
 

இது தேசபக்தி சீசன். எந்ேப் பிரச்சனை பற்றி தபசிைாலும் 
தேசபக்தி என்ற மந்திரத்னே உச்சரித்து பிரச்சனை 
பூேத்னே அடக்கிவிடலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. பீரங்கி 
தபர ஊழனலப் பற்றி விமர்சித்ோல் தேசபக்தி 
இல்னலயென்றாகிவிடும்! தபாட்ட ஒப்பந்ேயமல்லாம் 
அம்தபல் என்றால் தேசத் துதராகிொகிவிடுவீர்கள். 

 

இந்ே சூழ்நினலயில் தேசபக்ேர் ஒருவரின் கனேனெத் 
யேரிந்துயகாள்ள தவண்டாமா? தராஷன் லால் ஜல்லா, 
ஜம்மு மாநிலத்னேச் தசர்ந்ேவர். 1971ல் 28 வெது 
இனளஞராக இருந்ோர். திருமணமாகி 4 வருடம்ோன் 
ஆகியிருந்ேது. இரண்டு வெோை குட்டிப் னபென் 
இருந்ோன். தராஷன்லால் ஜம்முவில் உள்ள ஐ.டி.ஐ. 
யோழிற்பயிற்சிப் பள்ளியில் மின்சாரப் பிரிவில் ஆசிரிெர் 
தவனல பார்த்து வந்ோர். 

மிகுந்ே தேசபக்தி உனடெவராை தராஷன்லானல அவர் 
நண்பர் ஜம்முவில் இருந்ே இந்திெ ராணுவ அதிகாரி 
பண்டாரிக்கு அறிமுகம் யசய்து னவத்ோர். தமஜர் பண்டாரிக்கு தராஷன் லானல மிகவும் 
பிடித்துவிட்டது. ''பாகிஸ்ோன் உள்தள தபாய் அவ்வப்தபாது தவவு பார்க்க தவண்டும். 
இரண்டு வருடம் தவனல யசய்ேபிறகு முழு தநர தவனலக்கு வந்து விடலாம். சம்மேமா?'' 
என்றார் பண்டாரி. தேச பக்ேராை தராஷன் லால் ேெங்காமல் ஒப்புக்யகாண்டார். 

1971ல் அவருக்கு பிரமாணம் யசய்து னவத்ோர் பண்டாரி. பிறகு மாேம் 500 ரூபாய் சம்பளம் 
ேரப்பட்டது. தராஷன்லாலுக்கு பயிற்சி யகாடுத்ோர்கள். நமாஸ் ஓேக் கற்றுக் யகாண்டார். 
குரான் படித்துக் யகாண்டார். பாகிஸ்ோன் எல்னலக் காவல் பனடயின் சப் - இன்ஸ்யபக்டர் 
அஸ்லாமாக யபாய்ப் யபெர் சூட்டிக் யகாண்டார். 1971ல் ஐந்து முனறயும் 1972ல் மூன்று 
முனறயும் பாகிஸ்ோனுக்குப் தபாைார். அங்தக பலனர நண்பர்களாக்கிக்யகாண்டு 
பாகிஸ்ோனின் ராணுவத்தில் எல்னலயில் பென்படுத்தும் ஆயுே விவரங்கனள தசகரித்துக் 
யகாண்டு வந்து பண்டாரிக்குத் ேந்ோர். தராஷன்லாலின் மனைவிக்கு அவர் அளவுக்கு 
தேசபக்தி கினடொது. 1971ல் யுத்ேம் முடிந்ே பிறகும் அடிக்கடி தராஷன்லால் பாகிஸ்ோனுக்கு 
உளவு பார்க்கப் தபாவனே அவர் மனைவி சந்தோஷ் விரும்பவில்னல. “தபார்ோன் 



முடிந்துவிட்டதே. இனிதமலும் தபாக தவண்டுமா?”  என்றார். தேசபக்ேர் தராஷன்லால் பதிலடி 
யகாடுத்ோர். 

"1947ல் யோடங்கிெ யுத்ேம் இன்னும் முடிெவில்னல. சுடுவது மட்டும் அவ்வப்தபாது 
நிற்கும்.'' 1972ம் வருடம் தம 4ந் தேதி பாகிஸ்ோனிலிருந்து திரும்பிவரும்தபாது தராஷன் 
லால் பாகிஸ்ோன் பனடகளிடம் சிக்கிக்யகாண்டார். அப்தபாது அவருக்கு 29 வெது. சினறயில் 
சித்ரவனேனெயும், முஜிபுர் ரகுமான் இருக்கும் அதே சினறயில் ோனும் இருக்கும் 
யபருனமனெயும் தராஷன்லால் அனுபவித்ோர். 

ஒரு வழிொக இந்ே வருடம் தம மாேம் 21ந் தேதி (15 வருடம் கழித்து) தராஷன்லால் 
விடுேனல யசய்ெப்பட்டு திரும்பி வந்ோர். பதிலுக்கு இந்திொ ஒரு பாகிஸ்ோன் உளவாளினெ 
விடுவித்ேது. 

எல்னலயில் யகாண்டுவந்து விடப்பட்டதும் தராஷன்லானல நமது ராணுவம் விசாரனணக்குக் 
யகாண்டுதபாய்விட்டது. ஐந்து நாள் விசாரித்துவிட்டு அனுப்பிவிட்டார்கள். 

29 வெதில் நாட்னட விட்டுப் தபாய் சித்ரவனேப்பட்டு 44ம் வெதில் திரும்பி வந்துள்ள 
தேசபக்ேர் தராஷன்லால் ேன் குடும்பத்னேப் பார்க்கப் தபாைார். 1972 தம மாேத்தில் னகோை 
உடதை, தேசபக்ேர் தராஷன்லாலின் குடும்பத்துக்கு மாே சம்பளம் அனுப்புவனே நமது 
ராணுவம் நிறுத்திவிட்டது. தேசபக்ேரின் மனைவி சந்தோஷ் உடல்நலம் குன்றி 
மூனளக்கட்டிக்கு னவத்திெம் யசய்ெ வசதி இல்லாமல் 1982 தலதெ யசத்துப் தபாய்விட்டார். 
ஒதர மகன் ராதஜஷ் ோத்ோ பாட்டி வீட்டில் கினடக்கும் கஞ்சினெப் பங்கு தபாட்டுக் யகாண்டு 
பள்ளிக்கூடம் தபாக முடிொமல் படிப்பறிவு இல்லாமல் வளர்ந்து இன்னறக்கு தேசபக்திக் 
கடனமனெ நினறதவற்றத் ேொராக இருக்கும் 18 வெது இனளஞர்களில் ஒருவைாக 
இருக்கிறான்.  

தராஷன் லால் ேன் சாப்பாட்டுக்கு வழி தேடி, ேன் தேசபக்தினெ மதித்துப் தபாற்றிெ தமஜர் 
பண்டாரினெதெ மீண்டும் தேடிப்தபாைார். ஏராளமாை தேசப்பணிகள் இருப்போல் பண்டாரிக்கு 
தராஷன்லானலப் பார்க்க தநரதம கினடக்கவில்னல. கடந்ே மூன்று மாேங்களாக தேசபக்ேர் 
தராஷன்லால் ராணுவ அனமச்சரனவ, உள்துனற அலுவலகங்களுக்கு படி ஏறி இறங்கிக் 
யகாண்டிருக்கிறார். ஒரு இடத்திலும் ஒரு டீ வாங்கித்ேரவும் ஆள் இல்னல. ‘யபாறுத்திரு. 
உைக்கு யபன்ஷன் ேர ஏற்பாடு யசய்தவாம்’ என்று ஒரு அதிகாரியும், ‘உன் யபெர் 
அதிகாரப்பூர்வ லிஸ்டில் கினடொது. உைக்கு யபன்ஷன் கினடொது’ என்று இன்யைாரு 
அதிகாரியும் தேசபக்ேர் தராஷன்லாலிடம் யசால்லிக் யகாண்டிருக்கிறார்கள். எப்படியும் 
தேசபக்தி யவல்லும் என்று நம்புதவாம். 
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