


உலகளளாவிய பபளாதுக் கள உரிமம் ( 0 1.0 )CC  

இது சட்ட ஏற்புடடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமம. முழு உடரைடய 
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode என்ற முகவரியில் 

களாணலளாம்.

பதிப்புரிடம அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் பதளாடர்புடடயவர்கள, உலகளளாவிய பபளாதுப் பயன்பளாட்டுக்கு என பதிப்புரிடமச் 
சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள அடனத்துப் பதிப்புரிடமகடளயும் விடுவித்துளளனர்.

நீங்கள இவ்வளாக்கத்டதப் படிபயடுக்கலளாம்; மமம்படுத்தலளாம்; பகிரைலளாம்; மவறு கடல வடிவமளாக மளாற்றலளாம்; 
வணிகப் பயன்களும் அடடயலளாம். இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும் மகளாரைத் மதடவயில்டல.

***

இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( :// . .https ta wikisource org ), தமிழ் இடணயக் கல்விக் 
கழகமும் ( :// .http tamilvu org ) இடணந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிமவற்றிய நூல்களில் ஒன்று. 
இக்கூட்டுமுயற்சிடயப் பற்றி, :// . . / /4https ta wikisource org s kx என்ற முகவரியில் விரிவளாகக் 
களாணலளாம்.

  ( 0 1.0)   Universal CC Public Domain Dedication

   -         This is a human readable summary of the legal code found at
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode

 No Copyright

          The person who associated a work with this deed has dedicated         the work to the public domain by waiving
            ,      ,all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights
     .to the extent allowed by law

  , ,     ,    ,    You can copy modify distribute and perform the work even for commercial purposes all without asking
. permission

***

             This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community
( :// . .https ta wikisource org )     ( and Tamil Virtual Academy :// .http tamilvu org ).     More details about this

     collaboration can be found at :// . . / /4https ta wikisource org s kx.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode




























































































































62                  வெற்றி முழக்கம் / நா. பார்த்தசாரதி 

 காஞ்சனமாலையின் வினாவுக்கு ஏற்ற விலை கூறித் 
தேற்றினான் உேயணன். "அரசன் ேத்லேலயக் காக்குமாறு என்லனப் 
பணித்ே சசய்ேிலய அறியாது இந்ே வரீர்கள் சந்தேகமுற்றுப் 
தபாருக்கு வருகின்றனர். அவர்கலை சவன்று சமற்சசல்லுேல் 
எனக்கு அரிய விலனயன்று. எனதவ நீங்கள் இருவரும் சிறிதும் 
அஞ்சல் தவண்ைா" என்றான் உேயணன். இவ்வாறு கூறிய 
சமாழிகலைக் காஞ்சலன ேத்லேக்கு ஆயத்லேச் தசர்ந்ே 
சகாட்ைந்ோங்கிய பணிப்சபண்கள், அலைப்லப மகைிர், சுவரிமகைிர், 
பணிசசய்கூனர், தோழியர், சசவிைியத் ோயர், சஞ்சுகிமுேியர் 
முேைியார் யாது சசய்வசேன்றறியாது அைமரல் எய்ேிப் புைம்பினர். 
நீராை வந்ே மக்கள் கூட்ைம் துயராடித் துன்பத்ேில் ஆழ்ந்து 
சகாண்டிருந்ேது. இஃது இவ்வாறு இருக்க உேயணனிைம் ஓலை 
சபற்றுச் சசன்ற சாங்கியத் ோய் சபரிய பலைப் பரப்பின் நடுதவ 
மாறு தவைத்துைன் ேிரிகின்ற யூகிலய அவன் உைல் 
அலையாைங்கைாற் கண்டு அறிந்ோள். ேன்லன அறிந்து நிற்கும் 
சங்கியத் ோலயக் கூர்ந்து தநாக்கிய யூகி உேயணன் கூறியிருந்ே 
விவரங்கலைப் பற்றி முடிவு சசய்வேற்காக அருகின் இருந்ே 
ஒருகுயவன் மலனயில் மலறந்து இருவரும் ஆதைாசித்ேனர். 
ஆதைாசலன முடிந்ேபின் மீண்டும் ோம் சந்ேிக்கும் காைத்லே 
ஒருவருக்சகாருவர் அறிவித்துக் சகாண்டு பிரிந்து சசன்றனர். 

14. சினமும் சிந்தனனயும் 
 ேத்லேலய உேயணன் ேன் நாடு தநாக்கிப் பிடிதமல் சகாண்டு 
சசல்வலே அறிந்தும் அலேப் பிரச்தசாேனனிைம் கூற அஞ்சினர், 
காவல்வரீர். காவல்வரீர் பைரும் இவ்வாறு அஞ்சி என் 
சசய்வசேன்று அறியாமல் ேிலகத்ேிருந்ேதபாது வில்லும் அம்பும் 
உேயணனிைம் பறிசகாடுத்துவிட்டு அவனிைமிருந்து மன்னனுக்குச் 
சசய்ேி தகட்டு வந்ே வராகன் 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































