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க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ�
வண�க�. அ�ப�கேள நா� ஒ� க�த ஆ��ய� எ�ப� த�க���� ெத���. நா�
என� M.Phil., ஆ���� எ���� ெகா�ட� தைல�� க�தேமைத ��வாச
இராமா�ஜ� எ�பதா��.
க�த ேமைத ��வாச இராமா�ஜ�� 125 வ� ���த நாைள� �ற�����
வைக��, மா���� பாரத� �ரதம� அவ�களா� க�த ஆ�டாக அ���க� ப�ட
ஆ�� இ�வா�டா��.
க�த ஆ�டா�ய இ�வா���, க�த ேமைத�� கால�� �வ�கைள�
��ப�� ����ர� நட�கலாமா ேதாழ�கேள. M.Phil., ஆ��� நா� க�ட,
உண��த ��வாச இராமா�ஜைன� த�க�ட� ப���� ெகா�ள ������ேற�.
இராமா�ஜ� க�����த கண��கைள, ��ய ேத�ற�கைள� ப�� அல�வ�
இ�க��ைர�� ேநா�கம�ல. மாறாக, க�த ேமைத ��வாச இராமா�ஜைன,
எ����, தைச��, இர�த��, உண��� ��ய�கைள உ�ளட��ய, ந�ைம� ேபா�ற
சக ம�தராக உ�க��� அ��க� ெச�ய ������ேற�.
உ�ண உண��ேக வ����, வ�ைம�� ேகார� ���� ���� த��த,
இராமா�ஜ�� உ�ைம உ�வ�ைத, உ�க��� அ��க� ெச�ய ������ேற�.
ேதாழ�கேள. இேதா கால இய��ர� நம�காக� கா������ற�. வா��க�,
வ�� இ��ைகக�� அம��க�. ச�� ��ேனா��� பய��ேபாமா?.
2012, 2010,………..2000…….1947,…….1900,…..1887. இேதா ��பேகாண�. உ���
��ைளயா� ேகா���, சார�கபா�� ேகா��� ெத���றத�லவா. வா��க� கால
இய��ர������, இற��, சார�கபா�� ேகா���� அ����ள �ழ�� ச���
ெத����� ெச�ேவா�. இேதா இ�த ஓ�� ��தா�, இராமா�ஜ�� ��.
வா��க� உ�ேள ெச�ேவா�.
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1

அ��யாய� – 1

ெத����யா�� ��த� தல�க�� �க ���யமான தல� ��பேகாண� ஆ��. இ�
ெத�னக��� க�ைக எ�� ேபா�ற�ப�� கா�� ஆ��ைன��, அரசலா��ைன��,
��த மகாமக� �ள��ைன�� உைடய ேகா�� நகரமா��.

இராமா�ஜ�� ����� �� நா�
��பேகாண� சார�கபா�� ேகா���� அ���, �ழ�� ச���� ெத��� உ�ள 17
ஆ� எ� �� ஒ� சாதாரண ஓ��� �ைர ��. ���ப� தைலவ� ��வாச
அ�ய�கா�. இவர� ெசா�த ஊ� ��பேகாண���� அ��� உ�ள, ���ேசைற எ��
இ�� அைழ�க�ப�� ����ைற ஆ��. இவர� மைன� ேகாமள�த�மா�. இவர�
ெசா�த ஊ� ஈேரா�.
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ேகாமள�த�மா�
��மணமா� ��ட காலமா��� இவ�க��� �ழ�ைத �ற�க��ைலேய எ�ற
கவைல. இ��ைல�� ேகாமள�த�மா� க���றா�. �த� �ரசவ� எ�பதா� ஈேரா�,
ெத�ப��ள� ெத��� இ���� தன� த�ைதயா� ������ ெச�றா�. இவர�
த�ைத�� ெபய� நாராயண அ�ய�கா�. இவ� ஈேரா� ���� ��ம�ற��� அ�னா
ேவைல பா��பவ�.
ஈேரா� ெச�ற ேகாமள�த�மா���, 1887 ஆ� வ�ட� �ச�ப� மாத� 22 ஆ�
நா� �யாழ��ழைம ஆ� �ழ�ைத �ற�த�. ���பேம ம������ �ைள�த�.
இவ�க� ைவணவ மத�ைத� ேச��தவ�க� எ�பதா��, �ழ�ைதயான� �யாழன��
�ற�ததா�� இராமா�ஜ� எ�� ெபய��டன�. இவர� தாயா� இவைர�
��ன�சா� எ�ேற அைழ�தா�.
���ப� �ழ�
இராமா�ஜ�� த�ைத ��வாச அ�ய�கா�, ��பேகாண��� ஜ��� கைட
ஒ��� ேவைல பார�� வ�தா�. இவ� ப��� �டைவகைள� தர� பா���,
ம����வ�� வ�லவ�. இவர� மாத� ச�பள� �.20.
இராமா�ஜ�� தா� ேகாமள�த�மா� பஜைன� பாட�கைள�� ம��� ப���
பாட�கைள��, அ����ள ேகா��க�� ம�றவ�க�ட� ேச��� ��வாக�
பா�வத� �ல� மாதெமா���� �.5 அ�ல� �.10 ச�பா���� ���ப வ�ைமைய�
சமா��தா�.
1889 ஆ� வ�ட� �ச�ப� மாத� ெதாட��� நா��, ஐ�� நா�க���� பஜைன
பாட� ெச�லாததா�, ��� தைல�ேய ேந�� ேகாமள�த�மா� ����� வ�தா�.
���� இர�� வய� �ர��ய இராமா�ஜ� ேவ��ைல� ப��ைக�� �ட�த�
ப����தா�. அவ� உட� ��வ�� ெப�ய�ைம�னா� பா��க� ப����த�.
த�சா�� மாவ�ட��� அ�வா��� ம��� �மா� நா�கா�ர� ேப� ேப�ய�ைம���
ப�யா����தன�. ெப�ய�ைம����� இராமா�ஜ� த����டா��, �க���
ஏ�ப�ட வ��க� இ��வைர மைறய��ைல.
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இராமா�ஜ��� ஒ�றைர வய� இ���� ெபா��, ேகாமள�த�மா��� ஒ�
ஆ� �ழ�ைத �ற�த�. சடேகாப� என� ெபய�ட�ப�ட அ��ழ�ைத ��ேற
மாத��� இற�� ��ட�. இராமா�ஜ��� நா�� வய����� ெபா��
ேகாமள�த�மா� 1891 இ� ஒ� ெப� �ழ�ைதைய� ெப�ெற��தா�. ஆனா�
அ��ழ�ைத�� ��ேற மாத��� இற�� ��ட�. இராமா�ஜ��� ஆறைர
வய����� ெபா��, ேகாமள�த�மா� ஆ� மகைன� ெப�ெற��தா�. ேசச� என�
ெபய�ட�ெப�ற இ� �ழ�ைத�� ஒ� வ�ட� ��வத��� இற�� ��ட�.
இராமா�ஜ��� ப�� வய����� ெபா��, 1898 இ� ேகாமள�த�மா� ல���
நர��ம� எ�ற மகைன��, இராமா�ஜ��� ப�ேன� வய����� ெபா��
��நாராயண� எ�ெறா� மகைன�� ெப�ெற��தா�.
��� �ழ�ைதகைள� ப�ெகா��க ேந��ததா� �� வய�� இராமா�ஜைன,
��ைட ��� ெவ��� ெச�ல அ�ம��காமேல வள��தன�.
இராமா�ஜ� ��� வய� வைர ேபசேவ இ�ைல. ஊைமேயா என� ெப�ேறா�
கவைலயைட�தன�. ேகாமள�த�மா� தன� மகைன அைழ��� ெகா��, அ�ெபா��
தன� தக�பனா� வ���� ெகா����த கா���ர����� ெச�றா�. அ�� அவன�
தா�தா, தைர�� பர��ய அ���� இராம�ஜ�� ைக�ரைல� ���� எ����
ப��� ஆர����, எ����கைள எ�த� க��� ெகா��தேதா�, �ேலாக�கைள��
க��� ெகா��தா�. ��� கால��� இராமா�ஜ� ேபச��, ேவத ம��ர�கைள
உ�ச��க�� ெதாட��னா�.
நாம�க� நாம��� தாயா�
��������� ேசல� ெச��� வ��� அைம������ ஊ� நாம�க�.
அ���� ைமய� ப���� அைம����ப� நாம�� எ��� மைலயா��. இ�மைல
��வ�� ெவ�ைள� க�களா� ஆன�. �மா� ஒ� �ேலா ��ட� ��றள��, 200 அ�
உயர�� உைடய�. இத� பாைறக� ெச���தாக அைம������ �த�, ைவணவ�க�
த�க� ெந���� இ�� நாம�ைத� ேபா�� இ��பதா�, இ�மைல�� நாம�க�
எ���, ��ன� ஊ�� ெபய�� நாம�க� எ��� அைழ�க�படலா���.
இ�மைல�� அ�வார��� உ�ள பழைம வா��த ேகா���, நர��ம�� உட�
நாம��� தாயா�� அ�� பா��� வ���றன�.
ேகாமள�த�மா�� ���க�, நாம�க���� அ��� உ�ள, க�� மாவ�ட�ைத�
ேச��த ஒ� ���ரா��. ேகாமள�த�மா�� அவர� பா�டனா�க��, நாம�க�
நாம��� தாயாைரேய த�கள� �ல ெத�வமாக வ�ப�� வ�தன�.
ேகாமள�த�மா��� ��மணமா�� பல வ�ட�க� ஆ���, �ழ�ைத �ற�காத ேபா�,
அவ�க� ேவ��� ெகா�ட ெத�வ��, இராமா�ஜ� �ற�� ���
வ�ட�களா��� வா� �ற�� ேபசாத� க��, அவ�க� ேவ��� ெகா�ட
ெத�வ�� நாம��� தாயா�தா�.
ேகாமள�த�மா�� உத�க� நா�ேதா�� உ�ச���� ெபய� நாம���
தாயா�தா�. �ழ�ைத� ப�வ� �த� தாயா�� அரவைன��� ம��ேம வள��த
இராமா�ஜ��� இய�ைகயாகேவ நாம��� தாயா�ட� ப��ேய�ப�ட�.
ெதாட�க� க��
இராமா�ஜ� 1892 ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாத� �த� நா� �ஜயதச�ய��,
கா���ர��� உ�ள ��ைண� ப���� ேச��க�ப�டா�. அத� ஆ��ய� �க��
க���பானவ�. மாணவ�க� அைனவ��, எ�ெபா��� ைகக��, வா�ெபா��
ப��ட� அம�����க ேவ���. இராமா�ஜ��� ஆ��யைர� ���க��ைல,
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அவ�� க���பா�க�� ���க��ைல. எனேவ அ�ப���� உ�கார மன����
பா��ேலேய எ��� ����� வ����வா�. இர�� வ�ட�க��, கா���ர���
உ�ள பல ப��க�� மா� மா�� ப��தா�.
ஒ� கட� �சய��� நாராயண அ�ய�கா���� த� �தலா��� ��
வ��த� எ�ப�ட�. எனேவ நாராயண அ�ய�கா� தன� ப��ைன� �ற��,
ெச�ைன��� ெச�� ��டா�. ேகாமள�த�மா�� இராமா�ஜ�� ��பேகாண�
����ன�.
இராமா�ஜ� ��பேகாண��� கா�ேகய� ப���� ேச��க�ப�டா�. ��ன�
��� கால� ெச�ைன�� ப��தா�. 1895 இ� ���� ��பேகாண��� ப���
ப��ைப� ெதாட��தா�.
அ�கால வழ�க�ப� இராமா�ஜ� ��� ைவ����தா�. ந�றாக தைலவா��
��ன� ேபா����பா�. ��க� �ைட��� ெபா�� அைவ�� �����
ைவ�க�ப��. ெந���� ப��ெச�� ெத�கைல ��ம� இ����பா�.

இராமா�ஜ�� ச�ன�� நா�
இராமா�ஜ� ��ச �பாவ� உைடயவ�. ப���� எ�த மாணவ�ட�� அ�கமாக�
ேபச மா�டா�. ஆ��ய� பாட� ெசா��� த��ெபா�� ந�றாக� கவ��பா�.
மாைல�� ப�� ��ட��, ேநராக த� ����� வ�� ��வா�. ����
ெவ���ற� ��ைணைய ஒ�� அைம������ ச�ன�� உ��ற� உ�ள ேமைட��
ஏ� உ�கா��� ெகா�வான. ��ைட ��� �ைளயாட� �ட ெவ��� ெச�ல
மா�டா�.அ�த ச�ன� ேமைட�� அம���தா� அ�றாட� பாட�கைள� ப��பா�.
���� அவன� உலகேம இ�த ச�ன� ேமைடதா�.
கா�ேகய� ெதாட�க� ப���� ப���� ெகா����ைக��, சார�கபா�
எ�பவ� இராமா�ஜ�� �க ெந���ய ந�பனாக இ��தா�. வ���ேலேய �ற�த
மாணவ�க�� இராமா�ஜ� ஒ�வ�, ம�ெறா�வ� சார�கபா�.
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மாவ�ட �த�ைம-சா��த�
நவ�ப� 1897 இ� நைடெப�ற ஆர�ப� ப��� ேத���, மாவ�ட��ேலேய �த�
மாணவனாக இராமா�ஜ� ெவ�� ெப�றா�. ஆனா� க�த��� 45�� 42
ம��ெப�க� ெப����தா�. ஆனா� சார�கபா�ேயா 43 ம��ெப�க�
ெப����தா�. இராமா�ஜ� கண��� பாட��� ம���, சார�கபா�யா�
இர�டா� இட����� த�ள� ப�டா�. த�ைன�ட சார�கபா� ஒ� ம��ெப�
அ�க� ெப�� ��டா� எ�பைத இராமா�ஜனா� தா��� ெகா�ள இயல��ைல.
இதைன இராமா�ஜ� ெப�ய அவமானமாக �ைன�தா�. இதனா� சார�கபா��ட�
ேகாபமைட��, அவ�ட� ேப�வைதேய ���� ��டா�. ம��ெப�கைள�
ெப�ற�ட� அ��ெகா�ேட ����� ஓ�னா�.
ப������� தன� மக� அ�� ெகா�ேட ����� வ�தைத� க�ட
ேகாமள�த�மா� �ைக��� ேபா� காரண�ைத �சா��தா�. அேத ேநர���
சார�கபா���, இராமா�ஜ�� ����� வ�தா�. நா� கண��� பாட���
ம���, அவைன�ட ஒ� ம��ெப� அ�க� ெப�� ��ேட�. ஆனா� ம�ற
பாட�க�� அவ�தா� அ�க ம��ெப�க� ெப��, மாவ�ட��ேலேய �தலாவதாக
வ���ளா�. இத��� ேபா� அவமான�ப��றா�. எ��ட� ேபசாம�
வ����டா� எ�� காரண� ��னா�.
ேகாமள�த�மா� த� மகைன ேநா��, அ�யா ��னசா�, � எ��� யா����
��யவ� இ�ைல. �ேய �த�தர மாணவ�. உ�ைன ெவ�ல இ��ல�� யா��
இ�ைல. அ��த �ைற கண��� �தா� �த� ம��ெப� ெப�வா�. கவைல�
படாேத. சார�கபா� உ� ந�ப� அ�லவா? இ�ேம� எத�காக�� அவ�ட�
ச�ைட���� ேபசாம� இ��க� �டா� எ�� �� அவைன� ேத��னா�.
த� தா�� ெச��ைல ேவதவா�காகேவ எ���� ெகா�ட இராமா�ஜ�,
தா� இ� ��� கவன� ெச��த ேவ��ய பாட� க�தேம எ�� ���
ெச�தா�. க�த��� ம��� ��ர கவன� ெச��த� ெதாட��னா�. இ�ச�பவேம
��னா�� இராமா�ஜ� கண�ைகேய தவமான, ேவதமாக, ெவ�யாக ேந��க �த�
காரணமாக அைம�� ��ட�.
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இராமா�ஜ� ெதாட�க� ப��� ப��ைப ெவ��கரமாக ����,
மாவ�ட��ேலேய �தலாவதாக வ�த ெப�ைம�ட�, தன� ����� அ����ள
ட�� உய��ைல� ப���� ேச��தா�.
ஒ� நா� ஆ��ய� கண��� பாட� நட��� ெகா����தா�. ஒ� எ�ைண
அேத எ�ணா� வ��தா�, எ�ன �ைட �ைட��� எ�ப� ப�� �ள���
ெகா����தா�. எ�தெவா� எ�ைண�� அேத எ�ணா� வ��தா� ஒ�� எ�ற
எ�ேண �ைடயாக� �ைட��� என� ��னா�. இராமா�ஜ� உடேன எ���
���ய�ைத� ���ய�தா� வ��தா� ஈ� ஒ�� வ�மா? எ�� ேக�� ேக��
ஆ��யைரேய அ�ர ைவ�தா�.
�மா� இ�ப� வ�க�� வ��ைறேயா� ெச�யேவ��ய ெப�ய கண��கைள�
�ட, இர�ேட வ�க�� ேபா�� ச�யான �ைடைய� ��� �றைம
இராமா�ஜ�ட� இ��த�.
இராமா�ஜ�� ���ப� ேபா�ய வ�மான� இ�� வ�ைம�� வா��
ெகா����த�. பல நா� இர�� வ���� ேசா��� ��ய அள�ைன�
�ழ�ைதக��� உணவாக� ெகா���, ம�நா� காைல பைழய ேசாறாக� ேபா�வ�
வழ�க�.
ஒ�நா� இராமா�ஜ� ப����� ெச�வத�� �� உண�� த��ட� சா��ட�
தயாரானா�. ஆனா� தா� ேகாமள�த�மாேளா, அ�யா ��ன�சா�, அ�மா எ�ப���
மாைல��� அ�� வா�� சைம�� ைவ��ேற�, இர� சா��டலா�, அ�வைர
ெபா���� ெகா� என ேவ��னா�. இராமா�ஜேனா ம�வா��ைத ேபசாம�,
���� ஒ� �ைல�� இ��த பாைன�� இ��� ��� ட�ள� த���
�������, அ�மா நா� ப����� ெச�� வ��ேற� எ�� ��� ப�����
ெச����டா�.
ஆனா� அ�� மாைல ப���� இ��� இராமா�ஜ� �� ���ப��ைல.
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மாைல ப���� இ��� இராமா�ஜ� �� ���பாததா�, கவைல�� க���
��க�ட� ேகாமள�த�மா�, இராமா�ஜைன� ேதட ஆர���தா�. எ�� ேத���
இராமா�ஜைன� காண��ைல. அ�சமய� இராமா�ஜ�� ந�ப� அன�தராம��
தாயா� அ�� வ�� �சா��க, இராமா�ஜைன� காண��ைல, அவ� காைல��
சா��ட��ைல, ம�ய�� சா��ட��ைல. மாைல ெவ� ேநரமா��� ��
���ப��ைல என��� அழ� ெதாட��னா�. ேகாமள�த�மாைள� சமாதான� ��
���� அமரைவ�த அன�தராம�� தாயா�, தா��, அன�தராம�� ஆ��ெகா�
ப�கமாக இராமா�ஜைன� ேதட� ெதாட��ன�.

ட�� உய��ைல� ப��
அன�தராம� பல இட�க�� ேத� அைல�தா�. எ��� இராமா�ஜைன�
காண��ைல. ��ெர�� அன�தராம��� ஒ� ச�ேதக�, ஒ� ேவைள சார�கபா��
ேகா����� ெச����பாேனா? எ��, உடன�யாக� ேகா����� ெச��
ேத�னா�. ேகா��� ஒ� ம�டப���, கண��� ��தக�கைள� தைல�� ைவ���
ெகா��, இராமா�ஜ� ���� ெகா����தா�. அவ� ப�����த தைர ��வ��
சா�க��யா� கண��க� ேபாட�ப����தன. அன�தராம� அவைன� த��
எ���னா�. ������ எ��த இராமா�ஜ�, எ�ன அன�தராமா அத���
எ�����டாேய, ேந�� நம� கண�� வா��யா��ேக �ைட ெத�யாத, அ�த�
கண�ைக, நா� மன�ேலேய ேபா��� பா��ேத�, ேபா�� ���பத���
எ�����டாேய, இ�, நா� மன�ேலேய ேபா�ட பா�� கண�ைகயாவ� இ�த
ேநா��� எ�� ைவ����� வ���ேற� எ�� �� எ�த ஆர���தா�.
எ�� ���த�ட� அன�தராம�, இராமா�ஜைன� த� ����ேக அைழ���
ெச�றா�. இராமா�ஜைன� காணாம�, அன�தராம�� சா��டாம� இ���றா�
எ�ற ெச��ைய� ��, அன�தராம�� தாயா� த� ���ேலேய, இராமா�ஜ����
உண��டா�.
�றெகா� நா�, அன�தராம� இராமா�ஜ�ட�, எ�ப� எ�வள� க�னமான
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கண�ைக��, � ெவ� எ�ைமயாக� ேபா�� ���றா�, இ�த� �றைம உன��
எ�ப� வ�த� எ�� எ��ட� ெசா�ல��டாதா? என ேவ��னா�. உடேன த�
�றைம�� இரக�ய� எ�� தா� ந��� ேச�ைய ெத�வாக �ள��னா�
இராமா�ஜ�, அன�தராமா, நா� ேதா�� நா� நாம��� தாயாைர ேவ���
ெகா��ேற�, �ன�� காைல�� ப����� ெச�வத�� ��,எ� தாயா�� கா��
���� வண�� ����தா� ெச�ேவ�. அ�மா�� �ன�� எ�ைன வா���வா�.
ேம�� ஒ� நா� கன�� ேஜா�மயமான உ�வ� ஒ�� ேதா��ய�, அ����� ஒ�
ேதவைத ெவ�ேய வ��, என��� கண��� பாட�கைள எ�லா� ெசா���
ெகா������ மைற�� ��ட�. அ�� �த� எ�வள� க�னமாக கண�காக
இ��தா��, யாேரா என��� ெசா��� த�வ� ந�றாக� ெத��ற�. அதனா�தா�
என��� கண��� பாட� எ�ைமயாக இ���ற� எ�� ��னா�.
��பேகாண� க����� ப��� வ�த ���� ம��� ��ெந�ேவ�ைய� சா��த
இ� �ராமண மாணவ�க���, ேகாமள�த�மா� த� ���ேலேய உண� தயா���
வழ�� அத� �ல� ஒ� ெசா�ப� ெதாைகைய மாதா மாத� ச�பா��� வ�தா�.
அ��� மாணவ�க�ட� இ���, அவ�க���� ெத��த கண��க� அைன�ைத��
இராமா�ஜ� க��� ெகா�டா�. அ��� மாணவ�க�� இராமா�ஜ����
ெதாட��� ெசா���தர வ� அ�யாம�, க��� �லக��� இ���, கண���
��தக�கைள ஒ�ெவா�றாக எ��� வ�� இராமா�ஜ���� ப��க�
ெகா��கலா�ன�. அ�வா� அவ�க� ெகா��த ��தக�க�ேலேய �க��
���யமான� 1893 இ� க��� ேம�ப������ பாடமாக ைவ�க� ப����த
எ�.எ�.ேலா� எ��ய ��ேகாண�� எ�ற �லா��. �க�� க�னமான கண��க�
அட��ய இ�த ��தக�ைத தன� ப���றாவ� வய���� க��� ேத��தா�
இராமா�ஜ�.
ஒ� நா� அ�த இ� க��� மாணவ�க���� ஒ� கண���� �ைட கா�ப�
ெதாட�பாக வா��வாத� நைடெப��� ெகா����த�. அ�ேவைள�� அ�� வ�த
இராமா�ஜ�, அவ�க�� வா��வாத�ைத� ெபா�ைமயாக� ேக�டா�. அவ�க��
ேநா��� ��தக�கைள� பா��தா�. அ�� ேபா����த கண��� வ� �ைறக��
ெச�ய�ப����த தவ�ைற� ���� கா��னா�. அதைன ஏ��� ெகா�ளாத அ�
க��� மாணவ�க�, உ�னால இ�கண�ைக� ேபாட ���மா? என� சவா�
��டன�. சவாைல ஏ��� ெகா�ட இராமா�ஜ�, நா�ேக வ�க�� ச�யான
�ைடைய� க������� ெகா��தா�.
ம�நா� க�����, க�த வ����ேபா�, க�த� ேபரா��ய�ட�,
இராமா�ஜ� நா�ேக வ�க�� �ைடைய� க�����தைத� கா��னா�க�.
ேபரா��ய� �ைக�தா�. இ�த� கண�ைக� ேபா��� ெகா��தவ� ஒ� ெப�ய க�த
ேமைதயாக�தா� இ��க ேவ���. ேபரா��ய�களான எ�க��ேக இ� ேபா��
���கமான �ைற�� கண��� ேபா�வ� �க�� க�ன�. இ�த� கண�ைக
உ�க���� ேபா��� த�த� யா�? அவ� எ�த க����� ேவைல பா���றா�?
என �ய�ேபா� ேக�டா�.

அ�யா, இ�த� கண�ைக� ேபா��� ெகா��தவ� ஒ� ப�தா� வ��� மாணவ�.
அவ� ����தா� நா�க� ������ேறா� எ�� அ���வ�� ��ன�.
��க� ெசா�வைத எ�னா� ந�பேவ ��ய��ைல. ��க� ெசா�வ�
உ�ைமயானா�, இ� இைறவ� த�த வரமாக�தா� இ��க ேவ���. அவைர நா�
பா��க ேவ��� எ�� ெசா���க�. ெப�ேறா�க�ட� அவைர ந�லப�யாக�
கவ���� ெகா�ள� ெசா���க� எ�� ேபரா��ய� �ய�� ��னா�.
கா� ��தக�
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கா� ��தக�
இராமா�ஜ� த� ப��� ப��ைப ���பத��� �ல கால���� ��, 1903 ஆ�
ஆ�� வா���, ���� த�����த மாணவ�க� �லமாக� கண��� ��தக�
ஒ��ைன� ெப�றா�. ��� ெபய� A Synopsis of Elementary Results in Pure and
Applied Mathematics எ�பதா��. இைத எ��யவ� ஜா�� ����� கா� (George
Shoobridge Carr) எ�பவராவா�.
ஜா�� கா� ஒ� க�த ஆ��ய�. இல�ட�� மாணவ�க���, ப�� ம���
க���க��� ெவ�ேய, த�� ப��� அ���� எ�ண�ற ஆ��ய�க�� ஒ�வ�.
த��ட� த�� ப��� ெப�� மாணவ�க� ேத��� ெவ�� ெபற ேவ���
எ�பத�காக� தயா��� ெதா��த��க�ப�ட, �ைட� ����கைள உ�ளட��யேத
இ� ��தகமா��. இ���� �த�ப��ைய 1880 ேம மாத����, இர�டா� ப��ைய
1886 �� கா� ெவ���டா�.
இ���� ஐயா�ர���� ேம�ப�ட ���ர�க�, ேத�ற�க�, வ�வ க�த
வைரபட�க� ம��� க�த� ெச��க� இட� ெப����தன. க�த ஆ��ய� கா�
இ�வைர இ�லாத, க�����க� படாத ��ய ேத�ற�க� எதைன�� இ����
ேச��க��ைல. மாறாக ஏ�கனேவ ����க� ப�ட� ேத�ற�கைள மாணவ�க�
எ�தாக ���� ெகா��� வைக��, ப��ப�யாக �ள�����தா�.
க�த��� நா�ட�ைடய இராமா�ஜ���, இ���தக� ஒ� ��ய
ப�மாண�ைத� ��ய ைவ�த�. இ���தக��� உ�ள சம�பா�க�, ���ர�க�
இராமா�ஜ���� ��யைவ அ�ல.ஆனா� அவ�ைற� ெபற� ைகயாள�ப�ட
வ��ைறக� இராமா�ஜ�� மன�� ��ய ஒ�ைய உ�டா��ன. எ��கால���
ெச�ய ேவ��ய ப�க��கான பாைதைய இ���தக� கா��ய�.
எ��கால��� ம�ற பாட�க�� கவன� ெச��தாம� க�த�, க�த� எ��
க�த�ைதேய தன� உலகாக, தன� ��சாக �வா��க இராமா�ஜ���� க���
ெகா��த� இ���தகேமயா��.
ெத�னக��� ேக�����
1904 ஆ� ஆ��, கா� ��தக�ைத� ப��த �ல மாத�க��, ட�� உய� �ைல�
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ப���� ெப�ற ம��ெப�களா� �ைட�த க�� உத�� ெதாைக�� உத��ட�,
��பேகாண� அர� க����� F.A., (Fine Arts) ப���� ேச��தா� இராமா�ஜ�.
��பேகாண� அர� க���யான�, க�ற��தவ�களா� ெத�னக���
ேக������ என� ேபா�ற�ெப�� க���யா��. 1854 ஆ� ஆ�� த�ைச
ரா�யா� வழ��ய �ல�ைத� ெகா��, அ����த க��ட�க�� ெதாட�க�
ெப�றதா��. 1871 ஆ� ஆ��� க��ட�க� �� ெச�ய�ெப��
���ப��த�ப�டன. கா�� ஆ��� வடகைர�� அைம���ள இ�க��� ���
வச��ட� ��யதா��. க���ைய��, கா�� ஆ��� ெத� கைரைய��
இைண��� வைக�� அைம�க�ப���ள நைட� பாலமான�, ��னா�� 1944 இ�
க�ட� ப�டதா��. இராமா�ஜ� கால��� ேதா��� பயண� ெச�ேத க���ைய
அைடயேவ���. மா�� ஏ�ர� மாத�க�� கா���� ���� மணலான�
நட�பவ�க�� காைல� ெபா����.

��பேகாண� அர� க���
கா� ��தக�ைத� ப��த நா�� இ��ேத, இராமா�ஜ� மனமான� க�த�ைத
ம��ேம ேந��க� ெதாட��ய�. ம�ற பாட�க� இ��பைதேய மற�க�
ெதாட��னா�. க��� �� �ைறகளா� இராமா�ஜ�� உடைல�தா�
வ��பைற�� அம��த ���த�, ஆனா� மனேமா க�த� ��தைன�� �றக����
பற�க� ெதாட��ய�. க�த�ைதேய �����, �வா���, த�ைன�ம�யாம�
இராமா�ஜ� க�த���ேக அ�ைமயா�� ேபானா�. க����� இராமா�ஜ��
வ���� ேதாழனா�ய எ�.ஹ�ரா� ��ைக��, அவ��� வ���� நட���
�க���க� எ��� ஆ�வ��லாம� ேபான�. ஆ��ய� வ���� ேராம� வரலா�ைற
நட��� ெகா����ைக��, இராமா�ஜ� ம��� தைல���� க�த�
சம�பா�க�� ���� ேபாவா�. ேம�� எ��ட� ேப��ேபா� �ட க�த�ைதேய�
ேப�வா�. எ��ைச�� ���னா��, ஒேர �ைடைய� த���ற வைக�� மாய�
ச�ர�கைள அைம�ப� ப����, இய�க�த�, வைக ��க�த�, ெதாைக ��
க�த�, பகா எ�க�, ���லா� ெதாட�க� ப��ேய ேப�வா� என�
������றா�.
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�.�.ேச� அ�ய�
க��� �லக��� உ�ள ம�ற ெமா� க�த ��கைள�� எ���� ப��க�
ெதாட��னா�. அர� க����� க�த� ேபரா��யராக� ப�யா��ய �.�.ேச�
அ�ய� பல ேநர�க�� இராமா�ஜைன அவ� ���ப�ப� ெசய�பட அ�ம��தா�.
ேம�� இல�ட� க�த�ய� கழக ெவ���கைள, இராமா�ஜ�ட� ெகா���,
அ�� உ�ள ேக��க��� �ைடய���மா� உ�சாக�ப���வா�. ஒ� நா�
���லா�ெதாட� ���த தன� கண��கைள� ேபரா��ய� �.�.ேச� அ�ய�ட�
கா���தேபா�, அ��த� என� பாரா��னா�. ஆனா� இ�ேபா�ற கவ����,
பாரா��� �ைட�ப� அ�தான ெசயலா��. இராமா�ஜ�ட� த�கள� க�த
�ைல� ெகா���� ப��க� ெசா�ன ேபரா��ய�கேள, அ�த� ��தக�தா� வ����
கவன� ெச��தா�, அ���தக�ைதேய ஆரா��� ெகா������ �ைல�ைன� க��,
��தக�கைள� ���ப� ெப�ற�� உ��.
கண��� ம��ேம கவன� ெச���யதா� த��வ�, ஆ��ல�, �ேர�க ம���
ேராமா�ய வரலா��� ேதா��ேய அைட�தா�. இத� �ைளவாக இராமா�ஜ���
வழ�க�ப�� வ�த க�� உத�� ெதாைக ���த�ப�ட�.
க�� உத�� ெதாைக ���த�ப�டதா�, ப�வெமா���� �.32. க�டணமாக
ெச��த ேவ��ய �ைல. இராமா�ஜ�� த�ைத ��வாச�� ஒ�றைர மாத
ஊ�ய���� இ�ெதாைக சமமா��.
இராமா�ஜ�� தா� ேகாமள�த�மா� க������ ெச�� �த�வைர�
ச����, தன� மக��� க�� உத�� ெதாைக�ைன வழ��மா� ேவ��னா�.
�த�வ� நாக�கமாக ம��தா�. ஆ��ல��� இராமா�ஜ� ேதா�� அைட����பைத�
���� கா��னா�. ஆனா� தாேயா என� மக� க�த��� ெப���ள
ம��ெப�கைள� பா��க�, �க அ�க ம��ெப� ெப���ளா�.அத�காகவாவ�
க�� உத�த ெதாைக தா��க� எ�� ம�றா�னாள�. �ல பாட�க��
ேதா����ற மாணவ�க��� க�� உத�� ெதாைக வழ�க ��க�� வ���ைல
எ�� �� ��டவ�டமாக ம��தா� �த�வ�.
க�� உத�� ெதாைக ெப�றா� ம��ேம, ப��ைப� ெதாடர���ய இ�க�டான
�ைல�� இ��தா� இராமா�ஜ�. எ�ப�ேயா �ல மாத�க� க�����
ெதாட��தா�. ���ப��� ��� �ைமைய ந�� அ�����த இராமா�ஜ�, தன���
க�� உத�� ெதாைக ம��க� ப�ட ெச���ைன அைனவ�� அ�வா�க�
எ�பைத�� அ�வா�.
ம�ற� பாட�க�� கவன� ெச��தாததா�தா� இ�த இழ�� எ�� ெத����,
அவரா� க�த�ைத� த�ர ேவ� பாட�ைத மனதா� �ட �ைன��� பா��க
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இயல��ைல. மன அ��த�தா� �க�� பா��க� ப�ட இராமா�ஜ�, மா�� வ�
ஏ���� 1905 இ� யா���� ெசா�லாம� ��ைட ��� ஓ�னா�.

இராமா�ஜைன� காண��ைல என இ�� நா�த�� 2.9.1905 � ெவ�வ�த
�ள�பர�
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அ��யாய� 3

இராமா�ஜ� ��பேகாண��� இ��� �ைகவ�� �ல� �சாக�ப��ன�ைத�
ெச�றைட�தா�. இராமா�ஜைன� காணாம� ெப�ேறா� த��தன�. ெச�ைன, ����
என ஒ�ெவா� உற�ன� ������ ெச�� ேத�ன�. காண��ைல எ�� ெச���
தா�க�� �ள�பர� ெச�தன�. ெச�ட�ப� மாத இ���� இராமா�ஜைன,
�சாக�ப��ன��� க������, ���� ��பேகாண���� அைழ�� வ�தன�.
இராமா�ஜ� �சாக�ப��ன��� எ�� த��னா�, சா�பா���� எ�ன ெச�தா�
எ�பன ேபா�ற �வர�க� ெத�ய��ைல.

இராமா�ஜ�� இ�ல�
இராமா�ஜ� காணாம� ேபாவ� இ� �த� �ைற�� அ�ல. பல�ைற மன
உைள�ச� காரணமாக, காணாம� ேபான���. 1897 இ� ட�� உய��ைல�
ப���� ப��தேபா�, கண��� பாட��� த�ைன�ட சார�கபா� ஒ� ம��ெப�
அ�க� ெப�றைத� தா�க ��யாம� அ��ெகா�ேட ����� ஓ�ய�
�ைன����றத�லவா?
உய��ைல� ப��� ப����ேபாேத, ��ேகாண�யைல� ெச�ேகாண
��ேகாண��� உத� இ�லாம�� ெவ��ப��த ���� எ�ற உ�ைமைய�
க�ட��தா�. ஆனா� இேத உ�ைமைய ��� நா�� க�த��� அ�ஞ�
ெலனா�� ஆ�ல� எ�பா� 150 வ�ட�க��� ��ேப க�������ளா� எ�ற
ெச��ைய அ��தேபா�, அவரா� தா��� ெகா�ள இயல��ைல. ��ேகாண�ய�
ெதாட�பாக தா� எ��ய தா�கைள எ�லா�, ���� பர��� மைற�� ைவ�தா�.
���கமாக� ெசா�வதானா� இராமா�ஜ� எ��� உண��� வய�ப��, ��
�க��கைள� �ட மனதள�� தா�க இயலாத ம�தராகேவ வா��தா�.
ப�ைசய�ப� க���
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ப�ைசய�ப �த�யா�
1784 ஆ� ஆ�� �ற�த ப�ைசய�ப �த�யா�, த�� ம��� ஆ��ல� �லைம
வா��தவ�. ஆ��ேலய�க�� வ�க� ப�க���� ெதாட�பாளராக�
ப�யா��யத� �ல� ெப�� ெச�வ� ஈ��யவ�. தன� இ�ப�ெதா�றாவ�
வய�ேலேய ேகா�� கண��� ெபா�� ேச��தவ�. தன� 46 வ� வய�� தன�
ெசா�� ��வைத�� அற�க�டைள�� எ�� ைவ����� இற�தா�. 1889 ஆ�
ஆ�� அ�த அற�க�டைள�� சா��� ப�ைசய�பா க��� ��வ�ப�ட�. இ�
க����� இ���க� ம��ேம ேச��க�ப�டன�. இ�க��� 1906 வா��� �ற�த
க���யாக� த�ைன �ைல ����� ெகா�ட�.

இ�� ப�ைசய�பா க���
��பேகாண� க����� ேதா��ைய� ச���த இராமா�ஜ�, ���� அேத
ப��ைப ப�ைசய�ப� க����� ப�ல ேவ��� எ�ற எ�ண��ட�, 1906 ஆ�
ஆ��, �ைக வ�� �ல� எ�ேமா� வ�� ேச��தா�.
�க�� கைள���ேபா�, ப��ட� இ��ததா� எ���� �ைகவ�� �ைலய���
பய�ய� ஓ�� அைற�ேலேய ��� ��டா�. இராமா�ஜைன� க��
ப�தாப�ப�ட ஒ� பய� ஒ�வ�, அவைர எ���� த� ����� அைழ��� ெச��,
உண� வழ��� க����� வ� �� அ��� ைவ�தா�.
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ப�ைசய�ப� க����� ேச��த இராமா�ஜ�, �ரா�ேவ�� உ�ள
பழ�கைடக��� அ��� ஒ� ச��� இ��த தன� பா���� ���� த��னா�.
க����� தன� ��ய க�த� ேபரா��ய�ட� தன� க�த ேநா���கைள�
கா����, தன� க�த ஆ�வ�ைத��, ஏ�ைமைய�� �ள��னா�. இராமா�ஜ��
க�த� �றைமயா� கவர� ப�ட அ�வா��ய�, இராமா�ஜைன அைழ��� ெச��
�த�வ�ட� அ��க�ப���னா�. க��� �த�வ�� அ���டேம ப�� க�� உத��
ெதாைக�ைன வழ�� உத�னா�.
ப�ைசய�பா க����� ெதாட�க� கால� ந�றாகேவ ெச�ற ேபா���,
வ���� ேபா�கா� அவ��ப�ட இராமா�ஜ� ��� மாத�க� ��பேகாண����
வ�� த�க ேந��ட�.
இராமா�ஜ�� ��ய க�த� ேபரா��ய� எ�. இராமா�ஜா�சா�யா�,
இய�க�த� அ�ல� ��ேகாண�ய�� ஒ� கண����, த�ள� ��ய வச���ள
இ� க�� பலைகக���, ப��ப�யாக� கண���� �ைடைய� க�������
��வா�. பல ேநர�க�� இராமா�ஜ� எ���, சா�, இ�த� கண���� �ைடகான,
இ�தைன வ�க� ேதைவ��ைல. �ல வ�க�ேலேய இத�� �ைட காணலா� எ��
��வா�. ��� ம�தமாக� கா� ேக��� அ�வா��ய��, எ�ப�? ெச�� கா�� என
இராமா�ஜைன அைழ��க க��பலைக�� �ைடகாண அ�����வா�.
இராமா�ஜ� கண�ைக� ெதாட��ய இர�டாவ� வ��ேலேய, மன����ளாகேவ
அ��த��த வ�கைள� கண����, ��� அ�ல� நா�ேக வ�க�� �ைடைய�
க������� கா��, ெமா�த வ��ைப�� �ழ�ப��� ஆ���வா�.

��காரேவ� ���யா�
இராமா�ஜ�� ம�ெறா� க�த� ேபரா��ய� �.��காரேவ� �த�யா�
அவ�களாவா�. இவ� இராமா�ஜ�� க�த� �றைமயா� ெப�த� ஈ��க�ப�டா�.
க�த இத�க�� வ�� கண��க��� இ�வ�� ேச��� �ைடகா�� �ய����
இற�� ெவ�� ெப�வா�க�.
ப�ைசய�பா க����� அைனவ�ேம இராமா�ஜ�� க�த� �றைமைய�
க�� �ய�தன�. இ��த ேபா��� ��பேகாண��� ஏ�ப�ட அேத தட�க�
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ெச�ைன��� ெதாட��த�. ��பேகாண� அர�� க����� ப��றேபா� ஆ��ல�
பாட� இராமா�ஜைன� ேதா�க��த� எ�றா�, ப�ைசய�பா க����� உட�ய�
பாடமான� ேவ�ப�காயா� கச�க� ெதாட��ய�.
ேத��� கண�ைக� த�ர ம�ற பாட�க�� �ைற�த ம��ெப�கேள ெப�றா�.
���பாக உட�ய�� ப�� சத�த����� �ைறவான ம��ெப�கேள ெப���
ேதா�றா�. ��� ம� ேநர க�த� ேத�ைவ ��ப� ��ட�க�� எ�� ���தா�.
ஆனா� பல�தா��ைல.
1907 �ச�ப� மாத��� ���� ஒ� �ைற ேத�ைவ எ��னா�. ����
ேதா�றா�. 1904 ம��� 1905 இ� ��பேகாண��� ேதா��. ���� 1906 ம���
1907 இ� ெச�ைன�� ேதா��. இராமா�ஜ� �றைம வா��தவ� எ�ப��
யா���� ச�ேதக��ைல. ஆனா� இ��ய� க�� �ைற�� அைம��� இராமா�ஜ�
ேபா�ேறா��� இட��லாம� ேபான�. இ��ய� க�� �ைற இராமா�ஜ� ப�ட�
ெப�வத��� ெப��தைடயாக மா�ய�.
1908 ஆ� ஆ��� க���� ப��ைப� ெதாடர வ����, ேவைல ஏ�����
��பேகாண�� ��ைடேய ��� ��� வ�தா�. ���ப��� ெபா�ளாதார
�ைலைம�� �க�� ேமாசமானதாக இ��த�. இராமா�ஜ�� த�ைத ��வாச�
ச�பா��பேதா மாத� இ�ப� �பா�. தா� ேகாமள�த�மா� ேகா��க�� பஜைன
பா�வத� �ல� மாத�ேதா�� ப�� அ�ல� ப�ைன�� �பா� ச�பா��� வ�தா�.
க��� மாணவ�க��� ���� த�க இடம���, உண� வழ�� வ�தத� �ல�
மாத�ேதா�� ப�� �பா� �ைட�� வ�த�.
இராமா�ஜ� ந�ப�க�, ம��� உற�ன�க�� ��க���� ெச��
கண�ெக�தேவா, மாணவ�க���� பாட� ெசா��� தரேவா வா��� �ைட��மா
எ�� �சா��க� ெதாட��னா�.
��ச��� ��வநாத ச���� எ��, ��பேகாண�, அர�� க��� த��வ�
ேபரா��ய�� மக� �ைட�தா�. ஒ�ெவா� நா�� அ�காைல�� ��பேகாண���
ம��ற��� உ�ள ேசாைலய�ப �த�� ெத��� இ���� மாணவ�� �����
இராமா�ஜ� நட�ேத ெச�� க�த� ெசா��� ெகா��க� ெதாட��னா�. ஆனா�
இராமா�ஜனா� மாணவ��ப பாட���ட���� ஏ�றா�ேபா� ெசா��� ெகா��க
இயல��ைல. மாணவ�� வய�, த��, ��த� �ற� இவ�ைற� ப��� க�தாம�
ெசா��� ெகா��ததா� ��ச� வ���கைள�� இழ�தா�. இராமா�ஜ�ட�
�லகால� ��ச� ப��த, இ��ய� ப��� ச��� க�ச�� தைலவராக�
ப�யா��ய ேகா��தராஜா ��ைக��, அவ� எ�ெபா��ேம ���லா� ெதாட�
ப��ேய ேப�� ெகா����பா�. அவ� க��� த�� கண�����, நா� எ�த
ேவ��ய ேத����� ெதாட����கா�. அதனா� அவ�ட� பாட� ேக�பைத ����
��ேட�. மாணவ�க�� பாட�ப�� ப��ேயா, மாணவ�க�� ேதைவ எ�ன எ�ப�
ப��ேயா அவ� கவைல� ப�டதாகேவா அ�ல� அ�����ததாகேவா ெத�ய��ைல
எ�� ���றா�.
இராமா�ஜ� �த�� க�� உத�� ெதாைகைய இழ�த��. க����
க��ைய�� இ��ைற இழ�தா�. ��ச� ெசா��� த�வத�கான வா���ைன��
இழ�தா�. ெமா�த��� அைன�ைத�� இழ�� ��றா�.
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4

அ��யாய� 4

——————————–
அ��த ேவைள சா�பா�ைட� ப��ய கவைல���, க�த� ப��ய கன� கான
ஓ�� ேதைவ –��வாச இராமா�ஜ�
———————————1904 �த� 1909 வைர�லான ஆ��க��, இராமா�ஜ� ப��ைப�
ெதாடர�� வ����, ேவைல�� ஏ����, க�த� ��தைன�ேலேய கால�ைத�
க��தா�. ���ப� �ழ� �க�� ேமாசமான �ைல������, இராமா�ஜ�� தா��
த�ைத��, இராமா�ஜைன� ெபா���� ெகா�டன�. ேவைல��� ெச���ப�
வ����த ��ைல. க�த� ��தைன���, கட�� ��தைன��ேம கால�ைத
ஓ��னா�.
க�த� சம�பா� எ�ப� கட�� ப��ய ��தைனைய உ�டா�காத வைர,
அ�சம�பா����� ெபா���ைல எ�பேத இராமா�ஜ�� க��தா��.

(1) இராமா�ஜ� �� (2) சார�கபா� ேகா��
எ�ெபா�தாவ� ��பேகாண� அர�� க������ ெச�� ��தக� கட� ெப�வ�
அ�ல� க�த� ேபரா��யைர� ச���ப� ேபா�ற ேநர�க� த�ர ம�ற ேநர�க��
சார�க பா�� ேகா��ேலேய இ��தா� அ�ல� த� ���� ஜ�ன��� அ���
உ�ண ��ைண�� ச�மன��� அம���, ஒ� ெப�ய �ேல��� கண���
ேபா��� பா��பைதேய த� ���ய� ப�யாக� ெச�� ெகா����தா�. ெத���
நைடெப�� எ�த �க��க��, ஓைசக�� ஒ�ேபா�� அவ�த� கவன�ைத�
கைல�த��ைல.
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இராமா�ஜ� பய�ப���ய �ேல��
��ட கால� ெபா�ைமேயா� இ��த இராமா�ஜ�� ெப�ேறா��, இ����
ெபா�ைம�ழ�தன�. 1908 ஆ� ஆ�� இ����, த� மக�� வா��� ஒ�
மா�ற�ைத ஏ�ப���யாக ேவ��� எ�ற எ�ண��� இராமா�ஜ���� ��மண�
ெச�ய, ேகாமள�த�மா� ��ெவ��தா�.
ஜான�
இராேஜ��ர� எ��� ஊ�� உ�ள ெர�கசா� எ�பவ�� மக� ஜான�ைய
இராமா�ஜ��� மண� ���க ேகாமள�த�மா� ��� ெச�தா�.
உற�ன� இ�ல �ழா��காக, ேகாமள�த�மா� இராேஜ��ர� ெச�ற ெபா��
ஜான�ைய� பா��தா�. ஜான��� வய� ஒ�ப�. ேகாமள�த�மா��� ஜான�ைய�
���� �டேவ, ஜான��� ெப�ேறா�ட���� ஜாதக�ைத� ெப�� வ��,
இராமா�ஜ�� ஜாதக��ட� ெபா���� பா��தா�, ஜாதக�க� ெபா��� வரேவ
இ�வ���� ��மண� ெச�ய ேப� ���தா�.
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இராமா�ஜ�� மைற���� �� ஜான�
இராமா�ஜ�� த�ைத ��வாச� அவ�க��� இ� ��மண��� ���ப� இ�ைல.
��பேகாண��ேலேய பல� இராமா�ஜ���� ெப� ெகா��க �� வ�வா�க�,
எத�காக ெவ���� ெப� பா��க ேவ��� என எ��னா�. ஆனா� த��ட�
எ��� ெசா�லாம�, ேகாமள�த�மா� ஏ�கனேவ ��மண� ேப� ������டா�
எ�பைத அ��த ேபா�, எ����� ேபச ��யாம� ����னா�. தன� ���ப�ைத��
�� இ� ��மண� நைடெப�வதா�, தன� ெசா�த மக�� ��மண���ேக
ெச�லாம� ��பேகாண��ேலேய இ��� ��டா� ��வாச�.

வல� �ற� ஜான� வயதானகால���
��மண� ���தைலைய அ��த இராேஜ��ர��� ெப� ���� நைடெப�வதாக
ஏ�பா�. இராேஜ��ர� ��பேகாண��� இ��� 60 ைம� ெதாைல�� உ�ள
���ரா��. ��மண���� �த� நா� மா���ைள அைழ���� ஏ�பாடா����த�.
ேகாமள�த�மா� த� மக� இராமா�ஜ� ம��� உற�ன�க�ட� ெச�ற �ைக
வ��ேயா, பல ம� ேநர தாமத����� �றேக ���தைலைய� ெச�றைட�த�.
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அ����� மா�� வ��ைய வாடைக��� ேப� இராேஜ��ர� ெச�றைடய இர� 12
ம�யா���ட�.
ஜான��� உட� �ற�தவ�க� ஐவ�. ஒ�வ� சேகாதர� ம�ற நாலவ��
சேகாத�க�. ஜான���� அவர� சேகாத� �ஜயல������ ஒேர நா�� ��மண�
ெச�வதாக ஏ�பா�. ேகாமள�த�மா�� இராமா�ஜ�� �க�� தாமதமாக வ�ததா�,
ேகாபமைட�த, ஜான��� த�ைத ெர�கசா� ��மண�ைதேய ���த� ேபாவதாக
அ���தா�. ஆனா� ேகாமள�த�மாேளா த� வாத� �றைமயா� அவைர ெவ��,
ம�நா� ��மண����� ச�ம��க ைவ�தா�. இதைன� ெதாட��� இர� ஒ�
ம�யள��, மா���ைள அைழ�� நைடெப�ற�.
ம�நா� ஜுைல மாத� 14 ஆ� நா�, 1909 ஆ� ஆ��, இராமா�ஜ� ஜான�
��மண� நைடெப�ற�.
இராமா�ஜ�� ��மணமான� ெவ��பைடயான மா�ற�கைள
ஏ�ப��தா��டா��, ���ைலக� ச�� மாற� ெதாட��ன. இராமா�ஜ� வா���
ஒ� ��ய அ��யாய����� �ைழ�தா�.
இ����வ ��தைனயான� வா��ைகைய நா�காக� �����ற�. �த� �ைல
மாணவ� ப�வமா��. இர�டாவ� �ரஹ��த எ��� ���ப� ெபா���கைள�
�ம��� ���ப� தைலவ� �ைலயா��. ��றா� �ைல வன��ர��த எ��� அைம�
ேவ�� வா�ைவ� கா��� க���� �ைலயா��. நா�காவ� அைன�ைத�� �ற��,
ெபா��, ெச�வ�, ���ப�, ��ற�தா� என அைனவைர�� மற��, ப�ற�� வா��
�ற� �ைலயா��.
இராமா�ஜ�� மனமான� நா�கா� �ைலயான ச�யா� �ைலைய அைடய
����னா��, இ� ��மண��� �ல� ���ப� பார�கைள��, �ைமகைள�� ஏ�க
ேவ��ய இர�டா� �ைலைய� தா� அைட����பைத இராமா�ஜ� உண��தா�.
��� கால� ��பேகாண��� வ��த ஜான���, த� ெசா�த ������ ெச��
��டா�.
இராமா�ஜ�� த�ைத�� ஐ�ப� வயைத� தா����டதா�, ���ப� பார�
�ம�க ேவ��ய �ைல�� இராமா�ஜ� த�ள� ப�டா�.
இ��ைல�� இராமா�ஜ� ைஹ�ரச� �ர��ைனயா� பா��க� ப�டா�.
அ�ைவ ���ைச ெச�வேத இத�� ஒேர ���. ஆனா� அத���ய �ைல�� ���ப�
�ழ� அைமய��ைல.
ேகாமள�த�மா� அ�ைவ ���ைச ெச�வத�� ஆ�� ெசல��காக உற�ன�க�
பல�ட� உத� ேக�டா�. ஆனா� உத� ெச�ய யா�� �� வர��ைல. ஆனா� 1910
ஆ� ஆ�� சனவ��� டா�ட� ���சா� எ�பவ� �� வ��, க�டண� ஏ����,
இலவசமாகேவ அ�ைவ ���ைச ெச�� இராமா�ஜைன� �ண�ப���னா�.
அ�ைவ ���ைச�காக மய�க ம��� ெகா��க� ப�ட �ைல�� �ட, தன� ஐ�
�ல�க�� எ� �ல� �த�� ெசய�ழ��ற�, எ� இர�டாவதாக� ெசய�ழ��ற�
என வ�ைச�ப� உண��� ��, �ைண�� வ����த த� ந�பைன� �ைக�க
ைவ�தா� இராமா�ஜ�.
இ��ய� க�த�ய� கழக�

25

�. இராம�வா� அ�ய�
1906 ஆ� ஆ��� இ���� �. இராம�வா� அ�ய� எ�பவ� ெச�ைன, ைம��,
ேகாய���� ம��� ெத� இ��யா�� பல ப��க��� உ�ள க�த�
ேபரா��ய�க��� ஓ� க�த� எ��னா�. த�� நா��� ஒ� க�த�ய� கழக�ைத
அைம��ட அைனவ�� ஒ��ைழ�� த�மா� ேவ��வேத இ�க�த��� ேநா�கமா��.
அ� கால க�ட��� ஐேரா��ய ம��� அெம��க ��கைள இ��யா�� கா�ப�
எ�பேத அ�தான ெசயலா��. இ� க�த� கழக�ைத� ெதாட��வத� �ல� ேமைல
நா�க�� க�த�ய� ��கைள� த�ழக����� வரவைழ�க இய�� என
இராம�வா� அ�ய� எ��னா�.
ஆ�� ச�தா �.25 ெச��த� தயாராக உ�ள ஆ� ேப� �ைட�தா� ேபா��,
க�த�ய� கழக�ைத� ெதாட�� �டலா� எ�� எ�� �ய���� இற��னா�.
�தலா��ேலேய 20 க�த� ேபரா��ய�க� உ���னரா�� ேசர இ��ய�
க�த�ய� கழக� ெதாட�க� ெப�ற�. �ைர�ேலேய இ� கழக���ெக��
த�ெயா� க�த இத�� ெதாட�க� ெப�ற�.
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இ��ய க�த�ய� கழக இத�
1910 ஆ� ஆ�� இ���� ����ர���� அ����ள ���ேகா��� ெச��,
இ�த இராம�வா� அ�யைர இராமா�ஜ� ச���தா�. இ��ய� க�த�ய� கழக���
��வன��, தைலவ�மான இராம�வா� அ�ய� அவ�க�, அ�சமய� ���ேகா���
மாவ�ட� �ைண ஆ��யராக� ப�யா��� ெகா����தா�.
இராம�வா� அ�யைர� ச���த இராமா�ஜ� தன� க�த ேநா��கைள
அவ�ட� கா���தா�. இராமா�ஜ�� க�த� �றைமைய� க�� �ய�த
இராம�வா� அ�ய�, அ��க� க�த� ஒ�ைற வழ��, ெச�ைன ெச��, �.�.ேச�
அ�ய� எ�பாைர ேந�� ெச�� பா���மா� �� அ��� ைவ�தா�.
�.�.ேச� அ�ய� எ�பவ� ேவ� யா�ம�ல இராமா�ஜ� ப��ற அர�
க����� ேபரா��யராக� ப�யா��யவ�தா�. ஆனா� அ�சமய� ெச�ைன
�ர�ெட�� க����� ப�யா��� ெகா����தா�. கட�த நா�� ஆ��களாக
இராமா�ஜ���, இவ�ட� ெதாட�� ஏ�� இ�லாம���த�.
ெச�ைன ெச�ற இராமா�ஜ� ேச� அ�யைர� ச���க��ைல. ஆ��ய�
ப���� க����� ���ைரயாளராக� ப�யா��� ெகா����த எ�. பால
����ன அ�ய� எ�பவைர� ச���தா�. ஆனா� பால����ன அ�யேரா, உத�
ெச��� அள���� தா� ெப�யவர�ல எ�� �� இராமா�ஜைன அ���
ைவ�தா�.
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ஆ�. இராம�ச��ர ரா�
�ச�ப� மாத��� இராமா�ஜ�, ஆ�. இராம�ச��ர ரா� எ�பாைர� ச���தா�.
இராம�ச��ர ரா� அவ�க�, ெச�ைன �ர�ெட��� க����� க�� ப��றவ�.
1890 இ� அர�� ப��� ேச���, நகர ���ற� கட� ச�க��� ப�வாளராக
உய���, அதைன� ெதாட��� பத� உய�� ெப��, ெந��� மாவ�ட ஆ���
தைலவராக� ப�யா�� வ�பவ�. இைவ எ�லாவ�ைற�� �ட, ���யமான� அவ�,
க�த�ய� அ�ஞராவா�. ேம�� இ��ய� க�த�ய� கழக��� ெசயலாளராக��
ப�யா�� வ�பவ�. ��� ��ைம��ளவ�.
இராமா�ஜ��� இராம�ச��ர ரா� அவ�க�ட�, எ�வா� ெதாட�� ஏ�ப�ட�
எ�ப� ���த ெத�வான ெச��க� இ�ைல. இ����� இராம�ச��ர ரா�
அவ�க�� உற�ன� ����னரா� அவ�க�� �லமாக� ெதாட�� ஏ�ப����கலா�
என� ெத��ற�.
இராமா�ஜ� ��� �ைற இராம�ச��ர ரா� அவ�கைள� ச���தா�. �த�
ச����� ேபா�, இராமா�ஜ� தன� க�த� தா�கைள அவ�ட� ெகா������
வ�தா�. இர�டா� �ைற ச���தேபா�, இராம�ச��ர ரா�, இராமா�ஜ�
கண��கைள� ப����ததாக��, ஆனா� இ� ேபா�ற கண��கைள� தா� ஒ�
ேபா�� பா��த��ைல எ��� ��னா�.
��றா� �ைற ச���த ேபா�, இராம�ச��ர ரா� ெவ��பைடயாகேவ
ேப�னா�. ��க� உ�ைம�ேலேய க�த அ�� பைட�தவரா? ��க�
எ����ள��, ேப�வ�� உ�ைமதானா? எ�� என��� ��ய��ைல எ��
��னா�.
இத��� ப�ல��த இராமா�ஜ�, ப�பா�� வ���� �க�ெப�ற க�த ேமைத
ச�தானா அவ�க�ட� தா� க�த� ெதாட�� ெகா����தைமைய��, தன�� அவ�
எ��ய க�த�கைள�� கா��னா�.
க�த�கைள� க�� மன�ைற� ெப�ற இராம�ச��ர ரா� அவ�க���,
இராமா�ஜ� த� கண��கைள� ப�� வள��னா�. தன� ���லா� ெதாட�
ப����, உல��� அ���க�படாத க�த உ�ைமகைள� ப���� �ள��னா�.
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இ����, இராம�ச��ர ரா� இராமா�ஜைன� பா���, த�சமய� உம� ேதைவ
எ�ன? எ�� �ன�னா�. இராமா�ஜ� ஓ�� ேதைவ எ�� ப�ல��தா�. அதாவ�
அ��த ேவைள சா�பா�ைட� ப��ய கவைல���, க�த� ப��ய கன� கான
ஓ�� ேதைவ எ�றா�.
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���ப���காக ேவைல. தன�காக�� உல��காக�� க�த
ஆரா���.
இராம�ச��ர ரா�, இராமா�ஜைன ���� ேச� அ�யைர� பா���மா� ��
அ��� ைவ�தா�. இராமா�ஜைன ெந��� ேபா�ற ஊ�� த�க ைவ�ப��
ச�ய�ல, க�த� �றைம வா��த இராமா�ஜ� ேபா�ேறாைர, அ�வலக�
ப�யாளராக� ப�யம���வ�� ச�ய�ல எ�� எ��னா�.
க���� க���� ேத��� ெபறா��டா��, ஏேத�� ஒ� வைக�� க��
உத�� ெதாைக ெப�வத�� வ� �ைறக� உ�ளனவா எ�� பா��பதாக��,
அ�வைர தாேன மாதா மாத� இராமா�ஜ��� உத� ெச�வதாக�� ��,
ெச�ைன�ேலேய த��மா� அ����� அ���னா�.
அ������ ஒ�ெவா� மாத�� இராமா�ஜ��� �.25 அ���னா�.
இதெதாைக அ�க��ைல எ�றா��, இராமா�ஜ� உண� ப��ய கவைல���
க�த ஆரா����� ஈ�பட இ�ெதாைக உத�ய�. 1911 ஆ� ஆ������ அ��த
��றா��க�, இராமா�ஜ� ெச�ைன�ேலேய த��னா�.

ேகாைட இ�ல�
ெச�ைன ��வ���ேக��� தா� த�����த ெவ�கடராம� ச������,
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ைப�ரா�� சாைல���ள, �வா� ��ைள ெத��� உ�ள ேகாைட இ�ல� எ���
����� மா�னா�.
1911 ஆ� ஆ�� இராம�வா� அ�ய� நட��ய இ��ய க�த�ய� கழக���
இத��, இராமா�ஜ�� கண�� ெவ�வ�த�. இத�� 3 ஆ� ெதா���� 289 ஆ�
கண�காக ெவ�வ�த, இராமா�ஜ�� கண�கான�, இத�ைன� ப��ேபாைர �ைட
க������ எ��மா� ���ய�.

ஆ� மாத�க��, ��� இத�க�� இ�கண�� ெவ�வ���,
ப�ல��பாரயா���ைல. இராமா�ஜேன இத�கான ப�ைல�� அ��தா�.

எ�த எ�ைண�ேம ��� ப��களாக� ����x, n ம��� a என ���லா,
வ��க �ல�களாக எ�தலா� எ�பைத� ெத��ப���னா�. உதாரணமாக x= 2. n = 1.
a = 0 என ேம�க�ட சம�பா��� �ர���ேவாேமயானா�, இராமா�ஜ� ேக�ட
ேக�� �ைட��� எ�பைத��, அத���ய �ைட 3 எ�பைத�� �ள��னா�. இ�
ஒ� வைக�� �ர�பாடான கண�கா��.
��ட� ெதாட�கைள இர�� �தமாக� ���கலா�. ஒ�� ���� ெதாட�.
ம�ற� ���லா� ெதாட�.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
இ� ெதாடைர� பா��கேள�. இ�ெதாட�� �த� எ� 1. கைட� எ� 10. இ�
���� ெதாட� என�ப��. அதாவ� ஒ� ெதாட��� �த� எ���, கைட�
எ��� இ���ேமயானா�, அ� ���� ெதாட� என�ப��.
1+2+3+4+ …………
இ� ெதாடைர� பா��கேள�. இ�ெதாட�� �த� எ� 1. கைட� எ�
எ�னெவ�� யா���� ெத�யா�. ��ேவ இ�லா� ��� ெகா�ேட ெச���
இ�வைக� ெதாட�கேள ���லா� ெதாட�க� என�ப��.
இராமா�ஜ� க�த இத�� ேக�ட ேக�� ���லா� ெதாடரா��. கைட�
எ� எ�னெவ�ேற ெத�யாத ஒ� ெதாடைர, எ�வா� ��� �ைட காண இய��.
இராமா�ஜ�� ஆ�வ�����ய ெதாட�க� இ�வைக� ெதாட�கேள ஆ��.
���லா� ெதாடைர இராமா�ஜைன� ேபா� காத�ட� அ��யவ�க� யா��
�ைடயா�.
1 + ½ + ¼ + 1/8 + ….
க�த�ய� அ�ஞ�க�� ����ப�, இ�ெதாட� ஒ� ���� ெதாட� ஆ��.
இ�ெதாட�� அ��த எ� 1/16 , அத� அ��த எ� 1/32 எ�றவா� இ�ெதாட�
���ெகா�ேட ெச���. ெதாட�� அ��த அ��த எ�க�� ம��பான�,
ெவ�ேவகமாக� �ைற�� த�ைம�ைடய�.
1 + ½ = 1 ½
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1 + ½ + ¼ = 1 ¾
1 + ½ + ¼ + 1/8 = 1 7/8
ேமேல உ�ள ெதாட�க�� ��த�கைள� கவ���க�. ெதாட�� உ�ள
உ���க�� எ���ைக அ�க��க அ�க��க, ெதாட�� ��தலான� 2 ஐ
ெந���ேம த�ர 2 எ�ற எ�ைண ஒ� ேபா�� அைடயா�. எ�க�� எ���ைக
அ�க��க அ�க��க �ைடயான�, 2 ஐ ேநா��� ��வதா�, இ�ெதாட��� ����
ெதாட� எ�� ெபய�.
1 + ½ + 1/3 + ¼ + ….
இ�ெதாடைர� கவ���க�, �த�ல க�ட ���� ெதாட� ேபாலேவ
ேதா�றம���ற�. ஆனா� உ�ைம�� இ� ெதாட� ���� ெதாட� அ�ல. இத�
��த� 2 என� ேதா���. ஆனா� �த� நா�� எ�க�� ��தேல இர�ைட�
தா�����. ��றாக இ���மா? இ�ைல ஏென��, 11 எ�க�� ��த�
��ைற� தா�����. எ�த �ைடைய ��க� ஊ��தா��, இ�ெதாட� அைத��
தா���. எனேவ இ� ெதாட� ����லாதேத த�ர ���� ெதாட� அ�ல.
க�த�ய� அ�ஞ�க�� ���த ஆ�வ�����ய ெதாட�கேள, இ�த� ����
ெதாட�க�தா�. எ�த �ைல�� ���� எ�ப��, எைத ேநா��� ���� எ�ப�ேம
அத� �ற�ப�ச� ஆ��. இராமா�ஜ�� கவன�ைத�� த� ப�க� ����ய கவ���
�� ெதாட�க� இ�வைக ���� ெதாட�கேள ஆ��.
க�த இத�� �த� க��ைர
ஜா�ேகா� ெப�ேனா�, ப�ேன�, ப�ென�டா� ��றா��க�� வா��த க�த
ேமைதயாவா�. வ�க� ���ப�ைத� ேச��தவ�. ���தவ� இன� ப�ெகாைல��
ேபா� த���� ���ச�லா��� ��ேய�யவ�. இவ� க�����த எ�க� அவ�
ெபயராேலேய ெப�ேனா� எ�க� என அைழ�க� ப���றன.

இதைனேய தைல�பாக� ெகா�� ெப�ேனா� எ�க�� �ல ப��க� ( Some
properties of Bernoullis Numbers ) எ��� தைல��� இ��ய� க�த�ய� கழக���
இத�� தன� �த� க��ைர�ைன இராமா�ஜ� ெவ���டா�.
இ��ய� க�த�ய� கழக��� இதழா��யராக அ�ெபா��� ப�யா��யவ�,
ெப�க��, ம��ய� க����ைன� ேச��த க�த� ேபரா��ய� எ�.�. நாராயண
அ�ய� ஆவா�. இராமா�ஜ� க��ைர�� ைகெய���� �ர�யான�
இ�வ����ைடேய, ப�மா�ற�க� ெச�ய�ப�� ���� ���� ���த�ப��,
��� �ைற ெச�� வ�த�. இராமா�ஜ�� எ��� நைடயான� சாதாரன
வாசக�க� எ��� ���� ெகா�ள ��யாத அள��� இ��தேத இத��� காரண�. 32

இ��ய� க�த�ய� கழக��� இத�ல இராமா�ஜ�� க��ைர ெவ�வர�
ெதாட��ய��, இராமா�ஜ�� �க� பரவ� ெதாட��ய�. க�த�ய�
ஆ�வல�களா� கவ��க�ப�� ஒ� நபராக இராமா�ஜ� மா�னா�.
ஒ� வ�ட கால����� ேமலாக இராம�ச��ர ரா� அ���ய பண�ைத�
ெகா�ேட வா��ைகைய ஓ��னா�. அத� �ற�, இ�ேய�� தன� ெசா�த
�ய���� க�த ஆரா���கைள� ெதாடர ேவ��� எ�� ��ட��ட
இராமா�ஜ�, அத� ெபா��� ேவைல ேதட� ெதாட��னா�. ���ப���காக
ேவைல. தன�காக�� உல��காக�� க�த ஆரா���. இ�ேவ இராமா�ஜன� தாரக
ம��ரமாக ஆ��ேபான�.
இ��ைல�� ��பேகாண��� க�த� ேபரா��யராக� ப�யா��, ெதாட���
ெச�ைன�� ப�யா��� ெகா����த ேபரா��ய� �.�.ேச� அ�யைர� ச���தா�.
அவ� �ல� அ�க��ட�� ெஜனர� அ�வலக��� ஒ� �மா��தா ேவைல��
ஆ� ேதைவ எ�பைத அ���, அ�ப��� ேச��தா�. ஆனா� அ�ேவைல அவ���
மன �ைறைவ அ��க��ைல.
ெச�ைன அ�க��ட�� ெஜனர� அ�வலக��� 1912 ஆ� ஆ�� சனவ�
மாத� 12 ஆ� நா�, �மா��தா ப��� ேச��த இராமா�ஜ�, அேத ஆ��
��ரவ� மாத� 21 ஆ� நா� அ�ப�ைய� �ற�தா�. �மா��தா ப���
இராமா�ஜ� ேவைல பா��த� ெவ�� 41 நா�க� ம��ேம.
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இராமா�ஜா, கண���� �ைடகா�� �, ம�றவ�க�� ��த� �றைம�� ஏ�ப,
ஒ�ெவா� வ�யாக �ைட காண ேவ��ேம த�ர, ப�� வ�க��� ப��, இர�ேட
வ�க�� �ைட க�� எ� ேபா�ேறாைர� �ழ�ப� �டா�
……. எ�.நாராயண
அ�ய�
———————————-

18 ஆ� ��றா��� ெதாட�க��� ெச�ைன��, வ��தக� பய�பா���கான
�ைற�க� �ைடயா�. ெவ�நா�க�� இ���, இற��ம� ெச�ய� ெப�ற
ெபா��கைள ஏ��வ�� க�ப�க�, கட� கைற����� அைர �ேலா ��ட�
ெதாைல�� ந��ர� இ�� ����. கட� கைர����� ெச��� ��ய ரக�
பட�க��, க�ப�� இ���� ெபா��க� மா�ற�ப��, பல தவைணக�� கைர���
ெகா�� வர�ப��. ெபா��க� ��ய பட�க��� மா�ற�ப�வதா�, ெப�மள��
ெபா��ழ�� ஏ�ப�� வ�த�.
1796 இ� தா� ெச�ைன�� கல�கைர �ள�க� க�ட�ப�ட�. 1861 ஆ�
ஆ��� ஆ�ர�� �� அ� அகல��ள, ெபா��கைள இற��வத�கான தள� க��
���க� ப�ட�. 1876� ெச�வக வ�வ ெசய�ைக� �ைற�க� ப�க� ெதாட�க�
ப�டன.
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இ��யா�����, ���ட��� ஏ��ம� அ�ல� இற��ம� ெச�ய�ப��
ெபா��க�� அ�ப� சத�த� ெபா��க� ெச�ைன� �ைற�க��� �லேம
அ��ப�ப�டன அ�ல� ெபற�ப�டன.
1904 ஆ� ஆ�� ெச�ைன �ைற�க� கழக���� ெபா��பாளராக� பத�ேய���
ெகா�டவ� ச� �ரா��� ���� எ�பவராவா�. 1849 ஆ� ஆ�� அய�லா���
�ற�த இவ� ����� க����� ப�ட� ெப�றவ�. 1870 இ� இ��ய� ெபா��ய�
�ைற�� ப�யா�ற� ெதாட��னா�.
ெத�னக இர��ேவ �ைற�� வள����� ����டவ�க�� ஒ�வ�.
ேகாதாவ� ஆ��� ���ேக ர��ேல பால� அைம�� சாதைன பைட�தவ�. இ�
சாதைன�காக 1911 இ� இ��ய அர�� Knight Commander ஆக அ���க�ப�டவ�.

ச� �ரா��� ����
ெத�னக ர��ேவ�� சாதைனக� பைட�த ச� �ரா��� ���� 1904 இ�
�ைற�க� கழக� ெபா��ைப ஏ��� ெபா��, எ�. நாராயண அ�ய� எ�பவைர��
உட� அைழ�� வ�தா�.
நாராயண அ�ய� ஆ��ல அரசா�க�தா� ப���ய��க� ெப�ற, ��வாக�
�ற� ��க எ��தராவா�. ���� ��த ேஜாச� க����� எ�.ஏ., ப�ட� ����,
அ�க����ேலேய க�த ���ைரயாள� ேவைல�காக� கா����த ேவைல��, ச�
�ரா��� ���� அவ�கைள� ச���தா�. ெச�ைன �ைற�க� கழக��� அ�வலக
ேமலாளராக��, ��ன� தைலைம� கண�கராக�� பத� உய�� ெப�றா�.
ெச�ைன� �ைற�க� கழக��� ப�யா��ய இ��ய�க�ேலேய, உய��த
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பத�யான தைலைம� கண�க� பத��ைன வ��தவ�. ேம�� �ரா��� ����
அவ�க�� �� ந���ைக�� உ�யவ�.

நாராயண அ�ய�
ெச�ைன �ைற�க� கழக��� ஒ� எ��த� ப��ட� �ர�ப�பட இ��பைத அ��த
இராமா�ஜ�, உடன�யாக இ��ய� க�த�ய� கழக��� ெசயலாள� இராம�ச��ர
ரா� அவ�கைள� ச���தா�. இராம�ச��ர ரா� அவ�க�� ப���ைர�� ேப��,
���ெட��� க����� க�த� ேபரா��யராக� ப�யா�� வ�த இ.ட���.
��� மா�� அவ�க�, இராமா�ஜ��காக� �பா��� க�த� ஒ�ைற வழ��னா�.
இ�க�த��� அ��த� க�த� �றைம வா��த இைளஞ� இராமா�ஜ� என�
�����டா�.
1912 ஆ� ஆ�� ��ரவ� மாத� 9 ஆ� நா�,ெச�ைன� �ைற�க� கழக���
காலயாக உ�ள எ��த� ப��கான ��ண�ப��ைன இராமா�ஜ� அ���னா�.
��ண�ப��ட� இ.ட���. ��� மா�� அவ�க�� �பா��� க�த�ைத��
இைண�� அ���னா�. ��ண�ப��� எ�.7, ச�ம� ஹ��, ��வ��� ேக�
எ�� தன� �கவ�ைய� ��������தா�.ேம�� ��ண�ப��� �� I beg to
remain Sir. Your most Obedient Servant எ�� எ�� ைகெயா�ப�����தா�.
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இராமா�ஜ�� ��ண�ப�
ெச�ைன� �ைற�க� கழக��� Class III. Grade IV �ளா��காக� ப���
ேச��தா� இராம�ஜ�. மாத� ச�பள� �பா� ��ப�.
இராமா�ஜ���� ��மணமா� நா�கா��க� ஆன ேபா���, ஜான�, தன�
த�ைத �����, ��பேகாண���மாக மா�, மா� வ��� வ�தா�. ��மண�����
�� ப�வெம��ய ஜான�, இராமா�ஜ��� �ர�தர ேவைல �ைட�தைத �����,
தன� மா�யா� ேகாமள�த�மா�ட� ெச�ைன�ேக வ�� ேச��தா�.
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��� மா���� �பா��� க�த�
��வ��� ேக��� இராமா�ஜ� �����த ச�ம� ஹ�� �டான�,
ெச�ைன� �ைற�க� கழக��� இ��� ��� ைம� ெதாைல�� இ��த�, எனேவ
ப��� ேச��த �ல மாத�க��, �ரா�ேவ ைசவ ��ைதயா �த�� ெத���
வ��� வ�த தன� பா�� ���� ��ேய�னா�. இ�த ���� இ��தேபா�தா�
ஜான���, ேகாமள�த�மா�� இராமா�ஜ�ட� ேச��� ெகா�டன�.
ைசவ ��ைதயா �த�� ெத� �� �க�� ��ய�. மாத வாடைக �.3. ஒேர
���� இ���� ஜான���� இராமா�ஜ����, எ��தமான உறேவா ெதாட�ேபா
இ�லாமேலேய இ��த�. பக�� இராமா�ஜ� ேசா�ேபா அ�ல� ச�ைடேயா எ���
வ��ப� ��வா�. ம�றப� இ�வ�� ேப�� ெகா�வ��ட �க�� அ�தாகேவ
இ��த�. பக�� இராமா�ஜ�� அ��ல �ட ெச�லாம� ஜான�ைய
ேகாமள�த�மா� பா���� ெகா�டா�. இர�� ஜான�ைய, ேகாமள�த�மா� த�
அ��ேலேய ப��க ைவ��� ெகா�வா�. ேகாமள�த�மா� ��பேகாண����� ெச�ல
ேவ�����தா�, பா�� ெர�க�மா�� க�கா���� ஜான�ைய ����
ெச�வா�.
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ந��� �ரா��� ����, வல���� ��றாவ� நாராயண அ�ய�
இராமா�ஜ� காைல�� எ��த�� கண��� கவன� ெச��� ஏதாவ� எ���
ெகா�ேட���பா�. மாைல�� அ�வலக��� இ��� ����ய��, கண��
ேநா�ைட எ��� ைவ��� ெகா�� உ�கா��� ��வா�. பல சமய�க��
அ�காைல ஆ� ம�வைர கண��� ேபா��� ெகா����பா�. ��ன� இர��
அ�ல� ��� ம�ேநர� உற��, அ�வலக����� �ற�ப�வா�.
இராமா�ஜ���� �ைற�க� கழக��� எ�ைமயான ப�ேயா
ெகா��க�ப�ட�. ேவைல ெச�த� ேபாக �த��ள ேநர��� கண��� கவன�
ெச���வா�.
நாராயண அ�ய� இராமா�ஜ��� ேமல�கா� ம��ம�ல, இ��ய� க�த��
கழக��� உ���னராக��, ெபா�ளாளராக�� ப�யா�� வ�பவ�. க�த�ய�
ஆ�வல�. மாைல ேநர�க�� நாராயண அ�ய�, ��வ��� ைப�ரா���
சாைல���ள தன� ����� இரமா�ஜைன அைழ��� ெச�வா�.
���� மா��� ஆ��ெகா� �ேல��ட� அம��� க�த ஆரா�����
இற��வா�க�. இர� ெவ�ேநர� வைர அம�����ப�.
நாராயண அ�ய� கண��� ேமைதய�ல�. ஆனா�� இராமா�ஜ��
�றைமைய� க�� �ய�தவ�. இராமா�ஜ� க�த� ேக���� �ைடகா��
�ய����, பல வ�கைள� தா��� தா�� �ைட கா�� த�ைமைய� க��
���த �ய�றா�.

இராமா�ஜா, கண���� �ைடகா�� �, ம�றவ�க�� ��த� �றைம�� ஏ�ப,
ஒ�ெவா� வ�யாக �ைட காண ேவ��ேம த�ர, ப�� வ�க��� ப��, இர�ேட
வ�க�� �ைட க�� எ� ேபா�ேறாைர� �ழ�ப� �டா�. எ�� பல�ைற
ெபா�ைம�ட� எ���� �� இராமா�ஜ� த� கண�ைக ��வாக� ெச�ய
வ�����வா�.
��� கால��ேலேய, நாராயண அ�ய� ேமல�கா�, உட� ப���பவ� எ�ற
�ைல����� மா�, இராமா�ஜ�� ந�பராக��, ஆேலாசகராக�� மா��
ேபானா�.
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1912 ஆ� ஆ��� ம��ய� ப����, இராமா�ஜ� �ைற�க� கழக� தைலவ�
ச� �ரா��� ���� அவ�க�� கவன���� உ�யவராக மா�னா�.
ஆ��ல அர�� உத�
இராமா�ஜ�� க�த� �றைமைய� �ன�� உட���� கவ��த நாராயண
அ�ய��� ஓ� உ�ைம� ெத��த�. இராமா�ஜ��� எ�வள�தா� க�த� �றைம
இ��தா��, அ��றைமகைள உல��� ெவ��ச���� கா�ட, இராமா�ஜ� க�த�
�ைற�� �ைன�த இல��ைன அைடய, ஆ��ேலய�க�� உத���, ஆதர��
அவ�ய� ேதைவ எ�பைத உண��தா�.
�ைற �க� கழக� தைலவரான �ரா��� �����ட� இராமா�ஜைன�
ப����, அவர� க�த� �றைமக� ப���� எ���� ��னா�.

இராம�ச��ர ரா�
அேத ேநர���, இ��ய� க�த�ய� கழக��� ெசயலாளராக� ப�யா��ய
இராம�ச��ர ரா� அவ�க��, த� ப����, ச� �ரா��� ���� உட�
ப�யா��ய, ெம�ரா� ெபா��ய� க����� ேபரா��யரான �.எ�.�. ����
எ�பவ� �ல�, ச� �ரா��� ���� அவ�க��� ஒ� க�த� எ�த ைவ�தா�.

ம������ய ச� �ரா���,
த�க� அ�வலக���, மாத ஊ�ய� �.30 ெப��� ெகா��, கண�க�
ேவைல�� இராமா�ஜ� எ�பவ� ப�யா�� வ��றா�. அவ� ஓ� �ற�த
ஆ�ற�ைடய க�த அ�ஞ� ஆவா�. ஆனா� �க�� ஏ�ைம �ைல�� இ��பதா�,
அவ���� த�ேபாைதய ப� அவ�ய� ேதைவ� ப��ற�. அதனா� அவ�ைடய
அ��த� �றைமைய, ெவ��ப���� வைக�� �ய�� எ��க�ப�� வைர, அவைர
கண�க� ப��� தட�க���� ெதாடர அ�ம��க ேவ���ேற�. இராமா�ஜ��
க�த� �றைம�� உ�ைம� த�ைமைய அ�ய, அவ� ெச���ட கண��க�
�லவ�ைற, இல�ட���ள க�த� ேபரா��ய� எ�.ெஜ.எ�. �� எ�பா���
அ��� உ�ேள�. அவ�ட���� ப�� �ைட�த�ட�, நா� இராமா�ஜ����
ெச�ய ேவ��ய உத�கைள� ப�� ��� ெச�யலா�. அ�வைர அவைர கண�க�
பத��� தைட���� ெதாடர அ�ம��க��.
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இ�ப���,
�.எ�.�. ����
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அ��யாய� 7

மதரா� ேபா�� �ர�� அ�வலக���, வ�ட���� 20 டால� ச�பள� ெப�� ஒ�
சாதாரண �மா�தா எ�� எ�ைன� த�க��� அ��க� ப���� ெகா��ேற�. –
இராமா�ஜ�
——————————————————–
நாராயண அ�ய�, இராம�ச��ர ரா�, �ர�ெட��� க���� ேபரா��ய� ���
மா��, ���� ஆ�ேயா� இராமா�ஜ�� க�த� �றைம ���� வழ��ய
சா��களா�, �ைற�க� கழக���, இராமா�ஜ� ப��ய ெச�� பரவ�
ெதாட��ய�.
ச� �ரா��� ம��� ஆ��ல அ�வல�க�, இராமா�ஜ� உ�ைம�ேலேய
�றைமயாசா�யா?, �றைமசா� எ�றா� எ�வள� �றைமயானவ�? உ�ைம�ேலேய
நா� அவ���� ெச�ய ேவ��ய உத�க� எ�ன? அவர� ேதைவக� எ�ன? எ��
அ�ய ����ன�.
�ைற�க� தைலவ� ச� �ரா��� அவ�க�, ப��� இ���ட�ச��
இய��நரான ஏ.�. ேபா�ேன அவ�கைள அ�� ஆேலாசைன ேக�டா�. க�த�
ேபரா��ய�க� இ�வ� ெபய�கைள� �����ட ேபா�ேன, அவ�க�ட�
இராமா�ஜைன அ���� க���� ேக���ப� ��னா�.
இ�வார�க� க���, ேபா�ேன ��ய அ�வல�களான, ெச�ைன
அ�க��ட�� ெஜனர� ட���. �ரஹா� அவ�கைள இராமா�ஜ� ச���தா�.
இராமா�ஜைன� ச���த�� �ரஹா�, ச� �ரா��� அவ�க��� எ��ய க�த���,
இராமா�ஜ� �க� ெப�ய க�த�ய� அ�ஞ��கான� த��ைய� ெப�றவனா
இ�ைலயா என� ெத�ய��ைல. ஆனா� �ைள உ�ளவ� என எ��னா�.
�ரஹா� இ�ேபா�ற ஒ� க�த�ைத, ெபா��ய� க���� ேபரா��யரான
�������� எ��னா�. ���� அவ�க� ச� �ரா��� அவ�க��� எ��ய
க�த���, இல�ட� ேபரா��ய� �� அவ�க���� க�த� எ��ய� �����
ச�யான ெசய� எ�ேற க���ேற�. இராமா�ஜ� ெதாட�பாக அ��� ெச�ய
ேவ��ய ெசயைல, �� அவ�க�� ஆேலாசைனைய� ெப�ற�� ��� ெச�யலா�
எ�� எ��னா�. �ல நா�க�� �� அவ�க�ட���� க�த� வ�த�.

இராமா�ஜ� த� ைகெய���� �ர�ைய� தயா��ப�� ���த கவன� ெச��த
ேவ���. தவ�க� ஏ���லாம�, ெத�வான ைகெய���� இ��க ேவ���.
ெபா�வான ����கைளேய பய�ப��த ேவ���. ��யாத ��ய ����கைள�
பய�ப���வைத� த���க ேவ��� எ�� எ�����தாேர த�ர, இராமா�ஜ�
உ�ைம�ேலேய க�த அ�� உைடயவரா? இ�ைலயா? எ�ப� ப�� ஒ���
�ற��ைல. ஆனா� பல நா�க� கட�த �ைல�� இல�ட� ேபரா��ய� ��,
������ ���� ஒ� க�த� எ��னா�.
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இராமா�ஜ� ெப�ேனா� எ�க� ெதாட�பாக, �ல ப��கைள உ�ைம எ��
அ�மா���, த� க��ைரைய� பைட���ளா�. ஆனால ��பண� எைத��
ெகா��க��ைல. இ�ேபா�ற க��ைரகைள இல�ட� க�த�ய� கழக� ஏ�கா�.
ஆனா� இராமா�ஜ� உ�ைம�ேலேய க�த �றைம ��கவ�. அ��பைட� க��
ெபறாைம�னாேலேய, �ல தவ�கைள� ெச���ளா�. ����� எ��ய ��கைள�
ப��பாேரயானா� அவ����ள ஐய�க� அக�� ெத�� ெப�வா� எ��
��������தா�.
இ�ேபா�ற க�த�களா��, தகவ�களா�� ச� �ரா��� ேபா�றவ�களா�,
இராமா�ஜ� உ�ைம�ேலேய �றைமசா�யா? இ�ைலயா? எ�� ஒ� ����� வர
இயல��ைல.

��காரேவ� �த�யா�
ஒ� நா� ப�ைசய�ப� க����� ��னா� க�த� ேபரா��ய� ��காரேவ�
�த�யாைர� ச���தா� இராமா�ஜ�. இராமா�ஜ�� �றைமைய ஏ�கனேவ
அ�����த அ� ெப�யவ�, இராமா�ஜ�� �ைலைய� ேக�� வ���னா�.
இராமா�ஜ� இ��த வ�ய �ைல க�� ேவதைனயைட�தா�. இள�ய ெந�ச��,
பர�த எ�ண�� ெகா�ட அ�ெப�யவ�, ஆேவச� வ�தவைர� ேபா�,
இராமா�ஜ��� அ��ைர �ற� ெதாட��னா�. அ�த அ��ைரேய இராமா�ஜ��
வா��ைக� பாைதைய, எ��கால�ைத மா��யைம�பதாக அைம�த�.

இராமா�ஜா, நா� ெசா���ேற� எ�ற த�பாக �ைன��� ெகா�ளாேத. �
இ��க ேவ��ய இட� இ��யா அ�ல. இ��லா��. � இ��க ேவ��ய நகர�
ெச�ைன அ�ல, இல�ட�. � பா��க ேவ��ய� இ���ள க�த�
ேபரா��ய�கைள அ�ல, ேக������ ப�கைல� கழக ேமைதகைள. ஏென�றா� �
ஒ� க�த மாேமைத எ�பைத நா� அ�ேவ�. உலக� �க� ெபற ேவ��ய �,
உலாவ ேவ��ய� இல�ட��தா�. நா� ெசா�வைத உடன�யாக� ெச�. உ�
ஆரா���� ����கைள இ�� எவ�ட�� கா��, ேநர�ைத �ண��காேத. ேவைல
ேதட �ய�� ெச�யாேத. உ� ஆரா����� ெப�ைம�ைன��, �றைம��
அ�ைம�ைன�� அ��தவ�க� இ�� யா�� இ�ைல. உ��ைடய க������கைள
ேநர�யாக, இ��லா�� நா����ள, ேக������ ப�கைல� கழக���� அ���
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ைவ. அ���ள க�த ேமைதகளா� தா� உன�� ந�ல எ��கால� �ைட���.
���� ெச�, எ�� ��காரேவ� �த�யா� வ�����னா�.
க�த�க�� �ய��க��

ேப�க�
இராமா�ஜ� 1912 ஆ� ஆ��� இ����� 1913 ஆ� ஆ��� ெதாட�க����,
ச� �ரா��� ����, நாராயண அ�ய� ம��� �.�.ேச� அ�ய� ஆ�ேயா��
உத��ட� எ��ய க�த�கைள ேக������ ப�கைல� கழக க�த ேமைதக���
அ��ப� ெதாட��னா�. தன� ஆரா���� ����கைள �லவ�ைற�� க�த��ட�
இைண�� அ���னா�.
இல�ட� ராய� ெசாைச���� ெபேலா�� ெப�றவ��, இல�ட�
க�த�ய� கழக��� ��னா� தைலவ�மான எ�. எஃ�. ேப�க� எ�பவ���,
தன�� த�க அ��ைரேயா அ�ல� உத�ேயா ெச�ய இயலமா என� ேக��,
இராமா�ஜ� �த� க�த�ைத அ���னா�.
நா�ப�� எ�� வய� �ர��ய ெஹ�� �ர��� ேப�க�, தன� 3 வ� வய��
ெபேலா ஆ� ராய� ெசாைச��யாக� ேத��ெத��க� ப�டவ�. 1910 ஆ� ஆ��,
�ற�� ��க ��ெவ�ட� ெமட� ப�� ெப�றவ�. ேக������ ப�கைல� கழக���
இள� தைல �ைற�ன�� ஆ��க� ெப�� வ�வைத ���பாத, �த�
தைல�ைறைய� ேச��தவ�. ேம�� 1913 ஆ� ஆ�� நைடெபற உ�ள தன�
இர�டா� ��மண ேவைலக�� ������ததா�, இராமா�ஜ��� அ��ைரேயா
உத�ேயா ெச�ய �� வர��ைல.

44

ஹ�ச�
இராமா�ஜ� தன� இர�டாவ� க�த�ைத இ.ட���. ஹ�ச� எ�பவ���
அ���னா�. ஹ�ச� இல�ட� ராய� ெசாைச���� ெபேலா�� ெப�றவ�.
ேக����� ப�கைல� கழக��� க�த� ேபரா��ய�. வய� அ�பைத ெந���யவ�.
பழைமவா�. ப�கைல� கழக�க� ெப�க���� ப�ட�க� வழ��வைத எ���பவ�.
���� அ�யாத இராமா�ஜ�ட����, அ��க��லாத ேத�ற�கைள உ�ளட��ய
க�த���� ம��ப��� உத�ட� தயாராக இ�ைல.
இராமா�ஜ� தன� ��றாவ� க�த�ைத ம�ற இ�வைர�� �ட வய�
�ைற�த, 35 வய� �ர��ய, ேக������ ப�கைல� கழக� ேபரா��ய� �.எ�.
ஹா�� எ�பவ��� அ���னா�.
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ஜ.எ�.ஹா��
1913 இ� தன� 35 வ� வய�ேலேய �.எ�.ஹா�� �க� ெப�� �ள��னா�.
க�த இல��ய இத�க�� 15 ஆ��களாக ெதாட��� எ�� வ�பவ�. ������
ேம�ப�ட ஆ��� க��ைரகைள� சம����தவ�. ��� ��கைள எ��யவ�.
����� க����� ெபேலா�� ெப�றவ�. ராய� ெசாைச���� அ�க��ன�.
இல�ட� க�த�ய� கழக��� ��வாக� ���� ��றா��க� ப�யா��யவ�.
���கமாக� ெசா�ல ேவ��மானா� க�த�ைத� காத��பவ�.
1913 ஆ� ஆ�� சனவ� மாத� 16 ஆ� ேத���ட� க�த���, �.எ�. ஹா��
அவ�க���, இராமா�ஜ� ��வ�மா� எ�����தா�.
ெச�ைன,
16.1.1913

அ��ைட��,
மதரா� ேபா�� �ர�� அ�வலக���, வ�ட���� 20 டால� ச�பள� ெப��
ஒ� சாதாரண �மா�தா எ�� எ�ைன� த�க��� அ��க� ப���� ெகா��ேற�.
த�ேபா� என�� வய� 23. நா� ப�கைல� கழக� ப�ட� ெபறாதவ�. இ�����
நா� ஒ� சாதாரண ப���� �ைற�ப� ப����ேள�. த�ர என� ஓ��
ேநர�க�� க�த ஆரா����� ஈ�ப�� வ���ேற�..
இ�� n � ம��� �ைக எ� எ�� இத�� ம��� காண உத�� ��யான�,n�
ம��� �ைற எ�ணாகேவா அ�ல� ��னமாகேவா இ��தா�� ெபா����. இைத�
ேபாலேவ, என� ஆரா����� ஆ�ல�� இர�டா� ெதாைக �� க�த�
சம�பா��� n� அைன�� ம���க���� �ைட காண ���� எ��
க�������ேள�.
ப�கைல� கழக��� �ைறயாக ப��ற என� ந�ப�.

எ�ப� n� �ைக ம����� ம��ேம ெபா���� எ��றா�. ஆனா�n� அைன��
ம���க����, அதாவ� n � ம��பான�, �ைற எ�ணாகேவா அ�ல�
��னமாகேவா, இ��தா�� இ�சம�பா� உ�ைம என� க���������ேற�.
இ���ள க�த ஆ�வல�களா� என� க�����ைப� ���� ெகா�ள
��ய��ைல.
ச�ப��� Order of Infinity எ��� த�க�� க��ைர�ைன� ப��ேத�. ஒ�
எ� ெகா��க� ப�டா�, அ�த எ�ைண �ட ��ய எ�க�� உ�ள, பகா
எ�க�� எ���ைக�ைன� க�����க, இ�வைர வைரயைற எ���
க�����க� பட��ைல என� ���������க�. ஆனா� அத�கான
வைரயைறைய நா� க�������ேள�. இ��ட� என� கண��க� ம��� �ல
ேத�ற�கைள இைண���ேள�. நா� என� ேத�ற�க�, இத�க�� �ர���க�பட
ேவ��� என �����ேற�. இ�� என� �ைறயான ஆ�ைவேயா, ��பண�ைதேயா
எ�த��ைல. ஆனா� நா� ஆ�� ேம�ெகா�ட பாைதைய� த�க����
ேகா���� கா����ேள�. அ�பவ� இ�லாதவனாக இ��பதா�, தா�க� வழ���
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�� அ��ைர �ட எ�ைன வ� நட�த உத��. நா� த�க��� எ�வைக���
ெதா�தர� ெச����ேபேனயானா� ெபா��த�ள ேவ���ேற�.
எ��� த�க� உ�ைம��ள,
எ�.இராமா�ஜ�

இ�வாறாக� க�த� எ��� க�த� ����க� அட��ய ஒ�ப� ப�க இைண�ைப��
இைண����தா�.
இராமா�ஜ�� க�த�ைத ஒ� �ைற ப��த ஹா��, த� ப�ேவ�
அ�வ�களா�, அ�க�த�ைதேய மற�� ேபானா�.
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8

அ��யாய� 8

நா� உ�ண உண��� அைர� ப���யாக இ���� ஒ� ம�த�. என�
�ைளைய� பா�கா�க, என� வ����� உண� ேதைவயாக உ�ள�. இ�ேவ என�
�த� ேதைவயா��.- இராமா�ஜ�
————————————————————
இராமா�ஜ�� க�த�ைத ஒ� �ைற ப��த ஹா��, த� ப�ேவ�
அ�வ�களா�, அ�க�த�ைதேய மற�� ேபானா�. ஆனா� அ�க�த��� க�ட
கண��க� அ�வ�ேபா� ஹா���� மன�க� ��ேன வ�� வ�� ெச�ற�. �ல
நா�க� கட�த �ைல��, இராமா�ஜ�� க�த�ைத ���� ஒ� �ைற ப��த
ஹா��யா�, இராமா�ஜ� ேமைதயா அ�ல� ��தலா�ட�காரனா எ�� �����
வர இயல��ைல. எனேவ ������ இட� இ�க�த�ைத� கா���ப� என
��ெவ��தா�.

ஹா���� ��������
ஜா� ஏட�ச� ������ இராமா�ஜைன�ட இ� வய� ��தவ�. மா�ெச�ட�
ப�கைல� கழக��� ப�யா�� ��ன� ����� க����� ப�யா�� வ�பவ�. 48

ஹா���� �க ெந���ய ந�ப�. இ�வ�� இைண�� பல ஆரா����
க��ைரகைள� பைட���ளன�. எனேவ, இராமா�ஜ�� க�த�ைத� க�ட�ட�,
ஹா���� இய�பாகேவ �������ட� கா�ட ேவ��� எ�� ேதா��ய�.
அ�� இர� ஒ�ப� ம��� ���� ���� ���� இ�வ�� ச���தன�.
இராமா�ஜ�� கண��� ����கைள, இ�வ�� ��� ம� ேநர����� ேமலாக
ப����தன�. ந� இர��� ேம� அ���வ��, தா�க� பா���� ெகா����ப�,
��சயமாக ஒ� க�த ேமைத தயா��த ����க�தா� எ�ற ����� வ�தன�.

ெந��
��� ெஜ.மா�ெட� எ��� க�த அ�ஞ� ��வா�. க�த��� �க� �ற�த
க������கைள� ெச�த ஒ�வ�, அவ� ெவ� உல��ேக அ��க��லாதவராக
இ��தா�� அ�ல� �க� ��ய ேவைல�� இ��தா��, அவ� ெச�ய ேவ��ய
���ய� ப� ஒ���ள�. அ� தன� க������கைள� க�த�ய� அ�ஞ�க��
கவன����� ெகா�� ெச�வ�தா�.
ேக������ ப�கைல� கழக� க�த� ேபரா��ய� இ.எ�. ெந�� அவ�க�,
இராமா�ஜ�� க�த�, ேக������ ப�கைல� கழக���, க�த� க�றவ�க�ைடேய
அ�� ஏ�ப���ய பரபர�ைப யா�� மற�க மா�டா�க�. ஹா��, ஒ�ெவா�வ�ட��
இராமா�ஜ�� க�த�ைத� கா���தா�. க�த��� ஒ�ெவா� �ைற��� �லைம
வா��தவ�க���, இராமா�ஜ�� க�த��� இ���, அவரவ� �ைற சா��த
ப��கைள அ�ச� வ� அ���னா�. அ�� ஏ�ப�ட பரபர���, இராமா�ஜ�
அ���ய க�த��� உைர��, க�த� ����க� அட��ய ஒ� தா�� �ட�
ெதாைல����ட� எ��றா�.
��ரவ� மாத� 8 ஆ� ேத� ச���ழைமய�� ஹா��, இராமா�ஜ���� த�
ப�� க�த�ைத அ���னா�.

அ��ைட��,
த�க�� க�த��, ேத�ற�க�� எ�ைன ெவ�வாக� கவ��தன எ�பைத
ம���ட� ெத����� ெகா��ேற�. ஆனா� ஒ�ைற� தா�க� ெத�வாக� ����
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ெகா�ள ேவ���. தா�க� இைண���ள� ேத�ற�க��கான ��பண�கைள�
பா��த �ற�தா�, த�க�� ஆ�� ���� எ�னா� ம���ட ����.
க�த� ெதாட�பான அ��பைட� ப��� �ட இ�லாம�, த�க� க�த���
க�����த க�� ����க��கான பல� ��வ�� உ�கைளேய சா��.
தா�க� அ���ய ேத�ற�க��கான ��பண�கைள �ைர�� அ�����க�
என ந���ேற�. த�க� அ���ய கண��க� அைன���, க�த இத�க��
ெவ��ட� த��யானைவேய. அைவகைள இத�க�� ெவ��ட எ�னா� ஆன
உத�கைள� ெச�ேவ�.
ேம�� தா�க� ேக������ ப�கைல� கழக���� வ�� ஆ�� ேம�ெகா�ள
ேவ��மா� அைழ���ேற�.
அ��ட�,
�.�.ஹா��

26.3.1913 இ� ஹா�� எ��ய க�த�
இ�வா� இராமா�ஜ��� உ�சாக���� வைக�� க�த� எ��ய ஹா��,
க�த��� ���ைண�பாக ேபரா��ய� ������ அவ�க�� ேவ��ேகாைள��
இைண����தா�. பகா எ�க� ெதாட�பான உ�க�� க�����ைப�கான
������ ஆ�வமாக உ�ளா�. எனேவ அ� க�����ைப�� உடேன ெத�ய�
ப��த�� என எ�����தா�.
இ�க�த� எ��� ��ேப ெசய�� இற��ய ஹா��, இல�ட�� உ�ள
இ��ய அ�வலக�ைத� ெதாட�� ெகா��, ெச�ைன������ இராமா�ஜைன
ேக������ ப�கைல� கழக���� அைழ��வர தன���ள ���ப��ைன
ெவ���டா�.
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ஹா�� இராமா�ஜ��� எ��ய க�த�, ��ரவ� ��றா� வார� ெச�ைனைய
வ�தைட�த�. ஆனா� இராமா�ஜ�� �றைம ஹா��யா� அ��க��க�ப�ட
ெச����, இராமா�ஜைன இல�ட��� அைழ�க ஹா�� �����றா� எ�ற
ெச���� க�த���� ��பாகேவ ெச�ைனைய வ�தைட�த�.

��ப�� வா�க�
ஹா���� �ய���� பயனாக, இல�ட�� உ�ள இ��ய அ�வலக
அ�கா�யான மால� எ�பவ�,, ெச�ைன���ள இ��ய மாணவ�க��
ஆேலாசைன� ��� ெசயலாளரான ஆ��� ேட�� எ�பா���� க�த� எ��னா�.
இ�க�த��� ெதாட���யாக, ஆ��� ேட�� அவ�க�, தாேன ேநர�யாக,
�ைற�க� கழக அ�வலக���� வ�ைக த��, ச� �ரா��� ����, நாராயண
அ�ய� ���ைல��, இராமா�ஜைன� ச����, ஹா���� ���ப� ப�,
ேக������ ப�கைல� கழக���� வ�மா� அைழ�� ���தா�.

அ�ய�கா� வ��ைப� சா��த இராமா�ஜ�, த�க� ச�க ��க��ப�, கட�
கட�� ெச�ல� �டா� எ�பதா�, தா� இல�ட��� வர இயலாத �ைல��
இ��பைத� ெத���தா�.

அ�ய�கா� ச�கமாதலா� கட� தா�� வர இயலா� என இராமா�ஜ� எ��ய
க�த�
இ��ைல�� ��ரவ� 25 இ� ��ப�� வா�க� அவ�க�ட�, இராமா�ஜ��
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க�த� ����க� கா�ட� ெப�றன. ��ப�� வா�க�, ����� க����� க�த�
ேபரா��யராக� ப�யா��, ராய� ெசாைச���� ெபேலாவாக� ேத��ெத��க�
ப�டவ�. ��லா�� இ��ய ெம�ேராலா�க� �ைற�� தைலவராக� ப�யா��
வ�பவ�. அ�வ� ெதாட�பாக ெச�ைன வ�த ��ப�� வா�கைர� ெதாட�� ெகா�ட
ச� �ரா���, இராமா�ஜ� ெதாட�பான ெச��கைள��, ஹா���� அைழ�ைப
ஏ�க இயலாத �ைல�� இராமா�ஜ� இ���� தகவ�கைல�� ��,
இராமா�ஜ�� க�த� ����கைள� கா��னா�.

ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள��� ��ப�� வா�க� எ��ய க�த�
அ��தநாேள ��ப�� வா�க�, ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள��� க�த�
எ��, க�த ஆரா����� �ற�� �ள��� இராமா�ஜ�, ெபா�ளாதார�
த���பா��� ஆ��ைன� ெதாட�வத��, உத�� ெதாைக வழ�க ஆவன
ெச���ப� ேவ��ேகா� ���தா�.
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��ரவ� 27 இ� இராமா�ஜ�, ஹா����� த� இர�டாவ� க�த�ைத
எ��னா�.

அ��ைட��,
த�க�� 8.2.1913 நா��ட� க�த� என�� ���த ஊ�க�ைத�� ஆ�க�ைத��
அ��பதாக உ�ள�. என� உைழ�ைப� க�ைணேயா� ேநா���, உ�க���� நா�
ந�பைன� கா��ேற�.
என�� இ��ைல�� ேதைவ� ப�வெத�லா�, த�கைள� ேபா�ற �றைம
வா��த ேபரா��ய�க�� அ��கார�தா�. த�கைள� ேபா�ேறா�� அ��கார�தா�,
என� ஆ��� ெதாடர எ�ைன உ�சாக�ப����.
நா� என� ேத�ற�க��கான ��பண�கைள��, அத�கான வ� �ைறகைள��
ஒேர க�த��� �ள��ேவேனயானா�, ஏ�கனேவ இல�ட� ேபரா��ய� ��
அவ�க���, எ��ய க�த���� ேந��த க�ேய இத��� �ைட�கலா�. நா�
ேபரா��ய� �� அவ�க��� எ��ய க�த��� என� ேத�ற�ப�,
1+2+3+4+ …. = ½
என� ��������ேத�. ���லா� ெதாட�� உ�ள எ�க�� ��த� ½என
�ள�����ேத�. நா� இைதேய த�க���� ெச�ேவேனயானா�, தா�க�
ைப��ய�கார ம���வமைன��� ெச��� வ�ைய என��� கா�டலா�.
நா� இைத உ�க��� எ��வேத, எ��ைடய வ��ைறகைள ஒேர க�த���
த�க��� �ள��வ� க�னமான ெசயலா�� எ�பைத உணர ைவ�க�தா�. நா�
உ�கைள� ேக��� ெகா�வெத�லா�, என� ேத�ற�கைள, த�ேபாைதய க�த�ய�
அ�ஞ�க�� அ�� �ைற�ப� ேசா���� பா��க�, என� ேத�ற�க�� உ�ள
அ��பைட உ�ைமக� ����. என� கண��க����ய வ� �ைறகைள��,
��பண�கைள�� வழ�காம� அைம� கா�பதாக தவறாக எ�ண ேவ�டா�. நா�
என� கண��க� எ�ேனா� �ைத�க�ப�வைத ���ப��ைல.
நா� த�சமய� த�க�ட� ேவ��ேகாளாக �� ைவ�பெத�லா� ஒ��தா�.
நா� உ�ண உண��� அைர� ப���யாக இ���� ஒ� ம�த�. என�
�ைளைய� பா�கா�க, என� வ����� உண� ேதைவயாக உ�ள�. இ�ேவ என�
�த� ேதைவயா��.
தா�க� க�ைணேயா� எ��� க�த� என��� ப�கைல� கழக��� இ��ேதா
அ�ல� அரசா�க��ட� இ��ேதா, க�� உத�� ெதாைக�ைன� ெப���
த�மா��, அ�ேவ தா�க� என��� ெச��� ேப�த�யாக அைம��.
எ��� த�க� உ�ைம��ள,
எ�.இராமா�ஜ�
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அ��யாய� 9

இ�க�த�ைத எ���ேபாேத, க�ைண��ள ந�பராக� த�கைள எ���தா�
எ����ேற�. நா� எ� வச��ள அைன��� கண��கைள��, ேத�ற�கைள��,
எ��த �ப�தைனக���� த�க� வச� ஒ�பைட�க� தயாராக உ�ேள�,இராமா�ஜ�
—————————————————————
��ப�� வா�க� அவ�க� ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள��� எ��ய
க�த��� �ைளவாக, ெச�ைன� ப�கைல� கழக� க�த� �ைற உ���ன�க��
��ட�ைத �த�� ���, இராமா�ஜ��� எ�வா� உத�வ� எ�ப� ப��
�வா��க ��� ெச�ய�ப�ட�. இராமா�ஜ� சா��� இ���ட��� கல��
ெகா��ம� மா�� 13 ஆ� ேத� நாராயண அ�ய���, ெபா��ய� க��� க�த�
ேபரா��ய� �. அ�ம�தரா� அைழ�� ���தா�.
மா�� 19 ஆ� ேத� நைடெப�ற க�த� �ைற உ���ன�க�� ��ட���, இ�
வ�ட�க���, மாதெமா���� �.75 �த� ஆரா����� உ�ய க�� உத��
ெதாைக�ைன இராமா�ஜ��� வழ�க, ப�கைல�கழக ஆ��� ������ ப���ைர
ெச�வ� என ��� ெச�ய� ப�ட�. இ�ெதாைக ெச�ைன �ைற�க� கழக���
இராமா�ஜ� ெப��வ�� ஊ�ய��� இ� மட�கா��.

நாராயண அ�ய�
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ஆனா� ஏ�ர� 7 ஆ� ேத� நைடெப�ற, ெச�ைன� ப�கைல� கழக ஆ��� ���
��ட��� ேபா�, இராமா�ஜ� ெதாட�பான ப���ைர��� ச�� ��னைட�
ஏ�ப�ட�.
ஆ��ேபா�� ப�கைல� கழக��� ப���, ெச�ைன �ர�ெட��� க�����
க�த� ேபரா��யராக� ப�யா��� ேபரா��ய� ��ச�� ���� ெஹ���
தைலைம�� �ல� இ� ப���ைரைய� க�ைமயாக எ���தன�. ஆரா����கான க��
உத�� ெதாைக எ�ப�, �� கைல� ப�ட� ெப�றவ�க��� ம��ேம வழ�க�
ெப�� வ��ற�. ஆனா� இராமா�ஜேனா இள�கைல� ப�ட� �ட� ெபறாதவ�.
தா� ப��ற ஒ�ெவா� க����� இ���� �ர�த�ப�டவ� என� ��
இராமா�ஜ��� எ�ராக� த�க� வாத�ைத �� ைவ�தன�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக� �ைணேவ�த��, ெச�ைன உய� ��ம�ற���
��யரச�மா�ய �.ஆ�.��தர� அ�ய� அவ�க� எ���, ப�கைல� கழக� ��வ�
ப�டத� ேநா�கேம ஆரா���ைய ஊ����க�தா�. இராமா�ஜ� உ�ய க���
த��ைய� ெபறா��டா��, தா� ஒ� க�த ஆரா���யாள� எ�பைத
��������றாரா இ�ைலயா? என� ேக�க, �ைணேவ�தர� வாதேம ெவ�ற�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள� அவ�க� த� ஆைண��, �ற��� க��
உத�� ெதாைக வழ�க� ப�கைல� கழக நைட�ைறக�� ப� வ� இ�லா��டா��,
இ��ய� ப�கைல� கழக�க� ச�ட� 1904, ��� 3 � ப���, இைண��� ச�ட�
��� 15 � ப���, ஆ�ந�� ஒ��தைல� ெப��, இராமா�ஜ���� �ற��� க��
உத�� ெதாைக வழ��வெதன ஆ��� �� ��� ெச�த� எ�� �������ளா�.
ஏ�ர� 12 ஆ� ேத� ஆ�ந�� ஒ��தைல� ெப��, ப�கைல� கழகமான�
ஆைண �ற���த�. ேம�� ப�கைல� கழக�க�� நட��� க��தர��க�� கல��
ெகா�ள��, ஆ��� ெபா���� ப�கைல� கழக �லக�ைத� பய�ப����
ெகா�ள��, இராமா�ஜ��� அ�ம� வழ�க� ப�ட�. இ�க�� உத��
ெதாைகயான�, இராமா�ஜ�� ���ப வ�ைமைய ����� ���, க�த ஆ���
தைட��� ஈ�பட வ� கா��ய�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக� க�� உத�� ெதாைகயாக மாத� �.75 வழ�க�
ெதாட��ய�ட�, ெச�ைன� �ைற�க� கழக�� இராமா�ஜ���, ஊ�ய��ட�
��ய ��ட ���ைற�ைன வழ��, க�த ஆ�ைவ� ெதாடர உத�ய�.
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அ�ம�தராய� ேகா�� ெத� ��
ேம மாத��� இராமா�ஜ� த� ���ப��ட�, ஜா�� ட��� இ���,
��வ��� ேக���� �� ெபய��தா�. ��வ��� ேக���, பா��தசார�
ேகா���� அ��� உ�ள, அ�ம�தராய� ேகா�� ெத��� இ����, ஒ�
வச�யான ��ைட வாடைக��� ெப�றா�. ���� மா��� இராமா�ஜ�� க�த
ஆரா����ெக�� த�ேய ஒ� அைற ஒ��க�ப�ட�.
அ�காைல���, மாைல� ெபா����, �ன�� நாராயண அ�ய�
இராமா�ஜ�� ����� வ����வா�. பக� ேநர�க�� க��மாரா �லக�����
ெச��, ��தக� ��ய�க�� �����வா� இராமா�ஜ�.
இ��ைல�� இல�ட�� ஹா��, இராமா�ஜ� த� க�த�க��
அ������த ேத�ற�க��கான ��பண�க��, வ��ைறக�� �ைட�காம�
த��தா�. ேபரா��ய� ���� ��, ஹா���� எ��ய க�த���, இராமா�ஜ�
உ�க��� வ� �ைறகைள��, ��பண�கைள�� அ��பாதத��� காரண�,
இராமா�ஜ�� உைழ�ைப, ��க� ��� ����கேளா என, இராமா�ஜ�
ச�ேதக�ப��றா� என �ைன���ேற� என எ�����தா�.
இைத� ெதாட��� ஹா�� தன� அ��த� க�த�ைத இராமா�ஜ���
எ��னா�.ஒ� ெச��ைய த�க�ட� ெவ��பைடயாக ெத���க �����ேற�. நா�
எ��ய க�த�க� த�க� வச� உ�ளன. அ�க�த�க�� த�க� கண��கைள� ப��
��வாக எ����ேள�. ேம�� த�க�� க�த�ைத ேபரா��ய� ெப� ம���
க�த� �ைறைய� சா��த பல�ட�� கா����, த�க�� க������கைளப ப��
��வாக� ேப���ேள�. நா� த�க�� க������கைள, என� ெசா�த
க�����பாக� �� �க�ெபற ��ப�ேவேனயானா�, நா� ��க��� எ��ய
க�த�க� �லேம, தா�க� என� தவறான �ய��கைள உல��� ����கலா�.
இ�வள� ெவ��பைடயாக� ெசா��வத�� ம���க��. உ�க� கண���கான
வ��ைறகைள அ�ய ஆ�வ�ட� இ��ப��, த�க� �றைமகைள ெவ� உல���
உண���� ேநா�க�ேம இ�வா� எ��வத��� காரண�.
இ�க�த����� ப�� க�த� எ��ய இராமா�ஜ�, ஹா�� தன� க�த�ைத�
ச�யாக ���� ெகா�ளாதைத ேவதைன�ட� ����கா��னா�. ேபரா��ய�
������ அவ�க�� ஆேலாசைன�� ேப��, தா�க� எ��ய க�த�, எ���
ேவதைனைய உ�வா����ள�. நா� என� வ��ைறகைள அ��தவ�
பய�ப���வைத எ��� தவறாக �ைன�பவ��ைல. அத�� மாறாக, என�
வ��ைறகைள எ��ட� கட�த எ�� ஆ��களாக, யாரா�� அ��க��க�படாம�
இ��தன. இ�க�த�ைத எ���ேபாேத, க�ைண��ள ந�பராக� த�கைள
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எ���தா� எ����ேற�. நா� எ� வச��ள அைன��� கண��கைள��,
ேத�ற�கைள��, எ��த �ப�தைனக���� த�க� வச� ஒ�பைட�க� தயாராக
உ�ேள�, எ�� ப�� க�த� எ��னா�.
ெச�ட�ப� மாத���, Some Theorems on Summation Series எ���
இராமா�ஜ�� க��ைரைய, நாராயண அ�ய� இ��ய� க�த�ய� கழக இத���
அ��தா�. அ�� க��ைரயா��ய� எ�. இராமா�ஜ�, ெச�ைன� ப�கைல� கழக
ஆரா��� மாணவ� எ�� �����டா�.
அ�ேடாப� 26 ஆ� ேத�, நாராயண அ�ய� அவ�க� இராமா�ஜைன அைழ���
ெச��, ேபரா��ய� ��ச�� ���� ெஹ�ைல� ச���தா�. ெச�ைன� ப�கைல�
கழக ஆ��� ����, இராமா�ஜ��� உத�� ெதாைக வழ��� �ய��ைய
க�ைமயாக எ���தவ� இவ�.
இராமா�ஜ� க�����த ேத�ற�க�, கண��க� ப�� நாராயண அ�யேர
�ள�கமாக எ���� ��னா�. இராமா�ஜ�� க�த ���கைள, �ச�ப� மாத���
ப��பதாக உ��ய��� �ைட ெகா��தா�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக ��க��ப�, ஆரா����காக, உத�� ெதாைக
ெப�� ஆரா��� மாணவ�க�, ��� மாத�க��� ஒ� �ைற, த�க� ஆ��
��ேன�ற� ���த அ��ைக�ைன� தா�க� ெச�ய ேவ���. இத�ப� 1913 ஆ�
ஆ�� ஆக�� 5 ஆ� ேத� இராமா�ஜ� தன� �த� அ��ைகைய, ெச�ைன�
ப�கைல� கழக��� தா�க� ெச�தா�. 1913 ம��� 1914 ஆ� ஆ��க�� உ�ய
ேநர��� ��� அ��ைகக� இராமா�ஜனா� தா�க� ெச�ய�ப�டன.
ேபரா��ய� ெந��
�ச�ப� மாத இ���� ���� ஹா�� இராமா�ஜ��� ஒ� க�த�
எ��னா�. அ�� ேக������ ப�கைல� கழக�ைத� சா��த க�த� ேபரா��ய�
இ.எ�.ெந�� எ�பவ� ஒ� க��தர��� கல�� ெகா�ள ெச�ைன வ�வதாக��,
அவைர இராமா�ஜ� அவ�ய� ச���க ேவ��� எ��� ேவ��ேகா�
������த��.
அேத சமய� ஹா�� ேபரா��ய� ெந��ட� ஒ� ���ய� ப�ைய
ஒ�பைட����தா�. இராமா�ஜைன� ச���� அவைர இல�ட� வ�வத��
எ�ப�யாவ� ச�ம��க ைவ�க ேவ��� எ�ற ெபா��ைப அ�����தா�.

57

ெந��
1914 ஆ� ஆ�� சனவ� �த� நா� ேபரா��ய� எ�� ஹரா�� ெந�� ெச�ைன
வ�தா�. 25 வயேத �ர��ய ெந�� �ற�த க�த� ேபரா��ய� என�
ெபயெர��தவ�. 1911 இ� க�த���கான ��� ப�ைச ெவ��, 1912 இ�
����� க����� ெபேலாவாக� ேத��ெத��க� ப�டவ�. வைக ��க�த�
ெதாட�பான க��தர�கக�� கல�� ெகா��� ெபா��� ெச�ைன� ப�கைல�
கழக���� வ�ைக ���தா�.
ெச�ைன ெம�னா கட�கைர�� எ��� உ�ள, ெச�ைன� ப�கைல� கழக,
ஆ��� ��� ��ட அைற�� ெந���, இராமா�ஜ�� ஒ�வைர ஒ�வ� ச���தன�.
ெதாட��� இ�வ�� ��� �ைற ச���தன�. ஒ�ெவா� �ைற��
இராமா�ஜ�� ேநா��க���ள கண��க�, ேத�ற�க� ப�� ��ட ேநர�
�வா��தன�. ேநா����ள கண��கைள� க�ட ெந��, இராமா�ஜ�� அபார�
�றைமைய உண��� �ைக�தா�.
இ�வ�� ��றா� �ைற ச���தேபா� இராமா�ஜ� ேவ��மானா� ��கேள
இ�த ேநா��கைள எ���� ெச��, ஓ�� �ைட���ேபா� ப������ பா��கலா�
எ�� �ற, ெந�� �ய��� உ���ேக ெச�றா�. பல அ�ய க������கைள
உ�ளட��ய ேநா��கைள� த�ைன ந�� ஒ�பைட�க �� வ�த இராமா�ஜ��
மன�ைல க�� மைல�� ��றா�.
இல�ட�� ஹா�� த��ட� ஒ�பைட�த மாெப�� ெபா��ைப �ைறேவ���
வைக��, பல ம� ேநர� ேப����� �ற�, தா�க� ெதாட��� ெச�ைன�ேலேய
இ����கேளயானா�, இல�ட�� இ���� எ�னாேலா, த�க�� அபார�
�றைமைய ந�� உண��� ைவ������ ஹா��யாேலா, த�க���� ெப�ய அள��
உத� ெச�ய இயலா�. தா�க� இல�ட� ேக������ ப�கைல� கழக���� வர
இைச� ெத�����கேளயானா�, ஹா�� உட���� உதவ��, த�க� ஆரா���
���கைள� க�த இத�க�� ெவ����, த�க� �றைம�ைன ெவ� உல���
ெவ��ச���� கா�ட�� தயாராக உ�ளா�. ஆகேவ தா�க� எ�கள� அைழ�ைப
ஏ�� இல�ட��� வர ஒ��த� வழ�க ேவ��� என� ேகா�னா�.
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அ��யாய� 10

ேக������ ப�கைல� கழக��� ேச��தா�, ேத�� எ�த ேவ������மா?
ேத����� என��� �ர� அ�க�. நா� ஏ�கனேவ இ��ைற க���� ேத��க��
ேதா��கைள ம��ேம ச���தவனா��ேற – இராமா�ஜ�
————————————————————————————�த� �ைற அைழ�தேபா�, ஜா�ய� காரண�கைள� கா��, கட� தா���
ெச�ல� ச�ம��காத இராமா�ஜ�, இ��ைற இல�ட��� வ�வத��� தயாராக
இ���ேற� எ�� �� ெந�ைல ம������ ஆ���னார.
கன�� நாம��� தாயா�

நாம�க� மைல
ஹா���ட���� �த� க�த� �ைட�க�ெப�ற நா�� இ��ேத இராம�வா� அ�ய�,
இராம�ச��ர ரா�, ேச� அ�ய�, ச� �ரா��� ����, நாராயண அ�ய� �த�ய
அைனவ�� இராமா�ஜைன இல�ட� பயண����� தயாரா�மா� வ�����
வ�தன�.

இ��யா�� இ���� வைர, உ� �றைம ெவ��படேவ வா����ைல,
இல�ட� ெச�றா�தா� உ� �றைமைய இ��ல� அ��� என� ெதாட���
வ����� வ�தன�.
இராமா�ஜ�� ���ப ந�பரான ேச.நர��ம அ�ய�கா�, ேச� அ�ய�
ேபா�ேறா� ேகாமள�த�மா�ட� இேத ேகா��ைக�ைன �� ைவ��, இராமா�ஜ�
இல�ட� ெச�வதா�, �ைள�� பய�கைள� ப��ய��டன�. இ��ய� க�த�ய�
கழக இத�� அ��ய�, ெப�க�� எ�.�. நாராயண அ�ய�கா� அவ�க�� இைதேய
வ�����னா�.
1913 ஆ� ஆ�� �ச�ப� இ���� இராமா�ஜ�, இராமா�ஜ�� தாயா�
ேகாமள�த�மா�, நாராயண அ��, நாராயண அ�ய�� மக� �தலாேனா�
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ெச�ைன����� நாம�க����� �ற�ப�டன�. �ைகவ�� �ல� ேசல�
வ�தைட��, அைனவ�� ேசல� மாவ�ட உத� ஆ��ய��, இ��ய� க�த�ய�
கழக� தைலவ�மா�ய இராம�வா� அ�ய� ���� ���ன�.
ேசல��� இ��� ��ப� ைம� ெதாைல���ள நாம�க����, இராமா�ஜ��
நாராயண அ�ய�� மா�� வ���� �ற�ப�டன�. நாம�க� ெச�ற இ�வ��,
நாம�க� நாம��� தாயா� ச����ேலேய ��� இர�க� த��ன�.

(இராமா�ஜ� ��� நா�க� த��ய நாம��� தாயா� ேகா�� ம�டப�)
�த� இர��
க�� ������
அ�யைர எ���,
ெபா��ப��தா�

இர�க� கட�த �ைல��, ��றா� நா� இர�, ந��ர�� கன�
���த இராமா�ஜ�, ஒ� �த� பத�ட��ட�, நாராயண
த� கன�� ஒ� ேஜா� மயமான உ�வ� ேதா��� தைடகைள�
கட� கட�� ெச� என� க�டைள��டதாக� ��னா�.

இ�ெச��ையேய ேவ� �தமாக� ��வா�� உள�. ேகாமள�த�மா� த�
கன��, இராமா�ஜைன ேம� நா�� அ�ஞ�க� ������ப� ேபா�ற கா��ைய�
கா��றா�. இ�கா���� ��ன���, இராமா�ஜ�� ஆ�வ�����, அவ�
இ����� �ற�த ேநா�க� �ைறேவற�� ���ேக ��காேத என நாம��� தாயா�
உ�தர��டதாக�� ஒ� ெச��ைய ேபரா��ய� ெந�� ���றா�.
இராமா�ஜ� கன�� நாம��� தாயா� ேதா��ய� உ�ைமயா? அ�ல�
இராமா�ஜ�� தாயா� கன�� நாம��� தாயா� ேதா��ய� உ�ைமயா? அ�ல�
இர��� உ�ைமயா? அ�ல� இர��� தவறான தகவ�களா? எ�ப� ����
பல�தமான ெச��க� உலாவ���, ஒ�� ம��� உ�ைம. இராமா�ஜ�
எ�ப�யாவ� இல�ட� ெச����வ� எ�ற ��மானமான ���� இ��தா�.
எனேவ த� பயண�ைத தன� ச�க� ஏ�க ேவ��� எ�பேத இ��க���
அ��பைட ேநா�கமாக இ��க ேவ���.
பயண ஏ�பா�க�
இராமா�ஜ� இல�ட���� ெச�வ� எ�� ��மா�����ட ேபா���,
அவ� மன�� அ��க��கா�� பல�த ச�ேதக�க� ேதா�ற, ஒ�ெவா�ைற�� ெந��
���� ைவ�தா�.

இல�ட� ெச�வத���, அ�ேக வ�ட� கண��� த��வத��� உ�ய பண����
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எ�ன ெச�வ�?
இ�ேவ இராமா�ஜ�� �த� ேக��.

பண� ����� தா�க� கவைல�பட ேவ��ய��ைல, அைத நா� பா����
ெகா��ேற� எ�றா� ெந��.
என�� ஆ��ல� சரளமாக� ேபச வராேத எ�றா�.
இல�ட�� வ��பத��� த�க���� ெத��த ஆ��லேம ேபா�மான� எ�றா�
ெந��.
நா� ��த ைசவமா��ேற எ�றா�
ைசவ உண��� ஏ�பா� ெச��ேறா�, கவைல ேவ�டா� எ�றா�.
ேக������ ப�கைல� கழக��� ேச��தா�, ேத�� எ�த ேவ������மா?
ேத����� என��� �ர� அ�க�. நா� ஏ�கனேவ இ��ைற க���� ேத��க��
ேதா��கைள ம��ேம ச���தவனா��ேற எ�றா�.
தா�க� ஆ�� ம��� ேம�ெகா�டா� ேபா��, ேத�� எ�த� ேதைவ��ைல
என இராமா�ஜ�� ஒ�ெவா� ச�ேதக�கைள�� ���� ைவ�தா� ேபரா��ய�
ெந��.
ேபரா��ய� ெந�� அ��த ப�யாக ஹா���� ஒ� க�த� எ��னா�.
இராமா�ஜ� இல�ட��� வர� ச�ம��� ��டா�. இல�ட� வ�� ெச�வத���,
த��வத��� உ�ய ெசல�ன�க���� ேதைவயான� பண��ைன, நா�
ெச�ைன�� �ர�ட �ய�� ெச��ேற�. தா�க�� இல�ட�� பண����
ஏ�பா� ெச�ய�� எ�� எ��னா�.
ஹா�� இல���� உ�ள இ��ய அ�வலக�ைத� ெதாட�� ெகா�டா�.
ஆனா� இ��ய அ�வலக������ பண� ெப�� �ய��யான� ேதா����
���த�. ேம�� ����� க���ேயா அ�ல� ேக������ ப�கைல� கழகேமா
உத�மா எ�ப�� உ��யாக� ெத�யாத �ைலேய ���த�.
ஹா�� உடேன ெச�ைன������ ெந�� அவ�க���� க�த� எ��னா�.
இ�க�த�ைத இ�ேற அ�ச�� ேச��க ேவ��� எ�ற அவசர��� எ���ேற�.
தா�க� �க�� கவனமாக இ��க��. இராமா�ஜ� இல�ட� வ�� ெச�வத���,
த��வத��� உ�ய ெதாைக�ைன ெச�ைன��தா� �ர��யாக ேவ���. நா��
ேபரா��ய� ������ அவ�க�� ஆ�ெடா���� 50 ப��� வைர ெசல�
ெச�ய� தயாராக இ���ேறா�. ஆனா� இைத இராமா�ஜ�ட� �ற ேவ�டா�
எ�� எ��னா�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக ஆ��� ��� ��ட���, இராமா�ஜ��� ஆரா���
உத�� ெதாைக வழ�க�ப�வைத எ���� வா��ட ��ச�� ���� ெஹ���,
இராமா�ஜ�� க�த� �றைமயா� மன� மா�, உத�வத�� ��வ��, ப�கைல�
கழக அள���, அர�� �ைற��� உய� பத�க�� உ�ள ெச�வா�� �ககவ��ைள
ேபரா��ய� ெந���� அ��க� ப���னா�. ஒ�ெவா�வ�ட�� இராமா�ஜ���
உதவ ேவ��யத� அவ�ய�ைத ெந�� எ���ைர�தா�.
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ெந�� க�த�
1914 ஆ� ஆ�� சனவ�� ��க� 28 ஆ� நா� ேபரா��ய� ெந��, ெச�ைன�
ப�கைல� கழக� ப�வாள� �ரா��� ெடௗப� அவ�க��� ஒ� க�த� எ��னா�.
அ�க�த���, இராமா�ஜ� எ��� க�த மாேமைத ெச�ைன�� இ���றா�
எ�பைத� க�����த �க�வான�, க�த உலக வரலா��� ெபா�ென����களா�
ெபா��க�பட ேவ��ய ெச��யா��. க�த உல�� இராமா�ஜ� �ற�த
சாதைனகைள� பைட�பா� எ�ப��, என�� எ��த ஐய���ைல.
உலக வரலா��� இராமா�ஜ� ெபய� உ�னத இட�ைன�� ெப�� அேத
ேநர���, இராமா�ஜ� இல�ட� ெச�� வர அவ��� உத�ய வைக��
ெச�ைன��, ெச�ைன� ப��ைல� கழக�� ெப�ைம�படலா� எ�� எ�� உத�
ேகா�னா�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாளைர ேந�� ச���த ��ச�� ����
ெஹ���, இராமா�ஜ��� ஆ�ெடா���� 250 ப��� உத��
ெதாைக�ைன��, ��க� வா��ய ேம�� 100 ப��� உத�� ெதாைக�ைன��
வழ�� உத�மா� வ�����னா�.
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—————————
-.———————————————————————இராமா�ஜ�� ���ய� கவைல, இல�ட�� ைசவ உண�க� �ைட��மா
எ�ப��, த� �ரத����� ப�க� வராம� இ��க ேவ��ேம எ�ப��தா�.
—————————————————————ெச�ைன� �ைற�க� கழக� தைலவ� ச� �ரா��� ���� அவ�க�,
ெச�ைன மாகாண� கவ�ன� லா�� ெபண� அவ�க�� த�� ெசயலாள� �.�.
கா�ெடர� அவ�க��� ஒ� க�த� எ��னா�. அ�க�த���, இ��� ஒ��ல
நா�க��, மா�பைம கவ�ன� அவ�க�� ஒ��த��காக, ைவ�க�ெபற இ����ற
க�����க� ப��ய எ� ஆ�வ��ைன��, ேவண�ேகா�ைன�� த�க�
கவன����� ெகா�� வர ������ேற�. என� அ�வலக���, எ��தராக�
ப�யா���, க�த� �லைம ��க எ�. இராமா�ஜ� ப�� த�க�ட� ��னேர
��ய தகவ�க� த�க��� �ைன����� என ந���ேற�.
இராமா�ஜ� இல�ட� ெச�� க�த ஆரா����� ஈ�பட, ெச�ைன�
ப�கைல� கழகமான�, இர�� ஆ��க��� 600 ப��� ெதாைக�ைன வழ��ட
�� வ���ள�. இ���� ெசயலா�க� ெப�வத��� தா�க� உத�ட ேவ��மா�
அ��ட� ேவ���ேற�. எ�� எ��னா�.
�ல நா�க�ேலேய ச� �ரா��� அவ�க���, ெச�ைன மாகாண� கவ�ன��
த�� ெசயலாள�ட���� ப�� க�த� வ�த�.
மா�பைம கவ�ன� அவ�க� த�க�� ���ப��ைன� க�ைனேயா� ப�����,
இராமா�ஜ��� ேவ��ய உத�கைள ம���ட� ெச��ட ஒ��த� வழ����ளா�
எ�ற ெச���ைன� ெத����� ெகா��ேற�.
இராமா�ஜ� க�� உத�� ெதாைக�ைன� ெப�வ�� இ��த தைடக�
எ�லா� ���ன.
கட� பயண�
1914 ஆ� ஆ�� ��ரவ� 26 ஆ� நா� இராமா�ஜ�, தன� இர�டா�
வ���� பயண� ���ைன� ெப�றா�.
மா�� 11 ஆ� நா� ச� �ரா��� அவ�க�, க�ப�� �கவ�க���� க�த�
எ��, பயண� ��ைம�� இராமா�ஜ��� ைசவ உண� வழ�க ஏ�பா� ெச��மா�
வ�����னா�.
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இராமா�ஜ� இல�ட���� �ற�ப�� �� தன� தாயாைர��,
மைன�ைய��, மா�� 14 ஆ� நா� ர�� �ல� ��பேகாண���� அ��� ைவ�தா�.
தா� பயண� ெதாட��� ��னேர அவ�கைள அ��� ைவ�க ஒ� ���யமான
காரண� இ��த�. இ�நா� வைர தைல�� ����ட�, ேவ��, ச�ைட�� வல�
வ�த இராமா�ஜ�, இல�ட� பயண�ைத �����, ���ைய அக�� �ரா�
தைல���, ேவ��, ச�ைட�����, ேப��, ேகா����� மாற ேவ�� இ��த�.
இல�ட� பயண� ேம�ெகா�வத�� �ல நா�க��� ��னா�,
ேகாமள�த�மா� ேகா����� ெச����த ேநர���, ஜான� இராமா�ஜ�ட�,
இல�ட���� த�ைன�� உட� அைழ��� ெச��மா� ேவ��னா�. ஆனா�
ஜான� வய� �க� �ைற�தவராக இ��பைத��, இல�ட��� அைழ��� ெச�றா�,
த�னா� ��ைமயாக க�த��� கவன� ெச��த இயலா� எ��� �� ம��தா�.

தன� ���ப�ைத ��பேகாண���� அ���ய ��, தன� ���ைய ���,
ேம�க��ய �ரா� ைவ��� ெகா�டா�. ெச�ைன� ப�கைல� கழக ஆ��� ����,
இராமா�ஜ��� உத�� ெதாைக வழ��வைத எ����., ��ன� இராமா�ஜ��
�றைமகைள� க�� �ய��, இராமா�ஜ� இல�ட� ெச�வத�� �� வழ��மா�,
ப�கைல� கழக� ப�வாளைர வ�����ய, ���� ெஹ��� அவ�கேள, தன� இ�
ச�கர ேமா�டா� ைச����, வ���ட� இைண���� ெப����, இராமா�ஜைன
உ�கார ைவ�� ��� கைடக��� அைழ��� ெச��, ேதைவயான உைடகைள
வா��� ெகா��தா�.
�ல நா�க� இராம�ச��ர ரா� அவ�க�� ேம�க��ய ந�ப� ���� த��,
கர��கைள� பய�ப���, உண� உ��வ� எ�வா� எ�� பழ�� ெகா�டா�.
இராமா�ஜ�� ���ய� கவைல, இல�ட�� ைசவ உண�க� �ைட��மா
எ�ப��, த� �ரத����� ப�க� வராம� இ��க ேவ��ேம எ�ப��தா�.
1914 ஆ� ஆ�� மா�� 17 ஆ� ேத�, ெச�ைன� �ைற�க��� க��ரமாக
��� ெகா����த� எ�.எ�. ேநேவஸா க�ப�.
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ேநேவஸா க�ப�
காைல 10 ம�யள�� இராமா�ஜைன, அ�வேக� ெஜனர� ��வாச அ�ய�கா�
அவ�க� அர� ம�யாைத�ட� வ�ய���னா�. ேபரா��ய� ��� மா��, ச�
�ரா��� ����, ��ேனா� ��ப�க�, இ�� ப����ைக�� ப��பாள� க���
ர�க� அ�ய�கா� ேபா�ேறா� வ�ய��ப வ�ைக த����தன�. இவ�க�ட�
கல��ய க�க�ட� நாராயண அ�ய�� �����தா�. தா�� இராமா�ஜ��
இைண��, பல மாத�க� ெதாட���, �ேல��க�� க�த ஆரா��� ெச�தத�
�ைனவாக, இ� பயண���� �த� நா�, இராமா�ஜைன அ��, இராமா�ஜ�
இ�வள� கால� பய�ப���ய �ேல�ைட �ைன�� ப�சாக� ெப��� ெகா��,
தன� �ேல�ைட இராமா�ஜ���� ெகா�����தா�.
Director of Public Instructionெஜ.எ�. �ேடா� வ����� இராமா�ஜைன
வா���னா�. இல�ட�� உ�ள த� ந�ப�க���, இராமா�ஜ� வ�ைக �����
க�த� எ����ளதாக��, அவ�க� ேவ��ய உத�கைள� ெச�வா�க� எ���
உ��ய��தா�.
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இராமா�ஜ�� பயண� ���த ��� நா�த� ெச��
க�ப�� இராமானஜ� ச���தவ�க�� ���யமானவ� ம���வ� ���
எ�பவராவா�. இவ� காசேநா� �ற�� ம���வ�.
அைனவ�� உ�சாக��ட�, சாதைனக� பல �க��த� ெச���
இராமா�ஜ��� ஆரவாரமாக �ைட ெகா��தன�. இராமா�ஜ� ம��� கல��ய
க�க�ட� க�ப�� ஏ�னா�.
க�ப�� ேக�டைன� ச���தா� இராமா�ஜ�. த��ட� க�த� ப��
�வா��காதவைர, இராமா�ஜ��� ேவ��ய சகல உத�கைள�� ெச�ய� தயாராக
இ��பதாக நைக��ைவ�ட� ��னா�.
1914 ஆ� ஆ�� மா�� 17 ஆ� நா� காைல 10 ம�யள��, இராமா�ஜைன�
தா��யப�, ேநேவஸா எ��� க�ப� ெச�ைன� �ைற�க��� இ��� �ற�ப�ட�.
ெச�ைன�� இ��� �ற�ப�ட க�ப� தன� பயண��� �த� ப��யாக�
ெகா���ைவ� ெச�றைட�த�. மா�� 19 ஆ� நா� ெகா�������� �ற�ப�ட
க�ப�, அர�� கட� வ�யாக� த� பயண�ைத� ெதாட��த�.
கட� பயண��� ேபா� இராமா�ஜ�� உட� �ைல பா��க� ப�டா��,
இர�� நா�� உட� நல� ெப�� பயண�ைத ர��க� ெதாட��னா�. க�ப� �ய�
கா�வாைய� ெச�றைட�த�ட�, இ��யா��� நா�� க�த�க� எ��னா�. ஒ�
க�த�ைத ��வநாத சா������, ஒ� க�த�ைத இராம�ச��ர ரா�� ைம��ன�
����ன ரா����, ஒ� க�த�ைத தன� தாயா����, ஒ� க�த�ைத நாராயண
அ�ய���� எ��னா�.
ெச�ைன����� �ற�ப�ட ேநேவஸா க�ப� 27 நா�க� பயண����� �ற�,
ஏ�ர� 14 ஆ� நா� இல�டைன� ெச�றைட�த�.

66

67

12

அ��யாய� 12

இல�ட�� இராமா�ஜ�
……………………………………………….

இத�� ேம�� இராமா�ஜ�� ேத�ற�கைள� பா��க ���ப��ைல. ����
பார�ேபேனயானா�, இராமா�ஜ�� க�த� �ழ�� ���, இராமா�ஜ��
ேத�ற�கைள ����ப�ேலேய எ� �� வா��ைகைய� க��� ��ேவ� – ஜா��
பா�யா
—————————இல�ட� ேத�� ந�� கைர�� �க��வார��� அைம����த �ைற�க���,
இராமா�ஜைன வரேவ�க ேபரா��ய� ெந���, அவர� ��த சேகாதர�� தயாராக�
கா����தன�.
�த� ப�யாக, ெத�� ெக���ட� மாவ�ட���, �ேரா�ெவ� சாைல��
அைம���ள இ��ய மாணவ�க��கான வரேவ�� ைமய���, இராமா�ஜ��
ெபய�ைன� ப�� ெச�தா�க�. ெச�ட� ட�� சாைல�� அைம���ள ெந��
அவ�க�� இ�ல��ேலேய இராமா�ஜ� த�க ைவ�க�ப�டா�.

ெச�ட� ட�� சாைல ெந�� இ�ல�
க�����, இராமா�ஜைன மாணவராகப ப�� ெச�வத�� உ�ய ப�கைள,
��ண�ப�கைள �ர��வ�, க�டண� க��வ� ேபா�ற அைன�� ேவைலகைள��
ஹா����, ெந��ேம பா���� ெகா�டன�.
இராமா�ஜ� இல�ட��� வ�� ேச��த ேநர�, ஈ�ட� ப��ைக காலமாக
அைம�ததா�, க����� ���ைற �ட� ெப����த�. அ�� நைடெப�ற
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ஒ��ர�� க��தர��க�� இராமா�ஜ� கல�� ெகா�டா�.

�ெவ�� ேகா�� வளாக�
��� க��� க�த� ேபரா��ய� ஆ��� ெப�� எ�பா�� க��தர���
இராமா�ஜ� கல�� ெகா�டா�. எ���� ெதாைக ��க�த� (Elliptic Integrals)
ெதாட�பான க��தர�� அ�. க�� பலைக�� �� ��� ெப�� �ல சம�பா�கைள
வைரய����, வ� �ைறகைள �ள��� ெகா����தா�. ���த ஆ�வ��ட�,
எைதேயா ெசா�ல ��ப�டவ� ேபா�ற மல��த �க��ட� அம�����த,
இராமா�ஜைன� கவ��த ெப��, இ�கண�� ����� தா�க� ஏேத�� ெசா�ல
��������களா? என� ேக�டா�. தய�க��� எ��� க�� பலைக�� அ���
ெச�ற இராமா�ஜ�, சா�க��ைய எ���, பா��� ��ற ெப���� கண����
ஒ� �ல வ�க�ேலேய, �ைடைய� க�� ���� அைனவ�� பாரா��த�கைள��
ெப�றா�. அ�� இராமா�ஜ� ����த ��வான�, இத�� �� ெப�� அ�யாத�.
இராமா�ஜ� ெபய��, �க�� ேக������ ப�கைல� கழக��� ெம�ல ெம�ல
பரவ� ெதாட��ய�.
ஜு� மாத� ெதாட�க��� ெச�ட� ட�� சாைல�� இ���, �ெவ��
ேகா�� வளாக���� இராமா�ஜ� �� ெபய��தா�. க��� வளாக��ேலேய
�ெவ�� ேகா�� அைம����த� இராமா�ஜ��� வச�யாக அைம�த�. ேம��
ஹா���� ��� இ�க��ட���� அ��ேலேய அைம����த�.
ஹா���� இராமா�ஜ��
�ெவ�� ேகா�� இ�ல��� இராமா�ஜ�� ஹா���� �ன�, �ன� ச�����
ெகா�டன�. ெச�ைன�� இ��தவா�, க�த��� �ல� த� கண��க� ப��
�ள�க ேவ��ய அவ�ய� இலலாமல ேபா���ட�. இராமா�ஜ�� ேத�ற�கைள,
தன�� ��னா� ைவ��� ெகா��, இராமா�ஜைன�� ப�க��� ைவ���
ெகா��, தன�� எ��த ச�ேதக�கைள எ�லா� ேக��களாக� ேக��� ெத��
ெபற ஆர���தா� ஹா��.
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இராமா�ஜ� ேநா��க�
இராமா�ஜ� தன� ேநா��க�� ப�� ெச����த ேத�ற�கைள� க���,
ேத�ற�க�� எ���ைக�ைன� க��� ஹார� மைல��� ேபானா�. ஹா����
க���� ப�, இராமா�ஜ�� ஒ� �ல ேத�ற�க� தவ�தலா� இ��தன, பல
ேத�ற�க� ேம�க��ய க�த�யலாள�க� �� அ�ல� ��� ஐ�ப�
ஆ��க��� ��ன� க�����தைதேய, இராமா�ஜ� ���� க��
������தா�. ஆனா� ஹா�� க�ட ���� இர�� ப�� ேத�ற�க�, க�த
உலக� இ�வைர அ�யாத ேத�ற�களா��.
இராமா�ஜ�� ம�ற ேநா��கைள�� பா��த ��ன�தா�, தா� இ�வைர
பா��த�, ஒ� ெப��கட�� �� �� ம��ேம எ�பைத ஹா�� உண��தா�.
��� ஆ�ர����� ேம� இராமா�ஜ� ��ய ேத�ற�கைள த� ேநா��க��
எ�����த��.
1921 இ� ஹா��, இராமா�ஜ� ேநா��கைள ஏழா��க��� ேம� ஆரா��த
�ைல�� ��ய� இ�� கவ��க� த�க�. இராமா�ஜ� எ��ய�� இர��
அ��யாய�கைள ம��ேம இ�வைர ஆரா����ேள� எ�றா�. ஹார��� இ����
இராமா�ஜ�� பைட��� �றைன��, பைட�� ேவக�ைத�� �ள���.
இராமா�ஜ� இல�ட�� த�����த கால���, ஹ�ேக�ய� க�த�ய�
அ�ஞ� ஜா�� பா�யா எ�பவ� ஹா��ைய� ச���தா�. ஹா���ட����
இராமா�ஜ�� ேநா��கைள� பா������� த�வதாக� �� �ல நா�க����
கடனாக� ெப��� ெச�றா�. ஒ� �ல நா�க�ேலேய, பத�ட��ட� இராமா�ஜ�
ேநா��கைள� ����� ெகா������, இத�� ேம�� இராமா�ஜ��
ேத�ற�கைள� பா��க ���ப��ைல. ���� பார�ேபேனயானா�, இராமா�ஜ��
க�த� �ழ�� ���, இராமா�ஜ�� ேத�ற�கைள ����ப�ேலேய எ� ��
வா��ைகைய� க��� ��ேவேன த�ர, எ�னா� த�யாக எைத�� ��தாக
க�����க இயலாம� ேபா����. இராமா�ஜ� ேநா��க� எ� ��
வா��ைகையேய ������� எ�� ��னா�.
தன� தளராக �ய����� பயனாக இராமா�ஜைன இல�ட��� வரவைழ�த
ஹா��, இராமா�ஜ�� ேநா��கைள� பா��� ப����த ��னேர சகஜ �ைல���
����னா�. தா� ேம�ெகா�ட �ய��ைய எ��� ெப�ைமயைட�தா�.
��னா�� இராமா�ஜ� ப�� எ���ேபா�, இராமா�ஜைன� க�����தவ�
நா�. நா� அவைர உ�வா�க��ைல. ம�ற மாம�த�கைள� ேபாலேவ,, அவ�
த�ைன� தாேன உ�வா��� ெகா�டா�. ஆனா� அவர� �றைமகைள உண��த த��
வா��த �த� நப� நா�தா�. இ��� �����ட� எ��� பா���ேற�.
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�ைட�த���ய �ைதயைல உல��� அைடயாள� கா�ட� �ைட�த வா��ைப எ��
ம����ேற� என எ��னா�
ஹா�� இராமா�ஜ� ேநா��கைள� பா��த உடேனேய, அைன��� இத�க��
ெவ��ட� த��யானைவேய எ�பைத உண��தா�. இராமா�ஜ�� ேத�ற�கைள
அ���� ஏ�ற வைக�� மா��யைம�க ேவ�����த�. ெதாட�க�� �ல
க��ைரகைள ஹா�� ��தாகேவ ���� ஒ��ைற எ��னா�.
1914 ஆ� ஆ�� ஜு� மாத� 11 ஆ� ேத� நைடெப�ற, இல�ட� க�த�ய�
கழக��� ��ட��� ஹா��, இராமா�ஜ�� க��ைரைய வா��தா�. ஒ�றைர
வ�ட�க��� ��, இராமா�ஜ� க�த� எ�� உத�ேகா�ய. ஹ�ச� இ���ட���
கல�� ெகா�டா�.
���லா� ெதாட� ப�� ஆரா��� பல க��ைரகைள எ��� �க� ெப�றவ��,
யா�ைடய ��தக�ைத இராமா�ஜ� ெத�வாக� ப��க ேவ��� எ�� ஹா��
அ�����னாேரா, அ��க��� உ�ய ��� �� அவ�க��, ���� �� அவ�க��
இ���ட��� கல�� ெகா�டன�. ஆனா� இ���ட��� இராமா�ஜ�
ப�ேக�க��ைல. இ�வாறாக இராமா�ஜ� இ�லாமேலேய, இராமா�ஜ�� �த�
க��ைர இல�ட� க�த�ய� கழக��� வா��க�ப�ட�..
இராமா�ஜ� இல�ட� வ�த ஆ�டான 1914 இ�, இராமா�ஜ�� மா�ல�
சம�பா�க�� ைப�� ேதாராய ம���� எ�ற க��ைர ம��ேம, க�த� காலா��
இத�� ெவ�யான�. ஆனா� 1915 ஆ� ஆ���, இல�ட� க�த�� கழக���
வா��க��டட க��ைர ெதாட��, பல ஆரா���க க��ைரக� க�த இத�க��
ெதாட��� ெவ� வர� ெதாட��ன.
ஆனா�, இராமா�ஜ�� ரா� அவைர இல�ட��� �டாம� �ர��ய�. ஆ�
இராமா�ஜ� இல�ட��� வ�த �ல மாத�க�ேலேய, �தலா� உலக� ேபா�
ெதாட��ய�.
———————————–.
ந�ப�கேள,
நாராயண அ�ய�, தா�� இராமா�ஜ�� இைண��, பல மாத�க�
ெதாட���, �ேல��க�� க�த ஆரா��� ெச�தத� �ைனவாக, இராமா�ஜ��
இல�ட� பயண���� �த� நா�, இராமா�ஜைன அ��, இராமா�ஜ� இ�வள�
கால� பய�ப���ய �ேல�ைட �ைன�� ப�சாக� ெப��� ெகா��, தன�
�ேல�ைட இராமா�ஜ���� ெகா�����தா� எ�பைத� கட�த வார�
பா��ேதாம�லவா.
நாராயண அ�ய�� மக�, �� �ப நாராயண� அவ�க�, தன�
த�ைதயா� தன�காக ���� ெச�ற மாெப�� ெசா�ேத, இ�த இராமா�ஜ��
�ேல��தா� எ�� எ�� �ேல��ைன பா�கா�தா�.
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�ப நாராயண�
இேதா, நாராயண அ�ய�� ெபயர�, (இவர� ெபய�� நாராயண� தா�),
நாராயண� – சா�� த�ப��ன�, த�கள� தா�தா, ���� ெச�ற மாெப��
�ைதயலாக, இராமா�ஜ�� �ேல��ைன, கட�த 98 வ�ட�களாக. �ைஜ அைற��
ைவ�� ���� வ���றன� எ�ற ெச���ைன, ெட�கா� �ரா�க� இத�
20.12.2012 இ� ெவ�����ள�.
ந�ப�கேள இ� ெச�� இேதா உ�க�� பா�ைவ��.

ந��
கட�த வார� ப��� இட� ெப�ற ��� நா�த�� Young World ெச���ைன
வழ�� உத�ய
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�ைனவ� பா.ஜ����க�.
க�கா��பாள�, த��� ப�கைல� கழக� ,த�சா��
அவ�க����,
வைல� � : ேசாழ நா��� ெபௗ�த�
வைல� � �கவ� : http://ponnibuddha.blogspot.com/
இ�வார� ப��� இட� ெப���ள ெட�கா� �ரா��க� ெச���ைன
வழ�� உத�ய ந�ப�
�� ெவ.சரவண� ,
��கைல ஆ��ய�, உமாமேக�வர ேம�ைல� ப��, த�சா��
அவ�க����.
வைல� � : கர�ைத சரவண�
வைல� � �கவ� :

http://karanthaisaravanan.blogspot.com/

என� மனமா��த ந���ைன� ெத���ப�� ெப��� ம����ேற�.
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அ��யாய� 13

——————————–
இ��ய� ப�கைல� கழக�தா�
த��ய�றவ� எ�� �ராக��க� ப�ட இராமா�ஜ�,
உல�� தைல �ற�த ப�கைல� கழக�க�� ஒ�றான,
ேக������ ப�கைல� கழக���
�.ஏ., ப�ட� ெப�றா�.
—————————————�தலா� உலக� ேபா�
ஆ����ய அர�� இளவரசனான �ரா��� ெப��னா�� எ�பவ�,
ேபா��யா�� ஒ� ப��யான, ெசர�ேவா எ��� நக�� 1914 ஆ� ஆ�� ஜு�
மாத� 28 ஆ� நா� ப�ெகாைல ெச�ய� ப�டா�. உடன�யாக ஆ���ய அர�,
இ�ப�ெகாைல�� ெச��யாதா� காரண� எ�� ��ற� சா��ய�. ேம�� ந��
நாடான ெஜ�ம��� ஆ���யா�� இைண��, ஜுைல 28 ஆ� நா� ெச��யா ��
ேபா� ெதா��த�. ெச��யா��� உதவ ர�யா ��வ�த�.
இ�ப� நா�� நா�க� ேபா�� கள��� வ��� க��� ெகா����க,
ஐேரா�பா�� �க ���ய ேதசமான �ரா�� எ�ன ெச�ய� ேபா�ற� எ��
எ�ேலா�� எ��பா���� ெகா����தா�க�.
இ��ைல�� இ�த� ேபா�� �ரா�� ப�� ெபற� �டா�. ந��ைலைம வ��க
ேவ��� எ�� ெஜ�ம� ெசா�ன�. இைத ம��த� �ரா��. இதனா�
ேகாபமைட�த ெஜ�ம�, ெச��யா இ��க���, �த�� �ரா�ைச ஒ���
����தா� ம�ேவைல என ��� ெச��, ெப��ய� வ�யாக �ரா�ைச ேநா���
த� பைடகைள அ��ப� ெதாட��ய�. ேபா�� ந�� �ைலைம வ��பதாக ��னேம
ெசா�����த ெப��ய��� வ�யாக, த� பைடகைள ெஜ�ம� அ��ப�
ெதாட��யதா�, ேகாபமைட�த ���ட� 1914 ஆ� ஆ�� ஆக�� மாத� 4 ஆ�
ேத� காைல 11.00 ம���� ேபா�� ���த�.
���ட�� ந�� நாடான ஜ�பா��, ெஜ�ம��� எ�ராக ேபா�� இற��ய�.
�த�� ந�� �ைலைம வ��த இ�தா���, ���ட�, �ரா�� ப�க� ேச���
ெஜ���ைய� தா�க� ெதாட��ய�. 1917 ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 6 ஆ� ேத� அ�கார�
��வமாக அெம��க� பைடக�� ெஜ�ம�ைய� தா�க� ெதாட��ன.
��ப���� ேம�ப�ட நா�க�, ������� ேம�ப�ட ேபா�� கள�க�.
உலைக உ���ய மாெப�� ��த� அ�.
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ஆக�� 14 ஆ� ேத�, ����� க��� வளாக���, ேபா��
காயமைட�தவ�க��கான, �ற�த ெவ� �த� ெபா� ம���வ மைன �ற�க� ப�ட�.
ெச�டமப� மாத��� ேக������ வளாக���, எ�� ேநா���� ேபா�� காய�
அைட�தவ�கைள��, ேபா�� ��ன���� ெச�ல ப��� ேம� ெகா�பவ�கைள��
தா� காண ���த�.
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இராமா�ஜ�, இல�ட��� வ�த��, ��பேகாண���� மாத� ��� �ைற
ெதாட��� க�த� எ�� வ�தா�. தன� க�த��� க�த� ெதாட�பாக� தா�
ேம�ெகா������ ப�க� �����, க�த இத�க�� ெவ�வ���ள தன�
ஆ��� க��ைரக� ப���� ��வாக� ெத���தாேர அ��, உலக� ேபா� ப��
தன� க�த�க�� ���ய��வ� அ��� எ��னா��ைல.
1914 ஆ� ஆ�� நவ�ப�� எ��ய க�த���, உலக� ேபா�� �ைளவாக,
என� க��ைரகைள �ைர�� ெவ��ட இயலாத �ைல�� இ����ேற� என�
�����டா�.

1915 ஆ� ஆ��� ம��� இராமா�ஜ�� ஒ�ப� ஆ��� க��ைரக�, க�த
இத�க�� ெவ�யா�ன. இ��ய� க�த�ய� கழக இத�� ஒ� க��ைர��, ஆ��ல
இத�க�� ஐ�� க��ைரக��, �ற ெமா� இத�க�� ��� க��ைரக�ம
ெவ�யா�ன.
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�ஷ� ���
1915 ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாத���, தன� �ெவ�� ேகா�� அைற�����,
�ச�� ����� மா�னா�. �ச�� ����� இர�டா� தள���, ஒ�
வரேவ�பைர, ஒ� ப��ைக அைற, சைமயலைற�ட� ��ய வச�யான இ�ல�
இராமா�ஜ��� ஒ��க� ப�ட�. இைவ எ�லாவ����� ேமலாக, இ� ��ய
இ�லமான�, ஹா���� ������� �ற� �ர��� அைம����த�.
எ�.இராமா�ஜ�, �.ஏ.,
1915 ஆ� ஆ�� ப� எ�க�� உய� ம���க� எ�� இராமா�ஜ�� ��ட
ஆரா���� க��ைரயான� இல�ட� க�த�ய� கழக இத�� ெவ�வ�த�.
எ�கைள� ப� எ�க�, பகா எ�க� என இ� வைகயாக� ���கலா�. ஒ�
எ� 1 எ�ற எ�ணா��, ம��� அேத எ�ணா�� ம��ேம �����
வ�ப�மானா�, அ�ெவ� பகா எ� என�ப��. இர����� ேம�ப�ட எ�களால
����� வ�ப�� எ�க� ப� எ�க� என�ப��.
எ����கா�டாக, 23 எ�ப� பகா எ�. இ�த எ�ைண 1, 23 ஆ�ய இ�
எ�கைள� த�ர ம�ற எ�களா� ����� வ��க இயலா�. 21 எ�ப� ப� எ�.
இைத 1,3,7,21 ஆ�ய எ�களா� ����� வ��கலா�.
இராமா�ஜ� தன� ஆ��� க��ைர�� 24 எ�ற எ�ைண ஆ���
ெபா�ளாக எ���� ெகா�டா�. 24 எ�ற எ�ைண 1,2,3,4,6,8,12 ம��� 24 ஆ�ய
எ�க� ����� வ����.
21 எ�ற எ�ைண நா�� எ�க��, 20 எ�ற எ�ைண ஆ� எ�க��
����� வ����. 1 �த� 24 வைர உ�ள ப� எ�க�ேலேய, அ�க
எ���ைக�லான எ�களா� ����� வ�ப�� ஒேர எ� 24 ஆ��.
இ�வாறான எ���� உய� ப� எ� என� ெபய��டா�. இ�வாறாக ��
உய� ப� எ�கைள 2,4,6,12,24,36,48,60,120 ….. என� ப��ய��ட இராமா�ஜ�,
இ�ெவ�க��� இைட��, ஏேத�� ெதாட�� அ�ல� த�� த�ைம அ�ல�
அைம�� �ைற உ�ளதா என ஆரா��தா�. இத� �ைளவாக,

எ�ற ெபா�வான அைம��ைன அ��பைடயாக� ெகா��, எ�த� ப� எ�ைண��
க�����கலா� எ�ற தன� ஆ�� ���ைன ெவ���டா�.
ேக������ ப�கைல� கழக��ல ஆ�� மாணவராக� ேசர ேவ��மானா�,
ப�கைல� கழக� சா��த� ப��ேபா அ�ல� ப�டய� ப��ேபா �ைற� ெச����க
ேவ��� எ�ற� அ��பைட ��க�� ஒ�றா��. ஆனா� இ���
இராமா�ஜ��காக� தள��த� ப�ட�. உய� ப� எ�க� ���த த� ஆ���
க��ைர�ைனேய, த� ஆ�ேவடாக ப�கைல� கழக��� இராமா�ஜ� சம����தா�.
ஐ�� ப��� ெதாைக�ைன ஆ�ேவ��� க�டணமாக��, தன� இ�
ேத�வ�க����, இ� ப��� ���, நா�� ப��� ெதாைக�ைன� ேத���
க�டணமாக�� ெச���னா�.
ஆ�ேவ��ைன ஏ��� ெகா�ட ேக����� ப�கைல� கழக�, 1916 ஆ�
ஆ�� மா�� 18 ஆ� நா�, இராமா�ஜ��� �.ஏ., ப�ட� வழ��� �ற���த�.
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ப�டம��� �ழா �ைற� ெப�ற�ட�, இத� �ைனவாக, ேக������
ப�கைல� கழக���, ஆ��� ��� க��ட��� ெவ�� �ற��� ம�ற
மாணவ�க�ட� இைண�� ப�டம��� �ழா உைட�ட� ஒ� �� �ைக�பட�
எ���� ெகா�டா�.

இட���� நா�காவதாக (ந���) ��பவ� இராமா�ஜ�
��பேகாண����, ெச�ைன��� இ� �ைற ேதா��கைளேய� த��ய
இராமா�ஜ�, இ��ய� ப�கைல� கழக�தா� த��ய�றவ� எ�� �ராக��க� ப�ட
இராமா�ஜ�, ப��ர�டா��க� கட�த �ைல��, உல�� தைல �ற�த ப�கைல�
கழக�க�� ஒ�றான, ேக������ ப�கைல� கழக��� �ல� �.ஏ., ப�ட�
ெப�றா�.
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இராமா�ஜ� எ�����றா� எ�� யா���ேம ெத�ய��ைல.
இராமா�ஜைன� காண��ைல.
——————
ேக������ ப�கைல� கழக��� ப�ட� ெப�றைத� ெதாட���, ெச�ைன��
உ�ள த� ந�ப�க����, தன� தாயா���� எ��ய க�த���, இல�ட��
ெதாட��� ேம�� இர�டா��க� த�����ப�தா� எ� ஆ���� உத�� என
ந���ேற� என எ�����தா�.
ேக������ ப�கைல� கழக��� ஒ�ெவா� மாணவ���� ஒ� ப���ந�
�ய��க�ப�வ� வழ�க�. அ�வா� இராமா�ஜ���� ப���நராக, வ�கா��யாக
�ய��க�ப�டவ� இ.ட���. ேப�ன�.
இ.ட��� ேப�ன� 1915 ஆ� ஆ�� நவ�ப� மாத இ����, ெச�ைன�
ப�க�� கழக� ப�வாள� �ரா��� ெடௗ�ெப� அவ�க��� எ��ய க�த���,
இராமா�ஜ� த� ஆ��� ப�கைள �க�� ��ய �ைற�� ேம�ெகா��
வ��றா�. எ��வ�� 1917, அ�ேடாப� மாத��� இராமா�ஜ� ����� க�����
ெபேலா������ ேத��ெத��க�ப�வ� உ��. ேம�� இராமா�ஜ���� ெச�ைன�
ப�கைல� கழக�, க�� உத�� ெதாைக�ைன இர�� ஆ��க��� ம��ேம
அ�ம����ள�. இ�கால�ெக� �ைறவைட�� த�வா�� இ��பதா�,
இ�கால�ெக�ைவ ����க ேவ���ேற� என ேவ��ேகா� ���தா�.

ெச�ைன�� இ��� ச� �ரா��� ������ இேத ேகா��ைக�ைன�
ெச�ைன� ப�கைல� கழக�தா� �� ைவ�தா�. ெச�ைன� ப�கைல� கழக��
ஓரா�����, ேதைவ�ப�� ேம�� ஓரா�����, க�� உத�� ெதாைக�ைன
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����� வழ��வதாக அ���த�.
இராமா�ஜ�� மன� தள���
ஒ� ஆசாரமான ���ப��� �ற��, ைசவ உண�கைள ம��ேம உ��,
வா��� ெப�� ப���ைன, தைல�� ����ட��, ேவ�� ச�ைட�ட��, கா��
ெச���ட�� க��த இராமா�ஜ�, இல�ட� பயண���காக� த� �� அைம�ைப,
உைட�� வைககைள மா��� ெகா��, இல�ட�� த�ப ெவ�ப �ைலைய��,
��ைர�� ெபா��ப��தா� வா��தாேர த�ர, தன� ைசவ உணைவ��, தன� மன
இ��க�ைத�� மா��யைம��� ெகா�ள இயலாதவராகேவ இ��தா�.
இல�ட� வ�� ேச�� வைர, ���� சைமயலைற ப�கேம ெச�� அ�யாத
இராமா�ஜ�, இல�ட�� தன�� ேவ��ய உணைவ� தாேன தயா����
ெகா��� �ைல��� த�ள�ப�டா�.
�ல சமய�க�� ���ைற நா�க���, ஞா���� �ழைமக���, ேக������
ப�கைல� கழக��� ப��� இ��ய மாணவ�கைள அைழ��, சா�பா�, ரச� என�
தயா� ெச�� ���த��பா�. ஒ� சமய� இ�� நா�த�� ��வன��, ஆ��ய�மான
க��� ர�க� அவ�க�, ேக������ ெச�� இராமா�ஜைன� ச���தேபா�,
அவ��காக� ெபா�க� தயா��� ���த��� அச��னா�.
ேக������ ப�கைல� கழக��� ப��� வ�த, ப�சா� மா�ல�ைத� சா��த
ச��ர ச�ட�� எ�பா��� ��மண ��சயதா��த� நைடெப�� இ��த�.
இ��க��ைன� ெகா�டாட ����ய இராமா�ஜ�, ச��ர ச�ட��ைய ������
அைழததா�.
இராமா�ஜ� வழ�க இ���� ����� கல�� ெகா�� �ற����� வைக��,
ச��ர ச�ட��, த� வ��கால மைன�யான, ஆ��ய� ப���� க����� ப���
இள ��ரா�ட� இராமா�ஜ� இ�ல���� வ�ைக த�தா�. ேக������ ப�கைல�
கழக�ைத� சா��த ��ஹா� க����� ப���, ைஹதராபா�ைத� சா��த ��ளா�
ச�ேடாபா�யாயாைவ�� உட� அைழ�� வ�தா�. ��னா�� இ��ய� ெதா�லாள�
கழக��� ��ேன�ற���காக� ��ரமாக� ப�யா��யவ��, தா��த�ப�ட
ம�க��காக� ��ெயா� ப��ைய� ெதாட��யவ�மான ��ளா� ச�ேடாபா�யாயா
இவ�தா�.
����ன� �வைர�� த� இ�ல��� வரேவ�ற இராமா�ஜ�, �வைர��
அமர� ெச��, தாேன தயா��த ��ைப வழ��னா�. �வ�� அ���ய ��, ����
ேதைவயா என� ேக�� இர�டா� �ைற�� ��ைப வழ��னா�. ��றா� �ைற,
���� �� அ������களா என இராமா�ஜ� �னவ, ச��ர ச�ட�� தன��
ேவ��� என� ெப��� ெகா�ள, ெப�க� இ�வ�� ேபா�� என� ��ன�.
உண��� இைட�� த�க� ேப��ைன� ெதாட��த �வ��, ��� ேநர���,
அ�த இ�ல��� தா�க� �வ� ம��ேம இ��பைத��, இராமா�ஜ� அ��
இ�லாதைத�� உண��தன�. �மா� ஒ� ம� ேநர���� ேம� �வ�� கா����தன�.
இராமா�ஜ� வரேவ��ைல. �� ���க� ேத�ன�. ��ன� ச�ட�� க��ட���
அ��தள����� ெச�� �சா��தா�. இராமா�ஜ� அவசர, அவசரமாக� ��ற��
வ��, ஒ� டா���� �ள��� ெச�றைத அ��� �����டா�. இர� ப�� ம�
வைர �வ�� கா����தன�. இராமா�ஜ� வரேவ��ைல.
அ�� ம��ம�ல, அ��த நா�� நா�க�� இராமா�ஜ� எ�����றா� எ��
யா���ேம ெத�ய��ைல. இராமா�ஜைன� காண��ைல.
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இர� ேநர�க�� க�ன�க�� க��� வ���.
�� ப��ய �ைன��� ��காமேல ������ேப�.
என� கவைலகைள, எ�ண�கைள� ப���� ெகா�ள� �ட
இ�� யா�� இ�ைல.
–
மகா�மா கா��
——————ஐ�தாவ� நா� ச�ட���� இராமா�ஜ�ட���� த�� வ�த�. தா�
ஆ��ேபா��� இ��பதாக��, தன�� த�� ம�யா�ட� வ�யாக ஐ�� ப���
அ��ப இய�மா எ�� ேக����தா�. ேக���������� எ�ப� ைம�
ெதாைல���ள ஆ��ேபா���� ஏ� ெச�றா�, இ�தைன நா�களாக எ��
த�����தா� எ�பைத அ�யாத ச�ட��, உடன�யாக இராமா�ஜ� ேக�ட
ெதாைக�ைன அ��� ைவ�தா�.
அ��த நா� இராமா�ஜ� ேக��������� ���� வ�தா�. நா� ��றாவ�
�ைற வழ��ய ��ைப ெப�க� இ�வ�� ஏ�க ம��த�, எ�ைன �க�� பா���
��ட�. அவ�க� இ�வ�� எ�ைன அவம��� ��டதாகேவ க��ேன�. அதனா�
அவ�க� இ�வ�� இ���� இட������, எ�வள� ெதாைல� �ல�� ெச�ல
���ேமா, அ�வள� ெதாைல� ெச�வ� எ�� ��ெவ��ேத�. ஆனா� எ��ட�
இ��த பண�ைத� ெகா�� ஆ��ேபா�� வைரதா� ெச�ல ���த� எ�� த�
தைலமைற��� இராமா�ஜ� �ள�க� ��னா�.
இல�ட� வா��ைக�� ஏ�ப த� உைடயைம�ைப��, �ைகயல�கார�ைத��
மா��, ஹா��, ���� ��, ெந�� ம��� அ�ஞ�க� ேபா��� வ�ண�, �ற�
ேதா�ற�ைத��, ெசய�ப�� த�ைமைன�� மா�� அைம��� ெகா�டா��,
மனதள��, உண��கைள� க��� ப��த இயலாத, �� �� �க��கைள� �ட
மனதள�� தா�க இயலாத, ��பேகாண������ யா�ட�� ெசா�லாம�
�சாக�ப��ன���� ஓ�ய, அேத பைழய இராமா�ஜனாகேவ, அவ� இ���
வ�தைதேய இ��க��� எ���� கா���ற�.
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மகா�மா கா��
ேம��, க�� ���� ெபா���, இ��லா���� வ�� த�ைமைய
உண��தவ�க�� இராமா�ஜ� �த� மாணவ�� அ�ல. இராமா�ஜ� �ற�த
ஆ�டான 1887 இ� ேம�ப����காக, இல�ட�� கா� ப��தவ�தா� ேமாக�
தா� கர�ச�� கா��. வ��ைறைய அறேவ ைக���, ஒ��ைழயாைம இய�க�ைத�
ெதாட��, இ��யா���� �த��ர�ைத வா��� த�த மகா�மா கா�� அ�க�, தா�
க�� க�க இல�ட� ெச�ற �க�ைவ� ��� ெபா��, நா� எ�ெபா��� என�
��ைட��, நா�ைட�ேம �ைன��� ெகா����ேத�. எ� தாயா� எ��ட�
கா��ய அ���, பாச�� ஒ�ெவா� ெநா��� எ� மன�� ஊசலா�ய�. இர�
ேநர�க�� க�ன�க�� க��� வ���. �� ப��ய �ைன��� ��காமேல
������ேப�. என� கவைலகைள, எ�ண�கைள� ப���� ெகா�ள� �ட இ��
யா�� இ�ைல. யா�டமாவ� எ� கவைலகைள� ��னா��, அதனா� எ�ன பய�
�ைளய� ேபா�ற�. எ��ேம என�� ஆ�த� தரா� எ�ப� என��� ெத���.
இ�� எ�லாேம ��யனவாக��, �ேநாதமாக�� இ���ற�. நா� எ�ைன
அ��யனாகேவ உண��ேத� எ�� எ���றா�.
இராமா�ஜ��� 1909 இ� நைடெப�ற ��மண�, வா��� ெபா���கைள
உண���, மன� தள������த கால�ேத, அவைர ம�தரா�க உத�ய�. ஆனா�
இ��லா�� வா��ைகேயா இராமா�ஜைன ெம�ல, ெம�ல மன அ��� ������
அைழ��� ெச�ல� ெதாட��ய�.
இராமா�ஜ�� ��றா�� கால இல�ட� வா�வான�, நா�� �வ�க����
அட��� ேபான�. ெதாட���யாக ��ப� ம� ேநர� க� ����� க�த
ஆரா����� ெசல��வ�, ெதாட��� இ�ப� ம� ேநர� உற��வ� என�
ப�யா��யதா�, ேநர��� உண� உ��� பழ�க�, ஓ�� ம��� மன� சம �ைல
ஆ�யைவ இராமா�ஜ�ட���� ��� ��தாக ெச�ல� ெதாட��ன.
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ஜேகா�
1916 ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாத� 30 ஆ� ேத�, ேக���ர�� �ளாச�க�
ெசாைச����. இராமா�ஜ�� ஆ��� க��ைரைய வா��த� ஹா��தாேன த�ர
இராமா�ஜ� அ�ல. 1917 ஆ� ஆ�� சனவ� மாத� 18 ஆ� நா�, இல�ட�
க�த�ய� கழக���, இராமா�ஜ�� ஹா���� இைண�� தயா� ெச�த
க��ைர�ைன வா��த�� ஹா��தா�. அ���ட��� இராமா�ஜ� கல��
ெகா�ளேவ இ�ைல. தா��ட அைற��� க�த ஆ��� ��� இ��தா�.
இேதேபா� ஆ��� பயனாக த�க� உட� நல�ைத� �யாக� ெச�தவ�க�
பல� உ�ளன�. க�த மாேமைத ஜேகா��ட�, அவர� ந�ப�, உ�க� உட�
�ைலைய� கவ���� ெகா�ள� �டாதா? எ�� ேக�டத��, ஆமா�, �ல சமய�
நா� உட� நல�ைத� ப�� �ைன�பேத��ைல. அதனா� எ�ன? என� �����
ேக�டா�.
���ட� ப�� எ��ய இ.�.ெப� ���ட� தன�� உட� எ�� ஒ��
இ��பைதேயா, அத�� உண� ேதைவ�ப�� எ�பைதேயா, உற�க� ேதைவ
எ�பைதேயா அ�யாதவராகேவ �ள��னா� எ�� எ���றா�.

���ட�
84

இராமா�ஜ�, தன� ���ப உ���ன�க� யா����� த�ேய இல�ட�
ெச�றா�. ெச�ற இட���� அ��கமான �க�கைள� பா��பத�ேகா, இ��ய�
���ைப� கா�பத�ேகா, த��� ெசா�கைள� ேக�பத�ேகா வ���ைல. அவ���
உண� தயா��பத�ேகா, உணைவ� ப�மா�வத�ேகா, ஜான� ேபா�, அவர�
தாயாைர� ேபா�, க�த ஆரா����� ஈ�ப������ ேபாேத, உணைவ உ���,
இராமா�ஜ�� ைக�� ெகா��பத�ேகா யா���ைல. உற�க� ெசா��
�ைன��ட� �ட ஆ���� த�ேய வா�னா�.
ைசவ உணைவ ம��ேம உ��வ� எ�ற இராமா�ஜ�� ��வாத�தா�,
அவர� உட� �ைல ந�வைடய� ெதாட��ய�. ேம�� �தலா� உலக� ேபா��
தா�க� இராமா�ஜைன�� ��� ைவ�க��ைல.
உட� நல� �ைற�
இராமா�ஜ� 1914 ஆ� ஆ�� ஆ�� மாணவராக ����� க����� த�
ெபயைர� ப�� ெச�தா�. அவ� தன� ெபயைர��, த�ைன� ப��ய �வர�கைள��
மாணவ� ேச��ைக� ப�ேவ��� ப�க� எ�.8 இ� ������� ைகெய����டா�.
அ�ப�ேவ�ைட இ�� பா���� யாவ�� அ���� அைடவ�. இராமா�ஜ��
ெபய��� அ��த ப�க��� ஜா� � லாட� எ�� ெபய� உ�ள�. ஆனா�
ைகெய����ைல. இ�ேல சா��ெப� எ�பவ� ேச��ததாக� ப�ேவ� ���ற�.
ஆனா� இ��� ைகெயா�ப��ைல. இ�வ�� ேச��ைகைய உ�� ெச�� ெகா��,
க����� வர� �ற�ப�டவ�க�தா�. ஆனா� க����� வ�� ேசரேவ��ைல.
��� ெவ���� ப�யானதா�, க����� கால� ைவ�பத�ேக வ���லாம�
ஆன�.
அ��த��த ப�க�க�� உ�ள ெபய�கைள� பா��ேபாேமயானா�, ஒ�ெவா�
ெபய�� எ����, ேபா�� காணாம� ேபா���டா�. ��� ெவ���� ப�யானா�
எ�� ப��கைளேய ����, ���� காணலா�.
ப�கைல� கழக� �ற����த�. ஆனா� மயான அைம��ட� கா��ய��த�.
ேக������ ப�கைல� கழக வளாக���, ப��� ேம�ெகா�ட இரா�வ அ�கா�
ஒ�வ�, ப�கைல� கழக��� நா�� ���பான� ��� ��ட�. இள�கைல ப���
�ல மாணவ�க�, ���பாக ��� மாணவ�க� ம��ேம, அ��� ���பாக
இரா�வ��� ேச�வத�� உ�ய வய�ைன அைடயாத மாணவ�க� ம��ேம
இ��தன� எ�� எ���றா�.
இராமா�ஜ�� ப���நராக இ��த இ.ட���.பார�� அவ�க�, ேக������
ப�கைல� கழக��� ப��� எ� மாணவ�க�� பா�ேப��� ேம� இ�ேபா��
உ��ழ�ேதா, ��� ெவ���� �டமா�ேயா ேபானா�க�. நா� உைழ�த உைழ��,
ப�ட ேவதைன அைன��� பயன��� ேபா��� எ�� எ���றா�.
ேபா�� ெதாட�க��� இராமா�ஜ���� பா��, கா�, க�க�� தைட����
�ைட�தன. ஆனா� நா�க� ெச�ல� ெச�ல, ைசவ உண�� ெபா��க� �ைட�ப�
ெப��� க�னமான ெசயலாக இ��த�. இதனா��, �����ட ேநர��� உண�
உ��� பழ�க� இராமா�ஜைன ��� �லக� ெதாட��ய�.
உட� நல� ���ய இராமா�ஜ�, தா�ச� சாைல�� உ�ள ஒ� த�யா�
ம���வ மைன�� ேச��க�ப�டா�.

85

16

அ��யாய� 16

யா���� ெத�யாம�, தன� அைற����� �ற�ப��,
இல�ட� பாதாள ர�� �ைலய����� ெச�ற இராமா�ஜ�,
�ற�பட� தயாராக இ��த ர��� ��,
த�டவாள��� தைல ைவ��� ப��தா�
————————
இராமா�ஜ� ம���வ மைன�� ேச��க�ப�ட உட�, க����� �ல�,
இராம�ச��ர ரா� அவ�க���� ெச��ைய� ெத�����ப� ேவ��னா�. ஆனா�
��� �ணமைட�த�ட�, ���ரம�ய�ைத� ெதாட�� ெகா��, தா� ந�ல உட�
�ைல�� இ��பதாக��, கவைல�பட ேவ�டா� எ��� ராம�ச��ர ரா�
அவ�க���� ெத�ய�ப��த ேவ��னா�.
ம���வ மைன����� �ச� ������ ����ய ��ன�, ஹா��ேய �ல
நா�க� உட����, இராமா�ஜைன� கவ���� ெகா�டா�.
ம���வ�க� பலவா� அ�������, வ������� �ட, தன� உண��
பழ�க�ைத இராமா�ஜ� ைக�ட��ைல. அ�ேடாப� மாத��� ���� உட� நல�
���ய இராமா�ஜ�, �� �ேரா� நகர�� அ��� உ�ள ெம��� ���
சா�ேடா�ய��� ேச��க� ப�டா�. அ� ம���வமைன�� ப�யா��யவ� டா�ட�
ெசௗ� ��� ஆவா�. இவ� ேவ� யா�ம�ல, ேநவாஸா க�ப�� இராமா�ஜ�ட�
பயண� ெச��, ஏ�கனேவ இராமா�ஜ��� அ��கமா�ய அேத ம���வ�தா�.
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இராமா�ஜைன �த�� ப�ேசா��த ம���வ�க�, உட� நல� �ைற����
காரண� வ���� ��ணாக இ��கலா� என எ��னா�க�. ஒ� க�ட���
அ�ைவ ���ைச ேம�ெகா�வ� எ�� �ட ��� ெச�தா�க�.
ஒ� ம���வ�, இராமா�ஜ��� ��பேகாண��� ைஹ�ேரா ெச���காக
ெச�ய� ப�ட அ�ைவ ���ைச �ைறயாக ெச�ய� படாததா�, ��க�படாத ப��
��� ேநா�� க��யாக பர����கலா� என க���� ெத���தா�. ஆனா�
இராமா�ஜ�� உட� �ைல �க�� ேமாசமைடயாம� இ��ததா�, ம�ற ம���வ�க�
��� ேநா� எ�பைத ஏ�க ம��தா�க�.
இ��யாக இராமா�ஜ���� காசேநா� இ��ப� க�ட�ய� ப�ட�.
��ட�� � ச��� �ைறேவ காச ேநா���� காரண� என� க�ட�ய� ப���ள�.
18 ஆ� ��றா�� வைர காச ேநாயா� பா��க� ப�டவ�க��� ��ட�� �
ச��� �ைற�ைன� த��க, ��ைட�� ம�ச� க�, ஆ��� க�, ��, ��
எ�ெண� ேபா�றைவேய உணவாக உ�ெகா�ள அ����த� ப�ட�.
ஆனா� இராமா�ஜ� இ�வைக உண�க�� ஒ�ைற� �ட சா��டாதவராக
இ��தா�. ��ய ஒ�யான� நம�� ெவ��ச�ைத ம��� த�வ��ைல. ��ய ஒ���
இ��� ெவ��ப�� �ற ஊதா� க��க�, ந� ேதா�� ெதாட��� ப�� ெபா��,
ேதா�� உ�ள ெகா���கைள� ���, ��ட�� � உ�ப��ைய ஊ������.
ஆனா� இல�ட��, வ�ட� கண��� நா�� �வ�க��� உ�ேளேய, தன�
வா��ைகைய அைம��� ெகா�ட இராமா�ஜ��� ��ய ஒ��� �ைட�காம�
ேபா���.
மன நல� �ைற�
ெச�ட�ப� 1917 இ� ஹா�� ���ரம�ய��� எ��ய க�த���,
இராமா�ஜ� �ணமைட�� வ��றா�. இராமா�ஜ� த� ����� ��� ேபா�
க�த�க� எ��வ��ைல எ�பைத �ல நா�க��� ��ன�தா� அ��ேத�.
���ப��� ஏேதா �ர��ைனக� இ��பதா� இராமா�ஜ� உடலள�� ம��ம�ல,
மனதள��� ெப��� பா��க� ப���ளா� என எ��னா�.
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1914 இ� இராமா�ஜ� க�த�
ம���வ மைன�� த�ைன� ச���க வ�த ஹா���ட� �த� �ைறயாக, த�
���ப� ப��� ேப�னா� இராமா�ஜ�.

நா� இர�� வ�ட�க�� ����� வ����ேவ� எ�� தன� தாயா���
உ��ய��� ����தா� இல�ட� வ�ேத�. ஆனா� ஒ�றைர வ�ட�க��� ��,
நா� என� தாயா��� எ��ய க�த���, ஒ� ��ட ���ைற��
��பேகாண���� வ�� ெச�ல ����தாக எ��ேன�. ப�� க�த� எ��ய எ�
தாயா�, இ�ெபா�� இ��யா வர� ேதைவ��ைல. இ��லா��ேலேய த������
எ�.ஏ., ப�ட�� ெப�ற�� வரலா� எ�� எ�����தா�க�. அதனா� நா� இ��யா
ெச��� ��ைவ� ைக��ேட�.
என� மைன��ட���� க�த� வர��ைல எ�� ��வ� தவ�. எ� மைன�
ஜான� என�� �ல க�த�கைள எ�����தா�. அ�� அவ� என� ��ைட ���
ேகா���� ெகா�� ெச����டத�கான� காரண�கைள� �����தா� என�
��னா�.
ேகாமள�த�மா� இராமா�ஜைன� ��பேகாண���� வரேவ�டா� எ��
��னா� எ�ப��, ஜான� ேகா���� ெகா�� ��ைட ெச�� ெச����டா�
எ�ப��, ஹா����� ��ய ெச��களாக அ���� த�வனவாக இ��தன.
ஜான��ட���� இராமா�ஜ���� க�த� வர��ைல எனறா� , ஜான�
க�த� எ�த��ைல என� ெபா�ள�ல. ஜான� இராமா�ஜ��� எ��ய க�த�க�
இைடம��க� ப�டன.
ஒ� �ைற இராமா�ஜ��� அ��ப�பட ேவ��ய உண�� ெபா��க�
அட��ய பா�ச� தயாரானேபா�, ேகாமள�த�மா� ���� இ�லாத சமய���,
ஜான� ஒ� க�த� எ��, பா�ச�� இைட�� ைவ�தா�. �� ����ய
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ேகாமள�த�மா� எ�ப�ேயா உளவ���, ஜான��� க�த�ைத� க������
எ��� ��டா�. பாவ� ஜான�யா� ஒ��� ெச�ய இயலாத �ைல.
ேகாமள�த�மா�� ைகயைச��ேக�ப� ெசய�பட ேவ��ய �ைல�ேலேய ஜான�
இ��தா�.
இராமா�ஜ� ெச�ைன�� இ��தேபாேத, இ�வைர�� கணவ�, மைன�யாக
வாழேவா, ேப�� பழகேவா �ட அ�ம��காத ேகாமள�த�மா�, இராமா�ஜ�
இல�ட�� இ���� �ைல�� க�த� ேபா��வர�ைத�� இைடம��� த���,
கணவ���� மைன���� ெதாட�ேப இ�லாம� ெச�தா�. ஜான� அ��� ெகா�ள
ந�ல �டைவைய� �ட வழ�கா� ெமௗ� சா��தா�.
���� அைன�� ேவைலகைள�� ெச�� ����, த��� எ��க� கா��
ஆ� வைர ெச�� ஜான� பா�ப�ட ேபா���, ேகாமள�த�மா� ம���ட�
ஜான�ைய ேநா�� ஒ� வா��ைத �ட� ேப�ய��ைல. ஜான��� ஜாதக�
பலனா�தா� இராமா�ஜ�, இல�ட�� உட� நல� ��� அவ��ப���றா�
எ�� ���கமாக ந��யேத இத�ெக�லா� காரணமா��. ேவ� ஒ� ெப�ைண
இராமா�ஜ��� மண� ெச�� ைவ����தா�, இராமா�ஜ� �ரண உட�
நல��ட� இ�����பா� எ�� ந��னா�.
கரா���� ேவைல பா��� வ�த, ஜான��� சேகாதர� ��வாச
அ�ய�கா���, ராேஜ��ர��� ��மண� நைடெபற இ��த�. இதைனேய ஒ�
வா��பாக� பய�ப���� ெகா�ட ஜான�, ேகாமள�த�மா�� ������� ��பட
எ��, உற�ன� �ைண�ட� இராேஜ��ர� ெச�றா�. ஜான��� ெப�ேறா��,
��பேகாண��� உ�ள த�க� உற�ன�க� �ல�, ஜான��� �ைல�ைன
அ�����ததா�, ஜான�ைய ���� ��பேகாண���� அ��பாம�, த�கள�
மக�ட�, கரா���� அ��� ைவ�தன�.
கரா������� ஜான� இராமா�ஜ���� க�த� எ��னா�. த� �ைலைய�
��, உ���� ெகா�ள� �ட ஒ� ந�ல �டைவ இ�லாத �ைல�ேலேய இ���ேற�.
எனேவ �டைவ வா�க��, தன� சேகாதர�� ��மண���� ெமா� ெச�ய�� பண�
அ��� உத�மா� ேக��� க�த� எ��னா�. இராமா�ஜ�� உட� பண� அ���
ைவ�தா�.
ஏ�கனேவ உட� நல� ������த இராமா�ஜ�, இ�வைக �க��களா�,
ேம�� மன நல�� ���, தன� ���பேம த�ைன� ைக��� ��டதாக��,
த�ைன ஒ� அனாைதயாக�� உண��தா�. 1914 அ� ஆ�� மாத���� ���
க�த�க� எ��யவ�, 1916 இ� ��� மாத�க��� ஒ� �ைற க�த� எ��னா�.
ஆனா� 1917 இ� க�த� எ��வைதேய �����டா�.
இ��யாத தா� அனாைத ேபாலேவ இ����ேறா� எ�பைத உண��த
இராமா�ஜ�, �த� �தலாக ஹா���ட�த� ���ப �ைல ���� ேவதைனைய
ெவ��ப���னா�.
��னா�� இ� ���த எ��ய ஹா��, இ��சய��� ��ற� �ம�த�பட
ேவ��யவ� நா�தா�. இராமா�ஜ� ப��ய ெச��கைள� ெத��� ைவ����க
ேவ��யவ� நா�தா�. அ�வா� இ����, இராமா�ஜ�� த��ப�ட வா��ைக
ப��ேயா, அவர� ���ப����� அவ���� இைடேயயான உற� ப��ேயா,
ெகா�ச� �ட அ��� ெகா�ளாம� இ��� ��ேட�. இராமா�ஜைன� �ன��
ச���தவ� நா�. அவர� ���ப� �ர��ைனக���� ேப�ேய ��� க����க
����.
�ன�� இராமா�ஜைன� காண� காைல�� அவ� அைற��� ெச�றா�,
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ஒ�ெவா� நா��, ��த� ��தாக நா�� அ�ல� ஐ�� ேத�ற�கைள� க������
ைவ����பா�. உடேன என� கவனெம�லா� கண��� ப�கேம ெச�����.
இதனா� த��ப�ட �ைற�� க�த�ைத� கட�� உைரயாட, உறவாட ேநரேம
இ�லாம� ேபான� எ�� எ���றா�.

G.H.Hardy�� ம�றவ�க�� இராமா�ஜ�� ெபேலா����காக ��ண���த
��ண�ப�
1918 ஆ� ஆ�� ஜனவ� மாத� 24 ஆ� ேத� நைடெப�ற, இல�ட�
க�த�ய� கழக� ��ட���, ெபேலா����காக (Fellowship) ��ண�����ள 103
ேப� அட��ய ெபய�� ப��ய� வா��க� ப�ட�. இ�ப��ய�� இ��� ப�ைன��
ேப� ம��ேம ேத��ெத��க�பட இ��தன�.
உட� நல� ������த இராமா�ஜ�, ெபேலாவாக� ேத��ெத��க�ப�டா�.
இராமா�ஜ�� உட� நல����, மன நல���� ந�ல ��ேன�ற� ஏ�ப�� எ��
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எ��, பத�ற��டேனேய இ�� அ���ப��காக ஹா�� கா����தா�.
இ��ைல�� த�கா�கமாக ம���வ மைன�����, �ச� ������
�������த இராமா�ஜ� 1918 ஆ� ஆ�� இ����, �ர��ைனகைள� தா�க
��யாம�, த�ெகாைல ெச�� ெகா�வ� எ�ற �ப�த ���ைன எ��தா�.
யா���� ெத�யாம�, தன� அைற����� �ற�ப��, இல�ட� பாதாள ர��
�ைலய����� ெச�ற இராமா�ஜ�, �ற�பட� தயாராக இ��த ர��� ��,
த�டவாள��� தைல ைவ��� ப��தா�.

91

17

அ��யாய� 17

ைசவ� எ�ற ேபா�ைவ�� உண���� ப���� �ட��, இராமா�ஜ� த�
��ைவ ேநா�� �ைர�� ெச��றா� – ஏ.எ�.இராம��க�
————–
1918 ஆ� ஆ��ேலேய, அ�ேவக ��ஞான வள����� காரணமாக, இல�ட�
இர��ேவ �ைறயான�, பய�க�� பா�கா�� க��, பல ��ென�ச��ைக
நடவ��ைககைள ேம�ெகா����த�. பா�கா�� நடவ��ைகக�� ஒ� ப��யாக,
ர��� அைன�� ெப��க��� தா�ய��� கத�க� ெபா��த� ப�டன. ஒ�
ர��� அைன��� கத�க�� �����தா� ம��ேம, ர�லான� �ைக வ��
�ைலய�ைத ���� �ள�ப ����.
இராமா�ஜ� த�டவாள��� தைலைவ��� ப��த அேத ேநர���,
தா�ய��� கத�க�� ஒ�� ச�யாக �டாததா�, ர�� �ற�ப�வ�� ��� தாமத�
ஏ�ப�ட�. அ�ேவைள�� பா�கா��� ப��� ஈ�ப����த ர��ேவ ெதா�லா�
ஒ�வ�, இராமா�ஜைன� த�டவாள��� இ��� இ���� கா�பா��னா�. இர�த�
காய�க�ட� கா�பா�ற�ப�ட இராமா�ஜ�, காவ� �ைலய��� ஒ�பைட�க�
ப��, ைக� ெச�ய� ப�டா�.
இராமா�ஜ� ைக� ெச�ய�ப�ட ெச��ய��� �கா�லா�� யா�� காவ�
�ைலய���� வ�ைக த�த ஹா��, தன� ேப��� �றைம�ைன��, ப�கைல� கழக�
ெச�வா��ைன�� பய�ப���, இ��லா�� ராய� ெசாைச��யா� ெபேலாவாக�
ேத��ெத��க�ப�டவைர எ�வா� ைக� ெச�யலா�?, ெபேலாவாக�
ேத��ெத��க�ப�டவைர ைக� ெச��� அ�கார� காவ� �ைற��� �ைடயா� என
வா���, காவ� �ைற�ன�� நடவ��ைகக�� இ��� இராமா�ஜைன ����தா�.
உ�ைம��, ைக� ெச�ய�ப�ட அ�நா�� இராமா�ஜ� ெபேலாவாக
அ���க�பட ��ைல. இராமா�ஜைன� கா�பா��� வைக��, ஹா�� தவறான
தகவைல அ��தா�. ேம�� ராய� ெசாைச��யா� ெபேலாவாக�
ேத��ெத��க�ப�டவைர ைக� ெச�ய� �டா� எ�� ���� ஒ����ைல.
காவ� �ைற அ�வல� ��னா��, இராமா�ஜைன� ப�� �சா��ேதா�. அவ�
�ற�த க�த ேமைத எ�� அ���, அவர� வா�ைவ எ�வைக��� பா�ப��த
ேவ�டா� எ�� எ��ேய �கா�லா�� யா�� அவைர ����த� எ��
����ளா�.
இராமா�ஜைன� த�ெகாைல ெச�� ெகா��மள���� பா��த �க��� ப��
ச�யான தகவ�க� இ�ைல. க����� ெதாட��� ப���ட இயலாதவா�, க��
உத�� ெதாைக ���த�ப�ட �ைல��, ெச�வத�யா�, தன� ��ைட ���
ஓ�யவ�தா� இராமா�ஜ�. த� ����, த�னா� ���த�� அைழ�க� ப�டவ�,
தா� வழ��ய ��ைப ���� ���� ெப��� ப�காம�, ேபா�� எ�� ��ய
சாதாரண �க�ைவ� �ட தா��� ெகா�ள இயலாம� மன� ேபான ேபா��� பயண�
ேம�ெகா�டவ�தா� இராமா�ஜ�.
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��பேகாண�ைத ��� ெவ��ர� வ��, த�ைம�� த��த ேவைள��,
���ப��� தா� �க�� ம��த தாயா��, மைன��� க��� ேவ�பா� ெகா��,
ஆ��� ஒ� �ைச�� ���� வா�வைத உண���, ஆ�த� ��வா� இ��� த���,
அவமான�தா� ����ேபா�, எதாவ� ஒ�ைற� ெச��, இ��ய����� �ள
ேவ��� எ�ற எ�ண��� த�ைன�� அ�யாம� த�ெகாைல �ய����
ஈ�ப����கலா�.
த�ெகாைல �ய���� இ��� ��� இராமா�ஜ� ���� சா�ேடா�ய���
ேச��க� ப�டா�.
ெபேலா ஆ� ராய� ெசாைச��
சா�ேடா�ய��� இராமா�ஜ� த�� ���ைச ேம�ெகா�ட கால��� ��ரவ�
மாத இ���� ஹா���ட���� த�� வ�த�.
Congratulations. You are selected as a Fellow of Royal Society

இராமா�ஜ�, இல�ட� ராய� ச����� ெசாைச���� ெபேலாவாக�
ேத��ெத��க� ப�டா�. ேபா���� கல�� ெகா�ட 104 ேபா��யாள�க��,
ேத��ெத��க� ப�ட 15 ேப�� இராமா�ஜ�� ஒ�வ�. உடேன ஹா����� க�த�
எ��ய இராமா�ஜ�, த�க��� ந��ைய� ெத���பத��, எ� வா��ைதக�
ம��� ேபாதா�. நா� ராய� ெசாைச���� ெபேலாவாக� ேத����க� ப�ேவ�
என� கன��� க�த��ல எ�� எ��னா�.
இ��யா�� இ�ெச��ய��� அைனவ�� ம����� கட�� ���ன�. மா�� 22
இ� இ��ய� க�த�� கழக��� சா�பாக ஹா�� எ���� ெகா�ட �ய��க���
ந�� ெத����� க�த� எ�த�ப�ட�. �������, இராமா�ஜ�� உட�
�ைல�ைன� கவ���� ெகா�டத�காக ஹா�� அவ�க���, ேச� அ�ய�
த��ப�ட �ைற�� ந�� ெத������தா�.
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ஏ.எ�.இராம��க�
இ��ைல��, இராமா�ஜ� ெச�ைன�� இ��� க�ப� �ல�, இல�ட����
பயண� ேம�ெகா�டேபா�, ச���த த�ழக�ைத� ேச��த ெபா�யாள�
ஏ.எ�.இராம��க� அவ�க�ட����, இராமா�ஜ���� க�த� வ�த�.
ெபா�யாளரான இராம��க�, உலக� ேபா� ெதாட��ய�ட� இரா�வ��� ேச���,
இ��லா��� வட�ற� அைம���ள ஜேரா எ��� இட��� க�ப� க��� ப���
ஈ�ப����தா�. இராமா�ஜ� ராய� ெசாைச����� ேத�� ெச�ய�ெப�ற
ெச��ைய, நா�த�க� வ�யாக அ���, இராமா�ஜ��� வா���� ெச��
அ���னா�. ஆனால இராமா�ஜ�ட���� ப�� வராததா�, ஹா��ைய� ெதாட��
ெகா��, இராமா�ஜ� காச ேநாயா� தா�க� ப�� சா�ேடா�ய��� ���ைச
ெப�� வ�� ெச��ய��� அ��கவ���� க�த� எ��னா�.
இராம��க� த� ���ப�தா��� எ��ய க�த���, இ��லா��� இ��ய
உண� வைகக���� ெப�� த���பா� ஏ�ப���ளதாக ெத���தைத� ெதாட���,
இ��யா�� இ���, பா�ச� வ� உண�� ெபா��க� ��ய� ெதாட��ன.
இ��ைல�� இராமா�ஜ��� எ��ய க�த���, இராமா�ஜ��� இ��ய உண��
ெபா��க� ேதைவயா என� ேக�ட���, உட� அ��� ைவ�தா�.
ஜு� 16 ஆ� ேத� ஞா���� �ழைம, இராம��க� ேந�� ெச��
இராமா�ஜைன ம���வ மைன�� ச���தா�. ஞா�ர�� ெச�றவ�, ெச�வா��
�ழைம ம�ய� வைர ��� நா�க� இராமா�ஜ�டேனேய த�����தா�. ���
நா�க�� பல�த ெச��கைள இ�வ�� ப�மா�� ெகா�டன�. ஆனா� தா�
ஏ�கனேவ அ�����த வைக��, இராமா�ஜ� மன நல� பா��க� ப�டவராக�
ெத�ய��ைல எ���, அத�கான அ���கைள� �ட தா� காண��ைல எ���
ஹா���� எ��ய க�த��� �����டா�.
இராம��க� ஹா���� எ��ய க�த��� �ள� 12 ப�க�க� வைர ��ட�.
ம���வ�க�ன க���, இராமா�ஜ�� உண�� பழ�க�, உ�ெகா�ள ேவ��ய
உண� வைகக� என ��� இ����, த� க��பாக, இராமா�ஜ� உண��
ெதாட�பாக கைட�����, ெகா�ைகக� ����� கவைல� ப��ேற�. ைசவ� எ�ற
ேபா�ைவ�� உண���� ப���� �ட��, இராமா�ஜ� த� ��ைவ ேநா��
�ைர�� ெச��றா� என� �����டா�.
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ெபேலா ஆ� �����
1918 ஆ� ஆ��� இ���� ����� க�����, ெபேலா����காக
இராமா�ஜ�� ெபய� ப���ைர�க� ப�ட�. ப�கைல� கழக வளாக��� ஹா��
இராமா�ஜ�� ெந���ய ந�பராக அைனவரா�� அ�ய� ப�டதா�,
இராமா�ஜ�� ெபயைர� தா� ��ெமா�யாமல ���� �� �ல� ப���ைர�க�
ெச�தா�.

���� க���
ஆனா� இராமா�ஜ� ேத��ெத��க� ப�வைத� ேபரா��ய� ஆ�.ஏ.ெஹ�ம�
எ�பவ� எ���தா�. க��� ��க�� ப�, த�ெகாைல �ய���� ஈ�ப�ட,
மனநல� பா��க� ப�ட ஒ�வைர எ�வா� ேத�� ெச�வ� எ�� த� வாத�ைத ��
ைவ�தா�.
�க�� உட� நல� ������த ���� ��, தா� ேந�� வர
இயலா��டா��, ேத��� ����� ஒ� ��ட க�த� எ��னா�. இராமா�ஜ��
மன �ைல ���� இ� ம���வ�க� ெகா��த சா��த�கைள இைண��
அ���னா�. இ��லா��ேலேய �க� ெப�ய அ��ய� கழகமாக� ேபா�ற�ப��
ராய� ெசாைச��ேய, இராமா�ஜைன ெபேலாவாக� ேத��ெத���� ேபா�,
உ�களா� எ�வா� இராமா�ஜைன �ராக��க ���� என� த� வாத�ைத� க�த�
�ல� எ��� ைவ�தா�. இ���� ���� �� வாத� ெவ�ற�. இராமா�ஜ�
����� க����� ெபேலாவாக� ேத��ெத��க� ப�டா�.

���ரா� இ�ல�
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இராமா�ஜ� ம���வ மைன�� இ��� ெவ�ேயற தன� ���ப�ைத
இராம��க��ட� ெத������தா�. இராம��க�� இராமா�ஜ�� ���ப�ைத
ஹா���ட� ெத���கேவ, இல�ட�� ம��ய� ப���� அைம���ள ஐ��
அ���� க��டமான ���ரா� இ�ல���� இட� மா�ற� ப�டா�. இ�த
இ�ல���தா� 1890 இ� உலக� �க� ெப�ற ஜா�� ெப�னா�� ஷா அவ�க��,
1911 இ� வ���ய உ�� அவ�க�� வா��தன�.
1918 ஆ� ஆ�� நவ�வ� 11 ஆ� நா� உலக� ேபா� ����� வ�த�.
நவ�ப� 26 இ� ஹா��, ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள��� ஓ� க�த�
எ��னா�.
இராமா�ஜ� இ��யா���� ���ப ேவ��ய ேநர� வ����டதாக�
க���ேற�.
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இ�வைர இ��ய� யா�� ெதாடாத, �கர�ைத� தா��யவ�, எ�ற சாதைன�ட�
இராமா�ஜ� இ��யா ���ப இ���றா�. இ��யாவான� இராமா�ஜைன� தன�
க��லமாகேவ ேபா��� பா�கா��� என ந���ேற�
– ஹா��
—————–
ஒ� வ�யாக �தலா� உலக� ேபா� ����� வ�த�. �தலா� உலக� ேபா�
ேக����� ப�கைல� கழக��� ஏ�ப���ய பா��ைப� பா��ேபாேமயானா� மன�
பைதபைத���. உலக� ேபா�� �ைளவாக ேக����� ப�கைல� கழக வளாக�ைத�
சா��த 2162 ேப� ேபா�� உ�� இழ����தன�. ஏற��ைறய 3000 ேப� ேபா�னா�
காயமைட����தன�.
ஆனா�� ேபா� ���த ஒ� மாத கால�����ளாகேவ ேக����� ப�கைல�
கழகமான� தன� சகஜ �ைல��� ����ய�.
ேபரா��ய� ஹா��, ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ப�வாள� ெடௗ�ெப�
அவ�க���, இராமா�ஜ� தாயக� ����வத�கான ேநர� வ����டதாக
க���ேற�. ேம�� ெச�ைன� ப�கைல� கழகமான�, இராமா�ஜ��� ஒ�
பத�ைய வழ��மானா�, அவ� த� ஆ�ைவ� தைட��� ேம�ெகா�ள��,
ேதைவ�ப�� ெபா�� இல�ட� வ�� ெச�ல�� உத�யாக இ����. ேம��
இ�வைர இ��ய� யா�� ெதாடாத, �கர�ைத� தா��யவ�, எ�ற சாதைன�ட�
இராமா�ஜ� இ��யா ���ப இ���றா�. இ��யாவான� இராமா�ஜைன� தன�
க��லமாகேவ ேபா��� பா�கா��� என ந���ேற� எ�� எ��னா�.
இராமா�ஜ�� இ��ய வ�ைக ����� ��னா�� எ��ய �.�.ேச� அ�ய�,
இராமா�ஜ�� உட� �ைல �க�� ேமாசமைடய� ெதாட��யதா�, ெப��
கவைல�� பத�ற�� அைட�த ஆ��ேலய ம���வ�க�, தாயக� ����னா�,
மன�ைல��, உட� �ைல�� ��ேனற வா���க� அ�க� என� க��ன� என
எ���றா�.
உலக� ேபா� ��வைட�தைத� ெதாட���, ���ரா� இ�ல������, ேத��
ந�� கைர�� ெத� கைர���ள, ேகா��� இ�ல ம���வ மைன�� இராமா�ஜ�
மா�ற� ப�டா�. ம�ற ம���வ மைனகைள�ட அ�க வச���, ஹா��ைய
ச���பத�� ஏ�ற வைக�� அ�காைம��� இ�ம���வமைன அைம����த�.
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இராமா�ஜைன� காண ம���வ மைன�� டா���� ெச�ற ஹா��, ஒ��ைற
வ���� எ�ைண� கவ��தா�. வ���� எ�. 1729 என இ��த�. அ�த
எ�ைண� ப��ய ��தைன�ேலேய, இராமா�ஜ�� அைற��� �ைழ�த ஹா��,
ப��ைக�� ப�����த இராமா�ஜ�ட�, தா� வ�த வ���� எ�ைண� ��,
அ�ெவ� ச���ைல என அ���� ெகா�டா�.
இ�ைல ஹா��, 1729 எ�ப� ஒ� ஆ�வ��ட� ��ய எ�. இ� ேவ� கன
எ�க�� ��தைல, இ� ேவ� வ�க�� ெச�ேதாமானா� �ைட�க� ��ய
எ�க�ேலேய �க�� ��ய எ� 1729 ஆ�� என இராமா�ஜ� உடேன ப�ல���
அச��னா�.

�த�� கன எ� எ�றா� எ�னெவ�� பா��ேபாமா? எ�ப� கன எ�
என�ப��, அதாவ� 2 எ�ற எ�ைண ��� �ைற ெப��க ேவ��� எ�ப�
இத� ெபா�ளா��. 2 x 2 x 2 = 8
35 எ�ற எ��ைன
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என� கண��ட� �லப�. ஆனா� 2 ம��� 3 எ�ற எ�ைண� த����, ேம�� இ�
எ�க�� கன�க�� ���� ெதாைக 35 வ�மா�, இ� எ�கைள� க�����ப�
இயலாத கா�ய�. 1 எ�ற எ������ ெதாட��, ஒ�ெவா� ேசா� கன
எ�க�� ��தைல� க�����க� ெதாட��ேனா� எ��

எ�பத� ம����

எ�பத� ம���� 1729 என அைமவைத� காணலா�.

இராமா�ஜ� எ�க�� ேம� ெகா�ட காதலா�, இ� ேபா�ற அ�சய
எ�கைள, ஏ�கனேவ க������ தன� ேநா��க�� ப�� ெச�� ைவ����தா�.
ஹா�� 1729 என� ��ய�ட�, அ�ெவ� ெதாட�பாக, தா� ஏ�கனேவ
க�����த� �ைன��� வரேவ, அ�ெவ�ைண� ப��ய அ�சய�ைத� ��னா�.
ஹா�� அச�� ேபானா�. ��னா�� 1729 எ�ற எ�, ஹா�� இராமா�ஜ� எ�
எ�ேற அைழ�க�படலா���.
ெச�ைன� ப�கைல� கழகமான� 1918 இ� இராமா�ஜ��� ஆ�ெடா����
250 ப��ட ெதாைக�ைன ெபேலா��பாக வழ��வ� எ�� ��ெவ��த�. இத��
ந�� ெத����� வைக�� 1919 ஆ� ஆ�� சனவ� 11 ஆ� நா�, ெச�ைன�
ப�கைல� கழக� ப�வாள� ெடௗ�ப� அவ�க��� ,இராமா�ஜ� ஒ� க�த�
எ��னா�
அ�யா,
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த�க�� 9.2.1918 நா��ட க�த� �ைட�க� ெப�ேற�. தா�க� ெப�ய
மன�ட� அ������� உத�ைய ந���ட� ஏ��� ெகா��ேற�.
நா� இ��யா ����வத�கான நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப�� வ���றன.
தா�க� வழ������� உத�� ெதாைக என� ேதைவைய �ட அ�கமானதா��.
என�� உ�ய ெசல�ன�க� ேபாக, �த��ள ெதாைக��, வ�ட���� 50 ப���
என� தாயா����, அ��� ேபாக �த��ள ெதாைகைய ஏைழ மாணவ�க� ம���
ஆதரவ�ற �ழ�ைதக�� க��� ெசல��காக��, க��� க�டண�, இலவச
��தக�க� வழ��த� ேபா�றவ���காக�� ெசல�ட ������ேற�. நா�
இ��யா ����ய��, இத�கான ஏ�பா�ைட� ெச�யலா� என ந���ேற�.
கைட� இர�டா��களாக உட� நல� ���யதா�, ��ைமயான க�த
ஆ��� ஈ�படாதத�� எ� வ��த�ைத� ெத����� ெகா��ேற�. தா�க�
வழ��� உத�� ெதாைக�� ��வ�� த��யானவ� எ�� வைக�� எ� உைழ�ைப
வழ��ேவ� எ�பைத� ப��ட� ெத����� ெகா��ேற�.
த�க� ���ப����ள,
எ�.இராமா�ஜ�

க�த� ����க� அட��ய தன� ேநா��கைள�� ம��� ஆ��� க��ைரக�
பலவ�ைற�� ஹா���டேம ெகா��� ���, ��தக�க�, ெதாட� ஆரா������
ேதைவயான ����� தா�கைள��, தன� இைளய சேகாதர��காக உல�
�ரா�ைசகைள�� வா��� ெகா��, 1919 ஆ� ஆ�� மா�� 13 ஆ� நா�,
இல�ட� �ைற�க��� இ���, தாயக� ����� ெபா���, எ�.எ�.நேகாயா
எ�� க�ப��, த� பயண�ைத� ெதாட��னா�.
ப�பா�� இராமா�ஜ�
இராமா�ஜைன அைழ�� வ�த க�பல, 1919 ஆ� ஆ�� மா�� மாத� 27 ஆ�
நா� ப�பா� �ைற�க�ைத வ�தைட�த�. இராமா�ஜைன வரேவ�க
ேகாமள�த�மா��, இராமா�ஜ�� சேகாதர� ல��� நர��ம�� ெச����தா�க�.
க�பைல ���, �க�� இைள��� ேபா�, எ���� ேதா�மாக இற�� வ�த
இராமா�ஜ�� க�க�, இ���வைர�� தா�� அைல பா��தன. ��ன�
இ�வைர�� பா���� ேக�டா�, ஜான� எ�ேக?
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ேநாயான� �க�� ேமாசமான �ைல�ைன அைட�� ��ட�. இராமா�ஜ��
��� ம���� வச��ைல. கட��� ைக��தா� உ�ள�.
————வ�த�ட� ஜான�ைய� ப���தா� �சா��க ேவ��மா? என� ேகாமள�த�மா�
�����தா�. ���ப� �ர��ைன காரணமாக இல�ட�� ��ம����� த��த
இராமா�ஜைன, அேத �ர��ைன, இ��யா�� கால� எ��� ைவ�த�� �டா�
��யாக� ����� ெகா�ட�.
ேகாமள�த�மா� ���ப�ைத ���, ஜான� �ல�� ெச�� ஒ� வ�ட�����
ேமலா���ட�. அவ� எ�����றா� எ�ப� �ட ேகாமள�த�மா���� ெத�யா�.
இராேஜ��ர��� இ��கலா� அ�ல� தன� சேகாத��ட� ெச�ைன�� இ��கலா�
எ�� இராமா�ஜ�� சேகாதர� ல��� நர��ம�, இராமா�ஜ�� வ�ைகைய�
ெத����, ெச�ைன�� வ�� இராமா�ஜைன ச����மா�, இ� �கவ�க����
க�த�க� எ�����தா�.
ஜான� இராேஜ��ர��� இ��தா�. ல��� நர��ம�� க�த� �ைட���
��னேர, இராமா�ஜ�� வ�ைகைய� ெச��� தா�க� வ�யாக, ஜான���
���ப��ன� ெத��� ைவ����தன�. ஜான��� சேகாதர� ��வாச அ�ய�கா�,
ஜான� ���� ேகாமள�த�மா�� ���� ���� ��ப�பட ேவ��மா? எ��
�னவ, ஜான� இராேஜ��ர��ேலேய இ��க ��� ெச�தா�.
ேகாமள�த�மா�, இராமா�ஜைன ப�பா����� ேநர�யாக, இராேம�வர�
அைழ��� ெச�ல� ��ட�����தா�. த�க� ச�க மர�கைள ��, இராமா�ஜ�
கட� கட�� ெச�� ��� வ���ளதா�, அ� பாவ�ைத� ேபா�க இராேம�வர�
கட�கைர�� �ராட ைவ��, ப�கார� ெச�ய� ��மா�����தா�. ஆனா�
இராமா�ஜ� உட� �ைல �க�� தள������ததா�, �ல நா�க� ப�பா�ேலேய
த�� ஓ�ெவ������, ர�� �ல� ெச�ைன �ள��னா�.
ெச�ைன�� இராமா�ஜ�
ஏ�ர� 2 ஆ� ேத�, ெச�ைன ர�� �ைலய��� இராமா�ஜைன வரேவ�க�
கா����த ராம�ச��ர ரா�, ர��� இ��� இற�� வ�த இராமா�ஜ��
ேதா�ற�ைத� க�� �����டா�.
ெச�ைன ர�� �ைலய���� த�ைன வரேவ�க ஜான� வராதைத� க�ட
இராமா�ஜ�, ���� த� தா�ட� ஜான� எ�ேக? எ�� ேக�க,
ேகாமள�த�மாேளா, ஜான��� த�ைத�� உட� நல��ைல, அவைர� பா�����ட
வர� ெச�����றா� எ�றா�.
இராமா�ஜ� வழ�க�ஞ� ஒ�வ���� ெசா�தமான, எ�வ�� இ��ய�
சாைல�� அைம���ள ஒ� அழ�ய மா�ைக�� த�க ைவ�க� ப�டா�. ��வநாத101

சா��� இ� மா�ைக��� ெச�றேபா�, இராமா�ஜ� சாமபா� சாத� சா�����
ெகா����தா�. ��வநாத சா���ைய� க�ட இராமா�ஜ�, இ�த உண� ம���
இல�ட�� �ைட�����மானா�, எ� உட� �ைல இ�வள� ேமாசமைட����கா�
எ�� ��னா�.
இராமா�ஜ�� ெச�ைன வ�ைக�ைன� ெதாட���, ெச�ைன� ப�கைல�
கழக��� சா���, இராமா�ஜைன� ப��ய ஒ� க��ைர ெச��� தா�க��
ெவ��ட� ப�ட�. இ�க��ைர�ைன� க�ட ெச�ைன� �ைற�க� தைலவ� ச�
�ரா��� ���� அவ�க�, இராமா�ஜைன� ப��ய, ��ைமயான ெச��க�,
சாதைனக� அட��ய க��ைர�ைன� தயா� ெச�� ெச��� தா�க��
ெவ���டா�. இ�க��ைர ஏ�ர� 6 ஆ� ேத� நா�த�க�� ெவ�யா�ய�.
ெச�ைன ����ய இராமா�ஜைன� காண ச� �ரா��� ����, நாராயண
அ�ய� ேபா�றவ�க� வ�த வ�ண���தன�.
இராமா�ஜ�� சேகாதர� ல��� நர��ம�, ���� இராேஜ��ர�����
க�த� எ��, ஜான�ைய இராமா�ஜ� பா��க �����றா� என� ெத���க,
ஜான��� அவ� சேகாதர�� உட� �ற�ப�� ெச�ைன வ�தன�.
ஏ�ர� 6 ஆ� ேத�, ல� ச�� சாைல�� அைம���ள இ�ல���� ஜான� வ��
ேச��தா�. ெதாட��� இராமா�ஜ�� த�ைதயா�, பா��, சேகாதர� ஆ�ேயா�
வ�தன�.
��� மாத�க� இ����� இராமா�ஜ� த��னா�. ஜான��� ப�ென��
வய� �ைறவைட����த�. இராமா�ஜ�� ஜான��� கணவ� மைன�யாக வாழ�
ெதாட��ன�. தா� இ��யாைவ ���� ெச�ற ��ன�, த� ���� நட�த
�க���கைள��, ஜான��� க�த�க� த��க� ப�ட ெச��கைள�� இராமா�ஜ�
அ��� ெகா�டா�.
ெச�ைன�� ேகாைட கால� ெந��கேவ, ம���வ�க�� ஆேலாசைன��
ேப��, நாம�க���� அ��� உ�ள ெகா������ ெச�வ� என ��� ெச�தன�.
ெச�ைன� ப�கைல� கழக� ெச����த ஏ�பா��� ப�, ெகா����� �ழ��
அ�ரஹார� ெத��� உ�ள ���� த��ன�. இ��தா� இராமா�ஜ� �த�
�தலாக� த� தா�ட� எ����� ேப�னா�.
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ெகா��� கா��
இல�ட�� இ��� வ�த �ன��� இ��ேத, இராமா�ஜ���� அவர�
தாயா���� இைட�� மன� கச�� வள��� ெகா�ேட���த�. இராமா�ஜ�
ெப��ற உத�� ெதாைக ��வ�� தன�ேக வ�� ேசர ேவ��� என
ேகாமள�த�மா� எ��பா��தா�. ஆனா� இராமா�ஜ� ப�வாள���� க�த� எ��,
தன� பண��� ஏைழ மாணவ�க��� உதவ ேவ��� என ����ய��
ேகாமள�த�மா��� உட�பா��ைல.
ெச�ைன�� இ��த ெகா����� ர��� �த� வ���� பயண� ெச�ய
இராமா�ஜ� ����னா�. ஆனா� ேகாமள�த�மாேளா, எத�காக �� ெசல� ெச�ய
ேவ���, இர�டா� வ��� அ�ல� ��றா� வ���� பயண� ெச�தா� ேபா��
என� ����டா�.
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ெகா����� இராமா�ஜைன� ப�ேசா��த ம���வ�� அ��ைக
ெகா����� ஆக�� 11 ஆ� ேத� �ற�� ��, ��� மா�� �ழா�ைன
�����, கா����� ெச��, ��� மா�� வர இராமா�ஜன �ள��னா�.
ஜான��� இராமா�ஜ�ட�, கா���� வ� ����வதாக� �ற, ேகாமள�த�மா�
������ ெச�ல� �டா� எ�� த��தா�.
த� தா�� வா��ைத�� இ�நா� வைர எ�� வா��ைத ேப� அ�யாத
இராமா�ஜ�, இ��ைற வா� �ற��, ஜான��� வர��� என அைம�யாக, ஆனா�
உ��யாக� ��னா�. ஜான�ைய�� கா���� உட� அைழ��� ெச�றா�.
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அ������ இராமா�ஜ�ட� ேகாமள�த�மா� ஆ��ர�����த இட�ைத
ஜான� ைக�ப��னா�. ஜான� இராமா�ஜ��� ேவ��ய ப��ைடகைள
உட���� இ�ப�� நா�� ம� ேநர�� ெச�ய� ெதாட��னா�.
இ� மாத�க� இராமா�ஜ� ெகா����� த��னா�. ஒ�ெவா� ஞா���
ம���வ� வ��, இராமா�ஜைன� ப�ேசா��பா�. ெகா����� இ��� �ற�ப��,
ெச�ட�ப� ��றா� நா� இராமா�ஜ� ��பேகாண� வ�தைட�தா�.
இராமா�ஜ��� ��ேப �ள��ய ேகாமள�த�மா�, சார�கபா�� ெத���
இ���� த�க� பைழய ��, த�ேபா��ள �ைல��, இராமா�ஜ��� ச�வரா�
எ�பதா�, ேவ� �� பா���� தயாராக இ��தா�. ��பேகாண� ப�த��� ெத���
இராமா�ஜ� �����தா�.
இல�ட�� இ��� ெச�ைன��, ஹா�� எ��ய க�த��� �ைளவாக,
ெம�ரா� ம���வ� க����ைன� ேச��த காச ேநா� ம���வ� ��ணரான
டா�ட� �.எ�.ச��ரேசக� எ�பவ� இராமா�ஜ�� ��ய ம���வராக �ய��க�
ப�டா�.
ஒ� ம� ேநர����� ேம� இராமா�ஜைன� ப�ேசா��த டா�ட�
�.எ�.ச��ரேசக�, இராமா�ஜ� காசேநாயா� பா��க�ப����பைத உ�� ெச��
���க�டவா� ��னா�.
ேநாயான� �க�� ேமாசமான �ைல�ைன அைட�� ��ட�. இராமா�ஜ��
��� ம���� வச��ைல. கட��� ைக��தா� உ�ள�.
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மரண� ப��ைக�� �ட க�த�ைதேய �வா��தவ�தா� இராமா�ஜ�.

———
இராமா�ஜைன� ப�ேசா��த ம���வ� �.எ�.ச��ேசக� அவ�க�, ெச�ைன��
இ���� தா�, ஒ�ெவா� வார�� ��பேகாண���� வ�ைக த��,
இராமா�ஜ���� ெதாட��� ம���வ� பா��ப� க�ன� எ�� ��,
இராமா�ஜைன ���� ெச�ைன�ேக வ�மா� அைழ�தா�.

ேகா��ரா இ�ல�
எனேவ இராமா�ஜ� ���ப�தா�, ச� �ரா��� ���� அவ�க�� ந�ப�
ந�ெப�மா� ெச�� எ�பவ���� ெசா�தமான, ெச�ைன, ேச��ப��, ஹ��க�
சாைல�� உ�ள �ைரன�� (Crynant) இ�ல����� �� ���தன�. ஆனா�
இராமா�ஜ��� இ�த இ�ல� மன �ைறைவ அ��க��ைல. ���� ெபய��
உ�ள Cry எ�ற ெசா�லான�, அ�த� எ�ற ெபா�ைள� ���பதா�, இதைன ஒ�
அபச�னமாகேவ �ைன�தா�.
எனேவ ந�ெப�மா� ெச�� அவ�கைள� ச���த ேகாமள�த�மா�,
இராமா�ஜ� ��ய காரண�ைத� �றாம�, இ���ைட �ட அைம�யான �ழ��
அைம�த ேவ� �� ஏேத�� உ�ளதா என �சா��தா�. ந�ெப�மா� ெச��
அவ�க��, உடேன அேத ெத��� இ��த, ேகா��ரா எ�� ெப�யெதா�
இ�ல��ைன இராமா�ஜ��� வழ�� உத�னா�. ேகா எ�றா� ப� என� ெபா��
ப��. ேகா ��ரா எ�றா� ப��க�� ந�ப�. இராமா�ஜன இ������
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மன�ைற�ட� ��ேய�னா�.

தன� உட� �ைல �க�� ���ய �ைல��, ப��த� ப��ைகயா� இ��த
இராமா�ஜ� 1920 ஆ� ஆ�� சனவ� 12 ஆ� நா�, ஹா����, தன� இ���
க�த�ைத எ��னா�.
இ��யா���� ����ய �� இ�நா� வைர, த�க���, ஒ� க�த� �ட
எ�தாதத�� ம���க��. நா� ஆ�ச�ய�ப�� வைக�� ஒ� சா��ைன�
க�������ேள�. அத�� மா� ��டா சா�� என� ெபய����ேள�.
இ�க�த��ட� �ல சா��கைள இைண�� அ�����ேள�.
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ஒ�� இவ� உலகளா�ய �க� ெப��, �க�� உ���� இ����ேபாேத இற��
ேபாவா�, அ�ல� ��டநா� வா�வாேரயானா�, இவ� இ��பைதேய உலக�
அ�யா����� – �.�.நாராயண சா� அ�ய�
————–
மா�� மாத��� ேகாமள�த�மா� �.�.நாராயண சா� அ�ய� அவ�கைள,
அவ�� இ�ல� ேத�� ெச�� ச���தா�. இவ� �.�.ேச� அ�ய�� ��னா�
மாணவ�. ேச� அ�ய�ட���� ெப�ற அ��க� க�த��ட�, ேகாமள�த�மா�,
நாராயணசா� அ�யைர� ச���தா�. ஆ��யரான இவ� ேசா�ட� பா��ப�� வ�லவ�.

ேகாமள�த�மா�
நாராயண சா� அ�ய�, ஜாதக�ைத� ேக�க, இராமா�ஜ�� ஜாகத�ைத
மன�பாடமாக ேகாமள�த�மா� ஒ���தா�. ஜாதக��ைன� ப�ேசா��த நாராயணசா�
அ�ய�, ஒ�� இவ� உலகளா�ய �க� ெப��, �க�� உ���� இ����ேபாேத
இற�� ேபாவா�, அ�ல� ��டநா� வா�வாேரயானா�, இவ� இ��பைதேய உலக�
அ�யா����� எ�� ��, இ� யா�ைடய ஜாதக�? எ�� ேக�டா�.
ேகாமள�த�மா� அ�� ெகா�ேட இராமா�ஜ�ைடய ஜாதக� எ�� ��னா�.
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உடேன நாராயணசா� அ�ய�, இராமா�ஜ�ைடயதா? எ�ைன ம���க��,
ெத�யாம� ����ேட�. தய� ெச�� நா� ��யைத, அவ�ைடய உற�ன�க�
யா�ட��, �ற ேவ�டா�. நா� தவ�தலாக� ����ேட� என� ��வா��னா�.
அத�� ேகாமள�த�மா� நா�தா� அவ� தாயா� எ�� �ற ச�கடமான
இ��ழ�� இ��� த���க வ� ெத�யாத நாராயண சா� அ�ய�, அ��த �ைற
வ�� ெபா��, இராமா�ஜ�� மைன��� ஜாதக�ைத� ெகா�� வா��க�,
மைன��� ஜாதக� இவர� வா�ைவ ����கலா� எ�றா�.
ஜான��� ஜாதக�ைத�� ேகாமள�த�மா� உடேன ஒ���தா�.
ேகாமள�த�மா��� ந���ைக���� �த��� �� அ��ப, ஜான��� ஜாதக���
சாதகமான அ�ச� எ��� உ�ளதா என ஆரா��தா�. ஒ��� வ� இ�லாததா� ,
இராமா�ஜ��, ஜான��� �ல கால� ������ப� நல� பய��� எ�� �ற, நா��
இைதேயதா� எ� மக�ட� �� வ��ேற�. ஜான�ைய அவ� த�ைத�ட� அ���
�� எ��. �ற�த� �த� எ� ெசா�ைல� த�டாத எ� மக�, இ�த ஒ� �சய���109

ம���, நா� ெசா�வைத� ேக�ட மா�ேட� எ��றாேன, நா� எ�ன ெச�ேவ�?
என� �� கத� அ�தா�.
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இ� ஒ� �� ெச�ேவா�

அைத எ�நா�� கா�ேபா�

இராமா�ஜ���� தா� இற�� ெகா�����ேறா� எ�ப� ெத��மா எ�றா�
ெத���. இல�ட� பயண� ேம� ெகா�வத�� �� �ல கால�, ஜாதக ஆரா�����
இற��ய இராமா�ஜ�, த� ைக ேரைககைள� பா���� க���, தன� ந�ப�
அன�தராம�ட�, நா� ��ப�� நா�� வய���� இற�� ��ேவ� என� �ற,
அன�தராம�� அத��� ப�கார� ெச�ய� ������ அ����ள ஒ� ேகா�����
ெச�� வ��ப� இராமா�ஜைன வ�������ளா�.

இராமா�ஜ� த� வா��� கைட� மாத�க�� ஜான��ட� �க�� ெந����
பழ�னா�. த� உட� நல� ���த கவைல�� இ��� ஜான�ைய� ேத��வ� ேபா�,
இல�ட�� ெசல��ட நா�க� ப����, இல�ட� ���ய����� ெச�ற�
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ப����, ஆ��ேலய�கைள அைழ��, த� அைற��, தாேன சைம�� ���� ைவ�த
�க���க� ����� ேப�� ெகா�ேட இ��தா�.
இ��த ேபா���, இராமா�ஜ� த� இ�� நா�க�� அைட�த �ரம�க�
ெகா�சம�ல. இ�� நா�க� ெந��க, ெந��க இராமா�ஜ� த�ைன இழ�த
�ைல�ேலேய காண�ப�டா�.
இராமா�ஜைன ெச�ைன இர�� �ைலய��� வரேவ�க வ��,
இராமா�ஜ�� ேதா�ற�ைத� க�� ������� ெப��கவைல அைட�த, அவர�
ந�பரான நர��ம அ�ய�கா�, இராமா�ஜ�� ������ ெச�� அ�வ�ேபா�
பா��� வ�வைத வழ�கமாக� ெகா����தா�. அவேர ��னா�� ��ைக��,
இராமா�ஜ�� உட� ம��ேம உ��ட���த�, அவன� �ைள இற��
�����த� என� ������றா�.
1920 ஏ�ர� 26 ஆ� ேத� காைல ேவைள�� இராமா�ஜ� ேப���� மய���
ேபானா�. ஜான� அவர� அ��ேலேய அம�����தா�. அ�வ�ேபா� ��� பா�
ெகா��தா�. மய�கமைட�� க� ��யவ�, �ற� க�கைள� �ற�கேவ��ைல.
ந�பக��� ச�� ��ன� அமரரா�� ேபானா�. க�த��� �வாச� கா��
அட��ய�.

ந�� �ன �த�� நா�த�
அ�� மாைல ேச��� ப�� இ�கா��� இ��� சட�� நைடெப�ற�.
இராமா�ஜ� த�கள� ச�க ெந�கைள ��, கட� கட�� ெச�றதா��, இ��யா
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����ய ��, இராேம�வர� ெச�� த�ைன� ��த� ப���� ெகா�ளாததா��,
இராமா�ஜன� ச�க��ன��, ெந���ய உற�ன�க�� �ட, இராமா�ஜ��
இ��� சட��� கல�� ெகா�ளா� �ற�க��தன�.
இராமா�ஜ�� க�த� �வாச� ��ற ேவைள�� இ���, அ�� மாைல ேச��
ப�� இ�கா�ைட ேநா��ய இ��� பயண� �ற�ப�� வைர��, இராமா�ஜ��
அ��� இ��தவ�க�, இராமா�ஜ�� தாயா� ேகாமள�த�மா�, மைன� ஜான�,
ஜான��� சேகாதர, சேகாத�க� ம��� இராமா�ஜ�� சேகாதர�க� ம��ேம.
ேச�� ப�� இ�கா���, இ�� சட���� உ�ய ஏ�பா�கைள ந�ெப�மா�
ெச��யா� ெச����தா�. ஆனா� இராமா�ஜ�� இ��� சட��கைள ெச�வத��
வ�வதாக ஒ��� ெகா����த, �ேரா�த� �ட, இராமா�ஜ� ப�� அ���,
இ�கா��� ப�கேம வராம�, எ�ேகா ெச�� ��டா�.
ெச�வத�யா� உட���தவ�க� �ைக�தன�. ��ன� ராம�ச��ர ரா� ம���
ந�ெப�மா� ெச��யா� இ�வ�� பலவா� �ய��, ேவ� ஒ� �ேரா�தைர,
எ�ப�ேயா அைழ�� வ��, ெச�ய ேவ��ய� சட��கைள� ெச�தன�.
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இராமா�ஜ� அமர��வ� சா��த�
��ய உ�வமானா��, தன� க�த� �றைமயா�, உலைகேய அ�ணா�� பா��க
ைவ��, த�ழக����� இ��யா����, உலக அர��� உ�னத இட��ைன� ெப���
த�த, அ� மாெப�� க�த ேமைத��, த�� ��� ந��லக��, அவ�� ச�க��,
கா��ய ைகமா�, அவர� இ��� சட��ைன� �ற�க��த�தா�.
ந�ப�கேள, இராமா�ஜ��� ம��ம�ல இ�த இ� �ைல. ந� நா��
��தைல�காக அ��பா�ப��, தன� ெச�வ� அைன�ைத�� இழ��, க�ப� ஓ��ய
த�ழ� எ���, ெச����த� ெச�ம� எ��� ெபய� ெப�றாேர, வ.உ.�த�பரனா�,
அவர� �ைல எ�னவா���?. தன� ெச�வ� அைன�ைத�� ந� நா���காக இழ��,
�ைற�� இ��� ��தைல ெப�ற�ட�, தன� ���ப�ைத� கா�பா�ற,
ேகாய����ேல ஒ� ம�ைக� கைட�� அ�லவா ேவைல பா��க ேவ��யதா���.
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ெச����த� ெச�ம�
வ.உ.� அவ�க�� �ைல க�� கல��ய பழ� ெப�� ேத�யவா���,
கா��ய�க�ட� ெந���� பழ�யவ�மான, வரதராஜு� நா�� அவ�க�,
�த�பரனா�� ம� �ழா�ைன� ெகா�டா�, அவ��� �� வழ�க அ��பா� ப��
ஏ�பா�கைள� ெச�தாேர. எ�னவா���? ��ேய ேசராததா� ம� �ழா அ�லவா
ர�� ெச�ய� ெப�ற�.
வ.உ.� அவ�க��� ம��மா இ��ைல. அ�ல அ�ல.

ேத�� ேசா��த� ��� – பல
��ன� ��கைதக� ேப� –மன�
வா�� ��ப�க �ழ�� –�ற�
வாட� பலெசய�க� ெச�� –நைர
��� �ழ�ப�வ ெம�� – ெகா��
���� �ைரெயன� ��மா�� –பல
ேவ��ைக ம�தைர� ேபாேல – நா�
��ேவ ென���ைன� தாேயா?
எ�� �ர �ழ�க���, �� ெகா�� எ���, �த��ர தாக�ைத, தன� எ�����
பாட�க�� �ல�, த�� ம�க�� நா� நர��க�� எ�லா� ெச���,
���ேக��னாேன மகா� க� பார�, அ� மகா க��� �ைல எ�னவா���.
யாைனயா� ��� எ�ய�ப��, உட� ந���� மரண�ைத� த��னாேன
பார�,

காலா உைன நா� �� ��ெலன ம����ேற� எ�ற�
கால�ேக வாடா, ச�ேற உைன ����ேற�
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எ�� சா��ேக சவா� ��டாேன பார�, அ� பார��� �ைல எ�னவா���?.
மகாக� பார� அமர��வ� அைட�த ��, அவன� உட�� ெமா��த ஈ�க��
எ���ைக�ைன �ட, அவன� இ��� சட��� கல�� ெகா�டவ�க��
எ���ைக� �ைற�. ஆ� இ�ப� ேப� �ட, அ� மகா க��� இ��� சட���
கல�� ெகா�ள��ைல எ�ப�தா�, வரலா� ���� கச�பான உ�ைம.
இராமா�ஜ� ம��� எ�ன ���ல�கா? இராமா�ஜ���� இேத �ைலதா�.
இராமா�ஜ� மைற�� 92 ஆ��க� ஓேடா� ��டன. இராமா�ஜ��
கால�� �வ�கைள� ��ப�� நட�த நம��, அ�மாெப�� க�த ேமைதைய
இ�ெபா��தா� இ�கன��� இழ�தைத� ேபா�ற ஓ� உண��. ந��ட� ெந����
பழ�ய ஓ� உ�ற ந�பைர இழ�� ��ட ேசாக� ெந��� �ழலா��ற�.

இ� ஒ� �� ெச�ேவா�
அைத எ�நா�� கா�ேபா�
எ�றா� பார�. நா�� இ�யாவ� ஒ� ��ெச�ேவா�, சபதேம�ேபா�, நம�காக�
பா�ப�ட ந� உ�ள�கைள ந� �ைன�� எ�நா�� கா�ேபா�, மனதார
ேபா��ேவா�, வா�க வா�கெவன வா���ேவா�.

வா�க இராமா�ஜ�

வா�க இராமா�ஜ� �க�

….. ந�ப�கேள இதய� கண��ற�. இராமா�ஜ�ட���� �ைடெப�� ேநர�
ெந��� ��ட�. இராமா�ஜ� உ��ட� இ��தவைர, அவைர ெபா��ப��தாத
நம� ச�க�, உ�ண உண��ேக வ����� த��த ேபா�, ஒ� வா� ேசா����
கா�பா�றாத நம� ச�க�, அவ�� மைற���� ��, அவைர எ�ப�ெய�லா�
ேபா��ய�, �க��த�, தைல�� ��� ைவ��� ெகா�� ஆன�த� ��தா�ய�
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எ�பைத பா��கலாமா.
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இராமா�ஜ�� மைற���� ��

• இ��ய க�த ேமைத ேபரா��ய� ��வாச இராமா�ஜ�, �.ஏ.,எ�.ஆ�.எ�.,
அவ�க� காலமானா� எ�ற மரண� ெச�� உலக� ெச��� தா�க�� எ�லா�
ெவ�வ�த�.
•
1927 ஆ� ஆ��, Collected Papers of Srinivasa Ramanujan எ��
இராமா�ஜ�� ஆ��� தா�க� அட��ய �லான� �.எ�.ஹா��, �.�.ேச�
அ�ய�, �.எ�.��ச� ஆ�ேயாரா� ெவ��ட� ெப�ற�.
•
1957 ஆ� ஆ�� பா�ேப, டாடா ஆரா��� ��வனமான�, Note Books எ��
ெபய�� இ� ெதா��க��, இராமா�ஜ�� ைகெய���� �ர�கைள அ�ப�ேய
�லாக ெவ���ட�.
•
�� ���, நேராசா ப��பக� The Lost Note Book and other Unpublished Papers
எ�� தைல��� இராமா�ஜ�� க��ைரகைள ெவ���ட�.
•
1962 �ச�ப� 22 ஆ� நா� க�த ேமைத�� 75 வ� �ற�த நா� �க�
�ற�பாக� ெகா�டாட� ப�ட�. �ற�த நா�ைன �����, ம��ய அரசான�
இராமா�ஜ� உ�வ� அ��ட� ெப�ற அ�ச� தைல�ைன ெவ���ட�. 15 ைபசா
�ைல ��ண��க�ப�ட, 25 இல�ச� அ�ச� தைலக��, ெவ��ட�ெப�ற அ�ேற
���� ���தன.
•
��பேகாண� ட�� உய��ைல� ப���� 75 வ� �ற�த நா�ைன �����
இராமா�ஜ� ஹா� எ��� ெபய�� ஒ� ெப�� �ட� �ற�க� ெப�ற�.
•
இராமா�ஜ� ப��ய வா��ைக வரலா�� ��க� பல ெவ��ட� ெப�றன.
1967, 1972 ம��� 1988 இ� இராமா�ஜைன� ப��ய ஆ��ல ��க��, 1980
ம��� 1986 இ� த�� ��க��, ேம�� ���, க�னட�, மைலயாள ெமா�க���118

ம�ைறய இ��ய ெமா�க��� ��தக�க� ெவ�வர� ெதாட��ன.
• 1963 இ� ெச�ைன அைடயா� க�த ��ஞான ��வன� ெதாட�க� ெப��
இராமா�ஜ� பா�ைவ���� ேபரா��ய� பத� எ�� ெபய�� ஒ� பத�
ஏ�ப��த� ப�ட�.
•
1973 இ� ேபரா��ய� இராமா�ஜ� அைன��லக �ைன�� ���� சா���,
இராமா�ஜ�� மா�பள� �ைல ��வ� ப�ட�.
•
இராமா�ஜ� எ��தராக� ப�யா��ய ெச�ைன �ைற�க� கழக���
சா���, ��தாக வா�க� ெப�ற க�ப��� ��வாச இராமா�ஜ� என� ெபய�
��ட� ெப�ற�.
•
1972 ஆ� ஆ�� இராமா�ஜ� க�த ேம�ைல ஆரா��� ��வன�
ெதாட�க� ெப�ற�.
•
1987 இ� இராமா�ஜ�� ��றா�� �ழா ெச�ைன�� �ற�பாக�
ெகா�டாட� ப�ட�.
ெச�ைன�� நைடெப�ற �ழா�� ேபா�, நேராசா ப��பக�தா� ெவ���ட
இராமா�ஜ�� The Lost Note Book எ�� ��ைன �த�ப��ைன, அ�ைறய
பாரத� �ரதம� ரா�� கா�� அவ�க� ைகெயா�ப��� ெவ��ட, இராமா�ஜ��
மைன� ��ம� ஜான� அ�ைமயா� அவ�க�, ��� �த� ப��ைன� ெப���
ெகா�டா�.
•

��� இ��ய� �ைர� பட�க� இராமா�ஜைன� ப�� ெவ��ட� ப�டன.

• 1986 இ� ெதாட�க� ெப�ற இராமா�ஜ� க�த� கழக��� சா���, �த�
க�த இதழான�, ��றா�� �ழா�� ேபா� ெவ��ட� ெப�ற�.
•

��பேகாண��� இராமா�ஜ� படமான� ஊ�வலமாக எ���� ெச�ல� ப�ட�.

•
அ�ணா ப�கைல� கழகமான� தன� க��ெபா� ைமய���� இராமா�ஜ�
ெபய�ைன ைவ�த�.
• ��பேகாண� சா��ரா ப�கைல� கழகமான� இராமா�ஜ� ஆரா��� �ைலய�
ம��� �லக� ெதாட��ய�.
•
��பேகாண��� இராமா�ஜ� வா��த ��, சா��ரா ப�கைல� கழக�தா�
�ைன�� ��னமாக பா�கா�க� ப�� வ��ற�.
•
ஆ��ல எ��தாளரான ரா�ட� கா��� எ�பவ�, தா� எ��ய The Case of
the Philosophers Ring எ��� நாவ�� ஹா��ைய��, இராமா�ஜைன��
கதாபா��ர�களாக இைண���ளா�
• இ��யா�� �த� �ரதம� ப��த ஜவக�லா� ேந� அவ�க� 1946 ஆ� ஆ��
எ�� ெவ���ட The Discovery of India எ�� ���, இராமா�ஜ� ப��
��வ�மா� ������றா�.

இராமா�ஜ�� ���ய கால வா���, மரண�� இ��யா�� �ைல�ைன�
ெத�வாக� கா���ற�. ேகா�� கண�கான இ��ய�க�� �ல��ேக க�� க���
வா��� �ைட���ற�. வ�ைம�� ���� ��� உ�ண உண���, ப�யா�
த���� ஏைழக��� உ�ண உண��, க�க க�� வச��� ஏ�ப��த�
ப�ேமயானா�, இ��யா�� இ��� ��ஞா�க�, க��யாள�க�, ம���வ�க�,
ெதா�ல�ப�க�, எ��தாள�க�, கைலஞ�க�, ெதா�� ��ப வ��ந�க� இல�ச�
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கண��� ேதா�� ��ய பாரத�ைத� பைட�பா�க� எ�ப� உ��.
• ����� �ைர இய��ந� ��ப� �ைர எ�பவ�� இ��யாைவ� ேச��த ேத�
ெப�க� எ�பவ�� இைண��, இராமா�ஜைன� ப��ய ஹா��� �ைர�பட�
ஒ��ைன உ�வா��� �ய���� ஈ�ப���ளன�.
•
க�த ேமைத ��வாச இராமா�ஜ�� 125 ஆ� ஆ�� �ழா�� ேபா�,
மா���� பாரத� �ரதம� அவ�களா�, 2012 ஆ� ஆ�டான� க�த ஆ�டாக��,
இராமானஜ� �ற�த �ச�ப� 22 ஆ� நாளான�, க�த நாளாக�� அ���க�
ப�ட�.
•
இராமா�ஜ�� க�த� �றைமகைள இன� க��, இல�ட��� அைழ��,
இராமா�ஜ�� �றைமகைள உல��� ெவ��ச� ேபா��� கா��ய, ேக�����
ப�கைல� கழக� ேபரா��ய� �.எ�.ஹா��, இராமா�ஜ� ப�� ���க�டவா�
������றா�.

I did not invent him
Like other great men, he invented himself
He was Svayambhu.
கண�� ம��ேம எ� ேவ�ைக
கண�� ம��ேம எ� வா��ைக
என வா��� கா��ய
அ� மாேமைத��
�ைன�ைன� ேபா��ேவா�
வா�க வாழக எ�ேற வா���ேவா�.
வா�க இராமா�ஜ�
வள�க இராமா�ஜ� �க�
—-

120

24

ேம�� �ல தகவ�க�

க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ�
அவ�கைள� ப��ய
Letters from an Indian Clerk
��� பட��ைன� காண,
�ேழ உ�ள இைண�ைப ெசல�� ெச��, ைர� ��� ெச���க�. இராமா�ஜ�
ப��,அவர� மைன�
��ம� ஜான� அ�ைமயா�
��வைத� ேக��க�.
http://youtu.be/OARGZ1xXCxs
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இைண��
http://mathtrail.heymath.com
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வா�க இராமா�ஜ�
வள�க இராமா�ஜ� �க�
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க���ைள

ஒ� ��ட� ந�ப�கேள, இேதா இராமா�ஜன ப��ய ஓ� ��ய �ய�����ய
ெச�� த�க�� பா�ைவ�காக� கா������ற�.
மரண� ப��ைக�� இ��தவாேர
இராமா�ஜ� க�����த சம�பா� உ�ைமேய
92 ஆ��க���� �� ����க� ப���ள�
நா� வா�� ����, �தமான �� ஈ��� ச�� இ��பதா�தா�, ேவகமா� �ழ��
���� இ���, ��� ��� எ�ய�படாம�, ந�மா� ���� வாழ ����ற�.
பல ேகா�க�� இ�த ஈ��� ச��யான�, அ�க அள�� இ����. உதாரணமாக,
�ல�� கால� எ��� ைவ�த� ேபா�, ஈ��� ச�� அ�க அள�� உ�ள ேகா�க��,
ம�த� கால� எ��� ைவ�பாேனயானா�, ஈ��� ச��யான�, ம�தைன, தன�
�ல� பர����� �ேழ இ��� �������.
மண� பா�கான, ேச�� சக��மான இட�க�� உ�ள �ைத ��க� ப���
ேக��� ப������க�. இ� �ைதக�க�� மண�� அட��� �க�� �ைறவாக
இ����. அத� ேம� கால� எ��� ைவ�ேதாமானா�, ந�ைம ம��ம�ல,
யாைனகைளேய �ட ��ைமயாக ������� த�ைம வா��தைவ இ��ைத ��க�.
ஈ��� ச�� அ�கமாக உ�ள ேகா�க��, இ��ைத ��கைள� ேபாலேவ
ெசய�ப��. த�ைன� ெதா�� எ�ெபா�ைள�� ���� ���. அ� ம�தனாக
இ��தா��, ஒ�யாக இ��தா��, ஒ�யாக இ��தா��, அைன�ைத�� ����
ஏ�ப� ������.
����� ம�ற ேகா�க���� இைட�லான, �ர��ைன அள�ட, ����
இ��� ஒ� �த ஒ�� க�ைற�ைன� ெச���வா�க�. இ�த ஒ�யான�, ����
இ��� �ற�ப��, அ�ேவக��� பய���, அ�ேகா�ைன� ெதா�����, �வ���
அ��த ப�� ேபால, ���� ���ேக ���� வ��.
அைல� க�ைற�� ேவக�, ���� இ��� �ற�ப��, ேகா�ைன�
ெதா�����, ����� ���ப, அ�த அைல� க�ைற எ���� ெகா�ட ேநர�,
இவ��� இ���, �����, அ�ேகா���மான �ர�ைத� கண���வா�க�.
ஆனா� இ��ைற�ைன� பய�ப���, ஈ��� �ைச அ�க��ள ேகா�க��
�ர�ைத� க�����க இயலா�. ஏென�� இ�ேகா�க�, ���� இ���
அ��ப�ப�� ஒ� அைல� க�ைறகைள �������. இதனா� இ�வைல�
க�ைறக� ��ைய� ���ப வ�� அைடயா�. இ�வைக� ேகா�க��� க��
�ைளக� எ�� ெபய�. ஆ��ல��� Black Holes எ�பா�க�.
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எ�.ச��ர ேசக�
இ�வாறான ேகா�க���� க�� �ைளக� என� ெபய���, அவ�ைற�
க�����தவ� ஓ� இ��ய�. ஆ�, அவ�தா� எ�.ச��ரேசக�.
க���ைளகைள� க�����க உத�� ���� ேதா�ற��� இ�� �ைல�
ேகா�பா� ( Theory on the Later Stages of Stelar Evolution) எ��� தன�
க�������காக, 1983 இ� ேநாப� ப��ைன� ெப�றவ� இவ�.
இவ� ேவ�யா�ம�ல, ேநாப� ப�� ெப�ற, �த� இ��யரான ச�
�.�.இராம�� ம�மகனாவா�.
க���ைளக� எ�� பல ேகா�க� இ��பைதேய, ��ஞான உலக� அ�யாத
அ�கால���, க�� �ைளக�� ெசய� பா��ைன அ�ய உத�� சம�பா�கைள, மா�
��டா சா��க� எ��� ெபய��, 1920 இ�, தன� மரண� ப��ைக�� இ��தவாேர
க�����தவ�தா�, நம�, க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ�.

ச� �.�.இராம�
கட�த 90 ஆ��க���� ேமலாக, யா���ேம �ள�காத ��ராக இ��த
இ�சம�பா�க�, த�சமய� உ�ைமயானைவ என ����க� ப���ளன.
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எேமா� ப�கைல� கழக, க�த�ய� வ��ந� ெக� ஓேனா எ�பவ�,
இராமா�ஜ�� மா� ��டா சா�� உ�ைமேய எ�பைத ������ளா�. இ� அவ�
��வைத� ேக��க�.
கட�த 90 ஆ��களாக ஆராய�ப�� வ�த இராமா�ஜ��� க�த��� இ��த
சம�பா�க��� நா�க� த�ேபா� ��� க�����ேறா�.
அவ�� சம�பா�க� ச�யான� என நா�க� க�ட����ேளா�.
1920 ஆ� ஆ��க�� க���ைளகைள ப�� யா�� ேபசேவ��ைல. ஆனா�
இராமா�ஜ� அ� ப��ய மா�ல� வ� �ைறகைள க�ட��� ��னா�. அவ��
இ�த� ப�, க���ைள ப��ய ரக�ய�கைள ெவ��ெகாண��.
இராமா�ஜ� கால��� இ�லாத ந�ன க�த உபகரண�க�� உத��ட�,
அ�சம�பா�க��� வைரபட� வைர��, அ� ப��ய �ள�க�ைத ��ஞா�க�
க�ட����ளன�.
வா�க இராமா�ஜ�
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ந�� �னம� நா�த�
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ந�� ��� நா�த�
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ந�� ெம�� ஆ�ைல�
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ெம�� ஆ� ைல� ெச���ைன வழ�� உத�ய

�ைனவ� பா.ஜ����க�
http://ponnibuddha.blogspot.com/
அவ�க���
எ� மனமா��த
ந���ைன�
ெத���� ம����ேற�
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�ைறவா� ந���ைர

ந�ப�கேள, க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ� ந��ட���� �ைடெப��றா�.
இ�ெதாட����� இராமா�ஜ� �ைடெப�றா��, நம� எ�ண���, இதய���
��காத இட��ைன� ����, எ�ெற��� நம� �ைனவைலக�� வா�வா� எ�ப�
உ��.
க�தேமைத ��வாச� எ��� இ�ெதாட�ைன �டா� வா���, ேந��த
அ�� உ�ள�க���, என� ெந�சா��த ந���ைன� ெத���ப�� ெப���
ம����ேற�.
ேம��,
என� எ�.��., ஆ��� ப����ேபா� எ�ைன வ� நட��, ெந�� ப���,
இராமா�ஜ� ப��ய ஆ��ைன �ைற� ப���ய, என� ஆசா�,

�ைனவ� சா.����ன����,
��னா� தைலவ�, அ��ய� த�� ம��� த�� வள���� �ைற,
த��� ப�கைல� கழக�,த�சா��
அவ�க����,
வா��க� எ�.��., ஆ��� ப���� ேச�ேவா� எ��, எ�ைன அைழ��� ெச�ற
என� ந�ப�,
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�� ஆ.சதா�வ�,
உத�� தைலைமயா��ய�,
உமாமேக�வர ேம�ைல� ப��,த�சா��
அவ�க����,
க�தேமைத இராமா�ஜ� ெதாட�ைன� ெதாட��ய நா� �த�, ப�ேவ�
நா�த�க�� ெவ�வ�த இராமா�ஜ� ப��ய, ப�ேவ� ெச��கைள வழ��, இ�
ெதாட��� ெம�ேக��ய ந�ப�க�,

�ைனவ� பா.ஜ����க�,
க�கா��பாள�, த��� ப�கைல� கழக�
ேசாழ நா��� ெபௗ�த�
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http://ponnibuddha.blogspot.com/
அவ�க����,

�� ெவ.சரவண�,
��கைல ஆ��ய�, உமாமேக�வர ேம�ைல� ப��
கர�ைத சரவண�
http://karanthaisaravanan.blogspot.com/
அவ�க����,
இ�ெதாட��கான �க��� ப�க�ைத அழ�ற அைம��� த�த ந�ப�,
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�� எ�.ேகா��தரா�,
ஓ�ய ஆ��ய�, உமாமேக�வர ேம�ைல� ப��
கர�ைத காமரா�
http://karanthaikamaraj.blogspot.com/
அவ�க����,
க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ� ெதாட�ைன��, எ�ைன��
வைல�சர�
http://blogintamil.blogspot.com/
எ��� க���� வைல� ��� அ��க� ப���ய,

��ம� உஷா அ�பர�
உஷா அ�பர�, ேவ��
http://tthamizhelango.blogspot.com
அவ�க����,
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���� �, த�� இள�ேகா
என� எ�ண�க�
http://tthamizhelango.blogspot.com
அவ�க����,
வார�ேதா�� இ� ெதாட�ைன, த� �க� ��கதக��� ப����
க�தேமைத�� �க�ைன� பர��ய

�� ர�னேவ� நடராஜ�
������������� ர�னேவ�நடராஜ�
http://rathnavel-natarajan.blogspot.com/
அவ�க����
வார�ேதா�� தவறா� வ�ைக த�� வா��� வா���யேதா�, தன� ப�ேவ�
ப�க��� இைட���, ேநர� ஒ���, �ரம� பாரா�, மன ம����, என� வைல�
��ைன,
த�� மண�
�ர����, இைண�� உத�ய
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���� �.எ�.�ர�தர�,
உத�� ெதாட�க� க�� அ�வல�, ெச�ைன
���� கா��
http://tnmurali.blogspot.com/
அவ�க����,
வா��� ெவ�ல� ����� இள� உ�ள�க�� வா������, ேந������
உ�யதா�, ப�லா�ர� கண�கான இ�ல�க���, உ�ள�க���, ந���ைக�
�டேற�� வ��
நம� ந���ைக
��க�த��,

க�தேமைத ��வாச இராமா�ஜ� ெதாட�ைன ெதாட���
ெவ���� வ��,
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உலக��த ேப�சாளரா�, இைளஞ�க��� எ������� ந� க�ஞரா�, உ�ேவக�
த�� எ����க���� ெசா�த�காரரான,
கைலமாம� மர�� ைம�த� ��ைதயா
அவ�க����
எ� ெந�சா��த ந���ைன� ப��ட� ெத����� ெகா���ேற�.
���� ெசா��ேற�, வைல� � ேதாழ�களா�ய, உ�க�� உய�ய, உ�னத
ஒ��ைழ��னா��, ஆதர�னா�ேம இ� ெதாட� ெவ�� ெப������ற�.
வைல� � வாசக�க� அைனவ����,
எ� மனமா��த, ெந�ச� ெந���த
ந���ைன� கா��ைகயா����ேற�.

ந�� ந�� ந��
எ�ெற��� ந���ட��, ேதாழைம�ட��,

கர�ைத ெஜய��மா�
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

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

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க����
அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட
இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
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காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப��
–
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

——————————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
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���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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3

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ� எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம� அசலான
பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட த��ப�ட
உ�ைமயா��. இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�, பர��த�,
பய�ப���த� ஆ�ய ெசய�கைள� க���ப���தைல�� உ�ளட��யதா��.
இ���ைம உ�ைமயாள���� பைட��� �தான க���பா��ைன�� இலாப����
உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க� த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த
உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ� அவ�ய�. இ�த அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா,
�ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள
அ�ல. எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ� மன�� அழ�ய கைத�க�
உ�வாவ� ம��� ேபாதா�. அ�க� ஒ� கைதயாகேவா, ஓ�யமாகேவா அ�ல�
எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட ேவ���. கா���ைம ெபற ெவ��பாேட
ேபா�மான�. பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய அவ�ய��ைல. ���ய
கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க� நகெல��பத�� எ�ராக ம��ேம
பய�ப�ட�. கால� ெச�ல�ெச�ல ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த
ஆ�க�க��� இ�ச�ட� பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�,
�ைக�பட�, ஒ��ப��, �ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச� ெபா�ளாதார ���� எ��தாள�க���
பய� �ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ� �� எ�தைன �ர�க�,
எ�த� ப��பக�தா�, எ�ேபா� ெவ��ட�படலா� எ�ற ���கைள எ��தாள�
எ��க ���ற�. ��பைனயா�� ��க�� இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள�
ெப��� ெகா�ள�� ����.
ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக வ�வைக ெச�ய�ப���ள ேபா���
அ�� பர�த�� அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன. இத�கான
காரண� ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள ஆ��. ஓ� எ��தாள� இற��
60 ஆ��க�� ��னேரேய அவர� பைட���க� ெபா�ெவ��� வ���றன.
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அ�வைர அ�பைட��க� ம�ப���� ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட���� உ�ைம
ேகார எவ�� இ�லா���� �ட ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய
காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய ம�கைள�
ெச�றைடயாம� – ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன. எ��தாள�கைள
ைமயமாக� ெகா�� அ�ச�க�க�� உ�வாகேவ��ய ��தைன� ப��க�
ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன. தம� ��தைனக� �லமாக – அைவ
அவ�க��� ��பான தைல�ைறகளா� கட�த�ப�வத�டாக வரலா���
ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய ��தைனயாள�க� ப����ைம�னா�
க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத உ����ட� ைவ����க���ய�.
ச�க� உ����ட� இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா�� பய�ப��த���யதாக
இ��க ேவ���. ஆனா� ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட� த�வ��ைல.
த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான
அ�சமாக மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ��� அேதேவைள அ�பைட�பா���
க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற ேவ���. ச�க��� ��
அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������ ��� ����� அத�கான ��ைவ� ெபற
ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக
ெவ��ட�ப�� ��க�� இலாப���� உ�ைம பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ� பரவலா��த�, ����
ெச�வத�கான வ�க� �ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம�� எ��தமான
பா��ைப�� ஏ�ப��தா�, அ�� ������ ம�க� சா��� ��பத�� இ���ம�க�
வ�வைக ெச���ளன. இ���ம�க�� ஒ��ைன� பய�ப���வத� �ல�
ஆவண�ப��த�, அ������, க�� ேம�பா� ஆ�ய ச�கநல ேநா��க�ட�
இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா ேபா�ற அைம���க�� ெதாட���யாக
இய�க� ��யதாக இ���ற�.

2. ��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம�க� எ�ப�
ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல ஊ����பைத��
���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� இய��� இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள
ஆ��. இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல�� எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
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இ� பைட�பாள�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக அைம�ற�.
��ேய��� காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள�� க���ப��தாம�,
அ����ைமைய ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� (அதாவ�
��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த�� இ��� ��ைமயாக� ெபா��� ��த�
வைரயான ப�ேவ� ெத��க�) பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ�
��ைமயான க�ட�ற பைட�� உ�ம�க���� ��ைமயான கா���ைம
உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ� �தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன�� உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ
எ�ற ச�ட� ��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான ேநர�க��
பயன�க�� ச�க��� �யாயமான பய�பா���� இ� தைடயாக அைம��
���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள அ�வா� தம� பைட���கைள
க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய நைட�ைற��
தள���தவ�காக உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம உ�ம�க� எ��
ேலாற�� ெல�� ���றா�.
இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான கா���ைம உ�ம ஒ�ப�த�கைள
உ�வா�� ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய��� காம��
(பைட�பா�க� ெபா�ம�க��) உ�ம�க� என அ�ய�ப���றன. இ�த உ�ைமக�
பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����, அவ�க��� ஏ�ற உ�ம�கேளா� தம�
பைட���கைள ெவ���வைத� சா��யமா����றன. ப�ேவ� ேதைவக����
பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான க���பா�க�ட� ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக
��ேய��� காம�� அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�, ��ேய���
காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம) உ�ம�க� என�ப��றன. ��ேய��� காம��
அைம�பான� ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ�
வைகயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த �ைற�� அ�ல�
ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த� ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள அ��ேத
ப�ர ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற / NonCommercial (nc)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
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உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற
ேநா�க�க��� ம��ேம.
��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற / NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம
தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike (sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க
����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா� ெத��
ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ
ப��ய�ட�ப���றன. �ைற�த க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ��� ��ய
க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY – �����த� (CC-BY)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க� �ைற�த
ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன வழ���ேபா�,
உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய, பய�ப��த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா��
��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம உ��. அ�ேதா� உ�க�
ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க� ெச�ய�ப�ட ��ய ஆ�க��ைன வ��தக
ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��. உ�க� ஆ�க��ைன எ�
ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா�� உ�க� ெபயைர
�����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த ஒ�ப�த��� ஒேரெயா� க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��� எ���ைல.
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மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம���� ப�ரலா�.

2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����த� – அேத மா���
ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற, ���த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல���� ம�றவைர
அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக�� பய�ப��த ����.
ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள�� உ�க� ஆ�கேமா அ�ல� அதைன
அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய ஆ�கேமா உ�க� ெபயைர க�டாய�
����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய உ�ம ஒ�ப�த�ைத அ�ப�ேய
பய�ப��தேவ���. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs �����த� – வ��ெபா�ள�ற
(CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய�
������ வைர��� வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த
ேதைவ�காக�� உ�க� ஆ�க��ைன �ள ��ேயா��க, ப����ெகா�ள
இ�ெவா�ப�த� அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
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வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-NonCommercial �����த� – இலாப
ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன ���த,
வ�வ� மா�ற, ���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த���� உ�க�
ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க��� உ�க�
ெபய� ����ட�பட ேவ���, வ��தக ேநா�க�க��� பய�ப��த ��யா�.
ஆனா� ஒேரெயா� ���யாச�, உ�க� ஆ�க� தா����ள உ�ம ��க���
அைமவாக�தா� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ��� எ�ற
க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike �����த� –
இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத ���ழ�����ப��த, மா�ற�க�
ெச�ய, ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய ஆ�க�கைள
ெச�ய அ�ம���ற�. ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�,
உ�க� ெபயைர ����ட ேவ��� அ�ேதா� இேத அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க��
வழ�க ேவ���. ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க��ைன தர�ற�க�� ப���த��க��
��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற இ��� அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க���
மா�ற�க� ெச�ய அ�ம��பேத இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய
உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ��� எ�பதா� ��ய உ�வா�க�கைள��
வ��தக� ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
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ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.

6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs �����த� –
இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-NC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��. இ�
�� ��ேயாக�ைத அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர” ஒ�ப�த�
எ��� அைழ�க�ப��ற�. ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய தர�ற�க��,
ம�றவேரா� ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர�� அ�ம���ற�. ஆனா�
ப�ர�ப��ேபா� உ�கள� ெபய�, உ�க��கான ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க
ேவ���. ப��பவ�க� உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய ��யா�.
வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� ��யா�. மா�ற�க�
அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா� இய�பாகேவ உ�க� ஆ�க��ைன ப���ேபா�
இேத உ�ம ஒ�ப�த��� அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ
பலரா� ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த
பைட�ைப�� இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம�� உ�ைமைய
ெத�� ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
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உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர��
ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா���
ப����ைம�� எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா���
க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச��� ��ய
��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத மா��ரேம
��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�,
உலெக��� உ�ள வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல� பைட�பாள�ைடய
அ��� க����க�� ��தைனக�� வள��� வ�� பைட�பாள�க� ம�����
த���ச�க��� ம����� ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர� ெபா��தவைர
அவ�ைடய க����க� ��தைனக� பர��ப�ட ம�கைள� ெச�றைடவேத
அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக�� அவ�ைடய எ�ண�
�ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல�
அவ�கள� க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம
ேதா����க�ப���ற�. ஒ� பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன வாசக�க�
ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க� சா��த
�ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� அ�பைட�பா� சாகாவர� ெப��
ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம�
வைல�ப��� ப�ரலா�. தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக பய�பா����
பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க
உ�ைம இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத�� ப��வ�
ந� உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட பைட�பகைள
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ேத�, அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க�� பய�ப��தலா�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ��� ேத�ெபா���
ேத�, உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட, இ�ேக ேத�,
ப��� உ�ைம உ�ள பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய
�ைக�பட�க� யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�, தா�
ெப�ற �ற��கைள��, பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-profitable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல��� ப�ர�
�டா�’ எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற�
ப��கலா� எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக மா�ற�
�டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’
���த� ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட இ�லாத தள�க�
பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர
அைடய எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க�� வாசகைர அைடய
��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன.
இவ��� யா�� வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ���
ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என பல வைக ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�, வாசக�கைள எ��� ப��க
ைவ�கலா�. ஆனா� இ� ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’ த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��,
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��க��� ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற
��னலா�� ெவ�����றன�. இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� ����� �ைற�த�
100 ப��ற�க�க�, �ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என உலெக��� உ�ள
த�� வாசக�கைள இ�த ����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ� ேபா�ற �� �ய��க�
சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க���� வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர ெச�றைடய. அ������
இைணய வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த
பரவைல த��கா��க�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள
ெவ����, உ�க� வாசக���� ப���, மா�ற�க� ெச��� உ�ைம ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�. ப��வ�. உ�க� பைட��க��
சாகாவர� ெப��.

ேம�� ப��க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creative-commons-32865734
http://www.assortedstuff.com/stuff/?p=413
http://thepowerofopen.org/

ந�� – �லக ��வன� ெவ���ட ைகேய� ‘பைட�பா�க� ெபா�ம�க� –
எ��தாள�க��கான அ��க�’
உ�ைம – Creative Commons Attribution/Share-Alike License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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