கணவனை யுத்தத்தில் இழந்து வாழ்கிற சாந்தி கூறும் கனத
[யுத்தத்தின் காரணமாக பல தடவைகள் இடம்பபயர்ந்த பிள்வை ஒன்றுக்கு தாயான 42 ையதுவடய சாந்தி, தனது கணைவன
யுத்தத்தில் இழந்து ைாழ்கிறார்.
இைர் தனது சிறுபராயத்தில், பவனயயாவலகைால் கூவர யையப்பட்டு, நான்குபுறமும் பவனமட்வடகைால் சுத்தி ைரியப்பட்ட
குடிவச ஒன்றில் ைாழ்ந்திருந்தார். இைரது இந்தக் குடிவசயின் நிலம் கைிமண்ணால் பமழுகப்பட்டிருந்ததுடன், ைட்வடச்
ீ
சுற்றி
கைிமண்ணாலான மிகத் தாழ்ைான சுைரும் அவமக்கப்பட்டிருந்தது. நச்சுப் பாம்புகள் ைட்டுக்குள்
ீ
நுவழயாமல் தடுப்பதற்காகயை
இவ்ைாறான தாழ்ைான சுைர் அவமக்கபட்டிருந்தது. இந்த ைடானது
ீ
இரு அவறகவையும் ஒரு ைிறாந்வதவயயும்
பகாண்டிருந்தது. சாந்தி இந்த ைட்டில்
ீ
தான் பிறந்திருந்தார்.
பிட்டு, யதாவச, இடியப்பம், பாலப்பம் யபான்ற தமிழர்கைின் பாரம்பரிய உணவுகவை எவ்ைாறு சவமப்பது என்பது பதாடர்பாக
சாந்தியின் தாயார் சாந்திக்கு கற்றுக் பகாடுத்திருந்தார். சாந்தி ைட்டில்
ீ
இரண்டாைது பிள்வை. இைருக்கு ஆறு இவைய ஆண்
சயகாதரர்களும், ஒரு மூத்த பபண் சயகாதரியும் இருந்தனர்.
யபருந்து சாரதியாக பகாழும்பில் யைவல பார்த்த சாந்தியின் தகப்பனார் மாதத்தில் இரு தடவைகள் ைட்டுக்கு
ீ
ைருைார். சாந்திக்கு
பதிபனாரு ையதாக இருந்த யபாது சாந்தியின் தகப்பனார் இறந்துைிட்டார். இதன் பின்னர் குடும்ப நிர்ைாகத்வத இயக்குைதற்காக
சாந்தியின் தாயார் பவன ஓவலகைில் எவ்ைாறு பாய் பின்னுைது என்பது பதாடர்பாக சாந்திக்கு கற்றுக் பகாடுத்தார்.
யாழ் குடாநாட்டில் பவனமரங்கள் பரந்தைைில் ைைர்ந்துள்ைன. இப்பவன மரத்தின் ஒவ்பைாரு பாகங்கவையும் உள்ளுர் மக்கள்
பயன்படுத்திக் பகாள்ைர். அதாைது பவன மரத்திலிருந்து பபறப்படும் கள் குடிப்பதற்கு பயன்படுகின்றது. அயதயபான்று பனம்
பழத்திலிருந்து பனங்காய் பணியாரம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. இவதைிட பினாட்டு, பனங்கிழங்கு, ஓடியல் யபான்றனவும் பவன
மரத்திலிருந்து உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன. பவனமரத்தின் ஓவலகள் ைடுகள்
ீ
யைய்ைதற்கும், யைலிகள் கட்டுைதற்கும், பவன
மரத்தின் அடிப்பாகம் கட்டடங்களுக்கான கூவரகள் அவமப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன.
இராணுை முன்யனற்றம் காரணமாக ைன்னிப் பபருநிலப்பரப்பில் பல இடங்கைில் இடம்பபயர்ந்து ைாழ்ந்த சாதாரண தமிழ்
மக்கைின்
அனுபைங்கவை
சாந்தியின்
கவத
கூறிநிற்கிறது.
அதாைது
ைன்னியில்
யமற்பகாள்ைப்பட்ட
யுத்த
நடைடிக்வகயிலிருந்து தப்பிப் பிவழத்து ைந்த மக்கள் கூறும் அனுபைப் பகிர்வுகைில் இங்கு கூறப்படும் சாந்தியின் அனுபைமும்
ஒன்றாகும்.]
சாந்தி தான் பபற்றுக் பகாண்ட அனுபைத்வத இவ்ைாறு பகிர்கின்றார்:
நான் சிறுமியாக இருந்த யபாது, எனது தாயார் பவன ஓவலகவை பைட்டுைதற்காக மனிதர் ஒருைவரக் கூலிக்கு
அமர்த்தியிருந்தார். இவ்ைாறு பைட்டப்படும் பவன ஓவலகவை இம் மனிதர் மாட்டு ைண்டியில் ஏற்றிக் பகாண்டு எமது ைட்டுக்கு
ீ
எடுத்து ைருைார். நாங்கள் பச்வச, சிைப்பு, ஊதா யபான்ற நிறங்கைிலான சாயங்கவை கவடகைில் ைாங்குயைாம். பின்னர் இந்நிறச்
சாயங்கள் கலந்த பவன ஓவலகவை ஊறவைப்யபாம். பின்னர் இைற்வற எமது ைட்வடச்
ீ
சூழைிருந்த மணல்கைில் பரைி
காயவைப்யபாம். அதன் பின்னர் அைற்றின் மீ து நானும் எனது தாயாரும் ‘ஐைிரல்’ ‘மூைிரல்’ யபான்ற பபயர்கைால் ைடிைங்கள்
யபாடுயைாம். நானும் எனது தாயாரும் இப்யபாதும் கூட இந்தப் பபயர்கவை பாய்கைில் ைடிைங்கள் யபாடுைதற்காக
பயன்படுத்துகியறாம். நான் இைவமயாக இருந்த யபாது மிைகாய், பைங்காயம் மற்றும் நீண்ட அைவர யபான்றைற்வற எமது
யதாட்டத்தில் பயிரிட்டு அைற்வற சந்வதயில் ைிற்யறாம்.
1990 ல், அதாைது எனக்கு இருபத்து மூன்று ையதாக இருந்த யபாது, முதன் முவறயாக நாங்கள் எமது பசாந்த இடத்திலிருந்து
இடம்பபயர்ந்யதாம். மிகத் தாழ்ைாகப் பறந்த உலங்குைானூர்தி ஒன்று எமது கிராமத்வத குறிவைத்து தாக்குதல் யமற்பகாள்ைத்
பதாடங்கியதால் கிராமத்தைர்கள் அவனைரும் தப்பியயாடியனாம். பின்னாைில் எனது கணைராக ைந்த அந்த மனிதன் தனது
சயகாதரியின் மகவன காைிக் பகாண்டு இடுப்பைவுக்கு ஆழமாக இருந்த அந்த நீயராவடயின் ஊடாக நடந்து பகாண்டிருந்தார்.
உலங்குைானூர்தி எம்வம பநருங்கிய யபாது, நாங்கள் உருமவறப்புக்காக எமது தவலகளுக்கு யமல் பவன ஓவலகவைப்
பிடித்துக் பகாண்யடாம். அப்யபாது எனது கணைரின் சயகாதரி இறந்து ைிட்டார். இதனால் உதைியின்றி தைித்த எனது
கணைருக்கு அைரது சயகாதரியின் மரணச்சடங்வகயும் அைரின் 31 ம் நாள் நிவனவு நாவையும் யமற்பகாள்ைதற்கு எனது
குடும்பத்தைர்கள் உதைிபுரிந்தனர்.
பின்னாைில் எனது கணைராக ைந்த இந்த மனிதர் எமது ைட்டுக்கு
ீ
அருகியலயய ைசித்து ைந்தார். அைர் பார்ப்பதற்கு மிகவும்
அழகாகவும், புத்திசாலியாகவும் இருந்தார். நான் யதாட்டத்தில் பாடுபட்டு உவழப்பவத அைதானித்த இைர் தனது 28 ைது ையதில்
தன்வன திருமணம் பசய்து பகாள்ளுமாறு என்னிடம் யகட்டுக் பகாண்டார். எந்தபைாரு சீதனமும் இன்றி அைர் என்வனத்
திருமணம் பசய்ய முன்ைந்தார். எனது அம்மா, இரு மாமாக்கள் மற்றும் எனது வமத்துனர்கள் எமது திருமணத்வத
ஒழுங்குபடுத்தி நடாத்தி வைத்தனர். எனது தாயார் சவமப்பதற்கு கற்றுத் தந்திருந்தார். நான் திருமணம் பசய்ைதற்கு சில
ஆண்டுகைின் முன்னயர எனது தாயார் யபான்று நன்றாக சவமக்கத் பதாடங்கியனன். எமது திருமணத்துக்கு உறைினர்கள்
பலரும் ைந்திருந்தனர். திருமண நாைில் முதலில் பாலுக்குள் ைாவழப்பழம் ஒன்வற நாம் யபாட்யடாம். பின்னர், சுைாமி
அவறக்குள் ைாவழயிவல ஒன்வறப் யபாட்டு அதில் எல்லாக் கறிகவையும் யசர்த்து நான் எனது கணைருக்கும் அைர் எனக்கும்
பரிமாறிக் பகாண்யடாம். இதன் பின்னர் நாம் மச்சான் மச்சாள் என்ற உறவுமுவறயால் அவழக்கப்பட்யடாம்.
1995 ல் யமற்பகாள்ைப்பட்ட சூரியக்கதிர் இராணுை நடைடிக்வகயின் யபாது இராணுைத்தினர் எமது இடங்கள் மீ து தாக்குதல்கவை
யமற்பகாள்ைத் பதாடங்கினர். நாம் இருந்த இடத்வத யநாக்கி அைர்கள் எறிகவணகவை ைசத்
ீ
பதாடங்கினர். அதனால்
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எல்யலாரும் அங்கிருந்து தப்பியயாடியனாம். இந்த யநரத்தில் சிறிலங்கா இராணுைத்தினர் யாழ்ப்பாணத்தின் யகந்திர
முக்கியத்துைம் மிக்க நாைற்குழிப் பாலத்தின் மீ து ைிமானக்குண்டுகவை ைசினர்.
ீ
இதனால் இதற்குள் பபருமைைான மக்கள்
அகப்பட்டுக் பகாண்டனர். எறிகவண மற்றும் ைான்குண்டுத் தாக்குதல்கைால் அந்தக் கிராமத்வதச் யசர்ந்த பபருமைைான
முதியயார்கள் பகால்லப்பட்டனர். நாங்கள் எமது மாமாைின் இடத்வத ைந்தவடந்யதாம். அங்யக நாங்கள் பவன ஓவலயால்
ைபடான்வற
ீ
அவமத்து
பத்து
ஆண்டுகள்
ைவர
தங்கியிருந்யதாம்.
2004 ல், அதாைது யுத்த நிறுத்த உடன்படிக்வக யமற்பகாள்ைப்பட்ட யபாது, எமது திருமணம் நடந்த இடத்துக்கு பதினான்கு
ஆண்டுகைின் பின்னர் மீ ண்டும் திரும்பிச் பசன்யறாம். அப்யபாது அங்கு எைரும் குடியயறியிருக்கைில்வல. இதனால் அந்த இடம்
காடு யபான்று காட்சியைித்தது. இங்கிருந்த எமது ைடு
ீ முற்றாக அழிைவடந்திருந்தது. நாம் பகுதியைைில் பாதிப்பவடந்திருந்த
எமது மாமாைின் ைட்டில்
ீ
தங்கியிருந்து பகாண்டு எமது நிலத்வத துப்பரைாக்கி மீ ண்டும் ைபடான்வற
ீ
அவமத்துக் பகாண்யடாம்.
திருமணம் பசய்து பதினான்கு ஆண்டுகைின் பின்னர் நான் மகள் ஒன்றுக்கு தாயாகியனன். எமது மகள் பிறந்திருந்த யபாது நாம்
மிகவும் மகிழ்ைவடந்யதாம். எனது கணைர் எப்யபாதும் கட்டிட யைவலயயா அல்லது கூலி யைவலயயா பசய்து ைருமானம்
ஈட்டிக்பகாள்ைார். அல்லது உழைியந்திரங்கைில் சீபமந்து மற்றும் மணவல ஏற்றும் யைவலயிலும் ஈடுபட்டிருந்தார். அத்துடன்
நாங்கள் பனங்கிழங்குகவை அைித்து அைற்வற ைிற்றும் சிறிது பணத்வத யதடிக்பகாண்யடாம்.
எமது மகைின் முதலாைது பிறந்த நாைன்று ஏற்கனயை வைத்த யநர்த்திக் கடவன நிவறயைற்றிக் பகாள்ைதற்காக பூநகரி
நாகதம்பிரான் ஆலயத்துக்கு பசன்று கற்பூரச் சட்டி எடுத்து எமது நன்றிக்கடவனத் தீர்த்துக் பகாண்யடாம். அதாைது நாம் பல
ஆண்டுகைாக பிள்வைப் பாக்கியம் அற்று யைதவனப்பட்ட யபாது இவ்ைாறானபதாரு யநர்த்திக்கடவன நிவறயைற்றுைதாக
எண்ணியிருந்யதாம்.
யுத்த நிறுத்த உடன்படிக்வக யமற்பகாள்ைப்பட்டு இரு ஆண்டுகைின் பின்னர் மீ ண்டும் எமது கிராமத்தில் அச்சம் நிலை
ஆரம்பித்ததால், நாம் மீ ண்டும் பூநகரியில் பசன்று ைாழத் பதாடங்கியனாம். அங்யக ஒரு ஆண்டு காலம் தங்கியிருந்ததன் பின்னர்
மீ ண்டும் இடப் பபயர்வு. 2006 ல் பவையில் நிவலபகாண்டிருந்த சிறிலங்காப் பவடயினர் பூநகரி யநாக்கி எறிகவணத்
தாக்குதல்கவை யமற்பகாள்ைத் பதாடங்கினர். இதனால் பூநகரிவய ைிட்டு எல்யலாரும் இடம்பபயரத் பதாடங்கினர்.
இதன் பின்னர் நாம் ஒரு மாத காலம் ைவர எனது இவைய சயகாதரனுடன் யசர்ந்து ைாழ்ந்யதாம். பின்னது மாதம் ஒன்றுக்கு ரூபா
170 ைாடவகயாக பகாடுத்து யைறு ைட்டில்
ீ
தங்கியனாம். கிைிபநாச்சி ைவர முன்யனறிய இராணுைத்தினர் ஜனைரி 2009 ல் நாம்
இருந்த இடத்வத யநாக்கி எறிகவணத் தாக்குதல்கவை யமற்பகாள்ைத் பதாடங்கியதால் ைிசுைமடு என்ற இடத்வத யநாக்கி
இடம்பபயர்ந்யதாம். நாங்கள் சவமயலுக்குத் யதவையான பபாருட்கள், உவடகள் மற்றும் அரிசி யபான்றைற்வற
துைிச்சக்கரைண்டிகைில் கட்டி ைிசுைமடுவுக்கு எடுத்துச் பசன்யறாம். துைிச்சக்கர ைண்டியின் பின்னால் பபாருட்களும் முன்
பக்கத்தில் எமது மகவையும் காைிக் பகாண்டு எனது கணைர் பசல்ல நான் அைர்களுக்கு அருகில் நடந்து பசல்யைன். பின்னர் நாம்
எமது பசுக்கவையும், யகாழிகவையும் வகைிட்டுச் பசல்ல யைண்டிய நிவலக்குத் தள்ைப்பட்யடாம். ைதி
ீ எங்கும் மக்கள் நிவறந்து
காணப்பட்டனர். இவ்ைாறான பநருக்கமான ைதியில்,
ீ
காயமவடந்தைர்கவைக் காைி ைந்த உழைியந்திரம் ஒன்று மக்கவை
ைிலத்திக் பகாண்டு பைகு யைகமாக ைிசுைமடு வைத்தியசாவலவய யநாக்கி ைிவரந்து பசன்றவத நான் பார்த்யதன்.
ைிசுைமடுைில் நாம் நான்கு நாட்கள் மட்டுயம தங்கியிருந்யதாம். அதன் பின் சுதந்திரபுரத்தில் ஆறு நாட்களும்
இடம்பபயர்ந்திருந்யதாம். நாங்கள் யபாகும் இடங்கைில் கூடாரம் ஒன்வற இரு தடிகவைக் பகாண்டு நிலத்தில் கட்டி
தங்குைதற்கான தற்காலிக பகாட்டவகவய உருைாக்கிக் பகாண்யடாம். அதன் பின் அந்த இடத்தில் பதுங்குகுழி ஒன்வற
அவமத்துக் பகாண்யடாம். அதவன அவமப்பதற்காக யதநீர்க் யகாப்வபகள் மற்றும் சாப்பாட்டுக் யகாப்வபகவைப் பயன்படுத்திக்
பகாண்யடாம். அதன் பின் எமது யசவலகைில் மணல்கவை யபாட்டு மூட்வடகள் கட்டுைதற்கான வபகவைத் தயாரித்துக்
பகாள்ைதற்காக நூவலயும் ஊசிவயயும் ைாங்கியனாம். இவ்ைாறு தயாரிக்கப்பட்ட மணல் மூட்வடகவை எமது பதுங்குகுழிவயச்
சூழ அடுக்கி வைத்யதாம். அதற்குள் சிறு துைாரத்வத ஒன்வற ைிட்யடாம். இதன் பின்னர் நாம் அவனைரும் அதற்குள் ஒழிந்து
பகாள்யைாம். எறிகவணகள் பதாடர்ச்சியாக யமற்பகாள்ைப்பட்டதால் எம்மால் சவமக்கக் கூட முடியைில்வல. எறிகவணகள்
பைடிக்கும் சத்தம் நின்றவுடன் நாம் உடனடியாக கஞ்சி காய்ச்ச ஆயத்தமாயைாம். நாம் எப்யபாதும் குண்டு மற்றும் துப்பாக்கி
ரவைகைின் சத்தங்கைால் ைிழிப்புடனும் எச்சரிக்வகயுடனும் இருந்யதாம். முதலில் நாம் பநருப்வப மூட்டிக்பகாள்யைாம்.
பின்னர் எறிகவணகைின் சத்தம் யகட்கத் பதாடங்கியவுடன் பதுங்குகுழிவய யநாக்கி ஓடிைருயைாம். அதன் பின் பாவனவய
எடுத்துக் பகாண்டு மீ ண்டும் பதுங்குகுழிக்குள் ஒடிைருயைாம்.
பசந்தூரன் சிவலயடியில் இருந்த மரம் ஒன்றின் கீ ழ் நாம் நித்திவரயின்றி ஓரிரவைக் கழித்யதாம். நாம் ைள்ைிபுனத்திலிருந்த
ஆச்சியதாட்டம் என்ற இடத்தில் மூன்று நாட்கள் ைவர தங்கியிருந்யதாம். அப்யபாது கிபிர் மற்றும் பல்குழல் எறிகவணகள்,
ஆட்டிலறிகள், ஐஞ்சிஞ்சி யமாட்டர், ராங்கிகள், பகாத்துக் குண்டுகள் என பலதரப்பட்ட தாக்குதல்கள் யமற்பகாள்ைப்பட்டன.
ஒவ்பைாரு பகாத்துக் குண்டு பத்துக்கு யமற்பட்ட துண்டுகைாக பைடித்துச் சிதறும். இந்த இடத்திலிருந்த பபருமைைான மக்கள்
பகால்லப்பட்டனர். இதனால் நாம் அந்த இடத்வத ைிட்டு யகாம்பாைில் என்ற இடத்வத பசன்றவடந்யதாம். அங்யக ஒரு ைார
காலம் ைவர இருந்யதாம். யகாம்பாைிலில் தங்கியிருந்த முதல் சில நாட்கைில் எந்தபைாரு குண்டுச் சத்தங்கவையும் நாம்
யகட்கைில்வல. ஆனால் அந்த இடத்தில் ஏற்கனயை தாக்குதல்கள் யமற்பகாள்ைப்பட்டன என்பதற்கான ஆதாரங்கவை நாம்
யநரில் பார்த்யதாம்.
யகப்பாபுலவு, ைிசுைமடு, கிைிபநாச்சி, சுதந்திரபுரம் மற்றும் முல்வலத்தீவு ஆகிய ஐந்து இடங்கைிலும் தாக்குதல்கள்
யமற்பகாள்ைப்பட்டுக் பகாண்டிருந்தன. இந்த யநரத்தில் ஒவ்பைாரு நாளும் 40, 50, 100 என பபருமைைான மக்கள்
பகால்லப்பட்டனர்.
அத்துடன்
கடற்பவடயின்
தாக்குதல்கவையும்
மக்கள்
முகங்பகாடுத்தனர்.
நாங்கள்
பசல்லும்
திவசபயல்லாம் மக்கைின் உடலங்கள் காணப்பட்டன. இைற்றிலிருந்து துர்நாற்றம் ைசின.
ீ
நாம் இதனால் ைாந்தி எடுத்த
சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு முன்யன உந்துருைியில் பசன்றுபகாண்டிருந்த இருைரின் தவலகவை
கூைிைந்த எறிகவண ஒன்று பதம் பார்த்துக் பகாண்டதால் அந்த இடத்தியலயய அைர்கள் இருைரும் தவல யைறு உடல் யைறாக
சிதறினர். அைர்கைின் உந்துருைி ைாய்க்கால் ஒன்றுக்குள் பசன்று ைிழுந்தது.
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ைன்னியிலிருந்த 200,000 ைவரயான மக்கள் பபாக்கவண என்ற இடத்தில் ஒன்றுகுைிந்தனர். ஒருைருக்கு அருகில் இன்பனாருைர்
பதுங்குகுழிகவை அவமத்தனர். இது பாதுகாப்பு ைலயம் என பிரகடனப்பட்டிருந்தது. இங்யக நாங்கள் ஒரு பதுங்குகுழி ஒன்வற
அவமத்து நாம் முதலில் பசய்தது யபான்று கூடாரம் அவமத்யதாம். எம்முடன் எனது தாயார், பாட்டி, சயகாதரன் மற்றும் எமது
மகள் ஆகியயார் இருந்தனர். மார்ச் 23,2009 எனது மகளும் நானும் பசியால் அழுதுபகாண்டிருந்யதாம். ஆனால் எறிகவணகள்,
பல்குழல் எறிகவணகள், ராங்கிகள், கிபிர் ைிமானங்கள் யபான்றவை ஈைிரக்கமற்ற முவறயில் நாம் தங்கியிருந்த இடத்வத
யநாக்கி தாக்குதல்கவை யமற்பகாண்டன. எங்கைால் பைைியில் பசல்ல முடியைில்வல. எம்மிடம் சிறிதைவு அரிசியய இருந்தது.
எம்மிடம் ைிறகுகள் எதுவும் இருக்கைில்வல.
தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட்ட அந்தக் கணத்தில், எனது கணைர் பதுங்குகுழிவய ைிட்டு பைைியில் பசன்று ைிறகு பகாத்த
ஆரம்பித்தார். இவ்ைாறு அைர் ைிறகு பகாத்திக் பகாண்டிருந்த அந்த யைவையில், கூைி ைந்த எறிகவண ஒன்று நாங்கள் இருந்த
இடத்துக்கு அருயக ைழ்ந்து
ீ
பைடித்தது. உடயன எனது கணைர் நிலத்தில் ைிழுந்து பாதுகாப்பு நிவல எடுத்தார். நாம் அவனைரும்
பதுங்குகுழிக்குள் பதுங்கிக் பகாண்யடாம். மீ ண்டும் பிறிபதாரு எறிகவண எனது கணைர் ைிழுந்து கிடந்த இடத்தடியில் ைிழுந்து
பைடித்தது. உடயன எனது சயகாதரன் பைைியில் பசன்று பார்த்தவுடயனயய ‘அத்தான் இறந்துைிட்டார்’ எனக் கூறியைாறு கதறி
அழுதார். அதன் பின் நாங்கள் எனது கணைரின் உடவல பதுங்குகுழிக்குள் பகாண்டு ைந்யதாம். நாங்கள் அைரின் உடவல ஒரு
துணியில் ைைர்த்தியனாம். அதன் பின் துணியாலும் பாயாலும் அைருடவலச் சுற்றிக் கட்டியனாம். நாம் இருந்த பதுங்குகுழிக்கு
அருகிலிருந்த பதுங்குகுழியில் பாதுகாப்புத் யதடி ஒைிந்திருந்த மக்கள் எனது கணைரின் தவல சிதறுப்பட்டு மூவை பைைித்
பதரிந்ததால் அைரின் தவலவய துணிபயான்றால் இறுகக் கட்டினர். இைரின் உடவலயும் சுமந்தைாறு உழைியந்திரம் ஒன்றில்
நாம் ைவலயர்மடம் யநாக்கிச் பசன்யறாம். அங்யக எனது கணைரின் உடலத்வத புவதத்யதாம். எனது கணைவர நான் இழந்த
நாைிலிருந்து எனது தாயார் யநாயுற்று காணப்படுகிறார்.
பபாக்கவன என்ற இடத்தில் நாம் தங்கியிருந்த யபாது இறந்த தமது குழந்வதகவை பகாண்டு பசன்ற பல தாய்மார்கவை நான்
யநரில் பார்த்துள்யைன். இவ்ைாறான பயங்கரமான, மனவத பநக்குருக வைக்கும் காட்சிகைால் நான் உண்வமயில்
பாதிப்பவடந்துள்யைன். இந்நிவலயில் நான் எங்கிருக்கியறன் என்ற நிவனவு கூட மறந்துைிடும். நாங்கள் உயிர் தப்புயைாம் என்ற
நம்பிக்வக எம்மிடம் சிறிதைவும் இருக்கைில்வல. நாங்கள் உயிருடன் தப்பமாட்யடாம், ைிவரைில் சாகப் யபாகியறாம் என நாம்
நிவனத்திருந்யதாம்.
எனது கணைர் இறந்து 21 நாட்கைின் பின்னர் எனது சயகாதரர் ஒருைர் பகால்லப்பட்டார். அயதநாைில், எனது பபறாமகன் ஒருைர்
படுகாயமவடந்தார். எனது சயகாதரன் பதுங்குகுழிவய ைிட்டு குடும்பத்தைர்களுக்கு நீர் எடுப்பதற்கு பைைியில் ைந்தயபாயத
இைரிலிருந்து ஐந்து அங்குல இவடபைைில் ைழ்ந்து
ீ
பைடித்த எறிகவணயில் தவல, கால் மற்றும் வககைில் காயமவடந்து உயிர்
துறந்தார். எனது சயகாதரனின் மவனைியின் சயகாதரனும் பகால்லப்பட்டார். இைரது மவனைியின் தாயார் உயிருடன் உள்ை
யபாதிலும் இைரின் இரு கால்களும் மிகவும் யசதத்துக்கு உள்ைாகியுள்ைது. நாங்கள் இைர்கவை பபாக்கவணக்கு அருகிலிருந்த
மாஞ்யசாவல வைத்தியசாவலக்கு எடுத்துச் பசன்யறாம். ஆனால் அைர்கள் அங்யகயய இறந்துைிட்டனர். நாங்கள்
எறிகவணகைின் மத்தியிலும் அைர்கைின் உடலங்கவை ைவலயர்மடத்தில் புவதத்யதாம்.
மாஞ்யசாவல வைத்தியசாவல ைட்யடாடிருந்த
ீ
மண்டபம் ஒன்றியலயய இயங்கியது. இங்யக மக்கள் நிவறந்திருந்தனர்.
நாங்கள்எமது ைிரல்கவைக் கூட அங்யக வைக்க முடியைில்வல. காயப்பட்டைர்கள் கத்துகின்றனர். அழுகின்றனர். அங்யக
யபாதியைவு மருந்து இருக்கைில்வல. வைத்தியர்கள் கூட இைர்கைின் உயிர்கவைக் காப்பாற்றிக் பகாள்ைைில்வல. மக்கைின்
உயிர்கவை வைத்தியர்கைால் பாதுகாத்துக் பகாள்ை முடியைில்வல. மிகச் பசறிைாண எறிகவணகள் ைழ்நது
ீ
பைடித்ததால்
வைத்தியர்கைால் சத்திர சிகிச்வச கூட பசய்ய முடியைில்வல. ஏற்கனயை தனது மகவையும் மகவனயும் யுத்தத்தின் யபாது
இழந்த பபண்பணாருைர் தனது காயமவடந்த யபரப்பிள்வைவய கூட்டிக் பகாண்டு ைந்திருந்தார். பின்னர் அவ்ைிடத்தில் ைிழுந்த
எறிகவணயில் அந்தப் பபண்மணியும் இறந்துைிட்டார்.
அந்த வைத்தியசாவலயின் சத்திர சிகிச்வச அவறவயச் சூழ மண் மூட்வடகள் அடுக்கிைிடப்பட்டிருந்தன. ஆனால் தவரயில்
கிடந்த யநாயாைிகைின் உயிர்களுக்கு உத்தரைாதம் இருக்கைில்வல. இங்கு சிகிச்வச பபற்ற மக்கள் கால்கள், தவலகள் மற்றும்
முகங்கள், கண்கள் யபான்றைற்றில் காயமவடந்திருந்தனர். இவ்ைாறான காட்சிகவைப் பார்ப்பபதன்பது என்வனப்
பபாறுத்தைைில் கடினமாக இருந்தது. வைத்தியசாவலகள் மீ தும் குறிவைத்து தாக்கப்பட்டன. காயப்பட்டைர்கவை ஏற்றிச்
பசல்ைதற்கான கப்பல் பின்னர் ைரயையில்வல.
நாங்கள் எனது குடும்பத்தைர்கைின் இறந்த உடலங்கவை மாஞ்யசாவலயிலும், கணைரின் உடலத்வத ைவலயர்மடத்திலும்,
எனது சயகாதரன் மற்றும் அைரது மாமியாரின் உடலங்கவை மாஞ்யசாவலயிலும் புவதத்யதாம். இதில் பபாக்கவணயில்
பகால்லப்பட்ட எனது வமத்துணி ஒருைரின் உடலத்வத பசறிைான தாக்குதல்கள் யமற்பகாள்ைப்பட்டதால், புவதக்காமல்
அப்படியய ைிட்டு ைிட்டு ைந்துைிட்யடாம்.
யுத்தம் நிவறவுறுைதற்கு ஒரு மாதத்தின் முன்னர் நான் காயமுற்யறன். எனக்கான சத்திரசிகிச்வச யமற்பகாள்ைப்பட்டு ஐந்து
நாட்கைின் பின்னர் நான் ஊன்றுயகாலின் உதைியுடன் நடக்கத் பதாடங்கியனன். இறுதி யுத்தம் நிவறவுறுைதற்கு சில
ைாரங்கைின் முன்னர் இறந்த உடலங்கவை ஏற்றிய உழைியந்திரங்கள் மற்றும் மாட்டுைண்டில்கவை காணமுடிந்தது. இவை
நிவறய இறந்த உடலங்கள் காணப்பட்டன. இறுதி 15 நாட்களும் சாப்பிடுைற்கான உணவுகள் காணப்படைில்வல. நான் யதநீவர
மட்டுயம குடித்யதன். நான் மிக பமலிந்திருந்யதன். நாங்கள் குழிகவைத் யதாண்டி பதுங்குகுழிகவை அவமத்து தங்கியிருந்யதாம்.
ைாகனங்கைின் கீ யழ பாதுகாப்பாக தங்கியனாம். நாங்கள் இறந்து ைிடுயைாம் என்ற அச்சயம யமயலாங்கி இருந்தது.
இந்தயநரத்தில் நாம் பாதுகாப்புக்காக பதுங்கியிருந்த ைாகனத்தின் கீ ழ் பிறிபதாரு மனிதனும் ைந்து ஒைிந்திருந்தார். சற்று
யநரத்தின் பின் ைழ்ந்த
ீ
எறிகவணயில் அைர் பகாலல்ப்பட்டார். எனது சயகாதரனின் மவனைி காயமவடந்துைிட்டார். எனது
சயகாதரன் தாக்கப்பட்ட யபாது தனது சுயநிவனவை இழந்திருந்தார். பதாடர்ச்சியாக எறிகவணகள் ைழ்ந்து
ீ
பைடித்ததால்
ைாகனத்வத ைிட்டு பைைியயறி பாதுகாப்பான இடம் யநாக்கி ஓடியனாம்.
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முள்ைிைாய்க்காலிலிருந்து நாம் ைட்டுைாகல் யநாக்கிச் பசன்று பகாண்டிருந்யதாம். யம 17,2009 எனக்கு முன்னால் மக்கள் பலர்
சுடப்பட்டு பகால்லப்பட்டிருந்தனர். இரு ையதுயபானைர்கள் மற்றும் இைம் பபண் ஒருைர் மீ தும் இராணுைத்தினர் துப்பாக்கி
பிரயயாகம் யமற்பகாண்டு படுபகாவல பசய்யப்பட்டவத நான் பார்த்யதன். அைர்கள் எம்வம யநாக்கியும் துப்பாக்கிப் பிரயயாகம்
யமற்பகாண்டனர். ஆனால் நாங்கள் கீ யழ ைிழுந்து படுத்து எமது உயிவரக் காப்பாற்றிக் பகாண்யடாம். ைதி
ீ பாதுகாப்பு இல்வல
என்பவத உணர்ந்து பகாண்ட நாம் காட்டுக்குள் இறங்கி நடக்கத் பதாடங்கியனாம். இராணுைத்தால் சுடப்பட்டு பகால்லப்பட்ட
பபரும் எண்ணிக்வகயிலான இறந்த உடலங்கவை நான் பார்த்யதன். நாங்கள் ைட்டுைாகவல அவடந்த யபாது, இராணுைத்தினர்
எம்வம அவழத்தனர். அதில் காயமவடந்தைர்கவை காைிச் பசன்றனர். தாம் எமக்கு உணவு தருைதாக அைர்கள் எம்மிடம்
கூறினர். ைட்டுைாகலில், கிட்டத்தட்ட 300,000 மக்கள் ஒன்று குைிந்திருந்தனர். நாங்கள் மிகவும் தாகமாக இருந்யதாம். மக்கள்
சிறுநீர் மற்றும் மலங்கழித்த இடத்துக்கு அருகில் நீர்க் குழி ஒன்று காணப்பட்டது.
இராணுைத்தினர் அதில் குழி ஒன்வறத் யதாண்டி குடிப்பதற்கான நீவர எடுக்குமாறு உத்தரைிட்டனர். அங்யக மலசலகூடங்கள்
காணப்படைில்வல. நாங்கள் குடித்த நீருடன் சிறுநீரும் கலந்திருந்தது. ஆனால் நாங்கள் மிகத் தாகமாக இருந்ததால் மாசவடந்த
அந்த நீவரயய பருகியனாம். அங்கு யைறு நல்ல நீர் கிவடக்கைில்வல. இைம் பபண்கள் சிறுநீர் கழிக்கச் பசன்ற யபாது அைர்கள்
மீ ைவும் தமது உறவுகைிடம் ைந்து யசரைில்வல என்ற ைிடயத்வத நான் அறிந்து பகாண்யடன். அதன் பின்னர் இந்த இைம்
பபண்கைின் உடலங்கள் புதர்களுக்குள் கிடப்பவத அைர்கைது பபற்யறார்கள் கண்டுபகாண்டனர்.
ைட்டுைாகலில் வைத்து எம்வம 150 யபரூந்துகைில் ஏற்றிக் பகாண்டு ைலயம் 04 என்ற இடம்பபயர்ந்யதார் முகாமுக்கு பகாண்டு
பசன்றனர். இது எல்லா இவடத்தங்கல் முகாங்களுடனும் ஒப்பிடும் யபாது யமாசமானதாக இருந்தது. இங்கு உணவு மற்றும்
ஏவனய ைசதிகள் பசய்துபகாடுக்கப்படைில்வல. பின்னர் எம்வம இராணுைத்தினர் ஆனந்தக்குமாரசுைாமி முகாமுக்கு பகாண்டு
பசன்றனர். அங்யக எமக்கு உணைைிக்கப்பட்டது. அது மிகவும் யமாசமான உணைாக இருந்ததால் அதவன எம்மால் சாப்பிட
முடியைில்வல. இதனால் நாம் கவடகைில் உணவுகவை ைாங்கி உண்யடாம். இதன் பின்னர் அரசசார்பற்ற நிறுைனங்கள் சில
எமக்கான உலருணவு மற்றும் ஆவடகவை ைழங்கின. ஐ.நா ைின் அகதிகளுக்கான உயர் ஆவணயராலயம் எமக்கு
சவமப்பதற்கான பாத்திரங்கவை தந்தது. ைலயம் நான்கிலிருந்த எனது சயகாதரர்கைில் ஒருைருக்கு இவ்ைாறான எந்தப்
பபாருட்களும் ைழங்கப்பட்டிருக்கைில்வல. கிழவமயில் ஒரு தவடை மரக்கறிகள் எமக்கு தரப்படும்.
எமது உறவுகைின் உடலங்கவைப் புவதத்த ைவலயர்மடம் என்ற இடத்துக்கு பசல்ல நாம் ைிரும்புகியறாம். ஏபனனில்
அைர்களுக்கான இறுதிக் கடன்கவை நாம் ஆற்ற ைிரும்புகியறாம். நாம் இறந்த எமது உறவுகளுக்கு ஏழாம் நாள் யசாறு மற்றும்
கறி என்பைற்வற பவடத்யதாம். ஆனால் அைர்கைின் 31 ம் நாள் கடவமகவை எம்மால் பசய்ய முடியைில்வல. இைர்கைின் 31
ைது நிவனவு நாைன்று நாம் ைவுனியா முகாமில் இருந்யதாம். இைர்கைின் 90 ஆம் நாள் நிவனைில் முகாமிலிருந்த பிள்வையார்
யகாைிலுக்கு யசாறு மற்றும் கறிகவை சவமத்த பவடத்யதாம்.
முகாமிலிருந்த சாதாரண குடும்பம் ஒன்றுக்கு நாபைான்றுக்கு 20-30 லீற்றர் நீர் பபறுைதற்கான அனுமதி ைழங்கப்பட்டன.
ஆனால் அங்கிருந்த அரச பணியாைர்கள் நாபைான்றுக்கு 60 லீற்றர் பபற அனுமதிக்கப்பட்டனர். எமது முகாமில் ஆபறான்று
ஓடிக்பகாண்டிருந்தது. நாம் குைிப்பதற்கு அங்கு பசல்யைாம். இவ்ைாறான துன்பங்கவைக் கடந்து நானும் எனது ஆறு ையது
மகளும் எனது தாயார் மற்றும் கண் பதரியாத பாட்டியுடன் எமது கிராமத்தில் ைசித்து ைருகியறாம். எனது தாயாருக்கு தற்யபாது
68 ையது. ஆனால் எனது பாட்டியின் ையது எனக்குத் பதரியாது.
எமது ைாழ்ைாதாரத்திற்காக நாம் எவதயாைது பசய்யயைண்டும். ஆகயை நான் தற்யபாது பவனமட்வட பைட்டி
ைிற்றுைருகியறன். நான் 100 பவனமட்வடகவை 400 ரூபாவுக்கு ைிற்யபன். இது பபரிய ஆதாயத்வத ஈட்டித் தராது. ஆனால்
பிவழப்பதற்கு யைறு ைழியில்லாததால் இதவனச் பசய்ய யைண்டிய நிவலயில் உள்யைன். நாங்கள் உண்பதற்கு
உவழக்கயைண்டும். நாங்கள் பாதுகாப்புக்காக இரு நாய்கவை வைத்திருக்கியறாம். ‘ஊசிபாபு’ ‘பட்டாசு’ என அந்நாய்களுக்கு
எனது மகள் பபயர் வைத்துள்ைார். எனது கணைர் தற்யபாது உயிருடனிருந்திருந்தால் நாம் எமது ைாழ்வைப் பற்றி எதுவும்
கைவலப்பட்டிருக்கத் யதவையில்வல. எனது தாயார் பவன ஓவலகவைக்பகாண்டு பபட்டி தயாரிக்கிறார். எனது கணைரின் சாவு
எனது தாயாவர மனதைைில் பபரிதும் பாதித்துைிட்டது. இைரது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதால் நான்கு மாத காலம் ைவர
அனுராதபுரம்
வைத்தியசாவலயில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்வச
பபற்றுைந்தார்.
எனது
தாயார்
எப்யபாதும்
அழுதுபகாண்யடயிருப்பார். தற்யபாது அைர் ஒரைவு குணமாகி ைருகிறார். எனது யைவலகைில் அைர் உறுதுவணயாக
இருக்கிறார்.
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