்  
இடளஞர்கள் அவடளக் கைந்து மபாய் விசிலடித்து திரும்பிப் பார்த்தல் அவ்மவடள தபண் 
அடசயாது நிற்றல். 

 

 பாைல்  

  மவடலயில்லா தவறும் பயல்கள்  
  வதீியிமல சுத்தி வந்து 

ஊர்மேயும் உத்தியத்தான் பாருங்மகா ததருவில் 

சீர் தகட்ை மசட்டையத்தான் மகளுங்மகா 
தாய் தந்டத உடழச்சு மபாட்டு  
நாளும் தபாழுது சடேச்சு மபாட்டு  
கற்படையில் வளர்த்த தபடிகள் மகவலம் 

காவாலியாகி ஊர சுத்துது. 

இடள 2: ஓேைா நான் இதுவடரக்கும் காணாத ஆளா இருக்கிறா 
 

இடள 1:  மைய் ேைச பறிக்கிறாளைா.... 
 

இடள 2: வா தேதுவா கடதப்பம் (ததாண்டைடய தசருேிக்தகாண்டு) கமலா ஐ ஏம்.. 
 

இடள 1: மைய் உன்ர மபர்தான் முக்கியோ… காய் நான்… அதுசரி உங்கை மபர் என்ை? 

 

இடள 2: என்ை உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கா..? 
 

தபண்:  தயவு தசய்து என்ை விடுங்மகா நான் மபாக மவணும்  
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இடள 2: இதப்பாரைா உவாவ ஆர் பிடிச்சிருக்கிறது விைட்ைாோம் 

 

இடள 1: அப்ப புடிச்சுப்மபாட்டு விடுவம் எது வசதி?  
 

 தசயல்  
இடளஞர்கள் அவடளக் கிண்ைலடித்து மகலி தசய்ய அவள் ேிகவும் சிரேப் பட்டு 
அவர்களிைேிருந்து விடுபட்டு ஓடுகிறாள் அவர்களும் அவடளத்துரத்திக் தகாண்டு ஓடுதல் .
ேறுபக்கேிருந்து ஒரு கணவன் தன் ேடைவிடய தடலேயிரில் பிடித்து இழுத்துக் தகாண்டு 
வந்து மேடையில் தள்ளி அவடளத் துன்புறுத்தி அடித்து தகாடுடேயாக நைந்து தகாள்கிறான் 
அவைது ேகள் பயந்து அழுகிறாள்  

கணவன்: ஏய் என்ைடி என்ை திேிரடி உைக்கு  நான் ஆர்   நான் ஆர்   .. ஏய் எழும்படி 
ஆரட்ை அழுது சாதிக்கிறாய் 

 

ேகள்:  அப்பா அம்ோவ அடிக்காடதங்மகா .. 
 

கணவன்: மயய் மூைடி வாய ஆருக்கு கத தசால்றாய் எைக்மகா மபாடி மபாடி உள்ள  
 

ேடைவி: ஐமயா ...பிள்டளய அடிக்காடதங்மகா   
 

கணவன்: ஏய் நான் அவள அடிப்பன் உடதப்பன் நீ வாய மூடு. 
 

ேகள்:  அப்பா !!அம்ோ பாவம் அடிக்காடதங்மகா உங்கள தகஞ்சிறன்.. 
 

கணவன்: என்ைடி தகஞ்சிறிமயா ம் ..அப்ப நான் என்ை தகாடுேக் காறமைா… தபாறு வாறன் 
உங்கள் தரண்டு மபடரயும் விட்ைாத் தாண்டி பிரச்சடை தபாறு வாறன்   

 

உடர:  (ஒலிவடிவில் - கடலஞர்கள் அடசயாது நிற்றல்) உலகில் தபண்ணடிடேயின் 
நிடலப்பாடு ஒவ்தவாரு மதசத்திலும் ஒவ்தவாரு வடகயில் தபண்கள் 

அடிடேகளாக நைத்தப்படும் தகாடுடேடய நாங்கள் அறிகிமறாம். இமதா 
எம்ேிைத்துள் எங்மகா ஓர் மூடலயில் மகட்கும் அழுகுரல் 

 

 தசயல் 

கணவன் மகாபாமவசத்துைன் தவளிமயறுகிறான் உைமை ேகள் தாயிைம் ஓடி வருகிறாள். 

ேகள்:  அம்ோ ஏைம்ோ அப்பா உங்கள அடிக்கிறார் 
 

ேடைவி: ததரிமயல்மலமய ..ஏன் அடிக்கிறார் நான் என்ை தசய்ய மவணும் எண்மை 

ததரிமயல்  ..ல கைவுமள ..தபண்ணாப் பிறந்தமத தப்பம்ோ 
 

ேகள்:  அப்ப நாங்கள் தபாம்பிடளகளா பிறக்கக் கூைாதா?  
 

ேடைவி: இல்லம்ோ எல்லாரும் அப்பிடியில்ல.. 
 

கணவன்: மயய் என்ைடி தாயும் மோளும் குசுகுசுக்கிறியள் வாடி இஞ்சால ..உவளுக்கு .. 
 

ேடைவி: இஞ்சாருங்மகா சான் மவடலக்கு மபாக மவணும் மபாகாட்ைா முதலாளி மபசுவார் 
  
கணவன்: ஆரடி உன்ர முதலாளி அவமைாை ஏன்ரி கடதக்கிறாய் மயய் நான் நான்  நீ… மபா 

மபா… மயய் நீ என்ைட்ை நல்லா அடிவாங்கப் மபாறாய் இப்ப மபா… எடிமயய் 
என்ைடி தசய்யிறாய் மபா மபாய் மதத்தண்ணி டவ... 

 

ேகள்:  அப்பா ...ஏ..ஏ .எைக்கு.... 
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கணவன்: என்ைடி ...எ ..ஏவா மபாடி மபா தசான்ைத தசய்... 
 

 தசயல்:                                                                               

கணவன் ேடைவி ேகள் எல்மலாரும் தவளிமயற மேடைக்கு ஒரு முதலாளி  
வருகிறார் .. 
 

முதலாளி: ம் மவடலக்கு ஒரு ஆள் மதவ ...ஓ ..நல்ல சம்பளம் குடுப்பன் ஆைா தபாம்பிளயா 
தகாஞ்சம்.. 

 

ேடைவி: முதலாளி… நான் வர மநரோயிட்டுது . 
 

முதலாளி: ஓ ..மநரோயிட்டுது ..அது ததரியும் ..ததரியாேலா இதில நிக்கிறன்? நான் பாவம் 
  எண்டுதான் உேக்கு அந்த மவடலய தந்தன் ஆைா நீர்  
 

ேடைவி: முதலாளி இைி ஒழுங்கா வருவன் இந்த தைவ ஒருக்கா.. 
 

முதலாளி: என்ை ஒருக்கா ..இது தநடுகத்தாமை தசால்றரீ் ..அது சரி என்ை முகதேல்லாம் 
வஙீ்கி மபாயிருக்கு அந்த அழகு ததரியாே அசிங்கோக் கிைக்கு மபாம் மபாய் 
முகத்த கழுவி தபௌைரப் மபாட்டு வடிவா வாரும்.. 

 

ேடைவி: முதலாளி இப்பிடி கடதயாதிங்மகா எைக்கு கஸ்ைோ இருக்கு 

 

முதலாளி: பரவாயில்ல உம்ேை கஸ்ைத்ததாமை நான் மபாக்க வழி தசால்லுரன் 
 

 தசயல்:  

ேடைவி திடகத்து நிற்க முதலாளி அடசயாது நிற்றல். 
 

 பாைல்   

  காலதோன்று கூடுமோ ...எந்தன் 

  கவடலயுந்தான் ஈமைறுமோ 
  பாவியரின் பார்டவயிமல - எங்கள் 

  பாடததயல்லாம் பாலாகியமத... 

காே தவறியிைிமல தடுோறும் மகவலங்கள்  - அதில் 

மசேம்தான் ஆகிடுமோ என் வாழ்வு  - இல்டல  
தசத்து புடதவதுமவா என் வாழ்வு 
 

தபண்தணன்றால் தபருந் ததால்டல  
ஊண்பருக துடிக்குதுகள்  
வணீாை வாழ்வாமோ எம் வாழ்வு - அை  
மவரற்ற ேரோமைாம் ஐயமகா... 

 

ேடைவி: முதலாளி யாரும் தபண்ண தபண்ணா பாக்கிறதில்ல நீங்களும் அப்பிடித்தான் 
நீங்கள் மவற யாடரயும் மவடலக்கு எடுங்மகா.. 

 

முதலாளி: இஞ்ச இஞ்ச...வாரும் நான் தசால்றத மகளும்… சரி மபாட்ைா ம்… அவசரப் 
பட்டிட்ைன்   

 

 தசயல் 

இருவரும் தவளிமயற தபண்டண துரத்தி வந்தவர்கள் மேடைக்கு வரல் 

இடள 1:  என்ைைா ஆள் ோறிட்டுது. 
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இடள 2: எங்க மபாகப் மபாறா ஆைா நான் ஆள் ஆர் எங்க இருக்கிறா என்றத அறியாே 
விைன். 

 

இடள 1: ஓ… அவவின்ர அப்பா அண்ணணன்ோர் ஆரும் இருந்து காமணாணும் அப்ப உன்ர 
  ததரியும் 

 

இடள 2: மைய் என்ைைா சத்தம் ..ஆமரா வருகிைம் மபால.. 
 

இடள 1: ஓேைா தசத்டத சரசரக்குது ஆேிமயா  ..வா தேதுவா மபாயிடுவம் 

 

தாய்:  தம்பியவ  என்ற மோள கண்டியமள  .. 
 

இடள 1: உங்கை ேகமளா எங்களுக்கு ததரியாமத ஆள் எப்பிடி இருப்பா? 
 

இடள 2: சின்ை பிள்டளமயா இளம் ஆமளா  
 

இடள 1: மைய் அந்த ... 
 

தாய்:  என்ை தம்பி கண்ைைஙீ்கமள என்ர பிள்டளய கண்ைைியமள தசால்லுங்மகா  
ஐதயா ..காடலயில மபாைவள இன்னும் காமணாமே… (தாய் தவளிமயறல்) 

 

இடள 1: மைய் நாங்கள் கண்ைதேல்மல அவளா இருக்குமோ? 
 

இடள 2: அவளாயிருந்தால் பரவாயில்ல உந்த கிழவிய சோளிச்சிப் மபாைலாம் வா அவள 
மதடுவம்  

 

ஆேி 1:  அமைா என்ை தசய்யிரது வா   
 

ஆேி 2:  ததேல தபாடி (இடளஞர்கடள சுற்றிப் பார்த்தல்) 
 

இடள 1: ஓ ..மசர் நா நாங்கள் சும்ோ .. 
 

இடள 2: வடீ்ை மபாறம் மசர் .. 
 

ஆேி 1:  வடீ்டுக்கு மபாறது சரி நாேலும் வாரங் 

 

ஆேி 2:  ஒயா எல் ரீ ரீ த தரயிைிங் எடுத்ததா? வா பாப்பம் 

 

இடள 2: இல்ல மசர் ..நான் 

 

ஆேி 1:  சரி சரி நா தசால்றத தசய் (இடளஞர்கடள மகலிக்குள்ளாக்கல்) 

 

ஆேி 2:  ோத்தயா அத்தி யமு... (ஆேி இடளஞர்கடள துரத்திவிட்டு தாமும் மபாதல்) 
 

தாய்:  எங்கயம்ோ மபாயிருந்தைி ..உன்ை காணயில்ல எண்டு பதறிப்மபாைன்   
 

தபண்:  அம்ோ நான் வரும் மபாது தரண்டு  …  

 

 தசயல் 

திடிதரை ஆேி வர தாயும் ேகளும் தடுோறுகிறார்கள்  

ஆேி 1:  ஓ… பியுட்டிபுல்… மய… நே தோக்கத்த  

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



தீப்தபாறி இடச நாைகம் ப. தியான் 

68 
 

ஆேி 2:  மய குட்டி… எங்க மபாறது…  
 

தாய்:  ஐயா… நாங்கள் வடீ்ை மபாறம் இவா என்ர ேகள்  .  
 

ஆேி 1:  ஓ… ேகள் ம்  மயய் எல்ரீ ரீக்கு முதல் உதவிைதாமை .. 
 

தாய்:  இல்லய்யா ..நான் யாருக்கும் எதுவும் தசய்மயல்ல  
 

ஆேி 2:  நீ தபாய் தசால்ரது நாங்கள் உன்ர ேகள விசாரிக்க மவணும் 

 

தாய்:  ஐயா அவளுக்கு ஒண்டும் ததரியாது அவள் சின்ைப்பிள்ள  
 

 பாைல்   

  அை ராலாேி ஓடி வாைா அந்த 
  அழகாை தபட்டைடய பிடிப்பேைா 
  ஆடள ேயக்கி நிற்கும் இந்த  
  டபங்கிளிடய பத்திரோய் கைத்தி தசல்மவாம்  – நாங்கள் 

  கைத்தி தசல்மவாம் மகம்புக்கு இழுத்துச் தசல்மவாம். 

(தபண்டண பலவந்தோக இழுக்க தாய் அவர்களிைம் தகஞ்ச ஆேி தாடய அடிக்கிறார்கள் தபண் 
கதறி அழுகிறாள்) 
 

 பாைல்  

  ஐமயாமகா பாவிகளா .. 
  எந்தன் டபங்கிளிடய விட்டுப் மபாைா..  

  எது மவண்டும் எடுத்துச் தசல்லும்  
  எந்தன் குலேகடள விட்டுச்தசல்லும் 

  ஐயமகா யாருேில்டலமயா இந்த தகாடுடேதடை 

  மகட்பார் இல்டலமயா...  

தாய்:  ஐயா உங்களுக்கு மகாடி புண்ணியம் கிடைக்கும் என்ர பிள்டளய விட்டுடுங்மகா 
யாராவது வாங்கமளன் என்ர பிள்டளய காப்பாத்துங்கமளன்... 

 

 தசயல்  
ஆேி ேகடள இழுத்துக் தகாண்டு மபாக  ேடைவி ேகள் ஓடி வர ேடைவிடயயும் அவர்கள் 
அடித்துப் மபாடுகிறார்கள் இறுதியில் விழுந்து கிைந்த ேகள் எழுந்து அழுகிறாள்  

 

கணவன்: மயய் இஞ்ச என்ைடி தசய்யிராய் அப்பன் என்ை தசான்ைன் மபாடி மபாய நான்  
தசான்ைத தசய் (ேகடள தவருட்ைல்) 

 

ேகள்:  உங்களுக்கு கண்ணில்டலயா அம்ோ காயப்பட்டு கிைக்கிறா இரக்கேில்டலயா  
 

கணவன்: என்ைடி தசான்ைாய்.. 
 

ேகள்:  அப்பா நீங்கள் தசய்யிறது சரியாை பிடழ இைி உது நைவாது முதல் உங்களட்ை 
இருந்து நாங்கள் விடுபட்ைாத்தான் எங்கை அடிேத்தைம் ஒழியும் . 

 

கணவன்: என்ைட்ைமய கதவிடுறிமயா ..விட்ைதணண்ைா .. 
 

ேகள்:  விடுங்மகா பாப்பம் அப்பா அம்ோவ ோதிரி என்டை அைக்கி டவக்க முடியாது.  
 தசயல்  

தந்டத திடகத்து நிற்க ேகள் உற்சாகத்துைன் நைக்கிறாள்)  
                                          நிடறவு 
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சுதந்திரப்தபாங்கல் 

நாைகவடக:  குமுக நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்    

1. விேலா 2. கேலா  3. குகன் 4. தவம்  5. கீதா  

  
 

அரங்க அடேப்பு: 
வன்ைியில் எேது ேக்கள் ஏதிலிகளாஇைம்தபயர்ந்து  வதீிமயாரோக குடிலடேத்து 
வாழ்வது மபான்ற அடேப்பு. 

 

 தசயல் 

கேலநாதன் ஓரிைத்தில் அடேதியாக மயாசடையில் ஆழ்ந்திருக்கும்மபாது அவரது பிள்டளகள் 

குகனும் கீதாவும் சற்று தூரத்தில் விடளயாடிக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். அவ்மவடள விேலா 
கணவடை மநாக்கி வருதல் 

 

விேலா: என்ைப்பா இப்பிடி மபயடறஞ்சோதி குந்தியிருக்கிறியள்? பிள்டளயள் பசி 
பசிதயன்று கத்த  , மபாய் விடளயாடுங்மகா என்று அதுகள துரத்திப்மபாட்டு 
நிக்கிறன். இப்ப என்ைப்பா தசய்யிறது... 

 

கேலர்: அதுதான் மயாசிக்கிறன். எங்க மபாறது ஆரட்ை மபாறது .எல்லார்ற்ற பாடும் 

இமதோதிரிதான்.  

 

விேலா: சரியப்பா அதுக்கு இப்படிமய இருந்தா சரிவருமே .எழும்புங்மகா மதத்தண்ணி 
மபாடுறன். 

 

கேலர்: சீைி கிைக்மக  ...அல்லது தவறும் மதயிடலச்சாயம்தாமைா...  

 

விேலா: ஒரு தசாட்டு கிைக்குது நக்கிக் குடியுங்மகா...  

 

கீதா:  அம்ோ பசிக்குது . 
 

விேலா: தபாறம்ோ அப்பா கடைக்கு மபாட்டு வந்தவுைை சடேச்சுத் தாறன் இப்ப 
மதத்தண்ணி தாறன் குடிச்சுப்மபாட்டு அண்ணாமவாை மபாய்விடளயாைடி 
தசல்லம். 

 

குகன்:   அம்ோ இன்டறக்கு டதப்தபாங்கலாதேண்டு மகாபு தசான்ைவன். நாங்கள் 

தபாங்மகல்டலமய.? 
 

விேலா: தபாங்குமவாேப்பு தபாறு அப்பா சாோன்கள் வாங்கியரட்டும். 

 

 தசயல் 

கேலா வருதல் 

 

கேலா:   ம்..... மபாைமுடறப் தபாங்கல் ஆற்டறமயா வடீ்டில எப்படிமயா மபாச்சுது .
இந்தமுடற தபாங்கல் நடு  மராட்டில வந்து நிக்குது ம்........(தபருமூச்சு) 

 

விேலா: ஓேப்பா தசாந்த வடீு வாசல இழந்து உறவுகள இழந்து ஏைிப்படி .......பாருங்மகா 
பிள்டளயள் பசியில கிைந்து துடிக்குதகள்.  
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கேலா:   ஒ ஆைா இது நிடலக்கிற காரியேில்ல தகதியில இதுக்கு முடிவிருக்குது. 
 

குகன்:   அப்பா மநற்று மபாட்ை குண்டு எங்கை பள்ளிக்கூைத்தில விழுந்து பள்ளிக்கூைம் 

இடிஞ்சிட்டுதாம். மகாபுவின்ர அப்பா இப்பத்தான் பாத்திட்டு வந்தவராம். 

 

கீதா:  ஐயய்மயா அப்ப நாங்கள் இைி பள்ளிக்கூைம் மபாமகலாது  
 

 தசயல் 

நண்பர் தவம் வருதல் 

தவம்:   கேலண்ண கேலண்ண  
 

கேலா:   ஓம் தவேண்ண வாருங்மகா   
 

விேலா: என்ைண்ண கைநாளா இந்தப்பக்கம் காணக்கிடைக்மகல எங்மகயும் 

மபாயிருந்தைஙீ்கமள. 
 

தவம்:   ஓந்தங்கச்சி தகாழும்புக்கு மபாட்டு வந்தைான். 

 

கேலா:  தகாழும்புக்மகா என்ை விமசசம் நீங்களும் தவளில எங்கயும் மபாகப்மபாறியமளா? 
 

தவம்:   நாமைா இந்த ேண்ண விட்டிட்மைா நிடைச்சும் பாக்கோட்ைன் கண்டியமளா .
ஆைா என்ை தசய்யிறது வாழமவணுமே அதான் ேகைட்ை தகாஞ்ச காசு 
வாங்கியாந்தன்.  

 

விேலா: நீங்கள் வாங்கியாந்து தைியமவ சாப்பிடுறியள் அடவக்கு இடவக்கு எண்டு 
பிச்சுபிச்சு குடுத்துப்மபாட்டு  

 

தவம்:    ஓந்தங்கச்சி இந்த மநரம் நாங்கள் இருக்கிறத இல்லாதடவக்கு குடுத்து 
சாப்பிைமவணும். ஆைா தகாழும்தபன்ை எங்க மபாைாலும் தேிழனுக்கு 
கஸ்ைம்தான்  

 

கேலா:    ஒ நாங்கள் ஆடுோடுகளவிை மகவலோப்மபாைம் காரணேில்லாே 
பிடிக்கிறான்கள் அடிக்கிறான்கள்  எங்களப்பத்தி மகக்க ஆருேில்ல எங்கள 
நாங்கள்தான் பாக்கமவணும். 

 

 தசயல் 

பசியால் அழுதல் 

 

கீதா:  அம்ோ பசிக்குது . 
 

குகன்:   அப்பா எைக்கு தடலசுத்துறோதிரி இருக்கு  
 

விேலா: இஞ்சாருங்மகா என்ைப்பா பிள்டளக்கு தடலச்சுத்துதாம். நாமைாடிப்மபாய் 

ஆரட்டையும் ஏதாவது வாங்கியரட்மை . 
 

கேலா: நீங்கள் எங்க மபாகப்மபாறியள் நான் ஏதாவது மதடிக்தகாண்டு வாறன். இப்ப 
சட்தைண்டு வாறன்.  

 

தவம்:    கேலண்ண காசு இருந்தாலும் சாோன் ஒண்டும் வாங்மகலாது .ேரவள்ளிக் 
கிழங்கும் வத்தாடளயுங்கூை இப்ப அருகிவருது .இஞ்ச இதில தகாஞ்ச அரிசி 
தகாண்டு வந்தைான் இதப்மபாட்டு கஞ்சியா காச்சுங்மகா  
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விேலா: அண்ண உங்கள நாங்கள் ேறக்கோட்ைம்  

 

கேலா:    தவேண்ண முன்பின் ஆதரண்டு ததரியாது அகதியா எங்தகங்கிருந்ததல்லாம் 

வந்தம் எப்பிடிதயப்பிடிதயல்லாம் வாழ்ந்தம் இப்ப பாத்தியமள………                
அண்ண உங்களுக்கு தராம்ப நன்றி 

 

தவம்:    உண்டேதான் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள ஒற்றுடேயா இருந்தால்தான் இந்த 
பிஞ்சுகளின்ர வாழ்க்டகக்கு ஒரு வழிகாணமுடியும்.  

 

குகன்:    தங்கச்சி அம்ோ தபாங்கல் தசய்யிறா ஓடியாங்மகா 
 

கீதா: அச்சா அம்ோ எைக்கு நிடறய மவணும் நான் சாப்பிட்டு வளந்தாத்தாைாம் 

புலிோோக்கமளாை வரமுடியும்.  

 

தவம்:     ஓமகா ஆர் தசான்ைது . 
 

குகன்:    குணா ோோதான் தசான்ைவர். எங்களுக்கு புதுப்பள்ளிக்கூைமும் 

கட்டித்தருவிைோம்  

 

கேலா:  உண்டேதான். எங்கை நாட்ை சீர்படுத்தி ஒரு சுதந்தி  ர நாைாக ோத்தமவணும்.  

 

விேலா: அதுக்குமுதல் நாங்கள் நிம்ேதியாய் இருந்து கஞ்சிகுடிக்க சுதந்திரோக இருக்க 
விடுதடல மவணும்.  

 

கேலா:   அது சும்ோமவ கிடைக்கும் ஆயிரோயிரோய் பறிகுடுத்த எங்கை பிள்டளகமளாை 
நாங்கள் ஒன்றா நிக்கமவணும். நிண்டு மபாராை மவணும். நாங்கள் தசத்தாலும் 

எங்கை பிள்டளயல அதுக்மகத்தபடி வளத்துப்மபாட்டு சாகமவணும்.  

 

தவம்:    கேலண்ண எங்களுக்கு முதல் பிள்டளயள் நல்ல ததளிவாயிருக்கிைம். 

நாங்களும் கூை இருந்தால் கண்ணுக்கு முன்ைால சுதந்திரம் வந்திடும் 

கண்டியமளா. 
 

விேலா: சரி வாங்மகா  தபாங்கியாச்சுது . 
 

தவம்:     இது தபாங்கல் இல்ல இந்த சூரியன் இைியும் வரும் எங்கை நாட்டில நாங்கள் 

சுதந்திரோ கூடி தகாண்ைாைப்மபாற அந்தப் தபாங்கல்தான் தபாங்கல். 

 

விேலா: ஓ..... அடுத்தப் தபாங்கல் எங்கை சுதந்திர தபாங்கல்தான். 

       

நிடறவு 
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பந்து 

நாைகவடக: குமுக இடச நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்     
 

திறந்தமேடை  
 

மூன்று குழுக்கள்  குழுக்கடள உடையால், அலங்காரத்தால் மவறுபடுத்திக்காட்ைல் 
 

கடலஞர்கள்   
  

1. கீர்த்தைா  2. இலக்சி   3. ேீனுகா   4. இரதிவன்    

5. சர்ேிலி      6. தசௌந்தரி    7. சீலா   8. இலோைி    
9. சிந்துஜன்   10. சுருதி  11. திமணஸ் 

     

திறந்த மேடையில் பாைல் ஒலிக்  க சில சிறுவர்கள் ஒரு பந்டத  க் தகாண்டு வந்து விடளயாைல் .
அவ்மவடள மவதறாரு சிறுேி (இலக்சி) கவடலயுைன் வந்து ஒர் இைத்தில் ஏக்க மூச்சுைன் 
விடளயாடு பவர்கடளப் பார்த்துவிட்டு அேர்தல் . 
 
 

 பாைல்   

பந்தடிப்மபாம்  பந்தடிப்மபாம் பந்தடிப்மபாமே 

பாலர் நாங்கள் கூடியாடி பந்தடிப்மபாமே 
 

பந்தடிப்மபாம்  பந்தடிப்மபாம் பந்தடிப்மபாமே 

பாலர் நாங்கள் கூடியாடி பந்தடிப்மபாமே 

 

கீர்த்தைா  :  ஏன் இதில இருக்கிறஙீ்கள் (தைிடேயில் இருக்கும் (இலக்சி)  சிறுேிடயப் 
பார்த்துக் மகட்ைல்) 

 

இலக்சி: என்ைட்ைத்தான் பந்து இல்லமய !நான் எப்பிடி விடளயாடுறது? 

 

ேீனுகா: இந்தாயிருக்கு, இது எங்கை பந்துதாமை வாங்மகா மசந்து விடளயாடுவம். 
 

 தசயல் 

எல்மலாரும் மசர்ந்து ேீண்டும் விடளயாைல் 

 

 பாைல்  
அப்பா பணம் தகாடுத்து அம்ோ வாங்கித்தந்த பந்து 

அடைவரும் நாம் கூடிவிடளயாைவந்த பந்து(2) 
 

பந்தடிப்மபாம்  பந்தடிப்மபாம் பந்தடிப்மபாமே 

பாலர் நாங்கள் கூடியாடி பந்தடிப்மபாமே 
 

உரிடேயுைன் உடதத்து விடளயாை வந்த பந்து  
உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் தசாந்தோை பந்து. 

 

குழு 1 
 

கீர்த்தைா: என்ைமோ சத்தம் மகக்குது 

 

ேீனுகா: அததான்றுேில்ல நீங்கள் பந்த மபாடுங்மகா 
 

இலக்சி: ஓ ...யாமரா வருகிைம் 

 

இரதிவன்: எங்கள ஏோத்திை ஆக்கள்தான் வருகிைம் மபாலத் ததரியுது 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



பந்து குமுக இடச நாைகம் ப. தியான் 

73 
 

 தசயல்   

பாைல் ஒலிக்க  குழு 1 சிறுவர்கள் அப்படிமய பின்ைின்று அடசதல் குழு 2  ஆடி வருதல்  
 

 பாைல் 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 
 

புன்ைடகடய மபார்த்திக் தகாண்டு வாருங்கள்  
தபாய்யுடரடய மூடிக்தகாண்டு நைவுங்கள் 

 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 
 

வித்டதகடளக் காட்டி நிதம் வாழ்ந்திடுமவாம் 

விண்ணுக்கும் ேண்ணுக்கும் பாலம்மபாடுமவாம் . 
 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 

தன்ைை தன்ைை தாைைன்மை 

குழு 2 
 

சர்ேிலி: ம்….. இஞ்ச பாருங்மகா அடவ நல்ல பந்ததாண்டு டவச்சிருக்கிைம். 
 

தசௌந்தரி: ஓ…. இஞ்ச இஞ்ச எைக்கு அத வாங்கித் தாறஙீ்களா? 
 

சீலா:  என்ை அடதமயா அடவயட்ை எத்தடை முடற இப்பிடி சாோன்கள வாங்கிட்ைம் 
இைி தராயிைம்…. 

 

தசௌந்தரி: இல்ல எைக்கு அது மவணும் (சிணுங்கி அழுதல்) 

 

சர்ேிலி: ஓ ..எங்களுக்கு அந்தப் பந்து மவணும். 
 

சீலா:  கண்ைததல்லாம் மவணுதேன்றால்  என்ை தசய்யிறது 

 

இலோைி: தபாறுங்மகா!  பிள்டளயள் மகட்ைா வாங்கி தகாடுக்கமவணும் 

 

சீலா:  ஆைா அத எப்படி மகக்கிறது? நாங்கள் முதலும் ஏோத்தியிருக்கிமறாம் 

 

இலோைி: சரி கைக்க மயாசியாடதங்மகா இந்தாங்மகா இதப்மபாட்டுக் தகாண்டு மகப்பம்  
  (ஆளுக்தகாரு முகமூடி மபாட்டுக்தகாள்ளல்) 
 

 தசயல்  

நடிகர்கள் அடசந்தாைக்கூடிய தாளயிடச 
 

இலோைி: எல்லாரும் சுகோ இருக்கிறியமளா?  
 

 தசயல்  
குழு 1 சட்தைை தம்முள் கூடி காதுக்குள் மபசிக் தகாள்ளுதல் குழு 2 சந்மதகத்துைன் எட்டியும் 
ஒட்டியும் மகட்க முயல்தல் 

 

கீர்த்தைா: நீங்கள் தபாய் மபசுறைஙீ்கள் 

 

இலக்சி: ஓ ..எங்கள ஏோற்றிப் மபாட்டுப் மபாவஙீ்கள்  
 

இரதிவன்: முகமூடி மபாட்டிருக்கிைம் 

 

தசௌந்தரி: நாங்கள் சும்ோ விடளயாட்டுக்குப் மபாட்டிருந்தம். 
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இலோைி: எை இைி எோத்துறது கஸ்ைம்தான்   

 

ேீனுகா: எங்கை பந்த நீங்கள் பறிச்சுக் தகாண்டு மபாயிடுவஙீ்கள். 
 

சீலா  :   மச ..மச ..நாங்கள் அப்படி தசய்யிற ஆக்களில்ல நாங்கள் நல்ல ஆக்கள் 

 

இலோைி: அது உங்கை பந்து அதமயன் நாங்கள் பறிக்கிறம்  
 

சர்ேிலி: நாங்களும் மசந்து விடளயாைத்தான் மகக்கிறம் 

 

இலக்சி: நாங்கள் எப்படி நம்புறது  
 

கீர்த்தைா: மவண்ைாம் நாங்கள் தைியா விடளயாடுவம்  
 

ேீனுகா: வாங்மகா நாங்கள் அங்கால மபாவம் 

 

தசௌந்தரி: ஏன் நாங்கள் ஒற்றுடேயா மசந்து விடளயாடுறது சரியில்டலயா? 
 

சர்ேிலி: நீங்கள்தாமை ஒற்றுடேயா வாழமவணும் எண்டு தசான்ைஙீ்கள் 

 

கீர்த்தைா: இல்ல மவண்ைாம் இடவ ஏதாவது சூழ்ச்சி தசய்விைம் 

 

இலோைி: நீங்கள் நம்ப ோட்டீங்கள் தபாறுங்மகா ஒரு நம்பிக்டகயாை ஆளப் பாத்து 
கூட்டிவாறம் . 

 

ேீனுகா: உங்கடளயும் நம்ப முடியாது உங்கமளாை வாற ஆட்கடளயும் நம்பமுடியாது. 
 

சர்ேிலி: தகாஞ்சம் தபாறுங்மகா நல்ல ஆட்கள கூட்டிவருகிமறாம். 
 
 

குழு 3 
 

 தசயல் 

மேடையில் நிற்பவர்கள் மேடைடய விட்டு சற்று ஒதுங்கி நிற்க குழு 3 ஒருவடர டேயோக 
டவத்து இருவர் ஆடிவருதல் 

 
 

 பாைல்:  
உலகப் தபாது ேைிதர் எங்கள் 

உள்ளம் கவர் கள்வர் (2) 
மேதிைியில் நல்ல  
மேன்டேடயக் கண்ைவர். (2) 
 

உலகப் தபாது ேைிதர் எங்கள் 

உள்ளம் கவர் கள்வர்   
 

நீதிடய மநர்டேயுைன்  
நிறுத்ததடுத்து தந்திடுவார் 
பாதியாய் மபாைவடர  
மநர்த்தியாய் நிறுத்தி டவப்பார். 
 

ஊதியம் இல்லாத ஊர்மவடலக்காரர் 
அதிகாரம் மவண்ைாத அவதார ேைிதர்  

 

சிந்துஜன்: ஆ......கா.....கா யாருக்கு என்ை மவணும் பாருக்கு படியளப்மபாம் 
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சுருதி:  மசாறுக்கு கறி தகாடுப்மபாம் .ேீனுக்கு முள்தளடுப்மபாம் 

 

சிந்துஜன்: மச ..என்ை மபசுறாய் யாருக்கு, பாருக்கு , மசாறுக்கு ேீனுக்கு  
 

சுருதி:  அதுதான் கவிடத எப்படி இருக்கிறது  என் புலடே? 

 

சிந்துஜன்: ஆகா அற்புதம் ம் ...இந்த கால்பிடிக்கிற மவடலய விட்டுட்டு கவிடத எழுதப் 
மபாகலாம் 

 

சுருதி:  நாங்கமள காசு குடுத்து வாங்கி நாங்கமள படிச்சு நாங்கமள எங்களுக்கு  
 

சிந்துஜன்: பட்ைங்கள் சூட்ைலாம் தபான்ைாடைகள் மபார்த்திக் தகாள்ளலாம் . 
 

சுருதி:  ோடலகள் சூைலாம் 

 

திமணஸ்: தசருப்படியும் மபாைலாம் நான் பாத்துக்தகாண்டு இருக்கிறன் இங்க என்ை ஞாயம் 
பிளக்கிறியள்  

 

சுருதி சிந்து: தடலவர் வாழ்க தடலவர் வாழ்க (தாமே தகாண்டு வந்திருக்கும் ோடலடயப் 
மபாடுதல்) 

 

திமணஸ்: நன்றி நன்றி  (எல்மலாடரயும் கும்பிட்டு வணக்கம் தசய்தல்) 
 

சிந்துஜன்: ஊதரல்லாம் ஞாயம் தசால்வார் அநியாயத்டத தட்டிக் மகப்பார் 
 

சுருதி:  உங்கை பிரச்சடைகள தசால்லுங்மகா சரியா விசாரிச்சு தீர்ப்பார். 
 

 தசயல்  
தாள இடச மூவரும் ஆடி பின் நகர்தல் 

 

சர்ேிலி: பாத்தியமள இவர் மநர்டேயாைவர் எைக்கு இவர நல்லாத்ததரியும் நான் பலமுற 

 

சீலா:  ஸ் ...என்ை மபசுறரீ் முதமல ததரியுதேண்டு தசான்ைால்  
 

தசௌந்தரி: அதில ஊழல் இருக்கு எண்டு தசால்விைம்  
 

சர்ேிலி: இல்ல இல்ல நான் அவரக் கண்ைமதயில்ல யார் இவர்? இவர நாங்கள் எப்படி 
நம்புரது  

 

இலோைி: ஐமயா காரியம் தகைப்மபாகுது நீ என்ை மபசுராய் வாய மூடிக்தகாண்டு அங்காலப் 
மபா.. 

 

கீர்த்தைா: நீங்கள் இப்பிடித்தான் குழப்புவியள் மபசாேல் மபாங்மகா  
 

இலக்சி: ஓ ..நாங்கள் விடளயாைப் மபாறம் . 
 

சர்ேிலி: அப்ப நாங்களும் வாறாம் மசந்து விடளயாடுவம் 

 

சிந்துஜன்: நல்லது  மசந்து சந்மதாசோ விடளயாடுங்மகா 
 

திமணஸ்: ஸ் ..அத நான் தசால்ல மவணும் சரி நான் பாத்துக்தகாள்றன் நீங்கள் குழப்பம் 
இல்லாே மசர்ந்து விடளயாடுங்மகா 
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சிந்துஜன்: ஆகா ஆகா அற்புதோை தடலவர் பார்த்தீர்களா தீர்ப்டப 
 

சுருதி:  தீர்ப்மபா  
 

ேீனுகா: பாருங்மகா என்ை கடதக்கிைதேண்மை ததரியாேல் இருக்கிைம் 

 

சர்ேிலி: ஆைா நாங்கள் அப்பிடியில்ல நாங்கள் விடளயாடுவம் 

 

இலக்சி: கூடிப் மபசுதல் ேற்றவர்கள் தேக்குள் மபசிக் தகாள்ளுதல் எங்கை பந்து எங்கை 

தான் ஆைா  
 

கீர்த்தைா: இந்த உபகாரி தபாதுவா இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்டகயில விடளயாை வாறம் . 
 

 தசயல்  
குழு 2 சந்மதாசோக துள்ளி டககுலுக்கிக் தகாண்டு விடளயாை ஆயத்தோதல் 

 
 

 பாைல் 

பந்தடிப்மபாம்  பந்தடிப்மபாம் பந்தடிப்மபாமே 

பாலர் நாங்கள் கூடியாடி பந்தடிப்மபாமே 
 

பந்தடிப்மபாம்  பந்தடிப்மபாம் பந்தடிப்மபாமே 

பாலர் நாங்கள் கூடியாடி பந்தடிப்மபாமே 
 

அப்பா பணம் தகாடுத்து அம்ோ வாங்கித்தந்த பந்து 

அடைவரும் நாம் கூடிவிடளயாைவந்த பந்து 
 

உரிடேயுைன் உடதத்து விடளயாை வந்த பந்து  
உங்களுக்கும் இல்ல  
எங்களுக்கு ேட்டும் இது தசாந்தோை பந்து. 
 

 

 தசயல்  
பந்து விடளயாட்டு நடைதபற குழு 2 இடையிடைமய பந்டத அபகரிக்க முற்பைல் முடிவில் 
பந்டத தம் வசப்படுத்திக் தகாள்ளல் 

 

ேீனுகா: பந்தப் மபாடுங்மகா  
 

சர்ேிலி: பந்மதா எங்க இருக்கு? (சட்தைை ேடறத்தல்) 
 

கீர்த்தைா: அவர்கடள சுற்றி வந்து பார்த்து பந்டதக் காட்டி தபாய் தபாய் நீங்கள் தபாய் 
தசால்லி ஏோத்திறியள்  

 

சீலா:  இது எப்படி உங்கை பந்தாகும்  
 

இலோைி: ஓ  ..இது உங்கை பந்துதான் என்றதுக்கு என்ை ஆதாரம்?   

 

இலக்சி: நீங்கள் எங்கள தநடுகளும் ஏோத்தி எங்கை சாோன்களதயல்லாம் பறிக்கிறைஙீ்கள் 

 

ேீனுகா: நான் கண்டிட்ைன் கண்டிட்ைன் ேடறச்சி வச்சிருக்கிைம் 

 

கீர்த்தைா: உங்கள நாங்கள் நம்பிைது தப்பு 
 

சர்ேிலி: யார் உங்கள நம்ப தசால்றது நீங்கள்தான் எங்கை பந்த எடுத்தைஙீ்கள் 
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சிறுவர்கள்: தபாய் தபாய் சுத்தப்தபாய்                                                       
 

இலக்சி: இது நம்பிக்டகத்துமராகம் 

 

சிந்துஜன்: உஸ் .......சத்தம் மபாைாடதங்மகா எங்கை தடலவர் நித்திடரயில இருக்கிறார் . 
 

சுருதி:  ஓ ..இது தகாஞ்சம் மயாசிக்கமவண்டிய விசயம் 

 

சிந்துஜன்: பந்து யாருடையது  (வழக்கறிஞடரப்மபான்ற பாவடை) 
 

சர்ேிலி: எங்கை நாங்கள்தான் தகாண்டு வந்தைாங்கள் 

 

சீலா:  பாருங்மகா டகய விடளயாடிை அடையாளம் இருக்கு 

 

சுருதி:  ஓ ...சரி அடையாளம் இருக்கு 

 

சிந்துஜன்: யார் நீங்கள்? (குழு ஒன்டறப்பார்த்துக் மகட்ைல்) 
 

இலக்சி: யாமரா எங்கைதான் பந்து உங்களுக்கு கண்ணில்டலமய? 

 

சுருதி-சிந்து: வணீாை வார்த்டதகள் மதடவயில்டல (இருவரும் காதுக்குள் குசுகுசுத்தல்) 
 

சீலா:  சரி நீங்கள் மபாங்மகா ஏன் இன்னும் நிக்கிறஙீ்கள் 

 

இலோைி: அதுதாமை இது நாங்கள் விடளயாடிை இைம். 
 

சிந்துஜன்: தடலவர் எழும்பிட்ைார் தடலவர் எழும்பிட்ைார் 
 

சுருதி:  சத்தம் மபாைாடதங்மகா 
 

திமணஸ்: எழுந்து முறிதவடுத்து பின் ஏன் எல்லாரும் இதில நிக்கிறஙீ்கள்  
 

கீர்த்தைா: ஓ ...இவர்தான் நியாயவாதியா  
 

இலக்சி: ஒ ..அநியாயத்த தட்டிக் மகட்டு சரியாை தீர்ப்பு தசால்லுவாராம் 

 

சீலா:  அவர் அநியாயம் தசால்லயில்லமய 

 

திமணஸ்: உஸ் ..இங்க நான் மகக்கிறன் ேற்றடவ பதில் ேட்டும் தசால்லமவணும். 
 

ேீனுகா: நீங்கள் யார் நீங்கள் உண்டேய மபசுறைஙீ்களா? 
 

இலோைி: அவர் தபாய் மபசோட்ைார் உண்டேயத்தான் மபசுவார் 
 

சர்ேிலி: நீங்கள் தகாஞ்சம் சத்தம் மபாைாேல் இருங்மகா 
 

கீர்த்தைா: சரி தசால்லுங்மகா  

 

 பாைல்    

கூடிக் கூடிக் கடதக்கிறார்  நீதியத்தான் ேடறக்கிறார் 
நாகரீகோக வந்து நரிக்குணத்டத காட்டுறார் 
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டகயூட்டு வாங்கிமய காரியத்டத தசய்கிறார் 
காணேல் மபாக உண்டே டகயாைல் தசய்கிறார் 
 

 

 தசயல்  
குழு 3, குழு 2 ஆட்களுைன் கூடிக் கடதத்தல் சிறுவர்கள் தேக்குள் கூடிக் கடதத்தல் 

 

சிறுவர்கள்: பந்த தாறியமளா இல்டலமயா 
 

திமணஸ்: நான் விசாரிக்கிறன் தபாறுங்மகா 
 

சீலா:  இது எங்கை பந்து 

 

கீர்த்தைா: தபாய் அது எங்கைப் பந்து  
 

இலக்சி: அடவயள் எங்கள ஏோத்தி எடுத்துப்மபாட்டிைம் . 
 

ேீனுகா: இைி நாங்கள் மபசாேல் இருக்க ோட்மைாம் 

 

தசௌந்தரி: ஏன் என்ை தசய்வியள் 

 

சிந்துஜன்: சண்டை மபாைாடதங்மகா தடலவர் மயாசிக்கிறார் 
 

திமணஸ்: இது உங்கை பந்துதான் என்பதற்கு என்ை ஆதாரம் 

 

சுருதி:  சரியாை மகள்வி 
 

சர்ேிலி: சட்ைம் ததரிஞ்சவர் அழகா மகக்கிறார். 
 

இலக்சி: அது அடவயின்ர பந்துதான் என்றதுக்கு என்ை ஆதாரம் 

 

தசௌந்தரி: நீங்கள் மகக்கக் கூைாது தடலவர் ஏன் இருக்கிறார் அவமர தசால்லட்டும் 

 

திமணஸ்: அதுதான் பாக்கத் ததரியுமத அடவயட்ைத்தாமை பந்து இருக்கு 

 

ேீனுகா: இது அநியாயம்  
 

இலக்சி: துமராகத்தைம் 

 

சீலா:  தடலவமர இைி மபசிப்பிரமயாசைேில்ல  
 

தசௌந்தரி: நாங்கள் மபாகலாம் 

 

கீர்த்தைா: முடியாது மபாகவிைோட்மைாம் 

 

இலோைி: ஏன் முடியாது என்ை தசய்வியள்  
 

திமணஸ்: இது அடவக்கு தசாந்தோைது என்றது ததரியுது பிறகு நீங்கள் ஏன் சண்ை 

பிடிக்கிறியள் 

 

சிந்துஜன்: சோதாைோ மபாங்மகா விட்டுக்தகாடுத்து வாழ மவணும் அது ததரியாமத? 
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ேீனுகா: சரி விட்டுக்தகாடுத்து வாழலாம் நீங்கள் உங்கை உைடேகள எங்களட்ைத் 
தாருங்மகா 

 

கீர்த்தைா: ஓ ..அதத் தந்தால் பந்தத்தாரம் 

 

திமணஸ்: என்மைாடைமய விடளயாட்ைா?  
 

இலக்சி: பாத்தியமள மகாபம் வருது அப்பிடித்தான் எங்கைதபாருள் எங்கைதான். 
 

சுருதி:  இல்லாட்டி ஆளுக்கு பாதியாய் தவட்டிதயடுக்கலாம். 
 

திமணஸ்: ஆகா ..அது சரி யாரங்மக இந்தப்பந்டத அறுத்து ஆளுக்குப் பாதியாக தகாடுங்கள்
  

சுருதி-சிந்து: ஆகட்டும் தடலவமர  
 

சிறுவர்கள்: மச ..அறிவுதகட்ைவர்கள் உங்கமளாை மபசி பிரமயாசைேில்ல  
 

திமணஸ்: ஏன் என்ை தசய்யப்மபாறஙீ்கள் 

 

கீர்த்தைா: ம்…. (குழு குழுவாக கூடிக்கடதத்தல்) 

 

சிந்துஜன்: தடலவமர என்டை யாமரா கூப்பிடுகிைம் மபால இருக்கு 

 

சுருதி:  என்டையுந்தான் 

 

சிறுவர்கள்: யாரும் இங்கயிருந்து மபாக முடியாது 

 

சீலா:  ஏன்  சின்ை வாலுகள் எங்கள தவருட்டுதுகள் 

 

திமணஸ்: ஸ்..தபாறுடேயா இருங்மகா அடவ சின்ை ஆக்கள்தான் ஆைா பலசாலிகள் 

 

சர்ேிலி: அதுக்கு  
 

சிந்துஜன்: உள்ளதும் மபாயிடும் பிறகு.. 
 

இலோைி: சரிதான் உங்கை உபமதசம் எங்களுக்கு மவண்ைாம்  
 

தசௌந்தரி: வாங்கிைத தந்திட்டு நீங்கள் மபாங்மகா  
 

சீலா:  எல்லாத்துக்கும்தடலயாட்டி எங்களுக்கு சார்பா தீர்ப்பு தசால்றததண்டுமபாட்டு 

 

சர்ேிலி: இப்ப கடதக்கிைம் கடத வாங்கிைதுகள ேரியாடதயா தந்திட்டுப்மபாங்மகா  
 

சுருதி:  என்ை தந்தைஙீ்கள் 

 

இலோைி: என்ைமவா? பணம் தபாருள் தங்கம் தவள்ளி என்று எத்தடைடயத் தந்மதாம் 
 

 தசயல் 

குழு 3 கூடிப்மபசிவிட்டு தேதுவாக புறப்பை, குழு 2 பிணக்குப்பைல் 
 

 பாைல்  

பிணக்கு பிணக்கு பிணக்கு  - இங்மக 
கணக்கு ோறிப்மபாச்சு 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



பந்து குமுக இடச நாைகம் ப. தியான் 

80 
 

உைக்கு எைக்கு உைக்கு  - உரிடே 

இணக்கம் இன்றி மபாச்சு 
சுணக்கம் சுணக்கம் தசய்து பாடை 

ஏறகணக்கு ஆகும்  
திைக்கு திைக்கு தின்ைா தேதுவா 
நகர்ந்து மபாகப்பாரு 

 

திமணஸ்: அடேதி அடேதி நான் உங்கள் பிரச்சடைடய தீர்க்கிமறன் எல்மலாரும் ஒருக்கா 
கண்ண மூடுங்மகா  

 

சிந்துஜன்: தடலவமர ஏதாவது வித்டத தசய்யப் மபாறஙீ்களா? 
 

சுருதி:  நாங்களும் கண்டண மூைமவணுோ? (எல்மலாரும் கண்டண மூடி நிற்க 
தடலவர் தேதுவாக தவளிமயறல்) 

 

இலக்சி: ஐயா உபகாரி எங்மக ரகசியோய் ஓட்ைம் 

 

திமணஸ்: உங்கள ஏோற்ற முடியாது என்ை விடுங்மகா நான் ஓடிவிடுறன் 

 

ேீனுகா: சரி ஓடுங்மகா எங்கை விசயத்த நாங்கமள பார்க்கிறம். 
 

கீர்த்தைா: நீங்கள் ஏன் நிக்கிறஙீ்கள் உங்கை தடலயாரி ஓடிவிட்ைார்  
 

சர்ேிலி: இது அநியாயம் தீர்ப்பு தசால்லவந்தடவய துரத்துறஙீ்கள் 

 

ேீனுகா: ஓ ..நியாயம் உங்களுக்குத் ததரியாது   
 

 தசயல்  
குழு 1 மகாபத்துைன் குழு2 சுற்றி வருதல்  
 

இலக்சி: நாங்கள் உங்களுக்கு பயப்பிையில்ல  
 

தசௌந்தரி: நாங்கள் தபரியாக்கள் கைமபர் உங்களால என்ை தசய்ய முடியும் 

 

இலோைி: சும்ோ தவருட்டிைாமல ஓடிடுவிைம்  
 

சீலா:  நாங்கள் எத்தடைமபர் நிக்கிறம் ததரியுோ? 
 

கீர்த்தைா: பந்து எங்களுடையது பயம் எங்களுக்கில்டல 

 

இலக்சி: ேமைாபலம் எேக்குண்டு எத்தடை மபர் என்றாலும் பந்டத பற்றுமவாம் 

 

ேீனுகா: தசய் அல்லது தசத்துேடி 

 

கீர்த்தைா: உைடேடய உரிடேயாக்கு அதற்கு உயிடரயும் உரோக்கு 

 

 தசயல்  
குழு 2 பயந்து நடுமவ நின்று தடுோறல் இடசதயாலிக்க ஆைல். முடிவில் பந்டத குழு 1 
எடுக்கிறார்கள் குழு2 ேயங்கி கீமழ விழுகிறார்கள் 

 

நிடறவு  
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அன்பு 

நாைகவடக: ஓரங்க குமுக நாைகம் 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1. அ  2. ஆ   3. இ   4. ஈ  5. உ      6. ச 
7. சீ   8. ரா  9. த  10. தி  11. தாய்  

 தசயல் 

மேடையில் தடலவிரி மகாலத்துைன் ஒரு இளம் தபண் (அ) எல்லாவற்டறயும் இழந்த 
நிடலயில் நைந்து திரிதல். 

 

அ:  எைக்கு வாழமவ பிடிக்மகல்ல... 
 

ஆ:  அப்ப தசத்துப்மபா….. (இடச அ தேதுவாக தடல உயர்த்திப் பார்த்தல்) 
 

அ:  தசத்துப்மபாறமதா  
 

இ:  சாகமவ பிறந்தைாங்கள் வாழப்பிறந்தைாங்கள் 

 

ஆ:  அப்ப ஏன் சாகமவணும்? 

 

அ:  வாழ முடிமயல்லமய  
 

ஆ:  ஏன்  
 

அ:  ேைிசத்தன்டே தசத்துப்மபாச்சு ...என்ைால வாழ முடிமயல்ல ... 
 

 தசயல்  
ஈ அன்டப கூவி விற்றல் 

 

ஈ:  அன்பு விற்படைக்கு உண்டு ஒரு கிமலா 50 யூமரா ...முந்தி வாறடவக்கு முழுசா 
கிடைக்கும்...அன்பு ....அன்பு ....ஒரு கிமலா 50 யூமரா ேட்டுமே ...ஓடி வாங்மகா...ஓடி 
வாங்மகா.. 

 

அ:  எங்க எங்க காட்டுங்மகா.... 
 

 தசயல்  
எல்மலாரும் இடிபட்டுக் தகாண்டு பார்த்தல்  பின் ஏோற்றத்துைன் திரும்பி கவடலப்படுதல் 

 

ஈ:  இன்னும் உயிர் இருக்கு வாங்குங்மகா...கிமலா 30 யூமராக்கு தாறன் (Angebot) 

அன்கமபாட்  
 

ஆ:  அன்பு தசத்துப்மபாச்சு  
 

இ:  சுயநலத்துக்காக யாரும் எடதயும் தசய்ய தயாரா இருக்கிைம்  
 

ஈ:  காசு காசு ..அதுதான் உலகம்...காசிருந்தா என்ைவும் தசய்யலாம். 
 

 தசயல்  
ஒரு தாய் தன்பிள்டளயுைன் (மேடையில்) வந்து பிள்டளகளுக்கு பாசத்துைன் அலங்காரம் 
தசய்து அன்பு காட்டுதல் மேடையில் இருப்பவர்கள் எல்மலாரும் ஆர்வத்துைன் எட்டிப்பார்த்தல் 
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உ:  அம்ோ ...நான் மபாய் விடளயாைட்ைா.. 
 

தாய்:  ஓேைா என்ர தசல்லம் கவைோய் மபாய் விடளயாடுங்மகா.. 
 

ஈ:  (தாடயயும் பிடளடளடயயும் காட்டி) இந்த அன்பு நல்ல விடல மபாகும் ..தாயும் 
பிள்டளயுேல்மல.. 

 

 தசயல்  

இ தாய் பிள்டளகளின் உடரயாைல் தசயல்கடளப் பார்த்துக் தகாண்டிருந்துவிட்டு   ஓடிவருல் 

 

இ:  நான் கண்டிட்ைன் நான் கண்டிட்ைன்.... 
 

ஆ:  என்ை என்ை  
 

இ:  இவா அன்பு வச்சிருக்கிறா    (தாடயக்காட்டிக் கூறல் 

 

அ:  உண்டேயாவா.. 
 

ஆ:   இருக்காது அது தசத்துப்மபாச்சுது. 
 

இ:  உண்டேயா   நான் கண்ைன் வந்து பாருங்மகா.. 
 

அ:  அது ஏன் எல்லாறட்டையும் இல்ல ..சுயநலமும் சுரண்ைலும் வஞ்கமும் 
ேட்டும்தாமை தபரிசா ததரியுது 

 

தாய்:  எல்லாறட்டையும் எல்லாமும் இருக்கு ஆைா... 
 

ஈ:  என்ை ஆைா . ...இதுவும் வளர வளர ோறிடும் ..எல்லாம் மபாலி.. 
 

அ, ஆ, இ: என்ை வாழ்க்டக மபாலியாைதா?  அன்பு மபாலியாைதா? 
 

 பாைல்    

வாழ்க்டக என்பது ஒரு மபாலி  - நாம் 

வந்து பிறந்தது ஒரு மதால்வி 
மநசம் என்பது முழு மவசம்  - இங்கு 

காமச வாழ்வின் பரிணாேம் 

காமச வாழ்வின் பரிணாேம் வாழ்டக... 
 

 தசயல்  

பாைல் முடிய கடலஞர்கள் நிடலயாக நிற்க சந்மதாஸ் பயத்துைன் ஓடிவந்து 
ஒவ்தவாருவரிலும் ேடறந்து எட்டி எட்டிப் பார்த்தல் 

 

தாய்:  ஏைப்பு பயந்து நிக்கிறாய் யார் பிள்டளய அடிச்சது 

  (சந்மதாஸ் மதம்பி மதம்பி அழுதல் சந்மதாடச தைவி அழ மவண்ைாம் 
எைக்கூறி அன்பு காட்டுதல்) 

 

சீ:  உேக்தகன்ை என்ர தம்பியில அலுவல் உம்ே ஆரும் மகட்ைமத... 
 

ரா:  பிள்ள அழுதா மகப்பிைம்தாமை….. அதுக்மகன்... 
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சீ:  அது எைக்குத்ததரியும்  நீங்கள் உங்கை மவடலயப் பாருங்மகா.. கமலா… கமலா 
(ததாடலமபசியில் உடரயாைல்) 

 

தாய்:  யாருக்காக நாங்கள் வாழுறம் எதுக்காக வாழுறம் ஏன் வாழுறம்... 
 

அ:  ஓ ...ஏன் வாழுறம் எதுக்காக?  கருடணயில்லா உலகத்தில வாழுறது வணீ் 

 

ஆ:  அப்பா அம்ோ மவடல, மவடல முடிஞ்சு வந்தால் உடழச்ச கடளப்பு  
 

இ:  எது மகட்ைாலும் எரிஞ்சி எரிஞ்சி விழுவிைம்  
 

தி:  மயய் என்ைடி தசய்யிறாய் ... 
 

சீ:  ஸ் .....அந்தாள் வருது நான் பிறகு கடதக்கிறன் ... 
 

தி:  நீ யாமராை தைலிமபான் கடதக்கிற தகாண்ைா தைலிமபாை...தகாண்ைா... 
 

சீ:  இல்ல தரமுடியாது நீங்கள் உங்கை மவடலயப் பாத்துக்தகாண்டு மபாங்மகா... 
 

தி:  என்ைடி தசான்ைாய் ...ம் ...ஆதரண்டு நிடைச்சைி என்டை  
 

தாய்:  நிப்பாட்டுங்மகா ..என்ை மவணும் உங்களுக்கு ஏன் இப்பிடி கத்துறியள் .. 
 

தி:  நான் கத்துவன் ஆடுவன் பாடுவன் அது என்ர விருப்பம் ..நீயாரடி  ...  
 

அ:  மபாதும் நிப்பாட்டுங்மகா 
 

சீ:  நாங்கள் தடுோறி; மபாறதுக்கும் தைம்ோறி மபாறதுக்கும் நீங்கள்தான் காரணம்... 
 

அ:  நாங்கள் வாழமவ பிடிக்காேல் மபாறதுக்கு நீங்கள்தான் காரணம்  
 

தி:  என்ைடி தசான்ைாய்.  (அடிக்க டக ஓங்குதல்) 
 

ரா:  அடி நல்லா அடி அதுக்குப் பிறகாச்சும் உைக்கு அன்பு வருதா எண்டு பாப்பம்... 
 

தாய்:  ஆத்திரத்த விை அன்பால ஒருதர ஒருதர் புரிஞ்சு தகாள்ள மவணும் அதுதான் 
வாழ்க்டக  

 

தி:  இவா வந்திட்ைா தத்துவம் மபச (ரா  டவ பார்த்து) இஞ்சபார் நீ வாய 
மூடிக்தகாண்டு இரு .. 

 

இ:  இைி வாய மூடிக்தகாண்டு இருக்மகலாது ..நாங்கள் வாழப்பிறந்தைாங்கள்.. 
 

ஆ:  தரண்டு கலாச்சாரத்துக்க ோட்டுப்பட்டு நாங்கள் தவிக்கிறம்...எங்ளுக்குள்ள 
எவ்வளவு பிரச்சடைகள்.. 

 

அ:  ஆரத மகக்கிைம்  
  

ரா:  என்ைத்த மகக்கிறது ...தபத்து உடழச்சி கஸ்ைப்பட்டு வளர்க்கிற தபத்தடவக்கு 
எத்தடை மபர் உண்டேயா நைக்கிைம்  
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தாய்:  உண்ேதான் படிக்க பள்ளிக்கூைம் அனுப்பிைா பள்ளிக்கூைம் எண்டு 
தசால்லிப்மபாட்டு மவதறங்கமயா மபாறது சாேம் சாேோ தரலிமபாைில 
தகான்பிரன்ஸ் தசய்யிறது .. 

 

ரா:  தபத்ததுகளயும் ேதிச்சி மயாசிச்சி நைக்க மவணும்  . 
 

தி:  என்ை குடற வச்சைான் உங்களுக்கு மகட்ைததல்லாம் வாங்கித்தாறன் சாப்பாடு 
மபாடுறன் படிக்க டவக்கிறன் இத விை மவதறன்ை மவணும்  

 

அ:  அன்பு மவணும் ஆதரவு மவணும் பாசம் காட்ை மவணும் 

 

தாய்:   காசு பணம் தசாத்து சுகம் ேட்டுமே வாழ்க்டக 

 

ஆ:  எங்களுக்கு நல்லது தகட்ைத தசால்லித்தர மநரேில்ல காசு... காசு...  
 

அ:  அன்பில்லா வாழ்க்டக மதடவயில்ல 

 

இ:  அதுக்கு என்ை தசய்யலாம் ஒருதருக்கும் விளங்குதில்ல.... 
 

தி:  எல்லாருக்கும் எல்லாமும் விளங்கும். நீ வாய மூடிக்தகாண்டிரு. 
 

சீ:  என்ைில பாஞ்சி இப்ப ஊரில தாவுது உந்த ஆள். 
 

தாய்:  உப்படி ஏட்டிக்குப் மபாட்டியா மபசிைா முரண்பாடுதான் வரும். 
 

அ:  ஐமயா.... நான் சாகப்மபாறன்.... ஒருதரட்டையும் அன்பில்ல..... 
 

ஆ:  நீ தசால்லிக்தகாண்டுதாைிருக்கிறாய் இன்னும் சாகயில்ல.... 
 

ச:  இந்தப்தபாம்டே மவணுோ உங்களுக்கு..... இந்தாங்மகா..... டவச்சுக்தகாள்ளுங்மகா. 
 

ரா:  தபாம்டேக்குள்ள குண்டிருக்கும்  
 

ஈ:  புதுசா... இறக்குேதி தசய்திருக்கிறன் உங்களுக்குத் மதடவயாை அன்பு 
 

அ:  உண்டேயாவா.... காட்டுங்மகா.... 
 

ஈ:  50 யூமரா தந்தாக் காட்டுவன்.... இது தவளிநாட்டில வாங்கிைது.... 
 

தாய்:  பிள்ள அன்ப விக்கவும் முடியாது வாங்கவும் முடியாது... அவர் ஏோத்துறார்  
 

 தசயல்  
தி. அைப்பட்ை காயத்மதாடு வந்து விழுதல் + எல்மலாரிைமும் உதவி மகமைைல். 

 

சீ:  நல்லா பைட்டும்...  எப்ப்ப் பாத்தாலும் ஏசுறது மபசுறது.. அடிக்கிறது.... நல்லா 
 

தாய்:  ஐமயா.... என்ை தம்பி  என்ை நைந்தது.  இஞ்ச ஓடிவாங்மகா..... 
 

 தசயல் 

தாய், ச இருவரும் காயப்பட்ை தி யிைம் தசன்று உதவ ேற்டறயவர்கள் தூரத்தில் நின்று 
பார்த்தல். அ அவரிைம் தசல்ல எத்தைிக்க ேற்டரயவர்கள் தடுத்தல். 
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அ:  அவர் பாவம்.... 
 

ரா:  உந்தாள் தகாடுடேக்காரன் கூைாதவர்... யாரும் மபாகாடதங்மகா.. 
 

ஆ:  ஆைா...பாவம்.... அவர் இப்ப மபசயில்ல அழுகிறார். 
 

ஈ:  அது நடிப்பு அவரட்ை மகாவம்தான் இருக்கு தபால்லாதவலர் 
 

ச:  இவரட்ை அன்பும் இருக்கு வந்து பாருங்மகா...  
 

தி:  என்ைில உங்களுக்கு மகாபோ.... எைக்கு  சரியா வலிக்குது..... 
 

அ:  அழாடதங்மகா.... ேருந்து மபாடுறம்....  
 

ஆ:  நீங்கள்  நல்லவரா... தகட்ைவரா.... 
 

ஈ:  தகட்ைவர்.... எழுந்தா அடிச்சுப்மபாடுவார். 
 

தி:  இல்ல இைி யாடரயும் அடிக்க ோட்ைன் மகாபிக்க ோட்ைன்.....  
 

தாய்:  எல்லாரும் நல்லவர்கள் ஆைா பலருக்கு அன்ப தவளிக்காட்ைத் ததரியாது. 
 

சீ:  ஓ... என்ைட்டையும் இருக்கு... எைக்கு கண்ணரீ் வந்திட்டுது.... 
 

இ:  எைக்கும் இவரப் பாக்க பாவோ இருக்கு...  உதவி தசய்ய விருப்பம்வருது... 
 

அ:  அப்ப எல்லாரிைமும் அன்பு இருக்கா...... 
 

தி:  ஓ  இருக்கு.... பலர் காட்ைாேல் இருக்கிைம். 
 

தாய்:   பலருக்கு காட்ைத்ததரிமயல்ல.... 
 

ச:  இைிக் காட்டுவம் சண்டைப்மபாைாேல் இருப்பம். 
 

அ:  நான்  வாழப்மபாறன்... ேகிழ்ச்சியா......எல்லாமராடும்....  
 

ஈ:  நானும் உங்கமளாை வாமறன்.. 
 

தாய்:  அன்புதான் எல்லாமே...  
நிடறவு 
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திருத்தங்கள் 

நாைகவடக: ஓரங்க குமுக தாளலயம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1. கைகம்  2. சுந்தரம்   3. நாதன்   4. சுந்தரி 
5. மைரிசி      6 ேத்திஸ்  

 தசயல் 

அடைத்துக் கடலஞர்களும் தாளக்கட்டுைன் வசைங்கடள மபசி நடித்தல். இடைமய உரிய 
இைத்தில் (மயர்ேன்) தத்தேது வாழிை தோழிடய இடணத்து நடித்தல் சிறப்பு  
 

கைகம்: சுந்தரி பிள்ள சுந்தரி எங்க ஆளக் காணயில்ல எங்க ஆளக் காணயில்ல 

பாட்டைம்முக்குப் மபாட்டு இன்னும் வரயில்டலமயா? 
 

மைரிசி:  வாங்கு வாங்கு காகேண்டி வாங்கு வாங்கு காகேண்டி 

 

கைகம்: என்ைடி தசால்லுறாய் என்ைடி தசால்லுறாய் காகதேண்மைா தசால்லுகிறாய்? 

 

மைரிசி:  மகாக்காடதங்மகா,  மகாக்காடதங்மகா,  மகாக்காடதங்மகா கேகேண்டி தேில் 
  மபசவாருதில்மல மகாக்காடதங்மகா கேகேண்டி தேில் மபசவாருதில்மல 

 

கைகம்: உது நல்ல கதபிள்ள உது நல்ல கதபிள்ள தேிழ் மபச ததரியாததண்ைா தேிழ் 
மபச ததரியாததண்ைா நாகரீகம் எண்டுறிமயா 

 

சுந்தரம்: கைகேக்கா கைகேக்கா என்ை உங்க நிக்கிறியள் என்ை உங்க நிக்கிறியள் 

 

கைகம்: வா தம்பி சுந்தரம் வா தம்பி சுந்தரம் மவடலயால வாறிமயா மவடலயால 
வாறிமயா? 

 

சுந்தரம்: ஒரு மவல முடிஞ்சிட்டுது ேற்ற மவடலக்கு மபாக மவணும்  

 

 

கைகம்: புல்டைே முடிச்சுப்மபாட்டு பாட்டைமுக்குப் மபாறாய் மபால? புல்டைே  
முடிச்சுப்மபாட்டு பாட்டைமுக்குப் மபாறாய் மபால? 

 

சுந்தரம்: பின்ை என்ை தசய்யிறது பின்ை என்ை தசய்யிறது? காலுக்கு மேல கால மபாட்டு 
காத்திருந்தா சாப்பாடுதான் வந்திடுமோ? 

 

நாதன்:  ஓமகா மகா 2  காலமநரேில்லாே கடுடேயாக உடழச்சி மபாட்டு ேிச்சம்  
  என்ை வச்சிருக்கிறரீ்   ேிச்சம் என்ை வச்சிருக்கிறரீ்  
 

சுந்தரம்: என்ை நான் தசய்யிறது 2 உங்களுக்கு நல்ல மவல தகௌரவோ தசய்யிறியள் 
என்னுடைய நிடலய பாத்தா மகவலோ இருக்குப் மபால. 

 

கைகம்: தரஸ்மராரன்டில மகாப்ப கழுவி பாட்டைம்ல தராயிலட் கழுவி வாழ்க்டக பூரா  
  கழுவப்மபாைா மகவலம்தான் ேிச்சம் வரும். 
 

நாதன்:  மவடல எதுவும் கூைாதில்ல 2 வாழுறது ஒருமுறதான் வடிவாக வாழமவணும் 

 

சுந்தரம்: வாழுறது வடிவாமவா அததன்ை வாழ்க்டகங்மகா 
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நாதன்:  தைாச்சில கடிதம் வந்தா ஆரட்டையும் ஓடுகிறம் தைாச்சுக்காரர் கடதக்கும் மபாது 
மபந்த மபந்த முழுசுகிமறாம் மவல வடீு எண்டு ஓடி தவறுடேயாக வாழுகிறம். 

 

ேத்திஸ்: ஒண்டும் விலங்காது யா யா தசால்லுரது ேட்டும்தான் யா யா 
 

மைரிசி:  தவக்கக் மகடு  தவக்கக் மகடு  தேில் சைத்தால் தவக்கக் மகடு... 
 

ேத்திஸ்: நாங்க தைியா வாழமவணும் தோைைாக வாழமவணும் 

 

கைகம்: நாகரீகம் எண்டு தசால்லி நாசோக மவணாேப்பு  
 

சுந்தரி:  கைகேக்கா கைகேக்கா வந்து கைமநரமோ? வந்து கைமநரமோ? நாதன் அண்ண  
நலோத்தான் இருக்கிறியமளா சுந்தரத்தார் மவடலயாள மவடளக்மக வந்திட்ைார் .. 

 

மைரிசி:  கைக்க மநரோவயில்ல பியட்ைல் ஸ்சுண்ை தாைிருக்கும்  கைகேண்டி எண்டு 
தசால்ல காகதேண்டு கத்துறா 

 

கைகம்: கைவுமள !அைக் கைவுமள !என்ை பிள்ள புலம்புகிறாய் என்ை பிள்ள புலம்புகிறாய் 
தேிழ் ததரியா பிள்டளயுைக்கு எந்த கத புரியப்மபாது 

 

ேத்திஸ்: Sie verstehen kein Deutsch. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen! 
 

மைரிசி:  Das sind dumme Leute, das sind dumme Leute  
 

சுந்தரி:  பாத்தியமளா நல்லா பாத்தியமளா தைாச்சு நல்லா கடதக்குதுகள்  
 

சுந்தரம்: தகான்டைத் தேிழ் மபசுவிைம் குறுக்க தைாச்ச மசர்ப்பிைம் 

 

கைகம்: நல்லாத்தாைிருக்கும் நல்லாத்தாைிருக்கும் தேிழுக்குள்ள தைாச்ச மசத்து 
தைாச்சுக்குள்ள தேிழ மசத்தா நல்லாத்தாைிருக்கும் 

 

நாதன்  :  பிள்டளயளில குத்தேில்ல அறியாத தபற்றாரின்ர அவலோை வாழ்க்டகயது 

 

சுந்தரி:  அதுகள் நல்ல தகட்டிக்காரர்   ) 2 )  தோைைாக வாழப்மபாற நாகரீக பிள்டளயள் 

 

கைகம்: தநசைால்ட்டி எடுத்தடவக்கும் நல்ல விசா உள்ளடவக்கும் தகான்ைத்தேிழ் 
நாகரீகம் கலர் பூச்சு நாகரீகம் தடலக்கு கலர் பூச்சு நாகரீகம் வண்டிய பாதிகாட்டி 
வயித்தில குண்டு குத்தி மதாப்பலா உடுப்பு மபாட்ைா  

 

சுந்தரம்: நிப்பாட்டுங்மகா கடதய நிப்பாட்டுங்மகா நாகரீகம் எண்டு தசால்லி நாய்குணத்த 
ஊட்டுகிைம் 

 

சுந்தரி:  விசர்க்கத கடதயாடதங்மகா வணீாக தகாளுவாடதங்மகா தகட்ை மகாபம் 
வந்தததண்ைா தாறுோறா மபசிடுவன். 

 

கைகம்: மவண்ைாேடி பிள்ள மவண்ைாேடி மகடுதகட்டு மபாறதைண்ைா குறுக்கவர 
நாைில்ல   

 

ேத்திஸ்: Tamilen sind doch blöd. 
 

மைரிசி:  Sie denken, dass Tamil für uns wichtig ist. 
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ேத்திஸ்: Ich verstehe es nicht. 
 

மைரிசி:  Wir leben doch hier. 
 

ேத்திஸ்: Ja, wofür brauchen wir schon Tamil. Das nützt uns doch sowieso nichts. 
 

சுந்தரம்: புரியாத பாடசயில ஏமதமதா மபசுதுகள்  புரியாத பாடசயில ஏமதமதா மபசுதுகள்   
 

நாதன்:  புரியாத பாடசதயண்டு புலம்பிதயன்ை தசய்யிறது? (2) வந்து 10 வருசோச்சி  
வந்து 10 வருசோச்சி தைாச்சு மபச ததரியவில்ல தவக்கக் மகடு தவக்கக் மகடு 

 

சுந்தரி:  குத்தல் கத கடதயாதிங்மகா (2)  
 

ேத்திஸ்: இவாவுக்கு என்ை ததரியும் (2)  

 

கைகம்: Kinder was redet ihr da? Denkt ihr etwa ich kann kein Deutsch? Für was hält 

ihr uns eigenlich?  
 

சுந்தரி:  ஐயய்மயா கைகேக்கா நீங்க தைாச்சு கடதப்பியமளா ஆச்சரியோ இருக்கு 
அதிசயோகிைக்கு 

 

சுந்தரம்: எங்கயக்கா படிச்சைியள் எப்பவக்கா படிச்சைியள் நம்மபலா எைக்கு நம்மபலா.. 
 

கைகம்: வாழுகிற நாட்டில உள்ள தோழி படிக்கமவணும் நாகரீகம் எண்டு தசான்ைா 
நகநட்டும் உடுப்புேில்ல  

 

சுந்தரம்: தப்பல்மலா தசய்து மபாட்ைன் ( 2 ) கழுவி துடைச்சி காலந்தள்ளி கண்ைததாண்டும் 
ேிச்சேில்ல  

 

கைகம்: காலேின்னும் மபாகயில்ல கவலப்பை மதவயில்ல தபற்றாரும் பிள்டளயளும் 
புரிஞ்சு தகாண்டு வாழமவணும். 

 

சுந்தரி:  என்ரபிள்ள படிக்குததண்டு இறுோப்பா இருந்திட்ைன் என்ை ஏது எண்டு எைக்கு 
ஒண்டுமே ததரியவில்ல  

 

கைகம்: தபற்றார மபய்க்காட்டி பிள்டளயள் சுத்துதுகள் ததரியாத தபற்றாரும் சரிதயண்டு 
தசால்லுதுகள்  

 

சுந்தரம்: உணர்ந்திட்ைன் நான் அறிஞ்சிட்ைன் பிள்டளயள் மபசயில புரியாே தடலயாட்டி   
ததரியாே வாழயிைி ஒருமபாதும் நாைில்ல  

 

நாதன்:  எங்கை பிள்டளயள்தான் இத எடுத்துச் தசால்ல மவணும்  
 

சுந்தரி:  கால மநரேில்லாே கடுடேயாக உடழச்சி தகாட்டி தபாறுப்பில்லா வாழ்க்டகயில 
நான் மபாகோட்ைன் இைி மபாகோட்ைன் 

 

ேத்திஸ்: தேிழ் ததரியா பிள்டளதயண்டு தரம்தகட்ை வார்த்டத மவண்ைாம் 

 

மைரிசி:  படிக்கப் மபாகப்மபாறன்; தேிழ் படிக்கப் மபாறன். 
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நாதன்:  புத்திேதி இல்டலயிது புரிஞ்சுதகாண்டு வாழுவம். 
 

ஒருவர்: புைர்வாழ்வுகார தபடியள் வடீ்ை வந்தா ஆளில்டல எண்டு தசால்லி 
ேடறஞ்சிருந்து துரத்துவிைம்  

 

நாட்டில சோதாைம் எண்ை கத மகட்ை உைன் காணி வாங்க ஓடுகிைம் சிரிப்பாக இருக்குதுங்மகா 
(2 ) நாட்டுக்கு குடுக்க காசில்ல காணிவாங்க காசிரிருக்கு அகதியாை வாழ்க்டகயிலயும் அழகு 
இருக்க மவணும் தபற்றாரும் படிக்க மவணும் பிள்டளயளும் படிக்க மவணும் நல்ல வாழ்க்டக 
வாழமவணும் நாலுமபர் ேதிக்க மவணும் . 
 

எல்மலாரும்  :  எல்லாருக்கும் தபாங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் 

 

 

நிடறவு 
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இயேகாண்ைம் 

நாைகவடக: நடகச்சுடவ நாைகம் 

 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1. இயேன் 2. சித்திரபுத்திரர்  3. கிச்சா  4. சிச்சா  5. குட்டியேன் 
6. ோைிைன் 7. கிழவி  8. வியாபாரி 9. தபண்  

 
திறந்த மேடையில் கிச்சா சிச்சா என்ற இரு யேதூதர்கள் பயத்துைன் ஓடிவந்து யேன் 
வரப்மபாவடத அறிவித்தல். 
 

கிச்சா:  எல்லாரும் அடேதியா இருங்மகா யேதர்ேராஜா வருகிறார். 
 

சிச்சா:  வருகிறாரில்ல வந்திட்ைார் சத்தம் மபாைாடதங்மகா........ 
 

கிச்சா:  அதுக்மகன் நீ கத்துறாய்? உது யேதர்ேராசாமவ நன்றாகப் பார் 
 

சிச்சா:  ஓ  குட்டியேன் இந்த சுட்டிமயன் இப்மபாது வந்தது?  

 

குட்டி:  ஏய் வாயிங்மக 
 

சி கி:  தசால்லுங்கள் பிரபு  
 

குட்டி:  யார் சுட்டி எைது காடலப் பிடித்து விடுங்கள்  
 

 தசயல்  

அவ்மவடள யேதர்ேனும் சித்திரபுத்திரனும்  மேடைக்கு வருதல் 

 

யேன்:  அட்ைகாசோை சிரிப்பு (சித்திர புத்திரா  
 

சித்திர:  சுவாேி   ... ? 

 

யேன்:  என்ை நன்றாக உறங்கி எழுந்தீரா?  
 

சித்திர: ஆோம் சுவாேி ஆைால் தாங்கள் மநற்றய திைம் தகாண்டு வந்த ஒரு 
ோைிைைால் துயிலமவ முடியவில்டல சுவாேி. 

 

யேன்:  ஓமகா அவைா அவனுக்கு இன்னும் தண்ைடை தகாடுக்கவில்டலயா? 
 

சித்திர:  இல்டல சுவாேி .. 
 

யேன்:  சீக்கிரம் இழுத்து வாருங்கள். 
 

சித்திர:  இமதா அடழத்து வருகிமறன். 
 

யேன்:  ஏய் கிச்சா  
 

கிச்சா:  வந்மதன் சுவாேி 
 

யேன்:  பூமலாகத்தில் யாருைன் உைக்கு ததாைர்பு  
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கிச்சா:  சுவாேி.....வந்து   
 

யேன்:  என்ை வந்தும் மபாயும் யாருைன் ததாைர்பு தகாண்டிருக்கிறாய்? 

 

கிச்சா:  சத்தியோக தவறாை ததாைர்பு இல்டல சுவாேி ..அங்குள்ள  
 

சிச்சா:  சுவாேி தாங்கள் உத்தரவுதகாடுத்தால் நான் தசால்கிமறன்... 
 

யேன்:  ம் தசால்.. 
 

கிச்சா:  சுவாேி நாமை தசால்கிமறன். 
 

யேன்:  சரி தசால்.. 
 

கிச்சா:  பூமலாகத்தில் இப்மபாது எல்லாமே கணணிேயம் சுவாேி ..எம்டேவிை 
ோைிைர்கள் அதி புத்திசாலிகள்  

 

யேன்:  யார் தசான்ைது?   ேடையர்கமள... 
 

 தசயல்  

சித்திரபுத்திரர் ஒரு ேைிதடை இழுத்து வருதல்  

சித்திர:  சுவாேி இவன் வர ேறுக்கிறான்) .குட்டியேன்; தசன்று உதவுதல்  (  
 

குட்டி:  உேக்கு ஒரு ேைிதடை தகாண்டுவரக்கூை முடியவில்டலயா தவட்கம் 

 

யேன்  :  என்ை உைக்கு அவ்வளவு திேிரா? அடழத்தால் வரமுடியாதா? 
 

ோைிைன்: யேதர்ேராசாமவ ..நான் அப்படி தசால்மலல்ல உங்கை வால் யேன்தான் 

 

குட்டி:  ஏய் வாடய மூடு என்ை உளறுகிறாய் .. 
 

கிச்சா:  குட்டியேன் அவர்கள் எம்மோடும்  
 

குட்டி:  என் தந்டதயின் வாகைத்தில் யார் யார்  
 

சிச்சா:  ஐயய்மயா பிரபு தங்கள் சிறப்டபப் பற்றி தசால்ல எத்தைித்மதாம். 
 

குட்டி:  இவர்கள் என்டை அவேதிக்கிறார்கள்  
 

யேன்:  என்ை தூதர்கமள வாய்க்தகாழுப்பா ..நசித்துவிடுமவன் ததரியுோ? 
 

கிச் சிச்: ஐமயா சுவாேி எங்கடள  ேன்ைியுங்கள் .உண்டேடய கூற எத்தைித்மதாம் 

 

ோைிைன்: அைைா ..உதுகளவிட்டிட்டு என்ர விசயத்துக்கு வாங்மகா.. 
 

யேன்:  ஏய் ோைிைா எைக்கு நீயா கட்ைடளயிடுவது என்டை யாதரன்று நிடைத்தாய்.. 
 

சித்திர:  சுவாேி மகாபம் மவண்ைாம் தயவுதசய்து அடேதியாக இருங்கள் 

 

யேன்:  சரி மபாகட்டும் விடுகிமறன் .சித்திரபுத்திரா இவைது குற்றம் குடறகடளக் கூறும் 
பார்க்கலாம்  
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சித்திர:  சுவாேி இவைது தபயர் ோணிக்ஸ் .. 
 

ோைிைன்: யா ..ஐ எம் ோணிக்ஸ். 
 

யேன்:  என்ை ோணிக்சா அததன்ை ோணிக்ஸ்..? 
 

ோைிைன்: அததாண்டுேில்ல ோணிக்கவாசம் என்ற என்ர மபர ோணிக்ஸ் எண்டு 
சுருக்கிட்ைன்  

 

சித்திர: சுவாேி இவன் தன்தபயடர ேட்டும் சுருக்கவில்டல பலருடைய தசாத்டதயும் 

சுருட்டி டவத்திருக்கிறான் 

 

யேன்:  ஆகா சுருட்டியா ...ம்  ததாைரட்டும். 
 

சித்திர: சுவாேி சீட்டு என்ற தபயரால் பல ேக்களின் பணத்டத அபகரித்தவன் .அத்மதாடு 
தவளிநாடுகளில் அகதியாகியிருக்கும் பலரின் உைடேகடள வஞ்சகோக 
திருடியிருக்கிறான் . 

 

ோைிைன்: உதுதபாய் நான் ஆடரயும் ஏோற்றயில்ல சில ஏோறுகிறதுகள் இருக்கயில 
நாதைன்ை தசய்யிறது .காச வட்டிக்கு வாங்கிறதுகள் எைக்மக வால்காட்டுங்கள் 
அதுக்காக நான் அடவயளின்ர பாஸ்மபாட்ை நடகநட்டுகள வாங்கிறைான். 

 

சித்திர:  பாருங்கள் சுவாேி .. 
 

ோைிைன்: மயய் சும்ோ இரய்யா நான் தசால்லி முடிமயல்ல ..வாங்கிை தசாத்த அனுபவிக்க 
விைாே இழுத்துக்தகாண்டு வந்திட்டியள். 

 

யேன்:  நீ அதிகோக கடதக்கிறாய்  
 

ோைிைன்: உஸ் சத்தம் மபாைாடதய்யா இங்க தகாண்டு வந்திட்டியள் இைி என்ைத்த 
கத்திைாலும் ஆகிறது ஒண்டுேில்லதாமை ..அது சரி யேதர்ேராசா நாதைாண்டு 
உங்களட்ை மகக்கலாமே.. 

 

யேன்:  ம் சரி மகள்.. 
 

ோைிைன்: என்ைட்ை இருக்கிறதில பாதியத் தாறன் என்டை விட்டுவிடுறியளா.. 
 

யேன்:  என்ை லஞ்சோ அதுவும் என்ைிைம்  !!ஓ இந்த ோைிைன் என்டை நிந்தித்து 
விட்ைான் .இவடை உைமை தகாதிக்கும் எண்டணயில் மபாடுங்கள். 

 

 தசயல்  

யேதூதர்கள் ோைிைடை இழுத்துச்தசல்லல் 

சித்திர:  சுவாேி ேன்ைிக்கவும் இப்தபாழுது இன்னும் சில நிேிைங்களில் நாம் ஒரு 
வமயாதிப ோடத தகாண்டுவரமவண்டும் அவளின் காலம் முடிந்துவிட்ைது. 

 

யேன்:  ஓ ..அப்படியா   யாரங்மக தகாண்டுவாருங்கள்  எைது வாகைத்டத. 
 

கிச்சா:  இமதா உைமை சுவாேி.. 
 

சித்திர:  சுவாேி அந்த ோடத சில பாவிகள் அடித்து தகாடல தசய்வதாகமவ நேது தீர்ப்பு 
உள்ளது ஆைால்  
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யேன்:  என்ை ஆைால் ..தீர்ப்டப யாராலும் ோற்ற முடியாது. 
 

சித்திர:  ஆோம் சுவாேி  ஆைால் நாம் தசல்ல நாழியாகிவிடுமே.. 
 

யேன்:  ஆகா ..அருடேயாைவர்கள் எங்மக  மபாய்த்ததாடலந்தார்கள்.. 
 

சிச்சா.  சுவாேி  சுவாேி  தயவு தசய்து எங்கடள ேன்ைிக்கவும் 

 

யேன்:  ஏன் என்ை நைந்தது ..எங்மக எைது வாகைம் 

 

கிச்சா:  சுவாேி  ேன்ைிக்கவும் உங்கள் வாகைம்  மேச்சலுக்குப் மபாய்விட்ைது. 
 

சிச்சா:  சுவாேி ..தங்கள்  வாகைம் முன்டபப் மபாலில்டல . 
 

சித்திர:  சுவாேி தாங்கள் சம்ேதித்தால் நான் ஒரு மகாரிக்டகடய முன்டவக்கலாோ? 
 

யேன்:  ம் ..தசால் பார்க்கலாம். 
  

சித்திர: சுவாேி .தாங்கள் தங்கள் எருடேயில் தசன்று தங்கள் கைடேடய ஒழுங்காக 
தசய்ய முடியாது .தாங்கள் பூமலாகத்தில் உள்ள ோைிைர்கள் டவத்திருப்பது 
மபால் ஒரு யேகா தகாண்ைா சுசுக்கி என்மறா அல்லது ஒரு குட்டி ஸ்ோட்கார்.... 

 

கிச்சா:  சுவாேி ..சித்திரபுத்திரர் தசால்வது சரிதயை நான் நிடைக்கிமறன். 
 

யேன்:  சரி நான் வரும் மபாது தகாண்டு வருகிமறன் .எைக்கு தாேதோகிவிட்ைது. 
  (யேன் கிச்சா இருவரும் தசல்லல்) 
 

சித்திர:  ஏய் சிச்சா வாயிங்மக   
 

சிச்சா:  சுவாேி யேதர்ேராஜா மபாைதும் தாங்கள் அவரது ஆசைத்தில் இருப்பது சரியா  
 

சித்திர: எது சரி எது தவறு என்று எைக்குத்ததரியும் .நீ பூமலாகத்தில் இருந்து என்ை 
தகாண்டு வந்தாய் அடததயடு . 

 

சிச்சா:  சுவாேி  ..நான்  நான்  ..ஒன்றுமே தகாண்டு வரவில்டல... 
 

சித்திர:  ஆகா என்ைிைமே தபாய்யா  .. 
 

சிச்சா:  சுவாேி ேன்ைிக்க எைக்மகார் அற்ப புத்தி ..ோைிைர்கள்  கணணியில் தங்கள் 
காரியத்டத தவகு இலகுவாக தசய்கிறார்கள்  அதுதான் .. 

 

சித்திர: உண்டேதான் எம்ோல் படைக்கப்பட்ைவர்கள் எம்டேவிை அறிவாளிகளாக 
இருப்பது ஆச்சரியம்தான்  சரி இடதப்பற்றி நாம் பின்பு மபசிக்தகாள்ளலாம்  நான் 
ஒரு அவசர காரியம் தசய்யப் மபாகிமறன் .அடவடய பார்த்துக்தகாள். 

 

சிச்சா:  ஆகட்டும் சுவாேி  
 

 தசயல்  

சித்திர தசல்லல், சிச்சா தைது எண்ணப்படி நைத்தல் 

 

சிச்சா: ம் யேதர்ேமை   .. இப்மபாது நாமை சகலமும்  .. ஆகா  
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 தசயல்  

யேைின் ஆசைத்தில் அேர்ந்தபடி உறங்கல், சற்று மநரத்தில் யேன்  வருதல் 

குட்டி:  ஆகா அருடே தந்டதமய பாருங்கள் தங்கள் சீைடை   

 

யேன்:  ஏய்  என்ை துணிச்சல் உைக்கு எைது ஆசைத்தில்   .. சித்திர புத்திரா ..எடு என் 
மகாதண்ைத்டத.. 

 

சிச்சா: (சிரிப்புைன்)  யார் நீ ..என்ை அதட்டுகிறாயா ..நான் யாதரன்று ததரியுோ?               
(சிச்சா கணணி ேைிதடைப்மபால் நைக்க ேற்றவர்கள் பயந்து பார்த்தல்) 

 

சித்திர: சுவாேி இவனுக்கு என்ை நைந்தது ? இவமைன் .(கிழவி தைது தடியால் சிச்சாவின் 
தடலயில் அடிக்க சிச்சா கீமழ விழுந்து பின் எழுதல்) 

 

கிழவி:  உவைார் உன்ர உதவியாமள? சும்ோ தட்ை சுருண்டு விழுறான்  உவங்கள  
வச்சிக்தகாண்மை ததாழில் தசய்யிற? 

 

கிச்சா:  ஏய் கிழவி ..வாடய மூடு 

 

கிழவி:  என்ை தசான்ைைி கிழவிமயா ஆர் நாமைா விட்ைதைண்ைா... .. 
 

யேன்: ஏய் கிழவி அடேதியாயிரு  சித்திர புத்திரா இந்தப் தபண்ேணியின் விபரத்டதக் 
கூறுபார்க்கலாம். 

 

சித்திர: ஆகட்டும் சுவாேி ..இவள் தபயர் தங்கேணிப்பிள்ள .60 வருை வாழ்க்டக இந்த 60 
வருைத்துக்குள் இவளாள் ஆை நன்டேகள் தீடேகள் பற்றிய பட்டியடலத் 
தருகிமறன். 

 

கிழவி:  இஞ்சார் உந்த பட்டியலயும் கிட்டியடளயும் விட்டிட்டு நான் மகக்கிற மகள்விக்கு 
பதிலச் தசால்லு நாகரீகம் வளந்திட்ை இந்த காலத்தில உததன்ை உடுப்பு 
மஜேைில கிைக்கிற தபைாக்கள் ோதி .. 

 

யேன்:  ஓமகா எம்ேில் உைக்கு அவ்வளவு அக்கடறயா? பறவாயில்டல .. 
 

சித்திர: சுவாேி  இம்ோது ஒரு சாதாரண வடீ்டுப்பணிப்தபண் ஆைால் மவடல தசய்யும் 
வடீுகளில் கலகம் மூட்டிவிடுவதில் தகட்டிக்காரி திைம் திைம் யாராவது சண்டை 
மபாட்டுக்தகாள்ள  காரியம் தசய்வாள். 

 

கிழவி: இஞ்சப்பார் சும்ோ விசர்க்கத கடதயாத தசால்லலிப்மபாட்ைன் .நாதைன்ை 
சண்டைக்காரிமய? இப்ப சைம் ததாட்ைதுக்தகல்லாம் தவட்டுறன் குத்துறன் 
எண்டு நிக்குதுகள் நாமைன் கலகம் மூட்டுறன். 

 

சிச்சா:  சுவாேி ..இந்தக்கிழவி அதிகோக கடதக்கிறாள்  தங்கள் வாகைத்டதப் பார்த்து 
நல்ல தகாழுத்த எருடேயாம் பங்கு மபாட்ைால் நல்ல லாபம் வரும் என்றாள். 

 

யேன்:  அப்படியா விசயம்  
 

கிழவி:  கமலா  ஆர்   ஆர்  கடதக்கிறது ..என்ைபிள்ள தசய்யிறது நான் வாழமவண்டி 
வயசில உந்த அறுவாங்கள் உங்க யேமலாகத்துக்கு தகாண்டு வந்திட்ைாங்கள்  .
என்ை  யேமைாை கடதக்கப்மபாறிமயா  தபாறு மகட்டுப்பார்க்கிறன் .இஞ்சப்பு 
என்ற தரண்ைாவது தபட்ை உன்ைட்ை ஏமதா கடதக்கப் மபாறாளாம் ஒருக்கா 
என்தைண்டு மகளன்   ( மபசிடய யேைிைம் தகாடுத்தல்)  
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யேன்:  யாரது?   

 

குரல்:  கமலா யேதர்ேராஜாமவ என்ை? நான்  தங்கேணிப்பிள்டளயின்ற  2 வது ேகள் 
தங்கராணி கடதக்கிறன் .எப்பிடி சுகோ இருக்கிறியமள?.. அதுசரி நீங்கள் உப்பிடி 
தசய்தது சரியில்ல  எங்கை வடீ்டுக்குப் பக்கத்து வடீ்டு மஜேன்காரி 99 லயும் 

அங்கயிங்கதயண்டு இழுத்துக்தகாண்டு திரியிது அதக் தகாண்டு மபாகாே எங்கை 
அம்ோவ   .. சரி பரவாயில்ல ஒரு முக்கியோை உறுதி சம்பந்தோ அம்ோ ஒரு 
டகதயழுத்து மபாைமவணும் ஒரு நாடளக்கு ேட்டும் விட்டுப் பிடிக்க ஏலாதா?.... 

 

யேன்: ஏய் என்ை ஏளைோ? சித்திரபுத்திரா இந்தக்கிழவிடய அடைத்து டவ நான் பின்பு 
விசாரித்துக் தகாள்கிமறன்  ( யேன் மகாபத்துைன் தவளிமயறல்  )  

சித்திர:  கிச்சா ..இழுத்துச் தசல் இந்தக் கிழவிடய   
 

சிச்சா:  மச  ..சுவாேி  வர வர நேது ததாழில் ேிக மகவலோகிறது  ..என்ைால்  ததாைர்ந்து 
இந்தப் பதவியில் நீடிக்க முடியும் என்று நான் நிடைக்கவில்டல  

 

கிச்சா:  உண்டேதான் ஆைால் நாம் ராஜிைாோ தசய்தால் யேதர்ேராஜா ஏற்பாரா? 
 

சித்திர:  ஆகா  ேதிதகட்டு மபசுகிறரீா?  மபசும் நான் வருகிமறன்  (தசல்லல்) 

 

கிச்சா:  சுவாேி தயவுதசய்து  நாங்கள் வாய் தவறி மபசியடத கூறிவிைாதீர்கள். 
 

சிச்சா:  ஐயய்மயா யேதர்ேராஜாவிைம் சித்திரபுத்திரர் தசால்லிவிட்ைால்   ..  
 

கிச்சா:  பயப்பிைாமத ..அவமர தேச்சுேளவுக்கு நாம் நேது மவடலடய திறம்பை 
தசய்மவாம் 

 

வியாபாரி: வணக்கம்  நீங்கள் நாைக நடிகரா? 
 

சிச்சா:  யாரிவன்  
 

கிச்சா:  எைக்தகப்படித் ததரியும் யேதர்ேர் இல்லாத மநரம் என்ை தசய்யலாம்  
  (குட்டியேன் வருதல்) 
 

குட்டி:  ஏய் யார் நீ ..எப்படி இங்கு வந்தாய் 

 

வியாபாரி: உஸ்  ஏன் இப்ப சத்தம் மபாட்டு கத்துறியள் ?   
 

குட்டி:  ஏய் ோைிைா இது பூமலாகேல்ல யேமலாகம் புரிகிறதா? 
 

சிச்சா:  இவதைப்படி இங்கு வரமுடியும் காலம் குறிக்காேல்.. 
 

வியாபாரி: உததன்ை புதுக்கடத காலமோ  என்ை காலம் இறந்தகாலமோ நிகழ்காலமோ?  
 

சிச்சா:  இவனுக்கு புத்தி பிசகிவிட்ைது தபாறு சுவாேிடய மதடிவருகிமறன். 
 

கிச்சா:  ஐமயா என்டை தைிமய விட்டுப் மபாகாமத ..நானும் வருகிமறன் .ோைிைர்கள் 
தபால்லாதவர்கள் ( . இருவரும் தசல்லல்) 

 

குட்டி:   (ஆசைத்தில் அேர்ந்து உடரயாைடல கவைித்தல்) 

 

வியாபாரி: மச ..என்ை வாழ்க்டக எவ்வளவு கஸ்ைப்பட்டு உடழச்சாலும் நிம்ேதியில்ல. 
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கிழவி:  ஓ ..எப்பிடி நிம்ேதி வரும்  ஊரார் உடழப்பில காலம் தள்ளிைவைல்மல  நீ... 
 

வியாபாரி: ஆரது   .. ததரிஞ்ச குரலா மகக்குது? 

 

கிழவி:  பின்ை ததரியாேல் இருக்குமே. 
 

வியாபாரி: எை தங்கோக்கா  
 

கிழவி:  ஓமோம் தங்கோக்காதான்   
 

சித்திர:  சுவாேி ..இங்மக பாருங்கள்  இந்த ோைிைர்கடள! 
 

யேன்:  யார் நீ எப்படி இங்மக வந்தாய்? என் ஆடணயில்லாேல் வந்த உன்டை என்ை 
தசய்கிமறன் பார்.. 

 

கிழவி:  யேதர்ேராசாமவ தகாஞ்சம் தபாறுடேயா இருக்க மவணும்  இவன் எைக்கு 
ததரிஞ்ச ஊர் தபடியன்தான். 

 

யேன்: யாரங்மக  இந்தக் கிழவிடய காவலில் டவக்கச் தசான்மைமை யாரிவடள 
தவளிமய விட்ைது. 

 

வியாபாரி: உந்தக்கிழவி யேனுக்மக இரும்பு குடுப்பா இவாவுக்கு ஆரால காவலிருக்க 
முடியும்? 

 

கிழவி:  பாத்திமய உன்ர குணத்த காட்டிப் மபாட்ை .. 
 

வியாபாரி: என்ை என்ர குணம்  சும்ோ விசர் கடத கடதயாத 

 

கிழவி:  என்ைைா விசர் கத  நாட்டில சைம் சாப்பிை வழியில்லாே கஸ்ைப் படுதுகள் 
அவங்கள் புைர்வாழ்வுக்காரப் தபடியள் வந்தா வடீ்டில ஆளில்டலதயண்டு 
பிள்டளயளட்ை  தசால்லி விடுரைியல்மல .. 

 

சித்திர: சுவாேி எேது குறிப்பில் இல்லாத விையதேல்லாம் இவர்கள் மூலமே நாம் 
அறிந்து தகாள்ளலாம். 

 

யேன்:  ஆோம் சற்று தபாறுடேயாயிரு.. 
 

குட்டி:  ேைிதர்கள் நன்றாக கடதக்கிறார்கள் 

 

யேன்:  ேகமை நீ தசன்று தவளிமய விடளயாடு மபா (குட்டி தசல்லல்) .. 
 

வியாபாரி: நீதான் நாட்டில இருக்க முடிமயல்ல அங்க தபடியள் ஒருபக்கம் அடிக்கிறாங்கள் 
ஆேிக்காரங்கள்  ஒருபக்கம் அடிக்கிறாங்கள் எண்டு தசால்லி தபாய்யா அசூல் 
அடிச்சி  ..  

 

கிழவி:  மைய் மைய் நிப்பாட்டு உப்பிடித்தாமை உங்க எல்லாரும் தசய்கிைம் ஆைா உன்ை 
ோதி ..கலப்பைம் தசஞ்சி... 

 

வியாபாரி: தபாறு தபாறு என்ை தசால்லுறாய்  கலப்பைமோ  ..நீதயன்ை கண்ைைிமயா? 
 

கிழவி:  யேதர்ேராசா நீமய ஒருக்கா மகளப்பு உவன்ர அநியாயத்த.. 
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சித்திர: சுவாேி  இவன் உண்டேயிமலமய கலப்பைம் தசய்பவன்தான் ேிளகு 

மபாலிருக்கும் பப்பாசி விடதடய  ேிளகுக்குள் மசர்த்து விற்றிருக்கிறான் .அது 

ேட்டுேல்ல…. 
 

யேன்:  அதிருக்கட்டும் அவன் எப்படி எேது அநுேதியில்லாேல் எம்ேிைம் வந்தான். 
 

வியாபாரி: பிள்டளகடளயும் தபஞ்சாதிடயயும் சும்ோ மபக்காட்ை என்ைமவா குளிசதயாண்ை 
மபாட்ைன் இப்ப இங்க வந்து நிக்கிறன் .ஆைா இங்கயும் பிரச்சையில்ல இதிலமய 
ஒரு கைய மபாட்டிைலாம் உங்க வாறடவக்கும் உதவும் உங்களுக்கும்  தபாழுது 
மபாகும் . 

 

கிழவி:  உவை இங்க ததாழில் தசய்ய விட்டியமளா எல்லாம் தகட்டிடும். 
 

வியாபாரி: கிழவி நீ ஓவரா கடதக்கிற .. 
 

யேன்: ஏய் ோைிை ேடையர்கமள உங்கடள அங்கம் அங்கோக அறுத்து  தகாடும் 
கழுகுகளுக்கு படைத்துவிடுமவன் வாடய மூடுங்கள். 

 

சித்திர: சுவாேி முதலில் இந்த ோைிைனுக்கு தண்ைடை வழங்கப்பைமவண்டும் .
ஏதைன்றால் அவைது கால எல்டல மநற்மறாடு முடிவாகிவிட்ைது . 

 

யேன்:  அப்படியா நைக்கட்டும்.. 
 

சுவாேி: ேைிதர்கடள ஏோற்றி தகாள்டள லாபம் ஈட்டி பணத்டத குவித்து டவத்த  
இவைால் ஒருவித பிரமயாசைமும் இல்டல .டகமயந்தி வந்தவர்க்கு ஒரு 
சல்லிக்காசு இட்ைதில்டல .பசித்து வந்தவர்க்கு பரிதாபப் பட்ைதில்டல. 

 

யேன்:  தகாடுடே தகாடுடே ேைிதன் ேைிதடை ேதித்து  ஒருவடர ஒருவர்  சார்ந்து 
இன்போக வாழமவண்டிய வாழ்டவ சுயநலத்தில் புடதக்கும்  இவடைப் 
மபான்றவர்கடள விட்டு டவக்கக் கூைாது  .உைமை  இவடை தகாதிக்கும் 
எண்டணயில் இட்டு சிடதயுங்கள். 

 

கிச்சா:  உத்தரவு சுவாேி. 
 

வியாபாரி: ஐயா இது தகாடுடே !என்டை ஒரு முடறயாவது ேன்ைிக்கக் கூைாதா? 
 

யேன்:  ம் ..இழுத்துச் தசல்லுங்கள். 
 

சித்திர: சுவாேி ேன்ைிக்கவும்  எைது கடிகாரம்  ஏமதா பிணக்குப் பட்ைதால் அடுத்த  
தங்கள் கைடேக்கு சற்று தாேதோகிவிட்ைது . 

 

யேன்:  என்ை உளறுகிறாய் மநரம் தவறாேல் தசய்ய மவண்டிய கருேத்டத இப்படி 
தாேதப் படுத்தி தசய்யலாோ? 

 

கிழவி:  உது பரவாயில்ல  எங்கை சைங்கள் இப்ப மநரத்தப் பத்தி கவலப் படுறமதயில்ல ..
ஒரு கல்யாண காட்சிதயண்ைா என்ை ஒரு கூட்ைம் விழாதவண்ைாதவன்ை 
எல்லாம் இப்ப மநரேில்லாேதான் நைக்குது  .எை ஐஞ்சு பத்து நிேிசதேண்ைா 
பரவாயில்ல ேணித்தியால கணக்கிலதவல்மல இழுக்குதுகள்  .  

 

சித்திர: சுவாேி இது தேிழர்கள் ஏற்படுத்திக்தகாண்ை நிடல 5 ேணிக்கு ஒரு நிகழ்வு 
என்றால் 6 ேணிக்கு அல்லது  7 ேணிக்கு எை அவர்கள் அர்த்தப் படுத்தி 
யுள்ளார்கள்  தாங்கள் இடத கவைத்தில் எடுக்காது  ..  

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



இயேகாண்ைம் நடகச்சுடவ நாைகம் ப. தியான் 

98 
 

யேன்:  ஆோம் எங்மக எைது பாசக்கயிறு ..தகாண்டுவாருங்கள் 

 

சிச்சா:  சுவாேி ..ஒரு சிறு விண்ணப்பம்  
 

யேன்:  என்ை  
 

கிச்சா:  தாங்கள் பாசக்கயிற்டற வசீி உயிர்கடள பிடிப்படதவிை சுலபோக உயிர்பிடிக்க  
நாம் தங்களுக்கு ஒரு உபகரணம் தகாண்டுவந்மதாம் . 

 

குட்டி:  தந்டதமய அந்தப் பாசக்கயிற்டற என்ைிைம் தாருங்கள் 

 

யேன்:  உபகரணோ? எங்மக பார்க்கலாம். 
 

சிச்சா:  இமதா சுவாேி.. 
 

சித்திர: சுவாேி இடத ேைிதர்கள் இப்தபாழுது ேிகச் சாதரணோக பாவிக்கிறார்கள் 
இதற்கு சுடுகலன் ஏ மக 47 என்று தபயர். 

 

குட்டி:  ஆகா எைக்கு பாசக்கயிறு மவண்ைாம் இதுதான் மவண்டும். 
 

யேன்:  ஏ மக 47 சுடுகலைா பார்க்க அழகாக இருக்கிறது. 
 

கிச்சா:  சுவாேி  அவதாைோக டகயாளுங்கள் தவடித்து விடும். 
 

சிச்சா:  சுவாேி பூமலாகத்தில் தபரியவர் முதல் சிறுவர் வடர இந்த சுடுகலைால் 

ஒருவடர ஒருவர் சுட்டுக்தகாள்வதால் தங்கள் மவடல சுலபோகிறது. 
 

யேன்:  சரி பார்க்கலாம் எைது பாசக்கயிற்டறவிை இது சுலபோகத்தான் இருக்கிறது. 
 

சித்திர:  சுவாேி   .. இவ்மவடள நாம் உைமை.. 
 

யேன்:  புரிகிறது .தகாண்டுவாருங்கள் எைது வாகைத்டத  
 

சிச்சா  :  உத்தரவு சுவாேி இமதா தங்களுக்காை யேகா மோட்ைார்வண்டி .தாங்கள் வரும் 
மபாது பூமலாகத்திமலமய தபற்மறால் நிரப்பி வருவது நல்லது. 

 

யேன்:  என்ை எைக்மக கட்ைடளயா?  
 

சிச்சா:  சுவாேி ேன்ைிக்க நான்  இைி வாய்திறமவன். 
 

குட்டி:  தந்டதமய நான் இவர்களுக்கு தண்ைடைக் தகாடுக்கலாோ? 
 

யேன்:  நீ உள்மள தசல் 

 

கிச்சா:  ஐமயா அங்மக பாருங்கள் அந்தக் கிழவிடய எஜோைின் ஆசைத்தில் படுத்துக் 
கிைக்கிறாள். 

 

சிச்சா:  ஏய் கிழவி ..எழுந்திரு   
 

கிழவி:  ஏன் கத்துறாய் நல்ல கைதவாண்டு கண்ைன் தகடுத்தப் மபாட்ைாய். 
 

சித்திர:  இவடள உைமை சிடறயில் தள்ளுங்கள்   
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சி கிச்:  ஆகட்டும் சுவாேி  
 

யேன்:  தபண்மண வா   
 

தபண்:  யார் நீ  ஏன் என்டை கூட்டிப் மபாகிறாய். 
 

யேன்:  நான்தான் யேன் உயிர் அறுவடை தசய்வது எைது ததாழில். 
 

தபண்:  நான் எங்க இருக்கிறன் இததன்ை ஐமயா எைக்கு பயோ கிைக்கு. 
 

யேன்:  சித்திர புத்திரா   
 

சித்திர:  வந்மதன் சுவாேி. (யேதூதர்களும் ஓடி வருதல்) 
 

யேன்:  எங்மக குறிப்மபடு தகாண்டு வாரும் சீக்கிரம் 

 

தபண்:  குறிப்தபண்ைா ையரியக் மகக்கிறியமளா?  
 

கிச்சா:  (சிரிப்பு) அதில்ல குறிப்மபடு ..அது  ..  
 

யேன்:  ம்…….(முடறத்தல்) 
 

சித்திர: சுவாேி இவள் ஒரு தரகர் அதாவது ஏதஜன்சிக்காரி தபயர் நித்தியக் 
கலாமதவராணி.. 

 

சிச்சா:  என்ை அருடேயாை தபயர். 
 

சித்திர:  ம்  குழப்பாமத.. 
 

யேன்:  ஏதஜன்சி என்றால் தரகரா? சரி  கூறும். 
 

தபண்:  ஓ இது தபரிய ததாண்டு கண்டியமளா எல்லாராலயும் தசய்ய முடியாது .
அதுக்தகண்டு சில தகட்டித்தைம் மவணும். 

 

யேன்:  அப்படியா? எங்மக உன் தகட்டித்தைத்டதப் பார்ப்மபாம். 
 

சிச்சா: சுவாேி ேன்ைிக்கவும் மேச்சலுக்குப் மபாயிருந்த தங்கள் வாகைோை எருடே 
வந்து நிற்கிறது.... 

 

சித்திர: ஆ  முட்ைாள்கமள சுவாேியின் மகாபத்துக்கு ஆளாகாேல் ஒதுங்கி நில்லுங்கள். 
 

யேன்:  சித்திரபுத்திரா  என் அனுேதியில்லாேல் மபாை அந்த கழுடதடய கட்டிப்மபாட்டு 
உணவு தகாடுக்காேல் வற்றவிடுங்கள். 

 

கிச்சா:  சுவாேி அப்படிமய தசய்கிமறாம் ஆைால் ஒரு சிறு விண்ணப்பம் . 
 

யேன்:  என்ை  
 

கிச்சா:  அது கழுடதயல்ல எருடே..என்படத  ...  
 

யேன்:  அமை முட்ைாமள எைக்குத் ததரியாதா ..மபாய் தசான்ைடத தசய். 
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தபண்:  ஓமகா நீங்கள் எருடேடய கழுடததயண்டுதான் தசால்லுவஙீ்கமளா? 
 

யேன்:  மபசாமத ..வாடய மூடு 

 

தபண்:  என்ை இது தகாடுடே ேைிசனுக்கு மபச்சு சுதந்திரம் கூை இல்டலயா? 
 

சித்திர:  நீ மபச மவண்டிய இைம் பூமலாகம் இங்கல்ல 

 

தபண்:  எங்கதயண்ைா என்ை ேைிசை அைக்கி டவக்க முடியாது. 
 

கிச்சா:  ேைிதருக்கு ேட்டுமே அந்தப் பிரச்சடை.. 
 

சித்திர: சுவாேி அைக்குதடலப் பற்றி மபசும் இவள் பல ேக்களின் வாழ்க்டகடய 
நாசோக்கியவள் .ேக்கடள வடீ்டுக்குள் அடைத்து டவத்து  ..  

 

தபண்:  சும்ோ கடதயாடதயும் ஏதஜன்சி மவடலதயண்ைா சும்ோ மலசுபட்ை விசயேில்ல 
சிமலாைில இருந்து ஒராள மஜேைிக்கு தகாண்டுவாறததன்றத ஒருக்கா 
மயாசிச்சுப்பாரும்.. 

 

யேன்:  சரி அடத ஒரு ததாண்டு என்கிறாயா? ேைிதாபிோைோகவா தசய்தாய் 

 

சித்திர:  சுவாேி இந்தப் தபண்ணால் பாதிக்கப் பட்ைவர்கள் ஏராளோைவர்கள் ஒரு 
மகாழிடயக் தகாடுத்து 30 மபடர சாப்பைச் தசால்லியிருக்கிறாள். குளிக்க 
வசதியில்லாத தேது அன்றாை மதடவடயக் கூை பூர்த்தி தசய்யமுடியாத ஒரு 
வடீ்டுக்குள் 3 ோதங்கள் அடைத்து டவத்திருந்திருக்கிறாள் . 

 

தபண்:  உததன்ை தபரிய குற்றமே?  தவளிநாட்டுக்கு வாறததண்ைா உததல்லாம் 
அநுபவிக்கத்தான் மவணும் தவளி நாதைண்ைா சும்ோமவ 

 

சிச்சா:  குளிப்பததன்றால் என்ை.. 
 

கிச்சா:  அதுதான் தண்ணரீில் விழுந்துகிைப்பது 

 

சிச்சா:  ஓ  எேது எருடேடயப் மபாலா.. 
 

கிச்சா:  உஸ் சத்தம் மபாைாமத ..பிறகு சுவாேி எங்கடள குளிக்கும் படி கூறிவிடுவார். 
 

யேன்:  பரவாயில்டல நீ நன்றாக கடதக்கிறாய் நல்ல வாயாடி 

  

தபண்:  வாயில்டலதயண்ைா வாழமுடியுமே  

 

யேன்:   எங்மக நான் மகட்கும் மகள்விகளுக்கு பதில் கூறு பார்க்கலாம்  
 

தபண்:  தாராளோ ஆைா நீங்கள் மகக்கிற மகள்விகளுக்கு நான் சரியா பதில் 
தசால்லிட்ைால் என்ை தருவியள்?  

 

யேன்:  தருவதல்ல பிரச்சடை உைக்காை தண்ைடைப் பற்றித்தான் பிரச்சடை  

 

சித்திர:  சுவாேி மகள்விஞாை புத்தகத்டத தகாண்டு வரட்டுோ? 
 

யேன்:  ம் ..மவண்ைாம் இது தபாதுக்மகள்வி. 
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சிச்சா:  அப்படியாைால் தபாதுப் பரீட்டசயாக்கும். 
 

யேன்:  ம்  சித்திரபுத்திரா எடு என் மகாதண்ைத்டத.. 
 

கிச்சா:  சுவாேி  சுவாேி அடிமயடை ேன்ைித்துவிடுங்கள்... 
  

சிச்சா:  சுவாேி தங்கள் மகாதண்ைத்டத ஏலவிற்படைக்கு டவத்திருக்கிமறாம். 
 

சித்திர:  இவர்கள் இப்மபாது தேது கைடேடய ஒழுங்காக தசய்வதில்டல.. 
 

யேன்:  எப்படி யாரால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ைது ஏலவிற்படை 

 

சித்திர: ததரியவில்டல சுவாேி ோைிைர்களுக்கு முன்ைால் எேது பிரச்சடைகடள 
தவிர்ப்பது நல்லது எை நான் நிடைக்கிமறன் இைி தங்கள் சித்தம். 

  

தபண்:  உங்களுக்குள்மளமய பிரச்சடைதயண்ைா..நீங்கள் எப்படி  
 

யேன்:  சரி அடதப்பற்றி பின்பு பார்க்கலாம் .தபண்மண தசால்பார்க்கலாம் 

 

தபண்:  மகள்விமய இன்னும் வரவில்டலமய 

 

குட்டி:  தந்டதமய நானும் மகட்கலாோ? 
 

யேன்:  நீ உள்மள மபா   ) தசருேலுைன் (பிரிக்கக்கூடியது என்ை 

 

தபண்:  அரிசியில் கல் 

 

யேன்:  பிரிக்கமுடியாதது என்ை? 

 

தபண்:  ஈரும் மபனும்  
 

யேன்:  மசர்ந்மத இருப்பது 

 

தபண்:  தசங்கல் தூளும் தசத்தல்ேிளகாய்த்தூளும் 

 

யேன்:  மசராதிருப்பது 

 

தபண்:  ஓடும் புளியும் 

 

யேன்:  கூடிக்தகடுப்பது  
 

தபண்:  தவாட்காவும் இடறச்சிப் தபாரியலும் 

 

யேன்:  மதடிக்தகடுப்பது 

 

தபண்:  தபண்ணும் புறணியும் 

 

சித்திர:  அழியாதிருப்பது 

 

தபண்:  அசூலடித்த ஆரம்ப டகயையாளம் 

 

சித்திர:  அழிக்கப்படுவது 
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தபண்:  கைவுச்சீட்டும் கள்ளப் பாஸ்மபாட்டும் 

 

யேன்:  மதடிக்தகாள்வது 

 

தபண்:  தசாத்தும் மசாம்மபறித்தைமும் 

 

சித்திர:  மதைாேமல வருவது 

 

தபண்:  இருேலும் தும்ேலும் 

 

யேன்:  மதடிவருவது 

 

தபண்:  யேனும் பாசக்கயிறும் 

 

சித்திர:  மதைாதிருப்பது 

 

யேன்:  மபாதும் மபாதும் நீ புத்திசாலி உன்டை நான் தேச்சுகிமறன் நீ ேீண்டும் 
பூமலாகத்தில் ஒரு கிளியாக பிறந்து மபசித்திரிவாயாக (இழுத்துச் தசல்லல்) 

 

குட்டி:  இல்டல இல்டல இவள் புத்திசாலியில்டல எைது மகள்விக்கு பதில் தரவில்டல .
நான் வருகிமறன். (தசல்லல்) 

 

சித்திர:  சுவாேி கிளியாக பிறந்து எப்படி மபசித்திரிய முடியும்? 

 

யேன்:  உஸ் சத்தம் அவடள ததாைர்ந்தும் மபசவிைக் கூைாது பின் எம் ததாழிலுக்மக 
ஆபத்தாகிவிடும் 

 

கிச்சா:  சுவாேி சிடறயிலிருந்த அந்தக்கிழவிடயக் காணவில்டல 

 

சிச்சா:  குட்டியேன் பிரபு அவர்கள் கிழவியுைன் ஏமதா மபரம் மபசிக்தகாண்டிருந்தார் . 
 

யேன்:  என்ை? உைமை மதடுங்கள் அவர்கடளத் மதடுங்கள்  தண்ைடையிலிருந்து யாரும் 
தப்ப முடியாது சீக்கிரம் திடரடய மூடுங்கள் .குட்டியேடை எங்கிருந்தாலும் 
என்ைிைம் தகாண்டுவாருங்கள். 

 

நிடறவு 
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பாடைப்பத்திரம் 

நாைகவடக:  நடகச்சுடவ நாைகம்  
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1.  
- 

திறந்தமேடை  -  இரவுக்காட்சி  
 

கடலஞர்கள்  1. தாய்  2. தந்டத  3. தீகன்  4. புவைா   5. சிவகாேி   

6. தம்பி  7. தேைிக்மக 8.காேிைி  9..உதவியாள்   10. பிக்கு   

11.இநிதியா 12. தவளிநாட்ைார் 1, 2   

 

திறந்தமேடையிமல சிலபிள்டளகள் விடளயாடிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். அவ்மவடள தாயின் 
குரல் மகட்க பிள்டளகள் ஓடி ேடறந்துதகாள்ளுதல். 
 

தாய்: பிள்ள சிவகாேி…  தம்பி  மைய்…. எங்க மபாட்டுதுகள் தபாழுது ேங்கிற மநரம்... 
 

 தசயல்  

பிள்டளகள் ேடறந்திருப்படதயும் அவர்கள் இருந்த மகாலத்டதயும் கண்டு மபதயை பயந்து 
கத்தல்  

தாய்:  மச…. என்ை இது விடளயாட்டு அம்ோ பயந்துமபாைன்  
 

தீகன்:  என்ைம்ோ இதுக்கு பயப்பிைலாமே.. 
 

தாய்: அது சரி உததன்ை? அை புவைா ோேிக்கு டதச்ச உடுப்புகள் ஐமயா பிள்டளகள் 
கழட்டுங்மகா .. 

 

புவைா:  என்ைடி ..உதுகளின்ற மகாலம் என்ை தசய்திருக்குதுகள். 
 

 தசயல்  

பிள்டளகள் சட்தைை அம்ோவின் மசடலதயான்டற எடுத்து மபார்த்திக்தகாண்டு ஓரோய் 
படுத்துக் தகாள்ளல் 

தாய்:  பாருங்மகா புவைாக்கா டதச்சுவச்ச உடுப்ப தசய்திருக்கிறத.. 
 

புவைா: சரி விடு அதுகள் சின்ைன்கள் நீ பிறகு கழட்டி ேடிச்சுத்தா இந்தா இது நான் 
இடிச்ச அவல் பிள்டளயளுக்கு தசய்து குடு .அதுகள் இப்பமவ தபாங்கலின்ர 
கலாதில நிக்குதுகள் . 

 

தாய்:  பாருங்மகா ..பிள்டளயள் உததன்ை பழக்கம் உடுப்தபல்மலா கழட்ைச்தசான்ைன்.. 
 

புவைா:  அதுகளுக்கு ஆச தகாஞ்ச மநரம் மபாட்டிருக்கட்டும் விடு ..சரி ..எைக்கு மநரோகுது 
நான் மபாட்டுவாரன். 

 

தாய்: சரியக்கா நான் தம்பியட்ை உடுப்ப குடுத்துவிடுறன் (புவைா தவளிமயறல்) இந்தப் 
பிள்டளயளுக்கு தகாழுப்பு கூடிட்டுது. அப்பர் வரட்டும்….. நல்லா படுங்மகா.. 

 

 தசயல்  

தபாழுது ேயங்க இருள் கசிகிறது. தந்டத வருதல்.  

தாய்:  ஆரது   .. ஆரது ...ஆர் நீங்களா..? 
 

தந்டத: இல்ல நான்தான்; மபய்... 
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தாய்:  ஐமயா மபயா ..மைய் தம்பி மபய் வருதாம் பிள்ள எழும்புங்மகா .. 
 

தீகன்:  எங்க ..எங்க  (டகயில் கிடைத்த தடிதயான்டற எடுத்துக்தகாள்ளல்) 

 

சிவகாேி: மபய தடியால அடிக்கலாமே ..தநருப்பாலதான் சுைமவணும். 
 

தம்பி:  ஏய் மபமய ஓடிப்மபாயிடு .. 
 

தாய்:  உஸ் ..சத்தம் கிட்ை கிட்ை மகக்குது ..பூேணிக்கிழவிதான் மபாைகிழே தசத்தவா…. 
 

 தசயல்  

தந்டத உள்மள வர தாய் பிள்டளகள் பாய்ந்து ஒமர மநரத்தில் அடித்தல் 

தந்டத:  ஐமயா அடியாடதங்மகா அது நான் ..அமைய் நான் அப்பா.. 
 

 தசயல்  

பிள்டளகள் தாய் அடிப்படத விை, தந்டத மூச்சுவாங்கிக் தகாண்மை தசால்லுதல் 

தந்டத:  நான் என்ை மபய்ோதிரிமய இருக்கிறன் நாடளக்குத்தான் தபாங்கல் எைக்கு 
இன்டறக்மக தபாங்கல். தகாண்டுவந்த சாோன்கள் என்ைபாமைா... 

 

தாய்:  மகாவியாடதங்மகா நீங்கள் நான்மபய் என்றஙீ்கள் அதுதான் 

 

தந்டத:  அததன்ை மபய் தான் வாறது மபாறது ஊர்மபர் விலாசதேல்லாம் தசால்லிக் 
தகாண்மை வரும்  

 

சிவகாேி: அப்பா தபாங்கலுக்கு என்ை வாங்கியாந்தைஙீ்கள்? 

 

தந்டத: ஓ..... நல்லா அடிச்சுப்மபாட்டு மகளுங்மகா  
 

 தசயல் 

சிவகாேி தடிடயத்மதடுதல் தடிடய எடுத்துக்தகாண்டுவந்து தந்டதடய அடித்தல் பின்  

தந்டத:  ஐமயா பிள்ள சிவகாேி அடிக்காத.. 
 

தாய்: பிள்ள ஏன் அப்பாவ அடிக்கிறாய்?  

 

சிவகாேி: அப்பாதான் தசான்ைவர் நல்லா அடிச்சுப்மபாட்டு மகள் என்று. 
 

தந்டத:  என்ை தபாருத்தம் தாய்க்கும் ேகளுக்கும் ..உைக்கு அறிவிருக்மக  
 

தாய்: அது இருந்தால் ஏன் உங்கள கட்டுறன் 

 

தந்டத: சரி சரி விடிந்தால் தபாங்கல் பிள்டளயல் சாப்பிட்டிைோ  
 

தாய்: ஓ ..பிள்டளயள் வாங்மகா வந்து படுங்மகா (எல்மலாரும் படுத்தல்) 
 

 தசயல்  

தீகன் தேதுவாக எழுந்து தவழ்ந்து தசன்று தந்டத வாங்கி வந்தடத களவாக பார்த்தல் .அடதக் 
கண்ை சிவகாேியும் தம்பியும் பின் ததாைர்தல். 

சிவகாேி: அண்ணா என்ை தசய்யிறஙீ்கள் அம்ோட்ை தசால்லட்மை.. 
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தீகன்: உஸ் ..சத்தம்மபாைாடதங்மகா ..தம்பி  நீங்கள் மபாய்படுங்மகா 
 

தம்பி:  ஏன்? பிறகு அப்பாட்ை தசால்லுவன். 
 

தீகன்: சரி சரி சத்தம் தபாைாடதங்மகா  
 

சிவகாேி: அண்ணா ஆமரா வருகிைம் மபால சத்தம் வருது .. 
 

தீகன்: சரி அப்பிடிமய படுங்மகா ..உஸ் சத்தம் மபாைாடதங்மகா  
 

 தசயல்  
சிறுவர்கள் அப்படிமய படுத்துக்கிைத்தல் மவறு ஒருசாரார் களவாக குறித்த வடீ்டை மநாக்கி 
வருதல். 

பிக்கு:  தபாடிதேைிக்மக ..நாடளக்கு அவங்கள தபாங்கவிைாே தசய்தா நல்லதுதாமை.. 
 

தேைிக்மக: ஒவ் ஆைா எப்பிடி மபாறது பயோ இருக்கிறது 

 

உதவி: நான் பாத்திட்டுவாரன் (தசல்லல்) 
 

காேிைி: அக்மக நீங்க மபாகாதீங்க  ..தபாடிமநாைா நீங்க மபாய் பாத்திட்டு வாங்க. 
 

 தசயல் 

உதவி பயந்து பயந்து படுத்திருப்பவர்களின் அருமக வந்து பார்த்தல் சிறிது மநரத்தில் 
அவர்கடளக் கூப்பிடுதல்  

உதவி:  எல்லாரும் படுத்திட்டிைம் வாங்மகா... 
 

 தசயல்  

சத்தம் மகட்டு தாய் எழுந்து பார்த்தல் உதவியாள் விழுந்து படுத்தல் 

 

தாய்: இஞ்ச என்ை சத்தம் மகட்டியமள.. 
 

தந்டத: உைக்கு கைவிலயும் மபய்ப் பயந்தான் மபசாேல் படு (படுத்தல்) 
 

உதவி: எல்லாரும் படுத்திட்டிைம் வாங்மகா 
 

பிக்கு: இப்படி சத்தோமவ கத்துரது ..சரி நீ ஆக்கள பாத்துக்தகாள் ..தபாடிதேைிக்மக ..
நீங்கமள எடுங்மகா .. 

 

தேைிக்மக: சரி பின்ைால பிடிச்சுக் தகாள்ளுங்மகா ..விட்டுராடதங்மகா நான் மதடி எடுக்கிறன் .
(எடதமயா மதடுதல்) 

 

பிக்கு: தேைிக்மக கிடைச்சிட்டுதா? 
 

காேிைி: அக்மக வடிவா மதடிப்பாருங்மகா நாங்கள் வடிவா பிடிச்சுக்தகாள்ளுறம். 
 

தேைிக்மக: காணயில்ல ..எங்க வச்சிருக்கிைம் 

 

காேிைி: நான் மதடிப்பாத்து தசால்லட்மை.. 
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பிக்கு: இல்ல இல்ல அத தேைிக்மகதான் எடுக்கமவணும் அவர்தான் சகல வல்லடேயும் 
உள்ளவர். 

 

உதவி:  உண்ேதான் அவா மதடிக் கண்டுபிடிச்சிருவா ..ஆைா என்ைத்த மதடுறா? 
 

தேைிக்மக: மதரர் நாங்கள் என்ைத்த எடுக்க வந்தைாங்கள். 
 

உதவி: அது ததரியாேல் எப்பிடி மதடுறது மதடி எடுக்கிறது? 

 

பிக்கு: அது சரி தேைிக்மக என்ைத்த மதடுறஙீ்கள்  
 

தேைிக்மக: ததரிமயல்ல என்ைத்த எடுக்கிறது.. 
 

காேிைி: அக்மக விடியப்மபாகுது தகதியா எடதயாவது எடுங்மகா  
 

பிக்கு: ஓ ..பிறகு எங்கடைதயண்டு தசால்லலாம். 
 

உதவி: இது நல்லகத இப்பிடித்தான் யார்டையும் தபாருள எடுத்துப்மபாட்டு பிறகு 
தங்கைதயன்று தசால்றது.. 

 

பிக்கு: ஏய் என்ை புறுபுறுக்கிறாய். 
 

உதவி: ஒன்றுேில்ல நாடளக்கு உடவய தபாங்க விைக்கூைாது பாடைய களதவடுப்பம்  
 

தேைிக்மக: சரி கண்டுட்ைன் ஆைா பாடை வரோட்டுதாம். 
 

உதவி: பாடைய கூப்பிட்ைா வராது தேைிக்மக எடுங்மகா 
 

காேிைி: அக்மக ..விடியப்மபாகுது ..எைக்கு பயோ இருக்கு .. 
 

தேைிக்மக: மதரர் பாடைய எடுக்க முடிமயல்ல டகயவிட்டு உள்ள என்ை இருக்கு என்று 
பாக்கிறன் (பாடையுைன் சிறிது மபாராைல்) 

 

பிக்கு: தேைிக்மக விடிஞ்சிட்டுது (படுத்தவர்கள் எல்மலாரும் எழுந்து பார்த்து திடகத்தல் 
அத்மதாடு பாடைடய பிடித்து இழுபறிபடுதல்) 

 

தந்டத: ஏய் யார் நீ ..எப்படி இஞ்ச வந்தைி .. 
 

தாய்: ஓ ..பாருங்மகாவன் அவான்ர இத எங்கை பாடைய எடுக்க வந்திருக்கிறா.. 
 

தேைிக்மக: இது என்ர பாடை ..விடு.. 
 

தாய்: உன்ர பாடைமயா விட்ைதைன்றால்.. 
 

உதவி: பாடைய இப்பிடி பிடிச்சுக்தகாண்டு ஆளாளுக்கு சண்டைபிடிச்சா பாடைதான் 
உடையும் 

 

தாய்: பாடை எங்கைதான் இவா வந்து திருடிைவா  
 

தேைிக்மக: இல்ல இது என்ற பாடை ஆைா இவா தன்டர என்று உரிடே தகாண்ைாடுரா 
 

பிக்கு: ஓ இது இவான்ரதான் எங்களுக்கு ததரியும்  
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 தசயல் 

இந்தியா, தவளிநாட்ைவர் வருதல் ( முகமூடி அல்லது உடைமூலம் காட்சிப்படுத்தல்) 

உதவி: ஐயய்மயா தவளியாக்கள் வருகிைம் ோைம் மபாகப்மபாகுது 

 

தந்டத: அது இருந்தாதாமை ..எங்கை தபாங்கல் பாடைய களதவடுத்துப்மபாட்டு…. 
 

காேிைி நீங்கள் நியாயவாதிகள். நீதி நியாயம் ததரிஞ்சடவ இங்மக வாருங்கள். 
 

தந்டத இது எங்கை பாடை இது எங்கை வடீு இடவ இங்க வந்து களதவடுத்துப்மபாட்டு 
இப்ப ஆர டவச்சி என்ைத்த விசாரிக்கப்மபாகிைம். 

 

தீகன் பச்சத்திருட்டு பாடைய குடுத்திட்டுப்மபாங்மகா.. 
 

இந்தியா தம்பி தகாஞ்சம் தபாறுங்மகா, நாங்கள் பக்கத்து வடீ்டுக்காரர் எங்களில உங்களுக்கு 
நம்பிக்க மவணும். இஞ்ச பாருங்மகா... இவர் தவள்டளயா இருக்கிறார் தபாய் 
மபசோட்ைார். 

 

பிக்கு முதலில் விசாரிங்மகா... இது எங்கை பாடை.... 
 

 தசயல்                                             
இந்தியா, தவளிநாட்ைவர் பாடைடயயும் ஆட்கடளயும் சுற்றிச் சுற்றிப் பார்த்தல்.  

 

தவளியார் 1: பாடைக்குள்ள எப்பிடி டக மபாைது  (தசயலில் பாடைடயயும் டகடயயும் 
விடுவிக்கப் பார்த்தல்) 

 

இந்தியா: பாடை அவாவின்ர டகயிலதான் இருக்கு அப்ப அவாவின்ரதாமை… 
(தவளிநாட்ைவடரப் பார்த்து) இத நாங்கள் பாக்கிறம் நீங்கள் மபாங்மகா 

 

தவளியார் 2:  இல்ல இல்ல நீங்கள் இடவயின்ர வடீ்ை வந்துதாமை எடுத்திருக்கிறஙீ்கள்.. 
 

பிக்கு: இது எங்கை பிரச்சடை நாங்கள் பாத்துக்தகாள்மவாம் நீங்கள் உங்கை மவடலயப் 
பாருங்மகா.. 

 

தந்டத: இல்ல நீங்கள் இருங்மகா இடவயின்ர சுரண்ைல் எல்லாருக்கும் ததரியமவணும்  
 

தேைிக்மக இது எங்கை பாடை எங்கை டகயில இருக்கு. வணீாை குழப்பம் மவண்ைாம்.  
 

காேிைி: அக்மக பாடை எங்கை ஆர்வந்தாலும் விைாடதங்மகா 
 

இந்தியா ::  ஓ ..நாங்கள் இருக்கிமறாம் இது உங்கைதான் விைாடதங்மகா 
 

தவளியார் அப்ப நாங்கள் என்ை தசய்யிரது..... பாத்துக்தகாண்டிருக்கிறதா. 
 

பிக்கு ஆோம் கண்ண மூடிக்தகாள்ளுங்மகா..... நான் தபௌத்த ேதகுரு  
 

தவளியார் ஆகட்டும் புத்தர் அகிம்டச தசான்ைவர், அடேதி காத்தவர், அன்பாைவர், அவர் 
வழி உங்கடள ேதிக்கிமறாம். 

 

தந்டத அறியாதவர்கள் புரியாதவர்கள்  ததரியாதவர்கள் பாவம்... இவர்கள் 
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தாய்: சரி பாப்பம் பிள்டளயள் விைாடதங்மகா 
 

தந்டத: ஓ ..இன்டறக்கு ஒரு டக பாத்திட்டுத்தான் ேற்ற மவல.. 
 

உதவி: உங்களுக்கு ஒரு சின்ை பாடையத்தாரம் மபசாே விட்டுடுங்மகா 
 

தீகன்: எங்கைபாடைதான் எங்களுக்கு மவணும்  
சிவகாேி: ஓ  மவற பாடை எங்களுக்கு மவண்ைாம்  
 

தேைிக்மக: பாடைய விைாட்ைா வணீாை பிரச்சடை வரும் 

 

பிக்கு: ஓ ..பிறகு வணீ் விடளவுகள சந்திப்பியள். 
 

தந்டத: பரவாயில்ல விடளவுகள் வரட்டும் பாப்பம் 

 

உதவி: தேைிக்மக அவங்கள் உசாரா இருக்கிறாங்கள் மபசாேல் விட்டுடுவம் 

 

காேிைி: உைக்கு முதல் அடி மபாைமவணும் வாய மூடு 

 

பிக்கு: இதில யாரும் தடலயிை மவண்ைாம் தேைிக்மக டக மபாைால் பரவாயில்ல 
நீங்கள் இழுங்மகா 

 

காேிைி: அக்மக இழுங்மகா (இழுத்தல்) 
 

தாய்: பிள்டளயள் விைாடதங்மகா பாடைபத்திரம் இழுங்மகா.. 
 

தவளி இந்: உங்களுக்கு அறிவிருக்கா சாதாரண பாடைக்காக சண்டையா மபசாேல் 
விட்டுடுங்மகா 

 

தவளியார் 1: இல்ல இது நியாயம் இல்ல  
 

தவளியார் 2: ஓ .. 
 

உதவி: ஓ டகயா பாடையா  
 

தவளியார்: ஒரு கத்திய தகாண்டு வாருங்கள் 

 

பிக்கு: ஏன் 

 

தவளியார் 1: டகய தவட்டி பாடைய எடுப்பம்  
 

தேைிக்மக: என்ை டகய தவட்டுறமதா 
 

காேிைி: பிறகு டகய எப்பிடி எடுக்கிறது? 

 

உதவி: பாடைய உடைச்சித்தான்.... அதுதான் தீர்ப்பு 
 

 தசயல் 

பாடைடயயும் டகடயயும் பார்த்து இடைமய தவட்டுவது மபான்ற பாவடை  

 

பிக்கு காேிைி: பரவாயில்ல இன்தைாரு டக இருக்குத்தாமை .. 
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தாய்: ஓ ..ேற்ற டகய இன்தைாரு பாடைக்கு விை மதடவதாமை.. 
 

தேைிக்மக: ஐமயா ..என்ர டக .. 
 

தந்டத: பரவாயில்ல  அதுதான் 2 டக இருக்மக.. 
 

தவளி இந்: இது நியாயேில்ல ஓர வஞ்சகம் 

 

தவளியார் 2: ஓ…. இன்தைாரு பாடைக்க உங்கை டகயவிடுங்மகா வஞ்சகேில்லாேல் தீர்ப்பம் 

 

உதவி: உடவயாள ஒருபிரமயாசைமும் இல்ல இடவதான் துமராகம் தசய்யிறடவ.. 
 

தீகன்: எங்கை பாடையத் தாருங்மகா நாங்கள் தபாங்க மவணும் 

 

தவளியார் 1: சரி டகய தவட்டுவம் 

 

தேைிக்மக: இல்ல இல்ல தவட்ைாடதங்மகா...என்ர டக தவளிய வரோட்டுதாம் 

 

தாய்: உள்ளுக்கு டகயில என்ை இருக்கு அத விட்ைா டக தாைா வரும் 

 

தவளியார் 2: சரி  டகய விட்டிட்டு ஒழுங்கா உங்கை வடீ்ை மபாங்மகா 
 

பிக்கு: இதும் எங்கை வடீுதான் 

 

தாய் : அடி தசருப்பால (பிக்கு காேிைி தேைிக்மக ஓடுதல் உதவியாள் மவறு திடசயில் 
ஓடுதல்) 

 

தந்டத: பக்கத்தில இருந்து நியாயம் தசால்லாத நீங்கள் யார்? பிறகு உங்களுக்மகன் 
எங்கை விசயத்தில மூக்கு நீளுது 

 

தாய்: பிள்டளயள் உயிர் மபாைாலும் பரவாயில்ல பாடைய விட்டுடுைாடதங்மகா.சரி 
இப்ப காப்பாத்திட்டியள் வாங்மகா தபாங்கல் தபாங்குவம்  

 

 தசயல்  

எல்மலாரும் ேகிழ்வாய் தபாங்கல் தபாங்குதல். 
 

நிடறவு 
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கரங்கள் 

நாைகவடக: குமுக நாைகம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1.  
- 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1. மதவடத  2. அைர்த்தம்  3. அம்ோ  4. அப்பா  5. ேகள் 
 6. தம்பி   7. தாய்   8. ஒருவர் 9. தபண்  10. விது 
11. சிறுவன்   12. சிறுேி   13. அசரீரி 

  

 தசயல்                            

மதவடத மேடையில் இழுத்து வரப்படுகிறாள். அவடள ஒரு ேைிதன் சாட்டையால் அடிக்கிறான். 
மதவடத அழுது புலம்புகிறாள் 

 

மதவடத:    மபாதும் மபாதும். இைி எங்களால் தாங்க  முடியாது.....நாங்கள் தவகுவாக தநாந்து 

மபாமைாம். மபாதும் மபாதும்..... 
 

அைர்த்தம்:   (சிரிப்பு) மபாதுோ? எப்படி மபாதும்? அடிடேயாய்  உங்கடள துடிக்க டவத்தது 
மபாதுோ? 

 

மதவடத:  ஆோம் மபாதும். வல்லடே தபற்று ோனுைம் தவன்ற எங்களுக்கு இைி எந்தத் 
துன்பமும் மவண்ைாம்.  

 

அைர்த்தம்: எப்படி மபாதும் ! அறுகுமபால்  மவர்  தகாண்டு ஆல்மபால் விழுதாகும் உங்கள் 
வலுடவ இமதா சுைாேி எனும் தபயரால் டநயப்புடைக்கிமறன்.  

 

மதவடத: ஓ… அழிவும்  அைர்த்தமும் எம்டே மநாகடித்து சாகடிக்கிறமத… ஐயமகா... 
எம்டேயார் காப்பார்.  

 

 தசயல்  
மதவடத அைர்த்தம் மேடையில் அசவற்று நிற்க மேடையின் ஒரு பக்கோக படுத்துக் கிைக்கும் 
ேைிதைின் நிடைவுகளாக... ததாைரும் காட்சி.  

நிடைவுக்காட்சிக் கடலஞர்கள் தவள்டள ஆடையில் காட்சித்தருதல் 

 

அம்ோ:  இஞ்மசருங்மகா எழும்புங்மகா. எங்மகமயா அவசரோக  மபாக மவணுதேண்டியள். 
இப்ப படுத்துக் கிைக்கிறியள்  . எழும்புங்மகா.  

 

அப்பா:   உஸ்....சத்தம் மபாைாமதயும் .ஆள் குறட்டை ேட்டும் தான் விமைல.  
 

ேகள்:       அப்பா நானும் படுக்கப் மபாறன்.  
 

அப்பா:       தம்பிய எழுப்பிப் மபாைாே இஞ்சால வா.  
 

அம்ோ:      ஏய்... லூசு ...எழும்படி ...எழும்பி அம்ோவிற்கு தகாஞ்ச மவல தசய்து தா.  
                  
அப்பா:         என்ர பிள்ள லூமசா? 
 

அம்ோ:        நீங்க முழு லூசு .உங்கை பிள்ள அடர லூசு.  
 

ேகள்:          அப்பா ஆரப்பா முக்காலூசு? 
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தம்பி:  அம்ோ தான்.... 
 

அம்ோ:        மைய்....பைவா நான் முக்காலூமசா? தபாறு தகாப்பர் மபாை பிறகு வருவாயல்மலா.  
 

தம்பி:         அச்சா அம்ோ.  
 

அப்பா:      பாத்திமய கட்சி ோறிட்ைான் .உன்ை.... 
 

அம்ோ:       சரியப்பா மவடளக்கு மபாட்டு வாங்மகா.  
 

 தசயல் 

நிடைவுத்திரும்பியவரின் பதற்றோை காட்சி நிடைவுக்காட்சி கடலஞர்கள் தவளிமயறல் 

ஒருவர்:  என்ர பிள்டளயள் எங்க? என்ர ேைிசி எங்க? மபாட்டு வாங்மகா எண்டு என்ை  
அனுப்பிப் மபாட்டு நீங்க எல்லாரும் மபாட்டியமள..... 

 

 தசயல் 

புத்திப் மபதலித்தத் தாய் ஒருவர் ஒரு தபாம்டேடய டவத்துக்தகாண்டு அடத தன் ேகவாக 
எண்ணி நடித்தல் 

தாய்:         என்ைைா  பிள்டளக்கு நித்திடர வந்துட்டுமத. ஓ..... அழாடதயைா தசல்லம். நீ 
அழுதா அம்ோவும் அழுமவைல்மல. (மேடை, அடவமயாடர பார்த்து ) 
உஸ்.....சத்தம் மபாைாமதங்மகா பிள்ள நித்திடர தகாள்ளுறான்  ! மோடுகள் !சரி சரி 
நீ படு என்ர தசல்லம்.  

 

 தசயல்  
கீமழ வளர்த்தி விட்டு மவறு பக்கம் பிள்டளடய மதடுதல் 

 

தாய்:         எங்க என்ரபிள்ள ஆர் தகாண்டு மபாைது  ஐயய்மயா !என்ர பிள்ள. நீ இங்மகயா 
இருக்கிறாய் ? அம்ோ பயந்திட்ைன்.  
 

 தசயல் 

தாய், ஒருவர் மேடையில் அடசயாது நிற்க மதவடத அடசதல்  

 

மதவடத:     இததன்ை தகாடுடே .இறந்து விட்ை தன் ேகடை நிடைத்து மபதலித்து 
விட்ைாமள இந்தத் தாய்.... 

 

 தசயல்  
தபண்தணாருத்தி வருதல்உைன் சிறுேி, சிறுவன் கூைவருதல்.  ஏடையவர்கள் அடசயாது 
நிற்றல் 

தபண்:       இது தான் என்ர அக்கா. இது என்ர அம்ோ, அப்பா. அக்கா எல்டலப்படை வரீராய் 
இருந்து ோவரீராய் மபாய்ட்ைா .எைக்கு இப்ப யாருமேயில்ல. தங்கச்சி 
எழும்புங்மகா.  

 

சிறுேி:     அக்கா.... இன்னுதோருக்கா சுைாேி வருோ? எங்கை வடீ்டில எல்லாரும் 
தண்ணிமயாை மபாட்டிைம்.  

 

 தசயல்  

சிறுவன்  மேடையில் கிழிந்த சட்டைமயாடு கூைிக் குறுகிக்கிைத்தல்...பின் தேதுவாய் 
எழுந்து தன் உறவுகடளத் மதடுதல் 
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சிறுவன்:   அம்ோ அம்ோ....எங்க நிக்கிறஙீ்கள்? அப்பா.... அப்பா... இப்ப நான் ேட்டும் தான் 
இருக்கிறன். என் அம்ோ அப்பா அக்கா எல்லாடரயும் தண்ணி தகாண்டு 
மபாட்டுது.       

 

 தசயல்  
மதவடத அடசதல்.  ஏடையவர்கள் அடசயாது நிற்றல் 

மதவடத: அழிவுகள் இழப்புகள் பிரிவுகள் துயரங்கள் துன்பங்கள் இயற்டகயாலும் அழிவு, 

யுத்தத்தாலும் அழிவு. ஏன் எங்களுக்கு  இப்படி  ஒரு ததாைர் கடத. 
 

அசரீரி:        ஆோம் ததாைர்கடத .ததாைர்கடதக்கு முடிவுடர எழுத விடுதடல மவண்டும்.  
 

மதவடத: எப்படி  இது இயற்டக அழிவு?கைலன்டை ஏன் எடே காவு தகாண்டு விட்ைாள்? 

 

அசரீரி:  எடதயும் தவல்லும் சக்தி எம்ேக்களிைம் இருக்கிறது.  
 

மதவடத:    புரியவில்டல !இது விதி தாமை.  
 

அசரீரி:     விதியா? அப்படிதயன்றால்? ம்.... விதிதயன்றிருந்தால் உன் ேண்ணில்   

விடுதடல துளிர் விட்டிருக்குோ? 
 

 தசயல்  

புலம் தபயர் நாட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் நடைதபறும் நிகழ்வு 

 

அப்பா:     விது எங்கடியம்ோ ரிமோட்தகான்மறால்? 

 

விது:     தம்பிதான் கடைசியா வச்சிருந்தவன். தம்பி.... ஆ…. இந்தா இருக்கு.  
 

 தசயல்  

அப்பா ததாடலக் காட்சிடய முடுக்கி விட்டு உணடவ  டகயில் எடுக்கிறார்  
 

அப்பா:          என்ைைா இது? இஞ்மசரப்பா இஞ்ச ஓடி வாங்மகா  
                         
அம்ோ:         என்ைப்பா? ஏன் கத்துறியள்? ஐமயா....என்ை இது? எங்கை நாட்டிலமய? 

 

விது:        என்ைம்ோ இவ்வளவு தண்ணி.சைங்கள் தண்ணலீ மபாகிைம்.  
 

அசரீரி:     காலங்காலோய் அடிடேயாய் இருந்த தேிழன் இன்று உைதலங்கும் சிதறிக் 
கிைக்கின்றான். 

 

மதவடத:    எங்கு அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் இைோைத்மதாடு வாழ்கிறார்கள். ஆைால்.... 
 

அசரீரி:    என்ை ஆைால்? ஒரு தாடைத்தடலவைின் உறுதியில் புைம் மபாைப்பட்ைவர்கள் 
தம் இைத்டத தம்  சுயத்டத ததரிந்து தகாண்ைவர்கள்  .  

 

அப்பா:        (ததாடலமபசியில்) ஓம் ோஸ்ைரும் ேகளும் ேகனும் சட்டுக்க வந்து நிப்பிைம். 
நீங்கள் கூட்டிக்தகாண்டு மபாங்மகா .நான் உங்கள அங்க சந்திக்கிறன். ஓமோம் சரி 
தசால்லிவிடுகிமறன். (மபசிடய டவத்து விட்டு) இஞ்சப்பா என்ை நீ வசந்தி அக்கா 
வடீ்ை  மபாய்..... 

 

அம்ோ:    ஓமோம் .நான் எங்களட்ை இருக்கிற நல்ல உடுப்புகள கட்டிக்தகாண்டு மபாமறன்.  
 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



கரங்கள் குமுக நாைகம் ப. தியான் 

113 
 

மதவடத:    தேிழடர இைியாரும் அடசக்க முடியாது .என் நாடு என் ேக்கள் என் இைம் 
என்ற  பிரிவுகள் இல்டல. யாவரும் எம் உறவு ,தேிமழ நம் ஓர்ேத்தின் உந்து சக்தி. 

 

 தசயல்  

சிறுவர்கள் உண்டியல் குலுக்குதல். துண்டுப்பிரசுரங்கள் தகாடுத்து ஏடைய ேக்களுக்கு 

எம்ேக்களின் நிடலடய விளங்கப்படுத்தல். 

 

அடிடேத்தடளயறுத்து விடுதடல முரசடறந்து விடியல் விளக் மகற்றிய தேிழர் ஒற்றுடேயின் 

உன்ைதச்சின்ைோம் அண்ணன் பிபாகரன் அவர்களின் வழியில் இைிதயந்தச்சுைாேியும் எடேத் 
தாக்கும்  முன் அறிவறிந்து அரணடேப்மபாம். அதற்காய் ஆற்றல்தடை வளர்த்ததடுப்மபாம்  

 

  நிடறவு 
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வாய்க்கரிசி  
நாைகவடக: குமுக நாைகம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1.  
 

திறந்தமேடை  -   
 

கடலஞர்கள்  1. வாசிப்பாளர் 1, 2 2. அரசியல்வாதி 1, 2, 3, 4,5 ,6, 7 3. தபாது 1, 2, 3, 4  
 

தாளம்: 

தத்தின் தின்ைா தத்தின் தின்ைா தத்தின் தின்ைா தின் தின் தின்ைா தின்.  
 

 தசயல்  

உலக நாடுகள் அரசியல் வாதிகள் இலங்டக அரசு ஆடி வருதல். சங்கீத இருக்டக வடிவில் 
வட்ைோக ஆடி ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு இருக்டகயில் அேர்தல். சிலருக்கு இருக்டக 
இல்லாது மபாக ஒரு இருக்டகக்காக அடிபடுதல்.  

 

வாசிப்பாளர்: அறிவித்தல் இருக்டககள் இல்லாதவர்கள்  தவளிமயறலாம். ஆைால்.... 
 

 தசயல்  

அறிவித்தடல  ஒவ்தவாருவரும் வாங்கிப்பார்த்து திருத்தம் தசய்து  வாசிக்க தகாடுத்தல்.  

வாசிப்பாளர்: அடுத்த சண்டை நைக்கும் மபாது பறித்ததடுக்கலாம் 

 

 தசயல் 

வாசிப்டபக் மகட்ைவுைன் இருக்டகக்காை சண்டை ததாைருதல்.  

வாசிப்பாளர்: திருத்தம்.  
 

 தசயல்  

ேீண்டும்   வாசித்தல் ஒருவர் எழுந்து வந்து வாசிப்பவரின் காதுக்குள் தசால்ல வாசிப்பவரின் 
காதுக்குள் தசால்ல வாசிப்பவர் ேீண்டும் வாசிக்கிறார்.  

வாசிப்பாளர்: ேன்ைிக்கவும்  சீர் திருத்தம்.  
 

 தசயல்  

ேீண்டும்  ஒருவர் வந்து காதுக்குள் ஏமதா கூறுகின்றார்.  

வாசிப்பாளர்:  இல்டல. திருத்தம்.  
 

ேீண்டும் ஒருவர் வந்து காதுக்குள் ஏமதா கூறுகின்றார்.  
 

வாசிப்பாளர் 2: ேன்ைிக்கவும். சட்ைதிருத்தம். இருக்டககளின் துண்டுகடள டவத்திருப்பவர்களும் 
எேது அரசியல் அரங்கில் கலந்து தகாள்ளலாம்.  

 

 தசயல்  

ேீண்டும் ஒருவர் வந்து காதுக்குள் ஏமதா கூறுகின்றார்.  

வாசிப்பாளர்:  ஆோம். தபரிதாக டவத்திருக்கும் நபருக்கு முன்னுரிடே வழங்கப்படும்.  
 

 தசயல்  

ேீண்டும்  ஆட்ைம் ஆரம்போகிறது. இருக்டக துண்டுகடள  அதடை பாதுகாப்பாக 
டவத்துக்தகாண்டு ேற்றவரின் இருக்டகதுண்டை  களவாை முடைதல். தேிழ் அரசியல் வாதிகள் 
விடல மபசுதல். சிலர் துரத்திவிடுதல். ஆரவாரப்படுதல். 
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அ-வாதி 3: நிறுத்துங்கள். ேக்களுக்கு முன்ைால்  இப்படி  நைந்து தகாள்ளக்கூைாது என்பது 
விதி.  

 

அ-வாதி 1: ேக்களின் முன் பகிரங்கோக சண்டையிடுவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
 

வாசிப்பாளர்:  இடத நான் தான் கூற மவண்டும்.  
 

அ-வாதி 2:  ஆ.....விையத்டத யார் தசான்ைால் என்ை? 

 

வாசிப்பாளர் 2: விழித்திருக்கும் ேக்கடள உறங்க அல்லது ேயக்க நிடலக்கு தகாண்டு தசன்ற 
பின்மை உங்கள் சண்டைகடள நிகழ்த்தலாம். ேீறு மவாரின் இருக்டககள்..... 

 

 தசயல்  

வாசிப்பாளர தன் முடிடவக் கூறும்.முன் அடதக் மகட்டு  ஒவ்தவாரு  அரசியளாலரிைமும் ஓடிக் 
மகட்ைல்.  அரசியலாளர்கள் தேக்குள் காரணேின்றி வாக்குவாதம் தசய்தல். ஒருவர் 
அடேதிப்படுத்தல்.  

 

அ-வாதி 3: அடேதி இது ேக்கள் ேன்றம் .வணீாை வாதங்கள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
 

அ-வாதி 4:   ஆோம் அடத நான் வரமவற்கிமறன்.  
 

வாசிப்பாளர் 2: அறிவித்தல், நாடள இலங்டக ததாைர்பாை கருத்தாைல் இைம்தபறவிருக்கிறது.  
 

அ-வாதி 5:  சரி அடவ கடலகிறது.  
 

 தசயல்  

அரசியலாளர்கள் கடலந்து தசல்ல முயலுதல்.  

தபாது 1:    ஆகா....நல்லது. எங்கள் கருத்துக்கடள நாடள முன் டவக்கலாம்.  
 

தபாது 2:     இைிமயனும் ஒரு விடிவு கிடைக்கட்டும்.  
 

தபாது 3:     எத்தடை காலம் இப்படி அடிடேயாய் வாழுறது. 
 

தபாது 4:   இப்மபாததல்லாம் மபாதும். இைி ஏதாவது ஒரு முடிவு வந்தா அம்ோளாச்சி....  
 

 தசயல்  

தசல்ல முயன்ற அரசியலாளர்கள் ேீண்டும் திரும்பி வருதல்.  

அ-வாதி 3: இருக்டகயில்லாதவர்கள் வருவது தடை தசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 

அ-வாதி 1: அது சரி இருக்டக இல்லாதவர்களுக்கும் இங்கு இைேில்டல.  
 

அ-வாதி 5: இததன்ை உங்கள் வதீைன்று நிடைத்தீர்கமளா? 
 

அ-வாதி 6: இது உலக ேக்களின் தபாது ேன்று.  
 

அ-வாதி 7:  இங்மக இருக்க இருக்டக மவண்டும் .மபச தகுதி மவண்டும்.  
 

அ-வாதி 8: எதுவுேில்லாேல் நாக்கு வழிக்க முடியாது.  
 

தபாது 2:   இருக்டகடய தரவும் ோட்டீர்கள்.  
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தபாது 3:  எடுக்கவும் விை ோட்ைார்கள்.  
 

தபாது 4:   இல்லாதவர்கள் வரவும் கூைாது.  
 

தபாது எல்மலாரும்:  

     இது நியாயேில்டல.  
 

வாசிப்பாளர் 2: இது தபாதுச்சடப ஆரவாரங்கள் கூச்சேிைல்கள் இங்மக தடை தசய்யப்பட்டுள்ளை.  
 

தபாது 1:     சரி அப்மபா நாங்கள் யாரிைம் எேது குடறகடள கூறுவது? 

 

வாசிப்பாளர்: தபாது ேன்றிைம் தான்.  
 

தபாது 3:   இது தாமை தபாது ேன்றம்.  
 

அ-வாதி 2: ஆைால் இருக்டக இல்லாதவர்களுக்கு இங்கு இைேில்டல.  
 

தபாது 1:      சரி அப்மபா எங்களுக்கு ஒரு இருக்டகடய  தாருங்கள்.  
 

அ-வாதி 3:  அததப்படி முடியும் .உங்களுக்கு நாடு இருக்கிறதா? 
 

அ-வாதி 4:  தகாடி இருக்கிறதா? 
 

அ-வாதி 6: ஏதுேில்லாத உங்களுக்கு எப்படி இருக்டக இருக்கும்? 

 

தபாது 6: அப்மபா எங்கள் நிடல? 

 

அ-வாதி 7: அது நீங்கள் உங்கடள மகட்க மவண்டும்.  
 

தபாது 5:        பிறதகதற்கு இந்த ேன்று? 

 

வாசிப்பாளர்:  ேக்கள் தபாது ேன்றில் முரணாை வார்த்டதகள் தடை தசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 

அ-வாதி 2:  சரி. தவளிமயறுங்கள். உங்கள் குடறகடள ேக்கள் தபாது ேன்றில் கூறுங்கள்.  
 

தபாது 3:     ஐயா இதுதாமை ேக்கள் தபாது ேன்று  .  
 

வாசிப்பாளர் 2: இருக்டகயில்லாதவர்கள் இங்கு மபச முடியாது.  
 

தபாது ேன்று :சரி  எதிர்வரும் திகதி இத்தடை ேணிக்கு வருகிமறாம்.  
 

வாசிப்பாளர்: இத்மதாடு ேன்றம் கடலகிறது.  
 

தபாது ேக்கள்: தபாது ேன்றம்  ஊடேயாகி  குருைாகிவிட்ைதா? 
 

அரசியலாளர்: தபாது ேன்டற இழிவு படுத்தியது குற்றம்.  உங்கடள தபாது இராணுவத்டதக் 
தகாண்டு தாக்க எேக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது.  

 

வாசிப்பாளர் 2: தயவு தசய்து எல்மலாரும் தவளிமயறுங்கள்.  
 

தபாது ேக்கள்: ஐமயா......தடலய சுத்துது.  
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 பாைல்  

தபாது 2:   சுத்துது சுத்துது தடலய சுத்துது.  
    கத்தி கத்திமய ததாண்டையும் மபாச்சுது. 
     ஒத்துைா  அை   ஒத்துைா  இது 

       ஒருக்காலும்  மவகாத பருப்பைா 
 

 தசயல்  

தபாது  ேக்கள்  மசார்மவாடு தவளிமயறுதல். 

 

வாசிப்பாளர் 2: சரி இத்மதாடு சடப கடலகிறது.  
 

 தசயல்  

அரசியலாளர்கள் தத்தேது இருக்டககடள தூக்கிக் தகாண்டும் இலங்டக ததாைர்பாகப் 
மபசிக்தகாண்டும்  தவளிமயறல். 

 

ஊைகம்:     இலங்டக  ததாைர்பாக மபசப்மபாகிமறாம் என்றதும் தபாதுேன்றின் பணியாளர்கள் 
ேிகுந்த ஆர்வோக ேக்கள் ேன்டற மநாக்கி வந்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

 

பைப்பிடிப்பாளர் 1:  
   தசயல்  காதணாளி எடுத்தல். 
 

ஊைகம் 2:   இலங்டகயில் ஏற்பட்டிருக்கும் இைப்பிரச்சிடைக்கு இன்று ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் 
என்ற எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கும்  ேக்களுக்கு  விடிவு  கிடைக்குே நம்பிக்டக. 
இமதா பாதிக்கப்பட்ை  ேக்களின் குடற கடள கடதக்க  மவண்டுதேன்று 
வந்திருக்கும் அயல்நாட்டு அடேச்சர் அவர்கடள சந்திக்கின்மறாம். 

 

பைப்பிடிப்பாளர் 2:  
    தசயல் காதணாளி எடுத்தல்.  
 

ஊைகம்:  வணக்கம் .நீங்கள் என்ை மயாசிக்கின்றரீ்கள் என்று புரிகிறது .எேது நாட்டிலும் 
பாதிக்கப்பட்ை ேக்கள் இருக்கின்றார்கள் .எேக்கும்  அதன் வலி ததரியும் .
அவர்களுக்காை நல்ல  முடிவு  விடிவு  கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்.  

 

ஊைகம்  :   நீண்ை  காலோக தேது நிம்ேதியாை விடிவுக்காக.... 
 

விளம்பி  :      மயாவ் என்ை விடிவு, ேடிவு  அங்க  பார் அசிங்கம் பை  நடிடக வந்திருக்கின்றா. 
 

ஊைகம் 2:     மநயர்கமள....அசிங்க பை நாயகி ஆடை  இழந்த.... 
 

விளம்பி 2:    மயாவ் சும்ோ வாயளக்காே அவளப்மபாய் வடிவா பைத்த எடு மபா... 
 

 தசயல்  

இலங்டக ததாைர்பாக அரசியலாளர்கள் மேடையில் கடதத்துக் தகாண்டிருத்தல். அவ்மவடள 
முதன்டே அரசியலாளர் வருதல். ேற்றவர்கள் அடேதி  காத்தல். 

தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம்  தாம்  திதித்மதாம்  தத்மதாம் தாம்  .  

 

இலங்டக அரசியலாளர்கள் சந்திப்பு 
 

அ-வாதி 1: நாடள உலகப்தபாதுேன்று வரப்மபாகிறது.  
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அ-வாதி 4:   வந்தால் எங்களிைம் என்ை பதில் இருக்கின்றது.  
 

அ-வாதி 8:  சரி  அடேதியாக  இருங்கள்.  
 

அ-வாதி 3:   என்ை கலக்கம்.  
 

அ-வாதி 1:    எங்களுக்கு  கலக்கேில்டல....ஆைால்.....பாதிக்கப்பட்ைவர்கள்  வதீிக்கு வந்தால்..... 
 

அ-வாதி 8:    அடித்து வடீ்டில் அேத்த மவண்டியது தாமை. 
 

அ-வாதி 3:   ஆோம். ேீறுமவாடர கடுடேயாக தண்டியுங்கள்.  வயது மவறுபாடுகடள 
பார்க்காதீர்கள்.  

 

அ-வாதி 1:    எேது நாடு ததாைர்பாக எங்கள் வளங்கள் ததாைர்பாக மபச வந்திருப்பவர்கர்கமள 

வணக்கம்.  
 

 தசயல்  

அரசியலாளர்கள் வருதல்.  

தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தத்மதாம் தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம்.  
 

அரசியலாளர்கள்: 
    வணக்கம்.  
 

அரசியலாளர்கள்:  

தபாது  ேன்றில் நீங்கள் ஒரு அங்கம் பாதிக்கப்பட்ை ேக்களுக்கு நாங்கள் 
பாதுகாப்பாக இருக்க மவண்டும் .அதற்கு  தடை வரக்கூைாது.  

 

அ-வாதி 1:     ஆோம் அடவக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுகின்மறாம் நீங்கள் உங்கள் தசாந்தக் 
கண்களால் பார்க் கலாம் .இங்கு என்ை நைந்தது என்று.  

 

அ-வாதி 3:     மவறுபாடுகளற்ற சுதந்திரோை வாழ்க்டகடய எேது ேக்கள் வாழ்கிறார்கள்.  
 

அ-வாதி 4:     உண்டே நாங்கள் அறிமவாம்.  
 

அ-வாதி 5:      இலங்டக  அழகாை நாடு.வளோை நாடு. 
 

அ-வாதி 2:     அதைால் தான் உலகத்திைர் எங்கடள மநசிக்கின்றார்கள்.  
 

அ-வாதி 1:   வாருங்கள் நாட்டை சுற்றிப் பார்க்குமுன் பசி ஆறி தசல்லலாம்.  
 

 தசயல்  

அரசியலாளர்கள் தவளிமயறல். தவள்டளத்திடர இடைமய தகாணர்தல்  . நிழலாக நிகழ்வுகடளக் 
காட்சிப்படுத்தல்.  

(தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தத்மதாம்)  

 

இளம் தபண்கடள வல்லுறவுக்தகாள்ளுதல். தகாடல தசய்தல்.அடித்தல்.சிறுவர்கடள, 

முதியவர்கடள, தாக்குதல், தகாடல தசய்பவர்களுக்கு அரசியல் வாதிகள், நாடுகள் உதவி 
தசய்தல். பாதிக்கப்பட்ை ேக்கள், இடசப்பிரியா, தளபதிகள், டககள் கட்ைப்பட்ை  நிடலயில் 
தகால்லப்பட்ை ேக்களின் நிடலகடள காட்சிப்படுத்தல். உலகம் கண்டண மூடிக்தகாள்ளல். 
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அ-வாதி 3: இது எங்கள் நாடு .இங்மக யாருக்கும் இைேில்டல. யாமரனும் எதிர்த்தால் இமத 
நிடலதான் வரும்.  தகாடல தசய்வதும் குடி அளிப்பதும் எேக்கு புதிதல்ல... 

 

அ-வாதி 2:  குரல் தகாடுத்து கத்திைால் கழுத்டத அறுத் ததறியுங்கள். 
 

அ-வாதி 3:   தபண்களின் கருக்கடள சிடதயுங்கள். இடளஞர்கள் யாடரயும் விைாதீர்கள். 
தகால்லுங்கள் இது எங்கள் நாடு.  

 

 தசயல்   

சில உலகப்தபாது அரசியலாளர்கள் திடரக்கு முன் மகளிக்டகயில் ஈடுபைல். காட்சிப்படுத்தல் 
நின்றபின் ேக்கள் ஊர்வலம், அரசியல், மபாராட்ைம் நிழலாக காட்சிப்படுத்தல். அரசியலாளர்கள் 
தேக்குள் மபசிக்தகாள்ளுதல் பின் தேது கண்கடள துணியால் கட்டிக்தகாள்ளுதல் .தங்கடள 
ேடறத்துக்தகாள்ளுதல் .தம்டே ேடறத்துக்தகாண்ை  பின் அரசியலாளர்கள் எழ முற்பை 
அவர்கடள உபகாரம்  தசய்து கவைித்து அேரச்தசய்தல்.அடேதிப்படுத்தல்.  

 

தபாது ேன்று: ஓ..... ேக்களின் அழிவு அதிகம் தான்...நாங்கள் உங்கள் நாட்டை பார்டவயிை 

மவண்டும். உலதகங்கும் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் கருதுகிறார்கள். நாங்கள் 
உண்டேடயக் காண மவண்டும்.  

 

அ-வாதி 4: தாராளோக பார்க்கலாம் .தங்கள் வருடகக்காக எங்கள் நாடும் எங்கள் ேக்களும் 
காத்திருக்கிமறாம். 

 

 தசயல்   

அரசியலாளர்கள் தவளிமயற இலங்டக அரசியலாளர்கள் தேது நாட்டை சுத்தம் தசய்தல். 
தகாடலகடள, பிரமதசங்கடள, குருதிடய ேடறக்க முயலுதல்.அவற்டற முடி ேடறத்து தபாது 
ேன்றின் அரசியலாளர்கடள அடழத்து வருதல்.  

(தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தத்மதாம் தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தாம்.) 
 

தபாது ேக்கள் அரசியலாளர்கடளக்கண்டு தம் வலிகடள தசால்ல முயலுதல்  . இராணுவம் 
தடுத்து தள்ளுதல். 
 

வாசிப்பாளர்: உங்கள் நாடு அழகாை நாடு . இன்னும் ஆங்காங்மக இருக்கும் குப்டபகடள 
ஒதுக்கிவிட்ைால்  இன்னும் சுத்தோக இருக்கும்.  

 

அ-வாதி 3: ஆோம் அடத உைைடியாகச்தசய்கிமறாம்.  
 

அ-வாதி 1: இந்த அழகாை நாட்டில் பயங்கரவாதம் இருக்க கூைாது. 
 

வாசிப்பாளர் 2: ஆைாலும் உலகறிய கத்திக் தகாண்டிருக்கும் அவர்களுக்கு ஏதாவது தசய்ய 
மவணும்.  

 

அ-வாதி 2: ஆோம். தசய்ய மவண்டும் .அறிக்டக எழுதச் தசால்மவாம் .நீதி விசாரடண 
தசய்யச் தசால்மவாம்.  

 

அ-வாதி 3: என்ை நீதி விசாரடணயா?அறிமவாடு தான் மபசுகிமறாோ? 
 

வாசிப்பாளர்: ஆோம். ேக்கள் அடேதியாக மவண்டும். ஆரவார ேில்லாத உலகம் மவண்டும்.  
 

அ-வாதி 3: எம்டே நீங்கள் ோட்டி விை முடியாது. ஏதைன்றால் எங்களுக்கு பக்கபலோக 
இருந்து உதவியது நீங்கள் தான். 
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அ-வாதி 8: அடதமயன் இப்மபாது மபசுகின்றரீ்? பயம் மவண்ைாம்.  
 

அ-வாதி 6: யார் குற்றவாளிகள்? 

 

அ-வாதி 3:  நாங்கள் எல்மலாரும் தான்.  
 

அ-வாதி 2: இல்டல. இப்மபாது நீர்  ேட்டும் தான். அதைால் அறிக்டகடய நீமர எழுதும்.  
 

அ-வாதி 1: ஆகா...அருடே... 
 

அ-வாதி 5: நீதிபதியும் நீர்தான் .விசாரிப்பதும்  நீர் தான்.  
 

அ-வாதி 3: ஆகா...அருடே...அருடே...இது நல்ல தீர்ப்பு.  
 

அ-வாதி 2: அறிக்டகடய  எழுதிக்தகாண்டு தபாது ேன்றுக்கு வாரும். நாங்கள் புறப்படு 

கிமறாம்.  
 

தபாது ேக்கள்: ஐமயா… ஆயிரோயிரம் ேக்கள சாகக்தகாடுத்திட்டு நியாயேில்லாேல் சாகிமறாமே. 
 

தபாது:   தசத்த பிறகு மபாடுற வாய்க்கரிசிய வாழும்  மபாது மபாடுறாங்கள் .இவங்கள 
மகட்க யாருேில்டலயா? 

 

தபாது 1:   காலம் காலோ இது தான் எங்கை நிலே. 
 

தபாது 3:     இவங்கட்ை  மகட்ைா  கிடைக்காது.  
 

தபாது 4:       எடுக்க  மவணும். 
 

அ-வாதி 4: அன்பாை  ேக்கமள!  உங்கள் மகாரிக்டககடள நாங்கள் வடிவா மகட்டிருக்கிமறாம் 

உங்கள் வலிகள் எங்களுக்கு  ததரியுது. 
 

அ-வாதி 4:  கவடல மவண்ைாம் .அடேதியாக  உங்கள் வடீுகளுக்கு மபாய் வாருங்மகா.  
 

அ-வாதி 5: விடியல்  தூரேில்டல. 
 

 தசயல் 

அரசியலாளர்கள்  தவளிமயறல். 

(தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தாம் திதித்மதாம் தத்மதாம் தத்மதாம் தாம்.)  
 

தபாது ேக்கள்: ஓ.....விடியல்  எப்ப  வரும். நாங்கள்  இழிச்ச வாயர்கள். 
 

 

  நிடறவு 
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தவட்கம் 

நாைகவடக: தாளலயம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1 .தாய்     2. அப்பா    3. அக்கா 4. தம்பி    5. தங்டக    6. பைியாளர் 1,2 
 

(ததாடலமபசியில்) 
 

தாய்   :   ஆரது புவைாமவ? தசால்லடி  தசால்லடி காடலயில் என்ை விசயம். ஓ......ஓ…… 
அவன் எப்ப கட்டிைவன் ? 

     

அப்பா: வந்தைண்ைா காட்டிடுவன் .வந்தைண்ைா காட்டிடுவன். ஆரது தரலிமபாைில 
காடலயில கடதமபசி கழுத்தறுப்பு தசய்யிறது ? மச.....மச....நிம்ேதியா 
கண்ணமூடி படுக்க முடியவில்ல.  

 

தாய்:    கண்ணேட்டும் மூைாே காடதயுந்தான் மசர்த்து மூடிஇழுத்து மூடி படுங்மகாவன் .
ஒண்டுேில்ல புவைா நீர் தசால்லும் .ஒண்டுேில்ல புவைா நீர் 
தசால்லும். ஊர்  சுற்றி திரிஞ்சவன் உடும்புப் புடி புடிச்சுப் மபாட்ைான் ஊர் சுற்றி 
திரிஞ்சவன் உடும்புப் புடி புடிச்சுப் மபாட்ைான்.  தகாழுத்த காசு 
வாங்கியிருப்பான். தகாழுத்த காசு வாங்கியிருப்பான்.  

 

அப்பா:   காடலயில தரலிமபாைில் கண்ைறியா கடதயப்பார் சைிக்கிழே கூை  தகாஞ்சம் 
சந்மதாசோ இருக்க ஏலா பணத்த மசத்து வச்சும் இஞ்ச நிம்ேதிய காணயில்ல.  

 

தாய்:     அதுகதளன்ை பிள்டளயமள மபய்ோதிரி திரியுதுகள் அதுகதளன்ை பிள்டளயமள                
மபய்ோதிரி திரியுதுகள். மதப்பன்தாய ஏச்சுப்மபாட்டு ததருத்ததருவா திரியுதுகள்.  

 

அக்கா:  அப்பா  தம்பி அடிக்கிறான் .கண்ைபடி கடிக்கிறான்.  
 

தம்பி:     அக்கா சும்ோ தசால்லுறா .நான் சும்ோ விடளயாடிைன்  
                     

தங்டக: அண்ணா அக்காவ விைாமதங்மகா. அவவ ஓை விைாமதங்மகா.  
 

அப்பா:   அச்சச்மசா....அச்சச்மசா....லீவு நாளில் கூை ேனுசன்  நிம்ேதியா இருக்க ஏலா. 
படுக்கவிை ோட்டுதுகளாம் பள்ளிக்கூைம் ஏதுேில்ல.  

 

தாய்:     ஏைிப்ப கத்துறியள் .பள்ளிக்கூைம் லீவு என்று உங்களுக்கு ததரியாமதா? 
 

அப்பா:   பள்ளிக்கூைம் லீவு விட்ைா படிப்ப ஆர் தசால்லிக் தகாடுப்பார் .தேிழ்ப்படிப்பு எண்டு 
தசால்லி பள்ளிக்கூைம் மபாறதால நீட்டி நிேிந்து படுத்ததழுந்து நீண்ை முழுக்கு 
ஒண்டு மபாட்டு, சின்ைதா ஒரு தபக்தகடுத்து, இரண்டு பைம் எடுத்து பாத்து 
தபாழுத ரசிச்சு பாப்மபாேண்ைால். 

 

அக்கா:  அம்ோ ஒருக்கா வாருங்மகா .தகதியா ஓடி வாருங்மகா.  
 

தம்பி:    அக்கா பயந்து கத்திறா .அம்ோவ கத்திக் கூப்பிடுறா. 
 

தங்டக: அப்பா...அப்பா...எழும்புங்மகா .இடவய வந்து பாருங்க.  
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அப்பா:   என்ை இது பிள்டளயள்? சத்தம் ஏன் மபாடுறியள்?ஐமயா இவள் தரலிமபாைில 
ஆைந்தோக மபசுகிறாள் ஐமயா இவள் தரலிமபாைில ஆைந்தோக மபசுகிறாள். 
தநாந்து படும் என் பாட்ை யாரிட்ை நான் தசால்வன்  

 

அக்கா:   ஆமரா ேணி அடிக்கிைம் ஆமரா ேணி அடிக்கிைம்  

 

தம்பி:    தரண்டு மபர் கதவடியில் பாத்துக்தகாண்டு நிக்கிைம்  

 

அப்பா:  ஆதரண்டு பாத்து கதவ அம்ோவ திறக்கச் தசால்லு  

 

தம்பி:  தங்கச்சி கதவ திறந்து மபாட்ைாள்.  தங்கச்சி கதவ திறந்து மபாட்ைாள். ஆக்கள் 

உள்ள வந்திட்டிைம்  

 

தாய்:    வாங்மகா! அண்ண வாங்மகா வந்து கைகாலோச்சு. 
 

பணி 1:  ஆறுோசம் முததலாருக்கா அவசரோ வந்தைாங்கள்  
                      

பணி 2:  மபாைவருசம் கூை நாங்கள் மதடியிங்க வந்தைாங்கள். வருசம் வருசம் வந்து 

மபாறம்.  
 

அப்பா:  கதவதிறந்து விட்ைைிமயா?மபந்துன்ை கவைிக்கிறன்  கதவதிறந்து விட்ைைிமயா? 
மபந்துன்ை கவைிக்கிறன்.  

 

தாய்:     என்ை நாங்கள் தசய்யிறது?எல்லார் பாடும் கஸ்ரம் தாமை .வருசா வருசம் 
வாறதாக பதிவுவச்சு தசால் லுறியள் .வச்சுக்தகாண்மைா இல்லதயண்டு 

தசால்லுகிமறாம்.  
 

பணி 1:  நீங்க தபாய் தசால்லுறதா நாங்க ஒண்டும் தசால்மலல. காலம் தவகு மவகோக 
ஓடுறத தசால்லியிருப்பார். மகாவோக எடுக்காமதங்மகா குடற நிடைச்சு 
மபாைாமதங்மகா.  

 

தாய்:  மகாவப்பட்டு என்ை பலன்.குடற நிடைச்சு என்ை பயன். கால கஸ்ரம் எங்களுக்கு 
கண் கலங்கி நிக்கின்மறாம் காடலயில மபாை ேனுசன் இன்னும் வரக்காமணல. 
புவைா நீடலைிடலமயா? புவைா நீ டலைிடலமயா? அண்ண குடறயாக நிடைக் 
காமதங்மகா. அவசரோ மபச மவணும். தகாஞ்ச மநரம் விை மவணும். (தகாஞ்ச 
மநரம் பணியாளர்கள் தசய்வதறியாது நிற்றல்) 

 

அப்பா:  தம்பி மைய்..... தம்பி மைய்....  அப்பா  இங்க இல்லதயண்டு அடவயளிட்ை 

தசால்லிட்டு வா .அப்பா இங்க இல்லதயண்டு அடவயளிட்ை தசால்லிட்டு வா. 
 

தம்பி:  அப்பா வடீ்ை இல்லதயண்டு உங்களிட்ை தசால்லச் தசான்ைார்.  
 

தாய்:  யாருன்ை மகட்ைது? யாருன்ை மகட்ைது? தபரிய ேனுசன் ோதிரி இஞ்ச வந்து 
கடதக்கிறாய் உள்மள மபா.உள்மள மபா. 

 

அக்கா:  அம்ோ தம்பிய மபசாதீங்மகா.  அம்ோ தம்பிய மபசாதீங்மகா. அப்பா தசான்ைத 
தசான்ைதால அவை ஏன் மபசுறஙீ்க.  

 

பணி 1:  பிள்டளயள மபசாதீங்மகா .அடவயளுக்கு விளங்காது.  
 

பணி 2:  நாட்டுக்காக நாங்கள் ஏமதா தசய்ய மவணும். காலங்காலோ கஸ்ரப்படும் 
 தேிழனுக்கு நாங்கள் ஏமதா தசய்ய மவணும்.  
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தாய்:  விடிவு மவணும் .விடிவு மவணும். நாங்கள் அதுக்கு தடையில்ல. நாங்கள் அதுக்கு 
தடையில்ல.  

 

அக்கா:  ஈழத்தில எங்களுக்காய் சண்ை தசய்து நாட்ைக்காக்கும் அண்ணாோரும், 

அக்காோரும் பாவேல்மலா. அடவயள் எல்லாம் பாவேல்மலா.  
 

பணி 1:   உண்டே பிள்ள .உண்டே பிள்ள.அடவயள் அங்கு மபாராை நாங்க இங்க  

 

அப்பா:  தயவு தசய்து மபாட்டுவாங்மகா .உந்த உண்ே தபாய் இஞ்ச மவண்ைாம்.  
 

பணி 2:  ஏைண்ண மகாவப்பட்டு மபசுறியள் .நாங்கள் தேிழ் ேக்கதளல்மலா.  
 

தாய்:  அவதரன்ை சிங்களதேண்மைா தசான்ைவர். கால மநரம் வந்து இப்படி கஸ்ரம் 
தகாடுக்க மவணாேண்ண மபாட்டு வாங்மகா நீங்க மபாட்டு வாங்மகா.  

 

பணி 2:  நாட்ை ேீட்க மவண்டுதேல்மலா நாடி வந்மதாம் உங்களட்ை வடீ்ை வந்து 
மகட்பதற்கு தவட்கம் தான் எங்களுக்கு. நாட்ை ேீட்க  மவண்டுதேல்மலா நாடி 
வந்மதாம் உங்களட்ை வடீ்ை வந்து மகட்பதற்கு தவட்கம் தான் எங்களுக்கு.  

 

அப்பா:  இயக்கம் எண்டு தசால்லுறியள் வரீோக மபசுறியள் தவட்கப்பட்டு என்ை பயன். 
இயக்கம் எண்டு தசால்லுறியள் வரீோக மபசுறியள் தவட்கப்பட்டு என்ை பயன்.  

 

பணி 1:    நாட்டுப்பற்று உள்ளடவ வடீ்ை  வந்து குடுக்கிைம். நாட்டுப்பற்று உள்ளடவ வடீ்ை 
வந்து குடுக்கிைம். மகட்குேட்டும்  பாராே  நாட்ைக்காக்க  தருகிைம்  

 

தாய்:  நாங்கள் தர இல்ல ஏதும் மபசே மபாய் வாங்மகா.  
 

பணி 1:  சரியக்கா மபாட்டு  வாறம் ேைதோருக்கா ோறும். அது வடரக்கும் வந்து      
பாப்மபாம்.  

 

பணி 2:  மபாட்டு வாமறாம் .நாங்கள் மபாட்டு வாமறாம்.  
 

அப்பா:  ஆதரண்டு பாக்காே கதவ திறந்து விட்ைது யார்? 
 

அக்கா:  அப்பா இது சரியில்ல .அப்பா இது சரியில்ல.  
 

அப்பா:  வாய மூடு நீ  வாய  மூடு. 
 

தம்பி:  தேிழர்கள் எல்லாரும் காசு எடுத்து குடுக்கிைோம் நாங்கள் ேட்டும் இல்ல எண்டு 
தபாய் தசால்லி மபசுறம் நாங்கள் ேட்டும் இல்ல எண்டு தபாய் தசால்லி மபசுறம்.  

 

தாய்:  வாய் உைக்கு கூடிட்டுது .தபரியாளா மபசுகிறாய்  

 

அப்பா:  நீ குடுத்த தசல்லேது வாய்  காட்டி மபசுதுகள் நீ குடுத்த தசல்லேது வாய் காட்டி 
மபசுதுகள்.  

 

அக்கா:  நல்லத நாங்கள் தசான்ைால் வாய் எண்டு மபசுறியள் நாட்டுக்காக நாங்கள் என்ை 
தசய்தைாங்கள் தசால்லுங்கள்.  

 

தம்பி:  நாங்கள் நல்ல உடுப்பு மபாட்டு. நல்ல உணவு நாளும் உண்டு. சந்மதாசோ 
இருக்கிமறாம் நாட்டுக்காக ஏதாவது தசய்ய மவணும் எண்டு தசான்ைா எங்கள 
ஏன் மபசுறஙீ்க.  
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அப்பா:  அது எங்களுக்கு ததரியுேப்பு .நீங்கள் புத்தி தசால்ல மவண்ைாம் .தபத்ததுகள் வளர 
முன்ை புத்தி தசால்ல வருகுதுகள்.  

 

தங்டக: நாங்கள் ஏன் நாட்டிற்கு பங்களிப்பு தசய்கிமறாேில்ல நாங்கள் ஏன் நாட்டிற்கு 
பங்களிப்பு தசய்கிமறாேில்ல.  

 

தாய்:  பள்ளிக்கூைம் மபாைதால புள்ளிவிவரம் மபசுதுகள்.  
 

அக்கா:  வாழும் மபாது முடிஞ்சத தசய்து நாங்கள் வாழ மவணும் ேண்தணன்று 
இைதேன்று ோர்தட்டி வாழமவணும்  

 

தம்பி:  அம்ோ என்ர உண்டியல நாட்டுக்காக குடுக்கப்மபாமறன்.  
 

அப்பா:  உண்டியல குடுத்துப்மபாட்டு உடழச்சி  மபந்தும் குடு மோை.  உண்டியல குடுத்துப் 
மபாட்டு உடழச்சி மபந்தும் குடு மோை.  

 

அக்கா:  நாட்டுக்காக நானும் ஏதும் வடீ்டு மபரில் தசய்ய மவணும். ேண்ண ேறந்த ேக்கள் 
எண்டு ேரியாத தகட்டு  இைி தவளி நாட்டில வாழ்றததண்ைா ேனுசராக இருக்க 
ஏலா. 

 

 தசயல் 

பிள்டளகள் தவளிமயறுதல் 

 

அப்பா:  பாத்திமய பாத்திமய உன்ர  பிள்ள மபசிைத அைக்கேில்லா தபாம்பிடளய   
அப்பைிட்ை மபசுறத. 

 

தாய்:  அவள் அைக்கமுள்ளவள். அறிவிலயும் வல்லவள். தோழிப்பற்றும் இைப்பற்றும் 
உள்ளவள். எங்களிட்ை  இல்லாதத அவள் நிடறய வச்சிருக்காள்  

 

அப்பா:  என்ை நீ தசால்லுகிறாய் அறிவிழந்தா நிக்கிறாய் என்ை நீ தசால்லுகிறாய் 
அறிவிழந்தா நிக்கிறாய்.  

 

தாய்:  தசத்துக்கித்துப் மபாைாலும் நாலு சைம் ேதிக்க மவணும் தபத்ததுகள் 
தசான்ைதில தப்மபதும் இல்லயப்பா.  

 

அப்பா:  உண்டேயத்தான் தசால்லுறிமயா? உறுதியாக தசால்லுறிமயா? உண்டேயத்தான் 
தசால்லுறிமயா? உறுதியாக தசால்லுறிமயா? 

 

அக்கா: சந்மதாசம் அம்ோ .சந்மதாசம் அப்பா .இது சரியப்பா. ோைத்மதாடும் வாழ 
மவணும். இைோைம் காக்க மவணும்.  

 

நிடறவு 
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குற்றவாளிகள் 

நாைகவடக: நவைீ நாைகம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்  1. பணியாளர் 1,2 2. சிறுேி 1,2  3. தபண் 4. அப்பா 5. சிறுவன் 
6.  தாய்   7. ோணவி 1,2    8. தபண்   9. ஆசிரியர்  

 

 தசயல் 

மேடையில் ஒரு சிறுேி  தன்ைந்தைிமய  படுத்துக் கிைத்தல். அருமக பரவலாய் 

கறுப்புப் மபார்டவக்குள் குற்ற வாளிகள் தம்டே  மூடிய படி  படுத்துக்கிைத்தல்.  

 

பணியாள் 1: தயவு தசய்து யாரும் சத்தம் மபாைாதீர்கள். அவள்  ஆழ்ந்து  உறங்குகின்றாள். 

படுக்கப் பாயில்டல .ஆைால் துன்பங்கடள ேறந்து, துயரங்கடள ேறந்து ேிக 
அடேதியாக உறங்குகின்றாள். எைினும் அவளின் வலியின் வடிவம் கண்களில் 
காய்ந்து கிைக்கும் கண்ணரீில் ததரிகின்றது. ேைித  கற்படைகடள ேிஞ்சும் 
தகாடுடேகள் உலகின் ஒவ்தவாரு  மூடலயிலும்  நைக்கின்றது. ஆைால் 
இந்த  வளரும்  தளிர்கடள ேிதிப்பவர்கள் யார்?  

 

 தசயல்  

சிறுேி எழுந்து பயந்து சுற்றிலும்  யாடரமயா மதைல். பயங்கலந்த  மவதடையாை 
பின்ைணி  இடச.  

தபண்:   தபத்ததுகள் ஆேி மபாட்ை குண்டில் தசத்துப்மபாய்ற்றுதுகள். பாவம் இது மறாட்டில 

கிைக்குது. 
 

சிறுேி:  அம்ோ.... அம்ோ... அப்பா...... எைக்கு யாருமே இல்டலயா? (சிறுேி  ஏக்கத்துைன் 
அழுதல்) 

 

அப்பா:  (குடிகாரர்) தா.....ைை....நா.....ந..... 
 

 தசயல்  
குடிகாரர்  தன் நிடைவில்லாேல் மபாடதயில் தள்ளாடி வர  அவரது ேகன் பாரோை தபாதிடய 
தாங்கி வருதல். 

அப்பா:   என்ைைா  வாறிமயா? 
 

சிறுவன்: அப்பா  என்ைால  தூக்க முடிமயல .சரியாை பாரம். 
 

அப்பா:   மைய் இஞ்ச வா..  கிட்ை.....வா…. (ஒரு  விரடலக்  காட்டி  ேகடை அருமக  
அடழத்தல்) 

 

அப்பா:   என்ைைா  தசான்ைி  ? உன்ைால தூக்க முடியாமதா? தூக்க முடியாது ஆைா 
நல்லா தின்ை ததரியும். ம்........ ோடு மபாைா  மபாய் சா  .... (ேகடை 
அடித்து  துரத்தல்) மைய்…. வாயிஞ்ச ..மபாய் சின்ையாை  பின்  வளவிலகள்ளு 
விப்பாங்கள். மபாய் ஒரு மபாத்தல்  கள்ளு  வாங்கியா .அப்பா  பிறகு காசு 
தாறேண்ைவர். எண்டு  தசால்லி  வாங்கியா. 

 

தபண்:  எப்பபார் நிறத்தண்ணி தான் ேனுசன். பிள்டளயள்  திண்டுமதா இல்டலமயா 
இதின்ர கூத்து ததருக்கூத்து. 
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சிறுவன்: அ......அ.....அப்பா....அங்க கடி.....கடிக்கிற நாய் நிக்குது.  
 

அப்பா:  அதமயன்  நீ  கடிக்கிறாய் .நீ மபசாேல் மபாய் வாங்கியா. 
 

சிறுவன் :எைக்கு பயோயிருக்கு.  
 

அப்பா:  என்ைைா என்ைதான் உன்ைால ஏலும் .மபாய் தசத்து துடல...சீ....மபா. (ேகடை 
அடித்து விட்டு மபாதல்) 

 

தபண்:  அை… குடிகாறப்பாவி. தபத்த பிள்ளய இப்படி அடிக்கிறமீய 

 

பணியாள் 2:  உது சரிமய? பிள்டளயளிட்ை தசால்லிற மவடலயா இது? 

 

 தசயல்  
சிறுவன் விழுந்து அழும்மபாது சிறுேி வந்து சிறுவடை ஆதரவாக ததாட்டுப் மபசுதல் 

சிறுேி:  அழாத எழும்பு அழாத. 
 

சிறுவன்: என்ர அப்பா என்டை தநடுக அடிக்கிறார்.  
 

சிறுேி:  ஆைா எைக்கு அப்பாமவ இல்டலமய.  
 

சிறுவன்: ஏன் எங்க மபாட்ைார்.  
 

சிறுேி:  எைக்கு ததரியாது. (அழுதல்) 
 

சிறுவன்: மச.....அழாத  இந்தா.... 
 

சிறுேி:  என்ைது.  
 

சிறுவன்: ராசம்ோ பாட்டி கைல தந்தவ. இந்தா சாப்பிடு.  
 

பணியாள் 1:  பாத்தியமள இடவயின்ர பாசத்த. இந்த பிஞ்சுகள ஏன் இந்த நிடலக்கு 
ஆளாக்கிறம்.  

 

 தசயல்  
சிறுவர்கள் கைடல சாப்பிடும் மபாது ஏமதா சத்தம்  மகட்டு ஒருவடர ஒருவர் பார்த்துக்தகாண்டு 
ேடறதல். பின் வளரந்த சிறுேி தநாண்டிக்தகாண்டு ஒரு பக்கம் ேடறதல் .அவ்மவடள ஒரு தாய் 
தநாண்டி சிறுேிடய மதடிய படி வருதல் 

தாய்:  எங்க மபாட்ைாள் இவள்? அடிமயய் எங்கடி மபாைை?ீ தம்பிய பாரடி .ஏைைா 
தநாண்டிக் கழுத எைக்கு விடுப்பு காட்டுது. இண்டைக்கு உன்ை விைோட்ைன்.  

 

தபண்:  என்ைக்கா மகாவோ நிக்கிறியள்?ஏதும் பிரச்சடையா? 
 

தாய்:  ஓ......நீ உன்ர மவடலடய பாத்துக்தகாண்டு மபா. 
 

தபண்:  அதுக்மகன் இந்த  தவட்டு .பாத்து கழுத்து முறியப் மபாகுது.  
 

தாய்:  என்ைடி? 

 

 தசயல்  
தபண் ஓடுதல்.  
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தாய்: தநாண்டிடய தபண் காணல் உதுக்க என்ைடி தசய்யிறாய்? தகாப்பர் மபாட்ை 
குண்டில தபாட்தைண்டு மபாட்ைார். நான் உங்கள வச்சு சாகிறன் 

சிறுேிடயப்  பிடித்து  அடிக்க முடைதல் 

 

சிறுேி 2:   அம்ோ அடிக்காமதங்மகா  . நான்  தம்பியப் பார்த்துக் தகாண்டுதான் இருந்தன். 
ஆைா அவன் ஓைவும் என்ைால  ஓைவும் முடிமயல்ல.  

   

தாய்:  சாட்மைாடி தசால்றாய்?அவை ோதிரி நீயும் ஓடு எங்மகயும் மபாய் தசத்து 
துடலயுங்மகா.  

 

பணியாள் 2: பிள்ள  உண்டேயத்தான் தசால்லுறா! ஆைா அத மகட்டு விசாரிச்சு மயாசிக்க 
தாய்க்கு முடிமயல்ல. ஏன்? இது வறுடேயா? குடும்பச் சுடேயா? 

 

தாய்:  நான் என்ை தசய்வன்? ஆரப்பாப்பன்? வயித்தில  வாறத்திற்கு என்ைத்தப் 
மபாடுவன்? உதுகளுக்கு என்ைத்தப்  மபாடுவன் .விதிய  மபாகிறதா?  

 

பணியாள் 2: பசி, பட்டிைி, வறுடே இது தான் உடவயள இப்படி தசய்ய  தசால்லுமதா? ஆைா 
பாவம் பிள்டளயள்.  

 

சிறுேி:  அக்கா.... அக்கா  அழாமதங்மகா.... 
 

 தசயல்  
சிறுவர்கள் தம்டே ஒருவடர ஒருவர் விசாரித்து ஆறுதல் பகிர்கின்றைர் 

 

 பாைல்  

   பிஞ்சு ேைம் தகாஞ்சி விடளயாடும்  மவடள. 
  தநஞ்சம் எல்லாம் பஞ்சு மபாமல பைரும் பாரும்  

  பிஞ்சு ேைம் தகாஞ்சி விடளயாடும்  மவடள  

  தநஞ்சம் எல்லாம் பஞ்சு மபாமல பைரும் பாரும்.  
  வஞ்சகத்தார் வஞ்சடையில் துஞ்சு மபாகுமத  

  வாழ வழி ததரியாேல் தநாந்து மபாகுமத.  
  தபற்றவரும் உற்றவரும் பிரிந்து மபாயிைர் கூடி 

  வாழ்ந்தவரும்  வறுடேயாமல பிரித்துப் மபாக்கிைர்.  
 

 தசயல்  
சிறுவர் பாைல் முடிவடைய ோணவர் அவசரோக ஓடி  வருகிறார்கள். பின் ஆசிரியர் வருகிறார் .
வந்ததும் தநாண்டி ேற்றும் சிறுவர்கடள துரத்துகிறார் 

ோணவர்கள்:  வணக்கம் மசர்  

 

ஆசிரியர்:   ஏய் உங்க  என்ை தசய்றஙீ்கள்? தகதியா ஓடுங்க.  
 

தபண்.  நல்லா படிச்ச ேனுசன்  . ஆைா என்ை பிரமயாசைம் நாய்  ோதிரி வள்தளண்டு 
விழுது.  

 

 தசயல்  
ோணவர்கள் பயத்துைன் தேது உைடேகடள எடுத்து டவத்துக் தகாண்டு பாைம் படித்தல் 

 

பணியாள் 1:  படிப்பிக்கிறடவய கண்ைா ஆச வரமவணும். ேரியாத வரமவணும். ஆைா உதப் 
பாருங்மகா.  

 

ோணவி: அறம் தசய்ய விரும்பு .ஆறுவது சிைம்.  
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ஆசிரியர்:  என்ை எல்லாம் ஒழுங்கா படிச்சிமயா? தகாண்ைா தகாப்பிய பாப்பம்.  
 

 தசயல்  
வாங்கிப் பார்த்தல். பிள்டள பயத்துைன் அவடர பார்த்தல்  

ஆசிரியர்:  என்ைடி இது? கண்ேணி கடைக்குப் மபாைால் எந்தள்ளடி மபாட்டிருக்கிறாய்? 

உதுகூை ததரியாே இஞ்ச..... அழிச்சிட்டு  எழுதடி..... 
 

 தசயல்  
ோணவி வாங்கி சட்தைை தசய்துவிட்டு  தகாடுத்தல் 

ஆசிரியர்:     மயய் இததன்ைடி சட்ை கிழிஞ்சு இப்படிமய படிக்க வாறது? 

 

ோணவி: எங்களிட்ை  காசு  இல்ல  மசர்.  
 

ஆசிரியர்: காசில்டலமயா? பிறமகன் பள்ளிக்கூைத்திற்கு வாறாய்? மபாய் ஆடு ோட்டை 
மேச்சு 
சம்பாதிக்கலாமே. வந்துட்டுதுகள்.உங்களுக்தகல்லாம்  படிப்பு ஒரு மகடு.  

 

ோணவி 2:   மசர் அப்படி தசால்லாடதங்மகா. நான்  நல்லா படிச்சு தபரியாளா வந்து 
எங்கை  அம்ோவ காப்பாத்த மவணும்.  

 

ஆசிரியர்: மசக் கழுத எண்ணத்தப்பார். தின்ை உடுக்க வழியில்ல மபசுறா.  
 

ோணவி: நீங்கள் இப்படி மபசக்கூைாது.  
 

ஆசிரியர்:   ஆரடி தசான்ைது இப்படி மபசக்கூைாது எண்டு? உைக்கு வாய் என்ை கழுத! 
எைக்மக புத்தி தசால்லுறியா..... 

 

பணியாளர் 2:   பாத்தியமள படிப்பிக்கிறவ உப்படி  நைக்கலாமே? 

 

 தசயல்  
ஆசிரியர் ோணவடர அடித்து துரத்துகிறார் 

ஆசிரியர்: இந்த 5ம்  6ம் பாைத்தப் பாத்து அஞ்சஞ்சு முற எழுதியா மபா....எடிமயய் உைக்கு 
தைியா தசால்மலாணுமோ? மபா மபாய் ஆளுக்கு அஞ்சஞ்சு முற எழுதுங்மகா.  

 

ோணவி 2:   இந்த மசர் படிப்பிக்க ோட்ைார் .ஆைா நிடறய மபசுவார்.  
 

ோணவி 1: மபசுறது ேட்டுேல்ல கண்ைபடி அடிப்பார்.  
 

பணியாளர் 1: இது கைடேக்காக !இப்படியாை படிப்பிக்கிறடவய பாத்தா பிள்டளகள்  
பயப்படுதுகள். பிறகு என்தைண்டு படிக்குங்கள்.  

 

 பாைல் 

  கற்றிைத்தான் கல்வி தபற்றிைத்தான் மபறு  

  பற்றிைத்தான் வாழ்டவ பாலகர் இங்மக பாரீர் 
  பற்றிைத்தான் வாழ்டவ பாலகர் இங்மக பாரீர்  

  வறுடேயிமல வாட்ைம் வந்தது பார் மபாராட்ைம்.  
  சிறுடேயாய் சிலர் கூட்ைம் சிந்துது பார் கல்வி கண்ணடீர.  
  தன்ைாமை தன்ைாமை தாமை..... 
  தன்ைாமை தன்ைாமை தாமை.... 
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 தசயல்  
பாைல் ஒலித்து முடியும் தருவாயில் ோணவர்களிைம் சிறுேியர் சிறுவன் ஆகிமயார் வந்து 
கூடியிருந்து மபசி ேகிழ்தல் 

சிறுேி 2: நீங்கள் எல்லாரும் பள்ளிக்கூைம் மபாைைஙீ்கமள? 

 

ோணவி 1:     ஓ…. நான் நாலாம் வகுப்பு படிக்கிமறன்.  
 

சிறுவன்:   எைக்கும் படிக்க சரியாை ஆச. ஆைா அப்பா விைோட்ைாராம்  

 

ோணவி: ஆைா எங்கை மசர் மபசுவார்.  
 

 ோணவி 2: திட்டுவார்  

 

ோணவி: படிக்கமவ பிடிக்காதது.  
 

சிறுேி 2:  அததன்ை பாைம் எைக்கும் தசால்லித் தாறரீ்களா? 
 

ோணவி 1: உங்கை கால் உடைஞ்சிட்டுதா? 
 

சிறுேி:  ஓ..... அவ தநாண்டிதான் நைப்பா... பாவம்.  
 

சிறுவன்: நாங்கள் ஏதாவது விடளயாடுமவாோ? 
 

ோணவி 2: ஓ.... என்ை விடளயாட்டு விடளயாடுவம்  

 

ோணவி 1: ஓர் அம்ோ கடைக்கு மபாைா விடளயாடுவம்  

 

எல்லாரும்: ஓ..... 
 

 பாைல்                                   

  கள்ளேில்லா சிரிப்பு கவடலயில்டல உள்ளம்.  
  தவல்லம் மபால சுடவ உள்ள குழந்டதகள்  

  அன்பில் கூடிடும் அழகின் தோட்டுகள்  

  அகத்தில் நிடறந்திடும் ஆைந்த சிட்டுகள்  

  துன்பம் அறியா தவள்டள ேைங்கள்  

  துயரில் மதாயா பிள்டள உள்ளங்கள்  

  கூடும் தபாழுமத குவலயம் சிரித்திடும்  

  ஈடு இல்டல இவர்களின் எல்டலக்கு  

 

 தசயல்  
பாைல் முடிய பிள்டளகள் ேகிழ்வாய் சிரிக்டகயில் 

தாய்:   என்ைடி தசய்யிறாய் இஞ்ச....? 
 

அப்பா:  அை என்ர புத்திரசிகாேணியுந்தான் நிக்கிறார் மைய் உன்ை கள்ளு வாங்கச் 
தசான்ைான். அதுக்கு ஏலாது எண்டுமபாட்டு இஞ்ச என்ைைா இழிச்சுக்தகாண்டு 

நிக்கிறாய்? 

 

ஆசிரியர்: படிக்கச்தசான்ைால் குரங்குச் மசட்ை தசய்யுதுகள் .உதுகள....இப்படி விட்ைா சரி  
வராது.  

 

தபண்:  பிள்டளயள் விடளயாடுதுகள் .பிடழமய தோக்குகள்.  
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தபாது:         உங்க பார் ஒரு அநாத....மயய் காடலயில மறாட்டில கிைந்தது…. யாரது இவள 
கூட்டி வந்தது.  

 

அப்பா:        உந்த தநாண்டிமயாை  தான் நிண்ைது.  
 

ோணவி 1: அவாவ தநாண்டி எண்டு தசால்லாடதங்மகா.  
 

தபாது:  பின்ை மவற எப்படி கூப்பிடுறது? வாரும் நீர் வந்து தசால்லித்  தாரும்.  
 

ஆசிரியர்:     உதுகளுக்கு வாய் கூடிப்மபாச்சு .நல்லா தரண்டு சாத்துப்மபாட்ைா எல்லாம் 
அைங்கும்.  

 

தபண்:     மவற என்ை ததரியும் .அடி உத ேட்டும் தான் ததரியுோக்கும்.  
 

தபாது:     அடி மபாட்ைாத் தான் அைக்கம் வரும்.  
 

தாய்:     நான் தசான்ைன் கண்ைதுகமளாை  ஊர் மேயாத எண்டு மகட்டிமய.  
 

ோணவி 2:     அவவ ஏன் அடிக்கிறஙீ்க? 
 

தபாது:     மயய் உைக்தகன்ை மகாபம் தபாத்துக் தகாண்டு வருது. தபாறு முதல்ல உைக்கு 
மபாை  மவணும்.  

 

சிறுவன்: ஏன் இப்ப அடிக்க வாறஙீ்கள்? நாங்கள் ஒண்டும் தசய்மயல்ல.  
 

அப்பா:  அடி சக்க நீ மபச தவளிக்கிட்டீமயா?உன்ை.... 
 

ஆசிரியர்:       உதுகள் ஒண்ைா மசந்தது தான் பிழ.  
 

சிறுேி 2: ஏன் எங்கள இப்படி தசய்யுறியள்? 

 

ோணவி 1: தநடுக மபசுறியள் .அடிக்கிறியள் .ஏன்? 

 

சிறுவன்: கல்தலடுத்து ேண்ைய உைச்சுப்மபாடுவன்.  
 

தபண்:  உதுதான்ரா சரி .தசான்ைத தசய் .அப்பதான் புத்தி வரும்.  
 

ஆசிரியர்: என்ைைா தசான்ைைி? 
 

 தசயல்  
பிள்டளகடள ஆளுக்தகாருவர் பிடித்து அடித்து ஆக்கிடை  தசய்தல் 

பணியாளர் 1: மபாதும் நிப்பாட்டுங்மகா. அறிவு  தகட்ை  தைோ நைக்கிறஙீ்கள்.  
 

ஆசிரியர்: ஆருக்கு அறிவில்ல? 

 

பணியாளர் 2:  உங்களுக்குத்தான் !பாத்தா படிச்ச ேனுசன் ோதிரிமய ததரியுது? 

 

பணியாளர் 1: உங்களோதிரியாை ஆசிரியர முதல் நிறுத்த மவணும்.  
 

ஆசிரியர்: ஓ..... அப்ப என்ை திருத்துங்மகா. எப்படி அத தசால்லித் திருத்துங்மகா.  
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பணியாளர் 1: எங்கை  பிரச்சடைகடளயும் எங்கை  முட்ைாள் தைத்டதயும் பிள்டளகளில 
காட்ைக்கூைாது.  

 

அப்பா:  ஆர் முட்ைாள் நாமைா? ததரியுமே....அந்த  காலத்தில 

 

தபண்:  சரிதான் மபா.....உந்த ேனுசன் ததாைங்கப்மபாகுது. இண்டைக்கு குடி தகட்டுது.  
பணியாளர் 2:  ஓ..... உதில ஒண்டும் குடறச்சலில்ல .ஆைா பிள்டளயமளாை எப்படி 

நைக்மகாணும் .பழமகாணும் எண்டு ததரியாது.  
 

தாய்:  இததன்ை மபசுறியள்?அப்ப எங்களுக்கு பிள்ள வளர்க்க ததரியாமத… ததரியாேமல 
தபத்து வளர்க்கிமறாம்.  

 

தபண்:          பின்ை.....அதுதான் ததரியுமத.... 
 

தாய்:     நீ  வாய  மூடு....எைக்கு தகட்ை மகாவம் வரும்.  
 

 தசயல்  
ேீண்டும் வாய்த்தர்க்கம் ததாைர்கிறது .தவளிநாட்டுப் பிள்டளகள் தங்கை பாட்டில திரியுதுகளாம் 

 

 பாைல்          

  தபற்றதும் பிடழமயா தபற்றவர் பிடழமயா 
  உற்றவர் சுற்றம் உறவுகள் பிடழமயா.  
  ஏற்றம் காணா வாழ்வில் எது தான் பிடழயாம் பிடழயப்பா.  
  உடழப்பதும் மவண்டும் .பிடழத்திை மவண்டும்.  
  உரிடேயாய் வாழ்ந்திை ஒற்றுடேயும் மவண்டும்.  
  குற்றம் கடளந்திை ஏற்றம் எழுந்திடும்  

  பற்றும் பரிவும் பைர்ந்திை மவண்டும்.  
  ஏற்றம் ோற்றம் எங்களில் மவண்டும்.  

 

பணியாளர் 1: பிள்டளகள ஒழுங்கா வளர்க்க ததரியாதவ குற்றவாளிகள் தான்.  
 

அப்பா:       அப்ப நான் பிள்டளய ஒழுங்கா வளக்மகடலமயா? 
 

தபண்:     ஐமயா! பிள்டளய கண்ணும் கருத்துோ எவ்வளவு அன்பா வளக்கிறார்.  
 

தாய்:             உங்கை கதப்படி நான் குற்றவாளி. 
 

தபாது:        உதக்மகக்க விசராக்கிைக்கு .தபத்தவன் மபசி அடிச்சு வளத்தா குற்றமே? 

 

பணியாளர் 1: காரணேில்லாேல் அடவயளின்ர ேைச புரிஞ்சு தகாள்ளாே அடவயள 

 

அடிடேகளா அைக்கி  வளர்க்கிறது குற்றம்.  
 

பணியாளர் 2: பிள்டளகமளாை  அன்பா பழக மவணும். அடவயளின்ர ேைச காயப்படுத்தக் 
கூைாது.  

 

சிறுேி 2:     நான் தநாண்டி  எண்ைா என்ை தநாண்டி எண்டு கூப்பிடுகிைம்.  
 

ோணவி 2:    என்ைட்ை மபாை நல்ல சட்டையில்டலதயண்டு அதச்தசால்லி சிரிக்கிைம்.  
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சிறுவன்:    நான் தான் படீி சுருட்டு வாங்க மவணும்,கள்ளும் வாங்க மவணும். அது  
கூைாததண்ைா ஏன் அத ஏன் என்ைட்ை தசால்லுகிைம்? 

 

ோணவி 1:   படிக்க ஆசப்படுறது பிடழயா?ஏன் எங்கள மபசுகிைம்  

 

சிறுேி:        எைக்கு யாரும் இல்டலதயண்ைா என்ை ஆரும் வளர்க்க ோட்டிைோ? 
 

 தசயல்  
குற்றவாளிகள் தவட்கப்பட்டு பிள்டளகளிைம் ேன்ைிப்பு மகட்ைல் பிள்டளகடள பணியாளர்கள் 
அரவடணத்து காப்பகம் மநாக்கி அடழத்துச்தசல்லல். 

பணியாளர் 2: எங்களில் அநாடதகள் எண்டு யாருேில்டல.  
 

பணியாளர் 1: எல்மலாரும் வாழ மவணும் .நாங்கள் நாங்களா சுதந்திர ேனுசரா உலகத்தில் வாழ 
மவண்டும் எண்ைால் எங்களில் ஒற்றுடே மதடவ.அது இருந்தாத்தான் எங்களில் 
அவலங்கள் வராது.  

 

தபண்:       உண்டேதான் .இைி கண்ண மூடிக்தகாண்டு இராமதங்மகா .எங்கை பிள்டளகள  
நாங்கதாமை வளத்து ஆளாக்க மவணும்.  

 

பணியாளர் 1: எல்மலாரும் ஒன்றாக டகதகாடுப்மபாம். வறுடேடய ஒழிச்சு வசதிய படைச்சு 
பிள்டளகள வாழ  டவப்மபாம்.  

 

நிடறவு 
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ஒரு கண்  

நாைகவடக: நவைீ நாைகம் 
 

களங்களின் எண்ணிக்டக: 1. களம்  
 

திறந்தமேடை  
 

கடலஞர்கள்   1 . தீகன் 2. இடிலக்சி 3. தகௌசி 4. சகாைா 5. தியான்  
     

 தசயல்  
இருமவறு குணங்கடள உடைய உருவம். ஒருவர் பாதி பாதி தவவ்மவறு உருவடேப்பில் 
நிற்றல். கடலஞர்கள் ஒவ்தவாருவராக மேடைக்கு தேதுவாக வந்து நிற்றல்  

முகம் 1 
தீகன்:  விடிமயல்ல இன்னும் விடிமயல்ல 

 

இடிலக்சி: விடிஞ்சிட்டுது........ விடிஞ்சிட்டுது ஆைா....... 
 

தகௌசி:  சூரியைக் காணயில்ல.... ஆைா விைஞ்சிட்டுது. 
 

தீகன்:  தவளிச்சோ இருந்தாக் காணுோ... இது மபாதாது.... 
 

சகாைா: இந்த தவளிசத்திலமய வாழ்ந்திைலாம்..  
 

தீகன்:  அததப்படி  
 

இடிலக்சி: சூரியன்.... வந்தா... 
 

தகௌசி:  அது ேறஞ்சிருக்கு 

 

சகாைா:  மபசாே இரு தவளிச்சம் காணும். 
 

தியான்: வாழமவணும் நாங்கள் வாழமவணும் இருக்கிறக் தகாண்டு வாழமவணும் 

தவளிச்சத்டத இங்மக காணாவிட்ைால் இருட்டுக்க வாழப் பழக மவணும்               
இருக்கிறதக் தகாண்டு வாழ மவணும். இல்டலதயண்ைா இருக்கிறதும் மபாயிடும். 

  

 தசயல் 

எல்மலாரும் ஆச்சரியத்துைன் ஒலிடய எதிர் தகாள்ளல். நடிப்பு திடச ோறுதல். 

முகம் 2 
 

தகௌசி:  உண்டே உண்டே இருக்கிறதக் தகாண்டு வாழ மவணும் 

 

தீகன்:   வதீி தவளிச்சம் மபாதும்.  
 

இடிலக்சி:  ஒரு தேழுகுதிரி மபாதும். 
 

சகாைா:  விடிஞ்தசன்ை விடியாேதலன்ை... எல்லாம் ஒண்டுதான். 
 

தகௌசி:  கிடைச்சதக்தகாண்டு காலத்தக் கைத்திட்ைாப் மபாதும்  
 

தீகன்:  இருட்டில வாழப்பழகிட்ைா பிரச்சடையில்ல 
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 தசயல்  
எல்மலாரும் ஓ... எங்களுக்கு தவளிச்சம் மதடவயில்ல...... இப்படிமய இருந்திட்டுப்மபாவம் 

 

தியான்: அப்மபா இருட்டுக்குப் பயேில்டலமயா......பாம்பு கடிக்கும், மபய் பிடிக்கும், பூதம் 
சாப்பிடும் நல்லா மயாசியுங்மகா நல்லா...... மயாசியுங்மகா 

 

தீகன்:  பாம்மபா..... ஐயய்மயா இததன்ைக் தகாடுடே..... 
 

இடிலக்கசி:  பூதம்..... பூ.... த....ம்...... 
 

தகௌசி:  எைக்கு இருட்டில இருக்கிறது பயம் 

 

சகாைா: என்ர கைவுமள என்ைால முடியாது  
 

தியான் : உங்களால இருட்டில வாழ முடியாது தவளிச்சேில்லாே எப்படி வாழப்    
  மபாறஙீ்கள்  
 

 பாைல்  

  பாம்பு கடிச்சி மபய் பிடிச்சி பூதம் சாப்பிட்டு.... 
  பாம்பு கடிச்சி மபயும் பிடிச்சு                                                                  

பூதம் திண்டு மபாச்சுததண்ைா                                                     
இருட்டு வாழ்க்டக வாழுகிற                                                 
குருட்டு வாழ்க்டக மவண்ைாேய்மயா 
 

 தசயல்  
மநர்முகம் எல்மலாரும் பயத்துைன் மநர்முகம் காட்டி நிற்றல் 

 

எல்மலாரும்: இருட்டில வாழுறதா தவளிச்சத்தில வாழுறதா இருட்டில இல்ல தவளிச்சத்தில 

இருட்டில இல்ல தவளிச்சத்தில இருட்டில இல்ல தவளிச்சத்தில இருட்டில இல்ல 
தவளிச்சத்தில 

 

தியான்:  நிப்பாட்டுங்மகா....இருட்டில வாழ விரும்புகிறடவ இருட்டுக்குப் மபாங்மகா 
தவளிச்சம் மவணுதேண்டுறடவ தவளிசத்டத மதடுங்மகா... 

 

தகௌசி: அதுக்கு சூரியன் வரமவணுேல்மல  
 

சகாைா: இன்னும் நல்லா தவளிக்கயில்ல எப்படி வாழுறது.... 
 

இடிலக்சி: பாம்பு கடிக்கக் கூைாது என்று சட்ைம் மபாடுவம். 
 

சகாைா: மபய்கள என்ை தசய்யிறது..... பூதம்.... 
 

தீகன்: என்ை தசய்யிறது ஒண்டுோப் புரிமயல்ல....  
 

தியான்: மேகம் மூடி வாடை முட்டி தந்தைத்மதாம் பாடுது தாளம் தப்பிப் மபாைதால 
இராகம் ோறிப் மபாச்சுது நாடும் மபாச்சு வடீும் மபாச்சு நாதியத்து கிைக்குது                                                
வதீியில வந்து கத்தி தவறுடேபட்டுக் கிைக்குது  

 

 தசயல் 

கடலஞர்கள் மேடையில் விழுந்து கிைத்தல் பின் கரு ோற்றம் 
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முகம் 2 
 

 தசயல்  
தீகன்  ஓடிவந்து எல்மலாடரயும் எச்சரித்தல் எல்லாரும் எங்டகதயண்ைாலும் மபாய் 

ஒளியுங்மகா....  
 

தகௌசி:   ஏன் எதுக்கு..... 

இடிலக்சி:  ஏன் எதுக்தகண்டு மகட்கப்பைாது ஒளிக்கச் தசான்ைா ஒளிக்கமவணும்.  

  

 சகாைா:  நேக்மகன் ....வணீ் வம்பு  
  

 தகௌசி:  நான் எதுக்க ஒளிக்கிறது.... 
  

 தியான்: அன்பாை எம் உறவுகமள எங்களுக்காக தங்கடளத் தியாகம் தசய்த ேறவர்கடள 
எண்ணி நைக்க இருக்கும் வணக்க நிகழ்வுக்கு உங்கள் அடைவடரயும் அன்மபாடு 
அடழக்கின்மறாம். 

  

 தீகன்: உதுக்குத்தான் ஒளிக்கச் தசான்ைன்  அங்க மபாைா நாட்டுக்குப்மபாக ஏலாது  
  

தகௌசி: அை ஓம் சைம் காட்டிக்குடுத்திடும். 
 

 இடிலக்சி: எல்லாரும் ஒளிப்பம்.... வாங்மகா...  
 

 சகாைா: எங்க ஒளியிறது  
 

 தீகன்: சில அடர லூசுகளால எப்பவும் சிக்கல்தான். மபாய் ஒளிங்மகா....    
    

தியான்:      உங்கை சுயநலங்களுக்காகமவ அடவ தசத்தடவ.... வாழத்ததரியாேமல 

களத்துக்குப் மபாைடவ உங்களுக்கு ேிக அதிக சுயநலம். மராசேில்லாதடவ. 
உங்களுக்கு இருட்டுத்தான் சரி தசத்து துடலயுங்மகா... 

 

முகம் 1 
சகாைா:  எங்களுக்காக தசத்தடவ எங்கை ேண்ணுக்காக தசத்தடவ  
 

தீகன்: அடவயள் எங்கை ததய்வங்கள்  
 

இடிலக்சி: அடவயளுக்கு நாங்கள் ேரியாடத தசய்ய மவணும். வணங்க மவணும். 
 

தகௌசி: நாட்டுக்குப் மபாைா யார் பிடிப்பிைம் உது தபாய் 

 

தீகன்: எல்லாரும் மபாய் மபாய் வருகிைம் ஆைா இங்க நடிக்கிைம் 

 

சகாைா:  வாழும் வாழ்க்டகய எங்களுக்கு தந்து ோண்ைடவயின்ற நிடைவுகூை இல்லாட்டி 
நாங்கள் வாழ்ந்ததன்ை லாபம் 

 

தியான்:  அப்மபா இங்க இருக்கிறடவ ஏன் வணக்க நிகழ்வுகள புறக்கணிக்கிைம் ஒரு 
ஊர்வலம் என்றா வருகிைேில்ல....சிைிோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு அள்ளுப்பட்டுப் 
மபாகிைம் 

 

தகௌசி:  உண்டே உண்டே அப்ப நடிக்கிைம்...... சைங்கள் நடிக்கிைம் 
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இடிலக்சி:  யார் சைங்கள் 

 

சகாைா:  நீ..... நீ.... நீங்கள்தான்  தபாய்யாை வாழ்க்டக...... 
 

தீகன்:  எல்லாரும் நடிக்கிைம் எல்லாரும் நடிக்கிைம் பாவம் ோவரீ்ர்கள் ோண்ைவர்கள். 
 

தியான்: நாைகத்டத நைத்துகிைம், நடிச்சு முடிச்சுப்மபாடுகிைம், தாய்நாட்டில் பாசம் காட்டி                                                                  
மவசேிட்டு மபாகுதுகள். தநறிஞ்சு முள்ளப் மபால அவர் நிடல ேறந்து குத்துதுகள்  

 

 தசயல்  
கடலஞர்கள் அடேதியாக மேடையில் அேர்ந்திருத்தல். 

தியான்:  ரிங் மபாகுது எடுக்கிறாைில்ல.... உந்த தேயில்தபாக்சில எத்தடை முடற 
கத்திட்ைன்......சிவா காதசடுக்கும் மபாது ேட்டும் வாயா ஆதவண்டு பிளந்து 
தகாண்டு மகள்.....கட்டுக்காச மகட்ைா இல்லாத காரணத்டத ேட்டும் தசால்லுறாய்.… 
எைக்கு இண்டைக்குப் பின்மைறத்திக்கிடையில காசு வரயில்தலதயண்ைா நான் 

ேனுசைா இருக்ோட்ைன்  
 

தகௌசி: இஞ்சாருங்மகா.... உந்த சீட்டுக்காச குடுத்துத் துடலங்மகாவன்... ேைிசர நிம்ேதியா 
இருக்கவிடுறாைில்ல... 

 

இடிலக்சி:  எைக்கு ஒரு 200 € தாங்மகா.... சப்பாத்து வாங்க மவணும். 
 

தீகன்: எைக்கும் காசு மவணும்.... இண்டைக்கு என்ர நண்பர்கமளாை தவளியப்மபாறன். 
 

தியான்:  சப்பாத்துக்கு 200 € கூடிப்மபாச்சு  
 

தகௌசி: சும்ோ குடுங்மகா ேற்றதுகள் மபாடுற ோதிரி என்ற பிள்டளயும் மபாை மவணும். 
அவனுக்கும் குடுங்மகா... உடழச்சி உடழச்சி பணத்த கட்டி டவக்கிறதுதான் மவல. 

 

தீகன்:  யாமரா ேணியடிக்கிைம்  
 

தகௌசி:  மபாய் ஆதரன்று பாத்து கதவ திற.... 
 

இடிலக்சி: ோவரீ்ர் நாள் தசய்யிற ஆக்கள் வருகிைம் 

 

தியான்: நான் வடீ்ை இல்ல..... நான் வடீ்ை இல்ல... ேறந்திைாத 

 

தீகன்: அப்ப 100 € கூைத்தரமவணும் அமதாை நான் விடியத்தான் வருவன் 

 

இடிலக்சி: எைக்கும் 

 

தியான்: மநரம்பாத்து கழுத்தப்பிடிக்குதுகள் சரி மபா.... 
 

சகாைா நான் பல முடற வந்திட்ைன் உங்கை அப்பா வடீ்டில இருக்கிறதில்ல அம்ோ 
நிக்கிறாமவா... 

 

தீகன்: அம்ோ யாமரா நீங்களாம் 

 

சகாைா: வணக்கம் நான்  
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தகௌசி:  ததரியும் அவர் மவடலக்குப்மபாட்ைார். சம்பளமும் இந்னும் வரயில்ல. எங்கை 
நாலுமபர்ை வாழ்க்டகய தகாண்டுமபாகமவ ஏலாே இருக்கு குடற நிடைக் 
காதீங்மகா... 

 

தியான்: ஆடச ஆடச ஆடச. பணத்தில்தான் மபராடச பகட்டில் காட்டு ஆடச. அை                                              
பாடையில் மபாைாலும் சாகாத மபராடச. 

 

சகாைா: சரி நான் மபாட்டு வாரன்... அண்ணரட்ை நான் மகட்ைதா தசால்லுங்மகா....                      
இந்தாளட்ை 5 சதத்தக்கூை வாங்மகளாது. ம்.... இதுகளுக்காகவும்தான் நாடு... 

 

தியான்: ஆரப்பா ஆள் மபாட்டுமத... சும்ோ காசு காசு..... 
 

தீகன்: ஏன் நாங்கள் குடுக்கிறதில்ல... எங்களட்ை காசு இருக்குத்தாமை.... 
 

தகௌசி:  உைக்கு 100 இல்ல 50தான். இைிக்கதச்சா அதுவும் இல்ல.  
 

தியான்: நாடு இவர்களுக்காகவும்தான் விடிய மவண்டும். 
 

களோற்றம் 

தியான்: காலம் தந்த ஞால வாழ்வில் தாய்ப் புலமும் இல்டல வாழ் நிலமும் இல்டல                                                                    
தாளம் ோறித் தட்ைாேல் சீலம் தசய்யும் சிலராமல தவல்லும் தவளிச்சம் உலகாள                                                    
தசால்லும் உறுதி இவராமல. 

 

தகௌசி:  காத்து பலோ அடிக்குது   
 

தீகன்:  விளக்க அடணய விைாே.. சுத்தி வாருங்மகா.. 
 

சகாைா: விளக்கப் பாதுகாப்பா டவச்சி தவளிச்சத்த ஏத்துங்மகா...  
 

இடிலக்சி:  இருட்டுக்குள்ள வாழ ஏலாது... தவளிச்சத்தப்பாதுகாத்து வாழுவம். 
 

தியான்: சூரியன் இல்லாேல் இருக்மகலாது... நீங்கள் இருக்கிற தவளிச்சத்த கவைோ 
பாருங்மகா தவளிச்சம் மவணுதேண்ைா வாருங்மகா.....யாரும் சூரியன் இல்லாே 
இருக்மகளாது...மநசத்டத ேறந்து மபாகாதீர் தநறி தவறி தப்புச் தசய்யாதீர்                                                     
மதசம் விைந்திை மவணுதேன்றால் நாசதேன்பமத வசீ்சாகும். காரணங்கடள 
காட்டிக்தகாண்டு களேண்டணயல்லமவா இழந்துவிட்மைாம் ோைத்துைன் நாம் 
வாழதவன்றால் ேண்டண ேீட்க  எழுந்திடுவரீ். 

 

நிடறவு 
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