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கிர்ந்து வெகாள்ளவும் அனுமதியுண்டு.

கிரப் பழி டும்ர ாது 

ஆசிரியர் வெ யர், வெதாடுப் பழிபு ர ான்ற&ற்பைறயும் கட்டாயம் &ழங்க ர&ண்டும். மாற்றம்
வெ:ய்தல், புத்தாக்கங்களுக்கு அடிப் பழி பைடயாக
&ர்த்தக ர>ாக்கம் கருதிய

யன் டுத்து தல் அனுமதிக்கப் பழி டவில்பைல.

யன் ாடு அனுமதிக்கப் பழி டவில்பைல. இரத

உரிமத்தினடிப் பழி பைடயிரலரய

கிர ர&ண்டும்.
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ஆசிரியபைரப் பழி ற்றி

ா. தாவூத்ஷா
(Revised edition)1885 - 1969)

தஞ்ரை மொவட்டம், கும் ககொணம் தொலுக்கொ நொச்சியொர்ககொவிரைலச் க ர்ந்தவர்
ொ.தொ., என அரை.க்கப் டும் ொ. தொவூத்ஷொ. பிறந்தது 1885 ஆம் ஆண்டு. தமி.க
முஸ்லிம்களிடம் கல்வியறிவு மிகவும் குரைறந்திருந்த கொலத்திகலகய B.A. ட்டம் டித்துத்
கதறியவர் ொ.தொ. மதுரை த் தமிழ்ச் ங்கம் நடத்திய கதர்வில் முதலிடத்தில் கதறித் தங்கப்
தக்கம் ரிசு ப ற்ற இவருக்கு ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் ஆற்றல் நிரைறந்திருந்தது.

ப் மொஜிஸ்திக ட்டொக அ சுப் ணி புரிந்துபகொண்டிருந்த ொ.தொ., கிலொ த்
பு ட்சியின் க ொது, 1921-இல் தமது தவிரைய ொஜினொமொச் ப ய்து விட்டு, மொர்க்கச்
க ரைவகய தமது வொழ்க்ரைக என நிர்ணயித்துக் பகொண்டொர். 1919-இல் துவங்கிய அவ து
இஸ்லொமிய ஊழியம் தொருல் இஸ்லொம் எனும் மொத இத.ொய்ப் ரிண p மித்தது. பின்னர்
அது மொதமிருமுரைற இத.ொகி, வொ இத.ொகி, வொ மிருமுரைற இத.ொகி, நொளித.ொகி
ஏறக்குரைறய 40 வருடங்கள் இஸ்லொமிய இதழ்களுள் மிகச் சிறப் ொன ஒன்றொக
பகொடிகட்டிப் றந்தது.
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குர்ஆரைனத் தமிழ் மக்கள் பதள்ளு தமிழில் முரைறயொய்ப் ப ொருளுணர்ந்து கற்க
கவண்டும் என்ற ஆர்வத்தொல் தமிழிகலகய முதன் முரைறயொய் “குர்ஆன் மஜீத்”
ப ொருளுரை யும் விரிவுரை யும் எழுத ஆ ம்பித்தொர். தூய தமிழில், நொயகம் (ஸல்)
அவர்களின் ஆதொ ப்பூர்வ வ லொற்ரைற நொயக மொண்மியம் என எழுதி பவளியிட்டொர். முதல்
நொன்கு கலீ ொக்களின் வ லொற்ரைற “குல ொஎ ொஷீதீன்” என நொன்கு புத்தகத் பதொகுப் ொய்
எழுதி பவளியிட்டொர். முதன் முதலொய் ஹீஹ் புகொரியிலிருந்து குறிப்பிட்ட ஹதீஸ்கரைள
தமிழில் பமொழிப யர்த்து எழுதினொர். இப் டியொக ஏறக்குரைறய 100 புத்தகங்கள், ற் ல
கட்டுரை கள் தமிழ் பமொழியில் எழுதியுள்ளொர்.
1969 ஆம் ஆண்டு, பிப் வரி 24 ந் கததி தமது 84 ஆவது வயதில் ப ன்ரைனயில்
ம ணமரைடந்தொர்.
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திப்புரை
ா . தாவூத்ஷா ஸாஹிப் பழி எழுதிய இந்த வெ>டுங்கபைத 1925 ஆம்

அல்ஹாஜ்

ஆண்டு அச்:ாகியுள்ளது . ஜனாப் பழி இ. அப் பழிது ர் ரஹ்மான் அ&ர்கள் வெ:ன்பைன கார்டியன் பிரஸில்
இபைத அச்சிட்டு வெ&ளியிட்டுள்ளார் . இதன் அன்பைறய விபைல அணா 4.அதன் பிறகு இந்த
நூல் மறுபிரசும் கண்டதா , ர&று ஏரதனும் இதழ்களில் மீள் பிரசுரம் ஆனதா எனத்
வெதரியவில்பைல. இலங்பைகபையச் ர:ர்ந்த அண்ணன் ஜ&ாத் மபைரக்கார் இந்த நூலின்

PDF

பிரதிபைய அனுப் பழிபி பை&த்திருந்தார் .அ&ருக்கு எனது  அன்பும் >ன்றியும் உரித்தா&ன . அந்த
பிரதி அப் பழி டிரய

கிரத்தக்கரத . எனினும், :மகால &ா:கர்கள் &ாசிப் பழி தற்கு ஏற்

இந்த

ஆக்கத்பைத மீள் உரு&ாக்கி PDF &டி&ாக்கியுள்ரளன் . இபைத அப் பழி டிரய >கவெலடுத்து 
Prin)t on) Deman)d &பைகயில் அச்சிட்டு வினிரயாகம் வெ:ய்&து  எளிது .
இந்நூபைல தரவிறக்கவும் ,
ர>ாக்கமின்றி

யார்

ர&ண்டுமானாலும்

அபைனத்திலும் ஆசிரியரின் வெ யரும்

கிரவும் முழு அனுமதியுண்டு
அச்சிட்டு

.

வெ&ளியிடலாம்.

இலா
ஆனால்

darulIslamFamily.com &பைலத்தள சுட்டியும்

குறிப் பழிபிடப் பழி ட ர&ண்டும்.
இரத &பைகயில்

ா . தாவூத்ஷா ஸாஹிப் பழி அ&ர்களின் இதர நூல்கபைள

வெ&ளியிடும் திட்டம் உள்ளது  . இன்ஷா அல்லாஹ். &ா:கர்கள் இதிலுள்ள நிபைற-குபைறகபைள
கீழுள்ள மின்னஞ்:லில்

கிர்ந்து வெகாண்டால் இனி&ரும் ஆக்கங்களில் அ&ற்பைறக்

கருத்தில் வெகாள்ள முடியும்.
எல்லாப் பழி புகழும் வெ ருபைமயும் அல்லாஹ் ஒரு&னுக்ரக.
நூருத்தீன்
n)ooruddin)ahamed@gmail.com
டி:ம் ர் 25, 2019
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ஜுரை தொ அல்லது ழிக்குப் ழி

ஷொ ொஸ்கொன் என் வன் வட இந்தியொவிலுள்ள மிகப்ப ரிய நிலச்சுவொன்தொர்களுள்
ஒருவனொயிருந்தொன், அவனுரைடய சுவொதீனத்தில் ஒரு ப ரிய ஜில்லொவின் முக்கொற் ொகம்
வரை இருந்து வந்தது. அவனுரைடய நிலங்கரைள உழுது ொகு டி ப ய்து அவனுக்கு
அதிகமொன வரிப் ணத்ரைதக் குவித்துக் பகொடுக்கக்கூடியவ ொயிருந்த இ ண்கடகொல்
இலக்ஷம் ஜனத்பதொரைககளுக்கும் அவகன தரைலவனொயிருந்து வந்தொன், அக்குடி ரைடகளின்
தரைலவிதியொனது ப ரும் ொலும் ஷொ ொஸ்கொனின் ரைகயிகலகய இருந்து வந்தபதன்று
கூறலொம்.
அதிகமொன ஐசுவரியமும் அளவு கடந்த அதிகொ மும் தன்னிடம் இருந்து
வந்ததனொலும், நொன் கவறு எவருக்கு ஜவொப் ப ொல்லப்க ொகிகறன்? என்னும்
ரைதரியமிருந்ததனொலும் அவன் ஒருவருக்கும் அஞ் ொத ஒரு சுகயச்ரை யொன
எகதச் ொதிகொ த்ரைதயுரைடய இறுமொப்புக்பகொண்டவனொய்விட்டொன். அவனுரைடய
ொல்யத்தில் அவன் அந்த எஸ்ட்கடட்டில் நடத்தப் ட்டு வந்த விதகம அவரைன இன்னும்
பகொடுரைமயொன இ க்கமற்றவனொகவும் பகொடூ மிக்க கடினசித்தமுள்ளவனொகவும்
ப ய்துவிட்டது. அவன் எப்ப ொழுதும் எதனிடத்தும் பவறுப்புமிக்கவனொககவ இருந்து
வந்தொன். ஏபனனின், அவனுரைடய இளம்பி ொயத்தில் ஒரு வருஷத்தில் விஜயம் ப ய்த
கொல ொ கநொயினொல் தொக்கப் ட்டு அவனுரைடய தகப் னொர் கொலகதியரைடந்து கதக
விகயொகமொய் விட்ட பின்னர் அவருரைடய ஆஸ்திகரைளபயல்லொம்
அ கரித்துக்பகொண்டகதொடு அண்ணன் மகனொகிய ஷொ ொஸ்கொன் என்னும் சிறுவரைனயும்
பகொரைல ப ய்து விடப் ல முரைறயும் எத்தனித்து வந்த அப் டிப் ட்ட வியவஸ்ரைதயில்லொத
பகொடுங்ககொன் மனத்ரைதயுரைடய பகொடூ ச் சிறிய தந்ரைதயின் கீழ் ஆருமற்ற அகதியொய்
அதி ொல்யத்திகலகய ஆகிவிட்டொன்.
சிறிய தந்ரைத ப ய்து வந்த எல்லொவிதமொன சூழ்ச்சிகளுக்கும் தந்தி ங்களுக்கும்
பதய்வ ங்கல் த்தினொல் தப்பிக்பகொண்டு வந்த ஷொ ொஸ்கொன் கொரைளப் ருவத்ரைத
அரைடந்தவுடன் தன்னுரைடய பிதொவின் எஸ்ட்கடட்ரைட அந்தச் சிறிய தந்ரைதயிடமிருந்து
பிடுங்கிவிட கவண்டுபமன்று தீர்மொனம் ப ய்துபகொண்டொன். இதற்கொகத் தன்னுரைடய
பகௌமொ அறிவினொல் எத்தனிக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகளின் மீகத அவன் ொர்ந்திருக்ககநர்ந்தது.
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தன்ரைனப் .க்குவிப் தற்கு கவறு விதமொன துரைணயில்லொததனொலும், வியவஸ்ரைத பகட்ட
கல் பநஞ் னொகிய சிற்றப் னுடன் க ொ ொடி மல்லுக்கு நிற்க கவண்டியிருந்ததனொலும்
ஷொ ொஸ்கொகன வியவஸ்ரைத பகட்டவனொகவும் கல் பநஞ்சுள்ளவனொகவும் சிறுவயதிகலகய
மொறிவிட்டொன். ப ொய்க்குப்ப ொய்யும், ககொளுக்குக்ககொளும், குறும்புக்குக்குறும்பும்,
வம்புக்குவம்புமொய்ச்ப ய்து வந்ததனொல் ஷொ ொஸ்கொன் இறுதியில் ஒரு ஜமீன்தொ ொக
ஆய்விட்டொன். அவனுரைடய சிறியதந்ரைதகயொ பநடுங்கொலம் அனு விக்கக்கூடிய
தீவொந்த சிரைக்ஷரைய அரைடந்துவிட்டொன். இப் டிப் ட்ட வஞ் ரைனயும் சூதும் நிரைறந்த
க ொ ொட்டத்தில் பவற்றி ப ற்று ஜயக ரிரைகயுடன் பவளிவந்ததனொல் ஷொ ொஸ்கொனும்
கமொ த்திலும் லொத்கொ த்திலுகம நம்பிக்ரைகபகொண்டவனொக ஆய்விட்டொன்.
இவ்வொகற அந்த ஜமீன்தொர் இருந்து வந்திருப் ொனொயின் அவனுரைடய
சிற்றப் ரைனக்கொட்டினும் மகொபகட்டவனொக மொறியிருப் ொன். ஆனொல் அவனுரைடய
தீச்ப யல்கரைள மிதப் டுத்துவதற்கொகத் கதவகலொகமொது க ொன்ற அப்ஸ ஸ்திரீ ஒருத்தி
அவனுக்கு மரைனவியொக வொய்த்தொள். அம்மொது சிக ொமணிரைய ஜமீன்தொர் மிகவும் ஆ.மொக
கநசித்து அவள் ொல் கமரைத மரியொரைதபயல்லொம் கொட்டத்பதொடங்கினொன்.
இப்புனிதவதியினொல் ஜமீன்தொரின் நடவடிக்ரைககளில் அதிகமொன மொறுதல்கள்
ஏற் ட்டுவிட்டரைத அவனுரைடய குடி ரைடகளும் குடியொனவர்களும் அதிசீக்கி ம்
பதரிந்துபகொண்டொர்கள். ஆனொல் அந்கதொ! பநடுநொள் அவர்களுரைடய ந்துஷ்டியொனது
நிரைலத்திருப் தற்கு அதிருஷ்டமில்லொமற் க ொய்விட்டது. விவொகமொகிப் த்தொம்
மொதத்திகலகய அந்தப் புண்ணிய சீலியொகிய மரைனவியொனவள் ஓர் இளங்கு.ந்ரைதரைய
ஈன்று விட்டு ஆண்டவன் ஆரைணப் டி அவ்வுலகுக்கு ஏகிவிட்டொள், மரைனவி
இறந்ததுக்கத்தின் கமலீட்டொல் ஜமீன்தொர் யொருடனும் க மனமில்லொமல் பமௌன
ொக த்துள் மூழ்கிவிட்டொன்.
நொளுக்குநொள் அவனுரைடய விடியொமூஞ்சித்தனமொனது அதிகமொக வளர்ந்கதொங்கி
வந்தது, ஆண்டவன் மீதிருந்த அணுத்துரைண நம்பிக்ரைகயும்க ொய், எஃரைகக்கொட்டினும்
கடின சித்தமுள்ளவனொக மொறிவிட்டதனொல் அவரைனப் ொர்த்கதொர், “இவன் மனிதன்தொகனொ
அல்லகவொ!” என்று ரிதபிக்கும் டியொகக் கருங்கல்ரைலப்க ொல் ரைமந்துவிட்டொன். அதன்
பின் எதிலும் ந்கதொஷமில்லொமல் மந்த புத்தியுரைடயவனொய் இ க்கபமன் தற்கக பநஞ்சில்
கிஞ்சித்தும் இடங்பகொடொமல் தன்னுரைடய சுகயச் ொதிகொ த்ரைத மிகக் பகொடுரைமயுடன் தன்
குடிகளின் மீது ப லுத்தலொனொன். பநஞ்சில் கிஞ்சித்தும் ஈ மில்லொமலிருந்ததனொல்
அவனுரைடய உகலொபிச் ப ல்வமொனது ஒன்றுக்கு கமல் ஒன்றொகக்கு விந்து வந்தது.
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ஜமீன்தொரின் துக்கத்துக்குக் கொ ண பூதமொயிருந்த அவனுரைடய மரைனவியின்
ம ணத்தின்க ொது அம்மொது சிக ொமணியின் வயிற்றினின்றும் கதொன்றியிருந்த ஜுரை தொ
என்னும் அ.கிய சிறு கு.ந்ரைதயின் மீ த்திலிருக்கும் க ொது மட்டுந்தொன் ஷொ ொஸ்கொனின்
முகமொனது சிறிது மலர்ந்திருக்கும், அப்ப ண் கு.ந்ரைத ஒன்றினிடத்து மட்டுமல்லொமல்
ஜமீன்தொருக்கு இவ்வுலகில் கவபறவ்வரைகப்ப ொருள்களிடத்தும் பிரியமுண்டொவதில்ரைல,
ஜுரை தொவின் தொயொர் வொழ்ந்து வந்த ஒரு வருஷ கொலத்திற்குள் தன்னுரைடய கணவரைன,
எவ்வளவு நல்ல விதமொகப் .க்கி வந்தொகளொ அந்த விதமொன நற்குணத்துடன் அந்தப்
புத்திரியினிடத்தில் மட்டுகம அம்மரைனவி எதிர் ொர்த்திருந்ததன் டி முகமலர்ச்சியுடனும்
அகமகிழ்ச்சியுடனும் ஷொ ொஸ்கொன் இருந்து வருவொன்.
அவன் மறு டியும் மணமுடித்துக் பகொள்வதில்ரைலபயன்று தீர்மொனித்துவிட்டொன்.
கு.ந்ரைதயின் நிமித்தமொகமட்டும் இவ்வொறு தனி வொழ்க்ரைக புரிய கவண்டுபமன்று அவன்
நிரைனத்தொனில்ரைல, ஆனொல் தன்னுரைடய ப ொந்த நிமித்தமொககவ அவன் மறுமணம்
புரிவதில்ரைலபயன்று பவறுத்து வந்தொன். ஏபனனின், தன்னுரைடய மரைனவியின்
திடுகூறொன அகொல ம ணத்துக்குப்பின் இவ்வுலகில் விவொகம் புரிந்துபகொள்வதனொலும்
உயிர்வொழ்க்ரைக ப ய்வதனொலும் இனி என்ன சுகமிருக்கிறபதன்று மனங்க ந்து பநொந்து
க ொனொன். ஆனொல் அவனுரைடய எஸ்ட்கடட்டில் இளம் ஜுரை தொவுடன் கூடி
விரைளயொடுவதற்கு ஒருவரும் துரைணயில்லொமற் க ொய் விட்டனர். எப்ப ொழுதும் கடுகடுத்த
முகத்துடனும் க ந்துக ொன மனத்துடனும் இருக்கக்கூடிய தந்ரைதயின் பிரியத்தினொல்
மட்டும் நொபளொரு கமனியும் ப ொழுபதொரு வண்ணமுமொக வளர்ந்துவரும் ஜுரை தொவுக்கு
ஒன்றும் திருப்தியொன ந்துஷ்டி உண்டொவதில்ரைல. இதனொல் ஜமீன்தொரும் எவ்வொறு
தன்னுரைடய ஏகபுத்திரிக்கு மன உல்லொ த்ரைத ஊட்டுதல் முடியுபமன்னும் ஆகலொ ரைனயுள்
மூழ்கியிருந்தொன்.
ஒரு நொள் மொரைலப்ப ொழுதில் ஷொ ொஸ்கொன் குதிரை மீகதறிச் வொரி ப ய்து பகொண்டு
க ொகும் க ொது அங்ககொரிடத்தில் கொபூலிகள் ஒரு கூட்டத்தினர் வந்து கட ொ
அடித்திருப் ரைதக் கண்டொன், இவர்கள் லூக்கிஸ்தொனத்துக்கும் ொ சீகத்துக்கும்
இரைடயிலுள்ள எல்ரைலப் பி கத ங்களிலிருந்து புறப் ட்டு வந்து இந்தியொ முழுதும் சுற்றிக்
பகொண்டு திரிவொர்கள். “ ரை.யநொணயங்கள்” என்னும் ப ொய்ந் நொணயங்கரைளயும்
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கத்தரிக்ககொல்கரைளயும் கத்திகரைளயும் சிற்சில மயங்களில் பநொண்டிக்குதிரை கரைளயும்
பகொண்டு வந்து விற் ொர்கள். ஏமொந்த இடங்களில் ஜ ர்ஜஸ்தொய்ச் சில்லரைறத்
திருட்டுக்களும் சிலகவரைளகளில் ப ய்து வயிறு வளர்ப் ொர்கள். இவர்களுக்குக் கொவலொய்
வரும் இந்தியச் ப ந்தரைலப்புலிகளும் தூ த்தில் நின்று பகொண்டு கவடிக்ரைகதொன்
ொர்ப் ொர்கள்.
அன்று மொரைலயில் அங்கக இறங்கியிருந்த கொபூலிகளின் கொர்வொனில் சில பநொண்டித்
தட்டுவொணி மட்டக்குதிரை களும், சில கொட்படருரைமகளும், சில ஆடுகளும், ல
நொய்களுகம கொணப் ட்டன, சில ஆண்களும், சில ப ண்களும், சிற்சில கு.ந்ரைத
குட்டிகளும் அதில் க ர்ந்திருந்தொர்கள். அதற்கு முன் இ வில் அவர்கபளல்கலொரும்
ஷொ ொஸ்கொனின் ஜில்லொவுக்குள் வந்து அவனுரைடய ஊருக்குச் சில ரைமல்கள் தூ த்திலுள்ள
கவபறொரு கி ொமத்தில் தங்கியிருந்தொர்கள். ஜமீன்தொரின் வொஸஸ்தொனத்திலிருந்து அவர்கள்
தங்கியிருந்த இடம் பநடுந்தூ த்திலில்லொததனொல் ஷொ ொஸ்கொன் வொரி ப ய்து பகொண்டு
க ொகும் க ொது அவர்களுரைடய கூடொ த்தண்ரைட வந்துக ர்ந்தொன், அங்கக அக்கொபூலிகள்
கி ங்க ஸ்தொவுக்கருகிலுள்ள கொம்பு நிலத்தில் தங்கியிருந்தொர்கள். அங்கிருந்த ஆண்களும்
ப ண்களும் வ ப்க ொகும் இ வுக்கு கவண்டிய வ திகரைளத் தங்களுரைடய கமொட்டொ
கட ொவின் கீழ் அரைமத்துக் பகொண்டிருந்தொர்கள்.
அவ்கவரைளயில் அவர்களுரைடய கு.ந்ரைதகபளல்கலொரும் சிறிது தூ த்தில் நின்று
விரைளயொடிக்பகொண்டிருந்தொர்கள். அக்கூட்டத்திலிருந்த ஒரு சிறு ப ண் மகொ
ரூ வதியொயிருந்தரைத ஷொ ொஸ்கொன் கநொட்டமிட்டொன். கொபூலிகள் அணிந்துபகொள்ளும்
வ.க்கம் க ொல் நீண்ட அங்கிரையயும் தரை யினின்றும் உயர்ந்திருக்கும் ொவொரைடரையயும்
உடுத்திக்பகொண்டும் ஒரு ொட்டில் ககொத்த ற் ல விதமொன நொணயங்கரைளக் கழுத்தில்
அணிந்து பகொண்டும் நின்றதனொல் அப்ப ண் கு.ந்ரைதயின் ொமுத்திரிகொ லக்ஷணமொனது
ரிபூர்ணமுள்ளதொய்க் கொணப் ட்டது. மீரைனப் ழித் தகண்ணும், மொரைனப் ழித்த
ொர்ரைவயும் மகொவஜீக த்துடன் கதொன்றும் க ொது அப்ப ண்ணின் புன்முறுவலினொல்
ப வ்விய பகொவ்ரைவயுதடுகளுக்குள்ளிருந்த மணிமுத்துப்க ொன்ற வரிரை யொன ற்களும்
ொர்ப்க ொருக்கு அதிகப்பிரியத்ரைத வருவிக்கக்கூடியரைவயொயிருந்தன.
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ஷொ ொஸ்கொன் அப்ப ண் கு.ந்ரைதயின் அ.ரைகக் கண்டவுடன் தன்னுரைடய
குதிரை யின் கடிவொளத்ரைத இறுகப்பிடித்துக்பகொண்டு அச்சிறுமியின் பூர்ணச் ந்தி ன்
க ொன்ற வதனத்ரைதகய விடொமல் கூர்ந்து கநொக்கினொன். சில வினொடிகளுக்குள், எட்டு
வயரைதயரைடந்திருக்கும் தன்னுரைடய இளங்குமொரியொகிய ஜுரை தொவின் வயரைதப்க ொன்ற
வயரைதயும் அவ்வ.ரைகப்க ொன்ற அ.ரைகயும் இந்தக்கொபூலிக்கன்னிரைகயிடம் கண்டு அந்த
ஜமீன்தொர் திடுக்கிட்டொன், உடகன அப்ப ண்ரைணத்தன்னுரைடய மொளிரைகக்கு
எவ்வொகறனும் பகொண்டுக ொய்ச் க ர்த்து விட கவண்டுபமன்று தீர்மொனித்தொன்.
விரைளயொடுவதற்குத் கதொழியில்லொமல் தனிகய கஷ்டப் ட்டுக் பகொண்டிருந்த தன்னுரைடய
ஜுரை தொவுக்கு இச்சிறுமி ஒரு தகுந்த கதொழியொயிருக்கக் கூடுபமன்று கருதினொன். ஆனொல்
அக்கு.ந்ரைதக்கொக எவ்வளவு ப ருந்பதொரைகயொன ணங்பகொடுப் தொயிருந்த க ொதிலும்
அந்தக்கொபூலிகள் தங்களுரைடய குமொரிரைய விட்டுப் பிரியச் ம்மதிக்கமொட்டொர்கபளன்றும்
ஜமீன்தொர் தனக்குள் எண்ணிக்பகொண்டொன்; ஆயினும் அச்சிறுமிரைய எப் டியொயினும்
ஜுரை தொவுக்குத் துரைணயொகக்பகொண்டு க ொய்ச் க ர்க்கத்தொன் கவண்டுபமன்னும்
எண்ணமும் மற்பறொரு க்கம் தூண்டிக்பகொண்டிருந்தது.
க டமும் சூழ்ச்சியும் கனமொகக் குடிபகொண்டுள்ள அவனுரைடய மூரைளயில்
இதற்பகொரு யுக்தியொன வழி கதொன்றொமற் க ொகவில்ரைல. உடகன திடீப ன்று
அச்சிறுமிரையப் றித்துத் தன்னுரைடய குதிரை மீது இருத்தி அந்த அந்தி
மொரைலப்ப ொழுதுக்குள்களகய தன்னுரைடய மொளிரைகக்கு விரை வொகச் ப ன்று அங்கக
அக்கு.ந்ரைதரைய மரைறத்து ரைவத்து விடும் க்ஷத்தில் அந்தக் கொபூலிகபளல்கலொரும் என்
ப ய்யக்கூடுபமன்று எண்ணினொன், ஆனொல் அவர்கள் தன்னுரைடய மொளிரைக இருக்கும்
இடத்ரைதக் கண்டுபிடித்து அங்கக வந்து தங்களுரைடய கு.ந்ரைதரையத் கதடுவொர்களொயின்
அவர்களுக்கு கவண்டிய அதிகமொன தி வியத்ரைதக் பகொடுத்து விடுவதொகத் தீர்மொனித்தொன்.
அப்ப ருந்பதொரைகயொன ஐசுவரியத்ரைத அவர்கள் ப ற்றுக்பகொண்ட க ொதிலும்
மறுத்துவிட்ட க ொதிலும் அவர்களுரைடய கு.ந்ரைதரைய மட்டும் எக்கொ ணத்ரைத
முன்னிட்டும் ஒரு க ொதும் திருப்பிக்பகொடுப் தில்ரைலபயன்று தீர்மொனித்துவிட்டொன்.
அல்லது அவர்கள் தன்னுரைடய மொளிரைகரையக் கண்டுபிடிக்கொமற் க ொய்விடினும்
தன்னுரைடய எஸ்ட்கடட் ஏபஜண்ட்டுகள் மூலமொக அப்ப ருந்பதொரைகயொன ணத்ரைத
அனுப்பி, அவர்களிடத்திலிருந்த பநொண்டிக்குதிரை கரைளயும் பமலிந்த எருரைமகரைளயும்
ப ொய்யொன நொணயங்கரைளயும் வொங்கிக்பகொண்கடனும் அவர்களுக்கு ஒருவிதமொன
ஆத்மதிருப்திரையச் ப ய்து ரைவக்கலொபமன்று எண்ணினொன்.
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அந்தக்கொ பூலிகள் தங்களுரைடய தட்டு வொணிக் குதிரை கரைளயும் ரைதரியமில்லொ
எருரைமகரைளயும் ப ொய்யொன நொணயங்கரைளயும் பு ட்டொன. ஆ ணங்கரைளயும் பகொடுத்து
இவ்வளவு ணம் றித்துக் பகொண்கடொகம என்னும் மனச் ொந்தியுடன் கொணொமற்
க ொனகன்னிரைகரையயும், அதிகமொகத் கதடொமல் அயலூருக்குப் க ொய்விடு வொர்கபளன்று
அந்த ஜமீன்தொர் எண்ணினொன்; அவர்கள் அவ்வொறு திருப்தியரைடந்த க ொதிலும் அரைடயொ
மற்க ொயினும் ஷொ ொஸ் கொனின் மனம் மட்டும் இப் டிப் ட்ட சூழ்ச்சிகளொபலல்லொம்
திருப்தியரைடந்துவிடும் . அங்கக விரைளயொடிக் பகொண்டிருந்த மற்ரைறச் சிறுவர் சிறுமிகரைள
விட்டு அந்தப் ப ண்ரைண மட்டும் பிரித்துக் பகொண்டு க ொவதற்கொகப் பி யத்தனம் ப ய்த
ஷொ ொஸ்கொனின் மொதொனமும் தர்க்கமும் இவ்வொறிருந்தன. உடகன அவன்
அக்கு.ந்ரைதரையப் பூமியினின்றும் லொத்கொ மொகத்தூக்கிபயடுத்துத் தன்னுரைடய
குதிரை யின் மீது தனக்கு முன்கன கஜணத்தில் உட்கொ ரைவத்துக் பகொண்டு ஜுரை தொவிடம்
பகொண்டு க ொய்க் கொட்டுவதற்கொக ஷொ ொஸ்கொன் அதிகவகமொகத் தன்னுரைடய குதிரை ரையத்
தட்டிவிட்டொன்.
இந்தக்கொ பூலிப்ப ண்ரைணத் தன்னுரைடய மொளிரைகக்குக் பகொண்டு வந்தவுடன்
ஜமீன்தொர் தனது முக்கியமொன முதல் கொரியக்கொ ரைன அரை.ப்பித்து அவன் வ ம்
அச்சிறுமிரைய ஒப்புக்பகொடுத்துத்தன் மொளிரைகயில் நில வரைறயின் ஒரு மூரைலயில் பகொண்டு
க ொய் ஒளித்து ரைவக்கும் டியொகக் கட்டரைளயிட்டொன். இவ்வொறு த்தி ப் டுத்திவிட்டு,
அதன் பின் கொபூலிகளொல் கிளப் ப் டும் கிளர்ச்சிகபளல்லொம் ஒருவொறு அரைமதியரைடந்த
பின்னர் சில தினங்கள் கழித்து அச்சிறுமிரைய ஜுரை தொவிடம் கொண்பிக்கலொபமன்று
எண்ணிக் பகொண்டு மனத்திருப்தியுடன் டுக்ரைகக்குப் க ொய்விட்டொன்.
அவன் கண்ணுறங்கியபின் சில நொழிரைககளுக்குள் மொளிரைகயின் மதிற்சுவருக்கு
பவளிப்புறத்தில் அதிகமொன ஆ வொ ம் உண்டொனரைதக் ககட்டு ஷொ ொஸ்கொன் திடுக்கிட்டு
விழித்தொன். மொ ொ ம் என்னபவன்று ககட்ட க ொது ஒரு . கொபூலிக் கூட்டம் வந்து
ப ருங்கூச் லிட்டு பவளிவொயிற்கதரைவத் தொக்குவதொக அருகிலிருந்தவர்கள் கூறினொர்கள்.
தங்களிடமிருந்த ஏகதொ ஓர் ப ண்ரைணயொக ொ ஒருவர் களவொடிக் பகொண்டு க ொய்
விட்டதொகவும், அதனொல், அவர்கள் அக்கு.ந்ரைதரையத் கதடிக் பகொண்டு ஜமீன்தொரின்
மொளிரைகக்கு வந்திருப் தொகவும் ஏகதொ ஓர் ொரைஷயில் அரை குரைறயொகப்
க சுகிறொர்கபளன்று மொளிரைகயிலிருந்கதொர் கூறினொர்கள் . இரைதக் ககட்டவுடன்
பமய்யொககவ ஷொ ொஸ்கொனின் பமய்யொனது சிறிது சிலிர்த்தது; அவர்கள் எவ்வொறு
தன்னுரைடய மொளிரைகயின் அரைடயொளத்ரைதக் கண்டுபிடித்து வந்து விட்டொர்கபளன்று
ஆச் ரியமரைடந்தொன். ஆயினும் அந்கந த்தில் வந்து அட்டகொ ம் ப ய்த அந்தக்
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கொபூலிகரைளத் தன்னுரைடய கொவற்கொ ர் களொகிய ட்டொன்கரைளக் பகொண்டு தனது
மொளிரைகரைய விட்டு அதிக தூ ம் வி ட்டியடிக்கச் ப ொல்லொமல், அவர்கரைளச் ொந்தமொகச்
மொதொனம் ப ய்கத ஏமொற்றி விடலொ பமன்று நிரைனத்தொன் அந்த இறுமொப்புக் பகொண்ட
ஜமீன்தொர். அவர்களுடன் வம்பு ப ய்யொமல் மிக நல்ல மொதிரியொககவ அவர்கரைள
அதிலகுவில் திருப்தியுடன் திரும்பிச் ப ல்லும் டி ப ய்து விடலொபமன்றும் தீர்மொனித்துக்
பகொண்டொன்.
உடகன அந்தக் கொபூலிகரைளபயல்லொம் உள்கள வ வரை.த்துத் தனக்பகொன்றும்
அப்ப ண்ணின் விஷயம் பதரியொபதன்று கூறி, “எனக்கு உங்களுரைடய கொபூலிப்
ப ண்ணொல் என்ன பி கயொஜனம் உண்டொகப் க ொகிறது?” என்று மிக நிதொனத்துடனும்
அரைமதியுடனும் அவர்களுடன் வொதொடினொன். எனினும் அந்தக் கொபூலிகள் தங்களுரைடய
கு.ந்ரைதரைய அந்த ஜமீன்தொக தூக்கிக் பகொண்டு வந்துவிட்டொபனன்று அதிக லமொகச்
ந்கதகித்திருந்த டியொல் அம்மொளிரைகயின் அரைறக் கதவுகரைளபயல்லொம் திறந்து
ஒவ்பவொரு மூரைல முடுக்கிலும் தொங்கள் சுயகம கதடிப் ொர்த்தொலல்லொமல்
தங்களுக்பகொன்றும் திருப்தியுண்டொகொபதன்று கூச் லிட்டொர்கள். அவர்களுரைடய
ந்கதகத்ரைதக் கண்டு ஜமீன்தொருக்கு ஆத்தி ம் உண்டொன க ொதினும் அவர்களுரைடய
பூ லின் முன் அவனொல் ஒன்றும் ப ய்யக்கூடவில்ரைல. தன்னுரைடய மொளிரைகக்கப் ொல்
அவர்கரைளபயல்லொம் பிடரிரையப் பிடித்துத்தள்ளிவிடலொபமன்றும் ஒரு மயம்
தீர்மொனஞ்ப ய்தொன்.
இதற்பகல்லொம் அந்தக்கொபூலிகள் யந்து விடவில்ரைல, உடகன அவரைன
பநட்டித்தள்ளிவிட்டு அக்கொபூலிகள் அரைனவரும் அம்மொளிரைகயின் உட்புறபமல்லொம்
கதனீக்கரைளப்க ொல் நி ம்பி பமொய்க்க ஆ ம்பித்துவிட்டனர், மொளிரைகரையச் சுற்றிச்
சுற்றிப் ொர்த்தனர், உட்புறபமல்லொம் நுரை.ந்து நுரை.ந்து ொர்த்தனர்,
மூரைலமுடுக்பகல்லொம் தடவித்தடவிப் ொர்த்தனர். அவர்களுரைடய மனத்துணிரைவயும்
வீ ொகவ த்ரைதயும் கண்டு ஷொ ொஸ்கொனின் மனமொனது அதிகம் கு.ம்பிவிட்டது. ஆயினும்
அவர்களுரைடய ப ண்ரைண மட்டும் திருப்பிக் பகொடுக்க ஜமீன்தொர் பகொஞ் மும்
இரை யவில்ரைல. அவனுரைடய திவொன்கொனொ, கச்க ரி, கமல்மொடி, கீழ்மொடி முதலிய
இடங்கரைளயும், அவனுரைடய கவரைலக்கொ ர்கள் வசிக்கும் ஒவ்கவொர் இடத்ரைதயும்,
இன்னும் அவனது மகரைதசுவரியமொன ப ருரைமரையக் கொண்பிப் தற்குரிய அரை டஜன்
யொரைனகள் கட்டப் ட்டிருந்த யொரைனக்பகொட்டடிரையயும் கதடிவிட்டு அந்தக்கொபூலிகள்
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திரும்பிவரும் க ொது ஷொ ொஸ்கொன் அவர்கரைளக் கூப்பிட்டுத் தன்னுரைடய ஜனொனொவின்
கதவுகரைளயும் திறந்துவிடுவதொயும், அவர்களுரைடய ப ண்கரைளகய தன்னுரைடய
அந்தப்பு த்துக்கு அரை.த்துக்பகொண்டு க ொவதொயும், அங்ககயும் அம்மொதர்கள்
அக்கு.ந்ரைதயிருக்கிறகதொபவன்று நன்றொகத் கதடிப் ொர்த்துக்பகொள்ளும் ப ொருட்டு
அனுமதி பகொடுப் தொயும் கூறினொன்.
இவ்வொபறல்லொம் எங்பகங்கும் கதடியும் அங்கிருந்பதல்லொம் அக்கு.ந்ரைத
அகப் டவில்ரைல. ொதொ ணமொன இடங்களில் மட்டும் அவர்கள் கதடினொர்ககளயல்லொமல்
அந்தமொளிரைகக்குள் பூமியின் கீழ்ச்சு ங்கமொகச் ப ய்யப் ட்டிருக்கும் நிலவரைறபயொன்று
இருப் ரைத ஒரு சிறிதும் அவர்கள் அறியமொட்டொர்கள். மொளிரைக முழுதும் கதடிப் ொர்த்தும்
மகரைளக் கொணொததொல் அந்தக்கொபூலிகள் இன்னும் கடுரைமயொக ஜமீன்தொரை த் பதொந்தரை
ப ய்ய ஆ ம்பித்தனர். நயமொகக் ககட்டதற்பகல்லொம் ஷொ ொஸ்கொன் இணங்கிவ ொததனொல்
பிறகு யமுறுத்தொட்டவும் பதொடங்கினர்; அவர்களுரைடய தீ மொன பதொனிக்குத்
தகுந்தொற்க ொல் அன்னொரின் ப க்கச் சிவந்த கண்களினின்றும் ககொ க்குறியின்
அனற்ப ொரியொனது சிதறிச்சிந்த ஆ ம்பித்தது; அதனொலும் ஒன்றும் யன் விரைளயொததொல்
அந்தக்கொபூலிகள் தங்களுரைடய சிறுமிக்கொகப் ணம் கவண்டுமொயினும் எவ்வளகவனும்
அந்த ஜமீன்தொருக்குக் பகொடுப் தொகவும் வொக்குறுதி கூறினொர்கள், தொங்கள்
ணங்பகொடுப் தொகவும் குதிரை கரைளக் பகொடுப் தொகவும் எருரைமகரைளக்
பகொடுப் தொகவும் இன்னும் தங்கள் ொலுள்ள எரைத கவண்டுமொயினும் அரைத எல்லொம்
பகொடுப் தொகவும் வொக்குறுதி கூறித்தங்களுரைடய ஷீரீரைன மட்டும் திருப்பிக் பகொடுத்து
விடும் டி பகஞ்சிக் ககட்டுக்பகொண்டொர்கள். ஆனொல் ஷொ ொஸ்கொகனொ ற்றும்
மனமி ங்கொமல் ஒக பிடிவொதமுள்ளவனொய் இருந்தொன்.
கொபூலிகள் ஏரை.களொயிருந்த க ொதிலும் அதிகமொன மமரைத நிரைறந்தவர்கள், ஆயினும்
அவ்கவரைளயில் தங்களுரைடய ஷீரீன் மீதிருந்த வொஞ்ரை யினொல் அவ்வளவு தூ ம்
ஷ ொஸ்கொனிடம் மன்றொடிக் பகஞ்சிக்ககட்டொர்கள். என்ன ப ொல்லியும் ஜமீன்தொரின் மனம்
இளகவில்ரைல; அவன் தனக்பகொன்றும் பதரியொபதன்கற ப ொல்லிவந்தொன். மொரைலயில்
விரைளயொடிக்பகொண்டிருந்த மகரைள உயிருடன் றிக்கக்பகொடுத்த ஷீரீனின் தொயொர் தரை யில்
விழுந்து பு ண்டு அலறிக்பகொண்டிருந்த ரிதொ க மொனதன்ரைமயும், கல் பநஞ் னொகிய
ஷொ ொஸ்கொரைனத் தவிர்த்து மற்பறல்கலொருரைடய மனங்கரைளயும் கலங்கச்ப ய்து
அன்னொரின் கண்களினின்றும் க ொக ொஷ் த்ரைதத் தொரை தொரை யொகச் ப ொரித்துக்
பகொண்டிருந்தது. ஆனொல் அதற்குமொறொக அந்தத்தொயின் கூக்கு லொல் ஜமீன்தொரின்
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ஆத்தி மொனது அதிகப் ட்டு வந்தது, உடகன அந்தக்கொபூலிகபளல்கலொரை யும்
கொம்ப் வுண்டுக்கு பவளிகய தள்ளிக் கதரைவயரைடக்கும் டி உத்த விட்டொன். தன்னுரைடய
எஸ்ட்கடட் மொகனஜரை ப் ொர்த்து அருகணொதயத்துக்கு முன் ஒரு கொபூலியும் தன்னுரைடய
ஜில்லொவுக்குள் இல்லொமல் பவளிகய க ொய்விடும் டி ப ய்யகவண்டுபமன்று
மிகக்கடுரைமயொகக் கட்டரைளயிட்டொன்.
ஜமீன்தொரின் கொவற்கொ ர்களொகிய ட்டொன்கள் தங்களுரைடய எஜமொனின் உத்த ரைவ
நிரைறகவற்றும் ப ொருட்டு அந்தக்கொபூலிகளுக்கருகில் ப ன்றக ொது அவர்களுள்
தரைலவனொயிருந்த ஷீரீனின் தந்ரைதயொன கொபூலியொனவன் திரும்பி நின்று
அந்தப் ட்டொன்களின் முன், “நீங்கபளல்கலொரும் அங்கககய நில்லுங்கள்!
யொக னுபமொருவன் ஓ டி ரைவத்து முன்வந்தொல் அவனுரைடய உயிர் அங்கககய எமகலொகம்
க ரும். இப் டிப் ட்ட பகொடுங்ககொன் மனிதனொன அகயொக்கியனின் கீழ்
அடிரைமகளொயிருக்கின்ற நொய்கரைளப் க ொன்ற உங்கரைள நொங்கள் அனொவசியமொகக் பகொன்று
எங்களுரைடயரைகயில் இ த்தக்கரைறரைய உண்டு ண்ணிக்பகொள்ளமொட்கடொம், ஆனொலும்
அதற்ககொர் எல்ரைலயுண்டு, அரைதமீறி எவகனனும் வருவொனொயின் அவனுரைடய கழுத்ரைத
இந்தக்கத்திக்கு இரை யொக்குகவன் !”என்று தன் கண்களில் அனற்ப ொரி றக்க மகொ
ஆத்தி த்துடன் க சினொன்.
இவ்வொறு ஏசியதுடன் உயிர்க்கிறுதி வருபமன்று யமுறுத்தொட்டியதனொல் ஒன்றும்
பி கயொஜனம் உண்டொகொமற்க ொகவில்ரைல, ஒவ்பவொரு ட்டொனும் தொன்தொன்
இருந்தவிடத்திகலகய நின்றுவிட்டொன். ஷொ ொஸ்கொனும் பி ரைமயினொல் திகிலரைடந்து
அதற்குகமல் ஒன்றும் ப ொல்ல நொபவ.ொமல் பமௌனமொயிருந்துவிட்டொன்.
அவரைனப் ொர்த்து அந்தக்கொபூலித்தரைலவன் பின்வருமொறு கூறினொன்,
“ஷொ ொஸ்கொன்! நீபயொரு ப ரிய ஜில்லொவின் ஜமீன்தொ ொயிருந்த க ொதிலும் நீகயதொன்
எங்களுரைடய கு.ந்ரைதரையக் பகொள்ரைளபகொண்டு வந்துவிட்டொபயன்று நொங்கள் நிச் யமொக
நம்புகிகறொம். இங்கக எங்களுரைடய சிறுமிரையக் கண்டுபிடிக்கக்கூடவில்ரைலபயன் து
வொஸ்தவகம, ஆயினும் உன்னுரைடய வொஸஸ்தலத்தின் வொயில் வரை யில் நொங்கள்
கதடிக்கண்டுபிடித்துக் பகொண்டு வந்துவிட்கடொம், நொங்கள் கதடுவது ஒருக ொதும்
வீணொகொது. நீதொன் எங்கரைள விட்டுப் பிரித்து எங்கள் கு.ந்ரைதரையக் பகொண்டு
வந்திருக்கிறொய். இன்னும் உனக்கு அவகொ ம் பகொடுக்கிகறன், ஆனொல் இப்ப ொழுகதனும் நீ
இணங்கி வ ொவிடின் பின்னர் அதிகமொன துய த்துக்கு ஆளொகும் டி கநரிடும். அதிஜொக் ரைத!
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அப்ப ொழுது நீ அதிகம் வருந்துவொய், இன்னும் ஒரு வொர்த்ரைத மட்டும் கூறிவிட்டு நொங்கள்
க ொய் வருகிகறொம், கொபூலிபயொருவன் தன்னுரைடய கு.ந்ரைதகளிடம் அளவு கடந்த க்ஷம்
ொ ொட்டுவது உண்ரைமகய, ஆனொல் அவன் ழிக்குப் ழி வொங்குவதில் இன்னும் அதிகமொன
பிரியங்கொட்டுகிறொபனன் ரைத ஞொ கத்தில் ரைவத்துக்பகொள்!” இவ்வொறு உக்கி த்துடன்
ப ொல்லிக்பகொண்டு அந்தக்கொபூலியொனவன் அந்த ஜமீன்தொரை விட்டுத்திரும்பி
மகொபிடிவொதமொன எண்ணங்பகொண்டவகனக ொல் ஆத்தி த்துடன் அழுத்தமொகவும்
கம்பீ மொகவும் நடந்துப ன்றொன்.
மறுநொள் விடியுமுன் அங்கக கட ொ அடித்திருந்த கொபூலிகபளல்கலொரும் தங்களுரைடய
குடிரை கரைளக் கிளப்பிக் பகொண்டு க ொய்விட்டொர்கள். ஷொ ொஸ்கொன் அன்று கொரைலயில்
ஆகொ ம் ப ய்ய உட்கொரும்க ொது அவனுரைடய எஸ்ட்கடட் மொகனஜரும் வந்து
தங்களுரைடய ஜமீன் ஜில்லொவுக்குள் ஒருவக னும் கொபூலியில்ரைலபயன்று கூறிவிட்டொன்.
இவ்வொறு ஒருவொ ம் ப ன்றது. அதிலகுவில் அந்தக்கொபூலிகரைள
ஏமொற்றிவிட்டதனொல் ஷொ ொஸ்கொனுக்குண்டொன மனத்திருப்திக்பகொன்றும் அந்தவொ த்தில்
கிகல ம் உண்டொகவில்ரைல. தன்னுரைடய மயலரைறக்கு பவளிப்புறத்தில் யொக ொ ஓர்
கொபூலிப்ப ண் பிள்ரைளயொனவள் வட்டமிட்டுக்பகொண்டிருந்தொள் என் ரைதயும்
ககள்வியுற்று, அவள் ஏகதனும் பிச்ரை ச்க ொற்றுக்கொக வழி ொர்த்திருத்தல் கூடுபமன்று
ஜமீன்தொர் தன்னுரைடய மனத்துக்குள் மொதொனம் ப ய்துபகொண்டொன்.
ஆனொல் சில நொட்கள் கழிந்த பின் ஜமீன்தொரின் குமொரியொகிய ஜுரை தொவுக்கு ஒரு விதமொன
வியொதியுண்டொயிற்று. ஒருநொள் மொரைலப்ப ொழுதில் தன்னுரைடய தரைல
கிறுகிறுக்கிறபதன்று கூறிக்பகொண்டு முன்கன த்திகலகய இ ொப்க ொஜனம் ப ய்துபகொண்டு
ஜுரை தொ தன்னுரைடய டுக்ரைகக்குப் க ொய்விட்டொள், மறுநொள் விடிந்து எட்டு
மணியடித்தும் அப்ப ண் எழுந்திருக்கவில்ரைல. யொர்யொர் எழுப்பியும் கு.ந்ரைத
எழுந்திருக்கொததனொல், அதன் பிறவித்தின முதல் எட்டு வருஷங்கள் மட்டும்
அக்கு.ந்ரைதரையச் சீ ொட்டிப் ொ ொட்டிப் ொதுகொத்து வளர்த்து வந்த ப விலித்தொயொகிய
அன்னொவும் கரைடசியில் ப ன்று தன்னொலொன மட்டும் எழுப்பிப் ொர்த்தொள். ஆனொல்
ஜுரை தொ எழுந்திருக்கவுமில்ரைல, தில்க வுமில்ரைல.
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இரைதக்ககட்டு மொளிரைகயிலுள்ள அரைனவரும் திகில் பகொண்டொர்கள். உடகன
மொ ொ ம் ஷொ ொஸ்கொனுக்கு அறிவிக்கப் ட்டது; ஜமீன்தொர் அப்ப ொழுகத தன்னுரைடய
குடும் ஹக்கீமுக்கு ஆளனுப்பினொன். அந்த வகயொதிக ொன ஹக்கீம் ொஹிப் இ ண்டு
தரைலமுரைறயொக அந்த ஜமீன்தொர் குடும் த்துக்கு ரைவத்தியம் ொர்த்துவருகிறொர்.
இரைதக்ககட்டவுடன் அந்தப்ப ரியவர் அவ மொக ஓடி வந்து தமக்குத் பதரிந்த
ஹிக்மத்ரைதபயல்லொம் ப ய்து ொர்த்தொர்; ஜுரை தொவுக்ககொ பி க்ரைஞ வ வில்ரைல.
மொளிரைகயிலுள்ள வயது ப ன்றமொதர்ககளொ இது ஹக்கீமினொல் பதளியக்கூடிய
வியொதியல்லபவன்றும் கொபூலிகளின் மொந்திரீ க க்தியொல் விரைளந்திருக்கக்கூடிய
ங்கொகதொஷபமன்றும் மூடத்தனமொகக்கூறி மந்தி ம் ஓதி மொங்கொய் வி.ரைவப் தற்கொக
பமௌல்விமொர்கரைள அரை.த்து வரும் டி கவண்டிக்பகொண்டொர்கள்.
அங்கிருந்த ப ண்களுக்குண்டொன மூட க்திகய க ொல் ஷொ ொஸ்கொனின் குற்றமுள்ள
பநஞ்சிலும் ஒரு விதமொன மூட நம்பிக்ரைக ஏற் ட்டுவிட்டது, உடகன ஜமீன்தொர்
தனக்குண்டொன ஆத்தி த்ரைதயடக்கிக் பகொண்டு வயது ப ன்ற ஹக்கீம் ொஹிரை அவ மொக
அனுப்பிவிட்டுச் சுற்றுப் க்கங்களிலுள்ள எல்லொ மஸ்ஜித்களிலுமிருந்து அங்கங்ககயுள்ள
பமௌல்விகரைளபயல்லொம் மந்தி ம் டிப் தற்கு அதிக ஆவலுடன் அரை.ப்பித்தொன்.
அவர்கள் அரைனவரும் ஷொ ொஸ்கொனின் உத்த ரைவக் ககட்டவுடன் அதிக அவ மொக
ஓடிவந்தொர்கள், சிலர் தங்களுரைடய ரைவதிகப் ற்றினொல் துரிதமொக நடந்துவந்தொர்கள்,
மற்றும் லர் ஜமீன்தொரிடமிருந்து அதிக தொ ொளமொன நன்பகொரைட கிரைடக்குபமன்னும்
ஆர்வத்தினொல் ஆவலுடன் றந்து வந்தொர்கள்.
பமௌல்விகபளல்கலொரும் மொளிரைகக்குள் வந்து பி க்ரைஞயற்றுக் கிடக்கும்
ஜுரை தொவின் டுக்ரைகரையச் சுற்றி நின்று பகொண்டு தங்களுக்குத் பதரிந்த வஜீ ொக்கரைளயும்
மொந்திரீகங்கரைளயும் பநடுகந ம் வரை யில் முணுமுணுத்து ஓதிகயொதி ஊதினொர்கள். ஒரு
மணிகந ம் இவ்வொபறல்லொம் ஓதிப் ொர்த்தும் அந்தப்ப ண் உசும் கவயில்ரைல, உடகன
அதற்கு முன் ஹக்கீம் ொஹிரை பவறுப்புடன் அனுப்பிவிட்டகதக ொல் ஷொ ொஸ்கொன் அந்த
பமௌல்விகரைளயும் கடுகடுத்த மூஞ்சியுடன் கவகமொக வி ட்டி விட்டொன். மீண்டும் ஹக்கீம்
ொஹிரை வ வரை.த்தொன். அவர் மறு டியும் வருவதற்கு மனமில்லொதிருந்தும் ஜமீன்தொரின்
கட்டரைளரைய மறுக்க முடியொமல் மீண்டும் ஒரு முரைற ஓடிவந்தொர். ஜுரை தொவுக்கு
ஸ்ம ரைணரைய உண்டு ண்ண கவண்டுபமன்னும் நல்பலண்ணமொனது அந்த ஹக்கீம்
ொஹிபின் மனத்தின்கண் ஆ.மொகக் குடிபகொண்டிருந்தக ொதிலும் ஜமீன்தொர் தம்மிடம்
நடந்துபகொண்ட மரியொரைதக்குரைறவு மட்டும் அவருரைடய உள்ளத்ரைத விட்படொழிந்த
ொடில்ரைல.
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ஆயினும் அங்கு வந்தவுடன் ஜுரை தொவின் நொடிரையத் பதொட்டுப் ொர்த்தொர்,தொம்
நொடிய டிகய பமௌல்விகளின் ஜ த ங்களினொல் ஒன்றும் “ஜ ம்” ொயவில்ரைலபயன்று
தமக்கு உள்ளுக்குள் உண்டொன மனக்கிளர்ச்சிரைய அடக்கிக்பகொண்டு, நீம்ஹக்கீமுக்கு
(அரை ரைவத்தியனுக்கு) பநடுங்கொலமொக உ கயொகிக்கப் ட்டு வந்த .பமொழியொனது
நீம்முல்லொவுக்கு (அரை ஆலிமுக்கு) உ கயொகிக்கப் டும் டியொன கவரைள வந்து
விட்டதனொல் கத்ப ஈமொனுக்கு (மதநம்பிக்ரைகயில்ஏற் டும்ஆ த்துக்கு) திலொய்க்கத்
ப ஜொகன (உயிருக்ககஏற் டும்ஆ த்து) வந்து விட்ட பதன்று சுருக்கமொகக் கூறிமுடித்தொர். 1
ஜுரை தொவின் ரைககொல் முதலிய அவயவங்கபளல்லொம் “ஜில்லிட்டுப்” க ொய்விட்டன,
தொதுகவொ அடிகயொடு நின்றுவிட்டது. இனிகமல் ஒன்றும் ரிகொ த்துக்கு இடமில்ரைல!
அதுவரை யில் உள்ளுக்குள் அடங்கிக்கிடந்த ஷொ ொஸ்கொனின் ஆத்தி மொனது இப்ப ொழுது
அடிகயொடு லங்குன்றி உரைடந்துவிட்டது.கொபூலிகளின் மந்தி க்தியினொல் தன்னுரைடய
குமொரி இறந்திருக்கக்கூடுபமன்று அவனுரைடய குத்தறிவொனது அவனுக்கு
அறிவுறுத்தவில்ரைல. ஆனொல் அந்தக்கொபூலிகளின் ரைகவ மிருந்து அவர்களுரைடய
அருரைமக்கு.ந்ரைதரையக் பகொள்ரைள பகொண்டு வந்துவிட்டதனொல் ம ணத்தின் மலக்ககதன்
மீது ழிக்குப் ழி வொங்கியிருப் தொக அவனுரைடய குற்றமுள்ள பநஞ் ொனது குறுகுறுக்கத்
பதொடங்கிற்று, ஜமீன்தொரின் மனவருத்தமொனது ஆ ம் த்தில் அதிகமொயிருந்தக ொதிலும்
பிறகு சிறிது கந த்திற்பகல்லொம் அந்தத்துக்கமுழுதும் அவனது பகொடியசிந்தரைனக்குள்புக்கு
மரைறந்தது.
அதன்பின் உரிய கொலத்தில் வீட்டின் தரைலரைமக்கொ திகொரிக்குப்
பிக தச் டங்குகளுக்கு கவண்டிய கொரியங்கரைளத் தயொரிக்கும் டியொன அனுமதி
அளிக்கப் ட்டது. அப் ொல் யொபதொருவிதமொன ஆடம் முமில்லொமல் ஜுரை தொவின்
பிக தமொனது அதற்பகன்று ஏற் டுத்தப் ட்டிருந்த ஒரு கல்லரைறக்குள் ரைவத்துப் த்தி மொக
அடக்கம் ப ய்யப் ட்டது. கருங்கல் ப ங்கற்கரைளக் பகொண்டும் சுன்னத்ரைதக் பகொண்டும்
1

“நீம்முல்லாகத்வெர ஈமான் ; நீம் ஹக்கீம் கத்வெரஜான்” என் ரதார் உருது ப் பழி ழவெமாழி . அபைர ஆலிமால் ஈமானுக்கு

ரமா:ம் &ந்து விடுவெமன்றும் , ஆனால் அபைர பை&த்தியனால் உயிருக்ரக ரமா:ம் &ந்து  விடுவெமன்றும் இதற்குத்
தாத் ரியங் வெகாள்&ர் . ஈமான் ர ாய்விட்டாலும் அபைதப் பழி புது ப் பழிபித்து க்

வெகாள்ளலாம். உயிர் ர ாய் விடுமாயின்

ஒன்றும் வெ:ய்&து  முடியாது  . &ழக்கம்ர ால்அபைர பை&த்தியனால் உயிர் ர ாக ர&ண்டியிருக்க , ஈமாபைன மட்டும்
ர ாக்கடிக்கக்கூடிய :ாமர்த்தியமுள்ள அபைரஆலிமால் இப் பழிவெ ாழுது  உயிருக்ரக அ ாயம் &ந்து விட்டவெதன்று ஹக்கீம் :ாஹிப் பழி
கூறினார்.
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அந்தச் மொதிரைய நன்றொகக் கட்டிரைவக்கும் டி ஷொ ொஸ்கொன் அனுமதி பகொடுத்துவிட்டொன்.
பிறகு அந்த ஜமீன்தொர் தன்னுரைடய மொளிரைகயின் திவொன்கொனொவிலிருந்த ஒரு சிறு
அரைறக்குள் புகுந்து பகொண்டு எக்கொ ணத்ரைத முன்னிட்டும் எவரும் வந்து தனக்குத்
பதொந்தரை பகொடுக்கக் கூடொபதன்று தங்களுரைடய ஏவலொளருக்குக் கடுரைமயொன உத்த வு
பகொடுத்துவிட்டொன். அங்கக ஷொ ொஸ்கொன் பவறுங்கட்டிலின் மீது டுத்துக்பகொண்டு
ஆகொயத்ரைத அண்ணொந்து ொர்த்துக்பகொண்கடயிருப் ொன். ஏகதொ தன்னுரைடய வீட்டின்
முகட்டில் தன் ப ல்வக்குமொரியின் கதொற்றமொனது கொணப் டுவகத க ொல்
அண்ணொந்த டிகய ஆகொயத்ரைத பவறிக்கப் ொர்த்துக் பகொண்கடயிருப் ொன்.
நொட்ககளொ ல கழிந்தன. ஆனொல் ஷொ ொஸ்கொனின் துக்ககமொ சிறிதும்
தணியவில்ரைல. அன்று ஜுரை தொரைவ அடக்கஞ்ப ய்தக ொது அந்தப் பிக தத்ரைதப்
ொர்த்துக் பகொண்டிருந்த கொரைலயில் அவனுக்குண்டொயிருந்த அகதவிதமொன பமௌனம்
நிரைறந்த துக்க ொக கம பிறகு எப்ப ொழுதும் நி ம் த் ததும்பிக்பகொண்டிருந்தது.
துயொத்தினொல் கமகல என் ப ய்வபதன் து புலப் டவில்ரைல, ஆனொல் அவன் ஒரு க ொதும்
கண்ணீர் விட்டழுவதில்ரைல. ஒரு முரைறகயனும் விம்மியழுததில்ரைல; ஒரு முரைறகயனும்
ஒரு ப ருமூச்சும் விட்டதில்ரைல. அந்தக்கொபூலிகளின் அருரைமக்கு.ந்ரைதரையத்
திருடிக்பகொண்டு வந்துவிட்டதற்கொகத் தனக்குக் கிரைடத்தது ரியொன தண்டரைனபயன்கற
மொதொனம் ப ய்துபகொண்டிருந்தொன். இதனொல் ஆண்டவனுரைடய ப ருரைமரைய ஜமீன்தொர்
ஒருவொறு அறிந்துபகொண்ட க ொதிலும் இவ்வளவு ஜல்தியில் தன்மீது இப் டிப் ட்ட
தண்டரைனரைய இறக்கியது மட்டும் மகொ அநீதிபயன்கற கூறிக்பகொண்டிருந்தொன்.
ஏரை.களின் கு.ந்ரைதரையத் திருடியதற்கொகச் ப ல்வவந்தனொகிய தன்னுரைடய
ஏகபுத்திரிரைய ஆண்டவன் மரிக்கச்ப ய்வது அநியொயமல்லகவொ பவன்று தனக்குள்
வொதித்துவந்தொன், எப் டி இருந்த க ொதிலும் ஊரூ ொய் அரைலந்துதிரியும் கொபூலிகளின்
ப ண்ணுக்கீடொக மிக்க ப ல்வொக்கும் அதிக தன கொயமும் ப ற்றிருந்த ஒரு ஜமீன்தொரின்
ஏகபுத்திரியொகிய ஜுரை தொரைவக் பகொண்டுக ொவது எந்தத் பதய்வத்துக்குத்தொன்
அடுக்குபமன்று ஆத்தி ப் ட்டொன், இக்கொரியங்களிபலல்லொம் பதய்வ நீதிபயன் கத
கிரைடயொபதன்று மனக்பகொதிப் ரைடந்தொன். ஆயினும் என் ப ய்வது? தனக்குள்களகய
பவம்பினொன், பவதும்பினொன். யொரிடத்தில் க ொய் இனி முரைறயிட்டுக்பகொள்வபதன்னும்,
ஒன்றும் ப ய்யமுடியொத உக்கி மொன ககொ கம அவனுரைடய உள்ளத்ரைத உருக்கிக்பகொண்டு
வந்தது.
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பதய்வநீதியில் நம்பிக்ரைகயில்லொமற் க ொனதனொல் கவதத்தில் ப ொல்லியிருப் கத
க ொல் பதொழுரைகரையக் பகொண்டும் ப ொறுரைமரையக் பகொண்டும் ஆறுதல் அரைடவதற்கும்
ஒன்றும் வழியில்லொமற் க ொய்விட்டது. ஜமீன்தொர் அதற்கு முன் பநடுநொட்களொககவ
தன்னுரைடய மொர்க்கத்துக்குரிய பதொழுரைக, கநொன்பு, தொனதர்மம் முதலிய
பதய்விகக்கடரைமகரைளபயல்லொம் அடிகயொடு விட்டு விட்டுப் ப யருக்கு மட்டும்
ஷொ ொஸ்கொன் என்னும் முஸ்லிம் ப யரை ரைவத்துக்பகொண்டு திரிந்தொன். ஆதலின்
ம ணத்துக்குப்பின் தனக்கு வ கவண்டியிருந்த ந ககவதரைனரைய நம்முரைடய ஜமீன்தொர்
இவ்வுலகத்திகலகய தொனொககவ சுயகம சிருஷ்டித்துக் பகொண்டு அனலிற் ட்டபு ழுப்க ொல்
அதில் வீழ்ந்து அல்லும் கலும் அனவ தமும் அவஸ்ரைதப் ட்டுக் பகொண்டு கிடந்தொன்.
இவ்வொறு ல வருஷங்கள் கழிந்தன. ஜுரை தொ இறந்து த்து வருஷமொகியும்
ஷொ ொஸ்கொனின் மனமும் கதகமும் இன்னமும் ப யலற்று ஒடுங்கிக்கிடந்தன. ொர்ப்க ொர்
பித்தபனன்று எண்ணும் டியொன விதத்தில் நம் ஜமீன்தொர் கொலங்கழித்து வந்தொன்;
அவனுக்கு உலக விஷயத்தில் ஒன்றும் உற் ொககமயில்ரைல. இப் டியொகக் கொலங்கழிந்து
வரும்க ொது ஒருநொள் அவன் தன்னுரைடய ரை த்தியத்தினின்றும் பதளிந்து பவளிக்கிளம்பும்
டியொன பி ம்யம் ஒன்றுகநரிட்டது: கொபூலிகளின் கொர்வொன் ஒன்று ஜமீன்தொரின்
ப ொந்தக்கி ொமத்தினின்றும் சில ரைமல் தூ த்திலிருந்த மற்பறொரு குக்கி ொமத்தில் வந்து
குடிரை இறக்கியிருந்தொர்கள்.
இவ்வொறு அவர்கள் இறங்கியதில் அ ொதொ ணமொன விஷயம் ஒன்றுமில்ரைல,
ஏபனனின் அப் குதிகளில் இப் டிப் ட்ட கொபூலிக்கூட்டங்கள் வந்து இறங்கொத வருஷம்
ஒன்றுமி ொது. ஷொ ொஸ்கொன் வசித்து வந்த அனொர்க்கலிபயன்னும் ஊ ொனது ஒரு
நக மொயில்லொமலும் அதிகக் குக்கி ொமமொய் இல்லொமலும் அரைமந்திருந்த ஒரு நடுத்த மொன
ப ரிய ஊ ொயிருந்தது. அவ்வூரிலிருந்து அந்தக்கொபூலிகள் இறங்கியிருந்த கி ொமத்திற்குச்
ப ல்லக்கூடிய ஒரு நொட்டுப்புற ஸ்தொவொனது நல்ல விதமொகப் க ொடப் ட்டிருந்தது.
கமலும் ஜமீன்தொருரைடய ஊரிலிருந்து அந்த ஸ்தொவின் வழிகய மற்றும் ல நக ங்களுக்கும்
ப ல்லலொம், இதனொல் அந்தப் கி ங்க ஸ்தொவின் வழிகய அகனக விதமொன ஜனங்கள்
அன்றொடம் க ொய்க்பகொண்டும் வந்து பகொண்டுமிருப் ொர்கள். இக்கொ ணத்தினொல்
அந்தக்கொபூலிகள் இறங்கியிருந்த கி ொமத்தில் ொரைலகயொ மொக ஒரு ப ரிய கிணற்ரைறயும்
பவட்டி வழிப்க ொக்கர்கள் தங்குவதற்பகன்று ல விதமொன மொ, லொ, அக ொக
ம ங்கரைளயும் அங்கக உற் த்தி ப ய்து ரைவத்திருந்தொன்.
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கொல்நரைடப்பி யொணிகளும் கட்ரைட வண்டிப்பி யொணிகளும் இ ொக்கொலத்தில் வந்து
அந்தத்கதொப்பில் அதிகமொக இறங்குவதுண்டு, கற்கொலத்திலும் பி யொணிகள் அந்தத்
கதொப்பின் நி.லில் இரைளப் ொறும் ப ொருட்டுப் ல நொழிரைக கந ம் தங்கிச்ப ல்வதுண்டு.
ஜமீன்தொரை ப் க ட்டி கொணவரும் குடியொனவர்களும் முதல் நொளி வில் அந்தத் கதொப்பில்
தங்கியிருந்து விட்டு மறுநொட்கொரைலயில் ஷொ ொஸ்கொரைன வந்து கண்டுபகொள்வொர்கள்.
ஜுரை தொவின் தொயொர் இறந்து க ொன பின் அக்கு.ந்ரைதயின் ப விலித்தொயொகிய
ஜய்த்தூன்பீபி ஜுரை தொரைவயும் இன்னும் இ ண்டு மூன்று கவரைலக்கொரிகரைளயும்
அரை.த்துக்பகொண்டு ஜுரை தொவின் தொயொரை ப் ப ற்ற மொதொபிதொக்கள் வசிக்கும் ஊருக்குச்
ப ன்று அவர்களுரைடய குமொரியின் ஞொ கொர்த்தமொக அவள்வயிற்றில் பிறந்த
ஜுரை தொரைவக் கொண்பித்து வருவது வ.க்கம். ஜுரை தொ உயிக ொடிருந்த மட்டும்
ஜுரை தொவும் ஜய்த்தூன்பீபியும் சில கவரைலக்கொரிகளுடன் ொட்டியொ கத்துக்குப் க ொய்
வருவொர்கள். ஜுரை தொ இறந்த பின்னும் ஜய்த்தூன்பீபி அந்தப் ொட்டியொ கத்துக்குப் க ொய்
வருவரைத நிறுத்தவில்ரைல, மகொ கரும சி த்ரைதயுடன் ஒவ்பவொரு வருஷத்திலும்
ஜய்த்தூன்பீபி அவ்வூருக்கு யொத்திரை க ொய் வருவரைத மறப் தில்ரைல.
இவ்வொறு ஒருமுரைற ப ன்று வரும்க ொது கமற்கூறிய மொந்கதொப்பில் ஜய்த்தூன்பீபி
இரைளப் ொறும் ப ொருட்டு வந்து தங்கினொள், வயது ப ன்ற இம்மொது அங்கக தங்கியிருக்கும்
க ொது உடன் வந்த கவரைலக்கொரிகள் அருகிலிருந்த கி ொமத்துக்குள் ப ன்று ஏகதனும்
சிற்றுண்டி வொங்கி வ லொபமன்று க ொய்விட்டொர்கள். ஜய்த்தூன்பீபி ஓர் அக ொகம நி.லில்
அயர்ந்திருக்கும்க ொது ஒரு கொபூலிப்ப ண் பிள்ரைளயொனவள் தங்களுரைடய
குடிரை யிலிருந்து புறப் ட்டு ஜலம் தி ட்டும் ப ொருட்டு அத்கதொப்பிலிருந்த கிணற்றருகில்
வந்தொள். அந்தக்கொபூலிகளின் கட ொரைவக்கண்டவுடன் ஜய்த்தூன்பீபியின் மனத்தில்
ஜுரை தொவின் கதொற்றம் ட்படன ஓடி வந்தது, உடகன அக்கி.வியின் கண்களினின்றும்
இ ண்டு ப ொட்டு ஜலம் கீக. விழுந்தது.
பிறகு இன்னும் சில கொபூலிப்ப ண்கள் அக்கிணற்றண்ரைட வந்தொர்கள்.
அவர்கபளல்கலொரும் வொலி ப் ருவமுள்ள இளங்குமரிகளொகக் கொணப் ட்டனர்;
அவர்களுள் சுமொர் திபனட்டு வயதுரைடய மகொ ரூ லொவண்யமுள்ள ப ௌந்தர்ய வதனி
ஒருத்தி கொணப் ட்டொள். மற்ரைறப் ப ண்களிடத்தில் கொணப் டொத மடம், நொணம், அச் ம்,
யிர்ப்புக்குரிய முகக்குறியொனது அப்ப ண்ணின் ொல் கொணப் ட்டது. அவளுரைடய
இப் டிப் ட்ட தன்ரைமரையயும் கம்பீ மொன கதொற்றத்ரைதயும் ஜய்த்தூன்பீபி கண்ட க ொது
அவள் கொபூலிப் ப ண்ணொயிருப் து ஒரு க ொதும் முடியொபதன்று ந்கதகித்தொள். இன்னும்
உற்று கநொக்கும் க ொது அவளுரைடய அங்க அரைமப்ப ல்லொம் அவபளொரு கொபூலிப்
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ப ண்ணல்லபவன் ரைதகய பவளிக்கொட்டிக் பகொண்டிருந்தன. எல்லொக் கொபூலிப்
ப ண்கரைளயும் க ொல் இவளும் அவர்களுக்குரிய உய மொன ொவொரைடரையயும் தரைல
முக்கொட்ரைடயும் உடற் ட்ரைடரையயும் அவர்ககள க ொன்ற ஆ ணங்கரைளயும் அணிந்து
பகொண்டு அவர்கள் க சும் ொரைஷயொகிய ட்டொயிஸ் ொரைஷரையகய க சி வந்த க ொதிலும்
இவள் பிறவியொல் மட்டும் கொபூலிப் ப ண்க ொல் கொணப் டவில்ரைல.
நொணத்துடன் கூடிய இந்தப் ப ண்ணின் ப ௌந்தர்யத்ரைதகய ஜய்த்தூன்பீபி
பநடுகந ம் வரை யில் கூர்ந்து கநொக்கிக் பகொண்டிருந்தொள். உடகன ட்படன்று தொன்
தரை யில் விரித்து உட்கொர்ந்திருந்த ஷத் ஞ்ஜியிலிருந்து எழுந்து அப்ப ண்ணருகிற் ப ன்று
அவளுரைடய முகத்ரைத உற்று கநொக்கினொள். தன்ரைனயொக ொ ஓர் அயல் மனுஷி பவறிக்கப்
ொர்க்கிறொபளன் ரைதக் கண்டு அப் ொலிரைக கிணற்றின் மற்பறொரு புறத்துக்குப்
க ொய்விட்டொள். ஆயினும் அந்தச் ப விலித்தொய் அப்ப ண்ணின் முகத்தினின்றும்
தன்னுரைடய கண்கரைள அப்புறப் டுத்தவில்ரைல. அப்ப ண் எங்பகங்பகல்லொம்
மருவியக ொதிலும் ஜய்த்தூனின் ொர்ரைவயும் அங்கங்பகல்லொம் பதொடர்ந்து ப ன்று
பகொண்டிருந்தது. சிறிது கந ங்கழித்து ஜய்த்தூன்பீபியும் தன்னுரைடய ஷத் ஞ்ஜியில் க ொய்
உட்கொர்ந்து ொய்ந்து பகொண்டொள். அங்கிருந்த டிகய ல முரைற ப ருமூச்சுவிட்டுத்
தனக்குள்கள இவ்வொறு ப ொல்லிக் பகொண்டொள்.
“இல்ரைல!
அப் டியிருப் து முடியொது! ஆண்டவன் தொன் அக்கு.ந்ரைதரைய
நம்மிடத்திலிருந்து பிடுங்கிக் பகொண்டொகன! அது ஒருகொலும் முடிந்தி ொது. புரைதகுழிரைய
விட்டு மற்பறொரு முரைறயும் நொன் என் ஜுரை தொ ரைவப் ொர்க்கப் க ொகிகறனொ? என்னுரைடய
ஜுரை தொ இப்ப ொழுதிருந்தொல் இவ்வளவு ருமரைனயரைடந்திருப் ொள். இந்தக் கொபூலிப்
ப ண்ரைணப் ொர்த்தொல் என் ஜுரை தொரைவ ரைவத்து உரித்தொற்க ொலகவ இருக்கிறொள். ஆ!
என்னகொலம்! நொனும் இன்கற இறந்து க ொனொல் அந்த ஆன்ம உலகிற் ப ன்று என்னுரைடய
ஜுரை தொரைவக் கண்ணொ க்கொண மொட்கடகனொ!” இவ்வொறு கூறும் க ொகத அவளுரைடய
நயனங்களினின்றும் நீர்த்தொரை யொனது ஆறொய்ப் ப ருகிற்று.
கிணற்றங்கரை க்கு வந்திருந்த கொபூலிப் ப ண்கபளல்கலொரும் தண்ணீரை பமொண்டு
பகொண்டுத்து தம்முரைடய கட ொவிற்குத் திரும்பிச் ப ன்று விட்டொர்கள். ஆனொல்
ஜய்த்தூன்பீபியின் மனத்தில் ஜுரை தொவின் ஞொ கத்ரைத மூட்டி விட்ட அந்தப்ப ண்மட்டும்
தனித்து நின்றொள். வொலி ப் ருவமுள்ள ஒரு ப ண் எவ்வளவு சுறுசுறுப்புடன் தண்ணீர்
இரைறக்கக்கூடுகமொ அவ்வளவு சுறுசுறுப்புடன் அந்தப்ப ண் இரைறக்கொமல் ற்று
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மந்தமொககவ தண்ணீரை இழுத்துக் பகொண்டிருந்தொள். இவள் தன்னுரைடய குடத்ரைத நி ப்பு
முன் மற்ரைறப்ப ண்கபளல்லொம் மொந்கதொப்ரை க் கடந்து மரைறந்து விட்டொர்கள். இவளும்
தண்ணீர்க் குடத்ரைதபயடுத்துக் பகொண்டு மற்றவர்கள் ப ன்ற வழிகய ப ல்லொமல்
ஜுரை தொவின் ஞொ கத்தினொல் கதம்பித் கதம்பி அழுது பகொண்டிருந்த அந்த
வகயொதிகமொதிடம் வந்து, “அம்மொ! உனக்கு உடம்புக்பகன்ன? ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன் ஏன்
என்னுரைடய முகத்ரைதகய உற்று கநொக்கினொய்?” என்று வினவினொள்.
ஜய்த்தூன்பீபி மறு டியும் ப ருமூச்சு விட்டுக் பகொண்டு, “அருரைமக் கு.ந்தொய்! உன்ரைனப்
ொர்த்தவுடன் என்னுரைடய ஜுரை தொவின் ஞொ கம் வந்து விட்டது. ஆஹொ! நீ எங்கள்
ஜுரை தொரைவப் க ொலகவ இருக்கிறொகய. ஜுரை தொ இன்ரைறக்கிருந்தொல் உன்ரைனப்
க ொலகவயிருக்கும். ஜுரை தொவின் பகொவ்ரைவச் ப வ்வொயின் உதடுககள உன்னுரைடய
உதடுகள். அவளுரைடய அ.கிய கண்ககள உன்னுரைடய கண்கள். ஜுரை தொவுக்குத்
தமக்ரைகபயொருத்தி இருந்திருப் ொளொயின் அவபளன்கற உன்ரைன நொன் த்தியமிட்டுச்
ப ொல்கவன். ஆனொல் ஜுரை தொகவொ எங்கள் எஜமொனுக்கு ஏகபுத்திரியொயிருந்தொள். அவள்
உயிக ொடு இருந்திருந்தொல் நீ அவளுரைடய பி திபிம் பமன்கற கூறுகவன்,” என்று
ப ொல்லித் கதம்பினொள்.
உடகன எழுந்து நிமிர்ந்து விம்மி விம்மியழுத டிகய அந்தக் கொபூலிப் ப ண்ரைணக்
கட்டியரைணத்து முத்தங்பகொடுத்தொள். இதனொல் அந்தக் கொபூலிப் ப ண்ணின் மனமும்
இளகிவிட்டது. “அம்மொ! நொனும் கொபூலி வயிற்றில் பிறந்த ப ண்பணன்று என்ரைன
நிரைனக்கவில்ரைல. ஏபனனின், பநடு நொட்களுக்கு முன் ஒரு ப ரிய மொளிரைகயில் வசித்து
வந்ததொகக் கனொக்கண்டொற் க ொல் எனக்கு ஞொ கமிருக்கிறது. இப்ப ொழுது நொன் அரைலந்து
திரிவகத க ொல் அந்நொட்களில் என்ரைன ஒருவரும் எகதச்ரை யொக பவளிகய
விட்டிருக்கவில்ரைலபயன்று நிரைனக்கிகறன். ஆதியில் எங்கக நொன் இருந்கதபனன் தும்,
எப்ப ொழுது நொன் பவளிப் ட்கடபனன் தும், எப் டி நொன் இந்தக் கொபூலிகளிடம் வந்து
விட்கடபனன் தும் எனக்பகொன்றும் விளங்கவில்ரைல. எல்லொம் .ய கொல
மறதியொயிருக்கிறது, எனக்குக் கருத்துத் பதரியுமுன் அப் டிபயல்லொம் நடந்திருக்கலொம்.
ஈபதல்லொம் என்னுரைடய கனகவொ நனகவொ ஒன்றும் புரியவில்ரைல. ஆ! எவ்வொறொயினும்
நொன் ஒரு ஸ்தி மொன குடும் த்தில் தங்கியிருந்து வொ ஞ் ப ய்ய விரும்புகிகறன்.
இவர்களுடன் அடிக்கடி இடம் விட்டு இடம் ப யர்ந்து ப ல்வதில் எனக்குப்
பிரியமில்ரைல,” என்று ஜய்த்தூனின் கொதில் இ கசியமொகச் ப ொன்னொள்.
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அந்தக் கொபூலிப் ப ண் இவ்வொகற க சி விட்கட பநடுந்தூ ம் க ொயிருப் ொள்.
அதற்குள் “ஷீரீன்! ஷீரீன்!! நீ எங்ககயிருக்கிறொய்? அங்கக நீ என்ன ப ய்து
பகொண்டிருக்கிறொய்? அங்கக யொருடகன வொர்த்ரைதயொடிக் பகொண்டிருக்கிறொய்?” என்று கர்ண
கடூ மொன அதிகொ த்பதொனிபயொன்று மொந்கதொப்பிற்குப் பின்கனயிருந்து ககட்டது. உடகன
அப்ப ண் எழுந்து அந்தக் கடுங்கு ல் வந்த திரை ரைய கநொக்கி அதிக துரிதமொகச் ப ன்றொள்.
அதற்குள் ஷீரீரைனக் கூப்பிட்ட கி.வியும் அதிகவகமொக பநொண்டி பநொண்டிக் பகொண்டு எதிர்
பகொண்டு ஓடிவந்தொள்.
“அம்மொ! இங்கக ஓர் கி.வி டுத்துக் கிடக்கிறொள். அவள் மிகக் கடுரைமயொன வியொதியினொல்
கஷ்டப் டுவதனொல் அவளுக்கு நொன் ஏகதனும் உதவி ப ய்யட்டுகமொபவன்று ககட்கடன்,”
என்று அப்ப ண் மொதொனம் கூறினொள். ஆனொல் அந்த பநொண்டியின் மண்ரைடக்கூட்டில்
கொணப் ட்ட துரைளயூசிகரைளப் க ொன்ற இ ண்டு சிறிய பநருப்புக் கண்களின்றும்
பவளியொன அனற்ப ொரிகய அவளுரைடய மொதொனத்ரைத அழுத்திவிட்டது.
“ ொரைலகயொ த்தில் கிடக்கும் கி.வி சீக்கொயிருந்தொல் உனக்பகன்ன? சுகமொயிருந்தொல்
உனக்பகன்ன? சீக்கி ம் நடந்து வொ. உன் தந்ரைதயொர் உன்ரைனக் கூப்பிடுகிறொர்,” என்று
இடியிடித் தொற்க ொல் அந்த பநொண்டித் தொய் சிம்மநொதத்துடன் கர்ஜித்தொள். அதனுடன்
அவ்விருவரும் ப ன்று விட்டொர்கள். ஜய்த்தூன்பீபி மட்டும் தனிகய அழுது
பகொண்டிருந்தொள். சிறிது கந த்திற்குப் பின் கி ொமத்திற்குச் சிற்றுண்டி வொங்கப் க ொயிருந்த
கவரைலக்கொ ர்கள் வந்தவுடன் சிரையயொற்றிக் பகொண்டு ொவகொ மொகத் தங்களூரை கநொக்கி
எல்கலொரும் புறப் ட்டொர்கள்.
வழி முழுதும் ஜுரை தொவின் ப விலித் தொயொகிய ஜய்த்தூன்பீபி தன்னுரைடய
ஜுரை தொரைவயும் இந்தக் கொபூலிப் ப ண்ரைணயும் மொற்றி மொற்றி நிரைனத்துக் பகொண்கட
க ொனொள். அவள் எவ்வளவு பி யத் தனத்துடன் இந்த எண்ணத்ரைதத் தன்னுரைடய மனத்ரைத
விட்டு வி ட்டிய க ொதிலும் அந்தக் கொபூலிப் ப ண்ணொன வள்தொன் கொபூலியின் வயிற்றில்
பிறக்கவில்ரைலபயன்றதும், பநடுநொரைளக்கு முன் தொபனொரு ப ரிய மொளிரைகயில் வசித்து
வந்ததொகக் கூறியதும் ஜய்த்தூன்பீபியின் எண்ணத்ரைத விட்டு ஒரு சிறிதும் ஒழியகவயில்ரைல.
ஒரு கொல் தங்களுரைடய மொளிரைகயிலிருந்த ஜுரை தொ தொன் அவகளொபவன்னும்
ந்கதகமொனது அவளுரைடய உள்ளத்தின் கண் உட்கொர்ந்து விட்டது.
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இறந்து கல்லரைறக்குள் த்தி மொக அடக்கம் ப ய்யப் ட்டவள் எவ்வரைக
அத்புதத்தினொல் உயிர் ப ற்று பவளியில் வந்திருத்தல் கூடும்! ஆனொல் அல்லொஹ்வுக்கு
எல்லொ வஸ்துக்களின் மீதும் அதிகொ மில்ரைலயொ? அவன் உயிக ொடிருப் வரை மரிக்கச்
ப ய் வபனன்றும் மரித்கதொரை உயிர்ப்பிக்கச் ப ய் வபனன்றும் ’குர் ஆன் கவதமொனது
கூறவில்ரைலயொ? ப த்கதொரை ஆண்டவன் பிரை.ப்பிப் தில் என்ன ஆச் ரியமிருக்கிறது?’
என்பறல்லொம் லவொறொகச் சிந்தித்துக் பகொண்டு ஷொ ொஸ்கொனின் மொளிரைகக்குப் க ொய்ச்
க ர்ந்தொள். உடகன தன்னுரைடய எஜமொனிடம் கிணற்றங்கரை யில் தொன் ககட்டரைதயும்
கண்டரைதயும் மனப் ொடமொக ஒப்பித்து விட்டொள்.
“என்னுரைடய கு.ந்ரைதரையக் கல்லரைறக்குள் க னிட்டு ரைவத்தரைத என்னுரைடய
இந்த இருகண்களினொலும் கண்டி ொத க்ஷத்தில் அவகள என்னுரைடய ப ொந்த ஜுரை தொ
பவன்று கூறுவதற்குச் ற்றும் தயங்கியிருக்க மொட்கடன். ஆயினும் ஜுரை தொவுக்கொக
அதிகம் அழுது அனவ த மும்கண்ணீர் வடித்ததனொல் என்னுரைடய ொர்ரைவயொனது
மழுங்கிப் க ொயிருக்கிறது. கொன் ொஹிப்! என்ரைனப் க ொன்ற ஓர் ஏரை.க் கி.வி ொர்த்தரைதக்
கொட்டினும் தொங்ககள கநரில் ப ன்று அவ்வுண்ரைமரையக் கண்டு பகொள்ளலொம், ”என்று
ஜய்த்தூன்பீபி ஷொ ொஸ்கொனிடம் கவண்டிக் பகொண்டொள்.
ஜய்த்தூன்பீபி ஷொ ொஸ்கொனிடம் க சும் ப ொழுது தயங்கித் தயங்கிப் க சினொள்.
ஏபனனின், அவனுரைடய குமொரி இறந்தது முதல் அவன்மனம் இன்ன ொடு ட்டு
வந்திருக்கிறபதன் து அந்தச் ப விலித் தொய்க்கக பதரியும். ஏகதனுகமொர் நல்ல
மொ ொ மிருந்தொல் அதனொல் தன்னுரைடய எஜமொன் .ய ரைதரியத்தில் ொதிரையகயனும்
அரைடதல் கூடுகமொபவன்று ஆவலுடன் எதிர் ொர்த்திருந்தொள். ஆனொல் ஜய்த்தூன்பீபியின்
மொ ொ த்ரைதக் ககட்டவுடன் ஷொ ொஸ்கொன் பிக தக் குழியிலிருந்து எழுந்தகத க ொல்
திடுக்கிட்படழுந்தொன். ஒரு வினொடிக்குள் அவனுரைடய அங்க முழுதும் மின் ொ க்தியொல்
நி ம்பியகத க ொல் ஆய்விட்டது. உடகன ஜய்த்தூன்பீபியின் ரைகரைய ஜமீன்தொர் இறுகப்
ற்றிக் பகொண்டொன். பமய் விதிர்த்து நொ குளறி, “ஜய்த்துன்! இப்ப ொழுகத புறப் டு அந்தப்
பி ொசுகள் இறங்கியிருக்கும் இடத்துக்கு என்ரைன அரை.த்துக் பகொண்டு க ொ. அவ்விடம்
எங்ககயிருக்கிறது? நீ கண்டப ண் எங்கிருக்கிறொள்? என்னுரைடய ஜுரை தொ எங்கக?”
என்று ஆத்தி த்துடன் அவ ப் ட்டொன்.
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தன் ரைகரையப் பிடித்த வலிரைமரையக் கண்டும், அவன் பி லொபித்த வ னங்கரைளக்
பகொண்டும் ஜமீன்தொருக்குப் புத்தி தடுமொறிவிட்டபதன்று அந்தச் ப விலித் தொய்
எண்ணினொள். ஆயினும் அவனுரைடய அதிகொ த்துக்கு இ ண்டு ப ய்யக் கூடொபதன்று
அன்றி கவ அரை.த்துக் பகொண்டு க ொய் அந்தக் கொபூலிகளிருக்குமிடத்ரைதக் கொண்பிப் தொக
வொக்குக்பகொடுத்தொள். ஆயினும் அதற்கு முன் அரை ப்பித்தொல் மனமுரைடந்து கிடந்த
ஷொ ொஸ்கொன் இரைதக் ககட்டது முதல் “எப்ப ொழுது புறப் டுகவொம்! எப்ப ொழுது
புறப் டுகவொம்!!” என்னும் ஏக்கத்தினொல் தூக்கம் பிடியொமல் தன் டுக்ரைகயின் மீது
பு ண்டு பு ண்டு பகொண்டு கிடந்தொன்.
ப ொழுது புலருமுன் ஷொ ொஸ்கொனும் ஜய்த்தூன்பீபியும் அவர்களுடன் வந்த சில
ஏவலொளரும் அந்தக் கொபூலிகள் இறங்கியிருந்தமொந் கதொப்புக்கு வந்து க ர்ந்தொர்கள்.
அவ்வதிகொரைல கவரைளயில் கொபூலிப் ப ண்டுகள் எழுந்து நடமொடிக்பகொண்டிருந்தொர்கள்.
சிலர் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்துக் பகொண்டு க ொனொர்கள். கவறு சிலர் தங்கள்
புருஷர்களுரைடய ஹூக்கொவுக்கு பநருப்ப டுத்துக் பகொடுத்துக் பகொண்டிருந்தொர்கள்;
மற்றுஞ் சிலர் தங்கள் கு.ந்ரைதகளின் கொரைல ஆகொ த்துக்கொக அடுப்ரை மூட்டிக்
பகொண்டிருந்தொர்கள். கிணற்றருகில் வந்திருந்தவர்களுள் இன்னொள் தொன் அந்தப்
ப ண்பணன்று ஜய்த்தூன்பீபி கொட்டு முன் ஷொ ொஸ்கொன் அப்ப ண்ரைணக் குறியொகப்
ொர்த்துக் பகொண்டொன். அந்தப் ப ண்ணின் முகம் பவயிலிலடி ட்டிருந்ததனொல் சிறிது
கதஜஸ்மொறியிருந்தது. கமலும் அவளுரைடய வயதொனது திபனட்டுப் பி ொயமொய்க்
கொணப் ட்டது. இவ்விரு கவறு ொடுகரைளயல்லொமல் கவபறொரு வித்தியொ த்ரைதயும்
ஷொ ொஸ்கொன் கொணவில்ரைல.
தன்னுரைடய குமொரிகய கொபூலி உரைடயில் தனக் பகதிரில் வந்து நிற் து க ொல்
கண்டொன். அவள் உண்ரைமயொன ப ண் தொகனொ அல்லது தன்னுரைடய மகளின் பி திபிம்
த்கதொற்றகமொ என்று ந்கதகித்தொன். அப்ப ண் நின்று பகொண்டிருந்த இடத்திற்குச்
மீ த்தில் ஷொ ொஸ்கொன் ப ன்று அவளுரைடய முகத்ரைத ஏறிட்டுக் கூர்ந்து கநொக்கினொன்.
அவனுக்கு அப்ப ொழுது புத்தியொனது தடுமொறுகிறொற் க ொல் கொணப் ட்டது. அவள்
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ஜுரை தொகவொ அல்லகவொபவன்று தீர்மொனிப் து தொன் அவனுக்பகொரு ப ருங்கொரியமொய்
அப்ப ொழுது கொணப் ட்டது. அதிகொரைலயில் பவளிச் கமொ மங்கலொயிருக்கிறது;
மூரைளகயொ தடுமொறுகிறது. என் ப ய்வொன் ொ ம்! ஷொ ொஸ்கொன் இன்னும் மீ த்தில் ஓடிச்
ப ன்று அப்ப ண்ணின் முகத்துக்கருகில் தன்னுரைடய முகத்ரைத ரைவத்துக் கூர்ந்து கநொக்கி,
“அகதொதழும்பு! அகதொதழும்பு! ஆமொம்; அகதொதழும்பிருக்கிறது!” என்று கூக்கு லிட்டொன்.
ஜுரை தொ சிறு கு.ந்ரைதயொயிருக்கும் க ொது ஒருமுரைற ஜனொனொவின் டிக்கட்டில்
விழுந்து விட்டது. அங்கக நீட்டிக் பகொண்டிருந்த கல்பலொன்று குத்தியதனொல் ஜுரை தொவின்
இடப் க்கத்து பநறியில் ஒரு சிறுதழும்பு உண்டொய் விட்டது. இரைதத்தொன் ஷொ ொஸ்கொன்
அவ்கவரைளயில் அரைடயொளங் கண்டுபிடித்தொன். உடகன கொன் ொஹிப் அப்ப ண்ரைண
இறுகத்தழுவிக் பகொண்டுககொபவன்று கதற ஆ ம்பித்தொன். அவன் அழுத ரிதொ க
நிரைலரைமயொனது கொண்க ொர் உள்ளத்ரைதபயல்லொம் கலங்கச் ப ய்யும் டியொயிருந்தது.
“ஆ என் ஜுரை தொ! ஆ என் ஜுரை தொ!” என்று வொய் விட்டலறினொன். அதுவரை யில்
திக்பி ரைம பகொண்டகத க ொல் அந்தக் கொபூலிப் ப ண் நின்று பகொண்டிருந்தொள். அவள்
அரை யவுமில்ரைல, ஒரு வொர்த்ரைதகயனும் க வுமில்ரைல. ஸ்வொஸம் விடும் ப ொருட்டு
அவள் மூச்சுவொங்கிக் பகொண்டிருந்த க ொது அவளுரைடய பநஞ் ொனது கமல் எழுந்பதழுந்து
அழுந்தியி ொத க்ஷத்தில் எல்கலொரும் அவரைளபயொரு லரைவக்கல் சிரைலபயன்கற
மதித்திருப் ொர்கள்.
இ ண்படொரு நிமிஷங்களுக்குள் அவளுரைடய கண் முன்கன பதொங்கிக் பகொண்டிருந்த
திரை யொனது கிழிக்கப் ட்டது. அவனுரைடய மொளிரைகயில் தொன் பநடுநொரைளக்கு முன்
ஜீவித்து வந்த விஷயம் அவளுரைடய ஞொ கத்தில் நன்றொக விளங்கிற்று, அதிபலொன்றும்
ந்கதகமில்ரைல. தொன் தொன் அவனுரைடய மொளிரைகயிலிருந்த ஜுரை தொ பவன்னும்
நிரைனவும் ஓடி வந்தது. உடகன “ஆமொம் பிதொ! நொன் தொன் தங்களுரைடய ஜுரை தொ; ஏன்
என்ரைனத் தொங்கள் விட்டு விட்டீர்கள்? இதுவரை யில் எங்கக ப ன்றிருந்தீர்கள்?” என்று
தொன் ப ொன்னொள். உடகன மயக்கங் பகொண்டு ஷொ ொஸ்கொனின் ொதத்தடியில்
வீழ்ந்துவிட்டொள்.
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இந்தச் ம் வமொனது அந்தக் கொபூலிகரைளக் கிளப்பிவிட்டது. அடுப்ப ரித்துக்
பகொண்டிருந்தவர்களும் மொந்கதொப்புக்கப் ொல் மொடு ஆடுகரைள கமய்த்துக்
பகொண்டிருந்தவர்களும் எல்கலொரும் க ர்ந்து ஒருமிக்க ஓடிவந்தொர்கள். அப்ப ொழுது தொன்
ஷொ ொஸ்கொன் ஜய்த்தூன்பீபிரைய விட்டுத் தன் குமொரிரையத் தூக்கி நிறுத்தும் டி ப ய்தொன்.
அவ்கவரைளயில் அரை டஜன் கொபூலிகள் அந்த ஜமீன்தொரின் மொர்பின் மீதுரைக பகொடுத்துப்
லமொகத் தள்ளினொர்கள். அவர்களுள் ஒருவன் தன்னிடம் சுமொர் த்து வருஷங்களுக்கு முன்
தன்னுரைடய ஷீரீரைனத் திருப்பிக் பகொடுக்கும் டி கவண்டிக் பகொண்டவனொய்
இருந்தொபனன் ரைதக் கண்டவுடன் ஷொ ொஸ்கொனின் பமய்விதிர்ப்புக் பகொண்டது. ஒரு
நிமிஷம் வரை ஷொ ொஸ்கொன் ஆச் ரியத்தினொல் அடங்கிப் பின்கனொக்கி இ ண்கடொர்
அடிரைய எடுத்து ரைவத்தொன். ஆனொல் அகத நிமிஷத்தில் ஜமீன் தொ ொயிருந்த அந்த
அதிகொரியின் ஆங்கொ முள்ள பதொனியொனது கொபூலிகளின் இரை ச் லுக்கு கமல் ஓங்கிக்
கிளம்பிற்று.
“அகயொக்கியர்கொள்! அகன்று ப ல்லுங்கள்! என்னுரைடய குமொரியின் மீது வி ல்
ரைவக்கொதீர்கள்! நீங்கள் என்ன விதமொன அகயொக்கிய முள்ள மொந்திரீக க்தியொல்
என்னுரைடய கு.ந்ரைதரையக் கவர்ந்து பகொண்டு க ொய் விட்டீர்கபளன் ரைத நொன் அறிகயன்.
ஆனொல் இப்ப ொழுகதொ நொன் உங்களுரைடய மந்தி க்திரைய எதிர்க்கும் ஆற்றல்
ப ற்றவனொயிருக்கிகறன்,” என்று அதிகொ த் பதொனியுடன் அட்டகொ ஞ்ப ய்தொன்.
இவ்வொறு ப ொல்லிக் பகொண்டு ஷொ ொஸ்கொன் அப்ப ண்ணின் க்கம் திரும்பி
அவளுரைடய கழுத்தின் மீது தன்னுரைடய க ங்கரைளப் க ொட்டு அத்தியந்த விசுவொ த்துடன்
உச்சிகமொந்து உள்ளங்குளி முத்தமிட்டு, “ஓ என்னருரைமக் கு.ந்தொய்! ஓ என்
அதிருஷ்டஹீனமொன புத்திரீ! இனிபயொன்றும் என்ரைன விட்டு உன்ரைனப் பிரிக்கமொட்டொது.
இல்ரைல! இல்ரைல!! கல்லரைறயும் இனி உன்ரைனப்பிரிக்க மொட்டொது!”என்று கூறினொன்.
ஆனொல் அப்ப ொழுகத திடீப ன்று அவனுக்கும் அப்ப ண்ணுக்குமிரைடயில் ஒரு
கொபூலியின் ரைகயொனது விழுந்தது; அந்தக் கொபூலியொனவன் ஷொ ொஸ்கொரைன ஒரு புறம்
தள்ளிவிட்டு அவன் க்கம் முதுரைகக் கொட்டி அப்ப ண்ணின் க்கம் திரும்பி நின்று
அவரைள அன்புடன் ஆலிங்கனம் ப ய்து பின்வருமொறு கூறினொன்:
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“ஆ என் அருரைம ஷீரீன்! உனக்கும் எனக்கும் நடுகவ ஒருவரும் வ க்கூடொது. இவன்
உன்ரைன இன்று தன் மகபளன்று கூறிக்பகொள்வதொல் என்ன பி கயொஜனம்? நொன் உன்ரைன
கநசிப் கத க ொல் நொற் தினொயி ம் தந்ரைதமொர் கநசிக்கமொட்டொர். இன்னும் நொனூறொயி ம்
தந்ரைதமொர் என்ரைனவிட்டு உன்ரைனப் றித்துக் பகொள்வது முடியொது. நொன் உன்ரைனப்
பிக தக்குழியிலிருந்து பிரை.ப்பு மூட்டிக் பகொண்டு வ வில்ரைலயொ?”
ஷொ ொஸ்கொன் அன்றி வு எழுந்து வரும் க ொது அதிகமொன ஆட்கரைளத் துரைணக்குக்
பகொண்டு வ வில்ரைல. தன்னுரைடய மகள் க ொலிருந்த ஒரு ப ண்ரைணப் ொர்க்கப் க ொக
கவண்டுபமன்னும் ஆகவ ம் மலிந்த அவ த்தினொல் எல்லொ அங்கக் கொவலரும் தயொ ொகு
முன் மூன்று நொன்கு மனிதர்களுடகனகய புறப் ட்டுவந்துவிட்டொன். ஆயினும் அந்தக்
கொபூலியின் யமுறுத்தொட்டலுக்கு ஷொ ொஸ்கொன் சிறிதும் மனங்கலங்கவில்ரைல. மற்றும் ல
கொபூலிகள் கத்திரையயும் கட்டொரிரையயும் உருவிக்பகொண்டு சூழ்ந்து நின்றரைதப் ொர்த்தும்
ஜமீன்தொரின் உள்ளம் துணுக்குறவில்ரைல. ஆனொல் அந்த வொலி னுரைடய வொயினின்றும்
பவளிப் ட்ட கொதற்கனிகவ ஷொ ொஸ்கொனின் உள்ளத்ரைத உருக்கிவிட்டது. “கண்பணொடு
கண்ணிரைண கநொக்பகொக்கின் வொய்ச்ப ொற்கள், என்ன யனுமில” என் கத க ொல் அவனும்
அவளும் ஒருவக ொபடொருவர் கொதற் ொக பமௌனத்தில் மூழ்கியிருந்தரைதக் கண்ட
ஜமீன்தொரின் உள்ளம் ரைத ரைதத்தது. தன்னுரைடய குமொரியின் ொர்ரைவயிலிருந்கத அவன்
மீது அவளுக்கிருந்த ஆர்வத்தின் ஆ.ம் விளங்கிற்று.
மீண்டும் ஷொ ொஸ்கொனின் வலிரைம குன்றிற்று. ஜய்த்தூன்பீபியும் மற்ரைறகயொரும்
ஆச் ரியப் டும் டியொன விதத்தில் ஆண்ரைமரையயரைடந்திருந்த ஷொ ொஸ்கொனின்
ரைதரியமொனது ஒரு சிறிதுமில்லொமல் ஒடுங்கிற்று. ப ன்ற த்து வருஷங்களுக்கிரைடயில்
உரைடந்து க ொயிருந்தரைதக் கொட்டினும் அதிகமொன அயர்ச்சியும் பமலிவும் இப்ப ொழுது
ஏற் ட்டுவிட்டன. ஒன்றும் ஆற்றமொட்டொதவகன க ொல் கொணப் ட்டொன். அப்ப ொழுது
உதயகிரியினின்றும் பவளிக்கிளம்பி வந்த சூரியகொந்தியொனது அக்கட்ட.குள்ள கொரைளப்
ருவத்தினர் இருவரின் முகொ விந்தத்திலும் கொதலுக்கு கமற் ட்ட கொந்தியின் கதஜரைஸப்
பி தி பிம்பித்துக்கொட்டிற்று. அரைதக்கண்டு ஷொ ொஸ்கொன் ஒன்றும் ப ய்யமொட்டொதவகன
க ொல் வொரையப்பிளந்து பகொண்டு கவடிக்ரைக ொர்த்து நின்றொன்.
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ஜமீன்தொரின் ‘ஆட்ட ொட்டபமல்லொம் ஒடுங்கி விட்டரைதக்கண்டு
மற்ரைறக்கொபூலிகபளல்லொம் அவரைன கநொக்கிப் ரிகொ மொக ஏசினொர்கள்.
அவமொனத்தினொலும் ஆற்ற மொட்டொத்தன்ரைமயினொலும் அவனுரைடய கண்களினின்றும்
ஆ ம்பித்து வடிந்த கண்ணீ ொனது கன்னத்ரைதயும் தொடிரையயும் நரைனத்துவிட்டது.
அப்ப ொழுது அந்த வயது ப ன்ற கொபூலியொனவன் அதிகமொக இடித்திடித்துக்கொட்டி,
தொபனொரு ஏரை.க்கொபூலியொய் இருந்த க ொதிலும் தன்னுரைடய மகரைள அவன்
பகொள்ரைளபகொண்ட க ொது தனக்கும் அப் டித்தொன் புத்திரிக ொகத்தொல்
துக்கமுண்டொயிற்பறன்று ரிகொ ம் ப ய்தொன். புத்தி க ொகபமன் து ஏரை., ணக்கொ ர்
எல்கலொருக்கும் ஒக விதந்தொன், தனவந்தன் வீட்டுத் துக்ககொரியம் ஒன்றும் ப ரிதொயி ொது.
இரைதபயல்லொம் ககட்டு ஷொ ொஸ்கொன் பமௌனமொயிருந்த க ொதிலும் அவனுரைடய
முகத்திலும் அவயவத்திலும் மற்றுமுள்ள ரீ த்திலும் அவனுக்கிருந்த ட டப்ரை யும்
துடிதுடிப்ரை யும் கண்டு, “நொன் உனக்கு முன்னகம எச் ரிக்ரைக ப ய்திருந்த கொபூலியின்
ழிக்குப் ழி என் து இதுதொன்,” என்று கி.வன் ப ொல்லி முடித்தொன்.
அந்தக் கி.க்கொபூலி ப ொன்ன வொர்த்ரைதரையக் ககட்டு ஷொ ொஸ்கொனின் உள்ளமொனது
உருகி ஒடுங்கிற்று. என் ப ய்வொன் ொ ம்! அவனுக்குத் தன்னுரைடய கொணொமற் க ொன
கு.ந்ரைத புதிதொக அகப் ட்ட தனொலுண்டொன க ொனந்தத்தினொல் அந்தக் கி.வன்
ஏசிக்கொட்டிய ரிகொ த்ரைதயும் ஒரு ப ொருளொய் எண்ணவில்ரைல. கமலும் தன்னுரைடய
அகங்கொ மமகொ ங்கரைளபயல்லொம் ஒரு க்கம் ஒதுக்கிரைவத்துவிட்கட பின்வருமொறு
அக்கி.வனுடன் க க் பதொடங்கினொன்,
“இப் டிபயல்லொம் நடக்க கவண்டிய விதிவ ம் ஒன்றிருந்தது. ப ரிகயொக ! நொன்
உமக்குத் தவறிரை.த்கதன் என் ரைத ஒத்துக்பகொள்ளுகிகறன். ஆயினும் என்னுரைடய
கு.ந்ரைதரையப் க ொலகவ உன்னுரைடய கு.ந்ரைதரையயும் நொன் வளர்த்து வந்திருக்கிகறன்.
முதன் முதலில் உன்னுரைடய மகள் கொட்டிலுள்ள பூரைனரையப்க ொல் அவளுக்கு ஆறுதல்
கதறுதல் ப ொல்லக்கூடியவரை பயல்லொம் கடித்துக்பகொண்டும் கிள்ளிக்பகொண்டும்
இருந்தொள். அகனக மயங்களில் என்னுரைடய வீட்ரைடவிட்டு ஓடிப்க ொகவும் ொர்த்தொள்.
ஆனொல் நொன் ப ொல்வதில் உனக்கு நம்பிக்ரைகயில்லொவிடின் நீகய வந்து அவரைளப் ொர்,
அல்லது இந்தக் கி.ச் ப விலித்தொரையக் ககட்டுப் ொர். இந்த ஜய்த்தூரைனகய உன்மகள்
இப்ப ொழுதும் தன் தொரையப்க ொல் கநசித்து வருகிறொள். அவரைள நீ எடுத்துக்பகொள்,
ஏபனனின் ஷீரீன் உன்னுரைடய மகள். பிறகு என்னுரைடய மகள் ஜுரை தொரைவ என்னிடம்
விட்டுவிடு.”
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அரைதக்ககட்டு அந்தக்கி.வன் பின்வருமொறு பி ங்க மொரி ப ொழிந்தொன்,
“ ரிவர்த்தரைன என் து ஒருக ொதும் முடியொது. உன்னுரைடய மொளிரைகயின்
மதிற்சுவர்களுக்குள் சிரைறக்கூடம் க ொல் அரைடத்துரைவத்து அங்கிருக்கும்
அடிரைமத்தனமுள்ள அசுசிக மொன பகட்ட கொற்ரைற நீண்ட த்துவருஷ கொலம்வரை யில்
சுவொசிக்கும் டி ப ய்த அந்தப் ப ண்ரைணப் ப ற்றுக்பகொள்வதொல் எனக்பகன்ன
பி கயொஜனம் உண்டொகப்க ொகிறது? எகதச்ரை யொக ஆகொயபவளியில் உலொவித்திரியும்
கொபூலிகளொகிய நொங்கள் ஒரு வீட்ரைட வீடுதொபனன்று மதிப் தில்ரைல. ஆனொல் அரைத
அடிரைம வொழ்க்ரைகக்குரிய வக்குழிபயன்கற மதிக்கிகறொம். ஆகொயபவளியில் கொணப் டும்
எகதச்ரை யொன நீலவிதொனமொகிய மண்ட த்ரைதவிட்டு உன்னுரைடய கூரை க்குள்
நுரை.ந்தவுடன் என்னுரைடய ஷீரீன் புரைதகுழியில் புரைதக்கப் ட்டு விட்டொபளன்கற
கருதுகிகறன். எங்களுக்கு ஒரு வீடும் வீடல்ல, ஒரு நொடும் நொடல்ல. திறந்த பவளிபயல்லொம்
எங்களுரைடய நொகட. எங்களுரைடய க டுமு டொன கமொட்டொக்குடிரை கய எங்களுக்கு வீடு.
எங்கரைளக் ‘கொட்டுமி ொண்டி’கபளன்று நக வொசிகள் கருதுகிறொர்கள், எங்களுரைடய
ொமர்த்தியத்ரைத அவர்கள் அறிவதில்ரைல. எங்களுரைடய கட்டொரியினொல் எப் டிப் ட்ட
ல ொலிரையயும் வீழ்த்தி எமகலொகம் அனுப்பிவிடுகவொம். இஃகதக ொல் எமகலொகம்
ப ன்றவரை யும் நொங்கள் பிரை.ப்பு மூட்டி இழுத்துக் பகொண்டு வந்துவிடுகவொம்.
இரைதபயல்லொம் அறியொமல் நீங்கள் மகொ ல ொலிககளக ொல் க சுகிறீர்கள். நீ
மடத்தனமொக உன்னுரைடய குமொரிரையக் கல்லரைறக்குள் ரைவத்துப் புரைதத்துவிட்டொய்.
நொகனொ அவரைள அங்கிருந்து மீட்பித்கதன். அன்று முதல் அவள் உனக்குச் ப ொந்தமில்ரைல.
நொகன அவரைளப் ப ற்று வளர்ப் தொக எண்ணிக்பகொண்டு இன்றளவும்
க ொற்றிவருகின்கறன். நொன்தொன் அவரைளப் ப ற்றுவளர்த்ததொக எனக்குத்
கதொன்றுகிறதல்லொமல் நீ அவளுரைடய பிதொபவன் ரைத நொன் ற்றும் நிதொனிக்கவில்ரைல.
“அதிக தூ ம் நடந்து ப ல்வதற்கு அவளுக்கு நொன் சி மம் பகொடுப் தில்ரைல;
எங்களுரைடய கொர்வொன் மிருகங்களின் மீது அவரைள ஏற்றிக்பகொண்டு க ொவது வ.க்கம்.
முதன்முதலில் எங்களுரைடய கூடொ ங்களில் வசிக்க இஷ்டப் டொமலிருந்தவரைள நொங்கள்
நன்றொகப் .க்கியிருக்கிகறொம். நொன் உன்னுரைடய மகரைளத் திருத்துவதற்கு எவ்வளகவொ
ொடு ட்டு வந்திருக்கும்க ொது என்னுரைடய மகரைள நீ கொட்டிலிருக்கும் பூரைனபயன்று
ப ொல்லத்துணிகிறொகயொ? நீ என்னுரைடய மகரைளப் .க்கியரைதக்கொட்டினும் நொகன
உன்னுரைடய அடிரைமமகரைள அதிக சி மத்துடன் யகதச் ொஸ்திரீயொகப் .க்கி
வந்திருக்கிகறன். இதற்பகல்லொம் கொ ண பூதம் நொன்தொபனன்று ப ருரைம
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ொ ொட்டிக்பகொள்ளமொட்கடன். என்னுரைடய குமொ கன அவரைளத் தன்னுரைடய
லத்தினொலும் ரைதரியத்தினொலும் .க்கிக்பகொண்டு வந்திருக்கிறொன். கமலும் அவன்
தன்னுரைடய கொதலின் கொ ணத்தினொலும் அவரைளத் தனக்கு வணங்கும் டியொகவும்
ப ய்திருக்கிறொபனன்று ங்ககொ மில்லொமல் ப ொல்லத்துணிகவன். அடுப் ங்கரை யில்
அரைட ட்டுக்கிடந்த உன்னுரைடய மகளுக்கு என்னுரைடய மகரைனப்க ொன்ற ஒரு
எகதச் ொதிகொ முள்ள கணவன் கிரைடப் பதன்றொல் அஃபதொரு ொமொன்யமொன
கொரியபமன்றொ நிரைனக்கிறொய்?”
மீண்டும் அங்கக நொணிக்பகொண்டு நின்ற ஜுரை தொரைவச் சுட்டிக்கொட்டி, “இவள்தொன்
இப்ப ொழுது என்னுரைடய ஷீரீன், உன் வீட்டிலிருக்கும் அந்தப் ப ண்கண உன் ஜுரை தொ.
அவரைள நீ ஜுரை தொ என்கறனும் கவறு ப யரிட்கடனும் அரை.த்துக்பகொள். இனிபயொரு
முரைற நொம் நம்முரைடய குமொரிகரைளப் ரிவர்த்தரைன ப ய்து பகொள்வது முடியொது, அஃது
அறகவ முடியொது!” என்று மிக்க அழுத்தமொகப் க சினொன். உடகன “முடியொது!
ஒருக ொதும் முடியொது!” என்று மற்ரைறக்கொபூலிகளும் கூச் ல் க ொட்டொர்கள். அப்ப ொழுது
“அறகவமுடியொது,” என்று ஷொ ொஸ்கொரைன அப்புறம் தள்ளிய அந்தப் லொட்டியனொன
வொலி ன் ப ொல்லிப்பிறகு“ இவள் உன்னுரைடய மகளொயிருக்கட்டும்; ஆனொல் என்னுரைடய
மரைனவியொயிருக்கிறொள். எல்லொப்புகழும் அல்லொஹ்வுக்கக; ஆண்டவன் நொடுவொனொயின்
அதிசீக்கி ம் இவள் என்னுரைடய கு.ந்ரைதக்குத் தொயொய்விடுவொள்,” என்று கூறி முடித்தொன்.
அவ்வொலி ன் இவ்வொறு கூறுவதற்கு முன்னக ஜுரை தொவின் கண்களினின்றும்
பவளியொன கொதல் கதொற்றத்ரைதக் பகொண்டும், முகத்தில் கதொன்றிய மடம், நொணத்ரைதக்
பகொண்டும் ஷொ ொஸ்கொன் தன்னுரைடய குமொரியின் மனப் ொங்கு இன்னபதன் ரைத ஒருவொறு
யூகித்துக்பகொண்டொன். “ஏதிலொர்க ொலப்ப ொதுகநொக்குகநொக்குதல்,
கொதலொர்கண்கணயுள”என்னும்நீதியின் டியும், “யொகனொக்கின்நிலகநொக்கும்கநொக்கொக்கொல்,
தொகனொக்கிபமல்லநகும்”
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என்னும் நீதியின் டியும் அக்கும னும் தன்குமொரியும் நடந்து பகொண்ட
விதத்திலிருந்து ஜமீன்தொர் ஜுரை தொவின் உள்ளக்கருத்ரைத உய்த்துணர்ந்து பகொண்டொன்.
ஆயினும் அந்தக்கொபூலி வொலி ன் தன்னுரைடய உள்பளண்ணத்ரைதப் கி ங்கமொக
பவளிப் டுத்திவிட்டதனொல் இடிகயொரை ககட்ட ர்ப் கம க ொல் ஷொ ொஸ்கொன்
திக்பி ரைம பகொண்டு மயங்கிவிட்டொன். உடகன தன்னுரைடய கிறுகிறுக்கின்ற
மண்ரைடரையக் ரைககளினொல் பிடித்துக்பகொண்டு, “ஏஆண்டவகன! ஜமீன்தொர்
ஷொ ொஸ்கொனின் மகள் ஒரு கஞ்ஜொரின் மரைனவியொகவும் ஆககநரிட்டகத!” என்று
முணுமுணுத்தொன்.
‘கஞ்ஜொர்’ என்னும் ப ொல்ரைலக் ககட்டவுடன் எல்லொக்கொபூலிகளின் கண்களும்
அனல்க ொல் ழுக்கச்சிவந்தன. மீண்டுபமொருமுரைற அவர்கள் தங்களுரைடய கத்திகரைளயும்
கட்டொரிகரைளயும் அவ்வவற்றின் உரைறகளினின்றும் க.ற்றினொர்கள். ஆனொல் அரைதக்கண்டு
ஷொ ொஸ்கொன் திகில் பகொள்ளவுமில்ரைல; அல்லது ண்ரைட ப ய்வதற்கு இணங்கவுமில்ரைல.
தன்னுரைடய மனவருத்தத்தினொல் ஏகதொ ப ொல்லத்தகொதரைதச் ப ொல்லிவிட்டதனொல் தொன்
வருந்துவதொகவும் கூறினொன்.
ஷீரீனின் தந்ரைதயொகிய அந்தக்கொபூலித்தரைலவனிடம், “க ொத ! ஆண்டவனுரைடய
நொட்டம்க ொல் நிரைறகவறிவிட்டது. இனிகயனும் நொம் நட்புடன் இருந்து வருகவொம்.
நமக்குள் ம் ந்தம் ஏற் ட்டு விட்டது. உன்னுரைடய மகன் என்னுரைடய மருகனொகவும்,
என்னுரைடய ஆஸ்திக்கு வொரிஸொகவுமிருக்கட்டும், நீயும், உன்னுரைடய நண் ர்களும்,
கூட்டத்தொர்களும் என்னுரைடய உறவின ொயிருங்கள், என்னுரைடய ஆஸ்தி முழுதும்
இனிகமல் உங்களுரைடயகத,” என்று மொதொனங் கூறினொன்.
அரைதக்ககட்டவுடன் அந்தக்கொபூலிக் கி.வன், “இனிகமல் எனக்குச்
ப ொந்தமொயில்லொத என்னுரைடய குமொரிரையத் திருடினவனொயிருக்கும் உன் மீது நொங்கள்
இ க்கங்பகொண்டு இப்ப ொழுது நம்பிக்ரைக ரைவத்தக ொதிலும் ஆகொயபவளியில்
எகதச்ரை யொய்த் திரியும் என்னுரைடய குமொ னின் சுகயச்ரை ரைய அதிகொ பமன்றும்
ஐசுவரியபமன்றும் நீ நிரைனத்துக் பகொண்டிருக்கின்ற உன்னுரைடய
அடிரைமத்தனத்தினிடத்திலொ விற்றுவிடப் க ொகிகறொபமன்று நிரைனக்கிறொய்? உன்னுரைடய
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ஜில்லொவில் உனக்குச் ப ொந்தமொன அகனகம் ஏக்கர் நிலமிருந்த க ொதிலும் நொங்கள்
அவற்றிற்கு அடிரைமயொக மொட்கடொம். ஆண்டவனருளொல் அவனுரைடய உலகமொனது
உன்னுரைடய ப ரிய எஸ்ட்கடட்ரைடக் கொட்டினும் அதிக வி ொலமுள்ளதொயிருக்கிறது.
எங்களுரைடய ொ சீகப் .பமொழி கூறுவகதக ொல் என்னுரைடய கொலொனது
பநொண்டியொயில்ரைல,”என்று ஒக முடி ொகக் கூறிவிட்டொன்.
என்ன ப ொல்லியும் அந்தக்கொபூலிகள் ககளொததனொல் ஷொ ொஸ்கொன் மு ட்டுப்
பிடிவொதங்பகொண்டு தன்னுரைடய குதிரை யின் கஜணத்தில் ஒளித்து ரைவத்திருந்த
பிஸ்ட்கடொரைல எடுத்து அக்கி.வரைன கநொக்கிச் சுட எத்தனித்தொன். உடகன ஜமீன்தொரின்
ப ய்ரைகரையக் கூர்ரைமயொக கநொக்கிக் பகொண்டிருந்த ஜுரை தொவின் கொதலன்,
“ஏரைகயொலொற்ற மொட்டொத மடயொ! உன்னுரைடய முட்டொள்தனத்ரைத நிறுத்து!” என்று
ப ொல்லி ஷொ ொஸ்கொனின் பிஸ்ட்கடொரைலயும் ரைகரையயும் க ர்த்துப் பிடித்துக் பகொண்டொன்.
லொட்டியனொன அந்த வொலி னின் பிடியினின்றும் திமிறிக்பகொண்டு ஷொ ொஸ்கொனொல்
ஒன்றும் ப ய்யக்கூடவில்ரைல. ஆனொல் கொன் ொஹிபின் ரைகயிலிருந்த ரிவொல்வரை ப்
பிடுங்கிக்பகொண்டு அந்தக் கட்ட.குள்ள கொரைளப் ருவத்தொன் கூறத் பதொடங்கினொன்:
“நீ இவ்வொறு துஷ்டத்தனத்தில் இறங்கியதனொல் உன்னுரைடய உயி ொனது
இப்ப ொழுது எங்களுரைடய ரைகயிலிருக்கிறது. ஆனொல் ஷீரீன் என்னும் என்னுரைடய
கொதலியொகிய உன்னுரைடய ஜுரை தொவின் நிமித்தம் இன்று உனக்கு
உயிர்ப்பிச்ரை யளிக்கிகறன். அகட முட்டொள்! உன்னுரைடய குமொரிரைய அவளுரைடய
விருப் த்துக்கு மொற்றமொக நொங்கள் லொத்கொ மொக இறுத்திக் பகொண்டிருக்கிகறொபமன்று நீ
மூடத்தனமொய் எண்ணுகிறொற் க ொல் இருக்கிறது. நீ என்னுரைடய தங்ரைகரைய அவளுரைடய
விருப் த்துக்கு மொற்றமொக உன்னுரைடய மொளிரைகபயன்னும் சிரைறக்கூடத்தில் மடக்கி
ரைவத்திருப் கத க ொல் நொங்கள் உன்னுரைடய கு.ந்ரைதரையப் லவந்தமொகப்
பிடித்துரைவத்தில்ரைல. இப்ப ொழுகத உன்னுடன் க ொக அவளுக்கு விரைடபகொடுக்கிகறன்,
உன்மீது அவளுக்குப் பிரியமிருந்தொல் உன்னுடன் வருவொள், ஆனொல் என்மீது அவளுக்குக்
கொதலிருந்தொல் என்ரைன விட்டு நக மொட்டொள். என் ொல் அவளுக்கிருந்து வரும்
கொதற்ப ருக்கில் எனக்பகொன்றும் ந்கதகமில்ரைல.உன்னுரைடய மனத்துய த்ரைதப் பின்னும்
அதிகப் டுத்தும் ப ொருட்டு அவள் தன்னுரைடய கொதலனும் நொயனுமொகிய என் பின்கன
வ ப்க ொகிறொள் ொர்!”
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இவ்வொறு ப ொல்லிவிட்டு அவ்வொலி ன் ஆண் றரைவயொனது தன்னுரைடய
ப ண் றரைவரையக் கூவியரை.க்கும் மிக்ரைஞ க ொன்ற ஒரு கொபூலிக் கொதற்கண்ணிரைய
மிருதுவொன பதொனியில் ொடிக்பகொண்டு பமல்ல பமல்ல நடந்து ப ன்றொன். முதன்முதலில்
ஜுரை தொவின் நிரைலரைமயொனது ஒருவிதமொன தீர்மொனத்திற்கும் வ ொமல் தயங்கிக்
பகொண்டிருந்தொற்க ொல் கொணப் ட்டது. அவள் என்ன ப ய்யப்க ொகிறொபளன்று
எல்கலொரும் அக்கன்னிரைகயின் மீகத கண்கணொட்டமிட்டுக் பகொண்டிருந்தனர். ஆனொல்
அவளுரைடய கொதலன் இரு த தூ ம் ப ல்லுமுன் ஜுரை தொ அவரைனப்பின் பதொடர்ந்து
அடிபயடுத்து ரைவத்தொள். முதலில் பமல்லபமல்லச் ப ல்லத் பதொடங்கினொள்.
மொந்கதொப்பின் எல்ரைலரையக்கடக்கு முன் தன்னுரைடய முகத்ரைதத் திருப்பி
ஷொ ொஸ்கொரைனயும் ஜய்த்தூன்பீபிரையயும் ரிந்து கநொக்கினொள்; தந்ரைதபயன்னும்
ொ த்ரைதயும் விட்டுக்கொதலனுடன் கலந்து பின் ற்றிச் ப ன்றனகளபயன்னும் அடங்கொக்
ககொ த்தினொல் அந்த ஜமீன்தொர் ஆத்தி ங்பகொண்ட க ொதிலும், மொந்கதொப்பின் ககொடியில்
நின்றுமிக்க இ க்கத்துடன் திரும்பிப் ொர்த்த மகளின் கதொற்றத்ரைதக் கண்டு கொன் ொஹிபின்
ககொ ொக்கினி முழுதும் குன்றிப் க ொய் விட்டது. தன்னுரைடய கஷ்ட கொலத்தின்
பகொடுரைமகயயல்லொது கன்னிரைக ஜுரை தொவின் மீது கடுகத்தரைனயும் குற்றமில்ரைலபயனக்
கண்டு பகொண்டொன்.
ஆயினும் அவளுரைடய ரிந்து கநொக்குந் தன்ரைமரையக் கண்ட க ொது, ஒரு க்கத்தில்
தந்ரைதயின் ொ த்தொலும் மற்பறொரு க்கத்தில் கொபூலியின் கொதலொலும் ஈர்க்கப் ட்டு,
“ப ொன் க ொலும் கள்ளிப் ப ொரி றக்கும் கொனலிகல என்க ரைத ப ல்லற்கிரையந்தனகள”
என்னுமொ க ொல் கொதலின் பிரைணப் ொல் கட்டுண்டிழுக்கப் ட்டுத் தன்ரைனயறியொமகல
தள்ளிக் பகொண்டு க ொகப் டுவரைதக் கண்டொன். ம ணத்தின் அருவருப் ொன துய ச்
ப ய்திரைய மரைறக்கும் ப ொருட்டுத் தன்னுரைடய குமொரியின் பிக தத்தின் குழியின் மீது
திற்றொண்டுகளுக்கு முன் பவண் லரைவக் கற்கரைள நிறுத்தி அ.கிய ஞொ கச் சின்னத்ரைதக்
கட்டிய கொலத்தில் ம ணபமன் து ணக்கொ ர் ஏரை., சிறிகயொர் ப ரிகயொர் என்னும்
கவற்றுரைமயில்லொமல் எல்கலொரை யும் மன் ப ய்யக் கூடிய நி வற் கருவிபயன்று ஒரு
க ொதும் ஷொ ொஸ்கொன் நிரைனத்தனனில்ரைல.
“தவத்துரைற மொக்கள் மிகப்ப ருஞ் ப ல்வர்
ஈற்றிளம் ப ண்டிர் ஆற்றொப் ொலகர்
முதிகயொ ப ன்னொன் இரைளகயொ ப ன்னொன்
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பகொடுந் பதொழிலொளன் பகொன்றனன் குவிப் விவ்
அ.ல்வொய்ச் சுடரைல தின்னக் கண்டும்
கழிப ருஞ் ப ல்வக் கள்ளொட்டயர்ந்து
மிக்க நல்லறம் விரும் ொது வொழும்
மக்களிற் சிறந்த மடகவொ ருண்கடொ?” (மணிகமகரைல)
இப்ப ொழுது ஒரு ப ரிய அதிகொரியொயிருந்த ஜமீன்தொரின் குமொரிபயொருத்தி
தன்னுரைடய மனப்பூர்வமொன சுய இச்ரை யொககவ ஒரு ‘கஞ்ஜொரின்’ மீது ரைவத்த கொதலினொல்
தந்ரைதரையயும் தொயொன ப விலிரையயும் விட்டு ஏகிவிட்டொள்! மொந்கதொப்ரை க் கடந்தவுடன்
ஜுரை தொவின் கதொற்றமும் மரைறந்து விட்டது. ஷொ ொஸ்கொனும் தன்னுரைடய குதிரை மீகதறி
இறங்கியமுகத்துடன் வந்த வழிகய திரும்பிச்ப ன்றொன்.
ஷொ ொஸ்கொன் தன்னுரைடய மொளிரைகக்குத் திரும்பி வந்து ஒரு மணி கந த்துக்குள்
அவ்வூர் முழுதும் அச்ப ய்தி விற்று. உடகன அவனுரைடய குடி ரைடகளும்
ஏவற்கொ ர்களும் கூட்டங் கூட்டமொக வந்து குழுமினொர்கள். ஜமீன்தொரின் மீது தொம் பகொண்ட
அனுதொ த்தினொல் வந்து க ர்ந்தவர் லர், ஆனொல் அந்த ஆச் ரியமொன அற்புதச் ப ய்திரையக்
ககட்டு அங்கு வந்து கூடியவர் மிகப் லர். ஆயினும் ஷொ ொஸ்கொன் ஒருவரை யும் ொர்க்க
மனமில்லொமல் துக்ககமலீட்டொல் ஓர் அரைறக்குள் புகுந்து கதரைவத் தொ.க்ககொலிட்டுக்
பகொண்டொன்; அன்று முழுதும் அவ்வரைறக்குள்களகய இருந்தொன். ஆனொல் அவன்
துக்ககமலீட்டொல் தற்பகொரைல புரிந்து பகொள்ளக்கூடுபமன்றஞ்சி அங்கிருந்கதொர்
அஸ்தமித்தவுடன் அவ்வரைறயின் கதரைவ உரைடத்துப் பிளக்க எத்தனித்தனர்; உடகன
ஷொ ொஸ்கொன் தொழ்ப் ொரைளத் திறந்து பகொண்டு பவளியில் வந்தொன்.
அனுதொ ங் பகொண்டவர்கபளல்கலொரும் அதிக ஆச் ரியங்பகொண்டு அவரைனகய
தன்னுரைடய கரைதரையப் ற்றிச் ப ொல்லும் டி கவண்டிக் பகொண்டொர்கள். ஆனொல்
இறுதியில் லர் இக்கரைதரைய நம் முடியொபதன்று வொதிக்கத் பதொடங்கினொர்கள். அங்கு
வந்து க ர்ந்திருந்த வகயொதிக ொன ஹக்கீம் ொஹிபும் ஜுரை தொ இறந்து விட்டது
வொஸ்தவந்தொபனன்று கூறினொர்.
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“ப ொக ொத், லொத்தூன், அரிஸ்பதொதீல், ஹி ொகி ொத்தீஸ், ஜய்லொன் முதலிய
எல்லொயூனொனி முரைறகரைளக் பகொண்டும், அரைவபயல்லொவற்ரைறக் கொட்டினும் என்னுரைடய
பஷய்கின் இ கசியமொன உ கத முரைறகரைளக் பகொண்டும் ஜுரை தொரைவ அன்று த்து
வருஷங்களுக்கு முன் நொன் நன்றொகச் க ொதித்கதன். அடக்கஞ் ப ய்வதற்கு முன் ல மணி
கந ங்களுக்கு முன்னக அப்ப ண்ணின் அங்க முழுதும் உயி ற்ற லரைவக்கல்கல க ொல்
ஜில்லிட்டு நீர்த்துப் க ொயிருந்தது. நொன் ப ொல்வது ப ொய்யொயின் என்னுரைடய ஹக்கீம்
தனத்ரைதகய விட்டு விடுகிகறன்,” என்று அந்த ஹக்கீம் ொஹிப், ஷொ ொஸ்கொனின்
குமொரிரையப் பிரை.க்கச் ப ய்ய முடியொமற் க ொய் விட்ட பின்னர் அந்த ஜமீன்தொரின்
மனத்தில் இந்தஹக்கீரைமப் ற்றி ஏகதொ நல்பலண்ணம் இன்னும் எஞ்சியிருப் கத க ொல்,
அதிக வீ ப்பி தொ த்துடன் தங் கூறினொர்.
இரைதக் ககட்டவுடன் அங்கக கூடியிருந்த எல்கலொரும் இறந்து க ொன ஜுரை தொ
பின்கன பிரை.த் திருப் து முடியொபதன்று ஒக பிடிவொதமொகப் க த் பதொடங்கினர்.
ஷொ ொஸ்கொனுடன் மொந்கதொப்புக்குச் ப ன்று அங்கக நடந்தவற்ரைற கநரில் கண்டு வந்த ஒரு
சிலரை த் தவிர்த்து மற்ரைறகயொப ல்லொம் அவ்வற்புதத்ரைத மறுத்து வந்தனர்.
இவ்வொறு ஒருவக ொபடொருவர் வொதொடிக் பகொண்டிருந்ததனொல் அவ்வூர் முழுதும்
ப ருங்கூச் ல் வி விட்டது. ஊர் வொரைய மூட உரைல மூடி இல்ரைலபயன் கத க ொல்
சுற்றுப் க்கங்களிலிருந்த ஆயி க்கணக்கொன ஜனங்கள் தி ள்தி ளொக அங்கக வந்து கூடினர்.
எல்கலொரும் க ர்ந்து ஏகமொக வொதித்ததனொல் இறுதியில் ஜுரை தொவின் வக்குழிரையத்
கதொண்டிப் ொர்ப் கத ரிபயன்று தீர்மொனித்தொர்கள். இதற்கு ஷொ ொஸ்கொனும்
அரை மனத்துடன் அனுமதி பகொடுத்தொன். உடகன எல்கலொரும் அந்தச் வக்குழியின்
லரைவக்கல் சின்னத்தருகிற் ப ன்று த்துப் ன்னி ண்டு லொட்டியமுள்ள
கவரைலக்கொ ர்கரைள ஏவினொர்கள்.
அன்றி வு நடுச் ொம முதல் நொலு மணி கந ம் வரை யில் அத்பதொழிலொளிகள்
ன்னிருவரும் அதிகசி மத்துடன் கவரைல ொர்த்து வந்தொர்கள். ொட்டுக்கும் ப ொழுதுக்கும்
ரியொயிருந்தது. அவர்களும் அப்பிக தக் குழிரையத் திறந்து ரைவத்தொர்கள். அப்ப ொழுது தொன்
கி.க்கு பவளுத்து உடுக்குலங்களும் ஒவ்பவொன்றொய் மரைறந்து வந்தன. உதயகிரியின்
அப்புறத்தில் ஆ.த்திலிருந்த அருகணொதயத்தின் முதல் ஒளியொனது சிறிது சிறிதொக வீசிக்
பகொண்டிருந்தது. பவளிச் கமொ மங்கலொயிருந்தது. புரைதகுழிகயொ வொய் திறந்து கொட்டிற்று.
அதற்குள் என்ன கொணப் ட்டது?
39

வக்குழியின் உட்புறபமல்லொம் வழுவழுப் ொயும் மிகப் ள ளப் ொயும் புதியகதொர்
கல்லரைறகய க ொல் கொணப் ட்டது. ஷொ ொஸ்கொன் எட்டிப் ொர்த்தொன். உள்கள
ஒன்றுமில்ரைல! உடகன பி மித்தொன். ப ருமூச்ப றிந்தொன். நின்றொன். நிரைலகுரைலந்தொன்.
பவறிபகொண்டொன். வீழ்ந்திறந்தொன். மறுநொட் கொரைலயில் ஷொ ொஸ்கொரைன
அச் வக்குழியினுள்களகய ரைவத்து எல்கலொரும் க ர்ந்து நல்லடக்கம் ப ய்து விட்டனர்.

அறுசீர்விருத்தம்
வடிக்கும் புனித மரைமந்துவழு
வழுப் ொய்ப் புதிதொய் பவறுரைமபயனும்
டிக்குத் திறந்த வக்குழிரையப்
கரு மி ண்கடொர் வினொடிவரை
துடிக்கு மனத்தொன் ஷொ ொஸ்கொன்
சுருக்பகன் பறட்டிப் ொர்த்துடன்வீழ்ந்
பதொடுக்க முற்றொன் பின் தன்கண்
உடலம் புரைதக்கப் ட்டொகன.
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