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உலகளபாவிய பபபாதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமம. முழு உடரடய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில்
கபாணலபாம். பதிப்புரிடம அற்றது இந்த ஆக்கத்துடன் பதபாடர்புடடயவர்கள,
உலகளளபாவிய பபபாதுப் பயன்பபாட்டுக்கு என பதிப்புரிடமச் சட்டத்துக்கு
உட்பட்டு, தங்கள அடனத்துப் பதிப்புரிடமகடளயும் விடுவித்துளளனர்.
நீங்கள இவ்வபாக்கத்டதப் படிபயடுக்கலபாம்; மமம்படுத்தலபாம்;
பகிரலபாம்; மவறு வடிவமபாக மபாற்றலபாம்; வணிகப் பயன்களும் அடடயலபாம்.
இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும் மகபாரத் மதடவயில்டல.
***
இது, உலகத் தமழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமழ்
இடணயக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இடணந்த கூட்டுமுயற்சியில்,
பதிமவற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சிடயப் பற்றி,
https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவபாகக் கபாணலபாம்.

Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
This is a human readable summary of the legal code found at
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
No Copyright The person who associated a work with this deed has dedicated the
work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under
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copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all
without asking permission. ***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia
Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ).
More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.+
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இந்தக் கடத
அலுப்மபபா சலிப்மபபா இல்லபாமல் படிக்கவும், மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச்
பசபால்லவும் ஏற்றது அலிபபாபபாவின் கடத. கடதடய ஒருமுடற படித்தவுடன்,
நமக்கு அந்த விறகுபவட்டியிடம் அன்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது; அவனுடடய
எதிரிகள நம் எதிரிகளபாக ஆகிவிடுகின்றனர். அவடன ஆபத்துகளிலிருந்து
கபாப்பபாற்றும் மபார்கியபானபா என்னும் மவடலக்கபாரி உண்டமயிமலமய உலகில்
ஒரு பபண்ணபாக உயிருடன் இருந்தபால், அவடளப் மபபாய்ப் பபார்க்க மவண்டும்
என்று ஆவலுண்டபாகின்றது.
இந்தக் கடத ‘அரபாபியர் நிசிக்கடதகள’ அல்லது ‘ஆயிரத்மதபார் இரவுகள’
என்று பசபால்லப்பபறும் கடதகமளபாடு பிற்மசர்க்டகயபாகச் மசர்க்கப்பபற்றுளள
கடதகளுள ஒன்று. இது தமழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பிற பமபாழிகளிலும்
திடரப்படமபாக்கப்பட்டுளளது.
இடளஞர்களுக்கு இன்பமூட்டக்கூடிய ‘சிந்துபபாதின் கடல்
யபாத்திடரகள’, ‘அலபாவுத்தினும் அற்புத விளக்கும்’, ‘இரண்டு நண்பர்கள’,
‘அலிபபாபபா’ ஆகிய அரபுக்கடதகடள தமழில் தனித்தனியபாக
பவளியிட்டிருக்கிமறபாம். தமழகத்தில் இடவகளுக்கு நல்ல வரமவற்பு
இருக்குபமன்று நம்புகிமறபாம்.

பழனியப்பபா பிரதர்ஸ்
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1 விறகுபவட்டியும் நிதிக்குவியலும்

பற்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னபால், பபாரசிக நபாட்டிமல, ஒரு நகரில் இரு
சமகபாதரர்கள வபாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களுள மூத்தவன் பபயர் கபாஸிம்.
இடளயவன் பபயர் அலிபபாபபா. அவர்களுடடய தந்டத டவத்துச்பசன்ற
சிறிதளவு பசபாத்டத அவர்கள விடரவிமலமய பசலவழித்துக் கடரத்து
விட்டனர். ஆனபால், கபாஸிம், பசல்வம் மகுந்த ஒரு பபண்டண
மணந்துபகபாண்டதில், அவனுடடய மபாமனபார் பசபாத்துகள அவடன
வந்தடடந்தன. ஒரு பபரிய கடட, ஏரபாளமபான பபபாருளகள நிடறந்த ஒரு
கிடங்கு, பூமக்குளமள புடதத்து டவத்திருந்த தங்கம் முதலியடவயும்
அவனுக்கு உரிடமயபாயின. அவன் ஒரு கனவபான் என்று ஊபரல்லபாம்
பபயரபாயிற்று. ஆனபால் அலிபபாபபா, தன்டனப் மபபான்ற ஏடழயபான ஒரு
பபண்டண மணந்துபகபாண்டதபால், அவன் ஒரு குடிடசயிமலமய வபாழ்ந்து
வந்தபான். ஒவ்பவபாரு நபாளும் அவன் கபாட்டிற்குச் பசன்று, விறகு பவட்டி, அடத
விற்று, வபாழ்க்டக நடத்தி வந்தபான். அவனிடம் மூன்று கழுடதகள இருந்தன.
அடவகளின் மீது விறகுக் கட்டுகடள ஏற்றிக்பகபாண்டு வருவது அவன்
வழக்கம்.

ஒருநபாள அவன் வனத்தில், கபாய்ந்த பகபாப்புகடள பவட்டி, கழுடதகளின்
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மமல் ஏற்றி, வீட்டுக்குத் திரும்பும் சமயத்தில், அவனுக்கு வலப்புறம் சிறிது
தூரத்தில், புழுதிப் படலத்டத அவன் கண்டபான். குதிடரகளின்மீது எவர்கமளபா
வந்து பகபாண்டிருந்தனர். அவர்கள திருடர்களபாயிருந்தபால், தன்டன பவட்டிப்
மபபாட்டுவிட்டு, தன் கழுடதகடளயும் பற்றிக்பகபாண்டு மபபாய்விடுவபார்கள
என்று அவன் அஞ்சினபான். எனமவ, அவன் அங்கிருந்து ஓடத் பதபாடங்கினபான்.
கழுடதகடள ஓர் ஒற்டறயடிப் பபாடதயில் விரட்டிவிட்டு, அவன் ஒரு பபரிய
மரத்தின் கிடளயில் ஏறி மடறந்துபகபாண்டபான். அந்த மரத்திற்கு எதிரில்
உயரமபான பபாடற ஒன்று இருந்தது. மரத்தில் இருந்துபகபாண்மட அலிபபாபபா கீமழ
என்ன நடந்தபாலும் பபார்த்துத் பதரிந்து பகபாளள வசதியபாக இருந்தது.
குதிடரகளில்வந்தவர்கள வல்லடம மக்க வபாலிபர்கள. அவர்கள
பகபாளடளக்கபாரர்கள என்படதப் பபார்த்தவுடமனமய அலிபபாபபா
பதரிந்துபகபாண்டபான். எங்மகபா சபாடலயில் பசன்றுபகபாண்டிருந்த வணிகர்கடளக்
பகபாளடளயடித்து, டகப்பற்றிய பணத்டதயும் பபபாருளகடளயும் வனத்திமல
ஒரு குடகயில் மடறத்து டவப்பதற்கபாக, அவர்கள அங்கு வந்திருந்தபார்கள.
எல்மலபாரும், தங்கள குதிடரகடள, அலிபபாபபா அமர்ந்திருந்த மரத் தினடியில்
நிறுத்திவிட்டுத் தபாங்கள பகபாண்டு வந்திருந்த மகபாணிப்டபகடளத்
தூக்கிக்பகபாண்டு கீமழ இறங்கி நடந்து பசன்றபார்கள. டபகளில் ஏரபாளமபான
பபபான்னும் பவளளியும் இருந்தடத அலிபபாபபா ஒரளவு கவனித்துக்பகபாண்டபான்.
அவர்கள பமபாத்தம் நபாற்பது மபர்கள இருந்தபார்கள என்படத அவன் எண்ணிப்
பபார்த்தபான். அவர்களின் தடலவனபாக கபாணப்பபற்ற திருடன், மற்றவர்களுக்கு
முன்னபால், முளளிலும் புதரிலும் நடந்து பசன்று, எதிமரயிருந்த பநடிய
பபாடறயின் முன்பு நின்றுக்பகபாண்டு, “ஓ ஸிம்ஸிம், திற!” என்று கூறினபான்.
உடமன, பபாடறயில் பபரிய வபாயில் ஒன்று மதபான்றிற்று. அந்த வபாயிலில்
பபபாருந்தியிருந்த பபாடற, திருடர் தடலவனின் பசபாற்களபால் ஒரு கதவு மபபால்
உட்புறம் பசன்றுவிட்டது. தடலவன் அந்த வபாயிலடியில் நின்றுபகபாண்டு
மற்றவர்கள எல்மலபாரும் உளமள பசன்ற பிறகு, தபானும் உளமள பசன்றபான்.
உடமனமய பபாடற தபானபாகமவ வபாயிடல அடடத்துக்பகபாண்டது. திருடர்கள
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பவகு மநரம் உளமள தங்கியிருந்தபார்கள. அலிபபாபபா கீமழ இறங்கிச் பசல்ல
முடியபாமல், துடித்துக்பகபாண்டிருந்தபான். அவன் இறங்கிய சமயத்தில், திருடர்கள
பவளிமய வந்து விட்டபால் என்ன பசய்வது? ஆனபால், மரத்தின் மமமல
எவ்வளவு மநரம் குந்தியிருப்பது? அவன், பமதுவபாகக் கீமழ இறங்கி, ஒரு
குதிடரமமல் ஏறிக்பகபாண்டு, தன் கழுடதகடள ஓட்டிச் பசல்லலபாம் என்று
எண்ணினபான்.
அந்த மநரத்தில் குடகயின் வபாயில் திறந்து, திருடர்கள பவளிமய
வரத்பதபாடங்கினர். தடலவன், முன்மபபாலமவ, வபாயிலில் நின்று
பகபாண்டிருந்தபான்; எல்மலபாரும் பவளிமயறிய பிறகு, அவன் “ஓ ஸிம்ஸிம்,
மூடிக்பகபாள!” என்று பசபான்னபான். பபாடற, குடகயின் வபாயிடல
மூடிக்பகபாண்டது. நபாற்பது திருடர்கள, தத்தம் குதிடரமீது ஏறிக்பகபாண்டு,
தபாங்கள வந்த வழியிமலமய திரும்பச் பசன்றுவிட்டபார்கள. உடமன அலிபபாபபா
கீமழ குதித்துவிடபாமல், சிறிது மநரம் மரத்தின்மீமத மடறந்திருந்தபான்.
ஏபனனில், எவனபாவது ஒரு திருடன் திடீபரன்று திரும்பி, அந்தப் பக்கத்டதச்
சுற்றிப்பபார்க்க மநர்ந்தபால், தன் உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்று எண்ணினபான்.
திருடர்கள பநடுந்துபாரம் பசன்றபிறகு, அவன் கீமழ இறங்கினபான். திருடர்
தடலவன் பசபால்லிய மந்திரச் பசபாற்கடளத் தபான் பசபான்னபால் பபாடற விலகுமபா
என்று பபார்க்க மவண்டும் என்ற ஆடச அவனுக்கு உண்டபாயிற்று. ஆகமவ, அவன்
“ஓ ஸிம்ஸிம், திற” என்று உரக்கச் கூவினபான். என்ன ஆச்சரியம்! பபாடற விலகிப்
பபாடத திறந்துவிட்டது. அவன் குடகயினுள புகுந்துவிட்டபான். குடகயின்
வபாயில் மட்டும் ஓர் ஆள உயரத்தில் இருந்த மபபாதிலும், உளமள பபரிய
11

பண்டகச் சபாடல அடமந்திருப்படத அவன் கண்டபான் குடகயின் மமமலயிருந்த
பபாடறகளில் அடமந்திருந்த துவபாரங்களின் வழியபாக ஒளிக்கதிர்கள உளமள
வீசிக்பகபாண்டிருந்ததபால், அங்கு நல்ல பவளிச்சமபாயிருந்தது. அங்மக, குவியல்
குவியலபாகவும், அடுக்கு அடுக்கபாகவும் மசர்த்து டவக்கப் பட்டிருந்த
பபபாருளகடளக் கண்டவுடன் அலிபபாபபா பிரமத்துப் மபபானபான். பற்பல
வண்ணங்களின் பட்டுத்துகில்கள, பருத்தி ஆடடகள, விடலமதிப்புளள
இரத்தினக் கம்பளங்கள முதலியடவ தடரயிலிருந்து

உச்சிவடர அடுக்கப்பபற்றிருந்தன. அவற்றுடன், எத்தடனமயபா மதபாற்டபகளில்
பபபாற்கபாசுகளும் பவளளி நபாணயங்களும் மன்னிக் பகபாண்டிருந்தன.
அடவகடளபயல்லபாம் கண்ட அலிபபாபபா பல தடலமுடறகளபாகத் திருடர்கள
மசர்த்து டவத்திருந்த பசல்வங்களபாகமவ அடவ இருக்க மவண்டும் என்று
எண்ணினபான். ஏபனனில், ஒமர தடலமுடறயில் அவ்வளவு பபபாருளகடளச்
மசர்க்க முடியபாது.
அலிபபாபபா குடகயினுளமள நிற்டகயில் பவளிமயயிருந்த பபாடற
தபானபாகமவ வபாயிடல அடடத்துக் பகபாண்டது. ஆனபால், அவன் அடதப்பற்றி
கவடலப்படமவயில்டல. வபாயிடலத் திறப்பதற்கும் அடடப்பதற்கும் உரிய
மந்திரத்டத அவன் நன்றபாக நிடனவில் டவத்திருந்தபான். அவனுடடய
எண்ணமும் பபார்டவயும் நபாணயங்கள மீமத பதிந்திருந்தன. அவன் மற்டறப்
பபபாருளகடள நபாடவில்டல. ஆகமவ, தன் கழுடதகள இரண்டும் எத்தடன
மகபாணி மூட்டடகடளச் சுமக்க முடியுமமபா, அத்தடன நபாணய மூட்டடகடள
அவன் குடகயின் வபாயிலண்டடயில் பகபாண்டுமபபாய் டவத்துக் பகபாண்டு,
மந்திரபமபாழிகடள கூறினபான். பபாடற அகன்றதும் அவன், பபபான், பவளளி,
நபாணயங்கள நிடறய மூட்டடகடளக் கழுடத மமல் ஏற்றி, அடவ பவளிமய
பதரியபாத முடறயில், அவற்றின்மீது சில விறகுச் சுளளிகடளயும்
டவத்துக்கட்டினபான். “ஓ எலிம் எலிம், மூடிக் பகபாள!” என்று அவன் கூறியதும்,
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பபாடற, குடகடய மூடிக்பகபாண்டது. அவன் வழக்கம் மபபால், கழுடதடய
ஓட்டிக் பகபாண்டு வீடு மபபாய்ச் மசர்ந்தபான்.
கழுடதகள வீட்டு முற்றத்தினுள பசன்றதும் அவன் பவளிக்கதடவ
அடடத்துவிட்டு, முதலில் மமலபாக இருந்த சுளளிகடள இறக்கினபான். பின்னர்,
நபாணய மூட்டடகடள ஓரிடத்தில் அடுக்கி டவத்தபான். அப்பபபாழுது அவன்
மடனவி, எல்லபா மூட்டடகளும் தங்கமும் பவளளியுமபாயிருப்படதக் கண்டு
அவன் எங்கபாவது பகபாளடளயடித்துக்பகபாண்டு வந்திருப்பபான் என்று
கருதினபாள. அதனபால் அவள வருத்தமடடந்து, “நமக்கு இந்த ஈனமபான பதபாழில்
தகுமபா?” என்று அவடனக் கண்டித்துப் மபசத்பதபாடங்கினபாள. அப்பபபாழுது
அலிபபாபபா, “நபான் பகபாளடளக்கபாரன் ஆக வில்டல! என் கடதடய முழுவதும்
மகட்டபால், நீமய ஆச்சரியப்படுவபாய்!” என்று பசபால்லி, வனத்திமல மநர்ந்த
விஷயங்கடள விவரமபாக அவளுக்கு எடுத்துக் கூறினபான். அத்துடன்,
டபயிலிருந்த தங்க நபாணயங்கடள அவள கண்முன்பு அவன் கீமழ பகபாட்டிக்
குவியல்களபாகக் குவித்து டவத்தபான்.
பபபாற்கபாசுகளின் ஒளி அவளுடடய கண்கடளப் பறித்தது. அவன் கூறிய
வரலபாறும் அவள உளளத்திற்கு உவப்பபாக இருந்தது. அந்நிடலயில் அவள
நபாணயங்கடளக் டகயிபலடுத்து எண்னத் பதபாடங்கினபாள. அடதக்கண்ட
அலிபபாபபா, “அடுத்தபாற்மபபால், இடவகடள யபாருக்கும் புலப்படபாமல் குழி
மதபாண்டி மண்ணுக்குள புடதத்து டவக்கமவண்டும்! அடதப்பற்றி மயபாசடன
பசய்யபாமல் எண்னத் பதபாடங்கிவிட்டபாமய! இடவகடள எண்ண முடியுமபா?”
என்று மகட்டபான். அவன் மடனவி, “எண்ண முடியபாவிட்டபாலும், எவ்வளவு
நபாணயம் இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு கணக்குத் பதரிய மவண்டபாவபா? அதற்கு
வழி பசய்கிமறன்!” என்று பசபால்லிவிட்டு, எழுந்து பவளிமய பசன்றபாள.
அவள மநரபாக டமத்துனன் கபாஸிமன் வீட்டுக்குச் பசன்றபாள. அங்மக அவன்
இல்லபாததபால், அவன் மடனவிடயக் கண்டு, ஒரு தரபாசும் படிக்கற்களும்
மவண்டும் என்று மகட்டபாள. அந்த அம்மபாள தரபாசுகளில் பபரியது மவண்டுமபா
அல்லது சிறியது மபபாதுமபா என்று மகட்டபாள. சிறிய தரபாடசயும் கற்கடளயும்
வபாங்கிக் பகபாண்டு, இடளயவள பவளிமய பசன்றபாள. அந்தத்
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தரபாசில் பண்டங்கடள டவக்கும் தட்டில், அவளுக்குத் பதரியபாமல்,
கபாஸிமன் மடனவி பகபாஞ்சம் பமழுடகத் தடவி டவத்திருந்தபாள. தரபாசில்
நிறுக்கும் பபபாருளில் தட்டிலும் சிறிதளவு ஒட்டிக்பகபாண்டிருந்தபால், அடதக்
பகபாண்டு என்ன பபபாருள நிறுக்கப்பட்டது என்று கண்டு பகபாளளலபாம் என்பது
மூத்தவளின் நிடனப்பு.
வீட்டிமல அலிபபாபபா குழி மதபாண்டிக் பகபாண்டிருந்தபான். அவன் மடனவி
நபாணயங்கடள எடடமபபாட்டுக் பகபாண்ருந்தபாள. எல்லபா நபாணயங்கடளயும்
நிறுத்துக் கணக்குச் பசய்தபின், இருவருமபாக அடவகடளப் பூமக்குளமள
புடதத்து மண்ணினபால் மூடிவிட்டனர். பின்னர் அலிபபாபபாவின் மடனவி,
தரபாடசயும் கற்கடளயும் எடுத்துச்பசன்று, கபாஸிம் வீட்டில் மசர்த்துவிட்டு
வந்தபாள. தரபாசுத் தட்டிலிருந்த பமழுகில் ஒரு பபபாற்கபாசு ஒட்டிக்
பகபாண்டிருந்தது. அடதக் கண்டு கபாஸிமன் மடனவி உண்டமடய
உணர்ந்துபகபாண்டபாள. அலிபபாபபாவின் வீட்டில் பபபாற்கபாசுகடளமய எடட
மபபாட்டிருக்கிறபார்கள! மகபா ஏடழயபான அவனுக்கு தங்க நபாணயங்கள ஏது?
அதிலும் தரபாசில் நிறுத்துப் பபார்க்கும்படி, அவ்வளவு அதிகமபான கபாசுகள
எங்கிருந்து வந்தன? இத்தடகய மகளவிகடள அவமள மகட்டுக்பகபாண்டு,
பபபாறபாடமயபால் உளளம் புழுங்கினபாள. இரவிமல கனவன் கபாஸிம் வீட்டுக்கு
வந்ததும், அவள அவடன ஏளனம் பசய்து மபசத் பதபாடங்கினபாள: நீங்களதபாம்
பபரிய பணக்கபாரர் என்று எண்ணிக் பகபாண்டிருக்கிறீர்கள. உங்கள தம்பி
உங்கடளவிட அதிகச் பசல்வங்கடளப் பபற்றிருக்கிறபார். இன்று அவருடடய
தங்க நபாணயங்கடள, உங்கடளப் மபபால், டககளபால் எண்ண முடியபாது என்று,
நம் வீட்டுத் தரபாடச வபாங்கிக்பகபாண்டுமபபாய் நிறுத்தபார்கள. தரபாசுத் தட்டில்
ஒட்டியிருந்த கபாசும் இமதபா இருக்கிறது, பபாருங்கள!'
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கபாஸிம் கபாடசக் கண்களபால் கண்டு பகபாண்டபான். அதில், பழங்கபாலத்து மன்னர்
ஒருவருடடய முத்திடரயும் இருந்தது. தன் தம்பி அத்தடகய கபாசுகளில் ஆயிரக்
கணக்கபாகப் பபற்றுவிட்டபாமன என்ற பபபாறபாடமயினபால், அவனுக்கு இரவு
முழுவதும் தூக்கம் பிடிக்கவில்டல. பபபாழுது விடிந்ததும், அவன் எழுந்து
பசன்று, அலிபபாபபாடவக் கண்டபான். “என்ன தம்பி! பவளிப்பபார்டவக்கு நீ
ஏடழமபபாலத் மதபான்றிய மபபாதிலும் எடடமபபாட்டுப்

பபார்க்க மவண்டிய அளவுக்கு உன்னிடம் பபபாற்கபாசுகள
குவிந்திருக்கின்றன!” என்று அவன் பசபான்னபான். அலிபபாபபா, “அண்ணபா! நீ
பசபால்வது ஒன்றும் புரிய வில்டலமய! விளக்கமபாய்ப் மபசு!” என்றபான். கபாஸிம்
மகபாபமடடந்து, “உனக்கபா புரியவில்டல? நன்றபாகப் புரிந்துபகபாண்டு
விஷயத்டத மடறக்கப் பபார்க்கிறபாய்!” என்றபான். அவன் தன் டகயிலிருந்த தங்க
நபாணயத்டதக் கபாட்டி, “இடதப்மபபால் நீ ஆயிரக்கணக்கில் டவத்திருக்கிறபாய்.
தரபாசுத் தட்டில் ஒட்டியிருந்த இந்தக்கபாடச என் மடனவி எடுத்து என்னிடம்
பகபாடுத்தபாள!” என்றும் அவன் பதரிவித்தபான். ஏரபாளமபான கபாசுகள தன்னிடம்
வந்துளளடதக் கபாஸிமும், அவன் மடனவியும் பதரிந்து பகபாண்டு விட்டனர்
என்படத அலிபபாபபா உனர்ந்து பகபாண்டபான். மமற்பகபாண்டு மடறப்பதில்
பயனில்டல என்படதயும் அவன் கண்டபான். எனமவ, முந்டதயநபாள வனத்திமல
குடகயில் நடந்த நிகழ்ச்சிடய அவன் அண்ணனிடம் விவரமபாகச் பசபான்னபான்.
கபாஸிம், “அந்தக் குடக எங்மகயிருக்கிறது? அதன் வபாயிடலத்
திறப்பதற்கும் அடடப்பதற்கும் உரிய மந்திரச் பசபாற்கள எடவ?
இவற்டறபயல்லபாம் நீ எனக்கு விளக்கமபாகச் பசபால்லபாவிட்டபால், உன்னிடம்
புடதயற் பசல்வம் வந்திருப்பதபாக நபான் வபாலியவர்களிடம்[1]
பதரிவித்துவிடுமவன்! நீ உன் பசல்வம் முழுவடதயும் இழக்க மநரும்!” என்று
பயமுறுத்தினபான். இதற்குப்பின் அலிபபாபபா முழுவிவரத்டதயும் அவனுக்குச்
பசபால்லி விட்டபான். அவன் அண்ணனுடடய பயமுறுத்தலுக்குப்
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பணிந்துவிட்டபான் என்பதில்டல. இயற்டகயிமலமய அவன் நற்குணமும்
அடமதியும் நிடறந்தவன். ஆதலபால், குடக இருந்த இடத்டதயும், அதன்
வபாயிடலத் திறப்பதற்கும் அடடப்பதற்கும் உரிய மந்திரச் பசபாற்கடளயும்
கபாஸிமுக்கு அறிவித்தபான்.
↑ வபாலி - கபாவலர் தடலவர் மபபாலிஸ் தடலடமயதிகபாரி.
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2 பபபாறபாடமயபால் விடளந்த மகடு
அடுத்த நபாள கபாடலயில் கபாஸிம் பத்துக் மகபாமவறு கழுடதகடள
ஒட்டிக்பகபாண்டு வனத்திற்குச் பசன்றபான். அங்மக, முன்பு அலிபபாபபா
அமர்ந்திருந்த பபரிய மரத்திற்கு எதிமரயிருந்த பபாடறடயக் கண்டுபகபாண்டு,
அவன் மக்க மகிழ்ச்சியுடன், “ஓ ஸிம்ஸிம் திற!” என்று கூவினபான். உடமன,
குடகடய அடடத்திருந்த பபாடற விலகிக் பகபாண்டது. கபாஸிம் உளமள பசன்று,
சுற்றிலும் குவிந்து கிடந்த பபருநிதிகடளக் கண்டபான். அவன் உளமள
பசன்றதும், பபாடற தபானபாகமவ வபாயிடல அடடத்துக் பகபாண்டது. அவன்
அங்மகயிருந்த பசல்வங்கடளக் கண்டு பவகுமநரம் ஆச்சரியத்தில்
ஆழ்ந்திருந்தபான். பிறகு தபான் வந்த கபாரியத்டத எண்ணிக்பகபாண்டு, அவசர
அவசரமபாகத் தங்க நபாணயங்கடள அளளிப்மபபாட்டுக் மகபாணிகடள
நிரப்பினபான். பத்துக் கழுடதகள எத்தடன மூட்டடகடளச் சுமக்க முடியுமமபா
அத்தடனடயயும் அவன் கட்டி, வபாயிற்பக்கமபாகத் தூக்கிக்பகபாண்டு மபபாய்
அடுக்கி டவத்துக்பகபாண்டபான். பிறகு வபாயிடல அடடத்திருந்த பபாடறடயப்
பபார்த்து, அவன், “ஓ பபார்லி, திற!” என்று கூவினபான். வழக்கமபாகச்
பசபால்லமவண்டிய மந்திரச் பசபால்டல அவன் மறந்துவிட்டதபால், 'ஸிம்ஸிம்'
என்பதற்குப் பதிலபாக ‘பபார்லி’ என்று தபானபாகக் கற்படன பசய்து கூவினபான்.
அதனபால் பபாடற அடசயவில்டல. ‘ஸிம்ஸிம்’ என்ற பசபால் எளளுச்பசடியின்
பபயடர நிடனவுறுத்தக் கூடியதபாக இருந்ததபால், அவன் மவறு பல தபானியங்கள
பபயர்கடளச் பசபால்லி, “திற!” “திற!” என்று கூவிப் பபார்த்தபான். வழி
திறக்கப்படவில்டல. அப்பபபாழுதுதபான் அவன் தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த அபபாய
நிடலடய நன்கு உணர்ந்துபகபாண்டபான். ஆடசயுடன் அளளிக் கட்டி
டவத்திருந்த நபாணயமூட்டடகடள அப்பபபாழுது அவன் மதிக்கவில்டல. நபாலு
பக்கங்களிலும் நிடறந்திருந்த கண்டணப் பறிக்கும் பபபாருளகளிமல அவன்
நபாட்டம் பசல்லவில்டல. குடகடயக் கடந்து பவளிமயறுவது எப்படி என்படத
மட்டுமம சிந்தடன பசய்துபகபாண்டு, அவன் குடகயில் குறுக்கிலும்
பநடுக்கிலுமபாக நடந்து பகபாண்டிருந்தபான். அவன் மதடி வந்தது பபபான்.
இப்பபபாழுது அவன் உயிமர ஆபத்துக்குளளபாகியிருந்தது!
நண்பகலில் திருடர்கள குடகப்பபாடதயிமல குதிடரகள மீது
பசன்றுபகபாண்டிருந்தபார்கள. அப்பபபாழுது புதர்களின் பக்கமபாகப் பல மகபாமவறு
கழுடதகள சுற்றி மமய்ந்து பகபாண்டிருந்தடத அவர்கள கண்டனர்.
அங்மகயிருந்த பத்துக் கழுடதகடளயும் பிடித்து விற்றபால், நல்ல விடல
கிடடக்கும். ஆனபால், அவர்கள அடவகடளப் பிடித்துக்
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பகபாளள மவண்டுபமன்று எண்ணவில்டல. அத்தடன கழுடதகள,
நகடரவிட்டு பவகுதூரம், ஆளில்லபாமல் தனியபாக வந்திருக்க முடியபாது என்று
அவர்கள சந்மதகப் பட்டனர். அடவகடளப்பற்றி வந்த ஆசபாம எங்மக? அவன்
திருடர்களின் குடகப்பக்கமபாக அடவகடளக் பகபாண்டு வந்ததன் மநபாக்கம்
என்ன? இவ்வபாறு அவர்கள சிந்தித்து, உடமன எதற்கும் குடகடயப் பபார்க்க
மவண்டும் என்று தீர்மபானித்தனர்.
திருடர் தடலவனும் மற்றவர்களும் குடக வபாயிலுக்குச் பசன்றனர்.
தடலவன் வழக்கமபாக மந்திரச் பசபாற்கடளக் கூறியதும், பபாடற விலகி விட்டது.
இதற்கிடடயில் குதிடரக் குளம்புகளின் ஓடசகடளக் மகட்டு கபாஸிம்,
திருடர்கள அங்கு வந்துவிட்டடத முன்மப பதரிந்து பகபாண்டபான். அவர்கள
உளமள வந்ததும் தன்டனக் பகபாடல பசய்துவிடுவபார்கள என்று அஞ்சி, அவன்
தடரயில் விழுந்து தயங்கிக் பகபாண்டிருந்தபான். வபாயிற் பபாடற விலகியதும்,
அவன் விடரவபாக பவளிமய ஓடித் தப்பித்துக் பகபாளளமவண்டும் என்று கருதி
ஆவமலபாடு ஓடத் பதபாடங்கினபான். ஓடிய ஓட்டத்தில் அவன் குடக வபாயிலில்
முதலில் நின்று பகபாண்டிருந்த திருடர் தடலவன்மீமத முட்டிக் பகபாண்டபான்.
உடமனமய, தடலவன் அவடன ஒரு டகயபால் ஓங்கியடித்துத் தடரயிமல தளளி
விட்டபான். தடலவனின் பக்கத்தில் நின்று பகபாண்டிருந்த திருடன் ஒருவன், தன்
உடட வபாடள உருவி, கபாஸிடம இரு துண்டுகளபாக பவட்டிப்
மபபாட்டுவிட்டபான். பிறகு எல்லபாத் திருடர்களும் குடகக்குள பசன்றனர். கபாஸிம்
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வீட்டுக்கு எடுத்துச் பசல்வதற்கபாகத் தூக்கி டவத்திருந்த நபாணயக்மகபாணிகடள
அவர்கள மற்ற நபாணயங்கமளபாடு பகபாண்டுமபபாய்ச் மசர்த்துக் பகபாட்டினர்.
இறந்து கிடந்தவன் குடகக்குள எப்படி நுடழந்தபான் என்படதப்பற்றி அவர்கள
பன்முடற சிந்தித்துப் பபார்த்தும் புலன் பதரியவில்டல. குடகயின் மமல்
முகட்டிலிருந்து யபாரும் உளமள இறங்க முடியபாது. குடகயின் வபாயிடல
அடடத்திருந்த பபாடறயும் மந்திரச் பசபாற்கடள உச்சரித்தபாலன்றி வழி விடபாது.
இறந்து கிடந்த ஆசபாம மந்திரச் பசபாற்கடள எப்படி அறிந்துபகபாண்டிருந்தபான்?
இந்தப் புதிர் அவர்களுக்கு விளங்கமவயில்டல. அவர்கள, கபாஸிமன் உடடல
மமலும் இரண்டு துண்டுகளபாக்கி, தங்கள பபபாக்கிஷசபாடலக் கதவின் இரண்டு
பக்கங்களிலும், பக்கத்திற்கு இரண்டு துண்டுகளபாகத் பதபாங்கவிட்டனர்.
இனியும் எவனபாவது அங்கு வந்தபால், அந்த அங்கங்கள அவனுக்கு எச்சரிக்டக
யபாயிருக்கும் என்பது அவர்கள கருத்து. பிறகு, அவர்கள பவளிமயறிச்
பசன்றுவிட்டனர். பபாடறயும் பவளி வபாயிடல அடடத்துக்பகபாண்டது. இரவு
மநரமபான பின்னும் தன் கணவன் வரபாததபால், நகரிமல, கபாஸிமன் மடனவி
மகவும் வருத்தமடடந்தபாள. அவள, மனம் தடுமபாறிக்பகபாண்மட,
அலிபபாபபாவின் வீட்டுக்குச் பசன்று, நபாதன் வரபாத கபாரணம் ஏதபாயிருக்கலபாம்
என்று மகட்டபாள. அவன் பசன்றிருந்த இடம் அலிபபாபபாவுக்குத்
பதரிந்திருந்ததபால், அவன் மூலம் விவரம் பதரியும் என்று அவள
நம்பியிருந்தபாள. அலிபபாபபாவும் மனம் கலங்கித்தபான் இருந்தபான். கபாடலயிமல
பசன்ற கபாஸிம் இரவு வடர திரும்பி வரபாததபால், அவனும் துயரமடடந்து
உடளந்து பகபாண்டிருந்தமபபாதிலும், அவடளப் பபார்த்து ஆறுதல் பசபான்னபான்.
ஒருமவடள, மற்றவர்களுக்குத் பதரியபாமல் வீட்டுக்கு வரமவண்டும்
என்பதற்கபாக, இருட்டிமலமய வரக்கூடும் என்றும், மநர் பபாடதயில் வரபாமல்,
நகடரச் சுற்றிக்பகபாண்டு வந்தபால், மநரம் ஆகத்தபான் பசய்யும் என்றும் அவன்
அபிப்பிரபாயப்பட்டபான். அவனுடடய மதினி சற்று ஆறுதலடடந்து, தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் பசன்றபாள.
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அன்று நளளிரவு வடர கபாஸிம் வரபாததபால் அவள நடுக்கமடடந்தபாள.
உளளத்திமல பகபாந்தளித்துக் பகபாண்டிருந்த துக்கத்டத பவளிப்படுத்தி உரக்க
அழலபாம் என்றபால், அக்கம் பக்கத்திலுளளவர்கள இரகசியத்டத
அறிந்துபகபாண்டுவிடுவபார்கள என்று அஞ்சினபாள. ஆகமவ, அவள வபாடயத்
திறக்கபாமல், பமளனமபாகமவ அழுது கண்ணீர் பபருக்கினபாள, ‘பபாவியபாகிய
என்னபாமலமய எல்லபாம் விடளந்து விட்டது! பபபான்டனப்பற்றிய இரகசியத்டத
நபான் ஏன் அவரிடம் பசபான்மனன்? டமத்துனனின் பசல்வத்டத எண்ணி, நபான்
ஏன் பபபாறபாடம பகபாண்மடன்? என் பபபாறபாடமமய என் குடிடயக்
பகடுத்துவிட்டதபா?’ என்று. அவள இரவு முழுவதும் தன்டனத்தபாமன பல
விதமபாக அலட்டிக்பகபாண்டிருந்தபாள. மறுநபாள பபபாழுது புலர்ந்தவுடமனமய,
அவள மீண்டும் அலிபபாபபாடவ நபாடி ஓடிச்பசன்றபாள.
உடமன, அவன் அண்ணடனத் மதடிச்பசன்று பபார்க்கமவண்டும் என்று
அவள மவண்டிக்பகபாண்டபாள. அவன் அவடளச் சிறிது மதற்றிவிட்டு, தன்
கழுடதகடளப் பற்றிக்பகபாண்டு வனத்டத மநபாக்கிப் புறப்பட்டுச் பசன்றபான்.
அங்மக, குடக அடியில் பசன்றதும், தடரயில் புதிதபாக உதிரம் சிந்தியிருப்படதக்
கண்டபான். அண்ணடனமயபா, அவன் பகபாண்டு பசன்ற கழுடத கடளமயபா
கபானவில்டல. ஏமதபா பபரிய விபரீதம் விடளந் திருக்கும் என்று அவனுக்கு
அப்பபபாழுமத மதபான்றிற்று. உடமன, பபாடறடய மநபாக்கி, “ஓ எலிம்ஸிம், திற!”
என்று அவன் கூறினபான். அது அகன்று வழிவிட்டது. உளமள பசன்றதும், கதவில்
கபாஸிமன் உடல் நபான்கு பபாகங்களபாகத் பதபாங்குவடத அவன் கண்டு
நடுக்கமடடந்தபான். எனினும், தன் கடடமடய விடரவில் நிடறமவற்ற
மவண்டும் என்று கருதி, அவன் அந்த அங்கங்கடள எடுத்து, இரண்டு துணிகளில்
கட்டி, ஒரு கழுடதயின் மமமல ஏற்றி டவத்தபான். அந்தத் துணிகளுக்கு மமமல
கபாய்ந்த விறகுகடளயும் கட்டிடவத்து மூடினபான். பிறகு, குடகயிலிருந்து தங்க
நபாணயங்கடளக் மகபாணிகளில் கட்டி, மற்ற இரண்டு கழுடதகளின் மமமல
ஏற்றி, அவற்டறயும் விறகுகளபால் மடறத்து, பபாடறடய முன்மபபால்
மூடிக்பகபாளளச் பசய்துவிட்டு, வனத்திலிருந்து பவளிமயறிச் பசன்றபான்.
வீட்டுக்குச் பசன்றதும், அவன் நபாணய மூட்டடகடளக் கீமழ இறக்கி,
மடனவியிடம் ஒப்படடத்து, அடவகடள மண்ணுக்குள உடமன மடறத்து
டவக்கச் பசபான்னபான். ஆனபால், தன் அண்ணனுக்கு மநர்ந்த கதிடய அவன்
அவளிடம் பசபால்லவில்டல. அங்கிருந்து ஒரு கழுடதடய மட்டும்
ஒட்டிக்பகபாண்டு அவன் அண்ணன் வீட்டுக்குச் பசன்று, வபாயிற்கதடவ
பமதுவபாகத் தட்டினபான்.
கபாஸிம் வீட்டில் மபார்கியபானபா என்ற அடிடமப் பபண் ஒருத்தி மவடல
பபார்த்து வந்தபாள. அவள மகுந்த புத்திக்கூர்டமயுளளவள. சந்தர்ப்பத்டத அறிந்து
எடதயும் திறடமயுடன் சமபாளிப்பதில் அவள பகட்டிக்கபாரி. கதடவத் தட்டிய
ஓடச மகட்டதும், அவள ஓடி வந்து, ஓடசப் படபாமல் பமதுவபாகத் தபாடழத்
திறந்தபாள. அலிபபாபபா, தபான் பற்றி வந்த கழுடதடய உளமள முற்றத்திற்குக்
பகபாண்டு பசன்று, அதன்மீது டவத்திருந்த இரண்டு துணி மூட்டட கடளயும்
கீமழ இறக்கி டவத்தபான். பின்னர், மவடலக் கபாரிடயப் பபார்த்து. அவன்,
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“மபார்கியபானபா மரித்துப்மபபான உன் எசமபானரின் ஈமச்சடங்குகளுக்கு ஏற்பபாடு
பசய்! முதலில் நபான் மபபாய் மதினியிடம் பசய்தி பசபால்லிவிட்டு, மீண்டும்
வருகிமறன்!” என்று பசபான்னபான். அந்த மநரத்தில், மதினிமய அங்கு
வந்துவிட்டபாள. அவள டமத்துனனின் முகத்தில் பதன்பட்ட மசபாகக் குறிகடளக்
கண்டு, உளம் கலங்கி, என்ன பசய்தி என்று விசபாரித்தபாள. அலிபபாபபா, குடகயில்
தபான் கண்ட கபாட்சிடயயும், அண்ணன் அங்கங்கடளச் மசகரித்து
வந்திருப்படதயும் சுருக்கமபாகக் கூறினபான். “நடந்தது நடந்து முடிந்துவிட்டது.
இந்த விஷயத்டத நபாம் மகவும் இரகசியமபாக டவத்துக்பகபாளள மவண்டும்.
இரகசியம் பவளியபானபால், நம் எல்மலபாருடடய உயிருக்கும் ஆபத்து
வந்துவிடும்!” என்றும் அவன் மகட்டுக் பகபாண்டபான். கபாஸிமன் மடனவி ‘ஓ’
பவன்று அழுது பகபாண்மட, “என் கணவரின் விதிப்படி அவர் வபாழ்க்டக
முடிந்துவிட்டது. இனி உங்கடளக் கபாப்பதற்கபாக நபான் எல்லபாவற்டறயும்
இரகசியமபாக டவத்துக் பகபாளகிமறன்!” என்று பசபான்னபான்.
அதன் பின்பு அலிபபாபபா, “ஆண்டவன் கட்டடளடய யபாரும் மீறி
நடக்கமுடியபாது. நீ பபபாறுடமயுடன் இருக்க மவண்டும். பநடுநபாள
டகம்பபண்ணபாகக் கஷ்டப்படும்படி விடபாமல், நபாமன உன்டனப் பின்னபால்
இரண்டபாம் தபாரமபாக மணந்து பகபாளகிமறன். என் மடனவி நல்ல குன
முளளவள. உன்டன ஆதரிப்பபாள!” என்று கூறினபான். அவள அழுது
அலறிக்பகபாண்மட, “இனி உங்கள விருப்பம் மபபால் நடந்து பகபாளவமத என்
கடடம!” என்றபாள. பின்னர், அலிபபாபபாவும் மபார்கியபானபாவும் கபாஸிமன் உடடல
அடக்கம் பசய்வடதப்பற்றி பநடுமநரம் கலந்து ஆமலபாசடன பசய்தனர். கபாஸிம்
பகபாடலயுண்டு மடிந்தபான் என்படத எவரும் பதரிந்துபகபாளள முடியபாதபடி
கபாரியங்கடள நடத்த மவண்டும். பவளிமய எவமரனும் இரகசியத்டதத்
பதரிந்துபகபாண்டபால் பின்னர், பலருக்கும் அது அம்பலச் பசய்தியபாகிவிடும்.
திருடர்களும் அடதத் பதரிந்து பகபாளவபார்கள. அதிலிருந்து அலிபபாபபாடவயும்,
அவனுடன் சம்பந்தபட்டவர்கடளயும் அவர்கள கண்டு பிடித்துப் பழி
வபாங்கிவிடுவபார்கள. மபார்கியபானபா நிடல டமடயப் பதளிவபாக
உணர்ந்திருந்ததபால், எல்லபாவற்டறயும் கவனமபாக நடத்துவதபாக உறுதிகூறி,
அலிபபாபபாடவ அனுப்பி டவத்தபாள.
அவன் பவளிமய பசன்றபின், மபார்கியபானபா ஒரு
மருந்துக்கடடக்குப்மபபாய், பகபாடிய மநபாய் கண்டவர்களுக்குக்
பகபாடுக்கமவண்டிய மருந்து ஒன்று மவண்டும் என்று மகட்டு, வபாங்கி வந்தபாள.
அப்பபபாழுது கடடக்கபாரன், வீட்டில் யபாருக்கு உடல் நலமல்டல என்று
மகட்டபான். “எங்கள முதலபாளி கபாஸிம் பல நபாளகளபாகப் படுத்த படுக்டகயபாய்க்
கிடக்கிறபார். அன்னம், ஆகபாரமல்டல; வபாய் திறந்து மபசவுமல்டல.
அமநகமபாய்ப் பிடழக்கமபாட்டபார் என்மற மதபான்றுகிறது!” என்று அவள
மறுபமபாழி பசபால்லிவிட்டுத் திரும்பினபாள.
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மறுநபாளும் மபார்கியபானபா, முன் பசன்ற மருந்துக் கடடக்மக மபபாய், மரண
அவஸ்டதயில் இருப்பவருக்குக் பகபாடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த மருந்து மவண்டும்
என்று மகட்டு வபாங்கிக்பகபாண்டபாள. அப்பபபாழுது, “இந்த மருந்து அவர்
பதபாண்டடயில் இறங்குமமபா, என்னமவபா, பதரியவில்டல. நபான் வீடு மபபாய்ச்
மசருமுன்மப அவர் கபாரியம் முடிந்துவிடக் கூடும்!” என்று பசபால்லிக்பகபாண்மட
பசன்றபாள.
இடடயில் அலிபபாபபா அண்ணன் வீட்டில் அழுடகக் குரல் மகட்டவுடன்
தபானும் அங்மக பசன்று ஈமச் சடங்குகளில் கலந்துபகபாளள மவண்டுபமன்று
கருதி, தன் வீட்டிமலமய கபாத்துக் பகபாண்டிருந்தபான். இரண்டபாவது நபாள
கபாடலயில் பபபாழுது புலருமுன்மப, மபார்க்கியபானபா, முகத்திடர அணிந்து
பகபாண்டு பவளிமய பசன்று, பபாபபா முஸ்தபபா என்ற வமயபாதிகத்
டதயற்கபாரடனக் கண்டு மபசினபாள. அவனிடம் ஒரு தங்க நபாணயத்டத
நீட்டினபாள. அவன் அன்று தனக்கு வந்த அதிருஷ்டத்டத எண்ணி மகிழ்ந்து,
“என்ன பசய்ய மவண்டும்?' என்று மகட்டபான். “நீ உன் கண்களில் ஒரு துணிடயக்
கட்டி மடறத்துக் பகபாண்டு என்னுடன் வர மவண்டும். பகபாஞ்சம் டதயல்
மவடல இருக்கிறது!” என்று அவள கூறினபாள. அவன் முதலில் இனங்கபாமல்
திடகத்தபான். உடமன, மபார்கியபானபா மீண்டும் திர்ஹடம[1] அவனுக்கு
அளித்தவுடன், அவன் புறப்பட இடசந்து விட்டபான். அவர்கள சிறிது துரம்
பசன்றபின், அவள அவனுடடய கண்கடளத் துணியபால் மடறத்துக் கட்டி,
அவடனக் கபாளபிமுடடய வீட்டுக்கு அடழத்துச் பசன்றபாள. அங்மக
பவளிச்சமல்லபாத ஓர் அடறயில் ஒரு மமடட மீது கபாஸிமன் அங்கங்கள
டவக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கு அவள முஸ்தபாவின் கண் களிமல கட்டியிருந்த
துணிடய அவிழ்த்துவிட்டு, அவன் அந்த அங்கங்கடள முடறயபாகப் பபபாருத்தி
டவத்து ஒமர உடலபாகத் டதத்துக் பகபாடுக்க மவண்டுபமன்றும், அந்த உடலுக்கு
ஏற்ற அளவில் ஒரு கபன்[2] டதக்க மவண்டு பமன்றும் கூறினபாள. டகயில்
மவடல முடிந்ததும் மமலும் ஒரு திர்ஹம் தருவதபாகவும் அவள வபாக்களித்தபாள.
பணத் திற்கபாக எடதயும் பசய்யத் தயபாரபாகிவிட்டபான் முஸ்தபபா. அவள
மகபாரியபடிமய பினத்டதத் டதத்து, கபடனயும் முடித்துக் பகபாடுத்தபான். அவள,
தன் பசபாற்படி, மமலும் ஒரு தங்க நபாணயத்டத அவனுக்கு அளித்து, மீண்டும்
அவனுடடய கண்கடளக் கட்டி, பவளிமய அடழத்துச் பசன்று, அவன்
கடடப்பக்கம் பகபாண்டுமபபாய் விட்டு விட்டு வந்தபாள.
வீட்டுக்கு வந்ததும் அவள, அலிபபாபபாடவயும்கூட டவத்துக்பகபாண்டு,
பினத்டத பவந்நீரில் குளிப்பித்து, அதன்மீது கபடனப் மபபார்த்திச் சுத்தமபான
தடரயிமல அடதத் துக்கி டவத்தபாள. பிறகு, அவள பளளிவபாசலுக்குச் பசன்று,
இமபாடம அடழத்து வந்தபாள. சமய முடறப்படி இமபாம் திருக்குர்ஆன் ஓதிய
பின்பு, நபான்கு மபர்கள சவப்பபட்டிடயத் துரக்கிக் பகபாண்டு கபருஸ்தபாடன[3]
மநபாக்கிப் புறப்பட்டனர். இமபாமும் அலிபபாபபா முதலிமயபாரும் பதபாடர்ந்து
பசன்றனர். மபார்கியபானபா, விரித்த தடலயுடன், மபார்பில் அடித்து
அழுதுபகபாண்மட பிமரதப் பபட்டிக்கு முன்னபால் பசன்று பகபாண்டிருந்தபாள.
இடுகபாட்டில் பிமரதம் முடறப்படி அடக்கம் பசய்யப்பபற்ற பின், எல்மலபாரும்
அங்கிருந்து பவளிமயறிச் பசன்றனர்.
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நகரின் வழக்கப்படி பபண்டிர் பலரும் கபாஸிமுடடய வீட்டுக்கு வந்து,
அவன் மடனவியிடம் துக்கம் விசபாரித்தனர். சிலர் ஒப்பபாரி டவத்து அழுதனர்.
பலர் விதடவக்கு ஆறுதல் பசபால்லித் மதற்றினர். இவ்வபாறு ஈமச்சடங்கு
முடறப்படி நடந்மதறியது. ஆனபால், கபாஸிம் மரித்த விவரம் அவன் மடனவி,
மவடலக்கபாரி, அலிபபாபபா ஆகிய மூவருக்கு மட்டுமம பதரியும். மற்றவர் அடன
வரும் அவன் இயற்டகயபாக மநபாயுற்று மபாண்டதபாகமவ எண்ணிக்பகபாண்டனர்.
நபாற்பது நபாளகள துக்கம் கபாத்த பின்பு, அலிபபாபபா அண்ணனுடடய
பசபாத்துகடளத் தன் வீட்டிமலமய பகபாண்டுமபபாய்ச் மசர்த்துவிட்டு,
விதடவடயத் தபாமன திருமணம் பசய்துபகபாண்டபான். அவளுடடய மூத்த மகன்
ஒரு வியபாபபாரிடம் பதபாழிலிமல பயிற்சி பபற்றிருந்ததபால், கபாஸிமுடடய
கடடடய அவமன நடத்தும்படி ஏற்பபாடு பசய்து, மமற்பகபாண்டு மதடவயபான
பணத்டதத் தபாமன பகபாடுப்பதபாகவும் அலிபபாபபா பதரிவித்தபான்.
↑ திர்ஹம் - தங்க நபாணயம்.
↑ கபன் - பிணத்திற்குப் மபபார்த்தும் துணி.
↑ கபருஸ்தபான் - இடுகபாடு, கபர் - சவக்குழி.
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3 திருடர்களின் சூழ்ச்சிகள
வனத்திமல திருடர்கள தங்கள வழக்கம் மபபால் ஒரு நபாள குடகக்குளமள
பசன்றிருக்டகயில், அங்மக இவர்கள மபாட்டி டவத்திருந்த கபாஸிமன் உடடலக்
கபாணபாமல் ஆச்சரியடடந்தனர். ஓர் அங்கம், ஓர் எலும்புகூட இல்லபாமல், எல்லபா
அங்கங்களும் எப்படி மபாயமபாய் மடறந்தன என்று அவர்கள கூடி மயபாசித்தனர்.
இறந்தவனுக்குப் பபாடறடயத் திறக்கும் மந்திரம் பதரிந் திருந்தது;
இல்லபாவிட்டபால் அவன் குடகக்குள நுடழந் திருக்கமவ முடியபாது.
இப்பபபாழுது அவனுடடய உடடல மவறு ஒருவன் எடுத்துக் பகபாண்டு
மபபாயிருக்கிறபான். ஆகமவ, இறந்தவடனத் தவிர மற்பறபாருவனுக்கும் இரகசிய
மந்திரம் பதரிந்திருந்தது என்படத அவர்கள உணர்ந்துபகபாண்டனர். கபாஸிமன்
உடடல எடுத்துச் பசன்றவன் ஏரபாளமபான தங்க நபாணயங்கடளயும் எடுத்துச்
பசன்றிருந்தபான் என்படதயும் அவர்கள கவனித்துக் பகபாண்டனர். திருடர்
தடலவன், இத்தடனக்கும் கபாரண மபானவடன உடமன கண்டுபிடித்துப் பழி
வபாங்கபாமல் விட்டிருந்தபால், அவன் மமற்பகபாண்டும் அடிக்கடி வந்து
பபபாக்கிஷத்டத அளளிக்பகபாண்டு மபபாய்விடுவபான் என்றும், பல
தடலமுடறகளபாகச் மசர்த்து டவத்திருந்த தங்கள பசல்வம் முழுவதும் அதனபால்
கடரந்து மபபாய்விடும் என்றும் எடுத்துக்கபாட்டிப் மபசினபான். திருடர்களிமல
ஒருவன், தபான் நகரிமல பசன்று, ஒரு வணிகடனப்மபபால நடித்து,
பதருத்பதருவபாகவும், வீடு வீடபாகவும் விசபாரித்து, தங்களுக்குத் துமரபாகம்
இடழத்த வடனக் கண்டுபிடிப்பதபாகக் கூறினபான்: “நபான் கண்டுபிடித்து
வருகிமறன்; தவறினபால் என் உயிடர இழக்கத் தயபாரபாயிருக்கிமறன்!” என்று
அவன் வீரமும் மபசினபான். தடலவனும் அதற்கு இடசந்ததபால், அத்திருடன்,
மபாறுமவடம் பூண்டு, இரவு மநரத்தில் நகரத்திற்குச் பசன்றபான்.
மறுநபாள கபாடலயில் நன்றபாக விடியுமுன்மப அவன் கடடத் பதருடவச்
சுற்றிப் பபார்த்துக்பகபாண்டிருந்தபான்; பபரும்பபாலும் கடடகள எல்லபாம்
அடடக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனபால், ஒரு டதயற்கடட மட்டும் திறந்திருப்படதக்
கண்டு, அவன் அதனுள பசன்று கவனித்தபான். அது முஸ்தபபாவின் கடட. அவன்
அங்மக ஏமதபா உடட ஒன்டறத் டதத்துக்பகபாண்டிருந்தபான். திருடன் அவடனப்
பபார்த்து, “இந்த மங்கிய ஒளியில் டதப்பதற்கு உங்களுக்குக் கண் பதரிகிறதபா?”
என்று மகட்டபான். உடமன முஸ்தபபா, “என்டனப்பற்றி இந்த நகரம் முழுவதும்
நன்கு அறியும். நீர் ஊருக்குப் புதிது மபபாலிருக்கிறது. இல்லபாவிட்டபால் இப்படிக்
மகட்கமபாட்டீர்! எனக்கு வயது அதிகமபான மபபாதிலும் கண் பபார்டவ மகவும்
கூர்டமயபாகமவ உளளது. மநற்றுக்கூட ஓர் இருட்டடறயில் இருந்துபகபாண்மட,
நபான் ஒரு பிணத்டதத் டதத்துக் பகபாடுத்மதன்! என் கண் மபபாகிற வழியிமல என்
டகயிலுளள ஊசியும் தவறபாமல் பசல்லும்! என்று பபருடமயுடன் மபசினபான்.
அடதக் மகட்ட திருடன், அந்த ஆசபாமயிடமருந்து மமலும் பசய்திகடள அறிய
முடியும் என்று கருதி, “நீங்கள விடளயபாட்டபாகப் மபசுகிறீர்கள என்மற
எண்ணுகிமறன். பினங்களுக்குப் மபபார்த்தும் துணிகள டதப்பமத உங்கள
பதபாழில் என்று பசபால்லுகிறீர்களபா? துணிக்குப் பதிலபாக, ஏமதபா பிணத்டதமய
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டதத்ததபாகச் பசபான்னீர்கமள!” என்று மகட்டபான்.
முஸ்தபபா, “அடதப்பற்றி உமக்குச் சம்பந்தமல்டல. மமற்பகபாண்டு
என்னிடம் மகளவிகள மகட்க மவண்டபா!” என்றபான். அந்த நிமடத்திமலமய
திருடன் அவன் டகயில் ஒரு தங்க நபாணயத்டத எடுத்து டவத்தபான். தங்கத்தபால்
ஆகபாதது தரணியில் என்ன இருக்கிறது? மமஸ்திரியின் முகம் மலர்ந்தது. திருடன்
துணிந்து மபசத் பதபாடங்கினபான். “மமஸ்திரி யபாமர! உங்களிடமருந்து இரகசியம்
எடதயும் அறிந்துவிட நபான் விரும்பவில்டல. ஆனபால், நீங்கள எந்த
வீட்டிற்குச்பசன்று டதத்திர்கள என்படத மட்டுமம பதரிந்துபகபாளள
விரும்புகிமறன். அந்த வீடு எங்மக இருக்கிறது என்று பசபான்னபால் மபபாதும்,
அல்லது நீங்கமள வந்து கபாட்டினபாலும் நலம்!”
முஸ்தபபா, பணத்டத ஆவமலபாடு சட்டடப் டபக்குள மபபாட்டுக்பகபாண்டு
மபசலபானபான்: “எனக்கு அந்த வீடு பதரியபாது. அந்த வீட்டிலிருந்த
அடிடமப்பபண் ஒருத்தி என்டன அடழத்துச் பசன்றபாள. இங்கிருந்து சிறிது
துரம்வடர நபான் கண்கடளத் திறந்துபகபாண்மட பசன்மறன். ஆனபால், அங்மக
ஓரிடத்தில் நிறுத்தி டவத்து, அவள என் கண்கடளக் கட்டிவிட்டபாள. அந்த
இடத்டத இப்பபபாழுதும் நபான் கபாட்ட முடியும். அதற்குப் பின்னபால் அவள என்
டகடயப் பிடித்து அடழத்துச் பசன்றபாள. குறித்த வீடு வந்ததும், என்டன உளமள
அடழத்துப்மபபாய், ஓர் இருட்டடறயில், நபான்கு துண்டுகளபாகக் கிடந்த ஒரு
பிமரதத்டத ஒன்றபாகச் மசர்த்துத் டதக்கும்படி பசபான்னபாள. நபான் அப்படிமய
பசய்மதன். அத்துடன் சவத்டதப் மபபார்த்தும் கபனும் டதத்துக் பகபாடுத்மதன்.
அதன்பின், அவள மறுபடி என் கண்கடளக் கட்டி, முதலில் நின்ற இடம்வடர
அப்படிமய அடழத்துவந்த பிறகுதபான் கண்களில் கட்டியிருந்த துணிடய
அவிழ்த்து விட்டபாள!”
திருடன், “சரிதபான்! முதலில் உங்களுடடய கண்கடளக் கட்டிய
இடத்திற்குப் மபபாமவபாம். அங்மக நபானும் உங்களுடடய கண்கடளத் துணியபால்
கட்டி, உங்கடள பமதுவபாக அடழத்துப் மபபாகிமறன். முன்னபால் நடந்து
பசன்றடத நிடனவில் டவத்துக்பகபாண்டு, குறித்த வீடு வந்துவிட்டதபாக
உங்களுக்குத் மதபான்றும் இடத்தில் நடடடய நிறுத்தி விடுங்கள!” என்று
பசபால்லி, இரண்டபாவது தங்க நபாணயம் ஒன்டற அவன் டகயிமல டவத்தபான்.
உடமன, முஸ்தபபா அவனுடன் கடடடய விட்டு பவளிமய பசன்று, தன் கண்கள
கட்டப்பபற்ற இடத்டதக் கபாட்டினபான். அங்கிருந்து திருடன்
அவனுடடய கண்கடளத துணியபால் மடறத்து அடழத்துச் பசன்றபான். முஸ்தபபா
அடிகடள எண்ணிக்பகபாண்டு நிதபானமபாக நடந்து பசன்றபான். திடீபரன்று ஒரு
வீட்டின் முன்பு அவன் நின்றுவிட்டபான். “இதுவடரதபான் நபான் அவளுடன்
வந்மதன்!” என்று அவன் திருடனிடம் கூறினபான். அந்த வீடு கபாஸிமுடடய வீடு.
அங்மகதபான் இப்பபபாழுது அவனுடடய தம்பி அலிபபாபபா வசித்து வந்தபான்.
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அந்த வீட்டின் கதவில் திருடன் சுண்ணபாம்பினபால் அடடயபாளங்கள
பசய்துவிட்டு, முஸ்தபபாவின் கண்கடளத் திறந்துடவத்து, “இது யபார் வீடு,
பதரியுமபா?” என்று மகட்டபான். அதற்கு முஸ்தபபா தனக்கு அந்தப் பகுதியில்
அதிகப் பழக்கமல்டல என்று பசபான்னபான். மமற்பகபாண்டு அவனிடமருந்து
பதரிந்துபகபாளள மவண்டிய பசய்தி எதுவுமல்லபாததபால், திருடன் அவடனத்
டதயற்கடடயிமல பகபாண்டுவிட்டு, அவனுக்குப் பல தடடவகள நன்றி கூறி
விட்டுச் பசன்றபான். கபாட்டிமல உளள மதபாழர்களுக்குத் தபான் அதுவடர அறிந்த
பசய்திடயச் பசபால்லுவதற்கபாக அவன் மபபாய்விட்டபான்.
அவன் பசன்ற சிறிது மநரத்திற்குப்பின் மபார்கியபானபா, வீட்டு வபாயிற்பக்கம்
வந்து நிற்டகயில், கதவின் பவளிப் பபாகத்தில் சுண்ணபாம்பினபால் புதிதபாக
அடடயபாளங்கள பசய்யப்பட்டிருப்படதக் கவனித்தபாள. எவமரபா படகவர்,
பின்னபால் அடடயபாளம் பதரிந்துபகபாண்டு வருவதற்கபாகச் சுண்ணபாம்பினபால்
அப்படிக் குறிகள மபபாட்டிருக்கமவண்டும் என்று அவள யூகித்துக் பகபாண்டபாள.
உடமன, அவளும் சுண்ணபாம்புக் கட்டிகடள எடுத்து டவத்துக் பகபாண்டு,
அக்கம்பக்கத்திலிருந்த எல்லபா வீடுகளின் கதவுகளிலும் அமத மபாதிரியபான
குறிகடளப் மபபாட்டுவிட்டபாள.
நகடரச் சுற்றிப் பபார்த்துவிட்டுச் பசன்ற திருடன், தடலவனிடமும்
மற்றவர்களிடமும் தபான் பதரிந்துபகபாண்ட பசய்திடய அறிவித்தபான். அவன்
அடடயபாளம் பசய்திருந்த வீட்டுக்கு எல்மலபாரும் இரவிமல பசல்ல மவண்டும்
என்று முடிவு பசய்யப்பபற்றது. இரவிமல திருடர்கள, கூட்டம் கூட்டமபாகப்
பிரிந்து பசன்று நகருக்குளமள சந்தித்துக் பகபாண்டனர். புலன் விசபாரித்த
திருடனுடடய டகடயப் பிடித்துக்பகபாண்டு தடலவன் முன்னபால் நடந்து
பசன்றபான். மற்றவர்களும் பதபாடர்ந்து பசன்றனர். திருடன் ஒரு வீட்டுக் கதவில்
சுண்ணபாம்புக் குறிகடளக் கண்டதும், அங்மக நின்று “இதுதபான் அந்த வீடு!”
என்று தடலவனிடம் கூறினபான். தடலவன் பக்கத்திலிருந்த மவறு சில
வீடுகளின் கதவுகடள உற்றுக் கவனித்தபான். அடவகளிலும் ஒமர மபாதிரியபான
சுண்ணபாம்புக் குறிகள கபாணப்பபற்றதபால், அவன் திடகப்படடந்து,
மதபாழனிடம் அடத பதரிவித்தபான். தபான் முன்பு மபபாட்டிருந்த குறிகமள பல
வீடுகளிலும் இருந்ததபால், அவன் தபான் பபார்த்த வீட்டட அடடயபாளம்
பதரிந்துபகபாளள முடியவில்டல. எனமவ, அவன் ஏமதபா மகபாளபாறு மநர்ந்திருக்க
மவண்டும் என்று அஞ்சினபான். தடலவன், மறுபடி எல்மலபாடரயும் வனத்திமல
குடகக்கு வந்து மசரும்படி பசபால்லிவிட்டு, தபானும் மவறு ஒரு வழியபாகப்
பயணமபானபான்.
குடகயிமல கூடிய திருடர் கூட்டத்தில் முதலபாவதபாகப் புலன் விசபாரிக்கத்
பசன்று மதபால்வியடடந்த திருடடனக் கபாவலில் டவக்க மவண்டும் என்று
முடிவு பசய்யப் பபற்றது. அடுத்தபாற்மபபால் நகருக்குள பசன்று விசபாரித்துவர
யபார் தயபார் என்று தடலவன் மகட்டகயில், ஒருவன் முன் வந்தபான். அவடனத்
தடலவன் மகவும் பபாரபாட்டி, சில பரிசுகளும் அளித்து, வபாழ்த்தி, அனுப்பி
டவத்தபான்.
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அவனும் நகரில் முதன் முதலபாகப் பபாபபா முஸ்தபபாடவமய சந்தித்து,
அவனுக்குத் தங்க நபாணயங்கள பகபாடுத்து, அலிபபாபபா தங்கியிருந்த வீட்டடத்
பதரிந்துபகபாண்டபான். முதலபாவது திருடன் பசய்தது மபபாலன்றி, அவன் கதவு
நிடலயில் சிவப்புக்கபாவியபால் பதளிவபான அடடயபாளம் பசய்துவிட்டு,
வனத்திற்குத் திரும்பினபான். இரவில் முன்மபபாலமவ திருடர் அடனவரும்
தடலவனுடன் வந்து அவ்வீட்டடத் மதடிப் பபார்த்தனர். எல்லபா வீடுகளின்
நிடலகளிலும் சிவப்புக் குறிகள இருந்தடமயபால் மீண்டும் அவர்கள
ஏமபாற்றமடடந்து, திரும்பிச் பசன்றனர். எல்லபா வீடுகளுக்கும் சிவப்புக் குறிகள
அடமத்தது மபார்கியபானபா தபான் என்று பசபால்லத் மதடவயில்டல. மதிநுட்பம்
வபாய்ந்த அந்தப் பபண் முன்னதபாகமவ அந்த ஏற்பபாட்டடச் பசய்திருந்தபாள.
திருடர் தடலவன் இரண்டபாவது திருடடனயும் சிடறயில் டவத்தபான்.
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4 மபார்கியபானபாவின் மதிநுட்பம்
திருடர் தடலவன் மமற்பகபாண்டு சபாதபாரண ஆளகடள அனுப்பி ஏமபாறக்கூடபாது
என்று கருதி, தபாமன நகருக்குள பசன்று, முஸ்தபபாவின் உதவியபால்
அலிபபாபபாவின் வீட்டடத் பதரிந்து பகபாண்டபான். வீட்டடக் கபாட்டும்
மவடலயிமலமய முஸ்தபபாவுக்கும் பல பபபாற்கபாசுகள மசர்ந்துவிட்டன.
தடலவன் அந்த வீட்டில் அடடயபாளம் எதுவும் பசய்யபாமல், படம் பிடித்து
டவத்துக்பகபாளவது மபபால், அடத நன்றபாக மனத்திமல பதிய டவத்துக்
பகபாண்டு, திரும்பிச் பசன்றபான்.
மூன்று நபாளகளுக்குப் பின்பு இரவில் முப்பத்பதட்டுத் திருடர்களும்
நகருக்குச் பசன்று, குறித்த வீட்டட அடடய மவண்டுபமன்று திட்டம் பசய்யப்
பபற்றது. திருடர் தடலவன், பத்பதபான்பது மகபாமவறு கழுடத கடளயும்,
மதபாலினபால் பசய்த பபரிய தபாழிகள முப்பத்பதட்டடயும் வபாங்கிவரச்பசய்து,
அடவகடள ஆயத்தமபாக டவத்துக்பகபான்டபான் ஒவ்பவபாரு திபாழியிலும் ஒரு
திருடன் ஆயுத பபாணியபாக அமர்ந்து பகபாளளவும், அவ்வபாறு முப்பத்மதழு
தபாழிகளிலும் அவர்கள மடறந்திருக்கவும், ஒரு தபாழியில் மட்டும் கடுகு
எண்பணடய நிரப்பி டவக்கவும் ஏற்பபாடு பசய்யப்பபற்றது. மற்டறத்
தபாழிகளின் பவளிப்புறங்களிலும் சிறிது சிறிது எண்பணய் பூசப் பட்டது.
ஒவ்பவபாரு கழுடதயின் பக்கங்கள இரண்டிலும் இரண்டு தபாழிகள வீதம் கட்டித்
பதபாங்கவிடப்பட்டன. தடலவன், பின்னர், எல்லபாக் கழுடதகடளயும் ஓட்டிக்
பகபாண்டு நகரத்திற்குச் பசன்று, அலிபபாபபாவின் வீட்டட அடடந்தபான்.
நளளிரவில், தபான் டக தட்டியவுடன் எல்லபாத் திருடர்களும் தபாழிகடள விட்டு
பவளிவந்து, வீட்டுக்கபாரடனத் தீர்த்துக் கட்டிவிட மவண்டுபமன்று, அவன்
எல்மலபாருக்கும் முன்னதபாகமவ பசபால்லி டவத்திருந்தபான்.
அப்பபபாழுது அலிபபாபபா. இரவு உணவு அருந்திவிட்டு, வீட்டின்
முன்வபாயிலில் உலவிக் பகபாண்டிருந்தபான். ஒரு வணிகடனப்மபபால்
உடடயணிந்திருந்த திருடர் தடலவன், அவடனக் கண்டு வணக்கம் பசய்தபான்.
அலிபபாபபாவும் பதிலுக்கு வணக்கம் பசய்தபான். தடலவன், “நபான் ஓர் எண்பணய்
வியபாபபாரி. பல தடடவ கிரபாமத்திலிருந்து இந்த நகருக்கு எண்பணய்
பகபாண்டுவந்து விற்றிருக் கிமறன். ஆனபால், இன்று கழுடதகடள
ஒட்டிக்பகபாண்டு நகருக்குள வருவதற்குள இருட்டிவிட்டது. இன்று இரவு
மட்டும் நபானும் என் கழுடதகளும் தங்குவதற்குத் தபாங்கள இடம் பகபாடுத்தபால்
பபரிய உதவியபாயிருக்கும். வபாயில்லபாப் பிரபாணிகளபாகிய இடவ நீண்டமநரமபாக
எண்பணய் தபாழிகடளச் சுமந்து பகபாண்டிருப்பதபால், பபாரத்டத இறக்கி,
அடவகளுக்குச் சற்மற ஓய்வு பகபாடுக்க மவண்டும்” என்று மவண்டிக்
பகபாண்டபான். அவனுடடய குரடல அலிபபாபபா முன்பு வனத்தில் மரத்தில்
ஒளிந்திருக்டகயில் மகட்டிருந்தும், அவன் அப்பபபாழுது மபாறுமவடம் புடனந்து
வந்திருந்ததபால், அக்குரல், திருடர் தடலவனின் குரல் என்படதக் கண்டு
பகபாளள முடியவில்டல. எனமவ, அவன் ஒரு வியபாபபாரிதபான் என்று நம்பி,
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அலிபபாபபா அவடன வரமவற்று, இரவிமல தன்வீட்டில் தங்கியிருக்க
அனுமதியளித்தபான். வீட்டின் பக்கத்தில் கபாலியபாயிருந்த ஓர் ஒடலக்
பகபாட்டடகடயக் கபாட்டி, அதிமல கழுடதகடள நிறுத்தி டவக்கலபாம் என்று
அவன் கூறினபான். பின்னர், ஓர் அடிடமப் டபயடன அடழத்து, கழுடதயின்
உணவுக்குத் மதடவயபான கபாணம் முதலியவற்டறயும் தண்ணிடரயும்
பகபாட்டடகயில் பகபாண்டு டவப்பதற்கும் அவன் ஏற்பபாடு பசய்தபான்.
அப்பபபாழுது அந்தப் பக்கமபாக வந்த மபார்கியபானபாவிடம், “இன்று ஒரு
விருந்தபாளி வந்திருக்கிறபார். அவருக்கு விடரவிமல சபாப்பபாடு தயபாரபாகட்டும்!
அத்துடன், அவர் படுப்பதற்கு மபாடியில் ஓர் அடறயில் படுக்டகடய எடுத்துப்
மபபாட்டுடவ!” என்று அவன் உத்தரவிட்டபான்.
திருடர் தடலவன், கழுடதகடளக் பகபாட்டடகயில் பகபாண்டுமபபாய்
நிறுத்தி, தபாழிகடள அவிழ்த்துக் கீமழ டவத்தபான். பிறகு, கழுடதகளுக்குத் தீனி
டவத்து, தண்ணி கபாட்டிவிட்டு, அவன் முன்வபாயிலுக்குச் பசன்று,
அலிபபாபபாடவக் கண்டபான். அலிபபாபபா அவடன அன்புடன்
அடழத்துக்பகபாண்டுமபபாய், மபார்கியபானபாடவக் கண்டு, “விருந்தினர் இமதபா
வந்துவிட்டபார். அவருக்கு மவண்டிய உபசபாரங்கடளச் பசய்! நபான் முன்புறம்
படுக்கச் பசல்கிமறன். நபாடள அதிகபாடலயில் நபான் குளிப்பதற்கபாக
ஹம்மபாமுக்குப் மபபாக மவண்டும். ஆடகயபால், எனக்கு மவண்டிய பவளுத்த
துணிகடள அடிடமப் டபயன் அப்துல்லபாவிடம் பகபாடுத்துடவ. கபாடலயில்
நபான் குளித்துவிட்டு வந்ததும் குடிப்பதற்கு நல்ல சூப்பும் தயபாரித்து டவ!”
என்று பசபான்னபான்; அவள, “அவ்விதமம பசய்கிமறன்!” என்று பசபான்னபாள.
பின்னர், அலிபபாபபா உறங்கச் பசன்றபான். தடலவன், இரவுச் சபாப்பபாட்டட
முடித்துக்பகபாண்டு, மறுபடி பகபாட்டடகக்குச் பசன்று கழுடதகடளப்
பபார்த்துவிட்டு, நடுச்சபாமத்தில், தபான் டக தட்டியுடன், எல்லபாத் திருடர்களும்
தங்கள வபாளகளபால் மதபாலினபால் பசய்த தபாழிகடளக் கீறிப் பிளந்து பகபாண்டு
பவளிவர மவண்டுபமன்று அவர்களுக்குத் தனித் தனியபாகச் பசபால்லிவிட்டு,
மபாடியில் தனக்கபாக ஒதுக்கப் பட்டிருந்த அடறக்குச் பசன்றபான். மபார்கியபானபா ஒரு
டகவிளக்டக எடுத்துக்பகபாண்டு அவனுக்கு வழி கபாட்டியதுடன், “உங்களுக்கு
ஏமதனும் மதடவயபாயிருந்தபால், என்டன அடழயுங்கள! உங்கள
பணிவிடடக்கபாகக் கபாத்திருக்கிமறன்!” என்றும் கூறினபாள.
தடலவன் மமற்பகபாண்டு தனக்கு எதுவும் மதடவயில்டல என்று
பசபால்லிவிட்டுப் படுக்கச் பசன்றபான். மபார்கியபானபா, எசமபானருக்கு மவண்டிய
சலடவத் துணிகடள எடுத்து அப்துல்லபாவிடம் பகபாடுத்துவிட்டு, குப்பு
தயபாரிப்பதற்கபாக அடுப்பிமல சட்டிடய துக்கி டவத்தபாள. அவள அடுப்டப
ஊதிக்பகபாண்டிருக்டகயில், எல்லபா விளக்குகளும் அடனந்து மபபாய்விட்டன.
அடவகளில் இருந்த எண்பணய் தீர்ந்துமபபாய்விட்டது. வீட்டிலும் மவறு
எண்பணய் இல்டல. அப்பபபாழுது அப்துல்லபா, மபார்கியபானபாடவப் பபார்த்து, “நீ
ஏன் வருத்தப் பட்டுக் பகபாண்டிருக்கிறபாய்? நமது பகபாட்டடகயில் தபாழி
தபாழியபாக எண்பணய் இருக்கிறது. அவசரத்திற்கு உனக்குத் மதடவயபான அளவு
ஒரு தபாழியிலிருந்து எண்பணய் எடுத்து வபா!” என்று மயபாசடன பசபால்லிவிட்டு
கூடத்திற்குச் பசன்று படுத்துக்பகபாண்டபான். மபார்கியபானபா அவன் கூறிய
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ஆமலபாசடனப்படிமய. எண்பணய் டப்பபாடவப் துரக்கிக் பகபாண்டு பகபாட்ட
டகக்குப் மபபானபாள. தபாழிகள பல வரிடசகளபாக இருந்ததில், முன்னபாலிருந்த ஒரு
தபாழியருகில் பசன்று. அவள பமது வபாகக் குனிந்து பபார்த்தபாள. அதிலிருந்த
திருடன், விவரம் பதரியபாமல், கபாமலபாடச மகட்டதுமம தடலவன் வருவதபாக
எண்ணி, “நபாங்கள பவளிக் கிளம்பி வரலபாமபா?” என்று பமல்லிய குரலில்
வினவினபான். உடமன, மபார்கியபானபா திடுக்கிட்டுப் பின்னபால் நகர்ந்தபாள.
தபாழிக்குளமள மனிதன் குரல் மகட்கிறமத என்று அவள திடகத்த மபபாதிலும்,
அவள சமயத்திற்கு ஏற்றபடி உடமன யுக்தி பசய்து பகபாண்டு, “இன்னும்
மநரமபாகவில்டல!” என்று, தபானும் பமல்லிய குரலில் பதிலுடரத்தபாள.
தபாழிகளில் எண்பணய் இல்டல என்பதபால், அவள சிந்திக்கலபானபாள. இதில்
ஏமதபா மர்மம் இருக்கிறது! என் முதலபாளிக்கு எதிரபாக இந்த எண்பணய்
வியபாபபாரி துமரபாகமபான சதி ஏமதபா பசய்திருக்கிறபான்! இவனுடடய
வடலயிலிருந்து அருளபாளனபான அல்லபாஹ்தபான் எங்கடளபயல்லபாம் கபாப்பபாற்ற
மவண்டும்!”
அவள மற்பறபாரு தபாழிப்பக்கம் பசன்றபாள; அதனுள இருந்தவனும்,
“பவளிமய வரலபாமபா?” என்மற மகட்டபான். மபார்கியபானபா எண்பணய்
வியபாபபாரியின் குரடலப்மபபால் தன் குரடலயும் மபாற்றிக்பகபாண்டு, “இன்னும்
மநரமபாகவில்டல!” என்று பதில் கூறினபாள. இவ்வபாமற அவள மற்டறத்
தபாழிகளில் இருந்தவர்களுக்கும் ஒமர பதிடலத் திரும்பத் திரும்பக் கூறினபாள,
பிறகு அவள, ஆண்டவமன! இவன் எண்பணய் வணிகன் என்று நம்பியல்லவபா
இவடன என் முதலபாளி வீட்டினுள ஏற்றினபார்! ஆனபால், இவமனபா
திருடர்கடளக் பகபாண்டுவந்து அடடத்திருக்கிறபான்! எல்மலபாரும் இவனுடடய
உத்தரடவ எதிர்பபார்த்துக் துடித்துக்பகபாண்டிருக்கிறபார்கள! இவர்கள இன்று
வீட்டடக் பகபாளடளயடித்து, முதலபாளிடயயும் பகபான்று விடுவபார்கள!” என்று
தனக்குத்தபாமன மபசிக்பகபாண்டபாள. பிறகு, கடடசியபாக எஞ்சியிருந்த
தபாழிப்பக்கம் பசன்று பபார்த்தபாள. அதில் ஆளில்டல, நிடறய எண்பணய்
இருந்தது. உடமன, அவள தன் டப்பபா நிடறய எண்பணடய எடுத்துக் பகபாண்டு
பசன்றபாள.
அவள வீட்டிலிருந்த விளக்குகள எல்லபாவற்றிலும் எண்பணய் ஊற்றி,
திரிகடள நன்றபாகத் துண்டிவிட்டு, எல்லபாவற்டறயும் பபபாருத்தி டவத்தபாள.
பின்னர், அடுப்பில் நிடறய விறகுகடள அளளிப்மபபாட்டு, ஒரு பபரிய
அண்டபாடவத் துக்கி அடுப்பின்மமல் டவத்தபாள. டப்பபாவில் இருந்த
எண்பணடய அண்டபாவில் ஊற்றி விட்டு, மமலும் மமலும் ஏரபாளமபான
எண்பணடய எடுத்து வந்து ஊற்றி, அடத மவகமபாகக் பகபாதிக்க டவத்தபாள.
பின்பு, பகபாதிக்கும் எண்பணடயப் பல கலயங்களிமல பகபாண்டுமபபாய்
ஒவ்பவபாரு தபாழிக்குளளும் ஊற்றத் பதபாடங்கினபாள. ஒவ்பவபாரு தபாழியினுள
அமர்ந்திருந்த திருடனும், பவளிமய வரமுடியபாமலும், வபாய் திறந்து கூவ
முடியபாமலும், பகபாதிக்கும் எண்பணயபால் தடல, முகம், உடபலல்லபாம் பவந்து,
அந்தத் தபாழியிமலமய பசத்துக் கிடந்தபான். ஒவ்பவபாரு தபாழியிலும் ஒரு பிமரதம்
கிடந்தது! இவ்வபாறு ஓர் அடிடமப் பபண், தன் புத்தி சபாதுரியத் தபால்,
ஓடசப்படபாமல், வீட்டில் உளளவர்களுக்கும் பதரி யபாமல், முப்பத்மதழு
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திருடர்கடளப் பரமலபாகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டபாள! எந்தத் தபாழியிலும் எவனும்
உயிருடன் இல்டலபயன்று உறுதியபான பின், அவள சடமயலடறக்குத் திரும்பி,
அண்டபாடவ இறக்கி விட்டு, மீண்டும் அலிபபாபபாவுக்கபாகத் தயபாரிக்க மவண்டிய
குப்டப அடுப்பில் ஏற்றி டவத்தபாள.
ஒரு மணி மநரம் கழிந்தபின், திருடர் தடலவன் கண்விழித்து,
மமமலயிருந்து படிக்கட்டில் இறங்கி நின்றுபகபாண்டு, ஒருமுடற தன் டககடளக்
பகபாட்டினபான். பதிமல இல்டல. சிறிது மநரத்திற்குப்பின் அவன் இரண்டபாம்
முடற பகபாட்டி, உரக்கக் கூவினபான். அப்பபபாழுதும் பதில் வரவில்டல. அவன்
மூன்றபாம் முடறயபாகக் டககடளக் பகபாட்டிக் கூவியும் பபார்த்தபான்.
மறுபமபாழியில்டல. எனமவ, அவன் கீமழ இறங்கி, மநமர பகபாட்டடகக்குச்
பசன்றபான். ‘எல்மலபாரும் உறங்கிவிட்டனர் மபபாலிருக்கிறது! எடுத்த கபாரியத்டத
முடிக்க இதுமவ தருணம்! ஒவ்பவபாரு வடரயும் தட்டி எழுப்பியபாவது உடமன
அடழத்து வர மவண்டும்!’ என்று அவன் தீர்மபானித்தபான்.
முன்னணியில் இருந்த தபாழி அருகில் அவன் பசன்றதும், கபாய்ந்த
எண்பணயின் வபாடடயும், பவந்த சடதயின் வபாடடயும் அவன் முகத்தில் கலந்து
வீசின. அவன் தபாழிடயத் பதபாட்டுப் பபார்த்தபான். அது பகபாதிப்பபாக இருந்தது.
பிறகு, அவன் ஒவ்பவபாரு தபாழியபாகச் பசன்று பதபாட்டுப் பபார்த்தபான். எல்லபாம்
பகபாதிப்படடந்மத இருந்தன. எண்பணய்த் தபாழி மட்டும் குடில்லபாமல்
இருந்தது. உடமன, அவன் தன் மதபாழர்கள அடனவருக்கும் மநர்ந்த கதிடய
உணர்ந்துபகபாண்டபான். மமற்பகபாண்டு தபானும் அங்மக தங்கியிருந்தபால் ஆபத்து
மநரும் என்று கருதி, அவன் அருகிலிருந்த சுவரின்மீது ஏறி, அடுத்த மதபாட்டம்
ஒன்றிமல குதித்து அங்கிருந்து பவளிமய தப்பி ஓடி விட்டபான்.
எண்பணய் வியபாபபாரி மபாடியிலிருந்து இறங்கிக் பகபாட்ட டகக்குச்
பசன்றதுவடர மபார்கியபானபா கவனித்துக் பகபாண்டுதபான் இருந்தபாள. ஆனபால்
அங்மக பசன்றவன் பநடுமநரமபாகத் திரும்பி வரமவயில்டல. அப்பபபாழுது,
அவள சந்மதகமடடந்து, பமதுவபாகக் பகபாட்ட டகப் பக்க பமல்லபாம் பசன்று
சுற்றிப் பபார்த்தபாள. அங்மக யபாருமல்டல. பதருப்பக்கம் பசல்லக்கூடிய கதவில்
இரட்டடப் பூட்டுகள பூட்டப்பட்டிருந்தன. ஆகமவ, திருட்டு வியபாபபாரி
சுவமரறிக் குதித்து பவளிமயறிவிட்டபான் என்று அவள யூகித்துக் பகபாண்டபாள.
அன்று தபான் பபார்க்க மவண்டிய மவடலகடள பவற்றிகரமபாக நிடற
மவற்றியதில் அவள மகிழ்ச்சியடடந்தபாள. இனியபாவது சிறிது மநரம்
ஓய்பவடுக்கலபாம் என்று எண்ணி, அவள வீட்டிமல ஒருபக்கத்தில் தடலடயக்
கீமழ சபாய்த்தபாள.
பபபாழுது விடிவதற்கு இரண்டு மணி மநரத்திற்கு முன்மப, அலிபபாபபா
துயிபலழுந்து, அப்துல்லபாடவ அடழத்துக்பகபாண்டு, ஹ்ம்மபாமுக்குச் பசன்றபான்.
அவன், குளித்துவிட்டுத் திரும்புவதற்குள சூரியன் அடிவபானத்திற்கு மமமல
எழுந்துவிட்டபான். அவன் வீட்டினுள நுடழந்ததும், பகபாட்டடகயில் தபாழிகள
டவத்த இடங்களில் அப்படிமய இருந்தடதக் கண்டு, “என்ன, இந்த வியபாபபாரி
இடவகடள இன்னும் சந்டதக்கு எடுத்துப் மபபாகவில்டலயபா?” என்று
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மபார்கியபானபாவிடம் மகட்டபான். அவள உடமன, “உங்களுக்கு ஆண்டவன் நூறு
வயது வயதுக்குமமல் அளித்து அருள புரிய மவண்டும்! அந்த வியபாபபாரிடயப்
பற்றி நபான் உங்களிடம் தனியபாகச் பசபால்லுகிமறன், வபாருங்கள!” என்று பசபால்லி
அடழத்துச் பசன்றபாள. முதலில் வபாயிற் கதடவத் தபாழிட்டபாள. பிறகு, பகபாட்ட
டகப் பக்கம் பசன்று, ஒரு தபாழிடய அவனுக்குக் கபாட்டி, “இதில் எண்பணய்
இருக்கிறதபா? மவறு ஏமதனும் இருக்கிறதபா என்று பபாருங்கள!” என்றபாள. அவன்
அவ்விதமம குனிந்து தபாழிக்குளமள பபார்த்தபான். உடமன, அவன் கூக்குரலிட்டுக்
பகபாண்மட பின்னபால் நகர்ந்து, துளளிப் பபாய்ந்தபான். அவனுக்கு ஏற்பட்ட
அச்சத்தில் அவன் பவளியிமலமய ஓடிப் மபபாயிருப்பபான். ஆனபால், மபார்கியபானபா
அவடனத் தடுத்து, “தபாழிக்குளமள இருப்பவன் உங்களுக்குத் தீங்கு
பசய்யக்கூடிய நிடலடமயில் இல்டல! அவன் பசத்து, மரக்கட்டடமபபால்
விடறத்துக் கிடக்கிறபான்!” என்றபாள. அலிபபாபபா. “எவ்வளவு பபரிய
ஆபத்திலிருந்து நபாம் தப்பியிருக்கிமறபாம்! இடவபயல்லபாம் எப்படி நிகழ்ந்தன
என்று பதரியவில்டலமய!” என்று கூறினபான்.
மபார்கியபானபா, “அல்லபாஹ்வுக்மக எல்லபாப் புகழும் உரியது! எல்லபா
விவரத்டதயும் நபான் உங்களுக்குப் பிறகு பசபால்லுகிமறன்.
அக்கம்பக்கத்திலுளளவர்களுக்கு கபாதில் மகட்கபாதபடி நபாம் பமதுவபாகப்
மபசமவண்டும். இனி நபாம் எச்சரிக்டகயபாகயிருக்க மவண்டும். தவறினபால்
பபரிய ஆபத்து வந்துவிடும்! இப்பபபாழுது எல்லபாத் தபாழிகடளயும் ஒருமுடற
நீங்கள பபாருங்கள!” என்று பசபான்னபாள. அவன் அவ்வபாமற பபார்த்ததில்,
ஒவ்பவபான்றிலும் ஆயுதங்களுடன் கூடிய ஒரு பினம் இருப்படதக் கண்டபான்.
அவனபால் ஆச்சரியத்டத அடக்கிக்பகபாளள முடியவில்டல. ஆனபால் அந்த
வியபாபபாரி எங்மக?' என்று அவன் மகட்டபான். “அவடனப்பற்றியும் உங்களுக்குச்
பசபால்லுகிமறன். வியபாபபாரியபா அவன்? உங்கடள அழிக்க வந்த பகபாடலக் கபாரன்
அவன்! இனிய பசபாற்களபால் உங்கடள ஏமபாற்றி விட்டபான் அந்தப் பபாதகன்.
அவன் கடதடய அப்புறம் பசபால்லுகிமறன். குளித்துவிட்டுப் பசிமயபாடு இருக்
கிறீர்கள. முதலில் பகபாஞ்சம் குப்டபக் குடியுங்கள! மற்ற விஷயங்கடளப்
பின்னபால் கவனிப்மபபாம்!” என்றபாள மபார்கியபானபா.
அலிபபாபபா அவளுடன் வீட்டுக்குளமள பசன்று. சூப்டபப் பருகி
முடிந்ததும், அவள முந்டதய இரவில் நடந்தடதபயல்லபாம் விவரமபாக
அவனுக்கு எடுத்துச் பசபான்னபாள. அதற்குப்பின் அவள மமலும் கூறியதபாவது:
“பசன்ற சில நபாளகளபாகமவ எனக்கு இப்படி ஏமதபா நடக்கப்மபபாகிறது என்று
சந்மதகம் இருந்து வந்தது. அடத உங்களிடம் பசபான்னபால், பமல்ல பமல்ல
விஷயம் அண்டட அயலபார்களுக்கும் பதரிந்துவிடுமம என்று அஞ்சி, நபான்
பமளனமபாயிருந்மதன். இதுதபான் விஷயம். ஒருநபாள நம் வீட்டுக்கதவில்
சுண்ணபாம்புக்கட்டியபால் யபாமரபா ஒரு பவளடள அடடயபாளம் பசய்திருந்தனர்.
புதிதபாக அடதப் பபார்த்தவுடன், நபான் வியப்படடந்மதன். உடமன ஒரு மயபாசடன
பசய்து, மவறு பல வீடுகளிலும் அமதமபபால பவளடள அடடயபாளம்
பசய்துவிட்மடன். பிறகு, மற்பறபாரு நபாள நம்முடடய கதவில் மட்டும்
சிவப்புக்குறி ஒன்டறக் கண்மடன். மவண்டுபமன்று எவமரபா இப்படிக்
குறியிடுவதபால், எந்த மநரத்திலும் உங்களுக்கு அபபாயம் மநரும் என்று எண்ணி,
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நபான் அமத சிவப்புக் குறிடய மற்ற வீடுகளிலும் திட்டி டவத்மதன்.
இப்பபபாழுது நடந்தடதயும் மசர்த்துக் கவனித்தபால், வனத்திலுளள திருடர்கமள
நம் வீட்டில் குறியிட்டபார்கள என்பது பதளிவபா கின்றது. முதலில் இருவர்
வீட்டடப் பபார்த்துவிட்டு, மறுபடியும் இமத வீட்டுக்கு வருவதற்கபாக இருமுடற
அடடயபாளம் பசய்திருந்தனர். நபாற்பது திருடர்களில் மபாண்டுமபபான
முப்பத்மதழு மபர்கடளத் தவிர, மற்ற இருவரும் என்ன ஆனபார்கள என்பது
பதரியவில்டல. மூன்றபாவது ஆசபாமயபான திருடர்கள தடலவன் விஷயமபாக
இனி நீங்கள மகவும் எச்சரிக்டகயுடன் இருக்க மவண்டும். அவன், இந்தத்
தடடவ சுவமரறிக் குதித்துத் தப்பிப் மபபாய்விட்டபான். இனி, அவன் உங்கடள
வஞ்சம் தீர்க்கமவண்டுபமன்று கறுவிக்பகபாண்மடயிருப்பபான். ஒரு முடற
அவனிடம் நீங்கள சிக்கினபால், அப்புறம் உயிருடன் மீளமுடியபாது. இங்மக
எனக்குத் பதரிந்த அளவுக்கு நபான் உங்கடளக் கவனித்துக்பகபாளமவன்.
உங்களுடடய அடிடம யபாகிய நபான் தங்களுக்கபாக எடதயும் பசய்யத்
தயபாரபாயிருக்கிமறன்!”
இந்த வபார்த்டதகடளக் மகட்டு அலிபபாபபா மகவும் மகிழ்ச்சியடடந்து,
“இதுவடர நீ பசய்துமுடித்த அரிய கபாரியங்கடளக் மகட்டு உன்டன நபான்
பமச்சுகிமறன். உனக்கு நபான் டகம்மபாறபாக என்ன பசய்ய மவண்டும் என்படத
உடமன நீ பசபால்லமவண்டும்! என் உடலில் மூச்சு உளளவடர, நபான் உன்
உதவிகடள மறக்க மபாட்மடன்!” என்று கூறினபான். மபார்கியபானபா “அபதல்லபாம்
இருக்கட்டும். முதலில் நபாம் இந்தப் பினங்கடள மண் ணுக்குள புடதக்க
மவண்டும். இல்லபாவிட்டபால் மற்றவர் களுக்கு விவரம் பவளியபாகிவிடும்
அல்லவபா?” என்றபாள. அலிபபாபபாவும், அடிடமப் டபயன் அப்துல்லபாவும்
பகபால்டலத் மதபாட்டத்தில் ஒரு பபருங்குழிடய பவட்டினபார்கள. அதிமல
திருடர்களுடடய உடல்கடளபயல்லபாம் தளளி, மீண்டும் குழியின்மீது
மண்பகபாட்டி நிரப்பினபார்கள. திருடர்கள டவத்திருந்த ஆயுதங்கடளயும்,
மதபாலபாலபான தபாழிகடளயும் பவளிமய மவறிடத்தில் அவர்கள மடறத்து
டவத்தபார்கள. பகபாட்டடகயில் நின்று பகபாண்டிருந்த மகபாமவறு கழுடதகடள,
இரண்டு இரண்டபாகவும், மூன்று மூன்றபாகவும் சந்டதக்குக் பகபாண்டுமபபாய்,
அத்தடனடயயும் அப்துல்லபா விற்றுக் கபாசபாக்கி விட்டபான்.
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5 விருந்து, நடனம், மரணம்!
அலிபபாபபாவுக்கு மனத்தில் நிம்மதியில்டல. திருடர் தடலவனும், இரண்டு
திருடர்களும் உயிமரபாடு இருந்தபால், தனக்கு எப்பபபாழுது, என்ன மநருமமபா
என்று அவன் அஞ்சினபான். கூடியவடர அவன் ஒதுக்கமபாகமவ வபாழ்ந்து
வந்தபான். தன்னிடம் உளள பசல்வத்டதப்பற்றிமயபா, தன் வீட்டில் நடந்த
நிகழ்ச்சிகடளப்பற்றிமயபா, பவளிமய எவரும் பதரிந்து பகபாளளும்படி அவன்
எடதயும் பசய்யவில்டல.
இனி, திருடர் தடலவடனப்பற்றிக் கவனிப்மபபாம். அவன்
அலிபபாபபாவின் வீட்டிலிருந்து தப்பி ஓடியதும், மநமர வனத்திற்குச் பசன்றபான்.
அவனுடடய உளளம் உடடந்து மபபாயிருந்தது. கூடச்பசன்றிருந்த நண்பர்கள
அடனவரும் மபாண்டு ஒழிந்து மபபாய்விட்டனர். குடகயிலிருந்து பசல்வங்கடள
அளளிக்பகபாண்டு பசன்றவன் மமலும் உயிமரபாடு உலவிக்பகபாண்டிருக்கிறபான்.
அவன் எத்தடன தடடவகள மவண்டுமபாயினும் குடகயிலிருந்து
பபபாக்கிஷங்கடள அளளிக் பகபாண்டு பசல்லமுடியும். ஏபனனில், அவனுக்கு
குடகக்குள நுடழவதற்கு மவண்டிய மந்திரச் பசபாற்கள பதரிந்திருக்கின்றன.
இந்த விஷயங்கடளப்பற்றிபயல்லபாம் தடலவன் பநடுமநரம் மயபாசித்து, தபாமன
இடவகளுக்குப் பரிகபாரம் மதடமவண்டு பமன்று தீர்மபானித்தபான்.' முதலில்
அலிபபாபபாடவத் பதபாடலக்க மவண்டும்; பிறகு, புதிதபாக மவறு துடனயபாள
கடளச் மசர்த்துக் பகபாண்டு, முன்மபபால் வழிப்பறி, பகபாளடள முதலியவற்டற
நடத்திவர மவண்டும் என்று அவன் எண்ணமட்டுக்பகபாண்மட, அன்டறய
இரவுப் பபபாழுடதக் கபாட்டிமலமய கழித்தபான்.
மறுநபாள கபாடலயில் அவன் பபபாருத்தமபான ஒரு மபாறுமவடம்
புடனந்துபகபாண்டு நகருக்குள நுடழந்தபான். முதலில் அவன் வியபாபபாரிகள
பலரும் தங்கக்கூடிய பபரிய சத்திரத்திற்குச் பசன்றபான். சத்திரத்து நிருவபாகிடயக்
கண்டு, அவனுடன் நீண்டமநரம் மபசிப் பபார்த்தபான். சமீபத்தில் நகரில் ஏதபாவது
விமசடமபான பசய்தி உண்டபா என்றும் மகட்டபான். சத்திர நிருவபாகி
என்பனன்னமவபா கடதகடளக் கூறினபாமர தவிர, அலிபபாபபா வீட்டு நிகழ்ச்சி
கடளப்பற்றி அவன் எதிர்பபார்த்த பசய்தி எதுவும் அவர் வபாயிலிருந்து
வரவில்டல. அப்பபபாழுது அவன், அலிபபாபபா தன்டனவிடச் சிறந்த
மூடளயுடடயவன் என்று உணர்ந்தபான். நகரில் ஒரு மனிதடனக் பகபாடல
பசய்தபால், பசய்தவனுக்கு அரசபாங்க அதிகபாரிகள மரண தண்டடன விதித்து,
அவன் பசபாத்துகடளப் பறித்துக்பகபாண்டு, அவனுடடய வீட்டடயும்
தடரமட்டம் ஆக்கிவிடுவபார்கள. ஆனபால், அலிபபாபபா ஒமர சமயத்தில் பல
உயிர்கடளப் பலி வபாங்கியவுடன், தபான் பசய்த முப்பத்மதழு பகபாடலகடளயும்
மூடி மடறத்துவிட்டபாமன என்று தடலவன் வியப்படடந்தபான். அவ்வளவு
வல்லடமயுடடயன் டகயில் தபானும் எளிதில் மபாட்டிக்பகபாண்டுவிடக்கூடபாது
என்று அவனும் எச்சரிக்டக யபாயிருந்தபான்.
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அவன் கடடத் பதருவிமல ஒரு பபரிய கடடடய வபாடடகக்கு எடுத்து,
குடகயிமல இருந்த உயர்ந்த ரகமபான ஜவுளிகள முதலிய பபபாருளகடள அங்மக
பகபாண்டு டவத்து வியபாபபாரம் பசய்து வந்தபான். வியபாபபாரத்தில் அவனுக்குப்
பலருடடய பழக்கம் ஏற்பட்டது. தன்னுடன் பழகிய வியபாபபாரிகடள அவன்
மகுந்த அன்புடனும் மரியபாடதயுடனும் நடத்தி வந்தபான். அந்த வியபாபபாரிகளில்
ஒருவன் அவன் கடடக்கு எதிர்ப்பக்கம் கடட டவத்திருந்தபான். அவன்தபான்
அலிபபாபபாவின் சமகபாதரனபான கபாஸிமன் டமந்தன். அவனிடத்தில் திருடர்
தடலவனுக்கு அலபாதியபான அன்பு இருந்து வந்தது. அவனுக்குத் தடலவன்
அடிக்கடி விருந்துகளும் நடத்தினபான். அவனும் தடலவனுக்கு தபானும்
விருந்தளிக்க விரும்பினபான். அவனுடடய வீடு சிறிதபாகவும், வசதியில்லபாமலும்
இருந்ததபால், அவன் தன் சிற்றப்பனபான அலிபபாபபாவிடம் தன் வீட்டிமலமய
விருந்து தயபாரிப்பதபாயும், பவளளிக்கிழடம யன்று மபாடல அந்தப் புதிய வணிக
நண்படன அடழத்து வரும்படியும் கூறினபான். விருந்து என்று முன்னதபாக
அறிவிக்கபாமல், நண்பனுடன் உலவச் பசல்லும்பபபாழுது அவடன அங்மக
அடழத்து வரும்படியும் அவன் ஆமலபாசடன பசபான்னபான்.
திருடர் தடலவன் குவபாஜபா ஹஸன் என்று பபயர்
டவத்துக்பகபாண்டிருந்தபான். கபாஸிமன் மகன் யபார் என்பது முதலில் பல நபாள
அவனுக்குத் பதரியபாமலிருந்தது. பின்னர், ஒருநபாள அலிபபாபபா தன் அண்ணன்
மகடனப் பபார்க்க வந்திருந்தபான். அப்பபபாழுது ஹஸன் அவடன யபாபரன்று
பதரிந்துபகபாண்டு, பின்னபால், கபாஸிம் மகனிடம் அவன் யபார் என்று
வினவினபான். அந்தப் டபயன் விவரம் பதரியபாமல், “அவர் என் தந்டதயின்
உடன்பிறந்தவர்” என்று பசபால்லிவிட்டபான். அதிலிருந்துதபான் மபபாலி
வியபாபபாரியபான ஹஸன் அவனுடன் அதிகமபாக அளவளபாவிப் பழகி வந்தபான்.
பவளளிக்கிழடமயன்று கடடயடடப்பு ஆதலபால், கபாஸிமன் குமபாரன் தன்
நண்பன் குவபாஜபா ஹலடன அடழத்துக்பகபாண்டு, மபாடல மநரத்தில் பவளிமய
உலவச் பசன்றிருந்தபான். இரவுவடர அவர்கள பூந்மதபாட்டங்களில்
தங்கியிருந்துவிட்டுத் திரும்பி வரும்பபபாழுது, ஹஸ்டனத் தன்னுடன் ஒரு
வீட்டிற்குள வருமபாறு இடளஞன் அடழத்தபான். அது அலிபபாபபாவின் இல்லம்.
இடளஞன், “என் சிறிய தந்டதக்குத் தங்கடளப்பற்றி நபான்
பசபால்லியிருப்பதபால், அவரும் தங்கடளப் பபார்க்க ஆவலபாயிருக்கிறபார்.
வபாருங்கள!” என்று அடழத்தபான்.
ஹஸன் முதலில் இனங்கபாவிட்டபாலும், பின்னர் மகிழ்ச்சிமயபாடு
இணங்குவதபாகப் பபாவடன பசய்துபகபாண்டு, வீட்டுக்குளமள பசன்றபான்.
இப்படியபாவது படகவனின் வீட்டுக்குள பசல்லும் வபாய்ப்புக் கிடடத்தமத!
என்று அவன் உளளுக்குள குதுபாகலமபாயிருந்தபான். அவர்கள உளமள வந்ததும்,
அலிபபாபபா ஹஎலடன உபசபாரத்துடன் வரமவற்று, வணக்கம் கூறி, அவனுடடய
உடல் நிடல, வர்த்தக வளர்ச்சிபற்றிபயல்லபாம் விசபாரித்தபான். “தபாங்கள என்
சமகபாதரன் டமந்தனிடத்தில் என்டனவிட அபிமபானம் டவத்திருப்பதபாக
அறிந்து மகிழ்ச்சியடடகிமறன். உங்களுக்கு மக்க வந்தனம்!” என்றும் அவன்
கூறினபான். ஹஸனும் அவடன வணங்கி இனிய உடரகள பகர்ந்தபான். இருவரும்
ஆசனங்களில் அமர்ந்து சிறிது மநரம் மபசிக்பகபாண்டிருந்தபார்கள. ஹஸன்
35

கபாஸிமன் குமபாரடனப் பபாரபாட்டிப் மபசினபான். “இவன் பபார்டவக்கு
இடளஞனபாயிருந்த மபபாதிலும் ஆண்டவன் அருளபால், புத்தியில் முதியவனபாக
விளங்குகிறபான்; இவனிடத்தில் எனக்கு அளவற்ற அன்பு உண்டு. இவன் என்
உளளத்டதக் கவர்ந்தவன்!” என்றபான்.
அந்நிடலயில் அவன் எழுந்து நின்று, தபான் தன் வீட்டுக்குச் பசல்ல விடட
மகட்டபான். “நபான் தங்கள அடிடம. இன்ஷபா அல்லபாஹ் (ஆண்டவன்
விரும்பினபால்) நபான் மறுபடியும் ஒருமுடற இங்கு வருகிமறன்!” என்று அவன்
கூறினபான். அலிபபாபபா, அவடன பவளிமய பசல்ல விடவில்டல. “நண்பமர!
எங்களுடன் அமர்ந்து ஒருமவடள உணவு உண்ணபாமல் தபாங்கள பவளிமயறுவது
நன்றபாயில்டல! சபாப்பிட்டுவிட்டுத் தபாங்கள வீட்டுக்குச் பசல்லலபாம்! நபாங்கள
தயபாரிக்கும் உணவுகள தபாங்கள வழக்கமபாக அருந்தும் சுடவயுளள அமுதுக்கு
ஈடபாக இருக்கமபாட்டபா. ஆயினும் எங்களுடடய திருப்திக்கபாகத் தபாங்கள
எங்களுடன் அமுது பசய்ய மவண்டுகிமறன்!” என்று அவன் ஹஸடனக்
பகஞ்சிக் மகட்டுக் பகபாண்டபான்.
ஹஸன், “உங்களுடடய அன்புக்கு நபான் மகவும்
கடடமப்பட்டிருக்கிமறன். ஆயினும், நபான் உங்கள வீட்டு உணவுகடளச்
சபாப்பிட முடியபாது. சமீபத்தில் டவத்தியர் அவ்வபாறு எனக்குக்
கட்டடளயிட்டிருக்கிறபார்!” என்று கூறினபான். “என்ன கபாரணத்திற்கபாக
டவத்தியர் கட்டடளயிட்டபார்? என்ன உணடவ உண்னக்கூடபாபதன்று
பசபால்லியிருக்கிறபார்?” என்பறல்லபாம் அலிபபாபபா துடளத்துக் மகட்டபான்.
அப்பபபாழுது ஹஸன், “உப்புளள பண்டங்கடள நபான் உண்ணக்கூடபாது
என்பதுதபான் டவத்தியர் கட்டடள!” என்றபான். உடமன அலிபபாபபா,
'இவ்வளவுதபானபா! இன்னும் சடமயல் முடியவில்டல. நபான் உளமளமபபாய்
உப்பில்லபாமமல பதபார்த்தங்கடளத் தயபாரிக்கச் பசபால்லி விடுகிமறன்!” என்று
பசபால்லி, உளமள ஓடிச் பசன்றபான். அங்கு மபார்கியபானபா விடம், இடறச்சி
முதலிய எதிலும் உப்பு மபபாடபாமமல சடமக்கும்படி பசபான்னபான். அடதக்
மகட்டு அவள “உப்பில்லபாமல் உண்ணக்கூடிய விருந்தபாளி யபார்
வந்திருக்கிறபார்?” என்று மகட்டபாள. “யபாரபாயிருந்தபாள உனக்பகன்ன? உப்பு
மவண்டபாபமன்றபால், என் கட்டடளப்படி நீ பசய்!” என்று அவன்
உத்தரவிட்டதும், அவளும், அப்படிமய ஆகட்டும்! என்று பசபால்லி விட்டபாள.
அலிபபாபபா முன் வபாயிலுக்குப் மபபாய் விருந்தபாளியுடன் மபசிக்
பகபாண்டிருந்தபான்.
மபார்கியபானபாவுக்கு உப்பில்லபாமல் உண்ணும் அந்த விசித்திரமபான
விருந்தபாளிடயப் பபார்க்க மவண்டும் என்ற ஆவல். அவள, விடரவபாகச் சடமயல்
மவடலகடள முடித்துக்பகபாண்டு, அடிடம அப்துல்லபாவின் உதவியபால்,
மமடசகளின்மீது தட்டுகடளயும், உணவுகடளயும் எடுத்து டவத்துவிட்டு,
முன்புறம் பசன்றபாள. அங்மக ஹஸ்டனக் கண்டதும், அவன் யபார் என்படத
அவள உடமன பதரிந்து பகபாண்டபாள. படழய டசத்தபாமன புது உடடகளில்
வந்திருக்கிறபான் என்படத அவள உணர்ந்தபாள. அவனுடடய உடடக்குள ஒரு
வபாள மடறத்து டவக்கப் பட்டிருப்படதயும் அவள கவனித்தபாள. ஒமகபா
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இதற்கபாகத்தபான் இந்தத் துமரபாகி உப்பு மவண்டபா என்று பசபால்லியிருக்கிறபான்!
உப்பிட்டவடரக் பகபால்லக்கூடபாது என்ற சபாஸ்திரப்படி நடக்கிறபான்
மபபாலிருக்கிறது! என் முதலபாளிடயக் பகபால்லமவ இவன் வந்திருக்கிறபான்.
ஆனபால், அதற்குமுன் இந்த நீசடனமய பரமலபாகத்திற்கு அனுப்பி விடுகிமறன்!
என்று அவள தனக்குளமள எண்ணிக்பகபாண்டபாள.
அலிபபாபபாவும், ஹஸனும் உணவருந்தியபிறகு, அப்துல்லபா
மபார்கியபானபாடவ அடழத்து வந்தபான். அவள மமடசகடளத் துடடத்து, புதிதபாக
வந்த பழங்கடளயும், உலர்த்தி டவத்திருந்த கனி வடககடளயும் எடுத்து
டவத்தபாள. பின்னர், திரபாட்டசடயப் பிழிந்து தயபாரிக்கப்பபற்றிருந்த உயர்ந்த
மதுடவயும் , கிண்ணங்கடளயும் எடுத்து டவத்துவிட்டு, அவள அப்துல்லபாடவ
அடழத்துக்பகபாண்டு மவறு ஓர் அடறக்குளமள பசன்றபாள. அவர்கள
உணவருந்தப் மபபாயிருப்பதபாக ஹஸ்ன் எண்ணிக்பகபாண்டபான்.
அப்பபபாழுது அவன் தன் கபாரியம் நிடறமவறும் தருணம்
பநருங்கிவிட்டடத உணர்ந்தபான். “என் வஞ்சத்டதத் தீர்த்துக்பகபாளள இதுமவ
சமயம்! ஒமர பவட்டில் இந்தப் பயடலப் வீழ்த்தி விடுமவன்! இவன் அண்ணன்
மகன் என்டனத் தடுக்கமுடியபாது. அவன் தடலயிட்டபால், அவடனயும் வபாளுக்கு
இடரயபாக்க மவண்டியதுதபான்! ஆனபால், இந்த மவடலக்கபாரியும், டபயனும்
உணவுண்டு சடமயலடறயில் மபபாய்ப் படுக்கும்வடர நபான் பபபாறுத்திருக்க
மவண்டும். பிறகு, ஒரு பநபாடியில் மவடலடய முடித்துவிட்டு, மதபாட்டத்தின்
வழியபாக பவளிமய ஓடிவிடலபாம்! என்று அவன் தனக்குளமள
சிந்தித்துக்பகபாண்டபான்.
அடுத்த அடறயிலிருந்த மபார்கியபானபா கதவின் இடுக்கு வழியபாக
அவடனக் கவனித்துக்பகபாண்மட தன் உடடகடள மபாற்றிக் பகபாண்டிருந்தபாள.
நடனத்திற்குரிய சல்லடம், சரிடகத் தபாவணி, மஸ்லின் முகத்திடர,
கபாற்சலங்டககள, பட்டுத் தடலப்பபாடக முதலியவற்டற அவள மவகமபாக
அணிந்துபகபாண்டபாள. அவற்றுடன், இடுப்பில் பளபளப்பபான தங்கச்
சரிடகயிமல பசய்த அடரக் கச்டச கட்டி, அதில் ஒரு பிச்சுவபாடவயும்
பசருகிக்பகபாண்டபாள. அப்துல்லபாடவப் பபார்த்து அவள, “விருந்தினருக்கபாக நபாம்
நடனமபாட மவண்டும்!” உன் கஞ்சிரபாடவ எடுத்துக்பகபாள!” என்றபாள.
சிறுவன் கஞ்சிரபாடவ குலுக்கிக்பகபாண்டு, முன்மன பசன்றபான்.
மபார்கியபானபா ஜல்ஜல் என்று கபாற்சலங்டககள ஒலிக்க, ஒய்யபாரமபாக அவடனத்
பதபாடர்ந்து பசன்றபாள. இருவரும் விருந்தினர் அடறக்குள புகுந்து, தடல
வணங்கி விட்டு, ஒதுங்கி நின்றனர். அவர்கடளக் கண்டதும் அலிபபாபபா
மகிழ்ச்சியடடந்து, “சரிதபான், விருந்தில் நடனமும் அவசியம்தபான்,
நடக்கட்டும்!” என்றபான். குவபாஜபா ஹஸன், “பிரபுமவ, அறுசுடவ
உண்டிக்குப்பின் ஆனந்த நடனமும் அளிக்கிறீர்கள!” என்று பமச்சினபான்.
உடமன, அப்துல்லபா கஞ்சிரபாடவத் தட்டி முழங்கத் பதபாடங்கினபான்.
அவனுடடய தபாளங்களுக்கு ஏற்ப, கட்டழகி மபார்கியபானபா, மதபாடக மயில்மபபால்
துளளிக் குதித்து ஆடினபாள. அவளுடடய ஆட்டமும் வடளவுகளும்
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குடழவுகளும் கண்கடளக் கவர்வனவபாயிருந்தன. சிறிது மநரத்திமலமய அவள
நடனக்கடலயில் தனக்கிருந்த பயிற்சிடயத் பதளிவபாகக் கபாட்டிவிட்டபாள.
பின்னர், தபாளம் மபாறியவுடன், அவள இடடயிலிருந்த பிச்சுவபாடவ உருவி
வலக்டகயிமல டவத்துக்பகபாண்டு புதிய நடனம் ஒன்டற ஆடிக்கபாட்டினபாள.
வலக்டகயிமல அந்தக் கூரிய ஆயுதம் பளபளபவன்று
பஜபாலித்துக்பகபாண்டிருந்தது. அடத ஏந்தியவண்ணம் அவள வலப்புறமும்
இடப்புறமும் சபாய்ந்து. நிமர்ந்து, ஒடி. அங்மக வீற்றிருந்தவர்கள அருகிமல
பசன்று சில அபிநயங்கள கபாட்டினபாள.
மநரம் பசல்லச் பசல்ல, ஆட்டத்தின் மவகம் அதிகரித்தது. அவள
பம்பரம்மபபால் சுழன்றபாள. அலிபபாபபாவும் ஹஸனும், டவத்த கண்டண
வபாங்கபாமல், அவடளமய பிரமப்புடன் பபார்த்துக் பகபாண்டிருந்தனர். அவள
உடடலக் குலுக்கி ஆடிக் பகபாண்மட, அப்துல்லபாவிடம் இருந்த கஞ்சிரபாடவ
வபாங்கி, இடக்டகயிமல டவத்துக்பகபாண்டு பிச்சுவபாவின் முடனடய அதற்கு
மநமர பிடித்துக் கபாட்டினபாள. பிறகு, பிச்சுவபாடவத் தன் மபார்புக்கு மநமர
பிடித்தபாள. உடமன, அலிபபாபபாவிடம் பசன்று, சில நிமடங்கள ஆடினபாள.
அமதமபபால் ஹஸனிட மும் நின்று ஆடினபாள. அவளுடடய கண்களும்
கபால்களும் டககளுமம மபசத் பதபாடங்கியடவ மபபால் இருந்தன. இவ்வபாறு
சிறிது மநரம் ஆடியபின் அவள நடனத்டத நிறுத்திக்பகபாண்டு, உடடல
வடளத்து, அலிபபாபபாவிடம் கஞ்சிரபாடவ நீட்டினபாள. அவன் உடமன ஒரு தங்கக்
கபாடச அதிமல டவத்தபான். அடுத்தபாற்மபபால் கபாஸிமன் மகனும் ஒரு கபாடச
எடுத்து அதிமல மபபாட்டபான். பிறகு, மபார்கியபானபா கஞ்சிரபாடவ ஹஸன் பக்கமபாக
நீட்டினபாள. அவன் இடுப்பிலிருந்த பணப்டபடய எடுப்பதற்கபாகத் தடலடயக்
குனிந்துபகபாண்டு, தன் அடரக் கச்டசடய இரண்டு டககளபாலும் தடவிப்
பபார்த்தபான். அந்த மநரத்தில் மபார்கியபானபா, அவளுக்மக உரித்தபான உறுதியுடன்,
வலக்டகயிமல பிடித்திருந்த பிச்சுவபாடவ ஓங்கி அவன் பநஞ்சிமல குத்தி
இறக்கிவிட்டபாள! அந்தக் கணத்திமலமய அவன் தடரயிமல சுருண்டு விழுந்து
மபாண்டு மபபானபான்.
“அடி பபாதகி என்ன மவடல பசய்துவிட்டபாய்! இம்டமயிலும்
மறுடமயிலும் எனக்கு நீங்கபாத பழிடய உண்டபாக்கிவிட்டபாமய!” என்று
அலிபபாபபா அலறித் துடித்தபான்.
“உங்கடளக் கபாப்பபாற்றமவ இவடன வீழ்த்திமனன்! இவனுடடய
அங்கிடயத் துக்கிப் பபார்த்தபால் பழியும் பபாவமும் புலனபாகும்!” என்றபாள
மபார்கியபானபா.
அலிபபாபபா அவனுடடய உடடகடளச் மசபாதடன பசய்தபான். அடவகளின்
உளமள நீண்ட வபாள மடறந்திருந்தது!
அப்பபபாழுது மபார்கியபானபா கூறியதபாவது: “இந்த ஐயபாடவ உங்களுக்குத்
பதரியவில்டலயபா? இந்த வஞ்சகன் தபான் உங்களுடடய படகவன்! நன்றபாக
இவடன உற்றுப் பபாருங்கள! இவமன எண்பணய் வியபாபபாரி; இவமன
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திருடர்களின் தடலவன்! உங்கள உயிடரப் பலிவபாங்க வந்த இவன், அதற்கபாக
உங்கள உப்டப உண்ண மறுத்தபான்! நீங்கள உணவில் உப்டபப் மபபாடமவண்டபா
என்று பசபான்னவுடமனமய, இவன் உங்கள உயிருக்கு உடலடவக்க வந்தவன்
என்படத நபான் உணர்ந்து பகபாண்மடன். நபான் நிடனத்தமத சரி என்பது
ஆண்டவன் அருளபால் பவளியபாகி விட்டது!”
உடமன அலிபபாபபா, அவளுக்குப் பல முடற நன்றி கூறி, “இரண்டு
தடடவகள என் உயிடர நீ கபாப்பபாற்றி விட்டபாய்! உனக்கு நபான் என்ன டகம்மபாறு
பசய்யமுடியும்? இன்று முதல் நீ அடிடமப்பபண் அல்லள. இப்பபபாழுமத
உனக்குச் சுதந்தரம் அளிக்கிமறன்!” என்று பசபால்லி, அன்மபபாடு அவள டகடயப்
பிடித்துக்பகபாண்டு, “உனக்கு என் மகடனமய பரிசபாக அளிக்கிமறன்! உன்
விசுவபாசத்திற்கு நன்றியபாக அவன் உன்டனத் திருமணம் பசய்து பகபாளள
மவண்டும்!” என்றபான். பிறகு, அவன் தன் சமகபாதரன் மகடனப் பபார்த்துப்
மபசிலபானபான் : “நீ நபான் பசபால்வதுமபபால் நடக்க மவண்டும். இந்த
மபார்கியபானபாடவமய திருமணம் பசய்துபகபாள. கடடமக்கும், உண்டமயபான
அன்புக்கும். இவள எடுத்துக்கபாட்டபாக விளங்குபவள. இவர் மபாதர்குல விளக்கு.
அமதபா விழுந்து கிடக்கும் குவபாஜபா ஹஸன் உன்னிடம் நட்புக் பகபாண்டு
உறவபாடியதன் இரகசியம் இப்பபபாழுது உனக்குப் புரிகிறதபா? உன் உயிடரப் பலி
வபாங்கமவ அவன் உன்டனப் பற்றிக் பகபாண்டிருந்தபான். ஆனபால், இந்தப்
பபண்ணுடடய மதி நுட்பமும் சமமயபாகிதயுக்தியும் நம்டமக்
கபாப்பபாற்றிவிட்டன!
இடளஞன், தந்டத பசபால்டலத் தடலமமல் தபாங்கி உடமனமய, 'தங்கள
விருப்பப்படி மபார்கியபானபாடவ மணந்து பகபாளகிமறன்” என்றபான்.
பிறகு, அம்மூவரும் மசர்ந்து மகவும் கவனமபாக அங்கிருந்த பிணத்டதத்
தூக்கித் மதபாட்ட்த்திற்கு எடுத்துச் பசன்று. அங்மக அடதப் புடதத்துவிட்டனர்.
அன்று முதல் பின்னபால் பல ஆண்டுகள கழிந்தும் அந்த விஷயம் பவளிமய
யபாருககும் பதரியபாமல் மடறந்து மபபாய்விட்டது.
சில நபாளகளுக்குப்பின் கபாஸிமன் மகனுக்கும் மபார்கியபானபாவுக்கும்
மகபாலபாகலமபாத் திருமணம் நடந்மதறியது. அலிபபாபபா, கபாஸிமன் மகடன
அண்ணன் மகன்தபாமன என்று மவற்றுடம பபாரபாட்டபாமல், அவனுக்கபாகப் பபரு
நிதிடயச் பசலவழித்து விருந்துகள, நடனக் கச்மசரிகள முதலியவற்டற
முடறப்படி நடத்தி டவத்தபான். விருந்தினர் பலருக்கும் மபார்கியபானபாவின்
வீரமும் தீரமும் உறுதியும் மதிநுட்பமும் பதரிந்திரபாத மபபாதிலும், உத்தமமபான
அந்தப் பபண்ணுக்கு அலிபபாபபா சுதந்தரம் அளித்துத் தன் குடும்பத்திமலமய
அவள தங்கியிருக்கும்படியும் பசய்தடத அவர்கள மகவும் பபாரபாட்டிப்
புகழ்ந்தனர்.
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அதுமுதல் அலிபபாபபாவுக்கு மமலும் மமலும் பதபாழிலில் பவற்றி
கிடடத்து வந்தது. அவன் பதபாட்டடவபயல்லபாம் பபபான்னபாக விடளந்தன.
அதிருஷ்டம் புன்னடகமயபாடு அவனுடன் ஒட்டிக் பகபாண்மடயிருந்தது. அவன்
மமற் பகபாண்டு வனத்திற்குச் பசல்லமவபா, திருடர்களின் பபபாக்கிவடிக்
குடகடயப் பபார்க்கமவபா மனமல்லபாமல், பநடுங்கபாலம் அஞ்சிக்
பகபாண்டிருந்தபான். ஏபனனில், நபாற்பது திருடர்களில் இன்னும் இருவருடடய
கதி என்ன ஆயிற்று என்படத அவன் பதரிந்துபகபாளள முடியவில்டல. அந்த
இருவரும் தன்டனப் பழிவபாங்கக்கூடும் என்று அவன் கருதியிருந்தபான். ஆனபால்,
நபாளகள பசல்லச் பசல்ல, அவன் ஒருமுடறயபாவது மபபாய்க் குடகடயப் பபார்த்து
வரமவண்டுபமன்று விரும்பினபான். அவன் தன் குதிடரயில் ஏறிக் பகபாண்டு,
குடகக்கு பசன்று, முன் மபபாலமவ “ஒ ஸிம் ஸிம், திற!” என்று பசபான்னபான்.
உடமன வபாயிற்பபாடற நகர்ந்துவிட்டது. அவன் உளமள பசன்று பபார்க்டகயில்
முன்பு கபாஸிமன் உடடல அவன் துக்கிக்பகபாண்டு பசல்லும்பபபாழுது எல்லபாப்
பபபாருளகளும் எப்படி எப்படி இருந்தனமவபா அப்படி அப்படிமய இருக்கக்
கண்டபான். ஆகமவ, இனிமமல் தனக்குத் திருடர்களின் பயமம
இல்டலபயன்றும் அவன் உணர்ந்தபான். மமலும், குடகடயத் திறக்கும் ‘ஸிம்
ஸிம்’ மந்திரம் பதரிந்தவன் உலகிமல அவன் ஒருவன்தபான் என்றும்
ஆகிவிட்டது. குடகக்கு வந்தமட்டிலும், பவறுங்டகமயபாடு திரும்ப
மவண்டபாபமன்று, அவன் தன் குதிடர சுமக்கக்கூடிய அளவுக்குப்
பபபாற்கபாசுகடள அளளிக் கட்டிக்பகபாண்டு திரும்பிச் பசன்றபான்.
பிற்கபாலத்தில் அவன் தன் பிளடளகடளயும், மபரப் பிளடளகடளயும்
குடகக்கு அடழத்துக்பகபாண்டு மபபாய் எல்லபாவற்டறயும் கபாட்டினபான்.
குடகடயத் திறக்கவும் அடடக்கவும் பயன்படும் மந்திரச் பசபாற்கடளயும்
அவர்களுக்கு மனப்பபாடம் பசய்து டவத்தபான். இவ்வபாறு, அலிபபாபபாவும், அவன்
குடும்பத்தினரும், என்றும் வற்றபாத பசல்வத்துடன், நகரத்திமல பல
மமன்டமகடளயும் பபற்று. இன்பமபாக வபாழ்ந்து பகபாண்டிருந்தனர்.
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இந்த மன்னூடலப் பற்றி

உங்களுக்கு இம்மன்னூல், இடணய நூலகமபான, விக்கிமூலத்தில்
இருந்து கிடடத்துளளது[1].
இந்த இடணய நூலகம் தன்னபார்வலர்களபால் வளருகிறது. விக்கிமூலம்
பதிய தன்னபார்வலர்கடள வரமவற்கிறது. தபாங்களும் விக்கிமூலத்தில் இடணந்து
மமலும் பல மன்னூல்கடள அடனவரும் படிக்குமபாறு பசய்யலபாம்.
மகுந்த அக்கடறயுடன் பமய்ப்பு பசய்தபாலும், மன்னூலில் பிடழ
ஏமதனும் இருந்தபால் தயக்கம் இல்லபாமல், விக்கிமூலத்தில் இம்மன்னூலின்
மபச்சு பக்கத்தில் பதரிவிக்கலபாம் அல்லது பிடழகடள நீங்கமள கூட சரி
பசய்யலபாம்.
இப்படடப்பபாக்கம், கட்டற்ற உரிமங்கமளபாடு (பபபாதுகள /குனு
-Commons /GNU FDL )[2][3] இலவசமபாக அளிக்கப்படுகிறது. எனமவ, இந்த
உடரடய நீங்கள மற்றவமரபாடு பகிரலபாம்; மபாற்றி மமம்படுத்தலபாம்; வணிக
மநபாக்கத்மதபாடும், வணிக மநபாக்கமன்றியும் பயன்படுத்தலபாம்
இம்மன்னூல் சபாத்தியமபாவதற்கு பங்களித்தவர்கள பின்வருமபாறு:
Balajijagadesh
Vkalaivani
Sgvijayakumar
Cyarenkatnikh
Fleshgrinder
Mecredis
HoboJones
Rocket000
Patricknoddy~commonswiki
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↑ http://ta.wikisource.org
↑ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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