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'செச்தமிழ் சாட்டும் தேசியக் கவிஞர் பசர 
தியசர் ௮வர்கள், மறைவாக, 'ஈமக்குள்ளே பழக 

கதைகள் கூறுவதிலோர் பயனுமில்லை * என்று 
கூறியிருப்பதை ஒருசிலர் அறிவர், அவவுரையை 

சன்கு இர்தித்தே புதுமை கண்ட பேரறிஞர் என்னும் 
இச் நால் வெளிவர வதுவாயிற்று, இச்நூலில் 

புதுமை காணும் பேரவாவினால் மேற்கு சரட்ட 

வச்கள் எவ்வளவு முயன்று பாடுபட்டனர் என் 

பதும், இதன் பொருட்டு லர் உயிரையும் இயச 
கம் செய்தனர் என்பதும், ௮தனுல் இப்பொழுது 

அப்புத்திடங்கள் போக்கு வரவுக்குச் சாதகமாக 
இருக்து வசணிபம், ௪மயம் முதிவியவற்ைற 

வளச்ப்பதற்கும் துணையாயிருக்க்றன என் 

பதும் ௮௫ூய பல செய்திகள் கூறப்பட்டி ருத்த 

லின் இதனைப் பயிலும். மரணவர்களுக்கு . அளக்க 

மூம் உற்சாகமும் பிறக்கும், என்னும் சோக்கவ் 

கொண்டே Qe gre எழுதப்பட்டுள்ளது. 
இதனைக் தமிழ் உலகம் ஏற்று எனனை இத்துறை 

பில் மென் மேலும் ஊக்கும் என்று. ‘BE 

GeraeSG por. 
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| இப் பேருலஇல் கணக்கற்ற பல. அண்ட _ களும் 
தீவுகளும் உள்ளன. இவை யாவற்றையும் பார்த்த 
வா்கள் எவருமிலர், மக்களின் உணர்சி எப்பு௮ 
மையையும் சாண அவாவி நிற்பது வெள்ளிடை 
மலையாகும். இவ்வுணர்ச்சியால். பற்பல புதிய இடங் 
ging காணத் துணிந்து சென்ற இல வீரரது 
வரலாறுகளைச் சிறிது கவனிப்போம். 

  

ஐரோப்பாக் கண்ட டத்திற்கு. மேற்கில், மூவா 
யிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருப்பதாகக் கூறப் 
படும் செல்வம் கொழிக்கும் ஒரு புதுமையான சாட் 

டைப்பற்றுப் பலம். மேகள்விப்பட்டிருக் 
எல்டாராடோ தனர். அச்தாட்டின். 'செலவச்சிறப்பு, 
செல்வ வளம் மக்களின் மனத்தைத்: திடக் 

செய்தது. ஆங்குள்ள.. ஆற்றங்கரை 
களில் மாணிக்கங்களும். . ரத இன்ங்களு 
இடந்தன. என்று. கூறிக். "கொண்டான். ye 
பையு்பொன்:- 'வெற்புகளும் விஎல்னெல்ரம். ௧௧ 
களின் தெருக்கள் . பரவும். பொன்னாலும் Oe 
யாலும். அமைக்கப் பட்டிருக்கனவ 
இய. -இி.ந்தனைச். சிற்பமாகய எல்டர்। G டாவின் 
செல்வச் wet a உண்மையிலே Bias அல்கு 

      

    

     

   

   



  

ட பேரறிஞர் 

  

கம் இந்திய நாட்டின் ஆறுகள் பொன்னைக் 
கொழிக்கும் என்றும், வரைகளின் சிறப்புக்களையும் 
நகரவனப்புக்களையும் உயர்வு well OA wir BL பொன் 

மயமான வை என்றும், கவிகள் புனைந்து குறிப்பிடு 
வது மரபு, என்றாலும் மாணிக்கம் நிறைந்த ஆறு 
களையும், பைம்பொன் மலைகளையும், பொன்பூசிய 
தெருக்களையும் எவரும் என்றும் சண்டிலர். ஆனால் 
இப்புதிய காட்டில் இவை யாவும் இயற்சையாகவே 
இயைச்திருக்தன என்பது அறிவுறுத்தப்பட்டது. 
இதனால் கம் காட்டின் வளங்களைக் கூறவந்த தண்ட 
மிழ்ப் புலவர்கள் புனைந்து கூறிய யாவற்றையும் 
Cura சவிற்சியாகக் கொள்ளாது இயற்கை தவிற 
-இயாகக் கொள்ளுதலில் இழுக்கு ஒன்றும் இல்லை 
(யென்பது இதனால் தெரியவருகறதன் மோ? 

ப : ஆணிப்பொன் தகடுறிஞ்சும் மணிக . கதவம் 
நீள் வாடல்? என்பதும்: : பொன்னி பொன் 
கொழிக்கும்” என்பதும் தமிழ் நாட்டுச் செல்வ 
வளனை கன்கு அறிவுறுத்தும் சான்றுகளாகும். 

இவ்வாறாய எரும் சிறப்பும், பேரும் புகழும் 
இங்லொர்து, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின் முதலிய 
காட்டு மக்களின் . மனத்தைதப் பெரிதும் sare For. 

மேற்கூறிய இ 

  

தூக்செல்வ வளங்கள் Se தனைக்கும் 
எட்டாக் கற்பனையோ என்று எண்ணுதற் குரிய்ன 

Rape ial Be யாதோர் இழுக்கும் 
ஓகவே புதுமை காண விழையும் வீர 
'இவ்வரும்பெரும் செல்வங்களைப் பெற 

2: வியப்பொன்று மில்லை, 

நறக்குறைய கானூற்றைம்பது ஆண்டுக பெயின் தேசத்தில்ரசான் டாமிங்கோ 

  

     
   
   

        

     

  

  

+ San Domingo 
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என்ற நகரில் *பால்போ என்ற ஒரு வறிஞரீ 

வாழ்ச்து வக்தார். ௮வர் ஊக்கம் மிகுச் சவர், அவர் 
தனது வாழ்க்கையைத் தோட்ட . வேலையில் 

தொடங்கினார். மண்ணின். வள 
பால்போ வீரர் மறி, இன்ன இடத்தில் இன்ன 

செடி. இம்முறையில் வளர்ந்து இவ் 
வளவு பயன்தரும் என்பதை ௩ன்குணர்நீது, அத் 
தொழிலைத் திறம்பட ௩ஈடத்திவந்தார். காளடைவில் 

மும் குன்.றியது. ஆனதால் இவர் வேறு துறைகளில் 
தமது காட்டத்தைச செலுத்த எண்ணினர், 

தோட்டக்காரராகசிய பால்போவுக்கும் புதிய 
நாட்டின் செல்வச் இறப்புக்களின் செய்தி எட்டியது. 

வேற்றுத் துறையில் பொருள் காண விழைக்த இவ 
ர்க. இச் செய்தி * எட்டிய பொருள் இட்டியது " 
போலப் பட்டது. தான் செய்து வந்த தோட்ட 
பவேவேலையை விட்டுப் பொருளீட்டும் வேட்டையில் 
சாட்டங் கொள்ளத் தலைப்பட்டார். 

      

   

   

பொருள் குவிந்த காட்டையடைய ' வேண்டும் 

என்று காட்டங்கொண்டும்' யாது பயன்??... அவ் 
விடத்தை யடையச் கால் . உடையாகக் செல்ல இய 

போவுக்கு ஊக்கம்,உற்சாகம், தீரம் முதலியன இருக் 

தும் பிரயாணம் புறப்படப் போதிமு OL 

இல்லை, இருப்பினும் ௫ தாம் Care 
ஆ வண்டும்? என்று சொண்ட எண்ணத், 

  

   

  

    
   
   

    

       

குறைக் த
ாரில்லை. 

தம்மிடமும்
 பொரு 

உதவிசாட விரும்பவுமில்லை,தந்திரச் 9     
  

 



4 புதுமை சண்ட பேோறிஞச் 

4501-ம் ஆண்டு, பால்போ ஒரு சாள் இரவு 
கடற்கரை சென்றார். அங்இருந்து மறுதினம் புறப் 
பட ஆயத்தமா யிருக்கும் கப்பல் ஒன்றில் ஏறிச் 
செல்ல ௮வாக் கொண்டார். எவரு மறியாதபடி 
ஏற்றுமதி செய்யப்பட வேண்டிய பீப்பாய் ஒன்றி 
னுள் புகுக்து கொண்டார். எதிர்கோக்கெபடியே 

அரதப் பிப்பாயும் கலத்தில் ஏற்றப் 
பால்போலின் பட்டது. கலமும் கடலில் செல்லக் 

பயணம் தொடங்கிற்று... அசை : வெட்கம் 
அறியாது என்று கூறுவது போல 

அவர் கொண்ட கோச்கம் தல்லதாக இருப்பினும், 
அவர் செய்யத் துணிக்சத இச் செயல் - எவ்வளவு 
வெட்ககரமான ௮ என்பதையும் Jar 5G 
ரில்லை. அக்சுப்பல் * டாரியன் வளைகுடாவில் ஒரு 
அதறைமுகம் வ அடையும் வரையில் பால்போ 
(ரீப்பாயினின் றும் வெளிப்படவே பிஜலை.. அறை 
முகத்தில் ௮௮ வக்கடைக்த பிறகுதான், அவரி 
தாம் கரச்துறைக்த கலத்தினின் றும் மெல்ல வெளி 
வக்துற்றார, எவ்வளவு அச்சச்துடனும், அபாயத் 
துடனும் அவர் இவ்விதம் வந்திருப்பார்? என்னே 
இவருக்கு வெளி காட்டுப் பயண த்திலிருக்க uhm! 

    

  

இதன் பின் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 
பால்போவைப் போன்றே காடு காணும் ஊக்கமும் 

ம்ணட்சள் இ jib மிக்க. மற்றும் யலா. இவருடன் 

அ கொண்டனர். இக்குழுவினர்க்கு இவரே 
_விள்க்இனார். குழுவினரில் + GevrGrr 

ஜ.பெரு வீரர் முக்யெமானவர் ஆவார். 

        
    

    

ஈரோ பெருவீரர் ஸ்பெயின் தேசத்தில் 
கவர; கல்வி கிரம் பவர் அல்லார் 3 ஒரு 
  கனக்க 

® Darien Gulf + Francisco Pizarro
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மூரட்டு: மனிதர். gar ஊக்கமும், விடா மூயற்ளி 
யும், துணிபும், வீரமும் . நிரம்பியவர். 

பீஸாரோ பேரு இளமைப். பருவத்தை. மிகவும். இன் 
வீரர் னல்களுடன் கழித்தவர். பணிக் 

- கூட்டங்களை மேய்த்து அதிற் இ டை 
கும். வருவாயைக் கொண்டு வயிறு வளர்த்து. வநீ 

தாரார், பல்லாண்டுகளாகச் செய்து, வரும் Qs 
தொழில் இவருக்குக் கடும் வெறுப்பை யளித்தது. 
இ 6 நிலையிலுள்ள. இவருக்கும் புதிய நாட்டின் 
0 ௪ல்வ வள ச் செய்தி எட்டியது, ஆற்றங் கரைகளி 
அள்ள மாணிக்கங்களையும், மலைகளிலுள்ள பொன் 

யம் வாறி எடுத்து வந்து வறுமை நீங்கலாமென 
மினைத்தல் இயல்பேயன்றோ ! இடையே எவ்வளவு 
இடுக்கண்கள் இருப்பினும் ௮ச்செல்வ வளகாட் 
டைச்  சென்றடைக்தே தீர்வது என்று துணிவு 
கொண்டார். க.த்தளிக்கும் இளங் கொடிக்கு. கொழு 
கொம்பு இடைத்தது. போன்று இவர் பால்பேர 
வீரரை எதிர்ப்பட் டார். அவரது குழுவில் பிஸாரோ 
வும் கலந்து கொண்டார். 

  

   

        

உடல் உரமும் உள்ளக் ஊெர்ச்இியும்.. ஒருங்கே 
௮மையப் பெற்ற தளபதியாயெ பால்போவும். அவ 
புடைய துணைவராகிய பிஸாரோவும், மற்றும் இல 
வ் ரார்களும் 1518-1 ஆண்டு வட _ மெரிக்காவையும் 

தலப் பரப்பை சோகச். | டு 

   

           

   
   
    

    

கலத்தில் இருந்த போதிலும், த ம் ( 

டி.ம்குத் தென்பாலிருக்கும் பொல 
blen 6 காட்டின்பாலேயே அ௮வ 
சென்றடைந்திருச்தத, இவ்வாறு 

கத்துடன் பல் தகம் சென்று 
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மலைத் தொடர்களாலும், கடலில்: மூழ்கியுள்ள சிறு 
GOT LSM னும், குறைச்த ஆழமுள்ள br நிலை. 
களாலும் ௮வர்களது பிரயாணம் ௪.றி.து. தடையுற் 
றது. என்றாலும் இவர்கள் அதனால் மனம். சோர் 
வடைந்து பின்னடையாது தம் போக்கையே மேற் 
கொண்டனர். இறுதியாக இவர்களது எண்ணம் 
ஈடேறியத ; கடந்து செல்லவேண்டிய குறு. கெறி 
மையும். கடந்துவிட்டனர். பல இடுக்கண்களுக்குப் 
பிறகு $(பனாமாவை அடைச்தனர். குறைவான urs 
களும், போதிய பொருஞம் இல்லாமையால் இவர் 
களது பயணம் தொடர்க்து Sau gags pe 
இயலாது போயிற்று, 

தாம். மேற்கொண்ட பயணத்தைத் தொடர்ச்து 
ஈடத்த இக்குழுவினர்.ஆங்கு பனாமாவிலேயே Ha 

ஆண்டுகள்: தங்கவேண்டுவது அவசிய 
அரும்பேரும் மாயிற்று, பல ஆண்டுகள் கழிந்த 
உதவி பிறகே இவர்கள் . திரும்பவும் தமது பய 

| ணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுவதா 
யிற்று. பனாமாவிலுள்ள ஸ்பானிய மட்திதுத தலை 
வர் பெரிதும் பண்்உதவி செய்து இவர்களை ஊக்குவ 
தாக: UTES FBI». மற்றும் ஸ்பெயின் தேசத் 
தைச். சேர்ச்த. ஆங்குள்ள * அல்மாக்ரோ. என்ற 
ஊக்கம் மிக்க ஒரு சிறக்க போர்வீரனும் தன்னா 
லியன் ற. உதவியை யளிப்பதாக ஒப்புக்கொண் 
டான். புதுமை. காண்பதிலும், பொருளீட்டுவதிலும் 
yews gir கொண்டுள்ள . ஊக்கமும். அவாவும் 
பஸொரோரரவின் காட்டங்கட்கு எவ்விதத்தும் குறைக்    

  

பனுமாவிலேயே . புதுமை கரண விழைக்த 

உள்ளக், இளர்ச்சி மிக்க வீரர்கள். ஒரு வா.ற்றுவர் 
  

Panams * Almagro
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இவர்களுடன் தணைவர இணங்கனெர், இத்தகைய 
பொருளுதவியும், அணை உதவியும் பெற்ற விஸா 
ரோரவும் பால்போவும் 1524-ம் ஆண்டின் பிற்பகுதி. 
பில் புது உலகை நோக்கத் தமது பிரயாணத்தைத் 

படி. அல்மாக்ரோ.வேறொரு ௪௮. கப்பலில் மேலும் 

சில. பொருள்களுடனும், மிகுதியான. உணவுப் 

பொருள்களுடனும் புறப்பட்டு. விரைவில் .பிஸா 
ரோ வைச். சேர்ந்து . கொள்வது என்றும் முடிவு 

செய்து கொண்டனர். 
= 

பிஸாரோவும் குழுவினரும் பனாமாவுக்குத 
தென் கிழக்கிலுள்ள *முத்துத் இவை யடை£ தனர். 
அக்கோரிடத்தில் கல தைத கிறுத்திவிட்டுப் 

பிஸாரோ : சகரையிலிறஙகக். கால ser 
முத்துத் யாகவே உள் கோக்டச் சென்றார். அங்கு 
நீவ மக்களின் உறைவிடம் ஏதேனும் இருக்கன் 

றதோ என்று: ஆராயலாஞர். உள் 
நாடம்டையடைய ஒரு பெருக் . காட்டைக். கடக்க 

வேண்டுவகாயிற்று. ௮தைக் கடச்து செல்வ தாயின் 
கோடரிகொண்டு மரங்களையும் புகர்களையும் வெட் 
யே வழி செய்துகொள்ள வேண்டும் எனத் 

  

prox ug. :* காடு வெட்டிக் கடுகெறி காண்பதி 
னும் வரத வழி திரும்புவதே சால்புடைத்து' என்னு 
சொரோ உளங் கொண்டார். மேலும் தாம். காடி.    
வரத பொன்னேனும், மணியேலும்.: Gti perso 
காயேனும் காணா ௪ ஏமாற்றமடைகீத்சா். மக்களே 

தென்படாத அக்தத் தீவில் தாம் காணவவேண்டியது 
ஒன்றும் இல்லை என்று சேர்ந்து, இ௫ம்விக் 
வர்துற்றார். தென்றிசை கோக்குயே கல 

Qe Qs SOT EMT. 

       
   

  

* 1815 of Pearls
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இவரது கப்பல் ஆழியின். நடுவே போய்க் 
கொண்டிருக்கையில் ஒறு பெருழ் புயல் அடித்தது. அதனால் இவர்கள அ மரக்கலம் உற்ற கலக்கக்திற்கு 

அளவே யில்லை. * சூருவளியில் 'அகப் 
சூறாவளி பட்ட சப்பலே போன்று” என  வழம் 

கூல் தொடரின் . உண்மையை இதனை 
கேரிற் கண்டவர். நன்றா உணர்க இருப்பர், பட்ட 

- காலிலே படும்) கெட்ட கூடியே கெடும் £ என்பது 
முதுமொழியல்லவா? வளியால் வாட்டமூற்ற வன்மையராம் பிஸாரோ; தாம் கொணர்ந்திருக்த 
உணவுப் பொருள்கள் குறைக் அவிட்டதை உணர்ம். 
தார், உணவு சேகரித்து நிரப்பவேண் டியது மிகவும் 
இன்றிய்மையர ததாக விட்ட. உண்ண உணவும், 
பருக நீரும் நிரப்பிக் கொள்வான் வேண்டிக் கரை 
-யோரமாக ஒரிடத்தில். கலத்தை தகிறுத்திக் கரை 
_விலிறங்கினர்.. 

ஆங்கு. கிறைக்திருந்த மரங்களின் டாழங்களிற் 

சிலவற்றை. ஆவலோடு புசிக்கனர். அ௮ருிலிருக்த 
குட்டை யொன் றில் &F பருகச் சென்றனர். 

அ௮ர்தோ! இவர்களது நிலைமை மிகவும் 
பசிப்பிணி பரிதாபமாகக் காணப்பட்ட து, இவர்கள் 

இ அ௮ருக்திய பழங்கள் இவர்களின் தேக 
கிலைக்கு ஒத்துக். கொள்ளவில்லை, குளம், கூட்டை 
களில் கிறைச்திருக்த. கீர், ஈச்சுச்சன்மை.பொருச் 
தியதாக . இருந்தன. பயலடித்ததால் சூடி. தீர் 
Gap ந இனன் கருன்னு in Sear Ler ப வாரப்பட்ட 

    

cm. 
க உரல் 

em. | Baswtordtes ஷோ ச்ரவுக்கு இன்னா செய் 

வற. புரியவில்லை. இதற்கேதேனும் வழி 
2 விழைந்தார். உணவும். நீரும்: இன்றி என் 

செ44 இயலும் 1 

Baas இன்னல்கஞக்காளான பிஸாரோ, 
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   பொருள்கள் கொணர்வது ஈயம். எனக் 
கண்டார்... உடனே பாதிப்பேரை அகலத்துடன் 
முத்துச் Say சென்று அங்இருஈ்து உணவுப் 
பொருள்களை நிரப்பி வர வேண்டுமென்று .இட்டம் 
செய்து, ௮வர்களை யனுப்பினார். எஞ்சியவர்களுடன் 
தாம் மட்டும் இர்த இடத்திலேயே இருகதவர 
உறுதிகொண்டார். அப்பல் இரும்பி இவ்விடம் வத்த 
டையும் இடைக்காலத்தில் இவர்கள டைச்த அல்லல் 
களுக்ு அளவேயில்லை. தலைவரா பிஸாரோ 
கோய் கொண்டாரேலும் அதன். பொருட்டு உளம் 
தளரக்தாரில்லை,. தலைவராகிய தரமே தளரின், 
ஏனையோர் மிகுதியும்  தளர்க்து. ஊக்கங்குன் ற, 
மேற்கொண்ட எண்ணம் ஈடேறாமற். போய்விடு 
சீ.ற்கு எதுவாகுமே என்று அஞ்சினர். தமக்குரிய 
உணவையும் பிறர்க்டூக்து அவர்களுக்கு. உற்சாக 
மூட்டிவர்தார். தம்மால் இயன் வரையில் தம் குழு 
வினர்க்கு உதவி, ௮லர்களஐ ஊக்கம் தள ராதபடி 
செய்துவந்தார். இதுவன்றோ. தனக்கென 
வாழாப் பிறர்க்சூரியாளர்' என்னும் முதுமொழிக் 
மூரிய எடுச்அுக்காட்டு| 

    

அண்பமும் இன்பமும். மாறிமாறி வருவது 

    

    

   

   

இயல்பு, கம் வாழ்காளில் கேப்பிறை வளர்பிறை 
இரண்டும் எண்டு ரு மல்லவா? துன்புற்றிருக்த 
இவர்கள் ம௫ூழ்வுறுகற்கேற்ற கிகழ்ச்சி யொன்று 
கேர்ச்தது. பிஸாரோ ஒரு காள். தம்முடன் இல்ளை அழைத்துககொண்டு காம். இறல்வெுக்த இடத்தி ணின்றும் உள்சாடு சோகச் சென்றார். பலபேரு 
மரங்கள் ஙிறைச்திடக்த ஓர் அடைப்புககு:அப்பரல் 
am my இராமம் : இலங்குவதைக்  கண்ணுற்றன் Zz ஆங்கு வதிக்த சாட்டுமசகள் இவர்களை க .தாண் லும் 
பயர்து ஓடத் தொடங்கொர். பிஸாரோ இழுவின்ர் 
முன்னே மிச: சென்று அம்மக்களின் உணநவிடக் 
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சளாகய 2ம்.றில்லங்களின் முன்பு சென்று . பார்த் 
தனர்... அ௮வர்களடைந்த ஆச்சரியத்திற்கு அளவே 

யில்லை. தாணியங்கள், கல்ல காய் 
கணனிகள், தேங்காய் முதலிய பஜ உண 
வுப். பொருள்கள்!அங்கு கிறைந்திருக்த 

தைக் சுண்டு ம௫ழ்ச்சி கொண்டார்கள். 

பயந்த 
மக்கள் 

இவர்கள் இவ்வாறு முன்னே றியதைக் கண்டு 
பயச்த மக்கள் பின்னும் ஓடிக்கொண்டே யிருக் 
தார்கள். அதன் பின் இவர்களது செய்கைகளை 
மறைவிடத்திருச்து கவணித்தார்கள். இதை யறிச்த 
ரிஸாரோ அருகேயிருந்த சிலருக்கு ௩ட்புக்குறிகள் 
காண்பித்துச் சமிக்ஞை செய்தார். 

அடுக்க காட்டும் பளிவ்குபோல் கெஞ்சம் 
கடுத்தது காட்டும் மூகம் 

என்பது மணி மொழிதானே ! பிஸாரோ அன்பு 
கலநத முகத்துடன் அவர்களை அழைத்த தனால் 
அக்காட்டு மக்களுள் தைரியமிச்க ஒருவன் இவர் 
களை கோக்கு மெல்ல, அருகே வந்தடைந்தான். 
இக்த மனிதன் தன் கை கால்களில் கலப்பற்ற 
தய பொன்னாலான அணிகலன் களைப் பெருவாரி 
யாய்ப மூட்டிக் கொண்டிருந்தான், சாதாரணமாயச் 
காணப்பட்ட இம்மணிதன் பூண்டிருகத ஆடக ஆபர 
ணங்களைச் கண்ணுற்ற பிஸாரோவும் ஏனையோரும் 
பெரு “வியப்படைக்தனர். அவற்றைக் கண்ணாறக் 
சண்ட்னர், "செல்வம் செழிக்கும் பொன் குவித் 
துள்ள. காடு சேப்மையிலில்லை + ; ௮ண்மையிலேயே 

i pri கேள்வியுற்றவை . வெறும் 
ன வப் பொருல் அல்ல; என்பதை உணர்த்து 
ay மல ae SET GOTT. பெருங்கவலை கொண்டு 
io -பியிருக்த இக்குழுவினர் இப்போது 
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மகிழ்ச்சி மேலோம்யெவராகத் தம். இருப்பிடம் 
சோக்தனர். 

(ps ws தவை கோக்ூச் சென்ற கலம் சுமார் 
ஒன்றரை மாதக். கழித்தே. மீண்டும். வந்துற்ற, 
திரும்பீ வச்து.சோந்த வீரர்கள் மிகவும் .இரக்கத் 

தக்க கிலையில் தம் பழைய ஈண்பர்களைக் 
கலம் சண்டனர். பிஸாரோவுடன் sag 

வந்துற்றது @nes குழுவினருள் இலர் . "இறக்கு 
ழிச்தனர். சிலர் கோய்வாய்ப்பட்டு 

வருக்இனர், இச் நிலையில் சான் அவர்கள் உணவுப் 
பொருள்களுடனும் மற்றும் பல சாதன ககளுடனும் 
வந்து சேர்ந்தார்கள். 

  

சிறிதும் தாமதிக்காது. பிஸாரோ யாவருடனும் 
கப்பலைத் கென்கரைகோக்கச் செலுத்தினார். இவர் 
செல்லுமிடங்கள் தோறும் அக் காட்டு மக்கள் 

உறைக்திருக்கக் சண்டனர். சுற்று 
உள் நாட்டு கரகரிகம் பொருர்திய மக்கள் வாழும் 

மக்கள் இடங்கள் தென்படலாயின, இவ்வித. 
மான இடங்கள் ஒன்டில் கலத்தை 

விட்டுக் சுரை சேர்க்சுனர். சிறிது உள்ளடங்யெ 
ஒரு சகரம் புலப்பட்டது, இவர்கள். இதுவரை 
கண்டுவக்த சரொமங்களைவிட இக் ஈகா மிகப் பெரி 
தாகவும், SHO அமைப்புடனும் காணப்பட்டது. 
Bel gp Aran காணவேண்டும் என்ற ஆவ 
டன். பிஸாரோ,. தன்னுடன் . வரும். இல வீரர் 

களை அவ்வூர். மக்களுடன் உ௰வாட் அன்ப்பினார். 
இங்கும் அச்த மக்கள் இவர்களைக். சுண்டும் 
ஓட்டமெடுத்தனர். 

  

       இர்சகர. மாந்தர்கள் கோழைகள் அல்ஸர்; 
இவர்களும். ௫ D6 2. Curt வீ £ ர்களே. - அச்கிய ரது 
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குழூ இரு பிரிவாகப் பிரிந்திருப்பதை யறிந்த..இவர் 
கள் அவற்றுள் ஒரு கூட்டக்தைச் இனத்துடன் 
எதிர்ச்கனர். இவ்வித வரவேற்பைச் இறிதும் 
பிஸாமேரோ எதிர்கோச்கவில்லை.  இருக்தாலும் 
அவர் சிறிதும் மனங் கலங்கவில்லை. தமத ஒப் 
பற்ற வீராகளுடன், அர்நாட்டவரின் கூட்டத்தை 
எதிாத்துப் பொரு, அவர்களைப் புறமுதுஇடச் 

"செய்தனர், இந்தச் இறு சண்டையிலும் தம் வீரர் 
Roos r இழக்க Cen. gs. 

   

  

அம் மக்கள் (இ) SB சமயம் G தால்வியு wD 20 3 Loy இ 

௮ம் தைய மிழக்காது இரும்பவம் எதிர்ப்பதற்குத் 
தக்க சமயம் எதிர்பார்த்திருக்கனர்., பிஸாரேோர 

தான் இச்குழுவிற்குக் தலைவன் என்பத 
எதிர்ப்பு Nes அவர்கள, பீஸாரோ அற்று அயர்க் 
“.. Bots சேரத்தில் திடீரென்று எதிர்த் 

தனர். வில்லம்புககாயும் சொல்லம்புகளையும் 
பொழிந்தனர். கஞ்சூட்டிய வேல்களை வினர், 
பீஸாரோவையே கேரிடையாகவே தாரக்கத் 
சதொடங்கெர். பிஸஷாரோவின் வீரர்களோ எண் 

ணிக்கையில் குறைக்அுள்ளனர். எதிரிகளின் கூட் 
டமோ பெரும் தொகையாக எல்லை யற்றிருக்தது. 
Gobs போர் வீரனாகிய பிஸாரோ இகச்கிலையில் 
இவர்களை யெதிரப்பது சக்கது அன்று என்பதை 
உடனே உணர்ந்தனர். * கொகச்கொக்க கூம்பும் 
பருவத்து ' என்லும் கொள்கைப்படி இவர் றிது 
பின்வாங்குவார் போன்று போக்குக் : காட்டிஞர். 
இவ்வாறு இவர்கள் பின்னடைந்தா லும். எதிரிகள் 
அம்பு வீசுவசை கிறுச்தவில்லை. பிஸாரோவை 
சோகக். அவர்கள் எறித்த . வேல்களும், கூரிய 
அம்புகளும், அவருக்கு ௮அகேத் காயங்களை உண் 
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இத்தகைய ஆபத்தான. கேரத்தில். இ 
பிரிந்து சென்ற. பாது விரர்களும்... அக்கு மவத்து 
சேர்ச்தனர்.. மிக்க ஊக்கத்துடன் . இவ்வீரர்கள் 
எல்லோரும் ஒரே. முகமாக வீராவேசத்தடன் 
எதிர்க்கவும் எதிரிகள் ஓட்டம் பிடித்தார்கள். 
இக்த எதிர்ப்பில் பிஸாரோ வெற்றி கண்டபோதி 
அம் Sarg வீரருள். ஜவர் உயிர் இழக்க கேரீட் 
LB; மற்றும் பரை படுகாய. முற்றனர்.. 

. பிஸாரோ குழுவினர் பிரயாணத்தை. அவ் 
விடத்திலிருந்து தொடர்ந்து நடத்துவது அ௮ரிதாகதீ 
தென்பட்டது. காலகிலையும் பழு துற்றிருச்தது. இவ் 
வளவு இடையூறுகள் இருந்தும் தாம் காண விழை 

யும். பெருவின் செல்வத்தைக் கண்டே மீளவேண்டி 
னர் பிஸாரோ. என்னே இவரது ஊக்கத்தின் 
உறுதி! தாம் போகுமிடங்களிலுள்ள _ மக்களின் 
போர் நாட்டமூம், எதிர்க்கும். திறமையும் Col a 
சண்ட பிஸலாரோ, ஏராளமான ஆயு தங்களுட 
னும் போர்க் கருவிகளுடனும், நிறைந்த பண வசதி 
யடனும் சென்றாலன்றிப் பெருவைச் காணும் 
இருவை. அடைய. இயலாதெதென்பதைத் 
தெள்ளென உணர்ச்தார். 1 சான் ஜுவாண் ஆறி 
றின் வரையில். அவர்கள் வக்து சேர்க்தும் இத் 
தகைய வ௫௪திகள் இல்லாதிருந்ததால் தொடர்ந்து 
செல்லாது தஇிரும்பிவிருவதே அறிவுடைமையாகும் 
என்ற முடிவிற்கு வச்துவிட்டனர். அவ்வாறே. மீண் 
டும். பனுமாவை கோக்க திரும்பினர். முன்னம் 
செய்துகொண்ட ST PUT OT Uy. மற்றொரு. அப்ப 
டன் புறப்பட்ட அல்மாக்ரோவும் சான் ஜுவான் 
வரையில்' வக்தும், பிஸாரோவின் SY wear ord 
FEGES 'இயலாத.தால் : அவரும் மனம். ஒடி. ரீதி 
பனாமாவிற்குத் இரும் பிவிட்டார்.. 

  

  

t River San Juan
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பொன். திகழும் பெருவை. யடைவதற்கான 
_ பணறும், பொருளும் அணையும் பெறுவதற்குத் 
திரும்பி. - வச்தடைந்த பிஸாரோ குழுவினர் ஓர் 

இரண்டாண்டுகள் பனாமாவில் sae 
ஆழியில் சேல்ல னர், தக்காரைக் கண்டு பெரும் 

ஆயத்தம் பொருள் எஈட்டினார்சகள். ஊக்க 
மிச்ச வாலிபர்கள். உடலாக ளை வலிய 

5 BY துணை வருவதாக இணை 6B வகதனர், 
ஆகவே இம்முறை பெருவைச் காண, பலத்த ஆயத் 
தங்கள் செய்யப்பட்டன. இதற்காக இரு கப்பல் 
கள் தெரிக்தெடுக்கப்பட்டன; பல ஆயுதங்களும் 
போர்க் கருவிகளும் தயாரிக்கப்பட்டன. . கப்பலைசி 
செலுத்தச் சிறந்த மீகாமர்கள் கியமிக்கப்பட்டனர். 
ஆழியின் ஆழத்தினையும், வழியின் உளவையும் 
தக்கவாறு நுட்பமாயறிவதில். அனுபவம் மிக்க 
“பரா ததலோமியூ ரூயி, மீசாமர் தலைவனாக நியமிக் 
கப்பட்டா.... இவர் ஒரு மீசாமர் மட்டும் ௮ன் றி ஒரு 
சிறந்த. போர்வீரர் தலைவருமாவார், 

    

ட இத்தகைய. வசதிகளை த். தயாரித்துக். கொண்டு 
eb அரும்பெரும். குழுவினருடன் திரும்பவும் இரண் 
டாவது முறையாக பெருவைக் காண ஆயத்தமானார். 
பீஸாரோ பெருவைக் காணாது திரும்புவதில்லை 
என்க. கங்கணம். {ROL I. 

எண்ணியார் எண்ணியர்க்கு. எய் துவர். எண்ணியார் 
- இண்ணியர்: ஆகப். பெறின் 
  

ச Barthalomeu Ruiz
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றித் திரு உறுக எனச் கூறி வழியனுப்ப பிஸாரோ 
இரண்டு. கப்பல்களுடன். பனாமா.. விட்டுப் புறப் 
பட்டார்... ட 

  

தாங்கள் முன் சென்றடைந்த சான் ஜுவான் 
கதி வரையில் வேறு எங்கும் கிற்சாமல் சேரே 
சென்றடைச்தார்கள். அவ்விடத்தை அடைகததும் 
அனைவரும் கூடி. ஒரு கூட்டமிட்டயர்கள். . ௮ல் 
மாக்ரோமறுபடியும் பனுமாசென்று மேலும் பொரு 

ஞம் அணையும் பெற்று வரவேண்டும் என்றும் ரூபி 
தெற்கு கோக்கச். சென்று வழி எவ்வாறுள்ளஅ 
என்று உளவறிகச்து வக்து தெரிவிக்க வேண்டியது 
என்றும், இவர்கள் இருவரும் திரும்பி வரும்வரையில் 
பிஸாரோ. அவ்விடத்தேயே .தக்கயிருக்சகவேண்டி 
யத என்றும் முடிவு செம்துகொண்டனர். . இவர் 
கள் இத்திட்டப்படி பிரிர்து செல்லுமுன்' உள் காட் 
டி.லிருக்து ஒரு கிராமத்திற்குச் சென்று தம்மை 
எதிர்ப்பட்ட சில பேர்ககா£ப் பிடிக். வந்தனர், 
இவர்களும் மதித்தற்கரிய பொன்னாபரணங்களை 
அணிச்திருக்சனர். அவற்றையும் தம் வசமாக்கிக் 
கொண்டனர், இவற்றில் சிலவற்றை ல்மாக்ரோ 
எடுத்துசென்றான். இவற்றைக் காண்பித்து ஆவலை 
பூட்டித் துணை வீராகக£ச் சேகரிக்கலாம் என்பதே 

  

- தென்றிசை மோக்ூப் புறப்பட்ட ரூமி எவ்வித 

இடையூறுமின் ஜி அமெரிக்காவின் மேற்கு ப் பாக த் 

திலுள்ள சடலில் சென்றுகொண்டே யிருக்கான். 
முக்கிய கிகழ்சசி ஏதுமின்றி தெற்கு. சோக்கிழே 
கதைகைச் செலுத்தினான்... இவ்வாறு செல்லுங்கறல் 
ஒருகாள் ரூயி, அருகிலே கப்பல். ஒன்௮ தன்னைசர்டி 
விரை வச் அகொண்டிருப்பதைக் சண்ணுற்று



   

      

ன்ரே என: ப 15 “Gatine G Gg ண். 
sie e ஸக்கப்பலில் : உள்ளவர்சக்்.. கன்: குலத் 

      

னெனப் ௦ பா வி: Jay ) 
      
    
      

    

   

_ம்க்கள் 

கனச்திருக்த உடைகளும். விலை 
பெற்றவையாகும். '  அல்பாக்கர ல 
பிராணிகளின் ௮ ழ் au உரோமங்களி 
கப்பெற்ற.. விலையுயார்த உடைகளை ௮ 

ர். அவ்ர்கள்! மிக்க. நாகரிகம். னறக்தவர்களாக 
| யாதை, பொருச்தியவர்களாகவும் பானில் 

ம6 3 அடர்கள். $டும்பெண்.... என்னும் 
ககரைச். சேர்ச், தவர்கள். என்னாம். eee | 

அவர்சன் ள்: os off 

    

   

  

 



      

   

   

1B 1p B: Ges “வேண்டும்; 9B அவர்கள்..' ற் 
திருக்க : Care எடும்; அல்லது: பட்டு Sates இலா 

இ ம்? ரோடு. சென் மிருக்க வேண்டும். 
சிதழ்க்த' ) Boor Lt எவருக்கும். தெ ரியாது. இவ 
தம் 'குழவினமைத் திரும்பச் சேரவே. இல்லை, 

    

  

. இத்தகைய. இன்னல்களையும் இ! am 
கர்ப்: _ பிரயாணிகள் சிறிதும். பொருட்படுத்த  
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விருற்து ௮ 
குரலொடு இறக்கைகளை யடித்துக்கொண்டு மரத் 

தரும் பற்பல வண்ணம் நிறைந்த பற 
இயற்கை வைகள் வான வீதியில் பறக்துசென்று 

வளம் தமது ஏழில் வர்ணங்களைப் பரப்பின. 
வண்ணக் குயில்கள் கூவிச் செவிக்கு 

இன்பம் அளித தன. கடுவன்களும் மர்திகளும் கூட் 
ட் கூட்டமாய்க் ௯ ச்சலிட்மீன ; இவர்களை உற்றுப் 
பார்த்தன. அவற்றின் பார்வை, இவர்களை கோக 
THA BO SLT RA gy போன் றிருக்தது. இவ்வாறராய 
பற்பல வளப்பங கண்ட பிஸாரோ தமது இன்னல் 
மறக்கசார். ஆயினும் உண்ணுதற்குரிய உணவுப் 
பொருள் மட்டும் ஏதும் இடைச்திலது. சண்ணிற்கு 
விருது கண்டனர் ; செவிக்கு இன்பம் கண்டவர்; 
வயிறறுப் பசியைத் தணிக்க எவ்வித விருந்தையும், 
இன்பத்தையும் சண்டாரில்லை | 

அளித்தன, பசுங் இள்ளைகள் தம்.இணிய 

  

       

இதன்பின் இரண்டொரு இனங்களில் உளவு 
காணச் சென்ற ரூமி, இவர்களை வந்தடைந்தான். 
சூயி, தான் சண்ட வரலாற்றினை விரித்துக் கூரி, 

டும்பெஸ் மக்களது தோற்றத்தையும் 
உதவி அவர்களது ஆடை அணிகளையும் விவரித் 
சோல் தான். இகற்கு மறுதினமே பனாமா: சென் 

௬௪த அலமாக்ரோ, பலவாறான உண 
வுப் பொருள்களுடனும், தணைவராக மற்றுமொரு 
எண்பதின்மருடனும், சிறிது பண வசதியுடனும் 
வந்து சேர்ந்தான். பிஸாரோ கொண்ட மஇழ்ச் 

சிக்கு ௮ளவே யில்லை; சேயைக் கண்ட தாய் 
போல் ஆயினர். ஒரு சில தினங்கள் அனைவரும் 
அளவளாவி இன்புற்றிருச் தனர், 

பிஸாரோ தமது பிரயாணத்தைக் தொடர்ச்து 
நடத்தத் தொடங்கினா. கலமும் சான் ஜுவான்
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ஆழிறைவிட்டுப் ப் ரந்த கடலில் விரை 2. 
ற்ற து, .“காமொன்று நினைக்க து ஒழிக 
Gren Go Gib? என்றவாறு இவர்கள். முன்னே 

ச் செல்வதை எதிர்க்காற்று எதிர்ப் 
காலா பட்டுத் தடைசெய்தது, - *காலாச தீவின் 
தீவு ஒருபுறம் இவர்கள் கலத்தை கிறுத்த 

வேண்டியதாயிற்று, இங்குக் காலகிலையை. 
"“கோக்கிச் சுமார் பதினைக்து இனங்கள் தல்இ 
யிருக் அ, பின்பு வானிசல தெளிவு BOI & தெற்கு 
கோக்ிக் கப்பலைச் : செலுத்தச். சென்றனர். 
இம்முறை. இவர் சென்ற கரை யோரய்கள் 
யாவும் மிகத் தெளிவாக இருக்தன. அதனைச் சார்ச் 
இருக்த நிலப்பரப்பும் வளம் பொருக்தியதாகக் 
காணப்பட்டது. விளை கிலங்களில் தானியங்களும், 
உருளைக்கஇழங்கும், மற்றும் பல்வேறு உணவுப் 
பொருள்களும் விளைச்து செழித்திருக்கக் கண்ட 
னர். உரம் மிக்க மரங்களும், கனிதரும் செழு மரங் 
களும் இருக்கக் கண்டனர். இக்த அறிகுறிகளைக் 
கொண்டு இங்கு வப்பவர்கள் காகரிகம் முதிர்ச்த 
வர்கள், பயிர் செய்யத் தெரிந்தவர்கள், என 
பிஸாரோ HOG gs கொண்டார். 

இவ்விதச் சிறப்புக்கள் கிறைக்துள்ள ஒரு 
ககரருகே பிஸாரோ கலம் விட்டி.றங்இ car Care 
இச் சென்றனர். இவர்கள் எங்குச் சென்றாலும் 

ஆங்கு வாழ் குடிமக்களால் இவருக்கு 
எதிர்ப்பு Bar are HET ureter ae 

OO கரிக்கவோ, tog அவர்களை அடக்இ 
யாளவோ.. "இவரால் இயலவில்லை. தம் 

மூடனிருக்க. குழுவினர். வீரம் மிச்சவரேயாயிஓ | 

    

LD 

ஈணிக்கையில் குறைக்தவரரவர் அன்றோ? 

    

  

3 Isla Del Galo
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YE காட்டு மக்கள் பலர் எதிர்ப்படும்போது 
இவர்களால் என் செய இயலும். புலிக் குழாதீ 
இடைமே அகப்பட்ட புல்வாய்கள் ! போன் நிருக் 
தது. இவர்களது நிலை. 

   

பிஸாரோவும், சில துணை வீரர்களும் ௮ருகே 
யுள்ள மக்கள் கிறைந்த ஒரிடத்திற்குச் மிசன் 
ரூர்கள்.. அவர்களில் ஒரு குதிரை வீரன் தனது 
இறம் மிக்க செய்கைகளால் அம்மக்ககாக் கவரீச்ி 

யடையச் Gel g அவர்கஞடன் 
குதிரை தொடர்பு கொள்ளலாம். எனக் கருதி 
வீரன் னை, தன்னுடைய பரிமா மீது 

..... இவர்நீதனன். . காஜ்றினும் கடுஇல், 
மின்னினும் விரைவில் கரற்றையும் பிளந்து சென் 
றனன். ௮ம் மக்கள் இதுவரை கசூதிரை பொன்ற 
பிராணியைய கண்டதில்லை. இவ்வளவு வேச 
மாயோடும் பிராணியைப் பாரீத்ததேயில்லை, இக் 
காட்சியைப் பெரு விந்தையோடு அவர்கள் உற்று 
கோக்கினர். குதிரையையும் அதைச் செலுத் 
தும் வீரனையும் ஒரே உயிர்ப் பிராணி என்றே 
அவர்கள் கருதினா! என்னே அவர்களது அறி 
யாமை! வீரன் எதிர்பாராக ஒரு சம்பவமும் 
கேோரந்துவிட்டது. கூதிரை மருண்டு தன்மீ.௮. இருக்த 
வீரனைக் Cp தள்ளிய. குதிரையினின்றும் 
வீரன் Weg விழுக்ததைக் கண்ட ௮ம் மக்கள் 
கொண்ட வியப்பு அ௮ளவிலடங்காது. . இதனைக் 
கண்ட அவர்கள்: மெய்ம். மறந்தனர். இவர்கள் 
தமது சுய நிலைமை யடைவதற்குள்ளாக பிஸாரோ 
வும் அவர்தம் குழுன்னரும் தரம் தங்க யிருந்த 
இடத்தை விரைவில் சென்றடைக்தனர். 

  

.. இவ்வாது அடிக்சடி ௮: காட்டு மக்களால் 
தேரும் தடைகளைச் சமாளிக்கக் தகுந்த ஆட்கள்
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தம்மிடம் இல்லையாதலால் மேலும் தொடர்ந்து 
தெற்கு கோக்கிச் செல்லச் சிறிது தாமதித்தார். 
இணி எவ்வாறு மேற்செல்லலாம். என்று தன் உற்ற 
அணை வர்களான அல்மாக்ரோ, ரூயி ஆ௫யோரிடம் 
பிஸாரோ.. அலோ ௫க்கலானார். ஆயுதங்களும் 
போர்க்கருவிகளும், போர்வீரரும் பின்னும் அதிக 
மாக வேண்டியிருக்தது. முடிவாக அல்மாக்ரோ 
மறுபடியும் பனாமா சென்று வ௪இகள் பெற்று வர 
வேண்டுமென்றும், ஏனையோர் காலா இவில் பத்திர 
மிக்கதோரிடத்தில் இருச்துவருவது என்றும் 
CGsttg கொண்டனர். இதன்படி. அல்மரக்ரேோர 
ஒரு கலத்துடன் பனாமாவை கோரக்௫ச் செல்ல, 
பிஸாரோவும் ஏணையோரும் ஆங்குத்தங்கலாயினர். 

    

  

பனாமாவையடைநீத அல்மாக்ரோ தாம்திரும்பி 
வத செய்தியையும், தாம் இதுவரை கண்டவைகளை 
யும் ஆட்டியாளரிடம் கூறினன். இதனைக் கேட்டுத் 

ருப்தி யடையாமல், ஆட்சியாளர் சனம் 
ஆட்சி மேலிட்டவராய் ௮ச்சமயமே ஒரு ழு சப் 
யாளர் புடன் சென்று பிஸாரோவையும் 

அவர் தம் குூழவினரையும் திரும்பக் 
கூட்டிவா்து பனாமா சேரும்படி. உத்திரவிட்டான். 
ஆணை ககுட்பட்ட சிறு கப்பலும் ஆட்சியாளரால் 
அனுப்பப்பட்ட ஆட்களும் சாலாதிவை அ௮ண்மினர், 

    

அல்மாக்ரோ, -காலாஇவை விட்டுச் சென்ற 
பின் பிஸாரோவின் குழுவினர் மிகுக்த கஷ்டத்திற் 

- குள்ளாயினர். அவர்கள் ஊக்கமும் தைரியமும் 
இழக்அ சோர்வு. ற்றனர். பொன்குவியல் 

"ஊசலாமே காணாவிட்டாலும் பொன்னெனப் 
எண்ணம் போற்றும் தமது சொந்த காட்டை 

யடையவிரும்பினர் அவ்வீரர். .இக்கிலை 
யில் தான்; ஆட்சியாளரின் ஆணை. VATS BH. 
வ்வீரரில் பலர் கப்பலில் ஏறி மீள்வதே கலம் 
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என்று கொண்டனர். மற்றும். ப்ல்ர்னு உள்ளம் 

ஊசலாடியஅ. பிஸாரோவுக்கு மட்டும் இரும்பிச் 
செல்ல மனம் எழவில்லை. முன்வைத்த காலைப் 
பின்வாங்க விரும்பவில்லை. வெற்றியே பெறினும் 
தோல்வியே உறினும் பொன்னயோ மண்ணையோ 
காணாது திரும்பச்கூடாது என்றே அவர் உறுதி 
செய்து கொண்டார், தமது வீரரின் உள்ளல் 
கருத்தையும் ஒருவாறு உணர்ச்து கொண்டார். 

  

இவ்வாறு ஊசலாடிய உள்ளங்கொண்ட வீரா 
களின் எதிரே, பிஸாரோ தம் கைவாளினால் கீழே 
ஒரு கோடு இழித்து ன கோழர்களே 1! இப்போது 

ட உங்களுக்கு ஒன்று உறுதியாகவும் 
தலைவரின் இறுதியாகவும் கூறப்போடிறேன். 

வ் மோழி இதோ இது வடக்குத்திசை; இத் 
திசையில்கான் நம் ஊராஇய பனாமா 

இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இது பாதோர் 
இடையூற்றுக்கும் இடமாகாகது; ஆனால் வன் 
மைக்கு உறைவிடமாகவுள்ளது. ௮தோ! அதுவே 
தென்திசை ; ஆங்குத்தான் செல்வ வளத்துடன் 
பெரு மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, அதைச் 
சென்றடைவதோ கடினமும் ஆபத்தும் நிறைந்தது, 
ப௫ிக்கொடுமையும் உடல் உழைப்பும் மிகுதியும் 
அதுபவிக்க கேரிடும், இவ்வளவு இன்னல்களுக் 
கடையே அப் பெரு விளங்கினாலும் அதைக் 
காண்பதால் இசையும் இன் . பொருளும் 
பெறுவோம் என்பது மட்டும் உறுதி. ஆதலின் 
நீங்கள் எதனை இப்போழுது மேற்கொள்ளப் 
போசன் தீர்கள்? பெருவை கோக்கு ஒருஇன் நீர் 
களா? அல்லது பனாமாவை தோக்ச் செல்லுகறீர் 
களா? (உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ” 
என்னும் உறுதிமொழி உங்கள் கினைவுக்கு வருவ 
தாக'' என்ற வீரம் ததும்பக் கூறினார்.
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பிஸாரோ "உழைத்த - இவ்வீரமொழியைக் 
கேட்ட சிலர் மனம் மாறினர். பிஸாரோ முதலில் 
கோட்டைக் கடக்து தென்திசை மின்றார், ௮வரைத் 
தொடர்க்து ரூயி வந்தடைந்தார். மற்றும் பதினொரு 
வர். உறுதியுடன் தம் தலைவன் பக்கம் சார்ச் சனர். 
ஏனையோர் பனாமா இிரும்பிச் செல்ல உளங் 
கொண்டு வாளாயிருக்கனச். அ௮ச்கோழையுள்ளம் 
படைத்தவர்கள் ஆட்சியாளர் அனுப்பியிருக்த கப் 
பலைச் சோந்தனர். சிறிது யோசனையின் பேரில் 
ரூயியும் பனாமா செல்லத் துணிரக்து கப்பலை படைத் 
தார். இவர் திரும்பியது கோழை நகெஞ்சத்தர் 
லன்று. பிஸாரோவுக்கு உதவி செய்யவே பனாமா 
திரும்பலானார்.. தான் சென்று ஆட்சியாளரைச் 
சமாதானப்படுத்தி மறு முறையும் பிஸாரோவுக்கு 
உதவுவதற்கே சென்ரூர். 

  

- இரும்பக் கப்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் நீங்கலாக 
பிஸாரோவுடன் பதினொருவரே தங்னெர். ஆட்சி 
மாளரின் ஆட்கள். சிறிதும் இரச்கமற்றவர்கள். 
பிஸாரோவின் பிடிவாதத்தைக் கண்டு வெகுண் 
Lor: garg தரத்தைக் கண்டு பொருமை 
கொண்டனர். பிஸாரோ விடமிருக்து கப்பலையும் 
பறித்துக்கொண்டு, அவருக்கும் அவரைச் சாரக் 
தோருக்கும் சறிகளவு . உணவுப் பொருளும் 
சந்தில், உண்ண உண வின்றி அவர்கள் . இறக்க 
வேண்டும் என்பது அவர்களின் எண்ணம் போலும், 

  

எவ்வித ஆதரவுமின்றி. பிஸாரோ. இணை 
யற்ற துணை வீரருடன் அத்திவில் தங்கி இருக்கார். 
தானியமணி ஒன்றேனும் அங்கு கிடைப்பது ௮ரிதி. 
ணும் அரிதாயிற்று, ௮த் தவை நீங்கி வேறிடம் 
செல்.லுவதே. தீகுதியுடைத்து எனத் தீர்மானங் 
கொண்டார். . சகல்மோ கைவசமில்லை. கடலைக் 
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கடந்து வேற்றிடம் புகுவது யாங்கனம்? பிஸாரோ 
இப்பொழுதும் மனக் தளரவில்லை. கட்டைகளைச் 
சேர்த்துக் தெப்பம் ஒன்று செய்து மிக்க தைரியத் 
துடன் அ௮தைவிட்டுப் புறப்பட்டார். ல மைல்கள் 
தா.ரதீதேயுள்ள *காரகோனா தீவை யடைந்தனர், 

    

ges கார்கோனா தீவு பறவை வேட்டைக் 
கும், விலங்கு வேட்டைக்கும் உகர்ததாக இருக்கது, 
இவற்றைக் கொண்டு ப௫ப்பிணி நீங்கினார். இவ் 

...... விடம் பல காட்கள் எவ்விதக் கஷ்டமு 
_ கார்கோனா. மின்றிக் கழித்தார்கள். தமக்கு உதவி 

தீவு கடைக்கும் என்ற ஈம்பிக்கை இழக்தார் 
கள். துணை வீரர் உற்சாகம் குறைம் 

தனர். எதற்கும். சலங்கா வீரனான. பிஸாரோ 
கூட மனம் தளாகது தமது வாழ்க்கை இக்தத் 
தஇவிலேயே முடிவடைந்து விடுமோ என்று கூட 
எண்ணி அஞ்சிஞர். (Qe நிலையில் இவர்கள் 
விதியை இன்னமும் சோதிப்பதுபோல, பருவநிலை 
யும் மாறுபட்டது, விடாமழை பல தாட்களுக்குத் 
தொடர்ர்து பொழியலாயிற்று, அனைவரும் கவலை 
மிக்கவராய் செய்வதறியாது மனங்கலங்கு யிருக் 
தனர், 

இவ்வாறு அரையாண்டுக்கும் மேலாகத் தங்கு 
யிருக்சனர். இவர்கள் நெடுகாள். எதிர் கோக 
யிருந்த உதவிக் கப்பல் ஒரு காள் தென்படவே 
செய்தது. வெகு தாரத்துக்கப்பால் ஒரு கப்பல் 
வக்து கொண்டிருப்பது கண்களுக்குப் புலனாயிற்று, 
இதனை.முதலில் ஈண்ட வீரனது. ம௫ழ்்க எல்லை 
wong. பெருத்த ஆரவாரம் செய்துகொண்டு 

தன் குழுவினரை கோக்கி ஓடோடியும் சென்றான்; 
  

* Gargona
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தான் கண்ணுற்றதைப் பெரு ம௫ூழ்வுடன் கூ றி 
ஞான். இதனைக் கேட்ட பிஸாரோவும் துணைவர் 
களும் ஆனக்கக் கூத்காடிஞர்கள்.. தமது துன்பங் 
BOG EG ஒரு vind வக்துவி ட்டது. என்று 

சந்தோஷ ஆரவாரம் செய்தார்கள். 

.... பிஸாரோவின். உற்ற சண்பர்களான அ௮ல்மாக் 
ரோவும் சூயியும் மற்றும் பல உதவியாட்களும் 
அக்கலதீதினின்் றும் இறங்கனர். பிஸாரோ அவர் 
சளப் பேராவலுடன் அணைந்து அழைத்துக் 
கொண்டார். அவர்கள், பனாமா ஆட்சயாளருடன் 
அரிதின் முயன்று சமாதானப்படுத்தி மறுபடியும் 
உதவி பெழ்று வந்துற்றதை அறிவித்தனர். 
கைவிடப்பட்ட பொருள் மீண்டும் டைக்கப் பெற் 
றதைப் போன்று மகிழ்ச்தனர். 

... இக்குழுவினர் தாம் மேற்கொண்ட முயற்சி 
யில் முன்னேற முடிவு கொண்டனர். தென்றிசை 
கோக்கிக் கடலிற் சென்றனர். மூன் சண்ட காலா 
இயையும் தாண்டி ஃஉபசாடேச முனை வரையிற் 
சென்றனர். வழியே பல இடங்களில் தங்இச் 
சென்ற போதிலும் உள் காட்டிற்கோ, அருகே 
தென்படும் கராமங்கட்கோ சென்றுர்களில்லை, 
ஏவவாறேலும் பெருவின் கரையை யடைக்தால் 
போதம் என்ற எண்ணம் மேலிட்டவராகச் செல்ல 
லாயினர், . இழ்ப்பாகத்தில் 6 ஆண்டிஸ் மலைச் 
சிகரமும், உழஹைபணி மூண்ட 4 சம்பராஸோ ௫௧ 
ரசத்தையும் கண்டனர். தாம் தாடி. வரும் காட்டை 
நெருக் விட்டதாக விடா முயற்சியுடன் முன்னேறி 
1 செயின்ட் எலினா முனையைச் சுற்றி $கயாகுவில் 
குடாலை அடைந்து விட்டார். . | 

  

  

* Cape Passado § Andis “+ Chimborazo i St, Elena 
$ Guayaquil Gulf | |
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இப்பொழுது பிஸாரோவுடன் ௮ம் காட்டு 
மக்களும் சிலர் இருக்தனர். இவர்களே முன்பு 
ரூயியால் கட்புக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். அவர்களது 
தகராகுய @buee கதகோகடயே. பிஸாரோ 
சென்று கொண்டிருக்கார். ௮௫ நகரையும் ௮டைக் 
தார். இவர்களது சப்பல் ஆங்குச் சென்றடையவும் 
அந்ககரவா௫ிகள் பெருவியப்புடன் இவர்க௯£ 
உற்றுகோக்கினர். மனத்தில் ஏதும் ஐயமோ 

- அச்சமோ இன்றி இந்த ௮க்கியருடன். உறவாட 
- ஆரம்பித்கனர்; அவர்களுக்கு உணவு கொண்டு 
வந்து கொடுத்தனர், 

அவர்களைத் தம் கப்பலுக்கு அழைத்துத் 
தாராளமாய்ப் பார்வை யிடுமாறு பிஸாரோ அன் 
புடன் கூறினா. கலத்திலிருந்த பொருள்கள் 
அவர்கள் மனத்தைப் பெரிதும் sare sar. grb 
இதுவரையில் சண்டிராத அுப்பாக்இயும் அதன் 
சத்தமும் அவர்கட்குப் பெரு வியப்பளித்தன. 
ஆங்விருக்க ஒரு சேவல் கத்துவகதைக்கூட இவர்கள் 
௮ அ௮கச்குழவினருடன் பேசுவதாகவே கருதினர்! 
நட்பினரான இந்த டும்பஸ் மக்களினிடையே 
சின்னாட்கள் தங்கியிருந்தார். | 

  

    

பெருவையடைய இன்னும் கொஞ்சதா ரமே 
உள்ளது என்பதை யறிக்து. இவர்கள் புறப்பட்டுச் 
சென்றனர். வழியேபல ககரங்களைக் கண்ணுற்ற 
னர். விளை மிலங்களைக் கண்டனர் ; BIG Wows 
கப்பட்டிரும்க தோட்டங்களைக் கண்டனர்; நீர்ப் 

பாசன வசதிகளையும் கீர்த்தேக்கங்ககாயும் சண்ட 
or இவர்கள் இதன் பின் *பிளான்கோ. முனை 
யைச் சுற்றி மாபெரும் நகரமாகிய 1 ட்ரக்ஸில்லோ 
வற்து சேர்ச்கனர். 
  

x Cape Blanco + Truxillo
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இக். ககரைக் கண்டதும் பெருவின்' திருவைக் 
கண்டு விட்டகாகவே அனைவரும் ம௫ழ்வு கொண்ட 
னர். தாம் கனவு என்று. கினைத்ததை சனவி 

லேயே இங்குக் கண்டனர். பொன்னா 
பொற்குவை லான வெற்புகள் இல்லையேனலும், 

|  gnneeie weflé ahacr மிறைக 

திருக்க வில்லையேனலும், ga Araah Mopes 
நாடு என்பதைக் கண்டு கொண்டனர். தக்க 
சாதனங்களுடனும் படைகளுடனும் வக்திருக் தால் 
உயர்வு கவிற்சியாகக் கூறப்பட்ட ௮ரதனக் குவி 
யல்களை எடுத்துச் செல்வது மின் ரி ௮க்காட்டையும் 
தம் வசப்படுத்தி யிருக்கலாம். என்பது கண்டனர். 

அரும்பெரும் பாடுபட்டு அரதனக் குவியல் 
இருக்கும் இடம் அ௮றிக்தாயிற்று. பின்னொருக்கால். 
தக்க வசதிகளுடன் எவர் வேண்டுமானாலும் வநது 
அவற்றை எடுத்துச் செல்லலாம் என்ற. கம். 
பிச்சைக்கு வழிகோலி விட்டனர். இத்துடன் 
இருப்தியடைக்த இக் குழுவினர், ௮க்ககரவா௫ிகள். 
அன் புடன் அளித்த பரிசில்களாகிய அரும்பெரும் 
பொற்குவியலுடன் பனாமா நோக்கத் திரும்ப 
லானார்கள். | 

இரண்டாண்டுகளில் பனாமா வக்தடைந்தனர். 

அதன்பின் தம் சொர்த நாடாகிய ஸ்பெயினையும் 
போய் அடைந்தார் பிஸலாரோ, தம் ௮ரசரிடம் தாம் 

கண்ட புதுமைகளையும், செல்வச் சிறப்பையும் 
காட்டின் வளப்பத்தையும் விரிங்துரைத்தரர். 
இவரே பெருவைக் கண்ட பெரியார் என்று, 
அனைவரும் இவரை வாழ்த்தினர்; போற்றினர். 
/சிஸாரோ மட்டும் தாம். பெருவைக் கண்ட பெரு 

மையை  அடைச்ததும்தவிர, பெருவை வெற்றி 
கொண்டவன் என்ற பெருமையையும் பெறாமற் 
போனோேமே எனவே. எண்ணினார்! 

வையக



ெ Te (இருக்கன் தன. அடை 
ஞூ 'நிப்பி ட்ட கேரங்களில் ம் தான்' “சேரு 

ல ரசங்களின் 0 பெயாச்சிகள்.. 
1 pes eas வ் 

இடத்திலிருக்துத rer காண முடியும் எல்லா இட 
களிலும் புலனாகாது, .. ௮0 த அவரும் ஷீ 
குற் பப ட்டதெ TGS கானில் a அக்க மண் Leb சூர்ய 

ie 3 aera ற தொரு 
தது: He | ச்சளயும், பேர 

   



     
    

          

களாலேயே அது சாத்தியப்படும், அதைக் கா 
முற்படும் ௮ ber காவாய் செலுத் அவதிலும், வான 
நூலாராய்சசியிலும் adgerrs அமைகத்இருக்க 
வேண்டியது. அவசியமாகும், இக்க இ 56 
களும் ஒருங்கே வாயக்த ஓர் ௮.0 ண்ட் 
அரிதாயிற்று.. காப்டன். Ge" ் என்பாளே இத 
காணத். eee eas எனப் பலரும் பிப்பிரா 
யப் பட்டனர். 1169-ம் ௮ ண்டில் இப்: பலியில்: ஈடு 

      

   இர 5 இ ல் | 4 யார்க்ஷயர் டப்குதியில் - 
1798" ஸ் துண்டில். பிறச்தவராவர்; சத்மை லேயே 
பிறச்து எளிமையிலே வாழ்ச்து அர்கம் parent 

பருவத்தில் எிறுபண்ட TLGEETED ஒ 
காப்டன் குக் றில் பணியாற்றி. 

| பணியை அவரது -2 
/அத்தலின் | * பேரிலேயே ( FL 
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சாலைப் பையனாக இருப்பதில் விருப்பம் கொள்ள 
வில்லை. மாலுமித் தொழில் ௮வர் மனத்தைப் பெரி 
Sb sures. வெறுப்புக்கொண்ட ஒரு தொழி 
லேத் தொடர்ந்து நடத்துவது மாங்கனம் ? ஆகவே, 
ஒரு காள் ஒருவருமறியாது 1விட்பி கர் கோக்டச் 
சென்றுவிட்டார், ஆங்குப் பலரையும் ௮ண்மி, ஒரு 
கப்பலில் பணியாளாக அமர்க்தா.். தமது பேரூக் 
கத்தாலும், பேருழைப்பாலும், சரிய ஒஓழுக்கத் 
தாலும்,  அறிவாற்றலாலும் அனைவரது நன் 

_ மதிப்பையும் பெற்றார்; தம் நிலையில் படிப்படியாக 
உயர்வுபெற்று. வரதார். பல போர்க் கப்பல்களி 
௮ம் திறம்பட வேலை பார்த்து வக்தார், 

    

. தமது மேன்மையான உழைப்பினால் குக், ஒரு 
கப்பற்றலைவன் பதவியை எய்தினார். ப 

... ஆக்கம் அதர்விஞய்சி செல்லும் ௮சைவிலா 

ஊக்கம் உடையான் உழை 

என்பது மணிமொழிமன்றோ? *சென்ட் லாரன்ஸ் 
பிரதேசத்தில் நேரான கப்பல் வழி காணுவதில் 
வெற்றி கொண்டார். இவர் மேற்கொண்ட பல 
பயணங்களிலும் சமது உயிரையும் மதியாது 
பணியையே பெரிதும் மதித்துப் பிழையறச்செய்து 
வக்கார். அவரிடம் விடப்படும் எநத வேலையிலும், 
வெற்றியையன்் 9 மற்றொன்றை எவரும் எதிர் 
பார்ப்பதில்லை; அவரிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை 
கொள்வர். தனக்குச் சிறிது ஓய்வு இடைத்த 
கேரங்களில் கணித நாலிலும், வான நாலிலும் சவ 
னம். செலுத்தி, தேர்ச்சி பெற்றார். பசபிக்கில் 
பிரயாணம் செய்ய இத்தகைய தகுதிகளையுடைய 
இவரைக் தேர்ச்தெடுத்து கியமித்ததில் வியப்பேது 
மில்லை... 
  

t Whitby * gf, Lawrence
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இப்-பெரு முயற்சிக்குத் தலைமைதாங்கி நடத்து 
வதாக ஏற்றுக்கொண்ட காப்டன் குக; கழகத்தின் 
சார்பில் அதற்குத் தேவையானவற்றை. ஆயத்தம் 

செய்யத் தொடங்இனுர். கப்பல் ஒன் 

பெரு முயற்சி றைத் தச்ச வசதிகளுடன் புதுப்பித்த 
னர். அவர்கள். கொள்ளப்போகும் 

அரும் பெரும் முயற்ியின் பெயராலேயே ௮க் 
கலத்திற்குப் 1 'பெருமூயற்சி' என்ற பெயரையே 
பொறித்தனர். ஓராண்டுக்கும் மேலேயே தேவைப் 
படும் உணவுப் பொருள்களும் சேகரிக்கப்பட்டன. 
உரம் மிக்க வீரர் பலர் நியமிக்கப்பட்டனர். ௮ மஞ் 
பலம் இப் புதுமைகாண ஆவலூன் றி இக்குழுவில் 
கலச்தனம். விஞ்ஞானத் துறையில் சிறந்து விளங் 
இய *பாங்கீஸ் “என்னும் பெருமகனார் குழுவின ருள் 
ஒருவராவர். விஞ்ஞானத் துறையில் பேரறிவாள 
சாகவும், ௮ச் துறையில் புதுமை காணுவோர்க்சூத 
தக்க கொடையாளராகவும் இலல்கெயவர் இவர், 
இயற்கை எழிலின் நுட்பமறிச்து தாவர -தாற்கலை 
யில் இறந்து விளங்யெ 1 டாக்டர் ஸஹோலாண்டா 
என்பார் பெறற்கரிய இப்பெரு மூயற்சியில் " பங 
கெடுத்துக் கொண்டார். இத்துணைச் சிறப்புக்கள் 
வாய்ச்த பேரறிஞர்கள் குழுவில் கலந்திருக்கும், 

அதற்குச் தலைமை வூக்கும் பெரும் பொறுப்பு 
காப்டன் குக்கைச் சார்ந்திருந்ததெனில் ௮வரது 
அருமை பெருமைகளைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? 

  

கரைதனில் பலர் நின்று களிகூர்ந்து வெற்றி 
முழக்கம் செய்து விடையனுப்ப, 1708-ம் ஆண்டு 

' பெரு முயுற்ி "கி சலம், கான் கொண்டுள்ள பெரு 
மூயற்சியில் வெற்றித் தருவைசக் கொணர அலை 
கடலில் ஆடியோடத் தலைப்பட்டது, வழியே பல 
துறைகளில் தங்கின்று தென் அமெரிக்காவை 

{ Endeavour *Banks t Dr. Solander 
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அணுகி *ரயோ-டி-ஜனிரோ எண்ட சிற்த துறை 
முக௫கர் புக்கனர். குழுவினர் வரது சோத்த 
செய்தி இங்குள்ள போர்த்துகசிய ஆட்சியாள 

ன ரோக ருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. “இவர் 
ஆட்சியாளரும் கள் இங்கு எதற்கு வ£துறருர்கள் ? 
ஆங்கிலேயரும் - என்பதை அவர் அறிந்து கொள் 

ட வதே அரிதாயிற்று, . (புதுமை 
காணவேண்டும் என்று இவ்வாறும் வருவார் 
களோ? ஈல்லெண்ணக்துடன் எக்காலும் எவரும் 
இவ்விதம் வரமாட்டார்கள். இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி 
உளது” என்று ஆட்சியாளர் ஐயுற்றார. வான 
வெளியிலுள்ள இரகம் எவ்வாறு புலனாகும்? ௬௬௫ 
Ter சூரியனைத் தாண்டினுலோ, சூரியன் சகர 
னை ச் தாண்டினுலோ இவர்கட்கு ae sor? ௮த 
னைக் காண இங்கு ஏன் வரவேண்டும்?” என்றது 
அவனது அறியரமையுள்ளம் ! ஆட்சியாளனது 
அறியாமையை எண்ணி யெண்ணி ஆச்சரியமுற்ற 
னர் ஆங்இலேயர். அவர்கள் அங்குத் தங்கவுமில்லை. 
புறப்பட்டு வேறொரு சிறு தீவில் இறங்கினார்கள். 

இத் தீவில் இவர்கள் தங்கியிரும்த காலத்தில் 
கடும் பனியும் குளிரும் மூண்டன. தவிரவும் அது 
மலை சார்ந்த பிரதேசம், ஆதலின் இரவுகளில் 

.... குளிர் தாங்க முடியாததாக இருக் 
கண் விழிப்பும் தத. கடல்கடதந்த களைப்பும், வழி 
“தடம் பனியும் நடந்த இளைப்பும் குழுவினரை 

மிகக் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்தின. பல 
தாட்கள் சண் விழித்தவர்களாதலின் ! கவலையற்று 
எப்பொழுது: சண் துஞ்சுவோம்” என்ற அவா 
மேலிட்டவராயினர், அக் கடும் பனியில் இறந்த 
வெளியில் உறக்கங்கொண்டால் . இறக்க வேண்டி 

_* Rio-de-Janerio
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அறிச்ததானாலும், டாகடர் ஸொலேண்டர், வர் 
சுளுக்கு அதனை எச்சரிக்கை செய்தார். . பக்கத்தே 

யதே முடிவாகும், இது 

வசதியாக உள்ள ஓர் அடக்கமான இடத்தில் 
நெடித் தீ மூட்டி ௮தன் பக்கலில் உட்கார்து 
குஸிரைச் சிறிது போகக் கொள்ள முடிவு செய்த 
னா... அதற்காகச். சலா முன்னே சென்றனர். 
எஞ்சி கின்ற மற்றெல்லோரும் ஒருவாறு குளிரை 
யும்; விஞ்சி கின்ற உறக்க உணர்ச்சியையும் 
பொருத்துக்கொண்டு வழி கடந்தனர். 

    

.... சிறிது தூரம் சென்றதும் யாவரினும் டாஃடரீ 
ஸொலேண்டமே உறக்கம் தவிர்க்க முடியாதவர். 
ஆனா. அவ்வாறு உறக்கங் கொள்ளலாகாது என 
உணர்த்தியதும் அவரேதான்:  உறக்யெதும் 
அவரேதான் ! சில விசாடிகளேனும் உறங்க வேண் 
டும் என்பது Wag ug காகாய ௮வாவாக இருப் 
பின், அவர் கொண்டிருக்க களைப்பு எவ்வா றிருச் 
இருக்கும்? தெடுடிக் தீ மூட்டியபின் அவரைத் 
தூக்கத்துடனேயே அவ்விடம் எடுத்துச் சென்ற 
னர். இச் குழுவுடன் பயணம் செய்துவக்த இருவர் 
குளிரினால் வழியில் இறக்தொழிச்சனர். இந்த 
டாக்டர்  ஸொலேண்டரும் மற்றை3யோரும் sea 
குளிருக்கு ஆளாகா௮ தப்பிப் பிழைத்தது இறைவ 
னது Der ar Harr Cour ew 

பல காட் பயணகத்திற்குப்பின், *ஹாரன். முளை 
மைச் சு.ற்.றி*1மெஜிலன் குறு நீர்ப்.பரப்பை யடைக் 
தனர். ப௭பிக் பெரும் கடலை :அண்மிவிட்டோம் 
என அனைவரும் ஆனந்தங் கொண்டனர். 1டாஹிடி 
என்னும் தீவின்பால் கலம் நிறுத்திக் கரையிறங்இ, 

  

  

* Cape Horn + Magellan Straits i Tahiti — 
3
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   அதீ தீவில் தங்னெர். ஆங்கு வாழ் மக்கள் இக் 
குழுவினரை விரும்பி வரவேற்றனர். மரக்கிளைகளை 
யும்.இலை, தழை,. செடிகளையும் தாக்க கின்று ஆட் 
டி.ஈ காட்டி வரவேற்பது அவர்தம் மரபுபோலும் ! 
அவர்கள்கொண்ட அன்பினால் பெரும் குழுவாகத் 
இரண்டு வக்தது, ஒரு பெரும் காடே நிலபெயர்க்து 
வருவது போன் றிருக்தது. பலர் காட்டுப் படகுகளி 
௮ம் சிறு தெப்பங்களிலும் மிதந்து வந்து பெரு 
முயற்சிக் கலத்தை யடைந்து குக் மூதலியோருடன் 
அளவளாவினர், டட 

       

டாஹிடி தீவில் வாழும் மக்கள் பரிசுத்தமாக 
வும், முகப் பொலிவுடனும், அழகிய தோற்றத்துட 
னும் காணப்பட்டனர். மேற் மையிலும் முன் கைய 

gid கெற்றியிலும் பச்சை குத்திக் 
டாஹிடி கொள்ளுவதில் பெரு விருப்பக் கொண் 
ga டவர்கள், கொடிகள், பூக்கள் போன்ற 

உருவங்களைப் பச்சையால் பொரித்துக் 
சொண்டிருச்சனர். அவர்கள் எளிய வாழ்க்கை 
மூறையை மேற்கொண்டவர்கள் ; ஆடம்பரத்தில் 
ஆசையற்றவர்கள், வெறுப்பின் றி விருக்தோம்பும் 
விருப்புக் கொண்டவர்கள். தாணியங்கள் பயிரிட் 
டும், கெசவுச் தொழிலில் இழைக்கும், வேலைப் 
பாரடுள்ள பல்வகைக் கூடைகள் முடைக்தும் YAM 
இல் இடைக்கும் ஊதியம்கொண்டு உயிர் வாழ்க்து 
வந்தனர். எளியவர்களாயினும் கேசப்பான்மை 

இக்த டாஹிடி தீவுதான் சுக்கிர” மண்டலப் 

தெடுத்துள்ள இடமாகும். ௮ம் நிகழ்ச்சியைக் கண் 

ணுறும் வரையில் குக் குழுவினர் ௮தீதீவில் தங்க 
யிருக்க வேண்டியதாயிற்று, ஆங்கு ௮வர்கள் எவ் 
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விதத் தொக்தரவுமின் றிப் பல மாதங்கள் சுகமே 
தங யிருக்கனர். வான மண்டலத்தை ஆராய் 
வதற்கு அத்திவு அமைச்துள்ள. இடம் மிகப் 
பொருத்த முள்ளதாக இருந்தது. குக், டாக்டர் 
ஸொலேண்டர், பாக்கள் பெருமகனார் முதலியோர் 
பற்பல ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு, வெற்றி கண்டு 
கொண்டிருக்கனர், #éar ிகழ்சிியைக் காணும் 
கன்னாகா ஆவலுடன் எதிர் கோக் நின்றனர். 

  

இவர்கள் இங்குத் தங்இ யிரு5த காலத்இல் 
அங்கு வாழ் குடிமக்கள் அடிக்கடி இச் குழுவின ரிடம் வந்து போய்க் கொண்டிருக்கனர். இக் 

குழுவினர் இம்மக்கள் பால் பூண் 
தீவினர் டுள்ள சேசத்கசால் அவர்களைத் தாரா 

திருட்டூத்தனம் ஊமாப்த் தங்களுடன் புழங்கும்படி. 
ட்டிருக்கனர். . தாங்கள் இதுவரை 

மில் கண்டறிச்திராத பல பொருள்கள் குச் இடம் 
இருப்பது கண்டு அவற்றில் நாட்டம் கொண்டனர், 
இத் தீவு வாம் மக்கள். ஓரொரு சபயத்தில் எவருவ் 
காணாக கேரத்தில் அவரவர் விருப்பங்கொண்ட 
பொருள்களைக் களவாடிச் சென்றனர். அவற்றை 
விரும்பிச் கேட்டாலும் கொடுக்கும் பெருக்தகைமை 
பூண்ட குழுவினரிடமும் திருட்டுத்தனம் மிகழ்த்தத் 
தொடங்கினர்! இக் களவுத் தொழிலிலும் அவர் 
கள் வல்லுகர் போலும்! இம் மக்கள் இப் பொருள் 
களைக கவர்க்தது வறுமையாலன்் gy: அவற்றின் 
/அுமைத் தோற்றமே அவர்களை இவ்வாறு. களவு கொள்ளச் செய்தது. எவ்விதத்தாமிலும் அன் 
களவுகானேோ ? அக் தீவிலுள்ள தலைவனொருவன் கேரிடையாகவே, ஆங்கு அவன் பெரிதும் பு.அமை 
யாகக் சண்ட துப்பாக்கி ஒன்றை, பாம்க்ஸ் 
பெருமசனாரிடமிருக்து பிடுங்கிக்கொண்டு ஓடிச் 
சென்றான். இதற்குமுன் அவன் இவ்வித ஆயு
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   ததிதைக் கண் டதுமில்லை, கேட்டதுமில்லை. ஒரு 
ைவிடம் சென்று அதைப் பரிலிக்கலானான். 

அவன் கை, துப்பாக்கிக் கையடியில் பொருக்தவே 
அத இயங்க ஆரம்பித்தது. ௮து வெடிச்ததனா 
லேற்பட்ட அதிர்ச்சியால் ௮வஇயுற்றான் : "வெடிச் 
சத்தம் கேட்டு மனமொடிந்தான். அதைத் தான் 

திருடி எடுத்து வச்ததினல் BH SUBS தண்டித் 
தது. என்று அ௮அகணிடம் அ௮ச்சங கொண்டான் 
போலும் ! அதை விட்டெறிக்து திரும்பியும் பாராது 
ஓூடோடியும் சென்று மறைந்தான் அ௮த்தலைவன். 
அத்தப்பாக்ச வெடி தன்னைத் தொடர்ந்து வரும் 
என கினைத்தான் போலும்! 

இம் மக்களது இருட்டுக் தொழிலை றிந்து 
கொண்டபோதிலும் அவர்களை. ன் செய்கைகளுச் 
காக ஒன்றும் செய்யவில்லை. ம் குழவினருள் 
எவரும் அம்மக்களுக்கு. எவ்விதக் இங்கும் இழைக்க 
லாகாது எனவும் திட்டம் செய்தார். என்னே 
அவரது பெருந்தன்மை! குச் இவ்வாறு பெருகச் 
தன்மையுடன் நடந்து கொண்டதற்குத் GES SUT 
ணமும் உண்டு. ௮ல்லல் பல பெற்று அலைகடலைத் 
காண்டியம் காண்பதரற்கரிய அரும் பெரும் கிகழ்சக 
களையும் அமமா வேண் உர. இட கனை அடைக் தும் 
௮ம் மண்னிட்ம் ஏதும் விரோதக் மாண்டால் 
தாம். மேற் கொண்டுள்ள பணியில் .தாக்.வெற்றி 
காண இயலாமற் போவதோடு தமது உயிருக்கும் 
தங்குகேரிடும். எனவும் குிப்பாயறிந்து கொண் 
டார். உயா் மீப்பது பற்றி ௮வர். கவலைகொள்ள 
வில்லை: தாம் கொண்ட பணி கிைவேருமற் 
போனால் என் செய்வது. என்பதே அவரது 

- கவலை. 

வான மணீ டலத்தில் கேரும் நிகழ்ச்சியைக் 
சவனிக்க வேண் io சன்னாஞம் வந்துற்றது, 
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1169-ம் ஆண்டு sy Oar or gb மூன்றாம் சாளன். 29, 
எதிர் கோக்மயே. ௬க்இரனின் கதி கோர் 
SB. ஆராய்ச்யொளர்களான குக், பாங்க்ஸ் 
பெருமகனார், டாக்டர் ஸொலேண்டர். ஆகியோர் 
அ.ந. நிகழ்ச் களின் Sool se சூறிப்புக்களை 
தோற்றஙகளையும், இறிது 29ழையுமின் றிக் 
குறித்துக் கொண்டனர். தாம். மேற்கொண்ட 

பணியில் வெற்றி கொண்டது 
-வனிகழ்ச்சியும் பற்றிப் பெருமிதம் கொண்டனர். 
ஆராய்ச்சியும் எவ்வளவோ ஆண்டுசளுக்குப் 

பிறகு கேரிட்ட இக் நிகழ்ச்சியைக் 
காணும் பெருமையை இக் குழுவினர் கொண்ட 
னர். அவர்கள் காணவந்த கிகழ்ச்சி முடிவுற்றது, 
இணி அவர்கள் அங்குத் தங்கவேண்டிய௰து அவிய 
மில்லாகதாமிற்று, வெகு விரைவில் அதைவிட்டுப் 
புறப்பட்டுச் செல்ல ஆயத்கம் செய்தனர். 

        

டாஹிடி தீவு மக்களுக்கு இவர்சளது செயல் 
ஒன்றுமே புரியவில்லை. இவர்கள் வாண அண் 
C00) பார்ப்பஅவும், கணிதம் குறித்துக்கொள்ளு 

வதும், ஒருவருக்கொருவர் பேசி 
மக்களின் ம௫ழ்ச்அ கொள்ளுவதும் சண்டு அவர்கள் 
மடமை ஏதும் புரியாது விழித்தனர். * இவர்கள் 

வான மண்டலத்தில் கசூடியேறப் பார்க் 
கரு சுமன? அதனை வெற்றிகொண்டு ஆளப் 
போகின்றனசோ” என ஆச்சரிய முற்றனர். 
கழுதை யறியுமோ . கற்பூர வாசனை |. அத் தீவை 
விட்டு அவர்கள் பிரிச்துசெல்ல ஆயத் தம் செய்வதை 
அவர்கள் ஹுறிக்கனர். ௮ம் மக்களின் தலைவனும் 
அவனது அருமை மனைவியும் கரையிலுள்ள கலத் 
திற்கு வக்தனர். குக். இவர்களுக்குத் தக்க வர 
வேற்பு அளித்து அழைத்துக் கொண்டார். தலைவன்: 
தன்னுடன் சகெொரணர்ரக்த பல பொருள்களை குக்இற் 
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குப். பரிசிலாக வழங்கினான். காப்டன் ஸஞுக்கும் 
அவர்கட்கு மாற்றுப் பரிசில் அளிக்க விரும்பினார். 
ஆனால் அவர்கள் எதையும் ஏற்க விரும்பவில்லை. 
தலைவனின் மனைவி தனக்குத் தேவையென 
ஆஙகுகச் காணப்பட்ட அற்புக வேலைப்பாடுகள் 
உள்ள பதுமை யொன் நினைப் பற்றிக்கொண்டு 
பெருமிதமடைந்தாள், தலைவியின் கையிற்கண்ட 
பொருளைப் பார்த்துத் தலைவன் பொறாமை கொண் 
டான். மனைவியின் பால் பதுமைக்காகப் பொறாமை 
கொள்ளும் மன்னவன் போலுமிவன் ! சன்னாட்கள் 
YAGS தங்க அவ்வன்புள்ள மக்கள் தாங்கொணா 
வருத்தத்துடன் வழியனுப்ப குக்கும் குழுவின ௬ம் 
அவர்களைப் பிரிச்து சென்றனர், 

அரும்பெரும் ஆற்றல் படைத்த இச்த ஆங்க 
லேயர்கள், அர்த அழ்க்௪ அலைகடலில் காவாய் 
செலுத்திப் பல புதிய தீவுகளாயும் சண்டனர், தாம் 
பரரயாணம் செய்துவரும் கழகத்தின் சார்பில் ௮தி 
Sas கூட்டங்கட்குக் *கழுகத இவுகள் எனப் 
பெயரிட்டு மகுழ்ந்தனர். 

  

பல இடங்களில் இக்குழுவினர் தங்க கேரிட் 
டது. ஆனாலும் தாம் முன்பு தங்கி ஙின்ற டாஹிடி 
தாட்டு மக்களைப்போல் இத் தீவிலிருக்தோர் கேசமா 

யிருக்கவில்லை.  . ஈட்டி, கோடரி 
புதுமைத் தீவுகள் முதலிய ஆயுதந்தாங்கிய பல உள் 

| நாட்டு மக்களை யெதிர்த்துப் 
போராட வேண்டியிருந்தது. தஅப்பாக்குகளை Gals 
தும், சிலரைச் சுட்டு வீழ்த்தியும் ௮வர்களிடமிருக்து 
தப்ப வேண்டியதாயிற்று. பற்பல பேராபத்துக்க 
ளையும் தாண்டி 1 கியூ ஸீ லாந்து வந்தடைக் தனர். 
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இதற்கு முன் 1 டாஸ்மன் என்ற ஒரு டச்சு தாட்டு 
அறிஞர் இப் பகுதிக்கு வந்திருந் தம் உள் காட்டில் 
எவரும் இவருக்கு மூன்பு பிரயாணம் செய்தவரிலர், 
காப்டன் குக்கன் குழுவினர்தான் இத்தீவின் உட் 
பிரதேசங்ககாக் கண்டு விவரமறிக்தனர். இத் 
தீவிலும் ௮வர்சகள் தம்மைத் தற்காத்துக் கொள் 
ளப்.போராட வேண்டி௰ருகதது, 

கியூ ஸீ லாக்துதி தீவில் இக் குழுவினா பல 
மாதங்கள் தங்கியிருந்தனர். இது இரண்டு Sa 
களைக் கொண்டது. இவ்விரண்டு தீவுகளின் பல 

இடங்களுக்கும் குழுவினர் சென்று வந்த 
விநோதப் னர், வட பாகத்தில் சில பகுதிகளில் மணி 
பழக்கம் தரைத் தின்னும் மரபினர் கிறைக்திருக் 

தனர், வான மண்டலத்தைக் காண 
வேண்டுமென்னும் விஞ்ஞான வளர்சஇயுற் றிருந்த 
அக்காலதக்திலும்கூட, ஒரு பகுதியில் மணிதரைகத் 
தின்னும் மரபினர் இருக்திருக்கருர்கள் 1! இவர்கள் 
தங்களுள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு எளிய 
வரை வலியவர் விருச்துகொள்வர். இம் மக்கள் சில 
விசகோதமான பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண் 
டிரூர்தனர். கணவனை யிழந்த. பெண்டிர், தாங்க 
ளாகவே தங்கள் சை கால்சுஸில் காயங்களை யுண்டு 
பண்ணிக்கொண்டு கதறினர். ஒருத்தி எவ்வளவுக்கு 
எவ்வளவு அதிகமான காயங்ககச் செய்து 
கொள்ளுகிறாுளோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ௮வள் 
தன் கணவன்பால் கொண்டிருந்த ௮ன்பை gor 

விடும் குறியீடாகக் கருதப்பட்டது. ஒரு காலத்தில், 
கணவனை. இழக்தவள் உடன்கட்டையேறி உயிர் 
நீப்பதும், உயிருடன் இருப்பின் கடும் விர.தம்பூண்டு 
கைம்மைக் கோலம் பூணுவதும் கம். காட்டிலும் 
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-மேல்கொள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு செய்து கொள் 
வனு இவர்கள் இயல்பு போலும் ! 

காகரிகம் முதார்த பொற் காலத்திலும், 96S 
இடங்களில் வாழ்பவர்கள் கற்கால மக்களாகவே 
இருந்து வந்தனர். சகற்சளைக்கொண்டு கூர்மை 
யான ஈட்டி, கோடரி முதலியவற்றைச் செய்து 

கொண்டனர். இரண்டு ஆள் உயரத்திற் 
கற்கால கும் மேற்பட்ட கற்களாலான எட்டிகளை 
மக்கள் அவர்கள் தாங்கரின்று சண்டையிடுவ௪ 

. இயல்பென்றால் அவர்களின். உடல்திறம் 
எத்தன்மையதகாக அமைந்திருக்க வேண்டும் | கூழு 
வினருள் ஒருவரும் இவர்களுக்குப் பெருவிருக்தா 
காது தப்பியதே கடவுள் செயலாகும், | 

. அவ் விகசோதமான கியூ ஸீ லாந்துதி தீவை 
விட்டுப். புறப்பட்ட ‘Gud aps sew’ wu 
பரந்த கடலில் விரிந்த பாய் விரித்துக் சூழு 

வினரைத் தாங்கு, மேற்கு கோக 
தாவரச்சோலை மிதந்த சென்றது. ௮ச் இசையில் 

பெரியதொரு நிலப்பகுதி இருப்ப 
தாக அறிந்து ௮தை கோக்கஇச் சென்றுகொண் 
டிருக்தனர். இவ்விதம் சுமார் ஒரு தங்கள் பிரயர 
ணம். செய்து ஒரு விரிகுடாவை அடைந்தனர், 
ஆக்குச் தென்பட்ட ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பில் ஒரு 
சோலையின ௫ல் கப்பலை நிறுத்தி, ௮ச்சோலையில் 
தங்னெர். பல காட்கள் கருங்கடலில் கடும் பயணம் 

செய்து களைத்துச் சோர்ம்து வந்திருந்த. ௮க் குழு 
வினருக்குப். பசுமரச் சோலையும், வண்ணமிக்க 
மலர்ப் . புதர்களும், செடி. கொடிகளும், தண் 
ணென்று வீசம் கென்றல் காற்றும் உள்ளத்திற் 
கும் உடலத்திற்கும் மகிழ்சசியையும் சுகத்தையும் 
கொடுத்தன. ௮௪ சோலையில் பலவிதத் தருக்களும்
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dasams பூப் புதர்களும், மருந்து மூலிகை 

களும் மிஞுர்து. விளங்க. அச் நிலப் பரப்பு முழு 
வதுமே அவ்வாறு கிறைக்திருப்பசாசவே தோற் 

Hug, தாவரங்கள் பலவும் தஸிர்ச் து மிஸிரும் 
அர்தப் பகுதியைத் தாவரம் பிரதேசம் எனப் 
பொருள்படும் *பாட்னி விரிகுடா எனப் பொருத்த 
மாகப் பெயரிட்டனர். 

... தில நாட்கள் இந்தப் பிரதேசத்தில் இணிதே 
தங்இயிருந்து வடக்கு சோக்கிச் கலத்கைச் செலுத் 
Bar. பல இடங்களில் தங்கினர், தாம் சென்ற 
இடங்களி. லெல்லாம் வானளாவும். வலிய பெரிய 

ட மரங்களும், இடைவெளியே fh awe 
கொசுகுப் லாத அடர்ந்த புகா்களும், உருண்டு 
படை நீண்டு படாத்திருக்க கொடிகளுமே 

| Seo peGmbsor, we  விகோதப் 
பிராணிகளும் தென்பட்டன. குன்றெனத் தோற் 
2மளிக்கும் பெரும்புற்றுக்களில் கறையான் எறும் 
புகள் எண்ணற்றுள் கோடிக்கணக்கில் பல்க் 
டச்தன. நீருண்ட கரிய இருள் கொண்ட மேகம் 

போலக் கொசுகுகளின் கூட்டம் பறந்து வநத 
டைக்தகன. தமக்கே உரித்தான அச்சோலையில் 
வந்த அக்கியரை வெருட்ட அவைகள். படை 
யெடுத்து வந்தன போலும்! பெரும்படைக்கும் 
பயப்படாது, ஈட்டி கோடரிக்கும் அஞ்சாது 

எதிர்த்து கிற்கும் இக் கும, இக் கொசகுப் 
படைக்குப் பின்னிட்டோட வேண்டி௰ தாயிற்று 

பிறிதோரிடத்தில் *பெரு.. முயற்சிக் கலம்! 

பெருங்கடலில் ஆழ்ந்து விடவும் சேர்க்த.த. ஆழி 
மின் ஆழம் கரண்பதில் ஆற்றல் வாய்ச்த காப்டன் 
  

*Botany Bay
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Ge, திடீரென ஓரிடத்தில் ஆழம் ஞகூறைவுற்றகை 
யறிந்தார். : முன்னெ ச்சரிச்கையோடு கடுக கடலில் 
சலத்தைக். திருப்பினர், ஆங்கும் ஆழம் 

போதுமானதாக இருக்சவில்லை. அன் 

கடலிற் பம் வந்தால் தொடர்ந்து வருமன்றோ2? 

கற்பாறை ௮க் கடலில் மூழ்கியுள்ள பாறை யொன் 
..... றில் கலதஇன் இழ்த்தளம் மோதலுற் 

றது; கடல் நீர் கலச்தினுட் புகத் சகொடங்கேே ௮. 

கப்பலிலுள்ளோர் உற்ற கலச்கத்திற்கு எல்லையு 

முண்டோ? இழ்ப் பரப்பிலிருக்தக உணவுப் பொருள் 
கள், வெடி மருந்துகள், மற்றும் பல பொருள் களை 
யும் அப்புறப்படுத்தி மேற் தட்டிற்குச் கொணர்க 

தார்கள். பலரும் பாடு பல பட்டு யுக்தி புத்தித் 
இறமையால் ஆங்குக் இடச்த இத்தான்களையும், 
பாய்களையும் மற்றும் பல விரிப்புக்களையும் கொண்டு 
றிது பழுது பட்டிருக் த இடங்களிற் செருகிக் 

தண்ணீர் உட்புகாதபடி. பொருத்தி விட்டனர், 
சலமூம் ஒருவாறு காப்பாழ்றப் பட்டுவிட்டது. 
இப் பேராபத்தி color mw காப்பாற்றியதற்கு 
இறைவனுக்கு அனைவரும் மண்டியிட்டு ஈன்ற 
செலுத்தினர். 

  

* 

பழுதுற்ற சலம் தற்காலததிற்கு உதவும்ப 
தக்கவாறு செப்பனிட்டு. அஸ்திரேலியாவின் a 

இழக்குப் பகுதியின் கரையோரமாகச் செலுத்திச் 
ள் ௭ சென்றனர். இழக்இந்தியத் fay 

படேவியாவம் களையும் பார்த்துவிட்டு, *ஜாவா 

பசிப்பிணியம் இவில் 1படேவியா என்னும் 

பம . இடத்தை யடைக் தனா. . குழூவின 

ரைப் பிடித்த துன்பம், கலம் கெட்டதுடன் கிற்க 
வில்லை. வெப்ப கிலையும், பக்குவமில்லாக உணவு 

   

  

ப வளாள்கர். 

அற ave. | 4 Batavia
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களும் குழுவினருக்கு வெப்பக் சொப்புளங்களைத் 
தோன்றச் செய்தன. இசகனால் பலர் மிஞுஇயும் 
அன்பப் பட்டன. புதிய உணவுகளையும் தமக்குப் 
பிடித்தமான  இழைச்ப் பொருள் .முதலியவற் 
றையும் புக்க மிகவும் இச்சை கொண்டனர், ஆங 
குள்ள பல பெரு வணிகர்களிடம் சென்று மன் 
ரூடிள் றிது உணவுப் பொருள்களைப் பெற்று 
வந்தனர். (யானைப் படிக்கு ௮வல் பொறி” போல் 
அவர்கள் கொண்டிருந்த Mets ௮வாவை இது 
தணிக்கவில்லை. இருப்பினும் சிறிதளவாவது 
கடைத்ததுபற்றிச் சிறிது மகழ்ச்சி கொண்டனர். 
பெருமூயற்சிக் கலக்கைச் செப்பணிடாது இணி 
மேலும் கடலிற் செல்லுவது ஆபத்தாக முடியும் 
என்று சண்டனர். ஆனதால் சல மாதங்கள் 
அவ்விடம் தங்கியிருக்தேலும் கப்பலைச் சிர்திருத் 
Suda செல்லுவது தான் அறிவுடமை என்று 
கண்டனர். அவ்வாறே அங்குத் தங்கிக் கப்பலைச் 
சீர்திருத்தத் தொடங்கினர். 

அவர்கள் தங்இருந்த பிரதேசம் வெப்பம் 
மிக்கது, ஆர்குள்ள நீர் நிலைகளும் சுத்தமான 
வைகளாக இருக்கவில்லை. கொளகுகளும் மல்கி 

| இருக்தன. இவ்விதச் சூழ்கிலையி லுள்ள 
சீர்ப்பட்ட ௮க்த இடத்தில் மலேரியா என்னும் 
பேருமுயற்சி குளிர்சரம் தலை விரித்தாடியது. கூழு 

| வினருள் பலர் இக்.கொடு கோய்க்கு 
இரையாயினர். இவ்வாராய இன்னல்களுக் கெல் 
லாம் ஆளா யிருந்தும், குலத்தைச் சர்ப்படுத்து. 
வதில் எவரும் சோம்பினாரில்லை. ஒரு சில மாதக் 
களில் பெரு முயற்சியும் கடலில் செல்லத் தக்க 
கிலையை எய்தியது. 

சப்பலைப் பற்றிய சவலை ஒருவாறு கீங்கியதும் 

இக் குழவினர் கடம் பிரயாணத்தைத் தொடர்ந் 
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தனர், ஆப்பிரிக்காவின் தென் முூனையிலுள்ள 
*நன்னம்பிக்கை முனையைச் சேர்ந்தனர். இவர்கள் 
Qe காள் வரையில் கொப்புளங்களாலும் குளிர் 
கரத்தாலும் பட்ட துன்பங்கள், இங்கு வக்தடைய 
வும் சிறிது குறையலாயிற்று, ஆங்கு வீசிய தென் 
றல் காற்று தண்ணென வீசியது, இச் காற்று 
கோயுற்றிருக்க இவர்களுக்கு மிக்க கன்மையையே 
தந்தது, சிறிது எறிகாக அவர்கள் குணமடைக்கது 
வது, சில. இனங்களில் தமது கோய் தீர்ச்களர், 
மற்றும் சில மாதங்கள் தம் சொந்த நரட்டை 
கோக்கிச் செல்லுவதில் ஈடுபட்டிருச்சனர், 1171-ம் 
ஆண்டின் இடைப் பகுதியில் இக்இலாக்து வந்து 
சோச்தனர், 

.. அரும்பெரும் ஆராய்ச் களையும், புய பல 
தீவுகளையும் எண்டறிர்து சற்றேறக்குறைய மூன்று 
ஆண்டுகள் எடலிற் பிரயாணம் செய்த காப்டன் 

குக தம் சொந்த நாட்டை யடைக்த 
சொந்த நரட்டில் தும்பெற்ற ம௫ழ்ச்சிக்கோர் ௮ளவு 

வரவேற்ப! முண்டோ? காப்டன் குக்கும் 
௮வது குழுவினரும் இங்இலாக்து 

வ தடைச்ததைச் செவியுற்ற உற்றார் உறவினரும், 
கண்பர்களும் பீறவோரும், ராயல் கழகத்தாரும் 
அவர்களை வரவேற்றுப் பாராட்டினர். வானிகழ்சச 
யில் கண்ட. ஆராய்ச் விபரங்கள் அமிவிக்கப் 
பட்டன. பல இடங்களிலும் அவரை அன்புடன் 
அழைத்துப் பெருமைப் படுத்தினர். அரசினரும் 
அன்பரைப் பாராட்டி, அவருக்கு மேலும் 
*கமாண்டர் என்னும் உயர்பதவி எளித்தனர்.. 

  

.. இவ்வித ௮ருமை பெருமைகளுடன் கமாண்டர் 
குஃ், தம் சொச்த காட்டிலும். கிம்மியாக நிலை 
  

*-Cape of Good Hope {Commander
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கொண்டிருக்க. முடியவில்லை. [தென் Curses பிர 
- தேசத்தில் பெரியதொரு கண் 

இரண்டாம் இிலவுவதாகவும், ஆங்குச் . செல்வ... வள 
பயணம் மூம், பலவித வண்ணக் கற்களும், 

மாபெரும் மாணிக்கங்களும், ஆணிப் 
பொன் முதலிய உலோகங்களும் நிறைக்திருச் த 
தாகக்கூறப்பட்டது. பனி உறைந்து குளிர் மிளிர்ச்த 
௮க்தப். பிரதேசத்திற்குச் செல்லுவது அரிதினும் 
அரிதானது என அறிவிக்கப்பட்டது. குக், . இத் 
தகைய தென் கடலையும் கடந்து அ௮க்காட்டையும் 
காண விழைக்தனர். புதுமை காண்பதில் புத்திடம் 
கொண்ட கமாண்டர் குக், தாம் விரும்பியபடியே 
இப் பயணத்தையும் மேற்கொண்டார். சுமார் 
மூன்று ஆண்டுகள் இப் பிரயாணத்தில் எஈடுபட் 
டிரு£தார. வழியில் பல தீவுகளையும், புதுமைகளையும் 
கண்டாரேனும், தென் கடல் பகுதியைச் சுற்றிச் 
சுற்றி வச்தாரேனும், எவ்வித நிலப்பரப்பையும் 
காண்பது அசிதாயிற்று.. 

குளிர் மிகுந்த இக் கடற் ) பிரதேசத்தில். பல 
இடங்களில் தண்ணீர் 2 on Mb g பட்டும், மற்றும் 
பல விடங்களில் மாபெரும் பனிக் குன்றுகள் 
மிதந்து வந்தும். பி ரயாணத்திற்கு இடைஞ்சல் 
இழைத்தன. பலவாறு முயன்றும் கமாண்டர் Ges 
கிலவி மிருப்பதாச் சொல்லும் நிலப் பரப்பை 
ஊடைய முடியவில்லை. மேற்கொண்டும் அவ்விடம் 
தமது பிரயாணத்தைத் தொடர்வதில் பயனில்லை 
எனக் கண்டு அவர் திரும்பவும் நமது காட்டை 
யடைந்தார். 

      

-இக்இலாந்தில் பெரு வாணிபத்தில் ஈடுபட்ட 
பல வணிகர்கள் அயல் காடுகளுடன் வியாபாரத் 
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தொடர்பு கொண்டிருக்தனர். கம் பல் வளம் 
நிரம்பிய இர்திய நாட்டைச் குறுக்குப் 

இந்தியக் பாகையாக அடைய ஏதேனும் புதிய 
கடற்பாதை கடற்பாதை காண முடியுமா எனச் 

... சிந்தித்து வந்தனர். அவ்வாறு ஒரு 
பாதையைக் கண்டு அ௮றிவிப்போருக்குப் பெரும் 
பொருள் பரிசளிப்ப தா கவும் அறிவித்தனர். தமது 
இரண்டாவது பிரயாணத்தில் வெற்றி காணாததை 
யுன்னி இப் பயணத்தை மேற்கொண்டாலும் 
வெற்றிகொள்ள முடியுமா என ஆழ்ந்து ஆலோ 
சித்து இம் முயற்டியில் ஈடுபடுவதென்றும் தீர்மா 
னங கொண்டார். இவர் மசமொண்ட தீர்மானத்தை. 
யொட்டியே இவர்: பிரயாணம் செய்யத் தேர்க் 
தெடுத்த கப்பலுக்குத் *::இர்மானம்'' என்றே 
பெயரிட்டனர். 

1//6-ம் ஆண்டு கமாண்டர் குக் மூன்றாம் முறை 
யாக, 1 கிழக்கித்தியத் இவுகளின் வழியாக இந்தியா 
வுக்குப் பாதை காணும் பணியில் இணைந்தார். தாம் 

மூன்பு சென்ற வழியே சென்று 
கமாண்டரும் கியூ ஸீ லாச்தை அடைந்தார். மற் 

'கடற்பாதையும் அம் தாம் முன்பு தங்கியிருக்த கழ 
கத் தீவுகள் முதலியவற்றில் தங்கத் 

saa unr sss தொடர்ந்து சென்று 
கொண்டேயிருக்தார். சிறு கெப்பங்களில் கடலில் 
அல்லாடிய பல கழகக் தீவு மக்களைத் தம் சலத்தி 
லேற்றிக் காப்ப "pp னார். . வாணிகழ்ச்சியை 
ஆராய்நீத டாஹிடி தீவிலும் தக்ஞர். இக்கெல்் 
லாம் எவ்வித நிகழ்ச்சயுமின்றிப் பிரயாணம் 
செய்து வந்தார். 
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டாஹிடி தீவிணின்றும் பல தீவுகள் Hopes 
தீவுக் கூட்டங்களையும் தாண்டிக்கொண்டு ௫ ப 
றனர். பிரயாணத்தின்: இப் பகுதியில் இக் Sud 

னர் குளிர் மிகுதியால் அவதியற்றனர் 
மணற் ஆங்கு வத்து வந்த மக்களிடம் தம்மிட 
தீவகள் மிருந்த பல விகோதப் பொருள்களைப் 

பண்டமாற்றித் தமக்கு வேண்டிய கம்பளி, 
மூரட்டுப் போர்வை முதலியன பெற்றார்கள். 
ஒருவாறு. சுடும் குளிரையும் சாங்கிக்கொண்டு 
வடக்கு சோச்ியே பிரயாணம் செய்தனர். 
* ஆர்கடிக் பெருவ். கடலையும் அடைந்து சுற்றிச் 
சுற்றி வர்தனர். இந்தியாவுக்குச் செல்ல, apse 
கோக்கும் போகும்படி வசதியுள்ள கடற்பாகதை 
ஏதும் தென்படுமோ என ஆராய்க்தார். ஆங்குள்ள 
ஆழியின் பரப்பு ௮வ்வாறு செல்லுதற்கு ௮மையா 
ததாக இருந்தது. பல பணிக்கட்டிகளும் மலை யென 
மிதச்து வச்தன. மேற் செல்லுவதும் முடியாததாக 
அ௮மைக்தது, ஆங்குத் தென்பட்ட ஒரு தீவுக் கூட் 
டதீதினுள் ஒன்றில் கலம் நிறுத்திக் கரை சேர்ந் 
தனர். இத் தீவு முழுவதும் மணற் பரப்பே நிரம் 
பியதாக இருக்கமையின் இதற்கு மணற் Basar 
எனப் பொருள்படும் 1சாண்ட் விச இவுக கூட்டம் 
எனப் பெயரிட்டனர். 

          

இச்சு மணற் தவில் வாழ்க்து வந்த மக்கள் 
காகரிகமற்றவர்கள் ; மூடப் பழக்கங்களில் ஈம் 
பிக்கை கொண்டவர்கள்; இதுவரை எந்த அக்கி 

யரையும் ஆங்கிலேயரையும் பார்த் 
தலைவரே தெய்வம் த இியாதவர்கள், இக் குழுவினர் 

அக்கு வச்தடையவும், அதனைக் 
கண்ட அக்சாட்டு மக்கள் அவர்களது. Gar ope 
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தையும், மூகப் பொலிவையும், அவர்கள் செலுத்தி 
வந்த்: கலததையும், அதில் கிறைக்இருக்த பல 
விகோதப் பொருள்களையும் கண்டு திடுக்இட்டு 
அதிசயமுற்றனர். தமது கூல விளச்காய 
தெய்வமே மாற்றுருவில் wig காட்சியளிப்பதாக 
நினைத்தனர். கமாண்டர் குக்கை, கடவுளென்றும் 
அவரது. குழுக்களைச் சற்றுத் சேவகைகளென் 
௮ம் கொண்டனர். அவர்கள் முன்னிலையில் தெய்வ 
பக்தியோடு கை கட்டி, வாய் புதைந்து வந்தனை வழி 
பாடுகள் செலுத்தினர். ஊனனளித்து உண்ண 
வேண்டினர் ; உணவு பல படைத்து ஒ.௮ங்கி கின்ற 
னர். இம் மூடச் செயல்கக£ப் பார்த்துக் குழுவினர் 
இவர்களது மடமையையும் BINS நம்பிக்கையை 
யும் கண்டு விய த கின்றனர். 

தெய்வமெனப் போற்றப்பட்ட கமாண்டர் 
_ குக், தமது *திர்மானக் கப்பலில் ' திரும்பவும் பிர 
யாணம் புறப்பட்டார். சில காட் பயணம் சென்ற 

பின்னர் இவர்கள் ஒரு பெரும் 
பேரறிஞரும் புயலுடன் போராட வேண்டி௰ 
பேரும் புயலும் தாயிற்று. பாய் மரத்தூண் முறி 

வுற்றது. தாமான் கலம் கொக்கு 
ஸிக்கூம் கடலில் தத்தளிக்கத் தொடங்கியது. 
திறமைபெற்ற. மீகாமர்களும், ஒப்பற்ற தலைவரு 
மாகிய கமாண்டர் குக்கும் செய்வதறியாது 
பலவாறு முயன்று, முயற்” குன்றாது, உயிரைப் 
பணயமாக வவைக்துக் கலத்தை வக்க வழியே 
திருப்பிச் செலுத்தி, முன் தங்கிய மணற் தீவிற்கே 
வக சேர்ந்தனர். 

தெய்வமும் தேவதைகளும் கடும் புயலுக்கு 
ஆற்றாது திரும்பி வந்து கொண்டிருப்பதை . அதீ 

வு. மக்கள் கண்டனர். தெய்வம் புயலுக்கும், 
மழைக்கும், இடி மின்ன க்கும் பயக்தொலியமா?
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தெய்வத்தின் முன் அவற்றின் ஆற்றல் எம்மாத் 
. இரம்? இவர்களால் புயலை எஇிர்த்து கிற்க இயல 
வ்ல்லையே? ஒருக்கால் இவர்களும் . சம்மைப் 

| போன்ற மனிதப் பிறவிகள்காமோ?? 
மக்களின் என ஜயுற்றுக் கூடிக் கூடிப் பேனர். 
மாறுபாடு “கடும் புயலுக்குக் கரக துறையும் இவர் 

களத் தெய்வமென்று கொண்டாடி 
னேமே? என்னே தமது அறியாமை!” எனத் 
தம்மைத் தாமே கொக்து கொண்டனர். முன்னர் 
தெய்வம் எனக் கொண்டாடிய இவர்களே இப் 
பொழுது மாறுபட்ட எண்ணம் கொண்டனர். 
ஆண்டடைந்த ஆங்கிலேயரை ஏறெடுத்தும் பார்க்க 
வில்லை. முன்னம் புரிச்சத ௮றச் செயல்களை மறக்து 
மறச் செயல் புரியத் தலைப்பட்டனர். பலரும் கூட்ட 
மாகக் கூடினா ; குழுவினரிடம் கொண்டிருக்க 
மரியாதைகளை மறக்கனர்; அவர்களைத் தாக்கத் 
தொடங்கிவிட்டனர். 

மாறுபட்டு விளங்கும் இம் மூரட்டு மக்கள் 
சப்பலையடைந்து கொள்காயிடத் தொடக்இனர், 
பல பொருள்களைப் பறித்தனர். தீச் செமல் புரியத் 

தலைப்பட்ட இவர்களிடையே சமாண் 
Short டர் கூக் செய்வகறியாது இகைத்தார். 
தீச் சேல் படகொன்றில் பல வீரருடன் கரை 

..... யோரமாகச் சென்று அத் தீவின் 
தலைவனைக் காண விரைந்து சென்றுூர். முன்பு 
மாலையிட்டு மண்டியிட்டு வணங்கிய அச் தலைவன் 
இப்பொழுது இவரை: மதிக்கவுமில்லை,. குக், அத் 
தலைவனைத் தன். கலத்திற்கு வருமாறு வருந்தி. 
யழைத்தார். இவர்பால் ஐயுற்ற தலைவன் ஆங்கு 
வர மறுத்துவிட்டான். இக் குழுவினர்பால் வெறுப் 
Yop ௮ம் முரட்டு மக்கள் இவர்களை எதிர்த்துத் 
தாக்க ஆரம்பித்தனர். குழுவினர். தற்காத்துக் 

4
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கொள்ளச் சட்டுச்சள்ள வேண்டியதாயிற்று. 
ஆனாதம் ௮ம் மக்கள் அணிகீதிருக்த உறுதியான 
கவசம், துப்பாக்கிக் குண்டையும் ஏற்பதாயில்லை. 
தம்மை கோகடுச் சுடவதைக் கண்டதும் அவர்கள் 
முன்னிலும் வெகுண்டார்கள்.. 

மேோரடர்களின் சனத் தீ மூண்டெறிவதைக் கண் 
ணுற்ற குக், சடுவதை நிறுத்திச் சமாதான முறை 
யைக் சைகொள்ள எத்தணித்தார், அனால் அவ் 

வேண்டுகோள் எவ்விதப் பயனையும் அளிக்கவில்லை, 
௪ட்டிகளும், வேல்களும் பாய்கது பலர் உயிரிழந் 
தனர். சிறந்த போர்ததலைவரும், எதற்கும் அஞ்சா 
நெஞ்சு படைதீதவருமான கமாண்டர் குக் பெரு 
மகனார் இவர்கள் எஜிர்ப்புக்குத் தரங்காது .எரண் 
புகுவார் போன்று கைதக்கி கின்றார். கூற்றுவன் 
வேலுருக் கொண்டனன் போலும், gS கூரிய 
வேல் ஒரு மூரடனின் கையினின்றும் வெளிப்பட் 
டது. ௮௮ ௮ம் மாபெரும் வீரர், ஒப்பற்ற தலைவர், 
ஆராய்ச்சியாளர், கமாண்டர் குக் உடைய ஆ 
யைக் சவர்க்து சென்றது. பலராலும் போற்றப் 
பட்டுச் சிற்று விளங்கெய கமாண்டரின், உயிரிழக்க 
உடலம், வேரற்ற மரமெனக் கீழே சாய்ந்தது, 

    

மூவினரின் தலைவராம கமாண்டர் கூக் 

Dots ஒழிச்ததைக் கண்ணுற்ற முரட்டு மக்கள் 
ஆனக்தக் கூத் தாடினாகள். அளவிடற்கா?ய ஆற் 

றல் வாய்ந்ததோர் ஆராய்ச்சிமாளருக்கு இழைத்த 
இங்கை அவர்கள் உணரவில்லை. அவர்கள் 
இழைத்த இங்இனால் அவர்கள் ௮டைக த பெருமை 
எதும் உளதோ? அவரை வென்று விட்டோம் 
எனச் களி கூர்ச்து ௮ம் மக்கள் சமது உழைவிடம் 
சென்றனர்... 

   



3. இருள் கவிந்த கண்டம் 

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆப்பிரிக்கா 
வைப் பற்றியும், அதன் உள் காட்டைப்பற்றியும் 

எவரும் எதுவும், அ.றிக்திலர், ஆதலின் அதனை 
இருட்டுக் கண்டம் என்றும் இருண்ட ஆப்பிரிக்கா 

என்றும் குறித்தனர். அ௮ச்தக் கண்டம் இருண்ட 
தன்னு, அதனைப்பற்றிய விவரங்கள் ஏதும் வெளிப் 

படாததால் அதை இருள் சூழ்க்திருக்கது எனக 

குறிப்பிட்டனர். ட 

்..  பூது காடு காணவேண்டுமென்ற ஆவதம், பல 
தாட்டவருடனும் வாணிபத் தொடர்பு கொள்ள 

வேண்டும் என்ற அவாவும் ஜரோப்பிய காடுகள் 
எங்கணுமே பரவி யிருக்தன். இதற்கென ஒரு 

சழகமே கிறுவப்பெஜ்றிருச்கது. அயல் நாடுகளி 
லம், பு௫ காடுகளிலும், எவருமே போயறியாத வள 

மிச்ச இடங்களிலும், கிலவியுள்ள விவரங் ஃளை அறி 

மேலும் அவ்விடங்களுக்குத் தக்க அறிஞர்களை 
அனுப்புவித்துத் தாம் கொண்டுள்ள பணிக்கான 
அபிவிருத்திகளை ௮ச் சங்கம் செய்துகொண்டு 

வச்தத. இருண்ட ஆப்பிரிக்காவைப்' பற்றிய 
விவரங் காணவும் இச் சங்கம் முயற்சித்தது ; 
ஆயினும் ௮தில் வெற்றி பெறவில்லை. ss SPSS 

இற்கு வெற்றித் தருவை அளித்து இருளிற் டந்த 
விவரங்களை ஒளியிற்கொணர்ச்க பெருமை[ழங்கோ 

பார்க என்பவரையே சாரும், 

மங்கோ பார்க், * ஸ்காத்லாந்தைச் சேர்க்த 
+ ம் சகாருகேயுள்ள ஒரு பெரியார். 1செல்கரா்க் என், 
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கிராமத்தில் 1771-ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 9 més 
ar, war இளமையிலேயே வைத்தியத் அறையில் 

. இலங்கவேண்டும் என்ற அவாவை மேற் 
மங்கோ கொண்டவராரவர். பதினைந்து அண்டுகள் 
பார்க் திரம்பிய வாலிபராக இருக்கும்போதே 

செல்காக் ககரில் சிறந்து விளங்கிய ஒரு 
வைத்திம மிபுணரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தார். 
மேலும் *எடின்பரோ சர்வகலாசாலையில் நடை 
பெறும் பல்வேறாய பேருரைகளுக்கும் தவருது 
செல்வார். இயற்கைப் பொருள் ஆராய்சிக்காக 
ஆராய்ச்சிக் கூடங்களுள்ள பற்பல இடங் 
களுக்கும் சென்றுவந்தார். இங்கனம் அவர் கலை 
வளர்ச்சி பெற்றார், வைத்தியத் துறையிலும், 
இயற்கைப் பொருள்களை ஆராய்வதிலும் கறந்த 
அ௮றிஞராகக் கருதப்பட்டார்... 

இப் பேரறிஞர், ஒரே இடத்திலிருந்து மருத் 
துவக் தொழில் புரிவது, இவரது மனோசக்திக்கு 
உகக்ததாக இல்லை. இவர் மனம் இயற்கை பொருள் 
ஆராய்ச்சியிலும் பல காடுகளின் வரலாறுகளிலும் 
விழைநீது கின்றது, பற்பல இடங்களையும் காண 
வேண்டும் என்ற அவா மிக்கவர் ஆனார். இதற்குத் 
துணைபுரியவே கேர்கந்தது போலச் ச௬ுமத்திராக் 
இவை நோக்டச் செல்லும் ஒரு கப்பலின் உகவி 

வைத்தியர் பணியை மேர்கெரள்ளு 
- பணி மாறு இவருக்கு வேண்டுகோள் 
மேற்கோளல் இடைத்தது. தமது கோக்கம் ஈடேற 

7 அதுவே தக்க சந்தர்ப்பம். என்று 
பார்க் அப்பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். . இப்பணி 
யையும் ௮வர் தொடர்ந்து செய்தாரில்லை. ஒரு ல 
ஆண்டுகளே: இவர் ௮த்தொழிலிலிருக்தார். 
  

- சிஜலுரூமாஜ்
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அது சமயம்தான் புதிது அண்டு அறிவிக்கும் 
சங்கம் ஆப்பிரிக்காவிற்குக் தக்கார். ஒருவரை 
wep ஆலோசித்து வக்தது. இதனையறிந்த 

விருப்பத்தைத் தாமே சங்கத்தாருக்கு அறிவித் 
அக்கொண்டார். இவர தகு இகளையும், உரத் இனை 
யும், ஊக்கத்தினையும் சன்சூணர்க்த கழகத்தார் 
இவர விருப்பைப் பெருமடழ்வுடன் ஏற்றுக் 
கொண்டனர். இவரையே தலைமை வூக்கச் செய்து 
இருண்ட ஆப்பிரிக்காவில் உள்காட்டில் பிரயாணம் 
செய்து *ரநஜா என்னும் ஆழ்றின் போக்கை 
ஆராயவும், ஆங்குள்ளாரிடம் தொடர்பு கொண்டு 
வாணிபம் கடத்த G65 Oi weer தகுதியாக உள் 
ளனவா. என்று. உளவு கரணவும், திட்டம் செய்த 
னர். மங்கோ பார்க்கும் இவ் அரும் பணியைப் 
பணிவுடன் பற்றிச்கொண்டார்.. 

  

  

புதுமை காணும் பணியில் புதிதாய் இறகங்கய 
மங்கோ பார்க் 1195-ம் ஆண்டு தமது அிரயரணத் 
oss தொடங்கினார். இங்கிலாக்திலிருக்து புறப் 

| பட்டுப பாக்க பரவையில் ஒரு மாத 
பார்க்கின் கரலம் பீரயாணம் செய்து மேற்கு 
பிரயாணம் ஆப்பிரிக்காவை யடைந்தார். tant 

| பியா. என்னும் பேராறு கடலில் 
கலக்குமிடத்தில் தம் கலம் நிறுத்திக் கரை சேர்க் 
தார். உள்நாடு செல்ல அக் கதியே தக்க சாத 
னமா பிருப்பதறிக்து அதனூடேயே சுமார் இரு 
தூற்றுக்கு மேலான மைல்கள் தாரம் சென்று 
்பைசானியா என்னுமொரு பெரிய ககரினை அடைக் 
BIT. 
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மங்கோ பார்க் ஆங்கு .பைசாணியாவில் 

யாகச் லெய்ட்லி என் ஆம் பெருந்தகையாளரை 
யடைகீது ௮வர௮ விருந்தினராகத் தங்கியிருந்தார். 
இவரது உடல் நிலையும் கேடுற்றிருக்கத, கோய் 
குணமடைக்க பின், தாம் மேற்கொண்ட பணியில் 
ஈடுபட்டு முன்னேறுவதற்கான முயற்சிகளைச் செய் 
யலாயினர். உள்சாட்டில் வழங்கும் மக்களின் 
மொழியையும், பற்பல இட ங்களுக்கும் செல்லும் 
மார்க்கங்களையும் லெய்ட்லி வாயிலாகவும், மற்றும் 
ve வணிகர் வாயிலாகவும் பிழையற உணர்ந்து. 
கொண்டார்.  உமென்டிங்கோ  மகச்சள் பேசும் 
பாஷையில் தோச கொண்டார். 

மாரிக்சாலமும் ஓய்ந்தது, பார்க், உள்காடு 
செல்ல ஆயத்தமானார், லெய்ட்லியின் உதவியால் 
இவரை இரு நீக்ரோக்கள் ணை கொள்வா 

ராயினா. ஜான்ஸன், பெம்பா என்பன 
பார்க்கின் இவர்கட்குப் பெயர், முன்னவன் இல 
குழுவினர் காலம் 'இக&லாக்தில் வ௫தஇருஈ தமை 

ன ச யால் அவ்வுள் காட்டுப் பாஷை தவிர 
ஆங்கிலமும் ஈன்கு ௮ றிந்தவன், பின்னவன் ஆங்கு 
வழங்கும் மொழிகள் யாவற்றிலும் தேர்ச்சி பெற்ற வன். இவ்விருவரும் சிறந்த உண் மையான ஊழி 
யரீக்குரிய இலக்கணம் பொருச்தியவர்கள், உள் 
காட்டுப் பயணத்திற்கு இவர்கள அணை பேருதவி 
யாயிற்று. அடிமை வாணிபத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு 
வணிகரும், உள்சாடு செல்லும் ஒரு நீக்ரோவும், 
ம்ற்றும் சிலரும் இவர்க ளுடன் கூடவே பிரயாணம் 
செய்ய முற்பட்டனர். எழுவர் கொண்டதே இவரது 
குழு ஆயிற்று... பார்க் ஒரு குதிரையிலும், ஊழியத் 
துணைவர்கள் இரு மட்டக் குதிரைகளிதும் பயணம் 
  

: Dr, Laidley * Mandingo
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புறப்பட்டார்கள். மாற்றுடைகளும் துப்பாக்கி 
களும், மற்றும் இச.ர சாதனங்களும் சுமந்து சென்ற 
னர். இசையறிகருவியும், வெயில் மழைக்குதகவ ஒரு 
குடையும் கொண்டு சென்ருூர். 

இவ்வாறு தக்க குழுவினருடன் பயணப்பட்ட 
மங்கோ பார்க்குடன் டாக்டர் லெய்ட்லி பெருமக 
னாரும் மற்றும் இல ஆங்லெரும் சற்றுத் தூரம் கூட 

aba இவர்களை வழியலுப்பினர். 
வழி யனுப்பல் வெற்றிச் திருவை வேண்டினர். 

| புதுமைகாண௫ செல்லும் பார்க் 

வெற்றி பெற்றுத் இரும்ப இறைவளை வேண்டினர். 
பற்பல பேராபத்துக்கள் இிழறைக்த உள்காட்டில் 
பிரயாணம் செய்து அவற்றிற் காளாகாமல் வெற்றி 
யுடன் திரும்ப வேண்டும் என்று மனமாற விழைக் 
தனர். 

இக்குழுவினர் சின்னாட்களில் * D3 @ என்னும் 
ஊரை அண்மினர். இவ்வூர் தக்க பாதுகாவலுடன் 
அமைக்துள்ள ஒரு சிற்றூர் ஆகும் ; மதினா எண் 
னும் ராஜ்யத்தின் தலையிடமாகும். ஆங்குச் சிறப் 
புடன் வித்து வச்ச அதன் தலைவனா ய் அரச 
னைக் சண்டனர். அவ்வரசன் குழுவினரைத் தக்க 
மரியாதையோடு வரவேற்று ஊண், உறையுள் முத 
லியவற்றை அன்புடன் அளித்தான். தன் பிரதே 
சத்திலுள்ள இடங்களில் தாராளமாய் விருப்பப்படி 
பிரயாணம் செய்ய அனுமதி அளித் தான், இவருக் 
சூத். அணையாக ஒரு வழிகாட்டியையும் அனுப்புவித் 
தான் 

மேற்கு ஆப்பிரிக்க மக்கள் - இற்சில மூடக் 
கொள்கைகளில். சம்பிக்கை புள் எவர்களவர். இத 
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னைப். பார்க் தாம் சென்ற இடமெங்கும் கண்டு 
கொண்டார். மக்திரங்களிலும் மந்திரக் கவசங்க 

ளிலும் ஆழ்கத ஈம்பிக்கை கொண் 
மூட ஈம்பிக்கை டவர்கள். இவ்விதக் கவசங்கள் 

தங்களுக்குத் தக்க பாதுகாப்பா 
கும் எனவும் நம்புவர், தாம் மேற்கொள்ளும் பணி 
சளில் வெற்றிபெற ௮வை உதவும் என உறுதி 
கொள்வர். காட்டுக் தேவதைகளிடம் பயபக்தி 
நிறைஈ்தவர்கள். இக குழுவினர் கேரிற் சண்ட ஒரு 
காட்சியே இதனை மெய்ப்பித்தது. ஒரு பெருமரதி 
தில். பல வண்ணமாய அடைகள் பறந்து கொண்டி 
ருந்கன. இவ் ஆடைகள் ஆங்கு உறைஙீ்து வரும் 
ஜம்போ தேவதையின் உடுப்புக்கள் என்று கொண் 
டனர். மனைவியர் கணவருடன் முரண்பட்டால் இந்த 
தேவதை அந்தப் பெண்களைத் தக்கபடி. தண்டிக் 
கும் என்று அச்சம் கொண்டனர். உண்மையில் 
தேவதை தண்டிப்பது இல்லை: தேவதையின் பெய 
சால் இவர்களில் ஒருவரே ௮௫௧ ஆடைகளை மேற் 
போர்தீதுக்கொண்டு, யாவர் முன்னிலையிலும் அப் 
பெண்களை அடித்து இடித்து அல்லலிழைப்பர், 
பார்க்கும் துணனைவர்களும் இவ்வாரான அதிசயக் 
காட்சிகளையும் விகோதங்களையும் கண்டு சென்ற 
OO Ts 

  

-ஜம்போவின் ஆடைகளைக் கண்ணுற்ற பின் 
னர், இரு தினங்களில் வேற்றாரை அடைந்தனர் 

இக் குழுவினோர். இகத இடத்தில் இவர்கள் பருகு 

நீரறிவிப்பு மிசவும் வரண்ட. பிரதேசம், அனைவரும் 
தாரகம் மேலிடதி தண்ணீரில்லாமல் 

வருந்தினர். வழியே ஒரு விகோதமான: மரம் தென் 
பட்டது. எட்டப் பார்வைக்கு ௮து பல கிறமான: 
இலைகளைக் கொண்ட மரம்போல் தோற்றமளித்தது. 
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இவ்வித கிறமுள்ள இலைகளையுடைய. மரமும் 
உளதோ !. என்று அனைவரும் அதிசயப் 
பட்டனர். ஆனால் ௮தனை அ௮ண்மியபோது அவை 
யனைத்தும் ஆடைகளே அன்றி இலைகள் அல்ல 
எனத் தெளிந்தனர். அசன் அருகாமையி 
லேயே தாய குடி கீர் உள்ள ஒரு இறு நீர்நிலை 
காணப்பட்டது. கீர்கிலை. மிருக்குமிடத்தை அறி 
விக்கும் ௮அறிவிப்புபோலும் ௮ம் மரம்! நீர் சூடிக்க 
அனுமதி பெறுவான் போல் அம் மரத்திற்கு அளிக் 
கப்பட்ட காணிக்கைகள் போலும் ௮வ் ஆடைகள்! 

சிலகாட் பிரயாணக்திற்குப் பிறகு*போண்டோ 
என்னும் தொகுதியின் தலைநகரை மடைக்தனணர். 
ஆங்குள்ள ஒருபெரு வணிகர் இவர்களது ஈட்பினர் 

ஆனார். அப் பிரதேசத்தின் தலை 
குடை விரும்பிய வரைக கண்டு அளவளாவினர். 

தலைவன் பார்க் தம்முடன் கொண்டுசென்ற 
விலையுயர்ந்த பல மணிகளையும், 

வாசனைத் இரவியங்களையும், புகையிலையையும் 
காணிக்கையாக அரசனுக்கு அளித்தார். அரசன் 
இவைகளைச் கொண்டும் தஇிருப்தி யடைந காணில்லை. 
பரர்க்கிடமிருர்த சல பொருள்களே அவனது காட் 
டதிதைக் கவர்ந்தன. அவர் வைத்திருந்த கூடையும் 
அ௮வர் அணிந்திருக்க வனப்புமிக்க மேற் எட்டை 
யுமே அவன் மனத்தைக் கொள்ளை கொண்டன. 
அ சசார்களுக்கு வெண் கொற்றக் கூடைகள் உண்டு 
என்று கூறும் சவிநயம் போன்றல்லாமல் அருப்புக் 

குடையை இவன் விரும்பினுன் போலும் | 7 

கூடையைக் கொடையாக அளிப்பதில் பார்க் 
வருந்தவில்லை; ஆயினும் தான் பெரிதும் விரும்பிய 
தம மேற்சட்டையை விடுவதற்கு. ௮வர் மனம் 
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கொள்ளவில்லை, இருப்பினும் தக்தத், தலைவன் 
கேட்டதைக் கொடுக்காவிட்டால். . தமக்கு 
ஏதேனும் தீது கேரக்கூடும் என உணர்க, ௮ர௪ 
னுக்கு அவற்றை அன்பளிப்பாக அளித்தனர். 
பொன்னும் மணியும், சிரும் சிறப்பும் உடைய அத் 
தலைவன் கூடையின்மேற் கொண்ட கருத்து 
வியக்கத் தக்கதே, அன்பளிப்புக்களை யேற்றுக் 
கொண்ட ௮ரசன் மனமஒழ்க்து, பார்க்குக்குப் பரி 
சாக ஏராளமான ,பொழ் கட்டிகளையும், மற்றும் 
தன் வசமுள்ள விலையுயாரந்த ௮ணிகளிற் சிலவற் 
றையும் கொடுத்தான். பல காட்கஞக்குப் போதிய 
உணவப பண்டங்களையும் ௮ளித்தான். அரசனும் 
அன்புடன் : வழியனுப்ப, பார்க்கும் அவரது குழு 
வினரும் தம் பயணத்தைக் தொடங் னர். 

  

ம௫ங்கோ பார்க் மேற்கொண்டு சென்ற இடக்க 
ஸில் உள்காட்டு மக்களின் தொக்தஇரவு மிகுகதிருக் 
கத, அவர்களை யெதிர்தீதுச் செல்லவும் இவரால் 

இயலவிலலை, அவர்கள் கண்ணுக்குக் 
பயங்கரப் தெரியாமல், பயணத்தைத் தோடர்க்து 

பாரயாணம் கடத்த வேண்டுவகாயிறறு. அன தால் 
| பகற் பொழுதில் வெளிப்படாது இரவு 

கேரங்களிலேயே பிரயாணம் செய்தனர். பகற் 
பொழுதிலேயே பயங்கரமான கொடு விலங்குகள் 
தென்பட்டுத் அன்பம் விளைக்கூம்போது, கிலவில் 
நிலவி யிருக்கும் கொடுமை சொல்லத்தரமோ 1! ஒரு 
பூறம் புலி யொன்று உறுமும் ; மறுபுறம் சிறுத்தை 
கதறும், ஒரு சமயம் கரடி குறட்டை விடும்; மறு 
சமயம் கோட்டான் பெருக் கச்டும். மனத்தால் 

நினைத்தாலும். பயம் தோன்றுமே! இவ்விகக் கொடு 
விலங்குகள். நிறைந்துள்ள. கானகங்களள்ளும் 
தைரியமாக வழி கடந்தனர் குழுவினர். முன். 
வைத்த காலைப் பின் வைக்கலாகாது என்பது 
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அவர்களது எண்ணம். பல இடுக்கண்கட் கு. இடைப் 
பட்டும் யாதொன் இக்கும் அஞ்சாது பகலென்றும் 
இரவென்றும் பாராது வழி ஈடக்தனர் குழுவினர். 
என்னே இவர்களது தீரமும், உள்ள உரமும், 
ஊன் திய ஊக்கமும்]. | 

  

இப்: பயங்கரங்களினாடே பல மைல்கள் தாரம் 
வழி ஈடக்து * செனிகால் ஆற்றின் கரையை யடைக 
தனர், இவ்வாற்றுக்கு மறு கரையிலிருந்து மற் 
ரொரு தலைவனுக்குச் சொந்தமான பிரதேசம் 
தொடங்குகன்் ற. அறுவகை அ௮ரண்களுள் ஆறி 
2ரணும் ஒன் றல்லவா £ Des செனிகால் ஆறு 
BUT JS BH DOV எல்லையாகும். இவ் வெல் 
லையில் பிரவவே௫ிக்க அக்காட்டு மன்னனின் & 
மதி பெற வேண்டும்; அதன் பொருட்டு பெரும் 
தொகை அளிக்க வேண்டும். கருமமே எண்ணாய் 
கின்று Lj BIND காணும் திடம் கொண்ட பார்க்கும் 
அதற்குச் செலுத்த வேண்டி௰ பொருளை யளித்து 
அனுமதி பெற்று ஆற்றைக் கடக்து அக்தாடு புகுக 
தனர். இவ்வாறு தொகையைக் கட்டியதில், மூன் 
தான் பெற்று வச்த பரிசுப் பொருள் அனைத்தும் 
Sn ME a போயின; 

    

எவ்வித விசேஷ கிகழ்ச்சியுமின் றி அச்சாட் 
டைக் கடந்து, * காசன் என்னும் நாட்டை யடைக 
தனர். க்காட்டு. அரசன் மங்கோ பார்கன். 
குழுவினரை அன்புடன் வரவேற்றான். விருதி 
தினர்க்கு வேண்டிய வசதிகளை: யளித்கனன்.. இக 

காட்டிலுள்ள ஒரு ழ்நூருக்குத்தான் இவர் 
களுடன் தொடர்க்து: வந்த நீகரோ வந்து கொண் 
டிருக்கான். அவனுடன். குழுவினரும் சென்று 
  

* Senegal 4 Kasson
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அவன் விடடைக்சனர். சன இருமுதகு. ரவரைக் 
காணலும் ௮வன் கொண்ட மூழ்சி௫க்கு எல்லை 
யில்லை. ப 

... தமது மகன் திரும்ப மீளான் என்றே இ௫* 
வரை நகினைதத, அவனை கினைச்அு கினைக்துருஇ 
Ones aug apres ௮ப் பெற்றோர்க்குத் தம் 
மகனை உயிருடன் கேரிற் காணவும் தம் மூதமை 
மையைன் கூட. மறந்தனர், “கன்றினைப் 
பிரித்திருந்க கரா போன்று"! ஓடோடியும் வந்து 
அ௮ணைக்து கொண்டனர். பிரிச்சவார் கூடினால் 
பேசவும் வேண்டுமோ ? கண்ணொளி யிழந்திருக்த 
தாயும் தன் சேயைத் தழுவலும், தான் இழக்த 
கண்களைக் Babu Gunns Cura wees, 
மகனைத் தன்னிரு கரங்களாலும் தடவிக் 
கொடுத்து மகிழ்க்தகாள். இம் மஇழ்ச்சிதரும் நிகழ்ச் 
சியைக் கண்ணுற்று அவர்களிடம் குழுவினர் விலட 
பெற்றுப் பிரிந்து சென் றனர். | | 

காசன் காட்டரசன் தமக்கு உவந்தளித்த 
உதவிப் படையுடன் மாங்கோ பார்க் பிசயாணப் 
பட்டார். சில தினங்களில் *கார்ட்டா நாட்டின் தலை 

தகரைக் கட்டினர். நகரின் புறத்தே 
கருமேனியர் தங்கித் தமது வருகையை அரசர் 
களிப்ப பெருமானுக்கு அறிவித்து அனுமதி 

வேண்டி. கின்றனர்; அனுமதியும் 
கட்டியது, குழுவினர்க்கு. உண்டியுதவினர். ஒரு 
குடிசையை ஆயத்தம் செய்து உறையுள் வழங்கு 
னர். . இரந்த Abu சாட்டவரைக் காண தகர 
மாக்தர் பலர் பெரும் கூட்டமிட்டனர்... கருந்தோல் 
உரிக்கப்பட்ட வெண் மேனியர் எனக் கூத்தாடி 
னர். இதற்குமுன் இவர்கள் எச்த ஐரோப்பியரை 
  

* Kaarta
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யும் கண்டிலர், ஆன தாலேயே UTS Bor gl 
தோற்றம் அவர்களுக்குப் பெரு வியப்பளித்தது. 
Greer திரளாக வம்து தரிசித்தனர். 

மன்னர் பிரான் தமது விருந்தினரை 

அழைத்து வரச்செய்து தக்க மரியாதையுடன் வர 
வேந்ரான். பல கேரம் அன்புடன் அளவளாவி 

| இன்னுரையாடினார். பார்க்ன், உள் 
அரசனின் காடு செல்லும் கருத்தறிரச்து ௮ம்மன்ன 

அறிவுரை வன் கவலை கொண்டான். பார்க் இணி 

மேற்கொள்ளும் வழிப்பாதை இன்னும் 

இடுக்கண்கள் நிறைந்தது என்று அறிவித்தான். 
தமக்கும் தமதடுதத *பம்பாரா காட்டிற்கும் கேசப் 

பான்மை குறைக்துள்ள தென்றும், தம் நாட்ட 

வரை இம்சிப்பதில் அவர்கள் இனிமை கொள்ளு 
இன்றனர் என்றும், எந்த கேரத்திலும் ௮வர்களுள் 
போர் மூளலாம் என்றும், நிலவும் நிலையை உள்ள 
வாறு உணர்த்தினான். இவ்வாறாய நிலைகள் கேர்கிற் 
கும் பொழுது அவர் உள்சாடு செல்லுதல் ௮ 

வுடைமையன்று என்று அறுிவுறுத்தினன். தமது 
எண்ணத்தைக் கைவிடுமாறும், எத்துணை வருட 
மேனும் தன் காட்டிலே இருக்கலாமெனவும் கன் 
மொழியால் ஈவின்றான். இவ்வளவு தாரம் வதும் 

இனியும் மேற்செல்லாமழ் திரும்பவோ ௮வ்விடமே 
இருக்கவா பார்க் விரும்பவில்லை. தீக்சூகளுக்குப் 
பமப்பட்டு ஓரிடத்தில் தங்கும் மனப்பான்மை 

கொண்டவராயின் தமதுசொகந்த காட்டிலேயே ௬௧ 
மாக இருக்கிருப்பாரன்றோ 2? இவ்வளவு. இடுக்கண் 
களுக்கு ஆளாவானேன்? — 

மன்ன வனின் மதிமொழியை மனத்திலிறுத்தி 
மங்கோ பார்க பகை மிகுத்த பம்பாரா காட்டின் 
  

* Bambara
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வழியே செல்லாது வேறு பாதை மூலம் முன்னேற 
மூயநளித்கார். அருஇருக்த * லுட்ரமா் ' காட்டைக் 
கடந்து செல்வதாய்த் தடங்கொண்டார், We 
நாட்டில் எதிர்ப்பின் றிப் பிரயாணம் செய்ய.மன்ன 
னிடம் ௮னுமதி கோரினார். இல காட்கள் சென்ற 
பிறகே அரசனிடமிருக்து வீரர்கள் வர்துற்றனர். 
௮ண்மையி லுள்ளதோர். நகரில் தங்கயிருக்கும் 
அரசர்பால் அழைத்தேகுவதாக அ௮.றிவித்தனர். 
அவர்களது தோற்றத்தையும் அவர்களது கடக்தை 
களையும் கண்ணுற்ற பார்கு, அவர்களிடம் சிறிது 
ஜயம். கொண்டார். அவர்களைத் தொடர்க்து 
செல்ல எண்ணங் கொண்டாரில்லை. ஆயினும் 
அவாகள், இவராக வராவிடினும் வற்புறுத்தி 
இழுத்துச் செல்லுவர் எனவும் தோற்றியது. கடப் 
Ug நடக்கட்டும் எனத் துணிந்து அவர்களுடன் 
புறப்பட்டார். தம்முடன் தமது அடிமைத் துணை 
வன் டெம்பாவை மட்டும் அழைத்துச் சென்ருர். 

  

அண்மைலுள்ளது என அறிவுறுத்தப் பட்ட 

இடம் இவர்களை வெகுதூரம் இழுத்துச் சென்றது. 
சடைசியாக அத்தலைவன்து உறைவிடம் அடைக 

. தனர். அசுத்தம் நிறைந்தும், ஒழுங்கற் 
சிறைப் றும் இருந்தது அவர்கள் உறையுள். உறை 
படல் யுளின் தோற்றமே அதில் வாழ் மக்கள் 

| - ஏப்படியிருப்பர என்பதைத் தெற்றென 
விளக்கும்! அர்த. இடம் எப்படி ஒழுங்கற்று 
இருக்ததோ அதே போன்று ஒழுங்கற்ற ஈகடததை 
கொண்டவராவர் ஆங்குள்ளோர். தலைவன் ஆங்கு 
சம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் ; ௮வன் பார்க்கை 
நன்கு வரவேற்கவில்லை. ஆனாலும் ௪ றிது உரை 
யாடதி தொடங்கினான், பார்க் பேசும் ஆங்கிலம் 
  

* Ludamar
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அத் தலைவனுக்குப் புரியாது; தலைவன் பேசும் ௮ 
பிய பாஷை பார்க்குக்குப். புரியாது. இக் நிலையில் 
இருவரும் உரையாடுவது யாங்ஙனம் 2? 

தலைவனஅ பார்வையில் ஐயமும், செருக்கும், 
வெறுப்பும், கொடுமையும் நிறைந்திருக்சன. பார்க் 
அவ்விடம் வகதிருப்பதை Ye தலைவன் விரும்ப 
வில்லை போலும்! ஏதும் உளவு காண வக்துள்ள ஒற் 
ரோ என ஐயுற்றான்; தன் தலைமையையும் அதி 
கரரத்தையும் எண்ண ச் செருக்குற்றான்; பார்க், மூர் 
வமிசத்தைச் சார்ந்த இஸ்லாமிய மததீதைச் சேர்க் 
தவராயின் றி, கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ச்தவராய் 
இருப்பது சண்டு வெறுப்புற்றான். ௮வர் ஆங்கு வந் 
ததை விரும்பாததால் கொடுமைபுரியத் தலைப்பட் 
டான். மங்கோ பார்ச்கை ஒரு தணி விடுதியான குடி 
லில் இருக்கச் செய்கான். அவர் கொண்டு சென்ற 
பொருள் அனைத்சையும் பறித்துக் கொண்டான். 
ஊணும் நீரும் சரியாகஅளிக்காது துன்புறுத்தினான், 
தலைவன் இவருக்கு இழைத்த கொடுமைகளும், 
அளித்த அவமரியாதை சொல்லத்தரமன் று. 
மனத்திடம் கொண்ட மல் க பார்க் இவை யொன் 
றையும் பொருட்படுத்தவில்லை. இவரது வரலாறு 

மெப்வருத்தம் பாரார் பசி கோக்கார் கண்துஞ்சாச் 
எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கெசள்ளாச்-- செவ்வி 
அருமையும் பாரார். ௮வமஇப்பும் கொள்ளார் 

- கருமமே கண்ணா மினார். 
என்பது நன்கு புலப்படுகிறது. 

ஆங்கவர் அ௮அடைடபட்டிருக்த காலத்தே 
பல கஷ்டங்களும் அநுபவிக்க Cars gs. கீ 

காடு பாலைகிலம் சார்ச்ச.இடமாகலின் 
காற்று அனலெனத் ... SUS BS 

கொண்டிருந்த. தாகம் eames நீர் கடைப் 
பதே அ௮ரிதாயிருக்த அர்த இடத்தில் வெப்பம் 

நீர்வேட்கை 
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தணிக்கவா நீர் இடைக்கப் போகிறது? இறைப்பட் 
டிருஃத அவர்க்குக் குடிநீர் சிறிதளவே டைத த; 
அதுவும் ௮வார நீர் வேட்கையைச் தணிப்பதற்குப் 
மீபாதாகதாக வமைந்தது. இட்ட இருக்கும் இணறு 
களிலும் சண்ணீர் கொள்வது கடிதாயிற்று, இவ 
ருக்காகத் நீர் எடுப்பதைக் கண்ணுறும் எவரும் 
அதை அனுமதிப்பதாமில்லை. மனமிரங்இுஅவருக்கு 
நீர் வார்ப்பார் எவருமிலர், அவர்கள் கொண்டுள்ள 
மதவெறியே இதற்கு உற்ற காரணமாகும். ஆடு 
மாடுகளுக்கு இடைக்கும் நீர்கூட இலவாக்குக். விடைப் 

பது அ௮ரிசாயிற்றெனில் அ௮வருற்ற அல்லல்க௯ 
எவ்வரறுரைப்பது ? 

  

நல்லோர்க்கு ஈன்மையே இட்டும், பார்க் 
எவர்க்கும் எத் தீமையும் மனத்தாலும் நினைத்தா 
ரில்லை; எவர்க்கும் எக் கொடுமையும் இழைத்தர 
ரில்லை. இவ்வளவு அுன்பமிமைக்தும் அ௮திகலைவன் 
இரசக்கங் கொள்ளவில்லை. ௮வரைக் கொலைசெய்து 
விடலாமா அல்லது சிகீரவதை செய்யலாமா என்று 
கூட ஆலோ௫ிக்கத் தொடங்கினான் எனின் அ௮வன் 
கொண்டுள்ள கொடுமையை எவ்வரறு சகணக்இடு 
வது? ௮த்தலைவனின் மனைவி, இவ் வெண்ணிறக் 
தோன்பால் கொண்ட கழிவிரக்கத்தால் பார்க் 
எவ்விதத் தண்டனைக்கும் உள்ளாகாது தப்பித் தார். 
அவளது வேண்டுகோளைச் செவிமடுத்த தலைவனும் 
அவரிடமிருந்து பெற்ற பொருள்களை அவரிடம் 
திரும்பக் கொடுத்து, ௮வரை வேறு எவ்விதத்தும் 
இம்சிக்காது இருந்தான். அத்தலைவனை பார்க் 
பலவாறு வேண்டி அவ்விடம். இருந்து *ஜாரா நகர். 
கோக்கச் செல்லும் ஒரு குதிரை வீரர் குழுவுடன். 
செல்லுவகற்கு அனுமதி பெற்றார். ௮த தலைவனிடம் 
  

* Jarra
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இருக்கு பார்க் தமத பல பொருள்களைப் பெற்றா 

னை அடிமைத் துணைவன் டெம்பாவைப் பெற்று 

    

மில்லை, அவனை அத்தலைவனே அடிமை கொண் 
டான். துணை மணிதரின்றி பார்க் தனி மணித 
ரானார். உயிர் பிழைத்தாரேலும் உடல் பீழைத்கா 
ரில்லை. ௮க்குதிரை வீரரின் காவலுக் குட்பட்டே 
இருக்க வேண்டுவதாயிற்று, பல துன்பங்களுக் 
இடையே அக்கூட்டம் ஜாராவையும் அடைக தது, 

  

இக் காவலேயன் றி மேற்கொண்டு ஏம் தீங்கு 
தகேரிடும் என்று பார்க் கருதவேயில்லை. ஒரு காள் 
எதிர்பாரா வண்ணம் சில போர் வீ. ராகள் அக் குழு 

வினர் உறைந்திருந்த இருக்கைக்கு வநீ 
சிறை துற்றனர். மங்கோ பார்க்கைக் திரும்பத் 
நீக்கம் தலைவணிடம் கோண்டு செல்லவே அவர்கள் 

ஆக்கு வக்தனர். தலைவனை அடைச்தால் 
தம் தலையே போனாலும் போய்விடும் என்று ௮னு 
பவங் கண்ட அறிஞர் உணர்ந்து கொண்டார். இத 
னின்௮ு எவ்வாறேனும் தப்ப வேண்டும் என்று 
ஆலோ௫ித்தார். ௮ன் ஜிரவே தக்க சந்தர்ப்பமும் 
வாய்த்தது. வீரர்கள் அயர்ர்இிருக்கும் நடு கிளப் 
பொழுதில் தமக்குரிய பொருள்களையும், உடைககா 
யும் பத்திரமாக எடுத்துச் கொண்டு, ௮க் கூட்டத் 
தஇிணின்றும் பிரிந்து, தமது பரியின் 
மீது இவர்க்து, கானகம் வழியேயே .சடுஏச் 
சென்று, தப்பிப் பிழைத்தார். ௮த்தலைவனின் பிர 
தேசத்தை நீங்கி வேற்று நாடு சென்றுவிடவே 
அவர் விரும்பினர். இருள்மிக்க பயம் நிறைக்க அக் 
கானகமே அவர்க்கு ௮௫ தாட்டைவிட கலமுள்ள 
தாய்த் தோன்றியது, 4: கொடுங்கோல் மன்னன் 
வாழும் காட்டில் கடும்புலி வாழும் காடு ஈன்மே?” 
ஏன்பது உண்மை உரை அன்றோ? | 

5
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... உயிருடன் மன்றாடி அவர் செய்த இப் பயணம் 
அவருக்கு மிகக் களைப்பைத் தந்தது. சுடும் பய 
ணத்தால் மிகுர்க தாகமும் கொண்டார். Eee BF 
கிடைக்கப் பெருமையால் பசும் தழைகளை மென்று 
விழுங்கினார். இரவு முழுவதும் பிரயாணமும்செய்து 
காலைக் கதிரவன் தோன்றும் சமயம் ஒரு தீர் 
கிலையின் அருகே இருப்பது கண்டு 'முடவனுக்குச் 
கொம்புத் தேன் கட்டியதுபோன்று' நீரை அள்ளி 
யள்ளிப் பருகத் தாகந்தீக்தார். தாகர்தீர்ந்கவர் 
ஆகத்தை வருத்துகின் ற அரும் பசியையும் ௮சுற்ற 
எண்ணினர். அருசே தென்பட்ட ஒரு கிராமத்தை 
யடைக்தார், ஒரு 'சிறு குடிசையில் வ௫ித் தவரும் 
இழவியொருத்தி அவர்பால் நனி இரக்கங்கொண்டு 
சிறிது உணவு கல்்னென். * பசித்தார் இன்னாத 
இல்லை என்பது போல் ௮து ஏழ்மை மிக்க உண 
வானாலும் பார்க் ௮தை வயிறாற உண்டு பள தீரர் 
சிறித தெம்பு கொண்டார். அவரது குதிரைக்கும் 
றிது உணவு இடைத்தது. 

  

குடிசை யருகில் வெள்ளையர் ஒருவரைச் கசண 
ஆம், ௮க்இராம மக்கள் அவரை வேடிக்கை காணக் 
குழுவாகக் திரண்டு வந்தனர். சாணாத பொருளைக் 

| காண்பதேபோன்று அவரைக் எண்டு 
கைஜர் ஈதி வியப்புற்றனர். அச் குழுவினருள் பல 

.... ஹூர் மக்களும் இருந்தமையன் gar 
மனத்தில் ௮ச்சமும் எழக் தொடங்கெது, லுடாமச் 
காட்டுக் தலைவனின் ஆட்கள் ௮தில் எவரேனுமிருக் 
தால் தமக்குத் திரும்பவும் இன்பம் og PuGew 
என்று கலஙஇனார். ஆதலின் அம்மக்களின் சண் 
ணிற் படாமல் இருப்பதே சன்றெனக் கொண்டு 

இரவு சே.ரச்தை அருகுள்ள ஒர் ஆடவியில் கழித் 
தார். மறுகாள் தம் பயணத்தைத் தொடர்ச்து 
கடதீதி பம்ப௩ரா காட்டைச் சேர்க இராமம். ஒண் 
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   giGaCu தங்னெர். சின்னாட்கள் றைக இட்டி, < 

அக்டிருக்த பின்னர் அக்காட்டின் தலைககரான 
*செகோ ஈகரை தோகஇச் செல்லும் நீக்ரோவர் 
ககக துனை கொண்டு அவர்களுடன் சென்னார். 
வழியில் ஒரு அடிமைக் கூட்டமும் இவர்களுடன் 
சேர்க்து கொண்டது. பல கஷ்ட நஷடங்களுக்குப் 
பிறகு ஒருவாறு அனைவரும் அத் தலை நகரைச் 
சேர்க்கனர். இச்சசகளை யடையு முன்பாக மங்கோ 
பாரக் நைஜர் நதியைக் கண்ணாறக் கண்டு, ௮தன் 
பளிங்கு நீரை மனமாறப் பருஇஞார். 

   

உள் காட்டில் தாம் கண்ட நகரம் யாவற்றிலும் 
செகோ சிறந்ததாக இருப்பதை பார்க் கண்டு 

மகிழ்ச்தார். கைஜர் கதியின் நீர்ப்பரப்பு 
சேகோ அவருக்குப் பெரு மடழ்வ தந்௧த. பரத்த 
"நகரம் வெளியில் பஸிக்கு போன்ற தெளிக்த நீரு 

டன் ஒடும் ௮௩ நதியைக் கண்டு ஆனதத 
முற்றா. கதியின் இரு புறத்திலும் அமைக்துள்ள 
௮.8 ககர வளம் இவர் மனத்தைப் பெரிதும் அவர்க 
க௮. தமது வருகையை மன்னனுக்குக் தெரிவித்து 
அ௮வனைக்காண விரும்பினார். அரசனது உத்தி 
ரவு இட்டும் வரை ஒரு இராமத்தில் தல்இயிருக்தார், 
பல காட்கள் கழிந்த பிறகு அ௮ரசனிடமிருக்த உத் 
தரவு வந்தடைரச்தத. ககரினுள்ளிருக்த அரசனைக் 
காண விழைக்த அவருக்குவக்த உத்திரவு விகோத 
மானது; ௮6 காட்டில் வழங்கும் காணயமான 
FAG BOND ஜயாயிரம் பெற்றுக் கொண்டு, நகர் 
விட்டு எங்கேனும் போய்விட வேண்டும் என்பதே 
அவ்வுத்திரவு, இவ்வரசனும் பார்க் வரத கோக்க 
மறியாது சநதே௫த்தான் போலும்! நாடு காண 
வக்தவர் என்றால் ஈம் சாட்டை இவர் ஏன் காண 
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வேண்டும்? இதிலேதும் சூதிருக்கும் ! எனக் கருதி 
னான் போலும், | | 

தலைவனாணையைத் தட்டவும் முடியுமோ 2 தலை 
வணங்கத்தான் வேண்டும். தன்ன. தணியரால் 
யாது செப்ப இயலும்? கட்டகாக்குக் இ&ழ்ப் 

.... படிர்தார். தணையொருவனைக் கூட்டிக் 
தீங்கில்லாச் கொண்டு *சான்சான்டிங் என்னும் ஒரு 

சிங்கம் பெரு நகர் கோக்கச் செல்லலாயினர், 
இப் பயணத்தில் yar வேறொரு 

புதுமையான ஆபத்தில் சக்க கேர்ந்தார். உண்மை 
யிீலயே, தம் எதிரே, ஒரு அரிமாவைக் கண்டார் ) 
அதன் கூரிய கண்ஈள் இவர்களையே நோக யிருப் 
பதைக் கண்டார் ; குலை கடுக்கம் கொண்டா. அக் 
கேசரி கட்டாயம் தம் மீது பாப்ர்துவிடும் என்னு 
பயர்து ஈடங்னொ. ஆனால் அசிங்கம் “ தனக்கு 
ஏதும் இது விளைவிக்காத இவர்மீது பாய் 
வானேன்” என்று மனத்திற் கொண்டது 
போலும்! இவர்ச்கஞூத் தீங்கு ஏதும் இழைத்தில.து. 
ஒருவாறு தப்பிப் பிழைத்து அப்பால் சென்ருர், 
கோளரிகூட நம்மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறதே , 
என இறைவன் திருவருளை கினைந்து வணங்இனார். 

    

  

இப் பேராபத்தினின்றும் தப்பிய பின்னர் 
மாங்கோ பார்க் இன்னும் பலவிதக் கடுந்துன் பங 
கள படைய கோ்க்த.து, சைஜர் நதிக்கரையின் மேல் 
கோக்சச் சென்றுகொண்டே யிருக்தார். அவரது 
குதிரை இனிச் சிறிதுகூட கடந்துவருவதற்கு இய 
லாத தாயிற்று, ஆனதால் ௮தை ஒரிடதீதில் 
விட்டுச் செல்லவேண்டிய தவ௫ியமாயிற்று. அவருக் 
கூத் துணையாக வச்த வழிகாட்டியும், அருகேயுள்ள 
தனதாச் சென்றுவிட்டான். அவர் உடுத்தியிருந்த 
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உடைகளும் பலவாறு கிழிந்து கந்தல் கந்த 
லாயிற்று, மாரிக்காலமும் தொடங்கு மழை 

பொழியலாயிற்று, * டிம்பக்ட என்னும் 
திரும்புகை மாபெரும் சகரம் சேர வேண்டுமென 

. பார்சி பேரவாக்கொண்டும் இத்தகைய 
இடைபூன௮களால் அவ்வாறு சென்றடைவது இய 
லாததாயிற்று. இச் நிலையில் மேற்கொண்டு செல் 
லாது இரும்பிவிடுவதே சான்றுடையது என்று 
உணர்ந்து, வந்த வழியே திரும்பத் தொடங்இஞார், 

    

திரும்பிச் செல்வதும் ௮வ்வளவு எளிகாயில்லை. 
பல கஷ்டங்களுக்குள்ளாகியே திரும்புமாறு தேரிட் 
ட, பம்பாரா நாட்டைக் கடந்து செல்லுங்கால் 
௮ காட்டுக தலைவன் இவர் தென்பட்டால் 
இவரைச் இறைப் பிடித்து வரச் கட்டளை தாங்யெ 
பல வீராகள் இவரைக் தேடிக் கொண்டிருந்த 
செய்தி யறிந்தார். பல இரொமல்கஸின் வழியே 
கரந்துற்று, எதற்கும் அஞ்சாது சென்று 
கொண்டே இருக்தார். பல கரட்கள் உணவு கொள் 
ளாமலும் நடந்து சென்றார். இடையே ஒரு இரா 
மத்தில் வாத தகம்செய்யும் ஒரு பெருக் தகையாளன் 
இவரை யெதாபபட்டு இவருக்கு உண்டியும் உறை 
யளும் அளித்தான். சில காட்கள் ஆங்குத் தக்க 
யிருக்து பிரயாணம் தொடர்ந்தார். கொள்ளைக் 
காரர் குழுவொன்றும் தோன் மி இவர்வசம் எஞ்ச 
யுள்ள பொருள்களாக கொள்ளை கொண்டனர். 
பலவாருய பேரின்னல்களை உற்று, தாம் புறப்பட்ட 
பைசானியா நசரைத் திரும்ப வந்து சோத்தனர். 

மன்பு தங்கியிருக்க டாகடர் லெய்ட்லி மாளி 
கையை அடைந்தனர். பார்க் அப்பொழமுத கொண்    சத 
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டிருச் த தோற்றத்தைக் சண்டு அனைவரும் வருக் 
த தினா. இருப்பினும் அவர் உயிரு 

சொந்த டன் திரும் வர்சுதைக் கண்டு 
நாடடைதல் திருப்தியற்றனர். முகத்தைமூடியிருக் த 

ட மயிரைக் களைந்தார் :. கந்தல் ௮ு 
களை உச்தியெறிந்தார். லெய்ட்லி உவக்தளித்க 
மாற்றுடைகக யணிக்தார். ஆங்கு ஆயத்தமா 
யிருந்த ஒரு கப்பலில் ஏறித் தென் கரோலினாவைச் 

மார் . இண்டரை அண்டுகளுக்கு மேலாகப் 
பிரயாணம் செய்து இரும்பிய மங்கோ பார்க் தன் 
சொந்த காடாகிய ஸ்காதலாக்தை யடைந்து கழி 
பேருவகை யுற்றார். ஆங்குச் சில காலம், தாம் 
முன்பு செய்து வந்த மருத்துவத் தொழிலை மேற் 
கொண்டார். எப்படியும் மறுமுறை சென்றுாகலும் 

தாம் மூன் கொண்ட பணியை மேற்கொண்டு; 
கைஜர் நதி தீரத்தைக் காணவேண்டுமென் ற 
அவாவினை விட்டொழித்தாரில்லை, தாம் மூன்பு 
பெற்ற அநுபவங்களால் அறிந்து கொண்டவாறு 
அவற்றினின்றும் தப்பி கின்று, வழி செய்து 

போகத் தக்க சாதனங்களைத் தயாரிக்கத் தொடங் 
இனர். 

பண்ட மாற்றுக்காக பல பொருள்சளையும், 

பல போர் வீரர்களையும், தக்க அணைவர்களையும் 

கூட்டிக் குழுவொன்று Sieger. இம்முறை 
ன ரு இவர் வெற்றி காண்பது கிச்சயம் 
இரண்டாம் என்று அணைவரும் நம்பிக்கை 

- பயணம் கொண்டனர். பிரயாணம் புறப் 
| பட்டு ஆப்பிரிக்காவின் மேற்குக் 

கரையை யடைந்து, தாம் முன்பு சென்ற வழியி 

லேயே செல்லத் தொடங்கஇனார், மாசிக் காலமும் 

தொடக்கயது. கடுஞ்சுரமும் தலைக்காட்ட ஆரம்
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பீத்தது சுரந்தாக்கயெ வீரர் பலர் கலிவுற் றனர்; 

  

எஞ்ிய சிலருடன் பார்க் தம் வறதியே தெொடர்த்து 
சென்றார். நகைஜர் ஈஇயில் இவர்கள் ஒரு படல் 
செல்லுங்கால் எதிாபாரா வண்ணம் பேரிடைஞ்சல். 
ஒன்று தோன்றியது, உள்சாட்டு மக்களான பல 
மூரடா்கள் எதிர்ப்பட்டனர், வெண்தகோல். பூண்ட 
இவ்வந்மியரைச் காணலும் இவர்கள் பால் சிற்றம் 
கொண்டு கவண்கற்களையும் எறியீட்டிகளையும் வீச. 
னர். அவர்களை யெதிர்த்து நிற்பது அசாத்தியமா 
யிற்று. அ௮ம்முரடாராகளோ தொகையில் மிகுந்து 
கின்று கற்களை வீசிக்கொண்டே இருந்தனர். 
அவர்களிடமிருந்து தப்ப வேறு வழியின்றி நீரில் 
மூழ்கியேனும் உயிர் தப்பலாம் என கினைத்தார். 
அவ்வாறேயம் செய்தார். ஆனால் நீரில் மூழ்கெயவர் 
திரும்ப எவ்விடத்தும் கரை யேறவில்லை 1 

    

    

ஸ்காதிலாக்தில் பிறந்து, பெருங்குடியராய் 
வாழ்ந்து, பேரறிஞராய்த் திகழ்த்அ, புவமை காண 
விழைக்து, ஆப்பிரிக்காவில் கைஜர் சதியில் மூழ்இ 

| உயிர் 6&6 Corsa எத்து 
அறிஞரின் பரிதாபமானது! அவருடைய பரு 
அமரத்துவம் வுடல் மறைச்து படினும் நுண் 

._ ஸணூடல் என்றும் மறைந்திலது, 
ஆப்பிரிக்காவின் உள்காட்டு விவரமறியாது அதை 
இருண்ட கண்டமாகக் கருதிய ஐரோப்பியருக்கு 
அதைப்பற்றிய இருள் கொண்ட அறிவைத் தாம் 
சென்று சண்ட விவரங்களால் ஒளி பெறச் செய்த 
பெருமை மக்கோ பார்க்கையே சாரும், 
தமன உயிரையும் மதியாத துணிக்கு சென்ற அப் 
பே. ரறிஞரின் மனோதிடம், புக் தலகம் காண வழை 
யும் இளைஞர்க்கும் அறிஞர்ககும் ஊக்க apie. 
வல்லது என்பது உரைத்தலும் வேண்டுமோ? — 

 



     ். இரவீமுச்சி கண். நல்ல ஞர் 

... பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் புதுமை காணச் 
Gl aren விரும்பியவாகளும், முயற்கித்தவர்களும், 
தரம் செவியுறும் செல்வவளம் பற்றியே அவற்றைக் 

காண முற்பட்டனர். பத்தொன்பதால் 
மத நூற்றாண்டில் இகங்கிலாச்து, மற்றும் பல 

போதனை ஐரோப்பிய காடுகள் ஆயெவற்றிலிருந்து 
கிறுஸ்தவ மதத்தை உலகத்தின் பல 

பாகங்களிலும் பரப்ப வேண்டியும், இறிஸ்அ பெரு 
மான நல்லுறைகளை அறிவுறுத்தவும், பல மத 
போதனைச் சங்கங்களைச் சேர்ந்த பாதிரிகளும், 
அறிஞர்களும், பெரியோர்களும், போதகர்களும் 
பல இடங்களுக்கும் பரர்து சென்றனர். செல்வம் 
பெறும் கோக்கமோ, குடியேறும் நோக்கமோ, 
வெற்றி கொண்டு தமதாக்கிக் கொள்ள. வேண்டும் 
எண்ற கோக்கமோ ஆ௫ய இவற்றில் ஒன்றையும் 
எண்ணாது, தம௮ மதத்தைப் பரவச் செய்ய வேண் 
டும் என்ற ஒமே கோக்கத்தோடு இப் பெரியார்கள் 
பிரயாணம் செய்கனர். மத போதனைமை மூன் 
னிட்டு வெளிகாடு சென்று புதுமை கண்டு உலகுக்கு 
அறிவித்த அறிஞர்களுள் * டாக்டர் லிவிங்டைன் 
ஏன் பாரும் ஒருவராவர். 

டாகடர் லிவிங்ஸ்டன் இங்லொர்தைச் சேர்ந்த 
ஒரு மக போதகர். காகரிக மின்றியும், அஞ்ஞான 
இருளில் ஆழ்ச்.தும், வெளிசாட்டுத் தொடர்பு ௮ழ் 
௮ம் இருந்த இருண்ட கண்டமா௫ய ஆப்பிறிக்கா 
வில் இறிஸ்து பெருமான். மணி மொழிகளை ௮ HY 
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ay & BE ree பணி 
மேற்கொண்டார் சீ சுமார் பத்து. அன 
கட்கும் மேலாகவே இப்பெரும்  பணியிலீடுபட்டு வச் 

தார். உள்காட்டில் பல. இடங்களுக் 
டாக்டர் கும் சென்று ஆங்காங்கு வதிசத AG 

லிவிங்ஸ்டன் ஞான மக்கள் அறிவுச் சுடர் பெற்று 
மிளிரும்படி செய்த பெருமை இவ 

ருக்கே உரித்தாகும். இதுவரையில் எவரும் சென் 
ராத பல இடஃஈகளுக்கும் சென்று தாம் கண்ட 
புதுமைகளை உலகுக்கு உணர்த்தியவராவரீ. 'நகாமி 
ஏரிப் பரப்பையும், 1ஸாம்பஸி நதிப் போக்கையும் 
கண்டு ௮.றிக்தவர் இவரே. 

    

டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன்; மதபோதனையும் செய்து 
கொண்டு ஆப்பிரிக்காவின் பெரும் பகுதியையும் 
காண விரும்பினார். விரும்பியவாறே செயலாற்றும் 

இயல்பும் படைத்த அவர், உள்காஜ 
பாலை நிலமும் அனைத்தையும் அறிய முயன்றார். 
பாதிரியாரும் இச்கோக்கத்துடன் 1852-ம் ஆண்டு 

ஆப்பிரிக்காவின் gl) ககராகிய 
[கேப் டவுன் விட்டு உள்காடு கோக்ப் புறப் 
பட்டார். ௮வர் ஓஒரெளிய போதகசே யன் ரிச் கை 
வசம் பெரும் பொருளே, போதிய வசதிகளோ 
பெற்றவர் அல்லா, சில பொதி மாடுகளும் ஒழுகல் 
குற்ற ஒரு பண்டம் வைக்கும் வண் டி.யுமே அ வரிட 

ருக்க சாதனங்களாகும். ஆமை கடை கடக்கும் 
பொதி மாடுகளுடன் விரைவாக எவ்வாறு செல்ல 
இயலும்? பல மாதங்களும் வெயில் மழையில் வழி 
நடக்து அங்குற்றதொரு பாலை கிலத்தை அ௮ண்மி 
ஞர். இதவே$கலஹாரி பாலைவனம் எனப்படுவது, 

  

  

* Lake Ngami { River Zam best +Cape Town 
§ Kalahari Desert
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மூயற்சியில் முன்னேற்றம் கொண்ட . இவர், இக் 
கடும்: பாலையைக் கடச்சு செல்வதையும் கடுமை 
யாகச் கொள்ளவில்லை. ஆங்குப் பல கொடூ விலங்கு 

களும் கெடு மக்களும் உறை நஇிருக்கக் கண்டார். 
இயற்கையில் மூரட்டுக்கனம் வாய்க்ச அம் மணிதரீ 
கள்கூட இவரிடம் பேரன்பு பூண்டு இவரிட்ட 
ப்ணியைதக் இட்டமாப்ச் செய்தனர். 

கெருப்பென எரிக்கும் வெப்பத்தில், தண 
லெனத் தூக்கும் மணற் பரப்பில், பிரயாணம் 
செய்து *லின்யான்டி என்னுமிடம் வத்து சேர்க்கார். 

அவர் ஆங்கு வந்தடைக்த சின்னாட் 
உயிரளிக்கும் களிலேயே அவ்வூர்த் தலைவன் இவ 

உத்தமர் ருக்குப் பெரியதொரு கண்பனானான். 
ன இத் தலைவன், மதத் தலைவருக்குக் 

தேவைப்படும் அனைத்தையும் அளித்தான். அவ்வூர் 
மக்களும் இவரிடம் அளவிலா அன்பு மகாண்டனர. 
இவர் மகபோதகர் அன்றியும் வைத்தியத் துறை 
யிலும் தலை சிறச்ச அறுபவம் பெற்றவர், sams 
வியால் சூடிமக்கள் பலர் தாமுற்ற கோய் தீர்க்கனர், 
தமக்கு உயிரளிக்தவர் என இவரைப் போற்றினர். 

லிவிங்ஸ்டன் இச்சேயர்கரஞடன் பல மாதக்கள் 
தங்இயிருக்தார். அதன் சுற்றுப் புறக்களைக் எண் 
டறிக்தார். sour குடியேறுவதற்கு ஏற்ற.இட 
மாக அமையுமோ என ஆராய்ந்தார். yes பிர 
தேசம் வெப்பம் மிக்கதாகவும், தய கரற்று அற்ற 
தாகவுமிருந்ததால் ௮தில் காட்டல் கொள்ளவில்லை, 
கடைசியாக ஒரு தினம் ௮ம் தட்பினரிடம் விடை 
பெற்றுப் பிரிக் சென்ருர். தமக்குஉ௰ர் கொடுத்த 
உத்தமர். ஊரை விட்டுப் போ௫ன்றாரே. என 
அவர்கள் மனம் வருக்தினா. 

   

  

+ Linyanti
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மத்திய ஆப்பிரிக்கா பிரதேசத்தில் லிவிஙஸ் 
டன் வழி கடக்கத் தொடங்கினார், ஆங்குதீ 
தோன் மிய ஆறுகளான *லீபா, 1லியாம்பி என்பன: 

வற்றின் போக்கைக் கண்டறிந்தார், 
சமவேளிச் அவை பாய்க்தோடும் வெளிகளையும் 

சிறப்பு பார்த்தறிர்தார். ௮ர்தச் சமவெளியில் 
இயற்கை எழில் இலஙவயைத. பற்பல 

பயிர்களும் பரர்த வெளிகளில் விளங்க. கணி 
தரும் தருக்கள் பல்கி நின்றன. மணம் வீசும் மலர் 
கள் மிகுதியா மிருச்தன, விதவிகமான வண்ணப் 
பறவைகள் வாணில் வட்டமிட்டன. கலை மான்கள் 
கூட்டங். கூட்டமாய் ஒடின, கருக்குன்றன்ன கரி 
களும் கடு ஈ௩டக்தன. கண்டோர் .அசலங்கும் 
காண்டா மிருகம் என்னும் அதிசய விலக்குகள் 

- மதங்கொண்டு ஓடின. வேட்டையில் விருப்பது 
கொண்ட லிவிங்ஸ்டனுக்குப் பொழுது போவதே 
தெரியவில்லை. காம் விரும்பியவாறு வேட்பை, 
யாடிக் களித்தார். சுவை மிக்கக் கனிகளை உண்டு 
ப விண்டார, | 

Qe சிறப்புக்கள் பெற்ற இந்தச் சமவெளிப் 
பிரதேசத்தில் பல பல இடங்களில் குடி. மக்களும் 
வத்து வந்தனா. ஒவ்வோரு தொகுதிக்கும் ஒரு 

. தலைவன் தென்பட்டான். Feo இடங்க 
தலைவிகள் ஸில் தலைமை தாங்கும் தலைவியும் 

- தோற்ற மளித்தாள். மபேபேராற்றல் 
படைத்த பெண் மக்கள்போலும் இத் தலைவிகள் ! 
ஆடவரும் பின்னிடும் கடையுடையவர்கள் |. இவர் 
தம் பயங்கரத் தோற்றமே தலைமைக்கு”. ஏற்ற 
தாக அமைக்ததுபோதும், இத் தலைவர்களும் 
தலைவிகளும் இவரை விருக்தினராகக்கொண்டு, 
வேண்டிய வசதிகளளித்தனர். | 

  

  

| *Leeba j{ Leeyambye
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அடிமை கொள்ளும் பேதமை கிறைக்திருச்த 
காலம். ௮. எளியோரையும் மெலிக்தோரையும் 
மிரட்டி. அடிமை. கொண்ட காலமது... பணத்தாலும் 

பலத்தாலும். ஏழைகளை அடிமை 
அடிமை பீடித்த சாலம் ௮௮. இத்தொழிலில் 

“கொள்ளும் பொருளீட்டும் வாணிபம் செய்வோர் 
கோடுமமை அக்காலத்தில் பல்க BE? sent. ஐம் 

பெரும் பூதங்கள் எனப்படும் ஐம்புலன் 
களுக்கும் அடிமைப்பட்ட ஒருவன்,  சன்னைப் 
போன்ற மற்றொரு மானிடனை அடிமை கொள்ளு 
வதை மத போதகர் வெறுத்தார். அவ்வணி 
களிடம் வாய்விட்டுப் பே௫இஞர்.. இறைவனுக்குப் 
பிடிக்காத இச்தொழிலைப் புரியாதீர்கள் என்று 
இன்னுரை. பகர்க்தார். பொருளிட்டச் கொலைத் 
தொழிலைக் கூடக் கொஞ்சமும் அஞ்சாது. செய்ய 
முற்படும் இவ்வணிகார்களா இவரது இன்னுரைகளை 
எற்றுக் கொள்வர்? 

    

அவ்வணிகர்கள் இவர் பால் வெறுப்பும் Hee 
மும் கொண்டனர். போதனை புரிய வர்த இவருக் 
குப் போதனை யொன்று அளிக்கவேண்டும் எனக் 

கருச்தில் கொண்டனர். சில முரடர் 
போதகரின் கை ஏவி, இவரது உடைமைகளைப் 
போதனை பறிக்கத் தூண்டினர். இன் சொல்லே 

யன்றி வேறொன்றையும் பகராத அவ 
ரெதிரில் w pila என் செய இயலும்? அவராக 
ஈந்த பொஇ மாடு ஒன்றை விரும்பி எடுத்துச் 
சென்றனர்! 

      

. எவ்வித இன்ன லுக்கும் ஆனாகாது. லிவிங்ஸ் 
டண்; போர்த்துகீசியர் குடியேறி. மிருந்த ஒரு 
பிரதேசத்தை யடைக்தார். அங்கு. போர்த்து 
இஇயரும், அச்சாட்டு. மக்களும்: ஒன்றி வாழ்க்து. 
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வருவதைக் கண்டு மன மகிழ்ம்தார். இவரை 
விரும்பி வரவேற்று வசதிகள் வழங்கினர். லிவிவ்ஸ் 
டன் இவ்விடம். தமக்குத். தேவையான பலபொருள் 

களையும் பெற்றுக் கொண்டார். பண்ட 
குடியேற்ற மாற்றாகத் தம்மிடமிருக் த பலபொருள் 

நாடு. கையும் எடு செய்தார். இவர் Cure 
மிடங்களுக்கு வழிகாட்டிச் செல்ல சில 

அணைவர்களையும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டார். 

இவர் மேற்கொண் £ட இந்தப் பயண த்தில் பன் 
மூறை கடும் ௬ரததால் பீடிக்கப் பட்டார். கடும் 
சரம் தொடர்ச்து நிலவுவதாயிற்று, இ 
பல ஊர்களுக்கும் போகவேண்டும். என் Qu pA s 
தாலும் கலமற்றிருக்த உடல் (auc செல்வ 
௮ரிதாயிற்று, திரும்பவும் லின்யான்டியிலேயே 
றிது நாட்கள் தங்கியிருந்து பின் அருகேயுள்ள 
*லோண்டா என்னும் பெருககர் நோக்கச் செல்ல 
arr இக்தப் . பிரதேசம் மிகவும் வளம் 
பொருக்தியதாகத் தோற்றியது, புகையிலைப் பயிர் 
es Carag wort PGE SB. உணவுக்காகும் 
பல பறவைகள் கிறைந்திருச்தன. வானவில் 
தரையிலேயே தோன்றுவது போன்று LID இடங் 
களிலும் பல வண்ணப் புஷ்பங்கள் படர்ச்து வனப் 
பைப் பரப்பின, இது அளவிடற்கரிய அழகு 
ants பகுதியாக இருப்பினும் பல கிராமங்கள் 
பாழ்பட்டிருக் கன. இஃது. அடிமை. Ol BEET 
Lye BS அடாச். செயலால் நிகழ்க்தே 2த யாகும். 

      

௭௭ லோண்டாவை சகோக்செ சென்று கொண் 
டிருக்குங்கால் - சமவெளிப்: பிரதேசத்தில் பல 
குன்௮களும், இல: மலைகளும் குறுக்கிட்டு நின் றன. 
வானளாவிய மரங்கள் B16 D6 வெற்புகள் அவை. 
Sams 

    

4 Loanda |
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குன்றுகள் கருங்குன்றுகளானாலும், களிர் விட்டுத் 
தழைக தோகிலிக் கவிழ்க்திருக்க பசு மரங்களின் 
தோற்றத்தால் பசும£லகளாகத் இகழ்ச்தன.. இவ் 
வரைகளி. ஸணின்றும். நீர்க்கோடுகள் வரைக்தாம் 
போன்ற பூம்புனலருவிகள் பளிங்கன்ன சீருடன் 
விரைச்து வகத்தன... மலைவளம் மல்யே இப் 
பிரதேசத்தில் மந்த மாருதம் மெல்லென வீய ௮. 
உடல் கலம் குன்றி மிருந்த போ.றிஞருக்கு.. இவ் 
அருக காட்டுகளும், தென்றற் காற்றும். தெம்பு 
ஊட்டின. 

  

இச்கச் செழுமையான பிரதேசத்தின் வழியே 
வழி. கடந்து ஜாம்பஸி கதிமின் கரையோரமாகச் 
சென்றனர், ஆங்கோரிடத்தில் நீல வானில் வெண் 

...... புகைம் படலம் போன்றும், பனணிகீரப் 
அற்புதக் படலம் பறப்பது போன்றும் அரிய தொரு 
காட்சி காட்டு புலனாயிற்று, ஆதவனின் பொற் 

கதிர்கள் அவற்றை, ஊடுருவிச் செல்லும் 
போன இயற்கையாகவும். செயற்கையாகவும் 
உள்ள பல வர்ணங்கள் தோன்றிக் தோன்றி 
மறைக்தன. ஒரு மயம் பளிச் சென்று செக்கிறம் 
கோன்றும் : உடனே அது மாறுபட்டுப் பொன் 
னிறமாகும்; ௮௮: கண்டு ம௫ழ்சிஏியில் தளைக்தால் 
அதற்குள் ௮துமாடிக் தரையில் நிலவும் பசுமையை 
வானில் அமைக்கும், இதுவரை வறண்ட .பாலை 
யையும், இருண்ட அடவிகளாயுமே சண்டுவக்த 
வலிவிகஸ்டனுக்கு இத்தோற்றம் பெரும் வியப்பை 
யூம் கணி மன மடழ்சசியையும் ௮ளித௧௮. 

  

    

  

.. இப்பெரு மூழ்வால். தம்மையும் மறக்து கின் 
ரர லிவிங்ஸ்டன், தம் கண்களையே அவரால் சம்ப 

முடியவில்லை, இத்தோற்றம் cogs oir 
இறது என்று அறிய விரும்பினார். சற்று இன்னும் 
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நெருங்கிச் செல்லுங்கால் செவிகள் செவிடுபடும்படி 
பேரொலி முழங்கெய௫, இதன் காரண மறிஊது 
அவர் திகைத்தார், பின்னும் சிறிது காரம் செல்ல 

ம், அஃதொரு நீர்வீழ்ச் சியின். அரும் 

நீர் வீழ்ச்சி பெரும் தோற்றம் என்பது கண்டார், 
அக்கீர்வீழ்ச்சி ஏறக்குறைய ஒரு மைல் 

அகலம் பரந்து நிலவியுள்ளது; நானூறு அடி, உய 
ரதீதினின்றும் €ழ் கோக்கு வருவது பஸிங்குபோல் 

உருண்டோடி வருவதுபோல் தோற்றமளித்தது. 
அத்துணை உயரத்திலிருச்து அத்தைப் பரக்த 
அளவில் வருவதானாலும், தரைபை வர்தடை 
யும்போது ஜம்பது ௮டி. ௮அகலமேயுள்ள இடத்தில் 
தான் பாய்ந்து செல்லுகிறது, நீர் செல்ல வேண்டிய 
பரப்பளவு குறுக விடுவகாலேயே பேரொலி எழும் 
பியது; நீர்தீிதிவலைசகள் ஆவிபோல் பறக்௫ சென் 
றன. இக் சண்கொள்ளாச் காட்சியை முதன் முதல் 
கண்டறிந்த அர்கியார் டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன் தான். 
இதுவே பின்னர் விக்டோரியா நீர் வீழ்ச்சி எனப் 
பெயர் பெற்றது, 

      

நீர்வீழ்ச்சியின் ௮ருகே சோலைகளும் சகுவின் 
பெற மிளிர்ச்கன. பக்கலில் பல இராமங்களும் கில 
வின. பல காட்டெருமைகளும், நிலை பெயர்ந்து 

| வரும் குன்றிறனத் தோற்றும் கரிய 
வேழ கஸளிறுகளும், மலிந்து கடந்தன. ஆங் 

வேட்டை குள்ள மக்கள் இவ் யானைகளை வேட்டை 
யாடிப் பிடித்து அதன் ஊன்ைப் பக்கு 

வம் செய்து உண்டுன்றனர். பன்னூறு ஈட்டிசளை 
விட்டெறிந்தே இவற்றைக் €ழே விழச் செய்கின்ற 
னச். இம் மக்களுடன் வேழ வேட்டையாட விழைக் 
தார் லிவிற்ஸ்டன். இங்குள்ள யானைகள் நீரிலும் 
கீச்திச் சென்றது விநதையாகவே இருந்தது, 
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காட்டெருமைகள் யானைப்பலம் கொண்டவையாக 
“ளன. இவை மணிதர்களை வெருட்டி படித்து 

கீண்டு, வக், கூரமையாக உள்ள தமது. கொம்பு 
களால் தாக்கிச் செல்லும் ஆற்றல் வாய்ச்தவை, 

ங்கு வாழ்ந்த மக்கள் பற்பல பழக்க வழக்கக் 
அடு Ganon விளங்கிஞர்கள். : வக்கு த்த 
பெண் மக்கள் தமது முடியை வாரிப் பின்னி விட்டி. 
ருந்தது அவருக்குப் பெரு மகழ்ச்சி யளித்தது, 

  

இவ் வளப்பங்ககசா உள் காடுகளில் கண்டு 
ம௫ழ்சத மேபோர்த்துகசயர் குடியேறிய *டெட்டே 
என்னும் பகுதியில் ஒரு இங்கள் தங்கியிருந்து 

களைப்பு நீங்கினார். அதன்பின் தன். 
காடடைதல் சொக்த காடு கோக்கித் திரும்பிப் பிர 

யாணம் செய்து 1886-ம் ஆண்டு, அதா 
வது தான் புறப்பட்ட பதினுறு ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு. இங்கிலாக்தை அடைந்தார். திரும்பி வச்து 
சேர்க்க இந்த அறிஞரைப் பலரும் சுற்றி வந்து 
அளவளாவினார. கண்டறிச்த காட்சியைக் கேட் 
டறிச்தனர். கீர்வீழ்ச்சிக் காட்டுயை கேரிம் சண்ட 
தாகவே ம௫ழ்க்தனர். கீர்வீழ்ச்சி கண்ட கல்லி 
ஞராக இவலபூக் கொண்டாடினர். 

  

  

* Tette



   
பல்லோரும் போற்ற டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன் 

இங்கலொக்தில் தமது உறைவிடதீதே இரண்டாண்டு 
கள் தங்கயிருக்தார். தாம் எண்ணங்கொண்ட பணி 

யையும், மற்றும் பாராகபல இடங்களைக் 

  

டன்கள் காண்பதையும் மேற் கொள்ளவேண் 
ர டும் என்ற gar மிக்கவராஞார். 

1858-ம் ஆண்டில் ௮வர் இரண்டாம் முறையாக 
ஆப்பிரிக்காவுக்குப் புறப்பட்டார். ஆங்குச் சென் 
றடைக்த பின், பல ஏரிகளையும், ஏரிப்பிரதேசய் 
களையும் துருவிப் பார்த்தார். தாம் முன்பு தங்க 
யிருக்த லின்யான்டி என்னும் ஊரையும் அடைக 
கார், இம்முறை தக்க துணைவர்கள் இருக்ததால் 
அவர்களுடன் சேர்ந்து வேட்டை பல புரிச்தார்; 
வேழ வேட்டையில் ஈடுபட்டார்; கொடு விலங்கு 
கச் கொன்று குவித்தார். செல்லுமிடமெங்கும் 
இன்பமாய்ப் பொழுது போகடுப் பல வளங்களும் 
கண்டார். தாம் முன்பு சண்டு களித்த விக்டோ 
ரியா நீர்வீழ்ச்சியை மறுமுறையும் கண்ணாரக் ௪ண் 
டனர். பல இனங்கள் அச் காட்சியின் எமிலைப் 
பருகி ஆங்கு கின்றனர். மற்றும் அவர் முன் 
கண்ட கவின் மிக்கப் பிரதேசங்களையும், பல்வேறு 
புதிய பிரதேசங்களையும் கண்டு ம௫இழ்க்தார், இவ் 
வாறு இடைவிடாது எட்டாண்டுகள் பிரயாணம் 
செய்து இங்கிலாச்து திரும்பினார். 

அரும் பணியில். ஈடுபட்டார்க்கு' அமைதியும் 
உண்டோ ? முதிர்க்த வயதெய்தி மிருந்தும், உடல் 
மிக மெலிவுற்றிருக்தும் மத போதனையிலும், 
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விவிங்ஸ்டன் மிகுதியிருந்த தம் வாணுூளை வீணா 
ளாகக் கழிக்க விரும்பவில்லை. உலகெங்கும் சுற்றிப் 

பாராவிடினம் .ஒரு கண்டத்தையேலும் 
மூன்றாம். முற்றும் ஆராய்ந்தோம் என்ற மனத 
பயணம்  தஇிருப்தி இருக்க வேண்டும் என்ற எண் 

ப ... ணமேமேலிட்டவரானார். பலவித வ௪தஇி 
களும் பெற்று, உற்ற துணைவரும், ஏவலரும், 
காவலரும் பின் தொடரப் பேரறிஞர் மூன்றாம் 
மூறையாக 1866-ம் ஆண்டில் ஆப்பிரிக்காப் Gr 
பாணத்தை. மேற்கொண்டார்,  பண்டமாற்றுக் 
காகப் பல பண்டப் பொதிகளையும் கொண்டு 
சென்ருர். 

பற்பல வ௪இகளையும் சாதனங்களையும், துணை 
வர்களையும் பெம்றிருந்தும் லிவிங்ஸ்டன் முன் பெல் 
லாம் சென்றது போலப் பிரயரணத்தைதத் 

ன தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை. 
முதுமையும் முதுமையும் மெலிமையும் அவரை 
மேலிமையும் முன்னேதிச் செல்ல விடவில்லை. பண் 

மூறையும் ௮வரைக் கடும் ச௬ரம் நட்டி. 

வாட்டியது, கேடுற்ற உடல் சீர்பெற்று வருமாறு 

பல இங்கள்கள் தங்க கேரிட்டது. உடல் பிலை 
இடல்கொடுக்கும் சமயங்களில் முடிக்க வரையில் 
உள்நாடு சென்று ஆராய்த்து வருவர். ஏரிகளும் 
ஆனுகளும் இருப்பதாகச் சொல்லும் இடங்கட் 
கெல்லாம் செல்வார். இவரைக் கண்டோர். இவர் 

(நீர்ப்பித்துக்” கொண்டவர் போலும் என்று 
எண்ணும்படி, அவ்விடங்கட்கெல்லாம் தவறாது 
செல்வார். ஆப்பிரிக்காவில் ௮வர் சண்டுபிடித்து 
அறிவுறுத்திய ஏரிகள் கணக்கிலடங்கா. 

   பேரறிஞர் சென்ற இடமெங்கும் கல் வரவு 
சன் மதிப்பும் பெற்றார். ஆங்காங்குத் தோன் மிய 
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தலைவர்கள்பால் அன்புகொண்டு, ௮வர் கள் 
ஆதரவை மிகுதியும் பெற்றார். திரைகடலனன த் 
இகழ்க்திருக்த ஒரு பெரு கீர்ப்பரப்பைக் கண்ணுற் 
ரர். அதனைச் சிறு கடல் என்றும் கூறலாம், 

இக்கீர்ப்பரப்பு தங்ககமிகா என்னும் ஏரியாகும். 
செழிப்புற்ற ௮ப் பிரதேசத்தில் சில நாட்கள் 
தங்கியிருக்கக் திட்டம் கொண்டார். ஆனாலும் 

| அவரை வாட்டும் சர கோய் மறுபடியும் 
பல்லக்குப் இங்குத் தோன் றியது, இம்முறை இச 
பயணம் சுரத்தால்: தமகடூருந்த சிறிது தேக 

வன்மையையும் இழம்தார். கடந்து 
செல்லவும் திடமிழக்தார். துணைவர்கள் பலலக்குப் 
போன்றதொரு இருக்கையை அமைத்து அதில் 
அவரை அமரச்செய்து தாக்கிச் சென்றனர். 
மனிதனை மனிதன் சுமரக்து செல்வதை yar 
விரும்ப வில்லையானாலும் ௮வ்வாறு செல்லுவது 
இன் ஜியமையா ததாக கசேோர்க்ததினலை ஒருவாறு மன 
மொப்பீ இருக்கையி லிருக்துகொணடே பயணம் 
தொடர்கதார். 

ஏரியைச் சுற்றிச் செல்லுவதைவிட அதைக் 
கடந்து செல்வதே கன்றென உணர்க்தார். அதற் 
GS தகுர்த ஆயத்தங்களைச் செய்து கொண்டார். 
உறுதியுள்ள தெப்பம் ௮மைத்து ௮ந்த ஏரியைக் 

- கடந்துசென்று மறு கரையிலுள்ள 
மலைவாசம் *உஜிஜி என்னும் நகரை woos’ 

தரர், . ஆங்குச் சில  சாட்கள் ga 
இளைப்பாறி பம்பாரா நகர் கோக்இச்செல்ல எண் 
ணங்கொண்டு தம் தணைவருடன் வழி கடக்கதார், 
இவர் கடக்துசென்ற சமவெளி செழுமையா யிருக் 
  

* Ujiji
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தது, பல குன்றுகளும் சல மலைகளும் குறுக்கிட்டு 
கின்றன. குன்றுகளிலும் மக்கள் வத்து. வந்த 
னர். குன்றுகளின் மேலும், மலைகளின் மீதும் பல 
இராமங்களும் சில நகரங்களும் பொருக்தி யிருக் 
"தன. இவ்வித மலைவெளி சகரங்களில் லிவிங்ஸ்டன் 
ue நாட்கள் தங்க யிருந்தார். அவை வடப்ப 
தற்குத் தகுதியாகவும், ஆங்கு வீசும் காற்று உட 
௮க்கு ஆேோராககியத் த அளிப்பதாகவும் 
அமைந்திருந்தன. மலைக் காட்௫ுகளையும், இயற்கை 
எழில்களையும் கண்டு ம௫ழ்ந்து ன்னாட்களுக் 
கப்பின் திரும்பவும் உஜிஜி சகருக்கே வந்து 
CFT BST, 

| பேரறிஞர் டாக்டர் பெருமகனார் லிவிங்ஸ்டன் 
இவ்வாறு இருண்ட கண்டத்திற்குச் தமது வயோ 
இக வயதில் மான்றாம் முறையாகப் புறப்பட்டுச் 
சென்ற பின் கடச்த ஜக்து அண்டுகளுக்கும் மேலா 
கவே அவரைப் பற்றிய செய்தி எதுவும் இங்கலாம் 

துக்கோ அல்லது வேறு ௭௩.காட் 

அறிஞரை டஒி.ற்கோ எட்டவில்லை. ௮வர் உயிரு 
அறிய அவா டன் இருப்பதும் இறச்துவிட்டதும் 

எவருக்கூம் தெரியாதிருக்தது, we 
காட்டவரும் போற்றத்தக்க அவரைப் பற்றிய 
செய்தி எதவும் இடைக்காததுபற்றிப் பலரும் கவலை 

கொண்டனர், garg பிரயாண' .விவரக்கஷை 
அறிய முற்பட்டனர். பல கழகங்களும், பல காரி 
யாலயங்களும், பத்திரிகாலயஙகளும் இம் முயற்ளி 
யில்: ஈடுபடலாயின ; பலரை ஆப்பிரிககாக கண் 

டத்திற்கு அனுப்பிஞர்கள். அமெரிக்க சாட்டின் 
* தியூயார்க் நகரிலுள்ள ஒரு பெருத்த பத்திசிகால 
யத்தன் சார்பாக 1ஸ்டேன்லி என்னும் பெருமகனு 
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ரூம் இவ்வாறு லிவிங்ஸ்டனை கீ தேடி வர்தவருள் 
(வரர விர், 

  

- பரந்ததொரு சண்டத்தில் பிரயாணம் செய்யும் 
ஒருவரை, எங்கு என்று குறிப்பிட்டுத் தேடுவது? 
லிவில்ஸ்டணின் தன்மையை உணர்சக்௬, அவர் நக 
ர்ங்களில் தங் யிருக்கமாட்டார், கதிகளின் பக்க 

மும், கிீரீவீழ்ச்சிகளின் பக்கத்து 
செய்தி அறிந்த லும்தான் இருப்பார் எனக குறிப் 
ஸ்டேன்லி பாக அறிந்து கொண்டார். அவ் 

.. வாறாய பல இடங்களையும் ௮அடைக்து 
அறிஞரைப்பற்றி விசாரித்தார். சில இடங்களில் 
sur weary asta சென்ற செய்தியை யறிந்து 
கடைசியாக உஜிஹஜி ககர் வந்தடைச் ஐ, ஆக்கும் 
விசாரித்கார். தான் வெகு காட்களாகக் தேடிவந்த 
அரிய பொகஷம், அறிவுச் சுடர், வயது முதிர்ர்த 
அறிஞர், டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன் உடல் நலிவு 
கொண்டு அருகலுள்ளதொரு கிராம வெளியில் 
தங்கியிருப்பதாகச் செய்தி யறிக்தார். ௮வரடைக்க 
மடிழ்வுக்கோர் எல்லையில்லை. டாக்டர் பெருமகனார் 
இன்னும் உயிருடன் இருப்பது அறிந்து இறுமபூ 
தெய்திரை. விரைவாக ஓம்டாடியும் சென்று ௮௫ 
இருக்க, ரோமத்தை அடைக்கார். 

  

    

oe ஆங்கு ஒரு மலையின் தோற்றம்; மலை வீழ் 
அ௮ருவகள் சூரிய ஒளி பட்டு வெண் முத்துக்கள் 
தொகுதியாக உருண்டு உருண்டு ஓடி வருவது 
போன்ற காட்சியை அளித்து விளங்குகின்றன, 

ஒரு பரக்க ஏரி; ௮டிப் பரப்பில் உள்ள 
ஏரிக்கரை இளிஞ்சல், பாளி, முதலிய பொருள் 

களும் சூரிய ஒளியில் பளிச்செனப் பிர 
கா௫ிக்க்ெறன - ஏளி நீர் அவ்வளவு தெளிக்த கீர், 
சிற்றலை தோன்றுவதால்தகான் ௮தனை ஏரி என



    

அறியலாம். அலைகளில்லாதபோது பளிச்சென 
வீசும் பசலவணின் கதிர்கள் ௮ “நீர்ப் பரப்பில் 
ஊடுறுவிச்சென்று பல வர்ணங்களையும் உண்டு 
புண BDI AF GHD ஏற்படும் ஒேே வெண்் G0) LOLI T 6ar” 

வெளிச்சம் மட்டும் தோன்றியதே தவிர, அவ் 
வேரியில் நிறைந்துள்ள 8ர்ப் பரப்பு தென்படவே 
யில்லை. ஏரியைச் சார்ந்த வெளிகளில் பயிர்கள் 
செழித்தோல்டு வளர்க்து, அடி. ஆடி அசைக்தன. 
அவற்ரில் மிகுக்துள்ள காணியஙகள் ஒன் றுடனி 

ஒன்று உராய்வதால் ஏற்படும் சலசலப்டச் சப்தம், 
ி.ற்றலைகளின் ஒலியையும் தாழ் திவிட்டது. இராம 
மக்களும், ஏவலரும், ௬மை தக கிகளும் மற்றும் பல 
ரும் சூழ்க்திருக்க ௮௯ கடும் வெயிலில் அ௮க்த ஏரிக் 
கரையில் செழித்திரு்கத வளனை உற்்.றுகோக! 
கின்று கொண்டிருக்கிறார் டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன். 

    

    

ன் 
     

டல் நலிவுற்றுத் தங்கியிருக்களார் ? எனச் 
செவியுற்ற ஸ்டேன்லி, தான் அவரை எச்கிலையில் 
காண்போமோ என்ற அச்சம் மேலிட்டவராகவே 
அவ்வாறு விரைக்கதோடி வந்தார். லிவிங்ஸ்டன் 

இருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொள்வதில் 
சந்திப்பு அவர் ௮இிகப் பிரயாசை எடுக்க ௮வ௫ூய 

மில்லாது போயிய்று, ஏரிச்சகரைக் காட்ச 
வெகு அாரத்திற்கு அப்பாலேயே தென்பட்டது, 
ஆவலுடன் ஓடினார்; அக் கூட்டத்தை விலகக் 
கொண்டு சென்ரூர் ; லிவிங்ஸ்டன் மூன்பாச நின் 
ரூர்; ஆனச்தக் கண்ணீர் சொரிக்தார். ம௫ழ்சள 
மேலீட்டினுல் முதலில் என்ன பேசுவது என்பதும் 
தோன்றாது மதி மயங்கி கின்றார். இருவரும் கை 

லுச்சனர்) வர்தனம் கூடுிக்கொண்டனர்; உடல் 
நலம் கோரிக்கொண்டனர். பின் உறைவிடம் 
சேர்க்து பல கேரம் ௮ளவளாவினர். தமது காட்ந்ச் 
2௪ய்திகளைன ஆவலுடன் கேட்டறிஈ்து கொண்டார் 
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    £மக்குச் செய்தியாக வக்துள்ள கடி. லிவிங்ஸ்டன் ; த 
தங்கள் அளை த்தையும் படித்தார் ; பதாம் அவர்க 
ளோடு எதிர கின்று பேசுவதுபோல் எண் 
we pea கொண்டார், சொந்த. காட்டுச் செய்தி 
களையும், சொக்த சாட்டு நண்பர்களையும் பற்றிக் 
கேட்டறிச்து ம௫ழ்ச்சிகொண்டு உளம் பூரிக்கரத 
மக்கள் எவரிருக்இருர்கள் 1 

   

  

சின்னாட்சள் இருவரும் இன்புடன் அளவளாவி 
இருக்தபின் லிவிங்ஸ்டன் சம பிரயாணத்தைதீ 
இரும்பவும் தொடங்கினார். * தங்கநயிகா ஏரிப் பிர 
கேசம் கோக்கச் செல்லலுற்றார். வழியில் பல அன் 
பங்களையடைய சேர்க்க, வயோதிக அறிஞர் 
பெரிதும் தொக்தரைக்குள்ளாக கேரிட்டது, 
ஸ்பேன்லி ௮வரிடம் பல - தடவையும் பலவாறும் 
கெஞ்சிக் சேட்டும் ஏரியைக் காணாத நாடு இரும்ப 
மறுத்துவிட்டார். தம் உடல் நிலையையும் அவர் 
பொருட்படுத்த வில்லை ; ஒரு மிடுககான வாலிப 
னுக்கு இருக்கும் தைரியமும் ஊக்கமும் மனோவேக 

மூம் ௮ம்முதிய அறிஞருக்கு இருக்கன 

ஸ்டேன்லி டாக்டரைக் கைபிடிதீதுதி Brag 
அழைத்துச் சென்றார்; அவரைவிட்டு அ௮கலா 
ம்லேயே இருக்அவக்தாச். லிவிங்ஸ்டன் தொடர்ந்து 
செல்ல வேண்டும் என்ற திடங்கொண்டிருக்காரே 

ஒழிய, காடு Bama அவருடன் செல்ல 
அறிஞரின் வேண்டும் என எண்ணவே இல்லை. 
உறுதி பன்முறை வற்புறுத் தியும் அவா 

. கேளாததால் ஸ்டேன்லி தாம் மட்டும் 
திரும்பிப் போக விடைபெற்று, ௮அவரைவிட்டகலா 
மன த துடன். அகன்று சென்றார். 

  

* Tanganyika



   ஸ்டேன் லி தம்மைவிட்டுச் சென்ற பின்ன 
இ ரண்டு ஆண் மிசள் பிரயாணம் செய் BT ரீ lal ae 

டன்; தற்ககயிகா ஏரியின் கீழ்க் கரையையும் 
அடைந்துவிட்டார். அவச ண்ட எண்ணம் 

... முடிவுபெற்றது. கடுங் கோடையும் இட்டி 
முடிவு யது. அறிஞர் வெப்பம் தாங்கமாட்டாது பல 

சமயம் வருக்இனார் ; சுருண்டு சுருண்டு &ழ் 
விழுந்தார். தேகத்திலிருக்த உதிரமும் கெடுவதா 
டற்று. கடுப்பு கோயு.ற்றார், 1815-ம் ஆண்டு மே 

மாதம் முதல் காளன்று தமது படுக்கையில் மண்டி. 
பிட்டுத் தொழுதவண்ணம் மூடிய கண்களுடன், 
அசையா உடலத்துடன் காட்சியளித்து அறிஞர் 
உயிர் நீத்தார். 

    

    

பேரறிஞரின் முடிவு ஆப்பிரிக்கா இருண்ட 
சண்டத்தில், தெரியாத இடத்தில், அறிமுகமில்லாப் 
பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டது. இவரை மீட்டுக்கொண்டு 
செல்ல வேண்டும் என்று வக்த ஸ்டேன் லியுடன் 
௮ ிஞர் சென்றாரோ ? இள்லை. தமது பணி எஞ்ச 
யுள்ளது; ௮௫ கண்ட பின்தான் மிம்மதி கொள்ள 
லாம் என்றது அவரது உறுதியான உள்ளம். 
உடலம் தளர்க்தாலும் அவர் உள்ளம் தளரவில்லை; 
உறுதியாய் வர மறுத்தார். முதுமையிலும் தமது 
உடல் நலத்தைப் பேணிஞனரில்லை. இதுவன்றோ 
தொட்ட கருமத்தைக் திட்டமுடன் செய்து முடிக 
சூம் பேராற்றல்! வாலிபர்களுக்கு இதுவன்றோ 
இறந்த எடுத்துக்காட்டு! 

  

 



6. இரு துருவங்கள் 

Bu Mme அன்னையின் சிருஷ்டியை எவரரல் 
அளவிட முடியும் £ இயற்கை அன்னை. அமைத்த 
யாவற்றையும் மானிடனால். கண்டு ம௫ழ முடியுமோ! 

| இயற்கையில் ௮மைக்த உலகம் எவ்வா 
இயற்கை Gus? உருண்டை வடிவமாய் அமைந் 

துள்ளது என்பது பூகோள ஆராய்ச்சி 
யாளர்கள் சண்ட முடிவு, பது போல் உருண்டை 
வடிவில் பரக்துள்ள உலகப் பரப்பில் பல்வேறு 
பெருங் கடல்களும், பற்பல தவுகளும், பல கண்டங் 
களும் பரவியுள்ளன. பூப் பிரதேசம் எவ்வாறு 
அமைக்துள்ள து ஒரு புறம் பெரு கீர் வெளி, மறு 
புறம் மாமத தோற்றம்; ஒருபுறம் மகழ்வூட்டும் 
மருதம், மறுபுறம் அடரீந்க அடவிகள்; ஒரு புறம் 
செழித்த சமவெளி; மறுபுறம் வறண்ட பாலை) இவ் 
வாறு பல் வேறு இடங்களும் பல் வேறு இயல்பாய் 
அமைந்துள்ளன. 

      

உலகில் எல்லாப் பாகங்களும் வெப்பதட்ப நிலை 
யில் மேகி விலையாக உள்ளனவோ? இல்லை. ஓரிடம் 
கெருப்பென எரிக்கும் மிகூச்த வெப்பம் உள்ளகாக 

இருக்கிறது; மற்றோரிடம் நடுகிலை 
பிரதேசங்களின் யான வெப்பமுள்ளதகாக இருக்க 

தன்மை றது; ஒரிடம் ௪.றி௮ குளிர் பொருக் 
.இயதாக உள்ளது, 0 HS ag fi_to 

cont தாங்க முடியாததாக அமைத்துள்ளது. 
* ஈகவேடார் எனப்படும் பூமத்திய ரே.கைக்குப் பக் 
கவில் இருக்கும் பிரதேசங்கள் வெப்பம் . மிகுக்த 
  

பூ ‘Equator
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_ தாக அமைந்துள்ளன. பக்து வடிவாம் அமைந்த 
- உலகத்திற்கு இரண்டு துருவங்கள் இருக்க வேண்டு 
மன்றோ? இவையே *தென் துருவம் என்றும் 1[வட 
துருவம் என்றும் குறிக்கப்படுகன்றன. பூமத்ய 
(2 ரகையிலிருந்து துருவங்களை கோக்கி௮அமைந்த பிர 
கேசங்கள் வெப்பம் மாறுபட்டுக் குளிர்ச்சி பொருக் 
தியனவாக அமைக்துள்ளன. துருவ வட்டங்களை 
கெருங்க நெருங்க வெப்ப நிலை பெரிதும் மாறுபடு 
கன்றது. ஆங்கு அமைந்திருக்கும் ஆழியும் பனிப் 
பாறைப் பரவையாக காணப்படுகிறது, 

.... துருவ வட்டங்களில் மிகுச்த குளிர் நிறைக்துள் 
ளது; ஆங்குச் செல்லவும் முடியாது எனக் கூறப்பட் 
டது, களிர் நிறைந்த இக நிலப் பிரதேசத்தையும் 

கடற் பிரதேசத்தையும் பார்வையிட 
துருவப் வேண்டும்; ஆங்குள்ள புதுமைகளைக் 
பிரதேசம் காணவேண்டும் எனவும் விழைந்தது 

. ட ர் உள்ளம். (ஆங்குப் பொருள் 
செறிக்திருக்க வில்லை, பயிர் செழித்திருக்கவில்லை. 
விலங்குகள் வாழ்க்திருக்க வில்லை; விசகோ தப் பறவை 
கள் கிலவியிருக்க வில்லை' எனக் கூறப்படுவன 
வற்றையும் அவர்கள் நன்கு அறிவர், அவ்வா நிருப் 

னும் ௮அவ்விதப் பணிப் பாலையைக் காண விை 
வகேன் எனின், அதுவே மனிதனின் இயற்கை 
காணும் அ௮வாவினல் உந்தப்பட்ட சீரிய மூயற்கியே 
யாகும், உல௫ல் பல பரந்த பாகங்களையும் பலர் 
கண்டு மீண்டு விட்டனர். இக்கத் துருவப் பிர 
தேசங்களைக் காண எவரும் முற்பட்டிலா். இருப்பி 
னும் ஏறத்தாழ முக நாறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் 
இலர். இம் மூயற்சியில் ஈடுபடக் தொடங்கினர். 
ஆயினும் பற்பல வசதிக் குறைகளினால் அவர்கள் 
  

* South Pole t North Pole
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ஆங்கு சென்றடைக்திலர். ஆனால் *நார்வே தேதி 

தைச் சேர்ச்த 1நான்சென் என்னும் வீரர் 1 துருவப் 

பிரதேசத்தைச் சார்க்த 8 இரீன்லாந்து என்னும் 
இவை ஆராய முயற்சித்தார். இம் முயற்சியிலேயே 

வட தருவம் சேரும் முயற்சிககும் ௮அடிகோல யத் 
BOWS BUH | 

  

நான்சென் இதற்கு முன் பல தடவைகள் 
இரின்லாக்துக் கடல்களில் பிரயாணம் செய்து 
அனுபவம் பெற்றவர். ஆங்குள்ள அமைப்புக் 

களில் சன்னா ௮றிமுகப்பட்டவர், gar 
நான்சேன் தமக்குத் தணையாக ஐவரைச் சேர்தது 

அவாகளுககுத் தேவையான இன்றி 
யமையாத பல பயிற்கிகளையும் அளித்தார். மேனும் 

பிரயாணத்திற்கு வேண்டிய சாதனங்களையும், கருவி 

களையும் ஆயத்தம் செய்யத் தொடங்கினார். 
ங்குப் பிரயாணம் செய்வதானால் வண்டி. 

ஸிலோ, குதிரைகளிலோ செல்ல இயலாது. பணி 

உறைந்த பரப்பில் சக்கரங்கள் உளள வண்டி. 
ப களைச் செலுத்த முடியானது, ஆனதால் 

வழுக்கு இதற்கென சக்கரகுகளே இலலாத 
வண்டி வண்டிகளை அமைக்க வேண்டுவதா 

யிற்று. சம மட்டமான கீண்ட பலகை 

SINE ௪க்கரக்களாக அமைத்து வழுக்கு வண்டிக 
ளாகச் செய்து கொண்டனர். தரையில் காரல்களை 
ஊன்றி கடத்தலும் இயலாது, அவ்வாறு கடந 

தால் கால்கள் பணியில் பதிக்துவிடும், பதிக த காலை 

வெளியில் எடுப்பதே' கடினமா௫விடும். ஆன.தால 

கால்களுக்கும் இது போலவே கீண்ட பலகைகளைப் 
பொருத்திச்கொளள வேண்டும்; ௮ப் பலகைககளை£த 
தரையில் தேய்த்துத் தேய்த்து, வழுக்கிச் செல்ல 
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கொண்டு கடப்பது அரிய செயல். தான்செனும் 

௮வரஅ தணைவர்களும் இவ்வாறு செல்லுவதில் 
பயிற்சி மிச்சவாகள். 

இவ்விதப் பிரயாணக் கருவிகளுடன் தேவை 
யுள்ள உணவுப் பொருள்களையும் சித்தம் செய்து 
கொண்டனர். பல தாட்களிருச்சாலும் கெடாத 

ட வாறு உணவுகளைப் பக்குவப்படுத்திக் 
கரை காற்றுப் புகாத டப்பிகளில் அடைக் 

சேர்தல் துச் சென்றனர். 1888-ம் அண்டு மே 
மாதம் கான்சென் தம் துணைவருடன் 

eariGea தேசத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டனர். பல 
கப்பல்களில் பிரயாணம் செய்தபின் இரின்லாக் 
தக் கரை தென்பட்டது. ஆனாலும் கரையேரரம் 
கப்பலைக் கொண்டு செலுத்த முடியவில்லை, கடல் 
ஆழம் குறைநதும், பாறைகள் கிறைந்தும், நீர்ப் 
பரப்பு Bogus, பணி உறைந்தும் இருக்ததால் 
கரைக்கு வெரு தூரத்திற்கு ௮ப்பாலேயே கப்பலை 
கிறுத்திக் கீழே இறங்க வேண்டியதாயிற்று, சப்ப 
௮ம் இவர்களை இறக்கிவிட்டுகி தன் வழிச் 
சென்றது, 

திக்குத் திசை யறியாத நடுக் காட்டில் விட்டுச் 
சென்றது போல் ௮௧ கப்பல் அவர்க நடுக்கடல் 
என்று சொல்லப்படும் தன்மை வாய்த்த அர்த 

விடத்தில் விட்டுச் சென்றது. தமது 
வழி சாட்டவரின் தொடர்பு அற்று, தம்விதி 

கடத்தல் கொண்டு செலுத்தும் வழியில் பிரயா 
ணம் தொடங்கலுற்றார் . சான்சென், 

தாம் இறங்கிய இடம் கடலென்றும், தரை யென் 
றும், கீர்ப்பரப்பென்றும் அறிந்துகொள்வது கடி. 

தாயிற்று. இத்தகைய பிரதேசத்தின் தன்மையை



முன்னமேயே ஈன்கு உணர்ச்இருக்த .கான்சென், 
அத்தச்த இடத்திற்குத் தக்கவாறு வழி செய்து 
சென்ரார். நீர்ப்பரப்பு இருக்கும் இடங்களில் இறு 
படகுகளைச் செலுத்தினார். பணி வழுச்கும் பிரதே 
ங்களில் வழுக்கு வண்டிகளையும் வழுக்குச் சோடுக 
ளாயும் உபயோகித்தார். (வண்டி ஓடத்திலும், 
ஓடம் வண்டியிலும் ஏற்றப்படும் * என்பார்கள் ௮ல் 
லவா? வழுக்கு வண்டிகளைப் படகுகளிலும், படகு 
கை வழுக்கு வண்டிகளிலும் ஏற்மி இடத்திற்குத் 
தகுஈதாம் போல் வழி சுடக்கனர். ஓரொரு சமயம் 
கீர்ப்பரப்பு எனக கருதி படல செல்லுவர், 
ஆனால் ௮தீ தண்ணீர் உடனே உழறையத்தொடங் 
கும். உறைச்சு பனியில் படகு. பதிக்துவிடுமோ 
எனத் தோற்றும், இவ்விக சமயங்களில் கான் 
சென் சிறிதும் தாமதியாது படசை வலித்து ஒதுக் 
ஐப் பனிப் பாறையில் ௮தனத் தள்ளிவிடுவர் ; 
௮௮ வழுக்கலுற்று ஒம். இதனைக் சாண்பாருக்கு 
இ௫ வேடிக்கை விகாவிப்பினும், இது எத். அணை 
அபாயத்துக்குள்ளானத என்பது நினைத்தால் 
கெஞ்சமும் பனி போல் இறுகும். சிறு நீர்ப் பரப்பு 
போல் தோற்றும் இடம் போகப் போக Epes 
கடலாகவே தோற்றமளிக்கும், அங்கு அச் இறு 
படகு சிற்மலையால் சிதறுண்டு ௮அலலலுறும். அவர் 
கள் கொக்தளிக்கும் நீரிலும் தக்தளித்து செ௪லு 
வா். சிற்சில சமயம் இரவு கேரமும் சகோன் றி 
விடும். வீரர்சள். தூக்கத்திலும் ஆழ்ச் அவிடுவர். 
கோட்டம் செல்லும். பாதையில், படகு தானசவே 
தட்டி நின்றும், தத்தளித்து மிதந்தும் சென்று 

கொண்டிருக்கும். 

      

கான்சென், கரையை அடைய வேண்டி௰ பிர 
யாணமே இத்தகைய கடுமையான தொடக்கத் 
ளைச் கொண்டதாக முமைக்தது. மிதக்கும், பாய்க்
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தம், வழுக்இயும், பணியைப் .பிளக்தும் பலவாறு 
மூயன்று சரைதனை அடைச்தனர். கடலும், தரை 
யம், ஒரே பனிப் பாமையாக அமைந்துள்ள இடத் 
தல் கரையென்று தனியாக ஒன்றும் உளதோ ! 

  

கரையை அடைக்ததும் அனைவரும் அளவற்ற 
ம௫ிழ்ச்ள கொண்டனர். வடக்குத் இசையில் உள் 
கோக்டுச் சென்றனர். அப் பரக்த பணிவெளியில் 

எவ்விதமான புல் பூண்டுகளையும், உயிர் 
எஸ்கிமோ வாழ் பிராணிகளையும், மக்களையும் கண் 
கிராமம் டிலர், இவ்விதப் பணிப் பாலையில் 

சென்று கொண்டிருக்குங்கால் ௮இ௪ 
ய்க்கத் தக்கவாறு ஒரு சிறு ராமம் இவர் முன் 
கோன்றுவதாயிற்று, அது * எஸ்கிமோ என 
அழைக்கப்படும் மக்களின் உறைவிடமாகும். 
அவர்கள் மிகவும் குறைக்த உயரம் உள்ளவர்கள். 
அவர்கள் விக்கும் உறையுள் மிகவும் சகூறைந்த 
உயரம் உடையவை. அவை ஆங்கு வாழும் மிருகக் 
கஸின் மேல் காலினால் வேயப்பட்டவை,. அவற் 
இின் இட்ட நெருங்கும் பொழுதே காற்றம் வீசியது, 
தமது உறைவிடத்தை காடி வரும் வீரர்களைக் 
சுண்டு எஸ் மோக்கள் பிரமிப்படைக்தனர். உல 
இல் இவ்வளவு உயரமான மக்களும் உளரே | என 
அவர்கள் ஆச்சரியம் அடைச்தனர். அவர்கள், 
வீரர்களை உற்று உற்று CoeréGarr; தலை 
நிமிர்க்து. கின்ற அவர்களது முகத்தை 
ஏறிட்டுப் பார்த்தனர். எஸ்கிமோக்கள் வீரர்களை 
மிசவும் உயர்ந்த மணிதர்களாகக் கொண்டனர். 
புன்னகை புரிச்து வீரர்களை வரவேற்றார்கள். 
நான் செனுடன் இவர்கள் ஏதேதோ பேச முயன் ற 
னச்; நகிமிர்க்து.நின்று உரச்சுக கத்தினர், அவர் 

    
கக்க 

* Eskimo
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கள் கத்தியது வீரரின் செவிசளில்கான் தாக்க 
யமிருக்குமோ, யாதோ? அறியோம். ஒருவருக்கு 
இருவா் பேசுவது அறியாது விழித்கனர் 1. ஊண் 

காடுச்து உபசரிக்க அவர்களிடம் உண்டியில்லை ; 
உறைவிடல் கொடுத்து உபசரிக்க அவர்கள் உறை 
யுள் போதுமானதாக இருக்கவில்லை, இருப்பினும் 
புன் சிரிப்பினுலேயே உபசரித்த அவர்கள் நின்ற 
or, இவ்வித மக்ஈளும் இராமங்கஞம்சான் அக் 
கிலப்பரப்பில நிறைந்துள்ளன போலும் என கான் 
செனும் துணைவர்களும் அறிச்து நசை 
கொண்டனர்; 

இக்க விசகோதமான இராமத்தைவிட்டு உள் 
காடு செல்லச் தொடங்கினார். இக் கிராமத்தைக் 
இரண்டடி வெகு தூரம் உள் கோகூக் சென்றும் 

இதுபோன்ற உழையுளேோ அல்லது 
ஓடம் தரை இவர் போன்ற மக்களோ எங்கும் தென் 

படமேேயில்லை. பணி படர்ரந்த தரையில் 
தமது வழி கடக்கும் சாதனங்களால் வழி கடக் 
கொண்டிருக்கும்பொழுது ஒரு சமயம் தரை Be. 
ரென்று Flag போன்றும், ஓடுவது போன்றும் 
உணர்சி தோன்றியது, ஆம்; அத் தரை 
உண்மையிலேயே அப்பொழுது ஓடிக்கொண்டு 
தானிருக்தது ! பனிப் பாறையே ஆங்கு கிலமாக 
அமைக்தது போலும், அடிப் பகுதயில் பணி இளி 
பணிப் பாறையாகவுள்ள நிலம் கடலை கோக்கிச 
சென்று கொண்டிருக்கது. இஃது இங்கு அமைக்த 
ஙிலத்தின். இயல்பு போலும், | 

  

தரை ககர்ந்து செல்லுவதையறிக்க வீராகள் 
Gis அச்சம் கொண்டனர். சிறிது ஆராயத் 
தொடற்கினர். அடிப் பகுதியில் உள்ள நீர் உறை 
யும்போது, இக்ததி தரையும். ௮திற்பதிற்து ௮சை
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யாது கின்றது. இவ்வாறு கிலையாக கின்றும், 
நீராக ஒடியும் சென்று கொண்டிருந்தது ws 

. கிலப் பகுதி! கிலப்பகுதியாகத் 
மலை பெயரும் தோன்றிய இடம், சில சமயம் பணிக் 
கீலைத்தோடர் கட்டி ஆறாக ஒடத் தொடங்வெது, 

| ௪மப் பரப்பாக இருந்த இடத்தை 
கோக்கிப் பெரிய மலைக் தொடர்கள் ஓடிவருவது 
போல் தோற்றமளிக்கன, தநிலம்சான் g@a&p 
கெணனின், கண்களுக்குப் புலனாகாதிருக்த . மலை 
களும் கிலை.பெயார்து ஒடி. வருகின்றனவே! என 

வீராகள் திரிக்கிட்டனர். இவை மலைச் தொடர்கள் 
அல்ல; பெரும் பனிப் பாறைகளே பணி மலைக் 
குன்றுகளாகி, கீழுள்ள நீரோட்டத்தால் ௮வை 
கிலைபெயர்த்து வந்துகொண்டிருந்தன. அம்மலைகள் 
தம் மேல் வநீது தாக்இவிடும் என அஞ்சுவர் வீரர், 
மிகவும் நெருங்கு வந்துவிடும் அ௮ம்மலைகள் ; தமது 
வாழ்காள் முடிவுற்றது என எண்ணுவர் வீரர்கள் ; 
தமது எண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு இறைவனை 
வழிபடுவர். சிறிது கேரம் சென்று சண் இறந்து 
பார்கஞுங்கால் மலைகள் இருக்கது இடமே தெரியாது. 
ass வழி திரும்பிச் சென்றுகொண்டிருக்கும். 
இலர்கள் வழிபாட்டின் விளவுபோலும் | இவ்விகச் 
காட்சிகள் அடிக்கடி கோன்றித் தோன்றி மறை 
யம். தாம் கடலில்காண் இருக்கிறோமோ அல்லது 

கரையில் தாணிருக்கிரறரோமோ? என ஓஜயங்கொள் 
ளும்படி. இக் காட்சிகள் இயங்கிக் கொண்கிருக்தகன. 

  

இடைவெளிகள் ஒன்று சேர்க்து ஒரே நிலப் 
பரப்பாகும் சில சமயம், அதில் கம்பிக்கைகொண்டு 
அதைக் கடக்க முயன்றால் இரும்ப்வும் அது நீர் 
கொண்ட. இடைவெளியாக மாறினும் மாறும், 
அசனைக் சுடப்பது பெரிதும் ஆபத தானது. இருக் 

- தாதும் தேர்ச்சிபெற்ற சான்சென் சமய சக்தாப்.



பங்கள் அறிந்து தக்கவாறு வழி sig சென்றார். 
பனிப்  பாறைகளுக்கும் சீரோட்டங்களுக்கும் 

| guage ear po  மிலப் பகுதியின் 
கடம் பயணம் ஈடுப் பாகத்தையும் அடைக்துவிட்ட 

ட னர்... இங்குற்ற நிலம் ஒடுவதாக 
இல்லை; நிலையாகவே கின்றது, ஆனால் வழி கடப் 
பதுமட்டும் மிகுதியும் துன்பம் தருவதாக இருக்க, 
மலைகளின் மேலும், கறடு முரடான கற்பாறை 
கஸின் மீதும் கடப்பதுபோன் ற துன் பத்தையளித் 
தனு. மேடு பள்ளங்கள் மிகுதியும் கிறைக்திருக் தன; 
கடரமையான பனிப் பாறைகளும் பரர்திருந்தன £ 
பனிச் சேறு கெ௫ழ்க்சத பகுதிகளும் மிகுர்திருச்் சன, 
மலைகளைக் கடப்பதுபோன்று வெகு. உயரம் 
ஏறவும், பின் திடீரெனப் பள்ளங்களில் 
இறங்கவும் கேரிட்டது. செல்குர்தான பனிப் 
பாறைகளின் மீதும் கீழ் இறங்க வேண்டிய 
தாயிற்று, வழுக்குச் சோடுகளை இழைத்தும் 
வழி கடப்பது கடிதாயிற்று, உறுதியான பணித் 
தரையில் தம் கைவசம் கொண்டு சென்ற பெரிய 
கம்பங்களை ஊன் றி, அவற்றில் வலிய கயிறுகளைப் 
பிணைத்து, அவற்றைக் €ழம் கோக்இத் தொங்க 
விட்டு, அவற்றின் வழியே ழே இறங்கினர், 
கயிறு மேற்புறம் உராயும் பொழுது ௮றுந அ விழுக் 
கரணம் விழுநதுவ்டும். அவ்வாறு Maps gag or 
£ழிருக்கும் வீரன் எங்குப் போய்ச் சேருவாண் 
என்று கூறவும் வேண்டியதில்லை, இம் முறையில் 
அனைவரும் வெற்றி கொண்டனா். சிலர் பல 
தொதர்திரவுக் சாளானெரேனும், எவரும் இதனால் 
உயிரீழக்கவில்லை. கமிறு பினைத்து இறங்க முடி 
யாத இடங்களில், வீரர்கள் தமத வீரத்தையே 
கொம்பாக காட்டி, தமது ஊக்கத்தையே கயிறுக 
அமைத௫, உயிரையே பணயமாகப் பிணைத்து, 
பணிப் பாறையில் மார்பையும். உடலையும் ௮டைக்
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கலமாக அளித்து ஊசலாடும் உயிருடன் ஊர்ற்து 

சென்றனர். இவ்வளவு ௮பரயத்திலும் இடுக்கண் 
களிலும் உயிரையும் வெறுத்து - அவாகள் சென்று 

எதைக் காணப் போகின்றார்கள் ; எதனைக் 

கொணரப் போ௫ன்் ர்கள் ? இயற்கைக்கு ௮டிமை 

யாகாது ௮தனை வெற்றி கொள்ள் முயற்சிக்க 

வேண்டும்; மானிடனால் முடி.ச்.த வரையில் மாண்புறு 

செயல்களைப் புரிய வேண்டும்) ST CO) BOX UMNO OB 

காண வேண்டும்! என்னும் வீர உணர்ச்சுயும் 
பு. தமை காணும் ௮வாவுமே அவர்களை அவ்வாறு 

ஊக்இச் செலுத்துகன் றன. 

பல மாதங்களும் இவ்வாறு கடிதல் வழி BLS Bs 

உள் காட்டில் வெகு தரம் முன்னே.றிவிட்டனா. 

அது சமயம் Sie சூரிய வெப்பமும் பகலில் 

டட உறைக்கத் தொடங்கியது, பகலவன் 

இரவில் முன் பணிக்கட்டி. நிற்குமோ? பனித் 

பிரயாணம் தடங்கள் ௨௬௫, சதுப்பு நிலமாக 

. மாறின. இச் சகதியில் கால் ஊன்றி 

நடக்கவோ, வழுக்கு வண்டியில் செல்லவோ, வழுக் 

குச் சோடு HOE இழைதது தடக்கவோ இய 

லாச. ஆனதால் பகலில் வழி கடப்பது அர 

தாயிற்று. பகல். கேரம் கழிச்து வெப்பக் சூறை 

யும் போது சகதிகளும் இறுகச் தொடக்கின. இவ் 

வியல்பை ஈன்கறிச்த சான்சென், பகலில் தக்க 

உறைவிடங்களை அமைத்துத் தங்கியிருக்௮ு, மாலை 

நேரங்களிலும் இரவு கேரக்களிலும் வழி 62g 

துவக்இனார். இவ்வாறு வழி ஈடக்தும் சிறிது கிறி 

தாக மூன்னேறினா. | 

பல மாதங்களாக இவர்கள் எவ்விதமான மக 

களையோ, விலங்குகளாயோ, பறவைகளையோ 

ஆய எவற்றையுமே காண முடியவில்லை. மணிதப்
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பீறவியென்று தம்மைத் தாமே ஒருவருக்கொருவச் 
பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று 1 வேறு 
எதுவும் இங்கு உயிர் வாழ்வது இல்லை போலும். 

மாறுபட்ட காட்ச்கள் எதையும் gar 
உறக்கப் கள் கண்டிலர், ௮2த பணப் படலம், 
பைகள் அதே பனிப் பாறை, எஸ்கீமோ இரா 

மத்தை விட்டகன். ற பீன் வேறு எதை 
யும் அவாகள் கரணவில்லை, குளிர் தவிர வெப் 
பத்தை உணரவில்லை. உழைவிடமாகக் கூடாரம் 
இட்டுத் தங்கினாலும் போர்வைகளை மட்டும் போர்த் 
இக் கொண்டு உறங்கவும் இயலவில்லை, உறங்குவ 
கற்கெனப் பிரதமயேகமாய் அமைக்கப் பெற்ற 
தோல் பையினுட் புகுந்துகொண்டு, பையின் 
வாய்ப் பாகத்தை இறுகக் கட்டிக் கொண்டார்கள். 

பண்டம் வைக்கப்பட்ட மூட்டைகளைப் போன்று 
பைகளில் புகுந்துகொண்டு உறஙக உருண்டனர். 
இரவப் பொழுதில் இவ்வாறு உறங்கியும், பகற் 
போழுஇல் வழி நடக்தும் காலக் கழித்தனர். உட் 

செல்லச் செல்லக் கூடி. தண்ணீர் கூடக் இடைல்க 
வில்லை. பணிக் கட்டியைக் குப்பியில் போட்டுத் 
கேகத்தின்மீது வைத்துப் பலமணி கேரம் கழித்துத் 
சேசு வெப்பத்தால் உருகும் தண்ணிரையே 
பருகுவாராயினர். 

பேராற்றுக்கும் முடிவிடம் ஒன்று உண்டல் 
ல்வோ? துன்பம தொடர்க்து கிகழ்ச்துதசொண்டே 
இருக்குமோ 2 முயற்சி மெய் வருத்தகி கூலி “தரும் 
........... என்பது மெய்சிமாழியன்றோ! எவரும் 
எதிர்ப்பட்ட எதிர்பாரா வண்ணம் அவர்கள் ஏதி 

of ரில் தெளிக்த மீர் ஏரி யொன்று தென் 
. பட்டுத் திகழ்ச்தது. அ௮வ்வேரி கண்க 

ஞக்குத் தெற்றெனக் தென்பட்டும் கூடத் தாம் 
இது விரையில் பெற்றுவக்த அனுபவங்களால் ௮.   



ஏரியாக இருக்கும் என்ற ஈம்பிச்கைகூட அவர்கள் 
கொள்ளவில்லை. ஆவியாக இருக்குமோ, ஏதும் 
பிரமையான தோ்றமா யிருக்குமேோ, தமது 

_ மனத்தில் எழுந்த எண்ணங்களின் பிரதிபிம்பமாக 
இருக்குமோ, நீர் வேட்கை கொண்ட தமது உட் 
கருத்தின் வெளிக் தோற்றமாக இருக்குமோ அந் 
நீர் நிலை என ஜயுற்றனர். இட்ட நெருங்கித் தொட் 
டுப் பார்ச்த பின்பே ௮௮௫ உண்மையிலேயே ஆங்கு 

- நிலவியிருக்கும் கதெளிச்த கீருடைய . பெரிய ஏரி 
எனக் கண்டனர், நீரைச் சுவைத்துப் பார்த்தனர். 
கடும் பாலையில் நடுப் பகற் பொழுதில் வறட்டு 
கொண்ட தொண்டைக்கு, குளிர்க்த இனிப்பான 
இளகீர் கிட்டியதுபோன்று உணர்ச்சி அளித்தது 
௮த் தெளிக்க கீர், ௮னைவரும் மனமாரப் பருசனர்; 
தாக வேட்கை தணிக்தனர். பலகாட் அுன்பங்க 
ளையும் இரக்க ஏரி நீர் கொடியில் போகஇவிட்ட 
தெனின் அவர்கள் தண்ணீருக்குத் தவித்து 
நின்ற தாக வேட்கையின் தன்மையைத் தெள் 
ளிதின். புலப்படுத்துவது யாங்கனம்? தண் 
ணீரை வேண்டியமட்டும் அங்கேயே குடித்துத் 
திருப்தியற வேண்டியதுதான் அப் பிரதேசத்தின் 
இயல்பு. கீபோடுத்துச் செல்வது இயலாக செய 
லாகும். எடுத்துச் செல்லும் நீர் றிது சேரத்தில் 

... இவ்வளவு தூரம், இவ்வளவு மாதங்கள் வழி 
கடந்தும் கிரின்லார்தின் மறு சரையைக் இட்டினா 
ரில்லை. இருப்பினும் உறுதி களராத, உழ்சாகம் 

குன்றாது தமது வழியைத் 
கரை கிட்டியது தொடாந்து சென்றனர். ஒரு மூழு 

நாளிலும் சான்கு அல்லது ஐந்து 
மைல் தாரங்கூட அவர்களால் நடக்துசெல்ல முடிய 
வில்லை- ௮வ்வளவு சுடினமான பாதை, இவ்வாறு



  

பல தகாட்சள் சென்ற பின்பும் பணிப் பாறைக்குப் 

பின்னால் பெரிய மலைக் சூன்றுகள் இருப்பது புல 
யிற்று, ஏதும் நகரத்தைக் இட்டுகிறோமோ 

னும் சன்னாட் பயணத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் ௮ம் 
மலைக் குன்றுகளை அடைந்தனர். ௮ம் மலைதீ 
தொடரையும் தாண்டியபின் அவர்கள் சண்ட 
காட்ஏமால் தம்மையும் மறந்து கின்றனர். ஆங்கு 
ஓர் ஏரியும் ௮தன் கரையில் ஒரு ககரமும், நகரத் 
திற்கு ௮ப்பால் கடல் வெளியும் தென்பட்டன. 
கடைசியாக, இரின்லார்தின் மறு கரையை 
௮டைக்துவிட்டோம்; இரின்லாரந்தின் இழக்குக் 
கரையில் தொடங்கு மேற்குக் கரை வரையில் உட் 
பிரதேசத்தில் பிரயாணம் செய்து மறு கரையை 
யும் இட்டிவிட்டோம். என்று ஆனந்த ஆரவாரம் 
செய்தனர்; கூச்சலிட்டனர்; மிகுந்த மன 
மகிழ்ச்சியினைப் பலவாறும் புலப்படுத்தினர். 
*காட்தாப் என்ற ௮ம் ககரையும் அணுகினர். ஆங 
குள்ளார் இவர்களை அன்புடன் வரவேற்க ஆங்கு 
இணிது உறைந்திருக்கனர். சன்னாட்கள் அங்குத் 
தங்இப் பின்னர் தாம் வந்த வழியே திரும்பிச் 

சென்று கப்பலையடைந்து தமது தாம் தாடு 
சோக்தனர்,. 

ருவன் கன 14) 1 

    

. இரீன்லாந்தில் உள் நாட்டுப் பயணம் செய்து 
மீண்ட கான்சென், அதே போல முயன்று வட 
துருவத்தையும் அடையலாம் என உறுதி கொண் 
டார். வட துருவத்தைச் சூழ்ந்திருக்கும் ர் ஆர்கடிக் 

பெருங் கடலில் ௮வர் பிரயாணம் செய்ததில், ச.ற 
இல இடங்களில் நீரோட்டம் மிக விரைவாகவும் 
ஒரே ஒழுங்காகவும் செல்லுவதைக் சுவணித்திருக 
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தார். இவ்வித சீரோட்டங்களின் மூலம் சலத்தைக் 
செலுத்திச் சென்றால் தருவத்தையும் ௮டையலாம் 

| ... என எண்ணம் கொண்டார். Pear 
துருவங் காணும் லார்தில் வெற்றி கண்டு மீண்ட. 

நாட்டம் கான் செணிடம் நார்வே. மக்கள் 
உறுதியான நம்பகம் கொண்டிருக் 

sort. அவர் துருவம் காண முற்படும் செய்தி 
யறியவும், அனைவரும் அவருக்கு உதவி புரியதீ 
கலைப்பட்டனர். அரசினரும் பெருகச் தொகை 
யளித்து உதவினர். ட 

கான்சென், தாம் மேற்கொள்ளும் பயணத் 
இற்கு உறுதி வாய்ந்த சகலமொன்று தயாரித்து 
Mig ஆண்டுகளுக்கு மேலும் போதுமானதாக 

| உணவுப் பொருள்களையும் சேமித்துக் 
சேமிப்பு கொண்டார். தமக்குத். துணையாகப் 

.. பன்னிரு வீரரைத் தேர்க்தெடுத்தப் 
பயிற்சியளிக்கார். பல இன் நியமையாதக புதுமைப் 
பொருள்களையும் சேகரித்துக் கொண்டிருக்கார், 
இருள்கொண்ட டங்களில் உபயோ௫த்துச் 
கொள்ளுமாறு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் 
*டைனமோ ஒன்றும் அமைத்துக் கொண்டனர். 
இவ்வித ஆய்த்தங்களுடன் நார்வேச் சரையை 
விட்டு 1893-ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் கான்சென் 
தம் தணைவர்களுடன் துருவம் கோக்டுப் பிரயா 
ணத்தைத் அவக்கினார், 

  

சான்செனின் கலம்: ஆர்க்டி.க் கடலில் தட்டுத் 
தடங்கலின்றிச் சென்று கொண்டிருக்க௮. வழியே 
சில இவுகளில் தங்கச் சென்றனர். ஒரு தவில் 
வண்டிகளை இ மூக்கவும் பணியில் கடக்கவும் ஆங்கு 
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வாழும் காய்களைப் பயன்படுத் தவகதைக் கண்டு, 
தாமும் பல காய்களை வாங்கக் சப்பலில் ஏற்றிக் 

“கொண்டார். அத் இவுகள் * துத்திரப் 
தந்திப் பிரதேசத்தைச் சாரந்தவை, கால 

பிரதேசம் “நிலையும் ௮து போழ்து கோடையாக 
இருக்தமையின் சாதாரணமான Feo 

செடி கொடிகள் முளைத்து வளர்க்து Wellies sar. 
பற்பல வாணங்களில் பெரிதும் சிறிதுமான பல 
மலர்களும் விளங்னெ. “பொன் மலர் காற்ற 
மூடைத்து '' எனிபது போல் ௮வ்வண்ண மலர்கள் 
யாவும் கறுமணம் பெற்றிருக்தால் ௮௩ நறுமணம் 
வான வெளியையும் அளைத்துச் செல்லுமன்றோ ! 
கானகம் வாழ் கொடு விலங்குகள் போல் ௮வை 
௮டார்து படர்ந்து விளங்க. 

  

இவ்வாறு பல இடங்களிலும் தங்கச் சென்று 
[காராக கடலையும் அடைந்தனர். ஆங்குத் திகழ்ச்த 
இல தீவுகளின் கரையோரங்களில் 1ரெயின் டியர் 

எனப்படூம் ஒருவகை மாணினம் கூட் 
மானினமும் டங் கூட்டமாய் ஓடி wigs Bia 
மானிடரும் தைக் கண்ணுற்றனர். அவற்றின் 

| கால்கள் நீண்டு மெல்லியனவாக 
இருப்பினும் அவை மணலிலோ, பனிச் சகதியிலோ 
பதியாமல் செல்லுவதைக் கவனித்தார். இம் மரை 
யினங்களில் லவழற்றையும் சொண்டு செல்ல எண் 
ணங்கொண்டு, தம௫ கப்பலை கிறுத்திக் கீழிவர்க்து 
அவற்றைப் பிடிக்க முயன்றார்... சுயேச்சையாக 
எவர் எண்களிலும் தென்படாமல் ஓடியாடி 'உ௰ர 
வாழ்க்து வக்க ௮ம் மருண்ட பார்வையுள்ள உழைக் 
கூட்டங்கள் மிடுக்குற்று விரைவாக ஓடத் தொடங் 

னெ. வளைக்து வளைத்து கைப்பிடியில் ௮கப்படா 
  

*Tundras {KaraSea 1 Rein Deer
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மல் மறைந்தன மரையினம். கான்சென் ஏவ் 
வளவு முயன்றும் அவற்றில்: ஒன்றைக்கூட உ௰ரு 
டன் பிடிக்க முடியவில்லை! மானிடனிடம் அடிமைப் 
ப்ட் விரும்பவில்லை போலும் மாணினம்! Goap 
றைச் சுட்டு வீழ்த்தி அவை உணவுக்காகும் என 
எடுத்துச் சென்றனர் வீராகள்.! 

கடலிற் செல்லுங்கால் கடல் வாழ் மிருகங்க 
ளரன *வால்ரஸ் எனப்படும் பிராணிகள் எதிர்ப் 
பட்டன. இவை நீரினுள் கூட்டங் கூட்டமாக 

வாழும் இயல்புடையவை, தமத விரோ 
விநோத Bator s கண்ணுற்றால் பல திசைகளி 

விலங்கு லும் பிரிந்து சென்று, அதன் பின். 
விரோதிகளைச் சுற்றி வட்டமிட்டு வந்து 

கின்னுவிடும். அசத வால்ரஸ் கோட்டையிணின்று 
அவ். விரோதிகள் தப்பிச் செல்லுவது கடினம், 
இவை கலத்தையும் வந்து por கொண்டன. 
கான்செனும் வீராகளும் அவற்றுடன் போராட 
வேண்டியதாயிற்று, கோல்களும் எட்டிகளும் 
பயன் படுவனவாக இல்லை. வெடிச் சப்தமிட்டு 
அவற்றை வெருட்டினர். 

கலம் சென்றுகொண்டிருக்கும் கடல் நீர், தன் 
மையில் மாற௮ுபடலாயிற்று, தண்ணீர் இறுகலான 
குழம்புபோல் அமைதந்திருந்த௮.. கப்பல் அதிற் 
செல்லுவது இயலாத தாகத் தோன் நிய. சற்று 

மேரத்தில் கடல் நீர் -உறைக்து 
பனியில் படிந்த பாறையாகவே, கப்பலும் இறுகிய 

கப்பல் பனிக்கட்டியில் அசையாதவரறு 
@ bor 6 ga el oor 1g. பனி உழைந்த 

கடலில் ௮கப்பட்டுக்கொண்ட கப்பலை விடுவிப்பது 
கடினமாவிட்ட ௮. வீரர்களும்: வெளிவர. aan 
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வில்லை. கீழிறங்கனொல் கடலின் தன்மை எவ்வா 
ஜிருக்குமோ என்ற ஐயத்சகாலேயே அவர்கள் பல 
நாட்கள் கப்பலிலேயே வாளாயிருக்க வேண்டிய 
காயிற்று. கப்பலின் உட்புறம் செப்பஞ்செய்ய 
வேண்டுவனவற்றையும் பிற ஆயத்தங்களையும் 
செய்துகொண்டு பல நாட்கள் ஹிப்படியே sag 
யுருந்தனர்.. 

  

பின்பொரு இனம், பனி றிது கெகிழ்வது 
போல் தோற்றியது; பின் சிறிது சிறிதாக உ௬௫ 
மீராகிவிட்டது, ௮து போழ்து பல இசைகளினின் 

அம் பனிக் குன்றுகள் அலைகளைப் 
பனிக் குன்றுகள் போலக் இளம்பிஃ கப்பலின் பக்க 
ன்ட் லில் வருவதாயின., அவை .ஒன் 

அடன் ஒன்று மோதும்போது, 3பரிடியும் மின்னல் 
போல். அஞ்சி ஓடி யொஸியத்தக்க பேரொலியை 
எழுப்பின. ஆனாலும் அவற்றால் சப்பலுக்கு எவ் 
alse சேதமுமேற்படவில்லை, சலம் ட்டும் ஒரே 
ஙிலையாக நில்லாசு ௮௧. கடலில் பெரிதும் தத்தளித. 
சது. வீராகளின் மனம் கப்பஜலைவிட மிகவும் 

SS BMS SH, 

இன்னல்களிடையே இன்பம் தோன்றுவதும் 
இயற்கையன்் ரூ! இவர்கள் இவ்வாறு தத்தளித்து 
நி.ற்குங்கால் ஓர் ௮ரும் பெரும் காட்சியைக் கண்ட 

டனர். இதுவரை . எவரும் , சுண்டு 
கண்கோள்ளாக் உணர்த்தாத உண்மைக் காட் 

காட்சி. யைக் கண்ணாரக். கண்டனர். வர் 
ணிக்க முடியாத காட்சியை வானில் 

கண்டு ம௫ழ்ந்தனர். பல வர்ணக் சோரடுகள் 
ஒன்றா௫ இணைக்து பின்னி கின்று முறுக்கேற்றிய 
வடம் போன்று தொடக்சமும் முடிவும் தெரியாது
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தோற்றமளித்தது, அல் வடத்தின் ஏழூம் மேலும் 
கட்டித் தொங்கவிட்ட பல , கொடிகள் பறப்பது 
போன்ற தோற்றம் கண். கொள்ளாக் கவின் 
பெருக் காட்சியாக ௮மைந்திருக்தது. ஒரு சமயம் 
௮து பொன் மயமாய். விளங்கும்; மறு நொடியில் 

டும் கலந்த வண்ணத்தை வானிலே பரப்பும்) சிறிது 

சென்று. பொன். தகட்டில் மரகதம் பதிசத்தாற் 

போல். இடையிடையே பசுமை கலந்து ஒளி வீசும்; 

உடனே அது மறைந்து வைரம், வைடுரியம், 
கோமேதகம் முதலிய பல வர்ணமுள்ள கற்களைப் 

போல் பிரகாகித்து வர்ணத்தை உதிர்க்கும். ஒரு 
கொடியில் வானவெளி ரோஜா கிறத்தை ௮டை 

யும். உடனே ௮௩்கு ரோஜாப் பச்தரில் முத்து 

மாரி" பொழிவதுபோல் பல வெண் புள்ளிகள் 
பாய்கீதுவக்து மறையும். இஃது, இயற்கை வாணில் 

விளைவிக்கும் , வாண விகாயாட்டுபோலும்1! இஃ 

தோர்: இயற்கை அற்புதம் ௮ன்று; ஏதேனும் ஒரு 
சமயம் தோன்றும் விகோத கிகழ்சசியேயாகும், 

இதுவே * வட் இசை விண்ணொளி எனப்படுவது, 

இகனைப் பார்த்த கண்களும் பூத்துப்போக மெப்ம் 

மறக்து இப் பேரொளிக் காட்சியைக் சண்டு wE ihe 

தனர் வீரர்கள். இச் காட்டி பல நாட்களுக்கும் 

இவர்கள் 'சண்களை விட்டகலவேயில்லை. காணு கழற் 

கரிய... இக் காட்சியைக் சண்டபின் தாம் இதற்கு 

முன் அடைந்த இன்னலை மறக்கனர் ; உடல் வருத 

தம் விடுத்தனர் ; உற்சாகம் கொண்டனர். இணி 

போடின்றோம் என்னும் பேராசையும் . கொண்ட 

னர் எனின் அவர்கள் கொண்ட ஆனந்தத்தை 
அளவிட முடியுமோ? 

      

ட் “ti 
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பல காட்கள் நிலையாக கின்ற கலம் இக் நிகழ்ச் 
-இக்குப் பின் மெல்ல மெல்ல.சகரத் தொடங்கியது. 
கடலில் தம் மனம்போன போக்குப்படிச் செல்ல 

| இயலாமல், நீர் போகும்போக்கில் போக 
மலை மாரி வேண்டியதாயிற்று, றிது சிறு்தாகத் 

துருவ வட்டத்தையும். நெருங்கி 80.வது 
பாகையையும் தாண்டிச் சென்றுவிட்டனர். தண். 
ணீர் உறைகச்திருந்தபொழுது பல சரட்களும் பல 
மாதங்களும் தங்கெயிருக்த, நீர் கெ௫ுழ்ந்தபின் 
நீரோட்டம் செல்லும் வழி.பில் கலதீ்.தச் செலுத் 
இச் சென்றனர். அற்சில சமயங்களில் பனியால் 
நகெருக்குற்ற கலம் எங்கு கொறுங்இப் பயனற்றுப் 
போகுமோ ஏன்ற அச்சமும் ஜயமும் இடை 
படையே எழுக்சன். பல சமயங்களில் வானம் நீல 
வாணன் என்பது பொய்த்துப் போகும்படி பணி 
நிறைக்க வெண் வானமாகச் தோற்றமளித்தது. 
நீர்ப் பரப்பில்கான் பனி மலைகள் மிதந்து 
வக்தன வென்றால் வானவெளியின்றும் பணிக்கட்டி 
களும் பணிக் குன்றுகளும் Ser இடீிரெனக். 
மே விழுக்கன, ௮வற்றை மலை மழை யென்றும் 
கடறலாம் - அவ்வளவு பணி, கான்சென் கலத்துடன் 
கடலில் செல்வது அவ்வளவு எளிதாக அமைய 

  

சடும் பணி மாரிக் சாலமும் தன்னியற்கைப்படி. 
வரந்தெய்திய௫,. பலதாரம் கடந்து இதுவரையில் 
82- வது பாகையும் நெருங்கி விட்டனர். பருவ 

சிலையும் பணிமழையும் பொறுக்க 
நடந்து சேல்லத் இயலாததாக விட்டது. இடை 

தீர்மானம் படையே வெண்கரடிகளின் கொக் 

தரவும் மிகுந்துவிட்டது, சான். 

தனர். இப்பருவ காலத்தில் ௮வர்கள் உயிர் சப்பி 
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யிருததே பெருத்த ares செய்கையாகும். கப்ப 

அம் பணிக் கடலில் மீள முடியாதவாறு பதிந்து 
விட்டது. இனியும் வடதுருவம் செல்லுவ தென்றால் 
sig srr Osean வேண்டுமே யல்லாது கப்பலை 
எதிர் பார்ப்பதில் பயன் யாதுமிலது என உணர்க்து 
கொண்டார் கான்சென்.. கலமின்றி வழிகடக்க 
வேண்டிய சாதனங்களைத் தயாரிக்கச். தொடங் 
இனர். மெல்லிய கழிகளினால் உறுதியான தெப்ப 

மொன்று அமைத்தார். வழுக்கு வண்டிகளையும், 
வழுக்குச் சோடுகளையும் காய்களையும். ஆயத்தம் 

செய்தார். தம்முடன் வச்ச வீரர்கஸிற் இறச்2வ 
ரான ஜொஹான் சென் என்னும் வீரரை மட்டம் 
தம்முடன . அழைத்துக்கொண்டு ஏஎனையோரைக 
கப்பலிலேயே தங்கி யிருக்கச் செய்து, புறப் 
பட்டுச் சென்றார். 

      

- வெப்பக் தரும் உடைகளும், காற்று பணி 
தாக்காதிருக்கும் மேம் போர்வைகளும் yoo gs 
சென்றனர் வீரர்கள். “கண்களைத் தவிர வேறு 

| எந்த உறுப்பும் வெளியே தென்பட 
லடதுருவம வில்லை. உணவு பக்குவம் செய்யும் 

......... விசை யடிப்புச் சாதனமும், ஆங்காய் 
குத் தங்செ. செல்லக் கூடாரமமைக்கும் சாதன 
களும் உடன் எடுத்துச் சென் றனர். மெல்ல மெல்ல 
வழுக்கி ஊர்ந்து பிரயாணம் செய்து வடதுருவம் 
கோக் வெகு தாரம் சென்றுவிட்டனர். , 66-வது 
பாகையையும தாண்டிவிட்டனர். அதற்கு மேல் 

ஜொஹான் செனால் தொடர்ந்து. செல்ல இயல 

செல்லக் தொரடக்இஞர்.. எவரும். இதுவரை 
கட்டாத தூரம் சென்றும், அதற்கு மேலும் இணிச் 
செல்ல முடியாது எனத் தட்டமாகத் தெரிந்தும் 
தான்சென் வட அருவம் காணாது மீளுவதில்லை



  

cos இடங்கொண்டார். அவராலும் செல்ல 
முடியவில்லை தான். எப்படியாவது அடைந்துவிட 
மாட்டோமா என்றுதான் அவர் மேலும் முயன்று 
சென்றார். அதற்குமேல் ல மைல்கள் தூரம் 
சென்றபின் இனியும் செல்லுவது ௮ரிது என்பது 
அறிர்து கொண்டார், திரும்ப வந்து தம் துணை 
வரைச் சேர்ந்து, இருவருமாசுத் STD WSS வழியே 

திரும்பலுற்றனர். 

  

... எவரும் இட்டியிராத வெகு தூரம் வரையிற் 

சென் றிருக்தும் கான்சென் வடதுருவத்தை எட்ட 
வில்லையே என்ற வருத்தம் மேலிட்டவராகவே 

ர டக் தமது இரும்பும் பயண GO BS 
திரும்புதல் தொடங்கினார். வழியிலும் பல இடை 

| யூறுகளுக்காளாக வேண்டி யிருக்தது. 
வெண் கரடிகள், வால்ரஸ் மூதலிய மிருகங்கள் 
அடிக்கடி எதிர்ப்பட்டு இவர்களை விரட்டியடித் கன. 
சிலவற்றின் எதிர் கின்று போராடியும், சிலவற் 
றைச் சுட்டு வீழ்த்தியும் தப்பிச் சென்றனர். தாம் 
வந்த லழி யறிக்து செல்லுவதும் இயலவில்லை. 
பரந்த பனி வெளியில் பாதையும் புலப்படவில்லை. 
வெகு தூரம் திரும்பி வதம் தமது கலம் தென் 
படவேயில்லை. | 

தாம் வழிச்செல்லும் பாதையைத் தாமே அறி 
யாது கான்சென் சென்று கொண்டிருக்தார்.ஏிறிது 

தூரத்தில் இவர்களைக் காணலும் ஒருகுக்கல் குதித 
ன ௫ _ துக் குதித்துக் குரைச்கலுற்றது. 

கரடிக் கோலம் இவர்களை வேற்றவராகக் கொண் 
.. பதோ ௮அல்லது:இவர்களது தோற் 

றத்தைக் கண்டு, தனது விரேர்தியாயே கரடிகள் 
என்று எண்ணியதோ யாம் ௮ அஇயோம். ஏனெனில் 
இவர்கள் ௮ப்பொழுது சரடிக் கோலமே கொண் 
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டிருக்சனர்.. சிண்டு வளர்ந்து ௪டை பிடித்துத் 
தொங்க தலை மயிர்கள், முகமே புலப்படா தபடி 

வளர்கனு. மூடியிருக௪ மூக உரோமங்கள், பணித் 

இலலை படிச்ச மேலுடைகள் ஆகிய இவற்றினால் 
இக்க, உடைகளுக்குள் மானிடன் 'ஒளிச்திருக்கிறுன் 
என்னு . 'ஐயங்கொள்ள இடமேயில்லை. இவ்வுரு 
வத்தை ஒரு விகோதப்.பிராணியோ என்றே கரத 
வேண்டி யிருந்தது. ட பட 

  

.... தாம் குரைத்தலைக் சேட்ட கான்சென் மணித 
ரில்லா இடத்தில் சாய் இருக்கப் பொருத்தம் இல் 

லயே; அருகில் யாரேலும் மக்கள் உறைக்திருப 
... பரோ! என எண்ணியவராய் சுணங்கன் 

வேற்று குரைத்த . திசை கோர் இச் சென்றார். 

வீர் றிது தூரத்தில் ஒரு சீறு கூடாரம் 
| தென்பட்டது. ஆக்குத் தம்மைப் 

போன்ற மணிதர் ஒருவர் உட்கார்ச்திருப்பது கண்டு 

நான்சென் தஇிகைப்புற்றார். * இப் பிரதேசத்திலும் 

நம் போன்ற மக்களா !? என ஆச்சரியம் கொண் 

டார். இட்ட கெருக்வப் பார்ககுங்கால் அவர் தமக்கு 

அறிமுகமான *ஜாக்சென் என்னும் தம் போன்ற 

ஒரு வீரரே என அறிச்துகொண்டார். ௧7௨ 

உருவை ஒத்திருக்க இவர்கள் மணிதா்கள்தாம் 

என்னு ஜாகெனால் கம்ப மூடிம வில்லை, சான் சென் 

தமது மேலுடைசளைக் கழற்றி யெறிக்த பீன்னரே 

ஜாக்சென் எழுக்தோடி uss அ௮அணைக்து 

கொண்டார். 

   

        

ஜாக்செனும் இது போன்ற பண்பில் 

டவரே.. ஆவர். வீரர்கள் மூவரும் தாம் தரம் 

BOQ QE SAI [oH பற்றிக் «a@gsgi பேசி 
  

* Jackson



    

அச்செல்ல, சப்பல் ஒன்று வக்கு சேர்த்த. அச் 
காலத்தில், ஜாக்செனுடன், இவ்வீரர் 

காட இருவரும் புறபப்ட்டிகி தமது காட்டின் 
நேருங்குதல் அருகுள்ள *வார்டோ இவை அடைந்த 

....... னர. கான்செனுக்கு மட்டும். தாம் 
திரும்ப லர்தடைந்தது பற்றி மடூழ்ச்சியில்லை, 
தாம் சென்ற கலமும் அதிலிருக்த தமது துனேவர் 
களும் என்னவானஞர்கள் என்பதே அறியாது 
மனமொடிக்தார். அதுபற்றிய எச் செய்தியையும் 
அவர் தெரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. 

  

. இறைவன் இவ்வருத்தத்தை கான்செனுக்கு 
கிலை கிறுத்கவில்லை போலும் ! அன்று மாலையே 
தமன சப்பலும் தணைவர்களும் அதே தவை வந்த 
OLE SOSE எண்டு soe துணைவர்க OF oF 
CeréegiQar erat. gra Qeohim fer Qup 
Os தாம் வமத கப்பலி2ல3யே பிரயாணம் செய் ௪, 
தாம் புறப்பட்ட மூன் ஈண்டுகட்குப் பிறகு தமத 
காடாகிய கார்வேயை வந்தடைத்தார். தாம் சண்ட 
வற்றை அணைவருக்கும் அறிவுறுத்தினர் : (வட 
இச விண்ணொளியை' வருணித்தகார். இகனைக் 
சேட்கும்பொழுதே அனைவரும் மயிர்க் கூச்செறிக்து 
மதி மயல் கின் றனர். தாம் உடுதக்தச்சென்ற உடைப் 
புக்களை ௮ணிச்து காண்பித்தார். கரடில் கோலன் 
தைக் கண்டு அனைவரும் வயிறு குலுங்கச் hs 
தனா, தாமும் அவர்களுடன் சேர்த்து நகைக் 
கனா சான்சென், வட துருவத்தை அவர் ௮அடையச 
விட்டாலும் அவர் வெகுதூரம் சென்று வக்ததால் 
அது சமயம், ௮வரை வட துருவம் கண்ட வேற்றி 
வீரர் எனக் கொண்டாடினர் அர் சாட்டவர்கள், 

  

  

  

  

* Vardo
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சான் சென் சண்ட பெற்றி 1909-ம். துண்டு 
Da Neg uaa ss). ௮ல். ஆண்டு *கமாண்டர் 
பியரி: என்பார். வடதுருவத்தையே சேர்ந்து மீண்டு 

விட்டார் என்று தோன் றிய பதிய செய் 
வடதுருவ தியை அதனை மறையச் செய்தது. அமெ 
வேற்றி ரிக்காகாட்டைச் சேர்ர்த பியரி என்பவர் 

..... இரு. வருடம் கடும் ப்யணம் செய்து வட 

அருவத்தை அடைக் விட்டார். மாணிடன் இயற் 
கையை வெற்றடுகொள்ள முடியாது என்பது 
பொய்த்து விட்ட... அவன் காணாதனவற்றைல் 
கண்டான்; கட்டாத இடத்தையும் இட்டினான். இயற் 
கையைத் தன் மதியாலும் மதிறுட்பத்தா லும், உடல் 
உரத்தாலும், உள்ள ஊக்கத்தாலும், THT 
சா.தனகங்களாலும் வெற்றி கொண்டான்மாணிடன் . 

  

.. மாணிடன், ஆர்க்டிக் பெருங் கடலின். உறை 
நீர்ப் பரப்பில் அமைச்துள்ள வடதுருவததை 
அடைக்கு வெற்றிகொள்ள முயற்சித்ததுடன் 

| கிற்கவில்லை. அண்டார்க்டிக் சண்டத் 
தென்துருவல Be gone get or Oger அுருவத்தைக் 

முயற்சி காணுவதிலும் தவறவில்லை புஐமை 
காணும் வீரர்கள், கென் அருவசுதைக 

கரண்பதற்குப் பலர் போட்டி யிட்டனரெெணில் 
புதுமை காணும் வீரச் செயலில் மக்கள் கொண்டி. 
ருந்த தூவம்தசான் என்னே! 4ஸ்காட், வேகல்ட்ன், 
அமண்ட்சென் முதலியோர் தென் துருவ முயற்கி 
ல் ஈடுபட்டோரில் முக்கியமான வர்கள் வரி. 

கியூளிலாக்த காட்டைச் சேர்ந்த ஸ்காட் என் 
னும் வீரர் 1908-ம் ஆண்டின் மூன் தொடக்கத்தில் 
தமது தென்துருவப் 19 ரயா ணத்தைத் தொடங்க 

Or அவருடன் ஷேகல்டன், வில்சன் என்னும் 

    

  

* Commander Peary + Scott, Shackleton, Amundse™
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Ls அரம். கொண்ட இரு வீரர்களும் 29 தாடர்த & 
CO. BL. துருவக் காண: சண்டன் கையாண்ட 

முறைகளை இவர்களும் மேற்கொண் டனர். 
ஸ்காட் தென் பசுபிக் பெரும் கடலில் த்குச்த 
1902 எாதனக்கள் அமைமச்த EO SO BE 

செலுத்தி GOUT ERS வட்டத்தையும் 
ஜீ eer ig. FO) சன்று, HOOTERS Be SHR 
தென் இழக்கு மூனையாயெ. *அடேர் முனையையும் 
அடைச்அவிட்டார். இனித் கரைப் பகுதியில் 
கால் ஈடையாகச். செல்ல வேண்டியவராயினர் 
வீரர்கள், 

  

       

.. ஸ்காட் கடக்க வேண்டிய பகுதி, தரைப் பரப் 
பானாலும், தரைப்பாகம் இலகுவில் கடக செல் 
லக் கூடியதாக இருக்சவில்லை. பனிச் சரிவுகளும், 
பனிப் பாறைகளும் கிறைச்தஇருச்தன, வழுக்கு 
வண்டிகளை இழுத்துச் செல்வதும். இயலாததாக 
விட்டது, வீரர்கள் மூவரும் வழுக்குச் சோடுகளை 
௮ணிக்து பற்பல இடங்களிலும் தங்க, இரு Basar 
கடும் பிரயாணம் செய்து 1902-ம் ஆண்டின் இறுதி 
யில் 82-வது பாகையைக் தகாண்டிவிட்டனர். இகத 
இடத்திற்கு அப்பால் வீசிய குளிர் காற்று மிகக் 
கடுமையாக இருந்தது, இருக்கை யமைத்துத் 

தங் மிருத்தலும் இயலாததாயிற்று. காற்றின் 
விசையால் கூடாரங்கள் பெயர்திலுக் கொண்டு 
போகஃப்பட்டன. தாங்க முடியாக காற்றில் அவர் 
களால் ௮தற்கு மேல் செல்ல இயலாததால் திரும்பி 
விட உறுதிகொண்டு, சமது திரும்பு பயணத்தைக் 
சதொடங்கின ர். 

காற்றின். மிசூதியாலும், தாங்க முடியாக குளி 

ராஜும், சத்தில்லா உணவுப் பொருள்களாலும், 

    

* Cape Adare
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விரர்சுளின் உடல். ஈலம் கெட்டு, உதிரக். செட்டு, 
மேல் தோல் கருத்து, படை நோய். தோன்றிய௮. 

தாக்க முடியாக் . குளிருடன் 
பனி வேளியில் பொறுக்க முடியாத். "தினைவும் ஏழ் 
படைகோய் . பட்டது, ஒருவர் மாறி ஒருவர், 

மற்றவர்களை வழுக்கு வண்டியில் 
இருத்தி வலித்து இழுத் அ வழி கடக்தனர், கைவசம் 
கொண்டு சென்ற சல சாய்களைக் கொன்று தின்ன 
வேண்டிம. மிலைமையையும்: எய்தினர், இக் நிகழ்ச் 
சியை கோக்கும். போது. * ஆடு தின்னா' "அடகு இன் 
வனச். எனப் பண்டைக் கவிகள் கூறும் மரபு 
உண்மை. யென்னும் உறுதிகொள்ளலாம் போலும்! 

        

சலல்கெட்டிருக்க. வீரர்கள் ஒருவாறு தரம் 
முன்பு கரை யிறங்கெயெ இடத்தைக் கட்டினர். ஷாக் 
கல்டன் என்பார் இணி எப் பயணத்தையும் மேற் 

கொள்ளாதவாறு கொடுகோய்க்குள்ளர 
உதவிக் வருந்தினர். பல தனங்கள் சென்ற பின் 
கப்பல் அவ்விடத்திற்கு இவர்களது உதவிக் 

“கான கப்பல் ஒன்று வச்து சேர்ச்தது. 
இவர்களுக்குச் தேவையான புதிய பொருள்களையும் 
உணவுப் பொருள்களையும் ௮௧ கப்பல் sra@ ace 
GtS.H- ஸ்காட் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண் 
டார். ALT SVL EH மட்டும் தமது சாடடைவதற்கு 

௮ச் கப்பலிலேயே ஏறிச் சென்றார். ஸ்காட் [சின் 
லும் பல மாதங்கள் BAGS தங்கியிருந்து மறு 
முறையும் முயற்சிக்க எண்ணங்கொண்டு வில்ச்னு 
டனும் மற்றொரு வீரனுடனும் தங்விட்டார். 

  

சென் .தருவப் பிரதேசத்தில் தங்விட்ட 
ஸ்காட், வ௪தியாகவுள்ள ஒரிடத்தில் சூடிலமைதீ 
சீ Be LI saser SHSGGSH, மறுபடியும் கம் 

முயற்சியைச் தொடங்கினார். தம்முடனிருக்த் துணை 
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வர்களுடன் மூன்னேறிச் சென்றார். சாட்கள் ஆக 
ஆக உணவுப் பொருள்கள் குறைகஈது படுவ 

தாயிற்று. இஃதறிக்த. வீரர்கள் தமது 
உணவுக் உணவையும் குழைத்துக் கொள்ள 
குறை வேண்டியதாயிற்று, கடுமையான 

ட உழைப்பினால் வழி நடக்க வேண்டிய 
உடல் உரத்திற்குக் கைவசமிருந்த உணவுகள் 
போதாததாடுவிட்டன. :மெய் வருத்தம் பாரார், 

uG கோக்கார் ' என்பதற்சணங்க தமது கடும் 
பசியையும் பொருட்படுத்தாது தென் அருவம் 
கோக்சசெசென்று கொண்டிருக்தார், தேகதிடம் 
குறைக்கும் முயற்சி குன்றவில்லை. பல இடங்களில் 
வீராகள். சோர்க்து . விழவும் நேரிட்டது. மேற் 

கொண்டு செல்லும் எண்ணத்தைக் கைசோ ரவிட்டு 

இரும்பவும் தாம் கலம் நிறுத்தி யிருந்த கரை வந்து 
சேோர்தனர். 

  

கல்மேறித் தமது காடு சென்றுவிட விழைக் 
தனர் வீரர்கள். ௮க்தோ! அவர்கள் ஆங்கு வகி 
தடையவும், அவர்களது கலம் சூழ்க்த பணியில் 

. ஆழ்ந்து பதித்து இடந்தது. MOS 
ஸ்காட் விடுவிக்க மணித யத்தனகத்தால் முடி 

நாடடைதல் வதாகஇல்லை. இயற்கையை மாணிடன் 
ன சூ வெற்றி கொள்ள முயற்சி கொண்டா 

லும், இயற்கை மானிடன் மீது வெகுளாது ௮வ 
னுக்கு கன்மை செய்யவே முற்படுகிறது. இவர்கள் 
எதிர்பாரா வகையில் பணி இளக, கப்பல் செல்லத் 
தக்க நிலையைக் கடல் கீர் ௮டைக்தது. ஸ்காட் 

உடனே (பயணமா௫த் தம் காடாகய கியூஸிலாக்து 
வந்தடைந்தார். 

| ஸ்காட்டுடன் : பிரயாணம் செய்து தென் துரு 

வத்தின் 82-வது பாகையையும் தாண்டிச் சென்று
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உடல் கலம் குன்றி காடு வச்தடைக்த ஷாகல்டன் 
௮.தன் பின் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள். வறிதே 

யிருக்கார. இன் றியமையாத பல வ௪௫௪தி 
LIEV க௯ரக் கைக்கொண்டு மறுமுறை முயற் 

1907 க்க எஞ்சி கின்றது அவரது gear. 
1901-ம் ஆண்டு தாமே தலைமை 

பூண்டு, அருவப் பிரதேசத்தில் செல்லத் தகுச்ச 
கப்பலொன்றைக் தமது கோப் பார்வையிலேயே 
கட்டி முடித்துத் தக்க துணைவர்களையும் சேர்த்துப் 
புறப்பட்டார். 

ஷேகல்டன் பல இடங்களில் தங்கி ஒராண்டு 
பிரயாணம் செய்தார். அவர்களைத் தாங்கிச்சென் ற 
கப்பல் ௮வர்களைக் தரைப் பகுதியில் கொண்டு 

சேர்த்தன. தாம் முன்பே கண்டிருக்க 
இருப்பிடம் அனுபவங்களின் பயனாக, ஷாகல்டன் 

அந்தக கரைப் பகுதியில் உறுதியான 
உழமைவிடமொன்றை அமைக்க ஆயத்தம் செய் 
தார், வீராகள் இருக்க இருக்சையும், பொருள்.க 
ளையும் பண்டங்களையும் சேமித்து வைக்கப். பண்டச௪ 
சாலைகளும், தாம் அழைத்துச் சென்ற Wee 
களக் கட்டி, வைக்கப் படடிகளையும் ஒழுங்கு பெற 
அமைத்தார். உண்டியும் உறையளும் பொருத்த 
மானதாக வமைக்தன. . ஆனால் குதிரைகளுக்கு 
மட்டும் ௮ர்த இடத்தில் கிலவியிருக்த காலகிலை 
பொருகதவில்லை, குடி. சீரும் ௮வைகளுக்கு ஏற்ற 
தாக இல்லை. இக் குறைபாடுகளால் சில பரிகள் 
இறக்துவிட்டன. ' 

  

வசதியாக அமைந்த இத்த ,இடதீதிலிருக்து 

வீரர்கள் அடிக்கடி பக்கலிலுள்ள பிரதேசங்களுக் 

குச் சென்று மீண்டு வருவர், வீரர்கள் பக்கலில் 
இருக்த பருப்பதங்களின்மீது ஏறி மீளுவர்; வழுக்



.இரூ துருவங்கள் 114 

  

குச் சோடுகளையணிக்து வழுக்& தடக்கப் பழகுவர். 
தருவம் கோக்கித் தருவிச்செல்லக் காலநிலை தக்க 

தாக. மாறியபொழுது, வெற்றி முழக் 
மூன்று சூடன், வீர உணார்சசியுடன் , உள்ளக் 

பிரிவுகள் இளர்ச்சியடன், ஷாகல்டனும் து 
வர்களும் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்து 

சென்றனர். தென் துருவம் கோக்கிப் போகும் 
குழுவிற்கு ஷாகல்டன் தலைமையாக அ௮மைத்தசர், 
மற்றும் தென்துருவத்தைப் போன்ற முக்ய 
மான இடமாடிய | மாகனெடிக போல் என்னலும் 
காக்த துருவத்தை கோச்கி மற்றொரு குழு 
சென்றது. பக்சுலிலிருக்த உயர்த்த மலைகளையும் 
அதனைச் சார்கதுள்ள வெளிகளையும் காணப் 
பிறிதொரு குழு சென்றது. ஒவ்வொரு குழுவின் 
ரூம் ஒருவருக்கு ஒருவர் வெற்றிகூறிப் பிரிந்து 
சென்றச். க 

    

தென் துருவம் கோக்டிச் சென்ற ஷாகல் 
டன் மிக உற்சாகத்துடன் முன்னேறிச் சென்ருர், 
செல்லும் பாதைகளில் பல இடங்களில் கூடாரங் 

களும் உணவுப் பொருட் சாலைகளும் 
88-ம் அமைத்துச் சென்றார். தென் அருவம் 
பாகை செல்லச் செல்ல கைவசம் கொண்டு செல் 

௮ம். பொருள்களின் பளு குறையவேண்டு 
மாதலால் இவ்வாறு ௮மைத்துச் சென்றார். உண 
வுப் பொருள் குறையக் குறையப் பக்கலிலுள்ள 
பண்டக சாலைக்கு எவரேனும் சென்று அக்குள்ள 
வற்றைக் கொணரலாம், மற்றவர்கள் மூன்னே மிச 
சென்று (கொண்டே இருக்கலாம். என்பதே அவ 
ரது தீவிரத் திட்டமாகும். அவ்வாறே விடா முயற் 
Guar தொடாச்து பணி தவிர வேறெதையும் 

    

  

  

+ Magnetic 7015. |
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காணமுடியாத அப்பரம்த பணி வெளியில் சென்று 
கொண்டிருக்தார். 1909-ம் ஆண்டு ஜனவரித் இங் 
கள். yar 88-வது பாகையையும் மிக வெற்றி 
யுடன் தாண்டிச் சென்றார். மேலும் ஒரு தூறு 
மைல் தூரம் சென்று விட்டால் அவர் தமது 
மூயற்சியில் முற்றிலும் வெற்றி கண்டு 
வருவார். | 

| டுள் 
ளோம், மானிடன் ஒருவன் நம்மையும் இட்டுவதா 
என இயற்கை ஆக்திரங் கொண்டது போலும் | 

| அவரை அதற்கு மேலும் ௮ண்ட 
இயற்கையின் விடாமற் செய்வது போல், இயற்கை 
... சீற்றம் சீம்றல் கொண்டது. பனிப் பிரதேசத் 

| ன் ஒளி அவர்களது கண்களை மங் 
கச் செய்தது, . வழிப்பாதை மேடு பள்ளமாக 
அமைந்து அவர்கள் கால்களைக் கடுக்கச் செய்தது. 
வலித்து வீசும் வாடைக்காற்று அவர்களது காது 
களைச் செவிடுபடச் செய்தது .கடுங்குளிர் உதிரத்தை 
உழையச செய்த௫. இயற்கை இன்னல் இழைப் 
ug போதாததென்று இறைவனும் சோதனை 
செய்ய முற்பட்டான் போலும்! உணவுப் பொருள் 
கள் முழுவதும் அ௮ழிச்து போயின, குதிரையைக் 
கொன்று பக்குவம் செய்து உணவு சொண்டே 
எி.றிது பசியாற வேண்டியதாயிற்று! ‘apres 

.. எவரும் கட்டாத அமைப்பைக் கொண் 

    

தனமாக முயற்சி கொண்டு முன்னேறி உயிரி 
ழப்பதில் பயனே துமில்லை; தாம் இறந்தது கூட 
எவருக்கும் தெரியவரப் போவதில்லை. தம் கால்கள் 

தாங்கிச் சென்ற வரையில் துருவச்தை நெருங்இ 
யாயிற்று. இதையாவது பிறருக்கு அறிவுறுத்து 
வோம்” என வீரர்கள் எண்ணித் திரும்பவும் பல 
காட்கள் வழி நடந்து கரையிலுள்ள தமது இருப்பி 
உம் வரது சோ்க்கனர்.
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ஷாகல்டன் திரும்ப வநது சேர்ச்த Ha Sara 
களுக்குப் பின், மற்றிரு திசைகளுக்குச்: சென்றி 
ருந்த இரு குழுவினரும் வெற்றி முரசுடன் ab Bi 

OO Care BOTT அனைவரும் உடன் புறப் 
பாராட்டு BS தம் கப்பலைச் செலுத்தி கியூ 

ஸிலாக்து வந்து அடைச்கனர். ஸ்காட் 
முன்பு 8௭ம் பாசையை மடம் தாண்டி யிருக்தும் 
இம்முறை ஷாகல்டன் 88-ம் பாசையையும் தாண்டி 
விட்டது குறித்து தமது காட்டு வீரரின் முன்னேற் 
றம் கண்டு ஙியூஸிலாந்து காட்டினர் பெருமிதம் 
கொண்டு. வீரர்களைப் போற்றிப் பாராட்டினர். 

     

தென் துருவத்திற்குச் சமீபம் சென்று -ஷாகல் 
டன் மீண்டதில் பெருமை. கொண்ட ஸ்காட், தாமும் 
மறுமுறைச் சென்று YES இடத்தையும் தாண்டிச் 
சென்று தென் அதுருவத்தையே அடைந்துவிட 

வேண்டும் ; தென்துருவம் அடைந்து மீண் 
ஸ்காட் டாலும் மீளாவிட்டாலும் Cpl DHSS 
1910 முற்றுப்புள்ளி மபிடலாகாது ; என உறுதி 

செய்துகொண்டு 1910-ம் ஆண்டின் இறுதி 
ul so புறப்பட்டார். - பயிற்சி பெற்ற பல து 
கஞடன் பயணல்கொண்டு இம்முறை எப்படியும் 
வெற்றி காண்போம் என்ற திடமான உறுதி 
யுடனே எதையும் பொருட்படுத்தாது, உ௰ிரையும் 
மதியாது, எண்ணிலா இறிக்கண்களுக்கும். தப்பி, 
1912-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 17-ம் நாள் தமது 
முயற்சியின். முடிவிடம்-உலக)த்தின் தென்முனை 
எவரும் கட்டாத அருவம்- -ஆகிய தென்துருவத்தை 
அடைக்கு நின்றுர். ஸ்காட் , வெற்றி கண்டது 
உண்மையே ;. துருவங் கண்ட பெருமை ௮ வரைச் 
சாரும், ஆனால் ஸ்காட் துருவங் சண்ட பெருமையை 

முதன் மையான தாகப் பெறவில்லை, இவர் அங்கு 
போய்ச் சேரு முன்னரே முதன்மையாகமே வெற் 

  

  



இ புதுமை கண்ட பேோரறிஞச் 

இத் திருவை காப்டன் அமண்ட்சென் என்பார் 
பெற்றுவிட்டார். 

    

. கார்வே சேசத்தாராகெய காப்டன் அமண்ட் 
சென் 1911-ம் ஆண்டு தென் ௮அமெரிகச்காவினின் 

அம் புறப்பட்டுச் தென் பசுபிக் பெரும் கடலில் 
பிரயாணம் செய்யுங்கால், தாம் 

அமண்ட்சேன் எதிர்பாரா விதமாக அண்டார்க்டிக் 
1911 சண்டத்தின் கரை யொண்றில் 

இ . தங்க கேரிட்டது. துருவப் பீரதே 
சத்தின் கரையில் தங்கயஅமண்ட்சென் இடீசெனத் 
தென்ுருவ முயற்சியில் இறங்கினார், ௮வரும் ௮வ 
ரது திறமையான துணைவர்களும் வழி கடக 
தென் தருவத்தை அடைந்த முதன்மையான 
வீரர்கள் என்னும் வெற்றித் திருவைப் பெய்றனா. 
அமண்ட்சென் துருவம் இட்டிய ஒரு மாதத்திற்குப் 
பிறகுதான் ஸ்காட் துருவத்தை யடைக்தார். 

மானிடன் பல வருடங்களும் இயற்சையுடன் 

போராடிஞன்; விடாமுயற்சி கொண்டு கின்றனன்; 

இயற்கை விடுத்த இன்னல்களுக்கு அடிபணிய 
வில்லை; இயற்கையின் தன் மையறிச்து 

மானிடனின் அ௮வன்' ஓடி ஒளியவில்லை; அஞ்சா 
வெற்றி நெஞ்சத்துடன், ௪லியா ஊக்கத்துடன் 

எதிர்த்து கின்றான். முதன் முறைச் 

சென்ற மானிடன். அத்துடன் தன் கடன் முடி 
வற்றது என எண்ணிக் கொள்ளாது திரும்பவும் 
சென்றான். வெற்றிகொள்ள ஊச்கம்கொண்டான். 
உயிரையும் வெறுத்தான். கடைசியில் இயற்கை 
அடி. பணிவதாயிற்று, இயற்கையின் “மணிமுடி. 
தாழ்ந்தது. வெற்றி பெற்ற மானிடன் மணிமகுடம் 

fj DHS BT» 

   



   
உலகத்துள் தலையாயப் வைத் தெண்ணப்படும் 

பெருமை பெற்றது கம். இந்திய தாடு. பல் வகை 
இயற்கை எழில்களும், பொன் கொழிக்கும் வள 
னும் கொண்டு விளங்குகிறது. எத் தேயத்தவரும் 
விரும்பும் நிலையில் கிலவுவது கம் நாடு. மற்றும் 

இரு புனலும் வாய்சத மலையும் வருபுனலும் 
வல்லரணும் நாட்டிற குறுப்பு 

னும் காட்டின் . இலக்கணதீத 

   

  

       இ £தீதிற்கு அமைந்த 
இயல்புகள் அனைத்தையும் சன்னகத்தே கொண்டு 
விளங்கி நிற்கின்ற. உகசைத்திலேயே உயர்த்த. 

| உயரத்தையடைய இணையற்ற இம 
ஈம் நாடு மத்தை உற்றதும், கம் கன்னாடு, மன்னும் 

இமயம் எங்கள் மலையே” என்று காம் 
பெருமை சொள்ள அமைசக்த இமயத்தைப் பெற் 
றது ஈம் இக்திய சாடு, இமயம், மாபெரும் பொருள் 
களுக்கும் செயல்களுக்கும் பிழைகளுக்கும் உதாரண 

மாகக் கொள்ளும் பெருமை உடையது, இக்தியதீ 

த்தை, ஒப்பற்ற தலைவர், உலகப் பெரியார், உத்த 
மர் மகாத்மா காந்தியடிகள் இம௰௰யத்தையே அடிக் 
கடி உதாரணமாகக் கைக் கொண்டனர், 

        

இர்தியாவுக்கு வடக்கு வரம்பாக இயற்கை 

யாய் அமைந்த இமயமலை மிகவும் கொன்மை 

யானது. உலகத்திலேயே உயர்க்துள்ள ' கொடு 
முடியைக் கொண்டது. ‘Masse 

இமயமலை ஆகா அளவும், அளக்கல் ஆகா பிலை 

யும் தோற்றமும்”, ஏற இயலா உயர 
மூம் படைத்தது, . கணவாய்களால் அல்லது 

வேறெஙவ்விதத்தும் கடக்க முடியாக பரப்பு வாய்க் 

6 
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BB. பல வரைகளைக் கொண்டு தொடராக அமைந் 
தது. ஆயிரத்து ஐக் நூறு மைல் நீளமும் இரு.நாறு 

மைல் அகலமும் உடையது. நூற்று அறுபஅக்கும் 
    

  

மேற்பட்ட LIGDLIGD இகரங்களை யுடையது, 

வானம் இங்குத் தான் பொருந்தித் தாங்கப்பட்டு 

கிற்சின்றதோ என ஐயுறும் வகையில், வான் 
முகட்டை முட்டும் “எவரஸ்ட்' என்னும் கொடு 
மூடியைத் தன தாகக் கொண்டது. இதனகத்தே 
யுள்ள அறப்புச்களையும் அமைப்புக்களையும் கண் 

ணுற்றுத். தேவர்களும் விரும்பி இதனைத் தமது 
உறை விடமாகக் கொண்டுள்ளார் என்று அறப் 

பித்துக் கூறும் எிறப்பு வாய்ரச்தது, 
இம௰யமலை பல சிகரங்களைக் கொண்டதானா 

gb அவற்றுள் தவளகிரி, காஞ்சன இருங்கம், 

எவரஸ்டு என்னும் கொடுமுடி ஆ௫ூய மூன்றுமே 
டட மூக்யெமானவைகளாகும். இவைகள் 

சிகரங்கள் முறையே 96,826 அடி, 28,156 அடி, 
29,002 அடி, உயரமுள்ளவை யாகும். 

தவளகிரி என்னும் தொடருக்கு 'வண்ணிறமலை"” 
என்பது பொருள். எக்காலத௯௬ம் வெண்பணிப் பட 

லம் ஆங்கு மூண்டு இருப்பதனால் இப் பெயர் பெற் 

றது போலும், காஞ்சன சிருங்கம் என்பது பொற் 

சிகரம் எனப்பொருள்படும். இச் சிகரம்,காலைக் 
கதிரவன் கதிர்களேர, மாலைப் பரிதியின். பரந்த 

ஒளியோ பெறின் பொன்னிறமாக மிளிரும், 
இதனை அடையும் கருங்காகமும் பொன்னாக மாறும் 

எனின், இதைவிட எவ்வாறு அதனைச் சிறப்பிக்க 
முடியும்? எவரஸ்ட் என்னும் கொடுமுத, மாமலை 

யர௫ியின் மணிமுடி" எனப் புகழப்படுவது, இதணி 

லும் உயர்க்த இகரம் எங்குமே இல்லை, இமாலயம் 
என்னும் தொடர், பணி வீடு' எனப் பொருள் படும், 

.இவ்வுயாக்த. கொடுமுடி, கிறைக்த உழை பனியால் 

எப்பொழுதுமே மூடுண்டு இருக்கிறது, 
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வாழ்வதாகத் தெரியவில்லை. புல் பூண்டு, மரம் 
மட்டை, பயிர் பச்சை, பூச்சி புழு மூதலிய எவ்விதப் 

.. பொருள்களும் இருப்பதில்லை. மிகவும் 
கொடுமுடி. குளிர்ச்சியான பிரதேசம். உழஜைபணி 

உறைந்து அதுவே பாறையா? யிருக் 
கும், சிறிது வெப்பம் படும்போது அப் பனிப் 
பாறைகள் உருடவிடும், பனி கெகுழ்ந்து சதுப்பு 
கிலமாடவிடும், மழை கீர் மல்கி நிற்கும். கூடி நீர் 
பாழ்பட்டு இருக்கும், காற்று கேடுற்றிருக்கும், ௪ம் 
சில சமயம் நச்சு ஆவி தோன்றும், இ 

வரையின் உசூப் பிரதேசம் இவ்விதமிருப்ப 
சானாலும் அதற்குச் சற்றுக் கீழேயுள்ள மலைப் 
ரதேசம் எவ்வாறுள்ளது என்பதைக் கவனிப் 
போம். மலைகளின் இடையிடையே கணவாய்கள் 
நிறைந்திருக்கும். அடவி என்று சொல்லத்தக்க 
இலக்கணமுடைய பருத்து வளர்ச்த மாங்களும், 
நீண்ட கொடிகளும், புதைக்க புதர்களும் கிறைக் 
இருக்கும். மலையையே அ௮சைச்காம் ஆற்றல் வாய்கீத 
சண்டமாருதம் தடையின் றிதீ தாண்டவமாடும். கடுங் 
காற்றும் கொடுங்காற்றும் கலவியே வீசம், கான 

| சம் வாழ் விலங்கெங்கள் கிறைக்த 
மலைப் தாயிருக்கும். கொடு விலங்குகள் வாழு 

பிரதேசம் மிட்மாகும், பாம்பு, மாகம் மூதலான 
.... பல ஊர்வனவற்றிற்கு உறைவிடம், 

கடுங்காற்றால் மரக்ளைகள் முறிவுற்றுச் கழே சீறி 
விழும், 'உச்சியினணின்றும் கற்பாறைகள் உருண் 
டோடி வரும், கான்யாறுகள்: பலவாக நிரம்பி 
யிருக்கும், ஒரு சமயம் பஸிங்கன்ன கீர்வற்து பரவி 
யோடும்; மறுசமயம் குருதியன்ன செக் தண்ணீர் 

சுழன்று. வந்து பாயும்; பிறிதொருகால் குழம் 
பன்ன கருகீரும், கருஞ்சேரும் கிறைக்த தண்ணீர்
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தடையின்றி ஒடும். வேரற்ற பெரு மரங்கள் 
அதனுடனே ஓடும், டட 

  

சேற்றிலும் செக்தாமரை பூக்குமன்றேோ! பல 
பே ராறுகளையும், அளவற்ற அடவிகளையும், மன் 
கலக்கும் விலங்குகளையும், தேகத்து உதிரத்தையும் 

உறைக்கும் உறைபனியையும், BES 
மலைச் முூடியாக் சணவாய்களையும், கடக்க முடி 
சாரல் யாப் பாதைகளையும் இம்மலை பெற்றி 

ருதம், மலைச்சாரலில் சிற்சில இடல் 
கள் வர்ணப் பூச்சோலைகளும், எழிலுறும் ஏரிகளும், 
பளிங்கு நீரூற்றுக்களும், கலை மான்களும், கலாப 
மயில்களும் பொலிச்து விளங்குவகாயின. இம். 
மலைச்சாரலில் ல சடீயம் பொழியும் பெருமழை 
வான்முகட்டையும் தரைத்தட்டையும் இணைந்து 
கின்று கடலன்ன காட் யளிக்கும், பல சமயம் 
ues Bat unis abs, Fo தூற்றலாக 
விற்கும். பல கானாறுகள் இம௰யச்தில் தோன்றி 
ஓடினும் நறுங்கக்கை, இக்துமுதலிய பேராறுகளும் 
தோன்றி, ஓடிவர்து சமவெளிப் பிரதேசங்களை ௪. 
செழிப்பிக்கன் றன. ட 

இமயத்தில் இலங்கும் இவ்வித வளங்களைக் 
காண வேண்டிப் பல நாட்டவரும், தூர ..தேசத் 
தவரும், ௮யல் நாட்டு அந்கியரும் நாட்டல் கொண் 

டனர், உலூலேயே முடியுயரீக்த இக் 
அந்நியர் கொடுமுடியைக் காணவேண்டும் என்று 
அவா எண்ணங் கொண்டனர். இதுவரையில் 

- பல இடங்களுக்கும் புதுமை: காணச் 
சென்றவர்கள் செல்வம் பற்றியும், வெற்றி. பற்றி 
yb, மதம் பற்றியுமே பிரயாணம் செய்தார்கள். 
ஆனால் இம௰யத்தைக் காண்பதில் அதுபோன்ற
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எவ்வித  கேரக்கமோ எண்ணமோ இடையாது, 
உயர்க்த -சிகரத்தைக் காணவேண்டும்; ௮ இல் 
முதலில் சால் வைக்க வேண்டும்; ௮க்த ஒப்பற்ற 
பெருமையை ௮டைய வேண்டும் என்னும் எண்ணங் 
களே ககெரச்தைக் சகாணவேணவாக் கொண்டு 

      

ஆனால், ௮௧ கொடுமுடியைக் கரண முற்பட்டுச் 
ara Oa! பல இடுக்சண்கள் எதிர்ப்பட்டு நிர் 
இன்றன. இழ் விழும் கற்பாறையும், உறைபனியும் 

| எவரையும் எறவொட்டாமம் செய்து 
இடை விடுகின் மன, பனிக்கட்டிகளை வெட் 

பூறுகள் உப் படிக்கட்டுகளை அமைத்தே மேற் 
ட செல்ல வேண்டும். பனி கெ௫ழ்ச்த 

இடங்கள் சதுப்பு மிலமாகி, அவற்றில் காலை வைத் 
தால் உள்ளுக்கு இழுக்கும். கடுங்குளிரால் உட 
லெல்லாம் விறைத்துப் போகும், ஆங்கு நிலவும் 
காற்றில், மணிதன் சுவாசிக்க இன் நியமையாக 
பிராண வாயு மிகக் குறைக்த அளவிலேயே கலக் 
துள்ளது. அது சவாளிக்கத் தக்கதாக இருக்க 
வில்லை. எங்குமுள்ள உறை பனியின் வெண்மை 
யைச் தவிர வேறு எவ்வித வண்ணத்சையோ, 
காட்சியையோ காண முடியாது. வெண்ணிறம் 
கண்டு கண்கள் கூசும், வீசும் காறுறு, காஅகளைச் 
செவிடு படச் செய்யும், 

    

இவ்வளவு இன்னல்கள் இருச்துள்ளன எனத 
தெரிச்ச,சான். இம் முயற்சியில் ஈடுபட முயன்றார் 

கன், லண்டன். wir ee he உள்ள. *ராயல் பூகோளக 
கழகம், ர்ஆல்யைன். ஆராயசசி கழகம் ஆகிய 

  

  

ப 
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கழகங்கள் இப் பெரு: முயற்சியில் ஈடுபடத் அணிக் 
Bor. மலை சாட்டில் வ௫த்தவர்களாகவும் மலை 
யேறுவதில் பயிற்சி பெற்றவர்களாகவும் உள்ள 

ட தகுதி வாய்க்த வீரர்களைத் துருவித் 
மூயற்சி தேடுவாராயினர், ஆல்பைன் கழகம் 

இதற்கேற்படும் செலவில் பெரும் 
பகுதியைத்: தாமே Cob De கொள்ளுவதாக மூன் 
வந்தனர். இப் பணியிலீடுபடத் தக்கார் சிலரை 
அனுப்பி வைக்க இசைக்தனர், கொடுமுடி. காணும் 
குழு ஒன்றும் அமைக்கப் பெற்றது. * சர் பிரான் 
ஸிஸ் யங் ஹஸ்பண்ட் என்பார் ௮துபோது ராயல் 
மூகோளக் கழகத்தின் தலைவராகத் திகழ்ந்தவர் 
ஆவார், அவரையே ௮க் குழு தலைமையாகக் 
கொண்ட ௫. | 

    

பல ஆயத்தக்களுடன் சென்றாலும் ஒரே 
தடவையில் ஒரு குழுவின ராலேயே கொடுமுடியைக் 
காணும் பேறு இட்டி விடாது, எத்தனை பேர் 

போகவேண்டுமோ? எத்தனை முறை 
ஆயத்தம் போகவேண்டுமோ? எத்தனை ஆண்டு 

| sor தொடர்ந்த apugk#ésa Casog 
மோ? யாவற்றிற்கும் விடாமுயற்சியும், உரமுள்ள 
வீரமும், அரசினர் உதவியும் தேவை vcr cere 
இமயம் அமைந்துள்ள இடத்தின் பெரும் பகுதி, 
தயபேத்திய அ ரசினருக்குச் சொச்தமாக உள்ளது. 
சமவெளியைக் கடந்து மலைப் பிரதே சத்தையடைய, 
இந்தியம். பகுதியையும் கடந்து செல்ல வேண்டும். 
ஆன தால் இவர்கள் மேற்கொள்ளும் பயணத்திற்கு 
பிரிட்டிஷ், இந்திய, திபேத்திய அரணர்களிடம் 
உத்திரவு. பெறவேண்டியது. அவசியமாகும். தகுதி 
வாய்ந்த. கழகங்கள் ஆனமையாவும், : கெளரவம். 
  

* Sir. Francis Younghusband



    

2) இிஞா்கள் ஆன தாலும் 'யங் ஹலஸ்பண் 
டன் தலைமையில் ஏற்பட்ட கொடு. மூடி. காணும் 
குழுவினர்க்கு” ௮ரசினர். உத்திரவு இட்டுவதும் 

QUTUIG BS 3 

   

  

இம முயற்சியை அ௮றிஈஅ பலரும் பலவாறு 
பே௫னர்; எள்ளி ஈககையாடினர், இவர்கள் உயிரை 
இழக்க அங்கு ஏன் போகவேண்டும்?” என்று 

| QraGe சொல்லினர், ‘Osea 
புறப்பாடூ இவாகள் அடையும் பேறும் 'பயனும் 

யரவை?' என்று கூறினர். . புதுமை 
காண விழையும் உள்ளம், ஊக்கமும் உணர்சசியும் 
உள்ள உள்ளம், உரம் பெற்ற வைர உள்ளம் 
இவற்றை யெல்லாம் பொருட் படுத்தமோ? எவர் 
எது சொல்லினும் எடுத்த சருமத்தைக் தொடக் 
காது விடுவதில்லை, என்று உறுதி கொண்டது 
'கொடுமுடிக் குழு. தாம் வெற்றி பெறுவோம், 
என்ற முழு நம்பிக்கையும் இல்லாவிட்டாலும், 
எப்படியும் மூயன்று தீர்வது என அவர்கள் 
தீர்மானம் கொண்டனர். முயற்சி இருவினை 
யாக்கும்” “முயற்சி மெய் வருத்தக் கூலிதரும்” 
அன்றோ! அரசினர் ஆதரவும், அன்பர்கள் 
ஆசியும், பொதுமக்கள் 'பொருஞம் அருள, தக்க 
துணைப். பலமும், பொருட் பலமும பெற்று 
பொருப்பினைச் காணப் புறப்பட்டது அக்குழு, 

குன்றே பி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்டுதான் நு 
உண்டாகச் செய்வான் விளை 

என்ற. வள்ளுவர் கூற்றை வாய்மையாகக் 
கொண்டது. தாம் வெற்றியே பெறுவோம் என்:ற 
apap. , கம். பிச்கையும் காண்டு தாம் எடுத்த 

  

பணியைத் தலை மேற்கொண்டது.



இழ ய் துமை கண்ட பே திஞர் 

இமயக் கொடுமுடி. கடல் மட்டதீதிற்கு 209,002 
அடி. உமர*த்தில் உள்ள என்பதும்,.ஆங்குப் பணி 
நிறைந்திருக்கும் என்பதும் தவிர அங்குப் போய்ச் 

சேர ஏதேனும் வசதிகள் உள்ளன வார 
பாதை என்பது எவருக்கும் தெரியாது, பல 

- பார்த்தல் இன்னல்களுக்கு உள்ளாக வேண்டும் 
ஏன்னு மட்டும் தெரியமேஒழிய, அவர் 

கள் இனி சேரிற்கண்டால்கான் தெரியவரும், ஆன 
தால் முத.ற்பயணம், முடியையே அடைவகற்கரக 
அமையா விட்டாலும், சிறு பகுதியேனும் சென்று, 
பாதை முதலியவற்றின் விபரங்களையும், எடுத்துச் 
san வேண்டிய சாதனங்களையும் தக்கவாறு 

அறிது கொள்ள ஏதுவாக அமையட்டும் என்று 
தான் முற்பட்டார்கள், குழுவினருள் *மீட், 
* லாங்ஸ்டாவ என்னும் இருவரும் சேோரக்து பயணம் 
செய்து 28,000 ௮டி உயரம் வரையில் சென்று, 
அதற்குமேல் ௮வ்வரையின் மேல் ஏற முடியாதவர் 
களாத் திரும்பி வது சேர்க்கனர். டட 

பாதை காணச் சென்றவர்கள் திரும்ப வந்து 
சேர்ச்ததும் தாம் சென்றுவர்து விபரங்களையும் 

ங்காங்கு கிறைகதுள்ள இடையூறுகளையும் 2 
= 9 வித்தனர். 28,000 அடிக்குமேல் தி 
மறுமுயற்சி முடியவில்லை யென்றும் சொன்னார்கள். 

.... மூச்சு மட்டும் சிறிதும் தட்டின் றி இருக் 
தால் இன்னும் சில தாரம் போகலாம் என்றும் 
“முடிவு கூறினார்கள். இதனைச் செவிமடுத்தபின் 
மேலும் உரம் வாயந்த $ஹவாட்பரி என்பார் 
தலைமை தாங்கு, $ மலாரி என்னும் வீரருடன் புறப் 
பட்டுச் சென்றார். மலாரி பலவாறு முயன்.று2௯,000 
அடிகளையும் கடத்து SB மேலே சென்ருர். 

  

  ising, 

* Meade | ர Longstaff 3 Howard Bury | § Mallory



  

| அனைய ean 
பறை 

மலை யேறுவதில் சிற்த பயிற்சி பெற்ற மலாரியும் 
மேற்கொண்டு அதிகத் தாரம் செல்ல மூடியவில்லை, 
அதற்குமேல் கடுங்காற்று பெருகி வீசுவதாயும், 
பணியால் நிறைந்த சதுப்பு வெளிகள் கிறைச்துள்ள 
தாயும், தடையின் றி மூச்சுவிட இயலவில்லை என் 
அம் இரும்பி வக்து தெரிவித்தார். ஆனால் தஞுக்த 
சாசனங்களுடன் சென்றால் மிகவும் முயன்று 
வெகு தாரம் ஏறிச் செல்லலாம் என்னு அறிவுறுத் 

  

இவற்றை யெல்லாம் கேட்டறிச்த சழகத்தார் 
இணி இதற்கு ஆவனவற்றை ஆராயத் தொடங் 
இனர். மூச்சுத் தடைப்படுவது ஆங்கு பிராணவாயு 

| குறைவுற்று இருக் தவினலேயே என் 
ஆராய்ச்சியும் அும், அதற்குப் பிராணவாயு நிறைத்த 
ஆயத்தமும் பைசளையோ பீப்பாய்களை யே 

உடன் கொண்டு சென்றால் அதன் 
மூலம் சுவாடிக்கலாம் என்றும் கண்டன பணி 
குளிர் தாக்கா வண்ணம் உடல், முகம், கண் முத 
லிய உறுபபுக்சளஞக்குதி தக்க கவசங்கள் தரிக்க 
வேண்டும் என்றும் ஆராய்ந்தனர். விஞ்ஞானத் 
துறையிலும், ரசாயனத் துறையிலும் வல்லுநர் இரு 
வர் இவற்றிற்கு வழி கண்டனர். கவச௪க்கள் தயா 
க்கப்பட்டன; பிராணவாயு நிரம்பிய பீப்பாய்கள் 

ஆயத்தம் செய்யப்பட்டன. * ஜெனரல் புரூஸ் என் 
பவர் தலைமையில் பயணம் தொடங்கினர். இவச் 
இமாலயப் பிரதேசத்தில் பல ஆண்டுகள் தயிரும் 
தவர்;.சிறக்க அறிஞர். மலை யேறுவதில் மாதிடக் 
கொண்ட மலாரி, 1 நார்ட்டண். என்ற ரர்களும், 
விஞ்ஞானம் வைத்தியம் ஆய . துறைகளில் தலை 
றத விளங்கெய 1சாமர்வெல் என்பாரும், ரசரயன 

    

  

* General Bruce + Norton ] Dr. Sommervelle



  

பு. தமை. கண்ட பே திஞா் 

ஆராமப்ச்சிமில் .௮றுபவங் கொண்ட *. ஜார்ஜ் பின்ச் 
என்பாரும் குழுவாக அமைந்து இமய௰ காணப் 
புறப்பட்டார்கள். | 

1929-ம் ஆண்டு முன் தொடக்கத்தில் மார்ச் 
மாதக் கடைசியில் ஒப்பற்ற இவ் ௮ ரிஞாீகள் இணை 
யற்ற இமயத்தின் கொடு முடியைக் . காண 

1டாரஜிலிங் விட்டுப் புறப்பட்டனர், 
முன்னேற்றம் தாம் கொண்டு சென்ற பொருள்களை 

மலைமேல் தூக்கச் செல்லப் பல மை 
messin அமர்த்திக் தக்க சாதனங்களுடன் 
வெற்றி கொள்ளும் வீரத்தோடு வரையின் மேல் 
விரைந்தனர். இதற்கு மூன் இருமுறை சென் 
இருப்பதனால் , வழி கடப்பது: எளிதாகவே இருக் 
தது. 98,000 அடிக்கு மேல், முன்பு. மலாரி 
சென்று மீண்ட இடத்தை, எளிதில் அ௮அடைச்சனர். 
இதற்குமேல் செல்லுவதுதான் சற்றுக் கடினமாக 
அமைந்தது. தமக்குரிய சாதனங்களைப் பயன். 
ப$த்தி, விஞ்ஞானிகள் வழி படித்தும் வகையிற் 
சென்று 24,600 அடி உயரமும் ஏறிவிட்டனர். 
இதற்கும்மேல் ஏறுவதற்கு இயலவில்லை. அவர்கள் 
கொண்டு சென்ற பொருள்களைச் சுமந்து BLES 
முடியவில்லை. ஒரு று சுமையையும் கூட :எடுதி 
தச் செல்வது இயலாததா௫ விட்டது. கூட வத்த 
சுமை தூக்இிகள், மலைமேல் பெரும் பாரத்தைத் 
தூக்கச் சென்று பழக்கப்பட்டவாகள்.. அனாலும் 
இவ்வளவு உயரத்திற்கு மேல்  ௬மை தாகஇ வரு 

வதில் அவர்களும் மிகுந்த துன்பம் அடைக்தனர். 

*இமயக் குழுவினர்” பல இன்னல்கட்கும். 
ஆளானெரேனும், பின்னும் எஈன்னாட்கள் 

  

  

* George Finch } Darjeeling



    

தொடர்ச்்.கு முயன்றால் வ்ரையினுசீசியை யடைய 
| லாம் என்ற தைரீயமும்.கொண்டனரச்.. 

மேலே ஆனதால் இரந்த இடத்தில் ஒரு சிறு 
சேலல் கூடாரம் அமைத்துத் தம்மில் சிலரை 

ன யும், பொருள்களில் பலவற்றையும் 
ஆங்கு இருக்கச் செய்து. மேலே செல்லலுற்றனர், 

னைவரும் ம௫ூழ்சசி கொள்ள முன்னேழிச் 
சென்று 96985 அடி உயரத்தையும் அடைக்து 
விட்டனர்... இணி சாம்இம௰ம் காண்பது கிச்சயம்; 
இன்னும் கொஞ்ச உயரமே உள்ள என்று 
௮வர்சள் ஆனக்தச் கடலில் மூழ்கச். ஆனால் 
ap சமயம், பகற்பொழுது மிகவும் கழிக்து 
விட்ட, தாங்கள் . மேலேறிச் சென்றால் இரவு 
கழிவதழ்குள் தமது இருப்பிடமாகிய கூடாரத்தை 
யடைய இயலாதென்று கண்டனர். உறைவிடத்தில் 

ருப்பதே மிக்க தொக்தரை கொடுக்கும்போது 
மலைவெளியில் எவ்வாறு தங்கியிருத்தல் இயலும்? 
ஆதலின் அவர்கள் திரும்பவும் இழேயுள்ள தமது 
கூடாரத்தைக் இட்டினர். ஏல காட்கள் தங்குயிருர்து 
பார்த்தும் காலகிலை கேடுற்றிருக்ததகாலும், கடும்பணி 
மிகுத்து விட்டதாலும் அவர்கள் மலைச் சாரலுக்கு 
வந்த சேர வேண்டியதாயிற்று, மலையடிவாரம் 
வந்து சேர்க்தனர். 

  

இதன் பின் அவர்கள் மறுமுறை பிரயாணம் 
செய்யத் துவங்குவதற்கு ஆண்டுகள் இரண்டு கழிச் 
தன. 1924-ம் ஆண்டு, திரும்பவும் ஜெனரல் புரூஸ் 

தலைமையில் — DO Of மூன் 
asd ற ௮ம் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்க 

1924 wie Gor Oe மூறையும் பெரிதும் 
| கலந்து கொண்டனர். மற்றும் இல 

ரும் சேர்க்கப்பட்டனர். தக்க பயிற்சியும் அநுபவ 
மும் பெற்றவர்கள். ஆதலின் இமயத்தில் மூன்பு



  

புதுமை கண்ட பேசநிஞர் 

     சேர்க்த : இடத்ை தயும் கடகது விட்டனர், sere 

டன், சாமாவெல் ஆகிய இருகரும் 28,000 அடி 
உயரத்தையும் உற்றனர். 

... மரபெரும் வீரர் மலாரி தம் துணைவன் இர்வின் 
என்பானுடன் மேலும் சென்று கொண்டே யிருக் 
grr, மலாரி மேலே போய் ஏதேனும் கூடாரம் 

அமைக்க இடமறிகச்து வக்அு ௮ ிவிப் 
மலாரி பார் என்று அனைவரும் ஆவலுடன் 

முறைந்தார். அவர்கள். மேலேறிச் செல்வதைக் 
வி | கவணித்துக் கொண்டே இருக்தனர். 

மழையாகப் பணி பொழியும் ௮௩த இடத்தில், மலாரி 
யும் .இர்வினும் போய்க் கொண்டிருப்பை அதற்கு 
மேலும் இவர்களால் காண முடியவில்லை. அவர் 
களிருவரும் €ழிருப்பவர் கண்களுக்குப் புலனாகவே 
இல்லை; அவர்கள் திரும்பி வந்து இவர்களை ௮டை 
யவுமில்லை்! இம௰யததையே அ௮ண்மி விட்டனரோ, 
கொடு முடியில் கர்ல் வைத்தனரோ, பனிப்பாறை 
களுகடைமே அகப்பட்டுக் கொண்டார்களோ, 
உழஹை பனியில் உயிரிழந்தார்களோ? எவருமே 
அறியார், உயிரையும் போற்றாது, உடலையும் 
பேணாது, என்ன . கேரும் என்பதறிக்தும் புலி 
வாயில் பயமின் ரி நுழைவது போன்றும், ௮கன்ற 
ஆழியில் வீழ்வதைப் போன்றும், மலாரி, இர்வின் 
மேற்கொண்டிருக்க அணிவு எத் தகைமைத்? இம 
யங் காண விரைந்த இருவரையும் இமைக்கும் 
கேரத்தில் இறைவன் எல்கு ஆழ்த்தினோ, . எங்கு 
கொண்டு சென்றனரோ! அவர்களுக்கு Cares 
appa ஈம்மால் . அறிய ஒண்ணா மழஜையாகவே 
கின்று விட்டது. 

  

ef கின்ற குழுவினர், தம்மிடத்திருக்த 
Apis விரரைப். பறி கொடுத்து விட்டோமே,



  

இணைய றற இமயம் 

a a 

கால். வக்து பார்ததுக்கொள்வோம் 

திரம்புகை என்றும் நினைத்தனர். மேற்சென்ரால் 
| தாமும் மலாரியைப் போல் உயிரிழக்க 
கேருமோ என அவர்கள் பயந்து தங்கி விட்டனர் 
அன்று. பின்னும். வலிமிக்கப் பெற்று, பிராண 

வாயுப் பீப்பாய்களும் நிரம்பப் பெற்று மறுமுறை 

essa sage கொடுமுடியைக் கண்டு மீளலரம் 
என்பதே அவர்கள் பின்னிட்டதின் கோக்கமாகும். 

டார்ஜிலிங்கில் தங்கியிருந்து பின்னொரு சமயம் 
மூயற்சியை மேற் கொள்ளலாம் என கினைத்தனர். 
ஆனால் திபேத்திய அரசினர் மறுபடியும் இவச்கள் 
மலைமேல் ஏறுவதற்கு உத்திரவு அளிக்கவில்லை. 
இவர்களது பாதம் பட்டு மலையர௫ி சீற்றங்கொண் 
டுள்ளாள் என கினைத்தனர் போலஸும் ! 

or 

        

கொடுமுடி காண விழைக்தும், போதிய வசதி 
களம், சாதனங்களும் கிறைந்திருக்த போதிலும் 
உத்திரவு இடைக்காததால் இக்குழுவினர் தம் 

தேயம் திரும்பினர். ஆனால் முயற்சியை 
நிறுத்த வில்லை. கடைசியாக 1922-ம் 
ஆண்டு திபேத்திய அரசினர் இவர்கள் 
வேண்டுகோளுக்குச் செவி சாய்த தனர். 

உத்திரவு இட்டியதும் *ஹ்பூ ரட்லெட்ஜ் என் 
பாரைத் தலைமையாகக் கொண்டு காரட்டன், 
(பிரான்க் ஸ்மைத் மற்றும் பல பயிற்ச பெற்ற 
வீரச்கள் புறப்பட்டனர். 

1932 

எவ்விதத்தும் கொடுமுடியை அடைவது 
என்றே அவர்கள் திட்டமிட்டனர். பெரும் சுமை 
slr gs தாகச் செல்ல இயல வில்லை என 1928-ம் 
  

* Hugh Rutledge + Frank Smythe
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ண்டு. சென்று. கண்ட உண்மைமை UL] COT Coll இம் 
றேஜை எடுத்துச் செல்ல: வேண்டிய 'பொருள்கள் 

பற்றி. மிகுதியும் சுவனம் செலுத்தப் 
தக்க பட்டது. . பிராண வாயு கிரப்பும். (ப் 

சாதனங்கள் பாய்களை அமைப்பதில் முன்னே றறம் 
கண்டு, சிறித கனமேயுள்ள பீப்பாய் 

களில் நிறைந்த. அளவு பிராணவாயு சேகரிக்கும் 
படி. அமைக்கப்பட்டது. மற்றும் தக்க சாதனங் 
களுடனும், உறுதிவாய்ந்த கவசங்களுடனும், 
புறப்பட்டுச் சென்றனர். 

இமய மலைச் சாரலையடைக்து, பலமுள்ள 
ஆட்கள் பலரைச் சமைதூக்க அமர்த்தி, 1923-ம் 
ஆண்டு மார்ச் மாதத் தொடக்கத்தில் டார்ஜீலிங் 

விட்டு மலைப் பிரதேசத்தை படைக் 
சண்ட்மாருதம் தனர். ஐந்து இடங்களில் கூடாரம் 

அமைத்துத் தங்௫த் தங்கிச் சென் 
-ரூர்கள், பற்பல பேராபக் துக்களுக்கும் ஆளாகாது 
கப்பி, 25,700 அடி உயரம் வரையில் ஏறி வத்து 
விட்டனர். இதற்குமேல் செல்லவேண்டுமானால் 
றிது உயரத்தில் ஆருவது உறைவிடம் ஒன்றை 
அமைக்க வேண்டியதாயிற்று. இதை அமைப்பதில் 
தான் மிகுக்த. தொக்திரவுக் குள்ளாயினர். ஏற்ற 
இடம் Gotu gs அரிதாயிருக்தது. காலகஙிலை 
ஏற்றதாக இருந்தாலும்கூட எதிர்பாரா வகையில் 
சண்டமாருதம் தோன் றியது, பனி மாரி பொழிய 
ஆரம்பித்தது. ஆங்குத். தங்க யிருப்பதுவும் 
அபாயம் மிக்கதாக இருக்கது, உறைக்த பணிக 
குன்றுகள் சரியத் தொடங்க. இவர்கள் அது 
சம்யம் 95,700 அடிக்குமேல் செல்ல இயலாத்தாக 
இருந்தது. ன்று அவ்விடமே தங்யிருக்து.ம; 
னம் மேற்செல்ல எண்ணங்கொண்டு இரவுப் 

பொழுதை ஒருவாறு போக்கனெர்.



    

மறு தினம். தாம் ட படறது உறைவிடத்தி 
னின்றும் புறப்பட்டு மேற் சென்றனர். கடும் பணி 
கொடுமையாக இருக்தத. கண் பார்வைக்கு ௮ண 

ருந்த கவசக் கண்ணாடியின் மேலும் 
கடம் பனி உறைபனி விீசதீ தொடங்கியது, பனித் 

Bala அதன்மீதும் விழுந்து கண் 
பார்வையை மறைத்தது, கவசம். gaits ages, 
உடல் விறைக்கலுற்றது, இத் கிலையில் மேய் 
செல்வது கடினமா௫விட்டது. கண்ணாடி வழியே 
பார்க்க முடியாது போனமையால் அவர்கள் 
மேலும் போகாது தட்டித் தடுமாறித் தாம் ஏறிய 
வழியே இரும்ப வந்து கூடாரம் சேர்ந்தனர். மறு 
நாள் மிக ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் புறப் 
பட்டனர். பணிஸ் கட்டிககா உடைத்துப் பாதை 
செய்துகொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிற்று. 
ஒவ்வொருவரும் சிறிது இறிது கேரம் மாறிமாறிக் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டிக்கொண்டே சென் 
றனர். இவ்வாறு ஏறக்குறைய ஒர். ஆயிரம் அடி. 
உமரம் மிக்க சிரமத்துடன் ஏறினர். 

      

முயற்சி மெய் வருத்தக் கூலிதரும் ௮ல்லவச 2 
இக் குழுவினர் ௮டைரந்த அல்லல்களுக்கு இணித் 
தான் பயன்பெறப் போகிறுர்கள். கொடுமுடி. 

இருக்கும் திசையையும் கீழே கிலவும் 
கோடுமுடி பனிப் பாறைகளையும் தவிர வேறு 
காணல் எர்தத் திசையுமே கோக்கியறியார்கள். 

ஒரே கோக்குடன் முன்னே றிச்சென்ற 
அவர்கள், சூரியன் ஒளி வீசும்போது தங்கள் கண் 
களையே கம்ப முடியவில்லை. கானல் நகீரன்னவெறும் 
பிரமையோ என்று தங்கள் சண்களிடம் தாங்களே 
ஐயம் கொண்டனர்... பல்லாண்டுகளாகக் காண 
விழைக் த. கொடுமுடியைக கண்ணாரக் கண்ட்னா. 
மாமளையரசியின் மகுடத்தைக். கண்டு மன மூழ்க 

 



    

ட பேோறிஞா் 

  

உரிய வெள்ளிக் குழம்புபோல். சுடர் 
ஒளி மிளிரும் கொடுமுடியைக் கண்டனர். 

5 OF COD) TB கண்டும் என்? அவர்கள் விழைந்த ர 

அக் ் குடுமியில் ஏறி நிற்கவன்றோ 2 ௮தனைக் கண் 
எவரும் பெறுப்பேற்றைப் பெற்றோம் என்று ௮கய 
குளி னும் Cpl eer எட்டாத 
முடியையும் எட்டிப் பிடிக்கலாம் என்று இன்பக் 
கனவு கண்டனர். வெற்பைக் காணும் வெற்றி 
யைப் பெறுவோம் என்று உறுதி கொண்டனர். 

    
      

    

இவ்வின்பக் காட்சியைக் கண்டு அனைவரும் 
தம்மை மறந்தனர். அவர்கள் மனத்தால் நினைக் 
கும் முன்பே அவர்கள் கால்கள் தானாகவே மேல் 

கோக்கு எழுந்தன. அதஇளந்திருக்க 
மானிடனும் sis மன மஒழ்ச்சியின் ஊக்கய 
இயற்கையும் வேகத்தாலே எவரெஸ்ட் சிகரத்தை 

அடைய மேவண்டும் என்னும் 
உணர்சி மேற்கொண்டவராயினர். மாணிடன் 
மாண்புறு செயலைப் புரிவானாயினும், இயற்கையும் 
அவனுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டுமன்ரோ? மக்கள் 
ண்ண த்தையும் இயற்கை வெல்லும்போலும்! 

மலைச் இகரம் முன்பு அளித்த இன்பக் காட்டு 
மாறி, இன்னல் காட்சி அளித்தது. மறுபடியும் 
பனி வீசச் தொடகங்கயது. காற்று வீசத் துவக் 
பெ. களிர் மேலிட்ட ௮, இதயமும் இரத்தமும் 
உறைந்து விடும்போல் காணப்பட்டன. உதடுகள் 
வெடிக்க ஆரம்பித்தன. ஓர் அடி. கூட இணி 
எடுத்து வைக்க இயலாத கிலை ஏற்பட்டு விட்டது 

ஆதலின் தமது உறையுளிற்குச் திரும்பினர். 

    

துன்பம் வந்தால் தொடர்ந்து வருமன்றோ 2? 
பருவமோ இவர்களைப் பெரிதும் பய முத்திய. 
உழையுள் பணிவரையுள் மூழ்கி விடுவது போலப்



    is 

இ பைய 

COO டது: இரவுப் 

த தீ துன்பமாக முடிச்ச. இனியும் இ 
கூடாரம் காற்றையும் பணியையும் srag கற்கும் 

என்பதும் சந்தேகமாக விட்டது, 
தத்தளிப்பு சூறாவளியால் அலைகடலில் கிலை 

கலங்கும் கலத்தைப் போன்று 
anaes அக்க உடாரம், ஒருவாறு எப்படியோ 
இரவுப் பொழுது கழிந்தது 

  

யற்ற இட 

    பொழுதைப் ச போக்குவ 
    

      

      

மறுகாட் ் காலைகிலும் குளிர் மிகுதிமாயும் காழ் 

pu பலமாயும் அடித்துக் சொண்டு தானிருக்தது. 
பானங்கள் வைத்திருக்த * :தொமால் பாண்டங்கள்” 

சூட்டை சிலை க றுத்தவில்லை, அவ் 
ஆறாம். வளவு குளிர். தீ மூட்டிப் பணியை 

உறையுள் உருக்கு கீர்பருக வேண்டியதாயிற்று, 
இக்கிலையிலும் ௮வர்கள் தமது முயற் 

மைக் கைவிட்டனரில்லை. இடையிடையே தங் 
இத் தங்கிச் றிது இளைப்பா Gu 400 அடி உயரம் 
சென்று விட்டனர். இன்னும் 1600’ ௮டி. உயரமே 
உள்ளது எவரெஸ்டு சிகரம். பார்ப்பதற்கு எட்டிப் 
பிடித்து. விடலாம் எனத் தோன் றினுலும் ௮தை 
அடைவதற்கு எத்துனை பிரயாசை எடுத்தாலும் 
வெற்றி இட்டுமோ, கிட்டாதோ என்னும் ஐயம் 
மட்டும் தோன்றாமல் இல்லை, இவ்விடத்தில் ஒரு 
பாசறை அமைத்துக் கொண்டனர். இதுவே 
Daur ser து ஆறாவது உலை fol err ஆகும், 

  

    

    

    

  

      

  

AH STAY MUST FOG) DE SLO Er er Cor; 
௮திகாலையிலேயமே விழித்துக் கொண்டனர்; இ றிது 
உணவு அருந்தினர். கொடு முடிக்கு மல் 
ஈம்மாலும் செல்ல இயலாதோ என கஇரவன் ஜயவ் 

  

    

  

  

ந்தா Flasks 
7



      
வீரரும் எதையும் ப பொருட்படுத் தாமல் புறப்பட்டு 

விட்டனர். கெரகேரம் குளிரால் கடுங் 
உயர்ந்த இனர், உடல் போதுமான உஷ்ண தி 
உயரம் கைப் பெ ற் 9 மி ருக்க வில்லை, பாதை 

யும் ஒழுங்கற்று இருர்தது. மிக்சி 
சரிந்த பாறைகளே கிறைத்திருந்தன. கால் அறிது 
தவறிவிட்டாலும் பல்லாயிரம் ௮ ஒ.கஞூக்கும் BG ip 
விழ ஏதுவாகும். அவ்வாறிருக்தும் கூட 
தொடர்ந்தே சென்றனர். 28, 100 அடி. உயரமும் 
கட்டி. விட்டனர். அன்றைக்கு அவர்கள் 'தொடர்க்து 
சென் திருந்தால் ஒருக்கால். எட்டா ககொடுமுடியைத் 
தொட்டிருக்கலாம். ஆனுல் அவர்கள் ஆ 
சென்று திரும்பி வச்து சேருவதற்குப் ப.கற் 
பொழுது குறுவயெது. ஆ p 28,100 அடி. 
சென்று விட்டோம் என்ற pS r பெருமையுடன் 
திரும்பினர். 

       

  

    

  

   

    

    

ஸ்மைத், ஷிப்ட்ன் ஆய இருவரும் மறுதினம் 
புறப்பட ஆயத்த கொண்டனர். பூறப்படு மூன் 
ஷிப்டன் வயிற்று சோயால் துன்புறிரார். Manns 

மட்டும் தனித்துச் சென்றார், அவச 
முயற்சியின் சென்ற பாதை முழுதும் பனிதீதுகள் 

முடிவு Arn யிருக்தன.. இல "இடங்களில் 
மணல்போல்ப் படிந்த பணித்துகள் 

களும், பல இடங்களில் பணிச் சேறும் கிறைக்திருக் 
இ ல் வைத்த, பணிப்படலத் இ 

விருக்து. காலை வெளியே எடுப்பதற்குப்பல காழின 
போராட வேண் ௧௮, . ஐர்௫ மணி. கேரம் 
டு 8 பனு அடி உரம் கூட 

    

     
   
  

சரதம் 4 Wager



    

   

  

மேல் போக ட யவில்லை, ஆக்கு வீசிய கர ற்று 
அவரையே 23 ழே தள்ளி « விடுவதுபோன்று இருக் 
தது, குளிர் காற்று, சாட்டை "கொண்டு அடிப் 
பதைப் போன்று தாக்யெது, Bog செலலு 
வதும் அசிதாயிற்மு. கோடரியை ஊன் றியும் Bi Ds 
முடியவில்லை. கீழே படுத்து மார்பினால் ஊர்ந்தும் 
சென்றா உடைய 

  

ர். எவ்வாறு முயன்றும் சிகரததகை 3 
முடியவில்லை. தாம். ஏறிய வரையில திருப்தி 
கொள்ள வேண்டியதாயபிற்று, இதற்கு மேல் 
நடக்கு செல்வது இயலாது என்று ஸஹ்மைத் கண்டு, 
mits Wig உறையுள் சேர்க்தார், பின்னர் 
இழிறங்கி வந்து ஒவ்வொரு பாசறையிலும் தல்இ 

யிருக்தவர் களுடன் ஒன்னு சேர்க்து, தாம் சஎண்ட 
வற்றை விளக௫ினஞா். இத்துடன் இக்குழுவினரின் 
முயற்சி கிறுத்தப்பட்டத 

    

  

ey     

1950-ம் ஆண்டு anu, ரட்லெட் ஜ் தலைமையில் 
மறுபடியும் மூயற்சிககப் பட்டது. முன் பெருக் 
தாரம் சென்று 1S Pome 8 மைத், ஷிப்டன், 

ஹாரிஸ், ஆலிவர் ஆகியோர் கலந்து 
கிட்டாத கொண்டனர் ஏப்ரல் மாதக் கடைஇ 
நாட்டம் யில் புறப்பட்டுக் கடு வழி ஈடச்சனர். 

முன் போலவே ஆங்காங்குக் கூடாரங் 
கள் அமைத்துக் கொண்டு. சென்றனர். பருவகால 
மும் அவர்கட்குத் துணை செய்வதாய்த் Csr pp 
யது; ஆயினும் ௮௮ கிலைக்கவில்லை. வழக்கம் போல் 
பணி, பருவ சிலை சற்று சிலையாக இருந்தபோது 
விடாமுயற்சியுடன் முன்னே றினர். கொழு முடியை 
யடைய் "இன்னும் ஒரே ஒரு பகுதியைத் தான் 
ன் (டககவேணடும். ஆதலால் வடக்குப் புறம் Fars 
இண் கோள்பட்டை போன்ற பாகத்தில் கங்க, 
அங்கிருந்து மெல்ல ஏறிக் குடுமியை அடையலாம். 

    

    

   
   

 



140 புதுமை கண்ட போடிஞர் 

    என எண்ணமிட்டனரஈ். ஆனால் உறைபணி கடுமை 
யாகத் தாக்கியதாலும், ஏறிச் -செல்லவேண்் உ 
பகுதி மிருதுவான பணி உறைந்து வழுக்கலாக 
இருந்தமையாலும் ஏறிச் செல்லுவது இயலாத 
செயலாம் என முடிவு செய்து 'மணிதனால் மூடிக்த 
வரையில் வரையின் மேல் og Mure விட்டத, இனி 
யும் மேற்கொண்டு ஏறுவதை இயற்கை தடை செய் 
றத” என்ற முடிவுடன் திரும்பி விட்டனர், 

    

  

   

    

  

    

இவ்வீரக் கசூழுவினர் செய்த தீர்மானமும் 
உறுதி பெறுவதாயிற்று, அதன் முன்னும் பின் 
னம் பல தேயத்தவர்களும் பிரயா௫த்தும், அதற்கு 

மேல், மூடியை எட்ட முடியவில்லை. 
விமான கால் ஈடையாகச் சென்று அடைதல் 
வெற்றி முடியாதென்று முடிவாகக் சண் 

டனர். கடந்துதான் செல்ல முடியா 
விட்டாலும், ஆகாய விமானம் வழியே சென்றாவது 
மூடியைத் கொடலாம் என்ற முயற்ககஞம் கடை 
பெற்றன. ஆகாய விமானமும் அவ்வளவு உயரத் 
Ge செல்லுவது கடினமாக இருந்தது. ஆங்கு 
வீசம் காற்றினால் விமானமும் இதறியோடத் தக்க 
தாக இருந்தது. விமானம் ஓடுவதற்கு உபயோ௫க் 
கும் பெட்ரோல் எண்ணெயும் உறைக்து விடுவதா 
யிற்று, வானவெளியைக் இழித்துக் காற்றினும் 
கடிதாகச் செலுத்தமேண்டியது ௮வ௫ூயமாயிற்று. 
1945-ம் ஆண்டு இம் முயற்சியில் ஒருவாறு வெத்றி 
பெற்றனர் என்னலாம். 

        

பல்லாண்டுகட்டு முன்னர், yes காட்டினர், 
இந்தியாவில் இவ்வாறும் ஒரு மலையுள்ளது .என்று. 

அறியு முன்னரே தமீழ்காட்டு மூவேந்தர்களாலும் 
இமயக் காணப்பட்டது. அவர்கள் ஆங்குச் சென்று, 

ம அவ்விடம் சென்றடைக்ததற்கு அறிகுறியாக 
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ளைப் பொறித்து வந்ததாகத் தண் 
து £  உணார்த்துசன்றன. அவர்கள் 

உருவப்படம் எடுத்துக் காட்டவில்லை; சலனப்படம் 
போட்டுக் காட்டவில்லை. செப்பேடு 

தமிழ்நாடும் கள், கல்வெட்டுக்கள், கற்சிலைகள் 
இமயமும் வாயிலாக, என்றென்றும் அழியா 

வண்ணம் பொறித்து வைத்திருக் இன் 
னர். பழக் தமிழ் நூல்களும் அவற்றை உணர்த்து 
இன்றன. 

இமயஞ் சென்றதால் காரணப் பெயர் ஒண்ட 
காவலனும் கம் தமிழ் காட்டில் இருக்கதான். ௮ 
இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலாதன் என்னும் Ger 

வேக்தன். ஆங்கு. விற்கொடியைப் 
இமயமும் பொறித்து வக்தான். ௮வன 

மூவேந்தரும் புகழைப் பொய்யறியாப் பரணர் 
(பேர் இசைக், தொன்று முதிர் வட 

வரை வணங்குவில் பொறித்து” எனப் புகழ்கத்துள் 
ளார். தமிழரசாற்றிய வெற்றி வீரன் சோழன் க 
காலண் என்னும் திருமாவளவன், இம௰யஞ் சென்று 
தனது ஒப்பற்ற புலிக் கொடியை காட்டி வக்தான். 
“வடவரைமேல் வாள் வேங்கை ஏத்தினன்' எனச் 
சிலப்பதிகாரமும், (இமயமால் வரை.. முதுகில், 
பாய் புலிப் பொறி பொறுத்து என்று கலிங்கத் 
தப் பரணியும் _ அவனது வீரச் செயலைப் பாராட்டு 
கின்றன. பாண்டியனும் தனது மீன் கொடியை 
ஆங்கு சாட்டாதிருக்கவில்லே. 'பருப்பதத்துக். கயல் 
பொ நித தீத பாண்டியர் குலபதி' எனப் பெரியாழ்வார் 

1 CR இறப்பிக்கின்றனர். இளங்கோ 

     

    

    

    

    

  

    

பதன் ன் தமிழ் சாடாளும் Cas sr 
செருவேட்டுப் புகனண்றெழுச்.த, 

மின். தவழும் இமய கெற்றியில் 
விளக்கு வில் புலி கயல் பெதித்த'!
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fr இணையற்ற இமயத்தின் கொடுமுடி. எவரது 
காடையையும் en au Bede. இத்தகைய இலை 
யற்ற இமயம், இச்தியாவின் இயற்கைச் செல்வமாக 
வம், பலத்த பாதுசாவலனாகவும், க tee அக் 
வாட்டா உயரமுள்ள மால்வரையாகவும் ௮ல 

5 ௮௮ பற்றி இக்திய மக்களாயெ சாம் 
பெருமிதம் கொள்வோமாக | 

   

    

   

 


