
 

 

உக்குணா  

ப ொன்குலேந்திரன்  

குணராசா அவனது உண்மைப்பெயர்.  குணத்தில் அவன் ராசா, 

ஆனால் அவன் வடீ்டில் தான் அவனது நல்ல குணத்மத ஒருவரும் 

சரியாக புரிந்துமவத்திருக்கவில்மல. வடீ்டில் அவமன உக்குணா 

என்றுதான் அமைப்ொர்கள். என் தாய்ைாைன் குடும்ெத்தில் உள்ள 

நான்கு குைந்மதகளில அவன் மூன்றாவது குைந்மத. முதல் 

இரண்டும் ஆண் குைந்மதகள். கமைசியாகப் ெிறந்தது ஒரு 

பெண்குைந்மத. குணராசா ெிறந்து ஒரு கிைமையில் ைாைா 

விெத்பதான்மறச் சந்திக்க வவண்டிய நிமல ஏற்ெட்ைது. ஒரு ைாத 

காலம் கால் முறிந்து ஆஸ்ெத்திரியில் இருந்தார். அவர் உயிர் 

தப்ெியவத கைவுள் புண்ணியம். அது வொதும் “அதிர்ஷ்ைம் பகட்ை 

ெிள்மள” என்ற எண்ணம் குணராசா வைல் என் ைாைா ைாைிக்கு 

பவறுப்வெற்ெடுவதற்கு. ைாைா வடீ்டில் உக்குணா என்ற பெயரில் 

ஒரு சிங்கள வவமலக்காரன் ைாைா வடீ்டில் இருந்தான். 



குணராசாமவப் வொல் அவனுக்கு தடித்த உைம்பு. சற்று ைந்த 

சுொவம் உள்ளவன். ஒரு வவமலமய மூன்று தரம் திருப்ெித் 

திருப்ெிச் பசான்னால்தான் அவனுக்குப் புரியும்.. அவன் வவமலப்ெழு 

தாங்காைல் வடீ்மை விட்டு ஓடிப்வொனதும் வடீ்டு வவமல 

முழுவதும் குணராசா தமலயில் விழுந்தது. முற்றத்மத 

துப்ெரவாக்குவது, விறகு பவட்டுவது, மெப்ெில் தண்ணரீ் 

ெிடித்துவருது. சையல் வவமல கூை அவன்தான் பசய்வான். நீ 

ெடித்தவொதும். ெடிப்புக்கும் உனக்கும் பவகுதூரம் வடீ்டில் 

உதவியாக இரு என்று அவமன ெள்ளிக் கூைம் வொகாைல் நிறுத்தி 

விட்ைார்கள். அப்வொது அவனுக்கு வயது ெத்து. அச்சையம் தான் 

அவனது தங்மக இராவேஸ்வரி ெிறந்தாள். குணராசாமவ 

வவமலக்காரனாக ொவித்ததினால் அமன சவகாதரங்கள் ெமைய 

வவமலக்காரன் நிமனவாக உக்குணா என்று அமைக்கத் 

பதாைங்கினர். அப்பெயவர நிமலத்து நின்றது. 

“உக்குணா ைாைா, ைாைி, ைச்சான் , நாங்கள் எல்வலாரும் 

சாப்ெிட்ைாகிவிட்ைது. நீ ெீன்கான் வகாப்மெமய கழுவிப்வொட்டு, 

சமையல் அமறமய துப்ெறவாக்கிய ெிறகு வொய் இருக்கிற 

ைிச்சத்மதப் வொட்டுச் சாப்ெிடு. விறகு முடிஞ்சு வொச்சு. 

காட்டுக்குள்மள வொய் ெின்வனரம் விறகு பவட்டிக்பகாண்டு வா” 

என்றாள் உக்குணாவின் தாய் சுந்தரி ைாைி. உக்குணாமவப் ொர்க்க 

எனக்குப் ெரிதாெைாக இருந்தது. என்மனக் கண்ைால் அவன் சுத்தி 



சுத்தி வருவான். நானும் அவவனாடு ஒட்பைன்றால் ஒட்டு. களவாக 

எனக்குக் கிமைக்கிற பசாக்கவலட்டுகமள அவனுக்க பகாடுப்வென். 

உக்குணாவின் தந்மத, என் ைாைா, என்ேினியராக அனுராதபுர 

பரயில்வவ இலாககாவில்; வவமல. அனுராதபுர புமகயிரத 

ஸ்தாெனத்துக்கு அருவக அவருக்கு அரசாங்கத்தால் 

பகாடுக்கப்ெட்டிருந்தது. 1953ம் ஆண்டு அனுராதபுரத்தின் புது நகரம் 

உருவாகிக்பகாண்டிருந்த சையம் அது. புத்தளத்துக்குப் வொகும்; 

ெிரதான வதீியில் ெமைய நகரம் அமைந்திருந்தது. அப்ெகுதிமய 

புனித நகரைாக்குவதற்காக புமகயிரத நிமலயம் இருக்கும் 

ெகுதிக்கு அருவக புதிய நகரம் உருவாகிகக் பகாண்டிருந்தது. 

ஆனால் புதிய நகரம் உருவாகும் ெகுதியில் நுவரபவௌ என்ற 

பெரிய குளத்மத சுற்றி அைர்ந்த காடு. அக்குளம் என் ைாைாவின் 

வடீ்டில் இருந்து அமர மைல் தூரத்தில் இருந்தது.  கி.மு முதலாம் 

நூற்றணடில் கட்ைப்ெட்ை சரித்திரப் பெருமைவாய்ந்த குளைது. 

உக்குணா வடீ்டுக்குத் வதமவயான விறகு பவட்ை குளக்கட்டு 

அருவகயுள்ள காட்டுக்கு அடிக்கடி பசல்வது வைக்கம். அவனுக்கு 

அக்காட்டின் அமைப்மெ ெற்றி முழுமையாகத் பதரியும். 

அக்காட்டுக்குள்  ஊர்வாசிகள் வொக ெயந்தவொது உக்குணாவுக்குப் 

ெயம் என்ெது கிமையாது. குளத்மதக் கட்டும் வொது ைன்னன் ெல 

ெிரச்சமனகமள எதிர்வநாக்க வவண்டியிருந்தது. அதனால் 

குடும்ெத்தில் ஆணும் பெண்ணுைாக இரு குைந்மதகமள ெலி 



பகாடுத்த ெின்னவர ெிரச்சமனயில்லாைல் குளத்மதப் ொதுகாக்க 

பூதம் ஒன்று சம்ைதித்ததாகவும், அப்பூதம் அக்காட்டில் வாழ்ந்து 

வருவதாகவும் ெல கமதகள் ஊர்வாசிகளால் ெரப்ெப்ெட்ைதாக 

உக்குணா எனக்குச் பசான்னான். தான் இருக்குைட்டும் பூதம் 

என்மன பநருங்;கி பதாந்தரவு பசய்யாது என்று எனக்கு 

ைனத்மதரியம் பகாடுத்தான். “அம்புலிைாைா“ என்ற சிறுவர் 

சஞ்சிமக வாசித்ததால் பூதங்கமள ெற்றி அறிந்திருந்வதன். 

 ஒரு நாள் என்மன அமைத்துக்வகாண்டு குளக்கமரககு உக்குணா 

வொனான். மகயில் குருவிகமள கல்மவத்து தாக்கும் “பகட்ைவொல் 

“; தான் அவனுக்குத் துமண. எனக்கு எப்ெடி பகட்ைவொமல ொவித்து 

குறிமவத்து குருவிகமள விழுத்தும் கமலமயக் 

கற்றுக்பகாடுத்தவன் உக்குணா. நுவரபவௌ குளத்தின் ஒரு 

ெகுதியில் பசந்தாைமர பூக்கள் நிரம்ெி வைிந்தன. அந்த ஆைைான 

ெகுதிக்கு எவரும் பசன்று பூப்ெறிக்க தயங்குவார்கள். குளத்தில் 

முதமலகள் இருப்ெதாக ெலர் வெசிக் பகாண்ைாலும் யாவரா ெரப்ெிய 

வதந்தி அது. அப்ெடி ஒன்றுைில்மல. அவதா ொர் தூரத்தில் ெலர் 

குளத்தின் கமர ஓரத்தில் குளிப்ெமத என்று எனக்கு உக்குணா 

சுட்டிக்காட்டி என் ெயத்மதத் தரீ்த்தான். ைாைாவடீ்டில் இருந்து அமர 

மைல் தூரத்தில் இருந்த ஒரு ெமைய புத்தவகாயிலுக்கு அவன் 

குளத்தில் இருந்து பசந்தாைமர ைலர்கமளப் ெறித்துச் பசன்று 

பூமசக்கு அடிக்கடி பகாடுப்ெதாக எனக்குச் பசான்னான். 



அவனுமைய வசமவமய என்ைனதுக்குள் 

ொராட்டிக்பகாண்வைன்.”உைக்கு தாைமரப் பூக்களும் கிைங்கும் 

வவண்டுைா? ” என்று உக்குணா வகட்ைவொது. 

”ஐவயா வவண்ைாம். அந்த ஆைைான குளத்தில்; உள்ள தாைமர 

ைலர்கமள எப்ெடி ெிடிங்கப் வொறரீ். அவதாடு கிைங்கு ெிடுங்குவது 

என்றால் சரியான கஷ்ைம்;. தாைமர பசடியின் வவர்களில் சிக்குண்டு 

வைவல வர முடியாது இறந்தவர்கள் ெற்றி வகள்விப்ெட்டிருக்கிவறன். 

உைக்கு ஏதும் நைந்தவிட்ைால்.. “ என்வறன். 

“ெயப்ெைவவண்ைாம் என்னுமைய நீச்சல் திறமைமயப் இருந்து 

ொரும் “என்று பசால்லி ைறு வினாடி குளத்துக்குள் உக்குணா 

குதித்தான். அவனது நீந்தும் திறமைமயக் கண்டு வியந்வதன். சில 

நிைிைங்களில் தமலயில் இருந்து நீh பசாட்ை பசாட்ை மகயில் 

தாைமரப்பூக்கள் ,இமலகள் , கிைங்குகளுைன் கமரக்கு வந்தான் 

உக்குணா. “வையப்ொ நீர் திறமையான நீச்சல் வரீன் என்று 

இன்றுதான் எனக்குத் பதரியும்” என்வறன். 

“சரி எனக்கு ெசிக்குது. வாரும் காட்டுக்குள் வொய் ொலப்ெைங்களும் 

முதிமரப் ெைங்களும் சாப்ெிடுவவாம் “ என்று என்மன காட்டுக்குள் 

அமைத்துச் பசன்றான். 

பகாண்ைல் ைரங்களும், ொமல, முதிமர ைரங்களும் நிமறந்த 

அக்காடு; குளத்திற்கு அருவக இருந்த ெடியால் 



பவளிநாடுகளிலிருந்து காலத்துக்கு காலம் புலம் பெயர்ந்து வரும் 

ெறமவயினங்களுக்கு குமறவில்மல. நரிகள் கூட்ைத்தின 

ஊமளச்சத்த ைாைா வடீ்டுக்கு வகட்கும் வொது “காட்டுப் ெக்கம் 

தப்ெித் தவறி உக்குணாவுைன் வொய்விைாவத. நரிகமள விை கரடி 

சிறுத்மத ொம்புகள் அக்காட்டில் அதிகம் “என்று என்மன 

ைாைாவின் மூத்த ைகன் சிவராசா ெயமுறுத்தி மவத்தான். காரணம் 

நான் அவவனாடு வசர்வது குமறவு. வயது வித்தியாசம் கூடிய 

காரணத்தால் என்மன கட்டுப்ெடுத்தப் ொர்ப்ொன். ஆனால் 

ைாைாவின் மூன்றாவது ைகனான உக்குணா அப்ெடியில்மல. 

என்னிலும் ொர்க்க அவன் மூன்று வயது மூப்பு. ைாைாவுக்கு நான்கு 

ெிள்மளகள். இரண்ைாவது ைகன் பசல்வராசா ஒரு வொக்கு 

யாவராமையும் வெசைாட்ைான். கமைசியாக ஒரு ைகள் ராவேஸ்வரி. 

குடும்ெத்தின்; ஒரு பெண்குைந்மத என்ற ெடியால் ைாைாவும் 

ைாைியும் அவளுக்குச் பசல்லம் பகாடுத்து வளர்த்தார்கள். அதனால் 

தான் நிமனத்தமத சாதிக்கும் குணம் பகாண்ைவள். தன் அண்ணன் 

உக்குணாமவ ஒரு வவமலக்காரன் வொல் அவள் நைத்தினாள்;. 

அக்குடும்ெத்தில் எல்வலாரும் உக்குணாமவ அப்ெடி வித்தியாசைாக 

ொகுொடு காட்டி வந்தமத என் அப்ொவும் அம்ைாவும் அடிக்கடி 

குமறப்ெட்டுக் பகாள்வார்கள். உக்குணா ெடிப்ெில் சற்று ைந்தம். 

அதுவும் வவற்றுமையான நைத்தப்ெட்ைதற்கு ஒரு 

காரணைாகயிருந்தது. ராவேஸ்வரியின் வொக்கு எனக்கு 

அவ்வளவுக்கு ெிடிக்கவில்மல. கணக்கில் நான் பகட்டிக்காரன் 



எனெது ைாைாவுக்கும் ைாைிக்கும் பதரியும். அதனால் “ராவேஸ், 

ைச்சானிைம் கணக்கு வகட்டு ெடி.” என்று அவர்கள் 

கட்ைமளயிட்ைாலும் அவள் அமத காதில் வொட்டுக்பகாள்ள 

ைாட்ைாள். எனக்வகன் அந்த வம்பு என்று நான் 

சும்ையிருந்துவிடுவவன்;. 

அப்வொது என் தந்மத புத்தளம் கச்வசரியில் ெிரதை லிகிதராக 

வவமலபசய்தார். நல்லூர் திருவிைா, வரீைகாளியம்ைன் 

திருவிைாவுக்கு ஒவ்பவாரு வருைமும் யாழ்ப்ொணம் வொய் 

வருவவாம். புத்தளத்தில் காமல ெஸ் ஏறி 46 மைல் தூரத்தில் உள்ள 

அனுராதபுரத்மத அமைய குமறந்தது மூன்று ைணித்தியாலம் 

எடுக்கும். வொகும் வைியில் அமரைணித்தியாளைாவது கலா ஓயாச் 

சந்தியில் வதீி ஓரைாக இருந்த சாப்ொட்டுக் கமை முன்வன ெஸ்மச 

நிற்ொட்டி, ஓசி சாப்ொடு சாப்ெிட்டுவிட்டு தான் ெஸ் சாரதியும் 

பகாண்ைக்ைரும் ெயணத்மத பதாைர்வார்கள். அனுராதபுரத்தில் 

குமறந்தது இரண்டு நாள் ைாைா வடீ்டில் தங்கித்தான் ெகல் இரயில் 

எடுத்து ஆறு ைணித்தியால ெயணத்தின் ெின்னர். கலட்டியில் உள்ள 

எங்கள் சின்மனயா வடீ்மை அமைவவாம். அவத ைாதிரி புத்தளம் 

திரும்பும் வொதும் ைாைா விட்டில் தங்கித்தான் பசல்வவாம். 

அப்வொது தான் எனக்கும் உக்குணவுக்கும் பநருங்கிய உறவு 

ஏற்ெட்ைது. நான் ெடிப்ெில் பகட்டிக்காரன் என்ற ெடியால் 

ைாைாவுக்கும் ைாைிக்கும் என்வைல் ஒரு தனிப்ெற்று. ஒரு வவமல 



தங்களது ைகளின் வருங்காலத்மத நிமனவில் மவத்துத்தான் 

அந்தப் ெற்று ஏற்ெட்ைவதா என்னவவா . ஒரு சையம் துணிந்து 

உக்குணாமவ ஒரு கிைமைக்கு புத்தளம் அனுப்பும் ெடி வகட்வைன். 

முதலில் முடியாது என்றவர்கள் என் தந்மதயின் வற்புறுத்தமல 

அவர்களால் புறக்கணிக்க முடியவில்மல. அந்த ஒரு கிைமையும் 

உக்குணா என் வைல் அன்மெச் பசாறிந்தான். எனது ெள்ளிக் கூை 

நண்ெர்கமள அறிமுகப்ெடுத்தி மவத்வதன். அவர்களில் காதர் 

என்ெவன் முரட்டுச் சுொவம் உமையவன். ைற்றவர்கமளப் 

ெயமுறுத்தி ெல காரியங்கமள அவர்கமளக் பகாண்டு 

பசய்விப்ொன். எனக்கு அக்கா ெரிசாகத் தந்த ொக்கர் வெனாமவயும் 

அவன் தான் திருடினவன். அவமனப் ெற்றி உக்குணாவுக்கு 

ஏற்கனவவ எச்சரிக்மக பசய்வதன். என்மன “சட்டித் தமலயன்” 

என்று வகலி பசய்வான். நான் ஒன்றும் வெசாைல் வொய்விடுவவன். 

உக்குணாமவ என்வனாடு கண்ைவொது சணீ்ைாைல் அவனால் சும்ைா 

இருக்கமுடியவில்மல. “என்ன புத்தளத்துக்கு இரண்ைாவது 

ெனங்பகாட்மைமய பகாண்டு வந்துவிட்ைாயா?” என்றான் காதர் 

வகலியாக. யாழ்ப்ொணது வாசிகமள புத்தளத்து முஸ்லீம்கள் 

ெனங்பகாட்;மையர் என்று அமைப்ெது ெைக்கைாக இருந்துவந்தது. 

உக்குணாவால் பொறுத்துக் பகாள்ள முடியவில்மல. காதர் 

முகத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்ைான். அவனின் பொய் மூக்கு 

உமைந்து இரத்தம் ெீரிட்ைது. எனக்கு ெயம் வந்துவிட்ைது. 

உக்குணாமவ கூட்டிக் பகாண்டு அங்கிருந்து ஓடிப்வொய் விட்வைன். 



புத்தளத்தில் இருந்து அனுராதபுரம் திரும்ெிய உக்குணா ஒரு ைாத 

காலத்துக்கள் அந்த காரியம் பசய்வான் என நாங்கள் 

எதிர்ொர்கவிலமல. அவன் முன் வகாெி என்று எனக்கு பதரியும். 

முன் ெின் வயாசியாைல் எமதயும் பசயது விடுவான். ஒரு நாள் 

அப்ொவின் வவமலபசய்யும் இைத்துக்கு உக்குணாமவ இரண்டு 

நாளாக காணவில்மல. புத்தளத்துக்கு எங்களிைம் திரும்ெவும் 

வந்துவிைைானா என்று ைாைா விசனத்துைன் விசாரித்தார். இங்கு 

வரவிலமல. அனுராதபுரத்தில் தான் வதடிப் ொருங்கள். எப்வொது 

காணைல் வொனான் என்ற விெரம் வகட்ைார். புத்தளத்தில என் 

தந்மதக்கு நன்கு பதரிந்த பொலீஸ் இன்ஸபெக்ைர் பெவரரா 

அனுராதபுரத்துக்கு ைாற்றலாகி பசன்றிருந்தார். அவமரச் சந்தித்து 

பொலீஸ் உதவியுைன அவமனத் வதடுவவாம். இப்ெடி ெிள்மளகள் 

வடீ்மை வடீ்டு ஒடுவது சாதாரண விஷயம். ஒன்றுக்கும் 

வயாசிக்;காவத நான லீவ் எடுத்துக் பகாண்டு வருகிவறன் என்று 

ைாைாவுக்கு ஆறுதல் பசான்னதாக அம்ைாவுக்குச் பசான்னார். அப்ொ 

புறப்ெடும் வொது நானும் உக்குணாமவத் வதை வருகிவறன் என்று 

அைம் ெிடித்வதன். “hன் வந்திருப்ெமத அவன் வகள்விப்ெட்ைால் 

நிட்சயம் என்மனப் ொர்க்க வடீு திரும்புவான். அவதாடு 

அவமனத்வதடி கண்டுெிடிக்க நானும் உதவலாைல்லவா?”என்வறன்;. 

அப்ொவுக்கு நான் பசான்னது ஓரளவுக்குச் சரியாகப்ெட்ைது. அம்ைா 

தடுத்துப் ொர்த்தாள். அவவரா “அவனும் வரட்டும் “என்று என்மனயும் 

கூைவவ அமைத்துச் பசன்றார். 



நானும் அப்ொவும் ைாைாவடீ்மை அமைந்தவொது இன்ஸ்பெகைர் 

பெவரராவும் அவரது உதவியாளரும் ைாைாமவயும் ைாைிமயயயும் 

குறுக்கு விசாரமண பசய்து பகாண்டிருந்தனர். என் தந்மதமயக் 

கண்ைவுைன் ைாைாமவக் காட்டி இவர் உங்கள் மைத்துனரா என்று 

வகட்ைார். என்தந்மத அதற்கு இவர் என் ைமனவியின் தம்ெி. 

காணாைல் வொன உக்குணா இவரின் மூன்றாவது ைகன். என்றார். 

ெின்னர் என் தந்மதயும் பெவரராவும் வடீ்டுக்கு பவளிவய வொய் 

எவதா வெசிக்பகாண்ைார்கள். 

என்தந்மத திரும்ெியவுைன் “இன்ஸ்பெக்ைர் என்னவாம்? “ என்று 

ைாைி வகட்ைாள்;. அவள் முகத்தில்; ெயம் பதரிந்தது. அவர்களுக்கு 

உக்குணாவின் ைமறவிற்கு தாங்கள் தான் காரணம் என்று 

பொலீஸ் சந்வதகப்ெடுகிறவதா என்ற ெயம்.  

“இன்ஸ்பெக்ைர் எனக்குத் பதரிந்தவர், அதனால் வெசிக் பகாண்வைாம். 

அவர் என்னிைம் வகட்ைார் வடீ்டில் உக்குணாமவ எப்ெடி 

நைத்தினார்கள் என்று. நான் அதற்கு உங்கமள விசாரித்து அறிந்து 

பகாள்வது நல்லது என்வறன். அது சரி இந்த நிமல ஏற்ெடுவதற்கு 

நீங்கள் உக்குணாமவ நைத்திய விதம் தான் காரணம் என்று என் 

ைனம் பசால்கிறது. . அவமன வவமலக்காரனிலும்; ொர்க்க 

கீழ்தரைாக நைத்தினரீ்கள். உங்கள் ெிள்மளகள் கூை சவகாதரன் 

என்ற ைரியாமத அவனுக்கு பகாடுக்கவில்மல. ெல தைமவ நான் 

இங்கு வரும் நீங்கள் அவமன நைத்தியவிதத்மத ொர்த்து ைனம் 



வருந்திவனன். நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து உணவு அருச்தும் வொது 

அவன் ைட்டும் தனியாக ஒதுக்கப்ெட்ைான். என்ைகன் கூை எனக்குச் 

பசால்லி கவமலப்ெட்ைான். அது சரி கமைசியாக எப்வொது நீங்கள் 

அவவனாடு வெசினரீ்கள். உண்மையில் நைந்தத என்ன?” என் தந்மத 

ைாைாமவ வகட்ைார் 

“உண்மையில் எனக்கு நைந்தது பதரியாது. நான் வவமலக்குப் வொய் 

திரும்ெ ைாமல  ஐந்து ைணியாகிவிட்ைது. வடீ்மை வந்த வொது 

சுந்தரி தான் தனக்கும் உக்குணாவுக்கும் பெரிய வாக்குவாதம் 

நைந்தாகவும். அமத ொர்த்துக்பகாண்டிருந்த சிவராசா உக்குணாமவ 

தாறுைாறாக அடித்துவிட்ைான் “ என்று பசான்னா. 

“நான் உங்கள் எல்வலாருக்கும் ஒரு ொைம் ெடிப்ெிக்கிறன் என்று 

புறு புறுத்தெடி விறகு பவட்ை கத்திமயயும் கயிபறான்மறயும் 

மகயில் எடுத்பகாண்டு வடீ்டுக்குப் ெின்னால் உள்ள குளக்கமர 

காட்டுக்கு வொனானாம். இது நைந்து இரண்டு நாளாகிவிட்ைது. “ 

என்றார் ைாைா. 

“நைந்தது நைந்து விட்ைது. உக்குணா திரும்ெிவந்தால் அவமன 

ைனிதெிைானத்வதாடு நைத்துங்கள். எப்ெடியும் அவன் நீங்கள் பெற்ற 

ைகன். சரி இனி நைப்ெமத ொர்ப்வொம் “ என்றார் என் தந்மத. 

 

    ழூழூழூழூழூழூ 



அன்று ெின்வனரம் “வா குளக்கமரக்குப் வொய் வருவவாம் “ என்று 

அப்ொ என்மன அமைத்தார். இருவரும் சிறுதூரம் 


