அப்பாவைக் காண

ாம்

1993 ஆம் ஆண்டு நடந்த ஈழத்துப் ப ோரில் விடுதலை புைிகள் தமது வரத்லத
ீ
நிலை நோட்டிய

ிரசித்தமோன கிரோமம் பூநகரி. ஒரு கோைத்தில் குதிலர

முலனயில் இருந்து ஆண்ட அல்ைிரோணியின் ,மோளிலகக்கு பூநகர் ஏரிக்கு
அருபக இருந்த பூந்பதோட்டத்தில் இருந்து பூக்கள் ப ோனதோல் அவ்வூருக்கு
அப்ப யர் வந்தது என்று அவூர்வோசிகள் பசோல்வோர்கள்.

அபசோக சக்ரவர்த்தியின் மகன் மகிந்தோவும், .மகள் சங்கமித்தோ பவள்ளரசுக்
கிலளபயோடும், கஜ ோஹு மன்னன் பசரநோட்டில் இருந்து கண்ணகி சிலைபயோடும்
யோழ் குடோநோட்டில் வடக்பக உள்ள மோதகலுக்கு அருபக உள்ள ஜம்புபகோள
துலைமுகத்தில் வந்து இைங்கி பூநகரி ஊடோக பதன்

குதிக்குச் பசன்ைதோக

வரைோறு பசோல்கிைது . இப்ப ோது பூநகரில் இருந்து சங்குப் ிட்டி

ோைத்தின்

வழிபய யோழ்குடோநோட்டுக்குப் ப ோவது இைகு .
***
பூநகரி வோசிகள் ப ரும் ோபைோர் விவசோயிகலும் மீ ன்

ிடி பதோழில் புரி வர்ககள் .

பமோட்டக்கருப் ன், முத்துச் சம் ோ ப ோன்ை உயர் தர அரிசிகள் விலளயும்

சுலமயோன பநற் கோணிகள் நிலைந்த ஊர். விவசோசிகளுக்பகன ஒரு சங்கம்

இருந்தது. அச் சங்கத்தின் தலைவர் சிவோ என்று எல்பைோரோலும் அலழக்கப் டும்
சதோசிவம் ஒரு விவசோயி. சிவோவுக்கு பூநகரியில்

த்து ஏக்கர் கோணி இருந்தது.

தன் கடும் உலழப் ோல் வளர்ந்தவர். அவர் தோய் மோமனின் ஒபர மகள்
ோக்கியைட்சுமிலய திருமணம் பசய்தவர் .

அவள் அவருக்கு மலனவியோக வரும்ப ோது கூடபவ
கோணிலய சீதனமோகக் பகோண்டு வந்தோள். ஏர்

திலனந்து

ரப்பு பநற்

ிடித்து உழுது பநல் விலதத்து

ஊருக்பக பசோறு ப ோட்ட உழவன் சிவோ. திடகோத்திரமோன உடைலமப்ல
பகோன்டவர் சிவோ ஒரு ப ோதும் பநோய் பநோடி என்று

டுத்ததில்லை. தன்

விவசோயத்தின் திைலமயினோல் இரு கோணிகளிலும் ஆரம் த்தில் ஏர்

ிடித்து

உழுது கோணியில் அதிக விலளச்சலைப் ப ற்ைோர் . மோகோணத்தில் அவரின்

கோணியில் விலளச்சல் அதிகமோன டியோல் அரசு அவலரப் ோரோட்டி “விலளச்சல்
வரன்”
ீ
என்ை விருதும், அபதோடு

ரிசோக உழுவதற்கு டிரக்டரும் அலத இயக்கும்

யிற்ச்சிலயயும் அரசு தன் பசைவில் பகோடுத்தது. தனது கடும் உலழப் ின்

மூைம் விலளச்சைில் கிலடத்த வருமோனத்தோல் தன் ஒபர மகன் மகோபதவலன
ட்டதோரியோக்கி, பூநகரியில் தன் சபகோதரியின் மகள் சரஸ்வதிக்கு திருமணம்

பசய்து லவத்தோர் . இரு ப ரப் ிள்லளகளுக்குப்

ோட்டன் ஆனோர். முழுக்

குடும் பம பூநகரி சித்தன் குைிச்சியில் உள்ள பூர்வக
ீ வட்டில்
ீ
வோழ்ந்தது.

மகோபதவன் தந்லதலயப் ப ோல் விவசோயத்தில் ஆர்வம் கோட்டோது ஆசிரியர்
பதோழில் பசய்தோன். தன் தந்லத பவறும் பமலுடன் கோணயில் உழுவலத அவன்
விரும் வில்லை.

பூநகரி சித்தன் குைிச்சி முருகன் பகோவில் யோழ்நகரில் சித்தர் ரம் லர உருவோக

முன்னர் அங்கு இருந்த சித்தர்கள் ஞோனிகள் வழி ட்ட முருகன் பகோவில் என் து
பகோவில் வரைோற்ைின் பதோன்லமயோகும்
இைங்லக இரோணுவம் பூநகரிலய திரும் வும் விடுதலை புைிகளிடம் இருந்து
லக ற்ைியது; அதன் விலளவோல் சதோசிவத்தின் வயல்கோணியில் முகோம்
ப ோட்டது. இந்த இரோணுவ ஆக்கிமிப் ி ோல் பசோந்தக் கோணியில் சிவோவோல்

விவசோயம் பசய்ய முடியவில்லை அக்பகோவிலும் இரோணுவத்தோல் சிலதக்கப்
ட்டது. பகோவில் இரோணுவத்தோல் சிலதக்முன் அக்பகோவிைின் பமய்கோப் ோளரோக

விவசோயி சதோசிவம் அக்பகோவிலை தன் பசோந்த பசைவில் நடத்திவந்தோர் வருடோ
வருடம் ப ோங்கிப்

லடத்தோர் . அக்பகோவில் சிலதந்தது சதோசிவத்லத பவகுவோக

ோதித்தது . வட்டில்
ீ
முடங்கிக் கிடக்க அவரோல் முடியவில்லை . அவர் மனலத

அவர் வோழ்வில் நடந்த சம் வங்கள் பவகுவோக

ோதித்தன..

தினமும் இடிந்த பகோவிலையும், ஆக்கிரமித்த தன் கோணிலயயும் ப ோய் தூரத்தில்
நின்று

ோர்த்து கண்ண ீர் விட்டு அழுவோர் அவரின் மகன் மோகபதவன் ஓரு

ைசரக்குக கலட அலமத்து தருகிபைன் அப் ோ நடத்துங்கள் என்று பவண்டியும்

அவர் மறுத்து விட்டோர். என்பைோ ஓரு நோள் தன் கோணி தனக்குத் திரும் ி வரும்
என்று எதிர் ோர்த்து இருந்தோர் சிவோ.
அதிகோலையில் எழும் ி
பகோப் ிலயயும்

ல்பதய்த்து குளித்து விட்டு மலனவி பகோடுத்த

ைகோரத்லதயும் சோப் ிட்ட ின் பவளியில் ப ோய் பவகு பநரம்

கழித்பத வடு
ீ திரும்புவோர். எவலர ோனும் அதிகம் ப சமோட்டோர். அவர் முகத்தில்
எலதபயோ இழந்தது ப ோன்ை எக்கம் சதோசிவம் எங்பக ப ோகிைோர் என் து

எவருக்கும் புரியோத புதிர். குளத்தடியிலும், இரோணுவ முகோம் இருந்த இடத்துக்கு
அருபக உள்ள ஒரு சிறு

ோழலடந்த குடிலசயிலும். சிலதந்த முருகன்

பகோவிைடியயிலும் சிவோலவக் சிைர் கண்டதோக மகோபதவனுக்கு பசோன்னோர்கள் .
“அம்மோ அப் ோவுக்கு இரோணுவ முகோமுக்கு அருபக உள்ள

ோழலடந்த

குடிலசயில் என்ன பவலை.”?
”இப்ப ோ புரியுது மகன் உன் அப் ோவுக்கு
மிளகோய், ஊறுகோபயோடும்

ழம் பசோறும் மீ ன் குழம்பும்,

ச்லச

கல்; ப ோசனலத வயல் வரம் ில் நடந்து அவருக்கு

பகோண்டு ப ோய் அந்த குடிலசயில் லவத்து என் லகயோல் பகோடுப் லத ரசித்து
உண் ோர். சிை சமயம் அவருக்கு விரும் ிய

னம் கள்ளும் பகோண்டு ப ோய்

பகோடுப் ன் . நோங்கள் இருவரும் ஒன்ைோக பசர்ந்து சோப் ிடுபவோம். அந்த

நிலனவில் அவர் அந்தக் குடிலசக்குப் ப ோயிருக்கைோம் மகன்” மகோபதவனின்
தோய் பசோன்னோள்.

“அம்மோ அது ஆ த்தோன இடமோயிற்பை. அப் ோவுக்கு
ஆர்மி முகோம் இருக்கும்
தமிழர்கலள

ை தடலவ பசோன்பனன்

க்கம் ப ோகபவண்டோம். சிங்கள ஆர்மிகோரனுக்கு

ிடிக்கோது என்று. அவனின் நிலனப்பு தமிழர்கள் எல்ைோம்

விடுதலைப் புைிகள் இயக்கத்லத பசர்ந்தவர்கள் என்று. “

"ஏன் அப் டி பசோல்லுைோய் மகன்? அப் ோவுக்கு விடுதலைப் புைிகள் சண்லட
ப ோடுவது

ிடிக்கோது. அவர் எப்ப ோதும் சமோதோனத்லத விரும்பு வர் . யோழ்

குடோநோட்டில் இருந்து மக்கள் கிைோைி ஏரியூடோக புைம் ப யர்வு பதலவ

இல்ைோதது என்று பசோல்லுவோர். ப டியங்கள் ஏன் சண்லட ப ோடுைோங்கள் என்று
தனக்கு பதரியவில்லை என்று அடிக்கடி எனக்குச் பசோல்ைி கவலைப்

டுவோர் ”

“அந்தக் குடிலச இரோணுவ முகோமுக்கு அருபக உள்ளது. அதனோல் அப் ோ அங்பக
ப ோவது ஆ த்து அம்மோ “
“மகன் உன் அப் ோலவப்

ற்ைி உனக்குத் பதரியும் தோபன. அவர் சரியோன

ிடிவோதக்கோரர் . தோன் நிலனத்தலத பசய்வோர். அவருக்கு அவரின் குடும் த்லத

அடுத்து அவரின் கோணி பமல் மிக

ற்றுதல் லவத்திருக்கிைோர் . ப ோருக்குப்

எங்கள் கோணிலய இரோணுவம் ,ஆக்கிரமித்து விட்டது . நல்ை விலளச்சல்

ின்

இருந்த கோணியில் இரோணுவ முகோம் அலமத்து விட்டது. அவர்களுக்கு எங்பக
பதரியப் ப ோகுது அந்த மண்ணின் ப ருலமயும். ப றுமதியும் . அபதோடு அக்

கோணியில் புத்தர் சிலை ஓன்று பதோன்ைி விட்டதோக அயைோர் பசோல்ைிக் பகள்வி

. பகோஞ்ச கோைம் ப ோனோல் சிங்களக் குடும் ங்கலளக் பகோண்டு வந்து குடிபயற்ைி
விடுவோர்கள். ஆர்மிலய தட்டிக் பகட்க ஒருவரும் இல்லை. இபதல்ைோம் அரசின்
ஆதரவுடன் நடக்கிைது . அந்த குடிலசயில் இருந்து தன் கோணிலயப்

ோர்த்து

லழய நிலனவுகலள மீ ட்டு மனக் கவலைலயப் ப ோக்க அப் ோ ப ோயிருக்கைோம்

அல்ைவோ”?
” அம்மோ இபதல்ைோம் இரோணுவத்துக்கு புரியவோப் ப ோகுது?
வட்டில்
ீ
இருந்து ப ோன அப் ோ இரண்டு நோட்களோக ஏன் வடு
ீ திரும் வில்லை
என்று பூநகரி ப ோலீசுக்குச்கு முலையிட்டு அவர்கபளோடு ப ோய் பதடிப்

ோர்க்கிபைன் . அவர் கிலடப் ோர் என்ை நம் ிக்லக எனக்குண்டு அம்மோ” .
***
மோகபதவன் விதோலனயோரின் உதவிபயோடு ப ோலீசில் தன் தந்லதலய இரு
நோட்களோக கோணவில்லை என்று முலையிட்டோன். ஒரு ப ோலீஸ்கோரனின்
உதவிபயோடு மகோபதவன் சிவோலவ பூநகரி முழுவதும் பதடி இறுதியில்

இரோணுவ முகோமுக்கு அருகில் உள்ள குடிலசலய பநருங்கிய ப ோது ஒரு
துர்நோற்ைம் மூக்லக துலளத்தது . அங்கு அவர்கள்

ோர்த்த கோட்சி அவர்கலள

அதிர லவத்தது. சதோசிவத்தின் உடல் அழுகிய நிலையில் நிைத்தில் கிடந்தது.
தந்லத சூடு

ட்டு இைந்தோர் என்ை என்று புரிந்து பகோள்ள ப ோலீசுக்கும்

மகோபதவனுக்கும் அதிக பநரம் எடுக்கவில்லை . ப ோலீஸ்கோரன் முகோமுக்கு
ப ோறுப் ோக இருந்த இரோணுவ அதிகோரியிடம் விசோரித்ததில் ஒரு பவலள
அலனத் குடிலசக்கு அலனத் மனிதன் அடிக்கடி வந்து ப ோவதோயி கண்டு
இரோணுவத்தில் ஒரு பசோல்ஜர் விடுதலை புைிகளின் ஒற்ைன் என்ை சந்பதகத்தில்
அவலர சுட்டிருக்கைோம்” கோரணம் பசோன்னோர். ,
தன் கோணிபமல் பமல் உள்ள
தன் கோணியின் நிலைலயப்

ற்றுதைோல் தன் உயிலரயும்

லணயம் லவத்து

ோர்க்க பசன்ை தன் தந்லதயின் துணிலவ நிலனந்து

மகோபதவன் ப ருலமப் ட்டன்.
****
கோைப் ப ோக்கில்

ை

ிை நோட்டு அழுத்தங்கோளோல் இரோணுவம் அ கரித்த அந்தக்

கோணிலய விட்டுச் பசன்ைது. கோணிக்கு உருத்தோன மகோபதவுகனுக்கு இரரணுவம்
லகயளித்தது .தன தந்லதலய விரும் ிய கோணி சீரழிந்து ப ோகோ கூடோது என்ை

முடிவுக்கு வந்த மகோபதவன் தன் ஆசிரியர் பதோழிலை விட்டு .மீ ட்ட கோணியில்
தன் தந்லதயின் விவசோயத் பதோழிைில் ஈடு
சரஸ்வதியும்

ழம்பசோறும் மீ ன் குழம்பும்

ட்டோன். அவனின் மனவி

னம் கள்ளும் மோமியோர் மோமனுக்கு

பசய்தது ப ோல் கணவனுக்கு எடுத்துச் பசன்ைோள்.

****

