
க��வ�நதனம வ�ரபபனம

     க��வ�நதனம, வ�ரபபனம அணட� வ�டடக��ரர�ள. வ�ழகட� 
ந�ட�ட�ய�ல ஏறககடறய இரவரம ஒதத�ரநத�ர�ள.

     க��வ�நதனககப பரதத� ஆட�ய�ல கவட�; வ�ரம ஆறடர ரப�ய 
சமபளம. வ�ரபபனகக ரய�லகவ ஒரக ஷ�பப�ல கவட�; அவனககம வ�ரம 
ஏழ ரப�ய சமபளம. �ட1வ�யம இரணட கழநடத�ளம க��வ�நதனகக 
உணட. வ�ரபபனககம அபபடகய. க��வ�நதன வ�ரதத�றக மக��ல ரப�ய 
வ��ட� க��டதத ஐநத�ற கடதத1ங�ள உளள வ�டடல ஒர ச�ன1 
அடறய�ல கடய�ரநத�ன.

     ஆ1�ல ஒகர ஒர வ�தத�ய�சம இரநதத. வ�ரபபன ஒரக ஷ�பப���ரநத 
வ�டடகக வரம வழ�ய�ல ஒர ச�ர�யக �ட� உணட. அவன அநதக �ட� 
வழ�ய��த த�ன வ�டடகக வரவத வழக�ம. க��வ�நதன ஆட�ய���ரநத 
வ�டடகக வரம வழ�ய�லம �ளளக�ட�, ச�ர�யக �ட�, ப@ரக�ட� எல��ம 
உணட. ஆ1�ல அவன கறகக வழ�ய��ச சநத கப�நத�ளCல பகநத 
வ�டடகக வரவத வழக�ம.

     இநதச ச�ற வ�தத�ய�சதத�1�ல அவர�ளட�ய வ�ழகட� மடறய�ல 
கநரநத கபரம கவறறட�ச கச�ல��கறன க�ளங�ள.

     ச1Cக��ழட� ப�றப�ல மனற �ண�கக க��வ�நதனகக ஆட�ய�ல 
சமபளம க��டதத�ர�ள. ரப�ய ஆறடரடயயம அவன வ�ங��ப பதத�ர��ய 
மட கப�டடக க��ணட கறகக வழ�ய�ய வ�ட வநத கசரநத�ன. அவன 
�ட1வ� சநதரமம, ��ன ந�ர�ஜனம சநகத�ஷதத�ன அவன வரடவ 
எத�ரப�ரதத�ரநத�ர�ள. ந�ர�ஜன த�ம, த�ம எனற கத�ததக க��ணட "அபப�! 
சமதத�ரம ப�ரக�ப கப��கவணடம. சமதத�ரம ப�ரக�ப கப��கவணடம!" 
எனற கசச��ட��ன.

     ப�றக க��வ�நதனம அவன �ட1வ�யம உட��ரநத �ணககப 
ப�ரதத�ர�ள. ப�ன வர��ற கச�வ ஜ�ப�த� கப�ட��ர�ள:-

  
                                         ர. அ. டப

வ�டட வ��ட�             0   12    0



அரச�                                1     8    0

பரபப, உபப, பளC         0    8    0

க��ரம, கநயயம        0    8    0

எணகணய                       0    4    0

��ய�ற�                           0    8    0
  
                                   ----------------
                                           4     0    0
                                   ----------------

     வழக���� கசவ�ஙஸ ப�ங��ய�ல கப�டட வநத மக��ல ரப�டயயம 
கசரதத ர. 4-12-0 த1Cய�� எடதத டவதத�ர�ள. ப�க��ச கச�வ 
கசயவதறக ர. 1-12-0 ட�ய�ல இரநதத.

     "சர, சமதத�ரக �டரககப கப����ம, பறபபட!" எனற�ன க��வ�நதன.

     சநதரம ��னககச சடட�யம கல��வம கப�டட கநறற�ய�ல கப�டட 
டவதத�ள. த�னம ம�ங�ழவ�க �ணண�ட ப�ரததக கஙக�பகப�டட 
டவததக க��ண��ள. ப�றக ட�ககழநடதககக �மபளCச சடட� கப�டட 
இடபப�ல தக��டவததக க��ணட ��ளமப�1�ள. வழ�ய�ல க��வ�நதன 
���ண�வ�றகப கபபபரக�ணட வ�ங�� ��னககக க��டதத�ன.

     ��ற�டரய�ல ��றறவ�ங�ப கபரய கபரய �1Cதர�களல��ம 
வநத�ரநத�ர�ள. ஆ1�ல கபரய �1Cதர, ச�ன1 �1Cதர எல��ரககம ஒகர 
��றறதத�ன அடததத. க��வ�நதனம சநதரமம அட�கய�ரதத�ல 
உட��ரநத ஆ1நத��ய அடர �ண� கநரம கபச�கக��ணடரநத�ர�ள. 
க��ட��ரல வநதவர�டளவ�� இவர�ள அரபவ�தத இனபநத�ன 
அத��க�னற கச�ல���ம. ந�ர�ஜன கத�தத வ�டளய�ட1�ன. அட� 
க��த�கக��ணட வரமகப�த �டரகக ஓடவதம, அட� த�ரமப�ச 
கசலலமகப�த அடதப ப�டக� ஓடவதம அவனகக அறபத��1 
வ�டளய�ட��ய�ரநதத.

     இநத ச�யதத�ல தரதத�ல பட��ண�க ��ட� மறகக வ�றபவன 
கப�யக க��ணடரநத�ன. ந�ர�ஜன ஓடச கசனற அவட1 அடழதத 



வநத�ன. அடரயண�வகக மறககம மக���ண�வககக ��ட�யம 
வ�ங��1�ர�ள. ந�ர�ஜனககத தட���ல கதரயவ�லட�. த�ரமப� 
வ�டகப�யச கசரம வடரய�ல த1ககக ��ட�தத பஙட�த த�னற 
க��ணடரநத�ன.

     கப�ழத கப�1தம அவர�ள வ�டடறகத த�ரமப�1�ர�ள. �தத�ய�1க� 
சட�தத டவதத�ரநத ச�பப�ட தய�ர�ய�ரநதத. எல��ரம 
ச�பப�டடவ�டடக �வட�ய�னற�த தங��1�ர�ள. ��ற�டரககப கப�ய 
வநததற��� க��வ�நதனகக உண��1 கச�வ ஒனறடர அண�த�ன.

     �றந�ள ஞ�ய�றறக��ழட� ��ட�ய�ல எழநததம இனடறகக என1 
கசயய��க�னற கய�ச�தத�ர�ள. ப@பப�ளஸ ப�ரககககப கப�� 
கவணடக�னற த�ர��1��ய�றற. சநதரம அவசர அவசர��யச சட�யல 
கசயத�ள. க��வ�நதன ��ரக�டடககப கப�யக ��ய�ற� வ�ங��க 
க��ணடவநத க��டததவ�டட கவஷட சடட��ளககச சவக��ரம கப�டடத 
தடவதத�ன. ப�றக கழநடதடயப ப�ரததக க��ணடரநத�ன. ந�ர�ஜன 
வ�டடக �ணகக�டளப கப�ட��ன.

     எவவளகவ� அவசரபபடதத�யம ��ளமபவதறக �ண� ஒனற��� வ�ட�த. 
சநதரம ச�றறணடக���க க��ஞசம அபபம கசயத ஒர கப�ட�ணதத�ல 
�டட எடததக க��ண��ள. பரசவ�க�ம வடரய�ல அவர�ள ந�நதகசனற 
அங��ரநத டர�ம வணடய�ல கப�1�ர�ள. ��ட� ந�னக �ண� வடரய�ல 
ப@பப�ளஸ ப�ரகட�ச சறற�சசறற� கவடகட� ப�ரதத�ர�ள. ந�ர�ஜனககக 
கரஙக�டளவ�டடப ப�ரநத வரவதறக �1க� இலட�. மர��ரக�டடல 
ஊதல வ�ங��த தரவத�யச கச�ன1த�ன க�லத�ன அவன வநத�ன.

     இதவடர டர�ம சததம ஒனறடற அண�வம, ப@பப�ளஸ ப�ரக டக�ட 
மனறண�வம ஆ� ந��டர அண� கச�வ�ய�ரநதத. மர��ரக�டடல 
அவர�ள ப�னவரம ச���ன�ள வ�ங��1�ர�ள:-

                                                                                     ர. அ. டப

க��வ�நதனககப ப�ததடள டபனப�கஸ                  0     11    0

சநதரதத�றக ஒர தநதச ச]பப                                       0      2    6

ந�ர�ஜனகக ஒர ஊதலம கபலடடம                    0      3    0

கழநடதகக ஒர ரபபர கப�மட�                              0      2     6



     ச�யங���ம 5 �ண�கக அவர�ள வ�டகப�யச கசரநத�ர�ள. 
கப�கமகப�த டர�ம சததமம கசரநத ர. 1-9-0 கச�வ�ய�றற. கநறற 
ஒனறடர அண� கச�வ�ய�றற. ஆ� ர. 1-10-6 கப�� ப�க�� இரநத 
ஒனறடர அண�டவ ஒர ச���ழ�ல கப�டட டவதத�ர�ள. சநதரததககச 
கசட� வ�ஙகவதற��� இநத ��த�ர ஏற�1கவ ர. 2-8-0 வடரய�ல 
கசரநத�ரநதத.

     �றந�ள த�ங�ட��ழட� ��ட�ய�ல சநதரம பத�ய தநதச ச]பப�1�ல 
தட�டய வ�ர மடதத, கநறற�ய�ல கஙக�ம இடடக க��ண��ள. 
சநகத�ஷ��யப கபச�க க��ணட சறசறபப�� வ�டடக ��ரயங�டளச 
கசயத�ள. ஏழடர �ண�ககள க��வ�நதனககச கச�றகப�டட, 
�தத�ய�1தத�றகம ப���ரம பணண�க க��டதத�ள. க��வ�நதன ஸந�1ம 
கசயத, சதத��1 கவஷடயம சடட�யம அண�நத, பத�ய டபனப�கடa 
ட�ய�ல எடததக க��ணட உறச��தத�ன ஆட�ககப பறபபட��ன. 
ந�ர�ஜன இடபப�ல பத�ய கபலட கப�டட அத�ல ஊதட�த கத�ங�வ�டடக 
க��ணட கத��தத�ன பளளCகக�ததககக ��ளமப�1�ன. கழநடத ட�ய�ல 
ரபபர கப�மட�டய டவததக க��ணட ஆ1நத��ய வ�டளய�டக 
க��ணடரநதத.

*****

     இ1C அடதத வ�டடல வ�ரபபனட�ய கடமபதத�ர ச1Cக��ழட�, 
ஞ�ய�றறக��ழட�டய எபபடக �ழ�தத�ர�களனற ப�ரபகப�ம.

     ச1Cக��ழட� ப�றப�ல மனற �ண�கக வ�ரபபனகக ஏழ ரப�ய 
��ட�ததத. அவன அடத வ�ங�� அ�டச�ய��யத தன �நதல 
சடட�படபய�ல கப�டடக க��ணட வ�டடககப பறபபட��ன. வழ�ய�ல 
ப@ரக�ட�டயக �ண�தம ஒர ந���ஷம ந�னற தயங��1�ன. அபகப�த 
உளளCரநத ஒரவன "அணகண! ஏன ந�ற��ற�ய? வ�!" எனற�ன. வ�ரபபன 
�ட�ககள நடழநத�ன. மத��ல ஒர ச]ச� கடததவ�டடக ��ளமப� 
வ����க�னற ந�ட1தத�ன. ஆ1�ல ஒர ச]ச� கடதததம இனக1�ர ச]ச� 
கடதத�லத�ன த��ம தண�யக�னற கத�னற�றற. ஆ1�ல தடததக 
க��ண��ன. ஒர ரப�ய க��டததச ச�ல�டற க�ட��ன.

     ச�ல�டற க��டக�ச சறற கநர��ய�றற. இதறகள ச�� ச�கந��தர�ள 
வநத�ர�ள. அவர�ள கடககமகப�த த�ன �டடம சம��ய�ரக�க 



க��கதனற இனக1�ர ச]ச� க�ட��ன. அடதயம கடதத ப�றக "இனற 
இரணட ச]ச� ப@ர கடதத���வ�ட�த. ந�டளகக வரகக��த. ஆட�ய�ல 
ச�ர�யக �ட�ய�ல ஒர த�ர�ம வ�ங��க கடதத வ����ம" எனற கய�ச�தத 
அபபடகய ச�ர�யக �ட�ககப கப�1�ன. ஒர த�ர�ம வ�ங��க கடதத 
வ�டடப ப�றக இனக1�ர அடர த�ர�ம கப��ச கச�ன1�ன. �ட�க��ரன 
க��டதத ச�ல�டறய�ல ஒர அடரக��ல ரப�ய கசல��பபணம. 
வ�ரபபனகக கப�டத நனற� கயற�ய�ரநதபடய�ல அத கதரயவ�லட�. 
�ட�க��ரன க��டதத ச�ல�டறடய எடததச சடட�ப டபய�ல கப�டடக 
க��ண��ன. அவறற�ல நல� இரண�ண� ஒனற சடட�ப டபய�ல வ�ழ��ல 
தடரய�ல வ�ழநதத. அடத அவன �வ1Cக�வ�லட�. ஆ�கவ ச�யங���ம 
ஆற �ண�கக நல� பணம ர. 5-12-0ம கசல��ப பணம இரண�ண�வம 
எடததக க��ணட அவன வ�ட கப�யச கசரநத�ன.

     வ�டடல அரச�, பரபப ச���ன ஒனறம ��ட�ய�த. அனற ��ட�ச 
ச�பப�டடகக� ந��ம��ள அரச� ��ன வ�ங��ச சட�தத�ரநத�ள. எ1கவ 
��கநத எரசசல�ன அவள வ�ரபபன வரவக���க ��ததக க��ணடரநத�ள. 
வநததம சணட� ப�டக�த கத��ங��1�ள. வ�ரபபன தன1C���ரநத பணதடத 
அவள ம�தத�ல வ�ச� எற�நதவ�டடத த�னம கசசல கப�ட��ன. இடதக 
�ணட அவர�ளட�ய ��ன ர��ன - ஏழ வயத டபயன, பயநத வ�சலபறம 
ஓடப கப�1�ன. ந��ம��ள அதறகப ப�றக �ட�ககப கப�ய ச���ன 
வ�ங��கக��ணட வநத சட�யல கசயத�ள. ச�பப�டட மடய இரவ பதத 
�ண�ய�ய�றற. அபபறம அடர�ண� கநரம அவர�ள ��டடப பட1�ள கப�ல 
சணட� கப�டடக க��ணடரநதவ�டடப ப�றக தங��ப கப�1�ர�ள.

     �றந�ள ��ட�ய�ல �ற���ய வ�ங�� வரவதற��� வ�ரபபன பணம 
க�ட��ன. ந��ம��ள கசல��பபணம இரண�ண�டவக க��ணட வநத 
க��டதத�ள. வ�ரபபன உ�க1 சணட� ப�டக�த கத��ங��1�ன. மதல ந�ள 
இரவ �ட�ச���ன வ�ங��யகப�த ந��ம��ள ஏ��நத கசல��பபணம 
வ�ங�� வநத�ரக� கவணடம எனற கச�ன1�ன. "கட கவற�ய�ல ந�த�ன 
வ�ங��க க��ணட வநத�ய" எனற�ள ந��ம��ள. இநத சணட�ய�னகப�த 
ர��ன நடவ�ல வநத "கந�டட கபனச�ல கவணடம" எனற�ன. அவனகக 
ஒர அடற ��ட�ததத. ந��ம��ள கப�டடககக ட�க கழநடதடய 
அடதத�ள. ஏ� ர�டளய�ய�றற. வ�ரபபனகக கவஷட தடவக� கநரங 
��ட�க�வ�லட�.

     இததட1 கத�நதரவ�ளக ��ட�ய�ல ந��ம��ள சட�ததபடய�ல 
கழமபகக உபபபகப�� �றநத கப�1�ள. ச�பப�டமகப�த வ�ரபபன கழமபச 
சடடடயத தக�� ந��ம��ள க�ல எற�நத�ன. அத கழநடத �fத வ�ழநதத. 
�றபடயம ரண�ளநத�ன.



     இனற ப@ரக�ட�ககப கப��கவண��க�னற மதலந�ள வ�ரபபன 
த�ர��1Cதத�ரநத�ன. ஆ1�ல ��ட� மனற �ண� ஆ1தம இநதத 
கத�லட��டளகயல��ம �றநத சறற கநரம "கஷ�"ய�� இரநத 
வர��க�னற கத�னற�றற. ஆ�கவ மழ ரப�ய ஒனடற எடததக க��ணட 
ச�ர�யக �ட�டயத கதடச கசனற�ன.

     ச�ர�யக �ட�ய�ல பன1Cரண�ண� கத�ட�நதத. அடதத சநத�ல 
சத�டம இ�ம ஒனற உணட. வ�ரபபன அஙக� கப�1�ன. ப�க�� 
ந��ண�டவயம அஙக� கத�ட�தத�ன. இரடடய ப�றக வ�டடககக 
��ளமப�1�ன. வழ�ய�ல கட�யக�தத�ல வ�ளககக �மபதத�ல மடடக 
க��ண��ன. ஒர பரவம வ�ள�ங��ய அளவகக வ�ங��ப கப�ய�றற. 
வ�டடககப கப�1தம படததத தங��ப கப�1�ன.

     ந��ம��ள ச�யங��� க�ல��ம ஒர மட�ய�ல படதத அழத 
க��ணடரநத�ள. இரவ சட�க�வ�லட�. ர��ன �றறப ப�ளடள�ள�ன 
கதரவ�லம ச�க�ட�ய�லம வ�டளய�டவ�டட இரவ ஏழ �ண�கக வ�டடகக 
வநத�ன. ந��ம��ள �தத�ய�1ம �fத�ய�ரநத கச�றடற அவனககம 
கப�டடத த�னம ச�பப�ட��ன. வ�ரபபட1 எழபப�ச கச�ற கப��வ�லட�.

     த�ங�ட��ழட� ��ட�ய�ல வ�ரபபனககத தட� கந�வ ப���ய�ரநதத. 
பரவம வ�ங�� ஒர �ண மடபகப�ய�றற. மண மணததகக��ணக� 
உட��ரநத�ரநத�ன. ந��ம��ள க�தவ��தத�ன எழநத�ரநத�ள. மதல ந�ள 
அழத அழத இபகப�ழத அவள ம�ம ப�ரக� மடய�தபட 
க��ர��ய�ரநதத. தட��ய�ர ஒகர பரடட�. ம1��க க��ணக� கழமபம 
கச�றம கசயத�ன. வ�ரபபன அவசர அவசர��ய அடற வய�றறககச 
ச�பப�டடவ�டட �தத�ய�1ச கச�றறக���ச சணட� கப�டட இரண�ண� 
எடததகக��ணட அழககச சடட�யம �நதல கவஷடய��ய ஓட1�ன.

     ர��னகக அனற ��ட� இரணட மனற த�டவ அட வ�ழநத�ரநதத. 
�ணககப கப��வ�லட�ய�ட�ய�ல பளளCகக�ததககம கப�ய அடபட 
கவணடக�கயனற அவன �ணடணக �சக��க க��ணக� பளளCகக�ம 
கசனற�ன. ட�க கழநடதடயக �வ1Cபப�ர ய�ர��லட�. அத ஒர 
மட�ய�ல படதத அழத க��ணடரநதத.

     வ�ரபபட1ப கப�னற எததட1கய� ஏடழத கத�ழ���ளC�ளCன வ�ழகட� 
�ளள, ப@ர, ச�ர�யக �ட��ளC1�ல ப�ழ��� வர��னறத. அநதக �ட��டளத 
கத�ட�க� ந�ங�ள என1 உதவ� கசயயப கப���ற�ர�ள? 


