
  

 

0'00 - 1'00 
 

பிறந்தது எங்க? 
 

அவிஸாவவல்ல 
 

அவிஸாவவல்ல? 
 

அவிஸாவவல்லலல வெரணியகல 
 

வதரணியாகல... சரி… ஏன்… எப்படி இங்க வந்த? 
 

இங்க வந்ெ என்றா… அம்மா அப்பாக்கள் சின்னக் காலத்துல மாெிரி… அந்ெப் 
பக்கத்ெில இருந்து இந்ெப் பக்கத்துக்கு வந்ெிட்டாங்க. நான் அதுக்கு முெல்ல 
இருந்ெது… அந்ெ நாட்களில இருந்ெது… வகாழும்பு பங்களா ஒன்றில… 
 

எங்க? 
 

வெஹிவள 
 

வதஹிவள…? சரி… 
 

அந்ெப்பக்கத்துல இருந்ென். பெினாலு… பெினஞ்சு வயசு வலரக்கும் அங்கொன் 
இருந்ென் ஒம்பது வயசுல இருந்து… அதுக்குப் பின்ன நான் வபரிய புள்ளயான 
புறகுொன் என்ட அப்பா அங்க வந்து… அங்க என்லன அனுப்ப ஏலான்னு 
வசால்லிட்டாங்க… அதுக்குப்புறகு அப்பா கட்டாயப்படுத்ெித்ொன் என்னக் 
கூட்டிக்வகாண்டு வந்ொங்க. அதுக்குப்புறகு வந்துொன் ஒவ்வவாரு இடத்துல 
தொட்டங்களில இருந்ெது. 
 

நீங்க எத்தன..... ஒம்பது வயசுல இருந்து…. எந்த… ஒம்பது வயசுல இருந்து…. 
எந்த…  
 

பெினஞ்சு வயசுவலர இருந்ென். 
 

பதினஞ்சு வயசு வரர…? எந்தக் காலத்துல… எந்த வருசங்களில…? 
 

நான் புறந்ெது எழுபத்ெி அஞ்சில… எழுபத்ெி அஞ்சு… மூணாம் மாசம் பெினஞ்சு. 
 

ஆ… ஹா… 
 

அதுக்குப் பின்னொன் நான் வகாழும்புல… ஒம்பது வயசில மட்டுத்ொன் என்னக் 
வகாண்டுதபாய் நிப்பாட்டினாங்க. 
 

 

1'00 - 2'00 
 

அம்மாவும் அப்பாவும்?  
 

ஓம். அதுக்குப்புறகு கட்டாயப்படுத்ெி அப்பா வந்து ெிரும்ப கூட்டி வந்ொரு. 
கூட்டி வந்ெதுக்குப் பின்ன… அதுக்குப்புறகு… இந்ெ… வடீ்டில இருந்துவகாண்டு 
தொட்ட தவலலகள வசய்ெிட்டு இருந்ென். அதுக்குப்புறகு நான் கலியாணம் 
கட்டி இப்தபா இருக்கன்.  
 



கலியாணம் கட்டினது ததாட்டத்திலதயதானா…? 
 

ஓம். 
 

ததாட்டத்துல உள்ள யாருசரியா… இல்ல…? 
 

ஓம். 
 

அம்மா அப்பாக்களின்ற விருப்பத்ததாடயா…? 
 

ஓம். அவங்கொன் கலியாணம் கட்டித்ெந்ொங்க. 
 

இல்ல.. விரும்பியா…? 
 

இல்ல. அம்மா அப்பாக்களின்ற விருப்பத்தொடொன் கலியாணம் கட்டித் 
ெந்ொங்க. 
 

கலியாணம் கட்டித்தந்தாங்க… சரி… உங்கட கணவர் இன்னும் இருக்காரா 
இங்க…? அவரும் ததாட்டத்திலதானா தவரல வசய்யிறது…? 
 

ஓம். தொட்டத்ெிலொன் தவல வசய்யிற… வகாழுந்து எடுத்ெிட்டுப் தபானாரு 
இப்ப வபக்டரிக்கு. 
 

ஆ… வகாழுந்து எடுத்திட்டுப் தபானாரு… ஒம்பது வயசுல எங்க…. வடீ்டு 
தவரலக்கா தபானஙீ்க…? 
 

ஓம்.. பங்களால தவலலக்கு. 
 

சரி… அப்படிவயன்றா.. புள்ரளங்க இருக்காங்களா உங்களுக்கு…? 
 

மூணு புள்லளங்க இருக்காங்க. 
 

அவங்களின்ற வயசுகள் என்ன? 
 

வபரிய புள்ள… மூத்ெ மகனுக்கு இருபத்ெிவயாரு வயொகுது. அவரு இப்ப 
இருக்காரு இந்ெ… வவலிகலமல. ஹார்ட்வவயார் ஒண்ணுல தவலல 
வசய்றாரு. அடுத்ெவருக்கு வயசு பெினாறு. அவரு என்தனாட வடீ்டில 
இருக்காரு. சின்னவருக்கு பெிவனாரு வயசு. வவள்ளிக்கிழம பெினாறாம் 
தெெிக்குத்ொன் பெிவனாரு வயசு ஆகுது. 
 

 

2.00 - 3.00 
 

உண்ரமயாகவா…? இந்த… அப்படிவயன்றா… அவங்க ஸ்கூலுக்குப் 
தபாறாங்களா? 
 

ஓம். 
 

எல்லாரும் ஸ்கூலுக்குப் தபானாங்களா நன்றாக…? 
 

ஓம். 
 

நாங்க அந்த ஒண்ணு வரண்டு தபதராட கரதச்சம்…. சின்னப் புள்ரளங்க 
அவங்க ஸ்கூலுக்குப் தபாக மாட்டாங்க என்று… அது ஏன் வதரியல்ல…? 
 



எல்லாரும் ஸ்கூலுக்குப் தபாற புள்லளங்கொன் இருக்காங்க. இந்ெ… 
வரண்வடாருத்ெர் மாெிரிொன் தொட்டத்ெில ஸ்கூலுக்குப் தபாறெில்ல. அடுத்ெ 
புள்லளங்க எல்லாரும் ஸ்கூலுக்குப் தபாறாங்க. புள்லளங்க இருபது தபர் 
மட்டிலதயா… எவ்வளதவா… தபாறாங்க ஸ்கூலுக்கு. சிங்களம்ொன் 
படிக்கிறாங்க. 
 

ஏன்… தமிழ் ஸ்கூல்… தமிழ் வகுப்புக்கள் இல்லயா…? 
 

ெமிழ் ஸ்கூல் இருக்கு. வகாஞ்சம் தூரம். அந்ெளவு படிப்பிக்க மாட்டாங்க. 
 

தூரத்துக்கு தபாகணும்…? 
 

ஓம்… அெனால நாங்க தலசு என்றபடியாலொன் சிங்கள ஸ்கூலுக்குப் 
தபாட்டிருக்கிற… இப்தபா அவங்களுக்கு ஒரு ெமிழ்ச் வசால்லும் விளங்குெில்ல. 
எல்லாம் சிங்களம்ொன் ஏலும். புள்லளங்களுக்கும். 
 

அய்தயா… அப்படியா…? அது… அது சம்பந்தமா என்ன வநரனக்கிறஙீ்க? 
 

எங்களுக்கும் இனி கவலொன். என்ன வசய்யிற…? ெமிழ் ஸ்கூலுக்குப் 
தபாட்றவென்றா… வெனியாலயல தபாடணும். இல்லவயன்றா… வசல்வகந்ெ… 
அந்ெப் பக்கத்துலொன் தபாட இருக்கு. அெனாலொன் எங்கட புள்லளங்கள 
சிங்கள ஸ்கூலுக்குப் தபாட்டிருக்தகாம். 
 

 

3'0 - 4'0 
 

இனி… இந்தப் பகுதில தமிழ் வகுப்புக்கள் அப்படி வவச்சா…? 
 

இல்ல. 
 

யாராவது வந்து வகுப்புக்கள் இப்படி வவச்சா… 
 

அப்படி வசய்ொ நாங்களும் விருப்பம்ொன் புள்லளங்கள அனுப்புறத்துக்கு. 
 

ஓம். தமிழ் எழுத்துக்களச் சரி படிக்கிறத்துக்கு அல்லவா….? இல்லவயன்றா 
அநியாயம்தாதன…? 
 

ஓம்… இப்தபா என்ட ஒருத்ெர்ொன் ஸ்கூலுக்குப் தபாறத்துக்கு இருக்கிற. 
அவருக்கும் எப்படி சரி… இப்தபா ெமிழ் வகாஞ்சம் படிப்பிக்கணும் என்று 
வசால்லி… இங்க யாருமில்ல ெமிழ் படிப்பிக்க.  
 

அப்தபா… இப்ப சாதாரணமா தபசுறது… எல்லாம் வசய்றது… தமிழ்லயா..? 
சிங்களத்திலயா…? 
 

ெமிழ்லயும் கலெக்கிற. நாங்க மிச்சம் சிங்களத்துலொன் கெச்சுக்வகாள்ற. 
ஏவனன்டா இனி புள்லளங்க படிக்கிறது சிங்களத்துலதய… அெனால. 
 

சரி. 
 

வடீ்டிலயும் இந்ெ… மிச்சம் தநரத்துக்கு ெமிழ்ல கலெச்சாலும் அவங்களுக்கு 
விளங்குறெில்ல. நாங்க சிங்களத்துலொன் கலெக்கிற. ெமிழில் கலெக்கிறில்ல 
மிச்சம்… 
 

அப்படிவயன்டா இல்லாமல் தபாகுதம வமாழி…? 



 

வமாழி… இனி அவங்களுக்கும் விளங்குது… நாங்க இனி… 
 

அவங்களுக்கு விளங்குது. அப்படிவயன்டா… இப்தபா நீங்க கிறிஸ்தவமா..? 
இந்துவா…? 
 

நாங்க இந்து. 
 

அப்படிவயன்றா அந்த தகாவில் அப்படி பக்கத்தில இருக்குதா…? 
 

ஓம். 
 

இந்த பக்கத்துல…? 
 

 

4'0 - 5'0 
 

தகாவிவலான்று இருக்வகன்று வசால்றது இந்ெ… இங்க அடாரவெணிலயல 
ஒண்ணு இருக்குது. வபரிய தகாவில் என்றா வெனியாலயல இருக்கு. நாங்க 
அதுக்குப் தபாதவாம்.  
 

அப்தபா… அதுக்குப் தபாறத்துக்கு தநரமா இருக்கு? 
 

பூலை அப்படி ஏதும் இருந்ொ தபாறது. இல்லலவயன்றா… இங்க உள்ள 
தகாவில்ல நாங்க பூலை வசய்தவாம். எொவது தநர்த்ெிக்கடன் வவச்வசன்றா… 
இங்க தகாவிவலான்று இருக்கு. அதுக்குப் தபாய் நாங்க பூலை வசய்ெிட்டு 
வருதவாம். 
 

சாதாரணமா… நாட்களில…. எப்படி…. எத்தன மணிக்கு எழும்புவஙீ்க…? 
 

விடியதம இனி நாலலர… நாலுக்குதபால எழும்புதவாம். சில நாட்களில 
அஞ்சுக்கு எழும்புதவாம். இப்தபா ஸ்கூல் இல்ல என்றத்ொல வகாஞ்சம் 
தலட்டாகித்ொன் எழும்புறது. 
 

இல்ரலவயன்றா அவங்களுக்கு சரமச்சி வகாடுத்து அனுப்பணுமா…? 
 

அவங்களுக்கு சாப்பாடு அனுப்பணும்…. இனி… அொலொன்… வடீ்டு தவலலகள 
வசய்து வகாள்ளணும்… காலலல எவ்வளவு தநரத்தொட எழும்பினாலும் தநரம் 
தபாொது காலலல தவலலகள வசய்துவகாள்ள. 
 

இந்த… ரகயுதவிகள் ஏதும் இருக்கா உங்களுக்கு…? 
 

இல்ல. 
 

தனியாகத்தானா…? 
 

ஓம். 
 

கணவர் உதவி வசய்றாரா சரமக்கிறத்துக்கு…? 
 

அவரும் இனி… எொவது… சலமக்கிற தவலலகள் எொவது உெவியா 
வசய்வாரு… ஆனாலும் அடுத்ெ எல்லா தவலலகளயும் நான்ொன் வசய்யணும். 
அவங்களுக்கு… மகன்களுக்கு… சாப்பிட்றத்துக்கு சலமச்சு… அவங்களுக்கு 
சாப்பாடு ெயார்படுத்ெணும்.. எனக்கும் சாப்பாடு வகாஞ்சம் ெயார்படுத்ெி 
லவக்கணும்.. 



 

சாதாரணமாக… நீங்க… இந்த… ததாட்டங்களுக்குப் தபாய் வசய்யுற தவரல 
பற்றி வகாஞ்சம் வசால்ல ஏலுமா…? என்ன வசய்றஙீ்க…? 
 

வகாழுந்துொன் இனி பறிக்கிற… 
 

 

5'0 - 6'0 
 

எத்தன மணிக்குப் தபாவஙீ்க… அப்படியான அந்த விபரத்த வசால்லுங்க.  
 

காலலல ஏழலரக்கு வரிலசல நிண்டு தபானதுக்குப்புறகு… ெிரும்ப 
பன்னிரண்டுக்கு வகாழுந்து நிறுத்துப் பாத்ெிட்டுத்ொன் வடீ்ட வாறது. ெிரும்ப 
ஒரு மணிக்குப் தபான பின்னால இந்ெ தநரத்துக்குத்ொன் ெிரும்ப வடீ்ட 
வாறது… 
 

இனி… இந்த ததாட்டத்தில எந்தளவு தூரம் தபாகும் வரரக்கும் வகாழுந்து 
இருக்கு…? 
 

இந்ெ இடத்ெிலிருந்து வகாஞ்சம்… அடாரவெணிய வபக்டரிக்குப் பக்கத்துல 
வகாஞ்சம் இருக்கு வகாழுந்து. அடுத்ெது…. கிழலமக்கு வரண்டு மூணு 
நாலளக்குத்ொன் பறிக்கிற. அதுக்குப்புறகு இனி இங்கொன்… தொட்டத்துக்குள்ள. 
 

அப்படிவயன்டா கிழரமக்கு…. ஆ… அதுக்குப்புறகு ததாட்டத்துக்குள்ள…? 
அப்படிவயன்டா… சனி… ஞாயிறு நாட்களில தவரல வசய்றஙீ்களா..? 
 

தவலல இருந்ொ வசய்தவாம். இல்லலவயன்றா துலரமார் இனி சில 
நாட்களில வகாழுந்து இல்லலவயன்றா… நிப்பாட்டுவாங்கொதன… 
 

ஓம். அப்படிவயன்றா என்ன வசய்வஙீ்க… வகாழுந்து குரறவான நாட்களில 
அப்படி என்ன வசய்வஙீ்க…? தவற தவரலகள் இருக்கா? தவற சுயவதாழில் 
ஏதாவது வசய்றஙீ்களா? 
 

இல்ல. 
 

இப்தபா வபயருக்கு எத்தன கிதலா தவணும்? 
 

இருபத்ெியஞ்சு தவணும். 
 

இருபத்தியஞ்சு..? 
 

ஓம். 
 

இப்தபா வகாழுந்து இல்லாத தநரத்துக்கு? 
 

இல்லாெ காலத்ெிலயும் அந்ெளவுொன் தகப்பாங்க. 
 

அப்படிவயன்றா எப்படி வசய்வஙீ்க… இப்தபா வகாழுந்து இல்லாத 
காலத்துக்கு…? 
 

 

6'0 - 7'0 
 

ஆனாலும்…. இந்ெ… இருபத்ெி நாலு… இருபத்ெி மூணு அப்படி இருந்ொ 
அலரவாசிொன் விழும். 
 

வகாழுந்து இல்லாத காலங்களிலயும்…? 



 

ஓம். இப்தபா தபான மாசமும் வகாழுந்து இருபத்ெி நாலுக்தகா என்னதவா… 
அலரவாசிொன் தபாட்டிருக்காங்க.  
 

இப்தபா வகாழுந்து உள்ள நாட்களில அவங்களுக்கு எப்படி…? இப்தபா 
அதிகமா வகாழுந்து பறிப்பீங்கதாதன… அதுக்கு எப்படி கணக்கு தருவாங்க…? 
 

அதுக்கும் ெருவாங்க. 
 

கணக்கு எவ்வளவு…? 
 

கணக்வகன்றா தபாட்றயில்ல இனி… எல்லாத்லெயும் ஒண்ணா கணக்குப்பாத்து 
இருக்கிறொல எங்களால பாத்துக்வகாள்ள ஏலாது எவ்வளவு ொறாங்க என்று. 
ஆனா நான் தகக்கவும் வசான்னாங்க அந்ெ கூடுெல் வகாழுந்துக்கு 
வகாடுப்பனவு வசய்யிற என்று.   
 

சாதாரணமா… மாதாந்த சம்பளம் அப்படி… எவ்வளவு… வசால்ல விருப்பம் 
என்றா வசால்லுங்க… இல்ரலவயன்றா… 
 

சம்பளம் இனி தவலல வசய்யிற மாெிரிக்குத்ொன். அட்வான்ஸ் குறஞ்சளவுல 
எடுக்கிறன்றா… சம்பளம் எடுக்கலாம். அந்ெ தலான் அப்படி எடுத்ெிருந்ொ… 
சம்பளம் வகாஞ்சம் குலறயூம். 
 

நாள் சம்பளம் எவ்வளவு? 
 

அறுநூற்றி எண்பது ரூபா. 
 

உங்கள்களுக்கு இருபத்தி நாலு நாட்களும் தவரல கிரடக்குதா…? 
 

தபான மாசம் இருபத்ெி ஏழு வகாடுத்ெிருந்ொங்க. இருபத்ெி ஏலுல… நாங்க இனி 
தமலெிகமா இந்ெ… எங்கட புள்லளங்களுக்கு சுகமில்ல என்றா… எங்களுக்கு 
சுகமில்ல என்றா… வடீ்டுல இருப்பம்ொதன… எப்படியாவது இருபத்ெி அஞ்சு… 
இருபத்ெி  நாலாக ஆக்கிக்வகாள்ளுதவாம்.  
 

 

7'00 - 8'00 
 

இருபத்தி நாலுக்கு கூடுதலா தவல வசஞ்சாலும் உங்களுக்கு தபானஸ் 
மாதிரி கூடுதலான வகாடுப்பனவவாண்ணு தாறாங்கதாதன…. அந்த… இந்தத் 
ததாட்டத்துல வகாடுக்கிறாங்களா உங்களுக்கு…? 
 

தபானஸ் ொறாங்க. 
 

அப்படிவயன்டா… வபாதுவாக… அதாவது… இங்க ததாட்ட வசதிகள் என்ன 
இருக்கு…? 
 

வசெிகள் இருக்கு… இனி… குலறபாடுகள்ொன் கூடுெலா இருக்கு. 
 

குரறபாடுகள்…? என்ன வரகயான குரறபாடுகள்…? 
 

என்ன இனி… எங்களுக்கு இந்ெ… ஒரு தநரத்ெில ெண்ணி இல்லாமப் தபாகுது 
குளிக்கிறத்துக்கு. கிணவரான்று இருக்கு. தொட்டத்ெில இருக்கிற எல்லாரும் 
அெிலொன் குளிக்கணும். தசற்றுச்சகெியானா…. தபாகணும் அங்க அந்ெப் 
பாலத்ெடிய குளிக்கிறத்துக்கு. 



 

இங்க தமலுக்கு தண்ணி வாறில்ல…? 
 

இல்ல. 
 

குழாய் நீர் இல்ல? 
 

குழாய் இருக்கு. அந்ெ வடப் இருக்கிறது குடிக்க எடுக்குறத்துக்கு மட்டும்ொன். 
குடிக்கிறத்துக்கு… சாமான்களக் கழுவிக்வகாள்றத்துக்கு… வவயில் காலம் 
என்றொல காலலல நிப்பாட்டி… ெிரும்ப பகல் பன்னிரண்டுக்கு ெருவாங்க. ஒரு 
மணிக்கு மூடின பின்னால ெிரும்ப நாலு மணிக்கு ெிறப்பாங்க. ெிரும்ப 
அஞ்சலர… ஆறு மணியாலகல ெிரும்ப மூடுவாங்க. ெிரும்ப காலலலொன்.  
 

 

8'00 - 9'00 
 

என்ன தண்ணியா? 
 

ஓம். இல்லவயன்றா… இப்தபா வவயில் காலம் என்றத்ொல அங்க 
ெண்ணியில்லாம…. 
 

இல்லாமல் இருப்பதால… அந்த இல்லாமப் தபாற காலத்துக்குத்தானா 
மூடுறது…? இல்லாட்டி…. 
 

ஓம். 
 

தண்ணிப் பிரச்சிரன… தவவறன்ன…? 
 

தவறு இனி… குலறபாடுகள்… வசால்றத்துக்கு இல்ல இனி எங்களுக்கு. 
 

மலசலகூட வசதிகள் அப்படி…? 
 

இருக்கு. 
 

அதாவது வடீுகளுக்வகன்டு இருக்கா… இல்ல….? 
 

வவளிய கட்டியிருக்காங்க. 
 

வவளியில கட்டியிருக்காங்க…? 
 

அொவது… வவளியில கட்டியிருக்காங்க ஒரு வடீ்டுக்கு ஒன்றுபடி… 
 

ஒன்றுபடி… சரி… சரி… 
 

ஒரு வடீ்டுக்கு ஒரு வடாய்வலட் என்றவாறு கட்டியிருக்காங்க. 
 

அரவவயல்லாம்… தமக்கு வசதிப்பட்ட மாதிரி… உரியவங்கதள துப்பரவு  
வசய்துவகாள்ளணும்…? 
 

ஓம். துப்பரவு வசய்து வவச்சுக்வகாள்ளணும். 
 

அது உங்களுக்கு ஏதாவது நிறுவனம் ஒன்றால கட்டித் தந்தாங்களா…? 
அப்படி இல்லவயன்டா…? 
 



நிறுவனத்ொல… அொல கட்டித்ெருவாங்க எங்களுக்கு… இப்தபா… 
வசான்னப்பிறகு… எங்களுக்கு ஏொவது தவணும் என்று… அப்தபா… அவங்க 
வசஞ்சு ெருவாங்க. 
 

 

9'0 - 10'0 
 

அப்படிவயன்றா…. இப்தபா பிள்ரளகளுக்கு சுகமில்லாமப் தபானா அப்படி…. 
அவங்கள ஆஸ்பத்திரிக்குக் வகாண்டு தபாறதுக்கான வசதிகள் இருக்கா…? 
அதாவது சுகாதார வசதிகள் என்ன இருக்கு…? வருவாங்களா யாராவது 
பார்க்கிறதுக்கு…? 
 

இல்ல. முந்ெிவயன்றா இந்ெ இடத்துல வஹாஸ்பிட்டல் ஒண்ணு இருந்ெிச்சு. 
ஐயா ஒருத்ெர் வருவாரு பின்தனரத்துல. எங்களுக்கு இந்ெத் தொட்டத்துல 
துண்டு ெருவாங்க தபாய் மருந்து எடுக்குறத்துக்கு. அெ தொட்டத்துக்கு 
வகாண்டுவந்து ெந்ொ… இங்கிருந்து கடிெவமான்று ெருவாங்க. அெ 
தொட்டத்துக்கு வகாண்டுதபாய்க் வகாடுத்ொ… தொட்டத்ொல 
குலறச்சுக்வகாள்வாங்க. இப்பவயன்றா அந்ெ வசெிகள் இல்ல. இப்தபா 
தபாகணும் விடியக்கதய ஆஸ்பத்ெிரிக்கு. வமடிக்கல் வ ாப் ஒன்று இருந்ெிச்சு. 
இப்தபா அெ மூடிட்டாங்க. 
 

மூடிட்டாங்க…? 
 

இப்தபா எொவது தநாய்வநாடி வந்ொ வெனியாயக்தக தபாகணும். 
இல்லவயன்றா… வெனியாய டவுனுக்கு தபாய் எடுக்கணும். இல்லவயன்றா 
வபரியாஸ்பத்ெிரிக்குத்ொன் தபாகணும். இரவு தநரத்துல தநாய்வந்ொ ஓட்தடா 
ஒன்டுொன் எடுத்ெிட்டு தபாய் நாங்க அட்மிட் பண்ணணும். 
 

சாதாரணமா… நீங்கள் எவ்வளவு காலம்… ஒரு வருடமா இந்த ததாட்டத்துல  
குடிதயறி இருக்கிற…? 
 

முந்ெிவயன்றா… வந்து எட்டு வருடங்கள் இருந்ெ. இருந்து நான் இந்ெ… எங்கட 
வபரிய மகனுக்கு சின்வனாரு பிரச்சின வந்ெொல தபாய் ஆறு மாசம் 
இருந்ெிட்டு ெிரும்ப இங்க வந்ென். இப்தபா வாற மாெம் பெினாலாம் தெெி 
வந்ொ… ஒரு வருடம் ஆகுது. முந்ெி நான் எட்டு வருடம் இருந்ென் இங்க.   
 

 

10'0 - 11'0 
 

வபரிய மகனின்ற என்னசரி… என்ன பிரச்சின? 
 

தொட்டத்ெில தவலல வசஞ்சு… வபக்டரிக்கு தபாக வசால்ல… தபாகாம இருந்து…  
அந்ெ ஐயாட்ட வசான்ன தொட்டத்ெில இருந்து தபாவறன்று வசால்லி… ஐயா 
தபாகச் வசால்லல்ல… இவருக்கு தபாக தவணுவமன்று… அதுக்குப்புறகு நான் 
தபாய் பக்கத்துலொன் இருந்ெது. அப்புறம் எனக்கு அங்க இருக்க முடியாமப் 
தபாயிட்டுது. இருக்க ஏலாது இங்க மாெிரி… அங்க சரிவராெத்ொல… நான் 
ெிரும்ப இங்க வந்ெ. அது இருக்கிற பிரச்சின என்னன்டா…  தபாயா நாளுக்கும் 
எங்களுக்கு சுெந்ெிரமா வடீ்டுல இருக்க ஏலா… தபாயாவுக்கும் வபக்டரிக்குப் 
தபாகணும். தபாயா நாளுக்கு வபக்டரி தபாகாட்டி… அதுக்கடுத்ெ நாள் 
தவலலயும் இல்ல.  
 

தபாயா நாளுக்கும் தபாகணும்…? 
 



ஓம். ஞாயிறு… சனி, ஞாயிறு நாட்கள்ளயும் ெிடீவரன்று வகாழுந்து இல்ல 
என்றாத்ொன் தவலலய நிப்பாட்டுவாங்க. வகாழுந்து இருக்கிறன்டா தவலல 
இருக்கு. இல்லவயன்றா அந்ெ… தபாயாக்குொன் எங்களுக்கு பிரச்சின கூடுெலா 
இருக்கு.  
 

இனி… அப்படியான விசயங்களப்பத்தி… அவங்க ஒன்று தசர்ந்து ஏதாவது 
நடவடிக்ரக ஒன்ற எடுப்பாங்களா ஐயாகிட்ட வசால்லி…? 
 

 

11'0 - 12'0 
 

யாரும் ஆர்வம் காட்றாங்க இல்லலதய… அெற்கு கலெக்கிறத்துக்கு. 
கெச்சாலும் பிரதயாசனம் இல்ல மிஸ். இப்படித்ொதன… எவ்வளவு 
வசான்னாலும் பிரதயாசனம் இல்ல. அப்படி கெச்சத்துக்குப் பின்ன 
வசால்லுவாங்க விருப்பவமன்டா இருங்க… இல்லவயன்டா தபாங்க என்டு… 
அப்படித்ொன் வசால்லுவாங்க. அதுொன். இப்தபா எங்கட வடீ்டில மூணு தபர் 
தவலல வசய்றாங்க. சின்னவரு ஒராள்ொன் இருக்கிற. வயசு.. பத்து… 
பெிவனாண்ணு ஆவுது. இப்தபா மூணு தபரும் தபாய்… அஞ்சலரயாகுது வபக்டரி 
ஓப் ஆகுறத்துக்கு. வடீ்டுக்கு வரும்தபாது ஆறு மணி மட்டுல ஆகுது. நாங்க 
வந்து குளிக்கிறொ…? வடீ்டு தவலலகளச் வசய்யிறொ…? அதுக்குப்புறகு எத்ென 
மணிக்கு சலமச்சு… அவங்களுக்கு சாப்பிடக் வகாடுக்குறது…? 
 

தபாயா நாட்களுக்கு ஒண்ணரர நாளுக்கான சம்பளம் தாறாங்களா? 
 

சம்பளம் ஒண்ணலர நாட்கள்டொன். அப்படிவயன்டாலும் சுெந்ெிரம் என்ற 
ஒன்றிருக்தக… தபாயா நாளுக்கும் லீவவான்று இல்ல என்றா… பிரதயாசனம் 
இல்லதய… குறஞ்சது.. இப்தபா புள்லளங்க சிங்களம் படிக்கிறாங்க. அவங்கள 
பன்சலலக்காவது கூட்டிட்டுப்தபாக எங்களால ஏலாமல் இருக்தக… வவசாக் 
தபாயா நாளுக்காவது கூட்டிட்டுப் தபாக ஏலாம இருக்கு. அதுொன் எங்களுக்கு 
இங்க இருக்கிற வபரிய பிரச்சின… 
 

லீவவான்று இல்லாம இருக்குறது அல்லவா…? 
 

தமலெிகமா இனி எங்களுக்கு லீவு ெருவாங்க… தபாயா நாளுக்கு மட்டும் 
வடீ்டுல இருக்க ஏலாது. 
 

ஏரனய சனி… ஞாயிறு நாட்களில…? 
 

 

12'0 - 13'0 
 

அவென்டா லீவு ெருவாங்க… சனிக்கிழம அப்படி தவலல… 
 

தவரல…? 
 

ஓம். ஞாயிறும்… சில நாட்களிலொன் ஞாயிறன்டும் தவலலய நிப்பாட்டுவாங்க. 
அொவது… வகாழுந்துப் பிரச்சினொன். வகாழுந்து அப்படி இருக்கிறண்டா 
தவலல இருக்கு. வகாழுந்து குலறவவன்றா தவலலய நிப்பாட்டுவாங்க. 
இப்தபா தபான ஞாயிறு வகாழுந்து இல்லலவயன்றத்ொல மூணு நாட்கள் 
வொடர்ச்சியா.. கலளவயடுக்க தபாட்டாங்க. அதுக்குப்புறகு ஞாயிறு 
நிப்பாட்டினாங்க. 
 

அப்படிவயன்டா… அந்த துணிகள… அப்படி… கழுவுறத்துக்கு தநரம் எங்க 
இருக்கு…? 
 



எல்லாம் அந்ெ கிணத்துலொன் இனி… 
 

கிணத்துலதான் எல்லாதம…? 
 

ஓம். 
 

எடுத்துக்வகாண்டு தபாய் கழுவுவஙீ்க… எப்தபா… அத வசய்றது சனி… 
ஞாயிறா…? 
 

ஓம். 
 

ஏரனய நாட்களில கஷ்டமா இருக்கும் அல்லவா…? 
 

ஓம். இப்தபா ஞாயிறு மாெிரியான நாட்களில இந்ெ ஆக்களுக்கு லீவவான்று 
அப்படிக் கிடச்சா… உடுப்புக்கள அந்ெ நாள்லொன் நாங்க எல்லாரும் 
எடுத்துக்வகாண்டு தபாய்… காலலல விடியதம ஆறு… ஏழு மணியாகக்க… 
எல்லாத்லெயும் கழுவிக் காய்க்கணும். அதுக்கு முன்ன லீவவான்று 
இல்லத்ொதன எங்களுக்கு. மாலலல இந்ெ தநரத்துக்கு வந்து கழுவுறத்துக்கு 
இனி… லடம் இல்லலதய… இந்ெ தநரத்துல கழுவிக்வகாள்ள ஏலும் நாம 
உடுத்ெிருக்குற உடுப்புக்கள மட்டும்ொன். அவற்ற கழுவிப்தபாட்டு…. குளிச்சிட்டு 
வரத்ொன் தநரமிருக்கு. 
 

தசமிப்பு அப்படி எவ்வாறிருக்கு…? தபங் புத்தகம் இருக்கா? 
 

 

13'0 - 14'0 
 

இப்தபா புெிசாகத்ொன்… முந்ெிவயன்றா… தபங்கில தபாட்டுக்வகாண்டு வந்ெ 
காசு… இந்ெ தநத்து… முந்ெநாள்ொன் இப்தபா தொட்டத்ொலதய ஏற்பாடு 
பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ெ மாசத்ெில இருந்துொன் தொட்டத்ொல 
சம்பளத்ெிலிருந்து வவட்டுவாங்க.  
 

தபங் புத்தகத்தில தபாட்றத்துக்கு…? 
 

அவற்லற எல்லாம் சரிவசய்து வகாடுத்ெ. அடுத்ெ மாசத்ெிலிருந்து… இந்ெ 
மாசம் முெலாம் தெெிொதன வசய்துவகாடுத்ெ…? இப்தபா அடுத்ெ மாச 
சம்பளத்ெில இருந்துொன் வவட்டுற என்று வசான்னாங்க.  
 

இனி… ததாட்டங்களில சாதாரணமா… ததாட்டங்களில சாதாரணமா… 
தனியாக தபாறத்துக்கு அப்படி பயமில்ரலயா இரரவல..? 
 

அப்படி இல்ல. 
 

எந்தப் பிரச்சினயும் இல்ல. வபாம்புளப் புள்ரளக்கும் அப்படி தனியா தபாக 
ஏலும்…? 
 

ஓம். 
 

தவற ஊராக்கள் வருவாங்களா ததாட்டத்துக்கு…? 
 

இல்ல. 
 

வந்தா… யாராவது வந்தா… காண்பீங்க…? 
 



இந்ெப் பக்கத்ெில வந்து இப்படித்ொன்… எங்கட ஊர் ஆக்கள்ொன் இந்ெப் 
பக்கத்துல… அொல இனி… எல்லாம் வெரிஞ்ச ஆக்கள்ொன் இருக்காங்க. 
எங்களுக்கு எந்ெப் பிரச்சினயும் இல்ல. எங்களுக்கு வொல்லலகள் 
ஒண்ணுமில்ல. யாரும் இன்லறக்கும் எங்கதளாட நல்லா இருக்கிறது… அவங்க 
எல்லாரும் ஒரு சதகாெரங்கள் தபாலத்ொன் எல்லாரும் இருக்கிறது.... 
 

 

14'0 -15'0 
 

அப்தபா இந்த பிரச்சின இருந்த காலத்துல… யுத்த காலத்துல… அல்லது… 
எண்பத்தி மூனுல அப்படி நிரனவிருக்கா என்ன மாதிரி என்று… அந்ததநரம் 
பிரச்சிரனகள் இருந்ததா… மாத்தரற மாவட்டத்துல…? 
 

எப்படி என்று வெரியல்ல. அந்ெளவு எனக்கு வசால்லத் வெரியல்ல.  
 

யுத்த காலத்துல…? 
 

இந்ெப் பக்கத்துல இல்லத்ொதன… 
 

பிரச்சின ஒன்றுமில்ல? அப்படிவயன்டா தவவறங்க சரி யுத்தவமான்று 
இருந்தாலும்… நீங்கள்கள் தமிழ் என்டாலும் உங்களுக்கு வதால்ரலகள்  
இல்ல? 
 

ஓம். 
 

இல்லயா…? உங்களுக்கு பயம் அப்படி ததாணல்லயா? 
 

பயவமன்றா இருந்ெிச்சிொன். ஆனா அப்படியிருந்ொலும் எந்ெவவாரு 
வித்ெியாசமும் எங்களுக்கு ஏற்படல்ல. அந்ெ… ஒரு ெடவ… அந்ெ… தைவபீி 
கலவர காலத்துலொன் எங்கட அம்மா அப்பாக்கள் பிறப்பத்ொட்சிப் பத்ெிரம் 
அது… இது… எல்லாத்லெயும் எங்கதயா தபாட்டுட்டாங்க. எங்கதயா இரிக்லகக்க 
வவச்சிட்டு வந்ெிட்டாங்க. அொலொன் எங்களுக்கு வநலறய குலறபாடுகள் 
இருந்ெிச்சி. பிறகு நான் அவற்ற ெிருப்ப வசய்வெடுத்ென் புெிசாக.  
 

எந்தக் காலப்பகுதில…? 
 

எண்பொம் ஆண்டு காலப்பகுெிகளில… தைவபீி காலத்துல… 
 

எண்பத்தி எட்டு… எண்பத்தி ஒம்பதுல…? 
 

அந்ெ மாெிரிொன். 
 

அந்தக் காலப்பகுதில…? 
 

கலவரம் இருந்ெ… 
 

ஓம். 
 

அந்ொ… அப்தபா அவங்க என்ன வசஞ்சிருக்காங்க… வபாருள் சாமான்கள் 
எல்லாத்லெயும் வவச்சிப்தபாட்டு… புள்லளங்களின்ற பிறப்பத்ொட்சிப் பத்ெிரம்… 
புள்லளங்களின்ற என்றா… வரண்டு மூணு தபராக்களின்ற தபால வவச்சிட்டு 
வந்ெிட்டாங்க. அதுக்குப் பின்ன என்ட பிறப்பத்ொட்சிப் பத்ெிரம்ொன் காணாமல் 
தபாயிருந்ெ. அதுக்குப்பின்ன… நான் தபாய் எடுத்ெிட்டு வந்துொன்… ஐடின்டி 
வசய்றத்துக்கு எழுெி… எல்லாம் வசய்ெிருக்கன். இன்னும் வரயில்ல ஐடின்டி.  



 

இனி அது கஷ்டமா வசஞ்சுவகாள்றத்துக்கு…? ஒரு நாரளல வசஞ்சுவகாள்ள 
ஏலுமா பிறப்பத்தாட்சிப் பத்திரம் வசஞ்சுவகாள்றத்துக்கு… அத… இத…? 
 

நான் இந்ெ… தபார்ம் ஒன்ற நிரப்பிட்டு பிடபத்ெறக்கு தபானன். பிடபத்ெற  
தபாய்த்ொன்… அங்கொன் பிறப்பத்ொட்சிப் பத்ெிரத்ெ எடுத்ென். அந்ெ தபார்ம 
பாத்ெிட்டு அவங்க அப்தபா… பிறப்பத்ொட்சிப் பத்ெிரம் இருக்கு என்று எடுத்துத் 
ெந்ொங்க. பிறகு… அதுவந்து… அதுக்குப்புறகுொன்… நான் ஐடின்டி வசய்யக் 
வகாடுத்து வரண்டு மாசம் ஆகுது. 
 

இப்தபா இனி… சாதாரணமா… நீங்க வசான்னஙீ்க வகாஞ்சம் பயவமான்று 
அப்படி ஏற்பட்டது என்று… எந்த மாதிரியான பயம் ஏற்பட்டிச்சு…? 
 

பயம் என்று வசான்னா…. இந்ெ… எங்களுக்கும் ஏொவது பிரச்சிலனகள் 
ஏற்படுதமா என்று… எங்களுக்கு என்னசரி நடந்ொலும் பரவாயில்ல… எங்கட 
புள்லளங்கள என்ன வசய்றது என்றுொன்… அப்படித்ொன் எங்களுக்கு மிச்சம் 
கவலலயா இருந்ெிச்சி. 
 

ஆனா எந்தப் பிரச்சினயும் ஏற்படல்ல இல்லயா…? 
 

எந்ெப் பிரச்சினயும் ஏற்படல்ல. எங்களுக்கும் இனி…. 
 

அங்க… இங்க தபானஙீ்களா யுத்த காலத்துல…? 
 

இல்ல… எங்கயும் தபாகல்ல. 
 

இங்கதயதான் இருந்தஙீ்க? 
 

ஓம். 
 

 

16'0- 17'0 
 

சரி… சரி… அப்படிவயன்டா நீங்க…. புள்ரளங்களில அப்படி… என்ன 
எதிர்பார்ப்ப வவச்சிருக்கீங்க…? 
 

புள்லளங்க இனி… என்ன இனி… எெிர்பார்ப்வபன்றா… அவங்க நல்லா 
இருக்கணும். அவங்க நல்லா படிச்சி…. நல்ல ஒரு நிலலக்கு வரணும் 
என்றதுொன் என்ட விருப்பம். 
 

நல்வலாரு நிரலக்கு வரணும் என்றது…. ததாட்டத்துக்கு வவளியவா…. 
ததாட்டத்திலதயதானா…? 
 

தொட்டத்துக்கு வவளியவும் சரி… தொட்டத்ெில இருந்ெிட்டு சரி…. அவங்க நல்ல 
வொழிவலான்ட வசய்ெிட்டு… அவங்க நல்லா இருக்கணும் என்றதுொன். மூத்ெ 
மகனயும்; அப்படித்ொன் நான் வநனச்சிருந்ெ… அவரும் இப்ப வவளிநாட்டுக்குப் 
தபாகணும் என்ற எண்ணத்தொடொன் இருக்காரு. இப்தபா இந்ெ வருடக் 
கலடசில தபால தபாறத்துக்குத்ொன் இருக்காரு.   
 

எங்க தபாறத்துக்கு எதிர்பார்க்காரு…? 
 

இன்னும் ெீர்மானமான முடிவவான்ணு இல்ல.  
 

என்ன வசய்யிறத்துக்கு…? 



 

வவளிநாட்டுக்கு தபாகணும்… தபாகணும் என்று வசால்லிட்டு இருந்ொரு. 
அதுக்குப் பின்ன என்ன வசய்வாவரண்டு வெரியல்ல. தபான மாசம் வந்ெ 
தநரமும் வசான்னாரு தபாவவன் என்று என்கிட்ட. நான் வசான்னன்… நல்லம் 
அப்படிவயன்டா என்று…. தபாய்… அவங்க நல்லா இருந்ொ அதுொன் எனக்கு 
வபரிவசன்டு…. ஏவனன்டா நாங்க அல்ல… இனிவரும் காலங்களில அவங்கொன்.  
வாழப்தபாறது அவங்கொதன… 
 

ஓம்… ஓம்…. 
 

நான் வசான்னன் நீங்கள் நல்லா இருந்ொத்ொன் ெம்பிக்கும் நல்லம் என்று. 
 

ஓம். 
 

 

17'0 - 18'0 
 

இனி… இப்ப ஒருத்ெருொன் இருக்காரு எனக்கு… இனி அவருக்கு வருத்ெம் 
ஒண்ணு இருக்குறதுொன் பயம் எனக்கு. 
 

என்ன வருத்தம் என்றது….? 
 

வருத்ெம் என்டு வசால்றது…. சின்ன வயசுலதய…. அஞ்சு வயசுல தபால… 
வயித்துல ஒப்பதரசன் ஒண்ணு வசஞ்சம். அதுக்குப் பின்ன இப்தபா ஸ்கூல்ல 
புள்லளங்கதளாட சண்டபிடிச்சிட்டு…. அதுக்குப் பின்ன கண்ணில கல்வலாண்ணு 
பட்டு…. அொல கண்ணுல இொயிட்டுது. அதுக்குப் பின்ன இப்தபா கண்ணில 
ஒப்பதரசன் ஒண்ணு வசஞ்சிருக்கு. எத்ெனதயா மாசமா நான் கராப்பிட்டி 
வஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டுப் தபானன். கூட்டிப் தபாய்த்ொன்… அதுக்குப் 
பின்ன ஒப்பதரசன் ஒண்ணு பண்ணித்ொன் இப்தபா கண்ண குணப்படுத்ெி 
இருக்கிற. அதுொன்.    
 

இப்தபா கண் குணமாயிட்டா…? 
 

ஓம்.  
 

அப்படிவயன்டா அவருக்கு அதால பிரச்சின இல்ல…? சாதாரணமா 
வாழ்க்கய வகாண்டு தபாறத்துக்கு கண்ணில பிரச்சின இல்ல? 
 

ஓம். இப்தபா வந்ெிட்டு… அவருக்கு எங்கள மாெிரி… மாச்சல்பட்டு 
தவலலவயாண்ணு வசய்ய ஏலா. அவரிட தபர்லொன் நாங்க அெிகமா என்ன 
சரி தசமிச்சு வவக்கிதறாம். காசும் எல்லா தபங்குகளிலயும் அப்படி… அவரிட 
தபர்லொன் அெிகமா காசு தபாட்டுட்டு இருக்தகாம். என்ன இனி… இவருக்கு 
எெிர்காலங்களில மிச்சம் மாச்சல்பட்டு தவல வசஞ்சுவகாள்ளவும் ஏலாதெ. 
இன்னும் ஒரு இருவத்ெி வரண்டு…. இருவது வருசம் ஆகக்கயும்… இப்தபா 
இப்படி தவலல வசஞ்சாலும்… இந்ொ… இருபது… இருபத்ெிவயாரு நாள்… 
அப்படித்ொன்; தவல வசய்வாரு. நான் இனி ஒண்ணும் வசால்றெில்ல. சத்ெம் 
தபாடுவாரு. மிச்சம் பலவந்ெப்படுத்ெமாட்டன் அவர தபாகச் வசால்லி… அந்ொ… 
இன்டக்கும் வடீ்டிலொன். இன்டக்கு வெனியாய தபாயிட்டு இன்னும் வடீ்ட 
வரல்ல.  
 

 

18'0 - 19'0 
 

இனி இந்த… ததாட்டத்தில சாதாரணமா… எல்லாரும் ஒண்ணு தசர்ந்து…. 
ஒத்துரமயா இருக்கீங்க…? 



 

ஓம். 
 

பிரச்சின என்று எதுவும் இல்ல? 
 

இல்ல. 
 

ஒருத்தரிட்ட இருந்தும்…? 
 

இல்ல. தவலல வசய்யிற இடத்துக்குப் தபானாலும் எல்லாரும் 
ஒண்ணாகத்ொன் தவலல வசய்யிறது. வாறதும் எல்லாரும் ஒண்ணாகத்ொன். 
 

ஒரு கிராமம் மாதிரி? 
 

ஓம். தெத்ெண்ணி குடிக்கப் தபாவனண்டாலும் எல்லாரும் ஒண்ணா 
இருந்துொன் தெத்ெண்ணி குடிக்கிற. ெனித்ெனியா வகாண்டுவந்து 
ஒவ்வவாருத்ெரா… தவற… தவற எடங்களில இருந்ெிட்டு குடிக்கிற இல்ல. 
எல்லாரும் ஒண்ணா பக்கத்து பக்கத்துல இருந்ெிட்டு… தெத்ெண்ணி குடிக்கிற. 
அவங்க வகாண்டு வாறத்ெ நான் சாப்பிட்றது. நான் வகாண்டு தபாறத்ெ அவங்க 
சாப்பிடுவாங்க. அப்படித்ொன் இருக்குறது. எந்ெ வித்ெியாசமும் இல்லாம 
எல்லாரும் நல்லா இருக்தகாம். 
 

சரி. அப்படிவயன்டா…. இப்தபா இங்க எல்லாரும் தவரல வசய்யிறது தமிழ் 
ஆக்களா…? சிங்கள ஆக்களா…? 
 

வநலறய இருக்குறது ெமிழ் ஆக்கள்ொன். 
 

வகாஞ்சம் தபர் சிங்கள ஆக்களும் இருக்காங்க…? 
 

ஒருத்ெருொன் இருக்கிற…  வவளியால இருக்கிறது அவரு மட்டும்ொன். 
அடுத்ெ எல்லாரும் இருக்கிறது ெமிழ் ஆக்கள்ொன். எங்கட ஆக்கள்ொன். 
 

 

19'0 - 20'0 
 

அப்படிவயன்டா இப்தபா… இந்தப் பக்கத்துல… அதாவது… உங்கட வாழ்க்ரகக் 
காலத்துக்குள்ள என்டாலும்… நிரனவுக்வகண்டு என்ன இருக்குது…  என்ன 
வசால்றன்டா…. என்ன சரி நடந்திருக்கா… நிகழ்வு ஒண்ணு நடந்திருக்கா…? 
அப்படி இல்ல என்டா… நல்லது ஏதாவது நடந்திருக்கா…? இல்ல என்டா… 
அதாவது… வவள்ளவமாண்டு சரி… அது மாதிரி… ஏதும் ஒண்ணு 
நடந்திருக்கா…? என்ன வசால்றண்டா… வாழ்ந்த காலத்துக்குள்ள 
நிரனவுகளுக்குள்ள தசர்த்துக்வகாள்றத்துக்கு ஏலுமான ஏதாவது 
ஒண்ணு…?   
 

வவள்ளம் ஒண்ணு வந்ெிச்சி… வரண்டாயிரமாம் ஆண்டுகளில மாெிரி… 
வவள்ளம் ஒண்ணு வந்ெிச்சி. அொல நாங்க எல்லாரும் வகாஞ்சம் இொயிட்டம். 
எங்கட வபாருள் சாமான்கள் எல்லாம் தபாய்… நாங்க அதுக்குப் பின்னொன்… 
வகாஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுத்ொன்… இப்தபா மீண்டு வந்ெிருக்கிற. புள்லளங்களின்ற 
உடுப்புகள் கூட… எல்லாதம… எதுவுதம மிச்சமா இருக்கல்ல.   
 

எந்தக் காலப்பகுதில அது…?   
 

  



20'0 - 21'0  2003 லதயா…… 
 

அது இந்தத் ததாட்டத்திலயா…? 
 

இல்ல… இந்ெத் தொட்டத்ெில அல்ல. தவவறாரு தொட்டத்ெில 
 

அது எங்க…? 
 

இங்க ஆஸ்பத்ெிரிக்கு வகாஞ்சம் இங்கால இருக்கிற தொட்டம் ஒன்றில அது… 
வபக்ட்ரி ஒண்ணு கட்டப்பட்டிருக்கிற…. அது உடச்சிக்வகாண்டு தபாய்.. 
 

ஆ… 
 

ஆஸ்பத்ெிரிக்கு வகாஞ்சம்… அந்ெிரிபான சந்ெி என்று வசால்ற… அங்க… அந்ெ 
இடத்ெிலொன். அந்ெ இடத்ெிலொன் நாங்க வகாஞ்சம்…. 
 

அப்படிவயன்டா… அந்தக் காலத்தில… அங்கதான் குடிதயறி இருந்தஙீ்க…? 
 

ஓம். 
 

எவ்வளவு காலம் இருந்தஙீ்க…? 
 

அங்க அஞ்சு வருடம் இருந்ெ. அதுக்குப் பின்ன அந்ெ தொட்டத்ெில இருந்து… 
எங்களுக்கு எந்ெவவாரு நிவாரணமும் கிலடக்கல்ல. அதுக்குப் பின்னால 
நாங்க வந்ெ. வந்துொன்… அதுக்குப் பின்ன… இப்தபா… இந்ெப் பக்கத்துக்கு வந்து…. 
இருந்து… நாங்க ெிரும்ப வாழ்க்லகய இது வசஞ்சுவகாண்ட எப்பிடி சரி… 
 

இப்தபா சில தநரங்களில… பிரச்சினகள் இருக்கு என்று கதச்சஙீ்க என்டா… 
தவணும் என்டா இருங்க… இல்ல என்றா தபாங்க என்று வசால்ற என்டு 
வசான்னஙீ்கதாதன… எப்ப சரி நிரனக்கல்லயா… தபாய் தவவறாரு இடத்துல 
குடிதயறணும்… வாழ்க்ரகய ஆரம்பிக்கணும் தவவறாரு வரகல என்று 
வசால்லி…?  
 

இல்ல. 
 

 

21'0 - 22'0 
 

இந்த ததாட்டமும் பிரரவட் ஒராளுக்கு வசாந்தமானதா? 
 

ஓம். 
 

யாருக்கு வசாந்தம்? 
 

“சுது மஹத்ெயா”க்கு 
 

அவருக்கு இந்தத் ததாட்டம் மட்டுமா வசாந்தம்? 
 

இல்ல. அவருக்கு இருக்கு. வநலறய தொட்டங்கள் இருக்கு. ரத்ெினபுரில 
பட்டுவங்கல… அந்ெ வபக்ட்ரி… வநலுவ வெீியில இருக்கிற... அதுொன்.  
 

“சுது மஹத்தயா” என்றா வவள்ள நிற ஒராளா…? வவள்ளக்கார ஒருத்தரா? 
 

இல்ல… அவருக்கு வசால்றது அப்படி… அந்ெப் தபருொன். தவவறாரு தபர் 
இருக்குது. எல்லாரும் இப்படித்ொன் வசால்றது. 



 

சரி… சரி… வசால்றஙீ்க “சுது மஹத்தயா” என்டு. ஏன் “சுது மஹத்தயா” என்டு 
வசால்ற… வவள்ரளயா அவரு…? 
 

இல்ல. அவருக்கு சின்ன வயசில இருந்தெ “சுது மஹத்ெயா”… “சுது மஹத்ெயா” 
என்டு வடீ்டு ஆக்கள் வசால்லி இருக்காங்க. இப்தபா தொட்டத்ெிலயும் அப்படி 
யார் யாரும் வசான்னதுொன்… அதுொன் இப்தபா அவரின்ற வபயராக நாங்க 
வசால்றது. என்ன வசால்றன்டா… அந்ெப் வபயர வசான்னா எல்லாருக்கும் 
வெரியும். இலங்லகல மட்டும் அல்ல… வவளிநாடுகள்லயும் கூட வெரியும். அது 
வெரியும் எல்லாருக்கும். இப்தபா யாரு தகட்ட என்டாலும் “சுது மஹத்ெயா” 
என்று வசான்னாப் புறகு எல்லாருக்கும் வெரியும்.  
 

இனி அப்படி என்டா… அவரு உங்கட பிரச்சிரனகள் இருக்கிறத்த… அதப் 
பத்தி… ததடிப் பாக்குற இல்லயா… அவங்க…? 
 

 

22'0- 23'0 
 

தெடிப்பாக்குற என்றது… இப்தபா அந்ெ ஆக்கள் வாறாங்க இல்ல. என்ன 
வசால்றன்டா… ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா மாெிரி மட்டும்ொன் அவரு… 
வபரியவரு வாறாரு. இங்க வபக்ட்ரி இருக்கிறது… ெம்பிொன் தவலலகளப் 
பாக்குறது. இங்க வபக்ட்ரில இருக்கிறது ெம்பி. அண்ணாொன்… 
அண்ணாவின்டொன் தொட்டம். ெம்பிொன் நிருவாகத்ெ வகாண்டு தபாறது.  
 

இனி… அவங்களிட்ட வசால்ல ஏலாதா… இப்தபா நீங்க வசான்ன 
கஷ்டங்கள…? 
 

வசான்னாலும் இனி… அவங்க தகக்க மாட்டாங்கொதன… அதுொதன நடந்ெிட்டு 
இருக்கு. 
 

அப்படிவயன்டா… இந்த… உங்கட இந்த வடீு உங்களுக்வகன்டு வசால்லிதய…. 
 

இல்ல. 
 

வசாந்தம் இல்ல? 
 

இல்ல. அவங்க தபாகச்வசால்ற தநரத்துக்கு நாங்க தபாகணும். வபாருள் 
சாமான்களயும் எடுத்துக்வகாண்டு. 
 

அப்படி என்டா… நீங்க இந்தத் ததாட்டத்துல தவரல வசய்யும் வரரக்கும் 
இந்த  வடீ்ட தாறாங்க…? 
 

ஓம். இருக்கிறத்துக்கு. எங்கள இப்தபா இங்க இருந்து தபாகச் வசான்னா நாங்க… 
எங்கட வபாருட்கள் எல்லாத்ெயும் எடுத்துக்வகாண்டு தபாகத்ொன் தவணும் 
தவறு எங்கயாவது. 
 

இது… இந்த வடீு கட்டி… இதுக்குப் பின்னாலயும் இந்த எல்லாம் கட்டி 
இருக்கிறது… நீங்கள் கட்டினஙீ்களா… அப்படி இல்ல…? 
 

இல்ல… இல்ல… இங்கிருந்து இந்ெ… அந்ெ கெவு இருக்தக… அந்ெ இடத்ெிலிருந்து 
இங்கிட்டு வலரொன் அவங்க கட்டி இருந்ொங்க. நாங்க தவறயா  
களிமண்ணால கட்டிக்வகாண்தடாம் குசினிய… அலறக்குள்ள இடம் தபாொ 
என்டத்ொல. அது நாங்க எங்கட முயற்சியால கட்டிக்வகாண்டது.  
 



 
 

 

நீங்க அந்த பங்களால இருந்த காலம் எப்படியானது…? 
 

பங்களால இருந்ெ காலம் என்டா… இனி எனக்கு அவ்வளவு வெரியல்ல… நான் 
அந்ெளவு… என்ன பாத்துக்வகாண்டு இருந்ொங்க. அங்க நான் நல்லா இருந்ென். 
அதுக்குப் பின்ன…  வபற்தறாரிட வொல்லலயாலொன் நான் வந்ெது. 
இல்லவயன்றா… இன்லடக்கும் நான் அங்கொன்.  
 

நீங்க அங்க இருக்க விரும்பினஙீ்களா அந்தக் காலத்தில…? 
 

ஓம். 
 

சின்ன வயசுல…? 
 

அவங்க அம்மா அப்பா மாெிரிொன்… அம்மா அப்பா சின்னக் காலத்ெிலதய 
கூட்டிட்டுப் தபாய்… அங்க ெங்க வவச்சத்துக்குப் பின்ன… அவங்கொன் அம்மா 
அப்பா மாெிரி என்ன நல்லா பாத்துக்வகாண்டாங்க. எனக்கு எந்ெவவாரு 
தவறுபாடும் காட்டல்ல. அெனால நான் இனி… ெிரும்பவும் இங்க வர தவணும் 
என்டு விரும்பல்ல. அவங்களும் வசான்ன இனி… நாங்க இருக்கும் வலர… 
அவங்க இருக்கும் வலர பாத்துக்வகாள்றன் என்டு. அதுக்குப் பின்ன 
எனக்வகண்தட வவீடான்று கட்டித் ெந்து… எல்லாம் இது வசய்யிறன் என்று. 
அப்பாவின்ற வொந்ெரவாலொன் நான் வந்ெது. வபாலிஸுக்குப் தபாவன்… அது… 
இது என்று வசான்னத்ொல.   
 

மிக்க நன்றி கதச்சதுக்கு…. நாங்க தபாயிட்டு வாறம். 
 

நல்லம் 
 

மிக்க நன்றி. 
 

 


