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தீபாவளி வாிைச தீபாவளி வாிைச தீபாவளி வாிைச தீபாவளி வாிைச ----�த� அ�க��த� அ�க��த� அ�க��த� அ�க�    

�த� கா�சி�த� கா�சி�த� கா�சி�த� கா�சி    

இட�இட�இட�இட�::::---- )%ணா�$ 8ட அ9:க படாத, ெகா.ச� இ9�த 5!9� ஓ� அைற, 

அைறயி& ெத�3 ேநா:கிய ெத+ப:க0 தா�வார0தி&$ற� ஓ� ஜ&ன�+:கிற". 

கீ�ப:க0" நைடைய ேநா:கின ஜ&ன� ெகா.ச� திற�தி+:கிற". வட:3 $ற�, 

வாயி� ப:கமாக ஓ� கத< திற�தி+:கிற". அைற:3' ேம�3$ற� ஒ+ பழய 

க!9�& மீ" ச%�க �த�யா� ப60தி+:கிறா�. கீேழ ேகாைர பா?களி& மீ", 

ேசாம)�தர�, பால)�தர�,�+ேகச&, ப60":ெகா% 9+:கி&றன�. க!9�& 

ப:க0தி� நி&@ெகா%6 ப�வத�மா' ச%�க �த�யா+:3: க.சி ெகா60": 

ெகா%9+:கிறா'. விஜயல!)மி த& தாயா� ப:க0தி�+�" ெகா%6, அவA:3 

ஒ0தாைச ெச?"ெகா%9+: கிறா'. ெவளியி� பலமாக மைழ ெப?கிற". 

 

கால�கால�கால�கால�-இர< )மா� 9 மணி. 

 

ச. : மைழ பல:கிறா� ேபா�+:கிற" - தீபாவளி B!ட ம�லவா! 

 

ப. : ந�ல தீபாவளி B!ட�தா&! இெபாC" ெப? கிற" ெகா.ச� ஆ9 மாத� 

ெப?தி+:கலாகாதா? 

 

ச . : இெபாCதாவ" ெகா.ச� ெப?கிறேத, அத�காக ச�ேதாஷப6.- ேசா�, 

ெத+ப:க� ஜ&னைல சா0"பா -- ெகா.ச� திற�தி+�தா2� ெரா�ப 3ளி��த 

கா�@ அ9:கிற", அ�த ப:கமி+�". 

(ேசா� எC�தி+�" அ�த ஜ&னைல சா�@கிறா&. ெத+:கதைவ த!6கிற சத�.) 

 

ப. : ேசா�, யாேரா கதைவ த!6கிறா�க' பாரபா. (ேசா� அைற:3 ெவளிேய 

ேபாகிறா&.) ெவளியி� வான� 3�@கிற", மி&Fகிற"; மைழ அதிகமா? 

பல:கிற".) 

 

ேசா� தி+�பி வ+கிற& 

 

ேசா. : யாேரா வழிேபா:க& ேபா�+:கிற". மைழ நி�கிற வைரயி� தி%ைணயி� 

இ+�" ேபாகலாமா எ&@ ேக!கிறா� - 
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ச. : இ+�" ேபாகG ெசா�லபா - 

 

ப. : யா� பா�0தாயா? �&$ ஒ+வ& வ�தாேன தி+ட& - அவைன ேபா�+:க 

ேபாகிறா&. 

 

ேசா. : இ�ைல அ�மா. ேயா:கியனாக0 தானி+:கிற". ெசா:கா ெய�லா� ேபா!6: 

ெகா%9+:கிறா�. (ேபாகிறா&) 

 

ச. : ப�வத�! நீ ம�ற விஷய1களிெல�லா� $0திசா� தா&, இதி� மா0திர� உன:3 

$0தி ெகா.ச� 3ைற<. ஒ+வ& தி+டனாயி+�தா�, ம�றவ�கைள ெய�லா� 

தி+ட�க' எ&@ �ஷி:கலாமா? 

 

ேசா� தி+�பி வ+கிற& 

 

ேசா. : தி%ைணயிேல ப60":ெகா'ளG ெசா&ேன&. 

(தா& ப60": ெகா'கிறா&) 

 

வி. : நாயினா,அ&ைற:கி ேப?.சேபா" தி%ைணெய� லா� ஒCகிGேச! -யாேரா 

பாவ�!- இ�த மைழ யிேலதா& நைனயI�! 

 

ச. : ல!)மி ெசா�வ" வா4தவ�தா&. - ேசா�, ெகா.ச� எC�" ேபா?, அ�த 

மFஷைன - அவைர நைடயிெல ப60":கலா� எ&@ ெசா�. 

 

ேசா. : எ0தைனதர� எC�தி+:கிற"!- (எC�தி+:கிறா&) 

 

ச. : ேசா�, ேகாபிGசி:காேத அபா, ம�றவ�கA:3 யாரா இ+�தா2� ந�மாலான 

உதவி ெச?ய ேவ%9ய" நம" கடைம - 

 

ப. : ேசா�, அ$ற� - நைடயிேல வாச� ப:க� கதேவ தாபா' ேபா!66. (ேசா� 

ேபாகிறா&). 
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ச. : எ&ன ச�ேதக பிராணி! 

 

ப. : ஆமா�, என:கி+�த ஒ+ கா) மாைலJ� கள< ேபாGேச - உ1கA:3 எ&ன ? 

அதி+�தா இேபா - நம:3 எ�வள< உபேயாகமா யி+:3�? 

 

வி. : நாயினா - பாயி ஒ%I ெகா6:க!6மா, ப60" கிற":3? 

 

ச. : அப9 ெசா�ல�மா!- ப�வத�, உ& ெப%I: கி+:கிற $0தி உன:கி�ைலேய! 

 

ப. : இவ ஒ+0தி!- அ�த கிழி.ச பாயிதா& ஒ%I இ+:3" அ0ெத ெகா6 நீ 

ேபாகாேத - உ& த�பிகி!ட ெகா60" ெகா6:கG ெசா�2. 

 

வி. : அப9ேய அ�மா: (ப�வத�மா' க.சி ெகா60த பா0திர0ைத எ60":ெகா%6 

ெவளிேய ேபாகிறா') (நைடயி� பா? பர$கிற சத�; பிற3 நைட: கத< 

சா0தப6கிற சத�; ெவளியி� மைழ ெகா. ச� 3ைறகிற"). 

 

ச. : யா� அ"? - அCகிற சத�?- பா2, யா� அ"? 

 

ப. : �+ேகச�. 

 

ச. : ஏ& அCகிறா&? 

 

ப: அவ& க%I3!9 L!6" இ%I அழரா&! 

 

ச. : அத�காகவா? �+ேகச�, நீ ந�ல $0திசா�யாG )ேத!- வ+0தபடாேத! நா& 

எ&ன ெச?வ"? ந��ைடய ப%ைணயா!கA:3 தீபாவளி:3 நா� "ணிமணி 

ெகா6:க ேவ%6ேம வழ:கப9 - ேவெறா&@ மி�ைலேய ெய&@ உ& க&@: 

3!9ைய வி�கேவ%9ய தாயி�@. (ப�வத� ேசா�, விஜயல!)மி வ+கிறா�க') 

�+ேகச�, ":கபடாேத! 4வாமிைய: 3றி0" பிரா�0தைன ப%I, அவ� 

உன:3 ேவ@ க&@:3!9 ஏதாவ" ெகா6பா�- 
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�. : உ� - உ�!- என:3 எ& க%I க%I3!9 தா& ேவாI�. (அCகிறா&) 

 

ச. : அபேன!- அபா!- �+ைகயா! .- க%I. - நா& ெசா�வைத: ேக' அத& 

ேபாி� நீ அ�வள< ஆைசயா யி+:கிறா? எ&@ ெதாியாம� ேபாG)! அைத 

வி�றாயேத கைடசி 5!9�+:3� இைடயF:3 - அவ& தி+பி: ெகா6பானா?- 

நா& ெசா�2கிறப9 ேக' - 4வாமிைய ேவ@ எ&னமாவ" ெகா6:3�ப9 ேக'. 

 

�. : ேவேற எ&ன ேக!டா2� ெகா6பாரா? -எ&னா ேக!டா2�? 

 

ச. : அபா, ஜகதீச& மன� ைவ0தா� எைதJ� ெகா6:3� ச:தி உ%6 -- 

 

�. : ஆனா. நாF ேவேற ேக!6 பா:கேர&- (ெமா ெமாண எ&கிறா&) 

 

ப : எ&னாடா ேக:கெர சாமிேய? 

 

�. : ெசா�ல!6மா? 

 

ப. : ெசா�2 பா:கலா�. 

 

�. : சாமி - நாைள ரா0திாி நா& )ட, டபா), $+), ம0தா$, )+)+வ0தி, Lவ0தி 

எ�லா� ஓI� ெகா61க இ%F ேக!ேட& -ஏ ஏ! மற�" L!ேடேன. 

ச:கரபாண�8ட ேவாI�!(ச%�க �த�யா� தவிர ம�றவ�கெள�லா� 

சிாி:கிறா�க'). 

 

ப. : ஏ& நாயினா இவ1க�லா சிாி:கரா1க? சாமி கி!ட இெத�லா� வா1கி தர 

"!6 இ+:காேதா? (ம@ப9J� அவ�க' எ�லா� சிாி:கிறா�க') 

 

ச. : ப�வத�! நீJ� எ&ன சிாி:கிறா?? 

 

ப. : இ�ேல%ணா! அவ& ேபராைசெய பா+1க! நாF நாெள ரா0திாி:கி ேதாெச )ட  
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க���ைலேய B:காெல அC"கிF இ+:கிேர&, இவF:3 டபா) ஓIமா�,$+) 

ஓIமா�! ச:கர பாண� ஓIமா�! 

 

ச. : ஏ&? - ந��ைடய 5!9� ேதாைச:க� இ�ைலயா? 

 

ப. : அ0ெத, ந�ப $%யவதி விஜயல!)மி ஒைடGசி வி!டா ம0தியான�. 

 

வி. : ஏ�மா! நீ1கதா& பா0"கிF இ+�ைத1கேள! அ" ெரா�ப 

ேத.சிேபாயி+�"" இ%ைண1கேள அ0ெத காிேபாக நா& ெதால:3�ேபா" - 

அ" ெர%டா ேபாG)"! நா& எ&னா�மா ெச?யற"? 

 

ப. : உ& ேப�ேல த$ ெசா�லேல க%I! ஒ% I:3 ேமேல ஒ%ணா, "� 

அதி�Mட� எ�லா� ஒ%ணாவ+ேத இ%I கவைல ப!ேட&.- ந�ப ஊ� 

க+மா&கி!ட ேபாO இ+�பிேல ேதாெச: க� �+:3தா இ%I ேக!டா, அவ& 

ஒ%I தானி+:3", அ" ஒ%ணைர Pபா? ெவேல இ% ணா&, �:கா� Pபா? 

வைர:3� ேக!6 பா0ேத&, ெகா6:க மா!ேட& இ%ணா&! நா& தீபா வளி:3 

ப%ண:கார+:3 ேதாெச எ1ேக ெகா6: கிற"! ந�ெபா எ&னா சாபிடர"? 

 

ச. : எ& அபா! �+ைகயா! ேசா�, நா& கத� ேதாவ0தி வா1கிவரG ெசா&ேனேன, 

வா1கி வ�தாயா அபா? 

 

ேசா. : இ�ேல நாயினா - அ�த "ணி: கெட:கார& அ.சி Pபா?:கி,ெர%6 கத� 

ெதாவ0திதா& ெகா6:க �9J� இ%ரா-- ேவIமி%ணா நா2மி� ெதாவ0தி 

ெகா6:கேர& இ%ரா&! 

 

ச. : �+ைகயா ! 18- வ+ஷ0":3 �&ேன, நா& மி� தாவ0தி வா13கிற"மி�ைல 

வா1கி: ெகா6:கிற" மி�ைல எ&@ நா& பிரமாண� ெச?தைத இெபாC" 

மா�றG ெசா�கிறாயா அபா?- அ பேன! எ&ைன பாிேசாதி:கிறாயா? அ�ல" 

நா& ெச?த L�வ பாப0தி& பலேனா? நா& ெச?த பிரமாண0தினி&@� 

மாறமா!ேட&!- உ& க+ைண யி&ப9 ெச?யபா! 
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ப. : எ�லா� க+ைணயி&ப9 ெச?தாG)!- எ�லா0ைத J� ெதாடGசி வி!6 

இ:கதி:3 ெகா%6வ�" வி!டேத! 

 

ச. : ப�வத�! ப�வத� ! - ெத?வ0ைத இகழாேத, அவ� - மன� ைவ0தா� இ�த 

Qண� ந�ைம இ:கMட1களினி&@� மா�@வா�! (ெவளியி� மைழ ஓ?கி ற") 

ப�வத�, ந��ைடய 5!9ேல இ&F� வி� க:89ய" ஏதாவ" இ+:கிறதா 

பாேர&! - வ+கிற வ+ஷ� எ�லா� சாியாக ேபா?வி6� எ&@ என:3' 

ேதா&@கிற". 

 

ப. : வ�ர வ+ஷ0":3 அ$ற� பா�0":ெகா'ளலா�, இேபா இ�த வ+ஷ0" 

தீபாவளி:3 எ&னா ெச?யர"? 

 

ச. : எ& உட�$ சாியா யி+�தா� நா& எC�தி+�" ேத9பா�ேப&! - ப�வத�, 

உ&ைன ேவ%9: ெகா'Aகிேற& ; அ�த நா2 ேப+:3� கத� "ணி 

மா0திரமாவ" இ�த வ+ஷ� ெகா60தாக ேவI�, ேவெறா&@� ெகா6:காம� 

ேபானா� ேபாகிற"; இ&F� 5-Pபா? ெபா@மான" ஒ&@மி�ைலயா ந��ைடய 

5!9�? 

 

ப. : உ�!உ�!- எ& தா�தானி+:கிற"! 

 

ச. : �+கா! �+கா! �+கா!31கிலய: கலய நாயனா $0தி என:3 நீ ெகா6:க 

வி�ைலேய! நா& எ& ெச?ேவ&! எ& ெச?ேவ&!அCகிறா�. நைடயி� பாையG 

)+!6கிற சத�) ப�வத�!- அெத&ன சத�? 

. 

ப. : எ1ேக? -என:ெகா&@� ேக!க வி�ைலேய. 

 

ச. : ேசா�, - நைட ப:க� ஏேதா சத� ேக!கிற"... எC�" பாரபா. 

ப. : எ�லா� �1கி வி!டா�க' (ெவளியி� ெத+வி& ெவளி:கதைவ திற:கிற 

சத�) யாேரா வ�தாேர அவ�, மைழ நி%I L!60தி%I, ேபாராேபால 

இ+:3". நா& பா�0"!6 வ�ேர& (ெவளிேய ேபா? ெத+:கதைவ 
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சா0தி:ெகா%6 பாJ1 ைகJ மா? உ'ேள வ+கிறா&.) அ�தம!6� இ�த பாெய 

�:கிகிF ேபாகெமேபானாேர! 

 

கா!சி �9கிற". 

------------------- 

இர�டா� கா�சிஇர�டா� கா�சிஇர�டா� கா�சிஇர�டா� கா�சி    

கால� கால� கால� கால� ----    சாய�கால�சாய�கால�சாய�கால�சாய�கால�    

அேத இட�அேத இட�அேத இட�அேத இட�    

 

கால�- இர%6 மணி- ப6:ைகயி& மீ" ச%�க �த �யா� ப60": 

ெகா%9+:கிறா�. ப�வத� அ+கி� நி&@ விசிறி: ெகா%9+:கிறா'. 

 

ச. : �+கா! - �+கா ! இ&ைறய ெபாCைத நா& எ ப9: கழி:க ேபாகிேற&! 

(ெப+BG) வி6கிறா�) 

 

ப. : அ0தா&! வ+0த படாதீ�க'. உ1க' �+க& எ�லா� சாிப60தி வி6வா�! 

 

ச. : உ�! அவ+:3 எெபாC" மன மிர13ேமா!- உ�.. ேசா� எ1ேக? 

 

ப. : அவென -கைட:3 அFபி யி+:கேற&. 

 

ச. : கைட:கா?--எ&ன0தி�3? 

 

ப. : நா2 கத� ேவM9க' ேவ%6 மி%ைண1கேள, அெத வா1கிவர. 

 

ச. : ஏ" பண� -நா2 ேவM9:3 ? 

 

ப. : எ& மீ" ேகாபி0": ெகா'ளாதீ1க, நா& வா4த வ0ெத ெசா��விடேர&. நா 

இ%ைண:கி ந�ப ஊ!ல Bேல �6:ெக ெய�லா� ேத9 பா0ேத& - அேபா - 

ந�பதி+ட& �:கிகிF L!டா னி%I நைனGேசாேம - அ�த உ%9 ஆபி! 6" - 

அ0ெத -ஒடGசி- 
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ச. : ஐேயா! அ" தி+0தணிைக பிரா�0தைன J%9 யாG)ேத ! 

 

ப. : ஆமா�! காலேம, தி+விைளயாட� $ராண0திேல நஙக ேந0" 31கி�ய: கலய 

நாயனா� இ%I ெசா&ைன1கேள - அவ� கைதேய ப9Gேச&. அ $ற� இ�த 

உ%9 ஆ$டேவ-சாமிதா& இ0ெத நெம:3 ம@ப9J1 ெகா60தா� இ%I 

ெசைனGசி1க வ+0த படைர1கேள - அ�த வ+0த0ெத மா0த ேவ%9ய" 

எப9யாவ" எ& கடெம, இ%I நிைனGசி - அ�த உ%9யிேல எ�வள< 

இ+:3" இ%I ஒடGசி பா0ேத&.- 

 

ச. : உ�? 

 

ப. : அதிேல சாியா - அ.சி Pபா - �:காலணா இ+�"". இ" ஒ+ ச3ன� இ%I 

ெநைனGசி:கிF, அ�த அ.சி PபாையJ� ேசா�கி!ட ெகா60", ெமா0த ப0" 

Pபா?:கி, அ�த நா2 கத� ேவ!9ையJ� வா1கிவரG ெசா�� அFபிேன& - மீதி 

�:கா லணா<:3 ேவேற ஒ+ உ%9J� வா1கிவரG ெசா&ேன&. 

 

ச. : �+கா! உன:ெக&@ ைவ0த பண0ைத நா1க' இப9யா ெசலவழி:க 

ேவ%6�? 

 

ப. : நீ1க அ":காக வ+0த படாைத1க - அவ� "!ெட ந�ப எ&னமான தபான 

வழியிேல ெச� வழிGசமா எ&ன? தீபாவளிய%I, இ�த ஊ+ ஜன1க 

ச�ேதாஷபட0தாேன ெசலவழி:கிேறா� - அ":காக, அவ� ந�பேமேல 

ெகாவிGசி:க மா!டா+ - ச�ேதாஷ ப6வா+! 

 

ச. : �+கா! உ& க+ைண! ப�வத�, நீ ெசா�2வ" வா4தவ�தா&! உன:கி+:3� 

$0தி என:கி�ைலேய இ�விஷய0தி� - 

 

ேசா� ஒ+ உ%9ைய மா0திர� ெகா%6வ+கிற& 

 

ப. : ேசா� ! எ1ேக ேவM9க'? 

 

ேசா. : அ�த கெட:கார& கி!டேபா? ேக!டா, ெகா.ச நாழி:3 �&ேன யாேரா ஒ+  
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ெபாிய மFஷ� வ�" அ�த நா2 ேவM9ையJ� வா1கிகிF L! டா+ இ%I 

ெசா&னா&. அவ&கி!ட மீதி இ+�த ெத�லா, மி� "ணி1கதா& - உ1கேள 

ேக!6!6 - அதிேல நா2 வா1கிவரலாமா இ%I உ1கெள ேக!6!6 -- ேபாவ 

வ�ேத&. 

 

ச. : ேவ%டேவ ேவ%டா�!- �+கா!நீ மனமிர1கினா?! எ&@ பா�0ேதேன! 

இ&F� இ�த ேசாதைனயா? நீ என:கி&@ கத� ேதாவ0திக' ெகா60தா� அ�த 

ஏைழகA:3 ெகா6:கிேற& இ�லாவி!டா� இப9ேய ப!9னி கிட:கிேற&.- 

 

�+ேகச�, அைற:3' நா9 வ+கிற& 

 

�. : நாயினா! நாயினா! எ&க%I க%I:3!9! வ��!6" வ��!6"! 

 

ேசா. : எ&னாடா! பயி0திய:காரா! 

 

�.: நானா ைப0திய:காெர! நீதா&! அேதா பா+ அ�த எைடய& வாச�ேல 

ெகா%டா�தி+:கா&!(க&@ 3!9 க0"� சத� ேக!கிற") 

 

ச. : எ&ன இ" ?- ேசா� - அ�த இைடயைன இப9 8பி6. ேசா� �+ேகசFட& 

ெவளிேய ேபாகி றா&) எ&ன வி�ைதயாயி+:கிற"! 

 

ேசா�, �+ேகச&, இைடய&,வ+கிறா�க'. 

 

ச. : ஏனபா, க&@:3!9ைய: ெகா%6வ�" வி!டா யாேம? - ேவ%டாமா 

எ&ன? 

 

இ. : இ�S1க எசமா!- ெகா.ச நாழி:3 மி&ேன, யாேரா ஒ+ ெபாிய மFஷ+, 

ெர%6 ேமாடா வ%9யிேல - வ�தா+ - வ�" -- இ�த க%I 3!9ெய, 

வி0�டராயாபா இ%I ேக!டா - ந�லெவேல வ�தா வி0�டேர%ேண!- எ&னா 

ெவேல%I ேக!டா+ - நாFப0" Pபா<%F ெசா&ேன& உடேன ப0" Pபா 

எ60" ெகா60" வி!டா+! ெகா60"!6 - எ&ன ெசா&னா+%ணா - இ�தா- 

ஒன:3 ேமேல அெரPபாத�ேர& - இ0ெதெகா%6 ேபாயி, கைடசி 
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ஊ!9ேல,ச%�க�த�யாாி+:க ராேர அவ� கைடசி $'ெள. �+ேகச&, 

இ+:கா&, 

 

அ�த $'ளா%டா1கி!ட ெகா60�6 - நாF சீ:கி ர� அ1ேக வ�ேர&, நீ உடேன 

ேபா%I ெசா�� எ1 ைகயிேல அைர Pபா எ60" ைவGசா+!இ" <� ந�ப 

ந�ப அதிMட�%I ெசா�� ெசா�� க%I3! 9ேய ஓ!9கிF 

வ��!ெடF1க! ேகாவிGசிகா தி1க! 

 

ச. : நா& ஏனபா உ& ேபாி� ேகாவிGசி:கI�?- யா� அவ�? இப9 ெச?தவ�? 

இ1ேக வ+கிேற& எ&றாரா ?- வ+கிறாரா இெபாC"? 

 

இ. : இ0ெத ெசா��!6, இ�த ஊ�ேல க+மா& கெட இ+:3தாேம,எ1ேக இ%I 

ேக!டா+, நாF அேதா )பிரமணி அ?ய+ ேகாவி2 பி& ப:க� இ+:3"%I 

கா�பிGேச& அ1ேக ேபாயி+:கா+ - ெர%6 ேமாடாவ%9யிேல. 

 

த1கேவ2பி'ைள வ+கிறா&. 

 

த. : ஏைனயா, ச%�க �த�யா�, இ&னி:கி எ1க எச மாF:3 க%9பா காகித� 

எCதI�; அ�த நா2 மாச ெகாட:8� 36:கேபாைற1களா இ�ைலயா ? 

இ�லாேபானா, 5!ேட கா�ப%ணI� ம@ மாச�. 

 

ச. : ஐயா, வ+கிறமாச�. கா�0திைக மாசமாG)ேத- எப9 கா�ப%Iகிற"? 

 

த. : அெத�லா� என:30 ெதாியா" - இ�லாேபானா வார%6 ெகா%6 வ+ேவ&! 

 

ச. : �+கா! �+கா! �+கா!- (ெவளியி� ேமா!டா� சத�) த1கேவ2பி'ைள 

ஜ&ன� வழியாக பா�:கிறா&) 

 

த. : அேதா! எ& எசமா& வ%9! 

 

ச.: யா� உ& எசமா&? 
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த. : ெடபி9 கமிMன� ஆ ேபாS4 ! (ெவளிேய ேவகமா? ேபாகிறா&). 

 

ச%�க �த�யா� தவிர, ம�ெற�ேலா+� ச&ன� வழியாக பா�:கிறா�க'. 

 

ேசா.: நாயினா ! ந�ப ஊ!6:3 எதிாிேலதா& வ�"+:3" ெர%6 ெபாிய ேமாடா� 

வ%91க! 

 

ப. : த!6 த!டாக சாமா&கெள எற:கரா1க! 

 

பா. ப:க0" வ%9யிேல இ+�" B!ைட1கெள எற:கரா1க! 

 

�. : நாயினா! நாயினா ! 8ைட1க'ேள டபா) ெபா!ல1க வ+"! டபா) ெபா!ல1க 

வ+"! )+)+�" வ0 தி1க! ம0தா$1க! L வ0தி1க! $+)1ெகா! 

வி. : யாேரா ஒ+0த�, ெவ'ளி0 த!ேல எ&னேமா எ60"கிF வ�ரா+! 

 

ப. : அ%ணா0ேத! அ%ணா0ேத ! (8வி: ெகா%6 ெவளிேய ேபாகிறா'). 

 

ச. : இெத�லா� எ&ன!- நா& எ&ன கன< கா%கி ெறனா? �+கா! இெத�லா� 

எ&ன?உ& தி+விைள யா!ேடா? 

 

(தி+ெம.ஞான �த�யா�, ஒ+ ெவ'ளி0 த!9� கத� சாிைக ேவM9க' இர%6, 

சாிைக $டைவெயா&@, கா)மாைல ெயா&@, ெவ'ளி ச�தண கி%ண�, ெவ'ளி 

ப&னீ� ெசா�$, பா:3, ெவ�றிைல,பழ�,ம.ச',313ம� எ�லா� ைவ0": 

ெகா%6, உ'ேள வ+கிறா�) 

 

ப�வத� பி&னா� வ+கிறா' 

 

தி. : அ0தா&! அ0தா&! எ&ைன ம&னி:கேவ%6�! (தா�பாள0ைத 

க!9ல+கி�+:3� ஒ+ ெப&சி& மீ" ைவ0"வி!6, நம4காி:கிறா�) 
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ச. : தி+ெம.ஞான�! 

 

தி. : ஆ�, நா&தா& அ0தா&. 

 

�. : (ச&னல%ைடயி+�") நாயினா நாயினா! ச:கர பாண18ட வ+"! வ+"! 

 

ச. : அபா! நீ வ�த" ச�ேதாஷ�! இத�லா� எ&ன? என:3 ஒ&@� 

விள1கவி�ைல. 

 

தி. : தீபாவளி வாிைச ! - பதிென!6 வ+ஷ0":3 �&பாக ைவ:காம� ேபானைத 

இெபாC" ெச?கிேற&! உ1க' இGைசப9ேய, உ1கA:3 கத� ேவஷ9க' 

ெகா%6வ�தி+:கிேற&! 

 

ச. : �+கா! �+கா! 

 

தி. : அ0தா&, எ&ைன ம&னி0" எப9யாவ" இைத நீ1க' ெப�@: ெகா'ள 

ேவ%6�. 

 

ச. : அப9ேய அபா- ச�ேதாஷமாக ஏ�@:ெகா'A கிேற& - உ&மீ" ஒ&@� 

3�றமி�ைல. நா& ஏேதா L�வ ஜ&ம0தி� ெச?த பாப0தி�காக �+க& எ&ைன 

த%90தா� இ"வைரயி�. 

 

தி. : உ1க' த$ எ&@ நா& ஒ$:ெகா'ளமா!ேட&. - என:3 இெபாC"தா& 

$0தி வ�த"! - த1க ேவ2! 

(8பி6கிறா�) 

(த1கேவ2 'ஏ&' எ&@ ெசா��:ெகா%6 வ+கிறா&) 

 

தி. : ம�ற த!6கைள ெய�லா� ெகா%6வ�" ைவ. 

 

(த1கபி'ைள அப9 ெச?கிறா&) 

 

ச. : நீயா ெட$6 கமிஷன� ஆ ேபாS4-? 
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தி. : ஆமா�, அ" ெகட:க!6� - உ1க' 3ழ�ைதகைள இ&னி&னாெர&@ 

என:30 ெதாிவி:கவி�ைலேய? 

 

ப. : நா& ெசா�2கிேற& -- இவ& தா& ெபாிய பி'ைள ேசா�.- இவ& 

இர%டாவ" பி'ைள - பால)�தர�. 

 

�. : நாF Bணாவ" $'ெள-- �+ேகச�. 

 

ப. : இவ'தா& எ& ெப% எ�ேலாைரJ�விட B0தவ' விஜயல!)மி. 

 

�. : இவ+ யார�மா? 

 

ப. : இவ� தானடா,உ1க மாமா--எ1க அ%ணா0ெத 

 

ச. : அேப&, இெத&ன இ" ?- இ0தைன த!6க'? 

 

தி. : ஆமா� அ0தா&, பதிென!6 வ+ஷ� ைவ:காம சகைள ெய�லா� ேச�0" 

ைவ0ேத&. 

 

ப. : இெத&ன ெபா!ல�? (ெவ'ளி0 த!9�+�" எ6:கிறா') 

 

தி. : பிாி0" பா� ெதாிJ�. 

 

ப. : (பிாி0" பா�0") கா) மாைல! 

 

தி. : ஆமா� ப�வத� - �த� தீபாவளி வாிைசயி� நைக ைவ:க ேவ%டாமா? அ" 

இ". 

 

த1கேவ2 பி'ைள ஒ+ இ+�$ ேதாைச0 த!ைட ெகா%6 வ�" ைவ:கிறா&. 
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ப. : இெத&னா அ%ணா0ெத! ேதாைச )6கிற க�ெல 8டமா வாிைச ைவபா1க? 

 

தி. : ஆமா� தீபாவளி:3 ேவ%9யைத ெய�லா� ைவ:கலா� உ1க' 

5!9�+ப"தா& உைட�" அடடா !- இனி ஒளிபதி� பயனி�ைல - அ0தா&- 

எ&ைன ம&னி:க ேவ%6�. ேந�றி ரா0திாி இ�த நைடயி� ப60": 

ெகா%9+�தவ& நா& தா&! 

 

ச. : நீயா! 

 

ேசா.: அேபா - பா�0த<டேண நாF ச�ேதகப!ேட&! 

 

ச. : நா1க' ேபசி:ெகா%9+�தைத ெய�லா� ேக!6: ெகா%9+�தாயா? 

 

தி, : ஆமா� அ0தா& - எ&ைன ம&னி:கேவ%6�; நா& எ&ன ெச?வ"? என:30 

�:க� வரவி�ைல. நீ1க' ப�வத� எ&@ 8பி!ட<டேன உ1க' 3ரைல க%6 

பி90"வி!ேட&. அ$ற� நீ1க' ேப)வைத ெய�லா� ேக!ேட&.- என:3 $0தி 

வ�த". 

 

ச. : �+கா! �+கா! 

 

�. : அப9யானா- ஏ& ஓேல பாண� ெகா%டாரெல? 

 

தி. : �+ேகச�, இப9 வ� - நா& ெகா%6 வ�தி+: கிேறனபா- நீ ேவ%9யைதய 

ஓலபாண�8ட. 

 

�. : எ1ேக? காணெம? 

 

தி. : ஓ - த1கேவ2 - அ�த ஓைல பாண0ைத இர%டா வ" கா� ெப!9யி� 

ைவ0தி+:கிற", கா�ப!6 மிதி படாம�+:3�ப9 - அைத: ெகா%6வா சீ:கிர�. 

 

(த1கேவ2 பி'ைள ெவளிேய ேபாகிறா&) 
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�.: நாயினா! ந�ெபா ேகாயி�ேல இ+:கிற சாமி.- ந�ல சாமி நாயினா! காலேம 

ேபாயி நாF இத�லா� ஓI� இ%I ேக!ேட&? அப9ேய ெகா60 தா+. 

சாய1கால� ேபாயி அவேர 3�பிடெர&. 

 

ச.: அப9ேய ெச?யபா! ஆயிF� இெபாC" உ1க' மாமாைவ: 3�பி6. 

உன:3 இெத�லா� ெகா%6வ�" ெகா60தாேர. 

 

�. : ஆமாமா� (தி+ெம.ஞான �த�யாைர: 3�பி6 கிறா&; அவ� அவைள: 

க!9யைண0" �0தமி6கிறா�; த1கேவ2 பி'ைள ஒ+ ைகயா� 8ைடயி� ஓைல 

பாண0ைதJ�, ம�ெறா+ ைகயா� ேத&3ழ� அG ைசJ� ெகா%6வ�" 

ைவ:கிறா�). 

 

ப. : ேத&3ழ� அG)8டவா வாிைச? 

 

தி. : ஆமா� - என:3 ேத&3ழ� ெரா�ப இMட� எ&@ உன:3 ெதாிJேம. நாைள 

காைல நா& அதி�லாம� தீபாவளி எப9 ெகா%டா6வ"? ஓ! அைத ெசா�ல 

மற�ேத&. நா& இ�த வ+ஷ� தீபாவ ளிைய உ1க' 5!9� தா& ெகா%டாட 

ேபாகி ேற&. 

 

ச.ப. : மிக<� ச�ேதாஷ�. 

 

ப : ஆனா�, உ1க 3ழ�ைத - அ1ேக தனியாகவா இ+பா&? 

 

தி. : 3ழ�ைதயா! அவF:3 ப0ெதா&ப" வயதாகிற". அவ& பி.ஏ., ப4!கிளாசி� 

ப4!கிளாசி� பா4 ப%ணிவி!6, எ�.ஏ. பாீ!ைச:3 ப9:கிறா&.(விஜயல!)மி 

ெம�ல ெவளிேய ேபாகிறா'). அவ& இ�த வ+ஷ� தா& ஹா4ட� (Hostel) 

சிேநகித�கAட& தீபாவளி ெகா%டாட ேவ%6ெம&@, ஹா4ட�� இ+: கிறா&. 

 

�. : ஆமா� மாமா! இ1ேக தா& இ+��61க - நாெள காலெம ந�ப, டபா4 

)டலா�. 
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தி. : அப9ேய ெச?யலா�. பயபடாத! நீ வ�". 

 

ப. : சாிதா&! அவேனாெட ேபGசி ெகா60"கிF இ+�தா- ெபாC" வி9.சிவி6� - 

பச1க', எ�லா� வா1க- மாமா ெகா%6 வ�தி+:கிற �!டாெய சா பிடலா� 

வா1க, அ%ணா0ெத,நீ1க ெகா%டா�த �!டாெய உ1கA:ேக ெகா6:கேர&; 

எ�லா� ைக கCவிகிF வா1க! (ேபாகிறா'); ச%�க �த�யா�, த1கேவ2 பி'ைள 

தவிர ம�றவ�க' ெவளிேய ேபாகிறா�க'.) 

 

த.: ச%�க �த�யா�, உ1கேள ேவ%9:ேர&. நாF ெகாட:8� ஒச0தி ேக!டெத 

ெசா�லாதி1க. 

 

ச. : இ�லயபா! பயபடாேத. 

 

த. : எசமா1 கி!ட உ1கA:3 ெரா�ப நம4கார� 4வாமி உ1கைள இ�த 

ேநாயி�+�" காபா0தI�. 

(ேபாகிறா&) 

 

ச. : �+கா!- �+கா!- �+கா!- க+ைண மைழ ெபயகிறாெய அபா! 

 

கா!சி �9கிற". 

ைகெதாCகிறா�.) 

--------------------- 

��றா� கா�சி��றா� கா�சி��றா� கா�சி��றா� கா�சி    

    

இட� இட� இட� இட� ---- அேதயிட� ம@நா! காைல -- ச%�க �த�யா� �&$ேபால க!9�& மீ" 

ப60":ெகா% 9+:கிறா� கத� வ4திர� அணி�":ெகா% 9+:கிறா�. 

 

ச. : �+கா! உ&ேபர+ைள நா& எ&ென&@ ேபா�@ ேவ&! இ�வள< 

ச�ேதாஷ0"ட& நா& தீபாவளி 4நான� ெச?ேவ& எ&@ கனவி2� நிைன:க 

வி�ைல. 

 

ப�வத� $திய கத� $டைவெய�லா� அணி�" ெகா%6 கா) மாைலையJ� 

அணி�தவளா? வ+கிறா'. 
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ப. : அ0தா& - நா& ேசவி0": ெகா'ேர&. 

(விC�" நம4காி:கிறா') 

 

ச.: �+க� உன:3 எெபாC"� இ&ன+' பா�பாராக?- எ& அ+கி� வா - 

இேத" $டைவ? கத� $டைவயா இ"? 

 

ப. : ஆமா�, நீ1க' ேவ%6ெம&றா� ெதா!6 பா+1 க' (த& ��தாைனைய 

கா!6கிறா') ேந0" வாிைச ெகா%டா�தாேர அ%ணா0ெத அ". 

 

ச. : (அைத0 ெதா!6 பா�0") கத� தா&? ப!ைட ேபா�+:கிறேத? கதாி� 

இ�வள< நா):காக ெந? வா�க' எ&@ நிைன:கவி�ைல - எ�வள< சாிைக! -

நிர�ப விைலயாயி+:3� ேபா�+:கிறேத! 

 

ப. : ஆமா�- அ%ணா0ைதெய ேக!ேட& ெவெல ெசா�லமா!ேட& இ%ணா+ -- 

�&தாணி �ைனயிேல ேவெல ேபா!9+�த"- 150 Pபாயி&I! 

 

ச.: இெத�லா� எ�வள< ெசலவாயி+:3� அவF:3! 

 

ப. : அ0ெதப0தி ேபGெச60தா - அ%ணா0ெத ேகாவிG சிகரா+! உன:ெக&னா 

இெத�லா�ப0தி? இெத� லா� ேச�0தா� எ& ஒ+ மாச ச�பள�8ட ஆவா" 

நீ கவெல படாேத இ%ரா+. 

 

ச. : ஓ! ெட$9 கமிஷன� ஆ ேபாS4 - ஆ? வி!டா ேனா!- எ1ேக உ& 

அ%ணா0ைத? பச1க' எ�லா� எ1ேக? 

 

ப. : பலஹார� எ�லா� ஆவர0":3 ெகா.ச நாழி ஆ< மி%I ெசா&ேன&-

ெவைளயா9கிF இ+:கரா1க. 

(ச&ன� ப:க� ெப+1 8Gச�) 

 

ச.: எ&ன 8Gச� அ"? 
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ப. : (ச&னைல0 திற�" பா�:கிறா') - ெவளியி� " மாமா ேதா0" L!டா1க! ேதா0" 

$!டா1க! ைக ைவ:க F� '" எ&@ 8Gச2� நைக$�)- இெத&ன 80"! 

(நைக:கிறா') 

 

ச. : ப�வத� - எ&ன நைக:கிறா?? 

 

ப. : என:3 சிாி$ வ+"! 

(வாைய: ைகயா� B9:ெகா'கிறா') 

 

ச.: ஏ&? 

 

ப. . : அ%ண0ெத, ெகாழ�ைதகேளாெட- ேகா�3%டாடாரா�+ 

 

ச. : ேகா�3%டா6கிறானா? - தி+ெம.ஞானமா? 

 

ப. : ஆமா�! அேதா பா+1க! (சிாி:கிறா'). ெதாைப ைய ேபா!6:ெகா%6! 

எ&ன! (சேரெல&@ ப6:ைகயி� எC�" எC�" உ! கா��" ச&ன� வழியாக 

பா�:கிறா�). எ&ன ேவ9:ைக இ"! (நைக:கிறா�) - ப�வத�! ப�வத�! நா& 

எ&னமாக எC�" உ!கா��ேத&? 

 

ப. : ஆமாமி%ணா! எப9 நீ1களாக எC�ைத1க? 

 

(ெவளியி� க9யார� 8 மணி அ9:கிற") 

 

ச. : ப�வத� ! எ&ைன அப9ேய பி90":ெகா'! 

(ப�வத� அப9ேய ெச?கிறா'). 

 

ப. : அ%ணா0ெத ! அ%ணா0ேத! ஓ9வா1க! ஓ9 வா1க! அ0தா& தானா எC�" 

உ:கா�தா+! 
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(தி+ெம.ஞான� ேசா�, பால)�தர�, �+ேகச& உ'ேள ஓ9 வ+கிறா�க'.) 

 

தி. : தானா எC�" உ!கா��தாரா! 

 

ப. : ஆமா�! அ$ற� எ&ென பி9G):ெகா'ளG ெசா&னா+ -- அப9ேய 

$9Gசிகிேற&. 

 

தி. : நிர�ப ச�ேதாஷ�!- அ�மா, நா& ெசா�ரப9 ேக'. அவைர ெம�ல அப9ேய 

ப6:க ைவேபா�. (இ+வ+மாக ப6:க ைவ:கிறா�க'.) அ0தா&! நா& 

ெசா�வைத: ேகA1க' ? இ" பாாிச வாJ வ�ல - இைதப�றி நா& 

ப90தி+:கிேற&. இ" �"3 த%ைட ேச��த நர�பி& வியாதி. இனி சீ:கிரமாக: 

3ணமாகி வி6�. ஆயிF� நீ1க' ம@ப9J� எC�" உ!கார பா�:காதீ�க' இ 

ெபாC". இெபாC" எ&னமணி - எ!6? நாைள காைல எ!6 மணி:3 சாியாக 

சாியாக எC�" உ!கார ேவ%6ெம&@ தீ�மானி0" எC�" உ!கா+1க'; 

அ"வைரயி� ேவ%டா�. இ&@ சாய1கால� நா& பட!ண� ேபா?, எ& சிேநகித� 

ஒ+வ� சிற�த ைவ0திய� இ+:கிறா� - சடேகாப �த�யா�, எ&@ அவைர 

அைழ0":ெகா%6 வ�" கா%பி:கிேற& - அவ� எ�லா� ெசா4தப60தி 

வி6வா�. 

 

ச. : �+கா! �+கா! 

 

தி. : அ0தா&!- நா1க' எ�லா� தீபாவளி:3 $" "ணி உ60தி: ெகா%ேடாேம, 

உ1கைள நா1க' ேசவி0 ":ெகா'ள ேவ%டாமா? நா& �&$ ேசவி0": 

ெகா'Aகிேற&. (அப9ேய ெச?கிறா�) 

 

ச. : தி+ெம.ஞான� - நீ எ&ன0தி�கபா - 

 

தி. : நா& $"சாக இெபாC"தா& கத� உ60தி: ெகா%9+:கிேற&! 

இத�காகவாவ" உ1கைள ேசவி0":ெகா'ள ேவ%டாமா? உ1களா� தாேன 

என:3 இ�த ந�ல $0தி வ�த". எெபாC"� இ�த $0தி இ+:கேவ%6ெம&@ 

ஆசீ�வாத� ப%I1க'. 
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ச. : அபா! எ&னா� ஒ&@மி�ைல. உன:3 இ�த $0திைய: ெகா60த �+கேவ' 

உன:3 தீ�:காJ ைசJ� சகல ஐ4வ�ய1கைளJ� ெகா6பாராக! 

 

ேசா. : அபா, நா1கA� நம4காி:கிேறா�. (Bவ+� நம4 காி:கிறா�க'; அவ�க' 

தைலயி� ைகைய ைவ0" ஆசீ�வதி:கிறா�) விஜயல!)மி எ1ேக? அவ' 4நான� 

ப%ணியாG)தா? 

 

ப. : ஆGசி! அ6ப%ைட அ<1க மாமா<:காக ேத&3ழ�)!6: 

ெகா%9+:கிறா' அவ' - 

 

தி. : நா& ெசா��வி6கிேற&. அ0தா&, எ&மீ" ேகாபி0" ெகா'ள:8டா". நா& 

உ1க' அFமதியி�லாம� ஒ&@ ெச?"வி!ேட&. அவA:3� ஒ+ ந�ல சாிைக 

ேபா!ட கத� $ைடைவ பா�0ேத& அகபடவி�ைல சாியானதாக அத&ேபாி� ப!6 

சாிைக $டைவ ஒ&@ வா1கி:ெகா%6 வ�ேத&. அைத உ1க' உ0தரவி�லாம� 

க!9:ெகா'ள மா!ேட& எ&றா' - ெபாித�ல அ�மா நா& உ1க' அபாவிட� 

ெசா�கிேற& - அ"<� எ�லா� ந�� ைடய நா!9� உ%டான 

ெபா+'களாலாய"- அவ� ேகாபி0":ெகா'ளமா!டா�,எ&@ ெசா��, 

உ60தி:ெகா'ளG ெசா&ேன&-எ&ைன ம&னி:க ேவ%6�. 

 

ச.: அதி� தவெறா&@ மி�ைல அபா, சி&ன பி'ைளக' - அவ�க' இMட0ைதJ� 

நா� கவனி:க ேவ%6ம�லவா? அ"<� ெப%பி'ைளக' - நா� ஒேர பி9வாதமா 

யி+:கலாமா? என:3� ெகா.ச� $0தி வ�த" - (�+ேகச& ெவளிேய ேபாகிறா&) 

 

விஜயல!)மி ஒ+ தா�பாள0தி� ேத&3ழைல எ60":ெகா%6 வ+கிறா'. 

 

ச. : யா� அ"? 

 

ப. : அ�த சாிைக $டைவயி& டா�ேல உ1கA:3 க% 8)கிறா�ேபா 

�+:கிற"!- விஜயல!)மி! உ1க நாயினாேவ ேசவிGசி:ேகா அ�மா! 

 

(விஜயல!)மி ேசவி0": ெகா'கிறா') 
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தி. : சீ:கிர� க�யாணமாக ேவ%6� எ&@ ஆசீ�வாத� ப%I1க' - அ0தா&. 

 

ச. : அ" �+க& தி+<ள�! 

 

தி. : பா+1கேள& அப9ேய நட:க ேபாகிற" - அவ� க+ைணயினாேல. 

 

(�+ேகச& உ'ேள வ+கிறா&) 

 

�. : நாயினா ந�ப ப%ைணயாA1க வ�தி+:கரா1க. 

 

ச.: ஆ! இ�த ச�ேதாஷ0தி� அவ�கைள மற�ேத&. 

 

தி. : அ0தா&, நீ1க' கவைல படாதீ�க'! அவ�கA:ெக�லா� ெகா6:க ம!ட 

திFசி� நா&3 கத� ேவM9க' வா1கி:ெகா%6 வ�தி+:கிேற&. 

ச. : �+கா! �+கா! உ& க+ைணைய எ&ென&@ $க�ேவ&! 

 

தி. : ேசா�, அ�த B!ைடைய: கா%6வா அபா இப9. 

 

ச. : ேவ%டா�,ெம.ஞான�, அைவகைள நீேய ெகா60" வி6 - 

ப%ைணயா!கA:3 - உ& ைகயாேலேய. 

 

தி. : நீ1க' ெகா6:கG ெசா&னீ�க' எ&@ ெசா�� ெகா6:கிேற&. 

 

ச. : அப9ேய ெச? அபா. (தி+ெம.ஞான �த�யா +� ேசா�<� ெவளிேய 

ேபாகி&றன�). 

 

ப. : அ" ெபாிய B!ைடயா யி+:3". அ"ெல ந�ப ப%ெண:கா+ ெப%சாதி1க 

க!9:கிற ெபாடெவ1 கேள ெகா%6வ�தி+:கிறா� ேபா�+:கிற". 

 

ச. : உன:ெகப9 ெதாிJ�? நீ பிாி0" பா�0தாயா எ&ன ? 

 

ப. : உ�! நா& பிாிேபனா-B!ைட�9G) அ<�தி+� "" -- அ"ேல ெதாி.)". 
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(ெவளியி� ப%ைண:காராி& ெப+18Gச� பா2 ெவளிேய ேபாகிறா&.) 

 

ச. : எ&ன 8Gச� அ"? 

(பா2 வ+கிறா&) 

 

பா. : ப%ெணகா+1க�லா, ேதாவ0திேயாேட8ட ெபாட ைவ1கA� ெகைடGசிெத 

இ%I, ச�ேதாஷ0"ெல 8Gச� ேபாடரா1க. 

 

ச. : அபா! �+ைகயா! 

 

(தி+ெம.ஞான �த�யா� தி+�பி வ+கிறா�) 

 

ச. : ெம.ஞான�, நீ தீபாவளி வாிைசயாக ெகா%6வ�த ெபா+'களி�, என:3 

மிக<� ச�ேதாஷ0ைத0 த�த" - நீ இெபாC" அ�த ப%ைணயா!கA: 

நீ 3: ெகா60த "ணிகேள அபா இ&ைற0 தின0ைத நா& மிக<� 

மனவ+0த0"ட& கழி:க ேபாகிேற& எ&@ எ%ணி:ெகா% 9+�தத�3 �+க& 

க+ைணயினா�, எ&ைன மிக<� ச�ேதாஷ மாக: கழி:கG ெச?தா?! உன:3 நா& 

எ&ன ைக�மா@ ெச?ய ேபாகிேற& அபா? 

 

தி. : உ1கைளவிட நா& அதிக ச�ேதாஷ ப6�ப9யாக நீ1க' என:3 

ெச?ய:89ய ைக�மா@ ஒ&றி+: கிற"? 

 

ச. : ெசா� அைத - இெபாCேத ெச?கிேற& நா& எ�த 4திதியி�+:கிேற& எ&@ 

உன:3 ெதாிJ�. 

 

தி. : அைத ெய�லா� ப�றி நீ1க' இனி ேயாசி:க ேவ%டா� நீ1க' 

ெகா6:க:89யைத0 தா& ேக!கேபாகிேற&. நீ1க' ெகா6பதாக வா:3 

ெகா61க'. 

 

ச. : நா& ெகா6:க: 89ய எைதJ� ெகா6:க0 தைட யி�ைல அபா. 
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தி. : ஆனா�,()0தி பா�0") உ1க' ெப%ைண - எ& பி'ைள:3 

க&யாதானமாக: ெகா61க'! (விஜய ல!)மி சேரெல&@ தைல3னி�தவ%ண� 

ெவளிேய ேபாகிறா'.) 

 

�. : அ:கா, எ1ேக ேபாகெற? 

 

ப. : அெட! �+ேகச� ெகா.ச� ேபசாம�+. 

 

ச.: �+கா! �+கா! எ&ைன ச�ேதாஷசாகர0தி� B�0தாேத அபா ! ெம.ஞான� - 

உ& இMடப9ேய அபா. 

 

ப- : ஓேகா! ெப�றவ' நானி+:கேர& - நீ1க ெர%6 ேப+� தீ�மான� 

ப%ணி:ைர1கேள - இெத&ன! 

 

தி. : த1கGசி -- உ& ச�மதி யி�லாமலா? -தான�ெச?வ ெத&றா�, $+ஷF� 

ெப%சாதிJ� மன� வ�" ெச?வ"தா& தான�. உ& இMட0ைதJ� ெசா�. 

 

ப. : நா& எ&ன ெசா�வ"? பழ� நCவி பா�� 5�� ததா�! அதினி&@� நCவி 

வாயி� 5��தா� நா& எ&ன ெசா�வ"? அப9ேய ெச?J1க' அ0தா&. 

 

ச. : ஆமா�, உ&Fைடய அபிபிராய0ைதJ� ெதாி�" ெகா%6தாேன, உ&ைன 

நா& க�யாண� ெச?" ெகா%ேட& - அேத மாதிாி விஜயல!)மி 

அபிராய0ைதJ� நா� ேக!க ேவ%டாமா? 

 

ப. : அவ' அபிபிராய0ெத ந�ெபா ேக!கேவ%9 யெத இ�ெல. அ0தா&, நம:3 

இ" கி!டா" இ%I ெநைனGசி இ"வைர:3� ஒ+ ரகசிய0ெத உ1களிட� 

ெசா�லெல நாF. ெகா.ச நாைள:3 �&ென, தமி�நா6 எ&ற ப0திாிைகயி�, பி.ஏ., 

பாீ!ைசயி� ெமாதலாக ேதறிய ஒ+ பி'ைளயா% டா& பட� ேபா!9+�த" அைத 

ப90" பா�0" - இ" யா� படம�மா ? யாேரா தி+ெம. ஞான �த�யா� பி'ைள 

கனகசைப �த�யா�, இ%I ேபா!9+:3ேத இ%I, என:3 கா% பிGசி 

ேக!டா'. தி+ெம.Uான� �த�யா� எ&ற ேபைர: ேக!ட<ட&, அ" உ& 
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பி'ைளயாய0தா நி+:க ேவ%6ெம&@ ச�ேதகி0", அைத வா1கி ப90" 

பா�0ேத&. அதி�+�த விலாச0தினா� உ& பி'ைள தா& எ&@ அறி�" அைத 

அவA:3 உ& மாமா பி'ைளய�மா எ&@ ெதாிவி0ேத&. அ$ற� இ�த 

விஷய0ைத மற�" வி!ேட&. 

 

இர%6 தின1கA:3 �&ேன காணாம�ேயான எ& சாவி: ெகா0ைத0 ேத9 

பா�:3�ேபா" அவ' ெப!9யி� அ�த பட0ைத அவ' ப0திர ப60தி+பைத: 

க%6 அவைள ெம�ல ரகசிய மா?: ேக!ேட&. அேபா" அவ' - அ�மா! நா& 

க�யாண� ெச?" ெகா'வதானா� இவைர0 தா& க�யாண� ெச?"ெகா'ேவ& - 

எ&@ த& மனதி�+:3� ரகசிய0ைத ெதாிவி0தா'. அ�மா! நா� இ+:3� 

4திதியி� இV நம:3: கி!டாத ெபா+' ஆGேச! மற�"வி6- எ&@ எ�வளேவா 

ெசா�� பா�0ேத&. அவ' ஒேர பி9வாதமாக, இ�லாவி!டா� நா& 

க&னிைகயாகேவ இ+:க ேபாகிேற&- எ&@ ச0திய� ெச?தா'. இைத 

உ1கA:3G ெசா&னா� - நீ1க' மிக<� ேகாப� ெகா'ள ேபாைர1க இ%I 

உ1கA:3G ெசா� லாம�+�ேத&. 

 

தி. : அடடா! எ&ன ஆGசாிய�! இவ�க' இர%6 ெபய +� ைவ�ெல44 

ெட�கிரா (Wireless Telegraph) பி� ேபசி:ெகா%டா�களா எ&ன! எ& கைதைய 

நா& ெகா.ச� ெசா�கிேற& ேகA1க' - என:3 எ1க' தகபனா�, எ1க' 

5!ேல உ1கபா பி.ஏ. பா4 ெச?த"�, க�யாண� ெச?" ைவ0த"ேபா�, 

கனகசைப, பி.ஏ., பா4 ப%ணின<ட& அவF:3 க�யாண� ெச?" ைவ:க 

ேவ%6ெம&@ எ%ணி, இைதப�றி அவனிட� பிர4தாப�ப%ண, அவ& 

இெபாC" தன:3 க�யாணேம ேவ%டாெம&@ ம@0" வ�தா&. ெகா.ச 

நாைள:3�& ஒ+நா' எ&Fைடய 36�ப ஆ�ப� (Family Album) எ60 " 

பா�0": ெகா%9+�தவ&. அதி� உ& பட மி+பைத: க%6, இ" யா� பட� 

எ&@ எ&ைன: ேக!டா&. அத�3 நா& உன" அ0ைத - எ& த1ைகJைடய" 

)மா� 20 - வ+ட1கA:3 �& பி90த பட� எ&@ ெசா�� - ஏ& ேக!கிறா? எ&@ 

ேக!ேட&. அத�3 அவ& - நிர�ப அழகா யி+:கிறா�க', நா& அவ�கைள 

பா�0தேதயி�ைல -- எ&@ ெசா&னா&. 

 

ப. : ஆமா�, அவ& ைக: 3ழ�ைதயா இ+:3�ேபா" தா& நா& கைடசியி� 

பா�0த".- இ&F� எ&ன ெசா&னா&? 
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தி. : அGசமய� ஒ&@� ெசா�லவி�ைல. பிற3 ெகா.ச நா' ெபா@0" அவன" 

விவாக0ைத ப�றி பிர4 தாப� ப%ணினேபா" - த& அ0ைதையேபா� 

அ�வள< அழகான ெப% கிைட0தா�தா&- தா& விவாக� ெச?"ெகா'ள 

ேபாவதாக0 ெதாிவி0தா&. 

 

ப. : அ":3 நீ1க எ&னா ெசா&ைன1க? 

 

தி. : அேபா" நா& ெசா&னைதG ெசா�கிேற&. அ� வள< அழகான ெப% 

உன:3 கிைட:க ேபாகிற தி�ைல, உ& அ0ைத சி@ வயதி� �த�யா� 36� 

ப1களி� இ�வள< அழகான ெப%ெண கிைட யா" எ&@ ெபய� எ60தா�க' 

அபா எ&ேற&. அத�கவ& அப9ப!ட ெப% கிைட0தா� க�யாண� 

ெச?"ெகா'கிேற&, இ�லாவி!டா� பிர�மGசாாியராகேவ இ+:கேபாகிேற&- 

எ&றா&. இவ�க' இர%6 ெபய+:3� ஒேர மாதிாியான பதி� ெசா�2�ப9 யா� 

க�பி0த"? 

 

ச. : �+க&! 

 

தி. : அப90தா& நாF� நிைன:கேவ%9யதா யி+: கிற" அ0தா&. ஆகேவ 

அவ& ச�மதிையப�றி நா� கவைலபட ேவ%9யதி�ைல! நா& நைடயி� 

அ&றிர< ப6:க வ�தேபா" என:3 பாைய: ெகா6:க வ�தாேள விஜயல!)மி - 

ேசா�விட� அைத: ெகா60"வி!6 ேபானேபா" அவ' நீ தாேனா, எ&@ 

பிரமி0ேத& ஒ+ Qண�! பிற3 நீ1க' ேபசிய ேபGசினா� -- இ&னாெர&@ க%6 

ெகா%ேட&- உ1க' 3ர� வி0யாச0தினா�. விஜயல!)மி பட� ஒ&றி+�தா� 

ெகா61க'- உடேன எ60": ெகா%6ேபா?: கா!9 அவ& ேவ%9யப9ேய 

கிைட0த" ெத?வாதீன� எ&@ ெசா��, அவைன0 தி+தி ெச?", ைத மாச� ஒ+ 

நாைள: 3றி0":ெகா%6 எC"கிேற&. 

 

ச.: அவ' பட� - இ�ைலேய அபா. 

 

ப. : இ+:கிற"! இ+:கிற"! ேபான வ+ஷ� கெல:ட� ெப%சாதி ய�மா' 

ந��ைடய ஊ+:3, பாிபாலன சைப ஏ�ப60த வ�தேபா" எ�லா ெப%கைளJ� 

ஒ&றா? உ!காரைவ0" எ60தா�. கேள, அ�த பட� இ+:கிற". 
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(ெவளிேய ேபாகிறா'; 5தியி� ேமாடா� ஹார& சத�) 

�+ேகச& ெவளிேய ஓ6கிறா&. 

 

தி. : அ0தா&, சாியான ேவைள:3 எ& கா+� வ�த".- நா& இ&@ 

சாபாடான<ட& $றப!6 ேபாகிேற&. 

 

(ப�வத� ஒ+ 3P (Group) பட0ைத எ60": ெகா%6 வ+கிறா') 

 

தி. : (அைத வா1கி பா�0") ப�வத� ! உ& ெப% உ&ைன அப9ேய அGசி� 

வா�0தா� ேபா�+:கிற"! 

 

ப. : )�மா ெசா�லாதீ�க' - அவ' எ&ன அழகாயி+:கிறா'! 

 

தி. : அப9ேய இ+:க!6� - மிக<� ச�ேதாஷ�. 

(ெத+வி� ேமாட� ஹார&) 

 

ேசா�, அ�த ேமாடா� ஹாரைன அ9:க0 ேதைவ யி�ைல எ&@ ெசா� எ& 

9ைரவாிட�. 

 

ேசா. : (ச&ன� வழியாக பா�0") அவ& அ9:கவி�ைல 

-மாமா. ந�ப �+ேகச& ேவைல. 

 

ச. : எ�லா� - �+ேகச& ேவைலதா&! 

 

கா�சி � கிற!கா�சி � கிற!கா�சி � கிற!கா�சி � கிற!....    

நாடக� �"றி"#நாடக� �"றி"#நாடக� �"றி"#நாடக� �"றி"#....    

--------------- 
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இ�த $லாசிாியரா� இய"ற%ப�ட ம"ற $�க�இ�த $லாசிாியரா� இய"ற%ப�ட ம"ற $�க�இ�த $லாசிாியரா� இய"ற%ப�ட ம"ற $�க�இ�த $லாசிாியரா� இய"ற%ப�ட ம"ற $�க�::::    

 

Sலாவதி - )ேலாசைன, சார1கதர&, மகபதி, காதல� க%க', 

ந�3ல ெத?வ�,மேனாஹர&, ஊ�வசியி& சாப�, இைடG)வ� இ+ $ற��, 

எ&ன ேந��தி9F�, விஜயர1க�, க'வ� தைலவ&, தாசி ெப%, 

ெம?:காத�, ெபா& வில13க', சி�ஹளகாத&, வி+�பிய விதேம, 

சி@0ெதா%ட�, காலவாிஷி, ரஜ$0ர5ர&,உ%ைமயான சேகாதர&, 

சதி - )ேலாசனா, $Mபவ��,கீதம.சாி, உ0தம ப0தினி, அமலாதி0ய&, 

சபாபதி �த�பாக�, ெபா1க� ப%9ைக அ�ல" சபாபதி இர%டா� பாக�, 

ஓ� ஒ0திைக அ�ல" சபாபதி B&றா� பாக�, சபாபதி நா&கா� பாக�, 

ேபய�ல ெப%மணிேய, $0த அவதார�, விG)வி& மைனவி 

ேவதாள உலக�, மைனவியா� மீ%டவ&, ச�திரஹாி, )ப0திரா�ஜுனா, 

ெகாைடயாளி க�ண&, சஹேதவ& U�Gசி, ேநா:க0தி& 3றி$, 

இர%6 ஆ0மா:க', ச�ஜ& ெஜனர� விதி0த ம+�", மாளவிகா:னிமி0ர�, 

விபாீதமான �9<, )�தா&ேப!ைட ச அX4ெட&! மாஜீ49ேர!, 

ச30தைல காளப& க'ள0தன�, வி:ரேமா�வசி, ��பக� ெச?யி& பி�பக� 

விைளJ�, நாடகேமைட நிைன<க' - �த�பாக�, இர%டா� பாக�,  

B&றா�பாக�, நா&கா�பாக�, ஐ�தா�பாக�, ஆறா�பாக�, நாடக0 தமி�,  

யயாதி, பிரா�மணF� U0திரF�, வாணீ$ர வணிக&, இர%6 ந%ப�க',  

ச0+ஜி0, ஹாிGச�திர&,மா�:க% ேடய�, ர0னாவளி, க%6 பி90த�,  

ேகாேனாி அரச3மார&,ச�ைத மி� 8!ட�, ைவ3%ட ைவ0திய�,  

தீ!சித� கைதக', ஹா4ய: கைதக', 3றமக', ந�லத1கா', சி@கைதக',  

ந9$:கைலயி� ேத�Gசி ெப@வெதப9? ஹா4ய வியாச1க',  

தமி� ேப)� பட: காQி, வி6தி$Mப1க', ேப)�பட அFபவ1க',  

ம'ளி மண�, கத�ப, மா%டவ� மீ%ட", ஆ4தான$ர� நாடகG சைப,  

ச1கீத பயி0திய�, ஒ&ப" 3!9 நாடக1க', சபாபதி ஜமீ&தார,  

சிவாலய1க' இ�தியாவி2� அபா2�, சிவாலய சி�ப1க',  

மைனயா!சி �த�யன . 

------------------- 


