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கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 

வயதான கிழவன் ஒருவன் இருந்தான். 
அவன் மிகவும் ஏழை. அவனுக்கு உதவி செய் 
பவர்கள் யாருமே இல்லை. அதனால் அவன் 
தானே பாடுபட்டுப் பணம் சம்பாதித்தால்தான் 
பிழைக்க முடியும். 

அவன் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குப் பக்கத் 
தில் சிறிய குடிசை ஒன்று போட்டுக்கொண் 
டான். அந்தக் காட்டில் நாள்தோறும் விறகு 
ஒடித்து வருவான். பிறகு அதைச் சுமையாகக் 
கட்டுவான். பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பட்டணத் 
தில் அதை விற்று, அதனால் கிடைக்கும் 
பணத்தைக் கொண்டு வயிறு வளர்த்து 
வக்தான்.
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அனால், விறகுச் சுமையைத் தலையில் 
வைதீதுக் கிழவனசல் சுமக்து செல்ல முடியுமா 2 

அதற்காக அவன் ஒரு கழுதையை வளர்த்து 
NESE. NESS கழுதையின்மேல் விறகுக் 

கட்டை வைதீதுப் பட்டணத்திற்கு ஓட்டிச் 
செல்லுவான். விறகு விற்று வரும் பணத்தைக் 
கொண்டு சமையலுக்கு வேண்டிய அரிசி பருப்பு 
முதலியவற்றை வாங்கி வருவான். இப்படி 
அவன் வாழ்காள் கழிந்துகொண்டிருக்தது. 

இளம் ows Ness அந்தக் கழுதை 
விறகைச் சுமந்து சென்றதால் அதன் பின்கால் 
கன் இரண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள் 
பக்கம் வளைந்துவிட்டன. அதனால் அந்தக் 
கழுதை நடக்கும்போது பின்கால்கள் ஒன்றா 
டொன்று இடித்துக்கொள்ளும். அப்படி இடத் 
துக்கொள்ளும்போது “*கடககிட்டி முடக்கிட்டி, 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி”' என்று சத்தம் கேட்கும். 
கழுதை விரைவாக ஓடும்போது இந்தச் சத்தம் 
மேலும் அதிகமாகக் கேட்கும். அதனால் 

அர்தக். கழுதைக்குக் கிழவன் -கடக்கிட்டி 
மடக்கிட்டி” என்றே செல்லமாகப் பெயர் 

வைத்துவிட்டான். 

பட்டணத்திலிருநீ்து மாலை நேரத்தில் 
திரும்பிய பிற்கு கிழவன் சமையல் செய்யத் 

தொடங்குவான். அதற்காக அரிசியையும் 
பருப்பையும் தண்ணீரில் தனித்தனியாகப் 

போட்டு அரித்து உலையில் இடுவான். அப்படிச் 

செய்வதால் கிடைக்கும் கழுகீரைக் சன் 
கழுதைக்கு வைப்பான். கமுதையும் ஆவலேசடு
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அதைக் குடிதீதுவிட்டுக் குடிசைக்குப் பக்கமாக 
வெளிய புல் மேயச் செல்லும், ஈன்றாக 
இருட்டும்வரையில் அது மேய்ந்துவிட்டுக் 
குடிசைக்கு வந்துவிடும், 

ரூ௲சைக்குப் பசசத்தில் உள்ள காட்டிலே 
புவிகள் இருந்தன. அவற்றால் இந்தக் 
கழுகைக்கு ஏதாவது தீங்கு நேராமல் இருப் 

பதற ராகக் கிழவன் ஒரு தந்திரம் செய்தான். 
நல்ல செம்மண்ணாகப் பார்த்துக் கொண்டு 

UES தண்ணீரில் கரைத்தான். அதைக் 
சழுதையின் கால்களை விட்டுவிட்டு உடம்பு முழு 

வதும் ஈன்றாகப் பூசினான். பச்சைதீ 
துழையைக கசக்கிக் கழுதையின் கால்களுக்கும் 
முகத்திற்கும் பசேலென்று சரயம் தீட்டினான். 
இவ்வசறு செய்த பிறகு பார்த்தால் கழுதையின் 
உருவமே அடையாளம் தெரியாமல் மாறி 
விட்டது. ஏதோ ஒரு விரோதமான விலங்கு 
போல் அது காட்சி அளித்தது. சாயம் 
கொஞ்சம் மங்கும்போது மறுபடியும் அடித்து 
விடுவான். 

இவவாறுசெய்தபிறகுதரன் பயமில்லாமல் 
கழுதையைமேயவிட்டான். இருந்தாலும் கமுதை 
காட்டிற்குள் அதிகத்தூரம் செல்லாமலும், 

அதுக நேர.ம் இருட்டிலே வெளியில் இராமல் 
குடிசைக்கு வருமாறும் அவன் பழக்கி 
இருந்தான். 

இவ்வாறு கழுதைக்கு எவ்விதத் தீங்கும் 
வராமல் காலம் ஓடிக்கெசண்டிருந்தது. ஒருகாள்
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கமுதைக்குக் காட்டிற்குள்ளே கொஞ்சம் 
நுழைந்தால் பசும்புல் நிறையக் கிடைக்கும் 
என்று தோன்றியது, விரைவில் குடிசைக்குத் 
திரும்பிவிடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு 
காரட்டில் உள்ளே புகுந்து மேயத் தொடங்கிற்று. 
உள்ளே போகப்போகப் பசும்புல் நிறையவளர்க் 
திருப்பதைப் பார்த்து, அதை மேய வேண்டும் 
என்ற ஆசையால் அது அதிகத் தூரம் சென்று 

விட்டது. திடீரென்று சூரியன் மறைந்து ஈன்றாக 
இருட்டும் கட்டத் தொடங்கிவிட்டது. 

அந்த வேளையிலே ஒரு புலி எதிரே 

வந்தது. புல்லை மேயவேண்டும் என்ற 
பேராசையால் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் 

போலிருந்தது. இருந்தாலும் நடத்து போனதை 
எண்ணி வருத்தப்படுவதில் பயனில்லை என்று 
அகுற்குப் பட்டது. அதனால் கடக்கிட்டி முடக் 
விட்டி தைரியத்தை இழக்காமல் புலிபிடமிருந்து 
குப்பவேண்டும் என் று எண்ணமிட்டுக்கொண் 

ஒருந்தது. 

புலி பலமுள்ளதாக இருந்தாலும் இயற்கை 

யாகவே சந்தேகமுள்ள மிருகம், இந்தச் 
சந்தேகமும் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டிக்கு உதவி 
யாக அமைத்தது. 

எதிரே வந்த புலி கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 
யின்பமேல் உடனே பாய்ந்து கொல்ல முயற்சி 
செய்யவில்லை. கரன் பார்த்துள்ள விலங்குகள் 
போல் இது இல்லையே! இது ஏதோ புது
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மரதிரியான விலங்குபோல் இருக்கிறதே:! 
இதன் பெயர் என்னவாக இருக்கும் 2? இதன் 
மேல் பாய்ந்தால் ஒருவேளை ஆபத்தாக முடியு 
Gor?’ என்று புலி யோசித்தது. எதற்கும் 
அருகே சென்று பேசிப் பார்ப்போம் என்று அது 
மெதுவாக நகர்ந்து வந்தது, சிவப்புச் சாயமும் 
பச்சைச் சாயமும் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியைப் 

புதியதோர் விலங்காகச் செய்திருந்தன. சற்று 
அருகில் வந்ததும், “உன் பெயர் என்ன 2” 
என்று புலி தயக்கத்ததோடு கழுதையிடம் கேட் 

டது. 

*கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி'' என்று தைரிய 
மாகக் கமுதை பதில் சொல்லிற்று. 

பெயரைக் கேட்டதும் புலிக்கு மேலும் 
சந்தேதேகம் வந்துவிட்டது. “இந்த மாதிரிப் 

பெயரை கான் கேட்டதே இல்லையே / மான், 
மரடு என்று இவ்வாறு பல மிருகங்களைப் 
பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். கடக்கிட்டி 

முடக்கிட்டி என்று கேள் விப்பட்டதேதே இல்லையே ! 
இருந்தாலும் நன்கு விசாறிப்போம்' என்று புலி 

குனக்குள் தீர்மானம் செய்தது, 

“உனக்கு ௮ண்ணன் தம்பிகள் உண்டா ?”” 

இரண்டு போர் அண்ணன் உண்டு. மூத்த 
வன் சடக்கிட்டி முடக்கிட்டி) இரண்டாவது 

அண்ணன் பெயர் :மடக்கிட்டி முடக்கிட்டி”., 
எனக்குத் தம்பி இல்லை” என்று கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டி பதில் சொல்லிற்று.
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இந்தப் பெயர்களைக் கேட்டதும் புலிக்கு 

மேலும் சந்தேதேகம் அதிகமாகிவிட்டது. “பெய 

ரெல்லாம் விரோதமாக இருக்கிறதே.” என்று 

தாழ்ந்த குரலில் புலி கேட்டது, 

“அமாம், மூத்த அண்ணன் புலியின் கழுத 

தைச் சடக் கென்று கடித்துக் கொல்வான். 
அதனால் அவன் சடக்கிட்டி முடக்கிட்டி, இரண் 
டாவது அண்ணன், புலியின் முதுகு எலும்பை 

மடக்” என்று கடிப்பான். அதனால் அவன் 

பெயர் மடக்கிட்டி முடக்கிட்டி, நான் கடக்” 
என்று கடிப்பேன். அதனால் நான் கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டி'' என்றது கழுதை. 

“அது சரி, எல்லோருக்குமே முடககிட்டி 

என்று பொதுவாக எப்படிப் பெயர் வந்தது?” 

“அதுவா? அது எங்கள் அருமையான 

பட்டப்பெயர்” என்று கழுதை தலையை நிமிர்தீ 

திக்கொண்டு சொல்லிற்று. 

எயார் அப்படிப் பட்டம் கொடுத்தார்கள்?” 

நம் சிங்க ராஜாதான் கொடுத்தார். 

வேறு யார் கொடுப்பார்கள் ?°° 

“எதற்காக அப்படிப் பட்டம் கொடுத 

தார்?” 

“எல்லாம் எங்கள் வீரச்செயலைப்பற்றி 

அறிந்துதான் கொடுத்தார். மூத்த அண்ணன் 
நறு புலிகளைச் “சடக்' என்று கடித்துக் கொன் 

றார். சின்ன அண்ணன் இருநூறு புலிகளை 
மடக்” என்று கடித்தெறிந்தார். நரன் அவர்
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களையெல்லாம் மீற வேண்டுமென்று இதுவரை 

இருநூற்றுதி தொண்ணூற்று ஒன்பது புலிகளை 
“கடக்” என்று கடித்துக் கொளன்றிருக்கிறேன். 

இன்னும் முந் நூறு அகவில்லை. நல்ல வேளை, 
இப்பொழுது நீ வந்து அகப்பட்டிருக்கிறாய். 
உன்னையும் *கடக்' என்று கடித்துக் கொன்று 
விட்டால் சரியாக முந்நூறு அகிவிடும்”” 
என்று கடக்கிட்டி முடகவிட்டி தனது வாயைத் 
திறந்து பல்லைக் காட்டிற்று. 

புலி பயந்து ஓடியே போய்விட்டது. 
கழுதையின் பல்லையெல்லாம் பார்க்க அது 

கிற்கவேவே இல்லை. தப்பினால் போதும் என்று 
ஓடிவிட்டது. 

“பசும் புல்லின் மேலிருந்த பேராசையால் 
உயிருக்கே ஆபத்து வந்துவிடும்போலிருந்தது. 
நல்ல வேளை, தைரியத்தை இழக்காமல் 

அறிவைப் பயன்படுத்தித் தப்பினேன். இனி 
மேல் இவ்வளவு தாரம் வரவே மாட்டேன்” 
என்று எண்ணிக்கொண்டே கிழவனுடைய 
குடிசையை கோக்கி வேகமாகக் கழுதை GL 
தது. அப்பெசமுது பின்கால்கள் -கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டி, கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி' என்று 
சத்தம் செய்வதைக் கேட்க வேண்டுமே 7
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கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியும் 

பட்டணத்துக் குதிரையும் 

அத்தக்குதிரையினால்தான் ஒருகுடும்பேேம 
பத்து ஆண்டுகளுக்குமேல் பிழைத்து வந்தது. 
ஆனால், இப்போது அது கிழடாகிவிட்டது. 
இனிமேல் அதை வண்டியில் பூட்டி ஓட்ட முடி 
யசது. அதனால் ஜட்காக்காரன் கொஞ்சங்கூட 

இரக்கமில்லாமல் அதைத் தன் வீட்டை விட்டு 
விரட்டி அடித்துவிட்டான். 

பாவம், அந்தக் கிழட்டுக்குதிரை சண்ணீர் 
விட்டுக்கொண்டே நடந்தது. சாலை ஓரங்களில் 

முளைத்திருந்த புல்லை மேய்ந்தவாஜஹே மெல்ல 
மெல்ல அடி எடுத்து வைத்தது. அப்படியே
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அது பட்டணத்தை விட்டு அதன் அருகில் உள்ள 

காட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தது. அங்குதான் அது 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியை மாலை வேளையில் 

சந்தித்தது. 
விறகு சுமந்து பட்டணதீதிற்குச் சென்று 

அப்பொழுதுதான் கடககிட்டி முடக்கிட்டி 
திரும்பி வந்திருந்தது. வழக்கம்போல் கழு 

நீரைக் குடித்தவுடன் அது குடிசையை விட்டு 
வளியே புல் [மய வந்தது. வந்த இடத்திலே 

அது அந்தக் கிழட்டுக்குதிரையைச் சந்தித்தது. 
தனக்கு ஒரு ஈல்ல பேச்சுதி துணை கிடைத்தது 

என்று அதற்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சி உண்டா 

UDO. அதனால் அது கிழட்டுக குதிரையிடம் 
மிகுந்த ௮ன்பாக நடந்துககெரண்டது. 

குதிரையும், இப்படி விரோதமாகச் சாயம் 
yaw கழுதையைப் பார்த்ததே இல்லை, 
அதனால் அதற்கும் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியிடம் 

அன்பு பிறந்தது. 
இரண்டும் உல்லா சமாகப்ே பேசிக்கொண்டே 

காட்டில் புகுந்து புல் மேயத் தொடங்கின. 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டிக்கு ஒரு BVO நண்பன் 

கிடைத்த மகிழ்ச்சியால், அது காட்டிற்குள் 
அதிக தூரம் போகக் கூடாது என்பதை 
அடியோடு மறந்துவிட்டது. 

குதிரையும் பல காள் நல்ல பச்சைப் 
புல்லைக் காணாமல் வயிறு வாடிக் கிடந்தது. 
அதுனால் அதுவும் உற்சாகமாகக் காட்டில் 
புகுந்து மேயலாயிற்று, பசும்புல்லை நிறையத்
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தின்றதால் அதன் உடம்பில் ஒரு புதிய தெம்பு 
கூட வந்துவிட்டது. 

இப்படிக் கழுதையும் குதிரையும் காட்டில் 
புகுந்து இருட்டு நேரம் வருவதைக்கூட நினைக் 

காமல் பேசிக்கொண்டே மேய்ந்தன. அந்தச் 

சமயத்தில் ஒரு புலி அங்கு வந்தது. அது, 
முன்னால் கடககிட்டி முடக்கிட்டி விரட்டி அடித்த 
புலி அல்ல. இது வேறு ஒரு புலி. அனால், 
புலிகளுக்கெல்லாம் இயல்பாக இருக்கும் 
சந்தேகம் அந்தப் புலிக்கும் இருந்தது. 

அந்தப் புலி, குதிரையையும் பார்த்த 
தில்லை _கழுதையையும் பார்த்ததில்லை. பச்சை 
சிவப்பு வர்ணம் கொண்ட ஒரு விலங்கை அது 
பார்த்ததே கிடையாது. கிழவன் அன்று 
காலையில்தசன் புதிதாகச் சாயம் பூசி 
இருந்தான். 

அதனால் புலிக்குப் பெரிய சந்தேகம் 

வந்துவிட்டது. “இந்த விலங்குகள் தன்னை 
விடப் பலமுள்ளவைகளாக இருந்தால் என்ன 
செய்வது? பலமுள்ளவையாக இல்லாவிட்டால் 
இப்படிப் பயமின்றுக் காட்டில் பேசிக்கொண்டே 
இருக்குமா ? இவற்றின்்மேல் பாய்ந்தால் தன் 
உயிருக்கே ஆபத்து வந்துவிடுமோ 2' என்று 
இவ்வாறு மனத்தைக் குமப்பிக்கொண்டே 
பதுங்கிப் பதுங்க வந்தது. 

அந்தச் சமயத்தில் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 
புலியைப் பார்த்துவிட்டது. புதிய ஈண்பன் 
கிடைத்த மகிழ்ச்சியால் காட்டிற்குள் அதிசத்
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தூரம் போகக்கூடாது என்பதை மறந்துவிட 

டேனே ?' என்று கொஞ்சம் கலக்கமடைந்தது. 
இருந்தாலும், அந்தப் புலியிடமிருந்து எப்படி 
யாவது தப்ப வெண்டும் என்று ஒரு தந்திரம் 
செய்தது, 

உடனே அது குதிரையின் காதில் மெது 
வாகச் சொல்லிற்று: இந்தப் புலியிடமிருந்து 
உயிர் தப்ப இதுதான் நல்ல வழி. நீ கீழே 

படுத்துக்கொள். கான் உன் முதுகிலே ஏறிக் 
GaraalG mst. உடனே நீ எழுந்து புலியை 
கோக்கி முன்னாலே பாய்ந்து செல். அதற்குப் 

பிறகு மற்றவற்றையெல்லாம் நான் கவனித்துக் 

கொள்கிறேன்” என்று குதிரையிடம் தன் 

தந்திரத்தை எடுத்துச் கூறிற்று. 

குதிரைக்கு ஒரே பயம். அதன் கால்கள் 
எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பித்தன. இருந்தாலும், 
கழுதையின் பேச்சைக் கேட்காமல் புலியிட 

மிருந்து உயிர் தப்பமுடியாது என்று எண்ணிக் 
கீழே படுத்தது. கடககிட்டி முடக்கிட்டி ௮தன் 
முதுகின் மேல் ஏறிக்கொண்டது. 

உடனே குதிரை எழுந்து புலியை நோக்கி 
வேகமாக முன்னால் பாய்ந்தது, “அஹர 7 நல்ல 

வேட்டை விடைத்தது. புலியைத் தின்று 
பல நாளாயிற்று, இந்தப் புலி இப்போது 
எனக்குக் கிடைத்தது” என்று கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டி உரத்த குரலில் கூறிற்று. 
குதிரையோ முன்னால் பாய்ந்து பாய்ந்து 
வந்தது, அதனால் புலி பயந்துவிட்டது.



12 

கமுதையின் பெரிய சத்தத்தையும் கேட்கவே 
புலி, தப்பினோம், பிழைத்தோம்' என்று 

ஓடியே போயிற்று. 

இந்தப் புலிக்கு ஒரு குள்ளநரி மந்திரியாக 
இகுந்தது. அது குதிரையையும் கழுதையையும் 
பல தடவை பார்ததிருக்கிறது. அதனால் அது 
பயந்தோடி வந்த புலியைப் பார்த்து ஏளன 
மாகச் சிரித்தது. சிரித்துவிட்டு அது, “ஒரு 
கிழட்டுக் குதிரைக்கும், கழுதைக்கும் பயப்படு 
கின்ற புலியை கான் பார்த்ததேதே இல்லை. 
இப்படி ஒரு கோழையான புலிக்கு மந்திரியாக 
இருப்பது எனக்கே பெரிய அவமானம்” 
என்றது. 

எனக்குச் சந்தேகமாக இருக்கிறது. சுலப 
மாக அவற்றைக் கொல்ல முடியும் என்றால் என் 
மேலே பாய்வது போல ௮வை வேகமாக 
வருமா 2?” என்று கேட்டது புலி. 

“புலியசரே, உங்களால் ஒரே அடியில் 
அவை இரண்டையும் அடிதீதுக் கொல்ல 
மூடியும். சந்தேகமே வேண்டாம். உடனே 

புறப்படுங்கள்” என்று குள்ளகரி தைரியம் 
சொன்னது. 

“நீ என்னை அந்த விலங்குகளிடம் சிக்க 

வைக்கப் பார்க்கிறாய். கான் போக மாட்டேன்”” 

என்று புலி சந்தேகத்தோடு உருமிற்.று. 

*என்மல் உங்களுக்குச் சந்தேகமா 2 

வேண்டுமானால் என்னுடைய வாலையும் உங்க 

ளுடைய வாலையும் கெட்டியாக முடிந்துகொள்்
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வோம், அப்பொழுது உங்களுக்கு ஆபத்து 
வந்தால் எனக்கும் வரும் அல்லவா? உங்களுக்கு 
வஞ்சனை செய்ய மாட்டேன், நான் வேண்டு 
மானாலும் முன்னாலே செல்லுகிறேன்” என்று 
குள்ளகரி உறுதி கூறிற்று. குள்ளநரிக்கு நல்ல 
பசி 7 ௮ந்த இரண்டு விலங்குகளையும் விட்டு 
விட மனம் வரவில்லை. 

“சர, அப்படியே வாலை முடிந்துகொள் 
வோம், நீதான் முன்னால் செல்ல வேண்டும்” 
என்று புலி தயக்கத்தோடு பதில் அளித்தது. 

குள்ளகரி சொன்னவாறே இரண்டும் 
தங்கள் வாலை நன்றாக முடிந்துகொண்டன. 

பிறகு குள்ளநரி முன்னால் நடந்தது, 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி இவற்றைக் சண்டதும் 
மறுபடியும் குதிரையின் மேல் ஒய்யாரமாக 
ஏறிக்கொண்டு உரத்த குரலில் பேசத் 
தொடங்கிற்று 

“நரி மாமா, அந்தப் புலியை உன் வாலில் 
கட்டி இழுத்துக்கொண்டு வர இவ்வளவு 
நேரமா ? எனக்குப் பசி தாங்க முடியவில்லை. 

இழுத்து வா அந்தப் புலியை என்று அது 
அதட்டும் குரலில் கூறிற்று, குதிரையும் 
முன்னரல் பாய்ந்தது. 

குள்ளநரி தன்னை வஞ்சகமாக ஏமாற்றி 
விட்டதாகநினைத்துப்்புலி, உடனே காட்டுக்குள் 
ஓடது தொடங்கிற்று. பாவம், குள்ளஈரியின் 
வரல் கெட்டியாகப் புலியின் வாலோடு 

முடியப்பட்டிருந்ததால் ௮து தரைரயிலும்
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மரங்களிலும் பாறைகளிலும் அடிபட்டுக் 
கொண்டே சென்றது, குள்ளநரி எவ்வளவு 
சொன்ன லும் புலி கேட்பதாக இல்லை, அது 
தாவித்தாவிச் சென்றது. புலி அந்தக் காட்டை 
விட்டு வெகு தூரம் ஓடிய பிறகுதான் சற்று 
இளைப்பாற நின்று பார்த்தது. இதற்குள் 
தலையிலும் உடம்பிலும் அடிபட்டுக் குள்ளநரி 

இறந்து போயிற்று. 

கிழட்டுக் குதிரையும் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 

யம் தந்திரத்தால் உயிர் தப்பின, என்றாலும், 

குதிரைக்குக் காட்டுப்பக்கத்தில் வாழவே 
பிடிக்கவில்லை. 

“ஏங்கள் பட்டணமே நல்லது. அங்கு புலி 
யெல்லாம் கிடையாது. அங்கே வசிப்பதைப் 
போல வேறு எங்கும் சுகமாக வகிக்க 
முடியாது. கான் அங்கேயே போகிறேன்'' என்று 
சொல்லிவிட்டு வந்த வழியிலேயே நடக்கத் 
தொடங்கிற்று, கடக்கிட்டி WLS SIL bp 
எவ்வளவோ செசல்லி.ப் பார்த்தும் ௮து கேட்க 

வில்லை. “காட்டில் மின்சார விளக்கே இல்லை. 
எல்லாம் ஒரே இருட்டு, கார் சத்ததிதைக்கூடக 

கேட்க முடிய்வில்லை. இங்கு என்னால் ஒரு 
கொடியும் வாழ முடியாது” என்று சொல்லி 
விட்டுக் குதிரை புறப்பட்டுவிட்டது.
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கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி பட்டணம் 

பார்த்தல் 

அந்தக கிழட்டுக் குதிரை பட்டணத்தைபம் 
பற்றிப் புகழ்ந்து சொன்னதெல்லாம் கடக்கிட்டி 
முடககிட்டியின் மனத்தில் அழமாகப் பதிந்து 

விட்டது. அதனால் எப்படியாவது பட்டணத் 
தைச் சுற்றுப் பார்க்கவேண்டுமென்ற அசை 
அதற்கு உண்டாயிற்று. பட்டண வாழ்வுதான் 
உயர்ந்துது என்று குதிரை சொன்னதும் அதன் 
மனத்தை விட்டு நீங்கவே இல்லை. அதையும் 
பார்த்துவிடலாம் என்பது அதன் எண்ணம்; 
பட்டண வாழ்வு நன்றாக இருந்தால் கிழவனை 
விட்டு அங்கேயே இருந்துவிடலாமல்லவா ?
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கிழவன் விறகுச் சுமையைப், பட்டணத்திலே 
விற்றுவிட்டு மாலை நான்கு மணி வரையம் 
இளைப்பாறுவான் 7 நன்றாகத் தூங்கவும் செய் 
வான். பட்டணத்திலே ஓர் ஒதுக்கிடத்திலே 

இருந்த ஒரு பாழடைந்த சத்திரம் இதற்கு 
வசதியாக இருந்தது. அங்குதான் அவன் 
நசள்தோறும் சென்று ஓய்வெடுப்பது 

வழக்கம், அங்கு வந்ததும், விறகுச் சுமையோடு 
அவன் கழுதை மேல் ஏற்றி வந்திருந்த பசும் 
புல்லை எடுத்து அதற்குப் போடுவான். பிறகு, 

மேல் வேட்டியை விரித்துச் சத்திரத்தில் படுப் 

பான். கழுதையை அவன் கட்டி வைப்ப 

தில்லை. ஏனென்றால், அதுவும் புல்லைத் 

தின்றுவிட்டு அங்கேயே தரையில் படுத்துக் 

கொள்ளும். எங்கும் ஓடிவிடாது என்று 

அவனுக்குத் தெரியும். 

மாலை நான்கு மணிக்குக் கிழவன் எழுந்த 

வுடன் ஒரு மண் கலயத்திலே கொண்டு 

வந்திருந்த பழைய சோற்றை உண்பான். 

கழுதைக்கும் கொஞ்சம் வைப்பான். இந்தப் 

பழைய சோற்றுக்காகவும் அது அங்கேயே 

காத்துக் கிடக்கும். 

கிழட்டுக் குதிரை வந்த போனதிலிருந்து 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியின் மனத்தில் பட்டணதி 
தைச் சுற்றிப் பார்க்கவேண்டும் என்ற ஆவல் 

வளர்ந்துகொண்டே:இருந்தது. மேலும், ௮ந்தக் 

குதிரையை எங்காவது சந்திக்கலாம் என்ற 

நோக்கமும் அகுற்கு உண்டாயிற்று.
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அதனால் குதிரை வந்துபோனபத்து நாள் 
களுக்குப் பிறகு ஒரு நாள் கடக்கிட்டி முடக் 
அட்டி தனது ஆசையை நிறைவேற்றிக்கொள் 
ளத் தீர்மானித்தது. வழக்கம்போலக் கிழவன் 

அன்றும் விறகை விற்றுவிட்டுச் சத்திரத்தில் 
வகர்து படுத்துத் தூங்கலானான். 

அந்தச் சமயம் பார்த்துக் கடக்கிட்டி முடக் 
அட்டி கிழவன் போட்ட பச்சைப் புல்லை வேச 
மாகத் தின்றுவிட்டுப் பட்டணம் பார்க்கப் 
புறப்பட்டது. கிழவன் பழைய சோறு தனக்குப் 
போடும் நேரத்திற்குள் சத்திரத்திற்கு வந்து 
விட வேண்டும் என்று அது ஓட்டமும் நடையு 
மாகப் பல வீதிகளில் சென்றது. 

ஓரு வீதியிலே அந்த கிழக்குதிரை சுவ 
Mo ஒட்டியிருந்த சுவரொட்டிக் காகிதத்தை 
வாயினாலேயே கடித்துக் கிழித்து எடுத்துத் 
இன்றுகொண்டிருப்பதைக் கடக்கிட்டி முடக் 
கிட்டி பார்த்து, மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அதன் 
அருகே சென்றது. 

“அண்ணே, சுகமா வமீது சேர்ந்தியா 2”” 

என்று அது குதிரையைப் பார்த்துக் கேட்டது. 

*வா, தம்பி. எப்படியோ மெல்ல மெல்லப் 
பட்டணமம வந்து சேர்ந்துவிட்டேன். 
காட்டிலே அந்தப் புலியைப் பார்த்தபோது 
என் உடம்பு அப்படியே நடுங்கிப் போயிற்று. 
நல்ல வேளை, நீ காப்பாற்றினாய். அனால், 
மறுபடியும் புலி வநீதுவிடுமே என்ற பயத்
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தினால் உனக்கு நன்று/கூடச் செல்லாமல்: 
அவசரமாக வந்துவிட்டேன்,'” என்றது குதிரை. 

“அதைப்பற்றி இப்பொழுது பேசவேண் 

டாம், அண்ணே. கான் பட்டணம் பார்க்க 

வேண்டும்'' என்றது கழுதை. 

“முதலில் நசன் தின்னும் காகிதத்தை 
ருசி பார். பிறகு பட்டணம் பார்க்கலாம்” 
என்று குதிரை பெருமையாகக் தன் தீனியைப் 

பற்றிப் பேசிற்று, இரந்த உணவு, கரட்டில் 
கிடைக்குமா 2 

*ஏனக்குக் காகிதம் தின்று பழக்கமில்லை. 

பச்சைப்புல்கான் பிடிக்கும். இருந்தாலும் நீ 
ஆசையாகக் கொடுப்பதை வேண்டாம் என்று 
சொல்லலாமா ?'' என்று கூறிவிட்டுக் கடக் 
வட்டி முடககிட்டி சுவரொட்டிகி காகிதத்தை 
வாயில் வைத்தது. 

ஏதோ ஒரு நாற்றமெடுத்த பசையை 
அதில் தடவிச் சுவரில் ஒட்டியிரும்தார்கள். 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டிக்கு அது கொளஞ்சங்கூடப் 

பிடிக்கவில்லை. ஒரே குமட்டலாக வந்தது. 
“அண்ணே, இதுதானா உங்கள் பட்டணத்து 
விருந்து 2” என்று முகத்தைச் சுளித்துக் 
கெண்டு அது கேட்டது. 

அந்தச் சமயத்தில் சுவரொட்டி ஒட்டுகீன்ற 
சிறுவர்கள் மூன்று பேர் ௮ங்கு வந்து சேர்க் 
தர்கள். “இந்தக் கிழட்டுக்குதிரை காம் ஒட்டு 
வதையெல்லாம் தின்றுவிடுகிறது. இதைக்
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கல்லெடுத்து விரட்டுங்கடா”' என்றான் ஒரு 
சிறுவன். 

பிறகு சொல்லவா வேண்டும் 2? அளுக்கு 
ஒரு கல்லைத் தரக்கி வீசினார்கள். கிழக் 

குதிரை கல்லடிக்குதி தப்புவதற்காகத் தெரு 
வின் குறுக்கே ஓடப் பார்த்தது. எதிர்பாராத 
விதமாகக் குறுக்கே அது ஓடியதால் வேகமாக 
வந்த பஸ் ஒன்று அதன் மல் மோதிவிட்டது. 

குதிரை தடால் என்று கீழே விழுந்தது மிகவும் 
மெலிந்து கஅிடற்த அந்தக் கிழட்டுக் குதிரையால் 
HES அதிர்ச்சியைத் தாங்க முடியவில்லை. 
அதன் வாயிலிருந்து ரத்தம்வழிக்தது.கொஞ்ச 
நேரத்தில் அதன் உயிர் பிரிந்தது. 

“இதுதானா உங்கள் பட்டணத்து 

வாழ்ககை? மோட்டார் வண்டிச் சத்தம் காரட்டில் 
கேட்கவில்லையே என்று இங்கு வந்தாய். அத்த 

மோட்டாரே உனக்கு எமனாக வந்துவிட்டது” 
என்று கண்ணீர் வடித்துக்கொண்டே கடக் 
கிட்டி முூடக்கிட்டி சத்திரத்தை நோக்கி 
எச்சரிக்கையோடு நடந்தது. பட்டணம் பசர்த் 

தது போதும் என்றாகிவிட்டது அதற்கு. அது 
சத்திரத்தை அடைவதற்கும் கிழவன் விழிப்ப 
தற்கும் சரியாக இருந்தது.
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கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியும் சர்க்கசும் 

ஒரு நாள் விறகை விற்றுவிட்டுக் கிழவன் 
வழக்கம்போல் சத்திரத்திற்கு வந்து படுத்துத் 
SIT BOOM OT I oT 

கடககிட்டி முடக்கிட்டி பச்சைப் புல்லைத் 
தின்றுவிட்டுகி கொஞ்சம் படுத்திருந்தது, 
ஆனால், அதிக நேரம் அப்படிப் படுத்திருப் 
பது அன்று ஏனோ அதற்குப் பிடிக்கவில்லை. 

அது எழுந்து நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த் 
த்து: 

கிழவன் தூங்கி எழுவதற்கு முன்னால் 
என்ன செய்யலாம் என்று அது யேசசனை
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செய்தது. பட்டணம் பார்க்கும் ஆசையெல் 

லாம் இப்பொழுது அதற்கு இல்லை. 

அந்தச் சமயத்திலே பக்கத்திலே பாண்டு 

வாத்தியம் திடீரென்று முழங்க ஆரம்பித்தது. 

புதிதாக ஒரு பெரிய டேரா போட்டிருப்பதை 

யூம் அது பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தது. டேரா 

உயரமாக இருந்ததால் சத்திரத்திலிருந்தே 

நன்றாகத் தெரிந்தது. அங்கு என்னதான் நடக 
கிறது என்பதை எட்டிப் பசர்த்துவிட்டு வம்து 
விடலாம் என்று கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி புறப் 

பட்டது. 

டேராவுக்கு முன்னால் பாண்டு வாத்தியக 
காராகள் உற்சாகமாகக் கடலலைகளின் 

சத்தம் தோற்றுப்போகும்படி தங்கள் வாத்தி 
யங்களை வாசித்துக்கொண்டிரும்தார்கள். ஒரு 
பக்கத்தில் எத்தனையோ குதிரைகள், யானை 
கள், குரங்குகள், நாய்கள் எல்லாம் தயாராக 

நின்றுகொண்டிருந்தன. சிங்கம், புலி முதலிய 
விலங்குகளும் கூண்டில் தனித்தனியாக 

அடைககப்பட்டிருக்தன. 

அது ஒரு பெரிய சர்க்கஸ் கம்பெனி என்று 
கடககிட்டி முடக்கிட்டி தெரிந்துகொண்டது, 
௮ன்று ஞசயிற்றுக்கிழமை ஆகையால் மூன்று 
மணிக்கே முதல் காட்சியைத் தொடங்கினார் 

கள். அிறுவர்களும் சிறுமிகளும் ஆவலோடு 
வரது கூடிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

அத்தனை விலங்குகளும் என்னதான் செய் 

யப்போகின்றன என்று பார்த்துவிடவேண்டும்
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எனது சஈடக்கிட்டி முடக்கிட்டிக்கு அசை உண் 
டாயிற்று., அதனால் அது மெதுவாகக் குதிரை 
களுக்கும் யானைகளுக்கும் மத்தியில், யார் கண் 

விலும் படாமல் போய்ச் சேர்ந்துகொண்டது. 
டேராவுக்குள் நுழைய இனிமேல் தடை எதுவும் 
இரசது என்று எண்ணி, அது கிம்.மதியாகப் 
பெருமூச்சு விட்டது. 

ஆனசல், சர்க்கஸ் மிருகங்களெல்லாம் கடக் 
கிட்டி முடக்கிட்டியைப் பார்த்து ஏளனமாகச் 

சிரித்தன. 

“உன்னால் எங்களைம் பேல வட்ட வடிவ 

மான அரங்கில் ஓடவும் வித்தைகள் செய்யவும் 
தெரியுமா? கழுதையே, உனக்கு இங்கு என்ன 
வேலை?” என்று குதிரைகள் அலட்சியமாகக் 
கனைத்தன. 

“கழுதகைப்பயலே, என்னைப் போல மரப் 

பந்தின்்மேல் நான்கு கால்களைசும் வைத்து 
அதை உ.ருட்ட முடியுமா?” ஏன்று கேட்பது 

போல் யானை உரத்த குரலில் சத்தம் செய்தது, 

ஏய் கழுதையே. நாய் வண்டியில் சவாரி 
போகத் தெரியுமா? ஒன்றும் உகுவாத 
கழூதைக்கு இங்கு என்ன வேலை?” என்று 
குரங்கு “உர் உர்' என்று சீழிற்று. 

இப்படியே எல்லா விலங்குகளும் கடக்கிட்டி 

மடக்கிட்டியைக் கேலி செய்தன. ஆனால், 
ASG பொறுமையாக இருந்து, தந்திரமாக 

டெராவுக்குள் நுழைந்துவிட்டது குதிரை
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கஞக்கு மத்தியில் அது மறைந்து நின்றதால் 

அதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. 

மற்ற விலங்குகளின் கெலிச் சிரிப்பு 

நிற்கவே இல்லை. இந்தக் கழுதைக்கு 
நம்மைப் போல என்ன வித்தை தெரியும்?”' 
என்று இதைக் கொஞ்சங்கூட மதிக்காமல் கேலி 
செய்துகொண்டே இருந்தன, 

கடக்விட்டி முடக்கிட்டி, அவற்றின் 
கர்வத்தை அடக்க வேண்டும் என்று சமயம் 
பார்த்துக்கொண்டிருந்தது. 

ரிங்மாஸ்டர் வங்து, குதிரைகளையும் மற்ற 

விலங்குகளையும் அவற்றுற்குது தெரிந்த 

வித்தைகளைக் காட்டுமாறு செய்தான். இடை 
இடையே சர்க்கஸ் கோமாளி வந்து, வேடிக்கை 
காட்டி, எல்லோரையும் சிரிப்பில் மூழ்கடிதீதுக் 
கொண்டிருந்தான். அவன் முகத்தைப் பார்த 
காலே சிரிப்பு வரும்படியாக இருந்தது. 

குதிரைச்சவாரி, காய்வண்டியில் குரங்குச் 
சவாரி எல்லாவற்றையும் பார்த்த மக்கள் கை 
தட்டி அாவாரம் செய்தார்கள். ஒரு யரனை 
நாற்கரலியில் உட்கார்ந்து, துதிக்கையைது 
தூக்கி எல்லோருக்கும் வணக்கம்செல்லிற்று. 
மற்றொரு மானை, பெரிய மரப்பந்து ஒன்றன் 
மேல் நின்று, அதை உருட்டிற்று. பார்த்தவர் 
கள் எல்லாம் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள். 

சிங்கம், புலி முதலியவை பாதுகாப்பான 

இரும்புக்கம்பிகளுக்கு உள்ளிருந்து வித்தை
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காட்டின. அவற்றின் கச்ஜனை கூடாரத்தையே 
தூக்கி அடிக்கும்படியாக இருந்தது. ஒருவன் 
கிங்கத்தின் வாய்க்குள் தன் தலையை விட்டுக் 
காட்டினான். மக்கள் மேலும் மேலும் கைதட்டிதீ 
தங்கள் பாராட்டைத் தெரிவித்துக்கொண் 
ஒருக்தார்கள். 

இது முடிந்ததும் கடக்கிட்டி முடககிட்டி கிடீ 

ரென்று வட்டத்திற்குள் புகுந்தது. அந்த 
மிருகங்களுக்குத் தெரியாத ஒரு வித்தையைத் 

தான் செய்து காட்டவேண்டும் என்று அது 
துடித்துக்கொண்டிரூந்தது. கடக்கிட்டி முடக் 
கிட்டி நடக்கும்போதே பின்கால்கள் ஒன்றோ 

டொன்று இடித்துக்கொண்டே,  *கடக்கிட்டி 

முடக்கிட்டி, கடக்கிட்டி முட்ககிட்டி என்று 
சத்தம் உண்டாகுமல்லவா? அது ஓடும்போது 
அந்தச் சத்தம் இன்னும் நன்றாகக் கேட்கும். 

அதையே தனது புதிய வித்தைக்கு அது பயன் 
படுத்திக்கொண்டது. 

வட்டத்திற்குள் வந்ததும் அது சுற்றிச் 
சுற்றி ஓடத் தொடங்கியது. அதன் உடம்பில் 

இருந்த வர்ணப்பூச்சே ஒரு வேடிக்கையாக 

அமைந்துவிட்டது. மேலும், கடக்கவிட்டி முடக 
கிட்டி என்று பின்னங்கால்களில் சத்தம் எழுவ 

தும் யரரும் இதுவரை கண்டிராத புதிய 
வித்தையாகத் தோன்றிற்று. இது மிக நல்ல 
வித்தை என்று மக்கள் தங்கள் ஆசனங்களை 

விட்டு எழுந்து கின்று, கைதட்டித் தங்கள் 

பாராட்டை வெளிப்படுத்தினார்கள் .
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சர்க்கஸ் கோமாளி அதன் கழுத்தில் ஒரு 

முறுக்கு மாலையைப் போட்டு, அதைக் தட்டிக் 
கொடுத்தான். ஒரே கைதட்டல், சிரிப்பு, 

சர்க்கஸ் மிருகங்கள் எல்லாம் அதைம் 
பார்த்துப் பொறாமை கொண்டன, தாழும் 

அம்படிச் செய்து காட்ட வேண்டும் என்று 
வட்டதிதிற்குள் நுழைந்தன. 

யானை தன் பின்சால்களை ஒன்றேச 
டொன்று இடிக்கும்படி செய்து பார்த்து முடி 
யரமல் தட்டுததடுமாறித் தொப் பென்று 

தரையில் விழுந்தது. அதைக் கண்டு 
எல்வடோரும் ஈகைத்தசர்கள். 

குதிரை, காய், குரங்கு - ஒவ்வொன்றும் 
அத்த வித்தையைச செய்துபசர்த்து மண்ணைக் 
கவ்வின, 

இவற்றையெல்லாம் பார்த்து மக்கள் பெரி 
தும். மவ்ழ்ச்சி அடைந்தார்கள். சர்க்கஸ் 
மிருகங்களுக்கெல்லாம் ௮அவமசனமாய்ப் போய் 

விட்டது. MSHS கழுதையைக் கேவலமரக 
நினைத்ததை எண்ணி அவை வெட்கமடைக் 
GO 3 BDVOL F தாங்கப் போட்டுக் 

கொண்டன. 

கடக்கிட்டி மூடக்விட்டி கம்பீரமாகத் 

தலையை நியிர்தீதி BLE, FSB SM HC a 
வந்துவிட்டது. யாரும் அதைத் தடை செய்ய 
வில்லை.வழியில் அது தன் கழுத்தில் கோமாளி 

போட்ட மாலையிலிருந்து முறுக்குகளைத் 
இன்றுகொண்டே நடந்தது.
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கிழவன் துங்கி எழுவதற்கும், ௮து வருவ 

தற்கும் சரியாக இருந்தது. 

பழைய சேசற்றைத் தின்றுவிட்டுக் கிழவ 
னோடு கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி ஒய்யார.மரகக் 

குடிசையை நோக்கி நடக்கலாயிற்று. அதற்கு 

ஒரே ஆனந்தம். அதனால் அது அடிக்கடி கத் 
இற்று, அன்று ஏன் அதற்கு அவ்வளவு 
கொண்டாட்டம் என்று கிழவனுக்கு விளங்கவே 
இல்லை.
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கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியும் 
நான்கு திருடர்களும் 

வழக்கம் பேசல ஒரு நாள் காட்டிலிருந்து 
வெட்டி வந்த விறகைக் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 
யின் முதுகில் வைத்துக் கிழவன் பட்டணத 
திற்கு ஓட்டிச் சென்றான். அங்கே விறகை 
நான்கு ரூபாய்க்கு விற்றுவிட்டு, அந்தப் பணத் 
தைத் தன்னிடமுள்ள ஒரு கிழிந்த பையில் 

போட்டுத் தலைமாட்டில் வைத்துக்கொண்டு 

அலுப்புத் தீரச் சத்திரத்திலே படுத்து உறங்க 
ல சனான். 

கிழவன் தூக்கத்திலே கொஞ்சம் புரண்டு 
படுத்தான். தலைமாட்டில் வைத்திருந்த பை 
நன்றாக வெளியில் தெரிந்தது.
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HESF சத்திரத்திலே படுத்துத் தூங்க 
வருவதுபோலப் பாசாங்கு செய்துகொண் 
ருந்த நான்கு திருடர்கள் இதைக் கவனித் 
ஜார்கள். உடனே மெதுவாக இந்தப் பையை 
எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்தைவிட்டு நழுவி 

விட்டார்கள். 

கடககிட்டி முடக்கிட்டி இதைப் பார்த்துக் 
கொண்டே இருந்தது. அதற்குக் கோபம் கோப 
மாக வந்தது. இருந்தரலும் அதனால் ஒன்றும் 
செய்ய முடியவில்லை. கிழவனை எழுப்பிவிட 

டால் திருடர்களைப் பிடிக்கமுடியும் என்று 

எண்ணி, அது விழவன் பக்கத்தில் சென்று, 
நின்றுகொண்டு கத்திற்று. 

தன் துக்கத்தை அது கலைத்துவிட்டது 
என்று கினைத்துக் கிழவன் அதைத் தன் கைத் 

தடியால் இரண்டு அடி ஓங்கி அடிதீதுவிட்டு மறு 
படியும் படுத்துத் தரங்கலான சன். பாவம், வல! 
பொறுக்க முடியாமல் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 

முனகிக்கொண்டிருந்தது. அதன் கண்களி 
லிருக்து கண்ணீர் தாரைகாரையாக வழிதந்தது. 

கிழவன் மரலை நரன்கு மணி அளவில் 
துரக்கங் கலைந்து எழுந்தரன். அப்பொழுது 
தான் அவன் தன் பையை யாரோ திருடிக் 

கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பதை அறிக் 
தான். கிழவன் தூங்கும்போது என்றுமே 

கத்தாத கழுதை அன்று எதற்காகக் கத்திற்று 
என்பதை ௮வன் தெரிந்துகொண்டு பெரிதும் 
விசனப்பட்டான். அதன் முதுகை மெதுவாகத்
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தடவிக் கொடுத்தான். “தெரியாமல் அடித்து 
விட்டேன், வருத்தப்படாேே த” என்று அன்போடு 

கூறினான். 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி அறுதல் அடைக 

தது. தனக்கு அடி வீழுவதற்குக் கசரணமாக 
இருந்த அந்த நகாரன்கு திருடர்களையும் பழி 

வசங்க வேண்டுமென்று நினைத்துகீகொண் 

டது. 

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குத் திருடர்கள் 
நான்கு பேரும் சத்திரத்தில் தலை காட்ட 

வில்லை. அதற்குப் பிறகு ஒரு நாள் வந்தார் 

கள். வழக்கம் போல.ப் பாசாங்கு செய்ய 

எண்ணி நான்கு பேரும் படுத்தார்கள். அவர் 

களில் இரண்டு பேர் நன்றாகத் தூங்கிவிட்டார் 

கள், குறட்டைச் சத்தம் பலமாகக். கேட்டது. 

அக்தச் சமயத்தில்தான் கிழவன் அன்று 
கொண்டுவந்த விறகை விற்றுவிட்டு ஓய்வு 

கொள்ளுவதற்காகச் சத்திரத்திற்கு வக்ஜான். 
இப்பொழுதெல்லாம் அவன் பணத்தைத் தலை 
மாட்டில் வைப்பதில்லை. தன் இடுப்பு வேட்டி 

மரல் நன்றாக முடிந்து மடியில் செருகிக் 
கெண்டு படுதீதுதி தூங்கலானான். 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி, கிழவன் போட்ட 

பசும்புல்லைத் தின்றுகொண்டிருந்தது. 

தூங்காமல் இருந்த மற்ற இரண்டு திருடர் 
களும் தங்களுக்குள் ஏதோ ரகசியம் பேசத் 
தொடங்கினார்கள்.
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“அண்ணே, ஈம் கூட்டாளிகள் குறட்டை 
விடுவதைப் பார். கிழவனும் தரங்கிக்கொண் 
டிருக்கிறான்”” என்றான் ஒரு திருடன். 

“ஆமாம், கிழவன் இப்போது சாக்கிரதை 
யாக இருக்கிறான். இடுப்பில் உள்ள பணத்தை 
எடுக்க முடியாது” என்றான் மற்றவன். 

“அது கிடக்கட்டும், அண்ணே. நான் 
இன்னொரு பெரிய திட்டம் சொல்லுகிறேன் , 
இந்தத் திட்டம் ஈம் இரண்டு பேருக்குள்ளே 
இருக்கட்டும், என்ன, தெரிஞ்சுதா?” என்றான் 
முதலில் பேசிய திருடன். 

“என்ன அப்படிப் பெரிய திட்டம்?”” 

“அதுதான், கிழவன் குடிசைக்குள்ளே 
புகுந்து திருடுவது. நம் இரண்டு பேருக்குள்ளே 
ரகசியமாக இருக்கட்டும்.” 

இந்தச் சமயத்திலே கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 
தூங்குகிற திருடர்களில் ஒருவன் காலை மெது 

வாக நக்கிற்று. அவன் மறுபக்கம் திரும்பிப் 
படுதிதுக்கொண்டான்? எழுந்திருக்கவில்லை. 
கடக்கிட்டி Leip தூங்கும் மற்றெசருவ 
னுடைய கசவிலும் அப்படியே செய்தது. அவன் 
விழிததுக்கொண்டான்.விழித்தவன் அப்படியே 
படுத் துக்கொண்டு முதலில் கிழவனைப் பார்த் 
தான். பிறகு, தன் கூட்டாளிகளில் இரண்டு 
போர் ரகசியமாகப் பேசுவதைக் கவனித்தரன். 
“என்ன அப்படி ரகசியமோ?” என்று கண்களை 
மூடிக்கொண்டு படுத்தபடியே உற்றுக் கேட்க 
லானான்.
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"இந்தக் கிழவனுடைய குடிசையில் என்ன 
இருக்கப்போகிறது? இவனோ விறகு வெட்டிப் 
பிழைக்கிறவன்”” என்று இரண்டாம் திருடன் 
சந்தேதேகத்தோடு கேட்டான். 

“அண்ணே, இந்தக் கிழவன் தினமும் 
குறைந்தது நான்கு ரூபாய்க்கு விறகு விற் 
கிறான். இவனுக்குச் செலவும் அதிகம் இருக் 
காது; அரிசி பருப்பு வாங்கத் தினமும் இவ 
னுக்கு இரண்டு ரூபாய்க்கு [மல் செலவில்லை. 
அதுனால், விறகு விற்றுச் சம்பாதித்த 
பணத்தையெல்லாம் அவன் குடிசையில் எங்க௱ 
வது வைத்திருப்பான். அதை காம் இரண்டு 
பபரும் சுலபமாகத் தட்டிக்கொள்ளலாம்”” 
என்று ஆசை காட்டினான் முதலில் பெசகிய 
திருடன். 

மற்றவனுக்கும் பணம் சுலபமரகக் 
விடைக்கும் என்றவுடன் ஆசை வந்துவிட்டது. 

“அமாம் தம்பி, இந்தக் கிழவனைச் 
சமாளிக்க காம் இரண்டு பேருமே போதும். 
ஒரு தட்டுத் தட்டினால் கிழவன் கீழே விழுந்து 
விடுவான். கம் கூட்டாளிகளையும் சேர்த்துக் 
கொண்டால் நமக்குக் கால் பங்குதானே 
வரும்.” 

“அதனால்தான் இதை நாம் மட்டும் ரககிய 
மாகச் செய்ய வேண்டும். அடுத்து வரும் 
அமாவாசை தல்ல இருட்டாக இருக்கும். நடுச் 
சாமத்திலே கிழவனுடைய குடிசைக்குள் 
புகுந்துவிடலாம்,””
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இவர்கள் பேசியதையெல்லாம் விழித்துக் 
கொண்டு படுத்திருந்த திருடன் நன்றாகக் 
கேட்டுக்கொண்டான். ௮தை அப்படிடேய 
நான்காவது திருடனுக்குச் சொல்லிவிட்டசன். 

“திருட்டுதி தொழிலிலும் இப்படி நய 
வஞ்சகமா?'' என்று அவர்களுக்குக் கோபம் 
பெரங்கி எழுந்தது. “அவர்கள் இரண்டு 
பேருக்கும் நல்ல புத்தி வருமாறு செய்ய 

வேண்டும்'” என்று அவர்கள் இருவரும் ஒரு 
திட்டம் வகுத்துக்கொண்டார்கள். 

அதன்படி அமாவாசை இரவில் நடுச்சாமத் 
இற்கு முந்தியே அவர்கள் கிழவனுடைய 
குடிசையில் புகுந்து பதுங்கிக்கொண்டார்கள். 
கிழவன் ஈன்றாகத் தூங்கிக்கொண்டிருந்தான். 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியும் தூங்கிக்கொண்டிருந் 

து 

முன்பே ஏற்பாடு செய்துகொண்டது போல் 
முதல் இரண்டு கூட்டாளிகளும் நடுச்சாமத்தில் 
குடிசைக்குள் நுழைந்தார்கள். அந்தச் சமயம் 
பார்தது முன்னால் வந்த கூட்டாளிகள் அவர் 
கன் மல் பாய்ந்தார்கள். இருட்டாக இருந்த 
தால் திடீரென்று பாய்ந்தது யாரென்று சுண்டு 
கொள்ள முடியவில்லை. 

அவர்கள் கான்கு பேபர்களுக்குள்ளும் 
பெரிய குத்துச்சண்டை நடந்தது. இப்படி 
நீண்ட நேரம் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கியதால் 
நான்கு பேரும் மயங்கிக் கீழே விழுந்துவிட்டார் 
கள்.
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சண்டை நடந்த சத்தம் கேட்டுக் கிழவன் 
விழித்துக்கொண்டான். ஆனார், இந்தச் 

சண்டையில் கலந்துகொள்ளசமல் தூங்குவது 
போலவே படுத்துக கிடந்தான். 

திருடர்கள் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததைக் 
கண்டதும் கிழவன் எழுந்து வந்து, அவர் 
களுடைய கைகளையும் கால்களையும் நன்றாகக் 
கட்டிவிட்டு, போலீஸ் ஸ்டேவனுக்கு வேகமாக 
தடந்துசன். 

இதற்குள் பொழுது விழிந்துவிட்டது. 

நரன்கு திருடர்களும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவச் 
பார்தீது அவமானம் அடைந்தார்கள். 

“அண்ணே, நாங்கள் செய்தது தப்புத் 
தான். முதலில் இப்போது தப்பி ஓடுவதற்கு 
வழி தேடுவோம். பக்கத்தில் புரண்டு வந்தால் 

நசன் மெதுவாகக அசட்டை அவிழ்த்துவிட 
கிறேன். பிறகு எல்லோரும் கிழவன் வருவதற் 

குள் ஓடிவிடலாம்” என்றான் ஒரு திருடன். 

“அதுதான் நல்லது” என்று மற்றவர் 

களும் நினைத்தார்கள். மெதுவாக ஒருவர் 
பக்கத்தில் ஒருவராகப் புரண்டு வர முயற்சி 
செய்தார்கள். 

ஆனால் அவர்கள் முயற்சி பலிக்கவில்லை. 
கடக்கிட்டி முட்க்கிட்டி தன் பின்னங்கரல்களசல் 
நகருகின்ற ஒவ்வெரு திருடனுடைய 
தலையிலும் “படீர் படீர்” என்று கதைக்கத் 
தொடங்கிற்று. அதனரல் திருடர்கள் மறு
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படியும் மயக்கமடைந்து கிடந்தார்கள். எவனச 
வது ஒரு திருடன் கொஞ்சம் நினைவு வந்து 
அசைந்தால் உடனே அவன் பக்கத்தில் சென்று 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி உதைக்கும், அ௮துனரல் 
அவர்கள் கால்வரும் போலீஸ்காரர்கள் வரும் 
வரையில் மயங்கியே கிடந்தார்கள். 

நான்கு திருடர்களைகும் விலங்கிட்டுப 
போலீஸ்காரர்கள் பிடித்துச் சென்றார்கள். 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி மகிழ்ச்சியால் உரக்கக் 
கத்திற்று. கிழவன் ௮தைக் கட்டி ௮ணைத்துக் 
கெசண்டான்.



         

     

Pres Lanett 

  

   லட, AW Nhe ae Mier tm EN KEM i eS NNR வவ ae WH AN ஷி வை கசின் 

mae விவ ~> Ny ~~ ட் Ah \w Ne sr ; She a’ 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டியும் 

காட்டுவிலங்குகளும் 

முயல் எப்பொழுதுமே பயந்த இயல்புடை 

யது. அதன் பெரிய காதுகளின் . உதவியைக் 
கொண்டு கின்னச் சத்தத்தையும் கண்டு 
பிடித்துவிடும். அப்படிச் சத்தம் கேட்டால் 
உடனே தாவி ஓடிப் புதருக்குள் பதுங்கிக் 

கொள்ளும். 

இகத்தக் கோழை முயல்களையெல்லாம் 
தோற்கடிக்கச செய்யும்படியாக அவ்வளவு 
பெரிய கோழை முயற்குட்டி ஒன்று இருந்தது. 
சிறிய ஒலியைக் கேட்டாலும் “விறுக்கு விறுக்கு” 
என்று நடுங்கும், தாவித்தாவி ஓடிவிடும்.
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ஒரு காள் இந்த முயற்குட்டி காட்டிலே மற்ற 
மூயல்களோடு செர்ந்து ஓரிடத்தில் புல் 

மேய்ந்துகொண்டிருந்தது. அப பெபெொழுது 
வானத்திலே கருமையசன மேகங்கள் எங்கும் 
பரவின. மின்னல் பளீர் பளீர் என்று மின்னத் 

தொடங்கியது. திடீரென்று ஒரு பெரிய இ; 

முழக்கம் பூமியே அதிரும் படி கேட்டது. 

அதைக் கேட்டதும் முயற்குட்டி “ஐயோ, 

பூமி கீழே விழுகிறது? கீழே விழுகிறது” என் நு 

சத்தமிட்டுக்கொண்டு தாவித்தாவி ஓடத் 

தொடங்கிற்று, அது போடுகின்ற சத்தத் 

தைக் கேட்டு மற்ற முயல்களும் நடுங்கலாயின. 

“பூமி கீழே விழுகிறது'” என்று அவைகளும் 

கத்திக்கொண்டு முயற்குட்டியின் பின்னால் 

தாவித் தாவி ஓடின. 

ஒரிடத்தில் மான்கள் கூட்டமாக மேய்ந்து 

கெண்தருந்தன. முயல்களின் கூக்குரலைக 

கேட்டு அவைகளும், பூமி பாதாளத்தில் விழு 

கிறது” என்று கத்திக்கொண்டு முயல்களின் 
பின்னாலேயே ஓடத் தொடங்கின. 

கரககள் மற்றோரிடத்தில ge sr 

தமக்குள் பேசிக்கொண்டிருந்தன. அவைகளும் 

பயத்து “பூமி விழுகிறது 7 பூமி விழுகிறது” 
என்று கூவிக்கொண்டே DTT SMa SF 

தொடர்க்து ஓட்டம் பிடித்தன, 

சிறுத்தைகளும் புலிகளும் நன்றாக இருட் 
டான பிறகு இரைதேடச் செல்லுவதற்காக 

அவற்றின் குகைகளில் பதுங்கி இருந்தன.
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அவைகளும் முயல், மான், கரடி ஆகியவை 

போடும் பெரிய இரைச்சலைக் கேட்டன. 

ஆபத்து ஏதாவது இல்லாவிட்டால் இத்தனை 

விலங்குகளும் ஓடுமா' என்று சிறுத்தைகளுக்குச் 

சந்தேகம் ஏற்பட்டது. புலிகளுக்கும் அவ்வாறே 

சந்தேகம் உண்டாயிற்று, அதனால் அவை 

களும் கூட்டத்திலே சேர்ந்துகொண்டு பாய்ந்து 

பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கின. 

இப்படி இந்த விலங்குகளெல்லாம் அஞ்சி 

நடுங்கிக் கசட்டைச் சுற்றிச் சுற்றுப் பல தடவை 

ஓடிக்கொண்டிருந்தன. கடக்கிட்டி முட்க்கிட்டி 

அப்பொழுதுதான் பட்டண த்திலிருந்து திரும்பி! 

வந்திருந்தது. பசும்புல் மேய்வதுற்காக 

வெளியே வந்தபோது, ௮து இந்த விலங்கு 

களின் ஓட்டத்தைக் கவனித்தது. 

விலங்குகளின் முன் அணியில் ஓடிவந்த 

முயல்களைப் பார்தீதுக் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி, 

“முயல்களே. ஏன் இப்படி ஓடுகிறீர்கள் ? பயப் 

படாமல் கொஞ்சம் நின்று பதில் சொல்லுங் 

கள்” என்று நிதானமாகக் கேட்டது. 

“ஐயா, பூமி கீழே விழுகிறது. காங்கள் 

ஓட்டம் பிடிக்கிறோம்'' என்று கூறிவிட்டுக 

கொஞ்ச நேரமும் நிற்காமல் முயல்கள் ஓடத் 

கொடங்கின. அவற்றைத் தொடர்ந்து மற்ற 

விலங்குகளும் “பூமி விழுகிறது, பூமி விழு 

கிறது” என்று கூவிக்கொண்டே ஓஒன. 

மறுபடியும் அந்த விலங்குகள் ஒரு சுற்று 
வருவதற்குள் கடக்கிட்டி முடசகிட்டி நிதான
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மாக எண்ணமிட்டது. அவை பயப்படுவதன் 

காரணத்தையும் ஆராயந்து ஒரு முடிவுக்கு 

வந்தது. 

அதற்குள் முயல்கள் திரும்பவும் வந்துவிட 

டன. “uma ar, நீங்கள் இப்படி ஒடினால் 

காட்டைச் சுற்றிச் சுற்றித்தானே வரமுடியும் 2 

புதிதாக எங்காவது தப்பி ஓட முடியுமா ? 

நான் சொல்லுவதை நிதானமாகக் கேளுங் 

கள்”” என்று உரத்த சத்தத்தில் கத்திற்று. 

அதைக் கேட்டுக்கொண்டே முயல்களும் 

மற்ற விலங்குகளும் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே 

இருத்தன, இப்படி ௮வை மேலும் நான்கு 

முறைசுற்றி வந்துவிட்டன. ஒவவொரு தடவை 

யும் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி, “நில்லுங்கள், நான் 

சொல்வதைக் கேளுங்கள்'' என்று முழங்கிக் 

கொண்டே இருக்தது. 

ஐந்தாவது தடவையாக மூயல்கள் ஓடி. 

வரும்போதுதான், கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி ஒரே 

இடத்தில் யாதொரு தீங்குமில்லாமல் நிற்பதை 

அவை உணரத் தொடங்கின. அதனால் முயல் 

கள் தைரியமடைந்து, கொஞ்ச நேரம் நின்று, 

அதன் பேச்சைக காதுகொடுத்துக் கேட்க 

ஙநினைத்தன. அவைகளுக்கு ஓடி ஓடிக் 

களைப்பும் அதிகமாகிவிட்டது. 

“எங்கே ஓடுகிறீர்கள் 2'” என்று கடக்கிட்டி 

முடக்கிட்டி முயல்களைப் பார்த்துக் கேட்டது.
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“பூமி கீழே விழுகிறது ! கரங்கள் தப்பிப் 

பிழைக்க ஓடுகிறோம்” என்று முயல்கள் பதில் 

அளித்தன. 

“அமாம், தப்பிப் பிழைக்கவேண்டு 
மானால் இந்தக்காட்டைவிட்டுவேறுஎங்காவது 
ஓட வேண்டும். இந்தக் காட்டைச் சுற்றிச் 
சுற்றித்தானே நீங்கள் ஓடுகிறீர்கள் ? ௮ப்படச் 
செய்தால் தப்பிப் பிழைக்க முடியுமா 2” 

இதற்குள் மற்ற விலங்குகளும் அங்கே 
வந்து கூடிவிட்டன. அவைகளும் கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டியின் பேச்சைக் சவனமாகக கேட்கத் 

தொடங்கின. 

“ஜந்து முறை நீங்கள் சுற்றிச்சுற்றி 
ஓடியதை நான் இந்த இடத்திலேயே நின்று 
கொண்டு பார்த்தேன். ஈசன் உங்களைப் போல 
டைவில்லை. எனக்கு ஒன்றும் தீங்கு வர 
வில்லையே 1! எதற்காக இப்படிப் பயப்பட்டு 
ஓடத் தொடங்கினீர்கள்?'' என்று கடக்கிட்டி 
முடக்கிட்டி மறுபடியும் கேட்டது. 

“அதென்னவோ, பூமி கீழேவிழுகிறதாகக் 
கரடிகள் சொல்லித்தான் நாங்கள் ஓடத் 
தொடங்கினோம்” என்று சிறுத்தைகளும் புலி 
களும் பதில் தெரிவித்தன. 

“THES GD தெரியாது. மான்கள் 
சொல்லித்தான் நாங்கள் ஓடுகிறோம்” என்றன 
கரடிகள்.
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“ஏங்களுக்கும் தெரியாது. முயல்கள் 

சொல்லித்தான் நசங்கள் ஓடுகிறோம்” என்றன 

மான்கள். 

எங்களுக்கும் தெரியாது, ௮தோ அந்தச் 

சின்ன முயற்குட்டிதசன் முதலில் அப்படிக் 

கத்திற்று'” என்று மற்ற முயல்கள் கூறின. 

குட்டிமுயல், “நரன் ஒரு பெரிய சத்தத் 

தைக் கேட்டேன். அதனால் பயந்து பூமி விழுவ 

காரக நினைத்தேன் ' என்றது. 

அந்தச் சமயத்தில் மறுபடியும் ஒரு பலத்த 
இடிமுழக்கம் கேட்டது. 

“ஐயோ, பூமி விழுகிறது” என்று அல 

நிற்று குட்டிமுயல், 
“பார்த்தீர்களா / இந்த இடியோசையை 

நாம் எல்லோரும் பல முறை கேட்டிருக்கிறோம். 

இதனால் பூமி எங்கும் விமுந்துவிடாது, இந்தக் 

குட்டிமூயல் பிறந்ததுமுதல் இடியோசையைக் 
கட்டதில்லை போலிருக்கிறது. அதனால்தான் 

பயந்திருக்கிறது. பூமி எங்கேயும் விழுந்து 

விடாது. யாருமே அஞ்ச வேண்டா'' என்று 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி கம்பீரமாகச் சொல் 

உடனே காட்டுவிலங்குகளின் பயம் 

நீங்கியது. அதனால் ௮வை கடககிட்டி WLS 

கிட்டியிடம் அளவில்லாத அன்பு கொண்டன. 
நீங்கள்தான் எங்களைக் காப்பாற்றினீர்கள். 
இல்லசவிட்டால் நாங்கள் ஓடி ஓடியே உயிரை
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விட்டிருப்போம், இப்பொழுதே எங்களுக்குப் 
பாதி உயிர் போய்விட்டது. நல்ல வேளையாக 
நீங்கள் உண்மையை எடுத்துச் சொன்னீர்கள்”” 
என்று கூடு, அவைகள் கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி 
படம் நிறைந்த அன்பும் மரியாதையும் 

காட்டின. 

அதுதுடன், நீங்கள் காட்டிற்குள்ளே எங்கு 

வேண்டுமானாலும் வந்து பசும்புல் மேயலாம். 

நீங்கள் அப்படி, வருவதை நாங்கள் ஒரு 
பெருமையாக எண்ணுவோம்'' என்று எல்லா 

விலங்குகளும் ஒரே மூச்சில் முழங்கின. 

கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி அன்று முதல்காட்டிறு 

குள் புகுந்து, அச்சமில்லாமல் பசும்புல் மேய்த்து, 
நன்றாகக் கொழுத்து வளர்ந்தது. அப்பதி 

மேயும்போது இடையிடையே காட்டுவிலங்கு 

களில் சில அதனுடன் பேச்சுக் கொடுக்க 

ஆவலுடன் வரும். அவற்றேசடு பேசிக் 
கெரண்டே கடக்கிட்டி முடக்கிட்டி மேயும். 

நன்றாகக் கொழுத்து வளர்ந்துவிட்டதால் 
கடக்கிட்டி முடக்கிட்டிக்கு இப்பொழுதெல்லாம் 
விறகு சுமப்பதுகூட TH STE Pips FZ.


