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2011    ிழ் புத்ாண்டு ிா ாடகம் 

கோட்சி -1 

இடம்: ாப்திள்மப ிின் டீு | சம்: ாமன 

டிப்தர்கள்: ி, ங்கசல், & ி 

ி ஒரு சர்ர். ிின் அப்தா அம்ா அனுக்கு கல்ாம் 

தண் மதண் தார்க்க ாகுகிநார்கள். 

 

நணி: (காதிம ஆற்நிக் மகாண்சட) இந்ாங்கம்ா “டிகிரி” காப்தி! 

தபணி: ஆாம்! “டிகிரி” காப்திின ான் இருக்கிநது. 

நணி: சரி, சரி! காப்தி ப்தடி இருக்கிநது? 

தபணி: ஆாம்! சர்ர் சதாடுகிந காப்தி ல்னா ாண இருக்கும். ஊம்! 

ஒரு ிம். ாமபக்கு உணக்கு மதாண்ணு தார்க்க சதாகிசநாம்! 

நணி: கல்ாத்துக்கு     அச ? 

தங்கவவல்: (உள்சப தமந்து மகாண்சட) ிாா தார்த்ா உன் 

பஞ்சிக்கு கல்ாத்துக்கு ன்ண அசிம்ன்னு சகட்கணும்! 

நணி: அப்தா! 

தபணி: (ங்கசமன தார்த்துக் மகாண்சட) ங்க ஒரு பக்கிாண 

ிம். ாமபக்கு மதாண்ணு டீ்டுன ம் ி ஒரு சர்ர்ன்னு 

ாத்ிம் மசால்னி மாமனத்து ிடாீங்க! 
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தங்கவவல்: ஆாம்! கிட்ட ந்ா சாம்தார் ாசமணச காட்டி 

மகாடுத்ிடும். இதுன ான் சந மசால்னணுா? 

தபணி: (ங்கசமன தார்த்துக் மகாண்சட) ஆிம் மதாய் மசால்னி 

ஒரு கல்ாம் தண்ணுன்னு தமாி மசால்லுது. ம் ஒரு மதாய் 

ாண மசால்னப் சதாசநாம். 

கோட்சி -2 

இடம்: மதண் டீு | சம்: ாமன 

டிப்தர்கள்: ி, ங்கசல், ி, கண்ன்,      ,       & 

கிா 

மதண் தார்க்க ாப்திள்மப ி, அப்தா ங்கசல், அம்ா ி 

கண்ன், கண்ணின் அக்கா காசரி, திரிா,கிா டீ்டுக்கு 

ருகிநார்கள். 

(ாப்திள்மப ி, அப்தா ங்கசல், அம்ா ி, மதண்ின் 

அண்ன் கண்ன் டீ்டில் தமபம் பன்ணர்) 
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