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முன்னுபைர
தகொலம்Hஸ், தசல்Mங் தகொழிக்கும் ஆசிய
நொடுகளுக்குக் கdற்Hொபை9யில் குறுக்கு Mழி
கண்டு பிடிக்க டMண்டுத[ன்று முயன்றொன்.
உலகம் உருண்பைd என்ற 9த்துMத்பை9
அடிப்Hபைdயொகக் தகொண்டு, ட[ற்கு டநொக்கிச்
தசன்றொல் கிழக்பைகயபைdயலொம் என்ற
உண்பை[க் கருத்தில் நம்பிக்பைக தகொண்டு அMன்
புறப்Hட்dொன்.
ட[பைல நொடுகளுக்கும் கீபைழ நொடுகளுக்கும்
இபைdடய MழிமுழுMதும் கdலொக
இருந்திருந்9ொல் தகொலம்Hஸ் நிபைனத்9து
சரியொய் இருந்திருக்கும்.ஆனொல், இபைdயிடல
அத[ரிக்கக் கண்dம் இருந்9து. அபை9க்
கண்டுபிடித்9 தகொலம்Hஸ், அது9ொன் இந்தியொ
என்று நிபைனத்9ொன். அ9ற்கு இந்தியொ என்று
தHயரிட்dொன்.
அங்கு Mொழும் [க்கபை‰ இந்தியர்கள் என்று
அபைழத்9ொன்.9ொன் கண்டு பிடித்9து இந்தியொ

அல்ல என்று அMன் த9ரிந்து தகொள்‰ Hல
நொட்கள் ஆயிற்று. 9ொன் கண்டு பிடித்9து
தHொன்M‰மும் [ண்M‰மும் மிக்க புதியட9ொர்
உலகம் என்று அறிந்துதகொள்‰ொ[டல அMன்
இறந்து டHொனொன். தகொலம்Hஸ் கபை9 சுபைM
மிக்கது. அMன் புதுநொடு கண்டுபிடிக்கப் Hட்d
Hொடும் அனுHMமும் த9ொல்பைலயும் துயரும்
மிக்கன. கபைdசியில் அMன் முயற்சியின்
Hயனொக அபைdந்9 Hலடனொ ஏ[ொற்றம் மிக்கது.
தகொலம்Hஸ் கபை9 [னத்பை9 உருக்கும் ஒரு
தHருங்கபை9 (நொMல்) டHொன்றது. இக்கபை9யின்
மூலம், அMனுபைdய அ‰Mற்ற நற்குணங்கள்
HலMற்பைற நொம் அறிய முடிகிறது.
தகொலம்Hஸ் அரசHக்தி மிக்கMன்,
த9ய்MHக்தியும், [9ப்Hற்றும்
மிகக்தகொண்dMன்; விdொமுயற்சியும் ஊக்கமும்
உள்‰Mன். [னி9ொபி[ொனமுள்‰Mன்:
நியொயத்திற்குப் டHொரொடும் தநஞ்சுரம்
Hபைdத்9Mன்; எத்9பைகய துன்Hத்திற்கும்
கலங்கொ9 இரும்பு [னம் தகொண்dMன்.

தகொலம்Hஸ் கபை9 உலக அனுHMத்பை9
[ட்டு[ல்லொ[ல், உயர்ந்9 இலட்சியங்கபை‰யும்
உள்‰த்திடல உருMொக்க Mல்லது.புதியன கண்டு
பிடிக்கும் ஆர்M மிக்க தகொலம்Hஸ் கபை9
[ொணM உலகத்திற்கும், அறிவுத் 9ொகம்
தகொண்டdொருக்கும் நல்ல விருந்9ொகும்.
இவ்Mரலொற்றுக் கபை9பையத் 9மிழில்
எழுதித்9ந்து தMளியிd உரிபை[யளித்9 திரு.
நொரொ நொச்சியப்Hன் அMர்களுக்கு எங்கள் நன்றி
யுரிய9ொகும்.
மு. சுப்பிர[ணியன்
Hதிப்Hொ‰ர்
------------

1. ஆMல் பிறந்9து
ஆசியொ பை[னர் நொட்டில் ஓர் ஆற்றங்கபைரயில்
ஒரு தHரியMர் Mொழ்ந்து Mந்9ொர். அந்9
ஆற்றங்கபைரயில் அMர் Mொழ்ந்9 இdத்தின்
Hக்கத்தில் இருந்9 துபைற மிகவும் ஆழ[ொனது.
எளி9ொகக் கdக்க இயலொ9 ஆHத்9ொன இdம்
அது. அந்9ப் தHரியMர் நல்ல உயரமும் Mலுவும்
தHொருங்திய உdபைலப் தHற்றிருந்9ொர்.
பிறருக்குபைழப்Hட9 டHரின்Hம் என்ற
எண்ணமுபைdயMர் அMர். எனடM, அந்9த் துபைற
Mழியொக ஆற்பைறக் கdக்க முயலுடMொருக்கு
எப்டHொதும் அMர் உ9வியொக இருந்9ொர்.
MலுMொன உdலும் நல[ொன எண்ணமும்
Hபைdத்9 அந்9ப் தHரியMருக்கு, Mொழ்விடல ஒரு
குறிக்டகொள் இருந்9து. இபைறMபைனக் கண்ணொரக்
கொணடMண்டும் என்Hது9ொன் அந்9 இலட்சியம்.
அந்9 இலட்சியம் நிபைறடMறுM9ற்கு Mழி என்ன
என்Hது அMருக்குப் புரியடMயில்பைல. அ9ற்கொக
என்ன தசய்யடMண்டும் என்றும் அMருக்குத்
த9ரியடM யில்பைல.

ஒருநொள் அMர் 9ம் அபைறயில் தூங்கிக்
தகொண்டிருந்9ொர். அப்தHொழுது ஒரு
குழந்பை9யின் குரல் அMர் தHயபைரக்
கூவியபைழத்9து. “கிரிஸ்dொHர்! கிரிஸ்dொHர்!”
என்று அந்9க் குழந்பை9 யபைழத்9 குரல் அMர்
தூக்கத்பை9க் கபைலத்9து. “கிரிஸ்dொHர், என்பைன
அக்கபைரயில் தகொண்டு டHொய் விடு” என்று
அந்9க் குழந்பை9 கூவியது. உdடன தHரியMர்
9ம் பைகத்9டியுdன் தMளியில் Mந்9ொர். அந்9க்
குழந்பை9பையத் 9ன் ட9ொளில் தூக்கி பைMத்துக்
தகொண்டு ஆற்பைறக் கdக்கலொனர். அMர்
ஆற்பைறக் கdந்து நdக்க நdக்கத் ட9ொளில்
இருந்9 குழந்பை9யின் எபைd அதிகரித்துக்
தகொண்டdயிருந்9து. HளுபைMத் 9ொங்க
முடியொ[ல் அMர் கொல் இdறியது. 9ட்டுத்
9டு[ொறிக்தகொண்டு, எப்Hடிடயொ Hத்திர[ொக
அMர் அந்9க் குழந்பை9பைய அக் கபைரக்குக்
தகொண்டு டHொய்ச் டசர்த்துவிட்dொர். அந்9க்
குழந்பை9பையக் கீடழ இறக்கிவிட்டு, “அப்Hொ,
சிறுMடன! என்பைனப் தHரிய ஆHத்தில் சிக்க
பைMக்க இருந்9ொய்! உன்பைனத் தூக்கிய9ற்கு இந்9
உலகத்பை9டய தூக்கிச் சு[ந்திருக்கலொம்

டHொலிருக்கிறது எவ்M‰வு Hளு” என்று கூறினொர்
தHரியMர்.
“இதில் என்ன ஆச்சரியம் இந்9 உலகம்
முழுMபை9யும் இபை9ப் Hபைdத்9Mபைனயும்
டசர்த்துத் 9ொடன நீ சு[ந்9ொய்! பிறருக்கு நன்பை[
தசய்M9ன் மூலம் நீ எனக்குத் த9ொண்டு
புரிந்9ொய்! உன் பைகத்9டிபைய அந்9க் குடிலின்
Mொயிலில் ஊன்றி பைM. அது நொபை‰க்டக பூத்துக்
கொய்ப்Hபை9க் கொணலொம். டHொற்றித் த9ொழும்
அருட் கொMலனும் இபைறMனும் நொடன
என்H9ற்கு அதுடM 9க்க சொன்றொய் அபை[யும்”
என்று கூறி அந்9க் குழந்பை9 [பைறந்து விட்dது.
கிரிஸ்dொHர், குழந்பை9 Mடிவில் Mந்9
இபைறMனின் கட்dபை‰பைய நிபைறடMற்றினர்;
[றுநொட்கொபைல உண்பை[யிடலடய அMருபைdய
பைகத்9டி ஓர் அழகொன டHரீச்பைச [ர[ொக
[ொறிவிட்dது என்Hது Hழங்கபை9.
அன்று மு9ல், கdல் MழியொகடMொ, நில
MழியொகடMொ, Mொன் MழியொகடMொ Hயணம்
ட[ற்தகொள்டMொர் கிரிஸ் dொHபைர Mழித்துடண

முனிMரொகக் தகொண்டு MழிHட்dபின்,
புறப்HடுMது Mழக்க[ொகி விட்dது.
இபைறMனகிய கிறிஸ்துபைM அக்கபைரக்குக்
தகொண்டு தசன்ற கிறிஸ்dொHர் முனிMபைரப்
டHொலடM, கிறிஸ்துM [9த்பை9க் கdல் கdந்9
கொடுகளில் HரMச் தசய்99ன் மூலம் கிறிஸ்துபைM
அக்கபைர தகொண்டு டசர்த்9 தகொலம் Hசுக்கு,
அMனுபைdய தHற்டறொர்கள் கிரிஸ்dொHர் என்டற
தHயர் பைMத்9ொர்கள்.
தகொலம்டHொ அல்லது தகொலம்Hஸ் என்Hது
அMனுபைdய குடும்Hப் தHயர். கிறிஸ்dொHர்
என்Hது9ொன் தHற்டறொர்கள் அMனுக்கு இட்d
தHயர். அMர்கள் என்ன கொரணத்தினல் அந்9
முனிMரின் தHயபைர அMனுக்கு இட்dொர்கட‰ொ
த9ரியவில்பைல. அMடன, 9ன் தHயருக்டகற்H,
கிறிஸ்துபைM அறியொ9 [க்களிபைdடய அMபைரக்
தகொண்டுடHொய்ச் டசர்ப்H9ற்கொகடM 9ொன்
பிறந்திருப்H9ொக நிபைனத்துக்தகொண்dொன்
என்Hது[ட்டும் உறுதி!
கிரிஸ்dொHர் தகொலம்Hஸ் 1451 ஆம் ஆண்டில்
ஜிடனMொ நகரில் பிறந்9ொன். அMனுபைdய 9ந்பை9
தdொமினிக்டகொ தகொலம்டHொ ஒரு தநசMொளி,

கம்Hளி தநசவு தசய்HMர். அMனுபைdய 9ொய்
சூசொனொவும் தநசMொ‰ர் குடும்Hத்தில்
பிறந்9Mள்9ொன். கிரிஸ்dொHர் கூdப்
பிறந்9Mர்களில் இ‰பை[யிடலடய இறந்9Mர்கள்
டHொக மீதியிருந்9Mர்கள் மூMர். ஒருத்தி 9ங்பைக.
அMள் ஒரு Hொலபைdக்கட்டி விற்HMபைனத்
திரு[ணம் தசய்துதகொண்டு டHொய்விட்dொள்.
மிகுந்9 இருMரும் 9ம்பிகள். ஒருMன் தHயர்
Hொர்த்9டலொமிடயொ [ற்தறொருMன் தHயர் ஜியொ
டகொ[ொ.
இMடன ஸ்Hொனியர்கள் டீடகொ என்று
அபைழத்9ொர்கள்.
ஜிடனொMொக்கொரர்களுக்குப் தHொதுMொகடM
குடும்Hப் Hற்று அதிகம். இ9ற்குக் கிரீஸ்dொHர்
தகொலம்Hஸ் விதி விலக்கல்ல. அMன் 9ன்
9ம்பி[ொர்கபை‰ நம்பிய அ‰வு, அயலொர்கபை‰
நம்Hவில்பைல. 9ன் கூdப் பிறந்9Mர்களிdம்
[ட்டு[ல்லொ[ல் 9ன் சிற்றப்Hன் [கனிdமும்
அMன் நல்ல நம்பிக்பைக பைMத்திருந்9ொன்.
கிறிஸ்dொHர் Hள்ளிக்குச் தசன்ற நொட்கள் மிகக்
குபைறவு. அMன் ஜிடனொMொ த[ொழி[ட்டும்

டHசத் த9ரிந்து பைMத்திருந்9ொன். தநடுநொட்கள்
Mபைர எழு9ப் Hடிக்கத் த9ரியொ[டல யிருந்9ொன்.
9ற்தசயலொக அMன் டHொர்ச்சுககலுக்குப் டHொய்ச்
டசர்ந்9 பிறகு 9ொன் எழு9ப் Hடிக்கத் த9ரிந்து
தகொண்dொன்.
ஜிடனொMொ நகரிடல மீன் பிடிக்கும் த9ொழில்
மிகப் Hரந்9து. டMறு எந்9 டMபைலயும்
தசய்யொ9Mர்கள் தசய்யக் கூடிய மிக
எளிபை[யொன த9ொழில் மீன் பிடிப்Hது 9ொன். மீன்
பிடிப்H9ற்கொகப் தHரிய ட9ொணிகளும் Hொய்[ரக்
கப்Hல்களும் இருந்9ன; துபைறமுகங்களில்
அவ்Mப்டHொது இப்Hடிப்Hட்d கப்Hல்கபை‰க்
கட்டிக்தகொள்Mதும் உண்டு.
கிரீஸ்dொHர் தகொலம்Hசுக்குத் 9ன் 9ந்பை9யின்
தநசவுக் கூdம் அவ்M‰Mொகப் பிடிக்கவில்பைல.
ஆகடM, 9ன் Hத்9ொMது Mயதிடலடய மீன்
பிடிக்கும் கப்Hல்களில் டMபைலக்குச்
டசர்ந்துதகொண்dொன். மீன் பிடிக்கச் தசல்லும்
கப்Hல்களிலும், அயல் நொடுகளுக்குக் கருMொடு
ஏற்றிச் தசல்லும் கப்Hல்களிலும், [த்திய 9பைரக்

கdலில் அMன் Hலமுபைற தநடுந்த9ொபைல
Hயணங்கள் தசன்றிருக்கிறொன். கப்Hலில்
தசல்லொ9 நொட்களில் அMன் 9ன் 9ந்பை9க்கு,
உ9வியொக இருந்திருக்கிறொன்.
கிரிஸ்dொHர் 9ன் Hத்த9ொன்H9ொம் Mயதில்
அஞ்டசொ அரசர் இரண்dொம் டரனி ஓட்டிச் தசன்ற
சண்பைdக் கப்Hலில் டMபைலக்குச்
டசர்ந்துதகொண்dொன். ஒருமுபைற ஜிடனொMொ
Mணிகர்களுdன் அMர்களுபைdய கப்Hலில்
சீடயொஸ் தீவுக்கு ஒரு Hயணம் தசன்று
Mந்திருக்கிறொன்.
1476-ஆம் ஆண்டு ட[[ொ9ம்
ஜிடனொMொவிலிருந்து Md ஐடரொப்Hொவிற்கு
விபைலயுயர்ந்9 சரக்குகபை‰ ஏற்றிக் தகொண்டு ஒரு
கப்Hற் Hபைd புறப்Hட்dது. இந்9ப் டHொர்க்
கப்Hல்களில் ஒன்றின் தHயர் தHச்தசல்லொ.
இந்9க் கப்dலில் ஒரு [ொலுமியொக டMபைல
Hொர்த்துக்தகொண்டிருந்9ொன் கிரிஸ்dொHர்.
ஆகஸ்டு [ொ9ம் 13-ம் நொ‰ன்று ஜிப்ரொல்dர் நீர்க்
கணMொபையக் கdந்து டHொர்ச்சுக்கலின் த9ன் கபைர

தசன்றுதகொண்டிருக்கும்டHொது, பிரஞ்சுக் கப்Hற்
Hபைdதயொன்று எதிர்ப்Hட்டுத் 9ொக்கியது. Hகல்
முழுMதும் ஓயொ9 சண்பைd! இரவில் டHொர்த்
9ொக்கு9லின் விபை‰Mொக மூன்று ஜிடனொMொக்
கப்Hல்களும் நொன்கு பிதரஞ்சுக் கப்Hல்களும்
உபைdந்து கdலில் மூழ்கிப் டHொயின. இந்9
அMகதிக்கு ஆ‰ொன கப்Hல்களிடல
தHச்சல்லொவும் ஒன்று. கிரிஸ்dொHர் அடிHட்டுக்
கொயமுற்றுக் கdலில் விழுந்து விட்dொலும்
மி9ந்துதகொண்டிருந்9 ஒரு தHரிய துடுப்புக்
கட்பைdபையப் பிடித்துக்தகொண்dொன். அ9ன்ட[ல்
சொய்ந்து தகொண்டும், [ொறி [ொறி உபை9த்துக்
தகொண்டும் ஆறுபை[ல் தூரம்Mபைர தசன்று
கபைரயில் ஒதுங்கினொன். அMன் கபைர ஒதுங்கிய
இdத்தின் தHயர் லொடகொஸ் என்H9ொகும். அந்9
ஊர் [க்கள் அMனிdம் அன்பு Hொரொட்டினொர்கள்.
அMன் உdல் நல[பைdயும்Mபைர பைMத்திருந்து,
பின் அMன் 9ம்பி Hொர்த்9டலொமிடயொ, லிஸ்Hன்
நகரில் இருக்கும் தசய்தி யறிந்து அங்கு அனுப்பி
பைMத்9ொர்கள்.

ஜடரொப்Hொவிடலடய அந்9க் கொலத்தில்
டHொர்ச்சுக்கல் மிக முன்டனற்ற [பைdந்திருந்9து.
எழுச்சியும் உணர்ச்சியும் நிபைறந்9 டHொர்ச்சுகல்
நொட்டின் 9பைலநகரொன லிஸ்Hன் எழிலும்
த9ொழிலும் நிபைறந்9 Hட்டின[ொக வி‰ங்கியது.
ஆரொய்ச்சிகளுக்கும் கண்டு-பிடிப்புகளுக்கும்
மூல பை[ய[ொக வி‰ங்கிய லிஸ்Hன் நகரம்
Mரலொற்றுப் தHருபை[மிக்கது. அபைர
நூற்றொண்டுக்கு முன்னர் கdல் வீரன் த©ன்றி
என்று அபைழக்கப்Hடும் டHொர்ச்சுகல் இ‰Mரசன்
வின்சன்ட் முபைனயில் அபை[த்திருந்9 கdல்Mழி
ஆய்வுக் கழகம் [த்திய 9பைரக் கdல்
[ொலுமிகளின் கMனத்பை9 ஈர்த்9து, அட்லொண்டிக்
கdலிலும், ஆப்பிரிக்கொவின் ட[பைலக்
கபைரயிலும் Hயணங்கள் தசய்து MருM9ற்கு
இ‰Mரசர் த©ன்றி ஆக்கமும் ஊக்கமும்
அளித்து Mந்9ொர். அMருபைdய கப்Hல்
9பைலMர்கள் அத[ரிக்கொ தசல்லும் Mழியில்
உள்‰ அடசொர்ஸ் தீவுகள் என்ற ஏழு தீவுகபை‰க்
கண்டு பிடித்9ொர்கள். அவ்Mப்டHொது புதுப்புது
இdங்கபை‰க் கண்டுபிடித்9 அக் கப்Hல்
9பைலMர்கள் தகொலம்Hஸ் லிஸ்Hன் Mந்து டசர்ந்9

ச[யம் கினியொ Mபை‰குdொபைMக் கdந்து
விட்dொர்கள். ஆப்பிரிக்க நொடுகளுக்குச் சிMப்புத்
துணிபையயும், கண்ணுடிக் கற்கபை‰யும்
குதிபைரகபை‰யும் ஏற்றிச் தசன்ற
கப்Hல்கத‰ல்லொம் திரும்பி Mரும்டHொது,
9ந்9மும் 9ங்கப் தHொடியும் மி‰கும்
அடிபை[களும் தகொண்டுMந்து டசர்த்9ன.
ஜிடனொMொக் கொரர்களின் Mொணிகத்பை9
தயல்லொம், டMனிஸ்கொரர்களும்
துருக்கிக்கொரர்களும் பைகப்Hற்றிக் தகொண்d
ச[யம், லிஸ்Hன் நகரம் MொணிHத்துபைறயிடல
ட[டலொங்கி M‰ர்ந்து தகொண்டு Mந்9து.
ஆப்பிரிக்கொக் கண்dத்பை9ச் சுற்றி இந்தியொவுக்குக்
கdல் Mழிபையக் கண்டு பிடிப்H9ற்குப்
டHொர்ச்சுக்கீசிய அரசொங்கம் ஊக்க[ளித்துக்
தகொண்டிருந்9து.
இப்Hடிப்Hட்d முன்டனற்ற[ொன சூழ்நிபைலயில்
இருந்9 லிஸ்Hன் [ொநகருக்குக் தகொலம்Hஸ்
Mந்து டசர்ந்9து அMனுபைdய டHறு என்று9ொன்
தசொல்லடMண்டும். Hல்Mபைகயிலும்
முற்டHொக்கபைdந்திருந்9 லிஸ்Hன் நகருக்கு Mந்9

தகொலம்Hஸ் கல்வியில் ஆர்Mம் தகொண்dொன்.
இலத்தீனும், புதியத[ொழிகளும்
கற்றுக்தகொண்dொன். உலக அறிபைM M‰ர்க்கும்
உயர்9ர[ொன புத்9கங்கபை‰தயல்லொம் Mொங்கிப்
Hடித்9ொன்.
9ம்பி Hொர்த்9டலொமிடயொ, நிலப்Hdம்,
9யொரிக்கும் நிறுMனம் ஒன்றில்
டMபைலக்க[ர்ந்திருந்9ொன். 9ன்பைன நொடி Mந்9
அண்ணன் கிரிஸ்dொHபைரயும் அட9
நிறுMனத்தில் டMபைலக்குச் டசர்த்துவிட்dொன்.
தகொலம்Hஸ் அங்கு டHொய்ச் டசர்ந்9 சில
நொட்களில் அண்ணனும் 9ம்பியும் டசர்ந்து
தசொந்9[ொகடM நிலப்Hdம் 9யொரிக்கும்
த9ொழிபைல ட[ற் தகொண்டுவிட்dொர்கள்.
நிலப்Hdம் 9யொரிப்H9ற்கு டMண்டிய சரியொன
கருவிகள் அந்9க் கொலத்தில் கிபைdயொது. ஆகடM
அபைM முழுMதும் சரியொக அபை[ந்திருப்Hதும்
இல்பைல. தHரும் Hொலும் கப்Hல் 9பைலMர்கள்
கூறுகின்ற 9கMல்கபை‰க் தகொண்டd அபைM
9யொரிக்கப்Hடும். கdல் Mழியொக உலகின்
தMவ்டMறு Hகுதிகளுக்குச் தசன்றுMந்9 கப்Hல்

9பைலMர்கள் கூறுகின்ற தசய்திகபை‰
ஆ9ொர[ொகக் தகொண்டு, நிலப்Hdங்கள்
Mபைரயப்Hடும். இந்9ச் தசய்திகபை‰ச்
டசர்ப்H9ற்கொக அMர்கள் கப்Hல்
9பைலMர்களுdன் தநருங்கிப் HழகுMொர்கள்.
கப்Hல் 9பைலMர்களுக்கு விருந்து பைMத்துப்
டHச்சுக் தகொடுத்துச் தசய்திகபை‰ யறிந்து
தகொள்ளுMொர்கள். அந்9ச் தசய்திகபை‰
யடிப்Hபைdயொகக் தகொண்டு நிலப்Hdங்கபை‰த்
9யொரிப்Hொர்கள். இMற்பைறப் புதி9ொகப் Hயணம்
ட[ற்தகொள்ளும் [ொலுமிகளும், புதிய புதிய
Mழிகளில் 9ங்கள் கப்Hல்கபை‰ச் தசலுத்9
முற்Hடும் கப்Hல் 9பைலMர்களும்
விபைலதகொடுத்து Mொங்குMொர்கள் தகொலம்Hஸ்
சடகொ9ரர்களின் பிபைழப்பு இவ்Mொறு நdந்து
Mந்9து.
லிஸ்Hனுக்கு Mந்9 அட9 ஆண்டில் கிரிஸ்dொHர்
தகொலம்Hஸ் ஒரு டHொர்ச்சுக்கீசியக் கப்Hலில்
டMபைலக்குச் டசர்ந்9ொன். அந்9க் கப்Hல்,
கம்Hளியும், கருMொடும் திரொட்பைச [துவும்
ஏற்றிக்தகொண்டு, ஐசுலொந்து, அயர்லொந்து
அடசொர்சுத் தீவுகள் ஆகியMற்றிற்குச் தசன்று

திரும்Hவும் ஆங்கொங்கிருந்து சரக்குகள் ஏற்றிக்
தகொண்டு லிஸ்Hனுக்குத் திரும்பும். அந்9ப்
Hயணத்தின் டHொது, சொல்டM என்ற
துபைறமுகத்தில் அந்9ப் டHொர்ச்சுக்கீசியக் கப்Hல்
ஒதுங்கியவுdன், 9ொனக மி9ந்து தசன்ற ஒரு
ட9ொணியில் இரண்டு பிணங்கபை‰க் கண்dது,
தநடுநொபை‰க்குப் பிறகும் தகொலம்Hசுக்கு
நிபைனவிருந்9து. அந்9ப் பிணங்களின்
அசொ9ொரண[ொன ட9ொற்றத்பை9க் கண்d
ஐரிஷ்கொரர்கள், அபைM சீனக்கொரரின் பிணங்கள்
என்று கூறினொர்கள். அந்9க் கப்Hலின் 9பைலMன்,
1477-ஆம் ஆண்டு பிப்ரMரி [ொ9ம்
டHொர்ச்சுக்கலுக்குத் திரும்புM9ற்கு முன்னொல்,
ஐசுலொந்தின் MdHகுதி டநொக்கி நூறு கொM9ம்
9ொரம் Mபைர தசன்று திரும்பினொர். தHரும்Hொலும்
அந்9க் கப்Hல் ஆர்ட்டிக் Mட்dத்பை9த்
த9ொட்டுவிட்டு Mந்9 த9ன்டற
தசொல்லலொம்.இவ்Mொறு Hலவி9
அனுHMங்களும் தHற்ற தகொலம்Hஸ் 9ொடன ஒரு
கப்Hல் 9பைலMனொகும் 9குதிபைய யபைdந்9து
வியப்பிற்குரிய9ல்ல.

1478-ம் ஆண்டில் ஜிடனொMொ MொணிH
நிறுMனத்9ொர், [தdய்ரொவில் டHொய் சீனி
Mொங்கிக்தகொண்டு ஜிடனMொவுக்கு Mரும்Hடி
அMனிdம் ஒரு கப்Hபைல ஒப்Hபைdத்9ொர்கள்.
அMர்கள் அ9ற்குரிய Hணம் அMனிdம் தகொடுத்
9னுப்Hவில்பைல. [தdய்ரொவில் சீனி
விற்HMர்கள் கdனுக்குக் தகொடுக்க
[றுத்துவிட்dொர்கள். ஆகடM தகொலம்Hஸ்
தMறுங் கப்Hபைலத் திருப்பிக்தகொண்டு Mர
டநரிட்dது. அ9னொல் அMர்கள் அMன்மீது
Mழக்குத் த9ொடுத்9ொர்கள். அந்9 Mழக்கின்
கொரண[ொக 1479-ம் ஆண்டில் கிரிஸ்dொHர்
தகொலம்Hஸ் டHரிழப்Hபைdய டநரிட்dது. அMன்
ஜிடனொMொவுக்குப் டHொனதும் அதுடM கபைdசித்
9dபைMயொகும்.
ஜிடனொMொவிலிருந்து லிஸ்Hன் திரும்பிய
தகொலம்Hஸ் டHொர்ச்சுகவில் ஓர் உயர்9ரக்
குடும்Hத்தினர் MழிMந்9 டdொனொ தHலிப்Hொ
என்ற [ங்பைகபையத் திரு[ணம் புரிந்து
தகொண்dொன். டdொனொ தHலிப்Hொவின் 9ந்பை9
தHரிஸ் டிரில்டலொ. டHொர்ட்டdொ சொண்டdொத்

தீவின் 9பைலMன். அMளுபைdய 9ொத்9ொ
ஜில்ட[ொனிஸ், த©ன்றி இ‰Mரசரின் வீரத்
ட9ொழர். அMளுபைdய சடகொ9ரன், டHொர்ட்டdொ
சொண்டdொத் தீவின் ஆட்சித் 9பைலMனொக
இருந்9ொன்.
[ணம் நdந்9 சிறிது கொலம் Mபைர தகொலம்Hஸ்
9ம்Hதிகள் தHலிப்Hொவின் 9ொயுdன்
லிஸ்Hனிடலடய 9ங்கியிருக்9ொர்கள்.
தHலிப்Hொவின் 9ொய், 9ன் கணMருபைdய கப்Hல்
குறிப்புப் புத்9கங்கபை‰யும், கdல் Mழிகொட்டும்
நிலப்Hdங்கபை‰யும் கட்டுக்கட்டி அMருபைdய
நிபைனவுப்தHொரு‰ொக பைMத்திருந்9ொள். 9ன்
[ொப்பிள்பை‰க்கொக அMள் அMற்பைற அவிழ்த்து
எடுத்துக் தகொடுத்9து தHரிதும் டHொற்றக் கூடிய
தசயலொகும். சில நொட்களுக்குப் பிறகு,
கிரிஸ்dொHர் 9ம்Hதிகள் டHொர்ட்டdொ
சொண்டdொவில் நிபைலயொகக்
குடியிருக்கலொனொர்கள். டHொர்ட்டdொ
சொண்டdொவில் 9ொன் தகொலம்Hஸின் [கன்
டdொன் டீடகொ டகொலன் பிறந்9ொன். 1482-ல்
தகொலம்Hஸ் 9ன் குடும்Hத்ட9ொடு Hஞ்சல் தீவில்

குடிடயறினொன். அங்கிருந்து டகொல்டு
டகொஸ்டுக்கு இரு முபைற கப்Hல் Hயணம்
தசன்றொன். அதில் ஒருமுபைற அMடன
9பைலMனொக இருந்து கப்Hபைலச் தசலுத்திக்
தகொண்டு டHொனொன் என்Hது குறிப்பிdத்9க்கது.
9னது முப்Hத்த9ொன்று முப்Hத்திரண்dொMது
Mயதில் தகொலம்Hஸ் முற்றிலும் 9குதி
தHொருந்திய ஒரு கப்Hல் 9பைலMனொக
வி‰ங்கினொன். டHொர்ச்சுகீசிய MொணிHக்
கப்Hல்களில் Hலமுபைற கdற் Hயணம் தசன்று
Mந்9 அனுHMம் அMனுக்குப் Hடிந்திருந்9து.
Mdக்டக ஆர்ட்டிக் Mட்dத்திலிருந்து த9ற்டக
பூ[த்தியடரபைக Mபைரக்கும் கிழக்டக சஜியன்
தீவிலிருந்து ட[ற்டக அடசொர்சுத் தீவுகள்
Mபைரயிலும் உள்‰ கdற்Hகுதி முழுMதும்
அMனுக்ருத் த9ரிந்9 இdங்கட‰ ! கப்Hல்
த9ொழிலின் ஒவ்தMொரு நுணுக்கமும்
அMனுக்குச் பைகMந்9 சரக்கு துருM
நட்சத்திரத்பை9 பைMத் துக் தகொண்டு நிலப்Hdங்கபை‰யும் பூடரபைககபை‰யும் Mபைரயும்
சிறந்9 Hயிற்சி அMனுக்கு இருந்9து. பூடகொ‰மும்
Mொனியலும் Hற்றி அக்கொலத்தில் தMளிMந்9

சிறந்9 நூல்கள் அபைனத்பை9யும் அMன்
Hடித்திருந்9ொன். எல்லொMற்றுக்கும் ட[லொக
அMன் 9ன் திரு[ணத்தின் மூலம் டHொர்ச்சுக்கல்
நொட்டின் உயர் குடும்Hங்கள் இரண்டுக்கு
உறவினனொக இருந்9ொன். இத்9பைன
9குதிகபை‰யும் பைMத்துக் தகொண்டு அMன் சில
ஆண்டுகளில் தHரிய Hணக்கொரனொக ஆகியிருக்க
முடியும். ஆப்பிரிக்கொவின் கபைரயில் உள்‰ சில
புதிய Hகுதிகபை‰க் கண்டுபிடித்து அMன்
பிரபுப்Hட்dம் தHற்றிருக்க முடியும். ஆப்பிரிக்க
வியொHொரத்தின் மூலம் அMன் தHருஞ்தசல்Mம்
டசர்த்திருக்க முடியும்.
ஆனொல், அMனுபைdய ஆபைசக்கனவுகள் இந்9ச்
தசயல்களுக்தகல்லொம் ட[ம்Hட்d9ொக
இருந்9து. தHொன்னும் [ணியும் தகொழிக்கும்
கீழ்த்திபைச நொடுகளுக்குப் புதியட9ொர் கdற்Hொபை9
கண்டுபிடிக்கடMண்டும்; ட[ற்குத் திபைசயிடல
கலஞ் தசலுத்திக்தகொண்டு தசன்று கீழ்த்
திபைசபைய யபைdய டMண்டும்;
இதுMபைர எந்9க் கப்Hல் 9பைலMனும் கொணொ9
உயர்புகபைழயும், எந்9 [னி9னும் அபைdயொ9

தHருஞ் தசல்Mத்பை9யும் அபைdய
டMண்டும்.இந்தியொ, சீனொ, ஜப்Hொன் மு9லிய
தசல்Mங்தகொழிக்கும் கீபைழ நொடுகபை‰ அபைdய
எளிய கdல் Mழி ஒன்பைறக் கண்டு
பிடிக்கடMண்டும் என்ற அdங்கொ9 ஆMல்
தகொலம்Hசின் உள்‰த்திடல
தகொழுந்துவிட்தdரிந்9து. இந்9 எண்ணம்
அMனுக்கு எப்டHொது ஏற்Hட்dட9ொ
த9ரியவில்பைல. ஆனொல் இதுடM அMன்
Mொழ்வின் இலட்சிய[ொக இருந்9து என்Hது
[ட்டும் நன்றொகத் த9ரிகிறது.
-----------

2. ஒளி ட9ொன்றியது
ட[ற்கு டநொக்கிப் புறப்Hட்டுக் கdல் Mழியொகக்
கிழக்பைக யபைdய டMண்டும் என்ற எண்ணம்
தகொலம்Hசுக்குத் திடுதிப்தHன்று ஏற்Hட்டு
விdவில்பைல. இந்9 ஆMல் தகொலம்Hசுக்குத்9ொன்
மு9ன் மு9லில் ஏற்Hட்dது என்று
தசொல்M9ற்குமில்பைலஉலகம் உருண்பைd என்ற
உண்பை[ அப்டHொது ட[ல் நொதdங்கும்
ஒப்புக்தகொள்‰ப்Hட்d 9த்துMம் ஆகிவிட்dது.
ஆகடM9ொன் Hல பூடகொ‰ Mல்லுநர்கள், கிழக்டக
யிருக்கும் ஜப்Hொனுக்கு, ட[ற்டக புறப்Hட்டுப்
டHொய்ச் டசரலொம் என்று எண்ணலொனொர்கள்.
ஆனொல், கdல்Mழியொக எவ்M‰வு தூரம் Hயணம்
தசய்Mது? எவ்M‰வு தூரத்தில் ஜப்Hொன்
இருக்கிறது? என்Hத9ல்லொம் த9ரியொ9
நிபைலயில் யொரும் துணிந்து
புறப்HடுM9ற்கில்பைல.
அக்கொலத்தில் உலதகங்கிலும் புகழ்தHற்ற Hல
பூடகொ‰ Mல்லுநர்களின் நூல்கள் கிபைdத்9ன.
அந்9 நூல்கத‰ல்லொம், இப்டHொபை9ப்டHொல

திட்dMட்d[ொன கருத்துக்கபை‰த்
த9ரிவிக்கவில்பைல. அப்டHொதிருந்9 Mசதி
Mொய்ப்பு ஆகியMற்றிற்குத் 9குந்9ொற்டHொல்
கண்டுபிடிக்கப் Hட்d தசய்திகபை‰
பைMத்துக்தகொண்டு, இப்Hடி யிருக்கலொம் அப்Hடி
யிருக்கலொம் என்ற அனு[ொனங்கபை‰
அடிப்Hபைdயொகக் தகொண்டd கருத்துக்கள்
த9ரிவிக்கப்Hட்டிருந்9ன.
தகொலம்Hஸ் அக்கொலத்தில் கிபைdத்9 பூடகொ‰
நூல்கள் அபைனத்பை9யும் Mொங்கிப்
Hடித்திருந்9ொன். 9ொன் Hடித்9 நூல்கபை‰க்
தகொண்டு – அபைM கூறும் கருத்துக்கபை‰க்
தகொண்டு அMன் ஒரு தீர்[ொனத்துக்கு Mந்9ொன்.
Mட்d MடிM[ொன இந்9 உலகத்தில்
நிலப்Hகுதிபையச் சுற்றிலும் கdற்Hகுதி
சூழ்ந்திருக்கிறது; கdலின் இபைdயிடல இந்9
நிலப்Hகுதி ஒரு தHரிய தீவுடHொல
அபை[ந்திருக்கிறது; இதில் நிலப்Hகுதி ஏழு
Hொகமும் கdற்Hகுதி ஒரு Hொகமு[ொக
அபை[ந்துள்‰ன என்று அMன் நம்பினொன்.
எனடM கdல் Mழியொக ட[ற்கு டநொக்கிப்

புறப்Hட்dொல் மிக எளி9ொகக் கீபைழ
நொடுகபை‰யபைdந்து விdலொம் என்று அMன்
திண்ண[ொக நம்பினொன். உண்பை[யில் உலகின்
த[ொத்9ப் Hரப்பில் ஏறக்குபைறய முக்கொல் Hங்கு
கdல் சூழ்ந்திருக்கிறது. இது தகொலம்Hசுக்கு
அக்கொலத்தில் த9ரிந்திரொ9து அதிசயமில்பைல.
கீழ்நொடுகளுக்குக் கdல் Mழி கண்டுபிடிக்க
டMண்டும் என்று ட[ல் நொட்dொர் விரும்Hக்
கொரணம் என்ன? எல்லொம் ஆபைச9ொன்;
டHரொபைச9ொன்!
கீழ் நொட்டுப் தHொருள்களுக்கு ட[ல் நொடுகளிடல
அதிக [திப்பிருந்9து. 9ங்கமும் தMள்ளியும்,
முத்தும் இரத்தினமும், Hட்டும் Hருத்தியும்,
Mொசபைனப் தHொருள்களும், [ருந்து
மூலிபைககளும் சிறுசிறு அ‰வில் ட[ல்
நொடுகளுக்குப் டHொய்ச் டசர்ந்9ன. இபைM யொவும்,
ஒட்dகங்களின் ட[ல் ஏற்றிச் தசல்லப்Hட்டு
கொன்ஸ்dொண்டி டநொபிள் டHொய்ச் டசரும்,
அங்கிருந்து [ரக்கலங்களின் மூல[ொக
ஐடரொப்பிய நொடுகபை‰ யபைdயும். இவ்Mொறு

இந்9ச் சரக்குகள் Hல Mணிகர்களின் பைக [ொறிப்
Hல [ொ9ங்கள் கdந்து ஐடரொப்HொபைMப் டHொய்ச்
டசரும். இ9னொல் அந்9ப் தHொருள்களின் விபைல
நூறு [dங்கொக ஏறிவிடும். இவ்Mொறு சுற்று
Mழியொக Mந்து டசரும் சரக்குகபை‰ டநரடியொக
அபைM விபை‰யும் இdத்திடலடய டHொய்
Mொங்கினொல் மிக [லிMொக Mொங்கிவிdலொம்
என்ற எண்ணமிருந்9து. 9விர,
தசல்Mங்தகொழிக்கும் இந்9 நொடுகளில்
சிலMற்பைறத் 9ங்கள் ஆதிக்கத்திற்குட்Hடுத்திக்
தகொண்dொல், MொணிHத்பை9 ட[லும்
இலொHத்ட9ொடு தசய்யலொம் என்ற எண்ணமும்
ட[ல் நொட்dொர் Hலருக்கும் இருந்9து.
டHொர்ச்சுக்கீசிய அரசர்கள் ஆப்பிரிக்கொபைMச்
சுற்றி Mந்து இந்தியொபைM அபைdயும்
Mழிதயொன்பைறக் கண்டுபிடிப்H9ற்கொகப்
Hலமுபைற முயற்சி எடுத்துக்தகொண்dொர்கள்.
ஆனொல் இந்9 Mழி சுற்றுMழி என்றும், டநரொக
ட[ற்கு டநொக்கிச் தசன்று குறுகிய Mழியில் கீழ்
நொடுகபை‰ அபைdMது 9ொன் எளிய Mழிதயன்றும்
தகொலம்Hஸ் எண்ணினொன். ஐடரொப்Hொவின்
ட[ற்குக் கபைரயிலிருந்து புறப்Hட்dொல்

ஜப்Hொனின் கிழக்குக் கபைரயிடல Mந்து கப்Hல்
நிற்கும் என்றும், இபைdயிடல எவ்வி9[ொன
நிலப்Hகுதியும் கிபைdயொத9ன்றும் 9ொன்
அக்கொலத்தில் எல்டலொரும் நம்பினொர்கள்.
அத[ரிக்கொக் கண்dம் என்H9ொக ஒன்று
இருக்கும் தசய்தி அக்கொலத்தில் யொருக்குட[
த9ரியொது.
தகொலம்Hஸ் கொலத்தில் பி‰ொரன்ஸ் நகரத்தில்
ஒரு ஞொனி யிருந்9ொர். அMர் தHயர் HொடMொடலொ
டdொஸ்கொதனலி. அMர் [ருத்துMத் துபைறயில்
தHரிய Mல்லுநர். அத்ட9ொடு Mொன நூலும், கணி9
நூலும் அMருக்குத் 9ண்ணீர் Hட்dHொடு. 1471-ம்
ஆண்டில் அMர் 9ம் டHொர்ச்சுக்கீசிய நண்Hர்
ஒருMருக்கு ஒரு கடி9ம் எழுதியிருந்9ொர்.
டHொர்ச்சுக்கீசிய அரசபைர ட[ற்கு டநொக்கி
ஜப்Hொனுக்குக் கப்Hல் அனுப்H ஊக்க டMண்டும்
என்று அMர் அக்கடி9த்தில் Mற்புறுத்தியிருந்9ொர்.
கூdடM ஒரு கdல்Mழி கொட்டும் நிலப்Hdமும்
அனுப்பியிருந்9ொர். இபை9க் டகள்விப்Hட்d
தகொலம்Hஸ் உdடன அந்9ப் பி‰ொதரன்ஸ்
Hட்dணத்து ஞொனிக்கு ஒரு கடி9ம் எழுதித்
9னக்கு ட[ற்தகொண்டு விHரங்கள்

த9ரிவிக்கும்Hடி டகட்டுக் தகொண்dொன். அMர்
[கிழ்ச்சிடயொடு, அMனுபைdய ஆMபைல ஆ9ரித்து
ஊக்கப் Hடுத்திக் கடி9ம் எழுதியட9ொடு,
அMனுக்கும் ஒரு கdல் Mழி கொட்டும் நிலப்Hdம்
அனுப்பிபைMத்9ொர். பிற்கொலத்தில்
இந்தியொவுக்குக் கdல்Mழி கண்டுபிடிக்க அMன்
Hயணம் ட[ற்தகொண்dடHொது, அந்9
நிலப்Hdத்பை9யும் பைகடயொடு தகொண்டு
டHொயிருந்9ொன் என்Hது குறிப்பிdத் 9க்கது.
தகொலம்Hசுக்குத் 9ன் எண்ணத்பை9 Mலியுறுத்தும்
ஆ9ொரங்கள் எல்லொம் கிபைdத்9 பிறகு, அபை9ச்
தசயற் Hடுத்திப் Hொர்க்கடMண்டும் என்ற துடிப்பு
ஏற்Hட்dது. ஆனொல், 9னிதயொரு [னி9னொக
நின்று தசய்யக்கூடிய தசயல் அல்ல இது.
அரசொங்கத்தின் ஆ9ரவும், Mழிச் தசலவுக்குப்
Hணமும் நிபைறயத் ட9பைMயொயிருந்9து. முன்
பின் த9ரியொ9 புதுMழியில், எத்9பைன நொள்
என்று தசொல்ல முடியொ9 Hயணத்பை9
ட[ற்தகொள்M-த9ன்றொல் யொரொMது ஓர் அரசரின்
ஒத்9ொபைசயில்லொ[ல் முடியொது. 1484-ஆம்
ஆண்டில் டHொர்ச்சுக்கல் அரசர் இரண்dொMது

ஜொனிdம் அMன் 9ன் டநொக்கத்பை9
தMளிப்Hடுத்தி உ9விதHற முயன்றொன். புதிய
கண்டுபிடிப்புக்களில் ஆர்Mங்கொட்டிய Hபைழய
த©ன்றி இ‰Mரசனின் [ரு[கன் ஜொன். ஆகடM
அMர் 9ன் முயற்சிக்கு ஆ9ரMளிப்Hொர் என்று
தகொலம்Hஸ் எதிர்Hொர்த்9ொன். தகொலம்Hஸின்
டMண்டுடகொபை‰ ஆரொய்ந்து முடிவு கூறும்Hடி
ஒரு குழுபைM அபை[த்9ொன் ஜொன் அரசன் அந்9க்
குழுவில் ஒரு முக்கிய[ொன [9த் 9பைலMரும்
இரண்டு யூ9 [ருத்துMரும் இருந்9ொர்கள்.
அMர்கள் கப்Hற் Hயணங்களில் நல்ல
அனுHMமும் திறபை[யும் தHற்றMர்கள்.
அMர்கள் தகொலம்Hசின் கூற்பைற ஆரொய்ந்து, அது
நபைd முபைறக்கு ஒத்துMரொ9து என்று
9ள்ளிவிட்dொர்கள்.
இந்9 நிகழ்ச்சி Hற்றிப் Hலவி9[ொன கருத்துக்கள்
கூறப்Hடுகின்றன. தகொலம்Hஸ் தHரிய
9ற்தHருபை[ மிகுந்9Mனொகவும், அ‰வு கdந்9
Mொய்ப் டHச்சுக்கொரனொகவும் இருந்99ொலும்,
சிப்Hொங்டகொ தீவு என்று அக்கொலத்து
அபைழக்கப்தHற்ற ஜப்Hொபைனப் Hற்றி அMன்
கூறிய தசய்திகள் கற்Hபைனயில் மிஞ்சிய

Mருணபைனக‰ொக இருந்99ொலும், அரசர்
அMபைனச் சிறிதும் [திக்கடMயில்பைல என்று
சிலர் கூறுகிறொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் 9ொன் கண்டுபிடிக்கப் டHொகும்
நொடுகளில் 9னக்குப் தHரும் Hங்கும்,
உரிபை[பையயும், அதிகொரமும், Hட்dமும்
டMண்டும் என்று டகட்dொன்; அMன் டகட்dது
மிக அதிக[ொக இருந்99ொல் அரசர் ஜொன்
அMனுக்கு உ9வியளிக்க [றுத்துவிட்dொர் என்று
சிலர் கருதுகிறொர்கள். இந்9க் கருத்ட9
தHரும்Hொலும் உண்பை[யொக இருக்கக்
கூடும்.ஏதனனில் அடசொர்சுத் தீவுகபை‰ப் டHொல்
ஏ9ொMது ஒரு தீவுக் கூட்dத்பை9க்
கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 9ன் கப்Hல் 9பைலMனுக்கு
ஒரு தீபைM உரிபை[ப்Hடுத்திக் தகொடுக்க அரசர்
முன் Mந்99ற்குச் சொன்றுகள் இருக்கின்றன
தகொலம்Hசுக்கு உ9வி [றுத்9 1485-ஆம்
ஆண்டிடலடய டூல்ட[ொ , எஸ்டிரீட்டdொ என்ற
இரு டHொர்ச்சுகீசிய [ொலுமிகளுக்கு அண்டிலொத்
தீபைMக் கண்டு பிடிக்க அனு[தியும் உ9வியும்
Mழங்கியிருக்கிறொர்.

எட்dொMது நூற்றொண்டில் மூர்ச் சண்பைdயில்
9ப்பிப் பிபைழத்9 அகதிகள் அண்டிலொ என்ற
தீவிடல டHொய்க் குடிடயறி Mொழ்ந்9ொர்கள்
என்றும், அMர்கள் Mமிச் Mழியொக அங்டகடய
Mொழ்ந்து Mருகிறொர்கள் என்றும் ஒரு கர்ண
Hரம்Hபைரச் தசய்தி நிலவி Mந்9து. அந்9
அண்டிலொத் தீபைMக் கண்டு பிடித்9ொல் அந்9
[ொலுமிகள் அந்9த் தீவின் 9பைலபை[பையப்
Hரம்Hபைரயொக அனுHவிக்கலொம் என்றும்
அ9ற்குரிய சிறப்புக்கபை‰யும் Hட்dங்கபை‰யும்
அபைdயலொம் என்றும் அரசர் Mொக்களித்திருந்9ொர்.
அந்9 இரு [ொலுமிகளும் ட[ற்கு டநொக்கி நொற்Hது
நொட்கள் Mபைர Hயணம் ட[ற்தகொள்Mத9ன்றும்,
அ9ற்கிபைdயிடல அந்9த் தீபைMக் கண்டு
பிடிக்கொவிட்dொல் திரும்பி விடுMத9ன்றும்
ஏற்Hொdொகியிருந்9து.
உண்பை[யில் அண்டிலொ என்H9ொக ஒரு தீடM
கிபைdயொது. இல்லொ9 அந்9த் தீபைMக் கண்டு
பிடிக்க முயற்சி தயடுத்துக் தகொண்d அரசர்,
இருக்கின்ற கீபைழ நொடுகளுக்குப் புதுMழி கண்டு
பிடிக்க முயன்ற தகொலம்Hசுக்கு
ஆ9ரMளிக்கொ99ற்குக் கொரணம் அMனுபைdய

அதிகப்Hடியொன ஆபைச மிகுந்9
டMண்டுடகொள்கட‰யொகும் என்று நம்Hலொம்.
டHொர்ச்சுகீசிய [ன்னர் ஆ9ரMளிக்க [றுத்9 அட9
1485-ம் ஆண்டில், அMன் [பைனவி
டdொனொதHலிப்Hொவும் லிஸ்Hன் நகரில்
இறந்துவிட்dொள். அத்ட9ொடு டHொர்ச்சுக் கீசிய
நொட்டில் அMனுக்கிருந்9 உறவும் அறுHட்dது.
9ன் முயற்சிபைய ட[ற்தகொள்M9ற்கு அMனுக்கு
எப்Hடியும் ஓர் அரசர் அல்லது அரசொங்கத்தின்
உ9வி ட9பைMப் Hட்dது. இனிப் டHொர்ச்சுக்கீகிய
[ன்னபைர நம்பு9ற்கிdமில்பைல என்று ஏற்Hட்d
பிறகு, அMன் ஸ்தHயினிடல டHொய் முயற்சி
தசய்து Hொர்க்கலொம் என்று எண்ணமிட்dொன்.
ஸ்தHயின் நொட்டிடல, அMன் [பைனவியின்
சடகொ9ரி ஒருத்தி ஒரு ஸ்Hொனியபைனத் திரு[ணம்
புரிந்து தகொண்டு ©சல்Mொ என்ற ஊரிடல
யிருந்9ொள். அMபை‰த் 9விர டMறுMொபைரயும்
அங்கு அMனுக்குத் த9ரியொது. இருந்9ொலும்
ஊக்கத்பை9த் துபைணயொகக் தகொண்டு 9ன் ஐந்து
Mயது [கன் உடகொபைM உdனபைழத்துக்

தகொண்டு 9ன் கப்Hபைல ஸ்தHயின் நொடு
டநொக்கிச் தசலுத்தினொன் தகொலம்Hஸ்.
கப்Hல் Hொடலொஸ் துபைறமுகத்பை9 தநருங்கிக்
தகொண் டிருக்கும் டHொது, கபைரடயொரத்தில்
இருந்9 பிரொன்சிஸ்கன் [dொலயக் கட்டிdங்கள்
தகொலம்Hசின் கண்களில் த9ன் Hட்dன. உdடன
அMன் 9ன் [கன் டீடகொபைM என்ன
தசய்Mத9ன்று முடிவுகட்டி விட்dொன்.
பிரொன்சிஸ்கன் [dொலயத்9ொர், சிறுMர்கபை‰
[ொணொக்கர்க‰ொக ஏற்றுக் தகொண்டு
அMர்களுக்குக் கல்விகற்றுக் தகொடுத்9ட9ொடு
உணவும் உபைdயும் உபைறயுளும் கூdத் 9ரு[[ொக
Mழங்கி Mந்9ொர்கள். அந்9 [dொலயத்தில் 9ன்
[கபைனச் டசொத்து விடுMத9ன்ற முடிவுக்கு Mந்9
தகொலம்Hஸ். Hொடலொஸ் துபைறமுகத்தில் 9ன்
கப்Hலுக்கு நங்கூரம் Hொய்ச்சி விட்டுக் கபைரயில்
இறங்கினொன். 9ன்[கபைன அபைழத்துக் தகொண்டு
நொன்கு பை[ல் த9ொபைலவில் இருந்9 அந்9
[dொலயத்துக்கு நdந்ட9 தசன்றொன்.
[dொலயத்பை9 யபைdந்9தும், க9பைMத்

9ட்டினொன். க9பைMத் திறந்து தகொண்டு
தMளியில் Mந்9 டMபைலக்கொரனிdம் 9னக்குத்
9ொகத்திற்குத் 9ண்ணீரும் பைHயனுக்குச் சிறிது
தரொட்டியும் தகொடுக்கும்Hடி டகட்டுக்
தகொண்dொன். அப்தHொழுது அMனுபைdய
அதிர்ஷ்dMச[ொக அருள் நிபைறந்9 உள்‰மும்
Mொன நூல் ஆரொய்ச்சியில் நல்ல ட9ர்ச்சியும்
தHற்றMரும், பிரொன்சிஸ்கன் தHருந்துறவியருள்
ஒருMரு[ொன அண்டdொனிடயொ டி [ொர்ச்சினொ
என்ற தHரியMர் Mொசற் Hக்கம் Mந்9ொர்.
தகொலம்Hசுdன் டHசத் த9ொdங்கிய அMர்
அன்புdன் உள்‰பைழத்துச் தசன்றொர். அMன்
டMண்டுடகொளுக்கு இணங்கிச் சிறுMபைனத் 9ன்
[ொணொக்கனொக ஏற்றுக்தகொள்‰ இபைசந்9ொர்.
தகொலம்Hசின் கனவுகபை‰யும்
டMட்பைககபை‰யும் கண்dறிந்9 அMர், Hல
[ரக்கலங்களுக்குச் தசொந்9க்கொரரும், ஸ்தHயின்
ட9சத்துப் பிரபுக்களிடல ஒருMரு[ொன
த[டினொசீலிச் சீ[ொனுக்கு அMபைன
அறிமுகப்Hடுத்தி பைMத்9ொர்.

சீ[ொன் த[டினொ சீலியிdம் தகொலம்Hஸ்
டகட்dத9ல் லொம் மூன்று அல்லது நொன்கு Mசதி
தHொருந்திய [ரக் கலங்கள் 9ொன். சீ[ொன்
த[டினொ சீலி அ9ற்குச் சம்[தித் 9ொலும்,
தகொலம்Hஸ் 9ன் ஆரொய்ச்சிபைய
ட[ற்தகொள்M9ற்கும், ஸ்தHயின் நொட்டிலிருந்து
கப்Hல்கள் புறப்HடுM9ற்கும் அரசொங்கத்தின்
அனு[தி தHறடMண்டியிருந்9து.
அப்டHொது ஸ்தHயின் ட9சத்பை9 ஆண்டு
Mந்9Mள் அரசி இசதHல்லொ. இசதHல்லொ
கத்ட9ொலிக்க ச[யத்தில் தீவிர Hற்று9ல்
தகொண்dMள். த9ய்Mப் Hற்றும் ச[யப் Hற்றும்
சிறந்9 ஆட்சித்திறனும் தகொண்dMள்.
ஐடரொப்பிய அரசர்களிடலடய Mலிவும் திறனும்
புகழும் தHருபை[யும் தகொண்dM‰ொக
அக்கொலத்தில் சிறந்து வி‰ங்கினொள் அMள்.
ஞொலம் கருதினும் பைககூடும் கொலம்
கருதி இdத்9ொற் தசயின்
இ9பைன இ9னொல் இMன் முடிக்கும் என்றொய்ந்து
அ9பைன அMன்கண் விdல்

என்ற திருக்குறட் Hொக்களுக்கு இலக்கிய[ொய்
ஒரு தசயபைல முடிக்கச் சரியொன
ஆபை‰த்ட9ர்ந்த9டுப்Hதிலும், சரியொன டநரத்தில்
தசய்Mதிலும் அMள் Mல்லM‰ொய்
வி‰ங்கினொள்.
அரசி இசதHல்லொபைMப் டHட்டி கொணக்
தகொலம்Hஸ் ஒன்Hது [ொ9ங்கள் கொத்திருக்க
டMண்டியிருந்9து. கொரணம், அMன்
ஸ்தHயினுக்கு Mந்து டசர்ந்9 ச[யம், அMள்
அரசியல் டMபைலயொக ஒவ்டMொர் ஊரொகச்
தசன்று தகொண்டிருந்9ொள். அMபை‰த் த9ொdர்ந்து
தசன்று ஏ9ொMது ஊரில் சந்திக்கலொம் என்றொல்
தகொலம்Hஸ் பைகயில் Hணம் கிபைdயொது.
எனடM, அருகில் இருந்9 டகொர்டdொMொ என்ற
ஊரிடல கொத்திருந்து ஒன்Hது [ொ9ங்களுக்குப்
பிறகு அMன் அரசி இசதHல்லொபைMப் டHட்டி
கண்dொன்.
மு9ல் சந்திப்பிடலடய அரசி இசதHல்லொவுக்கு
தகொலம்Hஸ் மீது ஒரு நல்தலண்ணமும்
நம்பிக்பைகயும் ஏற்Hட்டு விட்dது. இருந்9ொலும்

அMள் உdனடியொக அMனுக்கு அனு[தி
Mழங்கிவிdவில்பைல. அMனுபைdய திட்dத்பை9
ஆரொய்M9ற்கொக அப்தHொழுது அMள் ஒரு
சிறப்புக்குழுபைM நியமித்9ொள். தகொலம்Hசின்
தHரிய முயற்சித் திட்dத்திற்கு அனு[தி
Mழங்குM9ொ, அல்லது 9ள்ளிMடுM9ொ, அனு[தி
Mழங்கினொல், சீ[ொன் த[டினொ சீலியின்
ஆ9ரவில் முயற்சிபைய ட[ற்தகொள்‰ச் தசய்M9ொ
அல்லது அரசொங்கட[ அMன் முயற்சிக்கு
உ9வுM9ொ என்தறல்லொம் ஆரொய்ந்து முடிவு
கூறும்Hடி அMள் அந்9க் குழுபைM நியமித்9ொள்.
இப்Hடிப்Hட்d முயற்சிகபை‰த்
9னிப்Hட்dMர்கள் ட[ற்தகொள்ளுMபை9விd
அரசொங்கட[ ட[ற்தகொள்ளுMது9ொன்
தHொருத்9ம் என்று அMள் நிபைனத்9ொள்.
Hலவி9[ொன 9ொ[9ங்களுக்குப் பிறகு
கபைdசியில் அரசியின் அனு[தி தHற்றுக்
தகொலம்Hஸ் 9ன் Hயணத்பை9
ட[ற்தகொள்ளுM9ற்கு ஆறு ஆண்டுக‰ொயின.
-------

3. எண்ணம் Hலித்9து
ஸ்தHயின் நொட்டு அரசி இசதHல்லொ
தகொலம்Hஸ் முயற்சிக்கு ஆ9ரMளிப்Hது
Hற்றிடயொ அனு[தி தகொடுப்Hது Hற்றிடயொ ஒரு
முடிவுக்கு Mர ஆறு ஆண்டு கொலம் பிடித்9து.
அந்9 ஆறு ஆண்டுகளும் தகொலம்Hசுக்கு
Mொழ்க்பைகடய ஒரு நரகம் டHொல் ட9ொன்றியது.
தகொலம்Hஸ் 9ன் முயற்சி தMற்றி தHறுMது
உறுதிதயன்று திd[ொன நம்பிக்பைக
தகொண்டிருந்9ொன். அந்9 தMற்றி9ொன் 9ன்
Mொழ்வில் ஒளி டசர்க்கும் என்று அMன் கனவு
கண்டு தகொண்டிருந்9ொன். ஆனொல் சுற்றிலும்
உள்‰Mர்களில் தHரும்Hொடலொர் அMன்
திட்dத்பை9க் டகட்டு எள்ளி நபைகயொடினொர்கள்.
கொற்று Mொங்கப் டHொகும் டHொது [ட்டும்
கdபைலப் Hொர்த்திருந்9 அரச்சபைHபையச் டசர்ந்9
Hலர் அMபைன பைநயொண்டி தசய்9ொர்கள்.
தHரும்HொலொனMர்கள் அMபைன ஒரு
பிச்பைசக்கொரனிலும் டகMல[ொக நdத்தினொர்கள்.
உண்பை[யில் அMன் நிபைலபை[யும்
அவ்Mொறு9ொன் இருந்9து.

பைகச் தசலவிற்குப் Hணமில்லொ[ல் அMன்
அந்9ச் ச[யத்தில் Mறுபை[க்கொ‰ொகி
Mொபை9ப்Hட்டுக் தகொண்டிருந்9ொன்.
அரசி இசதHல்லொ அபை[த்9 சிறப்புக் குழுவினர்
1486-ம் ஆண்டு கிறிஸ்து[ஸ் ச[யத்தில்
சொல[ங்கொ என்ற ஊரில் கூடினொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் திட்dத்பை9ப் Hற்றி அMர்கள்
ஆரொய்ந்9ொர்கள். ஆனொல் அMர்களுபைdய
விMொ9ங்கள் ஒரு தீர்[ொனத்துக்கு Mரொ[டல
கபைலந்து விட்dொர்கள். மீண்டும் ஒரு முபைற கூடி
விMொதிக்கலொம் என்ற முடிவுdன் அMர்கள்
குழுக்கூட்dத்பை9 முடித்து விட்dொர்கள். ஆனொல்,
தகொலம்Hஸ் Mொழ்க்பைக நிபைலபைய நன்கு அறிந்9
டீடகொ டி டீசொ என்ற குழு உறுப்பினரின்
தசல்Mொக்குக் கொரண[ொகவும், குழுத்9பைலMரொன
dொலதMரொவின் நல்தலண்ணம் கொரண[ொகவும்,
தகொலம் Hசுக்கு ஆண்டுக்கு 12,000 தசப்புக்
கொசுகள் Mொழ்க்பைகச் தசலவிற்கொகச்
தகொடுப்Hத9ன அந்9க் குழுவில்
முடிMொயிற்று.த9ொபைக9ொன் 12,000. ஆனொல்
தMறும் தசப்புக் கொசுகள் 9ொன் இருந்9ொலும்,

த9ய்M சிந்9பைனயும் ஆdம்Hர [ற்ற எளிய
Mொழ்வும் ட[ற்தகொண்டிருந்9 தகொலம்Hஸ்
டHொன்ற [னி9னுக்கு அந்9க் கொலத்துப்
தHொரு‰ொ9ொர நிபைலபை[பைய டநொக்கும் டHொது
இந்9த் த9ொபைக Mொழ்க்பைகச் தசலவுக்குப்
டHொது[ொனது9ொன். ஆனொல், தகொலம்Hசின்
துரதிருஷ்dம் அந்9த் த9ொபைக கூd அMனுபைdய
ட9பைMக்கு ஒழுங்கொகக் கிபைdத்து Mரவில்பைல.
நொட்கள் நகர்ந்9ன; [ொ9ங்கள் [பைறந்9ன,
ஓரொண்டும் உருண்dது; அடுத்9 கிறிஸ்து[ஸ்
கூd Mந்துவிட்dது. dொலதMரொவின்
9பைலபை[யில் அபை[ந்9 அந்9க் குழுவினர்
மீண்டும் கூdடMயில்பைல.
எண்ணம் நிபைறடMறும் நொபை‰ எதிர்Hொர்த்துக்
கொத் திருந்9 தகொலம்Hசுக்கு ஒவ்தMொரு நொளும்
ஒவ்டMொர் யுக[ொகத் ட9ொன்றியது. அMர்கட‰ொ
இபை9ப் Hற்றிய, கருத்ட9 யில்லொ[ல்
சும்[ொயிருந்9ொர்கள். தHொறுபை[யிழந்9
தகொலம்Hஸ் மீண்டும் டHொர்ச்சுக்கல் அரசபைர
நொடிப் Hொர்க்கலொ[ொ என்று எண்ணினொன்.

டHொர்ச்சுக்கலில் முன்பு அMன் இருந்9டHொது
Hலரிdம் கdன் Mொங்கியிருந்9ொன்.
கdன்கொரர்கள் அMன் திரும்H Mந்9ொல் பைகது
தசய்து சிபைறயில் 9ள்‰த் 9யொரொக இருந்9ொர்கள்.
9ன் டMண்டுடகொபை‰ மீண்டும் தசவி சொய்க்க
டMண்டும் என்று டகட்டுக்தகொண்டு
டHொர்ச்சுக்கல் அரசர் இரண்dொம் ஜொனுக்குக்
தகொலம்Hஸ் ஒரு கடி9ம் எழுதினொன். அவ்Mொறு
9ன்பைன அபைழக்கும் டHொது 9ன்
கdன்களுக்கொகக் பைகது தசய்யொ[ல் இருக்க
டMண்டும் என்றும் அட9 கடி9த்தில் குறிப்பிட்டு
டMண்டிக் தகொண்dொன்.
அMன் டMண்டுடகொபை‰ அப்Hடிடய ஏற்றுக்
தகொண்டு ஜொன் அரசர் உdடன Mரும்Hடியொகப்
Hதில் எழுதினொர். டHொர்ச்சுக்கல் அரசரிdம்
ஏற்Hட்d விடசஷ [ொறு9லுக்குக் கொரணம்
இல்லொ[ல் இல்பைல. அண்டீலியொத் தீபைMக்
கண்டுபிடிக்க அMர் அனுப்பிய கப்Hல்
9பைலMர்கள் Hயனில் லொ[ல் திரும்பி Mந்து
விட்dொர்கள். ஆப்பிரிக்கொபைMச் சுற்றிக் தகொண்டு

இந்தியொபைM யபைdய டMண்டும் என்று
டHொர்ச்சுகீசியர்கள் முன் Hத்த9ொன்Hது 9dபைM
தசய்9 முயற்சிகளும் Hலிக்கவில்பைல.
இருH9ொMது முபைறயொகப் புறப்Hட்டுச் தசன்ற
Hொர்த்9டலொமியொ dயஸ் என்ற கப்Hல்
9பைலMனிdமிருந்து ஏழு [ொ9ங்க‰ொகியும்
எவ்வி9த் 9கMலும் கிபைdக்கவில்பைல.
ஜொன் அரசருபைdய அபைழப்புக் கிபைdத்9வுdன்,
தகொலம்Hஸ் புறப்Hட்டுப் டHொக முடியவில்பைல.
கொரணம் Mழிச்தசலவிற்குப் Hணம்
இல்லொபை[டய. Hணம் 9யொரித்துக்தகொண்டு
தகொலம்Hசும் அMன் 9ம்பியும் டHொர்ச்சுக்கல்
டHொய்ச் டசர்ந்9 ச[யம், Hொர்த்9டலொமிடயொ
dயஸ் 9ன் மூன்று கப்Hல்களுdன் தMற்றிப்
தHருமி9த் துdன் திரும்பிMந்து டசர்ந்9ொன்.
அMன் ஆப்பிரிக்கொவின் த9ன் முபைனபையச்
சுற்றிக் தகொண்டு கீழ்க்கபைரப் Hகுதிபைய
அபைdந்து விட்d9ொகவும். அங்கிருந்து இந்தியொ
டHொMது எளித9ன்றும், ஆனொல் தநடுநொ‰ொகி
விட்d9ொல் 9ன் ஆட்கள் கட்dொயத்துக் கிணங்கத்
9ொன் 9ொய் நொடு திரும்பி விட்d9ொகவும்
அரசருக்குச் தசய்தி தசொன்னொன் அந்9க் கப்Hல்

9பைலMன்.இந்தியொபைM அபைdM9ற்கு
நிச்சய[ொன ஒருMழி கண்டு பிடித்9 பிறகு ஏன்
சந்ட9கத்திற்கிd[ொன தகொலம்Hஸ் திட்dத்பை9
ட[ற்தகொள்‰ டMண்டும் என்று கரு9த்
த9ொdங்கினொர் ஜொன் அரசர். ஐயத்திற்கிd[ொன
விஷயத்தில் Hணம் தசலMழிப்Hது வீண் என்ற
கருத்து அMருக்கு ஏற்Hட்d பின் தகொலம்Hஸ்
அங்குச் தசன்றட9 வீணொகிவிட்dது.
கிறிஸ்dொHர் தகொலம்Hசும் அMன் 9ம்பியும் கூடி
டயொசித்து ஒரு முடிவுக்கு Mந்9ொர்கள்.
dொல்தMரொ குழுவினர் உdனடியொக முடிவு
கூறொவிட்dொலும் எப்Hடியும் நல்ல முடிவுக்கு
9ன் கனவுகள் Hலிக்கும் Hடியொன முடிவுக்கு
MருMொர்கள் என்ற நம்பிக்பைக, அடிடயொடு
[ொண்டு டHொய் விdவில்பைல. எனடM
தகொலம்Hஸ் ஸ்தHயின் திரும்பினொன். அMன்
9ம்பி Hொர்த்9டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ்,
அண்ணனுபைdய திட்dத்துக்கு ஆ9ரவு ட9d பிற
ஐடரொப்பிய நொடுகளில் முயற்சி தசய்Mத9ன்று
புறப்Hட்dொன்.

மு9லில் அMன் இங்கிலொந்து தசன்றொன்.
அப்டHொது இங்கிலொந்பை9 ஆண்dMர் ஏழொம்
த©ன்றி. Hொர்த்9 டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ்
என்ன வி‰க்கிச் தசொல்லியும் அMர் எபை9யும்
சரியொக [னத்தில் Mொங்கிக் தகொள்‰வில்பைல.
அMர் கருத்பை9க் கMர முடியொ[ல் அMன்
திரும்பி விட்dொன். அங்கிருந்து அMர் பிரொன்சு
ட9சம் தசன்றொன். பிதரஞ்சு அரசர் எட்dொMது
சொர்லஸின் சடகொ9ரர் அன்விடி பீடஜொவின்
அன்பைHப் தHற்றொன் Hொர்த்9டலொமிடயொ
தகொலம்Hஸ். அMன் சில நிலப் Hdங்கள் எழுதித்
9ரும் டMபைலபைய அMனிdம் ஒப்Hபைdத்9ொர்.
அMர் மூல[ொகப் பிதரஞ்சு அரசரின் நட்பைHப்
தHற்றொன். ஆனொல், திட்dம்9ொன் அMரிdமும்
Hலிக்கவில்பைல. விஷயத்பை9 வி‰க்கிக் கடி9ம்
டHொட்டுவிட்டு Hொர்த்9டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ்
பிரொன்சிடலடய 9ங்கி விட்dொன்.
முயற்சிகள் எதுவும் Hலிக்கொ[ல் [னம் தநொந்து
டHொன தகொலம்Hஸ் எப்Hடித்9ொன் கொலம்
கழித்9ொடனொ? எவ்M‰வு தநொந்து டHொன
உள்‰த்துdன் Mொழ்ந்9ொடனொ? அMன்

ஸ்தHயினுக்குத் திரும்பிMந்9 தசய்தியறிந்9
இசதHல்லொ 9ன்பைன சந்திக்கும்Hடி
கட்dபை‰யிட்dொள். அப்டHொது ஸ்தHயின்
அரசொங்கம் மூர் இனத்9ொருdன் டHொரிட்டுக்
தகொண்டிருந்9து. மூர்கள் நகரொன Hொஜொவுக்கு
தMளிப்புறத்தில் கூdொர[டித்துத்
9ங்கியிருந்9ொள் அரசி இசதHல்லொ. தகொலம்Hஸ்
அங்கு Mந்து டசருM9ற்கு Mழியில் எல்லொ
Mசதிகளும் தசய்து தகொடுக்கும்Hடி
அதிகொரிகளுக்கு ஒரு தHொது உத்9ரவுக் கடி9ம்
எழுதி அபை9க் தகொலம்Hசுக்கு
அனுப்பியிருந்9ொள். அங்கு Mந்து டசர்ந்9
தகொலம்Hஸ், சண்பைdயில் ஒரு சிப்Hொயொக
டசMகம் தசய்யத் 9Mறவில்பைல.
1490-ம் ஆண்டு dொலதMரொக் குழுவினர் கூடி
விMொதித்து, தகொலம்Hஸ், திட்dம் Hயனற்றது
என்று முடிவு கட்டினொர்கள். ட[ற்கு டநொக்கிச்
தசன்று கிழக்பைகயபைdலொம் என்ற தகொள்பைகடய
நபைdமுபைறக் தகொவ்Mொ9த9ன்று அMர்கள்
அரசிக்குக் கூறினொர்கள். ட[ற்குப்புற[ொகத்
தசன்று ஆசியொபைM அபைdய தநடுந்தூரம்

கdல்Mழி தசல்ல டMண்டுத[ன்றும் அவ்M‰வு
தூரத்பை9க் கdந்து தசல்ல சு[ொர் மூன்று
ஆண்டுக‰ொMது பிடிக்கும் என்றும். ஆகடM
தகொலம்Hஸ் திட்dம் Hயனற்றது என்றும்
அMர்கள் அரசிக்குக் கூறினொர்கள்.
இந்9 முடிவு தகொலம்Hசின் 9பைலயில் இடி
விழுந்9து டHொலிருந்9து. எத்9பைனடHர் [றுத்துச்
தசொன்னொலும் தகொலம்Hசுக்குத் 9ன்
திட்dத்திடல அபைசக்க முடியொ9 நம்பிக்பைக
இருந்9து. 9ன் திட்dத்துக்கு ஆ9ரவு கிபைdக்கும்
என்னும் நம்பிக்பைகபையத்9ொன் அMன் இழக்க
டMண்டியிருந்9து. குழுவினர் தீர்[ொன[ொக
முடிவு தசொல்லி விட்dொலும் இசதHல்லொ
தகொலம்Hசின் நம்பிக்பைகபைய அடிடயொடு
தMட்டிவிdவில்பைல. மூர் இனத்9ொடரொடு
நபைdதHறும் சண்பைd முடிந்9பின் மீண்டும்
அMன் விண்ணப்பித்துக் தகொண்dொல் 9ொன்
[றுHடி இவ்விஷயத்பை9 ஆடலொசபைனக்கு
எடுத்துக்தகொள்M9ொகச் தசொல்லி அMனுக்கு
ஆறு9ல் கூறினொள். மீண்டும் ஓரொண்டு
ஸ்தHயினில் இருந்து Hொர்த்9ொன். மூர்ச்சண்பைd

முடிM9ொகத் த9ரியவில்பைல. 9ன் [கபைன
அபைழத்துக் தகொண்டு பிரொன்ஸ் தசன்று 9ன்
9ம்பியுdன் டசர்ந்து தகொள்‰ எண்ணினொன். 9ன்
[கபைன [dத்திலிருந்து அபைழத்துக்
தகொள்M9ற்கொக அMன் தசன்ற தHொழுது அங்கு,
அந்9 [dத்தின் 9பைலMர் ஜீMொன் தHரிஜ்
Hொதிரியொர் மீண்டும் ஒருமுபைற அரசி
இசதHல்லொவுக்குக் கடி9ம் எழுதிப்
Hொர்க்கும்Hடி Mற்புறுத்தினொர். அவ்Mொடற
எழுதினொன்.
கருபைண தHொருந்திய அரசி இசதHல்லொ,
தகொலம்Hபைசத் 9ன்பைன Mந்து Hொர்க்கும்Hடி
Hதில் எழுதியட9ொடு , Mழிச் தசலவுக்கும், புதிய
உபைd Mொங்குM9ற்கும் ஒரு குதிபைர Mொங்கிக்
தகொள்M9ற்கும் அMன் டகட்தdழுதியிருந்9Hடி
Hணமும் அனுப்பி பைMத்9ொள். 1491-ம் ஆண்டு
கிறிஸ்து[ஸ் ச[யத்தில் தகொலம்Hஸ் சொண்dொபீ
என்ற ஊர் முகொமில் கூடிய அரசசபைHக்கு Mந்து
டசர்ந்9ொன். உdடன அMனுபைdய திட்dத்பை9
ஆரொய ஒரு புதுக் குழுபைM நியமித்9ொள்
இசதHல்லொ. அந்9ப் புதுக் குழுவினர்

தகொலம்Hஸ் திட்dத்பை9 முயன்று Hொர்க்கலொம்
என்றும் ஆனொல் அந்9த் திட்dம் தMற்றி
தHற்றொல் 9னக்கு டMண்டும் என்று அMன்
டகட்கும் சலுபைககள் அதிகம் என்றும்
கூறினொர்கள்.
1485-ம் ஆண்டில் சீ[ொன் த[டினொ சீலியின்
ஆ9ரவில் Hயணம் ட[ற்தகொள்‰ இருந்9டHொது
தசலவுக்கு [ட்டும் தகொடுத்9ொல் டHொதும் என்ற
தகொலம்Hஸ்9ொன் 1491-ல் 9ொன் கண்டு பிடிக்கும்
நொடுகளுக்கு அதிக[ொன விபைல டகட்dொன். 9ொன்
கண்டு பிடிக்கும் புதுநொடுகளுக்குத் 9ன்பைனடய
ஆட்சித் 9பைலMனொக நியமிக்க டMண்டும்
என்றும், 9ன்பைன அரசப் பிரதிநிதியொக நியமிக்க
டMண்டும் என்றும் இந்9 இருH9விகளும் 9ன்
பின் சந்9தியினருக்கும் Hரம்Hபைர யுரிபை[யொகக்
தகொடுக்கப்Hd டMண்டும் என்றும், அந்9
நொடுகளில் தசய்யும் Mொணிக லொHத்தில் Hத்தில்
ஒரு Hங்கு 9னக்கும் 9ன் Mொரிசுகளுக்கும் டசர
டMண்டும் என்றும் அMன் டகட்dொன்.
ஸ்தHயினில் அMன் இருந்9 கொலத்தில்
அனுHவித்9த9ல்லொம் துன்Hமும் துயரமுட[!

ஆ‰ொன த9ல்லொம் Hழிக்கும் டகலிக்குட[!
ஆகடM, 9னக்குரிய சரியொன கூலி கிபைdக்கொ[ல்
ஸ்தHயின் நொட்பைd ட[ம்Hடுத்9 முடியொது
என்று அMன் உறுதியொன பிடிMொ9ம்
தகொண்டிருந்9ொன். "என்னுபைdய கட்டுத்
திட்dங்கபை‰ ஒப்புக் தகொண்dொல் அப்Hடிடய
ஒப்புக் தகொள்ளுங்கள்; இல்லொவிட்dொல்
விட்டுவிடுங்கள். டHரம் டMண்டிய தில்பைல!"
என்று தீர்[ொன[ொகச் தசொல்லி விட்dொன்
கிரிஸ்dொHர் தகொலம்Hஸ்.
1492-ம் ஆண்டில் அரசி இசதHல்லொவும், அரசர்
தHர்டினொண்டும் டசர்ந்து தகொடுத்9 டHட்டியில்
தகொலம்Hசின் நிHந்9பைனகபை‰ ஏற்க முடியொது;
ஆகடM அMனுக்கு அனு[திடயொ உ9விடயொ
கிபைdக்கொது என்று முடிந்9 முடிMொகக் கூறி
விட்dொர்கள். தMறித்9 Hொர்பைMயும் விடுHட்d
நம்பிக்பைகயு[ொக தகொலம்Hஸ் 9ன் குதிபைரயின்
முதுகில் 9ன் தHொருள்கபை‰யும்,
நிலப்Hdங்கபை‰யும் கட்டிக் தகொண்டு
சொண்dொபீபைய விட்டுப் புறப்Hட்டு விட்dொன்.
Hொடலொஸ் அருகில் இருந்9 [dொலயம் டHொய்

பைHயபைன அபைழத்துக் தகொண்டு பிரொன்சுக்குப்
புறப்Hட்டுச் தசல்Mத9ன்றும், மீண்டும்
எட்dொMது சொர்லஸ் அரசரிdம் உ9வி
டகட்Hத9ன்றும் [னத்திற்குள் முடிவு தசய்து
தகொண்டு அMன் புறப்Hட்டு விட்dொன்.
த9ொங்கிய முகமும் துMண்d உள்‰மு[ொக
[ட்dக் குதிபைரயின் ட[டலறிச் தசன்று
தகொண்டிருந்9 தகொலம்Hபைச நொன்கு பை[ல்
தூரத்தில் இருந்9 ஒரு கிரொ[த்தில் அரசொங்கத்
தூ9ன் ஒருMன் Mந்து சந்தித்9ொன். அரசி
இசதHல்லொ மீண்டும் அMபைன அபைழத்துMரச்
தசொன்ன9ொகக் கூறினொன். புதிய நம்பிக்பைக
டயொடு தகொலம்Hஸ் திரும்பி Mந்9ொன்.
தகொலம்Hஸ் டகட்d நிHந்9பைனகபை‰ தயல்லொம்
அப்Hடிடய ஒப்புக்தகொள்M9ொகவும், அMன்
ட[பைலத் திபைசயில் 9ன் Hயணத்பை9த்
துMக்கலொம் என்றும் அரசி இசதHல்லொ கூறிய
டHொது 9ொன் அMன் உள்‰ம் நிபைறந்9து.
அத்9பைன நொளும் 9ொன் Hட்d
துன்Hங்களுக்தகல்லொம் முடிவு Mந்து விட்dது
டHொல் களித்9ொன்.

அரசி இசதHல்லொவின் [னம் எப்Hடி [ொறியது?
அரசர் தHரிடினொன்டின் அந்9ரங்கச் தசயலொ‰ன்
ஒருMன் அரசியிdம் Mந்து, தகொலம்Hஸ்
திட்dத்பை9யும் நிHந்9பைனபையயும் ஏற்றுக்
தகொள்‰ டMண்டும் என்று டகட்டுக்
தகொண்dொன். லூயிஸ் டி சொண்dொஞ்சல் என்ற
அந்9 அந்9ரங்கச் தசயலொ‰ன் கூறிய வி‰க்கம்
தHொருத்9 [ொயிருந்9து. தகொலம்Hஸ் Mழிச்
தசலவுக்கொகக் டகட்கும் த[ொத்9க் கூட்டுத்
த9ொபைகயும் ஓர் அரசரின் ஒருMொர ஆdம்Hரச்
தசலவு த9ொபைக அ‰வு கூd Mரொது. அMன்
Hட்dங்களும் H9விகளும் உரிபை[களும்
கணக்குப் டHொட்டுப் Hொர்த்9ொல், அMன்
கண்டுபிடித்துக் தகொடுக்கும் நொடுகளுக்குரிய
முழுவிபைலயு[ொகொது; ஒரு சிறு Hங்டகயொகும்;
புத்9ம் புதிய நொடுகபை‰ அரசுக்குச் டசர்த்துக்
தகொடுக்கும் ஒரு திறபை[யொ‰னுக்கு அந்9 அ‰வு
கூdக் தகொடுக்கொ[ல் இருப்Hது என்ன
நியொயத்பை9ச் டசர்ந்9து? இபைM தயல்லொம்,
நொடுகபை‰க் கண்டு பிடித்9ொல் 9னக்குக்
தகொடுக்க டMண்டும் என்று9ொன் அMன் உறுதி
த[ொழி டகட்கிறொன். கண்டு பிடிக்கொவிட்dொல்

தகொடுக்க டMண்டியபைM அல்ல. கண்டு
பிடித்9ொல் அMனுக்கு தகொடுப்Hதிடல அரசுக்கு
எவ்வி9[ொன நஷ்dமுமில்பைல. Mரும்Hடிபையச்
டசர்த்துத் 9ருகிறMனுக்குக் தகொடுக்கிற ஒரு சிறு
கூலிடய யொகும்.
அந்9ரங்கச் தசயலொ‰ன் எடுத்துக் கூறிய
வி‰க்கங்கள் அரசி இசதHல்லொவின்
உள்‰த்பை9த் த9ொட்dன. அMள் உdடன
ஆ‰னுப்பிக் தகொலம்Hபைச Mழி[றித்துக் கூட்டி
Mரச் தசய்9ொள். அந்9ச் தசயலொ‰பைனப்டHொல்
முன்னடர யொரொMது எடுத்துச் தசொல்லியிருந்9ொல்
தகொலம்Hஸ் அத்9பைன யொண்டுகள் வீணொகக்
கழித்திருக்க டநர்ந்திரொது.
1492-ம் ஆண்டிடலடய ஏப்ரல் [ொ9த்தில்
கிரிஸ்dொHர் தகொலம்Hசுக்கும் ஸ்தHயின் நொட்டு
[ொ[ன்னர் - டHரரசிக்கும் இபைdடய ஒப்Hந்9ம்
பைகதயழுத்9ொகி முத்திபைரயிdப் Hட்dது.
தகொலம்Hஸ் கூறிய நிHந்9பைனகள் எல்லொம்
அதில் கண்தdழு9ப் தHற்றன. தகொலம்Hஸ்
கண்டு பிடிக்கும் நிலப்Hகுதிகட்கும். ஆட்சிக்

குட்Hடுத்திக் தகொடுக்கும் நொடுகளுக்கும்
அMனும் அMன் Hரம்Hபைரயினரும் ஆட்சித்
9பைலMர்க‰ொகவும் அரசப் பிரிதிநிதி க‰ொகவும்
இருக்க [ொ[ன்னரும் டHரரசியும் சம்[தித்9னர்.
அவ்Mொறு அMன் கdல் Mழியில்
நிலப்Hகுதிகபை‰க் கண்டு பிடித்து ஆட்சியில்
டசர்த்9ொல், அMனுக்கு தHருங்கdல் 9‰Hதி
(Admiral of the Ocean Sea) என்ற Hட்dங் தகொடுக்க
[ொ[ன்னரும் டHரரசியும் உறுதி கூறினர்.
ட[ற்Hடி நொடுகளிலிருந்து கிபைdக்கும் 9ங்கம்.
இரத்தினம் MொணிHப் தHொருள்களில் Hத்தில்
ஒரு Hங்கு தகொலம்Hபைசச் டசரும்.
அப்தHொருள்களுக்கு அMனுக்கு Mரி விலக்களிக்
கப்Hடும். அப்Hகுதிகளுக்குச் தசல்லும்
கப்Hல்களில் எட்டில் ஒரு Hங்கு அMன்
மூல9னம் டHொdவும் உரிபை[யளிக்கப் Hடும்.
இந்9 உரிபை[களும் சலுபைககளும் அMனுக்குப்
பின் அMன் சந்9தியினபைரச் டசரும். இந்9
நிHந்9பைனகள் அபைனத்பை9யும் [ொ[ன்னரும்
டHரரசியும் ஒப்புக்தகொண்டு
பைகதயழுத்திட்dனர்.
[ன்னரும் அரசியும் புதிய கdல் Mழிகளில்

தசல்M9ற்கொக அMனுக்டகொர் அபைdயொ‰ச்
சீட்டும் Mழங்கினர். சீன நொடுகபை‰
அக்கொலத்தில் ஆண்டு Mந்99ொகக் கரு9ப்Hட்d
கொன் டHரரசருக்கு ஓர் அறிமுகக் கடி9மும்
[ற்றும் 9ற்தசயலொக அMன் டHொய்ச் டசரக் கூடிய
பிற நொடுகளின் அரசர்களுக்கு அMர்கள்
தHயர்களும் Hட்dங்களும் த9ரியொ99ொல் தHயர்
டHொdொ9தும் பின்னொல் நிரப்பிக் தகொள்‰க்
கூடியது[ொன இரண்டு அறிமுகக் கடி9ங்களும்
[ொ[ன்னரும் டHரரசியும் பைகதயழுத்திட்டுக்
தகொடுத்9னர்.
ஒப்Hந்9ம் முடிந்9பின் தகொலம்Hஸ் 9ன்
Hயணத்துக்குக் கப்Hல்களும் ஆட்களும் டசர்க்கத்
த9ொdங்கினொன். கப்Hல் த9ொழிலில் ஈடுHட்d
மூன்று குடும்Hத்தினரிdமிருந்9 சிறந்9
கப்Hல்கபை‰ப் தHற்றொன். அந்9 மூன்று
கப்Hல்களுக்கும் உரியMர்கட‰ அMற்றில்
அதிகொரிக‰ொகவும் நியமிக்கப்Hட்dனர்.
சொண்dொட[ரியொ, பைநனொ. பிண்dொ என்ற
தHயருபைdய மூன்று Hொய்[ரக்கப்Hல்களில்

அதிகொரிகளும் டMபைலயொட்களு[ொக த[ொத்9ம்
90 ஆட்கள் தகொலம்Hசுdன் புறப்Hட்dொர்கள்.
இMர்களில் தHரும்Hொடலொர் ஸ்Hொனியர்கள்.
தகொலம்Hசுdன் இன்தனொரு ஜிடனொMொக்
கொரனும் டMனிஸ்கொரன் ஒருMனும்
டHொர்ச்சுகீசியன் ஒருMனும் பிற நொட்dMர்கள்.
ஆயுள் 9ண்dபைன யபைdந்9 பைகதிகள் மூMர் .
அவ்விபை‰ஞர்கள். தகொலம்Hசுdன்
தசல்லுM9ற்கொக விடு9பைல தசய்யப் தHற்றனர்.
1492 -ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு [ொ9ம் 2-ம் நொ‰ன்று
எல்லொம் ஆயத்9 [ொகிவிட்dது. மூன்று
கப்Hல்களின் குறுக்கிலும் தநடுக்கிலும்
HலMண்ணக் தகொடிகள் Hறந்து இன்Hக்கொட்சி
யளித்9ன. இசதHல்லொ அரசியின் ஆட்சிச்
சின்னங்க‰ொன டகொட்பைdயும் சிங்கமும்
தHொறித்9 தHரிய தகொடிகள் ஒவ்தMொரு
கப்Hலின் தகொடி[ரத்திலும் Hட்தdொளி வீசிப்
Hறந்9ன. அன்று இரவு அந்9க் கப்Hலில் புறப்Hd
இருந்9 ஒவ்தMொருMனும், Hொடலொஸ்
ட9Mொலயத்தில் தசன்று 9ன் HொMங்கபை‰க் கூறிக்
குபைறயிரந்து ஆண்dMன் துபைணபைய டMண்டித்

த9ொழுபைக நdத்தி விட்டு Mந்9ொன். ஆகஸ்ட் 3-ம்
நொள் தMள்ளிக் கிழபை[ அதிகொபைலயில்
தகொலம்Hஸ் கப்Hலில் ஏறினொன். HகலMன்
ட9ொன்று முன்HொகடM மூன்று கப்Hல்களும்
நங்கூரங்கபை‰த் தூக்கிவிட்dன, இ‰ங் கொற்று
வீசும் அந்9ப் புலர் கொபைலப்தHொழுதில் Mண்ணக்
தகொடிகள் அழகுற அபைசந்9ொd, Hொய்கள்
த9ொங்கி விரிந்து கொற்றபைdந்து தசல்ல
கப்Hல்கள் த[ல்லப் புறப்Hட்dன. தகொலம்Hஸ்
[கன் இருக்கும் [dொலயத்தின் Hக்க[ொக
தசல்லும் டHொது அந்9 [dொலயத்துத் துறவிகள்
"என்தறன்றும் ட[ன்ட[லும் உன்னருபை‰ப்
தHொழிய டMண்டும் இபைறMொ" என்று டMண்டும்
[ந்திர ஒலிகள் கொற்றுMொக்கில் கப்Hலில்
இருந்9Mர்களின் தசவிகளில் Mந்து ட[ொதின
----------

4. கபைர த9ரிந்9து
அட்லொண்டிக் [ொகdலில் முன் டHொய் Mந்9
அனுHMம் தகொலம்Hசுக்குத் துபைணயொக
இருந்9து. ட[ற்கு டநொக்கிச் தசன்றொல் டநரொகக்
கிழக்பைக யபைdயலொம் என்Hது அMன் திட்dம்
என்றொலும் கண்பைன மூடிக் தகொண்டு அMன்
டநடர ட[ற்றிபைச டநொக்கித் 9ன் கப்Hல்கபை‰ச்
தசலுத்திவிdவில்பைல. ஏற்கனடM ஆப்பிரிக்க
நொடுகளுக்குக் கப்Hல் [ொலுமிகளில் ஒருMனொகப்
டHொய்Mந்திருந்9 அMன் அவ்Mழிகளில் உள்‰
கdலின் 9ன்பை[பைய நன்கு புரிந்து
பைMத்திருந்9ொன். மு9லில் த9ற்கு டநொக்கிச்
தசன்று அங்குள்‰ கொனரித் தீவுகபை‰
அபைdMத9ன்றும், கொனரித் தீவுகளிலிருந்து Md
ட[ற்கொகத் திரும்பி மீண்டும் ட[ல் திபைசயில்
தசல்M த9ன்றும் அMன் முடிவு தசய்திருந்9ொன்.
கொனரித் தீவுகளின் Hக்கம் தசன்று விட்dொல்
அங்கு எப்டHொதும் வீசிக் தகொண்டிருக்கும்
கீழ்க்கொற்றுகள் அMன் ட[ல் திபைச தசல்M9ற்கு
உ9வியொக இருக்கும்; அதுவு[ல்லொ[ல் அந்9த்
தீவுகபை‰ச் சுற்றியுள்‰ கdலின் நீர் ஆண்டில்

தHரும்Hகுதி தகொந்9ளிப்பின்றி கு‰த்து நீபைரப்
டHொல் அபை[தியொக இருக்கும். அதுவு[ல்லொ[ல்
அந்9 Mழியில் இருப்H9ொகக் கரு9ப்Hட்d
அண்டிலியொத் தீபைMயும் டHொகும் Mழியிடலடய
கண்டு பிடிக்க எண்ணியிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
Hொடலொஸ் துபைறமுகத்தில் கப்Hல்கள் புறப்Hட்டு
ஒருMொரம் ஆM9ற்கு முன்HொகடM கொனரித்
தீவுகபை‰ தநருங்கிவிட்dன. பிண்dொ என்ற
கப்Hல் சிறிது Hழுது Hொர்க்க டMண்டியிருந்99ொல்
அபை9 லொஸ்Hொல்[ொஸ் என்ற கப்Hல் கட்டும்
துபைறமுகத்துக்கு அனுப்புMத9ன்று
திட்dமிட்dொன் தகொலம்Hஸ். அவ்Mொடற அபை9
அங்டக அனுப்பி விட்டு, [ற்ற இரண்டு
கப்Hல்கபை‰யும் கொனரித் தீவுகளில் ஸ்தHயின்
நொட்dொர் ஆதிக்கமுள்‰ டகொ[ொரொத்
துபைறமுகத்தில் டகொண்டு டHொய் நிறுத்தினொன்.
டகொ[ொரொத் துபைறமுகத்தில் உணவுப்
தHொருள்களும், குடி9ண்ணீரும் ஏற்றிக்
தகொள்ளும்Hடி கப்Hல்களின் அதிகொரிகளுக்குக்
கூறி ஏற்Hொடு தசய்துவிட்டு தகொலம்Hஸ்
லொஸ்Hொல்[ொஸ் நகரம் தசன்று அங்கு

நபைdதHறும் Hழுது டMபைலகபை‰
ட[ற்Hொர்பைMயிட்dொன். பிறகு பிண்dொ என்ற
அந்9க் கப்Hலிடலடய ஏறிக் தகொண்டு டகொ[ொரொ
Mந்து டசர்ந்9ொன். அங்கிருந்து புறப்Hட்d
கப்Hல்கள் கொனரித் தீவுகளில் உள்‰ சொன்
தசHஸ்டியன் என்ற [ற்தறொரு முக்கிய[ொன
துபைறமுகத்தில் 1492-ம் ஆண்டு தசப்dம்Hர்
[ொ9ம் 2-ம் நொள் நங்கூரம் Hொய்ச்சின. அங்கு
நொன்கு நொட்கள் 9ங்கி ட[ற்தகொண்டு டMண்டிய
உணவுப் தHொருள்கபை‰யும் 9ண்ணீபைரயும்
நிரப்பிக் தகொண்டு தசப்dம்Hர் [ொ9ம் 6-ம்
நொ‰ன்று Hொய்கபை‰ விரித்துக் தகொண்டு
புறப்Hட்dன.
த9ரியொ9 உலகத்பை9 டநொக்கி முன்பின் தசன்று
அறியொ9 Hொபை9யில் தசல்லத் த9ொdங்கிய அந்9
மூன்று கப்Hல்களும் த9ரிந்9 உலகத்பை9 விட்டுக்
கபைdசியொய் புறப்Hட்d நொள் அந்9 1492
தசப்dம்Hர் 6-ம் நொள் 9ொன்!
மு9ல் Hத்துப்Hனிதரண்டு நொட்களும் ஒடர
நிபைலயொக கீழ்க்கொற்று வீசிக் தகொண்டிருந்9து.

கப்Hல்கள் மூன்றும் எவ்வி9[ொன த9ொந்9ரவும்
இல்லொ[ல் அன்னப்Hட்சிகள் டHொல் யொரும்
டHொயறியொ9 அந்9 [ொகdல் Mழியொக
அபை[தியொகப் டHொய்க் தகொண்டிருந்9ன. அந்9
Hத்துப் Hனிதரண்டு நொட்களும் இன்H[ய[ொக
இருந்9ன. Hொர்க்கு மிdத[ங்கும்
Hத்துத்திபைசயிலும் ஒடர நீலநிறம். ட[டல
அபை[தியொன நீலMொனம். இபைdயிபைdடய
த[ல்லத் 9Mழ்ந்து தசல்லும் தMள்பை‰
ட[கங்கள். கீடழ அபைல புரளும் நீலக்கdல்.
அ9ன் [த்தியிடல Hொய்விரித்து அழகுற மி9ந்து
தசல்லும் மூன்று கலங்கள்! Hொர்க்கப் Hொர்க்க
இனிபை[யொன அழகிய கண்கொட்சி.
கொபைலக்கதிரMன் உ9யக்கொட்சியும் [ொபைலயில்
நீரில் முழ்கும் [ொட்சியும் எத்9பைன இன்Hம்!
"Mொனம்Hொடி Hொdொ9 குபைற ஒன்று 9ொன்!" என்று
தகொலம்Hஸ் 9ன் குறிப்புப் புத்9கத்தில்
எழுதியிருந்9ொன். இந்9ப் Hத்துப் Hனிதரண்டு
நொட்களிலும் ஒடர சீரொகக் தசன்று தகொண்டிருந்9
கப்Hல்கள் ஏறக்குபைறய 1160 பை[ல்கள்
கdந்துவிட்dன. ஆனொல் அ9ன் பிறகு கொற்று
[ொறியடிக்கத் த9ொdங்கிவிட்dது. நொன்பைகந்து

நொட்க‰ொக [பைழ டMறு பிடித்துக் தகொண்டு
விட்dது. இந்9 ஐந்து நொட்களில் சு[ொர் 240 பை[ல்
9ொன் நகர முடிந்9து.
கப்Hலில் இருந்9 சில [ொலுமிகளுக்கு மு9லில்
ஒரு வி9[ொன Hயமிருந்9து. ட[ற்கு டநொக்கிடய
இந்9க் கொற்று ஓடர சீரொக அடித்துக்
தகொண்டிருந்9ொல் அபை9 எதிர்த்து எப்Hடித்
9ொய்நொட்டுக்குத் திரும்Hப் டHொகிடறொம் என்று
Hயந்து தகொண்டிருந்9ொர்கள். கொற்றுத்
திரும்பியடித்9து. சரி சரி திரும்Hவும்
Mழியிருக்கிறது என்று திருப்தியபைdந்9ொர்கள்.
தசப்dம்Hர் [ொ9ம் 24, 25-ம் நொட்களில் அMர்கள்
டHொய்க் தகொண்டிருந்9 இdத்தில் 9ொன்
அண்டிலியொ என்ற தீவு இருக்க டMண்டும் என்று
எதிர்Hொர்த் 9ொன் தகொலம்Hஸ். ஆனொல், அந்9
இdத்தில் ஆழம் Hொர்த்9டHொது 200
Hொகங்களுக்கும் அதிக[ொன ஆழமிருந்9து.
ஆகடM அருகில் கபைரயிருப்H9ற்கு Mழியில்பைல
என்று தகொலம்Hஸ் கண்டு தகொண்dொன்.
உண்பை[யில் அந்9 இdம் 2000 Hொகங்களுக்கும்
அதிக[ொன ஆழமுபைdயது.

ஒருநொள் பிண்dொ என்ற கப்Hலில் இருந்9
[ொலுமி ஒருMன் "அட9ொ கபைர! அட9ொ கபைர!"
என்று கூவினொன். கதிரMன் [பைறயப்டHொகும்
அந்9த் 9ருணத்தில் ட[ல் திபைசயில் ஒரு புறத்தில்
ஒரு தீவு இருப்Hது டHொல் த9ன்Hட்dது. உdடன
மூன்று கப்Hல்கபை‰யும் அத் திபைசயில்
தசலுத்தினொர்கள். ஆனொல் சிறிது தூரம்
தசன்றவுdன் அந்9த் தீவு கண்ணுக்குத்
த9ரியொ[ல் [பைறந்து விட்dது. டMறு எந்9த்
தீவும் புலப்Hdவில்பைல. அடி Mொனத்தில்
சூரியனின் தசவ்தMொளி Hட்டுத் த9ரிந்9 ஒரு
ட[கத்பை9த் தீவு என்று நிபைனத்துக்தகொண்டு
கூவியிருக்கிறொன் அந்9 [ொலுமி. ஆனொல், ஏட9ொ
தீவு எங்டகொ இருக்கிறது; நொம் திபைச[ொறி
விட்d9ொல் த9ன்Hdவில்பைல என்று சிலர்
கருதினொர்கள். அப்Hடிக் கருதியMர்களில்
முக்கிய[ொனMன் அடலொன்டசொபின்டசொன்.
அMன் 9ொன் பிண்dொ கப்Hலின் தசொந்9க்கொரனும்
அபை9த் 9பைலபை[ Mகித்து நdத்தி Mந்9 கப்Hல்
9பைலMனும் ஆMொன். அMன் அந்9த் தீபைMத்
ட9டிப் Hொர்க்க டMண்டும் என்று கருதினொன்.
ஆனொல் இந்திய நொடுகபை‰ விபைரவில் அபைdய

டMண்டியது 9ொன் இலட்சியம் என்றும்,
இபைdயில் எபை9யொMது ட9டிக் தகொண்டிருப்Hது
வீண் டMபைலதயன்றும் கூறிக் தகொலம்Hஸ்
[றுத்துவிட்dொன். அக்டdொHர் மு9ல் ட9தி
Mொக்கில் ட[லும் 400 பை[ல் அ‰வில்9ொன்
கdந்திருந்9ொர்கள்.
புறப்Hட்டு ஒரு[ொ9[ொகிவிட்dது. கdந்9 மூன்று
Mொரங்க‰ொக சுற்றிலும் நிபைறந்9 உப்புத்
9ண்ணீபைரத் 9விர டMறு ஒன்பைறயும், ஒரு திட்டு
நிலத்பை9யும் கொண முடியவில்பைல. ஏறக்குபைறய
2000 பை[ல் தூரம் 9ொய் நொட்பைd விட்டு விலகி
Mந்9ொயிற்று. டHொகப் டHொக நொடு விலகிக்
தகொண்டd டHொகிறது. டHொகுந்திபைசயில் என்ன
இருக்கிறட9ொ? அடிMொனம் தூரப் டHொகப்டHொக
ஆழி9ொன் த9ன்Hடுகிறது. டMறு எதுவும்
இருந்9ொலல்லMொ-த9ன்Hடும்? எல்டலொருக்கும்
ஒருவி9[ொன Hயம் ஏற்Hட்dது. உயிருdன் நொடு
திரும்H முடியொட9ொ? கபைரடய கொணொ[ல்
கண்கொணொ9 கdல் தMளியில் அனொபை9ப்
பிணங்க‰ொக அபைலகளில் மி9க்க டநரிடுட[ொ?

ஒவ்தMொருMர் உள்‰த்திலும் ஏற்Hட்d Hயம்
சதியொக உருதMடுத்9து. அங்கங்டக கப்Hல்
9ட்டுகளில் நொன்பைகந்து டHரொகக் கூடிப்
டHசினொர்கள். கdலுக்கு அக்கபைரடய
இல்பைலதயன்று தசொல்லுMொர்கள்
தHரிடயொர்கள். அடிMொனத்துக் கப்Hொல் கdலும்
Mொனும் கலப்Hபை9த் 9விர டMறு எதுவும்
இருப்H9ொகத் த9ரியவில்பைல. அந்9ப்
Hொவிப்Hயல் ஜிடனொMொக்கொரனுக்கு [ட்டும்
ஏட9ொ இருப்H9ொகத் த9ரிகிறது. Mொருங்கள்
எல்டலொரும் டHொய் அMபைனக் கப்Hபைலத்
திருப்Hச் தசொல்லுடMொம். ஒப்புக்
தகொள்‰ொவிட்dொல் அMபைனக் கdலிடல தூக்கி
எறிந்து விட்டு நொம் திருப்பிக் தகொண்டு
தசல்லுடMொம். இப்Hடிதயல்லொம் [ொலுமிகள்
கூடிப் டHசித் தீர்[ொனித்9ொர்கள்.
ஆனொல் அக்டdொHர் மு9ல் ட9தி கொற்றின் டMகம்
அதிகரித்9து. ட[ற்தகொண்டு ஐந்ட9 நொட்களில்
கப்Hல் 700 பை[ல் கdந்துவிட்dது. ஏறக்குபைறய
2500 பை[ல் கdந்9ொகி விட்dது. எனடM
ஜப்Hொபைன தநருங்கி விட்டdொம் என்று

எண்ணினொன் தகொலம்Hஸ். [றுநொட‰
கப்Hல்களுக்கு ட[டல சில HறபைMகள் கூட்dங்
கூட்d[ொகப் Hறந்து தசன்றன. ஏட9ொ
நிலமிருக்கும் திபைச டநொக்கித் 9ொன் அபைM
டHொகின்றன என்று எண்ணி அபைM Hறந்து
தசன்ற திபைசயில் கப்Hல்கபை‰ [ொற்றி
ஓட்டினொன். ஆனொல் தநடுந்தூரம் Mபைர
தசன்றும் நிலப்Hகுதி எதுவும் த9ன்Hd
வில்பைல. [ொலுமிகள் [றுHடியும் கி‰ர்ச்சி
தசய்யலொனொர்கள்.
"9பைலMடர, கப்Hபைலத் திருப்புங்கள்! இல்லொ
விட்dொல்..." என்று ட[ற்தகொண்டு
தசொல்லொ[டல அச்சுறுத்தினொர்கள்.ஆனொல்,
உறுதி [ொறொ9 தகொலம்Hஸ் இ9ற்தகல்லொம்
நடுங்கி விdவில்பைல. அMன் அMர்களுக்கு
உற்சொக[ொன த[ொழிகபை‰க் கூறினொன்.
"அஞ்சொதீர்கள்! நம் இலட்சியம் ஈடdறும் Mபைர
Hயணம் நீடிக்கத்9ொன் டMண்டும். கீழ்த்
திபைசயில் இருக்கும் இந்திய நொடுகபை‰
அபைdந்துவிட்dொல் அபைdயப் டHொகும்
இலொHத்பை9 எண்ணிப் Hொருங்கள்"
என்தறல்லொம் ஆபைச Mொர்த்பை9கபை‰ அள்ளி

விட்dொன். எல்லொம் Mல்ல இபைறMன் ந[க்குத்
துபைண புரிMொர் என்று நம்பிக்பைகபைய
M‰ர்த்9ொன். ட[லும் மூன்று நொட்களுக்குள்
நிலப்Hகுதி 9ட்டுப்Hdவில்பைல என்றொல்,
திரும்பிவிடுM9ொக அMர்களுக்கு உறுதியும்
கூறினொன்.
அந்9 மூன்று நொட்களும் கdந்9ன.
எல்டலொருக்கும் அலுத்துப்டHொய் விட்dது.
மூன்றொMதுநொள் அந்திச் ச[யத்தில் அMர்கள்
நிலப்Hகுதி எபை9யும் கண்ணொல் கொணொ
விட்dொலும், இபைலயும் பூவு[ொக ஒடிந்து விழுந்9
[ரக்கிபை‰கள் Hல ஆங்கொங்டக கdலில் மி9ந்து
தசன்றபை9க் கப்Hல்களில் இருந்9Mர்கள் கொண
டநரிட்dது. அந்9 [ரக் கிபை‰கபை‰க் கண்ணுக்கு
டநடர கண்dவுdன் முணு முணுப்பும்
சலசலப்பும் ஓய்ந்9ன. [ொலுமிகள் அபைனMரும்
உண்பை[யிடலடய நம்பிக்பைகயும் உற்சொகமும்
தகொண்dொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் அMர்கள் உற்சொகத்பை9
அதிகப்Hடுத்தினொன். அந்9க் கப்Hல்களில்

புறப்Hட்டுச் தசன்ற [ொலுமிகளுக்கு ஸ்தHயின்
[ொ[ன்னர்கள், அது ஒரு [ொ9த்தில் திரும்பி
Mந்9ொலும் இரண்டு [ொ9த்தில் திரும்பி
Mந்9ொலும் எத்9பைன நொளில் திரும்பி Mந்9ொலும்
ஓர் ஆண்டுச் சம்H‰ம் தகொடுப்H9ொக
Mொக்களித்திருந்9ொர்கள். அந்9 ஓர் ஆண்டுச்
சம்H‰ம் 9விர, அத்9பைன நொட்கள் துயரப்Hட்டு
மு9ல் மு9ல் அபைdயும் நிலப்Hகுதிபையக் கண்டு
பிடிப்H9ற்கொக ட[ற் தகொண்டு விடசஷ
தMகு[திப் Hணமும் அதிக[ொக Mொங்கித்
9ருM9ொகவும், எச்சரிக்பைகயொக இருந்து
நிலப்Hகுதி தநருங்குMபை9க் கMனித்து
Mரும்Hடியும் ஒவ்தMொருMருக்கும் உறுதி
கூறினொன் தகொலம்Hஸ். [ற்ற கப்Hல்
9பைலMர்கள் Hொய்கபை‰ அவிழ்த்து விட்டுக்
கப்Hல்கபை‰ த[துMொக தசலுத்திக் தகொண்டு
டHொக டMண்டுத[ன்று எண்ணினொர்கள்.
ஆனொல். தகொலம்Hஸ் அ9ற்கு ஒப்புக்
தகொள்‰வில்பைல. அபைdயக் கூடிய நிலப்Hகுதி
ட[லும் அதி த9ொபைலவில் இருந்9ொல்,
Hொய்கபை‰ அவிழ்ப்H9ொல் 9ொ[9ப்Hட்டு
விdக்கூடும் என்று எண்ணினொன் அMன்.அன்று

இரவு நிலொத்ட9ொன்ற தநடுடநர[ொகியது. ஆனொல்
அந்9 நிலவு அதியழகொகக் கொட்சியளித்9து. கdல்
தகொந்9ளிப்Hொக இருந்9ொலும், நம்பிக்பைக
ஏற்Hட்டுவிட்d அந்9 உள்‰ங்களுக்கு அந்9
இரடM அழகு நிபைறந்99ொகத் ட9ொன்றியது.
கபைரபைய எப்டHொது கொணலொம் என்று அந்9
மூன்று கப்Hல்களிலும் உள்‰ ஒவ்தMொருMரும்
ஆMலும் துடிப்பும் தகொண்டிருந்9ொர்கள். பிண்dொ
என்ற கப்Hல் முன்னொல் தசன்று
தகொண்டிருந்9து. பின்னொல் சு[ொர் அபைர பை[ல்
தூரத்தில் இdது Hக்கத்திலும் Mலது
Hக்கத்திலு[ொக சொண்dொ ட[ரியொவும் பைநனொவும்
தசன்று தகொண்டிருந்9ன.
அடிக்தகொரு 9dபைM ஒவ்தMொரு [ொலுமியும்
கப்Hலின் ட[ல் 9ட்டுக்கு Mந்து ட[ற்றிபைசயிடல
எட்டிப் Hொர்த்துக் தகொண்டிருந்9ொன். கபைரபைய
எMன் மு9லில் கண்டு தசொல்கிறொடனொ
அMனுக்கு விடசஷ தMகு[தி ஏ9ொMது நிச்சயம்
கிபைdக்கும். அக்டdொHர் [ொ9ம் 11-ம் நொள்
முடிந்து நள்ளிரவில் 12-ம் நொள் த9ொdங்கியது.
ஒரு[ணி ஆயிற்று இரண்டு [ணியும் ஆயிற்று.
அப்டHொது பிண்dொக் கப்Hல் அதிகொரி ஒருMன்

தMளிடய எட்டிப் Hொர்த்9ொன். நிலதMொளியில்
தசங்குத்9ொய் நின்ற ஒரு தMள்பை‰ப் Hொபைற
அMன் கண்ணில் 9ட்டுப்Hட்dது. “9பைர! 9பைர!”
என்று கூவினொன். உdடன அந்9க் கப்Hல்
9பைலMனொன அடலொன் டசொபின்டசொன் ட[ல்
9ட்டுக்கு ஓடி Mந்9ொன். ஆம் சந்ட9கமில்லொ[ல்
அது ஒரு Hொபைற9ொன்!
உdடன ஒரு துப்Hொக்கிபைய எடுத்து Mொனத்பை9
டநொக்கிச் சுட்dொன். Hொய்கபை‰த் 9ொழ்த்தும்Hடி
[ொலுமிகளுக்கு உத்9ரவிட்dொன். கப்Hலின்
டMகம் குபைறந்9து. அ9ற்குள் [ற்ற இரு
கப்Hல்களும் தMகு டMக[ொக அபை9 தநருங்கின.
தகொலம்Hஸ் தMளியில் எட்டிப் Hொர்த்9ொன்.
சொண்dொட[ரியொவில் இருந்9Mொடற
ஆனந்9[ொகக் கூவினொன்.
“அடலொன்டசொ! நீ 9ொன் மு9லில் கபைரபையக்
கண்டுபிடித்9ொய்! ஐயொயிரம் கொசுகள் உனக்கு
தMகு[தி யளிக்கிடறன்”

தகொலம்Hசின் குரலில் தMற்றிப் தHருமி9ம்
இபைழடயொடியது! கண்d கனதMல்லொம்
நிபைறடMறிவிட்dது என்னும் களிப்பு நிபைறந்து
தMளிப்Hட்dது!
கப்Hல்களில் இருந்9 எல்டலொருட[
ஆனந்9க்கdலில் மி9ந்து தகொண்டிருந்9ொர்கள்!
-----------

5. புகழ் கிபைdத்9து
தகொலம்Hஸ் 9பைலபை[யில் புறப்Hட்d அந்9க்
கப்Hல் 9பைலMர்கள், கdலனுHMம் நிபைறந்9
தHரும் Mல்லுனர்கள். அMர்கள் கபைரபையக்
கண்d ஆனந்9த்தில் உdடன கபைர டநொக்கி
டMக[ொகப் Hொய்ந்து தசன்றுவிdவில்பைல.
அவ்Mொறு கண்பைண மூடிக்தகொண்டு
தசன்றிருப்Hொர்கட‰யொனொல், கdலுக்கடியிடல
[பைறந்திருந்9 தசங்குத்துப் Hொபைறகளிடல
ட[ொதிக் கப்Hல் உபைdந்து சுக்கு நூறொகி
யிருக்கும். தகொலம்Hஸ் எல்லொக் கப்Hல்களிலும்
Hொபையத் 9ொழ்த்9ச் தசொன்னொன். அவ்Mொடற
Hொய்கள் இறக்கிச் சுருட்dப்Hட்dன. கப்Hல்கள்
த[ல்லத[ல்ல ஆடி அபைசந்து தகொண்டிருந்9ன.
தHொழுது விடியும் டநரத்பை9 எதிர் Hொர்த்துக்
கொத்திருந்9னர். கொபைல [லர்ந்து எல்லொம்
த9ளிMொகத் த9ரியத் த9ொdங்கியவுdன்
மீண்டும் Hொய்கபை‰ ஏற்றிக் தகொண்டு
கண்ணுக்குத் த9ன்Hட்d அந்9த்
த9ன்முபைனபையக் கdந்து தசன்றொர்கள். ட[ல்
கபைரயில் Hொபைறத் த9ொdர்ச்சிக்கிபைdடய

ஏ9ொMது Mழி த9ரியு[ொ என்று ஆரொய்ந்து
தகொண்டd தசன்றொர்கள். நண்Hகலில் ஓர்
ஆழமில்லொ9 Mபை‰குdொபைMக்
கண்டுபிடித்9ொர்கள் அ9ன் Mழியொக உள்ட‰
நுபைழந்து கொற்று டMகமில்லொ9, நிலப்Hகுதி
சூழ்ந்9 ஓர் இdத்தில் நங்கூரம் Hொய்ச்சினொர்கள்.
தMண்HM‰ப் Hொபைறகள் ஒளிவீசும் இந்9க் கdற்
கபைரயில் 9ொன் தகொலம்Hஸ் புதிய உலகத்தில்
மு9ன் மு9ல் கொலடி எடுத்துபைMத்9ொன். கdல்
9‰Hதி தகொலம்Hஸ் 9பைலபை[க்கப்Hலின் Hdகு
ஒன்றிடல இறங்கி, ஸ்தHயின் அரசின்
தகொடியுdன் கபைரயில் Mந்ட9றினொன். [ற்ற இரு
கப்Hல் 9பைலMர்களும், நொடு கண்டுபிடிக்கும்
அபைdயொ‰க் தகொடியுdன் 9ங்கள் Hdகுகளில்
கபைரக்கு Mந்து டசர்ந்9ொர்கள்.
தMள்பை‰த்துணியில் Hச்பைச நிறத்தில் சிலுபைM
தHொறித்திருந்9 அந்9 அபைdயொ‰க் தகொடி,
டகொட்பைdயும் சிங்கமும் தHொறித்திருந்9 நொட்டுக்
தகொடிபையப் டHொலடM அழகுறக் கொற்றில்
அபைசந்9ொடிக் தகொண்டிருந்9து.

யொMரும் 9பைரயில் [ண்டியிட்டு இபைறMபைனத்
த9ொழுது எல்பைலயற்ற கருபைணயொ‰-னொகிய
அMன் 9ங்கட்டகொர் எல்பைல கொண்பித்99ற்கொக
நன்றி தசலுத்தினொர்கள். தநடுநொட்களுக்குப் பின்
கண்ணொரக்கண்d அந்9த் 9பைரபைய ஆனந்9க்
கண்ணீர் விட்டு நபைனத்துக்தகொண்டd 9ழுவிக்
தகொண்dொர்கள். கdல் 9‰Hதி தகொலம்Hஸ்
எழுந்து நின்று புனி9கொMலன் என்ற
தHொருள்Hடும் இபைறMன் திருநொ[ [ொகிய "சொன்
சொல்Mdொர்" என்ற தHயபைர அந்9த் தீவுக்குச்
சூட்டினொன்.இந்9 மூன்று கப்Hல்
9பைலMர்கபை‰யும் கண்d அந்9த் தீவு[க்கள் ஒடர
ஓட்d[ொக ஓடிக் கொட்டுக்குள்ட‰ தசன்று ஒளிந்து
தகொண்dொர்கள். பிறகு, Mந்9Mர்கள் யொர் என்று
அறிந்து தகொள்‰ டMண்டும் என்ற ஆMல்
பிdர்பிடித்துத் 9ள்‰, அMர்கள், சில Hரிசுப்
தHொருள்களுdன் த[ல்ல த[ல்லத்
திரும்பிMந்9ொர்கள். சட்பைd [ொட்டிய அந்9
தMள்பை‰க்கொரர்கபை‰க் கண்டு அMர்கள்
வியப்பும் அச்சமும் தகொண்dொர்கள். எங்டகொ
Mொனிலிருந்து குதித்9 ட9Mர்கட‰ொ என்று
எண்ணினொர்கள். ஆபைdடய யணியொ9 அந்9த்

தீவு [க்கபை‰க்கண்டு கப்Hல் 9பைலMர்கள்
தHரும் வியப்புக் தகொண்dொர்கள்.
கபைரயில் இறங்கியவுdன் தகொலம்Hஸ் 9ொன்
ஏட9ொ ஓர் இந்திய நொட்டுப் Hகுதியில்
இறங்கியிருப்H9ொகடM எண்ணினொன். ஆகடM,
மு9ன் மு9லில் அம்[ண[ொகத் 9ொன் கண்d அந்9
[க்களுக்கு அMன் இந்தியர்கள் என்டற தHயர்
சூட்டினொன். அந்9ப் தHயடர இன்றுMபைர
அம்[க்கள் கூட்dத்தின் தHயரொக
நிபைலத்துவிட்dது. இன்று அMர்கபை‰
நம்மினின்று டMறுHடுத்துM9ற்கொகச் சிMப்பு
இந்தியர் என்று அபைழக்கிறொர்கள்.
அத[ரிக்கொவின் கீழ்ப்புறத்தில் உள்‰
Hகொ[ொத்தீவுகளில் ஒரு சிறுதீவு அது.
குMொனகொனி என்று தHயருள்‰ அந்9த் தீவின்
[க்கபை‰க் கண்dவுdடன, அMர்களின்
தMள்பை‰யுள்‰த்பை9 அறிந்9 உdடனடய,
9ங்களுக்கொக அMர்கபை‰ உபைழக்கப்
Hயன்Hடுத்திக் தகொள்‰லொம் என்று தகொலம்Hஸ்
முடிவு கட்டிவிட்dொன். ஆபைdயின்றி நிற்கும்
அந்9 [க்களில் சிலருபைdய மூக்குகளில்

த9ொங்கிய 9ங்க Mபை‰யங்கள்,
கப்Hல்கொரர்களின் கருத்பை9ப் தHரிதும்
கMர்ந்9ன.
தகொலம்Hஸ் அந்9த் தீபைM இரண்டு நொட்கள்
முழுMதும் ஆரொய்ந்9ொன். அது ஜப்Hொன்
தீவுகளில் ஒன்றொயிருக்கு[ொ. சீனொபைMச்
டசர்ந்99ொக இருக்கு[ொ என்று கண்டு பிடிக்க
முயன்றொன். அந்9த் தீவு[க்களுdன் பைசபைக
த[ொழியில் டHசியதிலிருந்து த9ற்கிலும்
ட[ற்கிலும் அதுடHொல் Hல தீவுகள் இருப்H9ொக
அறிந்து தகொண்dொன். 9ன் பைகயில் இருந்9
நிலப்Hdத்தில் ஜப்Hொனுக்குத் த9ற்டக
இருப்H9ொகக் கொட்dப்Hட்டிருக்கும்
தீவுக்கூட்dம் 9ொன் இது என்று எண்ணினொன்
அMன். அப்Hடிடய அது ஜப்Hொனொக
இல்லொவிட்dொலும் சீனொபைMச் டசர்ந்99ொக
இருக்க டMண்டும் என்று நிபைனத்9ொன்.
எனடM அMன் ஆறு சிMப்பு இந்தியர்கபை‰த்
துபைணக்குக் தகொண்டு [ற்ற தீவுகபை‰க்
கண்டுMரப் புறப்Hட்dொன். அக்டdொHர் 14-ம்

நொள் [ற்தறொரு தீபைMக் கண்டு அ9ற்கு சொண்dொ
[ொரியொ என்று தHயரிட்dொன். அந்9த் தீவு
[க்களும் சொன்சொல்Mdொரில் உள்‰Mர்கபை‰ப்
டHொலடM யிருந்9ொர்கள்.
கdல் 9‰Hதி தMகு[தியொய்க் தகொடுத்9
சிMப்புக் குல்லொக்களும், Hொசிகளும், Mல்லூறு
[ணிகளும் அMர்களுக்கு மிகுந்9 [கிழ்ச்சிபையக்
தகொடுத்9ன. சில இdங்களில் dொயிடனொ என்ற
இனத்9Mர்க‰ொகிய இந்9ச் சிMப்பு இந்தியர்கள்,
தகொலம்Hசின் கப்Hபைலச் சூழ்ந்து தகொண்டு, "சக்
சக் சக் சக்" என்று கூச்சலிட்டுக் டகட்dொர்கள்.
"Mல்லூறு [ணி ட[லும் டMண்டும்"
என்H9ற்குத் 9ொன் இந்9க் கூச்சல்! Mல்லூறு [ணி
என்HபைM சின்னஞ்சிறிய [ணிக‰ொகும்.
இMற்றில் ஒன்பைற M‰ர்க்கும் HறபைMயின்
கழுத்தில் அல்லது கொலில் கட்டி
விட்டுவிட்dொல், அது Mொனில் Hறக்கும் டHொது
[ணியடித்துக் தகொண்டd டHொகும். த[ல்லிய
இந்9 [ணிடயொபைச கொதுக்கு மிக
இனிபை[யொயிருக்கும். இந்9 [ணிபையயும்,
Hொசிபையயும் குல்லொபைMயும் தகொடுத்துத்9ொன்,

தMள்பை‰யர்கள் பிற நொடுகளிலிருந்து Hல
அரும் தHொருள்கபை‰ அந்நொளில் பைகப்Hற்றிக்
தகொண்டு தசன்றொர்கள்.9னக்கு Mழி கொட்டிய
ஆறு dொயிடனொக்கபை‰யும் தகொலம்Hஸ்
அடிக்தகொரு 9dபைM "9ங்கம்
எங்டகயிருக்கிறது?" என்று டகட்dொன். அMர்கள்
9ங்கள் நொடு முழுMபை9யும் தகொலம்Hசுக்குக்
கொட்டிவிd எண்ணினொர்கட‰ொ, அல்லது
அMபைனத் திருப்திப்Hடுத்9 எண்ணினொர்கட‰ொ,
ஒவ்தMொருமுபைற அMன் டகட்d டHொதும்
அடுத்9 தீவில் நிபைறயக் கிபைdக்கும்!" என்று
9ங்கள் பைசபைக த[ொழியின் மூலம் கூறிக்
தகொண்டு Mந்9ொர்கள். 9ங்கத்பை9க் கொணும்
ஆMலொல் அMன் அங்கிருந்9 டகொணல் [ொணல்
தீவுகள் எல்லொMற்பைறயுட[ சுற்றிப் Hொர்த்து
விட்dொன். ஆனொல் ட9டிப் டHொன 9ங்கம் 9ொன்
எங்கும் 9ட்டுப் HdடMயில்பைல.
அMர்கள் மூக்குகளில் த9ொங்கிய 9ங்க
Mபை‰யம் டMறு எங்கிருந்ட9ொ கிபைdத்9து.
அபை9 அMர்க‰ொல் வி‰ங்கச் தசொல்லவும்
முடியவில்பைல. தகொலம்Hஸ் கூட்dத்தினரொல்
அபை9ப் புரிந்து தகொள்‰வும் முடியவில்பைல.

சில நொட்கள் Hழகிய பிறகு, இரு சொரொரும் ஓர‰வு
த9ளிMொகப் புரிந்துதகொள்‰த்
த9ொdங்கினொர்கள். டகொல்Hொ என்ற தHரிய தீவு
ஒன்று இருப்H9ொக dொயிடனொக்கள் கூறினொர்கள்.
அது 9ொன் ஜப்Hொன் தீMொகடMொ அல்லது சீனப்
டHரரசின் ஒரு Hொக[ொகடMொ இருக்க டMண்டும்
என்று எண்ணினொன் தகொலம்Hஸ், உdடன
அ9ற்குப் டHொக டMண்டும் என்று துடித்9ொன்.
dொயிடனொக்கள் தகொலம்Hபைசத் 9ொங்கள்
Mழக்க[ொகச் தசல்லும் ஓdப் Hொபை9யில்
அபைழத்துச் தசன்றொர்கள். இரண்டு மூன்று
தீவுகபை‰க் கdந்து கபைdசியில் டகொல்Hொத் தீவில்
உள்‰ Hொகியொ Hொரிடய என்ற துபைறமுகத்துக்கு
Mந்து டசர்ந்9ொர்கள். அந்9த் துபைறமுகம் மிக
அழகொக வி‰ங்கியது. இயற்பைகக் கொட்சியின்
எழில் அங்கு9ொன் பூத்துக் குலுங்கியது. ஆனொல்
அது9ொன் ஜப்Hொன் என்H9ற்குரிய அபைdயொ‰ம்
எங்டக? 9ங்கக் டகொபுரங்கட‰ொடு கூடிய
டகொவில்கள் எங்டக? Hறக்கும் நொகப்Hொம்பின்
Mொய் டHொன்ற பீரங்கிகள் எங்டக? 9ங்கச் சரிபைக
மின்னிப் H‰H‰க்கும் Hட்dொபைdயணிந்9
சீ[ொன்களும் சீ[ொட்டிகளும் எங்டக?

எவ்வி9[ொன சொன்றும் அMன் கண்ணில்
9ட்டுப்Hdவில்பைல. அடுத்9 நொள் அMர்கள்
கியூHொ என்று இன்று அபைழக்கப்Hடும் அந்9க்
டகொல்Hொத் தீவின் ட[ற்குக் கபைரத்
துபைறமுகங்களின் Mழியொக அபைழத்துச்
தசல்லப்Hட்dொர்கள். அMர்களுபைdய
வியொHொரப் தHொருள்கள் அங்கிருந்9 [க்களுக்கு
மிகப் பிடித்திருந்9ன. அMர்களில் சிலர்
தMள்பை‰யர்கபை‰த் திருப்திப் Hடுத்துM9ற்கொக
அந்9த் தீவின் உட்Hகுதியில் உள்‰ குHனொக்கன்
என்ற ஊரில் 9ங்கம் கிபைdக்கும் என்று
கூறினொர்கள். அந்9க் குHனொக்கன் என்ற ஊரில்
9ொன் சீனப் டHரரசின் அரண்[பைன இருக்க
டMண்டும் என்று தகொலம்Hஸ் எண்ணினொன்.
உdடன அந்9 ஊருக்கு அMன் ஒரு தூதுக்
குழுபைM அனுப்H ஏற்Hொடு தசய்9ொன். சீனப்
டHரரசின் [ொ[ன்னரொன கொன் டHரரசருக்கு
என்று ஸ்தHயின் நொட்டு [ொ[ன்னரும்
டHரரசியும் தகொடுத்9 அறிமுகக் கடி9த்பை9
எடுத்9ொன். ஏற்தகனடM கினியொ நொட்டில் ஒரு
நீக்டரொ அரசபைரப் டHட்டி கண்டு Mந்9
அனுHMமுபைdய டரொட்ரிடகொ என்HMபைனயும்,

அரபு த[ொழியில் சிறந்9 Hொண்டித்தியமுபைdய
லூயிஸ் டிடdொரிஸ் என்HMபைனயும் 9ன்
தூ9ர்க‰ொக நியமித்து அMர்கள் பைகயில்
[ொ[ன்னரின் அறிமுகக் கடி9த்பை9க் தகொடுத்து
அனுப்பினொன் தகொலம்Hஸ்.
சிMப்பு இந்திய Mழிகொட்டிகளின் துபைணடயொடு
அந்9த் தூ9ர்கள் குHனொக்கன் தசன்றொர்கள்.
அMர்கள் எதிர் Hொர்த்9 [ொd[ொளிபைககளும்
கூdடகொபுரங்களும் அங்டகயில்பைல. ஐம்Hது
கூபைரக் குடிபைசகள் 9ொன் கொட்சியளித்9ன.
சட்பைd டHொட்டுக் தகொண்டு Mந்9 அந்9 இரண்டு
தMள்பை‰க்கொரர்கபை‰யும் Mொனத்திலிருந்து
குதித்துMந்9 ட9Mர்க‰ொக [தித்து அந்9 ஊர்
[க்கள் ஓடdொடி Mந்து கும்பிட்dொர்கள். 9ங்கள்
9ங்கள் பைகயில் இருந்9 தHொருள்கபை‰க்
தகொண்டு Mந்து Hபைdத்9ொர்கள். நல்ல முபைறயில்
விருந்9ளித்9ொர்கள். ஆண்களும் தHண்களு[ொக
Mந்து அMர்கள் Hொ9ங்கபை‰ முத்9மிட்டுச்
தசன்றொர்கள். டரொட்ரிடகொ என்ற [ொலுமிக்கு
இத9ல்லொம் தHருபை[யொக இருந்9து.
ஏதனனில் ஆப்பிரிக்க நீக்டரொக்கள் அMபைன

இவ்M‰வு [ரியொபை9யொக நdத்9வில்பைல. இது
சிறந்9 அனுHM[ொக இருந்9து. ஆனொல் அரபு
த[ொழிப் புலMனொன லூயிஸ் டிடdொர்சுக்கு
இத9ல்லொம் ஒன்றும் பிடிக்கடMயில்பைல. அந்9க்
கொட்டு மிரொண்டிகளில் ஒருMனுக்குக்கூd அரபு
த9ரியவில்பைல. என்ன Hயன்?
அந்9த் தூ9ர்கள் இருMரும் துபைறமுகத்துக்குத்
திரும்பும் Mழியில் ஒரு புது விஷயத்பை9க்
கண்டுபிடித்9ொர்கள். அந்9ச் சிMப்பு
இந்தியர்களில் சிலர் பைகயில் தகொள்ளிக்கட்பைd
[ொதிரி ஏட9ொ ஒன்று பைMத்திருந்9ொர்கள். அபை9
அடிக்கடி Mொயில் பைMத்து இழுத்துப் புபைக
விட்dொர்கள். அது என்ன என்று டகட்d9ற்கு
டுHொக்டகொ என்று கூறினொர்கள். அMர்கபை‰ப்
Hொர்த்து ஸ்Hொனியர்கள் சுருட்டுப் பிடிக்கும்
Hழக்கத்பை9 ட[ற் தகொண்dொர்கள். பின்னொல்
தசன்ற தசன்ற நொட்டிதலல்லொம் ஸ்Hொனியர்கள்
இந்9ப் Hழக்கத்பை9ப் Hரப்பி விட்dொர்கள்.
இன்று அது உலதகங்கும் Hரவி விட்dது.

அந்9த் தூதுக் குழுவினபைர யனுப்பிவிட்டு
தகொலம்Hஸ் 9ொன் கண்டு பிடித்9 நொடு இந்தியொ
9ொன் என்H9ற்கு ஆ9ொரங்கள் டசர்க்கத்
த9ொdங்கினொன். கருMப்Hட்பைd டHொல்
[ணக்கும் ஒரு பூண்பைdக் கருMப்Hட்பைd என்று
நிபைனத்துக்தகொண்டு டசகரித்9ொன், அதுடHொல்
Hபைசப் தHொருள் ஒன்பைறக் கண்டு அது9ொன்
ஆசியொவில் கிபைdக்கும் குங்கிலியம் என்று
எண்ணிக் தகொண்dொன்.
ஏட9ொ ஒரு தகொட்பைdபையக் கண்தdடுத்து
அது9ொன் [ொர்க்டகொடHொடல என்HMன் வி‰க்கிக்
கூறியுள்‰ ட9ங்கொய் என்று நிபைனத்துக்
தகொண்dொன். ஏட9ொ ஒரு டMர்க் கிழங்பைக
அMனுபைdய ஆட்கள் ட9ொண்டி எடுத்9ொர்கள்,
அது சீன நொட்டுக் கிழங்கு Mபைகபையச்
டசர்ந்9த9ன்று நிபைனத்9ொர்கள். ஆனொல் அது
சொப்பிdக்கூdொ9 கிழங்கொகத் ட9ொன்றியது.
ஆகடM அபை9 அMர்கள் டசகரித்துக்
தகொள்‰வில்பைல.

எபை9தயபை9டயொ கண்தdடுத்து அMன்
இந்தியொவிலும் ஆசியொவிலும் கிபைdக்கும்
தHொருள்கள் 9ொம் என்று [னச் ச[ொ9ொனம்
அபைdய முடிந்9து. ஆனொல் 9ங்கம் [ட்டும்
அMன் கண்ணில் அகப்HdடMயில்பைல. அந்9
dொயிடனொக்கள் எப்டHொதும் டMறு ஓர்
இdத்பை9டய 9ங்கம் கிபைdக்கும் இd[ொகச்
சுட்டிக் கொட்டிக் தகொண்டிருந்9ொர்கள். ஒரு முபைற
HொடHக்கு என்ற தீவில் த[ழுகுMர்த்தி பைMத்துக்
தகொண்டு 9ங்கம் ட9டி எடுப்Hொர்கள் என்றும்
பிறகு அபை9ச் சுத்தியொல் அடித்துக்
கட்டியொக்குMொர்கள் என்றும் சிMப்பு
இந்தியர்கள் கூறினொர்கள். இபை9 டகட்டு பிண்dொ
கப்Hல் 9பைலMன் அடலொன் டசொபின்டசொன்
தகொலம்Hசிdம் அனு[தி Mொங்கொ[டல அந்9
HொடHக்குத் தீபைMத் ட9டிக்தகொண்டு கப்Hபைலச்
தசலுத்திச் தசன்று விட்dொன். அங்கு டHொன
பிறகு9ொன் த[ழுகுMர்த்தி பைMத்துக் தகொண்டும்
9ங்கம் எடுக்கவில்பைல; தீMட்டி பைMத்துக்
தகொண்டும் எடுக்கவில்பைல என்று த9ரிந்9து.

தகொலம்Hஸ் ஒரு நொளும் சும்[ொ இருக்கவில்பைல.
சிMப்பு இந்தியர்கபை‰த் துபைணக்கு
அபைழத்துக்தகொண்டு புதுப் புது
இdங்கபை‰தயல்லொம் சுற்றிப் Hொர்த்9ொன்.
கபைdசியொக சொன் நிடகொலஸ் துபைறமுகத்பை9
யபைdந்9ொன். அங்கு உண்பை[யிடலடய 9ங்கம்
கிபைdத்9து. அது இல்லொ[ல் அMன்
ஸ்தHயினுக்குத் திரும்பியிருந்9ொல், அMன்
எபை9டயொ Hொர்த்துவிட்டு Mந்து இந்தியொ என்று
தசொல்லுகிறொன் என்றல்லMொ [க்கள் டகலி
புரிMொர்கள்!
அழகு தHொருந்திய ஒரு தீபைMக் கண்டு அ9ற்கு
லொ ஐலொ எஸ்Hடனொலொ என்று தHயரிட்dொன்
தகொலம்Hஸ். அந்9த் தீவில் நன்றொக [பைழ
பிடித்துக் தகொண்d9ன் கொரண[ொக ஐந்9ொறு
நொட்கள் 9ங்கும்Hடி டநரிட்dது. அMனுபைdய
கப்Hல் [ொலுமிகளில் மூMர், ஓர் இ‰ம்
தHண்பைண யொருக்கும் த9ரியொ[ல் பிடித்துக்
தகொண்டுMந்து விட்dொர்கள். அMள் 9ங்க மூக்கு
Mபை‰யத்பை9த் 9விர டMறு எதுவுட[
அணிந்திருக்கவில்பைல. அMள் dொயிடனொ இனத்

9பைலMன் ஒருMன் [கள். தகொலம்Hஸ் 9ன்
[ொலுமிகபை‰க் கடிந்துதகொண்டு, அந்9ப்
தHண்ணுக்கு நொகரிக உபைdயுடுத்தி விட்டுக்
பைகநிபைறயப் தHொருள்கபை‰க் தகொடுத்து
ஊருக்குள் அனுப்பி விட்dொன். இந்9 உத்9[ச்
தசயபைலக் கண்டு அந்9 ஊர் [க்கள்
தகொலம்Hபைசயும் ஸ்Hொனியர்கபை‰யும் மிக
[தித்துப் டHொற்றினொர்கள். [றுநொள் ஒன்Hது
[ொலுமிகபை‰ அபைழத்துச் தசன்று ஆயிரம் டHர்
கூடிய கூட்dத்தில் அMர்களுக்கு விருந்து
பைMத்துச் சிறப்பித்9ொர்கள். 9ங்கள் பைகயில்
இருந்9 தHொருள்கபை‰ தயல்லொம் அம்[க்கள்
Hரிசொகக் தகொடுத்து [கிழ்ந்9ொர்கள்.
டிசம்Hர் [ொ9ம் 20-ஆம் நொள் அக்குல்
Mபை‰குdொபைM யபைdந்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
பை©ட்டி என்ற அந்9ப் பிரட9சத்து [க்கள் [ற்ற
dொயிடனொக்கபை‰விd தMள்பை‰யுள்‰ம்
Hபைdத்9Mர்க‰ொயிருந்9ொர்கள். ஆண்களும்
தHண்களும் ஆபைdகள் எதுவு[ற்றுப் பிறந்9
ட[னியொய் இருந்9ட9ொடு [ட்டு[ல்லொ[ல்,
அந்நியர்கள் எதிரில் நிற்க நொணங் தகொள்‰வும்

இல்பைல. அந்9 [க்களிdம் 9ங்கம் நிபைறய
இருப்H9ொகத் த9ரிந்9து.
தMள்பை‰க்கொரர்கபை‰யும் அMர்களுபைdய
கப்Hல்கபை‰யும் கண்டு அந்9 [க்கள் அதி
ஆச்சரியம் தகொண்dொர்கள். ஆயிரம் டHருக்கு
ட[ல் ஓdங்களில் Mந்து கப்Hபைலச் சூழ்ந்து
தகொண்dொர்கள். கபைரயிலிருந்து மூன்று பை[ல்
தூரத்தில் நங்கூரம் Hொய்ச்சி நின்ற கப்Hலுக்கு
சு[ொர் ஐநூறு டHர் நீந்திடய Mந்து டசர்ந்து
விட்dொர்கள்.உபைdயணிந்9 அதிசய [னி9ர்கள்
எங்கிருந்ட9ொ Mந்திருக்கிறொர்கள் என்று
டகள்விப்Hட்d உdடன, பை©ட்டிக்கு Md
ட[ற்டகயுள்‰ பிரட9சத்தில் உள்‰ குMொக்க
நொகரி என்ற 9பைலMன் ஓர் ஆள் அனுப்பினொன்.
அந்9த் தூ9ன் தMள்பை‰யர்கபை‰த் 9ங்கள்
9பைலMன் MரடMற்க விரும்புM9ொகத்
த9ரிவித்9ொன். குMொக்க நொகரி ஆளும் Hகுதியில்
நிபைறயத் 9ங்கம் கிபைdக்கும் என்று டMறு
தசொன்னொர்கள். தகொலம்Hஸ் 9ொ[திக்கவில்பைல.
டிசம்Hர் 24-ஆம் நொள் தHொழுது புலரு
முன்HொகடM அக்குல் Mபை‰குdொபைM விட்டு
இரண்டு கப்Hல்களும் புறப்Hட்dன. குMொக்க

நொகரியின் அரண்[பைனயில் கிறிஸ்து[ஸ்
விழொபைM இன்H[ொகக் தகொண்dொdலொம் என்று
[ொலுமிகள் ஆனந்9ங் தகொண்dொர்கள். 9பைலMன்
குMொக்க நொகரிடய ஜப்Hொனியச் சக்கரMர்த்தியொக
இருக்கக்கூடும் என்று கூd எதிர்Hொர்த்9ொர்கள்.
ஆனொல், அந்9 ஆண்டு கிறிஸ்து[ஸ்
அMர்களுக்கு இன்Hத் திருநொ‰ொக இல்பைல. துக்க
தின[ொகடM முடிந்9து.
அக்குல் Mபை‰குdொவிலிருந்து சில பை[ல்
தூரத்திடலடயயுள்‰ கொரடகொல் Mபை‰குdொபைM
அபைdMது மிகக் கஷ்d[ொயிருந்9து. ஒருநொள்
முழுதும் கலம் தசலுத்தியும்
துபைறமுகத்பை9யபைdய முடியவில்பைல. மு9ல்
நொள் இரவு பை©ட்டி [க்கள் தகொடுத்9
விருந்திலும் அMர்கள் ஆட்dHொட்dங்கபை‰க்
கண்dதிலும் எல்டலொருக்கும் தூக்கம்
தகட்டிருந்9து. ஆகடM [றுநொள் எல்டலொரும்
அசந்து டHொயிருந்9ொர்கள். ஆகடM அன்று இரவு
11 [ணிக்குட[ல் கdல் அபை[தியபைdந்து
விட்dHடியொலும் டMக[ொன கொற்று
இல்லொ9Hடியொலும் சொண்dொ [ொரியொ கப்Hலில்

எல்டலொரும் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்dொர்கள்.
சுக்கொன் பிடிக்கிறMனும் ஒரு பைHயன் பைகயில்
சுக்கொபைனக் தகொடுத்துவிட்டுத் தூங்கப்
டHொய்விட்dொன். பைHயனுக்கு என்ன த9ரியும்.
HொMம். அMன் Hொடு சுக்கொபைனப் பிடித்துக்
தகொண்டு நின்றொன். கப்Hல் எந்9ப் Hக்கம்
திரும்பினொலும் சுக்கொன் அMன் பைகயில் 9ொன்
இருந்9து! சரியொகப் Hணிதரண்டு [ணிக்கு
சொண்dொ ட[ரியொக் கப்Hல் த[ல்லச் தசன்று
நீருக்கடியில் இருந்9 ஒரு HM‰ப் Hொபைறயில்
ட[ொதியது.
அதிர்ச்சிபையக் டகட்டு தகொலம்Hஸ் ட[ல்
9ட்டுக்கு ஓடி Mந்9ொன். அMன் பின்னொடலடய
கப்Hடலொட்டி லொடகொசொ ஓடி Mந்9ொன். டMறு
சிலரும் Mந்9னர். கப்Hலின் முன்Hகுதி
[ட்டுட[ யுபைdந்திருந்9து கண்d தகொலம்Hஸ்,
கப்Hபைலப் பின்னுக்கு நகர்த்துM9ன் மூலம்
எளி9ொகக் கொப்Hொற்றி விdலொம் என்று கண்டு
தகொண்dொன். கப்Hடலொட்டி லொடகொசொபைMயும்
சில [ொலுமிகபை‰யும் பின்Hகுதி தசன்று
நங்கூரம் Hொய்ச்சும்Hடி கட்dபை‰யிட்dொன்.

உயிருக்குப் Hயந்9 அந்9க் டகொபைழகள்
உத்9ரவுக்குப் Hணியொ[ல் ஒரு Hdபைக இறக்கிக்
தகொண்டு பைநனொ கப்Hலுக்குச் தசன்றொர்கள்.
ஆனொல், நிபைலபை[பையயுணர்ந்9 பைநனொ
கப்Hலின் 9பைலMன் பைMதசன்டி பிக்டசொன்
அந்9க் டகொபைழகபை‰த் 9ன் கப்Hலில் ஏற்றிக்
தகொள்‰ [றுத்துவிட்dொன். 9ன் கப்Hல்
ஆட்கபை‰ ஒரு Hdகில் இறக்கி சொண்dொ
[ொரியொவின் உ9விக்கு அனுப்பினொன்.
அMர்கள் Mந்து டசர சு[ொர் ஒரு [ணி டநரம்
பிடித்9து. அ9ற்குள் சொண்dொ [ொரியொவின் அடிப்
Hகுதியும் Hொபைறகளின் கூர் முபைனக‰ொல்
துபை‰க்கப் தHற்று உபைdந்து டHொய் விட்dது,
கப்Hலில் நீர் குபுகுபுதMன்று புகுந்9து. அ9ன்
பின் கப்Hபைல விட்டுத் 9ப்பிப் டHொகும்Hடி
எல்டலொருக்கும் கட்dபை‰யிட்dொன். கொபைலயில்
குMொக்க நொகரியின் குடி[க்கள் சொண்dொ
ட[ரியொபைMக் கொப்Hொற்றத் தீவிர[ொக
ஒத்துபைழத்9ொர்கள். ஆட்க‰பைனMரும் இரடM
கப்Hபைல விட்டுத் 9ப்பி [றுக்கப்Hல்களுக்குப்
டHொய்-விட்dொர்கள். சிMப்பு இந்தியர்களின்
உ9வியொல் கப்Hலில் இருந்9 சரக்குகளும்,

உணவுப் தHொருள்களும் ஆயு9ங்களும்
கொப்Hொற்றப்Hட்டு விட்dன. ஆனொல் சொண்dொ
ட[ரியொபைMக் கொப்Hொற்ற முடியவில்பைல.
குMொக்க நொகரியின் குடி [க்க‰ொகிய அந்9
சிMப்பு இந்தியர்கள் கப்Hலிலிருந்து
கொப்Hொற்றிய தHொருள்கபை‰ தயல்லொம்
Hத்திர[ொகப் Hொதுகொத்து தகொலம்Hசிdம்
ஒப்Hபைdத்9ொர்கள்.
த9ய்M நம்பிக்பைகயுபைdய தகொலம்Hஸ், கப்Hல்
உபைdந்99ன் கொரணம் என்னMொ-யிருக்கும்
என்று சிந்தித்9ொன். கப்Hல் உபைdந்9பை9 ஒரு
சகுன[ொகக் தகொண்dொல், அந்9ச் சகுனத்தின்
தHொருள் என்ன என்று தீவிர[ொகச் சிந்தித்9ொன்.
Hக்திடயொடு கூடிய அந்9ச் சிந்9பைனயின்
Hலனொக அ9ன் தHொருள் அMனுக்கு வி‰ங்கி
விட்dது. சொண்dொ ட[ரியொ கப்Hலில் உள்‰
[ொலுமிகபை‰க் தகொண்டு அந்9ப் Hகுதிபைய ஒரு
குடிடயற்ற நொdொகக் தகொள்ளு[ொறு இபைறMன்
கட்dபை‰யிடுகிறொர் என்Hட9 சகுனHலன் என்று
அMன் கண்dறிந்9ொன். 9பைலMன் குMொக்க
நொகரியும் அந்9க் கருத்பை9 MரடMற்றொன்.

தMள்பை‰யர்களின் துப்Hொக்கி Hலம் இருந்9ொல்
HபைகMர்களுக்கு அஞ்சொ[ல் Mொழலொம் என்று
எண்ணினொன் அந்9ப் Hழங்குடி [க்களின்
9பைலMன். அந்9ப் Hகுதியில் 9ங்கம் நிபைறயக்
கிபைdப்H9ற்குரிய அபைdயொ‰ங்கள்
த9ன்Hட்d9ொல் [ொலுமிகளில் சிலர் அங்டகடய
குடிடயறி Mொழ ஒப்புக் தகொண்dனர். எனடM
தகொலம்Hஸ் அந்9ப் Hகுதியில் ஒரு டகொட்பைd
கட்d உத்9ர விட்dொன். சொண்dொ ட[ரியொவின்
உபைdந்9 [ரத் துண்டுகபை‰யும், பிறMற்பைறயும்
தகொண்டு டகொட்பைd கட்டினொர்கள். அந்9
இdத்திற்கு கிறிஸ்து[ஸ் நகர் என்ற
தHொருள்Hடும் நொவிdொட் எனும் தHயபைரச்
சூட்டினொன் தகொலம்Hஸ்.
சொண்dொ ட[ரியொவின் [ொலுமிகளில் தHரும்
Hகுதியினரும், பைநனொ கப்Hபைலச் டசர்ந்9
சிலரும் டசர்ந்து அங்டகடய 9ங்கினொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் அMர்களுக்கொக, MொணிHப்
தHொருள்களில் தHரும் Hகுதியும் உணவுப்
தHொருள்களில் தHரும் Hகுதியும். சொண்dொ
ட[ரியொவில் Hயன்Hட்d Hdகுகள்

அபைனத்பை9யும் தகொடுத்9ொன். அந்9ப் Hகுதி
முழுMபை9யும் ஆரொய்ந்து 9ங்கம் கிபைdக்கும்
இdத்பை9க் கண்டு பிடிக்கும்Hடியும் அந்9ப்
Hழங் குடி[க்களிdம் அன்Hொக நdந்து
தகொள்ளும்Hடியும் தகொலம்Hஸ் அMர்களுக்கு
அறிவுபைர கூறினொன். இஸ்Hொனிடயொலொ என்ற
அந்9ப் Hகுதி ஜப்Hொனொக இல்லொ விட்dொலும்,
இந்திய நொடுகளின் ஒரு Hகுதி9ொன் என்று
அப்டHொதும் தகொலம்Hஸ் திண்ண[ொக
நம்பினொன். எப்Hடிடயொ தHொன் M‰ம் நிபைறந்9
ஒரு புத்துலபைகக் கண்டு பிடித்துவிட்டdொம்
என்ற [னநிபைறடMொடு அMன் 1493-ஆம்
ஆண்டுப் பிறப்Hன்று புறப்Hd ஆயத்9[ொனொன்.
அன்று குMொக்க நொகரி பிரிவுHசொர விருந்து
ஒன்று நdத்தினொன். அன்புபைரகள் Hரி[ொறிக்
தகொண்d பின் பைநனொக் கப்Hலில் அMன் 9ொய்
நொடு டநொக்கிப் புறப்Hட்dொன். பிண்dொக் கப்Hல்
தசன்ற Mழி த9ரியவில்பைல. ஆகடM, மூன்று
கப்Hல்களுdன் Mந்9 அMன், ஒன்பைற இழந்து,
ஒன்பைற டMறு எங்டகொ விட்டு விட்டு, ஒன்பைற
[ட்டும் தகொண்டு திரும்H டநர்ந்9து.
ஆனொல் இரண்டு நொட்களுக்குப் பின் Mழியில்

பிண்dொ கப்Hல் டMதறொரு திபைசயில் தசன்று
தகொண்டிருப்Hபை9க் கண்dொன். அதுவும் 9ொய்
நொடு டநொக்கித்9ொன் திரும்பிக் தகொண்டிருந்9து.
ஒன்பைறதயொன்று தநருங்கியவுdன் கப்Hல்
9பைலMன் அடலொன் டசொபின்டசொன்
பைநனொவுக்கு Mந்து டசர்ந்9ொன்.
அடலொன்டசொ கூறிய விHரங்களிலிருந்து
அMனும் இஸ்Hொனிடயொலொ Hகுதியில் சிடயொ
என்ற இdத்தில் 9ங்கம் நிபைறய இருப்Hபை9க்
கண்டு பிடித்99ொகத் த9ரிந்9து. 9பைலபை[க்
கப்Hல் உபைdந்9 தசய்திபைய சிMப்பு
இந்தியர்களிபைdடய Hரவிய M9ந்தியின் மூலம்
அறிந்99ொகக் கூறினொன் அடலொன்டசொ.
நdந்9பை9ப் Hற்றி இனிக் கMபைலப்Hட்டுப்
Hயனில்பைல என்று கருதினொன் தகொலம்Hஸ்.
திரும்பும் Mழியில் அMர்கள் இரண்டு
கப்Hல்கபை‰யும் இஸ்Hொனிடயொலொ
கபைரடயொர[ொகடM தசலுத்திக் தகொண்டு
டHொனொர்கள். அவ்Mழியில் இன்றும் அம்பு
முபைன என்று அபைழக்கப் Hடுகிற இdத்பை9

அபைdந்9வுdன் அம்புகபை‰
உHடயொகப்Hடுத்தும் குடி[க்கபை‰ மு9ன்
மு9லொகக் கண்dொர்கள். அந்9க் குடி[க்கள்,
தMள்பை‰யர்கபை‰ தMறுப்புக் கண்டணொடு
டநொக்கினொர்கள். dொயிடனொக்களின் ஒரு
பிரிவினரொன சிகுMொடயொ இனத்பை9ச் டசர்ந்9
இக்குடி [க்கள் கரிபிய இனத்தினரிdமிருந்து
9ங்கபை‰த் 9ற்கொத்துக் தகொள்‰ அம்புகபை‰ப்
Hயன்Hடுத்தி Mந்9ொர்கள். சிகுMொடயொ
ஒருMபைனப் பிடித்து அMபைன அன்புdன்
நdத்திப் Hரிசுகள் தகொடுத்து அனுப்பிக்
கொட்டிய9ன் மூலம் அMர்கள்
தMறுப்புணர்ச்சிபையத் 9ணிக்க முடிந்9து.
இருந்9ொலும் மிகுந்9 எச்சரிக்பைகடயொடு
அMர்களிdம் வியொHொரம் நdத்9
டMண்டியிருந்9து. ஏற்தகனடM கப்Hலில்
ஸ்தHயினுக்குக் தகொண்டு டHொக ஏற்றியிருந்9
சிலடரொடு, டசர்ந்து தகொள்ளும்Hடி டகட்dதில்
அங்கிருந்து ஒன்றிரண்டு டHர் கப்Hலில் ஏறிக்
தகொண்dொர்கள்.
[ொட்டினிடனொ என்ற தீவில் கரிபியப் தHண்கள்

[ட்டுட[ இருந்து MருM9ொகவும் அங்கு
ஆண்டுக்தகொரு முபைற9ொன் ஆண்கள்
டHொகமுடியு த[ன்றும், குறிப்பிட்d கொலம்
ஆனபின் அங்கு Mந்9 ஆண்கள் அபைனMபைரயும்
தHண்கள் விரட்டி விடுMொர்கத‰ன்றும்
தகொலம்Hஸ் டகள்விப்Hட்டிருந்9ொன். ஆனொல்
உண்பை[ அப்Hடியில்பைல. கரிபியப் தHண்கள்
ஆண்கட‰ொடு சரிநிகர் ச[ொன[ொக நின்று
HபைகMருdன் டHொரொடுMொர்கள். ஆண்கள்
துபைணயில்லொ9 டHொது 9னித்து நின்று
டHொரொdவும் 9யங்க [ொட்dொர்கள். தகொலம்Hஸ்
அந்9த் தீவில் இறங்க எண்ணியிருந்9ொலும், 9ொய்
நொடு தசல்லத் ட9ொ9ொகக் கொற்று அடிக்கத்
த9ொdங்கிய9ொல், விரிந்9 ஆழ்கdலில் இரண்டு
கலங்கபை‰யும் தசலுத்திக் தகொண்டு புறப்Hட்டு
விட்dொன்
திரும்பி Mரும் Mழியில் பிப்ரMரி [ொ9ம் 12 ஆம்
நொள் கொற்றின் டMகம் அதிகரித்9து. டநரம் ஆக
ஆக டMகம் கூடியது. கdல் தகொந்9ளித்9து 13-14ஆம் நொட்களில் இரு கப்Hல்களும் Hொர்பைMக்
தகட்dொ9 தூரத்தில் விலகி விட்dன. அ9ன் பின்

நொடு டHொய்ச் டசரும் Mபைரயில் இரு கப்Hல்களும்
சந்திக்கடMயில்பைல. கொற்றின் டMகம்
Hயங்கர[ொக அதிகரித்9வுdன், [ொலுமிகள்
எல்டலொரும் கன்னி[ரியொபை‰ டMண்டிக்
தகொண்dொர்கள். "ட[ரி [ொ9ொ, எங்கபை‰ எந்9
வி9[ொன ஆHத்துமில்லொ[ல் கபைரயில் டசர்த்து
விடு. மு9லில் எந்9 ஊரில் இறங்குகிடறொட[ொ
அந்9 ஊரில் உள்‰ உன் டகொயிலுக்கு
எல்டலொரும் அணிந்துள்‰ சட்பைdடயொடு
ஊர்Mல[ொக நdந்து Mந்து த9ொழுபைக
தசய்கிடறொம்" என்று டMண்டிக் தகொண்dொர்கள்.
அ9ன் பிறகு கொற்றின் டMகம் குபைறயத்
த9ொdங்கியது. பிப்ரMரி 15-ஆம் நொள் கொபைலயில்
அடசொர்சுத் தீவுகளில் ஒன்றொன சொண்dொ
[ரியொவின் துபைறமுகத்தில் Mந்து நங்கூரம்
Hொய்ச்சினொர்கள். அஞ்டசொஸ் என்ற கிரொ[த்தின்
அருகில்9ொன் அMர்கள் கப்Hபைல
நிறுத்தினொர்கள். உdடன கபைரயில் இறங்கித்
9ங்கள் டMண்டு9பைல நிபைறடMற்ற [ொ9ொ
டகொவிலுக்குச் தசன்றொர்கள்.
[ொ9ொ டகொயிலிடல அMர்கள் த9ொழுபைக நdத்திக்
தகொண்டிருந்9டHொது அந்9 ஊர் [க்கள்

அMர்கபை‰ச் சூழ்ந்து தகொண்டு பிடித்துச்
சிபைறயில் அபைdத்து விட்dொர்கள். அந்9த் தீவு
டHொர்ச்சுகீசியர் ஆதிக்கத்தில் இருந்9து. அ9ன்
9பைலMன், யொடரொ கள்‰த்9ன[ொக ட[ற்கு
ஆப்பிரிக்கொ டHொய் MருHMர்கள் என்று
எண்ணித்9ொன் [ொலுமிகபை‰ச் சிபைறயில்
அபைdத்9ொன்.
தகொலம்Hசும், சில [ொலுமிகளும் பிறகு டகொயில்
டHொகலொம் என்று கப்Hலில் 9ங்கி யிருந்9ொர்கள்.
அMர்கபை‰க் பைகது தசய்M9ற்கொக அந்9த் தீவின்
9பைலMன் தசன்றொன். தகொலம்Hஸ் அMபைனக்
கப்Hலில் ஏற அனு[தி [றுத்9ட9ொடு, 9ன்
ஆட்கபை‰ விடுவிக்கொவிட்dொல், அந்9 ஊபைரச்
சுட்டுத் தீர்ப்H9ொகவும், Hதிலுக்கு ஆட்கபை‰ப்
பிடித்துக் தகொண்டு டHொM9ொகவும்
Hயமுறுத்தினொன்.
சிறிது டநரத்தில் ஒரு புயல் கொற்று வீசியது. அதில்
கப்Hலின் கம்பிகள் அறுந்து டHொயின. கப்Hலும்
சிறிது தூரம் 9ள்ளிக் தகொண்டு டHொகப்Hட்dது.
புயல் நின்று அது திரும்பி MருM9ற்குள் தீவின்
9பைலMனுக்கு நல்ல புத்தி Mந்து விட்dது.

பிடிப்Hட்d [ொலுமிகபை‰த்
துன்புறுத்தியதிலிருந்து அMன் உண்பை[பைய
அறிந்து தகொண்dொன். அMர்கபை‰
விடுவித்9ட9ொடு கப்Hலுக்கு டMண்டிய உணவுப்
தHொருள்கபை‰யும் Mழங்கினொன்.
பிப்ரMரி [ொ9ம் 24-ஆம் நொள் அங்கிருந்து
இரண்டு கப்Hல்களும் புறப்Hட்dன.
எவ்வி9[ொன இபைdயூறுமின்றி ஒழுங்கொகச்
தசன்றிருந்9ொல் ஒரு Mொரத்தில் ஐடரொப்HொபைM
எட்டிப் பிடித்திருக்கலொம். ஆனொல் 26-ஆம் நொள்
ஆரம்பித்9 புயலில் பைநனொக் கப்Hல் திபைச [ொறி
விட்dது. [ொர்ச் 2-ஆம் நொள் சுழல் கொற்று டMறு
சூழ்ந்து தகொண்dது. எப்Hடிடயொ புயலுக்குத்
9ப்பி டHொர்ச்சுக்கல் நொட்பைd தநருங்கிக்
தகொண்டிருந்9து கப்Hல். அப்டHொது கப்Hலில்
கிழியொ[ல் இருந்9து ஒடர ஒரு Hொய் 9ொன்.
லிஸ்Hன் துபைற முகத்தில் கப்Hபைல நிறுத்திப்
Hழுது Hொர்த்துக் தகொண்டு பிறகு புறப்Hdலொம்
என்று எண்ணினொன் தகொலம்Hஸ். ஆனொல்
இரண்dொMது ஜொன் அரசன் 9ன்பைன எப்Hடி
நdத்துMொடனொ என்று ஒரு வி9[ொன திகிலும்

அMனுக்கு இருந்9து. இருந்9ொலும் லிஸ்Hன்
துபைறமுகத்தில் நுபைழந்து கப்Hபைல நங்கூரம்
Hொய்ச்சினொன்.
சிறிது தூரத்தில் ஒரு தHரிய யுத்9க் கப்Hல் நின்று
தகொண்டிருந்9து. அ9ன் 9பைலMன்
Hொர்த்9டலொமிடயொ dயஸ் என்HMன்.
நன்னம்பிக்பைக முபைனபையக் கண்டு பிடித்9
தHருபை[யுபைdயMன். அMன் ஆயு9ப் Hபைd
தHொருந்திய ஒரு Hdகில் Mந்து தகொலம்Hபைச
யுத்9க் கப்Hலுக்கு Mரும்Hடி அபைழத்9ொன்.
தகொலம்Hசும் அMனும் முன்டH
அறிமுக[ொனMர்கள்9ொன். இருந்9ொலும் அMன்
9ன்னிdம் Mந்து விMரம் கூறடMண்டுத[ன்று
அதிகொர ட9ொரபைணயில் ஆபைணயிட்dொன் dயஸ்.
தகொலம்Hஸ் இப்டHொது சொ9ொரணக் கப்Hல்
9பைலMன் அல்லன்; புதிய நொடுகபை‰க் கண்டு
பிடித்99ன் மூலம் ஸ்தHயின் டHரரசரொல் கdல்
9‰Hதி என்ற தHரும்H9விபைய எய்தியMன்.
9ன்னிலும் குபைறந்9 H9வியிலுள்‰
ஒருMனுபைdய அதிகொரத்திற்குக் கட்டுப்HடுMது
9ன் [திப்புக்கு குபைறவு என்று கருதி, dயஸ்
ஆபைணக்குக் கீழ்ப்Hடிய [றுத்9ொன். இருந்9ொலும்

9னக்குப் H9வி Mழங்கிய Hத்திரங்கபை‰ அMன்
dயசுக்கு எடுத்துக் கொட்டினொன். dயசும் அபை9
ஒப்புக்தகொண்டு நட்பு முபைறயில் பைநனொக்
கப்Hலுக்கு Mந்து தகொலம்Hடசொடு
அ‰M‰ொவினொன். தகொலம்Hஸ் அனு[தி டகட்டு
எழுதிய கடி9த்துக்கு ஜொன் அரசரிdமிருந்து
Hதில் Mந்9து. துபைறமுகத்தில் கப்Hல்
9ங்குM9ற்கு அனு[தித்9ட9ொடு உணவுப்
தHொருள்கள் ஏற்றிக் தகொள்‰வும் அனு[தி
தகொடுத்திருந்9ொர். அத்ட9ொடு 9ன்பைன Mந்து
சந்திக்கும்Hடியும் அMபைன டMண்டிக்
தகொண்டிருந்9ொர்.
தகொலம்Hஸ் [னத்திற்குள் ஒரு தHரும்
டHொரொட்dம் எழுந்9து. ஜொன் அரசபைரப் டHொய்ப்
Hொர்க்கொவிட்dொல் அMருக்குக் டகொHம் Mரும்.
அMபைரப் Hொர்த்து விட்டுப் புறப்Hட்dொல்
மு9லில் 9ன்பைனப் Hொர்க்கவில்பைல என்று அரசி
இசதHல்லொவுக்குக் டகொHம் Mரும். யொர்
டகொHத்பை9த் 9ொங்குMது என்று அMனுக்குப்
புரியவில்பைல. டMண்டுடகொபை‰ [றுக்க
முடியொ[ல் இரண்டு மூன்று [ொலுமிகபை‰யும்,

சில சிMப்பு இந்தியர்கபை‰யும் கூட்டிக் தகொண்டு
ஜொன் அரசபைரப் டHொய்ப் டHட்டி கண்dொன்.
எல்டலொரும் [ட்dக் குதிபைரகளில் ஏறிக்
தகொண்டு முப்Hது பை[ல் தூரத்தில், ஜொன் அரசர்
9ங்கியிருந்9 ஒரு [dத்திற்குச் தசன்றொர்கள்.
ஏற்கனடM முன்பின் ஏறியறியொ9 கப்Hலில் ஏறிக்
கஷ்dப்Hட்டுக் தகொண்டு Mந்9 சிMப்பு
இந்தியர்கள், இப்டHொது குதிபைர முதுகில் ஏறி
அதிக சிர[ப்Hட்dொர்கள். அத்ட9ொடு
டHொர்ச்சுக்கல் வீதிகள் மிகவும் குறுகலொனபைM
என்Hட9ொடு சகதி நிபைறந்9பைM.
தகொலம்Hசுdன் டHசிய ஜொன் அரசன்
அன்தHொழுகப் டHசினொலும், உள்‰த்திற்குள்
ஆத்திரங் தகொண்டிருந்9ொன். தகொலம்Hஸ் 9ொன்
கண்டு பிடித்9 நொடுகபை‰ப் Hற்றிக் கபை9
கபை9யொகக் கூறியபை9க் டகட்d பிறகும் அMன்
முன்டH டHொர்ச்சுக்கல் நொட்dMர் கண்டு பிடித்9
இdங்களுக்டக தசன்று Mந்9ொடனொ என்று
சந்ட9கப் Hட்dொன். ஆனொல், அMன் கூdக்
தகொண்டு Mந்திருந்9 சிMப்பு இந்தியர்கபை‰க்
கண்dதும் அந்9ச் சந்ட9கம் நீங்கியது.
அMர்கபை‰ப் டHொன்ற ட9ொற்றமுபைdய [க்கபை‰

அMன் அ9ற்கு முன் Hொர்த்9தில்பைல.
டHொர்ச்சுக்கல் அரசபைரயும் அரசிபையயும் Hொர்த்து
விட்டு தகொலம்Hஸ் திரும்பி Mந்9டHொது பைநனொ
கப்Hல் Hழுது Hொர்க்கப்Hட்டுப் புதுப் Hொய்
[ரங்களுdன் புறப்Hdத் 9யொரொக அழகொக
நின்றது. டMண்டிய உணவுப் தHொருள்களும்
ஏற்றப்Hட்டிருந்9ன.
தகொலம்Hஸ் ஏறிMந்9 பைநனொ கப்Hல்
திபைச[ொறிய பின், அடலொன் டசொ பின்டசொன்
நdத்தி Mந்9 பிண்dொ கப்Hல் டMதறொரு திபைச
Mழியொக ஸ்தHயினுக்கு Mந்து டசர்ந்9து.
அக்கப்Hல் புயலின் தகொடுபை[களுக்குத் 9ப்பி
விட்dது. லிஸ்Hனிலிருந்து பைநனொ புறப்Hட்டு
ஸ்தHயிபைன டநொக்கிச் தசன்றது. தசல்லும்
Mழியில் அ9ன் பின்னொடலடய கண்ணுக்
தகட்dொ9 தூரத்தில் பிண்dொவும் த9ொdர்ந்து
Mந்து தகொண்டிருந்9து. அடலொன்டசொ பின்டசொன்,
முன்ன9ொகடM ஸ்தHயினின் Mdக்குப்
Hகுதியில் உள்‰ யடயொனொத் துபைறமுகத்தில் 9ன்
கப்Hபைல நிறுத்தி, Hொர்தசடலொனொ என்ற ஊரில்
9ங்கியிருந்9 டHரரசர் தHர்டினொண்டுக்கும்

டHரரசி இஸதHல்லொவுக்கும்
தசய்தியனுப்பினொன். 9ொன் டநரில் Mந்து சந்திக்க
அனு[தி டகட்டிருந்9ொன். ஆனொல், அMர்கள்
தகொலம்Hடச டநரில் Mந்து கூறட்டும் என்று கூறி
அனு[தி Mழங்க [றுத்து விட்dொர்கள்.
அங்கிருந்து புறப்Hட்dMன்9ொன்
விஸ்Hனிலிருந்து Mந்9 பைநனொபைMத் த9ொdர்ந்து
Mந்து தகொண்டிருந்9ொன்.
[ொர்ச் 15-ஆம் நொள் Hொடலொஸ் துபைறமுகத்தில்
பைநனொ கப்Hல் நங்கூரம் Hொய்ச்சியது. பின்னொல்
Mந்து தகொண்டிருந்9 பிண்dொவும் அங்கு Mந்து
டசர்ந்9து. ஏற்கனடM அங்கு நின்று
தகொண்டிருந்9 பைநனொபைMக் கண்dதும், 9னக்கு
ஒரு [ொ9ம் முன்ன9ொகடM அது Mந்து
விட்dதுடHொல் எண்ணிக் தகொண்dொன் பிண்dொக்
கப்Hலின் 9பைலMன். அரசரும் அரசியும்
9ன்பைனக் கொண [றுத்9து டMறு அMனுக்குத்
9ொங்க முடியொ9 அM[ொன[ொக இருந்9து:
கடுபை[யொன கdற் Hயணம் டMறு முதுபை[யொன
அMன் உdபைலப் Hொதித்திருந்9து. கப்Hபைலப்
Hொடலொஸ் துபைறமுகத்தில் நிறுத்திய அMன்,

தகொலம்Hபைசடயொ டMறு யொபைரயுட[ொ
Hொர்க்கொ[ல் டநடர 9ன் வீட்டுக்குப் புறப்Hட்டு
விட்dொன். உdலும் உள்‰மும் Hொதிக்கப்Hட்d
அMன் டநொய் Mொய்ப்Hட்டு சு[ொர் ஒரு [ொ9த்தில்
[னக் குபைறயுdடனடய இறந்து டHொய்
விட்dொன்.
தகொலம்Hஸ் லிஸ்Hனில் இறங்கியடHொது 9ன்
Hயணத்தின் விHரத்பை9க் குறித்துக் கடி9ம் எழுதி
டHரரசியொருக்கும் டHரரசரக்கும் அனுப்பி
விட்dொன். Hொடலொஸ் துபைற முகத்தில்
இறங்கியவுdன் மீண்டும் அந்9க் கடி9த்தின்
நகல் ஒன்பைறப் டHரரசியொர்க்கு அனுப்பினொன்.
டசொர் டdொலொ என்ற ஊரில் அMன் திரு[ணம்
தசய்து தகொள்‰ொ[ல் எடுத்து பைMத்திருந்9
[பைனவி பீட்ரிஜுக்கும் தசய்தி யனுப்பினொன்.
அMள் மூலம் அMனுக்குப் பிறந்9 பைHயன்
ஒருMன் இருந்9ொன். அMனுக்கு அப்டHொது ஐந்து
Mயதிருக்கும். அMன் மு9ல் [பைனவியின்
[கனும் அப்டHொது அMளுdன் இருந்9ொன்.
ஏப்ரல் [ொ9ம் 7-ஆம் நொள் அரசி இசதHல்லொவும்
அரசர் தHர்டினொண்டும் கடி9ம்

எழுதியிருந்9ொர்கள். அதில் தகொலம்Hசின்
தHயருக்கு முன்னொல், அMனுபைdய Hட்dங்கள்
குறிக்கப்Hட்டிருந்9ன.9ொம் கண்டு பிடித்9
இந்தியத் தீவுகளின் ஆட்சித் 9பைலMரும் அரசப்
பிரதிநிதியு[ொன தHரும் கdல் 9‰Hதி
டdொன்கிரிஸ்டdொHர் டகொடலொன் அMர்களுக்கு
என்று அரசொங்க Hொணியில் அMன் தHயர்
குறிப்பிdப்Hட்டு Mந்9 கடி9த்தின்
ட[லுபைறபையப் Hொர்த்9வுdடனடய அMனுக்கு
ஆனந்9ம் தHொங்கி Mழிந்9து. அந்9க் கடி9த்தில்
மீண்டும் இரண்dொMது Hயணம் ஒன்று தசன்று
Mர ஆயத்9ங்கள் தசய்யும் Hடியும்
குறிக்கப்Hட்டிருந்9து.
9ன் Hயணத்தின் Hலன் நிபைறதMய்தியது என்ற
களிப்புdன் அMன் அரசபைரயும் அரசிபையயும்
கொண ஆயத்9ங்கள் தசய்9ொன். அMர்களுக்குத்
9ன் எண்ணத்பை9 வி‰க்கி ஓர் அறிக்பைகயும்
9யொரித்9ொன்.
இஸ்Hொனிடயொலொ Hகுதியில் ஸ்தHயின் [க்கள்
குடிடயறுM9ற்கும். குடிடயறித் 9ங்கித் 9ங்க

MொணிHம் தசய்M9ற்கும் உள்‰ Mொய்ப்புக்கபை‰
எடுத்து வி‰க்கியிருந்9ொன். இரண்dொயிரம் டHர்
Mபைர அங்குக் குடிடயறலொம் என்றும், அMர்கள்
அங்கு ஒரு Hட்dணம் அபை[த்துக் தகொள்‰லொம்
என்றும், அந்9ப் Hட்dணத்தில் இருந்து
தகொண்டு நொட்டுப் Hகுதியில் தசன்று வியொHொரம்
தசய்து தகொண்டு Mரலொம் என்றும், அMர்கள்
தகொண்டு Mரும் 9ங்கத்பை9 நிறுத்துப் Hொர்த்து,
அரசர்க்குரிய ஐந்து Hங்கும், கdல் 9‰Hதிக்குரிய
Hத்துப் Hங்கும், ட9Mொலயத்துக்குரிய Mரியும்
குபைறத்துக் தகொண்டு மீதிபைய உரியMரிdம்
Mழங்கலொம் என்றும், அங்கு 9ங்குடMொர்
விMசொயத் த9ொழிலும் ட[ற்தகொள்‰ டMண்டும்
என்றும், சிMப்பு இந்தியர்கபை‰ [9ம் [ொற்றப்
Hொதிரிகபை‰ அனுப்HடMண்டும் என்றும், அMன்
கண்டு பிடித்9 நொடுகளில் அன்னியர்கபை‰யும்,
யூ9ர்கபை‰யும், [9 விடரொதிகபை‰யும்,
புரட்சிக்கொரர்கபை‰யும் அனு[திக்கக்
கூdொத9ன்றும் இன்னும் என்தனன்னடMொ
குறிப்பிட்டிருந்9ொன்.இந்9 விMர[ொன
அறிக்பைகபைய அனுப்பி விட்டு அMன் 9ன் புதிய
Hட்dத்துக்குத் 9குந்9ொற் டHொன்ற விபைலயுயர்ந்9

ஆபைdகபை‰த் பை9த்துக் தகொண்dொன்.
9ன் கப்Hல் அதிகொரிகளில் சிலபைரயும் கூலிக்கு.
அ[ர்த்திய ஆட்கள் சிலபைரயும், சிMப்பு
இந்தியர்களில் அறுMபைரயும் டசர்த்து ஓர்
ஊர்Mலக் குழுபைM உண்dொக்கினொன். சிMப்பு
இந்தியர்கள், அMர்கள் நொட்டு நொகரிகப்Hடி
HறபைMகளின் இறகுகபை‰த் 9பைலயில் கட்டிக்
தகொண்dொர்கள். மீன் எலும்Hொல் ஆகிய
[ொபைலகபை‰யும், 9ங்க ஆHரணங்கபை‰யும்
அணிந்து தகொண்dொர்கள். கூடுகளில் அபைdத்9
Hச்பைசக் கிளிகபை‰த் 9ங்கள் பைககளில் தூக்கிக்
தகொண்dொர்கள். டHொகும் Mழிதயல்லொம் அந்9
விசித்திரச் சிMப்பு இந்தியர்கபை‰க் கொணக்
கூட்dம் கூட்d[ொக [க்கள் கூடினொர்கள்.
டசொர்டdொலொ நகர சபைH தகொலம்Hசுக்கு ஒரு
MரடMற்Hளித்9து. அங்கு அMன் 9ன்
[பைனவிபையயும் 9ன் [க்கபை‰யும் கண்டு
Mொரியபைணத்து முத்9மிட்dொன். ஏப்ரல் கபைdசி
Mொரத்தில் Hொர்தசடலொனொ நகருக்கு Mந்து
டசர்ந்9ொன். அங்கு அரசொங்க அதிகொரிகளும், ஊர்
[க்களும் ஒருமிக்கத் திரண்டு Mந்து அMபைன
MரடMற்றொர்கள்.

டHரரசர் தHர்டினொண்டும் டHரரசி
இசதHல்லொவும் இருந்9 சHொ [ண்dHத்திற்குள்
தகொலம்Hஸ் தசன்றொன். அMர்கள்
முன்னிபைலயில் [ண்டியிட்டு அMர்களின்
திருக்பைககளில் முத்9மிட்dொன். சு[ொர் எட்டு
[ொ9ம் கண் கொணொ9 கdலில் சுற்றித் திரிந்து,
ஸ்தHயின் நொட்டுக்குப் Hல புதிய தீவுகபை‰
உரிபை[யொக்கிக் தகொடுத்9 அந்9 [ொவீரபைன
Mொழ்த்தினொர்கள் [ொ[ன்னரும் டHரரசியும்.
அரசிக்கு Mலது Hக்கத்தில் அMனுக்கு
இd[ளிக்கப்Hட்dது. அMன் 9ொன் தகொண்டு
Mந்திருந்9 சிMப்பு இந்தியர்கபை‰யும், Hச்பைசக்
கிளிகபை‰யும் 9ங்க ஆHரணங்கபை‰யும், [ருந்து
மூலிபைககபை‰யும் அMர்களுக்குக்
கொணிக்பைகயொக தகொடுத்9ொன். அரசரும்
அரசியும், அந்9ப் புதிய நொடுகபை‰ப் Hற்றிப் Hல
டகள்விகபை‰க் டகட்டு அறிந்9ொர்கள். பிறகு
எல்டலொரும் அருகில் இருந்9 ட9Mொலயத்துக்குச்
தசன்று இபைறMன் முன் [ண்டியிட்டு எல்லொம்
நன்பை[யொக முடிய டMண்டுத[ன்று த9ொழுபைக
நdத்தினொர்கள். அப்டHொது தகொலம்Hஸ்
அபைdந்9 ஆனந்9த்தின் அ‰பைM, அMன்

கன்னங்களில் Mழிந்9 கண்ணீரொலும்
கணக்கிட்டுக் கூற முடியொது!
அந்9 டநரத்தில் தகொலம்Hஸ் நிபைனத்திருந்9ொல்,
என்ன டMண்டு[ொனொலும் தHற்றிருக்கலொம்.
டகொட்பைd தகொத்9‰ம், Hட்dம் H9வி, தசல்Mம்,
எபை9க் டகட்dொலும் அரசி தகொடுத்திருப்Hொள்.
ஆனொல், இந்9ச் சுகடHொகங்கபை‰க் கொட்டிலும்
ட[லொன இலட்சியம் ஒன்று அMனுக்கு
இருந்9து.
9ொன் கண்டு பிடித்9 நொடுகளில் குடிடயற்றம்
தசய்ய டMண்டும்; 9ங்க MொணிHம் சீரொன
முபைறயில் அங்கு நபைdதHற MழிMகுக்க
டMண்டும்; அந்9 நொட்டு [க்கபை‰க் கிறிஸ்துM
[9த்தில் டசர்த்துவிd டMண்டும்; கொன்
டHரரசருdன் அல்லது குMொக்க நொகரிபைய விdப்
Hன் [dங்கு தHரிய அரசன் ஒருMனுdன்
Mொணிக ஒப்Hந்9ம் தசய்து தகொள்‰ டMண்டும்.
இப்Hடிதயல்லொம் Hல எண்ணங்கபை‰க்
தகொண்டிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
---------

6. கடி9ம் கிபைdத்9து
தகொலம்Hஸ் 9ொன் கண்டு பிடித்9 தீவுகபை‰ப்
Hற்றியும். 9ன் எதிர்கொலத் திட்dங்கபை‰ப்
Hற்றியும் டHரரசியொர்க்கும் [ொ[ன்னர்க்கும்
எழுதிய கடி9ம் சுபைMயொனது. அMன்
அக்கடி9த்பை9 [ொ[ன்னரின் 9னிச்
தசயலொ‰ரொன சொண்dொஞ்சலுக்கு அனுப்பியிருந்9ொன். அக்கொலத்தில் ஸ்தHயினில் அரச
குடும்Hத்பை9ச் டசர்ந்9Mர்களும், அரசபைMபையச்
டசர்ந்9Mர்களும் 9ொன் அரசர்களுக்கு டநரடியொகக்
கடி9ம் எழு9லொம். [ற்றMர்கள் எழுதுMது
[ரியொபை9க் குபைறதMன்று கரு9ப்Hட்dது.
எனடM 9ொன், 9ன் Hயணத்துக்கு முற்றிலும்
உ9வியொயிருந்9 சொண்dொஞ்சலுக்கு எழுதி,
அMன் மூலம் அரசர்க்கும் அரசிக்கும் 9கMல்
அறிவிக்கச் தசய்9ொன் தகொலம்Hஸ். 1493-ஆம்
ஆண்டு பிப்ரMரி [ொ9ம் 15-ஆம் நொள் பைநனொக்
கப்Hலில் உட்கொர்ந்து எழுதிய
இக்கடி9த்பை9த்9ொன்,

தகொலம்Hஸ் 9ொன் லிஸ்Hன் துபைறமுகம் Mந்து
டசர்ந்9வுdன் [ொர்ச் [ொ9ம் 14-ஆம் நொ‰ன்று
அரசபைMக்கு அனுப்பினொன்.
இக்கடி9ம் தகொலம்Hஸ் கடி9ம் என்று
தHயரிdப் Hட்டு இன்று உலகத்திடலடய
முக்கியத்துMம் Mொய்ந்9 ஒரு Hத்திர[ொகக்
கரு9ப்Hடுகிறது. இக்கடி9த்பை9க் தகொலம்Hசின்
தசொற்களிடலடய அப்Hடிடய த[ொழி தHயர்த்துக்
கீடழ தகொடுத்திருக்கிடறொம்:
ஐயொ,
நம் இபைறMன் என் Hயணத்திற்களித்9 தHரும்
தMற்றிபைய அறியத் 9ொங்கள் மிக
[கிழ்ச்சியபைdவீர்கள் என்றறிந்ட9
இக்கடி9த்பை9த் 9ங்களுக் தகழுதுகிடறன். நம்
அரசர் தHரு[ொனும் தHருந்9பைக அரசியொரும்
அளித்9 கப்Hல்களுdன் நொன் முப்Hத்து மூன்று
நொட்களில் இந்தியத் தீவுகபை‰ யபைdந்ட9ன்.
எண்ணிக்பைகயற்ற [க்கள் Mொழும் Hற்Hல
தீவுகபை‰ நொன் அங்டக கண்டdன். ட[ன்பை[

மிக்க அரசர் தHரு[ொனுக்கும் அரசியொருக்கும்
சொர்Hொக நொன் அMற்பைறதயல்லொம் நம்
உபைdபை[யொக்கிடனன். நம் அரசுக் தகொடியுdன்,
நொன் இத்தீவுகபை‰ நம் அரசுக்கு உரிபை[யொக்கிச்
தசய்9 அறிவிப்பைH யொரும்
[றுத்துபைரக்கவில்பைல.
நொன் மு9ன் மு9லில் கண்d தீவுக்கு அதிசய[ொன
இத்தீவுகபை‰தயல்லொம் அளித்9 விண்ணகத்தின்
இபைறMன் நிபைனMொக சொன் சொல்Mdொர் என்ற
அMன் தHயபைரடய சூட்டிடனன். இத்தீபைM
அங்குள்‰ [க்கள் குனொகொனி என்று
அபைழக்கிறொர்கள். இரண்dொMது தீவுக்கு
இஸ்லொடி சொண்d [ொரியொ என்றும்
மூன்றொM9ற்கு தHரொன்டினொ என்றும்
நொன்கொM9ற்கு லொ இஸ்லொ தHல்லொ என்றும்,
ஐந்9ொM9ற்கு லொ இஸ்லொ ஜுலொனொ என்றும்
தHயரிட் டdன். இவ்Mொறொக நொன் கண்டு பிடித்9
ஒவ்தMொரு தீவுக்கும் ஒவ்தMொரு புதுப்
தHயரிட்டdன்.

ஜுலொனொத் தீபைM நொன் அபைdந்9வுdன் அ9ன்
ட[ல் கபைரடயொர[ொகச் தசன்டறன்.
அப்Hகுதி9ொன் சீன நொட்பைdச் டசர்ந்9 கத்ட9டயொ
[ொநில[ொக இருக்குட[ொ என்று நொன் ஐயுறும்
Mண்ணம் அந்9க் கபைர நீண்டு தகொண்டd
தசன்றது. அந்9த் தீவில் நொன் தசன்ற Mழியில்
Hட்dணங்கட‰ொ நகரங்கட‰ொ
கொணப்Hdவில்பைல. சிறு சிறு கிரொ[ங்கட‰
த9ன்Hட்dன.
அந்9த் தீவின் குடி [க்கள் யொருdனும் நொன் டHச
முடியவில்பைல. ஏதனனில் அMர்கள் என்பைனக்
கண்dவுdன் ஓdத் த9ொdங்கி விட்dொர்கள்.
ஏ9ொMது ஒரு நகரத்பை9க் கொணலொம் என்ற
நம்பிக்பைகடயொடு நொன் தசன்று
தகொண்டdயிருந்ட9ன். ஆனொல், Hல கொ9ங்கள்
தசன்ற பின்னும் Hயனில்பைல. கபைரடயொ Mdக்கு
டநொக்கி என்பைன நdத்திக் தகொண்டு தசன்றது.
குளிர்கொலம் துMங்கிவிட்dHடியொல் நொன் த9ற்கு
தநொக்கித் திரும்பி ஒரு குறிப்பிdத்9க்க துபைற
முகத்திற்கு Mந்ட9ன். பிறகு இரண்டு ஆட்கபை‰
உள் நொட்டுப் Hகுதிக்கு அனுப்பி ஏ9ொMது
நகரட[ொ அல்லது யொரொMது அரசடரொ

இருப்Hபை9யறிந்து Mரச் தசய்ட9ன். அMர்கள்
மூன்று நொள் Hயணம் ட[ற்தகொண்டும், சிறு சிறு
கிரொ[ங்கபை‰யும் அங்கு Mொழும் எண்ணற்ற
[க்கபை‰யும் கண்டு Mந்9ொர்கட‰ 9விர, டMறு
முக்கிய[ொன எபை9யும் கொண முடியவில்பைல.
ஆகடM, டHசொ[ல் திரும்பி Mந்து விட்dொர்கள்.
ஏற்தகனடM நொன் பிடித்து பைMத்திருந்9
இந்தியர்கள் மூலம் அது ஒரு தீவு 9ொன் என்று
அறிந்ட9ன். அ9ன் கபைரடயொர[ொகடM கிழக்கு
டநொக்கிச் தசன்டறன். அது முடியும் இdத்தில்
உள்‰ முபைனக்குச் தசன்ற பின், அங் கிருந்து
Hதிதனட்டுக் கொ9 தூரத்தில் [ற்தறொரு தீவு
இருக்கக் கண்டdன். அந்9த் தீவிற்கு நொன்
உdடன லொஸ் Hொடனொலொ என்று தHயரிட்டdன்.
அந்9த் தீவுக்குச் தசன்று அ9ன் MdHகுதியில்
கிழக்கு டநொக்கி 178 கொ9ம் Mபைர தசன்டறன்.
ஜுலொனொபைMப் டHொலடM இதுவும் மிக M‰ம்
நிபைறந்9 பூமியொக உள்‰து.
கdற்கபைரடயொரங்களில் Mசதியொன
துபைறமுகங்கள் ஏரொ‰[ொக இருக்கின்றன. தHரிய

தHரிய ஆறுகளும், உயர்ந்9 [பைலகளும்
[பைலக்குMடுகளும், ஆயிரக்கணக்கணக்கொன
Mபைககபை‰ச் டசர்ந்9 மிக உயர[ொன
Mொன‰ொவிய [ரங்களும் Hச்பைசப்Hடசதலன்று
Hொர்ப்H9ற்கு மிக அழகொயிருந்9ன. அந்9
[ரங்கள் எப்டHொதும் இபைல 9பைழகளுdடனடய
இருக்கும் என்று தசொன்னொர்கள். அது
நம்பும்Hடியொக டMயிருந்9து. சில [ரங்கள்
பூத்திருத்9ன; சில [ரங்கள் Hழுத்திருந்9ன.
ஒவ்தMொரு Mபைக [ரமும் அவ்MMற்றின்
HருMத்திற்டகற்ற நிபைலயில் வி‰ங்கின.
த9ன்பைன Hபைன இMற்றின் Mபைகபையச் டசர்ந்9
ஏதழட்டு வி9[ொன [ரங்கள் அங்டக
இருக்கின்றன. அபைM யொவும் Hொர்க்க
அழகொகவும் கம்பீர[ொகவும் கMர்ச்சியொகவும்
இருந்9ன. பைHன் [ரக்கொடுகளும் ஆங்கொங்டக
யிருந்9 ச[தMளிப் Hகுதிகளும் அழகொனபைM.
அங்டக ட9ன் இருக்கிறது. Mொனம்Hொடிகள்
இனிபை[யொகப் Hொடிக் தகொண்டிருக்கின்றன.
Mபைக Mபைகயொன Hழங்களும் வி9 வி9[ொன
HறபைMகளும் கொணப்Hடுகின்றன. ச[தMளிகள்
உழவுத் த9ொழிலுக்கு ஏற்றபைMயொயிருக்கின்றன.

ட[ல் தீவில் Hலவி9[ொன உடலொகங்கள்
இருக்கின்றன. ஆடு[ொடுகள் M‰ர்ப்H9ற்கும்,
நகரங்கள் அபை[ப்H9ற்கும் ஏற்ற Hகுதிகள் Hல
இருக்கின்றன. ஓபைdகளிலும் ஆறு களிலும்
9ங்கம் நிபைறய இருக்கிறது. 9ங்கச்சுரங்கங்களும்
டMறு உடலொகச் சுரங்கங்களும் இருக்கின்றன.
இந்9த் தீவுகளில் உள்‰ [க்கள் எல்டலொரும்
ஆண்களும் தHண்களும் ஆபைdயுடுத்துMட9
யில்பைல. அந்9 [க்களிdம் எவ்வி9[ொன
ஆயு9ங்களும் இல்பைல. அMர்கள் நல்ல
உdற்கட்டும் அழகும்
உபைdயMர்க‰ொயிருக்கிறொர்கள். அMர்களிdம்
இருக்கும் ஆயு9ம் நுனியில் கூரொன சிறு கம்பு
கட்டிய பிரம்பு9ொன். அMர்கள் புது
[னி9ர்கபை‰க் கண்dதும் Hயந்து ஓடுகிறொர்கள்.
பிறகு சிறிது Hழக்கம் ஏற்Hட்dதும்
மிகத்9ொரொ‰[ொகப் HழகுMட9ொடு, 9ங்களிdம்
உள்‰ தHொருள்கபை‰யும் 9ொரொ‰[ொக எடுத்துக்
தகொடுத்துவிடுகிறொர்கள். எபை9க் டகட்dொலும்,
உdடன தகொடுத்துவிடுகிறொர்கள். சில
[ொலுமிகள் சிறிய கண்ணொடிப் தHொருள்கபை‰க்

தகொடுத்துவிட்டு 9ங்கம் Mொங்கினொர்கள் அந்9
எளிய [க்கள் அந்9க் கண்ணொடித்துண்டுகபை‰
பைMர [ணிகபை‰ப் தHற்றது டHொல்
[கிழ்ச்சியுdன் Mொங்கிக் தகொண்டு 9ங்களிdம்
உள்‰ 9ங்கத்பை9 அப்Hடிடய தகொடுத்து
விட்dொர்கள். இவ்Mொறு தசய்Mது சரியல்ல என்று
9டுத்9துdன், அMர்கள் திருப்தியபைdயும்Hடி
ஆயிரக்கணக்கொன அதிசயப்தHொருள்கபை‰
Mழங்கிடனன். அMர்கள் நம்மிdம் அன்பு
தகொள்‰ டMண்டும் என்H9ற்கொகவும், பிறகு
அMர்கபை‰ கிறிஸ்9Mர்க‰ொக ஆக்க டMண்டும்
என்H9ற்கொகவும் நொன் இவ்Mொறு நdந்து
தகொண்டdன்.
அMர்களுக்குத் த9ொழுபைக முபைறகட‰ொ,
[9ங்கட‰ொHற்றி எதுவும் த9ரியொது. எல்லொ
சக்தியும் Mொனத்திலிருந்து MருM9ொக [ட்டும்
நம்பினொர்கள். எங்கபை‰டய Mொனத்திலிருந்து
Mந்9Mர்கள் என்று எண்ணித் 9ொன்
MரடMற்றொர்கள். கப்Hல்கபை‰டயொ,
உபைdயுடுத்திய [னி9ர்கபை‰டயொ முன்பின்
Hொர்த்திரொ99ொல் 9ொன், நொங்கள் Mொனத்திலிருந்து
Mந்9Mர்கள் என்று அMர்கள் எண்ணினொர்கள்.

மு9ன் மு9லில் நொன் இறங்கிய இந்9த் தீவில்,
சில [க்கபை‰ப் HலMந்9[ொகப் பிடித்ட9ன்.
அMர்கள் அச்சம் அகன்றபின் பைசபைக மூல[ொகப்
டHசி ஒருMபைர தயொருMர் புரிந்து தகொண்டdொம்.
அMர்களின் மூலம் நொன் அந்9ப்
Hகுதிகபை‰ப்Hற்றிக் டகட்dறிந்து தகொண்டdன்.
அMர்கள், டMபைலகளுக்கு நன்கு
Hயன்Hட்dொர்கள் அMர்கபை‰ இன்னும் நொன்
பைMத்திருக்கிடறன். இவ்M‰வு Hழகிய பிறகும்
இன்னும் அMர்கள் நொன் Mொனத்திலிருந்து
Mந்9Mன் என்று9ொன்
நிபைனத்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். எங்கு
டHொனொலும் அMர்கள் [ற்ற குடி[க்களுக்கு
என்பைன இப்Hடித்9ொன்
அறிமுகப்Hடுத்தினொர்கள். உdடன [ற்றMர்கள்,
வீட்டுக்கு வீடு ஓடி, "Mொனத்திலிருந்து
Mந்9Mர்கபை‰ Mந்து Hொருங்கள் ! Mொருங்கள்
Mொருங்கள்!" என்று கூவுMொர்கள். ஆண்களும்
தHண்களும் சிறுMர்களும் தHரியMர்களும்
ஒருMர் Hொக்கியில்லொ[ல் ஊரில் உள்‰Mர்கள்
எல்டலொரும் கூடிவிடுMொர்கள். ஒவ்தMொருMரும்
குடிப்H9ற்கும் உண்H9ற்கும் ஏ9ொMது தகொண்டு

Mந்து HயHக்தியுdன் என் முன் Hபைdப்Hொர்கள்.
அந்9 [க்கள் கdபைலக் கdக்கச்
சிற்டறொdங்கபை‰டய Hயன்Hடுத்தி Mந்9ொர்கள்.
இந்9 ஓdங்கள் ஒடர [ரத்9ொலொனபைM. சில
சிறியபைM, சில தHரியபைM. தHரிய ஓdத்தில்
சு[ொர் 70 அல்லது 80 டHர்Mபைர ஏறிச் தசல்ல
முடியும். ஏறியுள்‰ ஒவ்தMொருMரும்
துடுப்புMலித்துக் தகொண்டு டHொMொர்கள். இந்9
ஓdங்களிடலடய அMர்கள் அந்9த்
தீவுக்கூட்dங்களுக்கிபைdடய டHொய் MருMொர்கள்.
தHொருள்கபை‰ ஏற்றிச் தசன்று MொணிHம்
நdத்துMொர்கள். இந்9ப் Hற்Hல தீவுகளிலும்
Mொழ்ந்9 [க்களிபைdடய அதிக[ொன டMற்றுபை[
எ9பைனயும் நொன் கொணவில்பைல.
ஒவ்தMொருMருபைdய Hழக்க Mழக்கங்களும்.
டHச்சும் கூd [ற்ற தீபைMச் டசர்ந்9Mர்களுக்கும்
புரிM9ொயிருந்9து. இ9னொல் 9ொன் இMர்கள்
எல்டலொபைரயும் நம் ச[யத்தில் எளி9ொகச்
டசர்த்துவிdலொம் என்றும், இMர்களின்
டHரரசரின் ஒப்பு9ல் கிபைdக்கும் என்றும் நொன்
நம்பிக்பைக தகொண்டdன்.

ஜூலொனொ என்ற தீவு இங்கிலொந்பை9யும்
ஸ்கொட்லொந்பை9யும் டசர்த்துப்Hொர்த்9ொல் கூd
அMற்றிலும் தHரியத9ன்டற தசொல்லடMண்டும்.
இந்9த் தீவில் ட[ல்திபைசப் Hக்கம் இரண்டு
[ொநிலங்கள் உள்‰ன. அMற்றிற்கு நொன்
தசல்லவில்பைல. இMற்றில் ஒன்றின் தHயர்
அMொன் என்H9ொகும். இங்கு [க்கள் Mொலுdன்
பிறக்கிறொர்கள்.
எஸ்Hொடனொலர் என்ற தீவு ஸ்தHயின்
ஆளுபைகக்குட்Hட்d நிலங்கள் அபைனத்பை9யும்
விdப் தHரியது. இங்கு 9ங்கச் சுரங்கங்கள்
உள்‰ன . இங்கிருந்து தகொண்டு [ற்ற
தீவுகளுdனும், கொன் டHரரசருக்குச் தசொந்9[ொன
[ற்ற Hகுதிகளுdனும் இலொHந்9ரும் MொணிHம்
தசய்யலொம். இங்கு நொன் ஒரு தHரிய நகரத்பை9
உரிபை[யொக்கிக் தகொண்டுள்ட‰ன். இந்9
நகரத்திற்கு லொவில்லொ டி டநவி dொட் என்று
தHயரிட்டுள்ட‰ன். இங்கு ஒரு Hொதுகொப்புக்
டகொட்பைd கட்டியிருக்கிடறன். இந்9க்
டகொட்பைdயில் நம் வியொHொரத்பை9த் த9ொdர்ந்து
நdத்துM9ற்கு அனுசரபைணயொக நம் ஆட்கள்

சிலபைரக் குடியிருக்கச் தசய்திருக்கிடறன்.
அMர்களுக்குத் துபைணக்கு டMண்டிய
ஆயு9ங்களும் தMடி[ருந்துகளும், Hdகு
ஒன்றும். ஓரொண்டுக்குக் கொணக் கூடிய உணவுப்
தHொருள்களும் விட்டு Mந்திருக்கிடறன்.
இMர்களிபைdடய கdலனுHMம் மிகுந்9 ஒரு
9பைலMனும் இருக்கிறொன். இந்9த் தீவின் அரசன்
என் சிறந்9 நண்Hன். அMன் என்பைனத் 9ன்
அண்ணன் என்டற Hொரொட்டுHMன். அMன் [னம்
[ொறி நம் ஆட்களுdன் Hபைகபை[ தகொண்dொலும்
கூdப் Hயமில்பைல. ஏதனனில் அMனுக்டகொ
அMனு பைdய குடி[க்களுக்டகொ ஆயு9ங்கபை‰
உHடயொகிக்கத் த9ரியொது. ட[லும் முன் நொன்
தசொன்னHடி அம்[க்கள் மிகவும்
அச்சமுபைdயMர்கள். ஆகடM, அங்கு நொன் விட்டு
Mந்9 சிறு கூட்dத்தினடர அந்9த் தீவு
முழுMபை9யும் அழிக்க டMண்டு த[ன்றொலும்
அழித்துவிdலொம். எவ்Mொறு நdந்து தகொள்‰
டMண்டும் என்று த9ரிந்திருந்9ொல், 9ங்களுக்கு
எவ்வி9[ொன ஆHத்துமின்றி அMர்கள் நன்றொக
Mொழ்ந்து Mரலொம்.

இந்9த் தீவுகளில் இருப்HMர்கள்,
ஒவ்தMொருMரும் ஆளுக்தகொரு [பைனவிடய
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல் அMர்களுபைdய
அரசன் [ட்டும் இருHது [பைனவி[ொர் Mபைரயில்
பைMத்திருக்க உரிபை[யுண்டு. அங்கு ஆண்கபை‰
விdப் தHண்கட‰ அதிக[ொக உபைழக்கிறொர்கள்.
தHண்களுக்குத் 9னிச் தசொத்து உள்‰9ொ
என்Hபை9 இன்னும் நொனறிந்து தகொள்‰வில்பைல.
ஆனொல், தHொதுMொக ஒருMர் பைMத்திருப்Hபை9
எல்டலொரும் Hகிர்ந்து தகொள்ளுகிறொர்கள்.
முக்கிய உணவுப்தHொருள்களில் இந்9ப் Hகிர்வு
முபைறபையக் பைகக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இந்9த்
தீவுகளில், Hலர் எதிர் Hொர்த்9Hடி
அடகொரப்பிறவிகள் எபை9யும் நொங்கள்
கொணவில்பைல. இங்குள்‰ [க்கள் எல்டலொருட[
நல்ல அழகிய
ட9ொற்றமுபைdயMர்க‰ொயிருக்கிறொர்கள்.
அMர்கள் கினியொவில் உள்‰ நீக்டரொக்கபை‰ப்
டHொல் இல்பைல. நீண்d கூந்9பைலயுபைdய
9பைலயுdன் கொட்சியளிக்கிறொர்கள். சூரியனின்
கதிர்கள் டநரொகப் Hொயும் கடுபை[யொன
தMப்Hமுபைdய நொடு அல்ல என்றொலும்,

பூ[த்தியடரபைகக்கு 26 டிகிரி 9ள்ளியிருந்9ொலும்
சூரிய தMப்Hம் இங்கு அதிக[ொகத்9ொன்
இருக்கிறது. உயர்ந்9 [பைலகள் மிகுந்திருப்H9ொல்
Mொபைdக்கொலம் குளிர் அதிக[ொயிருக்கிறது.
ஆனொல் இங்குள்‰Mர்கள் Hழக்கத்தினொலும்,
சூடுண்dொக்கும் உணவுகபை‰ உண்H9ன்
மூல[ொகவும் குளிபைரத் 9ொங்கிக் தகொள்கிறொர்கள்.
இந்9த் தீவுகளில் நொன் இரொட்ச9ப் பிறவிகள்
எபை9யும் சந்திக்கவில்பைல. ஆனொல், இந்தியத்
தீவுகளில் இரண்dொM9ொக உள்‰ தீவில்
இருப்HMர்கள் [னி9 இபைறச்சி தின்னும்
Hழக்கமுபைdயMர்கள். இMர்கள் வில்லும்
அம்பும் ஆயு9[ொக உபைdயMர்கள். இரும்பு
கிபைdக்கொ99ொல் அம்பின் நுனியில் கூர்பை[யொன
[ரப்Hலபைகடய அபை[த்து பைMத்துள்‰ொர்கள்.
[ற்ற தீவுகளில் உள்‰ [க்கள் அஞ்சிய
இயல்புபைdயMர்கள். அMர்களிdம் இந்9 [க்கள்
தகொடுபை[யொக நdந்து தகொள்கிறொர்கள்.
இMர்கள் தHண்கபை‰ப் டHொல் கூந்9ல்
M‰ர்த்துக்தகொள்கிறொர்கள். ஆனொல், பிற தீவு
[க்களுக்கும் இMர்களுக்கும் டMறு எவ்வி9[ொன

டMற்றுபை[யும் புலப்Hdவில்பைல.[னி9
இபைறச்சி, தின்னும். இந்9 இந்தியர்கள் டMறு
தீவு[க்கள் யொருdனும், உறவுபைMத்துக்
தகொள்Mதில்பைல. ஆனொல், [ொட்ரிட[ொனிடயர்
தீவில் உள்‰ தHண்களுdன் உறவு
தகொண்டுள்‰ொர்கள். இந்9ப் தHண்கள் வில்லம்பு
உHடயொகிப்Hதில் Mல்லMர்கள். டHொரில்
9ங்கபை‰க் கொத்துக் தகொள்‰ தசப்புத் 9கடுக‰ொல்
[பைறத்துக் தகொள்கிறொர்கள். இMர்களுபைdய
தீவில் ஓர் ஆண்பிள்பை‰ கூd இருக்க
இd[ளிப்Hதில்பைல. எஸ்HொடனொலொபைMவிdப்
தHரிய ஒரு தீவு இருக்கிறத9ன்று தசொன்னொர்கள்.
அங்குள்‰ [க்களுக்குத் 9பைலயில்
முடிடயயில்பைல. இந்9த் தீவுகளிலிருந்து
[ொதிரிக்கொகச் சில இந்தியர்கபை‰ என்னுdன்
தகொண்டு Mந்திருக்கிடறன்.
முடிMொகச் தசொன்னொல் ட[ன்பை[9ங்கிய
[ொ[ன்னரும் டHரரசியொரும், விபைரந்து முடித்9
இந்9ப் Hயணத்பை9க் தகொண்டு நொன் எவ்M‰வு
9ங்கம் டMண்டு[ொனொலும் 9ங்களுக்குக்
தகொண்டுMந்து தகொடுக்க முடியுத[ன்Hபை9

அறிந்துதகொள்‰லொம். அMர்கள் எனக்கு ஒரு சிறு
உ9வி தசய்9ொல் டHொதும்; Mொசபைனப்
தHொருள்களும் Hருத்தியும் 9விர, கிடரக்க
நொட்டிலும், சிடயொங் தீவிலுட[ கிபைdக்கக் கூடிய
Hபைசப் தHொருளும், கரும்டHொபைழ [ரமும்
எத்9பைன கப்Hல் டMண்டு[ொனொலும் ஏற்றி
அனுப்புடMன். உத்9ரவிடும் எண்ணிக்பைகயுள்‰
அடிபை[கபை‰ப் பிடித்து. ஏற்று[தி
தசய்9னுப்புடMன். சீனக்கிழங்கும்,
கருMொப்Hட்பைdயும்கூd நொன்
கண்டுபிடித்திருக்கிடறன். இன்னும் நொன் அங்கு
வீட்டுMந்9Mர்கள் அங்கு கிபைdக்கும்
எத்9பைனடயொ தHொருள்கபை‰க்
கண்டுபிடித்திருப்Hொர்கள். கப்Hல்கள் [ட்டும்
என் ட9பைMக்குச் சரியொனHடி
Hயன்Hட்டிருந்9ொல் இன்னும் எத்9பைனடயொ
தசயல்கள் தசய்திருப்டHன்.
9ன்Mழியில் நdப்டHொருக்கு தMற்றியளிக்கும்
என்றுமுள்‰ இபைறMன் என் Hங்கில் 9ன்
கருபைணபைய நிபைறய Mழங்கியிருக்கிறொன்.
இந்9த் தீவுகபை‰ப் Hற்றி. இ9ற்கு முன்

டHசியMர்களும் எழுதியMர்களும், இMற்பைறப்
Hொரொ[டல டHசியும் எழுதியுமிருப்H9ொல்,
அபைM யொவும் கட்டுக் கபை9கள் டHொல்
ட9ொன்றுகின்றன. அபைMதயல்லொம் தMறும்
அனு[ொனங்கட‰.ட[ன்பை[9ங்கிய அரசருக்கும்
அரசியொர்க்கும், தHரும் தMற்றிபையத் ட9டித்9ந்9
கருபைணமிக்க இபைறMனுக்கு, நன்றி தசலுத்தி
எல்டலொரும் த9ொழுது விழொக்
தகொண்dொdடMண்டும். இவ்M‰வுதHரும்
த9ொபைகயினரொன [க்கபை‰ கிறிஸ்9M ச[யத்தில்
டசர்க்கும் Mொய்ப்பைHயளித்9பை[க்கு ஸ்தHயின்
[ட்டு[ல்லொ[ல் கிறிஸ்9M நொடுகள்
அபைனத்துட[ [கிழ்ச்சியபைdய டMண்டும்.
சுருக்க[ொக இருந்9ொலும் ட[ற்குறித்9பைM9ொன்
உண்பை[யில் தசய்யப்Hட்d தசயல்க‰ொகும்.
கொனரித் தீவுகபை‰க் கdந்9பின் 1493 - ம் ஆண்டு
பிப்HரMரி [ொ9ம் 15 ம் நொள் கப்Hலில் இருந்து
எழுதியது.
9ங்கள் Hணிவுள்‰.
தHருங்கdல் 9‰Hதி.

இக்கடி9த்துdன் இபைணந்துMந்9 குறிப்புச்
தசய்தி இது:
இபை9 எழுதியபின், ஸ்Hொனியக் கdலில் Mந்து
தகொண்டிருக்கும்டHொது த9ற்கிலும்
த9ன்ட[ற்கிலும் எழுந்9 ஒரு தHருங் கொற்று
கப்Hபைலத் 9ொக்கியது. ஆகடM, கப்Hபைல நொன்
கொற்றின் டHொக்கில் விdடMண்டியிருந்9து.
ஆனொல் இன்று லிஸ்Hன் துபைறமுகத்திற்கு Mந்து
டசர்ந்ட9ன். இது உலகத்திடலடய மிக
அதிசயம்9ொன். இங்கிருந்து நொன்
ட[ன்பை[9ங்கிய அரசர்க்கும் அரசியொர்க்கும்
கடி9ம் எழு9 முடிவுதசய்ட9ன்.
இந்தியத்தீவுகளில் எப்டHொதும் ட[ [ொ9த்துப்
HருMநிபைல இருப்Hபை9க் கண்டdன். முப்Hத்து
மூன்று நொட்களில் நொன் அங்கு டHொய்ச்
டசர்ந்துவிட்டdன். 28 நொட்களில் நொன்
திரும்பியிருப்டHன். ஆனொல், புயல் எழுந்து 23
நொட்கள் என்பைனக் கdலில் அபைலக்கழிய
பைMத்து விட்dது.
இங்குள்‰ கப்Hல்கொரர்கள், இவ்M‰வு
ட[ொச[ொன குளிர்கொலத்பை9க்

கண்dதில்பைலதயன்றும், Hல கப்Hல்கபை‰
இழக்கும்Hடி டநரிட்dத9ன்றும் கூறுகிறொர்கள்.
[ொர்ச்[ொ9ம் 4 ம் நொள் எழுதியது.
தகொலம்Hஸ் எழுதிய இந்9க்கடி9த்தில் அMன்
9ன் அனுHMங்கபை‰ச் சுருக்கி எழுதியிருந்9ொன்
என்றொலும், சில இdங்களில் மிபைகப்Hடுத்தி
எழுதியிருந்9ொன். சில இdங்களில் அMன் 9ொன்
கொணொ9பைMகபை‰, அனு[ொனத்தின் டHரில்
எழுதியிருந்9ொன். ஒரு 9பைலநகரத்பை9க் கூdக்
கொணொவிட்dொலும், அMன் அந்9த் தீவுக்
கூட்dங்கள் ஆசியப்Hகுதிபையச் டசர்ந்9பைM
என்டற நம்பிக்தகொண்டிருந்9ொன்.
--------

7. [னங் கசந்9து
தகொலம்Hஸ், அரண்[பைன விருந்9ொளியொய்,
Hொர்சடலொனொ நகரில் 9ங்கியிருந்9தHொழுது
அMனுக்கு மிக [கிழ்ச்சியளித்9 நிகழ்ச்சி
9ன்னுdன் Mந்9 ஆறு இந்தியர்கபை‰யும்
கிறிஸ்9Mர்க‰ொக [ொற்றி ஞொன நீரொட்டியது9ொன்.
கிறிஸ்9Mர்க‰ொக [ொறிய அMர்களுக்கு
ஞொனத்9ொய் 9ந்பை9யரொக இருக்க அரசர்
தHர்டினொண்டும், அரசி இசதHல்லொவும்,
இ‰Mரசர் டdொன் ஜுMொனும் அருள் கூர்ந்து
இபைசந்9ொர்கள். அந்9 ஆறு இந்தியர்களுக்கும்
கிறிஸ்9Mப் தHயர்கள் சூட்dப்Hட்dன.
அMர்களில் ஒருMன் 9பைலMன் குMொக்க
நொகரியின் உறவினன். அMன் அரண்[பைனயிடல
டMபைலHொர்த்துக் தகொண்டிருந்து
இரண்dொண்டுகளுக்குப் பின் இறந்துவிட்dொன்.
[ற்ற ஐந்து டHரும் மீண்டும் தகொலம்Hஸ் 9ொன்
கண்டுபிடித்9 இdங்களுக்குப்
புறப்Hட்dதHொழுது கூdச் தசன்றொர்கள்.

தகொலம்Hஸ் 9ன் Hயணத்பை9ப்Hற்றி எழுதிய
அறிக்பைக, அMன் Hொர்சடலொனொ தசன்ற
சிலநொட்களில் அச்சிdப் தHற்றது. அச்சிட்d
பிரதிகள் ஐடரொப்பிய நொடுகள் அபைனத்திலும்
Hரப்Hப்Hட்dன. ஒரு பிரதி டரொம் நகருக்கு
ஏப்ரல் [ொ9ம் 18- ம் நொள் டHொய்ச்டசர்ந்9து.
தசய்தி HரMடMண்டும் என்ற ஒடர
டநொக்கத்ட9ொடு [ட்டும் அது
அச்சிdப்Hdவில்பைல. அக்கொலத்தில் ஐடரொப்பிய
நொட்dரசர்கள் புதிய நிலங்கபை‰க்
கண்டுபிடித்துத் 9ங்கள் ஆட்சியில் இபைணத்துக்
தகொள்Mதில் மும்முர[ொயிருந்9ொர்கள். 9ொங்கள்
கண்டுபிடித்9 நொடுகள் 9ங்கள் உபைdபை[ என்று
நிபைலநொட்d இப்Hடிப்Hட்d சொன்றுகள்
இன்றியபை[யொ9பைMயொய் இருந்9ன. இந்தியத்
தீவுகளில் ஸ்தHயினுக்குள்‰ ஆதிக்கத்பை9
நிபைலநொட்dடM இவ்Mறிக்பைக அச்சிட்டுப்
Hரப்Hப்Hட்dது.
தகொலம்Hஸ் அறிக்பைக இலத்தீன் த[ொழியிலும்
தHயர்த்த9ழு9ப் தHற்று அச்சிட்டுப்

Hரப்Hப்Hட்dது.தகொலம்Hஸ் இரண்dொMது
முபைறயொகத் 9ன் Hயணத்பை9த் துMக்க
இருந்9தHொழுது அMன் புகழ் எங்கும் தகொடி
கட்டிப் Hறந்து தகொண்டிருந்9து.
ஆயிரக்கணக்கொன இபை‰ஞர்களும்
முதியMர்களும் அMனுdன் புறப்Hdத்
9யொரொயிருந்9னர். 9ங்கங் கிபைdக்கும்
தீவுகளுக்குச் தசன்று 9ங்கள் எதிர்கொலத்பை9
M‰[ொக்கிக் தகொள்‰ப் டHொட்டி டHொட்டுக்
தகொண்டு Hலர் முன்Mந்9னர். மு9லில் ஆள்
கிபைdக்கொ[ல் சிபைறயில் இருந்9 பைகதிகபை‰க்
கூd விடுவித்துத் 9ன்னுdன் அபைழத்துச் தசன்ற
தகொலம்Hஸ் இப்டHொது யொபைரத் 9ன்னுdன்
அபைழத்துச்தசல்Mது என்று
ட9ர்ந்த9டுக்கடMண்டிய நிபைலயில் இருந்9ொன்.
1498 ம் ஆண்டு ட[ [ொ9 இறுதியில் டHரரசரும்
டHரரசியும் தகொலம்Hசுக்கு, குடிடயற்ற நொட்டில்
என்தனன்ன தசய்ய டMண்டும் என்று
குறிப்புக்கள் Mகுத்துக் தகொடுத்9ொர்கள்.
இஸ்HொனிடயொலொபைM, Mொணிகக் குடிடயற்ற
நொdொக்கும் அMனுபைdய, திட்dத்துக்கு அMர்கள்

அனு[தி யளித்9ொர்கள். முக்கிய குறிக்டகொ‰ொக,
அந்9த் தீவுகளின் உள்‰ [க்கபை‰
கிறிஸ்9Mர்க‰ொக்கடMண்டுத[ன்று கூறி
அ9ற்கொக ஆறு [9குரு[ொர்கபை‰ அMனுdன்
அனுப்பிபைMத்9ொர்கள். இந்தியர்கபை‰
நன்றொகவும் அன்Hொகவும் நdத்9 டMண்டும்
என்றும் இதில், தHருங்கdல் 9‰Hதி கMன[ொக
இருக்க டMண்டும் என்றும் கூறினொர்கள். சீன
நொட்டின் தHொன்[ய[ொன கத்ட9 [ொநிலத்திற்குக்
கியூHொவின் Mழியொகச் தசல்ல முடியு[ொ
என்Hபை9 ஆரொயும்Hடி அMர்கள் தகொலம்Hபைசக்
டகட்டுக்தகொண்dொர்கள்.
தகொலம்Hசின் இரண்dொMது Hயணம் கொடிச்
துபைற மூகத்திலிருந்து புறப்HடுM9ொ-யிருந்9து.
தகொலம்Hஸ் கொடிச் துபைறமுகத்திற்கு ஜூபைல
[ொ9த் துMக்கத்தில் Mந்து டசர்ந்9ொன். அMன்
இந்9ப் Hயணத்திற்கு மிகப் தHரிய
ஏற்Hொடுகபை‰ச் தசய்9ொன். Hதிடனழு
கப்Hல்கபை‰ ஆயத்9ப்Hடுத்தினொன்.
ஆறு[ொ9த்திற்கு டMண்டிய உணவுப்
தHொருள்கபை‰ச் டசமித்9ொன். [ொலுமிகளும்,

Hபைdவீரர்களும், குடிடயறி Mொழ முன்Mந்9
[க்களு[ொக ஆயிரத்து இருநூறுடHருக்கு அMன்
Hயிற்சியளித்9ொன். குடிடயற்ற நொட்டில்
ட9பைMப்Hdக் கூடிய ஆடு[ொடுகபை‰யும்,
விMசொயக் கருவிகபை‰யும், தகொத்து டMபைலக்கு
டMண்டிய சொ[ொன்கபை‰யும், பிற
த9ொழில்களுக்கு டMண்டிய கருவிகபை‰யும்,
ஆயு9ங்கபை‰யும், தMடி [ருந்துகபை‰யும்,
விபை9கபை‰யும் தசடிகபை‰யும் ஒன்று Hொக்கி
விdொ[ல் டசகரித்9ொன். அரசரும் அரசியும்,
நdப்பு விபைலயில் எல்லொப் தHொருள்களும்
கப்Hலுக்கு Mொங்கிக் தகொடுக்கும்Hடி
அதிகொரிகளுக்கு ஆபைணயிட்டிருந்9ொர்கள்.
டகொதுபை[ Mொங்கிக் கட்dப்Hட்dது.
[ொட்டிபைறச்சியும் Hன்றிக்கறியும் நிபைறய
Mொங்கி, தகட்டுப்டHொகொ[ல் இருப்H ற்கொக
உப்பில் ஊறபைMக்கப்Hட்dன. பீப்Hொய்களில்
திரொட்பைச [து Mொங்கி நிரப்Hப்Hட்dது.
Hதிடனழு கப்Hல்களில் மிகப் தHரிய கப்Hலுக்கு
மு9ற்Hயணத்தில் உபைdந்து டHொன
சொண்dொட[ரியொவின் தHயடர பைMக்கப்Hட்dது.

ஆனொல் [ொலுமிகள் அபை9 [ரியொலொண்டி என்று
அபைழத்9ொர்கள். இMற்றில் Hபைழய பைகனொ
கப்Hலும் இருந்9து. இந்9க் கப்Hல்களில் தசன்ற
ஆயிரம்டHருக்கு அரசினரின் சம்H‰ம்
கிபைdத்9து. இருநூறு டHர் த9ொண்dர்க‰ொகப்
புறப்Hட்dனர். தHண்கள் யொரும் ஏற்றிச்
தசல்லப்Hdவில்பைல.
1493 - ம் ஆண்டு தசப்dம்Hர் [ொ9ம் 25 உ
எல்லொக் கப்Hல்களும் கொடிச்
துபைறமுகத்திலிருந்து புறப்Hட்dன. Hதிடனழு
கப்Hல்களிலும் Mண்ணக் தகொடிகள்
கட்டியிருந்9து. Hொர்க்க மிகப் பிரு[ொண்d[ொன
அழகுக் கண்கொட்சியொக இருந்9து. ஒவ்தMொரு
கப்Hலின் முன் கம்Hத்திலும் ஸ்தHயின் அரசுக்
தகொடி கம்பீர[ொகப் Hறந்துதகொண்டிருந்9து.
பீரங்கி டMட்டுdன் 9ொபைர 9ப்Hட்பைdகள்
முழங்க வீபைணயின் இன்னிபைசடயொடு
கப்Hல்கள் புறப்Hட்d கொட்சி கண்தகொள்‰ொக்
கொட்சியொக இருந்9து.
கொனரித் தீவுகபை‰யபைdந்9 கப்Hல்கள்,
கபைdசியொகக் டகொ[ொரொத் தீவுகளிலிருந்து

புறப்Hட்dன. அங்கிருந்து புறப்Hட்டுச் சரியொக 22
Mது நொளில் தdொமினிக்கொத் தீபைMயபைdந்9ன.
அந்9ப் Hயணத்தில் ஒரு நொள் இடிவிழுந்து சில
Hொய்கபை‰ முறிந்9பை9த் 9விர டMறு
எவ்வி9[ொன இபைdயூறுகளும் ஏற்Hdவில்பைல.
Hயணம் மிக இனிபை[யொக இருந்9து.
தdொமினிக்கொபைMச் டசர்ந்9 கப்Hல்கள் அங்கு
கபைர பிடிக்கவில்பைல. சரியொன நுபைழMொயில்
இல்லொத்9ொல் அங்கிருந்து புறப்Hட்டு [ற்தறொரு
தHரிய தீபைMயபைdந்9ன. அந்9த் தீவிற்கு
சொண்dொட[ரியொ டி குMொdலூப் என்று
தகொலம்Hஸ் தHயரிட்dொன். குMொdலூப் கரும்பு
விபை‰யும் நிலம்; M‰ம் தHொருந்திய தீவு.
கdற்கபைரடயொர[ொக குMொdலூப்
[பைலயிலிருந்து விழுந்9 ஒரு. நீர்வீழ்ச்சி
தMள்ளிக் கம்பிடHொல் த[ல்லிய9ொக விழுந்து
தகொண்டிருக்கும் அழபைக டநரில் Hொர்த்துத்9ொன்
அனுHவிக்க டMண்டும். [பைலபையத்
த9ொட்டுக்தகொண்டு நிற்கும் ட[கங்களிலிருந்து
நூலிபைழ ஒன்று. நழுவி விழுMது டHொல அந்9ச்
சிறு நீர்வீழ்ச்சி வீழ்ந்து தகொண்டிருக்கும். தீவின்

த9ன்Hகுதியில் இருந்9 ஒரு Mபை‰குdொவில்
கப்Hல்கள், ஐந்9ொறு நொட்கள் நங்கூரம்
Hொய்ச்சிக்தகொண்டு நின்றன.
தகொலம்Hஸ் அங்கு ஒருநொள் [ட்டுட[ 9ங்க
முடிவு தசய்திருந்9ொன். ஆனொல் கபைரயில்
இறங்கி உள்நொட்பைdச் சுற்றிப்Hொர்க்கச் தசன்ற
சிலர் கொட்டுக்குள் Mழித9ரியொ[ல்
[ொட்டிக்தகொண்டு விட்dHடியொல், அMர்கள்
திரும்பிMரும் Mபைர கொத்திருக்க
டMண்டியிருந்9து. விட்டுவிட்டுப் டHொய்,
[றுHடி அந்9ப் Hக்கம் Mரும்டHொது அMர்கபை‰
அபைழத்துக் தகொள்‰லொம் என்று புறப்HடுM9ற்கு
தகொலம்Hஸ் [னம் இdந்9ரவில்பைல. ஏதனனில்
அந்9த் தீவில் Mொழும் கரீபியர்கள் [னி9
இபைறச்சி தின்னும் Hயங்கர [னி9ர்கள்
கொணொ[ற் டHொனMர்கபை‰ விட்டுவிட்டுச்
தசன்றொல், திரும்பி Mரும்டHொது அMர்கள்
எலும்புகபை‰க் கூd அபைdயொ‰ம் கண்டுபிடிக்க
முடியொது. கொணொ[ற் டHொனMர்கபை‰த் ட9டி
ஐம்Hது ஐம்Hது டHர் அdங்கிய நொன்கு குழுக்கள்
நொன்கு டMறு Mழிகளில் புறப்Hட்dன.

கபைdசியில், அMற்றில் ஒரு குழு அMர்கபை‰க்
கண்டுபிடித்துக் கபைரக்கு அபைழத்து Mந்9து.
ஸ்Hொனியர்கள் இவ்Mொறு சுற்றித் திரிந்9டHொது.
கரீபியர்கபை‰ப் Hற்றிய Hல விMரங்கபை‰த்
த9ரிந்து தகொண்dொர்கள். கரீபியர்களின் சில
குடிபைசகளுக்குள் அMர்கள் இல்லொ9 தHொழுது.
நுபைழந்து Hொர்த்9 டHொது, அங்கு [னி9
எலும்புகபை‰யும், தMட்டிபைMக்கப்Hட்d [னி9
இபைறச்சிபையயும், Hொதி உண்ணப்Hட்d
கறித்துண்டுகபை‰யும் கண்dரர்கள். சில
குடிபைசகளில், இபைறச்சிக்கொ M‰ர்க்க கப்Hட்டு
அபைdHட்டுக்கிdந்9 இபை‰ஞர்கபை‰யும், இ‰ம்
தHண்கபை‰யும் கண்dொர்கள். அப்Hடி
அபைdHட்டுக்கிdந்9 சில தHண்கபை‰யும்
பைHயன்கபை‰யும் ஸ்Hொனியர்கள் விடுவித்துத்
9ங்கள் கப்Hல்களுக்கு அபைழத்து Mந்9ொர்கள்.
அMர்கள், பின்னொல், த[ொழி
தHயர்ப்Hொ‰ர்க‰ொகவும் டMறு Hல
டMபைலகளுக்கும் Hயன்Hடுத்9ப்தHற்றொர்கள்.
கன்னிட[ரியிdம் Hக்தி தகொண்d தகொலம்Hஸ்,
அப்டHொது9ொன் கண்டு பிடித்9

தீவுகளுக்தகல்லொம் அMளுபைdய தMவ்டMறு
திருப்தHயர்கபை‰ச் சூட்டிக் தகொண்டd
தசன்றொன்.
சொண்dொகுரூஸ் என்ற தீபைMயபைdந்9 தHொழுது,
மு9ன் மு9லொக ஸ்Hொனியர்கள் கரீபியர்களுdன்
சண்பைdயிd டநர்ந்9து. கப்Hலிலிருந்து இறக்கிய
ஒரு Hdகில் இருHத்பை9ந்து டHர் கபைரபைய
டநொக்கிச் தசன்றொர்கள். கபைரயில் நின்ற
கரீபியர்கள் நொன்கு ஆண்களும் இரண்டு
தHண்களும் 9ொன். மு9லில் தHரிய தHரிய
கப்Hல்கபை‰க் கண்dவுdன் அMர்கள் Hயந்து
ஓடினொர்கள். ஆனொல், பிறகு த9ளிந்து
திரும்பிMந்9ொர்கள். 9ங்கள் ஒdத்தில் ஏறித்
திரும்பிக் தகொண்டிருந்9 Hdபைக விரட்டிக்
தகொண்டு Mந்9ொர்கள். Mரும்டHொட9, வில்லில்
அம்புகபை‰ நொடணற்றி ஸ்Hொனியர்கபை‰ டநொக்கி
எய்9ொர்கள். இரண்டு ஸ்Hொனியர்கள்
கொயமுற்றொர்கள். ஒருMன் உயிருக்கு ஆHத்9ொன
நிபைலயில் Hடுகொய[பைdந்9ொன்.
தநருங்கிMந்9வுdன், கப்Hல் Hdகு திருப்பித்
9ொக்கிய டMகத்தில், ஓdம் கவிழ்ந்9து. கdலில்

வீழ்ந்9 கரீபியர்கள் நீந்திச் தசன்று ஒரு
Hொபைறபைய' அபைdந்9ொர்கள். ஸ்Hொனியர்கள்
விரட்டிக் தகொண்டு தசன்று அMர்கபை‰ப்
பிடித்துக் கப்Hலுக்குக் தகொண்டு Mந்9ொர்கள்.
அந்9க் கரீபியர்களில் தHரு முரdனொன
ஒருMபைனக் கப்Hல் ட[ல் 9ட்டில் நிற்கபைMத்துச்
சுட்dொர்கள். குண்டு துபை‰த்து அMன் குdல்
தMளிMந்துவிட்dது. அMபைனக் கdலில் தூக்கி
எறிந்9ொர்கள். அMன் 9ன்குdபைல ஒரு பைகயொல்
அழுத்திப் பிடித்துக் தகொண்டd கபைரடநொக்கி
நீந்தினொன். மீண்டும் அMபைனப் பிடித்துக்
கயிற்றினொல் கற்றிக் கட்டிக் கdலுக்குள்
எறிந்9ொர்கள். அMடனொ, 9ன் கட்டுக்கபை‰
அவிழ்த்துக் தகொண்டு மீண்டும் குdபைல
அழுத்திப் பிடித்9Hடி கபைரடநொக்கி நீந்9த்
த9ொdங்கினொன். அ9ன் பின் Hல முபைற
அம்தHய்து9ொன் அMபைனக் தகொன்தறொழிக்க
முடிந்9து. இந்9க் கொட்சிபையக்கண்d, கபைரயில்
இருந்9 ஒன்றிரண்டு டHர் மூலம் தசய்தியறிந்9
கரீபியர்கள் கூட்d[ொகத் திரண்டு HழிMொங்க
ஓடிMந்9ொர்கள். ஆனொல் அMர்கள், கப்Hல்கபை‰

தநருங்கமுடியொ99ொலும் கப்Hல்கள் நின்ற
இdம்Mபைர எட்டிப் Hொயக் கூடிய ஆயு9ங்கள்
இல்லொ99ொலும் ஒரு தகடு9லும்
தசய்யமுடியவில்பைல.
கரீபியர்கள் ட[லும் திரண்டு உண்பை[யில் ஒரு
டHொர் மூளும் Mபைர தகொலம்Hஸ் கொத்திருக்க
விரும்Hவில்பைல. Mdதிபைச அடிMொனத்பை9
தயொட்டிப் Hலப்Hல தீவுகள் த9ன்HடுMபை9க்
கண்டு அத்திபைசயில் 9ன் கப்Hல் கூட்dத்பை9ச்
தசலுத்திக் தகொண்டு தசன்றொன். கப்Hல்கள்
தநருங்கிச் தசல்லச் தசல்ல ட[லும் Hல தீவுகள்
கண்ணுக்குத் ட9ொன்றின. அந்9த்
தீவுகளுக்தகல்லொம் Hதிடனொரொயிரம் கன்னிகள்
என்று தHயரிட்dொன் தகொலம்Hஸ்.Hலப்Hல
புதிய தீவுகபை‰க் கண்டுபிடித்து.
அMற்றிற்தகல்லொம் புதுப்புதுப் தHயர்கள்
பைMத்துக் தகொண்டு கபைdசியில் 9ொன்
மு9ற்பிரயொணத்தில் கண்டுபிடித்9
இஸ்HொனிடயொலொபைM யபைdந்9ொன்
தகொலம்Hஸ். கப்Hலில் கூdMந்9 சிMப்பு
இந்தியன் ஒருMன் அபை9 அபைdயொ‰ங் கண்டு

தகொண்டு, 9ன் தசொந்9 ஊர் இருக்கும் சொ[னொ
Mபை‰குdொவிற்கு Mழிகொட்டினொன். அங்கு
கபைரபிடித்9வுdன், அMபைனப் Hல வியொHொரப்
தHொருள்களுdன் இறக்கிவிட்டுத் 9ன் ஊருக்கு
தசல்லவிடுத்9ொன்.இந்9ச் தசயலினொல் அMன்
எதிர்Hொர்த்9து நdந்9து. Hல இந்தியர்கள் 9ங்கள்
Hயத்பை9 தயல்லொம் மூட்பைd கட்டி
பைMத்துவிட்டுக் கப்Hல்களுக்கு Mந்9னர். நல்ல
வியொHொரம் நdந்9து. சொந்9ொ குரூசில்
கரீபியர்க‰ொல் கொயப்Hடுத்9ப்Hட்d [ொலுமி,
பின்னொல் இறந்துடHொனொன். அMனுபைdய உdல்
இங்டக ஒரு கிறிஸ்9Mனுக்குரிய கிரிபையகளுdன்
அdக்கம் தசய்யப்Hட்dது.
9னக்கு ஏற்கனடM Hழக்க[ொன Hகுதிகளுக்கு
Mந்9வுdன், தகொலம்Hஸ், நொவிdொடிலுள்‰ 9ன்
ஆட்களுdன் த9ொdர்புதகொள்‰ ஆMல்
தகொண்dொன். இருந்9ொலும் புதி9ொகக்
குடிடயற்றம் தசய்M9ற்குத் 9குந்9 இdத்பை9க்
கண்டு பிடிக்கடMண்டிய டMபைலயிருந்99ொல்
உdனடியொக அMன் நொவிdொடுdன் த9ொdர்பு
தகொள்‰ முடியவில்பைல. ஆனொல், நொவிdொடில்
9ொன் விட்டுMந்9 ஸ்Hொனியர்களுக்கு என்ன

டநர்ந்9து என்Hபை9 ஒருMொறொகச் தசொல்Mது
டHொல் ஒரு குறிப்புக் கிபைdத்9து.
[ொண்டிகிரிஸ்டி என்ற இdத்தில்
கபைரடயொரத்தில் அபைdயொ‰ம் த9ரியொ9
இரண்டு பிணங்கபை‰க் கபைரக்குச்
தசன்றுMந்9Mர்கள் கண்டுபிடித்9ொர்கள். சிMப்பு
இந்தியர்கள் 9ொடி M‰ர்ப்Hட9 கிபைdயொது.
அந்9ப் பிணங்களுக்கு 9ொடியிருந்9து. ஆகடM
அபைM ஸ்Hொனியப் பிணங்க‰ொக இருக்கக்கூடும்
என்று அனு[ொனிக்க இdமிருந்9து.
இந்9 அனு[ொனம் சரி9ொதனன்று சில
நொட்களிடலடய த9ரிந்துவிட்dது.
நMம்Hர் [ொ9ம் 27-ம் நொள் கொரடகொல்
Mபை‰குdொபைMச் டசர்ந்9 பை©ட்டியன் முபைனத்
துபைறமுகத்பை9யபைdந்9து. கப்Hல் கூட்dம்
இரவில் கபைரக்குச் தசல்லடMண்dொம் என்று
எல்டலொருக்கும் ஆபைணயிட்dொன் தகொலம்Hஸ்.
இரவில் தMகுடநரங் கழித்து சிMப்பு
இந்தியர்கள் நிபைறந்9 ஓர் ஓdம் கப்Hல்கபை‰
டநொக்கி Mந்9து. அந்9 இந்தியர்கள் தகொலம்Hபைச

அபைdயொ‰ம் கண்டு தகொண்dொர்கள். உdடன
9பைலMன் குMொக்க-நொகரியின் சொர்Hொக Hல
Hரிசுகபை‰க் தகொடுத்9ொர்கள். நொவிdொடில் உள்‰
ஸ்Hொனியர்கபை‰ப் Hற்றி விசொரித்9டHொது சில
டHர் இறந்து விட்d9ொகவும், மீதி எல்டலொரும்
நல[ொக இருப்H9ொகவும் உறுதியொகக்
கூறினொர்கள்.ஆனொல் அMர்கள் கூற்றில் ஏட9ொ
ஒருவி9[ொன ஐயம் ஏற்Hடும்Hடியொக இருந்9து.
தகொலம்Hஸ் 9ன்னுdன் கூட்டிச் தசன்று.
ஸ்தHயினில் கிறிஸ்9Mனொக்கிய இந்தியன்
டீடகொடகொன் அMர்களிdமிருந்து, உண்பை[பைய
MரMபைழத்9ொன். என்ன Hயங்கர[ொன உண்பை[
அது. அபை9க் டகட்டுக் தகொலம்Hஸ்
திடுக்கிட்டுப் டHொனொன். அMன் உள்‰ம்
தகொந்9ளிப்Hபைdந்9து.
அMர்கள் தசொன்ன கபை9 இது9ொன்.
நொவிdொடில் இருந்9 ஸ்Hொனியர்கள்
டநர்பை[யற்ற முபைறயில், நdந்து தகொண்dொர்கள்.
9பைலMன் குMொக்கநொகரி தகொடுக்க முடிந்9
அ‰பைMக் கொட்டிலும் அதிக[ொன 9ங்கம் தHற

ஆMல் தகொண்டு அMர்களில் இரண்டுடHர் ஒரு
கூட்dத்பை9ச் டசர்த்துக் தகொண்டு தீபைMச்
சுற்றிMந்9ொர்கள். [குMொனொ இனத்தின்
9பைலMனொன டசொனொடHொ விdம் அMர்கள்
முபைறயற்ற முபைறயில் தசன்று சண்பைdயிட்டுக்
தகொண்dொர்கள். ஆத்திரக்கொரனொன அMன்
அMர்கபை‰தயல்லொம் பிடித்துக்
தகொன்றுவிட்dொன். அது [ட்டு[ல்லொ[ல்
நொவிdொடுக்குப் Hபைdதயடுத்து Mந்து
அங்கிருந்9Mர்கள் அபைனMபைரயும் தகொன்று
விட்dொன். 9ப்பிடயொடியMர்கபை‰யும்
டMட்பைdயொடிக் தகொன்று விட்dொன். இந்9க்
கபை9பையக் டகள்விப்Hட்d கப்Hலில் Mந்திருந்9
[9குருக்களின் 9பைலMர், குMொக்கநொகரிபையப்
பிடித்துக் தகொன்றொல் [ற்றMர்களுக்தகல்லொம்
புத்திMரும் என்று கூறினொர். ஆனொல்
தகொலம்Hஸ் இ9ற்கு ஒப்புக் தகொள்‰வில்பைல.
உண்பை[யில் 9பைலMன் குMொக்கநொகரி
கபைdசிMபைர ஸ்Hொனியர்களின் நண்Hனொக
இருந்9ொன்.
ஆனொல் இந்நிகழ்ச்சி தகொலம்Hசுக்கு
ஸ்Hொனியர்களிபைdடய இருந்9 தசல்Mொக்பைகக்

குபைறத்து விட்dது என்டற தசொல்ல டMண்டும்.
தகொலம்Hசுக்கும் இந்9த் துயரக் கபை9பையக்
டகட்dது மு9ல், உள்‰த்தில் கMபைல
பீடித்துக்தகொண்dது.
-----------

8. Hழி மிகுந்9து
Mொணிகம் தசய்M9ற்குத் ட9ொ9ொக ஒரு
குடிடயற்றப் Hகுதிபைய உண்dொக்க டMண்டிய
தசயலில் தகொலம்Hஸ் இறங்கியடHொது அது
தHருஞ்சிக்கலொயிருந்9து. dொக்dர் சங்கொ
என்HMர் கொரடகொல் Mபை‰குdொ Hகுதியிடலடய
குடிடயற்ற நொட்பைd உருMொக்கலொம் என்று
கருதினொர். அ9ற்குக் கொரணம் அங்குள்‰
குடி[க்கள், தMள்பை‰யடரொடு நட்Hொக
இருந்9ொர்கள் என்Hது 9ொன். ஆனொல், 9ங்கம்
கிபைdக்கக்கூடிய சிHொடMொ அங்கிருந்து மிகத்
த9ொபைலவில் இருந்99ொல், அந்9க் கருத்பை9க்
தகொலம்Hஸ் ஏற்றுக் தகொள்‰வில்பைல. ஆகடM,
நல்ல ஓர் இdத்பை9த் ட9டிக் கிழக்கு டநொக்கிக்
கப்Hல்கபை‰ச் தசலுத்தினொன் தகொலம்Hஸ்.
ஆனொல், எதிர்க்கொற்பைறயும், கdல்
நீடரொட்dத்தின் டMகத்பை9யும் எதிர்த்துக் கிழக்கு
டநொக்கிச் தசல்Mது எளி9ொக இல்பைல. கdலில்
முப்Hத்திரண்டு பை[ல் கdந்து தசல்ல
இருHத்பை9ந்து நொட்கள் பிடித்9து என்றொல்,

அந்9ப் Hயணம் எவ்M‰வு இdர்ப்Hொடும்.
முயற்சியும் உபைdயது என்Hபை9 எளி9ொகப்
புரிந்து தகொள்‰லொம். [ொலுமிகளும், கப்Hலில்
இருந்9 [க்களும் அரத்துச் சலித்துக் கபை‰த்துப்
டHொனொர்கள். 1494-ஆம் ஆண்டு ஜனMரி [ொ9ம் 2ஆம் நொள் கொற்றுத் த9ொந்9ரவில்லொ9 ஒரு
தீHகற்Hத்தின் கபைரயில் கப்Hல்கள் ஒதுங்கின.
தகொலம்Hல [னஞ்சலித்துப் டHொயிருந்9
கொரணத்தினொடலொ, அல்லது உdனடியொக ஒரு
முடிவுக்கு Mந்9ொக டMண்டும் என்ற
உந்து9லினொடலொ, அந்9 இdத்பை9டய
குடிடயற்றத்திற்குரிய Hகுதியொகத்
ட9ர்ந்த9டுத்9ொன்.
அந்9 இdத்திற்கு அரசி இசதHல்லொவின்
தHயபைரடய இட்dொன்.இசதHல்லொ என்ற அந்9
இdம் குடிடயறி Mொழ்M9ற்குச் சற்றும் ஏற்ற
இd[ல்ல. மு9லொM9ொக அங்கு நல்ல குடி
9ண்ணீர் கிபைdக்கவில்பைல. அடுத்9Hடியொக
அங்கு [டலரியொக் கொய்ச்சபைலப் Hரப்பும்
தகொசுக்கள் அதிக[ொக இருந்9ன. கப்Hல்கள்
ஒதுங்குM9ற்கு நல்ல துபைறமுகம் கூd இல்பைல.

எல்டலொரும் நகரம் உருMொக்கும் டMபைலயில்
ஈடுHட்dொர்கள். [ரங்கபை‰ தMட்டி
வீழ்த்தினொர்கள். HMழப்Hொபைறகபை‰ உபைdத்துப்
தHயர்த்9ொர்கள். Hக்கத்தில் ஓடிய ஆற்றிலிருந்து
நல்ல 9ண்ணீர் MருM9ற்கொகக் கொல்Mொய்
தMட்டினொர்கள். ச[யத்திற்குப் Hயன்Hdக்
கூடிய9ொக சு[ொர் இருநூறு குடிபைசகபை‰க் கட்டி
முடித்9ொர்கள். ஆனொல், கப்Hலில் தகொண்டு Mந்9
உணவுப் தHொருள்களில் Hொதிக்குட[ல்
Mழியிடலடய தீர்ந்துவிட்dன. மீதியிருந்9பைM
டHொது[ொன9ொக இல்பைல. [துவும் பிற
குடிMபைககளும் தீர்ந்து விட்dன. அங்கு கிணற்று
நீபைரத்9ொன் குடிக்க டMண்டியிருந்9து. 9ண்ணீர்
ஒத்துக் தகொள்‰ொ[ல் டநொய்Mொய்ப் Hட்dொர்கள்
சிலர். தின்று Hழக்கமில்லொ9 மீபைனத் தின்று
டM9பைனக்கொ‰ொனொர்கள் சிலர். [டலரியொக்
கொய்ச்சலுக்கு இபைரயொகித் துயரப்Hட்dொர்கள்
சிலர்.
அங்குக் கிபைdத்9 உணவுப் தHொருள்கபை‰ச்
சபை[த்9வுdன் dொக்dர் சங்கொ மு9லில் ஒரு
நொய்க்கும் தகொடுத்துப் Hரிடசொதிப்Hொர். அ9ன்

பிறகு9ொன் [னி9ர்கபை‰ச் சொப்பிd
அனு[திப்Hொர். அப்Hடியிருந்தும், உணவு ஒத்துக்
தகொள்‰ொ[ல் Mயிற்றுக் டகொ‰ொற்றுக்கு
ஆ‰ொனMர்கள் Hலர். தHரும் Hகுதி ஆட்கள்
டநொயுற்றுப் Hடுத்9 Hடுக்பைகயொகி
விட்dHடியொல், தசொந்9ச் தசலவில் Mந்திருந்9
சில தசல்Mந்9ர்கபை‰யும் உdலுபைழப்புச்
தசய்யும்Hடி கட்dொயப் Hடுத்தினொன்
தகொலம்Hஸ். அMர்கள் 9ங்கம் ட9டி
Mந்திருந்9ொர்கட‰ 9விர அங்கம் டநொக உபைழக்க
Mரவில்பைல. குடிடயற்றத்துக்குத் 9பைdயொக அந்9
நொட்டுக் குடி[க்கள் இருந்து அMர்கபை‰
எதிர்த்துப் டHொரொdச்தசொல்லியிருந்9ொல்,
உற்சொகத்ட9ொடு துப்Hொக்கிபையத் ட9ொளில்
தூக்கியிருப்Hொர்கள்.
ஆனொல், [ரம் தMட்dவும், [ண் தMட்dவும்,
கல்லுபைdக்கவும், சொந்து பூசவும் தசொன்னொல்
அMர்களுக்குக் டகொHம் Mரொ9ொ என்ன? ஆனொல்,
அMர்கள் டகொHம் Hலிக்கவில்பைல.

உபைழக்கொ9Mர்களுக்கு உணவுப் Hங்கு
கிபைdக்கொத9ன்று வீதிMகுத்து விட்dொன்
தகொலம்Hஸ் 9ரம் த9ரியொ9Mன் என்று
அMபைனத் திட்டிக்தகொண்டd அMர்கள் டMபைல
தசய்9ொர்கள்.
நகர் உருMொக்கும் டMபைல நdக்கும்தHொழுட9
ஓஜிdொ என்HMன் 9பைலபை[யில் Hபைdவீரர்
கூட்dம் ஒன்று 9ங்கம் கிபைdக்கும் இdத்பை9க்
கண்டுபிடிக்கக் கி‰ம்பியது. ஒஜிdொ ஸ்Hொனிய
வீரர்கட‰ொடு, இந்திய Mழிகொட்டிகள் சிலபைரயும்
கூட்டிச் தசன்றொன். அக்கூட்dத்தினர்
இஸ்Hொனிடயொலொப் தHரும் Hள்‰த்9ொக்கின்
பை[யப் Hகுதியில் ஊடுருவிச் தசன்று [த்திய
டகொர்டிலசொ [பைலயடிMொரத்தில் உள்‰
சிHொடலொபைM யபைdந்9ொர்கள். அங்கு 9ங்கம்
கிபைdக்கும் என்H9ற்குரிய ஏரொ‰[ொன
சொன்றுகளுdன். மூன்று தHரிய 9ங்கக்
கட்டிகபை‰யும் எடுத்துக் தகொண்டு,
ஆரMொரத்ட9ொடு அMன் இரண்டd Mொரத்தில்
இசதHல்லொவுக்குத் திரும்பி Mந்துவிட்dொன்.
[க்கபை‰ இறக்கி விட்டுவிட்டுத்

திரும்HடMண்டிய கப்Hல்கள் Hனிதரண்டு.
அந்9ப் Hனிதரண்டு கப்Hல்களிலும், ஓஜீdொ
தகொண்டு Mந்9 மூன்று 9ங்கக் கட்டிகபை‰
[ட்டும் அனுப்பிபைMத்9ொல் டHரரசர் 9ன்பைன
எப்Hடி [திப்Hொர் என்று எண்ணிப் Hொர்க்கடM
அருMருப்Hொயிருந்9து. 'ப்Hடியும் கப்Hல்கபை‰த்
திருப்பியனுப்பியொக டMண்டும் அMற்பைறக்
கொவியொக அனுப்Hலொ[ொ? டdொரிஸ் என்ற
கப்Hல் 9பைலMனின் 9பைலபை[யில்
அப்Hனிதரண்டு கப்Hல்களும் திருப்பியனுப்Hப்
தHற்றன. அMற்றில் தகொலம்Hஸ்
ஏற்றியனுப்பிய தHொருள்கள் இபைM9ொம்.
கருMொப்Hட்பைd கடுமி‰கு, சந்9னக் கட்பைd,
அறுHது கிளிகள், இருHத்9ொறு அடிபை[கள்,
9ங்கக் கட்டிகள்! இMற்றில் கருMொப்Hட்பைd
என்ற தHயரில் அனுப்பிய தHொருபை‰க் கடித்துப்
Hொர்த்9ொல் இஞ்சியின் சுபைMயுபைdய9ொயிருந்9து.
கடுமி‰கு, மி‰பைகப் டHொலிருந்9ொலும்,
அ9ற்குரிய Mொச[ற்றிருந்9து. சந்9னக்கட்பைd
என்ற தHயரில் தசன்ற [ரங்கள் சந்9ன
[ரங்களின் குணங்கபை‰க் கூdப்
தHற்றிருக்கவில்பைல. 9ங்கத்தின் [திப்டHொ

Hதினொலொயிரம் சMரன்கள் 9ொன்! இந்9ச்
சரக்குகபை‰ப் Hொர்த்9 அரசொங்க அதிகொரிகள்,
கப்Hல் 9பைலMன் டdனிபைசப் Hொர்த்துப்
Hரிகொசம் தசய்9ொர்கள். "தHொன் விபை‰யும்
பூமியொன இந்தியொவிலிருந்து இந்9 அற்Hச்
சரக்குகள் 9ொனொ அனுப்பி பைMத்9ொர் உங்கள்
தHருங் கdல் 9‰Hதி" என்று டகட்டு அMர்கள்
எள்ளி கபைகயொடினொர்கள்.
டHரரசர்க்கும், டHரரசியொர்க்கும் தகொலம்Hஸ்
சொ[ர்த்திய[ொகச் தசய்தி
தசொல்லியனுப்பியிருந்9ொன். 9ங்கம் நிபைறயக்
கிபைdக்கிறது. ஆனொல், அபை9 ஆற்று நீரிலிருந்து
அரித்த9டுக்க டMண்டும். அ9ற்கு நொ‰ொகும்.
ட[லும் ஆட்கள் Hலர் டநொயில்
வீழ்ந்துவிட்dொர்கள். கிபைdக்கும் 9ங்கத்பை9 உள்
நொட்டிலிருந்து துபைறமுகத்திற்கு எற்றிMரக்கூடிய
சுபை[ விலங்குகள் பைகMசம் இல்பைல. எல்லொம்
ஒழுங்கு Hண்ணிக் கப்Hலில் ஏற்றி
அனுப்புMத9ன்றொல் Hல நொட்கள் தசல்லும்.
ஆகடM அதிக[ொக எதுவும் அனுப்Hொ99ற்குப்
தHொறுத்துக் தகொள்‰ டMண்டும். இந்9ச்

தசய்திபைய டdொரிஸ் மூலம் டகட்d அரசரும்
அரசியொரும், உயர்ந்9 அரசப் Hண்டHொடு,
“எல்லொம் சரி' என்று தசொல்லி விட்dொர்கள்.
9ங்கம் கண்டுபிடித்துக் கிபைdக்கச் தசய்9
ஆண்dMன் அருபை‰க் குறித்து நன்றி
கூறினொர்கள்.
குடிடயற்றத்திற்கொக Mந்துள்‰Mர்களுக்கு,
நொட்டுணவு ஒத்துக் தகொள்‰ொ99ொல் தரொட்டி,
ஊறிய [ொட்டுக் கறி, [து மு9லியனவும் பிற
உணவுப் தHொருள்களும் அனுப்பும்Hடி
தகொலம்Hஸ் டகட்டிருந்9ொன். ஆடு, [ொடுகளும்,
கழுபை9, குதிபைரகளும், ஆபைdகளும்,
கொலணிகளும் அனுப்பும்Hடி டHரரசியொருக்குச்
தசய்தி யனுப்பியிருந்9ொன். நூறு
துப்Hொக்கிகளும், நூறு வில்லும், இருநூறு [ொர்புக்
கMசங்களும், ஏரொ‰[ொன துப்Hொக்கிக்
குண்டுகளும் டகட்டிருந்9ொன். ஆபைdகளும்
கொலணிகளும் 9விர [ற்ற தHொருள்கள்
அபைனத்பை9யும் அMன் டகட்டிருந்9Hடிடய
அனுப்பும்Hடி அரசரும் அரசியும் கட்dபை‰
பிறப்பித்9ொர்கள்.டdொரிஸ் மூலம் 9ொன்

அனுப்பிய தசய்தியில் அடிபை[ MொணிHத்பை9
ட[ற்தகொள்‰லொம் என்று டயொசபைன
கூறியிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ. ஆனொல் அரசி
இஸ்தHல்லொ இந்9 டயொசபைனபைய ஏற்றுக்
தகொள்‰வில்பைல. அது இலொHங்9ரும் த9ொழில்
அல்ல என்H9னொல் 9ொன் அMள் ஏற்றுக்
தகொள்‰வில்பைல என்Hது குறிப்பிdத் 9க்கது.
த9ொண்dர்க‰ொகப் புறப்Hட்டுச் தசன்ற இரு நூறு
தசல்Mந்9ர்கபை‰யும் [ற்றMர்கபை‰ப் டHொலடM
அரசொங்கச் சம்H‰கொரர் Hட்டியலில்
டசர்த்துக்தகொள்‰ டMண்டுத[ன்று தகொலம்Hஸ்
டகட்டிருந்9ொன். அப்டHொது9ொன் அMர்கள்
அdங்கி நdப்Hொர்கள் என்று கொரணமும்
குறிப்பிட்டிருந்9ொன்.
அவ்M‰வும் சரி9ொன் ஆனொல், தகொலம்Hஸ்
சிMப்பு இந்தியர்கபை‰ப் Hற்றிக் தகொண்டிருந்9
எண்ணம்9ொன் 9Mறொயிருந்9து. அMர்கள் யொரும்
Mணிகர்க‰ல்ல நொகரிக [னப்Hொன்பை[யில்லொ9
அMர்களுபைdய ட9பைMகளும் மிகக்
குபைறடMயொகும். தMள்பை‰யர்கள் தகொண்டு
தசன்ற புதுப் தHொருள்கபை‰ ஒரு முபைற Mொங்கிப்
Hயன்Hடுத்தியபின் அMர்கள் ஆMல்

அdங்கிவிட்dது. ட[ற்தகொண்டு Mொங்க
டMண்டிய ட9பைMடயொ ஆMடMொ அMர்களுக்கு
ஏற்Hdவில்பைல.
டdொரிபைச ஸ்தHயினுக்கு அனுப்பிய பின்,
தகொலம்Hஸ், நூற்றுக்கணக்கொன
Hபைdவீரர்களுdன், 9ங்கம் கண்டு பிடிக்க
இசதHல்லொவிலிருந்து புறப்Hட்dொன். அழகு
நிபைறந்9 வீகொ ரீல் ச[தMளிபையக் கdந்து ஓர்
ஆற்றங் கபைரபைய அபைdந்9னர். Mழியில்
த9ன்Hட்d கிரொ[ங்களில் இருந்9 இந்தியர்கள்,
9ங்கப் தHொடி நிபைறந்9 சிறு பைHகபை‰
அன்Hளிப்Hொகக் தகொடுத்9ொர்கள். ஓdங்களிலும்,
இந்தியர்களின் ட9ொள்களிலும் ஏறிக் தகொண்டு
ஆற்பைறக் கdந்து டகொர்டிதலரொ [பைலயின்
Mdபுறத்பை9யபைdந்9ொர்கள். அங்கு ஒரு [ண்
டகொட்பைd எழுப்பு[ொறு ஐம்Hது ஆட்கபை‰
விட்டுச் தசன்றொன் தகொலம்Hஸ் அந்9க்
டகொட்பைdக்கு, இஸ்Hொனிடயொலொவில் 9ங்கம்
எங்டக கிபைdக்கப் டHொகிறது என்று தசொன்ன
சொண்டdொ 9ொ[ஸ் என்HMனின் தHயபைரடய
சூட்டினொர்கள். டகொட்பைdயில் 9ங்கியMர்கள்
டHொக [ற்றMர்கள் [பைல மீது ஏறித் 9ங்கம்

எங்குக் கிபைdக்கும் என்று ஆரொய்ந்9ொர்கள்.
இசதHல்லொவிலிருந்து புறப்Hட்டு இந்9
ஆரொய்ச்சி நdத்தி முடியும்Mபைர
இருHத்த9ொன்Hது நொட்க‰ொயின. இந்9
இருHத்த9ொன்Hது நொட்களும் அMர்கள் Hட்d
துன்Hங்கள் சிறி9ல்ல. HருMநிபைல உdம்புக்கு
ஒத்துக் தகொள்‰வில்பைல. உணவும் நல்ல
9ண்ணீரும் சரியொகக் கிபைdக்கவில்பைல.
இருந்9ொலும் 9ங்கம் கிபைdக்கப்டHொகிறத9ன்ற
ஆர்Mத்தில் அMர்கள் இந்9த் துன்Hங்கபை‰ப்
தHொறுத்துக் தகொண்dொர்கள்.
இசதHல்லொவில் 9ங்கியிருந்9Mர்களின்
நிபைலபை[டயொ ட[லும் ட[ொச[ொயிருந்9து.
இருப்பில் இருந்9 உணவுகத‰ல்லொம் தீர்ந்து
டHொய்விட்dது. ஆத்திரமும் தMறுப்பும்
அதிகரித்துக் குழப்Hமும் ஏற்Hdத் த9ொdங்கியது.
த9ொல்பைல தகொடுக்கக் கூடியMர்கள்,
விலங்கிட்டு பைMக்கப்Hட்dொர்கள். முன்
எச்சரிக்பைகயொகக் தகொலம்Hஸ் ஆயு9ங்களில்
தHரும் Hகுதிபையத் 9பைலபை[க் கப்Hலில்
பைMத்திருந்9ொன். அMன் சடகொ9ரனுபைdய

Hொதுகொப்பில் அபைMயிருந்9ன. த9ொல்பைல
தகொடுப்HMர்கபை‰ அகற்றுM9ற்குக்
தகொலம்Hஸ் ஒரு MழிMகுத்9ொன். 9ங்கம்
கிபைdக்கும் இdத்பை9த் ட9டிக் கண்டுபிடிக்க
ஒஜிdொ 9பைலபை[யில் [ற்தறொரு Hபைdபைய
அனுப்பி பைMத்9ொன். ஆHத்9ொன சூழ்நிபைலயில்
இருந்9 சொண்டdொ ட9ொ[ொஸ் டகொட்பைdபையப்
Hொதுகொக்கும்Hடி அந்9ப் Hபைdக்கு
உத்9ரவிட்dொன். அ9ன்பின் 9ங்க ஆரொய்ச்சி
நdத்9ச் தசொன்னொன். இந்தியர்களுக்குத்
த9ொல்பைல தகொடுக்கக் கூdொத9ன்று அMன்
எவ்M‰டMொ எச்சரித்9னுப்பினொன். ஆனொல்
ஓஜிdொ அ9ற்கு டநர்[ொறொக நdந்து தகொண்dொன்.
Hபைழய உடுப்புக்கள் சிலMற்பைறத் திருடிக்
தகொண்டு ஓடினொன் என்று தசொல்லி ஓஜிdொ
மு9லில் ஓர் இந்தியனுபைdய
கொபை9யறுத்துவிட்dொன்.
அடுத்9Hடியொக அMர்களின் இனத் 9பைலMன்
ஒருMபைனக் குற்றம் சொட்டி விலங்கிட்டு
இசதHல்லொவுக்கு நdத்திச் தசல்லு[ொறு
தசய்9ொன். டகொட்பைdபைய ஆHத்திலிருந்து
கொப்Hொற்றிய பின், உdனிருந்9 முந்நூறு

வீரர்களுdன் வீகொரில் ச[தMளிபையச் சுற்றி
Mந்து, ஆங்கொங்டகயுள்‰ இந்தியர்களிd மிருந்9
9ங்கத்பை9தயல்லொம் பைகப்Hற்றினொன்.
அMர்களுபைdய உணவுப் தHொருள்கபை‰
அHகரித்துக் தகொண்dொன். இந்திய
இபை‰ஞர்கபை‰யும் தHண்கபை‰யும்
அடிபை[க‰ொகப் பிடித்துக் தகொண்dொன்.
இந்9 நிகழ்ச்சிகள், குடி[க்கபை‰
ஸ்Hொனியர்களிdம் தMறுப்புக் தகொள்ளும்Hடி
தசய்9ன.
இMற்பைறப் Hற்றிதயல்லொம்
டகள்விப்HடுM9ற்கு முன்னொல், தகொலம்Hஸ்
9ங்கம் கண்டுபிடிப்H9ற்கொகக் கியூHொவுக்கு
டHொய்விட்dொன். இசதHல்லொவிலிருந்து ஏப்ரல்
[ொ9ம் 24-ம் நொள் மூன்று கப்Hல்களுdன்
புறப்Hட்டு 29-ம் நொள் கியூHொவில் இறங்கினொன்.
Mழக்கம் டHொல் ஒரு தகொடிபையயும் ஒரு
சிலுபைMபையயும் நிறுத்தி கியூHொபைM
ஸ்தHயினுக்கு ஆதீனப்Hடுத்தினொன். ஏப்ரல் 30ல் டHொர்ட்டdொகிரொண்டி.
துபைறமுகத்பை9யபைdந்9னர்.

கப்Hல்களிலிலிருந்து இறங்கிய சிலர் கபைரப்
Hகுதிபையச் சுற்றிப் Hொர்த்து Mரக் கி‰ம்பினொர்கள்.
அப்டHொது அங்டக சில கியூHொக்கொர இந்தியர்கள்
கபைரயில் மீன் கறி சபை[த்துக்
தகொண்டிருந்9ொர்கள். 9ங்கள் ஊர்த் 9பைலMன்
[ற்தறொரு 9பைலMனுக்கு விருந்9ளிப்H9ற்கொக
அMர்கள் மீன் பிடித்துச் சபை[த்துக்
தகொண்டிருந்9ொர்கள். அMர்கள் கபைரயில்
இறங்கிய தMள்பை‰யர்கபை‰க் கண்dவுdன்
ஓட்dம் பிடித்9ொர்கள்.
தMள்பை‰யர்கள் அMர்கபை‰ விரட்டிப் பிடித்துச்
சபை[யல் நdந்9 இdத்திற்குக் கூட்டி Mந்9ொர்கள்.
அMர்களுக்கு Hருந்து [ணிகளும்,
பிறதHொருள்களும் Hரிசொகக் தகொடுத்9ொர்கள்.
ஆனொல், அMர்கள் சபை[த்9 மீன்கறிபையத்
தின்H9ற்கு தMள்பை‰யர்களுக்குப் Hய[ொக
இருந்9து. அMர்கள் அபை9த் த9ொdடMயில்பைல
என்Hபை9க் கண்டு அந்9ச் சபை[யல் கூட்dத்தினர்
[கிழ்ச்சியபைdந்9ொர்கள். ஓரிருMர்
ஸ்Hொனியர்கபை‰ச் சொப்பிடும்Hடி டகட்டுக்
தகொண்dொர்கள். "சில நொட்கள் டHொகட்டும்; இந்9

ஊர்ப் Hழக்கத[ல்லொம் உdம்புக்கு ஒத்து
Mந்9வுdன், மு9பைலபையடய டMண்டு[ொனொலும்
பிடித்துச் சொப்பிடுகிடறொம்" என்று ஸ்Hொனியர்கள்
டMடிக்பைகயொகக் கூறினொர்கள். ஆனொல், அந்9
நபைகச்சுபைMபைய கியூHொக்கொரர்கள் முழுபை[யொக
இரசிக்க முடியவில்பைல என்றொலும்
கூdச்டசர்ந்து. சிரித்9ொர்கள்.
கியூHொவில் 9ங்கம் கிபைdப்H9ற்குரிய
அபைdயொ‰ம் எதுவும் த9ன்Hdவில்பைல.
எனடM. மு9ல் Hயணத்தில் சொண்டியொடகொவில்
இருந்9 இந்தியர்கள் மூலம் டகள்விப்Hட்டிருந்9
ஜபை[க்கொ டநொக்கிப் புறப்Hட்dொன். ட[ [ொ9ம் 5ம் நொள் ஜபை[க்கொவில் உள்‰ தசயின்ட் ஆன்
Mபை‰குdொவில் நங்கூரம் Hொய்ச்சினொன்,
கப்Hல்கபை‰க் கண்dவுdன் அறுHத9ழுHது
இந்தியர்கள் இdத்தில் ஏறிக் தகொண்டு,
கப்Hல்கபை‰த் 9ொக்க விபைரந்து Mந்9ொர்கள்.
ஆனொல், ஒரு பீரங்கிக் குண்பைd
தMடித்9வுdடனடய டHசொ[ல் கபைரக்குத்
திரும்பி விட்dொர்கள். விறகும் 9ண்ணீரும்
டMண்டியிருந்99ொல், அடுத்9 துபைறமுக[ொன

ரிடயொடHொடனொவில் கப்Hல்கபை‰ நிறுத்தினொன்.
அங்கும் இந்தியர்கள் எதிர்த்துத் 9ொக்கும்
எண்ணத்துdன் Mந்9ொர்கள்.
கப்Hலிலிருந்து Hdகுகளில் புறப்Hட்d
விற்Hபைdயினர், அந்9 இந்தியர்களின் மீது
அம்தHய்து சிலபைரக் தகொன்றுவிட்dொர்கள்.
கபைரபைய அபைdந்9வுdன், இந்தியர்களின் மீது
ஒரு தHரிய நொபைய ஏவி விட்dொன் அந்9 நொய்
இந்தியர்கபை‰ விரட்டி விரட்டிக் கடித்9து.
இந்தியர் த9ொல்பைலபையத் 9விர்ப்H9ற்கு இந்9
நொய்கபை‰ப் Hயன்Hடுத்தும் முபைற
இஸ்Hொனிடயொலொவிலும், அ9ற்கு முன் கொனரித்
தீவிலும் ஸ்Hொனியர்க‰ொல் Hழக்கப்Hடுத்9ப்
Hட்டிருந்9து. ரிடயொடHொடனொவில் இருந்9
இந்தியர்களும் dொயிடனொ இனத்9ொர்கட‰யொMர்.
அMர்கள் ஸ்Hொனியர்களுக்கு டMண்டிய உணவுப்
தHொருள்கபை‰க் தகொடுத்9ொர்கள். ஆனொல் 9ங்கம்
[ட்டும் அMர்க‰ொல் தகொடுக்க முடிய வில்பைல.
இருந்9ொலல்லMொ தகொடுப்H9ற்கு! எனடM,
தகொலம்Hஸ், ஜபை[க்கொவில் [ற்தறொரு
துபைறமுகத்தில் கப்Hல்கபை‰ நிறுத்தி

ட9பைMயொன தHொருள்கபை‰ ஏற்றிக்தகொண்டு,
மீண்டும் கியூHொவுக்குத் திரும்பி அ9ன்
த9ன்கபைரப் Hகுதிபைய ஆரொயலொனொன்.
சீன நொகரிகத்திற்குரிய சொன்றுகள் ஏ9ொMது
த9ன்Hடு[ொ என்ற விழிப்புணர்ச்சியுdன்
அMர்கள் தசன்று தகொண்டிருக்கும் தHொழுது சிறு
தீவுகள் நிபைறந்9 கdல் அMர்கள் Hொர்பைMயில்
Hட்dது. இந்9த் தீவுக் கூட்dத்திற்கு இரொணியின்
ட9ொட்dம் என்று தகொலம்Hஸ் தHயரிட்dொன்.
இங்கு தHரிய தகொக்குக்கபை‰ப் டHொன்ற ஆனொல்
சிMப்பு நிறமுபைdய HறபைMகபை‰க் கண்dனர்.
இங்குள்‰ குடி[க்கள் Hழக்கிய மீபைனக்
தகொண்டு ஆபை[ பிடிக்கும் கொட்சிபையயும்
தகொலம்Hஸ் கண்dொன். தகொலம்Hஸ் இபை9க்
கூறியடHொது Hலர் நம்Hவில்பைல. ஆனொல்
இன்றும் பைகயொ‰ப்Hட்டு Mருகிறது.
அMர்கள் தசல்லும் Mழியில் டிரினிdொடு
[பைலத்த9ொdர் இருந்9து. அந்9க் கdற்கபைரயில்
கப்Hல்கள் ஒதுங்கிய டHொது அங்கிருந்9 [க்கள்
Mொனிலிருந்து Mந்9 [னி9ர்கபை‰ப் Hொர்க்கத்

திரண்டு Mந்9னர். ஆனொல் அMர்களில் யொரும்
சீனொக்கொரர்கபை‰ப்டHொல் இல்பைல. சீனப்
Hdகுகட‰ொ ஓdங்கட‰ொ சீனக் டகொயில்கட‰ொ,
Hொலங்கட‰ொ ஒன்று கூdத் 9ட்டுப் Hdவில்பைல.
கொன் டHரரசருபைdய இந்9ப் Hகுதிகளில் சீன
நொகரிகம் HரMவில்பைலடயொ என்னடMொ!
டிரினிdொடில் இருந்9 த[ொழி புரியொ9 [க்கபை‰
விசொரித்9றிந்9தில் ட[ற்கில் [ொடசொன் என்ற
நொடு இருப்H9ொகக் கூறினர். அது9ொன் சீன
நொட்பைdச் டசர்ந்9, [ொங்கியொக . இருக்க
டMண்டுத[ன்று எண்ணிக்தகொண்dொன்
தகொலம்Hஸ். கியூHொக் கபைர த9ன்புற[ொக
Mபை‰யும் இdத்பை9 பைசயொம் Mபை‰குdொ என்று
நிபைனத்துக் தகொண்d தகொலம்Hஸ் 9ொன்
[ொலொக்கொபைM அணுகி விட்d9ொகடM
கருதினொன். அப்Hடியொனொல் ஏன் உலகத்பை9ச்
சுற்றிக் தகொண்டு எதிர்த் திபைசயில் தசன்று
ஸ்தHயிபைன அபைdயக்கூdொது என்றும்
எண்ணினொன். நல்ல டMபை‰யொக இந்9
எண்ணத்பை9 அMன் தசயலில்
நிபைறடMற்றவில்பைல. அ9ற்குக் கொரணம்
கப்Hல்களில் டHொதிய உணவுப் தHொருள்கள்

இல்லொபை[யும், அபைM HழுதுHொர்க்கப் Hd
டMண்டியிருந்9பை[யுட[யொகும்.
ஆகடM அMன் இசதHல்லொவுக்டக
திரும்பினொன். ஜூன் 18-ஆம் நொள் திரும்பிய
கப்Hல்கள் தசப்dம்Hர் 28-ஆம் நொள்
இசதHல்லொபைM யபைdந்9ன. இசதHல்லொபைM
அபைdந்9டHொது தகொலம்Hஸ் டநொயுற்றுப் Hடுத்9
Hடுக்பைகயொகக் கிdந்9ொன். [ொலுமிகள்
அMபைனத் தூக்கிக் தகொண்டு Mந்து கபைரயில்
டசர்க்கும்Hடியொக அMன் நிபைல மிக ட[ொச[ொக
இருந்9து. அப்தHொழுது ஆரம்பித்9 மூட்டுMொ9
டநொய், பிறகு சிறுகச் சிறுக M‰ர்ந்து
அMனுபைdய Mொழ் .நொளின் கபைdசிப் Hத்து
ஆண்டுகபை‰யும் துயர மிக்க9ொகச்
தசய்துவிட்dது.
இசதHல்லொவில் அMன் Mந்து டசர்ந்9வுdன்
டகள்விப்Hட்d தசய்தி, அMனுக்குப்
தHரு[கிழ்ச்சியூட்டுM9ொக இருந்9து. ஆறு
ஆண்டுக‰ொகப் பிரிந்திருந்9 அMனுபைdய
சடகொ9ரன் Hொர்த்9டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ்
இசதHல்லொவுக்கு Mந்திருந்9ொன் என்Hட9 அந்9

நற்தசய்தியொகும்.தகொலம்Hஸ் 9ன் இரண்dொMது
Hயணத்பை9 ட[ற்தகொள்ளும் டHொட9,
Hொர்த்9டலொமிடயொவும் கூd Mர டMண்டும்
என்று எண்ணினொன். ஆனொல், அMன் அனுட்பிய
தசய்தி டHொய்க் கிபைdத்து அMன் புறப்Hட்டு
Mந்து டசர் M9ற்குள், ஸ்தHயினிலிருந்து
கப்Hல்கள் புறப்Hட்டு விட்dன. பின்னொல் Mந்து
டசர்ந்9Mபைனத் 9ொன் அரசர் மூன்று.
கப்Hல்களுdன் இஸ்Hொனிடயொலொவுக்கு
அனுப்பி பைMத்9ொர். Hொர்த்9டலொமிடயொ
தகொலம்Hஸ் நல்ல நிர்Mொகத்
திறபை[யுபைdயMன். அMன் 9ம்பி டீடகொவுக்குப்
Hதிலொக மு9லிடலடய அMன் Mந்திருந்9ொல்,
இசதHல்லொவில் எழுந்9 குழப்Hங்கபை‰ மிகச்
சுலH[ொக ச[ொளித்திருப்Hொன்.
என்ன இருந்9 டHொதிலும் தகொலம்Hஸ்
சடகொ9ரர்கள் ஸ்Hொனியர்கள் அல்ல;
ஜிடனொMொக்கொரர்கள்! அMர்கள் கண்டுபிடிக்கும்
நொதdல்லொம் ஸ்Hொனியர்களுக்குச் தசொந்9ம்.
ஸ்Hொனியர்கள், இன உணர்ச்சி மிக்கMர்கள்.
அMர்கள் எப்Hடி ஜிடனொMொக்கொரர்களுக்கு

அdங்கி நdக்க இபைசMொர்கள். இது9ொன்
தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்களுக்கும் அMர்களுபைdய
M‰ர்ச்சிக்கும் 9பைdயொக இருந்9து. தகொலம்Hஸ்
இஸ்Hொனிடயொலொவில் இரண்டு 9Mறுகள்
தசய்9ொன். மு9லொMது சிறிதும் நிபைலபை[பையச்
ச[ொளிக்கத் த9ரியொதி. 9ன் 9ம்பி டீடகொபைMத்
9ன் பிரதிநிதியொக நியமித்9து. இரண்dொMது
ஓஜிdொன்பைMயும், [ொர்கரிட் என்HMபைனயும்,
இஸ்Hொனிடயொலொவில் உள் நொட்டுக்குள்
அனுப்பி பைMத்9து. [னி9ொபி[ொனட[ொ நியொய
உணர்ச்சிகட‰ொ இல்லொ9 அMர்கள் குடி[க்களின்
Hபைகபை[பைய மிக விபைரவில் M‰ர்த்து
விட்dொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் இல்லொ9டHொது [ொர்கரிட்
என்HMன் தசய்9 தகொடுபை[கபை‰ப் Hற்றி யறிந்9
டீடகொ, அMபைனத் 9ன் டHொக்பைக
[ொற்றிக்தகொள்ளும்Hடி ஓர் உத்9ரவு
அனுப்பியிருந்9ொன். 9னக்கு உத்9ரவிd அMன்
யொர் என்று டகட்டு, உத்9ரபைMத் திரும்Hப்
தHறும்Hடி எச்சரித்துக் டகட்டுக் தகொண்டு
இசதHல்லொவுக்கு Mந்9ொன். உத்9ரவு திரும்Hப்

தHறப்Hdவில்பைல. இ9னொல் ட[லும்
ஆத்திர[பைdந்9 அMன், டMறு சிலடரொடு Hொர்த்9
டலொமிடயொ தகொண்டு Mந்திருந்9 கப்Hல்கபை‰க்
பைகப்Hற்றி ஓட்டிக்தகொண்டு ஸ்தHயினுக்குப்
டHொய் விட்dொன். இவ்Mொறு கப்Hல்கபை‰க்
பைகப்Hற்றிக்தகொண்டு, அMற்றில் அப்Hொவிக்
குடி[க்களிdமிருந்து அரட்டிப் Hறித்9
9ங்கத்பை9யும் பிற தHொருள்கபை‰யும் ஏற்றிச்
தசன்று ஸ்தHயினில் திருட்டுத்9ன[ொக இறக்கிக்
தகொண்dட9ொடு நில்லொ[ல் தகொலம்Hஸ் மீது
Hழி தூற்றிக்தகொண்டு டMறு திரிந்9ொர்கள் அந்9க்
குழப்Hக்கொரர்கள்.
தகொலம்Hஸ் டநொயுdன் இசதHல்லொவுக்கு Mந்9
இரண்dொMது [ொ9த்தில் டdொரிஸ் என்HMன்
குடிடயற்றMொதிகளுக்குத் ட9பைMயொன
தHொருள்கபை‰ நொன்கு கப்Hல்களில்
ஏற்றிக்தகொண்டு Mந்9ொன். அரசரும் அரசியும்
அMன் மூலம் அனுப்பியிருந்9 கடி9த்தில்,
டHொர்ச்சுக்கலுdன் ஏற்Hட்டிருந்9 ஓர் அரசியல்
விMகொரத்தில் உ9வுM9ற்கொக Mரு[ொறு
தகொலம்Hபைச அபைழத்திருந்9ொர்கள். ஆனொல்,

உdல் நிபைல கொரண[ொக தகொலம்Hஸ் அப்டHொது
டHொக முடியவில்பைல. டdொரிஸ் திரும்பும்
டHொது, அMனுபைdய கப்Hல்களில் 9ங்கம் ஏற்றி
அனுப்H டMண்டியிருந்9து. அரசொங்கத்துக்கு
அனுப்H டMண்டிய அ‰வு 9ங்கம் டசரவில்பைல.
அ9ற்கொக, அMன் தகொடுபை[க்கொரனொன
[ொர்கரிட் Mழிபையப் பின்Hற்றி இந்தியர்களிdம்
கட்dொய Mசூல் தசய்யலொனொன்.
[றுத்துபைரத்9Mர்கபை‰ அடிபை[க‰ொகப்
பிடித்9ொன்; தHருமுரdர்க‰ொயிருந்9Mர்களுக்குக்
தகொபைலத்9ண்dபைன விதித்9ொன்.இவ்Mொறு
பிடிHட்d அடிபை[கள் ஆயிரத்பை9ந்நூறு டHர்
டசர்ந்திருந்9ொர்கள். டdொரிஸ் 9ன் நொன்கு
கப்Hல்களிலும் ஐநூறு டHபைர ஏற்றிக்
தகொண்dொன். மீதியிருந்9Mர்கபை‰,
இசதHல்லொவில் இருந்9 ஸ்Hொனியர் ஒவ்தMொரு
Mரும் 9ங்களுக்கு எத்9பைன அடிபை[கள்
ட9பைMடயொ அத்9பைன டHபைர டMபைலக்கு
பைMத்துக் தகொள்‰லொம் என்றொன்.

அ9ற்கும் அப்Hொல் மீ9ப்Hட்dMர்கபை‰ விரட்டி
விட்dொன். ஸ்Hொனியர்களிdமிருந்து அMர்கள்
9ப்பிடயொடிய கொட்சி மிகப் Hரி9ொH[ொக
இருந்9த9ன்று கண்dMர்கள் எழுதி
பைMத்திருக்கிறொர்கள். அMர்க‰ொMது 9ப்பிப்
பிபைழத்9ொர்கள். கப்Hலில் தசன்றMர்களில்
இருநூறு டHர் Mழியிடலடய இறந்து டHொய்க்
கdலில் தூக்கி எறியப்Hட்dொர்கள். மீதி முந்நூறு
டHரும், Hலவி9[ொன டநொய்களுக்கும்
துன்Hத்துக்கும் ஆ‰ொனொர்கள். ஸ்தHயின் டHொய்ச்
டசர்ந்9 பின் அந்நொட்டு தMப்H9ட்H நிபைல
ஒத்துக்தகொள்‰ொ[ல் Hலர் இறந்து டHொனொர்கள்.
மிச்சம் மீதி இருந்9Mர்கள் வியொHொரப்
தHொருள்கபை‰ப் டHொல் விற்கப்Hட்dொர்கள்.
அடிபை[யொகப் பிடிHட்டு Mந்9Mர்களில்
இசதHல்லொவிலிருந்து 9ப்பிடயொடியMன்
9பைலMன் குMொட்டி குMொனொ. இஸ்Hொனிடயொலொ
முழுMதிலும் சு[ொர் இரண்dபைர லட்சம்
dொயிடனொக்கள் இருந்9ொர்கள். அந்9 இரண்dபைர
லட்சம் டHபைரயும் ஒன்று டசர்த்து
ஸ்Hொனியருக்தகதிரொகப் டHொரொd முயன்றொன்

9பைலMன் குMொட்டி குMொனொ. ஆனொல்
dொயிடனொக்கள் இபைdடய
ஒற்றுபை[யுணர்ச்சியில்லொ99ொல் அMன் முயற்சி
Hலிக்கவில்பைல. ஸ்Hொனியர்களிdம் தMடி
[ருந்துகள் இருந்9ன. அ9ற்கும் ட[லொக,
dொயிடனொக்களிபைdடய ஒரு 9பைலMபைன
ஆ9ரித்து [ற்தறொரு 9பைலMனுdன் டHொர்
மூட்டிவிட்டு, அMர்கபை‰த் 9ங்களுக் குள்ட‰டய
டHொரொdச் தசய்து அழிதMய்9ச் தசய்யும் திறபை[
இருந்9து.
கடMொனொடHொ என்ற 9பைலMன் தHரும்
Mல்லபை[யுபைdயMன். முன் நொவிdொடுக்
டகொட்பைdபைய அழித்த9ொழித்9Mன் இMன் 9ொன்.
அMபைன ஸ்Hொனியர்கள் பிடித்துக் தகொன்ற
முபைற மிக அக்கிர[[ொனது. ஓஜிdொ,
அத்9பைலMனுக்கு விருந்து நdத்துM9ொகச்
தசொல்லி இசதHல்லொவுக்கு அபைழத்9ொன்.
விருந்துக்கு Mந்9 அMபைனக் பைககபை‰ நீட்dச்
தசொன்னொன். ஸ்தHயின் ட9சத்துச் சிங்கொர
ஆHரணங்கள் இபைM9ொம் என்று தசொல்லி,
அMன் பைகயில் இரும்புக் கொப்புகபை‰ப்

பூட்டினொன்; விலங்குகபை‰ [ொட்டினொன்.
அப்Hடிடய அMபைன இழுத்துக் தகொண்டு
டHொய்ச் சிபைறயில் அபைdத்9ொன். அங்டக
dொயிடனொத் 9பைலMன் கடMொனொடHொ Hல்பைலக்
கடித்துக் தகொண்டு ஆத்திரத்ட9ொடு உறுமியபை9ப்
Hொர்த்9 டHொது, அபைdப்Hட்d சிங்கம் கர்ச்சிப்Hது
டHொலடM இருந்9து.
தகொலம்Hஸ் dொயிடனொக்கபை‰ அன்Hொக நdத்9
டMண்டும் என்று9ொன் எண்ணியிருந்9ொன்.
அரசரும் அரசியும் அவ்Mொறு9ொன்
கூறியனுப்பியிருந்9ொர்கள். ஆனொல், பின்னொல்
ஏற்Hட்d 9ங்கத் ட9பைM, அMபைனயும், ஓஜிdொ.
[ொர்கரிட் டHொன்றMர்களின் Hொபை9யிடலடய
தசல்லும்Hடி தசய்து விட்dது.
இஸ்Hொனிடயொலொ முழுMதும் ஆங்கொங்டக
டகொட்பைdகள் கட்dப்தHற்றன. Hதினொன்கு
Mயதுக்கு ட[ற்Hட்d இந்தியர்கள் அபைனMரும்
கட்dொய டMபைலக்கு ஆட்Hடுத்9ப்Hட்dனர்.
ஒவ்தMொரு Mரும் நொன்கு Hருந்து [ணிய‰வு
9ங்கப் தHொடி அரித்துக் தகொடுக்க
டMண்டுத[ன்று சட்dம் தசய்யப் தHற்றது. இச்

சட்dத்பை9 மீறியMர்கள் ஈவு இரக்கமின்றிக்
தகொல்லப் Hட்dொர்கள். இந்9க் தகொடுபை[க்கு
அஞ்சி [பைலயடிMொரங்களுக்கு ஓடிய
இந்தியர்கள் டMட்பைdயொடிக் தகொல்லப்
Hட்dொர்கள். அ9ற்கும் 9ப்பியMர்கள் Hசி
Hட்டினியொலும்; 9ங்கள் துயர Mொழ்க்பைகபைய
தநொந்து கசொMொ நஞ்பைசயுண்டும் இறந்து
டHொனொர்கள். 1492-ஆம் ஆண்டு இரண்dபைர
லட்சம் [க்கள் இருந்9ொர்கள். தகொலம்Hஸ்
துMக்கி பைMத்9 இந்9க் தகொடுபை[ கொரண[ொக
1508-இல் இஸ்Hொனிடயொலொ முழுMதிலும்
இருந்9 dொயிடனொக்களின் எண்ணிக்பைக
அறுHதினொயிரம்9ொன். இட9 அக்கிர[ Mழிபையப்
பின்னொல் Mந்9Mர்களும் பின் Hற்றிய9ொல்
ஐம்Hது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐநூற்றுக்கும்
குபைறMொன இந்தியர்கட‰ இருந்9ொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் ஈவிரக்க[ற்றுச் தசய்9 இந்9
முபைறயினொல் [னி9 சமு9ொயத்தில் ஓர் இனட[
அழிந்த9ொழிந்து டHொயிற்று.
[ொர்க்கரிட்டும் [ற்றMர்களும் கூறிய குற்றச்
சொட்டுக்கபை‰க் டகட்d அரசரும் அரசியொரும்,

ஜுலொன் அகுMொடdொ என்HMபைன இது Hற்றி
விசொரிக்க இசதHல்லொவுக்கு அனுப்பினொர்கள்.
அMன் Mந்9பின், 9ன் அரசியல் 9குதிபைய
நிபைலநொட்டிக் தகொள்‰ ஸ்தHயினுக்குத்
திரும்புMட9 நலத[ன்று தகொலம்Hஸ் முடிவுக்கு
Mந்9ொன். ஆகடM 9பைலபை[ப் தHொறுப்பைH
அMன் Hொர்த்9டலொமிடயொவிdம்
ஒப்Hபைdத்9ொன். இசதHல்லொபைM விட்டு
டMதறொரு புது நகரத்பை9 உருMொக்க
உத்9ரவிட்டுவிட்டு அMன் 1496-ஆம் ஆண்டு
[ொர்ச் [ொ9 Mொக்கில் பைநனொ கப்Hலில்
புறப்Hட்dொன். கூdடM [ற்தறொரு கப்Hலும்
தசன்றது.
இரு கப்Hல்களிலும் 225 ஸ்Hொனியர்களும் 30
இந்திய அடிபை[களும் தசன்றொர்கள்.
எதிர்Hொர்த்9Hடி கப்Hல்கள் விபைரMொகச்
தசல்லவில்பைல. நொ‰ொக ஆக உணவுப்
தHொருள்கள் குபைறந்9ன. கபைdசியில் அபைரப்
Hட்டினியும் முக்கொல் Hட்டினியும்
கிdக்கும்Hடியொன நிபைலபை[ Mந்9து. அப்டHொது
சில ஸ்Hொனியர்கள், Hசிபையத் தீர்க்க இந்திய

அடிபை[கபை‰க் தகொன்று தின்னலொம் என்று
டயொசபைன தசொன்னொர்கள். மு9லில், [னி9
இபைறச்சி தின்னும் Hழக்கமுபைdய கரீபிய
இனத்9Mபைரத் தின்னலொம் என்றும், பிறகும்
ட9பைMப்Hட்dொல் dொயிடனொக்கபை‰த்
தின்னலொம் என்றும் தசொன்னொர்கள். [னி9
இபைறச்சி தின்னும் கரீபியர்கபை‰க் தகொன்று
தின்H9ொல், அMர்களுபைdய HொMத்திற்குப்
Hரிகொரம் ஏற்Hடும் என்றும், Hழிக்குப் Hழி
Mொங்கிய9ொக ஆகும் என்றும் கூறினொர்கள். என்ன
இருந்9ொலும் அMர்களும் [னி9ர்கள்9ொம் !
அMர்கபை‰க் தகொன்று தின்Hது ந[க்கு அழகல்ல!
என்று கூறித் 9ன் [னி9த் 9ன்பை[பைய
நிபைலநொட்டிக் தகொண்dொன் தகொலம்Hஸ்.
கபைdசியொக ஜூன் [ொ9த்தில் ஸ்தHயினுக்கு
Mந்து டசர்ந்9ன இரு கப்Hல்களும்.
கப்Hல்களிலிருந்து இறங்கியMர்கள்,
Hஞ்பைசகபை‰ப் டHொல் குழி விழுந்9 கண்களும்
Mற்றி ஒட்டிய Mயிறு[ொகப் Hொர்க்கப்
Hரி9ொH[ொன டகொலத்துdன் இறங்கினொர்கள்.

அMர்கள் நொட்டில் Hரப்பிய Mசவுகளும்
Hழிகளும் தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்கபை‰,
இந்தியத் தீவுகபை‰ப் Hற்றிடய நிபைனக்கொ9Hடி
தசய்திருக்கும் MலிபைMப் தHற்றிருந்9ன;
தகொலம்Hசின் தசல்Mொக்பைக அடிடயொடு
குபைறத்து அM[ொனப் Hடுத்9க்கூடிய ஆற்றபைலப்
தHற்றிருந்9ன. ஆனொல் டHொர்ச்சுக்கீசிய அரசர்
இந்தியொவுக்கு Mழிகொணச் தசய்9 முயற்சியும்,
இங்கிலொந்து [ன்னர் த©ன்றி கத்ட9யுவுக்குக்
கdல் Mழி கொணச் தசய்9 முயற்சியும், ஒரு
டHொட்டியுணர்ச்சிபைய ஏற்Hடுத்தின. அந்9
உணர்ச்சிக்கு ஆட்Hட்d ஸ்தHயின் அரசியும்
அரசரும் இஸ்HொனிடயொலொபைM விட்டு விdக்
கூdொத9ன்று எண்ணினர்.
------------

9. உண்பை[ புரிந்9து
அரசியொரும் அரசரும் அகுMொடdொ என்HMன்
மூலம் அனுப்பிய உத்9ரவுக்குக் கீழ்ப்Hடிந்து,
இஸ்Hொனிடயொலொவிலிருந்து புறப்Hட்d
தகொலம்Hஸ் கொடிஜ் துபைறமுகம் Mந்து
டசர்ந்9ொன். கொடிஜுக்கு Mந்து டசர்ந்9டHொது
அMன் மிக மிக [னம் தநொந்து டHொயிருந்9ொன்.
நம்பிக்பைக மிக்க 9ன்பைன ஆண்dMன் ஏன்
இப்Hடிச் டசொதிக்க டMண்டும் என்று எண்ணி
எண்ணி அMன் [னம் ஒடிந்து டHொயிருந்9ொன்.
இயல்HொகடM அரச Hக்தியுள்‰Mனொயிருக்கும்
9ன்மீது சில தீயர்கள் கூறிய Hழியுபைரகபை‰க்
டகட்டு அரசரும் அரசியும் அMநம்பிக்பைக ஏன்
தகொண்dொர்கள் என்று எண்ணிய டHொது அMன்
[னம் தMடித்துவிடும் டHொலிருந்9து. ஆகடM
அMன் அரண்[பைனகளுக்கும்
டகொட்பைdகளுக்கும் விருந்துக்குப் டHொMபை9
தMறுத்து, புனி9 [dொலயங்களிடல 9ங்கிக்
கொலத்பை9க் கழித்து Mந்9ொன். பிறவித் துயர்
டHொக்கும் டHரிபைறMபைனடய எண்ணி எண்ணித்
த9ொழுது தகொண்டிருப்Hட9 உய்யும் Mழிதயன்று

முடிவு கட்டி எளிய Mொழ்க்பைகபைய
ட[ற்தகொண்டு அந்9 [dொலயங்களிடல
9ங்கினொன்.
கபைdசியொக அரசரிdமிருந்தும்
அரசியிdமிருந்தும் ஓர் அபைழப்பு Mந்9து. அந்9
அபைழப்பைHத்9ொன் தகொலம்Hஸ் எதிர்Hொர்த்துக்
கொத்திருந்9ொன். இயல்HொகடM எளிய
Mொழ்க்பைகயில் ஈடுHொடு தகொண்d தகொலம்Hஸ்,
ஸ்Hொனியர்களிdம் தசல்Mொக்குப் தHற
ஆdம்Hரம் ட9பைMதயன்று நன்றொக
உணர்ந்திருந்9ொன். ஆகடM, அரசொங்க அபைழப்பு
Mந்9வுdன், கMர்ச்சி மிகுந்9 ஆdம்Hரத்ட9ொடு
ஊர்Mல[ொகச் தசல்ல ஏற்Hொடுகள் தசய்9ொன்.
தகொலம்Hசின் இரு புறத்திலும், dொயிடனொ இனத்
9பைலMர்கள் குடும்Hத்பை9ச் டசர்ந்9 இரண்டு
சிMப்பு இந்தியர்கள் [ட்dக் குதிபைரகளில் ஏறிச்
தசன்றொர்கள். டMபைலக்கொரர்கள் Hல அழகிய
Mர்ணங்கபை‰க் தகொண்d கிளிகள் அdங்கிய
கூடுகளுdன் முன்டன தசன்றனர். அந்9க் கிளிகள்
கீச் கீச் தசன்று கத்தி எழுப்பிய டHதரொலிடய

அந்9 ஊர்Mலத்திற்குரிய தHரிய [ங்கல
Mொத்தியம் டHொல் இருந்9து. அந்9ச் சத்9ம்
டகட்டுத் த9ருவுக்கு ஓடி Mந்9 [க்கள், இந்9
விடனொ9 ஊர்Mலத்பை9க் கண்டு அதிசயித்து
நின்றொர்கள்.
கொட்டுப் Hொபை9களில் ஊர்Mலக் குழு தசல்லும்
டHொது, டHசொ[ல் டHொMொர்கள். Mழியில் உள்‰
ஊருக்குள் நுபைழயு முன்னொல், இந்தியர்கள்
இருMருக்கும், இறக்பைகக‰ொலொகிய தHரிய ரொஜ
முடிபையத் 9பைலயில் அணிவிப்Hொர்கள். அMர்கள்
9ங்கள் Hரம்Hபைர Mழக்கப்Hடி அணியும் 9ங்க
ஆHரணங்கபை‰க் கட்டி விடுMொர்கள்.
Hொர்ப்HMர்கள், "ஆகொ! 9ங்க M‰ம் நிபைறந்9
புதியத9ொரு நொட்பைdக் கண்டு பிடித்9
தகொலம்Hஸ் Mருகிறொர்!" என்று த9ரிந்து
தகொள்‰த்9ொன் இந்9 ஏற்Hொடு!
Mல்லொ டdொனிட் என்ற ஊரில் அரசபைரயும்
அரசிபையயும் சந்தித்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
அரசிக்குப் Hணிபுரியும் பைHயன்க‰ொய் இருந்9
9ன் பு9ல்Mர்கள் இருMபைரயும் கண்டு

அ‰M‰ொவினொன். அரசொங்க முபைறப்Hடி அMன்
MரடMற்கப்Hட்dொன். அMன் அரசருக்கும்
அரசியொருக்கும் புறொ முட்பைd அ‰வுள்‰ 9ங்கக்
கட்டிகள் சிலMற்பைற அன்Hளிப்Hொக
Mழங்கினொன். அரசரும் அரசியும் [கிழ்ச்சிடயொடு
அMபைனச் சிறப்Hொக MரடMற்ற அந்9ச் ச[யத்பை9
நழுM விdொ[ல், அMன் மூன்றொMது
முபைறயொகத் 9ொன் ஒரு Hயணம் ட[ற்தகொள்‰
அனு[தி டகட்dொன். இஸ்Hொனிடயொலொவுக்கு
உணவுப் தHொருள்கள் ஏற்றிச் தசல்ல ஐந்து
கப்Hல்களும், புதியட9ொர் கண்dத்பை9க் கண்டு
பிடிக்கத் 9னக்கு இரு கப்Hல்களும் டMண்டும்
என்று டகட்dொன். ஆண்டிலிஸ் தீவுகளுக்குத்
த9ற்டக ஒரு கண்dம் இருக்கக் கூடுத[ன்று
டHொர்ச்சுகல் அரசர் நம்பிக்பைக தகொண்டிருந்9ொர்.
சிMப்பு இந்தியர்கட‰ொடு டHசிப் Hொர்த்9தில்,
அந்9 எண்ணம் தகொலம்Hசுக்கு Mலுப்Hட்dது.
அந்9க் கண்dத்பை9க் கண்டு பிடிக்கடM
9னக்தகன்று இரு கப்Hல்கள் டகட்dொன்,
தகொலம்Hஸ். டHொர்ச்சுகல் அரசர் ஜொன்
இறந்துவிட்d டHொதிலும், அMருபைdய Mொரிசொக
Mந்துள்‰ [ொனுடMல் Hல புதிய முயற்சிகளில்

ஈடுHட்டிருக்கிறொன் என்ற தசய்திகள் அடிக்கடி
கிபைdத்துMந்9ன. ஜொன் அரசர் திட்dமிட்d
அந்9க் கண்dத்பை9த் 9ொங்கள் மு9லில் கண்டு
பிடித்துவிd டMண்டும் என்ற ஆMல் ஸ்தHயின்
அரசருக்கும் அரசிக்கும் ஏற்Hட்டிருந்9து.
Mொஸ்டகொdகொ[ொ, டHொர்ச்சுகீசிய நொட்டிலிருந்து
புறப்Hdத் 9யொரொகி விட்dொன் என்று தசய்தி
கிபைdத்9தும் அரசருக்கும் அரசிக்கும்
விறுவிறுப்பு ஏற்Hட்dது. அ9ன் பிறகு 9ொன்
அMர்கள் தகொலம்Hபைச ஆயத்9ப்Hடுத்9த்
த9ொdங்கினொர்கள்.
Mொஸ்டகொdகொ[ொ ஒரு தHரிய நீண்d
கdற்Hயணம் ட[ற்தகொள்‰ இருக்கிறொன் என்ற
தசய்தி கிபைdத்9து. ஆனொல், அMன் என்ன
டநொக்கத்ட9ொடு எந்9த் திபைசயில் எ9ற்கொகப்
டHொகிறொன் என்Hது Hற்றி திட்dMட்d[ொன
தசய்திகள் கிபைdக்கவில்பைல.
1497-ம் ஆண்டு ட[, ஜூன் [ொ9ங்களில், அரசர்
தHர்டினொண்டும், அரசி இசதHல்லொவும்,
தகொலம்Hசின் உரிபை[கபை‰யும்
Hட்dங்கபை‰யும் மீண்டும் உறுதிHடுத்தினொர்கள்.

இஸ்Hொனிடயொலொவில் குடிடயறுM9ற்கு சு[ொர்
முந்நூறு டHர்கபை‰ ஆயத்9ப்Hடுத்தும்Hடி
உத்9ரவிட்dொர்கள். எல்டலொருக்கும் ஆகும்
தசலபைM அரசொங்கத்திடலடய ஏற்றுக்
தகொள்M9ொக Mொக்களித்9ொர்கள். குடிடயற்ற
நொட்டில் டHொயிருக்க முப்Hது தHண்கபை‰யும்
ஆயத்9ப் Hடுத்தினொன் தகொலம்Hஸ்.
சிறு குற்றங்கள் தசய்து சிபைறயில் அபைdHட்டுக்
கிdந்9 பைகதிகள் யொMரும், குடிடயற்ற
நொட்டிற்குச் தசல்M9ற்கொக [ன்னிப்புப் தHற்று
விடு9பைல யபைdந்9ொர்கள்.
இஸ்Hொனிடயொலொவிற்குச் தசல்ல [றுத்9Mர்கள்
விடு9பைல தசய்யப்Hdவில்பைல. அங்கு தசன்று
ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகள் Mொழ்ந்துMர
ஒப்புக்தகொண்dMர்கட‰ விடு9பைல
தசய்யப்Hட்dொர்கள்.
ஏற்Hொடுகள் எல்லொம் தசய்து கப்Hல்கள்
புறப்Hd ஓரொண்dொயிற்று. கொரணம்,
அரசொங்கத்தின் இருப்பில் Hணம்
இல்லொபை[டயயொகும். பைகதிகபை‰த் 9விர [ற்ற

குடிடயற்றMொதிகள் யொரும் முன்Hண[ொகத்
9ங்கள் சம்H‰த்பை9ப் தHறொ[ல் Hயணப்Hdத்
9யொரொக இல்பைல. 1498-ம் ஆண்டு ஜனMரி [ொ9ம்
ஐந்து கப்Hல்கள் இஸ்Hொனிடயொலொவிற்கு
டநரொகப் புறப்Hட்டுச் தசன்றன.
தகொலம்Hஸ் 9னக்தகன்று ஒதுக்கப்Hட்d மூன்று
கப்Hல்களுdனும். கொரலொஜல் என்ற
9பைலMனின் கீழ்ப் புறப்Hட்d மூன்று
கப்Hல்களுdனும் 1498-ம் ஆண்டு ட[ [ொ9ம்
கபைdசி Mொரத்தில் 9ொன் புறப்Hட்டுச் தசன்றொன்
அட9 Mொரத்தில் ஆப்பிரிக்கொபைMச்
சுற்றிக்தகொண்டு. இந்தியொவில் உள்‰
கள்ளிக்டகொட்பைdபையப் டHொய்ச்
டசர்ந்துவிட்dொன், டHொர்ச்சுகீசியனொன
Mொஸ்டகொdகொ[ொ.
இந்9 முபைற தகொலம்Hஸ் த9ன் திபைசயில்
அதிக[ொகக் கீழிறங்கிச் தசல்லலொனொன். ஜொன்
அரசரின் கண்dத்பை9க் கண்டுபிடிக்க டMண்டும்
என்ற டநொக்கத்ட9ொடு, 9ங்கம் அதிக[ொகக்
கிபைdக்கும் இdத்பை9யும் கண்டுபிடிக்க
டMண்டும் என்ற ஆபைச தகொலம்Hசுக்கு.

[தdய்ரொ, டகொ[ொரொத் தீவுகளில் சற்றுச் சற்றுத்
9ங்கி டHொலிஸ்dொ என்ற துபைறமுகத்தில்
ஆட்டுக்கறி Mொங்கி உப்புக்கண்dம்
டHொட்டுக்தகொண்dொன். அந்9த் துபைறமுகத்தில்
[ொட்டுக்கறி கிபைdக்கவில்பைல. சொட்டியொடகொ
என்ற துபைறமுகத்தில் [ொடுகள் கிபைdக்கு[ொ
என்ற எண்ணத்தில் ஒரு Mொரம் 9ங்கினொன்
[ொடுகள் கிபைdக்கவில்பைல. [ொலுமிகள்
சிலருக்கு டநொய் Mந்9து 9ொன் மிச்சம்.
எத்9பைனடயொ கஷ்dங்களுக்குப் பிறகு கப்Hல்கள்
ஆகஸ்டு [ொ9ம் மு9ல் ட9தி, டிரினிdொடு
த9ன்கபைரபைய Mந்9பைdந்9ன. தகொலம்Hஸ்
எதிர்Hொர்த்9Hடிடய ஒருவிரி குdொவில் நல்ல
நீடரொடும் ஆறு ஒன்று Mந்து கdலில் கலந்9து.
குளிர்ச்சியும் சுபைMயும் மிகுந்9 நீர் நீபைறந்9
அந்9ச் சிற்றொற்றில் இறங்கிக் குபைdந்து
குபைdந்து நீரொடி [கிழ்ந்9ொர்கள் [ொலுமிகள்.
எத்9பைனடயொ நொட்க‰ொகக் குளிக்கொ[ல்
வியர்த்து உப்பூறி நொறிப்டHொயிருந்9 9ங்கள்
உdல்கபை‰ நன்றொகத் ட9ய்த்துக் குளித்து
ஆனந்9[னுHவித்9ொர்கள். குளித்9பின், ஆடிக்

தகொண்டும், Hொடிக்தகொண்டும் அருகில் இருந்9
கொட்டுக்குள் சுற்றித் திரிந்துவிட்டு
Mந்9ொர்கள்.அங்கிருந்து புறப்Hட்டு
டிரினிdொடிலுள்‰ இகொடகொஸ் முபைனயருகில்
நங்கூரம் Hொய்ச்சி [ொலுமிகபை‰க் கபைரயில்
இறக்கிவிட்dொன், அMர்கள்,
மீன் பிடிப்Hதிலும், சிப்பிகள் தHொறுக்குMதிலும்
கொலம் கழித்9ொர்கள்.
எரின் விரிகுdொவில் கப்Hல்கள் தசல்லும்டHொட9
த9ன் அத[ரிக்கக் கண்dம் தகொலம்Hஸ்
Hொர்பைMயில் 9ட்டுப்Hட்dது. ஆனொல். அது ஒரு
தMறு நிலம் என்று அMன்
அறிந்துதகொள்‰வில்பைல. [ற்றத்
தீவுகபை‰ப்டHொல் அதுவும் ஒன்று என்று
எண்ணிக் தகொண்dொன்.
டிரினிdொடுப் Hகுதியில், 9ொன் சீனர்கபை‰ப்
Hொர்க்கக் கூடும் என்று எதிர்Hொர்த்9ொன்.
தகொலம்Hஸ். அப்Hடியில்லொவிட்dொல் நீக்டரொ
[ன்னர்கபை‰யொMது சந்திக்கக் கூடும் என்று

எண்ணினொன். ஆனொல், கப்Hல்களுக்குச் சிறிது
தூரத்தில் ஒரு Hdகு ட9ொன்றியது. அதில்
இருந்9Mர்கள் எல்டலொரும் கரீபியர்கபை‰ப்
டHொன்ற சிMப்பு இந்தியர்க‰ொகடMயிருந்9னர்.
ஆனொல், அMர்கபை‰க் கொட்டிலும் சிறிது நல்ல
Hழக்க Mழக்கமுபைdயMர்க‰ொகத்
ட9ொன்றினொர்கள். அMர்கள் கருத்பை9க்
கMர்M9ற்கொக, கப்Hல் ட[ல் 9ட்டில் பித்9பை‰க்
குdங்கபை‰க் தகொண்டுMந்து பைMக்கச்
தசொன்னொன் தகொலம்Hஸ். ஆனொல் அMர்கள்
அபை9 விடசஷப் தHொருள்க‰ொக எண்ணிக்
கப்Hபைல டநொக்கி Mரவில்பைல. அ9ன் பின்,
[ொலுமிகள் சிலபைரக் கப்Hல் ட[ல் 9ட்டில் ஏறி
நdனம் ஆடி நிற்கும்Hடி தசொன்னொன். அMர்கள்
ஆட்dத்திற்டகற்றHடி குழல் ஊ9ப்Hட்dது.
இந்9க் கொட்சிபையக் கண்d இந்தியர்கள், இது
ஏட9ொ டHொரபைழப்பு என்று எண்ணிக் தகொண்டு.
கப்Hபைல டநொக்கி [பைழடHொல் அம்புகபை‰ப்
தHொழிந்9ொர்கள். நல்ல டMபை‰யொக ஒரு
அம்புகூdக் கப்Hபைல எட்dவில்பைல. அ9ன் பின்
அMர்கள் 9ங்கள் Mழியில் தசன்று [பைறந்து
விட்dொர்கள்.

அந்9 Mபை‰குdொப் Hகுதி முழுMபை9யும்
ஆரொய்Mது என்ற திட்dத்துdன் ஆகஸ்டு [ொ9ம்
4-ம் நொள் கப்Hல்கள் புறப்Hட்dன. எங்டகொ
எரி[பைல தMடித்99ன் கொரண[ொக ஏற்Hட்d
தகொந்9ளிப்பில் அபைலகள் [பைலகத‰ன
உயர்ந்9ன. கப்Hல்கபை‰ ஒடர தூக்கொகத் தூக்கி
ட[டல தகொண்டு தசன்று அட9 டMகத்தில்
கdலின் அடி த9ரியும்Hடியொன கீழ்ப்Hகுதிக்குத்
9ள்ளி இப்Hடியொகச் சிறிது டநரம்
அபைலக்கழித்9ன.
அதிர்ஷ்d Mசத்9ொலும், [ொலுமிகளின்
திறத்9ொலும் எவ்வி9 ஆHத்தும் உயிர்ச் டச9மும்
ஏற்Hdவில்பைல. என்றொலும் அப்டHொது
[ொலுமிகள் ஒவ்தMொருMருக்கும் ஏற்Hட்d Hயம்
அMர்கள் ஆயுட்கொலங்களில் டMதறப்டHொதும்
ஏற்Hட்dதில்பைல. அந்9 இdம்
9ங்கியிருப்H9ற்கு ஏற்ற இdம் அல்ல என்று
கருதிய தகொலம்Hஸ், அ9ற்கு நொகப் Hொம்பின்
Mொய் என்ற தHொருளுபைdய லொடHொக்கொடிலொ
சர்ப்டH என்ற தHயபைர பைMத்துவிட்டு
அங்கிருந்து புறப்Hட்டு விட்dொன்.

Mdக்டக த9ொபைல தூரத்தில் அடிMொனத்தில் சில
[பைலகள் த9ரிந்9ன. அந்9 [பைலகள் இருந்9
Hரியொத் தீHகற்Hத்பை9 டநொக்கி கப்Hல்கபை‰ச்
தசலுத்திய தகொலம்Hஸ் அன்று இரவு Hொகியொத்
துபைறமுகத்தின் அருடக நங்கூரம் Hொய்ச்சினொன்.
[றுநொள் அந்9ப் Hகுதிகபை‰ச் சுற்றிப்
Hொர்த்துMரக் கி‰ம்பினொன், அந்9ப் Hகுதியில்
Hல அழகொன Mசதியொன துபைறமுகங்கள்
இருந்9ன.
அMற்றில் ஒன்றொன எசினொdொ யொக்குலொ என்ற
துபைறமுகத்தில் கப்Hல்கபை‰ நிறுத்தினொன். அந்9
மிக அழகிய கdற்கபைரபையயுபைdய
துபைறமுகத்தில் சிறிது தூரத்தில் மிகப் தHரிய
வீடு ஒன்று த9ரிந்9து. அ9ன் எதிடர தநருப்பு
எரிந்து தகொண்டிருந்9து. ஆனொல், தகொலம்Hசும்
ஸ்Hொனியர்களும் இறங்கிச் தசன்றடHொது,
அங்டக [க்கள் யொரும் கொணப்Hdவில்பைல.
எல்டலொரும் ஸ்Hொனியர்கபை‰க் கண்டு
Hயந்ட9ொடி விட்dொர்கள். அMர்கபை‰ MரடMற்க
அந்9க் குடிபைசயில் குரங்குகள்9ொன் இருந்9ன.

அந்9க் குரங்குக் கூட்dம் ஸ்Hொனியர்கபை‰க்
கண்டு 9ங்கள் - Hற்கபை‰க் கொட்டி, MரடMற்றது.
அத[ரிக்கக் கண்dத்தின் நிலப்Hகுதியில்
தகொலம்Hஸ் மு9ன் மு9லொகக் கொலடி
எடுத்துபைMத்9து அந்9த் துபைறமுகத்தில் 9ொன்.
ஆனொல், தகொலம்Hசுக்கு 9ொன் அப்டHொது ஒரு
தHரிய கண் dத்தில் இறங்கியிருப்H9ொகத்
த9ரியொது. Hரியொத் தீH கற்Hத்பை9டய அMன் ஒரு
தHரிய தீவு என்று9ொன் நிபைனத்துக்
தகொண்டிருந்9ொன். அMன் அத[ரிக்கக்
கண்dத்தில் கொலடி பைMத்9 நொள் ஒரு
ஞொயிற்றுக்கிழபை[. 1498-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு
[ொ9ம் 5-ம் நொள் 9ொன் அது.
[ற்ற தீவுகளில் தசய்9து டHொல் அந்9
இdத்பை9யும் ஸ்தHயினுக்கு உரிபை[யொக்கும்
சdங்பைகச் தசய்யடMண்டும். ஆனொல் சுற்றிலும்
கூடியிருக்கும் குரங்குகளின் முன்னிபைலயில்
அMன் அந்9ப் புனி9ச் சdங்குகபை‰ச் தசய்ய
விரும்Hவில்பைல. அந்9 நொட்டுக்கு உரிய [க்கள்
சிலபைரயொMது முன்னொல் பைMத்துக்தகொண்டு
தசய்Mது9ொன் தHொருத்9[ொகும் என்று

நிபைனத்9ொன். நட்புரிபை[ பூண்d சில சிMப்பு
இந்தியர்கள் கப்Hல்கபை‰ அணுகினொர்கள்.
தகொலம்Hசுக்கு அப்டHொது உdல் நலம்
சரியில்பைல. ஆகடM கப்Hல் 9பைலMன்
தHட்டரொடி தdரிடரொஸ் என்HMபைன அந்9
நிலப்Hகுதிபைய உரிபை[யொக்கும் சdங்பைகச்
தசய்யு[ொறு அனுப்பினொன். அMனும் அந்9ச்
சிMப்பு இந்தியர்கள் முன்னிபைலயில் Hரியொ
நிலப்Hகுதிபைய ஸ்தHயினுக்கு உரிபை[யொக்கும்
சdங்பைகச் தசய்து முடித்9ொன்.
Hொசி [ொபைலகளும், Hருந்து [ணிகளும்,
சர்க்கபைரயும் தகொடுத்9வுdன், சிMப்பு
இந்தியர்கள் கப்Hலடிக்குத் திரண்டு Mந்9ொர்கள்.
இந்9ப் தHொருள்கபை‰ப் தHறுM9ற்கொக
அMர்கள் 9ங்கள் பைகMசமுள்‰ எந்9ப்
தHொருபை‰யும் 9ந்துவிd ஆயத்9[ொயிருந்9னர்.
அMர்கள் 9ங்கள் கழுத்துகளிலும் பைககளிலும்
அணிந்திருந்9 ஆHரணங்கள். 9ங்கமும் தசம்பும்
கலந்9 உடலொகத்9ொல் ஆனபைM. இMர்களுக் குத்
9ங்கத்பை9 விdச் தசம்டH உயர்Mொகப்
ட9ொன்றியது. கொரணம், தசம்பு உள்நொட்டில்

[த்திய Hகுதியில் 9ொன் கிபைdத்9து. 9ங்கட[ொ
அMர்கள் இருக்கும் Hகுதியிடலடய கிபைdத்9து.
ஆகடM அMர்கள் இரண்பைdயும் உருக்கிக்
கலந்து உருMொகிய உடலொகத்9ொல் ஆHரணங்கள்
தசய்து தகொண்dொர்கள். தகொலம்Hஸ் ஒரு புதிய
தHரு நிலத்பை9. [ட்டும் கண்டுபிடிக்கவில்பைல.
ஒரு 9னி நொகரிகம் Hபைdத்9 இனத்தினர் Mொழும்
Hகுதியிலும் நுபைழந்திருந்9ொன்.
தகொலம்Hஸ் அந்9 நிலப்Hகுதி முழுதும் சுற்றிப்
Hல துபைறமுகங்கபை‰ ஆரொய்ந்9ொன். ஒரு
துபைறமுகத்தில், ஒரு. கிரொ[த்துப் தHண்கள் Hலர்
கப்Hலுக்கு Mந்9ொர்கள். அMர்கள் கழுத்துக்களில்
ஒளி வீசும் முத்துக்கள் Hதித்9. அட்டிபைககபை‰
அணிந்திருந்9ொர்கள். Hருந்து [ணிக்கும், Hொசி
[ொபைலக்கும் அMர்கள் அந்9 அட்டிபைககபை‰க்
கழற்றிக் தகொடுத்து விட்dொர்கள். அMர்கள்
பைகயில் டMறு முத்து அட்டிபைககள்,
இல்லொ99ொல் தகொலம்Hஸ் 9ன் ஆபைசபைய
அdக்கிக் தகொண்dொன். அMர்கபை‰
விசொரித்9டHொது, தீHகற்Hத்தின் [று Hகுதியில்
ஏரொ‰[ொக முத்துக் கிபைdப்H9ொகக் கூறினொர்கள்.

திரும்பும் டHொது அங்கு தசல்லலொம்
என்றிருந்9ொன்; ஆனொல் அந்9ப் Hொபை9யில்
அMன் திரும்Hவில்பைல. தHொதுMொக அந்9ப்
Hகுதி [க்கள் அன்பும் Hண்பும் உபைdயMர்க‰ொக
இருந்9ொர்கள். ஓரூரில் இருந்9 தHரிய கூபைர
வீட்டில், ஒரு கப்Hபைலச் டசர்ந்9 [ொலுமிகள்
அபைன Mருக்கும் நல்ல விருந்து பைMத்9ொர்கள்.
Mயிறு புபைdக்க உண்டுவிட்டு, ஆடிக்தகொண்டும்
Hொடிக்தகொண்டும் [ொலுமிகள் கப்Hலுக்குத்
திரும்பி Mந்9ொர்கள்.
Hல துபைறமுகங்கபை‰ப் Hொர்த்துக்தகொண்டd
கப்Hபைல ட[ற்றிபைசயில் தசலுத்திய
தகொலம்Hஸ் ஆகஸ்டு 15-ம் நொள் ஒரு தீபைMக்
கண்dொன். அந்9த் தீவில் இறங்கொ[டல அ9ற்கு
[ொர்கரிட்dொ என்று தHயர் பைMத்9ொன். அந்9த்
தீவில் முத்து நிபைறயக் கிபைdத்9து, ஆனொல்,
இஸ்Hொனிடயொலொவில் அபை[ந்துள்‰ சொண்dொ
டdொமிங்டகொ என்ற புதிய நகரத்திற்கு விபைரந்து
தசல்லடMண்டும் என்று எண்ணிய9ொல்
தகொலம்Hஸ் அங்கு இறங்கவில்பைல.
[ொர்கரிட்dொவில் அMன் இறங்கி முத்துக்கள்

டசர்த்துக் தகொண்டு டHொயிருந்9ொல், ஸ்தHயினில்
அMனுக்கு நல்ல MரடMற்பிருந்திருக்கும்.
ஆனொல், அMனுபைdய அதிர்ஷ்d குபைறவு
அMபைன அங்கு இறங்க விdவில்பைல.
எங்கும் சுற்றிப் Hொர்த்9 பிறகு9ொன் தகொலம்Hஸ்
9ொன் ஒரு தHரிய புதிய கண்dத்தில்
இறங்கியிருப்Hபை9 உணர்ந்9ொன். HரியொபைMப்
Hற்றிய 9ன் எண்ணத்பை9க் கப்Hல் குறிப்புப்
புத்9கத்தில் அMன் த9ளிMொகக்
குறிப்பிட்டிருக்கிறொன்.
இதுMபைர யொரும் கண்dறியொ9 ஒரு தHரிய
கண்dம் இதுதMன்டற நொன் நம்புகிடறன். முன்
என்னிdம் சிபைறப் Hட்d Hல கரீபிய இனத்பை9ச்
டசர்ந்9 இந்தியர்கள், த9ற்டக ஒரு தHருநிலம்
இருப்H9ொகப் Hல முபைற கூறி இருக்கிறொர்கள்.
அங்டக நிபைறயத் 9ங்கம் கிபைdக்கும் என்று
அMர்கள் கூறினொர்கள். இது [ட்டும் ஒரு தHரிய
கண்d[ொயிருந்9ொல் இது ஒரு டHர் ஆச்சரிய[ொக
இருக்கும். இவ்M‰வு தHரிய ஆறு ஒன்று - 48
கொ9 தூரத்திற்கு நல்ல 9ண்ணீர் Hொயும் கdல்
டHொல இருப்H9ொல் இது நிச்சய[ொக ஒரு தHரிய

கண்d[ொகத்9ொன் இருக்க டMண்டும்.
"இந்9 நிலப்Hகுதிகள் டMறு ஓர் உலகட[யொம்"
என்றும் தகொலம்Hஸ் குறிப்பிட்டிருக்கிறொன்.
அMன் அட9 குறிப்புப் புத்9கத்தில் ட[லும்
இரண்டு நொள் கழித்து, அந்9 நிலப்Hகுதி ஒரு
தசொர்க்கம் என்டற Mருணித்துப் HலMொறொக
எழுதியிருக்கிறொன்.
தகொலம்Hஸ் இஸ்Hொனிடயொலொ டநொக்கிச்
தசன்றொன். புதிய 9பைலநகர[ொன சொண்dொ
டdொமிங்டகொபைM தநருங்கி Mந்9 டHொது
பீட்dொத் தீவில் கப்Hல்கபை‰ நிறுத்தி நங்கூர
மிட்dொன். அப்டHொது சொண்dொ டdொமிங்டகொப்
Hக்கத்திலிருந்து ஒரு சிறு கப்Hல்கொரன்
தகொலம்Hஸ் கப்Hபைல டநொக்கிச் சுட்dொன்.
ஆனொல், இரு கப்Hல்களும் தநருங்கிய பின்
கMனித்9ொல் அந்9க் கப்Hபைலச் தசலுத்தி
Mந்9Mன் அMன் சடகொ9ரன்
Hொர்த்9டலொமியொ9ொன் என்று த9ரிந்9து பிறகு
நொன்கு கப்Hல்களும் எட்டு நொட்கள் Hயணம்
தசய்து சொண்dொ டdொமிங்டகொபைM அபைdந்9ன.
-------------

10. த9ய்Mம் கொத்9து
Hரியொ [ொநிலத்பை9க் கண்டுபிடித்9 பிறகு,
இஸ்HொனிடயொலொபைM ஒப்பிட்டுப்
Hொர்க்கும்டHொது, Hரியொ ஒரு தசொர்க்க[ொகவும்,
இஸ்Hொனிடயொலொ ஒரு நரக[ொகவும் 9ொன்
ட9ொன்றியது தகொலம்Hசுக்கு. உண்பை[யிடலடய
இஸ்Hொனிடயொலொ அMபைன Mொட்டி Mபை9க்கும்
நரக[ொக[ொறி விட்dது.
பிரொன்சிஸ்டகொ டரொல்dொன் என்HMபைன
தகொலம்Hஸ் இஸ்Hொனிடயொலொவின் 9பைலபை[
நீதிHதியொக நியமித்திருந்9ொன், அந்9த் 9பைலபை[
நீதிHதி தகொலம்Hபைச எதிர்க்கும்
புரட்சிக்கொரனொக [ொறிவிட்dொன். நீதிHதி
டரொல்dொன், ஸ்Hொனியர்களிபைdடய
இனதMறிபையத் தூண்டிவிட்டுத் 9னக்கு ஆள்
டசர்த்துக்தகொண்dொன், ஸ்Hொனியர்க‰ொகிய நொம்
ஒரு ஜிடனொMொக்கொரனுக்கொ ஆட்Hட்டிருப்Hது
என்று டகட்டுக் கி‰ர்ச்சி மூட்டினொன்.
டரொல்dொன் இஸ்Hொனிடயொலொவில் சில
Hகுதிகபை‰த் 9ன் Mசப்Hடுத்திக் தகொண்dொன்.

9ன் ஆட்சிக்குக் கீழ்ப்Hட்d ஸ்Hொனியர்களுக்கு,
அMன் ஏரொ‰[ொன 9ங்கமும். அதிக
அடிபை[களும், பைMத்துக்தகொள்‰
உரிபை[யளித்9ொன். ஸ்தHயினிலிருந்து நிபைறய
உணவு MரMபைழத்துத் 9ருM9ொக Mொக்களித்9ொன்.
ஸ்Hொனியர்கள் இந்தியர்கபை‰ அடிபை[யொக
பைMத்துக் தகொள்‰ உரிபை[யளித்9 அட9
டரொல்dொன், இந்தியர்கபை‰ Mசப்Hடுத்9
அMர்களுக்குள்‰ டMபைலபையக்
குபைறப்H9ொகவும், ட[ற்தகொண்டு அMர்களில்
யொபைரயும் அடிபை[ப் Hடுத்துMதில்பைல என்றும்
தகொடுபை[ப் Hடுத்துMதில்பைல என்றும்
Mொக்களித்9ொன். இபை9 நம்பிய சில ஏ[ொந்9
சிMப்பு இந்திய இனத்9பைலMர்கள் அMன்
Hக்கம் அனுசரபைணயொக நdந்து தகொண்dொர்கள்.
Hொர்த்9டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ் மு9லில் சிMப்பு
இந்தியத் 9பைலMர்கபை‰த் 9ன்Mசப்Hடுத்திக்
தகொண்dொன். பிறகு டரொல்dொபைனப் பிடித்துத்
9ண்டிக்க விருந்9டHொது, அந்9ப் புரட்சிக்கொர
நீதிHதி எழுHது துப்Hொக்கி வீரர்களுdன் சொரகுலொ
என்ற இdத்திற்கு ஓடி விட்dொன்.
கொரலொஜல் 9பைலபை[யில் மூன்று கப்Hல்கள்

நிபைறயக் தகொலம்Hஸ் ஸ்தHயினிலிருந்து
உணவு ஏற்றிவிட்dொனல்லMொ? அந்9க்
கப்Hல்கள் சொண்dொ டdொமிங்டகொவுக்கு Mழி
த9ரியொ[ல் அபை9க் கdந்து Mந்துவிட்dன.
அபைM சொரகுலொபைM அபைdந்9ன. கொரலொஜல்
தகொலம்Hசிdம் உண்பை[யன்புள்‰Mன்.
ஆனொல், அந்9க் கப்Hலில் ஏறி Mந்9
சிபைறக்பைகதிகள் சிலரும், டMறு சில
[ொலுமிகளும் ஒன்று டசர்ந்து, கூட்d[ொகக்
கபைரக்குச் தசன்று புரட்சிக்கொரன்
டHொல்dொனுdன் டசர்ந்து தகொண்dனர். புதிய
Hலம் தHற்ற டரொல்dொன், லொவீகொ டகொட்பைdமீது
Hபைdதயடுத்துச் தசன்றொன்.
அப்டHொது சொண்dொ டdொமிங்டகொவில் இருந்9
தகொலம்Hசிdம் [திப்பு பைMத்திருந்9
உண்பை[யொன ஸ்Hொனியர்கள் Hலர் Hலவி9[ொன
உdல் டநொய்களுக்கு ஆ‰ொகிப் Hடுக்பைககளில்
கிdந்9னர். அ9னொல் புரட்சிக்கொரர்கபை‰
எதிர்த்துப் டHொரொd முடியொ[ல் தகொலம்Hஸ்
சடகொ9ரர்கள் டரொல்dொபைனச் ச[ொ9ொனப்Hடுத்9
முயன்றனர்.

ச[ொ9ொனப் டHச்சு ஏறக்குபைறய ஓரொண்டுகொலம்
நபைdதHற்றது. 9dபைMக்குத் 9dபைM டரொல்dொன்
எதிர்ப்பைHக் பைகவிடுM9ற்குரிய 9ன்
டகள்விகபை‰ அதிகப்Hடுத்தினொன், கபைdசியொக
டரொல்dொன்மீது உள்‰ குற்றச்சொட்டுகத‰ல்லொம்
சரியொனபைMயல்ல என்று அறிவித்து, அMபைன
மீண்டும் 9பைலபை[ நீதிHதி H9வியில்
அ[ர்த்தினொன் தகொலம்Hஸ். டரொல்dொனின்
ஆட்களில் ஸ்தHயின் திரும்H விரும்பியMர்கள்
எல்டலொருக்கும், கட்dணமில்லொ[ல் கப்Hலில்
தசல்லும் Mொய்ப்பும், அMர்கள் Mரியில்லொ[ல்
9ங்கம் எடுத்துச் தசல்லவும் அனு[தியும்
அளித்9ொன் தகொலம்Hஸ். ஸ்தHயின்
தசல்லொ9Mர்கள், சொரகுலொவில் நிலங்கள்
தHற்றுக் தகொள்‰லொத[ன்று அறிவித்9ொன.
டரொல்dொனுக்கொக தகொலம்Hஸ் Mழங்கிய இந்9ச்
சலுபைகயின் மூலம், ஸ்Hொனியர்கள், விபை‰
நிலங்களில் ஒவ்தMொரு Hகுதிபையத் 9ங்கள்
உபைdபை[யொகப் தHற்றனர். அந்9ந்9
நிலப்Hகுதிகளில் Mொழும் சிMப்பு இந்தியர்கள்
அபைனMரும் அவ்Mந்நிலத்தின்

உபைdபை[க்கொரனுக்கு அடிபை[யொனொன். அந்9ந்9
நிலங்களில் கிபைdக்கும் 9ங்கம் முழுMதும்
அMனMனுக்டக உரிபை[. அMன் அரசுக்கும்
தHருங்கdல் 9‰Hதிக்கும் Mரிகூdக் தகொடுக்க
டMண்டிய இல்பைல. தகொலம்Hஸ்
ஸ்Hொனியர்களுக்கு அளித்9 இந்9ச்
சலுபைகயினொல் ஸ்தHயினுக்கும் ஸ்தHயின்
அரசுக்கும் அப்Hடி ஒன்றும் அதிக[ொன நஷ்dம்
இல்பைல என்Hது உண்பை[9ொன்! ஆனொல், அந்9
நிலங்களின் Hரம்Hபைர உரிபை[க்கொரர்க‰ொன
சிMப்பு இந்தியர்களுக்கு இது ஒரு
டHரிடியொகடM விழுந்9து. ட[லும் அMர்கள்
ஸ்Hொனியர்களுக்கு என்தறன்றும்
அடிபை[யொயிருக்க டMண்டிய தகொடுபை[க்கும்
ஆ‰ொயினர். ஆயு9 Hலமில்லொ9 அந்9க்
கள்‰ங்கHd[றியொ9 [க்கள், எங்கிருந்து
Mந்ட9ொ குடிடயறிய யொடரொ ஒருMன் தசய்9
சட்dத்திற்குத் 9ங்கள் [னி9 உரிபை[கபை‰ப்
Hரம்Hபைர Hரம்Hபைரயொக இழக்கும்Hடி
டநரிட்dது. 9ங்கள் நொட்டுக்கு Mந்9Mர்கபை‰
அன்பு தகொண்டு MரடMற்று 9ங்கள்
உபைdபை[கபை‰தயல்லொம் அள்ளிக் தகொடுத்து

உHசரித்9 அந்9 Hண்புமிக்க [க்கள் Hரம்Hபைர
யடிபை[க‰ொக டMண்டிய இந்9ப் டHரிடிபைய
Mொய்டHசொது 9ொங்கிக்தகொள்‰ டMண்டியிருந்9து.
தகொலம்Hசின் துரதிர்ஷ்dம் இத்ட9ொடு
நிற்கவில்பைல. 1498-ம் ஆண்டில் ஸ்தHயினுக்குத்
திருப்பியனுப்பிய டசொரிடயொ என்ற அMனுபைdய
9பைலபை[க் கப்Hலில் அரசருக்கும்
அரசியொருக்கும் அMன் அனுப்பிய குறிப்புப்
புத்9கத்பை9யும், நிலMழி கொட்டும் Hdத்பை9யும்
ஓஜிdொ என்HMன் பைகப்Hற்றிக் தகொண்dொன். ஒரு
கப்Hல் 9பைலMனுக்கு டMண்டிய முக்கிய[ொன
இந்9 இரண்டு தHொருள்கபை‰யும் பைகப்Hற்றிக்
தகொண்d ஒஜிdொ, அரசியின் அனு[தி தHற்று
Hரியொ [ொநிலத்தில் முத்துக் கண்டுபிடிக்க
Hயணம் புறப்Hட்டு விட்dொன். அMன்
9ன்னுdன், நிலப்Hdம் MபைரHMர்க‰ொன
ஜூலொன் டி லொடகொசொ என்HMபைனயும்
அத[ரிடகொ தலஸ்பூசி என்HMபைனயும்
அபைழத்துச்தசன்றொன். தகொலம்Hஸ் மூன்றொMது
முபைறயொகச் தசன்ற Mழியில் தசன்று முத்துக்கள்
கிபைdக்கும் [ொர்கரிட்dொபைMயபைdந்து

ஏரொ‰[ொன முத்துக்கபை‰க் கப்Hலில் ஏற்றிக்
தகொண்dொன். அரூHொ, குரொக்கொடMொ,
[ரொக்பைகடHொ Mபை‰குdொ மு9லியMற்பைறக்
கண்டுபிடித்துத் திரும்பும் Mழியில் சொரகுலொ
Mந்து டரொல்dொனுdன் டசர்ந்து தகொண்dொன்.
பிறகு அMனுdன் சண்பைdயடித்துக் தகொண்டு,
புறப்Hட்டு, H©ொ[ொவில் இறங்கி சிMப்பு
இந்தியர்கபை‰ டMட்பைdயொடிப் பிடித்து
அடிபை[க‰ொகக் கப்Hலில் ஏற்றிக்தகொண்டு
ஸ்தHயினுக்கு Mந்து டசர்ந்9ொன், சொண்dொ
ட[ரியொ கப்Hலின் முன்னொள் கப்Hடலொட்டியொன
தMரடலொன் டசர பைநடனொ என்HMன் ஒரு முபைற
Hரியொ [ொநிலம் தசன்று ஏரொன[ொன
முத்துக்கபை‰ ஏற்றிக்தகொண்டு Mந்9ொன். பைநனொ
கப்Hலின் முன்னொள் கப்Hல் 9பைலMனொன
வின்தசன்ட் யலினஜ் பின்டசொன் ஒரு Hயணம்
தசன்று அட[சொபைனக் கண்டுபிடித்து Mந்9ொன்.
தகொலம்Hஸ், 9ொன் கண்டுபிடிக்9 நொடுகளுக்கு
பைMசிரொய் என்Hது ஏட்d‰வில்9ொன் இருந்9து.
அMன் அனு[தியில்லொ[டல, அMன்
அறியொ[டல,

கப்Hடலொட்dத் த9ரிந்9Mதனல்லொம்
அத[ரிக்கொவுக்குச் தசன்று Mரத்
த9ொdங்கிவிட்dொன்.
அரச சபைHயிடலொ நொளுக்கு நொள் தகொலம்Hசின்
[திப்புக் குபைறந்துMரத் த9ொdங்கியது.
தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு
எதிர்ப்Hொன குற்றச்சொட்டுகள் அதிக[ொகிக்
தகொண்டிருந்9ன.
குடிடயற்ற நொட்டிலிருந்து திரும்பி Mந்9
ஸ்Hொனியர்கள் தHருந்
த9ொல்பைலக்கொரர்க‰ொயிருந்9ொர்கள். அரசர்
தMளியில் எங்கு தசன்றொலும் அMபைரச் சுற்றிச்
சூழ்ந்துதகொண்டு "சம்H‰ம் சம்H‰ம்!" என்று
கூக்குரலிட்dொர்கள். அMபைர
அபைசயவிdவில்பைல. தகொலம்Hஸ் [கன்கள்
இருMரும் அரசியின் ஏMற்Hணி புரியும்
பைHயன்க‰ொய் டMபைல Hொர்த்9ொர்கள்.
அரசியுdன் டHொகும்டHொது அMர்கபை‰க் கண்d
ஸ்Hொனியர்கள், கூவிக் கூச்சலிட்டு [ட்dந்9ட்டிப்
டHசினொர்கள். "அட9ொ Hொர் ! தகொசுப்Hபைdத்

9‰Hதியின் [க்கள் டHொகிறொர்கள், ஒன்றும்
கிபைdக்கொ9 நொடுகபை‰க் கண்டுபிடித்9Mனின்
[க்கள் டHொகிறொர்கள் !
ஸ்Hொனியப்தHரு[க்களின் சீரழிவுக்கும்
டHரிழவுக்கும் கொரண[ொன அந்9
இடுகொடுகபை‰க் கண்டுபிடித்9 தகொசுப்Hபைdத்
9‰Hதியின் [க்கள் டHொகிறொர்கள் ! அட9ொ Hொர்
Hொர் !” என்று கூவி அந்9 இ‰ம் பைHயன்கபை‰
இழித்தும் Hழித்தும் டHசினொர்கள்.
9பைலபை[ நீதிHதியொக நியமிக்கப்Hட்d நீதிHதி
டரொல்dொன் 9னியொகச் சில ஊர்கபை‰
Mசப்Hடுத்திக் தகொண்டு 9னியொட்சி
நdத்துகிறொன் என்ற தசய்திபையக் டகள்விப்Hட்d
அரசரும் அரசியொரும் மிகக் கMபைலப்
Hட்dொர்கள். குடிடயற்ற நொட்டில் ஏற்Hட்d
குழப்Hத்பை9ப் டHொக்குM9ற்கொக மிகுந்9
அதிகொரங்கள் தகொடுத்து பிரொன்சிஸ்தகொ டி
டHொHடில்லொ என்HMபைன ரொயல் கமிஷனரொக
நியமித்து இந்தியத் தீவுகளுக்கு
அனுப்பினொர்கள். அMன் உdனடியொகப்
புறப்Hட்டு Mந்திருந்9ொல், டரொல்dொனுdன்

தகொலம்Hஸ் ச[ொ9ொனம் தசய்துதகொண்டு
அபை[தியொக இருந்9 கொலத்தில் Mந்து
டசர்ந்திருப்Hொன். ந[க்கு இங்டக
டMபைலயில்பைல என்று டHசொ[ல் திரும்பிப்
டHொயிருப்Hொன், ஆனொல், அMன் புறப்HdடM
ஓரொண்டு ஆயிற்று.
டHொHடில்லொ புறப்Hட்டு சொண்dொ டdொமிங்டகொ
Mந்து டசர்ந்9டHொது தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்கள்
மூMரும் மூன்று இdத்தில் இருந்9னர்.
தகொலம்Hஸ் லொசொ என்ற ஊரில் இருந்9ொன்.
Hொர்த்9டலொமிடயொ சொரகுலொவில் இருந்9ொன்.
சொண்dொடdொமிங்டகொவில் நிர்Mொகத் திறபை[
சிறிது[ற்ற டீடகொ இருந்9ொன்.
டHொHடில்லொ துபைறமுகத்தில் Mந்திறங்கி
ஊருக்குள் நுபைழந்9தும் மு9லில் அMனுக்குக்
கொட்dப்Hட்d கொட்சி ஏழு ஸ்Hொனியப்
பிணங்கள் த9ொங்கிய ஒரு தூக்கு [ரம்9ொன்!
அMன் இன உணர்ச்சி மிக்கMன். அMனுக்கு
ஸ்Hொனியர்களின் பிணங்கபை‰ப் Hொர்த்9வுdன்
இரத்9ம் தகொதித்9து. அMன் இது குறித்து
டீடகொபைM என்ன என்று டகட்dடHொது அMன்,

"நொபை‰ இன்னும் ஐந்து டHர் தூக்கிdத் 9யொரொக
பைMக்கப்Hட்டிருக்கிறொர்கள்” என்றொன்,
சிரித்துக்தகொண்டd அMன் தசொல்லிய இந்9ச்
தசய்திபையக் டகட்டுப் டHொHடில்லொ ஆத்திரம்
தகொண்dொன்.
அந்9 ஸ்Hொனியர்கள் ஆட்சிபைய எதிர்த்துக்
கலகம் தசய்9Mர்கள். டரொல்dொன் உ9வியுdன்
பிடித்துMரப்Hட்dொர்கள். இந்9 விMரங்கள்
டHொHடில்லொவுக்கு ட[லும் அதிர்ச்சிபையக்
தகொடுத்9ன. கலகக்கொரன் டரொல்dொன்
தகொலம்Hசின் பைகயொள் ஆகீட்dொன் என்றவுdன்
அMன் 9ன் அதிகொரத்பை9 உdடன தசலுத்9த்
த9ொdங்கினொன். இந்9 நிகழ்ச்சி Hற்றிக்
தகொலம்Hஸ் சட9ொ9ரர்கள் கூற்பைற அMன்
டகட்கடM 9யொரொயில்பைல.
அMன் தசய்9 மு9ல் டMபைல, ஆட்சிபையக்
பைகப்Hற்றிக் தகொண்dது9ொன் அடுத்9 டMபைல.
ஆட்சிப் தHொறுப்பிலிருந்9 தகொலம்Hசின்
சடகொ9ரன் டdொன் டீடகொபைMப் பிடித்துக்
கப்Hலில் சிபைற பைMத்9து9ொன். தகொலம்Hசின்

அதிகொரத்திற்கு எங்கும் 9பைdடயற்Hடுத்தினொன்.
9ன் ஆட்சிபைய குடிடயற்றMொதிகள் ஏற்றுக்
தகொள்M9ற்கொக யொரும் எங்கும் எவ்வி9க்
கட்டுப்Hொடின்றியும் 9ங்கம் டசர்க்கலொம் என்று
அறிக்பைகயிட்dொன். பிறகு, 9ன்பைன Mந்து
கொணும்Hடி தகொலம்Hசுக்டக கட்dபை‰
பிறப்பித்9ொன். தகொலம்Hஸ் எப்டHொதுட[ அரச
ஆபைணக்குக் கட்டுப்Hட்டு நdப்HMன்.
டHொHடில்லொ.அரசரும் அரசியும் அதிகொரங்
தகொடுத்9னுப்பிய ஆள் என்று அறிந்9தும்,
அMன் கட்dபை‰க்குக் கீழ்Hணிந்து அMபைனப்
Hொர்க்க Mந்9ொன், 9ன்பைனப் Hொர்க்க Mந்9
தகொலம்Hசுdன் டHொHடில்லொ, நொட்டு
நிபைலபை[ குறித்துப் டHசவில்பைல. ஏன்
குழப்பும் எப்Hடிக் குழப்Hம் ட[ற்தகொண்டு
என்ன தசய்யலொம் என்று ஆரொயவில்பைல.
தகொலம்Hபைசச் சங்கிலிக‰ொல் பிணித்து,
நகரத்துச் சிபைறச்சொபைலயிடல அபைdத்து
பைMத்9ொன்.

Hபைdவீரர்கள் அபைனMரும் அப்டHொது Hொர்த்9
டலொமிடயொ தகொலம்Hசின் பைகயில்
இருந்9ொர்கள். அMன் நிபைனத்திருந்9ொல்,
டHொHடில்லொபைMப் பிடித்துச்
சிபைறயிலபைdத்துவிட்டdொ, சித்திரMபை9
தசய்துவிட்டdொ, தகொலம்Hபைச விடுவித்திருக்க
முடியும். ஆனொல், அரசர்க்கும் அரசியொருக்கும்
தசலுத்தும் [ரியொபை9 அதுMல்லடM! ஆகடM,
தகொலம்Hஸ் அMபைனயும் Hணிந்து டHொகும்Hடி
கூறியனுப்பினொன். அMனுக்கும் டHொHடில்லொ
தகொடுத்9 Hரிசு, இருப்புச் சங்கிலியும்
விலங்கும்9ொன்!
தகொலம்Hஸ் மீது தMறுப்புக் தகொண்டிருந்9
ஸ்Hொனியர்கள் Hலரின் குற்றச்சொட்டுக்கபை‰யும்
டசகரித்து ஒரு குற்ற அறிக்பைக 9யொரித்9ொன்
டHொHடில்லொ. அந்9 அறிக்பைகபையயும்,
விலங்கிட்d தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்கள்
மூMபைரயும், இரண்டு கப்Hல்களில் ஏற்றி
ஸ்தHயினுக்கு விசொரபைணக்கு
அனுப்பிபைMத்9ொன்.

தகொலம்Hபைச ஏற்றிச் தசன்ற கப்Hல் 9பைலMன்
அMனிdம் தHரு[திப்பு பைMத்திருந்9ொன். அMன்
9ொடன விலங்குகபை‰ உபைdத்துவிd இருந்9ொன்.
ஆனொல், தகொலம்Hஸ் அ9ற்கு இdம்
தகொடுக்கவில்பைல. 'அரச ஆபைண தHற்ற. ஓர்
அதிகொரியின் கட்dபை‰க்குக் கீழ்ப்Hடியொ9து
அரசர்க்கும் அரசியொர்க்கும் கீழ்ப்Hடியொ9து
டHொன்ற9ொகும். இட்d விலங்பைக அகற்ற இனி
அMர்கள்9ொன் கட்dபை‰ பிறப்பிக்க டMண்டும்'
என்று கூறி [றுத்துவிட்dொன்.
கொடிஜ் துபைறமுகத்தில் இறங்கிய தகொலம்Hஸ்,
அரச உத்9ரவு Mரும் Mபைர தசலில்லி
நகருக்கருகில் உள்‰ புனி9 [dொலயத்தில்
டHொய்த் 9ங்கினொன். விடு9பைல தசய்து 9ங்கபை‰
Mந்து Hொர்க்கும்Hடி அரசரும் அரசியொரும்
ஆபைண அனுப்H ஆறு Mொரங்கள் பிடித்9ன.
அந்9 ஆறு Mொரங்களும் தகொலம்Hஸ் பூட்டிய
விலங்குdன், கொMலொள் ட[ற்Hொர்பைMயில்9ொன்
[dொலயத்தில் இருந்9ொன்.

அகற்றப்Hட்d அந்9 விலங்குகபை‰யும்
சங்கிலிபையயும், தகொலம்Hஸ் 9ன்
அபைறயிடலடய பைMத்திருந்9ொன். எந்9
அரசுக்கொகத் 9ொன் உலகஞ்சுற்றி நொடுகள்
டசர்த்துக் தகொடுத்9ொடனொ அந்9 அரசு தகொடுத்9
அந்9ப் Hரிபைச அMன் Hத்திர[ொகக் கொப்Hொற்றி
பைMத்9ொன். அது[ட்டு[ல்ல, அந்9 விலங்பைகயும்
சங்கிலிபையயும் 9ொன் இறந்9பின் 9ன்னுdன்
டசர்த்ட9 புபை9த்துவிd டMண்டும் என்று 9ன்
குடும்Hத்தினருக்குக் கட்dபை‰யும்
இட்டிருந்9ொன்.
அரசரும் அரசியொரும் தகொலம்Hபைச
MரMபைழத்துக் குற்ற விசொரபைண நdத்9வில்பைல,
அMனிdம் அன்Hொகப் டHசி நdந்துடHொன
தசயலுக்கொக ஆறு9ல் கூறினொர்கள். நீதிபைய
நிபைலநொட்டுM9ொகவும் அMன் இழந்9
உரிபை[கபை‰யும் அதிகொரங்கபை‰யும் திருப்பிக்
தகொடுப்H9ொகவும் Mொக்களித்9ொர்கள். நொட்கள்
Mொரங்க‰ொயின. Mொரங்கள் [ொ9ங்க‰ொயின.
எதுவும் நdக்கவில்பைல. அMர்களுக்கு
எத்9பைணடயொ அரசொங்க அலுMல்கள்.

தகொலம்Hஸ் விMகொரமும்
இஸ்Hொனிடயொலொவும் 9ொனொ
இன்றியபை[யொ9பைM!
எட்டு. [ொ9ங்களுக்குப் பிறகு டHொHடில்லொ
திருப்பியபைழக்கப் தHற்றொன். மீண்டும்
தகொலம்Hபைச அனுப்Hொ[ல் ஓMொண்டdொ
என்HMபைன கMர்னரொக நியமித்து அனுப்பி
பைMத்9ொர்கள். ஓலொண்டdொ முப்Hது கப்Hல்களில்
2500 டHருdன் இஸ்Hொனிடயொலொவுக்குப்
புறப்Hட்டுச் தசன்றொன். தகொலம்Hசுக்கு,
தHருங்கdல் 9‰Hதி, பைMசிரொய் என்ற
Hட்dங்கபை‰ பைMத்துக்தகொள்ளும் உரிபை[
தகொடுத்9ொர்கள். ஓMொண்dொவின் கப்Hல்களில்
9ன் பிரதிநிதியொக ஒருMபைன அனுப்பித்
9னக்குரிய Hகுதிப் Hணத்பை9 Mசூலித்துக்
தகொள்‰வும் அனு[தித்9ொர்கள்.
இந்9 ஏற்Hொடுகத‰ல்லொம் தகொலம்Hசுக்கும்
பிடிக்கவில்பைல. மீண்டும்9ொன் இந்தியத்
தீவுகளுக்குச் தசல்ல அனு[தி டகட்dொன்.
கப்Hல்களும், தசலவு த9ொபைகயும் டகட்dொன்.

அMனுபைdய Mற்புறுத்9பைல [றுக்க முடியொ[ல்
அரசரும் அரசியொரும் நொன்கொMது Hயணம் ட[ற்
தகொள்‰ அMனுக்கு அனு[தி Mழங்கினொர்கள்.
ஆனொல், ஓMொண்டdொ புறப்Hட்டுச் தசன்ற ஒரு
[ொ9ங் கழித்துத்9ொன் அMர்கள் இந்9
அனு[திபைய Mழங்கினொர்கள்.தகொலம்Hஸ் 9னது
நொன்கொMது Hயணத்பை9 ட[ற் தகொண்dடHொது
அMனுக்கு Mயது ஐம்Hத்த9ொன்று. Mயது
அதிக[ொகிவிட்dொலும், அப்டHொதும் அMன் ஒரு
சிறந்9 [ொலுமியொகடM வி‰ங்கினொன்.
அபைலகdல் அMனுக்கு விபை‰யொட்டு நில[ொக
இருந்9து; அஞ்சொபை[யும் உறுதியும்
நிபைறந்திருந்9ன. கப்Hல்கபை‰ நdத்திச்
தசல்லுMதில் அMன் இபைணயற்றMனொக
வி‰ங்கினொன். ஆனொல், அMனிdம் இருந்9 ஒடர
குபைற நிர்Mொகத் திறபை[யில்லொபை[டயயொகும்.
இ9ற்கு ஓர் எடுத்துக்கொட்டுக் கூறலொம்.
ஸ்தHயின் அரசொங்கத்தின் தHொரு‰ொ‰னொக
இருந்9Mன் 9ன் பை[த்துனர் இருMபைரயும்,
கப்Hல் 9பைலMர்க‰ொக கூd அபைழத்துச்
தசல்லடMண்டுத[ன்று தகொலம்Hபைசகடகட்டுக்
தகொண்dொன். அMன் 9ன் [பைனவியின்

ஆபைசபைய நிபைறடMற்றுM9ற்கு தகொலம்Hபைசக்
கட்dொயப்Hடுத்தினொன். தகொலம்Hடசொ முன்பின்
ஆரொயொ[ல் அMர்கபை‰க் கப்Hல் 9பைலMர்க‰ொக
அ[ர்த்திக் தகொண்dொன். அMர்கள் அசகொய
சூரர்கள்! தகொலம்Hஸ் சடகொ9ரர்கள் [ட்டும்
அMர்கபை‰க் கொட்டிலும் Mல்லMர்க‰ொக
இல்லொ[ல் இருந்திருந்9ொல், 9ொங்கட‰
அத[ரிக்கொபைMக் கண்டுபிடித்99ொகக் கூறி
விdக்கூடியMர்கள்.
தகொலம்Hஸ் 9ன் நொன்கொMது Hயணத்பை9 நொன்கு
கப்Hல்களுdன் த9ொdங்கினொன். இந்9 முபைற
அMனுபைdய குறிக்டகொள் கியூயொவுக்கும். Hரியொ
[ொநிலம் உள்‰ கண்dத்திற்கும் இபைdடய ஒரு
கdற் கொல்Mொய் Mழிபையக் கண்டுபிடிக்க
டMண்டும் என்Hட9யொகும். இன்னும் அMன்
கியூHொபைMச் சீனொவின் ஒரு Hகுதிதயன்டற
நிபைனத்துக் தகொண்டிருந்9ொன். இந்9க் கdற்
கொல்Mொய் Mழியொகத்9ொன் [ொர்க்டகொடHொடலொ
சீனொவிலிருந்து இந்திய [ொக்கdலுக்குச்
தசன்றொன் என்று கருதினொன் தகொலம்Hஸ்.
இந்தியொவில் எங்டகனும் அMன்

Mொஸ்டகொdகொ[ொபைMச் சந்திக்கக்கூடும் என்று
கருதிய அரசரும் அரசியொரும், அMனுக்கு ஓர்
அறிமுகக் கடி9ம் எழுதிக் தகொடுத்திருந்9னர்.
நீடரொட்dங்களின் டMகத்பை9 எதிர்த்துக் கொற்றின்
உ9வியொல் தசல்லக்கூடிய புதுமுபைறக்
கப்Hல்கள் சிலMற்பைறக் கட்d டMண்டுத[ன்று
தகொலம்Hஸ் எண்ணியிருந்9ொன். ஆனொல்
அ9ற்தகல்லொம் டநரமுமில்பைல அந்9
ஆரொய்ச்சிகளில் தசலMழிக்க அMனிdட[ொ
அரசியிdட[ொ Hணமுமில்பைல. கிபைdத்9
Hொய்[ரக் கப்Hல்கபை‰ பைMத்துக் தகொண்டு
Hயணம் த9ொdங்கினொன். இந்9க் கப்Hல்கபை‰ச்
தசலுத்திச் தசன்ற [ொலுமிகளும் கப்Hல்
9பைலMர்களும் திறபை[ மிக்கMர்கள். இந்9க்
கப்Hல் பிரயொணிகளிடலடய குறிப்பிdத்9க்கது
ஓர் ஐரிஷ் டMட்பைd நொய்9ொன்! இபை9
இந்தியர்கபை‰ எதிர்த்து நிற்கும் ச[யத்தில்
அMர்கபை‰ விரட்டிக் கடிக்க விடுM9ற்கொக
தகொலம்Hஸ் தகொண்டு Mந்9ொன்.
இந்9ப் Hயணத்தில் கப்Hலில் டMபைலக்கு Mந்9
[ொலுமிகளில் தHரும்Hொடலொர் இபை‰ஞர்கள்.

Mய9ொன [ொலுமிகபை‰க் கொட்டிலும்
இபை‰ஞர்கபை‰ அபைழத்துச் தசன்ற9ொல்,
டMபைலகள் சுறுசுறுப்Hொக நdந்9ன.
கட்dபை‰களுக்குக் கீழ்ப்Hடிந்து நdந்9ொர்கள்.
9ங்கள் கப்Hல் 9பைலMர்கபை‰ [தித்து
Hணிவுdன் நdந்து தகொண்dொர்கள். முன்
Hயணங்களில் Mந்9 [ொலுமிகள், டMபைலயும்
ஒழுங்கொகச் தசய்9தில்பைல. Hற்றொக்குபைறக்கு,
"இMர் என்ன தHரிய ஊபைரக் கண்டுபிடித்9ொர்?
கொல் கொசுக்குப் தHறொ9 கdல் தீவுகள்!" என்று
டMறு டHசினொர்கள். இந்9த் த9ொந்9ரவுகன்
எல்லொம் இல்லொத9ொழிந்9ன.
கப்Hல் 9பைலMர்கள் [ொலுமிகள் எல்டலொருக்கும்
அரசொங்கம் சம்H‰ம் தகொடுத்9து. ஆறு [ொ9ச்
சம்H‰ம் முன்Hண[ொகக் தகொடுக்கப்Hட்dது.
Hயணம் முடிந்து திரும்பி MருHMர்களுக்கு ஒரு
Hொபைன Hணம் தகொடுக்க ஒப்Hந்9[ொகியிருந்9து.
1502-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் [ொ9ம் மூன்றொம் நொள்
தசலிலித் துபைறமுகத்திலிருந்து கப்Hல்கள்
புறப்Hட்dன. ட[ Hதிதனொன்றொம் நொள் சொடிஜ்
துபைறமுகத்பை9 யபைdந்9 கப்Hல்கள் கொற்றுத்

ட9ொ9ொக இல்லொ99ொல் கொத்திருக்க டநரிட்dது.
த[ொடரொக்டகொவில் உள்‰ அர்ஜிலொத்
துபைறமுகத்தில் நங்கூரமிட்டுப் பின் புறப்Hட்டு
ட[ இருHதில் லொங்Hொல்[ொஸ் துபைறமுகம்
அபைdந்9ன. கொனரிப் தHருந் தீவுகளிலிருந்து
கப்Hல்கள் ட[ற்கு டநொக்கிப் புறப்Hட்d நொள் ட[
இருHத்பை9ந்து!
சரியொக இருHத்த9ொரு நொள் Hயணம் தசய்து
ஜூன் 15-ம் நொள் த9ன் தdொமினிகொபைM அடுத்9
தீMொன [ொர்ட்டினிக்கில் நங்கூரம் Hொய்ச்சி
[ொலுமிகள் அங்டக மூன்று நொள் ஓய்வு எடுத்துக்
தகொண்dொர்கள். இந்9 மூன்று நொட்களும் ஆள்
தின்னும் கரீபியர்களின் த9ொந்9ரவில்லொ[ல்
இருந்9து.ஜூன் 29-ம் நொள் அMன் கப்Hல்கள்
சொண்dொ டdொமிங்டகொபைM டநொக்கிச்
தசன்றுதகொண்டிருந்9ன. சொண்dொ
டdொமிங்டகொவிற்குப் டHொகக் கூdொத9ன்று
அரசரும் அரசியொரும் அMபைன மிகவும்
எச்சரித்திருந்9ொர்கள். அங்கு தசன்றொல்
அMனுக்கும் ஓMொண்டdொவுக்கும் 9கரொறு
ஏற்Hdக் கூடும் என்று எதிர்Hொர்த்9ொர்கள்.

ஆனொல். அMர்கள் எச்சரிப்பைHயும் மீறிக்
தகொலம்Hஸ் அந்9 ஊர் டநொக்கிச் தசன்றொன்.
ஓMொண்டdொ திருப்பியனுப்பும் கப்Hல்களில்
கடி9ம் எழுதிக் தகொடுத்துவிdலொம்
என்H9ற்கொகடM அங்கு தசன்ற9ொக தகொலம்Hஸ்
ச[ொ9ொனம் கூறினொன். ட[லும், ஒரு புயல்
இரண்தdொரு நொளில் உருMொகக் கூடும் என்று
எதிர்Hொர்த்9ொன்.
சொண்டdொ டdொமிங்டகொபைM தநருங்கிய
தகொலம்Hபைர 9ன் கப்Hல் 9பைலMர்களில்
9பைலபை[யொன ஒருMபைனக் கபைரக்கு
அனுப்பினொன். கMர்னர் ஓMொண்டdொவுக்கு
அந்9க் கப்Hல் 9பைலMன் மூலம் தகொலம்Hஸ்
ஒரு கடி9ம் தகொடுத்துவிட்dொன். 9ன் கப்Hல்கள்
அங்கு 9ங்குM9ற்கு அனு[தி டகட்டு
எழுதியிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ். அத்துdன்
[ட்டு[ல்லொ[ல், இரண்தdொரு நொட்களில் புயல்
உருMொகக்கூடும் என்ற தசய்திபையயும்
குறிப்பிட்டு. கப்Hல்கள் எங்டகனும்
புறப்HடுM9ொயிருந்9ொல் இரண்டு
நொட்களுக்குப்பின், புயல் நின்ற பிறகு

புறப்Hdலொம் என்றும், எல்லொக் கப்Hல்களுக்கும்
இருபுறமும் நங்கூரம் Hொய்ச்சி நிறுத்தி பைMக்க
டMண்டும் என்றும் எச்சரித்தும் எழுதியிருந்9ொன்.
அகங்கொரம் பிடித்9 ஓMொண்டdொ, தகொலம்Hஸ்
அரும் HொடுHட்டுக் கண்டுபிடித்9 ஒரு
நொட்டுக்குத்9ொன் 9ொன் கMர்னரொயிருக்கிறொன்
என்Hபை9யும் எண்ணிக்கூdப் Hொர்க்கொ[ல்,
இந்9க் கடி9த்பை9த் 9ன் ஆட்கள் முன்னிபைலயில்
டMடிக்பைகயொகப் Hடித்9ொனொம்! அக்கடி9த்தில்
உள்‰ தசொற்கபை‰ப் Hடிக்கும் டHொது
அMற்றிற்குரிய நடிப்புக்கபை‰ச் தசய்து கொட்டி,
பைநயொண்டி தசய்துதகொண்டd Hடித்9ொனொம்!
கூd இருந்9Mர்கள் ஆடிப்Hொடிப்
Hரிகசித்9ொர்க‰ொம்! தகொலம்Hஸ் 9ன்
கப்Hல்களுdன் துபைறமுகத்தில் 9ங்க அனு[தி
Mழங்க [றுத்துவிட்dொன். அத்துdன் நில்லொது,
தகொலம்Hஸ் எச்சரித்திருப்Hபை9யும்
தHொருட்Hடுத்9ொது 9ொன் முன் ஏற்Hொடு
தசய்திருந்9Hடிடய 9ன்னுdன் Mந்9
கப்Hல்கபை‰ ஸ்தHயினுக்குத்
திருப்பியனுப்பினொன்.

அந்9க் கப்Hல்கள் ட[ொனொ Mழிபையச்
சுற்றிக்தகொண்டு இஸ்Hொனிடயொலொவின் த9ன்
கபைரப்புற[ொகச் தசன்ற டHொது புயலடிக்கத்
த9ொdங்கிவிட்dது. த9ன்கபைரப் புறத்தில் ஒரு
துபைறமுகங்கூdக் கிபைdயொது. சுழற்கொற்டறொ
Mdக்கிலிருந்து த9ற்கு டநொக்கிச் சீறி Mந்9து..
ஓMொண்டdொவின் அகங்கொர [[பை9க்கு அந்9க்
கப்Hல்கள் எல்லொம் Hலியொயின. Hத்த9ொன்Hது
கப்Hல்கள், ஏறியிருந்9 ஆட்கள், 9ங்கம், [ற்ற
தHொருள்கட‰ொடு அப்Hடிடய மூழ்கிவிட்dன.
ஆறு கப்Hல்கள் மூழ்கினொலும், அMற்றில்
இருந்9 சிலர் எப்Hடிடயொ 9ப்பிப் பிபைழத்துக்
கபைரடயறி விட்dொர்கள். நொன்கு கப்Hல்கள்,
சுழலுக்குத் 9ப்பிப் Hத்திர[ொக சொண்dொ
டdொமிங்டகொ Mந்து டசர்ந்து விட்dன என்றொலும்,
டசர்ந்9 உdடனடய துபைறமுகத்திடலடய மூழ்கிப்
டHொயின! அப்Hடிப்Hட்d நிபைலயில்9ொன்
உயிருக்குப் டHொரொடிக்தகொண்டு, அந்9க்
கப்Hல்கபை‰ [ொலுமிகள் கொப்Hொற்றிக்தகொண்டு
Mர முடிந்9து, 9ப்பிப் பிபைழத்து எவ்வி9
டச9முமில்லொ[ல் திரும்பிMந்து,
ஸ்தHயினுக்கும் டHொய்ச் டசர்ந்9து, அந்9க்

கப்Hலில்9ொன் தகொலம்Hசின் Mரித் 9ங்கத்பை9
Mசூலித்துக்தகொண்டு அMனுபைdய
பிரதிநிதியொன கொர்லொஜல் புறப்Hட்டிருந்9ொன்,
கொர்லொஜலும், தகொலம்Hசின் 9ங்கமும், அந்9ச்
சிறு கப்Hலின் [ொலுமிகளும் Hத்திர[ொக
ஸ்தHயின் டHொய்ச் டசர்ந்9னர்.தகொலம்Hபைச
எத்9பைனடயொ டசொ9பைனகளுக்கொட்Hடுத்திய
கdவுள், அந்9 டநரத்தில், நியொயத்பை9
நிபைலநிறுத்9 டMண்டும் என்ற எண்ணத்தில்
அMனுபைdய 9ங்கமும் அMனுபைdய
பிரதிநிதியும் ஏறியிருந்9 கப்Hபைலக் கொப்Hொற்றி
விட்dொர் டHொலும், அது[ட்டு[ல்ல,
இந்9ப் புயலுக்குக் தகொலம்Hசும் 9ன் நொன்கு
கப்Hல்கட‰ொடு 9ப்பிவிட்dொன்.
சொண்டdொ டdொமிங்டகொவில், அMன் 9ங்க
ஓMொண்டdொ அனு[தி [றுத்துவிட்dொன்.
ஆகடM தகொலம்Hஸ் சொண்dொ
டdொமிங்டகொவிற்கு ட[ற்டக சிறிது தூரத்தில்
உள்‰ ரிடயொ ஜயினொ ஆற்று முகMொயிபைல
அபைdந்9ொன்! அந்9 இdம் புயலுக்கு
[பைறவிd[ொயிருக்கும் என்று அMன்

கணித்9Hடிடய நdந்9து. ட[ொனொMழியில் புயல்
சீறியடித்9டHொது ரிடயொ ஜயினொ முகMொயிலில்,
கொற்றின் அபைசவுகூd இல்லொ[லிருந்9து!
ஆனொல், இரவில் Mdகொற்றுச் சீறியடித்9து!
அ9ன் டகொHத்திற்கு ரிடயொ ஜயினொ முகMொயிலும்
ஆ‰ொயிற்று. தகொலம்Hசின் கப்Hல்கள் கொற்று
டMகத்தில் நங்கூரத்பை9 அறுத்துக்தகொண்டு
கdல்தMளியில் 9ள்ளுண்டு தசன்றன.
கப்Hல்கள் Hக்கத்துக்தகொன்றொகப் பிரிந்து
தசன்றன. இருந்9ொலும், திறபை[யும், ஊக்கமும்
சுறுசுறுப்பும் உபைdய இ‰ம் [ொலுமிகளின்,
விழிப்புணர்ச்சி மிக்க உபைழப்Hொலும்
கdலனுHMத் திறத்9ொலும், நொன்கு
கப்Hல்களுட[ கொற்பைற ச[ொளித்துத்
9ப்பிவிட்dன. ஒவ்தMொரு கப்Hலிலும்
இருந்9Mர்கள், [ற்ற மூன்று கப்Hல்களுட[
மூழ்கிவிட்dன என்று எண்ணிக்
தகொண்dொர்க‰ொம்! ஆனொல், ஒரு சிறு
துபைறமுகத்தில் ஜூபைல [ொ9ம் மூன்றொம் நொள்
ஞொயிற்றுக் கிழபை[யன்று அதிசயிக்கத்9க்க
முபைறயில் ஒன்றன் பின் ஒன்றொக நொன்கு

கப்Hல்களும் Mந்து டசர்ந்9னMொம். ஒரு
கப்Hலின் Hdகும், மூன்று கப்Hல்களின்
நங்கூரமும் உபைdந்து டHொயின! இபைM [ட்டுட[
தHரிய டச9ங்க‰ொம்!
Hத்து நொள் அசுலொ என்ற இdத்தில் 9ங்கியிருந்து
பின் புறப்Hட்d தகொலம்Hஸ் ஜபை[க்கொவின்
த9ன்கபைர Mழியொகச் தசன்று கரீபியன் கdபைலக்
கdந்து தசன்றொன்.
டHொனொக்கொ திவில் அMர்கள் நங்கூரம் Hொய்ச்சிக்
கப்Hபைல நிறுத்தியிருந்9டHொது ஒரு கப்Hல‰வு
தHரிய இந்திய ஓdத்பை9க் கொண டநரிட்dது.
இவ்டMொdத்தில், அபைறகள் அபை[க்கப்
தHற்றிருந்9ன. Hருத்தித் துணிகளும் தசப்புத்
9‰Mொdப் தHொருள்களும். உடலொகங்கபை‰
உருக்கப் Hயன்Hடுத்தும் மூபைசகளும், ஹியூடHொ
என்ற Hழச்சொற்றில் தசய்யப்Hட்d பீர் அdங்கிய
சுபைரக் குடுக்பைககளும், சொக்சொடலொ பீன்சுகளும்
அந்9 ஓdத்தில் Mொணிகச் சரக்குக‰ொக
ஏற்றப்Hட்டிருந்9ன.

அந்9 ஓdம் ஓட்டிபையக் தகொலம்Hஸ்
HலMந்9[ொகப் பிடித்துத் 9ன் கப்Hலில்
ஏற்றிக்தகொண்dொன். அMன் பிறகு,
Mழிகொட்டியொகவும், த[ொழி
தHயர்ப்Hொ‰னொகவும் தகொலம்Hசுக்குத்
துபைணயொகப் Hயன்Hட்dொன்.
ரிடயொ டரொ[ொடனொவிலிருந்து புறப்Hட்d
இருHத்த9ட்டு நொட்களுக்கு இபைdயில்
தகொலம்Hஸ் மீண்டும் கொற்றின் தகொடுபை[க்கு
ஆட்Hd டMண்டியிருந்9து. த9ொdர்ந்து தHய்9
[பைழயும், இடியும், மின்னலும்,
இ9யங்குலுக்கும் Hயங்கரத்பை9 உண்dொக்கி
விட்dன. ஊழிக்கொல [பைழ டHொல் சிறுங்
கொற்டறொடு கூடித் த9ொdர்ந்9டித்9 இம்[பைழ.
ஊக்கமும் வீரமும் மிக்க Hழம் புலிகபை‰டய
உள்‰ம் குபைலய பைMத்9து. ஒவ்தMொருMரும்
9ங்கபை‰க் கொப்Hொற்றிவிட்dொல் யொத்திபைர
டHொM9ொகவும், HொMம் எதுவும் தசய்Mதில்பைல
தயன்றும் ஆண்dMபைனத் த9ொழுது
டMண்டிக்தகொண்dொர்கள். 9ங்கள் HொMங்கபை‰
தயல்லொம், [ற்றMர்கள் கொது டகட்கும்Hடியொகக்

கூறி ஒவ்தMொருMரும் இபைறMனிdம்
[ன்னிப்புக் டகொரித் 9ங்கபை‰க் கொப்Hொற்று[ொறு
டMண்டிக் தகொண்dொர்கள்.
தகொலம்Hஸ் 9ன் [னவுறுதியினொடலடய.
இந்நிபைலபையச் ச[ொளித்9ொன் என்று
தசொல்லடMண்டும். அMனுக்கிருந்9 [னவுறுதி
யிருந்9ொதலொழிய டMறு யொரும் இந்9த்
துயரத்தினின்று மீண்டிருக்க முடியொது. கொற்டறொ
த9ொdர்ந்து கீழ்த்திபைசயிலிருந்து அடித்துக்
தகொண்டிருந்9து. கdல் நீடரொட்dட[ொ ட[ல்
திபைசயிலிருந்து கிழக்கு டநொக்கி ஓடிக்
தகொண்டிருந்9து. Hகலிற் டHொலடM இரவிலும்
கப்Hல்கள் ட[லும் கீழு[ொக அல்லொடிக்
தகொண்டிருந்9ன. யொரும் தூங்க முடியொது.
ட[லும், Hபைdதயடுத்து Mந்9 தகொசுக்கட‰ொடு
டMறு டHொரொd டMண்டியிருந்9து. கப்Hல்கள்
ஓடரயிdத்தில் நின்றொலும் ஆHத்9ொயிருந்9து;
நிற்கொ[ல் தசன்றொலும் ஆHத்9ொயிருந்9து. ஒரு
நொள் தசன்ற திபைசயில் [றுநொள் தசல்ல
முடியொ[லிருந்9து. டHொன திபைசயிலிருந்து
புறப்Hட்d இdத்திற்டக சில ச[யம் திரும்பி Mர

டநர்ந்9து. எப்Hடி எப்Hடிடயொ ச[ொளித்து
தசப்dம்Hர் 14:ம் நொள் ஒரு முபைனபைய அபைdந்து
அத்தீவின் த9ன்கபைரப் Hக்க[ொகக் கப்Hல்கபை‰
ஒதுக்கிக் கொற்றின் தகொடுபை[க்குத்
9ப்பிவிட்dொர்கள். நிகொரகுலொ என்ற இdத்தில்
9ண்ணீரும் விறகும் ஏற்றுM9ற்கொகக்
கப்Hல்கபை‰ நிறுத்தினொன். அங்கு இரண்டு
[ொலுமிகள் ஆற்றில் வீழ்ந்து மூழ்கிப்
டHொனொர்கள். அங்கிருந்து டகொஸ்dொரிக்கொபைM
அபைdந்9ொர்கள்.
டகொஸ்dொரிக்கொப் Hகுதிபையச் டசர்ந்9
உMொத்தீவில் இந்தியர்களிdம் சிறிது MொணிHம்
நdந்9து. அந்9த் தீபைM ஸ்தHயினுக்கு
உரிபை[ப்Hடுத்தும் சdங்பைகச் தசய்M9ற்கொக
Hொர்த்9டலொமிடயொ தகொலம்Hஸ், கபைரக்குச்
தசன்றொன். 9ொள். இறகு டHனொ, பை[க்கூடு
ஆகியMற்றுdன் தசன்ற [ொலுமிகபை‰
[ந்திரMொதிகள், என்றும், அMர்களுபைdய எழுது
கருவிகபை‰ [ொந்திரீகக் கருவிகள் என்றும்
எண்ணிப் Hயந்9ொர்கள் அந்9 இந்தியர்கள்.

இப்Hகுதியின் உள்நொட்டுப் Hகுதிபைய
ஆரொய்M9ற்கொக ஆயு9ந் 9ொங்கிய ஒரு குழுபைM
அனுப்பி பைMத்9ொன் தகொலம்Hஸ். இங்கு
அMர்கள் கொட்டு மிருகங்கபை‰ டMட்பைdயொடிக்
தகொண்டு Mந்9ொர்கள். [ொன்கள், பூ[ொ என்ற
கொட்டுப் பூபைன, Mொன் டகொழிபையப் டHொன்ற
Hொடலொன் என்ற HறபைM இMற்டறொடு நீண்d
Mொலுபைdய ஒருMபைகக் குரங்தகொன்பைற
உயிருdன் தகொண்டு Mந்9ொர்கள்.
டHொர்ட்டdொ லி[னிலிருந்9 இந்தியர்கள்
தகொலம்Hசுக்கு இரண்டு கொட்டுப் Hன்றிகபை‰
அன்Hளிப்Hொகக் தகொடுத்9ொர்கள். அMற்றில்
ஒன்பைறக் தகொலம்Hஸ் கப்Hலிடலடய பைMத்துக்
தகொண்dொன். அது கப்Hலிலிருந்9 Mபைர
அMனுபைdய ஐரிஷ் டMட்பைd நொய்
தMளிக்கி‰ம்HடMயில்பைல. Hயந்து டHொய் ஒரு
மூபைலயிடல Hதுங்கிக் கிdந்9து. ஆனொல், நீண்d
Mொல் குரங்குக்கும், அந்9க் கொட்டுப் Hன்றிக்கும்
ஒடர டHொட்டியொய் இருந்9து. இரண்பைdயும்
சண்பைdக்கு வீட்டுப் Hொர்ப்Hதில் ஸ்Hொனியர்கள்
டMடிக்பைகயொகப் தHொழுது டHொக்கினொர்கள்.

Mொல்குரங்கு டMட்பைdயில் கொயமுற்றிருந்9
டHொதும், பின்Mொங்கொ[ல் டHொரிட்dது. கொட்டுப்
Hன்றியின் நீண்d Mொபையத் 9ன் Mொலினொல்
சுற்றிக் கட்டிவிட்டு, அ9ன் கழுத்பை9ப்பிடித்து
தகொண்டு, அது க9றித் துடிக்கக்
கடித்துக்தகொண்டிருந்9து. இரக்கவுணர்ச்சி
சிறிதுமில்லொ[ல் [ொலுமிகள் இந்9ச்
சண்பைdபைய டMடிக்பைக
Hொர்த்துக்தகொண்டிருந்9ொர்கள்.
ஒரு Mபை‰ குdொப் Hகுதியில், நொட்டின்
உட்Hகுதியில் இருந்9 இந்தியர்கள் 9ங்க
Mபை‰யங்கபை‰ அணிந்திருந்9ொர்கள். மூன்று
Hருந்து [ணிகளுக்கு ஒரு Mபை‰யம் வீ9ம் அபைM
Mொங்கப்Hட்dன. இதில் ஒன்றுக்கு நொன்கு
[dங்கு இலொHம் இருந்9து. இங்கு 9ொன்
ட9டிMந்9 கdல்Mழிக் கொல்Mொபையக்
கண்டுவிட்d9ொகக் தகொலம்Hஸ் எண்ணிக்
தகொண்dொன். பைகச்சொபைd மூலம் ஏட9னும்
கdற்கொல்Mொய் இருக்கிற9ொ என்று
இந்தியர்கபை‰க் டகட்d9ற்கு, அMர்கள் ஒரு சிறு
கொல்Mொயிருந்9 திபைசபையக் கொட்டினொர்கள். மிகக்

குறுகிய அ9ன் Mழியொகக் கொல்Mொய்கள் தசன்று
கபைdசியில் ஒரு கdல் ஏரிபைய யபைdந்9ன.
இந்திய [ொக்கdபைல யபைdM9ற்குப் Hதிலொக,
சுற்றிலும் [பைலகள் சூழ்ந்9 இந்9
ஏரிபையயபைdந்து ஏ[ொந்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
இங்கும் 9ங்க Mபை‰ய Mொணிகம் நன்றொக
நdந்9து.
பைசபைக த[ொழிபையச் சரியொகப் புரிந்து
தகொள்‰ொ[ல், இந்தியர்களுdன் டHசிய
தகொலம்Hஸ், கங்பைகயொறு அங்கிருந்து Hத்து
நொள் Hயணத்தில் 9ொன் இருக்கிறத9ன்று
கற்Hபைன தசய்துதகொண்dொன்.
Hல இdங்கபை‰ச் சுற்றிக்தகொண்டு நMம்Hர் 2-ம்
நொள் டHொர்ட்டdொ தHல்டலொ துபைறமுகத்பை9
யபைdந்9ொன். இத் துபைறமுகம் மிக அழகொனது.
இங்கு 9ங்கம் கிபைdக்கொ99ொல் தகொலம்Hஸ்
9ங்கவில்பைல. தகொலம்Hஸ் இங்கு சில நொள்
9ங்கியிருந்திருந்9ொல் Hனொ[ொக் கdல்
கொல்Mொபையக் கண்டுபிடித்திருப்Hொன். ஆனொல்,
தHொன்னில்லொ ஊரில் தHொறுத்திருக்க

டMண்dொம் என்று ஒரு Mொரத்ட9ொடு புறப்Hட்டு
விட்dொன்.
எஸ்கிரிHொடனொ என்ற சிறு துபைறமுகத்தில்
இறங்கிய [ொலுமிகள், ஊருக்குள் தசன்று
துப்Hொக்கியின் உ9வியொல் சில இந்தியர்கபை‰
மிரட்டிப் தHொருள்கபை‰ப் Hறித்துக் தகொண்டு
Mந்9னர். இது டHரொHத்9ொக முடிந்9து.
இந்தியர்கள் தHரும்Hபைdயொகத் திரண்டு
கdற்கபைரக்கு Mந்து விட்dொர்கள். அMர்கபை‰க்
கபைலப்H9ற்கொக துப்Hொக்கியொல் சுட்டுச் சிலபைரக்
தகொல்லும்Hடி டநர்ந்9து.9ங்க
வியொHொரத்திற்கொக மீண்டும் கப்Hல்கள்
டHொர்ட்டdொ தHல்டலொவுக்குத் திரும்பி Mந்9ன.
அங்கு கொற்றும் [பைழயும் Hல[ொகப் பிடித்துக்
தகொண்dன. இங்கு தகொலம்Hஸ் பைHபிளிலுள்‰
புனி9 உHட9சங்களில் சிலMரிகபை‰ப்
Hடித்9வுdன் [பைழ நின்றுவிட்d9ொம்.
Hனொ[ொக் கொல்Mொய்ப் Hகுதியில் உள்‰
கிரிஸ்டdொHல் துபைறமுகத்தில் கிறிஸ்து[சும்,
1503-ம் ஆண்டுப் பிறப்பும் கழிந்9ன. ஆனொல்,

அபைM புத்துணர்ச்சியுdன்
தகொண்dொdப்Hdவில்பைல. தகொலம்Hசுக்குப்
தHொறுபை[யிருந்திருந்9ொல் அப்டHொது Hனொ[ொக்
கொல்Mொபையக் கண்டுபிடித்திருக்க முடியும்.
ஆனொல், அMன் அப்டHொது அலுத்துக் கபை‰த்துப்
டHொயிருந்99ொல், அந்9ப் Hகுதிபையச் சுற்றி ஆரொய
முற்Hdவில்பைல. ஆகடM, அMன் நொன்கொMது
Hயணம் புறப்Hட்டுச் தசன்ற டநொக்கம் சிறிதும்
நிபைறடMறொ[டல டHொயிற்று.
ட[ல்திபைச Mழியொகத் திரும்Hத் த9ொdங்கிய
தகொலம்Hஸ், 9ங்கம் நிபைறயக் கிபைdக்கக் கூடிய
ஓரிdத்பை9க் கண்டுபிடித்து Mொணிய
நிபைலய[ொக்கடMண்டும் என்று எண்ணினொன்.
தMரொகுலொ ஆற்றங்கபைரப் Hகுதியில் ஆற்றின்
முகMொயில் அருகில் இருந்9 ஒரு குன்றிருந்9
இdத்பை9 அMன் நகர[ொக்கத் திட்dமிட்dொன்.
அந்9 இdம் மிக அழகொக இருந்9து. அ9ன்
அழகில் [யங்கிடய தகொலம்Hஸ் MொணிH
நிபைலய[ொக்க எண்ணினொன். தHலன் என்ற
இdத்தில் ஸ்Hொனியர்கள் டகொட்பைd கட்டித்
9ங்கலொனொர்கள்.

அந்9ப் Hகுதியின் சிMப்பு இந்தியத் 9பைலMன்
குயிபியன் என்HMன் மு9லில் நட்Hொகத்9ொன்
இருந்9ொன், 9ன் ஆட்கட‰ொடு Mந்து
தகொலம்Hசின் கப்Hலில் விருந்துண்டு
தசன்றொன். ஆனொல், ஸ்Hொனியர்கள் அங்டகடய
நிபைலயொகத் 9ங்க முடிவுகட்டி விட்dொர்கள்
என்றவுdடன அMன் HலMழிகளில் த9ொந்9ரவு
தகொடுக்கத் த9ொdங்கிவிட்dொன். அ9ன் பின்
அந்9ப் Hகுதியில் தMள்பை‰யர்கள் உயிடரொடு
இருப்Hட9 அரி9ொகத் ட9ொன்றியது. கபைdசியில்
Hல த9ொல்பைலகளுக்குப் பின், Hல
ஸ்Hொனியர்கபை‰ப் Hலிதகொடுத்9பின்
தகொலம்Hஸ் அந்9 இdத்ன9 விட்டு விட்டுப்
புறப்Hd முடிவு கட்டினொன்.
1503-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் [ொ9ம் மூன்றொம் Mொரத்
துMக்கத்தில் தHலன் Hகுதிபைய வீட்டுப்
புறப்Hட்d தகொலம்Hஸ் சொண்dொ டdொமிங்கொ
தசன்று கப்Hல்கபை‰ப் Hழுது Hொர்த்துக் தகொண்டு
டHொக எண்ணினொன். தகொலம்Hஸ் 9ன்
அனுHMத்தின் துபைணயொல், சொண்dொ

டdொமிங்டகொவிற்கு விபைரMொகப் டHொய்ச்
டசரக்கூடிய Mழியில் கப்Hபைலச் தசலுத்தினொன்.
கீபைழக் கொற்றுகபை‰ச் ச[ொளித்துப் டHொMது
எளி9ல்ல. ஆசுடM, கபைரடயொர[ொகடM தசன்று
இஸ்Hொனிடயொலொவின் த9ன்Hகுதிபைய அபைdய
டMண்டும் என்று திட்dமிட்dொன்.
ஆனொல், [ற்ற கப்Hல் 9பைலMர்கள், முன்பின்
த9ரியொ9 முபைறயில் கப்Hபைலச்
தசலுத்திக்தகொண்டு டHொக விரும்Hவில்பைல.
Mழியில் தகொலம்Hபைசச் சூழ்ந்துதகொண்டு Md
திபைசயில் கப்Hபைலத் திருப்பும்Hடி
கட்dொயப்Hடுத்திக் த9ொந்9ரவு தகொடுத்9ொர்கள்.
கப்Hல்கள் மிகவும் ஓட்பைdயொகி விட்dன.
ஓட்பைdகளின் Mழியொகத் 9ண்ணீர்
கப்Hல்களுக்குள் புகுந்து தகொண்டdயிருந்9து.
[ொலுமிகள் அல்லும் Hகலும் குழொய்களின்
மூலம் 9ண்ணீபைர தMளிடயற்றிக்தகொண்டd
யிருந்9ொர்கள்.
எப்Hடிதயப்Hடிப் Hட்d த9ொல்பைலகபை‰
தயல்லொட[ொ அனுHவித்துக்தகொண்டு ஜூன் 25-

ம் நொள் ஜபை[க்கொவில் உள்‰ தசயின்ட் ஆன்
விரிகுdொவில் உள்‰ சொண்dொ குட‰ொரியொபைM
அந்9க் கப்Hல்கள் அபைdந்9ன. ஓட்பைdயொக
இருந்9 அந்9க் கப்Hல்கபை‰ நீரில் விட்டு
பைMப்Hது Hயனில்பைல என்று கண்d
தகொலம்Hஸ் அMற்பைறக் கdற்கபைர
[ணற்Hகுதியில் கபைர 9ட்dச் தசய்9ொன்.
அMற்பைற ஒன்றன் அருகில் ஒன்றொக முட்டுக்
தகொடுத்து டநரொக நிற்க பைMத்து,
அக்கப்Hல்களின் ட[டலடய ஓபைல டMய்ந்து,
ஆட்கள் 9ங்குM9ற்கு அபைறகள் அபை[த்9ொன்.
ஏறக்குபைறய அங்கு அMர்கள் ஓரொண்டு கொலம்
9ங்கி யிருந்9ொர்கள். அருகில் இருந்9 சிற்றூரில்
இருந்9 இந்தியர்கள் நட்பு முபைறயில்
Hழகினொர்கள். 9ன் ஆட்கபை‰க் கபைரயில்
விட்dொல், விபைரவில் அந்9 நட்பைHப் டHொக்கிப்
Hபைகபை[ M‰ர்த்துவிடுMொர்கள் என்று கண்d
தகொலம்Hஸ் 9ன் அனு[தியில்லொ[ல் யொரும்
கப்Hல்கபை‰ விட்டுப் டHொகக் கூdொத9ன்று
கட்dபை‰யிட்டுவிட்dொன்.

ஓரொண்dொக அங்கு 9ங்கிய ஸ்Hொனியர்கள் 9ங்கள்
ட9பைMபையத் 9ொங்கட‰ நிபைறடMற்றிக் தகொள்‰ச்
சிறிதும் முயலடM இல்பைல. நிலM‰மிகுந்9
அந்9ப் Hகுதியில் உணவுத் 9ொனியங்கபை‰ப்
Hயிரிட்டிருக்கலொம். மீன் பிடித்திருக்கலொம்.
அத9ல்லொம் தசய்யவில்பைல.
டீடகொ த[ண்dஸ் என்ற கப்Hல் 9பைலMன்
உணவு தHறுM9ற்கொக இந்தியர்களுdன் ஓர்
ஒப்Hந்9ம் தசய்து தகொண்dொன். இரண்டு Hொசி
[ணிகளுக்கு ஒரு கசொMொ தரொட்டித் துண்டும்,
சரிபைகத் துண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு தHரிய குழி
முயலும் தகொடுக்கடMண்டும் என்று ஏற்Hொடு
தசய்து தகொண்dொன். இந்தியர்கள் [ட்டும்
உணவு தகொடுக்கொ[ல் இருந்திருந்9ொல்,
ஸ்Hொனியர்கள் Hட்டினி கிdந்ட9 தசத்துப்
டHொயிருக்க டநரிட்டிருக்கும்.
அங்கிருந்து எப்Hடித் 9ொய்நொட்டுக்குத்
திரும்புMது என்Hது தHரிய பிரச்சிபைனயொகி
விட்dது. கப்Hல்கள் அந்9ப் Hக்கம் Mருத[ன்று
எதிர்Hொர்ப்H9ற்கும் Mழியில்பைல.

யொரொMது ஒருMர் துணிந்து இஸ்Hொனிடயொலொ
டநொக்கிப் புறப்Hட்டுச் தசன்று, அங்கிருந்து ஓர்
உ9விக் கப்Hபைலக் தகொண்டுMந்9ொல் நல்லது
என்று எல்டலொரும் கருதினொர்கள். ஆனொல், யொர்
டHொMது?
டீடகொ த[ண்dஸ் உ9விபையத்9ொன் எல்டலொரும்
நொடினொர்கள்.
டீடகொ த[ண்dஸ் இந்தியர்களிdமிருந்து ஒரு
தHரிய ஓdத்பை9 விபைலக்கு Mொங்கினொன்.
அ9ற்குப் Hொய்[ரமும் Hொய்களும் அபை[த்9ொன்.
ஒரு சிறு கப்Hல் டHொல் அபை9
[ொற்றியபை[த்9ொன். இஸ்Hொனிடயொலொ டநொக்கிப்
புறப்Hட்dொன். ஆனொல், Mழியில் Mdமுபைனயில்
ஓரிdத்தில் Mொழ்ந்9 இந்தியர்கள் அMபைனப்
பிடித்துக் தகொண்dொர்கள்.
அMன் எப்Hடிடயொ 9ப்பிப் பிபைழத்து சொண்dொ
குட‰ொரியொவுக்டக திரும்பி Mந்து டசர்ந்9ொன்.
[றுHடியும் அMன் புறப்Hட்d டHொது
ஜிடனொMொக்கொரனொன பீக்கி என்ற [ற்தறொரு
கப்Hல் 9பைலMன் இன்தனொரு ஓdத்தில்
அMனுக்குத் துபைணயொகப் புறப்Hட்dொன். ஓdத்

துக்கு ஒரு 9பைலMனும், ஆறு தMள்பை‰யர்களும்
Hத்து இந்தியர்களு[ொகப் Hதிடனமும்
Hதிடனழும் முப்Hத்து நொன்கு டHர் புறப்Hட்டுச்
தசன்றொர்கள். இந்தியர்கள் Hொதி Mழியிடலடய
இருந்9 9ண்ணீபைரதயல்லொம் குடித்துத் தீர்த்து
விட்dொர்கள். 9ண்ணீர் 9விப்தHடுத்ட9 ஓர்
இந்தியன் இறந்து டHொனொன். [ற்றMர்கள்
துடுப்பு Mலிக்கக்கூd Mலுவில்லொ[ல் டசொர்ந்து
கிdந்9ொர்கள். ந[ொசொ என்ற இdத்தில்
எல்டலொரும் கபைரக்குச் தசன்று, Mயிறு தகொண்d
[ட்டும் நல்ல 9ண்ணீபைரப் Hருகி. மீன் கறி
சபை[ச்துச் சொப்பிட்dொர்கள். [றுநொள் [ொபைல
இஸ்Hொனிடயொலொவின் டிபுரொன் முபைனபைய
அபைdந்துவிட்dொர்கள். அங்கு புதி9ொகச் சில
இந்தியப் Hdடகொட்டிகபை‰த் துடுப்பு Mலிக்க
அ[ர்த்திக்தகொண்டு அசூலொவிற்கு Mந்து
டசர்ந்9ொன். அங்கிருந்து கொல்நபைdயொகச் தசன்று
கMர்னர் ஓMொண்டdொ இருந்9
இdத்பை9யபைdந்9ொன்.
கMர்னர் ஓMொண்டdொவிdம் அப்டHொது இரண்டு
கப்Hல்கள் துபைறமுகத்தில் இருந்9ன. ஆனொல்,

அMற்றில் ஒன்பைறக்கூd அMன்
தகொலம்Hபைசயும் ஆட்கபை‰யும் மீட்டு Mர
அனுப்H இபைசயவில்பைல.
தகொலம்Hஸ் Mந்9ொல் மீண்டும் அMனிdம்
ஆட்சிப் தHொறுப்பைH ஒப்Hபைdத்துத் 9ொன்
H9விபைய விட்டுவிd டநரிடும் என்று
அஞ்சினொன் தகொலம்Hஸ் ஜபை[க்கொவிடல
இருந்து த9ொபைலந்துவிட்டுப் டHொகட்டும் என்று
எண்ணினொன். ஏற்Hொடு தசய்டMொம், தசய்டMொம்
என்று தசொல்லிச் தசொல்லி ஏழு [ொ9ம் Mபைர
த[ண்dபைசக் கொக்கபைMத் 9ொன். கபைdசியில்
கொல்நபைdயொகச் தசன்று சொண்dொ
டdொமிங்டகொவில் டMறு கப்Hல்கள் ஏ9ொMது
ஏற்Hொடு தசய்து தகொள்‰ அனு[தித்9ொன். 9ன்
Mசமிருந்9 இரண்டு கப்Hல்களில் ஒன்பைறக்
கூdக் தகொடுக்க முடியொத9ன்று கண்டிப்Hொக
[றுத்துவிட்dொன்.கப்Hல் தகொண்டுMரப்
டHொனMர்கள் என்ன ஆனொர்கள் என்டற
த9ரியவில்பைல. ஆறு[ொ9[ொகியும் ஆறு9லொன
தசய்தி எதுவும் கிபைdக்கவில்பைல.
தகொலம்Hசுdன் கூd இருந்9 [ொலுமிகளில் சிலர்

முணுமுணுத்9ொர்கள். தகொலம்Hசுக்கும்
அMர்களுக்குமிபைdடய சச்சரவு மூண்dது.
எதிர்ப்Hொ‰ர்கள், டHொரொஸ் சடகொ9ரர்களின்
9பைலபை[யில் ஒன்று திரண்dொர்கள்
”தகொலம்Hஸ். இந்9த் தீவிடலடய நொடு
கdத்9ப்Hட்dMனொக கிdக்கட்டும். Mொருங்கள்!
நொம் இஸ்Hொனிடயொலொ டநொக்கிப்
புறப்HடுடMொம்" என்று டHொரொஸ் சடகொ9ரர்கள்
கூட்dம் டசர்த்9ொர்கள். 48 டHர் பைகயில் கிபைdத்9
துப்Hொக்கிகளுdன் புறப்Hட்dொர்கள்.
1504-ம் ஆம் ஆண்டுப் பிறப்புக்கு [றுநொள்
”ஸ்தHயின் தசல்லுடMொம்”; என்ற
முழக்கத்துdன் Hத்து ஓdங்களில் அMர்கள்
கீழ்த்திபைச டநொக்கிப் புறப்Hட்dொர்கள்.
கபைரடயொர[ொகடM தசன்ற அMர்கள் ஆங்கொங்டக
இருந்9 சிற்றூர்களில் இறங்கி, சிMப்பு
இந்தியர்களின் குடிபைசகளில் புகுந்து
தகொள்பை‰யடித்9ொர்கள். தகொள்பை‰ யடித்துக்
கிபைdத்9 உணவுப் தHொருள்களுdன்
Hயணத்பை9த் த9ொdர்ந்9ொர்கள். Hதிபைனந்து
பை[ல் தூரம் 9ொன் டHொயிருந்9ொர்கள்.

எதிர்க்கொற்று அMர்கபை‰ ட[டல டHொக
விdொ[ல் 9டுத்9து. ஓdங்கள் மூழ்கிவிடும்
டHொலிருந்9 நிபைலயில் தகொள்பை‰யிட்d
தHொருள்கபை‰க் கdலுக்குள் எறிய டMண்டி
டநரிட்dது. HளுபைMக் குபைறப்H9ற்கொகச் சில
இந்தியத் துடுப்புக்கொரர்கபை‰யும் கdலுக்குள்
பிடித்துத் 9ள்ளினொர்கள். ட[ற்தகொண்டு
டHொகடM முடியொத9ன்ற நிபைலயில் அருகில்
இருந்9 கபைரயில் ஒதுங்கினொர்கள். [றுHடியும்
இரண்டு முபைற முயன்றும் கொற்பைற எதிர்த்துப்
டHொக முடியவில்பைல. ஓdங்கபை‰
விட்டுவிட்டுக் கபைரடயொர[ொக கொல்நபைdயொக
சொண்dொ குட‰ொரியொவுக்டக திரும்பிச் தசன்று
டசர்ந்9ொர்கள். இ9ற்கிபைdயில் தகொலம்Hசும்,
அMனிdம் Hற்றுக் தகொண்டு உdன்
9ங்கியMர்களும் Hசியொல் Mொடும் நிபைல
ஏற்Hட்dது. இந்தியர்களிdம் தரொட்டித் துண்டு
Mொங்கப் Hயன்Hட்d Hருந்து [ணிகளும்,
சரிபைகத் துண்டுகளும் தீர்ந்துவிட்dன.
ட[ற்தகொண்டு எப்Hடி உணவு தHறுMத9ன்று
த9ரியொ[ல் விழித்9ொர்கள்.தகொலம்Hஸ் ஒரு
9ந்திரம் தசய்9ொன். அMனிdம் இருந்9

நொட்Hஞ்சொங்கத்தில், பிப்ரMரி [ொ9ம் 29-ம் நொள்
பூரண சந்திரக் கிரகணம் என்று
குறிப்பிட்டிருந்9து இபை9க் கண்டு தகொண்d
தகொலம்Hஸ் Hக்கத்து ஊர்களிலிருந்9 சிMப்பு
இந்திய இனத்9Mர்கபை‰தயல்லொம் கிரகணத்
9ன்று MரMபைழத்9ொன். கப்Hல் 9ட்டுக்கு Mந்9
அMர்களிdம், த9ொdர்ந்து அMர்கள்
கிறிஸ்9Mர்களுக்கு உணவு தகொடுத்துMர
டMண்டுத[ன்Hட9 ஆண்dMனின் விருப்Hம்
என்று தசொன்னொன். அவ்Mொறு
தகொடுக்கொவிட்dொல் ஆண்dMன் டகொHம்
தகொள்ளுMொர் : சந்ட9கமிருந்9ொல் அன்றிரவு
சந்திரபைனக் கMனிக்கலொம் என்றுபைரத்9ொன்.
சந்திரன் ட9ொன்றியது. சிறிது டநரத்தில் கிரகணம்
பீடிக்க ஆரம்பித்9து. சந்திரபைன இருள் கவ்விப்
HரMப் HரM இந்தியர்களின் பீதி அதிகரித்9து.
ஆண்dMன் சந்திரபைனடய அழித்து விடுMொடரொ
என்று Hயந்9ொர்கள். இரவில் தMளிச்சம்
இல்லொ[டல டHொய்விடுட[ொ என்று
நடுங்கினொர்கள். கப்Hல்கள் நின்ற இdத்திற்கு
ஓடி Mந்9ொர்கள்.

”நிறுத்துங்கள், நிறுத்துங்கள்! நீங்கள் தசொல்கிற
Hடிதயல்லொம் டகட்கிடறொம்" என்று
தகொலம்Hபைச டMண்டினொர்கள். தகொலம்Hஸ்
[லுக்கிக் தகொண்dொன். டHசொ[ல் கப்Hல்
அபைறயில் டHொய்ப் Hடுத்துக்தகொண்dொன்.
டநரத்திற்கு டநரம் தMளியில் இந்தியர்களின்
பீதிக் கூச்சல் அதிக[ொகிக் தகொண்டிருந்9து.
கிரகணம் விலக ஆரம்பிக் கும் டநரத்தில்
தகொலம்Hஸ் தMளியில் Mந்9ொன். "உங்கள்
குபைறபைய ஆண்dMனிdம் தசொன்டனன் ; நீங்கள்
எங்க ளுக்கு நொள்ட9ொறும் உணவுப் தHொருள்கள்
தகொடுப்H9ொயிருந்9ொல் [ன்னித்துச் சந்திரபைன
விட்டுவிடுM9ொக இபைறMன் கூறுகிறொர்"
என்றொன்.
"எப்HடியொMது சந்திரபைன விட்dொல் டHொதும்"
என்று இந்தியர்கள் அMபைன டMண்டினொர்கள்.
அ9ன்பின் சந்திர கிரகணம் விலகியது.
தகொலம்Hசின் உணவுப் Hஞ்சமும் ஒழிந்9து.
[ொர்ச் [ொ9க் கபைdசியில் த[ண்dஸ் புறப்Hட்டுச்
தசன்ற எட்dொMது [ொ9ம் ஒரு கப்Hல் சொண்dொ
குட‰ொரியொ அருகில் Mந்9து. அபை9

இஸ்Hொனிடயொலொ கMர்னர் ஓMொண்டdொ 9ொன்
அனுப்பியிருந்9ொன். தகொலம்Hசும், அMன்
ஆட்களும் இன்னு[ொ உயிருdன் இருக்கிறொர்கள்
என்று Hொர்த்து Mரும்Hடி அந்9ப் HடுHொ9கன்
அக்கப்Hபைல அனுப்பியிருந்9ொன். ஓர் ஆபை‰க்
கூd ஏற்றிக்தகொண்டு Mரக் கூdொத9ன்று அந்9க்
கப்Hல் 9பைலMனுக்கு அMன் கடுபை[யொன
உத்9ரவிட்டிருந்9ொனொம். ஆனொல், இரண்டு
பீப்Hொய் திரொட்பைச [துவும் சிறிது உப்பிட்d
Hன்றிக்கறியும் அMன் தMகு[தியொக
அனுப்பியிருந்9ொன். அத்ட9ொடு அந்9க் கப்Hல்
9பைலMன் ஒரு நல்ல தசய்தி
தகொண்டுMந்திருந்9ொன். உ9விக் கப்Hல்
தகொண்டுMர த[ண்dஸ் முயற்சி தசய்து
தகொண்டிருக்கிறொன் என்Hட9
அந்நற்தசய்தி.கப்Hல் தசன்றபின் டHொரொஸ்
சடகொ9ரர் கூட்dத்துக்கும் தகொலம்Hஸ்
ஆ9ரMொ‰ர்களுக்கும் இபைdடய ஒரு சிறு
சண்பைd ஏற்Hட்dது. இருக்கும் ஆயு9ங்கபை‰க்
பைகப்Hற்றுM9ற்கொகடM அMர்கள்
சண்பைdயிட்dொர்கள்: கபைdசியில் தகொலம்Hஸ்
Hக்கத்9ொருக்டக தMற்றி கிட்டியது. டHொரொஸ்

சடகொ9ரர்கள் இருMபைரத் 9விர [ற்ற
அபைனMரும் [ன்னிப்புப் தHற்றொர்கள். அMர்கள்
இருMரும் HொதுகொMலில் பைMக்கப்Hட்dொர்கள்.
ஜபை[க்கொவில் குடிடயறி ஓரொண்டு கழிந்9பின்
த[ண்dஸ் அனுப்பிய ஒரு சிறு ஓட்பைdக்
கப்Hல், உயிர் பிபைழத்திருந்9 சு[ொர் நூறு
டHபைரயும் ஏற்றிக்தகொண்டு
இஸ்Hொனிடயொலொவுக்குப் டHொய்ச் டசர்ந்9து.
அங்கிருந்து [ற்தறொரு கப்Hபைல
அ[ர்த்திக்தகொண்டு தகொலம்Hஸ்
ஸ்தHயினுக்குத் திரும்பினொன்.
ஜபை[க்கொவிலிருந்து Mந்9Mர்களில் Hலர்
அMனுdன் ஸ்தHயினுக்குத் திரும்Hவில்பைல.
சொண்dொ டdொமிங்டகொவிடலடய
9ங்கிவிட்dொர்கள். ஜபை[க்கொவிலிருந்து Mரும்
Mழியில் கப்Hலில் ஓட்பைd Mழியொக நிரம்பிய
9ண்ணீபைர இபைரத்து தMளிடயற்றும்
டMபைலயிடலடய Hத்துப்டHர் தசத்துப்
டHொனொர்கள். மீண்டும் ஒரு கdற்Hயணத்
துன்Hத்பை9த் 9ொங்கக்கூடிய MலுபைM அMர்கள்
இழந்திருந்9ொர்கள்.உண்பை[யில் தகொலம்Hஸ்

ஸ்தHயினுக்குத் திரும்பிய Hயணமும்
நீண்d9ொகவும் தகொந்9ளிப்பு நிபைறந்99ொகவும்
இருந்9து.இரண்dபைரயொண்டுகள் கழித்து அMன்
ஸ்தHயினுக்குத் திரும்பிய நொன்கொMது Hயணம்
Hயனுள்‰9ொக இல்பைல. அMன் நிபைனத்9Hடி
கdற்கொல்Mொய் Mழி கண்டுபிடிக்க
முடியவில்பைல. MொணிH நிபைலயம் ஏற்Hடுத்திய
தMரொகுMொ, 9ங்கம் கிபைdக்கும்
இd[ொயிருந்9ொலும் 9ங்கியிருக்கக் கூடிய
இd[ொக இல்லொ[ற் டHொய்விட்dது. எவ்வி9
Hலனுமின்றிடய அMன் 9ன் நொன்கொMது
Hயணத்பை9 முடித்துக்தகொண்டு ஸ்தHயின்
டHொய்ச் டசர்ந்9ொன்.
-------------

11. கபை9 முடிந்9து
அலுப்பும் தகொண்டு இன் விMர அலுப்பும்
சலிப்பும் நிபைறந்9 9ன் நீண்d நொன்கொMது
Hயணத்பை9 முடித்துக் தகொண்டு ஸ்தHயின் Mந்து
டசர்ந்9ொன் தகொலம்Hஸ். 9ன் Hயணத்தின்
விMரங்கபை‰க் குறித்து, அரசர்க்கும்
அரசியொர்க்கும் டீடகொ த[ண்dஸ் Mசம் ஒரு
கடி9ம் தகொடுத்9னுப்பினொன். அரசரும்
அரசியொரும் தகொலம்Hசுக்கு டMறு எதுவும்
தசய்யவில்பைல என்றொலும், அMபைன டநரில்
அபைழத்துப் Hயணம் Hற்றி விசொரிக்கக் கூd
இல்பைல. தMளிநொடு. தசன்று Mந்9 ஒரு கப்Hல்
9பைலMனுக்கு கிபைdக்க டMண்டிய மிகக்
குபைறந்9 இந்9 [ரியொபை9 கூdத் 9னக்குக்
கிபைdக்கவில்பைலடய என்Hபை9 எண்ணி தநொந்து
டHொனொன் தகொலம்Hஸ்.
தகொலம்Hஸ் ஸ்தHயின் Mந்து டசர்ந்9 ச[யத்தில்,
தசடகொவியொ என்ற ஊரில் 9ங்கியிருந்9 அரசி
இசதHல்லொ டநொய்Mொய்ப்Hட்டிருந்9ொள். அது
கொரண[ொகடM தகொலம்Hஸ் அபைழக்கப்

தHறவில்பைல என்று அரசொங்கச் சொர்பில்
கூறப்Hட்dது. டநொயினொல் துன்புற்றிருக்கும்
அரசியொபைரக் தகொலம்Hஸ் Mந்து சந்தித்துத் 9ன்
துயரக் கபை9கபை‰க் கூறினொல், அது அரசியொரின்
உdல் நிபைலபையப் Hொதிக்கும் என்று அரசர்
கருதினொர். ஆகடM, கண்டிப்Hொகக்
தகொலம்Hசுக்கு அரசிபையக்கொணும்: அனு[தி
Mழங்கப்Hdக் கூdொத9ன்று அMர்
கட்dபை‰யிட்டிருந்9ொர்.
த[டினொ தdல்கொம்டHொ என்ற நகரில் இருந்9
டHொது ஸ்தHயின் நொட்டின் டHரரசி இசதHல்லொ
1504 - ம் ஆண்டு நMம்Hர் [ொ9ம் 26 ம் நொ‰ன்று
உலகMொழ்பைM நீத்9ொள். அMள் இறந்து
டHொனபை9 எண்ணிப் தHருந்துயர் உற்றMன்
தகொலம்Hஸ் ஒருMடன! இந்9ப் Hரந்9 உலகில்
அMனுக்கு ஆ9ரMளித்9 ஒடர இ9யம் அரசி
இசதHல்லொவினுபைdயது9ொன் [ன்னொதி
[ன்னர்கள் இந்9 [ொநிலத்தில் Hலர்
இருந்9ொலும், அMனுபைdய [திப்பைH
உள்‰Hடிடய கணித்9றிந்9Mள் அMள்
ஒருத்திடய9ொன் பின்னும் பின்னும், அMன் மீது

Hழியும் குற்றமும் Hலர். சொட்டிய டHொதும்,
அMனுக்கு அனுசரபைணயொக நின்று
அMனுபைdய துயரத்பை9த் துபைdத்9 அன்பைன
டHொல் இருந்9Mள் அMள் ஒருத்திடய9ொன்! அரசர்
தHர்டினொன்ட் கூட் தகொலம்Hபைச ஒரு
9பைலMலியொகடM கருதினொர். ஆனொல்,
அரசியொரின் [னத்பை9 Mருத்9க் கூdொத9ன்டற
அMர் தகொலம்Hசுக்கு ஆ9ரவு 9ருMதில் Hங்கு
தகொண்dொர். அரசி இசதHல்லொ [ட்டும்
இல்லொதிருந்9ொல், தகொலம்Hஸ் 9ொன் கண்d
கனவுகபை‰ உள்‰த்திடல அழுத்தி
அழுத்9பைMத்துக் தகொண்டு பித்9ம்
பிடித்9Mனொய்ப் டHொயிருப்Hொன், அல்லது,
நபைdப் பிண[ொக Mொழ்க்பைக நdத்திக் தகொண்டு
இருந்திருப்Hொன். 9னக்கு ஆ9ரவு 9ந்9 அரசியின்
ஈ[ச் சdங்குகளில் கலந்து தகொள்‰க் கூd
தகொலம்Hசொல் முடியவில்பைல. அMனுபைdய
மூட்டுMொ9ம் அதிக[ொகி அMபைனப் Hடுத்9
Hடுக்பைகயொக்கி விட்dது.
தசவிலியில் உள்‰ சொண்dொ ட[ரியொ
ட9Mொலயத்பை9ச் டசர்ந்9 ஒரு Mொdபைக வீட்டில்

9ங்கியிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ். தHொரு‰ொ9ொர
நிபைலபையப் தHொறுத்9Mபைர, அMன் அப்டHொது
டHொது[ொன அ‰வு தசல்Mம் பைMத்திருந்9ொன்
என்டற தசொல்ல டMண்டும் ஒப்Hந்9ப்Hடி
அMனுக்குச் டசரடMண்டிய Hல த9ொபைககள்
கிபைdக்கவில்பைல என்றொலும், ஓர‰வு
கிபைdத்9ட9 டHொது[ொன9ொகத்9ொன் இருந்9து.
அMன் 9ன் நொன்கொMது Hயணத்தில்
தகொண்டுMந்9 9ங்கம் நிபைறய இருந்9து. அது
9விர அMனுபைdய Mரிப் Hங்குப் Hண[ொக
கப்Hல் 9பைலMன் கொரலொஜல் தகொண்டு Mந்து
டசர்த்9 9ங்கம் டMறு இருந்9து.
அதுவு[ல்லொ[ல் கMர்னர் ஓMொண்டdொ டMறு
சொண்dொ டdொமிங்டகொ தசன்றிருந்9டHொது
அMனுக்குரிய9ொக ஒரு டHபைழ நிபைறயத் 9ங்கம்
தகொடுத்திருந்9ொன்.
இருந்9ொலும் 9னக்குச் டசர டMண்டியது
முற்றிலும் டசரவில்பைல என்ற குபைறயிருந்9து
தகொலம்Hசுக்கு. ஒப்Hந்9ப்Hடி அMனுக்குச்
டசரடMண்டிய தHொன் முழுMதும் ஒழுங்கொகக்
தகொடுக்கப் Hட்டுMந்திருந்9ொல், அMனும்,

அMனுபைdய சந்9தியினரும், [ன்னர்கபை‰க்
கொட்டிலும் தHரிய தசல்Mந்9ர்க‰ொகியிருக்க
முடியும். சிறிது உdல் நலம் ஏற்Hட்dவுdன்
தகொலம்Hஸ் அரசர் தHர்டினொண்பைdச் சந்திக்கப்
புறப்Hட்dொன். குதிபைர M‰ர்ப்HMர்களின்
கட்டுப்Hொட்டின் கொரண[ொக அக்கொலத்தில்
ஸ்தHயினில் யொரும் [ட்dக் குதிபைர பைMத்துக்
தகொள்‰க் கூdொத9ன்று சட்dம். இருந்9து
குதிபைரயில் ஏறிச் தசன்றொல், தகொலம்Hசுக்கு
அப்டHொதிருந்9 உdல் சிபைலயில் டM9பைன
தHொறுக்க முடியொ99ொயிருக்கும். ஆகடM, 9னக்கு
ஒரு [ட்dக்குதிபைர Mொங்க அனு[தி டMண்டும்
என்று டகட்டிருந்9ொன் தகொலம்Hஸ்.
கருபைணயுள்‰த்ட9ொடு அரசர் தHர்டினொண்ட்
அனு[தி Mழங்கினொர். [ட்dக்குதிபைரயில் ஏறிப்
Hயணம் தசய்து, அரசர் 9ங்கியிருந்9 தசகொவியொ
என்ற ஊருக்குப் டHொய்ச் டசர்க்9ொன். அரசர்
தHர்டினொண்ட் அMபைன அன்டHொடு MரடMற்றொ.
தகொலம்Hஸ் ஒப்Hந்9ப்Hடி டகட்Hத9ல்லொம்
தகொடுக்கக் கூடிய நிபைலயிடலொ,
[னப்Hொங்கிடலொ அரசர் இல்பைல. தகொலம்Hஸ்
9ன் ஒப்Hந்9ப்Hடி உள்‰ உரிபை[கபை‰

தயல்லொம் விட்டுக் தகொடுத்துவிட்dொல்,
அMனுக்கு நல்ல Mரும்Hடி Mரக்கூடிய தHரும்
Hண்பைண ஒன்பைறயளிப்H9ொகக் குறிப்புக்
கொட்டினொர் அரசர். அ9ற்தகல்லொம் தகொலம்Hஸ்
சிறிதும் ஒப்புக் தகொள்‰வில்பைல. கிபைdத்9ொல்
முழுMதும் கிபைdக்க டMண்டும்
இல்லொவிட்dொல் எதுவும் டMண்dொம் என்று
கண்டிப்Hொகக் கூறிவிட்dொன் அMன், அMனுக்கு
எதுவும் கிபைdக்கொ[டல டHொய்விட்dது.
அரசர் தசல்லுமிdத[ல்லொம் அMனும்
த9ொdர்ந்து தசன்றொன். . ஓரொண்டு,
தசன்றபின்னும் அMனுபைdய டMண்டுடகொள்
தசவிசொய்க்கப்Hdவில்பைல. அMனுபைdய
மூட்டுMொ9ம் அதிகரித்துக் தகொண்டdMந்9து.
எப்Hடியும் கபைdசியில் 9னக்கு நீதி கிபைdக்கும்
என்ற நம்பிக்பைக அMனுக்கு இருந்9து. எல்லொம்
9னக்குக் கிபைdக்கும் என்ற நம்பிக்பைகயில்
அMன் ஓர் உயில் எழுதி பைMத்9ொன்.

9னக்கு Mரும் MரிMரு[ொனங்கபை‰தயல்லொம்
சிலுபைMப் டHொர் நிதிக்குக் தகொடுக்க டMண்டும்
என்று எழுதிபைMத்9ொன். ஜிடனொMொவில் 9ன்
Hரம்Hபைரயினருக்கொக ஒரு [ொளிபைக எழுப்H
டMண்டுத[ன்று எழுதி பைMத்9ொன்.
இஸ்Hொனிடயொலொவில் ஒரு ட9Mொலயம் கட்டி
அMன் ஆத்[ொ சொந்தியபைdய நொள் ட9ொறும்
த9ொழுபைக நdத்திMர டMண்டும் என்று எழுதி
பைMத்9ொன். இந்9 நற்தசயல்களுக்குப்
Hயன்HடுM9ற்கொகMொMது அரசர் [னத்பை9
[ொற்றி அத்9பைனயும் கிபைdக்கு[ொறு ஆண்dMன்
அருள் புரிய[ொட். dொரொ என்று எண்ணினொன்
தகொலம்Hஸ். கபைdசிடநரத்தில், 9ன் 9ொயின்
அரசுரிபை[பையக் டகட்டுப் தHற்றுக்
தகொள்M9ற்கொக ஜூலொனொ இ‰Mரசி
ஸ்தHயினுக்கு Mந்திருந்9ொள். 9ொய் அளித்9
சலுபைகபைய [கள் அளிப்Hொள் என்ற
நம்பிக்பைகடயொடு அMபை‰க் கண்டு டHசி Mரத்
9ன் சடகொ9ரன் Hொர்த்9டலொமிடயொபைM அனுப்பி
பைMத்9ொன் தகொலம்Hஸ்.

Hொர்த்9டலொமிடயொ புறப்Hட்டுச் தசன்ற பின்
தகொலம்Hஸ் உdல் மிகத் 9‰ர்ச்சியுற்றது. 1506 ம்
ஆண்டு ட[ [ொ9ம் 19 ம் நொள் அMன் 9ன் கபைdசி
உயிபைல எழுதிபைMத்9ொன். 9ன் [கன் டdொன்
டீடகொபைMத் 9ன் டநர் Mொரிசொகக் தகொண்டு [ற்ற
உறவினர்களுக்கும் சிலச்சில உரிபை[கபை‰க்
தகொடுத்து அந்9 உயிபைல எழுதி பைMத்9ொன்.
உயில் எழுதிய [றுநொள் திடீதரன்று உdல் நிபைல
கMபைலக்கிd[ொயிற்று. [9குரு ஒருMர்
அபைழத்துMரப்Hட்dொர். தகொலம்Hசின் [கன்கள்
இருMரும் 9ம்பி டீடகொவும் த[ண்dஸ், பீச்சி
டHொன்ற நண்Hர்களும் [ற்றும் சில நண்Hர்களும்
உறவினர்களும் Hடுக்பைகபையச் சுற்றி நின்று
இபைற Mணக்கம் தசய்9ொர்கள்.
"ஆண்dMடன, உன் பைககளிடல என் ஆவிபைய
ஒப்Hபைdக்கிடறன்" என்று டசசுநொ9ர் கூறிய அட9
தசொற்கபை‰த் 9ன் தசொல்லொகக் கூறி தகொலம்Hஸ்
உயிர் நீத்9ொன்.ஓர் அரசப்பிரதிநிதிக்கு,
மிகப்தHரிய சிறப்புக்குரிய தHருங்
கdல்9‰Hதிக்கு உரிய முபைறயில் அMன் ஈ[ச்
சdங்குகள் தசய்யப்Hdவில்பைல. மிகமிக

எளிபை[யொன முபைறயில் யொடரொ மூபைலயில்
கிdப்HMனுக்குச் தசய்Mது டHொல் அச்சdங்குகள்
தசய்யப்தHற்றன.
அMன் இருந்9 டHொட9ொ, இறந்9 டHொட9ொ யொரும்
அMனுபைdய தHருபை[பைய உணரவில்பைல.
தசொல்லப் டHொனொல், தகொலம்Hடச, 9ொன்
கண்டுபிடித்துள்‰ இdம் மிகப் தHரியதும், மிக
M‰முள்‰து[ொன அத[ரிக்கக் கண்dம்
என்Hபை9 உணர்ந்து தகொள்‰வில்பைல. கொலமும்
டநரமும் அMன் HொடுHட்டுக் கண்டுபிடித்99ன்
Hலபைன அனுHவிக்கொ[ல் தசய்துவிட்dன.
நொ‰ொக ஆகத்9ொன் அMன் தHருபை[ [க்கள்
[னத்தில் இdம் தHற ஆரம்பித்9து. யொடரொ
நொங்கள் 9ொன் அத[ரிக்கொபைMக்
கண்டுபிடித்ட9ொம் என்று தசொலலிக்
தகொண்dத9ல்லொம் 9Mறொன தசய்திகள்
என்Hதும், உண்பை[யில் அபை9க்
கண்டுபிடித்9Mன் தகொலம்Hஸ் என்Hதும்
பிற்கொலத்தில் உறுதிப்Hட்d
தசய்தியொகிவிட்dது. இன்று தகொலம்Hஸ்
உலகMரலொற்றிடல, ஒரு முக்கிய[ொன இdம்

தHற்றுவிட்dொன். கொலகொலத்திற்கும் அMன்
தHயர் ஒளி வீசித் திகழும் 9ன்பை[பையப்
தHற்றுவிட்dது.தகொலம்Hஸ் இறந்து
மூன்றொண்டுக‰ொனபின், அMனுபைdய [கன்
டdொன் டீடகொ இஸ்Hொனிடயொலொவின் கMர்னரொக
நியமிக்கப் தHற்றொன். அMனுக்குரிய Hரம்Hபைரப்
Hட்dங்களும் அளிக்கப் தHற்றன. இச்தசயல்
மூலம் ஓர‰வு தகொலம்Hசின் விருப்Hம் அரசரொல்
நிபைறடMற்றப்Hட்dது என்டற தசொல்ல
டMண்டும். தகொலம்Hஸ் த9ய்MHக்தியுள்‰Mன்;
அபை9க் கொட்டிலும் [9Hக்தி நிரம்பியMன்.
சிMப்பு இந்தியர்கபை‰ அMன் [ன[றிந்து
தகொடுபை[ப் Hடுத்திய துண்டு: அடிபை[க‰ொக்கி
விற்றதுண்டு என்றொலும் Hல ச[யங்களில்
அMன் அMர்களிdம் [னி9ொபி[ொன
உணர்ச்சிடயொடு நdந்திருக்கிறொன். அMன்
அMர்கபை‰க் தகொடுபை[யொக நdத்திய த9ல்லொம்
கொல தநருக்கடியின் கொரண[ொகத்9ொன்.
9ன் Mொழ்வின் தHரும் Hகுதிபையக்
கdலிபைdயிடலடய கழித்9 அMன், 9ன்
ஆரொய்ச்சி டMட்பைகயின் கொரண[ொகப் தHரும்

புயல்கபை‰யும் அMற்றின் தகொடுபை[கபை‰யும்
தHொறுத்துக் தகொண்டிருந்திருக்கிறொன்.
ஊக்கமும் விdொமுயற்சியும் மிகுந்9Mனொக
இருந்தும், அMன் 9ன் தசயல்களில்
தHருந்ட9ொல்விகபை‰டய கொணடநரிட்dது.
அ9ற்குரிய கொரணத்பை9யும் ஆங்கொங்டக
இக்கபை9யில் வி‰க்கிக் கூறப்Hட்டுள்‰து.
விஞ்ஞொன Mசதிகள் இல்லொ9 அக்கொலத்தில்
புத்9ம்புதிய இdங்கபை‰க் கண்டுபிடிப்Hதும்,
டHொனMழிடய திரும்பி MருMதுட[ அரிய
கொரியங்கள். தகொலம்Hஸ் Hலடநரங்களில்
ட9ொல்விபையச் சந்தித்9ொன் என்றொல், அ9ற்கு
அMனுபைdய ஊக்கமின்பை[ கொரண[ன்று.
ஒன்பைறத் ட9டுகிறMன், அது உள்‰ இdத்பை9
விட்டு விட்டு [ற்ற இdம் அபைனத்பை9யும்
ட9டிப்Hொர்த்துவிட்டுத் திரும்பும் கபை9
டHொலடM தகொலம்Hஸ் தசயல்கள் அபைனத்தும்
முடிந்திருக்கின்றன. இந்9 முபைறயிடல 9ொன்
இந்தியொபைMத் ட9டிMந்9Mன் அத[ரிக்கொபைMக்
கண்டுபிடித்9ொன். ஆனொல்,

அத[ரிக்கொ 9ன் தHருM‰ம் முழுMபை9யும்
அMன் கண்ணுக்குக் கொட்dொ[ல்
ஏ[ொற்றிவிட்dது.
தகொலம்Hகdன் கூdச்தசன்றMர்கள், அMன்
தகொசுப் Hபைdத்9‰Hதி என்று கிண்dல் தசய்யும்
அ‰வுக்கு அத[ரிக்கொ தMற்று நில[ொகத்
ட9ொன்றியது.
ஆனொல் அMனுக்குப் பின்னொல் தசன்றMர்கள்
சிறிது சிறி9ொக அந்நிலத்தின் 9ங்கM‰த்பை9க்
கண்dொர்கள். ஆசியொவில்9ொன் 9ங்கம் நிபைறயக்
கிபைdக்கிறத9ன்று எண்ணி, இந்தியொபைMயும்
சீனொபைMயும் Hற்றிக் கனவுகண்டு கபை9 டHசிக்
தகொண்டிருந்9 ஐடரொப்பியர்கள் அத[ரிக்கொவில்
9ங்கம் கிபைdக்கிற த9ன்றவுdன் கூட்dங்
கூட்d[ொக அங்டக குடிடயறினொர்கள்.
இன்று அத[ரிக்கொ உலகத்திடலடய மிகப்தHரிய
Mல்லரசொகவும், தசல்Mத்திருநொdொகவும்
வி‰ங்குகிறது.

இன்பைறய அத[ரிக்கொவின். மூல மு9ல்Mன்
தகொலம்Hஸ் 9ொன்! ஆம்! தHருங்கdல்9‰Hதி
கிரிஸ்dொHர் தகொலம்Hஸ் 9ொன்!.
-------------
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FreeTamilEbooks.com எங்கபை‰ப் Hற்றி
மின்புத்9கங்கபை‰ப் Hடிக்க உ9வும் கருவிகள்:
மின்புத்9கங்கபை‰ப் Hடிப்H9ற்தகன்டற
பைகயிடலடய பைMத்துக் தகொள்‰க்கூடிய Hல
கருவிகள் 9ற்டHொது சந்பை9யில் Mந்துவிட்dன.
Kindle, Nook, Android Tablets டHொன்றபைM
இMற்றில் தHரும்Hங்கு Mகிக்கின்றன.
இத்9பைகய கருவிகளின் [திப்பு 9ற்டHொது 4000
மு9ல் 6000 ரூHொய் Mபைர குபைறந்துள்‰ன.
எனடM தHரும்Hொன்பை[யொன [க்கள் 9ற்டHொது
இ9பைன Mொங்கி Mருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்‰ மின்புத்9கங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கொன மின்புத்9கங்கள்
9ற்டHொது கிபைdக்கப் தHறுகின்றன. அபைM PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. டHொன்ற MடிMங்களில்
இருப்H9ொல், அMற்பைற ட[ற்கூறிய கருவிகபை‰க்
தகொண்டு நொம் Hடித்துவிdலொம்.

9மிழிலுள்‰ மின்புத்9கங்கள்:
9மிழில் சமீHத்திய புத்9கங்கத‰ல்லொம் ந[க்கு
மின்புத்9கங்க‰ொக கிபைdக்கப்தHறுMதில்பைல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு 9மிழில்
மின்புத்9கங்கபை‰ தMளியிடுM9ற்கொன ஒர்
உன்ன9 டசபைMயில் ஈடுHட்டுள்‰து. இந்9க் குழு
இதுMபைர Mழங்கியுள்‰ 9மிழ் மின்புத்9கங்கள்
அபைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்‰ன. ஆனொல்
இபைM மிகவும் Hபைழய புத்9கங்கள்.
சமீHத்திய புத்9கங்கள் ஏதும் இங்கு
கிபைdக்கப்தHறுMதில்பைல.
சமீHத்திய புத்9கங்கபை‰ 9மிழில் தHறுMது
எப்Hடி?
அட[சொன் கிண்டில் கருவியில் 9மிழ் ஆ9ரவு
9ந்9 பிறகு, 9மிழ் மின்னூல்கள் அங்டக
விற்Hபைனக்குக் கிபைdக்கின்றன. ஆனொல்
அMற்பைற நொம் Hதிவிறக்க இயலொது. டMறு
யொருக்கும் Hகிர இயலொது.
சமீHகொல[ொக Hல்டMறு எழுத்9ொ‰ர்களும்,
HதிMர்களும், சமீHத்திய நிகழ்வுகபை‰ப் Hற்றிய

விMரங்கபை‰த் 9மிழில் எழு9த்
த9ொdங்கியுள்‰னர். அபைM இலக்கியம்,
விபை‰யொட்டு, கலொச்சொரம், உணவு, சினி[ொ,
அரசியல், புபைகப்Hdக்கபைல, Mணிகம் [ற்றும்
9கMல் த9ொழில்நுட்Hம் டHொன்ற Hல்டMறு
9பைலப்புகளின் கீழ் அபை[கின்றன.
நொம் அMற்பைறதயல்லொம் ஒன்றொகச் டசர்த்து
9மிழ் மின்புத்9கங்கபை‰ உருMொக்க உள்ட‰ொம்.
அவ்Mொறு உருMொக்கப்Hட்d மின்புத்9கங்கள்
Creative Commons எனும் உரி[த்தின் கீழ்
தMளியிdப்Hடும். இவ்Mொறு தMளியிடுM9ன்
மூலம் அந்9ப் புத்9கத்பை9 எழுதிய மூல
ஆசிரியருக்கொன உரிபை[கள் சட்dரீதியொகப்
Hொதுகொக்கப்Hடுகின்றன. அட9 டநரத்தில் அந்9
மின்புத்9கங்கபை‰ யொர் டMண்டு[ொனொலும்,
யொருக்கு டMண்டு[ொனொலும், இலMச[ொக
Mழங்கலொம்.
எனடM 9மிழ் Hடிக்கும் Mொசகர்கள்
ஆயிரக்கணக்கில் சமீHத்திய 9மிழ்
மின்புத்9கங்கபை‰ இலMச[ொகடM தHற்றுக்
தகொள்‰ முடியும்.

9மிழிலிருக்கும் எந்9 Mபைலப்Hதிவிலிருந்து
டMண்டு[ொனொலும் Hதிவுகபை‰ எடுக்கலொ[ொ?
கூdொது.
ஒவ்தMொரு Mபைலப்Hதிவும் அ9ற்தகன்டற
ஒருசில அனு[திகபை‰ப் தHற்றிருக்கும். ஒரு
Mபைலப்Hதிவின் ஆசிரியர் அMரது Hதிப்புகபை‰
“யொர் டMண்டு[ொனொலும் Hயன்Hடுத்9லொம்”
என்று குறிப்பிட்டிருந்9ொல் [ட்டுட[ அ9பைன
நொம் Hயன்Hடுத்9 முடியும்.
அ9ொMது “Creative Commons” எனும் உரி[த்தின்
கீழ் Mரும் Hதிப்புகபை‰ [ட்டுட[ நொம்
Hயன்Hடுத்9 முடியும்.
அப்Hடி இல்லொ[ல் “All Rights Reserved” எனும்
உரி[த்தின் கீழ் இருக்கும் Hதிப்புகபை‰ நம்[ொல்
Hயன்Hடுத்9 முடியொது.
டMண்டு[ொனொல் “All Rights Reserved” என்று
வி‰ங்கும் Mபைலப்Hதிவுகபை‰க்
தகொண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அMரது
Hதிப்புகபை‰ “Creative Commons” உரி[த்தின் கீழ்
தMளியிdக்டகொரி நொம் ந[து டMண்டுடகொபை‰த்

த9ரிவிக்கலொம். ட[லும் அMரது Hபைdப்புகள்
அபைனத்தும் அMருபைdய தHயரின் கீடழ 9ொன்
தMளியிdப்Hடும் எனும் உறுதிபையயும் நொம்
அளிக்க டMண்டும்.
தHொதுMொக புதுப்புது Hதிவுகபை‰
உருMொக்குடMொருக்கு அMர்க‰து Hதிவுகள்
நிபைறய Mொசகர்கபை‰ச் தசன்றபைdய டMண்டும்
என்ற எண்ணம் இருக்கும். நொம் அMர்க‰து
Hபைdப்புகபை‰ எடுத்து இலMச
மின்புத்9கங்க‰ொக Mழங்குM9ற்கு ந[க்கு
அMர்கள் அனு[தியளித்9ொல், உண்பை[யொகடM
அMர்க‰து Hபைdப்புகள் தHரும்Hொன்பை[யொன
[க்கபை‰ச் தசன்றபைdயும். Mொசகர்களுக்கும்
நிபைறய புத்9கங்கள் Hடிப்H9ற்குக் கிபைdக்கும்
Mொசகர்கள் ஆசிரியர்களின் Mபைலப்Hதிவு
முகMரிகளில் கூd அMர்களுபைdய
Hபைdப்புகபை‰ ட9டிக் கண்டுபிடித்து
Hடிக்கலொம். ஆனொல் நொங்கள் Mொசகர்களின்
சிர[த்பை9க் குபைறக்கும் Mண்ணம்
ஆசிரியர்களின் சி9றிய Mபைலப்Hதிவுகபை‰
ஒன்றொக இபைணத்து ஒரு முழு

மின்புத்9கங்க‰ொக உருMொக்கும் டMபைலபையச்
தசய்கிடறொம். ட[லும் அவ்Mொறு
உருMொக்கப்Hட்d புத்9கங்கபை‰
“மின்புத்9கங்கபை‰ப் Hடிக்க உ9வும் கருவிகள்”க்கு ஏற்ற Mண்ணம் MடிMபை[க்கும்
டMபைலபையயும் தசய்கிடறொம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்9 Mபைலத்9‰த்தில்9ொன் பின்Mரும்
MடிMபை[ப்பில் மின்புத்9கங்கள் கொணப்Hடும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்9 Mபைல9‰த்திலிருந்து யொர்
டMண்டு[ொனொலும் மின்புத்9கங்கபை‰
இலMச[ொகப் Hதிவிறக்கம்(download) தசய்து
தகொள்‰லொம்.
அவ்Mொறு Hதிவிறக்கம்(download) தசய்யப்Hட்d
புத்9கங்கபை‰ யொருக்கு டMண்டு[ொனொலும்
இலMச[ொக Mழங்கலொம்.

இதில் நீங்கள் Hங்களிக்க விரும்புகிறீர்க‰ொ?
நீங்கள் தசய்யடMண்டியத9ல்லொம் 9மிழில்
எழு9ப்Hட்டிருக்கும் Mபைலப்Hதிவுகளிலிருந்து
Hதிவுகபை‰
எடுத்து, அMற்பைற LibreOffice/MS Office டHொன்ற
wordprocessor-ல் டHொட்டு ஓர் எளிய
மின்புத்9க[ொக [ொற்றி எங்களுக்கு அனுப்Hவும்.
அவ்M‰வு9ொன்!ட[லும் சில Hங்களிப்புகள்
பின்Mரு[ொறு:
1. ஒருசில HதிMர்கள்/எழுத்9ொ‰ர்களுக்கு
அMர்க‰து Hபைdப்புகபை‰ “Creative
Commons” உரி[த்தின்கீழ்
தMளியிdக்டகொரி மின்னஞ்சல்
அனுப்பு9ல்
2. 9ன்னொர்Mலர்க‰ொல் அனுப்Hப்Hட்d
மின்புத்9கங்களின் உரிபை[கபை‰யும்
9ரத்பை9யும் Hரிடசொதித்9ல்
3. டசொ9பைனகள் முடிந்து அனு[தி
Mழங்கப்Hட்d 9ர[ொன
மின்புத்9கங்கபை‰ ந[து Mபைல9‰த்தில்
HதிடMற்றம் தசய்9ல்

விருப்Hமுள்‰Mர்கள் freetamilebooksteam@gmail.co
m எனும் முகMரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்Hவும்.
இந்9த் திட்dத்தின் மூலம் Hணம்
சம்Hொதிப்HMர்கள் யொர்?
யொருமில்பைல.
இந்9 Mபைலத்9‰ம் முழுக்க முழுக்க
9ன்னொர்Mலர்க‰ொல் தசயல்Hடுகின்ற ஒரு
Mபைலத்9‰ம் ஆகும். இ9ன் ஒடர டநொக்கம்
என்னதMனில் 9மிழில் நிபைறய
மின்புத்9கங்கபை‰ உருMொக்குMதும், அMற்பைற
இலMச[ொக Hயனர்களுக்கு Mழங்குMதுட[
ஆகும்.ட[லும் இவ்Mொறு உருMொக்கப்Hட்d
மின்புத்9கங்கள், ebook reader ஏற்றுக்தகொள்ளும்
MடிMபை[ப்பில் அபை[யும்.
இத்திட்dத்9ொல் Hதிப்புகபை‰
எழுதிக்தகொடுக்கும் ஆசிரியர்/HதிMருக்கு என்ன
லொHம்?
ஆசிரியர்/HதிMர்கள் இத்திட்dத்தின் மூலம்
எந்9வி9[ொன த9ொபைகயும்
தHறப்டHொMதில்பைல. ஏதனனில், அMர்கள்

புதி9ொக இ9ற்தகன்று எந்9ஒரு HதிபைMயும்
எழுதித்9ரப்டHொMதில்பைல.
ஏற்கனடM அMர்கள் எழுதி தMளியிட்டிருக்கும்
Hதிவுகபை‰ எடுத்துத்9ொன் நொம் மின்புத்9க[ொக
தMளியிdப்டHொகிடறொம்.
அ9ொMது அMரMர்களின் Mபைல9‰த்தில் இந்9ப்
Hதிவுகள் அபைனத்தும் இலMச[ொகடM
கிபைdக்கப்தHற்றொலும், அMற்பைறதயல்லொம்
ஒன்றொகத் த9ொகுத்து ebook reader டHொன்ற
கருவிகளில் Hடிக்கும் வி9த்தில் [ொற்றித் 9ரும்
டMபைலபைய இந்9த் திட்dம் தசய்கிறது.
9ற்டHொது [க்கள் தHரிய அ‰வில் tablets [ற்றும்
ebook readers டHொன்ற கருவிகபை‰ நொடிச்
தசல்M9ொல் அMர்கபை‰ தநருங்குM9ற்கு இது
ஒரு நல்ல Mொய்ப்Hொக அபை[யும்.

நகல் எடுப்Hபை9 அனு[திக்கும் Mபைல9‰ங்கள்
ஏட9னும் 9மிழில் உள்‰9ொ?
உள்‰து.
பின்Mரும் 9மிழில் உள்‰ Mபைல9‰ங்கள் நகல்
எடுப்Hதிபைன அனு[திக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்Mொறு ஒர் எழுத்9ொ‰ரிdம் Creative Commons
உரி[த்தின் கீழ் அMரது Hபைdப்புகபை‰
தMளியிடு[ொறு கூறுMது?
இ9ற்கு பின்Mரு[ொறு ஒரு மின்னஞ்சபைல
அனுப்H டMண்டும்.
<துMக்கம்>
உங்க‰து Mபைலத்9‰ம் அருபை[
[Mபைல9‰த்தின் தHயர்].
9ற்டHொது Hடிப்H9ற்கு உHடயொகப்Hடும்
கருவிக‰ொக Mobiles [ற்றும் Hல்டMறு
பைகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்பைக
அதிகரித்து Mந்துள்‰து.
இந்நிபைலயில்
நொங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும்
Mபைல9‰த்தில், Hல்டMறு 9மிழ்
மின்புத்9கங்கபை‰ தMவ்டMறு துபைறகளின் கீழ்
டசகரிப்H9ற்கொன ஒரு புதிய திட்dத்தில்
ஈடுHட்டுள்ட‰ொம்.

இங்கு டசகரிக்கப்Hடும் மின்புத்9கங்கள்
Hல்டMறு கணிணிக் கருவிக‰ொன Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS டHொன்றMற்றில் Hடிக்கும் Mண்ணம்
அபை[யும். அ9ொMது இத்9பைகய கருவிகள் support
தசய்யும் odt, pdf, ebub, azw டHொன்ற
MடிMபை[ப்பில் புத்9கங்கள் அபை[யும்.
இ9ற்கொக நொங்கள் உங்க‰து
Mபைல9‰த்திலிருந்து Hதிவுகபை‰
தHற விரும்புகிடறொம். இ9ன் மூலம் உங்க‰து
Hதிவுகள்
உலக‰வில் இருக்கும் Mொசகர்களின் கருவிகபை‰
டநரடியொகச் தசன்றபைdயும்.
எனடM உங்க‰து Mபைல9‰த்திலிருந்து
Hதிவுகபை‰ பிரதிதயடுப்H9ற்கும் அMற்பைற
மின்புத்9கங்க‰ொக [ொற்றுM9ற்கும் உங்க‰து
அனு[திபைய டMண்டுகிடறொம்.
இவ்Mொறு உருMொக்கப்Hட்d மின்புத்9கங்களில்
கண்டிப்Hொக ஆசிரியரொக உங்களின் தHயரும்
[ற்றும் உங்க‰து Mபைல9‰ முகMரியும்
இdம்தHறும்.

ட[லும் இபைM “Creative Commons” உரி[த்தின்
கீழ் [ட்டும்9ொன் தMளியிdப்Hடும் எனும்
உறுதிபையயும் அளிக்கிடறொம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கபை‰ பின்Mரும் முகMரிகளில்
த9ொdர்பு தகொள்‰லொம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049217
7970948
நன்றி.
</முடிவு>
ட[ற்கூறியMொறு ஒரு மின்னஞ்சபைல
உங்களுக்குத் த9ரிந்9 அபைனத்து
எழுத்9ொ‰ர்களுக்கும் அனுப்பி
அMர்களிdமிருந்து அனு[திபையப் தHறுங்கள்.

முடிந்9ொல் அMர்கபை‰யும் “Creative Commons
License”-ஐ அMர்களுபைdய Mபைல9‰த்தில்
Hயன்Hடுத்9ச் தசொல்லுங்கள்.
கபைdசியொக அMர்கள் உங்களுக்கு அனு[தி
அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சபைலfreetamilebooksteam@gmail.com எனு
ம் முகMரிக்கு அனுப்பி பைMயுங்கள்.
ஓர் எழுத்9ொ‰ர் உங்க‰து உங்க‰து
டMண்டுடகொபை‰ [றுக்கும் Hட்சத்தில் என்ன
தசய்Mது?
அMர்கபை‰யும் அMர்க‰து Hபைdப்புகபை‰யும்
அப்Hடிடய விட்டுவிd டMண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அMர்களுபைdய தசொந்9
முயற்சியில் மின்புத்9கம் 9யொரிக்கும்
எண்ணம்கூd இருக்கும். ஆகடM அMர்கபை‰
நொம் மீண்டும் மீண்டும் த9ொந்9ரவு தசய்யக்
கூdொது.
அMர்கபை‰ அப்Hடிடய விட்டுவிட்டு
அடுத்9டுத்9 எழுத்9ொ‰ர்கபை‰ டநொக்கி ந[து
முயற்சிபையத் த9ொdர டMண்டும்.

மின்புத்9கங்கள் எவ்Mொறு அபை[ய டMண்டும்?
ஒவ்தMொருMரது Mபைலத்9‰த்திலும்
குபைறந்9Hட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் Hதிவுகள்
கொணப்Hடும். அபைM Mபைகப்Hடுத்9ப்Hட்டdொ
அல்லது Mபைகப்Hடுத்9ப் Hdொ[டலொ இருக்கும்.
நொம் அMற்பைறதயல்லொம் ஒன்றொகத் திரட்டி ஒரு
தHொதுMொன 9பைலப்பின்கீழ் Mபைகப்Hடுத்தி
மின்புத்9கங்க‰ொகத் 9யொரிக்கலொம். அவ்Mொறு
Mபைகப்Hடுத்9ப்Hடும் மின்புத்9கங்கபை‰ HகுதிI Hகுதி-II என்றும் கூd 9னித்9னிடய பிரித்துக்
தகொடுக்கலொம்.

9விர்க்க டMண்டியபைMகள் யொபைM?
இனம், Hொலியல் [ற்றும் Mன்முபைற
டHொன்றMற்பைறத் தூண்டும் Mபைகயொன Hதிவுகள்
9விர்க்கப்Hd டMண்டும்.

எங்கபை‰த் த9ொdர்பு தகொள்Mது எப்Hடி?
நீங்கள் பின்Mரும் முகMரிகளில் எங்கபை‰த்
த9ொdர்பு தகொள்‰லொம்.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/
FreeTamilEbooks
• Google
Plus: https://plus.google.com/communities/1088
17760492177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்
யொர்?
குழு – https://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
• Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

