
 

 

0'0 - 1'0  
 

 

பெற்ற ோர்களிடத்தையும் றேர்த்ைோ....? 

 

ஓம். அப்படி கதைய ச ொல்லுங்க. அம்மொ… உங்களுக்கு விருப்பமொன 
மொைிரி... 
 

ேரி 

 

உங்கட சபயர விருப்பசமன்டொ ச ொல்லுங்க... விருப்பம் 
இல்தைசயன்டொ ச ொல்ைொட்டியும் பரவொயில்ை.  

 

யோருதடயது... பெற் ோரின் யோ? 

 

இல்ை. உங்கட. 
 

ேரி. என்  பெயர் இனி... எனக்கினி... எப்ெடிபயன்டோலும் ஒன்றுைோன். 
இப்றெோ உள்ளவங்களுக்கு பைரியும்ைோறன... இப்றெோ இருந்ைிச்ேிைோறன 
கு ிப்ெிடப்ெட்டு... பெயர் றைதவபயன்டோ பேோல்லவும் ஏலும் இனி. 
எப்ெடிேரி... அப்ெடிபயன்டோ... நோன் நீங்க உங்க எல்லோருக்கும் கடவுள் 
துதை. கவதலயின் ி... றநோய்பநோடியின் ி... வோழ்க்தக நிதலறெ ோனைோக  
அதைந்து... பேய்கின் ... பேோல்கின்  பேயல்கபளல்லோம் எல்லோ 
வதகலயும் ேி ப்ெோனைோக அதையட்டும் என... பவற் ிறைல் பவற் ி 
கிதடக்கட்டும் என… நோன் முைலில் ெிரோர்த்ைிக்கி ன்... 
 

மிக்க நன்றி... 
 

நோன் கிரோைத்ைிலிருந்து பைோடங்கு ன். 
 

 ரி... சைொடங்குங்க. அதுக்கு முன்ன ககள்விசயொண்ணு ககக்க இருக்கு. 
நொங்க இை சறக்ககொட் பண்ணினத்துக்குப் பரவொயில்ையொ? 

 

ெரவோயில்ல. 
 

பரவொயில்ையொ? 

 

ெரவோயில்ல. 
 

 ரி. 
 

ைப்புத் ைவறுகள் இருக்க ஏலும். இனி நோங்க இப்ெ வயேோன ஆக்கள்ைோறன... 
 

வய ொன ஆக்களிட்டைொன் மிச் ம் அறிவு இருக்கு. 
 

நித ய அனுெவங்கள் இருக்கு அல்லவோ? 

 

ஓம். அனுபவங்கள் சநதறய இருக்கு.  

 

 
 

 



1'0 - 2'0  இப்றெோ என்ட ெி ந்ை ஊரு ைோத்ைத க்கும் அங்கோல. கலட்டியோவல என்ட 
கிரோைப் ெிரறைேம். கலட்டியோவல கம்புறுகமுவ. கலட்டியோவல 
கம்புறுகமுவைோன் ைெோல் முகவரி. அடுத்ைது... நோன் ெி ந்ை ஊரு அங்க. 
நோன் ஊரில 26 வயசுவதர வோழ்ந்ைன். அைோவது அந்ைக் கோலத்துல 
ஸ்கூலுகளில... இப்ெ ைோைிரி ஸ்கூலுகளுக்கு றேர்க்கி த்துக்கு அந்ைளவு 
கஷ்டைில்லறய.... நோன் பநதனக்கி ன் ஆறு வயசு ெிந்ைியிருக்கும் 
ஸ்கூலுக்கு றேர்க்தகல... இனி அந்ை ஸ்கூல்ல... கம்புறுகமுவ ைகோ 
வித்ைியோலயத்ைில ெடிச்ேன். ெடிச்ேிட்டு... அதுக்குப் ெி கு... உயர்ைரம்... 
ேோைோரை ைரம் வதர... ேோைோரை ைரத்ைில ஆறு ெோடம் ெோஸ். 
ைி தைச்ேித்ைி மூணு இருக்குது. ேிங்கள இலக்கியம்... ேித்ைிரம்... 
சுகோைோரம்... முைல் ைடதவ… கைக்கு பெயில். இனி அதுக்குப்பு வு நோன் 
ஸ்கூலுக்குப் றெோகோை இருந்ைன். முைலோம் முத ல ெோஸ் ெண்ைல்ல 
என்று.   
 

 

2'0 - 3'0  
 

 

அந்ை றநரத்ைில என்ட அக்கோ ஒரோள் இருக்கோ இங்க எல்ெிட்டியில... 
அக்கோவின்ட வடீ்ட கூட்டிட்டுப் றெோய் நோன் அங்கு ெடிச்ேன். அங்க நோன் 
றேோைிதனல ெோஸ் ெண்ைிட்டன். அங்க... அது அங்க... அதுக்குப் ெின்ன... 
இப்றெோ அந்ைக் கோலத்ைில இருந்ைைோறன எட்டோம் வகுப்பு றேோைின என்று... 
றேோைின ஒன்று இருந்ை அந்ைக்கோலத்ைில. றே.எஸ்.ேி என்று பேோல் . 
அைில மூணு ெோடம்ைோன் இருக்கு. கைக்கும்... நுண்ை ிவும்... ேிங்கள 
பைோழியும்... அைிலயும் நோன் ெோஸ். இப்றெோ அந்ை றேோைின இல்ல. அைில 
ெோஸ் ெண்ைி... அதுக்குப்பு வு... எங்களுக்குப் ெடிச்ேித் ைந்ை றேர் குறர 
என்டு. அவரு எனக்கு பேோன்ன. நீ நல்ல உயரம் பெருப்ெைோன ஆள். 
பெோலிஸுக்கு எடுக்கோங்க எட்டோம் வகுப்பு ெோஸ் ெண்ைின ஆக்கள. 
விண்ைப்ெம் ஒன் ப் றெோடச் பேோல்லி. றேர் என்டு பேோல் யில்ல அந்ைக் 
கோலத்துல. றேர் என்டு பேோல் து இங்கிலிஷ்  ெடிச்சுக் பகோடுக்கி  ஆக்கள 
ைட்டும்ைோன். ைத்ைவங்களுக்கு ஸ்கூல் ைோஸ்டர். இங்கிலிஷ் ெடிச்ேிக் 
பகோடுக்கு  ஆக்களுக்கு ைட்டும்ைோன் றேர் என்டு பேோல் து.   
 

 

3'0 - 4'0  
 

உண்தமயொவொ? 

 

ஓம்... ஓம்.. டீச்ேர் என்று பேோல் து இங்கிலிஷ்... அந்ை பரண்டு றெருக்கும். 
இங்கிலிஷ் ெடிச்ேித்ைோ  பரண்டு றெருக்கும்ைோன். இனி... அப்ெடி 
இருக்தகல றெோறனன் அதுக்கு.... அதுக்குப் றெோன ெி கு... அங்க 
இங்கிலிஷ்ல நோன் பெயில் ஆயிட்டன். அங்க இன்டவியூல. அதுவும் 
நின்டிட்டு. அதுக்குப் ெி கு நோன் இனி ஊர் விடயங்களில கலந்துபகோண்டு... 
இதைஞ்ேிட்டன் எல்லோ விேயத்ைிலயும்.... விகோதரல பெண்கள் 
ேங்கத்ைில பேயலோளரோ நியைிச்ேிட்டோங்க. அதுக்குப்பு வு... இளம் 
விவேோயக் கழகம் என்  ஒன் ிருந்ைிச்ேி எங்கட ஊரில. அந்ை இளம் 
விவேோய கழகத்ைிலும் பேயலோளரோ நியைிச்ேிட்டோங்க.     

 



சபொைிஸுக்குப் கபொகல்ையொ அப்கபொ...?  

 

பெோலிஸுக்குப் றெோகல்ல. கைிைத்ைில பெயிலோனைோறன... இன்டவியூல... 
கைிைத்ைில அல்ல... இங்கிலிஷ்ல... ஓம்... இங்கிலிஷ்ல... றகட்டவற்றுக்கு 
ெைில் பகோடுக்க முடியோைப் றெோயிட்டு.   
 

அந்ைக் கொைத்ைிை சபொைிஸுக்குப் கபொறத்துக்கு இங்கிைிஷ் 

கைதவயொ...? 

 

றைதவைோன். 
 

அது எந்ைக் கொைம்? 

 

பைோள்ளோயிரத்ைி.... அம்ெதுகளில... 
 

அம்பதுகளிை...? 

 

ஓம்... ஓம்... 
 

 

4'0 - 5'0   
 

 

அத்றைோட... அந்ை... ஊரில... அந்ை றவதலகளச் பேய்துபகோண்டு 
இருக்றகக்க... அடுத்ைது ஊரில இருந்ை கிரோை அெிவிருத்ைிச் ேங்கபைோன்று.  
அைனூடோக இருந்ைிச்ேி... தும்புக் கயிறு ைிரிக்கும் ஒன்று. அது கயிறு 
ைிரிக்கின் ... அந்ை இடத்ைிலயும் ேங்கபைோன்  அதைத்து.... வயைோன 
ஆக்களுக்கும்... இதளய ஆக்களுக்கும்... எல்லோருக்கும் பைஷின் 
பகோடுத்து... கிரோை அெிவிருத்ைிச் ேங்கம் பெரிபயோரு இடத்ைில இருந்ைிச்சு 
வபீடோன் ில. அந்ை றநரம்... அந்ை வடீ்டில அவற்த ப் றெோட்டுக்பகோண்டு... 
அைிலயும் நோன் பேயலோளர். அந்ை நடவடிக்தககளில ஈடுெட்டிருக்தகல... 
இனி... என் ைோய் ைந்தையர் இருவரப் ெற் ியும் இனி பேோல்லத்ைோறன 
றவணும்...? அப்ெோவின்  பெயர் எச்.தவ. ைிறயோனிஸ். அம்ைோவின்  பெயர் 
ஐ.ெி. டிங்கிஹோைி. அம்ைோ, அப்ெோ பரண்டு றெரும் இனி ைிச்ேம் நல்லம். 
ஒருநோளும் எங்களுக்கு றகோவம் கோட்டினைில்ல. எனக்கு அம்ைோ பரண்டு 
நோள் அடிச்ேிருக்கோ. அப்ெோ ஒறரபயோரு நோள்ைோன் அடிச்ேிருக்கோரு. 
அவ்வளவுைோன். ஸ்கூல்லயும் ஒருநோள் அடி வோங்கியிருக்கி ன். அந்ை 
பகோஞ்ேமும்ைோன் முழு வோழ்க்தகக்கும்.  
 

 

5'0 - 6'0  
 

 

அடுத்ைது... ைந்தையப் ெற் ி என் ோ... இனி.... ைோய் ைந்தை பரண்டு றெதரப் 
ெற் ியும்... ைிச்ேம் இனி... அம்ைோக்கு எழுத்து பைரியோது. அப்ெோக்கு 
பைரியும் நன் ோக. ெடிச்ேிருக்கி து அஞ்சு வதரக்கும்... ஆனோலும் விவேோய 
றவதலகள்... அடுத்ைது கிரோைத்ைில ேோைோரைைோ... பெரிேோக என் ில்ல... 
நோட்டு தவத்ைியர் ஒரோள். நோட்டு தவத்ைியர் என் ோ... இப்ெ ைோைிரி 
கோல்நதட ைருத்துவர் இல்தலறய அந்ைக் கோலத்ைில... அந்ைக் கோலத்துல 
ைிச்ேம் ைிருகங்களுக்கு... ைோடுகளுக்கு... ைோட்டு தவத்ைியம் பநத யப் 
ெோர்த்ைோரு. ைோடுகளக் குைப்ெடுத்ைி இருப்ெோரு.... நோன் பநதனக்கி ன் இனி 



எங்கட கோலத்ைில அப்ெடி... அது ஆயிரத்துக்கும் றைற்ெட்டு இருக்கும். எந்ை 
இடத்ைிலும் பேய்வோரு. இப்ெயும் அந்ை ைோடுகள்... 
 

மருந்து இடிச் ி....? 

 

ஓம்.... ைருந்து இடிச்ேி... அந்ை ைோடுகளுக்கு... அதை அதரச்ேி... அம்ைோைோன் 
அதரப்ெோ. ைருந்து வதககள் எல்லோத்தையும் பேோல்லுவோரு. ைருந்து 
வதக இருெத்ைி ஒண்றைோ... எவ்வளறவோைோன் இருக்கு. அந்ை ைருந்துகள் 
எல்லோத்தையும் ஒன்றுறேர்த்து அம்ைோட்ட பேோல்லுவோரு கல்லுல 
அதரக்கச் பேோல்லி. இந்ைளவோன தகப்ெிடி உருண்தட ஒண்ணு ைட்டுல 
அதரச்பேடுப்ெோ.  
 

 

6'0 - 7'0  
 

 

அப்ெடி பேஞ்சு... அந்ை முருங்தக ெட்தடகளிலுள்ள ேோற்த  ஒரு 
றெோத்ைலில் எடுப்ெோ. அதை றெோத்ைலுக்கு எடுத்து ெைைோ கதரச்சு... அப்ெடி 
கதரச்ேதை ைோட்டுக்குப் புகட்டுவோ. ைோட்டின் மூக்கின் இரு 
துவோரத்துக்கும்... மூக்கின் இரு துவோரங்களிலும் ெப்ெோேிக் கோம்பெோன்  
எடுத்து.... ெப்ெோேிக் கோம்ெ இப்ெடி பவச்ேி... அைோல ஊற் ி ஊதுவோங்க. 
அதுக்குப்ெி கு ைிரும்ெ அவற்த  கதரச்சு....  

 

அப்படிசயன்றொ மொடு அதுவதரக்கும் இருக்குமொ? 

 

இருக்கும். அதை கட்டித்ைோன் பவச்ேிருக்கு. அடுத்ைது... இந்ை... அதை 
கட்டிப்றெோட்டு இருக்கி து நன் ோக இது பேஞ்ேி... கோல்கதள அப்ெடி 
அதேக்க ஏலோை ைோைிரிக்கு. அதுக்குப்ெி கு அந்ை... அந்ை முருங்தகப் 
ெட்தடச் ேோற்த  அந்ை கதரச்ேி... அந்ை உருண்தடய புகட்டுவோங்க. 
அப்றெோ பவப்பு. பவப்பு என்றுைோன் அவற்றுக்கு பேோல் து. பவப்பு 
ெைிபனட்டு  ஏற்ெடுைோம்.  

 

சவப்பு என்கிறது....? 

 

பவப்பு என்கி து கோல்நதடகளுக்கு ஏற்ெடுகின்  றநோய் அ ிகு ி. 
ைோடுகளுக்கு. றவறு ெிரோைிகளுக்கு அல்ல. ைோடுகளுக்கு. ைோடுகளுக்கு 
பவப்பு ெைிபனட்டு இருக்கு. எனக்கு அதவபயன் ோ நிதனவில்ல ஐயோ. 
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பவப்பு ெைிபனட்டு ஏற்ெடுைோம். ைிரும்ெ அந்ை ெோக்கு ைரத்ைண்டு இருக்றக... 
ெோக்கு ைரத்ைின் ... அந்ை ெோக்கு ைரத் ைண்டுகளோல பநருப்பு மூட்டி... அந்ை 
பநருப்ெோல இப்ெடி ெோக்குத் ைண்படோன்  எடுத்து... சூடோக்கி ைோட்டின் றைல 
ஒத்ைடம் பகோடுக்கு . அந்ை குளிர் வருவைோல. அது ஒண்ணு. குளிர் 
ஏற்ெட்  பவப்பு ஒண்ணு. அந்ை முத க்கு அப்ெோ... இன்னும் பநத ய 
வதககள் இருக்கு இனி. விவேோயம் பேய்ைிட்டு இருக்தகல.... 
றைோட்டத்ைில இனி... றைோதட, வோதழ அதவ றைட்டு நிலப் ெயிர்ச்பேய்தக. 
றேற்றுப் ெயிர்ச்பேய்தக.... அப்ெோறவோடு ைங்கச்ேியும் நோனும்... எங்கட 
குடும்ெத்துல ஆறு றெர். நோனும் அக்கோைோரும்... எல்லோைோக அஞ்சு 



பெோம்புளப் புள்தளங்க. ஒரு அண்ைோ. எங்களுக்கு அக்கோ மூணு றெர். 
அதுக்கடுத்ைது என் அண்ைோ. அண்ைோவிற்கு அடுத்ைைோக இதளய ஆக்கள் 
நோனும் ைங்கச்ேியும். இப்றெோ அந்ை மூணு றெரிலயும்... நோங்க ஆறு 
றெரிலயும் இப்ெ இருக்கி  ஒரு அக்கோ எல்ெிட்டியில. அடுத்ைது நோன் 
இங்க. அண்ைோ அங்க கலட்டியோவதலல. 
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எடுத்ைதுக்குப் பரவொயில்ையொ? (கபொட்கடொ) 
 

ெரவோயில்ல. எடுங்க. 
 

அதுக்குப்பிறகு....? 

 

அந்ை பகோஞ்ேத்ையும் ைிரும்ெ பேோல்லணுைோ? 

 

ச ொல்லுங்க.... இல்ை.. இல்ை... கபொட்கடொ ஒண்ணு எடுக்க. 
 

அதுக்குப் ெி கு... அந்ை அண்ைோவுைோக குடும்ெத்ைில ஆறு றெர். ஆறு 
றெரில மூத்ை அக்கோவும் அதுக்கு அடுத்ை அக்கோவும்.... ேின்ன அக்கோ இங்க 
எல்ெிட்டியில இப்றெோ இருக்கி ோ. வயது 80 ைட்டுல ஆகுது. 
அண்ைோவுக்கும் இப்றெோ வயது 83 என்னறவோ ஆகுது. எனக்கு 77 
வயேோகுது. ைங்கச்ேி பேத்துட்டோ. ைங்கச்ேி ேோறகக்க... ைங்கச்ேிக்கு அந்ை... 
தையிபரோய்ட் ஏற்ெட்டு... ைருந்து பேய்ை. ஆனோலும் அவ ேரியோன 
றேோம்றெ ி. அவவும் கலியோைம் முடிச்ேிருந்ை ஸ்கூல் றேர் ஒருவர. இனி 
அவ ெடுக்தகலறய இருந்து... றேோம்றெ ித்ைனத்றைோடறய... 
ெலவனீத்றைோடறய... அவவின்  ைனசு ேரியோன றேோம்ெல்ைோன். அவ இனி 
பேத்ைிட்டோ. இப்றெோ நோங்க மூணு றெர்ைோன் இருக்றகோம்.     
 

 

9'0 - 10'0 
  
  

 

இனி அம்ைோ... எங்கட அம்ைோவுக்கு நன் ோகத் பைரியும் ெல வடிவங்களில 
ெோய்கள் இதழக்க. ைிக அழகோக... ேிக்கல் வழி வடிவங்கள்... (Labyrinth) 
ேிக்கல் வழி வடிவங்கள் இருக்றக..., 
 

ஓம். 
 

அது பவஸ்ஸந்ைர அரேர் புள்தளங்கள ைோனம் பகோடுத்ை இடம். அதை 
எங்களின்  அம்ைோ ெின்னுவோ ெோய்களில வடிவங்களோக... பைல்லிய 
நோைல் புல் வதககளக்பகோண்டு ெோய்களில் ெின்னுவோ ேிக்கல் வழி 
வடிவங்கள. ைிக அழகோக அப்ெடிப் ெின்னிப் ெின்னி... ெின்னி... பரண்டு 
புள்தளங்கதளயும் ைோனம் பகோடுக்கி தை... அந்ைப் புள்தளங்க பரண்டு 
றெரும் அந்ை... ‘ேுேக்க’ என்கி  ெிரோைைரிடம் ைோனம் பகோடுப்ெதை 
அம்ைோ ெல வடிவங்களில இப்ெடி ெின்னுவோ நோைல் புற்களோல. ெின்ன 
முடியும் எங்கட அம்ைோவோல. எழுத்துக்கள் ஏலோது. இனி... அப்ெடித்ைோன் 
பெற் ோரின்  ைகவல்கள். அதுக்குப்பு கு நோன்….  

 

அைொவது... பொதயப் பின்னி முடிஞ்  பிறகு கவறு நொணல் புற்களொை....? 

 



ஓம். றவ  நோைல் புற்களோல அந்ை... அவ்வதகயோன வடிவங்களப் 
ெின்னுவோ... ேிக்கல் வழில றெோகணுறை ஏழு சுற்றுக்கள். அந்ை ஏழு 
சுற் க்களிலும் அந்ை ‘ேுேக்க’ என்கி  ெிரோைைரிடம் பரண்டு 
புள்தளங்கதளயும் ைோனம் பகோடுக்கி …. அம்ைோ ெின்னுவோ.  
 

அப்படிச் ச ய்ை ஒண்ணு இருக்கொ பொர்ப்பைற்கு...? அப்படிப் பின்னிய 
ஒண்ணு...? 

 

இப்றெோபைன் ோ இல்லம்ைோ. 
 

அநியொயம்... 
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ஓம். இருந்ைிருந்ைோ.... இப்றெோ எனக்கு நிதனவுக்கு வருது அதைச் 
பேோல்லும்றெோதுைோன். எங்கட அம்ைோ அதுக்குப்ெி கு ென் ெோய்கள் 
ெின்னுவோ. ென் என் து... அறுவதட... அந்ை அறுவதடகளின்றெோது அந்ைக் 
கைிர்கதள பவட்டிக்பகோண்டு வந்து கோய்ச்ேி... அைில வடிவங்கள் றெோட்டு... 
ேோயங்கள் றெோட்டு... ஆனோல் ென் ெோபயோன்று எங்கட ேின்ன ைகளின்  
வடீ்ட இருக்கு. ைிஹபகோதடல. இந்ை... இப்றெோ நிதனவு வருகுது அதைக் 
பகோண்டுவந்ைிருக்கலோம் என்டு. அதுக்குப்பு கு இனி... ெின்னுவோ ைிக 
வடிவோக. எங்கட அப்ெோட மூணு ைோை அன்னைோனத்ைிற்கும் அம்ைோ 
அப்ெடியோனைில் இருந்து ஒரு ெோதய 'அட்டெிரிகர'க்கு கோைிக்தக 
பகோடுத்ைோர் ெின்னி. இனி... அங்க நோங்க ஒரு குடும்ெைோக இருக்கும் 
கோலத்ைில அம்ைோ விகோதர பேயற்ெோடுகளச் பேய்ைிட்டு இருந்ைோ. நோன் 
ென்னிபரண்டு வயேிலிருந்து, ேீலம் (ேில்) அனுஷ்டிக்கி த்துல 
ெங்கோளரோனன். ைோைியுடன் றேர்ந்து ெங்கோளரோனன். அப்ெோவின்ட 
ைங்கச்ேியுடன். அவங்கட வடீும் எங்கட வடீும் அப்ெடியும் இப்ெடியும். அது 
ைோைி. அதுக்குப் ெி கிருந்து இருெத்ைி ஆறு வயேில நோன் கலியோைம் 
கட்டிட்டன். இங்க வந்ைன். 
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1965 றை 12 இல நோன் இங்க வந்ைன். இப்றெோ அம்ெது வருஷங்கள் 
ஆகுதுைோறன றேர்? ஓம். இனி அந்ை இந்ை.... அதுக்குப்பு வு எனக்கு இந்ை 
ஊருக்கு வந்ை ெி கும்... இனி இப்ெ எந்ைப்ெிரச்ேிதனயும் இல்ல. அய்றயோ... 
அம்ைோவும் அப்ெோவும் ைிச்ேம் நல்லம். எனது பநருங்கிய அத்தை. அந்ை 
அந்ைக் குடும்ெத்ைின் பெரிய ஐயோட ைகதனத்ைோன் நோன் கலியோைம் 
கட்டினது. இனி... அவறரோடு கலியோைம் கட்டி... புள்தளங்க மூணு றெர் 
இருக்கோங்க. ஒரு ைகனும் பரண்டு ைகள்ைோரும். பெரிய ைகள் ரத்னபுரியில 
கலியோைம் கட்டியிருக்கோ. ேின்ன ைகள் ைிஹபகோதடல கலியோைம் 
கட்டியிருக்கோ.... இப்ெ இந்ை ைகன் இருந்ைிட்டுப் றெோனோரு... இங்க 
புள்தளக்கு சுகைில்லோைெடியோல. இனி... நோன் இந்ை.... ஊருக்கு 
வந்ைைிலிருந்து இந்ை ஊரிலயும் இனி... விகோதர பேயற்ெோடுகளில 
ஈடுெட்டுக்பகோண்டு...  ேீலம் (ேில்) அனுஷ்டிக்கி த்துல ெங்கோளரோகி... 
எல்லோ... அந்ை ஒரு றெோயோதவயும் விடல்ல. அம்ைோ அப்ெோக்கள் 



இருக்தகயில அவங்களுக்கு ேீலம் (ேில்) அனுஷ்டிக்கி த்துல 
ெங்கோளரோவைற்கு உைவி ஒத்ைோதேகள் பேஞ்ேன். அவங்க இ ந்ை ெின்ன 
நோன் அன்தடயில இருந்து  ெங்கோளரோயிருக்கன் எல்லோப் றெோயோவுக்கும்.  
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இனி... இந்ை முத யும் ெங்கோளரோனன். இதுக்குப் ெி குைோன் பவேோக் 
றெோயோவுக்கு நோன் இந்ை முத  ேீல அனுஷ்டோனத்தை பூர்த்ைி 
பேய்துபகோண்டன். நோன் ேீல அனுஷ்டோனத்ை பூர்த்ைி பேய்யி யில்ல. 
எந்ைநோளும் அந்ை விகோதரக்கு முன்ன ஆக்கள் இருந்ைோங்க. இப்ெ ஆக்கள் 
இருக்கி யில்ல. ஆக்களுக்கு முடியல்ல என்று றெோயிடுவோங்க. இனி நோன் 
ேீல அனுஷ்டோனத்ை பூர்த்ைி பேய்யி யில்ல. நோனும் அந்ை… 
ெரைவித்ைோரை என்  ஒரோள் இருக்கி . அந்ை ஐயோவும் நோங்க எல்லோரும் 
ேீல அனுஷ்டோனத்ைப் புதுப்ெிச்ேிட்டு... வடீுகளுக்கு வந்து, 

அதுக்குப்ெி குைோன் நோங்க ேீல அனுஷ்டோனத்ை பூர்த்ைி பேய்றவோம். எங்கட 
ைகனும் ேீல அனுஷ்டோனத்ை பூர்த்ைி பேய்வோரு. ைகனும் றெோவோரு. இனி 
இங்க வந்தும்... எங்கிட்ட இருக்கு புண்ைிய நூல்கள் நோன் எழுைி 
இப்றெோதைக்கு இருக்கு. நோன் ேையஞ்ேோர் புண்ைிய நூல்கள் பநத ய 
எழுைியிருக்கன். எண்ெத்ைி நோலோயிரம் தூய ைர்ைங்கள் இருக்றக... 
எண்ெத்ைி நோலோயிரம்... நோன் பநல் விதைகதள எண்ைிப்ெோர்த்ைன் ைிஸ்... 
நோன் அந்ை பநல் விதைகள... அந்ை ஒருநோள்..  பகோட்டுறவபகோட 
ைம்ைோவோஸ ெிக்கு அந்ை புண்ைிய கருைத்ைப் ெற் ிக் கதைத்ைோரு. 
அதுெற் ிய எழுைின புத்ைகம் ஒண்ணு இருந்ைிச்சு.  
 

 

13'0 - 14'0  
 

நோன் அந்ைப் புத்ைகத்ைப் ெோர்த்ைன். புத்ைகத்தை வோேிக்தகயில இருந்ைிச்சு... 
ெக்ைியுள்ள பெண்ைைி ஒருவர் இந்ை முன்தனய கோலத்ைில.... புைிைோக 
ைோதுறகோெம் ஒன் க் கட்டுவைற்கு ஆரம்ெிக்கின்  ேந்ைர்ப்ெத்ைில அந்ை 
ெக்தைக்கு நிதனவு வந்ைிச்ேோம்... இந்ை ைோதுறகோெத்தை அதைத்து 

முடியும்றெோது, ைோன் புைிைோக ெகவோன் புத்ைருக்குப் ெதடக்கும் ெோலுடன் 
ேதைத்ை உைதவத் ையோரித்து எண்ெத்ைி நோலோயிரம் தூய ைர்ைங்களுக்குப்  
ெோலோகோரம் ெதடப்ெைோக புைிைோக அதைக்கப்ெடுகின்  றகோபுரத்ைில 
ைைிைகுடைிடுகின்  நோளில. அந்ை புண்ைிய கருைத்ை நோன் கண்டன். 
நோனும் இனி அதைக் கண்ட நோளிலிருந்து எனக்கும் அைில் 
ேந்ைர்ப்ெபைோன்று... அய்றயோ எனக்கும் இந்ை புண்ைிய கருைத்ை பேய்ய 
ஏலும் என்று பேோல்லிச் பேோல்லி... நோனும் பநனச்ேி... பநனச்ேி... இருந்ை 
றநரத்ைிலைோன் சுனோைி வந்ைது இங்க. இந்ை ஊருக்றக. சுனோைி வந்து... இப்ெ 
இந்ை எங்கட விகோதர இருக்குதுைோறன... அது சுனோைிக்குப் றெோயிட்டுது. 
ெிக்குைோரும் றெோயிட்டோங்க. ெஞ்ஞோறேன ெிக்குவும் சுனோைியில் 
அகப்ெட்டோரு. ஏதனய ெிக்குைோர் ைப்ெிட்டோங்க.  
 

 

14'0 - 15'0  
 

ேில் எடுத்ை எல்றலோரும் ைோைிரி... பகோஞ்ேம்றெர் பேத்ைிட்டோங்க. 
பகோஞ்ேம்றெர் ைிஞ்ேினோங்க. அன்தடக்கு நோன் ேில் எடுக்கு த்துல 
ெங்கோளரோகல்ல. அன்று நோன் பெரிய விகோதரல ெங்கோளரோனன். சுைர்ஷனி 



விகோதரல. அன்தடக்கு நோன் ெங்கோளரோகல்ல. அதுக்குப்ெி கு என் 
ைகனும்... நோனும் நோங்க பரண்டு றெரும்... நோன் குேினில இருந்ைிட்டு 
றைங்கோய் துருவிக்பகோண்டு இருக்தகல  ைோர்க்க உெறைேம் (ென) ெண் து 
றகட்டிச்ேி. அந்ை றநரத்ைில நோன் வந்ைிட்டு... இந்ை வடீல்ல இருந்ைது. இங்க 
றவப ோரு வடீு. ெதழய வபீடோன்டு. அதுக்குப் ெி கு... இந்ை... நோனும் 
வந்ைிட்டு... அந்ை இடத்ைில இருந்ைிட்டு றைங்கோய் துருவித் துருவி... 
ைோர்க்க உெறைேம் (ென) றகட்டன். அப்ெடி றகட்டிட்டு இருக்தகல அந்ைோ.... 
ஒரு ேத்ைம் றகட்டிச்ேி.... அப்ெடி ேத்ைம் வரவும் நோன் அதை குேினியில 
பவச்ேிட்டு நோன் இந்ை... றைல றெோனன். றைல றெோய்ப்ெோர்த்ைோ... அந்ை 
ஆக்கள் பேோல் ோங்க... நோன் றகட்டன் என்ன அந்ை ேத்ைம் என்டு...?  

அப்றெோ... இந்ை ேங்கைித்ைோ பெரஹர... டிேம்ெர் ைோேம் ேங்கைித்ைோ பெரஹர 
இருக்குைோறன... ேங்கைித்ைோ பெரஹரக்கு இந்ை நடனங்கள் ெழக்கு வங்க 
ேத்ைம் றெோட் ோங்க என்டு.  
 

 

15'0 - 16'0  
 

அப்றெோ இங்க ஆக்கள் வோ ோங்க... வோ ோங்க... 'எங்கட குடும்ெம் 
முடிஞ்ேிட்டு... எங்கட வடீு றெோயிட்டுது... புள்தளங்க இல்ல' என்படல்லோம் 
பேோல்லி ேத்ைம் றெோட்டுக்பகோண்டு. அந்ை றநரம் சுனோைி அந்ை இடத்துக்க 
மூணு முத  வந்து றெோயிருக்குது. ைீன்களும்கூட இங்க வந்ைிட்டுது. 
அதுக்குப் ெி கு... எங்கட வடீுகளுக்கு ெோதையிலுள்ள எல்லோ ஆக்களும்.... 
இங்க இனி... இங்கபயன்டோ வரல்ல. இனி இங்க குடும்ெபைோன்டு 
இருந்ைிச்ேி ஒரு ைோேைோக. எல்லோம் நோங்க இது பேஞ்ேிட்டு... அதுக்குப்பு கு 
எங்கட ைகன் என்ன பேஞ்ேோரு... அப்ெ... அந்ை… இந்ை ைகன்ட ைதனவிக்கு 
அந்ை சுகைில்லோை இருக்கி  புள்ள கிதடக்க இருந்ை. நோலு ைோேம் ைட்டுல. 
அதுக்குப்ெின்ன ைகன் பேஞ்ே றவல... ெைத்தையும் ைங்க நதககள் 
எல்லோத்தையும் றெோட்டுக்பகோண்டோரு பெோக்கற் ில... எடுத்துக்பகோண்டு 
ைகன்... நோங்க எல்லோரும் அந்ை றைலுக்குப் றெோய்... அந்ைப் ெக்கத்ைில 
வைீிக்கு. இனி அங்க றெோய் நோை இருக்றகோம்... ஆக்கள் வோ ோங்க... 
வோ ோங்க... வோ ோங்க... இனி... ேரியோ பேய் த்துக்கு ஒண்ணுறை 
இருக்கல்ல.   பரத்ைம் பேோட்டச் பேோட்ட வோ ோங்க... அம்ைோைோர் ைலசுத்ைி 
விழுந்ைிருக்கோங்க... இந்ைைோைிரி றெைண்டுகளில.  

 

 

16'0 -17'0 
 

புள்தளங்க... எங்கட புள்தளங்க இல்ல.. அய்றயோ ைகள் இல்ல... 
அப்ெடியோனைத்ைோன் பேோல்லிட்டிருந்ைோங்க. இனி என்ன பேய்ய? அந்ை 
றநரம் ஆக்கள்கள் இபைல்லோத்தையும் உடச்ேிக்பகோண்டு... இபைல்லோம் 
கீறுப்ெட்டு... அப்ெடி... இப்ெடி... என்னோலயும் இனி பேய்ய ஒண்ணும் 
இருக்கல்ல. நோங்க அந்ை இருந்ை இடத்து வடீ்டுல நோன் பேஞ்ே றவல... 
அந்ை... 'ைக்குலத்ை' இருக்றக... அது ைருந்துைோறன... 'ைக்குலத்ை' பநத ய 
சுரண்டி சுரண்டி பநத ய எடுத்ைன் றவலிகளில இருந்து. அந்ை 
றவலிகளில இருந்ைிச்ேி இப்ெடி... றவலியில இருந்து சுரண்டி... சுரண்டி 
எடுத்ைன். எடுத்து... பெரிய ைண் ேட்டிபயோன்ட... ைண் ேட்டிபயோண்டுல 



றெோட்டு அந்ை கல்லோல அதரச்ேன். எல்லோத்தையும் அதரச்ேன். 
அதரச்பேடுத்து எல்லோரிடயும் அந்ை எல்லோப் புண்களிலும் பூேினன்..... 
பரத்ைம் வோ து நின் ிடுச்ேி. இன்தடக்கும் அந்ை ஆக்கள் பேோல்லுவோங்க... 
இப்ெ... அதுக்குப்பு கு... அந்ை அம்ைோைோர இப்ெடிக் பகோண்டுவந்து 
றெோட்டிருந்ைோங்க. புள்தளங்க அங்க இங்க றெோய்ட்டுது. இனி அந்ைறநரம் 
நோன் அங்க நோன் ஏலுைோன வதரக்கும் ெிரித் ஓைி... கோைில... மூச்சு 
விடோைைோைிரி ெோக்கக்பகோள்ள... நோன் கோதுக்குக் கிட்டப்றெோய்... நோன் இனி 
அந்ை ெிரித் ஓைினன். 
 

 

17'0 - 18'0 
 

ெிரித் ஓதும்றெோது இனி... ஆக்கள்கள் அங்க இங்க தகயக்கோல நீட்டு ோங்க.  
அந்ை ஆள் அழுகி ோரு. அவர்ட புள்ள றெோயிட்டுது. புள்ள இல்ல... 
இன்றுவர இல்ல. இனி அவங்கபளன்டோ இப்ெ வோழ்ந்ைிட்டு இருக்கோங்க. 
அவங்க இண்தடக்கும் இனி எனக்கு பநத ய புண்ைியம் ைோ ோங்க 
கண்டவுடறன. 'ஆண்டி... இனி எங்களுக்கு அந்ை நோட்களில எவ்வளவு 
உைவி பேய்ை என்டு... அந்ைறநரம்...' இனி விகோதரக்கும் றெோன... 
விகோதரக்குப் றெோனோ... ெிக்குைோர்... இனி... விகோதரல அங்க எல்லோம் 
பந ஞ்ேிட்டு ஆக்கள். இனி எங்கட பெரிய ெிக்குைோரு அந்ைறநரம் ெிரித் 
ஓைியிருக்கி . ஆக்கள்... ேின்ன ெிக்குைோர் பகோஞ்ேம்றெர்... எல்லோதரயும் 
எடுத்துக்பகோண்டு றவப ோரு விகோதர இருக்கி . அைற்குக் கூட்டிப் 
றெோயிருக்கி . விகோதரய பநருங்க ஏலோ றேறு. நோங்க பேோன்னம் 'சுவோைி 
என்ன என்டோலும் பேோல்லுங்க எங்களுக்கு... நோங்க உங்கள்களுக்கு 
எங்களோல ஏலுைோன வதரல அன்னைோனங்கள் அப்ெடி ையோர் பேஞ்ேி 
ைோ ம் என்டு' பேோன்னம். இனி பெரிய ெிக்கு அவற்த  
ஏத்துக்பகோண்டோரு... அதுக்குப்பு கு... இனி பநத ய நிவோரைங்கள் இங்க 
வந்ை. 
 

 

18'0 - 19'0  
 

ஆனோ... எங்களுக்கும் நிவோரைம் ைந்ைோங்க. நோன் பேோன்னன் எனக்பகன்டோ 
றைதவயில்ல. நோங்க என்டோ சுனோைிக்கு அகப்ெடவும் இல்ல. அந்ை 
பகோண்டு வந்ைோங்கறள எல்லோம்... ைண்ைி... துைி... றேோத்துப் ெோர்ேல்... 
அப்ெடி பநத யக் பகோண்டு வந்ைோங்க. வோகனங்களில பகோண்டு 
வந்ைோங்க. நோன் பேோன்னன் எங்களுக்பகன்டோ றைதவயில்ல. நோங்க இந்ை 
துக்கத்ை விேோரிக்கத்ைோன் வந்ைது. எங்களுக்பகன்டோ சுனோைி பகோஞ்ேமும் 
வரல்ல. எங்களுக்பகன்டோ அதவ றைதவயில்ல. நோங்க எடுக்க இல்ல.   

 

சநதறய ஆக்கள் பிதையொன வதகை எடுத்ைிருந்ைொங்க. 
 

ெிரறயோேனைில்தலறய அம்ைோ... அவற்த  எடுத்து நோங்க ெோவத்ை 
றேர்க்கணுறை... அப்றெோ இந்ைப் ெக்கத்ைில வயல்பவளி ஒண்ணு 
இருந்ைிச்ேி. அந்ை வயல்பவளியில வோகனங்கள் வந்ைிருந்ைிச்ேி. அந்ை 
ெஙீ்கோன் பேட்டுக்கள்... பவளிநோட்டுக்குப் றெோன ஆக்கள் எடுத்து 
வந்ைதவகள் அப்ெடிறய.... பெக்கற் உதடக்கோை அப்ெடியும் இருந்ை. 



ஆக்கள்கள் எடுத்ைோங்க. வோகனங்களில என்டோ இனி றவலயில்ல. 
அறைறெோல றரடிறயோ, பகஸட், டீவி... இப்ெடி இல்லோை ஒண்ணு இல்ல. 
அறைறெோல வடீுகளின்  கட்டில்கள்... கைிதரகள், றைதேகள்... அவற்த  
எல்லோம் ஆக்கள் எடுத்ைிட்டோங்க.   

 

 

19'0 - 20'0  
 

எனக்பகன்டோ... ெி கு கு ஞ்ேி றெோன ெின்னோல ஆக்கள் பேோன்னோங்க... 
றெோறவோைோ எடுத்து வோ த்துக்கு என்டு. நோன் பேோன்னன் அய்றயோ... 
எனக்பகன்டோ றைவல்ல அந்ை பகோள்ளி. நோபனன்டோ எடுத்து வோரல்ல  
அந்ை ஒண்டயும்... என்டு பேோன்னன்.  இனி... எங்களுக்கு அந்ை நோட்களில... 
றவல பேஞ்ே கிரோை அலுவலர் பேோன்னோரு இந்ை பெோருள் ேோைோன்கள் 
இருக்கி . பெோருள் ேோைோன்கள் பெோைி ஒண்ணு ைோ ன் வைீிக்கு வோங்க 
என்டு. அய்றயோ அம்ைோ எனக்பகன்டோ றைவயில்ல. எங்களுக்பகன்டோ 
அதவ றைவயில்ல. எங்களுக்கு பேோந்ைைில்ல அதவ. அதவ பேோந்ைைோன 
ஆக்களுக்கு அவற் க் பகோடுங்க. அவற்  எடுத்துக்பகோண்டு எங்களுக்கு 
ெோவத்ை ஏற்ெடுத்ைிக்பகோள்ள றைவல்ல. அந்ைைோைிரிைோன்... இந்ை இதுல. 
இனி அதுக்குப்பு கு... என்ன.. அது... யூஏஎஸ் நிறுவனத்ைோல நிவோரைம் 
பகோடுத்ைறை பநத ய... அைோல பநத ய நிவோரைம் பகோடுத்ைைோறன...? 

அந்ை றநரம் இனி பவள்ளக்கோரங்க... பவள்ளக்கோரப் பெண்கள் வந்ைோங்க... 
இனி.. அந்ை றநரம் கதை... கவிதைகள்... ெோட்டுகள் அந்ை பவள்ளக்கோரப் 
பெண்களுக்கு றவணும்ைோறன... ரெோன் அடிக்கி  அப்ெடி... 
 

 

20'0 - 21'0 
 

எங்களுக்கு படோெி... அது இது என்று எல்லோம் ைந்ைோங்க. அந்ைோ அவற்த  
நோங்க எடுத்ைம். படோெி ெக்கற் ைந்ைோங்க. அப்றெோ பவள்ளக்கோரப் 
பெண்களுக்கு இனி றகக்கு த்துக்கு ரெோன் ஒண்ட பகோண்டு வரச்பேோல்லி 
பேோன்னோங்க. இனி எப்ெடிேரி ஆக்கள் ரெோன் ஒன் க் பகோண்டு வந்ைோங்க. 
பகோண்டு வந்து இனி பவள்ளக்கோரப் பெண்னின்  தகயப் புடிச்ேி... நோன் 
ரெோன் அடிச்ேிவிட்ட. ரெோன் அடிச்ேி விடவும் இனி... பவள்ளக்கோரப் 
பெண்ணுக்கு ேரி ேந்றைோேம். அவ எனக்கு ைந்ைோ படோெி ெக்கற் ஒண்ணு. 
அந்ைோ... அதுறெோல சுனோைியில பநத ய இன்னும் வழிகள் இருந்ை. பெரிய 
ெிக்கு எங்களிட்ட ைகவல்கள எடுத்ைோரு. பகோப்ெி ஒண்ணு எங்களுக்கு 
ெிக்குறவ ைந்து... சுனோைி ஏற்ெட்ட முத  ெற் ிய இந்ைத் ைகவல்கள எழுை 
முடியுைோன ஆக்கள் எழுைித் ைோங்க என்டு பேோல்லி. எழுைிக் பகோடுத்ை 
ெிக்குகிட்ட. விகோதரல இருக்கும் அதவ இன்னும். 
 

அதவ சரொம்பப் சபறுமைியொனதவகள்.... இல்தையொ? 

 

ஓம். அதவ இனி இருக்கு. இப்ெ சுனோைி.... இந்ை என் புத்ைகங்கள் 
பகோஞ்ேமும் இருக்கும் அந்ை... இந்ை.... பநத ய. 
 

எழுைியதவயும் இருக்கு? 

 

என்ன...? 

 



எழுைியதவயும் இருக்கொ? 

 

ஓம்.  

 

நீங்க? 

 

நோன் உெறைேப் புத்ைகங்கள்... நோன் பகோஞ்ேம் கோட்டு ன். றேர் 
உங்கள்களுக்கு இருக்கி த்துக்கு இரவோகுைோ? 

 

இல்ை... இல்ை... 
 

நோன் பகோஞ்ேம் கோட்டு ன். 
 

 ரி...  ரி... கொட்டுங்க. 
 

 


