
00:00 - 01:00  இப்ப ோ... இது.... நினைவனைகள் எை நோங்க செய்யிற செயற்றிட்டம்... மோத்தனறயிை உள்ள 
 ிரத ீோ ஊடக வனையனமப்ப ோடு பெந்துதோன் இனதச் செய்யிபறோம். நோங்க... 
முதிபயோர்கள்ட கனதகள ஒன்றுபெர்த்து... அடுத்த தனைமுனறயிைருக்கோக பெமிச்சு 
னவக்கிபறோம். பதெிய சுவடிக்கூடத்துை அல்ைது இனையத்தளத்துை பெமிச்சு 
னவக்கிபறோம். அதைோை... உங்கட கனதனயயும் எடுத்தோ  ரவோயில்னையோ...? விருப் மோ...? 

கனதய... அதுக்குப்  ிறகு... ெிைபநரம்... அதுட  குதிகள எடுத்து மத்தவங்கபளோட 
 கிர்ந்துசகோள்ளுபவோம். சதன் குதிக் கனதகள வடக்குை உள்ள ஆக்கபளோனடயும்... 
வட குதிக் கனதகள சதற்கிை உள்ள ஆக்கபளோனடயும் நோங்க எல்ைோரும் புரிஞ்ெிசகோள்ள 
ஏலுமோ இருக்கிறத்துக்கு.... மத்த ஆக்கள் எப் டி இருக்கிறோங்க என்றத்த.... 
 ரவோயில்னையோ?  
 

பரவாயில்ல. பிழையில்லத்தானே அதுல...? ஒத்துழையா நல்லா இருக்கனும். இப்பிடி 
இருக்கனும். அந்நினயான்யைா இருக்கனும்... இப்படி நிழேங்க.... 
 

 

01:00 - 02:00
  

 

 

இப்ப... இங்க உள்ள எல்லாரும் முஸ்லிம் ஆட்கள். விளங்கிச்சா...? அடுத்தது... முஸ்லிம் 
ஆட்கனளாட ஏதாவது சச்சரவுகள் ஏற்பட்டா... அக்குரஸ்ஸ பகுதியில உள்ளவங்க சிங்கள 
ஆட்கள். என்ே நடக்குது...? சண்டதானே இேி. அவங்கட அதிகாரம் இங்க இருக்கிறதால... 
அவங்க அங்க னபாோ அடிப்பாங்க. அதால.. எந்தவவாரு பிரனயாசேமும் இல்ல. அப்பிடி 
இருக்னகலானத...? யாவரன்றாலும் ஒத்துழைனயாட இருந்தா... அப்பிடி ஒன்டும் நடக்காது. 
 

உங்கட ச யர செோல்ை விருப் மோ...? பவைோமோ...? ச யர செோல்ை விருப் ம் 
இல்னைசயன்றோ....? 
 

இல்ல... நாங்க இேி பிழைவயான்று வசால்றதில்ழலனய...  
 

அதுதோன்.... ச ோதுவோ நோங்க பகக்க பவணும்தோபை... ச யர் செோல்ை விருப் மோ... 
இல்னையோ என்று... 
 

இவரின்ற வபயழர இது வசய்துவகாள்ளுங்க... பரவாயில்ல. 
 

என்ை ஐயோ உங்கட ச யர்? 
 

என்ற வபயர் எம்.ஏ.னக. பியனசே.  
 

 ியபெை...? ெரி... ஐயோ நீங்க இங்பகதோன் வோழ்ந்தஙீ்களோ...? இங்பகதோன்  ிறந்தஙீ்களோ...? 
 

நான் இங்கதான். எேது ஊர்... வடீு எல்லாம் இங்கதான்... எங்கட பரம்பர வடீு இருப்பது அங்க 
னைட்டு நிலத்துல... இந்த பாழதயால னபாய்... அனதா... னைல இருப்பது எங்கட பரம்பர வடீுதான். 
நான் இந்த இடத்துல வவீடான்றக் கட்டிக்வகாண்டன்.  
 

 

2:01 - 3:00
  

 

 

அப் டிசயன்றோ நீங்க எப் டி ெந்திச்ெிக்சகோண்டீங்க? 
 

என்ற கூட்டாளி ஒருத்தர் அகுரஸ்ழஸல இருக்காரு. இது எேது ைழேவி. 
 

அப் டிசயன்றோ ெந்திச்ெத்தோைதோைோ கைியோைம் கட்டிைஙீ்க... இல்ை... ப ெிை 
கைியோைமோ? 
 

இல்ல... னபசிே கலியாணம் 
 

ஆ... ெரி.. ெரி... இப்ப ோ எவ்வளவு கோைம் கைியோைம் கட்டி....? 
 

இப்னபா ஒரு பத்து வருஷம் ைட்டில ஆகுது.... 
 

 த்து வருஷமோகுதோ?   



 

அதுதான் நான் வசான்னேன் அந்த.... என்ே விட ைத்தாக்களுக்கு கூடத் வதரியுவைன்டு... 
அதுதான்... 
 

ஆ... இந்தப்  க்கமில்ை?  
 

ஓம்... இேி நான் உண்ழையா... வடீுகள் வகாஞ்சம் இருக்கு. என்னோட யாரும் எந்தப் 
பிரச்சிழேயும் இல்ல. எங்களுக்கு சிங்களைா... முஸ்லிைா... என்று விளங்குதும் இல்ல ஒன்டா 
னவழலக்குப் னபாோ. கலியாண வடீ்டுக்குப் னபாய் உட்காருனவாம் இப்பிடி எல்லாரும்.... அந்த... 
சாப்பிடுனவாம்... குடிப்னபாம். இப்னபா... னவழல னநரங்கள்லயும் நாங்க வரண்டு இேங்கள் என்று 
விளங்குதில்ல எங்களுக்கு. அந்தளவுக்கு நாங்க கூட்டாளிைார் இவடத்துல. இதுக்கு அங்காலயும் 
வடீுகள் இருக்கு. இப்னபா... கலியாணம் ஒன்று என்டாலும் எங்கட ஆக்களுக்கு.... இந்த ஆக்கள்ட 
எத்திழேனயா கலியாணங்கள எங்கட வடீ்டினலயும் வசஞ்சிருக்காங்க சிங்கள ஆக்களுக்கு. 
எங்களுக்னக வபாறுப்பத் தந்து வசய்வாங்க.  
 

அப் டிசயன்டோ...? எைக்கு விளங்கல்ை. அவங்கட கைியோைத்த இங்க செய்வோங்க என்டோ?  
 

சிங்கள ஆக்களுக்குக் வகாடுப்பாங்க. அவங்கட ஆறு னபரு இருந்துதானே அங்க ழவப்பாங்க.  
 

அப் டிசயன்டோ...? எைக்கு விளங்கல்ை.  
 

தட்டுல ஆறு னபரு இருந்து...  
 

ஆ... ெரி... ெரி.... ெஹன் முனறயிை.. 
 

சஹன்லதான் ழவப்பாங்க.  
 

 

3:01 - 4:00
  

  

 

அது... அவங்க. எங்களுக்கு அப்படி ஏலானத... 
 

ஓம் 
 

நாங்க இேி... எங்கட கலியாண வடீ்டில இருக்கிறது பஙீ்கான் னவறாக... அப்பிடி எல்லானை னவறு 
னவறாகத்தானே இருக்கு. 
 

ஓம் 
 

நாங்க அந்த முழறக்கு இங்க வசய்து.... எங்கட சிங்கள ஆக்கள் வந்தா... இங்க வந்து சாப்பிட்டு... 
அங்க னபாய்... கழதச்சிப் னபசி... அன்பளிப்புக்கள வகாடுத்திட்டுப் னபாவாங்க. 
 

ஆஹ்... ெரி... ெரி... ெரி....  
 

இப்னபா அவங்கட மூணு... நாலு கலியாணங்கள் இங்கதான் நடந்தது. நாழளக்கு நாளன்ழடக்கும் 
ஒன்டு இருக்கு. அவங்களும் இங்கதான். நாங்க ஒன்றா இருந்தா... நாங்க வரண்டு இேங்கள் 
என்டு எங்களுக்கு விளங்குதில்ல. அந்த வடீுகளுக்குப் னபாோ... னவடிக்ழகயாகக் கழதச்சிட்டு... 
னதத்தண்ணி குடிப்னபாம் எல்லாரும் ஒன்டா இருந்து. அப்படித்தான் இருக்குது. இப்னபா... 'நீ... 
வா... னபா...' என்டுதான் கழதக்கிறது. அப்பிடி நிழறய கூட்டாளிைாருகள் என்னோட இருக்காங்க 
இந்த வரண்டு மூணு வடீுகள்ல. அங்க கலியாணங்கள் நடந்தா... எங்கட வடீுகள்ல இருந்தும் 
னபானவாம். என்ட ஆக்கள் எல்லாருக்கும் இவங்க கலியாணத்துக்குச் வசால்லுவாங்க. எப்படியும் 
அந்த வடீ்டாக்கள்கனளாட நாங்க நல்லா பைகுறதால. என்ட தம்பி தங்கச்சிகள் எல்லாரும் 
வருவாங்க பிள்ழளகளக் கூட்டிக்வகாண்டு. அந்தா இருக்கு... அவங்கட கலியாணக் காட் ஒன்று. 
அதுவும்... அந்த... முஸ்லிம் ஒருத்தர்டதான். அந்த காட் வடிவாேது என்றத்தால நான் 
வவச்சிக்வகாண்டு இருக்கன்.  
 

ஆஹ்...  
 



 

4:01 - 5:00
  

 

 

எங்கனளாட நல்லா இருக்கிற ஆக்கள் கட்டாயைா கலியாணத்துக்குச் வசால்லுவாங்க. 
 

ம்ம்... இைி இந்தப்  க்கத்துை கைவரங்கள்...  ிரச்ெினைகள் இல்னையோ?  
 

இங்க என்டா.... இந்தக் வகாஞ்ச இடத்திலயும் என்டா... இல்ல. 1915 இல இருந்ததாம். இங்க 
இல்ல. இங்க முடிஞ்சி. இப்னபா... இந்த... கிட்டடியில.... னபருவழளயில என்ேனைா 
முறுகவலான்டு இருந்தயானை? 
  

ஓம்... அளுத்கம.  
 

அந்த னநரத்திலயும் இங்க ஒன்டுனையில்ல. இங்க வபாலிஸால னபாட்டிருந்தாங்க. இங்க ஒன்டும் 
இருக்கல்ல. சும்ைா னபாட்டிருந்தாங்க.  
 

அப் டிசயன்டோ... அந்த மோதிரியோை ெந்தர்ப் ங்கள்ை.... அதோவது... அப் டி 
உருவோகிக்சகோண்டு வபரக்குள்ள... இப் ... நீங்க சரண்டு ப ரும்... இந்த.... இந்த.... ஊருை 
ஒன்டோ இருக்கின்ற ஆக்கள்தோபை.  
 

ஓம் 

 

அந்த இை ப தம் விளங்குதில்ைத்தோபை. ஆைோலும்... இப்ப ோ... சவளியோை... இந்த 
ஊடகங்களோை ெரி.... அந்த அளுத்கம ெம் வத்தோை ெரி... ஒவ்சவோரு ஸ்டிக்கரோை ெரி... 
ஏதோவது பவறு ோடுகள் இருக்சகன்டு கத்திக்சகோண்டு இருக்கோங்கபள ஆக்கள்...  
 

ஓம் 
 

அப்  என்ை நினைக்கிறஙீ்க?  
 

அங்க கத்திேத்துக்கு இங்க எங்களுக்குத் வதரியுதில்ல. வபரிய முட்டாள்தேத்துல இப்பிடி 
வசய்யிறாங்க.... அப்பிடி வசால்றாங்க இேி.  
 

அப் டிசயன்டோ... அவங்கள கைக்கிை எடுக்கிறயில்னையோ?  யமில்னையோ இப் டியோை 
ெக்திகள் இங்கயும் வருசமன்டு?  
 
 

 

5:01 - 6:00
  

  

 

அப்படிவயன்டாலும்... இங்க பள்ளிவாசல்கள்லயும் வசான்ோங்களாம் தன்டபாட்லனய 
இருக்கனும் என்டும் இது பற்றி எழதயும் கழதக்கத் னதவல்ல என்டும் வசான்ேதாக யானரா 
வசான்ோங்க. இப்னபா னநத்து முந்தநாள் ஏதாவது இருந்ததா?  
 

எைக்குத் சதரியோது.  
 

அப்பிடி சும்ைா வகாஞ்சம் வகாஞ்சம் இருக்குது.  
 

ஓம்... சகோஞ்ெம் சகோஞ்ெம்.... இடத்துக்கு இடம்... இருக்குது. நோன் பகக்கிறது அப் டி சவளி 
ஊர்ையிருந்து அப் டியோை ெக்திசயோன்டு இங்க வந்தோ... இந்த ஊபர ஒன்றுபெர்ந்து அத 
இல்ைோமல் செய்ய ஏலுமோ? அதோவது... அப் டியோை  ிரச்ெினை ஒன்று வருமோ....?  
 

நான் நிழேக்கல்ல. இவங்க அப்படி வரைாட்டாங்க. இவங்களும் னபாக னவண்டுனை. அவங்க 
வசால்றாங்க இங்க... இப்ப... சிங்கள ஆக்கனளாடதான் பிஸ்ேஸ் எல்லாம் வசய்ற என்டு. அதால  
இந்த வரண்டு பக்கமும் பிரச்சிேப்பனடக்குள்ள ஒன்டும் வசஞ்சிக்வகாள்ள ஏலாதல்லவா? 

அதோல அப்படியாே ஒன்று இங்க நடக்காது. இப்னபா... னநத்து ஒராள் வசான்ோரு.... அவங்கட 
ஒராள் வசான்ோரு... இங்க எங்களுக்கு அடிச்சாலும்... அடிக்க ஏசப் னபாகனவணாம் என்டு அப்படி.  
 

 ள்ளிவோெைோபையோ...?  
 



ஓம். னவணாவைன்று வசான்ோங்களாம்.... அப்படி அடிக்கிறத்துக்கு.... ஏசுறத்துக்குப் னபாக 
னவணாம் என்டு. அடிவாங்கிட்டு இருங்க என்று... இப்னபா... அரசாங்கம் என்டாலும் வசால்லுது... 
எந்னநரமும் ஒனர இேம் ைாதிரி வாைணும்னு வசால்லித்தானே.  
 

ஓம்.  
 

அதோலதான். 
 

 

6:01 - 7:00  
 

அது ைிச்சம் வகாஞ்சம் னபர்தான் அப்படி வசய்றாங்க. புத்தியில்லாத ஆட்கள். வகாஞ்சம் இேி 
இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் எங்களுக்கு வதரியுற ைாதிரி இந்தப் பக்கத்துல.... 
 

இல்ை... இல்ை... அது நல்ைம்... அதோவது இப் ிடித்தோன் இருக்க பவணும்... என்டோலும் நோன் 
செோல்றது.... அந்த... நோட்டிை பவற இடங்களிை.... அப் டிசயோரு அனைசயோன்று 
வசீும்ப ோது.... இப் டி ஒற்றுனமயோ இருக்கின்ற இடத்திற்கும் அது  ிரச்ெினையோ இருக்குமோ 
என்றதுதோன். ஆைோலும் அப் டி இல்னைசயன்டோ.... அது நல்ைதுதோன். 
 

எங்களுக்குத் வதரிஞ்சு... அப்படி ஒன்டும் நடக்கல்ல. 
 

அப் டிசயன்டோ... அப் டி பவசறோரு ஊசரோன்றிை இருந்து வந்து ஒரோள் செோன்ைோ.... 
இப் டிசயோன்ட...? 
 

அப்படிவயன்டாலும்.... நாை னவடிக்ழகக்குச் வசால்லுனவாம்...' இப்னபா உங்கட ஆக்கள்கள் வந்து 
எங்களுக்கு அடிச்சிட்டுப் னபாவாங்க...' என்டு. அதுக்கு அவங்க வசால்லுவாங்க...' நாங்க அடி 
வாங்கிோலும்... உங்கள்களுக்கு அடிக்க விடைாட்னடாம் நாங்க...' என்டு. னநத்தும் அப்படி 
வசான்ோங்க. அய்னயா... நாங்க முன்ோல நிப்னபாம் என்டு வசான்ோங்க. விழளயாட்டுக்கு சரி 
சும்ைா வசால்லுனவாம். நான் னவடிக்ழகயா வசால்லுனவன். இப்னபா வபரிய பிரச்சிழேதானே... 
இப்னபா எங்களுக்கு அடிப்பாங்கதானே... என்டு. அய்னயா அப்படி வசய்ய ைாட்னடாம் அக்கா... 
உங்கட பிரச்சிழேகளுக்குத்தான் நாங்க முன்னுக்கு நிப்னபாம் என்டு வசால்லுவாங்க....  
 

ஆஹ்... அப் டியோ...?  
 

அப்படி வசால்றதும் வபரிவயாரு விசயம்தானே....? 
 

ஓம்... எவ்வளவு ச ரிய விெயம்?  
 

அது இல்ல... சில பகுதிகளில இருக்னக இப்படிக் வகாஞ்சம்...? 
 

ம்ம்ம்...  

 
 

7:01 - 8:00  
 

அப்படியிருந்தாலும் இந்தப் பகுதியில.... எங்கட முன்ேிழலலயும் இல்ல. கழதக்கவும் 
ைாட்டாங்க அவங்க. அப்படிவயான்றும் இருக்குது. நாங்க என்டாலும்... பிழையாேழத 
அவங்களும் வசால்லுவாங்க பிழை என்டு. நாங்களும் வசால்லுனவாம் இன்ோர் இப்படித்தான்... 
இப்படித்தான் என்டு... ஆோலும் அதற்கு அப்பால எங்களுக்குள்ள ஒன்டுைில்ல.  
 

இப்ப ோ யுத்த கோைங்களிை அப் டி.... இந்தப்  க்கம்...? 
 

யுத்த காலத்தில என்டாலும்... அது இந்தப் பக்கத்த பாதிக்கல்லனய.... தைிழ் ஆக்கள் அதிகைாக.... 
 

இந்தப்  க்கத்திைிருந்து.... நோன் செோல்றது... ரோணுவத்துக்கு ெிப் ோய்கள்  ைர் 
ப ோைோங்களோ...? 
 

ஐனயா... என்ட குடும்பத்திலனய இருக்காங்கனள... இரண்டு னபனரா... மூன்று னபனரா.... 
 

உண்னமயோவோ...?  



 

வபாலீஸிலும் இருக்காங்க.  
 

உண்னமயோவோ?  
 

என்டாலும் அவங்க என்டா அழதயிழத வசால்லுவாங்க. நாவேன்டா அதுகள கணக்வகடுக்க 
ைாட்னடன். அங்க அப்படி... இப்படி என்று. அப்படிவயன்டாலும்... இேி அவங்க இருக்காங்க. 
தம்பிைார் வரண்டுனபர் இருக்காங்க. ஒரு தம்பி என்டா விலகிட்டாரு.  
 

ம்ம்ம்... 
 

ைச்சான் வபாலிஸ்லதானே... காலி வபாலிஸில வபரியவர்ட பக்கத்திலதான் னகாட்ழடல 
இருக்காரு. இேி அப்படித்தான்... எங்கழள அவங்க கூப்பிட்றது அக்கா... அண்ணா... என்டுதான். 
வினஷசைா அவங்கனளாட கழதப்னபாம். அதோல.... எங்களுக்வகன்டா அச்சுறுத்தல் எதுவும் 
இல்ல. 
 

 

8:01 - 9:03
  

  

 

அது... யுத்த கோைத்துை... இந்த... அவங்க கனதக்பகக்க...?  
 

அவங்களும் யுத்தத்தில எங்களுக்கு ஏசல்ல. தைிழ் பிரச்சிழேதானே அங்க இருந்தது. அவங்க 
அப்படி ஒன்றும் வசால்லல்ல. பயம் இல்ல. னபருவளயில அப்படி பிரச்சிே இருக்னகக்குள்ளயும் 
எங்கனளாட அப்படிவயல்லாம் ஒன்டுைில்ல... எங்களுக்கு அடிக்கிறாங்க என்று வசால்றதல்லாை. 
அரசாங்கத்த ைாத்துற அளவுக்கு அது னபாகுதல்லவா இப்ப? இப்பவயன்றாலும் வசால்றது... 
ஒவ்வவாரு பகுதிகள்தான் இந்த வரண்டயும் வசய்யுது. அதில்லாை... இங்கயிருந்து னபாய் 
அடிச்சுப்னபாட்டு வாறதுைில்ல. அங்கிருந்து வந்து எங்களுக்கு அடிச்சுப்னபாட்டு னபாறதுைில்ல. 
அவங்க வசால்றது இந்த அரசாங்கத்துல இருக்கிற.... அந்தப் பக்கத்துக்குப் னபாேத்துக்குப் பிறகு 
ைத்த அழைச்சர்ைாவரல்லாம் அடுத்த பக்கம்.... அப்படித்தான் இது ைாறி ைாறி நடக்குவதன்று 
வசால்றாங்க.... அப்படிவயன்று அவங்க வசால்றாங்க. அவங்களுக்கு அடிக்கிற... ஏசுற என்று 
வசால்றதுைில்ல.  
 

இந்த... இல்ை... நோன் பகட்கப் ப ோைது... 30 வருஷ யுத்த கோைத்துை....?  
 

இேி எங்களுக்கு யுத்தத்தால பாதிப்பில்ழலனய...  
 

ஓம்.. ெரி.. ெரி... எைக்குத் சதரியும். முழு நோட்டுக்குபம  ோதிப்பு இருந்திச்ெிதோபை... எங்க 
எல்ைோருக்கும். முழு நோடு என்ற வனகயிை  ோதிக்கப் ட்டதோபை.... இன்று... இங்க... யோரும் 
அடிக்கோட்டியும்....?  
 

ஓம்.  
 

இப்  யுத்தம் முடிஞ்ெத்துக்குப்  ிறகு... இப்  நோங்க நினைச்ெோ... யுத்த கோைத்தப்  த்தி... 
நோங்க அடுத்த  ரம் னரக்கு செோல்ைனுசமன்டு... 
 

 

9:04 - 10:00
  

 

 

நினைவுச் ெின்ைசமோன்று அனமக்கணும்... அப் டி நினைவுச் ெின்ைம் அனமப் து 
நல்ைசமன்றோ நீங்க சரண்டுப ரும் நினைக்கிறஙீ்க...? 
 

அப்படியாேவற்ற அங்க வசய்ய விட்றாங்க இல்ழலனய... 
 

அப் டிசயன்டோ...? 
 

இப்னபா வடக்கில என்டாலும் அப்படியாேவற்ற வசய்ய விட்றாங்க இல்ழலனய... 
 

என்ை நடக்குதில்ை... நினைவுச் ெின்ைமோ...? 
 



நிழேவுச் சின்ேங்கள்... இப்னபா பழைய நிழேவுச் சின்ேங்கள ழவக்கிறாங்கில்ழலனய... 
எங்கட தம்பிைார் வந்தா வசால்லுவாங்க... பழையழவ இல்ல. அழவ இருந்தாத்தானே ைீண்டும் 
ஏதாவது வரும் என்று அழவ அைிஞ்சிட்டு என்று. அவங்களும் வசால்றது அழதத்தான்.  
 

அதோவது... நினைவுச் ெின்ைம் என்றது யுத்த நினைவுச் ெின்ைங்களோ...? 
 

இப்னபா நாங்க உண்ழையா யுத்தம் முடியிறனபாது நாங்க னபானோம் இடங்களுக்கு... அப்னபா 
அந்த பிரபாகரன்ட விடயங்கள் எல்லாத்ழதயும் நாை பாத்னதாம். அழவ வதாடர்ந்து... வதாடர்ந்து 
அங்க இல்ல என்றுதான் அங்க வசால்றாங்க. அழவ இருந்தா பிரச்சிழே என்று வசால்லி... 
 

 ிரச்ெினை என்டோ எந்த மோதிரியோைது...? 
 

இேி எேக்குத் வதரியல்ல... எேக்கு அதற்கங்கால வசால்லத் வதரியல்ல.  
 

நோங்க இைி ச ோதுவோ சநைச்பெோம் ெிை பநரம்... நினைவுச் ெின்ைம் ெரி, ஏதோவது ெரி 
இருந்தோ... அடுத்த  ரம் னர அனதப்  ோர்த்து... அது ற்றி... ஆர்வசமோன்று வந்து... ெிைபநரம் 
கனதப் ோங்க இப் டி செய்ய பவைோம் என்டு செோல்ைி...  
 

அய்னயா.. அது பற்றி யாரும் கழதக்க ைாட்டாங்க. அது பற்றி நிழேவுகாட்ட னவணாவைன்டு 
வசால்றாங்க எல்னலாரும்... 
 

 

10:01 - 11:00

   

 

உண்ழையா இேி நாங்க இதுல கண்டதானே... இங்க நடந்தத... எங்களுக்கு. குண்டு வவடிச்சி... 
வகாடப்பிட்டியில குண்டு. 
 

என்ை நடந்தது அன்னடக்கு... எப்  நடந்தது...? 
 

அதாவது அன்ழடக்கு வந்தாங்கனள அழைச்சர்ைார் வநழறயப்னபர்... ைகிந்த வினேனசகர, இன்னும் 
வந்தாங்க... அகுரஸ்ஸ வநழறயப் னபர் வசத்தாங்க.  
 

என்ை நடந்த என்று செோல்லுங்கபள அன்னடக்கு...? 
 

அது... இப்படித்தான். அன்று பள்ளிவாசல்லனயா.... ஸ்கூல்லனயா விைாவவான்டு இருந்திச்சு. 
பள்ளிவாசல்ல விைாவவான்டு இருந்திச்சு. அதுல சும்ைா 'வபரஹர' ைாதிரி ரபான் அடிச்சடிச்சி... 
அழைச்சர்ைாரக் கூட்டிட்டுப் னபாோங்க. னபாகக்வகாள்ளனய... கழடத்வதாகுதிகளுக்கு வகாஞ்சம் 
இங்கால... குண்வடான்டு வவடிச்சது. நாங்கதான் பின்ோலனய னபாேது அழைச்சர்ைாரின்ட... 
நாங்க கண்னடாம் வவடிக்கிறத்த. னபாய் வசக் பண்ழணக்க அப்பவும் நான் வசான்னேன்... 
அய்னயா... இவதல்லாம் வசக் பண்ணி முடிஞ்சி... எப்பதான் உட்காரப் னபானறானைா என்டு. 
அப்பனவ... இப்படி பாத்துக்வகாண்டிருக்கும் னபானத... 'டுங்' என்று னபாயிச்சு. நான் வநேச்வசன் 
பட்டாவசன்டு. நான் இதுக்கு முன்ே கண்டில்லனய... பிறகு... எேக்கு தேிக்கு வந்தா ஒரு வபண். 
அவட இந்த விரலப் புடிச்சிட்டு ஓடினோம். 
  

 

11:01 - 12:00  
 

அந்தப்பக்கம் மூடியிருந்த. புள்ழளங்க எல்லாரும் அழுதழுது ஓடிோங்க. புள்ழளங்கள்ட 
வபற்னறாரும் ஓடிோங்க. என்டாலும் நான் அந்த வபண்ணின்ற ழகய விடாை புடிச்சிட்டு ஓடி 
வந்த. எேக்கு வடீ்ட னகால் எடுத்து கழதக்க ஏலாைிருந்தது. அவங்க வநேச்சிட்டாங்க 
ஏனதாவவான்று நடந்திட்டு என்று. னபானும் கழதக்காை வகாஞ்ச னநரம் இருந்ததானே... இேி 
அந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு பார்த்திட்டு இருக்ழகல எங்கட உயிர் காப்பாத்தப்பட்டிச்சு. 
திரும்பவும் நாங்க ஒரு யுத்தத்தப் பற்றி கழதக்கிறது நல்லம் இல்லத்தானே... சின்ேப் 
புள்ழளங்க ரபான் அடிச்சடிச்சு அவங்களக் கூட்டிட்டுப் னபாோங்க.  
 

ெின்ைப் புள்னளங்க செத்தோங்களோ? 
 



இல்ல. இந்தளவு உயரத்தால னபாகாதானை...? இதவிட உயரைாகத்தான் குண்டு னபாகுைாம். 
இப்னபா இந்தளவு புள்ழளங்க... அவங்களுக்கு பாதிப்பில்ல... வரனவற்குறத்துக்கு முன்னுக்கு 
நின்றவங்க இப்படியாே புள்ழளங்கதான். 
 

எத்தை ப ர் செத்தோங்க அந்த இடத்துை...? 
 

வசத்தாங்க இேி... எேக்குத் வதரியல்ல... 10 னபர் ைட்டுல வசத்தாங்க... 10க்குக் கூட வசத்தாங்க. 
நிழேவில இல்ல எத்துே என்டு. எப்படி இருந்தாலும்... இன்ேமும் ைகிந்த வினேனசகர 
அங்கவேீர்தான். வசத்தாங்கனள... அகுரஸ்ழஸல வசத்தாங்க வரண்டு னபனரா... மூவனரா.... 
ப்வராக்டர் ஒராளும் வசத்தாரு. 
 

அதோவது இந்த சவடிகுண்டோை...? 
 

ஓம்... இதுதான் கழடசி குண்டு. அவங்க வசால்றாங்க கழடசி குண்டும் இங்க ைட்டும்தான் 
என்று. இேி உண்ைதானே...? 

 
 

12:01 - 13:00  
 

வகாடப்பிட்டினயாடு முடிஞ்சிட்டுது. அது னபாேது அந்த ைாசத்னதாடு... அடுத்த ைாசம் எல்லாம் 
முடிஞ்சிட்டு. அதாவது... டீவியில அது... இது... கழடசி குண்டு வகாடப்பிட்டிய... அதுக்குப்பிறகு 
குண்டு இல்ல. முடிஞ்சிட்டுது. 
 

அதுக்குப்  ிறகு யுத்தம் முடிஞ்ெிட்டுது என்ை...? 
 

யுத்தம் அதுக்குப்பிறகு அடுத்த ைாசம் முடிஞ்சிட்டுது. 
 

ஒரோள் இந்த... என்பைோட கனதக்கக்சகோள்ள செோன்ைோரு... சும்மோ புள்னளங்க எல்ைோரும் 
தப் ிைது அற்புதசமோன்று மோதிரி என்டு... அது புைிதமோை  குதி என்றத்தோையோ...? 
 

அற்புதம் என்று வசால்றத்துக்கு எங்களுக்கு வதரியல்ல. இல்ல... இல்ல... நான் என் தம்பிைாரிட்ட 
னகட்டன்... அவங்களுக்குத்தானே வதரியும்... யுத்தம் வசய்யிற ஆக்கள்... அவங்க வசான்ேது... 
வபாதுவா ஒரளவு உயரத்துலதான் குண்டு வவடிக்குவைன்டு. வவடிக்கும்னபாது அந்த சின்ேப் 
புள்ழளங்கள்ல இல்ல... அந்த வபரியாக்கள்ற கழுத்து... அதால வவண்டுண்டு னபாயிச்சு. சின்ேப் 
புள்ழளங்க தப்பிட்டாங்க. அவங்க வசால்றாங்க இந்தளவு உயரத்துலதான் இந்த குண்டு 
வவடிக்கும். என்டாலும் அது சரியா நடுவுல வவடிக்கல்ல. வகாஞ்சம் ஓரைாக அந்தனநரம்... 
என்ேனவா நடந்தது.  
 

யோரு சவச்ெோங்க? அதோவது.... குண்டு சவச்ெ ஆக்களும் அந்த இடத்துை இருந்தோங்களோ...? 
 

அய்னயா... அவதன்றா வதரியாது. அந்த விசயம்... 
 

 

13:01 - 14:00  
 

அது... இந்த.. அங்க இங்கவயன்று வநழறயப் னபர சுற்றி வழளச்சாங்க.... பிடிக்கல்ல. 
 

சவச்ெிட்டுப் ப ோயிருந்தோங்களோ...? 
 

வவச்சாங்களா... அந்த ஆள் இருந்தாரா என்டு வதரியல்ல. வவச்சிட்டு றினைாட் மூலைா இது 
வசஞ்சிருக்கும். ஆோ... வசத்த என்டும் வசால்றாங்க குண்டு வவச்சவரு. அந்த விசயத்துல 
அப்படி யானரா வந்து... என்ேது... அந்த தற்வகாழல குண்டுதாரி வதாடர்பா... வாய்வைாைி எடுத்து... 
எேக்கு வபாலிஸாலயும் ைாத்தழறக்கு வந்து... கடிதவைான்று வகாடுத்து... நான் னதடிக்வகாண்டு 
னபாே இந்த ைாத்தழறக்கு... னபாய்ப் பார்த்தா... எேக்கு அந்த கடிதம் தந்த வபாலிஸ் 
இருக்கவுைில்ல. நான் அனதாடனய உள்ளுக்க னபாய்... னசர்ைானராட கழதக்கக்க... அந்த னசர்ைார் 
வசான்ோங்க... 'அய்னயா ைிஸ் நீங்க னபாங்க... அவர் இங்க இல்ல. அழத நாங்க பார்த்துக் 
வகாள்னறாம்' என்டு. நான் ைட்டும் னபாய் பிரனயாசேம் இல்லனய... இங்க வநழறயப் னபருக்கு 
வந்தது. ஆோலும் அது அப்படினய இதாயிட்டுது. முடிஞ்சிட்டுது. எங்களுக்குத் வதரியானத.. 



யாரு... எவவரன்று இல்லயா...? எங்கட ஆக்களுக்கு இழடயில... நம்ைட ஒருத்தனர 
வவச்சிக்வகாள்ளுவாங்களா தற்வகாழல குண்டுதாரிய... அந்த ஆக்கள் என்டாலும் 
விரும்புவாங்களா அவங்கட ஆட்களக் வகால்றத்துக்கு? இவ்வளவு நல்ல ஒரு விசயத்த 
வசய்திட்டு...? எப்பயுனை அப்படிவயான்ற வசய்ய ைாட்டாங்கனள... அடுத்தது... அவங்கட 
புள்ழளங்கதான் இருந்தது எல்லானை... ைிச்சம் இருந்தது...  
 

 

14:01 - 15:00 
 

நாங்க இேி கலந்துவகாண்ட.. அவங்க வசான்ே வரச்வசால்லி... 
 

இங்க இருக்கோங்கதோபை அந்த இனறபநெர்கள் சரண்டு ப பரோ... மூன்று ப பரோ.... 
ெமோதிசயோன்டு இருக்குதோபை அந்தப்  ள்ளிவோெல்ை...? 
 

ஓம்... இருக்குது. 
 

அந்த இடத்துக்கு முஸ்ைிம் ஆக்கள் மட்டுமல்ையோம் வருவது... அப் டியோ...? 
 

அது... இந்தியாவிலிருந்து வந்த பாவா ஒராள்... பக்கீர் பாவா என்றுதான் வசால்றது. அது 
வசால்வது... சீதுசாதத் பக்கீன் வைாகிதீன் என்ற ஒருத்தர். அவர் இறந்து புழதச்சி... அழத மூடி 
இருப்பது அந்த இடத்துல. அவர்ட ைழேவி அடுத்த பக்கத்துல இருக்கிற சின்ே இவதான்டு. 
 

ஆ.. அது மனைவி...? 
 

இப்னபா வந்து எங்கட ஆக்களும் எல்னலாரும் அந்த இடத்துலதான். இேி... இப்படித்தானே... 
வவள்ளிக்கிைழைல வந்து பாருங்க பள்ளிவாசல் அருகில... எங்கட ஆக்கள்தான் எல்லாரும் 
னநர்ச்ச ழவக்கிறாங்க.  
 

இந்தப்  குதி ெிங்கள ஆக்கள்? 
 

எல்லாப் பகுதியிலிருந்தும் வருவாங்க. தூரப் பகுதிகளில இருந்தும் வந்து சடங்குகள் வசய்திட்டு 
னபாறாங்க. இேி அது சில ஆக்களுக்கு சையத்துக்கு அப்பால நிழறனவறுவதற்கு வாய்ப்பு 
இருக்னக... அதுவும் அந்த நம்பிக்ழகதானே...  
 

ஓம் இைி... நம் ிக்னகதோபை...? 

 
 

15:01 - 16:00  
 

நம்பிக்ழகயும் அப்படித்தான். இப்னபா பாருங்க வவள்ளிக்கிைழைக்கு...  இப்னபா எங்கட 
வதய்வங்கள் (வதளிவில்ழல)... சரியா... எங்கட வதய்வங்கள் நல்ல னவழலகள் வசய்வாங்க. 
பைிவாங்கல்கள் அது... இது இல்ல... அப்படித்தானே நிழேக்க னவணும்...? அவங்க 
(வதளிவில்ழல) எங்கட வதய்வங்கள் பைிவாங்குறில்ல. பிழையாேழவக்கு 'அச்சு' என்றுதான் 
அவங்க வசால்றது. பிழை என்டா 'அச்சு'  
 

இல்ை இைி... ஏதோவசதோன்ற  திலீடோ சவச்ெோ அவங்களுக்கு ெரியோயிடும் ப ோை 
ெிைபநரம்... 
 

எங்கட ஆக்கள் வசால்றாங்க சரியாகுது என்டு. சரியாயிடுது என்பதாலதானே வாறாங்க... ஆக்கள் 
நிழறய வருவாங்க. வவள்ளிக்கிைழை காழலல... அவங்க பள்ளிவாசலுக்குப் னபாற நாள்தானே 
வவள்ளிக்கிைழை.... சையவைிபாடுகள வசய்ற நாள்... அதுக்குப் பிறகும்... முன்பும் அப்படி னவற 
நாட்கள்லயும் வந்து னநர்ச்ழச ழவப்பாங்க.   
 

ம்ம்... 
 

அங்க இருப்பாரு ஒராள். அவர் வந்து என்ே என்டு னகட்டு... காசு வவட்டி... சரியா... வகாஞ்சம் 
னபர்... அந்த வவளியில னதசிக்காய் வவட்டுற என்டு ஒன்று வசய்வாங்க. 
 
 

 



 

16:01 - 17:03  
 

அதுக்குப்பிறகு... சைய ைந்திரங்கள வசால்லி காசு வவட்டுவாங்க. அதுக்குப்பிறகு விடயம் 
சரிவந்தா... என்ே வகாடுக்கிற என்டு ைேசால வநேச்சிச்வகாள்ளுங்க என்று வசால்லி... அவங்க 
வசால்லுவாங்க. இப்னபா நாங்க நிழேப்னபானை... சரி வந்தா... பல்பு ஒன்று வகாடுப்பதாக... நாங்க 
ைேசால வநேச்சுக் வகாள்ளுனவாம். சரிவந்தா.. நாங்க அந்த பல்பு ஒன்ற வாங்கி வகாண்டுவந்து 
வகாடுப்னபாம் அந்த இடத்துக்கு. இப்னபா இங்க உள்ள முஸ்லிம் ஆக்களிட்டயும் என்ேசரி இது 
னபால னகட்டீங்களா...? 
 

ஓம்... இந்த ஊரப்  ற்றி... ஊரின் வரைோற்றப்  ற்றி... 
 

இேி அதுக்கு அந்த…. அவங்க என்ே வசான்ோங்க...? 
 

இனதத்தோன் செோன்ைோங்க இைி...  இபத கனதகள்தோன். எல்பைோரும் நன்றோக இருக்பகோம்... 
இங்க எந்தப்  ிரச்ெினையும் இல்ை என்டு.  
 

இப்னபா இந்தப் பக்கத்துல முஸ்லிம் ஆக்கள சிங்கள ஆக்கள் கலியாணம் முடிச்சு ைதம் ைாறி  
வந்திருக்காங்க... இல்ழலவயன்று இல்ல. 
 

இந்தப்  க்கத்துை எந்தப்  ிரச்ெினையும் இல்ை என்டுதோன் செோல்றது... எல்ைோரும் 
ஒன்றோக...  
 

இங்க அப்படி ஒன்டும் இல்ல. 1915ஆம் ஆண்டுக்கு முதல்தான் நடந்திருக்கு. 
 

எது நடந்திருக்கு என்டு செோல்றஙீ்க... என்ை நடந்திருக்கு? 
 

அது என்ே என்டு வதரியாது. கலவரவைான்று நடந்திருக்கு. இலங்ழகல எல்லா 
இடத்திலயும்தானே...? இேி இங்க பள்ளிவாசல உழடச்சு நாசம் பண்ணியிருக்காங்க... அதுக்குப் 
பிறகு அரசாங்கத்திட உதவினயாட அந்தப் பள்ளிய ைீள் நிர்ைாணம் வசஞ்சிருக்காங்க. 
 

 

17:04 - 18:00
  

 

 

இந்தப்  குதியிலுள்ள ெிங்கள ஆக்கள் அந்தக் கோைத்திை இருந்பத இருந்தோங்களோ...? 
 

இந்த... எங்கட சிங்கள ஆக்கள்தான் குற்றவாளிங்க. 
 

அப் டிசயன்டோ...? 
 

அவங்கதான் சிழறக்குப் னபாோங்க. அங்க இங்க என்று... எங்கட சிங்கள ஆக்கள். அது அந்த 
முந்ழதய காலத்தில நடந்த ஒன்று. 
 

இந்தப்  குதியிை சதோடர்ந்து ெிங்கள மக்களும் முஸ்ைிம் மக்களும் அந்தக் கோைத்துை 
இருந்பத... ஒன்றோ இருந்திருக்கோங்க இந்தப்  க்கத்துை...? 
 

ஓம். அந்தக் காலத்தில இருந்னத நல்லா இருந்திருக்காங்க.  
 

அதோவது... 1600 கோைப்  குதியிையிருந்து... இல்ையோ..? 
 

1915க்கு முன்ே இருந்து... 
 

ஓம்... ஓம்.... நோன் செோல்றது இங்க வந்திருப் து....  
 

எந்தக் காலம் வந்தாங்க என்றது வதரியல்ல. அந்தளவு சேத்வதாழக இருக்கல்ல. 
னவணுவைன்றா 50 அல்லது 100 குடும்பங்கள்தான் இருந்திருக்கும். இப்னபாவதன்றா 500... 600 
ைட்டில... 500க்குக் கூட இருக்குது. பார்த்தா... இப்படி... இப்படி... இப்படி... இப்படி... வடீுகள் 
இருக்குது. இப்னபா இப்படித்தானே... ஒனர குடும்பத்துக்குள் கலியாணம் கட்டி ஒனர வடீ்டுல 
அப்படி இருக்காங்க.  
 

 



 

18:01 - 19:00  
 

அடுத்தது இப்படித்தான்... எங்கட ஆள் என்றா வவளியிலயும் கலியாணம் கட்டிக் வகாடுக்கணும். 
இங்க ைாற்றிக் வகாண்டு கலியாணம் கட்டுறாங்க. அப்படி எடுப்பாங்க... வகாடுப்பாங்க...  
 

ம்ம்ம்.... சவளிய ப ோறதுக்கு விருப் மில்ை அல்ைவோ...? 
 

இல்ல... இல்ல... அவங்கட ைகள்ைாழர வவளிய ைிச்சம் கலியாணம் கட்டிக் வகாடுக்க 
ைாட்டாங்க. அம்ைாவுடன்தான் இருப்பாங்க. ஆண்கள் என்டா... வவளிய னபாய்... அவங்களுக்கு... 
இப்படித்தானே... வபண்களுக்குத்தான் வடீு வசாந்தம். எங்கட ஆக்களுக்கு என்டா 
ஆண்களுக்குத்தானே. அவங்கட ஆக்களுக்வகன்டா வபண்களுக்குத்தான். வபண்களுக்குத்தான் 
வடீு... காணி... சில ஆக்கள் இேி அவங்கட ஆண்கள் அப்படி எடுப்பாங்க.  
 

அப் டிசயன்டோ இந்தப்  க்கத்துை... இந்த இடத்துை ஸ்கூல் ஒண்ணு இருந்திச்சு... அதில் 
தமிழ் சமோழியிைதோன்  டிப் ிக்கிறோங்க... 
 

அவங்கட பாழஷதானே... 
 

ெிங்களப் புள்னளங்க எங்க ப ோறோங்க ஸ்கூலுக்கு...? 
 

சிங்கள ஸ்கூல் இருக்குனத அங்க...  
 

சகோடப் ிட்டிய கைிஷ்ட....?  
 

அந்தப் பக்கத்தில இருக்கு. வவலினஹேயிலயும் இருக்கு. அத்னதாட... இங்கயிருந்து பண்ட்டுக்கு  

(வரப்பு) அடுத்த பாழதயில ஸ்கூல் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த எல்லா இடத்துக்கயும் இருக்கு. 
வவலினஹே, வகாரத்வதாட்ட. தைிழ் புள்ழளகளும் சிங்கள ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்க. 
 

 

19:01 - 20:00  
 

தமிழ் புள்னளங்க இருக்கோங்களோ இந்தப்  க்கம்? 
 

ஓம்... காணிகளில இருக்காங்க குடினயறிக்வகாண்டு... தைிழ் ஆக்கள் ைிச்சம் னபர் ைதம்ைாறி 
இருக்காங்கனள... 
 

ஆ... உண்னமயோகவோ..? அப் டிசயன்டோ இந்த... 
 

கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லிம் ைதத்துக்கு வந்திருக்காங்க. தைிழ் ஆக்கள். 
 

நோன் சநைச்பென் தமிழ் ஆக்கள் இல்ை என்டு. 
 

இல்ல இருக்காங்கனள னதாட்டப்புறங்கள்ல... 
 

ஆ.. இந்தப்  க்கம் பதோட்டங்கள் இருக்கோ...? 
 

வதேியாய பக்கம் இருக்னக... அடுத்தது இப்படித்தான்... 
 

றப் ர் பதோட்டமோ...? இல்ைசயன்டோ...? 
 

னதயிழலத் னதாட்டம் என்ே... 
 

பதயிைத் பதோட்டம்... ெரி... ெரி... 
 

அடுத்தது இப்படித்தான்... வதேியாய பகுதியில... அங்க இங்க இருந்து வந்து குடும்பங்கள் 
குடினயறியிருக்கு. பள்ளிவாசலால காணிவயான்று வகாடுத்து... அதில குடினயறி இருக்காங்க. 
அவங்க ைதம்ைாறி வந்து. 
 

ஆ... ெரி... ெரி... ெரி... 
 



னவறு ஆக்கள் ைாதிரியல்ல. அவங்கட சையத்துக்கு எடுப்பாங்க. நிழறய எடுத்திருக்காங்க தைிழ் 
ஆக்கள. சிங்கள ஆக்களும் வகாஞ்சம் னபர் இருக்காங்க.  
 

இந்த ஊனரப் ற்றி பவறு விபெெமோக ஏபதனும் செோல்ை விருப் மோ...? ஊர் வரைோறு...? 
 

 

20:01 - 21:00
  

 

 

எேக்வகன்டா இேி இங்க ஊரப் பற்றி வசால்லத் வதரியல்ல. 
 

இந்த ஐயோ அறிஞ்ெிருப் ோருதோபை ஊனரப்  ற்றி...? 
 

எேக்கும் அந்தளவு நிழேவில்ல. வதரியல்ல... அப்னபா இப்படித்தானே... உண்ழையாக 
ஊழரப்பற்றி... ஏதாவது இருந்தாலும் என்ழே விட அதிகைாே ஒன்ற... பழைய ஆள் 
ஒருத்தரிட்ட இருந்து வதரிஞ்சுவகாள்ள ஏலும்... எங்கட விகாழர பற்றி... 
 

என்ை விகோனர  ற்றிய விளக்கம்...? 
 

வகாடப்பிட்டிய விகாழர. எங்கழள விட அதிகைாகத் வதரிஞ்ச ஆட்கள் வசால்லுவாங்கனள... 
 

என்ை அந்த சகோடப் ிட்டிய விகோனர... எந்தக் கோைத்திைிருந்து இருந்தது..? 
 

ைணல்னபாட்டு கழரனயற்றி அழைக்கப்பட்ட ஒரு இடம்தான் வகாடப்பிட்டி என்று வந்திருக்கு. 
இந்த விகாழரயாலதான்... இங்க வகாடப்பிட்டிய என்ற வபயர் வந்திருக்கு. அது எங்கிருந்னதா 
ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு. வந்து இந்த இடத்துலதான் இறங்கியிருக்காரு. அதுக்குப்பிறகு.. 
இறங்கித்தான்.... 
 

விகோனரய கட்டியிருக்கோரு? 
 

விகாழரய கட்டியிருக்காரு. அதற்கு வசால்வது ரேைகா விகாழர என்டு. அங்குள்ள வபௌத்த 
பிக்குகளுக்குத் வதரியும் விபரங்கள். விகாழரயிலுள்ள தழலழை பிக்கு அறிஞ்சிருப்பாரு. 
 

ம்ம்ம்..... 
 

விபரங்களக் னகட்டா வசால்லுவாரு... 
 

 

21:01 - 22:00
  

  

 

அது மிச்ெம்  னழய விகோனரயோ...? ரஜமகோ விகோனர? 
 

ஓம்... ஓம்... ரேைகா விகாழர என்டு வசால்றது. விகாழரகள் வரண்டு இருக்கு இங்க... னைல் 
விகாழர, கீழ் விகாழர என்டு நாங்க வசால்லுனவாம். 
 

அங்க ஏதோவது சுவபரோவியங்கள் அப் டி ஏதும் இருக்கோ...? வனரந்து அப் டி இருக்கோ...? 
 

இருக்குதானே அப்படி இேி... 
 

 னழய விெயங்கள்...? 
 

ஓம்... பழைய விசயங்கள் இருக்கு.  
 

ஆ.... 
 

புத்தர் சிழலவயான்டு இருக்கு. இப்னபா முன்ே விட விகாழரகள் கட்டிட்டாங்கதானே... வபௌத்த 
பிக்குைாரிட்ட னகட்டா வசால்லுவாங்க... பிக்குைார் விகாழரகளில இருக்குறதுதான் நல்லம். 
பிக்குைார் விகாழரகள முன்னேத்தனும். இருக்கின்றவற்ழற திருத்தியழைச்சு... அந்த 
வகாடப்பிட்டிய விகாழரட ஒன்றுதான் இந்த 'னபாதி'யும். அந்த இடத்துல 'னபாதி' ஒன்றும் 
கட்டப்பட்டிருக்கு அைகாக. அது விகாழர மூலைாகத்தான் நிருவகிக்கப்படுது. நிருவகிக்கப்படுது 
என்கிறது... அந்த வபௌத்த பிக்குதான் ைார்க்க உபனதசம் (பண) வசால்வதும் எல்லானை... 
'னபாதிக்கு' முன்ே இருப்பதும் முஸ்லிம் ஆக்கள்தான். இழடயூறுகள் இல்ல... னபாதிக்கு 



 

முன்பாக வடீு கட்டியிருப்பதும் முஸ்லிம் ஆக்கள்தான்.  பின்ோலயும் முஸ்லிம் ஆக்கள்தான். 
முன்னுக்கும் இருப்பது முஸ்லிம் ஆக்கள்தான். 
 

 

22:01 - 23:00
  

 

 

ஓம். அதில எந்தப் பிரச்சிழேயும் இல்ல. 
 

இல்ை... இல்ை... நோம  ோர்ப் து இந்த வரைோற்றப்  ற்றித்தோபை...  
 

வரலாற்றப் பற்றி என்டா.... இேி... வசால்றத்துக்கு எேக்வகன்டா வதரியல்ல.  
 

ெரி... ெரி... ெரி... விகோனர ெம் ந்தமோக அப் டிசயன்டோ நோங்க அறிஞ்சுசகோள்பறோம் 
யோரிடமிருந்து ெரி.. 
 

விகாழரல னகளுங்க. விகாழர பற்றி னகக்க னவண்டியது விகாழரக்கு பங்களிப்பு வசய்கின்ற 
பழைய ஒராளிடைிருந்து. வபௌத்த பிக்குவும் அறிஞ்சிருப்பாரு... பழைய ஆட்கள் இப்ப 
இல்ழலனய... வசத்துட்டாங்கனள... எங்கட அம்ைா அப்பாக்கள் என்டா... அவங்களுக்கு விபரங்கள் 
வதரியும். அவங்க இல்ழலனய இப்னபா... 
 

விகோனரட வி ரங்கள் அல்ைவோ...? 
 

விகாழரட விபரங்கள இப்னபா வபௌத்த பிக்குவிடைிருந்து வதரிஞ்சுவகாள்ள ஏலும். ஆோ... இப்ப 
இந்த னநரத்தில என்டா இல்ல... ைிஸ் எங்க...? 
 

சகோழும்பு.. 
 

வகாழும்பில இருந்தா வாறஙீ்க....? 
 

நோங்க சரண்டு ப ரும் சகோழும்புதோன்.  
 

அப்படியா? 
 


