என் சேகாதரன் ஜானி - ஒரு நிஜவாழ்க்ைக ேஜசன் ேபான்
ெவறுப்பால் ெவறுப்ைப அழிக்க முடியாது; அன்பாேல அது சாத்தியப்படும்.
இதுேவ நிைலயான உண்ைம. -ெகளதம புத்த#-

என் அண்ணன் ஒரு இரும்பு மனிதன். அவன் ஒரு இலங்ைக ராணுவ
ெகாமாண்ேடா வரன்.
அவன் இரும்பு மனிதன் என்பைத நிறுவ இது ேபாதாதா? ேமலும் ேகளுங்கள்.
ெகாமான்ேடாக்களுக்கான "30 நாள் நரகம்" எனும் பயிற்சியில் அவன் சிறந்த
வரனாய்
ெதrயப்பட்டான்.
இது மட்டுமில்ைல, முதலாவது ெகாமாண்ேடா ெரஜிெமன்டின் ஆள
ஊடுருவும் நாலுேப# ெகாண்ட அணியில் சுய விருப்பில் ேச#ந்து, எதிrகள்
எனப் படுபவ#களின் பிரேதசத்தில் "வாழ்ந்தவன்" அவன்.
இந்த அணியின# மிகவும் கடினமானவ#களாய் இருந்தன#. ைகதாகும்
பட்சத்தில் ரகசியம் காத்து மடிய ெவன தம் கழுத்ைத சுத்தி ைசைனடு
குப்பிகைள கட்டி இருந்தன#.
என் அண்ணன் எப்ேபற்பட்ட இரும்பு மனிதன் என்றால், எதிrகள் எனப்படுபவ#
இவைன ெபய# ெசால்லி தமது ேரடிேயா சம்பாசைணயில் கைதக்கும்
அளவுக்கு அவ#களுக்கு அவன் சிம்ம ெசாப்பனமாய் இருந்தான்.
நான் ஓடும் ஒரு ேபரூந்தில் ஓடிச் ெசன்று ஏறேவ திணறும் ேபாது, என்
அண்ணன் ெகலியில் இருந்து குதிப்பதிலும், ஓடும் லாண்ட் ேராவ#களில்
இருந்து குதிப்பதிலும் லாவகம் ைகவரப்ெபற்று இருந்தான்.
ஒரு சமயம் அவன் பிரதமrன் தைலைம காவல் அதிகாrயாக இருந்தான்.
இன்ெனாரு சமயம் அவன் விமானக் கடத்தல் மற்றும் பணய கடத்தல் எதி#ப்பு
பிrவின் தைலவராய் இருந்தான்.
இதன் பின் அவன் ெடல்டா குரூப்புக்கு மாறினான். ெடல்டா குருப் இரும்பு
மனித#களின் கூட்டாயிருந்தது. காடுகளில் உரு மைறந்து வாழ்ந்து, எதிrகள்
எனப்படுபவைர ெடல்டா குரூப்பின# குறிைவத்தன#.

தம்ைம அைடயாளம் காட்டக் கூடாது என்பதற்காக தம் ெசாந்த கழிவுகைளேய
தம்முடன் காவிச்ெசல்லும் அளவுக்கு மனம் இறுகிப் ேபானவ#கள் இந்த
ெடல்டா குரூப்பின#.
ஜானிக்கு ஒரு ெபாய் அைடயாளம், ேதைவப்படும் ேபாெதல்லால்
வைகயின்றிய பணம், இலங்ைகயின் எந்த கட்டிடத்திலும் எந்த இடத்துக்கும்
எப்ேபாதும் ேபாக அனுமதியுைடய ஒரு அைடயாள அட்ைட, முன் அனுமதி
இன்றி விமானங்களில் ஏறும் உrைம - எல்லாம் இருந்தது .
அவன் ஒரு இரும்பு மனிதன் தான்.
துரதிஸ்டவசமாக இரும்பு மனிதனாய் இருப்பதும் சாகாவரம் ெபற்றிருப்பதும்
ஒன்றல்ல.
ஒரு "ேதடி அழிக்கும்" தாக்குதலில், வழிகாட்டும் முன்னரங்க அணியில்
ெசன்றேபாது, ஜானி களப்பலியாகி விட்டான்.
அவன் ஒரு யுத்த வரனாக
புகழப்பட்டான். பல பதக்கங்களும் ெகாடுத்து
அவைன கப்டன் தரத்துக்கு பதவி உய#த்தின#. (இந்த விடயங்கைள நான்
சிறுைமப் படுத்தவில்ைல ஆனால் இந்த பைழய பித்தைள ஓடுகைளயும்
பதக்கங்கைளயும் என் அண்ணன் திரும்பி வருவதற்கு மாற்றாக ெகாடுக்க,
ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் தயாராகேவ இருக்கிேறன்).
இதுதான் என் அண்ணன். ஒரு நிஜ வாழ்க்ைக ேஜசன் ேபா#ன். இப்படித்தான்
அவன் வாழ்க்ைக இருந்தது.
இதுவைர நான் ெசான்னதில் சகலதும் இல்லாவிடினும், ெபரும் பகுதி ெபாது
மக்களுக்கு பத்திrைக வாயிலாக ஏலேவ ெதrந்த விடயங்கேள.
ஆனால் இனி நான் ெசால்லப் ேபாவது என் அண்ணனின் வாழ்வின்
மறுபக்கத்ைத.
அவனின் இைளய சேகாதரனாக, அவனுடன் ஒரு அைறைய பகி#ந்தவனாக,
அவன் வாழ்வின் சிலகணங்களின் ஒேர சாட்சியாக, நான் சில விடயங்கைள
ெசால்லப் ேபாகிேறன்.

ஜானி எனக்கு எட்டு வயது மூத்தவன். நான் ஒரு சிறுவனாக இருக்கும்
ேபாது, எனது மூத்த சேகாதரன் என்ற முைறயில் எனது நல்வாழ்வில்
ஜானிக்குப் ெபரும் ெபாறுப்பு இருந்தது. என்ைனப் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து
ைகையப்பிடித்துக் கூட்டிக் ெகாண்டு வருவது அடிக்கடி காணக்கூடிய ஒரு
விடயமாயிருக்கும். இலங்ைகயின் பள்ளி வாழ்க்ைக அதற்ேகயுrய
'கூத்துக்கைளக்' ெகாண்டிராமலில்ைல. நாட்டில் இனக்கலவரம்
ெவடித்து, ேபாக்குவரத்ெதல்லாம் தைடப்பட்டிருந்த ேநரம், என்ைனப்
பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து கூட்டிச் ெசல்வதற்காய் அவன் தனது 'கிய#'
பூட்டிய ைசக்கிளில் வந்து நின்றது எனக்கு இன்றும் ஞாபகத்துக்கு
வருகிறது. எமது பள்ளிக்கூடம் ஒரு முைற கடும் ெவள்ளத்தால் நிரம்பி
வழிந்த ேபாது, அவன் என்ைனத் தனது தைலக்கு ேமலாகத் தூக்கிக்
ெகாண்டு ேபானதும் எனது ஞாபகத்தில் நிற்கிறது. தமக்ேகயுrய
தனித்துவத்துடன் எமது அரசாங்கப் பணியாள#கள் ெவள்ளவாய்க்காலின்
மூடிகைளத் திறந்து விட்டு விட்டு ேவடிக்ைக பா#த்துக்ெகாண்டிருந்தன#.
ஆனால் ெவள்ளேமா சிறிது ேநரத்திேலேய கான்களுக்கு ேமலாக உய#ந்து
நிலம் எங்ேக, திறந்த கால்வாய்கள் எங்ேக என்று ெதrயாதளவுக்கு
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தது. இப்ேபாது நாம் திறந்த கான்களுக்குள் விழுந்து
விடக்கூடிய அபாயம் இருந்ததால் ஜானி தன்ைனக் கவனிப்பதிலும் பா#க்க
என்ைனப் பாதுகாப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாயிருந்தான்.
ஜானி ஒரு சிறந்த விைளயாட்டு வரன்.
றக#, கூைடப்பந்தாட்டம்,
தடகளப் ேபாட்டிகள், ந-ச்சல் என்று எல்லாவற்ைறயும் ெசய்வது
மட்டுமல்லாது அவற்றில் விற்பன்னனாகவும் விளங்கினான்.
இலங்ைகயின் முதலாவது ேதசிய துடுப்பு வலிப்பு அணி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
ேபாது ஜானி இலங்ைகையப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தத் ெதrவு
ெசய்யப்பட்டான். பதிேனழு வயதில் அவன் ேபாட்டிெயான்றில் கலந்து
ெகாள்வதற்காக ெஹாங்ெகாங் ெசன்றான். அது அவனது முதலாவது
ெவளி நாட்டுப் பயணம். அவன் திரும்பிய ேபாது ஒரு
இைளஞனிடமிருந்து எதி#பா#க்கக் கூடிய ெபாருட்கைளெயல்லாம் அன்று அவ் வயதினrைடேய சக்ைகப் ேபாடு ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்த
ேசானி ேவாக்மன் உட்பட -ெகாண்டுவந்திருந்தான். ஆனால்
எமக்ெகல்லாம் ஆச்சrயமளிக்கக் கூடிய வைகயில், எமது
குடும்பத்துக்காக ந-ண்ட நாட்களுக்கு முன்ன# பணியாற்றிய

ெபண்ெணாருத்தியின் குழந்ைதக்காக ஒரு உடுப்ைபயும் ெகாண்டு
வந்திருந்தான்.
அவனது அந் நாள் காதலி அவைன விட்டுப் பிrந்து ெசன்ற ேபாது,
அவன் இரவில் தூக்கமின்றிப் படுக்ைகயில் புரண்டு ெகாண்டிருந்தைத
நான் நன்கு ஞாபகம் ைவத்துள்ேளன் (அவன் படுக்காமல் இருந்ததால்
எனக்கும் நித்திைர ெகாள்ள முடியவில்ைல). அவன் எத்தைன
தடைவகள் தனக்குப் பிடித்தமான காதல் ேதால்விப் பாட்ெடான்ைறப்
ேபாட்டுக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தான் என்று எனக்கு உண்ைமயில் கணக்கு
ைவக்க முடியவில்ைல - அவ்வளவு ெநாந்து ேபாயிருந்தான் என்பைத
மட்டும் என்னால் ெசால்ல முடியும்!
ஜானி தன் தாைய மிகவும் ேநசித்தான். பதிலுக்கு அவளும் எம்
எல்ேலாைரயும் விட அவைனேய ெசல்லம் ெகாஞ்சினாள் - அவனது
காலம் இவ் உலகில் குறுகியதாக இருக்கப் ேபாகின்றது என்பைதத்
ெதrந்தவள் ேபால! இன்று ேயாசிக்கும் ேபாது, அவள் அவன் மீ து அப்படி
அன்ைபச் ெசாrந்தது எனக்கு சந்ேதாஷத்ைதேய தருகிறது. எமது தாயா#
புற்று ேநாய் சிகிச்ைசக்காக அெமrக்காவுக்குப் ேபாக ேவண்டி வந்த ேபாது
ஜானி இராணுவத்தில் இருந்தான். என்ைனயும் எனது தங்ைகயயும்
ேபாலன்றி ஜானி கடிதங்கைளேயா வாழ்த்துமடல்கைளேயா எழுதுவதில்
பிrயமானவனல்லன்.

எனினும் அம்மாவுக்காக அவன் கடிதங்கைள

எழுதித் தள்ளினான். அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஓருயிருக்காக
அன்பு ெசாட்டச் ெசாட்ட அச்ெசாட்டான தனது ைகெயழுத்தில் அவன்
எழுதிய பல வான்கடித உைறகள் இன்றும் என்னிடம் உள்ளன.
ஜானி தனது இராணுவப் பணியில் பல உயி#கைளக்
காெவடுத்திருக்கின்றான். தனது எதிrகைள அவன் எப்படிக் ைகயாண்டான்
என்பைதச் ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. ஆனால் அவ் உயி#ப்பலிகள்
அவன் மீ து மிகவும் தாக்கஞ் ெசலுத்திவிட்டன என்பது என்னேவா
உண்ைமதான். அவன் ெகான்ற எதிrகளில் சில# அவனது தம்பியின்
வயைத ஒத்தவ#கள் என்பைத நிைனக்ைகயிேலேய அவனுக்குத் தான்
ெசய்யும் காrயத்தில் ெவறுப்பு வந்தைத நான் நன்கு அறிேவன். அவ#கள்
தனக்கு என்ைன ஞாபகப் படுத்தியதாக அவன் அடிக்கடி ெசால்லி
வருந்துவான்.

வயதில் சிறியவனாயிருந்த ேபாதும், எனது அண்ணனின் வாழ்க்ைகப்
பாைதைய என்னால் நன்கு கிரகிக்கக் கூடியாதாகேவ இருந்தது: ஒரு
உற்சாகம் நிரம்பிய இளம் இராணுவ வரனாக,
விைளயாட்டுக்காக மது
அருந்தும் ஒருவனாக இருந்து, வாடி வதங்கிப் ேபான ஒரு இராணுவ
அதிகாrயாகத் தனது மன வலிையப் ேபாக்குவதற்காக மதுைவ நாடும்
ஒருவனாக அவன் மாறினான். சில சமயங்களில் அவன்
இராணுவத்திலிருந்து விலகுவது பற்றியும் ேபசத் ெதாடங்கினான்.
எனது அண்ணன் தனது பூதவுடைல 1991ம் ஆண்டு ஜுைல மாதம் 15ம்
திகதி ந-த்தான். தனது சக வரெனாருவனின்
உடைல மீ ட்க முயற்சித்துக்
ெகாண்டிருக்கும் ேபாது எதிrயின் சிைனப்ப# குண்ெடான்று அவனது
தைலையத் துைளத்தது. (இறந்த உடல்கள் எதிrயினால் ெவற்றிச்
சின்னங்களாகக் ைகப்பற்றப்பட்டுக் காட்சிப் படுத்தப்படும். இது
இராணுவத்தினrன் மனவுறுதிக்குப் ெபருஞ்சவாலாகி விடும். அது
மட்டுமல்லாது இறந்த வரனின்
குடும்பத்தினருக்கும் அது
மனவுைளச்சைல ஏற்படுத்தும். இதனால் இறந்த உடல்கைள மீ ட்பது
தைலயாய பணியாகேவ ெகாள்ளப்படும்).
இது, எனது இந்தப் பத்தியில் உங்களுக்குத் ெதாட#புள்ள விடயத்துக்கு
என்ைனக் ெகாண்டு வருகின்றது. நான் எனது அண்ணன் எவ்வளவு சிறந்த
ஒரு மனிதன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்வதற்காக இந்தப் பத்திைய
எழுதவில்ைல. அது நாேனா அல்லது ேவெறவேரா அைதப்பற்றி
எழுதினாெலன்ன விட்டாெலன்ன மறுக்கமுடியாத ஒரு உண்ைம. அவன்
எப்படியான ஒரு இரும்பு மனிதன் என்று ெசால்வதற்காகேவா அல்லது
ஏன் அவைனப் பலரும் ஒரு வரனாகக்
ெகாண்டாடினா#கள் என்று
ெசால்வதற்காகேவா நான் இதைன எழுதவில்ைல.
ஒரு எளிய உண்ைமைய உங்களுடன் பகி#ந்து ெகாள்வதற்காகேவ நான்
இதைன எழுதுகின்ேறன்: மனித#களுக்கிைடயில் ஏற்படும் பிணக்குகளில்
யாரும் ெவற்றியாளனாக முடியாது. நாம் அப்படியாக
உருவாக்கப்பட்டவ#களல்ல#. நாம் எமக்கு எது சrெயன்று
படுகின்றேதாஅைதச் ெசய்தாலும் கூட, எம்மால் ெவற்றி காண முடியாது.
எம்ைமக் ெகால்லக் கங்கணம் கட்டி நிற்கும் எதிrையேய நாம் ெகால்ல

விைழகின்ேறாமாயினும், எமது சேகாதர சேகாதrகளுக்குத் த-ங்கு
விைளவிக்கும் ேபாது, அது எமக்கு வலிைய ஏற்படுத்தேவ ெசய்கிறது.
ேபாரும் வன்முைறயும் இரண்டு பகுதியினருக்கும் ேதால்விையேய
ஏற்படுத்துகின்றது.
இந்தப் பத்தி ெநடுகிலும், நான் எழுதி முடிக்கும் வைரயிலும் என்
அண்ணன் யாருக்ெகதிராகப் ேபாராடினாேனா அவ#கைளப்
'பயங்கரவாதிகள்' என்று நான் வ#ணிக்க மாட்ேடன். அவ#களது
வழிமுைறகைள நான் ஏற்றுக் ெகாள்ளாவிட்டாலும், அவ#களது
ெசயல்கைள நான் ஆதrக்கா விட்டாலும், அவ#கைள நான் அப்படி
முத்திைர குத்த மாட்ேடன், ஏெனனில் நான் சற்று விடயம் ெதrந்தவன்.
தமது வாழ்விலும் பா#க்கப் ெபrயெதனத் தாம் நம்பும் ஓ#
இலட்சியத்துக்காகத் தமது வாழ்ைவேய அ#ப்பணிப்பவ#கைளப் பற்றி
என்னால் அவதூறாக எழுத முடியாது. பிற# நல்வாழ்க்ைகக்காகத் தம்ைம
வருத்திக் ெகாள்பவ#கைள என்னால் தாழ்த்தி எழுத முடியவில்ைல.
இவற்ைறேய எனது அண்ணனும் ெசய்தான். அவ#களுக்கு நான் முத்திைர
குத்த ெவளிக்கிட்டால், அது எனது அண்ணனுக்கும் முத்திைர குத்த
வழிையத் திறப்பதாக முடியும்.
ஜானி இராணுவத்தில் இருந்தான் என்பது உண்ைம. ஜனாதிபதியின்
ஆைணப்படியும் அரசியலைமப்பின் கட்டைளப்படியும் நாட்ைடப் பாதுகாக்க
ேவண்டியது அவனது ெபாறுப்பு என்பதும் உண்ைம. அவன்
ெபண்கைளேயா சிறுவ#கைளேயா வயது முதி#ந்தவ#கைளேயா
ஆயுதேமந்தாதவ#கைளேயா ெகால்லவில்ைலெயன்பதும் உண்ைம. அவன்
ெசய்த ெகாைலகள் - குைறந்த பட்சம் ஒரு சிலrன் கண்களுக்காவது சட்ட rதியான ெகாைலகளாகேவ ெதrந்தது. இருப்பினும், ஒரு
சட்டத்தரணியாகப் பணியாற்றியவன் என்ற

முைறயில் சட்டமும் ந-தி

நியாயமும் எப்ேபாதும் ஒன்றானைவயல்ல என்பைத என்னால்
உறுதியாகக் கூற முடியும். சட்டத்தின் பிrவுகளுக்கு அைமவாக ெசய்ய
அனுமதிக்கப் படும் சில விடயங்கள் பல சந்த#ப்பங்களில்
அந-தியானைவயாகவும் ஒப்புரவற்றைவயாகவும் இருக்கக் கூடும். அது
ஒவ்ெவாருவrனதும் பா#ைவையப் ெபாறுத்தது. எனது அண்ணனால்
ெகால்லப் பட்டவ#களின் குடும்பத்தினருக்கு அவன் ஒரு வரனாகவல்ல,
-

வில்லனாகேவ ெதrவான் என்பைத நான் ஏற்றுக் ெகாள்வதுடன், அைத
விளங்கியும் ெகாள்கின்ேறன்.
ேமலும், என் அண்ணன் ேபாrட்டவ#கைள நான் 'எதிrெயன்று
ெசால்லப்படக் கூடியவ#களான' என்ற பதத்ைதப் பாவித்ேத
அைழக்கின்ேறன். ஏெனனில் நான் அவ#கைள எதிrகளாகப்
பா#க்கவில்ைல. அவ#களும் என்ைனயும் என் அண்ணைனயும் ேபாலேவ
சுதந்திரமாகவும் சமாதானமாகவும் வாழ விரும்புகின்ற ஜ-வன்கேள. என்
அண்ணைனப் ேபாலேவ, அவ#களும் தமது இன்னுயி#களிலும் ேமலான
இலட்சியத்துக்காகத் தமது உயிைரத் துச்செமன மதித்துப் ேபாrடத்
துணிந்தவ#கள். என்னால் அைத மதிக்காமல் இருக்க முடியவில்ைல.
நான் இைத எவ்விதம் பா#க்கின்ேறன் என்றால், எம்ைமப் பிrத்து,
அடக்கியாளக் கங்கணம் கட்டி நிற்கும் சக்திகளினால் நாம் எல்ேலாரும்
இத் துன்ப வைலக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்ேறாம். அவ#கேள
உண்ைமயான பயங்கரவாதிகள். இந்த நியாயமான பா#ைவயிலிருந்து,
அவ#கேள உண்ைமயானஎதிrகள் என்பதும் புrயும்.
ேமலும், ஆத்மீ க rதியில் எடுத்துக் ெகாண்டாலும், நாம் எல்ேலாரும்
ஒேர தன்னுண#வின் அங்கங்களாகேவ இருப்பதால், என்ைனப்
ெபாறுத்தளவில் யாரும் யாருக்கும் எதிrயாக முடியாது. நான் இந்தத்
தத்துவைத சிறிது சிறிதாக ஏற்றுக் ெகாள்ள என்ைனப் பக்குவப்படுத்திக்
ெகாண்டு வருகின்ேறன். அறிவுபூ#வமாக இதுேவ உண்ைமெயன்பைத
என்னால் புrந்து ெகாள்ள முடிந்தாலும், சில சமயங்களில் என்னால்
இைத ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கடினமாக இருப்பது என்னேவா உண்ைமதான்!
என் அண்ணனால் ெகால்லப்பட்டவ#களின் குடும்பத்தினருக்கு: நான்
இைத என் அண்ணனின் ெசயலுக்கு வருத்தம் ெதrவிப்பதற்காக
எழுதவில்ைல. அதற்கான உrைமயும் எனக்கில்ைல. ஆனாலும், என்
அண்ணன் தனது நண்ப#களிடமிருந்தும் தனது
அன்புக்குrயவ#களிடமிருந்தும் பிrந்திருப்பைதயிட்டுக் கவைல
ெகாண்டிருந்தான், தனது சகாக்கள் ெகால்லப்பட்டைதக் கண்டு
ேவதைனயடந்தான், மற்றவ#களின் உயிைர எடுப்பைதயிட்டு
ெவறுப்பைடந்தான் என்பைதக் ேகாடிட்டுக் காட்ட நான் விைழகின்றது

உண்ைமேய. இைவ ேபாதாெதன்றால், அவன் எல்லாவற்றுக்கும்
ேமலாகத் தனது உயிைரயும் தியாகம் ெசய்தான். இது ந-ங்கள்
எதி#பா#க்கும் மன்னிப்புக் ேகாரலுக்கு ஈடாகாவிட்டாலும்,

உங்கள்

இழப்புகள், எனது அண்ணனுக்கும் அவைன ேநசித்தவ#களுக்கும் மிகுந்த
துன்பத்ைதக் ெகாடுத்ேத ஏற்படுத்தப் பட்டன என்பைத உண#வ#கள்
என்று
நம்புகின்ேறன். நாம் எல்ேலாருேம இதில் சிக்குண்டுேபாயிருக்கின்ேறாம்.
நாம் எல்ேலாருேம இத் துன்பத்துக்குள் வாழேவண்டிேயற்பட்டைதயிட்டு
நான் மனம் வருந்துகின்ேறன். ஆயினும் எமது அனுபவத்திலிருந்து நாம்
பாடங்கைளக் கற்றுக் ெகாள்ளவில்ைலயானால், நாம் பட்ட
துன்பங்களுக்கு அ#த்தமின்றிப் ேபாய்விடும். அப்படி நடக்க நாங்கள் விடக்
கூடாது.
முடிவாக, நான் ெசால்ல விைழகின்றது என்னெவன்றால், ஜானி
என்னதான் ஒரு இரும்பு மனிதனாக இருந்தாலும், அவனது இறுதிக்
கணங்களில் அவன் ெசய்ய முயன்றது ஒரு மனிதாபிமானப் பணியாகும்.
அதாவது, அவனது இறுதிப் பணி, இறந்த தனது சகாவுக்காகவும் அவனது
குடும்பத்தினருக்காகவும் தனது அன்ைபயும் கருைணையயும்
ெவளிப்படுத்திய ஒரு ெசயலாகும்.
பலருக்கும் எனது அண்ணன் துணிச்சல் மிக்க காrயங்கைளச் ெசய்து
தனது சக வர#களுக்காக
உயிைரத்துறந்த ஒரு வரனாகேவ
ெதrகின்றான்.
நான் அவைன இந்த வைகயிலும் ேநசிக்கின்ேறன். எனினும், என்ைனப்
ெபாறுத்த வைரயில் நான் எனது அண்ணைன ஒரு வரனாகக்
கணிக்கக்
காரணம் அவன் தான் சகிக்க முடியாத சூழ்நிைலகளினூடாகத் தன்
வாழ்க்ைகையக் ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டியிருந்த ெபாழுதிலும், அவன்
தனது மனித ேநயத்ைதயும் காருண்யத்ைதயும் ைகவிடவில்ைல.
நான் மீ ண்டும் ெசால்கின்ேறன் - ேபாrல் யாருேம ெவற்றியாளன்
இல்ைல. இைத நன்கு ஞாபகத்தில் ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள். மீ ண்டும்
ெவறுப்புண#ச்சியிலும் முரண்பாடுகளிலும் சிக்கிக் ெகாள்ளாத-#கள். நாம்
என்ன ெசய்தாலும், எங்ேக இருந்தாலும், அன்ைபயும் கருைணையயும்
காட்டும் ஒவ்ெவாரு சந்த#ப்பத்திலும் மனித ேநயம் ெவற்றி ெபறுகின்றது
என்பைத என்றும் நிைனவில் ைவத்திருங்கள்.

