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4-ம் பதிப்பு 

அ மிவிப்பு 

வவ மன் 

கன்ஜுல் SOPOT HB என்னும் இப் புஸ்தகத்தை 
இதன் கிரந்த கர்த்தாவாகிய நாகூர் தர்கா மகா வித்வான் 
ஸ்ரீலஸ்ரீ வா. குலாம்காதிறு காவலரவர்கள் சென்ற (ஹிஜ்ரி. 
1219-ம் த்தில் செய்து முடித்து, ஈசவி 1908-ம் 
ஸ்த்தில் ௮ச்ற் பஇப்பித்தார்கள். 

அதின் விவரங்சள் உ நாவலரவர்களால் இதன் பின் 
னல் எழுதியிருக்கிற முகவுசையால் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

இக் இரந்தத்தின் ரிஜிஸ்டர் உரிமையாளரான நாகூர் 
ஐனாப். பே. செய்யிது மகியித்தின்- சாகிபு மரைக்காயர் அவர் 

களால் ஷே முதல் பதிப்பு (1902-ஸூ), புத்தகங்கள் பதிப் 

பிக்கப்பட்டு, அப் புத்தகங்கள் இந்தியாவிலும், மலேயா, 

பர்மா, இலங்கை முதலிய சாடுகளி௮ம் வெகு: விரைவிலேயே 
Reva Beer. oe 

இதற்குப் பிறகு 1988 ஸஹத்தில் ' சாசப்பட்டணம் 
ஸ்ரீமான் ஹானபில் கான்பஹதூர் ௮. க. கு. அகமது 

கம்பி மரைக்காயர் Member, Council of State ur 
களின் ஈன்முயற்கியால். ஷி செய்யது முகியித்தன் சாடபு 
மரைக்காயர் அவர்களால்: இரண்டாம் பதிப்பும் வெளி 
யிடப்பட்டு அதுவும் விரைவில் சலவாகிவிட்டன. 

பின்பு சென்ற 1939 ஸ்ஷ்த்தில் 8௨ பெ. செய்யது 
மூடுயித்தீன் சாகிபு மரைக்காயர் அவர்கள் குமாரரும் இச் 
இரந்தத்தின் ௪கல உரிமைக்காரருமான ஜனாப். பெ, செ. 

அப்சல் றெஜாக்கு மரைக்காயர் அவர்கள் 'இந்தக்
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கிரந்தத்தை மூன்றாம் பதிப்பாக அச்சிட்ட ஷே. மூன்றாம் 
பதிப்பு பிரதிகளும் சலவாகிவிட்டன. அதலால் உலூல் 

- கிகழ்ர்த "பல சாரணங்களினாலும் அடுத்த பதிப்பு வெளி 

வரவில்லை, pe 

இந்த கிலமையில் மற்றொரு பதிப்பை வெளியிட 
வேண்டுமென்கிற நோக்கத்துடன் இந்தக் இரந்தத்தின் 
சகல உரிமைகளையும் பாத்தியங்களையும் டை. பே. க. 
அப்துல் ரஜாக்த மரைக்காயர் அவர்களிடமிருந்து ஷே. சரித் 
Bs காயகமவர்களாயெ ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் 
15-வது வம்சத்திலுள்ள ஹஜ்ரத்து வா, ௬. செய்யிது 
முஹம்மஅ சவ்அு வாஞ்சூர் பர் ஆலிம் சாஹிபு காதிரி 
அவர்கள் குமாரரான ஷாஜி. 8. 7. சைய்யிது ழஹம்மது 
சைன் தலிம் சாஹிபு வாகிய கான் சென்ற 1948 ஸஷும் 
இரையம் வாங்கிவிட்டேன். ் 

ஆதலால் எனது ஆத்ம ஈண்பரும்' இன்னாயகமவர்கள் 
மீது அதிக பக்தி விசுவாசங் கொண்டவர்களும், பல 
வியாபாரியுமான . மதுசை அலி ஜனாப் ௩, 1. சிக்கந்தர் 
ராவுத்தர் அவரீகஷம், நாகூர் பிரபல வியாபாரியும் மிழுசுதாரு 
மான அலிஜனாப். தா." ழஹம்மது யூசுபு மரைக்காயர் அவர் 
களும், பிரபல வியாபாரியும், அடீட்டரூம் தயாளம் மிகுந்த 
வர்களுமான திருநெல்வேலி ஜில்லா ஸ்ரீவைகுண்டம் தற் 
காலம் இலங்கையில் வாசம் செய்யும் ஆலி ஜனாப் ஹாஜியார். 
3. 14. ஒம்சுத்தீன் சாகிபு இவர்களும் செய்அுவர்ச அரும் 
பெரும் முயற்சியின் ஊக்கத்தினாலும், இம்மஹானுடைய 
சரித்திரத்தை ஜாதிமத பேதமின்றி யாவர்களும் air A Sg 
பேரின்பங் சொண்டு Oho. நாயகமவர்களின் இருபா 
கட்ரக்த்தை பெற்று இம்மை மறுமை பேர்களையடைந்து 
வாழ வேண்டுமென்ற அவலாலும், இக்கால விலையுயர்வை 

-.. கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தாது இந்நூலை நான்காவது 
u இப்பாக-௮ச்சட்டு வெளியிட, முன்வந்தேன்,
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சிறியேனால் செய்த இந்.த ௮ரும் பெரும் முயற்சியை 
உ நாயசமவர்களின் பொருட்டால் இறைவன் நேர்மை 

யாக இலேசாக்கி முடித்து சுருவ௫டன் எனக்கும் இது 

விஷயமாக ஈன் மூயர்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்கொண்ட மேற் 

கூறிய எனது அன்பர்களுக்கும் மே. காயகம் அவர்கள் 

பொருட்டால் இறைவன் இருலோக வாழ்க்கைக்கும் உதவி 

புரிவானாகவும் ஆமீன். 

இந்த வருஷத்திய டி. காயகமவர்களின் கந்தூரிக்கு 

முன் இந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று 

அவசரமாக செய்த வேலையால் இந்தக் இரந்தத்தில் ல 

தவறுகள் இருந்தாலும் அவைகளை பொருட்படுத்தானு 

திருத்தி வாசித்துக்கொள்ளுமாறு அன்பர்களை பணிவுடன் 

கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். வாசகர்கள் எடுத்துக்காட்டும் 

தவறுகளை அடுத்த பதிப்பை இன்னும் திருப்திகரமான 
முறையில் வெளியிட ஆண்டவனருள் புரிவானாகவும். 

இந்த புஸ்தசம் கவர்ன்மெண்டில் 1867 Gres 

95வ.௮ ஆக்ட்டுப்படி என் பெயரால் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட் 

டிருக்கிறது. 

ஹாஜி 6. 4, 17. ஹுசைன் அலிம் சாஹிபு, 
புசொப்ரைட்டர், 

நாகூர்,



Br BS ats arasisr 

முகவுரை 

  

- கன்ஜுல். கறமர்த்து என்னும் இப்புத்தகம், ஹலறத்து 
ம்றன் சுலதான் சையிது அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 

சாகிபு' ஆண்டவரவர்களின் சரித்திர முதலான அற்புதங் 

களனைத்தும் அடங்கின முழுக்கரக்தம். இதில், கறமாத்து 
என்னும் அற்புதங்கள் அநந்தம் புதைந்திருப்பதாலும், 
இச்சரித்திர நாற்களுள் முதனூலுக்கும் கன்ஐ-ல் கறமாத்து 

என்று பெயரிட்டிருப்பதாலும், இவ்வரலாற்று Bt paar 
பெரும்பாலும் கன்ஜ் என்னுஞ் சொல்லுடன் பெயர்பெற்றி 

ருப்பதாலும், இதற்கும் கன்ஜுல் கறமாத்து என்று நரன் 
பெயர் வைத்தேன். இப்பெயருக்குப்பொருள் அற்புதப் 
புதையல் என்பதாம். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் சரித்திர நூற்கள் 
இக்கிரந்தத்தின் பீடிகையிற் சொல்லியிருக்கிற படி பூர்வமும், 
அபூர்வமுமாய் அகேச மிருக்கின்றன. இருந்தாலும், பூர்வ 
கிரந்தங்களனைத்தம் அறபி, பார்ஷஹி ஹிர்தியென்னும் 
பாஷைகளிலும், அபூர்வரரந்தங்க ளனைத்தும் அறபு 
தமிழில் கரலிகிப் பிரதியாயு மிருக்கன்றன. ஒரேயொரு 
அறபுகமிழ்க் கிரந்தம் அச்டெப்பட்டிருக்க் றது. அது 
Apu அட்சரங்கல்லா தார்க்குப் பலன்படாஅ. தமிழிலும் 
*“காரணச்சரித்திரம்' என்றொரு அல் அச்ிட்டிருக்கன்றது. 
௮௮, இக்கெந்தத்திலுள்ள அகேக கறுமாத்துகளில்லாத 
தாய், சரித்திரதாகக்திரப் போதுமான தல்லாததாய் வழங்கு



இன்று... தலாஸ்த்துல் கறமாத்து என்னும் இரர்தமே 
பூர்வ. இிரந்தங்களிலுள்ள் எல்லாக் கருமா தீதுகளையும் 
ஒருங்கடக்கினதாயிருந்தாலும், அது கரலிதெத்து தரே 

பிரதியாயேயிருக்கின்ற ௮. காரணப் புராணமோ கவிதை 
களாற் செய்த காப்பியம். ் 7 

முஸ்லிம்களால் மாத்திரமன்றி, அந்நியமான 'சர்வ 

மதஸ்தர்களாலும் “நாகூர் மீறன்சாகிபாண்டவர்கள் !..”' 

என்று தோத்திரஞ்செய்து கொண்டாடப்படுகிற நாயகமவர் 

களின் சரித்தி நூற்கள் இவ்வளவாய் மறிக்திருக்தும், 

இந்ராட்டுச் சாமானிய ஜனங்களும் எளிதில் படித்தறியத் 
தச்கசாக எல்லாச்கமுமாத்துகளும் ஒருங்கமைந்து வ௪ன் 

ரூபமாய் ஒரு மூழுக்செந்தம் தமிழில் இல்லாத.து இதுவரை 
யம் பெருங் குறையாயே யிருந்தது. இக்குறைதீர வேண்டு 
மென்னும் பேரெண்ணம் நாகூர் - தர்கா. ஆதினஸ்தரு 

னலொருவசாகிய காஸிம் சையிது ழகம்மது பாகீதுசாகிபவர்கள் 
மனதில் வெருகாள் வேளுன்றியிருந்த.து. அ தனாலவர்கள் 

என்னைச் சர்இக்கும்தோறும் ** இக்குறை உன்காலதீதில் 
தான் தீரவேண்டும் ; நீதான் . இதைச் செய்துமுடிக்க 
வேண்டுமென்ன௮ு சொன்ன மணியமாய் இருந்தார்கள். 
இதுபோல பலரிடத்திலும் அடுத்தடுத்துச் சம்பாஷித்தம் 

வந்தார்கள். இச்சம்பாஷணையை, ஈபிகணாயகம் முகம்மது 

ஸல்லல்லாரு அலைவெஸல்லமவர்களின் முப்பத்தைந்தாம் 
பெளத்தரரும், இச்சரிதாசாயகரான அண்டவரவர்களின் 
அருமைப் புத்திரராகிய ஹலறத்து சையினு ழகம்மது யூசுபு 

Fray ஆரிபூபில்லாஹி யவர்களின் நான்காங்குமார.ரான 
ஹலறத்து சுல்தான் ஹக்கானி சாகிபவர்களின் ' ஒன்பதார் 
தெளஹித்திரரும், சையிதுஹசன்ழகியித்தின் சாகிபவர்களின் 
குமாரரும், நாகூர் தர்கா ஆதீனஸ்தரு ளொருவருமாகய 
சையிது ஜஹான் ழகம்மது கேளது சாபெவர்கள் பலதரங் 
கேட்டிருக்.து, இதனை காமே செய்விக்க வேண்டுமென்று



ஆவல்கொண்டு, என்னையழைத்து ஈமது ஆண்டலரவர்ச் 

ளின் சரித்திரம் முதலான அற்புதங்களளைத்தையும் ஒருங்கு 
இரட்டி, தெள்ளிய தமிழில் வசனரூபமாக எரு கிரந்தஞ் 

செய்யுங்கள் '' என்று ஏவினார்கள், அவ்வேவலை சான் உள்ள 

மூவந்தேற்று, மிசப்பிரயாசையுடன் இக்கிரர்தத்தைச் 

செய்யக்தொடங்கினேன். ் 

இதனைச் செய்து முடிப்பதற்கு முதற்கருவிகளாக 

இச்சரித்திர நாற்கள் பல எனக்குக் சடைத்தன. அபினும், 

முன்சொன்ன தலாஸத்துல். கறமாத்து என்னுங் இரந்த 
மும் இதற்கு இன்றியமையாததா யிருந்சபடியால், நாகூர் - 
தர்கா ஆதீனஸ்தருளொருவரும், நாட்டாண்மை வாப்புச்சி. 
சரகிபவர்களின் குமாரரூமாயெ : சையிதுழகம்மது கலிபா 
சாகிபவர்கள் ௮கனை  எனச்குக் கொடுத்து கவிஞர்கள். 

அதனையும், காரணப்புசாணம் முதலிய மற்ற நாற்களையுக் 

தழுவி, ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து முக்.நூற்றுப் பதின்மூன்றாம் 
வருஷம் இக்கிரக்தத்தை சான் செய்து முடித்தேன். ஆண்ட 
வரலர்களின் உபாத்துக்குப் பின்னிகழ்ச்த ல சரித்திராதி 
யற்புதங்களைக் கொண்டு கவிதைகளால் கானியற்றிருக்கின்ற 
நாகூர்ப் புராணத்தையும் மொழிபெயர்த்து, இதிற் சேர்த் 
திருக்கன்றேன். , 

இலகுவில் முடி.தற்கரிதா யிருந்த இக்தப் பென்னம் 
பெரியகாரியம் சின்னஞ்சிறிய என்னால் செய்துமுடிர் அம், 
அச்சிட்டு வெளிவருவதற்கு இஅபரியக்தம் சல அசந்தர்பங் 
களே தடையாயிருந்தன. காலம் விணாய்க் கழிவதால், 
விரைவில் இது அச்சிட்டுக் தரவேண்டுமென்னும் அிபிலாசை 
இராப்பகல் என்னை வருந்திவந்த,து. அதனால் ரான், என் 
அரிய ஈண்பரும், கல்விகேள்விகளிற் இறந்த உத்தமருமான 
நாகூர், ம௱ட-ஸ்ரீ பெ. சையீது மகியீத்தீன்சாகிபு மரைக்கர்யர் 
"என்னும் தம்பி கனி மரைக்காயரவர்களிடம் பலதடவைகளில்



இதைப்பற்றி தலோசனை பண்ணினேன். பொஜுறலப் 
மிரியரான . இர்தக் சனவான் செய்த முயத்தியே இ 
அச்சாவற்குச் காரணமா யிருந்தது. கலாபிவிர்த்தி முதலிய 
சன்மார்க்க விஷயத்தின் பொருட்டுக் கவுரவமுள்ள ஈன 
தினவான்களால் நாகூரில் ஸ்.தாபிக்கப்பட்டுப் பெயர் பெற்று 
விளங்கும் ** ஹமீதிய்யாகிளப் £” என்னும் சபையாரவர்கள் 

அம்முயற்சியைக்கொண்டு இதனை அசட்டு முடித்தார்கள். 
உத்தம விஷயங்களில் பொருட் செலவுசெய்தல் அசாத்திய 
மான இக்காலத்தில் பெரும் பொருளைச் செலவு செய்து 

இப்பாரிய கிரந்தத்தை யச்ிட்ட அ௮ச்சபையாரவர்களின் 
ர்த்தி என்றும் கின்று லிளங்குமென்பதில் யா௮ம் 

சந்தேசுமில்லை, 
இதில், Gris பேதத்தினாலுண்டான். சரித்திர 

மாறுதல்களையும், அறிதற் கவசயமான விஷயங்களையும், 

நக்ஷத்திரப்புள்ளி முசலான அடையாளங்களிட்டு அவ்வப் 

பக்கங்களின் 8ழ் குறிப் பெழுதியிருப்பதோடு, இக்கரந்தத் 
இன் முக்யொமிசங்களையும் வேண்டுமிடங்களில் சிறிய 

௮ட்சரத்தினால் பதிப்பித்திருக்கின்றேன். 

் குலாம் காதிறு காவலன், 

கிரந்த கரித்தா.



அத் தியாய 'நாமாவலி, 

  

அத்தியாயம் ் விஷயம் 
க தலைமுறைகள் 

௨ அவதாரம் 

௩ பொற்பணங் கொடுத்தது 

௪ பிறையறிவித்தது 

௫ பாலமீட்டினது 
௬ திருவாக்களித்தது 

௭ அடிூலோக்கியது 

௮ கலிறுஈபியைத் தரிசித்தது 

௯. புறப்பாடு 

௧௦ இல்யாசுபியைகத் தரிஏத்தன 

கக புலிகள் வழிபட்டது ் 

௧௨ திருடர்கள் வழிபட்டது 

ae ஒலிக்கக் கொம்பு முளைத்தது 

௧௪ கபிதை விலக்கயெது 

௧௫ குவாலீர் சேர்ந்தது. 

௧௬ “சற்குரு வரலாறு 

௧௭ காரண காமம் பெற்றது 

௧௮ முரீதானது 

௧௯ அரம்பையரைத் தெரிவித்தது 

௨௦ முகாஷபா 

க மீட்ட 

௨௨ தபோதனர் நியமிப்பு 
om. பந்தலை யெரித்தது 

ae ஜின்கள் வழிபட்டது 
௨௫ Ap பெண்ணை சக்ஷித்தது 

௧௦௦ 

௧0௨ 

BES



உ அத்தியாய தாமர்வலி, 

். அத்தியாயம் விஷயம் பக்கம் 

௨௬ அரசங்கன்று நீர்குடித்தது -: க்கட 
1.௨௭. இறந்தவரை யழைத்தது ன ரர” ௧௨௧ 

௨௮. பட்டமரர் தழைத்தது. ர ர. ௧௧௪௫ 

௨௯ ஜின்னிடர் தவிர்த்தது “௧௦௭ 
௩௦ மான்குட்டிகளை மீட்டினது. 1. HEE. 

௩௧ இறக்தவனை யெழுப்பின்து வடடக்கு . 

௩௨ சைகுமுானுத்தின் தாயாரைத் 

bs தரிசித்தது wd ௧௩௬ 

௩௩ ஐபனலுல் ஒளலியாவுக்குப் போன... ௧௩௯ 

௩௪ மாணிகச்சப்பூருக்கு மீண்டது vee ௧௪௧ 

௩௫ குஷ்டர் தீர்த்தது vee aH 

adh திரவியாலயத்தை வசமாச்குவித்தது ௧௪௭௬ 
, ௩௭ ஒட்டக மழைத்தது ~ . we GS 

bay  ராபுலிகள் வழிபட்டது Log BRA ௧௫௪ 

.௩௯  கொலையுண்டவர்கள் பிழைத்தது... ௧௬௦ 

FO முகம்மது யூசபுசாகிபு அவதரித்தது ௧௬௨ 

௪௧ விக்க நாசஞ் செய்தது ஷு Hore 

Pe முனிவர்கள் வழிபட்டது wie ௧௭௬ 

Fi குடித்தபாலை மீட்டினது nee BBS 

௪௪ முடற் தீர்த்தது ட ௬௯௦ 

_௪டூ சர்ப்பத்தை நீக்கினறு ர ௧௯௨ 

௬௬ ஈதி கடந்தது aa ௧௯௪ 

- ௪௭. விக்கிரகம் தண்ணீர் குடித்தது 1 BETH 

௪௮ ஜாபாயோகி மாண்டது ae 20H 

௪௯. அரசன் இறந்தயிர்த்தன. ன ௨௦௮ 

Go தச்சன் பிணி தீர்த்தது ten 

> G&S சத்துருக்கள் சங்காரமழானது ee, 220 

G2 காபிர்கள் வெருண்டோடினது wee Or 

:௫௩. பறவைகள் அடைக்கலம். பெற்றது ௨௨௯



அத்தியாயம் விஷயம் 

Ge அஜ்பீருக்குப்போனது 

௫௫. மக்கா யத்திசை .. ன அரத் 

- ௫௬ மக்காவுக்குப் போனது 
இள ஹஜ்ஜு செய்தது 

: ௫௮ மதீனாவுக்குப் போனது 

Gan திருவாக்குப் பெற்றது 

௬௦ கொழிஞ்டக்கனி பெற்றது . 

௬௧ மாக்கலத்சானஞ் செய்தது 

௬௨ புத்திரர் வந்து சேர்ந்தது 

௬௩ திவ்விய ஸ்தலங்களைத் தரிசித்தது 

௬௪ பொன்னாணிக்கு வந்தது ் 

௬௫ பட்டமரர் தழைத்தது 

௬௭௬ முகல்லஇவுக்குப் போனது 

amet ஜின்னைக் கடலிலாழ்த்தினது 

௬௮ ஆதம்மலையைத் தரிசித்தது 
௬௯ காயற்பட்டணத்திற்குப் போனது 

- 810 தீழக்கரைக்குப் போனது 

oe பட்டணமாரிக்குப் போனது 

௭௨ -இடபமுமயிர்த்தது 

௭௩. பசாசுகளழிவுண்டது 

ae தோலுக்குப் பொன்கொடுத்தது 

- ௭௫ பொதியமலைக்குப் போனது 

௭௬ இருச்சினாப்பள்ளிக்குப் போனது 

௭௭. தஞ்சாவூருக்குப் போனது 

௭௮ தேராம்பேட்டைக்குப் போனது :. ... 

௭௯ கூத்தலூறுக்குப் போனது ... 

௮0 திருவாரூருக்குப்.போனது 
க எருது கொடுத்தது... -.... ன 

op மேலைராகூருக்குப் போனது 

அத்தியாய நாமாவலி, 

் பக்கம் 

௨௩௨ 

௨௩௩. 

2௩.௬ 

2௨௩௯ 

௧௪௧௪ 

௨௬ 

௨௫௮ 

௨௪௯ 

௨௫௫ 
௨௬௪ 

த 

௨௭௫ 

௨௭௮ 

௨௮௧ 

௨௮௮ 

௨௯௧ 

௨௯௪ 

௨௯௫ 

௯௦௧ 

௩௦௪ 

௩௦௯. 

௩௧௧ 

௩௧௭ 

௩௨௦ 

௩௨௭ 

௩:௨௯ 

௩௩௧ 

௩௩௪ 

௩௩௬



அத்தியாய . நாமாவலி, ‘ga 

அத்தியாயம் விஷயம் 

௮௩ நாகூர் ஸ்தல ஸ்தாபனம் 

௫௪ முதுபக்கு வெளியானது . 

௮௫ இத்திரகூடங் கண்டது ° 

௮௬ பற்கொம்பு தளிர்த்து 

௮௭. திருமணம் பேது; 

௮௮  தார்னாச்சரிக்குப் போனது 

௮௯. விக்கிரகங்கள் பேசினது 

௬௦ இருமணஞ் செய்வித்தது 

.- ௯௧ மதுபான சண்டனம் 

௯௨ ஸ்தனங்களை மீட்டினது . wee 

௬௩ பாரிற்பொறுத்த கப்.பலை மீட்டினது 

Foe கள்ளிக்குருவிகளை மீட்டினது 
௬௫ கம்பத்துக் கப்பலை சண்ணாடியா 

் லடைத்தது 
௯௯  பச்சைக்கராம்பழைத்தது * 

௯௭ காணிக்கை நிலைப்பாடு 

௬௮ பார்ப்பாருருக்குப் போன 

ie பிளவைநோய். தீர்த்தது 

௧௦௦ வாஞ்சூருக்குப்போனது 

௧௦௧ புதையலை வெளியாக்கெ து 
602 புளியமரம் பேசினது 

௧௦௩ உபாத்து ் 

௧௦௭  உத்தரவளித்தது. 
௧௦௫ தசபோதனர் புறப்பாடு 

௧௦௬௯ பள்ளிகட்டின 

௧௦௭ கந்தூரி 

௧௦௮ விவாகம் 
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மரக்கல மழைச்தது 

கூலிகொடுத்தது 

அற்புதவாட் செய்தி 

சேவற்செய்தி 

குருமொற்றினது 
தரியாபீலியின் சபதம் 

மலடு இர்த்தது 

இலையான் விழுந்தது 

ஊமையுங்குருடுக் தீர்ர்தது 

அற்புத காகச்செய்தி 

பஞ்சமாற்றினது 

முதல் மனாருக் கட்டினது 

கொம்புத் தேங்காய்ச் செய்தி 

இரண்டாம் “மனாழாக்கட்டினது 

மூன்றாம் மனாறாக்கட்டினனு 

உருவமாற்றினது 

நாலாம் மானாருக்கட்டினது 

குன்மந்தீர்ந்தது 

Ri sr மனாராக்கட்டினஅ 

மானியம்விட்டது 
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பட புகழடங்கதும், ததுய்யுன் அவ்வல். என்னும்- இல்மில் 
உது - STE Did Hap த்தைவிட்டு மறைவான... .துந்துகன்ஸ் 
என்றெ - -பொக்கெப் பொருளாயிருந்த ஈம்மை, _ தஅய்யுன். 
தாளி யான வடுயான்தாபிதா என்னும். அக்ஷரத்தின் ஓக 
@, .கம்மிலே மறைக்து, ஈம்மிலே. வெளியாய், iQue, 
காறிஜா ட வாகிய . ஆலழல்கேளன் வல்பஸாது. ஏன்னும் 
தோலங்: கொண்டு என்றைக்கும் நாமே. சாமரமிருக்கும்படி, 
வெளியாக்ஜெனே அந்த ககத்தவநுள்ள, . ஐதமானகிய 
அல்லாகுத்த. ஆலாவுக்கே யுரியன... 

1 ஸலவாத்தும் ஸ்லாழும், ழத்லகான ' தஸ்பிஷட்படைய்? 

முகத்தில் ழகையதென்னும் உடையையணிக்து, மேற்புக, 

ப்பட்ட றதமானுடைய இல்மென்னும் கஜானுவின் "கன். 

கமல் மதபியாவான. பொக்ஷெப் பொருட்களை எஏவற்பிர, 

காரம் தங்கள் உம்மத்துமார் அள்ளியஅபவிக்க அதன் திறவு 

கோலைக் கைக்கொண்டு, 'துபவ்வத்து' நிஸாலத்துகளை: கத்தம். 

செய்வதற்காக ஆகிறுநபியா ,யவதரித்த... காததிழன்னபிய 

யின், சையிதுல் முறுஸலீன்; ஷபிஃல்- ழுதுனபின்,“ஹபிபுறப் 

பல் ஆலமீன், அதுமது மஜ்தபா, மதழதுழறுத்தலர், முகம்மது, 
ழ்ஸ்தபா .ஸல்லல்லாகு: ௮லைவெஸல்லமவர்கள் பேரிலும், 

Haran, swe பேரிலும், அஸ்ஹாபுகள் டண் 

அண்டாவதாக. ஷ் * ் My 

Hye அல்லாதத்தஜலாவின். காரியகாரர்களான ஓளலியாமார் 

aor mi ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெஸல்ல மவர்களின்: 

உரின்மயாளர்களும், அஇலாண்டங்களுக்கு ஸ் தம்பங்களும்;' 

ுள்களுமான்வர்கள், உலகத்திற்குத் தீபமுமானவர்கள். 

அவிர்களுக்குரிய 'இல்க்ஷ்ணா, தி மகத்துவங்களை Baul 0 sig 5 

di 57 Gnd, எத்தனை வசைகளினாலும் முடிவுபெற் மாட்டர்.



௨ பீடிகை. 

அவர்கள் இவ்வுலகத்தைவிட்டு உபாத்தாய் அவ்வுலகத் 

இற் சேர்ர்சபின்னும், இவ்வுலகம் அவர்களுக்கு மறைந்த. 
ராது. இவ்வுலக விஷயம் ஒவ்வொன்றையும் சீவியகாலக் 

Bev இங்கிருந்து நேரிற் பார்த்ததுபோல, ௮ம்இருந்தும் 

பார்ப்பார்கள். அவர்கள் சீவியவந்தரா யிருக்கும்போது 

பெற்றிருந்த பார்வை கேள்விகளைப் பார்க்கிலும், கிரியாண 

இிசைக்குப்பின் மிகத்தெளிவான பார்வை கேள்விகளை 

யுடையவர்களா யிருப்பார்கள். சீவியசாலத்தில் இவ்வுலக 

காரியங்களை எவ்வாறு நடத்தினார்களோ, அவ்வாறே திரி 

யாணத்தின்பின் கபுறிலிருந்துகொண்டு யுகமுடியும் வசை 

யும் நடத்துவார்கள். சீவியகாலத்தில் ஒரு கருமத்தை 

ஈடத்தின தற்கும், நகிரியாணத்தின்பின் ஈடத்அுவதற்கும் 

பேதமில்லை. அவர்கள் ஹயாத்தா யிருக்கும்போதும், உபாத் 

தாய்விட்டபோதும், அவர்களை ஒருவன் கூப்பிட்டு, தன் 

நாட்டத்தை நிறைவேற்றித் தரவேண்டுமென்று எவ்வளவு 

தூரர் தொலையிலிருந்து வேண்டினாலும், அவன் கூப்பிடு 

தலையும், சாட்டத்தையும், தாங்களாகவேயாவ௫, மலக்கு 
களாலாவஅ அறிந்துகொள்ளுவார்கள். ஒருவன் எச்தத்இக் 
இலிருஈ்அ கூப்பிட்டாலும் அங்கேபோய், அவனுக்கு வேண் 
டியவைகளைச் செய்து முடிப்பார்கள். அவர்கள் ஹயாத் 
தாயிருந்தால், அவர்களின்  சமூகத்திலாவது தூரத்திலா 
வது இருந்துகொண்டும், உபாத்தாயிருந்தால், SL py 
லாவது வேறெங்கேயாவது இருர்து கொண்டும், அவர் 
களின் திருகாமங்களைச் சொல்லிக் கூப்பிட்டு, தீனுச்காவத 
அன்யாவுக்காவது வேண்டுமான நற்காரியங்களை நிறைவேற் 
றக் கேட்கலாம். இவ்வாறு கேட்ப தில் யா் 'தாருபிசகும் 
உண்டாகாது. ஏனென்றால் :--அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு 
கருமமும் அல்லாதத்தஆலாவினா லன்றி, அவர்களாலாகற 
தல்ல வென்பதை முஸ்லிமானவர்கள் அறிந்தவர்கள் தாமே. 
அவ்வாறு கேட்டவுடன் அவர்கள் அலலாகதத்ததுலாவினிடம்



LF to om &. fie. 

"கேட்டே கிறைவேற்றுவார்கள். ௮ 'கனால்கான் ஒளலியாக் 
களிடம் காட்டை நிறைவேற்றக் கேட்பது மேலான 
காரியமா யிருக்கின்ற து. அவர்களை எங்கிருக்அம் கூப்பிட்டு, 
நற்கருமத்தில் எதையும் கிறைவேறக் கேட்கலாம். அவர் 
களின் உதவி யொத்தாசைகளை ௮வூயம் தேடலாம். அல்லா 

_ குத்ததலா தன் அடியார்கள் கேட்பதை நிறைவேற்றும் 
குத் துவத்தை அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கன்றானென்று 
முஸ்லிமான நாம் சந்தேகமற நிருணயங்கொள்ளவேண் 
டும். இவையனைத்தும் பலமான ஹதீதுகளால் ஸ்தாபிக்கப் 
பட்டிருக்கன்றன. சுன்னத்து ஜமாதுத்து உலமாக்கள் 
அல்லாரும் இதில் 8க்கயப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 

குத்புமார்கள் ஒளலியாமார்களைப் பார்க்கிலும் மேலான 

வர்கள். மேற்கூறிய மசுத்துவநூள்ள -ஒளலியாக்களனை 
வரும் தத்புகளின் ௮திகாரத்திற்குக் £ழ்ப்படிர் இருப்பவர் 

களே. தத்புகளின் இலக்ஷணங்களையும், பதவியையும், அ.தி 

காரவலிமையையும் இன்ன இனையவென்று விவரிக்க யாரா 

௮ம் இயலா. அவர்கள் ஷவறஉடைய கண்ணாடியும், அல்லா 

தத்ததவாவின் அஸ்மா ஸிபாத்துகள் வெளியாகுந் தானமா 
மானவர்கள். கலாகதறு என்னும் கற்பனைகளின் அந்த 

ரங்கங்களை அறிந்தவர்கள். உலகமுழுவதும் ஆடாமல் 
அசையாமல் நிறுத்தின முளைகளானவர்கள். அவர்களின் 

அதிகாரம் மகாபெரிதும், வலிமையுமானது. கிருஷ்டிக 
ளடங்கலும் அவர்களுக்கு வழிபட்டு ஒழுகி PG. ewe 

(முழுவதையும் உள்ளங்கையில் வைத்துப் பார்ப்பார்கள். 
அவர்கள் எதையும்  அல்லாதத்ததலாவின் உத்தரவு 

கொண்டே செய்வார்கள். கேளது என்னும் உயர்பதம் 

பெற்றவர்களும் அவர்களே. ஒரு ஒலியிடம் கஒருகருமத்தை 

நிறைவேற்றிக் கேட்பதைப் பார்க்கிலும்,தத்பிடம் கேட்ப 
மிகவும் மேலானதாகும்; ஒலிமாரால் ஆகாத வொன்றை, 

குத்புமார் செய்வார்கள். ் ்
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., இக்கிசக்தத்தின் சரிதாசகாயகரான தத்புல் அக்தாபு, 'பறூ 

துல் ௮ஸ்பாபு, கேளதுல் இஸ்லாம், மீறன்சுலதான், சையிது, 

அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹமீது கன்ஜஸவாய் கன்ஜபக்ஷ் பாத்து 
ஷாசாகிபு 'ஆண்டவரலர்கள் மேற்கூறிய: ஒளலியாக்களிலும் 

குத்புகளிலும் மீகச் -சிறந்தவர்கள். நமி ழகம்மது ஸல்லல். 
லாகு' . அலைவெஸல்லமவர்களின் பெளத்திரர், இவர்கள் 
ஹறித்றத்துத் தொளாயிரத்அப்-பத்தாம் வருஷம் * மாணிக் 
கப்பூரில் : பிறந்தார்கள்; பிறக்குமூன் தாயார்... வயிற்றில். 

கருப்பமாமிருக்கும் போதே பல அற்புதங்களைச். செய்திருக் 

இன்மூர்கள்.. பிறந்தபின், குழந்தைப் பருவத்திலும், இறு. 

பிராயத்திலும், அநேக. அற்புதங்களைச் செய்அவக்தார்கள், 
வயதேற: ஏற. :அற்புதங்களும். அதிகரித்துக்கொண்டே 
நிகழ்ர் து வந்தன. இறந்த மனிதர்களையும், மிருகங்களையும் 
எழுப்பியிருக்கின்றார்கள். மிருகங்களும், .அிருக்ஷங்களும், 
கற்களும் இவர்களோடு பேசின. இவர்கள் €ீவியகாலமுழமு 
அம். செய்துவந்த ஆச்சரியமான ஒவ்வொரு கருமாத்அம், 
நிரியாண;திசைக்குப்பின் . செய்துவருறெ அற்புதங்களும், 
மகாமகிமையுள்ள அம், மனிதர் .இடுக்டெத் திக்கவைகளும், 
சர்வஜா யாரும் ஒப்புக்கொள்ளத் சக்கவைகளுமா ans 
இன்றன. இவர்களின் சரித்திரங்களையும், கழுமாத்து. 
களையும் கூறும் இரத்தங்கள் அகேகம் வழங்குகின் றன, 
அவை :--இவர்களின் கலீபாக்களுளொருவராயெ சைகு 
முசனுத்தீனவர்கள் இவர்களோடு கூடவே யிருந்து ஒவ்வொன் Ne 

... *மாணிக்கப்பூர் அயோத்திய லுள்ள பிரதான பட்டணங்க. 
ளில் அலஹபாத் என்னும். பிரயாகை சசாத்தின் பக்கத்திலுள்ள து. 
அது, தமிழில் மாணிக்கப்புரம் என்று சொல்லப்படும். "சமிழ் 
மொழியில் த.த்பவமாய் வத்து வழங்கும் வடமொழிப் பதங்கள் வட 
மொழியில் பெரும்பாலும் அம்மென்னும் பிரத்யயமின்றி வழங்கு. 
மாதலால், மாணிக்கபுரம் என்பது மாணிக்டர் என்றாய், அத. 

மாணிக்கப்பூர் என்று மருவி வழங்குகின்றது.



பீடிகை, ௫ 

றையும் கேரிற்கண்டு : "எழுதின க்ன்ஜுபல்கறமாத்து, ana 

மதழது ஆரிபுபில்லாஹி யவர்கள்: இயற்றிய நுபதுல்ஹ்கா 

நபாத்துல் :மஷ்ஹுறத்து, FG கலந்தர் அஸி" ம்வுலவி 

யவர்கள் இயற்றிய கன்ஜபல்கறமாத்து - ் பாஜ்சுதனாள், 

CF அடுஜ்ஜித்தீனமியவர்கள் இயற்றிய 'தன்ஜபல்ததுறத்து, 

சைக ழகம்மதுநஜீபவர்கள் . இயற்றிய “ஸஜதத்துல்ழஹ்தவி- 

க்றமாத்துல்காதிறி, சைகு பீர்ழகல்ம்து சுத்தாறியவர்கள் 

இயற்திய நுபதுல்ஹகாயாத்து, சைமிதுழகம்மீது ஆலி 

மவர்கள் இயற்றிய ழனாகபு முதலியவைகளர்ம். : “இன்வக 

எனைத்தும் முதலும், வழியும், சார்புமாக எழுத்ப்ப்ட்ட் 

பூர்வரெந்தங்களாம். . இவையன்றி, காயத்பட்டண்த்த் 

மகாவித்துவான் சைத அப்துல்காதிறு - Buf T Gatien 

ஆலிம் புலவரவர்கள் இயற்திய neigh பூர்வ 

ரெர்தங்களிலுள்ள _ கருமாத்துகளனைத்தையும்." -ஒருங்கு 

சோர்ற் னு, நாகூர்-தர்கா ' 'ஆதினஸ்த்ருளொருவசாகிய சைமிது 

முகம்மது கேளதுசாகிபு ஆலிமவர்க்ள் இயற்திய த்லாஸ்த்துல் 

கறமாத்தும்-இன்னும் பல்வேறு வகைப்ப௨ ஒருவரொருல்சர் 

யெழுதிக்கொண்ட ல் அறபு தமிழ்க்கிரந்தல்களும் உண்டு. 

இவையனை த்தும் -அபூர்வகிரக்தங்களாம். 

இப்பூர்வர்பூர்வ செக்தங்களிதுள்ள ௧௫ தமாத்தகளைல் 

தையும் ஒருமிக்க்த்திரட்டி பெழுதினதே: ‘Qa sche wags 

மாத்து ஹ்லறத்து ஆண்டவர்வர்களின் 'கருமர்த்துகளை அறிய 

விரும்பினவர்கள்"- இக்கரந்திம் - முற்ருவனதயும் “வாசித்தல் 

வேண்டும்: * இத்னை வா௫ிப்போர்யாரும். ஆண்டவர்வர்க 

ளின்' தரகர் என்னும் சககிதிக்குவரப் பேராவல் -கொள்ளர் 

.இரார்கள். இவர்களின் மகத். துவமுள்ள. சுபுறுஸ் தான.மாகயெ 

றெளாலா வானது மனிதர்களின். உடலிலும், உள்ளத்திலு 

முள்ள வியாதிகளைப் போகசத்தக்கத்ாயும், அஆக்களை கபூ 

லாக்றெதாயும், உலகத்தாகை.சக்ஷிக்கறதாயு மிருக்கின்ற அ. 

இவர்கள் அல்லாதத்த ஆலாவின் காதிறு என்னும் இருராமத்



௬ பீடிகை. 

இற்கு கிலைக்களமானபடியால், இவர்களிடம் எதைக்கேட். 

டாலும் உடனே கிறைவேறும். இவர்கள் அளவற்ற அற் 

புதங்களைச் செய்வதற்கு இவர்களின் திருகாமமே தகுந்த 

காரணமாயிருக்கின்றஅ- 

இஸ்லாமான ஒருவன் உது செய்துகொண்டு இவர்கள் 

தர்கா விற்போய், ஈம்முடைய இயற்கை செயற்கைகளனைத் 

தையும் இவர்கள் காண்கிருர்களென்று எண்ணி அதிக பய 

பக்தியாய்க் சைகட்டித் தலைகுனிந்து நின்றுகொண்டு, 

வாய்க்குள் **யாதத்புல் அக்தாபு £” ** யாகெனதுல் இஸ்லாம் ': 
த ** யாரமீறன் சுல்தான் '' ** யாஷாதல்ஹ்மீது ”' என்று ஸலாம் 

சொல்லிக் கூப்பிட்டு, வேறு பராக்கின்றி, சூறத்துல் இதலாசு. 

தூறுதரம் ஓ௫ு ஹயொசெய்து, பாத்திஹா வோதி, தன் நாட். 

டத்தை நிறை வேற்றக்கேட்டு இரர்சால், கட்டாயம் நிறை: 

வேறும். இவர்களிடம் ** என்னை சக்ஷியுங்கள் '' ** என்னைக் 

காப்பாற்றுங்கள் '? ** என் துன்பக்துயரங்களை நீக்குங்கள்" 

என்னு கேட்கலாம், அவைகளைச் செய்வார்கள். இம்மை 

மறுமைகளில் ஈற்பேறுகளைப் பெறவேண்டி. இவர்களின் 

தர்காவுக்கு எவ்வளவு மேலானவர்களும் வருவது உல 

கறிந்ததே. 

ஆகையால், மனிதர்களே, ஜா திபேதம், மதபேதமின்றி' 

உலகத்தை யொருமிக்க்க் காக்ரும் உத்தமாக்ஷகரான- 

ஈமது அண்டவரவர்களின் கருமாத்துகளை வாசித்துக் களி 

arts, இவர்களிடம் பூசணகிசுவாசம் வைத்து, நீங்கள் 

எங்கிருர் தாவது உங்களுக்கு ஆகவேண்டியவைகளை முறை: 

யிட்டுக் கேட்டுப் பெற்றுக்கொண்டு, சுகத்துடன் வாழ்வீர் 

களாக, 

பீடிகை முற்றிற்று. 
 



பிஸ்மில்லாஹி. 

கன்ஜுல் கருமாத்து. 

  

௧-ம் அத்தியாயம். 

தலைமுறைறகள். 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் தர்தைவழி 

யையும், தாய்வழியையும், முரி. துவழியையும் சொல் லன் ஐது.] 

குத்புல் அக்தாபு, கெளதல் இஸ்லாம், மீறான் சல் 

தான், சையிது அப்துல்காதிறு ஷாருல்ஹமீது பாத்துஷா 

சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் அறபிக் கோத்திரத்தில், குறைஷிக் 

குலத்தில், ஹாஷிம் Moria Apis sows recat sor. 

தந்தைவழி :-- 

நபி ழகம்ம்து ஸல்லல்லாகு அலைவெஸல்லமவர்களு 

டைய பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிபு உடைய மக்கள் 

பன்னிருவருள் ஒருவர், 

அபித்தாலிபு,. * இவர்கள் குமாரர் 

அமீறுல் மூமினீன் அவிறலியலலாதவன்து. இவர்கள் சூமாரர் 

இமாம் ஹஸ்ன்றவியலலாதஅன்த. ் இவர்கள் குமாசர் 

சையிது ஹஸனுல் மு.தன்னா. * இவர்கள் குமாசர் 

சையிது அப்துல்லா. இவர்கள் குமாரர் 

சையிது மூசா. இவர்கள் சூமாசர் 

சையின் .அப்அல்லாதானி. -.. இவர்கள் குமாரர் 

இவர்கள் குமாரர் 

இவர்கள் குமாசர் 

இவர்கள் குமாரர் 

சையிது மூசாதானி. 

mad gs தாவூது. 

சையிது முகம்மது.



a. BOTS OV BG LOT S Gil. 

சையிது யஹியா. ர கு இவர்கள் குமாசர் 

சையிது அப்துல்லா. . ் இவர்கள் குமாசர் 

சையிது மூசாஜங்கி. (௮பிஸாலிகு.) இவர்கள் குமாரர் 

ane) pig சையிதுழதியித்திர் அப்துல்காதிறு : "இவர்கள் குமாசர் 

சையிது அப் அற்றஜ்தாக்கு. இவர்கள் குமாசரா் 

or Bint gE on. . இவர்கள் குமாசர் 
சையிது முகம்மது இவர்கள் குமாரர் 
சையிது ஹனன். . இவர்கள் குமாரர் 
சையிது முகம்மது, இவர்கள் குமாரர் 
சையிது அலி, இவர்கள் குமாரர் 
சையி.து. .மூசா. இவர்கள் சூமாரர் 
சையிழூ. ஹ்சன்: குத்தூஸ். ் இவர்கள் குமர் ரரே 
சையிது.. “அப்துல்காதிறு ஷதோருல்ஹமீழு. 'பாத்-துஷுசாகி 

, ஆண்ட வாவர்கள். . ் ் க 
தாய்வழி: ய , 

- ஊலறத்து மகியித்தீன் அப்துலகாதிறு' ஜைலானி ற்லியல் 
லாகு அன்கு அவர்களின் குமாரர் சையிது அப்துற்றஜ்ஜாக் 
(இடைய குமாரரான சையிது இமாஅத்தினுடைய. குமாசர் 
சையிது முகம்மது. அவர்களுக்கு இரண்டு கூமாசர்களிருந் 
தார்கள். மூத்தகுமாரராயெ சையிது ஹலனைவர்களே 
மேற்கு, திய தந்ைத வழியிலுள்ளவர்கள், "இளைய குமாரர், 
MFG ஐமாலுத்தன். 
சையித். கும அல்லா, 

சையித் க டல்லா; 
சையினு பைலுல்லா. 

ie 

“4 

“இவர்கள் குமாரர் 
-இவர்கள் குமாசர் 

இவர்கள் குமாரர் 
இவர்கள் குமாரர் 

rhs gp pera. இவர்கள் குமாரர் வர் அ டர நளின் இ . a . - My ay சையிது பு௮.த்தீன், - இவர்கள் குமார் 
சையிது ஹமீ த்தின். .. இலர்கள் குமாதத்தியே சையது அப்துலிகாதிறு தொகுல்ஹபீஅ புர்.த்துஷாசரடபு ஆ 'சவர்களின் காயாராகிய சையித். பாத்திமா, 

 



தலைமுறைகள்; 

மூரி. துவழி :-- 

ஈபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெலல்லம், 

அமீறுல் மூமினீன் அலிறலியலலாத அன்த, 

இமாம்: 

இமாம் 
இமாம் 

இமாம் 

சைகு 

சைகு 

CEFF 

சைகு 

சைஞகு 

OFT 

சைகு 

சைகு 

கு 
சைகு 
சைக 

FG 
CFG 

ஹுஸைன் நலியல்லாகு அ௮ன்கு.' 

ஜைனுல் அபிஇன். 

முகம்மதுபாகிறு. 

ஜகுபறுஸஹா இகு; : 
அபாயதீதுல்புஸ்தாமி. . 

் முகம்மது wep. 

_ அ உருபுஜைதல்இஷ்க, 
அபுல் முலப்பர், 

அபுல்ஹலனை ஹன்காரி, 

முகம்மது கதாகலி, 

முகம்மது அஷிகு;. 
“முகம்மது ஆரிபு. 

அப்துல்லா, “ 
முகம்மதுகாலின் பனீயிஸ்முமில்,. 

- அபுல்பத்ஹுஹிதாயத்அல்லாருபிஸலாமஸ்.து:., 
இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் மூரீது 

ப. இவர்கள் முரீதே 
அகூறு ஹாஜி குலூறு. 
மூசம்மது கெளது குவாலீரி, 

இவர்கள்: மூரீ று 
இவர்கள்: மூரீ;தூ 

“இவர்கள் முரீது 

-இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் மூரீூ 

இவர்கள் மூரீது 

்.. இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் மரீ 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

Qa gor ip? gt 

இவர்கள் முரீது 

"இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

சையிது . அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹாபிது பார்த்துதா னு 

அண்டவரவர்கள். 

இவ்வழி:சுத்தாறிய்யா என்னைக் ததிக்ன்வழி, காதி 

திய்யா என்னும் தறீக்தின் வழியான :-- 
நபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெளல்லம், ae ph a 

அமீறுல். கூரமினீன் 'அலிறலியல்லாகு அன்கு. இவர்கள் முரீது 

இமாம் ஹுஸைன் றஸலியல்லாகு அன்த. இவர்கள் முரீது 

இமரம்' ஜைனுல் ஆபிதீன், 

1010—2 

(இவர்கள் ta



இமாம் 

இமாம் 

இமாம் 

இமாம் 

சைகு 

OFF 

DEG 

சைகு 

சைகு 

DEF 

DEG 

சைகு 

சைகு 

னக்கு 

சைகு 

DEG 

சைகு 

'சைகு 
- சைகு 

சைகு 

சைகு 

சைகு 

சைகு 

சைகு 

ன்சகு 

சைகு 

கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

முகம்மது பாகிறு. 

ஐருபறுலஸா இரு. 
மூசாகாலிம். 

அலிகூசற்றிலா. 

மஉறாபுல்கர்கி, 

ஹிற்றிஸ்ஷீக் தி. 

ஜுனைதுல்பகுதா இ. 

அபூபக்கர் அப்அல்லாஷிப்லி. 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் up? gs 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் மூரீது 

இவர்கள் முரீ௮ 

இவர்கள் முரீது 

அபுல் அப்பாசு அகுமது ஹுுஸைனி. 

அப்துல் அஜீஜுல்யமனி. 

யூசுபிபுனு யூசபு. 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

இவர்கள் முரீது 

அபுல்ஹஸன் அலிரகனுன்னமி, இவர்கள் முரீது 

அபூஸுதுல்முபாறக்கல்மகுசூமி, இவர்கள் மூரீது 

meg முடியித்தீன் ௮ப்துல்காதிது ஜைலானி: 

j இவர்கள் முரீது 

அப்துற்றஜ்ஜாக்குத் தாஜுத்தீன். இவர்கள் முரீது 

அப்துல்லா. இவர்கள் முரீது 

அபூ இபுறா£ம் ஹுுஸைனி. இவர்கள் முரீது: 

AGU! HRW San renee. இவர்கள் முரீது 

அலிஹஸ௯ன். இவர்கள் மூரீது 

ஷாஹா முகம்மது, இவர்கள் முரீது 

அப்துல் கப்பாறு, இவர்கள் முரீது 

ஷாஹா மகுமூது, -. இவர்கள் முரீது 

அப்துற்றத்ஜாக்கு. இவர்கள் முரீது 

ஷாஹா அப்துல் வஹ்ஹாபு . இவர்கள் மூரீது: 

மூகம்மதுகாவின்பனீயிஸ்ராயில். இவர்கள் முரீது 

அபுல்பத்ஹு ஹிதாயத் துல்லா சூபிஸர்மஸ்து; 

இவர்கள் முரீது 

-.அகூறு ஹாஜி Ha Di: இவர்கள் முரீது



தலைமுறைறகள்.. ௫ 

சைகு ழகம்மது கேளது குவாலீரி. இவர்கள் மூரீதே சை 

யிதூ அப்துல்காதிறு ஷாகுல் ஹமீது பாத்துஷாசாடுபு ஆண்ட 
வரவர்கள், 

ஹலறத்து ஆண்டவ ரவர்களின் ஞானாசிரிய ராகிய 

சைகுல் இஸ்லாம் சையிது மகம்மது கேளது குலாலீரி றலி 

யல்லாகு அன்கு அவர்கள் கான்வாதாக்கள் பதினான்கலும் 

பலரிடத்தில் முரீதாய், கிலாபத்துப் பெற்றவர்கள். அது 

போலவே தங்கள் முரீதாகிய ஷர்தல் ஹமீது பாத்துஷா 

சரகபு ஆண்டவரவர்களையும் பதினான்கு கான்வாதாவிலும். 
. மூரிதாக்க, ,லொபத்துக்கொடுத்தார்கள். ௮ந்த கான்வாதாக் 

களின் தீக்கு விவரங்களை இங்கே சொல்வதானால் மிகவும் 

விரிவாகு மாதலால், ஆண்டவரவர்கள் மூரீதான தறிக்கு 

களில் பிரதானமான சுத்தாறிய்யா, காதிறிய்யா என்னும் 

இரண்டு தறீக்குகளின் வழியை மா.த்இரம் இங்கெழுதினேன். 

மற்றத் தறிக்குகளின் விவரங்களை அறிந்தமட்டுக்கு இனி 

வரும் 21- ம், அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்கின்றேன். 

இவ்வத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட . மகான்களின் திரு 

காமங்களுக்குமுன் சையிது என்றும், சைக என்றும் குறிக் 

க்ப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள். சையிது என்பது குலத்துவத் 

தையும், சைகு என்பது குருத்துவக்தையும் Bat agar 

தென்றறிக. சையீது சைகாயும், சைக சையீதாயும் இருத். 

தலுங் கூடும்; ் 

தலைமுறைகள் முற்றிற்ற்



2- ம் அத்தியாயம். 

௮ வ தாரம், 

தம 

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து: ஆண்டவரவர்கள் அவதாரமான 

“தையும், அச்சாலங்களில் சடரத காரணங்களையும் சொல்லின் றது. ] 

அகிலாண்ட. புவனங்கள். அனை த்தையும் அகங்கையில் 

அடக்கியாளும் அதஇகாரிகளாயெ அக்தாபுகளுக்கு அவ 

ப காரஸ்சலமாக அல்லர்தத்த ஐலா அமைத்த பட்டணங்களுள் 

மாணிக்கப்பூரும் ஒன்று, அது, இக்இயாவின் 'வடஇழக்கி 

லிருக்கும் * அயோத்தி... மாகாணத்திலுள்ள. ids 

தேசங்கள் பூர்வத்தில் ஹிர் து அரசர்களால் ஆளப்படினும், 

சில தாற்றாண்கெளுக்கு முன் அவற்றை. முஸ்லிமான ௮ 

சர்களே கட்டியாண்டபடியால், அந்தப் பட்டணத்துக் 

குடிகளில் முஸ்லிமானவர்களே . பிரதான குடிகளா .மிருந் 

தார்கள்...” ஸாதாத்துகளான” சையிதுமார்களும், மஷாயி 

குமார்களும், ஒளலியாக்களும், laa abil அதேகர் 

அவ்வூரில்: வாசம்பண்ணினார்கள் 

மலையருவிகள் Sales இரண்டு, அகன்று. நீண்டு, 
பலபரகமும் பிரிந்தோடும் ஈதிகளையும், மான் மரை முயல் 
“முதலிய . புல்வாய் விலக்ளெம் :அள்ளிவிளையாடும் பாம் 
வுல்லடர்ந்த தவழ் குன்றுகளையும், :ஈ௮மணம் வீசும். கானு 
விதப் புஷ்பங்களைப் பூத்துச் சொரியும் மரஞ்செடி கொடி 

களோடு தற்ே தனொழுகும் மதுரமான பலவகைக் சனி 

வாக்கங்கள் பழுத்துக்குலுங்கும் “தருக்களுமடார் ஐ, பல 

-வினப் பகஷிசாலங்களின் தேகாதங்கள் வஹதானியத்தின் 

துறையில் முழுகிகிற்கும் ஒளலியாக்களுக்குப் பேரின்பா 

ஈந்தத்தைப் பெரிது மூட்டுகன்ற தண்ணென்ற சோலைகளையு 

(Power, உன்னதமான மாடமாளிகை கூடகோபு 

சங்களால் பார்ப்பவர் கண்களைப் பறிக்கத்தக்க பேரழகு 

* அயோத்தியை ஒளட் என்பார்கள்.



அ/வதாரம்.. ன 

பெற்றதாய் விள்ங்கும் அந்த மாணிக்கப்பூரில், சையிது 
மார்க்ளுள் ஒருவராகிய மகத். துவமுள்ள ஹலறத்து சையிது 
woud குத்தாஸவர்கள் குலத்திலும்,.. நலத்திலும் தங்க 
ளோடொத்த குடும்பத்தில், கற்பிலும் அழகிலும் இறந்த. 

சையிதத்து பாத்திமா என்னும், மாதர்: திலகத்தை மணம், 
புரிந்து, Lame இஸ்லாத்தின் முறைமைதவருது ஒழுக, 

அல்லாகுத்த ஆலாவுக்குச் செலுத்தக். கடமையான உபூதியத் 
தென்னும் அடிமைத்தனமாகிய வணக்கத்இல்.. தரிபாடாய், 
இகபர சாதனங்களை . யேற்று, இல்லாச்செமத்தல் எவ்வி 
தக் -குறைவுமின்றி, மனிதரெல்லாரும். கொண்டி Oe மானப் 

பர்க்கெயத்துடன் லாழ்ந்திருக்தார்கள்.: ப 
சையிது ஷஸ்ன்தத்தாஸ் சையிதத்து மாண்டன என்னும் 

காயகர் காய்கி யிருவரும்' இவ்வாறு..இன்புற வாழுங்காலத் 

இல், ஹிஜறத்துத்' தொளாயிரத்து ஒன்பதாம் வருஷக் 
கடைக் கூற்றில் ஒருகாள் இராப்போஜனபருந்தி, சற்று 

கேரம் இபாதத்தில் பராக்காயிருர்து, பின். பள்ளியறைக். 

குள் சப்பிரமஞ்சத்தில் படுத்து நித்திசைசெய்தார்கள். 

அர்த்தசாமத்தில் முகவஜீகரமுள்ள பெரியோர்ஒருவர் பாத்தி 

மாவுடைய சொப்பனத்தில் தோற்றரவாய்: வர்துநின்று, 

அவர்க. கோக்கு ** பாத்திமாவே, அல்லாதத்த ஆலா உமக்கு. 
ஸலாம் சொன்னான். என்னுடைய ஸலாமும் . உமக்கு உண் 

டாவதாக.  இவ்விரலில் ஒளலியாக்களில் - ஒருவர் உமத. 

வயிற்றில் கருப்பமானார். அதற்காக அல்லாதத்த ஆலா 

உமக்கு ஈன்மாராயஞ் சொல்லுகிறான். '' என்று சொன் 
னார்கள். அப்போ பாத்திமா அவர்களைப்பார்த்து *: புகழ். 
அடங்கலும் அல்லாத்த்த ஐலாவுக்கே யுரியன, தாங்கள் யா? 

தங்கள் பெயரென்ன?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு, 
அவர்கள்: ** நான் அல்லாதத்தஷலாவுடைய பணிவிடைகளை 
ஒளலியாக்களுக்குச் தெரிவிக்கிறவன் 3. என்பெயர் கலிறு '' 

என்று விடைகூறிவிட்டு, மறைந்துபோனார்கள், உர



டி .... கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

சந்தோஷகரமான இந்தச் சொப்பன த்தை பாத்தீமா 

சண்டு விழித்தெழுர். அ, அருகற் படுத்திருக்கும் தங்கள் 

நாயகசைத் தட்டியெழுப்பி, இப்போது கான் ஒரு சொப் 

பனங் கண்டேனென்று கண்டகனவைச் சொல்லிக்காட்டி 

னார்கள். அதைக்கேட்ட ஹலறத்து ஹஸன்துத்தாஸ் மனம் 

பூரித்து, அல்லாதத்த ஐலாவைப் புகழ்ந்து சுக்௮ செய்தார் 
கள். ப்பான அன்றிரவே ஹலறத்தூ சையி௮ அப்துல் 

காகிறு. ஷாகுல்ஹமீது பாத்துதாசாகிபு ஆண்டவரவர்கள் 

,தந்தையாயெ rls ஹஸலன்தத்தூஸ்வர்களின் Upset 

தண்டிலிருந்து, தாயாராகிய பாத்திமாவின் வயிற்றில் கருப்ப 

மானார்கள். அதற்காக மலக்குகளாலும், ஜின்களாலும், 

ஒளலியாக்களாலும், சோபனம் கூறப்பட்டது. அன்று 

பொழுது Ayes saps ஒவ்வொருகாளும் சையி௫ 

ஹனன்குத்தாலவர்களும், பாத்திமாவும் தங்கள் மகனாக 

ஒரு ஒலியைப் பிறப்பிக்கும் வரிசைக்குச் சச்தோஷப்பட்ட 

வர்களாய், அந்தநன்றியறிதலாக அலலாதத்த ஆலாவை 

barb arse காயம் ஓத்துத் துதித்துப் புகழ்ந்து 

வந்தார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கருப்பமான மூன்ரு 

மாதம் தந்தையாகிய ஹஸன் குத்தா ஸவர்களுக்குக் கடுமை 

யான வியாதி கண்ட. அந்தவியாதியிலிருக்து அவர்கள் 

தப்பிப் பிழைப்பார்களென்று எண்ணக் கூடாமையா யிரு 

ந்தது. அதனால் தங்கள் நாயகர் மெளத்தாய் விடுவார்க 

ளென்று பாத்திமா பயந்து, மனங்கலங்கி, அந்த வியாதி 

தரும்படி அல்லாதத்த ஆலா இடம் இராப்பகல் ௮ஆ இர 

ந்துகொண் டிருந்தார்கள், எக்கேோமும் பாத்திமாவுடைய 

மனக்கலக்கத்தினால் முகம் செழிப்பற்றுக்குறாவியிருக் 5.௮. 

இப்படியிருக்கும் சாட்களில் ஒருகாள் கருப்பவதியா 

யிருக்கும் பாத்திமாவுடைய வயிற்றுளிருக்,து ஆச்சரியமான 

ஒருசத்தம் பிறந்தது, அதாவது: — *: என் அன்னையே,



அவதாரம்.. ௯ 

தாங்கள் அஞ்சாதீர்கள். என் தந்தை இரந்த வியாதியால் 

மெளத்தாக மாட்டார்கள். இன்றைத்தினமே அவர்கள் 

வியாதி முழுதுந் தீர்ந்து, பூரணசுகத்தைப் பெறுவார்கள். 
ஆதலால், தாங்கள் மனஙக்குளிர்ந்து சந்கோஷமாயிருங் 

கள் £' என்பதே, 

தங்கள் வயிற்றுளிருக்.து எழும்பின இன்பமான மெல் 

லிய குரலோசையை பாத்திமா கேட்டு அச்சந்தீர்த்து, ௮ல் 

லாதத்த ஐலாவைப் புகழ்ந்தார்கள். அதனால் அவர்கள் மனம் 

கவலையற்றிருக் த. அந்தச் சத்தத்தின்படி ஹஸன்தத்தூஸ 
வர்களின் வியாதி முழுதும் அன்றைத்தினமே தீர்ந்து, ௪௪ 

மடைந்தார்கள். அதைக்கண்ட பாத்திமாவின் இருதயம் 

ஆநந்தசாகரத்தில் முழுகற்று. தந்தைதா மிருவரும் 

வயிற்றுச் சசுலின் வாய்மொழிக்காக அளவற்ற சுக்று 

செய்தார்கள். ் 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் கருப்பமான ஆறாமாதம் 

ஒரிரலில் பாத்திமா கித்திரைசெய்யும்போது, நடுச்சாமத் 

இல் ஈபி கலிறு அலைகஸ்ஸலாமவர்கள் கனவில் வச்.து கின்று 

** பாத்திமா, உமக்கு சோபனமுண்டாவதாக. உமது வயிற்றி 

லிருப்பவர் அல்லாதத்க இலாவுக்கு முடுகுதலான தத்பு. 

ஜீவகோடிகள் அனைத்தையும் ஈகூதிக்கும் கேளது. அவரை 

நீர் பெற்றெடுத்தவுடன் அப்துல்காதிறு என்று அவருக்குப் 

பெயரிடவேண்டுமென்று அல்லாதத்த ஆலா கட்டளைபண் 

ணினன் '' என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தார்கள். ” 

இந்தக் கனவை பாத்திமா கண்டுவிழிந்தார்கள். Hams 

தஹஜ்ஐத்அு நேரமாயிருந்த து. தஹஜ்ஐ .த்.து;ச் கொழுசைக்கு 

உலுசெய்வதற்காகத் தண்ணீரள்ளும்படி கலசமும் 

கயிறு .மெடுத்துக்கொண்டு கொல்லைக் இணற்றிற் . போய், 

சுமிற்றைக் கலசத்திற்பிணித்.துக் ணெற்றிற்குள் விடுத்து, 
தண்ணீரைமொண்டு , தூக்கினார்கள். பிணிப்பவிழ்ர் ச



&O கன்ஜுல் கரறுமாத்து. 

கலசம் கிணற்றுள் விழுந்தது. அப்போது பாத்திமா தஹன். 

ஜத்துத்:-. தொழுகை தவறிப்போகுமென்னு. அஞ்சு :* யா 

அல்லர், இந்த வேளை தவறூமல் எனக்குக் காத்தருள் '' 

என்று துஆ இரந்தார்கள்., இசர்தவாய் மூடுமுன் ** தண்ணீர் 

நிறைந்த கலசம் தங்கள் பக்கத்தி .லிருக்கின்றது '* 

என்னு வயிற்திலிருர்.து ஒரு சத்தம் பாத்திமா காதிற் கேட் 

ட்னு. இச்சத்தம் கேட்டவுடன் பாத்திமா திரும்பி, ணெற், 

bie 2a opie ga விழுந்த கலசம் "தண்ணீர் நிரம்பி ௮௬௫. 

லிருக்கக்கண்டு, சந்தோஷத்துடன் உலுசெய் அசொண்டு, 

அந்தத் தொழுகையைத் தொழுது முடித்து, அல்லாதத்த. 

ஆலாவைப்புகழ்க்து சுத்து செய்தார்கள். ர 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் கருப்பமான ஏழாமாதம். 

மாண்க்க்கட்பூரில் பஞ்சம்பிடித்தது. சானியாதி.ஆகார வர்க்க, 

மனைத்தும் காட்குராள் ௮ருனெ. ஜனங்கள் வெகுவாய். 

வருக்தினார்கள். பாக்கியவான்கள் கூடப் பட்டினி இடக்கு 

நேர்ந்தது. எளியவர்கள் அவித்துத் தின்று பீர்க்கு த்தக்க 

ஞூலவர்க்கங்களும் காய்ந்தன. இலைகுழைகளை அவித்துத்: 

தின்ன ஏழையெளியோர் தலைப்பட்டு மாஞ்செடி.களையெல்- 

லாம் மொட்டை யடித்தார்கள். நெகொள் மழையின்றி 

வெயில்காயுங் கொடுமையால், பசிய பூண்கெளெல்லாம் 

கருனை, ஏரி கூளம் கணெறு ஊற்றுகளான ஜலதாரங்கள் 

அனைத்தும் வற்றி வறண்டன. குடிக்கத் தண்ணீருமற்றுக் 

கன்று காலிகளெல்லாம் விழுந்து மடிந்தன. மனிதரும். 

பலர் மாண்டார்கள். 

‘> கீவராசிகள் பரிதபித்துத் தத்தளிக்கும்.௮ந்தக் கொடிய 

பஞ்சத்தில், ஆண்டவரவர்களின் பிதாமாதாக்கள் இருவரும் 

ஆகாசமின்றி மூன்றுநாள் வரையும் ஒசேபட்டினியாயிருச் 

தார்கள். ஆயினும், இபாதத்தில் பலங்கொண்டு இறுகின” 
தேதிகளாதலால், அவர்கள் கொஞ்சமும் களைக்கவில்லை. 

இடகாத்இரர்களாயே. யிருந்தார்கள். இருந்தாலும், குடி...



அவதாரம். ௧௧ 

கொண்டிருக்கும் பஞ்சர் தொலைந்து தங்கள் பர் gis Bai 

கள் ப௫ியால் வருந்தாதபடி சுகம் பெறும்பொருட்டு, ௮ல்லா 

தத்த ஐலா இடம் பிரஇிதனமூம் துஅவிசந்து மன்றாடிக் 

கொண்டிருந்தார்கள். ௮க் காலத்தில் ஒருகாள் பாத்திமா: 
வின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு சத்தமூண்டாயிற்று, அந்தச் 

சத்தமானது ** என் அருமையான பிதாமாதாக்களே, இந் 

தப் பஞ்சத்தைப்பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் , உங்கள் 

வீட்டுக் சளஞ்யெத்தைப் பாருங்கள், ௮ல் தானியமுண் 

டாயிருக்கும். கொஞ்சமாயிருந்தாலும் அதையெடுத்துப் 

பெரிய பாத்திரத்திற் போட்டுப் பாகஞ்செய்து, பிறருக் 

குங் கொடுத்து நீங்களும் புசியுங்கள். ௮ ஒருகாள் முழு 

அம் எல்லாருக்கும் போதுமான தாகும். பஞ்சந்தீரும் 

வரையும் நாள்தோறும் களஞ்சியத்தில் தானியமிருக்கும்.. 

அதை அன்றாடகம் எடுத்து ௮.நுபவித்துக் கொள்ளுங்கள்” ' 

என்பதே. 

தங்கள் அருமைப் பாலகர் வயிற்றி லிருர் அகொண்டு 

சொன்ன இவ்வுத்தம வசனத்தை பாத்திமா கேட்டு, உடனே 

எழுக துபோய்க் கள.ஞ்யேத்தைப் பார்த்தார்கள். அதில் 

தரு இற்ற்கையரிச மாத்திரம் இருந்தது. அந்த அரிசியை 

யெடுத்துவத்து, ஒரு பாரிய செப்புப்பாத்திரத்திற் போட் 

டுச் சோருக்கினார்கள். அது அதிகம்பேர் பசியடங்கவுண் 

ணத்தக்க அவ்வளவாய்ப் பெருகி, அந்தப் பர்த்திரம் கிரம்பி 

யிருந்தது. பாத்திமா களிகூர்ந்த, அந்தச்சோற்றைத் தங் 

கள் சுற்றத்தார், அந்நியர், எளியோர் எல்லாருக்கும். 

கொடுத்து, தாங்களும் காயகரும் உண்டார்கள். ஒரு 

இறங்கையரிசியில் ஆக்னெசோறு -பெரியபாத்திரம் San pr 

இருந்ததும் அல்லாமல், அள்ள அள்ளப் பல்சக்சொண்டு 

மிருந்தது. அன்றுதிர்ந்து மறுகாளும் அப்படியே களஞ்சி 

யத்தில் அரிச யிருக்கக்கண்டு, அவ்விதமே சோறாக்கி அனை 

லர்ச்ஞும் பகிர்ந்து தாங்களுமுண்டார்கள் » இவ்வாறே பஞ்சர் 

1010-9



௧௨ BOTA CSV கருமாத்து. 

இரும் வரையும் ஒவ்வொரு காளும் செய்.துவர் தார்கள். சில 

இனங்களுக்குள் பஞ்சந்தீர்்து, தேசம் செழிப்படைந்த௮. 

ஹலறத்து ஆண்டவசவர்கள் கருப்பமான ஒன்பதா 

மாதம் மாணிக்கப்பூரில் ஒரு கலகம் நேர்ந்தது. அதாவது:-- 

அவ்வூரின் பக்கத்திலுள்ள அடர்ந்த வனத்தில் அக்கினி 

யாராதனைகாரர்களான மஜூகள் அகேகர் ரூடியிருந்தார் 

கள். ஒவ்வொரு சமயங்களில் அவர்கள் இரண்டுகூடி, 

மாணிக்கப்பூரில் வந்து கொள்ளையிடுவது வழக்கமாயிருர் 

தத. அவர்கள் திருட்டுத் தொழிலிலேயே காலங்கழிப்பார் 

கள். ஆண்டவரவர்கள் கருப்பமாயிருக்கும் ஒன்பதா மாதக் 

சடைக்கூற்றில் அத்திருடர்கள் வழக்கம் போல் ஒருங்கு 

கூடி, ஆபுதபாணிகளாய், கொள்ளையடி ப்பதற்காக மாணிக் 

கப்பூரில் வந்து நுழைந்தார்கள். பட்டணத்துிற்குள் அவர் 

கள் புகுந்தநேரம் இரவாயிருக்கது. அப்போது ஊரிலுள்ள 

ஜனங்கள் எல்லாரும் இடல் பிடித்து அவரவர் மனைகளிற் 
புகுந்து கபாடபந்தனஞ் செய்துகோண்டு, அரவங்காட்டா 

மல்- ஒளித்துக் கொண்டார்கள். அரேகர் உயிரைக் காக்க 

வேண்டி ஊரைவிட்டோட யத்தனமாயிருந்தார்கள். Bs 

இரமித்துக் கொள்ளையிட வக் ஊருக்குள் நுழைந்திருக் 

கும் திருடர்களை எதிர்த்து கின்று தட்டிவிலக்க யாரும் 

வெளிவரவில்லை. . ஊர் ஒருமிக்கக் கலக்கடிப்பட்டிருந்த.அ., 

அப்போது ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் தந்ைத 

யாகிய சையிலு ஹஸன்தத்தாஸ் தங்கள் இபாதத். அகானாலில் 

புகுந்அ, வணக்கத்தில் பராக்காயிருந்தார்கள். தாயாசா 

பெ பாத்திமா ஊரில் நடக்கும் விஷயங்களைக் கேட்டுத் 

தாங்களும் தங்கள் வீட்டுக் சதவைச் sri SAS தாட்பா 

ஸிட்டுக்கொண்டு, , அல்லாதத்த ஐலாலை இரண்டு றச்அத் 
அத்தொழுஅு, அத்தொழுகையின் இருப்பிலேயே யிருந்து 

யா அல்லா, இந்தத்திருட்டு மஜ௫களின் தீங்கான செய



அவதாரம். ௧௩ 

அக்கு எங்களை இலக்காக்காமல் காப்பாற்று, இத்துஷ்டர் 

களை இங்கிருந்து தொலைந்துபோகும்படி. துரத்து ** என்று 

அஆ விரந்தார்கள். அந்த து வுல்லாதத்த ஐலா இடம் 

கபூலாக்கப்பட்டஅ. அந்தநேரத்தில் மாணிக்கப்பூரில் நடக் 
கும் ஒவ்வொரு கருமழும் மறைவில்லாமல் கண்ணாடிக்குள் 

தெரிவதுபோல, மனைக்குள்ளிருக்கும் பாத்திமாவின் கண் 

களுக்குத் தெரிந் துகொண்டிருக்கது. அதுகளை அவர்கள் 

பிரத்தியகஷமாகப் பார்த்துக்கொண்டு மனைக்குள்ளேயே 

யிருந்தார்கள். 

இவ்வாறிருக்கும்போது, தாயார்வயிற்றில் கிறைகருப்ப 

மாயிருக்கும் அண்டவாவர்கள் ஆச்சரியகரமாகவும் அறியப் 

படாமதும் வயிற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டு, தக்க பருவ 

மூள்ள பாலியராய், பசுமையான உடைகளணிந்து, பிரகாச 

.மிக்க வாளொன்றைக் கையிற் பிடி தனுக்கொண்டு தாயார் 

சமுகத்தில் வர்.துநின்று ** என் காயாரவர்களே, இப்போது 

ளரிற் புகுந்திருக்கும் திருடர்களுக்காகத் தாங்கள் அஞ்சா 
இர்கள். இவ்வூரிலுள்ள ஒரு சிறு துரும்பையும் எடுக்க 

வொட்டாமல் அவர்கள் எல்லாரையும் இக்கிருந்து அடித்து 

Garp OBC per. அவர்கள் மாணிக்கப்பூரைக் கனவிலும் 

நினைக்காதவண்ணம் செய்றேன். இன்று முதல் அவர்கள் 

இவ்வூரில் அடியெடுத்துவைக்கத் அணியமாட்டார்கள் '* 

என்று சொல்லிவிட்டு, அடைத்திருக்கும் மனையின் தலை 

வாசற் சுதவைத் திறந்துகொண்டு வெளிப்பட்டார்கள். 

வாசலில் சிவப்புக் குதிரையொன்று கின்றது. உடனே 

அதில் ஆண்டவரவர்கள் ஏறி, கையிற் பிடித்த வாளுடன் 

யு.த்தசன்னத்தராய் நின்றார்கள். தங்கள் வயிற்றிலிருக்கும் 

பாலகரே பாலியராய் வந்து சொன்ன சொற்களை பாத்திமா 

கேட்டு, பின் அவர்கள் தலைவாசலிற்போய் நிற்கும் புத்சுயத் 

தனத்தையும் பார்த்துக்கொண்டு, இனி ஈடப்பதையறிவோ 

மென்று ௮திக அவலா யிருக்தார்கள்.



௧௪ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

பின்பு, சற்று கேரத்திற்குள் பச்சைகற வுடைகளுடுத் 

இச் வெப்புக் குதிரைகளிலேறின ஒரு கூட்டத்தார் ஆபுதங் 

களைக் கையிற் பிடித்தவர்களாய் ஆகாயத்திலிருக். து இறங்கி 

ஒவ்வொருவராக ஆண்டவரவர்கள் சமூக த்தில் வந்து 

கையைத்தொட்டு முத்தமிட்டு ஸலாம் சொல்லி, எல்லாரும் 

கருமிக்கத் இரண்டு கின்றார்கள். உடனே ஆண்டவரவர்கள் 

தாங்களே தளகர்த்தராய் அந்தக்கூட்டத்தைத் திருடர் 

மீதுவிழும்படி கட்டளைபண்ணி நடத்திக்கொண்டு, அங்கே 

வீதிகளில் இரண்டு நிற்கும் wR he s திருடர்கள் மீ.து. 

இங்கம்போலப் பாய்த்தார்கள். அப்போது அண்டவரவர் 

களின் அற்புதச்சேனை அத்திருடர்களை நடுவில்வைத்து சாற் 
புறமும் சூழ்ந் து வளைக்தகொண்டது. 

எதிர்ப்பாரின்திச் சுயேச்சையாய்க் கூடிக் கொள்ளை 

யிடத் துணிந்து நின்ற அக்தத்திருடர்கள், தங்களை ஒரு 

குதிரைச் சேனை திடீரென்று வந்துவிழுந்து வளைந்து 

கொண்டதையும், அச்சேளைக்கு அதிபராய் முகவஜீகர 

முள்ள ஒரு இளம்பாலியர் சினங்கொண்டு கிற்பதையுக் 
கண்டு கலங், தங்கள் எண்ணம் தட்டுக்கெட்டுத்தடமோறி 
வெருண்டார்கள். ஆனால், அவர்களுள் ஒருவராவது தப்பி 
யோட இடம் வாய்க்கவில்லை. பார்க்குக் இசையெல்லாம் 
அந்தச்சேனையும் அச்சேனுபதியுமே நிற்பதாக அவர்கள் 
கண்களுக்குத் தோற்றின. ஆதலால், ஓடவும் ஒ.தங்கவும். 
அவர்களுக்கு இடம்படவில்லை. இகைக்கண்ட அவர்கள், 
காம் எல்லாரும் மாண்டே போவோமென்று நினைத்தார்கள். 
ஊரிற் கொள்ளையிடச் கொண்டிருந்த எண்ணத்தைக் 
கைவிட்டு, இனி தப்பிப்பிழைக்க .வழிதேடவேண்டு 
மென்கிற எண்ணத்தையே சொண்டார்கள். 

அத்திருடர்சளான மஜூடகெள் தங்கள்மீது ஆபுதப். 
பிரயோகமுண்டாகுமுன் எல்லாரும் ஒருமித்து, சதறியோட.



அவதாரம். ௧௫ 

வும் வழியில்லாமல் கம்மை காற்புறமும் சேனாவெள்ள 

மொன்று வந்து சூழ்ந்து நிற்கின்றது, நாம் ஏதும் முரணு 

வோமானால், ஈம்மில் ஒருவரும் தப்பமாட்டோம். அதோ 

நிற்கிற சேனாபதிக்கு சாம் எல்லாரும் 8ழ்ப்படிந்து, அவ 

ரிடம் மன்னிப்புக் கேட்பதே புத்தி யென்று தீர்மானம் 

பண்ணிக்கொண்டு, தங்கள் ஆயுதங்களை யெல்லாம் எரிர்அு 

விட்டு, அங்கு கிற்கும் சேனாபதியாகிய அண்டவரவர்கள் 

சமூகத்தில் அபயற் தேடினவர்களாய் வந்து கூடிநின்று 

: எஜமானவர்களே, தாங்கள் எங்கள் பிழையை மன்னித்த, 

எங்களைக் காப்பாற்றவேண்டும். இனி ஒருபோதும் நாங்கள் 

இர்த மாணிக்கப்பூரைக் கனவிலும் நினைக்கமாட்டோம், 

இங்குவந்து கொள்ளையடிக்கும் எண்ணத்தை இப்போதே 

மறந்து விட்டோம். இது உண்மையென்று தங்கள் 

மேலான சமுகத்தில் சத்தியஞ் செய்கிறோம். வார்த்தைப் 
பாடும் தருகரோம். மன இரங்கி எங்களை ரகூஷியுங்கள் '' 

என்று பரிதாபத்துடன் சொல்லி, கெஞ்சிமன்றாடினார்கள். 

அதிலாக்ஷகரென்றும் அரிய காமத்துடன் அவதரிக்க 

விருக்கும் அண்டவாரவர்கள் அத்திருடர்கள் கெஞ்சி 

மன்றாவெதில் மனதிளக, கோபக்தணிந்து, தங்கள் சேனா 

வீரர்களை அவர்கள் மீது ஆயுதப் பிரயோசஞ் செய்யாதபடி 

தடுத அவிட்டு, . அவர்கள் சொற்படி அவர்களிடம் 

வார்த்தைப்பாடு வாங்கினார்கள். ** காங்கள் இன்றுமுதல் 

இனி எப்போதும் இக்சவூரில் கொள்ளையிட அினைக்கவுமாட் 

டோம் '' என்று வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தார்கள். பிறகு 

ஆண்டவரவர்கள் அவர்களைப் போகும்படி கட்டளை 

பண்ணினவுடன், பிழைத்ததே பாக்கியமென்று வர் தவழியே 

மீண்டு போய்விட்டார்கள். இருடர்கள் ஐடிப்போனபின் 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சேனையை வர்தவாறேபோக 

உத்தரவு பண்ணிவிட்டு, தங்கள் வீட்வொசலில் வந்து 

(கு.திரையை விட்டிரங்க. உள்ளே புகுந்தார்கள். இதற்குள்



௧௭ BOSTON CGV EG wit த்து, 

அர்த்த சாமமாயிற்று, இவ்வளவையும் தாயாராகிய பாத்திமா 

மனைக்குள்ளிருக்து பார்த் துக்கொண்டே யிருக்கின்றார்கள் 

வீட்டுக்குள் .புருர்க ஆண்டவாவர்கள் : தாயார் 

சமுகத்தில் மறுபடியும் போய் நின்று ஸலாம்சொல்லி 

1: அன்னாய், தமியேன் தங்கள் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் 

நாள் CpG igi’? என்று சொல்லிவிட்டு மறைக் 

தார்கள், இந்த அற்புதக்காட்கெள் அனைத்தையும் சண் 

கூடாய்க் கண்ட பாத்திமா ஆசந்தமும், ஆச்சரியமுமடைங்து, 

பெர்ழுது விடியும் வரையும் அலகாதத்த ஆலாவைப்- 

புகழ்ர்துகொண் டிருக்தார்கள். 

... அன்று பொழுது விடிர்து சூரியோதயமானவுடன் 

பாத்திமா தங்கள் நாயகர் சமுகத்இற் போய், தாங்கள் கண்ட. 

காட்சிகளையும், ஈடக்த சம்பவங்களையும் சொல்லிக் காட்டி 

னார்கள். இவற்றைக் கேட்ட ஹஸன் தந்தாஸ் நாயகர் அல்லா 

கத்த ஐலாவைப் புகழ்ந்து, தங்கள் மனைவியை சகோக்இ,. 

உமது வயிற்றிலிருக்கும் குழந்தை அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு 

உவப்பான ஓளலியாக்களில் ஒருவர். அவர் குத்பும், கெள. 

மாவார். உம்முடைய கனவு முதலான காட்சிகளெல்லாம். 

அந்தப் பிள்ளையின் மகத் தவத்தால் உண்டானவையேயன் தி் 

வேறல்ல வென்று சொன்னார்கள். பாத்திமா இதைச். 
கேட்டுப் பின்னும் சச்தோஷத்தில் apy Seni scr. 

அன்றிரவு மஜூ௫ித் திருடர்களால் தங்களுக்கு: 
யாதொரு தீங்கும் நேரிடாமல் ஒவ்வொருவரும் உயிரை 
யும் பொருளையும் காக்கப்பெற்றதையும், ௮. இன்னாரால்: 
இன்னபடி. நடத்தப்பட்ட தென்பதைபும் மாணிக்கப்பூரார் 
தெரிக்து, ஆச்சரியமடைந்த, அன்று தொட்டுக் கள்ளர்: 
பயம் நீங்கியிருந்தார்கள், 

பிறகு, ஹலறத்து அஆண்டவரவர்கள் கருப்பமாய்: 

ஒன்பது மாதங்களும் கிரப்பமாயின, ௮வ்வொன்பது மாதங்



அவதாரம், கள 

களிலும் ஒரு காளாவ௫ பாத்திமா அற்புசகங்காணாத காளா 

யிருக்கவில்லை. அநந்த அற்புதங்களைக்  கண்டுகொண்டே. 

யிருந்தார்கள். அல்லாதத்த ஆலா கலிறு அலைகஸ்ஸலா மவர் 

களிடம் அடுத்தடுத்து அண்டவரவர்களுக்கு . ஸலாம் 

சொல்லி யநுப்பிக்கொண்டிருந்தான். காண்பதற்கரிய பல 

காரணாதிகளால் ஆண்டவரவர்களின் பிதாமாதாச்களும், 

சுற்றத்தார்களும், சந்தோஷ சாகரத்தில் முழு வயித்துப் 

பிள்ளைமிது ௮இக பயபக்தியா மிருந் துவர் தார்கள்; : 

இவவாறிருக்கையில், ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் 

அவதரிக்கும் சிறப்பான நாள் அடுத்தது. ஜமாத்துல் ஆறு 

மாதம் ஒன்பதாந் ,தஇகதியாகய வியாழக்கிழமைப் பகல், 

பாத்திமா பிள்சளைப்பேற்றின் குணங்குறிகளில் ஒன்றுமில் 

லாமல் உட்கார்ந் இருந்தார்கள். கருப்பஸ் திரீகளுக்குப் 

பேறுகாலத்தில் உண்டாகும் நோச்காட்டின் குறிகூட எவ 

வளவுமில்லை. .௮ன்னு பகல் முழுதும்போய், வெள்ளிச் 

இழமை யிரவாயிற்று, அனால், இவ்விரவு பேறுசாலத்து 

இரவாயிருக்கு மென்ற மாத்திரம் சிலகாரணங்களால்தெரிர் 

இருந்தது. அதனால், அவ்விரவில் அடிமைப் பெண்களும், 

அயல் வீட்டாரும், சுற்றத்தாருமான ஸ்திரீகள் பலர் பாத் 

திமா பக்கத்தில் ஹாலிஞுயிருக்தார்கள். அவ்விரா முழு 

அம் போய், பின்னேரமாகிய தஹஜ்ஜத்து வேளை யாயிற்று, 

மேற்கூறிய இறெப்பான. ஹிஜறத்துத். தொளாயிரத் 

அப் பத்தாம் வருஷம், ஜமாத்துல் அகிறுமாதம், பத்தாச் 

இகத, வெள்ளிக்கிழமை தஹஜ்ஜத்து நேரத்தில், சுல்தா 

sie ஒளலியா, குத்புல் அக்தாபு, கெள௮அல் இஸ்லாம், 

மீரான் சுல்தான், சையிது அப்துல் காதிறு ஷாகுல் ஹமீது 
கன்ஜஸவாய் சன்ஜபக்ஷ் பரத்துஷா சா௫பு ஆண்டவரவர் 

கள் அற்புதக் ரணங்களை அள்ளியெறிக்து அஞ்ஞான 

Agar அறுத்துவிலக்கும் ஞானசூரியன் போல அன்னை 
வயிற்றிலிருஈ்து அகன்றமாரிலத்தில் ௮அவதாரமானார்கள்.



௧௮) கன்ஜுல் கருமாத்து. 

அலத்திற்கு அதிகாரியான குத்பாகவும், அளவற்ற 
ஜீவகோடிகளை ரக்ஷிக்கும் அன்பு கிறைந்த கெளதாகவும், 
இல் இஸ்லாத்தின் செக்தசூரியனாகவும், . ஈபிமார்களுக் 
கும் நசூல்மார்களுக்கும் வாரிதாகவும், ஆரிபின்களுக்கும், 

ஆஷிக்னேகளுக்கும் ஒளலியாக்களுக்கும் அலங்காரமான 
தாஜாசவும், முஸ்லீம்களுக்கு யஜமானாசவும், உலமாக்க 

ளுக்கு சாயகமாகவும், இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஒலியாக 

வம், மனிதர்களுக்கும் ஜின்களுக்கும் போதக ராகவும், 

கஷ்பு கறாமாத்துகள் விளை நிலமாசவும், அற்புதத்திற்கு 

அ௮லைகடலாசவும், அகலாப்பிணிகளுக்கு அருமருந்தாகவும் 

அன்பர் துயர்களைத் தொலைப்பவராகவும், ஹனபி மதுஹ 

புக்கு இமாமாகவும், ஈபி ஈசா ௮லைகிஸ்ஸலா மவர்களின் 

இருதயத்தையொத்த இருதய முடையோராசவும், நாயிபு 

றசூலாசவும் முகியித்தீன் தானியாகவும், மீறுன்சா௫பாக 

வும், காதிரொலியாகவும், பிதா மாதாக்கள் வமீசத்தால் 

சுல்தானாகவும், கியாம பரியந்தம் கலைத்து நிற்கும் காரணீக 

ராகவும், அடியார்களுக்கு அருதிதியாகவும், சாடித் 

தொண்டசை யிம்மையிற்காத்து மறுமையிலுங் காக்கு 

மகதீதுவசாகவும், எல்லார்தம்மையும் இரக்கம்வைத்தாளும் 

வல்லார்புகழு மன்னவசாகவும், ஹலறத்,து ஆண்டவரவர்கள் 

அவதரித்தவுடன், மலாய்க்கத்துகளும் ஹூடுநுல்லின்களும், 

அன்பியாக்களும், ஒளலியாக்களும் ஆகாய மார்க்கத்தில் 

கூட்டங் கூட்டமாயிறங்கி, ஆண்டவரவர்களை த் தாக்கி 

யெடுத்து முத்தமிட்டு, அு௮வும்செய்து, தாயாராயெ 

1ாத்திமாவுக்கு ஸலாமும் சபசோபனமும் சொல்லிப் 
போய்க்கொண்டிருக்கார்கள். அன்று பொழுது விடியும் 
வனசயும் இது ஈடர் துகொண்டேயிருக்த ௪, பின்பு, 

பொழுது வீடிந்து சூரிய னுதயமாயிற்று, 

சூரியனுதித்த அதிகாலையில் ஈபி இல்யாஸ் அலைஸ் 
ஸலாமவர்களும், ஈபி கலிறு அலைகல்லலாமவர்களும் பாத்தி



அவதாரம்... ௪௯ 

மாவின். மாளிகைக்கு வர, அன்று பிறந்த பிள்ளையாகிய 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களைத் தாக்கி முகந்து, அவ்விருவர் 

வாயாலும் சையிது . அப்துல்காதிறு என்று பெயரிட்டு 

அழைத்து, அதுவும் செய்து, - தாயாருக்கு ஸலாமும், 

சோபனமுஞ் சொல்லிவிட்டுச் சென்றார்கள். [ 

அதன் பின் தந்தையாகிய ஹலறத்து சையிது ஹஸ்ன் 

தத்தூஸ்வர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் பலரையும் 

அழைத்து வ௱அ, மைந்தரைத்தூக்கி மார்போடணைத்து 

முத்தமிட்டு, மடியில் வைத்து, வலஅசெலியில் பாக்கும், 

இட துசெயியில் இகாமத்தும் சொல்லி, சையிது அப்துல் 

காதிறு என்று காமகரணஞ்செய்து, ௮ விரந்து, 

சந்தோஷங் கொண்டாடினார்கள். பின்பு, தாயார் ஆரர்தத் 

அடன் பாலகரை மடிமீதுவைத்து அருதாூட்டினார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் பிறந்து அன்றுகாலை 

தொட மனிதர்கள் இரள் திரளாய் அங்குவர்.து, ஆண்டவ 

ரவர்களைத் தூக்கி முத்தமிட்டு, அ.௮செய்அ, அவர்களால் 

தங்களுக்கு பறக்கத்துத் தேடிக்கொண்டு போனார்கள். 

அன்றுபகல், அவ்வூரில் மகோதரகோய் கொண்டிருந்த ஒரு 

பெண்பிள்ளை தான்படும் வருத்தத்துடன் மெல்லமெல்ல 

ஈகர்ந்து பாத்திமாவின் மாளிஓசக்குவற்து, ஆண்டவரவர் 

களின் பக்கத்திற் போயிருந்துகொண்டு, தன் இரண்டு 

கைகளையும் எடுத்தேக்தி, ஆகாயத்தை அண்ணாந்றுபார்தது 

“யா அல்லா, இந்தக் குழந்தை உன்னால் உவக்சப்பட்ட 

ஒலியாயிருக்குமானால், இதன் ச்கைகொண்டு என் வியாதி 

இரவேண்டும்.. இப்போதே நீ என்னைச் செளக்கியப்படுத்த 

வேண்டும் '” என்று இர்ந்தாள். அவள் இப்படி யிசக்கும் 

வாய்ச்சொல் முடி.வுபெறுமுன் அவளுக்கிருக்த் மாகோ 

தரமும், மற்றும் துன்பங்களும் அறவே நீங்கவிட்டன. தட 

கர்த்திர சரீரமும், அவய்வலகஷணமாம், சந்தோஷ மனமு 

1010-4
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மூடையவளானாள். உடனே அவள் ஆச்சரியப்பட்டு 

ஆண்டவரவர்களைப் புகழ்ற்து து செய் தவிட்டு, சுகதேகி 

யாய்த் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பினாள். 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் அவதரித்த அந்நாள் 
முதல் இவ்வாறே அந்த அற்புதங்கள் இடைவிடாமல் 

கடந்து கொண்டிருந்தன, அண்டவரவர்களை ஒலித்தன 

முள்ள குழந்தையென்று ஊரார் எல்லாரும் வெகு பயபக்தி 

யாகப் போற்றிக் கொண்டாடிப் பாராட்டி வந்தார்கள். 

அவதாரம் முற்றிற்று. 

  

௩ 5 ம் அத்தியாயம், 

பொற்பணங் கொடுத்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு ப௫ருக்குக் 
கொடுப்பத.ந்காகப் பொத்பணங்கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லு 
Gor ps.) ் 

குத்புல் அக்தாபு ஹலறத்து சையிது துப்துல்காதிறு 
ஷாகுல்ஹமீது ஆண்ட வரவர்கள் அவதாரமான அந்நாள் 
முதல் அவர்களால் மனி தர்களுக்னு அவரவர் வேண்டின 
அகேக நற்கருமங்கள் கிறைவேறிவர்தன , இவ் வற்புதம் 
பிரஸ்தாப மாகவாகப் பல இிசைகளிலுமிருந் து அநந்தம் 
பேர்வர்.து ஆண்டவரவர்களைத் தரிசித்து, அவரவர் காரியம் 
கைகூடப்பெற்றுப்போகத் தொட கஇஞர்கள். வாத பித்த 
சிலேட்டுமங்களா லுண்டான பலவித ரோகஸ்தரும், கூன், 
EGO, செவிடு, முடம், மலகெளான பிறலித் துன்பமுடை 
யோரும், ஜின் ஷைத்தான்களால் பீடிக்கப்பட்டோரும், 
மன வேதனையால் மாய்வோருமாகயெ எல்லாரும் வந்து 
ஆண்டவரவர்களை த் தரித்த, அவரவர் அன்பம் நீங்கி இன் 
பத்துடன் போவார்கள். அனால் உண்டாகும் Borers Fig.



பொற்பணங் கொடுத்தது. ae 

ஆண்டவ ரவர்களிருக்காம் வீட்வொசலில் Lor ap indy. Hpi sr 

வந்தது. . 

ஹலற்த்து ஆண்டவரவர்களை அவர்களின் பிதா. 

மாதாக்களும், சுற்றத்தாரும், ஊராரும், மற்றோரும், 
தங்கள் தங்கள் சீவனையும், இருதய கமலத்தையும் இருகண் 
மணிகளையும் பேணிப் பாளுசாப்பது போலவே காத்து 

வளர்த்தார்கள். அல்லாதத்த ஐலா அதிகமான மலக்குகளை 

அவர்களுக்குக் காவலாளராக நியமித்தான். அதனால், 

அண்டவரவர்கள் ௮திக அருமையாக வளர்க்கப்பட்டார்கள். 

வரவர அற்புதங்களும் அதிகரித்து வந்தன. மூன்று மாதக் 

குழந்தையா யிருக்கையில், றமலான்மாத மூப்பதுதினமும் 

பாலருந்தாமல் பகற்காலத்தைப் போக்கனார்கள். 

Biggio sé குழந்தையா யிருக்கும்போது, ஒரு காள் 

தாயாராகய பாத்திமா ஆண்டவரவர்களைத் தாக்கி மடிமீது 

வைத்து அமுதாட்டி, முத்தமிட்டுக் கொஞ்டு விளையாடிக் 

சொண் டிருந்தார்கள், அப்போது, வீட்டுவாசலில் ஒரு 

ப௫ர்வர்து கின்று : அல்லாவுக்காக ஏதாவது கொடுங்கள் 

என்னு கேட்டார். அந்து வேளையில் அவருக்குக் கொடுக் 

கக்கூடிய வஸ்து ஒன்றாவது வீட்டில் இல்லை, பாத்திமா 

அவர் சொல்லைக்கேட்டு மனம்வருந்தி, இதற்சென்ன செய்: 

வோம் 1 ஒன்றுங்கொடாமல் அவரைப்போகச் சொல்வது 

தீருமமல்லவே! என்று கவலைப்பட்டு, மடியிலிருக்கும் 

மைந்தர் முகத்தை உற்றுப் பார்த துக்கொண் டிருந்தார்கள். 

அப்போது ஆண்ட வரவர்கள் வாயிலிருந்து உமிழ்நீர் வடிக்அு 

். கொண்டிருந்தது. வடியும் அந்த வாய்கீருடன் அவ்வூரில் 

வழங்கும் பொற்பணம் got flan Zi வெளியில் பிது: 

இற்று, பொற்பணம் வர்ததை பாத்திமா பார்த்து ஆச்சரியப்: 

பட்டு, அதையெடுத்து வாசலில் கிற்கும் பூர்கையிற்: 

கொண்டுபோய்க் கொடுத்து அவரைச் சந்தோஷத்துடன்: 

அருப்பிவிட்டு, அல்லாதத்த ஆலர்வைப் புகஜ்ர் து சுக்றுசெய்.
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தார்கள். இப்படியே வாசலில்வரும் பூர்களுக்குச் கொடுக் 

கும்படி. பல தடவைகளில் ஆண்டவரவர்கள் வாயிலிருர்.ஆ 

பொற்பணம் வந்துகொண் டிருந்தது. 

போற்பணங்கோடூத்தது மூற்றிற்று. 

  

௪ம் அத்தியாயம் 

பிறையறிவித்த தூ. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலதத்து ஆண்டவாவர்கள் ஊராரால் அறி 

யப்படாமலிருந்த நமலான்மா தப் பிறையை அறிவித்த வரலாற்றைச் 

சொல்லுகின் ஐத.] 

ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 

சாஇிபு ஆண்டவாசவர்கள் பிற்க்து பதினைக அமாதப் பாலகரா 

மிருக்கும்போது, றமலான்மாதம் வந்தது. அந்தமாதத்துப் 

பிறைகாண வேண்டிய அன்னுமாலையில் ஆகாயத்தின்மேல் 

புறம் மேசுபடலம் வந்து மூடி, மந்தாரமா யிருந்தது. ஆத 

லால், அன்று பிறைகாணப் படவில்லை. அதனால், ஊரார் 

உபவாசமாகிய நோன்பு வைத்துக்கொள்ளாம லிருந்அலிட் 

டார்கள். அன்றைப் பின்னிசவாகிய ஷஹறுகோம் பாத்திமா 

தங்கள் பாலக. ராகிய அண்டவரவர்களைத் தூக்கப் பாலூட் 

.டப்போனபோது, ஆண்ட வரவர்கள் பாலருந்தாமல் முகத் 

தைத் இருப்பிக்கொண்டார்கள். அன்று பொழுதுவிடிந் 

அம் பால் குடிக்கவில்லை. 

பொழுது விடிந்தபின்னும் பாலகர் பாலுண்ணாதிருப் 

பதைப் பாத்திமா ௪ண்டு, குழந்தை பாலருக்தாமலிருக்கின் 

று. இன்றிரவு றமலான்பிறை பிறந்திருக்கும். சென்ற 

வருஷத்து றமலான்மாத முப்பதுதினமும்  பாலுண்ணா 

,திருர்தபடியால், இப்போதும் அப்படியே யிருக்கன்றது. 

அதலால், இன்றிரவுதான் றமலான்மாத முதல்திகதியென்று



பாலைமீட்டின.து. om. 

தீர்மானித்து, தாமும் அன்றைக்கே உபவாசமாயெ சோன் 
பாயிருந்து கொண்டு, ஊராருக்கும் தெரிவித்தார்கள். 

சையித ஹஸன்தத்தானின் பாலகரான சையிது அப்துல் 
காதிறு இன்றஜிரவின் பின்னேோரமுதல் பாலருக்தாதிருப்ப, 
தால், இன்றுதான் றமலான்மாத 'மூதல்கெதியென்று ஊரா 

சனைவரும் ஒருமித்து, எல்லாரும்: அன்றைக்கே நோன் பு, 

mas gs கொண்டார்கள். அந்தவருஷம் அவ்வூராருக்கு 
முப்பது நோன்பும் சரிவரக் இடைத்தன, 

இவ்வித அற்புக நாயகரான அ௮ண்டவரவர்கள் மார்க்க” 

கிபந்தனைப் பிரகாரம் பால்குடி மறக்காங்காலம் வர்தபோது,. 
பிதா மாதாக்களின் முயற்கியின்றித் தாங்களாகவே வலியப். 

பால்குடி. மறந்துவிட்டார்கள்., இதுவும் எல்லாருக்கும் ஆச் 

சரியகரமாசவே யிருந்தது, 

பிறையறிவித்தது முற்றிற்று, 

  

௫-ம் அத்தியாயம், 

பாலைமீட்டினது. - 
  

[ இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அடுப்பித் 

கொட்ண்டபாலை மீட்டின வரலாற்றைச் சொல்லுகன் றது. |] 

ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 

சாகிபு ஆண்டவாரவர்கள் தாமாகப் பால்குடிமறக்து, நல் 

ணவுண்டு, இற்றடிவைத்து ஈடக்கும் திருகடைபயின்று,. 

மது ரவாய்மழலை மனங்குளிர்ப்பிக்கப் பேச்சுப்பழக,. 

நாளொரு வண்ணமாய் ' வளர்ந்து வந்தார்கள். இப்படி 

வளர்ந்துவருங் காலத்தில் வயது மூன்று கிரப்பமாயிற்று. 

அக்காலத்தில் ஒருநாள் அன்னையாகிய பாத்திமா அடுக் 

களையில் பால்காய்ச்சிக்கொண் டிருந்தார்கள். அப்போது. 

ஆண்டவரவர்கள் அங்குப்போய் அன்னையை நோக்கி அன் 

னாய், அடுப்பிலிருக்கும் பால்காய்ச்சி முடிந்தால், எனக்குச்.
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குடிக்கக் கொடுங்கள் * 

பாத்திரத்தை யெடுத்துக்கமுவி, அதில் அடுப்பிலிருக்கும் 

பாற்பானையைச் சாய்த்துத் தாயார் ஊற்றினார்கள். கைக் 

நழுவிப் பாற்பானை அடுப்பிற்கவிழ்ர் அ, பால் முழுதும்: 

* என்று கேட்டார்கள். உடனே ஒரு 

'கொட்டுண்ட௮. ஒருதுளியும் அந்தப்பானையி லிராமல் எல் 

லாப்பாலும் தழலடுப்பிற் சிர்தினமாத்திரத்தில் பாத்திமா 

மனஞ்சலித்து, என்னசெய்வோம்! குழந்தை பால் கேட் 

Goes யென்று மயக்கனார்கள் . 

அடுப்புநெருப்பில் பால் சிந்திப்போனதைபும், அதற் 

காகத் தாயார்மனமயங்குவதையும் அண்டவரவர்கள் கண்டு 

** அன்னையே, மனவிசனங் கொள்ளாதீர்கள். அந்தப் பாத் 

(தரத்தைத் ' தங்கள் வலஅகையி லெடுத்து, பிஸ்மீல்லாஹி 

என்னு அடுப்புக்குள் இட்டு மொண்டெடுங்கள் *” என்று 

சொன்னார்கள், இச்சொல்லைக் கேட்ட வுடனே தாயார் 

மைந்தர் சொற்படி பாத்திரத்தை அடுப்பிலிட்டு அள்ளி 

பெடுத்தார்கள். கொட்டுண்டபால் அவ்வளவும் காய்ச்னெ 
படி மாசுமறு வில்லாமல் அந்தப் பாத்திரத்தில் மீண்டு 
நிறைந்தத. தாயார் மனம்பூரித்து, அந்தப்பாலை மைந்தர் 
கையில் கொடுத்தார்கள், அதை ஆண்டவரவர்கள் வாங்கக் 
கொஞ்சம்பருகப் ப௫தீர்த்து, அல்லாதத்த ஆலாவைப் 
புகழ்ச்து சுக்று செய்தார்கள். 

அடிக்கடி இவ்விதப் புதுமைகளைப் பார்க்கும் தாயார் 
முதலான எல்லாரும் 'இக்குழந்தையைக் கொடுத்த அல்லா 
"தத்த ஐலாவைத் அதிக்காதிருக்த நாள் இல்லை. சுற்றத்தார் 

- களுக்கு உண்டான. ஆநந்தத்திற்கும் அளவில்லை. இவ் 
வற்பூதங்கள் அங்குப் பரவிக்கொண்டிருப்பதால், சுற்று 
நாட்டாரும் ௮தஇிக ஆச்சரியமுள்ளவர்களாயே பயபக்தியா 

யிருர் துவர் தார்கள் , ் 

பாலைமீட்டினது முற்றிற்று. 
a



௬-ம் அத்தியாயம். 

திருவாக்களித்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒருவருக்குத் 

தரித்திரக்தீரத் கிருவாக்கு அளித் சவரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது.] 

ஹலறத்தூ மீரான்சுல்தான் காதிறேலி கன்ஜஸவாய் 

ஆண்டவரவர்கள் அவதரித்த மாணிக்கப்பூரில், சைகு அப் 

அூற்றகுமான் தஜ்ஜாரியென்று ஒரு பாலிய ரிருக்தார். அவர் 

பெருந்தொழில் செய்து பிரபல வர்த்தக.ராயிருர் தபடியால், 

அவருக்கு ஆஸ்திகள் ௮திக முண்டா மிருந்தன. பாக்கிய 

வந்த னென்னும் மேலான அந்தஸ்தில் வாழுங் காலத்தில் 

இடீரென்று அவருக்குக் கஷ்டதிசை திரும்பிற்று, 

இம்மையில் மனப்பாக்கியத்தைப் பெறும் இரலிய 

வர்தவராய்க் குறைவற்ற செல்வத்துடன் வாழுங் காலத்தில் 

கஷ்டதிசை திரும்பி, தரித்திரம் வந்து தொட்ட௮. 

*- உடைமையும் வறுமையு மொருவழிகில்லா '' என்றபடி. 

செல்வமும், தரித்திரமும் ஒரேவழியில் தரித்து நில்லாமல், 

மாதி மாறிப் பிறழ்வது உலகத் இயற்கைதானே. ஆதலால், 

“நிறைசெல்வம் நீரிற்கருட்டும் நெடுந்திரைகள்-- ”” 

என்றார்போல அவருக்குண்டாயிருந்த செல்வப் பெருக்கின் 

அலைகள் ஐங்கியெழுந்து, நில்லாமல் அடங்கி யமிழ்க்தன. 

அவர் செய்த வர்த்தகமெல்லாம் ஒடுங்க. :அதனாலவர் 

வர வர உண்ண உடுத்த வசையற்று, பரிதபிக்கத்தக்க எளிய 

நிலைமையிலானார். தாம் பாக்கியவந்தரா யிருந்ததையும், 

பின் எளிமையடைர் அ வருந். அுவதையும், எண்ணி யெண்ணி 

அவர் மனம் புண்பட்டது. முன் அதுபவித்த FET SILA 

கள் அனைத்தும் மாறி, தற்போது அ நூபவிக்கும் ௮ தபலம் 

அவருக்கு ஆறுச்தயரைக் கொடுத்தது. உன்னத நிலையில் 

கின்ற ஒருவர் மனம் அர்நிலைமாறிக் தழ்மையடைந்தால்,



2 Fr கன்ஜுல் கருமாத்து. 

என்றைக்கு தீராச் சஞ்சலத்தில் மூழுகியிருப்பது 

இயற்கைதான். 

அப்துற்றகுமான் தஜ்ஜாரி தரித்திரராய் இவ்வாறு 

மனோ ௪ஞ்சலத்துடன் காலங்கழித்துக்கொண் டிருக்கை 

யில், ஒரிரா தமது நிலைமையை நினைந்து மனம் நொந்தவ 

ராய், படுத்து நித்திரை செய்தார். அந்த நித்திரையில் 
அவருக்கு ஒரு சொப்பனங் காணப்பட்டது, அந்தச் 

சொப்பனத்தில், யவ்வன சுளூபயூள்ள ஒரு அழிய பாலியர் 

அருகில் வந்து நின்று, அவரைப் பார்த்து '* அப்துற் 

றகுமானே, உமது நிலைமையைக் குறித்துக் கவலைப்படா தீர். 

இவ்வூர் சையிது ஹஸ்ன்தத்தூகுடைய பாலகராகிய சையிது 

அப்துல்காதிது. என்னும் இறுபிள்ளேயை நீர்போய்த் தரி௫ப் 

பது ஒன்று மாத்திரம் உமது பாக்யெத்இிற்குப் போது 

மானதாயிருக்கும். அதலால், அவரைப் போய்த் தரி௫ியும் £* 

என்று சொன்னார். இந்தச் சொப்பனத்தைக் கண்ட அவர் 

அதிகாலையில் எழுந்து தமது தகப்பனாராய வயோதிப 

ரிடம் சொல்லிக் காட்டினார். 

மனத்துயர்மிகுக்த மைந்தர் சகண்டுசொன்ன கனவை 

அவர் தந்ைத கேட்டு ௮திக ஆச்சரியப்பட்டு, கண்டபடி 

செய்யவேண்டு மென்று மைந்தரையும் அழைத்துக் 

கொண்டு, ஆண்டவரவர்களைத் தரிஏிப்பதற்காகப் புறப் 

பட்டார். அவ்விருவரும் தங்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு, 

ஆண்டவரசவர்களிருக்கும் வீட்டில் வந்து புகுந்தார்கள், 

அப்போது ஆண்டவரவர்களுக்கு வயத நான்கு. 

சைகு அப்துற்றகுமான் தஜ்ஜாரியும், அவர் தந்தை 
யும் தங்கள் வீட்டுக்குள் வந்து புகுரந்தபோல, ஆண்டவரவர் 
கள் : தொட்டிலாடிக்கொண் டிருந்தார்கள். இருவரும். 
உள்ளே .அழைந்த மாத்திரத்தில். அவர்களை இதற்குமுன்: 
கண்டு . பழகி அறிமுகமா யிருந்ததுபோல அவ்விருவர்



இிருவாக்களி த்தது. ௨௪ 

பெயரையுஞ் சொல்லி ஆண்டவரவர்கள் கூப்பிட்டு, பிறகு. 
அப்அத் ஐருமான் முன்னிருந்த. பாக்கிய. ஸ்திதியையும், இப்போ இருக்கும் நிர்ப்பாக்யெத்தையும், இதனால் அவ. 
சடையும் துயரத்தையும் விவரமாகச் 'சொல்லிக்காட்டினார் 
கள்: அதன் பின், அன்றிரவு அவர்கண்ட கனவைருச் தெரி 
வித்து, அப்துற்றகுமானைப் பார்தது ** அப்துற் றராமானே. 
நீர் முன் சீமானாயிருக்து இப்போது ஏழையானதைப்பற்றித் 
அக்கப்படுஇறீர், அறு சரியன்று. அப்படித் அச்கப்படக் 

கூடது. , எனென்றால்; முன் உமக்குண்டரயிருர்ச 
செல்வம் உம்மிடத்தில் நிலைபெருமற் போனதுபோல்; 
இப்போ அண்டாயிருக்கும் தரித்திரமூம் கிலைபெருமற் 
போய், பழயசெல்வம் Sart aut gi உம்மைச் சேரவுங்கூடும், 
மூர்தியிருந்த பாக்யெத்தைப் பார்க்லெம் அதக பாக்யெத் 
தையும், ஈடேற்றத்தைபும் “அலலாகதத்த லா உமக்குக் 
கொடுப்பான். அவன் திராணியுள்ளவன். உமது கஷ்டங்க 
ளெல்லாந்தீர்ந்து, நீர் சகம் பெறுவீர், அக்கப்படாதீர் ** 
என்று: ஆறுதல் சொல்லி, இன்னும் பல உத்தம வாக் 
களையும் அவர் மனங்குளிரச் சொன்னார்கள். ் 
் இந்த அருமர்த சொற்களை சைக அப்துற் றகாமான் 
தல்காரியும், அவர் தந்தையும் கேட்டு இதயம் பூரித்த, 
ஆண்டவரவர்களைப் போற்றிப் புகழ்ந்து விடைபெற்றுக் 
சொண்டு, அங்கருர்.து போய்விட்டார்கள். ' ஆண்ட் வரவர் 
களின் திருவாக்குப்படி சொற்பகாலத்திற்குள்' அல்லாதத்த 

ஆலா அப்அற்றகுமான் தஜ்ஜாரிக்கு அளவற்ற பாக்கியத் 
ஹைக் கொடுத்தான். அவர் என்றும் அடையாத செல்வத் 

தையடைர்து, இம்மைப்பேறும் மறுமைப்பேறும் பெற்று, 
தமது சவியகாலமூழுஅம் மனப்பாக்கெயெ த். துடன் சந்தோஷ் 
மாய் வாஜ்க்திருக்தார். 

ற திருவாக்களித்தது முற்றிற்று. 
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எ-ம் ௮த்தியாயம் 

அடி௫சிலாக்கியது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் இயிற் பாகஞ் 

செய்யாமல் சோறு முதலியன ஆக்குவித்த வரலாற்றைச் சொல்லு 

சன்றது.] ் 
ஹலற்த்து மீரான் சுல்கான் ஷர்தலஷமீது கன்ஜஸவாய் 

பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் கான்கு பிராயமாயி 

ருக்கும்போது, பிதா மாதாக்க ளிருவரும் தங்கள் ௮௬ 

மை மைந்தரை மார்க்கவிதிப் பிரகாசம் ஓ.துவிக்க வேண்டு 

மென்று, ' தக்க அ௫ரியரொருவசைத் தேடி, தக்க காலத் 

Ba சுபதினம் பார்த்து வித்தியாரம்பம் செய்தார்கள். 

அன்று முதல் ஆண்டவாவர்கள் பிரதிதினமும் மதறஸா 

என்னும் சல்விச்சாலைக்குப்போய்க் கல்வி பயின்று கொண்டு 

வக்தார்கள். ் ; 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அ;இிகாலையி acpi 

சிற்றுண்டி யுண்டு கல்விச்சாலைக்குப் போய் மத்தியானம் 

வலரயும் ஒஇக்கொண்டிருக்கு, பின் மத்தியான வுணவுக்காச 

மனைக்குவந்து அகாரம்புசித்து, மீண்டும் கல்விச்சாலைக் 

குப்போய், மாலைகேரம் மனைக்கு வருவார்கள், இடையில் 

தொழுகைக்குரிய ஒவ்வொரு வேளையிலும் : Bap ioe 

தொழுஅ கொள்வார்கள். இரவு காலங்களைக் கல்விபயிற்சியி 

அம், வணக்கப் பழக்கத்திலுமே போக்குவார்கள். மார்க் 

கச் சட்டத்தின் பாரத்தைச் சுமந்துகொள்ளும் பருவத்தை 

யடையு முன்னமே ஆண்டவரவர்கள் அந்தச்சட்ட Aung 
னைப்படி ஈடக்க ஈன்றாய்ப்பழடி, விதி விலக்குசளில் எள் 
எத்தனையும் தவருமல் ஒழு நடந்து வந்தார்கள். 

இவ்வித ஈல்லொழுக்கத்துடன் ஆண்டவாவர்கள் கல்லி 
கற்றுவருங். காலத்தில், ஒருகாள்- அதிகாலையி லெழுந்தூ



அடிலொக்கிய த. ௨௯ 

வழமைப்படி சல்விச்சாலைக்குப் போய்விட்டார்கள். அன்று 

முற்பகல் தாயாராகிய பாத்திமா அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு 

ரிய இபாதத்து என்கிற வணக்கத்தில் அதிககோம் பராக் 

காயிருந் த கிட்டார்கள். அண்டலரவர்கள் மத் 'இயானவுண 

வுக்காக மனைக்குவரும் வேளை அடுத்தது. 

வணக்கத்தில் பராக்காயிருந்த தாயார் நேரமான 

ணர்ந்து, மைந்தர் பூத்து வருவாரே யென்று பதறியெ 

Cees, நெருப்பெடுத்து வரும்படி அசல்: வீட்டுக்கு ஆள 

ப்பிவிட்டு, அதிக விரைவாய்: அரிசிகளைந்து அடுப்பி 

Gopd, சமைக்க வேண்டிய கறிவகைப் பதார்த்தங்களை 

பெல்லாம் ஆய்ந்து கழுவிப் பாத்திரங்களில் வைத்துக் 

கொண்டிருந்தார்கள் . அந்நேரம் ஹலறத்து ஆண்டவா 

லவர்கள் கல்விச்சாலையிலிருந்து மனைக்கு வக்தார்கள். 

உணவருந்திப் ப௫தீர்க்கவந்த ஆண்டவரவர்கள் மனைக் 

குள் அழைந்தபோதே தாயாரைச் கூப்பிட்டு “* அம்மா, 

பூக்கின்ற; ஆகாரங்கொடுங்கள் * என்னு கேட்டார்கள். 

மைந்தர் இப்படிக் கேட்ட்போ௫ தாயார் “* என் கண்மணி 

மான மகனே, சற்றே பொறுங்கள் ; ஆக்க வேண்டிய எல் 

லாம் தயாராமிருக்ெறன ; நெருப்பு மாத்திரமில்லை, ௮.த 

ற்காக அ௮ண்டைவீட்டுக்கு ஆள ருப்பியிருக்கிறேன். இதோ 

வந்தது. ஒரு ௬ணத்தில் சமைத்துத் தருகிறேன். கொஞ் 

சம் பொதஅத்திருங்கள் '' என்று அன்புடன் சொன்னார்கள். 

இச் சொல்லைக்கேட்ட ஆண்டவரவர்கள் மறுத்தும் தாயா 

ரைகோக்கி “* அன்னாய், இனி நெருப்புவர்த எல்லாஞ் சமை 

த்துத்தர நேரம்போம். அல்லாதுத்த ஆலா என் பசியையறி 

ந்து உணவு கொடுக்கும் கிருபாகரன். ஆகையால், தாங்கள் 

சமைப்பதற்காகத் தயார்பண்ணின எல்லாவ ற்றையும் 

இறந்து பாருங்கள் ; அவை முழுதும் சமைக்கப்பட்டிருச் 

கும்” என்று சொன்னார்கள். இச் சொல்லைச்கேட்டபோசு 

தம் புத்திரரின் அற்புதாஇகளைக் engi] மெய்யுமாக் கண்ட



௩௦ BETA DV SOPOT Hl 

Ouse srursrengire,. 2605 Rind. et Gar Qugpt ss, 

போய், . அடுப்பிற் ககார்துவைத்த அரிசியைத் «Bo ge 

ப்ரர்த்தார்கள்.” பானைகிறையச் சோறு சமைந்து புழுங்க,, 

ஆவிபெழுக்துகொண் ஃடிருந்தது. கறிப் பாத்திரங்களையும். 

ஒவ்வொன்றாகத் திறந்து பார்த்தார்கள். அந்தப் பாத்திரங்க 

ளிலுள்ள கறிகளும் பாகஞ்செய்யப்பட்டுச் சடச்சுடவிருச் 

தன், : அவற்றின்) ஈறுமணங்களும். கமகமென்று வீனெ., 

Orgs அஇசெயத்தைக்கண்ட தாயார் மனமஇழ்ந்து; உடனே; 

உண். கலன்சளைக் ப. கழுவிச் சோறு முதலியவற்றை வைச், 

அப்பாப்பி, புசிக்கும்படி மைந்தரைக் கேட்டுக் கொண் 

Lapeer, Doe ட டட 

அடுப்பில் வைத்அத் தீயாற் . பாகஞ்செய்யப்.- படாமல்: 

சமைந்த. அருமையான உணவுகளை ஹலறத்து ஆண்டவா. 

வர்கள் சந்தோஷத்துடன் ' உண்டு, அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு 

சுக்று செய்தார்கள். அதன்பின், அச்சரியகரமான அந்த 

ஆகாரங்களைப் பிதா மாதாக்களும் ஆகந்தத்துடன் புசத்.௪,, 

என்றும் சமைப்பனவற்றைப்,. பார்க்கிலும் இவை அதக, 

ம்துரமான ர௬ுயுடையனவா யிருக்சக்கண்டு BRUTE HH, 

'இலாவைப்புகழ்க் ௮, மைந்தரைக் கொண்டாடினார்கள். 

அடி சிலாக்கியது முற்றிற்று. -



௮ம் அத்தியாயம். 

கலிது .நபியைத் தரி௫த்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவா£வர்கள் ஈபி :கவிறு 

.அலைஇஸ்ஸலாமவர்களைத் தரிசித்த வரலரற்றைச் சொல்லுகின் ஐது. | 

ஹலறத்து. ஷாதல்மமீது அண்டவாவர்கள் நான்கு 

வயதில் கல்வி கற்றுவருங் காலத்தில், ஒறாகாள் ஒரு மரகிழ 

லில் தனித்து கின்ரார்கள், அப்போது, பரிமளம் கமழும் 

பரிசுத்தமான வெள்ளுடை யணிக்து.ஒரு முதியவர் ஆண் 

ட வரவர்கள் முகதாவில்வர்து நின்றுகொண்டு :* அல்லாதத்த 

ஆலா வுக்கு உவப்பான ஒலியே, ஹஸன் குத்தூஸின் புத்தி 

ரசே, அப்துல் காதிறே, இங்கே தனித்தோ நிற்கிறீர்? உமது 

வாயைத் இறந்து. கொள்ளும். என்று: . சொன்னார்கள். 

* உடனே . அண்டவாவர்கள் வாயைத் இறந்தார்கள். அப் 

“போது அந்தப் பெரியவர். ஆண்டவரவர்களின் வாயில் அப் 

பினார்கள். மூன்றுதரம் அப்பிவிட்டு, பின்னும் பேர்சொல்லி 

யழைத்து ** அல்லாதத்த ஆலா இன்றைத்தினம் உமக்கு இல் 

மையும், விலாயத்தையும் கிரப்பமாக்கினான்”' என்று சொன் 

ஞர்கள். அரந்தந்தரும் இச் சொல்லைக்கேட்டுச் சரக்தோஷ 

மாய், அந்த மூதியவரைப் பார்த்து“ “டுதவரீர் யாரி?” என்று. 

ஆண்டவரவர்கள் கேட்டார்கள்; அதற்கு அவர்  “* நான் 

குலிறு '” என்று சொல்லிவிட்டு: மறைந்து போனார்கள். 

பின்பு அடிக்கடி கலிறு அலஇஒஸ்ஸலா மவர்கள்: வந்து 

ஆண்டவரவர்களைச் சந்தித்து, ஸலாம் சொல்லிப் பேடுக் 

கொண்டிருப்பர்ர்கள்.! பல தடவைகளில் . மதறஸாவுக்கு 

வந்து அண்டவரவர்களுக்கு ஓதிக் கொடுப்பார்கள். அது 

வ்ன்றியும், அடுத்தடுத்து மலாய்க்கத்துகளும், நிஜாலுல்கைபு 

என்னும் மறைவான .மனிதர்களும்வர்து ஹலறத்து ஆண் 

டவரவர்களைச் சந்தித்த, ஸலாம்சொல்லி, சோபனங்கூறிப்



௩௨ கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

“போவார்கள். இது ஈடக்குந் தோறெல்லாம் ஆண்டவ: 

சவர்கள் இதைக் குறித்துப் பிதா மாதாக்களுக்குத் தெரி 

விப்பார்கள். இதுகளை அவர்கள்கேட்டு ஆநந்தத்கொண்டு, 

மைந்தர் மீது அதிக பக்தியுடன் இருப்பார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் Big பிராயம் நிறப்ப 

மாவதற்குள் தறுஆன் முழுவதையும் Ul ITEM EOFS, 

மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டார்கள். எட்டுப் பிராயத்திற் 

- குள் அறபு இலக்கிய இலக்கணம் முதலான லுகத்து, நதவு 

சரபு முதலிய எல்லா நூல்களையும் 8யேந்திரிபறக்கற்றுத் 
தேறி, பிக்ஹு, அகாயீது, தஸல்வபு என்கிற மூன்றுவகை 

அறிவுகளையும் கற்றுத்தெளிந்தார்கள். பதினான்குவகை 

இல்முகளும் அவர்கள் மனமே இருப்பிடமென்று குடி 

கொண்டன. ஆண்டவரவர்களின் மனம் அறிவிற் கடல் 

போற் பரந்த. இனிக்கற்கவெண்டியது ஒன்றில்லை யென்னு 

மளவு எல்லாக் கல்விகளையும் கற்று நிரப்ப மானார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் aug ஏற ஏற ஒழுக்க 
வழக்கங்களில் கண்டோர் கேட்டோர் மனங்குளிர்ந்து சந் 
தோஷப்படத்தக்க விதமாக நடந்து வந்தார்கள். பிதா 
மாதாக்கள், குடும்பத்தார்கள் , முதலான எல்லாருக்கும் 
நன்றி செய்கறெவர்களாயும், நற்கருமங்களைச்செய்து மன 
மகிழ்விக்கிறவர்களாயும் ஒழு நடந்தார்கள். 

அன்றியும், இனுல் இஸ்லாமுடைய ஷறஉ௨ என்கிற 
கட்டளைப் பிரகாரம் விதிவிலக்குகள் முழுவ.து முணர்ந அ, 
விதியை உவந்து தொடர்க்தும், விலக்கை அருவருத்து 
விலக்கியும் நடந்தார்கள். ஒரு பாவத்தையும் பெரும் 
பாவமென்று பாலித்து, கூடியமட்டும் அதைத்தவகிர்த்து 
ஈடக்கவே முயல்வார்கள். எந்நேரமும் ௮ல்லாதத்த ஆலா 
வின் வணக்கத்திற் பராக்கர SHES, அவனுக்கு ௮௪ 
அழுவார்கள். ஐந்து வேளைத் தொழுகைகளையும் வேளை தவரு 
மல் தொழுவார்கள். பகற்கால முழுதும் உபவாச விர
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தத்தோடும், இராக்கால முழுதும் விழிப்போடு மிருந்து 

வணக்கஞ் செய்வார்கள். .இஷா தொழச்செய்த உலுவுட 

ome uno தொழுவார்கள். ஒவ்வோ ரிரவிலும் தறுஆன் 

முழுவதும் ஒதி, யிரம் றக்அத்துக் தொழுவார்கள். 
அவர்களின் சரீரத்து இயக்க வொடுக்கங்கள் வணக்கத்தி 

லன்றி, மற்றதில் இல்லை. தங்கள் அசக்கருவி புறக்கருவிகள் 

அனைத்தையும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திற்றாம் அல்லர்தத்த 

ஆலாவின் இபாதத்திற்கே பிரயோகித்து வந்தார்கள். உலக 

விஷயத்தின் பராக்காக் கொஞ்சமு மில்லை. ஆண்டவரவர் 

களின் செயல், குணம், கூறி முதலிய எல்லாம் மனிதர்கள் 

அதிசயிக்கத்தக்ச மேன்மைபெற்று விளங்கின. வயது வர . 

வர அவர்கள் கருமங்களுஞ் சிறந்து, நிகரின்றிப் புகழத் 

தக்கனவாய், ௮௫௧ மேன்பாடு பெற் றனவாய் விளங்கின. 

கலிறு ஈபியைத் தரிசித்தது முற்றிற்று. 

  

௯-ம் அத்தியாயம் 

புறப்பாடு. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண் டவாவர்கள் முரீ தாகுவதத் 

காச ஞானதேடூகரைத் தேடிப் புறப்பட்ட வரலாற, றச் சொல்லு 

என்றது] — 
anap ss மீறான் சுல்தான் சையிது அப்துல் காதிறு 

ஷாகுல்ஹமீது பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவரவர்கள் தீனுல்லி 

ஸ்லாமூடைய இல்முகள் எல்லாவ ற்திலும் சவபைகண்டவர் 

கள்ரய், மூமீன்களுக்கெல்லாம் காயகமாய் விளங்கவெரும் 

காலத்தில், அவர்களுக்கு வயத 'பதினெட்டு நிரப்பமாயிற்று. 

அறிபவேண்டிய முக்கியமான எவ்வகை யறிவுகளிலும் 

குறைவற நிரப்பமாய், பாத்தின், லாகிறு என்னும் அகம் புறம் 

ஆ இருவகைப் பொருள்களையும், உலகா, தி சிருஷ்டிகளின்
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அந்தரங்கம் பயிரங்கங்களையும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி 

போலக் காணத்;க பக்குவமடைந்தார்கள். இகத்தில் 

sig) கொள்ளவேண்டிய முக்கிய கடமைகள் இன்னவை 

யென்றும், பரத்திற் பெறவேண்டியது இன்னது என்றும், 

இகத்தில் இன்ன செய்தால், பரத்தில் இன்ன பயக்கும் 

என்றும் நனறாயறிந்தார்கள். பிறகு, அல்லாதத்த ஆலாவை 

உள்ளபடி யறியவேண்டியது ஒன்றுமாத்திரம் மீதியா 

யிருர் தது. ஆகையால், அவர்கள் இருதயத்தில் அவனை 

யதியும் விசாரம் குடிகொண்டது. 

ஆண்டவரவர்களுக்குமேற்படி. வீசாரம் பிறந்தபோது, 

சிலத்தையும் நீரையும் வைத்திருக்கும் ஒருவன், ௮௩ 

கிலத்தில் ஈட்டி கீர்பாய்ச்சிப் பயிராக்கப் பலனடையத் தக்க 
வித்தில்லாதிருப்பானாயின், அவன் என்ன பலனை யடைய்ப் 
போடருன்? ஒன்றுமில்லை. அப்படியே நாமும் அல்லாதத்த 
ஆலாவை யறிவதற்குச் சாதனங்களாகிய அரசையும், ஜடத் 
தையும், அறிவையும் வைத்திருக்கிறோம். இருந்தாலும், 
இவற்றில் விகைத்துப் பலன்பெறக்கூடிய வித்து ஈம்மிடத்தி 
லில்லை. அக்த வித்தாவது, தக்க ஆரியரால் உபதே$ூக்கப் 
படும் உபதேசமேயாம். அவ்வுபதேசத்தை நாம் பெற்றுக் 
கொள்ளவேண்டும். அதற்காக ஒரு ஆசரியசைத் தேடிப் 
போகவேண்டும் என்று நினை த்தார்கள் , ஞான தேசிகரைத் 
தேடும் இந்த உத்தம வெண்ணம் அவர்கள்' இருதயத்தில் 
Cacia Dam. தங்கள் பதினெண் பீராயத்திற பிறந்த 

இந்த- மேலான வெண்ணத்தினால் ஆண்டவாவர்கள் தூண் 
டப்பட்டு, ஒரு காள் தங்கள் பிதா மாதாக்களின் சமூ 
க்த்திற் போய்ப் பணிந்து நின்று, சீழ்வருமா.று சொல்லத் 
தொடங்கினார்கள். ' . 

“se என்னை அன்போடு பெற்றெடுத்த என் அருமை 
யான 'பிதாமாதாக்களே, இப்போது கான் சொல்லும் 
சொற்களை நீல்கள் கவனமாய்க் கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்
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ளு௫றேன். அவையாவன :--இவ்வுலகத்தில் ஒருவன் எவ் 

வளவுபெரிய பாச்கியவந்தனா யிருந்தாலும், எவ்வளவு 

மிகைத்த கல்லிமானா யிருந்தாலும், தரையிற் பசந்துகடக் 

“கும் மணல்களையும், வானத்திலிருந்து சொரியும் மழைத் 

அளிகளையும் : அலஇட்டுச் சொல்லவல்லவனா யிருந்தாலும், 

மறைந்த பொருள்களை யெல்லார் தெரியக் கூடியவனா யிருச் 

தாலும், அகாய கமனஞ் செய்யுக் இராணியுள்ளவளனாயிருக் 

தானும், பரகாயப் பிரவே௫ியாயிருந்தாலும் அல்லாதத்த 

ஆலாவை அதியாதவனா யிருந்தானானால், அவன் பிரயோ 

ஜனகரமில்லாச அபாக்கியனே யாவான். நரனாய்ப்பிறந்த 

எவனும் சண்ணுக்கனிமையான ,காட்சகளாக் காணவும், 

காஅக்கனிமையான தேதேநாதங்களைக் கேட்கவும், சா௫ிக்கினி 

மையான நறுமணங்களை மூகக்கவும், வாய்க் இனிமையான 

பதார்த்தக்களேப் புசிக்கவும், சரீரத்திற் இனிமையான 

ஸ்திரீ பரிசஞ் செய்யவுமே இத்தங்கொண்டு, தன் இக்திரியங் 

களை அல்லாதத்த ஆலாவை யறியும் ஞானசம்பந்த விஷயங் 

களிற் ற் பிரயோடக்காமல், இல் வுலகவிச்சையிற் பிரயோகித்த 
கிற்பானானால்,, அவன் எத்தனை நால்களைக்கற்று த் தெளிர்தவ 
னானாலும்- மோக்ஷத்தை யடைய மாட்டானென்பது ஈன் 

முய்;த்தெரிந்த காரியம். அசையால், சகயிற், றரவுபோன்ற 

இவ வுலகத்தையும், செரப்பன்ச் -கூத்துப்போன்ற இவ் 

வுலகவாஜ்வையும், நீர் மேற்குமிமிபோன்ற தேகத்தையும் 

ராம் ஈம்பி, அல்லாதத்த ஆலாவை யறியுங் கருமத்தில் தலை 

யிடாமல் வாணாளை வீணாளாக்கி மடிவதானால், பின்பூ 

Kear gages சேரிடும். இவ் வுலகத்திற் பிறந்த ஓவ்வொரு 

ஏனும் ராம் இங்கேவநர்தது எதற்காக வென்பதை விசாரித் 

தறிக்து, அந்தச் . காரியத்தை நிறைவேற்றுவது. கடமை, 

அப்படி. வந்ததாரியம் அல்லாதத்த ஆலாலை ஈ பயுதியும் 

ஒன்றேயன்றி . வேறன்று. அந்தக். காரியத்தை, அறவே 

மறர்னு,. இவ்வுலக விச்சையிற்- பராக்காயிருந்து! மடிந்தால், 
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பின் அடையும் கைசேதமூம், அுபவிக்கும் துன்பமும் 

சொல்லவும் வேண்டுமோ ? எவ்வளவு பெரிய சல்விமாளையும் 

இவ்வுலகம் மருட்டவுங்கூடும் என்றல்லவா ? முன்னுள்ள 

பெரியோர் பலர் முழுதுர் துறந்து, வனவாகிகளாய்க்காலம் 
கழித்தார்கள் ; அல்லாத பலர் தாமரையில் தண்ணீர் 

போலப் பட்டும் படாமல் இருகந்அவிட்டுச் சென்றார்கள். 

அப்படிப்போல ஒருவன் இவ்வுலகத்தின் பற்றற்று அல்லர் 

கத்தஷலாவின் சாயுட்சிய பகவியை யடைய வேண்டுமானால், 
அவனுக்கு எவ்விதப் பொல்லாங்குகளையும் ஒழித்து 
கல்லாங்கி லொழுகி ஈடக்கும் நற்கருமங்களோடுகூட, முடி 
வான மர்திரோபதேச மொன்றும் ௮வூயம் வேண்டும். 
அவ் வுபதேசம் மேலான சற்சுருவிடத்திலல்லாமல்பெறக் 
கூடாது, ஆகையால், எவ்வளவு தூரங்கடந்த கல்விமானா 

யிருந்தாலும், ஒருவனுக்கு ஒரு சற்குரு அவயம் வேண் 
டும், அவவிதக் குருவில்லாத எவனும் சண்ணில்லாத . 
குருடனுக்குச் சமானமானவனே யாவான். என்பிதா 
மாதாக்களே, இதைப்பற்றி நான் உங்களுக்கு விஸ்தாரமாகச் 
சொல்ல வேண்டியதில்லை. முடிவாகச் சொல்லுகின்றேன். 
* ஒருவன் இம்மையில் அல்லாதத்த ஆலாவை அறியா தவ்னா 
னால், அவன் மறுமையிலும் சுருடனாயிருப்பான் £ என்று 
நமது மார்க்க தால்கள் முறையிடுகின் றன. ஆதலர்ல் 
சிருஷ்டியாகய என்னை இன்னானென்றும் இருஷ்டிகனாகிய 
அல்வாதத்த ஐலாவை இப்படிப் பட்டவனென்றும், என்க 
குத் தெளிவா யுணர்த்தக்கூடிய ஒரு உத்தமருருவை நான் 
தேடி, அந்தச் சற்குருவின் உபதேசத்தைப் பெற்றுக் 
கொள்ள விரும்புச்றேன். தேவரீர்களாயெ நீங்கள் * உள் 

- விருப்பத்தின்படி. ஒரு சற்குருவைத் தேடிக்கொள்வாயாக் £ 
என்று இப்போதே எனக்கு உத்தரவு தரவேண்டும். ”” 

என்று இவ்வானு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சொல்லி 
உத்தரவு கேட்டபோது, பிதாமாதாக்கள் இருவரும் மன



புறப்பாடு. ௬௩௪௭ 

மகிழ்ந்த, மைந்தரை நோக்கி “: எங்கள் கண்மணியான 

அருமைமகனே, உமது வாய்ச்சொற்கள் எல்களை ஆநந்த 

சாகரத்தில் ௮மிழப் பண்ணிவிட்டன. அல்லாதத்த ஆலா 

உமது காட்டத்தை நகிறைவேற்றுவிப்பானாக. நீர் உமது 

கருமங்களை அலலாதத்த ஆலா இடம் சாட்டிவிட்டு, ௮வன் 

புறம் முகம்வைத்து, இன்றைக்கே புறப்படும். நீர் ஒரு சற் 

குருவைத் தேடிக்கொள்வத எங்களுக்கும் பொருத்தமான 

காரியம். அனால், :மகனே, கீர் குருவைத் தேடிக்கொண்டு 

மற்றெங்கேயும் போகவேண்டாம். குவாலீர் என்னும் 

பட்டணத்தில் ஒளலியாக்களும், சிறந்த மஷாயிகுகளும் 

அதிகம்பேர் குடியிருக்கின்றார்கள். நீர் ௮ங்கே போவீரா 

னால், அல்லாதத்த ஆலா அங்கேயே உமக்குத் தக்க ஒரு 

குருவை கியமிக்கவுங்கூடும். அவனுடைய அடைக்கலமாக 

நீர்போய் வாரும் மகனே. உமது காரியம் சிறப்பாகக் கட 

வது ”” என்னு ஆரேவதித்து உத்தரவு கொடுத்தார்கள். 

: பிதா மாதாக்க ளிருவரும் மேற் கண்டபடி உத்தரவு: 

கொடுத்தபோ௮, ஆண்டவரவர்கள் சற்குருவைத் தேடிக் 

சொண்டு, ௮வர்கள் சொன்னபடி. குவாலீர் நகரத்திற்கே 

பிரயாணப்பட எத்தனப் பட்டார்கள். தங்கள் பிரயாணத் 

Boars வழித்.துணை, வழிச்செலவுக்கான பொருள் 

யாதொன்றும் தேடவில்லை. அல்லாதத்த ஆலா வொருவனே 

தங்களோடிருக்கும் வஸ் துவன்றி, மற்றொன்று மில்லாமல் 

தன்னந்தனியே புறப்படத் அணிந்தார்கள். ் ் 

ஹிஜ்றத்துச் தொளாயிரத்து இருபத்தெட்டாம் வரு 

் ஒத்தா ஐமாத்துல்லாகிறு “மாதத்தில் ஒரு இங்கட்கிழமை 

warp ஆண்டவரவர்கள் பிதா மாதாக்கள் உத்தரவுபெற் 

க்கொண்டு, மாணிக்கப்பூரை விட்டு குவாலீரைநோக்கி,, 

அற்குருவை நாடி.னவர்களாய்ப் புறப்பட்டார்கள். 

“புறப்பாட முற்றிற்று.



ம் -ம் அத்தியாயம் 

| Binur தபியைத் தரிசி த்தது. 
  

[இவ் வ.த்தியாயம் ஆண்டவரவர்கள் வழியில் ஈபி டுஃ்யாசு 583 

'திஸ்ஸலா மவர்களைத் தரிசித்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது.] 

.ஹலறத்து ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவ 

ரவர்கள் மாணிக்கப்பூரைவிட்டுப் புறப்பட்டு, சற்குருவைத் 

“தேடிக்கொண்டு சூவாலிரை நோக்கிப் போகும்போது, 

பாதையில் ஒரு பெரியவர் எதிரேவாக் கண்டார்கள். கண்ட. 

போத, தங்கள் திருவாய் மலர்ந்து அந்தப் பெரியவை 

நோக்கி ஸலாம் சொன்னார்கள். உடனே அந்தப்பெரி 

யவர் பிரதிசொல்லி “* என் அருமை மகனே, நீர் எங்கே 

போதீர் 3 £” என்று அண்ட் வரவர்களைப் பார்த்துக் கேட் 

டார். அதற்கு அண்டவரவர்கள் . * நான் அல்லாதத்த ஜலா 

வில் ஆசை வைத்தவனாய், முரீதாக வேண்டி ஒரு கரு 

வைத் தேடிக்கொண்டு குவர்லீருக்குப் போகிறேன். தங்கள் 

எனக்காக துஆ செய்யுங்கள் '' என்று விடை கூறினார்கள். 

இதைக்கேட்டவுடனே. அந்தப் பெரியவர் ஆண்டவ 

ஏவர்களுக்கா்க அல்லர்தத்த ஆலா இடம். ௮௮ இரந்தார். ௮ப் 

"போது அவர்கள் இருவருக்குமிடையில்- ஒரு காலத்தில் 

மேலான உணவுகளும், ஒரு கரகத்இில் தண்ணீரும், ஆகா 

யத்திலிருக்து தாமாகவே இற்ங்கெ. அப்போது அந்தப் 

பெரியவர் ஆண்டவரவர்களை: நோக்கி :* மகனே, அல்லாதத்த 

ஆலா உம்மைப் பொருக்திக்கொண்டு, உம்மை விருந்தாக ் 

வுணவருப்பி யிருக்கரான். இதை நீர் உண்ணும் '” « 
"ஏவினார்கள் , 

என்று 

ஆண்டவரவர்கள். சச்தோஷத் துடன் பிஸ்பில் 
"சொல்லி அர்த உண்வைப் புத்தத். தண்ணீர்குடி தீ௮, 
அல்லாதத்த. ஐலாவுக்கு ௪க௮ செய்தார்கள் 

பிறகு, அந்தப் பெரியவர். ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 

களை நோக்க: சையிது அப்துல் காதிறே, நீர் எந்தக் கல்வி



Goure நபியைத் தரிசித்தது: ௬௯, 

களையும். புத்தியுடன் தெளிய விளங்கிக் கற்றுக்கொள்வீராக; 

எந்தக் : கருமங்களையும் :. Garr piety ae செய்துகொள் 

Sirs; ஒளலியாக்கள் முதலான : பெரியோர்களின்- 

சிழுத்கதீதிற் போவீரானால், -அவர்கள்" உம்மை உவக்கும்படி: 
ஈடச்து கொள்வீராக. ஏனென்றால், அவர்கள் ஒருவனை உவம: 

தால் அல்லாதத்த ஐலாவும் அவனை -உவப்பான் ; அவர்கள் 

வெறுத்தால், அல்லாதத்த ஐலர்வும் வெறுப்பான் என்று 

சொல்லி, இன்னும்-பல அறிவுகளையும் கற்பித்து இஸ்ழலல 

தலம் என்னும் திருமந்திரத்தையபும் போஇத்தார்கள். 

இவ்வளவும் we, uae ஹலதத்து ஆண்ட வாவர்கள் 

அத்தப் பெரியவரைப்பார்த்து “* என் பிதாவே, தங்களை 

இன்னாரென்று: கான் அறியக்கூடவில்லையே. , அதை 

அறியும்படி. தேவரீர் கிருபை செய்யவேண்டும், தாங்கள் 

யார் ?'” என்று கேட்டார்கள். : அதற்கு அவர்கள் ** தரன் 

இல்யாகு?” என்று விடை சொல்லிவிட்டு, உடனே மறைந்து; 

போனார்கள். நபி இல்யாசு அலைகிஸ்ஸலா மவர்கள் தரிசனை 

-யரய்ச் - அம்பாவித்து மறைந்த அப்போதே ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களுக்குத் தங்கள் BUF. வசப்பட்டது. 

ஷைத்தானிய்யாவின் ஊசாட்டம் அனைத்தும் பற்றறத் 

தொலைர்தன ; _நதமானிய்யாவின்' குணம் மேலிட்ட... 

அவர்கள் ' கருமங்கள் அனைத்தையும் அன்றைத்தினமே. 

துல்லாதத்த: ஆலா, எனிதாக்கினான்... இவர்களை : அவன் 

பொருந்திக் கொண்டான். குத்பியத்து : கெளதியத்துகளுக்கு.. 

அவர்களைப் பக்குவமாக்கினான்;. அவர்கள், இருதயம் களங்க. 

மற்ற கண்ணாடி போலாயிற்று. : அிலபுவனங்க ளாஇயான 

சராசரங்கள் எல்லாம் .கண்களுக்கெதிசே .காணப்பட்டன... 

விலாயத்தின் போர்வையைச்- ,சரிவரப்போர்.த்அ,,. ஒலித் 

தனத்தில். நிரப்பமானார்கள்.. . அதன். பிறகு - -ஹலறத்த. 

கண்டிக்றிகரிகளை REE BT ் குவாலிமை:. நோக்கி ஈட்



FO HOTS OGY கருமா த் து. 

தார்கள். இலெராட்களுக்குப்பின், *ழானுத்தின் என்பவ 

ரொருவர் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு வழித் அணை 

வராய் இடையில்வற்.து கூடினார். அவசையுவ் கூட்டிக் 

கொண்டு இருவருங்கூடிக் குவாலிரை கோக்க நடந்து 

போனார்கள். 

இல்யாசு நபியைத் தரிசித்தது முற்றிற்று. 

  

9. கக -ம் அத்தியாயம். 

புலிகள் வழிபட்ட து. 
  

[இவ்வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்குச் காட்டில் 

புலிகள் வழிபட்டுவர்த வரலாற்றைச் சொல்லுடன் தது. ] 

ஹலறநத்து சையிது அப்துல் காதிறு ஆண்டவரவர்கள் 

ழாஈனுத்தின் என்பவர் கூடவரும்படி. வழிஈடக்.த, ஓங்கி 

வளர்ந்த பலவகை விருக்ஷங்கள் அடர்ந்து நெருங்கின ஒரு 

வனத்திற்போய்த் தங்கினார்கள். அப்போது அந்த வன த்திற் 

சஞ்சரிக்கும் புலிகள் அடங்கலும் ஒருங்குதிரண்டு, பெருங் 

கூட்டமாய் ஆண்டவாவர்கள் சமுகத்தில் வர்.அ தலைகுனிர் து 

பணிகந்அ கின்றன. அப்புலிகளுள் பாரிய வேங்கை யொன்று 

ஆண்டவரசவர்கள் முன்வந்து தாழ்ந்து நின்று, ஆண்டவா 

வர்களை விளித்து :* ஒலியுல்லாவே, தாங்கள் எங்களில் ௪.தின் 

முதல் ஏறியிருந்துகொள்ள வேண்டுமோ ௮.இன் முதுகில் 

ஏறியிருந்துகொண்டு, எங்கெங்கே போகவேண்டுமோ அவ் 

கங்கே போகலாம். இதற்காக நாங்கள் அலலாதத்த 

ஆலாவால் ஏவப்பட் டிருக்கிறோம் '” என்று வாய்திறந்து 

* இவர்கள் தாம் ஆண்டவராவர்களின் இரண்டாம் கலீபாவாஇய 

சைதழஈனுத்தீன். இவர்கள் அசேக கறாமாத்துகளை ஆண்டவரவர் 

களின் தாயாரிடம் கேரிழ் கேட்டதாகவும், அநேக கருமாத்துகளை 
ஆண்டவர்கள் கூடவே யிருர்து பார்த்ததாகவும், சாங்கள். இயற்றிய 

கல்ஜுல் கறமாத்து என்னும் ரர்தத்தில் சொல்லுகிருர்கள்.



புலிகள் வழிபட்டது. ன 

சொல்லிற்று, தலைமையான வேங்கை இப்படிச் சொன்ன. 

போது, மற்றப்புலிகளெல்லாம் தலைசாய்தஅ கின்றன. 

புலிகள் இரண்வெந்து முகதாவில் நின்றுகொண்டு 

சொன்ன இச்சொல்லை ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு, அப்புலி 

களைப் பார்த்து. ** நான் உங்கள் முதுகில்: ஏறியுலாத்த வர 

வில்லை. உங்களுக்கும், எனக்கும், * அல்லாதத்த ஆலாவே 

போதுமானவன். நீங்கள் உங்கள்காரியத்திற் போகலாம் ”* 

என்று சொல்லி, அந்தப்புலிகளைப் போகும்படி. அனுப்பி 

விட்டார்கள். ் ் 

உடனே இச்சொல்லைக்கேட்ட புலிகளெல்லாம் 

காட்டிற் சென்றன. பின், ஆண்டவரவர்கள் முஈனுத்திளைப் . 

பார்த்து. * ஞூரனுத்தனே, நீர் ஈன்றாயறிர் அுகொள்ளும். 

ஒருவன் அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு வழிபட்டு நடந்தானானால்,. 

அவனுக்கு எல்லாப் படைப்புகளும் வழிபடுகிறது மல்லு 

மல், அவன் அல்லாதத்த ஆலாவைச் iis, விலாயத்தை, 

யும் பெற்று, என்றைக்கும் சந்தோஷமாயிருப்பான் '' 

என்னு. சொன்னார்கள். ட . 

பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அந்த. வனத்தை விட்டுப் 

புறப்பட்டு, கூவாலிளை நோக்கி நடந்தார்கள். இவர்கள் 

எந்த வனத்திற்குள் புகுந்தாலும் அங்குள்ள எல்லா 

மிருகங்களும் இரண்டுவந்து ஆண்டவரவர்களைப் பணிர்னு,. 

தரிசனை பெற்றுக்கொண்டு போகும். இவ்விச மகத்து. 

வத்துடன் வனம், வனாந்திரம், மலை, ஈதி எல்லாவற்றை. 

யும் கடந்து ஈடந்து போனார்கள். 

புலிகள் வழிபட்டது முற்றிற்று. 

—_—_———



௧௨ - Oe asSuruiD. 

திருடர்கள் வழிபட்டது. ' 

  

் [இவ் வத்தியர்யம் ana pss ஆண்டவரவர்கள் போகும்பாதை 

மில் வந்து - எதிர்த்த இருட்ர்கள் இஸ்லாத்தில் வழிபட்ட 

வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது: ர ரர. : 

8 auton p BI ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா..-சாஇபு அண்டனி 

ர்வர்கள் தங்களோடு! மூசனுத்தின் தொடர்ந்து வரும்படி: 

சூவாலிரை நோக்கி நடந்றலு போகிறபோது, ரான்கு திருடர் 

கள் பக்கத்திலுள்ள வன த்இலிருந்து புறப்பட்டு, ஆண்டவ 

ரவர்கள் . முன்வந்து சின்னு மறித்துக்சொண்டு :. நீங்கள் 

உங்கள் :  வசத்திலிருக்கிற எவ்விதப். பொருள்களையும் 

எங்களிடம் கொடுத் அவிட்டுப் பேசாமற் போகவேண்டும். 

இல்லாவிட்டால், எங்கள் கைகளினுள்ள இந்த லாட்களால் 

உங்களை வெட்டி வீழ்த்துவோம் என்றுசொல்லி, -வாட்களை 
யசைத்அ ... உறுக்கனார்கள். இதைக்சண்ட ஆண்ட்வ' 

வர்கள் அந்தத் இருடர்களைப் பார்த்து : சரங்கள் "உடுத்தி 

யிருக்கும் - இந்த உடைகளைத்தவிர் வேறேயொன்றும் 

ள்ங்கள் வசம் இல்லை. அப்படி காரங்கள் ஒன்றையும் நாளாகி 

கென்று வைத்துக்கொள்ளவு மாட்டோம் என்று சொன்னார் 

கள். இச்சொல்லைக்கேட்ட இருடர்கள் பின்னும் ஆண்ட 
வரவர்களை நோக்கி. அப்படியா ? அனால், அந்து உடைகளை 

யாவது களைந்து மே வைத்துவிடுங்கள் என்று சொன்னார் 

கள். ஆண்டவரவர்கள்: மறுத்தும் அந்த திருடர் 

களைப்பார்த்து : உடுத்தியிருக்கும் உடையைக் களைந்தால் 

மருமஸ்தானம் வெளிப்படும், பிறர் காணும்படி மருமஸ் 

தானத்தை வெளிப்படுத்துவது ஹருமாயிருக்கும் . அவ்வித 

ஹராமான காரியத்தை ஈசாங்கள் செய்யமாட்டோம் 

என்று சொன்னார்கள். இச்சொல்லைக்கேட்ட திருடர்கள் 

இனங்கொண்டு, கைகளிலிருக்கும் வாட்களை யோங்கிஹல



இருடர்கள் வழிபட்டது. om. 

pss! அண்டவரவர்களை வெட்டினார்கள். அந்த வெட்டு 

கள் அனைத்தும். ஆகாயத்தில் ஊடுருவுவது போலப் 

போயினவல்லரமல்;.. ஆண்டவரர்கள் திருமேனியிற் படவே 

யில்லை. அன்றியும், ஒவ்வொருவன் வெட்டின ஒவ்வொரு 

வெட்டும் அவனவன் சரீரத்திலேயேபட்டு, . எந்தெந்த 

௮ுப்பைப்பார்த்து வெட்டினானோ அந்தந்த வுதுப்புகள் 

டெட்டுண்டு, ஒவ்வொருவனாக நான்கு கரடிகளும் தமை 

யில் முகங்கவிழ விழுந்தார்கள். 

இந்த ரசான்கு திருடர்களையும் முந்தி ஏவிய அப்பிலிட்டு, 

அடவியிற் பதுங்கிரின்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் 

மற்றத் திருடர்களின் கண்களுக்கு, இர்த நால்வரையும் 

-ஹலறத்து அண்டவரவர்களே வெட்டி. விழுத்தாட்டின்* 

போலத் தோன்றிற்று, அதனால் அவர்களுக்கு அதிக சனம் 

மீறி, உடனே அடலவியிலிருந்து பெருங் கூட்டமாய். ஓடி 

வரது, ஆண்டவ வர்களை நெருங்கிகின்று பலதாரம். வாட் 

களை ஓங்கி யோங், வெட்டினார்கள். அந்த வெட்டுகளும் 

ஒன்றாவது ஆண்டவரவர்களின் இவ்விய சரீர,தீதிற் படரமல் 

அவர்கள் . மேலேயேபட்டு, __ காலறுந்தும், கையறுக்அம், 

தோளறுந்தும், அடையறுந்தும், பலவாறு இன்னா 

பின்னப்பட்டுத் . தரையில் விழுந்தார்கள். எல்லாரும் 

முறைப்பிசாணியாய் சத்தம் இந்திக் . காயத்தோடு விழுர் 

கார்களன்றி, ஒருவராவது மாளவில்லை. -: = 

: Bare ளனைவரும் உதிரம்பெருகப் siGatintina 

விழுந்தபோது, அங்கே அழுஞுரலும் அமளியும் ,உண் 

டாயின. .காடதிரக்: கதறும்: அந்தத் திருடர்களின். கூக் 

கூரல் வெகுதாரம் எட்டிற்று.. அந்த அடவியில் ஒரு புறத் 

இல் குடிசைகள் கட்டிக் குடியிருக்கும் அந்தத் திருடர் 
களின் இனத்தாராகிய இருடர்களின் செவிகளில். இந்த 

அமளியான ௪த்தம் விழுர் சவுடன்;,. அங்குள்ள ஆண் பண் 

அனைவரும் இடுக்டை்டுப் பததியெழுக்து ஓடிவர, தங்கள் 
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wy கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

சாதியார் அனைவரும் குற்றுயிராய் விழுந்து . பெப்பதைப் 

பார்த்து, அருகில் கிற்கும் ஆண்டவரவர்களை விசாரித் 

தார்கள், அப்போது ஆண்டவ ரவர்களின் மகத்துவமே 

இப்படியாக்கிற்று என்று அவர்களுக்கு ஈன்முகத் 

தெரிர்தது. உடனே அவர்கள் எல்லாரும் அஞ்சி, ஆண் 

டவாரவர்களின் இரண்டு பாத கமலங்களிலும் சாஷ்டாங்க 

மாய் விழுந்து, தங்கள் இனத்தார் செய்த பிழையைப் 

பொறுக்கும்படி மன்றாடினார்கள். அன்றியும், அவர்கள் 

இனி ஒருகாலும் இவ்வித வழிப்பறித் தொழில் செய்கிற 

இல்லையென்றும் அண்டவ ரவர்கள் சமூகத்தில் வார்த் 

தைப்பாடு செய்தார்கள். பிறகு, அவர்கள் ஆண்டவரவர் 

களை நோக்கி, எஜமானவர்களே, தங்கள் மகத்துவத்தை 

இன்னதென்று அறியாத மதிகேட்டினால் வெட்டுண்டு 

கிடக்கும் இவர்களைத் தாங்கள் மன இரங்கிச் சுகப்படுத்தி 

யருளவேண்டும் என்று இரந்து கெஞ்சினார்கள், 

அன்பஞ் செய்வாருக்கு இன்பமேசெய்யும் கருணைக் 

கடலாகிய ஹலறத்து ஆண்டவ சவர்கள், கிறியோர் செய்த 

பிழையைப் பெரியோர் பொறுப்பது உத்தமமான காரியம் 

என்பதை உலகத்தாருக்கு மெய்ப்பித்தாற்போல அவர்கள் 

மீது மனஇரங்க, அறுப்புண்டு கிடக்கும் உறுப்புகள் 
அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாகப் பொருத்தி, அவைகள்மேல் 
தங்கள் இருவாய் உமிழ்நீரை யுமிழ்ந்து அல்லாதத்த ஐலா 

இடம் இருகாரங்களையும் ஏந்த: இவர்களுக்குச் சுகம் 

புரிவாயாக வென்று து௮ செய்தார்கள். உடனே அவர்கள் 
எல்லாரும் அவயவங்கள் பொருந்தி, வெட்டின தழும்பு 
மில்லாமல் பண்டுபோல எழுந்து நின்றார்கள், அப்போது 
அத்திருடர்கள் எல்லாருக்கும் உண்டான ஆச்சரியமும், 
சந்தோஷமும் கொஞ்சமல்ல, பின் இனி வழிபறிக்கிற 
தில்லையென்று இவர்களும் வார்.ச்தைப்பாடு கொடு த்தார்கள்.



பிறகு, ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அந்த எல்லாத் 

இருடர்களையும் பார்த்து : நீங்கள் இவ்வி” வழிகேடான 
Gut மார்க்கத்தில் இருப்பது: சரியன்று, தினுல்லிஸ்லா 

'மென்டிற : பரிசுத்த மார்க்கத்தையே பற்றிப்பிடித்துச் 
"கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு இம்மையிலும், மறுமையிலும் 

ஈல்லபலன் கிடைக்கும் என்று பல அறிவுகளைபபும் போதித் 
தார்கள். இந்தப் போதனாப்பிரபை அவர்கள் இருதயங் 

sop புகுந்து அஞ்ஞானவிருளை அறப்போக்கிலிட்டு, 
'மெய்ஞ்ஞானச்சுடரளை யெழுப்பி வேரூன்றிப் பதிந்த, 

உடனே அவர்கள் ஆண்பெண் அனைவரும் வழிபட்டு, 
.ஆண்டவரவர்களின் சையைப்பிடித்துக் கலிமா சொல்லி, 

இஸ்லாமி லானார்கள். , 
... திருடர்களனைவரும் மூஸ்லிமானபோது, அண்ட்வ 

வர்கள் 'அவர்கள் கூடவே அவர்கள் ' கூடியிருக்கும் சிறு 

பாடியிற் போய் ராற்பதுநாள் வரையு மிருந்து; மார்க்க 

சம்பந்தமான அறிவுகளை அவர்களுக்குக் கற்பித்துக் 
கொடுத்துவிட்டு, பின் அவர்களுக்காக அல்லாதத்த ஐலா 

இடம் ௮௮ செய்து aegis புறபபட்டு, மூஈனுத் 

னுடன் குவாலிரை நோக்கி நடந்தார்கள். அங்குள்ள 

.இருடர்கள் ஆண்டவர்களின் துஆப்றக்கத்தினால். கேர்வழி 

பெற்று, ஸாலிகான பெரியோர்களாய் விட்டார்கள். 

திருடர்கள் வழிபட்டது முற்றிற்று,



௧௩ - ம் அத்தியாயம். 

தவிக்கும். கொம்பு: மூளைத் SEG 

  

[இவ் அத்தியாயம்" ஹலதத்து ஆண்டவாவர்கள் ஆச்சரிய கர் 

மாக- நதிகடச்த்தும் நஜமுத்தினொவிக்குச் கொம்பு, முளைத்ததும், .. 

அதனை மா த்தின துமான ‘aren pratare சொல்லுகன் 2து.] ் 

ஹலநத்து காதிறெலி : சன்ஜஸவாய் 'கன்ஐபக்ஷ்பாத்து. 

ஷ்சாகிபு ஆண்ட வர்வர்கள்: 'க்ஞுமுஈனுத்தனுடன். குவா. 

Sans நோக்கி மலை, 5B, வனம், வனார்இரங்களை யெல். 
லாங்கடந்து நடக்து போகிறபோது, வழியில் பஸ்தாம் - என்... 

னும் பட்டணம் எதிர்ப்பட்ட. அந்தப் பட்டணத்தின் 

வெளிப்புற.த்இல் ஒரு. அகன்ற நதி இடுகின்ற. "அந்த. 

ஈஇக்கரையில் அண்டவரவர்கள் போனவுடன் சூரியன் 

அஸ்தமித்த்து. . 
பொழுசபட்டபேோது, கோன்பு - இறந்து. பசியா துவ 

தற்கான யாதொரு உணவும் அவர்களிடம் இல்லை. முன். 
னிருளா மிருந்தபடியால், பக்கத்திற்போய் உணவுதேடவும்: 
கூடவில்லை. அதனால். ஆண்டவரவர்கள் கைகளை Cus BY 
அல்லாகத்த ஆலா இடூம்;...ஐஆ. , செய்தார்கள், உடனே: 
ஆகாயத்திலிருந்து இரண்டு ரொட்டிகளும், இரண்டு ௧ர 
கத்தில் தண்ணீரும் இறங்னெ ... அவற்றில் ஒரு ரொட்டியை: 
யும், ஒரு காகத்தண்ணீரையும் எடுத்து மூஈனுத்தின் 
கையிற்கொடுத்து : இதை நீர்தின்று பசியாறும் என்று 
சொல்லிவிட்டு, மற்றொரு ரொட்டியைத் தாங்கள் நோன்பு. 
திறந்து. தின்று ப௫ியாதினார்கள். இருவரும் பயொறின 
பின், ஆண்டவரவர்கள் அந்த அஆற்றங்கரையிலுள்ள ஒரு. : 
மரத்தின் €ழ் உட்கார்ந்து, அல்லாதத்த ஆலாவின் தொழு. 
கையில் பராக்காயிருர் து விட்டார்கள்.



ஒலிக்குக் கொம்பு முளைத்தது. ௪ஏ 

ஆண்டவரவர்கள் ௮ன்று:இசாமுழுவதையும் இபாதத் 

தாகிய வணக்கத்திலேயே பேர்க்கிக்கொண் டிருந்தார்கள். 
ன்பு பஜ்றுநேரமாயிற்று.. : ழக்கு. வெளுத்தபோ௮ 

அண்டவரவர்கள் பஜ்று தொழுதுவிட்டு, எழுந்து ஆற்றைப் 

பார்த்தார்கள் ;. மிசவும் - அம்ந்து அகன்ற ௮ந்தநதி 

அன்னு காலையில் பிரவாடித்து, ௮திக வேசமாய் ஓடிக் 

கொண்டிருந்தது. எஏறிக்கடப்பதற்குப் பாலமாவது, ஒரு 

வள்ளமாவது அங்கில்லை. ஆண்ட வரவர்கள் அதையறிந்து, 

பக்கத்தில் நிற்கும் ஆலவிருக்ஷத்இன்' இலையொன்றைப் 

பறித்துச் ல அஸ்மாக்களை ஓஇ அதில் ஊதி, அதை 

ஆத்தில் எறிந்தார்கள். : உடனே ,அவ்விலை ஒருவள்ள மாய்த் 

தரிபட்டு கின்றது. ் . ட் 

ஆலிலை வள்ளமானபோது ஹலறத்து. ஆண்டவரவர் 

கள் முனுத்தினை யழைத்துக்கொண்டு அதந்தவள்ளத்தில் 

ஏறி உட்கார்ந்தார்கள். ., ஏறி யுட்கார்ந்தவுடன் அந்த 

வள்ளம் ௮க்கரைநோக்கி ஓடத் தொடங்கிற்று, அஆலிலையே 

ஆளேறிப்போகத்தக்கதா௫, பாய்விரிக்கப்படாமலும். தண்டு 

வலிக்கப் படாமலும் தானாகத் இரும்பி அக்கரை பிடித்து 

ஓடத் தொடங்கி, அம்பெதிந்தாற்போல ஆச்சரியமாக 

விரைந்து ஓடிற்று, அவ்வித விசையாய் ஓடும் வள்ளம் 

ஈட்டாற்றிற் போனவுடன்; : பிரவாகித்து ஒடும் அர் 

நதி இடீரென்று கொந்தளித்தது. காற்று மும்முரத்தினால் 

கொர்தளிப்புக்கொண்ட அலைக்கிள்ச்சியில் ஆண்டவ 

சவர்கள்- ஏறியிருக்கும் வள்ளம் அச்ப்பட்டுச்' சுழன்றது, 

சுற்றிலும் Hinge erp Br மோதுவதாலும், காற்று 

விசைத்து அடிப்பதாலும், வள்ளம் புரண்டு கவிழுர் 

தருணமாயிற்று.. இதைக்கண்ட. ஆண்டவரவர்கள், இடு 

கூறாய். நேரிட்ட ஆபத்தை நீக்குவதற்காகத் தங்கள் இரு 

கரங்களையும் ஏந்தி, அல்லாதத்த ஆலா இடம் BY இசச் 

தர்கள்.



௪௮ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அது. இரர்தபோதே ் 

காற்றுவேசம் தணிந்து, கொந்தளிப்பு அடங்கி, அலைக் 

இெர்ச்டி ஒடுங்கி, நஇி சாந்தமாயிற்று, அதனால், வளளம். 

நேசாய் முன்போல அக்கரை நோக்கிச் சீராய் ஓடிற்று. 

நீரோட்டத்தின் குறுக்காய், வலிதண்டு, பாய்களில்லா மல்: 

போகிற காரணவள்ளம் விக்ெமின்றி யோடிக்: கரை 

சேர்ந்தபோது, ஆண்டவ வர்கள் (pr gy SE ger 

கரையில் இறங்கினார்கள். உடனே வள்ளம் பழய ஆலிலை 

யாய்மாறி, ஆற்றில் மிதந்து போயிற்று, ் 

கரையில் இறங்னெ ஆண்டவரவர்கள் லுகறுவேளை 

யடுத்தபடியால் உலு செய்துகொண்டு, ஒருபக்க த்தலிருந்து 

தொழுதுவிட்டு, ஒகீபா ஒதிக்கொண்டு ழஸல்லாவிலேயே 

உட்கார்ந் இருந்தார்கள். முூஈனுத்தீனும் பக்கத்திலிருர் அ 

ஒஇக்கொண்டிருக்தார். இருவரும் ஓனுவதில் பராக்கா 
யிருந்தார்கள். இவ்விதம் ஐதிக்சொண்டு உட்கார்ந் 

திருக்கும்போது, முஸ்லிமான ஒருகூட்டத்தார் ஹலறகத்து 

ஆண்டவரவர்கள் சழுசுத்தில்வந்துத கைகட்டிப்பணிர்தூ 

நின்று, ஸலாம் சொல்லி, இதன்8ம் வருமாறு சொல்லத் 
தொடங்கினார்கள் :-- 

எஜமானவர்களே, இந்த பஸ்சாம் என்னும் பட் 

டணத்தில் சைகு நஜுழத்தின் என்று ஒரு பெரியவர் இருக் 

கன்னார். அவர்: அஃலாதத்த ஐலாவுக்கு முடுகுதலுள்ள ஒரு 

ஒலி. அவருக்குக் கருமாத்துகள் அதிகமுண்டு, அடுத். 
தடுத்து அவருக்கு ஐபுவருகிறது வழக்கம், அதற்காக 

அவர் பட்டணத்திற் குடியிருக்கெறஇில்லை. இந்த ஆற்றல் 
கரையில் ஒரு மாளிகைகட்டி, அதிலிருந்து வணங்கிக் 
கொண்டிருக்கன்றார். இன்றைத்தினம் அவர் தமது: 
மாளிகையின் மேன்மாடத்து ஜன்னலைத் இறந்து அஇல் 
தலையையிட்டுக்கொண்டு, அற்றின் பிரவாகத்தைப் பார்த்துக்



ஒலிக்குக் கொம்பு முளைத்தது. PI 

கொண்டிருந்தார். இருக்கையில், இடீரென்று அவர் தலை 

யில் இருபுறமும் இரண்டு கொம்புகள் முளைத்துக் களை 

யிட்டுப் படர்ர்துகொண்டன. அதனால், தலையை உள்ளுக் 

இழுக்கக்கூடாமல் மிகவும் வருத்தப்படகின்றார். அவரைக் 

காண்றைதற்காசப் பட்டணத்திலுள்ள பெரியமனிதர்கள் 

அனைவரும் வந் கூடி, அவருக்கு நேரிட்ட வில்லங்கத்தைப் 

பற்றி அதிசயப்பட்டுக் கவனித்துக்கொண்டிருந்தார் 

கள். அப்போது!அந்த ஓலி வந்தஜனங்களைப்பார்த்து '* என் 

சேசர்களே, எனக்கு நேரிட்டிருக்கும் இந்தச் சோதனை 

யான வில்லங்கத்தைப்பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும் புலப் 

படாது. இது வந்தவழியையும், விவரத்தையும் கான் 

அதிவேன். இதை நிவர்த்தித்துக்கொள்ளும் விதம் எனக் 

குத் தெரியும். இந்த வில்லங்கத்தைத் தர்க்கும்படி கான் 

அல்லாதத்த ஆலாடுடம் மன்றாடினேன். அதற்கு அவன் : 

நஜுமுத்தனே, உமத பிழை பொறுக்கப்பட்ட,அ. 

ஆனாலும், நீர் யாருக்கு இந்தப்பிழையைச் செய்தீசோ அவர், 

சையிது அப்துல் காதிறு, அவரிடம் மன்னிப்புக் கேட்பதில் 

Bi மிரயாசை. யெடுத்துக்கொள்வீராக என்று கட்டளை 

பண்ணினான். அந்த சையிதூ அப்துல்காதிறு என்பவர் இப் 

போது இந்த ஆற்றங்கரையில் இன்ன இடத்தில் தொழுது 

விட்டு,  ஒஇிக்கொண்டிருக்கன்றார். நீங்கள் அவரிடம் 

போய், என்ஸலாம் சொல்லி என் கிலைபசத்தை அறிவித் 

தால், அவர் மனதிரங்கி என் அருடல்வர்அ, என்னைப் 

பார்த்து ௮ஆ செய்வார். அப்போது இந்த ஆபத்து என்னை 

லிட்டு நீக்கிப்போம் '” என்று சொல்லி, எங்களைக் தங் 

கள் சமுகத்திற்கு அதுப்பி, தங்களை அழைத்துவரச் 

சொன்னார் என்றார்கள். 

இதைக் கேட்டவுடன் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள், 

1 அப்படியா ! 1 என்று ஹெளக்கலா சொல்லி விரைக்க 

எழுச்.து,' அவர்களோடு தஜுழத்தீனோலியுடைய மாளிகைக்



Go. _  கன்ஜுல் கருமாத்து.' 

குப் போனார்கள். அங்கே ஊரிலுள்ள பெரிய மனிதர்க 

ளெல்லாம் கூடியிருந்தார்கள். ஒலிகணாயகமான ஆண்டவ 

சவர்கள் மாளிகையிற் பேர்ய், நஜுமுத்தீனோலி தலையில் 

கொம்புமுளைத்து ஜன்னலில் மாட்டிக்கொண்டு பாபேடு 

வதைப்பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, ௮வரைகோக்கி : சைகே, 

இதென்னகாரியம் என்று கேட்டார்கள். அப்போது அவர் 

ஆண்டவரவர்களை நோக்கி “* என் சகோதரரே, நீர் வள்ளத் 

இல் ஏறிக்கொண்டு நட்டாற்றில் வரும்போது, உம்மைப் 

பார்த்து நான் சோதிக்கவேண்டுமென்று நதியைக் 
கொந்தளிக்கப்பண்ணி, வள்ள த்தைப் புரண்டுபோகச் செய் 

தேன். அப்போது நீர்செய்த பது வினால் என்தலையில் 

இந்தக் கொம்புகள் முளைத்தன. - அதனால், தலையை 

யெடுக்க வராமல் வருத்தப்பட்டு, இந்த வில்லங்கர் தீர 

வேண்டுமென்று அல்லாதத்த ஆலா இடம் இரந்துகேட்டேன். 

அதற்கு அவன்: இந்த வில்லங்கம் உம்மிடம் மன்னிப்புக் 

கேட்பதைக் சொண்டு தான் நீங்கவேண்டு ' மென்று சட் 
டளைபண்ணினான் ஆகையால், சையிது அப்துல் காதிறே 

நீர் அல்லாதத்த ஆலாவுக்காகவேண்டி கான் செய்த பிழையை 

மன்னித்து, இந்த வில்லங்கத்தை நீச்ச என்னை ரக்ஷிப்பீராக”' 

என்று சொல்லி, மிகவும் பிரார்த்தித்தார். 

அவர் பரிந்து கூறி வேண்டிக்கொண்டபோது ஹல 

றத் அ ஆண்டவாவர்கள் சித்தமிரங்கி, தங்கள் வலதுகையைத் 

தூக்கி சைகு நஜுழத்தீனேலி யுடைய தலையில்முளைத் 

திருக்கும் இரண்டு கொம்புகளுக்கும் இடையில் வைத் 

தார்கள், உடனே அந்தக் கொம்புகள் இரண்டும் சுருங்கிக் 
காணாமற்போயின. அவர் ஜன்னலுக்குள் மாட்டியிருந்த 

தலையையிழுத்துக் கொண்டு உடனேயெழுர்.து அண்டவ 
சவர்களைக் கட்டித் தழுவி ௮௧ மரியாதைபண்ணி, ஒரு 
பீடத்தின்மேல் உட்காரும்படி வேண்டிக்கொண்டார். 

ஆண்டவரவர்கள் அந்தப் பிடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் ,



ஒலிக்குக் கொம்பு முளைத்தது. ௫௧ 

வில்லங்க்தீர்ந்த “சைகு நஜுமத்தீனேலி sig 
மாளிகையில்வந்து கூடியிருக்கும் ஜனங்களைப்பார்த்து 

“என் சேசர்களே, நீங்கள் எல்லாரும். எழுந்துநின்று 

இவருக்கு மரியாதை பண்ணுங்கள். இவர், அலலர்தத்த 

ஆலாவுக்கு மிசவும். முடுனவர். இனிமேல் குத்புகளுக் 

கெல்லாம் குத்பாவார் ; மனிதர்களையும், ஜின்களையும் 

சக்ஷிக்கும் கெள தாவார் ; அவ்விரு கூட்டத்திற்கும் நேர்வழி 

காட்டுவார். இவருடைய கருமாத்தகள் இனி கயொமத் 

அண்டாகும் வரையும் கிலைபெறும். இவருடைய சீவிய 

காலத்தில் இவசை 'காடினஜனங்களை இவர் சக்ஷிப்பதுபோல, 

மரணத்தின் பின்னும் ரக்ஷிப்பார், இவரைப் பின்பற்றின 

மனிதர்களும், "ஜின்களும் இவருடைய அடைக்கலத்தில் 
அச்சமற்றிருப்பார்கள். “இவருடைய மகிமை என்னால் 

சொல்லுந் தரமுடைய தன்று ” என்று சொல்லிக் 

காட்டினார். இதைக்கேட்ட அந்த .ஜனங்களெல்லாரும். 

எழுந்து நின்னு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்குத் தாழ்க்அ, 

மரியாதை பண்ணினார்கள். 
பிறகு ஹலறத். ஆண்டவரவர்கள் சைகு நஜமுத்தின் 

முதலானவர்களிடம்.. விடைபெற்றுக்கொண்டு HARES 

புறப்பட்டு, முஈனுத்தினுடன் பஸ்தாம் என்னும் பட்டணத் 

இற்குள் புகுந்தார்கள், 

ஒலிக்குக் கொம்பு முளைத்தது மூற்றிற்று, 

1010-8 '



௧௪-ம் அத்தியாயம் 

கபீதைவிலக்கியது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் பஸ்தாம். 

பட்டணத்தில் ஒரு பெண்ணைப் பிடித்திருர்த சபீதை விலக்சின 

வரலாத்றைச் சொல்லுகின் றத. | 

ஹலறத்து ஷாதல்லமீது பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவ 

ரவர்கள் பஸ்தாம் என்னும் பட்டணத்துட் புகுக்து, 

அங்குள்ள ஒருபள்ளியிற்போய்ச் தங்யெருந்தார்கள். அந்த 

வூரில் மலிக்கத்தஞ்ஜாரி என்று ஒருவரிருந்தார். ஒரு காள் 

அவர் ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில்வந்து ஸலாம் சொல்லிப் 

பணிக்துநின்று : எஜமான்வர்களே, என் மனைவியை மகா 

கொடுமையான ஒரு கபீதுபிடித்து 8ர்.துவருஷமாக மிகவும் 

வாதிக்னெறஅ. அதனால் அவள்படும் துன்பம் கொஞ்ச 

மல்ல. எவவிதப் பரிகாரங்கள்செய்தும் ௮.து விலகவில்லை. 

இராப்பகலாக அவள் அநுபவிக்கும் தாங்கரியவேதனையால், 

கானும் என் குடும்பமும் பரிதபித்து வருந் துகிறோம். 

எங்களுக்கு ஈல்லூண், ஈல்லுறக்கம் இல்லை. அவள் சரீர 

மெங்கும் எரிவும், கூ.த்தலும், இ௫ிவும், அலறுதலும், புலம்பு 

தலும் ஒய் வொழிவில்லாம லிருக்கின்றன. அதற்காகப் 

பக்குவம் பண்ணப் பண்ண இவை அதிகரிக்கின் றனவன் தி, 

இருந்தபடியு மிருக்கவில்லை. பார்ப்பவர் கேட்பவர் 

அனைவரும். பரிதாபப்படத்தக்க வேதனையாயிருக்கின்றத 

என்று முறைப்பாடூசெய்அு அழுதார், 

மலித்தத்துஜ்ஜா$? என்பவர் இவ்வாறு சொல்லி அழுத 

போது, அதைக்கேட்ட அண்டவரவர்கள் அவரைப் பார்த்து: 

மலிக்குத்துஜ்ஜாரியே, நீர்போய் உமது மனைவியருகில் கின்று 

கொண்டு :: ஹிபந்து என்லும் கபீதே, இப்போதே நீ 

இவளைவிட்டு. புறப்படு; உன் இருப்பிடம் போய்ச் 

சேர். எளிதாய்ப் போய்விடுவதே உத்தமம். இல்லாவிட். 

டால், ுன்புறுத்தி வெருட்டப் படுவாய். ஆதலால், நீ



கபீதை விலக்கியது. ௫௩ 

தானே வலியப்போய்வீடு. போனபின்னும், இனி யாரையும். 

பிடித்து வருத்தாதே ’ 

பவர் சொன்னாரென்னு அவளுடைய காதில் இரகசியமாகச் 

சொல்லும் என்று சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு அநுப்பி 

னார்கள். 

இதைக் கேட்ட மலிக்ரூத்துஜ்தாரி சந்தோஷமாய்த் 

தமது wea SHAG SI, மனைவி யருகிற்போய் நின்று, ஹல 

pss ஆண்டவரவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தபடி அவள் 

காதில் இரகசியமாகச் சொன்னார். ஒரு போதும் உருக் 

கொள்ளாத அந்த கபி.து இச்சொல்லைக்கேட்டவுடன் உருச் 

கொண்டு, ௮வரை விளித்துக் கீழ்வருமாறு பயங்கரமாகச் 

சொல்லுகின்றது :-- ர 

1 ஏ, மலிக்குத்துஜ்தாரியே, ீ என்னை ஹிபத்து என் 

கிற சுபீதென்று' அறிந்து சொண்டாயா? ஆம்; கான் 

ஹிபத்துதான். உன் மனைவியை நான் ௮தியாயமாகப் பிடித் 

அக்கொள்ளவில்லை . சொல்லக்கேள் : இவளுடைய பாட்டன் 

அமீசென்பவன் முந்தி என் அஸ்திகளைப் பலவக்தமாக 

அபகரித்துக் கொண்டு, என்னையும் கொன்று விட்டான். 

ஆனதால், நான் aif grils Seuss மீது சாட்டப்பட்டேன். 

அன்று முதல் கான் அவனைப்பிடி த்திருந்து, அவளைக் 

"கொன்றேன். பின் அவன் சந்ததிகளைக் தொடர்க்து, ஒவ 

வொருவசாகப் பிடித்துக் கொன்வருகின்றேன். அது 

போலவே அவனுடைய பெளத்திரியாகிய இவளையும் பிடி.தீ 

தக்கொண்டேன். இன்னும் சொ ற்பகாலத்திற்குள் இவளை 

யும் கொன்றுவிடுவேன் . ஆனால், இன்றுமுதல் கான் இவ 

விடம் இருக்கவும், இவளை வாதிக்கவும், கொல்லவும் இடம் 

பாடில்லை. இன்றைக்கே நான் புறப்பட்டுப் போகும்படி. 

எனக்குக் கட்டளைபிறற்து விட்டது. இதோ சான் கண் 

இருப்பிடம் போ௫ன்றேன். இவள் நிமித்தம் இனிபாரையும் 

நான் பிடிக்கிற இல்லையென்று ச.த்தியமுஞ் செய்கிறேன். ' 

, என்று சையித: அப்துல்காதீறு என்



Be SOM CGY கருமாத்து. 

என்று இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு, “உடனே Hb ga? gn 

அவளைலிட்டுப் புறப்பட்டுப் போய்கிட்டு... அப்போதே 

அவளுக்குள்ள எவ்விதத் தீங்கும் தொலைந்து, நல்ல 

சுகத்தைப் பெற்றாள். அவள் சரீரத்திலுள்ள நோய்களும், 

- குணமாறுதலும் மீங்கி, பண்டுபோலானாள். அன்றுமூதல் 

அவளுக்கு யாதொரு இீங்காம் உண்டாகவில்லை. தானிருந்த 

.நிலைமைகூட அவள றியாதவளா யிருந்தாள். இதைக்கண்ட 

அவள் கணவசாகிய , மலிக்குத்துத்ஜாரியும், குடும்பத்தார் 

களும், அச்சரியமாய்ச் சந்தோஷப்பட்டு ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களைத் துதித்து, அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு சுக்து 

-செய்தார்கள். 
கப்தை விலக்கியது முற்றிற்று, 

  

௧௫-ல் அத்தியாயம் , 

குவாலீர்சேர்ந்தத. 
  

[ இவ் வச்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள்' குவாலீர் என் 
னும் சகரம்போய்ச் சேர்ச்த வரலாற்றைச் சொல்லுன் ஐது. ] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹமீது பாத் 
அஷாசாடிபு ஆண்டவரவர்கள் சொற்பநாள் அந்த பஸ்தாம் 
பட்டணத்திலிருர் து, பிறகு ழஈனுத்தினையும் அழைத்துக் 
"கொண்டு அ௮ந்தப்பட்டணத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு, குவா 
லீரை நோக்க நடந்தார்கள். வழியில் எதிர்ப்படும் உன்னத 
மான மலைகளையும், அகன்ற ஈதிகளையும், அடர்ர்த வனங் 
களையும், நிர்மானுஷியமான வனாந்தரல்களையும் கட்ந்து 
நடந்து, மகாமகிமையும் இறப்புக் தங்யெ * குவாலீர் என் 
அம் ஈகரம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

அக்தக்குவாலிருக்கு வெளிப்புறத்தில் மனிதர் பழக்க 
மற்றுப் பாழடைந்த ஒரு பள்ளியிருந்தஅ.. : ஆண்டவரவர் 

க இவ்வூர் வட இச்தியாவில் இர்தியாரர்ட்டுப் பிரதான சகரம். 
இதை இந்துச்கள் காளியூர் என்இிருர்கள்,



குவாலீர். சேர்ந்தது... ௫௫: 

கள். அந்தப் பள்ளியிற்போய் க்: தங்கியிருக்க நாட்டல் 

கொண்டு, அங்கேபோய்ச்சேர்ந்த ௮ன்றைத்தினமே. தங்கள்: 

கூட வந்த ழானுத்தீனைப்பார்த்து மானுத்தீனே, நான் என்: 

பிதா மாதாக்களஞுடைய ality: (are he ais gi 

சேர்ந் அவிட்டேன். ஆனால், இனி, “என்: சற்குரு இன்னா. 

ரென்று அல்லாதத்ததலா .எனக்காத் தெரிவிக்கும் வரையும் 

சான், உண்டுற இல்லை:; உறங்குகறெ தில்லை *' இந்தப்பள்ளியை- 
விட்டு வெளிப்படுகிறது மில்லையென்று பிரஇக்களை செய்து, 

கொண்டேன். இதை நீர் அறிவீராக என்று சொன்னார். 

கள். இதைக்கேட்ட மஈனுத்தீன் : எஜமானவர்களே, எனக் 

கென்ன .புத்தி சொல்லுகிறீர்கள் ?: என்று கேட்டார். அப்- 

போத. ஆண்டவாவர்கள் இழ்வருமாறு அவருக்கு அறிவு 

சொல்லத் தொடங்கனார்கள். in 

«© ropes SGar, நீர் பிரதானமாய் அல்லாதத்த 

இலாவைப்பயந்து நடநர்து.கொள்வீராக. அவனைவணங்கும். 

வணக்கத்தை ஒருபோதும் மறர் திடாதீற்ட. அன்யாவுடைய 

இச்சையில் மருண்டு, ஆவை எண்ணிப்பாராமல்- 

இருக்காதீர். . 'அல்லாகுத்த ஐலா சொன்னபடியும், ஈபிகணா. 

யகம் . ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகவஸல்ல மவர்கள் 

சொன்னபடியும் விதியைத் : தொடர்ந்து, விலக்கைத் 

தவிர்ந்து ஒழுக: ஈடப்பிராச அதிகநேரம். உறங்காதீர்.. 

உண்டுற பதார்த்தங்களை வயிறு நிறைய உண்ணுதீர்.. 

உபவாசமா யிருப்பதைத் தொடர்ச்சியாகக் கொள்வீராக. 

ஒரு . : சற்குருவைத்தேடிப் பெற்றுக் கொண்டபின், 

வஹதானியத்துடைய' விரிப்பில் ஒழுக்கர் தவறினவரா- 

யிராதீர். கல்விமான்களைபும், "பெரியோர்களையும் அடுத் 

BE கற்றுக்கொள்ளுங் கருமத்தில் அவர்களுக்குப் பொருக் 

அும்படி ஈடப்பீராக.- அல்லாகுத்த ஆலாவுக்கு..வழிப்பட்டு 

ஈடப்பதில் பிசகாதிர். ஒருவன் - அவனுக்கு வழிபட்டால், 

படைப்புகள் அனைத்தும் இவனுக்கு... வழிப்டும்.. உமது 

+



௫௭௬ கன்ஜுலல் SPLOT SS. 

ஈபுஸை வசப்படுத்துவதில் பிரயாசைப் படுவீராக,ஈபுஸ் வழி 
பட்டுவிட்டால், எல்லாம் உமக்கு வசப்படும், அல்லா 

தத்த ஐலா உமக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக. 

என்றும், இன்னும்பல அறிவுகளையும் Cur Bs srr 

கள். ழுனுத்தீன் ,இந்த ஈல்லறிவுகளைக் கேட்டுக்கொண்டு, 

ஹலறத்்து Bowie வர்களிடம் உத்தரவுபெற்றுக் குவா 
லீருக்குள் போய்விட்டார். ஆண்டவரவர்கள் மாத்திரம் 

தன்னந்சனியே அந்தப்பாழும் பள்ளிக்குள் * புகுக்அ, 
முன்சொன்ன  பிரதிக்னைப்படி அல்லாதத்த ஆலாவில் 

பராக்காய், வேறே யாதொரு ஊசாட்டமும் மனதில் 

இல்லாமல் லவணக்கத்திலேயே யிருந்துலிட்டார்கள். 

ra) 

அந்தக்காலத்தில் ஞுவாலீரில் 'ஒளலியாக்களும், மஷா 

யிருமார்களும், சல்விச்சாலைகள் வைத்தக் கல்விகற்பிக்கும் 

ஆரியர்களும், மனிதர்களுக்குள் கேர்வழிகாட்டும் 
பெரியோர்களும் அதிகம்பேர் ரூடியிருக்கன்றார்கள். இருக் 

தாலும், அவர்களுக்கெல்லாம் நாயகமாயும், கு திபாயும், 

மனிதர்களுக்கும் ஜின்களுக்கும் நேர்வழிகாட்டும் சற்குரு 

வாயும், அநந்த அற்புதங்களைச்செய்யும் , அஇபராயும், 
சைஞுல்லிஸ்லாம் ஹலறத்து சையிது ழகம்மது கெளது 
சுத்தாறிறலியல்லாகு Hor அண்டவரவர்களே வீ pp 
ருது, தங்கள் சமுகத்திற்கு வரப்பட்ட மனிதர்களுக்கும், 
ஜின்களுக்கும் சர்வவுகவிகளும் செய்வித்து, அவரவர்களுக்கு 
இல்முகளும் போதித்து, அல்லாதத்த ஆலாவுடைய லிகா 
வில் சேரும்படி. செய்துகொண்டு, ௮ Ba பிரபலமாயிருக் 
கின்றார்கள். ் 

குவாலீர் சேர்ந்தது முற்றிற்று, 

* ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அந்தப்பள்ளிக்குள் புகுச்2.த 
ஹிஜறத்துச் தொளாயிரத்து இருபச்தெட்டாம் வருஷம், ஐபீயுல் 
லாது மாதம், பத்தாக்தெதியென்று -குலாஸ்த்துல்கறமாத்து 
என்னும் இரர்சம் சொல்லுன்ற௮. ் 

 



"௧௬-ம் அத்தியாயம், 

- சற்குருவரலாறு, 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலதத்து ஆண்டவரவர்களின் சத்குருவா 
கிய ஹலறதத்து 'சையிது ழகம்மது கேளது றவியல்லாகு அன்கு 
அண்டவரவர்களின் வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது.] 

ஹலறகத்து சையிதூ அப்துல்காதிறு ஷாதலஹமீது பாத் 
அஷா சாகிபு. ஆண்டவாவர்களின் உபதேச௪குருவாயெ 
சைகுல்லிஸ்லாம் ஹலறத்தூ சையிது ழகம்மதுகெளது றலி 
யல்லாகு ௮ன்கு அவர்கள், ஹிஜறத்அத் தொளாயிரத்து 
ஆறாம் வருஷம், பெர்ஷியா தேசத்து குறுசான் பகுதியி 

அள்ள ரசைசாப்பூரில் பிறந்தார்கள். அவர்கள் பிறந்த 

போது, அவர்களுக்கு ழகம்மது என்௮ பெயரிடப்பட்ட௪. 

அவர்கள் ஹலற்க்து இமாம் ஹுஸைன் றலியல்லாகு 
அன்ரு அவர்களின் வமிசத்திலுள்ள சையிது .கதீறுத்தீன் 

உடைய புத்திரர், அவர்களுக்கு ஷாஹபூல் என்று ஒரு 

தமையனாருண்டு, 7 ் 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுகேளது சாகிபு ஆண்டவ 

வர்கள் ஏழுபிராயமா மிருக்கும்போது ஒரு நாள் பகல் 

தங்கள் மாளிகையின் மேல்மாடத்திலிருந்து Blam! 

தொழுது ஸலாம் கொடுத்தார்கள் ; அப்போது அந்த 

மாடத்தின் சுவர் படீரென்று வெடித்துப் பிளர்த.௮,உடனே 

அந்தப் பிளவிலிருந்து. ஒரு பெரியவர் வெளிப்பட்டு, 

ஹலறத்தவர்களைப் பார்த்து: மசனே, உன் வாயைப்பிள 
என்று சொன்னார். இதைக் கேட்ட ஹலறத்தவர்கள் தங்கள் 

வாயைத் தஇறச்தார்கள். அந்தப் பெரியவர் ஹலறத்தவர் 

கள் வாயில் ஏழு கரம் துப்பினார். அதை அவர்கள் விழுங்கி 

விட்டார்கள். பிறகு அவர் ஹலறத்தவர்களைப் பார்த்து : 

உன் தர்தை ஐ.ூற துறுதுனே எடுத்துக்கொண்டுவா என்று 

சொன்னார். உடனே ஹலறத்தவர்கள் எழுந்துபோய், தங்கள்



௫௮ கன்ஜுஃல் கழமுமாத்து. 

தகப்பனார். ஓதுகிற தது ஆனை ள்டுத்துக் கொண்டுபோய் 

அவர் முன் வைத்தார்கள்.” அப்போது அவர் ஹலற தீதவர் 

களைப் பார்த்து : மகனே, -துறுஜூன அவிழ்த்து ஓது என்று 

ஏலிஞார். ஹலநத்தவர்கள் இச்: சொல்லைக்கேட்டு, காம் இன் 

னும் தறுஜன் ஒதப்படிக்க வில்லையே. இப்போது எப்படி 

ஒதுறெ.து ! என்று மன்தில் எண்ணிக் கொண்டு, துறுஜ்£ன் 

அவிழ்த்து விரித்துப் பார்த்தார்கள். பார்த்த அந்த. நேரத் 

இல் அட்சரங்கள்: அனைத்தும் அவர்களுக்கு நன்றாய்த் 

தெரிந்து, ஒதவந்தது. உட்னே ஆதிதொடங்கி ஓதினார்கள். 

, ஹலறத்தவர்கள் : காரிகளும் வெட்கும்படி குறுதனை 

ஒதும்போதே அதிலுள்ள அகப்பொருள், புறப்பொரு 

ஸாம் ் இருவகை அர்த்தங்களும் அவர்களுக்கு மிகச் தெளி 

வாய்ப் 'புலப்பட்டன. ஒவ்வொரு ஆயத்தின் இருவகைப் 

பொர௫ள்களையும் ஹலறத்தவர்கள் விளக்கி, அம்டிபாளுல் 

க. அந்தப் பெரியவருக்குச் சொல்லிக் காட்டினார்கள்; 

அப்போது -அந்தப் பெரியவர் ஆநந்தமடைந்து, கைகளை 

யேந்தி, ஹலறத்தவர்களுக்காக ௮ஆ செய்தார். அதற்கு 
ஹல்றத்தவர்கள் ஆமீன் சொன்னார்கள். அதன் பிறகு 

ஹலறத்தவர்கள் அந்தப் பெரியவரைப் பார்த்து ** என் 

பிதர்வே, -தால்கள் யார்?:* என்று கேட்டார்கள். இக் 

கேள்விக்கு அவர் “மகனே, சான் உன் பாட்டனாயெ ஐதபறு : 
ஸாாதீகு - 1?” என்று: விடைகூறி விட்டு, வந்த சுவரின் 

பிளப்பிற் புகுந்து : மறைந்தார். பிளந்த சுவர் முன் 

போலப் பொருந் திக் கொண்ட்து, : 

-. இமாம் ஊகுபறுஸாதீகு -றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள்- 

தரிசன காட்டிப் ' போனபின், அன்றைய: தனமே. ஹ்ல 

ற.த்தவர்கள் மனம் கடல் போல் விரிந்தது... ௮ன்று மதல் 

எந்த நூல்களையும்: எடுத்து: மன்ப்பாட்.மாக -வா௫ிக்கவும்; 

அவற்றி: னுட்பொருள்களை விளங்கப் பிறருக்குப், போதிக்க 

வும், வேது: பல - நூல்களைச்: சுயமாக இயற்றவும் அவர்



சற்குருவரலாறு, ௫௯ 

களுக்குத் திறன் உண்டாயிற்று. பதினான்கு இல்முகளூம் 
அவர்கள் மனதிற் மூடிசொண்டன. கல்விகளிற் இறந்த 

ம்சா நிபுணரானார்கள். 3 

.... ஹலந்த்தவர்கள் தங்கள் சிறுபிராயத்திலேயே துல்லா 
குத்ததலாவைத் தொழ எத்தனிக்குர் தோறும் வானத்த 

லிருந்து மலக்தகன் இறங்கி, உலு செய்வதற்காகச் தண்ணீர் 

கொணார்ர்து அவர்கள்முன் வைத்து : அல்லர்கத்ததூலா 

வுடைய ஒலியே, நீர் இந்தத் தண்ணீரைக் கொண்டு உலு 

Orig தொழும் என்று சொல்லுவார்கள். "ஹ்ல்றத்த: 

வர்கள் அந்தத் தண்ணீரைக் கொண்டு உலு செய்து தொழு 

வார்கள். இதை அபலார் அறிந்து ஹலறத்தவர்களை நோக்கி 

* உமக்கு. உது செய்வதற்காக இந்தத் தண்ணீர் 

எங்கிருந்து வருகிறது ?'' என்று அடிக்கடி. கேட்பார்கள். 

அதற்னா ஹலறத்தவர்கள் *'.எவனொருவன் அல்லாகத்ததலா 

வுக்கு. வழிபட்டு ஈடந்தானோ, அவன் நாடிய வெல்லாம் 

உண்டாகும் ** என்று அவர்களுக்கு பதில்சொல்லுவார்கள். 

ஹலறத்தவர்கள் பிராயம் அடைர்தபோது, ஒரு 

காள் தங்கள் தர்தையாகிய சையிது கதீதுத்தீனவர்களின் 

சமுகத்திற் போய்ப் : .பணிந்து நின்று : என் பிதாவே, 

எனக்குக் குரு யார் ? அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் ? 

- என்று கேட்டார்கள். அதற்குத் தகப்பனார் : மகனே, உன் 

தமையன் ஷாஷபூல் என்னைப், பிரிக் துபோய் ஒரு குருவை த் 

தேடிக்கொண்டதுபோல,. நீயும் ஒரு குருவைத் தேடிக் 

கொள்வாயாக என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். . 

- ஹலறத்தவர்கள் தங்கள் தகப்பனார் கட்டளை 

பண்ணின. அன்றைத்தினமே குருவைத் தேடிக்கொண்டு, 

ஊரைவிட்டுப் புறப்பட்டார்கள். தங்கள் பிதா முதலான 

வர்களையும் ஊரையும் விட்டுப் பிரிக் அ சற்குருவை த்தேடின 

வர்களாய், நேரே அறபிராச்சியஞ்சேர்க்௮,. " பரிசுத்த 
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௬௦ கன்ஜுஃல் கருமாத்து. 

நகரமாகிய மக்காவுக்குப் போய் ஹஜ்ஜு செய்து கொண்டு, 

பின் திவ்விய ஈகரமாகிய மதீனவுக்குப்போய் ஈபி ழகம்மது 

ஸல்லல்லாகு அலூவெஸல்ல மவர்களின் றெளலாஷரீபை 

ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு, அங்கிருந்து ஷாமி ore Qu gs 

இற்குப்போய் பைத்துல் ழகத்திசு முதலான பிரதான 

ஈகரங்களை -யெல்லாக் தரித்துக்கொண்டு, மறுபடியும் 

குருவைத்தேடினவர்களாய்க் கிழக்கு சாச்சியத்திற்குத் 

திரும்பினார்கள். 

. ஹலறத் தவர்கள் பல விராச்சியங்களையும் கடந்து 

இந்தி ராச்செயம்வர்து சேர்ந்து, ருருவைத்தேடிப் பலவூர் 

sare, சுற்றித் இரிந்தார்கள். இரியும்போது, ஒரு 

தலத்தில், சுல்தானுல் முவஹ்ஹிதின் சைகுலுகூறு ஹாஜி 
குலூறு றகுமகுல்லா அவர்களைத் தரிசித்தார்கள். அந்த ஹல 

ற்த்து சைஞுலூகூறு சாபெவர்களை அவர்கள் ஷேர் கூட்டத் 

அடன் ஹலறத்தவர்கள் கண்டவுடன், இவர்கள் ஈமக்குக் 

குருவாயிருப்பதை அல்லாதத்த ஐலா பொருக்கி யிருப்பானா 

னால், ஈம் கருத்தையெல்லாம் இவர்கள் ஈம்மிடஞ் 

சொல்லி, ஈம்மைத் தங்கள் கூட்டத்திற் சேர்த்துக்கொள்ள 

வேண்டும் என்னு மனதில் எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் 

சமுகத்திற்போய் நின்று ஸலாம் சொன்னார்கள். அப்போது 

சைதலுகூறு சாடிபவர்கள் ஹலறத்தவர்களைப் 'பார்த்துப் 

பிரதிஸலாம் சொல்லி மகம்மதே, கீர் குருவைத் தேடிச் 

கொண்டல்லவா தஇரிதிதீர் ? ஈல்லது வாரும் ; இந்தக் கூட். 

டத்திற் சேர்ந்திரும் என்று சொல்லி, தங்கள் ஷேர் கூட் 

டத்திற்சேர்த்துக் கொண்டார்கள். அப்படியே ANN DS 

தவர்கள் அந்தச் £டர் கூட்டத்தில் சேர்ந்திருந்தார்கள். 

சைதலுகூறு சாகிபவர்கள் சல ஈாட்களுக்குப் பின் 

ஹலறசத்தவர்களைப் பார்த்து மகம்மதே, நீர் என் குருவாயெ 

சைகு ஹிதாயத்துல்லா சூபிஸர்மஸ்க் நகுமகுல்லா 
அவர்களிடம் போயிரும் என்று கட்டளைபண்ணி, அவர்க



சற்குருவரலாறு. ௬௧ 

னிருக்கும் தானத்திற்கு ௮றப்பினார்கள், ஹலறத்தவர்கள் 

சைகுலுகூறு சாபெவர்களை விட்டுப் புறப்பட்டு, சைகு 

ஹிதாயத்துல்லா சாகிபவர்களை ச் தேடிக்கொண்டு, அவர்க 

ரிடம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அப்போது அவர்கள் ஹல 

றத்தவர்களைப் பார்த்து: மகம்மதே, நீர் சைதலுகூறிடத் 

தற்கே போவீராக என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். 

அதைக்கேட்ட ஹலறத்தவர்கள் உடனே அங்கிருந்து 

Sqn சைதலுகூறிடம் வத்தார்கள். சைகலுகூறு 

சாடுபவர்கள் பின்னும் ஹலறத் தவர்களா சைகு 

ஹிதாயத்துல்லா சாபெபெவர்களிடத்திற்கே திருப்பியஅப்பினார் 

.சள். ஹலறத்தவர்கள் திரும்பி ௮ங்கே போக, அவர்கள் 

மறுபடியும் சைதலுகூறு சாகிபவர்க ளிடத்திற்கே: திருப்பி 
யறுப்பினார்கள், 

இவ்விதம் ஒருவருக் கொருவர் மாறிமாறி ஆறுதரம் 

ஹலறத் தவர்களைத் இருப்பினபின், எழாந்தாரமாக சைகு 
ஹிதாயத்துல்லா சாகபெவர்க ளிடத்திற்கே சைதலுகூறு சாகி 

பவர்கள் இருப்பி விட்டார்கள். கடைசியாய் ann ps 

தவர்கள் ௮ங்கே வந்தபோது, சைகு ஹிதாயத்துல்லா சாகி 

பவர்கள் ஹலறத்தவர்களைப் பார்த்து மனதிரங்கி: ழகம் 

மதே, வாரும், நீர் என் சீஷர் கூட்டத்திற் சேர்ந்திரும் 

என்று உத்தரவு செய்தார்கள். ஹலறத்தவர்கள் அந்து 

உத்தரவைப் பெற்றுக்கொண்டு மனமகிழ்ந்து, அந்தக் 

கூட்டத்திற் சோந்இருர்தார்கள். 

ஹலறத்து சைக ஹிதயத்துல்லா சூபிஸர் மஸ்த் சாகி 

பவர்களிடம். முரீது பெறுவதற்காக எண்ணிறந்த ஜனங்கள் 

அங்கே வற்ன கூடியிருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாருக்கும் 

அங்கே உணவு முதலியன கொடுக்கப் படுகின்றன. உணவும் 

நாள் ஒன்றுக்கு Gh SIG wrest கொடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. அவவுணவு சமைக்க ஒவ்வொரு நாளும் 

காட்டிற்போய் விறகு வெட்டிக்கொண்டு வரும்படி 8ம்பத



௬௨. கன்ஜுால் கழமுமாத்து. 

ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுள் .ஹலறத் 

சவர்களும் ஒருவராகச் சேர்க்கப்பட்டு, அந்தப் பணிவிடை. 

யில்-இருந்தார்கள். 

ஒரு காள் வழக்கப்படி ஹலறத்தவர்க ஞள்பட. Bib St 

பேர்களும் விறகு தறிக்கக் காட்டிற்குப் - போனார்கள். 

போய், விறகுதறித் துக்கொண் டிருக்கும்போது எல்லாரும். 

தாமதப்பட்டுவிட்டார்கள். ஹலறத்தவர்கள் 'மாத்திசம்.. 
தாமதிக்காமல் விரைவாசு ஒரு கட்டு விறகை வெட்டித். 

தோளிற் சுமர்துசொண்டு, எல்லாருக்கு முந்தி வந்து: 

விட்டார்கள். எல்லாரும் விறகு கொணரத் தாமதப். 

பட்டதால் சமையற்காரன் ஹலறத்தவர்கள். மூர்தஇக் 

கொணர்ந்த விறகைக்கொண்டு சமைக்கத் தொடங்கினான். : 

லீம்பது பேர் கொணரும் அம்பசமான.8ம்பது கட்டு- 

விறகு முழுவதுங்கொண்டு அத்தனை ஜனங்களுக்கும் 

சமைக்கும் சோறு கறி முதலிய எல்லாம், ஹலறத்தவர்கள் 

கொணர்ந்த ஒரு சிறு கட்டிற் பாதி விறகைக்கொண்டு மற்ற 

விறகுகள் வருமூன் சமைக்கப்பட்டு, பாதி விறகு மீந்தது. 

இது யாருக்கும் ஆச்சரியமாயிருக்தது. ஹலறத்தவர்களஈ. 

அ௮ண்டான இந்த அற்புதமான செய்தி wre 

ஹிதாயத்துல்லா சாகபவர்கள் காஇில்விழுந்கபோ௮, அவர்: 

கள் தங்கள் ஏவலாட்களைப் பார்த்து அந்தப் பாலியர். 

கொணர்ந்த விறகு நிமித்தம் காள் ஒன்றுக்கு இரண்டு வேளை: 

உணவு சமைத்து எல்லாரும் உண்ணுங்கள் என்று கட்டளை: 

பண்ணினார்கள். அவ்வாறே ஹலறத்தவர்கள் பொருட் 

டினால், ஒவ்வொரு இனமும் இவ்விரு வேளை எல்லாரும். . 
உண்டுகளித்த, ஹலறத்தவர்களைப் போற்றி வாழ்த்தி. 

னார்கள். ் 
ஒரு காள் சைகு ஹிதாயத்துல்லா ' சாபெவர்கள் தங்கள்: 

சீஷர்களைப் பார்த்து, ஹலறத்தவர்களைச் எட்டிக்காட்டி 

**இவர் இனி காமிலான சைகாகவும், மேன்மையான ஒலி: 
௩



சற்குருவரலாறு, Gir iB, 

யாகவும், இருஷ்டிக எளைத்தையும் ரக்ஷிக்கும் கெளதாக 

வும், குத்பாசகவும் நியமிக்கப் படுவார் '' என்று வியந்து 

சொன்னார்கள். இதைக்கேட்டுச் சிலர் பொறாமை கொண் 

டார்கள் ; பலர் சம்தோஷங் கொண்டார்கள். 

இது ஈடந்து லெ சாட்களுக்குப் பின் ஒரு நாள் சைகு 

ஹிதாயத்துல்லா சாகபவர்கள் ஹலறத்தவர்களை யழைத்து, 

முகம்மதே, நானொரு துறவி. நீர் என்னிடம் உபதேசம் 

பெறுவதைப் பார்க்கிலும், உம்மை இங்கனுப்பின சைது 

கூறிடம் பெறுவது இலாக்கயெ மென்று கினைக்கிறேன், 

ஆகையால், நீர் அங்கேயே போவீராக. அவர் இனி உம்மை 

(மூரீதாக்கதி உபதேசஞ் செய்வார். அவருடைய இணை 

கொண்டு நீர் நேர்வழி பெறுவீர் என்று சொல்லி: ௮.ஆ 

'செய்து , பழயபடி. சைதலுகூறு சாபெவர்களிடம். திருப்பி 

யனுப்பி விட்டார்கள். உடனே ஹலறத்தவர்கள் அந்து 

உத்தரவைப் பெற்றுக் சொண்டு ௮௩ங்கருந்௪ புறப்பட்டு, 

சைதலுகூறு சா௫பவர்களை நாடி வந்தார்கள். 

 ஹலறத்தவர்கள் முன்போலத் தன்னம். தனியாய் 

சைதலுகூறு சாடபவர்களை நாடி வரும்போது, வெயிலினா 

அம், ப௫ியினாலும், இளைத்து மெலிந்து, ஒரு மலைச்சார 

லில் ஒதுங்கி மெள்ள மெள்ள் ஈடர்து போனார்கள். அப் 

படி.ப் போகையில் ** ழகம்மது கேளதே :*' நீர் என்னிடம் 

முன்னோக்கி விரைந்து வாரும் ”' என்று ஒரு அழைப்புத் 

தொனி திடீரென்று ஹலறத்தவர்கள் காதிற். கேட்ட. 

இந்த அசரீரியான தொனி தங்கள் காதில் விழுந்தபோ௮, 

நமது பெயர் முகம்மது தானே. அந்தப் பெயருடன் 

கேளது என்று மற்னொரு பெயசையுஞ் சேர்த்து நம்மைக் 

கூப்பிட்டது யார்? இப்படிக் கூப்பிட்டவர் ஒருகால் இந்த 

மலைமேலிருக்கக் கூடும் என்று ஹலறத்தவர்கள் எண்ணி 

அந்த மலைமேலேறி அதன் உச்சியிற் போனார்கள். போய்ப்



௬௪ கன்ஜுல் கருமாத்து?. 

பார்த்தபோது, அந்த மலைச் இகரத்தில் விருத்தாப்பிய: 

மான பெரியவர் ஒருவர் கண்மூடி நிஷ்டையிலிருக்கக் 

கண்டு, அவரருகிற் போய் ஸலாம் சொல்லி, கை கட்டித் 

தாழ்மையாய் , நின்றார்கள். நிற்கும் ௮ப்போது அந்தப் 

பெரியவர் கண்ணைத் இறந்து ஹலறத்தவர்களை ஏறிட்டுப் 

பார்த்து 14 ழகம்மது கெளதே, உமத காதிற்கேட்டது 

அல்லாதத்த ஆலாவுடைய கூப்பிடு சத்தம். அவன் உம் 

மைப் பொருர்திக் கொண்டான். ௮ வன் கூப்பிடுவதற்கு கீர் 

பிரதி. சொல்லும் £1* என்று சொன்னார்... இதைக் கேட்ட 

வுடனே ஹலறத்தவர்கள் அல்லாதத்த ஆலாவுக்கத் தாழ்மை 

யாய் சுதடஇல் விழுந்து, நெடு நேரம் தலையை உயர்த்தா 

மற் இடந்தார்கள். அப்போது “* ழகம்மது கேளதே உமது 

பிழையைப் பொறுத்து, உமக்கு களது பட்டத்தையும். 

கொடுத்து, நீர் செய்த சுஜூதையும் கான் ஒப்புக் 

சொண்டேன். தலையை உயர்த்தும் ': என்று மறுபடியும் 

ஒரு சத்தம் கேட்டது. இருதயாரந்தம் பெருகத்தக்க மகத் 

அவம் பொருந்தின இந்தச் சத்தத்தை ஹலறத்தவர்கள் 

கேட்டு, சுஜூதை விட்டுத் தலையை யெடுத்து எழுக்து, 

பக்கத்திலிருக்கும் அந்தப் பெரியவரைப் பார்த்தார்கள். 

அப்போஅ அவர் மெளத்தாடுப் பிசேதமாய்க் கிடந்தார். 

தங்களோடு பே௫க்கொண்டிருந்த பெரியவர் இடீ 

சென்று மெளத்தாய்க் கடக்கக் கண்ட ஹலறத்தவர்கள் 

இன்னலைில்லாகி ஏன்று சொல்லி, அக்கப்பட்டுக் கொண்டு 

நின்றார்கள். அப்போது, வானத்திலுள்ள ௮ரேக மலக்கு 

களும், கலிறு அலைகிஸ் ஸலாமவர்களும் அங்கே வந்து, ஹல 

றத்தவர்களை கோக்கு ** ழகம்மது கெளதே, அல்லாதத்த ஐலா 

"உம்மை கேளாது என்றழைத்து, உமக்கு ஸலாமும் சோபன 

மும் சொன்னான் '' என்று சொன்னார்கள். இதை ஹலறத் 

தவர்கள் கேட்டுச் சர்தோஷுமடைந்து, அல்லாதத்த . ஆலா 

வத்த ௪ுக்௮ு செய்தார்கள். ௮தன் பிறகு, கலிறு அலைகிஸ்



சற்குருவரலாறு. ௬௫ 

ஸலாமவர்கள் ஹலறத்தவர்களை கோக்க : ழகம்மது கெளதே, 
இதோ மபெளத்தாய்க் இடக்கறெவரை நீர் இன்னாசென்று 

அறிவீரா? இவர் அல்லாகத்த ஆலாவை நெருங்க ஓளலியாக் 

களில் ஒருவராகிய ஹிதாயத்துல்லா சூபிஸர்மஸ்த். 

அல்லாதத்த ஆலா இடம் இவர் ௮ஆ கேட்குந்தோறும் 

₹: அண்டவனே, ரான் மெளத்கானால், என்னை அடக்கஷ் 

செய்வதற்கு நீ உவர்த ஒலிகளில் ஒருவசை யஅப்பு '' என்று 

இரந்து கேட்பார். இவருடைய ௮ கபூலாயிற்று. இவர் 

மெளத்தாகும் வேலையானபோது அடக்கஞ் செய்வதற் 

காக அல்லாதத்த ஐலா உம்மை இங்கறுப்பினான் என்று 

சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட ஹலறத்தவர்கள் சுக்று 

செய்தார்கள். பிறகு, அங்கே மெளத்தாயிருக்கும் சைகு 

ஹிதாயத்துல்லா சாகிபவர்களை மலக்குகள் கொணர்ந்த சுவர்க் 

கத்துத் தண்ணீரால் குளிப்பாட்டி, சவர்க்கத் து ஆடை 

யால் சபனிட்டு, சுவர்ச்கத் அப் பரிமளாதிகளைக் கொண்டு 

செய்யவேண்டிய கருமங்களைச்செய்௮, ஹலற;த்தவர்கள் 

இமாமாய் மற்றவர்கள் மெளமூமாய் நின்று தொழுவித்து, 

மலக்ரூகள் கொணர்க்த குந்தாலி, கடப்பாரை முதலிய 

தரையகம் கருவிகளால் அர்த மலையில் குழிசல்லி அடக்களு 

செய்தார்கள். மகாவரிசை பெற்ற சைகு ஹிதாயத்துல்லா 

சாதிபலார்களை ௮டக்கினபின், கலிறு அலைகஸ்ஸலாமவர்கள் 

ஹலறத்தவர்களை நோக்கி ** ழகம்மது கேதே, நான் கலிறு 

இவர்களெல்லாரும் நீர் சி௮ுவரா யிருக்கும்போது உலு 

செய்யத் தண்ணீர் கொணரும் மலக்குகள். தீர் காடும் 

போது நாங்கள் உம்மிடம் வம்.த, உமத கட்டளை களைச் 

செய்யக் காத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி, ஸலாமும் 

சொல்லிவிட்டுப்போய் விட்டார்கள். 

கலிறு ௮லைகிஸ் ஸலாமவர்சளும், மலக்குகளும் போன 

பிற்பாடு, ஹலறத்தவர்கள் தனித்து அந்த மலைச்செகரத்தை 

விட்டி pee, சைதவ்கூறு சாகிபவர்களை நாடினவர்களாய்
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பலவனங்களை யெல்லாம் கடந்து அவர்களிருக்கும் 
தலஞ்சேர்ந்து, அவர்கள் சமூக ச்தில் போனார்கள். சைதலு 
கூறு சாபெவர்கள் ஹலறத்தவர்களைக்கண்டு ₹* மகம்மது 
கெளதே, வாரும், உமக்து அல்லாதத்த தலா அருள் செய்வா 
ஞை ''. என்று ௮ன்போடழைத்து, தங்கள் கூட்டத்தில் 

தரிபடுத்தினாகள், ஹலறத்தவர்கள் அன்று முதல் அங் 

சேயே தரிபட்டிருந்தார்கள். ் 
இதற்கு முந்தியே சையிது கதீறுத்தீனவர்களின் மூத்த 

குமாசரும், ஹலறத்தவர்களின் தமையனாருமாதிய ஷாஹ 
பூல் சாகிபவர்கள் முரீதாவதற்காகக் குருவைத் தேடிச் 
Bits, orgy சாபெவர்களிடம் வந்து சேர்ந்திருக் 

இன்றார்கள். தமையனாருடன் ஹலறத்தவர்களுஞ் Cert gi 
அங்கிருந்தார்கள். லெ நாட்களின் “பிறகு, சைதலுகூறு 
சாடுபவர்கள் ஹலறத்தவர்களையும், அவர்கள் தமையனார் 
ஷாஹபூல் சாகிபவர்களையும் அழைத்து, இரண்டு குற்றிகளை 
யுடைத்து அவ் விருவர் கையிலுங் கொடுத்து : நீங்கள் 

_ இருவரும் வனத்திற்போய் இந்தக்குற்றிகளை ஈட்டிவைத்த, 
இது தளிர்க்கிற பரியந்தம் இருந்து அல்வாதத்த ஐலாவை 
வணங்குங்கள் என்று கட்டளை பண்ணினார்கள், சைகவர் 
கள் இட்ட கட்டகோாயைச் சகோதரர் இருவரும் தலை 
மேற் சுமந்து, அந்தக் குற்றிகளையும் ஆளுக்கு ஒன்றாக 
வாங்கிக்கொண்டு அம்இிருந்து புறப்பட்டு வனத்திற்குப் 
போய், அங்கேயொரு ஆட்பழக்கமற்ற தானத்தில் வெவ் 
வேழுக அந்தக் குற்றிகளை காட்டி, அவரவர் தம்தம் குற் 
றிக்குப் பக்கத்திலிருந்து வணங்கக்கொண் டிருந்தார்கள். 

இவ்வாறு இருவரும் இலகாள் வணங்கிக்கொண்டிருச் 
கும்போது இடையில் ஒரு குற்றியாவது தளிர்க்கவில்லை, 
ஒருசாள் tone சாஇபெவர்கள் ஹலறத்தவர்களைப் 
பார்த்து: தம்பி, இந்தக் காய்ந்த கூற்றியை ஈட்டிக்கொண்டு 
எத்தனைநாள் வரையும் நாம் வணக்கஞ் செய்து கொண்டிருக்



'சற்குருவரலாறு, ௬௪ 

கிறது ! இவை என்றைக்குத் தளிர்க்கும் ! வணங்னெது 

_ போதும், எழுந்திரும் ; ஈம குருவிடம்.போகலாம் என்னு 

சொல்லி, ஹலறத்தவர்களின் கையைப்பற்றி இழுத்தார்கள். 

சமையனார். சொல்லுக்கு ஹலறத்தவர்கள் உடன்படாமல் 

கையை யூதறிவிட்டு, குருவின் கட்டளைப்படி வணக்கத்திற் 

ப.ராக்கா யிருந்தார்கள். அதனால், Tomo சாகஇிபவர் 

களும் தம் சகோகரைப் போலவே பழையபடி வணக்கத்தி 

லேயே யிருந்து விட்டார்கள். 

அதன்பின் ல ஈசாட்கள் சென்று சைதலுகூறு சாகி, 

பவர்கள் தாங்கள் அனுப்பிய சகோதரர் இருவரையும் 

பார்ப்பதற்காகப் புறப்பட்டு, ௮ந்த வன த்திற்கு வந். ர்கள. 

வந்து இருவரையும் பார்த்தபோது, இ ஹலற தீதவர்கள் 

காட்டின குற்றி மாத்திரம் தளிர்த்திருந்தது. ஹலறச் 

ஜீவர்கள் சூற்றிதளிர்த் து, ஷாஹபூல் சாபெவர்களின் குற்றி 

தளிர்க்காமல் ஈட்டினபடி யிருப்பதை. சைதலுகூறு சாக 

பவர்கள் சண்டு, அவ்விருவரையும் எழுந்திருக்கச் சொல்லி 

அழைத்துக்கொண்டு தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு வந்தார்கள். 

ஹலறத்தவர்களையும், அவர்கள் தமையனாரையும் 

'தங்கள்இருப்பிடம் அழைத்துக் கொண்டுவந்தபின், சைதலு 

கூறு சாகிபவர்கள் ஹலறத்தவர்களுக்கு உபதேசஜஞ் செய்து 

சுத்தாறிய்யா திக்கின் படி இக்றையும் போதித்து, அவர்களை 

நோக்கி : நீர் இன்ன மலைச்சாரலிற் போய், இன்னபடி. 

யிருந்து, இவ்விதம் தவஞ்செய்வீராக என்று கட்டளைப் 

பண்ணி அனுப்பினார்கள். உபதேசம் பெற்றுக் கொண்ட 

ஹலறத்தவர்கள் குருவின் உத்தாரப்படி அந்த மலைச்சாசலிற் 

போய்த் தவஞ் செய்யத் தொடல்இஞர்கள். அப்போ 

ஹ்லறத்தவர்களுக்குப் ப௫யெழுந்தது. அந்தப் பசியைத் 

தணிக்கத்தக்க யர்தொரு உணவும் அங்கே அகப்படாமை 

யால், பக்கத்தில் கின்ற வேப்பமரத்தில் ஒருபிடி யிலையை 
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யுருவி வாயிற்போட்டு மென்று விழுங்கிவிட்டு, கண்களை 

மூடிக்கொண்டு, முட்டிக்கால் கிலையில் கிஷ்டையிலிருந்து 

விட்டார்கள். மூடின கண்களைத் திறவாமலும், நின்ற கிலை. 

பெயராமலும், ப௫தாகம் ஒன்றும் இல்லாமலும் ஒரே 

சிலையாய், பனிரண்டு வருஷம் வளையும் கின்றுவிட்டார்கள். 

பனிரண்டு வருஷங்களுக்குப்பின் ஹலறத்தவர்கள் 

கண்களைத் திறந்தபோது, அந்தக் கண்களின் பார்வை 

யானது, அந்நேரம் அந்த , மலைச்சாரலில் வேட்டை யாடு 

வதற்காக வந்து ஒரு மாளைத்துரத்திக்கொண்டு அங்குகின்ற. 

அவ்வூர் இராசகுமாரன் மேல் விழுந்தது. ஹலறத்தவர்களின் 

தவச் கரூபப் பார்வையானது மேற்படி இராசகுமாரன்மீது: 

தாக்கெவுடன், அவன் களிம்புபற்றி மிருந்தபொன் ௮௧ 

களிம்பு தீர்ர்து பிரசாசித்தாற் போலப் பிரகாசித்து, மஸ்து 

கொண்டு மெய்ம்மறந்து, அந்தம் பாடி ஆடத் தொடங் 

Glens. இவ்விதம் ௮ந்த இராசகுமாரன் ஹலறசக்தவர்கள்: 

முன்னின்று ஆரந்தக் கூத்தாடுவதை அவன் கூடவந்த 

பரிவார ஜனங்கள் கண்டு 21658, அங்கிருர்து விசைந் 

தோடிப் போய், அவன் தர்தையாயெ அசசனிடம் தெரி 
வித்தார்கள். வேட்டை யாடப்போன தன் மைந்தன் 
வனத்திற் சென்றவிடத்து, பித்தேறினாற்போலத் Bis. 
சென்று நின்று ஆடுகிருன் என்னுஞ்சொல் காதில் விழுந்த 
போது அரசன் பதறி, இனி என் அரசைச் சமப்பவர் யார்? 
என் குடிகளைக் காப்பவள் எவர்? என்று வாய்விட்டுப் 

புலம்பியழுஅ, ஆசனத்தைவிட்டு எழுந்து, சைதலுகூறு 
சாஇபெவர்கள் சமுகத்திற்போய்க் கைகட்டி. கின்று, தன் 
மகனுக்கு வனத்தில் இடுகூறாய் நேரிட்டிருக்கும் ஆபத்தை. 
முறைபாடு செய்தான். 

முடி மன்னனெொருவன் தங்கள் சமூகத்தில் வந்து கின்று 
அழுதிடும் முறைப்பாட்டை சைதலூகூறு சாபெவர்கள்
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கேட்டு, நிகழ்த்த காரியம் இன்ன தினாலன்று அறிந்து oh 

தோஷமாய், அந்த அரசகுமாரனுடைய ON Lp Ban BF 
சொல்லி அழைத்தார்கள். வனத்தின் மலைச்சாரலில் திற்கும் 

இசாசகுமாரன் பெயரசைச்,சொல்லி, ஊருக்குளளிருக்கும் 
சைதலுகூறு சாகுபவர்கள் அழைத்தவுடன், Borst ma 

GiB வெருவிரைவாய் அவர்கள் சதூகத்தில்வக்து கின்று, 

தனக்கு நேரிட்டது பயங்கொள்ளத்தக்க ஆப தீதல்லவென் 

அம், மறுமை லாபத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதனா லுண் 

டான ஆனந்த மென்றும் தகப்பன் ௮றிக்து மனமகிழும்படி 

பின்னும் ஆடினான். பின் சைகலாகூறு சாகிபவர்கள் அவன் 

கொண்டிருக்கு பஸ்தைத்தெளித்து அவளைத் தந்ைத. 

யுடன் போகும்படி. பறுப்பிவிட்டு, தங்கள் ”ஷருக்ஞுண் 

டான பக்குவத்தைப்பற்றி மனம் பூரித்தார்கள். 

சத்திய வேதமாக தறுஜனில் ** ஈமதா கிருமத்தை, 
காம் சாடிய பேருக்குக் கொடுப்போம் '* என்று அல்லா 

குத்த ஐலா சொன்னபடி, ஈமது முரிதாகிய மகம்மதுகேனதுக் 

குக்கொடுத்து விட்டான் என்று மனம்பூரித்த சைத கூறு 

சரஇபவர்கள், பிறகு ஹலறத்தவர்களைப்போய்க் சாண்ப 

தற்காக வண்டில் கொணரும்படி கட்டளைபண்ணினார்கள் . 

உடனே இரண்டெருதுகள் பூட்டிய கோலாரிவண்டி. லொ 

ன்று தயாராயிற்று. சைதலுகூறு சாகிபவர்கள் அலவ்வண்டி. 

யில் ஏறிக்கொண்டு தங்கள் சீஷூரிருச்கும் மலைச்சாரலுச் 

குப் புறப்பட்டார்கள். அப்போது, தங்கள் குரு தங்களைக் 

காணவருகிறுர்கள் என்னும் சங்கதியை அல்லாதத்த அலா 

ஹலறத்தவர்களுக்குத் தெரிவித்தான். அது தெரிக்க போது 

ஹலறத்தவர்கள், ஈம் குரு ஈம்மிடம் வருமுன் தாமே 

எதிர்கொண்டு போகவேண்டு மென்று கருதி எழுந்தார் 

கள் ; பனிரெண்டுவருஷூம் வரையும் ஆடாமல் அசையாமல் 

உண்ணாமல் உறங்காமல் ஒரே படியா யிருந்த படியால் 

எழக்கூடவில்லை. அப்போது சைகவர்கள் ஏறிவரும் வண்
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டில் ஹலறத்தவர்கள் கண்களுக்குத் தெரிந்தது. தங்கள் 
கண்களுக்கு முன் குரு ஏறிவரும் வண்டிலைக் கண்டவுடன் 

காம் அடிபெயர்த்து ஈடக்கக்கூடாமையால், உருண்டாயி 

னம்போய் அவர்கள் ஏறியிருக்கும் வண்டிலுருளைகளைய 
டுக்கலாமென்று ஹலறத்தவர்கள் நினைத்து, தாங்கள் இருந்த 
தான த்திலேயே கரையில் வீழ்ந்து உருண்டார்கள், 

ஒட்டியுலர்ர்து என்புந்தோலுமாப் மெலிந்தொடுக்கெ இரு 

மேனியையுடைய ஹலறக்தவர்கள் தரையிற் கடந்து உரு 

ண்டுகொண்டு தங்கள் வண்டிலையடுக்க வருவதை சைதலு 

கூறு சாகிபவர்கள் சுண்டு, இவரை ஈம் வண்டி லடியில்வர 
விடக் கூடாதென்று கருதி, வண்டிலிலிருக்து கீழே குதித் 
தார்கள்... அவர்கள் குதிக்குமுன் ஹலறத்தவர்கள் ஈம் குரு 
வின் திருவடிகளைத் தரையிற் படவிடாமல், ஈம் புயத்தில் 
தாங்கியே விட வேண்டுமென்று எண்ணி, விரைவா யுருண்டு 
சக்கரத் தருகிற்போய், குதித்த குருவின் திருவடிகளைப் 
புயத்தில்காங்கி மெல்ல வீடுத்தார்கள். இதை சைதலுகூறு 
சாகபெவர்சள் கண்டு அதிசயித்து, .அனந்தங்சொண்டு 
"ஹலறத்தவர்களை அன்போடு தழுவி வண்டிலில் ஏற்றிக் 
கொண்டு, தங்கள் மனைக்கு வந்தார்கள். , 

ஹலறைத்தவர்களை அழைத்துக்கொண்டு மனைக்குவந்கு 
அன்றைத்தினமே சைதலுகூறு சாபெவர்கள் அவர்களுக்கு 
ஈல்ல விருந்துகொடுத் அ, இன்னுஞ் செய்யவேண்டிய காரி 
'யங்களுஞ்செய்து, கீலாபத்துக் கொடுத்து, தங்களுக்கு 
கலிபாவாக்கிஞர்கள் , பின், தாங்கள், செய்த கிதாபு ஒன்றும் 
ஹலறத்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள். அன்றியும், தாங் 
கள் நூற்றைம்பது வயது வரையிலும் _நாற்றுமுப்பது 
ஆசிரியர்களிடம் கற்ற கல்விகளையும் ஹலறத்தவர்களுக்குப் 
புகட்டினார்கள். செய்யவேண்டியவை யெல்லாம் ann pS 
தவர்களுக்கு சைதலூகூறு சாபெவர்கள் செய்தபின், மேற் 
படி ஷாஹஷ்பூல் சாகபெவர்களை ஹலறத்தவர்களிடம்



சற்குருவரலாறு. ௭௧. 

சேர்த்து உமது தமையனாரா௫ப இவருக்கு நீரே உபதேசஜஞ் 

செய்து முரீதாக்கும் என்று கட்டளை செய்தார்கள். 

இது நிகழ்ந்த சொற்ப காட்களுக்குப் பின் சைதலு 
கூறு சாகபவர்கள் உபாத்தாய் விட்டார்கள். தங்கள் குரு 
உபாத்தானவுடன், ஹலறத்தவர்கள் அவர்களுக்குச் செய்ய 
வேண்டிய பாத்திஹாகத்தம் அடங்கலுஞ்செய்து கொண்டு 
நாற்பது தனம் வரையும் அக்கிருந்து, பின் அக்கருந்து 
புறப்பட்டுத் தங்கள் கமையனாருடன் குவாலீர் என்னும் 
தங்கள் சுயககரம்வக்து சேர்ந்து, அக்கேயே குடி.யாயிருந். 

தாகள. ் 

சைகுல் இஸ்லாம், சையிதுஸ் .ஸாதாத்து, சைகு 

ழகம்மதுகேளது றலியல்லாகு ௮ன்கு அவர்கள் குவாலீர் 

நகரத்தில் தங்களோடொத்த குலத்தில் வீவாகஞ்செய்து 
கொண்டு, ஷறலப்பேணி ஒழுக கடக்கிற ஒளலியாக்களில்- 
இறந்த குத்பாயும், சீவராசிகளை ரக்ஷிக்கிற கெளதாயும், 

மனிதர்கள் ஜின்களுக்கு நேர்வழி காட்டுகிற சற்குருவாயும், 
முன் anor Gin gan IAG BI பின் முஜ்தஹிதாகய இமா 

மாயும், பஜ்சரத்தினம் என்னும் அர்த்தமுள்ள ஐவாஹிறுல் 
கம்ஸா முதலான இிதாபுகளை மியற்றிய நூலாசிரியசாயும், 
மதறஸா என்ற பாரிய கல்விச்சாலையை ஸ்தாபித்துச் சகல 

கல்விகளையும் போதிக்கிற போத்காிரியராயு மிருந்து 
விளங்கனார்கள். அவர்கள் மதறஸாவில் அகேக Soret 

யாக்கள் வந்து கல்விபயன்று, முரீதுமாவார்கள். 

ஹலறத்து ஷாதல்லமீது பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவ 

வர்கள் மாணிக்கப்பூரிலிருந்.ு குவாலீரை காடிவரும் 

போது வழியில் கூடச் சேர்ந்துவந்து, பின்பு முன்னே 

சொன்ன பாழ்ம்பள்ளியிற் பிரிந்துபோன முஈனுத்தின் என்ப- 

வரும் குவாலீரிலுள்ள அர்த ம;தறஸாவில் போய்ச் சோக் 

திருக், கல்விபயின்று சொண்டிருக்தார். ஹலறத்து அண்



௪௨ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

டவாவர்களின் ஞானதேசிகராயே ஹலறத்அ சையிது ழகம் 

மதுகெளதுசாடுபு அவர்கள் இவ்விதத் தகுதியுடன் குவாலீ 

ரில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். 

[ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுகேளது சா௫பு ஆண்டவரவர்கள் 
ஹிஜறதீ.தத் சொளாயிரத்து எழமுபதாம் வருஷம், றமலான் மாதம், 

பதினைர்தாச் இகதி உபாத்தாய், குவாரிலேயே அடகச் யிருக்கின் 
ரர்கள்.] . டட 

சத்குருவரலாறு முற்றிற்று. 
  

௧௭-ம் அத்தியாயம். 

காரண நாமம் பெற்றது. 
  

[ இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவாவர்கள் அல்லாதத்த 
இலாவினால் ஷாதல்ஹமீது என்ற காரணசாமம் பெற்ற வாலாத் 
டன், உமக்கு ஆரியர். இன்னார் + அவரிடம் போவீராகவென்ற 
உச்தரவு பெற்ற வாலாற்றையுஞ் சொல்லின் ஐது.] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாருல்ஹமீது கன் 
ஐஸவாய் ஆண்டவாவர்கள் முன்சொன்னபடி குவாலீர் sa 
சத்தின் வெளிப்புறமுள்ள பாழ்ம் பள்ளியுட் புகுர்து, 
எனது GH இன்னுரன்று அல்லாதத்த ஐலா எனக்குத் 
தெரிவிக்கும் வரையும் நான் உண்ணமாட்டேன் ; உறக்க 
மாட்டேன் ; இந்தப் பள்ளியைவிட்டு வெளிப்படமாட் 
டேனென்று பிர இக்கினை பண்ணிக்கொண்டு, வணக்கத்தில் 
ஒரோயிருப்பாயல்லவா இருக்கின்றார்கள் ? இவ்விதக் கடைப் 
பிடியுடன் * லெகாலம் வரையும் இருந்தார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் இவ்வா திருக்கும்போது ஒருகாள் 
பஜ்றுகோம்தங்கள் சிறப்பான நெற்றியைத் கரையிற்பொருச் 
தவைத்துக்கொண்டு, அல்லாதத்த இலாவின் மேலான 

* ஏழுவருஷம் வரையு மிருக்கார்களென்று இல இரச்சங்கள் சொல்லுகின் தன...



காரண நாமம் பெற்றது. ௪௩ 

வரிசையை நாடினவர்களா.யிருக்தார்கள். அந்நேரம் ஆகா 
யத்திலிருந்து ** ஷாதல்ஹமீதே, எழுர்திரும். என்னை வணங் 
குங் காரியத்தில் நீர் புகழப்பட்டவரானீர். அதனால், ஷாதல் 
ஷமீது என்கிற காரண்ராமத்தை இன்றைத்தினம் உமக்கு 
கான் சூட்டினேன். உமக்கு ஆசானாகிறவா் இவ்வூரிலுள்ள 
orig மகம்மதுகேளதிபுனுகதீறுத்தீன். அவரிடம் போய் 
முரீதாகும் '' என்று அசரீரியானதொனி ஆண்டவாவர்கள் 
காதில் கேட்டன. இந்தச் சத்தங்கேட்ட அப்போதே 
மலக்கூ தீதுடைய ஆலமும், அன்யாவுடைய ஆலமும், உள் 

என்கை நெல்லிக்கனிபோல அவர்கள் கண்களுக்கு முன் 

தெரிந்தன. அன்றியும், ஞானதேசிகரான ஹலறத்து 
orig ழகம்மதுகெராது சாகிபு ஆண்டவரவர்களும் 
எடுத்துச் சாட்டப்பட்டுத் தோற்றரவாகக் கண்டார்கள். 

அ௮ர்தச்சமயத்தில் நபி கலிறு அலைிள்ளலைலா மவர்கள் 

ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வந்து கின்று * (ஷாதல்ஹமீதே, 

அல்லாதத்த ஐலா உம்முடைய வணக்கத்தை யேற்றுக் 

கொண்டு, ஷாதல்ஹமீது' என்று உமக்குச் சாரணப் பெய 

ரிட்டுக் கூப்பிட்டான். எழுந்திரும் உமக்குக் ஞூரூவாகற 

வர் இந்தக் குவாலீரி லிருக்கிற மகம்மதுகேளது அவர் நீர் 

வருவதை எதிர்பார்க்கன்றார். அவரிடம்போய் முரீதாகும் 

படி அல்லாதத்த ஆலா உம்மை எலினான். அவன் உமக்கு 

ஸலாமும் சொன்னான். என்னுடைய ஸலாமும் உண்டா 

லதாக. புறப்படும், உமக்கு ஈன்மாராய முண்டாகக் கட. 

வத '” என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தார்கள். 

ஆகாயத்திற் கேட்ட அசரிரி வாக்கயெங்கள் முடிந்த 

சமயத்தில் இதுவும் அறிவிக்கப் பட்டவுடன் ஹலறத்து 

ஆண்டவாவர்கள் ௮௧ ஆனர்த பரவசமடைந்து, சுஐ-இதி 

லிருந்த தங்கள் தலையையெடுத்அ நிமிர்ந்து அல்லாதத்த ஆலா 

வுக்கு ஈன்றியறிதலான சுக்றுசெய்து, அந்த கோத்திலேயே



௪௪ கன்ஜுல் கருமாச்து.. 

தாங்களிருந்த பள்ளியை விட்டு வெளிப்பட்டார்கள். பிற 

மாதமாக வைத்துக் கொண்ட தங்கள் பிரஇக்கனைப்படி: 

சாதித்து நிறைவேறின ,சந்தோஷத்தினால் அதிக விரைவில்: 

அங்கிருந்து ஈடந்து குவாலீருக்குள் புஞு் அ, 'அங்குள்ள்” 

அலங்காரமான மாடமாளிகைகள் செறிந்த: : வீதிகளைக் 

கடந்து, ஞானதேூகரிருக்கும் சாக்கை தேடிக்கொண்டு 

வந்தார்கள். 

காரண௱ாமம் பெற்றது மூற்றிற்று. - 
  

௧௮-ம் அத்தியாயம், 

முரீதான.து. 
  

, [இவ் வதீதியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள். மேரிதான வர 
லாற்றைச் சொல்லுகன் ஐது.] 

.ஹலறத்து குத்புல் அக்தாபு, கெளதுல் இல்லாம் 

மீறான்சல்தான், ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா ஆண்ட வரவர், 

களுக்குப் பாழ்ம்பள்ளியில் அசரீரியான சத்தங்கேட்ட 

அந்த பஜ்றுநேரம் ஹலறத்து சையிது, மகம்மது களது. 

சரபு: ஆண்டவரவர்கள் குவாலீர் ஈகரத்தில் தீங்கள் மாளி. 

கையை விட்டுப் புறப்பட்டுத், அவ்வூர்ப் பிரதான ஆலயத் 

திற்குவர்.த, அநேக பெரியோர்கள் மெளஞூமாய் . நிற்கத் 

தாங்கள் இமாமாய் நின்று ugg தொழுகையைக், 

தொழுது முடித்து, அந்த ஆலயமுகப்பில் வந்திருந்து, 

ஒஜிபா ஒதிக்கொண் டிருந்தார்கள். ஹலறத்தவர்கள்கூட 

ஒளலியாக்களும், மஷாயிருமார்களும், அச்சர் உட்காரச் 

இருந்தார்கள். 

இவ்வாறிருக்கையில், அங்குக் கூடியிருக்கும். எல்லார் 

காதுகளிலும் **.அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீ௨க்குக் குரு 

வாகிறவர் ழகம்றதுகேளது சுத்தாறி,”* என்னு . அசரீரியான



மூரி தானது. ௭௫ 

௪த்தம் பலதிக்கிலுமிருக் து கேட்ட௫. இச்சத்தங் கேட்டு 
- அங்குள்ளவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியமடைரற்அ, ஹல 

றத்தவர்களை நோக்கி ** எங்கள் காயகமே, இக்த a 
மான சத்தம் யாருடையது ? இச்சத்தத்திற் சொல்லப்படு 
கற அப்துல்காதிறு ஷாகால்ஹமீது என்பவர் யார்? என்று 

ஆவலோடு கேட்டார்கள்... . இப்படிக்கேட்ட தங்கள் சமூ 
குத்திற் கூடியிருக்கும் பெரியோர்களை ஹலறத்தவர்கள் 

பார்த்து, கீழ்வருமாறு அவர்களுக்காப் பிரதி சொன்னார்கள். 

அதாவது :-- 

** என் அரிய சகோதரர்களே, நீங்கள் கேட்ட சத்தம் 

சர்வ வல்லவனாகிய அல்லாதத்த ஐலா வுடையது. அது 

எனக்கும், அந்த அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹமீது என்பவருக் 

சூம் அறிவிக்கும் ஒரு அறிவிப்பு, அவர் எப்படிப் பட்டவ 

சானால் ;--ருத்புல் அக்தாபு, கெளதுல் அகுலம், சையிது 

மூ௫ியித்தீன் அப்துல் காதீறு ஜைலானியவர்களின் பெளத்தி 

ரர்; வணக்கத்தில் தரிபாடான. ஒளலியாக்களுக்கு நாயக 

மானவர்; அல்லாதத்த ஆலா வினால் காக்கப்பட்டவர் ; ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டவர். இனிமேல் குத்புல் அக்தாபாவார். 
கெளதுல் இஸ்லாமுமாவார். அவர் தமன ஞானகுரு இன் 

ஞார்தாமென்று gorges ஐலா தமக்குத் தெரிவிக்கும்வரை 

யும் உண்ணவும் உறங்கவும், இருப்பிடம் விட்டுப்பெயரவு 

மாட்டேனென்று கடைப்பிடித்து, இவ்வூர்க்ஞு வெளியி 

அள்ள பாழ்ம்பள்ளி புருர்அு வணக்கத்தில் தரிபட்டிருந் 

தார். இப்போது அல்லாதத்த ஆலா அவரை யேற்றுச் 

கொண்டு, அவருடைய வணக்கத்திற்காக மெச்சிப்புகழ்க் ௪, 

ஷர்தல் ஹமீது என்று காரண் காமமும் அவருக்கிட்டு, தன் 
அடிமையாகிய என்னை அவருக்குக் குருவென்று 'தரிவித்து, 

என்னிடம் மூரீதாகும்படி அறுப்பி யிருக்கன்றான். அவர் 

என்னைத் தேடிக்கொண்டு இவ்வூருக்குள் வருகிறார். அவருக் 

குக் சுருவாவதற்கு நான் அருசனல்லன். ஆயினும் அப்படி 
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௭௬ கன்ஜுல் கறுமாத்து, 

யாவதற்கு அல்லாதத்த ஐலாவின் கட்டளை பிறந்துவிட்ட௮.. 

ஆதலால், அவரை கானே எ இர்சென்றழைக்க வேண்டும் '! 

என்று இப்படிச் சொல்லி முடித்து; உடனே ௮ந்இருர்.தா 

எழுந்தார்கள். அப்போது அங்குக் கூடியிருந்த சர்வஜனங் 

களும் ஹலறத்தவர்கள் கூடவே யெழுந் தார்கள். 

பெருந்திரளான ஜனங்கள் பின்வர ஹலறத்து மகம் 

மது கேளது சாபெவர்கள் .-அலயத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டு, 

தங்கள் மாணாக்களை நகாடினவர்களாய், குவாலீரின் ஒரு 

அகன்றவீதி வழியே வர்தார்கள். முன் பாழ்ம்பள்ளியி 
லிருந்துவந்து ஞுவாலிருக்குட் புகுர்துபல தெருக்களையுங் 

கடந்து, ஆ௫ூரியரைக் தேடிவருகிற ஆண்டவாவர்களும் 

அந்த வீதிவழியே வந்தார்கள், அதலால் அவ்விருவரும் 

அந்த வீதியபிலேயே எர்தித்தார்கள். பெருந்திரளான 

ஜனங்களுக்கு முன்வருகற ஹலறத்தவர்கள்மீது ஆண்டவ 

சவர்களின் பார்வை விழுந்தபோது, தங்களுக்குப் பாழ்ம் 

பள்ளியில் தோற்றரவான ஞானதேசிகர் இவர்களேயென்று 

தெரிந்துகொண்டு, விரைந்தோடி அவர்கள் இரண்டு இரு 

வடிகளிலும் விழுந்து பற்றிப் பிடித்து முத்தமிட்டவர்ச 

ளாய், நெடுநோம் குப்புறக்டெர் தார்கள், 

'ஐக௫௪ற்குருவாகய சையிது முஇியித்தீன் அப்துல் காதிறு 

ஜைலானி றலியல்லாகு அன்கு ' அவர்களின் பெளத்இரர் 

தங்கள் பாதங்களில் வந்து விழுந்து, வாலசூரிய னொன்று 

விழுந்து கடப்பது போலக் கடந்தபோது, ஹலறத்து 

முகம்மது. கேது சாகிபு அண்டவரவர்கள் €க்கிரங் கூனிக் து 

ஆண்டவரவர்களின் ' இருகரங்களையும் பிடித்துத் தூக்கி 

யணைத்தா, அவர்கள் முகத்தை உற்றுநோக்கி **ஷாதல்ஹமீதே 

அலலாதத்த ஐலா உமக்கு இம்மையிலும், மறுமையிலும் 

இருவருள் புரிவானாக '* என்று அ?ர்வதித்து, அங்இருற்து 

அமைத்துக்கொண்டு தங்கள் மாளிகைக்கு 'வந்தார்கள்,



அரம்பையரைத் தெரிவித்தது. எள 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மது கெளது அண்டவரவர்கள் 

லறத்து சையிறு அப்துல் காதிறு ஷாகுல்ஹமீது ஆண்டவ 

வர்களைத் தங்கள் மனைக்கு அழைதீதுவர்அ, u@uer or 

வதற்குக் காலைப்போசனம் தயார்பண்ணி அன்புடன் 

உபசரித்தக்கொடுத் அ, அன்றைத்தினமே பியாலா என்னும் 

ஞானாமிர்தத்தைப் புகட்டி, உபதேசஞ்செய்து, முரீதாக்: 

இனார்கள். ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் முரீதாய், அன்ற 

(முதல் தங்கள் ஞானதேசிகரிடத் (இலேயே தரிபட்டிருக் 

தார்கள். 

முரீதானது மூற்றிற்று, 

  

௧௯-ம் அத்தியாயம். 

அரம்பையரைத் தெரிவித்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் அடிமைப் 

"பெண்களுக்குச் சங்கள் சட்டைச்கையில் அரம்பையராகிய ஹூதுல் 

.லீன்களைத் தெரிவித்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் நது. |] 

ann p 5s சையிதூ அப்துல் காதிறு ஷாகுல் ஹமீதா 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் ஞானதேசிகசாகிய ஹலறத்து 

சையிது ழகம்மது களது சாபு ஆண்டவரவர்களிடத்தி 

லேயே யிருந்து, சகல கல்விகளையும் பயின்று வந்தார்கள். 

CsAarrGu ஹலறத்தவர்கள் ஆண்டவரவர்களைத் தங்க: 

.ளிடத்திலிருக்கும் மற்ற மாணாக்கர்களைப் பாவிப்பது 

'போலச் சாமானியமாகப் பாவிக்காமல், தங்கள் சொந்த 

வீட்டு மனிதர்களில் ஒருவராகப் பாவித்து, அதிக 

அன்புடனும், ஆதரவுடனும் நடத்தினார்கள். ஆண்டவா 

வர்கள் மீதுள்ள அூரியரின் பக்ஷம் அளவு கடந்ததாய் 

விசேஷித் திருந்தது, அதனால், வீட்டுமனிதர்களும், 

மதறஸாவில் பயிலும் மாணாக்கர்களும், ஆண்டவாவர்களை 

மிகவும் பாராட்டி நடந்தார்கள்.



௭௮ . , கன்ஜுல் கறுமாத்து, : 

சற்குரூுவாயெ ஹலறத்தவர்கள் ஆண்டவரவர்களை 

மூரீதாக்னெ சல காலத்திற்குள் எல்லா இல்முகளையும். 

அவர்களுக்கு நிறையக் கற்பித்து, உண்மையான வணக்கத் 

இற்குத்தக்க பக்குவப்படுத்தி, சனித்திருக்து வணங்குவதற் 

காகத். தங்களின் தவச்சாலைக் கூடத்தில் குறுக்கே 

சவசெழுப்பி ஒரு தனியறை தடுத்து, அதற்கொரு வாசலும். 

வைத்அ, அவர்களை அவ்வறைக்குள்ளிருர்து வணங்கும்படி. 

கப்டளை பண்ணினார்கள். அக்கட்டகாப்படியே அண்டவ: 

சவர்கள் அவ்வறையில் தனித்திருந்து இபாதத்துச் செய்து 

வந்தார்கள். அவர்களுக்கு அவ்வவ்வேளைகளில்' வீட்டி 

லிருந்து ஆகாராஇகள் கொணர்ந்து கொடுப்பதற்கு வீட்டுப் 

பணிப் பெண்களில் இரண்டுபேர் நியமிக்கப்பட்டிருக் 

தார்கள். அன்றியும், எப்போதும் அண்டவரவர்கள் 

பக்கத்திலிருந்து கொண்டு அவர்கள் இடும் பணிவிடைகளைச் 

செய்து வருவதற்கு, : முன்னே கூடவந்த (pra ger 

என்பவரும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். ow அவ்வறை. 

வாசலில் : எப்போதும் பணிவிடைக்கு எதிர்பார்த்திருப் 

பார். இவ்வாறாக ஆண்டவரவர்கள் அவ்வறைக்குள்ளிருக் அ 
தவஜ்ஹஹத்துடைய வணக்கமாக துல்லாதத்த தூலாவை. 

வணங்கெக்கொண்டு கலகால மிருந்தார்கள். 
அறைக்குள்ளிருக்து இபாதத்துச் செய்யும் அண்டவர 

வர்கள் சல சமயங்களில் வெளியில் வந்து ஓதிக்கொண் 

டிருப்பது மூண்டு, ௮ வவழக்கப்படி ஒருகாள் வெளியில் 

abs ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போ, முன் நியமித் 
இருக்கும் அடிமைப் பெண்கள் இருவரும் ஆண்டவரவர்கள் 
சமுகத்தில் வரது, வெகு நேரம் பேசிக்கொண்டிருக்தார்கள். 

அப்பெண்கள் எப்போதும் ஆகாராதிகளைக் கொணர்ந்து 

பயபக்தியுடன் கொடுத்துவிட்டுப் போவதே யொழிய, 
தனித்திருந்து நீண்ட கோம் பேசும் வழக்கமில்லை. இம்: 
போது நாதனமாக அப்பெண்கள் ஆண்டவரவர்களோடு



அ/ரம்பையரைத் தெரிவித்தது. ௭௯ 

பேசிக்கொண்டிருப்பதை முஈனுத்தின் என்பவர் தூரத்தில் 

உட்கார்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்தார். அதைப்பற்றி 

அவருக்குப் பல வெண்ணங்கள் பிறந்தன. அதனால் அவர் 

கொஞ்சம் கவனமாக நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தார். 

அற்தப்பெண்கள் ஆண்டவரவர்களிடம் இரகசியமாகச் ல 

சொற்களைச் சொல்லுற ௫ம், ஆண்டவசவர்கள் அதற்கு 

உடன் . படாத விதமாகத் தலையை அசைத்துக்கொண்டு 

ஓதுவதிற் பராக்காய்க் குனிர்தபடியே :யிருப்பதுந்தான் 

அவருக்குத் தெரிகின்றன வல்லாமல், அந்தச் சம்பாஷணை 

இன்னதென்று விளங்கவில்லை. 

. தங்களிடம் சொல்லும் சொல்லுக்கு இசையாதவர் 

களாய்த் தலையை யசைத்துக் கொண்டு ஆண்டவரவர்கள் 

ஓதிக் கொண்டிருக்கும்போ௮, சங்கதி சொல்லிக்கொண் 

டிருந்த இருபெண்களும் திடீரென்று திரையில் விழுந்து 

பிரேதம்.போலக் கடந்தார்கள். ௮தை ஆண்டவரவர்கள் 

ஏறிட்டுப் பார்க்கவேயில்லை. ' இவ்வெல்லாவற்றையும் 

தூரத்திற் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற முூஈனுத்தின், 

பெண்கள் பிணமாய் விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டு பதறி 

'யெழுக்து, ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வற்று கைகட்டி. 

கின்று. * எஜமானவர்களே, தங்களோடு பேசக்கொண் 

டிருந்த பெண்கள் மையத்தாய்க் இடக்கஇருர்களே !'' என்றார். 

இதைக் கேட்ட ஆண்டவரசவர்கள் மெல்ல நிமிரச், அந்தப் 

பெண்களைப் பார்த்தார்கள். மெய்ம்மறந்து கடந்த இரு 

பெண்களும் ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவருள்ள பார்வை 

விழுந்தவுடன்' ஸ்பீரணையடைந்து எழுந்து, அங்கிருந்து 

பறந்து விழுர்து ஓடினார்கள். இகில் பிடித்தாற்போலப் பததி 

யோடுகிற பெண்களை முனுத்தின் தொடாந்து போய்த் 

தேறுதல் சொல்லி, ஒரு பக்கத்தில் நிறுத்திக்கொண்டு 

*ட நடந்த காரியம் என்ன? என்னு கேட்டார். மேன்



௮/௦ - கன்ஜுமல் கழுமாத்து.' 

மூச்சுக் ஜழ்மூச்சுடன் திக்கு முக்காட்டங் கொண்ட ௮ம் 

பெண்கள் முஈனுத்னைப் பார்த்துச் சொல்லுகின்றார்கள்:-- 

நாங்கள் ஹலறத்.து சையித அப்துல் காதிறு அவர்களிடம். 

பேசிக்கொண்டிருர்த தெல்லாம் வேறொன்றுமல்ல ; அவர் 

களுக்கு விவாகம் பண்ணும் விஷயத்தைப் பற்றின துதான், 

ஈமது எஜமானாகிய ஹலறத்தவர்களின் செல்வமகளாரை 

விலாகஞ்செய்அ கொள்ளப் பிரியமுண்டாவென்று அவர்களை 

உசாவும்படி எஜமானியவர்கள் எங்களிடம் சொல்லி, உசா 

வினோம். அதற்கு அவர்கள் உடன்படாமல், என் இயக்க 

வொடுக்கங்களெல்லாம் அல்லாதத்த ஐலா வின் .புறத்தில் 

இருக்கின்றன வன்றி, நீங்கள் சொல்லும் கருமத்திலில்லை 

என்று சொல்லி, எங்கள் கேள்வியை மறுத்துவிட்டார்கள்.. 

நாங்கள் மனறுபடியும், துறவு பூண்டவர்களே விவாகஞ் செய்ய 

மாட்டார்சளென்றும், அப்படி தாங்கலொரு துறவியல்ல: 

வாகையால் விவாகஞ் செய்து கொள்ளலாமென்னு, ** விவா 

கஞ் செய்தவன் இனில்முக்காற் பாகத்தை பெடுத்துக்கொண் 

உவன் '* என்று நபிகாயகமவர்கள் தருவாய் மலர்ந்து: 

சொன்ன ஹநீதைக் கவனியுங்களென்றும், விவாகஷ். 

செய்வது பிரதான சுன்னத் தென்பது தாங்கள் அறிந்தது. 

தானே யென்றும், விவாகத்தினல் சந்தான முண்டாய்,, 

அதனால் ஈன்மை விளையுமே யென்றும் அவர்களுக்குச் 

சொன்னோம். எங்கள் சொற்களை உண்மையென்று அவர்கள் 

ஒப்புக் கொண்டும், தங்களுக்கு ௮து சம்மதமில்லை யென்று 

அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டும், தங்களுக்கு ௮துசம்மதமில்லை 

யென்று தலையை யசைத்துக்கொண்டு, ஓதுவதில் பராக்கா 

யிருந்தார்கள். எப்படியும் இவர்களை இணங்கச் செய்ய: 

வேண்டு மென்று ரகாங்கள் ௧௬௫ ௮தை விடாமல் மறுத்தும். 

பலவிஷயங்களை எடுத்துக்காட்டி சொல்லிக் கொண்டிருக்: 

தோம். அதனால் அவர்கள் மனச்சடை வடைந்து, 

எங்களைப் பார்த்து :*நீங்கள் சொல்லும் காரியத்திற்கும்



அரம்பையசைத் தெரிவித்தது. அக 

பிரதியாக அல்லாதத்த ஐலா எனக்குத் தயார்பண்ணிவைத் 

இருப்பதைப் பாருங்கள் '* என்று சொல்லி தங்கள் இடஅ 

கையைத் தூக்கினார்கள். அந்தக் கைச்௪ட்டைக்குள் எங்கள் 

பார்வை விழுந்தது. அதற்குள் நாங்கள் கண்டோம். 

அனால், கண்டதை என்னென்று சொல்லி முடிப்போம். 

பலவர்ணப் பூஞ்செடிகளும், கானாவகைக் கனிதரும் விருக்ஷங் 

களும், தண்ணீ ரருவிகளும் நெருங்கியமைந்த அலங்கார 

மான: ஒரு பூல்சாலனமூம், அதன். நவ ஈத்னெகிச 
மாய்த் தங்கமயமாய்ப் பிரகா௫ிக்கும் பலவிதச் சாமான் 

களால். சோடிக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த மாளிகையும், எங்கள் 

சண்களில் தேன்றின. சாங்கள் அந்த மாளிகையைப்பார்த் 

தோம். அதன் மேன்மாடத்.து ஜன்னல்கள் இறக்கப்பட் 

டிருந்தன. அந்த ஜன்னல்வழியே எங்கள் பார்வைசென்றது. 

அங்கே உள்ள பவள த்திற் கடைந்த கால்களாலும் முத்துச் 

சட்டங்களாலும், "மாணிக்கப் "பலகைகளாலும் அமைந்த 

ரத்தினத்தொட்டில் ஒன்று பொற்சங்கிலியிற் கொளுவி 

ஆடிக்கொண் டிருந்தது. . அந்தத் தொட்டிலில் இரண்டு 

பெண்கள் உட்கார்ந் இருந்தார்கள். அப்பெண்களுச்குப் 

பணிவிடைசெய்யும் தாதிமார் பலர் பக்கத்தில் கைகட்டி 

கின்றார்கள். அவ்விரு, பெண்களின் சரூபலாவணியத்தையும், 

அவயவலக்ஷ£ணங்களையும் நாங்கள் எப்படி. வருணிப்போம். : 

அப்பெண்கள் -இவ்வுலகப் பெண்களா யிருர்தாலல்லவா 

அவர்களின் உறுப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும் உவமை சொல்ல 

லாம் 1 அவ்வுலகப் பெண்களை யார்தாம் வருணிப்பார் ! அர் 

தப் பெண்கள்மீது எங்கள் பார்வை விழுந்த மாத்திரத்தில் 

பொறிகலங்கி, மெய்ம்மறக்து விழுந்தோம். அதன்பின் ஈடர் 

ததை இன்னதென்று அறியோம். பின்பு உணர்வுபிறக்து 

எழுந்தோம். அந்தக் கலக்கடியினாலேதான் இப்படி ஒடி 

வருகிறோம் என்று சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட. மூஈ



௮௨ கன்ஜுுல் கமுமாத்து. - 

னத்தின் ஆச்சரியப்பட்டு, அந்த இருபெண்களையும் 

வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார். 

தங்கள் வீட்டுக்குப்போன தாதிமார் இருவரும் sos 

காரியத்தை " எஜமானி யவர்களிடம் சொன்னார்கள். 

அன்றோடே விவாக நாட்டம் அவர்களைவிட்டு ஒழிந்தது. 

அந்தரங்கத்தில் ஈடந்த இந்தச்சம்பவம் பின்பு பயிரங்கப் 
படவே, ஹலறக்து ழகம்மது கேளது சாடுபவர்கள் காதிலும் 

விழுந்தது. உடனே அவர்கள் **இனி என் அநுமதி 
பெறாமல் அவருடன் ஒருவரும் பேசவேண்டாம் £” என்று 

கட்டளை பண்ணிவிட்டார்கள். அப்படியே எல்லாரும் 
அஞ்சியிருக தார்கள். ் 

அரம்பையரைத் தேரிவித்தது முற்றிற்று. 
  

௨௦ - ம். அத்தியாயம், 

முகர ஹூபா, 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவாவர்களின் 
ழுகாஷபாவிலுண்டான காட்ெரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. ] 

, ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது, பாத்துஷா 
சாகிபு அண்டவரவர்கள் முரிதாய்ச் சிலகாலஞ் சென்றபின் 
சற்குருவாகிய ஹலறத்தவர்கள் ஆண்டவரவர்களை இரண்டு 
வருஷம் வரையும். நிஷ்டை யென்னும் மஷாஹதாவில் 
வைத்துப் பழக்கினார்கள். அதன்பின் ஆண்டவாவர்கள் 
தங்களுக்கென்று நியமித்த தனியறையி லிருந்து இபாதத் 
அச்செய்யுங் காலமெல்லாம் அடிக்கடி. ழஷாஹதா வுண் 
டாய்க் கொண்டிருந்தது, 

ஒரு நாளிரவு ஆண்டவரவர்கள் இஷாதொழுது 
முடித்து, ஒலீபாக்களை ஒஇவிட்டு, மறுபடியும் அத்தஹிய்யாத் 
துடைய இருப்பிலாகி, தங்கள் சறப்பான தாடியை நெஞ்



GAS IF Ops Lt Whe ௮/௩ 

சாங்குழியில் பொருந்தும்படி, வைத்துக்கொண்டு, ஹஜ். 

ஜத்து நோரம்வரையும் ஒரேபடி ஷுஹ-டுதில் இருக்அு விட். 

டார்கள். சஹக்ஐத்து நோமானவுடன் அவவிருப்பைவிட்டு 

எழுந்த, அர்தரேரத்துத் தொழுகையைத் தொழுதார் 

கள். தொழுது முடிந்தவுடன் அண்டவரவர்கள் பின்புறம் 

இரும்பிப்பார்த்து ** அங்கேயிருக்கிறவர் மூனுத்தீனா 2? 

என்று கேட்டர்ர்கள். அங்கு உட்கார்ர்திருஈ ௪ அவர் ** அம், 

எஜமானவர்களே '' என்று விடை கொடுத்துவிட்டு, மறு 

படியும் ஆண்டவரவர்களை கோக்க *: எஜமானவர்களே இன் 

நிரவிலுண்டான மகாஷபாவில் தாங்கள் சண்ட சாக்ஷிகளை 

Obs ௮டிமைக்குச் சொல்லும்படி. மன்றாடுசிறேன் '' என் 

ரூர். அண்டவரவர்கள் முஈனுத்தினைப் பார்த்துத் தாங்கள் 

சண்ட ழகாஷபாவைச் சொல்தஇகின்ரர்கள். 

- மூரனுத்தினே, கேட்பிராக. இன்திரவு முபஷ்ஷீறத்து 

டைய ஆரம்பத்தில் கலிறு அலைகிஸ்ஸலா மவர்கள் என் 

னிடம் வந், அல்லாதத்த ஆலாவுடைய ஸலாமும், தங்கள் 

ஸலாமும், ஈன்மாராயங்களும் எனக்குச் சொன்னார்கள் . 

அப்போது எனக்கு மறைவாயிருந்த இிரைசக ளெல்லாம் 

ஒவ்வொன்முய்த் இறந்தன. நரன் பூமிமுழுவதையும் சுற் 

றிப்பரர்த்அ, வான த்திற்குப் போனேன். அங்கே ஏழுவா 

னங்களையுஞ் சுற்றி, அங்கங்குள்ள அற்புதங்களை யெல்லாம் 

கண்டேன். பின் அங்கிருந்து மகத்துவம் பொருத்திய மகா 

முல் அபுறது என்னும் தானம் போய்ச் சேர்ந்தேன். அங்கே 

எனக்குக் இடைக்கவேண்டிய பதவிகளெல்லாம் கிடைத 

தன, அவற்றை கான் பெற்றுக்கொண்டு அங்கேயே த்ரி 

LIL (HG Zl, இறந்தகாலத்து ஒளலியாக்கள் அனைவசையுங் 

கண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஸலாம் சொல்லித் தரிசனை 

செய்தேன். : அவர்களெல்லாம் எனக்குப் பிரதிஸலாம் 

சொல்லி, ஒருவரொருவசாக ௮வரவசை எனக்குத் தெரிவித் 

தார்கள், அப்போது, சல்தானுல்லாரிபின், சைகு அபாயகீ 
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௮௪" கன்ஜுஈல் கறுமாத்து. 

துல்புஸ்தாமி றலியல்லாகு அன்னா அவர்களும், அவர்களைச் 

சேர்ர்ச அரிபின்௧களும் என்னைப் பாராட்டிப் பெருமை 

யாக்கி, என்னைப்பார்த்து **ஷாதல்ஹமீதே, அறிவீராக ; 

அன்யாவிலுள்ள ஒருவன், அவன், வணக்கங்கள் ஒப்புக் 

கொள்ளப்பட்டு குத்பியத்தைப் பெற்றுக்கொண்டாலன் றி, 

இந்த உன்னத பதலியிலுயா்ந்து இங்கே வரமாட்டான் ** 

என்று சொல்லி, சக்தோஷங் கொண்டாடினார்கள், மறுபடி, 

யும் ௮ங்கே இவ்வாறாக நான், சைகு சுல்தான் இபுரு 
சீமிபுனு அதுஹம், சைகு குவாஜா முமனுத்இன்சிஸ்இ, 

சைகுகுவாஜா குத்புத்தீன், சைகு அபாதுரறாபுன்னகுஷபி, 

சைகு அப்துல்வாஹிதி புனுஜைத, சைகு அபா இஸ் 

ஹாக்கு, சைகு தாவூதுத்தாஇ, சைகு ஹபிபுல் sed), 
சைகு௮புல்பலுலு, சைகு பரீதுத்தீன் அத்தாரி, சைஞகு அலி 
யுல்குர்தீ, சைகு புலைலிபுனு. இயாலு, சைகு ஸபியுத்தன்; ' 
சைகு ஈல்றுதன், சைஞு கப்பாறு, சைகு மாலிக்கபுனு 
தீனார், சைகு முகம்மது ஈஸாஜாகதி, சைகு அபுல்ஹஸன் 
கிர்கானி, சைஞு அபுல்காசிமுல்யமனி, சைகு அப்துற்ற 
குமானுல் மதனி, சைகு உலைசுல் கர்னி, சைகு அபுல்ஐ 
ஹ்லில்காமிலி;. சைகு ஸைபானிற்ருஇ, சைகு முகம்மதி 
புனுவாசஇ, சைகு சுபியானித் தெளரி, சைகு அபுல்கா௪ 
Me aS, சைகுஇன்னாதில்மிஸ்றி, சைகு அபூபக்கரின் 
னஜாசி, சைகு இமாஅத்தினிஸ்ஸாலிக, சைய. அபிஸா 
லிகு மூசாஜங்கி, சைகு. ஈஸ்முத்தீனுல் இஷ்ட, சைகு பகு 
அத்தினுல்ஸ்தி, சைகு ஷூூல்பலக, சைகு மருமாபுல் 
கர்கி, சைகு சிற்றிஸ்ஷிக்தி,. சைகு சுகைஇல்வர் த, சைகு 

. கிலாமுத்னுஸ்ஸ-9பி, சுல்தா வுல்லாரிபின் சைகு சையிது 
அதுமது கபீறுந்றபாடு சைகு அபிஸ£துல் முபாறக்கல் மகு 
BO, nee யஇயபுனுமீ ஆது, சைகு மன்ளுறுல்கல்லாஜி, 

சைகு அகுமதுஜ்ஜைதஇ, சைகுல் அக்பர் மசியித்தீனிபுனு 
அறபி, சைகு .ஹஸனில் பசி, சைக யகியபுனு அக்தமி,



மூகாஷபா, . ௫ 

சைகு உமறிபுனு அப்துல் அஜீஜில்மிஸ்றி, சைசூ அபூபக் 

கரிஷ்ஷிப்லி, சைக பிஷ்றுல்ஹாபி, சைகு சுகைலிபுனு 

அப்.அல்லாகில் தஷ்தரி, சைகு ௪உதுல் மஜ்னூனி, சைஞு 

பருலுல்மப்தானி; சைசு அகுமதுல் கர்கி, சைகு .மகுதூ 

அல் அரிபி, சைகு அகுமதுஷ்ஷாத்தாறி, சைகு ஜுனை 
துல் பகுதாதி, சைகு உதுமான் அலிய்புல்பாகு, சைகு அபூ 

இஸ்ஹாக்குஷ் ஷுத்தாறி, சைகு அப்துல்லாகில் ஹனபி, 

சைகு ஈஜ்முத்தனுல் பிர்தெளசி, - சைகு அலாவுத்தீனுத் 

தூசி, சைகு லியாஉத்்தீனுச்சஸ் தி, சைகு வஜ்துத்தினுல்: ' 

இஷ்ட, சைகு மும்ஸாதுல் உலூலி, சைகு ௮குமஅ9ஸ்தி, 

oF 'அலிய்யுல் தன்னூறி றலியல்லாகு அன்கும் இத்தனை 

மகான்களையும், இவர்களையொத்த இன்னுமுள்ள கு திபுகளை 

யும், கெளஅகளையும், தளலியாக்களையும் இரள் இரளாகக் 

கண்டேன், இவர்கள், எல்லாரும் என்னைச் சந்தித்துப் 

பெருமைப்படுத்திக் கொண்டாடினார்கள். பிறகு, 

என்பாட்டனார் சுல்தானுல் ஒளலியா, குத்புல் YS BTL, 

கெளதுல் அகுலம், சையிது மகிழித்தீன் அப்துல் காதிறு றலி: 

யல்லாகு அன்கு அவர்களையும், அவர்கள்கூட இன்னுஞ் 

சில இளலியாக்களையும் . கண்டு, அவர்களைச் சந்இத்து- 

ஸலாம். சொன்னேன். Dawe ளெல்லாரும் எனக்குப்: 

பிரதி ஸலாம் சொன்னார்கள். அப்போது என்.பாட்டனா 

வர்கள் என்னைப் பார்த்து ** என் அருமை மகனே, உம்மை 

யும், உமது கருமங்களையும் அல்லாதத்த ஆலா. ஏற்றுக். 

கொண்டான். அன்றியும் உமக்கு உன்னதமான பதவி 

காக் கொடுத்து, சூத்பாகவும், கெளதாகவும் உம்மைத் 

தெரிந்து கொண்டான், அவனிடம் நீர் சங்கை பெற்றிருப்- 

பதற்காக வேண்டி, உம்மை உயர்த்தும் பொருட்டு இந்த: 

மகாமில் வந்து கூடியிருக்கிற ஒளலியாக்களுக் செல்லாம். 

நீரே இமாமாய் நின்று, இரண்டு ps HEMP தொழுவி: 

யும் '' என்னு சொல்லி); என்னை எல்லாருக்கும் முன்னே.



Hor கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

நிறுத்தினார்கள். சான் மரியாதைக்காக அப்படி கின்று 

தொழத் தாமதித்தேன். இதை யறிந்த பாட்டனாரவர் 

கள் பின்னும் என்னைப் பார்த்து ஷாதல்ஹமீதே, இந்த 

கோம் உம்முடைய கேரம். கீர் தாமதியாமல் தொழு, 

௮௮ கேட்டுக்கொள்வீராக '' என்று ஏவிஞர்கள் , உடனே 

நான் அவர்களுக்கெல்லாம் இமாமாய் நின்று இரண்டு றக் 

அத்துத் தொழுது முடித்து, அஆ கேட்டேன் ; அவர்க 

ளெல்லோரும் இமீன் குஃறினார்கள், அந்த நேரத்தில் வல்லா 
தத்த ஆலாவின் புறத்திலிருர்து எனக்கு. ஆக வேண்டிய 

வெல்லாம் ஆயின; மதுரமான பானகங்கள் கொணர்ந்து 

எனக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள் ; மேலான உத்தரீயங் 

கள் கொணர்ந்து எனக்கு போர்த்தினார்கள் ;' துப்புரவான 

பரிமளாதிகளை என் மீது சொரிந்தார்கள்.. தத்பு என்றும், 

Gang என்றும் என்னைக் கூப்பிட்டார்கள். வந்தத 

தீர்னத்தில் சான் பெறவேண்டிய வெல்லாம் பெற்றேன். 

மலக்கூத்துடைய அலத்தைபும் போய்ப்பார்த்தேன். பிறகு 

பைத்துல் மஉழறு பள்ளியைப் பிரதக்ஷணம் செய்துகொண் 

டேன். அ௮க்சே 'மலக்காகளைக் சுண்டு, அவர்களுக் கெல் 

லாம் ஸலாம் சொன்னேன் ; அவர்கள் எனக்குப். பிரதி 

சொன்னார்கள். சில மலக்குகள் மூக்தி எனக்கு ஸலாம் 

சொன்னார்கள் ; ரான் பிரதி சொன்னேன். பின் அல்லா 

கந்த ஐலாவுடைய அற்புதங்களில் காணாசன வெல்லாம். 

அங்கே கண்டேன். ஒவ்வொரு அற்புதத்திற்கும் அவனைப் 

புகழந்தேன். அதன் பின் ஈபிமார்களைல் கண்டேன். இதம், 

ஷீது, நாகு, இபுறகீம் இதாரீச, இஈமாயில், இசுஹாக்கு, 

WER, WF, sss, Wor, அுல்இப்லி, ஸாலிகு, 

அபு, உதைறு, க.௮, தாவூது, சுலைமான், மூஸா, ஹான், 

ஈசா அலைகில்ஸலா த வஸ்ஸலாம் இவர்களையும், இன்னுஞ் 

ல ஈபிகளையும் கண்டு ஸலாம் சொன்னேன் ; அவர்கள் 

, எல்லாரும் எனக்குப் பிரதி சொல்லி, அஆ செய்தார்கள்.



முூகாஷப ர, ௮ள 

ஈரகத்திற் புகுந்துப் பார்த்தேன், அதற்குப் பாத்திர 

மானவர்களுக்கு அங்கே தயார் செய்திருக்கிற யாதனை 

களைக் கண்டு, பிழைபொறுக்கும்படி அல்லாதத்த ஐலா 

இடம் பிரார்த்தித்தேன். பின்பு, சவர்க்கத்திற்புளுந்து 

பார்த்தேன். அதற்குப்" பாத்இரம்னவர்களுக்கு அங்கே 

தயார் செய்திருக்கிற சுகங்களைக் கண்டு அல்லாதந்த ஆலா 

வைப் புகழ்ந்தேன். பிறகு, சுவர்க்கத்து இராஜருமாரர் 

களாகிய என்  பாட்டன்மார் இமாம் ஹஸன், இமாம் 

ஹுஸைன் றலியல்லாகு. அன்குமா இருவரையும், இமாம் 

ஜைனுல்லாபிதீன், இமாம் முகம்மது பர்கறு, இமாம் 

acu ஸாதிகு, இமாம் மூஸாகாலிம், இமாம் அலி 

மூஸற்றிலா, இமாம் முகம்மது த8இ, இமாம் அலி ஈ£இ, 

இமாம் ஹஸன் அஸ்கர் றலியல்லாகு அன்கும் இவர்களையும், 

இமாமூல் அகுலம் அபூஹனீபா நுதமானிபுனுதாபித்து, 

இமாம் மாலிக்கு, இமாம் முகம்மது ஷ்ஷாபிஇ, இமாம் 

அகுமதுல் ஹம்பலி, இமாம் முகம்மதுல் கஜ்ஜாலி றலியல் 

லாகு 'அன்கும் இவர்களையும், மற்ற இமாம்களையும் கண்டு 

தரிசனை பண்ணி ஸலாம் சொன்னேன். அவர்களெல்லாரும் 

எனக்குப் பிரதி சொன்னார்கள். அங்கே எனக்காகச் கிடைக்க 

வேண்டிய வெல்லாம் கிடைத்தன. பின் அங்கிருந்து 

மேன்மையும் மகத்துவமுமான மகாழல் மதழது என்னும் 

தானம் போய்ச் சேர்ந்தேன். அங்கே . அல்லாதத்த ஐலா 

வுடைய றசுல் சல்தானுல்லன்பியாஇ, தாஜுல் ௮ஸ்பியாஇ, 

அ௮குமதுல் முஜ்தபா, மகம்மது முஸ்தபா ஸல்லல் 

லாகு: ௮லைகி வஸல்லமவர்களையும், 'அவர்கள் பக்கத்தில் 

அமீறுல் கூமினீன் அபூபக்கறுஸ்ஸித்தீக்த , உமறுபாறூக்த , 

உமதுமானிஜ்ஜக்கடு, அலிய்யில் மறுத்தலா, ௪உத, சூது, 

தல்ஹா, ஜுபைது, மிறு, அப்துற்றகுமான், ஹம்ஜா, 

அப்பாசு றலியல்லாகு அன்கும் இவர்களையும், இன்னுமுள்ள 

மேலான அ௮ஸ்ஹாபிமார்களையும் கண்டு, மிகக்தாழ்மையாய்.



AY கன்ஜுஈல் கருமாத்.து. 

நின்று ஸலாம் சொன்னேன் ; எல்லாரும் எனக்குப் பிரதி 

சொன்னார்கள். அப்போது, காத்திமுல்லன்பியா, சையிதுல் 

மூறுஸலீன், முகம்மது முஸ்கபா ஸல்லல்லாகு அலைக 

வஸல்லமவர்கள் என்னைக் கிட்ட அழைத்து, என் இரு 

புருவங்களுக்கு மிடையில் முத்தமிட்டு **என் சின்னமகனே, 

அல்லாதத்த ஐலா உமக்கு இருமையிலும் அருள் புரிவானாக. 

உம்மையும், உமத கருமங்களையும் ௮வன் பொருந்திக் 

கொண்டு, உம்மைகுத்பாகவும், கெளதாகவும் ஏற்றுக் 

கொண்டான் '' என்று சொல்லி, அவர்களும் என்னை 

யுவக்துகொண்டு, மஅரிபத்துடைய இல்முகளையும் எனக் 

குப் போதித்து, ௪.த செய்தார்கள். அப்போதே எனக் 

குள்ள மனத்திகில் முதலான எவ்விதத் திமைகளும் 

பற்றற்று, பரிசுத்தமான Catan) இறந்தது, உடனே 
கான் அங்கிருந்து அல்லாதத்த ஆலாவின் லிகாவிற்போனேன் . 
அப்போஅ, அளவற்ற நிகுமத்துகள் என்மேல் சொரியப் 
பட்டன. பின் அல்லாதத்த ஆலா தனக்கு முன் என்னை 

நிறுத்திக்கொண்டு ஷாதல்ஹமீதே, ரான் உமக்கு வானக் 
களையும், பூமிகளையும் சுற்றிப்பார்க்க இடக்தர்து, அங்கங் 
குள்ள அற்புதங்களை யெல்லாம் நீர் காணும்படி, வெளி 
யாக்கி, அவற்றை உமக்கு வசமாகச் செய்திருக்கன்றேன், 
அன்றியும், மண், நீர், நெருப்பு, காற்று என்னும் பூதன் 
களையும் உமது சொற் கேட்ட ஈடக்கக் கற்பித்திருக்கன் 
றேன். ஒன்றை ஒன்றாக மாற்றவும், இறந்ததை உயிர்ப் 
பிக்கவும், உயிருள்ளதை இறப்பிக்கவும் உமக்கு அதிகாரங் 
கொடுத்திருக்கன்றேன். இன்னும் உம்மை உயாந்த குத்பாக 

வும், கெள தாகவும் ஆக்னேன். என்னை யறியும் இல்மு 
அவவளவையும் உமக்குத் தந்தேன் பின்னும் நீர் என்மீது 
ஒரே யாவலாயிருக்கின் நீர், mesg இன்னும் உமக்கு 
என்ன வேண்டும் ?'' என்னு கேட்டான். அப்போது கான் 
“யா அல்லா, யாற$ம், யாகறீம் உன்னைத் தவிர எனக்கு



மூகாஷபா, ௮/௯ 

யாதொன்றும் : வேண்டியதில்லை. நீயேயன்றி எனக்கு 
வேறே யாருமில்லை ?” என்று பதில் சொன்னேன். அதற்கு 

அவன் ** நீர் உண்மையான அடிமை ; என்னைவேண்டி. 
அன்யாவின் இச்சையைப் பற்றறவெறுத்து விட்டீர், பரி 
சுத்தமாக என்னை வணங்குகின் தீர், நான் உம்மை.உவறந்து 

ஒப்புக்சொண்டேன் '' என்று சொல்லி, எந்தக் காலமும் 

அச்சக் தீர்தலையெனக்குத்தரஈ்னு, என்னை அறுப்பிலிட்டான் 

என்று இவ்வளவும் சொல்லி முடித்தார்கள், அப்போது 
ஹலறச்து ஆண்டவரவர்களின் திருமேனியில் நாதனமான 

பரிமளம் சமழ்ர்துகொண்டிருச்தது. என்று மில்லாத ல 
அடையாளங்களும் : காணப்பட்டன. முகம் பூரணமதி 

போலப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்தது. முஈனுத்தின் 
- ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சொன்ன வரலாற்றைக் கேட் 

டுச் சச்தோஷ மடைந்து, மேனியின். பரிமளா, இகளைக்கண்டு 
பு.அுமையாய், அவர்களின் சிறப்பான இரு கரங்களையும் 
பிடித்துக் சண்ணில்வைத்து மாத்தமிட்டுக்கொண்டு, தமக் 

காக ௮.ஆ இசந்தார், 

மூகாஷ்பா முற்றிற்று.



oa அத்தியாயம்; 

மீட்சி, 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஞானதேூக 

ரின் உத்தரவுபெற்றுச் குவாலீரைவிட்டு மாணிக்கபூருக்கு மீண்ட 

வரலாற்றைச் சொல்லுடன் நது.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஸமீது கன்ஜஸவாய் பாத் 

துஷாசாஇபு ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சற்ருருவாகிய ஹல 

pss சையிது ழகம்மது கேளது சாஇபவர்களிடத்தில் 

tugs) வருஷம் இருந்தார்கள். இதற்டையில் ஆரியர் 

வழியாக் கற்றறியவேண்டிய சகல இல்முகளையும் குறை 

வறக்கற்று, இனிக் கற்கவேண்டிய தொன்றில்லை யென்னும் 

படி நிரப்பமானார்கள், தங்கள் இயற்கையினாலும், ஆசிரி 

யர் 'சகவா௫. முதலிய செயற்கையினாலும், இதனுடைய ௧௫ 

மங்கள் முழுதும் இத்தியாயின.. 

ஒரு காள் ஹலறத்து ஆண்டவாசவர்கள் தங்கள் ' ஞான 

தேூகர் சமுசத்திற் போய் ஸலாம் சொல்லிப் பணிந்து 

நின்று: தமியேன் பிதாமாதாக்களைக் காண்பதற்காக 

மாணிக்கப்பூருக்குப் போகப் பிரியப்படுகிறேன். தேவரீர் 

உத்தாவருள வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். கடைப்பதற் 

கரிய தங்கள் அருமை மாணாக்கர் சுயவூருக்குப்போக உத் 

தரவு கேட்டபோது ஹலறத்தவர்கள். சச்தோஷம்டைந்து 

ஆண்டவரவர்களை நோக்கி : சையிது அப்துல்காதிறே, உமது 

பிரியப்படி போய்வாரும் என்று உத்தரவுகொடுத் தவிட்டு, 

பின் அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கருமங்களில் மீதியா 

யிருந்த கிலாபத்துக் கோடுத்தல் முதலானவைகளைச் செய்து 

முடிக்கத் தொடங்கினார்கள் . 

. ்... *பத்து. வருஷம் இருர்கார்களென்று பல செ்தங்கள் சொல் 

ger per, இரண்டு கிரர்தங்களில் மாத்திரம் இரண்டு வருஷம் 
இருக்தசாகச் சொல்லப்படின் றது.



சிட்டு, : கந் 

“நான குருவாகிய ஹலறத்து ழகம்மதுகெளது சாகிபு 
ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் அருமந்த சஷராகிய ஹலறத்து 
சையிது அப்துல்கர்திறு ஷாருல்ஹமீது ௮ண்டவரவர்களை 
அமீனுல் மூமினின் அலிறலியல்லாகு. அன்கு , அவர்களி 
லிருந்து இமாம் ஹுஸைன் றலியல்லாகு அன்னு அவர்கள் 
வழியரய்வந்த சுத்தாறிய்யா, காதிறிய்யா என்னும் இரண்டு 
திமிக்குகளிலும் முந்தியே முரீதாக்கி, கலொபத்துக்கொடுத் 

5 இருந்தது மல்லாமல், தாங்கள் கிலாபத்துப் பெற்றுள்ள 
பதினான்கு கான்வாதாக்களிலும் கிலாபத்துக் கொடுத்த, i 
கலிபாவாக்கினார்கள். அநத கான்வாதாக்சளாவன :_. 

1. ஹபிபிய்யா. 8... பிர் 'சளஹிப்யா. 
2. தைபூரிய்யா, 9... ஸஹைரவர்திய்யா, 
3.  கர்கிய்யா.. 10, ஜைதிய்யா. 

AL ிக் ய்யா. 11. இயாலிய்யா. 

5. ஜுனைதஇய்யா,. 12. ௮ 'சீஹமிப்யா , 

6. காஜஹானிய்யா,. . 13.. ஹுபைரிய்யா, 

7. grein. 14. இஸ்திபய்யர். 

என்பனவாம். இந்த கான்வாதாக்கள் பஇனான்கும் ௮மீ 

அல் மூமினீன் அலிறலியல்லாகு அன்கு' அவர்களிலிருந்து 
ஹஸ்ன்பஸ்ரி றலியல்லாகு அன்னு அவர்கள் வழியாய் 
வற்சவைகளாம். 

இவையன்றி, அமீறுல் மூமினீன் அபூபக்கர் றலியல் 

OG அன்கு அவர்கள் வாஸ்காவிலுள்ள சுபகாத்திய்யா, 

அமிஅல் மூமினீன் உமறுறலியல்லாரு ... Here அவர்கள் 
வாஸ்தாவி லுள்ள பாஹாக்இய்யா, அமீறுல் ஞூமினீன் 

உதுமான் றலியல்லாரு அன்ரு அவர்கள் வாஸ்தாவிலுள்ள 

ஹம்தானியப்யா, உலைசல்கர்னி நலியல்லாகு அவர்கள் 

வாஸ்தாவிலுள்ள : உவைசிய்யா என்னும் இந்தத் -தறிக்கு 

களிலும் ஆண்டவாவர்களை . முரீதாக்த, இலொப்ததக் 

கொடுத்தார்கள். இ 
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௬௨ கன்ஜுலல் கருமாத்து, 

[இன்னும், அகுமதிய்யா, றபாஇய்யா, சக்ஷபச்திய்யா என்பன 

முதலிய பலவேறு வகைப்பட்ட த.நீக்குகள் அசச்தமுண்டு,. ஆண்ட 

வரவர்கள் மேற்கூறிய தறீக்குகளில் மாத்திரம் இலாபத்துப் பெற்ற 

தாகச் சொல்லப்படுகின்றதன்றி, bps துநீக்குகளில் மூரிதாய் 

இலாபத்துப் பெற்றதாக ஒரு இரர்சத்திலுஞ் சொல்லப்படவில்லை. ] 

ஞானாசிரியர் அருமை மாணாக்கராகிய ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களைக் குருத்துவத்தில் நிலை நிறுத்தத்தக்க 

சடங்குகள் அனை த்தையுஞ் செய்துமுடி த்து, , Soni Aur ses 

போ இக்கவேண்டிய௰ விஷயங்களை ஆரம்பித்து அல்லாதத்த 

ஐலர்வை வணங்கும் வணக்கத்தின் அந்தரங்கள்களையும், 

இல்லறம் நீத்துத்துறவறம் பூண்டு 'வன௪ஞ்சாரிகளாய்த் 

Alig காலங்கழிப்பவர்களின் இயற்கை செயற்கைகளையும், 

“அவர்களின் பராக்கு இன்ன தென்பதையும், அஸ்மாக்களை 

நியமனமாக ஓதிவரும் இலக்ஷணம் இன்னதென்பதையும், 

இருந்தோதுவதற்கர்க கியமிக்கப்பட்டிருக்கும் நாட் 

கணக்குகளையும், ஜின்களும், ஷைத்தான்களும், வசப் 

படுவதற்காக ஏற்பட்டிருக்கும் அ௮ஸ்மாக்கள். இவை 

யென்பதையும், அவற்றை ஒதும் வகை இன்னதென்ப 

தையும் - எழுத்தைக்கொண்டும், சொல்லைக் கொண்டும், 
'பொருளைக் கொண்டும், இலக்கத்தைக் கொண்டும், 

கோடுக£றி அஸ்மாக்களை யடைக்கும் விவரங்களையும் 
தெளிவாக வுணர்த்தினார்கள். 

அதன்பின், ஈபிமார்க ளுடையவும், குத்புமா ருடைய 

வும், ஒலிமாருடையவுமான இயற்கை செயற்கைகள் இன்: 

னின்னவை யென்று தெரிவித்து, ஈபி ழகம்மது ஸல்லல் 

லாக. ௮லைகவ ஸல்லமவர்கள் தங்கள் இருவாய் மலர்ந்து 

64 எனக்கு 'குறுஆன் இறங்ருமுன் ஓஷத்தாறுடைய இல்மு என் 

இருதயத்திற் குடிகொண் டிருந்தது, அதைக் கொண்டே 
கான் எல்லாவற்றையும் அறிந்தேன் '' என்று பாராட்டிச் 

சொன்ன இல்முஷ்ஷத்தாறையும் உணர்த்தி, . அனாஸர்



என்னும் நீர்முகலான கான்குவகைப் பூதங்களினால் எழு 
வகையாய்ப். பிறக்கும் சர்வஜீவரா௫ிகளின் அந்தரங்கங்களை 
யும், மற்றைய சிருஷ்டி. வர்க்கங்களின் அந்தரங்கங்களையும் 

தெரிவிக்கிற ஸிற்றுவஹகாயித என்னும் இல்மையும் 

'தெள்ளத் தெளியக் கற்பித்து, ஆபிதீன்களுடைய இபாதத்து 

விவரமும், ஜாஹிதீன்களுடைய ஜுஹூது விவரமும், 

திரஇயின்களுடைய த௮வத்து விவரமும், முஹக்கிளனெ்களு 
டைய அமலின் ஹக்கை , ஆதனங்கொள்ளும் விவரமு 

மாகிய ஈது பொருட்களையும் ந்து ரத்தினமாகக் கொண்டு 

பஞ்சரத்தினம் என்னும் அர்த்தமுள்ள. ஜவாஹிறுல் கம்ஸா 

என்று பெயரிட்டுக் தாங்கள் இயற்றிய கிதாபையும் 
"கொடுத்து : ஷாதல்ஹமீதே, இந்தக் தொபை நீர் மிகவு 

முவந்திரும் என்னு கட்டளை பண்ணினார்கள். 

பிறகு சற்குரு வவர்கள் தங்கள் கல்விச்சாலையில் 
.கல்விபயின்றுகொண்டிருக்கும் கானூறுபேர்க ளடக்க 

ஒரு கூட்டத்தாரை அழைத்து ஆண்டவரவர்கள் முன்விட்டு: 
ஷாதல்ஹமீதே, இவர்கள் இன்னிடம் இணை பெறுவதற் 
காகவற்து கல்விகற்றுக். கொண்டிருக்கிறவர்கள். இவர் 

களுக்கு நீர் உபதே௫ஞ்செய்து முரீதாக்னுவதை நான் 

விரும்பியிருக்கின்றேன். இவர்களை இன்னாரென்று நீர் அறி 

வீரா? என்று கேட்டார்கள். அதற்கு ஆண்டவரவர்கள் 
ஆ௫ிரியசை நோக்கி: நாயகமே, கான் இவர்களை அறிந் 

தருக்க வில்லை.என்று வதில் சொன்னார்கள். — 
சற்குருவவர்கள் ஆண்ட.வரவர்களை நோக்கி: ஷாதல் 

ஹமிதே, இவர்கள் மாணிக்கப்பூரைச்சேரந்த அடர்ந்த 

வனத்திற் குடியிருர்அகொண்டு, வழிப்போக்கர்களை அடித் 

அப் பறிக்கும் திருடர்கள். இவர்கள் செய்யும் ௮வ்வதிக் 
இரமம் நான்குநாள் அதிகப்பட்டுவக்தாலும், இவர்களை 
படக்க வேறுவழி யில்லாததாலும், நான் அல்லாதத்த ஐலா . 
இடம் பலதரம் கையேந்தி :* யா அல்லா, வனத்திலிருக்ள :



Tak. கனஜ்ு COV BOP LOT DF Bl.. 

கொண்டு மனிதர்களுக்கு வில்லங்கஞ்செய்கிற இந்தத் 

இருட்டத் அஷ்டர்களைத் திருத்தி, நேர்வழியில் ஆக்பெருள்'* 
என்று இரந்து கேட்டு வந்தேன். என் இரப்பாகிய. துற. 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு, இவர்களெல்லாரும் இரண்டு; 

நேர்வழி : பெறுவதற்காக என்னிடம் வலியவந்து சேர்க்: 

தார்கள். இவர்களெல்லாரையும் கலிமா சொல்வித்து, 

இனுல்லிஸ்லாமில் சேர்ந்தேன். இவர்கள் உண்மையுள்ள 

ழஸ்விம்களா மிருக்கன்றார்கள். இனி நீரே இவர்களை மூரீ 

தாக், உமக்குச் சீஷர்களாகவும், வழித் தோழர்களாகவும் 

நியமித்துக் கொள்வீராக ' வென்று சொல்லி முடித்து, 

அந்த கானாறுபேர்களையும் ஆண்டவரவர்கள் வசம் ஒப்: 

படைத்து, விட்டு, பின்னும் தங்களிடம் மூரீதாசவந்து 

காத்திருக்கும் * முசணுத்தின்; இபுறா£ம், முகம்ம தஹஸன் 
முகம்மது . ஹுனைன் என்னும் நால்வரையு மழைத்து 

ஆண்டவரவர்கள் கையிற்பிடித்துக் கொடுத்து: ஷாதல் 

ஹமீதே, இந்த நால்வரும், அல்லாதத்த ஐலா -புறத்தில்: 

அஷிக்கான பாரவான்கள். இவர்களை உமக்கு கலீபாக்களாக 

நீர் நியமித்தக்கொள்ளுமென்று கட்டளை பண்ணினார்கள்... 

இவ்வளவு மானபின், சற்குருவவர்கள். தங்கள் மாணாக்: 

கராய ஆண்டவரவர்களை நோக்க: ஷாதல்ஹமீதே, உம் 

மையும், உமது அமலையும் அல்லாகத்த ஐலா பொருந்திக் 

கொண்டான். . நீர் குத்பாகவும், கெளதாகவும், ஏற்றுக். 

கொள்ளப் பட்டர், உமக்கு அவன் றகுமத்துச் செய்வானாக 

வென்று சொல்லி துஆ செய்து, பின்€ழ்வரூமாறு லெ. 

போதனைகளைப் போதித்தார்கள். 

ஷாதல் ஹமீதே, நீர் குத்பாய் உயர்ந்த பதவியைப்- 

பெற்ற போதிலும், சாமானிய மனிதர் ஈடந்துகொள்ள- 

* இவர், அண்டவாவர்கள் மாணிக்கப்பூரிலிருக் து வரும்போ gr 

"வழியில் வச்து கூடி, கட்டலேயிருக்கற முசனுத்தின் என்பவரே... '



மீட்சி. ௯௫ 

வேண்டிய ஒழுக்க வழக்கங்களைக் கைவிடாதீர். பிதா மாதாக் 

களுக்கும், பர்அமித்திரர்களுக்கும், கன்றி செய்றெவ்ரா 
விரும். அல்லாதத்க ஆலா வுடைய இதாபாகிய தறுஇுனக் 

கொண்டும், ஈபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகவஸல்லமவர் 

களுடைய சுன்னத்தைக் கொண்டும்; துலபாடுற் றஷீதீன் 

களுடைய அமல்களைக் கொண்டும், டுமாம்களுடைய இஜதி 

ஹாதைக்கொண்டும், ஷறீ௮ுத்தைத் தொடர்ந்து கொள் 

ளும். எந்த நேரமும் அல்லாதத்த ஆலாவின் வணக்கத் 

இற் பராக்காயிரும். எந்த கிமிஷமும் அவனை இக்று செய் 

இறவராயிரும். அந்தந்தத் தொழுகையை வேகா தவமுமல் 

இமாம்ஜமாஅத்தாத் தொழும். சுன்னத்தான கருமங்களில் 

ஒரு சிறு கருமத்தையும் விடாதீர். பகற்பொழுது முழுவம் 

உபவாசமாயிரும். இராப்பொழுன முழுவதும் வணக்கத்திற் 

பசாக்கான விழிப்புடனிரும். ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றும். 

ஜகாத்தை இடைவிடாமற் கொடும். மனிதர்களுக்கு நேர்வழி 

காட்டி, அல்லாதத்த ஐலா புறஞ்சேர்க்கிற காரியத்தில் 

“முயன்று நில்லும். மார்க்கத்தைச் காக்றெவராயிரும். ஒரு 

வரை கே௫த்திரானால், அவருக்கு நேரிடும் எவ்வித வில்லங் 

கத்தையும் நீக்கி, மனக்குளிர 'உபகாரஞ்செய்யும். - நீர் 

சோ க்கப் படுவீரானால், பதறு மல் பொறதுமையோடிரும். 

அன்றாடகம் இடைக்கிற இசணத்தை :_ உரிமையுடை 

யோருக்குப் ப௫ிர்க் துண்ணும். உமக்குக் இடைக்கும் AG 

மத்.துகளுக்காக அலலர்குத்த ஆலாவுக்கு எப்போதும் சுக்று 

செய்கிறவராயிரும்: வணக்களஞ் செய்கிற வஹதாசியத்தீன் 

விரிப்பில் உள்ளச்ச முள்ளவராயிரும். எனியோர்கூட்டத்தை் 

உவத்திரும். சையிது அப்துல் காதிறே, உமக்கு அல்லாதத்த 

ஆலா இருபை செய்வானாக. உம்முடைய காரியங்கள் உயர்' 

வனவாக. உம்முடைய கருமங்கள் சறெப்படைவனவாக- 

உம்முடைய .இபாதத்துகள் ஒங்கி வளர்வனவாக வென்று 

சொல்லி, மனங்குளிர்ந்து வாழ்த்தி ஆர்வ.இத்தார்கள்



௯௭௬ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

அதன்பின், மறுபடியும் ஞானதேசிக வர்கள் தங்கள் 

ஷெராயெ ஆண்டவரவர்களை கோக்கு ஷாதல் ஹமீதே, நீர் 

விவாகஞ் செய்யப் பிரியமில்லாதவரா யிருக்இன் றீர். உம்மி' 

லிருந்து ஒரு ஆண்பிள்ளை உண்டாக வேண்டிய அண்டு. 

‘mame மின்பைனி ' என்னும் ஆயத்தில் 'முதுகந்தண் 

டிலிருந்தும், மார்பினடுவி லிருந்தும், பிள்ளை வெளிப்படும். 

என்று அல்லாதத்த ஐலா. சொல்கிறபடி அந்தப்பிள்ளை 

வெளியாகவேண்டுமே? அதற்கென்ன செய்வீர் ? '” என்று: ' 

கேட்டார்கள். அப்போது ஆண்டவரவர்கள் , ஆசிரியரை 

நோக்கி ** இரிகால வர்த்தமர்னங்களையும் அறியும் தகுதி 

யுள்ள தேவாருக்குத் தமியேன் யாது சொல்லப் போகன் 

றேன் ! * * வமறியமீபுனத ' என்னும். ஆயத்தின்படி அல்லா: 

தந்த ஐலா அந்தப்பிள்ளையை வெளிப்படுத் துவான் '' என்று: 

வதில் சொன்னார்கள். இதைக் கேட்ட ஆூிரியரவர்கள் 

'களிகூர்க் து **ஷாதல்ஸ்மீதே, உமக்குப் பிரியமான இடத்தில் 

அதனைச் சேர்ப்பியும் '' என்று கட்டளை பண்ணினார்கள் .. 

எல்லாக் கருமங்களும் முடிந்தபின், ஆசிரியராகிய 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுகேளது சாடிபவர்கள் தங்கள்: 

இடைத்தற்கறிய ஷர் சசொமணியான ஹல்றத்து சையிது 
ஷாதலஷமீது..... ஆண்டவாவர்களுக்குப் பெரும் விருந்து 

கொடுத்து, மேற்கூறிய நானூற்று நால்வசையும் கூடச் 

சேர்த்து மனமகிழ்ச்சியோடு பின்னும் அசர்வதஇத்து,. 

மாணிக்கப்பூருக்குப் பயண மறுப்பினார்கள். அிரியரவர் 

களைப் பணிந்து ஸலாம் சொல்லிக்கொண்டு பிரியாவிடை 

பெற்ற ஆண்டவரவர்கள், தங்கள் கூட்டத்தார் நானூற்று: 
  

* இக்த ஆயத்தை ஆண்டவாவர்கள் சொன்ன கருத்தானது ;- 
மறியம் புருஷசம்பர்த மில்லாத சன்னியாயிருக்க எப்படி. ஒரு 
பிள்ளையை அவர் வயிற்றில் அல்லாதத்த ஆலா அமைத்தானே 

, இப்படி. சான் ஸ்திரீ சம்பந்த மில்லாத பிரமசாரியாயிருக்க என் 
னிலுள்ள பிள்ளையையும் வெளியாக்குவான் என்பசேயாம்.



ற சால்வரும் புடைசூழ்ர் அ வரும்படி கூவாலீர் ஈகரத்ை 

லிட்டுரீபிரயாண மானார்கள். 
ட் 

கானாற்று கால்வர் இரண்ட. ஒரு கூட்டத்துடன் குவா 
லீரி லிருர்து புறப்பட்ட ஹலறத்து அண்டவாவர்கள் 

பாதைக எனைத்தையும் நடந்து கடந்து, பலராட்களுக்குப் 

பின் மாணிக்கப்பூரிற் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். தங்கள் 

அருமைப்புத்திரர் பலவருஷங்களுக்குப்பின் பெருச் 

இரளான ஒரு கூட்டத்தாருடன் வந்து சேர்ந்ததனால் பிதா 

மாதாக்கள் இருவரும் ஆரஈந்தசாகரத்தில் முழுக) அல்லா 

த்த்ததலாவைப் புகழ்ந்து சுக்௮ு (செய்தார்கள். , ஆண்டவ 

ரவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாரை மாணிக்கப்பூருக்குள் ass 

யான ஒரு தலத்தில் தங்கியிருக்கக் கட்டளை பண்ணிவிட்டு, 

தங்கள் மாளிகைக்குப் போய்ப் பிதா மாதாக்கள் இருவரை 

யும் 4 சந்தித்தார்கள். நெகோட் பிரிந்திருந்த தங்கள் 

அருமைப் புத்திரரை இருவருர் தழுவி, இழந்தகண் 

எய்தினாற்போலச் சந்தோஷமழுற்று அன்பு பாராட்டி 

ஞர்கள். ் 

பிறகு ஆண்டவரவர்களின் தந்தையாராகிய ஹலற த 

on FUG) gl ஹஸ்ன்கத்தூஸ்வர்கள் கங்கள் மைந்தருடன் வந்த 

நானூற்று ரால்வரும் சாகைபண்ணிக்கொண்டிருக்க தீ 

தங்களுக்குச் சொர்தமான ஒரு தோட்டத்தைக் கொடுத்தார் 

கள், அந்த அழயெ பூங்காவில் அவர்கள் சாசைபண்ணி 

யிருந்தார்கள். 
மீட்சி முற்றிற்று. 

* ஹிஜறத்துத் தொளாயிரத்து சாற்பத்தேழாம் வருஷம், ஸவ் 
வால் மாதம், ஆரார்திகதி, 'இங்கட்டுழமைப் பகல் பிரயாண மானார்க் 

ளென்று குலாஸ்த்துல் கறுமாத்து என்னும் இரதம் சொல்லு 

தின்றது. ் ் 

* பிதாமாதாச்களை விட்டுப்பிரிக்து பதினெட்டு வருஷங்களுக் 

குப்பின் வந்தூ சக்திச்சார்களென்று குலாஸத்துல் கறமாத்து 

என்னுவ் சரர்தம் சொல்லுகின் ஐது. 

 



aot sshutub, 

தபோ தனர் தியமிப்பு. 

  

[இன் “வத்தியாயம் ஹலற த் அ ஆண்டவாவர்கள் சங்கள் 

கூட்டத்தார் கானூத்று சால்வரையும் மரீ தாச்சி, கபோதனர்களாக 

நியமித்த வறலாற்றைச் சொல்லுஇன் தது.] . 

- ஹலறத்தூ காதிறேலி கன்ஜஸவாய், ஆண்டவரவர்கள் 

மாணிக்கப்பூரில் பிதா மாதாச்களோடு ௮இக அன்பாதர 

வுடன் வாழ்ந்திருந்தார்கள். நானூற்று நால்வரும் ஆண்டவ 

ரவர்களின் ஆஞ்ஜையின்சீழ் முன்சொன்ன கரவனத்தில் 

தங்கி யிருந்தார்கள். அக்காலத்தில் ஹலறத்து. ஆண்டவ 
ரவர்கள், அந்தக் கூட்டத்தாறுள் கல்கியில்: நிரப்ப 
மில்லா தவர்களுக்குக் சல்லி கற்பித்து, மற்ற எல்லாரையும் 

ஈகுவு, ஸறுபு, லுகத்து முதலிய பாஷாலக்ஷணங்களையும், 

பிக்ஹஈூ, அகாயிது, தஸவ்வபு முதலிய மார்க்கக்கல்வி 
களையும் சுடறக் கற்கச்செய்௮, அவர்க ளெல்லாருக்கும் 

ஷரீ௮த்து, - தநீகத்து, ஹகீகத்து, மவுரிபத்து என்னும் நான்கு 
வகை: அறிவுகளையும் புணர்த்தி, வணக்க வொழுக்கங்களையுங் 
கற்பித்து, அல்லாதத்த ஆலர் மீது விடாமற் கொண்டிருக்கும் 
ப.ரமலிச்சையாகயே இஷ்கைமூட்டி , தவப்பற்றை புண்டாக்கி 
னார்கள், பகற்பொழுதை உபவாசத்திலும், இராப் 
பொழுதை விழித்திருந்து வணங்குவதிலும் போக்கி, எந்த 
வேளையும் இக்று பிக்றுகளைச் சருகாமற் கொண்டுவரப்பழக்க 
னார்கள். நியமனமாக: தறுஷன் ஒதுவதையும், ஊணுறக்கங் 
களை யொடுக்குவதையும் வருவித்தார்கள், கரஇன்படி யே 
hss கருமத்தையும் நடத்தச்செய்தார்கள். பறுலு, 
வாஜிபு, சுன்னத்து, முஸ்தஹபு, ஈபில்களான தொழுகை



தபோதனர் நியமிப்பு, ௬௯ 

'கோன்பு. முதலிய சற்கருமங்களை இடைவிடாமற் செய், 
ஒரு சிறுவிலக்கையும் தள்ளி, . .விதியையெடுத்அ ஈடத்துவ 

தைச் கைக்கொள்ளச் செய்தார்கள். அவர்களின் காரியங்க 

ளெல்லாம். காட்கு நாள் உயர்வடைக்சன. இயக்க.வொடுக் 

கங்களெல்லாம் அல்லாதத்த ஆலா. புறத்தி லாயின. 
எல்லாரும் உன்னத பதவியிலானார்கள், ' 

நானூற்று நால்வரும் ஈல்ல பக்குவிசளானபோகது, 
ஹலறத்து ஆண்டவ: வர்கள் அவர்களை முரி.தாக்கனொர்கள். 

அல்லாதத்த ஐலாவைப் பரிசுத்தமாய் வணங்கும் வஷஹ் 

தத்துல் உஜது என்னும் பதவியை அவர்கள் அடையும்படி, , 

தாங்கள் கலாபத்துப்பெற்ற வாஸ்தாச்கள் எல்லா வற்றி 

அம் ௮வர்களை நிலைப்படுத்தி, அந்தந்த வாஸ்தாக்களின் 

இக்றுகளைப் போதித்து, வாஸ்தாவுக்கேற்ற கிர்காக்களை 

யும் கொடுத்து, அதனதன் விதிப்படி யிறாக்சவேண்டிய 

முஷாஹதாவின். வகை விவரங்களையு முணர்த்தினார்கள். 

பின்பு, ஊணுறக்கங்களின்- பிரமாணம் இன்னதற்கு இவ்வள 

'வென்பதைக் கற்பித்து, முரீதான வாஸ்தாவுக்குக் தக்கு 

உடை நடை. பரவனைகளையுந் தெரிவித்து, புகருக்க 

ளாக்இனார்கள். அப்போதே அவர்க ளெல்லாரும் பீர் 

களாய்விட்டார்கள்.. அந்தந்த வாஸ்தாவின்படி சிலர் காவி 

வஸ்திரமும், இலர் பச்சை வஸ்திரமும், இலர் செப்பு வஸ் 

.இரமும், லர் வெள்ள வஸ்திரமும்; சிலர் பலவர்ணத் 

அண்செளிணக்கப் பஞ்டட்டுத்தைத்த கோதடி யென்னும் 

போர்வையும், சிலர் கம்பளியு மணிர்து, ஆக எல்லாரும் 

.தூன்யாவை அறவே: வெறுத்து, உலகப்பற்றுவிட்ட அறவி 

களாய், தவவேடம் பூண்டார்கள். அவர்களுள் ஒரு 

பகுதயார் அறவுபூண்ட அறிகுறியாகச் சிரசில் ரோமம் 

வளர்த்தா, சடாதாரிகளானார்கள். 

அட் நானூற்று. நால்வருக்கும் அல்லாதத்த ஆலாவை 

அறிந்து வணங்க, ஷுஹூதுசெய்து, அவனை முடுகுவதி. 

1010-14 ்



௧௦௦ KTM OG கருமாத்து. 

லேயே பராக்கு அல்லாமல், வேறு பராக்கில்லை. அவர் 

களுக்கு வனவாசப் பிரியமன்றி வேறு பிரியமு விகிலை. 

தபோதனர் என்னும் அரும்பெயர் அவர்களுக்கு ஸ்தாபக 

மான. அப்பெயருக்கு அவர்கள் ௮ருகராயிருக் தார்கள். 

தபோதனர் நியமிப்பு முற்றிற்று. 

  

௨௩-ம் அத்தியாயம். 

பத்தலை யெரித்தது. 

  

[இவ் வ்தியாயம் ஹலதத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சலியா 

ணத்திற் சென்று அலங்கரித்திட்ட பர். தலைப் பார்வையால் எரித்த 

வரலாற்றைச் சொல்லுகன் ஐ. ] 

ஹலறத்து ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவ 

வர்கள் தங்கள் சீஷர்களாகிய தபோதனரென்னும் 

ப௫ர்கள் கானூற்று நால்வரும் பதவியில் உயர்ந்தவர்களான 

தால் ௮திக ஆனந்த மடைந்தவர்களாய், பிரதிதினமும் 

அவர்களிருக்கும் தோட்டத்திற் போயிருந்து, அவர் 

களுக்குப் போதனாப் பிரசங்கஞ்செய்து வருவார்கள். 

ஒரு காள் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் தோட்டத்தில் 

ப௫ர்களுக்குப் போதனாப் பிரசங்கஞ் செய்விட்டு, அங்க 

ருந்து தங்கள் மனைக்கு வந்தார்கள், அவ்வேளை சாய்ங் 

கால வேளையா யிருந்தது. மனைக்கு வந்தபோது, மனை 

வாசலில் அலங்காரமான பூம்பந்தல் ஒன்று போடப்பட் 

டிருந்தது, அன்றியும், பர் துஜனங்களும், ஊரிலுள்ள பெரிய 

மனிதர்களும், இரளாய் அவ்குவந்து கூடியிருந்தார்கள். 

மனை முழுவதும் கண்ணுக் கலங்காரமாகச் சோடிக்கப்பட் 

டிருந்தன. இன்னும், விருந்து கொடுப்பதற்காகச் சோறு 

கறிகள் சமைப்பதற்கான சர்வ எத்தனங்களும் நடந்து 

கொண்டிருந்தன. கினையாப்பிரகாரம் தங்கள் வீட்டில் நிக



பதந்தலையெரித்தது. ௧௦௧: 

மும் இந்த நாதனக் காட்சியை ஆண்டவரவர்கள் சண்ட, 

இவை எத்ற்காகவென்று கவனிக்காமல் மனைக்குட்புகுஈது, 

முந்தித் தந்தையைத் தரிசித்துக்கொண்டு, பின்: தாயா 

ரிருக்கும் ௮ந்தப்புரத்திற்குப் போய் அவர்களைத் தரிதித் 

தார்கள். 

தாயாராயெ பாத்திமா தங்கள் மைந்தரை யழைத்து 

௮ருகிலிரு த்தி என் கண்மணியான மகனே, அப்துல்காதிறே, 

நீர் அறியவில்லையா ! இன்றிரவு உமக்கு விவாகஞ் செய்வ 

தற்காக எல்லாம் தயாராய் முடிவாய் விட்டன. நமது 

மனையில் நீர் காண்டுற .நாதனங்களுக்கு அதுவே கார 

ணம். அல்லாதத்த ஐலா உமக்கு றகுமத்துச் செய்வானாக 

என்று சொன்னார்கள். இச் சொல்லைக்கேட்ட ஆண்டவ 

ரவர்கள் உடனே தங்கள் கைகளை ஆகாயத்தில் ஏந்தி 

₹* யாறப்பி இரிஹம்ஹ்மா கமா றப்பயானி ஸகிற '' என்று: 

மூன்றுதரம் ஒதிவிட்டு, தாயாரைப் பார்த்து : அம்மா ! என் 

இயக்கு வொடுக்கங்களெல்லாம் அல்லாகுத்த ஐலாவுடை 

இஷ்கிலேயே முழுச் க்கின்றன . பெண்ணாசை யுள்ளவர் 

களே விவாகஞ் செய்யலாமன்றி, உலக வாஞ்சையை Epps 

லும், வெறுத்த எனக்கேன் விவாகம்? ஹூகியான gas. 

கைக்கொண்டு "எந்த வேளையும் அல்லாதந்த இலாவுக்கு 

நெருக்கமா யிருப்பதைவிட்டு, மஜாஜியான இஷ்கைக் 

கொண்டு அவனை விலிப் போவதில் எனக்குப் பிரியமில்லை... 

அது காரியமுமல்ல. அவனுடைய ALS என் கண்களி 

லும், அவனுடைய வசனம் என் காவிலும், அவனுடைய 

உவப்பு என் இருதயத்திலும் பதிர் துபோயின . இனி: 

அவனை நான் எப்படிப் பிரிவேன் ! என்று சொல்லிவிட்டு, 

அங்கிருந்து எழுர்.து தலைவாசலுக்கு வந்துது டவ. 

சவர்களின் நிராசையான பார்வை igen Nee 

டிருக்கும் பந்தல்மேல் விழுந்தது கப்பல! 

சென்று நெருப்புப்பிடிதஅ, பற் ் 5 அயம் பவாயிறி    



:௧௦௨ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

கலியாணப்பந்தல் அ௮க்கினிபற்றிச் சாம்பலானதைக் 

கண்ட. சர்வஜனங்களும் ஆச்சரியத்தினால் தி௫ல்பிடித்து, 

அதைப்பற்றி யாதொன்றும் பேசாதவர்களாய்; ஹலறத்து 

ஆண்டவவர்களை வியர் அ, இவர்கள் பிரமசாரிய நிலையி 

அள்ள மகத்துவமான ஹசர் என்று பாராட்டிப் புகழ்ந்தார் 

கள். பிதா மாதாக்களும் ௮தைப்பற்றி ஒன்௮ம் பேசாத 

வர்களானார்கள். தங்கள் மைர்தர்மீது அவர்களுக்கு HEE 

மம்; பக்தியும் அதிகமாயின, அன்று முதல் விவாகமென் 

கிற பேச்சு ஒழிர்தஅ, 

பந்தலையேரித்தது முற்றிற்று, 

௨௪-ம் அத்தியாயம், 

_ ஜின்கள் வழிப்பட்ட து. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து. ஆண்டவரவர்கள் பாதேச ௪ஞ் 

: சாரஞ்செய்ய, மாணிக்கப்பூரைவிட்டுப் புறப்பட்டதும், ஜின்கள் வழி 

பட்டதும், அந்த ஜின்களிடம் சிறைப்பட்டிருச்.2 இராச குமாரத்தி 
மீட்டி பெற், ததுமான வரலாறுகளைச் செரல்லுகின் றத. ] 

nap ss சையிது ஷாதல்ஷமீது பாத் துஷா ஆண்டவ 
வர்கள் தங்கள் சீஷர்கள் கானூற்றுநான்கு பேர்களுடன் 
சிலகாலம் வரையும் மாணிக்கப்பூரில் பிதா மாதாக்களிடத் 
.தில்..இருந்தார்கள். பி ற்கு ஒரு காள் தர்த தாய் இருவர் 
சமுகத்திலும் ஆண்டவாரவர்கள் போய்ப் பணிர்து நின்று, 
ஸலாம் சொல்லி : என்மீது: அன்புள்ள மிதா மாதாக்களே,, 
தமியேன் பாதேச ௪ஞ்சாரஞ் செய்யவும், மக்காவுக்குப் 
“போய் ஹஜ்ஜு செய்யவும் காட்டமுள்ளவனா யிருக்கிறேன் . 
தேவரீர் இருவரும் மனமுவந்து எனக்கு உத்தரவு தர 
வேண்டும் என்ன கேட்டார்கள். அதற்குப் பிதாவும் மாதா 
-வும் சக்தோஷிப்பட்டவர்களாய், தங்கள் அருமர்தகுமாரரை



ஜின்கள்வழிபட்ட_து உ GOR: 

கோக்க. எங்கள் கண்மணியான மகனே, அப்துல் காதிறே,. 

அல்லாதத்த got eng .சாட்டத்தை நிறைவேற்றிக். 

கிருபை செய்வானாக.  உம்அு எண்ணப்படி இறப்புடன். 

போய் வாரும் என்று விடை, கொடுத்தார்கள், ் 

பின்பு ஹலநத்து அண்டவாவர்கள்: பிராயண த்இிற் 

காசு ஒரு இனத்தைக் குறிப்பிட்டு, அன்றைத்தினம் 

பிரயாணமென்பதைத் தங்கள் கூட்டத்தாராயே ஷேர் 

கஞ்க்குத் தெரிவித்த, பிரயாணத்திற்கு வேண்டியவைகளை த்: 
தயார் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். குறிப்பிட்ட பிரயாண 
காள் வந்தபோது அன்று: தங்கள் பிதா .மாதாக்களுக்கும், 

usg மித்இரர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் பயணஞ், 

சொல்லிக் கொண்டு, சீஷர்கள் நானூற்று. நால்வருடன் 

மாணிக்கப்பூரை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். இ 

... தங்கள் சுயககரத்தை விடுத்துப் பரதேச ௪ஞ்ச்ர. 

கோக்கத்தடன் பிரயாணப்பட்ட அண்டவசவர்கள், பெருந் 
இரளான சஷோரகள் புடைசூழ மேற்றிசைகோக்கி கடந் 

தார்கள். அயோத்தி மாகாணத்திலிருந்த மேற்குப்புறம். 

போூறபடியால், சாடடர்ந்த மலைகளும், வனாந்தரங்களும், 

அகன்ற ஈதிகளும். பல குதிக்கிட்டன.' அவற்றையெல்லாம் 

கடந்து ஆப்கானிஸ் தானுக்குப்போய், அங்கிருந்து -பெலு-: 

ஜிஸ்தானுக்குப்போய், அவற்றையுங் கடக்து பாரிஹி ராச்- 

சியம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

.. பாரிஹி ராச்யெம் மகா செழிப்பும், அலங்காகருா 

மூள்ள குறாஸான் முதலிய பல பகுதிசகளடங்கென வளமான 

ஒரு அகன்ற தேசம், அது ஷீயா மதுஹபிலுள்ள ஷாஹா 

என்னும் பட்டவர்த்தனர்களால் ஆளப்படுவது. அதன் 

இராஜதானி தஇிஹிரான் பட்டணம். அங்குள்ள குடிகள் 

முஸ்லிம்களும், அக்னி யாராதனைகாரர்களான wy OGa- 

ஞூமே.. அந்தப் பிரதேசத்தில் சண்ணுக் சலங்காரமான-



௧௦௪ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

தவழ் குன்றுகளும், தருக்களடர்ந்த வனங்களும், தெண்ணீ 

ரருவிகளும் அங்கங்கே யுண்டு, ௮ல்லாதத்த ஆலாவை நாடித் 

அறவுபூண்டு வனவாகளாய்ப் போகும் மகான்களுக்கு 

அக்குள்ள அடவிகள் அதிக வசதியானவை,. அஜம் என் 

னும். இந்திராச்யெத்து ஒளலியாக்கள் பலர் அந்த அடவி 

களில் வாசஞ் செய்வஅண்டு, இவ்விதச் சிறப்புள்ள அந்த 

ராச்கெத்து : அடர்ந்த வனங்களில் ஒரு வனத்தில் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் புகறாக்களாகிய சீஷர் 

களுடன் போய் விடுதியிட்டுத் தங்இஞார்கள் , 

ஹலறதீது ஆண்டவரவர்கள் அந்தப் பெர்ஷியாவின் 

அடர்ந்த வனத்தில் வாசஞ் செய்துகொண்டு சிலகாள் வசை 

யும் இருந்தார்கள், அங்கிருக்கும்போது ஒரு காள் அண்டவ 

வர்கள் தங்களுக்கு வசப்பட்டிருக்கும் ஜின்களுள் 

தலைமையான ஸ்கர் என்னும் ஜின்னை யழைத்து : இந்த 

வனத்தில் இன்னவிடத்தில் ஆணும் பெண்ணுமாக: எழுபத் 
தொரு ஜின்கள் குடியிருக்கன்றன. அந்த ஜின்களிடத்தில் 

மனித ஜாதியிலுள்ள ஒரு இராசகுமாரத்தி சிறைப்பட் 

டிருக்கின்றாள். நீ ௮ங்கே போய், அந்த ஜின்களையும், 

அந்த இராசகுமாரத்தியையும், இங்கே கொண்வொவென்று 

சட்டளை பண்ணினார்கள். உடனே ஸகர்ஜின் எழுந்து 

விரைவாய் அங்கே போய், அந்த எழுபத்தொரு ஜின்களை 

யும், சிறையிருக்கும் பெண்ணையும் அழைத்துக் கொணர்ந்து 

ஆண்டவாவர்கள் சமூகத்தில் விட்டது, அந்த ஜின்களெல் 

லாம் ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் தலைசாய்த்துக் கைகட்டி 

கின்றன. சிறைப்பட்டிருக்கும் பெண்ணும் அக்க முகத் 
துடன் தலைவணங்கி கின்றாள், 

ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அந்த ஜின்களைப் பார்த்து 

நீங்கள் எந்தக் கூட்டத்தார் ? இந்தப் பெண் யார் ? இவள் 

உங்கள் வசம் அகப்பட்டது எப்படி ? என்ன கேட்டார்கள்.
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உடனே அந்த ஜின்களுக்குத் தலைமையானஜின் ஆண்டவ 

சவர்கள் சமுகத்தில் வ்து தாழ்க் துகின்று : நாங்கள் யகூதி 

மார்க்கத்திலுள்ள ஒரே குடும்பத்தார். வெகுகாலமாக இந்த 

வனத்திற் குடியிருக்கிறோம். ". இவர்களுக் கெல்லாம்' நான் 

தான் தலைவன்; இவள் ஒரு ௮ரசன் புத்திரி. இவள்மீது 

நான் இச்சைகொண்டு, விவாகம் பண்ணிக் கொள்வதற் 

காகத் தூக்கக் கொணர்ந்து ஏழுவருஷங்க ளாயின, இன் 

னும் இவள் ரூதுவாகவில்லை. அ துவசையும் இவளை கெருங் 

காமல் காப்பாற்றி வைத்திருக்கன்றேன். இவளுக்கு ஆச 

வேண்டிய காரியங்களில் ஒருகுறைவுமில்லாமல் பரிபாலித்.து 

வருகிறேன் .. என்று உண்மையை யொளிக்காமல் 

சொல்லிற்று , 

இதைக் கேட்டபின் ஆண்டவரவர்கள் அந்த இராச 

குமாரத்தியைப் பார்த்து : நீயார்? உன் காரியம் என்ன ₹ 

சொல்லென்ற கேட்டார்கள், அந்தப் பெண் அண்டவரவர் 

ஷா நகோச்ி : எஜமானே, நான் இஸ்லாமானவள். என் 

பெயர் உங்ழஹபிபா, என் தந்ைத அகுமதுஷபிபு என்பவர். 

எங்கள் குடும்பம் ஹபிீபிய்யா என்னும் இராசகுடும்பம். 

என்தந்தை அறபிராச்யெத்திலுள்ள பல்வா நகரத்தில் ௮மீரா 

யிருக்கன்றார். அவருக்கு நான் ஒரேமகள். நான் சின்னஞ் 

இறிசா யிருக்கும்போது இக்த ஜின்வர்அு என்னைத் தூக்கிக் 

கொணர்க்து, இந்த வனத்தில் சிறை வைத்திருக்கின்ற. 

என்: குடும்பத்தைவிட்டு நான் பிரிந்து ஏழுவருஷுங்களா 

Ber, இதற்கிடையில் மனிதர் முகத்தைக் கண்டறியேன் 

- இன்றுதான் தங்கள் முகாரவிந்த.த்தைக் கண்டேன். தேவரீர் 

எனக்கு. மனமிரங்கி, இந்த ஜின்களை விட்டு என்னை 

நீக்கி, என்குடும்பத்தாரிடஞ் சேர்த்துவைக்க வேண்டும், 

இந்தச் சிறையிருப்பிலிருர்.து என்னை மீட்டி. ரக்ஷிப்பது தம் 

கள் கடன். இந்த உற்றசமயத்தில் தாங்கள் . கிருபை செய் 

யாது விட்டால், நான் சாகும்வரையும் இர்த ஜின்களோ
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டிருக் துவருக் அவேன். அப்படி. நேரிடா ல் கிருபைவைத்து் 

என்னை ரக்ஷிப்பிர்களென்று நம்புகிறேன் என்று ' கண்ணீர் 

விட்டு அழுது முறைப்பாடு பண்ணினாள். சலாபமயில் 

போன்ற இளங்குமரி இவ்விதப் பரிதாபத்்அடன் சொன்ன 

சொற்களைக்கேட்ட ஆண்டவரவர்கள் பின்னும் அந்த 

ஜின்களைத் திரும்பிப்பார்த்து, கீழ்வருமாறு . சொல்லத் 

தொடங்கினார்கள் :-- . - 
ஜின்களே, அகியாய காரர்களை அடக்கியாள்றெ 

அதிகார வல்லவனாகஇிய அல்லாதத்த ஆலா ஒருவன் உண்டென் 

பதை நீங்கள் அறியவும், அவனுக்கு அஞ்சவும், ஒருவரும் 

உங்களுக்குப்போ திக்கவில்லையா? அவன் படைத்த படைப்பு 

களில் மேலான படைப்பாக மனிதர்களையும் ஜின்களையும் 
படைத்து, . அவனையறிந்து வழிபட்டு வணங்க மன 
வறிவையுக் தந்த, விதிலிலக்குகள் இன்னின்னவையென்று 
Ws giant SH, aS warn wed நடத்துவதற்கு றகுல்மார் 
களையும், வேதங்களைய maha கிருபைசெய்திருக்க, 
அவன் கட்டளைக்கு மாழுய் நடந்து அவனுடைய சினத் 
BPG Yorrag என்ன மதஇிகேடு ? அவன் விதித்த வழியில் 
ஒழுஇ கடந்து இருமைப்பேறும் பெற்று, எக்காலமும் 
அழியா ததுபவிக்கும் சுவர்க்கவாழ்வை யடையாமல், மன 
வறிவின்றி.யிழிக்த விலங்னெம் போல மனஞ்சென்ற வழியில் 
ஈடக்அு, இருமையிலும் பெறு பேது கெட்டுச் .சேழிந்து,, 
எக்காலமும் அழியா  தறுபவிக்கும் ஈரகயாதனையை 
யடையத்தக்க மனிதசையும், ஜின்களையும், அவன் ஒரு 
போதும். உவக்க மாட்டான். ஆதமுடைய ௪ந்ததிகளான 
மனிதர்களில் அகேகர் வழிதவறி. ஈரகத்திற்குப் பாத்தி 
சானாற்போல, ஜானுடைய சந்ததிகளான . உங்களிலும் 
அ௫ேகர் வழிதவதி, கரகத்திற்குப் பாத்த சானன்றார்கள்.. 
அவர்க. ளெல்லாரும் விதிவிலக்குகளைப் Cur Bs gs 
BG தீதுவாருடைய' . Gur தனைக்குச் செவி சாய்க்கா
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மல், மூடத்துவத்திற் கொண்ட கொள்கையின் : பிடிவாதத் 

தினால் அப்படிக் கெென்றார்கள். அல்லாதத்த ஆலாவுக்த 

வழிபட்டு அஞ்சி ஈடவாத ஒருவன் பூமிப்பரப்பு முழு 
வதையும் கட்டியாள்கிறவனா யிருந்தாலும், ஒருபோதும் 

அச்சர் தர்ர்திசான்; Ger Boar கை சேதப்பட்டுத் தேடி 

யொதுங்கும் புகலிடம் நரகமேயன்றி வேறில்லை. mrad 

எதற்காகப் படைக்குப் பட்டதென்று நீங்கள் கினைக்கன் 

தீர்கள் ? . அல்லாதத்த இலாவுக்கு மாறுசெய்யும் மனிதர் 

களுக்கும், ஜின்களுக்கு மல்லவா படைக்கப்பட்டது ? 

சுவர்க்கம் படைக்கப்பட்டது. அவனை வழிபட்ட பாக்கிய 

வான்களுக் கல்லவா? வரம்பு கடந்து, அதிக்கிரமித், 

அஷ்டாட்டஞ்செய்கிற பாவிகள், அல்லாதத்த ஆலாவுடைய 

- தண்டனைக்குத் தப்பமாட்டார்கள். இதனை நீங்கள் 

நன்ராயறியுங்கள். இது தீங்கான கருமம் என்று 

மனதறிர்தனம், அல்லது மேலோர் தெரிவித்ததுமாகிய 

ஒன்றை, உள்ள பலங்கொண்டு செய்துவிட்டால்,.பின்னுக்கு 

அதைப்பற்றிக் கேட்கப் படும்போது என்ன உத்தரம் 

சொல்வோ மென்று, அதிக்செமித்து ஈடக்கும். எவனும் 

எண்ணிப்: பார்க்கக்கடவன்.  சவரரசிகள் முழுவதம் 

பின்னுக்கு அலலர்தத்த ஆலாவிடம்போய்ச் : சேரத்தான் 

வேண்டும். செய்த ஈன்மை தீமைகளைப்பற்றி அவனுக்குக் 

கணக்குக் கொடுக்கத்தான் வேண்டும். அவனவன் செய்த 

ஒரு ௪௮ ஈன்மையும் தப்பமாட்டாது ; தீமையும் தர 

மாட்டாது. அது அதற்குத் தக்க கூலி கொடுக்கவேபடும். 

அதை. அதை அனுபவிக்கவே வேண்டும். உங்கள் 

சாதியல்லாத அந்நிய சாதியிலுள்ள ஒரு கன்னிகையை 

நீங்கள் பலவந்தமாகத் தாக்கிக் . கொணர்ந்து வைச் 

திருந்து, பின் அவளுடைய : அழுமதியின்றி அவளைப் 
புணரத் அணிவது. எவ்வளவு பெரிய பாதகமான 

செயல் ! Qg உங்கள் புத்தியிற் படவில்லையா? இப் 
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௧௦௮] | கன்ஜுல் கருமாத்து. 

படிப்பட்ட துற்செயல் செய்யத் தகுந்த. துதானென்.று எந்த 

மார்க்கர்தான் சொல்லும் ! ஆகையால், ஜின்களே, இனி Fan 

கள் இவ்விதக் சருமங்களைவிட்டு நீங்கி அல்லாதத்த ஆலா: 

வுக்கு அஞ்சி வழிபடுங்கள். அதனால் உங்களுக்கு இம்மை 

மறுமைகளில்' வேண்டியன வெல்லாம் கிடைக்கும் ” 

என்று இந்த ஈற்போதனைகளைப் போதித்து, தறு ஆன் என் 

னும் பரிசுத்த வேதத்தில் ஒதிக்காட்ட வேண்டிய ஆயத்து 

களை ஓஇிக்காட்டி, ஈரகத்தைக்கொண்டு அச்சமும் சுவர்க் 

கத்தைக் கொண்டு ஆசையு மூட்டி, நெடுநேரம் வரையும் 

அறிவு சொன்னார்கள். இவ் வருமையான திருவசனங்கள் 

அனைத்தையும் அந்தத் தலைமையான ஜின்னும் மன்ற ஜின் 

களும் செவிசாய்த்து, உருக்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு 

நின்றன. ் 

ஹலற்த்து ஆண்டவாவர்களின் இந்த ஈற்போதனை 

அந்த ஜின்களின் இருதயத்திற் புகுந்து, வேரூன்றிப் பதர் 
தன. அப்போதே அந்த ஜின்களின் அஞ்ஞான விருள் 

நீங்க; மெய்ஞ்ஞானசோதி குடிகொண்டது, உடனே 

எல்லா ஜின்களும் ஆண்டவரசவர்களின் இருக்கரந் தொட்டுக் 

கலிமா சொல்லி, இஸ்லாம் மார்க்கத்தி லாயின. ஆண்ட 

வரவர்கள் அந்த ஜின்களுக்கு தீனுல்லிஸ்லாம் உடைய விதி 

விலக்குகளைக் கற்பித்து, இபாதத்து முறைமைகளையும் 

போதித்த, நேர்வழியில் தரிபடுத்தினார்கள். 

பிற்பாடு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அந்த இராச 

சன்னிகையைப் பார்த்து : நீ உன் குடும்பத்தாரிடம் போய்ச் 

சேர்ந்து கொள்கிளுயா 7? என்று -கேட்டார்கள், அதற்கவள்: 

ஆம் ; எஜமானவர்களே, ௮ கான் என் கோரிக்கை என்று 

பதில் சொன்னாள். அண்டவரவர்கள் இச் சொல்லைக் 

கேட்டு, உடனே முன்செரன்ன ஸ்கர் என்னும் ஜின் கையில் 

அவளைப் பிடித்துக்கொடுத்து : நீ இவளைக் கொண்டுபோய் 

அறபி 'ராச்சியத்து பல்வா நகரத்து அமீர் அகமது 'ஹபிபு



 ஜின்கள்வழிபட்ட த. ௧௦௯, 

வசம் ஒப்படைத்துவிட்டு, அவர் கைப்பட ஒரு கடிதம் 

வாங்கிவா என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். 

... ஸகர்ஜின் உம்ழஹபீபா என்னும் இராச: புத்திரி 
யைத் தூக்கிச் சுமந்துகொண்டு ஆகாயவழியி ஓயர்ந்து” 

மறைந்தது. அப்படி மறைந்த ஜின் பாரிஹிராச்செயத்தைக் 
சுடச்து ஆகாய மார்சக்கமாகவே அ௮றபி ராச்செஞ் சேர்க் து. 

பல்லா நகரத்திற் புகுந்து அரமனையிற்போய், அக்கிருந்த 
அரசருக்குமுன் அவளை விட்டு கின்றது, ஏழு வருஷம் 
அரையும் காணாமற் போயிருந்த தம்௮ருமைக் குமாரத்தி 

திடிரென்று : ஒரு அன்னியனோடுவர்து கிற்கக்கண்ட அவள் 

,தந்தையாயே அரசர் ஆநந்தாச்சரிய மடைந்து மகளைக் 

கட்டித் தழுவிக்கொண்டு, அதிதொட்டு ' அந்தம் வரையும் 

ஈடந்த வர்த்தமானங்களையும், இப்போது கூடவந்து கிற் 

கும் மனிதன் யாரென்பதையும் அவளிடம் கேட்டார். 

அப்போது அந்தப்பெண் தன்னை ஜின் தூக்கிப்போனது 

முதல் இப்போது அங்கேவந்து சேர்ந்தது பரியந்தமுள்ள 

எல்லா வரலாறுகளையும், தன்னைச். சிறைமீட்டி ரக்ஷித்து து 

ஒரு மகாத்துமா 'வென்பதையும்' தரதைக்ஞுத் தெரிவித் 

தாள். பின் அவர் மானிட வடிவங்கொண்ட தம் முன் நிற் 

கும் ஸகாஜின்னைப் பார்த்து, ஆண்டவரவர்களின் விருத 

தாந்தங்களை யெல்லாம் விசர்ரித்தார். அதற்கு ஸகர்ஜின் 

ஆண்டவ ரவர்களின் வரலாறு முழுவதையும் சொல்லி, 

இப்போது அந்தப் பெண்ணைக் கொண்டுபோய் ஒப் 

படைத்துவிட்டு, கடிதம் வாங்கெரச் சொன்னார்களென்று 

சொல்லி முடித்தது. ஸகர்ஜின் சொன்ன இவ் வர்த்தமானஸ் 

கள் அனைத்தையும் கேட்டு அதமதுஹபிபு என்னும் அரசர் 

சந்தோஷப்பட்டு, தம் கைப்பட ஆண்டவரவர்களுக்கு 

ஒரு கடிதம் எழுஇனார். அந்தக் கடிதத்தின் வாசகம் 

இ௫ :-



௧௧௦ கன்ஜுஃல் கருமாத்தூ. 

** பிஸ்மில்லாஹி வலஷம்துலில்லா்க், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸ: 

லாழ அலர் ழகல்மதின் ஐசூலில்லாஹி. அஸ்ஸலாழ அலைக்க, 

யாசை யிதீ, தாங்கள். ஸ்கரீஜின்வசம் அநுப்பிய என்மகன் உம்ழ 

ஹபிபர்வை நான் ஒப்புக்கோண்டேன். : இப்படிக்த பல்வா அமீர் 

அதுமது ஹபிபு '” என்று இவ்வாறு அறபு பாஷையில் எழுதிக். 

கடிதத்தை மடித்து முத்திரையிட்டு, அதனை ஸகர்ஜின் 
கையிற் கொடுத்து மரியாதை பண்ணி அனுப்பினார். ் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்திலிருக் து உழ 

ஹபிபாவைத் தூக்கிக்கொண்டு எழும்பின ஸகர்ஜின் ஒரு. 
. சாமப் பொழுதில் திரும்பி வந்து, அதமது ஹபீபு கொடுத்த 

கடிதத்தைக் சொணாக் து அண்டவரவர்கள் மூன் வைத்துப்: 

பணிந்து கின்றது, ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் கடிதத்தை 
யெடுத்து முத்திரை விடுத்துப் பிரித்து, தங்கள் 
சஷர்கள் அனைவரும் கேட்க வாத்துக் காட்டிஞர்கள்.. 
பின் ஆண்டவாவர்களும், ப£ர்களும் அதற்காக அல்லாதத்த 
ஆலாவைப் புகழ்ந்து சுஜூது செய்த, சுக்௮ம் செய்தார்கள்... 

ஜின்கள் வழிபட்டது மூற்றிற்று.



௨௫-ம் அத்தீயாயம். 

சிறுபெண்ணை ரக்ஷித்தது. 

  

[இவ் “ வத்தியாயம் ஹலநத்து அண்டவரவர்கள் ஷாஹா 

என்னும் அரசரின் குமாரத்தியை .பிணிதிர்த்து calles 
வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது.] 

ஹலறத்து மீறான் சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது கன்ஜஸவாய் 
ஆண்டவாவர்கள் பாரிஹி ராச்யெ வனத்தில் இல 

காள் தங்கியிருந்து, பின் அங்கிருந்து புறப்பட்டு அவ 

விராச்செத்து இராசமாஈகரமாகிய திஹீறன் பட்டணத்திற் 

'போய், வசதியான ஒரு சாகையில் ப£ர்கள் கூட்டத்துடன் 

தங்கியிருக் தார்கள். நபி ழகம்மது ஸ்ல்லல்லர்த அலைகவெஸல்ல 

மவர்சனின் பெள தீதிரருள் ஒருவரும், ஒளலியாக்களில் 

மகா. இறப்பானவரும், ௮இச . அற்புதங்களைச் செய் 

கிறவருமாகிய சையிது அப்துல் காதிறு என்கிற ஒரு மகான் 

இங்கே .வர்திருக்கிறார்ச. ளென்னும் சங்கதி அவ்வூர் 

முழுதும் பரவிற்று. அவர்களின் கராமாத்துகளும் வெளிப் 

பட்டன. பிரபலமான அத ம௫மையயைச் கேட்டுக் கேட்டு 

அவ்வூர்ப் பிரசைகளாகிய முஸ்லிம்களும், 'மஜூ௫களும் 

Bo ' இரளாய்வர்து, ஆண்டவ ரவர்களின் பாத 

சமலங்களுக்குச் தாழ்ச்சி பண்ணி, அவரவர் குறை 
கிறைகளை. முதையிட்டு, காட்டங்களை நிறை வேற்றிக் 

"கொண்டு போகத் தலைப்பட்டார்கள். ் 

காள் தவழுமல் வரும் இச்சனத் இரளால் ஆண்டவ 

வர்களின் சமுகத்தில் சந்தடி யொழியாமல் இருந்த. 
இவ்வா. திருக்கையில், ஒரு காள் அவ்வூர் முடிமன்னசராகிய 

-ஷாஹா என்பவர் தம் மக்இரி பிரதானி முதலிய பரிவாரங்கள் 

புடைசூழ அரமனையை விட்டுப் புறப்பட்டு, ஆண்டவ



௧௧௨ கன்ஜுமல் கருமாத்து, 

வர்கள் இருக்கும் சாகைக்கு வந்தார். ' வந்தவர் ஆண்டவ: 

சவர்களைப் பணிந்து குறித்த தானத்தில் இருந்து, ஆண்டவ 
ரவர்களை நோக்க: எஜமானவர்களே, தாங்கள் தங்கள் 

சஷர்களாகய தபோதனர்களுடன் தமியேனுடைய வீட் 

டுக்குவந்து விருந்துண்ணும்படி மிகவும் மன்றாகெறேன் 

என்று கேட்டுக் கொண்டார். இராச்சிய பாரர் தாங்கி ௮ரசா 

ளும் ஒரு ௮இபதி தங்களைத் தரிசிக்கவர்து விருந்துகச்சழைப் 

பதால், ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு, 

அதற்கு உடன்பாடாய் அநுமதி கொடுத்தார்கள். அப். 

போதே இன்றைத்தினம்விருக்.அ என்று நாள் குறிக்கப் 

பட்டது. உடனே ஷாஹா என்பவர் ஆண்டவசவர்களிடம் 

விடைபெற்றுக் கொண்டு அரமனைக்கு வந்து, விருந்துக் 

காகுமானவை யெல்லாம் திட்டஞ் செய்தார். குறித்த கோத் 

:தில் குறித்தவண்ணம் உயர்தாச் சோற்றுவகை, கறிவகை, 

பலகாரவகை, சனிவகை முதலிய எல்லாக் தயாராயின, 

ஆனபோது ஷாஹா என்பவர் தாமே ல பரிவாரங்களுடன் 

புறப்பட்டு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களிடம்வந்த, விருச் 

அண்ண வரவேண்டுமென்று உபசரித்து அழைத்தார். 
உடனே ஆண்டவரவர்கள் கானூற்று நான்கு தபோதனர்க 
ஞூடன் புறப்பட்டு ஷாஹாவுடைய அ௮ரமனைக்கு வந்தார்கள் 

அலங்காரமான மாளிகையில் வி௫த்திரமான பாரிய 
கூடமொன்று விருந்துக்காக ஏற்படுத்தப்பட் டிருந்தது. 
அங்கே ரத்தினகஜிதமான உயர்தரக் கம்பளங்களாகய 
விரிப்புகள் விரிக்கப்பட் டிருந்தன. ஆண்டவரவர்களுக் 
கென்றுமிக உன்னதமான ரத்தினக்கம்பளம். விரித்து 
உயர்ந்த தண்டுகள் போட்டு, ஒரு தனியிடம் தயாரா 

யிருந்தது. எல்லாரும் அந்தக் கூடத்திற் போய், அவரவர் 
திராதாப்படி பர்தியிருந்தார்கள் . ஆண்டவரவர்களும் தக். 
கள் இருப்பில் உட்கார்ந்தார்கள். அன்றியும், அவ்வூர் 
உத்தியோகஸ்தர், வர்த்தகர், பிரபுகளான அரேகர் அந்த.



சி.றருபெண்ணை TH SS HI. ௧௧௨௩ 

விருந் அக்சென்று அமைக்கப்பட்டு, ௮ங்கேவக்து கூடியிருக் 

தார்கள். அப்போது அந்தச்சபை இணையின்றி விளங்கிற்று, 

விருந்துக்கு ௮ழைக்கப்பட்டோர் அனைவரும் அவரவர் 

தரப்படி பர்தயிருந்தமின், அசாரங்களைக் கொணர்ந்து 

பரப்பும்படி ஜாஹா கட்டளை பண்ணிஞர். அறுசுவைப் 

பதார்த்தங்களும், பழவர்க்கங்களும் பரப்பின ஒவ்வொரு 

தாலமாக ஒவ்வொருவருக்குவ் கொண்வெர்து வைக்கப் 

பட்டது. எல்லார் முன்னும் எல்லாப் பதார்த்தங்களும் 

கொணர்ந்து வைத்து முடிந்தபின், ஷாஹா எழுந்து ஒரு 

அறைக்குட் போய், அக்கீருந்து மூடியிட்ட ஒரு பாத்திரத் 
தைத் தம் இரண்டு கைகளாலுர் தூக்கிக் கொண்டுவர்அ : 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு முன் வைத்துவிட்டு, இரு 

கைகளையும் மார்போடணையக் கட்டிக்கொண்டு, பக்கத்தில் 

வில? ஒன்றும் பேசாமல் தலைகுனிக் அ நின்றார். அப்போது 

அந்தச் சபையிலுள்ள எல்லார் கண்களும் அந்தப் 

பாத்திரத்தின்மேல் விழுந்தன. விழித்தகண் விழித்தபடி 
எல்லாரும் அதைப் பார்த் துக்கொண் டிருந்தார்கள்;... *:- 

ஷாஹா. தம் சைகளால்' தூக்கிக் கொணர்க்ற் 

வைக்கப்பட்ட பாத்திரத்தின்மேல் தங்கள் . பார்வை 

விழுந்தவுடன் ஆண்டவரவர்கள் தலையைக் Hoole gi 

கொண்டு சற்றுநேரம் இருந்து, பின் நிமிர்ந்து அந்தப் 

பாத்திரத்தைப் பார்த்து, வலது கையால் அதன் மூடியைத் 

இறந்து பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு, பின்னும் அதை உற்றுப் 

பார்த்தார்கள். ௮ல், குருடும் செவிடும் ஊமையுமாய், 

கால்சைகள் வழங்காமல் முடம்பற்றி, உடல் “மூழுதும் 

வியாதிகொண்ட ஒரு சி௮பெண், ஊராமல் உசும்பாமல் 

போட்டபடியே முண்டமாய்க் கிடந்தாள். 

பலவித ரோசங்களும் பிடித்த ஒரு சிறுபெண் அப் 

பாத்திரத்தில் போட்டபடி. மல்லார்து படெப்பதை ஹல 

DSH அண்டவரவர்கள் தங்கள் கருணைக் கண்களாற்



௧௧௪ கன்ஜு௰ல் கமுமாத்து, 

பார்த்து மனஇரங்கி, அவனை ** ஏ [! இசாசகுமாரீ , அலிலாதுத்த 
ஆலாவுடைய உத்தரவு கொண்டு நீ -செளக்கியமாய், எழுச் ் 

இருந்து ஈட '” என்று தேவாமிர்கஞ் சிர்தினாுற்போலத் 

இருவாய் மலர்ர்து சொன்னார்கள். உடனே அந்தப்பெண் 
இச்சொல்லைக் காதாரக் கேட்டு, கண்களைத் திறந்து பார்த்து, 

வாயைத்திறந்து ** அஷ்ஹது அன்லாடுலாஹ இல்லல்லாத வ௮ஷ் 
ஹ்து அன்ன முகம்மத் அப்தது வறகுலத ”£” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு எழுந்து ஈடக்து, தந்தையாகிய “ஷாஹா ௮ருகிற் 
போய் கின்று, அவருடன் பேசினாள். இர்.த அதிசயத்தைச் 
சபையிலுள்ள எல்லாரும் கண்ணாசக்கண்டு, ஆகந்தத்தினால் 
ஆர்பரித்தார்கள். சபை முழுதும் பிரமித்துத் திகைத்தன. 

பார்க்கக் கேட்கப் பேசக்கூடாமலும், இருக்க ஈடச்கப் 
பிடிக்க எஏலாமலும், வியாதிகளால் மூடிக்கிடந்த தம் 
புத்திரி, சரீரத்தில் எவ்விதத் இங்கும் எவ்வளவுமின்றிச் 
சுகப்பட்டு, எழுந்து நடந்துவந்து தம்முடன் பேசக்கண்ட 
தாஹா என்பவர் அளவற்ற ' ஆச்சரியமும் அரந்தமு 
மடைந்து, அவளை : அழைத்துக்கொண்டு அந்தப்புரத் 

இற்குப் போனார். பின்பு விருந்அண்டு சபை SING SH. 
ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தபோதனர்களுடன் 
தொஹாவின் விடைபெற்று, அரமனையை நீங்கித் தங்கள் 
சாசைக்கு வர்தார்கள், 

அங்கு ஈடந்த இந்த அச்சரியமான சங்கதி எங்கும் 
பிரஸ் தாபமாயிற்று , இதைக்கேட்ட மஜ-69எகள் அசேகம் 
பேர் வந்து ஹலறக்அ அண்டவாவர்கள் கையைப்பிடித்துக் 
கலிமா சொல்லி, இஸ்லாமி லானார்கள். 

சிறுபேண்ணை ரக்ஷித்தது முற்றிற்று. 

செவலை
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அரசங்கன்று நீர்குடித்தது: 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ஒரு அசல் 

கன்றுக்கு. நீரருந்தியதும், : அதனால் சில மஜூசகள் இஸ்லாமி 

லரனதுமான வாலாறுகளைச் சொல்லுகன் றது. ] 

ஹலறத்து ஷாதல்ஹமீது-பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவ 

வர்கள் பாரிஹிராசதானியாகய இஹீரான் பட்டணத்தில் 

இலராள் தங்கியிருந்து, பின் அவ்வூரைவிட்டுப் புறப்பட்டு, 

,தபோதனர் குழாங்களோடு அத்தேசத்து சாடுகளில் சல 

காள் வரையும் ௪ஞ்சரித்தார்கள். நிர்மானுவிய வனங்களிற் 

போய்த் தவஞ் செய்வதும், மனிதர் குடியிருப்புக்களில் 

அற்புதங்களைச் செய்வம், சோலைகளில் .விடுதியிட்டுச் 

தங்கயிருப்பதுமா யிருந்தார்கள். "இவ்வா திருக்அவிட்டுச் 

இலநாட்களுக்குப்பின், ஆண்டவரவர்கள் அக்காட்டிலுள்ள 

ஒரு அகன்ற பூங்காவனத்திற்போய் விடுதி யிட்டார்கள். 

அது, மதுசமான தண்ணீர்த் தடாகங்களும், அழ்ந்த அரவு 

களும், பலவிதக்கனிகளைப் பழுத்அச் சொரியும் விருக்ஷவ் 

களும், கண்ணுக்கு அலங்காரமும் அதிக வாசனையுமுள்ள 

புஷ்பங்களைத் தருகிற. செடி கொடிகளும் அமைந்த ஒரு 

பாரிய தோட்டம். அங்கே மஜூகெளின் அக்னி யாரா 

தனை செய்கிற அலயங்களும், ஆசாரியமடங்களும் உண்டா 

யிருந்தன. அங்குள்ள மடங்களுள் ஒரு . றந்தமடத்தில் 

. மஜடசெனளின் பிரதான ஆசாரிய ஜொருவன் அரேக Far 

களோடு வாசஞ்செய்துகொண் டிருந்தான். 

அந்தக் காவன த்தில் வாசஞ்செய்யும் ஆசாரியன் 

சகலகலாபண்டிதன். அவன் சொல்லுக்கு அந்தச் சாதி 

யார். அனைவரும் தலைசாய்ப்பார்கள். அவன் கருமத்திற்கு 
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௧௧௭௬ கன்ஜு௦ல் கருமாத்து. 

அனைவரும் அஞ நடு நடுங்குவார்கள். அவனிடம் மாந்த 

ரிச.பலமும் இருந்தது. அவன் கையால் ஒரு துரும்பை 
யெடுத்து மந்திரோச்சாரணம்பண்ணி எறிவானானால், அது 
பலதலைகளை யுடைய பாரிய: சர்ப்பமாகும். அந்தச் சர்ப் 

பத்திலிருந்து பலவிச விஷ்செந்துக்களும் வெளிப்படும். 

தன்னோடு... எதிர்க்கும் எந்த விரோதிகளையும் , இவ்வித மக் 

இரப் பிரயோகத்தனாலேயே ஐயிப்பான், அவனை: யெதிர்ச் 

“ரூம் எவரும் ௮ந்த மந்திரபலத்தினால் மாண்டு போவார்கள். 

இவ்விதம் : செய்து செய்து அவன் எல்லாரையும் அடக்கி 

யொடுக்கித்- தன்சொற்£ழ். ஆக்கிக் கொண்டான். தன்னை 

யடர்ந்து 'எ.திர்ப்பாரின்றி இணையற இறுமாந்து மேற் 

சென்ன தோட்டத்தில். வ௫ித்துச் கொண்டிருந்தர்ன், 

அவனை இராச்சியத்தார். அவரும் மிகக் பண்பை 
வந்தார்கள்; et 

் அக்காலத்தில் ஹலற்த த்து. ஆண்டவரவர்கள் Br gor pp 

நான்கு. தபோதனர்களுடன் மேற்படி.த் ' தோட்ட gap 
போய் விடுதியிட்டபோது, அந்த ஆசாரியன் கேள்விபட்டு, 
தன் சீஷர்கள் புடைசூழ் மடத்தைவிட்டு எழுந்துவந்து 
ஆண்டவரவர்கள்' முன் நின்றுகொண்டு, அவர்களை நோக்கி : 
முகம்மதிய" பெரியவரே, இ௮ எங்களுடைய பரிசுத்த! ஆல் 
யங்களிருக்கும்- ' தோட்டமென்று நீர் அறிந்திருக்க 
வில்லையா ? உமது. பெரிய” கூட்டத்தாருடன் எப்படிவந்து 
நீர் தங்கலாம் ? இப்போ! இங்கே நீங்கள்வர்து தீங்கெ 
படியால், எங்கள் அலயங்களும், ஆராதனை மடங்களும், 
நாங்களும், அசுப்பட்டுப்போக கேரிட்டதே. இனி 
Bows Bator vs பரிசுத்தமாக்கி, நாங்களும் பரிசுத்தமாகப் 
பிரதிஷ்டை பண்ணுவதற்குச் செலவு எவ்வளவு பெருந் 
தொகைப் பணம் பிடிக்கும். நீரே இவ்விசப் பொல் 
லாங்கை யுண்பெண்ணினபடியால், ்" இந்த்ச் ' செல்வின் 
பணத்தைக் கொடுத்துவிட்டு, மஅத்தொன்றும் 0 பேசாமல்



அரசங்கன்று நீர்குடித்தது. ௧௧௪ 

அப்புறப்பட்டுப் போய்விடவேண்டும்." இதுவன்றி'வேே ற 

னும் opi sous வருவீரானால், உமக்கும்; உழிது: 

.கூட்டத்தாருக்கும்' மானபங்கமூம்; வில்லங்கமும். வந்து 

சம்பவிக்கும் என்றுசொல்லிப் பயமுறுத்தினான். இறுமாப்: 

புள்ள ௮வன் தன்னையொத்த காபிர்களில் யாரையும் 

அடக்கி யொடுக்கித் தன் அடிக்கழ்ப் படுத்திக்கொள்ளும். 

வழக்கமுடையவனாகையால்தான் இவ்விதச் சொற்களைச் 

சொல்ல நேர்ந்தது. இர்தச்சொல்லை' ஹலறத்து ஆண்டவ 

ரவர்கள் கேட்டு, அஒனைய்பாரி திறக் இழ்வருமாறு சொல்றது: 

Bla apt ear :-- ள் 

ஏ, காபிரானவனே, முஸ்லிமானவர்கள் அனைவரும் 

பரிசுத்தவான்கள் ; ; அவர்கள் கருமங்களனைத்தும். பரிசுத்த 

மானவை. காபிரானவர்கள் அனைவரும் அ௮சு௫யோானவர்கள் 5; 

அவர்கள். கருமங்களளைத்தும் அசுசியானவை. :எங்க் 

ஞடைய அது உவக்கப்பட்டது ; - உங்களுடைய BA 

அருவருக்கப்பட்டது. 8 நெருப்பை வணங்கும் காமிர்.. 

ஷைத்தானுடைய கருமமும், இன்ஸானுடைய கருமமும் 

இன்னதென்று. உனக்கு "விளங்காது, உன் மனம் இரு 

'எடர்ந்ததாகையால், உண்மையை யறியமாட்டாது. இனி: 

நீ இஸ்லாமிலாய், அல்லாகுத்த ' ஆலாவுக்கு வழிபட்டு, 

அவனுடைய வணக்கத்தில் ஸ்இரப்பட்டால்,. அறியாத: 

காரியங்களை யெல்லாம் அறிவாய். அப்போது; கீ யிருக்கும் 

வழியும், அதனால் சம்பவிக்கும் இங்கும் ஈன்றாய் விளங்கும். 

எங்கள் மார்க்கத்து:. மகிமையும் தெளிவாய்த் தெரியும் 

என்று சொல்லி) இன்னும் “அவன் மனதிற்படப் | பல. 

நல்லறிவுகளையும் போஇத்தார்கள். ; 

ஹ்ல்றத்து ஆண்டவசவர்களின் இந் தச்சொற்கள் அவ் 

£னுக்காக். கோபத்தை எழுப்பின. அதனால்: அவன் தாக் 

கரிய. சனெங்கொண்டு; மறுத்த யாதொன்றும் பேசாமல். 

கையிலிருந்த கழியை வீசியெறிந்தான். ௮து உடனே ஏழு.



GED . STAG Spor ss. 

தலைகளையுடைய பாரிய: சர்ப்பமாயிற்று. அதன் வாயி 

லிருந்து கங்செங்கியாய் அக்கினிப் பொறிகள் இந்தின. 
அந்தச் சர்ப்பம் சுக்கும் அக்கனிப்பொறி ஒவ்வொன்றும். 

பாம்பாடுப் பலவித விஷ்செந்துக்களாய்க் இடந்து Qualls 

தன. மேற்படித் தாய்ப்பாம்பு படம்விரித்து வலமிடச் 

திரும்பி நின்று, ஹலற்த்து ஆண்டவரவர்களை ப்: பரா்ர்த்து 

Bo pf. 
susp Bog yseir® நெளியும் விஷப்பிராணி 

களை அண்டவரவர்கள் பார்த்துக் GMBH செய்தார்கள் ; 

உடனே அவையனைத்தும் : மறைந்தூ இல்லாமையாய்ப் 

'போய், ஆசாரியன் எறிந்த கம்புமாத்திரம் ௮ங்கே டந்த.து. , 

.. இந்தச் சம்ப்வத்தைக் கண்டமாத்திரத்தில் ஆசாரிய 
னுக்கும், அவனைச்சேர்க்த சஷர்களுக்கும், பின்னும் சினத்த 

மூண்டது. ஒவ்வொருவரும் . அவரவருக்குத் தெரிந்த 

எல்லா மந்திரங்களையும் உச்சாணம் பண்ணித். பிரயோ 
இத்தார்கள். அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் உண்டாக 

-வில்லை. அவர்கள் வாயலுக்க ஐபித் சமர் திரங்களால் ஒன்றும் 

பலிதமாகாதஅபற்றி, எல்லாரும் வெட்டுத் தலைகுனிந்து 

நின்றார்கள். அப்போது ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் அந்த 

, ஆசாரியனைப்பார்த்து ₹* மெய்யான காரியம் வெளியான 
'வுடன், பொய்யானகாரியம் அழிந்துபோம் என்பதைப் 
பார்த்தாயா ? நீ அல்லாதத்த ஆலாவின்புறம் திரும்புவதற்கு 
இன்னும் என்ன திருஷ்டாந் தம் உனக்குவேண்டும்.. அதைச் 
“சொல்; அவன் முடித்துத் தருவான் *' என்று சொன்னார்கள். 

அஇச்சொல்லைக் கேட்ட ஆசாரியன் தன் ஜஷேர்களைப் 
பார்த்து : இவர் செய்த செயலையும், சொன்ன சொ ற்களையும் 
கவனித்தால், இவரிலிருக்து ஒரு ஈன்மைக்கு. இடமாசவுவ் 
கூடும் ஆனாலும், இவரால் ஏலாத ஒரு காரியத்தைச் செய். 
பும்படி நாம் இப்போது கட்டாயப்படுத்தலாம். அதனால் 
இவர் கர்வபங்கமடையவுங்கூடும். ஒருகால் நாம் ஏவும்



அரசங்கன்று நீர்குடித்தது. ௧௧௯. 

பாரதூரமான காரியத்தைச் செய்து முடிப்பாரானால்,. 
ராமெல்லர்ம் இவரைப். பின்பற்றி, இவர்களுடைய மார்க்கத் 

இற் பிரவேசிப்பது உத்தமமாகும். இதற்கு நீங்கள் என்ன 
சொல்லுகிற: ர்கள் ? என்று கேட்டான். அவன் கருத்திற்கு 
எல்லாரும் இணங்கி உடன்பட்டார்கள். ' 

பிறகு ஆசாரியன் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை நோக் 
கிப் பெரியவசே யென்று விளித்து, அக்குள்ள ஒரு அகன்ற 
தண்ணீர்த் தடாகத்தையும், அதன் பக்கத்தில் நிற்கும் ஒரு 
அசசங்கனறையும் சுட்டிக்காட்டி : இந்த அரசங்கன்னுனு. 
தானிருக்கும் தரைமட்டத்தில் நடந்துபோய், இந்தத்தடா 
SEBS தண்ணீரையெல்லாங் குடித்துவிட்டு, மஅபடியும் 

தன் தானத்தில் வந்து தரிபடவேண்டும். . இப்படி நீர் 

செய்விப்பிரானால், ஈர்ங்கள் எல்லாரும் ழகம்மதுநபியுடைய 
உங்கள். இஸ்லாம். மார்க்கமே உண்மை யென்று விசுவாசக். 
கொண்டு, கலிமா சொல்லி இஸ்லாமிலாய், உம்மை எங்கள். 

சற்குருவாக வைத்துப் பின்பற்றுவோம். இது செய்யத் 

தவறிஞல், நீரும், உமத கூட்டத்தாரும் எங்களுக்குக் 
ஈீழ்ப்படிர்து, தொண்டர்களாகவேண்டும். என்ன சொல்லு: 

இலிர் என்று கேட்டான். ் 
anopss ஆண்டவரவர்கள் இச்சொல்லைச்கேட்டு 

அதற்கு உடன்பட்டு, உடனே உது செய்து இரண்டு றக் 

அ௮த்துச் தொழுது அல்லாதத்த ஐலா இடம் து செய்து 

கொண்டு, அந்த அரசங்கன்றைப்பார்த்து ** அரச்ங்கன்றே, 

நீ துல்லாத்த்த ஆலாவின் . உத்தாவுசொண்டு தரைமட்டில்: 
நடந் தபோய், இந்தக் குளத்து நீர் அட்க்கலையும் குடித்து: 

விட்டு, மறுபடி மீண்டு உன் தானத்தில் வந்து giiu@’’ 
என்று: இருவாய்மலர்ந்து சொன்னார்கள். ஆண்டவ 

் ரவர்களின் திருவாய்மொழி பிறந்த அந்தக்ஷணமே அந்த 

அரசங்கன்று தரைமட்டத்தில் நகர்ந்து நடந்து குளத் 

தருகிற்போய், தன் தலையை நீரிற் சாய்த்து வீழ்த்திக்:



௧௨௦ _ கன்ஜுலல் கரூமாத்தூ. ப 

Gig, அதன் நீர் முழுவதையும் உரிஞ்சிற்று, குளம் 

வற்றி வறண்டு வெறுக் தரையாயிற்று, நீர் முழுதும் குடித்து 

முடிந்தபின், தலையைத் தூக்க மெல்ல நடந்து தன் 

தானத்தில் வந்து முன்போலத் தரிபட்டு நின்றது, 

இந்த ஆச்சரியமான காரியத்தை ஆசாரியன் கண்டு 

விலவிலத்த, தன் சீஷர்களைப்பார்த்து: இது, உலக 

சருஷ்டிசகனாயை ஒரே கடவுள்பேரில் பிரமாணிக்கமாச 

அலளைக்கொண்டு உண்டானதன்றி, மற்மொன்றுமல்ல. 

ஆன தால், மகம்மதுநபியுடைய இஸ்லாம். மார்க்கமே 

உண்மையான. அந்த மார்க்சகக்காரர்களே ஜயம் 

பெற்றவர்கள். ராம் அந்த மார்க்கக்தைத் தொடர்ந்தால், 

இட்மைப்பலனும், மறுமைப்பலனும், நமக்குக் இடைக் 

கும். நேர்வழியும், மோக்ஷகதியும், அந்தமார்க்கத்தி 

“லேயே யுள்ளன. காம் இன்றைக்கே அந்தப் பரிசுத்த 

மார்க்கத்தைப் பற்றிப் பிடிப்போமாக என்று சொன்னான். 

பின் ஆசாரியன் முதல் ஒவ்வொருவராக ஹலறத்து 

அண்டவரவர்களின் கையைப் பிடித்துக் கலிமா சொல்லி, 
இஸ்லாமிலானார்கள். அதன்பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவ 

வர்கள் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மார்க்கத் து விதிவிலக்கு 
களைக் கற்பித்து, உபதேசமும் சொல்லி, தகை 
கொடுத்தார்கள். a oe yg 

- கலகாள்வரையும் அந்தத் . தோட்டத்தில் ஆண்டவ. 

வர்கள் இருது, புதிதாய் இஸ்லாமான அவர்களுக்குப் 

போதிக்கவேண்டிய ஈற்போதனைகளைப் போதித்தவிட்டு, 

அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள், ் 

அரசங்கன்று நீர்குடித்தது முற்றிற்று.



௨௭-ம் அத்தியாயம். ..' 

இறந்தவரை யழைத்த-அ. 

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு பெண்ணி 

னுடைய மன்றுட்டுக்காக, இறந்துபோன அவள் புருஷனை அழைக் - 
துச் கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐ௮:] . ்.. 

ஹலறத்து காதிறேலி கன்ஜஸவாய் ஆண்ட வாவர்கள் 

முன்சொன்ன பாரிஹிராச்சியத்துக் கடற்கரைப் பகுதி 

களில் லெராள்' சஞ்சாரம்பண்ணி, ஒருபோது அந்தக் கடற் 

சார்பிலூள்ள ஒரு பட்டணத்தில் , சுபோதனர்களுடன் 

போய்ப் புகுந்தார்கள். அன்றையதினம் : வெள்ளிக் 

செமையாயிருந்தது, குத்பாவுக்குரிய பரிசுத்தமான அன்னு 

ஆண்டவரவர்கள் அவ்வூர்ப்பள்ளியில் பர்மார்களுடன் 

போய் ஜும்ஐு தொழுதுவிட்டு, பின் அங்கிருந்து வஅலு 

சொல்லத்தொடங்குர்கள். - அப்போது அவ்வூர் முஸ்லி 

மான  ஜனன்கள் அதிகம்பேர் அங்கேவற்து கூடி 

-யிருக்தார்கள்.” பெருந் திரளான ஜனங்களுக்கு - நடுவில் 

ஆண்ட வரவர்கள் “பாரலசூரியனொன்று உதயமானாற்போல 

வீற்றிருந்து, . தேன்மாரி “பெய்தாற்போலத் தருவாய் 

மலர்ந்து, இம்மை மறுமைகளைப்பற்றிய விஷயங்களைப் 

பிரசங்இத்தார்கள்:... - - - . 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் இவ்விதம் போதனுப் 

பிரசம்கமென்னும்:  வஅலு சொல்லிக்கொண் டிருக்கும் 

போது, அ௮கேக ஆடவர்கள், மலிந்த அந்தச் சபையில் ஒரு 

பெண்' தன் சரீரமுழுவதையும், போர்வைபோர்த்து மூடின 

வளாய் ag ' அண்டவர்வர்கள் சமூகத்தில் நின்று 

கொண்டு, ' அதிக: வுருச்சுத்துடன் : எஜமானவர்களே, 

எனத் கணவர்: கப்பல் யாத்திரையிற் போய்ப் பதினொரு .



௧௨௨ SRM OY Spor Ss Hl. 

வருஷங்களாயின. இவரையும் அவருடைய காரியம் 

யாதொன்றும் தெரியவில்லை, இன்னதிக்கல், இன்ன 

தானத்தில் இருக்கிறாரென்பதையும் அறியேன். தேவரீர் 

தாங்கள் இந்த அடியாள்மீது இரக்கம் வைத்து, அவரை 

யழைத்துத் தரவேண்டும் என்றுசொல்லி, அழுது கெஞ்சி 

மன்றாடினாள். 
தங்கள் முகதாவில் வக்.துநின்று ௮ழுஅபுலம்பும் 

அந்தப்பெண்ணின் பரிதாபத்தை ஹலறத்து ௮ண்டவ 

வர்கள் பார்த்து மனதிரங்கி, அவளை அங்கே ஒருபுறம் 

இருவென்று சொல்லிவிட்டு, இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி 
ஒருசா அத்து கேரம்வரையும் ஒரேபடியாய் ஆ செய்து 

கொண்டிருக்தார்கள். அப்போது இடீரென்று ஒரு 

மனிதர் அந்தச்சபையில் ஆண்டவரவர்களுக்கு முன்வந்து 

பணிக்கு ஸலாம் சொல்லி கின்றார். உடனே அந்தப்பெண் 
ஒடிவர்து அந்தமனிதரைக் கட்டிக்கொண்டு அழுதாள். 
அவருடைய பர்துஜனங்களும் அப்போது அங்கே 

யிருந்தபடியால் அவர்களும் வந்து அவசைச்சூழ்க்து 
கொண்டார்கள். 

பதினொருவ்ர௬ுஷம் வசையில் காணாமற் போயிருந்த 
வரை அங்குள்ள ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு 
அவரைச் சூழ்ந்துகொண்டு : நீர் இவரையும் எங்கே 
போயிருந்தீர் ? , ஈடந்தகாரியங்கள் என்ன? என்று: 
விசாரித்தார்கள். அப்போது அவர் கீழ்வருமாறு: 
சொல்லுகின்றார் :-- : 

நான் விவாசம்பண்ணி மூன்றுவருஷங்களுக்குப்பின் 
யாத்திரைசெய்ய நாடிக் கப்பலேறினேன். நான் ஏறிய கப் 
பல் பாய்விரித்து காடியதுறை நோக்க ஓடிற்று, கப்பல்துறை 
விட்டுப் புறப்பட்ட மூன்றாம்நாள் ஈடுக்கடலிற் போகும் 
போது, இடுகூறாய் எனக்கு ஒரு அபாயம் நேரிட்டது. 
அது, கப்பலின் பாய்மரச்சாமான்களி லொன்று என்மேல்



இறந்தவரை யழைத்தது. ௧௨௩. 

விழுந்து உண்டான பகொயமே, அந்தக்காயத்தினால் கான் 

பிழைக்கக் கூடாமல் சிலகாள் கிடந்தேன். பின் எனக்கு 
மெளத்அு நெருங்கி ஸக்றாதது உண்டாயிற்று, ஸகைறாத்தில் 

படவேண்டிய துன்பமெல்லாம் பட்டு, மெளத்தானளேன். 

என்னை விதிப்படி. செய்யவேண்டியலைகளைச் செய்து, கட 

லில் எறிக் விட்டார்கள். பின் என் ஜடம் அந்தக்கடலில் 

அலைந்துலைஈ்து, அணுவணுவாய் உருக்குலைஈது போயிற்று, 

சான் இன்னதானத்தில். இன்னவிதமாக, இத்தனைகால 

மிருர்தேனென்று அறியக்கூடவில்லை. . பிறகு, எங்கேயோ 

ஒரிடத்தில் கான் இருக்கிறதாக அறிந்தேன், அப்போது, 

என்னைக் கூப்பிட்டு : நீ ஷாதல் ஹமீதுடைய வேண்டுதலைக் 

கொண்டு மறுபடியும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் ; அவ 

ரிருக்கும் எபைக்கு இப்போதே போ என்று எனக்குச் 

சொல்லி, என்னை ஒருமனிதர் வசம் ஒப்படைத்து அறுப்பு 

வதபோலத் தோற்றாவாயிற்று, அவர் என்னை யழைத்துக் 

கொண்டு இந்தச் சபையிற் கொணர்ந்துவிட்டார்.. உடனே 

எனக்குத் தெளிவுபிறக்த. என்னைக் : கூட்டிக்கொண்டு 

வந்த அவரை யாரென்று பார்த்தேன். அவர் இர்தச் சபா 

நாயகராகிய ஆண்டவர்கள் தாம், இவர்கள் வசந்தான் சான் 

ஒப்படைக்கப்பட்டு வந்தேன். இவர்கள் தாம் ஷாகுல் மீது 

என்னு பின் எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட து. வடடல நான் 

இவர்களுக்குப் பணிர்து ஸலாம் சொன்னேன் ” அன்று 

சொல்லிக்காட்டிஞார். 

அந்த மனிதர்சொன்ன இந்தச் சொல்லைக்கேட்டு அங்... 

இருந்த ஜனங்களெல்லாரும் மகா பெரிய ஆச்சரியத்தை 

யடைந்து, அல்லாதத்த ஐலாவைப் புகழ்ர்து, ஹலற தது 

ஆண்ட வரவர்களை வியந்து பாராட்டிக்கொண்டாடினார்கள். 

அப்போதே அண்டவாவர்கள் அவரை அருகில் அல்த்து 

நீர் இன்னுஞ் சிலகாலம் உமத மனைவியுடன் கூடி 'வாழ்கி 

தீரா? அல்ல, இப்போ திருந்த தான த்திற்கே. போம்" வீடு 
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௧௨௪ கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

Ber Sar? என்று Q@raGuwras கேட்டார்கள், அதற்கு 

அவர் : ரான் இன்னுஞ் சலெகாலம் என் மனைவிமுகலான 

வர்களுடன் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று விடை சொன் 

னார். பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அவரை மனைவியுடன்கூட்டி, 

அஆ செய்து அ நுப்பிஞார்கள். 

இறந்தவரை யழைத்தது முற்றிற்று. 
  

௨௮-ம் அத்தியாயம், 

பட்டமாக் தழைத்தது. 

  

( இவ் வத்தியாயம் பட்டுப்போன ஒரு. அலமாம் ஹலறத்து 

அண்டவாவர்களால் தழைத்த வரலாற்றைச் சொல்லுடன் ஐ.௫.] 

ஹலறத்து ஷாதல் ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு அண்ட 

வரவர்கள் பின்னும் பாரிஹிசாச்சியப் பல-. பாகங்களையும் 

சுற்றிக்கொண்டு, அங்குள்ள குறாஸான் பகுஇக்குவர்௮, 

அப்பகுதியின் தலைஈகரத்திற் புகுந்தார்கள், ஈானூற்று 

நான்கு ப£ர்மார்களோடு அவ்வூரிற்புகுர்து வரும்போது, “ 

அங்குள்ள பெரியவீதியின் இருபுறத்திலும் குருடர், செவி 

டர், ஊமையர், முடவர், கூனர்களும் குஷ்டரோடிகள் 

மகோதரகாரர், காமாலைசாரர். க்ஷயரோகிகள் முதலான 

கொடிய வியாதிஸ்தர்களும் பர்இபந்தியாயிருக் அ, போவார் 

் வருவாசைக் கூப்பிட்டுத் தம்தம் நிலைபரத்தைச் சொல்லிப் 

பிச்சையிரர் துகொண்் டிருக்தார்கள். 

அவர்கள். அழுதுகூப்பிடும் முறைப்பாட்டையும் சரீ 

ரங்களிலுள்ள வியாதிகளையும் ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 

கள் அறிந்து மனமிளக, தங்கள் சைகளையேந்இ : இவர்கள் 

வியாஇகளைத் தீர்ப்பாயாக வென்று அல்லாதத்த ஐலா இடம்



பட்டமரத் தழைத்தது. «2B 
அஆ இரந்தார்கள். ஆண்டவரவர்களின் அஅபறச்சத்தைக் 

கொண்டு, Cur Ge aes எழுபத்தைந்து பேர். 

களுடைய பலவிதமான சகல் சோகங்களுந் தீர்ந்து, சரீரப் 

.சள் பரிசுத்தமாயின. இந்தக்காரணம் ஊரெங்கும். பிரஸ் 

தாபமாயிற்று, ௮ தனால், ஜனங்கள் கூட்டங் "கூட்டமாக 

ஆண்டவரவர்களை த் தேடிவரச் தலைப்பட்டார்கள். 

பிறகு, அவ்வூர் அமீராயெ மகுழதுகான் பாத்துஷா என் 

wor இதைக் கேள்விப்பட்டு ஹலறத்து அ௮ண்டவரவர். 

களைத்தரிசிப்பதற்காகத் தமது பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டு 

வந்தார். அவர் தங்கள் சமுகத்தில் வந்தவுடன் அண்டவ 

சவர்கள் அவரைப்பார்த்து “* மதழதே, பட்டுப்போன அல . 

மரம் தழைத்ததா ''? என்று கேம்டார்கள்." அப்போது 

அவர் அம், எஜமானவர்களே, தழைத்தது 1? என்று மறு 

மொழிசொல்லிவிட்டு, பின்னும் ஆண்டவசவர்களை கோக்க: 

அவ்விஷயத்தில் ரான்செய்த பிழையைத் தாங்கள் பொறுக்க 

வேண்டு மென்று. பிரார்த்தஇத்தார். ஆண்டவரவர்கள் 

அதற்கு வதில் சொல்லிவிட்டு, ஈடந்தகாரியம் என்ன ? 

சன்று மறுபடியும் அவரிடம் கேட்டார்கள். அப்போது 

அவர் பின்வருமாறு சொல்லுகின்றார் :-- . 

எஜமானவர்களே, நான் வெருகாலமாகப் பிள்ளை 

மில்லாமல் சஞ்சலப்பட்டவனா Reece per. அதற் 

“சென்று நான் செய்த பிரயத்தனங்களெல்லாம் விருதாவாய்ப் 

போயின, இனிச் செய்யாத முயற்சி ஒன்றில்லை. ஒரு 

முயற்சயொலும் எனக்குப் பலனுண்டாகவில்லை. பின்பு, கரன் 

செய்யும் பிரயத்தனங்களைக் கைவிட்டுத் அக்க தீதில் முழுக 

யிருந்தேன். இப்போது இடீரென்று தங்கள் செய்தி என் 

காதில்' விழுந்தது. உடனே சான் இந்த முற்றத்தில் பட் 

டுப்போய் கிற்திற இரந்த ஆலமரம் தழைத்து, பூத்த, 

காய்த்து, பழுத்துச் சொரியு மானால், அவசை நாம் போய்த் 

தரிசிக்கலாம் ; அல்லாதத்த ஐலா அவர் பொருட்டால் ஈமக்



௧௨௭. .கன்ஜ்ுல் .கமுமாத்து... 

குப் பரிள்ளையுண்டாகள் செய்வான் என்று சொன்னேன்... 

நான் சொன்னவாய் மூடுமுன் என் sain @ant Bit இன்ற 

ப்ட்டமரம் பச்சென்று தழைத்து, பூத்து. காய்த்து, பழுதி 

ஜ்ச்செர்ரிந்தது. அந்த மரத்தினின்று, திகூறாக ஒருவிதச் 

சத்தமும் என் .கர்.இல் விழுந்கது. உடனே கான் தங்களைத் 

தரிசித்து என்: குற்றத்திற்காக மன்னிப்புக்கேட்டு, SGT OT 

காட்டத்தையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள் வேண்டுமென்று 

புறப்பட்டு வந்தேன். தேவரீர் தமியேனை அடிமைகொள்ள 

வேண்டென்றேன். என்று சொல்லிப் .பிரார்த்தித்தார்.. 

இதைக்கேட்டு: ஆண்டவர்வர்கள் அவர்மீது wor Goi, 
அவருக்கு இரண்டு ஆண்பிள்ளைகளும், இரண்டு-பெண்பிள்ளை 

களும் பிறக்கும்பட்:. த செய்தார்கள். உடனே அது: 

கபூலாகி, ஆண்டவ்ரவர்களின் துஅவின்படி அத்த அமீர் 

LAPS கான்பா த்துஞ்வுக்கு கான்று; பிள்ளைகள் பிறக்து;. 

சோஷமமாயிருக்து lini em 

பட்டமரந் தஷ்ழத்தது முற்றிற்று,



௨௯-ம் அத்தியாயம், 

ஜின்னிடர் தவிர் த்தது. 

  

[இல்-வத்தியாயம் ஹலதத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு: குடும்பத் 
தாருக்கு உண்டாயிருர்த ஜின்களின். இடரைத்தவிர்த்த வரலாத் 
றைச் சொல்லுன் ஐது. ] ay 

ஹலறத்து காதிறேலி கன்ஜஸவாய் சன்ஜபக்ஷ் 

பாத்துஷா சா௫ியு ஆண்டவரவர்கள்.குராஸானில் இருக்கும் 

போது, அக்குள்ள சைகுவஜுதுத்தின் தறஸானி என்பவர் ஒரு 

நாள் ஆண்டவரவர்கள். சமூகத்தில் வர் அ ஸலாம் சொல்லிப் 

பணிர்து நின்று என் எஜமானவர்களே, கானும், “என்குடுழ் 

பத்தரரும் எந்தவீட்டிற் போய்க் குடியிருந்தாலும், அந்தந்த 

வீட்டிலும் ஆகாச த்திலிருந்து அசரீரியாக * ஏ, வஜுதுத் 

தின், உன் பெண்மக்கள் எல்லாரும். எங்களுக்கே aust?” 

என்றும்,.இன்னும் பல பயங்கரமானதுமாகிய சத்தம் 

கேட்டின்றஅ.. ' அன்றியும் கல், மண், கூழாங்கல், மல் 

மூதவிபவைகள். வாரி வீட்டிலும் போடப்படுகின்றன; காஜி 

கள் உடுத்தியிருக்கும் புடவைகளில், திடீரென்று இப்பிடித்து 

எரிதின்றஅ. “என் பெண்மக்களையெல்லாம் செய்யாத சேட் 

டைகள் செய்கின்றன. -என் மத்களில் ஒரு பெண்ணையும் 

கொண்டுபோய் விட்டது. இந்தச்; சம்பவம் இன்னதென்று 

அறியக்கூடவில்லை, . . இதற்கு ' எத்தனைவிதப் . பரிகாரம் 

பண்ணியும் கிவிர், ,தீதியாகவில்லை. 'பரிகாரம் பண்ணப்பண்ண 

மேற்சொன்ன 'துஷ்டாட்டம் அ.இகரித்துக்கொண்டே 

வருகிறது. இனி என்னால். ஆவது ஒன்றில்லை. தேவரீர் 

தாங்கள் இங்கே வந்திருப்பதைத் தமியேன் கேட்டு, இனி 

ஈம் கஷ்டம் தீருமென்று ஆதரவுடன் ஈம்பித் த SST சந்நிதி 

தேடி வந்தேன். அகையால். எஜமானவர்களே, மேற் 

சொன்ன .என் கஷ்டமான வில்லங்கத்தைத் : இரத்து,



௧௨௮ கன்ஜுுல் கருமாத்து. 

என்னையும், என் குடும்பத்தைபும் ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்ற 

சொல்லி, கண்ணீர்சிக்த அழுதார். 

OF வ்ஜுஈதுத்தின் குறுஸானி என்பவர் அழுது: 

இட்ட முறைப்பாட்டை ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

கேட்டு மனங் கூந்து, அவரைப்பார்த்து வஜுதுத்தினே, 

அஞ்சாதீர். நீர் வரும் இரவின் அர்த்தசாமத்தில் எழுந்து 

பரிசுத்தமாகக் குளித்து, வெள்ளுடை யணிந்து, பரிமளம் 

பூசி, மனித சஞ்சாரமற்ற ஒதுக்கான ஒரு மேட்டிற்போய், 

சதுராகாரமாக ஒரு கோடு£றி அதற்குள் இருந்துகொண்டு, 

கான் தரும் இக்த: ரக்ஷையை உமக்கு வலஅபுறம் வைத்து: 

விட்டு, இரண்டு றக்அத்துத் தொழுது முடித்து, நாறுதரம் 

ஸலாவாத் தோதி, வானத்தைப்பார்த்து ** ஆண்டவனே, 

என்னை இங்கே யறுப்பின சையிது அப்துல் காதிறுடைய: 

பொருட்டினால் ஜின்களுக்குத் தலைமையான இராசஜின்னை 
எனக்கு வ௪மாக்கித் தருவாயாக '* என்று சொல்லிவிட்டு, 

குறத்துல் யர்ஸினை ஒதிக்கொண்டிரும். அப்போது, ஜின் 

ST கூட்டம் புடைசூழ இராசஜின் உமக்கு மூன் வந்து 
தின்று, உம்மைப்பார்த்து ** உம்மை இக்கே யறுப்பினவர் 
யார்?” என்று கேட்ணாம். உடனே நீர் என் பெயரைச் 
சொல்லும். பிறகு அந்த ஜின்னரசு உமது காரியங்களை விசா 
ரிக்கும். அப்போது உமக்கு கிகழும் சம்பவங்களை யெல்லாம். 
அதனிடம் முறையிடும் என்று சொல்லி, ஒரு சகைஷத்யையும். 

எழுதி அவர்கையிற் கொடுத்து. அதுப்பினார்கள். 

சைகு வதுதுத்தீன் குருலானி ௮அண்டவரவர்களின் 
கட்டளைப்படி. அர்த்த சாமத்தில் எழுந்து நீராடி, 
வெள்ளாடை புனைந்து, வாசனை யணிக் ௪, ஆள.ரவமில்லா*ு 
ஒஅக்கான மேட்டிற்போய்க் Csr OE a, அதற்குள்ளமர்ந்து 
தொழுது முடித்து து .விரந்துவிட்டு யாஸினே அதிக் 
கொண்டிருந்தார். . ்



ஜின்னிடர் தவிர்த்த. ௧௨௧ 

இவ்வாறு ஐதிக்கொண் டிருக்கும்போது, பெருந் 
இச்ளான் ஜின்கள் புடைசூழ ஒரு பல்லக்குவக்.து அவருக்கு 

மூன் அவரிருக்கும் கோட்டுக்கு வெளியில் கின்றது, அதை 

சைகுவஜுஅத்தன் பார்த்துக்கொண்டு, ஓஅவதிற் பராக்கா 

யிருந்தார். உடனே அந்தப் பல்லக்குக்குள் இருக்கும் 

இராசஜின் அவரைப்பார்த்து ** ஏ, மனிதனே, உன்னை 

இங்கே. யறுப்பினவர் யார்?!” என்று கேட்டது. இக் 

கேள்விக்கு அவர் '* என்னை இங்கே யஅப்பினவர், சையிது 

அப்துல்கர்திறு ஷாகுல் ஹமீஅ '' என்று விடைகொடுத்தார். 

இந்தத்திரு காமத்தைக் கேட்டவுடன் அந்த ஜின்னரசு தான் 

ஏறியிருந்த பல்லக்கைவிட்டுத் தரையில் இறங்கி, அவரைச் 

தாழ்ந்து நின்று **உமக்கு ஆகவேண்டியது என்ன?'' என்று 

கேட்டது. உடனே அவர் அந்த ஜின்னாசை நோக்கி, தமன 

சஷ்ட கிஷ்ரோமான சம்பவங்களை யெல்லாம் சொன்னார். . 

oF Gages SS gene பரிதாபமான முறைப் 

பாட்டைக் சேட்ட இசாசஜின் கண்கள் ரத்தஞ் இந்தக் கர்ன 

சடூரமாகத் திரும்பி, ,சன் பரிவார ஜின்களைப் பார்த்தது. 

உடனே அக்கூட்டத்திலுள்ள சில ஜின்கள்.வெருண்டு ஓடிப் 

போய், இல நிமிஷத்திற்குள் மூன்று கொடிய ஜின்களையும், 

OE FUR அத்தீனுடைய காணாமற்போன மகளையும் 

கூட்டிவந்து அங்கேவிட்டன. 

பிறகு ஜின்னரசு அந்த குன்று துஷ்ட. ஜின்களையும் 

இனர்து பார்த்து ₹ 'இவ்விசு அகியாயம் நீங்கள் ஏன்செய் 

இர்கள் ? என்று கேட்டது. அதற்கு அவை ஒன்றும் பேசா 

மல், அஞ்சித் தலைகுனிந்து நின்றன. இராசஜின் அம்மூன்று 

ஜின் களுக்கும் கழுத்தையும், கால் கைகளையுஞ் சேர்த்து 

விலங்்கட்டுச் சிறைப்படுத்தி விட்டு, சைகுவஜுஈ அத்தீனு 

டைய மகளை அவர்வசம் ஒப்படைத்து, அவரை நோக்கி : 

"நீர் அஞ்சாதிர். இனி ஒருகாலும் இவ்விதச் சம்பவம்



௧௩௦: கன்ஜுல் கருமாத்து. - 

். உமக்கு உண்டாகாது 5 சந்தோஷமாய்ப் போயிரும் என்று 

சொல்லிப் பணிற்து போய்விட்டது. 

சைகுவஜு தத்தன் அங்கிருந்து தம் மகளை யழைத் 

அக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார். அவர் வீட்டுக்கு வந்தது 

முதல் முன்னடந்த அுஷ்டாட்டம் ஒன்றும் காணப்பட 

வில்லை. அதனால் அவர். சர்தோஷப்பட்டு, அன்று பொழுது 

விடிந்த... ௮இிகாலையில் எழுந்து இரவு கடந்த வரலாறுகளை 

ஹலறத்து ஆண்டல. ரவர்களிடம் -தெரிவிக்கவேண்டிப் 

புறப்பட்டு வரது, ஆண்டவ ரவர்களைப் பணிக்துகின்று 

நடந்ததைச் சொல்லிக் காட்டினார். அதை ஆண்டவ 

சவர்கள் கேட்டு, அவரைப்பார்த்து : முன் உண்டான தீங்கு 

களில் ஒன்றாவ௮ இனி உமக்கு நேரிடாது, நீர் சந்தோஷ, 

முற்று நிர்ப்பயமாயிரும் என்னு சொல்லி, அவருக்காகவும், 

அவர் குடும்பத்திற் காகவும் துஆசெய்து அநுப்பினார்கள். 

இதுஈடந்த அன்றுமுதற் கொண்டு மேற்சொன்ன அஷ்ட 

இர்த்தியம் ஒன்றும் நேரிடாமல் mF Gag g14 Gar குரு 

ஸானி என்பவர் Fe erga வா ழ்ந்திருக்தார்; 

ஜின்னிடர்: தவிர்த் த்து முற்றிற்று,



௩௦-ம் அத்தியாயம். 

மான்குட்டி களை" மீட்டின.தூ. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் இஞாய்தின் ஐ 

இரண்டு மான்குட்டிகளை உயிருடன் மீட்டியவரலாற்றைச் சொல்லு 

ன்றது] - - ட படவ 

ஹலறத்து ஷாதல் ஹமீது கன்ஜஸவாய் பாத்துதா 

சாடபு ஆண்டவரவர்கள் குழுஸானிலிருர்து புறப்பட்டு, 

தங்கள். நானூற்று நான்கு. தபோதனர் கூட்டத்துடன் 

துறுக்கிஸ் கானை நோக்கி நடந்தார்கள். மலை, வனம், ந்தி 

முதலான அகளைக் கடர்து போகும்போது, வழியில் ஒரு 

அடர்ந்த வனத்தில் விடுதியிட்டுத் தங்௫னர்கள் , ௮ 

௮ன்றைத்தினம் அந்தவனத்திலுள்ள ஒரு. பெண்மான் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமூ£த்தில் வந்து... தாழ்ந்து 

தின்று : எஜமானவர்களே, சான் வெருகாலம். மலடா 

மிருந்து வருந்தி; ஒரு மா.ுத்திற்குமுன் ஒரேசூலில் இண்டு 
கன்றுகளை யீன்றேன். மலடாயிருக்து பெற்ற அவ்விரண்டு 

குட்டிகளையும் சான் அதிகம் உவந்து ஒரு மாதம்வரையும் 

அன்பாய் வளர்த்அுவந்தேன். இன்று -காலையில் அக்குட்டி 

களுக்கு கான் பாலூட்டி ஒரு புதரில் விளையாடிக்கொண் 

டி.ருக்கும்படி வைத்தவிட்டு, என்வயிற்றுக்கு இசைத்தேடிச் 

சற்றுத் தாூரத்திற் போனேன். கான். போனவிடத்தில் 

இரையேய்ர்., Bop Gon பார்க்கும்போது என் இரு 

குட்டிகளும் , காணாமற் போய்விட்டன. அ வையிருந்கசு 

பூதரிலும், "அதன் பக்கத்திலும் ஓடி யோடிப் பார்தீதேன் ; 

அல்விடங்களிலும் இல்லை. பின் காடெங்காம் தேடியோடிப் 

பெருந்தொனியிட்டுக் கூப்பிட்டேன் ; தரிடத்திலும் காணக் 

இடைக்கவில்லை.. அதனால் என் மனம் சஞ்சலமூற்அப் 
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௧௩௨ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

பதைக்கன்றது. தேவரீர் என்மீது இரக்கம் வைத்து 

சான் பெற்றிழர்கத அருமர்ச கன்றுகளை அழைத்துத் தர 

வேண்டும் என்று சொல்லிற்று. அந்தப் பெண்மான் 

இவ்வாறு சொல்லி வாய்த£டுமூன், அவ்வனத்திற் 

சஞ்சரிக்கும் ஒனாய் ஒன்று அங்கேவர்து, அந்த மானுக்குப் 

பக்கத்தில் சின்றுகொண்டு, அண்டவரவர்களை கோக்க: 
எஜமானவர்களே, இரந்த மானின் கன்றுகசா என் 

பசியாற்றாமையால் நான்தான் அடித்துத் தன்றுவிட்டேன் 

என்று சொல்லிற்று, ் 

கன்றிழக்ச மானின் முறைப்பாட்டையும், ஒனாய் 

சொன்னதையும் ஹலறத்து அண்டவாவர்கள் கேட்டுச் 
சிரித்தக்கொண்டு, ஒனாயைப்பார்த்த : நீ கொன்று புசித்த 
மான்கன்றுகளின் உறுப்புகளில் கழித்து மிஞ்னெ௫ ஏதும் 
உண்டா ? இருந்தால், அசை. இங்கே கொண்டுவா என்று 
கட்டளை பண்ணினார்கள். இச்சொல்லைக் கேட்டவுடன் 
ஒனாய் அங்கிருக்து ஒடிப்போய், தான் இன்ற மான் கன்று. 
களின் ஒற்றைக்காற் குளம்பு ஒன்றை வாயிற் சவ்விக் 
கொண்வேந்து, ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வைத்தது. 
ஆண்டவாவர்கள் அந்தக் குளம்பையெடுத்துச் கருவித் 
தனயில்வைத்து'ஒரு கம்பளியால் மூடி, சற்றுகேரத்திற்குப் 

, இன் அந்தக் கம்பனியை யெடுத்தார்கள். உடனே இரண்டு 
மான்சன்றுகள் அந்தக் சுமபளிக்குள் ளிருந்து அள்ளித் 
அடித்துச் கத்திக்கொண்டு எழுந்து, அங்கே கிற்கும் தாய்: 
சான் கட்டப்போய் அதன்மடியிற் சுரந்து கட்டியிருக்கும். 
பாலை இணையாய் நின்று குடித்தன. அப்போது அந்தப். 
பெண்மான் ௮க் குட்டிகள் தான் ஈஎன்றவைதாமா வென்று: 
அடிக்கடி முகந்து பார்த்து, பின் அவற்றின். அழூயெ 
மேனியை ஈக்கிக்கொண்டு, ஆரற்ச சந்தோஷத்துடன் பால். 
கொடுத்து கின்றது, பின் ஹலறத்து 'ஆண்டவாவர்கள் 
கன்றுகள் கிடைக்கப்பெற்ற மானையும்; ஒனாயையும், வனத்.



இற,ந்தவனையெழுப்பின_து. கட 

திற்கு அனுப்பி விட்டார்கள். அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று: 
விரோதமில்லாமல் போய்விட்டன. 

பிற்பாடு, ஒரு காள் ஆண்டவசவர்கள் அப்பகுஇயில் 
அதஷ்டாட்டஞ் செய்துவர்த மஜூ9ூக் தாபிர்களில் ஒருவனை 

ஒரு புலியைத் தோற்றாவாக்கி இரண்டாகப் பிளந்தெறியச் 
செய்து, பின் அவன் உடலை' ஒன்றாய்ச்சேர்த்து உயிராக்கி 

விட்டு, அவர்கள் அனைவரையும் இஸ்லாமிலாக்கினார்கள். 

அதனால்; அங்கேயுள்ள மஐட௫கள் எல்லாரும் ஆண்டவ 

வர்களுக்கு மிகவும் ௮ஞ்சி ஈடந்தார்கள். 

மான்குட்டி களை மீட்டினது முற்றிற்று, 

௩௧-ம். அத்தியாயம். 

இற,ந்தவனையெழுப்பினது. ' 

  

். [இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் இறர்துபோன 
ஒரு மஜூூச் வனை உயிருடன் எழுப்பின வரலாற்றைச் சொல்லு: 

சின்றது.] 

ஹலறத்அ மீறான். சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்தாஷா 
இண்டவரவா&ள் பின் அக்கிருந்அு புறப்பட்டு பாரிஹிராச் 

திய எல்லையைக்கடர்அு, அறுக்கிஸ்தானிற் போய்ச் சோர் 

தார்கள்,  அவ்விராச்சியத்தில் .தூழுன்பருவதம் என்று: 

பிரபலமான ஒரு மலையுண்டு. ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

தபோதனர்களுடன் அந்த மலையின் கெபியிற்போய்,. 

காற்பது சாள் வசையும் கல்வ.த் இலிருர் தார்கள். 

கிஷ்டையின் காட்கள் sr pugs Sib Ger ano pss 

அஆண்டவரவர்கள் தங்கள் பாட்டனாராகிய குப்புல்லக் தாபு 

சையிது மகமித்தீனப்துல்காதிறு  ஜைலானி றலியல்லாகு 

Her அவர்கள் பேரால் கந்தூரிகொடுத்அவிட்டு, பின்பு:



SRA HOST OQTOGY கறாமாத்து. 

அந்த மலைக்குகையில் வணக்கஞ் செய்து கொண் ஒருக்க 

சைஞு ஷம்சுத்தீன், சைகு வஜ்ஹுத்தின் என்னும் இரண்டு 
“பெரியோர்களையும், அவர்கள் கூட்டத்தாரையும் சந்தித்துத் 

தரிசனை பண்ணிக்கொண்டு, ௮அக்கிருந்து புறப்பட்டு ௮த் 

"தேசத்து சாட்டுப் பகுதிகளில் ல காள் ௪ஞ்சரித்தார்கள், 

அக்காலத்தில் அப்பகுதிகளில் வ௫க்கும் முஸ்லிம் 
களும், மகளும், ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் 

“பிரபல மடமையைக் கேள்விப்பட்டுவந்து, அவரவர் காட்டங் 

களை முறைப்பாடு செய்து கிறைவேற்றிக்கொண்டு 

போவார்கள். - அதனால் அர் காடெங்கும் ஆண்டவரவர் 

களின் மகத்துவம் பிரஸ் தாபப்பட்ட த. 

கைகூடாத காரியங்களைக் கைகூடுவித்தும், தராத 
நோய்களைத் தீர்த்தும், மனிதர்களைச் சந்தோஷப்படுத்தி 
வருவதால், ஹலறத்து அண்டவரவர்கள்மீது அங்குள்ள 
சில மஜ.ூகெளுக்குப் பொறாமை மூண்டது. அதனால் 
அப்பொறாமைகொண்ட இலர் ஒரு கூட்டங்கூடி நாம் இந்த 
“முகம்மதிய பெரியவரை எவ்விதத்திலும் தாழ்மைப்படுத்த 
விடவேண்டும். இல்லாவிடில் ஈம் இனத்தார். அனை 
வரையும் தங்கள் இல்லாம் மார்க்கத்திற் சேத்து விவொர். 
அப்படி இவரைத் , தாழ்மைப்படுத்த வேண்டுமானால், Ra 
மாதங்களுக்குமுன் இறந்து புதைக்கப்பட்ட ஏழு பிராய 
“முள்ள இன்ன இறுவனை' உயிருடன் எழுப்பித் தரவேண்டு 
மென்று இவரிடம் கேட்போம். அது இவரால்” கூடாத 
காரியம். அப்போது 'இறுமாப்படங்கிப் பங்கமடைந்து, 
நமக்குத் தாழ்ந்துபோவார். இததான் தக்க உபாயம் என்று 
ஆலோசித்துத் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு, எல்லாரும் 
புறப்பட்டு ஹலறத்து ஆண்ட வரவர்கள் சமூகத்தில் வந்து 
நின்றா. தீங்களுள் ஒருவனைச் சுட்டிக்காட்டி : இவருடைய 
ஏழு வயதுள்ள ஒரு மகன் இறந்து மூன்று மாதமாயின. 
அவன் இன்ன தான்த்தில் புதைக்கப்பட்டிருக்கறான். இப்.



இறந்தவனையெழுப்பினது. ௧௩௫ 

போது அவனை உயிருடன் எழுப்பிக் கரவேண்டும் என்று 

கேட்டார்கள். 

,ஆண்டவரவர்கள் OF சொல்லைக்கேட்டு உடனே 

யெழுர்அ, அவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்துக்கொண்டு 

அந்தச் சிறுவனைப் புதைத்திருக்கும் roe சாலையிற்போய், 

அவன் பிரேதக்குழியருகில் நின்றுகொண்டு, அவன்பெய 

சையும், அவன் erin Quuen 11465 Cer s gis’ 192 B 

1: தம்பி இதுனில்லாஹ '”- என்னு இஞ்வாய் 'மலர்ஈ் அ சொன்: 

னுர்கள், உடனே அந்தச் .ஹறுவன் , உழச்பெற்ு, 

மூன்னிருக் கபடி எழுர்துலர்து நின்றான்... 

ஹலறத்து , ஆண்டவ வர்கள் மீனு * பொருமை 

கொண்ட அந்தக் கூட்டத்தார் இந்த அச்சரியமான 

மூமையைக் சண்ணெ திரேகண்டு இடுக்இட்டு, வேரொன்றும். 

பேசாமல், அனைவரும் ஒருமித்தா ஆண்டவ ரவர்களின் 

இருக்கரத்தைப் பிடித்துக் கலிமாசொல்லி இண்லாயிலாய், 

நேர்வழியும், ஈடேற்றமும் பெற்றார்கள். 

பிற்பாடு ஆண்டவரவர்கள் அந்தகாட்டுப் புறங்களை 

விட்டு, அத்தே௪த்தின் பிரசான ஈகரமாகிய பலகு என்னும். 

பட்டணத்தில் தங்கள். சபோதனர்களுடன் போய்ச்சேர்க்து,. 

ஒரு சாகையில் விடுதியிட்டுத் தங்கியிருந் தார்கள். 

இறந்தவனை யேழுப்பினது முற்றிற்று.



mo. - அத்தியாயம். 

சைகுமுஈனுத்தன் தாயாசைத்தரிசத்த௮. 

  

[இவ் வத்தியாயம் சைகுமுகனுத்தீன் ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 

களின் உத்தரவுகொண்டு, தமது இறநர்தபோன' smears ge 

இத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் நது.] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு பாத்துஷாசாடிபு 

ஆண்டவரவர்கள் பலகு ஈகரத்இல் இருக்கும்போது, தங்கள் 

கலிபாக்களுள் ஒருவராயே சைகு முஈணுத்தின் என்பவர் 

வந்து பணிந்து நின்று : எஜமானவர்களே, தமியேன் 

இந்த பலகு ஈகரத்திலேதான் பிறந்தேன். நான் பிறந்து 

ஏழு பிராயமானபோது என் தகப்பனார் Quer sori 

டார். அப்போதே கான் என் தாயையும், குடும்பத்தாரை 

யும் விட்டுப் பிரிந்துபோனேன். இதுவரையும் ஒருதச 

மாவ. மீண்டுபோய் அவர்களைச் சந்திக்கவில்லை. காலம் 

அதிகமாய் விட்டபடியால், இப்போதுபோய் அவர்களைச் 

சந்திக்க நாடுகிறேன் ; எனக்கு உத்தரவு தாவேண்டும் 

என்னு கேட்டார். அண்டவரவர்கள், போய்வாரும் என்று 

அவருக்கு உத்தரவு கொடுத்தார்கள். 

சைஞகு முசனுத்தின் ஆண்டவரவர்களிடம் உத்தரவு 

பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டுக் தமது வீடுதேடிப்போய், 

குடும்பத்தாரைக் கண்டு வெகு ஆவலாய்க் கொண்டாடினார். 

பின் : என்தாய் எங்கேயென்று அவர்களிடம் கேட்டார். 

உமது தாய் மெளத்தாய் ந்து வருஷமாயினவென்று 

அவர்கள் சொன்னார்கள். இதைக்கேட்டு சைகு முஈனுத்தின் 

சஞ்சலப்பட்டு, தமது தாயாரின் கபுறை விசாரித்துப் 

போய், அங்கே பாத்தியாவோதி ஜியாநத்துச் செய்து 

கொண்டு, அங்கிருந்து ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களிருக்கும்.



சைகுமுஈனுத்தின் சாயாரைத்தரிசித்தது. ௧௩௭ 

சாகைக்கு வக்அ, நடந்த காரியங்களை ஆண்டவ வர்கள் 

சமுகத்தில் சொல்லிக்காட்டி. : என் தாயை கான் உமிருடன் 

எக்இத்துக்: கொள்ளும்படி. தேவரீர் கிருபைபுரிய வேண்டும் 

என்று பிரார்த்இத்தார். அப்போது ஆண்டவாவர்கள் 

அவரைப்பார்தீது > preg seer, நீர் இப்போதே உம 

தாயின் கபுறடியிற்போய், கிபுலாவை முன்னோக்? ஸலாம் 
சொல்லிவிட்டு, பாத்திமா வோதிக்கொண்டிரும் ; உமத 

காட்டத்தை . அல்லாதத்த ஆலா கிறைவேற்றுவான் என்று 

உத்தரவுபண்ணி அறுப்பினார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சொன்னபடி சைகுமு௪ 

அத்தீன் மறுபடியும் தாயாரின் கபுறடியிற்போய் -ஸலாம் 

சொல்லிவிட்டு, ஓதிக்கொண்டு நின்றார். அப்போ, அவர் 

தாயாரின் கபு௮ு அளும்பி, இரண்டாய்ப்பிளந்து AAs ss. 

அவருடைய தாயார் அதற்குள்ளிருந்து அடையாபர 

ணங்கள் அணிந்து. பரிமளவாடை கமகமென்று வீசம்படி, 

நிலவைச் சொரியும் பூரணமதிபோன்ற: முகத்தூடன் 

வெளிப்பட்டார். 

ors (Prefer தமது தாயாரைக் கண்குளிரக் 

சுண்டு ** அஸ்ஸ்லாழ அலைக்கும் யா உம்மீ '” என்று ஸலாம் 

சொன்னார். உடனே அவர் தாயார் வாய்திறந்து ** அலைக்த 

ழஸ்ஸ்லாம் யாபுனை இ.” என்று பிரதிசொன்னார். பிறகு 

அவர் தாயை நோக்க : அம்மா, தாங்கள் மெளத்தானபின் 

தங்களுக்கு நேரிட்ட சம்பவங்கள் என்ன ? என்று கேட் 

டார். அதற்கு அவர் தாயார் : மகனே, கான் செய்திருந்த 

ஈன்மைகளைக்கொண்டு அல்லாதத்த ஆலா என் பாவங்களைப் 

பொறுத்து, என்னைச் சுவர்க்கத்இற் குடியிருத்தி, எனக்கு 

வேண்மோன நிகுமத்துகளையும் தந்தான் என்று சொல்லி 

லிட்டு, பின்னும் ** புகழ் அடங்கலும் அல்லாவுக்கேயுரியன. 

அவன் எப்படிப் பட்டவனானால், அவனுடைய வார்ச்கைப்



ERD. . கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

பாட்டை ஈமக்கு உண்மையாக்கனானே அப்படிப்பட்டவன். 

இன்னும், சுவர்க்கம் என்கிற பூமியை ஈமக்குக் காணியாட்சி 

யாத்கித் தந்தானே அப்படிப்பட்டவன். அந்தச், சுவர்க் 

சத்தில் காம் வேண்டிய இடத்தில் ஒதுங்குவோம். இது, 

நற்கருமஞ் . செய்கிறவர்களுடைய பொஜறுமைக்குப் பிரதியா 

யிருக்கும்” என்று பொருள்படுகற தறுஆன் ஆய, த்தையும் 

ஒதிக் காட்டினார். இதைக் கேட்டவுடன் சைகு முஈனுத் 
இனுக்கு அழுகை வந்து, கண்களி லிருந்து தண்ணீர் தாசை 
தாரையா ' யோடிற்று, , பிறகு :அ௮வர் கண்ணீரைத் 

அடைத்துக்கொண்டு பார்த்தார் ; ; தமக்கு எதிரே கின்ற 

தாயாரைக் காணவில்லை. . விரிந்திருந்த சபு௮ : மூடிப் 
பொருர்தி, முன்போ லிருக்த.து. 

அதன்பிறகு சைகு முஈனுத்தின் அம்கிருக்து 

ஹலறத்து ஆண்டவ ரவர்சள் சமுகத்தில் வந்து, தாம் 

கண்ட காட்டி முதலியவற்றைச் சொல்லிவிட்டு, அல்லாதத்த 

லாவைப் புகழ்ந்து நபி முகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைக 

வஸல்லமவர்கள் பேரில் ஸலவாத்துச் சொல்லி, பொறுமை 

யுடன் ௪ுக்௮ு செய்திருந்தார். 

, சைகுமூஈணுத்தீன் தாயாரைத்தரிசித்தது முற்றிற்று. .



௩௩ - ம்: அத்தியாயம், 

ஜபலுல் ஒளலியாவுக்குப்போன து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவர்வர்கள் துறுக்கில் சாணி 

லுள்ள ஜபலுல் 'ஓளலியா : என்னும் மலைக்குப்போய், : அங்கே ஒரு 

பெரியோரைச் தரிசித்த வரலாற்றைச் சொல் லூன் og] 

ஹலறத்.து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது பாத் . 

துஷா சாகிபு ஆண்டவ வர்கள் பலகு ஈகரத்இலிருந்தூ 

புறப்பட்டுத் தபோதனர் கூட்டத்துடன் மஷ்ஹது என்னும் 

தலத்திற் போய், அங்கே அடங்கி யிருக்கும் ஹலறத்தூ 

இமாம் சைய அுலிழசற்றிலா றலியல்லாகு அன்கு- அவர் 

களின்  ஜொளலாஷரீபை,: ஜியாறத்துச் செப் அகொண்டு 

மூன்றுதினம் கல்வத்திலிருந்து, பின் பாத்திஹா கத்தம் ஒதி 

கந்தூரி. கொடுத் தவிட்டு, RBH BI ஜபலுல் ஒளலியா 

என்னும் மலைக்குப் போனார்கள். 

ஆண்டவ ரவர்கள் அந்தமலையில் நாற்பது இனம். 

கல்வத் லிருந்தார்கள். கல்வத்.தத் தீர்ந்தபிறகு அங்குள்ள 

ஒளலியாக்கள் அனைவரையும் ஜியாறத்துச் செய்தார்கள். 

பிறகு, கஸ்தூரிக்தகை என்று பெயர் வழங்குகிற . அம்மலைக் 

கெபிக்குப் போனார்கள். அதன் வாசல் இறக்கப்பட்டு, 

அங்இருர்.து சஸ்தூரி. வாடை வீற்று, ஆண்ட வரவர்கள் 

அந்த வாசல் வழியாய்க் கெபிக்குள் அழைக், அங்குள்ள 

சர்வ பாக்கெங்களையும், அதிசயங்களையும் ஒவ்வொன்றாகச் 

கண்டு : களித்து அல்லாதத்தஆலாவுக்கு சுக்றுசெய்து, 

மறுபடியும் ஒருபுறமாகப் பார்த்தார்கள். அங்கே 

பெரியவர். ஒருவர் ஆசாய கிஷ்டை.. செய் அகொண்டிருர் தார். 

அவர் முகமாதியுடல் முழுதும் பிரகாசம் ஜொ வித்துக் 

கொண்டிருந்த. அன்றியும், அவரிடத்தி லிருந்து கஸ்தூரி 

மணம். எழுர்து எங்கும் Mur ISHS கமழ்ந்துகொண் 
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௧௪௦ கன்ஜுலல் கராமாத்தூ. 

ஒிருக்க௮. அவர் ஆடாமல் அசையாமல் எழுதிய இத்திரம் 

போல இயக்கமற்றிருக்தார். ் 

"அந்தப் பெரியவசை ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

சண்டு ௮௫ூற் போய், ௮வர் காதில் இஸ்ழல்லதலம் என்னும் 

திருமந்திரத்தை யோதி ஊதினார்கள். ௮ம் மந்திரம் 

காதில் ஏறினவுடன் அவர் தெளிவடைந்து எழுந்து 

ஆண்டவாரவர்களின் கையைப் பிடித்து ஸலாம் சொல்லி. 

அளவளாவிக் கொண்டாடினார். பின் அவர் அல்லாதத்த 

ஆலாவைத் தித்து, ஈபி, ஸலீலல்லாததலைகிவஸ்ல்ல 

மவர்கள் பேரில் ஸலவாத்துச் சொல்லி ஆரந்தத்தில் முழுகி, 

சுக்று செய்தார். அதன் பிறகும் அவர் ஹலறத்து 

ஆண்டவாவர்களின் திருகாமத்தைச் சொல்லிப் புகழ்க்து 
பாராட்டினார். 

"அப்போது ஆண்டவாவர்கள் அந்தப் பெரியவரிடம் 
சில உபதேசங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, பின் அவரை 
நோக்கி : தாங்கள் என் காமத்தை எப்படித் தெரிந்து 
சொண்டர்கள் ? என்று கேட்டார்கள், அதற்கு அந்தப் 
பெரியவர் ஆண்டவரவர்களை நோக்கி : ஷாதல்ஹமீதே, நீர் 
அவதாரமாசுமுன் உம்மை கான் அறிவேன் ; உமது பதவி 
யின் உயர்வும் இவ்வளவென்று எனக்குத் தெரியும். நீர் 
பிறக்குமுன் எழுபது பெரியோர்கள் கூடிய ஒரு சபை 
உ௰௮ திருசாமத்தைக் கேட்டுத் தலைசாய்த்தது. அப்போ 
நான் : ஆண்டவனே, கரன் மரணமடையும் நேரத்தஇல் 
இந்தச் சபையில் அதிக்கப்பட்ட ஹாதல் ஹமீது என்பவர் 
ஹாலிமுக்கு என்று அல்லாதத்த லாலிடம் இசச்தேன். 
உடனே அல்லாதத்த ஆலா” என் இரப்பை ஒப்புக்கொண்டு: 
அவர் உம்மிடம் வந்தபோது நீர் தெளிவடைந்து மெளத்தர் 
வீர் என்று எனக்கு விடைதந்தான் என்று சொல்லிவிட்டு: 
ஆண்டல்னே ! நீ என் இரப்பை ஏற்றுக்கொண்டது போல்,



மாணிக்கப்பூருக்கு மீண்டது. கக்க 

என் அராகையும். ஏற்றுக்கொள்வாயாச என்று ஒரு சத்து 

மிட்டார் ; உடனே அவர் உயிர் பிரிந்தது; 

மகா உன்னத பதலியில் கிஷ்டை புரிர் அகொண்டிருக்த 

பெரியவர் மெளத்தானபோது ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

அவரை அடக்கஞ் செய்துவிட்டு, நாற்பதுதனம் வசையில் 

அங்கேயே நிஷ்டையிலிருந்தார்கள். , 

ஜபலுல் ஒளலியாவுக்குப்போனது மூற்றிற்று. 
  

௩௪ -ம். அத்தியாயம். 

மாணிக்கப்பூருக்கு மீண்டது. 

  

[இவ் வாத்தியாயம் ஹலறத்து  ஆண்டவரவர்கள் ஜப்லுல் 

-அளவியாவிலிருர்து தங்கள் சுயசகரமாயே மாணிச்சப்பூருக்கு மீண்ட 

தும், பிதா மாதாச்களின் மெளத்துக்கு ஹாவிழுயிருக்து அவர்களை 

அடக்கின துமாசய வரலாறுகளைச் சொல்லுின்றது.] 

ஹலறத்து சையது அப்துல் கர்திறு ஷாகுல்ஹமீ* 

பாத்துஷா சாகிபு ஆண்ட வரவர்கள் முன்சொன்ன ஜபலுல் 

.ஒளலியாவில் இருந்து புரிந்த நிஷ்டையில் காற்ப.அ இனமுர் 

Siig கத்தம், பாத்திஹா முதலியன முடித்து, மறு நாள் 

இரவு இஷா தொழுதபின் தங்கள் தபோதனர்களைப் 

பார்த்து : இன்று காலை என் தகப்பனார் ஹலறத்து சைய BI 

ஹஸ்ன்தத்தாஸவர்களின் மரண வேளையாயிருப்பதால், அவர் 

களின் மெளத்துக்கு சான் ஹாலிரறாயிருக்க வேண்டும் 

என்று சொல்லிவிட்டு, அவர்களெல்லாசையும் தங்களுக்குப் 

பின்தொடர்ந்து  நடக்கும்படிக் கட்டளையிட்டு, மேற் 

சொன்ன. பலையினின்று இறங்கி, .மாணிக்கப்பூசை நோக்கி 

நடந்தார்கள். 
் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அன்றிரவே பிரயாணப் 

பட்டுவருகையில், அர்த்தசாம மானபோது வெளிச்சமுள்ள



௧௪௨ கன்ஜுால் கருமாத்து. 

மூன வழிகளும், தார் தொலையிலுள்ள மலைகளும், 

வனங்களும், ஈதிகளும், நாடு நகரங்களும் மிகச் சமீபமாய்க் 

குறுக்கிட்டு, ௮இக விளைவாய்ப் பின்போயின. ஆண்டவ 

ரவர்சளின் பிரயாண விரைவுக் கென்று பூமிசருக்குஞ். 

சத்தம், செக்காடுஞ் சத்தம்போல் அவர்கள் எல்லார் 
காதிலும் Der par மூழுதுங் கேட்டுக்கொண்டிருந்,த.த... 

அன்றியும், பூமியள் புதைந்து இடக்கும் பொருள்களெல் 

லாம் அடிக்கடி . வெளியாய், மின் வெட்டினாற்போல: 

மறைர்து கொண்டிருந்தன. 

இவ்வாறாக ஹலறத்து. ஆண்டவரவர்கள் அன்றிரா 

முழுதும் அுறுக்கிஸ்கானிலிருக்து. அயோத்து மாகாணத்: 

திற்குவரு.ம் விசாலமான நீண்ட பாதைகளையெல்லாம் 

அற்புதகரமாகக் கடந்து, பொழு விடியுமுன் மாணிக்கப்: 

பூருக்கு வந்து சேர்க்தார்கள். : oo 

தஹஜ்ஜத்து என்னும் வைகறைப் பொழுதில்: 

,_ ஆண்டவரவர்கள் மாணிக்கப்பூறுக்குள் பிரவேசித்து, 

தங்கள் மனைக்குப் போனார்கள். , அப்போது, அவர்கள் 

தகப்பனார் ஹலறத்து wma gi ஹஸன்தத்தாஸ்வர்களுக்கு. 
மரணத் தறுவாயா யிருந்து. உடனே ஆண்டவரவர்கள் 

அவர்கள் பக்கத்திலிருந்து அப்போது ஆகவேண்டிய 
கருமங்களை மிக: மரியாதையுடன் செய்துகொண்டிருந்தார் 
கள், கூட வந்த தாபோதனர் sr oor pw நால்வரும் 
பக்கத்திலுள்ள தோட்டத்தில் விடுஇியிட் ஒிருக்தார்கள்... 
அன்று பஜ்துவேளையானபோது ஹலறத்து சையிது ஹஸன் 
த்த்தூஸ்வர்கள் உபாத்தானார்கள், அவர்கள் உபாத்தான த: 
ஹிதறத்துக் தொளாயிரத்து. காற்பத்தொன்பதாம். 
வருஷம், ஜமாத்துல் அவ்வல்மாதம், 80நதாக்திகதி. தகட்- 
பனாரவர்கள். உபாத்தானபோது, அவர்களுக்கென்று பரி 
தாபப்பட்டு. அழும்பந்து மித்திரர்கள் அனைவரையும் 
ஆண்ட வரவர்களே தேற்றி, பின் : தந்தையின் சேத:



மாணிக்கப்பூருக்கு மீண்டது... ௧௪௩ 

'க்ஷமச் சடங்குக்கு ஆகுமானவைகளையெல்லாம் தயார் 

"செய்து அடக், கத்தம் பாத்தீஹா எல்லாம் முடித்தார்கள். 

தகப்பனா ரவர்கள் உபாத்தான,. வந்தாம்காள் தாயா 

sre சையிதத்து பாத்திமாவும் உபாத்தானார்கள். ஹல 

DSH ஆண்டவரவர்கள் தாயா ரவர்களுடைய மரணச் 

சடங்குகளையும் நிறைவேற்றி முடித்து, தங்கள் னையிலேயே 

காற்பதுதினம் வரையும் கிஷ்டையி லிருந்தார்கள். அந்த 

மசத்துவமான நிஷ்டையின் காற்பது நாட்களும். தீர்ந்து 

-தங்கள்.பாட்டனார்.நபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகிவ ஸல்ல 

ம்மவாகள் பேரிலும், பாட்டஞர் ஹலற தீ.து ழகியித்தின் அப்துல் 

காதிறு ஜைலானி றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் பேரிலும்; 

பிதா மாதாக்கள் பேரிலும் கத்தம்,. பாத்திஹா ஓதி கந்தூரி 

கொடு த்.துவிட்டு, கானூற்று கான்கு தபோதனர்களும் புடை 

சூழ்ச்துவர மாணிக்கப்பூரைவிட்டுக் கடைசியாகப் * பிரயா 

ணப் பட்டார்கள். 

மாணிக்கப்பூருக்கு மீண்டது முற்றிற்று. 

  

* ஹல.றத்த அண்டவரவர்களின் இச்தப் புறப்பாடு asian sae 

தொளாயிரத்து சாற்பத்சொன்பதாம் வருஷம், ஜமாத்துல் ஆஇறுமா 

தம்; இருபத்து மூன்றார் திகதியென்று குலாசத்துல் கறமாத்து 
என்னும் இரர்சஞ் சொல்லுகின்றது. ஏனைய கணக்கிற்கு. இது: 

பொருந்தா தாயினும், சகப்பனா வர்களின் உபாச்.து4 கணக்கின்படி. 

ஒத்திருக்கின்றது. " ன கி



௧௪௭ கன்ஜுல் SPLOT SG. 

மேனியும் பொன்மயமாய் இலங்கஇிற்று, அவர் மனைவியும் 

அப்போதே கருமாரி தீர்ந்து, அங்சேயே ஒரு ஆண்குழர் 

தையை யின்றாள். புருஷரும், மனைவியும் கோயற்ற யவ 

வன: சுரூபதே௫களாய் நின்முர்கள். இதைக்கண்ட அவர் 

கூட்டத்தார் அனைவரும் ஆச்சரியப் பட்டார்கள். 

பிறகு, அந்த அதிபரும், அவர்மனைவியும், பரிவார 

ஜனங்களும் சந்தோஷமடைக்து, ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 

களைத் துதித்து உத்தரவ பெற்றுக்கொண்டு, தங்கள் சாகை 

. போய்ச் சேர்ந்தார்கள். "பிற்பாடு ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

கூட்டத்தாருடன்: அங்கிருந்து புறப்பட்டு, Sips Boned 

அள்ள ௪€ீனாத்தேசத்தை' நோக்கி ஈடந்தார்கள். 

'குஷ்டந்தீர்த்தது முற்றிற்று. 
  

௩௬ - ம் அத்தியாயம். 

'இிரவியாலய த்தை வசமாக்குவித்த து. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறச்து ஆண்டவரவர்கள் €னோராச்சியத் 
தின் ஒரு பகுதியாருக்கு. அவர்கள் முன்னோருடைய இரவியா 

லயத்தை வசமாக்குவித்த வரலாற்றைச் சொல்லுகன் ஐது.] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு. ஷாகுல்ஹமீது 

பாத்துஷாசாகபு அண்ட வரவர்கள் தங்கள் ப€ர்மார்களோடு 

சீனாவைச் சார்ந்த தார்த்தாரிதேசத்து ஒரு மாகாணத்திற் 
போய்த் தங்னொர்கள். அப்போது அங்கே வாசஞ்செய்கிற 

காபிர்களின் ௮திபதியுடைய சேவகவீரர்கள் பெருந்தாரா 

ளாய் ஆண்டவாவர்கள் சமுகத்தில்வந்து : நீங்கள் யார் ? 
என்னகாரியத்திற்காக இங்கே வந்தீர்கள் ? என்று கேட்டார் 

ser, Cur gy ஆண்டவரவர்கள் : நாங்கள் இஸ்லாமான 
வர்கள். . எங்கள் பரிசுத்த ஈகரமாகய மக்காவுக்குப் போகப். 
புறப்பட்டு, பாதேச சஞ்சாரஞ்செய்து வருகிறோம் என்று:



,இரவியாலயத்தை வசமாக்குவித்தது. ௧௪௪ 

அவர்களுக்கு வதில்சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட. அவர் 

கள் ஆண்டவாவர்களை கோக் : இந்த ராச்சிெயத்தில் எவனா 

னாலும் ஒருவன் சான் இஸ்லாமானவன் என்று சொல்லுவா 

ஞயின், அவன், 'விசாரணையின்றிக் கொல்லப்படுவா 

னென்று இராசகட்ட௯கை பிறந் இருப்பது உங்களுக்குத் தெரி 

யாதா ?. நீங்கள் இஸ்லாமானவர்கள் என்பது இங்சே 

பிரஸ்தாபப்படு மூன், வேறு ராச்சியத்திற்குப் போய் 
விடுங்கள். இல்லாவிட்டால், அநீதமாகக் கொல்லப்பட்டுப் 

(போவீர்கள் என்னு சொல்லி, பயமுறுத்தி வெருட்டினார் 

கள், இதை ஹலறக்து ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு, அவர் 

களைப் பார்த்து : இங்கே வாருங்கள் சேவசர்களே, நாங்கள் 

இர்தராச்சியத்திற்கு வந்த காரணமானது, இங்கே கூடி. 

மிருக்கிற காபிர்களை எங்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் அழைத் 

அச் சோப்பது ஒன்றே யல்லாமல் வேறில்லை. அதற் 

காகவே, நாங்கள் ஏவப்பட்டு வந்திருக்னெறோம். இந்தச் 

சங்கதியை நீங்கள் உங்கள் அரசனிடம் போய்ச் கட்டாயம் 

அறிவியுங்கள் என்று மனோதைரியத்துடன் சொன்னார்கள், 

தங்கள் கொள்கைக்கு மாற்றமான இந்தச் சொல்லைச் 

கேட்ட அந்தச் சேவகவீரர்கள் ஆண்டவசவர்கள் மீத சனங் 

கொண்டும் யாதொரு இங்கும் செய்யத் திசாணியில்லா,ச 

வர்களாய், ஒன்றும் பேசாமல் அக்இருந்து மீண்டுபோய், 

அரசனிடம், அறிவித்தார்கள். “இதைக்கேட்ட அவவிராச் 

Bug தலைவன் கோபங்கொண்டு அவர்களை ஏன் கொல்லா 

மல் விட்டுவிட்டு வர்திர்கள் 3? என்று சொல்லி, வேறு சில 

ரணவீரர்களைத் இரட்டி நீங்கள்போய் ௮ வர்கள் எல்லாரை 

யும் சங்கரித்துவிட்டு வாருங்களென்னு கட்டளை பண்ணி 

பறுப்பினான். 

அரசன் உத்தரவுபெற்ற அந்த வீரர்கள் அபுசபாணிக 

ளாய் அகங்காரங்கொண்டு புறப்பட்டு, அதிக அரவாரத்அ 
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௧௪௮. ESTO VG கமுமாத்து. 

டன் ஆண்டவரவர்கள் இருக்குந் தலச்தைநோக்கி வந்தார் 

கள், வீர தரமுள்ள சேனாவருப்பில். ஒன்று தங்கள் மீது: 

அடர்ந்து வருவதை ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அறிந்து, 

உடனே தங்கள் இருகரங்களையும். உயர்த்தியேக்தி, அல்லா 
கந்த ஐலா இடம் ௮.ஆ இரந்தார்கள். அப்போதே அந்த 

ரணவீரர்கள் ௮ணிர்திருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் பறிபட் 

டுப்போய், எல்லாரும் கிராயுதபாணிகளாய், பலங்குன்றி, 

சித்தப்பிரமை கொண்டு, தெறிகெட்டுப் பலவழியிலும் 
இதறி, முகங்கொண்ட போக்கில் ஓடினார்கள். இவவித 

ஆபத்து அவர்களுக்கு நேரிட்ட அ௮ந்தகஷணமே அவர்கள் 

அரசனுக்கும் மனக்கலக்கமுண்டாய், வெறிபிடித்துப் புலம் 

பத் தொடங்கினான். இசை யறிர்த.மற்ற ஜனங்கள் எல்லா 

ரும் தில்பிடித்துக் கலங்னொர்கள். 
அரசனுக்கும், அவன் சேனாவீரர்களுக்கும் சம்ப 

வித்த இந்த விபத்தை நகிவர்த்திசெய்வதற்காக அவ் விசாச் 

சியத்துப் பண்டிதர் பலர் எட்டு காள்வரையும் வெகு பிர 

யாசை யெடுத்துப் பார்த்தார்கள் ; ஒரு வழியிலும் பலிதப் 

ப்டவில்லை. அவர்கள் குருமார்களும் அதிகப் பாடுபட்டுப்: 

பார்த்தார்கள் ; பரிகரிக்குர் தோறும் அவர்களுக்குண்டான. 

. கூணக்கேடு அதிகரித்தக்கொண்டே வந்தத. 

அவர்களுக்கு நேரிட்ட வில்லங்கத்தின் தன்மையை 

யும், ௮து எவ்விதப் பக்குவ பரிகாரங்களாலும் நீக் 

சுகப்படாமல் அதிகரிப்பதையும் அவ்விசாசனுடைய மந் 

BA எண்ணிப்பார்த்து, இது இன்ன காரியத்தா லன்றித் 

தீரமாட்டாது என்று தனக்குள் இந்தனை பண்ணித் இர்ப் 

பிட்டுக் கொண்டு, சத்தப்பிமை கொண்ட அரசனையும், 
வெறிபிடித்தத் திரியும் அவன் வீரர்களையுு அழைத்துக் 
கொண்டு புறப்பட்டு, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமூகத் 

Ba வந்து பணிந்து நின்று : எஜமானவர்களே, இறியோர் 

செய்த பிழையைப் பெரியோர் பொறுத்தல் இயற்கையென்



தஇரவியாலயத்தை வசமாக்குவித்த த. ௧௪௯ | 

ப உலகறிக்த காரியம், தாங்களோ, சர்வ வல்லமையுள்ள 

கடவுளுக்கு உவப்பான 'மகாபெரிய நாயகர். ஆனதால் 

அடியேங்கள் செய்த அறியாப்பிழையை அன்புடன் 
் பொறுத்து ரக்ஷிப்பது தங்கள் ௮ரியலக்ஷணங்களில் ஒன்று, 

எஜமானே, இப்போது எங்கள் குற்றக்தை இரக்கம் வைத்து 

மன்னித்த, எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் தீங்கை நீக்கி 

ஆளவேண்டும் என்று சொல்லி, கெஞ்ச மன்றாடினான். அப் 

போது ஆண்டவரவர்கள் அவர்கள்மீது இரக்கம் வைத்து, 

அவ்வசசனை அருலெழைத்அ, அவன் வாயில் தங்கள் அமிர் 

தம்போன்ற வாய்கிரை புமிழ்ந்து, கைகளை பேர்தி : 

யா அல்லா ! இவர்கள் மீதிறங்னெ வில்லங்கமான பலாயை 

84௪, இவர்களின் இருதயத்திற் குடிகொண்டிருக்கும் குபுர் 

என்னும் இருளையும் அகற்றி, எல்லாரும் கேர்வழியாகிய 

இஸ்லாமிலாகக் கருபைசெய் என்று அஆ செய்தார்சள்.. 

ஹலநத்து அண்டவாவர்கள் இரந்த ௮ஆ உடனே 

கபூலாயிற்று. அப்போதே அரசனுக்கும், அவ்வீசர்களுக் 

கும் பிடித்திருந்த இத்தப்பிரமை தீர்ந்து சுகமுற்று, அவர் 

கள் எல்லாறாம் இஸ்லாமிலாக உடன்பட்டார்கள். அப் 

போது, மேற்படி மந்திரி ஆண்டவரவர்களைகோக்கி : ௭ 

மானவர்களே, தங்கள் அடியேங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 

காரியம் ஆகவேண்டியது உண்டு. ௮து : எங்கள் குதாட் 

கள் சேகரித்து சேஷமித்து வைத்த இரவியங்கள் அடங் 

னெ மானிகையொன்று இங்கே யிருக்கின்ற ௮. அந்தத் 

இரவியாலயத்தைச் சூழக் கொஞ்சந்தூரம் வரையும் ம 

தர். அணுகக்கூடாதபடி பூதங்கள் காத்து நிற்கின்றன... 

அதனால், சாங்கள் அவ்வாலயத்தை நெருங்கி, அங்குள்ள 

. இரலியத்தைக் கைக்கொள்ளக் கூடவில்லை. இப்போது 

தாங்கள் அந்தத் இரவியாலய;த்தைப் பூத்காவலி லிருந்து 

நீக்கி, எங்களுக்கு வசமாக்கிக் தருவது ஒன்றுதான். அப்:



௧௫௦ .. கன்ஜுல் கறுமாத்து, : 

படியானால், . உடனே நாங்கள் எல்லாரும் இஸ்லாமில் 

கிரோம் என்று சொன்னான். 

இதைக்கேட்டு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் : அவ் 

விராசனையும், அவன் வீரர்களையும், மேற்படி மர்திரியை 

யும் அழைத்துக்கொண்டு, அக்கிருந்து அந்தத். ,இரலிய 

மாளிகைக்கு வந்தார்கள். அம்மாளிகை யானது, நூறடி 

அகலமும், இருநாறடி உயரமு முள்ள சதராகாரமான 

மதிலும், மேலே வளைந் சமண்டபமு மூள்ளதும், வாசல் 

“இல்லா த௮ம், மிசப் பலமானஅமா யிருந்தது. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அத்தமாளிகை யருகற் 

போய், தங்கள் வலஅகைச் சுட்டுவிரலால் அதன் சுவரில் 

இறினஞர்கள். உடனே அவ்வாலயம் அதிர்ந்து இசண்டாய்ப் 

பிளந்து சரிந்தது. அப்போதே அதைக் காத்து நின்ற 

பூதகணங்கள் அனைத்தும் தெறிகெட்டுச் சிதறி வெருண் 

டோடி விட்டன. மாளிகைக்குள் ஒன் பதுவகை சத்தினங் 

களும், பொற்பணங்களும் கணக்கின்றிக் குவிந்து கடந் தன. 

அவைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவரவர்கள் அவர்கள் வ௪ 

மாகினனர்கள். அவர்கள் அவைகளை ஒப்புக்கொண்டு. 

சந்தோஷப்பட்டவர்க ஸளானார்கள், பிறகு மேற்படி 

அரசனும், அவன் மந்திரி பிரதானிகள், சேனாவீசர்கள், 

குடிஜனங்கள் எல்லாரும் ஒருமித்து, ஹலறத்து ஆண்டவ 

சவர்களின் கையைப்பிடித்துக் கலிமாசொல்லி இஸ்லாமி 

லானார்கள், ஆண்டவரவர்கள் ௮ந்த ஜனங்களுக்கு இஸ் 

லாம் மார்க்கத்து ;விதிவிலக்குகளைக் கற்பித்துக்கொடுத் து 

தங்கள் தபோதனர்களுடன் அங்கேயே சிலகாள் வசையும் 

.தங்கியிருந் தார்கள். 

திரவியாலயத்தை வசமாக்குவித்தது முற்றிற்று.



௩௭-ம் அத்தியாயம், 

ஒட்டக மழைத்தது. 
  

[இவ் வ.த்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ௪ந்நியாசிகள்- 

அறுத்துத்தின்ற ஒட்டகத்தை உயிர்ப்பித்து அழைக் ச வரலாற்றைச் 

சொல்லுகின் ஐது.] ் 

- ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது: பாத்துஷா 

சாகிபு அஆண்டவரவர்கள் முன்சொன்ன தார்த்தாரி 

தேசத்தை விட்டு மறுபடியும் மேற்குப்புறமாக மீண்டு 

வர், இந்தியாவின் வடபாகத்து நாடுகளிற் சஞ்சரித் 

தார்கள், இலநாள் அப்பருஇிகளிற் சுற்றி, பின் ஒரு. 

அகன்றகாட்டில் விடுதியிட்டிருந்தார்கள். 

். . அப்போது, ஆண்டவரவர்களின் பக£ர்மார்களென்னும். 

தபோதனர் கூட்டத்திலுள்ள சைகு இபறுரிம் என்னும் 

ஒருவர், சமது ஒட்டகமொன்றைப் பக்கத்தில் மேயகிட் 

டிருந்தார்.  காலைவேலையில் மேயவிட்ட அவ்வொட்டகம் 

அன்று மாலைவரையும் வரவில்லை. பின் இராமுழுதும் 

சைகு இபுறகீம் அதைத் தேடித்திரிர்த, அடுத்தநாள் 
முழுதும் பலவிடங்களில் போய்ப்பார்த்தார். இரண்டு 

நாளாயும் அகப்படவில்லை. மூன்றாகாட் காலையிலும் 

புறப்பட்டு எங்குஞ்சற்றிப் பார்த்துக்கொண்டு அங்கே ஒரு, 

தோட்டத்திலிருக்கும் காபிர்களின் மடத்திற்போய் : என் 

ஒட்டகமொன்று இங்சேவரக் கண்டீர்களா ? என்று அந்த. 

மடத்திலிருக்கும் சந்நியாசிகளிடம் கேட்டார். அதற்கு 

அவர்கள் சைகு டுபுறகீமைப் பார்த்து அதட்டி : நீ யாரைக் 

கேட்குமுய் ? உன் ஒட்டகத்தைக் சண்டஅ யார்? போ. 

போ ! வென்று வைது அத்தி வெருட்டினார்கள். அவர் 

அங்ருந்து பேசாமல்வந்து தம் கூட்டத்திற் சோரர்து- 

இருர்அவிட்டார்.



௧௫௨ கன்ஜுல் கருமாத்தூு. 

mae “இபுறகீமுடைய ஒட்டகம் ' காணாமற்போன 

சங்கதி ப௫ர்மார்களுள் பிரஸ்தாப மாயிற்று. அதைஹல 

pss ௮ண்டவரவர்கள் கேள்விப்பட்டு சைகு இபுறகீமை 

யழைத்து: நீர்போய் அந்தச் சர்நியாகிகளின் . காதிற் 

'கேட்கும்படி. சத்தமிட்டு உமது ஒட்டகத்தைக் கூப்பிடும் 

என்று சொல்லி யஅப்பினார்கள். உடனே அவர் புறப்பட்டு 

௮ந்த மடத்தருிற்போய் நின்றுகொண்டு, தம். கூரல் 

அங்கிருக்கும் சந்நியாகெளின் காதில்விழச் சத்தமிட்டு, 

ஒட்டகத்தை அழைத்தார். 

சைகு டூபுறகீம் குரலெழுப்பிக் கூப்பிட்டமாத்திரத்தில் 

௮க்த மடத்திலிருக்கும் சக்கியாசிகள் எல்லார் வயிற்றிலு 

மிருந்து அவ்வொட்டகத்தின் பிரதிதொனி எழும்பிற்று; 

எஜமானுடைய கூப்பிடுதலுக்கு வயிறுகளிலிருர் து 

பிரதிகொடுத்த ஒட்டகச் சத்தம் எல்லார்காதிலும் கேட்ட. 

போதே, அவர்கள் வயிறுகளெல்லாம் மகோதாமாய் வீங்கி 

வருத்தங்கண்டு, ழேவிழுர்து உருண்டு புரண்டார்கள்: 

அச் சந்நியாககள் அனைவரும் கோய் தாங்காமல் தசையிற் 

இடந்து உருண்டு புரண்டு துன்பப் படும்போ௮ு, அவர்கள் 

வயிற்றுக்குள் ளிருக்து எழும் ஒட்டகத்தின் உறுமூதல் 

ஒயவில்லை ; : அடிக்கடிக் கேட்டுக்கொண்டே. யிருந்தது. 

உடனே அந்தச் சந்நியாசிகள் எல்லாரும் தங்களுக்கு 

நேரிட்ட் வில்லங்கம் இன்னஅதான் என்று நன்றா யறிந்து 

கொண்டு, உபத்திரவர் தாங்காமல் எழுந்துவக்து சைகு 

இபுறசீமூடைய பாதத்தில் விருர்து மன்னிப்புக் கேட் 

டார்கள். அப்போது அவர் அவர்களுக்காக மனஇரங்கி பரி 

தபித்து அழும் அவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்துக்கொண்டு 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் சழுகத்திற் . கொணர்ந்து, 

விட்டு நடந்த வர்த்தமான த்தை சொல்லிக் காட்டினார். ' 

ஹலறத்து ஆண்டவர்வர்கள் அந்தச் சர்கியாசகளைப் 

பார்த்து : நீங்கள் செய்த காரிய மென்ன ? என்று விசாரித்



ஓட்டக மழைத்தது. ் ௧௫௩ 

தார்கள். அப்போது அவர்கள் : எஜமானவர்களே, காங்கள் 

அந்த வொட்டகத்தைக் களவிற்பிடிக்த, கொன்று இன்று 

விட்டோம். நாங்கள்செய்த இச்செயல் தவறுதான் என்று 

இப்போது மனதார ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். * அடியேங்க 

ளாடூய எங்கள் பிழையைத் தேவரீர் பொறுத்து: ரக்ஷிக்கும் 

படி. பிரார்த்திக்கிறோம். தங்களையன்தி எங்களுக்கு இனித் 

இக்கல்லை என்றுசொல்லி, எல்லாரும் சாஷ்டாங்கமாய் 

விழுந்தார்கள். 

கருணைக் கடலாகிய ஆண்டவரவர்கள் அந்தச் சந்நியாசி 

கள்படும் பரிதாபத்தையும், கெஞ்மென்றாடி அழும் அமளி 

யையும் கண்டு மனதிரங்க, இன்று தீர்ந்த ௮ந்த ஒட்ட 

கத்தின் மீர்த என்புகளையும், தோல்களையும் கொண்டுவரச் 

சொல்லி ஒருபக்கத்திற் குவித்து, அதன்மேல் ஒரு கம்பளி 

யைப்போர்த்து, ஒரு கழியைகோக்கு ஒங்கி ** தம்பி இனில் 

லாகி!” என்று சொல்லி அதன்மேல் அடித்தார்கள். அடித்த 

மாத்திரத்தில் அறுத்துத் தின்னப்பட்ட அந்த ஒட்டகம் 

அந்தக் கம்பளிக்குள் முடங்கியொடுங்கயிருந்து எழுற்று, 

சத்த மிட்டுக்கொண்டு, சைகு இபுற£முக்கு ௮ருகிற்போய் . 

கின்றன. அப்போதே அந்தச் சர்நியாசிகள் கொண்ட 

மகோதரங்கள் வற்றி, கோக்காடு இரர்று, பழயவயிறுக 

ளாயின, 

கோய்தீர்ர்து சுகமடைந்த அச்சந்நியாசிகள் அனை 

வரும் இந்த அற்புதத்தினால் அச்சமும், ஆச்சரியமுங் 

கொண்டு, அப்போதே ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் 
கையைப்பிடித்துக் கலிமாசொல்லி இஸ்லாமிலாய், 

முரி.தமாய், இணைபெற்றூர்கள். 

ஒட்டக மழைத்தது முற்றிற்ற. 

—



௩௮-ம் அத்தியாயம். 

ராபுலிகள் வழிபட்ட து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு "ராபுலிகள் 

வழிபட்டு, சுன்னத்துஜமாவுத்தில் சேர்க்த வரலாற்றைச் சொல்லு 

இன்றது.] 
ஹலறத்து குத்புல் அக்தாபு காதிறேலி கன்ஜஸவாய் 

பாத்துதா அண்டவரவர்கள் தங்கள் ப£ர்மார்களாயெ 

திபோதனர் கூட்டத்துடன் அங்குள்ள ஜவாக்க8ர் ஈ௧ர த்து 

குூத்பாப் பள்ளியிற் போய்த் தங்கியிருர் தார்கள், ஒரு வெள் 

ளிக்கிழுமை யன்று அவ்வூர்த் தலைவராயெ ஈவாபும், அவ 
ருடைய மந்திரி' பிரதானிகளும், ஊர் வர்த்தகர் முதலான 

சர்வஜனங்களும் பெருர்இரளாய் ஜும்ஆ தொழுவற்காக வந் 

... திருந்து, தொழுது தீர்க்கு. பின்பு சிலர் ஹலறத்து அண்ட 
வரவர்கள் சமுகத்தில் பணிர் அ நின்று : எஜ்மானவர்களே, 

அதோ.நிற்கும் இவ்வூர் ஈவாபு சுன்னத்துஜமாஅத்தி ற் சேர்ந்த 
வரல்ல, சாபுலிமதுஹபி லுள்ளவர், அவர் அந்த மதுஹபி 
லிருக் தகொண்டு சுன்னத்துஜமாஅத்தி அள்ளவர்களைக் 
கலைத்து, சாபுலியாக்கி வருகிறார் என்று தெரிவித்தார்கள். 

ஆண்டவாவர்கள் இதைக்கேட்டு அந்த ஈவாபையும் 
பார்த்துக்கொண்டு, ஜும். தொழவர்அகூடின ஜனங்கள் 
கல்யுமுன் அப்பள்ளியின் மின்பறில் ஏறி கின்று, தேவா 
மிர்சம். சிர்தினாுற்போல மனிதர்களின். மனங்கள் உருதி 
நேர்வழியில் தரிக்கும்படி,, கீழ்வருமாறு பிரசங்கம் செய்யச். 
தொடங்களார்கள். :-- .' : 

பிரசங்க ஆரம்பத்தில் அல்லாதத்த ஐலாவைப் புகழ்க் த, 
ஈபி முகம்மதுஸல்லவ்லாத அலைவெ ஸல்லமவர்கள் பேரிலும், 
அவர்கள்  அவுலர்துகள் பேரிலும், அஸ்ஹாபுகள்- பேரி



ராபுலிகள் வழிபட்ட து. ௧௫௫ 

அம் லைவாத்தும், ஸலாழும்சொல்லி, மனிதர்களே, அல்லா 

FIA சுவர்க்கத்தையும், ஈரகத்தையும், மனிதர்களுக் 

கென்றும், ஜின்களுக்கென்றுமே படைத்திருக்கன்றான். 

அவனுக்கும், அவனுடைய : றகூல் கபி ழகம்மது ஸல்லல் 

-லாகு. அலைவ ஸல்லமவர்களுக்கும் வழிபட்டு ஈடக்து, 

நன்மை செய்தவர்கள் சுவர்க்கத்திற்கும், இமை செய்தவர் 

கள் ஈரகத்திற்கும் பாத்திர ராவார்களென்பது சத்தியம், 

சுவர்க்கம் மகா இன்பமும், ஆநந்தமுமானஅ ; ஈரகமோ 

தாங்கரிய கொடுமையும், யாதளையுமுள்ள அ. - சுவர்க்கத் 

தைப்பற்றி ஆதரவுவையுங்கள் ; ஈரகத்திற்கு அஞ்சுங்கள். 

பல பிரிவுகளாயிருக்கும் முஸ்லிமானவர்களும், ஜின்களும், 

சுன்னத்துஜமா  அத்திற்சோந்து, அந்த மதஹபின்படி 

அசீதா என்னும் நேரான கிர்ணயத்துடன் அமல்செய்.தூ 

வருவது வாஜிபாயிருக்கும். அப்படியானால், அவர்களின் 

'இபாதத்துகளும், அமல்களும் அலலாதத்ததலா இடம் 

கபூல் செய்யப்படும். அவர்கள் தாம் அவர்க்கத்தைக் 

கொண்டு நன்மாராயமும், ஐயமும் பெற்றவாசள். சுன்னத்து 

ஜமா௮த்துக்கு விரோதமாக மூடத்தன்மையால் பிதுஅத்து 

என்னும் நாதனமான அதோக்களைக்கொண்டு நடக்கிற 

ராபுலி, காஜிஜி முதலான பிரிவுடையவர்கள் அனைவரும் 

உண்மையாய்ப் பேறிழந்தவர்க ஸாவார்கள். * சுன்னத்து 

ஜமாஅத்துக்து மாற்றமான மதுஹபில் இருப்பதும், அதில் 

மனிதர்களைச் சேர்ப்பதும், அது நன்மையடையதென்னறு 

அதன்படி. அமல்செய்வதும் ஹருமாயிருக்கும். அவர் 

களின் இபாதத்துகளையும், ௮மல்களையும் அல்லாதத்தஷலா 

கபூல் செய்யமாட்டான். அவர்கள் அனைவரும் விருதா 

வாய், பின் சைசேதப் படுவார்கள். சுன்னத்துஜமாஅத்தின் 

ம.துஹபோ எப்படிப்பட்ட தென்றால்,--அல்லாகுத்ததுலா 

வுடைய. சொல்லாகிய குறுஆன் கதொாபைசக்கொண்டும், நபி 

முகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெஸலல்லமூடைய சொல்லும். 
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BOB Si கன்ஜுல் கழுமாத்து, 

'செயலுமாகயை சன்னத்தைக்கொண்டும். அவற்றிற்கு 

ஒத்ததாக மேலான இமாம்களால் தரிபதத்தின பரிசுத்த 

sony. ஆகையால், ராபுலிமன்ஹ்பி லிருர்து பேறிழக் 

காமல் அதைவிட்டுத் தேளபாசெய்து மீண்டு, சுன்னத்து 

ஜமா௮த்திற்சேர்ற் து, ஈமானுடையஅம், இஸ்லா முடை 

யதமான பதினொரு விஷயங்களிலும் குற்றமற்ற கொள்கை 

யுடன் ஒழுகிெடந்து, நபிழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகி 

வஸல்லமவர்களையும், அவர்கள் அஸ்ஹாபுகளையும் உவந்து 

கொண்டு அ௮மல்செய்வதே மேன்மையாம். அப்படியானால், 

அவர்கள் ' பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு, நபி ழகம்மது' ஸல் 

.லல்லாகு அலைவெஸல்லமவர்களுடைய ஷுூபாஅத்திற்கு 

Awami, முஸ்லிமான ௪கோதரர்களுடன் சுவர்க்கத்தைக் 

கொண்டு ஜயம்பெற்று, அல்லாகத்த ஐலாவின் ஒப்பற்ற 

லிகாவையும் ' பெற்றுக் கொள்வார்கள், ஜனங்களே, 

கேளுங்கள் ; நபிழகம்மதுஸ்ஃீலல்லாத அலைகவ ஸல்லமவர்கள் 

இருவாய் மலர்ந்து **என் உம்மத்துமார் இனிமேல் 

எழுபத்துமூன்ற கூட்டங்களாய்ப் பிரிவார்கள், அவர்களில் 

ஒரு கூட்டத்தாரே சுவர்க்கதீதிற்குப் பாத்திரர் ; அவர்க 

ளுக்கு: அஹ்லுல் சுன்னத்து வல் ஜமாகுத்து' என்று . பெயர், 

மற்ற எழுபத்திரண்டு - கூட்டத்தாரும் ஈரகத்திற்கு பாத்தரர். 

அவர்களுக்கு பிது ௮த்அக்காரர் என்றுபெயர். அவர்களே 

சாபுலி முதலான கூட்டத்தார். அல்லாகுத்தவூலாவின் சொற் 

படி. அவர்கள் எல்லாரும் முனாபி€ன்கள் ; வெறுக்கப்பட்ட. 

வர்கள் :. வேதனை படுகிறவர்கள், அப்படியே நபி ழகம்மது 

ஸல்லல்லாகு அலைகவ ஸல்லமவர்களும் திருவாய் மலர்ர்து 

சொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஜனங்களே, ராபுலி முதலான 

கூட்டத்தார்கள் கொண்டிருக்கும் இன்ன இன்ன சொள் 

கைகள் இன்ன இன்ன நியாயப் பிரமாணத்தினால் தவரு 

Gb. அவர்களின் சொல்லும், செயலும், மிகவும் பிசகா 

(கும். ஆகையால், அவர்கள்சொல்லை கம்பி, அவர்கள் செய



சாபுலிகள் வழிபட்ட து. ௧௫௭௪: 

லைத்தொடர்ந்து, அவர்களைச் சேர்ந்து ஈடக்காமல், இன்ன 

'கொள்கைகாரர் இன்ன கூட்டத்தார் என்று தெரிர்தூ 

“கொண்டு அவர்களை விட்டுவிலகி, கேர்வழியான சுன்னத்து 

ஜமாஅத்துமதஅஹபைப் பற்றிப் பிடித்த நிற்பது உங்கள் 

(பேரில் கடமையாயிருக்கும். per அலைல்லலாம்; ஈசா 

அலைகிஸ்ஸலாமைப்போன்ற நபிமார்களின் ' உம்மத்துமார் 

கள் மூடத்தனத்தினாலும், அறியாமையினாலும், பிடிவாதத் 

,தினாலும் மனம்போனபடி நிர்ணயற்களைப் பகுத்துக் 

“கொண்டு, பல பிரிவாய் தன்கள் வேதத்தையும், மார்க்கத் 

தைபும் பழுதாகி, வழிகெட்டுப் போனதை நீங்கள் அறிய 

வில்லையா ? அப்படி யாகாமல் . முஸ்லிமான அனைவரையும்: 

அல்லாதத்தஆலா காப்பானாக. ஜனங்களே, அல்லாதத்த ஐலா 

,தன்படை.ப்புகளில் மேலான படைப்புகளாகப் பத்தா 

வகைப் படைப்புகளைப் படைத்திருக்கின்றான். அவற்றுள் 

ஒன்பது வசைகள் மலாயிக்கத்துகள். . மற்ற ஒரு வகையை 

பசநாற்றிருபத்தைந்து பிரிவாக படைத்திருக்கன்றான். 

அவற்றுள் gro பிரிவு யாஜூஜு மாஜெ. மற்ற 
இருபத்து நான்குபிரிவுகள் யகூதி, ஈஸாறா, மஜூக), 

வதனிய்யா முதலான காபிர்கள். மீதியான ஒருபிரிவு முஸ்வி' 

மானவர்கள். இவர்களே எழுபத்துமூன்று கூட்டமாவார் 

கள். அவற்றுள் :--சுன்னத்து ஜமாவுத்தான ஒரு கூட்டர் 

தவிர, மற்ற எழுபத்இரண்டு கூட்டமும் பாவிகள், ஆகை 

யால், ஜனங்களே, உங்களைத் தோஷித்தனத்தை விட்டு 

துல்லாதத்த ஆலா காப்பானாச ; நீங்கள் சுவர்கத்தைக்கொண்டு 

ஜயம் பெறுவீர்களாக ; உங்களுக்குச் சோபனம் உண்டாவ 

தாக. உங்கள் அமல் கபூலாவதாக என்று இம்மட்டும் 

பிரசங்கித்து, முடிவில் தோத்திரவகையாக அவர்களுக்கு: 

BA Orig வாழ்த்தினார்கள். அப்போது அங்கே கூடி 

யிருந்த சுன்னத்து ஜமாஅத்துகள் அனைவரும் - ** ஆமீன்'” 

5: ஆமீன் 3 என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.



௧௫௮ கன்ஜீல் கறுமாத்து. 

ஹல்றத்து ஆண்டவரவர்கள் இவ்வாறு பிரசங்கித்து, 

சாபுலி முதலான கூட்டத்தாரின் கொள்கைகளை ஒவ்வொன் 

மூக எடுத்துக்காட்டி, அவற்றிற்குத் தக்ககியாயஞ் சொல்லி : 

அதுகளை கிராகரித்த .தெல்லாம்,, மேற்சொன்ன ஈவாபுக் 

கும், அவசைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும், ஈல்லறிவுண்டாகட்டு 

மென்றல்லவா ? அந்த அருமையான பிரசங்கத்தை வாய் 

மூடிக் கேட்டுக்கொண்டிருக்த மேற்படி ஈவாபு பிரசங்க 

முடிந்தவுடன் சினங்கொண்டு, சண்கள் அ௮க்கினி௫ந்தத் 

தமது அசையிற் சொருகியிருந்த உடைவாளை உருவி, ஆண் 

டவாவர்களின் இறப்பான மார்பிற் குத்தினார் ; ௮ந்தவாள் 

அண்டவாவர்களின் மார்பிற் பாயாமல் ௮ந்த ஈவாபின் மார் 

பிற் குத்திப் பாய்ந்தது. தமத மார்பிலேயே தாம் குத்திய 

வாள். சொருகுண்டபோது கவாபு கலங்கி, மல்லாந்து 

விழுந்து மெளத்தானார். நவாபு தம் கையாலேயே குத் 

அண்டு விழுந்து மாண்டவுடன், அவரைச்சேர்ந்த பரிவார 

ஜனங்கள் அனைவரும் ஆண்டவரவர்களை ஒரு தீங்கும். 

செய்யத் திராணி கெட்டு, மிகவும், அஞ்சு நஈடடுங்னெவர்க 
ளாய், ஈவாபின் பிரேசத்தைத் தூக்கக்கொண்டு போய்விட் 

டார்கள். 

பிறகு, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மின்பறிலிருந்து 
இறக்கி, பள்ளியில் தங்கள் இருப்பிற்போ யிருந்தார்கள். 
ஈவாபுடைய பிரேதம் அரமனைக்குப் போனபோது, அங்கே 

பெரும் அமளியுண்டாயிற்று, அங்குள்ள சேனா வீரர்கள் 

அனைவரும் துடிதுடித்தார்கள். இவ்வாராக ஈம் ஈவாபை . 

மாளச்செய்த மனிதனை நாம் கொல்லவேவேண்டு மென்று 
பதைத்தார்கள். பின்பு அவ்வீரர்கள் பெருக் இரளாய்க்கூடி 
ஒரு சேபைதியையும் அழைத்துக்கொண்டு, அங்கிருந்து 

புறப்பட்டுப் பள்ளியைநோக்கி ௮தஇக ஆத்இரத். துடன் வற்: 
தார்கள். அனைவரும் பள்ளியின் வாசலில்வந்து கூடின 
போது, பள்ளிக்குள் பிரவேசிக்க அவர்களில் ஒருவருக்.



ராபுலிகள் வழிபட்டது. ௧௫௯ 

கும் இராணி: யிருக்சுவில்லை, அவர்கள் எவ்வளவு பிரயா 

சைப்பட்டும் எந்த விதத்தாலேயோ 'உள்ளேறுழைய ஏலா 

மல், மனங்கலங்கி கின்றார்கள். அப்போது, அவர்களுக்குத் 

தலைவராய் வக்க சேனாஇபஇக்கு, இது உள்ளேயிருக்கும் 

ஹலற்த்து அவர்களின் கருமாத்தினாலான தன்றி மற்றொன் 

ருலானதல்ல வென்று ஈன்றாப் விளங்க்ெகொண்ட த. 

உடனே அவர் தம் சேனாவீரர்களைப்பார்த்து :* அல்லாதத்த 

ஆலாவுடைய ஒளலியாக்கள் அச்சந்தீர்ர்தவர்கள் ; காக்கப் 

பட்டவர்கள் '' என்னும் அர்த்தமுள்ள தறுவன் ஆயத்தை 

இஇிக்காட்டி : வீரர்களே, இங்கேயிருக்கும் பெரியவர் ஒலி. 

இவரை உலகத்தார் எல்லாரும் ஒருங்கு இரண்டு எதிர்த் 

தாலும், ஒரு தீங்கும் செய்ய ஏலாது, இவருக்கு சாம் 

வழிபட்டு இவரைத் தொடர்ந்து கொண்டால், துன்யா 

விலும், அஇிறத்திலும் நமக்கு ஈன்மையுண்டாகும் என்று 

அறிவுறுத்தி, தம் வருசையை ஆண்டவரவர்களுக்குதி 

தெரிவித்து, உள்ளேபுகுச். அறுமதி. கேட்டார். பின் 

அவர்களுக்கு ௮நமதி கொடுக்கப் பட்டது. 

சேனாவீரர்களும், தலைவரும். பள்ளிக்குள் புகுந்து 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் கையைப் பிடித்துத் தேளபா 

செய்து; சுன்னத்து ஜாமாதுத்திற்சேர்ற் து, ஹனபிமதஹபி 

லானார்கள். பின்பு ஈவாபுடைய பிரேதம் அடக்கஞ்செய் 

யப்பட்டது. அவ்வூரில் ராபுலி ஒருவனு மில்லாமல், எல் 

லாரும் சுன்னத்து ஜமா அத்தாயிருந்தார்கள். ் 

புலிகள் வழிபட்டது மூற்றிற்று.



௩௯-ம் அத்தியாயம், 

கொலையுண்டவர்கள் பிழைத்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹல தத்து ஆண்டவரவர்கள் பொருட்டி னால், 

வனத்தில் திருடர்களாற் சொல்லப்பட்ட இருவர் பிழைத்த வர 

லாற்றைச் சொல்லுகின்ற து.] 

ஹலறத்து ஷாதல்ஷமீது பாத்துஷா சா௫பு ஆண்டவ: 

சவர்சள் ௮க்கருந்து புறப்பட்டு மலை, வனம், ஈ திகளனைத் 

தையுங்கடந்து, பஞ்சாபிராச்செத்தில் வர். அசோந்து, தவழ் 

குன்றுகளும், அடர்ந்த தருக்களும் பார்த ஒரு தானத்தில் 

விடுதி மிட்டார்கள். ஒலிகணாயகமான அண்டவாவர்கள் 

தங்களின் ரானூற்று நான்கு ப£ர்மார்களோடு விடுதியிட்டு 

அவ்வனத்தில் தங்கியிருக்கும்போது, ஒரு இறுவன் திலடி 

பட்டு வெருண்டோடித் தொய்ந்தவனாய், ஆண்டவரவர்கள் 

சமூகத்தில்வர்ன மனம் பதற நின்னுசொண்டு : எஜமானவர் 

களே, என் பிதாவும், என் தமையனும், கானுமாக மூன்று 

ஒட்டசங்களில் சரக்கேற்றிக்கொண்டு, எங்கள் சுயகரமாகயெ 

லாகூரிலிருந்து.. புறப்பட்டு குருஸாலுக்குப்போய் வியா 

பாரஞ்செய்து, பின் அங்கிருந்து சரக்கு வாங்க அவ் ஒட்ட 

கங்களில்- சுமத்திக்கொண்டு மீண்டுவர்தோம். எங்களைப் 

போல-வர்த்தகராகச் சில திருடர்கள் கூடவந்தார்கள். காங் 

கள் எல்லாரும் இதனடுத்த வனத்தில் வரும்போது, அந்தத் 

திருடர்கள் என் பிதாவையும், தமையனையும் UG SEES 

அடிக்கக் கொன்றுவிட்டு, என்னைப் பயமுறுச்இத் அரத்தி 

விட்டு, எங்கள் சரக்கும் ரொக்கமும் ஏற்றின மூன்று ஒட்ட 
கங்களையும் பிடித்துக்கொண்டு போய் விட்டார்கள். நான் 

அகதியாய்த் தவித்தோடி வருகிறேன். தேவரீராயெ தாங்கள் 
திக்கற்ற "என்னைக் காத்து ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்று 

முறையிட்டு அழுதான்,



கொலையுண்டவர்கள் பிழைத்தது. ௧௬௪ 

மனதிசக்கமுள்ள ஹலறத்து ஆண்டவாரவர்கள் அர் 

தச். சிறுவனின் மூறைப்பாட்டைக் கேட்டுக்கொண் டிரு 

ந்த, பின் அவனைப்பார்த்தூ.:. இங்கேவா ; அஞ்சா இரு. உன் 

காரியத்தில் அல்லாதத்த ஷலா உதவி செய்வானாக என்று 

சொல்லிவிட்டு, ஒரு போர்வையை யெடுத்து மேனி முழு 

தூம் போர்த்துக்கொண்டு. ஒரு ஷாஅத்து நேரம் வரையும் 

அல்லாதத்த ஐலா இடம் ௮ இரந்தார்கள், இவ்விதம் துஆ 

இரந்து கொண்டிருக்கும்போதே அச் சிறுவனின்: கொலை 

யுண்டிறர்த தந்தையும், தமையனும் உயிற்பெற்று, ame 

றத்து அண்டவரவர்கள் சமூகத்தில், விரைவாபய்வந்து 

vehi கின்முர்கள். அவர்களுக்குப் பிறகே அவர்கள் 

ஒட்டகங்கள் மூன்றும் பொருட்சேத மில்லாம்ல்' வற் 

இந்த ஆச்சரியமான கருமத்தைக்கண்ட சிறுவன் மிக 

வும் சந்தேஷருற்று, அல்லாகுத்த ஐஜலாவுக்கு FE MOF ZI, 

ஆண்டவரவர்களையும் :அதித்தான். பிறகு அந்த மூவரை 

யம் ஒந்துசாள் மட்டும் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள். -தங் 

கள் கூடவே வைத்திருக்து, பின் -லாகூருக்குப்போகும் 

காபிலாவுடன் சேர்த்து அறுப்பினார்கள். மூவரும் Dh 

மடைந்து, விடைபெற்றுக்கொண்டு லாகூருக்குப்போய்ச். 

சேர்ந்தார்கள். 

கொலையுண்ட்வர்கள் பிழைத்தது முற்றிற்று.



௪௦-ம் அத்தியாயம், 

ஹவற்த்து சையிதூ முகம்மது யூசுபுசாகிபு 

அவதரித்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹவ.தத்துசையிதுழகம்மதுயுசுபு சாகுபுஆரிப் 
பில்லாஹியவர்கள் அவதாரமான வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றத,] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதீறு apr Gavan ga கன் 

gears ஆண்டவரவர்கள் முன்சொன்ன வனத்இலிருந்து 

புறப்பட்டு, கானாற்று சான்கு தபோதனர்களுடன் அந்தப் 

பஞ்சாபின் தலைககரமாகிய லாகூரிற போய்சேர்ந்து, அவ் 

வூரப் பெரிய குத்பாப்பள்ளியில் சாகை பண்ணிக்கொண்டு 

௮ங்கே தங்கினார்கள். அப்போதே, நபி ழகம்மது .ஸல்லல் 

Or அலைகிவ ஸல்லமவர்களுக்கும், குத்புல் அக்தாபு 

சையிது முகியத்தீன் அப்துல்காதிறு றலியல்லாகு ௮ன்கு ௮வர் 

களுக்கும் பெளத்திரராகிய சையிது அப்துல்காதிது காயக 

மவர்கள் மாணிக்கபூரிலிருக்,து புறப்பட்டு, அளவற்ற அற்பு 

தங்களை வெளிப்படுத்தி அகர்த தேசங்களைச் சுற்றிக்கொ 

ண்டு, இங்கே வந்திருக்கின்றார்களென்று அவ்வூர் முழுதும் 

பிரஸ்தாபமாபிற்று. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவங்களை மூக் 

தியே கேளவிபட்டு அறிந்திருக்கன்ற அவ்வூர் முஸ்லிம்க 

எனைவரும் இப் பிரஸ் தாபத்தைக்கேட்டு ஆரந்தக்கடலில் 

அமிழ்ந்து, ஆண்டவ வர்களின் திருவடித் தரிசனைக்கு 

ஆவல் கொண்டார்கள். ஆண்டவரவர்கள் அங்குப்போய்த் 

snes அன்று முதல் அவ்வூரிலுள்ள அமீர்ருதல் பகர் 

வரையும் தனித்தும், சிலர் கூடியும், பலர் இரண்டும் வந்து 

தரிசித்துப்போகத் தொடங்கொர்கள். அவரவர் நாடிவரு 

இற கருமம் ஒவ்வொன்றும் நிவேறி வக்தது. ஆண்டவ 

வர்களின் சந்நிதியில் ஜன௪ர்தடி ஓயாமலிருந்தது, ஊர்ப்



முகம்மது யூசுபுசாகிபு அவதரித்தது. ௧௬௩ 

பெரிய மனிதர்களுள் பலர் ஆண்ட்வரவர்களுக்குப் பஃஃ 

விடைபுரிய ஒருவருக் கொருவர் முக்இனவர்களாய், அங்க 
ருக்து அகலாமல் காத்திருந்தார்கள். - 

ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் ஊழியத்திற்குக் காத் 

திருக்கும் பெரிய மனிதர்களுள், இஸ்லாம் மார்க்கத்துச் 

சட்டப் பிரகாரம் அளுகை செய்கிற காலியும், நான்கு மது 

ஹபுகளின் கிபந்தனைகள் அனைத்தையும் 'யேக்திரிபற 

வறிந்து தஇர்ப்பிடும் முப்தி யுமாகிய மகத்துவமுள்ள சைது 

நாதுத்தீன் என்போரும் எருவர். அஆண்டவரவர்களுக்கு மற் 

றவர்கள் செய்யும் வர்தனை வழிபாடுகளைப் பார்க்கும் இக்க 

காலி நூறுத்தீன். முப் தியவா்கள் செய்வது அதிகரித்திருக், ௧௮. 

இவர்கள் பிரதிதினமூம் ஆண்டவரவர்கள் சமூகத்தில் 

வந்து ஒரு தொண்டருக் கொப்பாயிருக்து, எல்லாப் பணி 

விடைகளையும் செய்வார்கள். இவர்கள் செய்யும் ஊழியம் 

பிறர் செய்வதிலும் அதிகமாலிருக்தபடியால், அவ் வூராரில் 

இவர்களே ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் விசேஷித்திருக் 

தார்கள். அண்டவரவர்களின் அன்பும் இவர்கள்மேல் ௮இ 

கரித்திருந்தது. அவ் வன்பு இவர்கள்மேல் அ திகரித்தற்குத் 

தக்க கராணமும் ஒன்றுண்டு, அத :--இனி வரப்போகிற 

சகசியர்ற்பு, ம் வெளியாவதே. 

இ.௫ இப்படி நிகழும் நாட்களில் கர்லிநூறூத்தீன் முப்தி 

யவர்கள் தங்கள் மீது ஹலறத்.து ஆண்டவரவர்களின் அன்பு 

மிகும் இருப்பதை யறிந்து களிகூர்க்து, ஒரு காள் ஆண்டவ 

ரவர்கள் தனித்திருக்குஞ் சமயத்தில் அவர்கள் சமுகத்திற் 

போய் ஸலாம்சொல்லித் தாழ்ந்துகின்று, பின் வருமாறு 

முறைப்பாடு செய்தார்கள் ; 

நாயகமே. அடியேன் இவ்வூருக்கு காலியும், முப்தியு 

மாயிருக்கறேன். எனக்கு இம்மையில் வேண்டிய எல்லாப் 

பாக்கியங்களும் உண்டாயிருக்கும், ௪ரு குறைவு மாத்திர 

மிருக்னெறது. அது புத்திரபாக்கெ மில்லாக் குறைவே 
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௧௭௪ - கன்ஜுல் கழுமாத்;து, 

யன்றி, " வேறொரு குூறைவுமல்ல: : இல்லற் : வாசிகளான 

யாருக்கு புத்திரவாஞ்சை இல்லாமலிசாஅ:- இம்மையில் 

யார். யார் என் னென்ன பேறுகளைப் பெற்றிருந்தாலும், 

மகப்பே றில்லாதிருர்து வாழும் வாழ்க்கை மனப்பாக்கிய 

முள்ள வாழ்க்கை யல்லவே, ஒருவனுக்கு மலடனென்னும் 

பெயர். ஏற்படுமானால், ௮து, அவன் மனோம்மியத்தைக் 

குறைக்கத்தக்க ஒரு கருவியல்லவா ? எனக்கு ' எல்லாச் 

சுகா௮ுபவங்களு முண்டாயிருந் தும், ஒரு மைக்தனில்லா 

மையே என் மனதைப் புண்படுத்தி விட்டது. : இம் மனப் 

புண்ணாற மருந்துதேடி அநேக. மகான்களையடுத்த எனக் 

கொரு மைந்தனுண்டாக அதுக்காடுக்க: வேண்டுமென்று 

மன்றாடினேன், சிலர் : உமக்கு மகப்பே றில்லையென்றும், 

சிலர் ;அல்லாதத்தா ஐலர் காடினால் உண்டாகுமென்றும், உறு 

இப்பாடின்றிச் சொல்லிவிட்டார்கள். அவற்றைக் கேட்ட, 

பின் என் மனப்புண்ணாற வழியில்லை. யென்ற கான் கவலை 

கொண்டு, அதாபவிக்கும் சுகங்களனை த்தையும் அக்கமாகவே 

காண்கின்றேன். என், எஜமானவர்களே, ஒருவன் சந்ததி 

ய்ற்றுப்போனால், பிறர் அவனைச்சுட்டி :: இவன் கரும௫ண் 

டாள ன்தலால் தான் ௪க்ததியற்றுப் போனான் என்று நிர் 
தித் துப் பேசவும் இட முண்டாகுமே, அவ்விதப் பேச்சிக்கு 
இட்ம் படாமல் கான் ஒரு பிள்ளையைப் பெற வேண்டு 
மென்றும், இல்லாவிடில், சக்ரம் இறக் துபோக வேண்டு” 
மென்றும், ஓய் வொழி வில்லாமல் இந்தனை பண்ணிக் 
கொண்டு, துயரக்கடலில் முழுக் பெக்கின்றேன். கான் 
மனத்துமரில் மடிந்து டெக்கும் இக்காலத்தில் 'தேவரீ 
ருடைய திருவடிகள் இங்கெழுர்தருளியஅ," பாவியாக 
எனக்குப் புத்திரபாக்யெத்தை உண்டாக்குவதற்கு என்றே 
நினைக்கின்றேன். இது வரையும் அருதிருக்க என் மனப்புண் 
இனி எளிதில் ஆறுமென்று ஈம்பி தங்கள் திருவடித் 
தொண்டனாய் அடைக்கலம் புகுந்தேன். இப்போது அடி



முகம்மது. யூசுபுசாடுபு அவதரித்தது. ௧௬ 

யேன் எனக்கறாப் புத்திர பாக்கர் 'தரவேண்டு மென்று தங் 

கள் மகிமையுள்ள ௪ர்ததியில் மன்ஞ்டுகின்றேன் என்று இவ் 

வாறு முை றயிட்டார்கள். . ் 

தாளி நாலுத்தன் முப்தி யவர்களின். முறைப்பாடு முழு 

வதையும் ஹலறத்து! ஆண்டவரவர்கள். கேட்டு, அவர்களை 

நோக்கி :: தங்கள் யாருடைய வமிசம் ?'' என்று கேட்டார். 

கள். அதற்கு அவர்கள் ** எஜமானே, அடியேன் அமீறுல்: 

மூமினீன் அபூபக்கர் ஸித்தீக்து றலியல்லாகு அன்கு' ௮வர் 

களின் வமிசத்திலுள்ளவன். என் தந்ைத பெயர் முஈனுத்தீன். 

என் மனைவியும் என்னோடொத்த வமி௪த்தி லுள்ளவள் 

தான் '' என்று மறுமொழி சொன்னார்கள். ஆண்ட வசவர்: 

ள் இதைக்கேட்டு, ஞானதேிகர் ** உமக்குப் பிரிய்மான 

இடத்தில் அதனைச் சேர்ப்பியும் 17 என்று. கட்டளையிட்ட 

படி, ஈமது சந்ததியைச் சேர்ப்பிக்கத்தக்க பிரியமான இடம் 

இதுதானென்று சிந்தித்துக் களிகூர்ற்து, பின்னும் அவர் 

களை நோக்க : நூறுத்தீனே, தாங்கள் போய்த் தங்கள் மனை 

வியை யழைத்துக்கொண்டு, கொஞ்சம் தாம்பூலமு மெடுத் 

தாக்கொண்டு வாருங்கள் என்று உத்தரவு செய்தார்கள். 

காலி நுறுத்தின் முப்.இியவர்கள் சந்தோஷத்தில் முசி, 

உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு மாளிகைக்குப் போய், 

ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் - நடத்த வர்த்தமானங்கள் 

அனைத்தையும் தங்கள் மனைவியிடம்-சொன்னார்கள். அதைக் 

கேட்டு அவர்கள் wid ofa ஆரந்தமடைத்தார்கள். 

பின்பு பொழுதுபட்டு இரவாயிற்று. அதர திங்கட் 

இழமை யிரவு, ஆகவே, சாலி நாறுத்தின் முப்தி யவர்கள்' தம்: 

கள் மாளிகைக்கும், அண்டவரவர்களிருக்கும் பள்ளிக்கும் 

இடை வழியில் ஒசே படியாக மூடுதிரையிடுவித்து, அருமை 

மனைவியாயெ மாதுரோமணி ஜுஹறபிவி யவர்களையும், 

அவர்கள் சகோதரியையும் அழைத்துச் கொண்டு, கொஞ்சம். 

தாம்பூலமு மெடுத்துக்கொண்டு, அவ்விரு பெண்களையும்.
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அந்தத்திரைக்குள் ஈடந்துவரச் செய்து பள்ளிக்குவந்அ, 

ஆண்டவசவர்களின் பக்கத்தில் ஒரு வளைதிசையிடுவித௮ 
அத்திரசைக்குள் தங்கள் மனைவியையும், அவர்கள் சகோதரி 

யையும் இருக்கச் செய்துவிட்டு, தாங்கள் கொணர்ந்த தாம் 

பூலத்தை ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வைத்துப் பணிற் த 

நின்றார்கள். 

இஷா தொழுதுவிட்டு ஒளறதுகள் ஒதிக்கொண்டிருந்த 

, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஓதி முடிந்தபின், தங்கள் சமு 

கத்திலிருக்கும் தாம்பூலத்தை பெடுத்து, சறெப்பான இரு 

வாயிலிட்டு * மென்றார்கள். சற்றுநேரம் மென்றபின் அத் 

தம்பலத்தைக் கையிவெடுத்து, காலி நாறுத்தீன் முப்திய 

வர்கள் கையில் தின்னும்படி * கொடுத்தார்கள். 

  
*மென்தபோது அண்டவரவர்களின் இருமேனி வியர்த்துகடும் 

இற்தென்றும், சற்றுநேரம் கரங்களே தரையிலூன்றி யிருந்தார் 

களென்றும், அவத்றிற்குக் - காரணம். -முன்னொருபோதம் தாம் 
பூலம் தின்றறியாத தம், தின்னும் அப்பியாசர்களுக்கும் பித்தத்தைக் 

கலக்இவதும், அதன்காரமுமே யென்றும், காரணப்புராணம் 

சொல்லுடன் றது. ் 

ர் காலி நாறுத்தீன் முப்தியவர்களுக்கு மாத்இரம் கொடுத்தார் 

களென்றும், ஜுஹறுபிவிக்ச மாத்தொம் கொடுத்சார் களென்றும், 

இருவருக்கும் ப௫ர்ர்து: கொடுத்தார்களென்றும்,. சல இரர்தங்கள் 

ஒன்றுக்கொன்று பேதப்படச் சொல்லுஇன் றன. மவுலூது என்லும் 

பிரதான௫ரர்தம் காலி நாறுத்தின் மூப்தியவர்களுக்கு மாத்திரம் 

கொடுத்ததாகச் கட்டைப்பதால், ௮.ச.தம்பல த்தை ஜ*ஹறபீவிக்கே 

கொடுக்கும்படி. காலிநூறுத்தீன் முப்தியவர்கள் கையில் கொடுத்த 

தாகச் இத்தார்தப் . படிகின்றது. அன்றியும் காரணப்புராணம் 

லாகூர்ப்புக்கபடலம், ௩௩-ம் செய்யுளில், ₹6 ஷாகுல் ஹமீது 
காதர் அகம௫ழ்ச் தெழுச்தமூத்த மவ்வயின் சேர்த்தார். 

செர்ல்லுறெபடி, தங்கள் சந்ததியை அவர்களிடம் ஒப்படை த்திட் 

டார்சளென்றும் புலப்படுசின் றத. 

  
 



முகம்மது யூசுபுசாடுபு அவதரித்தது. ௧௬௭ 

பிறகு, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் காலிதூறுத்தீன் 

முப்தியவர்களைத் தங்கள் சமுகத்திலிருத்தி, வலது கையி 

னால் அவர்கள் முகத்தில் மூன்றுதரம் தடவி ** வல்லா 

ஹும்ம ஜாத்லுஹ-௩ பனீன அறுபஅத்தன் வபனுத்து '' என்று 

மூன்று சரமோதி துஆ செய்துவிட்டு, அவர்களை நோக்கிக் 

கீழ்வருமாறு சொல்லுகின்றார்கள் :-- ் 

நாறுத்தீனே, அல்லாதத்தஷலா தங்களுக்கு நான்கு ஆண் 

மக்களையும், சில பெண் மக்களையும் தந்தருள்வான். அந்த 

ஆண்மக்கள் நால்வருள் முந்தின பிள்ளை என்னுடைய. 

அந்தப் பிள்ளைக்கு என் தமையனாமுடைய திருசாமமாகய 

ond மகம்மதுயூசுபு என்கிற காமத்தை யிடுங்கள். அந்தப் 

பிள்ளை இனி என் சுதத்இரராவார், அந்தப் பிள்ளையின் 

சந்ததியார்களே எனக்கு உரிமைகாரர்கள். இன்னும் அம் 

தப்பிள்ளை என் சண்ணுக்குக் கண்ணான மனங்குளிர்ர்,த 

மகன். அல்லாதத்ததலா எனக்குக் கொடுக்கும் கன்கொடை 

யனைத்தையும் ௮நபவிக்கும் பாத் Bat அவரே என்னுடைய 

நிலையில் கிற்பவரும், எனக்குப்பின் என்னுடைய தானத்தில் 

தரிப்பட்டிருப்பவரும் அவரே. அவர் பிறந்து ஏழுவயதாகு 

மூன் குறுஆன் ஓதிமுடித்து, மற்ற இல்முகளளை த்தையும் 
கசடறக் கற்றுத்தேறி, இபாதத்தாகிய வணக்கத்தில் பராக் 

காவார். : சகல வொழுக்கங்களும் அவருக்குண்டாய் வீடும். 

சரிவர ஏழுவயதானவுடஷ் உங்களைப் பார்த்து: *என்தக்தை 

யார் ? அவர்கள் எங்டே... .ரூக்கின்றார்கள் ? எனக்காக அவர் 

கள் ஏதும் தந்த.துண்டா ? கான் அவர்களைத் தேடிப்போக 

வேண்டும் '” என்று விசாரிப்பார். அக்காலத்தில் கான் 

மக்கா விலிருப்பேன், உமது தந்ைத மக்கா விலிருக்கிறா 

சென்று நீங்கள் அவருக்குத் தெரிலித்தா, உமக்கு அவர்கள் 

கொடுத்த அடையாளம் இந்தப் பற்கொம்பு தானென்று 

இதை அவர்கையிற் கொடுத்து, அவர் காட்டத்திற்கு ௮ 

மதி கொடுங்கள், அவர் இதைவாங்கிக் கொண்டு என்னைக்



௧௬௮. கன்ஜு௦ல் கருமாத்து, 

. தேடிப் பயணப்பவொர். நீங்கள் அவசைத் தடுக்காதீர்கள் . 

- சந்தோஷத்துடன் .அறுப்புங்கள். அல்லாதத்த ஐலா வின் 

உதலிகொண்டு அவர் என்னை மக்கா வில் வர் சந்திப்பார். 

நான்சொன்ன இவை யனைத்தைபும் மறக்அவிடதீர்கள். 
ஞாபகத்இலிருக்கட்டும் என்று இம்மட்டுஞ் சொல்லி, ஓர் 
பற்கொம்பை பெடுத்து அவர்கள் கையிற் கொடுத்தார்கள். 

-ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சொன்ன திருவாய் 

மொழி ஒவ்வொன்றையும் காலி நூறுத்தின் முப்இயவர்கள் 

தலைசாய்த்துக் காததாழ்த்திக்கேட்டு, அவற்றை இதய 

பூர்வமாக வொப்புக்கொண்டு, பற்கொம்பையும் வாங்கிக் 

கொண்டார்கள். பின் ஆண்டவரவர்கள் காலி நூறுத்தீன் 

மூப்தியவர்களின் மனைவியாகிய ஜுஹறபீவியை அவர்கள் 

மனைக்குப்போக உத்தரவு கொடுத்துவிட்டு, காலி நாறுத்தீன் 

முப்தியவர்களை அப்போதே தங்கள் சாகையில் தனித் 

திருந்து ஓனும்படி GH suger ஆயத்தையும், - ஒரு 

அஸ்மாவையும் சொல்லிக் கொடுத்து, காற்பதுதினம் வரை 

யும் ஒரேயிருப்பா யிருக்கும்படி கட்டளை பண்ணிஞர்கள். 

அப்படியே அவர்கள் அவற்றை யோஇக்கொண்டு, குறிப் 

பிட்டராள் முடியுமட்டும் அங்கேயே தங்கயிருந்தார்கள். 

காலி நூறுத்தீன் முப்தியவர்கள் சந்தானவிரதங்காத்த 
நாற்பது இனங்களுற் தீர்ந்த மற்றாகாள், அறுசுவைக் ape 

ளூடன் புலவுச்சோருக்கி, நபி டிகம்மது ஸல்லல்லாகு :அலை 

வெஸல்லமவர்கள் பேரிலும், ஹலறத்து pau Saar 

அப்துல்காதீறு ஜைலானி றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் 
பேரிலும் கத்தம் பாத்திமாவோதி, . அவ்வூர் ஜனங்க 
எனைவருக்கும் விருந்து கொடுத்தார்கள், : அகன்பின் காலி 
நூறுத்தின் முப்தியவர்கள் தங்கள் வீட்டுக்குப் போகவேண்டி 
ஆண்டவரவர்களிடம் விடைப் பெற்றுக்கொண்டு, பள்ளியி 
லிருந்து வீடுபோய்ச் சேர்ந்தார்கள். அவர்கள் வீட்டிற்



முகம்மது யூசுபுசாடுபு அவதரித்தது. ௧௬௯. 

போனபோது, : தங்கள் மனைவியாகிய ஜுஹறபிவிக்கு உண் 

டாயிருந்த நூதனக்குறிகளைக் சண்டு, ஈமது சாட்டம் நிறை 

வேறும் அடையர்ளமிதுவென்று சந்தோஷக்கடலில் முழு 

இனார்கள். ட் ர 

அதன்பின் சாலி நூறுத்தீன் முப்தியவர்கள் வழக்கம் 
போல ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களின் பணிவிடையிலேயே 

யிருக்துகொண்டு வந்தார்கள். சலகாட்களுக்குப்பின் ஆண் 

டவரவர்கள் லாகூரிலிருர்து பிரயாணப்பட எத்தனித்தார் 

கள். அதையறிந்த காலி நூறுத்தீன்" மூப்தியவர்களும், 

மற்றப் பெரியமனிதர்களும், சாமானிய ஜனங்களும் 

பெருர்இரளாய்த்திண்டு ஆண்டவரவர்களுக்கு வந்தனை 

வழிபாடுகள்செய்௮, பயணமருப்பினார்கள். ஆண்டவரவர் 

கள் தங்கள் நானூற்று. நான்கு தபோ .தனர்களுடன் 

லாகூரை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். ் 

லாகூரில் காலி நாறுத்தீன் மூப்தியவர்களும், அவர் 

களின் பிராணகாய்யொன ஜஹறுபீவியும் சச்தோஷகரமாய் 

வாழ்ந்திருந்தார்கள். பின்பு, ஜுஹறபிவி கர்ப்பமாயிருக் 

இன்றார்களென்று வெளிப்பட்ட. அதை இரு குடும் 

பத்தாரும் அறிந்து, அல்லாதத்த ஆலாவைப் புகழ்ந்து சுக்று 

செய்தார்கள். சாயகராகய காலி நாறுத்தீன் மூப்தியவர் 

களுக்கு உண்டான அநந்தம் கொஞ்சமல்ல. இவ்விதச். ௪ந் 

தோஷத்துடன் ஜஹறபிவீயின் கருப்பம் நாட்குராள் 

வளர்ந்து, வரவரக் கருழமுதிர்க்து கிரப்பமாயின, 

agp sas Osrannisgg Bou go sroru grt 

வருஷம், றஜபு மாதம், பனிரண்டார். இகதியன்று காலி 

நூறுத்தீன் முப்தியவர்களின் மனைவியாகிய ஐஜஹறபிீவி ஹல 

றத்து சையிது அப்துல்காதீறு கோகுல்ஹமீ -கன்ஜஸவாய் 
.பாத்துஷாசாடிபு அண்டவரவர்கள் பொருட்டால், அல்லா 

தத்த ஆலாவின் உதவிகொண்டு, முதலாவதாக ஒரு ஆண் 

பிள்ளை பிறந்தபோது காலி குழந்தையை யின்றார்கள்.



௧௪௦ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

நாறூத்தின் முப்தியவர்கள் ஆநந்தத்தில் முழுக, தங்கள் குடும் 
பத்தாருடன் வந்து பிள்ளையைத்தாக்கி மூகாந்து, மார்க்கப் 

படி அதற்குச் செய்யவேண்டிய ௪டங்குக ளனைத்தையுஞ் 

செய்து, சையிது மகம்மதுயூசுபு என்று பெயரிட்டார்கள், 

வெகுகாலம் வரையும் மகப்பேறிழந்திருந்த காலி நூறுத்தின் 

முப்தியவர்களுக்கு ஆண்பிள்ளை யுண்டானதென்று லாகூர் 

முழு௮ம் சந்தோஷம் பரவியிருந்த Si, 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயுசுபு சாபபைவர்கள் பிதா. 

மாதாக்களின்  இருபெருமரபாசாலும் . கொண்டாடிப் : 

போற்றி வளர்க்கப் பட்டு, சாளொருவண்ணமும், பொழு. 

தொரு மேனியுமாக வளர்ச்அ வந்தார்கள். குடும்பமுழுதம் 

அவர்களா அருமத்தபிள்ளையென்றும், செல்வக்குழர்தயென் 

அம் பாராட்டி வந்தனர். பிள்ளையின் சிறுபருவத்திலேே 

அதன். மகத்துவம் விளங்கத் அலங்கிற்று, ் 

“காலி -நூறுத்தீன்: முப்தியவர்களுக்கு முதலாவதாக 

சையிது ழகம்மதயூசுபு சாகிபவர்கள் பிறந்தபின், இரண் 

டாங்குமாரராக மனுத்தீன் என்றும், மூன்றாங் 'குமாரராக 

ஹஸன் என்றும், கான்காங் குமாரராக பதறுத்தீன் என்றும் 

மூன்று ஆண்மக்கள் பிறந்தார்கள். அதன்பின் சில பெண் 
மக்களும் பிறந்தார்கள். இம்மக்கள் ௮னைவருள்ளும் ஹல 
post சையிது மகம்மதுயூசுபு சாசபவார்சளே ௮/இக பக்ஷத் 
துடன். வளர்க்கப்பட்டு வந்தார்கள். பிள்ளையில்லா ௪ 
பெருங்குறை கொண்டிருந்த காலி நூறுத்தீன் முப்இயவர்கள் 
ஹலறத்அன . ஆண்டவரவர்களின் பொருட்டால் இத்தனை 
புத்திபாக்யெத்துடன் லாகூரில் வாழ்ச்திருந்தார்கள். 

சையிது முகம்மது பூசுபுசாகிபு அவதரித்தது முற்றிற்று ,



௪௧-ம். அத்தியாயம். 

விக்கரக' நாச்ஞ் செய்தது. 
  

[இவ் வ ச் *இியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ஒரு பிரதான்! 
ஆலயத்திலுள்ள விக்ரெகல்களை சாசஞுசெய்தவரவாரத்றைச் aiid 

, சின்றது.] sy as 
ஹலறத்து மீரான்சல்தான் ஷாதல்லுமீது பாத்துஷா 

சாகிபு அ௮ண்டவரவர்கள் லாகூரைவிட்டுப் புறப்பட்டுப் 

பஞ்சாபிராச்சியத்தைக் கடந், சிந்தியா காட்டுக்கு வற்௮,. 

அங்குப் பிரவாஇித்து ஒடும் சிந்தக் கரையில் தங்கள் 

தபோதனர் கூட்டத்துடன் விடுதியிட்டுத் தங்கினார்கள்., 
அந்த ஈ.இிக்கரையில் காபிர்களின். பேர்போன ஆலயமொன் 

திருந்தது. அவ்வாலயத்தில் பசும் பொன்னாற்செய் 5 BG 

பாரிய விக்ரெகழமும், அதை சூழ அறுபது பொற்சிலைகளும் 

வைக்கப்பட்டு இருக் தன. அவ்விக்கிரகங்களுக்குப் HOES 

லியன செய்ய ஆயிரம் அசாரியர்களும், அவர்களுக்குதீ தலை 

மையாய் ஒரு மூப்பனும், அரேக தொண்டர்களும் " அப் 

இருந்தார்கள். - அத்தாட்டு ஜனங்கள் அந்த விக்ரெகங்களை த் 

தெய்வமென்றும், - அவ்வாசாரிமார்களை அத் தெய்வங்களின் 

புத் ் இரர்களென்றும் வழிபட்டு, ' Bar தனைசெய்து. ் வந் 

சார்கள். அர்த. ஆலயத்திற்கு உள்ளேயாவது, பக்கத்தி 

லாவு Waku மதஸ்தர். ஒருவசோ, சிலசோ, பல்ரோ, பிர 

வேூப்பதானால், அங்கிருக்கும்பைசாசங்களின் பலத்தினால் 

அஅிவர்கள்.௮க்கனிபற்றி எரிந்து சருச் சர்ம்பலாய் அழிக்து. 

போவது. வழக்கம். இது பிரத்தியக்ஷ்மாக கடந்து வரு 

வதால், காபிர்களுக்கு . அவ்வாலயத்தின்மேல் மனவ்ுுதி 

பதிந்திருந்தது. . 
் ஹலற்தீது ஆண்டவரவர்கள் அந்த; பலய த்தின், பதன். 

மையையும், : அங்குள்ள விக்ரெகங்கள், அசாரிமார் பமு.குலி 
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௧௪௨ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

யோரின் விவரங்களையும் பிறமதஸ்தர் அங்கே பிரவே௫த் 

தால், அவர்கள் தீப்பற்றி: எரிக் து சாம்பலாவதே அதன் 

இட்டுக்கழி வென்பதையும் கேள்விப்பட்டு, அங்கே ராம் 

போய் ௮றிவோமென்னு எண்ணி, தங்கள் சாகையிலிருக்து 

எழுந்து கானூற்று கான்கு தபோதனர்களையும் அழைத்துக் 

கொண்டு அந்த ஆலயத்திற்குட் பிரவேசித்து, அதன் முத 

லாம் பிரகார மண்டபத்தில் தங்கினார்கள். அன்று சாய, 

ரக்ஷையா யிருந்தது. 

அப்போது ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள், அங்கே பல 

விடத்திலும் அடுப்புகள் மூட்டி, சோறு கறி சமையுங்கள் 

என்று தங்கள் €ஷர்களாகிய IGT DTT SORE GS கட்டளை 

மிட்டார்கள். அவ்வாறே அன்றுபொழுது படுமுன் ௮ 

கங்கே பல அடுப்புகள் கூட்டிச் சோறுகறியாக்கி எல்லாரும் 

புசித்தார்கள். 

பின் ௮ஸ்தமித்தபோது, பெருக் தொனியிட்டு பாங்கு 

சொல்லும்படி உத்தரவு கொடுத்தார்கள் ; அப்படியே பாங்த 

சொல்லப்பட்டது. அதன் பின் ஹலறத்து ஆண்டவ 

சவர்கள் இமாமாய், தபோதனர்கள் மெளமூமாய் நின்று 

மகுறிபு தொழுது இஷாவரையும் ஓதிக்கொண்டிருந்து 

இஷாவானபோது தொழுது முடித்து, வழமைப்படி நெடு 

நேரம் ஓதிக் கொண்டிருந்தார்கள். 

அர்த்தசாம மானவுடன் :-௮ந்த அலயத்திற்குள் 

Aig ௮றுபது அுஷ்டப் பிசாகளும், ஒரு தலைமைப் 

பிசாசும் புறப்பட்டு, கைகளில் பலவித அஆபுதங்களையும், 

எரி கொள்ளிகளையும் பிடித்துக்கொண்டு, ௮தஇிக ஆரவாசத் 

அடன் ௮க்னிமயமாய், பெரும் அமளியுடன் ஹலதத்து 

ஆண்டவரவர்களுக்கு நேரே வந்தன. பலவித விகார ரூபங் 

களையுடைய அப் பிசாசுகள் பயங்கரமான காட்சியுடன் தல 

களுக்கு எதிரே வருவதை ஆண்டவசவர்கள் சண்டார்கள்.



விக்கொகமாசஞ் செய்தது. ௧௪௩. 

அங்கே பிரவே௫ிக்கும் அந்நிய மதஸ்தரை எரித்துச் 

சாம்ப லாகும்படி வழக்கம்போலக் கர்னகடூரமாம் வரும் 

அந்தப் பிசாசுகளை அண்டவரவர்கள் கண்டு அல்லாதத்த 

ஆலாவைப் புகழ்க், கபிழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகவஸல் 

ல்மவர்கள் பேரில் லைவாத்தும் ஸலாழும் சொல்லி, பின் 

அத்தப்பிசாசுகளைப் பார்த்து, சூறத்து யாணினையும், HPSS 

ழல்கையும் ஒதிக்கொண்் டிருக்கார்கள். ப௫ர்மார்களும் 
SRAM Hira பலபல சூறத்.அகளையும் ஓதினார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஓஇிக்கொண்டிருக்க 

அவர்களை எதிர்த்துவரும் மேற்படிப் பிசாசுகளின் ஆரவார 

மும், அமளியும் வரவரக் குன்றிப்போய் அடங்கின : அவற் 

தின் கைகளிலிருந்த ஆபு.தங்கள் எல்லாம் தாமாக கழுவி 

விழுக்தன ; எரிகொள்ளிகள் அவிர் தன. பின் ௮ப் பிசாசுகள் 

எல்லாம் பலல்குன்றி, ஜின்களால் சிறையாக்கப்பட்டு, 

பரக்க விழிக்கத் தொடங்க. கொடுமையான ஆரவார 

மூம், அமளியும் ஒழிந்து, அடங்க யொடுங்கிச் சிறைப் 

பட்ட பிசாசுகள் அனைத்தும் ஹலறத்து ஆண்டவர்களை 

மன்றாடி, அடைக்கலந்தேடி முறையிட்டு அழுதன. 

பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அடைக்கலம்தேடியமும் அப் 

பிசாசுகளைப் பார்த்து, சூறத்து றதமானையும், சூறதீத ழஜம் 

மீலையும் ஒதினார்கள். அவை ஒதிமுடியும் வசையும் சாய்த்துக் 

காதுதாழ்த்திக் கேட்டுக்கொண்டிருக் தன. ஒதிமுடிந்தபின், - 

மறுத்தொன்றும் பேசாமல் எல்லாப் பிசாசுகளும் ஒரு 

Dig ஆண்டவரவர்களுக்கு வழிபட்டன. பிறகு ஆண்டவ 

ரவர்கள் அந்தப் பிசாசுகளைச் சறைவிடுத்து ௮ 'நப்பிவிட் 

டார்கள். பலங்குன்றி வழிபட்ட பிசாசுகள் அனைத்தும் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களைப் பணிந்து போனபின், 

ஆண்டவரவர்கள் மனம௫ழ்க்து அல்லாதத்த ஆலாவுக்கு சுக்று 

செய்துவிட்டு, விடியும் வசையும் ஒதிக்கொண்டிருர் தார்கள்.



௧௪௪ கன்ஜு5ல் கருமாத்து. 

பொழுது விடிந்தபோது அண்டவரவர்களும், பகர் 

மார்களும் பஜ்றடதொழுது, மறுபடியும் ஒதிக்கொண். டிரக் 

தார்கள். சூரியோதயமரனவுடன் அந் ஆலயத்து ஆசாரி 

மார் அயிரம் பேர்களும், அவர்கள் தலைவனும், ' அடியார் 

களும் பெருங்கூட்டமாய்க் கூடி, அஆண்டவரவர்கள் சமூ 

கத்தில் வற்௮ு பணிந்து கைகட்டி, நின்றார்கள். அப்போது 

ஆசாரிமார்களின் தலைவன் ஆண்டவரவர்களை நோக்கக் ழே. 

வனறுமாறு சொல்லூகிறான் :-- 

எஜமானவர்களே, இச்த ஆலயம் தொன்று தொட் 

டுள்ளது. இதிலுள்ள அறுபத்தொரு விக்கிரகங்களும் எஸ் 

களுக்குப் பராபரனாகப் பூர்வத்திலேயே , ஏற்பட்டவை... 

நர்ங்கள் எங்களை இச் சிலாரூபங்களுக்கும் பு.த்திரர்களென்.று 

பாவித்து வருகிறோம். இத் தெய்வங்களைத் தொழாத 
அந்நியர் இதற்குள் நுழைந்தால், அவர்கள் எரிர்து சாம்ப 
லாய்ப்போவதே இதற்கு உண்டான தீட்டு நீங்குவதாம். 
இச்சங்கஇ எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. தாங்களும், தங்கள் 
தபோதனர்களும், இந்த அலயத்திற் பிரவேசித்தபோது, 
உங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்கச் இனல்கொண்டு ஆயுதங் 
களும், எரி கொள்ளிகளும் கைகளில் ஏந்தி, ஆரவாரத் 
அடன் புறப்பட்டுவர்த ௮௫5 தேவதைகள், சினந்தணிந்து 
எங்களிடம் சந்தோஷமாகவக்து, எங்களை கோக்: என் 
மக்களே, இன்றுதான் ஈமக்கு நற்காலம் பிறந்தது. எல்லா 
'வுலகங்களையும், அவ் வுலகங்களிலுள்ள' எல்லாப் பொருள் 
களையும் சிருஷ்டித்த ஏக பராபரன் ஒருவன் இருக்கின்றான். 
அவனுக்கு நாம் வழிப்பட்டு , அவனுடைய திருவாக்காகயெ: 
குறஆன் என்னும் சத்தியவேதத்தை யோதி, இஸ்லாமாவதே 
காரியம். இனி நீங்கள் "மேற்சொன்ன ஏச௫பரனாகிய- 
கடவுளாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட . எங்களைத் தெய்வமென்று- 
ஆராதனை செய்வதை விட்டொழிந்து, இன்று முதல், 
கேர்வழி பெறுங்கள். இல்லையானால், நீங்களும், உல்:



விக்காக்நாசஞ் செய்தது. Bory) 

அளாற்-பூிக்கப்படுகிற ந்ரங்களுக் அ.்னிர்கரமர்பெ நரகத் 

இற்குப்  பாத்திரர்காளர்வதில் சந்தேகமில்லை; :' ஈமக்கு 

மன்னிப்பும் . ெடைக்கமாட்டானு. ஆகையால், - இனி 

நீங்கள் உங்கள் கொள்கைகளை . விட்டு இங்கே வந்திருக்கும் 

ஷாதல்' ஹமீது என்னும் பெரியவரிடம் போய், அவருக்கு 

வழிபட்டு . இஸ்லாம் மார்க்கத்தைப் பற்றிப் பிடித்துக் 

கொள்ளுங்கள். அதனால் -” நேர்வழி பெறுவீர்கள்; 

இப்பேர்தே புறப்படுங்கள் " என்று எங்களுக்குக் கட்டளை 

ப்ண்ணி அறுப்பின்: "இசையால், - தேவரீர் erect" 

சக்ஷித்து! கேர்வழிகாட்டுங்கள் என்று சொன்னார்கள். ் 

ஹலறத்து ஆண்ட வர்வர்கள் .. “இச் “சொல்லைக்கேட்டு 

மனமகிழ்ந்து, அல்லாதத்த: ஆலாவுக்து சுக்று செய், 

சுஜூதும் செய்து, அவர்கள் எல்லாரையும் இஸ்லாமாக்கி, 

அவர்களுக்குச் இணைக கொடுத்து, அவர்கள் , தலைவராயெ 

மூப்பருக்கு கீலாபத்துக்கொடுத்து, மார்க்கத்தின் நியமம் 

களையும், இப்பாதத்தின் வகை விவரங்களையும் கற்பித்து, 

அவீர்கள் .. அனைவரையும் பாரம் பரியமாய் அங்கேயே 

வ௫ிக்கும்படி- ஸ்தாபித்தார்கள். பின்பு அவர்களுக்கு 

ஆகவேண்டியவை யனைத்தையும் செய்தார்கள். 

அதன்பின், ஹலறத்து ஆண்ட்வரவர்கள் அந்த் 

ஆலயத்திலுள்ள விக்செகங்கள் அஅபத்தொன்றையும், , 

அவைகளிருக்கும் தான த்இலிருந்து எழுர்னு வலிய கடந்து 

வரும்படி அழைத்தார்கள். அழைத்தவுடன் அர்த. 

-விக்ரெகங்களெல்லாம் இருப், விட்டுப் 'பெயார்து ஈடக்.௪, 

ஆண்டவரவர்கள் சமூகத்தில் ae ௪ “வரிசையாய். நின்றன.' 

உடனே. அண்டவரவர்கள் அவைசளைப்பார்த்து : ஏ, 

.ல்களே, நிங்கள் எல்லாரும். : அதேர் இருக்கும் சிந்து 

... கதியிற்போய் Maps, ஆழ்ந்து விடுங்கள் என்று கட்டளை' 

.யிட்டார்கள். . ஆண்டவரவர்களின் "தருவாக்குப் பிறந்த 

மரத்இரதிதல்: நத அறுப்தீதொரு. விக்சிர்கங்களும் சடை: 
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மின்றி விரைவாய்  ஈடந்துபோய், ந Bas விழுந்தா 

ஆழ்ந்தன. 
பிறகு, ௮ந்ச ஆலயத்தை மஸ்ஜிது என்னும் தேவாலய 

மாக்கி, அதில் ஒவ்வொரு தினத்து 8ந்து நேரங்களிலும் 

பாங்கு இகாமத்துச் சொல்லி இமாம் ஜமாஅத்துடன் தொழு 

வரும்படிக்கும், ஒவ்வொரு வெள்ளிக்ெமையிலும் குத்பா: 

ஒதும்படிக்கும் கியமித்துவிட்டு, ௮நத  அலயத்தின்: 

பக்கத்தில் _ மதறஸா என்னும் கல்விச்சாலை யொன்றும். 

கட்டி, அதற்குத்தக்க ஏற்பாடுகளும் செய்வித்து. அங்குள்ள. 

எல்லாரையும் நேர்வழியில் தரிபடுத்தினார்கள். 

விக்கிரக நாசஞ்சேய்தது முற்றிற்று. 
  

௪௨-ம் அத்தியாயம். 

முனிவர்கள் வழிபட்ட து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு மலையில் 
வ௫க்கும் இருஷிகள் வழிபட்ட வரலாற்றைச் சொல்லுடன் நத. ] 

ஹலறத்து orig . ஷாதல்ஹமீது காதிறொலி' 
கன்ஜஸவாய் பாத்துஷா சா௫ிபு ஆண்டவரவர்கள் இந்து 
ஈதிக் கரையை விட்டுப் புறப்பட்டு, தங்கள் திபோதனர் 

-புடைசூழக் கெளன் என்னும் மலைச்சாரலிற் போனார்கள்... 
போனபோது, ௮ம் மலையில் முற்றக் துறந்த முனிவர் 
பலரும், அவர்களுக்குத் தலைமையான இருஷிகள் மூவரும். 

வாசஞ்செய்வனார்கள் என்னும் செய்தி, ஆண்டவரவர்களுக். 
குத் தெரிந்தது. இந்தச் செய்திகேட்ட ஆண்டவசவர்கள் 
அவர்களைச் சற்றும் மதிக்காமல் தங்கள் பூர்மார். 
நானூற்று நால்வரும் புடைசூழ அந்த. மலைமேல்: 
ஏறினார்கள். பெருக்திரளான தபோதனர்களுடன்: 
ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் வருவதை அந்த இருஷிகள்
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கண்டு : இவன் யார் ? இங்கே காம் இருக்கிறோம் என்பதைப் 

பற்றிக் கொஞ்சமும் மதிக்காமல், ஒழுங்னேமாகக் காலிற் 

பூண்ட மிதியடியுடன் இறுமாப்பாய் வருகிறான். இவ்விதம் 

வருவது இவனுடைய வாலிபப் பருவத்தின் செருக்கா ! 

அல்லது, கற்ற கல்வியின் செருக்கா ! என்னதான் என்று 

நாம் அறிவோம் 1 இவனை இன்று இலகுவில் விடக்கூடாது 

என்று சொல்லிச் சினங்கொண்டு, அந்தமலைப் பொதும்பு 

களில் இரள் இரளாய்கூடிக் குடியிருக்க ற கருங் குளவிகளை 

விட்டு ஹலறத்.து ஆண்டவாவர்களையும், ப£ர்மார்களையும் 

கொட்டும்படி ஏஸினார்கள். 

இித்தில்வல்ல இருஷிகளின் ஏவலுக்குக் சீழ்ப்படிக்க 

அந்தக் கொடியவிஷமுள்ள குளவிகளனை த்தும் ஆகாயம். 

நிறைய நெருக்கிப் புறப்பட்டு ; திரள் ,இசளாய்ப் பறந்து; 

ஆண்டவரவர்களை அடுத்துக் கொட்டவர்தன. சுருங் 

குளவிகள் பேரிரைச்சலுடன் கூடி முன்னோக்கி வருவதை 

ஆண்டவாசவர்கள் கண்டு, அவற்றைப் பார்த்து ; நீங்கள் 

எதற்காக இப்படித்திரண்டு வருகிறீர்கள் ? . என்று 

கேட்டார்கள். அற்புதகாயகராகயெ ஹலறத்.அு ஆண்டவ 

வர்கள் இவ்வாறு கேட்டபோது, அக்குளவிகள் வாய் 

இறக்து : இந்தமலையில் வ௫க்கும் இருஷிகளுடைய ஏவற் 

பிரகாரம் உங்களைக் சொட்டி வருத்தவந்தோம் என்று பிரதி 

சொல்லின, அவைகள் சொன்ன இச்சொல்லை ஹலறத்து 

ஆண்டவாவர்கள் கேட்டு, மறுத்தும் அக்குளவிகளைப் 

பார்த்து : குளவிகாள், எங்களாக் கொட்டும்படி ஏவின 

அக்தத் தூஷ்டர்களையே நீங்கள் திரும்பிப்போய்ச் 

கொட்டுங்கள் என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். சர்வ 

சிருஷ்டிகளும் வழிபட்டு ஒழுகிகடக்கும் காரண நாயகர் 

ஏவினவுடன் அற்பஜெந்துவாகிய அக்குளவிகள் Sipe 

படிந்து, அந்த முனிவர்களை நோக்கத் திரும்பின.



காவு... கன்ஜுல். கறுமாத்தூ. _ 

அல்லாதத்த ஐலாவின் ஒளலியாக்களிற் இறந்த காயக 

சவர்களையும், அவர்கள் கூட்டத்தாரையும் ' சற்றும் 

மதிக்காமல். அந்தப் பாதகர்கள் ஏவ. ஈரம் அறியாத் 

தன்மையர் லல்லவா அவர்களைக் கொட்டவந்தோம் ? இனி 
aig பாதகர்களையே கொட்டிவருத்த வேண்டும் என்று 

௮திக அத்திரத்துடன். மீண்ட அந்தக்குளவிகள்: தங்களை: 

ஏவின : . இருஷிகள்மீது போய்விழுக்து : கொட்டத் 

டண் அள் 

; இிறசைக்கொட்டும்படி தங்களால் ஏவப்பட்ட Gore 

கள் திரும்பிவந்து தங்களையே . கொட்டக்கண்ட: :... அந்த 
இருஷிகள் 1559, கடுப்புப்பொறுக்க ஏலாமல் , அலறி, 

பலவழியும் சிதறிபேரடினார்கள். அவர்கள் எந்தவழி 
யோடினாலும் அந்தவழியெங்கும் குளவிகள் தொடர்ந்து 
போய், அவர்களை ஒடவொளிக்க ' விடாமல், பதைக்க் 
அடிக்கக் கொட்டின, குளவிக்கொட்டுக்குத் தப்பியோட 
வழிபார்த் தும் அவர்களா ற் கூடவில்லை. பின்பு எல்லாரும் 
குளிசங்களை வாமிலிட்டுக்கொண்டு, அகாயத்திற் வறத்தக் 
தீலைப்பட்டார்கள். 
் இருஷீகள் குளவிகளுக்கு  அஞ்சிவெருண்டு ஆகாயத் 
Ba பறப்பதை ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள். கண்டு, 
eager 'இருவடிகளிற் பூண்டிருக்கும் சிறந்த பாதகல்கள் 
இரண்டையும் பார்த்து: ஆகாயத்திற் பறக்கும் அந்தத் 
துஷ்டர்களைப் போய்த்தாக்கி, இங்கே கொண்வொருங்கள் 
என்று "சொல்லி, ஆகாயத்தில் எறிந்தார்கள். . உடனே 
அவ். விரு பாதகுறடுகளும் .ஆகாயத்திற்போய், அங்கே 
பறந்து. திரியும் இரவி ஒவ்வொருவனையும் தலையில் தாக்கத் 
தரையில் இந்க்கச்செய்அ, ஆண்ட வரவர்கள். சமுகத்தில் 
கொணர்க்து வரிசையாக நிறுத்தின. 

் விஷக்குளவிகளின்,. கொட்டுதலாலுண்டான கடுப்பின 
௮ம், மிதிய்டி புடைத்த புடைப்பினாலும் உடல் சோர்க,



மூனிவர்கள் வழிபட்ட. ௧௪௭௯ 

உள்ளம் ஒடுங்கி, பலங்குன்றி, Bri pm ati gu8l Rta 

-அந்தச்சண்டாள மூனிவர்கள். ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை' 
'கோக்கிக் கண்ணீர்விட்டு அழு ? எஜமானவர்களே, அறிவு 

"கெட்ட ..காங்கள் தங்களை. இன்னாரென்று ' தெரியாமல் 

குளவிகளை ஏவினோம்: பின். தங்கள் மகத்துவம் இன்ன 

தென்று எங்களுக்கு ஈன்றாய் விளங்கிற்று... இனித் தங்களை 
"யன்றி எங்களுக்கு வேறு துனையில்லை. . இப்போதே தேவரீர் 

ச்ங்களுக்கு: நேோர்வழிகாட்டி, எங்களை ரக்ஷிக்சவேண்டும் 

என்று கெஞ்சி மன்ராடினார்கள். ் 

யார்யார் என்னென்ன தமை. செய்யினும் அவற்றைக் 

கொஞ்சமும்: பாராட்டாமல், அவர்களுக்கு: ஈன்மையே 

'செய்யும்... கருணாகிதியரயெ. ஹலறத்த : ஆண்டவ்ரவர்கள்: 

அந்த இருவஷிகள் கெஞ்சி மன்ராடினபோது மனங்கரைக்து, 

இஸ்லாம்.மார்க்சத்தின் மளமையை அவர்களுக்குப் போதித் 

தார்கள். உடனே அந்த . இருஷிகள் எல்லாரும் weirs 

Baad, அண்டவர்வர்களின்- கையைப் eee கலிமா 

சொல்லி இஸ்லாமிலானார்கள். 

௩ இருஷிக்சொல்லாரும்' சமான்கொண்டு முஸ்லிம்களான: 

பின், அவர்களி 'ந்லர்..ஆண்டவாரவர்களை நோக்கி. : எஜமான 

வர்களே, இர்த.மலைச்' கரத்தில் எங்களுக்குத் தலைவனும், 

இணையில்லாத... வீரதீர முள்ள வனும், இத்தர்களில் சிறந்த 

வனுமாகிய ஒரு - முனிவன் இருக்கான் என்று தெரிவித் 

“தார்கள். இதைக்கேட்ட ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் ஜின் 

களில் 'ஒன்றையழமைத்து : நீபேகய், அவன இக்க 

கொண்டுவா என்று. கட்டனாமிட்டார்கள்; : 

௩. ஹலற்தீது அண்டவரவர்களின் சட்டளைபெற்ற தின் 

அங்கிருர்து. விரைவாயெழுர்து மலையுச்சத்திற்போய், அந்த 

முனிவனை . அழைத்தசது.. அப்போது அந்தமூனிவன் வர 

உடன்படாமல், ப மனத்து, . பஜின்னோ ... டெதிர்த்துப் 

போராடினான். ஜின் அவனுடன் நெடுநேரம் மல்லாடி. 
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௧௮௦ கன்ஜுல் கழுமாத்தூ. 

அவனைக்கழே தள்ளி மிதித்துச் சிறைப்படுத்தி, தாக்கிக் 

கொணர்ந்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில்விட்டது. 

ஜின்னால் உதைபட்டுத் இகில்பிடி த.துக் கலங்கச் சிறை. 

யாக்கப்பட்ட அவன் ஆண்டவாவர்களைக் கண்டமாத்திரத் 

'தில் பின்னும் மனந்தடுமாறி, ஆண்டவரவர்களை நோக்க : 

எஜமானவர்களே, அடியேனுக்கு அடைக்கலர்தந் து ரக்ஷிக்க 

வேண்டும் என்று கூக்குரலிட்டு அழுதான். அப்போது 

ஆண்டவரவர்கள் அவனுக்கும் சலிமாவைப் போதித்துப் 

இஸ்லாமி லாக்இனார்கள் . 

பிற்பாடு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் தபோ 

தனர்களாகிய ப௫£ர்களை நோக்கி : இப்போது இஸ்லாமிலான 

சித்தர்கள் அனைவருக்கும் இனுல்லிஸ்லாமுடைய விதி: 
விலக்குகளைக் கற்பியுக்களென்று கட்டகா பண்ணிவிட்டு, 

அத்த மலையின் ஒருபக்கத்திலுள்ள கெபிக்குள்ளேபோய் 

சுல்வத்திலிருந்து விட்டார்கள். அப்போது அல்லா சுத்த 
ஆலா அவர்களுக்கு அளவிறந்த மகிமைகளை யுண்டாக்இனான். 

ஆண்டவரவர்கள் அலங்காரமான அந்த கெபிக்குள் 

காற்பது காள் கல்வத்திருந்து, பின் அங்கிருந்.து வெளியா 
னார்கள். பிறகு, அங்கே முஸ்லிம்களான இருக்திகள் சிலர் 
ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வந்து St ph துகின்று 5: 
எஜலமானவர்களே, எங்களுக்குக் கீமியா என்கிற இரச 
வாதமும், ஹீமியா என்கிற உருவழிதலும், சீமியா என்ற 
மறையுணர்வும், றமியா என்கிற ப.ரகாயப்பிரவேசமும் 
தெரியும். தாங்கள் உத்தரக்தருவீர்களாயின் இந்த பர் 
மார்களுக்கு அவற்றைக் கற்பிக்கறோம் என்று கேட்டார்கள், 
அதற்கு ஆண்டவரவர்கள் : அவற்றை இவர்களில் விரும்பின 
வர்களுக்குக் கற்பியுங்கள் என்று உத்தரவு கொடுத்தார்கள்... 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் உத்தரவின்படி சீமீயா,, 
ஹீமீயர், சீமியா, றீமியா என்னும் நான்கு வித்தைகளையும் 
அவற்றை விரும்பின ப௫£ர்களுக்கு அந்தச் இத்தர்கள் கற்



குடித்தபாலை மீட்டின் து. BME 

பித்தார்கள். அதன்பிறகு, அங்கே இஸ்லாமிலான- 

இத்தர்கள் எல்லாரும் - அல்லாதத்த. ஐலாவை வணங்கும் 

வணக்கத்தின் வகைவிவரங்கள் முழுவ, SLD ஈன்றுய்க் 

கேட்டுத் தெளிந்து. கொண்டு, மலையிலும், . காட்டிலு: 

மிருந்து வணங்கக் சட்டளை பெற்றுக்கொண்டு போனார்கள்.. 

அவர்களை யதுப்பின பிறகு, .ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள், 

தங்கள் நானூற்று ' நான்கு. தபோதனர்களுடன் அந்த 

_மலையை விட்டிறங்கி, தாங்கள் நாடிச் செல்லும் இசையை: 

நோக்கி ஈடந்தார்கள். 

௬ மூனிவர்கள் வழிபட்டது முற்றிற்று, 

  

௪௩-ம் அத்தியாயம், 

குடித்தபாலைமீட்டினது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் 'ஹலறத்து Hom avatar art gw 

கவர்ந்த. இரும்பாயு தங்களையும், ப௫ர்மார்கள் கவர்ச்து குடித்த பாலை. 

யும், மறுப, மீட்டிக்கொடுத்த வரலாறுகளைச் சொல்லுகன்றது.]: . 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல் ஹமீது பாத்.துஷா சாஇிபு, 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் தபோதனர்க ளென்னும் பர் 

மார் தரளுடன் வழிஈடர்அு, உயர்ந்த மலைகளையும், பரந்த” 

காடுகளையும், அகன்ற மைதானங்களையும், நீண்ட நதி: 

களையும் கடந்து வரும்போது, பார்ப்பவர் கண்களைக் 

கவரும் பிரகாச மிக்க காந்தமலையொன்று எதிர்ப்பட்ட... 

ஆண்டவரவர்களும், தபோதனர்களும் . அந்தக் சாந்த 

_ மலைக்குப் பக்கத்தில் ஆனவுடன், தபோ தனர்களாயெ பகீர் 

மார்கள் வச$த்இலிருக்கும் இரும்பு ஆபுதங்கள் அனைத்தும். 

'இடீரென்று பதிபட்டுக் காணாமற் போயின. 

் கைகளிலும், தோட்களிலும், இடைகளிலும், பூண், 

ருந்த எல்லா இரும்பாயுதங்களும் காணாமற்போனபோ௮:



DIO . கன்ஜுல் கறுமாத்தூா. 

-பசீர்மார்கள்- அதிசயித்த, பலபுறமும் மருண்டு: பார்த் 
-தர்ர்கள் ;)  அவ்வாயுதங்கள் “௮௬௧ கிதுள்ள மலையிற்போய் 

ஒட்டிச்கொண் டிருப்பதாகத் தெரிர்த௮. இருப்புக் கருவிக் 

wars gin பறிப்ட்டு மலையிற்போய் ஒட்டியிருப்பசை 

பர்மார் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு, -ஹல PSE ஆண்டவ 

அவ்ர்கள் சமூக; த்தில் வரது: .எஐ மானவர்களே, எங்கள் 

ஆபுதங்களை : இக் ன் மனை *சவர்ச்கசென்ட த் பென்று 

மு ;றயிட்டார்கள்.” க ப வக்ர 

  

  
இம் முறைப்பாட்டைக் கேட்டி?! 'இுண்டவாவர்கள், . 

Oi su காந்தத்தினு லானதாகையால், இரும்பாயுதங்களை 

இழுத்துக்கொண்டு என்௮டகரு இ, உடனே அம்மலைமேல் 

ஏறி, அல்லாதத்த ஐலாவை, இரண்டு றக் அத்து த்தொழுது, 

-அல்வாயுதங்கள் அடங்கலும் - முன்போல uGrorr 

-. சைகளில்: தாமாகவ்க்து- சேரவேண்டு மென்று 'ஐு.ஐு செய் 

தார்கள். பறிப்ட்டுப்போன அபுதங்கள் முழூவஆம் உடனே 

SIGS Deven! Bt Ones gay 3 அவரவர் ஆபுதங்கள் 

அலர்வரிடம் . பழயபடி வந்து: - சேர்ந்தன; “இந்த் “அத் 

பு.தத்தைக் சண்ட ப௫ர்கள் அல்லாதத்த' ஜலாவைப் புறக்க, 

ஆண்டவாவர்களை வரழ்த்தினார்கள். 2 3. : 

a பிற்பாடு. ஹல்ற்த்து தண்ட்விரவர்கள்" தங்கள்" Ger 

மார்களுடன் அந்தக் காக்தமலையை 56௫, Ne மலைச்சாரல் 

களையும், விளைநிலங்கக£பும், காட்டுச் சார்புகளையும், Siar 

-Lishs சடுநில்மாகிய் பாலைவ்னக்கைர்பும்” “கடந்து, 'ஒரு 

பாழ்ந்தேர்ப்பில் வர் அ விடுதியிட்டார்கள்.' அப்போது பரை 

மார்களுக்குப் பசியும், திண்ணீர்த்தாகமும் அதிகமாயிருச் 

தின். அவர்கள் நாலாபக்கமும் உணவும்; "நீரும் தேடி, தம் 

யோர்டி. நெடுநேரம். திரிந்தார்கள். ் பலபுறமும் ஒடியலைந்கு] 

தேடியும் எழுந்த” ் பீசிக்குக் கொஞ்சம், ஆகாரமும், தாகத் 

-திற்குச் இறங்கைத் தண்ணீரும் 'இடைக்கவில்லை, பார்க் 

குந்திசை யெல்லாம் பாழாயிருக் தனை." அதனால், ப௫ர்மாரி



; Ge Baus மிட்டின்னு. லு 

கள்-வருந்இ ந் Cinhigy மீண்டு வரும்போது, பாதை 
யின் பக்கத்தில். பத்துக் குடங்களில் ப௪ம்பால்' கொணர்ந்து: 
சுமையாற வேண்டி. இறக்கி வைத்துக்கொண்டு, சுமையாட்' 
கள் அருகில் “;உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ...அத்தப் பாத் 

- குடங்களைத் தபேசனர்களா யெ ப்ச்கள் : கண்டு : இதோ 
குடங்களில் ' பால்-இருக்கின்றது.; குடிப்போம் வாருங்கள். - 
சன்று ஒருவருக்கொருவர் 'சொல்லிக்கொண்டு; : குடங்களை த 

SEBS வாயில் வைத்தக் : குடித்தார்கள். அப்போது 

அக் தப் பாற்குடங்களைச் . சமந்துக்கொண்வெர்த " எனம். 

காரர் ப£ர்மார்களை நேக்கி : ஏ, மனிதர்களே, இதென்ன” 
அசியாயீம் ! இவ்வித: முறைகேடான கருமத்ைை நிங்கள் 

செய்யலாமா ! இது, எங்கள் தே௫கர் பூச ..செய்வதற். 

காகக் கொண்டுபோகும் பாலாயிற்றே.  இசை.நீங்கள் கை: 

இண்டி. வாய்வைதீதுக் குடித்து. எச்சிலாக்கி விட்டீர்களே 

நீங்கள் தபோமய- வேடதாரிகளாகயிருந்அம் இவ்வித ஒழுங்” 

, சமான கருமத்தைச் செய்யத் - துணிந்தது. ௮றிவீன' 

மல்லவா ! அச்சமற்றுச் செய்த இந்த அதிக்கிரமத்தை எம்: 
கள் தேூகர் அறிந்தால், உங்களைப் Serge பற்க்கடிதீது- 
விவொரே என்று கூக்குரலிட்டார்கள். 

பாற்காரர் இவ்வா சொல்லிக் ் ் சதல 

பரிதபித்தவுடன் UBF irr wor. இனங்கொண்டு, கையில். 

இருக்கும் தடிகளால். அவர்களை '.. அடித்து! கெரட் 

அரத்தி, குடித்துமிந்த பால்களைத் தரையில் ஊற்றிவிட்டுக். 

"குடங்களை உருட்டி விட்டார்கள். 'இவ்வஇக்சொமத்தைக் 

கண்ட அந்தப். பாற்காரர் அடிப்பட்டு அஞ் வெருண்டு 

அலறிக்கொண்டு, அதிக விளைவாய் அங்கேயுள்ள ம்டாலயத் | 

இல் இருக்கும் ஆசாரியன் சமூகத்திற்போய்ச் சாஷ்டாங்கஞ் 

செய்து, கண்ணீர் சொரிய அழுகி, _ பின்வருமாறு முறை. 

யிட்டார்கள் —



கசா  கன்ஜுல் கரறுமாத்தூ. 

எங்கள் ஆண்டவரே, இர்காள்வசையும் இடைவழியில் 

யாதொரு ஆபத்துமின்றி காங்கள், தங்கள் சந்நிதிக்குப் 

பூளைப்பால் கொணர்ந்து கொடுத்அவர்தோம். வழமைம் 

படி. இன்ன்றயதினம் பால் கொண்டுவரும்போது எம். 

களுக்கு நேரிட்ட ஆபத்தை என்னென்று சொல்வோம் ! 

அதோ இருக்கும் தோப்புக்குப் பக்கத்தில் நாங்கள் 
கொணர்ந்த பாற்குடங்களை இறக்கி வைத்துவிட்டு, இளைப் 

பாறிக்கொண்டிருந்தோம். தவவேடம் பூண்ட இலர் வந்து, 

அப்பாற் குடங்களைத்தூக்கி வாயில்வைத்துக் குடித்து எச் 

இலாக்கி விட்டார்கள். இவ்வி ௮இக்கிரமம் நீங்கள் செய்ய 

லாமா? என்று : நாங்கள் ' கேட்டதற்கு, அவர்கள் 

எங்களை உதைத்து அரத்திவிட்டார்கள். அவர்கள் செய்த 

வலோற்காரமான இந்தக் கறாமத்தைத் தேவரீர் விசாரித்து, 

அவர்களுக்குப் பிரதிசெய்யும்படி  கேட்டுக்கொள்ளு 
சன்றோம் என்று இப்படி.முறையிட்டவுடன், இதைக்கேட்ட 

தேூகன் தாங்கரிய சினங்கொண்டு தன் ஆட்களில் ஆயிரம் 

(பேரை ஒருங்கு சேர்த்து : நீங்கள் போய், அச்தத்துஷ்டர் 

சளின் வீரங்குன்ற அடித்துப் பிடிச்சுத் தண்டனை பண்ணுங் 

கள் என்று கட்டளை பண்ணினான். மடத்தின் தேசன் 

இவ்வாறு ஏவினவுடன் அந்த ஆயிரம் காபிர்களும் ஒன்று 

கூடி, பலவிதம் சபதம் பேசனவர்களாய் ப£ர்மார்கள்மேல் 
விழுந்து தாக்கும்படி. வந்தார்கள். 

இதற்கிடையில் பால்குடித்த ப£ீர்மார் தங்கள் சாசை 

_யிற் போய்த் தங்கியிருக்தார்கள். அவர்களைத் தண்டிப்ப 

தற்காக அகோரத்துடன் வரும் அக்காபிர்கள் ஆயிரம்பேர் 

களும் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் சாசையை நோக்இ 
வந்தார்கள். காபிர்கள் இரண்டு ௮இ௫ ஆத்தாத்துடன் 
வருவதை அண்டவரவர்கள் சகண்ணாற்கண்டு, இவர்கள் 
என்னவோ ஒரு தீங்கை நாடிவருகிரார்களென்று தெரிந்து 
கொண்டு, தங்கள் திருவாய்மலர்ந்து ** ஏ, பூமி, தீங்சை



* 

குடி.த்தபாலை மீட்டினது. குடு 

காடிவரும் இந்தக் காபிர்கள் எங்களிடம் நெருங்கி வரவிடா 

மல்; அவர்கள் கால்களை இறுகப்பிடி த். துக்கொள் ”” என்னு 

பூமியைப் பார்த்துச் சொன்னார்கள். ஆண்டவாவர்களின் 

திருவாய்மொழி பிறந்தமாத்திரத்தில் அக்காபிர்கள் ஈடந்து 

வரும் தசை சேறுபோல் இளக, அவர்கள் முழச்தாள்வசை 

யும், பதிய இழுத்துக்கொண்டு, பின்பு கட்டியாயிறுக, 

இரும்புப்பூண் இட்டாற்போலப் பிடி. த் அக்கொண்டது. 

இடீரென்று தங்கள் கால்கள் முழந்தாள் அளவி பூமி 

யிற்புதைந்து பிடிக்கப்பட்டபோது, அக்காபிர்கள் கால் 

களைப் பெயர்க்கக் கூடாமல் இகைத்துக் கலங்கி, கண்கள் 
மருண்டு, உடல்சோர்ர் அ, தம்பங்களை சாட்டினாற்போல 

ஆடாமல் அசையாமல் தநின்றுவிட்டார்கள். , அட்போது 

அவாகள் மனம் பட்டபாடு சொஞ்சமல்ல.' 

தன் ஏவலாட்கள் அத்தனைபேர்களும் , தம்பம் ஸ்தா 

பித்தாற்போல நகின்றுபோனதைத் தூரத்தில் கின்ற CsA 

கன் கண்டு கடுஞ்னெங்கொண்டு, விரைந்தோடி. ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில்வக்து நின்றுக்கொண்டு : எ, 

மனிதனே, உன் ஆட்கள் என் பூசைக்காகக் கொண்டுவந்த 

பாலை வலோற்க£மாகப் பறித்துச் குடித்து, அ௮ந்தபாலைச் 

சுமக்துவந்த என் ஆட்களைமடித்துத் அரத்தும்படி ஏவின 

வன் நீயல்லவா ? இவ்வித ௮திக்செமம் செய்ய உனக்கு, 

என்ன அனிகாம் ! என்று படபடத்துக் கேட்டான். இச் 

சொல்லைக் கேட்ட அண்டவரவர்கள் ஆற அ௮மற அவனைப் 

பார்த்து : ஏ, மெளட்டிகனே, இப்படிச் செய்யுங்கள் என்து 

என் ஆட்களை ரான் ஏவினவன் அல்ல, அவர்கள் 

செய்தது இன்னது என்று எனக்குத் தெரியாது, - நீ 

உன் கோபத்தை. அடக்கு. . இக்கருமம் என்னாலான 

என்பதை விட்டு விடு, ஆனாலும் குற்றமில்லை, உன் பால் - 

இல்லாமற் போசவில்லை. அதோ மல னிழ் பால்



௧௮௬, . கன்ஜுலல் கருமாத்து. , 

இருக்கின்றது. எடுத்தக் குடித்து உன் கிரியைச் செய்து. 
கொள் என்.ர மரமான சொற்களாகச் சொன்னார்கள். : 

இதைக்கேட்ட தேசன் சேர்பத்தால் விறைத்துக் 

கொண்டு; கண்கள் இவக்கத் இரும்பி, அங்கேயுருண்டு 

கிடக்கும் பாற்குடங்களைப் பார்த்தான். அப்போது; 

புரண்டுருண்ட குடங்கள் பத்தும் தனித்தனி Ski go, 

அவற்றில் பால் நிரம்பி “நரைக்கு வழிக்துகொண்டு 
இருந்தன... குடங்கள் கிறையப் பால் கிரப்பி வரிசையாக 

ன்வைத்திருப்பதைத் தேசிகன் பார்த்து, பாலைக்' குடித்து 

விட்டதாகச் சொன்னார்களே, இப்போது குடம் திறைம, 
இருக்கின்றதே. இது என்னவோ அற்புதமாயிருக்கும் 
என்று ஆண்டவரவர்களின் மூமையைப்ப ற்றிக் கொஞ்சு 
மும் எண்ணிப் பாசாமல், தன்.கூடத்தன்மையால் பின்னும் 
ஆண்டவரவர்களைப்பார்தஅ : உன் கூட்டத்தார் கடித்து 
மிஞ்னெ எச்சிற்பாலையா என்னைக் குடிக்கச் சொல்லுஇஞய்? 

என்று கோபமாகச் சொன்ன்ுண். அறிவு இிறிதமில்லாத 

வனுன மெளட்டிகதேசிகன் குடம் நிரம்பப் பாவிருக்கக் 
கண்டு, பின்னும் இப்படிச் சொன்னடோ துதான் ஆண்டவ 
ரவர்களுக்குக் கொஞ்சம் சினம்பிறந்தது, பிறந்தபோது 
அவனைப்பார்த்து சர்வவல்லவனாகய கடவுளின் இனத்திற் 

குப் பாத்தினான ஏடா, முட்டாள், இனி எ ஜப் 

பொழுதும் என் முகதாவில் நிற்காதே; போய்விடு என்று 
கோபமாகச் சொன்னார்கள். : ர எற : 

அஆண்டவரவர்களின் கடுமையான இச்சொற்களை His 
தத் தேகென் கேட்டுச் : OD gin அஞ்சாமல், மறுத்தும் 
ஆண்டவாவர்களை நோக்கி: என்னை & யாசென்று அதி 
வாயா? இன்னான்:என்னறு ௮றியமாட்டாய் பேர்லும் | அறிந் 

தால், இப்படி : மதி ப்பின்றிப் போவென் ௮ சொல்லமாட் 
டாய்! இப்போர் தீ. 'சொல்வது விர்னையாயிருக்கன்றது:



குடி.த்தபாலை மீட்டினது. ௧௮௭௪ 

உனக்கா இவ்வளவு தீரம் எதனாலுண்டாயிற்று? நீ என் 

னோடொச்ச வீரியசித்தனானால், எங்கே, என்னுடன் 

எழுந்து அகாயத்திற் பறர். துவா. உன் மகிமையையும், என் 

மகிமையையும் பிரித்ததியலாம் என்று சொன்னான், 

மதிகேடுள்ள அவன் சொன்ன சொல்லை. ஹலறத்து 

ஆண்டவசவர்கள் கேட்டு, . அவனைப் பார்த்து: நல்லக்ஷ 

பார்ப்போம். நீயே முர்தியெழுந்து ஆகாயத்திற் பற என்று 

சொன்னார்கள், இச்சொல்லைக் கேட்டவுடன் அந்தத் 

தே௫ிகன் கர்வத்துடன் வாயுவை ஸ்தம்பிக்கப்பண்ணிக் 

கொண்டு, , குபீரென்று எழுந்து * ஆகாயத்தில் உயர்ந்து 

பறக்கச் தொடங்கினான். 

உன்னியெழுக்த தேன் . ஒரு சவளத்தின் அளவு 

ஆகாயத்தில் உயர்ந்தபோது அண்டவரவர்கள் அவனைம் 

பார்த்துச் இரித்துவிட்டு, அவளை அங்கிருந்து உயசப் 

போகாமலும், தாழ இறங்காமலும், வலம் இடம் ஆடி 

யசைந்து ஒதுங்காமலும் பண்ணி நிறுத்து, . சூரியனை 

விளித்து : இந்தத் தூஷ்டனை உடல்கரு ஊனம் உருகி 

வடியும் வசையும் சுவோயாக என்ன கட்டசாயிட்டார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் சுட்டளை உண்டான 

வுடன் சூரியன் தன் முழுவெப்பத்தையும் அந்தத் தேசிகன் 

மீது தாக்கத் தொடங்கிற்று, சூரியவெப்பம் சுட்டபோ.து 

ஒரு சிலாரூபத்தை, அல்லது ஒரு சித்தாப் படத்தை 

அந்தரத்தில் தூக்கிறுத்தினாுற் போல கிற்கும் அவன் 

உடலின் .யாதனையையும், மனம்படும் பாட்டையும் 

யார்தாஞ் சொல்லவல்லவர் ! அவன் உடல் முந்தி வியர்வை 

மாரி பொழிர்து, பின் நெருப்பிலிட்ட தளிர்போல வாடிச் 

௧௫௫, புழுப்போல் அடித்து, ஊனத்தை உகுத்தது, ' 

- அதனால், அவன் வீர தீரங்குன்றி இளைத்து ane Sener. 

இன வன்றி, அங்கே பட்டாளம் அணிவகுத்த சித்திரப் 

1010-25 ,



௧௮/௮ கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

படத்தைப் பார்த்தாற் போலத் தரையாற் பிடிப்புண்ட 

கால்களுடன் ஒரேபடியாய் கிற்கும் ஆயிரம் வீரர்களையும் 

சூரியோஷ்ணம் சும்மா. விடவில்லை. . அவர்களையும் 

கொளுத்தத் தொடங்கிற்று, அவர்களும் அடாமல் 

* அசையாமல் நின்று வெகுபாடு பட்டார்கள், 

நெடுநேரம் இப்படித் தாக்குண்டபோது மேற்படித் 

தேசகனும், அவன் ஆட்களும் .தாங்கரிய யாதனையால் 

பதைபதைத்து, ஏன் நாம் இந்தப் பெரியவரைப் பேணாமல் 

எதிர்த்து கிற்கவந்து மாட்டிக் கொண்டோம் ? இஅ சம் 
ஊரழ்விதியா ? என்று “இந்தனை. பண்ணி, இனி இவரை 

இசந்தாலன்றி இரந்த வில்லங்கத்தி லிருந்து மீக்ஷ்பெற 

மாட்டோமென்று தீர்மானித்து, அந்தரத்தில் ஆணியறைர் 

தாற்போல நிற்கும் அந்தத் தேசிகுமடையனலும், அவன் 

ஆட்களும் வாய்திறந்து: எஜமானவர்களே, தங்கள் 

மகத்துவம் இப்படிப்பட்ட தென்று நாங்கள் இப்போது 

அறிந்தோமன்றி, முந்தி அறியவில்லை. அப்படி 

அறிந்திருந்தால், தங்களை எதிர்த்து இந்த மரணாபத்தில் 

சிக்கக்கொள்ளமாட்டோம். அப்போதே தங்கள் திரு 

வடிக்குத் தொண்டர்களா யிருப்போம். ஆகையால், 
அறியாமற்செய்த . எங்கள் - குற்றத்தை மன்னித்து, 
இப்போது சாங்கள் படும் துன்பத்தை நீக, எங்களை 
சக்ஷிக்கவேண்டும் என்று சத்தமிட்டு அலறி அழுதார்கள். 
தீமை செய்தவருக்கு நன்மை செய்யும் வழக்கம்போல 
ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் மனதில் இரக்கம் 
உண்டாயி ற்று, உடனே மன திரங்கி, அந்தரத்தில் நிற்கும் 
தேனைப் பார்த்து: நீ BC pi pais’ என்றும், பூமியால் 

் பிடிக்கப்பட்ட யிரம் பேர்களையும் பார்த்து : நீங்கள் 
நடந்து வாருங்கள் என்றும் உத்தரவு செய்தார்கள். உடனே , 
தே9கன் இறக்கி: விட்டாற்போலத் தரையில் இறக்கி



குடித்தபாலை 81" 19 os gh. ௧௮௮௯ 

ஆண்டவசவர்கள் சமுகத்தில் வந்தான் ; அவன் ஆட்களும் 

கால்களைப் பெயர்த்து முன்போல கடந்அவக்தார்கள். ட 

தேவும், அவன் ஆம்களும், “ஹல்றத்து ஆண்டவ 

வர்கள் சமுகத்தில் வந்து சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து 

Ot gg: இனி எங்களை ரக்ஷித்து ஈடேற்றுபவர் தாங்களே 

எங்களுக்கு வேறுகதியில்லை ' என்று ' கூக்குரலிட்டு, 

கூடங்களில் இருக்கும் பால்கள் எங்களுக்குத் "தந்தருள 

வேண்டும் என்றும் கெஞ்?க்கேட்டார்கள். உடனே 

ஆண்டலாவர்கள் ப£ர்மார்களை நோக்க: அந்தப் பாற் 

குடங்களை இவர்கள். வசம் ஒப்படையுங்களென்று உத்தரவு 

"செய்தார்கள். அப்படியே ப£ர்கள் அக்குடங்களைக் கொடுத் 
தார்கள், அவர்கள் அவற்றைவர்ப்கி : : , இக்தப்பாலினால் 

“தாங்கள் -முத்தியும் புத்தியும். பெற்றோம் ் என்றுகூறி, 

எல்லாப்பாலையும் குடித்அப். பூரித்தார்கள். ies 

அவர்களுக்குப் ப ரமாகந்தம் உண்டாயிற்று, 

பின்பு தேசகெனாதியோர்'' எல்லாரும் ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களைப் புகழ்ந்து ; எஜமானவர்களே, தாங்கள் 

எங்களுக்கு கேர்வழிகாட்டுங்கள் என்று மன்றாடிக் 

கேட்டார்கள். உடனே ௮ண்டவரசவர்கள் அவர்களுக்குச் 

கலிமர்வைப் புகட்டி, எல்லாரையும் இஸ்லாமாக்கனார்கள். 

 தே௫கரும், அவர் ஆட்களும். எமான்கொண்டு இஸ்லா: 

மானபின், அண்டவரவர்கள் அவர்களுக்கு . மார்க்கத்து. 

-விதிவிலக்குகளையும், வணக்க நியமிப்புகளையும் கற்பி த்து, 

இனி. ஈடர்அ கொள்ளவேண்டிய முறைமைகளையும் சரிவரம் 

போதித்து, அவர்களை அக்கேயேயிருக்கச் செய்துவிட்டு, 

தங்கள் ப௫ர்மார்புடைசூழ HORSES கவுரவத்துடன் 

.பிரயாணப்பட்டார்கள்.. : 

குடி.த்தபாலை மட்டு மூற்றிற்று,



௪௪-ம் அத்தியாயம். 

மூடந்தீர்த்தது. 
  

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ஒரு பெண்ணின் 
மூட முதலிய பிணிகளைத் தீர்த்தவரலாற்றைச் சொல்லுகன்றது.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல் ஹமீது பாத்துஷா erly. 
ஆண்டவாரவர்கள் கன்ஜுமாகாணத்தில் ஒரு அிற்தாரிற் 
போய்த் தங்கயிருக் தார்கள். அப்போது அவ்வூரில் வாசஞ். 
செய்கிற .ஒரு இஸ்லாமான பாலியன் தன் மனைவியைத் 
தூக்கி  முதுகற் சமர்துகொண்டு ஆண்டவரவர்கள் 
சமுகத்தில் வர்.து அவளை இறக்வெைத்துவிட்டு, ari Spe gi 
யாதொன்றும் பேசாமல் கைகஷாச் கட்டிக்கொண்டு 
தலைசாய்ந்து நின்னான். 

அப்போது, புருஷன் முதுகில் சுமந்து வத்து இறக்கி 
வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்தப்பெண் ஹலறத்து ஆண்டவ: 
ரவர்களை கோக்க, கண்ணீர் தாரைதாரையாயோடப் 
பரிதாப அழுகையாக அழுது: என் எஜமானவர்களே, 
தமியாளாகய நான் பாலிகு என்னும் ருதுவையடைகத்து 
இற்றைக்கு மூன்றுவருஷங்க ளாயின. ருதுவான அன்று 
முதற்கொண்டு இதபரியந்தம் ஒரு கஷணப்பொழுதும் 
இடைவிடாமல் என் அந்தரங்கஸ் தானத்தில் தாங்கரிய- 
எரிவும், குத்தலு மூண்டாய் வருத்துன்றன. அன்றியும், 
பெரும்பாடு என்னும் உதிரப்பெருக்கும் ஒயாமல் ஒடிக் 
கொண்டிருக்றெ.து. அன்றுதொட்டு என் கைகால்கள் 
கீட்டமுடக்கக் கூடாமல் முடம்பற்றிப்போயின. 
எனக்குண்டாமிருக்கும் வேதனை மெத்த. எனக்காகப். 
பண்ணின பக்குவ பரிகாரங்கள் கொஞ்சமல்ல, ஒன்றிலும் 
சுகமாகவில்லை. ஊணுறக்க மற்றுத் தவிக்கறேன். அடியாள் 

அதனால்,



முடத்தர்த்த து. ௧௯௧ 

சுகப்பட்டிருக் து அல்லாதத்த ஆலாவுக்குச் செய்யவெண்டிய 
கடமையாகய வணக்கமுதலான இரியைகளைச் செய்து 
முடிக்கவும், சாலுபேரைப்போல காயகனோடு கூடிவாழ்ந்து 
சுகத்தை யஅபவித்துப் பிள்ளைகளைப் பெறவும், எனக்கு 
அதிக ஆசையுண்டு, என் ஊழ்விதி இவ்வாருூக்இற்று. 
இதனால் என்மனம் புண்பா டடைந்து சஞ்சலக்கடலில் 
தத்தளித்துக் இரிகன்றது. தேவரீர் தாங்கள் இந்தச்சிற்றடி 
யாளுக்கு இரங்கி, என் முடமாதி கோய்கள் முழுதும் 

என்னைவிட்டு நீங்கி, என்காட்டங்களும் கிறைவேம்படி 

செய்யவேண்டும் என்றுசொல்லி, மிகப் பரிதாபத்துடன் 

பிரார்த்தித்தாள. ் 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் இக்க முறைப்பட்டைக் 

கேட்டு அந்தப் பெண்மீன இரக்கங்கொண்டு, அவளை 
கோக்க : அஞ்சாதே ; உனக்காண்டான எல்லாவியா இகளும் 

இப்போதே உன்னைவிட்டு Saber. ர இன்றுமுதல் ௪௪ 

தேூயோய், உன் நாயகனோகடிச் ௪கல சுகங்களையுமதப 
வித்து, பிள்ளேகளைப்பெற்றுப் பெரியகுடியாய்த் தழைத்திரு 

- என்று திருவாய்மலர்க் அ சொன்னார்கள். ஆண்டவரவர்கள் 

சொன்ன இந்த மர்தூமொத்தசொல் அவளுக்கு உடனே 

பலித்தது. இச்சொல்லைக் -சேட்டவுடன் அவள் நெடு 

காள் முடம்பட்டிருந்த தன் கைகால்களை உதறி நீட்டி, 

பூரணசவுக்கியத்துடன் ஈல்ல மனுஷியைப்போல எழுந்து 

நிமிர்க் து கின்றாள். அப்போது அவள் அர்தரங்கஸ் தானத்தி 

லிருந்து இரத்தப்பையொன்று விழுந்தது. அது விழுந்து 

அடன் அங்குண்டாயிருக்க எரிவு, ரூதீதல் முதலான எல்லா 

நோவும் பற்றறத் தொலைக்துபோயின. “ 

இஅ நடந்தபின், சஞ்சலக்கடலில் தவித்த அந்தப் 

'பெண் சந்தோஷக்கடலில் முக்குளித்தவளாய், ஹலறத்தூ 

ஆண்டவரவர்களைப் பலவாறுஅதித்து உத்தரவுபெற்றுச்



௧௯௨ கன்ஜுல்.கருமாத்.து. 

கொண்டு, தன் ஆசை நரயகனோடு நடந்து: விடுபோய்ச் 

சேர்ந்தாள், : 

முடம் முதலான வியாதிகளளைத்தும், கையுயெய்பு 

மாகத் இரந்து ஈடந்துபோய்ச் சேர்ந்த அந்தப் பெண். 

ஆண்டவரவர்கள் இட்ட திருவாக்கன்படி. காயகனோகெடிச் 

சுகமனுபவித்து, .பலபிள்ளேகளையும்பெற்று, "பெருக்கும் 

யாய்த் சழைத்து வாழ்ர் திருக்தாள், 

முடந்தீர்த்தது முற்றிற்று. 

  

் ச௫-ம்' "அத்தியாயம். 

சர்ப்பத்தை நீக்கெனது. 

  

. [இவ் erg Sure, ஹலறத்து 'அண்டவரவர்கள் ஒரு மணித: 
குடைய இர௫ிற் குடியிருக்த சர்ப்பத்தை erSpiina நீக்கின.. 

வரலாத்றைச் செல்லுன் தது.] ர ரர 

-ஹலறத்து மீறான் சுல்தான் -ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா. 
ஆண்டவாவர்கள் கன்ஜுஈ -மாகாணத்து மற்றோர் ஊாரிற். 

போய், அவ்வூர்ப்பள்ளியில் ஜம்வு தொழுதபின் ABER, 

களைப்பற்றிப் பிரசங்கம், பண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

- நெடுநேரம் பிரசங்கஞ்செய்து முடிக்தவுடன், ஒருவர் 
ஆண்ட வரவர்கள் சமூகத் Beveut கைகட்டிரின்று: எஜமா' 

னவர்களே, தமியேன் 8s இரைசெய்யுக்தோறெல்லாம் 
என்னைத் அண்டந்துண்டமாக வெட்டிக் குவிப்பதுபோலப். 
பயங்கரமான சொப்பனம் காண்டுறேன். அப்படிக்காணும். 
போது எனக்கு உண்டாகும் திலெடி சொல்லக்கூடிய 
தல்ல. வெட்டிக் குவிக்கையில் தட்டிவிலக்கும் பிரயத்தினம் 
எதவும் செய்ய .எனக்குத்திராணியில்லாமற் போகிற ௪... 
அதனால், . அஞ்சி , வெருண்டு , பதறிவிழிக்கேன்...



, சர்ப்பத்தை நீக்னெது, ௧௬௩. 

விழிக்கும்போது என் உடலில் இருக்காம் வருத்தம் கொஞ்ச 

மல்ல. கைகால்களை த்தூக்க எடுக்கு ஏல்வில்லை, பின் வர் வர 
அந்த் வருத்தந்தீர்ந்து சுகமாஏன்றத, இத என் நித்திரை 
தோறும் தவராமல் நடக்கின்றது. இவ்விதம் இன்று. 

நேற்றல்ல ; ஆறுவருஷங்களாகப் பாடுபடுகிறேன். இடை. 

யில் இதற்கென்றுசெய்த பரிகாரம் அற்பசொற்பமல்ல. 

அவைகளால் ஒருபலனு முண்டாகவில்லை. தேவரீர் இரக்கம் 

வைத்து இந்த வேதனையைத் இர்த்.து ஏழையை ரக்ஷிக்க 

வேண்டும் என்று முறையிட்டார். 

இச்சு முறைப் பாட்டை. ஹ்லறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

கேட்டு, அவரை அருகில் அழைத்து, வலதகையை அவர் 

தலைமேல் வைத்தார்கள், இர௫ல் வைத்த கையை மறுபடி 

எடுத்தவுடன் அந்தச்சொ௫ல் இருந்.து சா௫த்துவாரவழியாய் 

ஒரு பாம்பு புறப்பட்டு, கெளிந்து வளைந்து. நிலத்தில் - 

விழுந்தது. விழும்போது சின்னஞ்சிறிதாய்க் காணப்பட்ட 

அந்தப்பாம்பு விழுந்தபின் பெரிதாய் நீண்பெருச்.௪, படம் 

விரித்து கின்று ஆடிற்று, 

அப்போது அண்டவசவர்கள் அந்தச் சர்ப்பத்தைப் 

பார்த்து '* நீ எதற்காக இவருடைய தலையில் புகுந்திருந்து 

வேதனை செய்தாய் ?'” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த 

ராகும் ஆண்டவரவர்களை நோக்கி ** எஜமானே, இவர் ஒரு 

பெண்ணைக் கொலை செய்துவிட்டார். அதற்காக கான் இவர் 

மீது எலப்பட்டு வேதனை செய்அகொண்டிருக்தேன் '” 

என்று பிரதிகூறிற்று. இவை ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு 

௮க்த மனிதரைப்பார்த்து '* அது மெய்தானா? '' என்று 

வினாவினார்கள். அவர் * அம்; எஜமானே, மெய்தான் '* 

என்று சொல்லிவிட்டு, தாம் செய்த அந்தக் கொலைக் 

குற்றத்திற்காக ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்திலேயே தெளபா 

செய்்அ மன்னிப்புப் பெற்றுக்கொண்டார்.



௧௯௪ கன்ஜுஈல் கருமாத்தது. . 

பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அந்தகாகத்தைக் கொல்லாமல் 

தடுத்து : நீ இனிமேல் இவரை கினைத்தும் பாராதே ; உன் 

பழைய தானத்திற் போயச்சேர். என்று கட்டளைபண்ணி 

அருப்புவிட்டார்கள். அன்று முதல் அவர் முன்சொன்ன 

படி சொப்பனங்காணுதல் ஒழிர்து சுகமாயிருந்தார். 

சர்ப்பத்தை நீக்கினது முற்றிற்று. 

  

௪௯-ம் அத்தியாயம், 

ததிகடத்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் குடசொச் 

சியத்து ஈதியை அற்புதகரமாகக் கடந்து போன வாரலாந்றைச் 
சொல்ஓகின் றத. ] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிது மீருன்சாஇபு 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சஷரகூட்டமாகய ப௫ர்மார் 
நானூற்று நால்வரும் புடைசூழ்ந்து வரும்படி. முன் 

சொன்ன ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு, வனம், வனார்திரம், 
மலை, ஈதி அனைத்தையுங் கடந்து ஈடந்து, Bsr 
சியத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள். அவ்விராச்சியத்து இராஜ 
தானி ஈகரத்திற்குப் புறத்தில் அகன்ற ஈதஇியொன்று 
GDS. அந்த கதிக்கு இக்கரைமில் ஆண்டவசவர்கள் 
வந்து, அங்குள்ள அலங்காரமான ஒரு சோலையில் விடுதி 
யிட்டுத் தங்னார்கள். அத்த ஈதியின் போக்குவரத்திற்குப் 
பாலம் இல்லாமையால், படகுகள் அகந்தம் இருகசையிலும் 
ஆயத்தமாயிருப்பது வழக்கம். அந்தப்படகுகளில் 
ஜனங்கள் ஏறிப் போக்கு வரத்துச் செய்வார்கள். 

அந்த ஆற்றருகில் உள்ள தோட்டத்தில் பெருங்கூட் 
டத்துடன் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் போய்த் தங்



ததிகடந்தது. ௧௯௫ 

அன்றைத்தினமே அங்குள்ள காபிர்கள் அஞ்ச, அவ்வூரை 

யாளும் அரசனிடம்போய் : எங்கள் இறைவசே, ஈமக்கு 
அந்நியசாதியார் பெருந் திரளாக அ/க்கரையில்வக்து தாணைய 

மிட் டிருக்கிறார்கள் என்று முறையிட்டார்கள். 

இச்சொல்லைக்கேட்ட அரசன் : இத, ஈம்மோடெ 

-தர்த்த யுத்தஞ்செய்து, ஈமது ஊரைப் பிடிக்கவர்த மாற் 

மர்சேளையா யிருக்குமென்று எண்ணி மனங்கலங்்கி, தன் 

அட்களுத்கு ஆற்றில் நடக்கும் படகின் போக்குவரத்தை 

கிறு த்திவிடுங்கள் ; எல்லாப் படகுகளையும் இழுத்துக் 
கொணர்ந்து இக்கரையிற் சட்டிவிடுங்கள் ; என்ன அ வய 

மானாலும் ஒரு படகாவது இக்கரையிலிருந்.து அக்கரைக்குப் 

போக விடாதீர்கள் ; அக்கரையில் ஒரு சிறு வள்ளத்தை 

யாவது போட்டு வையாதீர்கள் : அவர்கள் என்ன செய்கி 

றரூர்கள் என்று எச்சரிப்புடன் பார்த்திருங்கள் ; ஏதும் ஒரு 

காரியம் ஈடக்குமானால், உடனே வந்து எனக்குத் தெரிவி 

யுங்கள் என்று கட்டளைபண்ணினான். அப்படியே அவர்கள் 

கள் ஒரு சீறு வள்ளத்தையும் இக்கரையில் வைக்காமல், 

ஏல்லாப்படகுகளையும் ௮க்கரையிற் கொண்டுபோய்க் கட்டி 

விட்டார்கள். படகின் போக்குவரவு நின்று போயிற்று, 

ஆற்றைக்கடக்கும் ஜனங்களின் கருமம் தடைபட்ட. 

காபிர்கள் மகாஜாக்சரதையுடன் இனி நடப்பதை எதிர் 

பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 

சோலையில் விடுதியிட்டிருக்கும் ஹலறத்து ஆண்டவ 

வர்கள் படகுவரும் ; அஆற்றைக்கடக்து ஊருக்குள் போக 

லாம் என்று காத்திருந்தார்கள் ; மூன்று நாளாயும் ஒரு 

படகாவத அற்றில் ஒடி த்திரியவில்லை, இக்த மூன்று காளாக 

ப£ர்மார்கள் ௮ன்ன ஆகாரமின்றிப் பட்டினியாய், படகை 

எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இதற்கிடையில் 

படரும் வரவில்லை ; பசிக்கு ஆகாரமும் அகப்படவில்லை. 

1010—26 .



௧௯௭. கனஜுல் கழுமாத்து. 

, - மூன்று நகாட்களுக்குபின்,பரேமார்கள்., ஒருங்கு. கூடி. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமூகத்தில் வர். : எஜமான 

வர்களே, எங்களுக்குப் பசதொாங்கக் கூடவில்லை. இங்கே. 

ஆகாரம் படைப்பது அரிதாயிருக்கன்றது, ஊருக்குள் 

போசலாமென்றாலும் படகு வரவில்லை, இதற்கு என்ன 

செய்வோம் ? என்று மூறையிட்டார்கள்.' ஆண்டவரவர் 

கள் இதைக்கேட்டு ப£ர்மார்களைப் பார்த்து : உங்களுக்குப் 

பச தாங்கக்கூடவில்லை யானால், மாங்களிலுள்ள தழை 

களைப் பறித்துப் பாத்திரங்களில் .தணித்த, அடுப்பில் 
வைத்து எரித்து வேகுவித்து இறக்கி, உங்களில் யார் 

யாருக்கு என்னென்ன. உணவுகள் வேண்டுமோ அ வவவ 

வுணவுகளை நாடி அந்தப்பாத்திரத்திற் கையிட்டு எடுக்கள், 

அல்லாகுத்தஜலர் நீங்கள் சாடினவஸ் துவைத் தருவான் என்று 

கட்டளை பண்ணினார்கள், ் 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் சொன்னபிரகாரம் அவர் 

கள் மரத்தின் தழைகுழைகளைப் பிடுககப் பாத்திரங்களில் 

இட்டு அடுப்பேற்றி எரித்திறக்க அவரவர் விரும்பின 

ஆகாரங்களை நினைத்துக்கொண்டு எடுத்தார்கள். பாத்தி 
சங்களில் வெந்த இலைகள் உயர்தரச் சோறுகறிகளாசவும், 

உரொட்டிகளாகவும், ஆக்னெ, பொரித்த, சுட்ட இறைச்சி 

களாகவும் மாறி அவரவர் விருப்பத்தின் படி. உண்டாய் 

வந்தன. அவற்றை எடுத்தெடுத்து பரேமார் அனைவரும் 

பூதிரப்புசித்து, அல்வாதத்ததலா வைப் புகழ்க்து சுக்று 

செய்து, ஆண்டவாவர்களையும் வாழ்த்இப் போற்றினார்கள் . 

பிறகு, ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் ஒரு அண்டுக் 

காகிதத்தை யெடுத்து, ௮ல் பிஸ்மில்லாஹி என்பது மூத 

லான Fs SHenps க்களையெழுதி மடித்து, தங்கள் கலீபாக் 
கஞள் ஒருவராய சைதஹஸன் என்பவரை யழைத்து அதை 
அவர் 'கையிற்கொடுத்து ண: இதை ர் கொண்டுபோய் அத்த



திதி கடந்தது. ௧௯௪ 

ஆற்றிற்போடும் ; இது ஒரு  படகாகும். அந்தப்படலல். 
நீர் ஏறிக்கொண்டு அக்கரையிற் போயிறங்க, இவ்வூர். ௮7௪ 
னிடஞ்சென்று: நீ ஆற்றில் படகுவிடாமல் Sens wis 
waderanCu? smart Qa வசவேண்டிய௫அண்டு, 

இப்போது முன்போலப் படகுவிட உத்.தரவுசெய்கறாயா ? 
அல்லத இன்று நான் வர்ததுபோல மற்ற எங்கள் கூட்டத் 
தார் எல்லாரும் இங்குவச விரும்புகிறாயா ? சொல் என்று. 

கேளும். இதற்கு ௮வன் என்ன சொல்லுறன் என்பதை 

அறிந் அகொண்வோரும் என்னு சொல்லி அப்பினார்கள்.. 

சைதஹசன் ஆண்டவரவர்கள் இட்ட கட்டளைப்படி. 

அந்தம் சடி தத்தை வாங்கிக்கொண்டு ஆற்றங்கரைக்கு வக்தூ 

அதை ' ஆற்றோரத்திற் போட்டார். அது உடனே ஒரு 

படகாயிற்று, அந்த அற்புதப்படகில் அவர் ஏறி உட்கார்ர் 

தார். அது அதிதீவிரமாய் அக்கரைபிடித்து ஒடிப்போய், 

கமையில் சேர்த்தது. . . 

படகு வ னவ்கட்மான். Yas கல்ன்லிதக்த வீரர்: 

களின் கண்களுக்குக் குதிரைச்சேனையும், யானைப்படையும்,. 

காலாட்படையும் இரண்டு, ' ஈதியைச்கடந்து வருவது: 

போலத் தோற்றிற்று, அதனால் அவர்கள் வெருண்டோடி,. 

அரசனிடம் போய்த் தாங்கள் கண்டபடி சொன்னார்கள்... 

அதை அரசன்கேட்டுக் கெடிகலங்கி, வாசலைப்பார்த்தூ 

மனம்பதறிக்கொண் டிருக்தான். 

படகு கரைசேர்ந்தபின் சைதஹஸன் £ீமிறங்கி, நேரே: 

அரசன் அரமனைக்குப் போனார். அப்போது அரசன். இவா: 

வருவதைக்கண்டு -எதிர்வக்து : பெரியவரே, நீர் இங்கே. 

வர்தகாரணம் என்ன என்று பதறிக்கொண்டு செட்டான். 

கேட்டபோது சைதஹஸ்ன் அவனைப்பார்த்து, ஹலறத்து 

' Jem _asarser சொல்லியறுப்பின பிரகாரம் சொல்லி. .



‘BIH BOAO கருமாத்து. 

இதற்கு என்ன சொல்லுஇ௫ய் ? என்று ௮.ஞ்சா. நெஞ்சை 

யுடையவராய்க். கேட்டார். 

அப்போ அரசன், இவர்கள் தபோதனர்களா மிருப் 

பார்கள். இவர்களுக்குக் தலைவரானவரும் மகாதவூயாயி 

ப்பார். அதனால்தான் ஆக்சரியகரமாக ஆற்றைக்க்டந்து 
வர்து ஈமக்கெதிர் கின்று, இவ்விதம் கிர்ப்பயமாகப் பேசு 

கருர். இனி இவர்கள் இங்குவருவதைத் தடுப்போமானால், 
ஈமக்கு ஏதம் பாரதூரமான வில்லங்கம் வரும். ஆகையால், 

காம் இவர்கள் . எண்ணப்படி உடன்படுவதே காரியம் 
என்னு இந்தனை பண்ணிக்கொண்டு, சைதஹஸ்னுக்கு மறு 
'மொழி சொல்லாமல், பக்கத்தில் நிற்கும் சேவகர்களைப் 
பார்தது : நீங்கள் இவரை அமைத்துக்கொண்டு ஆற்றங் 
கரைக்குப் போய், படகுகாசர்களைக் கூப்பிட்டு எல்லாப் 
படகுகளையும் அவிழ்த தவிட்டு அக்கரையிற் போய், ௮ங் 
“கருக்கும் இவர் கூட்டத்தார் எல்லாரையும், இவர்கள் 
தலைவரையும் ஏற்றி இக்கரையிற் கொண்டுவர்அ, ஈமக்குச் 
சொந்தமான  பூங்காவனத்தில் விடுதியிட்டிருக்கும்படி. 
உடனே செய்யுங்கள் என்று சட்டளைபண்ணினான். 

அரசன் கட்டளைபிறக் தவுடன் சேவகர்கள் சைதஹஸ்னை 
அமைத்துக்கொண்டு அற்றங் சசைக்குப் போய் எல்லாப் 
படகுகளையும் விட்டு அக்கரைசோந் ௮, அங்கிருக்கும் 
ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களையும், அவர்கள் ப௫ர்மார் 
"அனைவரையும் அப்படருகளில் ஏற்றி, இக்கரையிற் 
கொணர்ந்து இறக்கி, அரசனுடைய பூங்காவனத்திற் சாகை 
'பண்ணுவித்து இருக்கச்செய்தார்கள். அப்படியே ஹல 
PSD அண்டவரவர்கள் அந்தப் பூஞ்சோலையில் கானாற்று 
கான்கு சீஷர்களுடன் தீங்கியிருந்தார்கள். 

ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் திருவடி பட்ட தன்மை. 
பால், அந்தச்சோலையில் மூன் உலர்ந்துநின்ற பூமரங்



விக்செகம் தண்ணீர் குடித்தது. ௬௯௯. 

களும், சனிதரும் விருக்ஷங்களும், செடிகொடிகளும் தழை. 
SRIF செழித்தன. பூக்காதவை பூக்கவும், காய்க்காதவை 

காயக்கவும், பழுக்காதவை பழுக்கவும் தொடங்லெ. 

பூக்கள்தோறும் மொய்த்துச் தேனுண்ணும் வண்டுகள் 
காதுக்கினிய தேராதஞ்செய்ய, மரக்களைகள் தோறும். 
இருந்து சூயில்கள்கூ.வ, கண்ணுக்கினிய மயில்கள் ' சிறகு 

விரித்துகின்று ஈடனமாடின். பலவர்ணப் பூக்களும் இதம். 

விரித்துத் தேனைச்சர்து, எங்கும் பரிமளிக்க நறுமணம் ' 

வீசின. அப்போது அந்தப்பூஞ்சோலை முன்னிலும் பல 

மடங்கு விசேஷித்த. இதை அவ்வூர் அரசன் கேட்டுச் 

சந்தோஷ முற்றிருந்தான். 
நதிகடந்தது மூற்றிற்று, — 

  

௪௭-ம் அத்தியாயம் . 

விக்கிரகம் தண்ணீர் குடித்தது, 

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறச்து ஆண்டவ ரவர்களால் விக்ரகம் 

. திண்ணீர்குடித்த வாலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐது. ] 

ஹலைறத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது: - 

பாத்துஷா சாபு ஆண்டவரவர்கள் முன்சொன்ன. பூஞ் 

சோலையில் விடுதியிட்டபோ௮, ப௫£ர்மார்களில் ஒவ்வொரு 

வரும் அங்கங்கே ஒவ்வொரு மரகிழலில் இருப்பிடம் பண் 

ணிக்கொண் டிருந்தார்கள்.. ஆண்டவரவர்களுக்கு அந்தத் 

தோட்டத்து மத்தியிலுள்ள குளக்கரையில். ஒங்வெளர்ந் 

இருக்கும் ஆலமரத்தடியில் ஸ்தாபித்திருந்த கருங்கல்லாற். 
செய்த பிள்ளையார் என்னும் விக்செகத்தின்முன் இருப்பிடம் 

தயார்பண்ணி யிருந்தது. ஆண்டவரவர்கள் : அங்கிட்ட 

விரிப்பில் உட்கார்ந்து, அந்த : விக்ரெகத்திற் சாய்ந்து. 
"கொண் டிருந்தார்கள்.



2.00 _. கன்ஜுல் கமுமா த்து. 

-ஒருகாள் அவ்வூர் அரசனும், அவன் குருவாகிய ஜாபா 

என்னும் யோடியும், சில பண்டிதர்களும், மந்திரி பிரதானி 

களுமாசப் புறப்பட்டு, , ஹலறத்து 'அண்டவரவர்களின் 

தரிசளைக்காகத் தோட்டத்திற்கு வந்தார்கள். தங்களைக் ் 

-கசணவந்த :அரசன் , முதலானவர்களை ஆண்டவரவர்கள் 

அழைத்து, ஒருபுறம் இருக்கச் செய்தார்கள். அவர்கள் . 

வரும்போதே, ஆண்டவாவர்கள் விகாயகர்மீது பாய்ந்து 

சொண்டிருப்பது. அவர்களுக்கு மனஸ் தாபத்ை த யுண்டாக் 

இற்று, வெருக்குச் சினமும் மூண்டது. 

எவ்வித மனஸ்தாபமும்.. கோபமும் , உண்டானாலும் 

அவதென்ன | .மனதில் வைத்துக்கொண்டு வெளிக்டொமல் 

“முறுமுறுக்கலாமே, யன்றி, வேறொன்றும் செய்யத்தான் 

திராணி யில்லையே. ஆதலால், அவர்கள்: எல்லாரும் அப் 

படியே முறுமுறுத்தார்கள்... அவர்களில் அரசனுடைய 

குருவாகிய ஜாபாயோகக்குத்தான் அதிகக் சோபமூம், மூறு 

முறுப்பும் உண்டாயிருந்தன. அவனுக்கு ஆண்டவரவர்களை 

அதில் சாய்ந்திராமல் தடுத்து விலக்கவேண்டு மென்ற 

எண்ணம் ' அதிகரித்தது. . அதனால் அவன் அப்படி 

் விலக்கும்படி அரசனை த் தூண்டினான் . : 

; குருவின் சொல்லுக்கு .இணங்கின அரசன் ஹலறத்து 

ஆண்ட வர்வர்களைப்பணிந்து :- எஜீமானவர்களே, அதோ 

இருச்கும் தெய்வம் எங்களை ரக்ஷித்துக் காப்பது என்றும், 
Yan தயே . காங்கள் ஆராதனை .. செய்னு வணங்குகிறோம் 

என்றுக் தாங்கள் அதிவீர்களே. . அப்படியிருக்க, தாங்கள். 

என்கள் தெய்வத்தின் 8 gs சாய்த்திருப்பது எங்களுக்குப் 

பிரியவீனமா யிருக்குமல்லவர் ? -இத்தோட்ட த். இல ல் 

எவ்வளவோ விஷ் தரணமான இடம் இருக்கின்றது. தாங்கள் 
தயவுசெய்அ. . கொஞ்சம். வில&யிருக்கும்படி கெட்டுக் 

கொள்ளுகறோம்.என்று சொன்னான், இப்படி.ச்சொல்லவே 

ஆண்டவரவர்கள் அரசன். சொன்ன சொரல்லைக்சேட்டுப்



விக்கிர்கம் தண்ணீர் குடித்தது. ௨௦௧ 

புன்னகைசெய்த, பின். அவனைப்பார்த்து . 4 இற்பனாற் 

செய்த. இந்தச் லொ ரூபத்இனால், உங்களுக்கு என்ன . 

பிரயோசனம்? '” என்று கேட்டார்கள். ' இக்கேள்விக்கு 
அரசன் ** இது எங்கள் தெய்வம் ; நாங்கள் கேட்கும் எந்தக் 

கருமத்திற்கும் அஅக்செகம் "செய்யும் ; சர்வ வல்லமையும் 

இதற்கு ( உண்டு '! " என்று : மறுமொழி சொன்னான். 

அப்போ  ஆண்டவரசவர்கள்  :அரசனைப்பார்த்து “அப்” 

படியா 1 சர்வ. வல்லமையும் இதற்கு உண்டா !:இப்போ௮ 

இந்தக்குளத்து நிரையெல்லாம். 'குடிக்கவேண்டுமென்று 

நீங்கள் வேண்டிக்கொண்டால், இத் குடிக்குமா ? '' என்று 

கேட்டார்கள், அரசன் ** ஆம் ; குடிக்குக்தான் '*. என்று 

பிரதிசொன்னான்., உடனே  ஆண்டவரவர்கள் எங்கே, - 

குடிக்கும்படி. 'வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் 3 குடிப்பதைப்: 

பார்க்கட்டும். என்னு சொல்லிவிட்டு, தங்கள் - விரிப்பை 

யெடுத்துப் பக்கத்தில் விலகப்போட்டுக் கொண்டு: உப். 

கார்ந்தார்கள்... ' ee Ny te” ர ர வல் 

ano pss ஆண்டவரவர்கள் அ தவிட்டு விலக உட். 

கார்ர்தவுடன் மதிகேடுள்ள் அரசன் முதலான அனைவரும் 

எழுற்னு, அதிக பக் இயுடன் அத்தக் சுருங்க ற் பிள்ளையாருக்கு 

எதிர் நின்று! இபதாபங்கள் இட்டு, பூவால் அர்ச்சித்து, 

ஹரஹர வென்று கைகுவித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து 

கும்பிட்டு : 'தெய்வமே, இந்தக் -குளத்து. நீரையெல்லாம் 

குடி த்தருளுங்கள் என்னு இரந்து வேண்டிக்கொண்டார்கள். 

ஒ ! எங்கள் தெய்வமே! தெய்வமே !! என்று பலதரம் 

அழைத்தார்கள் ; தண்ணீரைக் குடிக்கவேண்டும் என்று 

.வாயலுக்கக் கெஞ் னார்கள் : குவித்த:கை குவித்தாற்போல : 

விழுந்து விழுக்த எழுந்தார்கள் ; ஒன்றிலும் காரியம் பலிக்க 

வில்லை. மனிதன் செய்துவைத்த சிலைக்கு அவ்விதத் தத்துவ 

மூட்ட அவர்களுக்குத் திராணியேது 1 அல்லது, அந்தச்' 

சலைக்குத்தான் தத். துவமுண்ட்£ ! இருந்த விக்கிரசும்.இருந்த



௨௦௨ கன்ஜுல கறுமாதது. 

படியே யிருந்தது. உடல்சோரக் கும்பிட்டு,வாய்சோரக் 

கெஞ்சி, உள்ளமுஞ் சோர்க்துபோனார்களே யன்றி, அவர் 

கள் எண்ணம் வாய்க்கவில்லை. தங்கள் ஜெபம் சாயாமை 

யால் அந்தக் காபிர்கள் ராணமடைந்து, தலைகுனிந்து வாய் 

மூடி. நின்றுவிட்டார்கள். 

பின் ஹலறத்து அண்டவாரவர்கள் அரசனைப்பார்தது : 

உங்கள் தெய்வம் உங்களுக்கு முகங்கொடுக்கவில்லை பார்த் 

தாயா ? ஈல்லது இருக்கட்டும். அந்தத்தண்ணீசைக் குடிக் 

கும்படி, நான் அதை ஏவட்டுமா? என்று கேட்டார்கள். 

இக்கேள்விக்கு அரசன் அஆண்டவரவர்களை கோக்க: 

அதுஇனமும் ஆராஇத்து வணங்கும் எங்கள் சொல்லுக்கு 

இணங்கி நில்லாத இக்தத்தெய்வம், வெறுத்து இகழும் 

உல்கள் சொல்லுக்கு இணங்கி ஈடக்குமானால், ௮து ஆச் 

சரியக்தான். குடிக்கச்சொல்லுங்கள் ; பார்ப்போம் என்று 

சொன்னான். . 

அரசன் இச்சொல் சொன்னபோது ஆண்டவரசவர்கள் 

அந்த விகாயக விக்காகத்தைப் பார்த்து “* ஏ, கல்லுருவே, 

நீ பெயர்ந்து ஈடந்துபோய், - அக்குளத்து நீரையெல்லாம் 

குடி '' என்று திருவாய்மலாந்து கட்டளை யிட்டார்கள். 

ஆண்டவாவர்களின் அருமைத் திருவாய்மொழி பிறந்தமாத் 

இரத்தில் அந்தச் சிலாரூபம் தவளை பாய்வதுபோலத் 

தத்தித் தத்திப்போய் அந்தக் குளத்தில் விழுந்து, தன் 
அதிக்கைகொண்டு நீர் முழுவதையும் உறிஞ்சிக் குடித்தது. 

ஒரு இறங்கைநீரும் மீர்திராதபடி குடித்தவிட்டபோ௮, 

குளம் வெறிதாயிற்று. இந்த அற்புதத்தை எல்லாரும் 
பார்த்து கின்றார்கள். 

என்றைக்கும் சண்டுகேட் டறியாத இந்த அதிசயத் 

தைக் கண்ணாரக் கண்டவுடன் அ௮ரசன்மு தலான காபிர்க 

எனைவரும் தட்டுக்கெட்டுத்தமொறினார்கள், ௮வர்கள் உடல் 

சோர்ந்து, உறுப்புகள் விலவில்த்தன. இத செய்த மகான்



MEDISD தண்ணீர் குடித்தது. ௨௦௩ 

இனி என்னதான் செய்ய மாட்டார்களென்று அஞ்ீனார் 

கள். தாங்கள் பூசிக்கும் தெய்வம் தங்களுக்கு மாறுசெய்து, 

பிறருடைய சொல்லுக்கு வழிபட்டதே. என்னு வெட்டுத் 

தலைஞகுனிர்தார்கள். அப்போது அவர்களுக்கு உண்டா 

யிருந்த மனவருத்தத்திற்கும், வெட்கத்திற்கும் அளவில்லை, 
SOO, அவர்கள் விரோதங் கொண்டு. எதிர்த்து 

நின்.று எதையும் செய்ய நினைப்பார்கள் ; அச்சம் ஒன்று! 

ones இடந்து மறித்துக்கொண்ட௮, 

பின்பு, முகங்குறாவிஜ் தலைமடங்கிகின் ற. அரசன். ஹல 

pag ஆண்டவரவர்களை கோக: எஜமான்வர்களே, “பல 

ர்க்கும் பிரயோசனமாயிருக்த இந்தக்குளத்து நீர்முழுவ 

அம்' குடிக்கப்பட்டபடியால். இனி ஜனங்களுக்குக்' “கஷ்ட 

மூண்டாகும். ஆதலால், தாங்கள் அந்த நீர்முழுவதையும்,' 

மீள உமிழும்படி எங்கள் தெய்வத்திற்குக் கட்டா 

செய்யவேண்டும் என்னு மன்றாடினான். அப்போது ஹ ஹல் 

pas ஆண்டவசவர்கள் ௮ ர௪ன் சொல்லுக்கு இசைந்து 

அந்த RGB TE Son BU) uri gg “or, இலையே, நீ குடித்த 
2 

நீரையெல்லாம் மீளக் கக்குவாயாக '' என்று ஏவினார்கள். 

உடனே அது குளத்து நீர் அத்தனையையும் குளநிரம்ப 
உமிழ்ந்த விட்டு, மறுபடியும் அங்கிருந்து அள்ளித்அுள்ளித் 

தான் இருந்த மரத்தடியில் வந்து முன்போல இருந்து 

விட்டது. உட . ட 

விக்கிரகம் தண்ணீர் குடித்தது முற்றிற்று. ,.. 
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௪௮-ம் அத்தியாயம். 

ஜாபாயோகி மாண்_து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் அரசன் குருவா ஜாபா என்னும் யோசி 
அகாயத்திற் பறச்ததும், குளத்தில் சோறுசமைக்சப்போய் மாண்டது 

மான வரலாறுகளைச் சொல்லுகின் ஐ. ] 

ஹலறத்து ஷாதல்ஷமீது கன்ஜஸவாய் கன்ஜபக்ஷ 

பாத்துஷாசாஇபு ஆண்டவாவர்கள் விக்ரெகத்தை நீரருக்தச் 
செய்து, பின் அந்தரீரை உமிழச்செய்த அச்சரியமான 

கருமத்தைப் பார்த்த அரசன்முதலான காபிர்கள் அனை 

வரும் அஞ்சி ஈடுநடுங்கி கின்றார்கள். நின்றாலும், ௮ர௪ 

னுடைய ஆசானாகிய ஜீபா என்னும் யோ௫க்கு மாத்திரம் 

மனக்கொதிப்பு அதிகமாயிருந்தது. அவன் அஷ்டாங்க 

யோகத்திலும் பழகி மகாயோ௫யாகவும், அந்த இத்துகளைச் 

செய்ய வல்ல மகா௫ித்தனாகவும் இருந்தபடியால், எவ் 

விதவழியிலாவதா ஆண்டவரவர்களை வென்று மிகைக்க 
வேண்டு மென்கிற எண்ணம் அப்போது அவன் உள்ளத் 

இற்பிறக்த.து. விக்கிரகத்தை நீருண்ணச்செய்து மீட்டின 

அற்புதம், தான்செய்கெ சத்துகளைப்போன்ற ஒன்று 
தானென்று மதித்தானே யன்றி, கடவுட்கு உவப்பான் 

மகான்களுக்கு உண்டாகும் தத்துவம் என்று அவன் 
புத்தியிற்படவில்லை. 

. ஆதலால், மேற்படி யோகியொகிய ஜாபா என்பவன் 

சற்றுநேரம் வரையும் வாய்மூடி. முறுமுறுத்திருந்லு, பின் 
எழுந்து நின்று Bem avatar கோக்க : பெரியவரே, 
நீர் எங்கள். தெய்வத்தை நீறாண்ணச்செய்து மீட்டினீர், 
கானோ, மனிதர் பிரமிக்கும் வண்ணம் புட்போல விசை ச் 
தெழுந்து ஆகாயத்திற்பறக்க வல்லவன். உமக்கு அவ்லிதத்



ஜாபாயோகி மாண்ட து. ௨௦௫ 

தத்துவம் உண்டாயிருந்தால், நீரும் “என்னோடு உயர்ந்து 
வறப்பீரா ? என்று கர்வமாகக் கேட்டான். அப்போது 
ஆண்டவரவர்கள் அவனைப் பார்த்து : நீதான் . முந்தி 
யெழுர்து பற ; பார்ப்போம் என்றார்கள். இப்படி ஆண்டவ 
சர்வர்கள் சொல்லி வாய்மூடுமுன் அவன் நின்ற நின்னுற் 
Cure மேலே உயார்து, அஇகலிசையாய்ப்' பறவை 
'போலப் பறந்து போனான். 

ஜாபாயோகு அகாயத்தில் உயர்ந்து பறந்தபோது, 

ஹலைறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்களின் இறந்த பாத 

தாமரைகளிற் பூண்டு ஈடக்கும் மிதியடிகள் இரண்டையும் 
பார்த்த : நீங்கள்போய் அவளைச் சழேகொண்டு வாருங்கள் 
என்று ஏவினார்கள், ஆண்டவரவர்களின் ஏவல் உண்டர்ன 

வுடன் அந்த மிதியடிகள் இரண்டும் அதிதீவிரமாய் இரண்டு 

பக்ஷிகள் பறந்தாற்போல அகாயத்திற் பறந்துபோய், 

அந்த ஜாபாயோகடியின் தலையருகில் கின்றுகொண்டு, வலத 

புற மொன்றும் இடது புறமொன்று மாகப் புடைத்து, 

அவனைப் பின்னும் மேலே பறக்சவிடாமல் தரையில் 
இறக்கிக்கொண்டே. வந்தன. நிமிஷத்திற்கு. ஒருதாமாக 
அவன் தலையில் வலமும் .இடமுமாகக் குட்டிக்கொணர்ந்து 

தரைக்குமேல் ஒரு சவளவுயசத்தில் நிறுத்தி கொண்டு, 
ஓயாமல் புடைத்துகின்றன, அப்போது அவனுடைய வீர 

தரங்கள் முழுவ தங்குன்றி, பட்டமாம் போலானான். அவன் 
படும்பாடு பார்ப்பவருக்கு மிகப் பரிதா பமாயிருக்க. 

தன்குரு இவ்வாறாக ஆகாயத்தில் கின்று மிதியடி 

களால் குட்டுண்டு படும் பரிதாபத்தை அரசன் சண்டு மனம் 
வருந்தி, ஹலற்தது அண்டவரவர்களுக்கு மூன் சாஷ்டாங்க 

மாய் : விழுந்து : எஜமானவர்களே, . என் :ஆகானாகிய 

அவர் தங்கள் மகிமையை அறியாமல் வாதாடி விட்டார். 

அதைத் தாங்கள் மன்னித், இப்போது அவர்படும் துயர்



௨௦௧7 அன்னு றல க்மூமாதலு, 

மிகப்பரிதாபமாயிருப்ப்தால், “தாங்கள் அவரை ரக்ஷிக்க 

வேண்டும் என்று அழாதது குறையாய்க் கெஞ்மன்று 
டினான். தயாளூர்தையுள்ள அண்டவரவர்கள் அரசன் 

கெஞ்சு தலுக்கு இரங்கி, அவனைக் €ழிறங்கும்படி செய்தார் 

கள். உடனே மகத்துவமுள்ள மிதியடிகளிரண்டும் அவனை த் 

*ரையில் கொணர்க்து விட்டன. ் 

மிதியடிகளால் அடிபட்ட அவனுடலில் உள்ள வருத் 

தம் இம்மட்டென்று சொல்லுதற்கு யாராலாகும் 1! பட்ட, 

அவனுக்கும், பார்த்த அவர்களுக்குந்தான் தெரியும். 

கையுமெய்யுமாய் நிகழ்ர்த கருமத்தை அவன் கொஞ்சமும் 

எண்ணிப்பார்க்சவில்லை. ** பட்டாலறிவன் சண்டாளன்'” 

என்பார்கள். உலகத்தார்கள். அவன்: பட்டு மறியாத 
மெளட்டிகன் ஆகையால். அவனுக்கு உவமையாவஅ என்ன? 
“கண்கூடாப்பட்டது கேடெனினும் ்மக்கட் குண்டோ 
வுணர்ச்செற் றில்லாகும்--”” என்றாற்போல, ஹல 
PSS அண்டவரவர்களால் முன்னமே அவன் எச்சரிக்சப் 
பட்டுக் கண்டறிக் திருந்தும், உணர்ச்சி பிறக்கவில்லை. 
“பெரியாரைப் பேணா தொழுகிற் பெரியாராற், பேரா 
விடும்பை தரும் '' என்னும் முதுமொழியை அவன் சிறிதும் 
கருதாதவனாய், மறுத்தும் ஆண்டவசவர்களை நோக்க ; நல் 
ல, பெரியவரே, நான் ஒன்று செய்தால், நீர் ஒன்று செய் 
கதீர். இருக்கட்டும். இப்போது நான் இந்தக்குள த்திற்குள் 
அரிசி, விறகு, நெருப்பு, பாத்திரம் ஒன்றுமில்லாமல் 
வெறுங்கையுடன் போய், சோது சமைத்துக்கொண்டு வரு 
கிறேன், நீர் அப்படி ச்செய்ய வல்லவரா ? என்றான், அண் 
டவசவர்கள் அவனைப்பார்த்து; உன்னாலேதான் அது ஆகும் ; 
நீயே செய் * பார்ப்போம் என்று பிரதிசொன்னார்கள். 

மானங்கெட்ட ஜாபாயோஇ தன் விதிப்பலனால் 
மமதைகோண்டு, உடனே அந்தக்குளத்திற் பாய்ந்து,சோறு.



ஜாபாயோகி மாண்டது. ௨௦௭ 

சமைப்பதற்காக முக்குளித்தான்.. அவன் நீருக்குள் முக் 

குளித்தவுடன் ஹலறத்.து அண்டவரவர்கள் தங்கள் ஊழி. 

யஞ்செய்யக் காத்துகிற்கும் ஜின்சளில் இரண்டையழைத்து: 

நீங்கள் இருவரும்: அவனுக்குப் . பின்னேபோய், அவனைச் 

சேற்றுட்புதைய அமுக்கிக் கொல்லுங்கள் என்று ஏவினார் 

கள். ஆண்டவரவர்களின் ஏவல் பிறந்தவுடனே அந்த 

ஜின்களிரண்டும் விரைந்து எழுந்து குளத்திற் குதித்து முக் 

குளித்த, ஜாபாயோ௫யின் பிடரியைப்பிடித்துக் கொண்டு 

போய்க் சேற்றுள் இணித்து அமுக்க. 

சேற்றுள் இணிக்கப்பட்டபோது ஜாபாயோடூிபட்ட 

பாடு யார்படுவர் ! மூச்சுமூட்டி த் இக்குமுக்காடி, பட்படத் 

அத் துடித்து, கொஞ்சநேரத்தில். மாண்டான். அவன் 

உயிர் உடலைவிட்டுப் பிரிக்தமாத்திரத்தில் “* எரியாற் சுடப் 
படினு முய்வுண்டா மூய்யார், பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு 

வார் '”. என்பதை உலகத்தில் மெய்ப்பிக்கும்படி பிசேதமாய் 

மிதந்தான். ' சோரறாக்கக்கொண்டு வருவேனென்று கர்வம் 

பேசிப்போன் குரு பிணமாய் மிதப்பதை சகன் முதலான 

அனைவருக்கண்டு அஞ்சி கின்றார்கள். 

ஜாடாயோகி மாண்டது முற்றிற்று,



௪௯ - ம் அத்தியாயம். 

அரசன் இற,்தயிர்த்தது. 
  

[[இவ்வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்களுக்கு ஈஞ்சூட்டின. 

அரசன்... விஷமேறியிறக்து, பின். உயிர்பெற்ற வரலாற்றைச் 
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் ஹலறத்து மீழுன்சுல்தான் காதிறேலி கன்ஜஸவாய்: 

பாத்துவா ஆண்டவரவர்கள் குளத்திற்குள் சோறுசமைச். 
கப்போன ஜாபாயோகியை ஜின்களைக்கொண்டு சாவடிக்க, 
அவன் பிணமாய் மிதந்தபோது அரசனைப்பார்த்து : 
அரசனே, உன்குரு பிணமானான் பார்ச்காயா? என்று குறு 

ககைதோன்றச் சொன்னார்கள். இச்சொல்லை மானபங்க 
மடைந்த அரசன்கேட்டு உள்ளம் புழுங்கினான். புழுங்கி 
ஆவதென்ன ? தன் இராஜபலம் மூகலான எதையும் செய்து 
ஆண்டவரவர்களை மடக்கத் திராணியில்லாமையால், மறு: 
மொழி சொல்லாமல் சற்றுநேரம். வாய்மூடி யிருந்தான்,. 
அப்போது அவனுக்கு விபரீதமான ஒரு எண்ணம் . 
பிறந்தது. அது: : 

இந்தப் பெரியவர் நாமும். ஈம்ஜாதியாரும் மானபங்க 
மடையும்படி, ஈம குருபரனை வீணாகக்கொன்று மிதக்கப் 
பண்ணிவிட்டார். இவ்வளவில் காம் சம்மா விடுவோமா 
னால், இனி யுகம் முடிகிறபரியந்தம் ஈமக்கு இழிவுதரா.து. 
இவர் செய்ததற்குப் பிரதியாக எந்தவகையிலாவதூ 
இவசை சாம்கொன்றுவிட்டால், இப்போது ஈம்மீது சுமத் 
தப்பட்ட இழிவுதீர்வதோடு, பழிக்குப்பழி வாங்கோம் 
என்ற £ர்த்திப்பிர தாபமும் உண்டாகும். ஆகையால், 

- எவ்விதத்திலும் இவசை -நாம். வஞ்சித்துக் கொல்வதே 
காரியம். இப்படிச் செய்தால், இவர் ஜாஇியார் கர்வபங்க. 
மடைந்து, இனி என்றைக்கும் இழிவுக்கு ஆளாவார்கள். 
என்பதே,



அரசன் இறக்துயிர்த்த து. ௨௦௯ 

இந்தவிபரீ.தவெண்ணம் அரசனுக்கு உண்டானபோது, 

இதை யவன் வெளிக்குக் காட்டவில்லை, ஆண்டவரவர்களை 
'வஞ்சனையாக அரமனைக்கு அழைத்துப்போய், நஞ்சூட்டிக் 

கொல்லவேண்டு மென்று மனதில் . தீர்மானித்துக் 

கொண்டான். கபடசித்தமாக இவ்வி சம் தீர்மானி த்துக் 

கொண்ட அரசன், ஆண்டவரவர்களை நோக்க முகமலரந்த 
வாய்ச் சல சொற்களைத் தீ சொல்லுகின்றான் :-- 

எஜமானவர்களே, தங்களின் மகத்துவமான அற்பு 

தாதிகளைக் கண்கூடாக்கண்டும் எங்கள் குரு கொஞ்சமும் 

மதிக்கவில்லை... அந்த மதிசேட்டினாலேதான் அவருக்கு இச் 

கதி நேரிட்டது. தங்களின் மகிமைக்குமுன் பஞ்சாய்ப் 

பறந்துபோன எங்கள்குரு, இனி இருந்தும் பலனில்லை ; 

அவர் இறந்துபோனாரே என்கிற துக்கமும் எனக்கில்லை. 

அவரிலும் அதிகமேலான பதவியையுடைய தாங்களே 

எனக்கு இன்றுமுதல் பரமகுரு. தங்களைப்பார்க்கிலும் 
ஒருவரைக் குருவென்னு கொண்டாட தான் இனி உடன் 

படேன். அனதால், தாங்கள் திருவடி பெயர்த்துத் தங்கள் 

ேர்களுடன் தமியேனுடைய இற்றிலில்வக்அு ஒருவேளை 

பசியாறி, .தமியேனைச் தங்கள். அடிமைகளில் ஒரு 

இற்றடிமையாக்கி ரக்ஷிக்கும்ப்டி. கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். 

தேவரீர் அடியேன்மீனு சித்தமிரங்கவேண்டும் என்று கபட 

மாக அரசன் சொன்னபோது, இந்தச்சொல் இப்படிப் : 

பட்டதென்று ஊலறத்து ஆண்ட வரவர்களுக்கு விளங்காமற் 

போகவில்லை. அவன் என்னசெய்தாலும் செய்யட்டும் ; 

அவனுக்கும் உணர்ச்சியுண்டாக்க வேண்டும் என்று நினைத் 

அக்கொண்டு, அவன். வேண்டுதலுக்கு உடன்பட்டார்கள். 

ஹலறத்து.. அண்டவரவர்கள் தன் விருப்பத்திற்கு 
உடன்பட்டபோது அரசன் wabi gs, காரியம்பலித்தது, 
என்றே நினைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான், ஆண்டவரவர்க



௨௧௦ . கன்ஜுல கழுமாத்து. 

ஞூம் ப£ர்கள் புடைசூழத் தோட்டத்தைலிட்டு எழுர் 
தார்கள். அரசன் ஆண்டவரவர்களை அழைத்துக்கொ ண்டு 

அரமனைக்குப்போய், அங்கே, அலங்காரமான ஒரு கூடத்தில் 

வி௫த்தரமான விரிப்புகள் விரித்து, சறந்ததிண்டுகள் 
போட்டு, அதிகமாக உபசரித்து இருக்கச்செய்தான். ஆண்ட் 

வரவர்சள் உல்லாசமாக பர்மார்களுடன் அரமனையில் 

வீற்றிருந்தார்கள். ் 

பின்பு, ஆண்டவரசவர்களின் விருக்துக்காக ஆகாரங்கள் 

தயாராயின. அரசன் ger எண்ணத்தை நிறைவேற்று 

வதற்காகச் சமையற்காரர்களை அழைத்து, ஆண்டவரவா 

களுக்கு வைக்கும் பதார்த்தங்களில் .ஈஞ்சைக்கலந்து வைச் 

கும்படி சட்டளை பண்ணினான். அவன் கட்டளைப்படி, 

அவர்கள் ஆண்டவரவர்கள் புக்கும் ஆகாரத்தில் ஈஞ்சைக் 

கலர்து வைத்அ விட்டார்கள். 

ஆகாரங்க எனைத்தும் தயாராய் விட்டனவென்று அறி 

விக்கப்பட்டபோது அரசன் அகம்பூரித்து எழுந்து, அவற் 

றைச் கொணர்ந்து அனைவருக்கும் பரிமாறும்படி உத்தரவு 

செய்தான். உடனே போசனவிரிப்புகள் விரித்த, வசை 

வகையான அறுசுவைப் பாதர்தீதங்களையுங் கொண்டுவந்து 

பரப்பினார்கள். ' ஈஞ்சுகலக்க பதார்த்தம் அண்டவரவர்ச் 

ளுக்குமுன் கொணர்ந்து வைக்கப்பட்டது. 4 

எல்லாம் அறியும் வல்ல பெருமானாசாயெே ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களுக்குத் தங்கள் உணவில் ஈஞ்சுகலந்திருப் 

பஅ தெரியாதிருக்கவில்லையே 1 தெரிந்திருந்தும் தெரியாத 

பாவனையாகத் தங்கள் வலது சைகொண்டு பிஸ்மில்லாஹி 

என்று ஒருகையள்ளிப் புசித்தார்கள், அவ்வளவில், அதற் 

கலந்திருந்த ஈஞ்சில் மூன்றில் ஒருபங்கு எதிரில் நிற்கும் 
அவ் வாசனுடைய உள்ளங்காலி லிருந்து இடுப்புவரையும் 

ஏதிற்று, பின் இரண்டாரந்தரம் : ஒருகை பள்ளிப் yas



அரசன் இறக்தூயிர்த்தது. - அக 

தார்கள் ; இன்னொருபங்கு ஈஞ்சு இடுப்பிலிருந்து : கழுத்த 

வறையும் ஏறிற்று, பிறகு மூன்றாந்தரம் ஒருசை : பள்ளிப் 

புசித்தார்கள் ;. ம LOM HUBS ஈஞ்சு கழுத்திலிருந்து உச் 

வரையும் எறி மண்டைகொண்டது. இவ்விதம் விஷம் 

மண்டைகொண்ட அரசன் அப்படியே விறைத்து நின்றான். 

இவ்வாறு மூன்றுகை புசித்தபின்: ஹலறத்து ஆண்டவ 

வார்கள் கை கழுவி விட்டார்கள்: ப£ர்மார்களும் புத்து 

முடிந்தது. பிறகு ஆண்டவாவர்கள் தாங்கள் சாகைக்கு 

வருவதற்காக பிஸ்மீல்லாஹி என்று எழுந்தார்கள். . எழுந்த 

மாத்திரத்தில் மூகதாவில் ஈஞ்சேறி விறைத்து கின்ற 

அரசன், இடீரென்று நெடுமரஞ் சாய்ந் தார்போலத் 

தரையில் சாய்ந்து விழுர்து மாண்டான். 

அரசன் இடுகூழுய் விழுந்து மாண்டவுடன் அங்கே 

யொரு கூக்குரல் செம்பிற்று, அவன் மனைவியும், குடும் 

பத்தார்களும் இரண்டு கூடினார்கள், அரமனை முழுதும் 

அழமுகுரலும் அமளியு முண்டாயின. இவனுக்குண்டான 

சடுதிமரணத்திற்குக் சாரண 'மென்ன வென்று கலங்கி 

ஞர்கள். அஆண்டவரவர்கள் புசக்கும்படி வைத்த பதார்த் 

தத்தில் அரசன் ஈஞ்சு கலந்தான் என்னும், இரகசியம் ஒருவ் 

ரொருவரசாய் aroha Gass gi. Gar Hise செய்தனு 

தவறு தானென்று எல்லாரும் 0 து : ஆண்டவரவர்களைக் 

'கெஞ்சத் தொடங்குனார்கள். த 

௮ர௪ன் மனைவி மனம்பதறித் தடுமாறி “el” 

சன்று அலறிக்கொண்டு, :அண்டவரவர்களின் பா.தாரவிக் 

தங்களில் வந்து அடித்து விழுந்து : எஜமானவர்களே, என் 

நாயகர் அரசரராயிருக்தும் இறியவர்: தாங்கள் பெரியவர். 

அவர் செய்த பிழையைப் பொறுப்பது தங்களுக்கே கடன். 

** இறனல்ல தற்பிறர் செய்யினு கோநொர், தறனல்ல செய் 

யாமை ஈன்று என்பது '*' தாங்கள் அறியாத .தல்ல. 
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௨௧௨ கன்ஜுலல் கழுமாத்து. 

*₹* அல்லலரு ளாள்வார்க் கல்லை வளிவழங்கு, மல்லன்மா 

ஞாலங் கரி '' என்பதற்கு ஏற்கத் தாங்கள் அப்பிழையைப்: 

பொறு த்த, தமீயாளுக்கு திதாலிப்பிச்சை தாருங்கள் என்று 

சொல்லிப்புலம்பி அழுதாள். 

கணவனை மாளக்கொடுத்த அவள் படும் பரிதாபத் 

தினால் ஹலதத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு மனம் இரங்கிற்று.. 
உடனே இறக்து இடக்கும் அரசனை அண்டவசவர்கள் 
கடைக்கண்ணாற் பார்த்து ** உமிருள்ளதை இறந்ததாக்க 
வும், இறந்ததை உயிருள்ள தாக்கவும் வல்லமையுடைய 
கர்த்தன் உத்தரவு கொண்டு எழுக்இரு '” என்று திருவாய் 
மலாந்து சொன்னார்கள். இச் சொல்லைச் சொன்னவுடன் 
மாண்டு கடந்த அரசன் விழித்தெழுந்தாற்போல எழுக்து, 
கை சட்டி நின்றான். 

** செய்த இவினை செய்தவர்க் கெய்இடும் ** என்று 
உலகம் சொல்லுவதை மெப்பிக்கும்படி. ஹலறத்து ஆண்டவ 
சவர்களுக்கு ஈஞ்ிட்டுகத் தானே செத்த அரசன் எழுந்து 

் கைசட்டி, தான் செய்த குற்றத்தை கினைத்துத் தலைமடங்க 
der pCurg, அண்டவரவர்கள் அவனுக்கு ஈன்மதிகளைப் 
போதித் தவிட்டு, அரமனையிலிருந்து புறப்பட்டு முன் 
போலத் தோட்டத்திற்போய் இரண்டொரு காள் இருந்து, 
பின் அவ்வூரைவிட்டுப் பிரயாணப் பட்டார்கள். 

அரசன் இறந்துயீர்த்தது முற்றிற்று



௫௦ -ம் அத்தியாயம், 

தச்சன் பிணி தீர்த்தது. 

  

[இவ்வச்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் தச்சனுடைய 
குன்மம் முகலான பிணிகளைத் இர்த்த வரலாற்றைச் சொல்லு 

கின்றது. 
ஹலறத்தா சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு 

ஆண்டவரவர்கள் முன் சொன்ன ஈகரத்தை விடுத்துப் புறப் 

பட்டு, பக்கத்திலுள்ள ஒரு சிற்.நாரிற்போய்ச் தங்னார்கள். 

அவ்வூரில் ஒரு தச்சன் இருந்தான். அவனுக்குக் 

குன்ம ரோகமும், சரீரமெங்கும் சொறியும் பற்றி, மிக 

வருத்தப் பட்டுக்கொண் டிருந்தான். தன் நோய் இரும் 

பொருட்டுப் பண்ணாத பக்குவம் ஒன்றில்லை. எவ்விதப் 

பரிகாரத்திலும் அவன் பிணி இராமல், தாங்கரிய யாதனை 

யால் அகப்பட்டுச் சூக்கக் கூடாதவனா யிருந்தான். 

இவ்வா தநிருக்கும்போ ௮, ஆண்டவசவர்கள் அங்கு வந் 

இருக்கும் சமாசாரமும், அவர்களின் மகிமையும் இன்னபடி. 

யென்று அவன் காதில் விழுக்தன. ் 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களின் சர்த்திப் பிரதாபங் 

களைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், இந்த மகாத்.துமாவினால் காம் 

படும் யாதனை இீராதாவென்று ௮௧ ஆவலா யெண்ணினான்... 

அவ்வெண்ணப்படி  தன்கோய் தீர்க்துபோம் என்கிற. 

தைரியமான நம்பிக்கை அவன் சத்தத்திற் பிறந்தது. 

உடனே அந்தத் தச்சன், சக்கக்கூடாத தன் குன்மாதி 

நோய்களாற் படும் வருத்தத்தைப் பாராட்டாமல் எழுர்து: 

மெல்லமெல்லத் தளர்ந்து ஈடக் து, ஆண்டவரவர்கள் சாகை 

பண்ணியிருக்கும் தானந்தேடிவற்.து, அவர்கள் சமூக த்தில்



௨௧௪ கன்ஜுல் கறுமாத்தூ. 

நெடுஞ்சாண்கிடையாய் விழுந்து கும்பிட்டு, டெர்தபடியே 
தன் துயரத்தை அமுத கண்ணுடன் சொல்லுகின்றான் :-- 

எஜமானவர்களே, தமியேன் தச்சர் குலத்திலுள்ள 
வன். தகப்பனுக்கும், காய்க்கும் கான் ஒரே மகனாய், அவ் 
விருவர் ஆவியும் ஒன்றால் வந்தாத்போல அவதரித்து, சிறு 
பிராயத்திலேயே கல்வியிற்பழக, தச்சுத் தொழிலிலும் 
கைதேோக்து, பின் பாலியனாயினேன். எனக்குப் பருவம் 
எய்திச் கலை காலத்திற்குப்பின், என் பிதா மாதாக்கள் 
செய்த தவக்குறைவி னாலேயோ ! அன்றி, மூதாட்கள் 
செய்த தங்கனொலேயோ ! அன்றி, கான் செய்த அதிக்கொமத் 
,தினாலேயோ ! கடவுள் எனச்குத் தாங்கரிய கோயை 
விடுத்தார். ஒவ்வொரு கிமிஷத்திலும் குடல் புரண்டு நொக்து 
கெஞ்சிலேதி, குமட்டலும் வாந்தியு முண்டாய், உண்ட 
உணவு சீரணிக்காமல் வயிறு மூட்டி, ஏப்பமும் எரிவுங் 
கண்டு, அவற்றைக் ' தாங்கக்கூடாமல் தரையிற் இெக்து 
உருள்வேன். இவ்வித கோய்மாத்திரமல்ல; வரவர மேனி 
Bari ga ீழ்வடியத்தக்க சொறிபற்றி விட்டது. மர் 
மேதி விழுந்தவனை மாடேறி மிதித்தாற்போல முந்தின 
குன்மத்தோடு பிந்தின குஷ்டமுங் கொண்டதால், 
என் கதியைச் சொல்லவும் வேண்டுமா | உள்ளதை உரி 
யதைச் செலவிட்டுப் பண்ணாத பக்குவ மெல்லாம் பண்ணி 
னேன் ; ஒன்றிலும் சுகப்படவில்லை. செய்யாத மார் இரிகங்க 
ளெல்லாம் செய்தேன் ; ஒன்றும் ஐயிக்கவில்லை. கடையில் 
பரிகரசம் பண்ணும் பண்டி த ரெல்லாரும் கைவிட்டார்கள். 
மக்செவாதிகளும் அறுத்துப் போனார்கள். தெய்வங்களுக்கு 
நான் பண்ணிக் கொள்ளாத பிரார்த்தனை இனி ஒன்றில்லை. 
ரான் பலதரம் அடத தடுத்துச் ' செய்த மணிமக்தி 
செளதங்களுக்குப் பின் என் கோய்கள் அதிகப்படக் காண் 
கன்றேனேயன் றி, இருந்த அளவிலு மிரக்கவில்லை, இனி 
என் . தலையோதொன் மூடியுமென்னு எண்ணி, எல்லாப்
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பிரயத்தனங்களையும் கைவிட்டு, மரணம்" என்றைக்கு 

வருமோ வென்று வழிபார்த்துக்கொண்டு, இடையிற்படும். 

வருத்தமும் பொறுக்கக் கூடாமல் இராப்பகலாய்க் இடந்து. 

உழன்றேன், எனக்கு ஊணும், உறக்கமும் உண்டாய்: எத் 

தனை ஆண்கெளோ. ஆயின. இவ்விதம் நரன் : பாடுபடுங். 

காலத்தில், அற்க்த சமுத்திரத்திற் டெக்து தத்தளிக்கும். 
ஒருவனுக்கு ஒரு. மரக்கலம் கட்டினாற்போல, ' ரோப் பிணி 

களையெல்லாங் தீர்த்து ரக்ஷிக்காம் மகா த் திமாவாகய. தேவரீர் 

தாங்கள். ,இங்கே : எழுந்தருளினீர்கள் என்னும் 'சுபச்ங்கதி. 

இடீரென்று எனக்கு எட்டிற்று. "' எத்தனையோ அற்புதம்: 

களைச் செய்த. பெருமானார் என் பிணிகளையும் தீர்ப்பார்கள் 

என்னும் . ஈம்பிக்கை. அப்போதே என். உள்ளத்திற். பிறந் 

தன. இனி ஈம் பெருமானாரவர்களைப்போய்த் தரிசிப்பக: 

ஒன்றே ஈமக்குக்குறை ; எப்போது தரிசிப்போமோ அப் 

போதே ஈம் பிணிகள் தருமென்று" அவல்கொண்டு, தமி: 

யேன் தங்கள் திருவடிகளில். அடைக்கலம். புகுந்தேன்... 

தேவரீர் இத்தமிரங்கி, கருணைக் கண்ணால் 'என்னைப்பார்த,. ம 

என். பிணிகளை த் தீர்த்து, காத்து சக்ஷிக்கவேண்டும்.. ree 

  

என்று இவ்வாறு சொல்லிப் புலம்பி அழுதான். 

அந்தத் தச்சன்படும் பரிதாபம் எந்தக் கன்மனசையும் சமை. 
யச்செய்யும் என்றால், கருணையே மனசுருக்கொண்ட' ஹல: : 

றத்து ஆண்டவரவர்களின் இருதயம் இளகாமலிருக்குமர்:!... 
உடனே ஆண்டவரவர்களுக்கு. அவன்மீது - இசக்கறு ண்: 

டாயிற்று. அப்போது அவனைப்பார்த்து. et ade, உன், 

பிணிகள் நீங்கப் போயின 3 சுகப் பட்டாய் ; எழுந்திறா ் 

என்று தருவாய் மலர்ந்து சொன்னார்கள். இச்சொல் அவன் 

செவியில் தேவாமிர்தத்தை வார்த்தாற்போலிருந்திதி : : 
   

  

சரீர மெங்கும் சற்வழியச் சொதிபத்தி, வயித்தி் 

குன்மரோகமுங்கொண்டு, வந்து GIO © (விழுந்த.
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தச்சன், ஆண்டவரவர்களின் கருணைக்கண் பார்வையும் 

சஞ்வி போன்ற இருவாய் மொழியும் கஇடைக்கப்பெற்ற 

மாத்திரத்தில், மேனி முழுதும் சொறிமாறிப் பொன் 

மயமாய், குன்மரமாம் அறவே ' தீர்ந்து, வேற்றுருக் 

சொண்டவன் போல எழுந்து கின்றான். அப்போது அவ 

MSG உண்டாயிருந்த மன ஆரந்தத்தை. அளவிட்டுச் 
சொல்ல யார். வல்லவர் ! அழுத கும்பிட்டு விழும்போ 
இருந்த உடல். அற்ப நோரத்தற்குன்' மாதி, அழகும், இட: 
காத்திரமும் . பெற்று, பண்டையிலும் பலமடங்கு வடிவு 

"கொண் டிருக்கக் சண்டு, அவன் ஆச்சரியக் கடலிற்படிக் 

தான்; அநந்த ஈடன மாடினான் ; அருமைக்கண்ணீர் 

சொரிந்தான் ; அடிக்கடி விழுந்து கும்பிட்டான்; அளவற்ற 

புகழாகப் புகழ்க்தான் ; அடங்காத அதியாகத் அதத்தான். 

பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அவளைப் பார்த்து '* நீ சுகமா 
கப்போய், உன் மனைவி மக்களோடு வாழ்ந்திரு £*: என்று 
விடை கொடுத்தார்கள். அப்போது அவன் ஆண்டவரவர் 
களின் திருவடிகளைத் தொட்டுக் எண்களில் வைத்துக் 
கொண்டு, சந்தோஷத்துடன் வீட்டுக்குத் திரும்பினான். 
திரும்பும்போது அவன் மனதில் : இந்த எஜமானுக்கு 
இசுற்குப் பிரதியாக ராம் எதைச் சமர்ப்பிக்கப் போகின் 
றோம். இவர்களுக்கு என்னதான் குறைவுண்டு ! ஒன்று 
மில்லையே. ஆனால், இவர்களின் இருவடி.களிற் பூணும்படி. 
நமது தச்சுத் தொழிலின் வல்லமைதோன்ற ஒரு சோடி 
மிதியடிசெய்து அவ் வடிகளுக்குச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 
என்று எண்ணிக்கொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்தான், 

இவன் . இன்ன அச்சன்தானா ! என்று பார்ப்பவர் 
சந்தே௫ிக்கும்படி. .மேனியழகுகொண்டு சுகத்துடன் வீடு 

சேர்ந்த அவன், அன்றைத்தினமே தன் காட்டப்படி மிதியடி 
செய்யத் தொடங்கினான். எவ்விதக் குறைவுமில்லாமல்
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மூதிர்க்து விதவிவற்றிக சந்தனமாச் தஅுணியொன்றைத் 
, தேடி யெடுத்து, அதை இரண்டு துண்டுக்ளாகஜ் தறித்து 
இரண்டு இருவடிகளுக்கும் இரண்டு மிதியடிகள் செய்தான், 
ஆண்டவரவர்களுக்காக அவன் மிதியடி. செய்யும்போ 
"இருந்த பரிசுத்தமும், அச்சமும், பக்தியும்.கொஞ்சமல்ல. 
காலையில் . எழுந்து ஸ்கானஞ்செய்து ஈரத்துகிலோடிருந்து, 
வெகுநேரம் பிறருடன் வார்தை தயாடாது வேலை செய் 
வான். அவவேலை செய்வதற் கென்று பிர த்தியேகமாக 

ஒரு தனியிடம் ஏற்படுத்திக்கொண்டு அவ்விடத்தில் இருந்து 
செய்துவந்தான். 

இவ்வாறாகப் பலராளிருந்து வெரு பிரயாசையுடன், 

தச்சுவேலையிற் கைதேர்ந்த எந்தத் தச்௪னும் பார்த்அப் 

பிரமிக்கத் தக்க அத்தனை வேலைபாட்டுடன். வெகு sar 
மாகச் சீவிச்செதுக்கத, கண்டவர் சண்களைக் கவரும்படி 

இரண்டு மிதியடிகள் செய்து முடித்தான். பெரு 

விரலிடுக்கிற் கொளுவிஈடக்கும் குமிழ் ஒன்று மாத்திரமே 
மீதியாக, மற்ற வேலைக எனைத்தும் பணிக்காகச் செய் 

தீர்க்கன, நாளைக்குக் ஞூமிழ்கள் செய் மூடிக்கலாமென்று 
அன்றைக்கு அம்மட்டில் வைத்திருந்தான். 

மறுகாட் சாலையில் வழக்கப்படி வேலை செய்வதற்காகத் 
தச்சன் எழுந்தபோது, இன்றைத்தினம் -ஹவறஹ்த்து 

ஆண்டவரவர்கள் இவ்வூரை விட்டுப் பிரயாணப் படின் 
ரூர்கள் என்னுஞ்செய்தி அவன் கால் விமுர்சத. இந்தச் 

சங்கதி காதிற்கேட்ட மாத்திரத்தில் ௮வன் கால் பதறக் 

கைபதற ' எழுந்து, மிதியடிகளுக்குக் குமிழ்வேலை தீர 
வில்லையே. . எஜமானவர்களும் புறப்பட்டு விட்டார்களே. 

.இதற்கு என்ன செய்வோமென்று: ஏச்கம்பிடித்து, ௮ம் 
மிதியடிகச எனிரண்டையும் எடுத்துத் : தலையிற் சுமந்து 

சொண்டு, தன் மனைலி மக்களுடன் வீட்டைவிட்டு ௮இக 
ல
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விரைவாக ஓடிவந்தான்... அப்போது 'ஆண்டவசவர்கள்: 

தபோதனர் கூட்டத்துடன்: தங்கள் சாகையில் பிரயாண: 

எத்தன் தீதுடன் இருந்தார்கள். ; 

- அதிக ஆவலுடன் ஓடிவந்த தச்சன். ஆண்டவரவர் 

ERE” ieee: முஸ் தீபைக்கண்டு, மிதியடி வேலை தீர 

வில்லையே பென்னுஞ் சஞ்சலத்துடன் வெகுநேரம் சைகட்டி 

நின்றான், ஆண்டவர்வர்கள் - பிரயாண விஷயங்கள் 

அனைத்தும் ஒழுங்கானபின் அவனைப்பார்த்து 5 உன்காரியம்' 

என்ன் ? என்னு கேட்டார்கள், அப்போது அவன், எஜ. 

மானவர்களே, தங்கள் பாதார விந்தங்களிற் பூண்டு ஈடப்ப 

தற்காக வேண்டி ஒருசோடி..மிதியடி செய்தேன்... அதன் 

எல்லா. வேலைகளும் தீர்ந்தன. . குமிழ்கள் மாத்திரம் மீதிய. 

யிருக்கின்றன. ' இன்றைத். தினம் அக்குமிம்களைச் செய்து 

முடித்துக் கொணார்ச்து சமர்ப்பிக்கலாமென்று சாடி 

யிருந்தேன். இப்போது தாங்கள் புறப்பட்டு விட்டீர்கள் 
என்று கேள்விப்பட்டேன்... உடனே அக்குமிழ்வேலை 
மீதியான மிதியடிகளை 'எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் Badu 
சந்நிதிக்கு விரைந்து வந்தேன். என் எண்ணம் நிறைவேற. 
வேண்டுமே வென்று தாழ்மையுடன் சொன்னான். 

டதீச்சன் சொன்ன இந்தச் சொல்லை ஹலற்தீது ஆண்ட 
வரவர்கள் கேட்டு," அவனைப் பார்த்து : நல்லது; நீ 
கொணர்ந்த மிதியடி.களை நிலத்தில்வை என்றார்கள். உடனே 
அவன் அதை ஆண்ட் வரவர்களுக்கு. முன் வை தீதுவிட்டு 

- வில. .கின்றான். அப்போது, முகதாவில் வைக்கப்பட்ட, 
மிதியடிகளை ஆண்டவரவர்கள் கருணைக் கண்களால் நோக்கி, 
தங்கள் . இரண்டு : பா.தகமலங்களையும் பிஸ்மி . சொல்லி 
அவற்றின்மீது வைத்து நடந்தார்கள். அப்போ அங்கே... 
கூடியிருந்த ஜனங்களுச் உண்டான ச் ae GES = ௫4 “ரியத்தித்கு



தச்சன்பிணி தீர்த்தது. ௨௧௯ 

வாரும், முமிழுமில்லாமல், வெறுமையாயிருர்த மிதி 

யடிகளை ஹலறத்து :அண்டவரவர்கள் பாதங்களிற் பூண்டு 

சொண்டு ஈடந்தபோது, அண்டவாவர்களைப் பயணமப்ப 

, வக்திருந்த எல்லாரும் அதிசயக்சடலில் மூழ்னெவர்களாய், 

பின் தொடர்ந்து நடந்தார்கள்.  தச்சனும் மனைவி 

மக்களுடன் ஆகந்தங்கொண்டு கூடவே ஈடந்து போனான். 

ஊர்ப்புறம் கொஞ்சர்தாரஞ்' சென்றபின் ௮ண்டவ 

சவர்கள் தங்கமாக் தொடர்ந்துவரும் ஊர் ஜனங்களை த் 

திரும்பிப் போகும்படி. சொல்லி அருப்பிவிட்டு, தச்சனைப் 

பார்த்து : நீயும் உன் மனைவிமக்களுடன்போய் க்ஷேமமா 

யிரு என்று விடைகொடுத்து அறுப்பினார்கள். தச்சன் 

அண்ட. வரரவர்களின் விடைபெ por பணிந்து வீடு 

சேர்ர்தான். 

(ஹலதத்து ஆண்டவரவர்கள் அன்று மூ 'ச.ந்கொண்டு உபாத் 

தாகும் வரையும் ௮௫௪ மிதியடியையே வாரும், குமிழுமில்லாமல் 

பாதங்களிற்பூண்டு ஈடர் துகொண் டி.ருர்தார்கள். அத, மிதியடிகள் 
அவர்கள் உபாத்துககுப்பின் உயர்ந்த ஒரு பொர்பெட்டிக்குள் 
வைத்து, இவ் வுலகத்திவிருக்கும் அரசராதி எளியர் வரைய முள்ள 

எல்லாச் சாதியாரும் தங்கள் தங்கள் எவ்விதச் தன்பங்களுச் தீர்க்து, 
எவ்வித சாட்டங்களும் நிறைவேறிப் பலன்பெறும் பொருட்டுச் 

தரிஎத்துச் ரசிற் கொள்ளும்படி, அவர்கள் அடங்கி விளங்கும் 

அலங்காரமாஸிகை , யாகிய நாகூரீ-கதாவில் வைக்சப்பட் டிருச் 

கின்றது. அந்தப் பாதுகப்பெட்டியே தரிசனைக்கு அரத! சிரசில் 

வைசத்தெடுக்கப்பகென்ற பொர்பெட்டி. J ட 

தச்சன்பிணி தீர்த் த்து eosin. 
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௫௧-ம் அத்தியாயம். 

சத்துருக்கள் சங்காரமானது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களின் ௪த்தருச் 
களாகிய குடகரசன் சேனாவீரர்கள் தமக்குட் போராடிச் சங்காரமான 
வரலாற்றைச் சொல்லின் ற.து.] 

ஹ்லறத்து சையிது சுல்கான் ஷாகுல் ஹமீது அப்துல் 

காதீறட ஆண்டவரவர்கள் முன் பிணிதீர்ந்த தச்சன் வாழும் 

சிற்றாரைவிட்டுப் புறப்பட்டு, தங்கள் தபோதனர் கூட்டத் 

அடன் மதயானைகள் சஞ்சரிக்கும் அடர்ந்தகாடுகளையும், 

கரடியும் புலியும் கர்ச்சித்துலாவும் மலைச்சாரல்களையும், 

அகன்று நீண்ட நதிகளையும் கடந்து ஈடந்து, கடற்கரை 

யருகில் அனார்கள். 

அங்கங்கே குவிந்து, தோற்றும் மணன் மேடுகளாலும், 

அடுத் தடுத்துவரும் பரதர் சேரிகளாலும் கண்ணுக்கு 
அலங்காரமாகக் தோற்றும் கடற் சார்ப்பில். ஆண்டவ 
சீவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் போகும்போது, பின் 
புறத்தில் ரணபேரிகையின் ஆரவாரமே ஆரவாரமாசவும், 
வீரர்கள் ஏறி வரும் குதிரைகளே அலைகளாகவும், பதாதி 
வீரர்களே சுறவின் கூட்டமாகவும், அழுியிலிருற்து எழும் 
புழூதிகளே மேலெழுந்த மேகசாலங்களாகவும், மற்றொரு 
கடல்வருவதுபோல அவர்கள் கண்களுக்குத் தெரிந்த. 
கொடிகள், கூடைகள், அலவட்ட்ககசள், சாமரங்கள் 
அனைத்தும் காடாய்த தோற்ற, வீரர்கள் ene ear பிடித் 
இருக்கும் வாளாதஇ ஆயுதங்கள் பளீர் பளீரென்று 
பிரகாடிக்க, முன் கடல்போலத் தெரிர்தது வரவர ஒரு 
பட்டாளமாய்த் தோற்றப்பட்டஅு. அந்தப் பட்டாளத்த 
ஒவ்வொரு வீரரும் கண்களில் அக்கினிப்பொறி தற்



சத். துருக்கள் சங்காரமான_ து. 22g 

கங்கியாய்ச் இந்த, வாய்களில். சபத்வார்த்தைகள் ,பல. 

வற்றைப் பலவாறெழுப்ப, வாத்தியங்களை . . அதிக 

மும்முரமாக முழக்கிக்கொண்டு விரைவாய். வக்தார்கள். 

தங்களுக்குப் பின்பக்கத்தில் மிக்க ஆரவாரத்துடன் 

ஒரு பட்டாளம் 'தஇரண்டுவருவதை .ஹலறத்து ஆண்டவ 

வர்களும், : தபோதனர்களும்.. கண்டு, . இது .யார்படை 1. 

என்ன காரியம்பற்தி வருகின்ற !: என்று. ஆலோசனை. 

பண்ணிக்கொண்டு நின்றூர்கள்... அப்போது, பின். 

தொடர்ந்துவரும் அந்தச் சேனாவீரர்கள்  பெருந்தொனி 

மிட்டு: மனிதர்கள் மரறுளத்தக்க மாயாஜாலஞ். செய்கின்ற 

கூட்டத்தார்களே, போகா ர்கள்; நில்லுங்கள்; கில்லுங்கள். 

என்று சொல்லிக்கொண்டு, ,வெருதைரியமாகவும்,. 

விரைவாகவும் நெருங்கி வந்தார்கள்... 

உதிரதாகமிக்க போர்வீரர்களனைவரும் மேற்குறித்த 

வண்ணஞ் சொல்லிக்கொண்டு, கைகளிற்பிடித்த வாள்முத 

லான ஆயுதங்களை ஐங்கெவர்களாய், ஆண்டவரவர்களையும்; 

கானூற்றுரான்கு தபோத்னர்களையும் ஈடுவிலிட்டுச் சூழ' 

வளைந்து சு ற்நிக்கொண்டார்கள்., அப்படிச் சுற்றி வளைந்து 

Osram சத்துருக்கள் பின் ஒன்றும் , பேசாமல் தங்கள் 

ஆயுதங்களை ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மீதும், 

,தயோதனர்கள் மீதும் பிரயோகிக்க எத்தனப்பட்டார்கள். 

சத்துருக்கள்: கோபத்தோள்க். கொதித்த நெறுங்கி 

. ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் முதலான அனைவரையும் 

“கொல்லத்தலைப்பட்டு ஆயுதங்களை ஓங்கி 'கெருங்கெபோது, 

"“ஆண்டவரவர்கள் அவர்களைப்பார்த்து? வாள்முதலான 

ஆயு தங்கள் தாங்கி, விருதினம் நெருங்கப்பிடித்த, வாத் இய 

முழக்கத்துடன் வந்து எங்களை வளர்துகிற்காம் வீரர்களே, 

நீங்கள் யார் ? எங்கள்மீது இவ்வர்று இனற, HUE Bag 

கிளைப்பதற்குள். காரணம் என்ன? எங்களால் உங்களுக்கு



௨௨௨ கன்ஜுல் கருமாத்.து. 

ஏம் ஒருங்கு நேரிட்டது உண்டா ? உங்களை இவ்வாறாக 

எங்கள்மீது ஏவிவிட்ட உங்கள் Bue எவன்?” 

சொல்லுக்கள் என்று கேட்டார்கள். ் 

இவ்வாறு கேட்டபோது அந்தக் காபிர்களாகய ரண 

வீரர்கள் ஆண்டவரவர்களை கோக்க : நாங்கள் ஆராதனை 

செய்து வழிபட்டுவணங்கும் தெய்வத்தை மானபங்கப் 

படுத்தி, எங்கள் ஆசானைக் கர்வபங்கமாக்கி மனங்கலங்கக் 

குளத்திலமிழ்த்திக் கொன்று, எங்களையாளும் அரசரைக். 

கொலைசெய்து பின் உயிர்கொடுத்து, மனிதர்கள் பிரமிக்கத் 

தக்க மாயவித்தைகளைக் காட்டினவன் நீ யல்லவா ? காங்கள், 

உன்னாற் கொல்லப்பட்டுப் பிழைத்த எங்கள் அரசன்: 

அதுப்பின ரண சூரர்கள். மனிதர்யாரும் திடுக்கிட்டுக் 

கலங்க அஞ்சும்படி ஜாலம் பண்ணுகின்ற உன்னையும், உன் 

கூட்டத்தாரையும் வழிமறித்து, நீ செய்யும் அந்த மாயா 

ஜாலங்களை பெல்லாம் பஞ்சாப் பறக்கடித்து, உங்களில் 

எதிர்த்து கிற்போரை வெட்டிச் சாய்த்து, மற்றவரைச் 

சிறை பிடித்துக் கொண்டுபோக வந்தோம் என்று 

சிர்ப்பயமாகச் சொன்னார்கள். 

பகைவர் சொன்ன இந்தச்சொல் ஹலறத்து ஆண்டவ 

சவர்களுக்குக் கோபத்தை எழப் பண்ணிற்று, இச் 

சொல்லைக்கேட்ட மாத்திரத்தில் ஒருபோதும் கொள்ளாத 

விதமாக ஆண்டவரவர்களின் இருதயம் சனங்கொண்டு 

கொதித்தது ; கருணை இந்தும் கண்கள் ரத்தமயமாய்ச் சவக் 

தன ; முகம் சிவந்த சந்திரன் உதயமானாற்போலத் தோற் 

திற்௮. இவ்விதக் கோபத்துடன் .ண்டவாவர்கள் அந்தப் 
பகைவரைப் பார்த்து “* தாங்கள் செய்தது நியாயவிரோத 

மென்று கருதி எங்களைப் பின் தொடர்ந்துவந்து இங்கு. 
செய்யத் இரண்டு வளைந்து கிற்கும் போர்வீரர்களே, உங்கள் 

கூட்டத்தில் நீங்கள் ஒருவரை யொருவர் எதிர்த்து,



சத்துருக்கள் சங்காரமானது, ௨௨௨ 

கின்று வெட்டிக் கொள்ளுங்கள் '' என்று திருவாய் 

பாலர்க்து சொன்னார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் சாபமிட்டாற்போலச் சொன்ன 

"சொல் உடனே அவர்களுக்குப் பலித்தது. பகைவர் அனை 

வரும் சித்தப்பிமை கொண்டாற்போல மருள்பிடித்து, 

தங்களுக்குள்ளேயே முறுமுறுக்கவும், குறுகுறுக்கவும் 

ஆரம்பித்தார்கள் ; ஒருவரைப்பார்த்து ஒருவர் சறவும், 

-சினக்கவும் தொடங்கினார்கள். சமாதானத்துடன் ஒன்றாய்க் 

கூடிவந்த ஒரு: நாய்க்கூட்டம் பின் ஒன்றோடொன்று Aart ga 

வள்ளென்று விழுந்து கடித்துக் : கொள்ளுவதபோல, 

ஒருவசோடொருவர் சினந்து விழுந்து தாக்னொர்கள். 

ஒருவரைப்பார்க்கும் ஒருவருக்கும் பசைவராகவே 

தோற்றிற்று, அதனால்; . ஒவ்வொருவரும் கையிற் பிடித் 

திருக்கும் ஆயுதங்களைப் பிரயோடத்துச் கொண்டார்கள். 

“மாற்றாரோடு எதிர்த்துச் ச௪ண்டைதொடங்கிக் கொண் 

டார்கள் என்று வாத்தியகாரர்கள் வாத்தியங்களை 

அடித்து முழக்கினார்கள். எக்காளங்கள் அவர்களுக்கு ass 
கேட்டை எவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது போல வாய்திறந் 

அதிர்ந் தன... ஒருவரோ டொருவர் எ தரர்த்து "வெட்டிக் 

கொள்வார்கள் ; ஆபுதங்களை எறிந்து கொள்வார்கள் ; 

பங்கி நின்று இலக்குப்பார்ப்பார்கள் ; துள்ளிக் 

குதிப்பார்கள் ; தட்டிக் கொள்வார்கள் ; தாக்கி மோதிக் 

"கொள்வார்கள். ஒருவரைப் பார்த்து ஒருவர் அம்புமாரி 

பொழிவார்கள் ; வாளாயுதங்களை வீசுவார்கள் ; வேலாலும், 

சூலத்தாலும் சூத்துவார்கள் ; தண்டங்களால் ஓங்கி 

அடிப்பார்கள் ; கேடயங்களை ஏந்துவார்கள் ; வலமிடஞ் 

சுழல்வார்கள் 5 முன்னேறுவார்கள். இவ்வாருக மன 

மருட்சிகொண்டு தங்களுக்குள் போர் தொடக்கிக்கொண்ட 

பகைவர், நெடுநேோரமாகப் பொருது கின்று, கைகள் 

அற்றும், கண்கள் பிதங்கியும், மண்டைகள் பிளந்தும்,



௨௨௪ கன்ஜுல் கறாமாத்து. 

மார்புகள் இதைந்தும், புஜங்கள் அுண்டுபட்டும், . வயிறுகள் 

இழிர்தும், குடல்கள் சரிந்தும், துடைகள் ,தறிபட்டும், 

கால்கள் ஓஒடிர்தும் பலவாறாகப். படுகளத்தில் விழுந்தார்கள். 
roman ese அகேகர் 'விழுர்து மடிந்ததுமன்றி, அ௫ேகர் 

குற்றுயிராய்க் இடந்து பரிதபித் தத் அடித்தார்கள். படை 

(preacher சத்தம் : ஓய்ந்தது; கூடை, கொடி, அல 

வட்டம், சாமரம் என்னும் விருதுகள் சாய்ந்து விழுந்தன ; 

உதிரம் .பிரவா௫த்து ..ஒடிற்று, அவ்வுதரவெள்ளத்தில்: 

'வெட்டுண்ட உறுப்புகள் ௮நந்தம் மிதந்தன. . 

பசைவர்சேனை இவ்வாருகத் தங்களாலேயே சின்னா. 

பின்னப்பட்டுச் "சர்ஞுலைந்து போயும், அமர்கள த்தில்: 

அடித்து விழுந்து மாளாம்ல் வீரதீரத்துடன் மீந்து கிற்கும் 

பகைவரும் கொண்டமருள் கொண்டபடியே பின்னும் 

ஒருவரை மீந்திருக்கவிடாமல் - எதிர்த்துப் போராடிச் 

கொண்டே நின்றார்கள். ஈன்மையைக் கடைப்பிடித்து 

நிற்கும் ஈல்லோருக்குத 'இக்குவருத்த காடித் தீயோர் 
செய்யும் புன்மை, அந்தத் இீயோருக்கே வந்து லபிக்கும் 
என்பதற்கு - இலக்கியமாகவர்த அந்த அரசன் சேனையில் 
அதிகபாகம் அழிந்து, மீதியுள்ளோர் பின்னும் வேகம் மீதி 
எதிர்த்து நிற்பதை ஆண்டவரவர்கள் சண்ட, அவர்கள்மீது. 
கொண்டிருந்து சனந்தணிர்து அவர்களுக்கு உண்டான 
மருள்நீங்கி .உணர்வுண்டாகும்படி இருபை செய்தார்கள். 
உடனே அந்தப் பகைவர்களுக்குத் திடீரென்று மனத். 
தெளிவு பிறந்தது. 

அவர்களுக்குச் சத்தமருள் நீங்னெ மாத்திரத்தில்: 
தங்களுக்குள் தாங்களே வெட்டிக்கொள்வது தெளிவாய்: 
விளங்கிற்று. அப்போது, காம் ஏன் இவ்வாறாக வெறி" 
பிடித்து ஈமக்குள்ளேயே போராடி வெட்டிக் கொண்டு 
மாள்கறோம் | என்று நினைத்து ஒருவசை யொருவர்



சத்துருக்கள்: சங்காரமானது. ௨௨௫ 

உசாவினார்கள். பின், நாம் அடர்ந்து தாக்கக் கருதிவந்த 

இந்தப் . பெரியவருடைய சாபத்தினால் தான் . ஈமக்கு 

இக்கதி நேரிட்டது என்று அவர்களுக்குள் ஒரு தீர்மானம் 

பண்ணிக் கொண்டார்கள். ் 

வெட்டுண்டு மடிந்தோர்போக : மீர்த பகைவர் 

அனைவரும் இப்படித் தீர்மானித்துக்கொண்டு, இனி இந்தப் 

பெரியவரை அடைக்கலம் புஞுந்தாலன்றி ஈமக்கு மீட்டு 

யில்லையென்று சொல்லி, ஒவ்வொருவராக ஹலறத்தூ 

ஆண்டவரவர்களின் திருவடிகளில் வந்து கும்பிட்டு 

விழுந்து : எஜமானவர்களே, எங்கள் அறியாத்தன்மையி 

னால் சாங்கள் இப்படிச் செய்து அரேகர் உயிரிழந்தது 

மன்றி, மானபங்கமுமடைந்தோம். இனித் தங்களை யன்றி 

எங்களுக்கு வேறு கதியில்லை. இப்போதே காங்கள் 

எல்லாரும் தங்கள் திருவடிகளில் அடைக்கலமானோம். 

தாங்கள் கருணை வைத்து எங்கள் குற்றத்தை மன்னித்து : 

சக்ஷிக்கவேண்டும் என்று கெஞ்சி மன்மாடி.,, சத்தமிட்டு 

அழுதா கள். 

எதிர்த்து கின்று : போராடவந்தவீரர் முடிவில் இக் 

கதியாய்க் கும்பிட்டுக் கிடந்து அழும் ௮ழுஞூரல், ஹலறத்து 

அண்டவரவர்களின் மேலானஇிருபையைப் பின்னும் 

கிளப்பிற்று, அதனால், அண்டவரவர்கள் அந்தப் 

பகைவருக்கு உண்டாயிருக்கும் காயங்களின் வேதனை தர 

அல்லாதத்த ஐலா இடம் துஆ இரந்து, இனி நீங்கள் 

இருப்பது எச்சரிக்கையா யிருக்கட்டும் என்று கண்டித்து 

அதுப்பிவிட்டார்கள். 

மேற்படி. வீரர்கள் அனைவரும் நாம் தப்பிப் பிழைத் 

ததே தளராதபாக்கியம் என்று மன அச்சத்துடன் 

அத்இருந்து சுயரகரம் போய், தங்கள் அரசனிடம் கடந்த 

காரியங்களைச் : சொல்லிக் காட்டினார்கள். பெருஞ்,



௨௨௬ கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

செனையாய்த் இரண்டு போருக்குப் பேோனவீரர் பலர்மாளக் 
கொஞ்சம்பேர் இரும்பிவக்து ஆச்சரியமான சங்கதியைச் 

செல்ல அரசன் கேட்டு உடல்பததி, அச்சத்தால் 

மனக்கலக்க வெருக்கொண்டிருந்தான். 

சத்துருக்கள் சங்காரமானது முற்றிற்று. 

  

௫௨-ம் அத்த்வாயம். 

காபிர்கள் வெருண்டோடின.து. 
  

[இல் அத்தியாயம் ஹலதத் து அண்டவாவர்சளின் தபோதனச் 

மீது அடர்த்த சில காபிர்கள் வெருண்டோடின வாலாத்மறைச் 
சொல்லுக் தத.) 

ஹலறத்து ஷாதல்லுமீது கன்தஸவாய் பாத்துஷா 

சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் அக்கருத்து தங்கள் சபோதனர் 
கூட்டத்துடன் சிக்குப் பட்டணத்திற்போய்ச் சேர்ந்து, 
அப்பட்டணத்துப் பெரியவீதியஓனள ஒரு குளக்கரையி 
விறக்க், அன்றை ௮ஸ்று தொழுதுகொண் டிருந்தார்கள். 
ஆண்டவாவர்கள் முதலான அனைவரும் தொழுகையிற் 
பசாக்காயிருக்கும் போது, அவ்வூரிஓள்ள காபிர்கள் ஜர் 
இரளாய்க்கூடி, விக்கொகாகனமாபெ சப்பரம் ஒன்றை 
அலங்கரித்துச் சுமந்துகொண்டு பலவகை வாத்தியங்கள் 
முழங்க, கொடி, குடையாதிகள் ஓங்க ௮தஇக அமளியுடன் 
அக்தவழியில் வக்தார்கள். 

காபிர்கள் இவ்கிக ஆரவாரத்துடன் வரும்போது, 
ஆண்டவாவர்கள் முதலான அனைவரும் தொழுதுகொண் 
டிருப்பதை அவர்கள் கண்டு ககைத்துப்பரிகாசம் பண்ணி, 
ப£ர்கள்மேல்லிழுக்து அதிக்காமமாக அடித்து வெருட்டிக் 
கலகஞ்செய்தார்கள். வேறு பராக்கின்றித் தொழுது 
கொண்டிருக்கும் பரேகள்மீது காபிர்கள் வலியவந்து விழுக் து :



காபிர்கள் வெருண்டோடினதா. ௨௨௭௪ 

கலக்கடி பண்ணுவதை ஹலறத்து' ஆண்டவாலர்கள் 

கண்டு மனம்வருந்தி, அந்தத்துஷ்டர்களைப் பார்த்துச் 

சபித்தார்கள். ஆண்டவரவர்கள் பானம்கொந்து சபித்த 

சபிப்பு உடனே அவர்களுக்குப் பலித்து விட்ட. ் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் சாபத்திற்கு இலக்கான 

அந்தக் காபிர்களனைவரும் அப்போதே மனமருள்பிடித்த, 

கண்களும் குருடாய், சுமந்துவர்த ௪ப்பரத்தையும், 

வாத்திய முதலான விருதுகளையும் தரையில் எ.றிர்.அவிட்டு, 

-இக்குத் தெரியாமல் முகங்கொண்ட இசையில் ஓடி, 

விழுந்து புரண்டு, சத்தமிட்டு அலற.த்தொடங்குனார்கள். 

ஒருவரை யொருவர் எதிர்த்தும், மோதியும், மூட்டியும் 

விழுந்து இடந்து வாய்விட்டுப் பெருந்தொளி மிட்டபோது, 

அந்த இடம் ஒரு ரணகளத்திற்கு ஒப்பாயிற்னு, ௪ப்பால் 

கொண்டு போனவர்களுக்குத் இடீரென்று இக்கதி 

செரிட்டது என்னும் சமாசாரம் ஊரெங்கும் பார்தத. 

இதைக் கேட்ட ஊர்ஜனங்கள் ' இிறியோர். பெரியோர் 

எல்லாரும் கூட்டங் கூட்டமாய் அங்கேவந்அ. கூடினார்கள். 

ஊர்ப்பிரசைகள் பெருந்திரளாகவந்து கூடிநின்று 

பார்த்தபோ௮, "அந்தத் துஷ்டர்கள் படும்பாடு மிகப் 

பரிதாபமாயிருந்தத. ஒருவரும்: இவர்களை எதிர்த்து 

ஒன்றுஞ் செய்யா திருக்க, இவர்கள் தாமாகவே குத்துண்டு 

வெட்டுண்டு பொரறிகலங்கிக்கெடந்து உழல்வதுபோல 

உழலுங்காரணம் என்னவென்று வந்த: ஒவ்வொருவரும் 

விசாரித்தார்கள். இவர்கள் : இந்தக் Gor seen. Ie 

வணங்கக் கொண்டிருந்த இந்தத் தபோதிமார்மீன 

.அதிக்கரமித்து விழுந்து தாக்னெஅதான் தவறு என்பது 

ee வெளிவந்த. 

. மிறகுஊர்ப் பெரியமனிதர் எல்லாரும் ஒருங்சொத்து, 

இவர்கள் செய்தவேலை தப்பிதமென்று தீர்மானித்௫, 
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20-9} + கன்ஜாுல் கறுமாத்து, 

தரையில். ண்டு விழுந்துடெர்து பதறித் துடித்துப் 

புரஞ்ம்: அந்தச் சண்டாளர் அனைவரையும் ஒன்றுத் 

இரட்டிக்கொண்டு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் 

வந்து கும்பிட்டு விழுர்து: எஜமானவர்களே, . இந்த 

மடையர்கள் செய்த காரியம் மகாபிசகு.. அறியாமை 

யாலேயே. இப்படிச் செய்துகிட்டு, அதற்குத்தக்க 

தண்டனையும். அடைந்தார்கள். இனி எங்களுச்சாகதி 

தரங்கள் அதை மன்னித்து மனதிரங்கி, இவர்களின் 

கண்களை முன்போல விளக்கி, மன மருளையும் : நீக்க, 

சகூஷிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடினார்கள். 

_, இக்ஷித்தாரை ரக்ஷிக்கும் இருவருள் . வள்ளலாக 

ஹலறத்து : ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் காபிர்களின் 

மன்ஞுட்டத்திற்காக : மனதிரங்க, அந்தத் அுஷ்டர்களைக் 

கருணைக் சண்களாற் பார்த்து, அவர்களுக்கு: நேரிட், 

டிருக்கும் வில்லங்கந்தீரக் கைகளை ஏந்தி அஆ செய்தார்கள், 

உடனே அந்தத் துஷ்டர்களின் மனபமருள்நீங்கி, 

கண்களும் தெளிவாய் விளங்கெ., 

பின்பு, அவர்களும் தாங்கள்செய்த தப்பிதத்திற்காக 

ஆண்டவரவர்சளின் பாதகமல்ங்களில் விழுந்து! மன்னிப்புப் 

பெற்றுக்கொண்டார்கள். பின் அனைவரும் ஆண்டவ 

ரவர்களிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு போனார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் இலகாள்வசையும் 

அவ்வூரில்' தங்கயிருந்தார்கள், அப்போது காபிர்கள் இலர் 

ஆண்டவரவர்களின் சையைப்பிடித்துக் 'கலிமாசொல்லி, 

இஸ்லாமிலானார்கள். 

[அக் ச இஸ்லாமானவர்கள் அண்டவரவர்கள் கூடவேயிருந்து 
ஒஜ்ஜுக்குப் போனார்கள் என்றும் சொல்லப்படுஇன் த. ] 

காபிர்கள் வெருண்டோடினது முற்றிற்று,



௫௩-ம் அத்தியாயம், 

பறவைகள் அடைக்கலம் பெ Da. 
  

[இவ் வத்தியாயம் வனத்திற் சஞ்சரிக்கும் பறவைச் கூட்டங்கள்- 

மனிதர் தங்களைக்கொன்று பகஷிச்சாதபடி. ஹலறத்து ஆண்டவ: 
எவர்கள் . சமுகத்இில்வக்து அடைக்கலம்பெற்ற வரலாற்றைச் 

சொல்லுகன்் ஐது.] 

் -ஹலறத்து மீறான் சுல்தான் . சையிது அப்துல்காதீறு 

ஷாகுல்ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவர்வர்கள். சிக்குப்: 

பட்டணத்தைவிட்டுப் : புறப்பட்டு, மத்திய இந்துஸ்தான் 

வனத்தின் ஒரு ஒடைக்கரையிற்போய்த் தங்கள் கூட்டத்தா 

ருடன் தங்கியிருந்தார்கள், 

் ஆண்டவரவர்கள் அந்த ஓடைக்கரையில் | peat 

போது, * Sagem தோட்டங்களிலிருக்கும் பழர்தரும். 

விரு்தஙகள க. 2௧ம் உடனே Lh SHS காய்த்துப் பழுத்தூச் 

சொரிந்தன. வெளுகாள் பூத்துக் க்ர்ய்க்ண இருக்த மரங்கள் 

இடீரென்று பூத்தும், காய்த்தும், பழுத்தும் சொரிவதை- 

அங்கே வாசஞ்செய்கிற ஜனங்கள் பார்த்து, இது இப்போது: 

இங்கே புஇதாய் வந்திருக்கும் இந்த ஆண்டவரவர்களின் 

மூமைதானென்று ஆச்சரியப்பட்டு, ஆண்டவரவர்கமாத் 

தரிசிப்பதற்காக எல்லாரும் புறப்பட்டுவந்து பணிந்து. 

கின்ரார்கள். அண்டவரவர்கள் அவர்கள் எல்லா 

சையும் இருக்சச்செய்து, அவர்களுடன் மனப்பூர்வமாகச்: 

௪சம்பாஷித்அக்கொண் டிருந்தார்கள். 

AND PSB ஆண்டவரவர்கள் அந்த ஜனங்களுடன் 

சம்பாஷித்துக்கொண் . டிருக்கும்போது, அந்த POOLE. 

கரையின் வனத்திலும், தோப்புகளிலும் சஞ்சரிக்கின் ற.



280 கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

எல்லாச்சாஇப் பறவைகளும் இனம் இனமாகக்கூடிப் பல 

கூட்டமாய்த் இரண்டு, அண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் பறந்து 

வந்து தரையிலிறக்கிப் பந்திபர்தியாயிருக்து, தலைகளைக் 

கவிழ்த்துக்கொண்டு, நெடுகேரம்வரையும் சத்தமிட்டுக் 

கத்திக்கொண்டிருர் சன. அப்போது ஆண்டவரவர்கள் 

சம்பாஷணையை நிறுத்இ, அப்பறவைகளின் தொனியில் 

காது தாம்த்திக் கேட்டுக்கொண் டிருந்தார்கள். 

பறவைகளின் சத்தம் அமர்ந்தபின் ஆண்டவரவர்கள் 

தங்களோடு பே௫ிக்கொண்டிருக்கும் அந்த ஜனங்களைப் 

பார்த்து : கேட்டீர்களா ? இந்தப் பறவைகள் இப்போது 

என்னிடம் ஒரு முறைப்பாடு செய்கின்றன, நீங்கள் 

இந்தப் பறவைகளை அகியாயமாகக் கொன்று பக்ஷிக்கறீர்க 

ளென்றும், அதனால், அவற்றின் குலம் வரவர அருகிப் 

போடறதென்றும், ஆதலால், அவைகள் இங்கே அச்சமற் 

திருக்கக் கூடவில்லையென்றும், இனி, அப்படித் தங்களில் 

ஒரு பறவைக்காவது யாதொரு தீங்கும் வரக்கூடா 

தென்றும், அவைகள் இன்றுமுதல் கிர்ப்பயா:- wee 

வேண்டுமென்றும் 28௫௨ கேட்டுக்கொள்ளுன்றன. 
இவ்;ஷயத்திற்காக உங்களுக்கு உண்டாகும் அபிப்பிராயம் 

என்ன 3? ௮க்ஷேபனை யேகுமிருக்தால் சொல்லுங்கள் என்று 

* சொல்லிக்காட்டிக் கேட்டார்கள். 

இதைக்கேட்ட 26s ஜனங்கள் சற்றுநேரம் வரை 

யும் ஒன்றும் பேசாமலிருந்து, பிறகு அவர்களுக்குள் ஒரு 

வசோடொருவர் பேசிக்கொண்டு, அதன் பிற்பாடு ஹல 

PSH ஆண்டவாவர்களை கோக்க : எஜமானவர்களே, இக் 

தீப் பக்ஷிகள் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைதான். இனி 
நாங்கள் இதுகளைக்கொன்னு பக்ஷிக்கமாட்டோம். இது 
களில் ஒன்றையாவது அடித்து வெருட்டுகிற துமில்லை. இவை 
களுக்கு ஒரு தீங்குசெய்ய காங்கள் இன்றுமுதல் நினைக்



பறவைகள் அடைக்கலம் பெற்றது. ௨௩௧. 

கிறது மில்லையென்னு சத்தியம் பண்ணுகிறோம். இவைகள் 

இனி இங்கேயே பயமற்று சகேமமா யிருக்கட்டும் என்று 

சொல்லி, பிரமாணிக்கம் பண்ணினார்கள். 

பிறகு ஆண்டவரவர்கள் அந்த ஜனங்கள்மீது அன்பு: 

வைத்து ஆசீர்வதித்து, பின்னும் அவர்சளைப்பார்த்அ : 

இங்கே குடியிருக்கின்ற எல்லா மனிதர்களும் இங்கே வாசஞ் 

, செய்கின்ற எல்லாப் பறவைகள்மீதும் கருபையா யிருக்க 

வேண்டும், ஒருவராவது ஒன்றையும் வெருட்டாமலும், 

-கொல்லர்மலும், பக்ஷிக்காமலும் எச்சைரிக்கையா யிருக்க 

வேண்டும். ஒரு பறவைக்காவது எவ்விதத் தீங்கும் செய்ய. 

நாடுகின்ற யாரும் அறுபட்டுப் - போவாராக என்று.. 

வாக்கிட்டு, அவர்களுக்கு விடைகொடுத்து அருப்பிவிட்டு, 

பறவைசளைப்பார்ச்அு : இனி உங்களுக்கு யாதொரு இங்கும் 

வராது; அச்சமற்றுச் சுகமாயிருங்கள் என்று சொல்லி: 
அனுப்பினார்கள். இது ஈடந்த அன்றுதொட்டு அந்த ஒடைக் 

கரையிலுள்ள பறவைகளுச்கு ஆண்டவரவர்களின் இரு, 

வாக்கின்படியே காளிது பரியந்தம் ஈடந்து வருகின்றது. 

பறவைகள் அடைக்கலம்பெற்றது முற்றிற்று.



௫௪ - ம் அத்தியாயம். 

அஜ்மீருக்குப்பபோனது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அஜ்மீர் பட்ட 

ணம் போய், ஹலதத்து கவாஜா முஈணுத்தீன்சிஸ்தீ ஹிசதுல் ஒலி 
அதாயிதகுல் றலியல்லாகு அன்கு அவர்களின் கபுறை ஜியாறத்துச் 

செய்த வரலாற்றைச் சொல்லுூன் தது. ] 

ஹலறத்து சையித சல்தான்ஷாகுல் ஹமீது காதிறேலி 

சன்ஜஸவாய் பாத்துஷா ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் தபோத 

னர் கூட்டத்துடன் மத்திய இந்தியா வனத்தை விட்டுப் 

புறப்பட்டு, நேரே அத்மீர் நகரம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

அஜ்மீர் என்னும் பட்டணம் வடதேசத்து மாட்சிமை 

saber பிரதான ஈகரங்களுள் ஒன்று. Hisar gs Be eer 

யாக்களில் இறப்பும், மகிமையும் பெற்ற ஹலறத்து தவாஜா 

முஈனுத்தின் சிஸ்தி ஹிந்தூல் ஒலி அதாயிறசூல் றலியல்லாகு 

அன்கு அண்டவரசவர்கள் அடங்கி விளங்கும் றேளலாஷரீப் 

மிக மமையானதா யிருக்கின்றது, சீவியகாலத்து ஒளலி 

யாக்கள் காள்தேர்றும் அவர்களின் தரிசனைக்காக' aCe 

போவது வழக்கம். 

அப்படியே ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களும் அந்தப் 

பட்டணத்திற்குப் போய், ஹலறத்து தலாஜா ழனனுத்தீன் 

சிஸ்திறலியல்லாகு Hae ஆண்டவரவர்களின் தர்காவைத் 

தரிசித்து, றேளலர்வுக்குள் புகுந்து, மகத்துவம் பெற்ற 

கபுறடியில் கின்று அவர்களுக்கு ஸலாம் சொன்னார்கள். 

அப்போது, ஹலறத்து குவாஜா முனுத்தீன்சிஸ்தீ றலியல்லாகு 

அன்கு ஆண்டவரவர்கள், ஆண்டவரவர்கள் சொன்ன 

ஸலர்ழக்கு கபுறிலிருந்து பிரதி சொன்னார்கள், அத்த 

ஆச்சரியமான சத்தம் வெளியில் கிற்கும் எல்லார் காதிலும் 

விழுக்தது.



மக்கா யாத்திரை. ௨௩௩, 

ஹலறத்து தவாஜா ழானுத்தீன் சிஸ்தீ றலியல்லாகு அன்கு 

"ஆண்டவரவர்கள் பிரதிஸலாம் சொல்லி உபசரித்தபோஅ 

ஹலறத்தா ஆண்டவரவர்கள் அஈந்தமடைந்து பின் அந்த 

தர்காவிலேயே பகர்மார்களுடன் மூன்று நாள் கல்வத் 

இருந்தார்கள். அந்த மகத்துவமுள்ள தானத்தில் கஃவத்துத் 

இர்ந்தபிற்பாடு ஆண்டவரவர்கள் கத்தம் பாத்திஹா ஓதிச் 

சோருக்கி விருந்து கொடுத்து ஜியாறத்தின் ஒழுங்கை 

முடித்துச் கொண்டு, பிற்பாடு தங்கள் கூட்டத்தாருடன் 

மாட்சிமை தங்ன அஜ்மீர் ஈகாத்தைவிட்டுப் புறப்பட. 

டார்கள், 

அஜ்மீருக்குப் போனது முற்றிற்று, 

  

௫௫-ம் அத்தியாயம். 

மக்கா யாத் இரை. 
  

[இல் வத்தியாயம் ஹவறத்து ஆண்டவரவர்கள் அஜ்மீரிலிருக்து 

குவாலீர் ஈகர.த்இற்குப் போய், தங்கள் திக்ஷ£குருவாகிய ஹலறத்தூ 
aris pang கேளது நலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் தரிசனை 

யும், உத்தரவும் பெற்றுக்கொண்டு, மக்காவுக்குப் புறப்பட்ட 

வரலாற்றைச் சொல்லுகின் நது.] a 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துதா சாகிபு 

ஆண்டவரவர்கள் அஜ்மீர் ஈகரத்திலிருக்து புறப்பட்டு, 

நரனூற்று கான்கு தபோதனர்களுடன் தன்கள் ஆூரியாவாச 

ளிருக்கும் கூவாலீர். ஈகரம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அப் 

போது, ஆசிரியராகிய ஷைகுல் இஸ்லாம் வல்முஸ்லிமீன் 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுகெளது சுத்தாறி றலியல்லாகு 

அன்கு- ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் அருமைமாணாக்கர் வந்த 

செய்தி கேட்டு எதிர்வந்து உபசரித்து அழைத்து, கட்டித் 

SUA நெற்றியில் முத்தமிட்டுக்கொண்டு *( என் அருமை



LEP, கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

மகனே, உரிமைகலிபாவே, அல்லர்தத்தஜலா . கக்கு 

றகுமத்துச் செய்து, உம்மைப் பொருந்தக் கொண்டான் £ 

என்று மங்களமொழி கூறி, பின்னும் வாழ்த்தினார்கள். 

ஆண்டவரவர்களும் தங்கள் தேகெருக்குச் செய்ய வேண்டிய: 

மரியாதைகளைச் செய்து. ஆசரித்தார்கள். 

பிறகு, ஹலறத்து ஆ௫ிரியாவர்கள் தங்கள் அருமை. 

மாணாக்கர்கூட விருக்கும் கானூற்று கால்வருக்கும் இருட் 

பிடம் தயார்பண்ணி, ' அவர்களை அங்கே இருக்கச்செய்௫, 

- ஆண்டவரவர்களாகிய கலிபாவைத் தங்கள் தான த்தில் 

தங்களின் பிரதிரிதியாக இருத்தாட்டினார்கள். ஆண்டவ 

வர்கள் தங்கள் ஆ௫ிரியாவர்கள் ஈடத்தும் சகல கருமங் 

களையும் தாங்களே அந்தத்தானத்தஇலிருந்து நடத்தி 

வந்தார்கள். - 

*இவ்வாருகச் சிலராள் சென் றபின் ஒருசாள் ஆரிய 

ரவர்கள் தங்கள் சஷியர் கொமணியாகெ ஹலறத்து அண் 

டவரவர்களைப்பார்தது : என்மகனே, நீர் இனி இங்கிருந்து 

மக்காவுக்குப்போய், ஹஜ்ஜு செய்யவேண்டும். ஆகையால், 

இன்ன தனத்தில் இங்கிருந்து மக்காவுக்கு யாத்திரை புறப் 

படுவீராக என்று உத்தரவு பண்ணிஞர்கள். ஆரியர் 

கட்டளையை ஆண்டவரவர்கள் உவப்புடன் ஏற்றுக்கொண் 

creer. 

பிரயாணத்திற்கென்று குறித்தசாள் வந்தபோது 

ஆசிரியரவர்கள் தங்கள் மாணாக்கராயே ஆண்டவரவர்களுக் 

'கும், அவர்கள் கூடவிருக்கும் சானாூற்றுகான்கு சஷேர்களுக் 

கும் பெரிய விருந்துகொடுத்தார்கள். : பிரயாணவிருக்தா 

கக்கொடுத்த அன்றைத்தினம் அனைவரும் விருந்துண்டு 

முடிந்தபின், ஆசிரியரவர்கள் தங்கள் கலிபாவாகிய ஆண்டவ 

| ஏவர்களுக்குச் சொல்ல , வேண்டியவைகளைச் சொல்லி 

மங்களகரமுண்டாவதாக என்று ஆ?ர்வதிதது, பின்பு 

நானூற்று சால்வரையும் அருமை பாராட்டி ஆ£ர்வதித்துப்



மக்கா யாத்திரை. ௨௩௫ 

பிரயாண மஜுப்பினார்கள், குருவிடமிருந்து இரண்டாவ 

தாகப் புறப்படும் ஹலறக்து அஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

ஆூரியரவர்களின். : விடைபெ ற்றுக்கொண்டு, தங்களைப் 

புடை சூழ்க்துவரும் நானூற்று நான்கு தபோதனர்களுடன் 

மக்காவுக்குப் 'போவதற்காகக் குவாலீர் நகரத்தை ane 
பயணப்பட்டார்கள். 

aot புறப்பட்ட ஆண்டவரவர்கள்": ம்லை: 

, அடவிகள், நதிகள் மூ. தலான பாதைகளையெல்லாங் 

கடந்து, மத்திய இர்தியாவின் மேல்கடற் கரையிலுள்ள 

RO Bian pops பட்டணம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். - “இப் 

போது: அற்நகரத்தில் ஜித்தாவுக்குப் போகிற மாக்கல் ' 
-மொன்னு 'தயாசாயிருந்தது. பாரிய ஒருமாக்கலம் ஜித்தா 

வுக்குப் பிரயாணமா யிருக்கிறதென்னும் செய்தியை ஆண் 

டவரவர்கள்- கேள்விப்பட்டு, 'அம்மரக்கலத் த்லைவ்னிடம் 

ஒரு ஆளையநுப்பி, தாங்களும், தங்கள் கூட்டத்தாரும் அம் 

மரக்கலத்தில் ஏறிப் பியாணப் படவேண்டுமென்று பேட 

முடிவுகட்டி க்கொண்டு, கூறித்த இனத்தில் போய்க் 

கபிபலில் ஏறினார்கள். a 
 ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் கப்ப 

லேறினவுடன், கப்பல் - தலைவன் ஈங்கூரந்தூக்கிப் பாய் 

விரித்து. தான்கடந்த' துறையை' விடுத்து ஜித்தாவை 

நோக்கிக் கப்பலைச் செலுத்தினான். கப்பல் யாதொரு 

இீங்குமின் றி, Beste: நோக்கி ஓடிற்று. 

்" மக்கா யாத்திரை முற்றிற்று. 

* இச்சப் பிரயாணகாலம் ஹிஜறத்துச் தொளாயிரத்து ம்பத் 

தொளன்பதாம் வருஷம், மஜபுமாதம் மு;தல்திகதி யென்றும், அப் 

போது ஆண்டவரவர்களுக்கு வயது சாற்பத்தெட் டென் ௮ம், இச்சச் 

தட்வையில்தான் ஜலாஹிறுல்கம்ஸா” என்னும் இதாபு கொடுக்கப் 

பட்டசென்றும், குலாஸ்த்துல் கறமாத்து என்னுங்கிர்ர் தம்' சொல்றது 

கின்றது. 
1010--51: 

 



௫௬ - ம் "அத்தியாயம், 

மக்காவுக்குப் போனஅ. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவசவர்கள் ஜித்தாவில் 

.சப்பல்விட் டி.ஐ ஆதிமா ,சாவாகய ஹவ்வா அலை௫ஏஸ்ஸலாம்வர்கள் 

கபுறை ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு, அம்கருக்து மக்கா ஈகரம் 

போய்ச்சேர்ந்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐ, S| 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு கன்ஜஸவாய் பாத் 

அஷாசாடுபு ஆண்டவரவர்கள் ஏறிப்போரும் மாக்கலம் 

-ஜித்தாவைநோக்கி யாதொரு இங்குமின்றி ஓடிப்போகும் 

போது, ஒருகாள் காலைவேளையில் ஆண்டவரவர்கள் அந்த. 

மாக்கலத்திலவனையழைத்அ : இன்று சாயங்காலம் கள்ளக் 

சுப்பற்காரர் வந்து இந்தக் சப்.பலைப் பிடித்துக் கொள்ளே 

யடிக்கப் பார்ப்பார்கள், ஆகையால், காம் அதற்கு ஒரு 

உபாயஞ் செய்யவேண்டும். அதாவது :-- ஈம் மாக்கலத் 

இன் பாய்மரம் முதலான கருவிகளனைத்தையும் கோர்வை 

குலையப் பிரித்துத் தாறுமாறாக்கி, பழு அபட்டபாவனையாக 

வைத்தவிட்டு, எல்லாரும் சவலைப்பட்டவர்கள்போல் இருக் 

கலாம். அதுகொண்டு ௮ல்லாகத்த ஆலா ஈம்மைக் காத்துக் 

கொள்வான் என்று சொன்னார்கள். இப்படிச் சொன்ன 

போது அந்த மரக்கலத் தலைவனும், -மற்ற மாலுமிமூதலான 

கடலோடிகளும்- முஸ்லிம்களானபடியால், ஆண்ட வாவர் - 

கள் சொன்ன இந்தச்சொல்லுக்கு . இணங்க, அவ்வாறே 

கப்பல் பாய்மரம் முதலானவைகளைச் சின்னாபின்ன மாக்இ 

ஞர்கள். . 

மேல் மரங்களையும், குக்குமரங்களையும் இறக்க, 

அம்கங்கே கொளுவியிருந்த பாய்களையும் கயிறுகளையும் 

Shs, முறைகேடாகப் போட்டுவிட்டு, கப்பலின் இரண்டு 

யச்கத்து. மேற்புற அருகிலும் கொஞ்சம் பழுதாக்கி, விலை



மக்காவுக்குப் போனது. உ௩௭ 

பெறும் சாமான்களையெல்லாம் ஒரு ஒ.துக்கிற்கொண்டு 

போய்ப் பதுக்கி, - அவற்றின் மீதும் வெளியிலும் வீண் 

சாமான்௧களைப்போட்டு மறைத்த, கப்பல் முழுவதையும் 

அலங்கோலமாக்கி, எல்லாரும் வெவ்வேருய்த் அச்சப்பட்ட 

பாவனையாய் உட்கார்ந் இருந்தார்கள். கப்பலும் ஒட்டமின்தி, 

ஒரு மிதவைபோல மிதந்துகொண் டிருக்த.து. : 

அன்று மதியந்திரும்பிச் சாய்ந்தரமானபோது, ஹல 

தத்த ஆண்டவரவர்கள் சொன்னபிரகாரம் கள்ளக்கப்பல் 

ஒன்று அதிவேகமாய் ஓடிவந்த௮. ஆண்டவசவர்கள் ஏறி 

யிருக்கும் சப்பல் ஒட்டொழிந்து மிதந்துகொண் டிருந்த 

தால், அந்தக் கள்ளர்கள் இலகுவில் வந்தபிடிக்க இடம் 

வாய்த்தது. தேடித் தொடர்ந்து அதிவேகமா யோடிவத்து 

அந்தக் கள்ளக்கப்பற்காசர் ஆண்டவரவர்கள் ஏறியிருக்கும் 

சப்பற்பக்கத்தில் நெருங்க, அதிலிருக்கும் இருடர்கள் 

எல்லாரும் ஆயுதபாணிகளாய் இந்தக் கப்பலில் பாய்க்கு 

ஏறினார்கள். 

சோரர் எல்லாரும் ஹலறத்.து ஆண்டவரவர்கள் இருக் 

கும் மரக்கலத்தில் ஏறிப் பார்த்தபோது, ௮௮ அவர்கள் 

சண்களுக்கு, திருட்ர்வசப்பட்டுக்கொள்ளை கொடுத்துக் 

கலக்கடிபட்ட கப்பலாகவே தோற்றிற்று. அதனால் அவர் 

கள், இத ஈம்மையன்றி வேறொருவர் கையில் அகப்பட்டுப் 

பறிகொடுத்த கப்பலாயிருக்கன்றன. இப்படிச் சர்குலைர் 

திருப்பதற்குக் காரணம் ௮.அதான். அதனால்தான் இதில் 

இருக்கறவர்களும் இவ்விதம் அச்சங்கொண்டு மனந்தளர்கது 

தடுமாறிப்போயிருக்கருர்கள். காம் இக்கப்பலை இப்போது 

பரிசோதனை செய்வ வியர்த்தம். ௮௮ விண்பிரயாசை 

யாய் முடியுமன்றி, யாதாருபொருளும் இதில் அகப்பட 

மாட்டாது என்று அவர்களுக்குள் பே௫க்கொண்டு, தங்கள் 

'இருட்டுக்கப்பலில் மீண்டு ஏறிக்கொண்டு போய் விட்டார்



௨௩௮ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

கள், அந்தத்: திருட்டுமாக்கலத்தார் போனபின் :அன்று: 

முழுதும்: “துண்டவரவர்கள் இருக்கும் கப்பல், மனிதர்கள் 

அல்லர்தத்த ஆலாவுக்கு சுக்றுசெய்து, : நபிநாயக. மவர்கள் 

பேரில் ஸ்லவாத்துச்சொல்லி, ஆண்டவாவர்களையும்.புசழ்ர்து 

கொண் டிருந்தார்கள். - 

முநாட்காலையில் முன் இறக்கின மரங்களையெல்லாம் 

ஏற்றி, .பாய்களையும், கயிறுகளையும் அங்கங்கே சொளுவிப் 

ப்ழயபடி நேராக்கி, மாக்கலத்தை ஒட்டினார்கள். மரக் 

கலம் தங்கடமின்றி ஓடி ஜித்தாரகரம் போய்ச்சேர்ந்தது. 

, மரக்கலம் ஜித்தாசகரத்துறையிற் போய் ஈங்கூரம் 

போட்டவுடன் -ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

நானாற்றுகான்கு தபோதனர்களுடன் கப்பலைவிட்டிறங்கி. 

SHS GL YH, ஆதிமாதாவாகிய ஹல்வா அலைகஸ்ஸலா 

மவர்களின் மகத்துவமான கபுறை ஜியாறத்துச் செய்து 
கொண்டு, அங்கே ஓதவேண்டியவைசளையும் ஓதி முடித்து, 

பின் அங்கிருந்து மக்காவுக்குப் புறப்பட்டார்கள்... 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஜித்தாககர.த்தை விட்டு 

மக்கா ஈகரத்தை நோக்கி மூன்றுநாள் நடந்தார்கள், காலா 

காள் அஇகாலையில் மகாமாட்சிமை தங்கிய பரிசுத்த mao 

மாயெ மக்காவின் எல்லைக் கோபுரங்கள் அவர்கள் கண்ச 

5G Gag அலங்காரமாகத் தோற்றின, : இறப்பான 

மக்காஈகாத்து எல்லைக் கோபுரங்கள் காணப்பட்டவுடன் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தபோதனர் கூட்டத்துடன். 

ஆரந்தமடைந்து, கியமகப்படி நீராடி, புத்துடையுடுத்தி,. 

பரிமளம்பூசி, தொழுது டஸ்றம் கட்டிக்கொண்டு, தக்பிற, 

தஹ்லிலு முழக்கத்தோடு மக்காவுக்குள் பிரவே௫த்தார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மக்கா நகரத்திற்குள். 
புகுந்து நேரே சதபத்துல்லா என்னும் பரிச்த்தமான தேவா: 

லயத்தைத் தரிசித்து ஸலாம்சொல்லி,: ஏழுதரம் Gs ga 
கணம் செய்து, பிரவேசாரம்ப.த்தில் அல்லாதத்தஷலாவை-:



-ஹஜ்ஜு செய்தது, ௨௩௯ 

வணங்கவேண்டிய எல்லாவணக்கங்களையும் வணங்க, ஒத 

(வேண்டியவைகளையும் ஓதி, ஸ்பா, மறுவா முதலான தானங் 

களையும் சந்தித்து, பின் ஹிஜ்ஜின்காலமாயே துல்ஹஜ்ஐு 

மாதம். வரும்வரையும் . ஒரு இடத்தில் 'சாகைபண்ணிச் 
கொண்டு தங்கியிருர்தார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மக்காவிற்போ கி்க்கும் 

போது, ஈபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெஸல்ல ' மவர் 

களின் பெளத்திரராயெ சையிது அப்துல்காதிறு வந்திருக் 

கருர்கள் என்னும் சமாசாரம் அந்த எல்லைமுமுதும் பிரஸ் 

- தாபமாயிருந்தத. இவ்வித மகிமைபுடன் அண்டவரவர் 

கள்' துல்ஹஜ்ஜு மாதத்தை ௪ர்பார்த் துக்கொண்டு 

மக்காவிலிருந்தார்கள், 

மக்காவுக்குப் போனது முற்றிற்று. 

  

௫௭-ம் அத்தியாயம் , 

ஹஜ்ஜுசெய்தது. 

[இவ் வத்தியாயம் ஹல்தத்து  அண்டவரவர்கள் மக்காவில் 

ஹஜ்ஜுஈசெய்க வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ற ௮. | 

ஹலறத்து orig அப்துல்காதிறு மீரான் சுல்தான் 

ஷாகுல்ஹமீத பாத்துஷாசாடுபு ஆண்டவரவர்கள் மக்கா 

ஈக.ரத்தில் தங்கள் பாட்டனாராகய குத்புல் அக்தாபு ழகியித் 

தீன் அப்துல்காதிறு ஜைலானி றலியல்லாகு அன்னு அவர்கள் 

கல்வத்திலிருந்த தானத்திலேயே சாகைபண்ணி யிருந்தார் 

கள், ஆண்டவரவர்கள்' அங்கேபோய்த் தங்னெ நாள்முதல் 

உள்ஞூரிலும், - புறவூர்களிலுமுள்ள பெரியோர்கள்: அனை 

வரும் வரத வந்து தரிசனை பண்ணிக்தொண்டிருந்தார்கள். 

ஆபிதீன்௧கள், ஜாஹிதீன்௧கள், ஆஷிகீன்கள், ஆரிபின்கள், வாஸி? 

வீன்கள், , நுஜபாக்கள், . நுகபாக்கள், புதலாக்கள், உமறக்கள் 

 



௨௪௦ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

புகறக்கள், எல்லாரும்! பிரதிதினமும் அண்டவரவர்கள்- 

இருச்சபையில்வந்த கூடியிருப்பார்கள். இவ்வித மகமை 

"pear கானூற்றுகான்கு பூர்மார்களும் 1166 SHAH 5S 

பணிவிடை செய்யும்படி அண்டவரவர்கள் மக்காவிலிருக்கும் 

போ, மிமைதற்னெ துல்ஹஜா மாதம் பிறந்தது. 

ஹஜ்ஜுப்பிறை பிறந்தபோது ஹலறத்து ஆண்ட். 

வரவர்கள் . அல்லாதத்தஆலாவைப் புகழ்ந்து சுக்றுசெய்து: 

கொண்டு, சந்தோஷமா யிருந்தார்கள். மக்காவில் ஹஜ்ஜஈச் 

குரிய சர்வபிரயத்தனங்களும் செய்யப்பட்டன. பல 

தேசத்து முஸ்லிம்களும் திரள் திரளாய் அங்கே வந்து கூடி 

ஞர்கள். 

-ஹஜ்ஜுமாதம் ஏழாந்தஇிகதி அதிகாலையில் ஹஜ்ஜாக் 

காக மக்காவில்லந்த கூடியிருக்கும் முஸ்லிமான எல்லாச் 

சனங்களும் கூட்டங் கூட்டமாக ஹஜ்ஜின் கிரியைகளை: 

ஈடத்துவதற்காகப். புறப்பட்டார்கள். அப்போ, ஹல: 

றத்து ஆண்டவரவர்களும் தங்கள் நானூற்று நான்கு. 

தபோதனர்களுடன். புறப்பட்டு, மக்காவுக்கு வெளிப்புற. 

மூள்ள. ஹில்லா என்லும் , தலத்திற்போய் உறுசெய்து' 

குளித்து, பருத்திதாலால் நெய்து தைக்கப்படாத பரிசுத்த 

மான இரண்டு வெள்ளைப்புடவைகளில் ஒன்றை உடுத்தி, 

ஒன்றைப் போர்த்துக்கொண்டு, அல்லாகத்ததலா அளவில்: 

முகநோக்கி: ** துல்லாதம்மதபிரீலி '* என்று நூரலெழுப்பிச் 

சத்தமிட்டுப் பிழைபொறுக்கக் கேட்டு, தெளபாசெய்து: 

தொ GH BA இசந்து, இஹ்றம் கட்டிக்கொண்டார்கள், 

பின் அன்றுமுழுதும் அங்கிருந்து எட்டாக்இகதிக் 

காலையில் “புறப்பட்டு, தலை, முகம், கால்: இவைகளைத் 

" இறந்தவர்களாய் நடந்து, தஸ்பித, தஷ்மீது, தஜ்லீலு, தக் 

ப மீறு முழக்கத்துடன் மக்காவின். | கோட்டை வாசல்: வழி 

யாய்ப்புகுந்து 'கதபத்துல்லா. " என்னும்: “பரிசுத்த தேவா.



ஹஜ்ஜு செய்தது. ௨௪௧ 

லயத்து வாசலுக்குநேரே ஹம் என்னும் புறமதிஞுக்குள் 

புகுந்து. நின்றுகொண்டு, அல்லாதத்தஆலாவை. காடி. கதபத் 

துலலாவை நோக்கி ** அஸ்ஸலாழ அலைக்தம் ?” என்று ஸலாம் 

சொல்லித் தலைகுனிந்து. ** அல்லாதம்ம இன்னீ உரீதுல்ஹலஜ 

லய்ஸ்ணிரீஹ்-லீ£ வதகப்பல்து மின்னீ “என்று அஆ இரந்து, 

பின் கதபத்துல்லாவை .கெருங்கி, அங்கிருக்கும் ஹஜ்நுல் 

அஸ்லது ,என்னும் கருங்கல்லை அடுத்துகின்று தகிபிறுடன் 

அந்தக் கல்லைத் தொட்டு முத்தமிட்டுக்கொண்டு, பின்பு 

கதபத்துல்லாவை ஏழுதரம் ெதக்கணஞ்செய் த, மகாழல் 

இபுறகீம் என்னும் இடத்திற்போய்த் தொழவேண்டிய எல் 

_ லாத் தொழுகைகளையும் தொழுது, அங்கிருந்து வெளிப் : 

மட்டு ஸ்பா, மறுவா என்னும் இரு மலைகளுக்குமிடையில் 

விரைந்தோடி, அங்கே தங்குந்தானத்தில் தங்க, தொழுர் 

தொழுகைகளைத் "தொழுது, செய்யவேண்டிய இரியைகளை 

- யெல்லாம் செய்து, ஆ இரந்த, பிழைபொறுக்க மன் 

ரூடி, நபிநாயகமவர்கள்பேரில் லைவாத்தும் ஸலாமும் 

சொல்லி, பின் ஓதவேண்டிய வெல்லாம் ஓ.தி, அங்கிருக்க 

மீண்டு கதபாவுக்கு வந்து முன்போல ஏழுதரம் பிரதச் 

கணஞ்செய்அ, பாபுந்ததமான் என்னும் வாசல் வழியாய்ப்: 

புறப்பட்டு மீன என்னும் சானத்திற்போய் 83 தவேளை த் 

தொழுகைகளையும் அங்கேதரித்திருந்து தொழு, ஓத: 

வேண்டியவைகளை ஓஇக்கொண்டிருந்தார்கள். 

ஒன்பதாந்திகஇ பற்றத்துலநமீறி: என்னும் தானத்திற். 

போய்த் தங்கியிருந்து, அங்கிருந்து பதுறுல்வாதி என்னும் 

தானத்திற்போய் லுகறு வேளையில் அஸ்றையுஞ்சேர்த் துத் 

தொழுத, அங்கிருந்து அறபா மலைமேலேறிக் குறித்த 
எல்லைக்குள் ஒரு சாமம் வரையும் தரித்து ages. Bev 

இருந்து, அல்லகுத்தஷலா வினால் பெறவேண்டிய ஈன்மைகளை 

யெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு, அஸறு வேளையில் அந்த: 

மலையிலிருந்து இற்ங்கி முஜ்தலீிபா என்னும் தானத்திற்போய்.



௨௪௨ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

இசா கதற, “aes தொழவேண்டிய ஓதவேண்டிய 

எல்லாக்ரியைகளை யும் செய்துகொண்டிருந்தார்கள். 

பத்தார்திகதிக் காலையில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மனு 

படியும் மீ என்னும் தானத்திற்போய்த் தொழுது துஆ 

இரந்து, பெருநாள், கொண்டாடி, லுகறு தொழு, பின் 

கதபர்வுக்கு வர்தா பழயபடி எழுதரம் பிரதக்கணஞ் செய்து 

தொழுது, மறுபடியும் ஸ்பா, மறுவா என்னும் பகடிம் 

போய்த் தொழுது, ஓஇக்கொண்டிருரந்தார்கள். 

பதினோராந்திகதி அங்கிருந்து பின்னும் மீனுக்கு 

வந்த மூன்றுகாள் தரித்திருந்து, அங்கே செய்யவேண்டிய 

கிரியைகளையெல்லாஞ்செய்த, அங்கிருந்து மஷ்அறுல்ஹறம்' 

என்னு மிடத்திற்போய் ௮ இரக, அங்கிருந்து ஜம்றத் 

துல் அகபா' என்னும் தானத்திற்போய் எழுகல் எறிந்து, 
ஒட்டகம், ஆடு இவைகளை அறுத்து தறுபான் தொடுத்து, 
முடி களைந்தார்கள். 

பதினான்கார்திகதிக் காலையில் அங்கிருந்து பின்னும் 
க்தபாவுக்கு வந்து ஏழுதரம் பிரதக்கணஞ் செய்து, பின் 
ஜம்ஜம் என்னும் இவ்விய நீரூற்றில் ஸ்ரானபானங்கள் 
செய்து, பின் கதபாவின் திரையைப் பிடித்து நின்று பிழை 
பொறுப்புக்காக அல்லத்தஜஷலா இடம் அத. கேட்டு. மண் 
ரூடி நின்றார்கள். 

Uni sriBa Ba காலையில் பின்னும் கதபர்வைப். 
பிர.தக்கணஞ்செய்_, விதாடு ன் தொழுது ஸலாம்சொல்லி, 
மம்க்ிறுடைய மறுலு, வாஜிபு, சுன்னத்து, ‘pe sont மூதி 
வரன் எல்லா  அறுக்கான்களையும் குறைவற நிறைவேற்றி, 
வேத கட்டளைப்படி ஹஜ்ஜை முடித்தார்கள். - 

,_ ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஹத்ஜின்.கபமைகளனை த் 
தையும் சரிவர முடித்தபின், மக்காவில் ஜியாறத்து*, செய்ய,



ஹஜ்ஜு செ ய்ததூ. ௨௪௩. 

வேண்டிய தலங்களையெல்லாம் போய்த் தரிசிக்க ஆரம் 

பித்து, ஓரிரவு அர்த்தசாமத்தில் எழுந்து, தங்கள் பாட்ட 

னர் குத்புல் அக்தாபு, சையிது மகியித்தீன் ௮ப்துல்காதிறு 
ஜைலானி நறலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் கல்வத்திருந்த 

இடத்தில் பாத்திறாவோதிச் சற்றுநேரம் தரித்திருக் து, 
பின் ஹலறத்து. உதுமான்ஹாறானி யவர்களின் ஜொளலாவிற் 

'போய் ஜியாறத்துச்செய்து அங்கிருந்து ஜன்னத்துல் ழு துல்லா 

என்னும் கட்டிடத்திற்குப்போரம்; அதன் வாசலில் அடங்க 

விளங்கும் ஹலறத்து ” * ஹாஜிஷாபு ஜிந்தனி  றலியல்லாஞு 

அன்க.ு அவர்களை ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு, உள்ளே 

புகுந்து, அங்கிருக்கும் உலகமா தாவாயெ சதீஜா றலியல்லாகு 

அன்சா அவர்கள் கபுறை ஜியா்றத்துச் (செய்துகொண்டு, 

மற்ற- கபுறுகளையும் ஜியாறத்துச் செய்அவிட்டு, தங்கள் 

இருப்பிடம் வந்து இருந்தார்கள். 

அன்று பொழுதுவிடிந்து ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

தங்கள் ப£ர்மார்களுடன் ஜன்னத்துல்ழஅல்லாவில் விருற்த 

கொடுத்தார்கள். அவ்விருற்து கொடுத்து முடிந்தபின் 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள்” பாட்டனாராகிய ஈபிகணாயகம் 

முகம்மது ழஸ்தபா ஸ்ல்லல்லாகு அலைகவ ஸல்லமவர்கள் 

அவதரித்த பத்கா என்றீறம் மானிகையிற்போம் இதந்திக்காபு 

இருந்தார்கள். 

ஹஜ்ஜு செய்தது முற்றிற்று. 

  

  

£ * இவர்கள் மதீனாவில் அடல்கியிருக்ின்றார்களென்௮ம், 

னங்சே ஜியாறத்துச்செய்யப்பட்ட -தென்றும், சில இரர்தங்கள் 

சொல்லுன்.றன. 
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௫௮-ம் அத்தியாயம். 

ம.தீனாவுக்குப் போனது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மதீனு cars 

'இத்குப்போய், நபிநாயக மவர்களை ஜீயாறத்துச்செய்த வரலாத்றைச் 

சொல்லுகின் நத. | 

ஹலறத்து காதிறேலி கன்ஜஸவாய் கன்ஜபக்ஷ. 

பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவாவர்கள் மக்கா ஈகரத்திலிருந்து: 

wien ஈகரம்போய்த் தங்கள் பாட்டனாசாகிய தபிநாயக 

மவர்களை ஜீயாறத்துச் செய்வதற்காக ப௫£ர்மார்களுடன் புறப் 

பட்டார்கள். தவவேடம் பூண்டு விளங்கும் நாலூற்று 

சால்வரோடு மக்கர்வை விட்டுப் புறப்பட்டு, வழியில் அகேக 

காட்சிகளையெல்லால் சுண்டு பனிரண்கொள் நடந்து மதன 

ஈகரம்போய்ச் சேர்க்தார்கள். 

மகமைபொருந்தன அலங்காரமான மதீனு நகரம் 

போய்ச் சேர்ந்தபோது, ஆண்டவரவர்கள் தபோதனர் 

கானூற்றுகால்வருடன் தங்கள் பாட்டனாராகய சுல்தானுல் 
அன்பியாஇ, தாஜுஈல் அஸ்பியாஇ, -இமாமுல் ஒளலியாஇ, 

சையிதுல் முறுஸலின், ஷபிஉல் முதுனபின், இமாமுல் 
முத்தன், காத்திமுல் ஈபிய்யின், ஹபிபுறப்பல் ஆலமீன், 
அகுமது முஜ்தபா, மகுநூ.துமுற௮ தலா, ழகம்மது முஸ்சபா 

றசூலுல்லாகி ஸல்லல்லாகு அலைகவஸல்லமவர்கள் அடக்க 

யிருக்கும் மகத்துவம் பெற்ற அலங்காரமான ஆலயத்திற். 
பிரவேசித்து, முந்தி அவர்களின் சிறப்பானகபுறை. 
eo sharin ஜியாதத்துச் செய்தார்கள். 

பின் அவர்களின் கலீபாக்களாயெ அமீறுல் மூமினீன் 

அபூபக்சர் ஸித்தீக்த, ௮மீறுல் மூமினீன் உமறுல் பாநாக்த றலி 

யல்லாகு அன்குமா இவர்கள் இருவர் சமுகத்திலும் போய்



ம.தீனாவுக்குப் போனது. ௨௪௫ 

ஸலாம் சொல்லிநின்று, இரண்டு கபுறுகளையும் ஒழுங்கின்படி . 

ஜியாறத்துச் செய்தார்கள். அதன்பின் தங்கள் பாட்டியா 

rr Bw கைறுன்னிஸா பாத்திமத்துஜ்ஜ-ஹற றலியல்லாகு 

ன்கர் அவர்கள் சபுறடியிற்போய் ஒழுக்கத் துடன் ஜியாறத். 

துச் செய்தார்கள். - 

பிறகு Hiss இலவ்வியாலயத்திற்குள். மூன்றுநாள் 

இகுத்திக்காபிருர் த, ஒகவேண்டியவையெல்லாம் ஒதி ௮ஆ. 

இரந்து, செய்யவேண்டிய இரியைகளையுஞ் செய்தார்கள்... 

அங்கே ஆண்ட வரவர்களுக்குப் பெறுதற்கரிய பெரும் 

பேஅகளெல்லாம் பெறக்டைத்தன. ட்ட 

பின்பு ஆண்ட வசவர்கிள் : அங்கிருக்து புறப்பட்டு 

"ஜன்னத்துல்பகீஐ என்னும் தலத்திற்குப்போய், அமிறுல் 

மூமினீன் உதுமான் தின்னூறைன் றலியல்லாகு Hag 

அவர்களையும், அப்பாகு_ றலியல்லாகு அன்கு, இமாம் ஹஸன் 

றலியல்லாகு Hag இவர்களையும், இன்னும் அங்கே 

அடங்கியிருக்கும் அஸ்ஹாயுகள், தாபிஈன்கள், இமாம்கள், 

ஒளலியாக்கள், உலமாக்கள் அனைவரையும்: ஒழுங்கின்படி. 

ஜியாறத்துச் செய்து முடித்து, பின்பு மதீனை ஈசரத்தைவிட்டுப் 

புறப்பட்டு, மக்கா நகரம்வர்.அ சோர்தார்கள்., 

மதீனாவுக்குப் டோனது முற்றிற்று,



௫௯-ம் அத்தியாயம். 

இிருவாக்குப் பெற்றதா. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் கதபத்துலலா 

"வில் அல்லாதத்தஜலாவின் இருவாச்குப் பெற்ற வறலாற்றைள் 

சொல்லுகன்றது.] 

noe pss ஷாதல்ஷமீது பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவ 

சவர்கள் முதல்தடவை ஹக்க “செய்தபின். மதீனவிற்போய் 

ஜியாறத்துச்செய்து திரும்பிவந்து, 'சிலவருஷூம் வரையும் 
மக்காவிலேயே ஸுடியிருந்தார்கள்.' ஒவ்வொரு .ஹஜ்ஜும 

“செய்து முடியும் ஒவ்வொரு தடவையிலும் மதீனவுக்குப் 

போய், தங்கள் பாட்டனார் ஈபி டகம்மது ஸல்லல்லாகு அலை 

-கிவஸல்லமவர்களை ஜீயாறத்துச் செய்துகொண்டு மக்காவுக்கு 

வருவார்கள். ஒவ்வொரு ஜியாறத்திலும் நபிநாயகமவர்கள் 

“பேரில் கந்தூரி கொடுக்காமல் திரும்புகிற தில்லை. 

ஹலறத்த அ௮ண்டவரவர்கள் .மக்கா ஈகரத்திற் Gy 

யிருந்த காலமுழுதும் தங்கள் தலைக்குப் பாகை, தொப்பி 

ஒன்றும் அணியாமல் தலைதிறந்தவர்களாய், கால்களுக்கு 

மிதியடி, செருப்பு ஒன்றும் பூணாமல் வெறுங்காலோடுதான் . 

இருந்தார்கள். அன்றியும், தைக்சப்படாத இரண்டு 

வெள்ளைப்புடைவைகளை அணிந்துகொண்டு, கட்டின 
இஹ்றமுடனேயே யிருந்தார்கள். இன்னும் அவர்கள் ஒரு 
நாளிலும் ௮ட்டணைக்கால் போட்ட இல்லை ; கால்கள் நீட்டிப் 
படுத்ததில்லை ; வாகனங்களில் ஏறின இல்லை, வருஷத்திற்கு 
லந்துநாள் தவிர மற்றப் பகற்காலமெல்லாம் உபவாசமாகவே 

யிருப்பார்கள். இராக்காலமெல்லாம் கதபர்விற்போய்ப் பிர 

தக்கணஞ் செய்து, குறுன் முழுவதையும் ஒதித்தொழுவார் 
கள். ஒருதினமாவது அவர்கள் உலுவில்லாமலிருக்ததில்லை, : 

இவ்வா நிருக்குங்காலத்தில் ஒருகாள் இரவு ஹலநத்து 
ஆண்டவரவர்கள் கதபாவிற்போய், பரிசுத்தமான அந்தத்



திருவாக்குப் பெற்றது. ௨௪௭ 

தேவாலயத்தைக் தங்கள் சிறப்பான தாடியாற் சய்த்துப் 

பெருக்கி முத்தமிட்டுக்கொண்டு, வாசலுக்குமுன் . தலை 

குனிந்து ஸ்லாம்சொல்லி நின்று தக்பிறுகட்டி, தறுஆன் 

மூப்பது ஜுஜுக்களையும் இரண்டு நத்தத்தில் ஒஇத் 
தொழுது முடித்து, இருகைகளையும் ஏந்தி, * என். கர்த்தா 

வாகிய எஜமானே, உன் இற்றடிமையாகிய இந்த அப்துலகாதிறு 

உன்னைத் தீர்ப்பாயறிந்து, பரிசுத்தமாக வணங்கெவனல்ல.. 

உன் மகத்துவம் இப்படிப்பட்டதென்று இடனாக அறிய 

வில்லை. ஆனாலும், - சர்த்தாவாகய நீ உன் அடியானாயெ 

என் பிழையும், என்னைப் பின்தொடர்ந்தவர்களின் 

பிழைகளையும் பொறுத்து, என்னை ஒப்புக்கொண்டு கிருபை. 

செய்து, உன திருகாட்டியைத் தந்தருள் '' “ஏன்று அஆ 

இரந்தார்கள். 

, ,ஹறலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அர்த்தசாம! வேளையில்: 

இப்படி ௮௮ கேட்டபோது, கதபாவுக்குமேலே ஆகாயத்தி 

லிருந்து ** ஷாதல்ஹமீதே, நீர் என்னைத் தீர்ப்பாயதிந்து, பரி” 

சுத்தமாகவே வணங்குகறிர். உம்மையும், உம் வணக்கங் 

களையும் கான் பொருந்திக் கொண்டேன்... உமது பிழை. 

களையும், உம்மைத் இொடர்நிம்தகர் பிழைகளையும் பொறுத் 

அக் கருபைசெய்தேன் *' என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது. 

அல்லாதத்த ஆலாவின் புறத்தி லிருந்துவந்த இந்தச் சொல் 

லைக் கேட்டமாத்திரத்தில் ஆண்டவரவர்கள் அப்படியே 

ao Be விழுந்து ஆநந்த. பரவசமடைந்து, முஷாஹதாவி 

லிருந்தார்கள். அப்படி பதுவருமளவும் se OS peas 

ஆண்டவரவர்கள் பஜரானவுடன் எழுந்து தொழுது: 

முடித்து, அுல்லாதத்த ஆலாவைப் புகழ்ந்து _ சுக்றுடன்: 

சாகைக்கு வந்தார்கள். ் 

திருவாக்குப். பெற்றது முற்றிற்று, 

 



௯௦ - ம் அத்தியாயம், 

கொழிஞ்சிக்கனி பெற்றது. 

  

[இவ்  வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மதீனுவிற் 

போய்த் தங்கள் பாட்டஞராயெ நபிநாயக மவர்களிடச்திலிருக்து 

'கொழிஞ்சிச்சனி பெற்ற வரலாற் றச் சொல்லுன்றது.] 

ஹூறத்து ord gi மீறான் சுல்தான் அப்துல்காதிறு 

ஆண்டவரவர்கள் மக்காவிலிருந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு 

ஹஜ்ஜின் முடிவில் மதீறாவுக்குப்போய்ப் பாட்டனாரவர் 

களை ஜியாறத்துச் செய்வன வழக்கமல்லவா? அப்படியே ஒரு 

வருஷத்து ஹதீஜு முடிந்தவுடன் மதீனவுக்குப் போனார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் மதீவுக்குப்போனால், அக்௫ருக்கும் 

சாளெல்லாம் பகல்மூழுதும் உபவாசமாசவும், இரா 

முழுனம் நின்று வணங்குகறெவர்களாகவும், ஒவ்வொரு 

வேளைத் தொழுகையிலும் நபி 'நாயகமவர்கள் சமூகத்இிற் 

போய் தறுதன், ஸ்லலாத்து, தறூது' இவைகளையோதி 

ஹதியாசெய்து தர்களுக்காக ஆ செய்கிறவர்களாகவுமே 

யிருப்பார்கள். 

ஒரு. : நாள் :ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் .தங்கள் 

பாட்டனாரா௫ய ஈபி ' ழகம்மது ஸல்லல்லாகு : அலைவெ 

ஸல்லமவர்சளின் றெப்பான றெளலாவிற் YG, Has 

யிட்டிருக்கும் இரையைப்பிடித்தா - முத்தமிட்டு நின்று 

கொண்டு: ** அஸ்ஸ்லாழ இலைக்கும் யாஜத்தி, யாறசலல்லா '* 

என்று ஸலாம் சொல்லி, மனஜாத்துச் செய்தார்கள். 

“றெளலாவுச் குள்ளிருந்து ** வலைக்கு முஸ்ஸ்லாம் யாபுனைஇ, 

யாநாமீபி '' என்று பிரதி வந்தது. வந்தவுடன் நபி நாயக: 

மவர்களின் - சந்திப்புக்டைத்தது, அங்கே பல வரிசை 
களையும் அண்டவர்வர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள்.



மாக்கலத்தானஞ் செய்தது. : ௨௪௯ 

- பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் . பாட்டனாரவர் 

_ களின் றெளலா விலிருந்து ஆரந்தத்துடன் வெளிப்பட் 
டார்கள். அப்போது அவர்களின். இருகைநிறையக் 

கொழிஜஞ்டக்கனிகள் இருக்தன. :௮க்கனிகளை த் தங்கள் பர் : 

மார்கண்டு : எஜமானவர்களே, இவை நபிநாயக மவர்களின் 

றெளலாவுக்குள்ளிருர்அ எப்படிச் தங்களுக்குக் கிடைத்தன? 
என்னு கேட்டார்கள். அதற்கு அண்டவரவர்கள் : இவை 

என்பாட்டனார் எனக்குக் கொடுத்த வெகுமதி என்று 

சொல்லி, அ௮க்கனிகளை அவர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத் 

தார்கள். அந்த மகத்துவமுள்ள கனிகளை அவர்கள் தின்ற 

போது, அவை இவ்வுலககத்துக் SON BoM LITT Ea Bin Of Bla 

மதுரமும், வாசனையு முள்ளனவாயிருந்தன. அவைகளை 

எல்லாரும் இன்று, அல்லாதத்தவலாவைப் புகழ்ந்து சக்று 

செய்தார்கள். 

கொழிஞ்சிக்கனி பேற்றது முற்றிற்று. 

  

௬௧-ம். அத்தியாயம், 

மாரக்கலத்தானஞ் செய்ததது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறச்து ஆண்டவரவர்கள் மக்கா ஈகரத் 

இல் அலயமொன்று கட்டினதும், மாக்கலமொன்றை ஒருவருக்குத் 

தானமாச்கொடுத்ததுமான வரலா றுகளைச் சொல்லுகின்ற்து.] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல் காதிறு ஷாகுல்ஹமீத 

'அண்டவரவர்கள் தங்கள் பாட்டனாராகய ஈபி ழகம்மது ஸல் 

லல்லாகு அலைவெ ஸல்லமவர்களின் றெளலாவுக்குள் பெற்ற 

கொழிஞ்சிக்கனியைத்தின்று அரந்தமானபின், தங்கள் ப£ர் 

களுடன் மதீனவை விட்டுப்புறப்பட்டு, மனுபடியும் மக்கா 

வில் வக்து தங்கினார்கள். ஆண்டவரவர்கள் மக்காவில் இருர் 

சாலும் ஒரேயிருப்பாக அங்கே யிருந்இடவில்லை. - அடிச்



கடிச் சுற்றுப் பிரயாணஞ்செய்தூ பல ராடு நகரங்களைத் தரி 

இத்து வந்தார்கள், எந்தெந்தவூர்களுக்குப்' போன்ர்களோ 

அந்தந்தவூர்களில் இல்முகளைக் கற்பிக்கும் கல்விச்சாலையா 

இய மதறஸாக்களை ஏற்படுத்தி, தறுஆன், நதவு, ஸதுபு, பிக்ஹு 
அகாயிது, தஸ்ல்வபு முதலான இல்முகளைப் பலர்க்குங் 

கற்பிக்கும்படி ஆரியர்களை நியமித்து, அதற்குப் பிடிக்கும் 
செலவுக்கும் தக்கபடி. ஒரு வருவாயுண்டுபண்ணிப் பெரும் 

நன்மைகளைச் செய்வார்கள். அன்றியும், - அங்கங்கே 

தங்கள் சமுகத்தைத் தேடிவரும் வியாதிகாரர்களுக்கு 

வியாதிகளை த்தீர்த்து, உண்ண் உடுத்த வகையற்ற எழை 

களுக்கு உணவும், ஆடையுங் கொடுத்து ஆதரிப்பார்கள். 

அவரவர் எண்ணிவரும் நாட்டங்களையும் நிறைவேற்று 

வார்கள். அரேகரை முரிதுகளாக்கி நேர்வழிகாட்வொர் 

கள். இதனால், ஆண்டலாரவர்கள் சென்ற இடமெக்கும் 

இறப்பும், ஜனசந்தடிப் பெருக்கமுமாகவே யிருக்கும், 

பலவழியிலும் வரையறையின்றிப் பொருட் செலவு 

செய்வதற்கும் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களிடத்தில் ஏதம் 

ஒரு பொக்கிஷம் உண்டா ? இல்லை ! இல்லை !1! அவர்கள் 
போய்த் தங்கியிருக்கும் எந்தத்தானத்இிலுஞ்சரியே, ஒவ்: 
டப் காளிலும் பஜறுவேளைகளில் தொழுதுவிட்டு ஒதீபா 

ஒதிக்கொண்டிருப்பார்கள். அப்போது, தங்கள் சுலிபாக் 
களுள் ஒருவராகிய சைகு ழகம்மதுஹஸன் என்பவர் போய், 
சமூக த்தில் ஸலாம் சொல்லி, அடிபணிந்து கிற்பார். 
உடனே அண்டவரவர்கள் தங்கள் வலக்கரத்தை ழஸ்ல்லா 
என்னும் தொழுகை விரிப்பின் 8ம் பிஸ்மி சொல்லி இட்டு 
எடுத்து, அவர் இருகைநகிறையப் போவோர்கள். அப் 
போது, அக்சைகள் கிரம்ப அந்தந்தத் தேசத்து வெள்ளி, 
பொன் நாணயங்களா யிருக்கும். அவற்றைக் கொண்டு 
போய், அவர் -அன்றைக்கு' உண்டாகும் எல்லாச். செலவு 
களுக்கும் தாராளமாகச் செலவு செய்வார். அன்றிரவோடு



மாரக்கலத்தானஞ் செப்தது. உட௫க 

ஒரு செம்புச் சல்லியும் மீர்திராஅ.. எற்றர்ஈளும் அப்படியே 
ஈடக்கும். இந்ச அற்புசப்பொக்ஷெம் ஒன்றைக்கொண்டே,' 
இவ்விகமாக ஒவ்வொரு நர்ளும் செலவிட்டு, பரோபகாசன் 
களாத் 'தரிபாடாக்கவெந்தார்கள். அன்றியும், யாராவதா 
தங்களுக்குப் பாதகாணிக்கையாகக் கொணர்ந்து; சுமர்ப்பிக் 
கும் எவ்விதப்: பொருளையும் உடனே: ant gD ib. 
எளியோர்களுக்காக் கொடுத்துவிவொர்கள். -,... 5. 

* இவ்வாறாக , ஹலறக்து, அண்டவாவர்கள் நடத்திக் 
கொண்டு, ௪ ற்றுப்பியாணமுஞ் செய்துகொண்டு, மக்காவில் 
இருந்தார்கள். ஆண்டவரவர்கள். மக்காவி லிருக்கும்போ.௮, 
ஒருநாள் தங்கள் சமூகத்தில் பிரதிதினமும் வரது பணி 
விடை செய்அசொண்டிருக்கும் ஒரு அறபியைக் கூப்பிட்டு : 
கீர் ஈல்லவூழியர். என்பேரால் இவ்ஷ்ரில் குத்பாப்பள்ளி 
யொன்றுகட்டும் என்றும் கட்டளை யிட்டார்கள். அவ்வ றபி 

ஆலயங்கட்டத்தக்க அத்தனை இரவியமுள்ளவரல்ல ; மிகவும் 
எளியவர், ௮ப்படி யிருக்தும். ஆண்டவரவர்கள் 

இட்ட கட்டளையைச் சரமேற்கொண்டு, அஆலயல்கட்டச் 

தொடங்கினார். 

அறபி ஆலயங்கட்டத்ெ 'சாடல்கிக் கல்முகலிய சாமான் 

களைச் சேர்த்துத் தயார் பண்ணிக்கொண்டு, கூலியாட்களை 

பழைத்அ வேலை யாரம்பித்தார். அப்போது ௮ண்டவ 
சவர்கள் : வேலைஈடச்கும் ஒவ்வொரு நாளிலும் கூலியாட் 

களுக்கு நீர் பணங் கொடுக்கவேண்டாம் 1; அவர்களை இங்சே 

என்னிடம் கூட்டிக்கொண்டு வாரும் என்௮ அவ்வறபிக்குச் 

சொல்லி யனுப்பினார்கள். '. ௮வர் அப்படியே ஒவ்வொரு 

இனத்திலும் வேலைசெய்த கூலியாட்களை அழைத்துக் 

கொண்டு ஆண்டவரவர்கள் சமூகத்தில் வருவார் 

அப்போது ஆண்டவரவர்கள். அறபியைப் பார்த்து : உமது 

கையை ..காண் இருக்கும் :விரிப்பின் £ீழிட்டு, : செய் க 

வேலைக்குத் தக்க கூலித் தொகையையெடுத் ,ச்து அவரவருக்கு 
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௨௫௨, BMA OG கறுமாத்து. 

கொடும் என்பார்கள், அவர் அவ்வாறே விரிப்பின் Sip 

கையிட்டு எடுக்கும்போது, அன்றைக்கூலிக்குத் SES 

தொசை  இடைக்கும். அத்தொகையை அன்றைய 

வேலைக்குக் கூலியாகக் கொடுப்பார். இப்படியே 

பிரதிதினமும் நடந்துவர்த.து. 

இவ்வாறு " அற்புதப் பொருளைக்கொண்டு சில் 

நாட்களில், ஆலயங்கட்டி. முடிந்தது, .தேவாலயங்கட்டித் 

இர்த்தபின், ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

தபோதனராதியோருடன் அவ்வாலயப் பிரவேசஞ்செய்௮, 
வணக்கத்திற்குரிய , அல்லாதத்ததலாவை ஜமா அத்தோடு 

தொழுது அத இரந்து, ஏழைகளுக்குத் தானங்களும் 
வழங்கினார்கள். அண்டவரவர்கள் மக்காவிற் கட்டுவித்த 

அந்த ஆலயம் அன்றுதொட்டு அரேகர் கூடித்தொழத் 

தக்கதாய்ச் இறந்து விளங்கிற்று, 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மக்காவில் இருக்கும் 

போது அங்குள்ள அறபிகளில் சைக அப்துல்லா என்பவர் 

வந்து அடிபணிந்து நின்று : எஜமானவர்களே, எனக்கொரு 

மாக்கலமுண்டு, ௮ம் மாக்கலத்திற்குத் தலைவனாக என் 

மகன் அப்துல் ௮கீஷ் என்பவனை கியமித்து, ஜித்தாவிலிருர் அ 

பாய் விரித்து ஸ்கந்தரிய்யாவுக்குப் போகும்படி 

அஅப்பினேன். அம்மரக்கலம் அங்கேபோய்ச் சேர்ந்து, 

சரக்குகளை இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்துகொண்டு, 

அங்கிருந்து ஜித்தாவுக்குப் பியாணப்பட்டது, அப்படிம் 

பிரயாணமாய் அதிக காளாயும் இன்னும் அக்கப்பல் 
ஜித்தாவுக்கு வர்.து சேரவில்லை... அவ்வுருவுடன் பாய்கிரித்த் 
சிலவுருக்கள் ஜித்தா வந்து சேர்ந்துவிட்டன. ௮இன் சங்கஇ 
ஒன்றும் தெரியவில்லை. அதில் ஏறியிருக்கும் என் மகனோ; 
நான் வரங்கிடந்து பெற்ற ஒரேமகன். இப்போ சான்: ' 

அவனைப்பற்றிக் கவலைப்படுகறேனே யன்றி, கப்பலைப் 
பற்றிக் கவலைப்படவில்லை. தேவரீர் தாங்கள் என்மசனையும்,



மரக்கலத்தானஞ் செய்தது. ௨௫௩ 

கப்பலையும் ஆபத்தின்றி வந்அசேரும்படி sg செய்ய 
வேண்டித் தங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுறேன் என்று 

வாடின முகத்துடன் முறையிட்டார். இம்முறைப்பாட்டைக் 

-கேட்ட் ஆண்டவரவர்கள் அவரைப்பார்த்து : நீர் சவலைப் 

படார் ௮ல்லாதத்ததலா உமஅ காட்டப்படி நிறைவேற்றித் 

தருவான் என்றுசொல்லி அநுப்பிவிட்டார்கள். 

அந்த சைகு அப்துல்லா இவ்வாறு முல றயிட்டு நன்மா 

சாயம் பெற்றுக்சொண்டு போன எட்டாம்காள் வியாழக் 

திழமைப் பகல் ஒரு அழகயெபாலியனை அழைத்துக்கொண்டு 

வந்து ஹலறத்்.து ஆண்டவரவர்களின் திருவடிக்&ழ்க் 

டெத்தி: எஜமானவர்களே, இவன்தான் என்மகன் Of துல் 

அீஜ். இவன் ஏறிப்போன என்மரக்கலம் ஸ்கந்தரிய்யாத் 

அறையிலிருக்,அ பாய்விரித்து ஓடி.வரும்போது, நடுக்கடலில் 

மும்முரமாய்மோதின புயலில் அசுப்பட்டு வில்லங்க 

முற்றதாம். பின் தேவரீரிட்ட திருவாக்கன்படி யாதொரு 

இங்குமின்றி ஜித்தாத்துறையில் வந்து Geri git Bi. 

இது தங்கள்பொருட்டே யென்று சொல்லிவிட்டு, அந்தப் 

ப்ரலியன் தலையில் சுமந்துவந்த ஒருபொற்பணப் பையை 

யும், மூத்திரைபோட்டு எழுதின ஒரு பத்திரத்தையும், 

ஹலநத்து ஆண்டவசவர்கள் சமுகத்தில் காணிக்கையாக 

வைத்து: இவற்றைத் தாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும் 

சன்று பிரார்த்தித்தார். அப்போது ஆண்டவரவர்கள் 

அந்தப் பொற்பணப்பையை யெடுத்து அங்கே கூடியிருந்த 

ஏழைகளுக்குப் பகர்ந்து கொடுத்துவிட்டு, பத்திரத்தை 

வாங்க வா௫த்தார்கள். அதில் எழுதியிருந்தது இஅ :-- 

* எனக்குச் சொந்தமான இன்னகப்பலையும், அதில் 

“ஏற்றியிருக்கும் சரக்குகளையும், ஹலறத்து சையிது அப்துல் 

காதிறு அவர்களுக்குப் பாதகாணிக்கையாக நான்கொடுத்து 

விட்டேன். அவர்கள் அவற்றை ஒப்புக்கொண்டு, தங்கள்



௨௫௪ ் கன்ஜுல் கருமாத்து. 

பிரியப்படி. sa eral gad Dias Seeger SER. இப்படி்று, 

சைத. அப்துல்லா மக்கி !' ” 

.... என்று எழுதி, வருவம், மாதம், திகதி, sree 

எல்லாம் போடப்பட்டிருந்தன. ஆண்டவரவர்கள் அதைம் 

பர்ர்த்து, இன்னும்: பேசாமல் தலையைக் கவிழ்ர்துகொண் 

டிருந்தார்கள். Gear அந்தப்பத்திரம் அவர்கள் உட்கார்க் 

திருக்கும் விரிப்பின்&ீழ் வைக்கப்பட்டிருக் தது, மனிதர் 

பலர் கூடியிருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில், மக்காவில் 

பெருந்தொழில் செய், பின் ஏழையாய்கிட்ட ஒரு. 

எளியவர் ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்இில்வக்து ஸலாம் 

சொல்லி . ** அல்லாவுச்காகத் தானங்கொடுங்கள் *£' என்று 

கேட்டார், உடனே அஆண்டவரவர்கள் ஒரு பொற்காகசை :. 

usa அவர் கையிற் கொடுத்தார்கள். அவர் அதை 

மறுத்து நான் இதற்காக வரவில்லை '” என்றார். Geir 

ஆண்டவசவர்கள் இரண்டு பொற்காசுகளையெடுத்துச்' 

கொடுத்தார்கள். அப்போதும் அவர் “: நான் இவைகளுக்! 

காகவும் வரவில்லை ; தங்கள் விரிப்பின்£ழிருக்கின்றதே,, 

அதற்காக, வந்தேன். அதைத் தாருங்கள் '' என்றார். 

உடனே ஆண்டவரவர்கள் சிரித்துக்கொண்டு, விரிப்பின் 

£ீழிருக்றெ கப்பற்சாசனத்தை யெடுத்து அவர்கையிற்' 

கொடுத்து : இந்தப்பத்திரத்திற் கண்ட . மாக்கலத்தை: 

அதில் ஏற்றியிருக்கும் சரக்குகள் உள்பட. கான் ஒப்புக் 

கொண்டு, அவற்றை , உமக்கு : வெகுமதியாகத் தந்து: 

விட்டேன். இப்போது அவற்றை நீர் ஒப்புக்கொண்டு,' 

உமது இத்தத்தின்படி அ.நுபவிப்பிராக என்று சொல்லி 
- விட்டு, தங்கள் கலீபா சைகு ழகம்மதுஹஸனையும், சைகு 

அப்துல்லாமக்கியையும் அந்த எளியவருடன் கூட்டி, 

ஜித்தாவுக்குப்போய் மரக்கலத்தை அந்த எளியவர்வச௫ம். 

ஒப்படைக்கும்படி. கட்டா பண்ணி அனுப்பினார்கள். அப் 

புடியே அவ்விருவரும் .ஜித்தா வுக்குப்போய், கப்பலையும்,



புத்திரர்வந்து சேர்ந்தது. ௨௫௫ 

சரக்குகளையும் அந்த எளியவர்வ௪ மாக்கவிட்டு, இரும்பி 

வ்ந்து அண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் தெரிவித்தார்கள். 

பின்பு ஆண்டவரவர்கள் அதற்காகச். சந்தோவ.மடைந்து, 

அல்லாதத்த ஆலாவைப் புகழ்க், சுக்று செய்அவிட்டு, மேற் 

படி சைகு அப்துல்லாமககக்கும்,  அவர்சுமாரர் அப்துல் அகீ 

Bagh துஅசெய்து, அவ்விருவரையும் அனுப்பினார்கள். 

மரக்கலத்தானஞ் சேய்தது முற்றிற்று, - 
  

௬௨-ம் அத்தியாயம். 

புத்திரர்வத்து சேர்ந்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரலர்களின் புத்திரராகிய 

ஹலறத்து; சையிது மகம்மது யூசுபு' சாபெவர்கள் லாகட்ரை 

விட்டுப் புறப்பட்டு, மக்காவில் சச்தையுடன் வர், ண் ச வாலாத் 

@, தச் சொல் ஓூன்றது. ] 

ஹலறத்து wei g சுல்தான் ஷாதல் ஹ்மீது ஆண்டவ 

வர்கள் பொருட்டால், லாகூர் காலி சைகு நூறுத்தீன் முப்தி 

யவர்கள் குமாரராக அவதரித்த ' ஹலதத்து சையிது ழகம் 

மதுயுசுபு சாகிபு ஆரிபுபில்லாஹி யவர்கள், லாகூரில் பிதா 

மாதாக்களின் ஆதர்வில் சுற்றத்தார் உயிரென்று பேணும் 

யடி வளர்க்கப்பட்டு வந்தார்கள். அவர்களுக்கு நான்கு 

பிராயமானபோது, shen தய்வாகள் தறுஇன் ஒதும்படி. செய் 

தார்கள். அவர்கள் ஒம் பிசாயமாயிருந்.து கல்விச்சாலைக் 

குப் போய்வந்துகொண் டிருக்குங்காலத்தில், பிதாமா தாக் 

களுக்கு உண்டாயிருக்கும். கருபைக்கு அளவில்லை. அவர் 

கள் தகப்பனார் காலி நாறுத்தின் முப்தியவர்கள் மைச்தரைச் 

சந்திக்கும் போதெல்லாம் “* என் அருமைக் கண்மணியான 

'சிரேஷ்டமகனே, உம்மைப் பெற்றதால், சான் என்றும் 

என்று ஆனந்தத்துடன் re) 
பெறாத ஈன்மைகளைப் பெற்றேன்



௨௫௬. கன்ஜுமல் கறுமாத்து. 

சொல்லி, மனங்குளிர்ந்து அணைத்துக்கொண்டுதான் ௪ம். 

பாஷிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பின்னும் ஆண்மக்கள் 

பெண்மக்கள் உண்டாயிருந்தும், பிதாமாதாக்களின் 

கிருபை முழுஅம் மூ.த்தமகனாராகிய சையிது மகம்மது பூசுபு 

சாகிபு அவர்கள்மீதே யிருந்தன. 

இவ்வாறாக ஹலறத்து சையித ழகம்மது யூசுபு சாகி 

பவர்கள் பிதாமாதாச்கள், சுற்றத்தார் இவர்களின் முழுக் 

இருபையையும் பெற்று, அவர்கள் எல்லார் மீதும் கருபை 

யுள்ளவர்களாய், அல்லாதத்த ஐலாவின் காவலைக் கொண்டு, 

தறுஆன் ஒஇவரும் காலத்தில், ஒரிசா அவர்களின் சொம் 

பனத்தில் சையிது ஷாதல்ஷமீது பாத்துஷாசாஇபு ஆண்டவ 

சவர்கள்போல ஒருவர் வந்துகின்று : மகனே, வாயைப்பிள 

என்று சொல்லி, பிளந்தபின் வாயில் உமிழ்ந்து, நீ இல்மில்: 

சிறப்படைவாய் என்று சொல்லிகிட்டு மறைந்து 

போனார்கள். -அன்றுமுகல் அவர்களுக்கு துறுஆன் முழுதும் 

மனனமாய், நதவு சறுபாதி நூல்களும், பிதஹு, அகாயிது,. 

தவஸல்வபு முதலான இல்முகளும் மனதிற் குடியாயின.. 

எந்தக்தொபை யெடுத்து வா௫த்தாலும். அதிலடறங்னெ 

அகப்பொருள் புறப்பொருள் அடங்கலும் தெளிவாய்ப் 

புலப்பட்டு வந் தன. ஏழுபிராயத்தை . யடையுமூன்- 

பதினான்கு இல்முகளிலுநக் தேறினார்கள். ் 

பின்பு, சையிது ழகம்மதுயூசுப் சாடபவர்களுக்கு ஏழு 

வயதாயிற்று, ஒருகாள் அவர்கள் அதிகாலையில் எழுக்து 

குத்பாப்பள்ளியிற் போய் இமாம் ஜமா அத்துடன் பஜறு 

தொழுது முடித்து, தறஆன் ஒதிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஒதி 

முடிந்தவுடன் ** சையிது மகம்மதுயுசுபே, உமது தந்ைத 

சையி*? அப்துல்காதிறு மக்காவில் கதபாவின் ஹறத்துக் 

குள்ளிருந்து கொண்டு, உமது வருகையை அதிகளிருப் 

பத்துடன் எதிர்பார்க்கின்றார். அவரிடம் நீர்போய்ச் 
சேர்ந்து , கொள்வதுசொண்டு உமக்கு துன்யாவிலும்,



புத்திரர்வந்து சேர்ந்தது. ௨௫௭௪ 

அூறைத்திலும் ஐயம் பெறுத லுண்டாகும் '' என்று அசரீரி 

யான ஒரு சத்தம் காதிற் கேட்டது. இச்சத்தத்தைச் 

கேட்டு தகைத்து மனதில் ஆராய்ந்து, உடனே யெழுந்து 

வீட்டுக்கு ung, தகப்பனாராகிய காலி நாறுத்தீன் முப்தியவர் 

களின் முன்போய்ப் பணித்து கின்று, [மன் அபீ ஸித்கன்] 

₹₹ என் உண்மையான தகப்பன் யார் ? என்று கேட்டார்கள். 

அதற்கு அவர்கள் அனு அபூக்க ஷக்கன்] **. திடனாக 

நான்தான் உமது தகப்பன் '' என்று மறுமொழி சொன் 

னார்கள், இதைக்கேட்ட சையிது ழகம்மதுயுசுபு சாஇபெவர்கள் 

பின்னும் தகப்பனாரை கோக்கு [அந்த அபூ பதனி, வஜிீஸ்மீ 

வமன் அபூ நூஷி, வநஸ்மி.] '* மெய்தான் : தாங்கள் என் 

உடலுக்குத் தகப்பன் தான். என் LAME HE தகப்பன் 

யார் ?'” என்று மறுத்துங் சேட்டுவிட்டு, “அல்லாவினாணை 

என் தர்ைத சையிது அப்துல்காதிறு இடத்தில் கான் போய்ச் 

சேர்ந்துகொள்வேன் : டூன்ஷா அல்லா '' என்று சொன் 

ஞர்கள். . 

இச்சொல்லைக் கேட்ட தகப்பனாசாகிய காலி தாறுத்தின் 

முப்தியவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு ஆலோகித்து, [மன் 

அன்பா அக்க ஹாதல் கபறல் கபிய்ய] ** மகனே, இந்த 158° 

யத்தை உமக்கு ௮.றிவித்தவர் யார் 9!" என்று கேட்டார்கள். 

அதற்கு அவர்கள் [நப்பானி அல்லாதல் அல்லாழல் கபிய்மீ] 

“உரகஇயங்களை யெல்லாம் அறிந்திருக்கும் அல்லாகுத்ததலா 

இதை எனக்கு ' அறிவித்தான் '' என்று சொல்லிவிட்டு : 

என் தந்தை கொடுத்த அடையாளம் ஏதாவதுண்டா ? 

கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். அப்போ தாயாசாகிய 

ஜுஹறபீவி : மகனே, அப்படி ஒன்.ிருந்தால், நீசே 

எடுத்துக்கொளளும் என்றார்கள். 

இச்சொல்லைக்கேட்டு ஹலறத்து சையிது ழகம்மது 

யூசுபு சாபபவர்கள் பெட்டியைப் போய்த் இறக்து, முன் 

ஹலறத்து ஆண்டவசவர்கள் கொடுத்த பற்கொழ்பைத்



௨௫௮ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

தாங்களே கொண்டுபோய் வைத்ததுபோலவே எடுத்துக் 

கொண்டு, தந்தையவர்களை காடிப் பிராயாணப்பட் 

டார்கள். அப்போது பிதாமாதாக்கள் கண்ணீர் சொரிக்து 

அழுது: மகனே, . நாங்கள் விரும்பியிருந்து பெற்றகீர் 

எங்களைவிட்டுப் போகாதீர், . ௮ப்படிப் போய்விட்டால் 

உம்மோடே எங்கள் எல்லாச் சுசங்களுற் தொலைந்துபோம்.. 

போகாதீர் மகனே என்னு பலவாறு சொல்லித்தடுத்தார்கள். 

எவ்வளவு சொல்லித் தடுத்தும் கேளாமல் : நான் என் 

தந்தையவர்களைக் கண்ணாரக் கண்டாலல்லாமல் தரித்திருக்க 

மாட்டேன் என்று சொல்லி, ஒரேபிடியாய்ப் புறப்பட 

ஒருப்பட்டார்கள். அப்போது, தகப்பனார் : மகனே, உம.தூ 

தந்தை சையிது அப்துல்காதிறு இப்போத் மக்காவிலிருக்கி 

ர்கள், நீர் தன்னந்தனியே அவர்களைச் தேடிப்போவது 

கூடாது, Bev அணைவர்களையாவது சேர்த்துக் கொண்டு 

போவீராக என்று சொல்லி, தங்கள் ஆட்களில் நாலு 

பேசைச் சேர்த்து, வழிச்செலவுக்குப் பணமும், ஏறிப் 
போக ஒரு குதிரையும் கொடுத்து, பிரயர்ணப் படுத்தி 
னார்கள். அப்போ அஹலறத்து சையிது முகம்மதுயூசுபு சாகி 

“பவர்கள். தந்தையை நோக்க : எனது தந்தையே, தாங்கள் 
எனக்கு வழித் துணைக்காக இந்த ஈர்ன்கு பேர்களையும் என் 
னுடன் கூட்டி யறுப்புகிறிர்களே. . ஈல்லது, வழியில் 
இவர்கள் சொல்வதை நான் கேட்டு ஈடக்கிறதா ? நான் 
சொல்வதை இவர்கள் கேட்டு நடக்கிறதா ? இதன்வகை 
எப்படி? என்று கேட்டார்கள், அப்போது ் தந்ைத 5 
மகனே,  நீர்சொல்வதை இவர்களே கேட்டு நடப் 
பார்கள் என்று சொன்னார்கள். இதை - ஹலறத்து 
அவர்கள் கேட்டு: அப்படியானால், வழியில் கான் 
சொல்லும் எதையும் இவர்கள் தட்டாமல் CaO wa 
கிறதாக:.. இவர்கள் கைப்பட ஒரு எழுத்து வாங்கக் 
கொடுங்கள். என்று கேட்டார்கள். தமக்குச் கீழ்ப்படி



புத்தார்வந்து சேர்ந்தது. ௨௫௯ 

யாமல் ஈடப்பார்களே என்ற அ௮ச்சத்திற்காக உறுதிப்பட 

வேண்டியே இப்படி யெழுதிக் கேட்ின்றா ரென்று 

தச்ப்பனார் எண்ணி, அவர்கள் சொன்னபடி அம்நால்வர். 

கைப்பட ஒரு உறுதிமொழி யெழுதி வாங்கி மகனார் கையில் 

கொடுத்தார்கள். ஹலறத்தூ அவர்கள் அதை வாங்கக் 

கொண்டு .அ௮ர்ரசாலுபேரும் தங்கள் பின்வ, பிதாமாதாக் 

களின் உத்தரவு பெற்று, அவர்களைப் பணிந்து ஸலாம் 

சொல்லி வீட்டை. விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். அப்போது 

அவர்கள் பிதாமாதாக்கள், சுற்றத்தார் எல்லாரும் உயிரைப் 

பிரிந்த வெற்றுடல் போலானார்கள், ் 

-ஹலறத்து சைய மகம்மதுயூசுபூ சாபெவர்கள் தன் 

கள். தகப்பனாராசிய ஹலறத்து அண்டவரவர்களை நாடி, 

லாகூசை விட்டு வெளிப்பட்டு ஈடந்தார்கள். துணைவர் நால் 

வரும் கூடவே தொடர்ந்து போனார்கள். அப்போது ஹல 

PSB அவர்களுக்கு வயது எழு. 

.... லாகூருக்கு வெளியில் கொஞ்சந்தாசம் போன பின், 

ஹலறத்து அவர்கள் தங்களுக்கு. வழித்அணையாய் வரும் 

கால்வரையும் பார்த்து : நீங்கள் எழுதிக்கொடுத்த பத்திரம் 

இதோ பார்த்இர்களா 3 இதற்கு என்ன சொல்லுகின் நீர்கள் ? 

என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்நால்வரும், ஆம் ore 

மானே, 'தாங்கள் ஏவினபடி. நடக்கக் காத்திருக்கிறோம் 

என்று மறுமொழி சொன்னார்கள். ட 

“இச் சொல்லைக்கேட்ட ஹலறத்து அவர்கள் அர் நால் 

வ்ரையும் பார்த்து : நான் கால் ஈடையாகத் -தன்னர் தனியே 

போய்: என் தகப்பனாரவர்களைத் தரிசக்கவேண்டும். 

- அத்ற்கு. அல்லாதத்த ஐலா தணையிருக்கன்றான். ஆகையால், 

நீங்கள் என்னோடு வரவேண்டாம் ; இரும்பிப் போய் விடுங் 

கள் என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். இதைக்கேட்ட நால் 

வரும் இடுக்கிட்டு, முத்துப்பேச வாயில்லாமல் அக்கட. 

டகக்குக் இழ்ப்படிந்து உடன் பட்டார்கள். உடனே ஹல 
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௨௬௦ கன்ஜுஈல் கழுமாத்து. 

pss அவர்கள் தங்களபிதா வழிச் செலவுக் கென்று 

கொடுத்த பணத்தையும், ஏறிப்போசக்கொடுத்த குதிரை 

யையும் அந்நால்வரிடம் கொடுத்து, அவர்களை லாகூருக்குத் 

திருப்பியஅப்பி விட்டார்கள். 

ஹலறத்து அவர்கள் தங்களுக்குத் துணையாட்களாய் 

வக்த நால்வரையும் அதுப்பிவிட்டு ஒன்றியாய், ஏதி நடக்க 

வாகனமும், உண்ண ஆகாரமும் இல்லாமல், தகப்பளு 

சாகிய ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மேல் ஒரே சாட்டமாய், 

அல்லாதத்த ஆலாவின் புறத்தில் தவக்கல் வைத்துக் கொண்டு 

கடந்தார்கள். ஹலறத்து அவர்களுக்காக அல்லாதத்த ஐலா 

அவர்கள் ஈடக்கும் பாதையைச் சுருக்கனான். அடர்ந்த 

காடுகள், உயர்ர்ச மலைகள், அகன்ற நதிகள், பரந்த வனாந்த 

சங்கள் எல்லாவற்றையும் வெரு விரைவாகக்கடந்து, ஆப் 

கானிஸ்தான். பெலுஜிஸ்தான், குறாஸான், பெர்ஷியா, 

இருக்கு என்னும் இரந்த இராச்சயெங்களையும் நீக்கி, அறபி 

சாச்செத்துக் கடலருகிலிருக்கும் ஸன் ஆன் பட்டணம் 

போய்ச் * சேர்ந்தார்கள். ் 

ஹலறத்தூ அவர்கள் அந்தப் பட்டணத்துக் கடத் 

கரையிற்போய், தகப்பனாருடைய நாட்டத்துடன் அங் 

குள்ள ஒரு மசமிழலில் உட்கார்ந்துகொண்டு ; அழ்ந்த இர் 

தனையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். 

Qs இவ்வாறாக, ஹலறத்து சையிது ஷர்தல்ஹமீதூ 

பாத்துவா ஆண்டவரவர்கள் மக்காவில் ஹிஜறத்துத் 

தொளாயிரத்து அறுபத்தாறாம் வருஷம், நஜபுமாதம், பத். 

தாக் இகதி அஇகாலையில் எழுர்து கதபாவிற் போய், தங்கள். 

ப£ர்மார்களுடன் இமாம் ஜமா அத்தாய் பஜறு தொழுது 

  

* ஹலறத்து அவர்கள் தங்கள் துணையாட்களைத் திருப்பி 
யநுப்பி விட்டு மூன்றடிவைத்து கடச தவுடன் ஸன் அன் பட்டணஞ்: 
சேர்க்து விட்டார்களென்றும் சொல்லப்படுின் ஐது.



புத்திரர்வந்து சேர்ந்தது. ௨௬௧ 

விட்டு : கொஞ்சநேரம் வரையும் gear ஓ.திக்கொண் 
டிருந்து, பின் தங்கள் சகலீபாக்களில் சைத ழுனுந்தினையும், 
சைத டுபுறகிமையும், சில ப£ர்களையும் கூப்பிட்டு : அல்லா 

குத்த ஐலா லாகூர் காலி நாறுத்தீன் முப்தியினின்று எனக்கு 

உண்டாக்கித் தந்த என்மகன் சையிது ழகம்மதுபூசுபு, என் 

னைத் தேடிக்கொண்டு பிதா மாதாக்களாதியோர் எல்லா 

ரையும் விட்டுச் தனியே புறப்பட்டு, அல்லாதத்த ஆலா புறம் 

தவக்கல் வைத்து நடந்து, ஸ்ன் ஐன் பட்டணத்துக் கடலரு 

கில் வந்திருக்கின்றார். கான் அவசை மேன்மைப்படுத்தின 

கூறியாக நீங்கள் அங்கேபோய், அவருக்கு என் ஸலாம் 

சொல்லி இக்கே அழைத்து வாருங்கள் என்று! சொல்லி, 

அவர்களை யஅப்பினார்கள். 

உடனே அந்த இரண்டு கலீபாக்களும், ப௫ர்களும் 

புறப்பட்டு ஸன்ஆன் கடற்கரைக்குப்போய் அங்கே தனித்து 

உட்கார்ந்திருக்கும் ஹலறத்து சையிது மகம்மது பூசுபு 

சாபெவர்களைக்கொண்டு ஸலாம் சொல்லி, ஹலறதீது ஆண் 

டவசவர்களின் ஸலாத்தையும், அவர்கள் சொன்ன செய்தி 

களையும் சொல்லி அழைத்தார்கள், இதைக்கேட்ட ஹல. 

PSD அவர்கள் சர்தோஷங்கொண்டு, தர்தையவர்களிடம் 

வருவதற்சாக அவர்சளோடு அக்கிருந்து புறப்பட்டார்கள். 

ஹலறத்து அவர்கள் தங்களை யழைக்க வந்தவர்களு 

டன் sig மக்காவுக்கு ௮௫௬௫ல் வந்தபோது, அழைத்து 

வரும் சைத ழுஈனுத்தின் முதலானவர்கள் ஹலறத்து அவர் 

slo டஷ்றம் கட்டுவித்து தங்கள் தோள் மேல் ஏற்றிச் 

சுமந்துகொண்டு, தகிபிறு,  தஸ்லிலூ முழக்கத்துடன் மக்கா 

வுக்குள் புகுந்தார்கள். அப்போது ஹலறத்து ஆண்டவ 

சவர்கள் கதபாபின் ஹறத்துக்குள் இருந்தார்கள். இவர்கள் 

இவ்விதம்: தக்பிறு, தஹ்விலு முழக்கத்துடன் வருவதை 

அறிந்து, தாங்கள் ப£ர்மார்களுடன் ஹறத்தை விட்டு



௨௬௨ - கன்ஜுல் கருமாத்து. 

எழுந்து தங்கள் புத்திரருக்கு எதிர்கொண்டு வந்த சந் 
Bap, கட்டித்தழுவி, ஈன்மாராயஞ் சொல்லி, எல்லாரும் 

.இரண்டு சூழ அழைத்துக்கொண்டு போய், கதபாவைப் பிர 

தக்சணஞ்செய்௫, இமாம் ஜமா அத்துடன் ஓகறு தொழுதூ 

முடித்து, இரு கைகளையும் உயர்த்தியேந்தி '* யா அல்லா, 

உன் கொடையினின்று ஒன்றாக இந்தப் பிள்ளையை எனக்கு 

& கொடுத்தருளினாய்; இவளை ஸாலிஹாக்கியருள் '' 

என்று அல்லாதத்த ஆலா இடம் ௮ஆ இரந்து, பின் Hea 

இருந்து தங்கள் இருப்பிடம் வச், புத்திரர் வந்து சேர்ந்த 
.தீற்காகச் சந்தோஷங் கொண்டாடினார்கள். 

பிறகு, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் புத்திர 

ou சையிது மகம்மதுயூசுபு . சாபெவர்களை கோக்க 

* மகனே, முகம்மதுயூசுபே £ீர் என் கண்கள் குளிர்ந்த குமா 

ரர். இனி எனக்குப் பிரதியாகவும், என் உடைமைக்கு 

உரிமைகார -வாரிதாகவும், வலிகா.ரராகவும் இருப்பீர். 

உம்மை உவந்தவன் எவனோ, அவன் என்னை உவந்தவன். 

உம்மை வெறுத்தவன் எவனோ அவன் என்னை வெறுத்த 

வன், உமக்கும், உம்மை உவந்தவர்களுக்கும் அல்லாதத்த 

ஆலா றகுமத்துச்' செய்வானுச, நீர் ஆபிதாயும், முஜ்தஹி 

தாள இலிமாயும், சாமிலான சைகாயும், ஸாலிஹான ஒலியாயும் 

முத்தவக்கிலான பகீராயும், ஆரிபாயும், ஹாகீயாயும் இருப்பிர் 

என்று மனங்களிக்து சொன்னார்கள், அப்போது படர் 

கள் எல்லாரும் ** ஆமீன் '' என்று சூரலுயர்த்தி ஆர்ப் 

பரித்தார்கள். ட “4 

_ ger பின் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் .புத்தாசை 

அருகில் இருத்தி, அன்று பகல் முழுதம் அநந்த உபதேசங் 
களையும், சசூயங்களையும் போதித்துக்கொண்டிருந்தார் 

இரவான பின், இஷா தொழுதுவிட்டு அந்த உலு 

வுடனிருந்து பஒருகு முன் * தறுஷன் முப்பது அத்தியா 
* இர்சதறு ஆன் இன்னும் சாகூரில் இருக்கின்றது. ட்டா 

கள்,



| புத்திரர்வம் து சேர்த்தது, ௨௬௩ 

யங்களையும் தங்கள் -கையால்: எழுத முடித்து வைத்திருந்து, 

பொழுது விடிந்தபின் மகனாசையழைத்து அத்த தறுஜனேக் 
கொடுத்து. ஓதச்சொன்னார்கள். ஹலறத்து சையித ழகம். 
மதுயூசுபு சாகபெவர்கள்' அந்தி தறுதனை வாங்கு, காறிகளும் 
காணத்தக்கதாக கருத்தின் ஏழுவித நிபந்த்னைப்" பிரகா 
‘a ஓதினார்கள்... அதை ஹலறத்து ஆண்ட: வரவர்கள்' 'செலி: 
குளிரக் கேட்டு 'மனம்பூரித்து, அல்லாதத்த அலாவைப் 
புகழ்ந்து சுக்று செய்தார்கள். : eg யு 

"பின்பு ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் அருளகம் 
புத்திரர் . சையிது 'மகம்மதுயூசுபு சாபெவர்களுக்குப் - பதி 
னான்கு இல்முகளையும். பரிபூரணமாக சற்பித்து, வண்க் 
கத்தின் வசைகளையுர் தெரிவித்து தலைமுழுகாட்டி_) * புத். 
துடை புனைவித்து, அல்லாதத்த ஐலாவை அறியும் ரகசியமா 
இய - உபதேசத்தைப் போதித்து மூரீதாக்கி கிலாபத்தும் 

இஜாஜத்தும், கிறுக்கத்தும், கில் அநத்தும் கொடுத்து, - தங்க. 

ளுக்கு முதலாம் கலிபாவாக்கி, தங்கள் மற்ற கலிபாக்களுக் 

கும், -ப௫ூர்மார்களுக்கும் தலைவராக கியமித்தார்கள்.. உடனே 

ப£ர்கள் எல்லாரும் அவர்களைத் தங்களுக்குத் தலைவராக 

ஒப்புக்கொண்டு. பைஅத்துக்கொடுத்அு, அடி பணிந்தார்கள். 

பிறகு, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் புத்த 

ருக்கு: ழஸாஹதா, ழஜாஹதா, ழகாறபா ழஷாஹதா:. . ழறகபா 

மழகாஷபா, ழஆடன என்னும் ஏழுவகையிலும் காட்குகாள் 

பழக்கமாகச் செய்து தேற்றி, எல்லா இல்முகளிலும் காமி” 

லாக்கி எந்நாளும் தங்கள் பக்கத்தில் வைத்துப் பக்குவப் 

படுத்திவந்தார்கள். . .சையிது மகம்மதுயூசுபு Fr Aviat soir 

அன்று மூதல் ஹலறத்து அண்டவரவர்களுக்குப் புத்திர 
சாயும் '  வாரிதாயும், கலிபாவாயும், ் நகரகனுக்டுள். சற். 

குருவாயும் இருந்தார்கள், ' 

ததவ சேர்ந்தது eeprom. 
 



௬௩ - ம் அத்தியாயம். 

'இவ்யஸ்தலங்களை த் தரிசி த்தது. 

  

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் மக்காவி 

விருந்து புறப்பட்டுப் பலராச்சியல்களையும் சுத்தி, அங்குள்ள 

'இவ்வியஸ் தலங்களைத் தரிசித்த வரலாற்றைச் சொல்லுகன் தத. ] 

ஹலறத்து சையிது ௮ப்துல்காதிறு தொகுல்ஹமீது பாத் 

அஷுசாகிபு ஆண்டவரவர்கள் அறிபு, எமன், ஷாம், 

இருக்கு முதலான ராச்சியங்களை பெல்லாம்போய்க் காண 

வேண்டுமென்று காட்டங்கொண்டு, தங்கள் மகனார் ஹல 

றத்து சையிதூ ழகம்மதுயுசுபு சாபெவர்களும், மற்றும் 

கலியாக்களும், ப௫ர்களும் புடைசூழ்க்து வரும்படி மக்கா 

விலிருந்து பிரயாணப்பட்டு, அங்குள்ள ஷ்ரீபு முதலான 

தலைவர்களுக்கும், பெரிய மனிதர்களுக்கும் சொல்லிக் 

கொண்டு ஈபிழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகவஸல்லமவர்கள் 

அவதாரஞ் செய்தஇடம் முதலான தானங்களையும் தரி௫த்து 

- மகனாருக்குர் தெரிவித்துக்கொண்டு, ஜன்னத்துல்மாலா முத 

லான மகுபுருக்களி லெல்லாம் போய் ஜியாறத்துச் செய்து 

விட்டு, மக்காவை விட்டு வெளிப்பட்டுப் பக்கத்திலுள்ள 

மஸ்ஜிதுகளிளெல்லாம் போய் இமாம் ஜமா அத்துடன் 

தொழுது தக்பிீறு தஹ்லிலு முழக்கத்துடன் மதீனை ward 
போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

ஆண்டவாவர்கள் மதீனுவிற் போய்த் தங்கள் பாட்ட 
னார் ஈபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைகவெஸல்ல மவர்களின் 
சிறப்பான ஆலயத்திற்குள் தங்கள் புத்தாருடன் ஒரே 
கோன்பாக காற்பதுகாள் உபவாசத்துடன் இக்திக்கா 

யிருந்து, பின்பு, நபிகாயகமவர்களின அம், அவர்கள் கலீ 

பாக்களுள் அமீறுல்மூமினீன் அபூபக்கர் சித்தீத்த அீறுல்லூமி 
னீன் உமறுல்பாநூகதறலியல்லாகு அன்குமா இவர்சளினம்,



இவ்யஸ்தலங்களைத் தரி௫த்த.து. ௨௬௫ 

தங்கள் பாட்டியார் பாத்திமா - றலியல்லாகு அன்கா. அவர் 

களின அமான சகபுஅகளை ஜியாதத்துச் செய்து மகனாருக்குங் 

கார்ட்டிக்கொண்டு, அங்குள்ள ஷூரீபு முதலான பெரியோர் 

களையும் சந்தித்துவிட்டு, ஜன்னத்துல்: பகி, விற்போய் அமீ 

அல்கமூமினீன் உதுமான் றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் மூத 

லான சிலபல் அஸ்ஹாபுகளின் கபுறுகளையும் ஜியாறத்துச்' 

செய்துகொண்டு, மதீனவை விட்டுப் புறப்பட்டு ப.து.று மலைக் . 

குப் போனார்கள். 

முன் ஒருதர்ம் பாரிய பததன்னனனாவிருகே அந்த 

பதுறுமலையிற்போய், அங்கே ஷஹீதான அல்ஹபுமார் 

களையும் ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு பின் அங்கிருந்து 

உகுதுமலைக்குப் போனார்கள். அங்கே ஷஹிதான ஷம்ஜா 

திலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் முதலான அஸ்ஹாபுகளை 

யெல்லாம் ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு அங்கிருந்து பு 

என்னும் ஈகரத்திற்குப் போனார்கள். 

அந்த நஜபு ஈகரத்தில் விளங்கும் ஈபி நாத அலைகஸ் 

ஸலாமவர்கள் முதலான சில நபிமார்களின் கபுறுகளையும், 

அமீறுல் மூமினீன் அலி றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் 

க்புறையும், இன்னுஞ் சிலருடைய மகுபுருவையும் ஜயா 

றத்துச் செய்அவிட்டு, அங்கொரு தானத்தில் சிலராள் 

இக்திக்காபிருந்து, பின் அங்கிருந்து புறப்பட்டு நூறுசீன 

என்னும் மகாபர்வதத்திற்குப் பிரயாணமாய், தங்கள் 

குமாரர் முதலான எல்லாருடன் அக்தமலையிற்போய்ச் 

சேர்ந்தார்கள். 

NOD SH or_osursenr மகத்துவமுள்ள தூறுசீறு - 

மலைச்கொத்தில் ஏறி காற்பதுநாள் ஒரே உபவாசத்துடன் 

 இக்இக்காபிருந்து; பின் தொழுது அல்லாதத்த ஆலா இடம் 

பிழைபொறுக்க து இரச்து, eee ஷாமிராச்டியச் 

இற்குப் பிரயாண மானுர்கள். :



௨௬௬" 'கன்ஜுலல்! கருமாத்து. 

ஆண்டவரவர்கள் ஷாமிற்சேர்க்து : அங்குள்ள கண்துன். 

தேச முதலான பல பகுதிகளிலுமுள்ள பிரதான. நகரக். 

களுக்கெல்லாம் போய், அங்கங்கேயுள்ள ஈபூ இப்ராகிம் அலை 

கிஸ்ஸலலாம், ஈபி இசுமாயில் அலைகில்லலாம், ஈபி இ௫ுஹாக்து 

அலைகஸ்ஸலாம் ஈபி யாஃகூபு அலைகல்லலாம், நபி .யூசுபு 

அலைசஸ்ஸலலாம், முதலான ஈபிமார், றசூல்மார்களின் மகுபு 

ருக்களையெல்லா- ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு .பரிசுத்த; 

ஸ்தலமாகிய பைத்துலழகத்திசு ஈகரத்திற்போய், அங்குள்ள. 

,திவ்வியாலயத்துற் பிரவேசித்து உபவாசத்துடன் இக்திக்கா 

மிருந்து, . GeO raps அஆ இரந்து, oO தாஷது அலைஸ் 

ஸ்லாம், ஈபி சுலைமான் அலைகிஸ்ஸலாம், ஈபி ஜகரிய்யா அலை 

கிஸ்ஸலாம், ஈபி யஹியா அலைகஸ்லலாம், மறியம் அலைகிஸ் 

ஸலாம் இவர்களின் மகுபுறாக்களையும் ஜியாறத்துச் செய்து 

கொண்டு, நபி ஈஸா அலைகஇஸ்ஸலாமவர்கள் இருக் துவணங்கி 

வானத்திற்குப்போன தலத்தையும் தரிசித் துக்கொண்டு, 

அங்இருந்து நீனவாஈகர்ம்போய் நபி யூறனுசு அலைகிஸ்ஸலா 

மவர்கனை ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு, மரியா மலைமேல் 

ஏறி, அங்கே அமீறுல்மூமினீன் உமறு தலியல்லாகு ௮ன்கு. 

அவர்கள் கட்டின தேவாலயத்திற் போய்த்தொழுது அஆ 
இரந்து, இக் திக்காபிருந்து, தக்பிறு, - தஹ்லிலு மூழக் 

குத்துடன் ஷாமிராச்செயத்து எல்லையைக்கடந்து, ஹலபு, 
அந்தாக்கிய்யா மார்க்கமாக அாமிராச்சியம்போய்ச் சேர்க் 
தார்கள். . 

ONO DSH ஆண்டவரவர்கள் toring Shan போய்ச். 

சேர்ந்து அங்குள்ள பிரதான ஈகரங்களையெல்லாங்கண்டு 

அல்லாகுத்த , ஐலாவைட், புகழ்ந்து கொண்டு, முஸ்லிமான 
அதிபதியாயெ சுல்தானவர்கள் அரசுசெய்யும் ராஜதானியா 

* நாம் என்றது ஷாருக்கு வடக்இிலுள்ள, கருங்கடலுக்குத்தெழற் * 
இலும்: அதுமனிய்யாவுக்கு மேற்கிலும், மத்தியதரைக் கடலுக்குச் 
இழக்கிலுமுள்ள பூமி, அதை சன்ன அசியா என்பார்கள்...



இவ்வியல் தலங்களை த்: தரி௫த்த து. ௨௬௪ 

Bu ஸ்தம்பூல் என்னும்* கீஸ்தந்தீனிய்யர் (கான்ஸ்டான்டி 

னோபில்)  நகரம்போய், அந்ரகரத்து அலங்காரங்களைக் 

சண்டுமகழ்ந்அ : எல்லா ராசாங்கங்களிலும் இந்த சாசர்ங் 

சத்தை மேன்மையாக்கவைத்த அல்லாகுந்ததலாவுக்கே- எல் 
லாப் புகழு முரியனவென்று புகழ்க்து சுக்௮ுசெய்து, ர் 
சகரத்துப் பிரசான அலயமாகய ஆயாகுபியா.என்னும் “பள் 

எியிற்போய் விடுதியிட்டார்கள். அக்காலத்தில் அங்கிருக்து 
அரசாளும் சக்கரவர்த்தியாக சுல்தான் முகம்மது உதுமா 

னியலகாதீயவர்கள் கேள்விப்பட்டு, தங்கள் பிரதானமான 

சைகுல்லிஸ்லாமும், PP | இமாம்களும், உலமாக்களும், 
மந்திரிமார்களும், பாத்துஷாக்களும், சேனாபதிகளும், IVE 

குமாரர்களும் பெருர்திரளாய்வரப் . புறப்பட்டு: அந்தப் 

பள்ளியில்வர் அ ஹலறத்து அண்டவர்வர்களைச் சந்தித்துக் 
கனப்படுத்தி, அடுத்த வெள்ளிக்ெமையில் தாங்களே 
குத்பாவோதி இமாமாய்கின்று தொழுவித்து, விலும் 

சொல்லவேண்டு மென்று பிரார்த்தித்தார்கள். ஹலறத்து 
ஆண்டவரவர்கள் அவர்கள் வேண்டுசோட்படி. .௮்த வெள் 

ளிக்ழெமை : அக்கிருர்து தொழுது பிரசங்கமுஞ் செய்௮, 

சுல்தகானவர்களும், அவர்கள் காடிகளுக்கும் ராசாற்கத் 

இற்கும் து௮செய்து ஆசீர்வதித்து, பின் ராசமாளிகையில் 

விருந்துண்டு, பிரயாண்ஞ் சொல்லிக்கொண்டு அங்கிரு்து 

புறப்பட்டார்கள். 
ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் sepia புறப்பட்டுப் 

பின்னும் ஜாம்வழியே இருக்குத்தேசத்திற்கு வந்து, அத் 

தேசத்து இராசமா ஈகரமாகிய பததாது பட்டணஞ்சேர்த் 

தார்கள். அந்தப்பட்டணத்திற் புகுந்தபோதே, அங்கே 
அடங்கி விளங்கும் இமாமுல்லகுலம் . அபூஹனீபா றலியல் 
  

* நூமிலிருந்து இஸ்.தர் தீனிய்யாவுக்குப் போசவேண்டுமானால், 

ம்ர்க்கலமேதியன்றிப் போசகவரச்கூடாது. மரக்சலமேறிப்: போன 

சாசச் சொல்லப்படவில்லை. 
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௨௬௮. . கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

லாகு Here அவர்களின் ஆலயத்திற்போய் அவர்களைஜியா 

றத்துச் செய்துகொண்டு, அம்ருக்து . தங்கள் பாட்டனார் 

சல்தானுல்லெளலியா, சையிது ழகியித்தீன் அப்துல்காதிறு pall 

யல்லாகு அன்கு அவர்களின் பள்ளியிற்புகுர்.து கைகட்டி 

கின்று !* அஸ்ஸ்லாழ அலைக்கும் யாஜத்தீ £”. என்று ஸலாம் 
சொன்னார்கள். உடனே கபுிலிருக்து *வதுலைக்கழஸ்ஸ்லாம் 

யாபுனைடு ””... என்று பிரதிவர்தது. ஹலறத்து ஆண்டவ 

ரவர்கள் அதைக்கேட்டுச் சந்தோஷங் கொண்டு, பதினொரு 

இனம் அந்தப் புள்ளியில் அகல்வத்திருந்து, “ பின்கத்தம் 

பாத்திறா வோதி ஹதியா செய்துவிட்டு, கந்தாரியும் 
கொடுத்த, அங்குள்ள பெரியோர்களை யெல்லாம் ஜியாறத்துச் 

செய்துகொண்டு, அங்குள்சா ஜாமிஉல்மஸ்ஜி, ஜாமி 

உற்திலா என்னும் ஆலயங்களிற் போய்த்தொழுது இக்திக்கா 

பிருந்து, பின்பு அங்கிருந்து தங்கள் கூட்டத்தாருடன் 

புறப்பட்டு, கர்பலா என்னுச் தலத்திற்குப் போனார்கள். 

அஆண்டவரவர்கள் கரீபலாவிற்போய் அங்கே ஷஹி 

தான சுல்கானுஷ்ஷாஈஹ தாஇ, சையிதினா இமாம் ஹுஸைன் 

றலியல்லாகு Hore அவர்களையும், மற்றும் அஸ்ஹாபு 

களையும் ஜியாறத்துச் செய்துகொண்டு, அங்கே மூன்று நாள் 

கல்வத்திருந்து, கத்தம் பாத்திஜா வோதிக் கந்தூரி 

கொடுத்துவிட்டு அக்கருந்து poe குதைதா ஈகரம் 
போய்ச் சேர்ந்தார்கள்." 

குதைதா விற்போய் அங்கே அடல்குக்கும் எல் 

லாப் பெரியோர்களையும் ஜியாறத்து€ செய்துகொண்டு, பின். 

அங்கிருக்து பல நா௫ெகரங்களையுல் கண்டு களித்து அல்லா 

குத்த ஐலா வைப்புகழ்ந்து தொண்டு, ழஃகா என்னும் ஊர் 
போய்ச்சோந்தார்கள். 

  

* சபி பூனுசு - அலை௫ஸ்ஸலாமவர்களின். தபு குகைதாவில் 
aoe 'நதென்று இலர் எழுதி யிருக்சன்றார்கள்.



இவ்வியஸ்தலங்களைத் தரி௫த்தது, ௨௬௯ 

அந்த ழஃகா ஈகரத்தில் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 
(போனவுடன், அங்குவிளங்கும் ஷைகுல் மஷாயிகு இமாம் 

உமறிபுனுஷாதலி றகுமகுல்லா, இமாம் ஸந்தலி றகுமகுல்லா 
இவர்களின் ஆலயங்களிற்போய், இவர்களின் 'சபுறுகளுக்கு 
முன்னின்று ஸலாம் சொன்னார்கள். உடனே அவ்விருவ 

ரூடைய கபுறுகளிலுமிருந்து பிரதிலலாம் வந்தத. அண் 

டவரவர்கள் சந்தோஷமடைந்து அவ்விருவரின் ஜியாறத்து 

களையும் முடித்துக்கொண்டு, பின் அவ்வூரிலுள்ள ஒரு பூங்கா 

வனத்தில் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் விடுதியிட்டுத் 

தங்கனார்கள். ் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ,குதைதாவின் தோட் 

த்தில் தங்கியிருக்கும் போது, ஒருநாள் தங்கள் புத்திரர் 

சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபபெவர்களை அருல் அழைத்து : 

என் அருமைமகனே உம்மிடம் இருக்கிற என் up 

கொம்பையெடுத்அ இந்தத் தோட்டத்தின் ஒரு பக்கத்தில் 

ஈட்டிலிட்டு, நீர் வஹதாகியியத்து என்னும் விரிப்பில், ஒழுக் 

சுத்தோடும் உபவாசத்தோடமிருக்து, அல்லாதத்தலாவை 

வணங்கிக்கொண்டு கல்வத்திரும். அவன் உம்மையும், 

உமது வணக்கத்தையும் ஏற்று, உமக்கு நேர்வழி காட்டத் 

தக்கவன் அப்படி அவன் ஏச்றுக்கொள்வானானால், நீர் ஈட் 

டின பற்கொம்பு தளிர்த்து, மூன்றுகொயிட்டு வளர்ச் 

இருக்கும், என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். அவ்வாறே 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் பற்கொம் 

பைக் கொண்டுபோய் ஓரிடத்தில் ஈட்டிவைத்தவிட்டு,. 

௮இன் பக்கத்தில் கல்வத்திருந்தார்கள். அவர்களைச் சூழ 

பர்களில் பலரை கல்வத்தில் இருத்திவிட்டு, ஆண் 

் உவரவர்களும் ஒருபுறம் கல்வத்திலிருந்தார்கள், அந்த கல் 

வத்தின் இருப்பு காற்பது நாட்களுக்கென்று குறிப்பிட்... 

, ஒருந்தது. :



௨௭௦1 »  கன்ஜுல் கறுமாத்து.. 

"நாற்பது தினங்களுர் இர்ந் து. ஹலறத்து : ஆண்டவ 

சீவர்கள் ' எழுந்து, தங்கள்மகனார் சையிது ழகம்மது யூசுபு 

சாபெவர்களைப்போய்ப் பார்த்தார்கள். அப்போது: 

அவர்கள் கல்வத்தின் இருப்பிலேயே சுஜூதில் விழுந்து 

இடைப்பதையும், கட்டின பற்கொம்பு தளிர்த்து மூன்று 

பணரிட். டிருப்பதையும் கண்டு ஆகந்தங்கொண்டு, அல்லா 

தத்தஷலரவை .புகழ்ந்து சுக்றுசெய்து : மகனே, எழுர். 

திரும். உம்மையும், உமது வணக்கத்தையும், அலலாதத்த 

sor பொருந்திக் கொண்டான் என்று சொல்லி, அ வர்: 

களைக் கையைபிடித்து அழைத்துக் கொண்டுபோய், ௮௬, 

சில்வைத்து, மீதியாயிருந்த ரகசியமான இல்முகள் எல்லா 

வற்றையும் புகட்டி, மற்றைய தறீக்குகளிலும் கீலாபத் 

தும், டஜாஜத்தும், கிறுக்கத்தும், கில்௮ுத்தும் கொடுத்து 
கிரப்ப மாக்னொர்கள், 

பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ததைதா ஈகரத்தி 

லிருந்து பிரயாணப்பட்டு, உலகமுழுதாண்ட முடி மன்னருள். 

ஒருவனான ஸத்தாதி சாசன் இருந்து ராச்சியபரிபாலன-். 

செய்த அதன் என்னும் பட்டணம் போய், அங்கே 

அடக்கியிருக்கும் சைகு MANS How றகுமகுல்லா, சைகு 

ஸுது றகுமகுல்லா, சைகு ஜேளஷர் றகுமகுல்லா முதலான 

பெரியோர்களையெல்லாம் ஜியாறத்துச் செய்து கொண்டு, 

ஹயாத் அடனிருக்கும் பெரியோர்களையும். சந்தித்து எல்லா 

மகிமைகளும் பெற்றுக்கொண்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் 

தங்கள் கூட்டத்தாருடன் மறுபடியும் மக்கா ககரம்போய்ச்' 

சேர்ந்தார்கள். ் ் 

திவ்வியஸ்தலங்களைத் தரிசித்தது முற்றிற்று. 
7



- ௬௪ம் அத்தியாயம், 

பொன்னஞ்ணிக்கு வந்தது, 

  

[இவ் arg Sumi ane pss ஆண்டவரவர்கள் -மக்காவி 

-லிருக் து. இர்தியாவுக்குப் பிரயாணமாய்ப் டொன்னாணியென்னும் 

ஊருக்குவரச் கப்பலேறினதும், கடலவில்விழுக் ச தஸ்டிஹை மறுசாள் 

-எடுக்ததம், இருட்டுக்சப்பலை மெழுகினாத்.பீரந்சசெய்து அழித்தும், 
பின் அவ்வூருக்கு வர்து சேர்ச்சதுமான வரலாறுகளைச் .சொல்லு 

கின்றது.] ் 

- ஹலறத்து- சுல்தான் : அப்துல்காதிறு ஷாகுல் ஹமீதா 

பாத்துஷா சாசிபு ஆண்டவாவர்கள் மத்கா -ஈகரத்தில் ஒன் 

பன. வருஷம் வாசஞ்செய்துகொண். டிருக்தார்கள். இதற் 

கடையில்தான் இவ்வியஸ் தலங்களைத் தரிசித்துச் சற்றுப் 

49 ரயாண்ஞ் செய்தார்கள். -இவ்வொன்பதூ வருஷங்களில் 

ஏழு ஹஜ்ஜும், சில 'உம்னாக்களும் செய்து- முடித்தார்கள் 

மகனார் ஹலறத்து சையிது ழதம்மதுயூசுபு.,சாகெபவர்களுக்கு 

இரண்டு ஹஜ்ஜும், Gea - உம்மாக்களும் இடைத்தனு 

இம்மட்டோடு, 'மகனாரவர்களுக்கு . வயது ஒன்பது நிரப்ப 

மாயிற்று, 

ஹலறத்தூ. ஆண்டவரவர்கள்: மக்காவுக்குப்.. போன, 

ஒன்பது வருஷத்தற்குப்பின்' இந்தியாவுக்கு வரவேண்டு 
மன்று - நாடி, :மக்காவிலுள்ள:: ஷரீபுகள்;. ... இமாம்கள், 

ஒற்றும்.பெரியோச்கள் எல்லாருக்கும் பிர்யாணஞ் சொல்லிச் ் 

கொண்டு, தங்கள்: அருமைமகனா .வர்களும், யர்மார் 

களும் புடைசூழ, யாத்இிரையாய், ஜித்தா .ஈசாம்வந்து சேர்ந் 
தார்கள். ர ரர 

ஜி த்தாவுக்கு வந்தபோ௮ அஞ்குள்ள- பெறிே யார் கள் 

அனைவரும் எதிர்கொண்டழைத்சா உயனரித்தார்கள். பின் - 
ர



௨௪௨ , கன்ஜுுல் கருமாத்து. 

மகனாரவர்களுக்கு அங்கே காட்டவேண்டிய இடங்களை 

யெல்லாம் காட்டித் தீர்ந்தது, அத்ன்பிறகு, ஜித்தாவி' 

லிருர்.து மலையாள்க்கரைக்கு யாத்திசையாயிருந்த ஒரு கப்ப 

லில் ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் பயண 

மேறிஞார்கள். ஜித்தாவின் முஸ்லிமான ஜனங்கள் எல்லாருக் 

இரண்டு ஆண்டவ்ரவர்களை மிக மரியாதியுடன் பயண 

மறுப்பினார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஏறியிருக்கும் கப்பல்: 

ஜித்தாத் துறையிலிருந்து பாய்தாக்கி நடுச்சமுத்திரத்தில் 

ஓடி.வரும்போஅ, ஒரிரா தங்கள் மகனார் சையிது ழகம்மது, 

way சாகிபவர்களைக் கூப்பிட்டு : தஸ்பிஹ-. என்னும் 

செபமாலையைச் கொண்ர்ரும் என்று கட்டளை பண்ணி: 

ஞர்கள். . அப்போது மகனுர் மனங்கலங்கி முசம்வாடி: 

நின்று : நேற்று நான் அந்த்ச் செபமாலையைக் கையிற் 

பிடித்துக்கொண்டு, கப்பலருகிற் சடலைப்பார்த்து நின்றேன், 

அது, கைகழுவிக் கடலில் விழுந்துவிட்டது என்று சொன் 

னார்கள். இதைக்கேட்ட ஆண்டவர்வர்கள் மகனாசை 

சேர்க்க : மகனே, அ தற்காகவேண்டி முகங்குருவா தீர். 

நேற்று நீர் கப்பலோரத்தில் எந்த இடத்தில் நின்றீரோ, 
௮ந்த இடத்திற்போய் கின்றுகொண்டு, கமண்டலம் என்ற. 

இஸ் தியைபெடுத்துக் கடலிலிட்டு நீரை மொள்ளுவீராக. 

அந்நீருடன் செபமாலை வந்திடும் என்று உத்தரவு செய்: 

தார்கள். சையிதூ ழ்கிம்மது பூசுபு சாபெவர்கள் அவ்விதம் 

செய்தார்கள் $ இஸ்தியில் நீருடன் செபமாலை வந்தது” 

ஆண்டலரவர்கள் அதைவாங்கு ஓதினார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் இருக்கும் மரக்கலம் ௮இக வினா 
வுடன் ஓடிவரும்போது, ஒருநாள் ஈடுப்பகலில், கப்பனீ 

லள்ள் or gu மர்த்லர்ன் கலர்சுகர்ரர் எல்லர்ரும் மனந் 

- தடுமாறிக் கூக்கூரலிட்டுப் பதறிக் கலங்கினார்கள், ஆண்டவ



பொன்னுணிக்கு வந்தது. ௧.௪௩. 

- ரவ்ர்சள் அவர்களை நோக்கி : நீங்கள் ஏன் இப்படிக் கலங்கிப் 

isp Siac? “என்று கேட்டார்கள். அப்போது 

அவர்கள், மிக்விரைவர்ய் நெருக்கு யோடிவருகிற மத்ரொரு 

"மர்க்கலத்னித் ஆண்டவரவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டி : 

இதோவருறெ கப்பல்: இருட்டுக்கப்பல். அதிலுள்ள 

எல்லாரும் கொடிய திருடர்கள். இன்னும் சற்றுவேளையில் 

அவர்கள் சமது கப்பலையமர்த்தி, ஈம்மைக்கொன்று, ஈமது 

க்ப்பலின் பொருட்களையெல்லாம் கொள்ளைபடிப்பார்கள். 

இவர்கள் சைக்குத்தப்ப ஈம்மால் ஏலாது. ரசாமெல்லாம் 

இன்றைக்கு மடிவோம். இதற்காகவே கலங்கித் தலிக் 

கிறோம் என்று அழுது சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட 

ஆண்டவரவர்கள் : அத்திருடர்கள் ஈம.து கப்பலை எவ்வாறு 

அமர்த்த, ஈம்மை எவ்விதம் கொல்வார்கள் ? என்னு 

கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள்  அத்திருட்டுக்கப்பலில் 

பீரங்கி என்னும் வெடிற்கருவியிருக்கும். அதில் மருந்தும் 

குண்டும்போட்டுக் கெட்டித்து நம்மைச் சுவோர்கள். 

அதனால், ஈம. கப்பலுக்கும் ஈமக்கும், வில்லங்க முண்டா 

கும் என்று பதில் சொன்னார்கள். அப்போது ஆண்டவ 

ரல்ர்கள் : இந்தக் கப்பலில் அவ்விதக் கருவியாக பீரங்கி 

மில்லயோ ? என்று கேட்டார்கள். பிரங்கியம் இல்லை ; 

மருந்து குண்டுகளும் இல்லை என்று அதற்கு அவர்கள் 

விடைகொடுத்தார்கள். 

இச்சொல்லைக் கேட்டபோது, ஹலறத்து அண்டவ 

ரவிர்கள் மாலுமி முதலானவர்களைப்பார்த்து : பீரங்கி 

யில்லையா ? குண்டுமருர்.தகளுமில்லையா 4 நல்ல்திருக்கட்டும். 

உங்கள்வச௪ம் மெழுகு இருக்குமர்னால் எடுத்துவந்து பீரங்கி 

agarsé செய்து, எரிந்த. சாம்பலை மருக்தென்றும், 

கற்களைச் குண்டென்றும் அதிற் பாட்டு, வெடி தீருங்கள் 

என்று கட்டளே பண்ணினார்கள்.



௨௪௪ BOSTON OG கருமாத்து, 

ஆண்டவர்வர்க்ள் இட்ட -கட்டளைப்பிரகாரம் ' கலாச 

காரர்கள் கூடிகின்று மெமுகையெடுத்துப் பீரங்கி புருவ த்திற் 

Geis, சாம்பலையுங் கல்லையும் வாரித் திணித்துக் கெட் 

டித்த, மிக விரைந்து ஓடிவரும் திருட்டுக் கப்பலைப்பார்க்கு' 
இல்க்குவைத்அ வெடி தீர்த்தார்கள், ' 

மெழுனொலான அற்பு தப் பீரங்கியொல் வெடிதீர்த்த 

மாத்தரத்திற், அதிலிருந்து கோடையிடி குழுறினாற் 
போன்ற பெருந்தொனியுடன் அக்கனிம௰யமான குண்டுகள் 

புறப்பட்டு; மேற்படித் இருட்டு 'மாக்கலத்திற்போய் விழுந் 

தன. கூணத்திற்கொரு குண்டாகச் சற்றுநேரத்தில் 

அகந்தங் குண்டுகளை அந்த மெழுகுபிரங்கி கக்னெ, குண்டு 

ஒவ்வொன்றும் போய்விமுந்து திருட்டுக்கப்பலைச் சின்னு 

பின்னமாகத் : தகர்த்தது. : எழுந்து பொழியும் குண்டு 

மாரியினால், இருடர்கப்பல் சிதைந்து: நீரைமுகந்து, சமுத் 

தரத்தில் அமிழ்ந்திற்று, அக்கப்பலி லிருந்தவர்களில் குண்டு 

பட்டு ” மடிந்தோர்போக மீந்தவர்கள் சமுத்திரத்தில் 

விழுந்துகிடர்னு, நீந்தவலியின்றி, நீரைக் குடித்தூத் இக்கு 

முக்காடி, வென்று அலறி மாண்டார்கள். - ஒருவராவது 

தப்பிப் பிழைக்கவில்லை. பக்கத்தில் ஒடி வத்த திருட்டுரு 

பெயருமில்லாமல் அழிந்து சூனியமாயிற்று, 

தங்களைக் கொன்று கொள்ளையிட வந்த : இருட்கெ்கப் 

பலை இவ்வாறு ஆச்சரியமாக அழியச்செய்த ஹலறத்து 

ண்டவரவர்களுக்கு எல்லாரும்... தாழ்ர் துநின்று: இத் 

BS கொண்டாடினார்கள். பின் “அண்டவரவர்கள்" ஏறின 

கப்ப்ல்' : சில்தினத்தில் மலையாளக்கரையின் : ஒரு Hien 
முகமா பொன்னாணியில்வர்து சேர்ந்தது. 

. சைது அலி என்னும் அரசரால் ஆளப்பட்ட அக்தப் 
பொன்னாணியில்' கப்பல் கங்கூரமிட்டபோ.து, 'ஹலற்த் 
ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் கரையிலிறங்கி,



பட்டமாந் தழைத்தது. ௨௪௫ 

அவ்வூர்ப் பிரப்க்களுள் ஒருவராகிய, சையிது ' ஜைனுத்தீன் 

மததூம் என்பவருடைய தோட்டத்திற் பேய் விடுதிமிட்டுத் 
தங்கினார்கள். 

'பொன்னாணிக்குவந்தத முற்றிற்று. 
  

௬௫ - ம் அத்தியாயம். 

பட்டமரத் தழைத்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர்கள்,, பட்டுப்போன 

பலா மரமொன்றைத் தழைககச்செய்த வரலாற்றைச் சொல்லு 

சின்றத.] 
popes ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷாசாஇபு ஆண்டவ 

வர்கள் பொன்னாணிப் பட்டணத்தில், சையி௮ , 'ஜைனுத் 

தீன் மததூ முடைய தோ. ட்டத்தில், தங்கள் கூட்டத்துடன் 

இதங்கபிருக்கும்போ௮, அந்தத் தோட்டத்துக்' காவற்: 

காரன் 'ஆண்டவரவர்களின் வசலாறுகள். எல்லாவற்றை 

யும் கேட்டதிந்த்கொண்டு, தன் எ௯.மானுயெ ' சையி* 

ஜைனுத்தீன் மததா மிடம்போய் ; எஜமானே ஒரு பெரியோர் 

பெருக்கூட்டத் சடன். ஈமதுதோட்டத்தில்வர்து இறங்கி 

இருக்னெறார்கள். . அவர்கள் shapes முகியீத்தின் அப்துல் 

காதிறு' ஜைலர்னி ” தேண்டவரவர்களின் “பெளத்திரராம். 

அவர்களைப்பற்றி " எல்லாரும் அதிக  மேன்மையாகப் 

பேசுனெறார்கள் என்று சொன்னான். 'இை தக்கேட்ட அவர் 

அவனைப்பார்த்து : சரியே. நீ சொன்னபடி. அவர் பெரி ; 

யோராயிருந்தால், ஈம.து. தோட்டத்தில் புட்டுப்போய்கிற் 

இற பலாமரம் 'தழைக்கவேண்டும்.. அப்படி. அ! தழைத்த 

தானால், அவரைப் பெரியவரென்று. சொல்லத் தடை. 

1010—36



௨௪௭ Sore od கறுமாத்.து. 

யிராது என்றார். இதைக் கேட்டுக்கொண்டு மே ற்படிக் 

கர்வலர்ள்ன் அங்கருந்து தோட்டத்திற்கு வந்தான். 

இவன் வரும்போது ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு 

கரகத்தில் தண்ணீர் ரெடுத்துப்போய், அங்கே பட்டுப்போய் 

நிற்கும் பலாமாத்து.அடியில் வைத்து உலு செய்து கொண் 

டிருந்தார்கள். அந்தத் தண்ணீர் அந்தமாத்துக் காய்ந்த 

வேர்களில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இதை அவன்கண்டு, 

இதென்ன ! புதுமைக்கு இடமாகக் காணப்படுசன்றதே 

யென்று எண்ணி, இனி ஈடப்பதை அறியலாமென்று 

அங்கேயே பார்த்துக்கொண்டு.நின்றான். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் உலுவை முடித்துக் 

கொண்டெழுர் ௫, பக்கத்திற்போய் இரண்டு றக்அத்து 

அல்லாதத்த ஆலாவைத்தொழுது ஸலாம்சொல்லித் திரும்பி 

ஞர்கள் . இவர்கள் திரும்புமுன். உலுநீர்பட்ட. காய்ந்த பலா 

மரம் பச்சென்று இலைகள் கெருங்கத் தழைத்து, பூவும், 

பிஞ்சும், காயுமாய்ச் செழிப்புற்று நின்றது. இதைக் கண்ட 

தோட்டக்காரன் பிரமித்து, ஜைனுத்தின் மததா மிடம் ஒடிப் 

போய் * எஜமானே, தாங்கள் சொன்னபிரகாரம். முடிக்கு 

விட்ட ௪; வர் அபாருங்கள் என்றான். இதைக்கேட்ட அவர். 

“ஆ! அப்படியா !! பட்டமரம் தழைத்ததா ! !'” என்று 

சொல்லிக் கொண்டு, கால்பதறக் கைபதறவெழுந்து தமது 

தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தார் ; பலாமரம் அவர் கண்ணை 

வருட்டிக் கருத்தைக் கவர்ந்தது. உடனே அவர் ஆண்டவ 

சவர்கள் சமுகத்திற்போய் ஸலாம் சொல்லி, அடிபணிந்து. 

கின்றார். 

ஹ்லற்தது ஆண்டவ ரவர்களும் ௮அவ்ரை உபசாணை 

புடன் அழைத்து அருகில் இருக்க்ச்செய்த, அவருடன் 

தர்வாகப் பேசினார்கள். பின்பு, சையி து engine de



பட்டமர ச் தழைத்தது. ௨௪௭௪: 

மத்தூர்ம் அண்டவசவர்களை, த். தம்து மாளிகையில் வரது விருர் 

ஹ்ண்ண் வேண்டுமென்று மன்றாடினார். அதற்கு ஆண்டவ: 

வர்கள் சம்ம இத்தார்கள். 

சையிது ஜைனுத்தீன்மத்தூம் விருந்துக்காக ஒரு காளைக் 

சூறிப்பிட்டுக்கொண்டு, அந்தநாளில் அறுசவைப் பதார்த் 

தங்களும், சோறுகறிகளும், கனிவர்க்கங்களும், தீம். 
பானங்களும் தயார்பண்ணி வைத்து, ஆண்டவரவர்களையும், 

மகனாரவர்கள் மூதல்ர்னவர்களையும் ஒழுக்கத்துடன் 

அழைத்துச் சொண்டுபோய், தமது மாளிகையில் உல்லாசத் 

துடன் வீற்றிருக்கச் செய்து, -அதி௪ உபசாரத்துடன் 

சம்பிரமமாக விருந்து உண்பித்தார்; ஹலறத்து ஆண்டவ: 

சீவர்கள் தங்கள் குமாரர் மு.தலானவர்.களுடன் 

சந்தோஷமாக வுண்டு, அல்லாதத்ததலாவைப் புகழ்ந்து... 

சுக்றுசெய்து, அவருக்காக துஆ செய்தார்கள். 

விருட், அண்டு முடிர் தின், சையிது ஜைனுத்தின்மததூம் 

அண்டவர்வர்களின் பக்கத்தில் இருந்து, ரகசியமாகப் பல: 

விஷ்யங்களைபும் பற்றிச் சம்பாஷித்துக்கொண்டிருந்தார். 

கற்றி நேரம் சம்பர்ஷித்த பின்பு, அவர் ஆண்டவரவர்களை 

நோக்கு “நரன் வெருகாள் நாடியிருக்த சாட்டம் இன்று: 

நினைவேற்ப் போடறதாக் கினைக்கின்றேன். அதென்ன் 

வென்றால் ;---என்க்கெர்ரு மகள் இருக்கின்றாள். அவளை 

விலர்கம்பண்ணிக் செர்ள்ளத்தக்க : மணமகன் அப்பட. 

வில்லை. ரர்னோ, சையிது ழகியித்தின் அப்துல்காதிறு ன்த்லானி 

ற்லியல்லர்கு அன்ரு. அவர்களின் வமிசத்திலுள்ளவன், 

தீர்ங்களும் அவர்கள் பெள்த்திரராகையால், தங்களுக்கே. 

என் மகளைச் கொடுக்க ஆனைசப்படுகறேன். தால்கள் 

பொருந் இக்கொள்ள வேண்டும் '” என்று சொன்னார். 

விவாக்ஞ் செய்யுஞ் சொல்லாகிய இதைக்கேட்ட ஆண்டவ. 

ர்வ்ர்கள் அவ்வைப் பார்த்து ** விவாக காரியத்தில் என்க்கு.



எனு ட் கன்ஜுபல் கருமாத்து;. 

'இச்சையில்லை என்பது உமக்குத் தெரியாததா ? என்றார்கள். 

இதைக்கேட்ட. அவர் ; முத்துப் பேசாமல் வாயைமூடினார்.. 

பின் அங்கிருற் அ தோட்டத்திற்கு வந்தார்கள். - 

பட்டமரந் தழைத்தது மூற்றிற்று. 

_- 

௯௬௬௯-ம் அத்தியாயம். . 

முகல்ல வுக்குப் டோனது.. 

ந்தவ வத்தி 5 Busan ann 05g ஆண்டவரவர்கள் பொன்னாணிமி 

-விருக் து” அற்புதகரமாசள்' கடலைக்சடக்து முகல்லவுக்குப் ' போன 
தம், அங்குள்ளோர் கொடுத்த ்சஞ்சூட்டின” கனிவர்க்கங்களை ச் 

peng einen வாலாறுகளைச் சொல்லுகின்ற. ]. 

ஹல்றத்து மீழுன்சுல்தான் 'ஷாகல்ஸமீது சன்ஜஸவாய் 

அரண்டவரவர்கள் .சலராள் -பொன்னுணியில் தங்கியிருந் ௮, 

அன்ட.முகல்லதவுக்குப் . போககாடி,' அங்குள்ள சையிது 

ஆஜைனுத்தீன் மததாம்- ௫ூ.தலானவர்களுஃ் கெல்லாம் பயணஞ் 

“சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டார்கள்... அப்போது. அங் 

-இருக்து முகல்வ்தீவுக்குப் போகும்: உழுக்கள்.இல்லை., ஆகை 

யால், - ஆண்டவரவர்கள்:- தங்கள்: கூட்டத்தாருடன் Gp 

கரையில் வரது பார்த்தார்கள் ; -- கடல்-கொந்தளிப்பின்றிச் 

சீறர்தமாயிருந்தது, அவ்விதம்: கடல் 'அமர்க்திருப்பதை 

ஆண்டவசவர்கள் கண்டு, தங்கள் .குமர்சரஈஇி ப£ர்கள் எல் 

லாரையும் பார்த்து நிங்கள். எல்லாரும் கண்களை கூடித் 

கொண்டு, எனக்குப் பிறகே: அடர்தில், இறங்க), என்னைத், 

தொடர்ந்து; க்டர்துவாருங்கள் ,' என்று. கட்டா. பண்ணி 

ஸிட்டு மூர் இத் தாங்கள் பிஸ்மி கொல்லிக், கடலி லிறங்கி. ஈடக்



மூகல்லதீவுக்குப் போனது. ~ 26TH 

தார்கள்; அப்போது அவர்கள். கூட்டத்தார்களும் “அவர் 
களுக்குப்பின்னே கண்களை மூடிக்கொண்டு கடலில்: இறக்கி, 

அவர்களைத் தெற்கை நடந்தார்கள். 

இவ்விதம் எல்லாரும் கடலில் இதல் கஷணப்பொழு 

தாகவே ஹல த்து ண்டவரவர்கள் Habeas கூப்பிட்டு 

6: உங்கள் sein stn Apt gi பாருங்கள், " . என்றார்கள். 

அவ்வாறே. அவர்கள் கண்களைத் இறந்து. மகட்கொடை 

தாங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவ.வர்களுடன் (pana ser 

கடற்கரையில் நிற்கக்கண்டு, ஆகந்தமுற்முர்கள், 

ஆச்சரியகரமாக முசல்லதிலிற்போய்ச்சேர்ர் த அண்டவ 

வர்கள், பின் அக்கடற்கரையிலிருக்து தங்கள் கூட்டதி 

தோடு ஊருக்குள் பிரவே௫ித்தார்கள்.. அக்காலம். அந்தத் 

திவையாளும் அரசன் காமிர், அவன் ஆண்ட வரவர்கள் 

பெருந்திரளான ஜனத்.துடன் ஊருக்குள் வ்ருவதை அறிந்து; 

இக்கூட்டத்தார் கம்மூரைப் பிடித்து அளவோ, அல்ல... 

நம்மைச் 'சிறைப்படுத்திக்கொண்டு போகவோ, அல்ல, 

ஈம்மெல்லாரையும் .படுகொலை செய்யவோ, எதற்காகவோ 

இத்தனை இரளாய் வருகின்றார்கள். அவர்கள் கருதிவருங் 

கருமத்தை ஈம்மீது முந்தவிடாமல், காரம் ஏதும் ஒரு 

உபாயஞ் செய்து அவர்களை மடக்கவேண்டும் என்று :தன் 

னைச்சூழ்ந்து நிற்கும் மந் * இரிபிரதானிகளோடு அலோசனை 

பண்ணி, எல்லாருங்கூடி இவ்விதம் தீர்மானித்தார்கள் :-- 

நாம் 2கரெமாகத் இன்னுகின்ற 'கனிவர்க்கங்களையும், 

இன்பண்டங்களையும் தயார்செய்து, அவற்றில். கஞ்சூட்டி 

வைத்து, அவர்களை எதிர்கொண்டழைத்து : உபசரித்து 

வெகுமதி கொடுப்பதபோலப் பாசாங்குமண்ணி, மேற்படி. 

கஞ்சேறின' பதார்த்தங்களைக் .'சொடுக்கலாம். அவர்கள், 

அதை மெய்யென்று ஈம்பி வாங்இத்தன்௮ு, எல்லர்ரும்-



௨௮௦ - கன்ஜுலல் கருமாத்து, 

மடிந்தூ போவார்கள்... அதன்பின் ஈம் இஷ்டப்படி ஈடத்த 

லாம் என்பதே. 

இவ்வாறு தீர்மானித்தபோது, es Car கனிவர்க்கம் 

முதலான தின்பதார்த்தங்கள் தயாராய், அவற்றில் ஈஞ்சேற் 

திப் பாத்திரங்களில் வைக்கப்பட்டன. அரசன் முதலான 

பெரியதனக்காரர் எல்லாரும் இரண்டெழுந்து, ஈஞ்சுப் 

பதார்த்தங்களையும் எடுப்பித்துக்கொண்டு ஹலறத்து ஆண் : 

டவரவர்களை உபசரித்து அழைக்கும் பாவளையாக வர்.௮, 

எல்லாரும் கைகட்டித் தாழ்ந்து, அக் சனிவர்ச்காதிகை 

முன்வைத்து கின்றார்கள். 

எவ்விதமான மறைந்த கருமங்களையும் இருதயக் கண் 

ணாடிக்குள் "மிகத் தெளிவா யுணர்ந்து கொள்ளும் சக்தியுள்ள 

ஆண்டவரவர்கள், அந்தப் படுபாதகர்செய்சத வஞ்சனையை 

அறியாஇருக்கவில்லை ! அறிந்திருந்தும் அதியாத பாவனை 

யரசு அவர்களுக்கு இனியமொழிகூறி, தங்கள் வலத 

கையால் அந்த ஈஞ்சேற்றின கனிகளில் இரண்டொன்றை 

யெடுத்து பிஸ்மி சொல்லித் Bice ge, மற்றவைகளையும் 

எடுத்தெடுத்து மகனார் முதலான ப&£ர்மார் எல்லாருக்குங் 

கொடுத்தார்கள். அவர்களும் அவற்றைவாங்இ பிஸ்மி 

சொல்லித் தின்றார்கள், அதனால் அவர்களுக்கும் யாதொரு 

இங்கும் உண்டாகவில்லை, வெருகேரம் வரையும் அக்காபிர் 

கள் ஆண்டவசவர்கள் சமூகத்தில் நின்றார்கள், 

நஞ்சூட்டின சனியா இகளைத்தின்று நெடுநோமாயும் 

இவர்களுக்கு யாதொரு அபாயமும் உண்டாகவில்லை, இவர் 

கள் நாம் செய்த வஞ்சனையை அறிக்துகான் இன்றிருக் 

இன்றார்கள், அதைப்பற்றி ஈம்மைச்கேட்காமலும், ஈமக்குப் 

பிரதி தீங்கு செய்யாமலும் இருப்பதைக் கவனித்தால், இவர் 
கள் மசாபெரியோர்கள் - என்பது தெளிவாய் விளங்குகன் 
ஐ.து. நாமே நமக்குத் தீங்கை வலியவருவித்துக்கொள்ளப் 

பார்க்கன்றோம், இம்மட்டோடே நாம் தப்புவது காரியம்



் ஜின்னைக் கடலிலாழ்த்சதினது. ௨௮௧ 

என்று அக்காபிர்கள் எண்ணிக்கொண்டு, மெளனமாய் 

அங்கிருந்து போய்விட்டார்கள். 

பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத் 

காருடன் முகல்லதவுக்குள் ஒரு சாகையில் விடுதியிட்டி ருக் 
தார்கள், . ‘ 

மூகல்லதீவுக்குப் போனது முற்றிற்று. 

  

௬௭ -ம் அத்தியாயம். 

ஜின்னைக் கடலிலாழ்த் தின ௮. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹல.த்து ஆண்டவரவர்சள் Gann Fala 

ங்குசெய்யவரும் ஜின்னைக் கரகத்இிலடைக்துச் கடலிலாழ்த்தின 

அம், அதனால், அத் வார் முஸ்லிமானதமான வரலாறுகளைச் 

சொல்லுஇன் ற.து. | ் 

ஹலறத்து காதிறேலி கன்ஜஸவாய் கன்ஜபக்ஷ் பாத்து 

ஷாசாஇபு அண்டவாவர்கள் முகல்லதவில் இருக்கும் போ௮, 

ஒருகாள் சாயாக்ைை இல ப௫ர்களுடன் எழுந்து, ஊரைச் 

சுற்றிப் பார்த்துக்கொண்டு வந்தார்கள். வரும்போல, 

ஒருவீதியில், ஒரு வீட்டில், ஒவென்ற அழுஞாலும், 

ஜன த்இரளுமாயிருந்தன. அதை அண்டவரவர்கள் கண்டு 

அங்கே நெருக்கிநின்று பார்த்தார்கள். அப்போது, அர 

சன் சேவகர்கள் கூடிநின்று, அவ்வீட்டிலுள்ள ஒரு கன்னி 

BAG SOUL ஆடையாபரணங்கலாலலங்கரித்௮, பரிமளம்பூசி, 

கயிறுகொண்டு கட்டுறெதும், அவளைப் பெற்றதாயும், 

பந்துக்களும் சூழகின்று பிரலாபித்து அழுகிற தமா 

யிருந்தது, 
இந்தப் பரி தாபக்காட்சியை ஆண்டவரவர்கள் கண்டு, 

க்சே கூடிகிற்கும் ஜனங்களைப்பார்த்து : இதென்னவிஷ 

யம்? இவளை ஏன் இப்படிச் செய்கிறீர்கள் ? என்.௮ுசேட் |



2 9/2. கன்ஜு-மல் கருமாத்து.” 

டார்கள். இக்கேள்விக்கு ௮ந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரவர்களை 
நோக்கிக் 8ழ்வருமாறு சொல்லுகன்றார்கள். பட்ட 

“கேளுங்கள், சாகிபவர்களே, இவ்வூருக்குப் புறத்தில் 
ஒரு, 'கோயிலிருக்கின் ற௮, ; அுஷ்டதேவதையாகய ... ஜின் 

ஒன்று வருஷத்திற்கு ஒருதரம் அந்தக் கோயிலுக்குவரும், 
அது அங்சேவரும். காலமும், கேரமும், எங்களுக்குத் 
தெரியும். அப்படி அதுவரும், இரவுக்கு முந்தின சரய்ந் 
தரமே நாங்கள் இவ்வூரிலுள்ள கன்னிகாப்பெண் ஒருத்தியை 
அலங்கரித்து, அக்கோயிலிற் ' சொண்டுபோய் அதற்குப் 

பலியாக வைத்த. விடுவோம்... அந்தஜின். அன்றிரவில் 
அற்கேவந்து அந்தப்பெண்ணைகத் தன் இஷ்டப்படி ஈடத்திப் 

ந்ர்ங்கள் அந்தப் பிரேதத்தை :யெடுத்துத் தகனம் பண்ணு 
வோம்; இது, வருஷந்தோறும் ஈடக்துவருகன் றன; 
இவ்விதம் ஈசாங்கள் அந்த தேவதைக்கு ஈரபலி . கொடா 
விட்டால், அது இவ்வூருக்குள் பிரவேசித்து, எங்களை 
நாசமாக்கிவிடும். - அதனால், .காங்கள் வருஷத்தி ற்கு ஒரு 
மூறை வீட்டுக்கு ஒரு பெண்ணாக கியமித் துத் பலிகொடுத்து 
வருகிறோம். இந்த முறை பலியிட நியமிக்கப்பட்டலன் 
Qasr. Gar Dra, அந்தத் தேவதைவருற காலமாகையால்,, 
இவளைப் பலி கொடுக்கவேண்டியே இப்படிச் செய்னெ்ஜோம் 
என்று இப்படிச் "சொன்னபோது ஹலறத்து : ஆண்டவ 
வர்கள் அவர்களைப்பார்த்து ்... இந்தப் பரிதாபமான : 
கருமத்தை: நீஸ்கள் செய்யாதீர்கள் ; இர்தப்பெண்ணே 
அத்தக் கோயிலுக்குக். கொண்டுபோகாமல், இந்த அலன் 
காரத்துடன் ஒரு புருஷனை த்தேடிக் கலியாணம் பண்ணிக் 
கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு, தங்கள் சாகைக்கு வந்து 
விட்டார்கள். உ டப! அடவ. ் 

ரா ane pbs a ஆண்ட வரவர்கள் ' “சொன்ன இந்தச் 
சொல்ல். அக்தக் -காயிர்கள். இந்இிக்கலில்லை, இவளை nsbuin கலிய



ஜின்னைக் கடலிலாழ்த்தின.து. ௨௮௩ 

ணம் பண்ணிக் கொடுத்துவிட்டால், தேவதைக்கு 

இலக்காவ.ஐு யார் என்று தங்கள் கோரிக்கைப்படி. அவளைச் 

இலவிகையில் ஏற்றி, தாயாதியோர் பரிதபித்து அழ ஊர் 

ane செய்து, மாலையானபோது அந்தக்கோயிலில் 

கொண்டுபோய் வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டார்கள். 

தங்கள் சொல்லைக் கவனிக்காமல் அந்தக் காபிர்கள் இப் 

படிச் செய்தது ஹலறத்.அ ஆண்டவரவர்களுக்குத் தெரிந் அ, 

நசொமத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 

அர்த்கராத்திரியானவுடன் தங்கள் கையில் கூஸா என்னும் 

நீர்க்காகம் ஒன்றை யெடுத் துக்கொண்டு, தனியே புறப் 

பட்டு அந்தக் கோயிலுக்குப் போனார்கள். அந்கேரமே 

அந்த ஜின் அங்கேவரும் நேரமாயிருந்தது. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அங்கேபோன சமயத் 

இல் மேற்படித் அஷ்டதேவதையாயெ ஜின் வழக்கப்படி 

இடிமுழக்கம் போன்ற .கர்சகொரேோமான தொளியிட்டு 

வென்று அலறிக்கொண்டு, சண்களில் அக்கினிபறக்க, 

விகார ரூபத்துடன் தன் கோரப்பற்களை ஈயென்று இளித் 

துக்கொண்டு, அக்தக் கூமரியைத் தாவி வர்தது. அது 

வரும் பயங்கரமான காட்சியை ஆண்டவரவர்கள் கண்டு, 

அதைப்பார்த்து “* கில், சற்றே நில் ; கொஞ்சம் பொறு. 

அவளை நெருங்காதே. இங்கே என் மூன்வா '' என்று 

கூறினார்கள். இந்தச் சத்தத்தைச்கேட்ட அந்த ஜின் 

இரும்பிப்பார்த் து அண்டவரவர்களைக் கண்டு, உடனே 

பலல்குன்றி, உடலயாந்து, உள்ளஞ்சோர்ந்து, ஊச்கக் 

தொலைந்து, இரும்பிவர்த. ஆண்டவரவர்களின் திவ்விய 

சேவடியின்௨ம் நெடுஞ்சாண்கிடையாய் விழுந்தது. 

ஆண்டவரவர்கள் உடனே தாங்கள் கொண்டுபோன 

நீர்க்காகத்தை யெடுத்து அதன் கையி ற்கொடுத்து: ஏ, 

பிசாசே, இசைக் கொண்டுபோய், ௮தோ ஓடுகிற அற்தில் 
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தண்ணீரள்ளிவா என்று கட்டளை யிட்டார்கள். ௮௪: 

கட்டதாப் பிரகாரம் அந்த ஜின் எழுந்து கரகத்தை வாங்கிக் 

கொண்டுபோய், அங்கேயோடும் ஆற்றில் அமுக்கிற்று; 

அவ்வாத்றுத் தண்ணீர் முழுதும் அக் கரகத்திற்குட் 
புகுந்து, ஆறு வெறுந்சரையாய்விட்டது. இந்த ஆச்சரி 

யத்தை அதுகண்டு திகைத்து, பின் கரகத்தைத் தூக்கிற்று ; 

தூக்கக்கூடவில்லை. தன் முழுப்பலத்தையும் கூட்டி ஒறுத்து 

நின்று தூக்கியும், அதைத்தாக்க ஏலவில்லை. வெகுநேரம் 

,தள்ளாடிகின்று, பின் கரகத்தை அங்கேயே வைத்துவிட்டு, : 

ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் இரும்பிவந்து பணிந்து 

கின்று, ஈடந்த சங்கதியைச் சொல்லிற்று, ஆண்டவ 

ரவர்கள் அதைப்பார்த்து : நல்லது, இருக்கட்டும். நீபோய் 

அந்தக் சுரசுத்தை அற்றில் கவிழ்த்திவிடு, நீர் முழுதும் 

an BO. அத்ன்பின் பிஸ்மீல்லாஹி என்று சொல்லி 

மறுபடியும் 'கரகத்தை நீரிலமுக்கி அள்ளு. அதன்பின் 

தூக்கிக்கொண்டுவா என்து உத்தரவு பண்ணினார்கள். 

இந்தக் கட்டளைப்படி : ஜின்போய்க் கரகத்தைக் 

கவிழ்த்த நீர் முழுதும் ஆராயப் பெருகிற்று, அதன்பின் 

பீஸ்மில்லாஹி என்று சொல்லிக் கரகத்தில் நீரை மொண்டு 

தூக்கக் கொண்ர்க்து, ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வைத் 

அக் சைக்ட்டி நின்றது, அண்டவரவர்கள் அந்த நீரைக் 
கொண்டு உலுசெய்து இரண்டு றக்அத்துத் தொழுதார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் உலு செய்யும்போதும், தொழும் 

போதும், இந்தக் கரகுத்திற்குள் என்ன புதுமை யிருக் 
இன்றதோ ! காம் அதை அதியவேண்டும் என்று அந்த ஜின்' 
எண்ணிக்கொண்டு நின்றது. தொழுதானவுடன் அது 

ஆண்டவரவர்களைப் பணிந்து : -எஜமானவர்களே, இந்தக் 

கரகத்திற்குள்ளிருக்கும் புதுமை என்ன ? என்றுகேட்டத, 

அதற்கு ஆண்டவரவர்கள் 'அதைப்பார்த்து, நீ அந்தப்.



ஜின்னைக் கடலிலாழ்த்தினது. ௨௮௫. 

புன்மையை அறிய வேண்டுமானால், அதனுள்ளே நழைக்து 

பார்; அப்போது அறிவாய் என்றார்கள். இதைக்கேட்ட. 

ஜின், நுழைர்து பார்ப்போம் என்று அவல்கொண்டு,: 

சிற்றுரூவெடுத்து, கரகத்திற்குள் அுழைக்தது, உடனே 
ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் கரகத்தின் வாய்க்கு மூடிபோட்டு, 

ஜின்னை வெளிவராமல் , தடைசெய்து விட்டார்கள். 

இதற்குள் கோழிகூவிப் பொழுஅவிடியும் நேரமாயிற்று. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் கரசத்தைப் 

பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு, பஜறுதொழுது முடித்து ஓதிக் 

கொண்டிருந்தார்கள். அங்கே நடந்த இந்தக் காரியங்கள் 

எல்லாவற்றையும் கோயிலுக்குள் பலியிட. வைக்கப்பட்ட 

பெண் அதிசயமாகப் பார்த்துக்கொண் டிருந்தாள். 

பொழுதவிடிர்து சூரியயோ தயமானவுடன் சேவகர்களும்,' 

ஊர்ஜனங்களும் இரண்டு, வழக்கப்படி பிசேதம் எடுக்க 

வந்தார்கள். அவர்கள் கோயிலுக்குள் வற்பார்த்தா,, 

தாங்கள் பலியிட்ட பெண் யாதொரு பங்கமுமின்றி வைத்த 

வண்ணம் இருக்கக்கண்டு ஆச்சரிய மடைந்து : இங்கே. 

நடந்தவை யென்ன? என்று அவளைக் கேட்டார்கள். : 

அதற்கு அவள், தான் - இருஷ்டாந்த பூர்வமாகக்கண்ட 

காட்டுகளை அவர்களுக்கு விவரமாகச் சொன்னாள். 

இர்சு அதிசயமான சங்கதியைக்கேட்ட அவர்கள்: 

ஆநந்த மடைந்து, ௮ப் பெண்ணை. யழைத்துக் கொண்டு 

ஆண்டவரவர்களின் திருவடிகளில் வந்து விழுந்து 

சாஷ்டாங்கம் பண்ணிப்புகழ்க்து, அவ்வூர் அரசனிடம் 

'போய்த் தெரிவித்தார்கள். அரசன் கேட்டு அதிசயப்பட்டு, ் 

அந்தப் பெண்ணைத் தாய்வ௪ம் ஒப்படைத்துவிட்டு, தானும், 

மீந்திரி பாதானிகளும், சேனா வீரர்களுமாகப் புறப்பட்டு 

வந்து ஆண்ட வரவர்களின் பாதத்தில் வீழ்ந்து, பின் 

வருமாறு சொல்லுகின்றார்கள் :--



உறு௬ ' கன்ஜுல் கருமாத்தூ. 

்.. எ்ஜமானவர்களே, மூட ஜனங்களாகிய நாங்கள் ஏதம். 

குற்றங். குறைகள் செய்திருர்சால் மன்னித்து, எங்கள்மேல்: 

இரக்கம் வைக்கவேண்டும். இப்போது எங்களுக்குத் 

தாங்கள் செய்த பேருதவிக்குப் பிரதிசெய்ய காங்கள் 

பாத்திரவான்௧ளல்ல. தங்கள் . உதவியுமோ ஈடற்ற 

உதவியாம். மேகஞ்செய்யும் உதவிக்கு வேறு பிரதிய சவி' 

யில்லாத,துபோல, தங்கள் உதவிக்கும் வேறு பிரஇயில்லை, 

ஆகையால், தாங்கள் இட்டகட்டசக்கு இரண்டில்லாமல் 

இந்தவூர் ஜனங்களாகயே நாள்கள் எல்லாரும் ஈடக்கக் 

கா த்திருக்கெறோம். இன்னும், சாங்கள் இதுவரையும் 

நற்கதியற்ற வழிகேட்டி லிருந்து காலங்கழித்தோம். இனித் 

தாங்கள் எங்களுக்கு நேர்வழிகாட்டி ரக்ஷியுங்கள். இன்று 

முதல் தாங்களேயன்றி, எங்களுக்கு வேறு : இக்கல்லை 
என்று இப்படி மூறையிட்டபோது, ஹலறத்தூ அண்டவ 

சீவர்கள் அரசன் முதல் அவ்வூசார் எல்லாருக்கும் அபயங் 

கொடுத்து, இனுல்லிஸ்லாத்தின் மூலமர்தரமாகய கலிமா 
வைப் புகட்டினார்கள். அன்று முகல்லஇவார் அனைவரும் 

ஆண்டவரவர்களின்  கையைப்பிடித்துக் கலிமா சொல்லி, 
இஸ்லா மானார்கள். பின் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் 
அவர்களுக்கு மார்க்கத்தின் விதிவிலக்குகளை த தெரிலித் த, 
அவ்வரசரைத் தாமே என்றும் போளிருக்து அரசாளும் 
படி. நியமித்துச் சிற்காசனம் ஏற்றி, பின்னும் அவர்களுக்கு 
அஆகவேண்டியவைசகளையும் திட்டஞ்செய்து வைத்தார்கள். 

இது ஈடந்த இரண்டு நாட்களுக்குப்பின், அவ்வூரார் 
பலர் ஹலறத்.து. ஆண்டவரவர்கள் குமுகத்தில் வர் துபணிக்து 
கின்று : எஜமானவர்களே, தாங்கள் சரகத்தில் அடைத்த 
ஜின்னை அப்படியே வைத்திருந்தால், அது பின்னுக்கு 
எங்களை. என்னபண்ணுமோ வென்று. அச்சமூண்டாகின் 
௦௮. ஆசையால், அதைப்பற்றித் தாங்கள் என்ன கட்டளை 
யிடுகிறீர்கள் ? என்னு கேட்டார்கள், அப்போது அண்டவ.
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சவர்கள் அவர்களைப்பார்த்அ : உங்களுக்கு: அதைக்குறித்து 

wee முண்டுபட்டால், இந்தக் காகத்தை ஒரு தோணி 

யில் ஏற்றிப்போய், இலங்கைத் இவைச்சேர்ந்த கடலில் 

ஆம்த்தி விடுங்கள் என்று கட்டகரயிட்டார்கள். இதைக் 

கேட்ட அவர்கள் பின்னும்: எஜமானவர்களே, அடுத் 

தடுத்த சாங்கள் இலங்கைக்குப் போய்வர்துசொண் ஒருக் 

இன்றோம். நாங்கள் போக்குவரத்துச் செய்யும் வழியி 

ள்ள கடலில் இதைக் கொண்டுபோய் அழ்த்தியிருந்தால், 

அக்கிருந்துகொண்டு எங்கள் உருக்களை மோ சஞ்செய்யவுங் 

கூடுமே ? என்னார்கள். அதற்கு ஆண்டவரவர்கள் : அப் 

படி இனி அது ஒன்றுஞ் செய்யாது, நீங்கள் பயப்படா 

இர்கள். என் சொற்படி கொண்டுபோய் ஆழ்த்திவிடுங் 

கள் என்று உத்தரவுபண்ணி, இன்றுதொட்டு ஓடித்திரியும் 

உங்கள் உருக்களுக்குக் கடலில் அபாய்மில்லை என் 

இம். வாக்கிட்டார்கள். இதைக்கேட்ட அவர்கள் Fh 

தோஷமாய் ஜின்னை அடைத்திருக்கும் அந்த நீர்க்கர த்தை 

வாக்க ஒரு தோணியில் ஏற்றி ஆண்டவரவர்கள் குறித்த் 

கடலிற் கொண்டுபோய் ஆழ்த்தி. விட்டார்கள். அன்று 

தொட்டு முகல்லதீவார் ஜின்பயம் ஒழிந்து சுகமாய் வாழ்ச் 

தர்கள். கடலிலும் அவ்ர்கள் உருக்களுக்கு இஇது பரியக் 

தம் சேதமூண்டாசவில்லை, 

ஜின்னைக் கடலிலாழ்த்தினது முற்றிற்று.



௬௮ - ம் அத்தியாயம், 

ஆதம்மலையைத் தரிசித்தது. 

  

[ இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் (psa Fal’ 

விருந்து அற்புசகரமாகச் கடலைக்கடக்து இலங்கைக்குப் போய், ௮ல் 

குள்ள சபி ஆதம் ஆலைகஏஸ்ஸலா மவர்கள் இதங்னெ மலையைத் தரி 

சனைபண்ணின் வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. ] 

ஹலறத்து சையிது . அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது- 
பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் மூகல்லதீவாருக்குச் 

செய்யவேண்டிய மார்க்கத்தின் ஏற்பாடுகள் அனைத்துஞ். 

செய்அமுடித்து, இலங்கைக்குப் போகவேண்டுமென்று நாடி 

அவர்களுக்குப் பிரயாணஞ் சொல்லிக்கொண்டு, அங்கிருக்து 

புறப்பட்டு அத்தீலின் பலபாகங்களைச் ற்றிப்பார்த்து, 

“ மூன்னொருதரம் சூரியனையழைத்து மீன்சட்டுத் தின்று: 

விட்டு அம்மீனை 'உயிராக்கி ய.துப்பின ஒலியுல்லா ஹல 

தத்து ஷம்ஷாுத்தபுறேஜ் ஆண்ட வரவர்கள் அடங்கியிருக்கும் 

தலத்திற்போய் ஜீயாறத்துர் செய்துகொண்டு, அங்கிருந்து 

கடலருகிலுள்ள ஒருதுறைக்கு வந்தார்கள். அப்போது, 

இலங்கைக்குப் பாய்தூக்கியோடும் உரு அங்கு ஒன் ௮.மில்லை.. 

தாங்கள் இலங்கைக் தீவுக்குப் போய்ச்சேர உரு அகப் 

படாமைகண்டு, .அத்துறையை யடுக்கக்கெடந்த ஒரு பாரிய 

கருங்கற்பாறையைக்கண்டு அதன் அருற்போய் நின்று 

கொண்டு, தங்கள். மகனார் முதலான பீர்கள் எல்லாரை 

யும் அந்தப் பாறைக்கல்லில் ஏறியுட்கார்க்து கண்களை மூடிக் 

கொள்ளக் கட்டளை பண்ணிவிட்டு, தாங்களும் பிஸ்மீ 

சொல்லி: ஏறிவுட்கார்க்தார்கள். அ௮ண்டவசவர்கள் ஏறியுட்... 

கார்ந்தவுடன் : அந்தக்கல் அதிகவேசுமாயோடும் மாக் 

கலத்தைப் போலக் கடலை யூடுருவி யோடத்துடங்கி, ஒரு.



ஆதம்மலையைத் தரிசித்தது. ௨௮௧ 

க்ஷணப் பொழுதில் இலங்கையின் எதிர்கரையாகிய காலித் 

துறையிற்போய்ச் சேர்ந்தது. பின் ஆண்டவரவர்கள் pu 

கள் கூட்டத்தாரைக் சண்களைக்இறக்க ஏவினார்கள். இறந்து 

பார்க்கும்போ௮, எல்லாரும் காலியில் கரைசேர்ந்திருக்கச் . 

கண்டு புசமையுற்றக் களிகூர்க் தார்கள். 

பின் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத் 

தாருடன் சரையிலிறங்க, காலி ners ape Guru ine 

ரத்து அலங்காரங்களை நோக்கு, அங்கிருந்து ஈபி ஆதம் அலை 

இஸ்ஸலாமவர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்லெ இறப்பான 

மலையை நோக்கிப்புறப்பட்டு, இலங்கைத்தீலிலுள்ள 

அடர்ந்த பாரிய வனங்களையும், ஆச்சரியமான கெபி 

களமைந்தமலைத் தொடர்களையும், அங்கங்கேயுள்ள புஅமை 

களையும் பார்த் துக்கொண்டு பலநாள். ஈடற்து, ஆதம் மலையிற் 

போய்ச் சேர்ந்தார்கள், ் : 

மகத்துவமிக்க அந்த மலையை ஹலறத்து ஆண்டலர 

வர்கள் கண்டபோது அல்லாதத்த ஷலாவுக்கு சது செய்து 

புகழ்ச், து, இரண்டு றக் அத்துத் தொழு, தங்கள் கூட்டத் 

தாருடன் அதன்மேல் ஏறினார்கள். ஏறிப்போகும் மலைப் 

பாதையில் சண்டகாட்டுகள் அகந்தம். அக்கே விக்கும் 

அற்விகளையும், பின்னுமுள்ள பு.அமைகளையும் பார்த்துக் 

கொண்டு இகொத்திற்குப்போய், அங்கே நபி ஆதம். அலைஸ் 

ஸலாமவர்கள் இட்ட இருவடிச்சுவட்டைக் -கண்டு அல்லா 

தந்தஷலாவைப் புகழ்ர்அ, இரண்டு ps அத்தத்தொழு௮, 
பின் அங்கே காணவேண்டிய இடங்களை: யெல்லாங் சண்டு, 

அம்மலைச் சொத்தில் தானே ஒருபுறங் விடுதியிட்டுத் 

தங்கி, இபாதத்துச் செய்துகொண்டு இல தினம்வரையும் 

இருந்தார்கள். 
: ; ன 

“... [சமி ஆதம் அலைஏஸ்ஸ்லாமவர்கள் வான த்இலிருர் து.தள்ளுண்டு 

akg இறங்க நின்று "அல்லாதத்தஷலா இடம் தாங்கள் செய்த 

பிழையைப் பொறுக்கும்படி: பச்சா தாபப்பட்டுப் பலகாலம் மன்றாடி.



௨௯௦ -. கன்ஜுல் கறுமாத்தூ. 

கின்ற சானமாகிய அந்தமலையின் மகத்துவத்தை வருணிக்ச சான் 

திராணி பெற வில்லை. அதன் சிறப்பைவுல்லாதத்தஷலா தான் அறி 
வான். ௮ச்த மலையைப்பத்றிக இரக்தகர் தீ. தாச்சள் பலர் அரேகமாக 

விசேஷித்து எழுதியிருககன்றார்கள். அவற்றை இங்கெழுதினால் 

விரிவாகுமென்று நிறுத் தூன்றேன்.] 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சாகை பண்ணியிருக்கு 

மிடம் உன்னதமான கொடுமுடியா தலால், தங்கள் கூட்டத் 

தாருக்கு அடுத்தடுத்து உணவுதேவேசது ௮சாத்தியமாயி 

ருந்தது. அதனால், தங்கள் மகனார் ஹலறத்து சையிதா 

முகம்மதுயுசுபு சாபெவர்களைக் கூப்பிட்டு, ஈம்மீடத்திலுள்ள 
கீஸ்தீ என்னும் சமண்டலத்தையெடுத்து : வருவீராக 
வென்று உத்தரவு செய்தார்கள். மகனாவர்கள் உடனே 
போய்க் கமண்டலத்தைத் தாக்கனெபோது அது கைதவறி 
மலைக்கல்லில் விழுஈ்து, சில்லபொல்லமாய் கொறுகங்கிற்.று. 
அதனால் அவர்கள் மனம்பதறித் தகைத்து நின்றார்கள். 
கம்ண்டலம் ஒடிந்து துண்டுதுண்டாய்ச் இ கறியதையும், 
அதற்காக மகனூர் திகைத்து நிற்பதையும் ஆண்டவரவர்கள் 
அறிக்து: மகனே, பயப்படாதீர். உமது கையினால் 
உடைந்த துண்டுகளைப் பொறுக்கியெடு கத்தக் கொண்டு 
வாரும் என்று கூப்பிட்சச் சொன்னார்கள். அதைக்கேட்ட 
மகனாரவர்கள் ஓடிந்துபோன கமண்டலத் துண்டுகளைப் 
பொறுக்கியெடுத்த மர்த்திரச்தில், ௮ முன்போலப் பழு 
தற்ற கமண்டலமாய், அவர்கள் கையில் இருந்தத. 

ஒடிந்து சிதறின கமண்டலம் பழயவுருவா யிருப்பதை 
கண்ட மகனார் களிப்புற்று, தகப்பனாச்வர்கள் சமூகத் 
தில் கொணர்ச்து பணிந்து வைத்துக் கைகட்டி நின்றார் 
கள், அண்டவரவர்கள் அந்தக் கமண்டலத்தை பெடுத 
அத் தங்கள் வலத கரத்தை, பிஸ்மீ சொல்லி அதற்குள் 
இட்டு, பலவகை உணவுகளை எடுத்தெடுத்து ப£ர்களுக்குப் 
பதிமாதிஞர்கள். அதனால் உணவு தேடுங்கவலை ஒழிக்



- காயற்பட்டணத்திற்குப்போனது. 3 aH 

தது. வேண்டுமரன சமயங்களி லெல்லாம் இவ்வாறே 

செய்து வந்தார்கள். சிலவேளை அர்தக் கமண்டலத்தில் 

ம்கனாஸ்ரக் கையிட்டு எடுத்தக் கொடுக்கவும் ஏவுவார்கள். 

ஆதம்மலையைத் தரிசித்தது முற்றிற்று. 
  

௬௯௯ -ம் அத்தியாயம், 

காயற்பட்டணத்திற்குப்போன து. 

[இவ் வத்தியாயம் ஹலற;த்து அண்டவரவர்கள் ஆதம் மலையை 

4விட்டிறங்க, இலங்கையைக்கடர்து இச்.இியாவுக்குவர்து, smu பட், 

டணத்திற்குப்போய், அங்குள்ள பிரபு ஒருவருக்குத் தங்கள் சட் 
டைச்கையில் ஹூறுல்லீன்களைக் காட்டின வரலாற்றைச் சொல்லு 

Soir psi. | 
ஹலற்த்து சையிது ஷாதல்ஹமீது கன்ஜஸவாய் பாத் 

துஷா. ஆண்டவரவர்கள் ஈபி ஆதம் அலைஏஸ்ஸலா மவர் 

களின் திர்காமம் பெற்று விளங்கும் றந்த மலையை விட் 

டி.றங்கி, தங்கள் கூட்டத்தார் புடைசூழ இலங்கைத் தீவின் 

வடபுறம் நோக்கி நடந்து, காடுகள், மலைகள், நதிகள் எல்லா 

வற்றையுங் கடந்து வந் தார்கள், அவர்கள் ouch Gur $I, 

வழியிலுள்ள அடவியிற் சஞ்சரிக்கும் மான்களில் இளம் 

பிராயமும், அதிக ல௯்௲ணமுமுள்ள ஒரு புள்ளிமான் வலிய 

ஆண்டவர ரவர்களைத் தொடர்ந்து வற்.௧௮. ஆண்டவவர்கள் 

அது வலிய வருவதைக்கண்டு கூடவே அழைத்துக்பொன்ம் 

சில தினம் ஈடந்து இலங்கைத்தவைக் கடந்து; இக்தியாலி ன். 

௦ சன்சகரைவற்து * சேர்ந்தார்கள். 

* இலங்கையிலிருர்து இக்தியாவுக்குவம் ௪, து உருவில் ஏதியென் 

றும், அல்லது, வேறு விதமாக: வென்றும், இரு சரச்தத்திலும் விவ 

ச்ஞ் சொல்லப்படவில்லை. காரணப்புராணம், பாவா ஆசம் , tote» 

யை ச் shes தீ த படலம், ௨௫-ம் கவியில் கட த்கடவையுல்கடர், த் 

என்று கொல்வதைக் க்வ்னிக்குமிடத் த் Bs; 'பர்மன் சால்கர்ம் மார்க்க 

மாகவே வச ிருக்கின்ற்தாகப் புலப்படுகின் றது: 

1010—38



2&2 . .கன்ஜால் கழுமாத்து. 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத் துடன் இந்தியாக். 

கரையைச் சேர்ந்தவுடன் அங்கிருக்து நடந்து, பலஷர் 

களையுங்கண்டு, காயற்பட்டணம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

ஹலறத்.து முயயித்தீன் அப்துல்காதீறு ஜைலானி தலியல்லாகு 

அ௮ன்கு ஆண்டவரவர்களின் பெளத்திரராயெ மகாகார 

ணீக நாயகரவர்கள் வருகின்றார்கள் என்னும் சமாசாரத் 

தைக் கேள்வியுற்று அவ்வூர் முஸ்லிம்களும், அவர்களுக் 

குத் தலைவராயெ அப்துல்கப்பாறு என்பவரும் இரளாய்க் 

கூடி, ஆண்டவரவர்களை எதிர்கொண்டு, அழைத்துப்போய் 

ஒரு தக்க சாகையில் இருக்கச்செய்,.து, வழிபட்டு உபசரித் 

தார்கள். 

காயற் பட்டணத்து முஸ்லிம்கசூடைய உப௪ரணை் 

யில் ஹலறத்து அண்டவரவர்களிருக்கும்போ௮ு,. ஒரு நாள் 

அவ்வூர்தி தலைவரும், பிரபுவுமாதிய அந்த அப்துலகப்பா 

றென்பவர் வந்து அடிபணிந்து : எஜமானவர்களே, தாங் 

களும் தங்கள் கூட்டத்தாரும் தமியேனுடைய சறுமனையில் 

வந்த விருந்துண்ண வேண்டும் என்று வெகுவாய்ப். பிரார்த் 

இத்தார். ; ஆண்டவரவர்கள் அதற்கு உடன்பட்டு, ஒரு 

நாள்... அவர் வீட்டுக்குக் கூட்டத்துடன் விருந்துண்ணப் 

போனார்கள். து 

“பிரபு அப்துல்கப்பாறுடைய மர்ளிகையில் ' ஆண்டவ 

சவர்களுக்கு ௮இக விமரிசையாக விருந்து நடந்த... எல் 

லாரும் விருக் துண்டு தீர்க்தபின், அவரவர் பலவாறு சம் 

பாஷித்துக்கொண்் ஒருந்தார்கள். அப்துல்கப்பாறென்பவர் 

அண்டவரவர்கள் அருகில்வந்து : மரியாதைசெய்து : எஜமா 

னவர்களே எனக்கு ஒரு மகளுண்டு, அவள் மார்க்கத்தின் 

ஜி.இலிலக்குகளில் ஈன்றாய்த் தேறிப் பழனெவள் ; 
வணக்கத்திலும், ஒழுக்கத்திலும் சிறந்தவள் ; தந்ன் முழு 
அம் மனனமானவள்., குணத்திலும், அழலும் குறைவில்



காயற்பட்டணத்திற்குப்போனது. ௨௯௩. 

லாதவள். அவளைத் தேவரீர் விவாகஞ்செய்து கொள்ள 

வேண்டுமென்று பிரியப்படுகிறேன் . தங்கள் அபிப்பிராயம் 

எப்படியோ ? என்று சொன்னார். 

இதைக்கேட்ட ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அவ 

ரைப்பார்த்து : அல்லாதத்த ஆலா எனக்கு இரண்டு பெண்க 

காத் தந்திருக்க்றான். அந்தப் பெண்களை இதோபாரும் 

என்று சொல்லி, தங்கள் இடது கைச்சட்டையை வலத 

கையால் நீக்டு அவருக்குக் காட்டினார்கள். அப்போது, 

அக்கைக்குள் ஒரு விசித்தாமான மாளிகையின் மேன் 

மாடியிற் கொளுவப்பட்ட ரத்தினத்தொட்டிலில் இரண்டு 

பெண்களிருக்து உல்லாசமா யாடுவதை அவர்கண்டார். 

கண்கள் மழுங்கத்தக்க விசேஷ ரூபலாவண்யமுள்ள ௮]. 

தப்பெண்களை அவர்கண்டு தகைத்து : எஜமானவர்களே, 

தங்கள் மகத்.துவம் இவ்விதமென்று நான் அறியாமையால், 

இச்சொல்லைச் சொல்லிவிட்டேன். மன்னிக்கவேண்டும் 

என்று மன்றாடினார். ஆண்டவரவர்கள் அவருக்கு அபய: 

வார்த்தை சொல்லிவிட்டு, சாகைக்கு மீண்டார்கள். 

காயற்பட்டணத்திற்குப்போனது : முற்றிற்று. 

——



௭௦-ம். அத்தியாயம். 

இழேக்கரைக்குப்போன ௮. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் &ீழச்சகளமைக் 

குப்போன வரலாற்றைச் சொல்லுகன் நது.] 

ஹலறத்த மீறான் சல்தான் ஷாதலஸமீது பாத்துஷா 

சாகிபு அண்டவரவர்கள் தங்கள் ம்கனுராதி ப£ர்களுடன் 

காயற் பட்டணத்தை விட்டுப்புறப்பட்டு, மேக்கரை யென் 

அம் ஊரிற்போய், ஒரு சாகையில் தங்கினார்கள். அன்று 

பொழுஅபட்டு இராவேளை அடுத்தது. 

- இரவானபோது ப௫ர்களிற் சிலர் எழுந்து அவ்வூர் முஸ் 

லிம்களின் வீடுகளே around, உண்ணுதற்கு ஏதுங் 

கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். கேட்ட வீடுகளிலெல்லாம் 

ஒன்னுமில்லை யென்று சொல்லிவிட்டார்கள். பின்பு, 

ப€ர்கள் : எங்கள் சாகை இருண்டிருக்கின்றது ; ஒரு சிறிய 

விளக்காவது கொடுங்கள் என்று வீடுவீடாய்க் கேட்டார்கள் 

அதவும் இல்லையென்றே சொல்லிவிட்டார்கள். அதன்பின், 
குடிக்கத் தண்ணீராவது கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். 

ஒன்றைவிட்டொன்று வாய் சலிக்காமல் கேட்டதால், 

இரண்டொரு வீட்டுக்காரர் அலுப்புற்று, உவர் நீரைக் 

கொணர்ந்து ப£ர்கள் கையிற் கொடுத்தார்கள். அந்தக் 

கைப்பு கீரை அவர்கள் வாங்வெக்அ, ஹலறத்து ஆண்ட 

வரவர்கள் சமுகத்தில் கடந்த சங்கதிகளை த் தெரிவித்து, 

உவர் நீரையும் காட்டினார்கள். அண்டவரவர்கள் அதைக் 

கேட்டு ** இக்தவூரில் ஈல்லஜலம் இல்லைப்போலும் ”' என்னு 

சொல்லிவிட்டு மெளனமா யிருந்துவிட்டார்கள். அன்று



பட்டணமாரிக்குப்போன அ. ௨௯௫ 

முதல் அவ்வூரில் ஈல்லஐலம் அற்றுப்போயிற்று, ௮௯ 

ஆண்டுகள்வரையும். அவ்வூசார் குடிக்க நீரற்று, கைப்பு நீர் 

ரூடித்துக் காலங்கழித்து வந்ததோடு ஷாதல்ஹமீது ஆண்டவ 

ரவர்களுக்குத் தண்ணீர் கொடாதவர்கள் '' என்னுஞ் 

சொல்லுக்கும் இலக்கா யிருந்தார்கள். 

பின்பு, இந்த அாற்றுண்டில் அவ்வூரில் அவதரித்து 
அடங்கி விளங்கும் ஒலியுல்லா ஹலறத்து சைகு ஸ்தகத் 

துல்லாசாடுபுவர்கள் தங்கள் ஊருக்கு இடையில் நேரிட்ட 

ஜலகஷ்டர்தீர அண்டவரவர்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்டு, 

அஆவும் செய்தார்கள். அவர்கள் பொருட்டினால் பிறகு 

அங்கே. நல்லஜலம் உண்டாயிற்று, : 

கீழக்கரைக்குப்போனது முற்றிற்று, 

  

எக - ம் அத்தியாயம். 

பட்டணமாரிக்குப்போன்_து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் பட்டணமாரி 

யென்னும் ஊரிற்போய், அங்குள்ள ஒரு, ஏழைக்குச் காரணதச்சோணி 

யுண்டாக்சச் கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது.] . 

ஹல்றத்து சையித சுல்தான் ஷாகுல் ஹமீது காதிறெலி 

ஆண்டவரவர்கள் ஜேக்கரையிலிருர்து. தங்கள் கூட்டத்தாரு 

டன் புறப்பட்டு, பட்டணமாரி யென்கிற, இற்தாரிற்போய்த் 

தங்கினார்கள். அங்குள்ள முஸ்லிமான ஜனற்கள் அனை 

வரும் ஆண்டவாவர்களின் மகிமையைக் கேள்விப்பட்டு, 

தங்கள் தங்களால் ஏன்ற பொருட்களைக் கொணர்ந்து பாத 

காணிக்கை வைத்துத் தரிசளனை செய்தார்கள், ஆண்டவ 
ரவர்கள் அவர்கள் கொடுக்கும் காணிக்கை வஸ்.அகஜேச் 

சந்தோஷத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டு, அவர்களுக்கு அஆ. 
செய்து ௮துப்பினார்கள்.



௨௯௭௬ ்.. கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

் ஒரு ராள் . ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒட்டியுலர்ந்த . 

மேனியையும், சந்தைத் துணியையு முடைய ஊதப்பறச் 

குந் தன்மையுள்ள ஒரு எளியவன் தல்கள் கூட்டத்திற் 

சுலந்திருக்கக்கண்டு, அவனை அரில் அழைத்து : நீயார் ? 
உன் வர்த்சமானங்கள் யாவை?. நீ செய்யும் தொழில் 

என்ன? உன் வீடு எங்கருக்கன்றது? நீ இங்கே வந்த 

காரணம் யாது? என்று வினாவினார்கள் அதற்கு அந்த 

ஏழை மனிதன் அண்டவாவர்களை நோக்கி : எஜமானவர் 

சுளே, ஈரான் இந்த வூரான்தான், தமியேன் செய்யுர் 

தொழில் மீன் பிடித்தல், எனக்கு ஒரு தோணி சொர் 

தத்தில் இருந்தது. அதைக்கொண்டு பல வேலையாட்களை 

நியமித்து ஏராளமான மீன்களைப் பிடித்து விற்று, இரவிய 

வந்தனாய் வாழ்ந்திருந்தேன், பின் எனக்குத் தரித்திரக் 

தொட்டதால், என்மீன்பிடி தோணி புசலில் அகப்பட்டுக் 

கடலில் ஆழ்க்துவிட்ட து. அன்று முதல் சான் படிப்படி 

இறக்கினேன். என்கையிலுள்ள பொருள் முழுதும் போய், 

இசந்து தின்னும் அளவுக்கு வந்துவிட்டது. என் பெண்டு 
பிள்ளைகளும், கானும், பட்டினி கிடந்து வருந்தும் கஷ்டம் 

சொல்லுந்தர முள்ளதல்ல. இருக்தாலும், வாயார வயிஞு.7 
உண்ணக் கிடைப்பது இந்தவூரில் அரிதா மிருக்ெறது. 
இன்றைக்கு மூன்று நாளுக்கு முன்வரையும் நான் வயிறு 
கிரம்ப 'உண்டறியேன். தாங்கள்வக்த மூன்று நாளாக 

ரான் தங்கள் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து, என் அவலடங்க 
உண்டுறேன். நான் இங்கே தரித்திருப்பது, என்கெலி இர 
வுண்ணவேண்டு மென்று எண்ணங்கொண்டுதான் என்று ' 
பரிதாபமாகச் சொன்னான். . 

இந்த இரக்கமான: சொல்லைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் 

ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர்களின் மனம் கரைந்து உருஇற்று, 
உடனே அவனைப் பார்த்து : உன் உடைந்த தோணியின் 
அண்டுப்பலகை, கயிறு; பாய் ஏ.அமிருந்தால், இங்கே'
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கொண்டுவா என்று கட்டசளையிட்டார்கள். இதைக்கேட்ட 

அவன் வினைந்தோடிப்போய், தன் தோணியின் மண்தின்.ற 

ஒரு சிறு பலகைத்தண்டும், இற்றுப்போன கயிற்றுதத் 
அணுக்கும்; கறையானரித்த ரட்டுப்பாய்ச் று தணியும், 

உக்கிப்போன ஒருகம்பையும் இருக்கக்கண்டு, அவற்றை 
'யெடுத்துக் கொண்டுவரக்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் 

வைத்தான், ஆண்டவரவர்கள் அவற்றைச் தங்கள் இறப் 

பான கையினால் தொட்டுவிட்டு, அவனைப்பார்த்து : நீ 

இவற்றையெடுத்துக் சொண்டு போய்க் கடலருகற் போட்டு, 

பலகையில் கம்பையை ஈட்டிக் கயிற்றாற் பிணித்த, பாயை 

அ.தன்மேற்கொளுவி, பலகைமேற் ஏறி உட்கார்ந்திரு 

என்று ஏவினார்கள், அவன் அவற்றை தூக்கக் கொண்டு. 

போய்க் கடலருகில் வைத்து, ஆண்டவரவர்கள் : சொன்ன 

படி செய்து உட்கார்ந்திருந்தான். 

ஆண்டவாவர்கள் ஒருபரேைக் கூப்பிட்டு ஒருபோர் 

வையும், பிரம்பும் எடுத்துக்கொண்டு கூடவரும்படி 

சொல்லிவிட்டு, தாங்கள் அந்த எளியவன் இருக்கும் கட 

லருஇற் - போய், அ௮ந்தபனைக் கொண்டு போர்வையை 

அவன்மேல் போர்த்தி மூடச்சொல்லி, பின் அவனைக் கூப் 

பிட்டு, ஏ, மனிதனே, இப்போது நீ இருக்கும் பலகை 

தோணியாய்ச் கடலில் ஒடும், அப்படி அது ஐஓடத்தொடங் 

செவுடன், நீ அதிவிரைவாக இக்தப்போர்வையை 

பெடுத்துக் கரையில் எறிந்துவிட என்னு சொல்லிவிட்டு, . 

தங்கள் கையில் அந்தப் பிரம்பை வாங்கிப் போர்வைமீ 

ஒரு தட்டுத் தட்டினார்கள் ; உடனே அவன் ஏறியிருக்கும் 

பலகை - அழகும், பலமுழுள்ள தோணியாய், கடலில் 

ஒடிற்று. அப்போதே அவன் அக்தப்போர்வையை யெடுத் 

துக் கையில் விசினான். அதன்பின் அந்தத்தோணி எட்டாக். 

கையில் விரைந்து ஓடிற்று. பிற்பாடு ஆண்டவாவர்கள்: 

அங்கிருற்னு தங்கள் சாகைக்குத் இரும்பிவக்தார்கள்.



௨௯௮ கன்ஜு௰ல் கறுமாத்து. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் பொருட்டால் உண்டான 

அந்த அற்புதத்தோணியில், அதற்கு வேண்டுமான கர 

விகள் எல்லாம் குறைவற்றிருந்தன. கட்டின பாய்மரம், 

கட்டினகயிறு, கொளுவினபாய் இவைகளல்லாமல், பின் 
மாற்அதலுக்கும் வேறேயிருந்கன. தோணி தரித்தூகிற்க 
இடம் ஈங்கூரமும் ஜதையாயிருந்தன. தரந்தாமான வலை 
களும் தட்டின்மேல் வைக்கப்பட்டிருந் தன . 

தோணியில் ஏறியிருக்கும் அவன் சக்தோஷமாய்க் 
கடலில் வெகுதூரம்போய், அளவற்ற விலையுயா்ர்த மீன் 
களைப் பிடித்துக்கொண்டு விரைவாய்க் SOIR HME தா, 
தோணியை ஈங்கூரமீட்டு நிறுத்தி மீன்களைக் கரையிலிறக்கி 
விற்றுப் பணத்தை முடிஈ்துகொண்டு, ஹலறத்து அண்டவ 
வர்கள் சமுகத்தில் வந்து பணிக்துரின்றான். ஆண்டவ 

“ரவர்கள் அவனைப்பார்த்து : உன் காரியம் எப்படி ? என்று 
கேட்டார்கள். அதற்கு அவன் : எஜமானவர்களே, எளி 
யேன் தங்கள் திருவடிகளைக் கண்டபோதே பாக்கியவான் 
அனேன். தங்கள் பொருட்டாலான கோணியைக்கொண்டு 
இன்று எனக்கு அதஇிகலாபல் இடைத்தது என்று மறு 
மொழி சொன்னான். அஆண்டவரவர்கள் : அந்தத் தோணி 
யைக்கொண்டு அதிகமாய் வாழ்க்திரு என்று அவனை ஆர் 
வதித்து ௮ தப்பினார்கள். 

பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் கூட்டத் 
காருடன் அந்தப் பட்டணமாரியை விட்டுப் பிரயாணப் 
பட்டு, மேற்குநோக்கி நடந்தார்கள். 

அற்புதத்தோணியினால் அன்றுமுதல் அந்த எளிய மனிதனைச் செல்வம்வந்து தொட்டுக்கொண்டு. கூலிக்ளு 
.மீன்பீடிப்போர் பலர் அவனைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். 
அவன் ஒவ்வொருகாளும் கூலிக்காரர்களைக்கொண்டு எல் 
லாத் தோணிகளுக்கும் மூரக்தத் தன் தோணியைப் பசய்
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தூக்கி யஇுப்புவான்.. " அப்படியே. அதுமோய் . அளவற்ற 
உயர்தரமீன்களைப் பிடித்துக்கொண்டு, எல்லாத். தோணி 
களுக்கும் முந்திக் கரைப்படும். 'உடனே ௮ம்மபீன்களை4 
கசையிற் பறித்து அம்பாரமாகக் குவித்து, ஈல்லவிலைக்கு: 
லிற்பான், ஒவ்வொருநாளும் இவ்வ்றே கடக்கும். அத 
ஞல் அவனுக்கு. Bade shes. வாழ்வு வந்தது, 

உண்ண உடுத்த ctenetes gel ial Origa Bie 

வன் மறுபடியும் செல்வமடைந்தர்னே, இது அண்டவ. 

sour sor உண்டாக்கிக் கொடுத்த தேர்ணியினால் நேரிட்ட 

'தல்லவா 9 என்று மற்ற மின்பிடி காரர்களுக்கு அவன்மேல்: 

பொருமை செம்பிற்று... ஆகையால், அவர்கள் எல்லாரும் 

ஒருங்குகூடி, ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியோர்வக்து ஒருவனுக்கு 

ஒரு ஈன்மையையுண்பெண்ணினால், “ அந்த ஈன்மையை 

அவன்மாகத்்இரந்தானா. அறுபவிக்கிறது? மற்றவருக்கு இல் 

லையா ? அந்தப்பெரியோர் ஈமக்காம் பெர்துவானவர்கள் 
தாமே. நாமூம் அவர்களுக்கு அடிமைகள் தாமே. அவர்கள் 

செய்யும் உபகாரமும்  ஊர்ப்பொதுதானே. ஆகையால்: 

நமக்கும் அதில் பங்குண்தொன் என்று கலாபனை பண்ணி, 

. இதை ஊாரார்விசாரித்து முடிவு சொல்லட்டும் என்று, 
மீன்பிடிக்கப் போகாமல் தோணிகளையெல்லாம் மறித்துக் 

கட்டிவிட்டு, பெரியதனக்காரரிடம் போய் முறையிட்டார் 

கள், ** ஊருக்குத்தக்க சாட்டாண்மையும், உறமுறைக்குத் 

தக்க அறமுறையும் £” என்றபடி. அந்தப் பெரியதனக்காரர் 

இதைக்கேட்டு, தம் இஷ்டப்படி. இதன்8£ழ் வருமாறு தீர் 

மானித்து வழக்கறுத்தார்கள். அந்தத் தீர்மானம் ;-- 

** உங்கள் வழக்குச். சரி. ஆனால், நீங்கள் ஒருகாரியம் 

பண்ணுங்கள். . நீங்கள் எல்லாருஞ் சேர்ந்து பொதுவில் 
பணஞ் சேகரித்து, இவனுக்கு. ஒரு புதுத்தோணிசெய்த 

கொடுத்துவிடுங்கள். அதன்பின், அவனுடைய காரணத் 
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௩௦௦ கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

தோணியைப் பொதவாக்கத் துண்டுதண்டாகத் தறித்து, 

அவனுள்பட. எல்லாரும் உங்கள் ஒவ்வொரு தோணிமிலும் 

அந்தக்காரணத்தோணித் அண்டைவைத்து அணிதைத்துக் 

கொள்ளுங்கள். அப்போ, அதன்பறக்கத்து உங்களுக் 

கெல்லாம் உண்டாகும் '' என்பதே, . 

இந்தத் இர்மானப்படி மற்ற மீன்பிடிகாரர் அனைவரும் 

ஒன்றுகூடிப் பொதுநிதிசேர்த்து, ஒரு தோணிசெய்வித்து 

அவனுக்குக் கொடுத்துவிட்டு, அவனுடைய காரணத் 

தோணியைப் பலகை பலகையாகப்பிரித்துத் தறித்து, 

அவன் தோணியுள்பட எல்லாத்தோணியிலும் ஒவ்வொரு 

அண்டுவைத்த ஆணியறைர்அ கொண்டார்கள். அவர்கள் 

நாட்டப்படி எல்லாத் தோணிக்கும் அன்றுமுதல் ௮இகுய 

முண்டாகத் தலைப்பட்டு. மேற்படிக் காரணத் தோணிக் 

காரனுக்கும் குறைவில்லை. முன்போலவே அவனுக்குப் 

பெருவெந்தது, ஆகவே அவன் நிமித்தம் அவ்வூர் மீன்பிடி. 

காரர் எல்லாரும் மோன்களானார்கள்,. 

பட்டணமாரிக்குப்போனது முற்றிற்று,



௭௨-ம் அத்தியாயம். 

இடபமுயிர்த்தத. 
  

[இவ் வ்.த்தியாயம் ஹலறத்;து ஆண்டவரவர்கள் மேலைப்பாளையத் 
இத்குப்போய் அங்கு சல்வத்திருர்து, பின் அம்கிருர் து சென்சார் 

குப்போய், கோயிற்காளைக்கு உயிர்கொடுத்த வாலாற்றைச் சொல்லு 

இன்தது.] ் 
ஹலறத்து ஸையிது ஷாதல் ஷமீது காதிறொலி சன்ஜ 

பக்ஷ் பாத் துஷாசாடிபு ஆண்டவசவர்கள் பட்டணமாரியி 

லிருந்து புறப்பட்டுத் தபோதனர் கூட்டத்துடன் மேலைப் 

பாளையமென்னும் ஊரிற்போய், அங்கே ஒருதானத்தில் 
விடுதியிட்டுத் தங்கி, சாற்ப.துகாள் கல்வத்தில் இருந்தார்கள். 

நாற்பதுசாள் தீர்ந்தபின் கத்தம் பாத்தியாவோஇ கந்தாரி 

கொடுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டுக் கூட்டத் 

தாருடன் தென்காடிக்குப் போனார்கள். 

தென்கா௫ பெரும்பாலும் இந்துக்கள் குடியிருக்கும் 

ஊர், அங்கே ஒரு இர்து அலயமு முண்டு, ஹலறத்த 

ஆண்டவாவர்கள்: அவ்வூரிற்போய் ஒருபுறம் சாகைபண்ணிக் 

'கொண்டிருக்கார்கள். அக்காலம் அவ்வூரில் பெரும் பஞ்சம் 

உண்டாயிருந்தது. 

ஆண்டவரவர்களின் ப௫£ர்களில் பலர் ஒருராள் புறப் 

பட்டு ஊர்சுற்றிப் பார்த்தவரும்போ௮, அவ்வூர்ச் கோயிற் 

காளையொன்று பருத்துக்கொழுத்த மேனியுடன் நிற்கக்: 

கண்டு, உடனே அ தைப்பிடிதீது தபதசெய்து, பலவாறு 

பாகம்பண்ணிப் புசித்தார்கள். இவர்கள்..இப்படிச்செய்த 

சங்கதி ஊரிற் பிரஸ் தாபமாயிற்று 

முகம்மதிய பசீர்கள் Bran’ MipN iar Brooks. Me. F 

-துக்கொன்று இன்றுவிட்டாசகள ,எனறபோகே WEE



௧௩௨௦௨ ். கன்ஜுமல் கழுமாத்து. 

காபிர்களாபயெ இக்.தக்கள் எல்லாரும் கோபம்மீதி, ஒருங்கு: 

இரண்டார்கள். அடிபிடிசண்டைக்குச் தக்க எத்தன த்துடன் 

அவர்கள் புறப்பட்டு, ப௫ர்மார்கள் மீது அடர்ந்தே 

றும் நோக்கமாய் ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வந்து கூடி 

தின்று : இதென்ன அகியாயம் ! உல்கள் ஆட்கள் எங்கள் 

கோயிற் காளைமாட்டை வலோற்காரமாக அஇக்கிரமித்துப் 

பிடித்துக் கொன்று இன்றுவிட்டார்களே ! இது பாதக 

மல்லவா | இத்துஷ்டக் இர்த்தியத்திற்குப் பிரதிஈடந்தா. 

லன்றி, நாங்கள் வீடோம் என்று ௮ழாதகுறையாய் 

ஆத்திரத்துடன் சொன்னார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அதைக்கேட்டு, அவர்கள்- 

திற்கும் கிலைபரத்தையும் அறிந் த, அவர்களைப் பார்த்துக் 

கொஞ்சம் பொறுங்கள் என்று ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு, 

ப௫ர்களைக் கூப்பிட்டு : நீங்கள் அறுத்துத்தின்ற காளையின் 

சான்பு தோல்களை இங்கே எடுத்துவாருங்கள் என்று 

கட்டளை பண்ணினார்கள். உடனே ப£ர்கள்போய் அந்த 
எருதின் என்புகளையும், தோலையும் கொணர்ந்து ஆண்டவ 

வர்கள் சமுகத்தில் வைத்தார்கள். அண்டவரவர்கள் 

அந்தக் காபிர்கள் கண்காண என்புகளைக்குவித்து, தோலை 

அதன்மேற் போர்த்தி, தங்கள் வலதகரச்தில் அசா என்னும் 

தடியை யெடுத்து, அதன்மீது ஒருதட்டுத் தட்டினார்கள். 
தட்டினமாத்திரத்தில், -அறுத்துத்தின்று தீர்ந்த கோயிற் 
காளை முன்போலவே உயிர்பெற்று எழுந்து நின்றது. 

இன்றுதீர்க் த காளைமாடு பழயதில் சற்றும்பேத 
மின்றி அச்சம் அதேமாடாயெழுக்து, வாலாட்டி, காத 

சைத்து, அசைபோட்டு கிற்பதைக்கண்ட காபிர்கள் பிரமை 
கொண்டார்கள் ; !! இத ஆச்சரியம் '” என்று சொல்லித். 
திகைத்தார்கள் ; சரீரம் விலவிலத்தார்கள். பின் எல்லாரும் 
ண்டவரவர்களின் திருவடிகளில் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்.



இடபமுயிர் த்தது. OR, 

தார்கள். அப்போ அண்டவரவர்கள் அவர்களைப்பார்தது: 
இது உங்கள் மாதொனா? : கூட்டிக்கொண்டு போங்கள் 
என்று கட்டளை யிட்டார்கள். காபிர்கள் பேச வாயற்றவர் 

சளாய், அச்காளைமாட்டை அழைத்துக்கொண்டு போனார் 
கள். 

இச்சங்கதி ஊரெங்கும் பரந்தது. இவர்கள் மகாபெரி 

யோர்கள் என்று எல்லாரும்' அஞ்9ப் பயந்தார்கள், ஊரி 

அள்ள. இந்துக்களில் பிரதர்னமான இெ்கூடி அலோசளை 
பண்ணிக்கொண்டு; ஒருராள் anap sg ஆண்டவாவர்கள் 
சமுகத்தில் வரது கைகட்டிகின் ௮ : எஜமானவர்களே, இந்த 

வூரில் பஞ்சம்பிடித்து ஜனங்கள் வெகு கஷ்டப்்படுகின்றார் 
கள். தொட்டபஞ்சம் தீர ஒரு :துளிமழையும் தரையில் 
விழக்காணோம். சன்று காலிகளெல்லாம் ing harper, Qs 

கஷ்டந்தீரும்படி மழைபெய்யச் செய்யவேண்டு மென்று 
தங்களைப் பிரார்த்திக்க வந்தோம். தேவரீர் மன இரங்க 

வேண்டும் என்று முறையிட்டார்கள். . ் 

ஆண்டவரவாகள் His முறைப்பாட்டைக்கேட்டு, 
மமஜையெய்யும்படி. அல்லாதத்த ஆலா இடம் ௮௮ செய்தார் 
கள். : அன்றைத்தினமே ஆகாயம் மர்தாரத்தால் மூடம் 
பட்டு, சோனாமாரி "பொழிந்த, ஏரிகள், ' குளங்கள், 

குட்டைகள் எல்லாம் பெருக்கெடுத்தன. பயிர்ப் பச்சைகள் 
செழித்த, புற்பூண்டுகள் தழைத்தன. சன்றுகாலிகளுக்கு 

ஈல்லமேய்ச்சலும், ' ஜனங்களுக்கு . வேளாண்மைக்கு ஜலக் 

குறை வில்லாமையுமாய், தேசம் வளங்கொண்டது.. அவ் 

வூர்க்ருடிகள் அனைவரும்" தங்களுக்குச்செய்ச பேருதவிக் 

_ காக. ஹலதத். அண்ட்வரவர்களை வாயார மனமார வாழ்தி 

இத் அஇித்தார்கள். 
இட.பமுமீர்த்தது முற்றிற்று. 

—_



௭௩-ம் அத்தியாயம். 

பசாசுகளழிவுண்டது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ஈத்தம் என்னு: 

ஞூரில் பசாசுகளை அழித்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐது. ] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல் காதிறு ஷாகுல் ஹமீது 
பாத்துஷா சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் தென்காசியிலிருர் து 

தங்கள் கூட்டத்துடன் புறப்பட்டு ஈடந்.து, ஒரு நாள் மாலை 

நேரம் ஈத்தம் என்னும் ஊரிற்போய்த் தங்கினார்கள், 

௮. முஸ்லிமான கடிகள் வீசேஷித்தவூர். அங்கேபோய் 

ஆண்டவரவர்கள் விடுதியிட்டவுடன், பொழுதுபட்டு இர 

வாயிற்று. 

அன்றிரா ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு பகீரசைக் 

கூப்பிட்டு: இர்தவூரில் யார்வீட்டிலாவதுபோய், sug 

மானுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கக் கொஞ்சம் பால்வாங்இ 

வாரும் என்று சொல்லி அதுப்பிஞார்கள். அவர் ஒருவீட்டு 

வாசலிற்போய் நின்றுகொண்டு : கொஞ்சம் பால்கொடுங் 

கள் என்று கேட்டார். அதற்கு அவ்வீட்டுக்காரர் ** இங்கே 

பால் இடைக்காது £” என்று சொல்லிலிட்டார்கள். அப் 

போது அங்கே பால் இருக்கத்தான் அப்படிச் சொன்னார் 

கள். இதைக்கேட்டப£ர் ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் 
வந்து : எஜமானவர்களே, ஒருவீட்டில் பாலைவைத்துக் 

கொண்டு இங்கே பால்டைக்காதென்று சொல்லிவிட்டார் 

கள் என்று சொன்னார். இதை ஆண்ூ_வாவர்சல். சட்டு 

ae அந்தவீட்டில் பெண்டுகளுக்கும், அடுமாடுகளுக்கும் பால் 

கிடைக்கா துதான் '* என்று சொன்னாள், அந்தச்சொற் £ 

படி. இதுபரியந்தம் அந்தவீட்டில் பெடடுகளுக்கும், ஆடு 
மாடுகளுக்கும் பால்சுரக்கிற இல்லை. ்



பசாசுகளழிவுண்ட ஸூ, ௯௦௫ 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் திருவாய்மலர்ந்து 
இப்படிச் சொன்னார்கள் என்னுஞ் சமாசாரம் ஊரில் பிரஸ் 

தாபமாயிற்று, அதனால், ஊரார் இ௫ல்பிடி.த்தக் கலங்கி, 
எல்லாருங் கூடிவந்து ஆண்டவரவர்களின் பாதார 

விர் 'தங்களைப்பணிக் து : எஜமானவர்களே, தங்களை 

அறியாமையால், அந்தவீட்டார் தவறுசெய்அவிட்டார்கள்:; 

அதைத் தேவரீர் மன்னிக்கவேண்டும் என்று கெஞ்சி 

மன்றாடினார்கள், அதற்கு அண்டவரவர்கள் : : இனி 

மன்னித்து ஆவதென்ன ? வாக்கு முந்திவிட்டது. வேறு 

கருமம் ஏதம் உங்களுக்கு ஆகவேண்டிய திருந்தால் 

கேளுங்கள் என்று மறுமொழி சொன்னார்கள். 

இதைக்கேட்ட வூரார் ஆண்டவாவர்களை நோக்கி 

வே தங்கள் குறையை முறையிடத் தொடங்கிச் சொல்லு 

இன்றார்கள் :--எஜமானவர்களே, இந்தவூர் ஆ ற்றில் வருவூத் 

இற்கு ஒருசரம் வெள்ளம் வரும். அவ்வெள்ளம் வரும் 

போது பசாசுகள் அதிகமாகத் இரண்டு அடையாபரணம் 

அணிந்து, புஷ்பமாலைகள் பூண்டு, தலையில் செப்புக் குட் 

களை வைத்து ஆடி.ப்பாடிச்கொண்டு உல்லாசமாய் வந்து, 

குடங்களில் தண்ணீர் மொண்டு தலைகளில் வைத்துச் 

கொண்டு அதிக ஆகந்தத். துடன் போவது வழக்கம். 

அவ்வாதுவரும் பசாசுகச் கண்ட ஜனங்கள் உடனே தலை 

சோய், சரம், arth, பேதி, குன்மம், சரீரக்கடுப்பு 

முதலான வியாதிகள் கண்டு அவ்வியாதி இராமல் மாண்டு 

போனெறார்கள். இது வருஷந்தோறும் வழக்கமா 

யிருக்கன்றத. தேவரீர் தாங்கள் எங்கள்மேல் மனஇிரங்கி, 

இவ்வித ஆபத்து இனி இங்கே உண்டாகாமல் கிருபை 

செய்து தடைபண்ணி, எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்று 

* சொல்லி, அதிகத் தாழ்மையுடன் சேட்டுக்கொண்டார்கள். 

இதைக்கேட்டு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் : நல்ல, 

அந்த வெள்ளம் எப்போதுவரும் ? பசர்சுகள் வருவது



௬௩௦௭ கன்ஜுமல் கருமாத்.து. 

என்றைக்கு? என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் : 
எஜமானவர்களே, :: :' இதுதான் வெள்ளம்வருங்காலம். 

இன்னும் இரண்டொரு தினத்தில் வந்திடும். வெள்ளம் 
வரும்போது, பசாசுகளும் கூடவே வரும் என்று பிரதி 
சொன்னார்கள். “வரட்டும் என்று ' அண்டவரவர்கள். 
வெள்ளம் வருவதை எதிர்கோக்கக் கா திதருந்தார்கள். 

பின்பு, ** வெள்ளம் வருகிறஅ ! ** என்று ஊரில் 
அமளி எளம்பிற்று. இச்சத்தத்தை ஆண்டவசவர்கள் 
கேட்டு, ௮க்த ஆற்றங்கரையிற்போய் இருந்து கொண் 
டார்கள், அப்போது ஆனு பிரவாகமாய்ப் பெருகிற்று. 
உடனே பசாசுகள் பல ஒன்றுகூடிப் பட்டுடு த்தி, பணிகள் 
பூண்டு, பூமாலை சூடி, தலைகளில் கூடங்களை வைத்துச் 
கொண்டு. குரவையிட்டு ஈடனமாடித் திரண்டு வந்தன, 

பைசாசங்கள்வரும் ௮அமளியை ஹலற்த்து அண்டவ 
வர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருந்து, “பின் அவைகெருங்னெ 
வுடன், அவைகளைப்பார்த்து : ஏ, பைசாசங்களே, போகா 
தீர்கள் ; நில்லுங்கள். இங்கே எனக்குமுன் வாருங்கள் என்று 
கூப்பிட்டார்கள். உடனே அப்பசாசுகள் திரும்பிப் 
பார்தீது அஞ்ட ஈடுகடுக்க, எல்லாப் பசாசுகளும் 
வார்கள் F(pss Books கைசட்டி கின்று : ஏன்? எஜமா 
னவர்களே, எங்களை அிழைத்தகாரணம் என்ன? என்று 
கேட்டன. ஆண்டவரவர்கள் அவைகளைப்பார் த்த : 
நீங்கள் ஏன் இப்படித் இரண்டுவருஹொர்கள் ? 
கேட்டார்கள். 

ஆண்டவ 

என்று 
அதற்கு: எங்களுக்கு வருஷத்இத்கு ஒரு . முறை திருவிழா வருகின்ற. அதற்காகப் புதுநீரள்ள 

வருகின்றோம் என்று அப்பசாககள் மனறுமொழிகூறின. 
இதசைக்கேட்ட அண்டவரவர்கள் அந்தப் பேய்க்கூட்டத் : தைப்பார்த்து : நீங்கள் இவ்வாறு வருவதால், ஊர் ஜனங்க 
ளுக்கு அபத்த உண்டாகின்றது, ஆகையால், இன்று



பசாசுகளழிவுண்ட ௮. ௩௦௪ 

தொட்டு நீங்கள் இவ்விதம் வராதீர்கள் என்று 'சட்டளை 
பண்ணினார்கள். 3 

இக் கட்டளைக்கு அவைகள் £ழ்ப்படிந்து திரும்பித் 

தங்கள் தலைமைப் பசாடெம்போய் : எங்களை வ£ரவொட்டா 

மல் ஒரு பெரியவர் தடுக்கின்ரார் : என்று .சொல்லின. 

அதைக்கேட்டு அந்தத் தலைமைப்பேய் சனமீறி : ஆ 1 அப் 

படியா 1! அவன் யார்!! 1 கடலைக் கலக்கவும், காற்றைத் 

தடுக்கவும், மேகத்தைப் பிழியவும், மலைகளைப் பொடி 

யாக்கவும், சாடாக்ியை அவிக்கவும் திராணிபெற்ற என் 

சேனையைகத் தடுக்கிறவனும் இருக்கன்றானா ? அவன் எப் 

படிப் பட்டவன் ? அவன் சமர்த்தை. அறிதிறேன் என்று 

மேகம் போலக் சர்ச்சித்துக்கூறி, தன் பசாசுகூட்டங்கள் 

அனைத்தையுக் இரட்டி : நீங்கள்போய் அவனை யெதிர்த்தூத் 

தாகக் கொன்றெறிக்துவிட்டு வாருங்கள் என்று கட்டளை 

எல்லாப் பசாசுகளும் இக் கட்ட௯க்குச் £ழ்ப்பட்டுத் 

இரண்டன., பலவித விகாரருபங்களுடனும் குமுமொலி 

யுடனும் கண்களில் அக்கினிப்பார்வையும், நாசில் புசை 

யெழும் மூச்சுமாய்ப் புறப்பட்டன. அவை வரும் ௮ம 

ளிக்க எதிர்படும் எவ்விதப் பொருட்களும் பற்றியெறிர் த 

சாம்பலாகும். அத்தனை கோசத்துடன் ஹலறத்து அண்ட 

, வரவர்களை நாடிவர்தன. பயங்கரமான தோற்றத்துடன் 

பசாசுகள்வரும் ஆரவாரத்தை ஆண்டவரவர்கள் அறிந்து 

கொண்டார்கள். அறிந்தவுடனே . எழுந்துரின்று அந்த 

ஆற்றைப்பார்த்து * ஈஇியே, உன் அலைகளால் அதோவரு 

றெ பசாசுகளை அமிழ்த்தி அழித்துவிடு '' என்ன சொன் 

ஞர்கள். . 

ஆண்டவரவர்களின் இருவாய்மொழிக் கட்டளை 
பிறந்த மாத்தாத்தில் அந்தப் பிரவாகரதியில் மூன்று 
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௩௦௮) .கன்ஜுலல் கருமாத்து 

அலைகள் ளெம்பின. ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்ப் பாரியயலைபோல 

எழுந்த அலைகள் மூன்றும் அத்தனை பசாசுகளையும் அடித்து 

அமுக்கத் தாழ்த்திக்கொள்றன. எல்லாப் பசாசுகளும் 

அந்த. ஈதியில் மடிந்தன. அன்றோடே ஊராருக்குள்ள 

பேய்ப்பயம் அறவே இர்ந்தது, உடனே ஆண்டவரவர்கள் 

அங்கிருந்து சாசைக்குத் திரும்பினார்கள், ஊர் ஜனங்கள் 

இதை அறிந்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகம்வக் அ அடிபணிர்து 

அதித்தார்கள். அன்று முதல் ௮க்த அற்றில் வெள்ளம் 

வருந்தோறும் மும்மூன்று அலைகள் மிகப்பெரியதாய்க் 

கிளம்பி ௮மிழ்வது இதுவரையும் வழக்கமாயிருக்கின்ற து. 

பின்பு ஒருகாள் அவ்வூர் க் தலைவன் ஹலறத்து அண்ட. 
வரவர்கள் சமுகத்தில்வக்து கைகட்டிசின்று : எஜமானவர் 

களே, ஈரான் இந்தவூருக்கு சாட்டாண்மைகாரன். பரவணி 

யாக எங்களிலேபே இந்த காட்டாண்மைப்பட்டம் நிலைத் 

இருச்செறஅ. இப்போது சான் சாட்டாண்மை காரனாய்க் 

கொஞ்சம் காணி பூமியுடன் இருப்பதைப்பற்றிச் சிலர் 

பொருமைகொண்டு, நான் துஷ்டாட்டஞ்செய்யும் ௮இக் 

இரமி யென்றும், காட்டாண்மைக்கு அருசு னல்லவென் 
அம், என்னை விலக்கப் பார்க்கின்ுர்கள், அடிக்கடி குழப் 
படி பண்ணுனெறார்கள், தாங்கள் தயவுசெய்அ, அவர்கள் 
எனக்கு வழிபடும்படி செய்யவேண்டும் என்று கெஞ்டு 
ஞன். இதைக்கேட்ட அண்டவரவர்கள் ஜனங்கள் அவனை 
ஈல்லவனென்று வழிபட்டு ஒழுகி நடக்கும்படியாக அல்லா 
தத்த ஐலா இடம் துஆ செய்துவிட்டு, ஒரு பட்டயக்கத் 
தியை அவன் கையிற்கொடுத்து : இதை 8 வைத்துக்கொள், 
உன் தலைமைத்தனம் வழிவழியாக உனக்கே கிலைமையாகும் 
என்று. வாக்கிட்டு அவனை அறுப்பினார்கள், அன்று 
மதல் ஊர் ஜனங்கள் அவனுக்குக் £ழ்ப்படிந்து ஈடந்தார் 
கள், ஆண்டவரவர்கள் கொடுத்த வாளும், திலைமைத்தன



தோலுக்குப் பொன்கொடுத்தது. ௬:௦௯. 

மும், இன்னும் அவன் வமிசத்திலேயே இருந்து வரு. 

இன்றன. ் 

புசாசுகளழிவுண்டத முற்றிற்று, 

௪௫-ம். அத்தியாயம். 

தோலுக்குப் பொன்கொடுத்த.து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் ப£ர்- 
கள் பறித்துக்கொண்ட தோல்களுக்கு விலையாகப் பொன் 

கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லின் தது. ] 

ஹலறத்து மீறான் சுல்தான் சையிது ஷாதல்ஹமீது 

பாத்துஷா ஆண்டவாவர்கள் ஈத்தமென்கிற ஊரிலிருந்து: 

புறப்பட்டு, தபோதனர் கூட்டத்துடன் ஆயக்குடி யென் 

னும் இத்நாரின் ௮ருலுள்ள ஒரு சோலையிற் போய்த் 
தங்கிஞார்கள். அப்போது, அந்த காட்டிலுள்ள தோல் வியா 

பாரிகள் லர் மான்தோல்களைச் சுமைசேர்த்துத் தூக்கிக் 

கொண்டு அயலூர்களிற் கொண்டுபோய் விற்பதற்காகப்- 

புறப்பட்டு, அண்டவரவர்கள் விடுதியிட்டிருக்கும் தோட் 

டத்தின் பக்கத்தில்வர்து, இளைப்பாறவேண்டிச் சுமைக 

இறக்க வைத் விட்டு உட்கார்ந் இருந்தார்கள். 

பாடம் பண்ணின மான்தோற் சுமையை பீர்கள் 

சண்ட மாத்திரத்தில், இது நமது . ஆண்டவரவர்களுக்கு 

வெகுமதியாக வந்திருக்கிறது என்று எண்ணி, எல்லாரும். 

வக் சுமைகளைப் பிரித்து ஆளுக்கொரு தோலாக எடுத்துக் 

* கொண்டார்கள். ப£ர்கள் தோல்களை யெல்லாம் கொள்ளை 

கொண்டு போனதைதி தோற்காரர்சண்டு, அவர்களை த 

தடுக்கமாட்டாமல் ஓவென்று அலறிக்கொண்டு, ஹலறத்து-



BO கன்ஜுுல் கருமாத்து. 

.ஆண்டவரவர்சுள் சமுகத்தில்வர்து : நாங்கள் ஏழைகள் ; 

எங்கள் தோற்களை உங்கள் ஆட்கள் கவர்ந்துகொண் 

டார்கள் என்று. அழுது மூறையிட்டார்கள். ஆண்டவ 

ரவர்கள்கேட்டு : நீங்கள் அழார்கள் : உங்கள் தோல்களுக் 

-குத் தக்க விலைப்பொன் இதோ இந்த இடத்தில் இருக்கின் 

ற; தோண்டி யெடுத்துச்கொள்ளுங்கள் என்று, தாங்கள் 

சாய்ந்திருர்தபடியே மிருக்துகொண்டு சிறப்பான வலது 

பாதத்தைத்தாக்கி முன்னாலே ஒரு இடத்தைக் குறித்துக் 

காட்டினார்கள். 

ஆண்டவரலர்களின் சொற்படி அவர்கள் அந்த 

இடத்தை அகழ்ந்து பார்த்தார்கள். அங்குத் தோல்விலை 

எவ்வளவோ அவ்வளவுக்கு அந்நாட்டுப் பொற்பணங்கள் 

இருந்தன. அவற்றை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு, இங்கே 

புதையல் இருக்கெ, ஆகையால், இவர்கள் இதைவீட்டுப் 

"போனபின் -நாம்வந்து இன்னும் பொன்னாணயங்கள் 

எடுக்கலா மென்னு எண்ணிப் பேடிக்கொண்டு போய் 

விட்டார்கள், 
ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள். அங்கிருக்லு: புறப்பட்ட 

Ber, மறுபடியும் அந்தத் தோல்கியாபாரிகள் அங்கே 

“வந்து, மேற்படித்தானத்தை ஒரு ஈறுகேணியாகும் அள 

வுக்கு வெட்டிக் கொத்திப் பார்த்தார்கள் ; ஒரு செம்புச் 

"சல்லியும் இடைக்கவில்லை. அதனால் அவர்கள் அஞ்சி, 

-ஆண்டவரவர்கள் மகாபெரியோர்களானதால்; அவர்கள் 

காலாற் குறித்த மண்ணும் பொன்னாயிற்று, பின்னும் 

ஆகுமா! என்னு ஆச்சரியப்பட்டுப் போனார்கள். அப்போது 

அவர்கள் வெட்டின கிடங்கு இன்னும் ஒரு கேணியாய்க் 

சன்று காலிகளுக்கு ஜலாதாரமாயிருக்கின்ற து. 

தோலுக்குப் போன்கோடூத்தது முற்றிற்று,



௭௫-ம் அத்தியாயம். 

பொதியமலைக்குப் போனது. 
  

. [Qe ag Buran ana pss ஆண்டவரவர்கள் பொ இயமலைக்' 

குப்போய், அல்குள்ள சந்கியாசெள் இிருடின சஸ்தியை வரவழை 

தீது, அவர்களை இஸ்லாமிலாக்னெ வரலாற்றைச் சொல்லுகின் தது. | 

ஹலறத்து குத்புல் ஆலம் சையிது ஷாதல்ஹமீது 

பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவரவர்கள் ஆயக்குடியை விட்டுப் 

புறப்பட்டு, தகஷணதேசத்திற் பேர்போனதும், அறவிகள் 

அரேகர் வாசஞ்செய்கறதும், பலவகை மருந்துகள் 

விளையுந்தானமுமாகிய பொ இயமலைக்குப் போகராடித் 

தபோதனர் குழுவுடன்ஈடந்து, அந்தச் சிறந்தமலையை 

அடுத்தார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் பொதியமலையை அடுத்து அதன் 

மேல் ஏறி, இகரத்திலுள்ள ஒரு கெயியில் விடுதியிட்டு,, 

தங்கள் -மகனார் சையிது: முகம்மதுயூசுபு சாகிபவர்களை 

அழைத்து : நீர் ப௫ர்களுக்கு நமது இஸ் தியாகிய கமண்ட 

லத்.இலிருக்து உணவுகள் எடுத்துக் கொடுத்்.துவாரும். 

என்று கட்டளை பண்ணிவிட்டு, . நாற்பது இனம்வரையும் 

கல்வத்தில் இருர் விட்டார்கள். அண்டவரவர்கள் கட்ட. 

காப்படி மகனாரவர்கள் கிஸ் இியிலிருச்.து வேளைக்கு வேளை 

உணவுகஸளெடுத்து ப௫ர்களுக்குப் பரிமாறிக்கொண்டிருக் 

தார்கள். . 

Or winded eo உலைப்பற்றுவிட்ட துறவிகள் பலர்: 

அங்கங்கே வாசஞ்செய்கிறது மல்லாமல், ஆயிரம் சந்நியாசி 

கள் கூடின ஒரு கூட்டத்தாரும், அவர்களுக்குத் தலைவனாக. 

ஒரு முனிவனும், ஹலற த்து ஆண்டவரவர்கள் விடுதி 

யிட்டிருக்றாம் செபிக்குப் பக்கத் தில் வாசமாயிருந்தார்கள்..
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ஆண்டவாவர்கள் போய் ௮க்கேதங்னெ நாள்முதல் இவர் 

கள் மீது அவர்களுக்கு நோக்கம் உண்டு. சல சமயங்களில் 

அந்து இருஷிகள் சிலரும் பலருமாய்க்கூடிவர்௮, இவர் 

களைப் பார்த்துநின்று போவார்கள். ஆகாரவேளைகளிலும் 

வருவார்கள். அப்போது, கமண்டலத்திலிருந்து தரந்தர 

மான ஆகாரங்களை வேண்டியமட்டும் எடுத்தெடுத்துக் 

கொடுப்பதை அவர்கள் பார்த்து ௮, 'தஇசயப்படவோர்கள். 

இதற்கென்று அவர்கள் ஆகாரவேளைகளிலேயே பெரும் 

பாலும் வந்து கின்று அதிசயம் பார்ப்பார்கள். 

ஆண்டவரசவர்கள் கல்வத்தருப்புத் தீர்ந்து வெளிப் 

பட்டபின் ஒருராள் அந்த இருஷிகள் திரண்வெர்து ஆண் 

டவரவர்கள் சமுகத்தில் நின்று : நாங்கள் உணவருந்தி நெடு 

நாளாயின., இப்போது எக்களுக்குப் 'ப௫ அதிகரித்திருப் 

பதால், தாங்கள் உணவுகொடுத்து உதவுங்கள் என்௮ கேட் 

டார்கள். அண்டவரவர்கள் அவர்களைப்பாரத்து : உங்க 

ளுங்கு என்னென்ன உணவுகள் வேண்டும் என்று வினாவி 

னார்கள். அதற்கு அவர்கள் : எங்கள் மனங்கள் எது எதை 

நாடுசன்றனவோ அது Bones தரவேண்டும் என்று மறு 

மொழி சொன்னார்கள். அப்போது அண்டவாவர்கள் 

மகனாரைநோக்க : மகனே, நீர் கஸ்தியையெடுத்து இவர்கள் 

ராடுற பதார்த்தன்களை யெடுத்துக்கொடும் என்று கட்டளை 
யிட்டார்கள். 

ஹலறத்து சையிது மகம்மதுயூசுபுசாசபவர்கள் கையில் 

இஸ்தியைப் பிடித்துக்கொண்டு, ௮ந்த இருஷிகளில் யார் 

யார் என்ன என்ன காடுகிறார்களோ அதை அதை எடுத்துக் 

கொடுத்தார்கள். இவ்வாறே அன்று அவர்கள் எல்லா 

ருக்கும். அவர்கள் காடினபடி ஆகாரபதார்த்தங்கள் கொடுக் 

கப்பட்உன; இருஷிகள் அவற்றைவாங்பப் புசித்து, அவற் 
இிற்குள்ள நூதனமான சுவைகளையும். மதத்தையும் 

அறிந்து. ஆச்சரியப்பட்டு, வியந்து பாராட்டிக்கொண்டு



பொதியமலைக்குப் போனது. : கக 

போனார்கள். போகும்போஅ அவர்கள் கூடி: ஆலோடத்துத் 
தீர்ப்பிட்டிக்கொண்டது இது :-- 

** இந்தக்கமண்டலத்தில் ஏஅம் OG gr sores gab 
இருக்கும். அப்படிச்கில்லாமல் இவ்வித ஆச்சரியகரமான 

ஒரு கருமம் அதில் ஆகமாட்டாது. இந்தக் .சமண்டலம் 

ஈம்மையொத்த ஏகார்இகளுக்கே அவ௫யம்வேண்டும். உல 

கத்தின் பற்றொழித்திருர் து செய்யும் நிஷ்டையா'தி எல்லாக் 
கிரியைகளுக்கும் ஆதாரமான இந்தக் கமண்டலத்தை காம் 

கேட்டால், இவர்கள் கொடுப்பார்களா ! கொடுக்கு 

மாட்டார்கள் ; நாம் கேட்பதும் முறையல்ல. இவர்கள் 

இரவில் படுத்து மெய்ம்மறந்து நித்திரை செய்பும்போ௮ு, 

௪மயம் பார்த் துத் திருடிக்கொள்வதே காரியம்.” 

என்று இவ்வாறு இர்மானித்துக்கொண்டு போனார் 

கள். அன்று பொழுஅபட்டு இரவாயிற்று. எல்லாரும் 

பள்ளிகொள்ளும் வேளையானபோ௮, ஹலறத்து ஆண்டவர 

வர்கள் வணக்கத்இற்பராக்காக, மற்றத் தபோதனர் எல்லா 

ரும் அங்கங்கே படுத்து உறக்கனார்கள். ஹலறத்து சையிது 

மகம்மதுயுசுபுசாசபவர்கள் மேற்படிக் சமண்டலக்தைத் 

தலைக்கு அணையாசவைத்துக்கொண்டு படுத்திருந்தார்கள். 

அன்று. அனைவரும் அயர்க்துதூங்கும். அர்த்த 

சாமத்தில் அந்த இருவிகள் இலர் அரவங்காட்டாமல் வக்து 

௮௬ மாற்றமின்றிக் சமண்டலத்தையெடுத்துக்கொண்டு 

போய் விட்டார்கள். இருடிக்கொண்டுபோன சமண்ட 

லத்தை ஒதுக்கிடம்பார்தது அங்கு ' அழமாகக் குழி 

யொன்று “பறித்து அதிற்புதைத்து, அக்குழிக்குமேல். 
மணலால் மேடையொன்று செய்து, அந்தமேடைமீது 

. விரிப்புவிரித்து, அதன் மீது அவர்கள் ஆசானாக முனிவனை 

இருக்சச்செய்து, மற் றவர்சள் ௮தைச்சூழ இருர்அு, பிறர் 

செய்யும் மந்திர தந்திரங்களால் அந் தக்சமண்டலம் வெளி



௩௧௪ : EMA OG கழுமாத்து. 

வராமல் பலியிட்டு ஆராதனைசெய்து, மந்திரோச்சாரணமும் 

பண்ணிக்கொண்டு கட்டுக்காவலோடிருக்தார்கள். இதற்குள் . 

சூரியோதயமும் ஆயிற்று, . 

அன்று பொழுதவிடிர்து ஹலறத்து சையிது ழகம்மது 

யூசுபுசாபபவர்கள் தலைக்குவைத்திருந்த சமண்டலத்தைக் 

காணாமையால், ப௫ர்களை விசாரித்தார்கள் ; அவர்கள் அனை 

வரும் காங்கள் காணவில்லையென்று சொலலிவிட்டார்கள். 

கமண்டலம் காணாமற் போயிற்று என்னும் 

செய்தியை ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் கேட்டு, மகனாரளை 

யழைத்து : அந்த இருஷிகள் ஈமது கிஸ்தியில் ஆசைப்பட் 

டுத் திருடிக்கொண்டு போயிருக்கின்றார்கள். நீர் ஒரு ஆலா 

பப்பி அவர்களிடம் கேட்மியும் என்று சொன்னார்கள். 

உடனே: மகனாரவர்கள் "தஸ் தியைக் கேட்டு வாங்கிவரும்படி 

இருஷிகளிடம் ஒரு பரை அறுப்பினார்கள். அந்தப் 

இருஷிகளிடம் போய் ** எங்கள் கமண்டலம் உங்களிடம் 

இருக்கன்றதாம். அதைக்கேட்டு வால்வெச் சொன் 

ஞர்கள் ; கொடுங்கள் *' என்று கேட்டார். அப்போது 

மேற்படி இருஷிகள்' தூதாய்ப்போன பூரைப் பார்த்துச் 

சொல்லுகின்றார்கள். 

*: இதென்ன அதியாயம்! நாங்கள் திருடர்களா 1] 

அப்படி ராங்கள் திருடர்களாயிருக்தால், எங்களுக்கு இந்த 

மலை இருக்க இடங்கொடுக்குமா !!1 உலகத்தைத்: துறந்த 

,தவசிகளாகய எங்கள் மனம் நோவக் கமண்டலத்தைத் 

இருடிக்கொண்டீர்கள் என்று வாய்கூசாமல் சொல்வது 

பெரியோர்களுக்கு லக்ஷ்ணமல்லவே ? எங்களில் யாராவ 

அங்கே வந்ததையும், அந்தக் சமண்டலத்தைக் கையால் 
தீண்டினதையும் கண்டவர் யார் ? குற்றமற்ற எங்கள்மேல் 

வீண்பழி சுமத்தாஇர்கள். உங்கள் கமண்டலம் எங்கள்வசம் 

இருந்தால், உங்கள் குருவுக்குத் திசாணியுண்டா யிருக்கும்



பொ தியமலைக்குப்போன தூ; ௩௧௫ 

பக்ஷத்தில் அதை வெளிப்படுத்தி அழைத்துக் 
கொள்ளட்டும். '? ் 

ட என்று இவ்வாறு சொல்லி, ஒரேசாதனையாக நிரா 

கரித்து விட்டார்கள். : இதைக்கேட்ட பர் AGS ats 

அவர்கள் சொன்னபடி சொன்னார். ஹலறத்து ௮அண்டவ 

சவர்கள் மகனாசை நோக்க : நீர்போய் அந்த இருஷிகளுக்கு 

முன்னே கின்று கொண்டு, கிஸ்தியைக் கூப்பிடும் ; அது: 
வந்திடும் என்று ஏவினார்கள். ஹலறத்து சையிது ழகம்மது, 

யுசுபு' சாபபெவர்கள் புறப்பட்டு ௮ந்த இருஷிகளுச்கு மூன் 

போய் நின்றுகொண்டு :*: கமண்டலமே, இங்கேவா '”' 

என்னு இருவாய் மலாந்து கூப்பிட்டார்கள். கூப்பிட்ட 

மாத்திரத்தில், குழிக்குள் புதைத்திருக்க கமண்டலம் 
அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்குப் பிரதிதொனியிட்டுக்கொண்டு, 

அதன்மேல் மேடையிட்டு உட்கார்ந்திருந்த முனிவனைக் 

குப்புற வீழ்த்திலிட்டு, மற்ற இருஷிகள் எல்லாரும் பிரமை 

கொள்ள நிலத்தை பீதி வெளிவர்௪, ஹலறத்து அவர்கள் 

கையில் தரிபட்டது. இருஷிகள் ௮அனைவரும அதைக் 

கண்டு திகைத்து ஈடுகடுங்கி நின்றார்கள். பின் ஹலறத்தூ 
அவர்கள் கமண்டலத்தை யெடுத் துக்கொண்டு சாகைக்குத் 

திரும்பினார்கள். 4 

பின்பு, காபிர்களாகயெ அந்த இருஷிகளுக்கு மனத் 

தில் அதிகமுண்டாயிற்று. இவர்கள் மகா பெரியோர்கள் ; 

இவர்களின் மார்க்கம் பரிசுத்தமும், உண்மையுமானது 5: 

இவர்களே நேர்வழிபெற்றவர்கள். ஆகையால், காம் 

இப்போதே இவர்களிடம் போய், செய்தபிழைக்குப் 

பொறுப்புக்கேட்டு, எல்லாரும் அவர்கள் மார்க்கத்தில் 

ஆய்விடவேண்டும் என்று. அவர்கள் ஒருங்கொ தீத முடிவு 

கட்டிக் கொண்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஹலறத்து 

ஆண்டவசவர்கள் சமுகத்தில் வந்து அடிபணிந்த கின்று : 

1010-41



௩௧௬ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

எஜமானவர்களே, வழிகேடர்களான நாங்கள்செய்த பிழை 

யைப் பொறுத்து, எங்களுக்கு நேர்வழிகாட்டி ரக்ஷிக்க 

வேண்டும் என்று முறையிட்டார்கள். ஆண்டவாவர்கள் 

அவர்கள் மீது சந்தோஷப்பட்டு, அவர்கள் எல்லாருக்கும் 

கலிமாவைச் சொல்லிக்கொடுத்து, : இனுல்லிஸ்லா தீதில் 

ஆக்கி, மார்க்கத்தின் : விதி விலக்குகளையும் கற்பித்த, 
இீகைஷயும் செய்வித்தார்கள். 

பின்பு ஆண்டவரவர்கள் அவர்களைப்பார்த்அ : ரங்கள் 
இந்தக் கமண்டலத்தில் அசைப்பட்டீர்கள், அனகால், 
இதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு 
வேண்டுமான வஸ்துக்களை இதிலிருந்து அல்லாதத்த ஆலா 
உண்டாக்கத் தீருவான் என்று சொல்லி, அவர்களிடம் 

இஸ் தியைக் கொடுத்துவிட்டு, கீமீயா, ஸிமீயா, ஹிமியா, 
நிமீயர் என்னும் கான்கு வித்தைகளையும் அவர்களுக்குக் 
கற்பித்து, பின் அவர்கள் ஈடர்துகொள்ள வேண்டிய 

ஒழுங்குகளையும் தெரிவித்து முடித்து, அந்த மலையைவிட்டு 
இறங்கினார்கள் . 

போதியமலைக்குப்டோனத முற்றிற்று,



௭௬-ம். அத்தியாயம். 

திருச்சினாப்பள்ளிக்குப்போன_து. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறக்.து அண்டவரவர்கள் திருச்சினாப் 

பள்ளிக்குப்போய், ஹலறத்து நத்ஹறேலி தபலையாலம் பாத்துஷா 

அண்டவாவர்களைச் கண்டு கலந்து பேசின வரலாற்றைச் சொல்லு 

இன்றது.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதுல்ஸமீது மீறான் சுல்தான் 

சாஇபு ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் மகனார் முதலான 

தபோதனர் கூட்டத்துடன் பொதியமலையைவிட் டிறங்கி, 

ஹலறத்து நத்ஹ்றெலி தயலையாலம் பாத்துஷஹா ஆண்டவ 

ரவர்சளைத் தரி௫ிப்பதற்காகத் இிருச்சனாப்பள்ளியைகாடி. 

ஈடந்தார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் இவ்விதம் பிரயாண வழியில் 

இருக்கும்போது, திருச்சினாப்பள்ளியில் ஹலற்த்து நத்ஹ 

Gyo ஆண்டவாவர்கள் ஒரிரா தங்கள் தர்கா ஊழியர் 

எல்லார். கனவிலும் வெளியாய் ** சையிது அப்துல்காதீறு 

ஷாருல்ஹமீது பாத்துஷா சாடுபவர்கள் இதற்கு அடுத்த 

ரான் என்னைக் சாணவேண்டி இங்கே வருகின்றார்கள். 

அவர்கள்கூட அரேகம் ப£ர்களும் வருறெபடியால், அவர் 

களுக்கு வேண்டுமான இன்சாவான்கள் அடங்கலும் தயார் 

பண்ணி வைத்துக்கொண்டு, அவர்கள் வந்தவுடன் 

மரியாதையுடன் அழைத்து உபசரியுங்கள் '” என்று 

'சொன்னார்கள் ‘ 

இக்தச் சொப்பனத்தை தர்கா வூமியா் எல்லாரும் 

"தனித்தனிக் சண்டுவிழித்து, அதிகாலையில் ஒன்றுகூடிப் 

புதுமையுடன் Cups. SH, ஆகுமான சாமான்கள் 

௮டங்கலுந் இட்டஞ்செய்*, தர்காவையும் சார்துபூசித் 

_அலங்குவித்து, எ.இிர்பார்த்துக்கொண்டு இருந்தார்கள்.



௩௧௮ கன்ஜுல் கரூமாத்து. 

அவர்கள் கண்ட கனாப்படி மறுகாட்காலையில் ஹலறத்தா 

ஆண்டவாரவர்கள் தபோ;தனர் கூட்டத்துடன். திருச்சினாப் 

பள்ளியை யடைந்து, மேற்படி தர்காவிற்போய்ச் 

சேர்ந்தார்கள். . 

. - தரீகாவின் ஊழியர்கள் ஹலறத்.து ஆண்டவரவர்களை 

யும், அவர்கள் கூட்டத்தையும் கண்ட மாத்திரத்தில் 

ஆரந்தமடைந்து, எதிர்போயழைத்து உபசரித்தார்கள். 

தர்காவிற் சேர்ந்தவுடன் ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் மகனா 

ரவர்களையும், : ப£ர்களையும் வெளியிலுள்ள கட்டிடங்களில் 

தங்யிருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு, தர்கர்வுக்குள் புகுர்.த 

கதவைச் சார்த்திக்கொண் டிருந்தார்கள். ஆண்டவரவர்கள் 

உள்ளேயிருந்த ' தன்மை இப்படிப்பட்டதென்று காரணப் 

புரர்ணம், ஈத்ஹஜொலியைக் கண்ணுற்றபடலம் சொல்லு 

Bar pg. அதிற்காணலாம், 

் ஹலறத்து ஆண்ட வரவர்களும், ஹலறத்சது. நத்ஹறேலி: 

தபலையாலம்பாத்துஷா : அண்டவரவர்களும் உள்ளே அள 

-வள்ரய்க் கலந்து பே௫ிக்கொண் டிருந்தார்கள். வெளியில் 

தரீகாக்காரர்கள், விருந் அவந்தவர்களுக்குப் புலவுச்சாதமும்,, 
அறுசுவைக் கறிகளும்,” கனிவர்க்கங்களும், இம்பானங் 

களும் . தயாராக்கிவிட்டு, அண்டவரவர்கள் உள்ளிருக்து, 
வ்ருவதை - எதிர்பரர்த்துக்கொண் டிருந்தார்கள்.. எல்லா 

ருக்கும். பசி அதிகரித்திருக்கது. 

எல்லாருக்கும் பசிமீறதினபோது ஹலறத்து ஆண்டவ 

ஏவர்கள் தங்கள் மசனார் சையிஐ ழகம்மது யூசுபு சாகி 

பவர்களின் இதயத்தில் ஒரு எண்ணத்தைப் பிறப்பித்தார் 
கள். அந்த எண்ணம் பிறந்தபோதே அவர்கள் எல்ல 
சையும் பார்த்து : எங்கள் நாயகம் இப்போது வரமாட்டார் , 

கள், அவர்கள் ௮க்கே  ழறகபாவில் , அமர்ந்திருக்ள். 

னார்கள். கையால், நீங்கள் அவர்களை வழிபரர்க்காமல்



இருச்சினாப்பள்ளிக்குப்போன து, ௩௧௯ 

(சோறு முதலான உணவுகளைப் புசித்தப் படி தீருங்கள் 

என்று கட்டளை பண்ணினார்கள். : அதன்பின் அகார் 

களைப் பாத்திரங்களில் வைத்துப் பாப்பி, ப£ர்களுக்கு 

விருந்து கொடுக்கப்பட்ட. எல்லாரும் ' உண்டு ' களை 

தீர்ந்து துல்லாதத்த ஆலாவைப் புகழ்ற் துகொண் டிருந்தார் 

கள். .பின்பு மாலையாய், பொழுஅபட்டது. 

பொழுது அஸ் தமித்தவுடன் தர்காவுக்குள் விளக்கு 

வைப்பவர் வந்தபார்த்து, கதவு சார்த்தினபடியே யிருக்கக் 

கண்டு, உள்ளே விளக்காக் கொளுத்தவேண்டுமே ? கதவு 

மூடப்பட் டிருச்சன்றதே? அங்கே: என்ன ஈடக்கிறது 

பார்ப்போம் என்று கதவிலுள்ள சிறு துவாரத்தில் 

குண்ணைவைத்துப் பார்த்தார். பார்த்தபோ௮, உள்ளிடம் 

முழுதும் கண்கள் மழுங்கத்தக்க சோதியொன்று நிரம்பி 

அருக்கின்றதையும், அந்தச் சோதிக்குள் இரண்டு காயகங் 

களும் உட்கார்ந்து பிரகாசமான ஒரு பாத்திரத்தில் வெண் 

மையான இன்னும் வஸ்துவை வைத்தி ,தின்றுகொண்டி 

Chater pen gilt கண்டு We ஆச்சரியப்பட்டு, இவர்கள் 

இன்னும் பதார்த்தம் என்னவோ ! அதன் சுவை எவ்வா 

ஜிருக்குமோ ! என்று கினைத்து, பார்த்தபடி கின்றான். அப் 

போது, விருந்தாளராய்ப் போயிருக்கும் ஹலறத்து ஆண் 

டவரவர்கள் தாங்கள் இன்றெதில் கொஞ்சம் Og Hatt Be 

கதவை நீக்கக்கொண்டு அவர்கையில் வைத்தார்கள் ; 

உடனே அவர்: இரண்டு கைகளையும் கழ் மேலாகவைத்து 

வாங்கக்கொண்டார். கைகளை யேர்இ வாங்கெவுடன் ௮௮, 

"மேலிருந்த வலது கையிலிருர்ஆ இடது கையில் சொட்டாக 

வழிந்தது. அப்போது ஆண்டவரவர்கள் ₹*ஏ, ஆசைப் 

பட்டவசே, இக்கிரம் Bor AB ** என்றார்கள். : இந்தச் 

* சொல்லைக் கேட்டவுடன் அவர் அதைத் இன்றுவிட்டார். 

௮ந்த வஸ்துவை இன்னதென்று அவர் அறியமாட் 

டார் ; அதன் சுவையை மாதீதிரம் அறிவார். : மற்றவர்கள்



௬௨௦ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

அதை அறிவார்களா ? தேவாமிர்தமும் ஒப்பாகாத அந்த 

வஸ்துவை sae விதியுள்ள அவர் இன்றவுடன், அவருட 

லில் உண்டான புளகம் சொல்இந்தர முள்ளதல்ல. அப் 

போதே அவருக்கு அளவற்ற ரகூயங்கள் வெளியாயின்.. 

அன்று மூதல் அவருடைய ஸ்திதி ஈல்ல ஸ்இிதியாயே 

யிருந்தது. 

ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் அன்று முதல் மூன்று 

காள் வரையும் ஹ்லறத்து நத்ஹறேலி தபலையாலம் பாதி 

அஷா ஆண்டவரவர்களுடன் தர்காவுக்குள் அளவளாய்ச் சம் 

பாஷித்துக்கொண்டிருக்து, அதன் பின் வெளிவக்.த, மகனா. 

சவர்களையும், பூர் மார்களையும் சந்தித்தூ அழைத்துக் 

கொண்டு, இருச்சினாப்பள்ளியை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள்... 

திருச்சினாப்பள்ளிக்குப்போனது முற்றிற்று. 

  

௭௭-ம் அத்தியாயம். 

தஞ்சாவூருக்குப் போனது. 

[ இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தஞ்சாவூருக் 

, குப்போய், அவ்வூரரசன் பிணியை மாற்றின வரலாற்றைச் சொல்லு: 

இன்றது.] 
ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது ஆண்டவரவர்கள் 

இிருச்னொப்பள்ளியை விட்டுப் புறப்பட்டு. தங்கள் கூட், 

Léger தஞ்சாவூரை நோக்கி நடந்து வந்தார்கள். அந். 

தக் காலம் தஞ்சாவூரையாளும் அசர் வ௫சச்சாதியார். - 

அப்போது ஆசனத்திருர்து அரசாளும் மன்னன் அச்சுதப்ப 

நாயக்கன், அவனுக்குப் பிறர் யாரோ சூனியம்பண்ணி, 
அவனைத் தீராக நோய்க்குள்ளாக்கி, பாயும் படுக்கையு . 

மாகப் போட்டு விட்டார்கள். அதனால் அவன் சைகால். 

கள் முடங்கி, ஊண் உறக்கம் அற்று, சரீரவரு த்தத்தினால்



தஞ்சாவூருக்குப் போன௮. ROG 

இராப்பகலாகக் கடந்து லேசனைப்பட்டான். ராஜவைத் 

இயர் பலர் பல மருந் துகளைக்கொண்டு சிகிச்சை செய்து 

பார்த்தும் பலிக்காமல் கைவிட்டார்கள். பேர்போன 

மாந்தரீகர் பலர் வந்தா. பார்த்தும் . தீரவில்லை. அவன் 

கோயில்களுக்குப் பண்ணிக்கொண்ட பிரார்த்தனை கொஞ்ச 

மல்ல ; ஒன்றிலும் பலிதமாகவில்லை . ஆகையால், எல்லாரும் 

கைவிட்டு, இனி என்செய்வோ மென்று ஏக்கறுற்றிருக்தார் 

கள். அரசன் படும் மாணாவஸ்தை பலர்க்கும் அறுதி துய 

ரத்தை யெழுப்பிக்கொண் டிருந்தது. சாஜாங்கத்துக்குரிய 

சுகாநுபவங்களில் ஒன்றும் அந்த அரசனுக்கு அறுபலிக்கக் 

கூடாமல், ஒரு எளிய நோயாளிபோலக் இடந்து நொர்து 

கொண்டிருந்தான். 

தஞ்சாவூர் அரசனான அச்சுதப்ப நாயக்கன் இவ்வாறு 

நோய்வாய்ப் பட்டுக்கிடந்து அன்புறுங்காலத்தில் ழகல்ம 

தீயரீகளில் மிகப் பேர்போன மகாத்துமாவான ஒரு பெரி 

யோர்கள் பல ராச்சியங்களையுஞ் சுற்றிக்கொண்டு, அள 

விறந்த அற்புதங்களைச் செய்துகொண்டு வருகிறார்கள் என் 

னும் சமாசாரம் அவன் காதில் விழுந்தது. அருமருக் 

தன்ன இச்சொல்லைக் கேட்ட அரசன் அன்றைக்கே தன் 

பிணி இர்ந்ததென்று ஈம்பி மனமகிழ்ர்து, மந்திரிகள், பிர 

தானிகள், சேதிகள், போர்வீரர்கள் இவர்களில் பலரை 

அழைத்து, ஒரு மகா பெரியோர்கள் ஈம்மூரசை நோக்கி 

வருகின்றார்களாம். நீங்கள் அவர்களுக்கு எ.இர்கொண்டு 

போய் அவர்களை உபசரித்து அழைத்து வந்து, ஈமத 

அரமனையில் சாகை பண்ணுவியுங்கள் என்று கட்டளை 

பண்ணினான். 

அரசன் இட்ட கட்டளைப்படி அவர்கள் புறப்பட்டு 

வந்து ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை யடுத்து, அடிபணிந்து 

போற்றி நின்று : தாங்கள் ஊருக்குள் வந்து ராஜமாளிகை



௬௨௨. EMM UV SPLOT SS. 

யில் விடுதியிட்டுச் தங்கவேண்டும் என்று சொல்லி மன்: 
மூடினார்கள். அவர்கள் வேண்டிக்கொண்டபடி. அண்டவ 

சவர்கள் உடன்பட்டுச் தங்கள் தபோதனர் கூட்டத் அடன் 

, தஞ்சாவூருக்குள் புகுந்து, . அற்நகாத்து அலங்காரமான 

வீதிகளைக் கண்டு களித்து, அரமனையிற் போய் விடுதியிட் 

டார்கள். ஆண்டவரவர்களுக்கு வேண்டிய சர்வகாரியங் 

களும் அரமனை விசாரணை கர்த்தாவால் குறைவற நடத் 

் தப்பட்டன. அரமனை அதிகாரிகளே ஆண்டவசவர்கள் 

சமுகத்தில் கைகட்டி மின்னு ஏவல் செய்தார்கள். வேண்டிய 

வேண்டியவைகளை உடனுக்குடன் சமர்ப்பிக்கும்படி ௮ர௪ன் 

Gag same ture Kurs Hk sro. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்சுள் அரமனையில் . தங்கியிருக் 

கும்போது, ஒருநாள் அரசன் தன் பிரதான மக்திரியை 
யழைகத்து, நீர் தக்க மனிதர்களுடன் ஆண்டவரவர்கள் சமூ 
கத்திற் போய்ப் பணிந்து, எனக்கிருக்கும் நோயின் வர 
லாறுகளைச் சொல்லி முறையிடும் என்று A Bn Vener. 
அவ்வாறே பிரதான மந்திரி வேறு Bev கனவான்களுடன் 
ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வந்து, அண்டவரவர்களின் 
பூரணச் சந்திரனை யொத்த முகவஜீகரத்தையும், கருணை 
நிறைந்த கண்களையும், மற்ற Mania லக்ஷணங்களையும் 
கண்டு பிரமித்து, கைகட்டிக் தூர விலக கின்று, தங்கள் 
அரசன் கொண்டிருக்கும் பிணியைச் சொல்லி முறைப்பாடு 
செய்தான். 

ஆண்டவரவர்கள் .. மந்திரியின் முறைப்பாட்டைக் 
கேட்டு, அவனைப்பார்த்து : உங்கள் அரசனை சான் சுண்ணாற் 
பார்க்கவேண்டும். ஆகையால், அவனை இங்கே என் மூக 
தாவிற் கொண்வோருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்கள்.. 
உடனே மந்திரி திரும்பிப்போய் அரசனுக்குத் தெரிவித்த, 
அவன்: உடன்பாட்டின்படி, அவனைப் பலர் கூடித் தூக்கக்



,திஞ்சாவூருக்குப்போன gi. கடட 

- கொணர்ந்து. ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் ஒரு பிண்டம் 
போல வைத்தார்கள். : fof ES 

SGFrayt nora Gu அச்சுதப்ப நாயக்கன் ஆண்டவ 

ர்வர்கள் சமுகத்தில் வைக்கப்பட்டபோது, அவன் ஆண்டவ 

வர்களை ஏறிட்டுப்பார்த, கண்ணீர் தாரை தாரையாய் 

ஓட அழுது : எஜமானவர்களே, தங்கள் அடியேன் இந்த 

நகோயினாற்படும் வேதனை சொல்லுந்தர முள்ளதல்ல. 

உலகாளும் அ/ரசர்களுக்குப் பலவித ஆபத்து விபத்துகள் 

அடுத்தடுத்து வருமென்பார்கள். அரசாளுந்தொழில் மிக 

நட்பமானஅ. நீதிநெறியில் ஒரு மமிர்க்டை தப்பினால், 

மசாபெரிய பாரதூரமான வில்லங்கம் வந்து ௮ர௪ன் தலையில் 

விழுவது நிச்சயம். என்கையிற் பிடிக்கப்பட்ட செங்கோல் 

நான் அறியாமல் சற்றேசருகியிருந்காலும் இருக்கும்: 

அசனுலேதான் அடியேன் இந்த வில்லங்கத்திற்கு- ஆளா 

னேன். இனித் தீராதென்று கைவிடப்பட்ட. நான், எவ் 

வித நோயையும் அறத்தொலைக்கும் தங்கள் திருவடிகள் 
என் அரமனையிற் பட்டபோதே ஈமகி௫னித் தான் பமில்லை 

யென்று ஈம்பிவிட்டேன். தேவரீர் அடியேன்மீது மன 

Boma, எனக்குரிய பொல்லாவினைகள் எல்லாந்தீரக் கிருபை 

செய்யவேண்டும் என்று சொல்லிப் புலம்பினான். ‘ 

அரசன் பரிந்துசொல்லும் சொல்லைக்கேட்டு ஹல 

த்த அண்டவரவர்கள் அவனைப் பார்த்தார்கள். ' அவன் 

கொண்டிருக்கும் சோய் இன்னதென்று அவர்களுக்குத் 

Oshléisg. உடனே தங்கள் இருவாயினால் பரிசுத்தவேத 

ஸ்ரயெ குறுஆனின் ழவுவ்வித்த்தைனி என்னும் இரண்டு சூறக்து 

களையும் ஓதி, அவன் உடலில் ஊதிஞர்கள்.. அப்போதே 

அவனுக்கு ஒருவிதம். புளகம்' உண்டாயிற்று, பின்பு 

அஆண்டவரவர்கள் அரசனையும், அவனைச் சேர்ந் தவர்களையும் 

் பார்த்து : இர்நோய், வாத -'பித்த - சிலேட்டும சேஷ்டைக 
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2 கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

ளாலாவது, பிறர் சாபத்தாலாவது, சண்ணேறுகளாலாவது, 

உண்டுபட்ட கோயல்ல ; பகைவனொருவன் செய்த ரூனி 

யத்தினாுல் உண்டான நோய் என்னு சொல்லிவிட்டு, தங்கள் 

ப£ர் ஒருவரைப்பார்த்து : இந்த ௮ரமனை மேன்மாடியின் 

ஒருபக்கத்தில் புருவொன்்றிருக்கும், அங்கேபோய் அதை 

இங்கே எடுத்துவாரும் என்று ஏவினார்கள். ' 

. அந்தபகீர் எழுந்து மாடிமேல் ஏறி, ௮ங்கொரு மூலை 

யில் நோய்கொண்டு குற்றுயிராய்க் இடந்த ஒரு புழுவை 

யெடுத்தகச்கொணர்ர்து ஆண்டவரவர்கள் முன் வைத்தார். 
அந்தப்புருவின் .உடல்முழுதும் மர்திரோச்சாரணம் பண் 

ணினவூசிகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன , பொருத்துகளிலும், 

கரம்புகளிலும் ஏற்றியிருந்த ௮க்த இருப்பூகெேளை ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சிறப்பான கைகொண்டு ஒன் 

ஹொன்றுகப் பிடுங்கிஞார்கள். ஒவ்வொரு ஊூயைப் பிடுங்குக் 

தோறும் அரசன் உடலிலுள்ள : முடக்கு ஒவ்வொன்றும் 

விட்டு, எல்லாவூசியும் பிடுங்கித் : இர்ர்தபின் சுகதேகயா 

யெழுந்து கின்றான். அவன்மேனி பழுதற்ற மேனியாய்க் 

கதிரெறிந் து இலங்க துலங்கிற் ௫. 

தஞ்சாவூர் ௮ர௪னாகிய அச்சுதப்ப நாயக்கன் பிணிதீர்ர் ௪, 

பூரணசவுக்கெம்பெற்று எழுந்து நின்றபோது, அவனுக் 

குண்டான. மனாரந்தம் கொஞ்சமல்ல. உடனே ஆண்டவ 
ஈவர்கள் திருவடிகளில் நெடுஞ்சாண்டிடையாய் விழுந்து 

கும்பிட்டு எழுந்து நின்று, வாயாரப்புகழ்ர்து தோத்திரம் 

பண்ணினான். தனக்குள்ள பிணியைப் பலர்காணக் கையு 
மெய்யுமாகப் போக்கே புதுமையைச் சொல்லிச்சொல்லி, 

பாராட்டித் துதித்தான். அவன் சந்தோஷ சாகரத்தில் 
முழுனெவஞாய்ப் பின்னும் ஹலறத்து அஆண்டவரவர்களை 
நோக்கு *- படைகளுதும்படை..பதியு தம்பதி குடிகளுுங் 

* காரணப் புராணம், தீஞ்சைக்காவலன்வினைநீங்குபடலம், 
௩௫. ம் செய்யுள். ்



தஞ்சாவூருக்குப்போன ௮. ௩௨௫. 

குடி கூழும்மது, இடனுறுந்திருப்பதச் சேவைக்கந்தன, 

னடிகளென்றடிக்கடி யன்பிற்கூறினான் '' என்றபடி, எஜமா 

னவர்களே, அடியேனும்; அடியேனுக்குள்ளவை அனைத் 

ம், அடியேன் குடிக்குங் கஞ்சியும் தங்களுடையவையே 

யென்று வியந்து வியந்து, பணிந்து பணிர்து சொன்னான். 

பின் ௮ரசன் ஒருபுறந்திரும்பிச் சைக்கனை பண்ணி: 

னான். உடனே தங்கத் தாம்பாளங்களில் மாணிக்கமுதலான 

ஈவரத்தினங்களையும், தங்ககாணயங்களையுங் குவித்துக் 

கொணர்ந்து பணிவிடைக்காரர்கள் அவன்முன் வைத்தார். 

கள். அரசன் எழுந்து அவற்றைத் தூக்கி ஹலறத்து: 

ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வைத்துக் கைகுவித்து கின்று: 

இவை எஜமானவர்களுக்குப் பாதகாணிக்கை ; இவற்றை 

ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான். அப் 

போது ஆண்டவரவர்கள் அரசனைப் பார்த்து : இவைகள் 

மீது எனக்கு விருப்பமில்லை. இவை இப்போது என்னு: 

டையன வாயினும், உன்னுடையனவாக வைத்து, நீயே 

அதுபலி. ஆனால், இனிரான் இருந்து வணக்கஞ்செய்: 

“வதற்கு, வேண்டும்போது உன்பூமியில் ஒருஅண்டு நிலம். 

எனக்குக்கொடு '' என்று சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட. 

அரசன் பூரித்து *: தாங்கள் வேண்டியபோது வேண்டிய 

அளவு: தர அடியேன் காத்திருக்கிறேன் 7? என்று தலை 

சாய்த்துள் சொன்னான். 

அப்போது அவன் மனைவியாயெ ராசபெருமாட்டி 

அந்தப்புரத்திலிருந்து. ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில்வர்.அ 

அடிபணிந்து கின்று : ஜயா, எஜமானே, அடியாளுக்கு 

நெடுங்காலம் புத்திரபாக்கெ மில்லை. தாங்கள் அதற் 

காகக் ' இருபைசெய்யவேண்டும். என்று கெஞ்டினள். 

ஆண்டவாவர்கள் அவளைப்பார்த்து : உங்களுக்கு ஆண்ட 

வன் தஇிருபையால் ச்ர்தானமுண்டாகும் என்று வாக்கிட்



2G . கன்ஜுலல் கறுமாத்தூ, 

டார்கள்; அப்படியே அச்சுதப்ப நாயக்கனுக்குச் சந்ததி 

"உண்டாயிற்று, : 

௮ தன்பின் ஹலற த்து வடை வாவற்கள் அரசன் 

முதலான அனைவருக்கும் பிரயாணஞ் சொல்லிக்கொண்டு, 
தஞ்சாவூரைவிட்டுப் புறப்பட்டார்கள், அங்கிருந்து ஆண் 

-உவரவர்கள் பயணப்பட்டபோ. அரசன்முதல் அதிகாரிகள் 

அனைவரும், ஊர்க்குடிகளும் கூட்டங்கூட்டமாய் வந்து. 

தரிசனை. பண்ணிக்கொண்டு, அதிகதாரம் வரையும் 

தொடர்ர்துவந்து வழியஅப்பிப் போனார்கள். 

தஞ்சாவூருக்குப்போனது முற்றிற்று, 

  

௪௮-ம் அத்தியாயம். 

தேராம் பேட்டைக்குப்போன து. 
  

படல் eg Reanuit ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் தோராம் பேட் 
'டைக்குப் போய், செம்புத்தாண் கொடுக்க வாலாற்றைச் சொல்லு 

Oe pw. 1 
anap és சையிது அப்துல்காதிறு ORTH | ஹமீது 

.மீறான்சாடுபு ஆண்ட்வரவர்கள் தஞ்சாவூரை நீங்கத், தபோ 
கனர்களுடன் நடந்தார்கள். ஈடந்துவரும் பாதையில் 
ஒரு.வயற்சுரையில் ஆண்டவரவர்கள் சற்று நின்று பாத்திஹா 
“வோஇவிட்டு ஈடக்தார்கள்... அதைக்கண்ட பக௫ர்கள்?லெர் : 
“இங்கே யாருக்காக பர்த்திஜா வோதினீர்கள் எஜமானே ? 
என்று கேட்க: இங்கே இரண்டு ஒலிகள் அடங்கியிருக் 
கின்றார்கள் ; இவர்கள் பின்னுக்கு வெளியாவார்கள் என்று * 

அவர்களுக்குச் சொல்லிவிட்டு ஈடர்து, தேராம்பேட்டை 
யென்னும் ஊரிற்போய்ச். சேர்ந்தார்கள்.



தேராம் பேட்டைக்குப்போன து. ௩௨௪. 

தேராம்பேட்டைக்குப் .போனபேர்து ஜவ்வு... முஸ். 

லிம்கள் 'கேள்விப்பட்டுத் தரண்டு:.வந்து ஹலறத்து ஆண் 

டவரவர்களைப் பணிந்து, கூட்டத்துடன் உபசரித்து, 

ஊருக்குள் அழைத்துக்கொண்டு போய், அங்கே. விழு 

தான்றிப் பருத்துக் களைத்து நிற்கும் ஒரு ஆலமர கிழலில். 
இருக்கச் - செய்தார்கள். ஆண்டவரவர்கள் ப௫ீர்களுடன் 

அந்த taut sills pinion reel 

பிறகு அவ்வூர் ப௫ர்மார்களுக்கு விருந்து” கொடுக்க 
வேண்டுமென்று சோுகறிகள்' தயார்பண்ணிக்கொண்டு- 

வந். ப£ர்களிடம் இறக்க), புசிக்கும்படி வேண்டிஞர்கள். 
அப்போது பர்மார்கள் மூடியிருந்த பாத்திரங்களை த் திற் 

தார்கள். ஒவ்வொரு பரத்தியத்திலும் காரரி9ச் சோறும், 
சாறுவைத்த அகத்திக்கீசையும் இருந்தன். இவற்றைக் 

கண்டபோது படர்களுக்கு உண்டான” கோபத்திற்கு அள 

வில்லை. சண்கள் இவந்.த, ஊசாரைப்பார்த்து வாய்கொண்ட. 

மட்டும். நிந்தித்து வெருட்டினார்கள். உங்கள்க்கு எங்கள் 

மீதிருக்கும் அவமதப்பினாலல்லவர் இந்தச் இற்த்தரமான் 

பதார்த்தங்களைக் கொணர்ந்து வை த்தீர்கள் ? ?' எங்கள்க்குச்' 

செய்யும் மரியர்தை இத;தானு! என்று! சீறிச் Parks 

சொல்லி... வெருட்டும்போ.௮, ஊரார்: பசட்டுக்கெட்டுத் 

தடுமாதி, முகஞ்சாம்பி நின்றார்கள்..." 

இதை ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அதிக்து, பஜர். 

களைச் கூப்பிட்டு: இதென்ன முறைகேடு ? தங்களால் ஏன்ற 

ள்தைக் கொடுத்த போதிலும் பெருக்தன்மையுள்ளவர்கள், 

ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்று நம்பித்தானே அவர்களால். 

கூமோனதைக் கொணர்ந்து . கொடுத்தார்கள் ?: அவர்களில் 

மோானானாலும் ஏழையானாலும். . Borg வழக்கமானதும்,. 

விருந்தென்று கொடுப்பதும் ,இதுதான். அந்து வழக்குத் 

வின் பிரகாரமே உங்களுக்கும் கொடு, 'த்தார்களல்லாமல்,,



உரு கன்ஜுஈல் SPOTS Hl. 

வஞ்ச்சமல்லவே :; அதனால், உங்களுக்குக் கோபமுண்டா 

கலாமர் ? கோபத்தை நீங்கள் என்னென்று கினைக்கன்தீர் 

கள்? ௮ சத்கருமங்களாகய நல்வினையனைத்தையும் பற்ற 

க்கும் தரு கூரியகருவியல்லவா ? அந்தக்கருவியைக் கை 

யாடுபவர் யார்? மன்னுயிர்களைத் தன்னுயிரென்னு கருதி 

ஈடக்குர் தன்மையுடையவர்கள் பிறரை மனகோவப்பண் 

ணத்துணிவது முறையோ 1. பெரியோரெல்லாம் செமென் 

னும் இயை ஈல்லுணர்வென்னும் சண்ணீர்கொண்டு அவிச் 

அப்பழகினர்களே. ளெத்தைக் கொண்டு நடப்பவர்களுக்கு 

என்ன தான் கைகூடும் | ஒன்றுமில்லை, கோபம் சுவர்க்கச் 

அக்குப் போகும் பாதையைத் தடுக்கும் என்று எல்லாரும் 

அதற்கு அஞ்சு வெருள்கின்றார்கள். ஆகவே, நீங்கள் 

அந்தச் கோபத்தைக் கையாட்சுகொள்ளப் பார்க்கன்தீர் 

கள். அறு பழுது என்றும், இன்னும் பலவாறுஞ்சொல்லி 

அவர்களுக்குப் புத்தி போதித்தார்கள். இதைக்கேட்ட 
பீர்கள் அஞ்சித்தடமாறி, அடிபணிந்து நின்னு மன்னிப் 
புச்சேட்டார்கள். . ஹலறத்து சையிது ழுகம்மதுயூசுபு 

சாகபவர்களும் பயந்து, தசப்பனூவர்கள் முன் தலை 

வண்ட நின்று பொறுப்புக் கேட்டார்கள். 

பின் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ப€ர்களுக்கு ஈன் 

முகங்கொடுத்து : உங்களுக்கு அந்தச் கீரையும், Cerp 
றையும் இன்ன மனமில்ல விட்டால், அதோ இருக்கும் 
கிணற்றில் கொண்டுபோய்ப் போட்டுவிடும்கள் என்று 
கட்டளை , பண்ணினார்கள், அப்படியே அவர்கள் அந்தச் 
Cero ரை அம்மட்டையும் அருலுள்ள கிணற்றிற் 
பபோட்டுவிட்டார்கள் . அன்றுமுதல் அந்தக்ணெ ற்றில் 

அ£ரெடுக்குர் தோறும் ஒரு அகத்திக்சையும், ஒரு சர்ரரி 
சிச்சோறும் வந் அகொண்டிருக்கன்றன. ் 

.... பின்பு WNP SB ஆண்டவரவர்கள் அந்தவூராரை ஆத 
ml அருகழைகத்து : நீங்கள் இந்தவூரில் தொழுடற



கூத்தா னாருக்குப்போன அ. ௩௨௨௯ 

பள்ளிகட்டாமல் ஏன் இருக்கீர்கள் ? என்று கேட்டார். 
கள், அதற்கு அவர்கள் : எஜமானவர்களே, பள்ளிகட்ட 

நாங்கள் சாமான்கள் தயார்பண்ணி வைத்திருக்கிறோம். 

தூண்கள் மாத்திரம் இல்லை. பொதுவிற் சேகரித்த பணம் 

செலவழிர்து போயிற்று. தாணுக்கென்று பின்னும் பணஞ் 

சேர்ப்பது கஷ்டமாயிருக்கன்றது, கான்கு. தூண்களே 

வேண்டியத. : அதனாலேதான் பள்ளியின் கட்டிடவேலை 

ஆரம்பிக்கவில்லை என்று மறுமொழி சொன்னார்கள், 

இதைக்கேட்டு அவர்களைப் பார்த்து : இந்த மரத்தின் 

8ம் அகழ்ந்அபாருங்கள் ; தூண்கள் அகப்படும் என்று 

தாங்கள் இருக்கும் ஆலமாத்தைச் சுட்டிக்காட்டி ஆண்டவ 

சவர்கள் இருவாய் மலர்ந்து சொன்னார்கள். உடனே அவர் 

sor இரண்டு.கின்று மரத்தின்£ழ்த் தோண்டினபோது, 

அங்கே நான்கு செம்புத்தூண்கள் இருந்தன. அவற்றைச் 

சந்தோஷத்துடன் எடுத்தப் பள்ளியைக்கட்டி. முடித்தார் 

கள். 

தேராம் பேட்டைக்குப்போனது முற்றிற்று. 

  

௭௯ -ம். அத்தியாயம். 

கூத்தா னூருக்குப்போனது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் கூத்சானூருச் 

குப் போன வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றத. ] 

anapsg சையிது அப்துல்காதிறு மீறான் சுல்தான் 

ஆண்டவரவர்கள் 'தேராம்பேட்டையாருக்குச் செம்புத் 

தாண் கொடுத, அவர்களைப் பள்ளிகட்டிச் சுகமாய் வாழ்ந் 

இருங்கள் என்று ஆ?ர்வதித் தவிட்டு; அங்கிருந்து தங்கள் 

கூட்டத்துடன் புறப்பட்டுக் கூத்தானூருக
்குப் போனார்கள். 

ஆண்டவரவர்கள் வருன்முர்கள் என்று அவ்வூர் முஸ்லிம்



௩௩௦. - கன்ஜுமல் கமுமாத்து. 

கள்.எதிர்கொண்டழைத்துச் சாகைபண்ணுவித்து, விருந்து 

முதலிய சகல. உபச ரணைகளுஞ் செய்தார்கள். . 

ஆண்டவாரவர்கள் அநிஇிருச்கும்போறு, ஒரு நாள் 

அவ்வூர் முஸ்லிம்கள் எல்லாரும் ஒன்றுகூடி ஆண்டவரவர் 

கள் சமுகத்தில் வந்த, கைகட்டிப் பணிந்து நின்று : எஜமா 

னவர்களே;, நாங்கள் எல்லாரும் ஏழைகள். அனைவரும் 

அன்றாடம் கூலிவேலைசெய்து .பிழைக்கிறவர்களும், பயிர்ப் 

பச்சையிட்டு ஜீவனம் செய்கிறவர்களுமாகவே யிருக்கன் 

றோம். ,பாரியவர்த்தகஞ் : செய்வோர். எங்களில் இல்லை... 

எங்கள் வரும்படி குடும்ப 'சம்ரக்ஷணைக் கல்லாமல், வேறே 

கையில் காலுகாசு மிஞ்சக்கூடிய தல்ல. இக்தவூரில் குத்பாப் 

பள்ளியொன்று இல்லையென்கிற கவலை எங்கள் இருதயத் 

இல் நீண்டகாலம் வேரூன்றி மிருக்கின்றது, இருந்தும், 

அக்கவலையைத் தீர்த்துக்: கொள்ள எங்களுக்குத் திராணி 

யில்லை. பொருளில்லாக் குறையேயன்றி வேறில்லையாகை 
யர்ல், - தேவரீர் அதற்காக. மன இரங்கவேண்டும் என்று 
முறையிட்டார்கள். : , 

இம்முறைப்பாட்டை : ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் 

கேட்டு, அந்தக் கூட்டத்தாருள் எல்லாரிலும் கடைப்பட்ட 

ஒரு எளியவனை 'ஏறிட்டுப்பார்த்து : ௪, மனிதனே, இந்த 

வூரில் குத்பாப்பள்ளி யொன்று நீகட்டு என்று வாக்இட்டுச் 

சொல்லி. அறுப்பினார்கள். அன்று முதல் அல்லாதத்த ஆலா 

வின் , உதவிகொண்டு அந்த எளிய மனிதனுக்கு எவ்வித: 

மாகவோ இரவியம் இடைத்தது.' அவன் உடனே, அந்தப் 

பொருளில் ஆனமட்டுஞ் . செலலிட்டு விரைவில் ஒரு 

பள்ளியைக் கட்டுவித்தான். 

இத்பொமல்பி பள்ளிகட்டி முடியவே ஹலறத்து ஆண் 

டவரவர்கள் அந்தப் .பள்ளியிற் போயிருந்த sma 'ஒஇ
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தொழுது சர்தோஷறாற்றார்கள், MisTia@Ra Hd Bor 

Apis சந்தோஷ மூண்டாயிற்று, ஒரு எளியவனைச். மா ' 

னாக்கிப் பள்ளிகட்டுவித்தார்கள் என்று ஆண்டவரவர்களை 
அதஇசயித்துக் கொண்டாடினார்கள். ஆண்டவரவர்கள் 

போயிருக்க நாள்முகல் அந்தப்பள்ளியில். ஒருவரும் இராத் 

தங்கி, நித்திரை செய்கிறதில்லை. அறியாமல் ஒருவர் தங்கி 

விட்டால், இரவில் எடுத்தெரியப்படுகின்றார்கள். அது, 

இன்றும் ஈடக்கின்றது. 

கூத்தாணூருக்குப்போனது முற்றிற்று. 
  

௮௦ - ம் அத்தியாயம், 
திருவாரூருக்குப்போனது, 

  

(இவ் வச்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் இருவாரூருக் 
குப் போய்த் தேரைத்தடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது.] 

ஹலறத்து காதிறேலி கன்ஜலவாய் பாத்துஷா ஆண்டவ 

வர்கள் பீர்கள் புடைசூழக் கூத்தானாரை விட்டுப் புறப் 

பட்டுத் இருவாரூரிற்போய், அங்கொரு இடத்தில். சாகை 

பண்ணிக்கொண்டு இருக் தார்கள். அப்போது அவ்வூரில் 
இருலிழாக் கொண்டாடும் காலமாயிருந்தஅ. . ஆண்டவ 

வர்கள் அங்கே போய்த் தங்கெபின், அவவூர் இந்துக்கள் 

வழக்கப்படி கோயிலைச் சிறப்பித்து, தேரை அலங்கரித்அ, 

தங்கள் சவாமியாகிய விக்ெகத்.தக்கு ,ஆடையாபரணங்கள் 

அணிந்து அத்தேர்மேல் ஏற்றி, தெருக்கள் சுற்றிவரும்படி 

இழுத்தார்கள். வழக்கப்படி. ஒடும் தேர் அன்று இருந்த 
இட தை தவிட்டு ஈகரவில்லை. அதிக ஜனங்கள் இரண்டு 

நின்று பலங்கூட்டி யிழுத்தார்கள் ; அப்போதும் அது 
அசையவில்லை. இதென்ன வென்று ஆச்சரியமுற்று, திரு 

விழாக்கென்று வர் த ஜனங்களும் கூடகின்று இழு ன் கார்கள் 3 
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BB. “கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

ஒரு மயிர்க்கிடையும் முன்வரவில்லை. அப்போது அவர்கள், 

வடந்தொட இடமின்றி இத்தனைச் இரளான. ஜனங்கள் 

நின்று இழுத்தும் இத்தேர் ஆடாமல் "அசையாமல் இருந்த் 

இடத்தில்கானே யிருக்கின்றதே ! இந்த இழுப்புக்கு மலையும் 

ஈகருமே | இதென்ன ஆச்சரியம் என்து இகைத்தார்கள். 

பின்னும் இழுத்திழுத்துப் பார்த்து உடல் சோர்ந்தார்கள். 

தேர் ௮சையவில்லையே யென்று மனஞ்சலித்தார்கள். காம் 

சுவாமிக்குச் செய்த இங்கு என்னவோவென்று Bones 

தார்கள். ** சுவாமீ ! தாங்கள் ஆரோகணம் பண்ணியிருக் 

கும் இந்தத்தேர் வழக்கப்படி, ஏன் ஓடவில்லை ? நாங்கள் 

ஏம் பிழைசெய்திருந்தால் மன்னித்து, தேசை ௩டச் 

துங்கள் £” என்று சொல்லி, அந்தத் தோடியில் நிரைகிளை 

யாய்க் கும்பிட்டு விமுந்தார்கள்.- மறுபடியுங் கூடிகின்று 

இழுத்தார்கள். ஒன்றிலும் காரியம் பலிக்கவில்லை. 

பின்பு, எல்லாரும் கூடியமட்டும் பார்த்து வடத்தைக்' 

கை விட்டு, இதற்குக்காரணம் என்னவோ வென்று உள் 

ளஞ்சோர்ந்து நின்றார்கள். தஇருவிழாக்கூட்டம் இிகைப் 

புற்று கின்றது. அப்போது, கோயில் ஆசாரியனும், மற்ற 

அதிகாரிகளும் கூடிகின்று : இந்தத்தேோர ஓடாமல் நின்று 

போவதற்கு இங்கே நாதனம் ஒன்றும்ஈடக்கவில்லை. ஆனால், 
இஸ்லாமான் ஒருபெரியோர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாருடன் 

சில. இனங்களாக இவ்வூரில் . வந்திருக்கின்றார்கள் , ஒரு 

வேளை அந்தக் காரணத்தினால் இத்தேர் ஓடாமல் கிற்கவும் 

On corm ஆலோசனைபண்ணி, நாம் அவர்களைப் 

போய்க் கண்டுகொள்வதே காரியம் என்று தீர்மானித்து, 

அக்கோயில் ஆசானும், சில அதிகாரிகளும் பெருங்கூட்டத் 

அடன் ஹலறத்த ஆண்டவரவர்கள் இருக்கும் சாசைக்கு 

வந்தார்கள். 

_ எல்லாரும் பின்னேகிற்கக் கோயில் ஆசான் மாத்இரம் 
ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்திற்போய் நெடுஞ்சாண்டைடயாய்



இிருவாரூருக்குப்போன து. nh 

விழுந்து : யோ எஜ்மானே, இவ்வூர் உண்டான. காலச் 

தொட்டு இந்தக் கோயிலிலிருக்கும் எங்கள் தெய்வத்தை 
அலங்காரஞ்செய்ஜு, தேரைச்சிங்காரித்து அதில் ஏற்றித் 
தெருச்சுற்றி, இருவிழர்சக் கொண்டாடுவது வழக்கம் . 

தொன்றுதொட்டு கடக்கும் வழக்கப்படி இச்சு வருஷ்த் 

திலும் தெய்வத்தைத் தேரில்வைத்த, தெருச்சுற்றும்படி 
இழுத்தோம். தேர் அசையவில்லை, எங்களால் ஆன மட்டும், 
அதிற்கு மேற்கொண்டும் பிரயத்தினங்கள் செய்து Gwar 
இழுத்தும், Hg எள்ளிடை ஈகரவில்லை. அதனால், கங்கள் 
வாடித் தவிக்கின்றோம், சுமார் பதிஞயிர்ம்போ் கூடி 

அின்று இழுச்தும் தேர் அசைய்வில்லையேயென்று, பின் 

னும் தெய்வத்திற்குக் கடர்ப்பலி -கொடுத்த், தபதாபங்க 

ளிட்டு, ஆர்ரதனை பண்ணிக்கட்ட இழுத்துப்பார்த்தேர்ம். 

காரியம் சாயவில்லை. இனித் தாங்களே கதி; தாங்களே 

Bho Orci வேண்டும். எள்னு முறையிட்டான். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அவளைப்பார்த்து : 

உங்கள் தேர் ஓடும் ; நீங்கள் ஒருவரும் வடத்தைப்பற்றி 

இழுக்காதீர்கள் '* என்று கட்டகாபண்ணி அருப்பிவிட் 

டார்கள். அண்டவரவர்கள் வாக்கின்படி. ஒருவசாவஅ௫ வடசத் 

தைத் தொட்டு இழுக்காமல் அந்தத்தேர் கானாக ஓடத் 

"தொடங்கி, வழக்கப்படி சுற்றும் தெருக்களையெல்லாஞ் 

சற்றியோடி நிலைக்குவக்தது. அதனால், அந்த இந்துக் 

களுக்கு உண்டான ஆச்சரியம் கொஞ்சமல்ல. 

ஆயிரக்கணக்கில் ஜனங்கள் இரண்டுகின் று இழுத்தும் 

எள்ளத்தளை அசையாத தேர், ஒருவரும் வ்டந்தொடாமல்- 
தானாக வோடி வழக்கப்படி. நிலைக்குவ்ந்ததே !. இது மகா 
பு.அமை! இப்படிச் செய்வித்தவர்கள் இந்தப் பெரியோர் 

களே என்று: அவ்வூர் இர்அக்சள் எல்லாரும் கூட்டங்: 

கூட்டமாய்த் இரண்டு ஹல்றத்து ஆண்டவர்வர்களின் இர



௩௩௪... கன்ஜுுல் கறுமாத்து. 

வடித் shame Orig, போற்றிப். புகழ்ந்து கொண்டாடி. 
ஞர்கள். . 

ஒருகாள் அல்வூரிஓள்ள ஒரு பிராமணன் ஹலறத்து 
ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவத்தைக் கேள்வியுற்று வர், 

அடிபணிந்து "தின்று: ஐயா, எனக்கு ஒருதென்னமாம் 

இருர்த௫. அதன் காய்ப்பைக் கொண்டு நான் ஜீவனம் 

பண்ணிவரந்தேன். இப்போது அது பட்டு ப்போய் 

மொட்டையாய் நிற்றெது. அதனால் கான் ஜீவனத்திற்கு 
முட்டுப்படறேன். தேவரீர் கருபைசெய்து, அதைக் 

காய்க்கச் செய்யவேண்டும் என்றுசொல்லி மன்றாடினான். 

அப்போது ஆண்டவரவர்கள் அவனைப்பார்த்து ** அது 

காய்க்கும் நற நீபோ '* என்றுசொல்லி அுப்பினார்கள். 

அவன் வீடுபோய்ப் பார்க்குமுன் அந்தத் தென்னை தலை 
தாங்காவண்ணம் குலை சாய்த்அக் குலுங்கரின்றது. இதைக் 
கண்ட பார்ப்பான் அகம் பூரித்து, பின்னும் அண்டவ 

வர்கள் சமுகத்தில் வற்.துகின்று சங்கதியைச் சொல்லித். 

அதித்தான். 
திருவாருருக்குப்போனது முற்றிற்று, 

  

அக -ம் அத்தியாயம், 

எருஅகொடுத்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் ஒரு ஏழைக்கு 
எருதுமாடொன்று கொடுத்தவரலாற்றைச் சொல்லுகன் நது.] 

ஹலறத்து ஷாதல்லமீது பாத்துஷா சாபு ஆண்டவ 
சவர்கள் இவ்விதம் சலபலகாரணங்களைச் செய்துகொண்டு. 
திருவாரூரில் சிலகாள் தங்கியிருக் தார்கள். அப்போது, 

திருக்களாச்சேரி என்லும் ஊரிலுள்ள இஸ்லாமான ஒரு எளி. ve 

யவன் ஆண்ட வரவர்கள் சமுகத்இல்வந்து பாதம் பணிந்து 
ஸின்னறு : எஜமானவர்களே, அடியேன் திருக்களாச்சேரியி



எருதுகொடுத்த து. கட்டு 

லிருக்கும் ஒரு எளியவன் . எனக்கு Ho rotor சிலமுண்டு, 

அன்த உழுது பயிர்செய்தாலன்றி என்ஜீவனம் ஈடக்காது, 

வேறு தொழில் செய்யப்பற்னெவ்ன் மல்ல ; தொழிதுக்கு 
மூததுமில்லை. ஒரு கூலிப்பாடு படவும் எலா. உள்ள் 

நிலத்தை: உழுது பயிரிடலாமென்றாலோ, உழவுமாடுகள் 

'இணையாய் இரண்டுவேண்டும், என்னிடம் உள்ள மாடு 

ஒரசேயொன்று. ஒசெருதுள்ளான் உழுவதெப்படி, ? 

அதனால், மற்றொரு மாடில்லீர்மல் ஒருமாட்டை வைத்துக் 

கொண்டு, பெண்டுபிள்ளைகளோ . பட்டினி கிடந்தா 

சாவப்பார்க்கன்றேன். . தாங்கள் மனதஇரங்கு, மற்னொரு 

மாடு எனக்குண்டாகும்படி அருஸ்புநியவேிம் என்று 

கெஞ்னான். 

இதை ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு மன திரங்கி, 

அவனைப்பார்த்து : நல்லத்; நீ உன் ஒருமாட்டைக் 

கொண்டுபோய் ஒரு மரத்திற்கட்டிவிட்டு, அதன் பக்கத்தி 

லிருக்கும் மற்றொரு மரத்தில் வேறொரு வெறுந்தர்ம்பைப் 

பிணித்து வைத்த, அவ்விர்ண்டிடத்திலும் வைக்கோலைப் 

போட்டுவை என்று கட்டளையிட்டு அறுப்பினார்கள். 

அவ்வாறே அந்தமனிதன் போய், தன்மாட்டை ஒரு 

மரத்திலும், வெறுந்தாம்பை ஒரு ம்ர்த்திலுங்கட்டி, 

இரண்டிடத்திலும் வைக்கோலைப்போட்டு வைத்தவிட்டு, 

அன்றிரா படுக்கப்போனான். விடியும்வரையும் அவனுக்குக் 

தூக்கம் வரவில்லை. அன்று. அர்த்தசாமத்தில் ஆண்டவ 

ர்வர்கள் தல்லாதத்த் ஆலாவிடம் அவனுக்கு மாடுண்டாகும் 

படி. தொழுது BB கேட்டார்கள், 

இசாமுழுதும் அதே. கினைலாய் . கித்திசையற்றிருக்த 

அத்தம்னிதன்,- விடியுமுன் எழுந்துவந்து ஆண்டவரவர்கள் 

சமுகத்திற்பணிந்து கின்றான். அப்போது. ஆண்டவ் 

ரவர்கள் அவனைப்பார்த்து : 8 கட்டின் மரங்களைப் பேர்ய்ப் 

யார்... இரண்மோடுகள் நிற்கும், பிடி த் துக்கொண்டு



௪, BIG *: கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

உழுஅண்டு வாழ்ந்திரு என்றுசொல்லி அதுப்பினார்கள்.. 

உடனே அவன் ஆவலாய்ப் போய்ப்பார்த்தபோது, இரண்டு 

மரத்திலும் ஒன்றுக்கொன்று ஜதையான இரண்டுமாடுகள் 

கட்டப்பட்டிருந்தன. அதனால், ' அவனுக்குண்டான 

ஆச்சரியமும், ஆகந்தமும் மட்டிடுவதல்ல, அன்றுமுதல் 

அவன் நிலத்தைப் பயிரிட்டுச் செல்வத்தோடு வாழ்க். 

இருந்தான். 
எருதுகொடூத்தது மூற்றிற்ற. 

  

௮௨-ம் அத்தியாயம். 

மேலை தாகூருக்குப் போனது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலதத்து ஆண்டவரவர்கள் மேலை 

சாகூருக்கு வந்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ந௮.] ் 

ஹலறத்தா சையிது அப்துல்காதிறு ஷாகுல் ஹமீது 
பாத்துஷாசாகிபு அவர்கள் திருவாளுூரிலிருந்து புறப்பட்டு 
தங்கள் அருமை மகனார் ஹலநத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு 

சநதி பவர்களும், நானூற்றுநான்கு தபோதனர்களாயெ 

ப௫ர்களும் புடைசூழ்க்து வரும்படி, மேலைகாகூர். என்னும். 

தலத்திற்கு வந்தார்கள். 
மேலைநாகூர் என்பது இப்போதுள்ள காகூருக்குச் 

சற்று மேற்கில் இருக்கன்றது, அது, அக்காலத்தில் 
விஸ்தாரமான ஒரு பட்டணமா யிருந்சத. அலங்காரமும், 
விரித்தரமுமான அநேக மாடமாளிகை, ' கூடகோபுரங் 
களால் சிறந்தது. அரணிப்பான உன்னதச் கட்டிடங்கள் 
அநந்தம் கிரைநிசையாயுள்ள அகன்ற தெருக்கள் கண்ணுக்கு 
இனிமையான காட்சியைச் தர்அகொண்டிருக்கும். 
ஊருக்குப் புறத்தில் நெளிர்துவளைர் ௪ ஓடிக் கடலிற்போய். 
விழும் நதியும், கறுமணங்களையும் பலவிதப் புஷ்பங்களையும். 
தீங்கனிகளையுஞ் சொரீயும் சோப்புகளும், நெல்வகை.



மேலை நாகூருக்குப்போன து. GT 

முழுதும் விளையும் வயல்களும் நிறைந்து விளங்கும். 

ஊருக்குள் வடதேசத்திலிருர்து வந்து சூடியேறின 

அகேசு உயர் குலத்தார் வாசஞ்செய்தார்கள். மரக்கல 

வியாபாரிகள் பலர் வர்த்தக விர்த்இயில் இறந்து 

வாழ்ந்தார்கள். அவ்வூர்க் குடிகளில் . பெரும்பாலும் 

- மூஸ்லிம்களே விசேஷித்தவர்களா யிருந்தார்கள்., 

.... மூஸ்லிமான பாக்கியவான்களால் இறந்து விளங்கும் 

செல்வ மிகாந்த அந்த மேலைகாகூரில் ஹலநத்து ஆண்டவ 

ரவர்கள் வந்.து, ஒரு தானத்தில் விடுதியிட்டுத் தங்கினார்கள். 

அப்போது அவ்வூர்க் கூடிகளில் ஒருவராவது ஆண்டவ 

வர்கள் விஷயத்தில் எண்ணமிடாமல், எல்லாறாம் பரா 

முகமாயிருக்து விட்டார்கள். அக்காலத்தில், அவ்வூச்க் 

குடிகள் அதிகம்பேர் மார்க்கர்தவறி ஈடக்கிறவர்களா 

யிருக்தார்கள். 

பொன்னினாலான மின்பறென்னும் உபதேசபீடம் 

அமைந்த குத்பாப்பள்ளிகள் பல தெருக்கள்தோறும். இருக் 

தூம், அங்கேவக் வுல்லாதத்த ஐலாவைத் தொழுவாரில்லை. 

ஒவ்வொருவரும் தமக்குக் கிடைத்திருக்கும் பணப்பெருக் 

கத்தினாலும், பெண்டு பிள்ளாகளாலும், அளடிமைகளா 

லும், மாடாடு. முதலிய ஆளும் பொருட்களினாலும், 

வீடுகள், தோட்டங்கள், கழனிகள் முதலிய காணியாட்செ 

னாலும் தம்மை மதித்து, இறுமாந்து, அவற்றைக் 

கொடுத்த அல்லாகத்த ஆலாவைக் சனவிலுங்கருதிப்பாராக 

வர்களாயிருர்தார்கள். இது மாத்திரமா 7 கொலை, களவு, 

மதுபானம், வியபிசாரம், “சூதாட்டம், பொய், கோள், 

பெரியோரை யிகழ்தல் . முதலான அற்கிரு த்தியங்கள் 

அனைத்தும் அவர்களுக்கு நித்தியகருமமாயிருந் தன. 

தொழுதல், சோன்பு பிடித்தல், தானதருமம் வழங்குதல், 
தறுஆனாதியோ அதல் முதலான ௪ 'த்கருமங்கள் அவர்களுக்குக் 

காஞ்சிரங்காயாயின . முடிவாகச் சொல்லுமிடத்தில்



IR DY கன்ஞுடல் கருமா்தீது. 

அக்லாதத்த ஐலா விதித்தவை யெல்லாம் விலக்கர்கவும், 

விலக்கெவை யெல்லாம் விதியாகவுமே அவ்வூசாரில் 

நாலா வீட்டுக் காரர்தவிர மற்ற எல்லாரும் எடுத்து 

நடந்து தலைதடுமாறி யிருந்தார்கள். 

செல்வப்பெருக்கினால் மம்தைகொண்டு அல்லாத்த்த் 
ஐலாவை மறந்து, மேற்சொன்னபடி இனுல்லிஸ்லாத்தின் 

கருமங்களில் தலை£மாய்ப்புரண்டு ஈடக்கும் அல்வூர்க் குடி. 

களை ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கவனித்து, நபி ழகம்ம்து 

ஸல்ல்ல்லார்கு அலைகவெஸல்லமவர்களின் உம்மத்துமார் 

இல்வர்று சீரழிந்து டெப்பது முறைமையல்லவே யென்று 

அறு நாபப்பட்டு, இவர்களுக்கு ஈரக்த்ைக்கொண்டு அச்சம் 

பூட்டி நேர்வழி பெறும்படி உபதேசஞ் செய்யவேண்டு 

மென்று எண்ணி, அறக்சழான அறிவற்ற இழ்மிக்கள் 

கேட்டாலும் இருந்தத்தக்க விஷயங்களை மதுரமான 

சொற்களைக்கொண்டு போதிக்கத் தொடங்கஞர்கள். 

ஜனங்களே, கேளுங்கள். இந்தத் துன்யாவில் ர 

வன் தனக்குக் கஇடைத்திருக்கும் பாக்யெத்தினுல் மேலான 

வுண்வுண்டு, மேலான வுடையுடுத்தி, மேலான வாக்னாளூடி. 
unis திரிவான். பின் அப்பாக்கயெம் அழிக்தாலோ, ஜழோன 
வுணவுக்கும் உடைக்கும் வகையற்று, கால்வருந்த ast en 
சாய்த் திரிவான். இது சகசமே. காரியம் இப்படியானால், 

இனிச் செல்வத்தின் மகத்துவம் என்ன மகத்துவம் ! A & 
இரமானசப்பிரமஞ்சத்தின் பஞ்சணைமீது நறுமலர் பரப்பிப் 
படுத் அறங்ெ மேனியும், மலர்மீ.தும் வைக்கப்பொருமல் 
கடையற்றிருந்த கால்களும், வாஜ்வு அரிந்து St pata 5 
போது, பிறர் தடிகொண்டு அடிச்கத் தாங்கி, சுடுகிலத்தில் 
கடக்க உடன்படுமென்றால், இந்தச் சரீரத்தின் செருக்கு. 
என்ன செருக்கு ! வான த்திலிடும் வில்லுக்கும், மின் அக்கும், 
மனித்ரின் கிளைப்புக்கும், கானஜுக்கும், ஆற்றப் பெருக்குக் 

கும், அழுநூம், இளமையும், வர்ணாளும், சுற்றமும் ஒப்பாகு
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மென்றால், அன்யாவைச் சத்மென்று நம்பி, அதில் தரிபட் 
டிருக்க பார்தாம் கருஅவார்கள் ! மெய், வாய், சண்; மூக்ன், 
செவியென்னும் உீம்பொறிகளும், அவற்றிலுள்ள சுவை, 
ஒளி, ஊறு, ஓசை, காற்ற்ம் என்னும் &ம்புலன்களும், ஒரே 

படி நில்லர்மல் தூமாறிக் கெடுக்தன்மையை யடையன் 

வர்கையால், அவையமைந்த் உடலின் யஅபவம் என்ன ௮று 

பவம் ! அளவற்ற அன்புபாராட்டி ௮இகப் பற்றுதலுடன் 

உவச்திருக்கும் சுற்றத்தார், ஒருவன் மரண மடைந்தர்ல் 

சூழ்ந்திருந்து கண்ணீர்சொரிர்௫ கூக்கூரலிட்டுப் புலம்பிப் 
பரிதபித்து அழுது, பின் ஒருங்குகூடி அவனைக்கொண்டு 
போய் மண்ணிற்புதைத்துவிட்டு, அதன்பின், உண்ண்ல் 

உடுத்தலர்திப் பலபராக்கிலும் செல்வரா்ர்களானால் 
அவர்களால் உண்டாகும் பெருமை என்ன பெருமை ! சர்வ் 

ஜீவகேர்டிகளையும் சிருஷ்டித்து அவ்வவற்றிற்குத் தக்கபடி 
இரண மாணாஇகளைச் FMS DISS! ஆள்ெ வல்லவ்ஞ்ன் 
துலலர்தத்த ஐலர்வை அறிந்து, அவனை வழிபட்டு ஈடக்கர் 

தீர் யாராயினுஞ்சரி நரகத்திற்கே ஆளாவார். இஸ்லாம் 
வேஷம்பூண்டு, அஷ்ஹத்கவிமாவை அனிஈகாவினாற் சொல்லி 

விட்டு, விதிவிலக்குகள்ச்குக் கட்டுப்படாமல் மன்ம்போன் 
வழியில் ஈடப்பார் யாருக்கும் முடிவில் கைசேதமே 

கண்ட பலனாமன்றி, வேறில்லை, முஸ்லிமான ஜனங்களே, © 

நீங்கள் அல்லாகுத்தலாவுக்குப் பயப்படுங்கள், வணங்கப் 
படப் பாத்திரன் அல்லாதத்த் ஐலாவே ; மலக்த்கள் அவ்ன் 

ஏவலாளரே ; தவுறுத்து; ஐயூர், இன்ஜீல், புறிகான் ஆகிய் 

நான்கும், மற்றும் சுதபுகளும் அவன் வேதங்களே ். நபி 

ஆதம் அலைசஸ்ஸலாமவர்கள் முதலாக ஈபி ழகம்மது ஸல்ல்ல் 
org அலைவெஸல்லமவர்க்ளீ ருகவுள்ள நபிமார் ஐத்ல்மார்' 

ன்ல்லாரும். அவனுடைய ஈபியும் நசூலுமே ; யவும்லஜகிற் 

என்று ஒருராள் உண்டு ; ௮௮, நடுத்திர்க்கும் காளே. ஈன் 

மையுந்திமையும் அவன் புறத்தின்வேயானாலும்; தீமைக்கு 
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௬௩௪௦ கன்ஜு௰ல் கருமாத்து. 

அவனுடைய ௮ுமதியில்லையேயென்று மனதார எண்ணி, 

வாயாரச் சொல்லுக்கள். ஒவ்வொருதினத்து வீயைந்து 

வேளைகளிலும் பரிசுத்தமாக மனது, அவனை வணங் 

கங்கள். * அதனால், நவரத்தினகஜிகமான அபரஞ்சி 
மாளிகைகளுள்ள சுவர்க்கத்அுவாழ்வு உங்களுக்குக் இடைக் 

ரும். அவன் உங்களுக்குக் கொடுத்த இரவியத்தை அவ 
eG : பிரிதியான பாதையில். செலவிடுங்கள் ; அதற்கு 

எற்பட்ட பாகப்படி ஜக்காத்துக்கொடுங்கள்.; இச்சையை 

யடக்கி இருதயந்தெளிய. ஒருமையில் தரிபட்டு உபவாச 

விரத்மாயெ நோன்பைத் தவறாது பிடியுங்கள் ; அப்படிப் 

பிடித்தோருடைய ' வாய்மணத்தை ஸ்றுல்வீன்களும் 

விரும்புவார்கள். உங்களுக்குள் இரவிபபலம், சரீரபலம், : 

மற்றைய சாதனங்களெல்லாம் உண்டாயிருக்கு மானால், 

மக்காவுக்குப் போய் கதபாவைப் பிரதக்கணஞ் செய்யுங்கள் 3 

இனிச்சுவர்க்கத்தில் பவனிவருவீர்கள். நீங்கள் செய்யும் 

அர்க்கர்த்தியங்களை ரகசியமென்று கினைக்கா தர்கள்; இரண்டு 

பேர் ஒரு ஒதுக்கிற்' போயிருந்து பிறரொருவருங்காணாமல்' 
ஒரு கருமக்தைசெய்தால், ௮ங்கே அல்லாதத்த ஆலாவுங்கூடி 

மூவாரவார் ; மூவர் செய்தால், கால்வசாவர் ; நால்வர் செய் 

தால், 8வராவார் என்று நபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெ 
* ஸல்லமவர்கள். திருவாய் மலர்ந்து சொன்னார்களே. அதனால் 

: உங்கள் அந்தரங்கம் பயிரங்கந்தான். வித்தினால் மரத்தை 
யும், மரத்தினால் வித்தையும் உண்டாக்குவது போல, ஒரு 
அள்ளிச் சுக்கலத்தினால் கரசாரணாதி அவயவங்களும் ஜீவனு 
முள்ள. உடலயும், “அவ்வுடலினால் சுக்லெத்தையும் உண் 
டாக்கும் கர்த்தாவான அுல்லாதத்தஷலாமகாவல்லவன் என்று 

-வேதஞ்.. சொல்வதைக் கேட்டபேர் அவனை மறந்து: கெடு 

வழியில் . ஈடப்பரா? இம்மையில் அல்லாதத்தஆலாவை 
யதியாதவன் மறுமையிலும் குருடனாயிருப்பான் என்னும் 
வேதவாக்கயெத்தை .ஆராய்க்து பாராதார் நபிழகம்மது



மேலை தாகூருக்குப்போன ௮, ௩௪௧ 

ஸல்லல்லாகு அலைகவெலல்லமவர்களின் மன்றாட்டத்தி ற்குள் 

அகப்படுவஅ எப்படி ? மூன்னுள்ள நஈபிமார்தாமும் தனித் 

தனி என்னை மகம்மதுதபிபுடைய உம்மத்திற்கு சேர்ப்பி ** 

எனி: அல்லாகத்ததலா இடம் இரந்து கேட்டார்கள்.. 

ஆதலால், இர்ச மேலான உம்மத்தில் யார்தாம். வீணாய்ப் 

போகலாம் ? எனக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரு மில்லையென்று- 

உலகத்தைச் கட்டியாண்டு சுவர்க்கத்திற்குப் பிர இிசுவர்க்கம் 

கட்டிய ஸ்த்தாதுடைய வாழ்க்கைகள் இப்போது எங்கே ! 

நானே சடவுள் ; நானேபெரியவன் என்று வழக்கடி த்து: 

வையகமுழுதும் ஆண்ட நழநாதும், பிறஷனும், எப்படி. யழிக் 

தார்கள் | அவர்கள் வாழ்க்கைகள் எப்படி கெட்டன | அவர்: 

களின் வீரசூரத்தனங்கள் இப்போது எங்கே 1 அகித்தியட்- 

பொருட்களை கித்தியமென்று எண்ணி, நித்தியப்பொருை 

நினைத்து பாராதார் . யாராயிருந்தாலும், எவ்வளவு 

வீரசூரரானாலும், எம்மட்டுத்தாண்ட பாக்கியவந் தனா 

னாலும், எத்தனைபெரிய ராசாதிராசனானாலும் ஒதுங்குர் 

தானம் ஈரகமே. ஒருவ்ன் பாவஞ்செய்தபின் அவனுக்கு 

மீட்சியில்லயே யென்று இம்மட்டில் நீங்கள் மனஞ் 

சோர்ர்து போகாதிர்கள் ;  செய்தபாவத்தை எண்ணிப் 

பச்சாதாபப்பட்டு, இனி இப்படிச் செய்வதில்லையென்று தீர் 

மானித்துக்கொண்டு, கான். செய்த பாவத்தைப் பொறுத். 

Shor sro Ql! மனம் வாக்றாக் காயம் மூன்றும் ஒன்று 

பட அழுது அல்லாதத்த ஐலா இடம்கேட்டு தேளபா செய் 

தால், அவன் மன்னிப்பான். அவன் பிழைபொறுக்கிறவுன் 5, 

கிருபை செய்கிறவன். அவனைச் கெஷஞ்டுக் : கேட்கும் பரி. - 

சத்தமனஅள்ளார்க்குக் கேட்ட. கிடைப்பது நிச்சயம்... 

் ஆகையால், நீங்கள்: ,தேளபா ' செய்யுங்கள், . ஆதம் அலு 

அில்ஸலாமவர்களைப் படைத்து அவர்கள் உடலில் Sar Sur: 

பரவும்போது அவர்களுக்குத் அம்பல் உண்டாக, அதற்க. 

அவர்கள் அலஹம்துலில்லா என்று சொன்னவுடன்... 

  



RPO, கன்ஜுல கழுமர்த்து. 

அல்லாத்த்தவலா அதைக்கேட்டு றஹமக்கலலர் என்று பிரதி 
“சொன்னானே, அச்சொல்லின் பெர்ருட்பிரகாரம் அவ்ன் 

ஈமக்குக் இருபை செய்வதற்கு உரியவனாயிருக்கிறான் . 

ஈமது பிழைகளைப் பொறுத்துக் கஇருபைசெய்து, நம்மை 

அவன் ஆதரித்து ஆள்வான். நீங்கள் அவனுடைய இருபை 

நிழலில் ஒதங்கிக்கொள்ள்ங்கள் , இனிச்சம்பவிக்கும் நய 

ஈஷ்டங்களை அவன் உங்களுக்கு Loo PSB வைக்கவில்லை. 

அனைத்தையும் இன்னபடி. யென்று முந்தியே தெரிவித்து, 
அவற்றைக் குறித்து எச்சரித்துமிருக்னெறான். ஜனங்களே, 

நீங்கள் பய்பக்தியாக நடவுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு 

மறுமைப்பலன் உண்டாகும், விருதர்வில் மோசம் 

போகாதிர்கள் என்றும், இன்னும் பலவுமான் ஹிதோப 

தேசங்களை ஆண்டவரவர்கள் தேன்மாரி பெய்வதுபோல 

மேலை நாகூராருக்குப் பெய்தார்கள், இவ் வுத்தம்மொழி 

க்ஞ்ள் ஒன்றாவது அவர்கள் செவிக்குள் நுழையவில்லை, 

ஒன்றையாவது அவர்க்ள் இதயங்கவிந்து காரதுதாழ்தஇக் 

கேட்கவுமில்லை, காதிற் புகுந்த 'இரண்டொன்றும் அவர் 

களுக்கு வேம்பாயிருக்தது. முடிவில் ஹலறத்து அண்டவ 

வர்களின் திருவாய்மொழி அனைத்தும் “: பன்றிக்கூழ்ப்பத் 

snp நேமா வடி.த்த்ற்றால் '' என்றபடி யாயின... அவர்கள் 

கொண்டிருந்த செல்வச் 'செருக்கே அவர்களை இவ்வாறு 

அில்க்கழித்தது. ₹* கூடைகிழலிருக்து கூஞ்சார மூர்ந்தோர், 

ஈடைமெலிந்தாரூர் ஈண்ணினு ஈண்ணுவர் ** என்பதையும், 

நீரிற்குமிழி பிளமை நகிறைசெல்வ, நீரிற்சுருட்டு நெடுந் 

திரைக், ணீரி, லெழுத்தாரும் யாக்கை-- '” என்பதையும், 
குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறந்தற்றே, புடம்போடு 
யிரிடைஈட்பு ?' என்பதையும், இன்னுமுள்ள நீதி மெர்ழி 

களையும் அவர்கள்' எண்ணிப் பார்த்தவர்களுமல்ல். ன் 

யால் தான் ஆண்டவரவீர்களின் இருவாய்மெர்ழி அவர் 
களுக்குத் தைக்கவில்லை.



மேலை நாகூருக்குப்போன_து. FUE 

ஹலறத்து ஆண்டவசவர்கள் தருவாய் . மலர்ந்து: 

சொரிந்த அமிர்தவசனங்களை மேலைநாகூரார் 'அலட்சியஞ் 

செய்ததுமாத்தரமல்ல ; அவர்களைப் பகிடிபண்ணி ஈகைத் 

தார்கள். இவர் யார்? எங்குள்ளவர் ? இவர் சொல்வது 

என்ன ? என்று பரிகாசம் பண்ணிஞர்கள்... அடிக்கடி 

நையாண்டி. பண்ணினார்கள். ** எரியாற் சுடப்படினு 

முய்வுண்டர் மூய்யார், பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகுவார் '* 

என்பதை அவர்கள் அ.தியவில்லை. 

உலகத்தார் ** கேவெருமூன் மதிகெட்டுவரும் *” என் 

இிறபடி. தாங்கரிய வில்லங்கங்களை இனி௮னுபவிக்கப் போகிற 

மதிகெட்ட மேலைநாகூரார் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களின் 

'இருவாய் மொழிகளை இகழ்ந்து பரிகாசம் பண்ணினபோது, 

ஆண்டவரவர்கள் மனம் நொந்து, இந்த அறிவற்ற 

சண்டாளர்கள் வாழும் ஊரில் நாம் அடிவைக்கக்கூடா 

தென்று, தங்கள் அருமை மகனாரும், ப௫ர்மார்களும் புடை 

சூழ அவ்வூரைவிட்டு வெளிப்பட்டு, : சழ்புறத்திலுள்ள 

கடற்கரை மைதானுக்கு வர் அவிட்டார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மேலைகாகூரை விட்டு 

வெளிப்பட்ட மாத்திரத்தில், அவ்வூசாரின் . தலைக்குமேல் 

சமயம் பார்த்து நின்ற ஆபத்து இறங்கத்தொடங்கிற்று. 

₹: பெரியாரைப் பேணாதொழுகிற் பெரியாராற், பேராவி 

டும்பைதரும் '' என்றபடி ஆண்டவவர்சளைப் பேணாதபடி 

யால், அவ்வூரார் மேல் அல்லாதத்தவுலா தனது கஹறை 

யிறக்கினான். வாந்திபேதி, சுரம், குன்மம், கால்கை யாதி 

அவயவவீக்கம், வாதம், பித்தம் முதலான எண்ணிறந்த 

சோகங்கள் ' அவர்களுக்கு உண்டாயின,  அரேகர் தாங் 

கரிய பாபெட்டார்கள் ; அரேகர் மடிந்தார்கள். அவ்வூர் 

வர்த்தகர்களில் மரக்கலவியாபாரிமார் கிறைசரக்குடன் பிர 

யாணத்திற்கு ஆயத்தமாக்கித் அுறைமுகத்தில் நிறுத்தி.



௪௪ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

யிருந்து பல மரக்கலங்கள் மேடேறின. படகுகள் போக்கு 

வரத்தின்றித்: சடைபடக் கழிமுகத்தில் மணல்மேடெழுரக்.த 
பாவின், கான் என்ற அகங்காரம், ஆண்மை, வீர்தீரம் 

எல்லர்ம் தொலைந்தன.. அநேகர் ஊரைவிட்டு வலசை 

வாக்ினர்கள். : 

மேலைநாகூர் இவ்வாறு பரிதபிக்கத்தக்க நிலைபரத்தி 

லாகவே, இது காம் செய்த அற்செய்கைகளாலும்,, உபதே 

சஞ் செய்த பெரியோரை நிர் இத்ததனாலுமே வந்து நேரிட்ட 

தென்று லர் மனதிற்பட்டது. முடிவிற்பட்டு என்ன ? 

காரியம் முர்திவிட்டது. பொதுப்பட அ௮வ்வூரார் குடிக் 

கக் கஞ்சிக்கும் வ்கையற்றுச் தவித்தார்கள். தரித்இிரமும், 
சோயும், அவர்களிடம். குடிகொண்டன். அதனால் அவர்கள் 

அற்பவித்த கஷ்டஈஷ்டங்கள் மெத்த, 

மேலைநாகூராரில் முன்சொன்ன அஇக்ரெமங்களில் 

சேராமல்: நெறியோடு நடந்த நாலாறு வீட்டுக்காரர்கள் 

இந்தஅபத்துக்குப் பயர்திருந்தார்கள், அவர்களில், பிஜாப் 

பூரிலிருர்து வந்து அங்கே குடியேறி வர்த்தகத்தில். நர் 
Bois med g பஹ்ாவுத்தீன் ஸ்ஹ்ரவரீதீ என்பவர் ஹ்லற 

sei ஆண்ட வர்வர்களிடம் - தனியே புறப்பட்டு வந்து 

பணிந்து : நின்று, தமக்கும்: தமது மனைவி மக்களுக்கும் 

அபய் கேட்டுக்கொண்டு போனார். பின் அவ்வூரில் லெ 

வீடுகள் தவிர மற்றெல்லாம் பாழாயின. ஊர்முமூதுமே 

சோரழிந்து போயிற்று, * ் 

மேலைநாகூருக்குப்போனது முற்றிற்று, 

  

  

* Burien aie மண்மாரிபெய்செ 'சன்றஞ்சொல் லுகிருர்கள்? 
அதைப்பற்றிச் ரர் தகர்ச்சாக்கள் எழுதவில்லை. ,



௮௩ - ம். அத்தியாயம், 

காகூர் ஸ்தல ஸ்தாபனம். 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் மேலைசாகரை 
விட்டுக் கடற்கரையில்வர்து தங்னெதும், சஞ்சாவூர் "மகாரர்ஜா 
நிலங் கொடுத்ததும், சா-ூர் ஸ்சாபனமானதுமானவாலாறுகளைச் 
சொல்லுகின்றது.] - : 

ஹலறத்து குத்புல்லக்தாபு, கெள துல்லிஸ்லாம், மீருன் 

சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத.துஷா சாடிபு அண்டவரவர்கள் 

மேலைகாகூரைவிட்டுக் சடற்கரையில்வக்து, ஒரு பக்கத்தில் 

ஜாகைபண்ணிக்கொண்டு தற்னொர்கள். அக்காலத்தில் 

அவ்விடம் ஒன்றோடொன்று அடர்ந்து நெருங்கின பல 

மணல்மேடுகளையும், பெரும்பாலும் புன்னைமரங்களும், 

பனைமரங்களும் செறிந்த தோப்புகளையுடையதாயிருர் 

தீது, அந்த மரச்செறிவான தோப்புகளில்தான் ப௫ர்கள் 

கானூற்றுகால்வரும் ஜாகைபண்ணிக்கொண் டிருந்தார்கள். 

இது இப்படியாக மேலைராகூர் பாழாய்ப்போயிற்று 

என்கிறசங்கதி தஞ்சாவூர் அரசனாகிய அச்சுதப்ப நாயக்கன் 

காதில் விழுந்தது. அக்ககர் இடீரென்று பாழாக நிமித்தம் 

என்னவென்று அவன் விசாரித்தபோது, தனக்கு கோய் 

் . தீர்த்து சாயகர்வர்களின் ௪ன்மார்க்கபோ தனைகளை அவ்ஷூரர்ர் 

அலட்கயெஞ்செய்து, அவர்களையும் அவமதித்ததேயென்று 

அறிந்து, பின் ஆண்டவரவர்கள் எங்கேயிருக்கிறார்கள் . 

என்று தன் ஆட்களைக்கேட்டான். கடற்கரையிலுள்ள 

தோப்புகளில் : விடுதிபண்ணி யிருக்கின்றார்கள் என்று 

அவனுக்குச் செய்திகடைத்தது. உடனே. நாம் ypu 

பட்டுப்போய் காயகரவர்களைத்.  தரிசிச்கவேண்டுமென்று 

அவன்மனதஇில் எண்ணம் பிறந்த.



௩௪௭௬ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை த் தரிசிக்கவேண்டுமென்ற 

எண்ணம் அச்சுதப்பநாயக்களனுக்கு உண்டானபோது, 

உடனே மந்திரி, பிரதானி, சேனாபதிமார்களிடம் தன் 

பிரயாணத்இற்கு வேண்டிய சர்வ எத்தனங்களும் செய்யும் 

படி. கட்டளைபண்ணினான். அரசன் கட்டசைபிறந்தவுடன் 

பிரயாணத்திற்கு அகுமான சர்வ சாமான்களும் தயாரா 

யின. சு.துரங்க சேனையாகிய ஒரு தறுபட்டாளமும் கூடப் 

புறப்பட்டது. பின்பு, அச்சுதப்பநாயக்கன் என்னும் தஞ்சை 

ராசன் தன் மந்திரிமார், பிரதானிமார், தளவாய்மார்களில் 

சிலரும், மேற்சொன்ன பட்டாளமும் உடன்வாத் தஞ்சா 

வூரைவிட்டுப் புறப்பட்டு மேலைகாகூரைநோக்கி வந்தான். 

அரசன் மேலைராகூருக்குப்போய் அவ்வூர் பாழ்பட் 

டிருப்பதைப் பார்த்துக்கொண்டு, ஆண்டவரவர்கள் தங்க 

யிருக்கும் கடற்கரைக்கு வர, தன் சேனாதிகளை யெல்லாம் 

கூடாரமிட்டிறங்கக் கட்டளை பண்ணிவிட்டு, கஜாரூடியா 

யிருந்சவன் கால்கடையாய் நடந்து, ஆண்டவரவர்கள் சமூ 

குத்தில்வந்து சாஷ்டாங்கம் பண்ணி எழுந்துநின்று, வாய் 

பொத்திச் சொல்லுகின்றான் :-- 

எஜமானவர்களே, தாங்கள் Casas gi தங்கயிருக் 

இற தாகத் தமியேன் கேள்விப்பட்டு, தங்கள் திருவடிகளைத் 
தரிசிக்க நாடிப் புறப்பட்டு வந்தேன். அடிமையாயெ 

எனக்கு எவராலும் செய்யக்கூடாத ஒரு பேருதவியைத் 
தாங்கள் செய்து, என்னைக் காப்பாற்றினீர்கள். அதற்குப் 
பிரதியாகக் தங்கள் .மனதைச் சந்தோவிப்பிக்கும் 
ஒன்றையும் கான் செய்யவில்லை. இப்போது "தேவரீர் 
தமியேனுக்கு ஏதம் ஒரு கருமத்தைக் கட்டளேபண்ணுவீர்க 

ளென்று கருதித் தங்கள் இருவடிக்கழ்த் தொண்டனாடு 
வந்து. கிற்சென்றேன். தாங்கள் முன் தமியேன் த அன்பு 
aig தருவாய்மலர்ந்து அருளினபடி , கொஞ்சம் பூமி



நாகூர் ஸ்தல ஸ்தாபனம். PST 

பர்வத” தங்கள் திருவடிக்குக் காணிக்கையாகக் ' கொடுக்க 

ஆசைப்ப்கென்றேன். இப்போசே அதைத் தாங்கள் ஏற்றுக் 

கொள்ளவேண்டும் என்று மன்ராட்டத்துடன். சொன் 

(னன்... இதைக்கேட்ட ஆண்டவரவர்கள் அரசனைப் 

பார்த்து : உன் இஷ்டப்படி செய் என்று சொல்லிவிட்டு, 

தாங்கள் தங்கியிருக்கும் தானத்திலேயே ஒரு இடத்தைக் 

'குறித்துக்காட்டி.. இவ்விடத்தில்கான் நிலம் வேண்டும் 

என்று அறிவித்தார்கள் . 

கிலங்கொடுக்க ஆண்டவரவர்களின் உத்தரவுபிற்க்த 

வுடன் தஞ்சாவூர் அரசனாகிய அச்சுதப்ப நாயக்கன் மேலை 

நாகூருக்குப் €ஜ்புறம் கடலருகில் சதுராசாரமான ஒரு 

அண்டு நிலத்தை. அப்போதே எல்லைக்குறித்துக் கல்லுகட்டி , 

ஆண்டவரவர்களுக்குப் பாதகாணிக்கையாகச், சமர்ப் 

பித்தான். து ் , 

[அர்த கில;த்தின் எல்லைக்குள்ளேதான் ஹலறத்து ஆண்டவர 
வர்களின் இறர்.த ஆலாமாகிய தர்காவும் அவர்கள் ச௫்தஇகளாகிய 

சாகபுமார்களின் மனைகளும் அடங்கியிருக்கின் றன. அர்த கிலத்ித்கு 
எல்லையாவது :--நாகூர் சையிது பள்ளிக்குள்த்துத் தென்மேற்கு 

மூலை தொடங்கிச் இழக்கே பீரோடும்விதி வழியாய்ச் கடலருகுவரை 
யுமுள்ள நெடும்வழிக்கு வடக்கும், நேரே தெருப்பள்ளித் தெருவழி 

யாய்ச் கடலருகுவரையுமுள்ள கெடும்வழிக்குத் தெற்கும், மேந்படி. 
சையிதுபள்ளிக்குளத்து மேல்கரைக்குக் இழக்கும், கடலருகுக்கு 
மேற்குமாம். இச்த சான்கெல்லைக்கும் உட்பட்ட நிலத்தைதான் * 

ஹவேலி என்பார்கள்.] 

மேற்குறித்த தலத்தை ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 
களுக்குத் தஞ்சைராசன் இனாமாகக் கொடுத்தபின், தன் 

* ஹவேலி என்பது ௪துராகாரமான குடியிருப்புகில)த்தித்குப் 
பெயர். இதைக் இக்காலத்தில் 8வேலி என்கிருர்கள். அப்படிச் 

சொன்னால் 896 துவேலியளவுகொண்ட கிலமென்று பொருள்பமமோத 
லால், அது பொருர்தாது. இச்த நிலம் சுமார் முப்பதுவேலி 

யளவிருக்கும். ் : 

1010—45



௩.௪௮ கன்ஜுல் கருமாத்து 

ஊருக்குப் போக  அ௮ண்டவரவர்களிடம் விடைபெற்றுக் 

கொண்டு பாதம்பணிர்து, ..தன்பரிவாரங்களுடன் புறப் 

பட்டுத் தஞ்சாவூரைச் சேர்க்தான். 

பின்பு ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் மேற்பழ். எல்லைக் 

குள் கடலருகிற்கு மேல்புறமுள்ள ' புன்னைத் தோப்பில் 

பனையோலை வேய்ர்ச சறுகுடிசைகள் பல சமைப்பித்துக் 

கொண்டு, தங்கள் மசனாருடன் வாசஞ் செய்தார்கள். பகீர் 

மார் கானூற்றுரால்வரும் அந்த இடத்திலேயே பலவிடங் 

களிலும் சாகைபண்ணிக்கொண்டு இருர்தார்கள். : பக்கத் 

தில் மீன்பிடிகாரர் வூக்கும் பட்டினச்சேரி ஒன்று தவிர 

வேறே ஒரு கூடியிருப்புமில்லை, மேல்புறத்தில், மேலை 

நாகூர் செழிப்பற்ற பட்டணமாயிருக்தது., 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அந்த இடத்தில் ous 

தங்னெ ஆரம்பித்தில் அவர்களுக்கு வயது wr pug. 

மகனாரர்கிய சையிது 'ழகம்மது யூசுபு சாகிபவர்களுக்கு 

வயது. பனிரண்டு, 

நாகூர் ஸ்தல ஸ்தாப்னம் முற்றிற்று,



og = ty ob Saurus, 

முதுபக்கு வெளியானது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை ஈபி கலிறு, 
அலை௫ஸ்ஸலாமவர்கள்: வர்துகண்டு, முதுபக்கை வெளியாக்னெ ar 

.லாற்றைச் சொல்லுகின் தத. ] 

ஹலற்த்து arias அப்துல்காதிறு கொருல்தாமி i 

பாத்துதாசாடிபு ஆண்டவரவர்கள் முன்சொன்ன தானத் 

Bo தரிபட்டிறுக்கும்போது, பங்காளக் குடாக்கடலி 

லுள்ள அந்துமான் சாஇயார் வாசஞ்செய்யும் இவுகளில் ஒன் 

அம், ஒற்றைக்கால் அந்துமான்கள் குடியிருப்பும், இரசக் 

கணெறுள்ளதும், * ஈபி சுலைமான் அலைஈஸ்ஸலா மவர்களின் 

கபு றிருப்பதுமான இவைப்போய்ப் பார்க்கவேண்டு மென் 

ம், அங்கே வ௫க்கும் அந்தூமான்களை நேர்வழியிலாக்க 

வேண்டு மென்றும்,. அவர்களுக்கு எண்ணம் வந்தது; 

இந்த எண்ணமுண்டானபோது ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

மகனார் மகம்மதுயூசுபு சாடஇபவர்களை யழைத்து எல்லாளன் 

காரியங்களையும் அவர்கள்வசம் சாட்டிவிட்டு, நாற்பது 

கராம்புகளும், ஒரு கரகத்தில் தண்ணீரும் எடுத்துச் 

கொண்டு கடற்கரையில் ஒரு தனித்த] இடத்திற்போய் . 

கல்வத்து இருந்தார்கள், காற்பது நாள் வரையும் ஒரே 

படியாக அல்லாகுத்த ஐலாவின் சாட்டத்துடன் அவ்விடத்தில் 

aaa! த்திருக்கும்போது, ஒரு காள் இரவு நபி கலிறு அலைஸ் 

-ஸலாமவர்கள் ஆண்டவரவர்கள் சமூகத்தில் வர்துநின்று : 

469 சுலைமான் அலைஎஸ்ஸலாமவர்சளின் கபுது அக்தும்ன் 

தவில் இருகிறதென்று காரணப் புராணந்தான் சொல்லுடன் ௨௮- 

1 இச்ச இடச்தான் இப்போது நாகூரீச் உடத்தரையிலுள்ள நில் 

. லாவழ. என்னும் கணிக்கட்டிடம். ௮.து இல்லாடியென்று மருவிழன் 

Bor psi.



௩௫௦ கன்ஜுல் கருமாத்து, 

அப்துல்காதிறே, நீர் அக்துமான் வுக்குப் போக aySicotes Bs 

- ஆலாவின் அநுமதியில்லை. அங்குள்ள பாக்யெமாகிய இர 

சக்ணெறு முதலானவை யளை த்தையும் இனி வரவிருக்கும் 

முகமதுமததிக் சென்று: அல்லாதத்த ஐலா. அவைத்திருக்கின் 

முன். அந்தத்திவையும், அங்குள்ளவற்றையும். நீர் காண 

விரும்பினால், உமக்கு: இங்கேயே காட்டும்படி. அல்லாதத்த 

ஆலா . எனக்குக் கட்டளைபண்ணினான் . ஆகையால், நீர் 

அங்கேபோக சாடிய நாட்டத்தை விட்டுவிடுமென்.று சொன் 

னார்கள். இதை அண்டவரவர்கள் கேட்டு £ அப்படியானால், 

கான்: அந்தத்: தீவைப் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று 

நபி கலிறு அலைஏஸ்ஸலாமவர்களை நோக்கிச் சொன்னார்கள். 

உடனே நபியவர்கள் ஆண்டவரவர்களைப், பார்த்து. இதோ 

உமக்குமுன் பார்ப்பீராக என்றார்கள். இச். சொல்லைக் 

கேட்டபோது அண்டவரவர்கள் தங்களுக்கு முன்னாலே 

பார்த்தார்கள். ர டு 

ஹலறத்து- ஆண்டவரவர்கள் பாரித்னியாலு. அந்த. 

அக்துமான் தீவும், அங்குள்ள இரசக்ணெறும், நபி சுலேமான் 

அலைகஸ்ஸலாமவர்கள் கபுறும், : அத்தீவின்'.. வாசிகளாயெ 

அத்துமான்களும், அடர்ந்த , வனங்களும், , சஞ்சரிக்கும். 

'விலங்னெங்களும், பறவைகளும், மற்றும் 'போருள்களும். 

அவர்கள் கண்களுக்கு.எதிரே பிரத்தியக்ஷமாய்த் தெரிந்தன. 

அவற்றை ஆண்டவரவர்கள் கண்ணாரக்கண்டு அல்லாகுத்த. 

இல்லைப் புகழ்ந்து சுக்று செய்தார்கள். 

பிறகு, கவிறு அ்ளென்லைய வர்கள் pap த்து் hair 

டலாவர்களைப் பார்த்து :- அப்துல்காதிறே, கீர் மவுத்தாகும். 
வசையும் இங்கேயே யிருக்கும்படி. அல்லாத்த்தி ஆலா உமச். 

குக் சட்டளைபண்ணினான் என்று . சொல்லி, . அவர்கள் 

கையைப்பிடித்து: 'அழைத்துக்கொண்டுவந்து: Oa நீர் 

குடியிருக்கும் இடம் ; இது நீர் எப்போதும் படுத்துறங்கும்.



மூதுபக்கு வெளியான.து. BOS 

இடம்: இது நீர் மவுத்தாகும் இடம்; இது உம்மைக் 
குளிப்பாட்டும் இடம்; இனறு உம்மைத் தொழுயவிக்கும் 

இடம்; இது உம்மை அடக்கும் இடம் என்று மேற்படி 

ஹவேலி கிலத்திற்குள்ளேயே லெ இடங்களைத் தங்கள் 

கையினாற் குறித்துக் காட்டிவிட்டு, மறுபடியும் GH 

இடத்தைக். காட்டி, : அப்துல்காதிறே, இந்த மணன் மேட் 

டுக்குள் ஒருசதார மண்டபம் இருக்கன்றது. அந்த 

மண்டபத்துக்குள் ஒரு கெறிருக்கின்றது. ௮க்த மண்ட 

பமும், ணெறும், பண்டைக் காலத்தில் மகாசக்கரவர்த்இ 

யாயிருந்த சுல்தான் ஸ்கந்தர் துல்கறுனேன் அவர்களாற் 

கட்டப்பட்டவை, அந்தக்கணெற்று நிரைக்கொண்டு ஸ்கந்தர் 

துல்கறுணேன்.. . அவர்களும், .. கானும்: .உலுசெய்து தொழு 

இருக்கின்றோம். நீரும் அப்படியே செய்துகொண்டிரும். 

உலகமனத்தையும் ஒரே: ருடைக்£ழ். : ஆண்ட ஸ்கந்தர் 

துல்கறுனைன் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் இந்தத் தலத்தில் 

விடுதியிட்டிருந்த படியால், இது ம௲ிமைபெற்ற தலம். 

இதில் நீர். குடியிரும். உடிது.. நிமித்தம் இந்தத்தலம், 
இனிப் - பட்டணமாகும் என்று சொன்னார்கள். : இச் 
சொற்களை ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு, ;ஈபி கலிறு அலைகஸ் . 

ஸலாமவர்களைா நோக்கிக் சீழ்: வருமாறு சொல்லுகின் 

QT ECT :--.. 
அல்லாதத்த. ஆலா. என்னை ம்வுத்தாகும். வரையும் Qa 

GaGu யிருக்கக் கட்டகா பண்ணினான் என்இன்றீர்கள். 

சரி; அதற்கு. கான் £ழ்ப்படிந்தேன். ஆனால், , எனக்கு 

ஒருவிதக்கவலை யுண்டாகுன்ற ௮. ஏனென்றால் ;--இதற் 

கப் பக்கத்திலுள்ள ஊரார் . என்னை இன்னான் - முகன் 

. இன்னான், இப்படிப்பட்டவன் , என்று அறியாதவர்கள் 
* என் காரியா காரியங்களைப் பற்றி அப்போதைச்சப்போ௮ 

உசாவிக்கொள்ள என் சுற்றத்தாரில் - ஒருவரும் இங்கில்லை. 

என்னோடு இருக்கின்றவர்களேர். லெளேகிகளல்ல; பகீர்கள்.



2. sag கருமா த்து. 

அ.றிமுகமில்லா, தவர்களும், மார்க்கத்தைப் பேணிநடவாத 

வர்களும், மானமரியாதை யற்றவர்களும் வாசஞ்செய்யும் 

குடியிருப்புக்குப் பக்கத்தில் காலகால்மும் கான் "இருக்க 

வேண்டுமென்றால், என் காரியங்கள் எவ்வாறு முடியுமோ | 

இது ஒன்றே எனக்குக் கவலையன்றி வேறில்லை. இதற்குத் 

தாங்கள் என்ன சொல்லுடன் நீர்கள் என்றார்கள். . 

ஹல்றத்து இண்டவரவர்கள் சொன்ன இந்தச் 

சொல்லை நபி கவிறு அலைகஸ்ஸலாமவர்கள் கேட்டு, மறு 

படியும் பார்த்து : அப்துல்காதிறே, நீர் ஒன்றிலும் கவலைப் 

படார். கறாங்கடற்கழ்க் கருங்கல்லுக்குள்ளிருக்கும் தேரை 

யையும் பரிபாலிக்கும் மகத்தான அல்லாதத்த ஆலா உம் 

மைக் காப்பாற்ற என்றைக்கும் உம் இருதயத்தில் இருக் 

இன்றான். கொடிய துரோகிகள் செய்யும் எவ்விதத் தீங்கும். 

வெயிலைக்கண்ட இருளைப்போலப் பறக்கும். பல்லாயிரம். 

பேர் இரண்டு உம்மோடு பகைசாதிக்க வந்தாலும், அவர் 

கள் எல்லாரும் விளக்கின்டுன் விட்டில் மடிவதுபோல 

உமக்கு மூன் மடிந்து போவார்கள். உமது St sure. 

தீபம் யுக முடியும் வரையும் இங்கே நாராமல் பிரகா 

- இத்துச் கொண்டிருக்கும். எவ்வளவு தாரந்தொலையிலுள்ள 

குத்புகளும், ஒலிகளும்; “இராசாதி ராசர்களும் உம்மைத் 

தரிக்கவேண்டி. . இந்தத்தலத்திற்கு யுகமுடியுமளவும் 
வத்து கொண்டிருப்பார்கள். இம்மைப்பேறு . மறுமைப் 

Cuetec பெற்றுக்கொள்ளுவதற்காக . எல்லா .ராச்9, 

யத்து மனிதர்களும், உம்மைநாடி இங்கே : வருவார்கள். 

ஷர்தல். ஹமீதே, உம்மைப்பற்றின . ஒருவார்த்தைப்பாடு. 

என்னிலுண்டு, அதாவது :--நான் எப்போதும் உம்மு: 
டன் இருக்கவேண்டு மென்பதுதான். நீர் அறபிராச்செ. 
முதல்ன பலராச்சியங்களையுஞ் சுற்றித் Bie s@ur gr 
கான் உம்மைப், பிரிந்திருக்கவில்லை. நீர் அங்கங்கே நடத் 
இன காரியங்களில் ஒன்றாவது நான் உடன்படாமல் நடக்க:



மூதுபக்கு வெளியானது. -ூடு௩ 

வில்லை. இமை கண்ணைக் சாப்பதுபோல நான் உம்மைக் 
காத்து நிற்கின்றேன். உம்முடைய ஜீவியகாலத்து எல்லாக் 

காரியங்களையும் -அல்லாதத்த ஆலா என் கைவசத்தில் ஆக்க 
யிருக்கின்றான். அவன் என்னை என்றைக்கும் உம்மிட 
னிருக்கக் கட்டளை பண்ணிவிட்டான். இனி உமத. சந்ததி 

யாரின் காரியங்களும் என் கைவசமேயிருக்கும்., ஆகையால், 

நீர் ஒன்றுக்னாம் கவலைப்படவேண்டியதில்லை. சந்தோஷமா 

யிரும், சான் போய் வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டுப் 

போய்விட்டார்கள். இவற்றைக்கேட்ட 'ஆண்டவரவர்கள் 

சந்தோஷமுற்றிருக்தார்கள். 7 

அதன்பின், ஆண்டவாவர்கள், ஜின்களை யழைத்து, 

கவிறு அலைசிஸ்ஸலாமவர்சள் சட்டிக்காட்டின மணன் 

மேட்டை வெட்டிச் சமதரை யாக்குவித்தார்கள். அங்கே 

நாற்புறமும் கூடமுள்ள ஒரு ௪அ.ரமண்டபமும், அதன் நடு 

முற்றத்தில் 'ஒரு ணெறுமுண்டா யிருந்தன. . ஆண்டவ 

ரவர்கள் அதைக்கண்டு களிகூர்ந்து, அந்தக்ணெற்றில் தண் 
ணீரள்ளி உலுசெய்து தொழுதார்கள். அன்றுமுதல். ஆண் 

டவாவர்கள் தங்கள் சாகையை : அர் மண்டபத்தில் 

வைத்அச்கொண்டார்கள். 

_ [அச்ச மண்டபர்தான் தர்காவுக்கு வடகிழக்கு மூலையிலிருக்கும் 

மகத்துவமுள்ள முதுபக்கு என்னும் ௪.துராகார மண்டபும், . அதன் 

மூமை இப்படிப்பட்டதென்று இதனால் யாரும் ஈன்கறியலாம். ] 

sss வேளியானது மூற்றிற்று.



9. ௮௫ “ம். அத்தியாயம். ் 

சித்திகூடங் கண்டது 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கபி கலிறு அலை 

இஸ்ஸலாமவர்களுடன் இலங்சைக்குப்போய், அங்கிருக்கும் * இத்தி 
கூடத்தைச் தரிரித்் துவந்த வாலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. ~ 

ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் சையி து ஷாதல்ஹமீது கன் 

Aeris ஆண்டவரவர்கள், பலதாற்றாண்டுகளுக்கு முன் 
சுல்தான் " ஸ்கந்தர் துல்கறுனேன் அவர்களால் கட்டுண்டு, 

மணலுள் மறைக்கப்பட்டிருந்த. மகத்துவமுள்ள ழதுபக்த 

என்னும் இறந்த மண்டபத்தில் தங்கள் மகனாராகிய சையிது 

ழகம்மதுயுசுபு சாகிபுடன் வாசஞ் செய்துசொண்டிருக்தார் 

கள், ப£ர்களாய தபோ தனர்கள் . நானூற்று நால்வரும் 

பக்கத்திலுள்ள புன்னைத்தோப்பில். இட்ட ஒலைக்குடிசை 

களில் : வூத்தார்கள். பக்கத்திலுள்ள பட்டினச்சேரி 

யொன்றே .மனிதர்குடியிருப்பா யிருந்தது. தென்புறம் 
சற்றுத் தூரத்தில் நாகபட்டின மிருந்தது. மேல்புறமுள்ள 

மேலைகாகூர் பாழ்ம்பட்டினமாய், நிலைமைமாறி யிருந்தது. 
வடபுறம் கொஞ்சந்தூரம் . சமவெளியாயிருந்தது. இத் 
புறம் கருங்கடல் ஒலித்துக்கொண்டிருக்தது. இவ்வித கிலை 

பரத்தில் அண்டவாவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள். 
ஹல PPS, அண்டவரவர்கள் இவ்வாறு இருக்குங் 

காலத்தில், ஒருகாள் இரவில் இஷாதொழுதபின், நபி கலிறு 
அலைகிஸ்ஸலாமவர்கள்வர் அ, ஆண்டவரவர்களைப்பார்த்து : 
அப்துல்காதிறே, சிலோன் வு என்கிற இலங்கையில் ஸ்கந்தர் 

* இச்தச்சித்தொகூடம் இலங்கையின் மத்திமபாக த்தில் அடர்ச் த 
வனத்திலிருக்கின்றது. இதைத்தான் தப்தரீிசீலோன் என்ன். 
ரர்கள். இப்போது இது கா௫கெடர்ந்த மலைக்கெபிக்குள் "அடல் 
இனதாய், சாமானியசனக்கள் உள்ளேபோவத க்கு .அரிதாய், வெகு 
-ஆச்சரியகாருள்ள தாயிருக்து, அங்கே போடிறவர்களால் காணப் 
படுகின்றது.



சித்தரகூடங். கண்டது. கடு 
துல்கறுனைனவர்கள் கட்டின அலங்காரமாளிகையொன்று 

உண்டு, அதை நீர்போய்ப் பார்க்கவேண்டும். இப்போது 

உம்மை: அங்கே அழைத்துப் போய், அதைக் காட்டும்படி 

அல்லாதத்த : ஆலா கட்டளைபண்ணினான். ஆகையால், 

அங்சேபோக எழுர்திரும் என்றார்கள்... இதைக்கேட்ட 

ஆண்டவசவர்கள் Bos Feb Hi, உடனே எழுர்.து கலிறு 

அலைசஸ்ஸலாமவர்கள் கூட நடந்தார்கள். 

இருவரும் மரக்கல முத்லியனவின்றி அற்புதகரமாகக் 

கடலைக்கடர்து இலங்கை சேர்ந்து, அங்குள்ள தருக்க 

Tihs அகன்ற வனங்களையும், மலைத்தொடர்களையும் 

கடந்து போனார்கள். போகையில், அவர்களுக்கு எதிசே 

வான .முகடுவரையும் அளாலி. ஜொலிக்கும் பிரகாச 

மொன்றுண்டாய், ஆண்டவர்வர்களின் கண்களுக்குத் 

தெரிந்தது. : அந்தப்பிரகாசமான அ - அங்குள்ள AR SHr 

மான  உன்னதமாளிகையிலிருக்து: " எழுக்து எறிக்கும் 

பிரகாசமாயிருந்தது. சற்றே போகப்போக அந்த 

அலங்காரமாளிகை தோன்றிற்று. அதன் சிகரம் அதிக 

உன்ன தமாகவும், அ௮0ேக தங்கக் கலசங்களை யுடையதாகவும் 

இருந்தத." அதன் சுற்றுமஇல் பசம்பொன்னாலிருர்,௧௮. 

அந்தீமாளிக கையின் சிற ப்பையும் அலங்காரத் தயும் 

வருணிக்க யாராலும் Jorg. ட்ட 

இருவரும் அந்தமானிகையை செ௫்க்கெபோ ச, 

அதன் பக்கத்தில் மாணிக்க ஈதி ,ஒடக்கண்டார்கள்.. அந் 

ஈதிபின் மணஜும், கற்களும், பெரும்பாலும் மாணிக்கமும், 

மற்றி ரத்தினங்களுமாகவே யிருந்தன. அதன் இரு 

கரையிலும்: பவளக்கொடி படர்ந்து ஜொலித்துக்கொண் 

டிருந்த. : அந்த ஈதிமின் சிறப்பை வருணிக்க எவருக்கும் 

இராணியிரா அ.” இருவரும் அந்த நதியை அடுத்தபோ௮, 

கலிறு " அலைஸ்ஸ்லாமவர்களின் உத்தரவின்படி ஆண்டவ 

ரவர்கள் அதில் இதங்கி நீராடினார்கள். 
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நீராடிக் சரையேறினபின் கலிறு அலைசிஸ்ஸலாமவர்கள் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை யழைத்துப்போய் , அத்த 

மாளிகையைச் சுற்றியுள்ள இவ்வியத் தானங்கள் ஒவ்வொன் 

றையுங்காட்டிக்கொண்டு, பின்பு மாளிகைக்குட் புகுந்தார் 

கள். 965 மாளிகைக்குள் ரத்தினம்பதித்த : பொற் 
சுவர்களாலான பலகூடங்களும், அளவற்ற அறைவீடுகளும் 

உண்டாயிருந்தன.  சூரியனைப்போலவும், சந்திரனைப் 

போலவும், ஒருபுறம் வெயிலையும், ஒருபுறம் கிலவையும் 

எறிக்கனெ்ற எண்ணிறந்த பளிங்குத்தீபங்கள் பிரகாசித்துக் 

கொண்டிருந்தன. நாசி வெடிபடத்தக்க ஈறுமணவாடை 

௮ல்கே சமகமவென்று கமழ்ந்தது. அங்குள்ள பளிக்குத் 

தூண்கள் பலவித ரத்இனக் கதிர்பாய்தலால் பலநிறங் 

கொண்டு தோற்றுங் காட்ட, கண்களுக்கு வெகு இனிமையா 

யிருந்தது. இத் தாகூடம் என்னும் அந்த மாளிகையின் 

வருணனைகளை மட்டுப்படுத்திச் சொல்ல. மனிதரால் 

கூடாததே, 

சுல்தான் ஸ்கந்தர். துல்கறுனேன் அவர்களால் பண்டு 

கட்டப்பட்ட அந்த அலங்காரமுள்ள சிங்காரச் இத்தி 

கூடத்தில் இருவரும் துழைக்தவுடன், கலிறு அலைகிஸ்ஸலா 

மவர்கள் ஆண்டவசவர்களைப் பார்த்து : அலலாதத்த ஐலாவை 

இரண்டு றக் அத்துத் தொழுவீராக என்று ஏலிஞர்கள் 

உடனே ஆண்டவரவர்கள் அங்கே தொழுதார்கள். ௦ 'தாழுது 
இர்ர்தபின் கலிறு அலைகஸ்ஸலாமவர்கள் ஆண்டவரவர்களை 
யழைத்்அக்கொண்டு போய் அந்த மாளிகைக்குள் காட்ட 

வேண்டியவைகளையெல்லாம் காட்டி, அங்கங்கே செய்ய 
வேண்டிய கிரியைகளையும் செய்வித்து, பின் ஒரு அறைக் 
குள் புகுந்தார்கள். அங்கே ஒரு ரத்தினபிடத்தின்மீது 
சந்தனச்குழம்பு நிரம்பிய தங்கக்கண்ணமொன்று.வைச்கப் 

பட்டிருந்த.



சித்தாகூடங் கண்டது. (Bor 

-கலிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர்கள் ஆண்ட வசவர்களைப். 

பார்த்து : அப்துல்கர்திறே, இந்தச்சந்தனக் குழம்பில் உமது 

வலத*கையைத் தோய்த் அக்கொள்ளும் என்று ஏவினார்கள். 

அப்படியே... ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சிறப்பான வலது: 

கையை அந்தக் குழம்பில் தோய்த் துக்கொண்டு நின்றார்கள். 

பின்பு கவிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர்கள் ஆண்ட வரவர்களை 

ஒரு கூடத்திற்கு அழைத்துப்போய், அதன் சுவரில் ஏற். 

கெனவே அடித்திருக்கும் பல சந்தனக்கை அடையாளங்க 

ளையுங் காட்டி, இது இது இன்னார் இன்னார் சைக்குறி 

யென்று தெரிவித்து, எல்லார்கைக்கும் மேலேயிருந்த 

மற்றொருகையைக் குறித்துக். காட்டி : அப்துல்காதீறே, இத 

உமது பாட்டனார் சையிது ழகியித்தீன் ௮ப்துல்காதீறு. ஜைலா 

னியவர்களுடைய சைக்குறி. நீரும் உமது கையின் குதியை 

இவைகளுடன் "வையும் என்னு ஏவினார்கள், உடனே 

ஆண்டவரவர்கள் சந்தோஷங்கொண்டு, சர்.தனர் தோய்த்த 

. தங்கள் வலதுகையை-ஓங்கி அந்தச் சுவரில் அறைந்தார்கள்... 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் கைக்குறி அங்குள்ள எல் 

லார் கைக்குறிகளுக்குமேலும், ஹலறத்து சையிது மகி 

யித்தீன் அப்துல்காதிறு ஜைலானி றலியல்லாகு அன்கு அவர் 

_ களின் கைக்கூறிக்குக் சமுமாக வைக்கப்பட்டு. 

“சந்தனக்கை வைத்த அந்த நேரத்தில் ஹலறத்து. 

அண்டவரவர்களுக்கு குத்பு பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

- அப்துல்காதஇிறே, உலகமனைத்தையும் நிலைகுலையாமல் 

காக்கும் அஇகொரமுள்ள . தத்பு பட்டம் இன்றைத்தினம். 

உமக்குக். கொடுக்கப்பட்டு நிரப்பமாயிற்று '' என்று 

அல்லாதத்த ஆலாவின்' புற.த்திலிருர்.அ HH அசரீரியான: 

சத்தம் கேட்டன. இதைக்கேட்டு ஆண்டவரவர்கள்: 

As sear oan முழுப். பரவசமாய் கின்றார்கள். 

அப்போது கலிறு அலைகிஸ்ஸ்லாமவர்களும் ஆண்டவரவர் 

களை ஆர்வஇத்தார்கள். அங்கே பெறவேண்டிய வரிசை



கூடு .கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

களையெல்லாம் | Yor aise aor பெற்றுக் கொண் 

பார்கள். — ் 

பிறகு இருவரும் அந்தமாளிகைவபலிட் வெளியில் 
வந்தார்கள். வந்தவுடன்  கலிறு : ,அலைகஏஸ்லலாமவர்கள் 

பின்னும் மாளிகைக்குள்ளே போய், ஒரு இரும்புச் சங்கிலி 

யைச் கையிற் பிடி.த்.துக்கொண்டு வந்து: தப்துல்காதிறே, 

இது இந்த மாளிகையில் தொர்கன் ௪ங்கலி;' - இதனை ஸ்கந்தர் 

துல்கறுனைன் அவர்களுக்கு அல்லாதத்த ஐலா கொடுத்தான். 

Qs YBa அத்பதுமுழ நீளமுள்ள தாயிருந்தது. இப் 

போது. ,இதை உமக்குக் , கொடுக்கும்படி அல்லாதத்த ஐலா 

ஏவினான் என்று சொல்லிக்காட்டி' ஆண்டவரவர்கள் கையில் 

கொடுத்தார்கள் அதுநான்கு கரணைகளையுடைய தாயிருந்தது. 

அந்தச்ச்க்கிலியை ” 'அண்டவரவர்கள் வாங்கக்கொண்டு, 

அங்கிருந்து . வந்தார்கள். கலிறு அலைகல்ஸலா மவர்களும் 

கூடவே வந்த, ஆண்டவரவர்களைக். சடற்கனையில் விட்டு 

விட்டுப் Bout tints paca கடற் 

வைசன்தவேோயாய்் கோழி wei pan. 

ano asi 'அஆண்டவரவர்கள் மேத்படிச் சன்ஜியை 
"வெகுநாள்வரையும் தாங்களே வைத்திருக் ௮, :பி ன்பு.மகனா 
ராகிய. சையி அ மகம்மதுயூசுபு .சாபெவர்கள்கையில் 
'கொடுத்து, அதன் வரலாற்றையும் , சொல்லிக்காட்டி, : : 
ம்கனே, இது ஆதியில் , அறுபதுமுழ அளவுகொண்ட.௮. 

காலத்திற்குக்காலம். சுருங்குகின்றஅ. இதற்குள்ள கரணை 
கள் ;சான்ருதான். .. கரணைகுறையாமல்நீளவே குறைந்து 
கொண்வெரும். . இன்னும் காலம் போகப்போகக் கரணை 
களுத்கிடையிலுள்ள. தொடர்கள் சுருங்க, இனி கியாமத்து 
முடுகினவுடன் கரணைகள் நான்கும், ஒன்றோடொன்று 
ஒட்டிக்கொள்ளும்... அது... கயொமத்து : BHD SHH



பற்கொம்பு. தனிர்த்த:து. ௩௫௯. 

Sear PAGES, என்ற் அதன் ' மகத்துவத்தையும். 

தெரிவித் தார்கள். 

[ அர்த்ச் சம்லெதான்- இப்போது ஹலறத்து சையிது. மகம்மது. 

யூசுபு சரபு ஆண்டவரவர்கனின் -பதில்விய வாசலின்" முன்முண்ட . 

ssi ஈடுவிற் கொளுவப்பட்டு & தொரங்குடின்றது. :இக்தச் சங்கிலி” 
ஹலறத் த ஆண்டவரவர்களுக்குக் இடைத்து அங்கேமாட்டும்போது, 

் இசனிலும் நீளமாகவே யிருந்த து. வரவரக்குதுகி இப்போது இம்மட் 

மூலாயிருக்கன்றது. , பல,வருஷ்ங்களுக்கு, மூன் ஒரு கெட்டைமனி' 
சன்  எட்டிப்பிடிக்கும் அளவில் தொய்கக் கண்ட்தாக ் இப்போது: 
முள்ள வயது மூதிர்ச் தவர்கள் 'சொல்லுஇருர்கள். " இவ்வி௫. அடை 

யாளம். கையுமெய்யும்ய்ப்- 'பல.ரறிய: - "இருக்கும் நாகூர் ன்மகத்து- 

வ த்தை. யாரால் அளவிடக்கூடும்? sys 

ச்ச் திரகூடங் * கண்டது: முர்றிம. 

  

௮௬ ம் . அத்தியுர்யம்..! es = 

ipsa கனிர்த்த ஸ். 
ப் ்கமையல்கொல்கு. 

ர இவ் ap Borat. ஹல்ஐத்து ,ஆண்டவரவர்களால் மிச்வாக். 

சென்னும் பற்கொம்பு. தளிர்த்.த.- வரலாற்றைச் 'சொல்லுகின் ஐது.] . 

குத்புல் ஆலம்' ஹலநத்து - அப்துல்காதிறு மீரான் சுல். 

தான் ஆண்டவரவர்கள் ழதுபக்கில் - திங்கள், கூட்டத்தாரு, 

டன் இருக்குங்காலத்தில்,. இந்து காட்டிலுள்ள ஒரு இஸ் 

லாமானவர் தாம் ஒரு தக்க. உஸ்தாஷதைத். (தேடிப்பிடித்து. 

அவர்களிடம் முரீதர்ய் ஈடேறவேண்டுமென்று, ,தம்மூரை 

விட்டு வடக்கே வெகு தாரம் வரையும் பிரயாணம் பண்ணி, 

ஊளூராய்த் தேடினார். : அவர் மன்ம்போல் POG 

கிடைக்கவில்லை. : பின் துறுக்கிஸ் தானுக்குப் போய்; ௮ம். 

கும் தேடினார். : அங்கேயும் ஒருவரும் புலப்படவில்லை... 

பின், காடுகள், மலைகள் எங்குஞ் சுற்றினார்:;. அவர் மனதிற்கு 

இதமான ஒரு மெய்க்குரு ஓரிடத்திலும். அவருக்குக் சட்ட 

வில்லை. . ஸமரிக்கந்து aa அடர்ந்தவனத்தில் அவர்



௬௩௬௦ கன்ஜுல் கறுமாச்து. 

வரும்போ௫, தந்தகத்தி. செய்வதற்காக ஒரு மாத்தில் 

சிறிய குற்றியொன்றை உடைத்து, இது காய்ச் து. போனா 

௮ம். இதை இனித் தளிர்க்கச் செய்கிறவர் எவரோ அவர் 

தாம் எனக்கு ஆசான் ; அவரிடக்தான் கான் இக்ஷைபெனு 

வேன் என்று ஒரே கடைப்பிடியாக மனதில் தரிபடுத்தி, 

அந்தக் குற்றியைத் தமது சோளனாப்பைக்குள் வைத்தக் 

. கொண்டு, அங்கிருந்து தென்திசை நோக்டிப் பின்னுச் 

தேடிக்கொண்டே வந்தார். அப்போதும் ஒருவராவது! 

அவர். எண்ணப்படி வாய்க்கவில்லை. 

பரிசுத்த ஆசானைத்தேடி வட இந்தியா முழுதுஞ் 

சுற்றின அவர், தென்னிக்்இயாவுக்கு வந்தார். இங்கே வற். 

பல பாகங்களிலும் தேடித் திரியும்போது, தஞ்சா r 

எல்லையின் 8ழ்ப்பாகத்துக் கடற்கரையில் சையி* அப்துல் 

காதிறு ஷானுல்ஹமீது என்னும் திருநாமத்தையுடைய தத்பு 

ஒருவர் இருக்கின்றார்கள் என்றை எமாசாரம் அவர் காதில் 

விழுந்தது, இதைக் கேள்விப்பட்டவர், நாம் எத்தனை 

ராச்சயெற்களையோ சுற்றித் திரிந்தோம். ஈம் கருத்திற்கு 

இசைந்தார் ஒருவருமில்லை. இப்போது கேள்விப்படுற 

வர்களைக் கொண்டு ஈம் எண்ணம். நிறைவேறுமோ ? 

என்னவோ ? எதற்கும் போயறிவோம் என்று எண்ணிக் 
கொண்டு, நேராகவே ஹலறத்அு .௮ண்டவரவர்கள் இருக் 
கும் தலத்திற்கு. வர்.து, ஆண்டவரவர்களின் 'சமுகத்திற் 
போய் ஸலாம் சொல்லி, வேறொன்றும் பேசாமல் கைகட்டி 
நின்றார். 

ஹலறத்து  ஆண்ம்டவர்வர்கள் | தங்கள் முன் வந்து 

பணிந்து : கிற்கும் அவரை ஏறிட்டுப்பார்த்து : தக்க 
ஆசானைத் தேடி  ஊரூராய்த் 'இரிர்அும் பலிக்காமல், இப் 
போ இங்கேயும் சந்தேகத்துடன் வந்தமனிதனே,' உன் 

..சோளனுவிலிருக்றெ. பற்கொம்பை வெளியிலெடு என்றார் 
கள்... : இசைச்கேட்ட அவர் பிரமித்த, காம் மனதில் மாத்



பற்கொம்பு தளிர்த்தது. ௩௬௧ 

இரம் நினைத்துப் பிறரறியா வண்ணம் ஒடித்து மறைத்த 

வைத்திருந்த பற்கொம்பைக் கண்டு பிடித்த இவர்களே 

மகான் : இவர்களைக் கொண்டே ஈம் எண்ணம் கைகூடும் 

என்று “எண்ணி, அஞ்சி நடுநடுங்கி, தம் சோளனுவுக்குள் 

வைத்திருந்த பற்கொம்பை யெடுத்தூ ஆண்டவரவர்களுக்கு 

முன்வைத்தார். அதை அண்டவாவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு 

வெளியில் வர்.து, ஒரு பக்கத்தில் தங்கள் கையால் நிலத்தில் 
ஈட்டி, தண்ணீர் கொண்டுவரச் சொல்லி அதில் லழிர் 

தோடும்படி பக்கத்திலிருந்து உலுசெய்து, மீதி நீரையும் 
Hiss GPP Osh ssi, அந்தக்கரகத்தைக் கவிழ்த்து 

அதை மூடிவிட்டு, அவரைப்பார்த்து : ஏ மனிதனே, இந்தக் 

கரகத்தின்மேல் உன் தலையைவைத்து இன்றிரவைக்கு நீ 

படுத்திரு ; தலையை ஈகர்த்தாமற் படுத்திரு. அதிகாலையில் 

எழுந்து கரகத்தையெடுத்துப் பார் : அல்லாகத்த ஆலாவின் 

மகத்துவம் வெளிப்படும்: என்று சொல்லிச் கட்டை யிட். 

டார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கட்டளைப்படியே அவர் 

அன்றிரா முழுதும் படுத்திருந்து அதிகாலையில் எழுந்து 

கரகத்தை நீக்கப்பார்த்தார். காய்ந்துலர்ந்த அந்தப் பற் 

கொம்பு பசுமைகொண்டு, மூன்று பணரிட்டு, மூன்று 

கவருள்ள இலைகள் தழைத்துப் பச்சென்றிருந்தது. அதைக் 

கண்டபோது அவருக்கு உண்டான ஆச்சரியம் கொஞ்ச 

மல்ல. தம் காரியம் நிறைவேறுமென்று ஆநந்தபரவ௫௪ 

மடைக்து, உடனே அண்டவரசவர்கள் சமுகத்தில் வந்து 

தாழ்ந்து கின்று : எஜமானவர்களே, தமியேனை முரீதாக்கி 

உபதேரெங்கள். என்று மன்றாடினார். அப்போது அண் 

டவரவர்கள் மனமகழ்வுடன் அவரை மூரீதாக்க, தகை 

'கொடுத்தார்கள். வெகு 'காலத்து காட்டம் அவருக்கு 

நிறைவேறிற்று. :



௩௬௨ கன்ஜுலல். கழுமாத்து.' 

. [ஹலதத்து அண்டவரவர்களின் : திருக்கரத்தினால் சட்டப்பட் 
டச் தளிர்த்த அக் தக்குற்தி. பின்பு சாட்குகாள் வளர்ர்சோ.க்கி, பெரிய 

ஒரு -விருக்ஷமாயிற்று, அவ்விருக்ஷம், நாகூரீ தர்காவின் . ் .இழக்குப் 

பூர்தோட்டத்தில் வெகுகாலம் வரையும் கின்றது. அது. இன்னசர a 

மாமென்று அதியப்படாம விரும் சபடியால், அதற்குப் பேரில்லா 

மரம் என்று சாம்மிட்டு எல்லாரும் வழல்வவெச்தார்கள். அர்த wor g 

தின் பட்டையும், அதில்நின்று a G18 p ஒவ்வொரு'சருகும், மனி தர் 

களின் எவ்விதப் பிணியையுர் தர்க்க அருமருர்தாயிருர் சன: அவ்ற் 
றைக்கொண்டு அளவற்ற வியாதிகாரர் சுகப்பட்டு வர்தார்கள்.. சர்வ 
ரோக எங்காரியாயிருந்த : அந்தச் காரணவிருக்ஷம். இன்னை ற்க்குஃ. 

சுமார். ஐம்பது வழுவலளுர்கு மன்னே தாரன் - அடியற்றுப் பட்டும். 

போயிற்று, | ் 

அதை தளிர்த்து முற்றிற்ற. 

   

  

் aa ம். "அத்தியாயம். 

திருமணம் : பேசினது. 
  

ம் இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் மக 
ஞர் சையிறு முகம்மதுயூசுபு மரபெலர்களுக்குப் பெண் பேசின வா 

வரத்தைக் Gener gublet 2 57. 1 

ஹ்லறத்து ர்தல்லீது் கன்ஜஸவாய் பாத்துஷ் 

eri ஆண்டவரவர்கள் ஒருகாளிரவு தங்கள் அருமைக் 

குமாரசான சையிது' முகம்மதுயூசுபு en Glau ater AG 

கழைத்து : மகனே: தருந்தபெண்ணைத்தேடி, 2 உமக்கு “விவா 

கஞ்( செய்விக்க நான் ஆசைப்படுன்றேன் என்று சொன்னார் 
ear. “இச்சொல்லைக் கேட்ட மகனாரவர்கள் 'தங்கள்' காரி 

யத்தைப்பற்றி ஆலோ சனை ப்ண்ணி, அதற்கு உடன்படா 
தவர்களாகத் தகப்பனாரவர்களை நோக்கச் சொல்இகரர் 
கள் :-- என். , தகப்பளார்வர்களே, எனக்கு விவாகஞ் .செய் 
விக்கத் தாங்கள் அசைப்பது நியாயந்தான். ஆனால் 
காமோ உலகத்தை முழுதும் வெறுத்த பகர்களா யிருக்



_ திருமணம்பேசின து. ௩௬௩. 

இன்றோம். இம்மையின் வாழ்க்கையை விரும்பி 
பெண்ணை விவாகஞ் செய்வதானால் i © ; ced க்கா. ் னால், இடம், பொருள், ஏவல் 
என்னும் தக்க. சாசனங்கள் அ௮வூயம் வேண்டுமல்லவா ? 

அந்தச் சாசனங்கள் அறவேயில்லாத நாம், பின் அவற்றை 
வருந்தித்தேட வல்லவா முயல்வேண்டிவரும் ? அப்போது 
அலலாகத்த இலாவின் பராக்கில் சற்றே குறைவுண்டாக, 
உலகப்பராக்லுமல்லலா பொழுதகழிக்க நேரிடும்? 

ஆகவே, அன்யாவை வெறுத்துத் தரித்திரத்தையே பெரு 

மையென்று கொண்டிருக்கும் எளியோர்களுக்கு இல் 

வாழ்க்கை எப்படி. யிதப்படும்? நாமோ இரவுக்குக் 

கொளுத்திவைக்கும் விளக்குக்கும் வகையற்ற நாம் ஈமக்கு 

விவாகமென்றால் எவ்வாறு பொருந்தும். எனக்கு அவ் 

விஷயத்தைப்பற்றி யுண்டான இர்தனையில், ஈமது கிலைபரம் 

முன்னுக்கு வந்தூ தடைபண்ணுகின்றது என்று தாழ்மை 

யுடன் சொன்னார்கள். : . 

இதைக்கேட்ட. ஆண்டவரவர்கள் பின்னும் மகனாரைப் 

பார்த்த? மகனே, சான் சொல்லும் காரியத்தில் கீர் ௮இக 

தூரம் மனதைச் செலுத்தி அழ்ந்து அலோடக்கவேண் 

டாம். அப்படி ஆலோ௫த்தால், அநேக விபரீத எண்ணங்கள் 

பிறக்கும். அவ்வெண்ணங்கள் பின்னும் பின்னும் இந் 
தனைக்கே இடந்தரும். ஆகையால் ; நீர் அவ்வாறு கவனித்து 

மனஞ்சலிக்கா தீர். விவாகம் பண்ணுதல் ஒரு வீண்காரிய 

மல்ல; அது மேலான காரியம், “* இனி கியாமத்து நாள் 

வரும்வரையில் உலகத்திலுள்ள இராசாக்களாஇி எளியோர் 

வரையுமுள்ள எல்லாரும் உமக்கென்று கொணர்கர்து சமர்ப் , 

பிக்கும் எல்லாப் பொருள்களையும் உம்மில் கின்று உண்டா 

றெ சந்ததியார் கைக்கொண்டு அநுபவிப்பார்கள் ''- என்று 

அல்லாதத்த ஐலா எனக்கு உறு திகூறியிருக்க்றான். அந்தச் 

சொ puny. ;. இனிமேல் எனக்குவரும் பொருள்களை 

அதுபவிப்பவர் யார்? என்சந்ததிகள் என்பது எப்படி? 
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௩௬௪ BOTA கமுமாத்து, 

என்று" கவனித்துப் பார்க்கும்போது, அவர்கள் உம்மில் 

கின்று: உண்டாகப்போகிற சந்ததிகளை த் தலிர மற்றவர் 

களல்ல. ''உம்மையன்றி எனக்கு வேறேமகன் இல்லையென் 

பதை நீர் ஈன்ராயதிவீரல்லவா ? உமது முதுகில் அற அண் 

மக்களும், இரண்டு பெண்மக்களும் உண்டு, - அம்மக்கள் 

வெளிப்பட;வேண்டுமல்லவா ? அதற்கு முக்கெகறுவி விவா 

கந்தான். விவாகஞ் செய்வதானால், பொருள் முதலியவை 

வேண்டுமேயென்.ற . மலைக்காதீர். சர்வஜீவரா௫ிகளையும் 

படைத்த அள்கின்றவன் மக்த்தானவன். அவன் அளவற்ற 

பாக்கயெற்தை உமக்குக்' கொடுக்கத் இராணிபுள்ளவன் : 

எனக்கென்று ஜன்ங்களைக்கொண்டு காணிக்கைப் பொருள் 

களைக் கொணா்ந்து'' குவிக்சப் பண்ணுவான். அவைகள் 

உமக்கும், உமது சந் ததிகளுக்குமே சொந்தம்; ஆகையால், 

பொருள். 'வேண்டுமே' யென்று நீர் ஏன் மலைக்கன்.நீர் ? 

நீரும் உமது பின்சந்ததிகளும் உலகத்தில் குறைவற்று 

வாழ்ந்திருக்க நான்: அல்லாத்த்த ஆலா. இடம் கையேந்த 

இசர்சமணியமா யிருப்பேன், இளிக் -காலகாலமும் உமதூ 

சந்ததியார் உண்ண உடுத்த முட்டுப் படாமல் வாழ்வார்கள். 

அதற்குச் சந்தேகமேயில்லை. ஆசையால், மகனே; நீர் 

அலோூக்காமல் என் விருப்பத்திற்கு உடன்படும் என்று 

சொல்லி, இன்னும் பல். தலில் ஹதீதுகளைக் கொண்டும் 

அவர்கள்: மனதை தேற்தினார்கள். ் 

தகப்பனாரவர்கள் சொன்ன இந்த . உத்தம nau 

களை ஹலதத்து சையிது மகம்மது யூசுபுசாபெவர்கள் கேட் 

டுச் சந்தோஷமாய், அதற்கு, உடன்பட்டார்கள்.- மறுத்தூ 

நின்ற. மகனார். உடன்பட்டு. அல்லாதத்த ஆலா கொடுத்த 

வார் /.த்தைப்பாடு.. இனி ஈடப்பதற்குக் காரணமே ' யென்று 
ஆண்டவரவர்கள் - களிகூர்ற் து அல்லாதத்த ஆலாவைப் 
புகழ்ந்து க ED, செய்தார்கள்.



அதன்பின், ONO PSS அண்பவரவர்கள் RG வெள் 
ஸிக்சிழமை:குத்பாவின் பிறகு மதுபகீகிலிருக் அ புறப்பட்டு; 
'மேலைநாகூர் -வீதிவழியே சுற்றிப் “பார்த தக்கொண்டு வற் 
தார்கள்.  வரும்போ௮, அவவிடத்திலுள்ள ஒரு* or goa 

ரூபலாவண்யமுள்ள ரம்பைகளுக்குச் சமானமான இரண்டு 
'இளங்கன்னிப் பெண்கள் | -நீசாடிக்கொண்டிருப்பதைக் 
கண்டு, ,இப்பெண்களுள் மூத்தபெண்ணை. மது ening 

கிய ழகம்மதுயூசுபுக்குச் கலியாணம், செய்விற் த்தால், மிக 

ஈலமாயிருக்கும். இப்பெண்ணின் _ 19 தா அதற்கு உடன்பட 
வேண்டும். அவர் உடன்படும் பதத்தில் (வே.௮ுதடையின்றி 
ஈம். மகனுக்கே இப்பெண்ணை மணமுடிக்கலாம் என்று 

தங்கள் இரு தயத்தில் நினைத்துக்கொண்டு... aCe போ 

வோர்களைக் கூப்பிட்டு : இவ் விருபெண்களும் யார்பெற் pp 

மக்கள் ? அவர் எங்கிருக்கின்றார் ? ? அவருடைய வரலாறுகள், 
என்ன ்? என்று விசாரித்தார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கேட்ட 'சேன்விக்கு 

அவர்கள் :'இப்பெண்களின் த்ைத 4குவர்ஜா' மததாம். இக்த 

வூரில்தான் குடியிருக்கிறார். அவர ஜனனதேசம் இதுவல்ல :: 

அறபி ராச்சயெத்தா எமன்பகுத; 'அங்கிறுந்து வர்த்த 

கத்தின் பொருட்டே இங்கு வந்திருக்கின்றார், பெரிய 
வர்த்தகர். இரண்டு மரக்கலங்கள் அவருக்குச் சொந்தமா”. 

பிருக்கின்றன.. அவர் சையிஅவமிசத்திலுள்ளவர். ; இப் 
  

ட * இக்தச் குளம்தவாஜா மததூமவர்களுக்சே "செர்ச்தமான 2. 

.இது இப்போதும் நாகூரீத் தமிழர் ‘Lig Bluse) இருக்சின்றது. இச் 

குளத்திற்கு _ இன்றைக்கும். (குவாஜாகுளம், 'கேர்சாகுளம். என்றே ற் 

"பெயர் வழங்குன். றது. 

ர இவர்களுக்குச் ச்யதேசத்திலும்: மனைவிமக்களுண்டு, ‘per 

"லத்இல் அத வ்மிசத்தார் இங்குவர்து, சர்சபுமார்களின் பெண்களை: 

விவாசஞ் -செய்.இருர் தார்கள்.



௩௬௭௬ , கன்ஜுல் கருமாத்து. 

பெண்களுள் மூத்தபெண்ணின் பெயர் ஜுஹறபிவி ; இளைய 

பெண் பெயர் சுல்தான்பீவி, இவ்விரு பெண்களையும் அவர் 

தமது இரு சண்மணிபோல வளர்க்கன்றார் என்று விடை 

கொடுத்தார்கள். 

இச்சொல்லை 'ஆண்டவரவர்கள் கேட்டுச் சந்தோஷ 

மூற்று, அல்கிருந்து பலவீதிகளையுங் கடக்து சையிது தவா 

ஜாமததாமவர்கள் வாழும் மனைவாசலிற் போய், இவ்வீட்டுக் 

காரர் எங்கேயென்னு வினாவினார்கள். அப்போது அவர்கள் 

அங்கில்லை. வீட்டிலுள்ளவர்கள்: அவர்கள் பண்ட 

சாலைக்குப் போயிருக்கின்றார்கள் என்று விடை பகர்ந் 

_ தார்கள். அப்போது ஆண்டவரவர்கள் : ஈல்லது ; அவர் 

வந்தவுடன் கான் இங்குவர்தே னென்றும், என் சாசைக்கு 
ஒரு சங்கதியின் பொருட்டு வரச்சொன்னே னென்றுஞ் 
சொல்லுங்களென்று சொல்லிவிட்டு, தங்கள் இருப்பிடத் 

இற்கு மீண்டார்கள். ட் 

அதன்பின், சற்றுகேர்ஞ் சென்றபிறகு -சையிது துவஜா- 

மததாம் பண்டசாலையிலிருக்து வீட்டுக்கு வந்தார்கள். 

வந்தவுடன் : வீட்டிலுள்ளவர்கள் ஹலறத்து ஆண்டவ 

ரவர்கள் அங்கு வந்தனம், தங்கள் சாகைக்கு வரும்படி 

சொல்லச் சொன்னஅம் அவர்களிடம் சொன்னார்கள். 

். இதைக்கேட்டவுடன் சையிது தவாஜாமததாம் அறு 
குள்ளவர்களைப் பார்த்து : கேட்டீர்களா |! சையிது அப்துல் 
காதிறு ஷாகுல்ஹமீ௮ு ஆண்டவரவர்கள் இங்கே வந்ததும், 
ஒரு சங்கதிக்காக என்னை அவர்கள் சாகைக்கு வாச்சொன் 
னம் இன்னதென்று நான் அறிவேன். காற்ை ற்க்கொண்டூ 
கடலில் தடும் கப்பலும், கயிற்றைக்கொண்டு தரையில் 
ஓடும் தேரும் தன்தன் இட மாறினால் வீணிற்கிடக்கு மன்றி, 
காரியப்படாது. இவ்வகையான ஒரு கருமத்தை நாடித்



தான். அவர்கள் இங்கேவந்தார்கள்'. தரித்தரத்திற் சிக்கிச் 

௪ஞ்சலத் துடன் சாட்கழிக்கும் எளிய பரோகிய அவர்கள் 

மகனுக்கு, பாக்கியவானாகிய என் செல்வமகளை மணமுடிக்க 

வேண்டியே தேடிவந்தார்கள். அப்படி மூடிக்க ஒன்றுள் 

(கொன்று ஒவ்வுமா: | தாட்சண்ணியம் பார்த்து நாம்தாம் ஒப் 

பிக் சொடுத்திட்டாலும், அளவற்ற பாக்கியத்திற் பிறந்து 

வளர்ர்த இந்தப்பெண் அந்த எளிய : பகர டனிருந்து எவ் 

விதம் வாழும்? ஏழைகளுக்குப் பலவிதப் பேராசைகள் 

உண்டு ; ஒன்றும் கைகூடாது. சீமான்களுக்கோ அப்படி 

யல்ல ; கினைத்ததைச் செய்யக்கூடும், உயர்க்த பட்டாடை 

களையுத்தி, ரத்திணுபசணங்களைப்பூண்டு, உயர்ந்த பலவித 

'இனியபோசனாஇகளையுண்டு தின்று உல்லாசமாயிருக்கும் 

என் அருமைமகள் ப௫£ருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு, வறுமை 

பிற்நெடர்து உழன்று, பொன்னானமேனி வாடிப் புண்ணான 

மனத்துடன் காலங்கழிப்பது சரியா ? உலக வழக்கப்படி 

என் சையைப் பார்க்கிற ஏழை யிடத்தில் என் மகள் போய்க் 

'தீழ்ப்படிர்து .௮வர்கையைப் பார்த்திருக்க நான் இடம் 

வைத்தால், எனக்குத்தான் என்ன .மகிமை ! என் மகளுக் 

குத்தான். என்ன பெருமை ! என்று தமது பணச்செருக்கி 

னால் இவ்விதம் பே௫க்கொண்டிருந்தார்கள். 

இது இவ்வாருக, ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் 

Serena PC urd! ஒரு அளையழைத்து : நீர். தவாஜாமததா 

மிடம்போய், அவர் மூத்த மகளை என் மகனுக்குப் பேசி 

முடிவு பண்ணிக்கொண்டு வாரும் என்று அனுப்பினார்கள். 

அந்தத் தூதாள் சையிது குவாஜாமததா மவர்கள் மேற் 

“சொன்னபடி வீட்டிலிருற்து பே௫ிக்கொண்டிருக்கும்போது 

வந்து : ஹலறத்து. ஆண்டவரவர்களுடைய மகனாருக்குத் 

சங்கள் மகளை மணம்பேச வந்தேன் என்று Gener ef. 

இதைக்கேட்ட . துவாஜாமததூமவர்கள் அந்தத் தூதரைப்



௬௬௮ கன்ஜுல். கருமாத்தூ. 

பார்த்து 1 உண்ணா. உடுத்த... வகையற்ற எளிய wGr gio gr 

ஊழியத்திற்காக்ச் stats. கொண்ட. 5 DEG அமீ 

சரய. என் மகள்..பரரியாயிருப்பது சரிப்படாஅ. சூரிய 

ணுடன்; சந்திரனை வைத்துப்பார்த்தால், ஒன்றுக்கொன்று: 

கிகராகுமா,. என். செல்வப், புதல்வியை அந்த எழை. 

மகனுக்கு எப்படிக். கொடுச்சக்கூடும் ? என்று இதுமாப் 

புடன் சொன்னார்கள். Wet - # ial 

இச் சொல்லைக் Cali அந்தத் தூதர் மறுத்தொன் 

அம் பேசவில்லை: உட்னே' அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஆண்டவ 

வர்கள் 'சமுகத்தில்வர் து, Wes wigs பேச்சுக்கள் 

அனைத்தையும் விவரமாகச் சொல்லிக் காட்டினார். அச் 

சொற்களைச் கேட்ட மர்தீதிர த்தில் ஆண்டவரவர்களுக்குக் 

கோய்ம் பிறந்தது. ௮௧ கோப்க்குதியுடன்' அங்குள்ளவர் 

எப் பர்த்துள்' செரில்கின்றுர்கள் : 

உலகத்தில் ம்னின்கள் ஜனன மெடுத்தார்கள். அகம் 

கள்., உண்டாகும் ஆரம்பத்தையும், - ஒடுங்கும் முடிவையும் 

இர்திக்கும்போ௮,.. வெதிதாயிருக்கின்றகன்றி, வேறொன்று 

மில்லை. . அதை _யறியாதவர்கள் இடைவழியில் நினைக்கும். 
எண்ணம்களின் , பு அமைகளை ரான் என்னென்று சொல். 

'வேன் {, 88 பொடித்து நாளில் மனிதர்கள் மனைவி, மக்கள், 
பணம், ‘deat, அடு மாள்; இன்னுமுள்ள' பொருள் 
கள்; gor ober தி, தனித்தவர்களாய் என்னிடம் வருவார் 
கள்” என்று அல்லாதத்த' இலா சொல்லுகின்றான். - “இந்த 
வேத eure Bear: பிரகாரம்" “மனிதர்களின் முதலும், முடிவும் 
வெறுமையேயாம்.' சிம் மான்களானாலும் ef; எழைக்ளா 
ஞ்லும் - சரி; ; மூன்றுலகத்திலும் ஒரேபடியா -மிருப்பவர்க: 
ளல்லாமல், ஒருவருக் கொருவர் உயர்வும் தாழ்வு முள்ளவர்க: " 
எல்ல. ' கவனிக்கு . Beg Bis அவ்விருவரில் ஏழைகளே 
இ) றந்தவர்களீர் 'மிருக்கின்றுர்கள்: “ஏனென்றால் : _-** பாரக்யெ 

  



- இருமணம் பேசினது. ௩௬௯ 

am ன்களுக்கு ஞா வருஷங்களுக்கு மூந்இத் தரித்திர 

வான்கள் சுவர்க்கப் பிரவேசம் பெறுவார்கள் !”: என்று. 

நபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைஏவெஸ்ல்லமவர்கள் : திருவாய் 

மலர்ந்து. : சொன்னார்கள். 4 அப்படியிருக்க, ஏழைகளே 

மேலானவர்கள் என்று இந்த வுலகம் கொண்டாடாமல் 

விட்டது என்ன புதுமை! அன்றியும், இரவியவந்தர்களையும், 

வறுமையுடையோரையும் வைத்து, அவர்களின் இயற்கை 

யின்: தாரதன்மியத்தை நிறுத்துப் பார்த்தால், எல்லா 

விதத்திலும் வறுமையை யுடையவர்களே பாக்கியவான் 

களாய்க் கருதபடுகின்றார்கள். இது எப்படியென்றால் :-- 

திரவியவான்களுக்கு உம்ற என்றும், தரித்திவான்களுக்கு 

புகற என்றும் பெயர்; இவ்விரு பெயர்ச்சொற்களின் கடை. 

யெழுத்துக்கள் இரண்டும் ஒன்றேதான். மற்றை யெழுத்து 

கள் மாறியிருந்தாலும், உம்றவின் கடையெழுத்தப்போக 

மற்றைய இரண்டெழுத்துகளுக்கும் -இலக்கம் நாற்பத் 

தொன்று. புகறலின் கடையெழுத்துப்போக மற்றைய 

இரண்டெழுத்துகளுக்கும் இலக்கம் நாற்றெண்பது, : இந்த: 

பசீர்களின் இலக்கமாயெ மூற்றெண்பதில் .அமீர்களின் 

இலக்கமாகிய சாற்பத்தொன்றைக் கழித்தால், ப௫ர்களின்: 

இலக்கம் நாற்றுமுப்பத் தொன்பது மேலதிகமாகின்றன. 

ஆகையால்,. இரவியவான்களாகசிய அமீர்களுக்குத் தரித்திர 

வான்களாகயெ ப௫ர்கள் தாற்றுமுப்பத்தொன்பது மடங்கு . 

பதவியில். உயர்ந்தவர்களாகின்முர்கள். இன்னும், : அந்த 

தூற்றுமுப்பத் . தொன்பதையும் அட்சரமாக்கினால் லக்து 

. என்னு. ஒரு சொல்லாகின்றஅ. இர்தச்சொற்குப் பொருள் 

: அரசர்களும் இம்மை மறுமைப்பலன்களைப் பெ௮வதற் 

காகத்.தேடிப்பிடிப்பது ப௫ர்களையே *' என்பதாம். இப்படி 

யிருக்க, குவாஜாமகதாம் நம்மை: பகீர் என்று பழித்தாராம் ; 

இருக்கட்டும். மேற்சொன்ன பிரமாணப்படி: “ப£ர்களே 

பாக்யெவான்களா .... 'மிருக்கன்றார்கள் . "தரித்திரத்தை



௩௭௦ கன்னல் கறுமாத்து. : 

குவாஜாமததாம் கிக்இக்கெறார். * தரித்திரந்தான் என்னு 

டைய பாக்கியம் ; பாக்கியமோ, என்னிடத்திலுள்ளவை 

களில் ஒன்று '' என்று ஈபி ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைக 

வஸல்லமவர்கள் சொன்னார்கள். ஆகையால், செல்வத்தைப் 

பாக்கிலும் தரித்தாம் இறந்ததே என்று மனம் நொந்து 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் சொல்லிக்கொண் டிருந்தார் 

கள். அன்றைத்தினமே தவாஜாமகதூ மவர்களுக்குச் 

சொர்சமான மரக்கலங்களில் பெரியது சமுத்திரத்தில் 
தாழ்ந்தஅபோயிற்று என்றும், சிறியது மேடேறியுடைந்தது 
என்றும், அவர்களுக்குத் BO pbs Ori Bat sg). asa 
கவலையான செய்தியைக்கேட்டு குலாஜாமகதாம் அயாமுற்றுக் 
கொண்டிருக்கும்போதே, தமது பெண்மக்களில் மூத்த 
பெண்ணாகிய ஐ-ஷறபிவிக்கு ஈளிர்கரம் சுண்டிருக்கின்ற து 
என்கிற செய்தியும் இடிமேல் இடிவிழுந்தாற் போல அவர்கள் 
காஇல் விழுந்தது. ் 

மரக்கல மிரண்டும் சேதப்பட்டு, அன்றைக்கே மக 
ளுக்காம். ஈளிர்சரங கண்டது என்னால், குவாஜாமததூமவர்க 
CFM uw மனம் என்னபாடுதான் படா ! மனங்கலங்கி, 
முகம்வாடி, சாவடங்கி, துக்கசாகர தீதில் "அமிழ்ர் இருந்தார் 
கள். இருந்தம், கப்பல்கள்போன கவலையைப் பாராட் 
டாமல், மகளுக்குப் பலவிதப் பரிகார பக்குவங்களுஞ் 
செய்தார்கள். செய் க பிரயத்தனங்களில் ஒன்றும் பலித 
மாகவில்லை. வரவரச் சுரம் அதிகரித்து, அன்றிரவே ஐ-ஹறு 
பிவி கலாவின் பிரகாரம் மெளத்தானார். ௮ தனால் தவாஜா 
மததூமவர்களுக்கு உண்டான BEEPS அயாரரமும் கொஞ்ச 
மல்ல. வந்தவர்கள் எல்லாரும் : இது ஹலறத்து ஆண்டவ 
Jaret Hoss srs பேன தால் வந்தகேடு என்று 
ஒருவரேர்டொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். 

காரியம் முந்திகிட்ட படியால், இனி தவாஜாமததாம் 
என்ன செய்வார்கள் | அவர்களுக்கும் அல்லாதத்த ஐலாவுக்கு



திருமணம் பேசினது. OTE 

- உவப்புள்ள குத்பை நாம் பழித்து அலக்ஷியமாகப் பேடி 

'னோமே, அதனாலல்லவா இந்தத். தீங்குகள் ஈமக்குச் சம்ப 

வித்தன ! என்று புத்தியிற்பட்டஅ. தாங்கள் பேன 

பெருந்தவறு தானென்று நினைத்து, அதிகாலையில் மெளத் 

தான : மகளை அடக்கஞ் செய்துவிட்டு, இளையமகளாகய 

சுல்தான்பிவியைக் கையிற் பிடித்துக்கொண்டு ஆண்டவ 

சவர்களிருக்கும் சாகைக்கு வந்தார்கள். 

்.. வந்த துவாஜாமததாம் சுல்தான்பீவியை ஹலறத்து ஆண் 

டவரவர்களின் பாதத் தண்டைவிட்டு, கைகட்டி நின்று, 

சுண்ணீர் தாரைதாரையாயோட. அழுதுகொண்டு : எஜமா 

னவர்களே, சிறியேன் தங்கள் மகத்துவத்தை யறியாமல் 

பேசிவிட்டேன், என் குற்றத்தைத் தேவரீர் மன்னித் 

,தருளவேண்டும். இதோ என் இளையமகளைக் கொணர்ந்து 

லிட்டு விட்டேன். தயவுசெய்து தங்கள் அருமைக் 

குமாருக்கு மணமுடித்து விடுங்கள். என் பிழையைப் 

பொறுப்பது தங்களுக்குக் கடமையாயிருக்கும் என்று 

சொல்லி அடுத்தடுத்த மன்றாடினார்கள்.. அப்போது 

ஆண்டவரவர்கள் தவாஜாமததூமைப் பார்த்து : OG 

பொறும் : அல்லாதத்தஜலாவின் உதவிகொண்டு உமது 

மகளுக்கும், எனது மகனுக்கும் இனி விவாகம் 

நிறைவேறும். மகளையழைத்துக்கொண்டு meer 

BurdSrre என்று கட்டளைபண்ணினார்கள்.. அக் 

கட்டளைப்படி. குவாஜாமததாம் ஜலக் கூட்டிக்கொண்டு 

விடுபோய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

திருமணம்: பேசினது முற்றிற்று. . 
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௮௮ -ம் அத்தியாயம், ் 

தர்னாச்சரிக்குப் போன, 

  

[இக் வத்தியாயம் ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் * தர்னாச்சரி 

என் னும் ஊருக்குப்போன. வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐது. ] 

ஹலறத்து கா திறொலி கன்ஜஸவாய் ஷாதல்ஹமீது 

பாத்துஷாசா௫பு ஆண்டவரவர்கள் கடற்பிரயாணஞ் செய்ய 

காட்டங்கொண்டு, தாங்கள் இருந்து ஈடத்.தும் காரியங்கள் 

எல்லாவற்றையும் மகனாராகிய சையிது ழகம்மதுபூசுபு 

சாகபவர்கள் வசம் ஒப்படைத் அவிட்டு, ஒருகாள் 

புறப்பட்டுக் கடற்கரைவழியே போனார்கள். அன்று, 

தாகப்பட்டணத் துறைமுகத்தில் பத்தாவியாவுக்குப் 
பிரயாணமாக உலாந்தாக்கப்பல் ஒன்று தயாசாயிருக்த.து. 

அதையறிர்து ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் கப்பல் தலைவனைக் 

கண்டுபேசி, உன் கப்பலில் கான்.பயணம் வருகிறேன் என்று 

கேட்டுக்கொண்டு, அன்றைக்கே  கப்பவில் ஏறினார்கள். 

உடனே கப்பல் ஈங்கூ.ரந்தூக்கிப் பாய்விரித்து, பத்தாவியா 

கோக்க ஓடிற்று, 

கப்பல். பாய்தூக்கச் க்கள் தடினபின் ஒருகாள், 

கப்பல் . தலைவன் மாலுமியைப் பார்த்து: கப்பல் பாய் 

விரித்து இத்தனைகாளாயினவே? இப்போது எவ்விடத்தி 

லிருக்க்றோம் ? ? என்று கேட்டான். அன்று ஈண்பகலான 

படியால், மாலுமி உடனே பெழுக்கு . பொழுதளக்கும் 

ட. கண்ணாடிக் கருவியைக் கொண்டு 'அளர்ந்துபார்த்தூ 

அதிசயித்து; கப்பற்காரனைப் பாரத்து : யா, காம் கப்பலை 
கங்கூரக்தூக்கி பத்தாவியாவுக்கு கேரே சரியான லக்கு 
வைத்துச் செலுத்தினோம். காற்றும், நீரும் ௮ந்தவழியே , 

* இவ்வூர் பர்மாராச்சியத்து மோல்மீன் பட்டண த்தைச் 
சேர்ச்சது. இதை தனாசரிம் என்இன்ரார்கள்;



.. தர்ளுச்சரிக்குப்போன_து. ௩௭௩. 

ஒத்து வருகின்றன: இப்போது பார்க்க. யாதொரு 

கூறியுமின்றிக் கப்பல். திசைமாறி, தர்னாச்சரிக்கு:. நேரே 

போன்றது என்று விடை கொடுத்தான். இதைக் கேட்டுக் 

கப்பல் . தலைவன் . முதல் .எல்லாரும் புதுமையும் கவலையுங் 

கொண்டு, கலக்கடிபட்டுப் பே௫க்சொண் டிருந்தார்கள்.. 

- அறியாத உலாந்தா. பாஷையில் அவர்கள் பேசிக். 

கொண்டிருப்பதை ஹலறத்.து ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு, 

அவற்றை யறிந்துகொண்டு, அவர்களைப்பார்த்து : நீங்கள் 

ஏன் மலைக்கன் தீர்கள் ? கப்.பல் இந்தச் இசையில் தடுவ.. 

தான் ஈல்லது என்று சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட அந்த 

கஸாராக்கள். எல்லாரும் தட்டுக்கெட்டுத் தடுமாறி, ஈமது 

பாஷை இவர்களுக்கு எப்படி விளங்கிற்று | 'இவர்கள் ஒரு, 

மகாத்துமாவாயிருப்பார்கள் என்று எல்லாரும் ஓடிவந்து, 

ஆண்டவாவர்களைப் பணிந்து கைகட்டி: நின்றார்கள் ; சிலர் 

கலிமா சொல்லி இஸ்லாமிலானார்கள். : - 

சற்று நேரத்தில் கப்பல். தர்னாச்சரியை நெருக்கி, 

அவவூர்த் அறையிற்போய்த் sili Ober ps. "அப்போது: 

ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் .சப்பற்காரர்களைப்பார்தீது 5 

என்னை நீங்கள் இங்கே இறக்கி விட்டுவிட்டு பத்தாவியா 

வுக்கு ஒடிச்செல்லுங்கள் ; , ரான் இவ்வூருக்குப் 

போ௫ின்றேன் என்று சொன்னார்கள். உடனே அவர்கள் 

- ஆண்டவரவர்களை தருபடவில் இ peas sons ற்கொண்டு: 

போய்விட்டு அடி. பணித்து விடைபெ ற்றுக்கொண்டு 7 

கப்பலேறி பத்தாவியாவை நோக்கி ஒடி ப்போனார்கள். 

கரையிலிறங்கன ஹலறத்து அண்ட வரவர்கள் விக்கிர. 

காராதனைகாரர்களான புத்தமதத்தர் குடியிருக்கும் அந்தத்: 

தர்னாச்சரிக் குள்ளேபோய், அங்குள்ள் : தோட்ட த்து: 

ஒரு மரநிழலில் அல்லாகத்த ஆலர் வுடைய நாட்டத்தில்:



என் -கன்ஜுல் கருமாத்து. 

உட்கார்ந்தார்கள். அன்றுமுதல் மூன்றுகாளளவும் ஊண் 

உறக்கமின்றி, ஒரே யிருப்பா யிருந்தார்கள். : ஆண்டவ 

வர்கள் அங்சேவர்து மூன்றுநாளாக ஊளணுறக்கமற்று 

உட்கார்ந்திருப்பதையும், அவர்களின் முகவஜீகர த்தையும், 

"தேககாக்தியையும்,  அவயவல௯ஷ£ணங்களையும் அவ்வூர்க் 

காபிர்கள் கண்டு அதிசயப்பட்டு, ஜூன்றாம் -சாள் பலர் 

இரண்டு அண்டவரவர்களுக்குமுன் வந்துகின்று : தாங்கள் 

மூன்றுசாளாக ஒன்றுர் இன்னா திருக்கின் நீ ர்களே, ப௫ிதீர்க்க 

ஏதுங்கொணர்ந்து தருகின்றோம் ;  இன்னுகின்றீர்களா ? 

என்று கேட்டார்கள். : அப்போது ஆண்டவரவர்கள் 

அவர்களைப் பார்த்து : அல்லாதத்த இலாவுக்கு இணையாக 

உருவங்களைச் செய்து வைத்து வணங்குகன்.றவர்களுடைய 

"உதவியை நான் ஏற்கமாட்டேன். நீங்கள் இஸ்லாமில் 
ஆய்விட்டால், அதன் பின் கொடுக்கும் உங்கள் உணவை 
ஏற்பேன். அதுவே பிரயோ௫னப்படும் என்று 

சொன்னார்கள். அதற்கு அக் காயிர்கள். மறத்துப் 
பேசாமல் போய்விட்டார்கள். ஆண்டவாவர்கள் அங்கேயே 

தங்கியிருர் தார்கள். 

தர்னாச்சரிக்குப்போனது முற்றிற்று .



௮௯ -ம்' அத்தியாயம், 

விக்கிரகங்கள் பேசினது. 

  

் [இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களுடன் si ee 

ரிச் கோயில்களின் விக்கிரகங்கள் பேரின வாலாற்றைச் சொல்லு 
- இன்தது.] ue mo ் 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஷமீது பாத்.துஷா கன்ஜஸ் 
வாய் ஆண்டவாவர்கள் தர்னாச்சரியிற்போய் அடிவைத்த 

அன்றைக்கே அங்குள்ள கோயில்களின் விக்செகங்களெல் 

லாம் தலைழோய் உருண்டு கிடந்தன. ' பின் ஆண்டவரவர் 

கள் அன்ன ஆகாரமின்றி ஒசே யிருப்பாயிருப்ப.து ஊரெம். 

கும் பிரஸ்தாப மாயிற்று, * ஆலயங்களின் விக்கிரகங்க 

எனைத்தும் உருண்டது. இந்த மகாத்துமாவினாலேதான் 

என்று எல்லார் மனதிலும் பட்டது, இவர்கள் .தெய் 

ag Gal முள்ளவர்கள் என்று அவ்வூராரெல்லாம் ஆண்டவ 

வர்களுக்கு . அஞ்னொார்கள். அடிக்கடி கூட்டங் கூட்ட 

மாய் வற்து தரி௫க்கத் தலைப்பட்டார்கள்;. ் 

அவ்வூரிலுள்ள வாத - பித்த - சலேட்டுமாதிக்கத்தி: 

னாலுண்டான. சகல சோகஸ்தர்களும், கூனர், குருடர், 

செவிடர், ஊமையர், மூடவர், கொண்டிகளாகிய உடற். 

குறையாளரும், மேச வியாஇகாரர்களும் இரள் இசளாய், 

ஒவ்வொரு நாளும் ஹலற த்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில். 

வந்து கும்பிட்டு ** யோ, எங்கள் நோய்களைத் தீருங்கள் ; 

எங்கள் துயரத்தை யகற்அங்கள் '' என்று கெஞ்சத் 

தொடங்குஞார்கள். ஆண்டவரவர்கள் மன திரங்கி அல்லாதத்த 

ஆலா இடம் இரந்அ, அவரவர் நோயை அகற்றிச் சுகப்: 

படுத்தி வந்தார்கள். 

ஊரிலுள்ள தீராத வியாஇகாரர் , எல்லாரும் நோய்: 

இரந்து சுசம்பெற்று, பரிசுத்ததேசெளானார்கள். இக்:



௩௭௭ கன்ஜுல் கருமாத்து.: 

காரியம் அவ் வூராருக்கு அதிகப் பிரயோசனமா யிருந்தது. 

“ஒரு பெரியோர்கள் இங்சே வந்திருக்கின்றார்கள். . அவர்க 

ளால். இராத நோய்களெல்லாக் தீர்ந்து, மனிதர்கள் ௬௪ 

மடைசன்றார்கள். கைகால் அழுகின அளவற் றபேர் ராசவடி. 

வுட ஸிருக்கிறார்கள் என்னுஞ் சங்கதி அவ்வூர் அரசன் 

காதில் விழுந்தது. உடனே அவன், அவ்வித நாதாவை 

சாம். காணவேண்டுமென்று விரும்பி, தன் புரோகிதர்களில் 

ஒருவனை யழைத்:அ - தாங்கள்போய் அந்தப் பெரியோரை 

இங்கே அழை த்தூ வாருங்கள் என்று சொல்லி யதுப்பினான். 

அரசன். அறுப்பின அந்தப் புரோகிதன் ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்கள் சருர்கத்தில் வரது" அடிபணிர்து நின்று 5 

தங்களை எங்கள் அரசர் அழைத்துவரச் சொன்னார். தான் 

கள்: தயவுசெய்து எழுந்தருள வேண்டும் என்று சொன் 

னான். “அப்போது அண்டவரவர்கள் அவனைப் பார்த்து 

உங்கள் அரசன் இரவியரமுதலான.! ச்கல சம்பத்துமுள்ள் 

வன், அவத்தில் ஒன்றிலும். விருப்பமில்லாத எனக்கு 

அவனிடத்தில் என்ன வேலை? என்று பிரதி சொன்னார்கள். 

இதைக்கேட்ட புரோகிதன் மற்றொன்றும் பேசாமல் அங் 

கிருக்து மீண்டு, அரசனிடம் போய்ச் சங்கதியைத் - தெரி 

அத்தான்." புரோடுதன் சொன்ன சொல்லை அரசன்கேட்டு : 

ஆம், சரிதான். அவர்கள் நம்மிடம் வரமாட்டார்கள். நாமே 

அவர்களைப் போய்க். காணவேண்டும் சன்று சொல்லி, 

அரசனே புறப்பட்டான்; ் 

" மந்இரிகள்;, புரோததர்கள், சேல இபதிகள், சணவீரர் 
aor அரேகர் புடைசூழ அரசன்: புறப்பட்டு, 'ஹலற்த்து 
இண்டவரவர்கள்” சமூகத்தில் வந்து சாஷ்டாங்கஞ் செய்து 
எழுந்து, கைகட்டித் தலைகுனிர்து நின்னான்; அப்போது 
*ஜண்டவ்ரவர்கள் - அவளைப்பார்த்து: “நீ இங்கேவந்த காச 
ணம் என்னி ?-என்ற கேட்டார்கள், அதற்கு: அரசன்: crap



விக்கொகங்கள் பேசினது. ௩௭௭ 

மானவர்களே, இவ்வுலகத்தில் மானிடர்களுக்கு உரிய பல 
வித ஈன்மைசனிலும், பெரியோர்களை த் தரிசிப்பது பிரதா 

னமான : ஈணன்மையல்லவர் ? ஆதலால், தமியேன். தேவரி 
ருடைய திருவடிகளைத் தரி௫த்துப்: பலன் பெறவேண்டி, வக் 

தேன் என்று: விடைசொன்னான்.. ஆண்டவாவர்கள் பின்: 

அவனைப்பார்த்து: நீயும், உன்குடிகளும் பற்றிப் பிடித்து 

ஒழுகெட்க்கும் மார்க்கம் எர்தமார்க்கம் ? நீங்கள் ஆராதித்து 
வணங்கும் தெய்வம் எத? என்று சேட்டார்கள்.. அதற்றா 

அரசன் :। எஜமானவர்களே; நாங்கள் தங்கள்". மார்க்கத்தா 

ல்ல; எங்கள் தெய்வம் பொன்னா திலோகங்களாலும், மண் 

னாலும், கல்லாலும், மரத்தாலும் செய்த உருவங்களேயன்றி 

, வேறல்ல : என்று மறுமொழி ் கூறினான். அப்போ 

ஆண்டவாவர்கள் : அவனைப்பார்த்து : நீங்கள் தொழும் 

அந்தச் சலொருபங்கள். உங்கள் கோய்களைத் தீர்க்கவும்; 

நீங்கள் நினைத்த கருமத்தை நிறைவேற்றித்தரவும்' இராணி 
யள்ளனவா ? என்று மபடியும் கேட்டார்கள். .இக்கேள் 

விக்கு அவன் : எஜமானவர்களே, காங்கள் இபதாபங்கள் 

ஏந்திப் புஷ்பமாதி பொழிக்து தொழும் எங்கள் தெய்வம், 

காங்கள் நினைத்த கருமத்தை இரவில் சொப்பனத்தில் வந்து! 

எங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் என்று விடைகொடுத்தான். . ்் 

் இதை ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு, பின்னும் அவளைப் 

பார்த்அ : நல்லது, உங்கள்: ் சொப்பனத்தில்! உங்கள் தெய்வம் 

தோற் றவராய் வந்து, உங்கள் கருமத்தை "உங்களுக்குச் 

சொல்வது உண்மையானால், “Qe Dreher நீங்கள் ஏதும் 

ஒரு கருமத்தை யெண்ணிப் படுத்திருங்கள்... அனு வழக் 

கம்போல வந்து தெரிவிப்பதை “அறியலாம். ' அப்படித் 

தெரிவித்தால், அதை என்னிடம் வ்ந்து. சொஞ்துங்கள் 

என்று. கட்டளை பண்ணினார்கள். அதற்கு. அரசன்" "சமம் 

இத்து விடைபெ ne -அரமனைக்கு* மீண்டான். 

அன்று பொழுது பட்ட



௩௭௮ கன்ஜு5ல் கருமாத்து... 

. -பொழுதுபட்டு இரவானபின் அரசன் apse அளை 

வரும் உண்டு உறங்கப் போகும்போது, ஒவ்வொருவர் ஒவ் 

வொரு கருமத்தை: நினைத்துக்கொண்டு படுத்தார்கள். 

அன்றிராமுழுதம் அனைவரும் மெய்ம்மறந்து அரங்இனார்க 

என்றி,  சொப்பனபூசர்ட்டம் சிறிதுமுண்டாக் வில்லை, 

அதிகாலையில் அரச்ன் முதல் அனைவரும் விழித்; இன்னு: 

ஏன் நமது தெய்வம்வர் அ ஈமக்குச் சங்கதி தெரிவிக்கவில்லை 

யென்று மனமயங்கி, ஆச்சரியத்துடன் புறப்பட்டு ஆண்ட 

வரவர்கள் சமுகத்தில் வர்.த கூடினார்கள். அப்போது. ௮7 

சன் ஆண்டவரவர்களை நோக்கி: எஜமானவர்களே,. இன் 

ஜிரா எங்கள் தெய்வம் சொப்பனத்தில் வரவில்லை. அதன் 
காரணம் என்ன ? தேவரீர் ௮ எங்களுக்குத் தெரிவிக்க , 
வேண்டும் என்று சொல்லி, அடிபணிந்து பலவாறு. துஇத்தூ 

கின்றான். 

அப்போது. ஹலறத்து ௮ண்டவரவர்கள் அரசனைப் 

பார்த்து : ஈல்லது; ரான் ஒன்று சொல்கின்ே றன் கேள். 

உள்ளது வெளிப்பட்டால், இல்லாதது மை றந் துபோம். 
இப்போது நீங்கள் தொழும் உங்கள் தெய்வமேவக்து உங் 
கள் மார்க்கம் கெடுதலான மார்க்கம் என்பதை விளங்கச் 
சொல்லுமானால், நீயும், உன்குடிகளும் என் சொல்லுக்கு 
வழிபடுகஇன்நீர்களா ? என்ுர்கள். அதற்கு அரசன் : எஜமா 
னவர்களே, எங்களுக்கு மேலானஈன்மை எதுவோ அதைத் 
தான் நாங்கள் தேடுனெறோம். இப்போதிருக்கும்வழி' 
கெடுவழியென்று .சாங்கள் அறியும் _பக்ஷத்தில் தங்கள் 
சொல்லுக்குக் €ழ்ப்பட என்னதடை. ? என்று பணிந்து மறு 
மொழி சொன்னான். உடனே அண்டவரவர்கள் அல்லாதத்த. 
இலாவை காடிச் சற்றுநேரம் தலைகுனிர் இருந்தார்கள். 

ஐ 'ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் குனிச்தஏரசை உயர்த்து 
முன் அவ்வூர் எல்லா அலயங்களிலுமுள்ள எல்லா விக்க
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கங்களும் ஆண்டவரசவர்கள் இருக்குமிடத்திற்கு உருண்டு 
வந்து, ஆண்டவரவர்களின் திருவடிகளைத் தெண்டனிட்டு 

தொடங்கின. 
e அண்டாதி புவனசசாசரங்கள் எல்லாவற் ற்யும் 

படைத்து ஆள்கின்ற வல்லதெய்வமாகய' அல்லாதத்த ஆலா 
-வின் குத்பே, எங்கள் நாயகமே, இர்தச் ுபடைப்பாயெ 
எங்கள் முறைப்பாட்டைச் தாங்கள் கொஞ்சம் மனதிரங் 
இக் கேட்டருளவேண்டுெரும். அதாவ :--உலகத்தை 

பும், உலகத்திலுள்ள சமஸ்த வஸ்அக்களையும் சிருஷ்டி 2.௮ 

ஆளுக்தன்மை வல்லமையுள்ள அல்லாதத்த ஆலாவுக்குத் 

தான் உடையதன்றி, மற்ற யாருக்குமில்லை ; எ தற்குமில்லை. 
, அப்படியிருக்க, அந்தத்தன்மை சல்லாதி உருவங்களான 
உங்களுக்கு ஏத !. சும்மாடடந்த எங்களைக் கொணர்ந்து 

தலையும், காலும், கையும், கண்ணும், மூக்கும், காதும் 

வைத்து உருவாக்கி, ஈட்டிவைத்அு, பூவைச்சொரிக்து, தீப 

தூபமிட்டு, வீணில் தண்டஞ் சமர்ப்பித்து “ சுவாமீ 1* என்று. 

கைகஞூவித்தூக் குப்புறவிழுகிறார்கள். எங்களால் ஆவ்தென்ன? 
எங்களுக்கு இவர்கள் செய்துவைக்க பொறிகளில் புலன்கள் 
உண்டா ? இல்லை ! அப்படி வணங்கும் இவர்களைக் கவனித் 

. தால், எங்களையொத்த கல்லும், மண்ணும் போலவே 

காணப்படுகிஞர்கள். எஜமானே, இத இருக்கட்டும். 

இன்னொருஅயரம் எங்களுக்கு என்றைக்கும் தீராச் அயரமா 

யிருக்கன் றன. அதாவது :--காட்டிலே, மலையிலே, எங் 

கள் பாட்டில் சாங்கள் இடக்கு இவர்கள் தாூக்கெர்து எங் 

களைப் பண்ணாதகோலம் பண்ணிவைத்து வீணுக்கு மாரடி.் 
தாற்போல வணங்கிப் பாவிசளாவதோடு, : எங்களையும் 
பாவக்கட்டிகளாக்கி விடுகின்முர்கள். காளைக்கு அல்லாதத்த 
ஆலா. இதைப்பற்றி எங்களைக் கேள்விகேட்டால், நாங்கள் 
என்ன மறுமொழி: சொல்லோம் ! ஈரகத்திற்கு நீங்கள் 
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௩.௮௦ EN கருமாத்து, 

- பய்ப்படுங்கள் ! அது மசாகொடியஅ. . அல்லர்தத்த ஆலா 

“அல்லாத வஸ்துக்களைத் தொழுகிற வழிகேடர்களை அவர் 

கள் பின்பற்றித் தொழுத உருவங்களுடன் சேர்த்து அந்த 

காகத்தில் விறகாகப்போட்டு எரிச்கப்படும்” என்று வேதம் 

சொல்லுகின்றதே. : ஆசையால், இவர்களோடு நாங்களு 

மல்லவா:. நரகத்திற் கடந்து. பற்றியெறிவோம் ! இதை 

"யெண்ணி யெண்ணித்தான் நாங்கள் துயரப்படுசன்றோம். 

உலகத்தைத் துறந்த பெரியோர்கள் மிதித்து ஈடக்க அதனால் 
"நற்பேறு : பெற்றுக்கொண்டு தூரந்தொலையிற்கிடந்த 

எங்களைக் கொண்டுவ, இனித் தாங்கள்போடற நரகத்திற் 

குத் அணை சேர்த்து வைத்திருக்கும் சருமசண்டாளர்கள் 

“இதோ இன்னும் எங்கள் பக்கத்தில் கிற்கின்ருர்கள். இனி 

மேலும் தாங்கள் அதுபவிக்கப்போகிற யாதனைக்குப் பங்கு 

சேர்த்துவைக்கும் கெடுமதியுடைய இவர்கள் “கையில் 

நாங்கள். இருந்து கெட்டுப்போகாமல் தேவரீர். விலக்கி, 

எங்களுக்கு ஈற்பேறுண்டாக்கும்படி தங்கள் இருவடிககா 
மன்றாகென்றோம் '' என்று இவ்வாறு" சொல்லின, அவ் 

-விக்செகங்கள் இப்படிச். சொல்லும்போ௮ு, அவற்றின் கண் 
களிலிருந்து தாரைதாரையாய்த் தண்ணீர் பெரு) ஓடிற்று, 
இவ்விதம் தங்கள் தெய்வங்கள் அஞ்யெழுது முறைப்பாடு 
செய்ததை அரசனும், மற்றவர்களும் கண்டு பிரமித்தார்கள். 
-காலகாலயாம் பூசைசெய்து வணங்னெ ஈம்மிடத்தில் ஒரு 
'போதும் 'வாய் இறந்துபேசாத இந்தத்தெய்வங்கள், இப் 
போது 'இம்மகாத்துமாவுக்னுமுன் “அஞ்சிரின்று முறை 
Wag Cees புதுமை.! இவற்றின் சொற்களெல்லாம் 
“உண்மையே யென்று எல்லாரும் இல் கொண்டார்கள், 

பிறகு, அரசன் ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர்களின் திர 

ஷி.களில்,கெடுஞ்சாண்கிடையாக, விழுந்து எழுக்துசின்று : 
எ ஜமானவர்களே, எங்களுக்கு நேர்வழிகாட்டுல்கள் என்.
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'கெஞ்னென். உடனே அண்டவரசவர்கள். அரசன்மு சல் 

எல்லாருக்கும் கலிமாவைச் சொல்லிக்கொடுத்து, எல்லாரை 
யம் இஸ்லாமிலாக்கினார்கள். . எல்லாரும் அண்டவரவர் 

களின் கையைப்பிடித்து ஈமான்கொண்டு.இஸ்லாமாஞார்கள். 

தர்னாச்சரியிலுள்ள புத்தமதத்தரான பிர்மாக்காபிர்சள் 
அனைவரும்  முஸ்லிம்களானபின் ஆண்டவரவர்கள் அவ்ர் 

களுக்கு மார்க்கத்து விதிவிலக்குகளையும், சட்டஇட்டல் 

களையும் ஒழுங்காகக் கற்பித்தார்கள். மின்பு“அவ்வூரிலுள்ள 
கோயில்களையெல்லாம் இடித்துவிட்டு, பள்ளிவா௪ல்களாகக் 
கட்டும்படி கட்டளை. பண்ணினார்கள். 'அக்கட்டளைப்பிர் 
காரம் அஇிச்சரத்தில் அவ்வூர்சக் கோயில்களெல்லாம் 
இடி.புண்டு பள்ளிவாசல்களாகக் கட்டப்பட்டன. பின்பு 

ஆண்ட வரவர்கள் ஒவ்வொரு பள்ளியில் ஒவ்வொருகாளாகப் 

போயிருந்த, ஜனங்களுக்கு வேத விதிவிலக்குகளை பெடுத் 

துக்காட்டி, மார்க்கப்பிரசங்கஞ் செய்அவ்ர்தார்கள். இப்படி. 

அவ்வூராசைத் தேற்றிக்கொண்டு பலகாள் வரையும் அங்கே 

மிருந்தார்கள். அவ்வூரார் ஆண்டவரவர்களுக்கு அதிகமாக 

வழிபட்டு, ஒழுக நடந்தார்கள். 

ஒருகாள் ஹலறத்தா ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் சு 

கத்தில் வந்திருக்கும் அரசர் முதலானவர்களைப்பார்த்து : 

நான் குடியிருக்கும் இடத்திற்குப் போகவேண்டும். நீங்கள் 

எல்லாரும் அல்லாதத்தஜலாவுக்குப் பயந்து ஈடர் அகொள் 

ளுங்கள். அவள் உங்கள்: ஈமானைத் தரிப்டுத்தி வைப்பான் 

என்னு சொன்னார்கள். oa ௬ இ 

சான் பிரயாணப்பட் வேண்டுமென்று ஹலறதது ஆண். 

டஉவரவர்கள் செர்ன்ன சொல்லைக் -கேட்டமாத்திரத்தில் 

அவர்கள் எல்லாரும் மனங்கலங்க, முகம்வாடி : எஜமான: 

.வர்களே, ஈர்கத்திற் இடந்து உழல இருந்த எங்களை அங்கே 

'போகாதப்டி...' "காதத; . ச்வ்ர்க்கத்திற்கு : வழிகாட்டின



௬௮௨ , கன்ஜுல் கருமாத்து. 

தேவரீர் தாங்கள், எங்களை விட்டுவிட்டுபோகக் காரணம்: 

என்னவந்தது ? நாங்கள் ஏதும் குறைகுற் றங்களைச் செய்து 

விட்டோமோ 1 அப்படியிருந்தாலும் தாங்கள். மன்னித். 

தருளவேண்டும் என்றார்கள். ஆண்டவரவர்கள் அவர்களைப் 

பார்த்து : அப்படியில்லை. அல்லாதத்ததலாவுடைய நாட்டம் 

சான் இங்கேயே தரிபட்டிருக்க வேண்டு மென்பது அல்ல. 

அவன் காட்டப்படியே ரான் போசப்போகின்றேன் என்று 

சொன்னார்கள். இதைக்கேட்டு ௮வ்வூசார் பின்னும் : எஜமா 

னவர்களே, தாங்கள் காலகாலமூம் இக்கேயே தரிபட் 

டிருக்க வேண்டுமென்றும், நாங்கள் எல்லாரும் தங்கள் இரு. 
வடிக்கு ஊழியஞ்செய்துவா வேண்டுமென்றும், இனித் 
தங்கள் சபுறடிக்கு நாங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாகத் 

தொண்டு செய்து வரவேண்டுமென்௮ம் அசைவைத்துக் 

கொண்டிருக்கன்றோம். அப்படியிருக்க, எங்கள் பேராசை: 

வீணாகத் தாங்கள் எங்களை விட்டுப்போய், ஈாங்கள் 

அறுபலிக்சப் பிரியப்படும் லாபத்தை யாருக்குக் கொடுக்கப் 

போகின்றீர்கள்! அதை தாங்களே அறுபவிக்கும்படி 

எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று அழுதார்கள். 

பின் ௪ஹலற;த்து அண்டவரவர்கள் எவ்வளவு முத்துச்: 

சொல்லியும் அவர்கள் கேட்கவில்லை. அவர்களுக்கு இருக் 

கும் அன்பினாலும், ஆசையாலும், எங்கள் ஊரிலேயே: 

தாங்கள் இருக்கவேண்டும் என்று ஒரே பிடியாக்ச் சாதித் 

தார்கள். அதன்மேல் ஆண்டவாவர்கள் ஒன்று.ம் பேசாமல் 

அவர்களுக்கு : ஆகவேண்டியவைகளை : ஆச்கிக்கொண்டு,. 
சலகாள்வரையும் அங்கிருக்தார்கள். . 

Basra சென்றபிற்பாடு, ஒருராள் QM eo pss ஆண்: 
&வரவர்கள் அவ்வூர் அசர் முதலான்வர்சளை பஷைஜ்னு:-. 
கள் இன்னதினத்தில் வபா௱த்தாய்விடுவேன், நிஜக் 
௫ன்னைக் .சூளிப்பஈட்டிக் கபனிட்டு, இன்ன இடத்தில் அட: :



விக்கெொகங்கள் பேசின தூ. கூட 

'குங்கள் என்று கட்டளை பண்ணிஞர்கள். இதைக்கேட்டு 
அவர்கள் மனம் வாடிக் கலக்கம்பிடி த்திருக்தார்கள். ஆண்ட 
வரவர்கள் அவர்களுக்கு உபதேசங்கள் சொல்லிக்கொண் 

டிருந்தார்கள். பின்பு அஆண்டவசவர்கள் உபாத்தாசும் 
காளென்று குறிப்பிட்ட இனம் வந்தது. 

குறித்த நாள் வந்தபோது அண்டவரவர்கள் அவ்வூர். 
அரசர் முசலானவர்களுக்குச் சொல்லவேண்டிய கடமை 
களைச் சொல்லிவிட்டு, உபாத்தாய் விட்டார்கள், Qs 
லிரோதமாரணம் என்று அவ்வூரார் அறியவில்லை. உண்மை 

யாகவே அண்டவரவர்கள் உபாத்தாய்விட்டார்கள் என்று 

அ.ரசர்முதல் பிரசைகள் அனைவரும் கூடி, மிகவும் அக்க 

முற்று, பின் ஆண்டவரவர்களை ஒழுங்கன்படி குளிப் 
பாட்டிக் சபனிட்டுக் குறித்த தானத்தில் அடச்கஞ் செய்து 

விட்டு, எல்லாரும் அக்கமுடையவர்களா யிருந்தார்கள். 

ஆன்மாவைப் போலாதல், மசத்துவமாதல், உடல் 

கண்டிப்பின்றிக் கண்டிப்பானவைகளை ஊடுருவிப்போ தல், 
இலகுத்துவ மாதல், வேண்டியதை யடைதல், 

கிறைபுள்ளோராதல், ஆட்டுபுள்ளோராதல், எல்லாந் தம் 

வசமாக்க வல்லமை பெறுதலாகய இவ் வெட்டுச்சித்தியா 
இப் பலவிசச் சாதனங்களெல்லாம் கைவசமுள்ள ஹலவறத்து 
ஆண்டவாரவர்கள் அன்றிரவே கபுறிலிருந்.து புறப்பட்டு, 

பிறர் அறியாவண்ணம் கடலைக் கடந்து, அச்சரியகரமாக, 

இக்கரைசேோரந்து, மதுபக்கில் வந்து தங்கி என்றும் போல 

வீற்றிருர்தார்கள். 

தர்னாச்சரியார் இதை அறிந்தவர்களல்ல. உடனே 
ஹலறத்து ௮ண்டவசவர்களை அடக்கெதானத்தில் பல 

மண்டபங்களையுடைய அலங்காரமான பள்ளி யொன்று 

கட்டி, அநேக திரவியங்களைச் செலவிட்டு அதனைச் 

அங்காரிகு, கொண்டாடத் தலைப்பட்டார்கள். வருஷக் 

 



௯:௮௪ BOTW HURTS SB. 

தோறும் பாரிய கந்தூரி யென்னும் திருவிழாவும் ஈடத்தத் 

தொடங்கினார்கள். 

[அப்படியே இர்சாள்வரையும் செய்துவருகன்றார்கள்: அவர் 
கள் ஹவ்றத்து ஆண்டவரவர்கள் அங்கேதான் அடக்கியிருக்கின்றார்க. 

ளென்று இன்னும் முழு ஈம்பிப்சையுடனேயே இருர்துவருகின்றார் 

கள். ,அண்டவரவர்கள் நாகூரில் அடக்கியிருக்கன்றார்கள் என்பதில் 
அவர்களுக்கு நம்பிக்கையில்லை. அப்படிச்சொல்லுக ஐவர்கள் மீது 

அவர்களுக்கு மனஸ்தாபமுண்டாகிற துவழக்கம், அங்கேயும் அவர்கள் 

நர்ட்டப்படி காரணங்கள் நிகழ்ச் தகொண்டிருச்சன் றன.]” 

- விக்கிரகங்கள் பேசினது மூற்றிற்ங். 
  

௯௦-ம் அத்தியாயம், 

, இருமணஞ் செய்வித்து. 
  

[இவ் 'வத்தியாயம் ஹலதத்து அண்டவரவர்கள் கங்கள் மகனா: 

ராகிய: சையிது மகம்மதுபூசுபு சாகுபவர்களுக்கு 'விவாகஞ் செய்: 

வரலாற்றைச் சொல்லுடன் த.து.] 

் “ஹலறத்து மீருன்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது சன்ஜஸவாய் 

பாத்துஷ் சாடிய. ஆண்டவாவர்கள் தர்னாச்சரியிலிருக்து 

ஆச்சரியகரமாக வ்ந்து மதுபக்கில் 'வாசஞ்செய்து கொண் 

இருக்கும் , போ, மேலைராகூர் சையிது துவாஜாம்ததூ 

மவர்கள் ஒருரசாள் தங்கள் மனதில் 'ஹலறதது: சையிதூ 

அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் 

புத்தருக்கு ஈமஅ .புத்திரியை மணமுடித்துக்கொள்வ 

தாகச் சொல்லி ஈம்மை யதப்பினார்களே ! இப்போது: 

அதிக. நாளாயும் அதைப்பற்றி ஒன்றும் தெரிவிக்காம 
லிருக்வெருர்களே ! அதென்ன காரணம்! என்று. 
ஆலோ௫த்து, தங்கள் பர்அக்களில் சிலரும், அருமை 
ம்களாரும் கூட வரப் புறப்பட்டு மதபக்தக்கு வந்து, 
ஆண்டவரவர்களின் திருவடிகளைப் போற்றி புகழ்ந்து :



திருமண்ஞ்- செய்வித்த து. ௩௮௫. 

எஜமானவர்களே, பெரியோரைப் பேணாதவர்கள் பெரும் 

பெரும் விபத்துகளுக்கு ஆளாவார்கள் என்பதை அடியேன் 

என்னிற் கண்டுகொண்டேன். என் மூத்த மகளும், 

இரண்டு கப்பல்களும் போனதுந்தலிர, இன்னும் மிச்௪ஞ் 

சொச்சமாயிருர்த என் ஆஸ்திசளும் சாட்குகாள் அருகிக் 

கொண்டு வருகின்றன. அதனால், சான் மிகவும் பயப்படு 

இன்றேன். தாக்கள் தயவுசெய்து என் புத்திரியைத் தங்கள் 

புத்தருக்கு விவாகஞ் செய்வித் தவிடுக்கள் என்று: மன்றா 

டிச் சொன்னார்கள். A 

இச்சொல்லைக் கேட்டு ஆண்டவரவர்கள் குவாஜாமததூ 

மவர்களைப் பார்த்த : கல்லது ; இன்னகாளில் விவாகஞ் 

செய்விச்சுலரம். நீங்கள் போய், உள்கள் .மாளிகையையே 

விவாகத்திற்காக அலங்கரியுக்கள் என்று கட்டளை பண்ணி, 

ஒரு சுபதினத்தையும் குறிப்பிட்டு அ ப்பினார்கள். 

உடனே தவாஜாமததா மவர்கள் Boigu sour மடைந்து, 

ஆண்டவாவர்களிடம் ' உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு மேலை. 

நாகூருக்கு வந், தங்கள் பக்.துமித்தர்கள் முதலான... 

எல்லாருக்கும் தெரிவித், தங்கள் - மாளிகையையும், 

எல்லாத் தெருக்களையும் அலங்கரிக்கச் சொன்னார்கள். 

சையிது தவாஜாமததா மவர்களின் " மனைவாசலில் 

சங்காரமான பெரும்பர்தல் போடப்பட்ட. மற்ற' 

வீதிகளையுல், ஒவ்வொருமனைகளையும் அலங்கரித்தார்கள். 

இன்னார் மகனாருக்கும், இன்னார் மகளுக்கும். இன்ன 

இனத்தில் விவாகமாகிறபடியால், விருந்துண்ணல் முதலான: 

சர்வசம்பிரமங்களுக்கும் “வரவேண்டும் என்று, பக்கத்தி 

லுள்ள. சாசபட்டணம், பார்ப்பாளூர், சுற்று. நாடு 

முூதலியவைகளிலுள்ள உலமாக்கள், மஷாயிகுகள், 

பிரபுக்கள் வர்த்தகர்கள் எல்லாருக்கும் திருமணவதிக்கை 

செய்யப்பட்டது. . அவ்வாறே: எல்லாரும் மேலைகாகூரில் 

வந்தா. கூடினார்கள். ்



க.க கன்ஜுல் கருமாத்து. 

விவாக 'சாளன்று அறுசுவைப் பதார்த்தங்களுடன் 

பெரும் விருந்து கொடுக்கப்பட்டு. அன்று மாலையான 

- போது ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் மகனார் 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மது யூசுபு சாகபவர்களை மஞ்சன: 

மாட்டி, சர்வந்து முதலிய ஆடைகள் அணிவித்து, 

நானூற்று கான்கு தபோதனர் புடைசூழ, தக்பீறு, தஸ்பீத, 

தஷ்லிலு, தஹ்மீது, ஸலவாத்துகள் மூழக்க அழைத்துக் 

கொண்டு மேலைகாகூருக்கு வந்தார்கள். மேலைகாகூசாரும் 

பெருக் இரளாய்க் கூடிவந்து எதிர்கொண்டு, குவாஜாமததா 

மவர்களின் மாளிகைக்கு அழைத்துப்போனார்கள். 

அர்தமாலிகை வெகுவாக அலக்கரிக்கப்பட்டு, அங்கே 

அவசவர்களுக்குத் தக்கபடி ஆசனங்களும், விரிப்புகளும் 

தயார்செய்திருந்தன. தகுந்த கனவான்கள் இடமற நெருக்கி 

யிருந்தார்கள்.. மணவாளருக்கு இட்ட ஆசனத்தில் மண 
வாளர் இருக்க, மற்றவர்சள் தராதரப்படி புடைசூழ்க் 

திருந்தார்கள். அன்றிரா மேலைநாகூரார் WHa Borsa 

கொண்டாடினார்கள். ஊர்முழுதும் சந்தோஷ கோஷ்ட 

மாகவே யிருந்தது. 

பின்பு, ஹலறதக் அ ஆண்டவாவர்களும், சையித குவா 

ஜாமகதாமவர்சளும் கலக் அபே, மஹர் முதலான பொருத் 

தனைகள் அனைத்தும் பண்ணிக்கொண்டு, தீனுல்லிஸ்லாமின் 

் நியதிப்படி சுபமுகூர்த்தத் இல், சையிது ழகம்மதுயூசுபு 

சாபெவர்களுக்கும், சையிதத்து கல்தான்பீவி அவர் 

் களுக்கும் * நிகாளு முடித்தார்கள். . விவாகம் நிறைவேறின 

* நிகாகு மேலைவாஞ்சூரில் ஈடச்ததென்றும், குவாஜாமததாம் 

கப்பலேறி அச்சைத்தீவுக்குப் போய் மெளத்தாய் விட்ட. பிறசூ 
அவர்கள் மனைவியே மகளாரைக்கூட்டி, வந்து ஆண்ட வாவர்களிடம் 
விட்டுக் Ose அழுததால்தான் , விவாக முடிச்தசென்றும் ஒரு 

இரர்தம் சொல்லுகின் றது.



- மதுபான கணடனம, Oat 

பின், அப்போதே ஒலிமா என்னும் Aas Ani g கொடுக் 

கப்பட்ட௮. 

பின்பு, மணவாளியாகிய சுலதான்பீவி யவர்களுக்குள் 

செய்யவேண்டிய ; ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டன. * ஆடை 

யாபரணாதிகளால் அலங்கரித்து முடிந்தபின், அன்று 

அனெ்னிரவிலேயே ' ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் தங்கள் 
மகனார் சையிது மகம்மதுயுசுபுசாகீபவர்களையும், மருமகளார் 

சுல்தான்பிவி யவர்களையும் மேலைகாகூரிலிருர்து அழை தஅக் 

“கொண்டு, ழதுபக்தக்தவக்து, கையளித்துவிட்டு, இருவரை 

பும் ழதுபக்கிலேயே குடியிருத்தினார்கள். இருவரும் மங்கள 

கரத்துடன் வாழ்ந்திருக்தார்கள். 

திருமணஞ் செய்வித்து முற்றிற்று. 
  

௯௧-ம் அத்தியாயம். 

மதூபான கண்டனம். 

  

[இவ் வத்தியாயம் மதுபானஞ் செய்த ஒரு பரை ஹலதத்து 

ஆண்டவரவர்கள் கண்டி.த்.ச வரலா BaD pe Osndgi@ar mg. |- 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது 

“பாத்துஷாசா௫ுபு ஆண்டவரவர்கள் தங்கள் அருமை 

மகனாரும், மருமகளாரும் சுப சோபனத்.அடன் மதுபக்கில் 

வாழ, அதனால் களிகூர்ந்தவர்களா யிருக்குங்காலத்தில், 

ஒருகாள் ப2ர்களில் லெர்வக்து : எஜமானவர்களே, ஈம 

ப௫ர்களில் இன்னார் கள்ளுக்குடிக்கன்றார் என்றார்கள். 

உடனே ஆண்டவரவர்கள் ௮வரை அழைத்துவரச்சொல்லி, 

அவரைப்பார்த்அ : நீர் என் கள்ளுக்குடி.க்இன் தீர் ? என்று 

கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்: நான் ஒருபோதும் 

குடிக்கவில்லை என்று மறுத்த விடைகூதினார். அப்போது 

சாக்ஷிகாரர்கள் : இவர் குடிக்கின்றார் . என்றே ewe 

கூறினார்கள். ஆண்டவரவர்கள் அவரைப் பார்த்து : நீர் 
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௬:௮௮ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

கள்ளுக்குடிக்காதீர் ; அது மகாபாவம். : :அல்லாதத்த 
ஆலாவினால் விலக்கப்பட்ட கருமங்களில் அது பிர்தான 

மானது, ஹுமானகாரியம் வழிகெடுக்கும் என்று 

சொல்லிலிட்டு, மற்றவர்களைப்பார்த்து : இவர் : இனிக் 

கள்ளுக்குடி. த்தால், கையுமெய்யுமாகப் பிடித்துக்கொண்டு 

வாருங்கள் என்று கட்டளை பண்ணி ௮.றப்பினார்கள். 

இலரள் சென்றபின், ஒருகாள் அந்தபர் பின்னும் 

கள்ளுக்குடி த்தார். அதைக் சண்வைத்துப் பார்த்திருந்த 

இலர் அவரைச் சீசாவுங்கையுமாகப் பிடி. த். துக்கொணார்.து, 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் விட்டார்கள். அப் 

போது அண்டவரவர்களுக்குச் கோபம் பிறந்து, அவரைப் 

பார்த்து: ஏ, .பாவீ | உன்னைநான் கண்டித்தபின்லும் 

கள்ளுக்குடி.த்தாயா ? இதென்ன முறைகேடு ! என்று கடிந்து 

கேட்டார்கள். அதற்கு அந்தப£ர் ண: எஜமானவர்களே, 

கான் கள்ளுக் குடிக்கவில்லை ;' தாகசாந்இிக்காகப் பால் 

குடி.த்தேன். என்மேல் பொறாமைகொண்ட இவர்கள் 

கள்ளுக்குடி த்தேனென்று குற்றஞ் சாட்டுகின்றார்கள் என்று 

சொல்லி, அந்தச் சோவைவாக்கக் கவிழ்த்திக் காட்டினார். 

அதிலிருந்து பால்தான் சொட்டுச் சொட்டென்று 

விழுந்தது. ் 

்.... அந்தப£ர் கள்ளைக் குடித்துவிட்டு அகப்பட்டுக் 
கொண்டு, அதனைப் பாலாச மாற்றிக்காட்டிச் சா இக்கவே. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்குப் பின்னும் கோபம் ௮இ 

கரித்து, பெற்றதாயிடத்திலும் கற்றவித்தையைக் காட்டுகன் 

மயா? என்று ஒரு சிறுவனையழைத்து நாலுபேர் அறிய 

அந்தச் சோவில் மூத்திரம் பெய்யச் சொன்னார்கள். அவன்: 

பெய்தவுடன் அந்த சூத்திரம் பாலாக, சீசாவில்: அங்கு 

அரையுடன் திரம்பியிருந்தது. ஆண்டவரவர்கள் 5s 

பரைப்பார்த்து : ஏ, பாவீ! இதுவும் பால்தானே?' 

இதையும் குடி என்றார்கள். அதைக்கண்ட உடனே. அந்த



ஸ்தனங்களை. மீட்டின்து. ௬௮௯. 

யர் தட்டுக்கெட்டுத் தடுமாறி, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்- 

களின் திருவடிகளில் விழுந்து : எஜமானவர்களே,,. 

அடியேன் குற்றஞ் செய்துவிட்டேன். மன்னிப்பது தங்கள் 

கடன். சக்ஷியுங்கள் என்று! அழுது மன்றாடினார். 

ஆண்டவரவர்கள் அவரை, செய்தகுற்றத்திற்காக தெளபர் 

செய்யச்சொல்லி, பின்னும் பல அதிஷகைரம் புகட்டிக் 

கண்டி த்துப் போகச்சொன்னார்கள். 

மதுபானகண்டனம் முற்றிற்று. 
  

௯௨-ம் அத்தியாயம். 

ஸ் தனங்களை we" ty oor BI. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒரு ஸ்திரிக்கு 

அமிழ்ச்கன ஸ்தனல்களை மீட்டின வரலாற்றைச் சொல் ஓடன் 52. ]. 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா கன்ஜஸ 

வாய் அண்டவரவர்கள் ஒருராள் அஸ்து நேரம் முதுபக்கி 

லிருந்து புறப்பட்டு, மேலைநாகூரிலுள்ள ஒரு குளக்கரையிற் 

போய்த் தொரழுதுமுடித்து ஒருபக்கத்தி அட்கார்ந்து. 

இஇக்கொண்டிருந்தார்கள். அக்குளக்களை பலரும்வந்து நீர் 

மொண்டுகொண்டு போகும் இடம்யிருந்தது. அங்கே 

ஆண்டவரவர்கள் “உட்கார்ந்திருக்கும் போத, பாலிய: 

முள்ள ஒரு தமிழ்ப்பெண் இடுப்பில் குடத்தை வைத்துக் 

சொண்டு அங்கே வந்து குடத்தைத் துறையில் வைத்து 

விட்டு, தான் உடுத்தியிருந்த புடவையைக் களைந்து ஒரு 

தலைப்பையிடுப்பிற் சுற்றிக்கொண்டு, மற்றொரு தலைப்பை: 

நீரில் தோய்த்அப் படியில் அடித்தாள் ; அப்புடவையிலுள்ள 

நீர்த்துளி யொன்று ஆண்டவரவர்களுக்கு முன் தெறித்து. 

வந்து விழுந்தது. அப்போது அண்டவரவர்கள் அவளை 

ஏறிட்டுப் பார்த்தார்கள்.



௬௯௦. கன்ஜுல் கருமாக்து. 

ஹலறத்த ஆண்டவரவர்கள் பார்க்கும்போது புடவை 

அுவைத்துக்கொண்டிருந்த. அந்தப்பெண்ணின் அழகிய 

இசண்டுஸ் தனங்களும் மறைவின்றி வெளியில் தெரிந்து 

கொண்டிருந்தன. அவர்களின் திருக்கண் நோக்கம் 

திடீரென்னு அ௮ந்தஸ்தனங்களின் மேல் விழுந்தபோது, 

அவ்விருஸ். தனங்களும் அப்பார்வைக்கு முன் இராமல் 

உள்ளேயமிழ்க்திக் காணுபடி மறைந்துபோயின. அண் 

டவரவர்கள் ச௪ட்டென்னு இரசைக் கவிழ்த்துக்கொண் 

டிருக் விட்டார்கள். 

ஸ்தனங்கள் காணாமற்போன அசுகையை அவள் 

அறியவில்லை. தன் புடைவையைத் தவைத்்அச்கொண்டு 

குளித்து, நீர்மொண்டு கொண்டு வீட்டுக்குப்போனாள். 

அப்போது அவள் பிள்ளை பால்கேட்டு அழுது. விரைவாய் 

வேறு புடவையை படுத்திக்கொண்டு, பிள்ளையைத்தாக்கி 
நெஞ்சோடணைத்து மார்ப்புடவையை நீக்கினாள் ; அங்கே 

ஒன்று மின்றி, வெறுந்தடமா யிருந்தது. முலையின் குறியு 
மில்லாம லிருக்கவே ஏக்கங்கொண்டு பயக்து அழுது, தன் 

தாயைக் கூப்பிட்டுக் காட்டினாள் ; அவளுக்கும் அச்சரும் 

ஆச்சரியமும் அதிகரித்தன. ் 

சற்றுநேச த்திற்குமூன் பொற்குடம் போலப் பருத் அத் 

இரண்டு, பளபளத்துக் கைக்கு அடங்காததாய் விம்மி 

யிருந்த கனதனமிரண்டும் காணாமற் போய்விட்டால், 

கண்டவர் கேட்டவர்களுக்கு எவ்வளவு பு. அமையும், 

பயங்கரமுமாயிருக்கும் 1 தாயும், மகளும் தவெண்று 

அலறவே, அக்கம் பக்சுத்திலுள்ளார் வந்துகூடினார்கள். 

பிள்ளையும் பாலுக்காகக் கடக்து கதறிற்று, 

பின்பு, தாய் மகளைப்பார்த்து : மகளே, இருந்த முலை: 

கள் போனவழி தெரியவில்லை. நீ குளத்திற்குப் போனாயே, 

அங்கே ஏதும் ஈட்ந்ததுண்டா சொல் ? என்று: கேட்டாள்.



ஸஹ்தனங்களை மீட்டின.து. Soe 

அதற்கு மகள் : அம்மா! கான் ஒன்றையும் அறியேன். 

குளக்கரையிற்பேரய்ப் புடவைதுவைத்துக் குளித்துக் 

கொண்டிருக்கும்போறு, இப்போது :இக்கே வந்திருக் 

கன்றார்களே இஸ்லாமான பெரியோர்கள், அவர்கள் அங்கே 

உட்கார்ந் இருந்தார்கள். இதுவன்றி, ௮ங்கே வேறொன்றும் 

நடக்கவில்லை என்று மறுமொழி சொன்னாள். 

இதைக்கேட்ட அவள்தாய் சரிதான் ; அ௮வர்களாலே 

தான் இவைகள் காணாமற்போயிருக்கவேண்டுமென்று 

ள்ண்ணி, மகளையழைத் அக்கொண்டு ௮இ௫க்கிரமாகக் குளத் 

தடிக்குவந்தாள் ; அப்போதும் ௮ண்டவாவர்கள் அங்கே 

ஓதிக்கொண்டு உட்கார்ந் திருந்தார்கள். ஆண்டவரவர்களைக் 
கண்டவுடன் அப்பெண்ணின்தாய் akg சமுகத்தில் 

நெடுஞ்சாண் இடையாய் விழுந்து: எஜமானவர்களே, 

உலக விஷயங்களில் தாங்கள் அறியாதது ஒன்றில்லை, ஸ்திரீ 

களுக்கு ஸ்தனங்கள் பிரதானம். ஸ்.தனமில்லா தவளை ஸ்திரி 

என்று வாய்நிறையச் சொல்லமுடியாது, அதைப்பற்றிய 

நியாயங்கள் எம்மட்டோ தாங்கள் அறிவீர்கள். இப்போது 

என் மகள் அஇபாலியள். அவளுக்குப் பிள்ளையுமூண்டு. 

அவளுக்கிருர்த ஸ்தனங்கள் இரண்டும். இப்போது இங்கே 

வந்த விடத்திற் காணாமற்போயின, பிள்ளையோ பாலுக்கு 

அழுகின்றது. தேவரீர் மனதிரங்கி, அவளுக்குரிய இரு 

ஸ்தனங்களும் முூன்போலாகக் கிருபைசெய்யவேண்டும் 

என்னு அழுது கெஞ்ஞெள். 

தாய் குப்புறக்கெக்து புலம்பி அழுவதைபும், மகள்: 

பக்கத்தில் முகம்வாடி நிற்பதையும், அவள் இடுப்பில் 

இடுக்னெபிள்ளையை வீரிட்டு அழுவதையும், தொடர்ந்து 

வந்தோர்பலர் பின்னே கூடிநிற்பதையும் ஹலறத்து ஆண். 

ட வரவர்கள் எதிட்டுப்பார்த் த, பின் அக்குமரியைக் 

கூப்பிட்டு: ஏ ! நீ வெட்கமற்று அவற்றைப் பிறர்காண 

விட்டிருந்தபடியால், என்பார்வை அவற்றின்மீது கஸ்.



௨௧௨ கனஜுலை கருமாத் Al. 

மாத்தாய்விழநேரிட்ட,து. அவற்றை என்கண் சண்டபோ௮ 

எனக்குண்டான அருவருப்பினாலேதான் உடனே அவை 

அமிழ்க்திலவிட்டன. இப்போது நீ அஞ்சாதே ; அவை முன் 

போல உண்டாகும் என்று சொல்லிவிட்டு, தங்கள். 

சிறப்பான இரண்டுசைகளையும் ஆகாயத்தில் ஏந்தி: 

யா அல்லா, , என்பார்வையால் , மறைந்த இவளுடைய 

ஸ்தனங்களை முன்போல ஆக்கியருள் என்னு அல்லாதத்தஆலா 

இடம் துஆ இரந்தார்கள். இப்படியிருக்கும் போதே, அவள் 

மார்ப்புடவைக்குள்-முன்னிருந்தபடியே இரண்டு ஸ்தனங் 

களும் புடைத்து விம்மி, சுரந்அுகட்டின பாலுடன் குலுங்கி 

கின்றன. பின்பு ஆண்டவரவர்கள் அவளைப் போகும்படி 

உத்தரவு செய்தார்கள். உடனே தாயும், மகளும் ஆண்டவ 

வர்களின் இருவடிகளைப் போற்றிப் புகழ்ர்து தங்கள் 

வீட்டுக்குப் போனார்கள். ஆண்டவரவர்களும் அங்கிருந் அ 

முதுபக்தக்கு வர்தார்கள். 

ஸ்தனங்களை மீட்டினது முற்றிற்று. 
  

௬௩ -ம். அத்தியாயம், 

பாரிற் பொறுத்த கப்பலை மீட்டின.து. 

  

[இவ் வத்தியாபம் ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் கற்பாரிற் 
பொறுத்தப்போன கப்பலொன்றைச் தள்ளி மீட்டிவிட்ட 
வரலாற்றைச் சொல்லுகன் றது. ] 

ப ஹலைறத்து மீறான்சுல்தான் சையிது அப்துல்காதிறு 

ஷாருல்ஹமீது ஆண்டவரவர்கள் ஒருகாள் தங்கள் ௮௬ 

மைக்குமாரர் முதலான இலருக்கு அறிவுசொல்லிக்கொண் 
டிருந்தார்கள். அப்படியிருக்கும்போதே இடீரென்று 

எழுந்து பின்புறத்திற்போய் கின்று, சற்றுநேரத்தில் 
திரும்பிலந்தார்கள், வரும்போது அவர்களின் இடஅகைச்



பாரிற் பொறுத்த கப்பலை: மீட்டின.து. ௩௯௩ 

சட்டை நீரில் ஈனைந்து ஈரமாயிருக்தது,. அதைக்கண்ட, 

வுடன் மசனார் முதலானவர்கள்: இது: ஏன் ஈனைந் இருக்கெ? 

என்னு கேட்டார்கள். அதற்கு ஆண்டவரவர்கள் :' இதன் 

விவரம் உங்களுக்குப் பிந்தித்தெரியும்' என்று விடை 

சொல்லிவிட்டு, தங்கள் பராக்கில் இருக் தார்கள். 

இலகாட்களின் பிறகு காகபட்டணத் துறையில் ஒரு: 

கப்பல் ஒடிவர்து, நங்கூரம் பாய்ச்சி, அதிலுள்ள சிலர் 
இறங்கி, அவர்கள் தலைகளில் சில காணிக்கைப்பொருள் 

களாச் சுமந்துகொண்டு ann Pp SHI ஆண்டவாவர்கலிருக்கும் 

முதுபக்தக்கு வந்து, அப்பொருள்களை ஆண்ட வரவர்களின் 

'இருவடிகளில்வைத்துப் . பணிந்து, கைகட்டி. கின்று 3 

எஜமானவர்களே, நடுக்கடலில் மாண்டுபோகாமல் எங்களைக் 

காப்பாற்றின தங்கள் திருவடிகளுக்கு இர்த அற்பப் 

பொருள்களை நாங்கள் காணிக்கையாகச் சமர்ப்பித்தோம், 

தாங்கள் ஏற்றருளவேண்டும் என்று சொல்லிப் பிரார்த்தித் 

தார்கள். அப்போது ஆண்டவரவர்கள் அப்பொருள்களை 

ஏற்றுக்கொண்டார்கள். mee Cc 

_anopsgs சையிது கம்மதுயூசுபுசாடுபு முதலான 

இலர் அந்தக்  சப்பலரட்களைப் பார்த்து இந்தக் காணிக் 

கையை நீங்கள் எதற்காகக் கொணர்ந்தீர்கள் ? ஈடந்த 

காரியம் என்ன ? என்னு கேட்டார்கள். அவர்கள் : எங்கள் 

'கப்பல் நடுக்கடலில் ஓடி.வரும்போ அ, ஒருகாள் திடிரென்று 

ஒரு பாரில் பொறுத்துக்கொண்டது. அதைக் கண்ட 

நாங்கள் தட்டுக்கெட்டுத் தமொஜறி,: இந்த நடுச்சமுத்இிசத்தில் 

நீருட்டைக்கும் பாரிற்பொறுத்த 7 கப்பல் சிதைந்து 

போனாலும், அல்லு, பெயராதிருந்தாலும் நாங்கள் என்ன 

. செய்வோமென்று. ஏங்இய்... பரிதபித்து, இனி மீட்சியில்லை 

அனாலும் தற்காலம் தென்னிர்திய கழ்கரளையில் பேர்போக 

. வாசஞ்செய்யும் மகத்துமாவாகிய மீறன்சாகிபு ஆண்டவரவர்



௬௯௪ . கன்ஜுஈல் கருமாத்.து. 

களுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொள்வோம் என்று தர் 

மானித்து “* ஆண்டவரே, எங்களை இந்தச் சமுத்திராபத்தி 

னின்று மீட்டி ரக்ஷிக்கவேண்டும் '* என்னு எல்லாரும் குர 

ஓயர்த்திச் சொல்லி, ல பொருட்களையும் காணிக்கை 

வைத்தோம். நாங்கள் இப்படிச்செய்த ல கிமிஷத்தில் 

எங்கள் உரு குலுங்கி அசைந்தது. இது என்ன அதிர்ச்ச 

யென்று பறந்து விழுந்து உருவின் அடியை உற்றுப்பார்த் 

தோம். பொறுத்திருர்ச உரு-பெயர்ர்து ஓடிற்று. பாரிற் 

பொறுத்து கின்றுபோன கப்பல் எங்களால் ஒரு மூயற்: 

இயும் ஆகாதிருக்க, அதுதானே ஒடக்கண்ட எங்களுக்கு 

உண்டான அ௭ஈந்தத்திற்கு அளவே ! இந்த எஜமானவர் 

கள் மீது எங்களுக்குண்டான ஆச்சரியம் கொஞ்சமல்ல. 
சில இன த்திற்குள் சிர்தாயாத்திரையாக நாங்கள் ஓடிவர, 

நாகபட்டணத் அறையில் ஈங்கூரமிட்டோம். உமிருதவி' 

செய்த் எஜமானவர்களுக்கு நேர்ந்த காணிக்கையைச் சமர்ப் 
பிச்கவேண்டிய காரங்கள் இங்கே வந்தோம் : என்று: 
சொன்னார்கள். 

இதைக்கேட்டு சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் 
முதலானவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, லெ தினங்களுக்குமுன் 
ஆண்டவரவர்கள் அறைக்குட் போனம், சட்டைக்கை 
 கனைந்திருந்ததும் இதனாலேதான். பொறு தீத கப்பலைச் 
கையினால் தள்ளிவிட்டிருக்க்றார்கள் என்று அறிந்து: 
கொண்டு, அதையும் அந்தச் 'சப்பலாட்களிடம் 'சொல்லிக் 
காட்டினார்கள். அவர்கள் கேட்டு ஆச்சரியமூ ற்று, 
விடைபெற்றுப் போனார்கள். 

பாரிற் பொறுத்தகப்பலை மீட்டினது முற்றிற்று.



_ GF - அத்தியாயம், 

கள்ளிக்குருவிகளை' மீட்டின a 

  

" [இவ் : வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ,அள்ளிக்குருவி 
களுக்குச் சட்டுவிட்டு, அவற்றைமீட்டின வரலாற்றைச் சொல்லு 

சன்றது.] 
ஹலறத்து சையிது ஷாத்வ்லீது ஆண்டவசவர்கள் 

குடியிருக்கும் தானம் தருக்கள் அடர்ந்த பெருந் தோப்பு 

ஆனதால், அங்கேபலவிதப் பறவைகளும் சஞ்சரித்துக் 

கொண்டிருந்தன. அப்பறவைகளுள் சாம்பல்வர்ண, முள்ள 

கள்ளிக்குருவிகள் ஒரு கூட்டமாய் அந்தத் தோப்பில் குடி 

மிருந்தன, அந்தக். குருவிகள் சிலபோது ஆண்டவரவர்க 

ளின் விரிப்பின்மேலும் வந்து அள்ளித்துள்ளி ' 'உலாலிப் 

போகும். அதை அண்டவரவர்கள் சந்தோஷமரய்ப் பார்த் 

துக்கொண். டி.ருப்பார்கள். அக்குருவிகள் தங்கள் இருப் 

பிடம்வந்து. சத்தமிட்டுக்கொண் டிருப்பதைப் பற்றி ஒரு 

நாளாவது அவர்கள் மனம் கோகவில்லை. . 

இப்படி. யிருக்கும்போ ௮, அடுப்பிற்கு விற்கொடிக் 

கப்போன பர் ஒறாவர் மேற்படிக் கள்ளிக்குருவிக்கூட்டத் 

தைக்கண்டு, அதை இலக்குவைத்து ஒரு கல்லையெடுதற் 

வில்லில்வை,த்த)் தெறித்தார்.  அந்தக்கல் 'ஒருகுருவிமேற் 

படவே, அந்தக்குருவி பொத்தென்று 'விழுக்று- செத்தல். 

ஒருபரர் தங்கள் இனத்தில் . POC Ds கல்லெறிந்து” கொன் 

DOL Gr YEE கள்ளிச் குருவிகளெல்லாம் ஏகேர்பித்ற், 

நம்மை உயிர்வதை... செய்யும் , இர்தச்- சண்டா்ளரிர்க்கு 

மிடத்தில் சாம் இனி இருக்கக்கூடா க. வேறே எந்கேயா 

வது போய்கிடலாம் என்று. - தர்மானித்துக்கொண்டு, 

இந்தச்சங்க இயை ON p FB அண்டவர்வர்சள்.. சமுகத்தில் 
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௩௯௭௬ கன்ஜுலல் கருமாத்து, 

தெரிவித்துவிட்டு வரும்படி ஒருருருவியை மாத்திரம் 

அதுப்பிவிட்டு, மற்ற எல்லாக் சுருவிகளும் புறப்பட்டு 

வாஞ்சூருக்குப் போய்விட்டன. 

முறையிடவந்த குருவி ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் 

வந்து 'தலைசாய்ந்து கின்று: எஜமானவர்களே, அற்ப ஜெந்து 

வர்திய நாங்கள் இதுவரையும் இந்தத்தோப்பில் உல்லா 

சமா யுலாவித்திரிந்தோம். தங்கள் சாகையில் தங்களுடன் 
மருவியிருந்த எங்கள் பாக்கெமே பாக்கியம். இப்போது 

நாங்கள் அந்தப் பாக்கியத்தை இழக்க நேரிட்டது. மகத் 
அவரழுள்ள தாங்கள் விற்றிருக்கும் விரிப்பின் மேலும் ஏறி 
மிதித்து விளயாடத் தாங்களும் கருணைச்கண்களாற் பார்த் 
அள் சந்தோஷப் படுவதை அறிந்த யாராவது எங்களைக் 
கொல்லத் அணிவார்களா ? இப்போது தங்கள் ப௫ர்களில் 
ஒருவர் எங்களில் ஏரு குருவியை நிமித்தமின்றிக் கல்லால் 
எறிந்து கொன்றுவிட்டார். அதனால், சாங்களெல்லாம் 
இனி இக்கிருப்ப தில்லை யென்று குடி வாங்கப் போய்விட் 
டோம், இந்தச் செய்தியைத் தங்கள் சமுகத்தில் தெரிவிக்க 
வேண்டியே நான் வந்தேன் என்று சொல்லிற்று, 

மன்னுயிரைத் தம்முயிரென்று பாவிக்கும் மகத்துவ 
மூள்ள ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அந்தக் குருவியின் 
முறைப்பாட்டைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், அவர்கள் சண் 
களில் தண்ணீர் தளம்பிற்று, மன அருகி இரக்கங்கொண்ட 
வுடனே படர்களைக் கூப்பிட்டு கள்ளிக்குருவிகளைக் கொள் 
por war? என்று விசாரித்தார்கள். உடனே பீர்கள் 
அவரைச் கண்டுபிடித்து, ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் 
கொண்டுவந்து நிறுத்திஞர்கள், 

ஆண்டவரவர்கள் அவரைக் கடிந்து கோபித்அகவிட்டு, . 
திங்கள் கையால் ஒரு பத்திரம் எழுதி, அதை சைகு ஹஸன் 
என்பவர் கையிற்கொடுத்து : நீர் இதைக் :கொண்டுபோய்



கள்ளிக்குருவிகளை மீட்டினது. ௬௬௯௭ 

அந்தக் குருவிகளிருக்கும் இடத்தில் நின்றுகொண்டு, 

அவைகள் கேட்கும்படி வாத்துக் காட்டிவிட்டு வாரும் 

என்று கட்டகாபண்ணி யறுப்பினார்கள். 

சைஞுூஹஸன் பத்திரத்தை வாங்க்கொண்டு வாஞ்சூ 

க்குப் போனார். அப்போது, இங்கிருந்து போன கள்ளிக் 

குருவிகள் எல்லாம் அங்கே ஒரு மரற்களடர்ந்த தோப்பில் 

கூடிக்கொண்டிருந்தன, அவர் அவைகளுக்கு முன்னே. 

போய் 'கின்னுகொண்டு, பத்திரத்தை வா௫த்தார். அவர் 

வாசிப்பதை அக்குருவிகள் ச்சாப் தினம் கேட்டுக்கொண். 

டிருந்தன. ் 

சைஞஸ்ஸ்ன் குருவிகள் கேட்க வாசித்தும்டக்கா 

விட்டு, அங்கிருந்து மீண்டுவந்தார். அவர் வருமுன்னமே, 

அந்தக்குளுவிகள் எல்லாம் கூட்டக்கூட்டமாய் வாஞ்சூசை 

விட்டு நீங்கி, ழதுபக்கத் தோப்பில் வந்த, முன்போஷில 

குடியிருந்தன. 
[ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் எழுதியதப்பின பத்திரம், அச் 

குருவிகளுக்குச் சமா ,சானஞ்சொல்லி அடைச்சலங்கொடுத்து, 

அழைச்சு பத்திரமேயாம்.] 

கள்ளிக்குருவிகளை மீட்டினது முற்றிற்று.



கட 2ம்" அத்தியாயம்; 

கம்பத் துக்கப்பலைக் தண்ணாடி.யாலடை த்தது 

[இவ் வத்தியாயம்:: ஹல்தத்து . அண்டவரவர்சள் -நடுக்க:லிம்- 
கம்பத்துக்கொண்ட கப்ப்லொன்றைச்' ஸ்கக்சண்ணாட்யால். அடம். 
SHE த..வரலா்றைச். சொல்லுகன் ஐத.] 
ட ஹலறத்து! ப கெளதுல்லிஸ்லாம்; - மீரூன்சுல் தான்? 

ஷாகுல் ஹமீது. 'யாத்துஷாண்ட்வரவர்கள் தங்கள்.ர்தஇி, 
உலகமெங்கும் பரவ அற்புதங்களை விகைத்துக்கொண்டு.மது: 
பக்கில் .வீற்றிருக்குங்கால)த்தில், " ஈஸாமுக்களாகய இறிஸ் 

தர்களின்.. மரக்கலமொன்று-.நடுச்சமுத்திரத்தில் ஒடிவரும். 
போதா ௮ 'தற்குக் .கம்.ப/த்துக்கண்டது, உடனே. கலாசுகா 
cise, கையோயாமல் 'நீரிறைகருவியால் நீரை இறைத். 
தார்கள், இறைக்க இறைக்க நீர் ஊறிக்கொண்டே யிருக், 
தீன. நீரிறைகருவியா wore, Ger gin ued பாத்இரங்களைக் 
கொண்டும் எல்லாரும் RH EAA cr! அள்ளியள்ளி இறைத், 
தார்கள். செய்யும் பிரயத்தினங்கள். . எல்லாம் வியர்த்தமா 
யினவன்றி, வரும்நீர் சற்றும். குறையவில்லை. கைசலிக்கப் 
பாடு பட்டும்" நீர் வரவர அதிகரிப்ப தால்; மர்துமிமுதல் எல்: 
லாரும் உள்ளஞ்சோர்ந்து கலங்இஞர்கள் ; இந்த நடுச்சமுத் . 
ரத்தில் எல்லாரும். முழூப் போவோமேயென்று ஏங்: 
ஞர்கள் ; *ஓ | கடவுளே, எங்கள் மக்ஷியும் ; எங்களுக்குத் 
இக்கல்லை '* என்று ௪த்தமிட்டார்கள் ; ஒருவரை- யொரு. 
வர் கட்டிக்கொண்டு : ஈமக்கு இனி மீக்ஷியில்லையேயென்று 

- புலம்பினார்கள். இன்னும் சற்றுநேரத்தில் சப்பல் முழுகிப்: 
போகும் என்று அவர்களுக்குள் தீர்மானம்பிறந்த.து.. 
கூடக் காற்றும் உரத்தக் கடல் கொந்தளித்ததால், வரவர 
அலைக்கெர்ச்சி அதிகப்பட்டுச் சப்பை ஒடவொட்டாமல்- 
மறித்து, விசையாய்ச் செல்லும் போ னின்று:



கப்பலைக் SOOT COG ATVB: FH BH. Bn Sn 

மறித்து நிற்கும்போது Senso அ.திகரிக்குந்தானே. 
ஆகையால், கப்பல் நீரூறி அசைபா்கமளவும் : கட்டிக் 

'கொண்ட௮. இதைக் கண்ட 'கம்பலாட்கள் பின்னும் 

ஓ வென்று அலதினார்கள். 

கப்பற் கம்பத்தினாற் கலக்கடிபட்டுக் கடலில் முழுப் 

'போக எத்தனமாயிருக்கும் அந்த இறிஸ்தசாதியருள் இஸ் 

“லாமான ஒருவருமிருந்தார். அவர் எழுந்து 'மாலுமியிடம் 

போய்: நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளும், - அதாவது. :- 

தற்காலம் தேசாதி தேசங்களிலுள்ள் பராசாதிராசர்களுக் 

கும் நேரிட்ட ஆபத்தை விலக்கி. ரக்ஷிக்கும் மகாத்துமா 

ஒருவர் தரசுபட்டணத்திற்குக். கொஞ்சம் வடபுறத்திலுள்ள 

கடற்கரையில் ' வாசஞ்செய்கிறார்கள் . அவர்கள் ' பெயர் 

பலவற்றிலும் இறக்த,து ஷாதல்ஸமீது. இப்போது நீங்கள் 

அவர்களை நாடிப் பிரார்த்தனை ப்ண்ணிக்கொள்ளுங்கள். 

உங்கள் மாக்கலம் அபாயமின்றிக் கரைசேரும் என்று 

“சொன்னார். 
் 

". இதைக் கேட்டவுடன் மாலுமி “வதற்கு இசைய; "ஒரு 

'தெர்கைப் பணத்தை முடி'ப்பாக முடிந்து, இது ஷர்தில் 

ஹமீது ஆண்டவசவர்களுக்கு காணிக்கை '” என்று! பாய்மரக் 

சயிற்றிற்கட்டி. : வைத்துவிட்டு, ' எல்லாரும் ஹலறத்து 

அண்ட்வரவர்கள் பேரில் தரே 'இந்தனையாயிருந்தார்கள். 

இது இப்படி நடுச்சமுத்திரத்தில் ஈடக்கும் அந்த 

நேரத்தில், ஆண்டவரவர்கள் கடற்கரையில் உட்கார்ந்திருர் 

தார்கள். அப்போது முகப்பணி செய்வதற்காக நாவிதன் 

வக்து பணிந்து கின்று கண்ணாடியை யெடுத்து ஆண்டவ 

.ரவர்கள்கையிற் கொடுத்தான். - ஆண்டவரவர்களுக்கு அந்த 

(வேளையில் கம்ப ததுக்கப்பற்காரர்கள் தங்களை நாடிப் 

Dorr get பண்ணித் தோத்திரஞ்செய்வ.து இருதய த் 

இல் - உதிப்பாய், சாவிதன் -கொடுத்த கைக்கண்ணாடியை



௯௦௦ கன்ஜுலல் கருமாத்து. 

வாங்கி, அதை விரைவாகக் கடலில் வீ௫ியெறிந்தார்கள்... 

அதைக்கண்ட காவிதன் பததி: எஜமானவர்களே, அந்தக் 

கண்ணாடி தமியேனுடைய ஜீவனக்சருவிகளில் ஒன்றல்லவா ! 

என்று சொன்னான். அதற்கு ஆண்டவரர்கள் : பதராதே 3 

உன்கண்ணாடி உன்னிடம் பின்னுக்கு வரும் என்று 

சொன்னார்கள். 

ஹலறத்.து ஆண்டவரவர்கள் எறிந்த கண்ணாடிபோய 

ஈநடுக்கடலிற்டெர்து தத்தளிக்கும் கப்பலின் SUS BS 

அவாசத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு, அடைத்துவிட்டது. அதி 

னால், அதற்குப்பின் சமுத்திரத்திலிருக்.அு ஒருதுளி நீராவது: 

சப்பலுட் செல்லவில்லை. வாவர ஏறிக்கொண்டுவந்த நீர் 

பிரார்த்தனை செய்ததற்குப்பின் இருந்தமட்டத்தி லிருப்ப 

தைக் கலாசுகாரர்கள் அறிந்து, மாலுமிக்குத் தெரிவித் 

தார்கள். மாலுமி, இப்போது நீரை இறைத்துப்பாருங்கள் 

என்று ஏவினான். உடனே .அ௮வர்கள் இரண்டுநின்று 

இறைத்தார்கள். சற்றுநேரத்தில் நீரெல்லாம் இறைப்: 
புண்டு, கப்பல் ஒருசொட்டு நீருமின்றி வெறிதாயிற்று... 

ஆகவே, இதைக்கண்ட கப்பலாட்களுக்கு அரந்தமும், 

ஆச்சரியமும் அளவுகடக்அு அதிகமாயின. பின்பு ஆண்டவ 

சவர்களை மனதார வாயாரத் அதித்துக்கொண்டு, இரண் 

டொருதாளில் நாகபட்டணம் வர்.த ஈங்கூரமிட்டார்கள். 

கப்பல் கரைசேர்க்த ௮ன்றைத்தினமே ஹலறத்து: 

ஆண்டவரவர்கள் மேற்படி. நாவிதனை: யழைப்பித்த;-அவன் 

கூட ஒருப௫£சைச்சேர்த்து : இன்றைத்தின்ம் காசபட்டண.். 

தில் வந். துசேரர்த இன்ன கப்பற்கானிடம் போய், இச்சு 

காவிதனுடைய கண்ணாடியை வாங்கக்கெர்டும் என்று: 

சொல்லியப்பினார்கள் . அர்தபர் சாவிதனையழைத்துக் 

கொண்டு காகபட்டணம்போய், மேற்படிக் கப்பற்காரனை 

விசாரித்துக் கண்டுபிடித்து : உங்கள் கப்பலில் இவனுடைய.



கப்பலைக் கண்ணாடி யாலடைத்தது. ௯௦௧ 

கண்ணாடியிருக்கன்றது ; அதை எடுத்துக் கொடுங்கள் 
என்று கேட்டார். : a8 

கப்பலின் கம்பத்துக் சண்ணாடியாலேதான் அடை 

பட்ட தென்று அவர்களுக்குத் தெரியுமா? தெரியாது 

ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவத்தால் எவ்விதமோ அடை 

பட்டதென்றே ஈம்பியிருந்தார்கள். அப்படியிருக்க, இடை 

யிற்போய்க் கண்ணாடி. “யென்னு கேட்டால், அவர்கள் 

என்ன அறிவார்கள் ? பளரைரோக்கி : ஏதுகண்ணாடி ? யார் 

கொடுத்தது ? எங்கிறுக்கின்றது ? என்று மாலுமி சொன் 

னான். அப்போது பர் மாலுமியைப்பார்த்து : கண்ணா 

டியா ? நீங்கள் ஈடுகடலில் அபாயமுண்டாய்த் தவிக்கும் 

போது, உங்கள் கப்பற்கம்பத்தை அடைக்க எங்கள் ஆண் 

டவரவர்கள் எறிந்த கண்ணாடி ௮௮, ௮. .இப்போது 

. உங்கள் கப்பலிற் பாருங்கள் ; கம்பத்துத் துவாரத்தை 

அடைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னார். 

இதைக்கேட்ட மாதுமி ஆச்சரியப்பட்டு, ஆட்களை 

விட்டுக் கப்பலின் வெளிப்புறத்தில் காலாபக்கமுஞ் சோதி 

த்துப் பார்த்தான். பகீர் சொன்னபடி அந்தக் சண்ணாடி 

ஒரு பக்கத்தில் ஒடிந்த பலகைத் வாரத்தில் ஒட்டி 

அடைத்துக்கொண் டிருந்தது. உடனே அதையெடுத்தூ 

ப௫ர்கையிற் கொடுத்து ௮ நப்பிவிட்டு, கப்பலைப் பழுது 

பார்த்தார்கள். நாவிதன் தன் கண்ணாடியைப் பெற்றுக் 

கொண்டு போய்ச் சேர்ந்தான். 

மேற்படிக்கப்பல் மாலுமி இச்செய்தியை காகபட்ட 

டணத்து அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்தான் ; அது oom) iat 

கும் பரவிற்று, பின், அந்த மாலுமியும், கலாசுகரரரிற் 

இலரும், ஊசாரிற் பலரும் கூடி, நேர்ந்து பாய்மரக்கயிற் 

Op ager காணிக்கை மூடிப்பையும் எடுத் க்கொண்டு 

ஹலறத்து ஆண்டவர்களைத் தரி௫ிக்கவர்து, பாதங்களைப்



௯0௨. SSO கருமாத்து.. 

பணிர் அ, காணிக்கையைச் சமர்ப்பித்து: எஜமானவர்களே, 

நாகபட்டணத்தில் மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் ' பிடித்திருக் 

கின்றது. மழைபெய்யக் இருபைசெய்புங்கள் - என்று 

வேண்டிக்கொண்டார்கள். உடனே: ஆண்டவரவர்கள் ஆ 

செய்தார்கள். அப்போது மழைவருவித்துப் பஞ்சும் 

நீங்கி .நாடு செழித்தது. 

கம்பத்துக் கப்பலைக் கண்ணாடியாலடைத்தது முற்றிற்று, 

  

௯௯-ம் அத்தியாயம். 

பச்சைக்கராம்பழைத்த து. 

  

[இவ் வத்தியாயம், ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர்கள் ஈஸாறுக்களுக் 

குப் பச்சைக்காரம்பை யழைத், 5 ia Ss வரலாத்றைச் சொல்லு 

orp.) 
> ROOpsH சையிது அப்துல்காதிறு கோகுல் ஹமீது 

ஆண்ட்வரவர்கள் கப்பற்கம்பத்தைக் கண்ணாடி. கொண்டு 

அடைத்ததும், பஞ்சந்திர மழை பெய்வித்ததும், காச 

ப்ட்ட்ணத்திலுள்ள உலாந்தாக்காரர்களுக்கு மக் . த்துவமாகத் 
தோற்றவில்லை. இவைகள் மாயாஜாலம் என்று அவர்களுக் 
குள் ஈகைத்துப் பே௫க்கொண்டார்கள் .. மற்றக்கறுமாத்த 
களைப் பத்தியும் அவர்களுக்குத் தருப்திமில்லை. ' அதனால், 
அவர்கள் பின்னும் ஆண்டவரவர்களைப் பரிக்ஷிக்கவேண்டு 
மென்ன எண்ணி, எல்லாரும் கூடி ஒரு முடிவுபண்ணிக் 
கெண்டு புறப்பட்டு, ஆண்டவரவர்கள் சரகத்தில் வந்து : 
'எஜமானவர்களே நாங்கள். எங்கள் மாச்சியத்தை விட்டு 
ang நெடுங்காலமாயிற் ற்று, எங்கள் தேசத்தில் பச்சைக் 
கராம்பு” 'அதிகம். ௮ இங்கில்லை. இப்போ சாங்கள் 
அதைப்பார்க்க ஆசைப்படுனெறோம், தாங்கள் HEDGE 
அதை அமைத்துக் காட்டக்கூடுமா ? என்று கேட்டார்கள்.



பச்சைக்கராம்பழைத்த.து. ௪௦௩ 

இதைக்கேட்ட. ஹலற, தீது ஆண்டலாவர்கள். யாதொரு 

'பிரதியுஞ் “சொல்லவில்லை. : உடனே .தங்கள்' .வல்துகசை 

யைத் தாங்கள் போர்த்தியிருக்கும் போர்வைக்குள் இட்டு, 

பூர்கொத்தும், தளிருஞ்செறிந்த முரிக்கப்பட்ட ஒரு கொம் 

பையெடுத்த, அந்த. கீஸாறாக்களுக்குமூன் நீட்டினார்கள், 

Ye, கம்சமென்ற ” வர்சனையுடன்  பச்சென்று... அன் 

ஜொடித்ததா யிருர்சது. அதை அந்த ஈலாருக்கள் வாங் 

இிப்பார்த்து ஆச்சரியமுற்று,, காகபட்டணத்திற்குப் போய் 

விட்டார்கள். அபி பாதுங்கூட, அவர்கள் மனம் உறுஇப் 

பட்டு ஈம்பவில்லை. 

அந்த ஈஸாருக்கள் இதை சாம்: சண்டதிய வேண்டு 

மென்று, இங்கே ஈடந்த இக்காரணத்தையும், மாதம் திகதி 

"களையும் குறித்து ஒரு கடி தமெழுதி, அங்கே யார் தோட் 

டத்திலாவது பச்சைக்கராம்பு முரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ? 

என்று கேட்டு, _ தங்கள்: தே௫த்துக்கு விரைவில்" அப்பி 

“ஞூர்கள்; இந்தக்கடி தம்' அ௮ற்சேபோன்போது, அங்குள்ள 

வர்கள் எல்லாத் தோட்டங்களையும் பரிசோதித்து, ஒரு 

தோட்டத்தில் ஒருமாத்தில்- ஒரு சிறுளை முரிபட்டிருக் 

'கக்கண்டு, இன்னார் தோட்டத்தில் இன்ன இனத்தில் நிங்கள் 

எழுதின. அடையாளப்ப்டி "ஒருகை முரிக்கப்பட் டிருக் 

இன்றன. அது உண்மைதான்'என்று sprang எழுதி 

யஅப்பினார்கள். ் 

இந்தக் கடிதம் வந்தபின்புதான் சாகபட்டணத்தி 

வுள்ள உலாந்தாக் இறிஸ்தர்களுக்கு ஹலறத்து: ஆண்டவ 

வர்கள் மீது. ஈம்பிக்கையும், பயபக்தியும் உண்டாயின. 

அவர்கள் மகாத்தூமரவென்றும், அவர்களின் கருமங்களெல் 

லாம் மகத்துவமென்றும் ஓப்புக்கொண்டார்கள். ல! 

PRB rar அவ்வுலாந்தாக்காரர் அனைவருங்கூடி. ஹல 

த்து ஆண்டவரவர்கள் .அமுகத்தில்வர்அ | வடத்தில் 
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புகழ்ச் : எஜமானவர்களே, காங்கள் தங்களுக்குத் தொண் 

டர்கள். தங்கள் பணிவிடைசெய்ய என்றைக்கும் காத் இருக் 

இன்றோமென்று சொல்லிவிட்டு, பின் ஆண்டவரவர்களின் 

கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு, இறிய ஒரு * காற்கால் மண் 

டபமும், அதற்கு மேல்புறத்தில் ஒரு* இணறும் கட்டி 

னார்கள். அவை இன்றைக்கும் பேர்பெற்று விளங்கு. 

இன்றன . ் 

பச்சைக்கராம்பழைத்தது மூற்றிற்று. 

  

௯௭ -ம் அத்தியாயம். 

காணிக்கை நிலைப்பாடு, 

  

[ இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவாவர்களின் தங்கள் 
காணிக்கைப்பொருட்களைச் சச்த.தியார்களுக்கு : நிலைப்பாடாக: 

வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது. 

ஹலற்த்து மீறான் சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்ததை 

சாகிபு அண்டவாவர்கள் மதுபக்கில் வாழ்ந்திருக்கும் காலத் 

(தில், பட£ர்களில் காலுபேர்  பத்துப்பேராகக் கூடிக் 

கொண்டு, அடிக்கடி சாகபட்டண த்திற்குப். போய்வருவார் 

கள். அப்படிப் போய்வருகிறவர்கள் சாசபட்டணத்து அலங்: 

காரங்களை ஹலறத்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகபெவர் 

களிடம் சொல்லிக் காட்வொர்கள், இது இடைக்கை 

வழக்க மாயிருந்த ௮. 

  

* நாற்கால் மண்டபமானது, தர்காவுக்குள்ளிருக்கும் பீர் 

மண்டபத்தின் நடுவிலுள்ள சான்கு தூண் களையுடைய மண்டபம், 

* இணறான2, குளிர்ர்ச மண்டபத்திற்குச் கெச்கதுக்ள 
மிளகு மூப்பும் நேர்ந்து போடுகிற இரட்டைக்கணெ௮ு.



காணிக்கை நிலைப்பாடு. zo 

பீர்கள் நாகபட்டணத்துச் இறப்பை அடுத்தடுத் 

துச். சொல்லக்கேட்ட சையிது மகம்மதுயூசுபு சாடிபவர் 

களுக்கு நாமும் அங்கேபோய்ப் பார்த்துவாவேண்டுமென்று. 

அசை யுண்டாயிற்று, ஒருசாள் அவர்கள் தங்கள் தகம்: 

பனார் சமுகத்தில் வற்று பணிந்துகின்று ; என் பிதாவே, 

தமியேன் ல. ப£ர்களுடன் சாகபட்டணத்தைப் போய்ப் 

பார்த்து வருகிறேன் ; விடைதாருங்கள் என்று கேட்டார் 

சன், அத்ற்கு ஆண்டவரவர்கள் : நல்லது, போய்வாரும் 

என்று மகனாருக்கு விடைகொடுத்து அருப்பினார்கள். 

தந்தையவர்களின் உத்தரவு பெற்றவுடன் ஹலறநத்து. . 

orig ழகம்மதுயூசுபு சாபெெவர்கள் சில பகர்களுடன் 

கூடிக்கொண்டு நாகபட்டணத்திற்குப் போய், அங்குள்ள 

அரணிப்பான கோட்டையையும், அகழையும், அலங்கார 

மர்ன உலாந்தக் கட்டிடங்களையும், கடைத்தெருக்களையும் 

பார்வையிட்டுக் கொண்டு, முஸ்லிம்கள் குடியிருக்கும் வீதி 

வழியே போனார்கள். அப்போது அங்குள்ள முஸ்லிம்கள் 

ஹலறத்து அவர்களின் முகவஜீகரத்தையும், அவயவல 

ணங்களையுங் கண்டு அதிகமாக மகிழ்ந்து, ஒவ்வொரு வீட். 

டிலும் அழைத்அப்போய்ப் ப௫ியாற்றி, அவரவரால் ஏன்ற: 

பொருள்களைக் காணிக்கை வைத்து, உபசரித்து அறுப்பி 

ஞர்கள். 

பவர்கள் சாகபட்டணத்து- சையிதூ ழகம்மதுயூசுபு சாகி ் 
பொருள்கள் 

முஸ்லிம்கள் கொடுத்த காணிக்கைப் 

எல்லாவற்றையும் கையேற்றுவாங்கி ஒரு முடிப்பாகக் கட் 

டிக் கொண்டு, பின்னும் அங்கே பார்க்கவேண்டிய இடங் 

களையும் பார்த்துக்கொண்டு, கூடிப்போன , ப£ீர்களுடன் 

“மீண்டு மதுபக்கக்குவற்து, தாங்கள் வாங்வெந்த காணிக்கை 

முடிப்பைக் தகப்பனா£வர்கள் சமுகத்தில்வைத்துக் கை. 

கட்டி கின்றார்கள்.



௪௦௬ BGO கறுமாத்து. 

: ஹலறத்து 'ஆண்டவரவர்கள் மசனாரைப் பார்த்து: 

மகனே, நகாகபட்டணம் போனீரா ? அங்குள்ள மாட கூடங் 

களையும், கோட்டை 'கொத்தளங்களையும்,, அலங்கார வீதி 

“களையும் பார்வையிட்டீரா?' உமது எண்ணம் நிறை 

"வேறிற்றா ? ஈல்லன, இந்த முடிப்பு என்னமுடிப்பு ? என்று 

கேட்டார்கள். அப்போது மகனார்: ஆம் ; பார்த்தேன். 

இ௫ அவவூரார் எனக்கு உபசாணைபண்ணிக்' கொடுத்த 

-காணிக்சைப்பொருள் என்று பிர.இ.சொன்னார்கள். . 

இசை அண்டவரவர்கள் கேட்டு : மகனே, மனிதர் 

க்ளின் பலவிதத்தீங்கன் நிமித்தம் கடைக்கும் இந்தப் 

பொருள் தகாதபொருளென்று நீர் அறியவில்லையா ? அதை 

உமக்கு அறிவிக்சன்றேன் “பாரும் 'என்று. சொல்லிவிட்டு, 

HUB ens Cara@ : இதையெடுத்துப் பிழியும் என்று ஏவி 

ஞர்கள். அவர் அந்தப் பணருடி.ப்பையெடுத்துக் கையி 

னாற் பிழிந்தார். அப்போது அஇலிருர்து சீழும், இரத்த 
மும் வடிந்தன. அதைக்கண்ட எல்லாரும். மனம்வாடி நின் 

மார்கள். ஹலறத்து அவர்களும்: இந்தத். தீங்கான பொருளை 

உத்தரவின்றி ஒப்புக்கொண்டு வந்ததற்காச் தகப்பனாரவர் 

கள்: . என்ன பண்ணுவார்களோ' என்று. மன்ங்கலங்கி நின் 
மாகள. ் 

பிறகு, ஆண்டவாவர்கள் மகனாரைப் பார்த்து: 
'மகனே, உமக்கும், உமத சந்ததிகளுக்கும் காலகாலமும் 
'அபவிக்கும்படி கீமியா. என்னும்' வாதவித்தையைக் 'கற் 
பிக்க காடியிருந்தேன். ௮௮ உங்களுக்கு ஏற்ற தல்லவென்று 
அல்லாதத்த ஐலா இதை நியம்சமாக்கினுன். உமக்கு வரும் 
காணிக்கைகளை . உமத சந்ததிகள்.  ௮ுபவிப்பார்கள் 
என்னு அல்லாகத்த ஆலா' எனக்குத் தந்த வாக்கை நிறை 
வேற்ற வேண்டித்தான் உம்மை : நாகப்ட்டணம் போய் 
இதை வாங்கிவரச் செய்தான். அவன் செய்வனவெல்லாம்



“POS . கன்ஜுல் கருமாத்தூ. 

ஹலறத்து 'அண்டவரவர்கள் மகனாரைப் பாச்த்து: 

மகனே, நாகபட்டணம் போனீரா ? அங்குள்ள மாட கூடங் 

களையும், கோட்டை 'கொத்தளங்களையும், அலங்கார வீதி 

களையும் பார்வையிட்டீரா ? உமது எண்ணம் நிறை 

-வேதிற்றா ? ஈல்லஅ, இந்த முடிப்பு என்னமுடிப்பு ? என்று 

கேட்டார்கள். அப்போது மகனார் : அம் ; பார்த்தேன். 

இது அவ்ஷூரார் எனக்கு உபசரணைபண்ணிக் கொடுத்த 

காணிக்கைப்பொருள் என்று பிரதி.சொன்னார்கள். ' 

இதை ஆண்டவரவர்கள் கேட்டு : மகனே, மனிதர் 

களின் பலவிதத்தீங்கன் நிமித்தம் படைக்கும் இந்தப் 

பொருள் தகாதபொருளென்று நீர் அறியவில்லையா ? அதை 

உமக்கு அறிவிக்கன்றேன் பாரும் என்று சொல்லிலிட்டு, 

ஒருபசரை நோக் : இதையெடுத்துப் பிழியும் என்று ஏவி 

னார்கள். .அவர் அந்தப் பணமுடிப்பையெடுத்துக் கையி 

னாற் பிழிந்தார். அப்போது அதிலிருந்து சீழும், இசத்த 

மும் வடிந்தன. அதைச்சண்ட எல்லாரும் மனம்வாடி. கின் 

ரூர்கள். ஹலறத்து அவர்களும் இந்தத் தீங்கான பொருளை 

உத்தரவின்றி ஒப்புக்கொண்டு வந்ததற்குத் தகப்பனாரவர் 

கள் என்ன பண்ணுவார்களோ' என்று! மனங்கலங்கி கின் 

(prea, 

பிறகு, ஆண்டவரவர்கள் மகனாரைப் பார்த்து? 

“மகனே, உமக்கும், உமத சந்ததிகளுக்கும் கா.லகாலமும் 

அ. நூபலிக்கும்படி கீமீயா என்னும் வாதவித்தையைக் சுற் 

பிக்க நாடியிருந்தேன். ௮. உங்களுக்கு ஏற்றகல்லவென்று 

அல்லாதத்த ஐலா இதை கியமகமாக்கினான். உமக்கு வரும் 

காணிக்கைகளை உமது சந்ததிகள் அநுபவிப்பார்கள் 

என்று அல்லாதத்த ஆலா எனக்குத் தந்த வாக்கை நிறை 

வேற்ற -வேண்டித்தான் உம்மை : நாகப்ட்டணம் போய் 

இதை வாங்கிவரச் செய்தான். அவன் செய்வனவெல்லாம்



FO} கன்ஜுல் கருமாத்து. 

அதற்கு முன்னமே உற்பாதமாக இந்தக்கெற்றுள் இது 

போலச் செங்கமுகீர் பூக்கும். அதைக்கொண்டு வருகிற 
ஆபத்தை முந்தியே அறியலாம். அன்றியும், இந்தக்: 

கிணற்று நீரால் பலவிச சோகங்களும் தீரும் என்று சொல்லி: 

விட்டு, இன்றுமுதல் நீரே சமுசாரசகிதமாக இந்த முதுபக்கில்: 

கூடியிருந்து வாழ்வீராக, சான் என்சாகையை வெளியில் 

வைத்அக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி, மகனாசைவாழ்த்தி 

ழதுபக்கில் வைத் தவிட்டு, தாங்கள் அதற்கு மேல்புறமிருக்த. 

பெரிய ஒரு புளியமரத்து அடியில் சாகைபண்ணிக். 

"கொண்டார்கள். ் 

அன்று முதல் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அந்தப் 

புளியமரத்தின் கீழேதான் பெரும்பாலும் வா௪ஞ்செய் 

தார்கள். அக்தமரம் பிர்மண்டபத்திற்குச் சமீபத்தில் 
வட புறமிருக்கும் சான்குகூட மண்டபத்திற்கு நடுவிலுள்ள 

முற்றத்தில் வெகு அடர்த்தியா யிருந்தது. 
[ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் இருவாக்குப் பிரகாரம், அவர் 

கள் உபாத்.சானபின், அடிக்கடி. நேரிடும் பஞ்சல்களுக்கு முன்னும், 

புசல்களுக்கு முன்னும், சென்னபட்டணத்து நவாபு தீஞ்சாவூர்மீது 

படையெடுத்து வருமுன்னும் ஹைதர் கலகம் வருமுன்னும், திப்பு 

சுல்தான் ரணகளத்தில் ஷஷீதாகுமுன்னும் முதுபக்தக் ணெற்றில் 

'செங்கழு£ீர் ' பூத்ததென்று சொல்லப்படுின் றது. காலம்குறுச் 
காரியமும் பிதழ்ச்த பின்பு, அவ்வித உற்பாதம் உண்டாவது கின்று 
Curd pa.) 

காணிக்கை நிலைப்பாடு முற்றிற்று.



௬௮.-ம் அத்தியாயம். 

- பார்ப்பாரூருக்குப் போன. 
  

ee வத்தியா ஜம் BNO PSB ஆண்டவரவர்கள் பரர்ப்பாரூருக், 

குப்போய் விருந்துண்டு, காணாமற்போனகப்பலை அழைத்துக் 

கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகன் ஐ.] 

ஹலறத்து மீருன்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 
சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் மதுபக்கிலிருந்து புளியமாத்தடி 

யில் வர்து சாகைபண்ணினபின், அடிக்கடி அதற்கு மேல் 

புறத்திலுள்ள ஒரு மணல்மேட்டில் உட்கார்ந்திருப்பார்கள். 

[அர்த மணன்மேடு ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபு 

ஆரிபுபில்லாடு அண்டவரவர்கள் அடங்கியிருக்கும் இடத்திலிருர் 

க்து.] 

ஒருகாள் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் அந்த மேட்டில் 

உட்கார்ந்திருக்கும்போது, பார்ப்பாரூரிலுள்ள இஸ் 

லாமான வர்த்தகர் ஒருவர் வந்து ஸலாம் சொல்லிப் பணிர்து 

நின்று : எஜமானவர்களே, தமியேன் தங்களுக்கு விருந்து 

கொடுக்க வேண்டுமென்று பலநாளாக : ராடியிருர்அு, 

இன்றைத்தினம் எனக்கேன்றமட்டில் சில தீன்கள் தயார் 

பண்ணி வைத்அவிட்டு, தங்கள் சமுகத்திற்குத் தெரியப் 

படுத்தும்படி. வந்தேன். தாங்கள் எனியேன்மீது கிருபை 

கூர்ந்து, தங்கள் இருவடிசளை என் சிற்றிலில் வைத்தருள 

வேண்டும் என்று பலவாறு ysis கேட்டுக்கொண்டார். 

அதற்கு ஆண்டவாவர்களையும், மகனார் ஹலறத்அ சையிது 

முகம்மதுயூசுபு சாபெவர்களையும், தபோதனர்களாகிய பர் 

களில் பலரையும் விருந்துக்கசாச அழை த்துக்கொண்டு 

.பார்ப்பாருருக்குப்போனார். இதற்னெையில் அவர் விட் 

டில் புலவுச்சாதம் முதலான பலவித பதார்த்தங்கள் 

திட்டஞ் செய்யப்பட்டிருந்தன .



௪௧௦ கன்ஜுுல் கருமாத்.து. 

ஹலறத்து ஆண்ட வர்வர்கள் அந்த வர்த்தகர் வீட்டிற் 

போய்ச் சேர்ந்தவுடன்; அவர் ஆண்டவரவர்களுக்காக 

அலங்கரித்திருந்த இடத்தில்: அழைத்துப்போய் இருக்கச் 

செய்தார். ஆண்டவரவர்கள். அற்கிருக்கவே, மற் றவர்களும் 

தாமா யுட்கார்ந்திருந் தார்கள். பின் விருந்து ( கொடுக் 

கப்பட்டது. 

  

ஹலற்த்த ஆண்டவரவர்கள் முதலான' அனைவரும் 

விருந் அண்டு முடிந்தபின், அந்த வர்த்தகர் .தாமேயெழுக்து 

சந்தனம், . புஷ்பம், தாம்பூலங்கள் பரிமாறினார். விருரி.து 

விஷ்யம் ! 'சம்பிரமமாய் முடிந்தன. . .,ஆண்டவரவர்கள் வீற் 
திருக்கும் அந்தச்சபை ௮இக அமைதியாயிருந்தஅ.. பிறகு, 

விறாந்துகொடுத்த வர்த்தகர் ஹலறக்து ஆண்டவரவர்கள் 
சமுகத்தில் வந்து சைகட்டிகின்று : எஜமானவர்களே; 

தங்கள், சமுகத்தில் தமியேன். சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய 

ஒரு; முறையிடுண்டு. ௮௮ :-- எனக்கு இரண்டு கப்பல்கள். 

சொந்தமா . யிருக்கின்றன அவ்விரண்டையும் நி சரக் 

குடன் இங்கிருந்து பத்தாவியாவுக்குப் பாய்விரித் த் அப்பி 

னேன். அவைபோய் அதிககாளாயின. அவற்றின். சங்கத 

யொன்றும், இன்னுர் ' தெரியவில்லை. அதனால் என்மனம் 

சஞ்சலத்தில் அமிழ்க்திக் டெச்ன் றன. தேவரீர் தாங்கள் 

எளியேன்மீது.' அன்புகூர்ர்து, அக்கப்பல்கள் . சிந்தா 

யாத்திரையாய் வந்துசேரச் . செய்யவேண்டும். Qs 

வொன்றே என்முறைப்பாடு என்று சொன்னார். 

" அந்தவர்த்தகர் சொன்ன இந்த முறைப்பாட்டை ஹல 
றத் து ௮ண்டவரவர்கள் கேட்டு, அதற்கு யாதொரு பிரதி 

யும் 'சொல்லவில்லை. பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டு, : 

தங்கள் 'சாகைக்குவர எழுந்தார்கள். . எழும்போது) - அவர், 

கள்:உட்கார்ந்த்ருக்கும் - இடத்தில் சாய்ஈ்து. கொள்ளவும், 

துடைகளுக்கு வைத் அக்கொள்ளவும் பேர்ட்டியிருத்த வில்



பார்ப்பாரூருக்குப் போன து. அகக் 

amps தண்டுகளில் இருஅடைகளுக்கும் இட்டிருந்த 
இரண்டு .திண்டுகளையும் இருகைகளாலும் இடுக்கிக் கக்க தீதில் 
அணைத்துச் : தூக்கெேகொண்டு எழுந்தார்கள். அதன் 
மர்மம் அந்த வர்த்தகருக்கு என்னவென்று. தெரியுமா? 

தமது அழகிய ,திண்டுகளை ஆண்டவரவர்கள் எடு 5 gd 

கொண்டு போகன்றார்களென்றே ஈம்பினார். அப்படி 

ஈம்பினவர் பின்னும் ஆண்டவாவர்கள் ஈமது இரண்டு 

தண்டுகளையும் கொண்டு . போ௫ன்றார்களே ஒன்றை 

வைத்துவிட்டு, ஒன்றையாவஅ௫ கொண்டுபோகச் கூடாதா 1 

என்று!்தமது இருதயத்தில் எண்ணினர். காரணநாயகர் 

கருத்தையறியாத அவர் இப்படி. யெண்ணின மாத்திரத்தில் 

ஆண்டவவர்கள் ௪ட்டென்று ஒருசக்கத்துத்திண்டை ஈழுவ 

விட்டு, மற்றொரு இண்டைமாத்திரம் தூக்கிக்கொண்டு 
வெளியில்வர் ௫, அந்தத்திண்டையும். அகாயத்தில் வீசி 
யெறிக்அவிட்டு, மதுபக்தக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். 

இன ஈடந்த கிலகாட்களுக்குப்பின் அந்த வர்த்தசு 

Gow இரண்டு கப்பலில் ஒன்றுமாத்திரம் இந்தாயாத் 

இரையாய் நாகபட்டணத்துறையில்வர்து சேர்ந்தது. மற் 

ஜொன்று வரவேயில்லை. அப்போதூ வர்த்தகர் வந்த கப்பல் 

மாலுமியைப்பார்தது : அதிசகசாள் சென்ற காரணம் 

என்ன? இன்னொருகப்பல் எங்கே? என்றுகேட்டார். 
அதற்கு அவன் : காங்கள் இரண்டு கப்பலும் ஒன்றாகவே 

பாய் தாக்கி ஓடிவர்தோம். நடுக்கடலில் வரும்போது 

இரண்டுக்கும் ஒன்ருகவே கம்பத்துக் கண்டது. அதனால் 

econ fis, நீரிறைத்துக்கொண்டு 50s.) Gig 

தவித்தோம். இடீரென்று இரந்தக்கப்பல் நீரற்றுச் சுகமா 

யோடிற்று. : மற்றொரு கப்பல்: சாங்கள் பார்த்திருக்கக் 

கடலில் முழுகிப்போயிற்று. நாங்கள்மாத்திரம் அபாயமின்றி 

வர்துசேர்ந்தோம் என்று சங்கதி சொன்னான். 
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௫௧௨ ,  கன்ஜுலல் கழுமாத்து. 

இதைக்கேட்ட வர்த்தகர் ஹ்லறத்து ஆண்ட. வரவர்கள் 

சமுகத்தில் வரு அடிபணிந்து நின்று : எஜமர்னவர்களே, 

ஒருகப்பல் மாத்திரம் வந்துசேர்ந்தது. மற்றொருகப்பல் 

கடலில் முழுப் போயிற்றாம் என்று முறையிட்டார், 

தாமாக் கெடுத்துச்சொண்டு தவிக்கும் அவர் முறைப் 

பாட்டைக் , கேட்ட ஆண்டவரவர்கள் அவரைப்பார்த்து : 

கடலில் முழுடுப்போருநச் : தனுவாயிலிருந்த உமத இரண்டு: 

கப்பல்களையுமே கசைசேரும்படி. கைதுர்க்கி 'விரெதற்காக 

உமதுவீட்டில் இரண்டு இண்டுகளையும் கான் தூக்கினேன். 

நீர், ஒன்றை விட்டுவிட்டு ஒன்றைக் கொண்டுபோகக் 

கூடாதா? என்று எண்ணினீர். உமது எண்ணப்படி 

ஒன்றை விட்டிட்டேன். அதனால் ஒருகப்பல் ஆழ்ந்த௫ ; 
மற்றொன்ன் வந்தது என்று. காரியத்தை வெளியிட்டுச் 

சொன்னார்கள். ' அந்த வர்த்தகர் இதைக்கேட்டு, தாம் 
அறியாமையால் கினைத்ததற்காகக் கவலைப் -பட்டவராய், 

ஆண்டவரவர்களைப் போற்றிப் புகழ்ந்து. விடைபெற்றுக் 

கொண்டு, பார்ப்பாளுர் போய்ச்சேர்க்தார். 

பார்ப்பாகுருக்குப் போனது மூற்றிற்று.



௯௯ -ம். அத்தியாயம். 

பிளாவைதோய் தீர்த்தது. 

  

[இல் வத்தியா யம் ஹலறத்து ஆஅண்டவரவர்கள் சாகபட்ட . 

ணத்து இராயதஜ்சாலி மரைக்காயரடைய மிளவை நோயைத் 

.இர்த்த வரலாற்றைச் சொல்ஓுகன் றது. ] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதீது ஷாகுல் ஹமீது 

ஆண்டவரவர்களை சாகபட்டணத்து முஸ்லிம்களில் அ௫ேகர் 

பிரதிதினமும் வந்து தரிசனை பண்ணிக்கொண்டு போவது 

.வழக்கமாயிருந்தத. அந்நாளில் நாகபட்டணத்தில் 

பாக்யெவந்தரும், ஊர்த்தலைவருமாக இராயதஷ்சாலி மரைக் 

காயர் என்றொருவர் வாழ்ந்திருந்தார். அவர் ஒருகாள் தம 

அளராரைப் பார்த்து: நீங்கள் ஏன் அடிக்கடி அந்த பரிடத் 

.இற் போ௫ன்தீர்கள் ? அவர் கஞ்சாப்புகை குடிக்கிறவர்.. 

அவரிடத்தில் உங்களுக்கு என்னவேலை ? இனி ஒருவரும் 

போகாதீர்கள் என்று ஆஞ்ஞைபண்ணினார். அவர் தங்கள் 

, தலைமை த்தனக்காரராகையால், எல்லாரும் அவர் சொல் 

க்கு அடங்கி நின்றுபோனார்கள். அன்றுமுதல் ஒருவரும் 

ஆண்டவரவர்களைக் காணவருகற இல்லை. 

மேற்படி மரைக்காயர் கர்வம்பிடித்தூ மதிகெட்டு 

அந்தச் சொல்லைச்சொன்ன அன்றை | Blow to அவர் வாயில்: 

ரிய பிளவையொன்று எளம்பி, அது வரவரப்பருத்.த 

வீங்கிவெடி.த்அப் புழுக்கள் சொரிந்தது. அதனால், அவர் 

பட்டவேதனை கொஞ்சமல்ல. இராப்யசலாக அன்ன 

.ஆகாரமற்றுக் இடர் அவருசக்தினார். 
அவர் பண்ணிக்சொண்ட 

2 EHO பரிகாரங்கள் . ஒன்றினாலும் காரியப்படவில்லை. 

(பெரியோரைப் பழுதுபேசன கரும த்தினால். நேரிட்ட 

- சண்டாள ரோகத்திற்கும் பரிசாரம் ஏ௮ |



PEP கன்ஜுல் கருமாத்து, 

அல்லாதத்த soother குத்பை வாய்கூசாமல் பழுது 

“பேனெதால் சம்பவிதீத தீங்கு இது என்று அவர் எண்ணச் 

இல் வரவில்லை. ஒருராள் அவர் தமது: .சிகேகிதராகிய 

சையிது மததூஃ் என்பவசை யழைப்பித்து அருகலிருத்தி : 

கான் இனுல்லிஸ்லாத்தின் பிரசாரம் ஒரு அணுவளவும் 

தவறாது ஈடக்கிறவனாயிருக்க, இந்த ரோகம்வரக் காரணம் 

என்ன என்று கேட்டார், அதற்கு சையிது மததூம் அவ 

சைப்பார்த்து : நீர் அறியவில்லையா ! அல்லாதத்ததலாவுடைய 

ஒலியும், குத்பு மானவர்களை நீர் நிந்திக்கவில்லையா ! பலர் 
அறிய நிந்தனை பேசினீரே ! அதனாலேதான் கிக்தனைபேசின 

வாயில் அல்லாதத்த ஆலா இதைபுண்டாக்கினான். இது: 

கர்மவியாதி, இதற்கு மருந்துமில்லை. மர்இிரமுமில்லை. 

நீர்போய் அந்த ஆண்டவரவர்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் 

கொள்ளும். அப்படிச் செய்தாலன்றி, இது தீராது 

என்று மறுமொழி சொன்னார். 

இதைக்கேட்ட மரைக்காயர் : ஆம், சரிதான். அத 

னாலேதான் இந்தவியாதி எனக்கு வந்தது. அனால், சான் 

அந்த: அண்டவரவர்களின் முகதாவிற்போகப் பயப்படு 

கிறேன். நீரும் என் கூடவந்து, எனக்காக அவர்களிடம் 

பரிந்து  பேசுவீரானால் வருகிறேன். தயவுசெய்து வருகி 

தீரா? என்று கேட்டார், 

இதற்கு அவர் நல்லதென்று சம்மதித்து, மரைக் 

காயரை ஒரு பல்ல்க்கில் ஏற்றிக்கொண்டுவர்து ஒரு 
மறைவில் வைத்அவிட்டு, தாம் மாத்திரம் ஹலறத்து 
ஆண்டவரவர்கள் சமுகத்தில் வந்து கைகட்டிநின்று : 
எஜமானவர்களே, நாசுபட்டணத்து இராயதஷஞ்சாலிமரைக். 

கர்யர்ஜ என்பவர் . தங்களை மதிப்புக்குறைவான கெட்ட 

சொற்சொல்லி தநிந்தித்தாராம். அதனால் அவர் வாயில்: 
பிளவை எம்பி, அதிகம் பாடுபடுன்றார். இப்போது 

தாம் பேனெது தவறென்று சுண்டு, தங்களிடம் மன்னிப்புக்



பினவைதோய் தீர்த்தது. - FEB) 

Gas என்னையும் அழைத்தக்கொண்டு வச்்திருக்கின்றூர். 

தங்கள் முசுதாவில் வார அஞ்சகருர். அவர்செய்தது இதா 

'வொருதவறன்றி, மற்றவையெல்லாம் . நன்மையாகவே 

ஈடக்கின்றார். தாங்கள் அுல்லாதத்தஆலாவுக்காக வேண்டி 

அவர்பிழையைப்: பொறுத்த, வந்தகோய் நீரும்படி 

மன இரவ்கி . ரக்ஷிக்கவேண்டுசின்றேன். எஜமானவர்களே, 

Sua} செய்யுங்கள் என்று கெஞ்டி மன்றாடினார். “ட 

சையிது மததூம் என்பவர் ட௫ூராயகுஜ்சாலி மரைக்காயநக் 

காகப் பரிந்து பேசனதை ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் 

கேட்டுக்கொண்டிருற்து, யார்யார் என்னென்ன இங்குகள் 

செய்தாலும் உடனுக்குடன் ஈன்மையையே செய்யும் 

வழக்கப்படி ' அவரைப்பார்த்து : நல்லஅ ; அந்த 

மரைக்காயரை இங்கே கொண்வோரும் என்று உத்தரவு 

செய்தார்கள். உடனே அவர் ஓடிப்போய்ச் இராய குஜ்சாலி 

மரைக்காயரை அழைத்துவற்று ஆண்டவரவர்களின் 

பாதாரவிந்தத்தில் விட்டார். ் 

உடனே .மரைக்காயர் 'குப்புறவிழுர் து :. எஜமானவர் 

களே, இறியேன் தங்கள் மகத்துவத்தை இன்னபடி.யென்று 

அறியாதபடியால், arian ips git பே௫ிலிட்டேன். 

அதனால் நான் பட்டபாடு போதும். இனி என்னை 

சக்ஷிப்பது தங்கள் கடன் என்று புலம்பி அழுதார். 

அழவே, ஆண்டவரவர்கள் அவர்மீது மனதஇரங்கி, அவர் 

பேசனதைமன்னித்துக்கொண்டு, தேவாமிர்தம் போன்ற 

தற்கள் தருவாய் உமிழ்நீரை அவர்வாயில் பிளவையிற்பட 

உமிழ்க்தார்கள். உடனே அந்தப் பிளவை. முற்றிலும் 

அற்று, வாய் முன்போலச் சுகமாயிற்று, ் 

பிளவைநோய் ர்ந்து சுகம்பெற்ற இராயதஜ்சாலி 

மரைக்காயர். ஆண்டவரவர்களைப் பணிந்து திருவடிகளைத் 

தொட்டு முத்தமிட்டுக்கொண்டு, வர்யாரப்புகழ்ர்து, பின் :



௯௧௭ கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

எஜ.மானவர்களே, தாங்கள் என்னை ரக்ஷித்ததுபோல என் 

, குடும்பத்தையும், ஊராரையும் ரக்ஷிக்க: வேண்டி 
நாகபட்டணத்திற்கு ஏழுர்தகுள . வேண்டும். : என்று 
மன்றாடினார். ௮ண்டவரவர்கள் அதற்கு உடன்பட்டு, 

அவர்கூடவே நாகபட்டணம் போனார்கள். i ் 

.. இராயதஜ்சாலி மரைக்காயர் ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 
களை அழைத்துக்கொண்டுபோய், தாம்கட்டின குத்பாப் 

பள்ளியில் மூன்று ் arora jin இருக்கச்செய்து, 

ஊராரைக்கொண்டு சம்பிர்மமான விருந்துகள் கொடுப் 

பித்து, தாமும் கொண்டாட்டமான பெரும்கிருந்து 

கொடுத்து, அவர்களின் த பறக்கத்தைப் பெற்றுக் : 

கொண்டு, அதிக மரியாதையுடன் அறப்பினார். . மூன்று 

காளுக்குப்பின் ௮ண்டவரவர்கள் சாசைக்கு வந்தார்கள். 

பிளவையரோய் தீர்த்தது முற்றிற்று, - 
  

௧௦௦ - ம் அத்தியாயம், 

வாஞ்சூருக்குப் போன, 

  

[இவ் வத்தியாயம். 'ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் வாஞ்சூரி த் 
போய் கல்வத்திருக் ச வரலாற்றைச் சொல்லுகன் 5.௮.) 

'ஹலறத்து சையிது ஷாதல் ஹமீது சன்ஜஸவாய் ஆண் 

டவரவர்க்ள் ஒருகாள், குடும்ப விஷயத்தைத் தங்கள் மகனா. 

ரிடம் எச்சரிக்கை பண்ணிவிட்டு, சல ப£ர்களை யழைத்துக் 

கொண்டு அந்றுக்கு' வடபுறம் இருக்கும் * வாஞ்சூருக்குப்: 
போனார்கள். அவ்வூர் அந்தக்காலத்தில் இரண்டு பிரிவாகப் 
பிரிக்கப்பட்டு, மேலைவாஞ்சூர் என்றும், ழை வாஞ்சூர் 

என்னும் இருகூறாமிருந்த அ. 

* வாஞ்யென்று பேர்போன ஒருவன் குடியிருர்ததரல் வாஞ்ள் 
யூர். என்று பேர்பெற்ற, பின்வாஞ்சூர் என்றுமருவிவழங்குன் றத...



வாஞ்சூருக்குப் போனது. கள 

அவ் விருபாகத்துள் ஆண்டவரவர்கள் ழைவாஞ்சூ 

ருக்குப்போய், அங்கே தனித்த ஒரிடத்தில் கபுறளவில் 

ஒரு பள்ளம் அகழ்லித்து, அதில் இறங்கமிருர் தகொண்டு, 
அதன்மேல் பலகைகொண்டு மூடச்சொல்லிவிட்டு, அன்ன 

-. ஆகரரமின்றி கல்வத்தென்னும் யோகத்து லிருந்தார்கள். 

சாற்பது சாள்வரையும் அந்தப்பள்ள த்தில் ஒசேயிருப்பாய் 

கல்வத்திருந் து, நாற்பது காட்களுந் தர்ந்தபின் வெளியில் 

akg, அன்றைக்கே தங்கள் பாட்டனார்மார்களாகிய ஈபி 

ழகம்மது ஸல்லல்லாகு அலைவெளல்லமவர்கள் பேரிலும், 

குத்புல்லக்காபு ஹ்லறத்து சையிது மகியித்தீன் அப்துல்காதீு 
- ஜைலானி றலியல்லாகு அன்கு அவர்கள் பேரிலும் பாத்தி 

ஹாவோ, கந்தூரிகொடுத்தார்கள். கொடுத்து கர்தூரியின் 

சோறு கறிகள் வேறே அரிசிமுதலியனகொண்டு சமைத்துக் 

கொடுக்கவில்லை ; தால்கள் கல்வத்திருக்த வெறும்பள்ள த்தில் 

தங்கள் சையையிட்டுப் பலவகைக்கறிகளும், நறுமணமுள்ள 

புலவுச்சோறுமாக அள்ளியள்ளி எவரும் அ.இசயிக்கத்தக்க 

தாக வந்தவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தார்கள். ் 

இவ்விதம் ஆச்சரியத்துடன் சச் தூரிகொடுத் அவிட்டு, 

தாங்கள் கல்வத்திருந்த தானத்தில் ஒரு பள்ளிகட்டும்படி 

கட்டா பண்ணினார்கள். அந்தக் கட்டசாப்படி சில இனத் 

இற்குள் அங்கே ஒரு இறுபள்ளி கட்டப்பட்டது. அதன்பின் 

ஆண்டவசவர்கள் தங்கள் சாகைக்கு மீண்டு வந்தார்கள். 

ot [அப்போ, து கட்டின அந்தப்பள்ளிதான் ' இன்றைக்கும் வாஞ் 

'சூர்ப்பள்ளிவாசல் என்.ற, வருஷத்திற்கு ஒருதரம் இருவிழாஈடக்து 

விளங்குகின்றது. பிரார்ததனைக்குத் இரள்இிரளாக ஜனங்கள் wae 

போ௫ன்றுர்கள். இப்போது அது பரான்ஹி 7 ஈஜாங்கத்திற்குள் 

ளிருக்கின். றது. இருந்தாலும், Ager பரிபாலனம் நாகூர் தர்காவின் 

ஆனெத்.ிவிருந்தே கடச்து வருகின்றது. ் 

வாக்சூருக்குட்போனது மூற்றிற்று.



௧௦௧. ம் அத்தியாயம். 

புதையலை வெளியாக்கினது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் . ஹலற்த்து அண்டவாவர்கள்  பரதர்கள் 
புதைத்துவைச்துச்' சாணாமற்போன பொருளை வெளியாக்கிக் 

கொடுத்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐத.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷகா ஆண்டவ 

ஏவர்களின் குடியிருப்புக்குக் கொஞ்சம் கிழக்கில் 

கடஒருகில் மீன்பிடிகாரர்களாயெ பரதர்கள் குடியிருக்கும் 

பட்டினச்சேரி மாத்திரம் ஒன்றிருக்கிறதென்று மூன் 

சொல்லப்பட்டதே, அந்தச்சேரியிலுள்ள பரதர்கள் ஆண் 

டவரவர்கள் சமுகத்திற்கு அடிக்கடிவர்து ஊழியஞ் செய்து 
கொண்டிருந்தார்கள். இது அஆண்டவரவர்கள்- அங்குவர்து 

தங்னெ காலக்தொடங்கி வழக்கமாய் நடந்துவந்து. 

மேற்படிப் பரதர்களில் சிலர்கையில் கொஞ்சும் பணஞ் 

செர்ந்து விட்ட. அந்தப்பணக்காரர்கள் ஒருநாள்.ஒன்று 

கூடி : ராம் பணம் வைத்திருப்பது நமது சேரித்தலைவனுயெ 
சேர்ப்பன் அறிந்தால்,.பிடுக்கக்கொள்வான். ' : அகையால், 

அப்பணங்களையெல்லாம் கணக்குப்படி ஒன்றாகச்சேர்த்து 

ஒருமுடி ப்பாக்கி, நிலத்தையகழ்ந்து புதைத்தவைப்போம். 

தேவையானபோது எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று பேசித் 

தீர்மானித்த, அவ்வாறே அந்தப் பணங்களையெல்லாம் 
சேர்த்து ஒருமுடிப்பரக்கி, தங்கள் , சேரியில் ஒரு 

ஒதுக்டெத்தில் அழமான குழியொன்று வெட்டி, ௮இல் 

புதைத்து வைத்தார்கள், இந்தரகசியம் அவர்களுக்கறி 

மற்ற யாருக்கும் தெரியா ௮. 

சிலகாலத்இற்குப்பின் அவர்களுக்குப் 'பணந்தேலை 
யாயிருந்தது, . அந்த முடிப்பின் பங்குக்காரர் எல்லாரும் 
ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து, புதைத்த குறியின்படி வர் தோண்டிப்



புதையலை வெளியாக்கிென ௮. ௫௧௯ 

பார்த்தார்கள் ; பணமுடிப்பு இல்லை. பின் நாலாபக்கமும் 

தோண்டிப் பார்த்தார்கள் ; ஒருபக்கத்திலும் காணவில்லை. 
ஜாங்கள் புதைத்த இடத்தைச்சேர அங்குமிங்குமாகப் பல 
இடச்திலும் சைசலிக்க வெட்டியகழ்ற், ௪, மணலைக் கிண்டிக் 

கிளறிப் பார்த்தார்கள் ; பணமுடிப்பு அசப்படவேயில்லை, 

வன்பு அவர்கள் : இதென்னமாயம் ! யாரும் பார்த்திருந்து 

கவார்து கொண்டார்கள் போஜும் ! அல்லது பூதங்களே 

-மறைத்தக்கொண்டனபோலும் ! இன்னதென்றும் தெரிய 

வில்லையே யென்று உள்ளஞ்சோர்ந்து ஒருவரோடொருவர் 

பேசிக்கொண்டு, பின்பு, இதைப்போய் அண்டவசவர்கள் 

சமுகத்தில் முறையிடலாமென்று முடி.வுசெய்துகொண்டு, 

அவர்கள் அத்தனைபேரும் கூடிக்கொண்டு ஆண்டவரவர்கள் 

எழுகத்திற்கு வந்தார்கள். ் 

வந்தபரதர்கள் ஹலறத்து ௮ண்டவரவர்கள் சமுகத் 

தில் கைகட்டிகின்று : எஜமானவர்களே, எங்கள் ' பணங் 

களைச் சேரித்தலைவன் பிடுங்கக்கொள்வானென்ற௮ு பயந்த 

ஒன்றாகச்சேர்த்து முடிக், கிலத்தைத்தோண்டிப் புதைத்த 

வைத்தோம். இன்று போய் காங்கள் வெட்டிப்பார்க்க 

349 அகப்படவில்லை. தேவரீர் அதை வெளியாக்கத்தா 

வேண்டும். நாங்கள் ஏழைகள் என்று சொல்லிக் கெஞ்சி 

னார்கள். இதைக்கேட்டவுடன் ஆண்டவாவர்கள் தாங்கள் 

உலுசெய்து மீந்திருந்கு தண்ணீரை ஒருபாத்திரத்தில் 
ஊற்றி, லெ அஸ்மாக்களையோதி அதில் ஊதி, அவர்கள் 

கையிற்கொடுத்து : நீங்கள் இதைக்கொண்டுபோய், பணம் 

புதைத்த இடம் பார்த்துத் தெளித்துவிட்டு, பின்பு 

தோண்டிப் பாருங்கள் ; உங்கள் பணமுடிப்பு அகப்படும் 

என்று சொல்லியநுப்பினார்கள். 

அந்தப்பரதர்கள் தண்ணீரைவாங்கிக் 'கொண்டுமோய்ப் 

பணம்புதைத்த இடத்தில் தெளித்த, பின் தோண்டினார் 
கள். அவர்கள் வைத்தமுடிப்பு வைத்தாற்போல இலகு 
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௫௨௦ கன்ஜுஈல் கழுமாத்து. 

வாய் அகப்பட்டுக்கொண்டஅ. அதனால், அவர்கள் அள 

வற்ற சந்தோஷத்துடன் அதை யெடுத்துவந்து ஆண்டவ: 

சவர்கள் சமுகத்தில் தெரிவித்துவிட்டு, அதிக தோத்திரஞ். 
செய்து விடைபெற்றுக்கொண்டு போனார்கள். 

புதையலை வேளியாக்கினது முற்றிற்று. 
  

௧௦௨-ம் அத்தியாயம். 

புளியமரம் பேசினது 

  

[இவ் வ்சியாயம் ஹலதத்து அண்டவரவர்களுடன் புளிய: 

மரம் பேசின வரலாற்றைச் சொல்லுகின் நது.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது ஆண்டவரவர்கள் 

சாகைபண்ணிக்சொண்டிருக்க இடம் ஒரு புளியமரத்தின்: 

அடியல்லவா ? ஒருநாள் ஆண்டவரவர்கள் தனித்து HES 

“மசதிழுளில் உட்கார்ந் திருக்தார்கள். அப்போது அந் தமாம் . 

ஆச்சரியகசமாக அண்டவரவர்களைக் கூப்பிட்டு : எஜமா 

னவர்களே, கான் தங்கள் சமுசுத்தில் ஒரு மனுப்பண்ணிக்: 

சொள்கின்றேன், .அதாவது 1 தாங்கள் என் கிழலில் உட் 

கசச்க்து, என்மீது சாய்ந்து, என்னை மேன்மைப்படுத் இவரு, 
இன்றீர்கள். அசனால் நான்பெற்ற பாக்யெத்தைப்போல 
மற்ற எந்தமரமும் பெற்றிராத. அனால், இனி, என்னி 

லிருந்து வித்து விழுக்து கன்றுகளாய், மரங்களாய், ௮௪௫ 

யான இடங்களிலும், அகுயான விஷயங்களிலும் சம்பந் 

தப்பவெதைப்பற்றி விசனப்படுேன். அதற்காகத் 
தேவரீர் ஒரு காரியஞ்செய்யவேண்டும். என்ன வென்றால் :-- 

கான் பூத்த, காய்த்து, பழுத்திருக்கத்தான் வேண்டும். 
அப்படிமிருந்தாலும், என் பழத்தில் வித்தில்லா திருக் 
கும்படி வேண்டுகின்றேன். அப்படியேயாகத் தாங்கள் 
'இருபைசெய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிற்று,
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புளியமரம் சொன்ன இக்தச்சொல்லை ஹறத்து- 
- ஆண்டவரவர்கள் கேட்டுச் சந்தோஷப்பட்டு, அதைப் 

பார்த்து: மாமே, உன் பிரியப்படியே உனக்கு வித்தில் 
லாமற்போசக் கடவது ; நீ நீண்டகாலம் வளர்ந்தோங்கி 

நிற்கக்கடவது ; உன் பட்டையை, இலையை உபயோடத்த 

எந்த கோயாளிக்கும் எந்தநோயானாலும் இரக்கடவது.. 
என்னு வாக்குக் கொடுத்தார்கள். 

[ஹலதத்து ஆண்டவரவர்களின் இருவாக்குப்படி. அர்.தப் புளிய 
மரம் பமுத்தும் விச்தற்றசாய், சோய்களைத் இர்க்கும் ௮ருமருர்தாய்,. 
'வெருகாலம் வரையும் நின்று, அதன்பின் பட்டுப்போயிற்று, அதன் 
(வேரிலிருந்து இளைச்த மற்றொரு சிறுமரம் சிலகாலம் நின்று, கொஞ். 

சக்காலத்இிற்குமுன் அடித்த புசலால் விழுந்து விட்டது.] 
புளியமரம்பேசினது முற்றிற்று. 

  

௧௦௩ -ம் அத்தியாயம். 

உபாத்து. 

  

[இல் வத்தியாயம் ஹலதத்து அண்டலரவர்களுடைய உபாத் 

தின் வரலாற்றைச் சொல்லுகின் 2.௮. ] 

ஹலறத்து' குத்புல்லக்தாபு, கொளதுல் இல்லாம், 

மீறான்சல்தான், சையிது அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹமீது ட 

ஜஸவாய், சன்ஜபக்ஷ் பாத் தஷாசாகிபு ஆண்டவரவர்கள் 

தங்கள் ' மகத். துவம் உலகமெக்கும் பரவிவிளங்க வாழ்ந்தி 

ருக்கும் காலத்தில், அவர்கள் மகஞார் ஹலறத்து ஷாஹா 

சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் தம் 

கள் மனைவியாருடன் தசப்பனாரவர்களின் பணிவிடையில். 

+ Horses, pads, என்னும் மகத்துவ மண்டபத்தில் ௮௪ 

சிறப்புடனும், ஆரந்தத்தடனும், ஆண்மக்கள் அவரை 

"யும், பெண்மக்கள் இருவரையும் பெற்று, புத்திரபாக்கியத்



௮௨௨ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

தலும் குறைவற்னு வாழ்ந்தார்கள். லறத்து ஆண்டவ 
ரவர்கள் தங்கள் பெளத்திரர்மீது ௮௧ அன்பு பாராட்டி . 

வந்தார்கள். அப்பிள்ளோகளின் காமங்கள் :--1. ஷாஹா 

பாபாபதறுத்தீன், 2, ஷாஹா ஸமீதுல் ஆஷீக்கீன், 8. ஷாஹா 

சுல்தான்கபீரி, 4, ஷாஹா சுல்தான்ஹக்கானி, 5. ஷாஹா சுல் 

தான் தூறுத்தீன்காமீலி, 6. ஷாஹா சுல்தான்சகீரி, 7. ஜுஹற 

பிவி, 8. பாத்திமாபிவி, ஆக இந்தப் பெளத்திர பெளத் 

திரிகள் எட்டுப்பேர்களில் மூன்றாம் பெளத்திரராகிய 

ஷாஹா சுல்தான்கபிரி சாகிபவர்கள் மீதே ஆண்டவரவர்கள் 

அதிக அன்புடையவர்களாய், அவர்களை அடிக்கடி மடிமீது 

வைத்துக்கொண்டு உவந்திருப்பார்கள். 

நானா தேசத்தாரும் நாலாபக்கங்களிலிருந்து வந்த 

தங்கள் திருவடிகளைத் தரிசித்துப் போகும் மகத்.துவத் 

கடனும், புத்தி பெளத்திரர்களாலான சம்பத் துடனும், 

பட்டினச்சேரிப் பரதர்கள் ஊழியஞ்செய்ய, சீஷர்களான 

கானூற்று கான்கு தபோதனர் புடையமருகியிருக்க ஹல 

றத் து ஆண்டவரவர்கள் வாழ்ந்திருக்கும் காலத்தில், அவர் 
களுக்கு * அறுபத்தெட்டு- வயது கிரப்பமாயிற்று, தம் 

களின் ௮றுபத்தெட்டாம் வயது கிரப்பமாய்த்தீரும் ஹிஜ் 

றத்தத் தொளாயிரத்து எழுபத்து எட்டாம் வருஷம், ஜமா 

அல்லாகிறுமாதம், பத்தாந்திகதி, வெள்ளிக்கிழமை 

யிரவானவுடன், தங்கள் துன்யாவினின்று ஆஒறாவுக்குப் 

பிரயாணப்படும் நாள் இதுதான் என்பதை முன்னமே 

-அறிந்திருப்பதால், அன்றிரவு தங்கள் சாகையை துபக்தக் 

குள் வடூழக்கு மூலையில் கொண்டுபோய் வைத் அக்கொண்டு 

அங்கேயே ஙிருந்தார்கள். : 

  
* அறுபத்தெட்வெயது, முறையே பதினெட்டவேயது பிதா 

மாக்கள் சகவாசத்திலும், பத்துவயது ஆ௫ிரியர்சகவாச த்திலும், பனி " 

சண்வெயது பாதேச சஞ்சாரத்திலும், இருபத்தெட்டு வயது முது 

*பக்கிலுமாச முடிர்தனவென்று காரணப்புராணம் சொல்லுகன் ஐது.



au Ss Sl : ௪௨௩ 

அன்திரா இஷாதொழுதபின் ஹலறத்து ஆண்டவ. 
வர்கள் தங்கள் அருமைமகனார் ஹலறத்துஸையிது மகம் 

மதுயூசுபு சாசபவர்களைத் தனியே யழைத்அப் பக்கத்தில் 

வைத்அக்கொண்டு : மகனே, மசணம் என்ற மவுத்தை 

நீர் இன்னதென்று அறிவீரா? அது ஒருபாலம். என்ன பால: 

மென்றால்; ஒருவன் எதை உவக்திருக்கன்றானோ அதிற். 

கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் பாலம். அல்லாதத்தஆலா எனக்கு 

நியமித்த மவுத்தின் வேளை இப்போது வந்துவிட்டது. 

இன்றைத்தினம் கான் அவனைகாடிப் பிரயாணப்படப் 

போகின்றேன் என்று ரகசியமாகச் சொன்னார்கள். 

இர்தச்சொல் செவிக்குள் நுழைச்தபோது சையிது 

ழகம்மதுயூசுபு சா௫ுபவர்கள் உடலயர்க் து, உள்ளஞ்சோர்ந்து,. 

மதிமயங்கி, முகம்வாடி,, கண்களிலிருந்து தண்ணீர் தாரை 

தாரையாயோட அழுதார்கள். ஈபிழகம்மது ஸல்லல்லாகு. 

அலைவெஸல்லமவர்கள் உபாத்தாய் விட்டார்கள் என்ற 

சொல் காதில்விழுந்தபோது அமீறுல் மூமினீன் உமறுறலி 

யல்லாகு அ௮ன்கு அவர்கள் ஸ்மரணையற்று, தங்கள் பட்ட 

யத்தை புருவிச் கையிற்பிடி த்துக்கொண்டு : யாராகுதல்: 

ஈபிராயகர£வர்கள் உபாத்தாய் விட்டார்களென்று சொன் 

னால், இரண்டாப் பிளந்தெறிவேன் என்று புலம்பிக் 

கொண்டிருக்தார்களானால், மவுத்து என்னும் சொல்லைக் 

கேட்ட யாருக்குத்தான் அழுகைவராது ! ் ் 

தங்கள் மகனார் அழக்கண்ட மாத்திரத்தில் ஹலறத்து. 

ஆண்டவரவர்கள் பின்னும் மகனாரைப் பார்த்து : மகனே, 

நீர் ஏன் அழுகதீர் ? அழாதீர். காணப்பட்டவை, யனைத். 

ம் மறையப்பட்டவை யென்பதை நீர் அறியிரோ ? மனித 

னுக்கு மரணத்தின் காலம் இப்போதுதான் என்று ஒரு. 

வசையறையில்லை. பி றந்தநேரமு.தல் அவன் எத்தனை 

யாண்டு வேஜனோடிருக் காலும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மரணத்.



அள கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

திற்கு. ஏற்றதேயாம். உண்டானவை யனைத்தும், மீண்டு 

போகுதல் உண்மை, இதைப்பற்றி நாம் பல இிருஷ்டார்தங் 

களுடன் கேட்டதுபோலே பார்க்கிறோம். நபிமார்கள், றசூல் 

மார்கள், அரசர்கள் மு.சலான யாருஞ்சரி எல்லாரும் மவுத் 

தென்கற மாணபானம் பருகினவர்களன்றி, பருகாதவர்க 

ளில்லை. காடு காடாகவும், காடு நாடாகவும், இரந்தவர் ஈய 

வும் ஈந்தவர் இரக்கவும் உலகத்தில் நேரிட்டு ஈடப்பதை 

ஆராய்ந்து பார்த்தால், அல்லாதத்தஷலா ஒருவனைத் தவிர 

மற்றவையெல்லாம் தலைதடுமாறிப்போ மென்பது கிச்ச 

யம். துன்யாவில் பெண்டுபிள்ளையென்றும், காணி பூமி 

யென்றும், மாடமாளிகையென்றும், ஆடுமாடுகளென்றும், 

.ஆடையாபசணங்களென்றும், பணங்காசுகளென்றும், ஒரு 

.வருக்கொருவர் மல்லுக்கு நின்றாலும், பின்னுக்கு எல்லா 

வற்றையும் போட்டபடி போட்டுவிட்டு மீளா ஓட்டம் 

பிடிப்பார்கள். சூரிய சந்திர ஈக்ஷத்திரங்களானாலும் சரி, 

மேகசாலங்களானாலும் சரி, பரக்த சமுத்திரமானாலும் சரி 

தன்தன்: நிலைபரம் மாறிப்போம் என்றால், இனி மனிதர் 

பாடென்ன ? எவ்வளவு மகத்துவங்கொண்டவரானாலும் 
மவுத்தை அதுபவிக்கவேண்டுந்தான். மகனே, உயிரைப் 

போல மருலியிருர்த பிதாவோ, மாதாவோ, உற்றாரோ, . 

மித்திரரோ, ஒருவர் மவுத்தானால், அக்கிக்கவேண்டி த்தான் 
வரும். அனாலும், அத்துக்கத்தைப் பக்கத்திற்காட்டாமல் 
அடக்குவதே உத்தமம், நீர் பெரியவர் என்று யாரை - 

நினைக்கின்.றீர். கன்மையையே கடைபிடித்து நிற்கும்போது 
தமது இருதயத்திற்கு எவ்விதத் maak துயரங்கள் தேரிட் 
டாலும், இவையெல்லாம் ஈம்மைப் படைத்து ஆள்றெ 
அல்லாதத்தஜலர்வின் புற்த்திலுள்ளவை யென்று அவற்றை 
ஒரு இரணமாகவும் மதிக்காமல் பொறுத்து கிற்றெலர் 
யாரோ, அவர்தாம் பெரியவர். அவசே எல்லாத் திகு.திகளையு 
முடையவர். அகையால், மகனே, நீர் அழாதிர் ; பொறுமை 

°
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யைக் கெகண்ட்ரும்- உமத அழுகை என் மவுத்தைச் தடுக் 

காது. அனபடியால், இக்தமவுத்து எல்லாருக்கும் உடமை. 

யானதுதான் என்று மனதைத் தேற்றிக்கொள்ளும். நான் 

இன்று தஹஜ்ஜத்தில் மவுத்தாய் விடுவேன். என் ஆன்மா 

_ பிரிந்தபின், நீரே தனித்து. நின்று, ஆகாயத்திலிருர் து மேக 

மொன்றிரங்கி நின்று சொரியும் தண்ணீரைக் சொண்டு 

என்னைக் குளிப்பாட்டும். இக்கு ழதுபக்த என்னும் கட்டிடத் 

-திற்குள் இன்னபக்கத்தில் ஒரு பெட்டி புதைக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. அதைத் தோண்டி யெடும். அப்பெட்டிக்குள் 

கபன்புடவை முதலான வேண்டியபொருள்கள் அனைத்து 

மிருக்கும். அவற்றைக்கொண்டு எனக்குச் செய்யவேண் 

டிய கபனீடு முதலியவற்றைச் செய்யும். ஆனால், இன்ன 

இடத்தில் என்னைவைத்அக் குளிப்பாட்டும். இன்ன இடத் 

இல் என்னை அடக்கஞ்செய்யும். என்றைக்கும் உம்துகண் 

முன்னிருந்த நான் மறைந்து போனேனென்று கவலைப் 

படார், என்னை யடக்னெ மூன்றும் wren A Ban But 

'லெழுற்து, என்கபுறின் கால்மாட்டில் வந்து நின்று எனக்கு 

ஸலாம் சொல்லும், உடனே சான் உமக்குப் பிரதிசொல்லு 

கிறேன். அப்படி என்னிடமிருந்து! பிரதி வர்ததானால், 

நரன் உயிருடன் என்றைக்கும் உமத பக்கத்தி லிருக்கிறே 

னென்று எண்ணிக்கொள்ளும். நீர் உமது மனைவி மச்ச 

ளுடன் இந்தத்தலத்தை விட்டு வேறே எங்கேயும் பேர்கா 

- இர். இங்கேயே தரிபட்டிரும். அப்படி நீர் சொல்லும்ஸலா 

முக்கு என்னிடமிருந்து பிரதி ஸலாம் வராமற்போனால், 

உமது மனைவிமக்களை Lien pS BS கொண்டு, மீர் பிறந்ததும், 

உமது உறவின்முறையாரின் குடியிருப்புமான orm FGI 

போய்விடும். 'என் தகப்பனாரைவிட்டு சான் ' எப்படி௰் 

. போவேனென்று மனங்கலங்காத£ர். லாகூருக்கு அல்ஷு 

வேதே நீர் எங்கேபேர்க காடுகன்,நீரோர் அங்சே போய்விடும். 

கான் கபுநிலிருர்.து உமக்குப் பிரதிசொல்லி, கீர் இங்கேயே



FO Sr. கன்ஜுல் SOPLOT SS. 

யிருக்க நேரிட்டால், சான் அடங்லெ ' மூன்றாம்கரளான: 

அன்னு காலையிலேயே என் கபுறின் கால்மாட்டில். ஒரு 

பெரியவர் வந்து கின்று பாத்திமா வோ திக்கொண்டிருப்பார். 

நீர்: அவரைக்கண்டு, அவர் .ஓதிழுடிந்து போகிறபோது 

கொஞ்சந்தூரம் கூடப்போய், அவருக்கு ஸீலாம் சொல் 

அம் ; அவர் உமக்குப் பிரதிசொல்லுவார். அதன்பின் நீர் 

அவரை யாரென்றுகேளும், அவர் தம்மை இன்னாரென்று 

உமக்குத்தெரிவிப்பார். அப்போது உமக்கு உலகத்தில் 

ஆகவேண்டிய விஷயங்களைப்பற்றி அவரிடம் முறையிடும். 

அவர் உமக்கு வேண்டியவைகளுக்கு வழி சொல்லுவார். 

நீர் அவர் சொற்பிரகாரம் நடந்துகொள்ளும். ஒன்றுக்கும் 

ஆலோசிக்காதீர் மகனே, என்ற இம்மட்டும் சொல்லிவிட்டு, 

மறுபடியும் :- மசனே, உமது பிள்ளைகளை இங்கேயழைகத்து 

வாரும் என்று சொன்னார்கள். உடனே ஹலறத்து அவர் 

கள் எழுந்துபோய், தங்கள் புத்தாபுத்திரிகள் * எட்டுப் 

பேரையும் அழைத்துக்கொண்டு போய்ச் தகப்பனார் மூன் 
விட்டார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் எட்டுப் பிள்ளைகளையும். 
_ கண்குளிர நோக்கி அணைத்துப் பக்கத்தில் வைத்து, வழக் 
சப்படி மூன்றாம் பெளத்திரராயெ ஷாஹா சுல்தான்கமிரி 
யவர்களைக், தூக்கி மடிமீது வைத்அக்கொண்டு, தங்கள் - 
இரண்டு கைகளையும் ஏந்தி “யா அல்லா, யாகறிம், யாறஹிம், . 
இந்தக் கண்மணியான பிள்ளைகளையும், இந்தப் பிள்கர்களின் 
சந்தஇகளையும், நீ சிறப்பாக்குவாயாக, இவர்கள்குடும்பத்தை. 
  

* அண்டவரவர்கள் உபாத்சாகும்போது பாபா பதறுத்தீன், . 
ஹமிதுல் ஆஷிகீன், சுல்தான்கபிீரி என்னும் மூன்று பிள்ளைசளே 
பிறந்திருர் சார்களென்றும், சுல்தான்ஹக்கானி என்னும் பிள்ள 
வயித்தில் கருப்பமாயிருக் சார்களென்றும், இல இரர்தங்கள்சொல்லு 
இன்றன; 3 :



உபாதது, : சள 

மதிமையும், மகத்துவமுமுள்ள ' கூடும்பமாச்சூவாயாக.” ! 

என்று. த௮ செய்து, அதன்பின் பிள்ளைகளை த். தாயார்வசும். . 

அ துப்பிவிட்டார்கள் , : ah a த 

ay இதற்குள் இரவு ஈடுச்சாமமாயிற்று, இவ்வளவுக்குள் 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் காரியம் இப்படியென்று 

படூர்களுக்குள் பிரஸ்தாபப்பட்ட:௪. அனைவரும் ஏங்கத் 

திலல்பிடி த்தப் பதறியெழுர்து, மதுபக்கக்கு உள்ளும் புறமூ 

மாசச்சூழ்ந்து செறிந்துகொண். டிருந்தார்கள். அப்போது 

இண்ட வரவர்கள் மகனாருக்கும்; .தபோதனர்களாபெ ogi 

"களுக்கும், இல நல்லறிவுகளை Hig idan ahr, Gur Bs 

தார்கள் :-- ட ட்ட தி 

என்மீது அன்புள்ளவர்களே, . கேளுங்கள். :. Fhe 

வஸ்அக்களையும் ருஷ்டி. தப் பரிபாலனம் பண்ணி 

ள்றெ கர்த்தா இன்னவிதமானவன், அவன் கிர்த்தியங்கள் 

இன்னவிதமானவை யென்று ஆராய்க்தறிவது ஈரஜென்ம. 

மெடுத்த எவனுக்கும்: : மக்கிய கடமையாகும். , இது 

ஒன்றே. பிரதான சாரியமல்லாமல், மற்றொன்றில்லை.: ,நர 

ஜென்ம  பெடுத்தல் அரிது. அவ்வித ஐஜன்மத்தை 

,யெடுத்தவன் தன்னையறியத்தக்க கருமத்தில் பிரவேக் 

சாமல். வேறு கருமங்களில் பிரவே௫த்து,, ரான்” என்னும் 

அகங்காரத்தைக் “கைக்கொண்டு, அந்தகார த்தில் அமிஜ்வ.தூ 

பின்னுக்குக் சைசேதத்தைக் கொடுக்கும். அற்குணங்கள் 

எல்லாவற்றையும் அறவே நீக்கி, ' ஈற்குண்ங்களைக்கொண்டு 

நடத்தலே பெருந்தன்மை. அல்லாதத்தஜலாவின் AB 

விலக்ஞாக்ளை ஈன்ருயறிந்து, அவற்றின் பிரகாரம் ஒழுகத் 

அவகிலையில் '. shin Od pues , தவத்திற்கு லக்ஷணம்; 

செய்த குற்றங்களுக்கு அடிக்கடி. தேளபா செய்து பரிசுத்தம் 

பெறவேண்டியது யாருக்குங்கடனே.. 
அல்லாதத்த 'ஐலாவின் 

உவப்பு . யாருக்கு: : மிருக்கவேண்டும். இறக்குமுன் 

இறப்பதும், இதுபோன்ற இன்னும் பல சாதனங்களும், 
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௪௨௭௮) கன்ஜுல் கழுமாத்து, 

மெய்க்குருவினிடத்து வழிபட்ட யாருக்கும் கைகூடும். 

இபாதத்னகளில் தொழுகை மிச மேலான. அதில் கலப் 

பின்றி நிறைவேறத் தொழுவதே காரியம். பொறுமையோ 

எல்லாவற்றிலும் இறந்தது. யார் யார் என்னென்ன தீங்கு 

செய்யினும், அப்போதைக் கப்போது விட்டொழித்து, 

அதற்காப் பிரதியாக ஈன்மைசெய்அதுவிட்டாலோ, அதனாற் 

இடைக்கும் பலன் அதிகம், ஈன்றியறிதலும் அவசியம் 

வேண்டிய ஒன்றே. தவமும், ஒழுக்கமும், தருமமும், 

சன் மார்க்கமும், அல்லாகுத்ததலாவின் கற்பனைக்குக் £ழ்ப் 

படிதலுமான எல்லாம். மனிதன் பழகவெரும் பிரதான 

பழக்கங்களாம். துன்யாவை வெறுத்துப் பாடுபட்ட 

வர்கள் அஒராவில் சுவர்க்கவாழ்வுபெற்று, அளவற்ற. ஆற் 

தத்தை யறுபவிப்பார்கள். துன்யாவை யுவக்து அல்லாதத்த 

ஆலாவையும், அவன் விதிவிலக்குகளையும்  கருதிப்பாராச 

வர்கள் ஈரசுயாதனைபெற்று, அளவற்ற துன்பங்களை யநுப 

விப்பார்கள். இவ்விரண்டும் சத்தியம். அசையால், நீங்கள் 

அன்யாவில் மிக விழிப்பாயிருந்துகொள்ளுங்கள். .அன் 

யாவோ மூமீன்களுக்குச் றைக்கூடம் என்பது உங்கள் 

ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும். துன்யாவில் நேரிடும் தீமைகளை 

யெல்லாம் ஈன்மைகளென்றே கினையுங்கள். நீங்கள் இது 

வரையும் அறிந்துள்ளவை உங்களுக்குப் போந்தான், 

ஆனாலும், பின்னும் கினைப்பூட்டுகறேன். .ஞாபசு 

மிருக்கட்டும் என்று இம்மட்டுஞ் சொல்லி, இன்னும் பல 

ஞானசரரங்களையும் போதித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அப் 

போது மகனாரவர்களும், மற்றத் தபோதனர்களும் புடை 

செறிந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இதற்குள் சஹஜ் 

த்து நேரம் அடுத்தது. மகத்துவம் பொருந்தின அந்த 
தஹ்ஜ்ஜத்தென்னும் வைகசறைவேளையானவுடன், ் PHISH 

முழுஅம் அல்லாகுத்தவூலாவின் றதமத்து இறங்கி கிசம்பித்து,



உபாத்து. . ௪௨௯ 

அவர்க்கத்துப் பரிமளம் கமசமவென்று வீசிக்கொண் 

ருந்தது. 
ஹித்றத்துத் தொளாயிரத்தா. எழுபத்து எட்டாம் 

- வருஷம், . ஜமாத்துல்லாகறு' மாதம், பத்தாந்இகதி, 

வெள்ளிக்கிழமை ' தஹஜ்ஜத்துரேோரமானவுடன், ஹலறத்து 

குத்புல்லக்தாபு, கெளதுல்லிஸ்லாம், மீறான்சுல்தான், 
சையிது அப்துல்காதிறு, ஷாகுல்ஹமீது ஆண்டவரவர்கள் 

அஹுபத்தெட்டாம் வயதில், அல்லாதத்தூலர்வின் ஹலறத்தி 

ar, தங்கள் பாட்டனார் ஈபிழதம்மது ஸல்லல்லாகு 

அலைவெளலல்லமவர்களின் கருபைபெற்றுப் பேரின்பத்தை 

ய்றுபவிக்கும்படி, சிறப்பாகவும், மகத்துவமாகவும் சீ 

உபாத்தானார்கள். 4 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் உபாத், தானவுடன் 

,தபோதனர்களாகிய நானூற்று கான்கு ப£ர்களும் மனங் 

கலங்க, சொல்லென்று சத்தமிட்டு அழுதார்கள். அன்று 

அவர்கள் எல்லாரும் விடியும்வரையும் மெய்ம்மறர் இருந் 

தார்கள். பின் சூரியோ தயமானவுடன் ஆண்டவரவர்கள் 

உபாத்தான சங்கதி மேலைகாகூர் காகப்பட்டணம் முதலான 

பக்கத்து ஊர்களுக்கெல்லாம் தெரிவிக்கப்பட்டு. 

- உடனே அங்கேயுள்ள முஸ்லிம்மான ஜனங்கள் எல்லாரும் 

இரள் இிரளாய்ப் புறப்பட்டு வந்துசேர, அக்கக்கடலில் 

முழுனெவர்களாய்க் கூடி. யிருந்தார்கள். 

பின்பு, ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாகிபவர் 

களே துக்தெதுக்கொண் டிருக்கும் ப௫ர்கள் முதலானவர் 

களுக்கு மார்க்சப்பொசங்கஞ்செய்த அக்கந்தீர்த்து, தகப்பனா 
  

  

* ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ௪த்துருச்சளால் கொடுக்கப் 

பட்ட ஈஞ்சைப் பலதரம் உட்கொண்டிருப்பதால், உபாத்தின் காலத் 

"இல் அசத ஈஞ்சுகளின் குணம் மேலிட்டு, ஷஹிீதாய் உபாத்தானார்க 

ளென்றும், அதனால், ஆண்டவரவர்கள் ஷஹதாச்சளி லுள்ளவர்க 

ளென்றும் ஒரு இரக்கம் சொல்லுகின்றது.



FRO. கன்ஜுல்: கருமாத்து. 

ரவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய ' கடமைகளைச் "செய்யத் த் 

தொடங்கினார்கள். 
ஹறலறத்து: அண்டவரவர்களின் sin Bar chenp ழ்து 

பக்கில் குறித்த * தானத்தில் தோண்டினார்கள். அங்கே. 

ஆச்சரியகரமாக ஒருபெட்டி புதைக்கப்பட் டிருந்தது? 
அதற்குள்ளிருந் த சயன்புடவை முதலியவைகளை : யெடுத். 

துத் தயாராக வைத்துக்கொண்டு, ' அண்டவசவர்களைக் 

குளிப்பாட்ட ஆரம்பித்தார்கள். நபி கலிறு அலைகல்ஸலா. 

மவர்கள் .குறித்துக் 'சாட்டினபடி .குளிப்பாட்டுமிடம். இ.ு. 

வென்று: ௮ண்டவரவர்கள் தெரிவித்திருந்த 4 இடத்தில். 
வளைதிசையொன்று. கட்டப்பட்டது. அந்தத் திரைக்குள் 
ஹலறத்து அண்டவரவர்களைத் கலிமா . முழக்கத்துடன். 

அரக்கி கொண்டுபோய் வைத், ஹலறத்து: சையிது ழகம் 

மதுயூசுபு சாகீபவர்கள் , மாத்திரம் திரைக்குள் இருந்து. 

கொண்டு குளிப்பாட்டத் தொடங்கனார்கள்.. . 

அப்போது, ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு மேகம் இறங்கி 

கிழலிட்டு நின்றுகொண்டு, தன்னினின்று யானையின் இக் 

கையைப்போல. ஒரு கையைஙீட்டி,. அதன். வழியாச 

வேண்டிய அளவுக்குத் தண்ணீரைச் சொரிந்து கொண் 

டிருந்தது... * அந்தப் பரிமளமிகுக்த நீரைக்கொண்டு 

* இச்சச் தானம் மதுபக்கின் வடழக்குமூலைச் சுவர். அசன் 
அடையாளம் இன்னுமிருக்கின் ற. வஸ் 

* இச்த இடம் ழதுபக்குக்கு வெளியில் சென்புறத்தில் ஒரு 
பள்ளியாகச் கட்டப்பட்டு, யாஹுஸ்ன்பள்ளியென்று வழக்கு 

Bor psi. . 
1 அந்தத் தண்ணீர் இீழ்ப்புறமாக வழிந்தோடி. ஒரு பள்ளத்திற்- 

கட்டுண்டு நின்றே ser gid; அச்தப்பள்ளம் வெகுகாலம் ஒரு குட்டை' . 
போவிருச்சதென்றும், அதன்பின் அச்சை சல் தானவர்கள் ௮சைப்: 

- பெருங்குளமாக வெட்டினார்களென்தும், அததான் கர்க்காக்குள' 
மென்றும் சொல்லப்படுசன் ஐது. .
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ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் , . திவ்விய திருமேனியை 
மகனாரே கின்று குளிப்பாட்டினார்கள். ் 

. குளிப்பாட்டி முடிந்தபின், அற்புதமாக எடுத்த பெட் 

ஒக்குள்ளிருக்க பரிசு,த்த ஆடையைக்கொண்டு கபனிட்டு, 
மற்றும் சறு.மா முதலியவை யனை த. துங்கொண்டு ஒழுங்கின் 

படி செய்வன செய்வித்து, இதற்கிடையில் தயார்செய்யப் 

பட்ட மஞ்சு என்னும் சற்தூக்கில் ஹலறத்து ஆண்டவா 
வர்களின் திருமேனியைத் தாக்கவைத் அ, மேலோர்கள் 

பலர்கூடி, கலிமா முழக்கத்துடன் தாக்கிக் கொணர்ந்த, 

'தொழுவிக்குமிடம் இதுவென்று குறித்த * இடத்தில் 
வைத்து, ஹல்றத்து' சையிது ] மசம்மதுயூசுபு' சாபெவர்கள் 

இமாமாம், மற்ற. எல்லாரும் மெனமூமாய் et தொழு, 

வித்தார்கள். 

ஹலறத்து அண்டவசலர்களைத் த். தாழுவித்தபின், 

அங்கிருந்து: கலிமா முழங்கத் தரச். அட்க்கம் பண்ணுவ 

தற்கென்று!: “முன்னமே ' குறிப்பிட்டும்) இப்போதும், 

இனி எப்பேர்தும், சுவர்க்கத்திற்குச் . ச௪மர்னமாய் விளங்கு 

வதும், என்றைக்கும், பரிமள்மும்; Car Bupa, கர்சியையும் 

கண்ணையும் மருட்டத்தக்கதுமான்' மகத்துவமுள்ள் Qs 

தில், ஏற்கெனவே அகழ்ந்திருந்த. அலங்காரமான குழியில் 

கொண்டுபோய் இ றங்கினார்கள். ஹ்லற் த். ஆண்டவரவர் 

களின் இருமேனியைக் கொண்டுபோய் இறங்லெவுடன் 

SLB அந்தக்குழிக்குள் அல்லாதத்ததலாவின்'. றதமத்தும், 

சுவர்க்கத்துப் Greragpire பரிமளமும்,. ் இறக்கி 

aly ies. அ 

Gerry, மகனுர்வர்களும், | Our soni sent, புறவூசார் 

களும் புடைசூழ நின்று ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதீறு 

. ஷாகுல்ஹமீது பர்த்துஷாசாடிபு ஆண்டவரவர்களை அதிக 

* இந்த இடம். உலர்சதாக்காறர் கட்டின. சாற்கால் மண்டபம்) 

இ பணம் பீர்மண்டபமாய், வழங்குகின்றது... .
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அலங்காரத்துடன் அடக்கஞ்செய்௮, அங்கே ஓத வேண்டி. 

யது முதலான கடமைகளையெல்லாஞ் செய்துமுடித்துக் 

கொண்டு, அக்கிருர்து முதுபக்தக்கு VHD பாத்திலாவோ தி, 

எல்லாருக்கும் ஸலாம் சொன்னார்கள். எல்லாரும் ஹல 

றத்து சையிது ழமம்மதுயூசுபு Fry ஆரியில்லாஹி யவர் 

களின் தருக்கரந்தொட்டு த௮ஜ்ஜியத்துச்செய்துகொண்டு 

விடைபெற்று அவரவர் இடங்களுக்கு மீண்டார்கள். 

பின்பு, ஹலறத்.து சையிது ழகம்மதுபூசுபு சாடிபு ஆரிபு 

படில்லாஹியவர்கள் தங்கள் மனைவி மக்களுக்கும், தபோத 

னர்களான பர்மார்களுக்கும், ஆறுதலுக்குச் சொல்லச் 

தச்ச அறிவுகளைச் சொல்லிக்கொண்டு, தந்தையவர்கள் 

இட்ட கட்டளைப்படி. நடத்துவதற்காக மூன்றார் தினத்தை 

எதிர்ப்பார்த் இருந்தார்கள். 

[மூன் கெளன் என்னும் மலையில் ஹலறத்தூ ஆண்டவரவர் 

களின் கையைப்பிடி த்துக் கலிமா சொல்லி இஸ்லாமிலான இருஷி 

களுள் மெளலா அலி, ழஹ்ஸின் என்னும் இருவர் வெகுகாலத் BD 

குப் பின் ஆண்டவரவர்களைச் தரிசிக்சகாடிப் புறப்பட்டு வரும்போது 

- வழியில் மெளலா அலி என்பவர் மெளத்.தாய்விட முஹ்ஹின் என்ப: 

வர் மாத்திரம் பாதேடியாய்ச் சுற்றிக்கொண்டு ஆண்டவரவர்களை 

அடச்கஞ் செய்ச அன்றைத்தினம் நாகூர் வர்தசேர்க்து, ஆண்டவா 

வர்கள் இன்றுதான் உபாத்தானார்களென்று கேட்டுமிகப் பிரலாபித்து 

அமுதாரென்றும், ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் 

அதையறிந்து அவரைத்தேத்தி அழைத்துக்கொண்டுபோய், இப். 
போது பீர்மண்டபம் என்று வழங்குகிற சாற்கால் மண்டபத்தில் உட் 

காரவைத்து: நீர் என் தர்தையவர்களைக்காணவேண்டுமானால், இங்கே. 
கல்வத்திலிரும் என்றுசொல்லிக் கட்டளையிட்டார்களென்றும், அப் 
படியே அவர் மூன்றுசாள் வரையும் உணுறக்கமின்றி அக்இருக்து 

அண்டவரவர்களைத் தரிரித்தச் கொண்டாரென்றும், மூன்றாம் காள் 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாடபவர்கள் அவர்கையைம்: 

பிடித்துத் தாக்கிவிட்டு : கீர் சாடிய காட்டம் நிறைவேறப் பெத்தீர். 

இட்டோது உமது தேசத்இர்டீப் டோம்விட்டு, என் தர்ய௰ர்



உபாத்து. ௪௩௩. 

ளின் வரும் வருஷத்துக்கு பாத்திஹாவுக்கு வாருமென்று சொல்லி 

அருப்பிவிட்டார்களென்றும், அப்படியே .௮ர் திழஷ்ஸின் என்பவர் 

பேரய் மறுவருஷத்து ஜமாத்துல் ஆஅிறுமா தம் ஒன்பதாச் இசதியிரவு 

நாகூருக்கு வந்தாரென்றும், அவர்வர்த அப்போதே சையிது 

முகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் அவரை முன்போல அந்த மண்டபத் 

இல் மூன்றுகாள் கல்வத்திருக்சச்செய்து, பதினோராச்இகதிச் சாயர் 

தரம் கையைப்பிடி.த்.தூதி தூக்கிவிட்டுக் கடற்கரைக்கு அழைத்துப் 

போய், அண்டவரவர்கள் கல்வத்திருக்த மணல்மேட்டைக் காண் 

பித்து, அங்கு இரண்டு றக்அ'த்து தொழச் சொல்லி கூட்டிவந்து 

வைத்திருக், பகர்மார் 'இரும்பிப்போகும்போது அவருக்கும் கொஞ் 

ச் தொகைப் பணங்கொடுத்து அதுப்பிஞார்களென்றும், ௮! son Sear 

அந்த டிஹ்ஸின் என்பவர் ஏழுவருஷம் வரையில் வந்து ஒவ்வொரு 

வருஷமும் அம்மண்டப த்தில் வழக்கப்படி. கல்வ த்திருக்து போனா 

ரென்றும், எட்டாம் வருஷம் அவர் மெளத்தாய் வராதபடியால், 

பூர்மார்களில் ஜடா.தாரிகளான மலங்கு என்னும் வகுப்பாரில் ஒரு 

வரை அர்த ழஸ்ஸின் என்பவருக்குப் பிரதியாக மூன்று சாள் அந்த 

மண்டபத்தில் கல்வத்திருத்தி முன்போல ஈடத்தினார்களென்றும்,' 

அக்காலமுதல் இ துபரியக்தம் அப்படியே. ௮க்த மலங்கு வகுப்பாரி 

லேயே ஒருவர் கல்வத், ,துவைக்கப் படுகிருரென்றும்; இ தான் பிர் 

வைத்தல் என்னும் கொண்டாட்டமென்றும், பரம்பராதியாகச் 

சொல்லப்ப௫ன்,ற௮.] 4 - 

உபாத்து முற்றிற்று.



௧௦௪ -ம் அத்தியாயம், 

ச்சவ்கித்கத் 

  

[இவ்வத்தியாயம் amanda " அண்டவாவர்ன் கபுதிவிரக்து 
கொண்டு தங்கள் மகனாருக்கு உத்தரவு கொடுத்த வரலாற்றைச் 

சொல்த்கின்றத. ] 

‘QU GD FS sdnsrageiGlorn tem, Gsyoos sry, 

சையிது... அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீது urgsgioprer@y, 
ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தாய் ௮டங்னெ மூன்றாம்நாள் ௮, 

காபில் (ஹ்ல்றத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபுசாடபு -ஆரிபுபில் 

லாஹிபவர்கள் எழுந்து, Shon Siew sor உபா .தீதின்போது: 

gle கட்டளைப்படி செய்வதற்காக மதுபக்கிலிருந்து புறப்! 
பட்டு, 'தந்தையவர்களின் சிறப்பான கபுறினிடத்திற்கு வச் 
தார்கள்.. அப்போது அங்கேயொரு மு;தியவர் கபுறின் 

கால்மாட்டில், நின்று ததிக்கொண்டிருந்கார்கள். Hong 

ஹலறத்தவர்கள் கண்டு, அவர்கள் ஒதிமுடியும் வரையும்' 
கொஞ்சம்” “விலிப் பார்த்துநின்று, அந்த முதியவர்" த்தி 

முடித்துத் திரும்பி ஈடந்துபோவதைக் கண்டு, அவர்கள்" 
அடியைக் தொடர்ச் துபோய் ஸலாம்சொன்னார்கள். அந்த் 
முதியவர் திரும்பிப்பார்த் அப். பிரதிஸலாம் சொன்னார்கள். 
ஹலறத்தவர்கள் முதியவசைநோக்கி ** தேவரீருடைய இரு 
நாமம் யாது? 1? என்று கேட்டார்கள். இச் . கேள்விக்கு 
அவர்கள் “* என் சாமம் கலிறு !' என்று பிரதி சொன்னார்கள் 

நபி கலிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர்கள் தங்கள் இருநாமத் 
தைச் சொன்னவுடன் சையிது ழகமதுயூசுபு சாபெவர் 
கள் முகம் வாடினவர்களாய்கின்று அவர்களைநோக்க : காய 
கமே, என் தர்தையவர்கள் மவுத்தாய்விட்டார்கள். நான் 
என் மனைவிமக்களுடன் இர்தக்கடற்கரையில் தனித்தரு& 
இன்றேன். இனி எனக்கு nse காலம்



- உத்தரவளித்தது. ௪-டு 

. போமென்று தெரியவில்லை. அதனால் என்மனம் ௪ஞ்சலப் 

படுகின்ற. என் கருமங்கள் ௪சஞ்சலத்திற்கு இடம்படாமல் 

ஈடைபெறவேண்டுழே ? அதைப்பற்றித் தாங்கள் என்ன 

சொல்ஜுகின் தீர்கள் ? என்று துக்கமான குரலுடன் கேட் 

டார்கள். ஈபி கலிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர்கள் ஐ ஹலறத்தவர் 

களைப் பார்த்து : ழகம்மதுயூசுபே, நீர் ஒன்றுக்கும் கவலைப் 

படாதீர். உமது தந்தை மவுத்தாய்விட்டார்களே யென்று 

ப்யப்படாதீர்.. அதற்காக ' மனவருத்தமும் "வைக்காதீர். 

அல்லாத்த்த' ஜலா உமது தர்தைக்குச்சொன்ன இல விஷயங் 

களை நான் வரது அவர்களுக்குத் 'தெரிவித்திருக்க்றேன். 

அதன் பிரகாரம் உமக்கும், உமது மனைவிமச்களுக்கும், 

இனி வரவிருக்கும் உம சந்ததிகளுக்கும் ரானே உபகாரி. 

உற்களைக் கண்ணுங் கருத்துமாகப் பாதுகாத்து வருவ 

என் கடமை: உம்முடைய: -காரியங்களனை த்தும் என்வசம் 

ஒப்படைக்கப்பட் டிருக்கின்றன.. - இன்றுமுதல் - எந்த 

வேளையில் நீர் என்னை.கினைப்பிரோ, அந்த வேளையில் நான் 

உம்மிடம்வர் ௮, உமக்கு ஆகவேண்டியதை ஆக்குவிப்பேன், 

ஆசையால், மகமதுயூசுபே, , , சஞ்சலப்படாதீர். தைரிய 

மாகனும், சந்தோஷமாகவுபிரும் என்று. சொல்லிவிட்டு, 

மறைந்து போனார்கள்... 

. : தாங்கள் : கேட்ட துக்கமான "கேள்விக்கு, டி கலிறு 

அலைஏில்லலாமவர்கள். ,சர்தோஷமான பிரதி, கொல்லி 

விட்டு மறைந்தவுடன், :ஹலறத்து. சையிது, ழகம்மதுயூசுபு 

சரஇிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் மனத்துயர்டீல்க முக 

மலர்ந்தவர்களாய், nang திரும்பி. ழதுபக்தக்கு 

வர்தார்கள், கொஞ்சகேரத்திற்குள் சூரியணுதயமாகும் 

வேளையாயிற்று ; மேலைசாகூர், நாகப்பட்டணம், பார்ப் 

_ பாரூர் மற்றும் சமீபத்திலுள்ள ொமல்களாயெ Qari 

களில் வசிக்கும் முஸ்லிம்களில் பிரதான மானவர்கள் அந்த. 

அதிகாலையில் புறப்பட்டு, ஆண்டவரவர்களின் , ஜியாறத்துக் 
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௪௩௬ கன்ஜுல் கறுமாத்.து, 

காகவும், ஹலறத்தவர்களின் தறிசனைக்காகவும்வேண்டி, . 

ழுதுபத்தடைய தானத்திற்கு வந்தார்கள். 

முஸ்லிமான ஜனங்கள் இரளாய்வந்து கூடினவுடன் 

ஹலறத்து சையிது மகம்மதுபூசுபு சாபெவர்கள் வந்தவர் 
களையும், தபோதனர்களான பகீர்மார்களையும் அழைத்துச் 
கொண்டு கபுறினிடத்திற்குவர்து, அங்கே செய்யவேண் 
டியவற்றைச்செய்து தறுஆன் ஒதி மூன்றாந்தின ஜியாறத்தை. 
முடித்து பாத்திமாவோதி, இனிமையான பதார்த்தங்கள் 
பகிர்ந்து, அன்றைச் சடங்குகள் அனைத்தையு நிறை. 
வேற்றினார்கள் ் 

கபுதிடத்தில் செய்யவேண்டிய வடங்கலும் முடிந்த 
பின், ஹலற த்தவர்கள் அங்குக்கூடி. கிற்கும் அனைவரையும் 
பார்த்து : சகோதரர்சுளே, என் தந்தையவர்கள் எனச்டிட்ட 
கட்டளைப் பிரகாரம் கான் அவர்கள் கால்மாட்டில் கின்று 
அவர்களுக்கு ஸலாம் சொல்லப் போகின்றேன். அதற்கு 
பதில் வரும். நீங்கள் அதைக் கேளுங்கள் என்று சொல்லி 
விட்டு, கபுதின்: கால்மாட்டிற்போய் மரியாதையுடன் தலை 
குனிந்துகின்று * அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என் தந்தையே £” 
என்று திருவாய்மலர்ந் து சொன்னார்கள். இப்படிச் சொன் 
னவுடன் கபுதிலிருந்து ** அலைக்குமுஸ்ஸலாம் என்மகனே, 
நீர் என் சொல்லைத் தொடர்ந்தபடியால், றெப்படையக் 
கடவீர். நீரும், உமது மனைவிமக்களும், இங்கே யிருக்க 
வேண்டும். இனி. உமத சந்ததிகள் அனைவரும் சயாம: 
காள் வரும்வரையும் இங்குதான் குடியிருக்கவேண்டும். 
நீரும், இனி வரவிருக்கும் உமது சந்ததிகளும், இவ்விடம் 
விட்டு எங்கேயும் சூடிபோகக்கூடாது. என்னுடைய அன் 
பும் ஆதரவும் என்றைக்கும் உங்கள் மீ.து மாருமலிருக்கும். 
ஆகையால், என்மகனே, சையிது முகம்மதுயூசுபே, நீர் 
இங்கேதானே யிரும் £” என்று மறுமொழிவந்த௫.



தபோதனர் புறப்பாடு, ௪௩௪: 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் கபுறிலிருந்து தங்கள் 

மகன்ருக்கு உத்தாவருளின சத்தம் எல்லார் சர்திலும் கேட் 

ட. எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு ஆண்டவரவர்களைப் 

புகழ்ந்தார்கள். ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாகி 

பவர்கள் ஆகந்த மடைந்து, நமது தந்ைத நம்மைவிட்டு 

மறைந்தும் ஈம்மோடு தானிருக்கின்றார்களென்று கவலை 

தீர்ர்து, மூகமலர்ந்தார்கள். வந்த ஜனங்களனைவரும் சையிது 

ழகம்மதுயூசுபு சாகபவர்கள் இனி இங்கேயே யிருக்கத் இர் 

மானமானதைப்பற்றிக் களிகூர்ந்து, விடை பெற்றுக் 

கொண்டு அவரவரூருக்குப் போய்விட்டார்கள். பின் ஹல: 

றத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாஇிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் 

நமக்கும், ஈமது சந்ததிகளுக்கும் இதுவே குடியிருப்பிடம் 

என்று இர்மானித்துக்கொண்டு, ழதுபக்கில் தரிபட்டார்கள், 

உத்தரவளித்தது முற்றிற்று. 

  

௧௦௫ -ம் அத்தியாயம். 

தயபோதனர் புறப்பாடு. 

  

[ இவ் வத்தியாயம் தபோதனர்களாடிய பட£ர்கள் நானூற்று 

கால்வரும், பரதேச சஞ்சாரிகளாய்ப் பு தப்பட்ட வரலாற்றைச் 

சொல்லுகின் ஐத.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷாசாகிபு 

ஆண்டவரவர்களின் அருமைமகனாராகிய anop சையிது: 

ழகம்மதுயுசுபு சாகிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் தங்கள் 

தந்தையின் திருவாக்குப்படி, ஈ.பி கலிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர் 

களின் சொற்களைக் கொண்டு சந்தோஷப் பட்டவர்களாய், 

» மனைவி மக்களுடன் மதுபக்கில் தரிபட்டிருந்தார்கள்.. 

ஆண்டவர்வர்கள் உபாத்தாய்ச் இலராட்கள் சென்றன. 

இதற்கடையில் தபோதனர்களாகிய ப௫ர்மார்களுக்கு ஒரு.



FUR DF  கன்ஜுலல் கருமாத்து.. 

“விதக் கவலைபிறந்தது. அதாவது உ நம்முடைய எஜமானா 
கிய. ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் உபாத்தாய், ஈம்மை 
"விட்டு மறைந்துபோனார்கள். நமது கலீபாவாகய. சையிறு 

முகம்மதுயூசுபு சாகிபவர்கள் தங்கள் -தந்ைதையார் சீவியகாலத் 
Be வஹீயத்தாசவும், உபாத்தானபின் . கபுறிலிருக்து 
“கொண்டு தர்ப்பான கட்டளாயாசவும்' 'சொன்னப்டி. இந்தத் 
தானத்தில்கானே குடியாயிருக் அவிட்ட ரர்கள்; இவர்களுக்கு 
மணைவி மக்களுண்டாய் ஒரு குடும் மாயிருக்றெபடியால், 
இவர்கள் இங்கருக் தவிடுவதே .உத்தமம்.- நாம் நானூறு 
“பேர்களும் இங்குச்தானே . விருதாவா யிருந்துவிவெ.து 
சிலாக்யெமாசாதே. இச௫ற்கு என்ன , பண்ணலாமென்பதே, 

இவ்விதக்கவலை பிறந்தபோது. அவர்களின். . தலைவர் 
களான நான்குபேர்களுள் கூடி ஒரு: முடிவு செய்துகொண்டு, 
ஹலறத்து சையிது. ழகம்மதுயூச்பு சாபெவர்கள் சமுகத்தில் 
வந்து ** எங்கள் நாயகமே, நமது எஜமானாயெ ஆண்ட 
வரவர்களின் மகத்துவமான கட்டளைப்படி. தாங்கள் இங் 
கேயே குடியிருங்கள்' அடிமைகளர்யெ எங்களுக்கு ஒரு 
-வழமி சொல்லுங்கள், நாங்கள் கானூற்று சால்வரும் இங் 
கிருந்து புறப்பட்டுப்போப்ப் பல தேசக்களையுஞ் சுற்றிக் 
காலங்கழிக்கின்றோம். தாங்கள் எந்தக்காலத்தில் இங்கு 
வாச். சொல்துகன்தீர்களோ அந்தக்காலத்தில் வரது: சேர் 
கின்றோம். இவ்விதம் கட்டகா பண்ணுவீர்களானால்;, காங் 
கள் தவருமல் நடந்து ,கொள்ளுகன்றோம் '* என்று சொன் 
ஞர்கள். இப்படி அவர்கள் சொன்னசொல்லை. ஹ்லதத் 
பதிவர்கள் கேட்டு, அவர்களைப் பார்த்து * என் சகோதரர் 
களே, நீங்கள் நானூற்று. நால்வரும் பலகாலம் என்னோடு 
மருவியிருர் அ, பலராச்சியங்களையும் சுற்றினீர்கள். அப் 
படிப்பட்ட உங்களை நான் விட்டுப் பிரிந்து. ஒருக்ஷணப் , 
பொழு மிருக்க. என்மனம் உடன்படவில்லை. _ உங்கள் 
மீதுள்ள பக்ஷம் அளவுகடந்தது. ஆயினும், நீங்களனை 

«



தபோதனர் புறப்பாடு, ௯௬.௯. 

வரும் வீணில் இங்கேயே யிருப்பதிலும்: காரியமில்லைதான்.. 

எதற்கும் என் தந்தைய்வர்களின் காற்பதாந்தினத்த: பாத் 

திஹா. முடியட்டும். அதன்பின் உங்கள் பிரியப் படிக்கே. 

கானொரு. முடிவு சொல்லுறேன். ... அப்படியே நீங்கள். 

நடந் துகொள்ளுங்கள் '* என்று வதில்: சொன்னார்கள்... 

இதைக்கேட்ட அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு, ஆகட்டுமென்று 

இருந்துவிட்டார்கள். சல இனங்கள் சென்றபின் ஆண்டவ. 

ரவர்கள் உபாத்தான காற்பதாந்தினம் அடுத்தது. அனை 

வரும் அத்தத்தினத்தை எதிர்பார்த் இருந்தார்கள். 

ane pss ஆண்டவரசவர்கள். உபாத்தான நாற்பதாம் 

நாளின் மாலையானபோது சையிது ழகம்மதுயூசுபு . சபெ 

வர்களும், தபோதனர்களும் ஒருங்குகூடி, திவ்வியமான 

உணவுகள் தயார்பண்ணி வைத்துக்கொண்டு, சிறப்பும், 

மகிமையும் பொருந்தின கபுறைச்சூழப் பெருக்கி, நீர் 

தெளித்து, கபுறின்மேல் பரிசுத்தமான வெண்துகில் 

போர்த்து, நறுமலர்சொரிர்து, தூபமிட்டு, சூற்வரத் தீபன் 

கள் வைத்து, அனைவரும் மொய்த்திருர் ௪. துறுஆன் ஓதி 

an Gunes, பாத்திமா வோதி முடித்து, அவ்வுண்வு 

காப் ப௫ர்ந்துண்டு களிகூர்ந்து, ௮.ஆ செய்தார்கள். இவ் 

வாறு நாற்பதாஞ்சடங்கு முடிந்தது. 

மறுகாட் காலையில் தபோதனர் தலைவர்கள் நால்வரும். 

ஹலறத்தவர்கள் சமுகத்தில் வரத, பணிந்துநின்று **,எஜ 

மானே, தாங்கள் கட்டளையிட்டபடி நாற்பதாஞ்சடங்கு 

முடிந்தது. எங்களுக்கு ஒர கட்டளையிடுங்கள் '' என்று 

கேட்டார்கள். அப்போது ஹலறத்தவர்கள் அவர்களைப் 

பார்த்து ** சகோதரர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் பிரியம் 

- போலப் பலராச்யெங்களையுஞ் சுற்றுவதாகப் புறப்படுங்கள்: 

நான் இன்றைக்கே உத்தரவு தருன்றேன். ஆனால், 

$ீங்கள் எந்தக்காலத்தில் எந்தத்திசையில் என்ன அலுவலி
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லிருந்தாலும் என் தர்தையவர்கள் உபாத்தானகாலம் நெருப் 

இனால், அக்கிருந்து திரும்பி, இங்கே வர்திடவேண்டும். 

அப்படிவர்னு அவர்கள் உபாத்தான வருஷ பாத்திஹர்வை 

முடித்துவிட்டு, மறுபடியும் நீங்கள் பாதேசஞ் சஞ்சாரஞ் 

'செய்யப் போய்விடலாம். இவ்வாமுக நீங்கள் வருஷரழுர்முவ 

அம்ஊரூராய்ச் சுற்றி, வருஷ பாத்திஹாவுக்கு . மாத்திரம் 

இங்கே வந்தூவிடுங்கள். இதில் தவரூ£ர்கள்.”' .. என்று 

சொல்லி, அவர்கள் பிரயாணப்பட உத்தரவுங்கொடுத்தார் 

கள். அப்போது அவர்கள் ஹலறத்தவர்களை நோக்கி 

“* யாசையித், தங்கள் திருவாய்மொழியைச் தங்கள் தகப்ப 

ஞாசராகிய எங்கள் எஜமானவர்களின் திருவாய்மொழியாகவே 

ஒப்புக்கொண்டோம். தங்கள் கட்டளைப்படியே, நாங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் எஜமானவர்களின் வருஷ பாத்திஹாவுக்கு 
இங்கே வந்து சேர்கின்றோம். அவ்வாருகவே வருஷக் 
தோறும் தவருமல் வந்துகொண்டிருக்கிறோம். இதில் 
எவ்வளவும் தவறமாட்டோம்”” என்று உறுதி கூறிஞர்கள். 

பின் நானூற்று நால்வரும் பசதே௪ சஞ்சாரஞ் செய்வ 
தற்காக இங்கிருந்து புறப்படத் தயாரானார்கள். ஹலறத்து 
சையிது மகம்மதுயுசபுசாகிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள்' அவர் 
களுக்கு இன்றியமையாத Ae அறிவுககைப்போதித்து, 
பிரியாவிடை கொடுத் அப் பயணமறுப்பினார்கள். சானூற்று 
நால்வரென்னும் ப௫ர்மார்களனைவரும் பரதேசசஞ்சாரஞ் 
செய்யவேண்டி, இங்கிருந்து புறப்பட்டுப் -போய்விட் 
டார்கள், 

தபோதனர் புறப்பாடு முற்றிற்று, 

 



௧௦௬ -ம் அத்தியாயம், 

பள்ளிக்கட்டினது.. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து: அண்டவரவர்களின் சபுறு 
ஸ்தானத்தில் ஆரம்பமாகப் பள்ளிசட்டின: வரலாற்றைச் : சொல்லு 

சின்தது.] 
.-ஹலறத்து ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷாசாகிபு ஆண்டவ 

வர்களின் அருமைவாய்ந்த சீஷர்களான கானூற்றுமான்னு 

தபோதனர்களும் பரதேச சஞ்சாரஞ் செய்யப் புறப்பட்டுப் 

போனபின், ஹலறத்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகிபு 

ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் தனித்தவர்களாய் மனைவிமக்க 

ஞூடன் மதுபக்கில் குடியாயிருந்தார்கள். இழ்புறமுள்ள 

பட்டினச்சேரிப் பாதர்கள் அடிக்கடி, வந்து ஹலறத்தவர் 
களுக்கு ஊழியஞ்செய்து போவார்கள். - அன்றியும், சுற் 

அார்வாசிகளும் இலபோதூ வந்து தரிசனைசெய்து 
போவார்கள். அப்போது அண்டவசவர்களின் . மகத்துவ 

முள்ள கபுறு மைதான் வெளியிலேயே யிருந்த. 

ஹலறதீது ஆண்டவரவர்கள் ஹயாத்துடன் மதுபக்கி 

லிருக்கும்போ௮, புதைத்துவைத்த புதையலொன்று 

காணாமற் போயிற்றென்று வந்த முறையிட்டு, உலுசெய்த 

தண்ணீர்கொடுக்க வாங்க்கொண்டு போய்ப் புதைத்த 

விடத்தில் தெளிக, பின் அப்புதையலைக் சண்டெடுத்தார் 

சளே இலபரதர்கள்? அவர்கள், ஆண்டவரவர்கள் 

உபாத்தாயடங்னெ இலெமாதங்களுக்குப் பின் ஒருகாள், 

anap sg சையித ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் சமுசத்தில் 

abs பணிந்து கைகட்டி நின்று : காணாமற்போன எங்கள் 

'பொருளைச்காட்டிக் கொடுத்த பெருமானார் அட 

யிருக்கும் சிறப்பான கபுறு "மைதான் வெளியிலிக்கின்ற 

படியால், அதைச் சூழப் பலகைகொண்டு ஒரு பள்ளிபேர்;
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லடைத்து மறைக்க கால்கள் விரும்புகின்றோம். அப்படிச் 

செய்வதற்கு எஜமானீவர்கள் உத்தரவு தரவேண்டும் என்று 

கேட்டார்கள். இதைக்கேட்ட ஹலறத்தவர்கள் சந்தோஷப் 

பட்டு : ஈல்லஅ ; உங்கள் பிரியப்படியே செய்யுங்கள் என்று 

உத்தரவு கொடுத்தார்கள். 

-ஹலறத்து குண்டணனிகில கபுறுஸ்தானத்தல் 
பள்ளிகட்ட உத்தரவுபெற்றுக்கொண்ட அந்தப்பரதர்கள் 
தங்கள் ; சேரிக்குப்போய், கட்டி டத்திற்குச் சாமான்கள் 
தயார். பண்ணினார்கள். பாரிய மரத்தாண்கள், உத்திரங்கள்) 
அடைப்புப் பலகைகள், ப்ரவுபலகைகள் ; GBEGE 

கம்பைகள், பலவகை ..இருப்பாணிகள் : அசைத்தும் 
தயாராயின, பலகை கட்டிடத்திற்கு வேண்டியவெல்லாம் 
sur ser வுடன் 'தச்சுத்தொழிலிற் சிறந்த ஒடாவிகளும், 
பரதர் வெருங்கூடிக் குளித்து ஈரத்துகலுடன் 'கபுறிட்ம் 
வந்த; 'சிறப்பான' கபுறை நடுவில்வைத்து நான்குபுறரும் 
சதுராகாரமாக ,இடங்கோலி எல்லைக்குறியிட்டு, வேலை 
தொட்ங்கொர்கள். அதிகாலையில் வந்து வேலை தொடங்கி: 
மாலைவரையும் செய்வார்கள். ஒவ்வொருகாளும் நீராடி; : 
ஈரத்தலோடேதான் வந்து நின்று வேலைசெய்வார்கள் . 

ஹலறத்து' அண்டலாகர்களின் கபுுக்கு வடமேற்கு, 
வடகிழக்கு, தென்மேற்கு, தென்கிழக்கு ஆகிய நான்கு 

மூலைகளிலும் முந்தி சான்சு பாரியதூண்களை நட்டிஞார்கள்... 
ஒரு தாணுக்கொரு தாணிடையில் பல் சிறுதூண்களும் கட்டி: 
னர்கள். குறுக்கே கெருக்கமாகப் பலமான் கம்பைககு 
நிரையாக வைத்து தூண்களோடிணக்௪, இருப்பாணி. 
வைத்து அறைந்தார்கள். ஸ்தம்பங்களான நட்டுமரல், 
களூம், GBEGE சட்டங்களும் பலப்படுத்தப் பட்டபின், 
ஈர்ன்குபுறமும் அடைப்பாகப் பலமான பாரிய பலகைகஜா 
நெருங்கப் பிடித்து, கிரைகிரையாக அணி தைத்தார்கள்.



. பள்ளிக்கட்டின து, HER, 

மேல்புறம், வடபுறம், கீழ்ப்புறமாகிய மூன்றுபச்கமும் 

பொருத்துவாயுள்ள பலசைகள். பிடித்த, இல்லிதீர ஆணி 

யடித்து அடைத்தபின், கபுறின் கால்மாடான தென்புறம் 
நடுவில் ஜொெவாசல்வைத்து, இருபுறமும் பலகையால் 
அடைத்தார்கள். அவ்வாசலுக்குச் இத்தரவேலை 'செய்த 
கதவுமிட்டார்கள். கான்கு பக்கமும் இப்படி. பலமான 
அடைப்படைத்தபின், மேலே இறந்துள்ளதற்குப் பருத்த 

உத்திரங்களை நெருங்கப் பரத்தி, இருதலைகளிலும் அணிகள் 
கடாவி, அதன்மேல் பாவுபலகைகளைப் பரப்பி, ஆணி 

யறைந்தார்கள். அப் பாவுபலகைகளின் இருபுறமும் 
பொருத்துவாய் வெட்டி வெகு பலமாக இணக்ூயிருந்த அ. 

மழைகீர் இறிதுங்கசியாத வண்ணம் மேலே இடப்படுத்தி, 

அதற்கு மேன்கூரையொன்று பலகையால் செய்தார்கள். 
அதன் சகெரத்தில் கண்ணுக் சலங்காரமான கொத்துவேலை 
செய்த சித்திரவிமானம் ஒன்று செய்துவைத்தார்கள். இவ் 

விதப் பணிக்காகப் பள்ளிவேலை முடிந்தபின், உள்ளே பல 

தீபங்களும், வெளியில் முன்புறம் பலதீபங்களும் எரியத் 

தக்கனவாகச் தீபக்கால்களும் செய்து வைத்தார்கள். 

இவ்விதமாகப் பாதர்கள் பலராள் பாடுபட்டுப் பள்ளி 
யைக் கட்டிமுடித்து, ஹலறத்தவர்களிடம் விடைபெற்றுக் 

கொண்டு போய்விட்டார்கள். பள்ளிகட்டி ருடிர்த நாள் 

முதல் ஹலறத்தவர்கள் தர்தையவர்களின் மகத்துவமும், - 
இறப்புந்தற்னெ தர்கா என்னும் அப்பள்ளிக்கு விளக்கேற்றி, 
எல்லாக் கைங்கரியங்களுஞ் செய்யத் தொடங்கி ஈடத்தி 
வந்தார்கள்,  ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் கபுறுஸ்தா 
னத்தில் பாதர்கள் மரத்தில் பள்ளியொன்று சட்டினார்க 
"ளென்று சுற்றாசெங்கும் பிரஸ்சாபப்பட்டது. அரேகர் 

பிரதிதனமும் வரது அப்பள்ளியைத் தரிசனை பண்ணிச் 
' கொண்டு போக ஆரம்பித்தார்கள். ப.ரதர்களாற் கட்டுண்ட 
அலங்காரமான பள்ளி சுவர்க்கத்து விசித்திரமான ஓாறைக் 
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PH கனஜ் CGV 'கருமாதது. 

குச் சமானமா யிருந்தது. பிரதிதினமும் தீபதூபங்களால்" 

இறக்து விளங்கிற்று, 

பள்ளிகட்டி. விளக்கு வைத்த அந்நாள் முதல் 

பலதஇிசைமனிதர்களும் வந்த ஆண்டவாவர்களுக்குக் 

காணிக்கை சமர்ப்பிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஒவ்வொரு 

நாளும் ஜனங்கள் வறு காணிக்கை வைத்தல் தவருமல் 

நடர்த, அ௮க்காணிக்கைப் பொருட்களை ஹலநத்து 

ஆண்டவரவர்களின் திருவாக்கின்படி. அவர்கள் மகனாசாகிய 

orig! ழகம்மதுயூசுபு சாஇிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்களே 

அுபலித்துக்கொண்டு, ழதுபக்கில் குடியிருக் தார்கள். 

பள்ளிகட்டினத முற்றிற்று. 

  

௧௦௭ - ம் அத்தியாயம். 

கந்தூரி. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலநத்து அண்டவரவர்களுக்கு முதலாம் 

. தந்தூரி கடத்தின வரலாற்றைச் சொல்லுகின் றது.] 

ஹலநத்து சையிது காதிறெலி கன்ஜஸவாய் ஆண்டவ 

ரவர்களின் ௮ருமை மகனாசான சையிது மகம்மதுயூசுபு 

சாடிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் தந்தையாரவர்களின் திவ்வி 

யாலயப் பணிவிடைசெய்துகொண்டு இருக்குங்காலத் 

இல், ஜாமத்துல்லாறுமாதம் அடுத்தது. ஆண்டவரவர் 

_கள் உபாத்தானமாதம் அடுக்கவே ஹலறத்தவர்கள் வருஷ 

கந்தூரி -ஈடத்துவதற்கு ஆயத்தமானார்கள். பரதேசஞ் சுற் 

றப் போயிருக்கும் தபோதனர்கள் வருவார்களென்கிற ஈம் 

பிக்சையும் அவர்களுக்கிருக்தது. அதலால், ஜமாத்துல் 

லவ்வல் மாதக் கடைக்கூற்றிலேயே சர்வசாமான்களும் 

தயார் பண்ணினார்கள். சுற்தார்களுக்குத் தெரிவித்.து AAA, 

பருப்பு, கறிச்சரக்கு, நெய், விறகு, எண்ணெய், காய்



கந்தூரி. ௫௪௫ 

.கனிப் பதார்த்தங்கள், பாய்கள், தென்னங்ற்றுகள், கடாக் 
கள், இன்னும் வேண்டியவை யனைத்தும் சேகரித்து 
வைத்தார்கள். 

பெருர்திரனினரான விருந்தினராய் வரும் நானூற்று 
கால்வருக்கும், தர்தையவர்களின் சந்தூரிக்குமாக மே ற் 
'சொன்னவையனைச்தையும் தயார்பண்ணிக் கொண்டு, 
ஐமாத்துல்லாகிறு மாதப் பிறையையும், அத் தபோதனர் 

வருகையையும் எதிர்ப்பார்த்தவர்களாய் ஹலறத்தவர்கள் 

இருந்தார்கள். அண்டவாவர்கள் உபாத்தான மகத்துவ 

முள்ள ஜமாத்தூல்லாகிறுமாதப். பிறைகாணும் அன்று 

சாயரக்க, பரசேசசஞ்சாரத்தில் ஒருவருஷம்வரையுஷ் 

சுற்றித்திரிர்ச தபோதனர் சானூற்று சால்வரும் கூட்டங் 
கூட்டமாய் வாத் தலைப்பட்டார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தான நாற்பதாம் 
சாள் தீர்ந்தபின் இங்கிருந் அ புறப்பட்ட சபோதனர்களான 

ப௫ூர்மார்.. பலபாகங்களையுஞ்சுற்றிக்கொண்டு குவாலீர் 

வரையும் போய், பின் அங்கிருந்து திரும்பி, காட்சணக்குத் 

தவருமல் எங்குஞ்சுற்றி, ஒருகாளுக்கு முர்தியே மேலைசாகூ 
ரில் வந்து sa@, மறுகாள் சாய்க்தரம் புறப்பட்டு இங்கே 

வந்தார்கள். 

[சபோசனர்களான பகர்மார் சானூற்று சால்வரும் இஸ் 
கிருக்துபோனபின், சான்கு வகுப்பாய் பிரிர்துகொண்டார்கள். அவ் 

வகுப்புச்சளில் முதலாவது பான்வா என்றும், இரண்டாவது மலங்கு 

என்றும், மூன்றாவது மதாரி என்றும், சான்காவது ஜவாலி creer WE} 

'சொல்லப்படும். இவ்வகுப்பாரில் பான்வா வகுப்பார் சுத்தாதிய்யா 
காதிறிய்யா தறீக்குகளிலுள்ளவர்கள். மற்ற மூன்று வகுப்பாரும் 
'வேற.பல தநீக்குசனிலுள்ளவர்கள். ஒவ்வொரு வகுப்புச்கு ஒவ்வொரு 

“தலைவரும் அத்தலைவரின்£ழ் ல உத்தியோகஸ்தரு மிருக்கின்றார் 

கள். வகுப்பைச் கிந வென்று, தலைவரை சர்கிரு வென்றும் சொல்லு 

வார்கள். இர்சான்கு வகுப்பிலும் பான்வாவே பிரதானமாது.



௮௪௭ கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

இரண்டாவதான மலங்கு என்னும் வகுப்பார் ஜடாதாரிகள், இவர் 

கள் விவாகஞ்செய்யாச பிரமசாரிகள். இவர்களிலொருவர் ஸ்திரி 

சம்பர்தப்பட்டால், சடை புழுத்துப்போம். அதையறிர்து எடை 
யைக்களைந்து சழ்த்தாத் லாக்கப் பவொர். மூன்றாவசான மதாரி 
கள் வடசேசம்போகாமல் பிசதிவருஷமும் தென். மண்டலச் திலேயே 

சுற்றித்திரிவசால், மண்டல்தார் என்௮ஞ் சொல்லப்பவோர்கள். 

சான்காவதான ஜலாலிகள் எக்காளசாரரர். இவர்கள் எப்போதும். 

எக்காளம் ஊதுறெவர்கள். இவர்களை உறுமிப£ர் என் ஐஞ்சொல்லு 
வார்கள். இவர்களுள் ஒவ்வொருவருக்கும் வலதுசோளில் மு.த்திரை 
வைச்சப்பட்டிருக்கும். இர௫ில் கம்பளிக்கயிறு .சூற்றியிருப்பார்கள். 

இக்சான்குவ்குப்பிலும் பிரதானமான பான்வாவுக்குமாத்திரச் சான் 

** பில்குண்டா ஈகாத்தில் ஹலறத்து ஷாஹா பாபாபதறுத்தீன்: 

ஆண்டவரவர்களின் தானத்தில் வருஷத்திந்கொருதரம் தலைவர் 
நியமிக்சப்பவொர். Be நியமகம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் 

உபாத்தான ஜமாத்துல்லாஹெ மாதப் பத்தார்்திகதியாயே கத்.தத்து 
இசவுதான் அங்கே ஈடக்கும். அங்கே நியமிச்சப்பட்ட தலைவர் ௮ 

இருந்து புறப்பட்டுப் பலதேசமுஞ்சு ற்றி, தமலான்மாதம் திருச்சரரப் 

பள்ளியில் வக்திருப்பார். பான்வாவகுப்பு இங்கிருந்து கந்தூரி 

கழித்துப் புறப்பட்டு, றமலான் மாதம் இருச்சனொப்பள்ளியிம் போன 
வுடன், இங்கிருக்க தலைவர் விலகவிவொர். அக்கிருந்து வந்தவர் 
அவ்வகுப்புத் தலைவராய், எங்குஞ் சுற்றித்திரிந்து மறுவருஷ 

கத்தூரிக்கு இங்குவருவார். ஓவ்வொரு வருஷமும் இவ்வாறே ஈடச். 

இன்றது. கந்தூரிகழித்து இங்கிருந்து புறப்படும் சான்கு வகுப்பும். 
ஒரே இசையித் போகவேண்டுமென்டற ஏற்பாடு இல்லை. அவ்வவ்: 
வகுப்பார் சாடினதிசையிற் போவார்கள். ஆனால், ல தானங்களில் 

கான்குவகுப்பும் சக்திப்பதுண்டு, இச்கான்கு வகுப்பல்லாமல், நதா 
வதாக ஒரு வகுப்புப் பிற்காலத்தில் வந்துசேர்ச்த.து. அ தன்பெயர் 

நபா௫ய்யா. இவர்களே தாயினு வென்னும் கொட்டடிக்கிறவர்கள் . 

ஆக இவ்வைந்து வகுப்புகளே ஒவ்வொருவருஷ கந்தூரியிலும் வந்து 

கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வகுப்பார்களாக அக்சாலந்தொட்டிருப் 
பவர்கள், வமிசபரம்பரையா£ல்ல ; இடையில்வக்து சேர்கிற தட்ச” 
கர்களே.] . 

* இவ்வூர் வடதேசத்இிலுள்ளத.
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அன்று சாயங்காலம் முதலாவதாக பான்வா வகுப்பா 
ரூம், இரண்டாவதாக மலங்த வகுப்பாரும், மூன்றாவதாக 
மதாரி வகுப்பாரும், சான்காவதாக ஜலாலி வகுப்பாரும் ஒரு 

- வர்பின் ஒருவராய் வந்தசேர்ந்தர்கள். வந்த பர்மார் 
எல்லாசையும் ஹலறத்து ழகம்மதுயூசுபு சாசிபவர்கள் ௪.இர் 

சென்று உபசரித்து அழைத்தார்கள். அவர்கள் ஹலறத் 

திவர்களுக்கு அடிபணிர்து ஸலாம் சொல்லி அனைவரும் 

ஆண்டவரவர்களின் கபுஅஸ்தானத்துக் கட்டிடத்தைப் 

பார்த்துக் சளிகூர்க்து, பாத்திமா வோ இ ஜீயாறத்துச் செய் 
"கொண்டு, அவரவருக்கு வச௪இயாக' இருப்பிடர் தயார்பண். 
ணிக்கொண்டு, தங்கினார்கள். சபுறுஸ் சான த்திற்குத் தென் 

புறமுள்ள தோப்பிலேயே கொட்டகைகளிட்டு அவற்றி 
லிருக்தார்கள். குதிரை முதலான வாகனங்கள் பலவிடமுங் 
கட்டப்பட்டிருந்தன. 

அன்று சாய்ந்தாமே ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் 
தர்கா வென்னும் பள்ளிக்குமுன் அலங்காரமான buss 

லொன்ன௮ போடப்பட்டன. தலைமாட்டுக்கு மேல்புறம் 
ஒரு பாரிய மூங்கிலைவெட்டி, ஆண்டவரவர்கள் உபா த்தான 
மாதமென்னும் அடையாளமாகக் கொடியேற்றுவதற்கு 

காட்டினார்கள். மாலைநேரம் நெருங்கவே, - முன்னமே 
தயார். பண்ணியிருந்த இளம்பிறைக்கொடி யொன்றை 
ODN PSS முகம்மதுயூசுபு சாஇபவர்களும், தபோ தனர்களுள் 

கூடிநின்று பூம்போர்வையுடன் அலங்கரித்த ஒரு ஒட்டக 

முதுகில் வைத்து, ழதுபக்கிலிருந்து சபுஅஸ்தானத்திற்குக் 

'கொணர்க்தார்கள். அப்போ, புறவூர்களிலுள்ள ஜனங்கள் 
பலர் ஜியாறத்திற்காக வந்திருந்தார்கள். பொழுது படுமுன் 

பள்ளியின் உள்ளும்புறமும் பல தீபங்களேற்றப்பட்டன. 
வாசலுக்குமுன் தூபம் கமகமவெள்று கமழ்க்துகொண் 

டிருந்தது. பள்ளியின் பிரகாசமும், ஈறு மணமும், ஜனன் 

களைப் பிரமிக்கச் செய்தன.



௪௫௪௮ கன்ஜுுல் கமுமாத்து. 

சூரியன் ௮ஸ்.தமித்துப் பொழுஅபட்டபின் எல்லாரும் 

மேற்றிசையில் பிறை பார்த்தார்கள். ஜமாத்துல்லா 

இறுமாதத்து இளம்பிறை தெரிந்தது. உடனே சந்தோஷி. 

கோஷ்ட த்தோடு கொடியேற்றப்பட்டஅ. அதன்பின் : 

ஹலறத்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகிபவர்களும்,, 

தபோதனர்களும், மற்ற ஜனங்களும், ஆண்டவரவர்களின் 

பள்ளிக்கு முன்வந்து நின்று பர்த்திஜாவோ தி, ஜியாறத்துச் 

செய்தார்கள். அன்று இராமுழுதும் தறுஐன் வேத. சத்தம். 

பள்ளியிலும், பக்கத்திலும், பலரிருந்து ஓதுவதால்: 

முழங்கிக் கொண்டிருந்தது, 

அன்றிரவுபோய் மஅகாள் நாகபட்டணத்து முல்லிம் 

களின் பிரதானமான இரும், அவ்வூச்த் தலைவருமாகமப் 

புறப்பட்டு, ஹலறத்து மகம்மதுயூசுபு சாஇபவர்கள் 

சமுகத்தில்வக்து ஸலாம்சொல்லிப் பணிந்து நின்று 5 

நாயகமே, தங்கள் தகப்பனாராகிய எங்கள் ஆண்டவரவர்கள் 

உபாத்தான இம்மாதத்துப் பத்தாமிரவாகிய கத்தத்தின் 

போது நாங்கள் ஒரு காரியஞ்செய்ய விரும்புகின்றோம். 

அதாவது :--உயர்ந்த சந்தனமரத்து வயிரம்பாய்ந்த கட்டை. 

தயார்செய்து அதனையசைத்த குழம்பை ஒரு பாத்திரத்தில் 

வைத்து, மூங்கற்கழிகளாற்கட்டிப் பலவர்ணத் தாள்களால் 

வி௫ித்திமாகப் பொத்திமூடிப் .பிரகாசமாக ஒரு கூடு. 

Orig, YF சந்தனக்குழம்புள்ள” பாத்திரத்தை ௮. 

கூட்டில்வைத்து, ஊர்கோலஞ்சுற்றிக் கொண்வேரவேண்டு' 

மென்பதே, அப்படி நாங்கள் ஆடம்பாமாகக் கொணர்ந்து. 

தரும் சந்தனத்தை அண்டவரவர்களின் sien! gr 

பூசவேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்ளுனெறோம் என்று 

சொன்னார்கள். இதை ஹலறத்தவர்கள் கேட்டு. அவர்களைப். 

பார்த்து : சகோதரர்களே, உங்கள் விருப்பத்தை நான் : 

தடுக்கமாட்டேன். நீங்கள் சருஇனபடியே செய்யுங்கள். 

அனுல், நீங்கள் சந்தனம் அரைத் துக்கொண்டு வருவதை.
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நிறுத்திவிட்டு, கூடமாத்திரம் உங்கள் விருப்பப்படி செய்து 

கொண்டு வாருங்கள். சந்தனம் நீங்கள் கொண்டுவர 

வேண்டாம் என்று உத்தரவு பண்ணினார்கள். இதைக்கேட்டு 

அதற்கு உடன்பட்டு சாகபட்டணத்தார் போய்விட்டார்கள். 

அப்போஅ நாகபட்டணத்தில் ஒரு பிராமணனிருந் 

தான். Hor, ஹலறத்து சையித ௮ப்துல்காதிறு ஷாகுல் 

ஹமீது பாத்துஷாசாடிபு அண்டவரவர்கள் ஹயாத்துடன் 

ழதுபக்கிலிருக்கும்போது ஒருகாள் வரத, தன் உடலிலுள்ள 

இராப் பிணியைப்பற்றி முறையிட்டு அழுதான். ஆண்டவ 

sensor uw Brae, அல்லாதத்தவுலா இடம் ௮௮ விரக்து, 

அப்பிணியை நீக்விட்டார்கள். அன்றுமுதல் அவன் 

அடிக்கடி சர்தனமரைத்துக் கொணர்ந்து அண்டவரவர் 

களுக்குச் சமர்ப்பித்து, தரிசனைபண்ணிப் போய்க்கொண் 

டி.ருர்தான். ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தானபின், தன் 

வழக்கப்படி ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபுசாகிபவர் 

களுக்குச் சந்தனங்கொணர்ந்து கொடுத்துத் தரிசனை 

பண்ணிக் கொண்டிருந்தான். அந்தப் பிராமணனை ஹலறத் 

தவர்கள் அள்விட்டழைத்அ : என் தர் தயவர்களின் 

மஇமையுள்ள கபுதின்மீது பூசுவதற்குப் பரிசுத்தமாகச் 

சந்தனம் அசைத்து, இர்சமாதப் பந்தாக் திகதியிரவு, இங்கே 

கொண்வோ வென்று அவனுக்காக் கட்டளை பண்ணினார்கள். 

௮ப் பிராமணன் இச்கட்டளையைச் சிரமேலேற்று காக 

பட்டணம்போய், தருந்த சந்தனக் சட்டைகள் தேடிவாக்கி, 

. அதிகமான பயபக்தியுடன் தன் பணிவிடையை அன்றைக் 

இனமே தொடங்குனான். கூகெட்டிக் கொண்டுவர உத்தரவு 

பெற்றுபோன முஸ்லிம்களும் தங்கள் வேலையை 

அன்றைக்கே ஆரம்பித்துக் கொண்டார்கள். 

கூட்டுவேலை வெகு இறெப்பாய் ஈடந்தது, இத்திரகாரர் 

பலர்கூடிக் கூடுகட்டத் தொடங்கினார்கள். அதற்காகுமான 

மர்க்சம்பைகள், பலகைகள், சட்டங்கள், பலவாணத்



௪௫௦ கன்ஜுஃல் கமுமாத்து. 

தாட்கள், சானாகிறச் சாயங்கள், அப்பிரேக த்தகடுகள்,' ஈயத் 

தசடுகள், சருகுபித்தளைகள், பொன்வெள்ளி மூலாமிட்ட 

தாட்கள், இன்னும்  வேண்டியவெல்லாம் தயாராயின. 

இவற்றைக் கொண்டு, கட்டவேண்டியவைகளைக் கட்டி, 

பொருத்தியிணக்கி, யிணங்க வேண்டியவைகளை பொருத்தி 

யிணக்கி சாயர்தீரவேண்டியதற்குச் காயந்தீர்த்னு, ஒட்ட 

வேண்டியவைகளை ஓட்டி, பொத்தவேண்டியவைகளைப் 

பொத்தி, சழல்வன சுழலவும், கால்வன காலவுஞ் Orig, 

பருத்த அடியும், கூர்த்த சகொமுள்ளதாக, கொத்து வேலை 

யும், மற்றவேலையும் பணிக்காகச்செய்து, உயர்ந்த பொன்னா. 

அம் வெள்ளியாலுஞ் செய்து ஈவரத்தினங்களையும் பதித்தாற் 

போலக் கூட்டு வேலையை முடித்தார்கள். இவ்வளவில் 

ஜமாத்துல்லாகிறு மாதம் ஒன்பதாந்திகதி யாயிற்று, முன் 

சொன்ன பிராமணனும் சந்தனம் தயார் செய் அவிட்டான், 

ஒன்பதார்திகஇச் சாயந்தாமே ஹலறத்து ஆண்டவ ' 

ரவர்களின் தரீகா வெகு அலங்காரமாகச் சோடிக்கப்பட்டது. 

சுற்றிலும். வாழை, கமுகு முதலியன மங்களகரமான 

விருக்ஷங்கள் ஈட்டப்பட்டு, ஒரு பூங்காவனம்போலிருர்தது. 

பள்ளிக்குமுன் பலவிதப் புஷ்பங்களால் அலங்கரித்த பந்தல் 

போடப்பட்டது, பத்தாந்திகதி இரவாகப் பொழுஅபடவே 

பள்ளிமுழு தும் விளக்கேற்றி, நாற்புறமும் தீபஸ் சம்பங்களை 

ஈட்டி, ஏகசோதிமயமாக்கஇனார்கள். மகுத்துவமுள்ள 

ழதுபக்கிலும் தீபாலங்காரஞ் செய்யப்பட்டிருக்தது. பல 
விடங்களிலும் ஈறு மணங்கமமும் : தூபமிட்டார்கள். இவ 

வளவும்  ஹலறத்தவர்களும், தபோதனர்களுமே கின்று ் 

ஈடத்தினார்கள். இவ்வளவுக்குள் சுற்ார்களிலிருர்அம், 
. காட்டுப் புறங்களிலிருக் தும் அசேக ஜனங்கள் ஆண்டவ 

சவர்களின் வருஷ கத்தாரியின் கத்தத்திவென்று இரள் ‘ 

திரளாய் வந்து கூடியிருந்தார்கள், மாலை தொடங்கி . 

தர்காவில் வேதவாக்கயங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருக் கன,
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இரவானபோது, சாகப்பட்டணத்து முஸ்லிம்கள் 

,இரண்டுகூடி, தரங்கள்செய்து வைத்திருக்கும் சித்திரச் 
கூட்டைத் தூக்கி, ஊர்கோலம் சுற்றினார்கள். கூட்டின் 

பல்பாகமும் இபங்களால் ஜொலித்தன. இரு புறமும் 

'இவர்த்திகள் நிரையாகச் சென்றன. பலவகை வாத்தியங் 

களும் இடிபோல முழங்னெ. அக்னி பாணங்கள் 

காயத்தைக் இறிக் இழித்துச் றிச்னெர்து போயின. 

கூட்டுக்கு முன்னும் பின்னும் ஜனசந்தடி வெகு மும்முரமா 

யிருந்தது. இவ்வித ஆடம்பரத்துடன் சந்தனக் கூட்டை 

சாகப்பட்டணத்து விதிமுழுதுஞ் சுற்றி, தர்காவுக்கு 

கொண்டுவருவதற்காக வடபுறம் நோக்கிச் சிறப்புடன் 

இருப்பினார்கள். இச் சந்தனக்கூடு இங்குவர்து சேருமுன், 

பிராமணன் சந்தனம் தயார்செய்து பு இய செப்புக்குட 

. மொன்றில்வைத்து, தலைமேற் சுமர் துகொண்டுவர் ௮, 

ஹலறத்து: சையிது . மகம்மதுயூசுபு சாபெவர்களிடம் 

'கொடுத்துவிட்டான். 

காகப்பட்டணத்து முஸ்லிம்கள் கூட்டைக் கொணர்ந்து 

முதுபக்து வாசலில் நிறுத்தினார்கள். அதை ஹலநத்த 

வர்களும் தயபோதனர்களும் பார்த்து ஆச்சரியாநந்த 

மடைந்ஏ, பிராமணன் கொணர்ந்த சந்தனக்குடத்தை 

அதனுள் வைத்தா, கூட்டை அங்கிருந்து தூக்குவித்னு 

தர்காவுக்கு. முன்கொணர்க்து நிறுத்தச் செய்தார்கள். 

கண்களை மழுக்கும் பல இபங்களாலும், பலவகை நறு மணங் 

.. சளாலும் சுவர்ச்சகத்தை யொத்துவிளங்கும் பள்ளிக்குமுன் 

கூடு தரிபட்டவுடன், ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு 

ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் ௮ச் சர்.தனக் குடத்தை வாங்கத் 

, தலைமேற் சுமந்துகொண்டு தர்காவுக்குள் புகுந்தார்கள். 

அந்நேரம் ஹலறத்தா ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தான 

வைகறையென்னும் தஹல்ஐத்ன நேரமாயிருந்தது. 
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௪௫௨ -: கன்ஜுல் கருமாத்து. 

ஹலற தீ தவர்கள் சக் தனக்குடத்தடன் உள் ளே புகுந்த 

போது கதவு சார்த்தப்பட்டது. ஹலறத்தவர்களே 

தனித்திருந்து ஆண்டவரவர்களின் சிறப்பான கபூறின்மேல் . 

சந்தனத்தைப் பூசினார்கள். அ௮ற்நேரம் வெளியிலுள்ள 

முஸ்லிம்க ளெல்லாரும். தறுஆன் ஒதிக்கொண் டிருர் தார்கள். 

உள்ளே சந்தனம்பூசி முடிந்தவுடன் ஹலறத்தவர்கள் 

கூடவே கொண்டுபோயிருந்த * வெள்ளைப்புடவை. 

யொன்றைப் பூச சந்தனத்தின் மேல் விரித்து, கபுதில். 

போர்த்தினார்கள். இவ்வளவும் உள்ளே முடிந்தபின், 
ஹலறத்தவர்கள் வெளியில்வர். து ஓத வேண்டியவைகலா 

யோதி, ஜியாறத்தை முடித்தார்கள். 

பொழுதுவிடிர்து சூரியனுதய மாயிற்று, மேலான 

புலவுச்சாதம் பாத்திஹாவுக்காக அன்றிரவே தயார்செய்யப் 

பட்டிருந்தபடியால், அதை ஹலறத்தவர்களின் உத்தரவுப்: 
படி அன்று காலையில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தார்கள். 

ஒவ்வொருவரும் கடைத்தமட்டுக்கும் .௮ர்தச் சாதத்தைப் 

பீரசாதமாகப் பெற்று உட்சொண்டு புளகமடைந்து, 

அவரவர் தானம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

அன்றைத்தினமே நாகப்பட்டணத்து மூல்லிம்கள் 

ஹலறத்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாபு ஆண்டவரவர்க 

ளிடம் : நாங்கள் இதுபோல ஒவ்வொரு வருஷமும் பிறை 

யன்றைக்குக் கொடி கொண்வெர ஒரு இரதமும், 

பத்தாமிரவு சந்தனங்கொண்டுவர ஒரு கூடும், செய்து 

வருகன்றோமென்ன கேட்டுக்கொண்டார்கள். ஹலறத் 

தவர்கள் அதற்குச் சம்மதித்து உத்தரவு கொடுத்தார்கள். 

* இப்படியே அன்றுமுதல் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஓவ் 
வொரு வெள்ளைப்புடவையைப் பூனெ சந்தன த் இன்மேல் ஒன்றுமே 
லொன்முகப் போர்த்துவருஇன்றார்கள்.  முந்தாற்றுச் ெவான , 
வருஷம் இப்படிப்போர்த்துயும் அண்டவரவர்களின் கபுஐு கட்டின 
உயரத்தளவுக்கு எள்ளத்தனையும் அஇிகப்படாமலேயே Wad 
இன்த. .
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பின் ஹலறத்தவர்கள் ௪ந்தனவல் கொணர்ந்த பிராமணனைப். 

பார்த்து: இதுபோல இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் நீயும், 

- உன் சந்ததிகளுமே . சர்தனமாத்தைக் கொடுத்துவர 

வேண்டுமென்று . கட்டசளையிட்டார்கள். அக்கட்டகாயை 

அவன் சந்தோஷத்துடன் சரமேலேற்றுச் சென்றான். 
[இப் பிராமணன் தன் ஆயுசுபரியந்தம் வருஷர்தோறும் ௪௫.5 

னங்கொடுத்து வந்தான். பின் இவன் சர்ததஇிகளும் கொடுத்துவர. 

தார்கள். சல பத்தாண்டுகளுக்கு முன் அச் எம் தனங்கொடுப்பவனில். 

ஒரு பிசகுகண்டு, அப்போதிருந்த சாகிபுமார்கன் அவனை விலக்கி 

விட்டார்கள். அன்று முதல் தர்கா சாட்டாண்மைக்காரர்களாகும் எட் 

டுப்பேர் வீடுகளிலும் சச்தனமரைத் துச் கொடுக்கப்பட்டுவருகின் ஐது. ] 

கத்தங் கழித்த பத்தாந்திகதியாகய அன்று காலையி 

லேயே .முதல்திகதிப் பிறைகண்டு ஏற்றின கொடியை 

* இறக்க விட்டார்கள். தபோதனர்களாகய ப£ர்கள் சில- 

காள் தங்கியிருக்தார்கள். , அதன்பின் ஹலறத்து சையிது 

ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் அத் தபோ தனர்களுக்குச் செல: 

வுக்சென்௮ சிலதொகைப் பணங்கொடுத்து, அவர்களைப்: 

பயணப் படுத்தினார்கள். மறு வருஷம் இப்படியே வருவ- 

தாக அவர்கள் அனைவரும் ஹலற த்தவர்களுக்னுப் பயணஞ்.. 

சொல்லிக்கொண்டு,  முன்போலப் பரதேசசஞ்சாரஞ் 

செய்யப் புறப்பட்டு விட்டார்கள். ஹலறத்தவர்கள் தந்ைத 

யவர்களின் பணிவிடையில் மனைவி மக்களுடன் மதுபக்கி 

லிருந்தார்கள். 

[இப்போது ஈடக்த முதலாம் ௧ sant யாசம்பமாகலே ஓவ். 

Garg agasgnh uPiurisc கத்தூரிப் பிறைகாண வருதலும்,. 

கத்தம் இர்ச்சபின் மூச்தின பிரசாரம் ஒருதொசைப் பணம் வாங்கல் 

கொண்டு போதலும் ஈடச்துவருகின் றன. 

கந்தூரி முற்றிற்று, 
  

* பஇினான்காச்திகதியிரவில் கொடியிறக்கும் வழக்கம் பித். 
காலத்தி லேற்பட்டது.



௧௦௮ -ம் அத்தியாயம். 

விவாகம், 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாடிபு 

-ஆரிபு பில்லாஹியவர்களின் மக்கள் எட்டுப்பேருக்கும் விவாகம் நிறை 

- வேதின வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. | . 

ஹலநத்து ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷாசாடுபு ஆண்டவ 
வர்கள் உபாத்தா யடங்கயிருக்கும் சமாசாரம் இக்தியா 

முழுதும் பிரஸ்தாபமாயிற்று, Gag தூரந்தொலைகளி 

லிருந்தும் அரேகம் பேர்வந்து ஆண்டவரவர்களின் இறப் 
பான கபுறைத் தரிசித்து, ஈற்பேற௮ு பெற்றுப்போகத் தலைப் 

பட்டார்கள். சாதிபேதம், மதபேதமின்றி எல்லாருக்கும் 
ஆண்ட வரவர்கள் கிருபை செய்அவர ஆரம்பித்தார்கள். 
யார் யார் எதை காடிவந்தும் கேட்கும் எல்லா. வரங்களும் 
கொடுக்கப்பட்டன. அவரவர் காட்டம் கிறைவேற நிறை 
வேற, காணிக்கைவாத்து இடைவிடாமல் வரத்தொடல் 
கற்று. ஆகையால், ஆண்டவரவர்கள் அடங்இ விளங்குந் 
தானம் என்றைக்கும் PROUT Ft BIg. யுள்ள காகவே யிருந்த, 

தரிசனைக்கு வருவோர் நாள் தவருமல் வந் துசொண் டிருர் 
தார்கள். அதனால், ஹலறத்.த ழகல்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் 
மனம் களிப்படைந்திருந்த.. ராம் நமத. குடும்பம் 
பல்கும்படி இங்கேயே யிருந்துவிட்டோம். தந்தையவர்கள் 
திருவாய் மலர்ந்து சொன்னபடியே பலபகுதிகளிலுமுள்ள 
பலரும் இங்குவர்து, காணிக்கையாகப் பலபொருள்களையும் 
ஈமக்குக் . கொடுக்கின்றார்கள். சர்வ வல்லவனாகிய அல்லா 
கத்த ஐலா ஈம தந்தைக்குச் சொன்னபடியே ஈம்மை 
தரித்து ஆள்இன்றான். அவன் காவல் கொண்டும், தர் ச 
பவர்கள். பக்கத்திலிருக்கும் 'ஆதரவுகொண்டும், ஈமக்கு



விவாகம். ௪௫௫: 

ஒரு தீங்கும் சம்பவிக்காது என்று ஹலறத்தவர்கள் கருதி, 

அதிகமான மனத்திருப்தியுடன் வாழ்ந்திருக் தார்கள். அவர்: 
கள்: செலவுக்குத் தக்கபடியே குறைவின்றிக் காணிக்கை 

வந்து குவிர்துகொண்டிருந்தது, ஆகவே, அவர்கள் சூடும் 
பம் செல்வத்தோடிருந்தது. பக்கத்திலுள்ள பட்டிணச் 

சேரிப் பரதர்கள் அடிக்சகடிவந்து இடுங்கட்டளைகளைச்: 

செய்துகொண்டிருர்தார்கள். ஹலறத்தவர்களின் ஆண் 

மக்கள் ஆறுபேரும், பெண்மக்கள் இரண்டுபேருமாகய 

எட்டுப்பேர்களும் பதினான்கு இல்மிலுந் தேர்ர்த. மகான் 

களாகும்படி. தங்கள் தந்தையாகிய ஹலறத்தவர்களிடமே. 

கல்வி : பயின்றுவந்தார்கள். ஹலறத்தவர்கள் அல்லாதத்த 

ஆலாவை வணங்குவதும், அவ்வர் நேரங்களில் தந்தையவர்க 

ளின் தரீகா ஊழியஞ்செய்வ ௫ம், மற்ற வேளைகளில் மக்க. 

ளுக்குக் கல்வி கற்பிப்ப துமே அலுவலாயிருந்தார்கள். 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் உபாத்தாய்ச்: இல. 

வருஷங்கள் சென்றன. இதற்குள் கபுறைச்சூழப் UT Si Sor 

கட்டின மரச்கட்டிடம் பழுஅபட்டத. நட்டின ஸ்தம் 

பற்கள் மண்தின்னப்பட்டு, வெயிலிலும், மழையிலும், 

மிருப்பதால் பலகைகள் .வெடி.த், பலவாறு கலைந்து: 

பிரியத்தலைப்பட்டஅ. , தாங்கள் கட்டின கட்டிடம் பழு 

தானதை அந்தப் பரதர்கள் கண்டு, பின்னும் அவர்களே 

வந்து நின்று, நாற்புறமுள்ள பலசையடைப்பைப்: 

பிரித்துவிட்டு, மண்ணால் சுவமெழுப்பி, மேலே பல: 

சையாலேயே கூரையிட்டுக் கட்டிமுடித்தார்கள். அந்த, 

மண்கட்டிடர்தான் அதன்பின்பு தரீகாவா யிருக்க. 

இவ்வாறிருக்கையில், முன் ஹலற்த்து ஆண்டவ: 

ரவர்களை நிந்தனையாகப் பேனெபடியால் வாயில் பிளவை 

செம்பிப் பாடுபட்டு, பின் ஆண்டவரவர்களிடம் வந்து: 

மன்னிப்புப்பெற்றுச் சுக்மடைந்தாரே நாகபட்டணத்து 

'இராயதஜ்சாலிமரைக்காயர், ௮வர் ஒருகாள் ஹலறத்து-



௪௫௭௬ கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

சையிதுழகம்மதுயூசுபு er @ueir eer சமூகத்தில் வந்து 5 

எஜமானே, எனக்கு நேரிட்ட ஆபத்திலிருந்து என்னை 

ரகூஷிக்த எஜமானாயெே ஆண்டவரவர்களின் மூமையான 

தர்கா மண்கட்டிடமாயிருக்கின்றபடியால், அதை நாங்கள் 

கற்கட்டிடமாகச் செய்ய விருப்பமுற் நிருக்கின்றேன். 

தாங்கள் உத்தரவு தாருங்கள் என்று கேட்டார். ஹலறத் 

தவர்கள் சந்தோஷங்கொண்டு, அதற்கு உத்தரவு 

“கொடுத்தார்கள். 

அப்போதே டூராயதஜ்சாலி மரைக்காயர் என்பவர் 

காகபட்டணம் போய், கருங்கற்கள், செங்கற்கள், சாக்த, 

மரம், மற்றும் வேண்டியவை யனைத்தும் தயாராக்கி, 

கைதேர்ந்த இற்பர்களையும், தச்சர்களையும், கொற்றர் 

களையும் வைத்துக் கட்டிடவேலையைத் தொடங்கினார். 

பரதர்கள் முன் மாத்தாற்கட்டின அளவில், பின் மண்ணா 

லெழுப்பின சுவரை உள்ளடக்கி, கருங்கற்களால் ௮த்இவார 

மிட்டு, செங்கற்களால் சாந்திட்டுச் சுவரெ'ழுப்பி, சதுரா 

காரக் கட்டிடமாகச் கட்டி, மேலே குவிந்த * மண்டபமுஞ் 

செய்அ முடிக்கப்பட்ட,அ. அன்றியும், ௪அசாகார மதிலுக்கு 

வெளியில் கான்குபுறமுஞ் சூழத் தாழ்வாரமிட்டு, மேலே 

நீண்டமண்டபச் கட்டப்பட்டது. முன்னிருந்த வாசலில் 

பாரிய நிலைவைதது, இரட்டைக்கபாட மிடப்பட்டது. 

இவவண்ணமாக ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் தர்கா 

என்னும் இவ்விய கட்டிடம் ஈடுவே சதுராகாரமதிலும், நாற் 

புறமும் : மண்டபத் தாழ்வாரமும், கடுவிலுள்ள குவிந்த 

மண்டபச் சிகரத்தில் பொற்கலசமுமுள்ள தாய், FOES SSB 

அலங்கர்ர அறைக்குச் சமானமாய்முடிந்தது. பார்ப்பவர் 

கண்களை மழுக்கத்தக்க பொற்கல௪ மண்டபம் Ble அலங் 
காரத்துடன் விளங்கிற்று. பலகைக் கட்டிடமா யிருந்த 
  

* Qos மண்டப்ம் ஆண்டவாவர்களின் SL Mev stem a Ber 

மேலே தெரிகிற பாரிய மண்டபத்துக்கு உள்ளே யிருக்கின்ற.



விவாகம். ௪௫௭ 

ஆண்டவரவர்களின் தர்கா கல்லாற்கட்டப்பட்ட தென்ற 

பிரஸ்தாபம் எங்கும் பரந்தது. கானா திசையிலுமுள்ள 

ஜனங்கள் தரீகாவைப் பார்ச்கவேண்டி த் இரள் திரளாய்க்கூடி, 

வந்த பார்த்து அரர்தங் கொண்டார்கள். 

இந்தத் இவ்வியஸ்தலத்தில் . அச்காலத்தில் ழதுபக்கு 

என்கற பூர்வகட்டிடமும், புளியமாத்திற்குக் தென்புற 

முள்ள சாற்கால்மண்டபமும், தர்காவும் ஆகிய: இம்மூன்று 

சட்டிடமல்லாமல், வேறு ஒருகட்டிடமும் * இல்லை... இம் , 

மூன்று கட்டிடங்களும், €ழ்புறம் பட்டினச்சேரியுமான 

இந்தஸ் தலத்தில் ஹலநத்து சையித மகம்மதுயூசுபு சாகிபு 
ஆரிபுபில்லாஹி யவர்கள் தங்கள் புத்திரர் புத்திரிகள் புடை 
யிருக்க வாழ்ந் திருந் தார்கள். ஹலறத்தவர்களின் பு.த்திராக 

ளான  பாபாதறுத்தீன், ஹமிதுல்லாவீக்கின், சுல்தான்கபீரி, 

சுல்தான்ஹக்கானி, சுல்தான்நாறுத்தீன், சுலதான்சகீரி என் 

ணும் அறுவரும், புத்தரிகளான ஜஹ்றபிவி, பாத்திமாபிவி 

என்னும் இருவரும் இனுல்லிஸ்லாத்தின் இல்முகளனைத் 

தைபுங் கற்றுத் தேறி, வரவாத் தகுந்த பிராயத்தையும் 
அடைந்துவற்தார்கள். 

அக்காலத்தில் மேலைகாகூரில் பஹாவுத்தீன் ஸ்ஹரவரீதீ 

என்று ஒரு வர்த்தகர் குடியிருந்தார்கள். இவர்கள் வட 

தேசத்திலிருந்அ கொஞ்சகாலத்திற்கு முன் வர்த்தகஞ் செய் 

வதற்காக இங்கேவந்து குடியேறி, மாக்கல வியாபாரியாய் 

விளங்கும் ஒரு உயர்குலப் பிரபு. ஹலறத்து ஆண்டவ 

வர்கள் மேலைகாகூறாக்கு வந்தபோது, அவர்களை அவ 

மதித்த அ௮வ்வூர்ச் ௪னங்களில் சேராமல் விலசிக்கொண்ட. 

இல வீட்டுக்காரர்களில் இவர்களு மொருவர். ஆண்டவர 
  

* ஆண்டவரவர்கள் தனி த்திருச்சப்' பனையோலைவேய்ச்சு இறு 

வீடொன்று கட்டப்பட்டிருர் ் சசென்றும், அவ்வீடு வெகுகாலம்: அழி 

யாமலிருச்ததென்றும் சொல்லுகின்றார்கள். அப்படி. சரர்தகர்த்தாக் 

கள் எழுதவில்லை.



௪௫௮ கன்ஜு௰ல் கறுமாத்து. 

வர்கள் முதுபக்தக்த வந்தபின் இந்த பஹாவுத்தீன் ஸ்ர 

- வரித் யவர்கள் ஆண்டவரவர்களிடம் வந்த, தங்களுக்கும் 

தங்கள் குடும்பத்திற்கும், அபயங்கேட்டுக்கொண்டார்கள். 

அப்போதே ஆண்டவசவர்கள் இவர்களுக்கு அபயக் 

கொடுத்து : நீர் உமது புத்திர புத்திரிகளோடு கூ.மமாக 
வாழ்ந்திரு மென்று திருவாக்கிட்டு அறுப்பியிருர் தார்கள்; 

அன்றுமுதல் இவர்கள் மேலைகாகூரில் முப்தியாகவும், 

செல்வப்பெருக்குள்ள சீமானாகவும் வாழ்த்திருந்தார்கள். 

இவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்மக்களும், ஆறு பெண்மக்களு 

மூண்டு, ் ; 

ஹலறத்து சையிது ழகம்மதுயூசுபு சாபெவர்களுக்குத் ' 

தங்கள் மக்கள் பருவமடைர்திருப்பதைக் கண்டு, இனி 

இவர்களுக்கு விவாகஞ்செய்அுவிடவேண்டு மென்று எண்ண 

மூண்டாயிற்று; உண்டாகவே, பெண்களும், மாப்பிள்ளை 
மாரும் எங்கே தேடலாமென்று பலவழியிலும் அலோடுத் 
தார்கள் ; ஒன்றும் புலப்படவில்லை. கடையாக, மேலை 
நாகூரிலிருக்கன்ற பஹாவுத்தின் ஸ்ஹரவரீதீ யவர்களின் ஞாப 
கம் வந்தது, வந்தபோது, ஹலறத்தவர்கள். பஹாவுத்தீன் 
ஸ்ஷரவர்தீக்கு ஆறு பெண்மக்களும், இரண்டு ஆண் மக்களு 

மிருக்கன்றார்கள்.. அந்தப் பெண்மக்கள் அதுவரையும் 
நமது புத்திரர்கள் அறுவருக்கும்: இரண்டு அண் மக்களை 
(பும் ஈமத. புத்திரிகள் இருவருக்குமாகப் பேசி, விவாகஞ் 
செய்துவிடலாம். இதுதான் உத்தமமாகத் தெரிகின்ற 
தென்று தங்களுக்குள் தீர்மானித்துக்கொண்டு, ஒரு அளை 
யதுப்பி பஹாவுத்தீன் ஸஹரவரீதீயை வரவழைத்தார்கள். 

ஹ்லறத்தவர்கள் விடுத்த ஆள் போனவுடன் அவர்கள் 
புறப்பட்டு வந்தார்கள்... தங்கள் சமுகத்தில்வர்கத பஹாவுத் 
தீன் ஸ்ஹரவரீதீயவர்களை. ஹலறத்தவர்கள் அருஇலிருந்இ, 
பல சம்பாஷணைகளையும் சம்பாஷித்துக்கொண்டிருக்அ, 
பின்பு அவர்களைப் பார்த்து : பஹாவுத்தீனே, என்: மக்கள்



விவாகம், : ௪௫௯ 

பிராயமடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்கு : விவாகஞ் 

செய்துவிட. வேண்டுமென்று. நினைக்ளெே றன். தங்களுடைய 

ஆறு பெண்மச்களையும் என் புத்திரர்கள் அவருக்கும் 
விவாகஞ்செய்தஅுகொள்ளச் சம்மதிப்பிர்களானால், என் 
இரண்டு : பெண்மக்களையும் ' தங்கள் இரண்டு புத்திரர் 
களுக்கும் மணமுடித்துத் தருகின்றேன். இ௮ சம்மதமா ? 
என்று கேட்டார்கள். உடனே பஹாவுத்தீன் ஸ்ஹரவரீதி : 

காய்கமே தங்களின் மேன்மக்களான பு த்திரர்களுக்கு என் 

பெண்களை விவாகஞ்செய்விப்பது சாமானியகருமம். தங்கள் 

செல்வப் புதல்லிகளை என் ஆண்மக்களுக்குத். தருவ பிர 

தானமல்லவா ! இதற்கு என்னைப்போன்ற ஒருவன் சம்மதிக் 

காமலிருப்பானா.! ஆ! பாக்கெமே ! | என்மக்கள் எட்டுப் 

பெருக்கும் இருலோக வாழ்க்கையும் இடைப்ப தற்கு இனி 

என்ன கடை. ?: இப்போதே சம்மதித்தேன் என்று பேரா 

ஈந்தத்துடன் இதயபூர்வமாசச் சொன்னார்கள். இதைக் 

கேட்ட ஹலறத்தவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள்.. பின் 

இருவருமொத்து, விவாகராள் .இன்ன்தென்று அப்போதே 

குறிப்பிட்டுச் கொண்டார்கள். 
பின்பு பஹாவுத்தீன் ஸ்ஹரவர்தீ ஹலறத்தவர்களிடம் 

விடைபெற்றுக்கொண்டு மேலைகாகூருக்குப்போய், விவாக 

தீர்மானத்தைத் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும், சுற்றத் 

தாருக்கும் தெரிவித்தார்கள். இதை எல்லாரும் கேட்டுக் 
களிகூர்ந்தார்கள். சமீபத்தில் ஈாள் குறித்திருந்தபடியால், 
விவாகத்திற். சாகுமான சர்வ பிரயத்தனங்களும் செய்யப் 

பட்டன். பஹர்வுத்தீன்ஸ்ஹரலரீதீயவர்களின் மனைவா௪லில் 
அலங்காரமான பாரிய பந்தல்கள் . போட்டுச் சோடிச்சப் 
பட்டன. மேலைகாகூர்த் தெருக்கள் முழுதும் அலங்கரிக்கப் 
பட்டன. ழதுபக்கிலும் விவர்கத்திற்கு வேண்டிய கருமங்களை 
ஹ்லறத்ததர்கள் ஈடத்திக்கொண்டு தயாராயிருந்தார்கள். 
நாகபட்டணம், பார்ப்பாளுர்களிலுள்ள முூஸ்லிமானவர் 
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௪:௭௦ கன்ஜுல் கறுமாத்து, 

களுக்கு இன்னகாள் இன்னாரின்னாரின் புத்திர புத்ரிகளுக்கு 

விவாகமென்று .இருபுறத்தாரும் தெரிவித்தார்கள். 

்.... விவாசகாள் அடுச்தபோன . ஜனங்கள்வந்து கூடினார் 

கள். அனைவருக்கும் மேலைகாகூரிலேயே சம்பிரமமான 

விருந்துகள் அன்று காலைதொட்ங்கிக் 'கெர்டுக்கப்பட்டன. 

மாலையானபோது, ஹ்லறத்தவர்களின்' இரு பெண்மக்களும் 

பல்லக்கிலேளி, மேலைகாகூருக்கே அறுப்பப்பட்டார்கள். 

மற்ற அண்மக்களான. ஆறுபேர்களும் புதிய மாப்பிள்ளை 

மாராகத் தயார் பண்ணப்பட்டு” மதுபக்கி லிருந்தார்கள், 

டஹாவுத்தீன்ஹைரவர்தீயவர்கள் . .' மனையில் ' - அவர்களின் 

பெண்கள் அறுபேர்களுடன் ஹலறத்தவர்களின் இருபெண் 

மணிகளையுஞ்சேர் த்த, ஆக எட்டுபேர்களையும் :புதியமண 

வறைப் பெண்களாச : ஆடையாபாணாதிகள். அணிவித்து, : 

அலங்கரித்து mous DHS Siri sor. 

.. பொழுதுபட்டு இரவாகவே 'பஹாவுத்தீன் nas rat 

யவர்களும், அவர்கள் குடும்பத்தாரும்; மேலைராகூரிலுள்ள 

49சதானமானவர்களும், நாகபட்டணம் :ருந்தலான விடங் 

களிலிருந்து வந்துள்ள முஸ்லிம்களுமாகப் புறப்பட்டு 

முதுபக்கக்குவர்து, ஹலறத்தவர்களையும், அவர்களின் ஆறு 

குமாசர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு. பைத்துகள் முழங்க 
வெகு: மகிழ்ச்சியுடன் 'மேலைகாகூருக்குப் , போனார்கள். 
பின்பு, அங்கே  தயாராயிருந்த பஹாவுத்தீன்ஸ்ஹ்ரவரிதீ 
யவர்களின் குமர்ரர்கள் இருவரையுஞ்சேர்த்து ஆக எட்டுப் 

பேர்களையும் புதிய மணவாளர்களாக அலங்கரித்த, 
பைத்து முழக்கத்துடனும், மங்கலவாழ்த்துடனும், அவர 

வருக்கிட்ட அசன்ங்களிலிருக்கச்செய்து )ஹலறத்து-சையிது 
முகம்மதுயூசுபு ' .சாடபவர்களும் .. பஹாவூத்தீன்ஸஹரவர்தீ 
யவர்களும், முஸ்லிம் பிரபுகள்: புடைசூழவிருந்து, இனுல் 
லிஸ்லாத்தின் முறைமைதவறுமல் ' நீகாஹை நிறைவேற்றி 

ஞர்கள். TL மணவாளர்களுக்கு, எட்டு நீகாஹுகள்



விவாகம். ௪௭௬௧ 

செய்யப்பட்டன. -'நிகர்ஹு முடிந் தவுட்னே, ஒலிமாவென் 

ணும் விருர்து.கொடுக்கப்பட்டஅ, .. இன்னா. ரின்னாசெனக் 

'குறிப்பிடப்பட்டிருந்தபடி. அவ்வம் மணவாளர் மணவாளி . 

களைச்சேர்த்து,. அவரவருக்கென்று அலங்கரிக்கப்பட்ட 

அறைவீடகளுக்கு, அனுப்பினார்கள். இவ்வித மடமை. 

படனும், சிறப்புடனும், அலங்காரமான விவாகம் நிறை 

Cappo. 3 
் - இிலகாள்வன்சயுமே ப மணவாளர் 'மணவாளிகள்' எட்டுப் 

'பேரும். மேலைகாகூடில் இருந்தார்கள். அதன்பின் ஹலறத்து 

சிபி. முகம்மதுயூசுபு en Beni SoM oir விருப்பப்படி 

எல்லாரும் 1 ம்துபக்கக்சே வந்துவிட்டார்கள். | ஹலறத்தவர் 

களின் மரு மகப்பெண்கள் அறுவரும்) 'பூத்இிரிகள் இரு 

வரும், ழதுபக்கிலேயே . கூடியிருக்தார்கள். அவ்வவருக் 

கென்று அங்கே வெவ்வேறு . "இடங்கள் ். குறிக்கப் sepia பட அபிவி ட வா 
“இவ்வாறாக ஹலற தீத சையிற் ழ்கமதுயுசுபு சாகி 

பவர்கள் பாரிய கூடும்பச்தை யுடைய்வர்களாய், இபாதத் 

திலும், தர்தையவர்களின் ஊழியத்திலும்' தரிபட்டு, வரு 

Ap காணிக்கைப் பொருளைச்" 'செல்வுசெய்துகொண்டு, 

மனைவி, மக்கள்; மருமக்கள் சகிதமாய் வாழ்ந்திருந்தார்கள். 

Lama sap சையிது ழ்கம்மதுயூசுபு சாட௫பவாகளின் பெண்மக்க 

.ஸிருவரின் மணவாளர்களும், : ஆண்மக்கள று/வரின் மணவாட்டி. 

-களுமான எண்மரின் இருசாமங்களும் இன்னின்னவையென்று இரர்த 

கர்த்தாக்கள் எழுக சவறிப்போன்படியால், அர்சாமங்கள் எனக்குக் 
இடைக்கவில்லை. அச்சாமங்களை அவரவர் வமிசத் காரையே கேட். 

உறிய வேண்டும். ] 

விவாகம் முற்றிற்று. ட் 

—co |



௧௦௯ -ம் அத்தியாயம். 

ஹல றத்தவர்களின் உபாத்தூ, 

  

[இல் வத்தியாயம் ஹல.நத்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகிபு. 

ஆரிபுபில்லாஹி யவர்கள் உபாத்தான வரலரற்றைச் சொல்லுகன் 

Psi] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது - பாத்துஷாசாஇபு. 

ஆண்டவரவர்களின் மகனூராகய. ஹலறத்து . ome gr 

ழகமதுயூசுபு சாசிபு ஆரிபுபில்லாஹியவர்கள் ழதுபகீத என் 

னும் இவ்விய ஸ்தலத்தில் மனைவி, மக்கள், மருமக்களுடன் 

காணிக்கைப் பொருள்களை அதுபவித்துக்கொண்டு குறை. 

வற்ற செல்வத்துடன் வாழ்ர்திருக்குங் காலத்தில், . எட்டு 
மக்களுக்கும் ஆண்பிள்ளை பெண்பிள்காகள் பிறந்து, குடும் 

பம் பல்கத் , தொடங்கிவிட்டது. அதனால், ஹலறத்தவர் 

கள் தங்கள் மக்களுக்கு வெவ்வேராகச் இறுவீடுகள் கட்டு 

வித்து, அவரவர் தம் தம் மனைவிமக்களுடன் வேறு. 

வேழுய்க் குடியிருக்கச் செய்தார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் 
பிரித்திருந்தும், ஹலறத்தவர்களின் சமிரட்சணையிலேயே 

_ மிருந்தார்கள். அவர்கள் குடியிருக்கும் அவ்வீடுகளனை த் 
அம் ஆண்டவரவர்களின் sitar என்னும் தஇிவ்வியாலயத்... 

தைச் சூழவே கட்டப்பட்டிருந்தன. ' 

ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அடங்கப்பெற்று அவர்: 
களின் சந்ததிகள் குடியிருக்கும் மகத்துவத்தினால், இந்த 
ஸ்தலத்தில் அயலூரார் பலர்வர்து குடியேறத் தலைப்பட் 
டார்கள். குடியிருக்க நாடி. வருகிறவர்கள் ஹலறத்.சவர்களி: 
டம் அநுமதி -பெற்றுக்கொண்டு, அடர்ந்தோங்கி வளர்ச் 
இருக்கும் மரங்களை வெட்டி, மணல்மேடுகளையெல்லாம் 
சமதசையாக்கி, வீடுகள்கட்டிக் குடியேறினார்கள். பெரும் 
பாலும் தெற்கிராச்சியத்து முஸ்லிம்களே ஆதியில் குடி
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'யேறி வந்தார்கள். இவ்வாராகவே முதலில் ஒரு Aon 
டஉணமாய் * நாகூர் என்று பெயர் வழங்கத் தொடங்கிற்று, 

நாகூரானது சிறு சிறு வீதிகளையும், பல வீடுகளையும், 
சில சடைவீதிசளையு மூடைய சறுபட்டணமாய், எங்கும் 

பரஸ்சாபப்படவே, பின்னும் அகேகர்வந்து குடியேறிஞர் 

கள், பலவகைக் கைத்தொழிலாளர்கள், வர்த்தகர்கள் அளை 

வரும் குடியேறினார்கள். குடியேறுவோர் அனைவரும் ஹல 

PSB அஆண்டவாவர்களின் storages தென்புறமாகவே 

ஆதியில் வீடுகள் கட்டினார்கள். தர்காவைச் சூழ ஹலறத்து 

முகம்மதுயூசுபு சாபெவர்களின் சந்கதிகளே வீடுகள் கட்டிக் 
'குடியிருந்தார்கள். ் 

ஹலறதீஅ ழகம்மதுயுசுபு சாகியவர்கள் புத்திர புத்திரி 

கள், பெளத்திர பெளத்திரிகள், பிர்பெளத்திர பெளத்திரி 
களுடன் தொண்ணாறு வயதக்கு மேற்பட வாழ்ந்திருச் 

தார்கள். வடதேச வழக்கப்பிரகாரம் பெளத்திர பிர 

பெளத்திராக ளெல்லாரும் ஹலறத்தவர்களை தாதா என்று 

அழைப்பார்கள். அதனால், அவர்களுக்கு தாதா சாகிபு 

என்றும் ஒரு பெயர் வழங்கிற்று. இவ்வித மகிமையுடன் 

ஹலறத்தவர்கள் வாழுங்காலத்தில், அவர்களுக்கு தொண் 

அஹரற்று நான்கு வயது கிரப்பமாயிற்று, 

ஹலறத்து சையிது மகம்மதுய்சுபு' சாகிபவர்களூக்கு 

வய . தொண்ணாற்று சான்கு கிரப்பமானபோது தங் 

களுக்கு. மெளத்து நெருங்கி, காள் அடுத்துவிட்டதைக் 
  

... * இத் இவ்விய ஸ்தலச்தில் ஆதியில் பல விருக்ஷங்களுண்டா 
யிருந்தாலும், புன்னை விருக்ஷங்களே அதிகமாயிருச்சபடி.யால் 

பன்மை பற்றியவழக்கு ??- என்னும் சமிழிலக்கண விஇப்படி.புன்னை 

விருக்ஷத்தின் பெயராயெ சாசம் என்பதை.யடுத்து நாகவூர் என்று 

பெயர்பெற்று, பின் அது நாகூர் என்று மருவி வழங்குஇன் ஐது. இவ் 

வூர். மூர்தியும் உண்டாயிருக்து, பின் அழிர்து போனதாகவுர் தெரி 

ன்றது.



௪௬௪. , . கன்ஜுல் கருமாத்து.... - 

தெரிந் துகொண்டார்கள். தாங்கள் மெளத்தாகும் நாளாகிய 

அன்றுபகல் தங்கள். சந்ததிகளையெல்லாம் அழைத்துப் பக் 

கத்தில் வைத்துச்கொண்டு, தங்களின் மெளனத்தை அவர் 

களுக்குத் தெரிவித்து, அறிவுசொல்லத் தொடங்கினார்கள். 

என் அருமை மக்களே, மனிதர்களுக்கு மெளத் 

தானது பிடரி தரம்பைப் போல நெருங்னெனு, அவரவர் 

நிழலைப்போல அகலாததுமாகும். ஒவ்வொரு மனிதனுக் 

கும் மேத்தாகிற நாள் ஒன்றுண்டு. அது வந்து விட்டால் 

அவன் எங்கே யிருந்தாலும், எப்படியிருந்தாலும், ஒரு, 

க்ஷணப் பொழுதாவது அதற்குப் பிந்திநிற்க ஏலாது, இவ் 

வுலகத்தில் வாழ்கிற மனிதர்கள் எப்போதும் இங்கேயே, 

யிருக்கமாட்டார்கள், அவர்களுக்கு இவ்வுலகம் இருந் 

தெழுந்து போகத்தக்க ஒரு தங்கு மடமேயன்றி, வேறல்ல. 

ஒருவன் இரவியவர் தாய், இடகாத்திர சரீரியாய், நீண்ட 

வாணாளாளனாய் வாழ்க்திருக்தாலும், அவனுடைய சீவிய. 

காலம் ஒரு நீர்மேற் சுமிழிபோன்றதேயாம். என் பிள்ளை 

களே, உங்கள் பணமும், ஏறுவாகனமும், வீடும், மனைவி 

மக்களும், மற்றுமுள்ள பாக்கியங்களெல்லாமும் அடிக்கடி. 

உங்களை மருட்டும். அதனால் நீங்கள் மருளாதீர்கள். சீவிய 

வந்தர் துயில்கின்றார்கள் : இனி விழிப்பார்கள். விழித்த 
பின் இவ்வுலகவாழ்வு இன்னதென்று காண்பார்கள். உம்: 

களுக்குத் தரித்திர முண்டானாலும், செல்வ முண்டானாலம்,, 

ஒரேபடியாயிருங்கள், இமையை நினைத்தும் பாராதர்கள் , 
நன்மையைக் கடைப்பிடியுங்கள். நீங்கள் இவ்வுலகத் 
இதிலிருக்கும் காலமெல்லாம் தாமரையில் தண்ணீர் போலப் 

பற்றுவிட்டிருங்கள். அல்லாதத்த ஐலாவுடைய வணக்கத்தில். 
பராக்காய், நேரான பாதையைத் தொடர்ந்து ஒழுகியிருங். 
கள. அடிக்கடி சுவர்க்கத்தையும் ; ஈரகத்தையும் நினைத்துக். 
கொள்ளுங்கள். நான் உங்களைவிட்டுப் OMG HOLT Ged 
நாள் வந்துவிட்டது. என் தற்தையவர்கள் எனக்குக்
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சொன்ன -இருவாக்கன்படியே செய்அவருகன்றார்கள். ௮௮ | 

அவர்களுக்கு அல்லாதத்த ஐலா அறிவித்த ஒரு முக்கெ அறி 
விப்பு, அப்படியே அவன் உங்களைக் காப்பாற்றுவான். 

என் பிள்ளைகளான நீங்கள் எட்டுப்பேரும், உங்கள் சந்ததி : 

களும், என் தந்தையவர்களின் தர்காவைப் பற்றிப் 

பிடி த் துக்கொள்ளுங்கள். இதில் வரும் காணிக்கை வகைகளை 

எல்லாரும் பாகத்து. அநுபவித்துக்கொள்ளுங்கள். : இனி 

என் சந்ததிகளில் ஒருவராவது வேறிடத்திற்குக் குடி 
போகக்கூடாது. இப்படி அல்லாதத்த ஐலா என் Shon Susur 

களுக்குத் தெரிவித்தான் ; அவர்கள் எனக்றாக் சட்டளை 

பண்ணினார்கள். சபி கலிறு அலைகிஸ்ஸலாமவர்களும் என் 

- முகதாவில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் இங்கிருப்ப 

தோடு, உங்கள் லமிசமும் பரம்பரையாய் இங்கேயே 

யிருக்கவேண்டும். உங்கள் நிமித்தம் இது பெரிய பட்டண 

மாகும். உங்களுக்கும் : உங்கள் சந்தஇகளுக்கும், அல்லா 

குத்ததலா "போதுமானவன். என் த௫்தையவர்களும் உங் 

கள் பக்கத்திலிருக்கன்றார்கள். : நீங்கள் ஒன்றுக்கும். அஞ் 

சாஇர்கள். சஞ்சலப்படாதீர்கள் என்றும், இன்னும் பலவுஞ் 

சொல்லிழுடி த்தார்கள். இதைக்கேட்ட மக்கள் முதலான 

வர்கள் ஹலறத்வர்களின் மெளத்தையதிர்அு. துக்கக்கடலில் 

மிதந்தவர்களா யிருர்தார்கள். ் ் 

பின் ஹலற்த்தவர்களின். உபாத்துவேளை படுத்தது. 

அப்போது. அவர்கள்: குடும்பம் .புடை சூழ்ந்து. இருந்தது. 

ஹலறத்தவர்கள் மனைவியுடன்: கூடியிருக்க ழதுபக்த மண்ட. 

பத்து வடமேற்கே ஞமூலையைவிட் டெழுர்து, ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தான இடமாகிய அம்மண்டபத்து 

வடஇழெக்கு மூலையிற்போய்ப் படுத்திருந்தார்கள். அவ் 

விடமுழுதும் ஈறுமணம்  சமகமவென்று வீசிக்கொண் 

டிருந்தது,  ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து -முப்பத்திரண்டாம் 
வருஷம், அல்ஹஜ்ஜஈ மாதம், மூன்றாந்திகதி,; ஹலறத்த



௪௭௭௬ கனஜுலை கரமுமாத து. 

orig ழகம்மதுயூசுபு, ஆரிபுபில்லாஹி யவர்கள் உபாக் 
தானார்கள். ” 

ஹலறக்தவர்கள் உபாத்தான சங்கதி சுற்தூர் முழு 
அம் பிரஸ்தாபமாயிற்று. மேலைகாகூர், காகபட்டணம், 
பார்ப்பாளுர் முதலான இடங்களிலிருந்து கணக்கற்ற முஸ் 
லிம்கள் வற்து கூடினார்கள். அன்று நாகூர் முழுதும் அக் 
கத்தில் முழுகியிருந்தது. பின் ஹலறத்தவர்களை மக்கள், 
மருமக்கள், பெள்த்திரர் அனைவரும் கூடிநின்று குளிப் 
பாட்டி, கபனிட்டு, . இறப்பான மஞ்சில் வைத்து, முன் 
ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அடிக்கடிப்போய் உட்சார்ர் 
திருச்ததும், அவர்கள் சீவியகாலத்திலேயே நீர் அடன் 
குந்தானம் இதுவென்று ஹலறத்தவர்களுக்குக் சூறித்துக் ் 
காட்டப்பட்டதும், அவர்களின் கபுஅஸ்தானத்திற்கு மேல் 
புறமுள்ளதுமான மணல்மேட்டை வெட்டி யகது, அந்த 
மகத்துவரமுள்ள கபுநில் அடக்கினார்கள் , 

ஹலறத்தவர்களை அடக்கி பாத்திஹா வோதி முடிந்த 
பின் வந்த முஸ்லிம்கள் அனைவரும் அவர்கள் குடும்பத் 
காரைக் த௮ுஜ்ஜியத்துச் செய்துகொண்டு, அவரவர் தானம் 
போய்ச் சேர்ந்தார்கள். பின்பு ஹலறத்தவர்களின் பு.த்திர 
பெளத்திரர்கள், பாட்டனாராகிய ஆண்டவரவர்களுக்கும், 
திசப்பனாராகய ஹலறத்தவர்களுக்கும் . பணிவிடைகாரர் 
களா மிருந்தார்கள். ஹலற தீதவர்களின் மூத்தகுமாரசாயெ . பாபா பகுறுத்தீன் சாடபவர்களே குடும்ப தீதலைவரா யிருந்து 
வாழ்ச்தார்கள். ் 

[ ஹலறத்து சையிது முகம்மதுயூசுபு சாபெவர்கள் உபர்த்தான 
ன் அவர்களின் மூத்தகுமாரராகிய தாஹா பாபர் பகுநுத்தீன் 

சாஇபவர்கள் தர்காவில் வரும் காணிக்கை வரும்படிகளை எட்டுப் பழ் 
காகி, ஒருபங்கை தாயாரவர்களுக்கும், ஆறுபங்குகளைச் தாங்கள் உள்பட ஆறு சகோதர்களுக்கும், ஒருபங்கை இரண்டு ௪கோ 

பி



ஹலறத்தவர்களின் உபாத்து. ௪௭௬௭ 

கரிகளுக்குமாகப் பிரித்துச் -கொடுத்துச்கொண்டு வச்தார்கள், இவ் 

வாறு ஈடர்துவருங்காலத்தில், லகாலஞ்சென்றபின் * பாபாபகு 

றுத்தீன் சா௫ுபவர்கள் தங்கள் மனைவிமக்களை விட்டு இல்லறம் நீத் 

துத் துறவுபூண்டு, வனவாடியாய்ப் போய்விட்டார்கள். அசன்பின் 

இரண்டாம் குமாரராகய 4 ஹமிீதுலலாஷீக்கீன் சாபெவர்கள் 

'குடும்பத்தலைவராய்ச் லகால மிருந்து, பின்பு அவர்களும் மனைவி 

மக்களைவிட்டுச் துறவியாய், வானவாசஞ்செய்யப் போய்விட்டார்கள். 

அதற்குபின் மூன்றாம் குமாரராகிய ஹலறத்து சுல்தான்கபீரி சாகி 

பவர்களே ௪கல அஇகாரங்களையு மேற்று, குடும்பத் தலைவராயிருச் அ, 

முன்போலவே தர்காவின் வருமானத்தை எட்டுப்பங்காக்கிக் 

கொடுத்து வர்தார்கள். அ௮.சன்பின், அவர்களின் சந்ததிகளில் Bat 

வெட்டுப் பங்குகளையும் பெறுக 'ரவர்கள் தம்முள் சமாதானமாய்க் 

, குடும்பத்இிற் கேற்றபடி ஒரு பங்கை எண்பசாகப் பிரித்துப் பெற்று 

அதுபவித்து வந்தார்கள். அதனால் சான் ஒரு பங்கு எண்ப தாய், 

எட்டுப்பங்கும் அதுநூற்றுசாற்பசாய் இதுவரையும் பிரிச்சப்படு 

இன்றன. ஆதியில் பம்குபெத்ற எட்டுப்பேர்களின் உரித்தாளமே 

. பரம்பரையாய்  காட்டாண்மைச்காரர் என்று சொல்லப்படு 

இன்ரார்கள்.] 

ஹலறத்தவர்களின் உடாத்து முற்றிற்று. 

*, இவர்கள் பு 'துச்கோட்டையைச் சேர்ச்த வன த்தில் உபாச் 

தாய் அடக்கியிருக்ன்றார்கள். இப்போதும் அவ்விடம் காட்டூேபபா 

வாசாகபு பள்ளிவாசல் என்று வழங்குகின் றது. . 

1 இவர்கள் சத்தம் என்னுமூரில் அடங்கி யிருக்கின்றார்கள். 
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௧௧௦ - ம் அத்தியாயம். 

போர்வை வந்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் கபுறின்மீ.௯ 

போர்த்துவதற்காக ஒரு அரசன் போர்வை யொன்று அருப்பின் தும், 

அது வர்துசேர்க்ச ஆச்சரியமுமான are songs eens 

Barns.) 
ஹலறத்து ஷாகுல்ஹமீது பாத்துஷா சாகிபு அண்டவ 

வர்கள் அடங்கி விளங்கும் திவ்வியஸ்தலம் பட்டணமாய் 

நாகூர் என்று வழங்குவதும், அவர்கள் சந்ததியார் 

பாரிய குடும்பமாய்ப் பல்கியிருப்பதும், உலகமெங்கும் 

பிீரபலமாயின. இடைக்கிடை ஆண்டவரவர்களால் அநந்த 

அற்புதங்களும் நிகழ்ர்துவந்தன. வெகுதூசந்தொலையி 

அள்ளவர்களின் பிரார்த்தனைகளும் நிறைவேறி, அவரவர் 

BT HSS வந்து காணிக்கை சமர்ப்பித்துப் போவார்கள்! 

ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் பர்மாராச்யெத்தின் 'தர்னாச் 

சரிக்குப் போனவர்களா தலால், அவ்விராச்சியத்திதும் அவர் 

கள் மகிமை பரவிற்று, கு 

அவ்விராச்யெத்து * பாந்தன் என்னும் ஊரிலுள்ள 

அரசன் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவத்தைக் 

கேள்விப்பட்டு, பலசேசத்தாரும் பலபொருள்களை அண் 

உவரவர்களுக்குக் காணிக்கையாக அதுப்புவதுபோல, 

நாமும் சில பொருள்களை ௮ நப்பவேண்டு மென்று கருதி, ; 
ஆண்டவரவர்களின் கபுறுமீது போர்த்துவதற்காக ஒரு 
போர்வை தயார்பண்ணினான். அது, உயர்ந்த பசும்பட்டி 
னால், பொன்னூலிழைக்கப் பட்டு, விசித்தாமான வேலைப் 
பாட்டுடன். முடிக்கப்பட்டது, அந்தச். சறப்பான 

“* இவ்வூர் பர்மாராச்சியத்து ரங்கூன் பட்டணத்சைச் சேர்ந்த 
காட்டுக்குள் இருக்கின்றது. இமை இட்போது பாக் தனா என்கிரர்கள். 

யி



. 

போர்வை. வக் த-து.ஃ. : ௪௭௬௯. 

போர்வையுடன் இன்னுஞ்ல பொருள்களை. ய து.ப்பவேண்டு 

மென்று அரசன் இந்தித்து, தரீகாலின் தூபத்திற்காக உயர்க்த 

குமஞ்சானும், “வயிரம் பாய்ந்த , சந்தனக்கட்டைகளும் 

சேகரித்தான். ட் : ் 

போர்வையும், கூமஞ்சானு.ம், சர்தனச்கட்டைகளும். 

தயாரானவுடன், அவற்றை ஒரு பாரிய. -மரப்பெட்டிக்குள் 

பக்குவமாக வைத்து ஒரு காகிதமுமெழுஇக் .கூடவைத்த, 

மூடி, பூட்டிட்டு, பூட்வொய்க்கு முத்திரைவைத்துப் பத் 

திரப்படுத்தி,. அப்பெட்டியின்மேல் ஷாதலஹமீது. ஆண்டவ 

ரவர்கள் - என்று விலாசமெழுதி, சாகபட்டணம். போடற. 

கப்.பலில் . ஏற்றதியஅப்பி, நாகூர் தரீகாவிற்கொடுத்துவிடச் 

செய்யும்படி; அவ்வரசன் கட்டளைபண்ணினான். உடனே 

ஏவலாட்கள் அப்பெட்டியைத் . துறைமுகப்பட்டணக்: 

கொணர்ந்து - தாகபட்டணத்திற்குப் : . பயணமாயிருந்த 

கப்.பலில் .மாலுமிவ௫ும் ஒப்படைத்து, நர்கூருக்கு. அனுப்பி 

விடும்படி. செர்ன்னார்கள்.: மாலுமி அதையொப்புக்கொண்டு,, 

தன் அறைக்குள்-வைத்துக்கொண்டான். ் ் 

பின்பு பெட்டியேற்றின கப்பல்: அங்கிருந்து ஈங்கூரர் 

தூக்கி, சாகபட்டணம் நோக்க ஒடி.வக்த.து, இலகாள் வ்ரை- 

யும். சிராயோடி. ஈடுக்கடலில் வந்தபோது அக்கப்பலுக்கு 

மீளாத் ஆபத்துச் சம்பவித்தது. “அதுவரையும் கொண்ட 

லாயடித்துகின்ற காற்று, இடீரென்று கச்சானாய் மாறிற்று: 

மாறினகாற்றுச்: : ரயடிக்கவில்லை ; அதிகமும்முரமாய் 

மோசிற்று, ' காற்று உரக்கவே கடல்கொர்தளித்தது. "வர 

வரக். காற்று மும், அலைக்ளெர்ச்சியும் அதிகமாயின... 

ஆகாயத்தில் மந்தாரம் மூடிக்கொண்டது. எங்கும் இருள் 

பரந்திருந்தது. "இவ்வளவு கடுமையான சண்டமாருதம் 

தொடங்னெபோ௮, சறியகப்பல் என்ன செய்யும் !' காலா: 

பக்கமும் ஒங்கியெழுந்து மோதும் அலைத்திரளிலகப்பட்டுத் 

தத்தளித்தது. ஒவ்வொரு . அலையிலும் காம் முழுகிப்.



௭௦ கன்ஜுலல் கரூமாத்தூ. 

'போவோமென்றே கப்பலாட்கள் பரிதித்தார்கள். சொஞ்ச 

நேரத்திற்குள் பாய்மாங்களெல்லாம் Epis துவிழுந்தன. 

கடுமையாக எழுந்து தாக்கும் அலைகளின் அதிர்ச்சியால், 

கப்பலின் இரண்டருகும் பழுதாய்ச் சிதைந்தன. பின் நாற் 

புறமும் வரும் (விரிதிரைமுழுஅம் கப்பலுக்குள்ளாயின. 

ஆதறவற்ற நடுக்கடலில் புசலிலடி.பட்டுத் தவிக்கும் கப்ப 

லாட்கள் மீட்சபெற என்ன வழியுண்டு ! எல்லாரும் aren) 

மரணத்திற்கே தயாராயிருந்தார்கள். சற்று கேரத்தில் 

ஒவென்ற பேரிசைச்சலுடன் சப்பல் கடலில் முழுகிற்று, 

எல்லாரும் விதிப்படி. முழுகியிறர் தார்கள். முழுனெ கப்பல் 

அலைகளால் அடியுண்டு, சன்னாபின்ன மாயிற்று. ஏற்றி 

மிருந்த. சரக்குகள் பல இசையும் மிதந்து அலைந்து, 

சிதைந்து அழிந்து போயின, ன் 

கப்பலும், ஆட்களும், சரக்குகளும் இவ்வாராக, ஹல 

றத்து ஆண்டவாவர்களுக்காக விலாசமிட்டு ஏற்றின பெட்டி 

மாத்ரம் ஒரு பழுதுமடையாமல் மிதந்தது. பின்பு 

புசலடங்கிக் கடல் சாந்தமாகவே, பழயபடி கொண்டலடிக் 

கத் தலைப்பட்டது. உரத்தடிக்கும் ௮க்காற்றினாலும், எழுக்து 

மோஅம் அலைகளாலும் அப்பெட்டி தள்ளுண்டு, நாக 

பட்டணத்திற்கு நேராக மிதந்து வந்தது. கப்பல் முழுப் 

போன ராலாறு இனங்களுக்குள் பெட்டி மிதந்து காக 

பட்டணத்துநையில் வக்தூ சேர்ந்தது. 

காசபட்டணத் அுறைநோக்கி வந்த பெட்டி அளேறிச் 

செலுத்தும் படகைப் போலக் கசையருகில் வந்து, அங்கி 

ருந்து வடக்கே இரும்பி, நாகூசை நோக்கி மிதந்துவந்தது, 

இதை அங்குள்ள ஆட்கள்கண்டு, துறைமூக அதிகாரிக்குத் 

தெரிவித்தார்கள். அஇகாரிமின் கட்டளைப்படி. லெ சேவகர் 

கள் புறப்பட்டு ௮ப்பெட்டியோடே கரையில் நடந்து : 

அதைப் பார்த்துக்கொண்டே வந்தார்கள். பின்பு, பெட்டி 

நாகூரில்வந்து, தர்காவுக்கு நேரே கரையில் ஓ.தங்கற்று,



போர்வை வந் தது... ௪௭௧. 

பெட்டி கரையடைக்த போது துறைமுக அதிகாரச் 

சேவசர்கள் நெருங்கிப் போய்ப் பார்த்தார்கள் ; அதன் 

மேல் : ஷாதல்ஹமீது ஆண்டவரவர்கள் என்று 'விலாசமிட். 

டிருந்தது. உடனே அதைத்தூக்கி நாகூரில் கொணர்ந்து, 

தர்காவில் ஒப்படைத்தார்கள். ஹலறத்து ஆண்டவரவர் 

களின் பெளத்திரர்கள் அதை யொப்புக்கொண்டு பூட்டைத்: 

திறந்து பார்த்து, அதிலிருந்த கடிதத்தையெடுத்து: 
வா௫ித்தார்கள். அதைக்கொண்டு, பரந்தன் நகரத்து: 

அரசன்  ண்டவாவர்களுக்கு அதுப்பின வெகுமதி 

சுளென்றும்,இதையேற்றின கப்பல் கடலில் மூழுகப்போயிற் 

றென்றும், இப்பெட்டி. மர்த்திரம் மிதந்து. அற்புதகரமாய் 

வந்து சேர்ந்த தென்றும் தெரியவந்தது. பின் அந்தப்: 

போர்வையை ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் .மகத்துவ 

மூள்ள கபுறின்மீது , போர்த்திவிட்டு, குமஞ்சானையும்,. 

சந்தனக்கட்டைகளையும் தர்காவின் தூப உபயோகத்திற்காக 

வைத்துக்கொண்டார்கள். 

துறைமுகச் சேவகாட்கள் போய் இச்சமாசரத்தை: 

௮இிகாரிக்குத் தெரிவித்தபோஅ, இந்த விவரங்களனை த்தும் 

எழுதி பாந்தன் நகரத்து அரசனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 

அரசன் இதையறிந்து .அதிக ஆச்சரியமடை.ர்தான். 

பெட்டிபோய்ச் சேர்ந்த அற்புதத்தைக் கேட்கும் ஒவ் 

வொருவரும் ஆண்டவரவர்களை முப்பொறிகளுமொத்துத். 

தூஇத்தார்கள். ் 

போர்வை வந்தது முற்றிற்று,



ககக - ம். அத்தியாயம். 

கொலைத்தீர்ப்பை மா pies து. 

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறஹத்து." ஆண்டவரவர்கள் இருமலைச் 
'செட்டிக்கு விதித்த ன சோடி பா மாற்றின வரலாற்றைச் 

சொல்லுகின் நத]: . 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு பாத்துதாசாபு 

ஆண்டலவரவர்களின் அற்புதமகத் துவம் இவ்வாறு விளங்கி 

வரும் ' அக்காலத்தில், மலாய்த்தேசத்திலுள்ள 'மலர்க்கா் 
என்னும் ஊரை .உலாந்தாக்காரர்' ஆண்டுவந்தார்கள். Sei 

வூர் அரசாங்க வுத்தியோகக் காரருள் இருமலைச்செட்டி 
யென்னும். ஒரு தமிழனு மிருக்கான். “இவன் இந்தியாவின் 

தென். ழ்ப்பகுதியிலுள்ளவன். 'சலவனத்தொழிலுக்கர்க 

மலாக்காவிற் போய்ப் பல வேலைகளுஞ்செய்௫ு, பின் அவ் 

வூர்க் கம்பட்டச்சாலைக்கு அதிபனானான். ' இவனுக்கு அர 

சாங்கத்தில் : ௮தி௪: செல்வாக்கிருந்தது.  அ௮இகாரிகள் 

இவனை. மிகவும் உவத்திருக்தார்கள். வரவர இவனுக்குக் 

கார்சேறித் . திரவிவயக்தனாய், கனைலிமக்கரூடன் வாழ்க் 

இறந்தான்: 
'**கேவேரும்போது மதி கெட்டுவரும் ' ் என்பது கூத் 

தோர் சொல்லல்லவா ? இருமலைச்செட்டி .சசல சம்பத் 
Ber துரைத்தன வுத்தியோகத்திலமர்க்து வாழும் காலத் 
தில், ஒரு மதிகேடுவந்து அவனைத் தொட்டது. "நாணய 
மடிக்கும் கம்பட்டச்சாலையின் அதிகாரம். ஈம் கையிலிருப் 
பதால், நாம் காடினதைச் செய்யலாமென்று இவன் புத்தி 
மருண்டஅ. கள்ள காணயத்தையடித்து, அரசாங்க நாண 
யத்தோடு கலந், அதன் ஊதியத்தை காமடையலாம். 
அதனால் ஈமக்குத் திரவியம் பெருகும். இதனிலும் ௮இக



கொலைத்தீர்ப்பை மாற்கினது. ௪௭௩ 

செல்வாக்குப் பெறலாமென்று நாடி, மாற்றுக்குறைந்த 

வெள்ளி பொன்களைக் கொண்டு திரளர்ன நாண்யங்களை 

யடித்.ஐு, துரைத்கன சாணயங்களுடன் கலர்அவிட்டான். 

இரு:. . சாணயங்களும் பார்வையில் - பேசர்தோத்துமல் 

வழங்கத்தொடங்க. 

ஊரில் அளவுக்கு அதிகமாக நாணயங்கள் வழங்குவது 

-அரசாங்கத்தாருக்குச் சமூசயத்தைக் ' கொடுத்தது. 

gorse அதிகாரியும், அவன் உத்தியோகஸ்தரும் 

ஒருங்குகூடி இதைப்பற்றி. அலோ௫த்து, காணயங்களைப் 

பரிசோதிச்கத் தொடங்கனார்கள். அவர்கள் பரிசோ தனையில் 

கள்ளராணயமங் கலந்திருப்பது வெளிப்பட்டது... 'இஅ.யார் 

செய்த வேலையென்று அுப்புவைத்து, தாண்டித் துருவிப் 

பார்த்தார்கள். இருமலைச்செட்டி, செய்த வேலைதான் என்று 
தீர்மானமாய் வெளிப்பட்டது. அவனைப் பிடிக்கும்படி. 

உடனே. கட்டளை. பிறப்பித்தார்கள். துரைத்தனக் 

கட்டளைப்படி இருமலைச்செட்டி பிடிபட்டு, விலங்குமாட்டி, 

சிறையிலடைக்கப்பட்டான். : அவன் : இரலவியமுழுதும் 

அரைத்தனச்திற் சேர்க்கப்பட்டன, வீடு முகலானவசை 

ளட்ஸ்கலும் அதிகாரிகளால் காவல் வைக்கப்பட்டன. : 

, இருமலைச்செட்டியைப் பிடித்து அடைத்தபின்,. அவ் 

வூர் அதிகாரியும், அவனைச்சேர்ந்த மந்திராலோசனை சபை 

யார் எட்டுப்பேர்களுமிருந்து, அவன்செய்த குற்றத்தை 

"விளக்கி, குற்றவாளியென்றே தீர்மானித்து, காளைக்காலை 

ஆறுமணிக்குத் இருமலைச்செட்டியைக் ' சழுவிலேற்றிக் 

கொல்லவேண்டியது என்று தீர்ப்பெழுதி, அதிகாரியும் 

எட்டுப்பேரும் கையெழுத்திட்டு, அந்தத் ' இர்ப்புப் 
பத்திரத்தை ஒரு கைப்பெட்டிக்குள் வைத்துவிட்டு, 

, அவரவர். சாகைக்குப் போய்விட்டார்கள். பிடிபட்ட 

திருமலைச்செட்டி சிறைச்சாலையில் தனியே அலன் 

டிருந்தான். கழுமாமும் ஈட்டப்பட்டது.



௪௪௪. .. கன்ஜ்ுல் கருமாத்து. 

BOIS GONE குற்றவாளியென்று சறைப்பட்டிருக்காம் 

இருமலைச்செட்டிக்கு மீட்சிபெற வழியொன்றுமில்லை. 

*பட்டாலறிலான் சண்டாளன் '' என்பதுபோல, அப் 

போஅதான் நாம்செய்தது பெருங் குற்றமென்று 

அவனுக்குத் தெரிந்தது. சிறைமீட்டு பெறுவதற்குப். பல 

வழியும் சிந்தனை பண்ணினான் ; ஒன்றிலும் அவனுக்கு 

சன்மை$டைக்குமென்று தோன்றவில்லை. இனி காம் என்.. 
செய்வோம் ! என்று, மனம் வாடினவனாய், சிறைச்சாலை 

யிலேயே யிருந்தான். அன்று பொழுதுபட்டு இசவாயிற்று, 

ஊணுறக்கமின்றித் துக்கத்தில் முமூுனெவனுய் உட்கார்ந் ' 

திருந்தான். பின்னும் அவன் மனம் சும்மா இருக்கவில்லை . 

பலவகையிலும் ஆலோசனை பண்ணிக்கொண்டிருக்௧.௮. 

ஈமது. தெய்வங்களையாவது பிரார்த்தனைபண்ணி வேண்டிக் 

கொள்ளலாமென்று நினைத்து, ஒவ்வொரு தெய்வத்தையும் 

குறித்து, ஒவ்வொரு விதமாக நேர்ந்து, எனக்காச் சாதகமா 

வதற்கு ஒரு குறிகாட்ட வேண்டுமென்று வேண்டிக் 
கொண்டான். அப்படிப்பட்ட குறியொன்றும் அவனுக்குக் 

காணப்படவில்லை. அதற்கு பிரதிபலனாக, -நாளைக்காலை 

ஆறுமணிக்கு நீ கழுமரத்தில் .கொல்லப்பவோயென்று 

நடுச்சாமத்தில் ஒருவன்போய் அவனுக்குச் சொன்னான். 

கழுவிலிட்டுக் கொல்லப்படுவோ மென்பதைத் இரு 

மலைச்செட்டி அறிந்தவுடன் அவன் மனம் என்னபாடுதான் 
படாது ! இலல்பிடித்துத் தடுமாறினான். சிறைமீட்டிக்கே:. 
சாதகஞ்செய்யத் இராணியில்லாக sug தெய்வங்கள் 
இனி ஈம்மை கொலையிலிருக்து மீட்கப்போடின்றனவா | 
என்று எல்லாவற்றையும் கைவிட்டுச் சோர்ந்துபோனான். 
அவனுக்கு . பரிவுற்று உதவிசெய்வார் யாருமில்லையே. 
அதனால், இனி ஈமக்கு - மரணமே கதியென்று உள்ளஞ் 
சோர்ந்து படுத்திருந்தான். அப்போது அவனுக்குத் இட 
சென்று ஒரு கினைப்புவர்தது, அதாவது :- ஈமது தெய்



கொலைக் இர்ப்பை மாற்றின.து. ௪௪௫ 

வங்கள். தாம் ஈமக்கு உதவி செய்யவில்லை ; தொலையட்டும். 

இனிநராம் இக்கொலையிலிருர்து மீட்சபெற வேறுவழியில்லை. 

ஆயினும், இக்காலத்தில் நாகூரில் அடங்க விளங்குகின்ற. 

மீறன்சாகீபு ஆண்டவர்களை. காம் இப்போது வேண்டிக் 

கொண்டால், அவர்கள் : ஈமக்கு உதவிசெய்ய மாட்டார் 
களா ? என்பதே. ~ 

'இவ்வித நினைப்பு அவனுக்கு அர்த்தசாமத்தில் வந் 

தன. வரவே, மற்றுமான எவ்வித எண்ணங்களையும் விட் 

டொழித்து, பரிசுத்தமானதாய், நாகூரைத் இயானித்துக் : 

கொண்டு * நாகூர்மீறன்சாகிபே, : தமியேன் தவறுசெய்தூ 

விட்டேன். இப்போது அகப்பட்டுக் கலங்குகின்றேன். 

_ நாளைக்கு என்னைக் கழுவிலிட்டுக் கொல்லப்போகின்றார்கள். 

இக்கொலையிலிருக்து sorter fo. ரக்ஷிக்கவேண்டும். 

அடியேன் மீட்டுபெற௮ுவேனாளனால், ஈயப்பாளங்களும், குமஞ் 

- சானும், அடற்கட்டை சந்தனக்கட்டைகளும் என் கப்பல் 

நிறையவேற்றி, அக்கப்பலோடே தங்கள் இருவடி'களுக்குத் 
ததணையர்க  அதுப்புசன்றேன் '* என்று இவ்வாறு 

பிரார்த்தனை பண்ணினான். இந்தப் பிரார்த்தனை யெண்ணத் 

அடன் ஒசே சிந்தனையாக ஹலநத்து ஆண்டவரவர்கள் மீத 

மனதை வைத்த்வனாய் உட்கார்ந்திருந்தான். அப்போது 

அவனுக்கு தாக்கம் வந்தது. ் 

பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்ட . திருமலைச்செட்டிக் 

குத் தூக்கம்வந்து கண்ணைமயக்கெனவுடன், ஒரு சொப்ப 

ன்ங்கண்டான். அந்தச் சொப்பனத்தில் பிரகாச முகத்தை. 

யுடைய” மகா. அுறவிகளிற்கிறந்த தவத்தினரான . ஒரு 

முதியவர் கையில் தடியுடன் வந்துகின்று ** ஏ, திருமலைச் 

செட்டீ, அஞ்சாதிரு. . காளைக் காலையில் நீ விடுதல் பெறு , 

ami’ என்னுசொல்லி, கைத்தடியால் அவன் 'முன்கில் 

ஒரு அடியடித்துவிட்டு மறைந்தார். தடியடியால் திருமலைச் 

செட்டி பதறிவிழித்து, கண்டசனவை நினைவுகூர்ந்து; 
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௪௪௭௭ கன்ஜுல் கழுமாத்தூ. 

ஆண்டவரவர்கள் ஈம்மை ரக்ஷிப்பார்களென்று 4 தரிய 

முற்று, சந்தோஷத்துடன் உட்காரச் துகொண்டிருந்தான். 

திருமலைச்செட்டியின் சொப்பன த்இல் வந்த முதியவர் 

அப்போதே அதிகாரியிடத்திலும், அவன் மனைவியிடத் 

திலும், கொலைத்தர்ப்பில் கையெழுத்திட்ட எட்டுப்பே 
ரிடத்திலும், அவரவர் மனைவிகளிடத்திலும்போய் ** திரு 

மலைச்செட்டி நம்மிடம் அடைக்கலமாயிருக்கின்றான். அவ 

னைக் கொல்லுதல் நமக்குச் சம்மதமல்ல. நாளைக்கே விடு 

தல்செய்அவிடவேண்டும் ** என்றுசொல்லி, கைத்தடியால் 

முதுருகளில் அடி.த்துவிட்டுப்போய்விட்டார், இச்சொப்ப் 

னத்தை அவர்களெல்லாரும் ஒசேவேளையில் கண்டார்கள்; 

அவரவர் வீட்டில் அர்த்தசாமத்தில் சொப்பனங் 

கண்ட . அவர்களனைவரும் பதறியெழுந்து, அவரவர் 

மனைவிகளோடு ஆச்சரியத்துடன் பே௫க்கொண்டு, பொழுது 

விடிவதை எதிர்பார்ததிருந்தார்கள், பின்' சேவல்கூவிப் 

பொழுது விடிந்தது. அதிகாரியே அவசரப் பட்டவனாய் 

முந்திஉத்தியோகசாலைக்குவர்து,௪ட்டுபேர்களையு மழைத்து 

வச அள் விட்டான். அவ்வெட்டுப் பேர்களும் இவனைப் 

போலவே தனித்தனி ஆச்சரியப்பட்டவர்களாய்ப் புறப் 
பட்டுவந்து கூடினார்கள். 

எல்லாருங்கூடி. உட்கார்ந்தவுடன் அதிகாரியே தான் 
கண்ட சொப்பனத்தை முந்தி அவர்களுக்குச் சொன்னான். 
இதைக்கேட்ட அவர்களும் தனித்தனியாகத் தாங்கள் 

கண்ட சொப்பனத்தைச் சொல்லி, அடிபட்ட முனுகுகளை 

யும் ஒருவருக்கொருவர் காட்டிக்கொண்டார்கள். இது அவர் 

களுக்கு ௮இக ஆச்சரியாற்புகமா யிருந்தது.  இருமலைச் 

செட்டிக்காகவே Os நடந்ததென்று தீர்மானிதீ தக் 
Gametab, முதல்காள் எழுதக் கைப்பெட்டிக்குள் வைத்த 
தீர்ப்பை யெடுத்துப் பார்த்தார்கள். அதில் ** கழுவேற்றிக்



கொலைத்தீர்ப்பை மாற்கின.தூ. ௪௭எள 

“கொல்லவேண்டியன. !'' என்று எழுதின எழுத்துகள் இல்லா: 

மல் “* விடுதல் செய்யவேண்டியது £” என்று மாற்றியெழூ 

தப்பட்டிருக்கது. இதைக்கண்டவுடனே அவர்கள் வேர்த்து 

விதிர்த்துப்போய், திருமலைச்செட்டியைக் கொண்டுவரும்: 

படி. சிறைச்சாலைக்கு ஆள ுப்பினார்கள். 

திருமலைச்செட்டி சிறைச்சாலையிலிருக்து இட்ட வில்ங் 

குடன் கொண்டுவந்து அங்கே கிறுத்தப்பட்டான். அவன் 

விலங்கை .. தறித்துவிடும்படி அதிகாரியின் கட்டளை 
பிறந்தது. அப்படியே விலங்கு தறிக்கப்பட்ட, பின்பு. 

அதிகாரி - முசலான. உத்தியோகஸ்தர்கள் . அவனைப்' 
பார்த்து :--நீ இன்றிரா சிறைக்கூடத்திலிருக்கும்போது 

நூதனம் யாதும் கண்டதுண்டா? என்று கேட்டார்கள். 

அதற்குத் இருமலைச்செட்டி : :துரைகளே, கான் சிறையி 

.லடைபட்டபோது என் கசூலதெய்வமுகலான பல தெய்வங் 

sans தியானித்து, சறையிருப்பை விட்டு மீட்டவேண் 

டி.ப் பிரார்த்தித்தேன். அதனால் அறுகூலமான யாதொரு 

அறிகுறியும் எனக்குத் தோற்றப்படவில்லை. காளைக்காலை 

பில் நீ சழுவிலேற்றிக் கொல்லப்பவொயென்று அர்த்த 

சாமத்தில் ஒருவன் வந்து சொன்னான். . அதைக்கேட்டு 

சான் மனந்தமோ.றி, இக்சாலத்தில் நாகூரிலடங்கி -வீளங்கும்: 

மீறன்சாசிபு ஆண்டவரைப் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்' 

டேன். சான் மீட்டுப்பெற்றால் சல தக்ஷணைகளுப்புவதாக 

வும் கேர்ர்தேன். அப்போது எனக்கு நித்திரை வந்த.து:. 

கண்மயங்கும்போ௪, ஒரு முதியவர் என் சொப்பனத்தில் 

வந்து : ** நீ.அஞ்சாதிரு, நாளைகாலையில் விடுதல் பெறு! 

வாய் £”' என்று சொல்லி, கையிலிருர்க தடியால் முகில் 

அடி.த்துவிட்டுப் போனார். . வேறுதாதன மொன்று மில்லை 

" என்று சொல்லி, முதுகைக் காட்டினான். இதைக்கேட்ட 

அவர்கள் மறத்துப்போய், இதுமகா ஆச்சரியம் : இவன் 

.கண்டவிதமும், . அதற்கொத்தபடியே . நாம் கண்டவை



௮௭௮ .... கன்ஜுல் கறுமாத்து; 

களும், ௮இக அச்சரிபமாயிருக்க்றன, இவனை நாம் விடு: 

தல் செய்யாவிடில், ஈமக்கு ஏதும் ஆபத்துச் சம்பவிக்கும். 

ஆதலால்; இவளை விட்டுவிவதே உத்தமமென்று ஆலோ 

சத்றுக்கொண்டு, திருமலைச்செட்டியைப் பார்த்து : நாகூரி 
அள்ள அந்த மகா பெரியவர் உன் குற்றத்தை மன்னித்து: 

விட்டார். அதனால் கீ விடுதகலடைவாயாக, உன்னை நாங்கள் 

விடுதல் செய்துவிட்டோம். 8 போய், உன் பிரார்த் 

தனைப்படி. நடத்து என்று சொல்லி, அவனையப்பிவிட் 

டார்கள். பின் அவனுடைய 'இிரவியமுதலியவை- 

யெல்லாம் அவனுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டன.  தஇருமலைச்: 

செட்டி விடுதலடைந்து, சந்தேர்ஷகரத்தினனாய் வீடு சேர்ந்: 

தான்; 

கொலைத்தீர்ப்பை மாற்றினது முற்றிற்று. 
  

க்க௨-ம் அத்தியாயம். 

மரக்கல மழைதத்தது. 

  

- [இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் திருமலைச் 
செட்ட், யநுப்பின ஆளில்லாமரக்சல.த்ை அழைத்த வரலாற்றைச்: 
சொல்லுகன் தது.] ் 

ஹலறத்சு மீறான் சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 
சாகிபு 'ஆண்டவரவர்களின் அற்புத மகத்துவத்இனால்: 
கொலையிலிருக்து விடுதல்பெற்ற இருமலைச்செட்டி வீடு 
சேர்ந்த அன்றைக்கே, தன் பிரார்த்தனைப்படி ஆண்டவரவர் 
க்ளுக்குக் சாணிக்கையைநுப்ப எத்தனப்பட்டு, ஈயப்பாளங் 

"களும், உயர்தரப் பாற்குமஞ்சாலும், சந்தனமரம் ௮ல்: 
மரங்களும் ஏராளமர்க வாங்க, தனக்குச் சொந்தமான ஒரு. 
கப்பல் நிறைய ஏற்றினான். இந்தச் சாமான்ச ளடங்கலும் 
கிரைபாரமாக ஏற்றினபின், இதை ஊரதகாரிக்கும், அவ



மரக்கல மழைத்தது. ௮௪௭௯ 

ளைச்சோர்த உத்தியோகஸ் தர்களுக்கும், ஊரிலுள்ள ம ற்றப் 

19 ரதானமானவர்களுக்குர் தெரிவித்து, எல்லாரையு மழைத் 

க்கொண்டு. கப்பலுக்கு வர்தான்.  சப்பலில் Cap 

யேற்றுமதியின்றி, இர்தக் காணிக்கைப்பொருள்களே யேற் 

றப்பட்டிருந்தது மன்றி, மாலுமி முதலான கலாசுகாரக்கட 

'லோடிக ளெல்லாரும் தயாரா யிருந்தார்கள், 

கப்பலுக்குச் சென்ற இருமலைச்செட்டி ஏற்றுமதிக 

௯ப் பார்வையிட்டுக்கொண்டு, கப்பலின் தட்டுவாய்களில். 

மூடிபோட்டு அடைத்த, அரைத்தனமுத்திரை வைத் 

: தான். அதன்பின், ஒருகடி தமெடுத்து அதில் தனக்கு 

'கேரிட்ட விபத்தையும், தான்கண்ட புதுமையையும், விடு 

தல் பெற்றதையும் விவரமா எழுதி, இக்கப்பலும், 
ஏற்றுமதிச்சாமான்களும். நாகூர் மீறன்சாகிபு ஆண்டவர் 

களுக்குச் காணிக்கையாக அறுப்பப்படுகின்றனவென்ப 

தையுங் குறித்துக் கழே கையெழுத்திட்டு மடித்து, ௮க் 

கடிதத்தை ஒரு கைப்பெட்டிக்குள் வைத்துப் பூட்டி, 

சாவியை அதன்வாயில் கட்டித். தொங்கவிட்டு, அப்பெட் 

யை மாஜுமியிருக்கும் அறைக்குள் வைத்துவிட்டு, கப் 

பலின் பாய்களனைத்தையும் அவிழ்த்து, விரித்து இழுத் 

அக் கட்டும்படி உத்தரவு செய்தான் : அப்படியே கலாச 

காகர்கள் செய்து முடித்தார்கள். பின் நங்கூரத்தைத் தூக் 

சக் கட்டளை பண்ணினான். நங்கூரமுச் .தூக்கப்பட்டது. 

கப்பல் ஒடும்பக்குவத்திலானபோ ௮, மாலமிமு தலான 

கலாசுகாரர்களும், மற்றவர்களும், கரைக்குப்போகப்' படகு 

களிலிறங்கவிடுங்க ளென்று கட்டளை யிட்டான். அப் 

(போது அுரைத்தன அதிகாரி அவளைப்பார்த்து ; செட்டி, 

ஆளொன்று மில்லாமல். வெறுங்கப்பல் எப்படி ஒடி.ச்செல் 

லும்? எல்லாரையும் இறங்கச் சொல்லுகின்ராயே ! இதென்ன 

ஆச்சரியம் | | என்து கேட்டான். அதற்குச் செட்டி : அதி 

காலையில் கமுவேறிமாளவிருந்த என்னை அதிலிருந்து மீட்டி



PHO கன்ஜ்ுல் கராமாத்து. 

ரசக்ஷித்த நாகூராண்டவர், இக்கப்பலை Gor DOK BOF QF 

{GTA ..அழைத்துக்கொள்ளுவது ஆச்சரியமா ? அல்ல ;. 

அல்ல. அப்படியே அழைத்துக் கொள்ளுவார். வேண்மொ 

னால் அதை நீங்கள் பாருங்கள், கரையிறங்குங்கள் என்று: 

வதில் சொன்னான். இதைக்கேட்ட எல்லாரும் பட ரூகளிலி: 

றங்கிஞார்கள். திருமலைச்செட்டியும் இறங்கிட்டான். 
எல்லாரும் படகுகளிலிறங்கக் கரையிற்போய், அங்: 

கேயே கின்று கப்பலைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். 

காற்று முகத்திற் கடந்த கப்பல் தாஞகைத்திரும்பி, மேல்: 

புறம் நோக்கி ஓடத் தொடங்கிற்று, . கப்பல் நாகூரீத் 

துறைக்கு நேராய்த் தலைவைத்து ஒடுவதை; அதகாரிமு தல்: 
எல்லாரும் பார்த்து அதிசயித்தவர்களாய், கப்பல் மறையும் 

வரையும் கின்று, மறைந்தபின் அவரவர் சாகையபோய்ச் 

சேர்ந்தார்கள். இருமலைச்செட்டியும் வீடுபோய்ச் சேர்ச்: 

தான். ஹலறத்து ஆண்டவாவர்களின் மகத்துவம் அங்கே: 

மிகவும் பாராட்டிப் பேசப்பட்டது. . 

மலாச்காத் துறையிலிருந்து ஆளின்றித் தானாக .ஓட 

ஆரம்பித்த காணிக்கைக்கப்பல் இரண்டு மூன்று இனத்திற். 

குள் நாகூர்க்கரைக்கு நேரேவர் அ, பின் அங்கருர் து தெற்கே. 

திரும்பி நாகபட்டண அறைக்குப்போய், அங்கு ஈங்கூர 

மிட்டுக் . டெக்கும் கப்பல்களுக்குப் பக்கத்தில் தரி' 
. பட்டு நின்றது. அப்போது மீன்பிடிப்பதற்கு அங்கே: 

திரிந்த கட்டுமரக்காரப் பத்தர்கள், புதிதாயோடிவந்க கப்பு 
லாயிற்றே, மீன் வாங்குவார்கள் என்று. எண்ணி, கப்பல: 
ருகிற்போய்ப்' பார்த்தார்கள். கப்பலில் . ஆட்பழக்கமே. 
யில்லை. நங்கூர மிடாமலும், பாய்கள் கட்டப்படாமதும், 
சப்பல் கிற்பதைப் "பார்த்துக் கரைக்குவற்து, அறைமுக: 

அதிகாரிக்குத் தெரிவித்தார்கள். இதைக்கேட்ட அதிகாரி , 
யும், சேவ்காட்களும் புறப்பட்டு, படகேறிக் சப்பலுக்குப்: 
போய்ப். பார்வை பிட்டார்கள். கப்பலில் ஒரு. ஆளாவ



மரக்கல மழைத்தது, அக 

தில்லை. ஈங்கூரம் போட.ப்ப்டாமல் தூக்குவைத்தபடி யிருந் 

த, .பாய்களும் விரித்தபடி. யிருந்தன. இவ்' வெல்லா 

வற்றையும் பார்த்துவிட்டு, தட்வொய்களைப் பார்த்தார் 

கள் ; எல்லாம் மூடப்பட்டு, உலார்தா முத்திரை வைத்தி 

ருந்தன. மாலுமியிருசக்கும் அறைக்குள் அழைர்அ பார்த்த 

போது, அங்கே கைப்பெட்டி யொன்று சாவியோடிருக் 

கக்கண்டு, அதைத் .இறந்தார்கள் ; உள்ளே கடிகமொன் 

திருந்தது. அதையெடுத்து வாடத்து, இக்கப்பல் திரும 

லைச்செட்டி யென்பவன் மலாக்காவிலிருந்து ஆண்டவரவர் 

களுக்கு அறுப்பினதென்று தெரிந்து, ஆளில்லாதபடி 

-இக்கப்பலை அண்டவரவர்களே  அழைத்தார்களென்று 

ஆச்சரியப்பட்டு, இவர்களும் உலார்தா துரைத்தனத்தார் 

ஆகையால், தட்டுவாய் முத்திரைகளை யுடைத்துப் பார்வை 

யிட்டுக்கொண்டு, ஈங்கூரம் போடுவித்து, பாய்களைக் கட்டு 

வித்து, கரைக்குவர்து, படகுவிட்டுச் சாமான்களை யிறக்கக் 

கட்டளை பண்ணினார்கள். 

ஈயப் பாளங்களும், குமஞ்சான் பெட்டிகளும் இறக்கி, 

பண்ட சாலைகளில் வைக்கப்பட்டன. ௮௫ல் மரங்களும், 

சந்தன மரங்களும் இறக்கி, கடற்கரை மைதானில் அடுக் 

கப்பட்டன இப்படி எல்லாமிறங்கெபின், அறைமுக 

வதிகாரி அச்சாமான்களுக்குக் காவற்காரரை நியமித்த 

வைத்அவிட்டு, கப்பலிலும் இரண்டுமூன்று பேரைக் 

காவல்வைத்துவிட்டு, இவற்றை என்ன செய்கிறதென்று 

ஊரதிசாரிக்குத் தெரிவித்து வதிலை யெதிர்பார்த்திருந் 

தான். இதற்குள் இந்தச் சமாசாரம் நாகூநக்கு வந்து 

விட்டு. - ் 

ஹலறத்து ஆண்ட வரவர்களின் Quer gs Bai eer ar Be 

இன விழுந்தபோது, Ao Be stérumpss, எங்கள் 

பொருள்கள் ' உங்கள்வசம் - வக்திருசின்றன, அவற்றை



௪௮௨ .. கன்ஜுல் கழுமாத்தூ. 

உடனே எங்களுக்கு அறுப்பிவிடுங்களென்று ஊர இகாரிக் , 

குச் சொல்லியஅப்பினார்கள். இவ்வாட்கள் அங்கேபோய்ச் 

சங்கதியைச் சொன்னவுடன், அவ்வதிகாரி இவர்களைப் 

பார்த்து : ஆம் ; உங்கள் பொருள்கள் எங்கள் வசந்தா 

னிருக்சன்றன. கடற்கரையிலிருக்கிற சந்தனமரம் அதில் 
ம்ரங்களையெல்லாம் தெப்பங்கட்டி, அவ்விடத்தில்தகானே 

வைத்தவிடுகரோம். இப்போது ஊரில் மழைபெய்யாமல் 

பஞ்சம் பிடித்திராுக்கெற அ. ஜனங்கள் மிகக் கஷ்டப்படுகன் 

மூர்கள். அளில்லாக் கப்பலை அற்புதகரமாக அழைத்த 

ஆண்டவாவர்கள் மமைபெய்யச்செய்து எங்கும் வெள்ளக் 

காடாக்கி, அந்த வெள்ளத்திலேயே தெப்பங்களை : மிதப் 

பித்து நாகூருக்கு வரவமைக்கவேண்டும். இதான். எங்கள் 

கோரிக்கை. அதன்பின் மற்றப்பொருள்களை ஒப்படைத்து 
விடுகின்றோம் என்று சொன்னான். இதைக்கேட்ட ஆட் 
கள் திரும்பிவந்து ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் பெளத் 
இரர்களிடம் தெரிவித்தார்கள். “ 

இதைக்கேட்ட அப்போதே அவர்கள் அண்டவரவர் 
களின் தர்காவின் மூன்வாசலிற்போய் நின்று, சங்கதியை 
ழை றயிட்டார்கள், அன்று பொழுஅபட்டு இரவாகவே, 
ஆகாய மூழுஅம் மக்தாரத்தால் மூடப்பட்டு மழைபெய்யத் 
தொடங்கிற்று. முன்னிரவிலேயே பெய்யத் தொடங்கெ 
மழை விடியும் வரையும் சோனாமாரியாகப் பொழிந்தது, 
எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளமயமா யிருந்த. 
மாகபட்டணத் துறையிலிருந்து நாகூரீவரையுமுள்ள கடற் 
கரை மைதான் முழுஅம் மழைவெள்ளம் பிரவாஇித்துக் 
கட்டிக்கொண்ட. பொழுது விடியுமுன் அந்த வெள்ள த் 
தின்வழியே சந்தனமரம் அல் மாங்கள் கட்டப்பட்ட 
தெப்பங்கள் மிதந்த, நாகூரக்குவற் அ, ஒசுங்குக் டெக் தர்காவின் பக்கத்தில் ் 

ஐக் கடந்தன. .



மாக்கல மழைத்தது. ௮௮௩ 

[அன்று மு.சலாகவே மாரிகாலங்களில் சாகப்பட்டண த்இற்கும், 

'நாகூருக்கும் இடையிலுள்ள கடத்களை மைதானில் தண்ணீர்கட்டி 

நின்று, பிரவாகமாகச் காணப்படின் றது.] 

பொழுது. விடிந்தவுடன் அ.இகாரி முதலானவர்கள் 

கடற்கரைக்குவந்து தெப்பங்களைக் காணாமல், நாகூருக்கு 

ஆளதுப்பிச் தெப்பம்போய்ச் 'சேர்ந்துவிட்டதை யறிச்அு, 

பு. அுமையாய்ச் சந்தோஷப் பட்டார்கள். அன்றோடே 

பஞ்சமுந் தொலைந்தது... .அன்றுகாலையில் தெப்பங்களைப் 

பிரித். மரங்களாக்கி, தரீகாவுக்குக் கொண்டுவரப் பட்டன. 

பின்பு .ஊரதிகாரி அண்டவரவர்களின் பெள தீஇரர் 

களுக்கு அளுப்பி, மற்றவைகளை ஒப்புக்கொள்ளச் சொன் 

னான். இவர்கள் உடனே தகுந்த, ஆட்களுக்குக் கட்டளை 

பண்ணி, கப்பலையும், ஈயப்பாளங்களையும், அங்கேயே விற் 

கச்செய்து, அந்தப் பணத்தையும், குமஞ்சான்பெட்டி 

களையும் தங்களிடம் வரவழைத்துக் கொண்டார்கள். 

[கப்பல் வித்றஆம், ஈயப்பாளம் வித்த துமான பணங்களை ஆண் 

டவரவர்களின் பெளத்திரர்கள் அதுபவித்துச்கொள்ளவில்லை. ௮ர் 

'தப்பணத்தைச்கொண்டு, ஆண்டவாவர்களின் தர்காவைப் பருப்பித் 

அக் கட்டினார்கள். முன் இராயதஜ்சாவி மரைக்காயர் கட்டின 

கட்டிடத்தின்முன் முகப்பவிருச்து இப்போது வெள்ளிக்கதவிட்டி: 

ருக்கும் முன்வாசல்வரையும் பருப்பித்துச் கட்டப்பட்டது. உள்ளே 

இராயகுஷ்சாலி மரைக்காயர் கட்டின கட்டிடத்து மு.தல்வாசலுச் 

கப்பின் சான்குவாசல்கள்- ஒன்றுக்குமுன் ஒன்றாச வைக்சப்பட்டு, 

ஆக 80ரதுவாசல்களையும் புடையதாகக் கட்டிமுடிக்ச து, மூச்தியிருர் ச 

தாழ்வார மண்டபத்தை யுள்ளடக்கி அதையொருகற்றாகக, அதன் 

வெளியில் மத்றொருசுற்று ' மண்டபமும் : கட்டினார்கள். அந்த 

இரண்டு சுற்று. மண்டபத்திற்கு உள்ளேதான் ஆண்டவரவர்களின் 

சிறப்பான கபுறு இருக்கின்றது. கபுறிருக்கும் கட்டிடத்தின்: மேல் 

- மூன் கட்டப்பட்ட குவிந்த சகொமண்டபத்தை உள்ளடக்கி, மேலே 

யொரு குவிர்த கர மண்டபமும் கட்டினார்கள். அந்த மண்டபர் 

சான் கபுறுக்கு கேராகத் @ 'சாத்றப்புடன் ஐது. இருமலைச் செட்டி 
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PF கன்ஜுுல் கருமாத்து. 

யதநுப்பின சர்தனமரம், அகில்மரம்கள் முன்வாசற்  பச்சத்திலுள்ள 

மண்டபங்களுக்குள்ளே வேலைசெய்து போடப்பட்டிருக்கன் றன. 

உள்ளே போய்ப் பார்ப்பவர்களுக்கு அந்தமரங்கள் ஈன்றாய்த் 
தெரியும்.] 

மரக்கலமழைத்தது முற்றிற்று, 
  

௧௧௩ - ம் அத்தியாயம், 

கூலிகொடுத்தது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் தரீகாவைச் 
குழ வேலியடைச்ச ஆட்களுக்குச் கூலிகொடுத்த வரலாற்றைச் 
சொல்லுகின் றன.] 

ஹலறத்து மீறான்சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது அண்டவ 
ஏவர்களின் அன்புபெற்ற பெளத்திரர்கள் சுகமாக வாழ்க் 
திருக்கும் அக்காலத்தில், சாணிக்கைவரும்படி . அடுத் 
தடுத்துவருவதால் தர்காவாசலில் ஆளிருக்து அதை வாங்கு 
வது கஷ்டமா யிருப்பதைப்பற்றி ஒரு உண்டியற்குடம் 
தயார்பண்ணி, அந்தக்குடத்தை  முூன்வாச .ற்படிமேல் 
வைத்தார்கள். பிரார்த்தனைக்கு வருறெ ஜனங்கள் தங்கள் 
காணிக்கைகளை அக்குடத்தில் போட்வெர்தார்கள். அதி 
காலையில் வைக்கும் உண்டியற் குடத்தை மாலையானபின் 
எடுத்து, அதிலுள்ள பொருள்களைப் பங்குபிரிதத, 
அவரவர் எடு ,த்துக்கொள்ளுவார்கள் . அன்று முதல் இப்படி. 
வழக்கமாயிற்று, 

் 
ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் பெள த்இரர்கள்' அலம் 

காரமான தர்காவைச்சூழ கான்குபுறமும் அரணாக வேலி 
ot $5 வைக்கவேண்டுமென்று காடி, அதற்கான 

சாமான்கள் தயார்செய்து, கூலிக்காரர்களை யழைத்து வேலி 
வேலை தொடங்குளார்கள், அக்கூலிக்காரார்கள் நாலைந்து 
இனம் நின்று வேலியடைத்து வந்தார்கள். கடைூநொள்



கூலிகொடுத்தது. ௪௮௫. 

* வேலியடைத்து முடிந்தது. வேலியடைத்து முடியும். 

அன்றுமாலைக்குப்பின் ஆண்டவரவர்களின் பெளத்திரர்கள் 

ஒவ்வொருநாளும் பங்குபிரித்துக்கொள்ளும் . வழக்கப்படி. 

உண்டியற்குடத்தையெடுத்துப் பங்குபிரித்துக்கொண்- 

டாகள். 

பொழுதுபட்டபின் வேலியடைத்த கூலிக்காரர்கள் 

வர்துகின்று கூலிகேட்டார்கள். அப்போது ஆண்டவ 

ரவர்களின் பெளத்திரர்கள், ஆ ! என்னவேலை செய்தோம் !!. 

உண்டியலைப் பங்கிட்டுவிட்டோமே ! இவர்களின் கூலியை ! 

கொடுப்பவர் யார்? ஒருவரே கொடுப்பதும் கூடாதே! 

எல்லாருஞ் சேர்ந்து மறுபடியும் பணஞ்சேர்த்தா கொடுப் 

போம் ? உண்டியல் பங்கடுமுன்னமே இவர்கள் கூலியை. 

அதிலிருர்.து பொதுவிலெடுத்தல்லவா . கொடுத்திட 

வேண்டும் ? ஞாபகமின்திச் செய்துவிட்டோமே ! என்று: 

ஒருவரோ டொருவர் கவலையுடன் பேடிக்கொண் 

டிருந்தார்கள். அந்தநேரத்தில் தர்காவின் பக்கத்திலிருந்து: 

விருத்தாப்பியமான ஒரு Lge eT as Bor Mt 

அ௮வர்களைப்பார்த்.து : நிங்கள் ஏன் சவலைப்படுஇன் தீர்கள் ?' 

உங்களைச் சஞ்சலப்படவிடாமல் ஆதரிக்கும் ஆண்டவ 

வர்கள் உங்களுக்கு இருக்கன்றார்களே ? நீங்கள் அந்த 

உண்டியற்குடத்தை யெடுத்துப் பாருங்கள். 
கூலிக்குத்தக்க 

பணமிருக்கும் என்று செர்ல்லிவிட்டுப் போனார்கள். 

உடனே அவர்கள் உண்டியற்குடத்தைக் கொண்டுவரச் 

சொல்லி, குலுக்கிப் பார்த்தார்கள் ; உள்ளே பணமிருப்ப-. 
ர ப ப அவய்ட ப 

-* இக்த வேலியானது இப்போது சாடிபுமனாரு விருக்குமிடம். 

ஒருமூலையும், இட்டுமனாரு விருக்குமிடம், ஒருமூலையும், முதுபக்கு 

மனாரு விருக்குமிடம் ஒருஞூலையும், தலைமாட்டுமளுரு விருக்குமிடம் 

ஒருகூீலையுமாக தர்காவை உள்ளடக9ச் . சதுராகாரமாக முத்தி: 

அடைக்கப்பட்டிருக் தது.
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காகத் தெரித்தது. அவிழ்த்துக் கொட்டினார்கள் ; கலகல 

வென்று வெள்ளிராணயங்கள் விழுந்தன. விழுந்த நாண 
யத்தை யெடுத்து எண்ணிப்பார்த்தார்கள்,. வேலியடைந்த 

கூலிக்காரர் ௮த்தனைபெயர்களுக்கும் கொடுக்கவேண்டி க. லி: 

எவ்வளவோ,  அவ்வளவுபணந்தான் இருந்தது. ஒரு 

சல்லியாவது கூடவுமில்லை; குறையவுமில்லை. அந்தப் 

பண த்தைக்கூலிக்காரர்களுக்குச் கணக்குப்படி கொடுத்து 

அருப்பிவிட்டு, ஹலறத்அ ஆண்டவாவர்களைப் புகழ்ந்து, 

சந்தோஷத்துடன் வாழ்க் இருந்தார்கள். 

| கூலிகொடூத்தது மூற்றிற்று. 
  

௧௧௫௪-ம் அத்தியாயம். 

அற்புதவாட்செய்தி, 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹவறத்து ஆண்டவரவர்களின் தர்காவுக்கு 
வட்புறமிருக் ச மூக்குல்களை வெட்டின ஒரு தலைவன்; அற்பு சசாமான 
'வாளிஞல் கழுத். சறுப்புண்ட வரலாற்றைச் சொல்லுன் DH. | 

ஹல றத்து ஷாகுலஷமீது பா தீதுஷாசாடிபு ஆண்டவ 
வர்களின் தர்கர்வின் தலைமாட்டுப்புறத்தில் ல மூங்கிற் 
புதர்களிருந்கன . அம்மூங்கில்கள் மிகச்செ மித்த, ஒங்கி 
வளர்ந் இருந்தன. அக்காலத் Be நாகூநக்கு மேல்பு றமுள்ள 
காட்டின் அதிகாரியொருவ ணண்டாயிருந்தான், அவன் 
அஇக்செமியானவன், அவ னுக்கு வீட்டுவேலைக்காக ஈல்ல 
மூங்கில்கள் தேவையாயிருந்தன. அதனால், அவன் தன் 
ஆட்களைப் பலதிசையும்போய் ஈல்லஷூக்இல் எங்இருக்கிற 
தென்று பார்த்துவரும்படி அனுப்பியிருக்கான். 

மூங்கில் சேடிப் புறப்பட்ட ஆட்கள் பலபக்கமாகப் 
பிரிந்து போனார்கள். ஒருபிரிவார் கீம்புறமாகப் பார்வை 
UG Beara நாகூரீவரையும் வந்தார்கள். இக்கே



A pry sour Oris S). ௪௮௪: 

தர்காவின் தலைமாட்டுப்பக்கம் வளமானஷ்ங்கில்க ளிருப் 

பது அவர்களுக்குத் தெரிர்தது: வர்து பார்த்து உடனே 

இிரும்பிப்போய், இன்னவிடத்தில் ஈல்ல ஈல்ல மூங்கில்க. 

ஸிருக்கன்றனவென்று, அதிகாரியினிடம் தெரிவித்தார்கள்: 

அப்போதே அவன் பல்லக்குத் தயார்பண்ணி யேறிக் 

சொண்டு, தன் சேவகர் பலர் புடைசூழ நாகூநக்கு வந், 

மூங்கில்களைப் பார்வையிட்டான். சன் வேலைக்குத் தகுதி 

யான மூங்கலென்று அவன் சந்தோஷப்பட்டு, அவற்றை 

வெட்டும்படி. ஆட்களை யேவினான். ். . 

ஹ்லறத்து ஆண்ட வரவர்கள் திவ்வியஸ் தல்த்தி 

அள்ள தாயிற்றே யென்று அஞ்சினவனுமல்ல : அதற்குரிய 

வர்சளான அண்ட வரவர்களின் பெளத்திரர்களிடம் ௮ 

மதிபெற்றுக்கொண்டவனுமல்ல,. அவன். ஒன்றையும் குவ: 

னிக்காமல் வெட்டக் கட்டளைபண்ணினவுடன், ஆட்கள் 

கின்று வெட்டினார்கள். மூங்கில் வெட்டுன்றார்களென்று: 

ஆண்டவரவர்களின் . பெளத்திரர்கள் அறிந்து அங்கே 

போய், இது ஆண்டவரவர்களின் தர்காவைச் சேர்ந்தது; 

வெட்டப்படாஅ ; வெட்டாதீர்கள் என்று தடு த்தார்கள் 5. 

அஇக்கிரமியான அந்த அதிகாரி இவர்கள் தடுப்பதைகச் 

கொஞ்சமும் சட்டைபண்ணவில்லை. தனக்கு வேண்டிய: 

மட்டும் வெட்டுவித்து, எல்லாவற்றையும் புணையாகச் 

சேர்த்துக்கட்டி ஆற்றுவழியாய் இழுத்துக் கொண்டு 

-வாருங்களென்று கட்டகா. பண்ணிவிட்டு, சிலசேவகர் 

பின்னேவரப் பல்லக்கலேறிப் போய்விட்டான். அவன் 

கட்டளைப்படியே ஆட்கள். மூங்கில்களைச் தெப்பமாகக் 

கீட்டி, ஆற்றி லிழுத்துக் கொண்டு போனார்கள்: 

இவற்றை பார்த்து கின்ற பெளத்திரர்கள் தங்கள் 

பாட்டனாசவர்களின் தர்கா வாசலில் வந்து நின்று : எங்கள் 

கதங்கலை அதுமதியின்றி அஇக்ரெமமாய் வெட்டிக்கொண்டு: 

போர்கள்... இதைத் தாங்கள் கேட்டுக்கொடுங்கள்
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என்று முறையிட்டார்கள். ' இப்படியிவர்கள் முறையிட்டு 

நிற்கும்போதே, ஹலறத்து அண்டவாவர்களின் கபுறுமீது: 

போர்த்திருக்கும் போர்வைக்குள்ளிருர்அு ஒரு -ஓலைச்சுருள் 

புறப்பட்டது. ச 

புறப்பட்ட ஓலைச்சுருள் பறவை . பறந்தாற்போல 

ஆகாயமார்க்கமாய்ப் பறந்து; பல்லக்கிற் போகிற அதிகாரி 

யின் மடியிற்போய் விழுந்ததா, மடியில் என்ன வந்து 

விழுர்கதென்ன௮ு பதறினவனுகப் பார்த்தான் ; ஓலைச்சுரு 

ளென்று தெரிர்தத. உடனே அதைக் கையிலெடுத்து, ' 

அதன் இருதலைப்பையும் விரித்து வாசிக்கலாமென்று 

முகத்துக்கு முன் கொண்டுபோனான். அவ்வோலை இரு. 

புறமும் கருக்குள்ள வாளாய் கீண்ட௫. அவன்கையே 

அதைக்கொண்டுபோய்க் கழுத்தில்வைத்து. இறுக்கற்று, 

அவன் கழுத்து அறுப்புண்டு பிரேதமாய்ப் பல்லக்குள்ளே 

சாயர்தான். ் < ‘ 

பல்லக்கின் இருபுறமும் ரத்தம் பிரவாகித்து வழிந்து. 

ஓடிற்று, பல்லக்குச் சுமந்து செல்வோர் ரத்தத்தைக்கண்டு,. 

இதென்ன? ரத்தமே? என்று சொல்லிப் பல்லக்கை 

யிறக்கிவைத்து, உள்ளே பார்த்தார்கள் , அவர்கள் எஜமான் 

கழுத்தறுப்புண்டு, பிரேதமாய்க் இடப்பது தெரிந்த. 

அவர்கள் கூக்கூரலிட்டார்கள். பின்னேபோன இல சேவ 
கர்கள் ஒடி.ப்போய்ப் பிரேதமாய்க் கடைப்பதைகச் சண்டார் 

dor, 

கூடப்போன சேவகர்களுக்கு, இத வேஜொன்றுமல்ல ் 
மீறன்சாகிபு ஆண்டவர்களுடைய பள்ளியருகல் நின்ற மூன் 

இலை அவர்களின் பெளத்திரர்கள் தடுத்தும் மதிக்காமல் 

இவன் வெட்டினபடியாலேதான் இப்படி நேரிட்டது 
என்று தெரியவந்து. உடனே அவர்கள் HEA cOnOa@, 
காம் மூங்கில் தெப்பத்தைத் இருப்பிக் கொண்டுபோய் 
உடையவர்களிடம் ஒப்படைத்த, மன்னிப்புப் பெறவேண்
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டும். இல்லாவிட்டால், ஈமக்கும் ஆபத்துவரும் என்று இர் 

மானித்துக்கொண்டு, பிரேதத்தைப் பல்லக்குடன் அவன் 

சாகைக்குக் கொண்டுபோகச் சொல்லிவிட்டு, ஆற்றுவழியே 

யிமுத்துப்போகிற தெப்பத்தைக் திருப்பிக்கொண்டு 

நாகூருக்கு வரும்படி ஒரு அளையப்பிவிட்டு நாகூநக்கு 

வ்ச்தார்கள். அதன்பின் மூங்கிற்புளையும் திரும்பி. நாகூர் 

வந்து சோந்தது. 

... வந்த சேவகர்கள் தர்காவுக்கு முன் நடுங்கி கின்று : எஜ 

மானவர்களே, எங்கள் எஜமானுடன் கூடி அவன் சொற் 

கேட்டு,. நாங்களும். குற்றஞ்செய்அவிட்டோம். தேவரீர் 

மன்னித்து எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்ற நெடுகோம் 

மன்றாடிவிட்டு, பின் ஆண்டவரவர்களின் Quer saris 

ளிருக்குமிடம் போய் நெடுஞ்சாண் இடையாய் விழுந்து: எஜ 
மான்மார்களே, எங்கள் தலைவன் ஆண்டவரவர்களின் 

மகத்துவச்தை அறிந்திருந்தும் கொஞ்சமும் மதிக்காமல் 

செய்தவேலைக்குத் தக்சப்படி. தண்டனை யடைந்து மாண் 

டான். . ஆண்டவரவர்கள் அவன் தலையை .யறுத்துத் 

தண்டித்து விட்டார்கள். அவன் மூங்கிலைத் தறித்ததற்குத் 

தலை தறிபட்டதே தக்கதண்டனை. இப்போது தங்கள் 

மூங்கில்களில் ஒன்றாவது பழுதுபடாமல் கொணர்ந்து 

சேர்த்துவிட்டோம். தாங்கள் ஒப்புக்கொண்டு, எங்களுக்கு 

மன்னிப்பருளவேண்டும் என்ன கெஞ்சினார்கள். anny gsi 

அண்டவரவர்களின் பெளத்திரர்கள் அவர்களுக்கு அபயன் 

சொடுத்து அஜுப்பிவிட்டு, மூங்கில்களை ஒப்புக்கொண் 

டார்கள். 

அற்புதவாட்செய்தி முற்றிற்று. , 

 



௧௧௫ -ம் அத்தியாயம், 

சேவர் செய்தி. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்த ஆண்டவரவர்களின் திருவடி. 

களுக்குப் பிரார்த்தனை செய்து காணிக்கையாக விட்டிருக்க சேவ 

லின் வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐது.] ் 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாகுல்ஹமீதூ 

ஆண்டவரவர்கள் : உபாத்தாயடங்கன. முதல்வருஷஞ் 

செய்ததுபோல ஒவ்வொரு வருஷமும் கந்தூரி செய்யப் 

பட்டே வந்தத. அதனால், சந்தூரியும் ரசானாதிசைகளிலும் 

பிர்பலமாயிற்று, அவ்வித கந்தூரிக்கு முந்தியே பலஇிசை 
களிலுமுள்ள பலஜாதியாரும் கூட்டங் கூட்டமாய் வத்து 
கூடுவார்கள்.  கந்தூரிச் நெப்பைப் பார்க்க விரும்பினவர் 
க்ஞ்ம், தர்காவின் மகிமையைக் காண் விரும்பினவர்களும், 

- ஆண்டவரவர்களின் ஜியாறத்தை விரும்பினவர்களும், பல 
வித் சாட்டத்துடன் வரங்கேட்டுப் பெற விரும்பினவர் 
க்ளும், காட்டம் கிறைவேறிக் சாணிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண் 
டியவர்களும், கூட்டத்தில் வியாபாரம் பண்ணலா மென்று 
விருப்பின்வர்களும், இன்னும்பல விருப்பமுடையவர்களு 
மாக அ௫ே்கர் வருஷத்திற் கொருதரம் வந்து கூடுவார்கள். 

இ வருஷதிற்கு வருஷம் அதிகரித்தே வந்தத. 
. . இவ்வாறு வருஷந்தோறும் நடைபெறும் கந்தூரி 

களைப் போல ஒருவருஷம் ௮தஇக இறப்பாக கந்தூரி நடக்க 
ஆரம்பித்தது. வழக்கம்போல : கந்தூரி மாதத்திற்கு 
முந்தியே பலதேசத்தாரும் வரத் திலைப்பட்டார்கள். 
தொட்டியத் தேசத்தாரும் பலர் ஆண் பெண் சிறுவர்களாக 
நாகூர் கந்தூரிக் கென்று புறப்பட்டார்கள். கக்கத்துப் 
பொக்கணத்தோடும், தலைச்சமையோடும், மூ௮கு மூட்டை.
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யோடும் பலர் அங்கிருந்து புறப்படும்போது, ஒரு 

தொட்டியப் பெண் அவர்களைப் பார்தத : நீங்கள். எங்கே 

போவதற்காக இவ்வாறு புறப்படுசன் வீர்கள் ? என்று 

கேட்டாள். அதற்கு அவர்கள் : காங்கள் நாகூர் கந்தூரிக்குப் 

போகின்றோம். எங்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றின 

ஆண்டவநக்குக் காணிக்கை சமர்ப்பிக்கவும், வேறுபல 

நாட்டங்களை நிறைவேற்றக் கேட்டுப் பிரார்த்தனை பண்ணிக் 

கொள்ளவுமே இவ்வளவுபேரும் போகின்றோம். கந்தூரி 

பார்க்கப் பிரியப்பட்டவர்களும் எங்களோடு வருஇன்ரார்கள் 

என்று வதில் சொன்னார்கள். 

இதைக்கேட்ட தொட்டிச்சி அவர்களைப்பார்தஅ : 

நீங்கள் போகிற அர்த நாகூராண்டவர், நீண்ட ராளாககோய் 

வாய்ப்பட்டுப் பாயிற்கெடக்கிற என் கணவனையும், மகனையும் 

செளக்கியம் பெறச்செய்வாரானால், வருகிறவருஷ கர் 

தூரிக்குக் காணிச்கைகொண்டு நானும், என் கணவனும், , 

மகனும் வருவோம். இ௮ தான் என் பிரார்த்தனை என்று 

சொன்னாள். இதைக்கேட்ட அவர்கள் ஆகட்டுமென்று 

சொல்லிப் போய்விட்டார்கள். 

உடனே அந்தச் தொட்டியப்பெண் வீட்டுக்குப்போய், 

தான் வளர்த்த ஒரு இளஞ்சேவலைப்பிடி த்து வியாஇியாய்க் 

இடக்கன்ற கணவனையும், மகனையும் அத்தச் சேவலைத் 

தொடச்சொல்லி, அதைத் தன் கையில் ஏர்திக்கொண்டு : 

இ நாகூர் மீறன்சாகிபு ஆண்டவருடையது என்று சொல்லி 

விட்டு விட்டாள். 

இன செய்த Fo இனங்களுக்குள் அவளுடைய 

சணவனும், மகனும் சுகப்பட்டு, சாட்குராள் Bors as 

ரானார்கள். இருவரும் பூரணசுகம் பெற்றதை அவள்கண்டு 

பூரித்து, ஹலறத்து அண்டவரவர்கள்மீது அதிக பயபக்தி 
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௪௯௨ கன்ஜுல் கரமுமாத்து. 

புள்ளவளாய், அந்தப் பிரார்த்தனைச்சேவலைச் கண்ணுங் 

கருத்துமாசப் பார்த்து வளர்த்து வந்தாள். அன்புடன் 

வளர்க்கப்படும் -: அந்தச்சேவல் சகாளொருவண்ணமாய் 

anti gaits. :சிலமாதங்களுக்குள் ௮த கொழுத்து 

மதாளித்து, பருஞ்சேவலாய்த் இரிர்துகொண்டிருர் த. 

தொட்டியத் தேசத்துக் குறுநிலமன்னனுடைய 

சேவகனொருவன். -தெருவழியே வரும்போது, அந்தப் 

பிரார்த்தனைச் சேவல் மேய்க்துகொண்டு நிற்பதை அவன் 

கண் கண்டது,  கட்டுவிட்டு, . மதர்த்து, பருத்து, 
கொழுத்து, செல்வத்தில் வளர்க்கப்பட்டு, அழனெதாய் 

நிற்குஞ் சேவலை அவன் கண்டபோது, இதை யறுத்துச் 

சமைத்து நாம் தின்னவேண்டுமென்று. நினைத் அக்கொண்டு 

போனான். அவன் தின்ன ஆசைப்பட்ட அந்தச் சேவல்மீது 

கண்போட்டுக்கொண்டே. பல காட்களைப் போக்கஇனான். 

, ஒருகாள் அவனுக்குச் சமயம் வாய்த்தது. . 

வழக்கப்படி அந்தச் சேவகன் அன்று தெருவழியே 

வரும்போது சேவலைச்சகண்டு, வெருட்டி மறித்துப் 

பிடித்தான். பிரார்த்தனைச் சேவலை ஒருவன் பிடி.க்ன்ரு 

னென்று அந்தத் தொட்டியப்பெண் செய்திகேட்டு, பறந்து 

விழுந்து ஓடிவந்து நின்றுகொண்டு : யோ, ௮.௮ நாகூரீமீறன் 

சாகிபு ஆண்டவருக்குப் பிரார்த்தனைசெய்்து, அவர் பேரால் 

விடப்பட்ட சேவல். பிடிக்காதீர்; விட்டுவிடும், அந்த 

ஆண்டவர் மகாபெரியவர். அவர் சேவலைப்பிடிப்பது 

ஆகா. வேண்டாம்; விட்டுவிடும் என்று. பலதரம் 
சொன்னாள். இவள் சொல்வது அவன் காதில் ஏறவில்லை. 

சேவலைப்பிடித் து இரண்டு கால்களையும் சேர்த்துக் கட்டிக் 
கழியில் கோத்துத் தோளில் வைத் அக்கொண்டு,. பேசாமல் 
நடந்தான். இவள் அவன் பின்னே முன்போலச்.சொல்லிக் 
கொண்டே தொடர்ந்துபோனாள். சேவல் அடிக்கடிக்கூவி,



. சேவற்செய் தி. ௪௯௩. 

அவன் தலையில் கொத்திக்கொண்டே போயிற்று, அவண் 
'ஒன்றையுங் கவனிக்காமலே ஈடந்தர்ன், ் 

மறுபடியும் அந்தத் தொட்டிச்ச அவனைப்பார்த்து : 
Sur, அந்தச் சேவல் கூவுவதையும், கொத்துவதையும் நீர் 

.சவனிக்கறெ தில்லையா ! இதென்ன பேராசை | | ௮௮ மீறன் 

சாகிபுக்கு உரியதல்லவா ! ! | அதை விட்டுவிடும். உமக்குச் 

சேவல் வேண்டுமானால், ஒரு சேவலுக்கு வேறு நான்கு 

சேவல்கள் இதைப்போலக் கொழுத்துப் பருத்தனவாகத் 

தருகிறேன், விட்டுவிடும் என்று சொன்னாள், . அதற்கு 

அவன் இனக்கூறியுடன் அவளைத் திரும்பிப். பார்த்து : ஏட, 

இன்னும் ' அசைநாழிகையில் இதை அறுத்துத் இன்று 

விடுவேன். : இஅ மீறன் சாகிபுக்கு உரியதென்றால், வயிற்றி 

லிருர்துகொண்டு கூவுமோ !. கொத்துமோ! போ! போ! 

பைத்தியக்காரி என்று சொல்லிவிட்டு ஈடந்தான். இதைக் 

கேட்ட அவள் மனம்நொந்து இரும்பி வந்துவிட்டாள். 

௮வன் சேவலைக் கொண்டுபோய் அப்போதே 

அறுத்துக்கறிசமைத்அு, அவ்வளவையும் தானாகவே தின்று 

விட்டு, அன்றிரா படுத்துத் தூங்கிவிட்டான். அர்த்த 

சாமத்தில் அவனுக்கு வயிற்றுவலி கண்டு. ' வலி சண்ட 

வுடனே பததிவிழித்து, இதென்ன வயிற்றுவலியென்று 

சலங்கனான். கொஞ்ச நேரத்தில் குடல்புரண்டு, வயிறு 

பொருமி, நோக்காடு அதிகப்பட்டது. வர வர வலி தாங்கக் 

கூடவில்லை. ழே இடந்து உருண்டு புண்டு, யோ! 

0பா 1! இயையோ ! ! | என்று கூவி, அழுது கதறினான். : 

அவன் மனைவி மக்களும், அயலாரும் வந்துகூடி, இதென்ன 

பரிதாபமென்று அக்கித்தார்கள். வந்து - கூடினவர்கள் 

பேயென்னும், சோயென்றும், செய்வினை யென்றும், தீவினை 

யென்றும் பலவாறு பே௫ஞார்கள். மந்திரம் ஜெபித்.அப் 

பார்த்தார்கள் ;. - பலவித மருந்துகள் கொடுத்தார்கள்: 5



௪௯௪. கன்ஜுல் .கருமாத்து. 

தெய்வங்களுக்கு வேண்டுதல் செய்தார்கள் ; ஒன்றிலு-ஷ். 

சாயவில்லை. வரவர அமளி அஇிகப்படுிறதன்.றி, ORs su. 

மிருந்தபாடுமில்லை,. கேழே இடந்து உருண்டு, கதறிக் 

கொண்டே யிருந்தான். பொழுது விடியும் வேளையாயிற்று, 

பொழுது விடிவதற்கு முன் சேவல் கூவுவது aos 

வழக்கமாயிற்றே? இவன் இன்ற சேவல்தான் வயிற்று: 

ளிருந்து முதலாவதாகக்கூவ ஆரம்பித்தது. வயிற்றுக்குள் 

ளிருக்கும் சேவல் இரண்டு சறகுகளையும் உதறியடித், 

கூவிற்று, இச்சத்தத்தைச் கேட்டே ஊரிலுள்ள: மற்றச் 

சேவல்களெல்லாம் சிறகடித்துக் கூவின, தன் வயிற்று 
ளிருந்து சேவல் கூவினசத்தம் காதில் விழுந்தபோதே 
அந்தப் பாதகன் தடூமோறி, ஸஞூர்ச்சித்து விழுந்தான்... 
மற்றும் நின்றவர்களெல்லாம் : என்ன ! இவன் வயிற்றுவலி 
யென்றானே ! வயிற்றுக்குள் சேவல் கூவுகிறதே ! என்று. 
புதுமைப்பட்டு, மறத்துப் போனார்கள். 

பின்பு அவர்கள் என்னசெய்வார்கள் ? அவன் மனைவி” 
யைப் பார்த்து: ஈடந்ததாூதன மென்ன ? சொல்லென்று 

" கேட்டார்கள். அதற்கு அவள் : நானொன்று மறியேன்.. 
வளர்த்தவள் பரிதபிக்கும்படி ஒரு சேவலைப் பிடி தீ துவர் து, 
கறிசமைத்அத் தின்றார். அதுதான் எனக்குத் தெரியும் 
என்னு வதில் சொன்னாள். இதைக்கேட்ட அவர்கள், அது: 
யாருடைய சேவல்? என்ன சேவல்? என்னு அங்கேயே 
விசாரித்தார்கள். , இன்னாளுடைய சேவலென்றும், இன்ன: 
"வகையான சேவ லென்றும் வெளிப்பட்டது. இதைக் 
கேட்ட அவர்கள், இது அந்த நாகூராண்டவரை வேண்டித் 
கொண்டாலன்றித் தீராதென்று, சேவற்காரியை அழைத்து. 
வச ஆளதுப்பினார்கள். உடனே அந்த அள்சென்று. 
அமைத்தபோது அவள்: என்சேவல் ஆண்ட வருக்குப்- 
பிரார்த்தனை பண்ணி விடுத்தசென்று எவ்வளவு சொல்லிக்:



சேவற்செெய்தி,. ௪௯௫ 

"கெஞ்சி மன்றாடியும், அதைக் கொஞ்சமும் கவனிக்காமல், 

பிடித்துப்போய்ச் சமைத்துத் தின்றான். அவன் செய்த 

தற்குத் தக்கபடி இங்கறுபவிக்கின்றான். அந்தப் பாதக 

ணுடைய முகத்தில் நான் விழிக்கமாட்டேன்; அங்கே வரவு 

மாட்டேன் என்னு சொல்லி மறு தஅவிட்டாள். 

இவ்வளவுக்கும் அந்தப் பாசகனுடைய வயிற்றுக்குள் 

அடிக்கடி சேவலானஅு கூவிக்கொண்டும், கொத்திக் 

கொண்டுமே யிருந்தது. அவன் அழுது புலம்பிப் புரண் 

டுருண்டுபடும் வருத்தம் பார்ப்பவர்களுக்கு மிகப் பரிதாபத் 

தைக் கொடுத்தது. ஓயாமல் கூவும் சேவற் சத்தத்தை 

யும், வயிற்றுக்குள் உண்டாயிருக்கும் அடங்காத தாங்கரிய 

வருத்தத்தையும் அவன் அறிந்து, பக்கத்தில் கூடிநிற்ப 

வர்களைப் பார்த்து ; என்னைத்தூக்கு இஸ்லாமானவர்கள் 

குடி.யிருக்கு மிடத்திற்குக் கொண்டுபோய்ப் போடுங்கள் 

என்று சொன்னான். அங்கு நின்றவர்கள் ௮வன் சொற்படி 

அவனைத் தாக்கக்கொண்டுபோய், இஸ்லா மானவர்களின் 

'தெருவில் போட்டார்கள். அங்கிருந்த இஸ்லாமானவர்கள் : 

இதென்ன சம்பவம்? என்று கேட்டார்கள். அதற்கு 

அந்தப் பாதகனே அழுது சொல்லுகின்றான் :-- 

ஐயாமார்களே, நான் மதிகேட்டினால் உங்கள் நாகூ 

ராண்டவரடைய பிரார்த்தனைச் சேவலைப் பிடித்து, அறு தீதத் 

: ,இன்றுவிட்டேன். அந்தச் சேவல் இப்போது. என்வயிற்றுக் 

குள்ளிருந்துகொண்டு கூவுன்றது. அன்றியும், தாங்கொண் 

னாத வலியும் புரட்டலமாய் வயிறுபொருமி, வேதனையா 

யிருக்ெறது. நீங்கள். தயவுவைத்து AS ஆண்டவ 

ரிடம் வேண்டெல்செய்து, என் ஆபத்தை நீக்குங்கள். 

இப்போதே என் அஸ்இகள் எல்லாவற்றையும் விற்றுக் 

கொண்டு நாகூநக்குப்போய், அந்த ஆண்டவருடைய திரு 

வடிகளுக்குக் காணிக்கையாகக் கொடுத்துவிடகறேன். இன்



௪௯௭ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

ணும், கானும், என் மனைவி மக்களும், இஸ்லாம் மார்க்கத் 

.இல் ஆப்விடுபோம் என்று உறுதியுடன் சொன்னான். 

.இகைக் கேட்ட இஸ்லாமானவர்கள் அவன்மீது இரக்க 

மூற்று 4 ஷாதல்ஷமீது. பாத்துஷாசாடுபு ஆண்டவரவர் 
களே ! இவன்செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்து, இவனுடைய - 
வில்லங்கத்தை நீக்கி ரக்ஷீக்கவேண்டும் '' என்று 'ஒருமனப்- 

பட்டு நின்று, ஹலறத்ஆ ஆண்டவரவர்களிடம் ழனைத்துச் 

'செய்தார்கள். 
அலை reper ஆண்டவரவர்கள் இனுல்லிஸ்லாம். 

செழித்தோங்கும் வண்ணம் அவன் குற்றத்தை மன்னித்: 
"தார்கள். அதனால், அவனுடைய வயிற்றுவலி அந்த 

'க௲ணமே தீர்ந்து, சேவற்சத்தமாம் அடங்கிற்று... அங்குக் 

'கூடிகின்ற எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, ஹலறத்து அண்ட 

வரவர்களை வாயார மனதாரப் போற்றிப் புகழ்க் து, BES 

தார்கள். 

வயிற்று வில்லங்கம். இரந்த அவன் எழுந்து கின்று : 

இன்றைக்கே என் பிரார்த்தனைகளை முடிப்பேன் . என்று: 

சொல்லிவிட்டு, வீடுபோய்ச் சோந்து, மனைவி மக்களோடு 

மீண்டு அ௮வர்களிடம்போய், கலிமா சொல்லி இஸ்லாமி: 

லானான். பின்பு, தன் அஸ்திகளனைத்தையும் விற்றுப் 

பணமாக்கக் கொண்டு, மனைவி மக்களுடன் புறப்பட்டு 

'நாகூருக்குவர்து, தான் கொணர்ர்த பணத்தை உண்டியலில்: 

'போட்டுவிட்டு, ஆண்டவரவர்களைப் பணிந்து Ass, தன் 

(வரலாற்றை தரீதாவில்: கின்று பிரஸ்காபமாகப் பலர்க்கும். 

சொல்லிக் காட்டினான். கேட்ட எல்லாரும் அதிசயித்து, 
'ஆண்டவசவர்களைப்: புகழ்ந்தார்கள், பின்பு ல நாள் 
வரையும் அவன் நாகூரில் இருந்து, அதன்பின் தன் ஊருக்: 

'குப் போனான். 5 

சேவந்சேய்தி முற்றிற்று, 

 



௧௧௬ -ம் அத்தியாயம். 

குருடு மாற்றினது. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து' அண்டவரவர்கள் ஒரு ஸ்திரீக் 
குண்டான குருட்டை மாற்தின வறலா.ற்றைச் சொல்லுடன் நது. ] 

ஹலறத்து, காதிறேலி கன்ஜஸவாய் ஆண்டவரவர்களின் 

ஒரு வருஷத்து கந்தூரியில் வழக்கம்போல நானா 

தேசத்தாறும் வந்தார்கள். அவர்களில் மேல்காட்டிலுள்ள' 

ஒரு பிராமணப் பெண்ணும் வந்திருந்தாள். அவள் தன் 

பிரார்த்தனையை கிறைவேற்றுவதற்காக தர்காவுக்கு வந்து, 

தான் கொணர்ந்த சலயத்திலிருந்த நெய்யை அங்கு முன் 

வாசலிருந்த விளக்கில் ஊற்றினாள். அந்தநெய் விளக்கில் 

தரிபடாமல், தண்ணீர்போலுருகத் தசையில் வழிந்தோடி. 

விட்டது. அப்போதே அவளுடைய இரண்டு கண்களும் 

குருடர்யின. 

ஈல்ல கண்ணோடுவர்.௪ .விளக்கில்  நெய்யையூற்தின; 

மாத்திரத்தில் நெய்யும் வழிந்தோடி, கண்களும் குருடாயின 

படியால், அவள் அ௮ஞ்டு நடுங்கி, ஆ | இதென்ன ! 1 | என் 

பிரார்த்தனைப் பிரசாரம் நெய் கொணர்ந்து ஊற்றினேனே!!! 

“அது வழிந்தோடினஅமன்றி, கண்களும் குருடாயினவே ! ! 

நான் என் செய்வேன். !! இனி எனக்கு என்ன ஆபத்துகள். 

கேரிடுமோ !!! என்று பிரலாபித்து அலறியமுதாள். அவள் 

நிற்குமிடத்தில் கூட்டம்வர்து கூடிற்று. 

கண்கெட்டுச் ,தமோறிநின்று புலம்பிப் பரிதபிக்கும் 

அந்தப் பார்ப்பாரப்பெண்ணை வர்துகூடினவர்கள் பார்த்து? 

௪; பெண்பிள்ளாய், நீ ஏன் இப்படி -பழுகன்றாய் 2? என்று 

கேட்டார்கள். கேட்டபோது அவள் கின்றபடியே குப்புற.



௪௫௬௮ கன்ஜுமல் கருமாத்து. 

விழுஈ்து கும்பிட்டு: மயன்மாரே, கேளுங்கள். எங்கள் 
காட்டிலிருந்து ஒருகாள் சிலர் பயணப்பட்டார்கள். நான் 
எங்கே போகிதீர்களென்னு அவர்களைக் கேட்டேன். அதற்கு 
அவர்கள், நாகூர் ஆண்டவநக்குக் காணிக்கைகொடுக்கப் 
Cun BC 7 @ err வதில் சொன்னார்கள். உடனே கான் 
நாகூர் தண்டவரே, என் கணவருடைய சண்கள் குருடு 
நீங்கித்தெளிவுபெ ந்றால், வருறவருஷ கந்தூரியில் ஒரு 
பணத்துக்கு நெய்வாங்கக் கொணர்ந்து உங்கள் கோயில் 
விளக்கில் ஊ ற்றுகிறேன் என்று கேர்ர்துகொண்டேன். 
அப்போதே கெநோட் குருடாயிருக்க என் கணவர் கண்கள் 
தெளிவடைந்தன. நான் பண்ணிக்கொண்ட பிரார்த்தனையை. 
நிறைவேற்றுவதற்கு அங்கேயே ஒரு பணத்திற்கு நெய் 
வாங்கிக்கொண்டு இக்கே வந்தேன். அனால், வந்தவிடத்தில் 
இந்த ஆபத்துவக்ததற்குக் காரணம் ஒன்றுண்டு :-- நான் 
ஒருபணத்திற்கு வாங்கிவந்தகெய், இங்கே மூன்றுபணத் 
இற்கு விற்குமென்று கேள்விப்பட்டேன், அப்போதே 
எனக்குக் கேவெந்தது. நமது பிரார்த்தனை ஒருபண நெய் 
கானே ? இங்கே இதை ஹூன்றுபணத்திற்குவிற்று, இரண்டு 
பணத்தை மூந்தியில் முடிக்துகொண்டு, : இக்கேயே ஒரு 
பணத்திற்கு நெய்வாங்கக் கொண்டுபோய் ஊ ற்றிவிடலா 
மென்அ கினைதத, சான் கொணர்ந்த நெய்யை ஒரு கடை. 
காரனிடத்தில் கொண்டுபோய் மூன்றுபண த்திற்கு விற்று, 
அவனிடந் தானே ஒருபணத்திற்கு வேணுகெய் வாங்கி, 
இரண்டுபணத்தை மிச்சம் பிடித்துக்கொண்டு, விளக்கில் 
கொணர்ந்து ஊற்றினேன். அது தண்ணீராயு௬௫ aus 
தோடி விட்டஅமன்றி, என் கண்களும் குருடாயின. இனிப் 
பேச்சென்ன ? பணத்திற்கொரு கண்ணாக இரண்டுபணத்: 
இற்கு இரண்டு கண்களையும் மிழந்தேன். இனி என் 
செய்வேன் ! செட்டேனேயென்று தின்வரலாற்ற pF 
சொல்லிக்காட்டி : பின்னும் பிரலாபித்து அழுதாள்.



"குருடி மாற்றின.து. ௪௯௯ 

உடனே அவர்கள் அவள்கையைப்பிடி.த்.தூ அழைத்துக் 

கொண்டு சடைவீதியிற்போய், இவளிடத்தில் செய் 
வாங்செவன் யார் ? என்று விசாரி ததார்கள் ; வாங்க சடை. 

காரன் நான்தான் வாங்கனேனென்று சொன்னான். அவ 

னிடம் சங்கதிகளைச் சொல்லிக்காட்டி, அவளிட மிருந்த 

இரண்டுபணத்தையும் வாங்கி அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு, 

அவள்“ விற்ற பழயநெய்யை வாங்கி அவள்கையிற் கொடுத்து 

தர்காவுக்கு அழைத்துவர்து விளச்கடியில் விட்டு, இதை 

ஊற்று என்று சொன்னார்கள், உடனே அவள் : யோ, ஆண் 

டவசே, தனங்கள் மகிமையை அறியாமல் பெண்புத்தியால் 

இ செய்தேன். சான்செய்ததை மன்னித்தருளவேண்டு 

கிறேன். இதோ என் பிரார்த்தனைப்படி கெய் ஊற்றுகி 

றேன், ஏற்றருள வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து, மனமுருகி 

நின்று ௮இக அச்சப்பாட்டுடன் விளக்கில் ஊற்றினாள். 

ஊற்றினகெய் விளக்கில் தரிப்பட்டஅ. இருகண்களும் பளீ 

சென்று இறந்தன. அவள் அசம்பூரித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் 

"விழுந்தெழுந்து : இவ்விதக் கருமத்தை இனியொருவர் 

செய்யாமல் நானேயெச்சரித்தேன். இவ் வாண்டவரின் 

பொருளுக்கு ஆசை வைப்பவர்கள் ஒருகாலும் வாழமாட் 

டார்க ளென்று சொல்லிவிட்டு, சன் ஊருக்குப் போனாள். 

குர மாற்றினது முற்றிற்று. 

1010—64



௧௧௭ - ம் அத்தியாயம், 

தரியாபீவியின் சபதம். 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் பெளத்திரர் 

கள்மீது தரியாபிவி சபதமிட்ட வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ௨. ] . 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது மீறான்சா௫ிபு ஆண்” 

டவரவர்களின் அற்புதக்செணெங்கள் ௮திலமெக்கும்பரர்து 

பிரகாசித்தது. உலகமுழுவதுமே கொண்டாடத் தொடங் 

கிக்கொண்ட௫. ஆண்டவரவர்கள் உபாத்தாய்ச் லெ 

வருஷங்கள் சென்றன. இதற்டையில், ஹ்லறத்து சையிது 

முகம்மது யூசுபு. சாடபு ஆரிபுபில்லாஹி யவர்களின் புத்திரர் 
களில் முதன்மைபெற்திருந்த ஹலறத்து ஷாஹா சுல்தான் 

கபிரீ சாகிபவர்கள் உபாத்தாய், தகப்பனூரருகில் அடக்கஞ் 

செய்யப்பட்டார்கள். இவர்களின் குமாரராகய ஹல றத்து் 

சுல்தானப்துல்காதிறு சாபெவர்கள். குடும்பத்தலைவரானார்கள் .. 

ஹலறத்து சையிது மகம்மது யூசுபு சாபெவர்களின் சந்ததி 

கள்.பல்கவிட்டார்கள். அவர்கள் குடும்பம் பனீயூசுபு என்று. 

பெயர்பெற்று, சாகிபுமார்கள் என்னு அ, மக்கப்பட்டார்கள். 

நாகூர் வரவா விஸ் ரணமாய்க்கொண்டு வந்தத. ' கந்தூரி 

யென்னும் திருவிழாவான வருஷத்திற்கு வருஷம் மிகச் 

இறப்பாய் நடந்துவந்தது. 

ஒருவருஷத்து கந்தூரியில், நாகூநக்குத் தெற்கில் சாக: 

பட்டணத்தைச் சேர்ந்ததாயிருக்கும் பார்ப்பாரூரிலுள்ள 
பொன்னிமசைக்கரயர் என்பவருடைய மனைவியாயெ தரியா 
பிவி என்பவள் நாகூருக்குவந்காள். பொன்னிமரசைக்காயா் 
என்பவர் ஒரு பிரபு; -அவர்மனைவியான தரியாபிவி மிகச் 
செல்வாக் குள்ளவள். , பணப்பெருக்குள்ள அவள் தன் 
பரிவார ' ஜனங்களோடு புறப்பட்டுப் பல்லக்கேறி வெரு



தரியாபீவியின் சபதம். Goa 

சிறப்புடன் நாகூரக்குவர்து, தர்காவிற்போய் ann p SH. 

. ஆண்டவரவர்களை - ஜியாறத்துச் செய்துவிட்டு, ஒரு 

இடத்தில் சாகைபண்ணிக்கொண்டு கந்தூரி முடியும்வமையும் 

இருந்தாள். 
[கர்தாரிமுடி்.த கத்தத்துக்காலையில் புலவச்சோறாக்கி வர் தவர் 

களுக்குப் பகர்வது, ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் உபாத்தானமுகல் 

வருஷர் தொடங்கிச் செலவருஷங்களில்கான் ஈடர்தது. வரவர 

ஆயிரக்சணகடில் ஜனங்கள்வர்து கூடத் தலைப்பட்டபின், அதிகசெல. 

விட்டுப் புலவுச் சோறுக்கக் கூடாமையாலும், ஆக்கினாலும், எண் 

wines ஜனச்கூட்டத்திற்குப் படர்வது அசாத்தியமான தாலும், 

கொழியலரிசிச்சோற்றை அதிகமாகச் சமைத்து உண்டைபிடிடத்து: 

ஜனசச்தடியில் எறிவசையும், அவரவர் அகப்பட்டதைப் பிரசாத 

மாகப் பெற்றுக்கொண்டு போவதையும், வழக்கப்படுத்திக் கொண் 

டார்கள். அப்படியே இதுபரியர்தம் ஈடகர்துவருகின்றது. அசத் 

கொழியரிசிச்சோற்றில் ஒருசோறுபெ ஐ அடித்துவிழுக்து ஒருவரோ. 

டொருவர்: மூத்தப்பார்க்கும் அமனியை ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் 

பார்க்கலாம், அதச் சோறு வெகு தூரர் 'தாலைகளுக்கும் அருமருச் 

தாகப் பேணிப் போகப்படுசன் ஐது. ] 

தரியாபீவி வர்திருக்கும் வருஷசக்தாரியின் கத்தத்துக் 

காலையில் வழக்கப்படி உண்டைச்சோறு எறிந்து முடிந்த 

பின், அந்த மகத்துவமுள்ள விலைமஇக்கக் கூடாத சோற்றில்: 

கொஞ்சமெடுத்து ஒரு மண்பாத்திரத்தில் போட்டு, அண்ட 

வரவர்களின் மேன்மையுள்ள கபுறின்மீதூ பூசி மிஞ்சின 

சந்தனத்தில் கொஞ்சம் அதன் ஈடுவில்வைத் த, அத்த 

தரியாபிவிக்கு சாகிபுமாரீகள் ௮ நுப்பினார்கள். ௮. தரியாபிவி 

மூன் கொண்டுபோய் வைக்கப்பட்டபோது, ௮வள் ௮ pe 

பார்த்து அடக்கக்கூடாத கோபங்கொண்டு waren 

தாதிமார்களைக் கண்களில் உதடும் பி சேதது me 

** பார்த்தீர்களா இந்த சாகிபுமார்த£ந்த் குள்ள Goren, 

என். மூமையைச்- . கொஞ்ச ம்இக்காமல் கெய்து, 

யலரிசச் சோற்றை neni Bp போட்டு, ஏஹை



௫௦௨ கன்ஜுலல் கறுமாத்து. 

யெளியோர்களுக்குக் கொடுப்பது போல எனக்குக் 

கொடுத்தார்களே ? என்னை இன்னாளென்று இவர்கள் 

எண்ணிப் பார்க்கவில்லை ; கல்லதிருக்கட்டும். இவர்கள் 

எல்லாரையும் இக்த தர்காவை விட்டு ஒடும்படி அடித்துத் 

அசத்திகிட்டு, இவர்களுக்குப் பிரதியாக இக்இருந்து 

கொண்டு தர்காவின் பணிவிடைகளைச் செய்துவருவதற்கு 

பிஜாப்பூரிலிருக்கன்ற சைகு ௮தீக்தல்லா சாபெவர்களையும், 

அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களையும் அழைத்து வைத்துவிடு 

கிறேன். இப்படி கான் ஒரு மாதத்திற்குள் செய்து 

முடிக்காகிட்டால், என் முலைகளை யறுத்து காய்க்கு இரை 

யாகப் போடுகிறேன் ; பாருங்கள் என்று சொன்னாள். 

தரியாபிவி இப்படிச் சபதமிட்டுச் சொல்லிலிட்டு, 

அன்றைத்தினமே பரிவாசத்துடன் நாகூரை விட்டுப் புறப் 

பட்டுப் பார்ப்பாரூருக்குப் போய், உடனே பிஜாப்பூரி 

லிருக்கும் சைகு அதீக்தல்லா சாஇபுக்கு ஒரு கடித 
மெழுதினாள். அதில் தான் நாகூரக்குப் போனதையும், 
தனக்கு சாகிபுமார்கள் செய்த அவமரியாதையையும், அதனால் 
தான் சபதமிட்டு வந்திருப்பதையும் விவரமாக வெழுஇி, 
இக்கடி தங் கண்டவுடனே தாங்களும், தங்களைச் சேர்ந்த 
வர்களும் புறப்பட்டு நாகூரக்கு வாருங்கள். கானும் அங்கு 

- வருகிறேன் என்று கண்டிப்பாயெழுதி, அப்போதே பிஜாப் 
ஆருக்கு ௮அறுப்பிவிட்டாள் . 

தரீயாமீவி பிஜாப்பூருக்குக் கடிதமெழுத அதப்பி 
விட்டு, இவ்வாறு இந்தனை பண்ணிஞை :--நாம் நாகூர் 
தர்காவிலுள்ள அதன் ஆதினஸ்தர்களானவர்களை விலக்க, 
வேறு அந்நியர்களை கியமிக்கப் போகிறோம், தஞ்சாவூர் 
அசசனுடைய கவனம் அந்த தர்கா மீது இருக் துவருன் 
ஐ. நூதனமாக நாம் செய்யப்போ௫ுற கருமத்திற்கு அத்த 
அரசனுடைய அநுமதி அவயம் வேண்டுமே. அதற்கு
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ராம் ஒரு உபாயஞ் செய்யவேண்டும், எப்படி. யென்றால் , 

நாம் புறப்பட்டு நேரே தகஞ்சாவூருக்குப் போய் அரசரைக் 
சண்டுகொண்டு, இரந்த சாகீபுமார்கள் மீது இல்லாததும் 

பொல்லாததுமான குற்றங்களைச் சுமத்தி அரசருக்குச் 

சொல்லிக்காட்டிக் கோள்மூட்டிக் கோபத்தையெருப்பி, 

அதன் பின் நாம் செய்யப்போகிறதைத் தெரிவிக்கலாம். 

உடனே அநுமதி தருவார். பெற்ற௮ுவர்து இலகுவில் துரத்தி: 

விடலாமென்று இப்படிச் இந்தனைபண்ணிக்கொண்டு, சக்கர 

மாகத் தஞ்சாவூருக்குப் பயணப்பட்டாள். 

தரியாபீவீ மேற்சொன்னபடி. தீர்மானம் பண்ணிக் 

கொண்டு இராஜாவுக்கு வெருமதிகொடுக்க விலையுயர்ந்த 

சாமான்களும் தயார்பண்ணிக்கொண்டு, பாங்கமொர், தாதி 

மார், வேலைக்காரர்கள் பலரோடு, பல்லக்கிலேறிக் கொண்டு 

தஞ்சாவூருக்குப் புறப்பட்டுச் சில ஈாட்களில் போய்ச் 

சேர்ந்து, அங்கே ஒருவீடு தயார்பண்ணி, அதிலிருந்து 

கொண்டாள்.  பணக்காரியாதலால், அங்கே நாடினவெல் 

லாம் அவளுக்கு நடந்தன. பணத்தை அள்ளியிறைத்து ௮ர 

மனை உத்தியோகஸ்தர்களை வசமாக்கினாள். ௮ை க்கொண்டு 

மந்திரி பிரதானிகளின் சரேகத்தையும் பெற்றுக்கொண் 

டாள். லெ சாட்களில் இவ்வளவுமானபின், மகாராஜ 

னுடைய தரிசனை கிடைத்தது. 

அரசனின் தரிசனைகடைத்தகாள் முதல் நாளுக்கொரு 

தரம் அரமனைக்குப்போய் வருவதை வ, முக்கமாக்கிக் 

கொண்டாள். அரமனைக்குப்போனால், அரசனைச் சந்தக் 

காமல் வருறெதில்லை. சந்திக்குந்தோறும் பலவிதச் சம் 

பாஷணைகளுடன் நாகூர் தரகர் விஷயத்தையுந் தொடங்கிக் 

கொண்டாள். அச்சம்பாஷணையில் இடைக்டை சாகிபுமார் 

கள் மீது கோபமுண்டாகத்தக்க கோள்களையும் Lip pone gs 

துக்கொண்டேவந்தாள், அதைக் கேட்கக் கேட்க சாக&புமார்
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கன் மீது அரசனுக்குக் கொஞ்சம் வெறுப்புண்டாயிற்று 

தரியாபீவி அம்மட்டில் விடாது, பின்லும் பின்னும் விடாப் 

-பிடியாய்ச்சொல்லி வந்தாள். அதனால், ௮ரச௪ன் முழுதும் 

கோபமாய் விட்டான். 

அரசனின் சினக்குறிப்பை தரியாபிவி தெரிந்து 

கொண்டு, ஒருநாள் போய்ச் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக் 

'கும்போ௮ன “* மகாராஜா அவர்களே, நாகூரீதர்காவி லிருக்கிற 

அதிக்கிரமிகளான சாகபுமார்களை நீக்கிவிட்டு, வேறு தகுந்த 

பேர்களை அங்கே நியமித்தால்தான் உத்தமம், அப்படிச் 

செய்வதற்குத் தாங்களே காடவேண்டும். தாங்கள் காடினால். 

நடக்கும், தமியாளுக்கு அநுமதி தருவீர்களானால், கானே 
அவர்களை நீக்கிவிட்டு, அவர்களுக்குப் பிரதியாக வேறே 
தீருந் த ஆட்களை நியமித்துவிடுகறேன் '' என்று தாழ்மை 

யோடு சொன்னாள். . 

அவள் சொல்லைக்கேட்ட அரசன் முன்பின் இக்இக்கவே 
பில்லை. உடனே அவளைப் பார்த்து :* நல்லது; உன் 
பிரியப்படி செய்” என்று உத்தரவு கொடுத்துவிட்டான் 

அன்றியும், அப்படிச் செய்வதற்கு ஒரு அதிகாரப் ug Bap 
மெழுதி அவளுக்கு கொடுத்தான், இவவளவில்தன் ' 
காரியம் இத்தியாயிற். றென்று தரியாபிவி களிகூர்ந்து, re 
னிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு, உடனே தஞ்சாவூரை 
விட்டுத் தன் ஊருக்குப் புறப்பட்டாள், 

தரியாபீவி பரிவாரங்களோடு தஞ்சாவூரிலிருந்து புறப் 
பட்டு வெகுவிரைவாகக் கொறடாச்சேரியில் வக், ஊருக்கு 
வெளியில் கூடாரமிட்டுச தங்கினாள்... அன்று பொழு தூ 
பட்டு இரவாயிற்று, சூரியன் அஸ்தமிக்க நேோமுதல் அங்கே 
'பெரும்புசல் தொடங்கிக்சொண்டது. ஆகாயமெக்கும் 
மக்தாரத்தால் மூடிக்கொண்ட ௮. எங்கும் காரிருள் 
செறிந்து கம்மென்றிருக்து. காற்று வெகுமாம்மரமா
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படித்தது. மழையும் இடைக்கிடைப் பெய்தது. கூசலோ 

சொல்லுந்தரமானதல்ல. இடிச்சத்தமும், மின்னொளியும் 

பயங்காப் படத்தக்கனவா யிருந்தன. காற்றடியையும் கூ.தலை 

யும் தாங்கக்கொண்டு, இடிச்சத்தத்தைக் கேட்டுக்கொண்டு, 

மின்னொளியைப் பார்த்துக்கொண்டு இடக்க யாரால் ஏலும்? 

தரியாபீவிமின் பரிவார ஜனங்கள் கொஞ்சநேரம் கூதலிற் 

கொடுகப்போய், காற்றுமும்முரத்தினால் கலக்கடி பட்டுக் 

கொண்டு சடத்திருந்தார்கள். வரவரக் காற்று அதிகரித்துக் 

கூடாரங்களனைத்தையுங் கழித்துப் பஞ்சாப் wuss 
இற்று. கூடாரங்கள் அடங்கலும் இழிந்து பஞ்சாய்ப் பறக் 

கவே, அவ்விடம் மைதானாமாயிற்று, ௮ந்த மைதானில் 

Ai BSF To வேளையில், மழையிலும் காற்றிலும் அடிப் 

பட்டுக் கூதலைப் பொறுத்துக்கொண்டு இடிச் சத்தத்தையும் 

மின்னொளியையுஞ் ச௫த்துச்கொண்டு தரியாபிவியின் ஆட்கள் 

இருப்பார்களா 1! ஆளொருதிக்கா யோடியொளித்தார்கள். 

எல்லாரும் கைவிட்டுப் போகவே, தரியாபிவி மாத் 

தரம் தன் பல்லக்குக்குள் புகுர்.து கதவைச் சார்த்திக் 

கொண்டு படுத்திருந்தாள். 

அந்நேரத்இல் பாரியகாய் ஒன்று வெகுதூரத்திலிருக் த 

அ௮க்சேவந்தது. அது, குசைத்துக்கொண்டே வர்து,தரியா 

TATUM GL பல்லக்குக் கதவைத் தலையால் முட்டி. முன் 

காலால் ஈகர்த்திக்சொண்டு உள்ளே அழைந்து, அவளுடைய 

அருமையான முலைக ளிரண்டையும் கடித்துக் SUBS 

கொண்டு போய்விட்டது. முலையிழக்க தரியாபிவி மூர்ச் 

தத்துக் டெந்தாள். அம்மட்டில் புசலின் மும்முரம் அடக் 

இற்று. மந்தாரமின்றிச் சூரியன் உதயமாயிற்று. 

சூரியன் உதித்தவுடன் தெறிகெட்டோடின அவள் 

பரிவார ஜனங்கள் மீண்டுவந்துகூடி, பல்லக்கைப் பார்த 

தார்கள். தரியாபிவி முலைகளை யிழந்து, சத்தப்பீரவாகத்தில்
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ஸ்மாணையற்றுச் பெப்பது தெரிந்தது, அதைக்கண்ட எல் 

லாரும் ஒவென்றி அலறி அழுதார்கள். அழுது அவ 

தென்ன ? போனமுலைக்குப் புதுமுலை செய்து பொருக்க 

வைக்கிறதா ! இல்லையே | ! அதனால் அவர்கள் ண: இது ஹ்ல 

PSH ஆண்டவரவர்களின் கோபத்தினால்வர்த கேடு என்று 

தெரிந்துகொண்டு, பல்லக்குடன் அவளைத் தாக்சிக்கொண்டு 

பார்ப்பாரூர் வந்து சேர்ந்தார்கள். பின்பு தரியாபிவி மூன்று 

காள் வரையும் காய்போலக் குரைத்துக்கொண்டே கிடந்து 

செத்தாள். அவள் வாய்ச்சொற்படி.. மூலைகள் நாய்க்கே 

யிரையாயின. ் 

இங்கேயிது இவ்வாரூசு, தரியாபீவி அறுப்பின கடிதம் 

அங்கே பிஜாப்பூர் போய்ச்சேர்ந்தது. சைகு அதிக்தல்லா 

_ சரஇிபு அதைவாங்கி வா௫ித்துப் பார்த்துக்கொண்டு, ஹல 

றத்து ஆண்டவாவர்களின் அற்புதாதகளை அவர் ஈன்றா 

யறித்திருக்தும் அதிக வருமானனாள்ள ஸ்தலத்தில் ஆசைப் 

பெருக்கினால் அவள் எழுத்துக்கு உடன்பட்டு, உடனே 

தம குடும்பத்துடன் பிஜாப்பூரைவிட்டு, நாகூநக்குப்புறப் 

பட்டார். புறப்பட்டவர் இரவுப்கலாக நடந்து தரியாபிவி 

கொறடாச்சேரியில் முலைகளை காய்க்குப் பறிகொடுத்தாளே 

அந்த இரவில் மேலைகாகூரில் வந்து தங்கினார். 

அன்றிரா கொறடாச்சேரியிலிட்ட மந்தாரம் மேலை 

நாகூரிலும் வர மூடிக்கொண்டது. ஆனால், காற்று: 

மழை முதலான புசலில்லை. ஆகாயத்திற் பார்துகின்ற மேக 

சாலங்களிலிருந்து எறும்புகள் 'தரள் இரளா யிறங்னெ. 

இறங்கின எறும்புகளெல்லாம் சைஞ அதீக்தல்லா சாகிபு 

மேலேயே வந்து விழுந்தன. பரற்துபந்தாய் வந்துவிழும் 

எறும்புகள் ௮அவசை உச்சிதொட்டு உள்ளங்கால் வரையும் 

கடிக்கத் தொடங்கின. அவருண்ணும் உணவிலும், குடிக் 

கும் நீரிலும் கட்டிகட்டியாய் விழுந்தன. அவற்றில் விழுக்
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தாலம், தம்மீது: விழுர்துகடிக்கும் கடியை அவரால். 

பொறுகச்கக்கூடவில்லை. ஒதுங்கினார் ; ஓடினார் ; ஒளித்தார் ; 

மூடினார் ; செய்யாதனவெல்லாஷ் செய்து பார்த்தார் ; ஒன்: 

திலும் தடைபடவில்லை. பின்.என்னசெய்வார் ; Qs ane 

ற்த்து ஆண்டவரவர்களால் நேரிட. டததானென்று.. அவ, 

ருக்கு நன்றாய் விளங்கக்கொண்டஅு, அன்றிராவே :நாகூரை. 

மறந்து, பிஜாப்பூரை நோக்கி ஒட்டம் பிடித்தார். 

OFS அதீக்தல்லாசாஇிபு மேலைகாகூரைளிட்டுப் பந்து' 

ஜனங்களோடு ஒடத்தொடங்கியும், எ௮ம்புகள் ' அவரை 

விடவில்லை, பலநாள்வரையுர் தொடர்ந்து 'தொல்லைபடுத் 

இக்கொண்டே, ஈ௩ருமதை யாறுவசையும்போய், அவர் 

அக்கரை சேர்ந்தபின் விட்டு விலலன. ஈருமதையாற்றைக் 

கடந்தபின் அவர் சுகமாய் பிஜாப்பூர் போய்ச் சேர்ந்தார். 

அன்றுமுதல் சைகு அதிக்தல்லாசாகிபு ஈருமதை wir Den DE 

கடர்து தென்புறம் வந்தால், முன்போல எ௮ும்புகள் அவர் 

மேல் பர் பந்தாய் வர விழும். உடனேபயஙக்து வெருண்் 

டோடி. விடுவார். வேறு வேலையாகவாவது அயுசுபரியர்தம் 

அவரை ஈருமதையாற்றைக்கடந்து சென்புறம் வரவிட.. 

வில்லை. ஆகையால் அவர் வெரு ஏச்சரிப்பாயிருகை காலர் 

தள்ளினார். 

் தரியாபீவிமின் சபதம் முற்றிற்று, 

1010-08



ககது - ம். அத்தியாயம். 

மல்டு தீர்த்தது. 

  

[இவ்வ த்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் ஒருவருக்கு 

மலடுதீர்த்து, சச் ததியுண்டாகச் செய்த வாலா.ற்றைச் சொல்லு 

இன்றத.] : 

AnnpD SB சையிது அப்துல்காதிறட பாத்துஷா ஆண்ட 

வசவர்களின் மசத்துவம் உலகமெங்கும் பிரஸ்தாபமாய் 

விளங்வெருங்காலத்தில், தஞ்சாவூரில் பாவாராவுத்தர் என்று 

ஒருவரிருக்தார். அவர், ' இீனுல்லிஸ்லாமின் கல்லியனை த்தை 

யுங் கற்றுத்தேறி யிருந்ததுமன்தி, தமிழிலும் மிகச் சிறந்த 

கவிராயராய் விளங்கினார். அல்லாதத்ததலா அவருக்குக் 

கல்விப்பொருள் செல்வப்பொருள்கள் முழுவதையுக். 

கொடுத்தருந்தும், புத்திரபாக்கியம் ஒன்றுமாத்திரம் இல் 

லாமலிருக்தன. இதுவொன்றே அவர்மன்தை இராப்பகல் 

வருத்தி வந்தது. 
சந்ததியில்லாத மனக்குறையினால் ' சந்தோஷமற்று 

வாழுங்காலத்தில் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் அற்பு 

தங்கள் ஒவ்வொன்றாய் அவர் காதில் விழுந்துவர்தது: காள் 
தோறும் தாம் கேள்விப்படும் அற்புதங்களால் -சந்தோஜே 

முற்று, தமது குறையையும் ௮ந்த ஆண்டவரவர்கள் நீக்கு 
வார்களென்று நம்பி, ஒருகாள் மனைவியை நோக்கி : நாம் 

பிள்ளையின்றி வருந்அுன்றோமே, நாகூரில் அடங்கிவிள' 

ங்கும் அற்புதக்கடலாகயே ஆண்டவசவர்கள் அளவற்ற அற் 

புதங்களைச் செய் அவருகன்றார்களே ? அவர்களின் இருவடி 

சளில்போய். ஈமது ஞூறையை முறையிட்டு வாக்கேட்டால், 

அவர்கள் ஈமக்குக் இருபைசெய்யமாட்டார்களா ? காம் கட் 

டாயம் நாகூருக்குப் போய், சந்ததியுண்டாகும் வரையும் 

அங்கேயே ' யிருக்கவேண்டும் என்னு சொன்னார். இதைக்



மலடு தீர்த்தது. ௫௦௯ 

கேட்ட அவர்மனைவி ; ஆம் ; அவ்வாறே செய்வோம், ஈமக்கு 

அத்த அண்டவரவர்கள் அருள் செய்வார்கள் என்று சொல்லி 

உடன்பட்டாள். 

உடனே பாவாராவுத்தர் தமது மனைவியுடன் சில 

ஏவலாட்களையுஞ் சேர்த்துக்கொண்டு தஞ்சாவூரசைவிட்டுப் 

புறப்பட்டு, நாகூர் வந்த சேர்ந்தார். வந்தவர் நேரே ஹல 

apse ஆண்டவரவர்களின் தர்கா முன்வாசலில் நின்று 

sog மனக்குறையடங்கெ தாகச் சல பாடல்களைப் 

பாடித் அதத்தார். அப்படித் துதித்த பின், பிள்ளைவரங் 

கேட்டதாக ஒரு கொண்டிநாடகம் பாடி அரங்கேற்றினார், 

அதன்பின் பாத்திஹா வோதி, அங்குள்ள முதியோர்கள். 

கொடுத்த சர்க்கரையைவாங்கத் தாமும்” மனைவியும் இன்று 

பிரார்த்தனை பண்ணிக் கொண்டு, பக்கத்தில் ஒரு வீட்டைத் 

தயார் பண்ணிக் கொண்டு ௮இல் தங்கியிருந்தார். 

பாவாராவுத்தர் இவ்வாறு பிரார்த்தனை பண்ணிக் 

கொண்டு நாகூரிலேயே தங்னெ மறுமாதம், அவர் மனைவி 

கருப்பமானாள். ano pss ஆண்டவரவர்களிள் இருபை 

யென்னும் திவ்வியெளட த்தினால் மலடு தீர்ந்து மனைவி 

சூலானதைக் கண்ட Har சந்தோஷ சாகரத்தில் முழுகி 

னார். அவர் மனைனியும் மனம்பூரித்திருத்தாள். இருவரும் 

இவ்வாறு சளிகூர்த்திருக்கும் காலத்தில் ஒன்பது மாதங் 

.களுஞ் சென்றபின் ஆண்பிள்ளையொன்று பிறந்தது. தமன 

கருத்தின்படி ஆண்குழந்தை பிறத்த சந்தோஷம் பாவா 

சாவுத்தருக்கு வரம்பு கடந்து பெருகிற்று. உடனே செய்ய 

வேண்டிய சடங்குகள் எல்லாவற்றையுஞ்செய்து முடித்து, 

ஏழாம் நாள் தர்காவிற் கொணர்ந்து வைத்து சாமமிட்டு, 

அருமையாக வளர்க்கத் தொடங்கினார். 

அருமந்தபிள்ளையை பாவாராவுத்தரும், அவர்மனைவி 

யும், இருவரின் சண்மணிகளைப் போலப் பாலித்து, நாகூரி



௫௧௦ கன்ஜு௰ல் கருமாத்து. 

லேயே வைத்தா வளர்த்து வந்தார்கள். பிள்ளைக்குப் பிரா. 

மம்;வந்தபோ௮ வித்தியாரம்பஞ் செய்அ தறுஆன் முதலான , 
மார்க்க இல்முகளையும், அதன்பின், தமிழ்பாஷையையும். 

கற்பித்து, தாம் கற்றிருக்கும், இலக்கெய இலக்கணங்கள் 

முழுூவை தபும் போ தத்தார்.. அதனால் parents 

மகன் மகா பண்டி தளப் விளங்கினான், 

தமன் தவப்புத்திரன் பண்டி தனாகும் 'பரியக்தம் wrath 

லேயே அவர் தங்கியிருந்து, அதன்பின் ஹலறத்து ஆண்ட 

வரவர்கள் . மீது வேறுபல சவிதைகளைப் பாடி அரங்: 

கேற்றி, பெருஞ்சோருக்கி விருந்து கொடுத்து, தர்காவின் 

சாகிபுமார்களின் விடைபெற்று, மனைவி மக்கள் முதலான 

வர்களுடன் புறப்பட்டு, சமது சுய ஈகராமாகய தஞ்சர்வூர் 

போய்ச் சேர்ந்தார். பிள்ளையின்றி பெருந்துயர் - கொண்டி 

ரந்தவர் பாலிய குமாரனோடு வந்து சேர்க்சதை, சுற்றத். 
தார்கண்டு களிகூர்ர் தார்கள். 

மல$ தீர்த்தது முற்றிற்று,



௧௧௯ -ம் அத்தியாயம். 

இலையான் விழுத்தசு. 
  

| இவ வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் மகத்துவச் 

இனால், ஒருவன் செவியிலிருர்து ஈக்கள் துண்டு அண்டாய் விழுக்த 

வரலாற்றைச் சொல்லுகின் நது.] 

, ஹலறத்தா சையிது ஷாதகுல்ஹமீது மீருன் சாகிபு ஆண் 

உவரவர்கள் அடங்கி விளங்கும் மகத்துவமுள்ள. Bron HG 

மேற்புறமிருக்கும் இற்றா ரொன்றிலுள்ள ஒருவன் காதில், 

“நாய்மேல் மொய்க்கின்ற சக்களில் ஒரு ஈ புகுந்துகொண் 

ட. அதனால் அவன் காதுக்குள் வருத்த முண்டாயிற்று. 

'செவிக்குள் அழைக்த” ஈ வெளிப்படாமல், 'அங்கேயே தங்கி 

விட்டது. "கூடியாயிருந்த படியால்) சல காளில் ௮து பல 

குஞ்சுகளைப். பொரித்துப்: பல்க்ச் செய்தது, 

செவியில் இலையான் புகுந்த நாள்: முதல் ஒவ்வொரு 

நாளாக அவனுக்கு வேதனை அதிகரித்து வந்தஅ. இராப் 

பகல் ஊணுறசக்கமின்றிக் கிடந்து வருந்தினான். ஈயும், 

அதன் குஞ்சுகளும் : செலிக்குள்ளிருந்.து esas Gara 

சுற்றிச் சுழல்வதம் : அங்குள்ள மெல்லிய தசைகளைக் 

கடிப்பதும், அவனுக்கு அதிக உபத்திரவத்தைக் 

தொடுத்துக்கொண்டி (ha gem. காதில் கையை வைத்து 

அழுத்திக்கொண்டு அலறுவதே அவனுக்கு வேலையல்லாமல், 

(வேறுவேலையில்லை. தரையில் தலையைச் சாய்க்கச் கூடாமல் 

இருந்தபடியே யிருந்.து, : இரவு பகலாய் வருத்தப்பட்டு, 

உடல்: மெலிக்து போனான். 

பக்கத்தில். மனைவி மக்களிருக்து அழுது, பரிதபிப்பார் 

கள். வந்த. பார்க்கும் யாரும் துக்சப்படா இருக்கவில்லை.



௫௧௨ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

காதிற் பிழியாத மருந்து ஒன்றில்லை. மந்திரிக்காத Lor Be 

கரும் இல்லை. எல்லாப். பக்குவங்களும் பார்த்துக் சை 

விட்டு, பரிதாப 'ஸ்இிதியிலானார்கள். பின் தீரும் வழி 

யில்லையே யென்று அவன் ஏங்கி, இனி ஈமக்கு நாகூர் மீறன் 

சா&பு ஆண்டவசே கதியென்று மனதில் வைக் அக்கொண்டு, 

மனைவிமக்களுடன் புறப்பட்டு நாகூரக்கு வந்து சேர்ந்தான்... 

நாகூர் வர்தவன் நேரே தர்கா வாசலிற்போய்ச் குப்புற 

விழுந்து : ஆண்டவரே, என் காதுகோய் என்னாற் பொறுக் 

கக்கூடியதாயில்லை, மன திரங்கி அதை நீச்ச, என்னை 

சக்ஷிக்கவேண்டும் என்று : சொல்லி அழுதான். அழுது 

முறையிட்ட பின், எழுந்து போய்ப் பக்கத்தில் படுத்திருர் 

தான். அவன் தர்காவில் கால்வைத்த அந்கேரமுதல் கா; 
வருத்தம் படிப்படியாய்க் குறைந்து வந்தத, அகை யறிந்து: 

அவன் அங்கிருந்து ஈகரவேயில்லை. கொஞ்ச நேரத்துக் 

குள்-நித்திசை வர்௧.த. நீண்டராள் தூங்காதவன் அயர்ந்து: 

ஆரங்கினான். மனைவியும், மக்களும், கொஞ்சம் கவலை: 

. தீர்ந்து, பக்கத்தில் உட்கார்ந் திருந்தார்கள். தூங்க விழித்த 

வுடன் காது கோய் ௮இக பாகம் குறைந்திருந்த௫. அதை 

யறிந்த அலன் அங்கிருந்துபோய் இருப்பிடமொன்று தயார் 

பண்ணிக்கொண்டு, உண்பது தவிர, மற்ற கேரமெல்லாம். 

முந்தி வந்து படுத் அத் தூங்னெ இடத்திலேயே வட்௮ இருப் 
பதும், படுத்துறங்குவதுமாக கியம்கம் பண்ணிக்கொண்: 

டிருந்தான், — ் : ் ் 

இவ்வாறாக அவனிருக்கும்போது, காது வேதனை வர் 

வரச் தணிந்தது. ஒரு நாள். சாது வருத்தம் கொஞ்சமு. 

மில்லாமல் இீர்ர்துபோய், படுத்து அயர்ந்து தாங்கினான்... 

சற்றுநேரந் தூங்கி விழித்தவன் தன்: தலைமாட்டுப்புறம். 
பார்த்தான். அங்கே. அவன் காதிருந்த விடத்தில் பல: 
ஈக்கள். ஒவ்வொன்று மும்மூன்று அண்டாய் அறுப்புண்டு. 

விழுந் அ; குவிந்திருந்தன. அதைக்கண்ட வுடனே அவன்:



ஊயையுங் குருடுந் தீர்ந்தது. ௫௧௩ 

ஆச்சரியப்பட்டு, மனைவி மக்களைக் கூப்பிட்டுக் காட்டி : 

Os அண்டவர் செய்கை யென்று சொல்லி, ஆநந்த 

மடைக்தான். இப்புஅுமையைப் பலபேர் வந்து கூடி நின்று 

பார்த்து, ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை வியந்து புகழ்ந்து 

அதித்தார்கள். 

செவிகோய் தீர்ந்தவன் ஆச்சரியமும், சந்தோஷழு 

,முள்ளவனாய் ஆண்டவரவர்களை த் "தோத்திரம் பண்ணி, 

அங்குள்ள சாகிபுமார்களிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு தன் 

ஊருக்குப் போய்ச் சேர்ந்தான், 

இலையான் விழுந்தது முற்றிற்று, 

௧௨௦ -ம் அத்தியாயம். 

ஊமையுங் குருடுத் தீர்த்தது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறதத்து ஆண்டவரவர்களால் ஒருவனு 

டைய ஊமையும், குருடுக் இர்ச்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ற. ] 

ஹலறத்து மீறான் சா௫பு ஆண்டவரவர்களின் திவ்விய 

க்ஷத்திரமாகிய நாகூருக்கு மேல்புறத்திலுள்ள ஒரு ஊரில் 

ஒரு தனவந்த ஸிருந்தான். செழிப்புடன் வாழ்ந்திருந்த 

அவன் இடீரென்று தரித்தினானான். உண்ணவுத்த மிகக் 

கஷ்டப்படும் ஸதிதியிலாய்ச் சஞ்சலப்படுங்கா லத்தில், 

கன்றாயிருந்த அவன் மகனுக்கு இருகண்களும் சுருடாய், 

வாயும் வழங்காதபடி ஊமையாயிற்று. தரித்திர திசையில் 

தன் மசனுக்கு நேரிட்ட அன்பத்தைப் பற்றி அவன் மனம் 

மிகத். அக்கப்பட்டது. உள்ளதை -உரியகை விற்றுத் தன் : 

அருமைப்புதல்வனுக்காக அழித்த, பக்குவங்கள் பண்ணிப் 

பார்த்தான் ; ஒன்றிலும் பலன்படவில்லை.. ஒருவழியிலம் 

மைந்தனுக்கு கேரிட்ட அன்பம் இரலில்லையே யென்று 

அவனும், அவன் மனைவியும் சஞ்சலமூற்று, இனி நாகூர்



௫௧௪ : BETO TEV கருமாத் து. 

ஆண்டவர் திருவடிகளே தஞ்சமென்று, ஊமையுங் குரூடு 

மான மகனையும் அழைத்துக்கொண்டு கசாகூருக்கு 

வந்தார்கள். ் ் 

கணவனும், மனைவியும், தங்கள் மைந்தனுடனே வக்து 

தர்காவின் முன்வாசலில் கின்று : எங்கள் ஆண்டவரே, 

நாங்கள் மிக ஏழைகள், எங்கள் எளிய நிலைமையில் உதவச் 

தக்க ஒரே மகன் இடீரென்று ஊமையனும், குருடனுமாய் - 

விட்டான். அவனுக்கு நேரிட்ட துன்பத்தை நீக. எங் 

களை ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்று நெடுநேரம் முறையிட்டுப் 

பிரார்த்தித்து, பின் அந்கருக்கும் சாடிபுமார்களிடம் 

போய்ச் தங்கள் காரியத்தை முறைப்பாடு செய்அ : மகிமை 

யுள்ளவர்களே. நீங்களும் எங்களுக்காக அண்டவரிடம் 

இரக்து கேளுங்கள் என்று, அழுது சொன்னார்கள். 

உடனே அங்கிருந்த . சாடிபுமார்கள் மனதிரங்கி, 

அவர்களை அழைத்துக்கொண்டு, முன்: ஒருவர் சமர்க்கந்து 
வனத்திலுடைத்துச் சோளனாவில் வைத்இருந்த குற்றியுடன் 
ஹலறக்கு- ஆண்டவரவர்களிடம் வர, அந்தக் குற்றியைத் 
களிர்க்கச் செய்தார்களே ? ௮.௪, ஒங்கி வளர்ந்து அப்போது 
ஒரு மரமாயிருந்தது. அந்த மரத்தடியிற் கூட்டி வந்து 
அதன் பட்டையிற் கொஞ்சம் வெட்டி யெடுத்து அதை 
யொரு கல்லில் உறைத்த, அந்தச் ஜெவனுடைய கண் 
களிலும், நாவிலும் தடவி : நீங்கள் இந்த மாத்தடியிலேயே 
ஆண்டவரவர்களை த் தியானித்துக் கொண்டிருங்கள் . உங்கள் 
எண்ணம் நிறைவேறும் என்று சொல்லிவிட்டுப் 

, போனூர்கள். அவ்வாறே அம்மூவரும் அந்த அற்புகதர 
மான. , மரத்தடியில் சாகை பண்ணிக்கொண்டு, சில 
நாளிருந்தார்கள். 

அன்படிலிருக்கும் போது சல தினங்களுக்குள் அந்தச் 
சிறுவனுடைய குருடுமாறிச் : கண்கள் (திறக். த, ஊமை



அற்புத நாகச்செய்தி, ௫௧௫ 

யுக Brig பேசுதற்கு நாவழங்கிற்று. இதைக்கண்ட அவன் 

தந்தையும் தாயும் களிகூர்ந்து, ஹலறத்து ஆண்ட வரவர் 

களைப் பலவாறு இத்து, இயன்ற மட்டுக்குக் கொஞ்சம் 
காணிக்கைபுஞ் சமர்ப்பித்துவிட்டு, தங்கள் ஊர்போய்ச்: 

சேர்ந்தார்கள். 

ஊயையுங் குருர் தீர்ந்தது முற்றிற்று. 
  

௧௨௧௩ - ம் அத்தியாயம். 

அற்புத நாகச்செய்தி. 

  

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் உண்டியற் 

குடத்தைச் - தாக்செ்கொண்டுபோன ஒரு சுபைதார், அற்புத்சாகத்தி 

னால் கடியுண்டிறர்த வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது. ] 

ட ஹலறத்து மீறுன்சுல் தான் ஷாகல்ஸமீது பாத்துஷா 

சா௫பு ஆண்டவரவர்களின் கந்தூரியென்னும் இருவிழாக் 

கொண்டாட்ட்ம் வருஷத்திற்கு வருஷம் அதிகமான சிறப் 

புடன் நடந்து வந்தது. அதேபோல ஒருவருஷத்து கந்தூரி 

வெகு அலங்காரமாய் நடக்தது. . அப்போது 'பலதேசத் 

தாரும் இரள் திரளாய்வற்து கூடியிருந்தார்கள். தர்கா முன் 

வாசலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் உண்டியற்குடத்தில் பொன் 

ையங்களும், வெள்ளி சாணயங்களும், அபரிமிதமாய் 

விழுந் தன. ர. 54 4 a 

... தஞ்சாவூர் “அரசனால்: சிக்கல் என்னும் ஊருக்கு அஇ 

காரியாய். நியமிக்கப்பட்டிருந்த சுபைதார் ஒருவனும்: கந் 

தூரிக்ஞு வர்இருந்தான். அவன் உண்டிய ற் குடத்தில் வந்து 

விழும் பணத் இரளைப் பார்த்துப் "பிரமித்து, Qos 

உண்டியற்குடத்தை நாம் தூக்க்கொண்டுபோய் ஈம.து: மகா 

ரர்ஜாவினிடம் கொடுத்தால், : அவர் நம்மீது. அதிகபக்ஷமர் 

ிருப்பாரென்று மூடத்தனமாக, எண்ணிக்கொண்டு, தன் 
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௫௧௭ ,கன்ஜுல் கறுமாத்து. 

சேவகர்களோடு திடுதிடென்னு வந் குடத்தைத்தாக்கிப் 

பல்லக்கில் வைத்துத் கானும் ஏறிக்கொண்டு, இக்கலை 

கோக்இிப் போய்விட்டான். 

உண்டியற் குடத்தைத் தாக்கக்கொண்டு போகிறவன் 
அ.இகாரியா தலால், அவனை ஒருவருர் தடைபண்ணவில்லை. 

அவன் கொண்டுபோனபின், அங்கிருந்த சாகிபுமார்கள் தர்கா 
வின் வாசலிற்போய்நின்று : எங்களுக்குரிய பொருளை அதிக் 
இரமமாகத் தூக்கெகொண்டு போய்விட்டான். தேவரீர் 
௮ை தக் கேட்டுக்கொடுக்கவேண்டும் என்று முறையிட் 
டார்கள். இப்படி. முறையிடும்போதே ஹலறத்து ஆண்டவ 
சவர்களின் இவ்விய கபுறின்மீது போர்த்தியிருந்த போர் 
வைக்குள்ளிருக்து ஒரு ஓலைச்சுருள் வெளிப்பட்டது, 

புறப்பட்ட ஓலைச்சுருள் ஒரு புள்ளுப் பறப்பதுபோல 
அத விசையாய்ப் பறந்துபோய், சுபைதாருடைய பல்லக் 
குக்குள் புகுந்து, அவன் மடிமேல் விழுந்தது. என்னவந்து 
விமுந்ததென்று தன் மடியைப் பார்த்தான் ; ஒரு ஒலைச்சுருள் 
கடந்த. அதை சுபைதார் கையிலெடுத்தபோதே அது 
ஒரு கொடிய சர்ப்பமாய்ச் சிறிவிழுந்து பலதரம் அவனைக் 
கடித்தது. 

இரண்டொரு கடியிலேயே சுபைதாருக்கு விஷம் 
மண்டைகொண்டது, 4 Bl” carp ஒரு சத்தத்துடன் 
மூர்ச்சித்தா விழுந்து பிரேதமானான். பல்லக்கன். இருபுற. 
மும்போன சேவகர்கள் :* இதென்ன சத்தம் ?'' என்று பல் 
லக்கைப் பார்த்தார்கள். சுபைதார் மாண்டுதிடப்பதும், 

் சர்ப்பர் தீண்டிற்றென்பதும் தெரிந்தன. உடனே அவர் 
கள் : **ஓ! ஓ!! இது ஆண்டவர் செய்த வேலை !!1?” என்று 
சொல்லி, பல்லக்கை அங்கேயே பிரேதத்துடன் இறக்கி 
வைத்அவிட்டு, உண்டியற்குடத்தைத் தூக்கித் : தலையிற்



அற்புத நாகச்செப்தி. ௫௧௪ 

சுமந்துகொண்டு நாகூரக்குள் ஓடிவந்து, தர்காவின் முன்: 

வாசலிற் கொணர்ந்து முன்போல வைத்து கெடுஞ்சாண் 

தடையாய் விழுந்து ** மீறன்சாகிபுவண்டவர்களே, எங்கள் 

சுபைதார் அகியாயமாகவே தங்கள் உண்டியற் குடத்தைத் 

தூக்கக் கொண்டுபோனான். நாங்கள் அவன் சேவகர்க. 

ளாதலால் அதற்குடன்பட்டு ஏவினதைச் செய்தோ: 

மல்லாமல், உண்மையாகவே உடன்படவில்லை. எங்களுக்கு 

௮ சம்மதமல்ல. இதோ அதை காங்கள் கொணர்ந்து 

வைத்துவிட்டோம். எங்கள் சக்ஷிக்கவேண்டும் '? என்று 

முறையிட்டு இரந்தார்கள். ் 

௮ச் சேவகர்கள் இவ்வாறு நெடுநேரம். இரந்து மன்: 

மூடி, சாகிபுமார்கள் சமூகத்திலும் மன்னிப்புப் பெற்றுச் 

கொண்டு, பீண்டுபோய், பிரேதத்தைச் சிக்சகலிற்கொண்டு 

சேர்த்துத் த௲னம்பண்ணினார்கள். இது . தேசமெங்கும் 

பிரஸ் தாபமாயிற்று. தஞ்சாவூர் அரசன் தன் சுபைதார் 

செய்த வேலையையும், அவனுக்குச் சம்பவித்ததையும். 

கேள்லிப்பட்டுக் கவலையடை்தான்- 

அற்புத நாகச்செய்தி முற்றிற்று.



௧௨௨ - ம் அத்தியாயம்... 

பஞ்சமாற் நினது. 

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் சந்ததி 

களுக்குப் பஞ்சத்தை மாற்றின வரலாற்றைச் சொல்லுகின்றது.] : 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதீறு பர்த்துஷா ஆண்டவ 

வர்களின் அருமைமகனாராகய ஹ்லறத்து சையிது 

ழகம்மதுயூசுபு சாசபவர்களின் சந்ததிகள் வரவரப் பல்க் 

கொண்டு வந்தார்கள். நாகூரும் மிகச்சிறந்து - வந்தது. 

அக்காலத்தில் -லெமாதங்களாகப் பருவமழை பெய்யாமல் 

தானியாதிகள் விளைவுகுன்றி, ஊரெங்கும் பஞ்சம்பிடித் 

PBs, மேய்ச்சல் வளமில்லாமையால்: கன்றுகாலிகளெல் 

லாம். மடிந்து குறைந்தன. அப்போது நாகூரிலும் கொள் 

வனவு விற்பனவுகள் குறைக்கு, வருவாயின்றி ஜனங்கள் 

கஷ்டப்பட்டார்கள். Cnet அரரைலிட்டுப் - புறகாடு 

களுக்குப் போய்விட்டார்கள். 

நாடெங்கும் பஞ்சம் பரர் தபடியால், 'ஹலறத்து ஆண் 
டவரவர்களின் தர்காவுக்கு ஜனவரத்து நின்றுபோயிந்று, 

அதனால் காணிக்கை வரத்தும் கின்றது. முன்வாசலி 

லிருக்கும் உண்டியற்குடம் வெறிதாயிருந்தது. உண்டியல் 
வரும்படியன்றி வேறுவழியால் சீவனம் பண்ணாத சாகிப் 

மாம்கன் என்ன செய்வார்கள் ? அவர்களும் எவன த்திற்கு 
-அஇச௫ முட்டுப்பட்டார்கள். 

சீவனத்திற்குக் சுஷ்டப்படும் சாகிபுமார்கள் ஒருகாளிர 
" வில் ஆண்டவரவர்களின் தர்காவாசலில் வர்.துகூடி, எல்லா 

ரும் முன்னோக்கி நின்று கைகளையேர்இ : எங்களை என்றைக் 
கும் ரக்ஷிக்சன்ற காயகமே, இத பஞ்சசாலமென்பஅ தாங்



ப.ஞ்சமாற் நினது. ௫௧௯, 

கள் ௮றியாததல்ல. . தங்கள் மசனாரின் மக்களாகிய காங்கள் 

- பல்கிப்போனோம். எங்கள் சீவன த்திற்கு அதிக முடையா 

யிறாக்சின்ற த, .காங்கள் படும் கஷ்டத்தை: நீக்கவேண்டும் 

என்று முறைப்பாடு செய்துவிட்டு, அங்கேயே கூடிக். 

கொண்டிருக்தார்கள். 

முதியோர் முதல் இளையோரெல்காரும் . கூடியிருக்து- 

துறுஆன் ஒதிக்கொண்டு, அன்றிரவெல்லாம் ௮ங்கிருந் தார்கள். 

அர்த்தசாமத்தில் அவர்களுள் , ஒரு முதியோரிடம் ஹல: 

றத்து ஆண்டவரவர்கள் தரிசனமாய் : என் அன்புக்குரிய 

வர்களே, பஞ்சத்தைப்பற்றி. நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். 

- இன்னு சூரியோதயத்தில் இந்தப் பள்ளியின் முன் வாசற் 

படியின் 8ழிருந்து உங்களுக்கு உணவுூடைக்கும் என்று. 

சொல்லிவிட்டு மறைந்தார்கள்... 

, ஹலறத்து. அண்டவரவர்களின் தரிசனைபெற்ற அந்த. 

முதியோர், உடனே மற்ற எல்லாருக்கும் அதைச் சொல்லிக் 

காட்டினார்கள். கேட்ட எல்லாரும் சளிப்படைர் ௮, 

பொழுது விடிவதை எ.இர்பார்த் இருந்தார்கள். கிழக்கு. 

வெளுத்துச் சூரியன் உதயமாயிற்று , முந்தியே வணக்க 

முதலான செய்கடன்களை முடி த்திருந்த சாகிபுமார்கள் சூரிய- 

னுஇத்தவுடன் தர்காவின் முன்வாசற்படியிடம் வர்துகூடி, 

அதன் இழ்புறம் என்னவிதமாக உணவுகிடைக்குமோ 

வென்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக்கொண்டு கின்முர்கள். 

. அப்போது காலை கேரமாதலால், வெயிலெறித்த எங்கும் 

வெளிச்சமாயிருந்தது. 

எல்லாருங் கூடி வாசற்படியைப் பார்த்து நிற்கும் 

போது, 'அந்தப்படியின் முள்ள ஒருசிறு gars 5B 

லிருந்து எறும்புகள் கூட்டங் கூட்டமாய்ப் புறப்பட்டு 

வந்தன. வருகிற எறும்புகள் சம்மாவரவில்லை. ஒரு. 

எறும்பு றிய ஒரு பொற்பணத்தையும், ஒரு எ௮ும்பு ஒறு.



௫௨௦ கன்ஜு-ுல் கருமாத்து. 

அரிசியையுங் கவ்விக்கொண்டே வந்தன. பொற்பணம் 

சவ்விவரும் எறும்புகளெல்லாம் ஆண்ட வரவர்களின் . 

கபுறுக்கு மேல் புறமும், அரிசி கவ்விவரும் எறும்புக 

ளெல்லாம் &8ழ்புறமுமாகக் கொண்டுபோய்க் குவித்தன. 

அளவற்ற எறும்புகள் இவ்வாறாகப் பொற்பூணமும், 

் அரிசியுவ் கவவிக்கொணார்ந்து குவித்துவிட்டுப் போயின. 

இதைக்கண்ட. சாகிபுமார்கள் சச்ேகோஷ்மடைந் து, இவ்விதம் 

பொற்பணமும், அரிசியும் வெவ்வேருக ஈம்க்கருளிக் 

காட்டின அண்டவரவர்களின் கருத்தானது : ஒரு பொற் 
பணத்திற்கு ஒரு அரிசிவிகதம் விலைப்பட்டாலும், உங்களை 

நாம் தவிக்கவிடமாட்டோம் என்பதே யன்றி வேறல்ல 

'வென்று ஒருவரோடொருவர். பே௫ிக்கொண்டு, அந்தப் 

- பணத்தையும், அரிசியையும், அவரவர் பாகப்படி பிரித் 

தெடுத்துக் கொண்டார்கள். அன்றுமுதல் அவர்கள் மிடி 
இரந்த. 

Qs ஈடந்த சலெதினங்களுள் ஆண்டவரர்களின் 
பொருட்டால் ஈல்லமழை பெய், காடெங்கும் 

செழித்தது, ஈடர்தபுதுமையும் எங்கும் பரந்தது. 

பஞ்சத்தால் குடி.விட்டுப் போனவர்களனைவரும் மீண்டு 

நாகூர் வந்து சேர்ந்தார்கள். ் ் 

பஞ்சமாற்றினது முற்றிற்று.



௧௨௯௭-ம் அத்தியாயம். 

முதல்மனாமுக் கட்டினது. 

  

... [இவ் வத்தியாயம் ஹவதத்து ஆண்டவரவர்களின் தர்காவில் 
முதலாம் மனாருச் கட்டப்பட்ட வரலாற்றைச் சொல்லுகின் ஐஐ. ] 

ஹலறத்து மீரான்சல்தான் சையிது ஷாதல்ஷஹமீது ஆண் 

டவரவர்களின் மகத்துவம் நாளுக்குசாள் உலகெங்கும் அதி 

கரித்து வந்தது. அக்காலத்தில் செஞ்செகாத்தில் பிரதான 

அதிகாரியாய் ஒபுறகிீம்கான் என்று ஒரு கனவானிருச்தார். 

அவர் காளாடகம் ஆண்டவரவர்களின் அற்புதங்களைக் 

கேட்டுக்கேட்டு, மனதில் வைத்துக்கொண்டே யிருந்தார். 

அப்படியிருக்கும் காலத்தில் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் 

பிறந்தது. ் 
ஒருநாள் இரவில் போஜனமருர்திப் படுக்கைக்குப் 

போகும்போது, பரிசுத்தமான மனதையுடையவசா யிருந்து 

* ஷாதல்ஹமீது அண்டவரவர்களே, இன்றிரவில் எனத 

சொப்பனத்தில் தாங்கள் தோற்றவராய், நான் கொண் 

டிருக்கும் ராட்டம் இன்னதென்று எனக்குத் தெரிவித்துத், 

பின் அதை நிறைவெற்றியருள்வீர்களானால், தங்களின் 

இறப்பான தர்காவில் பாரிய மண்டபமொன்று கட்டி, ஒரு 

மனாறாவுங்கட்டி முடிக்கின்றேன் 1. என்று : எண்ணிக் 

கொண்டு படுத்துத் தூங்கினார்... 

இப்றகீம்கான் இவ்வாறு சாட்டம் வைத்துக்கொண்டு 

படுத்து கித்திரைசெய்த அன்றிரவே ஹலறத்து ஆண்டவ் 

ரவர்கள் அவர் சொப்பனத்தில் தோற்றவராய், உமத காட் 

Lb இன்னதென்று தெரிவித்து, அந்தப்பொழுதுவிடிந்த 

பகலே அதை நிறைவெற்றிவிட்டார்கள். அதனால் அவ 

ருக்குண்டான ஆச்சரியமும், சந்தோஷமும்: அளவிடச்



௫௨௨ EMO OG கருமாத்_து. 

கூடியனவா, யிருக்கவில்லை." சந்தோஷக். கடலில் முழுகின 

வராய், உடனே தாம் எண்ணிக்கொண்டபடி செய்விக்க 

ஆரம்பித்தார்கள். 

மீறன்ராவுத்தர், மதாறுராவுத்தர் என்று இரண்டு காரிய 

தரிசிகள் அவருக்கிறுக் தார்கள். அவவிருவரையு மழைத்து, 

அவர்கள்வசம் வேண்மோன பணப்பைகளைக் கொடுத்து : 

நீங்கள் இருவரும் நாகூரநக்குப்போய், ஹலறத்.து ஆண்டவ 

ரவர்களின் தர்காவுக்கு முன்னே ஒரு பாரியமண்டபமும், 

ஒரு மனாறாவுங்கட்டி முடித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று: 

கட்டளைபண்ணி அதுப்பினார். அவ் விருராவுத்தர்களும்: 

எஜமான் கட்டளைப்படி செஞ்சியைவிட்டுப் புறப்பட்டு, 

நாகூநக்கு வந்தார்கள் . ் 

அக்காலத்தில் ஹலறத்்து சையிது மகம்மதுயூசுபு சாகி 
பவர்களின் மூன்றாங் குமாரராய ஹலறத்அ சுல்தால்கபிரி 

சாபபெவர்களின் குமாரர் சுல்தானப்துல்காதிறு சாகிபவர்களே 

பனிீயூசுபு களுக்குத் தலைவராயும், விருத்தாப்பியராயு Sone 

தார்கள், வந்த ராவுத்தரிருவரும் அவர்களைத் தரிசித்து : 

நாங்கள் செஞ்செகர் டுபுறகீம்கான் அவர்களின் காரியகாரர் 

கள். தர்காவில் சல கட்டிடங்கள் கட்டவர் இருக்கின்றோம் 

என்அ தெரிவித்தார்கள். 'அதற்கு சுல்தானப்துலகாதிறு இ 

பவர்கள் அவர்களைப்பார்த்து : ஈல்லஇருங்கள், நான் என் 

கள் எஜமானாகிய ஆண்டவரவர்களிடம் உத்தரவுபெற்று, 

தங்களுக்கு தெரிவிக்கன்றேன். அதன்பின் கட்டிடவேலை 

தொடங்குங்கள் என்று சொல்லிவீட்டு, ஒரு இரவு' தங்கள் 

மனதில் இதை சாடிக்கொண்டு படுத்திருந்தார்கள். அன் 

றிரவே ஆண்டவரவர்கள் சொப்பன த்தில் தோன்றி, இன்ன 

இடத்தில் மனாளறாவும், இன்னபடி. கட்டிடமும் கட்ட்ச் 

சொல்லுமென்று தெரிவித்தார்கள். இதைக்கண்டு விழித்த. 
சுலதானப்துல்காதிறு சாசிபவர்கள் அதிகாலையில் அவ்விரா
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வுத்தர்களை யஜைத்து, மனாராக்கட்டும் மாதிரியும், கட்டு 

மிடமூம்,. மண்டப விதமும் தெரிவித்து, உத்தரவு பண்ணி 

னார்க்ள். 

" மூற்தி மனாளாக்' கட்டத்தான் வேலை தொடங்கப் 

புட்ட. - அறிவிக்கப்பட்ட | மாதிரியில், மூர்தியடைந்த 

வேலியின் தென்மேற்கு மூலைபில் மனாராக்கட்ட, அஸ்திவார 
மிட்டு, நிபிடி கரமாகக் கட்டினார்கள். - ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து 

ஐம்பத்தைந்தாம் வருஷம் (அஆண்டவரவர்கள் உபாத்தான 

எழுபத்தேஜாம். வருஷம்) முதலாம் மனாருக்கட்டி முடிர் 
தது... இது* சாகீபுமறை "என்று பெயர்பெத்து விளங்கு 

இன்ற து. 

இம்மனாறாக் கட்டி .முடிர்தவுடன் அவ்விருராவுத்தர் 

களும் கின்று மண்டபவேலையைத் தொடங்கினார்கள். முன் 

இருமலைச்செட்டி ' யஇப்பின' கப்பல்களையும், "ஈயத்தையும் 
விற்ற பணத்தைக்கொண்டு இப்போ திருக்கிற மு.தல்வா௫ல் 

வரையும். தானே. கட்டியிருக்தர்ர்கள். ' :இப்போ.அ..அந்தப் : 

பெரிய வாசலுக்கு : முன்னே தென்புறத்தில் ' கன்றே. . 

உயர்ந்த. -குவிர்த. பாரிய * மண்டபமொன்றும்,.. அதைச் 

சூழ். நான்குபுறமும், கீண்ட மண்டபமும், :அதைச்சூழ, 

ரான்குபுறமும் அரைவளைவு மண்டபமும் கட்டி'முடிந்தன. ' 

- மண்டபங்களும் கட்டி முடிந்தபின் i gts Chia 

ம்ண்டபத்தில் இருக்தெரிவதற்கு : ந்து ,தட்டுகளடுக் 

* குள்ள பாரிய இரண்டு பித்தளைக் குத்துவிளக்குகள் வார்ம் 

பித்து. அவ்விசாவுத்தர்களிருவரும் கொண்டுவந்து வைத்த, 
  

ன் *சுல்தானப் துல்காதிறு! சரபெவர்கள் காலத்திற் கட்டப்ப்ட்ட! 

ப்டியால், அவர்களின் ஞாபகஜ்திற்காச சாகிபுமறை ' என்று இசச் 

குப் பெயரிடப்பட்டது. ' 
i“ PO தர்காவுக்கு தடுவிலிருப்பதால், தடூமண்ட்பம் என்று: 

பெயர்பெற்று வழங்குன்றது. : 
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அதில் செய்யிட்டு விளக்கேற்றி கின்று, தங்கள் எஜமா 

னாகிய டுபுறசீம்கானுக்கும், தங்களுக்கும் ஆண்ட வர்களிட.ம் 

மனஜாத்துச் செய்துகொண்டு, பின் சாகிபுமார்களின். விடை 

பெற்று, நாகூரைவிட்டுச் செஞ்ெபோய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

தாம் நாடியபடி. மனாறாவும், மண்டபமுர்கட்டி, பாரிய 

- விளக்குகளும் வார்த் தவைத்அ, மீண்டுவந்த காரியதரிசி 

களை டுபுறசீம்கான் அன்புடன் புகழ்ந்து, சந்தோஷ மடைர் 

Basser. 

முதல் மனாருக் கட்டினது முற்றிற்று. 

  

௧௨௪ - ம் அத்தியாயம். 

கொம்புத் தேங்காய்ச்செய்தி, 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களால், தேங்காய்ச் 

குச் கொம்பு முளைத்த வரலாற்றைச் சொல்லுடன் ஐது.] 

ஹலறத்து சையிது ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா சா௫பு: 

.ஆண்டவரவர்களின் இறப்பான தர்காவில் மனாளாவும், மண்ட 

பமும் கட்டின கனவான்வாழும் செஞ்ச ஈகரத்தில் ஒரு: 
பாக்கியலானிருந்தான். அவனுக்குச் Ao தென்னர் 

தோப்புசளிருந்தன.  அத்தோப்புகள் காலந்தவரூமல் 

ஏராளமாகக் காய் காய்ப்பது வழக்கம். 

ஒரு வருஷம் அந்தத் தோப்புகளில் ஒரு தென்னை 

யாவ காய்க்கவில்லை. தோப்புக்காரன் காய்க்கும் காய்க்கு 

மென்று காத்திருந்தான் ; காலம்போகிறதன்றி, தென்னை 

கள் காய்க்கவேயில்லை. அதையறிந்த தோப்புக்காரன் ஒரு 

காள். அல்கேபோய் நின்றுகொண்டு, ஹலற்தனு ஆண்டவ 

வர்களை இருதயத்தில் காடி: . நாகூர் ஆண்டவரே இடி



கொம்புத் தேங்காய்ச்செய்கி.. இ௫உ௨டு 

டுரன்று காய்க்காமற்போன என் தென்னந்தோப்பு இந்தப் 

- பருவத்தில் காய்க்கவேண்டும், அப்படிக் காய்க்குமானால் 

இன்ன மரத்திற் காய்க்கன்ற தேங்காய்கள் அவ்வளவையும் 

பறித்து, தங்கள் ஆலயத்தில் கொண்டுவந்த : தந்.துவிடு 

கிறேன் என்று பிரார்த்தனைபண்ணி, ஒரு மாத்தையுங் 
குறிப்பிட்டு விட்டுப்போனான். 

பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்ட சில தினங்களில் 

அவன் தோப்புகளிலுள்ள தென்னமரங்கள் அத்தனையும் 

பாளையிட்டு, பூத்துக் சாய்த்துக் குலுங்க. ஒரு மாமாவது 

குலைசாய்க்காமல் வெறிதா யிருக்கவில்லை. தோப்புகள் 

காய்த்துக் குலுங்கக்கண்ட அவனுக்கு அளவற்ற ஆநந்த 

முண்டாயிற்று. மரங்களை வெகு பக்குவமாகப் பார்த்து 

வந்தான். காய்க்குங்காலங்களிலும். சில ம.ரங்கள் காய்க்காம 

லிருக்குமே, இப்போது ஒரு மாமாவது காய்க்காதருக்க 

வில்லையே, இவ்வளவு காய்ப்பும் ஒருபோஅம் சாய்க்க 

வில்லையே, இதா ஆண்டவரின் ம௲ூமையல்லவா ? என்று 

௮வன் மனம்பூரித்திருக்தான். 

காய் வெட்டும் பருவமானவுடன், தோப்புகளின் 

எல்லாமாத்.அச் காய்களையும் ஒன்று விடாமல் வெட்டி 

யெடுத்துக்கொண்டான். ஹலறத்து ஆண்டவசவர்களுக் 

கென்று பிரார்த்தனை பண்ணி விடப்பட்ட அந்த ஒரு 

மரத்துக் காய்கள் மாத்திரம் வெட்டவில்லை. அந்தக் காய் 

களைப் பிந்தி வெட்டி, காகூரிற் கொண்டுவந்து கொடுக்கலா 

மென்று விட்டு வைத்திருந்தான். 

இல தினங்களின் பின் அவ்வூர் அதிகாரியின் சேவகர் 

இலர் தேங்காய்தேடி எங்குஞ் சுற்றித்திரிந்து, இந்தத் 

தோப்பில்வக்து புகுந்து, மரங்களை ஒவ்வொன்றாகப் பார்த் 

தார்கள். எல்லா மரங்களும் காய்.வெட்டப்பட்டு வெறிதா



Ges (BHI PV KGLDTS Gi. 

மிருந்கன... ட ஒரு. மரத்திலும் காயில்லையே யென்று 
அவர்கள். சுற்றிக்கொண்டு வரும்போது, ஆண்ட வரவர்களுக், 

கென்று விட்டிருந்த, அந்த 'ஒருமரம், அவர்கள் கண்களில். 

தெரிந்த௫. . உடனே அவர்கள் அந்த மரத்தடியில்வர்து 

அதில். கரய்கள் -குலுங்கப் பழுத்திருப்பதைக்கண்டு, இதோ. 

ஈமக்குத் தேங்காய் டைத்தது ; ஏறுங்கள் ;, பதியுங்கள் 
என்று ஆர்பரி )த்தார்கள். 

” Gamat eer வந்து தேங்காய் . "பறிக்கப்: போன்றார் 

களென்னும் செய்தி தோப்புக்காரன் காதில் விழுந்தது... 

உடனே அவனெழுக்து தோப்புக்கு GLUES, அவர்களைப் 

பார்த்து , ”இக்தமாரம் நாகூராண்டவர் பெயரால் பிரார்தீதனை 

பண்ணிவிட்டமாம், ட இதிலுள்ள காய்கள் அந்த. ஆண்டவ” 

ருடைய ' காய்கள். ஆதலால், நீங்கள் ஏழுதீர்கள்; ஒரு: 
காயையுர் ,தொடாதீர்கள் என்று சொல்லித் தடுத்தான். 

இந்தத் தடையில் அவர்கள், நிற்கவில்லை. அவனைப்பார்த்து : 

போ: போ, :- ஆண்டவருடைய காயென்றால்' கொம்பு 

முளைத்திருக்குமோ ** என்று சொல்லிவிட்டு, ஒருவனை 
மரத்திலேதிக் காய்களைப்பறிக்க ஏவினார்கள். ~ " 

“சேவகர்களி லொருவன் . மரத்திலேறி, முந்தி ஒரு 

காயைப்பதித்தப் பார்த்தான் 3 அந்தத் தேங்காயில். அவம் 

கள் சொன்னபடி கொம்புதான் முளைத்திருந்த. உடனே 

அவன் :: இதென்ன ஆச்சரியம் 1 நாம் படை. பேனெபடி. 

கொம்பு முளை தீதுத்தானே யிருக்றெது | "இதோ பாருங்கள் 

என்று சொல்லிக்கொண்டு ஈழேயிறக்கி, அந்தத் தேங்: 

காயை அவர்களிடம் காட்டினான். அவர்களெல்லாரும் 

அதைப்பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு ௩நெடுங்கி : ஆ ! மடமை 

யுள்ள... நாகூராண்டவரே, மூட்டாள்களான காங்கள்- செய்த. 

இந்தப்பிழையை பொறுத்து, எங்களுக்கு ஒரு. விக்கெழு.. 

மண்டாகாதபடி காப்பாற்றுங்கள் . என்று: வேண்டிக்



இரண்டாம் மனாமுக்கட்டின்து. “இன் 

கொண்டு, அந்தக்காயைத் - தோப்புக்காரன் * அகயில் 
கொடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டார்கள். ' ட 

் பிறகு, தோப்புக்காரன் உடனே எல்லாக் காய்களையும் 

பறித்து, அக்காய்களையும், அந்தக் , கொழ்புமுளைத்த 

காயையும் எடுத்துக்கொண்டு நாகூருக்குவந்து, தர்காவில் 

கொணர்க்து கொடுத்து, சங்கதியையும் தெரிவித் தகிட்டுச் 

சென்றான். அந்தக் கொம்பு முளைத்த தேங்காய் தர்காவின் 

முன்வாசல் நிலைக்கருகில் இன்னும் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. ‘ 

கொம்புத்தேங்காய்ச் சேய்தி முற்றிற்று. . 

  

௧௦௨௫-ம் அத்தியாயம், - 

இரண்டாம். மனாருக்கட்டின த. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ano pgs அண்ட வரவர்களின் தரீகாவில் 

இரண்டாம் மனாறாச்கட்டப்பட்ட வரலாற்றைச் சொல்லஓகின் றது.] 

். ஹல்றத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாருல்ஹமீ ௮ 

பாத்துஷாசாடிபு ஆண்டவரவர்களின் கருமாத்தென்னும் 

அற்புதங்கள் காலத்திற்குக்காலம் அதிகரித் தக்கொண்டே 

வந்தன... அதனால், ஆண்டவரவர்களின். மூமை யென்னும் 

சோதி உல்சமெக்கும். சொலித்தன. வருஷத்திற். கொரு 

தரம் நடைபெறும் கர்தூரியும் வருஷந்தோறும் Opes 

"கடந்து வந்தது. 
. 

இக்காலத்தில், காகபட்டணத்தில் தல்லசயிது மரை 

த்காயர் என்று ஒளுவரிருந்தார். அவர் கப்பல் வர்த்தகர், 

அச்கரைத் தேசத்திற்கு ஏற்றுமதி யிறக்குமதி செய்பவர். 

EGGS பிரபு. - அவருக்கு ஒரு பிரமாதமான காரியம் 

கைகூடவேண்டியதா யிருந்தது. - என்ன பாடுபட்டும் ௮. 

கைகூடாம் லிருந்தபடியா்ல்; ஒருசர்ள் ஹல்றத்து: ஆண்டலவ்



G29) ., கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

வர்களின் தர்காவில் வந்து: எஜமானவர்களே, என் கரரி 

யத்தைக் கைகூடச் செய்யுங்கள். ௮து கிறைவேறுமானால், 

தங்களின் திவ்வியாலயமாகிய தர்காவில் கட்டப்பட் 

டிருக்கும் மனானாவுக்கு இணையாக நான் ஒரு மனாமுவைக். 

கட்டுகிறேன் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டார். 

அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டுபோன Be Seri 

களில் தாம் நாடிய கருமம் கைகூடப்பெற்று, மிகவும். 

அநந்தமடைந்தார். 

காரியம் கைகூடப்பெற்ற நல்லசயிதுமரைக்காயர் 

என்பவர் .மனாமுக் கட்டுவதற்காக நாகூருக்குவர்து,. சாகிபு 

மார்களிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, கட்டிட 

வேலையைத் Csr nent. முதலாவதாகக் கட்டப்பட்ட 

சாகியுமறைவுக்கு வடபுறம் முந்திய வேலியடைப்பின்' வட 

மேற்கு மூலையில் அஸ்திவாசமிட்டு, -மனாருவேலை ௮தஇிக 

சுறுசுறுப்புடன் நடந்துவந்தது. ஹ்ிஜ்றத்து ஆயிரத்து 

தாரும்வருஷம் (ஆண்டவாவர்கள் உபாத்தான அாற்றிருபத் 

இரண்டாம் வருஷம்) இரண்டாம் மனாளாக் கட்டிமுடிர்தது. 

இத * தலைமாட்ட்மறை என்று பெயர்பெற்று விளங்கு. 
கின்றது. ் 

"இரண்டாம் மனாமுவைக் கட்டுவித்த நல்லசயீதுமரைக். 

காயர் என்பவர் ;ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் அருள் 

பெற்று, ௪கல 'சம்பத்துகளுடன்: சுகபோகமாக நாக 

. பட்டணத்தில் வாழ்ச்இருந்தார். ் 

இரண்டாம் மனாரறாக் கட்டினது முற்றிற்று. 
  

  

* ஹல்றத்து ஆண் டவுரவர்களின் திலைமாட்டுப்பக்கத்திலிருப்ப 
சால; தலைமாட்டுமனாறு என்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்ட த.



௧௨௬ -ம் அத்தியாயம். 

மூன்றும் மனாருக்கட்டின து. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலநத்து அண்டவரவர்களின் தர்காவில் 

மூன்றாம் மனாறாச் கட்டப்பட்ட வரலாற்றை சொல்லுகின் றது.] 

ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதீறு பாத்துகாசாடுபு 
ஆண்டவரவர்களின் அலங்காரமான தர்காவில் இரண்டாம் 

மனாறாவைக் கட்டின சாகபட்டணத்து நல்லசயீது மரைக் 

காயர் என்பவருக்கு அன்புள்ள இரேகராகய பிரீநயினர் என் 

பவர், மலாய் காட்டிலுள்ள மலாக்கா என்னுஜூரில் வர்த் 

தகம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார். அவர் தமது நேசசாகிய 

நல்லசயிது மரைக்காயர் முராதவைத்துக்கொண்டதையும், 

- அறு கிறைவேறினதையும், மனாராக் கட்டினதையும் 

அறிந்து, தமக்கு ஒரு முறாது நிறைவேறவேண்டுமென்றும், 

Ag நிறைவேறினால், தாமும் ஒரு மனாறாக்கட்ட வேண்டு 

மென்று நாடி, அப்படியே முரு அவைத்அக்கொண்டார். 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் மக ததுவத்தினால், அவரு 

டைய நாட்டமும் இக்சிரம் நிறைவேறிற்று. 

Sisiet என்பவர் தமது காட்டம் நிறைவேறப் 

பெற்றவுடன், சிரேகிதராகிய நல்லசயீது மசைக்காயருக்கே 

பணமருப்பி, தாங்கள் கட்டினதுபோல ஒரு மனாழுவைக் 

கட்டுக்களென்று கடி.தமுமெழுதினார். நல்லசயிது மரைக் 

காயரீ அந்தப்பணங்களை யொப்புக்கொண்டு, அவர் எழுதின 

. படி. மனாறுக்கட்வெதற்கு காகூருக்குவக்து, சாகிபுமாரீக 

விடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, பீர்நயினுர் பேரால் 

ஒரு மனாருக்கட்டத் தொடங்கினார்கள் . 

தலைமாட்டூமறைவுக்குக் கீழ்புறம் முர்தினவேலி யடைப் 

பின் வடஇழக்கு மூலையில் ௮ஸ்இவாசமிட்டு, மனாறாவேலை



௫௩௦ BOT CDV கருமாத்து. 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு, ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து நூற்றுப் பத் 

தாம் வருஷம் (அண்டவாவர்கள் உபாத்தான நூற்று முப் 

பத்திரண்டாம் வருஷம்) மூன்றாம்மனாறாக் கட்டி முடிக் 

5௮. இது * ழதுபக்தமனறுற என்று பெயர்பெற்று விளங்கு 
கின்றது. 

மனாராக்கட்டி முடிந்ததென்று விலையிதுமிபாக்கர்பர் 

தமன கேசராகிய பீர்நயினர் என்பவருக்கு எதிழுயஇப்பி 

ஞர். அவர் அதையறிந்து அதிகசந்தோஷ மடைந்து, தமத 

சிகேகர் தமக்காகப்பட்ட - பிெயாசைக்கு ஈன்றியறிதலுள்ள 

வராயிருந்தார். 

மூன்றாம் மனாறாக்கட்டினது முற்றிற்று. 
  

௧௨௭ -ம் அத்தியாயம், 

உருவமாற்றினது., 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவாவர்கள் ஒருவரடைத்த 
பன்றியுருவச்தை மாற்றின வரலாற்றைச் சொல்லுகன் ஐத.] " 

ஹலறத்து சையிது ஷாகல்ஹமீது மீருன்சுல்தான் 

அஆண்டவரவர்களின் பெளத்திரர்களென்னும் சாகீபுமார்க 

ளில் சையிதுநயினர் என்பவர் அக்காலத்தில் வர்த்தகத்தில் 
மிகச் சறப்படைகந்திருந்த மலாய்காட்டுக் உட்டா என்னும் 
ஊருக்கு சப்பலேறிப் போயிருக்கார். இவரை அங்குள்ள 
முஸ்லிம்கள் அதிக ௮ன்பாதரவாக உபசரித்த, ' தாங்கள் 
வைத்திருந்த ஆண்டவரவர்களின் காணிக்கைகளையுவ் 
கொடுத்து, மரியாதைபண்ணி வைத்அக்கொண்டிருந் 
தார்கள். : 

ஒருகாள் : அங்குள்ள முஸ்லிம்கள் . சயிதுநமிறரை 
கோக்க : சாகுபவர்களே, இந்தவூர் அரசருடைய ஆசிரிய 

* முதுபக்குக்குப் பச்சத்திவிருப்பதால், ழ துபக்துமறை என்று 

இதந்குப் பெயரிட்ப்பட்டது. "



உருவ. மாற்மினது. Ons 

சொருவர் "இங்கிருர்து : கொஞ்சர் தூர த்திலுள்ள : ஒரு 

காட்டில் : வாசஞ்செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அந்த 
வனத்தில் 'சேகரிக்கப்படும் தேனையும், யாளைக்கொம்பை 
யம், அக்தக்குறுவே.எடுத்துக்கொள்ளும்படி அரசர் கட்டளை 
பண்ணியிருக்கின்னுர். அதனால், அந்தக்குருவுக்கு Bs 
வரும்படி. வருகின்றது. அவர் வருஷத்திற்கொருதரம் 

ாதுறிங்கி செலவுசெய்* பெருஞ்சோராக்க, தங்கள் 

பாட்டனாராகிய ஹலறத்து ' ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா 

ஆண்டவரவர்கள் பேரால் கந்தூரி கொடுக்கின்றார். தாங்கள் 

அவரிடம் போனால், காணிக்கைகள் அதிகமாகக் சடைக் 

கும். ஒருவழி போய் வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். 

இகைக்கேட்ட சையிதுநமீனூர் கட்டாஈகரத்தை விட்டுப் 

புறப்பட்டு அந்தக்காட்டைத் தேடிப்போய்ச் சேர்ந்து, 

அரசரின் Cs@asGu அவரைக் சண்டுகொண்டார். 

சையிதுநயிழர் ஸலாம்சொல்லி.உட்கார்ர்தவுடன் ௮ந்தக்குரு 

இவரைப்பார்த்தூ 8 யார் ? இந்தக் காடுதேடிவர்த சாரண 

மென்ன ?'' என்று கேட்டார். அதற்கு இவர் ** கரன் நாகூரி 

அள்ளவன். ஹலறத்து ஷாதலஷமீது ஆண்டவரவர்களின் 

காணிக்சைகள் தங்கள்வசம் இருப்பதாகச் கேள்விப்பட்டு 

aise’ cary விடைகொடுத்தார். இதைக்கேட்டு 

அந்தக்குரு பின்னும் இவரைநோக்கி ** அந்த ஆண்டவ 

வர்களுக்கு மீர் யார்?” என்று கேட்டார். இந்தக் கேள் 

விக்கு இவர் ** கான் அவர்களின்: பெளத்திரன் '*. என்று 

மறுமொழி சொன்னார். இச்சொல் குருவுக்குச் கோபத் சு 

மூட்டி விட்டது. 

உடனே குரு சையிலுவிஜலாப் பார்த்து ** நீசொல் 

வது பொய். அந்து ஆண்டவரவர்கள் மிகமேலான காயகத் 

கனத்தை யுடையவர்கள். கான் அவர்களுடைய பெளத்திர 

னென்று சொல்கின்றாயே ? உன் முகத்தைப் பார்த்தால், 

பன்றி முகம்போ லிருக்கனெறதே ? என்று மரியாதையின். 
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மாகச் சொன்னார். இதைக்கேட்ட சையிதுநயினுர் கோபங் 

கொண்டு, அந்தக்குருவைப் பலவாறு கிந்தனையாகப் பே௫ 

ஞர். உடனே குரு தமது ஏவலாட்களைச் கூப்பிட்டு, இவனை 

அடியுங்களென்று கட்டா பண்ணினார். 

ஏவலாளரான காட்டு மலாய்க்காரர்கள் குருவின் 

கட்டளைப்படி. சையிதுநயினார் மேல் கையை நீட்ட ஆரம்பித் 

தார்கள். அவ்வளவில் இவர் தட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்து 

ஒரே யோட்டமாய்க் ட்டாஈகரம்வந்து சேர்க் அவிட்டார். 

வந்தவர் பயிரங்கமா யிருக்கவில்லை ; சம்மீது அன்புள்ள ஒரு 

மலாய்க்காரன் வீட்டிற்போய் ஒளித் துக்கொண்டிருந்தார், 

அங்கே காட்டில் குருவானவர் அன்று இராப்போஜன . 

மருக்தி, தமது படுக்கை யறையிற்போய் படுத்து கித் 

இரை செய்தார். அர்த்த சாமத்தில் அவருக்குக் கேடு 

வந்தது. அயர்ந்து தூங்னெவர் சாமத்தில் விழித்துக் 

கொண்டு, உறுமத் தொடங்கினார். அறைக்குள் நெடுநேரம் 

உறுமுகிற சத்தம் வெளியிற்படுத்திருக்கும் ஆட்களின் 

காதில் விழுந்தது. அவர்கள் எழுந்து, விளக்குக்கொண்டு 

உள்ளே புகுந்து பார்த்தார்கள். அரசனுடைய. ஆரியர்* 
பன்றியுருக்கொண்டு, அறைக்குள் உறுமிக்கொண்டிருப் 
பதை அவர்கள் கண்டார்கள். 

உணவருந்திப் படுக்கப்போன பெரியமனிதர் பன்றியா 
யிருப்பதைப் பார்க்கும் யாருக்குத்தான் ஆச்சரியம் பிற 
வாஅ ! கண்ட மாலாய்க்காரர்கள் பதறி, இதென்ன புதுமை 
யென்று 'உடனே அங்கிருந்து கிட்டாவுக்கு வந்து, Bre 
  

* ஆண்டவாவர்களின் கருமாத்இனால் பார்ப்பவர்கண் ணுக்குப் 
பன்றியுருவாய்த் தோன் தினதே யன்றி, இயற்கையில் அவர் பன்றி 
யாய் மாறிவிடவில்லை. அவருக்கும். தாம் கழுவிய பப தகவலை 
தோத்றித்று.
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ரிடம் தெரிவித்தார்கள். தமதுகுரு பன்றியாயிருக்கன்றா 

ரென்ற சொல்லை அரசர்கேட்டுத் திடுக்கிட்டு, அப்போதே 

புறப்பட்டு அங்கேபோய், பன்றியுருவாய் நிற்கும் தேகி 

கரைக்கண்டு புதுமைப்பட்டு, அககருப்பவர்களைப் பார்த்து? 

இங்கே என்ன நடந்தது ? என்று விசாரித்தார். . 

அப்போது அங்குள்ளவர்கள் பயர்து, அரசரை 

சோச்கி : மகாசாஜாவே, நேற்றுச் சாயந்தரம் ஒரு புத 

மனிதர் இங்குவந்தார். அவர் : கான் நாகூர் மிறன் சாகிபு 

ஆண்டவரவர்களுடைய பெளத்திரன் என்று இவரிடம் 
“சொன்னார். இவர் அவரைப்பார்த்து : நீ பொய் சொல்லு 

இன்ராய், உன்முகம் பன்றிமுகம்போ வீருக்கின்றதே 

யென்று சொல்லிவிட்டு, அவசை அடிக்கும்படியும் ஏவினார். 

இதுவொன்றுதான் எங்களுக்குத் தெரியும் என்று 

சொன்னார்கள். இதைக்கேட்ட அரசர் wer Ga di sre ss 

கொண்டு : அந்த மனிதர், இப்போது எங்இருக்கின்றார் ? 

என்று அவர்களைக் கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் : அவர் 

இக்கில்லை ; கிட்டாவுக்குத்தான் வந்திருப்பார் என்று வதில் 

சொன்னார்கள். ; 

. உடனே அரசர் பன்றியுருவாய் நிற்கும் தம.த ஆரியர் 

சுமுத்தில் மெல்லிய இரும்புச் சங்கிலியைக் கட்டி இழுத்துக். 

கொண்டு இட்டாககரம் வக்துசேர்ந்து, அந்த உருமாறி 

நிற்பவரை மறைவாக வைத்துக்கொண்டு *: நாகூரி 

லிருந்த வந்திருக்கும் சையிதுதயீழை என்பவளை யாராவது: 

் காட்டிக்கொடுத்தால், காட்டிக் கொடுத்தவருக்குத் தகுந்த 

வெகுமஇ :கொடுக்கப்படும். அவரை ஒளித்து மறைத்து: 

வைத்துக்கொண்டு தெரிவிக்காமல் இருப்பவர்களுக்குத் 

தகுந்தபடி. தண்டனை கொடுக்கப்படும் '” என்று விளம்பரம். 

பண்ணினார். 

இவ்விளம்ப.ரம் பிரஸ்தாபமானவுடன் சையீதுநயீனபை 

ஒளித்து வைத்திருக்கும் மலாய்க்காரன் பயந்து, ௮௪.



௫௩௪ கன்ஜுல் கருமாத்து. 

ரிடம் வந்து பணிந்து கின்று : இராஜா அவர்களே அந்த 

சையிதுநயினர். என் வீட்டில்தான் பயந்து ஒளிர்துக்கொண் 

டிருக்கன்றார் என்று 'தெரிவித்துவிட்டான். இதைக்கேட்ட 

“போதே. அரசர் தமது ஆட்களுடன் பன்றியையும், 

இழுத்தக்கொண்டு, அந்த : மலாய்க்காரன் வீடுகோக்கப் 

புறப்பட்டு வந்தார். 

அரசன் வருவதை மலாய்க்காரனின் வீட்டுக்குள்ளிருக் 

Gio சையிதுநயீனர் ஜன்னல் வழியாய்ப் பார்த்து, அரசன் 

தன் குருவுக்கர்ச ஏவங் .கேட்கவே வருகின்றான். தன் 

'இடையிலுள்ள குற்றுடைவாளால் ஈம்மைக் குற்றிவிழுத்து 

வானென்று ௮.ஞ்9ஈடுக்க, தங்கள் பாட்டனாராசிய ஹல 

“றத்து ஆண்டவரவர்களை மன இல் தரிபடுத்திக்கொண்டு 

வீட்டைவிட்டு வெளிப்பட்டு, ௮ரசரை எதிர்நோக்கி 

வந்தார். உடனே அரசர் அவரை நெருங்கி, அவருடைய 

பாதத்தில் விழுந்து : எங்களை ரக்ஷிக்கவந்த எஜமானே, 

கோபத்தைத் தணியுங்கள். பொறுமை செய்யுங்கள். 

'தங்கள்' அடிமையாகிய என்குரு தங்கஞடைய மூமையை 

அறியாத மடத்தனத்தினால் அந்தக் கெட்டவார் த்தையைச் 

சொல்லிவிட்டார். ௮து. மகாகொடியதான குற்றமே, 

அதனை. 'அவர்தாமே ௮அபலித்அக்கொண்டார்; இனி அவர் 

சொன்ன் சொல்லைத் தாங்களே பொருத்தருளவேண்டும். 

சறியவர்செய்த பிழையைப் பெரியவர் பொறுப்பது கடமை 

-யல்லவர் ? ' தாங்கள் பொதுப்பீர் களானால், தங்கள் பாட்ட 

னாவர்களும் பொறுத்துக் கொள்வார்கள், தாங்களே 

அவர்களிடத்திலும் இரந்து கேட்டு, என் ஆசான்கொண்ட 

"உருவத்தை மாற்றுங்கள். . அப்படிச் செய்யும் வரையும் 

நான் தங்கள் திருவடி.களை' விடமாட்டேன் எண்றுகொலிலி, 

அழுத கண்ணுடன் குப்புறக்கிடந்தார். 
குற்றிக்கொல்ல வருவதாக தநினைக்கப்பட்ட அரசர் 

"இவ்வாறு அடியில் -விழுக்து அமுவதைக்கண்ட சையிது
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நயினார் கண்ணீர் கொண்டுவரச் சொல்லி உலுசெய்அ,:அல்லா 

தத்த ஐலாவை இரண்டு, றக௮த்துச் தொழுதுவிட்டு, நாகூரீத், 

தசையை நோக்கச் கையேந்தி :' எங்கள் நாயகமே, அர 

சரின் குரு எனக்குச். செய்த குற்றத்தை கான் பொறுத்துக் 

கொண்டேன். தாங்களும் பொறுத்துக்கொண்டு, குரு 

வின் உருவம் மாறும்படி. கிருபைசெய்யுங்கள் என்று இசர் 

தார். இப்படியிரக்கும்போதே, பன்றியாய் கின்ற குரு 

மனிதவடி.வாய் நின்றார். அசைக் சண்ட எல்லாரும் ஆச் 

சரிய மடைந்தார்கள்', 

பின்பு அக்தக்குரு சையிதுநயினுரை SSG? நாயகமே, 

என்பிழையை. மன்னியுங்கள் என்ன! பரித்து. கேட்டு தின் 

ரூர்.  தமதகுரு முன்போல மனிதராய் நிற்பதைக். சண்ட 

அரசர் சந்தோஷ முற்று, பின் குருவை நோக்கி : நடந்த 

தென்ன ? என்றுகேட்டார். அதற்குக் குரு இவர்களை நான் 

பன்றிமுகம் போன்ற முகமுள்ளவனென்று கேட்டது கிசச் 

தான். அன்றிரா கான் படுத்துத் தூங்கும்போது சில 

தபோதனர்கள்.கைத்தடியுடன் வந்து என்னைச் சூ சூழவளைக்து 

அடிப்பது போலத் தோற்றர் வர்யிற்று, அடியொறுக்கா 

மல்-ப்தறிவிழித்தேன். சான். பன்றியாயிருப்புதரக எனக் 

குத் தெரிந்தது. அதன்பின் நடந்தது ஒன்றும் எனக்குத் 

தெரியாது. இப்போது. மனிதனாய் கிற்தின்றேனே, இது. 

தான் தெரியும். இவர்கள் மகாடெரிபோர்கள் என்று Fine! 

ரிடம் சொன்னார். ய 

'இதைக் கேட்ட அரசர்முததல் எல்லாரும் ன்ந்தாச் 

௪ரிய்ப்பட்டவர்களாய், ஹலறத்து ஆண்டவரர்களைப் 

புகழ்ச். து கொண்டாடினார்கள். ௮ தன்பின் அரசர் சையீது 

mines அழைத்துப்போய்த் தமது அ ரமனையிலேயே 

இலநாள் வைத்இருந்து, பின் அவர் இஷ்டப்ப்டி HTH HES 

வரும். .கப்பலிலேற்றி, Coa வெகுமதிகளுங் கொடுத்து



௫௩௬ கன்ஜுல் கருமா தீது. 

அதநுப்பிவைத்தார். சையிதுநமீர் நாகூர் வந்துசேர்ந்த 

முந்தி தர்காவுக்கு வந்து பாத்திஹா வேர்இவிட்டு, வீடு 

போய்ச் சேர்ந்தார். as 

உருவமாற்றினது முற்றிற்று. 

௧௨௮ - ம் அத்தியாயம். 

நாலாம் மனாருக் கட்டினது. 
  

[இல் வத்தியாயம் ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் தர்காவில் 

சாலாம்மனாராச் சுட்டப்பட்ட வரலாற்றைச் சொல்லுன் தது. ] 

ஹலறகத்து சையி௮ சுல்தான் ஷாதலஷமீது ஆண்டவ. 

வர்களின் கர்தூரியொன்று வந்தத. . அந்த கந்தூரியில் 

அநேக கனதனவான்கள் வந்திருந்தார்கள். மதழதுபந்தர் 

என்னும் பறங்டஇப்பேட்டையில் நியாயாதிபதியாயிருந்த 

தாவூதுகான் என்னும் ஒரு பிரபுவும் வர்திருந்தார், 

... அவர் தர்காவைச் சுற்றிப்பார்த்.து, மூன்றுமனாருக்கள் 

மாத்திரமிருப்பது ஈன்றாயிருந்தாலுவ் கூட, சான்கர்வ 

தாகத் தென்புறமும் ஒரு மனாரா இருந்தால்; மிக அலக் 

காரமாயிருக்குமென்று மனதில் என்னிக்கொண்டு, தர்கா 

வின் முன்வாசலில்வந்து நின்று : எஜமானவர்களே, என்னு 

டைய இன்ன கோரிக்கை கிறைவேறினால், நானும் ஒரு 

மனாருாவைக் கட்டுகிறேன் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக் 

கொண்டு, பாத்திஜா வோ விட்டு, கந்தாரி முடியும்வரையும் 

நாகூரிலேயே யிருர்அகொண்டார். 

..தாஷதுகான் கந்தூரி முடிந்தவுடன் சுயககரமாகிய பறங் 

கிப்பேட்டைக்குப் போனார். அவர்போன இிலதினத் 

தில், கொண்ட்கோரிக்கை நிறைவேறிவிட்டது; உடனே.



நாலாம் மனாரமுக்கட்டின து. உள 

பணத்துடன் பயணப்பட்டு, மனாரமுக்கட்டுவதற்காக நாகூர் 

atg சேர்ந்தார். சேர்ந்தவர் சாகிபுமார்களிடம் உத்தரவு 

பெற்றுக்கொண்டு மனாறாக்கட்ட ஆரம்பித்தார். 

ழதுபக்கமறைவுக்குத் தென்புறம் முந்தின வேலி 

யடைப்பின் தென்ழைக்கு மூலையில் அஸ் இவாரமிட்டு, 

மனாறுவேலை தொடங்கி, மிகவிரைவாய் ஈடந்து வக்௧௮. 

ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து நாற்று முப்பத்தேழாம் வருஷம் 
(அண்டவரவர்கள் உபாத்தான நாற்றைம்பத் தொன்பதாம் 

வருஷம்) நாலாம் மனாறுக் கட்டிமுடிந்தனு. இது 

* ஒட்டுமறை என்னு பெயர் பெற்று விளங்குகின்ற. 

நாலாம் மனாருவைக் கட்டிமுடித்த தாவூதுகான் பின் 

நாகூரிலிருந்து ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களின் கிருபையை 

மிகப்பெற்றவராய்த் தமதூர்போய், சுசகபோகமாய் வாழ்க் 

இருந்தார். 

நாலாம் மனாருக்கட்டினது முற்றிற்று. 

  

* சழ்த்தள த்தில் கான்குபுறமும் ஓட்டுச்சாய்ப்பான மேன். 

கடரை யிருச்தபடியால், இ,சத்குலட்ட்மனுற என்று பெயரிடப்பட் 

டதா, லெ வருஷங்களுக்கு முன்னேதான் அசன் மேன்மை 

தகர்க்து விழுர்தது.



௧௨௯ -ம் அத்தியாயம். ” 

குன்மந்திர்த்தது.. 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறக்து ஆண்டவாவர்கள் சாகிபுமார் 

களுள். ஒருவருக்குள்ள, குன்மநோய்., தீர்ச்ச- வரலாற்றை. "சொல்லு: 

Ger ps.) | 

ஹஹைத்து orig ஷாதல்ஸஹ்மீது மீறான் சாகிப். ஆண் 

டவரவர்களின் சந்ததிகளிலுள்ள மீறன்லெப்பைசாகிபு, யூசுப் 

லேப்பைசாகிபு என்னும் இரண்டுபேர் . சகோதரர்கள் 

மலாக்காஈகரம். போய்ப்" பார்க்க விருப்பங்கொண்டு, 

கப்பலேறிப் பயணப்பட்டார்கள்.. இருவரும். மலாக்காவிற் 

போய்ச்சேர்்தவுடன் அங்குள்ள்" முஸ்லிம்கள் "உபசரித்து 

அழைத்து - வைத்துக்கொண்டு, அவரவரி௨த் DACRE os 

காணிக்கைப் பொருள்களைக் : கொடுத்தவர் தார்கள். 

அப்பொருள்களை அவ்விருவரும் பெற்று அராபவித்துக் 

கொண்டு, அங்கேயே தர்௫யிருர் தார்கள். 

ஒருநாள் அவ்வூரிலுள்ள முஸ்லிம்கள் அகேகர், இந்த 
மலாக்காவின் காட்டில் ஒரு ஒலி வந்இருக்கின்றார்கள் 5 
அவர்களைப்போய்த் தரிசக்கப்போகிறோ மென்று சொல்லிக் 
கொண்டு புறப்பட்டார்கள். அதை சாகிபுமாரீகசளான சகோ 
தரரிருவருங் கேட்டு, இருவரில் ஒருவருக்குள்ள குன்ம: 
கோயை அந்த ஒலியிடம் போய்த் இர்த்துக்கொள்ளலா 
மென்று நாடி, அந்த முஸ்லிம்களை நோக்க : சாங்களும். 
அந்த ஒலியைத் தரிசிக்க உங்களோடு வருகிறோம்" என்றுர்கள். 
அவர்கள் ஈல்லதென்று ' இவ்விருவரையும் ' அழைத்துக் 
தொண்டு. மலாக்காவைவிட்டுப் புறப்பட்டு, அந்த. ஒலி 
யிருக்கும் வனத்திற்குப் போஸஞார்கள்.



குன்மத்திர்த்தது ௫௩௯ 

் அந்த ஒலி அங்கே ஒறு இடத்தில் விருத்தாகா ரமான 

ஒரு வேலியை அடைத்துக்கொண்டு, அதற்குள் இருந்தார் ' 

. கள். அந்தவேலியடைப்பின் உட்புறத்தில் சாலாபக்சமும் 

கொடிய வேங்கைகளும், மதயானைகளும், கரடிகளும் அவர் 

களுக்கு காவலாய் கின்றன. அந்த மிருகங்கள் அங்கே 

கரவலாயிருப்பது இங்கிருர் துபோன ஜனங்களுக்குத் தெரி 

யும். ஆதலால் அவர்கள் வேலியை நெருங்காமல்,” வெளியி 

லேயே தாரத்தில் நின்றுகொண்டார்கள். சங்கதி தெரியாத 

சாகிபுமாரிருவரும் வேலியை நெருங்கிப்போனார்கள். அம் 

போ, ஜனங்கள் இருவரையுள் கூப்பிட்டு : அங்கே போகா. 

தர்கள்.  :தஷ்டமிருகங்கள் கிற்கும்.  நெருங்னொல் 

வந்து விழும். உங்களிடம் காணிக்கை யிருர்தால், டிச் 

சுக்கட்டி இங்கிருந்து வேலிக்குள் எறிந்அவிடுங்கள். : . இன் 

தான் வழக்கம். ஓலி உள்ளே யிருக்கன்றார்கள் ; ப்ரர்த்துக் 

கொள்ளுங்கள் என்று சத்தமிட்டார்கள். : cae 

ஜனங்கள் இவ்வாறு கூப்பிட்டுச்... சொவ்லுவதைச் 

சகோ தரரிருவரும் சட்டைபண்ணவில்லை: அதை. மீதிக் 

கொண்டு வேலியை நெருக்கி, உள்ளே நிற்கும் மிருகங்களைக். 

கண்டு ௮.௬9, போகாமல் நின்றார்கள். இவர்கள் அஞ்சி 

* நிற்பதை அங்கேயிருக்கும் ஒலி கண்டு, உடனே யெழுர்அ : 

மகத்துவமுள்ள orig மகம்மதுயூசுபு  சாகிபுடைய 

மக்களே, உள்ளே வாருங்கள். அஞ்சாதீர்கள் என்று சொல் 

லிக் கொண்டு எ.திசே வந்தார்கள்; அப்போ. சகோதர: 

ரிருவரும் வேலிக்கு உள்ளே புகுந்தார்கள்... அந்த, ஓவி 

இவர்களையடுத்துக் கட்டியணைத்து அழைத்துக் கொண்டு 

போய், சங்களிருப்பிடத்தில் உட்காரவைத்துத்! தாங்களும். 

உட்கார்க் த, சம்பாஷிக்கத் தொடங்குனார்கள். od 

முந்தி ஒலி இருசசோதார்களையும் நோக்க 2 ஏன் 

யாகிய என்னை இங்கேயும் இருக்கவொட்டாமல், வேறே 
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எங்கே துரத்துவதற்காக: நீங்கள் இருவரும்: வந்தீர்கள் 2 '” 

என்று. கேட்டார்கள். இப்படிச் சொன்னபோது இவர்கள், 

இடுக்கிட்டு :: தாங்கள் ஏன் இவ்வாறு சொல்லுகின் தீர்கள்! 1 

என்று: பதறிக்கொண்டு கேட்டார்கள். எக்க. ஒலி, 

Osa a gualen apt ser 7 : 

1 கேளுங்கள் : சகோதரர்களே, உங்கள் . நாகூர் கந்தா 

ரிக்குப்-பலபேர்களும் வருவதுபோல, அடியேனாடிய நானும். 

ஒரு வருஷம்.வந்தேன். வக்து, தர்காவின் மேல்புறமுள்ள. 

மேடையமேல்., FL OOS பண்ணிக்கொண்டிருக்தேன். கெடு 

மதஇயுள்ள.-கான். ஒருகாள் உங்களிலுள்ள ஒரு சிறு பிள்ளை, 

யைக் கூப்பிட்டு, புகைகுடிக்கும் குடுக்கையைக் கொடுத். 

அதில் சொஞ்சம் தண்ணீருற்றி நெருப்புவைத்து வரும்படி 

சொன்னேன். -  சொன்னவாம்-மூடுமுன் ஒரு பெரிய ஜின் 

வந்து என்னை த் தூக்கி, ஆகாயத்தில் கொண்டுபோயிற்று. 

௮தஇிக விசையாய் ஜின் தூக்சக்கொண்டு போகப்படுற 

நான் மனந்தமோறி, கைகால் சோர்ந்து, மதிமயங்கி, 

ஈமக்குஏன் இந்த ஆபத்து கேர்க்ததென்று எண்ணிக் கலங் 
கனேன்.” அப்போது ஹலறத்து சையிது அப்துல்காதிறு 

'அண்ட்வர்களுடைய சந்ததிகளிலுள்ள பிள்ளையைக் கூப் 

பிட்டு, வேலைசெய்ய ஏவினோமே, அதனால்தான் இப்படி 

வந்து சம்பவித்தது என்று தெரிந்துகொண்டேன். உடனே 

கண்ணீர்விட்டு அழுத, வாய்விட்டுப்புலம்பி, எஜமானே 

அடியேன் தெரியாத் தன்மையால் தங்கள் பிள்சாயை வேலை 

யேவினேன். தேவரீர் அதை மன்னித்து, என்னை ரக்ஷிக்க 
வேண்டும் என்று ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களை த் தித்து 

வேண்டிக்கொண்டேன். அப்போது எனக்இருக்த இடல் 

கொஞ்சமல்ல, ஆகாயத்தில் வெகுதூரங்கொண்டு.போகப் 

பட்ட பின்னே நான் இவ்வாறு தோத்இரம் பண்ணினேன்; 

நான். . தமோறி நாக்குளறி தோத்தாம் பண்ணின 
வுடன், அந்த ஜின் என்னைப் பார்த்து நீர் இன்னுங்



குன்மத்திர்த்தது. ௫௪௧ 

கொஞ்சநேரம் ஆண்டவரவர்களை காடி வேண்டிக்கொள்ளா 

திருக்தால், உம்மை முன்வானம் வரையும் கொண்டு 

போய், எழுவான் பக்கத்தில் எறிக்துவிடுவேன். ௮ண்டவ 

சவர்களை காடினீர் பிழைத்தீர் என்று சொல்லி, அங்கேயே 

என்னை விட்டுவிட்டது. ஆகாயத்திலேயே விடப்பட்ட 

கான் இந்த வனத்தில் வந்து விழுந்தேன். அன்றுமுதல் 

இங்கேயே யிருக்கன்றேன். இப்போது கங்கள் காடினபடிக் 

குன்மந்தீர்க்கு் காரியத்தில் நான் தலையிட்டால், இனி 

இங்கிருந்து. எங்கே எடுத்தெறியப்படுவேனோ ! இவ்வளவு 

போதும், நீங்கள் போய்வாருங்கள் ”' 

என்று சொல்லி முடி. தீது, ஒரு பட்டுப்போர்வையும் 

இல சந்தனக் கட்டைகளும், தங்களுக்குவந்த காணிக்கை 

யில் வேண்டிய மட்டுக்கும் கொடுத்து, அவ்விருவரையும் 

அதுப்பினார்கள், அவ்விருவரும், அவற்றைப் பெற்றுச் 

கொண்டு சந்தோஷத்துடன் மீண்டுவர, வேலிக்கு வெளி 

யில் கிற்கும் முஸ்லிம்மானவர்களிடம் சங்கதிகளைச் சொல் 

லிக்காட்டினார்கள். எல்லாரும் அதைக்கேட்டு, அச்சரியப் 

பட்டார்கள். அன்று பொழுது பட்டது. 

சூரியன் அஸ்தமித்தபின் காடெங்கும் Dagon Bags 

தது. போனஜனங்கள் அன்திரா அந்தக் காட்டிலேயே 

தங்னொர்கள். இவ்விரு சகோதரர்களும் ஒருபாரிய விருக்ஷத் 

தடியிற்போய்ப் படுத்திருந்தார்கள். அர்த்தசாமத்தில் 

ODO DFS . ஆண்டவரவர்கள் குன்மகோ புள்ளவருடைய 

கனவிற்போய் *' நீங்கள் குன்மகோயைத் தீர்த்துக்கொள்ள 

இந்த ஓலி யிடத்திலா வந்தீர்கள் ! அவர் அப்படிச் செய் 

இருப்பாரானால், இல்கருக்.து எடுத் இன்னும் அதிக தூரத் 

இல் எறியப்பவோர் '' என்று இனக்குறியுடன் சொல்லி 

விட்டு, வாயைப்பிளக்கச் சொன்னார்கள். அவர் உடனே 

வாயைப் பிளந்தார். வாய்க்குள் கையையிட்டு, ஒரு மயிர்ப்
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பந்தைப் பிடுங்கி பெடுத்தார்கள். அவர் ப தறிக்கொண்டு 

விழித்துலிட்டார். 
விழித்தவர் இது சொப்பனமென்று கண்டு, தமது 

சகோதரரை யெழுப்பிச் சொல்லிக் காட்டினார். அப்போதே 

குன்மகோய் தீர்ந்அுவிட்டஅ. அவ் விராமுழுதும் 

சகோதர ரிருவரும் ஆண்டவரர்களுக்கு அஞ்சி : எஜஐ 
மானே, நாங்கள் அறியாமையினால் இக்த ஒலியிடம் அந்த 

நாட்டத் டன் வந்தோம். அதை மன்னிக்கவேண்டும் 

என்று இரர்து கேட்டுக்சொண் டிருந்தார்கள். பொழுது 

விடிந்தது. அதிகாலையில் இருவரும் எழுந்து, செய்கடன் 

முடித்து, நாகூரை நோக்கி பாத்திஹா வோதிவிட்டு, இரவில் 

ஈடந்ததை மற்ற ஜனங்களிடம் சொல்லிக் காட்டினார்கள். 

எல்லாரும் அதைக்கேட்டு ஆச்சரியமும், சந்தோஷழு 

மடைந்து, அவ்விருவரையும் அமைத்துக்கொண்டு 

மலாக்காவந்து சேர்ந்தார்கள். 

மீறன்லேப்பைசாகீபு, யூசுபுலேப்பை சாகிபு என்னும் 

சாகோதச ரிருவரும் அதன்பின் சிலமாதம் வரையும் மலாக் 

காவிலிருர் து, பின்பு அங்கிருந்துவரும் சப்பலில் பிரயாணப் 

பட்டார்கள், மலாக்காமுஸ்லிம்கள் அநேக பொருட்களைக் 

கொடுத்து, இருவரையும் பயணறுப்பினார்கள். சக் 

தோஷூத்துடன் இருவரும் சப்பலேறி, நாகூரீவந்து சோந் 
தார்கள். 

மலாக்காவின் வனத்திலிருக்கும் அந்த * ஒலிக்கு அந்: 

தப் பகுதிகளிலுள்ள முஸ்லிம்கள் அன்றுமுதல் அதக பய” 
பக்தியாய் நடந்து வந்தார்கள். ் 

குன்மந்தீர்த்தது மூற்றிற்று. 
  

  
* அந்த ஓலி அங்கேயே உபாத்தாய் அடங்கியிருக்கின்றார்கள். 

மலாக்காசாகீபு என்று முஸ்லிம்கள் கொண்டாடப் பறவர்கள்: 
இவர்களே.



௧௩௦ -ம் அத்தியாயம். 

ஐ ந்தாம்மனாருக் கட்டினது. 

  

[இவ் வத்தியாயம் ஹவறத்து ஆண்டவாவர்களின் தர்காவில் 
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ஹலறத்து சுல்தான் ஷாதல்ஹமீது பாத்துஷா ஆண் 

டலரவர்களின் அற்புதங்கள் அதிகரித்து, காலத்திற்குக் 

காலம் இசையெஙக்குஞ் சென்று விளங்கின. அவர்களின் 

'இவ்வியாலயமாகிய தர்கா மனாறுக்கள் என்கிற சான்கு 

கோபுரங்களையும் நான்கு பக்கமுமுள்ள தாய், அலங்கார 

மான ஒரு சத்திரப்படம்போல விளங்கெகொண்டிருந்தது. 

ஆலயதரிசனம் என்கிற தர்காஜியாறத்து நாடி அகேகராச்சயத் 

தார் பிரதிதினமும் வர் தஅகொண்டே. யிருந்தார்கள். நாகூர் 

வசவச அகன்று பட்டணமாய்க்கொண்டு வந்த௮. 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களுக்கு ஹவேலி நிலங் 

கொடுத்த அச்சுதப்ப நாயக்கன் என்னும் அரசன் வமிசத்தில் 

Korine Oats தஞ்சாஷர், நாயக்கன்மார் ஆளுகையி 

லிருந்து மகாராட்டிரர் ஆளுகையில் Bier Hi. இக்காலத் 

தில் தஞ்சாவூருக்கு அரசனாய், பிரதாபசிங்க என்னலும் மகா 

ராட்டி ர ராஜனிருர்து ஆண்டுவந்தான். 

பிரதாபசிங்கு மகாராஜா பட்டத்திற்கு வந்தபின், ஆண் 

டவரவர்களின் மமை நாள்தோறும் ௮வன் செவியில் 

ஏறிக்கொண்டிருந்த.. அவன் ஆண்டவசவர்களின் பூர்வ 

வரலாறு முதலிய எல்லாவற்றையும் விசாரித்து அதிக்தூ 

கொண்டு, காம் ஒருதரம் நாகூர்போய் வரவேண்டும் என்று 

எண்ணியிருந்தான். 

இவ்வெண்ணம் நாளாடகம் மனதில் குடியாயிருந்க 

படியால், சாம் நாகூரீபோய், ஆண்டவர்களிடம் ஒரு காட்



௫௪௪ கன்ஜுஈல் கருமாத்து. 

டத்தை முலை றயிட்டு, வரவேண்டுமென்று தீர்மானித்துக்: 

கொண்டு, பயணத்திற்கு யத்தனம்பண்ணும்படி மந்திரிக்கு 

அறிக்சை பண்ணினான். உடனே மந்திரி பிரதானிகள் கூடி. 

மகாசாஜாவின் பிரயாணத்திற்கு ஆகவேண்டியவனை த்தும் 

தயார் பண்ணினார்கள். இரத-கஐ-அதரக-பதாதி என்னும் 

ஒரு” ௪. அரங்கசேனை கூடவரும்படி. கட்டளை பிறந்தது, 

குடைகள், கொடிகள், அலவட்டக்கள், சாமரங்கள், மற்று 

முள்ள விருதுகள் அனைத்தும் சரிபண்ணப்பட்டன. கூடா 

ரங்கள் முதலான சகலசாமான்களும் தயாராயின, முடிவாக 

ஒரு அரசன் பிரயாணத்திற்கு வேண்டிய அவ்வளவும் தயார் 

பண்ணி முடிந்தன. 

பின்பு, பிரதாபசிங்கு மகாராஜா தனது மந்திரி CPs 

லானவர்களோடு தஞ்சாவூரிலிருந்து புறப்பட்டு, சதுரங்க 

சேனை புடைசூழ நாகூர் வந்து சேர்ந்தான். வர்கவுடன் 

தனது பட்டாள பரிவாரங்கள் அனைத்தையும் ஊருக்கு 

வெளிப்புறத்தில் கூடார மடித்துத் தங்கச்செய்துவிட்டு, 

மந்திரி, சேனுபதி முதலிய லெ பரிவாரங்கள் பின்வரக் 

கால்நடையாக அரசன்ஈடந்து நாகூரக்குள் புகுந்து, தர்கா 

வுக்கு வந்தான். ் 

ஹலறத்து ஆண்டவரசவர்களின் மகத்துவருள்ள தர்கா 

வுக்குள் பீரதாபசிங்கு மகாராஜன் அழையுமுன்னே, தான் 

அணிந்திருந்த பாதகோசங்களைக் கழற்றிவிட்டு, இடையில்: 
©) gira Boor பட்டத்துவாளையும் எடுத்துவிட்டு, முன்வாள 
Adam gt GP Heme tb தலையைக்குனிர்.த. கைகட்டி ஒரு 
அடிமைபோல நின்று, பரிசுத்தமான இருதய வுருக்கத் 
துடன் £€ழ்வருமாறு பிரார்த்தித்தான் :-- | 

1 be எங்கள். எளிய ராச்சயத்திற்கு எஜமானுய் எழுந் 
தருளிவக்த ஆண்டவசவர்களே , தங்கள் அடியேனாகிய நாண்
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உல்காளும் அரசனாயிருந்தும், ஒரு பெருங்கவலையால் மனப் 

பாக்கியமற்றவனா பிருக்க்றேன். அந்தக் க்வலையான௮ : ட 

எனக்குப் பின் என் அரசையாளுதற்கு தரு சந்ததி 

யில்லையே யென்பதுதான் என்று தாங்கள் அறிவீர்கள், 

இனி என் ராச்கயபாரத்தைச் சுமந்து அள எனக்கு ஒரு 

மகன் பிறக்கவேண்டும். இக்குறை இரவேண்டுமென்றே 

தங்கள் சந்நிதானத்தில். முறைப்பாடு செய்கின்றேன். 

எனக்கு , ஒரு மகன் பிறந்து அயுசள்ள பிள்ளையா 

யிருப்பானானால், மசகுத்துவமுள்ள தங்களின் திவ்விய 

ஆலயத்தில் ஒரு மனாறா என்னும் கோபுசமுங்கட்டி, ஒரு 

சரொமும் தங்களுக்குத் தத்தம் பண்ணுகின்றேன்”” என்பதே. 

பிரதாபசிங்த இவ்வாறு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு, 

அளவற்ற இரவியத்தை உண்டியற்குட த்தில் கொட்டி விட்டு, 

சாகிபுமார்கன் பாத்திஹாவோதி விடைகொடுக்கப் பெற்றுக் 

கொண்டு கூடாரத்திற்குவர்து, . மறுகாளே புறப்பட்டுத் 

தஞ்சாவூர்போய்ச் சேர்ர்தான். 

பிரதாபசிங்து மகாராஜன் பிரார் த்தனை . பண்ணிச் 

கொண்டு தஞ்சாவூர் போய்ச்சேர்ந்த கில இனங்களில், 

அவன் முதல் மனைவியாகிய இராஜஸ்திரீ கருப்பமானாள். 

தன் பட்டஸ்திரீ கருப்பமாயிருப்பதை யறிர்த மகாராஜன் 

ஆநந்த சாகரத்தில் முழுகியிருந்கான். மாதம் ஒன்பஅஞ் 

சென்று, அவள் ஒரு ஆண்குழந்தையை யின்றாள். தன். 

கோரிக்சைப்படி ஆண்பிள்ளை பிறர் தகனால், மகாசாஜாவுக்கு 

உண்டான சந்தோஷத்திற்கு அளவில்லை. பிள்ளைக்குச் 

செய்யவேண்டிய . சடங்குகளை யெல்லாம் 'கிறப்புடன் 

செய்து, Sia தானங்களும் வழங்கினான். 

. பின்பு, பிரதாபசிங்கு மகாராஜன் தன் மகனுக்குள் 

துளசி மகாராஜன் என்று பெயரிட்டான். ஆண்டவரவீர்களின்



௫௪௬ கன்ஜுபல் கருமாத்து. 

வரத்தினாற் பிறந்த அந்தக்குழந்தை யாதொரு திக்குமின் தி, 
வளர்பிறைபோல நகாளொருவண்ணமாய் வளர்வதை 

அரசன்கண்டு பூரித்து, லெ காரியகாசர்களை நாகூநக்கு 

Youd, மனாறாக் கட்டும்படி கட்டளை பண்ணினான். 

கட்டளை. மி om say Boor அரசன் காரியகாரர்கள் 

திஞ்சாவூரிலிருக்து நாகூரக்குவந் து, சாகிபுமார்களின் 

அதுமதிபெற்று, மனாராக் கட்டத் தொடங்கினார்கள், 

ஹலறத்து அண்டவரவர்கள் அடங்கி விளங்கும் இறப் 

பான தர்காவுக்கு மேல்புறமிருந்த வெளிகிலத்தில் அஸ்தி 

வாரமிட்டு, வெருபலமாகக் கட்டிடவேலை ஈடந் துவர் தது. 

இசாக கட்டளை யாதலால், வேலை அதிக சுருசுருப்பாய் 
ஈடந்தது. ஆயிரக் கணக்கான அட்கள் நின்று வேலை 
செய்தார்கள். ஆயினும், கட்டிமுடியச் லெ வருஷங்கள் 

சென்றன. ஹிஜ்றத்து ஆயிரத்து நாற்றெழுபத்தேழாம் 
வருஷம் (ஆண்டவரவர்கள் . உபாத்தான mb gs 
கொண்ணாந்றொன்பதாம் வருஷம்) ஐந்தாம் மனாறுச்கட்டி 
முடிந்ததா. இது *பேரியமறை என்று பெயர்பெற்று 
விளங்குகின்றது. ; 

மனாறாக்கட்டி. முடிந்ததென்று காரியகாரர்கள் மகா 
சாஜாவுக்கு எழுதினார்கள். ௮தை யறிர்தவுடனே மகாராஜா 
சந்தோஷப்பட்டு, தானேபோய் மனாராவைப் பார்க்க 
வேண்டுமென்று விரும்பி, தான்பெ ற்ற அருமை மகனாகிய 
துளசிமகாராஜன் என்னும் இறுவனையும் அழைத்துக் , 
கொண்டு, மூன்போல Los BMA பிரதானிகளும், சதுரங்க 
சேனையும் புடைசூழத் சஞ்சாவூரைவிட்டுப் புறப்பட்டு நாகூர் 
வந்து சேர்க்க, பாளையங்களை வெளியில் இருத்திவிட்டு, 
தானும் தன்மைந்தனும் பரிவாரம் புடைவர ஊருக்குள் 
பிரவேடத்து, - தான்கட்டின மனாறாவென்னும் சோபுசத் 

* சான்கு மனாறாக்களிலும் இஅ பெறிதாயிருப்பதால், இதற்குப் 
பேரியமறை என்று பெயரிடப்பட்டது.



வந்தாம் மனாருக்கட்டின.து. ௫௪௪: 

தைக்சுண்டு கைஞவித்துக் 'கும்பிட்டுக்கொண்டு ater 

வுக்குள் அழைந்தான். : 

தர்கா முன்வாசலில் தன்மகன் துளசிமகாராஜுனக் 

கொண்டுபோய்விட்டு, ஹலறத்து அண்டவர்களைப் பலவாறு 
தோத்திரஞ் செய்து முடித்து, சாசிபுமார்களை நோக்கி 

எம்பெருமானார் எனக்காச்செய்த பேருதவிக்குக் கைம்மாறு 

செய்ய கான் பாத்திரனல்ல. ஆயினும், நான் பிரார்த்தனை 

பண்ணிக்கொண்ட. இரண்டில், ஒன்றாகிய மனாருவைக் 

கட்டிவிட்டேன். மற்றொன்று கிராமம் தத்தம் பண்ணுவது 

தான். அதை இப்போதே செய்கிறேன் என்று சொல்லி 

தனது தஞ்சாவூர் எல்லையின் 8ழ்ப்புறத்திலுள்ள டளங் 

கடம்பூர் என்னும் இரொமத்தை தர்காவுக்கு மானியமாகச் 

செம்புபட்டயம் எழுத, சாகிபுமார்கள் கையில் கொடுத 

தான், அதை சாகிபுமார்கள் பிரதாபசிங்கு மசாராஜாவிட 

மிருந்து ஒப்புக்கொண்டார்கள் . 

அதன்பின் பிரதாபசிங்த மகாராஜா தர்காவின் 

உண்டியலிலும் அளவற்ற இரவியங்களைப் போட்டுவிட்டு, 

ann pes ஆண்டவரவர்களை த் அதித்துக்கொண்டாடி, 

BI TAH BI புறப்பட்டு; தஞ்சாவூர்போய்ச் Cerio, 

சுகமாக வாழ்ந்இருந்தான். அன்று முதல் அந்தக் கிராம 

வரும்படியை சாதிபுமார்கன் ௮அபவிக்கச் தொடங்கனார்கள். 

ஐந்தாம் மனாருக்கட்டினது முற்றிற்று. 
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௧௩௧ -ம் அத்தியாயம், 

மானியம் லிட்டு, 
  

[இவ் வத்தியாயம் ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் தர்கா 

வுக்குச் சஞ்சாவூர் துளசி மகாராஜா மானியம் விட்ட வரலாற்றை 

சொல்லுஇன் றது. ] ் னி 

ஹலறத்து சுல்தானுல் ஒஓளலியா, குத்புல் அக்தாபு. 

'பறுதுல் அஹபாபு : கெளஅல் இஸ்லாம், மீறான் சுல்தான், 

சையிது அப்துல்காதிறு ஷாருல்ஹமீ.து சன்ஜஸவாய் கன்ஐ 

பக்ஷ் பாத்துஷாசாடபு ஆண்டவரவர்களின் மகத்தூவத்இ 

னால், தஞ்சாவூர் பிரதாப்கிங்த மகாராஜாவின் மகனாய் 

அவதரித்த துளசிமகாராஜா நாளொருவண்ணமும், பொழு 

கொரு மேனியுமாய் வளர்ந்து, சகல: சாஸ் இரங்களையுங் 

கற்று, படைப்பயிற்கி முதலானவற்றிலும் பழகி இராஜாங்க 

காரியங்களிலும்: ஈன்குதேறிப், பருவமடைந்தபின் பிரதாப 

கங்கு ... மகாராஜா மனம்பூரித்து, தன் மகனுக்கு 

மகுடாபிஷேகஞ்செய்அ. முடிசூட்டி, சங்காசன மே ற்றி 
னான். பின் துளசிமகாராஜாவே தஞ்சாவூர் முடிமன்னரா 
யிருந்து குடிகளைக்காத்து அரசாண்டுவர்தார். 

துள்சிமகாராஜா பட்டத்திற்குவந்த சலகாலத்திற்குப் 
பின், தமது தந்த பிள்ளையில்லாஇருர் அம், நாகூருக்குப் 
போய் அண்டவரசவர்களிடம் வரங்கேட்டு வந்ததும், 
அதனால் தான் பிறந்ததும், அதற்காகப் பேரியமனுமுவைக் 
கட்டினஅம், கிராமமொன்று தத்தம் பண்ணினஅமான 
வரலானுகள் அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டுத் தாமும் ஒரு 
வழி நாகூநக்தப்போய், ஆண்டவாவர்களின் சந்நிதியைத் 
தரிசிக்க வேண்டுமென்று ௮சைப்பட்டார்.



- மானியம் விட்டது. ௫௪௯. 

அந்த ஆசை துளசிமகா ராஜாவுக்கு வரவச- அதிகரித்த 

படியால், சீக்கிரம் நாகூர்போய் வரவேண்டுமென்று “தமது: 

மந்திரிமாறுக்குத் .தெரிவித்தார்.. உடனே  பட்டாளங் 

களும், பரிவாரங்களும் தயாராயின , ச.துரங்கசேனை புடை 

சூழ, சேனாப.இகள் மூன்வா, பக்கத்தில் மந்திரி பிரதானிகள் 

நெருங்க நிற்க, குடை, கொடி, ஆலவட்டம், வெண் 

சாமரம் முதலான விரு அகளோங்க, மூரசு முதலான வாத் இ 

யங்கள் தொனிக்கத் துளசிமகாராஜா தஞ்சாவூரை விட்டுப் 

புறப்பட்டு, நாகூரை நோக்கி வந்தார். 

துளசிமகாராஜா லெ இனங்களில் சாகூர் வந்து சோந்து, 

தமது படைகளை ஊருக்கு வெளியில் கூடாசமீட்டிருக்கச் 

செய்து விட்டு, தாமும், மந்திரி பிரசானிகளுமாக ஊருக். 

குள் புகுக்து, தமக்காகக் கட்டப்பட்ட பேரியமனாரு என் 

னும் கோபுரத்தைக் கண்டு களிகூர்ந்து கும்பிட்டு, தர்கா 

வுக்குள் ௮திச௪ பயபக்தியுடன் காமொரு அடி.மையோலப் 

yess சக்நிதிவாசலில் வந்தார். சாகிபுமார்கள் மகா 

ரரஜாவை ௮இ௪ அன்புடன் உபசரித்து அழைத்தார்கள். 

ஜனங்கள் அதிகமாய்க் கூடியிருந்தார்கள். 

Ger, பொன் வெள்ளிக்ளாலான தாம்பாளங்களில் 

கற்கண்டுகளும், வாழைப்பழங்களும், குமஞ்சானும், புஷ்ப 

உறும் கொண்டுவாப்பட்டன. அவற்றை  முன்வாசலில் 

வைத்த, மகாராஜா மணிமுடி சாய்த்து ' மலர்க்கையேர்தி 

கின்றார். சாகிபுமார்கள் பாத்திஹா வோ திஞர்கள். பிறகு 

மகாராஜா ஹலறத்து ஆண்டவரவர்களைப் போற்றிப் 

புகற்ர்து தோத்திரஞ் செய்அவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பி, 

தர்கா முழுவதையும் சுற்றிப்பார்த்தார். அக்காலத்தில் 

இப்போஇருக்கும் அளவுக்குச் சற்றேறக்குறைய எல்லாக் 

சட்டிடங்களுங் கட்டப்பட்டு, சண்ணுக்கு வெகு அலங்காச



௫௫௦ கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

மாமிருந்தஅு, பஞ்ச கோபுரங்களான 89.௮ மனாறாக்களும், 

அழகிய மண்டபங்களும், அலங்காரமாய்ச் காணப்பட்டன. 

தரீகா முழுவதையும் சுற்றிப்பார்க்கும் போதே தர்கா 
வீன் ஆதினஸ் தராயுள்ள சாகிபுமார்களைப் பற்றியும், அவர் 
களின் வரும்படியைப் பற்றியும், செலவைப் பற்றியும், 

ஒவ்வொன்றாக விசாரித்தார். அனைத்தும் விவரமாக அவ 

ருக்குத் தெரிலிக்கப்பட்டன. அப்போது மகாராஜா தமது 

இருதயத்தில், பனியூசுபுகளாயெ சாகிபுமார்கள் அ;இகமாய்ப் 

பல்கியிருக்கின்றார்கள். பல குடும்பங்களாயிருக்கும் இவர் 

களுக்குச் சீவனாரத்தமாகச் செலவிடப் போதுமான 

தொகை வருஷந்தோறும் வருமானமாய் வரவேண்டும். 
அல்லாமலும், தர்கா அகன்ற பாரிய கட்டிடமா யிருக் 
இன்று. இதற்கு எங்கும் விளக்கெரியவேண்டும், அவ் 
விளக்குச் செலவுக்கும், இன்னும் தர்கா விஷயமான செலவு 
களுக்கும் மாதந்தோறும் ஒரு தொகைப்பணம் வேண்டியது 
மூண்டு, ஆக எல்லாச் செலவுகளையுங்கூட்டி வரும்படியோடு 
ஒச்அபார்த்தால், ௮ச்செலவுக்குப்போதுமான வரும்படியா 
யிருக்க வில்லை, ஆதலால் இவர்கள் செலவுக்குக் கஷ்டப் 
படுவார்கள், ஈமது தர்தைவிட்ட மானியம் ஒரு கஇராமந் 
தானே? அந்த ரொமத்தோடு இன்னும் சில கருமங்களை 
நாம் மானியமாக விட்டால், அவற்றின் வரும்படிகளுஞ் 
சேர்ந்து இவர்கள் சீவனத்திற்குப் போதுமாயிருக்கும், 
போதாவிட்டால் தர்காவின் காணிக்கை வரும்படி களையுஞ் ' 
சேர்த்துச் சரிக்கட்டிக்கொள்ளுவார்கள். ஆதலால், நாமும் 
ல கிராமங்களை மானியம் விடவேண்டும் என்னு நினைத்துக் 
கொண்டே பார்வையிட்டார். 

துளசிமகாராஜா இவ்வாறு எண்ணமிட்டு எங்குஞ் 
சுற்றிப்பார்த்து விட்டு, அன்றைத்தனமே தர்காவி லிருந்து 
'கொண்டு, தாம் பதினான்கு ரொமங்களை மானியமாக விட்



மானியம் விட்டத. ௫௫௧. 

டார். அந்தப்பதினான்கு கிராமங்களும் இன்னின்னதென்று 

கூறித் த, அதன் வரும்படி தர்கா சாகிபுமார்களின் வனத் 

இற்கென்றும், தர்காவின் செலவுக்கென்றும், * செம்புப் 

பட்டயமெழுதி, சாகிபுமார்கள்வசம் ஒப்படைத்தார். அந் 

தச்செம்புப் பட்டயத்தை அவர்கள் ௮இக சந்தோஷத் 

அடன் பெற்றுக்கொண்டு, மகாராஜாவை வாழ்த்தினார்கள். 

தீரூமகுண£€லரான  துளசிமசாராஜா கிராமங்களை 

மானியமாக விட்டபின், தர்கா சாகிபுமார்களிடம் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு நாகூரிலிருர்து தஞ்சாவூர் போய்ச் 

சேர்ந்து, சுகமாகவும், சந்தோஷமுமாகவும் வாழ்ந்திருந் 

தார். அந்நாள் முதல் அ.த்தருமராஜாவின் £ர்.த்தி உலகமெங் 

கும் பிரகாசித்து, குன்றின்மேலிட்ட. தீபம்போல் விளங்கு 

இன்ற. ் 

மூத்தப் பிரதாபசிங் மகாராஜா மானியம் விட்ட ஒரு 

இராமமும், பிந்தித் துளசிமகரராஜா மானியம் விட்ட பதி 

னான்கு இரொம்ங்களுஞ் சேர்ர்து, ஆகப் பதினைந்து ரொமங் 

சளாயின,  அச்ரொமங்கள் அற்நாள்முதல் நாகூர் sitar 

சர்கிபுமாரீகளின் ஆதின,த்.திலிருக் அ, அவர்களாலேயே ௮.3 

பலிக்கப்படுகின்றன. அக்கிராமங்களாவன :-- 

1. நெடுக்காட்டங்குடி , 9. இருக்கண்ணன்குடி . 

5. வடகுடி. 10, புலியூர், 

3. சோழக்கால்லூர். 11. இளங்கடம்பனூர். 

4, குறும்பேரி. 12. வெற்றிவாழ்க்கை 

5.” அளியூர், 18. புல்லூர். 

6. கடம்பர்வாழ்க்கை, 14, தெத்தி, 

7. காங்குடி. 15. மேலைராகூர், 

8. சருங்குடி. 
  

* இச்தச் செம்புப்பட்டயம் மகாசாட்டிரபாஷையில் எழுதப். 

பட்டு சிக்கா எண்ணும் பெயகுடன் நாகூரீ தர்காவில் இருக்கின்றது...



௫௫௨ கன்ஜுல் கருமாத் தூ. 

[ஆளியூர்க் கிராமத்தை .இரண்டாசப்பிரித்து: ஒன்றுக்குப். 

பாமணி என்றுபெயரிடப்பட்டு பதினாது சரொமங்களாய் இப்போ 

இருகிகின் தன..] ் 

இக் சரொமங்களின் வருமானத்தையும், காணிக்கை 

யாய்வரும் பலவித வருமானங்களையும், ஹ்லறத்து ஆண்ட 

வரவர்களின் திருவாக்கன்படி. அவர்களின் .சர்ததகெளான 

சாகிபுமார்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு ஒரு. குறைவுமின்றி 

அக்காலத்திலும் வாழ்ந்தார்கள் ; இக்காலத்திலும் வாழ்கின் 

மூர்கள் ; இனி எக்காலத்திலும் வாழ்வார்கள். காலத்திற்குச். ' 
காலம் ஆண்டவரவர்சளின் கருமாத்துகளான அற்புதங்கள் , 

அதிகப்பட” வளர்கின்றன . வாதலால், . வருமானங்களும் 

வ்ளர்சன்றன?. அவ்வருமானங்கள் அவர்களுக்கே யுரிவன 

வன்றி, மற்றவர்களுக்கு உரியனவேயல்ல. 

ஹலறத்து அண்டவரவர்களின் மகத்துவத்தையும் 
கருமா தீதுகளையும்: அளவிட்டு எழுதிமுடிக்க'ய்£வரும். சக்தி 

பெறம்ர்ட்டார்கள், அவர்களின் சீவிய காலத்தில் நிகழ்ந்த 

வைக்ளில்- பிரதானமானவைகளே சரித்தி காரர்களால் 
எழுதப்பட்டிருந்தன. உபாத்தான பின்னும் குறிப்பான 

சில கறாமாத்துசளே எழுதப்பட்டன. அக்க கறாமாத்துகள் 

எழுதப்படாமல் விடப்பட்டன. .மானியம் விட்ட : 
பின் முதற்கொண்டு இந்நாள் பரியந்தம் அளவிறந்த கரு 
மாத்தூகள் நிகழ்ர்திருக்கின்றன. .* அவை தோரணைதவரு 
மல் எழுதுவாரின்றி, மறைக் கிடக்கின்றன. இக்காலத் - 
திலும் கிமிஷத்திற்கு ஒன்றாகக் கறாமாத்துகள் ஈடக்து 
கொண்டேயிருக்கன்றன. இஃது. உண்மையென்பதற்கு, 
நாகூர் தர்காவுக்கு வருகிற பலஜாதி மனிதர்களைச் 
கொண்டும், அவர்கள் கொணர்ந்து சமர்ப்பிக்கும் சாணிக் 
கைப் பொருட்களைக்கொண்டும் இருஷ்டார்த்ப் படுத்தலாம். 
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காட்டம் நிறைவேறப்



மானியம் விட்டது. - ௫௫௩: 

பெற்றே இங்கு வரகேரிகென்றஅ. இனி யுகம் முடியும் 

வசையும் இவ்வாறே நடைபெறும், : 

ஹலறத்து ஆண்டவரவர்கள் ஒளலியாக்களுக்கு சாயக்: 

மானவர்கள் ; குத்புகளில் சிறப்பானவர்கள். இன்னும் அள' 

வற்ற மகத்துவங்களுள்ளவர்கள். அவர்கள் வந்து தங்னெ' 

ஈகாரமாடிய் நாகூர் இப்படிப்பட்ட தென்பதை ஹலறத்து 

ஆண்டவரவர்களின் மகிமையைக் கொண்ட bere Pus 

லாம். காகூருக்கு ஈடுலில்' அவர்கள் அடங் விளங்கும் தரகு 

அதக மகிமையுள்ள. பூர்வத்தில் சிறிய ல கட்டிட 

களா யிருந்தும், காலத்திற்குக் காலம் பல சனதவான்களால 

இப்போதுள்ள அளவில் கட்டப்பட்டு, வடக்கே. தலை 

மாட்டுவாசல் ழெக்கே இழக்குவாசல், தெற்கே “கால்கட்டு 

வாசல் மேற்கே அலங்காரவாசல் என்னும் நான்கு; நிறாவாசல 

களையுடைய அரண்சூழ்ந்ததாய், பஞ்சகோபுரங்கள் என் 

னும் ந்து மனாறாக்களுள்ளதால், கண்களுக்கு அலங்கர8் 

மானதாய், எந்காளும் ஜனசக்தடியில் குறைவற்றதாய், வழு. 

ஷந்தோரும் உலகபிரசத்தமான கந்தூரி என்னும் இரு 

விழாவுடையதாய், அரசர்முதல் எளியோர் வசையுமுளஷ் 

யாருக்கும் அவரவர் நாட்டத்தை கிறைவேற்றுகிற தான். 

மாய் அற்பூதங்கள் விளைகிலமாய், வெரு பிரபலமாயிருக்தா 

விளங்குன்ற து. 

ஹலநத்து ஆண்._வரவர்சளின் மகத்துவமும், 

அவர்கள் வந்து தங்னெ.ராகூரின் மகத்துவமும் அவர்கள் 

அடங்கி விளங்கும் தர்காவின் மகத்.துவமும் இப்படிப். 

பட்டவையென்று எளிதில் அறிந் துகொள்வதற்கு இக் 

* இரந்தமே போதுமானதாயிருப்பதால், இன்னும் அவை 

களைப்பற்றி விரித்துச்சொல்லாமல் இம்மட்டில் இச் 

இரக்தத்தை முடித்து, இதை நிறைவேற்றின மக ததுவமுள்ள 

அல்லாதத்த ஐலா வைப்புகழ்க்து சுக்றுசெய்கன்றேன்.



௫௫௪ - கன்ஜுல் கழுமாத்து. 

அளகிறந்த மகத் அவங்களையுடைய காயக்மான , ஹல் 

றத்து சையிது அப்துல்காதிறு ஷாதல்ஹ்மீது பாத்துகா 

சாகிபு ஆண்டவரவர்கள் தங்கள். அற்புதச் சரி Shs gong 

இவ்வாறு முழுகரர்தமாகச் செய்வ தற்குக் காரணமாயிருக்து 

செய்வித்த ஹலறத்து சையிது ஜஹரீன் ழகம்மதுகேளதுசாகி 

பவர்களுக்கும் செய்தவனாகிய தலாம்காதிநு: என்பவனுக்கும், 

இம்மையிலும், . மறுமையிலும், பேருதவி : செய்வார் 

களாக. :** இமின்!” 

மானியம்விட்டத முற்றிற்று. 

கன்ஜுலல் கருமாத்து 

முற்றுப்பெற்றது, 

  

  

” KABRER PRINTING WORKS, MADRAS 5—Fer. 1949. _
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