
எ� சேகாதர� ஜானி - ஒ நிஜவா��ைக ேஜச� ேபா�� 

 

ெவ��பா� ெவ��ைப அழிக ��யா�; அ�பாேல அ� சா�திய�ப��. 

இ�ேவ நிைலயான உ�ைம. -ெகளதம "�த#- 

 

எ� அ�ண� ஒ' இ'�" மனித�. அவ� ஒ' இல)ைக ரா+வ 

ெகாமா�ேடா வ -ர�.  

 

அவ� இ'�" மனித� எ�பைத நி�வ இ� ேபாதாதா? ேம.� ேக/)க0. 

ெகாமா�ேடாக/கான "30 நா0 நரக�" எ1� பயி3சியி� அவ� சிற5த 

வ -ரனா6 ெத7ய�ப8டா�. 

 

இ� ம8�மி�ைல, �தலாவ� ெகாமா�ேடா ெரஜிெம��� ஆள 

ஊ�'<� நா.ேப# ெகா�ட அணியி� =ய வி'�பி� ேச#5�, எதி7க0 

என� ப�பவ#களி� பிரேதச�தி� "வா>5தவ�" அவ�. 

இ5த அணியின# மிக<� க�னமானவ#களா6 இ'5தன#. ைகதா?� 

ப8ச�தி� ரகசிய� கா�� ம�ய ெவன த� க@�ைத =�தி ைசைன� 

?�பிகைள க8� இ'5தன#. 

 

எ� அ�ண� எ�ேப3ப8ட இ'�" மனித� எ�றா�, எதி7க0 என�ப�பவ# 

இவைன ெபய# ெசா�லி தம� ேர�ேயா ச�பாசைணயி� கைத?� 

அள<? அவ#க/? அவ� சி�ம ெசா�பனமா6 இ'5தா�. 

 

நா� ஓ�� ஒ' ேபB5தி� ஓ�C ெச�� ஏறேவ திண�� ேபா�, எ� 

அ�ண� ெகலியி� இ'5� ?தி�பதி.�, ஓ�� லா�8 ேராவ#களி� 

இ'5� ?தி�பதி.� லாவக� ைகவர�ெப3� இ'5தா�. 

 

ஒ' சமய� அவ� பிரதம7� தைலைம காவ� அதிகா7யாக இ'5தா�. 

இ�ெனா' சமய� அவ� விமான கட�த� ம3�� பணய கட�த� எதி#�" 

பி7வி� தைலவரா6 இ'5தா�. 

 

இத� பி� அவ� ெட�டா ?B�"? மாறினா�. ெட�டா ?'� இ'�" 

மனித#களி� E8டாயி'5த�. கா�களி� உ' மைற5� வா>5�, எதி7க0 

என�ப�பவைர ெட�டா ?B�பின# ?றிைவ�தன#. 



 

த�ைம அைடயாள� கா8ட Eடா� எ�பத3காக த� ெசா5த கழி<கைளேய 

த��ட� காவிCெச�.� அள<? மன� இ�கி� ேபானவ#க0 இ5த 

ெட�டா ?B�பின#. 

 

ஜானி? ஒ' ெபா6 அைடயாள�, ேதைவ�ப�� ேபாெத�லா� 

வைகயி�றிய பண�, இல)ைகயி� எ5த க8�ட�தி.� எ5த இட��?� 

எ�ேபா�� ேபாக அ1மதிFைடய ஒ' அைடயாள அ8ைட, �� அ1மதி 
இ�றி விமான)களி� ஏ�� உ7ைம - எ�லா� இ'5த� . 

 

அவ� ஒ' இ'�" மனித� தா�. 

 

�ரதிGடவசமாக இ'�" மனிதனா6 இ'�ப�� சாகாவர� ெப3றி'�ப�� 

ஒ�ற�ல. 

 

ஒ' "ேத� அழி?�" தா?தலி�, வழிகா8�� ��னர)க அணியி� 

ெச�றேபா�, ஜானி கள�பலியாகி வி8டா�. 

 

அவ� ஒ' F�த வ -ரனாக "கழ�ப8டா�. பல பதக)க/� ெகா��� 

அவைன க�ட� தர��? பதவி உய#�தின#. (இ5த விடய)கைள நா� 

சி�ைம� ப��தவி�ைல ஆனா� இ5த பைழய பி�தைள ஓ�கைளF� 

பதக)கைளF� எ� அ�ண� தி'�பி வ'வத3? மா3றாக ெகா�க, 

ஒHெவா' நா/� நா� தயாராகேவ இ'கிேற�). 

 

இ�தா� எ� அ�ண�. ஒ' நிஜ வா>ைக ேஜச� ேபா#�. இ�ப��தா� 

அவ� வா>ைக இ'5த�. 

 

இ�வைர நா� ெசா�னதி� சகல�� இ�லாவி�1�, ெப'� ப?தி ெபா� 

மக/? ப�தி7ைக வாயிலாக ஏலேவ ெத75த விடய)கேள. 

ஆனா� இனி நா� ெசா�ல� ேபாவ� எ� அ�ணனி� வா>வி� 

ம�பக�ைத. 

 

அவனி� இைளய சேகாதரனாக, அவ1ட� ஒ' அைறைய பகி#5தவனாக, 

அவ� வா>வி� சிலகண)களி� ஒேர சா8சியாக, நா� சில விடய)கைள 

ெசா�ல� ேபாகிேற�. 

 



ஜானி என? எ8� வய� I�தவ�. நா� ஒ' சி�வனாக இ'?� 

ேபா�, என� I�த சேகாதர� எ�ற �ைறயி� என� ந�வா>வி� 

ஜானி?� ெப'� ெபா��" இ'5த�. எ�ைன� ப0ளிEட�திலி'5� 

ைகைய�பி��� E8� ெகா�� வ'வ� அ�க� காணE�ய ஒ' 

விடயமாயி'?�. இல)ைகயி� ப0ளி வா>ைக அத3ேகF7ய 

'E��கைள' ெகா��ராமலி�ைல. நா8�� இனகலவர� 

ெவ���, ேபா?வர�ெத�லா� தைட�ப8�'5த ேநர�, எ�ைன� 

ப0ளிEட�திலி'5� E8�C ெச�வத3கா6 அவ� தன� 'கிய#' 

J8�ய ைசகிளி� வ5� நி�ற� என? இ��� ஞாபக��? 

வ'கிற�. எம� ப0ளிEட� ஒ' �ைற க�� ெவ0ள�தா� நிர�பி 

வழி5த ேபா�, அவ� எ�ைன� தன� தைல? ேமலாக� Lகி 

ெகா�� ேபான�� என� ஞாபக�தி� நி3கிற�. தமேகF7ய 

தனி��வ��ட� எம� அரசா)க� பணியாள#க0 ெவ0ளவா6காலி� 

I�கைள� திற5� வி8� வி8� ேவ�ைக பா#��ெகா��'5தன#. 

ஆனா� ெவ0ளேமா சிறி� ேநர�திேலேய கா�க/? ேமலாக உய#5� 

நில� எ)ேக, திற5த கா�வா6க0 எ)ேக எ�� ெத7யாதள<? 

ஓ�ெகா��'5த�. இ�ேபா� நா� திற5த கா�க/?0 வி@5� 

விடE�ய அபாய� இ'5ததா� ஜானி த�ைன கவனி�பதி.� பா#க 

எ�ைன� பா�கா�பதி� க�+� க'��மாயி'5தா�. 

 

ஜானி ஒ' சிற5த விைளயா8� வ -ர�. றக#, Eைட�ப5தா8ட�, 

தடகள� ேபா8�க0, ந-Cச� எ�� எ�லாவ3ைறF� ெச6வ� 

ம8�ம�லா� அவ3றி� வி3ப�னனாக<� விள)கினா�. 

இல)ைகயி� �தலாவ� ேதசிய ���" வலி�" அணி Gதாபிக�ப8ட 

ேபா� ஜானி இல)ைகைய� பிரதிநிதி��வ� ப��த� ெத7< 

ெச6ய�ப8டா�. பதிேன@ வயதி� அவ� ேபா8�ெயா�றி� கல5� 

ெகா0வத3காக ெஹா)ெகா) ெச�றா�. அ� அவன� �தலாவ� 

ெவளி நா8�� பயண�. அவ� தி'�பிய ேபா� ஒ' 

இைளஞனிடமி'5� எதி#பா#க E�ய ெபா'8கைளெய�லா� - 

அ�� அH வயதின7ைடேய சைக� ேபா� ேபா8�ெகா��'5த 

ேசானி ேவாம� உ8பட -ெகா��வ5தி'5தா�. ஆனா� 

எமெக�லா� ஆCச7யமளிக E�ய வைகயி�, எம� 

?��ப��காக ந-�ட நா8க/? ��ன# பணியா3றிய 



ெப�ெணா'�தியி� ?ழ5ைதகாக ஒ' உ��ைபF� ெகா�� 

வ5தி'5தா�. 

 

அவன� அ5 நா0 காதலி அவைன வி8�� பி75� ெச�ற ேபா�, 

அவ� இரவி� Lகமி�றி� ப�ைகயி� "ர�� ெகா��'5தைத 

நா� ந�? ஞாபக� ைவ��0ேள� (அவ� ப�காம� இ'5ததா� 

என?� நி�திைர ெகா0ள ��யவி�ைல). அவ� எ�தைன 

தடைவக0 தன?� பி��தமான காத� ேதா�வி� பா8ெடா�ைற� 

ேபா8� ேக8� ெகா��'5தா� எ�� என? உ�ைமயி� கண? 

ைவக ��யவி�ைல - அHவள< ெநா5� ேபாயி'5தா� எ�பைத 

ம8�� எ�னா� ெசா�ல ��F�! 
 

ஜானி த� தாைய மிக<� ேநசி�தா�. பதி.? அவ/� எ� 

எ�ேலாைரF� விட அவைனேய ெச�ல� ெகாNசினா0 - அவன� 

கால� இH உலகி� ?�கியதாக இ'க� ேபாகி�ற� எ�பைத� 

ெத75தவ0 ேபால! இ�� ேயாசி?� ேபா�, அவ0 அவ� மீ� அ�ப� 

அ�ைபC ெசா75த� என? ச5ேதாஷ�ைதேய த'கிற�. எம� தாயா# 

"3� ேநா6 சிகிCைசகாக அெம7கா<?� ேபாக ேவ�� வ5த ேபா� 

ஜானி இரா+வ�தி� இ'5தா�. எ�ைனF� என� த)ைகயF� 

ேபால�றி ஜானி க�த)கைளேயா வா>��மட�கைளேயா எ@�வதி� 

பி7யமானவன�ல�.  எனி1� அ�மா<காக அவ� க�த)கைள 

எ@தி� த0ளினா�. அவ1? மிக<� பி��தமான ஓ'யி'காக 

அ�" ெசா8டC ெசா8ட அCெசா8டான தன� ைகெய@�தி� அவ� 

எ@திய பல வா�க�த உைறக0 இ��� எ�னிட� உ0ளன. 

 

ஜானி தன� இரா+வ� பணியி� பல உயி#கைள 

காெவ��தி'கி�றா�. தன� எதி7கைள அவ� எ�ப� ைகயா�டா� 

எ�பைதC ெசா�ல� ேதைவயி�ைல. ஆனா� அH உயி#�பலிக0 

அவ� மீ� மிக<� தாகN ெச.�திவி8டன எ�ப� எ�னேவா 

உ�ைமதா�. அவ� ெகா�ற எதி7களி� சில# அவன� த�பியி� 

வயைத ஒ�தவ#க0 எ�பைத நிைனைகயிேலேய அவ1?� தா� 

ெச6F� கா7ய�தி� ெவ��" வ5தைத நா� ந�? அறிேவ�. அவ#க0 

தன? எ�ைன ஞாபக� ப��தியதாக அவ� அ�க� ெசா�லி 

வ'5�வா�. 



 

வயதி� சிறியவனாயி'5த ேபா��, என� அ�ணனி� வா>ைக� 

பாைதைய எ�னா� ந�? கிரகிக E�யாதாகேவ இ'5த�: ஒ' 

உ3சாக� நிர�பிய இள� இரா+வ வ -ரனாக, விைளயா8�காக ம� 

அ'5�� ஒ'வனாக இ'5�, வா� வத)கி� ேபான ஒ' இரா+வ 

அதிகா7யாக� தன� மன வலிைய� ேபா?வத3காக ம�ைவ நா�� 

ஒ'வனாக அவ� மாறினா�. சில சமய)களி� அவ� 

இரா+வ�திலி'5� வில?வ� ப3றிF� ேபச� ெதாட)கினா�. 

 

என� அ�ண� தன� Jத<டைல 1991� ஆ�� ஜுைல மாத� 15� 

திகதி ந-�தா�. தன� சக வ -ரெனா'வனி� உடைல மீ8க �ய3சி�� 

ெகா��'?� ேபா� எதி7யி� சிைன�ப# ?�ெடா�� அவன� 

தைலைய� �ைள�த�. (இற5த உட�க0 எதி7யினா� ெவ3றிC 

சி�ன)களாக ைக�ப3ற�ப8� கா8சி� ப��த�ப��. இ� 

இரா+வ�தின7� மன<�தி?� ெப'Nசவாலாகி வி��. அ� 

ம8�ம�லா� இற5த வ -ரனி� ?��ப�தின'?� அ� 

மன<ைளCசைல ஏ3ப����. இதனா� இற5த உட�கைள மீ8ப� 

தைலயாய பணியாகேவ ெகா0ள�ப��). 
 

இ�, என� இ5த� ப�தியி� உ)க/?� ெதாட#"0ள விடய��? 

எ�ைன ெகா�� வ'கி�ற�. நா� என� அ�ண� எHவள< சிற5த 

ஒ' மனித� எ�� உ)க/?C ெசா�வத3காக இ5த� ப�திைய 

எ@தவி�ைல. அ� நாேனா அ�ல� ேவெறவேரா அைத�ப3றி 

எ@தினாெல�ன வி8டாெல�ன ம�க��யாத ஒ' உ�ைம. அவ� 

எ�ப�யான ஒ' இ'�" மனித� எ�� ெசா�வத3காகேவா அ�ல� 

ஏ� அவைன� பல'� ஒ' வ -ரனாக ெகா�டா�னா#க0 எ�� 

ெசா�வத3காகேவா நா� இதைன எ@தவி�ைல. 

 

ஒ' எளிய உ�ைமைய உ)க/ட� பகி#5� ெகா0வத3காகேவ நா� 

இதைன எ@�கி�ேற�: மனித#க/கிைடயி� ஏ3ப�� பிண?களி� 

யா'� ெவ3றியாளனாக ��யா�. நா� அ�ப�யாக 

உ'வாக�ப8டவ#கள�ல#. நா� எம? எ� ச7ெய�� 

ப�கி�றேதாஅைதC ெச6தா.� Eட, எ�மா� ெவ3றி காண ��யா�. 

எ�ைம ெகா�ல க)கண� க8� நி3?� எதி7ையேய நா� ெகா�ல 



விைழகி�ேறாமாயி1�, எம� சேகாதர சேகாத7க/?� த-)? 

விைளவி?� ேபா�, அ� எம? வலிைய ஏ3ப��தேவ ெச6கிற�. 

ேபா'� வ��ைறF� இர�� ப?தியின'?� ேதா�விையேய 

ஏ3ப���கி�ற�. 

 

இ5த� ப�தி ெந�கி.�, நா� எ@தி ��?� வைரயி.� எ� 

அ�ண� யா'ெகதிராக� ேபாரா�னாேனா அவ#கைள� 

'பய)கரவாதிக0' எ�� நா� வ#ணிக மா8ேட�. அவ#கள� 

வழி�ைறகைள நா� ஏ3� ெகா0ளாவி8டா.�, அவ#கள� 

ெசய�கைள நா� ஆத7கா வி8டா.�, அவ#கைள நா� அ�ப� 

��திைர ?�த மா8ேட�, ஏெனனி� நா� ச3� விடய� ெத75தவ�. 

தம� வா>வி.� பா#க� ெப7யெதன� தா� ந�"� ஓ# 

இல8சிய��காக� தம� வா>ைவேய அ#�பணி�பவ#கைள� ப3றி 

எ�னா� அவLறாக எ@த ��யா�. பிற# ந�வா>ைககாக� த�ைம 

வ'�தி ெகா0பவ#கைள எ�னா� தா>�தி எ@த ��யவி�ைல. 

இவ3ைறேய என� அ�ண1� ெச6தா�. அவ#க/? நா� ��திைர 

?�த ெவளிகி8டா�, அ� என� அ�ண1?� ��திைர ?�த 

வழிைய� திற�பதாக ��F�. 
 

ஜானி இரா+வ�தி� இ'5தா� எ�ப� உ�ைம. ஜனாதிபதியி� 

ஆைண�ப�F� அரசியலைம�பி� க8டைள�ப�F� நா8ைட� பா�காக 

ேவ��ய� அவன� ெபா��" எ�ப�� உ�ைம. அவ� 

ெப�கைளேயா சி�வ#கைளேயா வய� �தி#5தவ#கைளேயா 

ஆFதேம5தாதவ#கைளேயா ெகா�லவி�ைலெய�ப�� உ�ைம. அவ� 

ெச6த ெகாைலக0 - ?ைற5த ப8ச� ஒ' சில7� க�க/காவ� - 

ச8ட Rதியான ெகாைலகளாகேவ ெத75த�. இ'�பி1�, ஒ' 

ச8ட�தரணியாக� பணியா3றியவ� எ�ற  �ைறயி� ச8ட�� ந-தி 

நியாய�� எ�ேபா�� ஒ�றானைவய�ல எ�பைத எ�னா� 

உ�தியாக Eற ��F�. ச8ட�தி� பி7<க/? அைமவாக ெச6ய 

அ1மதிக� ப�� சில விடய)க0 பல ச5த#�ப)களி� 

அந-தியானைவயாக<� ஒ�"ரவ3றைவயாக<� இ'க E��. அ� 

ஒHெவா'வ7ன�� பா#ைவைய� ெபா��த�. என� அ�ணனா� 

ெகா�ல� ப8டவ#களி� ?��ப�தின'? அவ� ஒ' வ -ரனாகவ�ல, 



வி�லனாகேவ ெத7வா� எ�பைத நா� ஏ3� ெகா0வ�ட�, அைத 

விள)கிF� ெகா0கி�ேற�. 

 

ேம.�, எ� அ�ண� ேபா78டவ#கைள நா� 'எதி7ெய�� 

ெசா�ல�பட E�யவ#களான' எ�ற பத�ைத� பாவி�ேத 

அைழகி�ேற�. ஏெனனி� நா� அவ#கைள எதி7களாக� 

பா#கவி�ைல. அவ#க/� எ�ைனF� எ� அ�ணைனF� ேபாலேவ 

=த5திரமாக<� சமாதானமாக<� வாழ வி'�"கி�ற ஜ-வ�கேள. எ� 

அ�ணைன� ேபாலேவ, அவ#க/� தம� இ�1யி#களி.� ேமலான 

இல8சிய��காக� தம� உயிைர� �Cசெமன மதி��� ேபா7ட� 

�ணி5தவ#க0. எ�னா� அைத மதிகாம� இ'க ��யவி�ைல. 

 

நா� இைத எHவித� பா#கி�ேற� எ�றா�, எ�ைம� பி7��, 

அடகியாள க)கண� க8� நி3?� சதிகளினா� நா� எ�ேலா'� 

இ� ��ப வைல?0 த0ள�ப8�'கி�ேறா�. அவ#கேள 

உ�ைமயான பய)கரவாதிக0. இ5த நியாயமான பா#ைவயிலி'5�, 

அவ#கேள உ�ைமயானஎதி7க0 எ�ப�� "7F�. 
 

ேம.�, ஆ�மீக Rதியி� எ��� ெகா�டா.�, நா� எ�ேலா'� 

ஒேர த�1ண#வி� அ)க)களாகேவ இ'�பதா�, எ�ைன� 

ெபா��தளவி� யா'� யா'?� எதி7யாக ��யா�. நா� இ5த� 

த��வைத சிறி� சிறிதாக ஏ3� ெகா0ள எ�ைன� ப?வ�ப��தி 

ெகா�� வ'கி�ேற�. அறி<J#வமாக இ�ேவ உ�ைமெய�பைத 

எ�னா� "75� ெகா0ள ��5தா.�, சில சமய)களி� எ�னா� 

இைத ஏ3� ெகா0ள க�னமாக இ'�ப� எ�னேவா உ�ைமதா�! 

 

எ� அ�ணனா� ெகா�ல�ப8டவ#களி� ?��ப�தின'?: நா� 

இைத எ� அ�ணனி� ெசய.? வ'�த� ெத7வி�பத3காக 

எ@தவி�ைல. அத3கான உ7ைமF� எனகி�ைல. ஆனா.�, எ� 

அ�ண� தன� ந�ப#களிடமி'5�� தன� 

அ�"?7யவ#களிடமி'5�� பி75தி'�பைதயி8� கவைல 

ெகா��'5தா�, தன� சகாக0 ெகா�ல�ப8டைத க�� 

ேவதைனயட5தா�, ம3றவ#களி� உயிைர எ��பைதயி8� 

ெவ��பைட5தா� எ�பைத ேகா�8� கா8ட நா� விைழகி�ற� 



உ�ைமேய. இைவ ேபாதாெத�றா�, அவ� எ�லாவ3�?� 

ேமலாக� தன� உயிைரF� தியாக� ெச6தா�. இ� ந-)க0 

எதி#பா#?� ம�னி�" ேகார.? ஈடாகாவி8டா.�,  உ)க0 

இழ�"க0, என� அ�ண1?� அவைன ேநசி�தவ#க/?� மி?5த 

��ப�ைத ெகா��ேத ஏ3ப��த� ப8டன எ�பைத உண#வ -#க0 எ�� 

ந�"கி�ேற�. நா� எ�ேலா'ேம இதி� சி?��ேபாயி'கி�ேறா�. 

நா� எ�ேலா'ேம இ� ��ப��?0 வாழேவ��ேய3ப8டைதயி8� 

நா� மன� வ'5�கி�ேற�. ஆயி1� எம� அ1பவ�திலி'5� நா� 

பாட)கைள க3� ெகா0ளவி�ைலயானா�, நா� ப8ட 

��ப)க/? அ#�தமி�றி� ேபா6வி��. அ�ப� நடக நா)க0 விட 

Eடா�. 

 

��வாக, நா� ெசா�ல விைழகி�ற� எ�னெவ�றா�, ஜானி 

எ�னதா� ஒ' இ'�" மனிதனாக இ'5தா.�, அவன� இ�தி 

கண)களி� அவ� ெச6ய �ய�ற� ஒ' மனிதாபிமான� பணியா?�. 

அதாவ�, அவன� இ�தி� பணி, இற5த தன� சகா<காக<� அவன� 

?��ப�தின'காக<� தன� அ�ைபF� க'ைணையF� 

ெவளி�ப��திய ஒ' ெசயலா?�. 
 

பல'?� என� அ�ண� �ணிCச� மிக கா7ய)கைளC ெச6� 

தன� சக வ -ர#க/காக உயிைர��ற5த ஒ' வ -ரனாகேவ ெத7கி�றா�. 

நா� அவைன இ5த வைகயி.� ேநசிகி�ேற�. எனி1�, எ�ைன� 

ெபா��த வைரயி� நா� என� அ�ணைன ஒ' வ -ரனாக கணிக 

காரண� அவ� தா� சகிக ��யாத T>நிைலகளிUடாக� த� 

வா>ைகைய ெகா�� ெச�ல ேவ��யி'5த ெபா@தி.�, அவ� 

தன� மனித ேநய�ைதF� கா'�ய�ைதF� ைகவிடவி�ைல. 

 

நா� மீ��� ெசா�கி�ேற� - ேபா7� யா'ேம ெவ3றியாள� 

இ�ைல. இைத ந�? ஞாபக�தி� ைவ�� ெகா0/)க0. மீ��� 

ெவ��"ண#Cசியி.� �ர�பா�களி.� சிகி ெகா0ளாத-#க0. நா� 

எ�ன ெச6தா.�, எ)ேக இ'5தா.�, அ�ைபF� க'ைணையF� 

கா8�� ஒHெவா' ச5த#�ப�தி.� மனித ேநய� ெவ3றி ெப�கி�ற� 

எ�பைத எ��� நிைனவி� ைவ�தி')க0. 


