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1. இளமைப் பருவம் 

யண்டைக் காலத்துக் கிரேக்க வீரர்கள் பலரிலும் 
முதன்மையாகப் போற்றப்படுபவன் ஹெர்க்குலிஸ். 
உடல் வலிமையிலும், வீரத்திலும், ஆற்றலிலும் அவ 
னுக்கு நிகரானவரேயில்லை. மகாபாரதக் கதையில் 

வரும் பீமனைப் போல, அவன் கையிலே எப்பொழுதும் 
ஒரு கதாயுதத்தை வைத்துக்கொண்டிருப்பான். அதைக் 
கண்டாலே எதிரிகள் அஞ்சி நடுங்குவார்கள. அவன் 
பல. கொடிய மிருகங்களை அடக்கியும், அழித்தும் 

  

   

  

      

பாலகளுக்கு.. உதவி. செய்தவன். பல போராட்டங் 
ரிஸ் டஇுபட்டு அவன் வெற்றி பெற்றவன். ஆகலே, 

ஈப்பும் திய Mike வட்டில் பற்பல, சதைகள் 
Hit wot WUD (ip Jism vor. Dinar அவனைப் பெரி 

தும் பபோற்றி வந்தனர்... கிரேக்கப் பாணர்கள் அவ 

      

    

னுடைய வாலாற்றை. மக்களுக்குப் பாடல்களாகப் 

பாடிக் நபஃ்டுவதில் ஈளிப்பபைந்ததேயில்லை. அந்தக் 
காலம் முதல் இன்றுவரை, உலகில் மிகுந்த பலமும் 
வீரமும் கொண்டு விளங்யுர். மனிடனை, அவன் ஒரு 

ஹெர்க்குலிஸ்!' என்று பெருமையாகப் பேசுவது வழக்க 
மாகிவிட்டது. வீரர்களைக் தவிர, உறுதியாக அமைந்த 
'பொருள்களுக்குக்கூட ௮வன் பெயரை வைக்கிறார்கள். 

ஹஷெர்க்குலிஸின் தாய் ஆர்கோலிஸ் நாட்டு 
அரசனுடைய மகளான அல்க்மினா என்பவள்; தந்ைத. 
கேவர்களின் தலைவரான சீயஸ் கடவுள். ஏற்கெனவே 
அல்க்மினா அம்பிட்ரியன் என்ற மன்னனுக்கு 
வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாள். அம்மன்னன் போர்களில் 
ஈடுபட்டுத் தீப்ஸ் நகருக்குச் சென்றிருந்த சமயத்தில், 
யஸ் சடவுள் அவளிடம் சென்று, அவள் கருவுற்று, 
வல்லமை மிகுந்த ஓர் ஆண் பகனைப்.பெற வேண்டு. 
மென்று ஆசியளித்தார். அந்தக் குழந்தை, மனிதர்கள். 
மட்டுமன்றி, தேவர்களையும் காக்கக்கூடிய வல்லமை; 
பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். 
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சியஸ் கடவுளின் தேவியான ஹீரா, அவருடைய 
எற்பாட்டைப்பற்றிக் கேள்வியுற்று, அவரிடம் கோப 
மடைழ்தாள். இதனால், அல்க்மினா கருவுற்றதி 
லிருந்தே அவளுக்குப் பிறக்கப் போகும் குழந்தைக்குத் 
கன்னால் இயன்ற கேடு செய்ய வேண்டுமென்று ஹீரா 
தர்மானித்துக்கொண்டு, அவ்விதமே செய்து வந்தாள். 

உரிய கலத்தில் ௮ல்க்மினா இரட்டைக் குழந்தை 
GUIS இரு பையன்கலைப் பெற்றாள். முதல வது 
பிறந்த குழந்தைக்குச் ௪யஸ் கடவுளின் விருப்பப்படி 
ஹெராக்கிளிஸ் என்று பெயர் வைக்கப்பெற்றது; இரண்டாவது குழக்தையின் பெபெயர் இபிக்ளிஸ்.. “ஹெராக்கினளிஸ்' என்றால் இரேக்க மொழியில் “ஹீரா 
வின் புகம்: என்று பொருள். ஷெராக்கிளிஸைப் பிற் 
காலத்தில் ரோமானியர் ஷெெர்க்முவிஸ் யன்று கூறு வந்தனர். அந்தப் பெயரே உலகில் அதிகமாய்ப் பரவி 
விட்டது. 

ஷஹெர்க்குலிஸாக்கு ஓழு வயதுகூட நிரம்பவில்லை .. 
ஓரு நான் இரவில் அல்க்மினா, அவனுக்கும் அவன் 
தம்பிக்கும் பால் புகட்டிவிட்டு, அரண்மனையிலிருந்த. 
வெண்கலக் கேடயம் ஒன்றில் அவர்களைப் யடுக்க வைத் 
இருந்தாள். இரவில் நெடுநேரம்வரை அவள், 
தாலாட்டுப் பாடி அவர்களைக் தரங்க வைத்துவிட்டு, 
அவர்களுடைய அறைக்குப் பக்கத்திலிருந்த பள்ளி: 
யறைக்குச் சென்று உறங்கிக்கொண்டி.ருந்தாள். 
அரண்மனையிலும் வெளியிலும் ஓரே அமைதியா 
யிருந்தது. அந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் இருந்த அறையில் எங்கிருந்தோ இரண்டு நாகங்கள் உள்ளே 
ஊர்ந்து வந்தன. இரண்டும் கேடயத்தின் அருகே 
சென்று, தங்கள் படங்களை உயரமாகக் தூக்கி விரித்து 
ஆடிக்கொண்டு, இரண்டு குழந்தைகளையும் கொத்து 
வதற்குத் தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண் 
பூரூந்தன. அவைகளின் சீறலைக் கேட்ட பையன்கள் 
இருவரும் விழித்து எழுந்துவி.்.டனர். ஜஷெர்க்குலிஸ், 
நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துகொண்டு, இரண்டு கைகளாஸு£் 
மின்னல் வேகத்தில் இரண்டு யாம்புகளையும் இறுகப் 
பிடித்து, ஆவைகளின் குழுத்துகளை நதெரிக்கத் 
தொடங்கினான். அவனுடைய பிடியினால் வேதனை. 
யற்ற தாகங்கள் தங்கள் வால்களால் துறையில் ஓங்க 
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படித்துத் ௮டித்தக்கொண்டிருந்தன.  இபிக்ளிஸ், 
உரகங்களலைக் சண்டவுடனே ws நடுங்கித் அள்ளி 
யில், கேடயம்திம்மு மிவளியய தரையில் போய் விழுந் 

bur vbr. ச் 

  

  

அறையில். ஏற்பட்ட ஓசையையும், குழந்தை 
இபிக்னிணில் அலமலையும் கேட்டு, அல்க்மினா, துயில் 

வலைந்து. வபழந்து... அம்பிட்ரியானை எழுப்பினாள். 
yoo ot Wont கவரில் மாட்டியிருந்த bor Dorr 
வபா வழுத்தும் கொண்டு, குழந்தைகள் இருத்த 
அடைகள் வடினான். அந்த நேரத்தில் அரண்மனைக் 
வலைப் வலைஞம் இவதக்திகளையும் ஆயுதுங்களையும் 

வ ழமுகுறு் பண்டு, அங்கு வந்து கூடிவிட்டனர். அல்க் 
ரரி வு் பதைபயதகைகத்துக்கொண்டே அந்தப் பக்க 
றட ஓயும் சென்றான். 

  

     

      

ஏிமைர்க்முலிஸ் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு 
Manni us பாடங்களை இறுகப் பிடித்துக்கொண்டு 
HUE Mae Yh ie ov அவனை.  ஆழ்துக் கோலத்தில் 
கண்டதும் அரனும் இராணியும் திடுக்கிட்டு நின்றனர். 
உடேன... டுஹர்க்குளிஸ் உயிரிழந்த இரண்டு பாபு 

    

   

மகனையும் அவர்களுக்கு. அருகில் கரையிலே வீசினான். 
அங்கே கூடியிருந்தவர் அனைவரும் அடைந்து ஆச்சறி 
யதுதிற்கு அளவேயில்லை. 
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மறுநாள் காலையில் அல்க்மினா, அறிவாளராஈண 
ஓரு பெரியவரிடம் சென்று, தன் மைந்தனுடைய 
வைபவத்தைப்பற்றிக் தெரிவித்தாள். பத்து மாதக் 
குழந்தையான ஷஹெர்க்குலிஸ், இரண்டு கொடிய நாகங் 
களை வெறும் கைகளாலேயே தெரித்துக் கொன்ற 
அதிசயத்தில் பொருள் என்ன என்று அவள் அப் 
பெரியவரிடம் கேட்டாள். அவர் சிறிது நேரம் 
ஆலோசனை செய்து கூறியதாவது: “உன் மகன் ஹெர்க் 
குலிஸ் டீகா வல்லவனால விலங்குவான். அவனுக்கு 
ஈடாகவோ, மே. வோ எந்த மனிதனும் இருக்க 
முடியாது. அவன் அரும்பெரும் செயல்கள் பன்னி 
ரண்டில் வெற்றி பெற்று, பின்னால் ஒலிம்பிய மலை 
யில் தேவர்களுடன் தானும் ஒரு தேவனாக வாழ்த்து 
வருவான், 7 

   

இதற்குப் பின்னால் அவள் ஷெர்க்குலிஸைக் கண் 
ணும் கருத்துமாய்க் கவனித்து வந்தாள். அவன், 
குழந்தைப் பருவத்திலேயே உடல் பருத்து, மிகுந்த 
வலிமையுடன் விளங்கினான். இளமையிலிருத்தே 
அவனுக்கு வில்வித்ைை, மல்யுத்தம், ஈட்டி எறிதல், 
வாள் போர் முதலியவைகளைக் தேர்ந்த ஆ,சிரியார்கள் 
கற்பித்து வந்தார்கள். ஜேஸன் முதலிய புகழ்பெற்ற 
அரிளங்குமார்கள். பயிற் பெற்று வந்த ஆூரியா் 
கிரான் என்பவரின் பள்ளியிலும் அவன் பல ஆண்டுகள் 
கற்று வந்தான். முரட்டுக் குதிரைகள் பூட்டிய தேர் 
களை ஓட்டுவதிலும் அவன் பயிற்சி பெற்று வந்தான். 
சிறு தேரின்மீது தின்றுகொண்டே குதிரையை ஐட்டிப் 
பந்தயங்களுக்குச் செல்வது கிரீஸ் நாட்டில் வழக்கம். 
ஹெர்க்குலிஸ் எந்தக் ரு௫ிரையையும் அடக்கிச் செலுத்து 
வதில் திழமை பெற்று விளங்கினான். இரவு நேரத்தில் 
அவன், அரசனுக்கு அருகல் ஒரு கட்டிலில் படுத்து 
உறங்குவது வழக்கம். அவனுடைய வீரத்திற்கு அறி 
குறியாக, அந்தஃ கட்டிலின்மீநு ஓழு சிங்கத்தின் தோல் 
விரிக்கப்பெற் ழிருக்கும். 

,  காளைப்பருவத்தில் ஒரு சமயம், ஷெர்க்குலிஸ் 
மலைஎளில் ஏறி, அங்கிருழ்தகு வலைவாகசிகளுடன். 
வசித்து வந்தா அப்பொழுது ஓரு நாள, வெயிலின் 
கொடுடையால் அவன் களைப்புற்று,. ஒரு மரத்தடியில் ' 
படுத்திருந்தான். சிறிது நேரத்தில் அவன் கண்ணயர்ந்து 
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விட்டான். உறக்கத்தின் நடுவில், சனவிலே அவண் 

சில காட்சிகளைக் சண்டான். மேகுலில் ஒரு நெடிய 
சாலையும், அறன் முடிவில் அழதிய மாளிகைகள் 
நிறைந்து ஒரு பெரிய நகரமும் தென்பட்டன. மற் 
ஸலறொரு புறத்தில் பலைமீது செல்லும் ஒரு பாதை 
இரிந்து yt டுஸர்க்குவிஸ் தனக்கு முன்பு தோன்றிய 
இரண்டு. பாதைகளில் எதிலே செல்லலாம் என்று 
Cun Mhwowe error. அப்பொழுது நகரப் பாதையில் 
wl இளம்பெண் தோன்றி, அவனைக் கூவி அழைத் 
லட "இந்தப் பாதையில் வத்து நீ நகரத்தை 

அடைந்து இன்பமாக வாழலாம். இது இசையும் 
கலைகளும் நிறைந்த நகரம். சுகமாக வாழ்வகில் 
உனக்கு விருப்பமிருந்தால், நீ இந்தப் பக்கமாக வரு 
வாயாக! என்று அவள் கூறினாள். அவன் திகைத்து 
விழிப்புதைக் கண்டு, அவள் அவனை மேலும் 
கடம்சாபப்படித்திப். பேசினாள்: *இந்த நகரில் நீ, 
ஒரு டப மெெய்யாமல், இ & வாழலா 
up Mudd நிற்க (வேண்டியதில்லை; வெயிலில் வாட 
பீவண்டியஇல்லை. மலர்கள் நிறைந்த பூந்தோட்டங் 
களில் நீ பொழுதைப் போக்கலாம்; எந்த நேரத் 
திலும் யாயும் வீணையும் வா௫ிக்கக் கேட்கலாம். மாட 

ளிகைகள் நிறைந்ி இந்நகருக்கு ஈடே திடையாது!* 

    
          

  

அவள் இவ்வாறு பேம்பொழுதே நகரிலிருந்து 
இனிய இசை வருவதை ெறொர்க்குலிஸ் கவனித்துக் 
கேட்டான். அது அவன் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தது. 

நகரின் நந்தவனங்களு ௦, சோலைகளும், அங்கிருந்து 
வந்தி. இளந்தென்றலும் அவனைக் கூவி அழைப்பவை 

போல் ey sb. oor. அவனுக்கு நகரைப்பற்றிய ஆவ 

லூ Beye oir ad ay. 

  

அகி சமயத்தில் மலைப்பாதையில் வேஹறொரு 
mown நிற்பதையும். அவன் கண்டான். முதலில் 
கண்ட... நங்கையைப் போலில்லாமல் அவள் முற்றிலும் 
மாறுபட்்டிருந்தாள். அவள் தாய வெண்மையாஷ 
ஆடைகளை அணிந்திருந்தாள். அவளுடைய கண் 
களில் சோகம் இருப்பினும், அவை வீரச்சுடருடன். 
மின்னிக்கொண்டிருந் தன.
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அவ ரூம் ஷெொர்க்குலிஸைப் பார்த்துப் பேச 
லானாள்: *ஜெொர்க்குலிஸ்! உன்னை . என் சகோ தரி 

ஏமாற்றப் பார்க்கிறாள். நகரில் வாழ்க்கை சுகமாகத் 

தான் தோன்றும். ஆனால், அதற்காக நீ செலுத்த 

வேண்டிய விலை மிக அதிகமாயிருக்கும். அங்கே 

உள்ளது. சோம்பேறி வாழ்க்கை. நீ அங்கே செல்ல 

வேண்டா. என்னுடன் இந்த மலைப்பக்கம் வா! 

இந்தி மலைமீது ஏறுவது சுடினந்தான்,. மேலே 

செல்லம் செல்ல. மேலும் 4டினமாயிருக்கும். ஆயினும், 

மலையின் உச்சியை அடைந்துவிட்டால், தெவிட்டாத 

இன்பத்தைப் பெறலாம். இந்த மலையின் மாருதமே 

உன்னை நிகரற்ற வீரனாக்கிவிடும். அச்சமில்லாமல், 

இடைவிடாமல் நடந்து, இந்த மலைமீது ஏறிவரத் 

AM AGTH, Qo Mule நீ ஒலிம்பிய மலைச்சிக/ரத்தை 

யும் அடைந்து, தேவர்களுடன் வாழும் பேற்றையும் 

பெறுவாய்!” 

கனவிலே கண்ட காரிகைகளில் ஹெர்க்குலிஸ் 
இரண்டாவது காரிகையையே பின்பற்றிச் செல்லத் 

துணிந்தான். கஷ்டங்கள் நிறைந்த மலைப்பாதையே 

தனக்கு உகந்தது என்று அவன் தீர்மானித்தான். 

அவன் நித்திரை சலைந்து எழுந்த பின்னும், அவனால் 

தான் சண்ட கனவை மறக்க முடியவில்லை. தன் 

வாழ்க்கையை எந்த நெறியில் செலுத்தலாம் என் 

பதைத் தெரிந்துகொள்ளவே அந்தக் கனவு தோன்றிய 

தாக அவன் எண்ணிக்கொண்டான். உடல் வருந் 

தாமல் சுக வாழ்வு வாழ்வதில் உண்மையான இன்பம் 

எதுவுமில்லை என்றும், எத்தகைய துன்பத்தையும் 

எதிர்கொண்டு ஏற்று, வீர தீரத்துடன் அரும்பெரும் 

காரியங்களைர் செய்து, மக்களுக்குத் தொண்டு செய் 

வதே தன் வாழ்வின் குறிக்கோளாயிருக்க வேண்டு 

மென்று அவன் இர்மானித்தான். அவனைப் போன்ற 

வீரனுக்கு வெறும் உயிரைச் ஈமந்துகொண்டு உலவு 

வது-வாழ்க்கை ஆகாது என்று அவனுக்குத் தெளிவாகி 

விட்டது.



2. மன்னன் யூரிஸ்தியஸின் கட்டளை 

ஹெர்க்குலிஸ*க்கு வயது பதினேழாயிற்று. அவன் 
வபெபனுபை ய பள்ளியைவிட்டு வெளியேறிக் தனியாக 

வாமம் கதொடங்கினான். மக்களைத் தொததரவு 
செய்து வந்த விலங்குகளை வதைப்பதும், வலியோர் 

மெலிந்தவமை வருத்தாமல் காப்பதும் அவனுக்குத் 
ஜொழில்களாயின. இவற்றால் மக்களிடையே 
அவனுடைய புகழ் வளர்ந்து வந்தது. 

ஆனால், அந்தச் சமயத்தில் அவன் வேறு ஒரு 

வஹுக்கு அடிமை போலிருந்து சில ஆண்டுகள் பணி 

யாற்ற.. மீதர்ந்தது... அவன், பூமியில் தோன்றியதி 
லிருந்ேே சேவர்களின் அரசியான ஹீரா தேவி அவ 
ணுக்கு எதிரியாக இருந்து வந்தாள் என்பது மூன்னரே 

கூறப்பட்டுள்ளது. அவளைச் சமாதானப்படுத்துவதற் 

காகம் சியஸ் கடவுள் ஒரு நிபந்தனை விதித்திருந்தார். 
அகா வறு, ஜெரர்க்குலிஸ் தக்க வயது வந்ததும், 
eben wis என்னனான யூரிஸ்தியஸிடம் «i Oo 
பட்டுச் ஏிறிது லம். அவன் எலிய பத்துப் பணி 

களைச் செய்து முடிக்க வேண்டுமென்றும். 

அகுற்குப் பின்னால் அவன் ஒலிம்பிய ,மலைக்கு வந்து 

ஒரு தேவனாக விக்க வேண்டுமென்றும் அவர் கூறி 
பிருந்கார். அவர் கூறிந்இருந்த காலம் வந்துவிட்டது. 

ein Duron டஇுஹர்க்குலிஸின் . இற்றன்னையின் மைத் 
நன் அவனுக்கு GC ani & BoB ob} td அச்ச மும் 

செபொமடமையும்.. அதிகம். ஆகவே, ஈகாலம் விட்டது 

என்ப அறிந்து, அவன் ஷஹெர்க்குலிஸாக்குத் தூதர் 

உளை அனுப்பிக் தன்னிடம் வந்து பணி புரிய வேண்டு 

மென்று அவனை அழைத்தான். முதலில் ஹெர்க்குலிஸ் 

மறுத்துவிட்ட போதிலும், பிறகு, சியஸ் கடவூளின் 

கட்டளை என்பதால், அவன் மைூன் நகருக்குள் 

சென்று யூரிஸ்்தியஸைக் கண்டான். 
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ஆறடிக்குமேல் உயரமாயும், உலகிலேயே மிகப் 
பெரியலனாயும் ஒரு வீரன், ஓரு தோளிலே வில்லும், 
வலக்கரதுதிலை ஒரு கதையும் சதாங்கி, வீதி வழியாக 
அரண்மனையை நோக்கி வந்துகொண்டிருத்தான் என் 
பதைக் காவலர் மூன்னகாகவே மன்னனுக் தெரி 

வித்திருந்தனா் “க” என்ற சொல்லிலிருந்து, வு 
கஇன்றவன் டிமர்க்குலிஸ்கான் என்று அவன் தெரிந்து, 
குன்னைச் AD oy பலசாலிசகளான பல வீரர்களை 
நிற்க. வைத்துக்கொண்டு, அவன் தன் கொலுமண்ட 
AMD வீற்றிருந்தான். 

  

      

   

ஹெர்க்குலிஸ் மண்டபத்துள். வந்ததும், அரி 
யணையில் அமர்ந்திருந். பூரிஸ்தியள். பாதி அச்சத் 
தோடும், பாதி வெறுப்போடும் வனை ஏறிட்டுப் 
பார்த்தான். அந்த வார் தலகக்இன் அகன்ற மார்பும், 
இரண்ட தோள்களும், நெடிய உருவமும், வீரத் 
இருவிழிப் பார்வையும் அவனுடைய உள்ளத்தை 

உருக்கிவிட்டன. *இவ மானிடனா; மானிட மடங் 
லா?” என்று அவன் அஞ்சி நடுக்கமுற்றான். Wants 

குலிஸும் அவனை ஓரு முறை பார்த்தான். இருவரும் 
முூகமனாக எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை. Danis 
குலிஸ், வரவேற்புரைக்காகக் காத்திராமல், கான் 
வந் த விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்லக் கொடங்கினான். 

        

“மானிடர் அனைவருக்கும், தேவர்களுக்கும் 
முதன்மையானவர் சியஸ். அவரை எதிர்த்து நிற்க 
தான் விரும்பவில்லை. ஆகவே, அவர் கட்டளைப்படு 
எனக்கு அளிக்கப்பெறும் எந்தப் பணியையும் ஏற்று 

திறைவேற்றுவதற்காக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன்!” 
என்று அவன் கூறினான். 

அதைக் கேட்ட மன்னன், சிறிது தைரியமடைத்து 
பேசத் தொடங்கினான்: சகோதர! சீயஸ் கடவுளின் 
ஆணையை நாம் அனைவரும் நிறைவேற்றக் கடமைப் 
பட்டிருக்கிறோம். அதனால்தான் நானும் நீ செய்ய 
வேண்டிய பணியைப்பற்றிக் கட்டளையிட வேண்டி. 
யிருக்கிறது. உனக்குப் பெயரும் புகழும் கிடைக்கும் 
படியான. பணியே விதிக்க நான் விரும்புகிறேன். 
ஆர்கோலிஸ் நாட்டில் நிமீ என்௰ வனத்தில் ஒரு சிங்கம் 
ஒளிந்து இரிந்துகொண்டிருக்கின் றது. அதனால்



ஹெர்க்குலிஸ் a 

  

குடியானவர்களுக்கும் மற்ற மம்களுக்கும் எந், நேரமும் 
இடல் ஏழ்பட்டிருக்கிறது. ஆயார்களையும் ஆடுகளை 

யும்... அது. அடித்துத். இன்றுவிடுகின்றது. அத்தச் 
Min dor ம போய்க் கொன்றுவிட்டு வர வேண்டும்! 

  

முிங்கவகைகை வேட்டையாடச் செல்லும் ஷெர்க் 

முலில்ட அற்ப பலியாகிவிடுவான் என்று பூரிஸ்தியஸ் 
wy ae aie (இது ஹெர்க்குலிஸாக்கு அவன் இட்ட 

yo banal) கைய கடுமையான பன்னிரண்டு 

விலை Maryann ஹெர்க்குலிஸ் மெய்ய வேண்டி 

பிடிகறு ட அவம்மை வரிசையாகக் கவனிப்போம். 

  

    

ய் 

  

மன்னனின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு, 

பவா க்மளின் சரேலென்று மண்டபத்தை விம்டு 

வெளியோ மி, பா தக்இன் கோட்டை வாயிலையும் கடந்து 
Ga ob nit oht 

  

    



9. நிமீ வனத்துச் சிங்கம் 

கிபி வனத்றுச் சங்கம் என்று நாடெங்கும் பயங்கர 
மானதாகக் கருதப்பெற்று வந்த விலங்கு moor crs Dv 
ஒரு குகையிலே வாழ்த்து வந்துது. கல், இரும்பு, வெண் 
கலம் ஆகியவற்றில் செய்கு கூரிய ஆயுதம் எதுவும் 
அதன் கடலில் பாய முடியாது; அதன் தோல் அவ் 
வளவு கடினமுள்ள ஜு. இரவு நேரங்களில் அது தண் 
குசையை விட்டு வெளியே கிளம்பி, நரற்றுக்கணக்கான 
ஆடும।டுகளைக் கடித்துக் கொள்றுவிடுவது வழக்கம். 
சில சமயங்களில் அது பகலிலும், சுற்றியிருந்த கராம் 
களுக்குச் செல்லுவதுண்டு. வழியில் ௨னிதர்களேோ 

குழந்தைகளோ eA i A, “ta 
உடனே அதற்கு இமையாகிவிடுவார்கள். மீ நகரில் 
சியஸ் கடவுளின் ஆலயத்தைர் சுற்றியிருந்த வ ணம் 
முழுதிலும் அதுவே ஆதிக்கம் செலுத் வந்தது. 
எனவே, அல்வலாந்தை ஒட்டியிருந்த கிராமங்களில் 
மக்கள் அல்லும் பகலும் அச்சிங்கத்தைப்பற்றிக் இலி 

பிடித்து மறைந்து வாழ்த்து வந்தனர். நிமீ நகரி 
லி.டத்து இரண்டு மைல் தொஃலவில் இப்பொழுதும் 

௬ குகை இருந்து வருகின்றது. அதில்தான் அந்தக் 
கொடிய அிங்கம் வரித்து வந்தது என்று நகம் மக்கள் 
கூறுகின் ஒர், 

    

       

   

  

மைரின் நகரைலிட்டு வெவியே சென்ற ஹெர்க் 
குலிஸ், நேராக நிமீ வனத்தை நோக்கி நடந்து சென் 
றான. இநெநடுந்தாரம் சென்ற பின், நண்பகலில் பெயி 
லின் கொடுமை அதிகமாயிருந்ததகால், அவன் ஓர் ஆய 
னின் குடிசையை அடைந்து, ஆங்கே சற்று நேரம் 
கும்கி ஓய்வெடுத்துக்கொள்ள விரும்பினான். ஆந்த 
வீட்டிலிரும்த ஆயன், அவனை அன்புடன் வரவேற்று, 
குடிப்பதற்கு அவனுக்கு நிறையப் பால் அளித்தான். 
கொஞ்சம் பலகாரமும் உண்டு, பாலைக் குடித்த பின், 
ஹெர்க்குவிஸ் குடிசையில் சற்றே தலை சாய்த்திருக்க 
எண்ணினான். ஆனால், குடிசையின் கூடம் போதிய
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ளவு நீளமாயில்லாததால், அவன் தன் கால்களை 
வாயிழ்படிக்கு வெளியே நீட்டிக்கொள்ள வேண்டி 
யிருந்தது. அவனுடைய உடல் அவ்வளவு உயரமா 

யிருந்தது! குடிசையில் அவன் திற்கும் பொழுதும், 
நடக்கும் பொழுதும், நிலையைத் தாண்டும் போழுதும் 
குலை குனிந்து, உடலையம் வளைத்துக்கொள்ள 
வேண்டியிருத்த த! 

அவன் சிறிது நரம் தூங்கிவிட்டு எழுத்து உட் 

wit Th bit oor. அது அந்தி மாலை. அப்பொழுது 
உர பைபில் ஆயனும் அவன் தாயும் ஏதோ வருத்த 

முற்றுப் பேரிக்கொண்டிருத்தசர். அதைக் கவனித்த 
ிஸமைர்க்குலிஸ், என்ன விஷயம் என்று விசாரித்தான். 

        

          

Worle மயான இழலவி, “இரண்டு மாதங்களுக்கு 

பன்னா இவனுடைய மனைவி வனத்திலிருந்து 
வங்க பபம்கள் இரண்டைப் பற்றிக்கொண்டு வழு 
படவ ப Beer orci MOG மீண்டு வரவேயில்லை! 
என்று பல் ஆயன் கண்ணிர் பெருக்கி அழுது 

விண்டு முடன். எழனவிதன் மகனையும் சமாகானம் 
மெய்கல்.. “1. ஆண்பிள்ளை, இப்படி அழலாமா? 
DE DAD bE Hoe 1 gr. காலிஸ்தை போய்விட்டால், 
அவரைப் பேல். வேறொரு பெண் கிடைக்காமலா 
Ter di Nar ote அன்று அவல் ஜேறுதல் சொன்னாள். 

உல், இனி அவன் வபப்போவதேயில்லை?/ 

நட்சம்இுபங்களைப் = Grau மின்னிக்கொண்டிருத்த 

அவள் கண்களை தமம். இனிமேல் காணப்போவதே 
பில்லை! பதினாறு வயது = அதற்குள் அவளுடைய 
னிட புபுந்துவிட்டது! அவளைக் கொன்று அந்து 
Mma இன்னும் ட சமாய்ப் போகவில்லையே! 'என்று 

aha dha Oy பேரினபன். 

    

வ 

  

ைமிருகம்?' என்று ஹெர்க்குலிஸ் அவனைப் 
HAD ஆவலுடன். கேட்டான். ஆயன், *நிமீ 

aor hwo சிங்கம், ஐயா! அதன் குகை அங்கேதான் 
இருக்ைது.. நரள்ஜோறும் அது பல உயிர்கஷைப் பழி 
வாங்ிவிமுவறது.. அதனால் ஆண்கள், பெண்கள், 
வறை கள் அனைவயும் இங்கே அஞ்சி நடுங்கிக் 

சகொண்டுருக்கிமறாம். அதன் கர்ச்சனையைக் கேட்டு 

(மாடுகள் கூடச் சரியாகத் இனி தின்பதில்லை. அவை 

     



12 ஹெர்க்குலிஸ்: 

களெல்லாம் மெலிந்து நலிந்து போய்வி.டன!” என்று 
சொன்னான். 

ஹெர்க்குலிஸ் எழுந்து நின்றுகொண்டு, “அதை 
வதைக்கவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன்!' என்று கூறி 
னான். அதைக் கேட்டதும், ஆயனும் கிழவியும் வியப் 
புற்று எழுந்து, அவனையே உற்றுப் பார்த்துக்கொண் 
டிருந்தனர். ஷெர்க்குலிஸ் மெதுவாகக் குடிசைக்கு 
வெளியே இறங்கினான். அவர்களும் அவனைக் 
தொடர்ந்து சென்று, அவன் குளித்துவிட்.டு, திரா Lowe 
ரசம் முதலியவை பருகிச் செல்லலாம் என்று அவனை 
வேண்டிக்கொண்டனர். ஆனால், அவன் மேற்கொண்டு 
அங்கே தாமதிக்க விரும்பலில்லை. மூரிஸ்தியஸைப் 
பற்றிய நினைவோ, ஈேயஸ் கடவுளின் கட்டளையோ 
அவனுக்குப் பெரிதாகத் தோன்றவில்லை. தானாகவே 
ஒரு பெருஞ்செயலைச் செய்து முடிக்க. வேண்டும். 
என்று அவனுக்கு ஆவேசமுண்ட.ஈகிவிட்ட.து. கொடிய 
விலங்கின் பிடியிலிருந்து மக்களை எப்படியாவது 
விடுதலை செய்காக வேண்டும் என்று அவன் ஜீர்மானித். 
கான். 

வானம கருத்துலிட்டது. விண்ணில் மீன்கள் 
மின்னிக்கொண்டிருந்தல. அவள் பல இராட்சைத் 
தோட்டங்களைக் கடந்து, மரளைச்சாபலின் மேலே 
ஏறி நடந்து, DE வனத்தை அடைந்தான். அங்கே 
சென்றதும், அவன் சிறிது நேரம் அமைதியாக நின்று 
கவனித்தான். அப்பொழுது வெகு தொலைவில், 
கடல் அலைகள் கரையிலுள்ள பாலறகளின்மீது போது 
வது போன்ற ஓசை அவன் செவிகளில் ஒலித்தது. 
சிங்கத்தின் உறுமல்தா எ அது எவ்பதை அறிந்து, 
அவன் சிரித்தான். 

வனத்தில், ரீயஸ் தேவனின் கோயிலருஇல், ஓரு 
பெரிய மாத்தடியில் அவன் நெடுநேரம் கா௱த்இருந் 
கான். தன்னுடைய வில்லில் நாண் சரியாக இருக் 
கின்றதா என்று பார்த்து, அவன் கையில் ஒர் அம்பினை 
யும் தயாராக எடுத்து வைத்துக்கொண்டான். வலத் 
தோளிலே சயிற்றில் கட்டியிருந்த அவனுடைய கதை 
யும் தொங்கிக்கொண்டிருத்த து. நீண்ட நேரமாக 
ஓசை எதுவும் கேட்கவில்லை. வானத்தில் சந்திரன்
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உதயமாவதையும் எதிர்யார்த்துக்கொண்டு, அவன் 
நின்ற இடத்திலேயே நிலையாக நின்றான். 

சிறுது நேரத்திற்குப்பின் நிலவொளியில் ஒழு நிழல் 
அசைவதை அவன் கண்டான். மிமீ வனத்துச் சிங்கம் 
அவன் கண் முன்பு வந்துவிட்டது! பருத்துக் 
கொழுத்த உடல், கறுப்பும் பழுப்பும் கலந்த நிறம், 
கரையிலே புரண்டுகொண்டிருந்த வால் ஆகிய 
வற்றுடன் அந்தச் சிங்கம், தலையை இந்தப் பக்கமும் 
அந்தப் பக்கமுமாகத் தஇருப்பிப் பார்த்துக்கொண்டு ம, 
மோப்பம், பிடித்துக்கொண்டும் நடந்து வந்துகொண் 

புருந்தது. ஹெர்க்ருலிஸ் உடனே வலிமை மிகுந்த 
ஓரு பாணத்தை வில்லிலே தொடுத்து, அவ்விலங்கின் 
மீது விடுத்தான். அது சிங்கத்தின் விலாப்புறத்தில் 
யாய்ந்தது: ஆனால், அதன் தோலில் ஊருவிச் செல்லா 

ல். நழுவி, ஆடிக்கொண்டே. தரையில் விழுந்து 
விட்டது. சிங்கம் அவன் நின்ற திசையைத் திரும்பிப் 
Lib dw OG தரையில் இடந்த அம்பை முகர்ந்து 
பாரித்தது. அதற்டுள் ஹெர்க்குலிஸ் இரண்டாவது அம்பு 
ஒவ்றை அதன்மீது ஏவினான். அது *விர்ர்ர்' என்று 
ரீங்காரம்... செய்துகொண்டே வேகமாகப் பாய்ந்தது. 
ஆனால், மிங்கத்தின்மேலே அது தாக்கியதும், இரண் 
டாக முரிந்து Gp Spi gM Hg. அப்பொழுது 
Dinh, HG அதிரும்படி கர்ச்சனை செய்துகொண்டு, 
அப்பு வந்த இசையை நோக்கப் பாய்ந்து சென்றது. 

  

      

ஜெறர்க்முலிஸாம் போராட வாய்ப்பு வந்து 
விட்டகென்ற ம௫ழ்ச்சியுடன் தன் மறைவிடத்தி 
லிருந்து GDS ZB, வெளியே சிங்கத்தை எதிர்கொண்டு 
ஓடுபன். மக்களிலே தலைிறந்த வீரனும், விலங்கு 
குளி நஇலைிறந்த.. சிங்கமும் எதிர் எதிராகக் 
Dor Mar அப்டி... வியக்கத்தக்கதாயிருந்தது. Aw 
Winans சிங்கம் அவனை உற்றுப் பார்த்தது. அவ 

ஙூ ho குவனித்துக்கொண்டான். அவன்மீது 
பப்ப டது பதி போட்டது. அதற்குள் அவன் 
கள் களையை எடுக்நு அதன் மண்டைக்கு நேராகக் 

குரி பாரத்து எறுிந்துவிட்டான். ஆயினும், பிடரி 
பரி அடர்ந்திருந்த சிங்கத்தின் தலையில் தாக்கிய 
கதை அதற்கு. ஒரு. சேடும் விளைவிக்காமல் ழே 
விழுந்துளிட்டது. எனினும், வல்லான் ஒருவன் தன்னை. 
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எதிர்க்க வத்திருக்கிறான் என்பதைச் சங்கம் 
உணர்தந்துசிகாண்டது. அதுவரை எந்து மனிதணும் 
அது அளவுக்கு அதை எதிர்த்து ஆயுதங்களை உபயோ 
இத்துதில்லை. ஆகவே, அது மெதுவாகப் 
பின்னடைந்து புதர்களிலே பாய்ந்து மறைந்துவிட்டது. 
ஹெர்க்குலிஸாஈம் கன் சதையையும், முரிந்து இடத்த. 
அம்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டு, அத்த இடத்தை 
விட்டு அகன்று சென்றான். அன்மிரவு அவன் மேற் 
கொண்டு எங்கத்தை நாடிச் செல்லவில்லை. 

அவன் இரவுப்பொழுகை ஓரு குடியானவன் 
வீட்டிலேயே கழித்தான். அவன் யார் என்பதையும். 

  

   

  

அவன் மேற்கொண்டுள்ள. பணியையும். தெரிந்து 
மிகொாண்ட குடியானவன். நிக்க அன்புடன். அவனை 
உபசரித்தான். அங்கிருந்த பொழுது, வெஹொர்க்குலிஸ் 
திமி வலத்துர் இங்கத்தின். கொடுமைகளைப்பற் றி 
மேலும் பல செய்திகளைக் கேள்லிப்பட்டான். று 
நாள் ௮அாலை அவன் Hep usr னவர்களுக்கும். மற்றவர் 
களுக்னும். அறுகுல் செ லி, விமைவிலே சிங்கம் 
விண்ணுலகை அடையுமென்றும் தெரிவிக் கன். பிறக; 
அவன் வெளியே சென்று, ஆற்றில் நீராடி.ஸிட்டு வந்நூ 
உணவருந்தினான்;? பிறகு, ஒரு யாம் கொண்டுவரச் 
சொல்லி, அதை மீட்டி, அருமையாக வெகுநேரம் 
பாடிக்கொண்டிருந்தான். அவனைப் பார்ப்பதற்கும். 
அவனுடைய இசைஷயையக் கேட்பகுற்குமாக மக்கள் 
இரளாகக் கூடியிருந்குனார். இசைக்குப் பின் ஆவன் 
உடற்பயிற்சி செய்யத் தகொடங்கிளான். அவன் 
ஓடுவதும்,  சாடுவதும், துள்ளுவதும்,  க௱வுவதும், 

  

இரும்புச் சக்கரங்களை வீசுவதும் அங்கஇருத்த இளைஞா் 
களுக்கும் கன்னியார்களுக்கும் ஆவஷந்குகு காட்சியாக 

இருந்தது. 

  

அன்று நண்பசலுக்குப் பின் சிறிது நேரம் கழிந்து, 
ஷெர்க்குலிஸ் வனத்தை நோக்கிக் ஜஊெம்பிவான. வழி 
யிலே அவன் விசாரித்ததில், முந்திய தாள் இரவிலும் 
சிங்கம் ஓரு மனிதனைக் கொன்று இன்றதாகத் தகவல் 
தெரிந்தது. ஒரு மைல் தூரத்திற்கு அப்பால், ஓரு 
குன்றின்மேல், சிங்கம் மனிக உயிரைப் பலி வாங்கிய 
இடத்தைச் சில ஜனங்கள் அவனுக்குக் காட்டினர். 
அங்கிருந்து அவன் சங்கத்தைத் கேடிக்கொண்டு தனி
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யாக யற்று சென்றான். செடிகளும் கொடிகளும் 
பில்லி அடர்றந்திருத்த வனத்தில் அவைகளை அஊனடுருவிக் 
Dans அவன். வேகமாக மேலேறிச் De ன்றான். 
Hoty பபாலை நேறதுதில் அவன் சிங்கத்இன் குகையைக் 
கண்டுவெபண்டான். மாலையில் முன்புறமாக 

JB sin 1) Uy loo அறு பெரும்பாலையின் அடியில் அந்குக் 
ரை அலைந்து பக அ௮குற்கு மே னம் கீழும் மரங்கள் 
அடர வலம் பறவியிருந்துது. குகையைசள் கூற்ற 
பல வலும்புகள சிதறிக் கடந்தன. அத்து இடத் 
96) UH ih Dr குடுமையாலா துர்நாற்றம் வீசிக்கொண் 
மாயயை த 

  

  

    

  

ஏங்கம் குகையிலிருப்பகைக்கண்ட இஹெர்க்குலிஸ் , 
பி ிபயாடு.. அுள்ளிக். குதித்துக்கொண்டு, தன் 
கடையம் கையிலெடுத்து அதன் ஜெற்றியை தோக்கி 
ஸின். வழுக்தாணிக் கொண்டைகள் போல மூடிச் 
க்கல் KMD அந்தக் கதை. இங்கத்தின் புுவங் 
ரு வட்டுப் பலமாகத் தூக்கியது. அதுனால் 

tothe சிங்கம், கடுஞ்சி 

    

    

    

              இத்துடன். அவன் 
OM MDS Oh Ble அதை எதிர்பார்ததுத் தயாரா 

nen wo ey, ICTS ov sry அதை நோக்கிப் பாய்த் 
நடவ டிப் கால்களால் தன்னை பழ்றிக்கொள்வதம்கு 

    

முனை. அவல் இரண்டு கைகளையும் முன்னால் 
we ணட. கைவிரல்களை அதன் பிடரி மயிருக் 
டல் மெலுக்கு. அகன் குரல்வளையை இறுகப் பிடித்துக் 

சி ணி பன் அம்பும், வாஞும், கையும். வதைக்க 
PYM db 2b மிருகத்தைக் பைகளின் பலலக்தகாலேயே 
வரயா வேண்டும். என்று அவன் முன்பே. இட்டம் 

bb அகுன்படியே அப்பொழுது கூரல் 
வைப்ப பற்றுிக்கொண்டுவிட்டான். அந்கு தேரத் 
கில அவனுக்கு பட்ட ஏிங்ககு்துற்கும். மிகக். கோரமான 

    

யப்      

  

    

  

WP DO ht hh சிப் கால் பாதங்களால் அவனைத் 
nad ee பிமாண்டிழ்று. அவணுடை.ய 
உடலில் ப ட்படுபெனிலிருந்து உதிரம் வடியத் தொடங் 
கடம விலும், Minds Dor உறுமலுக்கு ஏற்றபடி 

  

ல்க றுமினபைன். வயிரம் பாய்ந்த பனை 
கலைப் பபபல ட அவனுடைய கைகள், அங்கத்தின் 
HEP AM My hn டிடியை விடவேயில்லை. இவ்வாறு 
ரிகோ டட வன ாஸுனுக்கும். மானிடத் இலகத்இற்கும் 
an yr vivid நடந்துகொண்டிருந்க து. ஹெர்க்குலிஸ் 

 



16 இஹேர்க்குவிஸ் 

தீண்ட பெரு மூச்சுவிட்டுக்கொண்டு, மிகவும் பல 
மாக அமுத்தி, மடங்கலின் மூரல்வளையை தெரித்து 
விட்டான்! சிங்கத்தின் மூச்சு ஓடுங்க, அதன் அங்கங்கள் 
சோர்த்து, விமுதுகள் போல் தொங்கிவிட்டன 

Lor eer Bid oor சிங்கத்தை அப்படியே அன் 
Can ora ohewil நு தூக்கிப் போட்டுக்கொண்டு, 
இஹெர்க்டுலிஸ் வனத்கைக் கடந்து. மாலையிலிருந்து 
கழே இமங்கிணான். திராட்சைத் தோட்டங்களின் 
வழியாக அவன் நடந்து செல்லுகையில், மக்கள் கூட் 
டம் கூட்டமாக வந்து, அவனைச் சூழ்ந்துகொண்டனர் 
ஆடியும், பாடியும், கூக்குரலிட்டும் அவர்கள் மகிழ்ச௪ 
யோடு எழுப்பிய ஓலி செவிடுபடச் செய்வதாயிருந்துது. 
பெண்கள். ஆனந்தப். பெருக்கினால் அழுதனர். 

பலர் அவனை வழி மறித்து, “ஹெ்க்குலிஸ்/ 
எங்களுடன் தங்கியிரு! பாலும், பணிகாரர்களும், 
இர௱ாட்சை மதுவும் எராளமாயிருக்கின்றன. அவை 
கை அருந்திவிட்டுச் செல்லலாம். உன் உடலிலுள்ள 
புண்களுக்கும் மருந்து வைத்துக் கட்டுகிறோம்!” என்று 
வேண்டினார்கள். 

ஆனால், ஸஷெஹஜெர்க்குலிஸ் கன் நடையை Dos & 
வில்லை. “அன்பர்களே! நான் தேராக மைசினுக்குச் 
செல்ல வேண்டும்! சியஸ் கடவுளின் கட்டளையை 
மிழைவேற்றுவததே இப்பொழுது என் கடமையா 
புன்ளது! இடையில் எனக்கு ப்வென்பஇல்லை!” 
எண்று அவன் கூறினான். 

  

எனிணும், மக்கள் அவனைப் பிரிய மனமில்லாமல், 
அவனைக் கொடபர்ந்து சென்றனர். அவன் ஒரு தாள் 
மாலை பாரின் தகரத்துக் கோட்டை வாயிலை அடைத் 
இரான். Cor கோட்டைக் காவலாளன், மேள 
இனங்க ஞஷடனும் புல்லாங்குமல்கள், எக்காளங்கள் 
ஊதிக்கொண்டும். பெருந்திரளான ஜனங்கள் வருவ 
காயும், அவர்களுக்கு நடுவே கோளரி ஓன்றைத் 
கோள்சுளிலே சுமந்துகொண்டு ஹெர்க்குலி௯-ம் இடந்து 
வருவகாயும் யூரிஸ்தியஸுக்குச் செய்தி அனுப்பி சான். 

அவர அவாரமாக பூரிஸ்தியஸ், தன் படைவீரரை 
அழைத்துப் பாதுகாப்புக்கு வைத்துக்கொண்டு, அரி
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பணைமிது அமர்த்து, வென்று வீரனை வரவேற்க 
ஆயத்தமானான்... இறந்திருந்த அரண்மனைக் கக 
சுளைக் நாண்டி, ஜஹெொர்க்குலிஸ் உள்ளே நுழைந்து, 
கொலுமண்டபத்கதை அடைந்தான். அவன் தோன் 
சுளிலும்,.. உடலின் விலாப்புறங்களிலும் சங்கம் நகங் 
களால் லிக் ஐ. வடுக்களிலிருந்து உதிரம் பெருகிக் 
கொண்டிருந்த து. சூட்டினாலும், அவன் எடுத்துக் 
(சிக் DT ws How gtd, வழி நடையாலும் 

அவனுகபட ப முகம் காய்ந்து சிவந்து போயிருந்தது. 
அவை கங்கள் வெறிபிடித்தவை போல உருண்டு 
(OEY tor LY Ub fo sh OT இப்படி உக்கிரமான தோற்றத் 
Oo Man Aut அவனைக்காம்டிலும் அதக  உக்கிற 
பாக்கி Sous OO a அவன் கதோள்கசளிலே தொங்கிக் 
Di OLD DE வளத்துச் செச்த ங்கம். 

  

அரியவையயில் அமர்ந்திருந்த யூரிஸ்தியஸ் பயத் 
உடல் டுடுங்கினான். அவன் முகம் வெளிறிப் போய் 
கிட்டது அவன் மெதுவாக எழுந்து, பின்னால் 
விரு படைவீபர்சளிடையே சற்று மஹைவாக நின்று 
Om ates 1 oor 

  

Dh Carmi puner மனநிலையை அறிந்து, 

ஏஎிறைக்ருளில இடியிடிப்பது போல் நகைத்தான். சபா 
டவ் நடுவிலே நின்றுகொண்டு அவன் தன் 

ஐ சைக வும் சிங்கத்தின் உடலை மேலே தூக்கிக் 
ஸ் ட னீ டித்தான். 

  

ண்ட பது இ 

   "வனாக இட்ட. கட்டளையை கிறஹைவேற்றி 
als Ge er! உயிரோடு அர்ச்சனை செய்துகொண் 

பருகு எந்தச் ஈங்கத்தோடு நான் மல்லாடினேனோ, 
சிவை அகல் உடலைக் கண்டு இனி நீங்கள் அஞ்சிக் 

வாண்டு முற்கள்?! என்று அவன் உரக்கக் கூவினான். 

  

உபை பிலை பபாலென்று விழுந்த சிங்கத்தைக் 
எயாமண்டபத்தை விட்டு 

லியே ஒயர் Rev wees ror ofr, க 

  

கஸ்பா, யூரிஸ் இயல 

யியல் ஈமைர்க்முலிஸ்...இருவரில் யார் 
சொருவ பப அடுை? பூரிஸ்தியஸ் உலக மூறைவ்வடி 

ஹசி - 2
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கலையில் மகுடம் அணிந்து அரசனாக விளங்கிய 
போதிலும், . அவன் | குன் கோழைத்தனத்தால் 

அடிமையைவிடக் கேவலமான நிலையை அடைந்தான். 
ஹஷெர்க்குலிஸ், தேவ கட்டளையால் அவனுக்குத் 
கொண்டு செய்ய நேர்ந்திருப்பினும்; தன் வீரத்தாலும் 
பெருந்தன்மையாலும் அரண்மனையிலும், aes 
லும், தாட்டிலுமே புகழ் பெற்று We MSS மேலான 

பெருமையுடன் விளங்கினான். 

எவராலும், வதைக்க முடியாத சாயத்தை இரு. 
கைகளாலேயே வதைத்துத் தூக்கி வந்த மானுட மடங் 
கலாகிய ஷெர்க்குலிஸாுக்கு யூரிஸ்தியஸ் எப்படி. நன்றி 
செலுத்தினான்? * இனி ேமல் ஹஷெர்க்குலிஸ் 
கோட்டைக்கு வெளியே சென்றுவிட்டுக் இரும்ப வரு 
கையில், அவனைக் கோட்டைக்குள்ளே வர அனுமதிக்க 

வேண்டாம்! என்று அவன் தன் காவலருக்குக் கட் 
உளையிட்டான்! நினைவிலும் கனவிலும் அவனுக்கு. 
ஹெர்க்குலிஸைப்பற்றியே திகிலாயிருந்தது. அந்து, 
வீரன் கோட்டைக்குள் வந்தாலே தனக்கு என்ஸா 
நேருமோ என்று அவன் கஇகலங்க வேண்டியிருந்தது. 
எக்காரணத்தாலாவது ஹஷெர்க்குலிஸ் நகருக்குள் 

புகுந்து கொலுமண்டபத்திற்கு வந்துவிட்டால், தான் 
ஓடி ஒளிந்துகொள்வதற்காக அவன் பூமிக்குள் பித் 
களைக் தகடுகள் பதித்த ஓர் அறையை அமைக்கும். 

படியும் ஏற்பாடு செய்துகொண்டான். மண்டபத் 
இலிருந்து அந்தப் பித்தளை அறைக்குச் செல்ல ஒரு, 
சுரங்க வழியும் அமைக்கப்பட்டது.



4. ஒன்பது தலை நாகத்தை வதைத்தல் 

ஹெர்க்குலிஸ் நிறைவேற்ற வேண்டிய இரண்டஈ 
வது பணியாக லெர்னா வனக்திலிருந்த ஓன்பது தலை 
சுக்கு வழைக்க வேண்டுமென்று யூரிஸ்தியஸ் கட் 

+ emer ue’ torr oor. இந்தக் தடவை ஷெர்க்குலிஸ் 
நிச்சயபாகக் இரு ம். ப மாம்டான் என்று அவண் 
வஸ்்எளிம்டிகறண்டான். 

  

Owivan என்பது ஆர்கோஸ் நகரிலிருந்து ஐந்து 
பல மிரு டவளைவிலுள்ள ஒரு பெருந்தோட்டம். Mg 
டங்களை ஒட்டியிருந்தது. பான்டினஸ் மலைக்குக் 
கலைல் அறு கடல்வரை பரவியிருந்தது. அகுற்கு 
அடல் பான்டினஸ் என்ற பெயரையே கொண்ட ஓர் 
th iis, அமிமோன் என்று ஆறும் ஓடிக்கொண்டிருந்துன. 
அற்ப பிரட் மிகவும் செழிப்புள்ளது. அங்கே 

பிகுவகளுக்குரிய . ஆலயங்களும் இருந்ததால், அது 

yl nd வபரும். கொண்டாடப்பெற்று வந்தது. 
அபிபிபபன் உம் மின் உற்பத்தித் தலத்தில்கான் முற் 

காலக்இல் ஒல்பறு இலை நாகம் ஓன்று வசித்து வந்தது. 

அத்தகு நகம் கொடிய விஷமுள்ள து. லைர்னா 
Oman eg UW DOD De ஓருவர் வா கத் ததும் மரண 
டைவ! வண்னும்படு, அதன் விஷம் சுற்றிலும் காற் 
Me Fr UD Dh oy Be கோட்டத்தின் நடுவில் ஆழங் 

anew புபடிய ந ப று நிறைந்த மடு ஓன்று இருத்தது. 
அடிபில இருமி துவண்டு அந்தாகம் செய்து வத்த 

  

  

  

   

ஆரிப்பாட்டத்இற்கு... அளவேயில்லை. அது எத் 
meen whe உரிர்களைப் பலி வாங்கி பிருந்த 

சியல், புக்கு ல அளறருப்பற்றி அஞ்சிக்கொண்டே 

பாய ஆகு வலவாாலும். அதுவரை வதைக்க 
யுடியலில்லை. எடினனளில், அதன் ஓன்பது தலைகளில் 
௬௫ கலைய வெட்டினால். உடனே ஒன்றுக்குப் பதி 

enn இண்டு கலைகள் முளைத்துவிடும்! மேலும், 
ல்பது கலைகளில் ஒரு தலை சாகாவரம் பெற்றது



20 ஹெர்க்குலிஸ் 

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. திலத்தின்மீது நீண்ட 
குன்று கடப்பது போல், மடுவிலே இடக்கும் அந்து 
தாகத்தைக்கான் மஹெர்க்குலிஸ் வதைக்க வேண்டி. 
யிருந்தது. 

லெர்னாவுக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்னால் 
ஹெர்க்குலிஸ் தான் நிறைவேற்ற வேண்டிய இத் கு 
இரண்டாவது பணியைப்பற்றி நெடுநேரம் ஆலேோ 
சனை செய்தான். தன்னோடு கன் சகோகுரன் 
யையனான அயோலஸ் என்பவனையும் அழைத்துச் 
செல்லுவது நலமென்று அவன் இர்மானித்தான். 
அயோலஸ் இளைஞன்; வீரமுள்ளவன்; கடமை 
உணர்ச்சியுள்ளவன்; எதிலும் உறுதியாக நிற்கக்கூடிய 
வன். ஆதலால், அவனையும் துணைக்கு அழைத்துக் 
கொண்டு, ஜெமர்க்குலிஸ் ஆர்கோஸ் நகரை நோக்கிப் 
பயணமானான். இந்தத் தடவை அவன் கையில் 
உடைவாள் ஓன்றும் இருந்தது. 

வழக்கம் போல் ஹீரா தேவி, அவனுக்கு எதிராக 
வும், நாகத்திற்கு உதவியாகவும் இருந்தாள். ஆனால், 
அதனா தேவி அவனுக்குக் தோன்றாக் துணையா 
யிருந்து உதவி வத்தாள். அவளுடைய உதவியா ல்தான் 
அவன் நாகம் இருந்து இடத்தை எளிதில் கண்டு 
கொள்ள மூடி.ந்குது. 

அவனும் அயோலஸ-ம௰் லொர்ணா கோட்டத்தை 
அடைந்ததும், மடுவிலே நாகத்தைப் பார்த்தனர். ஓன் 
பது தலைகளும் படம் ஸிரித்து *உஸ், உஸ்”ஸென்று 
சீறி ஆடிக்கொண்டிருந்த. ஒன்பது வாய்களும் 
பெருங்குகைகளைப் போல் திறந்திருத்தன. அவை 
களிலிருந்து நச்சுக்காற்று வெளியே வீசிக்கொண்டே 
யிருந்தது. 

நாகத்தைக் கண்டதும், ஹெர்க்குலிஸ் மூச்சை 
அடக்கச் சுவாசிப்பதகை நிறுத்திக்கொண்டு, குன் 
வில்லில் அனல் உமிழும் அக்னி அஸ்திரங்களைகத் 
தொடுத்து, தாகத்தின் ஒன்பது கலைகளின்மீதும் பாயும் 
படி விடுத்தான். ஓர் அம்புகூடக் குறு தவறவில்லை. 
அவை அத்கலைகளைக் துண்டித்துக் தள்ளிவிட்டன. 
இனால், சமமே விழுந்த ஓவ்வொரு தலைக்கும் பதிலாக
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இரு தலைகள் வீதம் உடலே முளைத்திருப்பதை அவன 
குண்டு இகைக்கான். 

உடனே அவன் தன் கதையைக் கையில் எடுத்துக் 
கொண்டு நாகத்தின்மீது பாய்ந்து, அதன் தலைகளை 
யப் புடைத்தான். நாகமும் இடியபோல் குமுறிக் 
கொண்டு அவனைக் தாக்க முயன்றது. ஆனால், 
அவன் அதற்குப் பிடிகொடுக்காமல், பம்பரம்போல் 
சுழன்ழு சுழன்று அதகைத் தாக்கிக்கொண்டேயிருந் 
தான், இக்காட்சியைத் தொலைவிலிருந்து பார்த்துக் 
கொண்டிருந்த அயோலஸாக்கு எதுவும் தெளிவாய்க் 
தெரியவில்லை. அத்தனை வேகத்துடன் ஹெர்க்குலிஸ் 
ாசுல்தின் தலைகளை அடித்து வதைத்துக்கொண் 
முருந்கான். ஆயினும், யுதிய புதிய குலைகள் 
முளைம்துக்கொண்டேயிருந்தன. அந்து நேரத்தில் 

வரரா ழேலியின் ஏவலால், கடல் ஆமை போன்ற பெரிய 
ண்டு ஒன்று அவனுடைய பாதம் ஒன்றைப் பற்றிக் 
செசொண்டு சடித்தது. அவன் அதைக் கவளிக்காமலே 

தள்ளிக் ருதித்ததில் அந்த தண்டு அவன் காலடியில் 
சகுப்பட்டுச் சடசடவென்று உடைந்து நசுங்கிப் போய் 

ட்டது, ஹீரா தேவி அந்த நண்டுக்கு நன்றி 
செலுத்துவதற்காக. அதை வானத்தில் கர்க்கடக” நட் 
சக பாசியாக நிறுத்தி வைத்தாள் என்று கிரேக்கக் 
aM hn GIT கூறுகின்றன. 

அன்று அம்புகளாலும் ககையாலும் நாகத்தை 

வைக்க முடியாதென்று கண்ட ஹெர்க்குலிஸ், 
அயோலஸாடன் வனத்திற்குத் திரும்பிச் சென்று, ஓரி 
யத்தில் தங்கியிருந்தான். அங்கே சிறிது நேரம் 
அமாந்து ஆலோசனை செய்து, அவன் ஓரு பெரிய 
மாதக்ை வெட்டிச் சாய்த்தான். அதன் களைகளை 
யெல்லாம் தனித்தனியாக முறித்து அடுக்கி வைக்கும் 
படி, அமயோலளிடம் சொல்லிவிட்டு, அவன் கிராமப் 

புலக்திலிருந்த ஒரு சுருமானிடம் சென்று, இரண்டு 
ண்ட. இரும்புக் கம்பிகள் தயாரித்து வாங்கி வந்தான். 

அவைகளின் முனைகள்மட்டும் தட்டையாக அடிக்கப் 

பெற்றிருந்தன. 

மறு நாள் காலையில் அயோலஸ் கொப்புக்களை 

வும் குச்ிசிகளையும் குவித்து, அவற்றில் தீ மூட்டினான்.
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இரும்புக் கம்பிகளின் தட்டையான பகுதிகளைத் இயில் 
வைத்து, அவல் அவைகளை நன்றாகப் பழுக்கக் காய்ச் 

சினான். அவைகளில். ஒன்றை பாட்டும் எடுத்துக் 

கொண்டு அவனைக் தன்னோடு வருமாறு QO amit & 
குலிஸ் அழைத்துச் சென்றான். 

நாகத்துடன் இரண்டாம் நாள் போர் தொடங்கி 
விட்டது. ஷெெொர்க்குலிஸ் நாகத்துடன் போராடி, அதன் 
தலைகளில் ஒவ்வொன்றாகத் துணித்துக் தள்ளினான். 

  
அவன் ஓவ்வொரு கலையாக வெட்டியதும், அயோலஸ் 
தான் வைத்திருந்த காய்ந்த இரும்புக் கம்பியை 
வெட்டுப்பட்ட கழுத்தில் வைத்துத் தேய்த்துப் புதி 
தாகத் தலை உண்டாகாதபடி அந்த இடத்தைப் 
பொசுக்கி வந்தான். அன்று பகல் முழுதும் ஷெர்க் 
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குலிஸ. நாகத்தைக் " தாக்கிக்கொண்டேயிருந்கான்2 
ஒயோலஸ் ஓவ்வொரு கம் பிய £க:க் காய்ச்சிக் 

கொணர்ந்து தன் பொசுக்கல் வேலையைக் தொடர்ந்து 
செய்து வந்தான். நாகத்தின் விஷ மூச்சினால் அவர்கள் 
இருவருடைய கண்களும் பாதி கருகிப் போய் 
விட்டன. ஆயினும், அவர்கள் சிறிதுகூட அயரவில்லை. 
அயர்ந்திருந்தால் அவர்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்து 
விளைக்திருக்கும். 

  

மாலைக் கதிரவன். மறையும் நேரத்தில் நாக்கு 

வை அழிவில்லாத. தலை என்று சொல்லப்பெற்ற 
கப Di தலையையும் ஷஹெர்க்குலிஸ் வாளால் அரிந்து 
ள்ளினான்.. அது கழே விழுந்தவுடன் அவன் அத் 
கலை ரிது ஒரு பெரும்பாறையை உருட்டி, அதை மடு 
வுஃகுள். ஆழ்த்திவிட்டான். பிறகு அவன் நாகத்தின் 
உடலையும் பிளந்தெறிந்தான். அங்கிருந்து புறப் 

  

        

பமிவ அவன் குன் அம்புகள் 

ஈகையும் எடு, நாகத்தின் விஷூத்.இல் நன் 
தோய்த்துக்கொண்டான். பின்னால் அத்த 

அப்புகள் எந்தப். பிராணிமீது பட்டாலும் அது 
MAN MADD அவற்றில் விஷம் தோய்ந்திருக்கட் 
மிட வன்பகுற்காகவே அவன் இவ்வாறு செய்தான். 

லெர்னா தோட்டமும், அங்கிருத்து மடுவும் 
(கணக்கான போர்வீரர்கள் நின்று பேரரஈடிய    

     

பாலக் காட்சியளித்தன. ஒரு கொடிய 
உடை வகைக்க அவ்வளவு பெரிய போராட்டம் 

அவயையா யிருந்த து. மன்னன் யூரிஸ்தியஸ் பணித்த 
அண்ட வது வேலை இவ்வாறு இனிது மூடித்து 
ale ot @ aii 4 GO ov, பையனை அழைத்துக் 

கொண்டு, நல்டைநீருள்ள ஒரு பொய்கையை அடைந் 
meh அங்ீ இருவரும் தங்கள் உடல்களைச் சுத்தம் 
செய்துகொண்ட ணர். இருவரும் ஒருவரையொருவர் 
பப்பி நு டிப ண்டபால். அடையாளம் தெரியாதபடி 

அவ்வளவு 1011 NUD (hy th H wor i. இருவரும் களைப் 
HH Minh amis, இரவில் வனத்திலேயே படுத்து றங் 
கப்கள் 

ழு நாள் காலை லொனா தோட்டத்தைச் சுற்றி 
Aina பிரபுக்சங்களிலிருந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்ட



24 ஷெொர்க்குலிஸ் 

மாக வந்து ஹெர்க்குலிஸைப் பலபடப் பாராட்டி 

வணங்கினார்கள். லெர்னா நாகத்தை வீழ்த்திய மகக் 
கான வெம்மியை அவர்கள் வாயாரப் புகழ்ந்து, வீரன் 

ஹெர்க்குலிஸ் நெடுநாள் வாழ வேண்டுமென்று வாழ்த் 

இனார்கள். அவனோடு, அயோலஸையும் அவர்கள் 

மறக்காமல் போற்றினார்கள். பிற்காலத்தில் அந்தப் 

பக்கத்து மக்கள் தாங்கள் ஏதா து; சபதம் செய்வதா 

யிருந்தால், *அயோலஸைப் போல் விசுவாசமாக 

இருந்து நிறைவேற்றுவோம்! என்று சொல்லுவது 
வழக்கமாயிற்று. அவயோலஸின் பெயரால் லெர்னா 

வுக்கு அருகில் ஒரு கல் தூணும் நாட்டப் பெற்றது. 

காகத்தை வதைத்த வெற்றிச் சின்னங்களுடன் 
ஹெர்க்குலிஸ், மன்னனைச் காண விரைந் சென்றா.



5. கலைமான் கொணர்தல் 

யூரிஸதியஸ் பெஹெர்க்மூலிஸாுக்கு விதித்த மூன்றா 
வறு பணி பேரழுகுள்ள ஓரு கலைமானை .யிருடன் 
கொண்டுவர வேண்டும் என்பது. அத்தகு. மான் ஆர்க். 

கடிய நாட்டுக்கப்பால், மரங்கள் அடர்ந்த. ஒழு குன் 
பின் அடிவாரத்திலிருந்த ஈனோ என்று கிமாமத்தின் 
அருமில் வனத்திலே வாழ்த்துகொண்டிருத்தது. ஆதன் 

   

  

செகொம்புகள். பொன்மயமானவை. அதுவால் 5H) 

மொ ளியிலும் திலஃவாளியிலும் அவை மின்னிப் 
பிர்காசித்துக்கொண்டிருந்தன. அதன் லால்களின் 

  

ஈன ப்புுள் பித்தளையினால் ஆனவை. ன். நிறம் 
பனிக்கட்டி போன்ட வெண்மை. poole: HT BPS 
as தரமன்று,.. 4 க. வரும் அதை 
விட்டுப் பிரிய மனமில்லாமல் பார்த்துக்கொண்டே 
மிருக்கக் கோன்றும். ஆனால், அது மனிதர்களுடைய 
சுண்உளுக்கு. எளிஇல் புலப்படுவஇல்லை. 

   

  

       

சுடி பானைப் பிடிப்பது எவருக்கும். இயலாத 

  

காரியம் முதலில். அதைக் OAT 0 bg ஓட மு 

யாது நுள்ளி ஓடுவடிலும், புதர்களுக்குள் மறை 

WD yh. மலைகளில் எறுவதிலும், கடலில் நீந்துவதி 

வட அது வல்லமை பெற்றிருந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் 

    
புமிலாகு அறு. ஆர்ட்டிமிஸ் என் உ தேவதையின் 
உபை வையா பம் இருத்தது. அகுற்கு ஏதேனும் 
Kha ேோகால். அவள் அகுற்குக் காரணமான 

வளரச் சழிற்து உழித்துவிடுவாள்.  ஆர்ட்டிமிஸ் 
சழ்கனில ஒளிக்கு அஇதேவதையானவள். அவள் 

Bhan பானிடம் அளவற்ற அன்பு கொண்டிருந்தாள். 

  

மெபொாம்வெொம்புகளும்.. பித்தளைக். குளம்புகஞூம் 
குண்ட அந்க அற்புத மானைக் தேடி ஷெர்க்குலி 
சபினா வனக்தஇம்குர் சென்றான். அங்கே ஆர்ட்டிமிஸ்: 
பிசியில் அபலய ப ஒன்றிருந்தது. அத்த ஆலயத்கைச் 
OPV cri oie அலைந்துகொண்டிருக்கும் என் று 
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கேள்வியுற்று, அவல் கோயில் அருகிலேயிருந்த பாதை 
களைக் கவனித்துக்கொண்டு காத்திருந்தான். அந்தப் 
பக்கத்தில் தங்கியிருப்பகே மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது. 
ஈக்களும் வண்டுகளும் இடைவிடாமல் கடித்துத் துன் 
புறுத்தின, பருத்துக் கொழமுத்திருந்த பல்லிகள் அவன் 
கால்களின்மேலும், உடலின்மீதும் களர்ந்து சென்றன. 
ஆந்தைகளின் அலறலைக் கேட்கச் சிக்கவில்லை. 
கீண்ட நோம் காத்திருந்த பின் ஹெர்க்குலிஸ் மானைக் 
கண்டுகொண்டான். YD OT அழகைக் கண்டதும், 

அவன் கான் அடைந்த துயரையெல்லாம் மறந்து. 

அதைத் தொடர்ந்து ஓடல. னான். 

மானைப்பற் றிய செய்திகளை முன்னதாகக் 

கேட்டறித்திரும்கத ஷெொ்க்கூலிஸ் தானும் தன் கால் 
களில் பித்தளைத் நகட்டிலே செய்க செருப்புகள் 
அணிந்திருந் கான். அவை அக்கினி தேவனால் அவ 

MIG முன்பு பரிசாக அளிக்கப் பெற்றவை. அவை 
களைப் பகதங்களில் அணிந்துகொண்டு எந்தப் பாறை 
யிலும் வனாந்தரத்திலும் அதிகக் களைப்பில்லாமல் 
ஓடிச் செல்ல முடியும். மேலும் மானைப் பிடிப்பதுற்குப் 
போராட்டம் எதுவும் நரேவையிராது என்பதால், அவன் 

தன்னிடமிருந்த விஷம் தோய்ந்த அம்புகளுக்குப் பதி 
லாகச் சாகாரண அம்புகளையும் வில்லையுமே எடுத்து 

வந்திருந்தான். 

இசண்டு தாள்களாக மான் தனக்குப் பழக்கமான 
வரியைச் குற்மியுன்ள காட்டிலேயே ஓடிச் சென்றது. 
ஷெர்க்குலிஸ-ம் ஓய்வில்லாமல் அதைப் பின்பம்.றி ஓடி. 
னான். மானின் வேகத்தையும், தந்திரங்களையும் 
கண்டு, அவனே வியப்படைந்தான். ஆனால், அது 
எங்கிருந்தாலும், பொன்னால் மூடி. செய்து கலையில் 
வைத்குது போன்ற அதன் கொம்புகளின் ஓளியாலும், 
உடலின் வெண்மை நிறத்தாலும், அதனைக் கண்டு 
கொள்வது எனிதாயிருந்தது. அதுவும், தன்னைக் 
துரத்தி வருபவன் விடாக்கண்டன் என்பதைக் தெரித்து 
கொண்டு, தன் வனத்தை விட்டு வெளியே பாய்ந்து, 
மேற்குக் திசையில் ஓடத் தொடங்கிற்று. காற்றுதான் 
வேகமாக வீசும் என்று சொல்லுவார்கள்; ஆனால், 

அது காற்றிணும் கடிய. வேகத்தில் ஓடிச் சென்றது. 
அகன் பித்தளைக் குளம்புகளும், ஜெர்க்குலிஸ் பித்



இஹர்க்குலிஸ் 27 

கிளைச் செருப்புகளும் பாறைகளின்மீது மோதும் 
பொழுதெல்லாம் “டணார், டணார்” என்று ஒலித்துக்” 
சொண்டிருந்கதுன. மலைப்பாகைகளிலும், LIT 6 
சுளிலும், கமனிகளிலும் ஓடியஇல் மான் களைப்படைய 
னில்லை, ஷஹெர்க்குலிஸாஈம். சளைக்கவில்லை. இரவு 
Bh Mer we Qi அவனும் மானும் ஓய்வெடுத்துக் 
கொண்டனர். மறு நாள் பொழுது புலர்ந்குதும், 
மால் அவனைக் திரும்பிப் பார்க்குது. அவனும் அதைப் 
படர்கிறது. ஓடலானான். 

(இவ்வாறு நாள்கள் வாரங்களாக, வாரங்கள் 
பட குங்களாக விட்டன? ஆயினும், மான் வேட்டை 
முடுந்ு பாடில்லை. மான் கடலோரமாக ஓடிச்செ ன்றது. 
ஈடலைக் கண்டதும் அது அதிலே பாய்ந்து நீந்திச் 
சசன்று. வில்விரனும் அவ்வாறே குஇத்து BBS 
(ெடங்கினான்.  ஓன்றிலிருத்து மற்றொன்றாகப் பல 
குடல்உளிலே மானும் மனிதனுமாக நீந்திச் Os or 
மடர்கள், ஓங்கியெழுந்து வீசிய அலைகளும், காற்றும், 
புயலா. அவர்களை நடை. செய்ய முடிய்வில : 
manera கண்டத்தை ஓரு வளையம் சுற்றிவிட்டு, 
WW Murs உலைமான்.. RiP iv நாட்டுக்கே இரும்பி 
bh re ஜஹெெொ்க்குலிஸாம். அங்கேயே வந்து கரை 
armen sar. 

  

    

  

    
    

in vit வேட்டையில் ஓர் ஆண்டு HYD GION LB. 
அவவர பட்ண்டும் ஈனோ வனத்தை அடைத்துவிட்டது. 

சி /ருலிஸ், மேற்கொண்டும் காலத்தை விணாக்கா 
1ல் அலையக் கைப்பற்ற வேண்டும் என்பகுற்காச, 
(ல்லிய அப்பு ஓன்றை எடுத்து, மானின் மான்கால்கள் 

பை பும் உளை செய்யும். முழையில் அதைச் 
Ce aur de fe) ware wae <n Bou, அகுணனால் மேற்கொண்டு 
ஓட முடிய லை. அது. உடனே துள்ளிக் குதித்துக் 
ரசி ஸ் ப) Ht பு.மிஸில் வோயிலுக்குள் புகுந்து, தேவி 
பவ வயடு பில் விழுந்து சரணடைந்தது. ADOT 

aden nail on Ib sor புந்துகள் போன்ற கண்ணீர்க் துளிகள். 
ச இப்ன து! மிகவும் களைப்புற்றிருந்த து. 
கூக் குட ந்து ெணெர்க்குலிஸ் ஆலயகத்திலேகே 
அப பிட குதுக்வொண்டு முக்கலஈம். ஆனால், “அந்தப் 
புனிகானை இடத்தில் அதைக் துரத்திச் செல்ல வேண் 

Hb ete ௬௫இ, அவன் சிறிது நேரம் வெளியே 
MMU Dhani or 
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அந்த நேரத்தில் இடீரேன்று மேகமண்டலத்்த 
லிருந்து முழு மதி வெளியே வந்ததை அவன் கவனித் 
கான். கண்மூடித் திறப்பதற்குள் ஆர்ட்டிமிஸ் 
தேவியே தலையில் இளம்பிறை சுடர்விட, அவன் 
எதிரில் வந்து நின்றாள். அவள்கோபத்தால் கொதித்துக் 
கொண்டிருந்தாள். அவனுடைய காலடியில் கலை 
மான் படுத்திருந்தது. அவளுக்குப் பின்னால் வேட்டை 
நாய்களைப் பற்றிக்கொஷ்டு அவளுடைய பணிப் 
பெண்களாகிய மோகினிகள் பலர் நின்றுகொண்டிருந் 
களர். 

ஆர்ட்டிமிஸ் ஹெர்க்குலிஸைப் பார்த்து, “ஆகா, 
நீதானா என் மானை வேட்டையாட வந்திருக்கிறாய்? 
வேட்டைக்கு நானே அதிதேவகை என்பதையும் மறந்து, 
என் ௮ருமை மானையே பிடிக்கக் துணிந்துவிட்டாயா 
2 நான் ஓர் அம்பைக் கையிலெடுத்தாலே போதும், 
உன் ஆவி பிரித்துவிடும்! * என்று படபடப்பாகப் பே 
னாள். 

அந்த இடத்தில் வீரக்கைக்காட்டிலும் மதியைப் 
பயன்படுத்த வேண்டுமென்று உணர்ந்த ஷஹெொர்க்குலிஸ், 
உடனே தரையில் முழதந்தாளிட்டுத் தேவியை வணங்கிப் 
பேசலானான்? 'நரனாக இந்த மானைப் பிடிக்க வரு 
வேனா? என் அங்கங்களை இழப்பதாயினும், இதைக் 

துரத்துவகற்குக் GI CONG ou oor? சியஸ் FL oy ofl oor 
கட்டளைப்படி மன்னன் யூரிஸ்இயஸின் பணியை நிறை 
வேற்றுவது என் கடமையாயிற்று. தெய்வ சாபத் 
திற்கு அஞ்சி வந்த என்னைக் தாங்களும் வெறுத்துப் 
பேசினால், எனக்குப் புகலிடம் ஏது?” 

அதைக் கேட்டதும் கேலி எல்லா விஷயங்களை 
யும் புரிந்துகொண்டாள். அந்த வீரனிடம் அவள் 
கொண்டிருந்த கோபம் அருளாக மாஜிலிட்டது. “சரி, 
மானை. எடுத்துக்கொண்டு போய் “ யூரிஸ்தியஸிடம் 
காட்டிவிட்டு, மறுபடி இங்கே எனது ஆலயத்தில் அதைச் 

சேமமாகக் கொண்டு வந்து சேர்த்துவிடு!' என்று 
அவள் பரிவுடன் கூறினாள். 

ஹெர்க்குலிஸ் அவளுக்கு நன்றி தெரிவித்துவிட்டு, 
மானை அழைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான். தேளி
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வும் மோகினிகளும் ஓரு கணத்தில் மாயமாக மறைந்து 
ஸிட்டனர். வெள்ளைக் கலைமான் பயமில்லாமல் 
மடழ்ச்சியோடு துள்ளிக்கொண்டு வீரனைக் தெடடர்த்து 
சென்றது. 

  

அவ வொடனை.. அடைந்ததும்,  ஆூரிஸ்தியஸ் 
Dart wr aon பெவளியே சென்று, அவனையும் தங்கக் 
சப்ப பளு விளங்கிய மானையும் பார்த் தான். 
Mihm thine Deyid1s விடுவகற்கே அவனுக்கு மன 
நில்டை பினும், ஆர்ட்டிமிஸ் கேவியின் ஆணையை 
Morais at Micky  apiy.uwrs நிலையில், அவளை 
Dirac முந்து. விட்டான். அடுத்தாற்போல 
Denil 4 டில குப் ப பயங்காமான ஒரு பணியை 

aw பிவண்டும்.. என்பதில் அவன் மனம் ஈடு 
ப டட்டிறு் சன. 

      

  



6. எரிமாந்தஸ் மலைப்பன்றி 

(BMT aot er ou Gy பணிக்காக ஷெர்க்குலிஸ் ஆர் 
கோலிஸ் ந௱ட்டுக்கு வெளியே போக நேர்ந்தது. ஆர்க். 
கேடியாப் பிரதேசத்தில் எரிமாந்தஸ் என்ற மலையில் 
முரட்டுக் காம்டுப் பன்றி ஒன்றிருந்தது. அதை உயி 
ருடன் பிடித்து வர வேண்டுமென்று மூரிஸ்தியஸ் 
கட்டளையிட்டான். எந்தக் கொடிய விலங்கையும் 
ஷெர்க்குலிஸ் எளிதில் வதைத்து விடுவான் என்று 
அம்மன்னன் கருதி, வதைப்பதைவிடக் HUY oi LOT OOF 
வேலையைக் கொடுக்கு வேண்டும் என்பதற்காகப் 
பன்றியை உயிருடன் கொண்டு வரும்டி. கூறினான். 

Ms பன்றி யானைக்குட்டி போல் படுத் ஒரு 
போதிலும், அது குதிரைகளைவிட வேகமாக ஓடக் 
கூடியது. அது தன் தந்தங்களைக் கொண்டு குதிரை 
வீரர்களைத் தாக்குவதுடன், குதிரைகளையும் GSH 

  

வெல்லக்கூடிய வல்லமையுள்ள து. எந்த மனிதனும் 
அதன்மீது ஒரு காயத்தைக்கூட உண்டாக்க முடிய 
வில்லை. எனவே, அது எரிமாத்தஸ் மலையடிவாரத் 
இிலிருந்த நிலங்களில் கிழங்குகளையும், வேர்களையும், 
விதைகளையும், கொட்டைகளையும் கோண்டித் இன்று 
வந்ததுடன், கழனிகளையும் பாழாக்கிவிட்டது. அதற்கு 
அஞ்சிக் குடியானவர்கள் எவரும் அந்தப் பகுதயில் 
யயிரிடச் செல்வதேயில்லை. அருகேயிருந்த வனங்் 
களிலும் மக்கள் நடமாடுவதில்லை. 

மும்முறை வெற்றி கொண்ட ஷஹெரர்க்குலிஸ் இம் 
முறையும் வெற்றி பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் 
மலைப் பிரதேசத்தை நோக்கிப் பயணமானான். 

வழியில் அவனுடைய வீரச் செயல்களைப்பற்றிக் 
சேள்விப்பட்டிருந்த மக்கள் பலர் அவனை அன்புடன் 
வரவேற்று ஆதரித்தனர். அவனுடைய தோளிலே 
வில்லும், ஒரு கையிலே கதையும், முதுகிலே அம்பறாத் 
தூணியும், இடையிலே நன்றாக முறுக்கிய சுயிறுகளும் 
இருந்தன. கயிறுகள் வலை பின்னுவதகற்குரியவை .



ஹெர்க்குலிஸ் Bt 

இரண்டு பெரிய வேட்டைநாய்களும் அவனைக் 
தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்தன. அவனுக்குத் 
தேவையென்றால், வழியிலே குடியிருந்த ஜனங்கள் 
மூற்றுக்கணக்கான Cori ori prisons கொடுத்து 

6 ODUI HLL Vi HIT. ஏனெனில், எல்லோருக்கும் 
அந்த  மலைப்பன்றி தொலைய வேண்டும் என்பதில் 
அவ்வளவு ஆர்வமிருந்தது. 

மாலையின் அடிவாரத்தை அடைத்ததும், நாய்கள் 
இரண்டும் மோப்பம் பிடிக்கத் தொடங்கின. அவை 
பன்றியிருந்த திசை நோக்கிக் களம்பியதும், ஷஹெர்க் 
குலிஸ் அவைகளைக் தொடர்ந்து சென்றான். மலைப் 
பன்றி மதிய உணவுக்காக அலைத்துகொண்டிருத்தது. 
அன்று மாலைவரை தாய்கள் அதைக் தொடர்த்து 
மிருந்த வேகத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தன. ஹெக் 
குலிஸாம் தளராமல் ஓடினான். அன்று பன்றியைக் 
காண முடியவில்லை. 

மறு தாளும் பன்றி வேட்டை பெெொடர்த்து நரை 
பெற்றது. அது ஓடவும், நாய்கள் துரக்கவுமாக மணிக் 
ஈுணக்காகத் தொடர்ந்து அவ்வேட்டை நடந்தது. 
ஈுடைரசியாக அது ஓர் ஓடைக் கரையில் நின்றுகொண்டு 
இரும்பிப் பார்த்தது. அதன் முன்புறம் ஓடை, மின் 
புறம் செங்குத்தான பாறை ஆகியவை இருந்தன. அற்கு 
நிலையில் அது நடமாடும் குன்று போல விளங்கிய 
வீரனையும், யமதூதர்களைப் போல விளங்கிய Dw 
நய்களையும் ஒரு முறை முறைத்துப் பார்த்துவிட்டு, 
Ph பாறையில் தன் தந்தங்களைக் திட்டத் தொடங் 
கியது. கன் கால்கள் தரையைப் பிராண்டி மண்ணை 
கவி வீக்கொண்டிருந்தன. அதன் வாய் வெண்மை 
ப்பை றுபையைக் கக்கிக்கொண்டிருந்த து. கோபத் 
புகட்டி விலங்கிய .துக்கொடிய மிருகம் பார்க்கப் பயல் 
சு ப பிருந்தது. இயற்கையில் மிகுந்த வீரத்துடன் 
னிள ங்கிய வேட்டைதநாய்கள் இரண்டும், கோரமான 
கிற்மங்களையும், பன்றியின் உருவத்தையும் பார்த்து 
வுடல். துணுக்கழும்றன. ஷெர்க்குலிஸ் உரக்கக் 
mall அவைகளை உழற்சாகப்படுக்தி அழைத்துச் சென், 
இல், 
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பன்றி ஒரு நாயை முதுகில் கடித்துத் தள்ளிவிட்டு, 
மற்றதன் உடலைக் கிழித்து ஓடையிலே வீசிவிட்டது. 

ஒரே கணத்தில் இந்த அற்புதம் நடந்ததைக் கண்ட 
ஹெர்க்குலிஸ், மேற்கொண்டு தான் மட்டுமே தனி 
யாக நின்று அதனுடன் போராட வேண்டும் என்று 
தீர்மானித்தான். பன்றி பாறையின் அடியிலிருந்த 
குன் குகையை விட்டு, வேறு புறமாகத் திரும்பி 
ஒரு பாதை வழியாக மலைமீது ஏறத் தொடங்கிற்று. 
மலைமேலே போகப் போகப் பனி அதிகமாகப் பெய்து 
கொண்டிருந்தது. பனி பெய்ததால், பாதையும் பல 

இடங்களில் மறைந்துவிட்டது. ஆயினும், ஹெர்க்குலிஸ் 
பன்றியைக் தொடர்வதை நிறுத்தவில்லை. பன்றி 
யும் ஒடி ஓடிக் களைத்துப் போய்விட்டது. எங்குப் 
போய் விழலாம் என்று அதற்கு அலுப்பும் சலிப்பும் 

ஏற்பட்டுவிட்டன. அந்த நிலையில் ஷஹெர்க்குலிஸ் 
அதன்மீது பல பாணங்களை விடுத்தான். ஆனால், 
ஓர் அம்புகூட அதன் உடலுள் பாயவில்லை ; அதன் 

உடல்மீது, பட்டவுடன் எல்லாம் வழுக்கிக் கீழே 

விமுத்துவிட்டன. பன்முறை அவன் தன் கதையை 
வீசிப் பார்த்தான். சுதையும் பயனற்று வீழ்ந்தது. 
பன்றி அசாவற்ற உரத்துடன் வரமும் பெற்றிருந்தது. 

என்பதை அவன் கண்டான். எனினும், அது புதர் 

களுக்குள் மறைந்து சற்று ஓய்வெடுத்துக்கொள்ள 
முயன்ற பொழுதெல்லாம், அவன் வாயால் உளை 

பிட்டு அதை வெளியே இளப்பி வந்தான். அது அயர்ந் 

தால், அவன் விரட்டினான், அது வேகமாய்ப் பாய்ந் 

தால், அவன் சிறிது பின் தங்கிக்கொண்டான். இவ் 

வாறு அதன் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல், அவன் 
நெருங்கிச் சென்றுகொண்டிருந்தான். 

பன்றி எப்படியும் மலைமீது ஏறிக்கொண்டே 

யிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்பதே அவன் 

யோசனை. இரவுப்பொழுதில் மலையிலே ஒரு வேட 

னுடைய குடிலில் அவன் தங்கியிருந்து, மறு நாள் 

காலையில் இரண்டு வேட்டை நாய்களை வாங்கிக் 

சொண்டு. மீண்டும் பன்றியைக் தொடரலானான். 

நாய்கள் இரண்டும் இரண்டு பக்கங்களிலும் முன்செல்ல, 

நடுவில் ஸஷெரர்க்குலிஸ் போய்க்கொண்டிருந்தான். 

பன்றியை அதிகமாய் விரட்டினால், அது திரும்பீ 

மறுபடி சமவெளியான தரைக்கு இறங்கிவிடும் என்ப



இஹர்க்குலிஸ்: 338 

new, அவன் மெதுவாக அதைத் தொடர்ந்து சென் 

மான். தரையிலே அவனைவிட அதிக வேகமாகப் 
பன்றி ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஆனால், மலைப் 

பபறதையிலே அதன் கால்கள் கட்டையாயிருந்தமை 

பல். அதே வேகத்துடன் ஏறிச் செல்ல அதனால் 

UP UMN Ven. மலையில் பனி தேங்கியுள்ள குட்டங் 

ளில் அது இறங்கிச் செல்லுகையில்தான் அதைப் 

பியுக்க முடியும் என்று அவன் கண்டான். ஆகவே, 
goon DRAB GY பிடிப்பதற்குரிய வலையையும், 
MMOD oMorupth அவன் ஆயத்தமாகக் கைகளிலே 

sth Bt வைத்துக்கொண்டான். வழியிலே பனி 
Ores ட் நிரம்பியிருக்த ஒரு பெரிய குட்டத்திலே பன்றி 

பென்று விழுந்ததும். ஹெர்க்குலிஸ் ஒரே பாய்ச் 

உடபட அதன்மிது பாய்ந்து, அது என்ன நடக்கிறது 

என்பதை உணர்வதற்கு முன்பே, அதைச் சங்கிலி 

களால் பிணித்துவிட்டான். வெள்ளையான பால் குளத் 

இல் கரிய யானைக்குட்டி மிதப்பது போல் கடந்த அப் 
பல்றியை ஒரு கணத்திற்குள் அவன் வலையினுள் தள்ளி 

வலையைத் தன் தோள்மீது தூக்கிப் போட்டுக்கொண்டு 

Mow QM oer or. வேட்டைநாய்கள் அக்கொடிய 

ஸியங்கைக் கடித்துப் பழி வாங்க வேண்டுமெனறூ 

துடிந்துக்கொண்டிருந்தன. ஆனால், ஹெர்க்குலிஸுக்கு 

அனிமம் மதிப்பும், இரக்கமுமம ஏற்பட்டன. அதற்கு 

வல்லை இருத்தவமை அது ஓடிப் பார்த்தது. தன் 

aan இயலாத | நிலைமையில்தான் அது வீழ்ந்தது என்று 

அவன் அதைப் பாராட்டினான். 

  

  

வடஙப்டு. வராகத்தைச் சுமந்துகொண்டு மலையி 

லிருநுட இறங்கி வந்த ஹெர்க்குலிஸைக் கண்ட 

துங்கள் உ ஆரவாரம் செய்துகொண்டு, அவன் 

பின்னால் Oy wit min si soir. மனிதர் எவராலும் முடி 

படி. பெரும்பணியை. அவன் (நிறைவேற்றியதைக் 
உற்பட அவர்கள், எக்களிப்போடு அவனுக்கு மரியாதை 

(Der gtd Moanin ti noir. அஉன் தோளிலே சாய்ந்திருந்த 

சுரிய பியரை அவர்கள் அப்பொழுதுதான் நன்றாகப் 

sidan (pty. ங்நது. கதிரவன் மறைந்து எங்கும் இருள் 

பிபா ஃயொண்ட பிறகுதான் அவன் மக்களைப் 

MM bg மனியாக நடக்க முடிந்தது. 
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மறு நாள் பொழுது புலரும் நேரத்தில் அவல் 
மைசின் கோட்டை வாயிலை அடைந்தான். அங்கே 
கோட்டைக் காவலாளி சிறிது நேரம் வேறு Cac 
யாசச் சென்றிருந்ததால், ஷஹொ்க்குலிஸ் கோட்டை 
வாயிலைத் திறந்துகொண்டு, நேராக அரண்மனை 
குள்ளே சென்றான். தொலைவில் அவன் தோள் 
களிலே பன்றியைச் சுமந்துகொண்டு வருவதை யூரில் 

  

  
  

தியஸ் அரண்மனை மாடியிலிருநத்தே சவனித் இருக்கான் 
அனால், அவன் கர்ச்சனை செய்துகொண்டு, ௮. é 
கோலத்துடனேயே தன் சபாரமண்டபத்திற்கும் வந்து 
விடுவான் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஹஷெர்க் 
குலிஸ் பன். றியை வலையோடு கீழே இறக்கி வைத்தான். 
உடனே பன்றி உடலை நெளித்துக்கொண்டு தன் 
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கொரத் தந்தங்களை வெளியே நீட்டலாயிற்று. அதைக் 
கண்டவுடனேயே வூரிஸ்தியஸ் எழுந்து தனக்காக 
அமைத்திருந்த பித்தளை அறைக்குள் புகுத்து, கதவைத் 
ot YI DAO arr odor ir oor. அத்து நேரத்தில் ஷெமர்க் 

குல்ஸ், இடியிடிப்பது போல் உரக்கச் ANG go, Barco cores 
பரிகாசம் செய்தான். அங்கே கூடியிருந்த அரண்மனை 
அஇுிகாரிகளும், ஊழியர்களும் மதயானை போன்ற 
பனியையும். அதையும் அடல் இத் தூக்கி வந்த வீரனை 
யும் பார்த்துப் பிரமிப்படைந்து நின்றனர். 

தனியான அறைக்குள்ளே ஆபத்தில்லை என்று 
Ment அமைதியடைந்த பூரிஸ்இியஸ், மேற்கொண்டு 
ஸவெொர்க்குலிஸை எப்படி இறிவு செய்யலா என்று 
யோசனை செய்தான். அதுவரை அவன் ஏவிய பணி 
களில் இறஹெர்க்குலிஸின் புகும் அஇகமானை குவிரக் 
முழைவடையவில்லை. -இனி அருவருப்பான, இழிவான 

வேலை ஓன்றை இவனுக்குக் கொடுக்றுச் சிறுமைப் 
பித்த வேண்டும்!” என்று அந்து ப.இ கெட்ட மன்னன் 
படிவு மெய்தான். : 

    

   

  

 



7. ஆஜியஸ் மன்னனின் தொழுவங்கள் 

    ந்தக் காலத்தில் ஈலிஸ் நகரத்தில் ஆட்சி செய்து 

கொண்டிருந்த ஆஜியஸ் மன்னனிடம் ஆயிரக்கணக் 

கான கால்நடைகள் இருந்தன. அவைகளில் கறுப்புக் 

க௱ளைகள் முந்நூலும், ிவப்புக் காளைகள் இருநூறும் 

இருந்தன வெள்ளியைப் போல வெண்மையான 

முர ட்டுக் காளைசள் பன்னிரண்டும் இருந்தன. இநத 

மயிலைக். காளைகள் மற்றவைகளுடன் மலைகளிலே 

மேயும்பொழுது, சிங்கம் முதலிய கொடிய விலங்குகள் 

வத்தால், அவைகள் பன்னிரண்டும் ஒன்றாகச் 

சேர்ந்துகொண்டு அவ்விலங்குகளைக் கொம்புகளால் 

குத்திப் போராடும் அளவுக்குப் பலமுள்ளவை. ஆஜியஸ் 

மன்னனிடம் இருந்கவைகளைப்போல் அவ்வளவு 

அதிகமான கால்நடைகள் உலஇலே எவரிடமும் இருக்க 

வில்லை. அவைஈள் எல்லாம் பகலிலே மலைக்காடு 

களில் மேய்ந்துவிட்டுத் இரும்பி வந்தபின், இரவில் 

அவைகளை அடைத்துவைப்பறுற்காக, அம்மன்னன் 

வரிசை வரிசையாக நூற்றுக்கணக்கான தொழுவங்கள் 

கட்டியிருந்தான். 

    

ஆஜியஸ் சூரிய தேவனான ஹீலியஸின் மைந் ட் 

அதனால் அவன் ரில வரப்பிரசாதங்கள் Du OO 

தான். அவனுடைய கால்நடைகளுக்கு நோய்நொடிகள் 

தோன்றுவதேயில்லை. நன்றாகக் கொழுத்து வளர்த்த 

அந்த ஆடுகளும் மாடுகளும் அவனுக்கு வழ்றாத செல் 

வத்தை அளித்து வந்தன. ஆனால், அவைகளுடைய 

தொழுவங்கள்மட்டும் பல ஆண்டுகளாகச் சுத்தம் 

  

  

செய்யப்படராமலே இருந்து வந்தன. ஒவ்வொரு 

தொழுவத்திலும் சாணமும், பிழுக்கையும், சண்டும், 

கூளமுமாகக் குப்பைகள் மலைமலையாகக் Go fs 

இருந்தன. ஓவ்வொரு நாளும் அவைகளை அப்புறப் 

படுத்திச் சுத்தம் செய்வதானால், ஆயிரக்கணக்கான 

வேலைக்காரர்கள் தேவைப்படு வார்கள். அவை 

களால் தொழுவங்களிலிருந்த கால்நடைகளுக்கு தோய் 

 



ஹெர்க்குலிஸ் 37 

நொடிகள் ஏற்படவில்லையாயினும், சுற்றிலும் அக்கம் 

பக்கங்களில் மக்களுக்குப் பல வியாதிகள். ஏற்பட அவை 

காரணமாயிருந்தன. அவைகளின் நாற்றம் சுற்றிலும் 

பல காத. தூரம்வரை வீசிக்கொண்டிருந்தது என் 

பார்கள். 

இத்தகைய துர்க்கந்தம் நிறைந்த கொழுவங்கள் 

அனைத்தையும் ஹெர்க்குலிஸ் ஓரே நாளில் சுத்தம் 

செய்ய வேண்டுமென்று யூரிஸ்தியஸ் பணித்தான். இது 

அவனுடைய ஐந்தாவது கட்டளை. கொழுவங்களில் 

பல்லாண்டுகளாகச் சேர்த்இரந்த கரங்களை ஜெர்க் 

HANG கூடை கூடையாக அள்ளித் கலையிலே சுமந்து 

வெளியிலே கொண்டு போய்க் கொட்டுவான் என்று 

எதிர்பார்த்து, அவன இந இழிவான பணியைக் 

செபடுத்திருந்தான். எத்த வேலையாயிருந்தாலும், 

யஸ் கடவுளுக்காக ஷெெொர்க்குலிஸ் செய்து இர 

பவண்டியிருந்துது. 

  

எனவே, அவன் ஈலிஸ் நகரத்திற்குப் புறப்பட் 

    

சென்றான். இண்டு நாள்களில் அலா ஆங்கே 

பபொப்ச். சேர்த்தான்... மலைச்சாரலில் ஆஜியஸின் 

அபஸ்மனையையும், தனியான ஓரு பெரிய நகரம் 

பால அமைத்திருந்த அவனுடைய கொழுவங்களையும 

Moret LITE ch HN ior. அங்கே ஒரூ. பாறையிண்மேல் 

அமர்ந்துகொண்டு, எல்லாத் கதொழுவங்களையும் 

மூ. நாளில் எப்படிச் சுத்தம். செய்வது என்பதைப் 

பற்றி அவ சிறிது நேரம் சிந்தித்தான். அருகிலே 

ஒடுக்கொண்டிருந்த பீனியஸ் என்ற. ஆற்றையும், 

புலைமேலும் அடிவாரத்திலும் மேய்ந்து திரிந்து 

மியொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளையும் மாடு 

களையும். அவன் கவனித்தான். அவனுக்கு ஒரு 

பயாசனை தோன்றிவிட்டது. உடனே அவன் 

படஹையை விட்டு எழுந்து அரண்மனைக்குச் சென்று 

அரசவைக் வாண விரும்பினான். 

  

மீண்ட. தாடி மசைகளுடன், தொண்டு Bip ou org rr 

Why ஆஜறியஸ் மன்னனுடன் அப்பொழுது அவ 

வு டய குமாரர்கள் இருவரும் இருந்தவர். ஹெர்க் 

ஸிஸ் மன்னனை மிடுக்குடன் பார்த்து, “ஆண்டவன் 

யின் அ௮ணையால் உங்களுடைய தொழுவங்களைச்
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சுத்தும் செய்ய நான் இவ்விடம் வந்துள்ளேன், அரசே! * 

என்று கூறினான். ஆஜியஸ் அதைக் கேட்டு ஆனந்த 

மடைந்து, நல்லதுதான், வீர! ஆனால், அது ஒரு 
மனிதனால் செய்து முடிக்கக்கூடிய காரியமா என் 
பதுதான் சந்தேகம். நூற்றுக்கணக்கான' ஆள்கள் 
யல மாதங்கவாக அவைகளிலுள் ள குப்பைகளை 

அள்வினாலும், இப்பொழுதுள்ளவைகளைவிட 'அஇிகக் 

குப்பைகளே குவிந்தஇருக்கும்! ' என்றான். 

*எப்படியிருந்தாலும் நான் மூயன்று பார்க்க 

AG DAC Mor. தொழுவங்கள் அனைத்தயும் சத் 

கும் செய்து கொடுத்தால், தாங்கள் எனக்குப் பரிசாக 

என்ன கொடுப்பீர்டள்?' என்று கேட்டான் Dawit & 

குலிஸ். 

  

  

“பரிசா? என்னிடமுள்ள ஆடுகளிலும் மாடுகளி 
னும் பத்தில் ஒரு பகுதியை உனக்கு அளிக்கத் தயாரா 

யிருக்கியறேன்; அதுவும் மனமுவந்து அளிப்பேன்! என் 

தொழுவங்கள் சுத்தமானால் போதும்!* என்று ஆஜியஸ் 
மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தான். 

  

உடனே ஜஷெெரர்க்குலிஸ், நான் அதை ஏற்றுக் 

கொள்கிறேன். நீங்கள் எனக்காகச் செய்ய 

வேண்டியது ஒன்றுதான். தொழுவங்களிலுள்ள ஆடு 

மாடுகளையும், மலையடிவாரத்தில் மேய்ந்துகொண் 

டிருப்பவைகசளையும், மேல்மலைக்கு ஒட்டிச் செல்லும் 

படி உங்களுடைய பணியா ர்களுக்கு உத்குரவு 

கொடுங்கல . ஏனெனில், ஹெர்க்குலிஸ் சுத்தம் செய்யத் 
தொடங்கினால், பூமியே அதிரும்! அதனால்தான் 

மூன்கூட்டியே சொல்லிவைக்கிஹறேன் 1!” என்று 

சொன்னான். மன்னனும். அவ்வாறே செய்வதாக 

வாக்களித்தான். 

அப்பொழுது அவன் அருகிலிருந்த அவன் புதல் 

வார்களில் மூத்தவனான பைலியஸ் என்பவன் ஜெர்க் 
குலிஸிடம் ஓடிச் சென்று, அவன் கையைப் பிடித்துக் 

கொண்டு, குன்னை அவனுடைய நண்பனாசு 

ஏற்றுக்கொலளஞம்படி வேண்டிக்கொண்டான். மா 

வீரனும் அவனை அன்புடன் அணைத்துக்கொண்டு 

தங்கள் நட்பு நல்ல முறையில் வளருமென்று நம்பு 

வகுாகக் கூறினான்.
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ஹெர்க்குலிஸ், தனக்கு ஒரு கோடரியும் மண் 

சிவட்டியும் வேண்டுமென்று சொல்லிவிட்டு, வெளியே 

fbb GOT. அப்பொழுது ஆஜுபஸின் பன்னிரண்டு 

வரட்டு மிவல்ளைக் BY 6D oth 6 Gd மூதன்மையாகு 

விளங்கிய காளை அவனைப் பார்த்துள் சீறிக்கொண்டு 

பாய்ந்து வந்தது. அவன்  வப்பொழுதும் அங்கத் 

பூதலையே ஆடையாமப் போர்த்திக்கொண்டிருப் 

பது வழக்கமாகுலால், அத்தோலின் வாசனையை 

அரித்து, அவனையே இங்கமெலன் று இத்த மாடு 

கருஇிவிட்டது. வெள்ளைக் முன்று உருண்டு வருவது 

  

போல் தன்மேல் வற்து பாய்ந்கு அக்காளையின் 

இடப் பக்கத்துக் கொம்பு ஒன்றை ஷெர்க்குலிஸ் இரு 

சைகளாலும் பிடித்து, அதன் கழுத்தை வளைத்து, 

தலை தரையில் கோயும்படி. தன் உடல் வலியால் 

அழுத்திப் பிடித்துக்கொண்டான் அப்பொழுதுதான் 

அந்தக் காளை அங்கத்தினும் இறுத்த வீரன் ஓருவன் 

இருக்கிறான் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டது. அறிது 

பீநாத்திற்குப்பின், ஹெர்க்குலிஸ் அதை, விட்டு 

விட்டுத் தன் வேலையைக் குவனிப்பதற்காகப் புறப் 

பட்டான். 

  

   

  

அரண்மனைக்கு வெளியே வற்து வேடிக்கை 

பயர்த்துக்கொண்டிரூந்த அரசனும், அவன் குமாரர் 

களும், ஏவலா்களும் ஜவெறர்க்குலிஸ் நேராகத் கொழு 

வங்களுக்குச் செல்லப் போகிறான் என்று எதிர்பார்த் 

ah wor ஆனால் அவன், கோடரியையும் மண் 

வெய்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு, ஆற்றின் கரை 

வழியாக... மலைவரை நடந்து சென்றான். பிறகு 

வழியில் கான் குறியிட்டிருந்த ஓர் இடத்திற்குத் 
இருப்ப? வந்து. தான் அணிந்திருந்த இங்கத்தோலைக் 

    

மற்றி வைத்துவிட்டு, அவன் வேலை செய்யத் 

டடங்கிணான். முதலில் அவன் ஒரு பெரிய 

4 ch OO ey வெட்டிச் சாய்த்து, அதன் இளைகளை 

wpb, அடிமாத்தையும் நீண்ட உருளைக் கட்டை 

wearin வெட்டி ஒரு பக்கத்தில் அடுக்கி வைத்தான். 

பிஙரு மண்வெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு, அவள் 

ஆடற் றின். கரையில் ஓரு பகுதியை வெட்டி ஒரு 

வடய்க்கால் தோண்டத் தொடங்கினான். அந்குப் 

பக்தி இல் மூன்பு ஒரு வாய்க்கால் ஓடிக்கொண் 

WD குடத்தை அவன் மூதலிலேயே பார்த்து
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வைத்திருந்தான்; தான் தோண்டிய வாய்க்காலை 

அந்தப் பழைய காலுடன் கொண்டு போய்ச் சேர்த்து, 

அதன் வழியாகத் தண்ணீர் ஓடும்படி. செய்தான்: 

அந்த நீர் தொழுவங்களில் பாய்வதற்கேற்ற சிறு 

PML Sem Ou Ld அவன் விரைவிலே தொட்டுவிட் 

டான். அதற்கப்பால், அவன் மீண்டும் ஆற்றின் 
பக்கம் வந்து நின்றுகொண்டு, ஆற்றை நோக்கிப் 

பிரார்த்தனை செய்தான். *உயிர்களுக்கெல்லாம் 

உணவளிக்கும். பீனியஸ் தாயே! என்னை 

மன்னித்துக்கொள்ளவும்! தேவ கட்டளையை 

நிறைவேற்ற வந்துள்ள நான், உனக்கு எவ்விதக் 

கேடும் செய்ய விரும்ப மாட்டேன். ஆயினும், 
சிறிது நேரத்திற்கு உன்னுடைய தெள்ளிய Bi 

ஆஜியஸின் தொழுவங்களில் வெள்ளமாகப் பாய்ந்து: 

அவைகளைச் சுத்கும் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. 

அதற்காக நீரிலே சட்டைகளை அடுக்கி அணை 

அமைத்து Boy இங்கேயே மீேதக்கிக்கொள்ள உன் 

அநுமதிஷய வேண்டுஒறேன்!' என்று கூறி, அவன் 

தொழுதுகொண்டே, சட்டைகளை வேவேகமாக 

எடுத்து ஆற்றில் அழுத்தி, அணையை அமைக்கத் 

தொடங்கினான். வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் 

அல்லவா! தண்ணீர் அணைப்பக்கத்தில் தேங்கி 

வாய்க்கால் வழியாகப் பெருவெள்ளமாகப் புரண் 

டோடத் தொடங்கி விட்டது, தோழுவங்களுக் 

குள்ளே ஆற்று நீர் அலையும் நுரையுமாகப் பாய்ந்து 

ஓடிக்கொண்டிருந்தது! அம்மட்டோடு நிற்காமல் 

சுற்றிலும் மலையடிவா£ரம்வரை ஓரே வெள்ளக் 

காடாகி விட்டது! மரங்கள் செடிகளெல்லாம் 

வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்திருந்தன. வெள்ளத்தைப் 

பார்த்துப் , பார்த்து, ஹெர்க்குலிஸ் எல்லையற்ற: 

மகிழ்ச்சியோடு ஆரவாரம் செய்துகொண்டிருந்தான். 

  

  

அன்று மாலைவரை வெள்ளம் பெருச்கெடுத்துப். 

பாய்ந்துகொண்டிருந்தது. ஹெர்க்குலிளின் கையில் 

துளி அழுக்குக்கூடப் படாமலே, தொழுவங்கள் எல் 

லஈம் துப்புரவாக விட்டன. மேய்ச்சல் தரைகளும் 

பரிசுத்தமாக விளங்கின. சுற்றிலும் Gus 

முளிர்ச்சியடைந்து விட்டது. அப்பொழுது Danis 

குலிஸ் ஆற்றில் இறங்கி, அணையை அகற்றிவிட்டு, 

கரையை தன்றாக அடைத்து, நீர் முன்போல்.



ஹெர்க்குலிஸ் 
ஆரு 

ஓடும்படி செய்தான். பின்னார் ஆஜியஸைப் பார்ப் 

பதற்காக அவன் அரண்மனைக்குச் சென்றான். 

  

  

    

YS MGs, அவன் பூரிஸ்தியஸின் எனவலின் 

பேரிலேயே வந்து தொழுவங்களைச் சுத்தம் செய் 

தான் என்பதை எவரோ வழிப்போர்கர் மலம் 

தெரிந்துசொண்டி.ருந்தான். ஆஜியஸ். O am it & GO otv 

அவனைக் கண்டு, “என் வேலை முடிந்தது, கங்கள் 

பரிசுதான் பாக்கி! என்றான். 

“பரிசை ஆற்றுக்குத்கான். கொடுச்சு வேண்டும் / 

நீயா தொழுவங்களைச் சுக்கும் செய்தாய்? ஆறல்லவா 

சுத்தம் செய்தது?” என்று கேட்டான் மன்னன். சிறிது 

Cou & DDG od, வன் றான் பரிக பற்றி 

ெஹெர்க்குலிஸிட ம் ஒப்பந்தம் எதுவுமே செய்து 

கொள்ளவில்லையென்றும் கூறிவிட்டான். 

ஹஹெர்க்குலிஸ், லை பெரியார்கள் மூன்டு 

விஷயத்தைத் தெரிவித்து, அவர்களை முடிவு கூறும்பழு. 

கேட்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தான். அவ் 

வாறு கல நடுவர்கள் முன்பு, மன்னன் தன் கால் 

*டைடகளில் பத்தில் ஒரு பகுதியை ஜெரர்க்குலி 

ஸாுக்குக் கொடுப்பதாகச் சொல்லியிருக்கு வாகி 

குறுதியைப்பற்று ஹெர்க்குலிஸ் பேசி முடிந்ததும்,
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மன்னனின் மூத்த குமாரன் அது உண்மையென்றும், 
பேசும் பொழுது தான் சாட்சியாக இருந்ததாகவும் 
கூறினான். உடனே ஆஜியஸ், கடுங்கோபத்துடன் 
எழுந்திருந்து, அவனையும் ஷெெர்க்குலிஸையும் தன் 
நாட்டைவிட்டு வெளியேறும்படி உத்தரவிட்டுவிட்டு 
சயையிலிருந்து வெளியே போய்விட்டான். 

@ ADI h HOD oo அவனுக்குக் காதில் கேட்கும் 
படியாக... “ஆஜியஸ், இனறிலிருந்து எச்சரிக்கையாக 
இருந்துகொள்ளும்! Damir & G09 s ow Gus எதிர்த்து 
விட்டீர்! இன்று கால்நடைகளில் பத்தில் ஒரு 
பகுதி உமக்கு ஆதகுாயம்தான். ஆனால், விழை 
விலே நீர் இழக்கப் போவது உம்முடைய மகுடத்தை 

யும், சிம்மாசனத்தையும் என்பதை DGD our oF) ov 

வைத்துக்கொள்ளும்! * என்று இடிபோல் ழங்குக் 
கொண்டு கூறினான். 

பிறகு, அவன் ஈலிஸ் நகரைவிட்டுக் இளம்பி 
மைசனை நோக்கி நடந்து சென்றான். அவனுக்கு 
நண்பனாயிருந்த பைலியஸாம் தந்தையின் கட்டளைப் 
படி அத்தாட்டைதக் துறந்து வெளியேறினான் . 

ஆனால், பீற்காலத்தில் ஹெர்க்குலிஸ், இந்த 
நிகழ்ச்சிகளை மறக்காமல், ஆஜியஸைகத் காக்கி, 

அவளைத் தன் வாளுக்கு இரையாக்கிவிட்டான் 
என்று அவனைப்பற்றிய கதைகள் கூறுகின்றன.



8. அசுர பலமுள்ள பறவைகள் 

மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் ஆகாயத் 

Asn BAF சென்று கொன்று இன்னக்கூடிய அசுர 

வலிமை பெற்ற ஏராளமான பறவைகளை வெருட்டி 

ஓட்ட வேண்டும் என்பது ஷஹெொர்க்குலிஸாக்கு இடப் 

பெற்ற ஆறாவது பணி. அந்தப் பறவைகள் ஆர்க் 

கேடியா நாட்டில் ஸ்டிம்பேலஸ் என்ற சதுப்பு 

நிலத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக வசித்து வந்தனை. 

அந்தச் சதுப்பு நிலத்தில் மனிதன் நடந்து செல்ல. 

முடியாது. சேற்றுல் கால்கள் பதிந்துவிடும். அதல் 

  

நீர். நிறையத் தேங்கியிருந்தால், ஓடத்திலாவது 

செல்ல முடியும். அதற்றும் வழியில்லை. , அத்தகைய 

இடத்தில் ஸ்டிம்பேலஸ் என்ற ஓர். ஆறும் ஓடிக் 

கொண்டிருந்தது. அதன் கரைகளிலேயே அசாரப் 

பறவைகள் கூடுகள் கட்டி வாழ்ந்துகொண்டு பல்கிப் 

பெருகி வந்தன. 

மஹெர்க்குலிஸ் ஆந்துப் பிரதேசத்தை அடைந்து, 

ஆற்றின் கழையில் நடந்துகொண்டே, “என்ன 

செய்யலாம்?! என்று ஆலேபசனை செய்தான். அவனைச் 

கற்றி எங்கணும் மனித எலும்புகளும், ஆடு 

மடடுகளின் எலும்புகளும் கறிக் கடந்தன. அசுரப் 

பறவைகள் சதைகளைக் இன்றுவிட்டு அந்த எலும்பு 

களை அங்கே விட்டிருக்கின்றன என்று அவன் எண்ணிக் 

கொண்டான். அங்கே ழிண நாற்றம் சகிக்க மூடியா 

மலிருந்தது. அத்த வேளையில் அஇனாதேவி அவன் 

  

முன்பு தோன்றி, பித்தளைத் தகடுகளால் செய்த 

பெரிய முறம் போன்ற இரு தகடுகளை அவனிடம் 

கொடுத்து, அவைகளை இடைவிடாமல் கட்டித் 

தாளம் போட்டுப் பார்க்கும்படி. சொல்லிவிட்டு 090 0 

காஸ். அவன் அவ்வாறே அவைகளைக் குட்டிப் 

பேரோசை உண்டாக்கினான். புதிதாகப் பெரிய 

ஒசையைக் கேட்ட பறவைகள் Det தஇடீரென்று 

முமலே கிளம்பி வானத்திலே பறக்கத் தொடங்கின.
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அவற்றின் உநவமும் தோற்றமும் பயங்கரமாயிருந்தன. 

ஆயிரக்கணக்கில் அவை பறந்ததால், கதிரவனை 

மேகங்கள் மறைப்பது போல், அவை மறைத்து, 

வானத்தையும் பூமியையும் இருளடையும்படி செய்தன. 

தேரற்றத்தில் அவை நாரைகளைப் போலிருத்தன. 

அவற்றின் கால் நகங்கள் இரும்பு போன்றவை; 

இமகுகள் பித்தளை போன்ற உலோகத்தால் அமைந் 

BOOM; மிகவும் கூர்மையானவை. அவை Ban oot Hb 

போது அந்த இறகுகளை எதிரிகள் மீது பாய்ச்சக்கூடிய 

வல்லமையும் பெற்றிருந்தன. அத்தகைய இறகுகளுடன 

அவை பறக்கும் பொழுது வானத்திலே பறக்கும் 

முள்ளம்பன். மிசகளைப் போலத் தோன்றின. அவற்றின் 

அலகுகள் இருப்புக் கவசங்களைக்கூ த் துளைத்துவிடக் 

கூடிய வலிமை பெபற்றிருந்தன. 

கருமேககங்களைப் போல வானில் வட்ட மிட்டுக் 

கொண்டிருந்த பறவைக்கூட்டங்களைச் கண்டு, 

  

  

    

ஹெர்க்குலிஸ் அவ அணைத்தையும் அம்புகளால் 

வதை முடியாது என்று கருதினான்; எனினும், 

லைவற்றை அம்புகளால் 1) HIG கள்ளினால். 

மற்றவை அஞ்சி ஓடிவிடக்கூடுமென்றும் அவனுக்குத் 
தோன்றிற்று. உடனே அவன், வில்லைக் 

கையிலேந்தி, தன்னிடமிருந்த விஷம். தோய்ந்த 

பாணங்களை உயரே பார்த்துக்  கெ௱டுத்துவி: 
லானான். அவனுடைய வில் சிறிது நோம் கணகண 

வென்று ஓலித்துக்கொண்டேயிருந்தது. அவன், 

பாணங்களை எடுப்பதும் விடுப்பதும் புலப்படாதவாறு, 
அப்பறவைகளின்மீது அம்புகளை மழையாகப், பொழிக் 

கான். அதனால் பல பழவைகள் மாண்டு எல்லாத் 

இசைகளிலும் போய் விழுந்தன. 

மாண்டலை போக எஞ்சியிருந்த பறவைஞள் 

சில, அழேயிருந்து அம்பு தொடுத்த O apii & G 68) ow ow & 

கண்டு, அவனைப் பழி வாகிக வேண்டுமென்று, ஒரே 

கூட்டமாய் அவன்மேல் விழுந்து, சிறகுகளால் 

புடைக்கவும், அலகுகளால் கொத்தவும் தொடங்கின. 

அவன் உருவமே வெளியில் தெரிய முடியாதபடி 

அவை அவனை ஸமொய்த்துக்கொண்டன.  அத்திலை
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யில் அவன் மூச்சுத் இணறி, மிகுந்த முயற் செய்து 

தன் சுதையால் அவற்றுள் லலவற்றை அடித்துத் 

தள்ளினான். அப்போழுது அவன் இருந்த நிலையை 

அறிந்த அதனா தேவி, மீண்டும் அவன் முன் தோன்றித் 

தன்னுடைய தெய்விசகக் கேடயத்தை அவனுக்குக் 

கொடுத்து உதவினாள். அந்தத் தங்கக் கேடயத்தைக் 

கொண்டு அவன், பறவைகள் தன்னைத் தாக்க முட. 

யாதபடி வாத்துக்கொண்டு, வாளா லும், கதையாலும் 

    

    அவற்றை எதிர்த்து மாறி மாறி நெடுதேரம் 

போராடினான். அவை பெரும்பாலும் மடிந்து 

வீழ்ந்து பின், அவன் மீண்டும் பி, 

  

த்தளைதக் ஐசுடுகளை 

  

எடுத்து, தன் முழு வல்லமையையும் பயன்படுத்தி, 

காடும். மலையும் அதஇரும்படி அவற்றை இடைவிடா 

மல் தட்டத் தொடங்கினான். மறுபடி அவன் அம்பு 

சளை எய்ஜான்; இடையிடையே கதையையும் சுழற்றி 

வீடணான். அதற்குப் பின்புதான் பறவைகள் யாவும் 

அந்கு வனத்தை விட்டகன்றன. உயிருள்ள ஒரு 

பறவைகூட அங்கே எஞ்சி நிற்கவில்லை.



9. கிரீட் தீவின் காளையைக் கைப்பற்றுதல் 

கிரிட் தீலிலே அட்டகாசம் செய்து xp Is 
கொண்டிருந்த வெறி பிடித்த காளை ஒன்றைப் 
பிடித்துக்கொண்டு வா வேண்டுமென்று ug Mow Dus ov 
ஷெர்க்குலிஸாக்குல் கட்டளையிட்டான். இது அவ 
னுடைய ஏழ (வது பணி. 

  

அந்தக் காலத்தில் அத்வை ஆண்டுகொண் 
டிருந்த மன்னன், மினோஸ் என்பவன். அவன் பட்டக் 
இற்கு வத்து சமயத்தில் சியஸ் Seas ௫ ஒரு விலங்கைப் 
பலி கொடுக்க வேண்டுமென்று ௧௬, கடற்கரையில் 
கற்களால் ஓரு பலிபிடத்மை* கட்டினான். பின்னர்ச் 
சமுத்திர ,மாஜனான  போசைடானைத் தொழுது, 
'தேவதேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு மிருகத்கைத் தனக்குக் 
கொ குருள வேண்டுமென்று அவன் பிரார்த்தனை 

செய்தான். அகுன்படி. சுடலரசனின் அருளால், நடு. 
கடலிலிருந்து தாய வெண்மையான அழகுள்ள க௱ளை 
ஒன்று துள்ளி வெளி வத்தது. அதன் கொம்புகள் 
குட்டையாயும், வெள்ளியால் அமைந்தவையாயும் 
இருந்தன. பால் போன்ற நிழம், பனி போன்ற 
குளிர்ந்த பார்வை. கழி எதுவுமின் றிக் கம்பீரமான 
தோற்றம், ஆடு போன்ற அமைதியான ஞூணம் ஆகிய 
வற்றுடன் விளங்கிய அந்தக் காளையைக கண்டவார் 

  

     

    
அனைவரும் பாராட்டினர். உலகிலேயே அல் 

போன்ற அழகுள்ள மாடு வேறு டுல்லையென்று 
சொல்லலாம். அத்தகைய களையை + DG ன் த்த அதற்கு மு 
மினோஸ் ௮ன்னனும் கண்டதேயில்லை. ஆகவே, அவன் 

அதைப் பலியிட விரும்பாமல், அதைக் தன் புல் தரை 
களிலே மோய ரட்டுவிட்டு, ௪யஸாக்குச் சாகாரணமான 

ஒரு காளையைப் பலியிட ஏற்பாடு செய்தான். 

   

தெய்வங்களை ஏமாற்ற முடியுமா? மினோஸ் 

மன்னன் யஸ் கடவுளின் பெயரைச் சொல்லி 
வாங்கிய காளையைத் தானே வைத்துக்கொண்டதை 
அறிந்த கடலரசன், மிகுந்த கோபமடைந்து, அந்து
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வெள்ளைக் காளைச்கு வெறி பிடிக்கும்படி. சபித்து 
விட்டான். உடனேயே அந்து உயர்ந்த வாளைக்குப் 
பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது. அது நாட்டுக்குள்ளே 
வந்து, நகரில் பல இடங்களையும் சுற்றத் தொடங் 
கற்று. அது கனக்கு எதிர்ப்பட்டவர்களைக் கொம்பு 

    

களால் மாக்கியும் மூட்டியும் வதைககத் தொடங் 
இற்று. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் பலர் 
அகுற்குப் பலியானார்கள் விரைநிலங்களில் 

புகுந்து, பயிர்பச்சைகளையெல்லா ம பாழாக்கி 
வந்த து. மன்னனும் அதை மேற்கொண்டு கட்டி 
வைக்க முடியாகென்று, அதை வெளியே was 
டான். AP தீவில் அது பல இடங்களில் ஈற்.ஜி.த் 
இரிந்து, பெருவாரியான மஷ்டங்களை உண்டாக்க 
விட்டது. முக்கியமாக, டெத்ரிஸ் என்ற நதியில் 
இரத்தில் காவுகள். கமனிகளையெல்லாம் அது 
பாழாச்சியிருந்தது. 

அதை உயிரோடு பற்றி வருவதற்காக, ஜெர்க் 
குலிஸ் ஓர் ஓடத்தில் ஏறிக்கொண்டு, கடல் மார்க்க 
மாகக் கிரீட் இவை அடைந்தான். அங்கே மினோஸ் 
மன்னன் அவனுக்கு வேண்டிய 2.ஐலவிஉளைச் செய்யத் 
தயாமாயிருந்தான். ஆயினும், ஷஹெொர்க்குலிஸ், தான் 
மட்டுமே தனியாக அந்தக் காளையைக் சுவனித்துக் 
கொள்வதாகச் சொல்லிவிட்டு, வனங்களிலே 26,9 & 
தேடிக்கொண்டு செல்லக் தொடங்கினான். அடிக்கடி 
அது சுற்.றி வரக்கூடிய இடம் ஓன்றைப்பற்றிக் கேள்வி 
யுற்று. அவன் அங்கே சென்று, ஒரு ௪னைப்பக்கத் இல் 
காக திருந்தான். அப்பொழுது மாடு கனைக்கும் 
பேரோசை ஒன்று அவன் செவிகளைக் ஐாக்இழ்று. 
சிறிது நேரத்தில் வெள்ளைப் பனிவரை பேஈன்ற காளை 
ஓன்று மரங்களினிடை.யே வருவதை அவன் உண்டான். 
ஓரு கண தோரழ்தில் அது, தன் தலையை ஆட்டிக் 
கொண்டு, அவனை நோக்கி ஓடி. வந்குது. உடனே 
அவன், தன் கையிலிருந்த கலதுயைக் கிழே போட்டு 
விட்டுக் துள்ளி எழுந்து, அதன் கொம்புகள் இரண்டை 
யும் பிடித்துக்கொண்டான். தன்னை  ஏதிர்த்துப் 
போராட வல்லமையுள்ள ஒரு மிருகம் இடைத்ததை 
எண்ணி, அவன் மகிழ்ச்சியோடு அரித்து ஆரவாரம் 
செய்தான்.
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மாட்டுக்கும் மானிட வீரனுக்கும் போராட்டம் 

தொடங்கிவிட்டது. காலையில் கதிரவன் கதய 
மானதிலிருந்து மாலைவரை, ஷெர்க்குலிஸின் 

  

வலிமையைக் காளை நன்றாக உணர்ந்துகொண்டது. 

இறுதியில் அது அவனுக்குப் பணிந்துவிட்டது. 

உடனேயே அதன் வெறியும் தணிந்து, அது அவனுக்குப் 

பின்னால் செல்லத் தொடங்கிவிட்டது. 

ஹெர்ச்குலிஸ்  இரீஸ் நாட்டுக்குத் திரும்பிச் 

செல்வதற்காகக் : கப்பலில் ஏறிய சமயத்தில், அந்தக் 
காளையும் சிறு ஆட்டுக்குட்டிபோல், தானாக அதில் 

ஏறிக்கொண்டு சென்றது. அவனும் அதை அண் 

புடன் போற்றி அழைத்துச் சென்றான்.



70. திரேஸ் நாட்டுக் குதிரைகள் 

அக்காலத்தில் திரேஸ் நாட்டில் கொடிய மன்னன் 
ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் தயோமிடிஸ். 
அவனிடம் DW or & முரட்டுப் பெண்குதிரைகள் 
இருந்தன. அவை புல்லை தின்பதில்லை. மனித உடல் 
களைக் கிழித்து நர மாமிசத்தை உண்பதே அவை 
களுக்குப் பழக்கம். அரசன் அவைகளை அவ்வாறு 
பழக்கியிருந்தான். தரேஸ் பிரதேசத்துக் கடற்கரை 
அருகில், கப்பலுடைந்து உயிர் குப்பி வரும் மாலுமி 
களைப் பிடில்து. அவைசளுக்கு உணவாக அளிப்பது 
அவன் வழக்கம். மற்றும், தன்னை நாடி வரும் விவரம் 
ஜெரியாக மக்களையும் அவன் அக்குதிரைகளுக்கு 
இசையாகதகு தள்ளி வற்கான். AKG குதிரைகள் 
நான்கையும் ஷஹெர்க்குலிஸ் பிடித்து வர வேண்டுமென் 
ust பூரிஸ்தியஸின் எட்டாவது கட்டளை. 

  

  அதன்படி. வீரன் Gani dG oii ov கப்பலேறித் 
இரேன் நாட்டை அடைந்கான். அங்கே குதிரைகளைப் 
பற்றியும், தயோமிடிஸின் கொடுபைகளைப்பற்றியும் 
அவன் பலரிடம் விசாரித்துக் ஜெரிந்துகொண்டான். 
குதிரைகளைப் பபஅிபபப்பதுடன், கொடுங்கோலனான 
அம்பன்னனையும் இர்க்றுக் பட்டுவிட வேண்டு 
மென்று அவன் முடிவு செய்கான். ஆகுலால், இனக்கு 
உதவியாக வரவேண்டுமென்று அவன் இரேக்க வீரர் 
ிலருக்குச் செய்தி அனுப்பினான். அவர்கள் அனை 
வரிலும் அவனே மேலான உரீரனாயிருத் i அத் 
தலைவனின் சொற்படி. இக்க. வாலிபர்கள். வந்து 
சேர்த்தனர். அவர்களுள். ஓருவனாக அயோரஸஸாும் 
வந்திருந்தான். வீரர்கள் தேவையான ஆயுகுங்களை 
பும். கொண்டுவதந்திருந்கனா 

  

   ரங் 

      

    

    

    குதிரைகள் .திரிடா என்ம நகரி ச ஒரு பெரிய 

  

கட்டாந்தரையில், ஓரு கோட்டைக்குள் அடைக்கவ 
பட்டிருந்தன. அவைகளுக்குப் பிக்களையால் அழிகள் 
அமைக்கப்பட்டிருந் கன. 'கயோமிடிஸ் அவைசணை 
இருப்புச் சங்கிலிகளில் கட்டி. வைத்திருந்தான். 

ஹெச் - 4
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ஹஹெர்க்குலிஸும் அவனுடைய தோழர்களுப் 
கோட்டைக் காவலர்களை எதிர்த்து வென்று. 
கோட்டைக்குள்ளே சென்று குதிரைகளைக் கண்டார் 
கள். குதிரைகள் மிசுப்பெரியவையாக Dow.» 
போ திலும், அவை மெலிந்திருந்தமையால், gars Ws 
எலும்புகள் எல்லாம். வெளியே தெரிதந்துகொண் 
மிருற்துன. ஷெர்க்குலிஸும் வீரர்களும் ஆளுக்கு 
ஒரு கதையும், சுருக்கிடக்கூடிய நீண்ட கயிறும். 
வைத்திருந்தனர். அவர்கள் பூதலில் குதிரைகளில் 
சங்கலிகளைக் கழற்றிலிட்டனர். உடேன அவை 
அவர்கள் மீதே பாயத் தொடங்கின. ஆயினும், கதை 
களின் அடிகளைக் காங்க முடியாமல, அவை 
எளிதில் அடங்கிவிட்டன. வீரர்கள், தாங்கள் தயாராக 
வைத்திருந்த கயிறுகளைக்கொண்டு, நான்கு குதிரை 
களையும் கட்டி வெளியே கொண்டுமிசல். உளர். 

குயோமிடிஸாம், அவனுடைய Burt Ff 71 
சிலரும், அத்து நேரத்தில் திரரென்று அங்கே வந்து, 
அவர்களை எதிர்க்க முற்பட்டனர். மன்னன், ஹெொர்க் 
GO oO i வல்லமையை உணர. மல், மூலலில் அவலைப் 
பிடித்துக் தன் குதிரைகளுக்கு இரையாகப் போட 
வேண்டுபெெமன்று விரும்பியிருந்தான். ஆனால், கிரேக் 
வீரர்கள் அதிகச் சரமப்படாமலே அவனுடன் வத்த 
படைவீரார்களை விரட்டியடிக்துவிட்டு, மன்னனைப் 
பிடித்துக் கட்டி வைத்தனர். 

கயோமிடிஸ் இளவயதன்ன: உடல் வலியை 
யுள்ளவன்? அனால், கொடியவன். ஒயிறுவளால் சட்டப் 
பட்டிருந்த நிலையில், அவனைக் ௯ 
டான். அப்பெ௱ழுது நந்து சில ம 
அங்கே வற்து கூடியி rE GOO 
மன்னனைக் தண்டிப்பதற்கு மூன்னால், மக்களைப் 
பார்த்து, *இந்தக் கொடியவணுக்கு இரக்கம் க௱ட்ட 
வேண்டுமென்று யாராவது விரும்புிறிர்களா? * என்று 
கேட்டான். எவரும் வாய் இறந்து பேசவேயில்லை 
எவரும் அவனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை அளிக்க வேண் 
மென்று கேட்கவும் முன்வரவில்லை. 

   

  

   

    

  ஹஹெர்க்குலிஸ் மேலும் பேசத் தொடங்கினான்: 

தயோ மிடிஸ் மற்ற மனிதர்களுக்கு எப்படி இரக்கம்
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காட்டி வந்தானோ, அதே முறையில் அவனுக்கும். 
இரக்கம் காட்ட வேண்டியது அவசியம். இவன் 
துன் குதிரைஎளுக்கு இரையாக மனிதர்களைக் 
கோட்டைக்குள் தள்ளி வந்தான் என்று நான் இது 
வரை கேள்விப்பட்டு வந்தேன். ஆனால், அது 
உண்மையாயிருக்குமா என்று என்னால் நம்ப முடிய 
வில்லை. அது உண்மைதானா என்பதை நேரில் 
சோதனை செய்ய இப்பொழுது வாய்ப்பு ஏற்பட் 
டிருக்கிறது. இவனுடைய குதிரைகளிடம் 
இவனையே தள்ளிப் பார்ப்போம்! அவை 
மனிதத் தசையைம் இன்னுகின்றனவா என்பதை 
நம் கண்களாலேயே பார்த்துவிடுவோம்/* 

அவன் பேசி முடித்தவுடன், ALAS ely heer 
இயோமிடிஸைக் கட்டவிழ்த்துக் குதிரைகளின் பக்கு 
மாகத் கள்ளிவிட்டார்கள். அவனைக் weir gd 
குதிரைகள் நான்கும். அவனைச் சற்றி வட்டமாக 

  

  

நின்று நாட்டியமாடுவன போல், அள்ளிக் குஇதுதன. 
உடனே உரக்கக் களைத்துக்கொண்டு. அவை கால் 
களின் குளம்புகளால் அவனைக் கீழே கள்ளிச் 
சவட்டத் தொடங்கின. அன்று தமக்கு நல்ல இசை
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இடைத்துவிட்டதென்ற களிப்புடன், அவை தங்கள் 

பற்களை வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அவனைக் 

கடித்து, அவன் உயிரோடிருக்கும் பொழுதே அவ 

னுடைய தசைகளைப் பிய்த்துத் தின்றுகொண் 

டிருந்தன. கொடுங்கோலன் வாழ்க்கை அத்துடன் 

முடிந்தது. 

@ anit dG ow-vib, வீரர்களும் குதிரைகளைப் 

பிடித்துக்கொண்டு, தங்கள் நாட்டை அடைந்தனர். 

அங்கே மிகுந்த பாதுகாப்புடன் யூரிஸ்தியஸ் வந்து 

அக்குதிரைகளைப் பார்வையிட்டான். அப்பொழுது 

ஹெர்க்குலிஸ் அவனைப் பார்த்து, *யூரிஸ்தியஸ்! இயற் 

கைக்கு மாறான இத்தகைய மிருகங்களை உயிருடன் 

வைத்திருப்பது தகாது. உன் கட்டளைப்படி இவை 

சுளை உயிருடன் கொண்டுவந்தேனே ஓழிய, இவை 

சுளைத் தரேஸ் நாட்டிலேயே சுட்டுச் சாம்பலாக்கி 

யிருப்பேன் ! இப்பொழுது இவைகளை ஒலிம்மிய 

மலைக்கு நீ விரட்டிவிட வேண்டும். அங்கே. இவை 

கோரமான . விலங்குசளுக்ரு இரையாகட்டும் அல்லது 

தலைகளிலே இடி விழுந்து மடியட்டும்!! று கூறி 

னான். 

யூரிஸ்தியஸ் அவ்வாறே செய்துவிட்டு, அவனுக்கு 

விதிக்க வேண்டிய அடுத்த பணியைப்பற்றி எண்ண 

மிட்டான்.
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ஐரோப்பாவில் கருங்கடலுக்கு HHA By oi or 
காகேசிய மலைகளின் அடிவாரத்தில் முற்காலத்தில் 
அமெசான்கள் என்று அமைக்கப்பெற்ற வீரப் பெண் 
கள் வூத்து வந்தார்கள். அவர்கள் ஆடவர்களின் 
உதவியில்லாமல் தரங்களே தனி சாஜ்றியங்கள் 
அமைத்துக்கொண்டு அவைகளைப் பாதுகாத்து வத் 
தார்கள். அமெசான் நாட்டில் ஆடவர்கள் விட்டு 
வேலைகளைகத்தராம் கவனிழ்துச் செய்து வந்தார்கள். 
அவர்கள் ஆயுதம் தாங்கவோ, போர் செய்யவோ முடி 
யாதபடி அமெசான். பெண்கள் அவர்களை இள 
வயதிலேயே தடுத்து வந்தார்கள். ஆண் சூழற்கைகளண் 
பிறந்தால், அமெசான்சகள். அவைகளுடைய கை 
கால்களும் நன்றாக வளர்ச்சியடையாதபடி 
வைக்திருந்தார்களாம்! அந்த நாட்டில் ஆட்சி செய்தது 

  

      

பெஷ்கள், போர் செய்தது பெண்கள். எல்லாப் 
பொதுக் wir Murine, oor ow wy tir அவர்களே கவனித்து 

வற்தபர்கள். இப்படி நெடுங்காலம். அவர்கள் ஆண்டு 
வந்ததுடன், அக்கம்பக்கர் இளிஞந்த நாடுகளின்மீதும் 
படை யெடுத்து வென்று அவைகளையும் தங்கள் 
ராஜ்ஜியங்களோடு சேர்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். 

     

அந்துக் காலகுதில் அமெசான்கள் என்றால், ஆட 
வர்களுக்கு. அச்சந்துமன். அமெசான்கள் பித்தளை 

யினால் செய்த விற்களை வைத்துக்கொண்டு போர் 
செய்வார்கள். அம்பு விடுவதில் அவர்களுக்கு இணை 
யில்லை என்று பலரும் அவர்களைப் பாராட்டி 
வந்தார்கள். வீரம் மிக்க இரேக்கர்கள்கூட உயர்ந்த 
வில் ஓன்றைக் கண்டால், அதை *அமெசான் வில்” 
என்று சொல்லிப் பாராட்டுவார்கள். அமெசான்கள் 
குதிரையேற்றக்திலும் வல்லவர்கள். உலகிலேயே 
முதன்முதலாகப் போர்களில் அவர்களே குதிரைப் 
படைகளை உபயோகித்தார்கள் என்று சொல்லம் 
படுகிறது.
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ஹஷெர்க்குலிஸின் காலத்தில் அமெசான்கள் 
தெர்மோடோன் நதிக்கரையில் மூன்று பெரிய 
நகரங்களை அமைத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அம் 

மூன்று நகரங்களிலும் மூன்று அரசிகள் ஆட்சி செய்து 
காண்டிருந்தனர். அவர்களுள் மூக்யைமானவள் 

ஹிப்போலிதை என்பவள். அவள் தன் இடையில் 
நவரத்தினங்கள். பதித்த ஒட்டியாணம் ஓன்றை எப் 
பொழுதும் அணிந்திருந்தாள். அந்த ஓட்டியாணத்தைக் 
கொண்டுவர வேண்டுமென்று பூரிஸ்தியஸ் ச௪ட்டளை 
யிட்டிருந்தான். அந்த ஓன்பசாவது பணியை திழை 
வேற்றுவது ஷெர்க்குலிஸின் கடமையாயிற்று. 

  

அவன் அயோலஸையும், மழ்றும் பல தோழர் 
களையும் அமைத்துக்கொண்டு, கப்பலில் ஏறிச் 
சென்று, சஎாகேசிய மலைகளை அடைத்தான். அங்கே. 

  

  

இராணி ஹிப்போலிதையின் ஓட்டியாணத்தைப் 
பெற்றுக்கொண்டு இரும்புவது எப்படியென்று அவன் 
ஆலோசனை செய்தான். அவன் எப்பொழுதும், 
எதற்கெடுத்தாலும் போரே செய்வான் என்று பூரிஸ் 
தியஸ் எண்ணியிருந்தான். அமெசான்களின் அறி 
யிடமும் அவன் போராடத் தொடங்கி, அவளிட 
விருந்து மீளா முடியாமல் அழிந்துவிடுவான் என்பது 

அவன் நம்பிக்கை. 

ஆனால், ஷெர்க்குலிஸிடம் வேறு பல அரி குணங் 

களும் அமைந்திருந்தன என்பது அவனுக்குப் புலப்பட 
வில்லை. அமெசான் நாட்டில் ஹெர்க்முவிஸ் போர் 
செய்ய விரும்பவில்லை. போரிடாமலே தன் இலட்ச 
யத்தை அடைய வேண்டும் என்று அவன் எண்ணி 
னான். ஆண்களிலே அவன் அழகு மிகுந்தவன். அவன் 

உயர்த்த உள்ளம் படைத்தவன்; நீதியிலும் நேர்மை 

யிலும் ஆர்வமுள்ளவன். மாலை நேரங்களில் அவ 
னுடன் உட்கார்ந்து அவனுடைய இனிய பேச்சை . 
யும், கதைகளையும் கேட்பதானால், பொழுது செல் 
வதே தெரியாது. மேலும், யாம் வாசிப்பதிலும், இசை 
பாடுவதிலும் அவன் நிபுணன். பெண்களைக் கவர்ச்சி 
செய்வதற்கு இன்னும் வேறு என்ன வேண்டும்? 

  

தெர்மோடோன் நதியில் கப்பலை நிறுத்திக் 
கொண்டு, ஹெர்க்குலிஸ் அமெசான்களின் விசித்திர
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nee பழக்கவழக்கங்களைக் சுவனித்துக்கொண்டிருத் 

"கான். அவன் எத்தனையோ ஆச்சரியங்களைக் கண் 
டான். அமெசான்கள் தெடிய உருவத்துடன், 
வெண்மையான . உடைகளணிந்து, ஒவ்வொருவரும் 
வில்லும் தூணியும் ஒரங்கிர் செல்வதை அவன் கண் 
டான். அவர்களுடைய வில்லாளர் படைக்கு அடுத்த 

'படி. இரண்டாவது அணிய -௪. விளங்கிய குதிரைப் 
'படையினரைக் சுண்டு, அவள் வியப்படைந்தான். அப் 

                  

படையினர் ஈட்டியும் தாங்கியிருந்தனர். 
டஅவர்களுடைய  சேடயம் ரான் ௪ற்இர வடிவில் 
அமைழ்திருந்தது. அமெச௱ன்க கலைதகராகிய 
'தெமிஸ்கிராவில் இறங்கி, ஹெர்குலிஸ் அவர்களுடைய 
வாழ்கை முறைகளை தேரிலே கண்டறிந்துகொண் 
டாண். 

அவன் இராணி ஹிப்போலிகையைக் காணச் 
செல்லுமுன், அவளாகவே அவனுக்கு அழைப்பு 

    
    

    

  

        

அனுப்பினாள் அவனைக் கண்டதுமே அவள் 
கன் அன்பைத் ரிவி, அவனுக்குத். தன்னால் 
இயன்ற. உ குவியெல்லாம் செய்வகாகவும் on 
னாள் DI CN SP thd Darr By tn wor 1 Mev மூன்று 
பக்கங்க ரில். வீரப் பெண்மணிகள் தங்கள் ஆயுதங் 
களுடன் பாதுகாப்புக்காக... நின்றுகொண்டிருத்து். 
ஹிப்போலிதை பேரழகும். பெருந்தவம் பற்று 
விளங்கெேொன். HMOs, Darr Gnesi Oo yb oot us on oir 
ஈனிணும், @ arnt ds (5 GH) 62) G47 புன்னகையோடு ur 

! வேற்று உப்சரிக்குமள் Moron ur ore செயல் 
களைப்பற்றிக் நான் கேள்விப்பட்டிருக்குதாகக் கூறி, 
அவள் அவனை சிகவும் பாராட்டி ள் 

  

  

AUOM இறகுநோபர் orem or பேசக்கொண் 
ருந்தான். அவவை ப அதுபவங்கள். இலவற்றைக் 
கேட்டு, அரசி ம௫ிழ்சியைடைந்தான். . பேச்சின் இடை 
யில், ஹெ்க்குலிஸ் தான் வந்த காரியத்தையும் அவ 
ளிடம் தெரிவித்தான். அதைக் கேட்டதும். அவள், 
*இதுவசை நீங்கள் போராடிப் போமாடியே ஒவ்வொரு 
பணியையும் நிறைவேற்றி வந்திருக்கிறீர்கள். ஆனால், 
இத்தத் தடவை போராட்டமில்லாமலே வெற்ற! 
பெற்றுவிட்டீர்கள் கானாகவே மனமுவந்து விலை 
மடுக்கவொண்ணாகு என் ஒட்டியாணத்தை உண் 
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களுக்குப் பரிசாக அளிக்கிறேன்! * என்று சொல்லி, 
அவள் அதைக் கழற்றி அவனிடம் கொடுத்தாள். 
அவள் கையாலேயே அதை வாங்கிக்கொள்ள இல் 

அவனும் அளவற்ற ம௫ழ்ச்சியடைந்தான. அது 
போர்க்கடவுளால் அவளுக்குப் பரிசாக அளிக்கப் 
பெற்றது. கண்ணைப் பறிக்கும் ஒளியுடன், பல 
நிறங்களில் கற்கள்மின்னவும், தங்கம் ஓளி வீசவும் 

  

எழிலோடு விளங்கிய அந்த அரி/ ஆபரணத்தை 
தாசரிகம் தெரியா மூரிஸ்தியஸடம கொடுக்க 
வேண்டியிருக்குமே என்றுதான். ஹெர்க்குலிஸ் வருந் 
இனான். பிறகு அவன், இராணியிடம் அரிதில் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு கப்பலுக்குத் இரும்பினான். 

பின்னர் ஓருமுறை ிப்போலிதையும் அவ 
னுடைய கப்பலுக்குச் சென்றிருந்தாள். ஹீரா தேவி 
யின் சூழ்ச்சியால், அமெசான்கள் பலர், ஹெர்க் 
குலிஸ் தங்கள் இராணியைப் பிடித்துக் கப்பலில் 
ஏற்றிக் கரஸ் நாட்டுக்குக் கொண்டுசெல்லப் 
போகிறான் என்று கேள்விப்பட்டு, கப்பலை தோக்இ 
வத்து, அம்புகளை ஏவத் தொடங்கினர். கிரேக்க
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விரர்களும் அவர்களை எதிர்த்துப் போரஈட நேர்ந்து 
விட்டது. வெகு நேரத்திற்குப் பிறகுதான், சண்டை. 
ஒய்ந்து, எல்லோரும் உண்மையைத் தெரிந்துகொண் 
டனர். இரா ணியும் கரையில் இறங்கித் தன் வீரப் 

  

பெண்களைச் ஏமகானப்படுத்்இ அழைத்துச் சென் 
றாள். 

ஷெர்க்குலிஸ் இரும்பிச் செல்லும் வழியில் டிராய்: 
மூதலிய பல நகரங்களைப் பார்வையிட்டான். ஆங் 
காங்கே ரல போராட்டங்களிலும் அவன் ஈடுபட 
நேர்ந்தது. இழுதியில் அவனும், மற்ற இரேக்க வீரர் 
களும் வெற்றி முழக்கம் செய்துகொண்டு, மைசினை 
அடைந்தனர்.



12. அசுரன் ஜிரியனின் ஆடுமாடுகள் 

ஸ்பெயின் தேசத்தஇல் டார்ட்டசஸ் என்ற. 
பிரதேசக்கை ஆண்டுவந்த ஜிரியன் என்பவன் ஓர் 
அசுரன். அவனுக்கு மூன்று தலைகள், ஆறு கைகள், 

இடுப்புவரை மூன்று உடல்கள் இருந்தன; ஆனால், 
இடுப்புக்குக் மே இரண்டு கால்கள் மட்டும் இருத் தன. 
சில வரலாறுகளில் அவனுக்கு இரண்டு சிறகுகளும் 
இருந்தனவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. வல்லமையில் 
ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றில் அவனுக்கு நிகரான 
வரேயில்லை என்று அவன் புகழ் பெற்றிருந்தான். 
அவனிடம் எராளமான :ஆடுகளும் மாடுகளும இருந் 
தன.௮வை யாவும் எரிதியா என்ற ஓரு இவில் 
மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அவைகளிடம் என்ன 
விசேடம் என்றால், அவை யாவும் ஒரே சிவப்பு நிற 

மானவை, அழகில் அவைகளுக்கு ஈடான பிராணிகள் 

வேறில்லை. அவைகளை மைதனுக்குக் கொண்டு 
வந்து சேர்க்க வேண்டும என்பது ஹெர்க்குலிஸுாக்கு 
சூரிஸ்தியஸ் அளித்த பத்தாவது பணி, 

  

ஹெர்க்குலிஸ் இந்தத் தடவை நெடுத்தாரம் 
கடலில் யாத்திரை செய்ய வேண்டி இருந்தது; AS 
துடன். ஏராளமான கால்நடை. களையும் கொண்டு 
வர வேண்டியிருந்தது. ஆகவே, அதற்கேற்ற பெரிய 
கப்பலை ஏற்பாடு செய்வதற்குப் பதிலாக, அவன் 
ஹீலியஸ் என்று அழைக்கப்பெறும் சூரிய பகவானிடம் 
இருந்த பொற்கிண்ணம் ஒன்றை இரவலாக வாங்கிக் 
கொண்டு, அதைக் கடலில் மிதக்கவிட்டு, அதிலேயே 
பயணம் செய்யத் தீர்மானித்தான். அந்தக் கண்ணம் 
மகமை மிகுந்தது. அதில் ஓருவர் ஏறிக்கொண்டால், 
அந்து அளவுக்கு அது பெரிதாகும்; பலர் MSO sr ior 
டால், அத்தனை பேர்களுக்கும் போதிய அளவு அது 
விரிந்து கொடுக்கும். அதில் எத்தனை கால்நடை. 
களாயினும் கொண்டுவர முடியும், ஷெர்க்குலிஸ் தன் 
நண்பர்கள், சீடர்கள் பலரையும் அதிலேயே ஏற்றிக் 
கொண்டு புறப்பட்டான்.
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வழியில் பற்பல கஷ்டநஷ்டங்கள் எல்லாம் ஏற் 
யட்டன. ஒரு சமயம், புயலால் பொற்கிண்ணம் 
மலை போன்ற அலைகளின்மீது BAMA நேர்ந்குது. 
அப்பொழுது கடலரசன்மீர அம்பு தொடுக்கமுற்பட் 
டான் ஹெர்க்குலிஸ். அவ்வரசன் இரித்துக்கொண்டே., 
அவனைச் சமாகுமனப்படுத்தி அனுப்பினான். 

ஆப்பிரிக்கவுக்கும். ஐரோப்பாவுக்கும். இடையி 
லுள்ள ஓடுக்கமான  கடல்வழியாகச். செல்லுகையில் 
ஹெர்க்குலிஸ் இரூ கண்டங்களின் எல்லைகளிலும் 
இரண்டு கல் தூண்களைத் தன் நினைவுச் சின்னங் 
களாக நட்டுவிட்டு சென்றான். 

    

அவன் அபாஸ் மலையைக் கண்டதும், கரையில் 

இறங்கி அம்மலையில் ஏறிப் பார்த்தான். ஜிரியனுடைய 

   

         

ஆடுமாடுகள் எங்கெங்கு என்: 
யதை அவன் கவனி அவ் 

.வசரனுடைய இரண்டு கலைகளுள்ள ஆர்திரஸ் என்ற 

முறம் ப் அவன்மீ பாய்வதுமற்காக ஓழு வந்தது. 
  

அவன் உடனே தன் கதையை அதன் தலைகளைக் 
குறிவைத்து வினான். நாய் நசுங்கி வீழ்ந்துவிட்டது. 
அடுத்தாற்போல், அசுசரனுடைய காவற்காரன் ஓடி. 
  

[OD oor. அவளு BOO bd GB இரசையானான். 
பிறு, ஜெர்க்குலிஸ், புல் தரைகளில் மேய்ந்துகொண் 
டிருந்த ஆடுமாடுகளை ஒன்றுசேர்த்து ஓட்டிக் 

கொண்டு வாச் சென்றான். அவனுடைய தோழர்கள் 

கலரும் பல பக்கங்களுக்குள் சென்று, அவனுக்கு 

உகுவியாகப் பணி செய்து வந்தனர். 

  

இந்தச் செய்தியைக். கேள்விப்பட்டு, ஜிரியன் 
Gar ui Gere J yi oor, குன் ஆறு கைகளிலும் ஆறு 
பெரிய கதைகளைத் தூக்கிக்கொண்டு, ஹெர்க் 
குலிஸைதக் தாக்க முன்வந்தான். அவனுடைய கண் 
களில் அனல் வீசிக்கொண்டிருந்தது, தநாசிகளிலிருந்து 
புகை வந்தது. அவன் கிரேக்க மாவீரனைக் கண் 
உதும், அவனைப் போருக்கு அறைகூவி அழைத்தான். 
ஓரே சமயத்தில் ஆறு கதைகளுக்குத் தனியே நின்று 

யதில் சொல்ல வேண்டுமே என்று யோசித்து, ஷெர்க் 

குலிஸ் அவனுக்கு எதிராகப் பாயாமல், அவனுக்கு 
விலாப்புறத்தில் ஒடி. நின்றுகொண்டு, தன்னிட
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மிருந்த விஷம் தோய்ந்த அம்புகளில் ஓன்றை 
வில்லிலே மாட்டி, அலளனுடைய மூன்று உடல்களை 

யும் ஒரே சமயத்தில் துளைக்கும்படியாக அதைச் 
செலுத்தினான். ஒரு கணத்திற்குள், எல்ன நடந்த 

  

தென்று அசுரன் உணர்ந்துகொள்ளு முன்பே, பாணம் 

அவன் உடல்களை அளடுருவிப் பாய்ந்துவிட்டது! விஷம் 

அவனுடைய மூன்று தலைசகளுக்கும் எறிவிட்டகால், 

அவன் கரையிலே உருண்டு விழுந்துவிட்டான். 

ஹெர்க்குலிஸும், தண்பர்களும் அசுரனுடைய 
ஆடுகளையும் மாடுகளையும் ஒட்டிக்கொண்டு, gi cf 

யஸின் இண்ணத்தில் முன் போல் ஏறித் தங்கள் 
நாட்டை நோக்கிப் புறப்பட்டார்கள். வழியிலே 
அவர்கள் பல நாடுகளைக் கடந்து சென்றனர். சில



Danrs Goro 61 

அரசர்கள் ADaoisGgdeb sr உதவியை நாடியகதாஸ், 
அவன் அவர்களுக்காக அவர்களுடைய எதிரிகளை 
அடக்கி வெற்றி பெற்றான். இத்தாலியிலிருந்து ஓரு 
சமயம் அவன் வழி தலி, வேறு இசையிலே சென்று 
விட்டான். வெழுதூரம் சென்ற பிறகுதான், அவன் 
அகைகு் தெரிந்துகொண்டான்? பிறகு, மீண்டும் 
வந்து வழியே இரும்பிச் சென்று, சரியா பாதையை 
அரிந்து அவ்வழி3ய சென்றான். 

மந்தை மற்தையாகச். வவப்பு நிறமுள்ள கால் 
நடைகளை ஓட்டிக்கொண்டு அவனும் அவன் தோழர் 
களும் மைசனை அடைதந்துதும், மக்கள் ஆச்சரிய 
மடைந்தனர். ஹெர்க்கு லிஸ் அதுவமை திறை 
வேற்ிய பணிகளையெல்லாம் நாடு முழுதுமே மக்கள் 
தெரிந்துகொண்டு பாராட்டிப் புகழ்ந்தார்கள். அவ 
னுடைய ஆணைக்குப் பணிந்து தொண்டு புரிய ஆயிரக் 
கணக்கான வாலிப வீரர்கள் எப்பொழுதும் தயார 

யிருந்துனர். மக்கள் அனைவரும் அவனைத் 
தேவனாகப் போற்றத் தொடங்கினர். அந்நிலையில் 
பூரிஸ்தியஸினால் எந்த நேரத்திலும் தனக்கு ஆபத்து 
விளையுமென்று அஞ்சி நடுங்கின ன். 

   



73. தங்க ஆப்பிள் கனிகள் 

ஹெர்க்குலிஸ், மன்னன் ஏவிய பத்துப் பணி 
களையும் நிறைவேற்றிவிட்டான்; இவைகளை முடிப் 

பதற்கு எட்டு ஆண்டுகளும் ஒரு மாதமும் ஆயின. 
பத்துப் பணிகள் முடிந்தவுடனேயே அவன் விடுதலை 
யாகியிருக்க வேண்டும். ஆனால், வெர்னா வனத்து 

நாகத்தை வதைத்துழையும், ஆஜியஸ் மன்னனின் 
தொழுக்களைச் சுத்தம் செய்ததையும் மூறையாக 
நிறைவேறிய பணீ ளாக ஏழ்றுக்கொள்ள முடியாது 
என்று யூரிஸ்தியஸ் கூறினான். அவை முஜதையே 
ஹெர்க்குலிஸ் செய்து முடித்த இரண்டாவது, இத் 
தாவது பணிகள். நாதஹ்தை வ்தைக்கையில் ஷெர்க் 

குலிஸ் அயோலணஸின் உதவியைப் பெற்றதால், அது 
அவ்வீரன் தானாகச் செய்ததன்று என்று மன்னன் 
வாதாடினான். தொழுக்களைச் சுத்தம் செய்ததுற்கு, 

வீரன் ஆஜியஸ் மன்னனிடம் சம்மானம் பெற்றான் 
என்றும் அவன் குற்றம் சாட்டினான். இக்காரணங் 

களால் ஹெர்க்குலிஸ் மேலும் இரண்டு பணிகளைச் 
செய்து முடிக்கு வேண்டிபி.நந்.த த.   

யஇனோராவது பணியா! அட்லஸ் மலைச் 
சாரலிலிருந்த ஆப்பிள் மரத்்இலிருத்து மூன்று தங்கக் 

கனிகளை ஷஹெர்க்குலிஸ் கொண்டுவர வேண்டுமென்று 
விதிக்கப்பட்டது. அந்த ஆப்பிள் செடி முற்காலத் 
தில் ஹீரா தேவியின தஇருமணத்தின்போ ௮. பூமிதேவி 

யால் அவளுக்குப் பரிசளி பெழம்மதாகும். அனத 

ob rr அட்லஸ் மலைச் ன்னுடைய தெப் 
விகத் தோட்டத்தில் நட்டு, அதற்றுப் பாதுகாப்பாக 

“ஹெஸ்பிரைடுகள்” என்ற தேவ என்னியரை நியமித் 
இருந்தாள். அந்தக் கன்னியரும் ஆப்பிள் கனி 

களைப் பறித்துவிடாமல் காப்பதற்காக, மரத்தின் 
மீது எப்பொழுதும் ஒரு பெரிய நாகம் படுத்திருக்கவும் 
அவள் ஏற்பாடு செய்திருந்தாள். 
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ஆனால், அட்லஸ் மலையும் அந்தத் தோட்டமும் 
எந்தத் இசையில் இருந்தன என்பதுஹெர்க்குலிஸாக்குத் 
தெரியவில்லை. அதனால் அவன் விஷயம் தெரிந்த 
எவரிடமாவது விசாரித்துத் தெரிந்துகொள்ள 

விரும்பினான். அகுற்காக அவன் வடமேற்குத் இசை 
யாக நடந்து சென்று, இல்லீரிபாப் பிரதேசத்தின் வழி 
யாகப் போ நதியை நோக்கிச் சென்றான். அந்த 
நதிக்கரையில் விளையா டு.க்கொண்டிருந்த மோகினிகள் 

Aor நீரியஸ் என்று பழைய கடல் தேவன் இருந்த 

இடத்தை அவனுக்குக் காண்பித்தார்ஈள். அவன் 
ரீரியஸிடம் சென்று, அட்லஸ் மலைக்கு வழி கேட் 

டான். அத்தேவன் நெற்றியிலே கூட்டையான இர 
கொம்புகளையும்,  கடற்பாசிகளைப் போல் நீண்டு 
அடர்த்து தொங்கிக்கொண்டிருத்த ஜாடி, மிசை 

களையும் உடையவன். அவன் முதலில் முழையாகப் 

பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால், பின்னர், 

வல்லமை மிகுந்த ஹொ்க்குவிஸிடம் உண்மையைச் 
சொல்லிவிடுவதே மேல் என்று GHD. அவன் 

விவாங்களையெல்லாம் தெரிவித் தான். மேலும், 

  

தங்க ஆப்பிள்களை ஹெர்க்குலிஸ ஜானே பறிக்காமல், 

அஇட்லஸின் மூலம் பெற்றுக்கொள்வது Bw weir gtd 

அவன் ஆலோசனை சொன்னான். 

அட்லஸ் மலை ஆப்பிரிக்க, மண்டத்கிலிருந்தது. 

அதன்மேலேதான் அட்லஸ் என்ற அசுரன் வாண 
மண்டலத்தைத் தன் தோள்சளின்மீது சுமந்து நின்று 
கொண்டிருந்தான். தேவர்கள் அவனுக்கு விரோதமா 

யிருத்ததால், அவன் பல்லாண்டு பல்லாண்டாக 

வானத்தைச் சுமக்க வேண்டுமென்று விதித்திருந் 

ஜார்கள். 

ஹெர்க்குலிஸ் பல இடங்களைச் சுற்றிக்கொண்டு, 

ஆப்பிரிக்காவை அடைந்து, அட்லஸ் மலையைக் 

கண்டு, அதன்மீது ஏறிச் சென்றான். அகுன் DIA 

யில் அட்லஸ் தன் பெரும் பாரத்மைச் சுமந்துகொண் 

டிருப்பதை அவன் கண்டான்; அவனிடம் ஸீராவின் 

தோட்டம் எங்கேயிருந்தது என்பதுபற்றிக். கேட் 

டான். அட்லஸ், அவன் வந்த விவரத்தைத் தெரிந்து 

கொண்டு, தானே போய் மூன்று தங்கக் கனிகளையும் 

கொணர்ந்து தருவதாகச் சொன்னான். “ஆனால், நான்
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போய்த் இரும்புகிறவரை, நீ இந்த வானத்தை உன் 
தோள்களின்மீது தாங்கிக்கொண்டிருக்க வேண்டும்!” 
என்று அவனை அட்லஸ் கேட்டுக்கொண்டான். 

ஆனால், ஆப்பிள் மரத்திலிருந்த நாகத்தை Wawra 
முலிஸ் முதலாவதாகக் கொல்ல வேண்டியிருந்தது. 
ஆதலால், அவன், தோட்டத்தின் வெளியில் நின்று 
கொண்டே, தன் விஷ அம்புகளில் ஓன்றை அதன் 
மீது ஏவி, அதை வதைத்துவிட்டு, அட்லஸிடம் 
இரும்பிச் சென்றான். அட்லஸ் வானத்தை அவ 
னுடைய பெருந்தோள்களில் வைக்துவிட்டுக் கனி 
களைக் கொண்டுவரச் சென்றான். 

ஹீராவின் தோட்டத்கைக் காத்து வந்த மூன்று 
கன்னியரும் அட்லஸின் குமாரிகளே என்று சில சுதை 
களிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது எவ்வாறிருப்பினும், 
அவர்கள் அவனுக்கு வேண்டியவர்கள், உறவினர்கள். 

    

  

ல், அவர்களிடம் சொல்லி, அவன் ஆப்பிள் கனி 
களை வாம் வந்தான். அவன் மூன்று கனிகளையும் 
ஹெர்க்குலிஸிடம் காட்டி, தானே யூரிஸ்தியஸிடம் 
சென்று அவைஈஉளைக் கொடுத்துவிட்டு வருவதாயும், 
அதுவரை அவன் தன் சுமையைகு தாங்கிக் கொண் 
மூ.ருப்பது நலமென்றும் சொன்னான். அவன் நெடுங் 
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காலாக வரண மண்டலத்தைச் சுமந்துகொண் 
டிருந்ததில் சலிப்படைந்திருந்தான். அதைத் தாங்கக் 
கூடிய வேறு ஓரு விரன் வந்துவிட்டதால், அவன் 
மீது அச்சுமையை வைத்துவிட்டுத் தான் ஓடிவிட 
Car over DO) in sir 1G அவன் ஆசை. அவனுடைய 
உட்கருத்தை எப்படியோ யூசித்துக்கொண்ட 
ஹெர்க்குலிஸ, எகுழற்மும் நீ ஒரு கண நேரம் இதை 
வாங்கி வைத்துக்கொள்! இது என் தோளை 
அழுத்துின்றது... தான். தோள்களின்மீது கம்மாடு 
கட்டி, வைத்துக்கொண்டால் சற்று எளிதாயிருக்கும். 
அதம்குப் பின் நீ போய்வரலாம்!” என்று சொன்னான். 

உடனே அட்லஸ், கைகளிலிருந்த தங்கக் கனிகள் 
மூன்றையும் இதழே வைத்துவிட்டு, அவனிடமிருந்து 
UNDO GD தன் தகோள்களிலே ஏற்றுக்கொண்டான். 
ஹெர்க்குலிஸ், அந்தக் கனிகளை எடுத்துக்கொண்டு, 
திரும்பிப் பாராமலே ஓடத் தொடங்கினான். 

அவன் நேராகத் தாய்நாடு திரும்பாமல், ஆப்பிரிக் 
காவில் சில பிரதேசங்களைச் சுற்றிக்கொண்டு வந் 
தான். அப்பொழுது லிபியாவை ஆண்டுகொண் 
பூருந்த ஆன்டியஸ் மன்னன் அவனை மல்யுத்தத்இற்கு 
அழைத்தான். மாவீரனும் அதனை ஓற்றுக்கொண் 
டான். இந்த ஆன்டியஸ் சமுத்திர ராஜனுக்கும் 

  

பூமிதேவிக்கும். பிறந்தவன்; மிகுந்து. வலிமையுள்ள 
வன். லிபிய/வுக்கு வரும் வெ நாட்டவரை அவன் 
மற்போருக்கு அமைத்து அவர்களைக் களைப்படையச்     செய்து, கடைசியாக வய்நுவிடுவது வழக்கம். 
அப்படி. மடிந்தவர்களுடைய மண்டை ஓடுகளை அவன் 
சேர்த்து வைத்திருந்தான். தன் கந்தையா கடலர௪ 
னுக்கு ஆலயம் அமைத்து. YSIS மேற்கூரை 
யாக அந்கு ஓடுகளை அடுக்க வேண்டும் என்பது 
அவன் விருப்பம். 

அவனை நெடுங்காலமாக எவரும் வெல்ல 
முடியவில்லை. அவன் அசகாய சூரன் என்று பெயர் 
பெற்றிருந்தான். உண்மை என்னவென்றால், அவன் 
மி தேவியின் புக்திரனாயிருந்தகால், அவகுடைய 
அருளால், அவன் அளவற்ற ஆற்றல் பெற்று வந்தான். 
அவன் பூமிமீது கின்றுகொண்டி.ருந்தால், அவளை 

ஹெச் - 3
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எவரும் வதைக்க முடியாது. அவனுடைய உடலில் 

உறுப்புகள் kh ow Ws இண்டுந்தோறும், அவை 

மேலும் மேலும் செழுமை பெற்று, வலுவடைந்து 

வத்குன. இரவு நேரத்தில் அவன் வெறும் பை 
மேலேயே படுப்பது வழக்கம். அவனுடை. ய வலிபை 

முழுதும் மண்ணின் சம்பந்துத்திலேயே இருத்தது. 

சங்கங்களின் இறைச்சியையே அவன் உணவாக 

அருந்தி வந்தான். ஸஷெஹர்க்குலிஸைப் போலவே அவ 
னும் எம்மத் தோலையே ஆடையாகப் போர்த்தியிருந் 

தான். இந்த விவரமெல்லாம் மூதலில் ஷெெர்க்குலி 
ஸாக்குத் தெரியாது. 

வீரர் இருவரும் ww DUT HIGH குங்களைல் 

குயாரித்துக்கொண்டனர். இருவரும் DEK CH SD tur 

தோலாடைகளைக் கழற்றிவிட்டனர். ஹெர்க்குலிஸ், 
இரேக்க முறைப்படி, தன் உடலில் எண்ணெய் தடவி 

தேய்த்துக்கொண்டான். அதற்ரு மாறாக ஆன்டியஸ், 

சூடான மணலை அள்ளி வத்து, அதைத் தன் உடல் 

முழுதும் தேய்த்துக்கொண்டான். ஒவ்வோர் 
உரே த. லும் மண்ணின் தொடர்பு இருக்க 

வேண்டும் என்பது அவன் ஆவல். 

    

    

போர் தொடங்கியவுடன், ஹெர்க்குலிஸ், 
முதலில் தன் கை வரிசைகளைக் கட்டாமல், ஆண்ட 
யஸஸே தன்மீது பாய்ந்து விளையாட அநுமதஇத்து£ 

கொண்டிருந்தான். நெடுநேரத்திற்ருப் பிறகு, அவன் 

களைப்படைந்த திலையில், ௮வனை எ௫ரிதில் விழத் 

குட்டிவிடலம் என்பது அவண் உண் ணை அவ்வாறே 
இறுகயாக அவன் ஆன்டியஸைக் இட்டு கழே கிடத் 

இதனான். ஆன்டியஸ் தரையிலே சாய்ந்ததும். அவ 
னுடைய அங்கங்கள் விம்மிப் புதுயையாஃ கரம் பெ, 

விளங்குவதை வெெர்க்குலிஸ் ண்டான். பின்னபுல் 

இல சமயங்களில், ஸஷெொர்க்குலிஸ் பிடித்துத் தள்ளா 4, 

   

   

  

     

  

நிலையிலுங்கூட, ஆன்டியஸ் இாணனாகத் தரையிலே 

விழுந்தெழுவதையும் அவன் கவனித்தான். அப் 

பொழுதுதான் அவன் ஆன்டியஸுக்கும் மண் ஷக்கு் 

உரிய தொடர்பைப்பற்றித் தெரிந்தகொண்டான். 

எனவே, அவன், அம்மன்னனைக் கைகளால் .தலைக்கு 

மலே: தூக்கி வைத்துக்கொண்டு, அவன் எலும்புகளை 

உடைத்து, அவன் மூச்சு நிற்கும்வரை அப்படியே
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கைகளில் வைக்துக்கொண்டி.ருதந்தான்; பிறகுதான் 
அவனுடைய உடலைக் 20 எறிந்தான்! 

இதற்குப் i) or ty OD aw ii ds G oh) ov எகிப்து 

நாட்டுக்குச் De sr wir ob. அவகே ஆன்படியஸின் 
ச௪கோகுரனான யுசிரிஸ் i A புரிந்து வந்தான். மூன்பு 
ஒரு சமயம் அத்கு நபட்டில் வமா, எட்டு ஆண்டுகள் 
பஞ்சம் ஏற்பட்டிரும் க பல், அவன் ஆண்டுதோறும் 
யஸ் ௪டவுளுக்கு ஒரு பனிஉஊளைப் பலியிட்டு வந்தான். 
அவனுடைய (பநாபரிகள் மெர்க்குலிஸைக் கண்டதும், 
அந்து ஆஸ் பூல் அவனையே பலி கெொடுத்துவிடலாம் 

    

என்று கழுகினார்கள். அவனும்,  அகுற்கு 
போல், ஏதும் அறிய கவனாச நடி.த்கான். 
அவனை எளிதில் கட்டிக்கொண்டு சென்று, பலி 
படத்தில ஏற்றி வைதக்களர். மன்னனும், இளவர௫௪ 
னும் விழமாம் காண வற்திடுந்தனர். ஹெெர்க்குலிஸ் ஒரு 
காரி குன் தலைக்குமேலை கோடரியை ஓங்கியதும், 
இடு.ரென்று தன்னைப் ப்ணித்திருந்த சகுயிறுகளை 

   

       

  

  

அறுத்துக்கொண்டு வெளியே துள்ளினான். அங் 
இருத்து புரிரிஸ், அவணு ய். ar, சாரிகள் 

அனைவரையும் வகதைத்துலிட்டு, அவன் அவங்இழுத்து 
வெளியே சென்றான். 

இதற்கு அப்பால் அவன் ஆசியாவின் சில பகுதி 
சுளைச் . சுற்றிக்கொண்டு, கிரேக்க நாட்டுக்கு மீண்டு 
சென்றான். மைனில் அவன் மூன்று கங்க ஆப்பிள் 
களையும். ூரிஸ்தியஸிடம் சேர்ப்பித்தான். அவண் 
அவைகளை மீண்டும் ஷெெர்க்கருலிஸிட.மே கொடுத்து 
விட்டான். அவன் அவைகளை அதனா தேவி மூலம் 
*ஷெெஸ்பிரைடுகள்” என்ற ஊிராலின் காவல் கன்னியார் 
களுக்கு அனுப்பி வைத்தான். ஒீரா தேவியின் பொருள் 
களாயை அக்கனிகளை அக்கன்னியர்களிடமிருத்து 
பறிப்பது பாவம் என்பஈனாலேயே இவ்வாறு செய்யப் 
பெற்றது. 

   



74. பாதாள உலக urs Soe 

ஹெக்குலிஸாக்கு விஇக்கப்பெற்ற பன்னிரண் 

ரண்டாவது பணிபில், அவன் பாதாள உலகமாகிய 

பளூட்டோவின் நாட்டிற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. 

இழரேரக்கர்கள் யமனைப் புளுட்டோ என்று அழைத்து 

வந்தார்கள். அவனுடைய உலகில் சூரியனுடைய 

ஒளியே கிடையாது மங்கலான இருள்கான் படர்ந் 

      

    

இருக்கும். மூமி3கலவியின் மகளான : பெர்சிபோனி 

அவனுடைய இராணி. வர்க்கமும் நரகமும் அவ 

னுடைய பாதாள உலக௫ில்குாரன் இருந்துன. pra & 

Diet STUVYTS GO Aifu நாய் இருந்து வந்தது. 

அதன் பெயர் செரிபரஸ். ASDA மூன்று பெருந் 

குலைகளும், பாம்புபோல் தீண்டு, ap பிகளைப் 

போன்ற கூர்மையுமுள்ள ஆணிகள் திறைந்த வாலும் 

உண்டு. பார்க்க அச்சம் குருவதாய், நரக வாயிலில் 

  

நின்றுகொ ண்டு, அது மால டவர் ஆவிகளைக் காத்து 

வந்தது. அந்த நாயைப் பிடித்து வா வேண்டும் என்பது 

யூரிஸ்தியஸ் கட்டளை. 

எல்லோரும் பாதாள உலகுக்குச் சென்று வர 

முடியாது. WHIT வீரர்களுக்கும் அது அரிது. எனவே, 

ஹெர்க்குலிஸ் முதலில் தேவ ஆராதனைகளாலும், 

தவத்தினாலும், விரதங்களினாலும் குண்னைத் 

தயாரித்துக்கொண்டான். இவைகளுக்காக அவன் 

எலியுசிஸ் என்ற இடத்தில் சிறிது காலம் BAD UDG tb 

Dit or. 

ஆர்க்கேடிய நாட்டிலுள்ள மலைகளினிடையே, 

பூமியிலிருந்து ஓர் ஊற்றுப் பெருகி ஆறாக ஓடுவதாயும். 

சது றிது தாரத்திற்கு அப்பால் மீண்டும் பூமிக்குள் 

GerGus மறைந்துவிடுவதாயும், அது மறையும் 

இடத்திலிருந்து பாதாள உலகுக்குச் செல்ல முடியும் 

என்றும் அவன் கேள்வியுற்று, அங்கே சென்றான். 

அத்து ஆற்றின் நீர் கடுமையான விஷம் கலத்குது.
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அதில் இரும்புப் பாண்டங்கள் விழுந்தால் அவைகளைக் 

கூட உடைத்தெறியக்கூடிய ஆற்றல் அதற்கு இருத்த 
தூம். ஸஷெமர்க்குலிஸ் அவற்றையெல்லாம் பொருட் 

படுத்த மல், ற்று நீரில் குதித்துப் பாகான் 2 ல, 

லுவ்ள.. மாபெரும் வரியை அடைந்தான். அந்த 

ஏரியை அங்கருந்த ஓர் ஓடத்தில் கடந்து செல்ல 

வேண்டும். அந்த ஓடத்தைச் செலுத்தி வந்த கேரன் 

என்பவன், மாண்டு போனவர்களின் ஆவிகளை மட்டும் 

தன் டைத்தில் ஏற்றிச் செல்லலாம் என்பது Ly Cor 

  

டேோவின் உத்தரவு. வெள்ளைக்குன்று போல் 

நிமிர்ந்து உயிரோடு நின்றுகொண்டிருத்த Dantas 

குலவிஸைக் எண்டு, அவன் திடுக்கிட்டான். 'யார் ஐயா, 

நீர்? என் ஓடம் இறந்தவர்களுக்கு மட்டும் உரியது! * 

என்று அவன் மாவீரனை தோக்கிக் கூறினான். 

ஹெர்க்குலிஸ், :ந என்னை ஓடத்தில் ஏற்றிக் 

கொண்டுதான். செல்ல வேண்டும்! சியஸ் கட வுளின் 

கட்டளைப்படி. நான் இங்குள்ள GaMrsy ov நாயை 

அழைத்துச் செல்லவே வந்திருக்கிறேன்! என்று 
சொன்னான். 

“இங்கே வர அநுமதி பெறாத ம்மை நான் 

எப்படி ஏற்றிச் செல்ல முடியும்?! என்று ஓடக்காறரன் 

சீறினான். 

  

ஹெர்ச்குலிஸ் ஓரே பாய்ச்சலாக... ஓடத்திற்குத் 
DH, BOR அமர்ந்துகொண்டு, B ஒட்டுகிறாயா, 

இல்லையா?” என்று உறுமினான். 

அவனுடைய பலத்தையும் உறுமலையும் மிடுக் 
கையும் கவனித்த கேரன், ஓடத்தை அக்கரை 

நோக்கச் செலுத்தினான். புளுட்டோவின் கட்ட 

டளையை மீறி அவன் இவ்வாறு ஓட்டியதற்காகப் 

பின்னால் ஓராண்டுச் சிறைத்தண்டனை அநுபவிக்க 

நேர்ந்தது. ஆயினும், அந் நேரத்தில், ஷெர்க்குலிஸ் 

ஏரிடைக் சுடந்துவிட்டான். 

பாதாள உலூலிருந்த ஆவிகள் அவனைக் கண்டு 

வெருவி ஓடத் தொடங்கின. அவன் அவைகளுக்குத் 

இருப்தியுண்டாவதற்காக அங்கிருந்த மாடுகளில்
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ஒன்றைப் பிடித்துப் பலியிட்டான். மாடுகளின் காவற் 
காரன் அதைக்: கண்டு ஜெலர்க்குலிஸைச் சண்டை. 

இழுத்தான். ஹஷஹெர்க்குலிஸ், அவனை ஒரு கையால் 

மேலே தூக்கி, தன் விழல்களால் அவனுடைய நெஞ்ரின் 

எலும்புகளை PHA gh தொடங்கினான். Alby 

நேரத்தில், புஞட்டோவின்  இராணியான Aisi 
போனி, அமண்மானையிலிருந்து வெளியே வத்து 

எட்டிப் பார்த்தாள். Danit 6 GeO oo ow & சுண்டதும்., 

அவள் அவனை வரவேற்று, காவற்காரனை கயிருடன் 
விட்டுவிடும்படி. கேட்டுக்கொண்டான். அவ்வாறே 
ஹெர்க்குலிஸ் அவனைக் ழே எறிந்துவிட்டு, இராணி 
யுடன் அரண்மகைக்குள்ளே சென்று, பாதாள உலக 

மன்னனான புஞட்டே வைக் உண்டான். 

  

“வாழ்க மன்ை மான் அரசன் யூரிஸ்தியஸின் 

ஆணையின்மேல் இங்கு வந்திருக்கிறேன். உன்னிட 

மூள்ள செரிய ஸ் நாயைக் கொண்டுசெல்ல அரு 

மதிக்க வேண்டும்! என்று அவன் யுஞூட்டோவிடம் 

கேட்டான். 

  

புளுட்டோ, 'ஹெொர்க்குலிஸ்! நீ மகா வீரன் என்று 
மட்டும் நான் இதுவரை கேள்விப்பட்டிருந்தேன். இப் 
பொழுது நீ ஒரு பைத்தியக்காரன் என்றும் தெரிகிறது! 

அந்து முத்றலை நாயைக் கொடுத்துவிட்டால், பிறகு 

இங்கே காவல் காப்பது யார்?” என்று கேட்டான். 

"மன்னவா! உனக்குப் பணி செய்ய இங்கே 
எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், நான் 
தன்னந்தனியாக என் பணிகளை நிறைவேற்றி வரு 
இரேன். தேவாதி தேவனாகிய என் தந்தையாகிய 

சியஸ் சுடவுளின் சுட்டளைப்படியே நான் யூரிஸ்திய 
ஸுக்குத் தொண்டு செய்கிறேன். இதுவரை ப. 
னொரு பணிகளை நிறைவேற்றிவிட்டேன். இது 
இறுதிப் பணி. என் பணிீஈளுக்காக... நான் உலகின் 
பல  பாகங்களைச் ஒற்ற! வந்துவிட்்ேே,_ன். அசுரன் 
அட்லஸ் சுமந்துகொண்டிருக்கும் வான மண்டலத்தை 
நானும் சுமந்து பார்த்துவிட்டேன். இப்பொழுது, 
“நரக வாயிலைக் காத்து நிற்கும் நாயைக் கொண்டு 
வா!" என்று . எனக்குக் கட்டளையிட்டிருப்பதால், 

அதை நான் எப்படியாவது கொண்டுசெல்ல வேண்டும். 
அல்லது நான் இங்கேயே மடிய வேண்டும்!”
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“அப்படியானால் செரிபாஸ் நாயை நீ கொண்டு 
    

    

செல்வதில் எனக்கு ஆப சோ பரில்லை. கண்ணால் முடித் 
தல், கை மீ. பிடிக்நுக்கொண்டு  போகல௱ஈம். 
ஆணால், விரைவி அடை டி. மீண்டும்... இங்கே 
கெொண்டுவமது Sarid, yes வேண்டும் * 

Dir உபையைக்  பவட்டவுடன். ஹெர்க்குலிஸ் 
அவனையும்... இரடணியையும்.. வணங்கிவிட்டு, செரி 
யரஸ் Pam De Mind De or wr or. அது தன் 
மூன்று வபய்கள லும் பலமானச். குரைக்கக் கொடங் 
இற்று. அவன் ஒன் கை வலிமையை அதற்குச் 

   

  

தைப் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு, 
2 வெளியேறிச் சென்றான். 

சிறிதளவு காட்டி, . 
பாதாளத்தை விட் 

      

செரிபாஸ் ! ௧கதிஜெெொர ளி ையயேயே அதுவரை 
சுண்டடில்லை. கதிரொளியில் "அதை எவரும் பார்த் 
கதுமில்லை. யூரிஸ்தியஸ் அதன் கோரமான உடலை 
யும், மூன்று தலைகளையும், பாம்பு- வாலையும் 
பார்த்தவுடன், தஇகலடைந்து, அதைத் தஇரும்ப ய 
லோகத்திற்கே . கொண்டுசெல்லும்படி கூறினான். 
ஹெர்க்குலிஸ், செய்து முடிக்க வேண்டிய பணிகளை
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இயல்லாம் நிறைவேற்றுிவிட்டதால், மேற்கொண்டு 
வன் HLF or கோட்டைக்குள் நுழையக்கூடாது 
என்றும் அவன் கட்டளையிட்டான். 

ஹெர்க்குலிஸ் நாயைக் தூக்கிக்கொண்டு 
பாதாளம் சென்றான். அங்கே படர்ந்திருந்த இருளைக் 
கண்ட பிறகுதான் செரிபரஸாுக்கு மீண்டும் உயிர் 

வற்குது! பூமியிலுள்ள சூரியனின் ஒளி அகுற்குச் 
சிறிதும் பிடிக்கவில்லை!



75. ஹெெர்க்குலிஸ் தெய்வமாதல் 

கிரிஸ் மேதேசத்தில் வல்லா... ராஜ்ஜியங்களிலும் 

Dams iGo ob or புகழ். பமளி தின்றது... இனி அவண் 

வூரிஸ்தியஸ் மன்னனுக்கும், வேறு எவருக்கும் பணிகள் 

செய்ய வேண்டிய கடமையில்லை. அவன் கதுந்தரமாக 
வாழ்த்து. பல அமசர்களுக்கும் மக் கும் தொண்டு 
செய்யும் வாய்ப்பு எற்பட்டது. ௪ oe ABA hs 

தரவு கொடுத்துவந்த 1180 — Al sora ovin eh 4 GH ot அவன் 

வதைத்தான். அமசர்கள் பேர்களுக்கும். இட டர்கள், 

கொள்ளைக்காரர்கள். முகுலியவர்களை  அடக்றுவகுற் 

கும் அவன் உதவியை அமழுக்கட நாடடினார் 

னும் HAH HOH AO Hod oir tr தட்டாமல் உதவி 
செய்து வந்தான். அவனுக்கு iO art ori 1B vy 

போராட்டமே அவனு 

அக்காலத்தில் அவன் ீப்ஸ் மகுரிலே ௫ 

  

  

   

    
  

            

    

  

     
        ஞூ. apd aa 

    

அவணுமரை ப பும் பெ 

களுக்குப். பின்ன வும். அவன் மக 

)) பன்னிரண்டு பணி 

ib oir ow வெற்றி 

  

    களைப் Desi wl Oth wu oor ஒரு சமயம் படைகளை 

அழைத்துக்கொண்டு, மிரியம் நகரின் மீது, படை 

யெடுத்து ow DI ரூறையாடினான். ஆடியாவில் 

லிடியா என்ற நாட்டில் ஓரஈண்டுக்கு மேலாக அவண் 

மங்க... வேண்டியிருந்தது. அப்பொழுது அத்றாஈட்டு 

இராணியான ஒம்பேல் என்பவளுக்கு அவன் பல 

SAMAK செய்து வந்தான். woh civ நகரில் ஆஜியஸ் 

மன்னன் தன்னை முன்பு எமாற்றியதற்காக அவன்மீது 

ஒரு முறை படையெயடுத்து, அவனை வதைத்து. அவ 

னுடைய மகன் பைலியஸை ஹஷெர்க்குலிஸ் அரசனால் 

னான். ஆணால், அந்தப் போராட்டத்தில் அவ 

னுடைய சகோதரன் இலிகிளிஸ் காயமைடந்து, 

அகுனால். பின்பு ஆர்கேடிய நாட்டில் உயிர் துறக்க 

நேர்ந்தது. 

ஹெர்க்குலிஸ். தன் பழைய மனைவி மிகாரை 
என்பவளை விலக்கிவிட்டு, ஓர். அரச குமாரியான
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.தியனைராவை மணந்துகொள்ள விரும்பினான். அவ 
ஞடைய தந்ைத அவனைப் பார்த்து, “உன்னை 

மணந்துகொள்வதால் என் மகளுக்கு என்ன கிடைக் 
கும்?! என்று கேட்டான். உடனே அவன், 'சியஸ் 
தேவனின் மருமகள் என்ற பட்டம் கடைக்கும்; உல 
கெங்கும் பரவியுள்ள என் புகழின் ஒளியில் அவள் 
வாழலாம்!” என்று கணீரென்று மறுமொழி கூறி 
னான். அவன், வில்வித்தையில் தன் ஆற்றலைக் 
காட்டி, போட்டிக்கு வந்த மன்னர்களையும் வீரர் 
களையும் வென்று, கடைசியில் இயனை ராவை ௮ டத் 
தான். 

அவன் அவளை அழைத்துக்கொண்டு இரும்பும் 
வழியில், வெள்ளம் மிகுந்திருந்த ஓர் ஆற்றைக் கடக்க 

வேண்டியிருந்தது. அந்த நேரத்தில் சென்டார் ஒரு 
வன் வேகமாகப் பாய்ந்துகொண்டு அங்கு வந்து 
சேர்ந்தான். ரென்டார் வருப்பினருக்கு தலையிலிருந்து 
இடுப்புவரை மனித உடலும், இடுப்புக்குக் ழே நான்கு 
கால்களும் குதிரையின உடலும் அமைந்இருக்கும். 
ஹஸெர்க்குலிஸைக் கண்ட சென்டார், தான் இயான 
ராவைத் தன் முதுகில் அக்கரைக்குக் கொண்டு செர்ப்ப 
தாயும், அவன் தனியே ழீந்தி வரலாமென்றும் தெரி 
வித்தான். வீரனும் அதற்குச் சம்மதித்தான். எல் 
லோரும் அக்கரையை அடைந்தனர். 

அங்கே சென்மதும் சென்டார், தியனைராவைச் 
சுமந்துகொண்டே., நாற்கால் பாய்ச்சலில் ஓடத் 
தொடங்கினான். அவனுடைய சுபட தோக்கத்தை 
உணர்ந்துகொண்டான் ஸஹஷெர்க்குலிஸ். தியனை 
ராவைக் கடத்திச் செல்லவே அவன் வந்திருந்தான். 
ஆகவே, நேரத்தை வீணாக்காமல்,  ஹெர்க்குலிஸ் 
முன். விஷ் பாணங்களில் ஓன்றை அவன்மீது ஏவி 
னான். அந்தக். கணத்திலேயே சென்டார் சுருண்டு 
வீழ்ந்துவிட்டான். அவன் உடல் முழுதும் லெர்னா 
வனற்து நாகத்தின். விஷம் பரவிவிட்டது. அவன் 
விஷம் கலந்த நன் உதிரத்தில் தோய்த்த ஒரு மருந்தைத் 
இயனைராவிடம் கொடுந்து, Ming ஹெர்க்குலிஸின் 
ஆடையில் தடவி, அவ்வாடையை அவன் அணிந்து 
கொள்ளும்படி செய்தால், அவளிடம் அவனுடைய 
அன்பு திலைத்இிருக்குமென்று கூறிவிட்டு, உடனே 
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உயிர் துறந்தான். அவளும், அவன் பேச்சை நம்பி, 

  

HOD வாங்கி மறைத்து வைத்துக்கொண்டாள். 

உண்மை என்னவென்றால், சென்டார். தன்னைக் 

கொன்ற விஷத்தைக்கொண்டே ஷெர்க்குலிஸையும் 

கொல்வதற்காக அவளை அவ்வாறு ஏமாற்றி 

விட்டான். 

புது மணத்தம்பதிகள் வீடு இரும்பியபின விருந்து 

  

   

களும். கெளிக்கைகளும் பல நாள்கள் நடந்தன. 

இயெனைரா சென்டாரிடம் பெற்றிருந்த மருத்தை 

ஒரு சிமிழில் அடைத்துப் பெட்டியில் வைத்்தஇருந் 

‘bie, நாள்கள் செல்லச் செல்ல, அவளி அதைப் 

றிய சிந்தனையே இல்லாமல், அதை ஒடியோடு 

மழந்திருந்தாள். அவளும் ஹெொர்க்குலிஸும் 

பல்லாண்டுகள் அன்புடன் இல்வாழ்க்கை நடத்திக் 

கொண்டிருந்தனர். அவளுக்கு நான்கு பிள்ளைகளும், 

ஒரு: பெண்ணும் பிறந்தனர். 

  

ஓரு ஏமயம் ஷெஷர்க்குலிஸ், கான் அடைந்த 

வெற்றிகளுக்காக,. சியஸ் கடவுளுக்குப் பலிகள் 

கொடுத்து யாகம் நடத்து வேண்டுமென்று, ஒரு மலை 

2மல் ஓம குண்டங்களும் பலிபிடங்களும் அமைத் 

இருந்தான். யாகத்திற்கு வேண்டிய சாமக்கிரியைகள் 

யாவும். தயாராயிருத்தன. அப்பொழுது ஜெர்க் 

GOW யாகத்தில் தான் அணிந்துகொள்ள வேண்டிய 

பட்டு உடையைத் தயனைராவிடம் பயோய் உடனே 

வாங்கி வரும்படி. ஓரு Bil H oO oor அனுப்பி வைத்தான். 

தூகுன் சென்ற சமயத்தில், தஇியனைரா£ Danis 

குலிஸைப்பற்றித் இடீரென்று வருத்தமடைந்து 

புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் . நாட்டிலே அழகு 

மிகுந்த பெண்கள் பலரும் அவனிடம் BIT HW 

கொண்டிருந்தனர். அவனுடைய உடலமைப்பும் 

அழகும். பெண்களின் கண்களுக்குப் பெருவிருந்தா க 

இருத்தன. இக்காரணங்களால் அவன் முற் 

காலத்தைப் போல் அந்தச். சமயத்தில் தன்னிடம் 

அதிக அன்பு காட்டவில்லை என்பதே அவள் வருத்குத் 

இற்குக் காரணம்.
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காதன் உடை கேட்டு வர்ததும், அவள் உள்ளே 
ஓடி, பெட்டியைத் திறந்து ஷஹெர்க்குலிஸ் அணியக் 
கூடிய புனித உடையை வெளியே எடுத்தாள். அப் 
பொழுது பெட்டியிலிருந்த மருந்துச்சிமிழை அவள் 
கண்டுவிட்டாள். உடனேயே சென்டார் சொல்லிய 
சொற்கள் அவளுடைய நினைவுக்கு வந்தன. 
"நாயகனைக் தன்னுடன் இணைபிரியாமலிருக்க வழி 
செய்துலிட வேண்டும்!* என்று அவள் இர்மானிது 
தான். அவள், கையிலே கொஞ்சம் கம்பள ரோமத்தை 
எடுத்து, அதைச் அமிழிலிருந்த ாருந்தில் தோய்த்து 
பிறகு AMG Bruner அணித்துகொள்ளக்கூடிய 
பட்டிலே தேய்த்தாள். ADHO பின், பட்டு 
உடையை ஓரு பெட்டியிலே வைத்து, அரை ஆவள் 
தூதனிடம் கொடுத்தனுப்பினாள். 

தூதன். சென்று சிறிது நேரம் கழிந்ததும், 
அவள் வீட்டு முற்றத்தில் தான் வீசியெறிந்து 
கம்பளம் இப்பற்றி or Mou on 3d கண்டாள். 
அது எரியும் பொழுது ஒரு விஷ வாடையும் வீசிற்று. 
உடனே அவளுடைய நெெஞ்சில் இடி. விழுந்தது 
போலாயிற்று, அவள் பதைபகதைய்் தாள், அழுதாள், 
துடித்தாள். கான் அனுப்பிய உடையால் ஷெர்க் 
குலிஸ ஈக்கு என்ன நேருமோ என்று அவள் அஞ்சினாள். 
சென்டார் வேண்டுமென்றே தன்னை மோசம் செய் 

இருந்தான் என்பதை அவள் அப்பொழுதுதான் 
உணர்ந்துகொண்டாள்; உடனே ரு முடிரைவீரனை 

   

அனுப்பி, தான் அனுப்பிய உடையை டுஹர்க்ருலிஸ் 
அணிய வேண்டா என்று சொல்லும்படி செய்தான். 

யாக சாலையில் ஹெர்க்குலிஸ், உடை வர 
வில்லையே என்று ஆத்திரத்தோடு காத்து நின் 
றான். தூதன் பெட்டியைக் கொணர்ந்ததும், அவன் 
அவசர அவசரமாக அதிலிருந்த ஆடையை எ௫த்து 
அணிந்துகொண்டான். யாகம் தொடங்கிற்று. பலிக் 
குரிய மாடுகள் யாவும் வரிசையாக  நின்றுகொண் 

டிருந்துன. ஓம குண்டங்களிலே அக்கினி கொழுந்தா 
விட்டு எரிந்துகொண்டிருந்த து. 

  

மூதலில் ஹெர்க்குலிஸ் பன்னிரண்டு மாடு 
களைப் பலியிட்டான். ஓம குண்டங்களிலே அவன்
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நிஹைய மதுவையும் வார்த்கான். சகுற்றுலும் தூப 

இபைங்களின் நறுமணம் கமழ்ந்துகொண்டிருந்தது. 

அப்பொழுது ஆவன் இடீரென்று உறக்கச் சத்தமிட்டு 

அல்றினான். இயெனையா அவனுடைய கடையிலே 

தேய்த்இருந்துி விஷ மருந்து ௨ டையில் சூடேறியவுடன் 

பேவேலை செய்யத் கொடங்கிவிட்டது. அந்கு விஷம் 

கொடிய லெர்னா நாகத்தின். விஷமல்லவா! அது 

அவனுடைய உடல் முழுதும் பர விவிட்டது! அது அவன் 

அங்கங்களை அரித்து... எரித்துக். கொண்டிருந்தது. 

வைற்றி வீமனாகிய Dani + Gob viv அவ்விஷித் இன் 
கெப்டுமையையும், வேதனையையும் தாங்கமுடியாமல் 

ஈகுறுனான். அவன் பட்டுச் சட்டையைக் கழற்றி 

எறிய முயன்றான். ஆனால், அதை இழுக்கும் பொழுது 
அவனுடைய உடலின் சதைகளும் சேர்ந்து வந்தன. 
உடலில் ஓடிக்கொண்டிருந்த கதரம்.. கொதித்துக் 

கொத்களித்துக்கொண்டிருந்துது. அவன். AGP 

லிருந்து ஓர் ஓடையிலே குதித்து. நீருள் மூழ்இப் 

பார்த்தான். Ah SHIT உடலின் எரிவு. அதக 

மானதைக் தவிர, வேறு பயனில்லை. ஒடை தீரும் 

கொதித்து, அதிலிருத்து ஆளி வரதம் தொடங்கி 

விட்டது! 

   

  

  

      

அவன் எழுந்து சென்று, அங்குமிங்கும். ஓடி. 
னான்; அப்பலிபி டங்களைக் DAE IO bh LP fb DIT Or 3 

வழியிலே Dy Gris LOUTH ow ளவயெல்லாம். வேருடன் 

பறித்து வீரினான். பாகாலையில் கூடியிருற்கு 

பூசாரிகளும், மக்களும் அவனுடைய அவல நிலையைக் 

கண்டு துடி.துடித்தனர். ஆனால், யாருக்கும் என்ன 

நேர்ந்தது. எப்படி நேர்ந்தது என்பது விளங் கவில்லை. 

  

தஇயனைசா இரண்டாவதாக அனுப்பிய ரூதிரை 

யாகசாலைக்கு வந்து பார்க்கையில், காலம் 

துவிட்டது என்பதை உணர்ந்து அங்கு Gir or 

கண்ட காட்சியை அப்படியே போய் அவளிடம் 

தெரிவித்தான். அவள் தானே தன் கணவனுக்கு 

யமனாகத் தோன்றியதை எண்ணி வருந்தி, அவ 

னுடைய வாளாலேயே Sor உயிரை மாய்த்துக் 

கொண்டாள். ் 
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ஹெர்க்குலிஸின் படைவீரர்கள் யாகசாலையி 
லிருந்து .சிறிது தாரத்தில் வருந்திக்கொண்டே நின் 
றார்கள். அந்த நேரத்தில் அவன் அருகில் செல்ல 
எவரும் துணியவில்லை. ஹெர்க்குலிஸ், தன் மைந்தன் 
ஹில்லஸைக் கூவி அழைத்து, . கன்னை அடி.வாரத்.இல் 
அமைதியான ஓரிடத்தில் கொண்டுபோய் விடும்படி. 
கேட்டுக்கொண்டான். அவ்வாறே அவனைப் பல 
வீரர்கள் சேர்ந்து மலையடிவாரத்திலே கொண்டு 
போய் வைத்தனர். அப்பொழுது ஹெர்க்குலிஸ் 
மைந்தனை அமைத்து. தன்னுடைய தாய் அல்க் 
மினாவையும், oor குமாரர்கள் அனைவரையும், 
மகளையும் அங்கே வரவழைத்து, தான் அவர்சுஞூக்குத் 
தன்னுடைய இறுஇச் செய்தியைக் கூற வேண்டுமென்று 
ஆசைப்படுவதாகக் ௬.ழினான். ஹில்லஸ் நன் பஈட்டி 
யாரான அல்க்மினா டைரின்ஸ் நகரில் தன் சகோதரர் 
களை வைத்துக்கொண்டு தங்கியிருப்பதாகத் தெரி 
வித்தான். அத்துடன் தன் தாய் தியஷைரா, ஹெர்க் 

குலிஸுக்கு. ந்த. விபத்தை ARGS தன் 
உயிரையும் துறந்துவிட்டாள் என்று செய்தி வந்திருப்ப 
தாயும் அவன் கூறினான். அதுவரை ஷெர்க்குலிஸ் 
அவளைப்பற்றி நெஞ்ிலே ருமுறிக்கொண்டி.ருந்த.ன். 
ஹில்லஸ் கூறிய வார்த்ணைகளிலிருந்து அவனும் 
சிறிது ஆறுதல் ஏற்பட்டது. 

அப்பொழுது ஹெர்க்குலிஸ், 'எயஸ் தேவர் 
ஆதியிலே தீர்க்க தரிசனத்துடன் கூறியிருந்த 
வாக்கைத் தன் மகனுக்கு எடுத்துச் சொன்னான்? உயி. 
ரள்ள எந்த மனிதனும் ஷஹெர்க்குலிஸை எந்தக் காலத் 
திலும் கொல்ல முடியாது; இறந்து போன பகைவன் 
ஒருவனே :. அவனுடைய வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாயிருப் 
பாண் /? 

    

பின்னர்க் "தன்னுடைய தகனக்கிரியைபற்றியும் 

அவன் மகனுக்குச் சொல்ல வேண்டிய விவரங்களைச் 
சொல்லி முடித்தான். அவனுடைய கட்டளைப்படி. 
சிந்தூர மரக்கட்டைகளும், தேவக௱ரு மரக்கட்டை 

ஈஞம் அடுக்கப்பட்டன. அயோலஸ் முதலிய உறவினா் 
கள் காட்டத்திலிருந்து சற்று விலக நின்றுகொண்டனர். 
ஹெர்க்குலிஸ் தானாகவே அதன்மீது ஏறி அமர்ந்து 
கொண்டு, யாராவது ஒருவர் காட்டத்தின் ஒரு 
மூலையிலே இ மூட்டும்படி, வேண்டினான். அங்கே



72> 

     எவருக்கும். இ மூட்ட மனம் வரவில்லை. 

அப்பொழுதும் @ anti & & oH ow , மாலையணிந்து. 

கொண்டு விருந்துக்கு. வருபவலைப் போல, இன்ப 

மாகவே விளங்கினான். வீரம் De Gio LOU ber Bb 

அவன் முகங்களை மாறவில்லை. 

  

   

  

அந்து உழியாகம் சென்றுகொண்டிருநத்த ஆயன் 
ஒருவன், குன் மகனை அமைத்து, ஹஷெர்க்குலிஸ் 

விரும்புவது போல். செய்யும்படி கூழினான். அத்த 

இளைஞன் அவ்வாறே. காட்டத்திற்குத் தீ. மூட்டி 

னான். அவனுக்குப் பரிசாக, ஷொர்க்குலிஸ் தன் 
வில்லையும், அம்புகளையும், துணியையும் 

Day DA Hts 

  

அவனைப் பாராட்டூனான். பிறகு, அவன் 

சம்மத் பறாலைக் காட்டத்டுன்மிது விரித்து, தன் 

கதையைத் தலைக்கு அணையாக வைத்துக்கொண்டு, 

  

தோலின்மிது படுத்து க்கொண்டான். 

அந்த தேயத் 
இடிகளும் மின்னல்    ல். யஸ் கடவுளின். .ணையால், 

களும். Born sryMoor. கழட்டும் 

  

ஞு 

    

கணத்இலே. சரம்பலாகல் 

  

ரண ப்பெற் றது. பாம்பு 
சட்டையைக் கழற்றுவது போல, இஜர்க்ருலிஸ் தன் 
பழைய உடலைக் FPO MMA’ GD,  பூதோமயமான 
தெய்விகச் சரிரத்துடன். மேலே அழுத்து சென்றான். 

சியஸ் கடவுளே தன் நான்கு முதிழைகள் பூட்டிய.
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இரதத்தில் எதிர்கொண்டு வந்து, அவனை ஏற்றிக் 
கொண்டு, ஓலிம்பிய மாலைக்கு அழைத்துச் De or 
ஹார். அங்கே அதஇனா தேவி, அவன் கைகளைப். 

பற்றிக்கொண்டு &மேமே இறங்கச் செய்து, அவனை 
மற்றைத் தேவர்கள் அனைவருக்கும் அறிமுகம் 
செய்து வைத்தாள். அது முதல் மண்ணுலக வீரனான 
ஹெர்க்குலிஸ் தேவனாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறான் 
அன்று போல் என்றும் அவனுடைய புகழும் பூவுலகில் 
நிலைத்திருக்கின்ற து.



அன்னச் சின்ன குழந்தைகள் 1 

அிறிகீனும் வண்ண முூல்லைகளன் | 

எண்ண எண்ண நெஞ்சிலே | 

இனிக்கும் நல்ல நால்களே | 

ஏங்கள் குமந்தைகள்தின வெளிய(நிகள் 

14-11-1993 

1. அறிவியல் சிறுகதைகள் 

பார்த்தா பறக்கிறது வெளவால்? 

சேவ - ரேவதி 

2. சிறுகதைகள் 

எங்கிருந்தோ வந்தான்? 

-கொ.மா. கோதண்டம் 

3. மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதை 

ஹெர்குலிஸ் 
- ய, ராமஸ்வாமி 

  

ஏஷியன் அச்சகம், சென்னை - 600 014.


