
 

நல்ல நண்பர்கள் நல்ல முடிவு 

(Good Friends & Good Game Plan) 

திைரக் கைத, வசனம், இயக்கம்: தாயுமானசாமி ேசாமசுந்தரம் 

நாடக நாள்: சனிக்கிழைம, ஏப்ரல் 18, 2009 

விழா: விேராதி தமிழ் வருடப் பிறப்பு 

இடம்: தலகாசி, புளாரிடா, அ. ஐ. நா. 

நாடகம் 

(நண்பர்கள் தம் முயற்சியாலும் அருகில் இருப்பவர்களின் உதவியாலும் எப்படி 

நல்ல ெபயர் வாங்குகிறார்கள் என்பைத இந்த சிறு நாடகம் நிருப்பிக்கிறது) 

காட்சி -1 

இடம்: ராம் வடீு  ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: ராம் (விேவக்), ராஜ் (ராகுல்), SHANTHI (ரக்க்ஷா) (15-18 வயது உள்ள 

High School students) 

SHANTHI: Ram, why did you call Raj and I to your house? 

ராஜ்: ஆமாம் ஏன் கூப்பிட்ேட? 

ராம்: ராஜ், SHANTHI நம்ைம எல்ேலாரும் ேசாம்ேபறி பசங்க, எப்ப பார்த்தாலும் 

வடீீேயா ேகம் (video game), கம்பூயூட்டர் ேகம் (computer game) விைளயாடிக் 

கிட்ேட இருக்கிேறாம் என்று நம்ம neighborhood ல எல்ேலாரும் 

நிைனக்கிறாங்க. அது பற்றி ேபசத்தான் கூப்பிட்ேடன். 

ராஜ்: சரி! 

Pawan: Right! But what we can do for it? 

ராம்: எனக்கு சில ideas ேதாணுது ஆனால் இைத நாம் யாரிடமாவது ேபசிப் 

பார்க்கலாம். 

SHANTHI: Why don’t we discuss it with teacher Robert? 



 

ராம், ராஜ்: நல்ல idea 

ராஜ்: அவர் வடீு இங்க தான் இருக்கு அவருக்கு ேபான் பண்ணி ெசால்லு. 

ராம்: இேதா 

(ராம் ேபாைன எடுத்து ேபான் பண்ணுகிறான்) 

ராம்: Teacher Robert நாைளக்கு வந்து பாருங்கள் என்று ெசால்கிறார். 

Pawan, ராஜ்: OK. 

காட்சி -2 

இடம்: இராபர்ட் வடீு  ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: இராபர்ட், ராம், ராஜ், SHANTHI 

(இராபர்ட் புத்தகம் படித்துக் ெகாண்டு இருக்கிறார்) 

இராபர்ட்: வாங்க, வாங்க 

ராஜ்: உங்க கிட்ட ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசலாமா? 

இராபர்ட்: நிச்சயமாக. 

ராம்: நம்ம neighborhood ல எல்ேலாரும் எங்கைள ேசாம்ேபறி பசங்க, எப்ப 

பார்த்தாலும் வடீீேயா ேகம் (video game), கம்பூயூட்டர் ேகம் (computer game) 

விைளயாடிக் கிட்ேட இருக்கிேறாம் நிைனக்கிறாங்க. 

SHANTHI: Nobody thinks we are good kids. 

ராஜ்: ஆமாம். 

Teacher Robert: நீங்க நல்ல பசங்க என்பது எனக்கு ெதரியும். School ல நீங்க 

நல்ல மார்க் வாங்கி இருக்கிறரீ்கள்.  ஆனால் neighborhood ல அைதப் பற்றி 

ெதரியவில்ைல. 

ராஜ்: அதுதான் உங்கள் கிட்ட idea ேகட்க வந்ேதாம். 



 

Teacher Robert: நீங்கேள எதாவது ெசய்தால் நல்லா இருக்கும். 

Pawan What can we do to change it? 

Teacher Robert: உங்களுக்கு plants, flowers, vegetables ேபாடத் ெதரியுமா? 

ராஜ்: அவ்வளவு ெதரியாது. ஆனால் யாரவது ெசால்லிக் ெகாடுத்த கத்துப்ேபாம். 

Teacher Robert: நான் ெசால்லித் தருகிேறன். 

ராஜ், Shanthi, Pawan, & ராம்: சரி 

Teacher Robert: ஆனால், முதல்ல நம்ம neighborhood association chairman கிட்ட 

permission வாங்க ேவண்டும்.  

ராஜ், Shanthi, & ராம்: நாங்க மூன்று ேபரும் ேபாய் permission வாங்கிக் ெகாண்டு 

வருகிேறாம் 

Teacher Robert: சரி. 

காட்சி -3 

இடம்: Neighborhood Association Chairman Tom வடீு  ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: Chairman Tom, ராம், ராஜ், SHANTHI 

(ராம், ராஜ், SHANTHI knock on the doors of Neighborhood Association Chairman 

Tom) 

Tom: Please come on in! 

Ram, Raj, and Shanthi: Mr. Tom, we are high school kids who live in the 
neighborhood. 

Tom: I have seen you in the neighborhood. 

Pawan:  Yes sir, we would like to plant some flowers and vegetables in the 
community garden. 

Tom: Why do you want to do it? 

Ram:  Some people in the neighborhood think we waste our time. We want to show 
that are good kids. 



 

Tom: I know you are good kids. 

Shanthi:  Thank you. 

Tom: But can you do all this by yourselves without any supervision? 

Ram, Raj, Pawan, and Shanthi: Our neighbor Teacher Robert said that he will 
supervise and help us. 

Tom: Oh! I know Teacher Robert. He is a good man. If he is in charge then it is 
okay with me. Good luck. 

காட்சி -4 

இடம்: Neighborhood Garden  ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: Robert, ராம், ராஜ், SHANTHI 

(ராம், ராஜ், SHANTHI ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்கிறார்கள்) 

ராஜ்: ேதாட்டத்தில ேவைல ெசய்றது அவ்வளவு கஷ்டமா இல்ைல 

Pawan: Yes I like it. 

ராம்: பார் நிைறய ேபர் நம்மல பார்க்கிறார்கள். 

ராஜ்: நல்லது 

SHANTHI: Ram, can we plant the flower here? 

ராம்: சரி. ராஜ், இந்த okra ெசடிைய இங்க ைவக்கலாம். 

ராஜ்: சரி. இந்த tomato ெசடிைய இங்க ைவக்கலாம் 

(ராம், ராஜ், SHANTHI ேதாட்டத்தில் தண்ணரீ் பாய்ச்சுகிறார்கள், கைள 

பிடுங்குகிறார்கள், நாட்கள் ஓடுகின்றன. ெசடிகள் வளர்கின்றன, பூக்கள் 

பூக்கின்றன, காய்கள் காய்கின்றன.) 

(ராம், ராஜ், Shanthi ேதாட்டத்தில் விைளந்த காய்கறிகைளயும், பூக்கைளயும் 

ெதருவில் உள்ள வடீ்டுகளுக்கு தனமாக ெகாடுக்கிறார்கள். அைனவரும் 

ஆச்சர்யப் படும் படி நடந்து ெகாள்கிறார்கள். பலர் பணம் ெகாடுக்கிறார்கள். 

பணத்ைத டீச்சர் இராபர்ட் இடம் ெகாடுத்து ைவக்கிறார்கள்.) 



 

காட்சி -5 

இடம்: Shanthiயின் வடீு  ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: ராம், ராஜ், SHANTHI, டீச்சர் இராபர்ட், டாம் 

(ராம், ராஜ், SHANTHI மூவரும் ேபசிக் ெகாண்டு இருக்கிறார்கள்). 

Pawan: With teacher Roberts help we got some good name but still we have to execute our original 
game plan. 

ராம்: அதுவும் சரிதான். 

ராஜ்: நம்ம பணத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு எதாவது ெசய்ய ேவண்டும். 

Shanthi: Why don’t we buy a computer? Then we can help with computer problems  

ராம், ராஜ்: நல்ல idea 

(ராம், ராஜ், Shanthiயும் டீச்சர் இராபர்ட் வடீ்டுக்கு ேபாகிறார்கள். டீச்சர் இராபர்ட் 

பணத்ைதயும் ெகாடுத்துவிட்டு அவருைடய பைழய computer ஐயும் 

ெகாடுக்கிறார்.  ராம், ராஜ், Shanthi டீச்சர் இராபர்டம் டாம் வடீ்டுக்கு ேபாகிறார்கள். 

டாம், neighborhood association office  ல் இடம் ெகாடுக்கிறார்).  

காட்சி -6 

இடம்: Neighborhood association office    ேநரம்: பகல் 

நடிகர்கள்: ராம், ராஜ், SHANTHI, டீச்சர் இராபர்ட், டாம், பலர் 

ெபண் 1: ராம் என்ேனாட ைபயன் ேபாட்ேடா நான் இ-ெமயில்ல அனுப்பனும், 

ேபாட்ேடா இந்த டிஜிட்டல் ேகமராவில இருக்கு, உதவி பண்ண முடுயுமா? 

ராம்: உங்க ைபயன் அராவிந் என் நண்பன், ெகாடுங்க. 

(ராம் டிஜிட்டல் ேகமராவில இருக்கும் ேபாட்ேடாைவ இ-ெமயில்ல அனுப்பி 
ைவக்கிறான்) 

ஆண் 1: ராஜ், இந்த document ஐ PDF format ல் மாத்திக் ெகாடுக்க முடியுமா? 



 

ராஜ்: நிச்சயமா? 

(ராஜ், உதவி ெசய்கிறான்). 

ெபண் 2: Shanthi, இந்த ேபாட்ேடாவில் இருக்கும் scratch ஐ எடுக்க முடியுமா? 

Shanthi: நிச்சயமாக, இங்க ெகாடுங்க. 

(Shanthi, உதவி ெசய்கிறாள்). 

(அைனவரும் ஒருவர், ஒருவருடனும் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். டீச்சர் இராபர்ட், 

டாம், மற்றவர்களுடனும் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். நாட்கள் ஓடுகின்றன். பலருக்கு 

உதவி ெசய்கிறார்கள். யாரும் இல்லாத ேபாது video game, computer game 

விைளயாடுகிறார்கள்.) 

காட்சி -7 

இடம்: Neighborhood association office    ேநரம்: மாைல 

நடிகர்கள்: ராம், ராஜ், SHANTHI, டீச்சர் இராபர்ட், டாம், அைனவரும் 

கூடியிருக்கிறார்கள்.) 

டீச்சர் இராபர்ட்: நம் ராம், ராஜ், SHANTHI, Pawan 6 மாதங்களுக்கு ேமேல computer 

உதவி ெசய்து வருவது உங்கள் அைனவருக்கும் ெதரியும். 

டாம்: Yes the whole neighborhood has benefited by these young students.  First we 

thought they were lazy kids.  We are thankful to their service and teacher Robert’s 
guidance.  I propose that we recognize these kids as neighborhood kids of the year. 

அைனவர்: ைக தட்டுதல். 


