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நீங்க சிங்களமா? 
 

ஓம். கலியாணம் கட்டியிருக்கிறது தமிழ் புள்ளைய. 
 

ஆ.... சரி... சரி... இனி நீங்க...? 

நல்ல ாரு கதைைான்.... 
அதுைான்.... 
 

20 வயசு 
 

இந்ை... லெக்ககார்ட் பண்ணினத்துக்குப் பெவாயில் யா? 
 

பரவாயில்ல மிஸ் 
 

ஆ.... சரி. இந்ை... கைதவயான கநெத்து  லெக்ககார்டிங்க நிறுத்துங்க. 
அப்கபா.... 
கபாட்க ா... கபாட்க ா எடுக்க ாமா? 
 

இல்ல. பபாட்ப ா என் ா எடுக்க பவணாம் மிஸ். 
 

கவணாம்...? சரி... சரி... பெவாயில் .... சத்ைம் கபா ாம இருங்க. 
 

சத்தம் பபா ாம இருங்க எல்லாரும்... 
 

உங்களா  ஏலும்ைாகன... இல்  அவங்க சத்ைம் கபா மாட் ாங்க. 
நீங்கள்கள் சத்ைம் கபா மாட்டீங்கைாகன...? ஆ... தெட்... இந்ை... உங்க  
லபயெச் லசால்  ஏலுமா? பெவாயில்த யா? 
 

பரவாயில்ல மிஸ். என்  பபர் அத்தன வித்தானபக சமன் குமார. 
 

சமன் குமாெ... இனி... நீங்க எப்படி இந்ை இ த்துக்கு வந்ை? 
 

மிஸ்.. நான் இங்க வந்தது.... நான் சின்ன வயசில இருந்பத இருந்தது... 
வைர்ந்தது... எல்லாம் அம்மம்மாட் தான். அதாவது அம்மாவின்ற பக்கத்தில் 
உள்ைவங்க தமிழ் ஆக்கள்.... 
 

ம்ம்...... 
 

அப்பா வந்து சிங்கைம்... 
 

ம்ம்...... அப்படிலயன் ா... அவங்க விரும்பித்ைான்......? 
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ஸ்கூல் பபாற காலத்தில விரும்பித்தான் கலியாணம் கட்டியிருக்காங்க.  
 

அம்மா அப்பா எங்க... இங்கைானா? 
 

ஆ... அப்பா என் ா ரத்னபுரி. அம்மாதான் இங்க. அம்மா இறந்திட் ாங்க சின்ன 
வயசிலபய... 
 

அம்மா இங்க எங்க...? 
 

ஊரா...? ஊர்வந்து.... ததனியாய. அப்பா வந்திட்டு.... தகாட் தபால. 
 

ம்... எப்படி அவங்க சந்ைிச்சுக்லகாண் ாங்க? 
 

அதாவது ஸ்கூல் பபாகிற காலத்தில அப்படித்தான் விரும்பிப் பபாயிருக்காங்க. 
அதுக்குப்பிறகு... இப்ப... மிச்சம் காலத்துக்குப்பின்ன... அவங்க... 



 

அப்படிலயன் ா... அவங்க விரும்பி.... பிெச்சிதன எதுவும் ந ந்ைில் ..? 

வடீுகளி  க ியாணம் கட்றத்துக்கு விருப்பப்பட்டிருக்காங்க? 
 

அப்படி ஒண்ணும் இல்ல மிஸ். அந்த ஆக்கள் கதச்சிப்பபசி... வடீ்டுலயும் பபசி 
கலியாணம் கட்டியிருக்காங்க.  
 

க ியாணம் கட்டி... இங்கைானா வந்ைது?   
 

அதாவது... இங்க இல்ல. அப்பாவின்  வடீ்டுக்கு. 
 

அப்பாவின்  வடீ்டுக்கு... ெத்னபுரியி ...? 
 

இல்ல. அப்பாவின்  ஊர்வந்து... இங்கதான். இப்ப இருக்கிறது ரத்னபுரியில.  
 

ஆ... இப்ப... இப்ப ெத்னபுெ. சரி.. சரி... இனி... அப்படிலயன் ா... அதுக்குப்பிறகு... 
ஏன் அம்மம்மாக்கள்....? அம்மம்மா இங்கயா? 
 

அம்மம்மா இங்கயில்ல. அவ இருக்கிறது தகாட் தபால. 
 

ஆ... லகாட் லபா ...? அப்படிலயன் ா... நீங்க இருந்ைது... வளர்ந்ைது 
இங்கைான்? ஏன்? 
 

அதாவது... நான் சின்ன வயசில இருந்பத... 
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சின்ன வயசில இருந்பத... 8 மாசத்தில இருந்பத இருந்து... வைர்ந்திருக்கிறது 
அம்மம்மாக்கிட் . அதாவது எனக்கு புரிஞ்சுதகாள்ைக்கூடிய வயசுவளர நான் 
இருந்திருக்கிறது அம்மம்மாகிட் த்தான். அதுக்குப்பிறகு அங்க 
இருந்திட்டுத்தான்... படிச்சி.... இந்த... 
 

அப்படிலயன் ா.... நீங்க ஸ்கூல் கபானது இங்கைானா? 
 

இல்ல. தகாட் தபாளலல மிஸ். 
 

லகாட் லபா ... அப்கபா... இங்க... இந்ை... இந்ை... கைாட் த்துக்கு எப்படி 
வந்ைஙீ்க? 
 

இங்க வந்தது மிஸ்... இப்பபா இப்படித்தாபன மிஸ்... இப்ப அந்த சின்னம்மா 
இருக்காதாபன... அவ என்னில ஒரு பகுதி... அதாவது அம்மாவின்  தங்கச்சி. 
அந்த முளறயாலதான் நான் இங்க வந்தன்.  
 

அப்படிலயன் ா வந்து சின்னம்மா.... அைாவது கைாட் த்ைி ... கைாட் த்துக்கு 
வந்ைது... எைற்காக? இந்ை கவத  லசய்யிறத்துக்கா? 
 

இல்ல மிஸ். பவளல தசய்யணும் என்று தநனச்சிட்டு நான் இங்க வரல்ல.  
 

ஆ... அப்கபா மதனவி காெணமாகவா...? அப்படியா? 
 

அது பவதறாரு பிரச்சின இருக்கு மிஸ். நான் அளத தசால்ல விரும்பல்ல. 
 

ஆஹ்... ஓக்கக... தெட்... தெட்... சரி. இப்ப இந்ை ஆக்கள் இருக்கிற 
என்றத்ைா யா? 
 

இல்ல. 
 

இல் . நீங்க கவலறாரு பிெச்சிதனயா  லசால்  விரும்பல்  கபா . சரி. 
பிெச்சின இல் . அப்கபா... ஆமியி  எப்படி கசர்ந்ைஙீ்க? 
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அதுவந்து... இப்பபா... 6 வருஷங்களுக்கு முன்னதான் ஆமியில பசர்ந்தது. 
இப்பபா எனக்கு 28 வயசாகுது.  
 

ஏன் ஆமியி  கசர்ந்ைஙீ்க? 
 

நண்பர்கைாலதான் இனி.... 
 

நண்பர்கள் கசர்ந்ைாங்க... அைா  நீங்களும் கசர்ந்ைஙீ்க...? 
 

ஓம். 
 

எங்க நீங்க இருந்ைஙீ்க? 
 

நான் இருந்த மிஸ் இந்த... தகாழும்புல. 
 

ஆஹா... அப்கபா ஏன் வி கினஙீ்க? 
 

விலகின என்று இல்ல இனி... தகாஞ்சம் பிரச்சிளனகள்தாபன அந்தக் 
காலங்கைில... அதனாலதான். தசால்ல விருப்பமில்ல மிஸ். 
 

சரி... சரி... வி கியிருந்ைஙீ்க.  
 

ஓம். 
 

சரி. அப்கபா மதனவிய எப்படி சந்ைிச்சஙீ்க நீங்க? 
 

மளனவிவந்து... இப்பபா நான் இங்க வந்தது... சின்னம்மாவின்  வடீ்  வந்த 
ள ம்ல... இந்த... இந்த ஆக்கள் அண்ணன்மார்கள் அப்படி இங்க... இந்த 
இ த்தில தகஜட் ஒண்ணு தசய்திருக்காங்க.   
 

ஆஹ்... 
 

தகமரா...  இயந்திர நிளலயதமான்று அளமத்திருக்கு. 
 

ஓம். 
 

அபததான். அதில்தான் வந்து பவளல தசய்தன். அப்படி வந்துதான் இந்த 
ஆக்கள்... அண்ணாமார் நண்பர்கள் ஆகிட் ாங்க என்பனா .  அப்படி இருந்த 
ஆக்கள்... அப்படி விரும்பித்தான் கலியாணம் கட்டினது. 
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இப்கபா கிட் டியி யா க ியாணம் கட்டினஙீ்க? 
 

ஓம் மிஸ் 
 

மதனவி எங்க கவத  லசய்யிறா? 
 

மளனவிதயன்றா வடீ்டிலதான் இருக்கா. பவளல தசய்யிறில்ல. 
 

வடீ்டி ைான் இருக்கிற... அப்படிலயன் ா... இப்ப உங்களின்ற எைிர்பார்ப்பு 
என்ன? நீங்க லசான்னஙீ்க இங்கயிருந்து நீங்க லவளிகயறிப் கபாக 
இருக்கிறைாக... இந்ைத் கைாட் த்ைி  இருந்து. 
 

ஓம் மிஸ். மிச்சம் நாட்களுக்கு எங்களுக்கு பதாட் ங்கைில இருக்க 
ஏலாதுதாபன மிஸ். எனக்தகன் ா விருப்பம் இல்ல. அதுதான்.  
 

ஓம். ஏன் விருப்பம் இல்  கைாட் ங்களி  இருக்கிறத்துக்கு...? 
 



விருப்பம் இல்ல என்டு தசான்னா... அந்த ஆக்களுக்கு அடிளமகள் மாதிரிதாபன  
இப்ப நாங்க பவளல தசய்யிறது... 
 

ஓம். 
 

அப்படி இருக்கிறத்துக்கு எனக்கு விருப்பமில்ல.  
 

சரி. 
 

அதனால எங்களுக்தகன்ப  ஏதாவது இருக்கணும்தாபன மிஸ் 
எதிர்காலத்துல...?  
 

ஓம். 
 

அதனால இப்ப இனிவரும் காலங்கைில... குழந்ளததயான்டு அப்படி இருக்கும் 
காலத்தில... இப்படி இருக்கிறது எங்களுக்கு கஷ் ம். அதாவது... 
புள்ளைங்களுக்கு என்று ஏபதனுதமான்று இல்லாமல் பபாகுபத. அதனாலதான். 
 

அப்படிலயன் ா... என்ன வதகயான ஒன்தற... ? நீங்க உங்களின்ற 
பணத்ைா யா? 
 

ஓம்... ஓம் மிஸ். 
 

நீங்க கசமிச்ச பணத்ைினா  நீங்க கவறு வலீ ான்டு எடுத்ைிட்டுப் 
கபாயிடுவஙீ்க? அவிஸ்ஸாலவல்த க்கு?  
 

அவிஸ்ஸாதவளல என்கிறது இந்த மாதிரியான ஊர்... 
 

ஆஹ்... மதனவியின்  ஊர். சரி... சரி... இனி... அப்படிலயன் ா 
கைாட் ங்களி  இருக்கின்ற.... கைாட் ங்களி  இருந்து கபாக ஏலும் 
அப்படி? அது  பிெச்சின ஒண்ணும் இல் . அப்கபா இந்ை வடீ்டு  எங்க 
இருக்கிற... அப்படிலயன் ா...? 
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அதாவது நான் இப்ப பவளல தசய்யிறது இங்க. 
 

இந்ைத் கைாட் த்ைி ? 
 

நிறுவனத்தில பவளல தசய்யிறன். 
 

ஆ.... சரி. 
 

அதனால இங்க இருக்க ஏலும். அதுவளரக்கும் இருக்க ஏலும்.  
 

அதுவதெக்கும் இருக்க ஏலும். இனி அந்ை... இப்ப... உங்களப்கபா ... 
இன்னும் இதளய ஆக்கள் இருக்காங்களா இதை விட்டுட்டுப் 
கபாறத்துக்கு...? 
 

நிளறயப்பபர் இருக்காங்க. அதாவது... இப்பபா இங்கயிருந்து ஆறு... ஏழு பபர் 
மட்டுல பபாக இருக்காங்க. என்னன் ா... தவைிநாடுகளுக்குப் பபாறத்துக்கு 
ஆக்கள்... தபாடியன்மார் தகாஞ்சம்பபர் இருக்காங்க.  
 

ம்... அப்படிலயன்றா... இப்ப இதளய ைத முதற இைதன விரும்பல் ...? 

அைாவது இந்ைமாைிரி இருக்கிறத்துக்கு...?  
 

இருக்கிறத்துக்கு யாதரன் ாலும் விருப்பமில்லதாபன மிஸ்? 
 



யாலென் ாலும் அப்படி... ஓம். அப்கபா அப்படிலயன் ா... அவங்க 
கைாட் த்ைி ிருந்து கபாகப் கபாக..., கைாட் ச் லசாந்ைக்காெங்க வாழ்க்தக 
முதறய இங்க மாத்துவாங்களா...? மக்கள்... என்ன இப்கபா கையித க் 
லகாழுந்து பறிக்கிற என்றது லபரும்பாலும் தகயா  லசய்ய கவண்டிய 
ஒண்ணுைாகன... இயந்ைிெங்களா  லசய்ய ஏ ாகை. இனி அைனா  மக்கள் 
கவணும். அவங்கள இங்க லவச்சிக்லகாள்ளணும்ைாகன...? அைனா  
அவங்க கபாகப் கபாக அவங்களுக்கு என்னசரி....  
 

ஓம்... பபாகப் பபாக மிஸ்... இப்ப இப்படித்தாபன மிஸ்... இங்கிருந்து குடும்பம் 
ஒண்ணு பபாறது என்றது... அதன் நஷ் ம் அந்த ஆக்களுக்குத்தான். 
 

 

6.0 – 7.0
  

 

 

ஓம். 
 

இங்க பவளல தசய்யிறத்துக்கு நிறுவனத்தில யாருபம இல்ளலபய... அதனால 
இனி... ஏதாவது தசய்வாங்க இனி அந்த ஆக்கள். தகாஞ்சம் பபரின்ற சம்பைத்த 
கூட்டி... அப்படி ஏதாவது.... 
 

நீங்கள்கள் அப்படி ஏகைனும் எைிர்பார்ப்புக்கள லவச்சிருக்கீங்களா 
கபாகக்லகாள்ள.... அப்படி ஒண்ணும் இல் ...? 
 

இந்த... இந்த... பவற ஆக்களுக்கு அப்படி இருக்குபதா ததரியல்ல... 
எனக்தகன் ா இல்ல. 
 

உங்களுக்கு இல்த கய... 
 

அதாவது... நான் இங்கயிருந்து எப்படியும் பபாகத்தான் இருக்பகன். மிச்சம் 
காலத்துக்கு நான் இங்கதயன் ா இருக்கமாட் ன்.  
 

இங்க உங்களுக்கு ஏைாவது பிெச்சின இருக்கா...? 
 

பிரச்சின என்டு அப்படி ஒண்ணும் இல்ல மிஸ். பிரச்சின என்டு... 
பிரச்சிளனகைில சிக்கிக்தகாள்றில்ல. பபாறதில்ல. எனக்கு பிரச்சின வந்தும் 
இல்ல. இந்த.... 
 

இப்ப நீங்க சிங்களம்... ைமிழ் க ப்லபான்று. நீங்க க ியாணம் கட்டி 
இருக்கிறது.....  
 

தமிழ். 
 

இந்ை… நீங்க சிங்களம் மாைிரியா இருக்கிறது....?  
 

ஓம். என்  தபௌத்த மதத்தத்தான் பின்பற்ற.  
 

நீங்க லபௌத்ை மைத்ை பின்பற்றஙீ்க... அப்படிலயன் ா உங்க  மதனவி 
இந்து? 
 

இந்து. 
 

அப்கபா.... அதுபற்றி... அது ஒரு மாற்றமா உங்களுக்கு...? சும்மா 
வித்ைியாசமான ஒன்றா... இல் ? அது சாைாெணமான ஒண்ணு? 
 

7.0 – 8.0  
 

அதாவது... வித்தியாசம் ஒண்ணும்தான். ஆனாலும் இப்ப வந்திட்டு... 
மளனவியும்  வந்திட்டு... இப்ப தபௌத்த மதத்தத்தான் பின்பற்றாங்க. என்ன 



தசால்றன் ா... அவ இந்து என் ாலும் இப்ப என்  பழக்கவழக்கங்கைத்தான் 
அவவும்.... 
 

ம்ம்..... அப்கபா நீங்க லெண்டுகபரும் க ியாணம் லசய்யக்லகாள்ள 
சம்பிெைாயப் பழக்கவழக்கங்கள லெண்டு பக்கத்ைா யும் லசய்ைஙீ்களா? 
 

இல்ல மிஸ். என்  பழக்கவழக்கங்கை மட்டும்தான் தசய்தது. ஆனாலும் 
கலியாணத்த என் ா தபரிசா எடுத்தன்.  
 

உண்தமயாவா? 
 

ஓம். 
 

ஆ... நல் ம்... ஆனாலும் இனி ஏன் மதனவியின்  பழக்கவழக்கங்கள 
லசய்யல் ? 
 

இந்த... அந்த ஆக்கைின்ற வடீ்டில.... 
 

வடீ்டி  விரும்பல் ... அை மட்டும் லசய்யத்ைான் விரும்பினாங்க...? 
 

ஓம். 
 

இல் லயன் ா... மதனவி விருப்பம் என் ா... நீங்க அந்ை முதறதயயும் 
லசய்வஙீ்களா? 
 

அந்த முளறயிலயும் தசய்வன் மிஸ். ஏலாபத மிஸ்... அந்த ஆக்கையும் கீழ் 
நிளலல பபாட்றத்துக்கு ஏலாபத.... 
 

ஓம். 
 

அதனாலதான். 
 

இனி... இப்ப நீங்க...  இப்ப நீங்க ைமிழ்... சிங்களம் லெண்டு பக்கமும். உங்க  
மதனவி ைமிழ். அப்கபா நீங்க இந்ை.... நாட்டி  உள்ள நித தமய எப்படிப் 
பாக்குறஙீ்க...? நீங்க உங்க  பக்கத்ைி  இருந்து பாத்ைா.....? 
 

என்  பக்கத்தில இருந்து பாக்கக்தகாள்ை மிஸ்... இப்படித்தாபன... இப்ப... 
 

இப்ப நீங்க ஆமியி  இருக்தகயி  அப்படி எவ்வாறு அதைப் பாத்ைஙீ்க...? 
 

ஆமியில இருந்த நாட்கைில என் ா அப்படி இல்ல இனி... 
 

 

8.0 – 9.0
  

 

 

அந்த நாட்கைில தகாஞ்சம் பிரச்சினதாபன மிஸ்? 
 

ஓம். 
 

அப்படி ஒண்ணும் இல்ல இனி.... இனபபதம் பாக்குறில்ல இனி... 
 

அப்படி என் ா...? ஆமியி  உள்ளுக்க இருக்தகயி ? 
 

ஓம்... அதாவது.... 
 

இனகபைம் பாக்குறில்  என்கிறது...? 
 

அவற்ளறதயன் ா எங்கிட்  பகட்க பவணாம் மிஸ். அளவ பிரச்சினதாபன... 
அதனாலதான். 
 



ஆ... அைாவது... ஏைாவது லசால்  ஏலுமான விகச  ஆக்கள்கள்... ஏைாவது 
லசால்   ஏலுமான விசயங்கள்.... என்ன இருக்குது? அந்ைக் கா த்ைி ... 
லசால்  ஏலுமானது...? 
 

அந்தக் காலத்துல இனி... மிஸ்... நாங்க இனி... அந்த தள பவலிகள் பபா  
உதவி தசய்றது... அப்படியான பவளலகள்தான் தசஞ்சது. 
 

ஆமியி  இருக்தகயி ? 
 

ஓம். 
 

நீங்க லகாழும்பி  மட்டுமா இருந்ைது.? 
 

ஓம். தகாழும்பில மட்டும்தான் இருந்தன்.  
 

இனி... ஆமியி  இருந்து கபான பின்னா ... இந்ை... அைாவது... 
 

பபான பின்னால மிஸ்... நான் தகாழும்பிலபய தசக்குருட்டி பகாஸ் ஒண்ணு 
தசஞ்ச. அதுக்குப் பிறகுதான்... இந்த... இங்க சின்னம்மாவின்  வடீ்  வந்து...  
அப்படி இருந்துதான் இவவ கலியாணம் தசய்த. இப்ப கிட் டியிலதான் நான் 
இங்க வந்தது. இங்க இப்ப வந்து 3 மாசம் மட்டுலதான். 
 

அதுக்குப்புறகு நீங்க கபாறஙீ்க இப்ப...?  
 

 

9.0 – 10.0
  

  

 

ஓம். 
 

உங்களப்கபால் இதளய ஆக்கள் இன்னும் கபாறத்துக்கு எைிர்பாத்ைிட்டு 
இருக்காங்க என்டு நீங்க லசான்னஙீ்கைாகன... ஏன் அவங்க கபாறாங்க? 

அைாவது... இங்க இருக்க ஏ ாைா... அைாவது... ஏைாவது விகேசமான 
காெணம் இருக்கா?  
 

அப்படி ஒண்ணும் இல்ல மிஸ். எந்தநாளும் இனி... இந்த ஆக்களுக்குத்தான் 
சம்பாதிச்சுக் தகாடுத்திட்டு வாழ்ந்திட்டு இருக்கிற. எங்களுக்தகண்டு ஒரு இ ம் 
இல்லாமப் பபாகுபத மிஸ் இதில இருக்ளகயில. அதுதான். எங்க  
ஆக்களுக்தகன்ப  ஏதாவது இருக்க பவணும். அளதச்தசய்து இப்ப.... தநளறயப் 
பபர் இருக்காங்க கலியாணம் தசய்தில்ல. அவங்களும் 
தநளனக்கிறாங்கதாபன...  கலியாணம் தசய்ய முன்னால தமக்கும் ஏதாவது 
சம்பாதிச்சுக்தகாள்ை பவணும்... தாங்களும் சந்பதாசமாக இருக்க பவணும் 
எண்டு தசால்லி இந்த ஆக்களும் தநளனக்கிறாங்கதாபன... 
 

உங்க  அப்பா இப்ப எங்க இருக்காரு? ெத்ைினபுரியி யா? 
 

அப்பா ரத்தினபுரியில. 
 

ஆ... அங்க உங்க  அண்ணாமார்... ைம்பிமார் இருக்காங்களா? 
 

இல்ல. எனக்கு இருக்கிறது தங்கச்சிமார் 4 பபர். 
 

அவங்க அப்பாக்கிட் யா...? இங்கயா? 
 

இல்ல. எங்கிட் த்தான் இருக்கிற. ஒராள்தான் இருக்கிற. கள சி ஒராள் 
மட்டும்தான் இப்ப இருக்கிற. அடுத்த மூணு பபளரயும் கலியாணம் தசஞ்சு 
தகாடுத்திட் ம்.  
 

ஆ... அப்படியா? அவங்களும் கைாட் ங்களி யா? 



 

ஓம். 
 

எல் ாரும்? 
 

இல்ல. இங்க... அதாவது.... கலியாணம் தசஞ்சு தகாடுத்தது எல்லாளரயும் 
தபரிய இ ங்களுக்குத்தான்.  
 

ஆ... 
 

ஒராள் தகாழும்பில கலியாணம் கட்டியிருக்கா. அடுத்தவ ரத்தினபுரியில. 
ஒராள் ததனியாளயல. 
 

10.0 – 11.0  
 

ஆ... சரி... சரி... அப்படிலயன் ா நீங்க கபாககக்க இவவயும் கூட்டிட்டுப் 
கபாவஙீ்களா? 
 

ஓம் மிஸ். இவவ தவச்சிட்டுப் பபாக ஏலாபத. 
 

இப்ப இந்ை... பிதெவட் கைாட் ம் ஒண்ணுைாகன இது...? பிதெவட் 
கைாட் த்துக்கும் ஏதனய கைாட் ங்களுக்கும் வித்ைியாசங்கள் இருக்கா? 
 

வித்தியாசம் என்டு இருக்கிறது... அதாவது மிஸ்.... இப்படித்தாபன... இப்ப 
இதுக்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கிறது அரசாங்கத்து  பதாட் ம். 
 

ஓம். 
 

பிளரவட் பதாட் த்துக்தகன்டு இருக்கிறது இது மட்டும்தான்.  
 

ஓம். என்ன வித்ைியாசம்? அைாவது... அெசாங்கத்ைின்  கைாட் த்ைி  
யூனியன் ஒண்டு  கசெ ாமா? என்ன அது...? 
 

ஓம். அந்த எல்லா... எல்லாபம இருக்குது மிஸ். இப்ப அரசாங்கத்தின்  
பதாட் த்தில வந்திட்டு... யூனியன்... எல்லாபம இருக்குதுதாபன... இப்ப இதுல 
வந்திட்டு அப்படி இல்ல.  
 

ம்ம்... அப்படிலயன் ா... பிதெவட் கைாட் ங்களி ...? 
 

ஓம். 
 

இங்க உங்கள்களுக்கு யூனியன் ந ாத்ை ஏ ாது? இருக்குைா?  
 

அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. ந ாத்தவும் ஏலும் இனி. சில ஆக்கள் அவற்றுக்குப் 
பபாறத்துக்கும் விருப்பம் இல்லாததால இருக்காங்க.  
 

ஏன் விருப்பம் இல் ? 
 

அவற்றுக்குப் பபாய் மிஸ்... அவற்றுக்குப் பபாறது எங்கிறது இதன்... இவற்றச் 
தசய்துதகாள்றதுக்கு கஷ் ம்தாபன இந்த ஆக்களுக்கு? இங்க இருந்திட்டு 
தசய்யக் கஷ் ம்தாபன... அதுதான்.  
 

ம்... கவற ஒொள்... அவங்க  வடீுகளி  இருந்துலகாண்டு அவற்றுக்குப் 
கபாவைற்கு கஷ் ம்? 
 

ஓம். 
 

அப்கபா லவளியி  கபாட்றத்துக்கும்.... (லைளிவில்த ) 
 



11.0 – 12.0  
 

இப்ப... இதிலபய இருந்து... இல்ல... அந்த ஆக்கைிட் ப் பபாய் எங்க  ஆக்கள் 
அளதப் பபாட்  பின்னால... அந்த ஆக்கள் பவற மாதிரிதாபன தநளனப்பாங்க? 

அந்தா... அதுதான் பகஸாயிருக்கு.  
 

கவறு என்ன உங்களுக்கு லசால்  இருக்கிறது? லசால்  விரும்புறத்துக்கு 
கவறு ஏைாவது இருக்கா? நீங்க லசால்  விரும்பாை லநதறய விசயங்கள் 
இருக்கக... அைனா ைான் ககட் ன். ஓம்... உங்க  வாழ்க்தகயி ...?  
 

என்  வாழ்க்ளகயில என் ா... தநளறய விசயங்கள்... விருப்பமில்லாத 
விசயங்கள் இருக்கு தசால்றத்துக்கு. 
 

உங்க  வாழ்க்தகக்கு... ஏதனய ஆக்களுக்கு... உங்க  அனுபவத்ைி .... 
அடுத்ை ஆக்களுக்கும் லசான்னா... இது அவங்களுக்கும் பிெகயாசனப்படும் 
என்டு  லசால்றத்துக்கு ஏைாவது இருந்ைா... உங்க  அனுபவம்.... 
 

நான் தநளறய விசயம் தசால்லியும் இருக்கன். ஆனாலும் அந்த ஆக்கள் 
அவற்ளற மிச்சம் தூரத்துக்கு எடுக்கமாட் ாங்கபை மிஸ்... இப்ப அதுதான் 
பிரச்சினயா இருக்கிற.  
 

நாங்க லறக்ககாட் பண்ணல்  என் ா லசால்லுவஙீ்களா? அதுைானா 
பிெச்சின? 
 

இல்ல மிஸ். 
 

சரி... சரி... சரி.... அப்படிலயன் ா. அப்படிலயன் ா... எங்களுக்கு இதுக்கு கம  
ககக்குறத்துக்கு ஒண்ணும் இல் கய... 
 

மன்னிச்சிடுங்க மிஸ். புள்ளைங்க இருக்காங்கதாபன... அதுதான்.  
 

இல் . பெவாயில் . பெவாயில் . பிெச்சின இல் . 
 

12.0 – 13.0  
 

இல் . விருப்பம் என் ா லசால்  ஏலும்... சரி அப்படி என் ா... கவறு 
லசால்றத்துக்கு ஒண்ணும் இல் கய...  
 

ஆ... பவறதயன் ா தசால்றத்துக்கு ஒண்ணும் இல்ல இனி... எங்கைால... 
 

இங்க... இந்ை வாழ்க்தக முதற பத்ைி... நீங்க காண்கிற மாைிரிக்கு லசால்  
ஏலும் என் ா... இங்தகய வாழ்க்தக முதற பத்ைி? 
 

இங்ளகய வாழ்க்ளக முளற வந்திட்டு மிஸ்... இந்த.. இப்ப இங்க உள்ை ஆக்கள் 
தகாஞ்சமானாலும் சந்பதாசமா இருக்காங்க. தபாய் தசால்லி பயனில்ல. 
சந்பதாசமா இருக்காங்க.   
 

ஓம். 
 

எனக்கு இளதவி  சந்பதாசம்... எனக்தகன்டு ஏதாவது வாங்கிக் 
தகாண் ாத்தான். 
 

அதுைானா மக்களுக்கு இருக்கின்ற லபரிய பிெச்சன? 
 

பிரச்சின என்கிறது மிஸ்... ஒவ்தவாரு ஆக்களுக்கும் ஒவ்தவாரு பிரச்சின 
இருக்குது. 
 

என்ன வதகயான பிெச்சின இருக்குது? 
 



இந்த பநரத்தில இனி எனக்கு தசால்லத் ததரியல்ல. இப்ப எனக்கு பவறு 
பிரச்சின இருக்குது. மிஸ்ஸுக்கு பவற பிரச்சின இருக்குது. 
 

இல் ... ஒருமித்ை பிெச்சின...? அைாவது... எல் ாருக்கும் ைாக்கம் லசலுத்துற 
விசயங்கள்...? 
 

எல்லாருக்கும் தாக்கம் தசலுத்துற விசயம் எங்குறது... இந்த பதாட் த்துல 
அப்படிப் பாக்கிறன் ா.... அந்த சம்பை பகஸ்தான் தகாஞ்சம்.... 
 

சம்பளம்... சம்பளம் குதறவா இருக்குறது....? 
 

சம்பைம் குளறவா இருக்குற பகஸ் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த... அப்படி... அப்படி 
ஒவ்தவாரு பிரச்சிளனகள் இருக்கு மிஸ்... 
 

ல ாயி ட் வசைிகள் அப்படி... பிெச்சின ஒண்ணும் இல் கய...? 
 

ஆ... அளவதயன் ா பிரச்சின ஒண்ணும் இல்ல. பிரச்சின ஒண்ணு இருக்குது.... 
 

13.0 – 14.0  
 

இங்க பிரச்சினயாக இருக்கிறது தண்ணிதான்... 
 

ைண்ணிைான்... ைண்ணிப் பிெச்சினைான் இல் யா... அப்படிலயன் ா 
ஏதனய.... ஏதனய அந்ை... புள்தளங்களின்  ஸ்கூல் அப்படி... அது எப்படி 
இருக்குது...? 
 

ஸ்கூல் வந்து மிஸ்... இங்க மிச்சம் புள்ளைங்க ஸ்கூலுக்குப் பபாறாங்க. இந்த...  
இந்த புள்ளைங்க எல்லாருபம ஸ்கூலுக்குத்தான் பபாறாங்க.  
 

இவ கபாறில் யா ஸ்கூலுக்கு...? 
 

இவ பபாறில்ல. இவ இங்க இல்ல.  
 

மிச்சம் கமாசம். 
 

இவ இப்ப தவைியில... சமூகத்தில வந்து பவறமாதிரி இருக்கிற இப்ப... அந்த 
சாதாரணமா தரண்டு மூணு பபர் இருக்கிற இங்க ஸ்கூலுக்குப் பபாகாம 
சின்னப் புள்ளைங்க தகாஞ்சம். ஸ்கூலுக்குப் பபாற என்கிறது... சிங்கை 
ஸ்கூலுக்குத்தான் பபாறது இனி... 
 

இனி உங்களுக்கு சிங்கள... ைமிழ் வித்ைியாசம் இல் கய... ஆமியி  
இருக்தக யும் வித்ைியாசம் ஒண்ணு இல்த கய.... 
 

அப்படி இல்ல மிஸ். 
 

இப்பவும் இல் ? 
 

எப்பவுபம அப்படி தவச்சிக்தகாள்ை நான் விருப்பம் இல்ல மிஸ். 
 

ஓம். உண்தம. இல் ... சி  சமூகங்கள் லசல்வாக்குச் லசலுத்துதுைாகன... 
 

ஓம். அதுவும் உண்மதான். ஒரு பக்கத்தால பாக்ளகல அதுவும் அப்படித்தான். 
அப்படி என் ாலும் நான் என் ா.... அப்படி இல்ல. அதாவது... எங்கிட்  அப்படி 
ஒண்ணுமில்ல. இனபபதம் பாக்குறயில்ல. எல்லாபரா யும் ஒபரமாதிரி 
இருக்கிற. 
 
 
 



14.0 – 15.0  
 

ஆனாலும் அப்படி பாக்கல்  என் ாலும்... கவற... இந்ை சமூகத்ைி  ஒரு 
பிெச்சின என் ா... உங்களப் பாக்குற பார்வ கவறுைாகன... அப்படி 
உங்களுக்கு ஒருகபாதும் விளங்கியில் யா எந்ை.... (லைளிவில் ) 
 

அந்தமாதிரி என் ா விைங்கில்ல மிஸ்... சில இ ங்களுக்குப் பபான பின்னால 
அப்படி பகஸ் ஆகியிருக்கு. தநளறய இ ங்கைில. நான் இனி அவற்ற 
கணக்தகடுக்குற இல்ல.  
 

சரி... அப்படிலயன் ா மிக்க நன்றி. 
 

 


