
ரகச�ய ஸன	க�தன

அவம�	ம எனன	த த�னறத. " ர�சச� மகதத�ல எபபட மழ�ககபனப�னறன	�...?
 �பரணடஷ�பஙகற வ�ரதனதனயனய  அச�ஙகபபடதத�டன%ன  ந�ன ...”  என வ�ரதனதகள�லல�ப  
பலமபலகனள மகதனதப  ப�ரதத  ய�ரம  பர�நதகக�ளவத  னப�ல  இலனல .  வழககமனப�ல 
எலனல�ரம பனமறவ�ச கசனற�ரகள.

அனஷ�க மடடம த�ன னகட%�ன, “ஏண%� ஒர ம�த�ர� இரககற ந3?”

மழககனதனயயம கச�லலவ �,  னவண%�ம� எனற  எ	ககளனளனய  கழமப �,  அவசரதத3ரம�	ம 
ந�னறனவறற� ப�த�ககனதனய மடடம 'கசனச�ர' பணண�ப பலமப�ன	ன.

“ன%ய ந3  நலல  னந�ககததல  த�	  இபபட  கசஞனச .  சமம� ம	சக  கழபப�கக�னத .  ந3 எபபவனம  
இபபடதத�ன...  ச�ன	 வ�ஷயததப  கபர�ச�கக�டட  ஒபப�ர�  வசச�டட  இரப ப.  னவண�பப�னரன 
இன	�கனக� ந�னளகனக�  வ�கயலல�ம  பலல�  க�கலலல�ம  தளளல�  வரனவ  அபனப�  
னபச�கக�னறன.”

***

ர�சசரடம ந�னம  இநத  வரஷம  த�ன  கக�ஞசம  கநரககம�ன	� ம.  னப�	 வரஷம  ந%நத  
ய	�வரச�டட யத   �கபஸடவல எஙகள  இரவரககனம  ஒர  த�ரபபமன	  ம�த�ர� .  ந�ஙகள 
இரவரனம நலல நடப க�ன%தத மக�ழசச�ய�ல தனலக�ல கதர�ய�மல கத�ததக கக�ணடரநனத�ம. 
ந�ன அவன	 ர�சச�  எனற இள�ததக  கக�ணன% அனழகக  அவன வ�ய ந�னறய  எனன	 மசச�  
எனப�ன.  ய�ர கண  பட%னத �?  இலனல....  என வ�ய  த�ன  சட%த ....  கபயரகனகறப த�றனமகள  
அவ	�%ம கவ�நத�ரநத	.  ப�ரபபவர ய�ரம  பழகததடககம  வச3கர ம,  ப�டவத�ல,  ஆஙக�ம தம�ழ  
இரணடலம  எ	ககத கதர�நத சம அளவ த�றனமயளள ச�லர�ல இவனம ஒரவன.

"கரமப க�லததககப  ப�றக  ஒர  நலல  ச�ஙகரகக  வ�ச�தத  த�ரபத�  இரகக .  கர	�டடககலயம 
கவஸ%ரனலயம தமப� கலககற�ர” உளளர கத�ழ�லமனற இனசககனலஞர ஒரவர ஆல இநத�ய� 
னரடனய� ந�கழசச�னய  மடதத  வரமனப�த  வ�ய�ற  வ�ழதத�	� ர.  அ%ககம�	 பன	னகய%ன  
ஏறறக கக�ண%  அவன  ஆளததனனமனயயம  ப�ரதத  ந�ன  கப�ற�னம  கலநத  கபரனம  
கக�ணன%ன.  க�னலஜ இனசககழவ%ன  ர�சச�  அத�க  னநரம  கசலவ�டவதவ ம,  க�ட%�ர�ஸட 
அரண%ன அவன  சறறவதம  எஙகள  இரவரககம�ன%ன ய....  ச�ற�த....  எ	ககள கப�ற�னமய �? 
அலலத த	�னம உணரவ�?

***

ர�சசரட வழககதத�றக ம�ற�கத தளரவ�க ந%நத வநத கக�ணடரநத�ன.  ந�ன என ம	ச�டச�கக 
எத�ர�க அவன	த தவ�ரதத இ%பபறம�க ககம�ஸடர�  னலப வழ�ய�கத த%ம பரணன%ன .“எ	கக 
என	 ஆசச .  கக�ஞச ந�ள�னவ  வ�ன	�தம �,  த3ஞச பதத�ய�ல  என	கவலல�னம�  கசஞச�டட  
இரகனகன?  னதர�யம� எலல�ரட%யம  னநரடய�ப  னபசறவன...  என கனள�ஸ   �பரண%ப ப�ரகக  
கவடகபபடட இபபடப பர�த�பம� ஓடடட இரகனகன	. எபபடபபட% கபர�ய வ�ஷயஙகள எலல�ம 
ச�த�ரணம� னபச�த த3ரதத�ரகனக�ம....”

***
ஆடடன%�ர�யம அமரககளபபடடககக�ணடரநதத.
க�னலஜ மயச�க டம.... பர�கடஸ....ஸன%ட கலவல னப�டடகக�க ஒதத�னக ந%கக�றத.
'ஐனய� ர�சச� இலல�ம பர�கடஸ ந%ககனத.... எலல�ததககம ந�ன த�ன க�ரணம.' க�ர�%�ர வழ�னய 



ந%நத னப�யக கக�ணடரநத  எனன	 அன%ய�ளம கணட கக�ண% பனரம னமகனகப  ப�டதத 
சம3பதத�ல ப�ரபலம�	  ஒர  ப�%ல�ல  ர�கதத�ல  ப�%  ஆரமப�தத� ன,  “னப�டடக கடததவன	  
னகடடகனக� னப�டடக  கடததவன	  ம�டடகனக� .”  எலனல�ரம எனன	னய  ப�ரபபத  னப�ல  
இரநதத.  ஆ	�ல அஙனக  இரநதனத எடடப னபரத�ன .  ஏழ னபர  தஙகளககளனளனய  ச�ர�ததக  
கக�ணடரநத	ர.  ன%வ�ஸ ச�ர  எனன	ப  ப�ரதத  ந�றகமபட  னசனக  கசயத  கக�ணன%  வநத  
கக�ணடரநத�ர. ந�ன னவகம�க அவனரப ப�ரகக�தத னப�ல வ�லக�ப னப�யவ�டன%ன.

***

னப�	 வ�ரம  க�னலஜ  மயச�க  டம மதனரகக ஒர கலசசரலஸ னப�டடககப னப�	னப�த ர�சச�  
த�ன மகக�யப ப�%கன. னப�டடகள மடநததம மறற க�னலஜ ம�ணவ ம�ணவ�கனள�ட அற�மகம , 
தணண� ப�ரடட  எலல�ம  த%ப%ல�க  தய�ர�கம  கசயத�னய  'ர�சச�'  மலம�கத கதர�நததம  ந�ன  
அலரட ஆன	ன .  அநத ர�யல  எஸன%டக�ரர  னபயன  ஏறக	னவ  பல  னகஸகள�ல  ம�டடத  
தபப�யவன.  கவள�யர�ல என	கவலல�ம  அட%க�சம  கசயவ�ரகனள �.  அதவம கபணகனளக  
கண%�ல எதவம கசயக�ற கட%ம அத.  ர�சச� ஒர ச�த .  இவரகள னகய�ல ம�டட...  ஏ%�க%ம� 
எதவம ஆக�வ�ட%�ல ?  என அடனவனN அவன எபபட எடததக கக�ளவ�ன	�....  இஙனக த�ன 
ந�ன தபபச  கசயதவ�டன% ன.  னநரடய�க அவ	�%ம  னபச�ய�ரகக  னவணடம.  ந�ன லசதத	ம�க  
டனம அனழததச கசலலம ன%வ�ஸ ச�ர�%ம னப�ய எசசர�கனக கசயத வ�டன%ன...

***

ன%வ�ஸ ச�ர னவகம�க வநத எனன	 எடடபப�டததவ�ட%�ர “ச�ர�%�, ந�ன கக�ஞசம ர�ல�கஸ%� 
இரநத�ரககணம.  பசஙக ந3த�ன  எஙக�ட%  கச�னன	னன  கணடப�டசச�ட%�ஙக .  வ�ஷயம ல3க  
ஆ	தல அவஙகளகக  பயஙகர  னக�ப ம.  ர�சச� அவன  த�ன  உஙக�ட%  கச�ன	த�  ஒததக  
க�ட%�ன.  பனரம என  சடன%யப  ப�டககற  ம�த�ர�  வநதட%� ன.  ந�னம உணனமயச  கச�லல  
னவணடயத�ப னப�சச.”

“ச�ர உஙகக�ட% ந�ன என	 கச�னன	ன. உஙகளககத கதர�ஞசம�த�ர� க�டடகக�ம, ர�சச�ய மடடம 
க�மபடஷன மடஞசதம ஏத�வத ர3சன கச�லல�  த�ரபப�  அனபப�டஙகனன கச�னன	ன.  இபபட 
கச�தபப�டடஙகனள.” என கத�ணன% அன%ததக கக�ண%த. 

'னப�டடக கடததவன 	'  ப�%ல இபனப�த  பத  ப3டடககத  தய�ர�க�க  கக�ணடரநத த.  'ன%வ�ஸ 
ச�ரச கச�லல�  என	  பணண�யம .  கச�தபபல ஆரமப�சசத  என	�ல ...  எமபதத�ய கசரபப�ல  
அடககணம' த�	�கனவ பலமப�ககக�ணட....

***

இ	� ர�சச�கக மயச�க டம�ல இ%ம இலனலய�ம.  ன%வ�ஸ ச�ர ர�சச�கக சபனப�ரட பணணபனப�க 
டம கணன%�ட  ர�ஜ�	�ம�  பணணவத�க  ம�ரட% ,  ர�சச� வ�லக�ககக�ண%�	�ம .  மதனரய�ல 
தஙகபபதககம வ�ஙக�	  னகனய�ட  ன%வ�ஸ  ச�னர  ப�யகக�ட  பணண  டம  மயறச�கக  அவரம  
எத�ரததப னபச  வ�வ�தம  மறற�யத .  ச�ர ஆத�ரஙகனள�ட  எனன	யம  ம�டடவ�டடவ�ட%� ர. 
டரமமர வ�ன	�தத�ன நணபன அஜ�த எ	கக நயஸ அபன%ட கசயத�ரநத�ன.

ந�ன பணண	 தபபகக ர�சச�  அனபவ�கக�ற�ன .  ப�வம நலல  ப�%கன .  அனபவ�சசப ப�டவ�ன. 
ப�டடன	� அவனகக  உய�ர .  ஸன%ட கலவலகக  னப�	�  அபபறம  னநஷ	ல  கலவ ல... 
எத�ரக�லக க	வகனளகயலல�ம என	�%ம கச�லல�ய�ரகக�ற�ன. எலல�ம த�டகர	 ஒனறம�லல�மல 
னப�	த�க...  என னமல எ	ககக னக�பம வர ட வ3லர கஷடடன தனண பலம�க உனததனதன . 



தரதத�ல ர�சச�... னபக னமல தனல கவ�ழநத உடக�ரநத�ரநத�ன.

“ன%ய ர�சச� என னமல னக�பம�%�?” னகடபனத மட%�ள த	ம எனற கதர�நதத .  னபசனவணடனம 
எனற னபச�ன	ன.

“இலல" மகனக உர�ஞச�ககக�ணன% அவன பத�ல கச�ன	�ன.

“ச�ர�%�"

“இடஸ ஓ.னக.”

“என	 கச�லறதனன	 எ	ககத கதர�யல.  ச�ர�%�.  நலல னம�டடவல த�ன கச�னன	ன .  அவஙக 
க�ட% இரநத  உன	க  க�பப�ததணமன த� ன....  ன%வ�ஸ ச�ரட%  கச�லல�  உன	  ச3கக�ரம�னவ  
அனபப னவககல�மன....”

“  ந3 எனக�ட%  கச�லல�ய�ரககல� ம.”  அநத 'ந3'ய�ல ஒர  அழததம  இரநதத  னப�ல  எ	ககத  
கதர�நதத.  கறற உணரசச� எனன	 அத�கம அழதத, “ந�ன அபபறம� உன	 வநத ப�ககனறன.” 
எனறபடனய பத�லகக பயபபடட னவகம�க நகரநனதன.

***

ஒர மழ ந�ள எநத ந�கழவம இலல�மல நகரநதத . ந�ன த�ன ஒர எஸ.எம.எஸ அனபப�ன	ன. 
'எனன	 ந�ன	 மன	�ககவ�லனல .  ந3....?'  பத�ல வநதத...  மன	�பப�ன மத�பனப மன	�ககபபட%�ல 
த�ன பர�யமடயம னப�ல....இத வனர ச�லனர மன	�தத�ரகக�னறன ...  என ந�ன	வ கதர�நத இனற 
த�ன ந�ன மன	�ககபபடடரகக�னறன ...  எழததககள மஙகல�கத கதர�நத	 ,  கணகனளத தன%ததக 
கக�ணட வ�ச�தனதன, '  உன இ%ததல ய�ர இரநத�லம அதத த�ன கசயத�ரபப�ஙக.  எம னமல 
உன அககனரயத த�	 இத க�டடத.'  உ%ன	 call  எனற கப�தத�ன	 அழதத�ன	ன.

“  ச�ர�%�,  மயச�க டனம�% உன உறவ,  உன த�றனமனய கவள�பபடததற வ�யபப எலல� என	�ல 
னப�சச....” 

எனன	ப னபசவ�%�மல அவன ஆகரம�தத�ன, “இன	�கக� ஜUப�ல� ஹ�லல ந�ன ப�%னறன.  ஆல 
இநத�ய� னரடனய�வல  ப�தனத�னம  வ�ஸவந�தன  அவனர�%  பனர�கர� ம.  ஆற மண�கக .  ந�ன 
பர�கடஸகக னப�யடடரகனகன. பனர�கர�ம மடஞசதம ச�பப�%ப னப�கல�ம சர�ய�.”

***

ஜUப�ல� ஹ�ல....
பரவ�ய�லல�த கட%ம...
என	னவ� எ	ககம ர�சச�ககனம ந%நத ந�கழசச� ம�த�ர� இரநதத.
ந�ன ரச�கக�னறன. இதவனர இலல�த வனகய�ல அவன எ	கக�கனவ ப�டவத னப�ல இரநதத.

'மஸத�ப�,  மஸத�ப� ன%�ணட  ஒரர�  மஸத�ப�  ந�ன  உநதன  னத�ழன  மஸத�ப �.'  கக�ஞசம 
பனழய ப�%ல�க இரநத�லம வ�ஸவந�தன தன க�ட%�ர த�றனமனயக க�ட%வம ர�சச�ககத த3	�  
னப�%வம அநதப  ப�டன%த  னதரநகதடததத  னப�ல  இரநதத .  எஙகளகனக�,   மழக�த ஷ�பப�ல  
ஒர டர�ப அடபபதறக�க இனசககபபட%த னப�ல இரநதத.


