
ரவ�ய�ன சநத�ரன

                                                - மகக�ல.

 
28 வயத�க�கய ��ப ப�ர�ய �தவ�மய எடடய ரவ�சசநத�ரன ர�கப�ட றறம பசயறம�கக��ள 
வ�ஞஞ�ன�.  �டககம ���தத�லம  ஆர�யசச�க���  கலந�ட  க��ய�ரநத  க��தம  அவனத  
பதத�ககரம எலக��மரயம  அ�றச  பசயதத.  உ�� அளவ�ல  அவர  கல  இரககம  த�பபம  
ப��ற�மயம அவரகக ஒர �வரசச�மயக ப��டதத�ரநதத.

 
��ற�ஸதவர�ள அவமரத  தங�ள  கடடங�ள�ல  க�ச  அம;ப��ர� ள.  �கததற�வ�ளர�ள எனற  
தங�மள அம;ததகப��ள�வர�ளம அவமரத தங�ள கடடங�ள�ல �யன�டதத�கப��ளவ�ர�ள. 
இடததகக�றற�ட பத�ப���மள �றற�ப க�ச� , க�ட�வர�மளக �டடபக��டம நத�ரம அவனத 
க�சசககம அற�வககம இரநதத. இர கடடதத�ரக அவர தங�ள �டச�கக வநதவ�ட�டட�ர� 
எனற ஏங��கப��ணடரக� ஒர ��ரணம உணட.

 
உணமய��கவ அவர னத�ல இரககம ச�நதமன�மள பவள�ப�மடய��ச பச�ல��வ�டவ�ர. ஒர 
�கத�யளள ��ற�ஸதவக  கடம�தத�ல  ��றநத  வளரக�ப�டடரநத�லம,  சரவகதச அளவ�ல  ப�ர�ய  
வ�ஞஞ�ன� எனற உயரநத�ரநத�லம த�ரபத�ய�ன வ�மட ��மடக��த ஒர க�ளவ� ஒனற அவமரக 
கமடநத ப��ணடரநதத.

 
அற�வ�யல தமறய�ல  அத��  ஆ;��ப  க��கம  க��த  எல��வறமறயம  �மடததவர  �டவள  
எனற�ல “�டவமளப �மடததத ய�ர?” எனற க�ளவ� வர��றத. ஆனF�தத�ல அத�� ஆ;��ப 
க��கம க��த உ��மம ச��மம த�ன�� ஒர பசல உய�ர�ய���ரநத அல�த ப�ர�ய பநரபபக 
க��ள�ல இரநத  உரவ���ய�ரநத�ல  “அநத பசலம �,  க��மள உரவ�க��யத  ய� ர?”  எனற 
க�ளவ� அத�ரச பசய��றத.

 
தனத எல��  க�சசக�ள�ன  நடவ�லம  இநதக  க�ளவ�மயக  க�டட ,  �த�ல பதர�நதவர�ள  தயவ  
பசயத பச�லலங�ள  எனற  கநரமய��  க�டடகப��ளவ� ர.  �த�ல�ள ��க��க�ணக��ல  
த��ல�ள��,  ப�� ம�ட  �ண��ல  இ  பய�ல�ள��வம அவரகக வநத�ரக��னறன .  ஆரவ�� 
அமனதமதயம �டததகப��ணகட இரக��ற�ர. 

 
உ��ப ப�ழப�றற  வ�ஞஞ�ன��ள ,  ஆனF�த தம�வர�ள  ரவ�சசநத�ரமனச  சநத�ததம  த�ரபத�  
��மடக�வ�லம�. இனனம பத�டர��ற�ர தனத கதடம�.

 

* * *

அனற ஒர  ச�த�ரண  ந� ள,  இநத�ய�வ�ன த�வல  பத�டரப  றறம  ர�ணவ  பசயறம�க  க��ள  
வ�ணபவள�ய�ல பசலததப�டகவணடய  ந�ள .  உ�� வல�ரச�ள  அமதத  தடக�ச  பசயத  எல��  
மயறச��மளயம கத�ற�டதத ,  பத�;�லநட� ர�ச�யதமதத  தர  றதத  கற�தத�ய  ந�ட�ளகக  
சவ���� ரவ�சசநத�ரன�ன  கழவ�னர  தய�ர�தத  மறற�லம  இநத�யத  தய�ர�பப  ர�கப�டடம , 
பசயறம�க க��ளம  வ�ணபவள�ய�ல  மமளதபதழநத  ஒகர  ந�ள�ல  �ன�தரவ�ரக��றத . 



ரவ�சசநத�ரன ��த��பப  வFரர�ள  ச;  தனத  ��ர�ல  வ�மரநத  ப��ணடரககம  க��த  
�க�வ�டட��ரநத வநத  அநத  ��மரக  �வன�ததவ�டடனர  ��த��பப  வFரர�ள .  ஆன�ல அநத  
��ர ச��ரதத�ய��  ��த��பப  வFரர�ள�ன  ஜFபப�மளத  தவ�ரதத  ரவ�சசநத�ரன�ன  ��மரககற�  
மவதத வநத த.  டமரவர ஆறம�ம  தனத  த�றம�மளபயல��ம  ஒனற��ச  கசரதத  பசயத  
மயறச� அநத  ச�ற  ம�ய�ன  வ�ள�ம��ல  ��மரக  ப��ணட பசல�  ரவ�சசநத�ரன  தன  �ண�மள  
மடகப��ணட�ர.  வ�ய�க�� னத�க��  அநத வ�ன�டய�ல  �டவகள எனற வ�ரதமதகய� அம�  
எனற வ�ரதமதகய�  வரவ�லம� .  “ட�ர”  எனற ப�ர�ய  பவடசசததம  ��னன�ல  க�ட� , 
ச�வதற���க �ண�மள இனனம இறக��� மடகப��ணட ��தத�ரநத�ர.

 

“ச�ர உங�ளகக ஒணணம ஆ���கய?” எனற �தறறததடன வநத ��ர�ன ��ன �தமவத த�றநத�ர 
டமரவர ஆறம� ம.  அவர ம��ள  நடங��க  ப��ணடரநத ன.  ந�னம�நத ��த��பப  வFரர�ள  
ரவ�மயச சழநத  ப��ணட  அடதத  ஜFப��ல  ஏறற�க  ப��ணடரக� ,  ரவ� த�ரம��ப  ��ரதத� ர. 
அவரத ��மரக கற�மவதத வநத அநதக ��ர க�த�ய�ரநத ரம ச�ம�ய�ன கறகக� வ�ழநத 
��டநதத.  க�த�ய ��ர  மழவத��  எர�நத  ப��ணடரநத த.  ச�தற�ய இரமபப  ���ங�ள  
ச�ம�ய�ல கபம�ய��க ��டநதன.

            
பவறற��ர�� ஏவப�டட  ர�கப�ட ,  ச�டடம�ட,  த�வல பத�டரப  அமனததம  அநத  வ��தமத  
றநத க��� மவதத�ரநத�லம ரவ�சசநத�ரன�ன னத�ல ஒர ப�ரம ��த�பம� ஏற�டதத�ய�ரநதத 
அநத வ��த த.  பவள�ந�டட சத�  அநத  வ��தத�ல  இரப�த��  சநகத�ப�டட  வ�ச�ரமண  நடநத  
ப��ணடரநதத. ��மர ஓடட வநதவன அமடய�ளம பதர�ய�ல �ர��ப க��ய�ரநதத�லம, எநத 
தFவ�ரவ�த அமபபம அநத வ��ததககப ப��றபக�ற��தத�லம �தத�ர�கம��ள  அநத வ��தமத 
ப�ர�த�டததவ�லம�. 

 

*    *    *

 
ரவ�சசநத�ரன இரணட வ�ர வ�டப��ல அநத�னககப க��வத��ச பச�ல��வ�டட, �� அவசர�� 
இரநத�ல டடம பத�டரப ப��ளளத தன ப�ம�ல எணமணக ப��டதத�ரநத�ர.

 
அநதப ��மற  எததமன  ஆய�ரம  வரஷங�ள��  அஙக�  இரநத�ரககம  எனற  �ணககப  
க��டடப ��ரதத�ர  ரவ�சசநத�ரன .  அற�வ�யல �ட  எததமனகய�  �ல��யன  வரடங�ள.  ம���ள 
�ட ச�ர  ஐநத�ய�ரம  வரடங�ள.  ஆன�லம அதன  கல  ஏற�  ஓட  வ�மளய�டகப��ணடரநத  
நணட�ள அநத  ��மறமயவ�ட  க��னத  எனற  ந�மனதத�ர  ரவ� .  “உய�ர�ல��தத எவவளவ  
ப�ர�ச� இரநத�லம  எததமன  ����  இரநத�லம  உய�ரளளதங�  த�கன  அமத  தங�ளகக  
ச�த��� �யன�டதத�ககதங�?” தனககதத�கன ச�ர�ததக ப��ணகட, ஒர ச�னன �லம� எடதத 
நணட ந�னற ப��ணடரநத �கத�கக அர��ல எர�நத�ர. நணட சடபடன ��மறகக அடதத �க�ம 
க��ய மறநத ப��ணடத.

 

*    *    *

 



“எனகக ஏற�டட  வ��தத  இனபன�ரவன�ல  ஏற�டடத  எனற�லம  கநரடய��  ந�ன  
��த�க�ப�டவ�லம�.  ��த�க�ப�டடரநத�ல இநத  கநரம  இஙக�  ந�னற  ப��ணட இப�ட  க�ச�க  
ப��ணடரக� �டகடன .  ஆன�ல அத  தறபசயல  எனறம  பச�ல�  மடய�த .  எனத த�னசர�  
பசயல�ள எல��வக �ட��ரதமதப க��� சFர�� ஓடகப��ணடரநத�லம அமதத த�டட�டடத 
எனத கழ த�கன?

 

“அப�டதத�ன இநத  உ��ம  த�ன��கவ உரவ���ய�ரநத�லம  கட  அமத  தவக��  மவதத�ரக�  
ஒர சகத�  இரநத�ரக�  கவணட ம.  சகத�னன�,  ப�டகர�ல,  எ�கடர�க �ரணட  �த�ர�  ஷ�க  
அடக�ற,  பஷ�ன�ள ஓடமவக�ற  சகத�  இல� .  இணட��ஜணட �வர.  �� ப�ர�ய  ஞ�னமளள 
சகத�. உய�ரளள சகத�. உய�மர உரவ�க�ற சகத�. அத �டவளத தவ�ர கவற எதவ��வம இரக� 
மடய�தனன ந�மனக��கறன. ர�கப�ட, ச�டடம�ட எல��தமதயம ந�ங� பசஞகச�ம எங� ��டட 
அகத�ட பள�ன இரககத. எததமனகய� க��ள�ள சர�யன�ள இநதப ��ர�ஞசத� சதத�க��டட 
இரகககத அதகப�ல��ம  பள�ன  �ணண�  அதங�ள  சததவ�டடத  �டவள�தத�கன  இரக�  
மடயம?  அதங�ள�கவ பள�ன  �ணண�க��டட  உரவ���  சதத�டட  இரககதங�னன  எனன�ல  
ஏததக� மடய�.

 

“சயனமWயம ம���மளயம  எப�ட ��க�  மடயதனன க�க�றFங� .  ��க�றதகக அத பரணட 
தன�ததன�ய�ன ப��ரட�ள இல�Fங�. எனனப ப��றததவமரககம இரணடக எனகன�ட பரணட 
�ணணங� �த�ர� .  ஒணண இல��டட  கட  ��டச��ளகக  மண�வத  மடனஷன  ��மடக��த . 
எததமனகய� உரப�டய�ன சய�னடஸடட�ள �டவள நம��கம� உளளவங� த�ன. நடவ� வநத 
ச�� க���ள�ங�  த�ன  தங�கள�ட  �ணட��டபப�ள  ��பப�ர�க�றதக���  இப�ட  �டவள  
இலம�னன பச�ல��ய�ரக��ங�னன ந�மனக��கறன.

 

“எனககக கட  �டவள  நம��கம�கய�ட  கட  ஒர  சநகத�மம  இரநதத .  கதடடட இரநகதன  
அதகக �த�லம  ��மடசசத .  அநத வ��த த,  ர�கப�ட ��ஞச�ங ,  அநத�ன ஹ���கடஸ  இத�  
எல��ம ந�ன அன�வ�சச அநத உணமமயப பர�ஞசக��டகடன.

 

“ந�ன ய�ரககம  �யப�டறவனம  ��மடய�த ,  ய�மரயம த�ரபத�  பசயயகவணடய  அவச�யமம  
எனககக ��மடய�த .  எனகன�ட கநரமய�ன  சநகத�தமத  பவள�ப�மடய�  பச�ல��ய�ரநகத ன. 
எனககத த�ரபத�ய�ன  �த�ல  ��மடசசபபறம  அமத  பவள�கய  பச�லகற ன.  உங�ள� ய�மரயம  
ந�ன எனகன�ட நம��கம�மய நFங�ளம ஏததக�ணமன வறபறதத��கய? சநகத�தமதச பச�னன 
ந�ன அதகக �த��க �ணட��டசச�கடனன சநகத�ஷ� பச�லகறன.

 

“நFங� ந�மனக�ற �த�ர� ந�ன ��ரசச�ரம பசயயப க��� �டகடன. எனகன�ட வ�ழகம�கய ஒர 
��ரசச�ரமன நமபறவன  ந�ன .  எங��டட வநத  க�க�றவங�ளகக  எனனப�தத�  ந�ன  பச�லறத  
��ரசச�ரமன பச�ல�மடய�த இல��ய�?

 

“ம���ள� பச�லற ஆற ந�ள �மடபம� ந�ன சயனடஸடட� ஏததகககறன. அகத ம���ள த�ன 
�டவளகக ஒர  ந�ள  ஆய�ரம  வரஷம  க���னன  பச�லல த.  �ர�ண� வளரசச�  த�யர�ய��  
ந�மறய ஓடமட�ள  இரககத .  �டவகள �ர�ண�  வளரசச�மய  அனத�சச�ரக��� ம.  ஒர 
சய�னடஸடட� ��க�றபக� �,  சய�னஸ ம���ள  இரணமடயம  ஒணணகக  ஒணண  எத�ர�ய�ப  
��க�� ���ம க��டடப ��க�கறன ந�ன.”



 
அநத�ன�லளள அநத  ச�ற�ய  �ம�யரங�தத�ல  நடநத  ச�ற�ய  கடடததககப  ��ன  ��  
ந�ட�ள�ல�ரநத வநத�ரநத ச�� ந�ர�ர�ள தரவ�த தரவ�க க�ளவ��ள க�ட�, ப��றமய��ப 
�த�ல பச�ல��கப��ணடரநத�ர இளம வ�ஞஞ�ன� ரவ�சசநத�ரன.

 
றந�ள வ�டமமறய�ன  �மடச�  ந�ள  �தத�ர�கம��ள  ��வம��ள�ல  பசயத��ள  ப��டதத ன. 
“வ�ஞஞ�ன�ய�ன தப��ரசச�ர ம”,  “வ�ஞஞ�ன�ய�ன ன�றற ம”,  “ஆனF�தமதயம 
வ�ஞஞ�னதமதயம ��நத  நவFன  வ�ஞஞ�ன� ”  எனபறல��ம தம�பப�ள  உ��ம  மழவத�லம  
வநத�ரநதன.  �ம� கநரம  �ட��ல  வநத  ப��ணடரநத  ரவ�சசநத�ரன  சர�யன  மறவதறக  
மனக� உத�தத  வநத  அநத  சநத�ரமனத  தன  டஜ�டடல  ��ர�வககள  ��டதத  மவததக  
ப��ணட�ர.

 

 


