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மா���� பயண� (எ�ெற��� மா��� - 1� அ��யாய�)

“அவர� ெபய� கால�க� ேதா�� �ைல�� ����” ல�ட� ைஹேக���,1883, மா�� 17� ேத�
கார� மா���� �ைதய�ேக ��� ஏ�ெக�� ஆ��ய உைர�� கைட� வா��ய� இ�.
அ�ேபா� அ����தவ�க� ப�ெர�� ம�த�க�. அ�த உ�ைம ���� ப�ேன�
ஆ��க���� �ற� உலக� ��வ��� இ��� ல�ச�கண�கான �ர�களாக ����வ��
அேத ல�ட�� எ�ெரா������ற�.
�.� இர�டா�ர�ைத உலக� ��வ�� ஆரவார�ேதா� எ��ேநா�����த ேவைள�� இ�
�க��த�. ல�ட�� �ரபல �.�.� ��வன� கட�த ஆ�ர� ஆ��க�� ��தைனயாள� யா�
என உலக� ��வ�� தன� வாசக ர�க�க�ைடேய க����க��� நட��ய�. �.�.�
��வன�தா�� �ர�ேயக ேத�வாள�களான எ�வ�� � ேபானா��, ேராஜ� ����ட��
த�கள� அ�ஞ�களாக ���ய�� ேஜ�ைஸ��, தாம� அ���னாைஸ�� அ������தா�க�
ேத�வாள�க�� �த� ப�� ��தைனயாள�க� ெகா�ட ப��ய���ட மா��ஸு�� இட�
இ�ைல! ஆனா� உலக� ��வ�� இ��த �.�.��� வாசகர�க ம�க� அவ�க� எ�ேலாைர��
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�ராக��� இ��தா�க�. அ�க எ���ைக�� மா��� �த�� இ��தா�.
உலக �தலா�க����, க���� க��� நட��ய �.�.���ேம ெப�� அ����யாக�தா�
இ��த�. மா���� த��வ�ைத- வா��ைக� பயண��� அ��த�ைத- உல�� க�க���
வைர�� கா�ட �ய�ற ேசா�ய� �ைத�க�ப��, ெல��� அைசவ�ற �ைல �ேர��
ெபய��க�ப�ட கா��ைய நா�ைக ��� ேவ�ைட நாயா� பா��� ம���தவ�க� அவ�க�.
‘மா���ய� ெச��� ேபா���ட�’ எ�� ைப��ய�கார�கைள� ேபால ம�த�க� வ��காத
அ�டா��கா ப��பாைறகைள��ட �டாம� உல�� �ைல ���ெக�லா� ����
ைவ����தவ�க� அவ�க�. ெப��� �வ� இ��க� ப�டேபா�, �ழ�� ஐேரா��ய நா�க��
ேசாஷ�ச �கா�க� ச��தேபா� வான����� ����மாக ���த வ�க� அவ� க�. ����
எ�����ேடா� எ�� ெவ� ெகா�� ந��தன� ஆ�யவ�க� அவ�க�. ம�த�க��
உண��க������ ��தைன க������ மா��ைஸ அக��வத�� சகல சாகச�கைள��
சதாேநர�� ெச�� ெகா�� இ��பவ�க�. அவ�க��� அ���� யாக�தா� இ�������.
மா����� அ��தப�யாக இ�த க���� க���� இர�டாவதாக இ��தவ� ஆ�ப��
ஐ�����. அ�����, அத� மகாச��ைய க�� ���தவ�. இ�பதா� ��ற��� ெதா��
��ப �ர���� அவர� க������க� ஆதாரமாக��, ஆத�சனமாக�� இ�������றன.
அவ��� அ��தப�யாக இ��தவ� ச�.ஐச� ���ட�. �� ஈ��� �ைசைய��, ‘எ�த
�ைன��� அத�� ேந� ஈடான, எ�ரான �ைன ஏ�ப��’ எ��� �ரச�� ெப�ற உ�ைமயான
‘���ட� ��கைள’ உ�வா��யவ�. ச�க ��ஞான�����, ெபா�ளாதார�
ேகா�பா�க���� �ட இ�த ��க� அ��பைடயா� அைம�தன.
“� எத��� லாய���ைல. �ைனகைள �ட��, எ�கைள ���க�ேம ெபா��தமானவ�” எ��
அவர� த�ைதயா� ச��க�ப�ட டா��� நா�காவ� இட��� இ��தா�. ஒ�ெச� உ��க��
ேதா�ற�, அைவக�� ப�ணாம� என ம�த இன வள���ைய ஆரா��� ெசா�னவ�. அ�வைர
இ��த அ�தைன �டந���ைகக���� எ�ரான உ�ைமயா� அவர� க������ இ��த�.
தாம� அ���னா�, ேம��ெவ�, ெடகர�ட�, ��ப� ஹா���, இ�மா�ேவ� கா�� எ��
��ட இ�த 10 ேப� வ�ைச�� கைட�யாக ��ேச இ��தா�. ம�த����ேள �ைத�� �ட���
ேபரா�ற� ���� ��ேச அ��தமான இல��ய� ெச�ேவா� எ��னா�. இவைர �த� எ���
ெட��ய���டாக ெசா��றா�க�. இ�த உலக� தா��ய ஒ� உலக� இ��பதாக ெசா�ல�
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ப�டைத அவ� ம��தா�.
ஒ�றாவ�, இர�டாவ� எ�� இவ�கைள நா�கா�க� ேபா�� உ�கார ைவ�ப� எ�ப�
அவ�கைள கள�க�ப���வ��, ம�த �ல���� அவ�க� ஆ��ய ப��ைன ேக� ெச�வ��
ஆ����. �.�.��� ேநா�க� எ�னவாக�� இ������� ேபாக���. ம�த�ல வரலா���
இவ�க��ெக�� �ர�ேயகமான ப��� இட�� உ��.
இவ�க� எ�ேலா�ேம அ��தமான ேமைதக�. ஆழமான அ���, ெப�� ஆ�ற�� ெகா�ட
வ�க�. இவ�க� அைனவ�ட����� மா��� ேவ�ப��ற இட�தா�, அவ��கான த� இடமாக
இ���ற�. அ�தைன த��வ�க��, க������க��, கைலக�� ம�த ச�க���ேக
பலன��க� ��யைவயாக இ��த ேபா��� அ�கார அைம���, ஆ�� வ��க�� அைவகைள
இ��வைர த�க��� சாதகமானைவகளாக அ�ப����ெகா�ள ெகா�ள �������ற�.
மா���� த��வ��, ஆரா����� ம��ேம அவ�களா� ெவ�ல ��யாத ச��ேயா�
�ள���ற�. அ� அட�க�ப�டவ�க����, ஒ��க� ப�டவ�க���� ம��ேம க��யாக
ஒ�பைட�க�ப�� இ���ற�.
அ�டாகா கச�, அ�கா ��� உ�ச��க, மாயா ஜாலமா� பாைற�கத� �ற�����…
ெபா��லக�ைத அைட���டலா�…..என க�பைன���, ���� ந���ைக��� �ட�தவ�க�
ம���� பாைற�கதைவ �ற�� ���ற அ�ைம ம�க�� �ல��கைள உைட�ெத�ய
����தவ� மா���.
த� �ழைல��, ேவ�கைள�� �ல�பர�� ��வ�� ��� உலைகேய �����ட இரா�சசனா�
வள��� ெகா������ ஒ� �சா� மர�ைத சா��� �� ெவ��ச� எ��� பா���ட
வா�நாெள�லா� ����தவ�. ச��க� ப�ட கால� ேவதாளமா� அைல�ற�. ேவதாள�
ேக��களா� ���கைள ேபா�ட�. மா��� ஒ�ெவா����� ச�யான ப�� ெசா�� அ��த அ�
எ��� ைவ�தா�.
வா��� �யர�கைள��, ���கைள�� அ�பவ� ெச��த த��வஞான தள��� ��ேற அ��
ெவ�� வ��ற�. சவா�கைள ச����ற �ட��த� ேவ������ற�. மா���� பயண�
இ�தா�. கால�ைத �ம�� ெச�ற பயண�. ம�த�ல ��தைல�கான மக�தான கா�ய�.
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கால��� �த� ேக��

எ�ெற��� மா���
இர�டா� அ��யாய�

“உ��ட� ஆழமான அ��� ெச�வ� இ���ற�. கைலக�� ��ப�
உ�ைன� த���ெகா�� இ���ற�. �டா���யாக ��ேன� ���
ைவரா��ய� இ���ற�. உன� த�ைத, � ஒ� ெகௗரவமான கனவானாக
ம��க�பட ேவ��� என �����றா�. உன� தா�, � �ைறய
ச�பா��க ேவ��� என ஆைச�ப��றா�. உ� அழ� ேதவைத ெஜ��
உன�காக கா��� ெகா�� இ���றா�. வா���க� உ� வாச��
�ைற�� இ����றன. � எ�னவாக� ேபா�றா�? இ�த உ�
ப���தா� எ��காலேம அட�� ����ற�. � ச�யான ப��
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ெசா�லா��டா� நா� ���� உ��ட� வர மா�ேட�. �ேய
காணாம� ேபா� ��வா�.”

காலமா�ய ேவதாள� தன� �த� ேக��ைய மா���ட� ேக��ற�. மா��� ப���� ப����
ெகா�����றா�. மாெப�� த��வ ேமைத ெஹக� அ�ேபா�தா� இற����தா�.
கால� ெரா�ப�� கைள��, கவைல ேதா��� இ��த�. ெந�����, ���� ெவ��
த�����த கால�, உ��க�� ேதா�ற���தா� �த��தலாக இ�த �ம�டல��� ெம�ல
அைசய ஆர���த�. அத� கனவா���த ம�த� உ�� ெப�வத�� பல ல�ச� ஆ��க�
கா����த�. ஆ�ம�த�� �ைகக���� ேக�ட இதய� ����கேளா� கால� நகர�
ெதாட��ய�. வான��� பர���, ப����ெவ�க��, அட��த கானக���, ந�க�� கைரக��
ஒ� பறைவயா� கால� ெந��� பற�� ���த ெபா��க� அைவ. ம�த�க� த�க�
வா���காக இய�ைகேயா�, ேபாரா�� ெகா����தன�. அ�த ச�க��� ெப�ம�கேள
தைலைம தா��ன�. யா�� யா���� அ�ைம��ைல. ந�க�� ஓ�ட��� நாக�க� அ���ய�.
உைழ��� அ�பவ��� அ�� ப�ணாம� ெப�ற�. க�க�, ���� அ��மா�ன. ��
உழ��கான க��க� வ�தன. �ல��கைள� பழ�� ேம��க ெதாட��ன�. அ�த� கா�நைடக�
இன����க�� ெசா���களாக மாற� ெதாட��ய ேபா�தா�, உ�ப��� க��க� ஒ� �ல�ட�
���த ேபா�தா�, ஆ�, ெப� ேவைல����ைனக� ேதா��ய ேபா� தா� அ�த ���ச�
இ�த ���� �ைள�ட� �வ��ய�. ம�த�க�� தைல�� ேமேல பா�� ���த கால�
ஆ�ைதயா� ச��க�ப�� அ�த ���ச�தா� ���க�ப�ட�.
இன����க�� தைலவ�க� ம�ன�களாக��, அவ�கள� க���பா��� உ�ள �ல�க�
ரா��ய�களாக��, சா�ரா��ய�களாக�� எ��தன. ஆ��றவ�களாக��,
ஆள�ப��றவ�களாக�� ச�க��� ���க� ேதா��ன. ப�ட�க� ப�வ��தைன
ெச�ய�ப�டன. உைழ�தவ�க� ச�க��� அ�யாழ��� ந���� �ட�தன�. இ�த
க��மான�கைள உ��யா��வத�� மத�க� உ�வா�க�ப�டன. �ைள�ல�களாக ம�
பத�ப��த�ப�� �ல�டைம� ச�தாய� ப�ண��த ேபா� அ�த ���ச� ேம�� �ைளகைள
���� பர�ய�. அ�ைமக�� ேவ�ைவைய உ��� அத� ேவ� ஆழ����� ெச�ற�.
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ேபரா�ற� ெகா�ட ம�த�க� வ����காக ப�� ��ப�க�� இர�க� எ�லா� கத�ய கால�
அ�த ���ச��� உ���� ேவதாளமாக உ���ைத� அைட�த�. த�ைன அ�த ���ச���
������� ��க வ�� மா�ட�கைள� ேத� பல ஆ�ர� ஆ�� கால �ய���� ேதா��
ேபா���த�.
�ர��ட� �ற�ப�டவ�க� ெவ�ட ெவ�ட தைழ��� அ�ர�தன��� ம��� ேபானா�க�. 18�
�� றா��� இ��லா��� ேதா��ய ெதா���ர�� இய��ர�கைள உ�ப�� ெச��
வா�ப��� எ�ைலகைள ���தேபா� கால�, ம�த�க�ட� �த��ர ேவ�ைக த��தைத�
பா��த�. ெவ� ெகா�ட ���சேமா ேம�� ��வ�பெம��� உலைகேய ���க�
தயாரான�. ஏ� க�ட�க��� �ர�����த ம�த ச�க�, ஐேரா�பா�� ��ெவ�ள���
ேவக�ேதா��, �ழ�ப�ேதா�� இ��த�.
�த��ர�, சேகாதர��வ� ேப�ய �ெர��� �ர���� க��ேதா�ட�க� கன�கைள �ைத���
ெகா����தன. ��யா�� நைடெப�ற ெஜ�ம���� ைர�லா�� வ�யாக�தா� அைவ
�ைழ�தப� இ��தன.
மா��� அ��தா� இ���றா�. ���யாசமான ப��மாணவ� அவ�. உ��ேபா�த��,
ெச��காம� வா�� எ���ற மா�� ஒ���த�மான ப���� த�ம� �வ�கைள மா��� தா��
ெவ�ேய பா���றா�. ைத�ய� ���த க�பைன��, �ேய�ைசயான அ���ைற��
இய�பா���த�. மத��வாக��, இரா�வ �ரனாக�� ெபா��லைக அைடய ஆைச�ப�ட
மாணவ�கேளா� மன� ஒ�ட��ைல.
ெஜ���� த�ைத ெவ�� ஃபால�� �ர� வ�யாக ேஷ���ய��, ேஹாம�� அவ� ��
இற�� நடமா�னா�க�. ��யமான த�ைத ச���த அர�ய� வழ��க��, அரசா�க� ��
த�ைத��� இ��த ெம��ய எ���� உண��� மா���� �ைன�க�� ப��� ெகா����தன.
ேவதாள��� ேக���� மா��� �தானமாக, உ��யாக ப�ைல� ெசா��றா�. மன�� இ��தைத
ப��� �ராய��� �ற�� கா���றா�. “ஒ� நப� தன�காக ம��� பா�ப�டா�, ஒ� ேவைள
�ரபலமான அ�வா�யாகலா�. மாெப�� ஞா�யாகலா�. அ��தமான க�ஞராகலா�. ஆனா�
�ைறவ�ற, உ�ைமயான, மக�தான ம�தனாக இ��க ��யா�”
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ேவதைன�� ��கார���, அ������ ��� ேமா� தன���ய இட��� அைட�த �ள�ைய�
ேபா���த� கால� இ�ேபா�. த� உ�வ�ைத ��ெட���� வ�காண ���� ம���
ஒ�வ� வ�����றா� எ�பைத ���� ெகா�� ��ட�. ம�த�க�� ��தைல�கான த�ண�
அ�வாகேவ இ����. ஆனா�� பாைத அ�ய�படாம� �ழ�பமாகேவ இ���ற�.
அேதா ���ச� தைல ைககைள எ�லா� உ��� �சா��தனமாக ஆ��ெகா�� இ���ற�.
கால�ைத எ�ேபா�� தனதா��� ெகா�ள ெவ� ெகா�����ற�. கால��� அ��த ��ைர
மா��� அ���தாக ேவ���. அத�� இ��� த�ைன ெத�வா��� ெகா�டாக ேவ���.
�ட��த� ெப�றாக ேவ���.
காத� வய�ப����த மா��� தன� வா��� அ��த�ைத அ��ட� ம��� �����
ெகா�ள��ைல. ெஜ���� ேதட� எ��� க�ைத ஒ�ைற எ�த ஆர����றா�.
எ�ைன� க��ய தைளகைள ெநா��� எ��ேத�
எ�ேக ெச��றா�
என�ெகா� உலக� ேத�
இ�ேக அக�ற ப����ெவ�க��
�ேழ கட�க��ேமேல ����க�� இ�ைலயா?
உலக� எ��ட���� ேதா�ற ேவ���…
எ� இர�த��� அ� ேவ��ற ேவ���…
எ� ஆ�மா�� ���� அ� வ��க ேவ���…
நா� ெந���ர� அைல�� ெச�ேற�.
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கால��� இர�டா� ேக��

எ�ெற��� மா��� ��றா� அ��யாய�
எ�ண�ற த��வவா�க� இத�� ��ன� வ�����றா�க�.
ம�தா�மான��, ஆ��த அ��� ெகா����தா�க�. ம�த�க�
��தைல ���� அவ�க�� ����தா�க�. யாரா�� இைத�தா��
�� ெச�ல ��ய��ைல. � ம��� எ�ன ெச���ட ����?
மா��� ெப���� தன� ப�ட�ப���� ������தா�. ெஜ�����
அவ���� ��சய� ெச�ய�ப����த�. உற�கம�ற இர�கேளா�
நா�க� வ�தன. காத�� தாக��னா� அ�ல. கால��� ேக�� அவைர
அைச��� ெகா�����ற�.
ேவதாள� இர�� அைம��� சலனம�� ெவ�ைய பா���� ெகா�� இ���ற�. ஐேரா�பா��
வா� ேநா��ய ஆைலக�� �ழா�க�� வ�ேய ம�த�க�� ேவ�ைவ, க��ய �ைகயா�
கைர�ற�. ஆ����கா இ��� �ட�க ைவர� பா��த �ர�க� ெதா�லா�க�� உட�க�
���� ெகா�� இ����றன. க�க�� ஒ���ைல. ர�ய ம�ன� கா� க�ைட�ரலா�
ம�க��கான ச�ட�கைள வ���� ெகா����தா�. இ��யா���, இ��� �ழ�க��ய
நா�க������ ெச�வ�கைள அ���ெகா�� க�ப�க� இ��லா�ைத ேநா��
ச���ர�க�� பயண� ெச�� ெகா����தன. மாதா ேகா��� ம�ேயாைச கா��ெவ�ைய
தன� ��த� ேபா�ைவயா� ���ற�.
எ�ப� இ��த ம�த�க� இவ�க�. �ல��கைள� ��� ��� ேவ�ைடயா� அைத ���
உ�கா��� சா���டவ�க�. ஒ��� ைவ�கேவா, ��டேவா, ெபாறாைம ெகா�ளேவா அ��
எ��� இ�ைல. �ல��க�� ப�ேயா��, கள�கம�ற ��� இதய�ேதா�� இ��தா�க�.
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உலகேம அவ�க��� உ�யதா� இ��த�. எ�லாவ�ைற�� ����� ெகா�� இ�த
�ஷ���ச� ���ற�. த�ைன ெந��கேவ ��யாம� பல அர�கைள உ�வா��
ைவ�����ற�.
மா���� ��னா� இ�ேபா� பாைதக� அ�����மா� �ழ�ப�கைள ஏ�ப�����றன.
����� �ல�ய க����க�, ��தைனேயா�ட�க�� எேதா ஊன� இ��பைத அவ� உணர�
ெதாட�����தா�. ப��கைள ேத��ேத� அ�� அைல�� ெகா����த�. தா� ப��த
ச�ட�யேலா� ��காம� ப�ைட�கால வா��ைக, நாடக�, க�ைத, ேல�����
லெவாெகாேவா�, ��ெச�மா�� கைலக�� வரலா�,ேர�மா��� ��க�க��
கைலஉண���க�, �ெம�� ெஜ�ம� வரலா� என எ�லாவ�ைற�� ப��தா�. உண���ய��
அ���� ெகா����த கட�த கால����� யா��கனா� அைல�தா�
அ��டா���, �ேள�ேடா, உ�ைன � �த�� அ��� ெகா� எ�ற சா�ர���, எ�லா�
த�ெசய� �க��க� எ�பைத �ராக��த ெடமா�ர���, ஏெத�� ேதா�ட������ ெவ�ேய
வராத எ��ர�, ��ெர�ேய�ய�,ேப�க�, கா��, ெஹக� , பாய�பா� என தன�� ��னா�
ெச�றவ�க�� பாைதக�� எ�லா� �ைழ�தா�. த�ம�த வள���, �த��ர�ைத எ�லா� கா��
தன� ��தைன உலக������ நா� கட�����தா�.
த��வ ஞான��� சமரசம�� இ��த ேபா��� ெவ�� க�பனாவாத�க�� ������தா�
ஃ��ேட. பாய�பா� ெபா�� �த�வா�யாக இ��த ேபா�� இய�க�ய� அ�ற
இய��ர�தனமான ேகா�பா�கைள ��ைவ�தா�. ெஹக� ம��� ச�� �� ெச����பதாக�
ப�ட�. ஒ��� �ைள�� இ��� அத� ெதாட���யாக இ�ெனா�� �ற��ற இய�க �ய�
பாைத�� அவ� எ�ேலாைர�� தா�� �����தா�.
இய�க�ய� எ�ப� வ�றாத �வந��� �ரா� ஓ��ெகா�ேட இ��ப�. கட�����
�������க� ேமக�களா� எ�வ�. மைழெயன� ெபா�வ�. மைலக����� ���� ந�யாக
ெப��ெக��ப�. ���� கடைல ேநா�� பயண� ெச�வ�. ஒ���ெகா�� ெதாட���யான
பயண��� இ�த ம��� ஏ�ப���ற மா�ற�க��, �ற�க��க�� ஏராள�. ஒ�ெவா�
மா�ற����� காரண கா�ய�க� இ����றன. �ைள�க� ேதா����றன. ஆரா��� பா����
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ேபா� ஒ� கா���� ��னா� இ���ற உ�ைமக� அ��� க�க��� ெத���றன. அ��த
கா���� ��ைதய �ைள�கேள காரண�களா��றன. ெஹக�ட� த��க�ய� �ல� ேத��ற
ெவ��ச�� இ��த�.
மத� ���த ெஹக�� பா�ைவ�����தா� மா��ஸு�� அவேரா� �ர�பா� ஆர���த�.
ம�த வா��ைக மத��� �ைமயா� �������� அ�ைமயா�� �ட�த�. இதைன எ����
எ�தைனேயா ��றா��க��� ��ன� எ��ர� எ��� �ேர�க� தைல ����� சவா�
���, ச�ைட ேபா�டைத பா��தா�. வான������ ��ன�க� ெவ�ட��ைல. கட���
கைதக� ந��க��ைல. ஆனா� ெஹக�� ைகக���� எ��ர�� �ர�வைள ெந�ப���
ெகா����பைத பா��தா�. கட�� இ��பைத� ப��ய ��பண�கைள ெஹக� ெசா���
ெகா����தா�. ‘வ�றாத �வக�ைக �வ�� தைல�� இ��� ���� வ��ற’ க��ேத
அைவக�� ஒ�����த�.
இய�ைக ந�� அைம�க�ப����பதா� கட�� இ���றா� எ�றா� ெஹக�. யதா��த������,
க��� இ���� �ைலைமக����� �ம�சன� ெச�ய ��யாத க��� �த�வாத
�ைல�����தா� இ�த பா�ைவ வ����த�. இைதேய தைல�ழாக மா�� ேவேறா�
ேகாண������ மா��� பா��தா�. இய�ைக ேமாசமாக அைம�க �ப����பதா�தா� கட��
இ���றா� எ�� த��க� ����ேபா� அவ��� உ�ைம �ல�ப�ட�. அ�தா� மத�ைத
இதயம�றவ�க�� இதயமாக��, உண���ய�ற �ைலைமக�� உண���யாக��, ஒ��க�ப�ட
ம�க�� ெப���சாக�� அவைர �ரகடன� ெச�ய ைவ�த�.
மா���� �டேவ வ�த ெஹக�� �ட�க� ��ேனா பாவ��, பாய�பாஹு� மத�ைத �ம���க
ம��ேம ெச�தன�. கட�ைள இக�� தன�. அத� �ல� கட��� இ����, மத��� ����
உ��யாவதாகேவ ப�ட� மா��ஸு��. அவ� மத�ைத ���க �ராக��தா�. ��த� ேபா�ைவைய
��� எ��தா�. ெஹகலா� வா��க� ப����த க��� �த�வாத மைல அ�ேக உய��� ���
ெகா����த�. அைத� தா�� பாைதக��ைல எ�� அ���� ெசா�ல�ப�ட�. மா�ற�கள�ற
உல�� �கர�க�� அவ�க� இ��தா�க�.
ேம�� ேம�� �கர�கைள எ��� ����ற �����, இய�பாகேவ எ��� ����யைடயாத
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மன�� ெகா�ட மா��� எ�ேர இ��த மைலைய� தா��� ெச�லாம� பயண�ைத� ெதாடர
��யா� எ�பைத ���� ெகா�டா�. ��னா� ெச�றவ�க� பல� அ�� ���� �ட�பைத
மா��� பா��தா�. அ�வைர அவைர அைழ�� வ�த ெஹக�, கா�� இ�ேபா� த���
����னா�க�.
இ�த த��வ� ேபாரா�ட�கேளா� பயண�ப��� ெகா����த மா��� ப��ைப ���� ��
ெர��� ��டா� எ��� ப����ைக�� ஆ�� யராக இ�ேபா� இ���றா�. க���
�த�வாத����� ��� ெஹகைல தா���ெச�ல ��யா� எ�பைத மா��� ���� ெகா�டா�.
��ைமயான, ஒ� ��� இய�க�ய� எ��� வாைள ைவ��� ெகா�� ெஹக� அ�ப�க��
�ழ�கேளா� ��த� நட��� ெகா�� இ��பைத காண���த�. பாய�பா�� ெபா�� �த�
வாத�ைத�� , ெஹக�� இய�க�யைல�� ஒ��ைண�தா�. ெஹக�� �� தள��த�. ந���
கைதக� ேக���றன. கா��� �ல�ப�க� ேக���றன. ெந���� த���க� ேக���றன.
அ�வைர ேக�காதெத�லா� இ�ேபா� ேக���றன. ���க� எ�லா� இ�ேபா� ெத�வா��றன.
கால��� ேரைகயாக பாைத ��ேன ���ற�.
���கமான ப�� இ�ேபா� மா���ட���� ெவ��ப�ட�. “இ� வைர வ�த த��வவா�க�

அைனவ�� உலைக பலவ�க�� �ள�� ��டா�க�”. இ�ேபா� ெச�ய ேவ��ய� உலைக
மா��வ�. கால� இ�ப�ெயா� ப�ைல த� வா�நா�� �த��தலாக ேக��ற�. அ�த� �ர�
காலெவ�ெய��� எ�ெரா���ற�. மைலைய� தா�� மா��ைஸ கால� ெகா��வ��
ேச��த�. ெதாைல�� �சா� மர� �ட�� ஆ��ெகா����த�. ெந��பாக��, வாளாக��
வள��� வ�� மா���ட� கால� ந���ைக ைவ�����ற�. இ� ரா�சச மர�ைத ����வத��
ச�வ வ�லைம பைட�த ஆ�த� ேவ���.
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கால��� ��றா� ேக��

எ�ெற��� மா���- நா�கா� அ��யாய�

அ� ஒ��� தானாக இ�� வளர��ைல. எ�லா� இ�த ம�த�க� �ைனக�தா�. இ�� பா�.
ெப�� இரா�சசனா� வள��� ெகா�ேட இ���ற�. �பா��டகைஸ� ேபால எ�தைனேயா
�ர�க� ��னலா� வாேள�� இைத சா��க வர�தா� ெச�தா�க�. ஆனா� வ�க� ெத�யாம�,
ச�யான ஆ�த�க� இ�லாம� அ�ம���களா�� ேபானா�க�. அவ�கைள தன� தட�ைககளா�
�ர�ேசத� ெச�� அ�த இர�த��� என� உடைல ���பா��ய� அ�த� �சா�. ஞா�க� �ல�
வ�தா�க�. அவ�க��� இ�த ���சேம ேபா� மரமா�� ேபான�. எ�த ஆ�த�ைத� ெகா��
இ�த �ஷ ���ச�ைத சா��க ����?”
ெப��ய��� தைல நகரான �ெர�ஸ�� நக�� இ�ேபா� �க ���யமான ப��� மா���
ஈ�ப�� இ���றா�. �டேவ அவர� இ�ெனா� தைல�� �ைள�மான ஏ�ெக�� இ���றா�.
மா���� பயண���, ெஹக�� �ர�ப�ட ��க����� அவ� த�ைன ������
ெகா�டேபா� ஏ�ெக�� அவேரா� ேதாேளா� ேதாளாக பா��� வ�� ேச��தா�. இ�
மா���� கைட�� பயண� வைர அவ� �டேவ இ��பா�. எ�த �ர�ைஞ�� இ�லாம� அ��த
அைற�� ��� ெகா�����ற �ழ�ைதக� ெஜ��, லாரா, எ�கைர பா��க ��யாம� கால�
�க�ைத ெபா��� ெகா��ற�.
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�ெர�ஸ�� மா��ைஸ ����ட� ைவ��� ெகா����த�. க����� க�த� ேபா�� வர���
�� ஆர���� இதர நா�க�� �ர��கர ச��கேளா� அவ� ெதாட�� ைவ�����றா�.
அைழ��� ேப�� ல�ட���� ெச�� �யாயவா�க� ச�க�ைத க�����க� ச�கமாக
�னரைம�தா�. �ெர�ெஸ��� ஜனநாயக ச�க� அைம�தா�. ��� �ெர�ல� ��டா� எ�ற
ப����ைக ஆர������தா�. இ�ேபா� க�����க� ச�க���� ெகா�ைக அ��ைக
தயா���� ெகா�����றா�. கால��� ேக���கான ப�� அ�� எ�த�ப���
ெகா�����ற�.
மா���� பயண��� �க ���யமான த�ண�க� இைவ. இ�த ஏெழ�� வ�ட�க�� �சா�
மர��� ெகா��கா�� �க�� ேசா�����த�. அைல�க�����த�. ெஜ�ம������
�ரா�����, அ����� ெப��ய����� �ர�ட�ப�ட ேபா� ெஜ�� காத� ���த த�
ஒ�வைன ��ெதாட��தா�. உ�னத ல��ய ேவ�ைக ெகா�ட அ�ம�த��� த�ைன
��ைமயாக அ��ப�����தா�. மா��� எ�த� �ைத�� இ�லாம� உ��யாக இ��தா�.
ஒ�ெவா� �����ைட�� தா���ேபா� ��ய ஒ� ஏ�ப����த�. ��ட�ப���ெகா�ேட
இ��தா�.
ெஜ�ம��� ெர��� ��டா� ப����ைக�� ஆ��யரா� ெமாெச�� ப�� �ரா�ைச
�வசா�க� ப�� ��ப�கைள ஆரா��தேபா� அைவ ெய�லா� த��ப�ட ம�னராேலா,
�ர��களாேலா, அ�கா�களாேலா உ�வானைவய�ல எ�பைத�� அ�த� கால�� ச�க
உற�க�� �ர�பா�களா� உ�வானைவ எ�பைத�� ���� ெகா�டா�. அ�த�
ெகா�ைமகைள ெவ��ப����ேபா� ப����ைக �த��ர� ப��க�ப�ட�. அர� யா�ைடய
நலைன �ர�ப���ற� எ�பைத மா��� இன� காண ���த�. ெஹக�� “அரசா�க� எ�ப�
சகல ம�க�� ��ன�.” எ�ப� எ�வள� �டந��� ைகயான� எ�ப� ெத�வான�.
அரசா�க� எ�ப� ஆ�� வ��க��� க�� எ�றா� மா���. அர�ய� ெபா�ளாதார� ���த
�ர�ைஞ அவ���� வள��� ெகா����த�. மா��� இ�ேபா� �சா� மர��� அ���
�����தா�.
மா�ெச�ட�� ஏ�ெக�� இ��த ேபா� க�ட ���ட� ெதா�லாள�க� �ைலைமக��, சாசன
இய�க�� �ைறய ப���ைனகைள த����தன. ெஜ�மா�ய ைக�ெதா�லா�க�ட�����,
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பா��� ச���த சாதாரண ெதா�லா�க�ட ����� ச�க மா�ற���கான அ��பைடயான
�ஷய�ைத மா��� ெத��� ெகா�ள ேந��த�. இய�க�ய� ம��� வரலா�� ெபா���த�
வாத��� �ல� ஆரா��த ேபா� மா������, ஏ�ெக����� தா�க� எ�ேக ���ெகா��
இ���ேறா� எ�ப� ெத��த�. ேசாஷ�ச ச�தாய��, க���ச ச�க��தா� வரலா���
அ��த அ��யாய�களாக இ��க ����.
இைத ெத��� ெகா�டா� ம��� ேபாதா�. �ள��னா� ம��� ேபாதா�. நைட�ைற��
ெகா�� வரேவ��� எ�பேத மா���� ல��யமான�. கால��� ேக�� அ�தா�. தாேன
உண��ற உ�ைமைய� �ட ஒ� ேபா�� ஒ� ப�க��� ��� ெகா�ேடா, ஒ� ேகாண���
ம��� பா���� ெகா�ேடா ஒ��� ெகா�ள மா�டா� மா���. அைன�� ேகாண�க���,
அைன��� ப�க�க��� ��� �ம�சன�க� �லமாக��, த��க�ய� �லமாக�� தன���
தாேன ெத�� ப���� ெகா�டா� ம��ேம ஒ���ெகா�வா�.
மா���, ஏ�ெக��ட���� ேசாஷ�ச ��தைன ெதாட�க��ைல. வ��க�கள�ற ெபா��டைம
ச�தாய�ைத� ப�� கன� க�ட பல அ�ஞ�க� இ��தன�. ராப�� ஓவ�, சா��ேமா�, ஃ��ேய
ேபா�றவ�க� ����ட�த�கவ�க�. ப�னாறா� ��றா��ேலேய தாம�ெபா� எ��ய
உேடா�யா�� க���ச ச�க� ���� �ள�க�ப����த�. அத����ன� அ�ேபா�தல�
��க�� காண����. அைவெய�லா� க�பனாவாத ேசாஷ�சமாக ம��ேம இ��தன. ச�க
உற�க� ���த ஆழமான ��தைன இ�லாம� இ���� ேத�வதாகேவ இ��த�.
க�பனாவா�க�� ேசாஷ�ச��� ஆ�த�க� இ�ைல. �தலா�கைள அ��ைரக�� �ல�
மா���டலா� எ�� கன� க�டா�க�. �தலா�க�� உடன�யாக ெசா���கைள, த�க�
உடைமகைள அைனவ���� ப���� ெகா��� ��வா�க� எ�� அ�தர��� �த�தா�க�.
இ�த� க��ேதா�ட�ேதா� இ��த தன� பைழய ந�ப�கைள ��� �ல� ஏ�ெக�ேஸா�
ேச��� த��வஞான ெவ��ச��� வரலா�ைற மா��� ப��க� ெதாட��னா�. இ�வைர
�����த வரலா� வ��க� ேபாரா�ட நா�க�� ெதா��பாக இ��பைத��, அர�ய�
ெபா�ளாதார�தா� எ�த�ப����பைத�� பா��தா�.
வ��க�க��, வ��க� ேபாரா�ட�க�� இ�� பைத �தலா���வ வ��க வரலா��
18

ஆ��ய�களான �ெய��, ��ேய, �ேஸா, �����தா�க�. மா�ெட��ேய, ம��யேவ�,
�ேஸா ஆ�ேயார� ச�க� த��வ�கைள�� ப��தா�. ப�ட�க�, ப�வ��தைன, ம���,
ெதா��, ��, உைழ��, உ�ப��, உ�ப�� ச��க�� வ�யாக ச�தாய� கட�� வ�த �வா�ர�
ஆ��க��� ேமலான வரலா� மைற�க�ப����த�.
�தலா���வ அர�ய� ெபா�ளாதார�ைத ஆழமாக ஆரா��தா�. ஆட����, ��கா�ேடா,
ேஜ�� ��,�கா� ெப� இ��� பலர� ��கைள ஆரா��� ெச�தா�. ம�க� ெதாைக ெப��கேம
ச�தாய மா�ற�க��கான ஆதாரமாக இ��பதாக �ைச �������தன�. �ர��கர
ஜனநாயகவா�க��, ேசாஷ ���க�மான �� �ளா�, �ேய� ெல�, ெஹ�ேன, ��ேதா�,
ப��ன� ஆ�ேயா�ட� பழ�க� ெகா����தா�.
��ேதா� “�தலா���வ� ப��ய ெபா�ளாதார ��க� எ�பைவ �ர�தரமானைவ. மா�ற
��யா தைவ” எ�� அ���� ெசா�னா�. மா��� “ெபா�ளாதார ��க� எ�பைவ வரலா��
��யாக உ�வானைவ. ம�த�� ேதைவக�� ெபா��ேட ��ய க������க�� உ�ப��
ச��க�� ேதா�� வள���றன. இ�த வள��� �� ச�தாய� மா��ற�. அைதெயா�� உ�ப��
ச��க�� மா���றன. அ�ேபா� அைவ ச�ப�த�ப�ட த��வ�க�� மா���றன.” எ��
வரலா������ உ�ைமகைள எ���� ெகா�� வ�தா�.
இ�த ெதாட� ஓ�ட��� மா����� இ�ேபா� த�ைன� ����� இ�த அைம�ைப எ����
கலக�க� ெச�� வ�வ� பா�டா� வ��கமாகேவ இ��பைத காண ���ற�. உ��ச�ப�ட
ச����, ���� �ண��ற வா��ைக�� பா�டா�வ��க���� தக��� எ��ற ேவக�ைத
ஏ�ப����ற�. ��ைட�� ஓ�ைட உைட�� ெவ�ேய வ��ற ���� பறைவ�� �ர���
���பாக ெத��ற�.
மா��� ��மானகரமாக க�����க� ச�க��� ெகா�ைக� �ரகடன�ைத எ�� ����றா�.
க����� அ��ைகயாக, கால��� ேக���கான ப�லாக ெவ�வ��ற� அவ�ட����.
“�தலா���வ வ��க� த�ைன அ��� ஒ��க�ேபா�� ஆ�த�கைள வா��ெத��பேதா�,
அ�த ஆ�த�கைள �ரேயா��பத�� உ�ய பா�டா�களா�ய ந�ன� ெதா�லா� வ��க�ைத��
ேதா�����ற�. அவ�க�ட� இழ�பத�� ஒ����ைல. உலக� ெதா�லாள�க� ஒ��
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ேச�வா�க�. இ�த உலைக அவ�களா� ெபா��லகமாக மா�ற ����” �ர�� இ��ழ�க�
ேக�டதா� �சா� மர��� ேவ�க� ேலசா� ந��க ஆர���தன.

20

கால��� நா�கா� ேக��

எ�ெற��� மா���-ஐ�தா� அ��யாய�

‘������ட� எ�லா�. எ�த ெபா��லக�� இ�� வர��ைல. ஐேரா�பா ��வ�� எ��த
ம�க� �ள���க� கணேநர��� அட�� ஒ��க�ப�� ��டன. ஆ�த�க� ���த�ப��
��டன. மைல�பா�� ேபால �சா�மர� எ�லாவ�ைற�� ���� ெந��� ெகா����பைத�
பா��தாயா? மா�ற�க� எ��� �கழ��ைல. ஆழ��� தன� ேவ�கைள ெச��� ெகா�ய ஜ��
ேம�� ேம�ேம வள��� ெகா�����ற�. அத� ேவ�க� இ�ேபா� எ�லா� ப�க�க���
���ற�. அத�� அ�ேவ இ�ைல ேபா����ற�. இ��� எ�ன ந���ைக இ���ற�?”
அவந���ைகேயா� ேவதாள� ேக��ற�. அத�� தா�கேவ ��ய��ைல.
க����� அ��ைக ெவ�யான ேநர��, ஐேரா�பாேவ ������� ெகா�ட ேநர�� ஏற�தாழ
ஒ�றாகேவ இ��த�. �ரா��� �� ��� ம�னைன எ���� ம�க� �ள��� ெச�தா�க�.
அ�த ெவ�ப� ேபால��, ஹ�ேக�, �ெப��, ெப��ய�,ஆ���யா,ெஜ�ம� எ�� �����
பர�ய�. கால� கன�க� க�ட�. மா��ஸு�, ஏ�ெக�ஸு� ���த உ�சாக��ட� ப�கா��ன�.
�ரா�����, அ����� ெஜ�ம���� ெச�றன�. த�க� ெசா�த ம��� �ர����
வ�ைகைய காண ����ன�. ���� ��ெர��� ��டா� ப����ைகைய ெகா�� வ�தன�.
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ெதா�லாள�க��� எ������� க��ைரக� எ��ன�. ஆனா� �ல��ர���வ��ட����
�தலா���வ� �� அ�கார�ைத�� த� ைக�� எ���� ெகா�ட��தா� எ�லா� ���த�.
எ���கலக�கைள உ�வா�� �தலா���வ� பா�டா�வ��க��ட� எ�த அ�கார�� ேபாகாம�
பா����ெகா�ட�. ��� ���வா�க�� ப�� இ�� ���யமான�. �ராேவச��ட� ேபாரா�ய
ம�க� ஒ��க�ப�டன�. மா��ஸு�, ஏ�ெகஸு� ெசா�த நா�ைட ��ேட ெவ�ேயற ேவ��ய
���ப�த� ஏ�ப�ட�. ல�ட��� ெச�� ��ேய�னா�க�. அவ�க� ந���ைக இழ�க��ைல.
பல ஆ�ர� ஆ��களா� ெகா��� வள��த �சா� மர�ைத ஒ�நா�� ����ட ��யா�
எ�பைத உண��ேத இ��தன�. அத�� அயராத வ�ைம ேவ���. ஈ� இணய�ற ந���ைக
ேவ���. அ�தா� இ�ேபா� ���யமான�.
த�க��� �� ேதா��ய ச�க��தைனக�� �ற�தனவ�ைற ெய�லா� த�க����
��க���� ெகா�டன�. தன� வா��ைக�� �க உய��த ப��� மா��� தயாரா���டா�.
தன� வா��ைக பயண��� அ��த� இ�வாக�தா� இ���� என ந��னா�. த��வ���
வ�ைமய�� வளமாக வா��த அவ��, அவர� ெமா�த ���ப�ேம ெபா�ளாதார வ�ைம��
அைல�க��த�. மா���� ���ப���காக மா�ெச�ட�� எ��த� ேவைல��� ெச�றா�
ஏ�ெக��. ��யா�� ெட�� ������� க��ைரக� எ�� அ�� எேதா ெசா�ப
வ�மான�ைத�� மா��� ெப�றா�. ச�வேதச க�����க� ச�க���� வ�கா��வ���
அத� ேகா�பா�கைள வைரயைற ெச�வ��� ஈ�பட ேவ�����த�. அய� லா�� ��தைல�
ேபாரா�ட����, அெம��கா�� நட�த அ�ைமக�� ��தைல� ேபாரா�ட���� தன�
கவன�கைள� ���ப ேவ�����த�
பா�� க��� ஏ�ப�ட ேபா�, அைத நட��ய ச�வேதச க�����க�� ச�க� தைலவ�க���
ஆேலாசைனக� த�தா�. உல�� �த� பா�டா� வ��க அ�கார�ைத த� க�களா� பா���
��டா�. அ�த ச�ேதாஷ�� 72 நா�க����தா� இ��த�. �தலா���வ� ெவ� ெகா��
அைத ��ய��தைத��, பா�டா� வ��க� இர�த� கைறகேளா� ெவ�� ���த�ப�டைத��
காண ேந��த�.
ஒேர ஒ� மக� எ�கைர��, இர�� ெப� �ழ�ைதகைள�� ச�யான ���ைச இ�லாம�
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ேநா�க��� ஒ�ெவா�றாக ப� ெகா������ ெவ��� உ�கா��� ��வா�. எ�தைனேயா
ேசாக�க�� ேபா�� தா���ெகா�ட ெஜ���� மல��த �க� ெமௗனமாக த��� இழ��
ேபாவைத க�ெகா�� பா��க ��ய��ைல. �ழ�ைதக� ஓ� �ைளயா� �ைன�கைள �ர��
ைவ����த ����, அவ�க�� நடமா�ட� இ�லாம� ம�த� எ�ன ெச���ட ����.
மா��� ���� அ�த ேமைஜ�� �� உ�கா��� எ��வ��, ����� ���ய��� �லக���
உ�கா��� ப��ப�மாக வ�ட�கண��� இ��தா�. ��ப�� ��� வ�ட�க�! ெசா�த
வா��ைக��, த� கன� ைம�த�களான ெதா�லாள�க�� க���ேன ���ரவைத
ெச�ய�ப�வைத�� பா���� ெகா�ேட தன� பயண�ைத ெதாட��� ெகா����தா�. கால�
ஒ� ேபா�� ந���ைக இழ�க� �டா�. அத�கான ப��� ம�த �ல��� ��தைல இ���ற�.
�சா� மர��� அ�யாழ����� கால�க�� �ல�க� வ�யாக ெச�� ஆ� ேவைர
ஆரா��தாக ேவ���. �ர���� �ட�த த� பைட�� ச��� ப�வத�ைத அ�����தா�
எ��� வர ேவ�����த�.
மா���� �ரதானமான ப� ேசாஷ�ச�ைத� ப�� �வ��த� அ�ல. �லதன�ைத� ப�� அ��
ேவ� ஆ� ேவறாக அ�பல�ப���ய�தா�. உ�ேரா� இ���� ேபா� ��� ெதா��க��
அத� �த� ெதா�� ம��ேம ெவ�யான�. அவ� ேசாஷ�ச உல�� வா��தவ� அ�ல.
�தலா���வஉல�� ஆர�ப�க�ட��� அதைன அ�ப��தவ�. �தலா���வ�
எ�ப�ெய�லா� ெகா�ைமயானதா� இ���� எ�� அ�ய ������த�. வரலா�ைற��
��ஞானமா��யதா� அவரா� எ�லாவ�ைற�� பா��க ���த�.
அ�ைம�ச�தாய�, �ல�டைம� ச�தாய�, �தலா���வ� ச�தாய� என ஒ�ெவா�
கால���� ப�ணாம� ெப�ற த��டைம எ��� ெவ� ���த மர��� கைத, கட���
ெஜ�ம� ேபால ஒ� ��ராகேவ பா�கா�க�ப�� வ����த�. அத� அ�வ��பான,
அ���ேபான �க�ைத உல�� �க���� ேதா����� கா��னா� மா���. �தலா���வ
உல�ைன� த�ர வரலா��� எ�தெவா� கால�க�ட���� பார�ப�ய மர�க� இ�ப�
�ைத�க�ப�ட��ைல…. ��� �ரேதச��� வள�க�� இ�ப� �ர�ட�ப�ட��ைல…
ம�கைள இ�ப� அ�காரம�றவ�களா� எ��த��ைல… எ�பைத உ��� ேவதைனேயா��,
ஆ�ற� ��க எ����கேளா�� ெவ��ப����றா�. �தலா���வ அைம�� ����மாக
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�ைட�ெத�ய�பட ேவ��ய� எ�பைத அ�� ��வமாக உணரைவ��றா�. அ�த நா� ஒ���
தானாக வ�� �டா� என�� மா��� உண����றா�. ச�தாய��� இ�த �ர�ைஞைய
உ���ப��த, �ர���கான த�ண�ைத எ���� ெசா�ல, பா�டா� வ��க���� அத� ச��ைய
உண��த க�����க� ��யா ஊ��களா� ெசய�பட ேவ��� எ�பைத�� எ�� ைவ��றா�.
மா���� உ������ அ�வாகேவ இ��த�.
எ���ெகா�ேட இ���றா�. ��த மக� ெஜ�� இற�� ேபா�றா�. வா��� ேவராக இ��த
��யமான ேதா� ெஜ�� இற�� ேபா�றா�. எ�லா� ேசாக�க���� ம���� எ��
ெகா�����றா�. 1883 மா�� 14� ேத� அவர� ��� �����ட�. எ�ேபா�� எ���ற அ�த
நா�கா��� மா��� எ�தாம� உ�கா��� இ��தா�. கால� தன� ேக���கான ப�ைல
அவ�ட� ேக��� ெகா�����ற�.
ஏ�ெக�� அ�த அைற��� �ைழ�� ெகா�����றா�. �லதன��� இ��� ப���� மா���
எ��ய ����க� படபட��� ெகா������றன கா���.
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காலமா� மா��� இ���றா�

எ�ெற��� மா���- ஆறாவ� அ��யாய�
கா�� ெவ�ெய��� அவர� ��� கல�� �����த�. எ��
எ�� ேம�ெச��� ���� ைககளா� �����தா� மா���.
அவ� இற�க��ைல. காலமா� இ���றா�.
ஐேரா��ய அ�கார வ��க�க�னா� �க�� ெவ��க�ப�ட,
��ற�ப�ட ம�தராக ம��ேம மா��� ஒ�கால��� இ��தா�.
கால� இ�ேபா� பா���றேபா� உலக� ��வ��
ல�ச�கண�கான ம�த�க� அவர� ��தைன�� ெவ�ப�ைத
ெப����தா�க�. ைச��ய �ல�க�� �ர�க�க���, அெம��க ஐேரா��ய
ெதா��சாைலக���, ஏகா�ப��ய�ைத எ���த ஆ�ய நா�க��� அவ�க� பர� இ��தா�க�.
மா���ய� எ��� அ������ைச �சா�மர� ெபா��ைட ைவ�� இ��தா� மா���.
மா��� காலமானேபா� ப�� மாணவனாக இ��த ெல�� எ��� ம�த� 1817� மா���ட�
கால� ேக�ட கைட� ேக���� ப�ைல� ெசா�னா�. மா�ற ���� என மா��� கா��ய
பாைத�� ெச�றா�. ேசா�ய� ம������ �சா� மர�ைத பா�டா� வ��க� ேபா�
�ழ�க�ேதா� அக�� எ��த�. உலைகேய ����ய�. ேசாஷ�ச� எ��� ��ய ந�தவன�
மல��த�. ந��க�ப�ட உலக ம�க�� கன� ��யான�. கால� அ�� பறைவயா� ����
பாட�கைள பா�ய�. அ�த ம��� க�க����� �ைதகைள ெகா�� ேபா� உலகெம�லா�
��ய�. �ன�, ஐேரா��ய நா�க�, ெகா�யா, ��பா, �ய�நா� என நா�க���,
�ரேதச�க��� ேசாஷ�ச� அ��ப� ெதாட��ய�.
அ��� ெரா�ப கால���� ���க��ைல. உலக�ல� ��வ�� ���� பட�����த �சா�
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மர��� ேவ�க� க����� ெத�யாம� ���� ேசா�ய����� ஊ���� ெகா�ட�.
�ஷ�கா�� ம�த�கைள ����ய�. பா�டா� வ��க� கவ��க� தவ�ய இட�க��
ம���� ேமேல ����ெவன வள��� ��ட�. ���� ெமா�த �ல�பர�������
����மாக �சா�மர� ேவேரா� ���� எ�ய�படாத வைர சாகா�. அத� உ�� இ����
எ�� மா��� ெத�வாக� ெசா�����தா�. மா��� த� பயண��� அ��� ெசா�னைவ
எ�லா� இ�� அ�ப�ேய ���யமாக நட�� வ�வைத கால� க� இைம�காம� பா����
ெகா�����ற�.
க����� அ��ைகைய மா��� எ��� ேபா� அவ��� 29 வய�தா�. அ�ேபா�
ப�னா��� க�ெப�க� இ�ைல. �த��ர� ச�ைத இ�ைல. உ�ப����, அத� �ைறக��
���க ���க �ரேதச�கைள��,ேதச�கைள�� சா��ததாக இ��தேபாேத அைவ உலக�
சா��ததாக மா�� எ�பைத மா��ஸு�, ஏ�ெக�ஸு� ெசா�����தன�. ‘�� உ��ைட��
�ல�பர�� ��வ�� �தலா���வ��� �ழ� ப��த உலக�’ எ�� இ�ைறய
உலகமயமா�கைல ெத�வாக க�����தன�. இ�� கால� அ�த எ����க�� இ��த
கா��கைள அ�ப�ேய ேந�� பா���ற�.
�லதன��� மா��� ஆரா����ள அ�த �சா� மர��� ஆ�ேவ�க� இ�த ம��� த�ைன
உ���ப���� ெகா�ள� ���� அ�தைன கா�ய�க�� அ�ப�ேய கா��களா� ����
ெகா�ேட இ����றன.
“ம�த�க� �யெதா��க� ெச�� �ைழ�த கால� ேபா� அ��தவ�க��காக ேவைல பா����
உைழ�பாள�களாக மா�வா�க�. ெதா�லா� வ��க� ஒ�� �ர�ேயகமாக உ�வா��” எ�றா�.
இ�� நகர�க�� அ��க��காக உய����ள க��ட�க��, ெதா�� நகர�க�� உலக�
�ரா�� உ�வா�� ெகா�ேட இ���ற� அ�த வ��க�. இவ�க�� கட�த கால��� இவ�க��
��ேனா�க� ெகா�ச� �ல� ைவ����த �வசா�களாகேவா, எேதா �� ெதா�� ெச��
ெகா����தவராகேவா இ��பா�க�. 1820க�� 75 சத�த அெம��க�க� �யெதா��க� ெச��
ெகா����தன�. 1940க�� இ� 21.6 சத�தமாக �ைற�த�. இ�ைற�� 10 சத�த�����
�ைற�� ேபா����ற�. ஆ�யா���, ஆ����கா��� ஊ�ய���� ேவைல
பா���றவ�க�� எ���ைக 1980க�� 120 ���ய�களாக இ��த�. இ�� 200
26

���ய�கைள தா������ற�.
ெப�ய க�ெப�க� ��ய க�ெப�கைள ���� �லதன��� ��கைள இ���� எ�� மா���
ெசா�����தா�. இ�� உலக� �ரா�� பா���ற கா��க� இைவதா�. ����� ப�ய�,
�வகா� ��ெப�� எ�� எ��� இேத �ைலைமதா�. ��க�ெப�கைள ெப�ய க�ெப�க�
������றன. ெப�ய க�ெப�கைள ப�னா��� க�ெப�க� ������றன. கா�மா��,
மா���ைள �நாயக����� ஒ� ெப�ய ப��யைலேய கட�த ப�� வ�ட�க�� காணாம�
ேபானைவக��காக� தயா� ெச�ய ����. இ�ப� ெச�வ� �ல இட�க�ேலேய
���க�ப�வதா� வ�ைமதா� எ��� ��� எ��றா�. இ�� ம�க� ெதாைக ெப��க���
��த�ைத� கா���� வ�ைம�� உழ��றவ�க�� எ���ைக ���ெகா�� இ���ற�.
நகர�க�� ேரா�ேடார�க�� வா��ைக இவ�கைள ��� எ������ற�. �சா�ட����
�ள��ய �ஷ�கா�� ��க���� ���� ���ப உற�கைள�� ����� ேபா��ற�. ம�த�
எ�லா ம���கைள�� இழ�� ெவ�� ெபா�ளாக மா��றா�. உைழ�� உ�ப�� ெச�த
ெபா����� தன��� ச�ப�த��லாம� அ��யமா�� ேபா�றா�. ���� தன��� தாேன
அ��யமா�� ேபா�றா�. மா��� ஒ�ெவா� வ��� இேதா வா��ைகயா� இ���ற�. கால�
ேவதைனேயா� ைககளா� தைலைய� தா���ெகா�� பா���ற�.
லாப�தா� �லதன��� இர�த ஓ�டேம. �சா� மர��� ேவ�க�� இ�த தாக�தா� த���
ெகா�����ற�. இ�த லாப��த ����யைட�தா� �தலா���வ���� ����தணற�
ஏ�ப�����. மா��� “�தலா���வ�தா� லாப��� ����ைய த��க ��யா�. க�ைமயான
ெந��க�க��� ஆளா��” எ��றா�. �தலா���வ� எ�தைனேயா ஜகஜால�கைள எ�லா�
ெச�� பா���ற�. ஆனா� தன� ெந��க�க����� �ளேவ ��யாம� த���ற� எ�ப�தா�
உ�ைம.
ெதா����ப க������களா�, அதாவ� இய��ர�க� �லமாக, ெபா��கைள �ைற�த
�ைல�� தயா���� ச�ைத��� �ைற�த �ைல�� ���ற�. ‘இய��ர�க� �க�� ச��
வா��ததாக இ��பதா� ம�த உைழ��� ேநர� �ைற�க�ப�வத�� ப�லாக ேம��
அ�க����’ எ��றா�. இ�� ‘எ��ம� ேநர ேவைல, எ��ம� ேநர ஓ��, எ��ம� ேநர
��க�’ எ�பெத�லா� பைழய காலமா���ட�. க���ட�கைள ைவ�தத��� �ற� எ�லா
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அ�வலக�க��� ேவைல ேநர� ���ெகா�ேட இ���ற�. �தலா���வ� அ�த
இய��ர�கைள ஒ� கண� �ட ஓ�ெவ��க �டாம� ேவைல வா��� ெகா�ேட இ���ற�.
இய��ர�க�னா� ஏ�கனேவ ஆ��ைற�� அம�ப���, இ���றவ�க�� உைழ�ைப��
உ����ற �சா��தன� இ�. இ�� பல ெதா�லா�க��� ��ய� உ��ப�� ெத�யா�.
��ய� மைறவ�� ெத�யா�. ேசா��� ேபான ம�த�க�� ��� வ�யாக �லதனேம
உ�கா������ற�.
“��ய ெதா�� ��ப�களா� ஒ� �����ட ெதா�� ஒ� சமய� லாப�கைள அ��� �����.
உடேன அ�� க�ைமயான ேபா��க� ஏ�ப��. அ�ேபா� அ�த� ெதா�� க�ைமயான
லாப�������, ந�ட���� ந����.” இ��� மா��� ���� கா��ய�தா�. கட�த இர��
வ�ட�க�� க����ட�� �ைல பா���� �ேழ �ைற�� ேபா����ற�. உலக�ச�ைத எ��ற
��ய �த��ர வா�ப� �தலா���வ�தா� �� ைவ�க�ப��ற�. �ைற�த ����
ெதா�லாள�கைள ஏைழ நா�க�� ைவ��� ெகா��ற�. ��ய ச�ைதக���� �ைழ�ற�. அ�
�தலா���வ நா�க���� க�ைமயான ேபா��ைய ஏ�ப����ற�. �ேரா நாணய�, ெய�
ஆ�யைவ இ�� டால��� எ�ரான ேபா��கேள. அைவக� ேம�� �தலா���வ����
ெந��க�கைள உ�� ப����றன.
�லதன� இ�ேபா� ெப�மள��, ஏ�கனேவ இ��த க�ெப�க� எ����ெகா�வ���,
ப���ச�ைத எ��பா���க��� �த�� ெச�ய�ப��ற�. ��ய ெதா��க��
ெச�ய�ப�வ��ைல. இத� �ல� மாய� ேதா�ற�கைள ேவ��மானா� ஏ�ப��த ���ேம
த�ர லாப�ைத ெதாட��� உ�� ெச�ய ��யா�. உைழ��� ச��களா� உ�ப�� ெச�ய�ப��ற
ெதா��க�தா� ச�க �ைள�கைள ஏ�ப��த ����. ப���ச�ைத எைத இ�� உ�ப��
ெச��ற�. ��தலா�ட�ைத, ேமாச�ைய, ேஜ�ப�ைய� த�ர ேவெறா����ைல.
“�தலா���வ� உைழ��� ம�க�� ச�ைககைள��, உ�ைமகைள�� �க�
கா���ரா���தனமாக ப��பதா� லாப��� ��த� அ�க��க �ய�����. ஆனா� அ���
நைடெபறா�” எ��றா� மா���. ெதா�லா�க�� ஊ�ய�க� �ைற�க�ப�வதா�
�தலா�க�� லாப��� ��த� அ�க��க�படலா�. ெதா�லாள�க��� ச�ைத��
ெபா��க� வா��� ச�� �ைற�� ேபாவ�� த���க இயலாம� �க��ற�. அதனா�
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�தலா���வ� உ�ப�� ெச�த ெபா��க� ச�ைத�� ��காம� ேத���. இ� லாப���
��த�ைத க�ைமயாக பா��கேவ ெச��ற�. ஜ�பா�� ெபா�கால� இ�ேபா� தைல�ழா�
��ட�. ெதா�லாள�க� க�� பா����� உ�ளா�றா�க�. இ�ேபா� நகர�க�� எேதா
ப�ெபா� ���ற மா�� �ேரா ேஹா�ேடா, பஜா� வாகன�க� ��ய சத�த வ����
��க�ப���றன. கட�த கால�க�� ஜ�பா� கா� ஒ�� 83000 ெய�க� லாப� ச�பா��த�.
இ�ேபா� 15000 ெய� ச�பா��பேத ெப��பாடாக இ���ற�.
�தலா���வ� தன� லாப�ைத த�க ைவ�பத�� ெச��� அ�தைன �ய��க��� க�ைமயாக
பா��க�ப�வ� ெதா�லா�வ��கேம. ஜனநாயக���� அ�� இட��லாம� ேபா�ற�. ����
தரா�க� �தலா�க� ப�கேம ����றன.
இைவக��� எ�ராக ெதா�லா� வ��க� �ள��ெத�� எ�பைத மா��� ெசா������றா�.
ெத� ெகா�யா, ெத� ஆ����கா, அ�ெஜ��னா, இ�தா�, �ரா��, ெஜ�ம�, ���ட�,
அெம��கா, �ேர��. �கார�வா , இ��� எ�தைனேயா நா�க�� ெகா��� எ��த
ஆேவசமான ேபாரா�ட�க� �ர�� ஓ��க எ�� அைலகளா� எ��� ெகா�ேட இ����றன.
ஒ�ெவா� ேதச���� மா���� ��தைன அ�த ெச��ற�ெகா�களா� பற�� ெகா��தா�
இ����றன.
இ�த அ��த� கா��கைள கால� ம��ேம பா���ற�. எ�த ெதாைல�கா�� ேசன�க��
கா���கா�. அைவ வரலா���� ��� க��� ெகா�� ேசைவ ெச���றன.’ இ� வரலா���
���” எ�பைவ ேசா�ய� �ைத�த ேபா� ெவ��ப�ட வா��ைதக�. மா���
‘வ��க�க�ைடேய இ���� �ர�பா�தா� வரலா�ைற நக�����ற ச��யாக இ���ற�’
எ��றா�. அைத� ��ட� ெச�யேவ அெம��க ெபா�ளாதார ��ண�க� அ�ப� ெசா�னா�க�.
அதாவ� வ��க� ேபாரா�ட�க��� ���� ��� ைவ�தா���ட� எ��றா�க� அவ�க�.
மா���ய� ��ைவ�த ேகா�பா�க��, க�ெண�ேர �க��ற கா��க�� ெபா� எ��
அவ�களா� ����க ��யாம� இ��வைர ேதா��� ேபா��றன�. �தலா���வ� த�ைன
ஒ� ெபா��லகமா� ��த��க �ய�� ேதா�� ேபா�� ெகா�ேட இ���ற�. ேதச�க��
வ��க� ேபாரா�ட�க� �கழாம� இ�ைல. �தலா���வ உலக����� �ர�பா�க�
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ெவ��காம� இ�ைல. அ��� ���ர�ைத மா��� அ�ப�ேய �������றா�. �லதன���
சாபேம அட�கேவ அட�காத அத� அேகார�ப�தா�. ��, �ல�, கா�� என சகல�ைத��
உ����ற�. ெசா�� �டாம� ���க ெவ� ெகா��ற�. இ��தா� அத� அ��
ஆர����ற�. தன�கான ஆதார�கைளேய, த�ைன உ�ப�� ெச�த ம�த ச��கைளேய அ�
ெநா��க ஆர����ற�.
இ� இழ�பத�� ஒ����ைல, அைடய� ேபாவ� ெபா��லக� எ�� பா�டா�வ��க�
அ�ேபா� உத� எ������ற கண� ��சய� வ��. �சா� மர� ேவேரா�� ேவர�
ம�ேணா�� ���த�ப��. வா��� ����காக ���, ச��யைன�ைத�� �ர��, ஓ�கார
ச�த�ேதா�, நாள�க�� அ� நாத������ அ�ேபா� ஒ� கா�� ����.
கால��, மா��ஸு� கா�����றா�க�.
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கால��� பயண�

(எ�ெற��� மா���- கைட� அ��யாய�)
ெஜ�ம��� ெமாெச�� ந��கைர�� அைம���ள ��ய� நகர���
வச�யான ந��தர� ���ப��� வழ�க�ஞ�� மகனாக �ற�த மா����
ேப� இ�� உலக� �ரா�� உ�ச��க�ப��ற�.
ெப�������, பா������, �ர�ஸ������ ெவ�ேய�ற�ப��
ேதச�க�� கத�க� அைட�க�பட, அவமான�களா�
அைல�க��க�ப�ட ம�த�தா� உலக��� ெவ��ச���கான �ள�ைக
ஏ�� ைவ�����றா�. அ��த அைற�� அ�����ய தன� எ�க�
இற�� ேபா���க சவ�ெப������� �ட வ���லாம� ைககளா� தைலைய� தா��
உ�கா�����த த�ைததா� �தலா���வ��� சவ�ெப��ைய தயா��� ைவ�����றா�.
த�ைதவ�� ெசா���கைள ெஜ�ம�� �ர�� நட�த��, `��ய ெர��� ��ட�” ப����ைக
நட�த�� ெசலவ������ �ழ�ைதக����, ெஜ����� அ�ைப ம��ேம ெகா��க ���த
அவரா�தா� பா�டா� வ��க���� ஒ� ெபா��லைக அ���க �������ற�.
மா��� ேசாதைன�சாைல ��ஞா� அ�ல�. ச�க ��ஞா�. அவ� ெபா�ளாதார ��ண�
அ�ல�. அர�ய� ெபா�ளாதார��� �தாமக�. ெவ�� த��வவா� அ�ல�. நைட�ைறேயா�
இைண�த த��வ�ைத �����தவ�.
மா��� கான� �ைர� ேத� அைலய��ைல. இர�த�� சைத�மான உ�ைமக�����
வா���கான ந���ைகைய ேத�னா�. �லதன� உலகமயமா�க�ப��ேபா� உைழ�� ச��க��
உலகமயமா�க�ப��. ேபாரா�ட�க�� உலகமயமா�க�ப��. அ�தா� இ�� உலக� ��வ��
�க��� ெகா������றன. 1848� மா��ஸு� ஏ�ெக�ஸு� ேச��� ெவ���ட க�����
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அ��ைக�� ஆர�ப��� ஐேரா�பாைவ உ���� ெகா����த �த� இ�ேபா� உலைகேய
அைச��� ெகா�����ற�.
19வ� ��றா�� மா���ய�ைத��, பா�� க��ைன�� த�த�. 20 வ� ��றா�� அ�ேடாப�
�ர��ைய��, �ன��ர��ைய��, எ�ண�ற ��தைல�கான ேபாரா�ட�கைள�� த�த�. 21�
��றா�� �ைறய த��. 73 நா�கேள ���த பா�� க��� ேதா�ற�. 73 ஆ��க� கட�த
அ�ேடாப� �ர�� �ைத�த�. ஆனா�� ���� ���� ேபாரா�ட�க��, இய�க�க��
����� ெகா�� இ����றன. இத�� ஒேர காரண�தா� உ��. �தலா���வ அைம����
மா�� ேசாஷ�ச அைம�ைப� த�ர ேவ� இ�ைல. இ�தா� வரலா�� ெபா���த� வாத��,
இய�க�ய�� இைண�த மா���ய� பாைத கா���ற ந���ைக.
�ராண�கைத�� க�ச��� ெத��தைத� ேபாலேவ, �தலா���வ வ��க����� த� ���
யாரா� எ�ப� ெத��ேத இ���ற�. எ�லா�தமான ச�கைள�� ெச�� அ� பா�டா�
வ��க�ைத ந��க �ய����ற�. பா�டா� வ��க� ���� ���ெமன மாெப�� ச��யாக
எ��ேத ���. �தலா���வ�ைத ���� �� உலைக உ�வா��ேய ���.
மா���ய� ஒ��� ஆ�ட� இ�ைல. வரலா�������, ம�த வா��ைக������
�ர�ட�ெப�ற ச��ய�. இல��ய�ைத ேநா��, ச�ேதாஷ�கைள ேநா��, ம�கைள நக���
ெச��� பாைத. இழ�� ேபான த� �ய உ�வ�ைத ம�த� ெப�வத�கான ந���ைக. எ�லா
ேசாதைனக����, மா�ற�க���� த�ைன உ�ப����ெகா�� ேம�� ேம�� அ� வள���
ெகா�ேட இ����.

மா��ைஸ ஆ�ர� ஆ��க�� ��தைனயாளராக
ேத��ெத��த ம�க� ெத���த க����க� �க�
ெத�வாகேவ இ����றன. நா�ேவைய� ேச��த
ேட�ெதாெரச� “�லதன��� �ணா�ச�கைள��,
நடவ��ைககளைள�� �க ஆழமாக மா��� ஆரா��� ெவ��ப��� இ���றா�. நா� இ��
வா��ற உலக�ைத அவரா� அ�ேற அ�����க �������ற�” எ�� ெசா��றா�. இ��
32

வா��ற உலக�ைத� ப�� ம��ம�ல, ந� ச�த��ன� வாழ� ேபா�� ெபா��லக�ைத��
அ��தவ� மா���.
அவ�ட���� வ�றாத ந�க� அ�பாக��, க�ைணயாக�� �ற�� உலக�� �ைல
���ெக�லா� ஓ��ெகா������றன. ெவ�����, ெவ�ப���� அ�சாத மைலக�
எ��� �ர���� க��ரமா� ����றன. ந���ைக�� ��ய�க� உ����
ெகா������றன.
இ�ேபா� மா��ைஸ ெந��� ஏ���ெகா�� கால� ந���ைகேயா� தன� பயண�ைத
ெதாட��� ெகா�����ற�.
((����))

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
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த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
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வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
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PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
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இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
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5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
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ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
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����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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