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கா�� ��னைக��றா�- �த� அ��யாய�

ெட����, ��லா ���� அைம�க�ப����த அவர� ஆ�ரம��� மர�க�������
அ�காைல�ேலேய எ����றா�. ம�றவ�கைள எ����றா�. 3.45 ம��� ��� உைற�த
அ�த வரா�டா�� �ரா��தைன ஆர����ற�. அவர� ேப�� ம� �த�� ெசா�ல பகவ�
�ைத����� �த� இர�� �ேலாக�க� வா��க�ப���றன. ��ைதய இர� ப��க�
ேபா��ேபா� “யாேரா ஒ�வ� எ�ைன ��பா��யா� ��டா��, உத�க� ராம நாம�ைத
உ�ச��க, அ�த ���கைள �ற�த மா��� தய�க��லாம� ஏ��� ெகா�ள ேவ���.
அ�ேபா�தா� நா� மகா�மா” எ�� அவ� ெசா�ன வா��ைதக� ம��� மன�� அ�த
கண��� �ழலா� இ��கலா�.இ�லாம�� இ��கலா�.
மகா�மா ம�ைவ� பா��� அவ���� ���தமான �ஜரா�� பாடைல பாட� ெசா��றா�.
“கைள�பா� இ���றாேயா…
கைள�பா� இ�ைலேயா – ம�தேன
ேவக� �ைற�� ேபாகாேத….
அ�ப�ேய ���� �டாேத
உன� ேபாரா�ட���
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� த�ேய �ட�ப�டா��
ெதாட��� ெச�….
ேவக� �ைற�� ேபாகாேத”
ம� பா�� ெகா�� இ���றா�.
மகா�மா��� எ�லா நா�கைள�� ேபாலேவ அ��� ஆர���த�. ஆனா� நா�ரா�
ேகா�ேச��� அ�ப� ��ய��ைல.
பைழய ����� �ைகவ�� �ைலய��� ஓ�� அைற எ�:6 � அவ� ���தா�. அ�ேக
�த�� ���த� அவ� தா�. ����, உைடய��� ெகா�டா�. நாராயண ஆ�ேத��,
��� கா�காேர�� ���� ெகா����தா�க�. ஏ�கனேவ இவ�க� ஜனவ� 20� ேத�
மகா�மாைவ ெகாைல ெச�ய �ய�� ��யாம� ேபா���தா�க�. ெப�ய அள��
��ட��வைத�ட த�யாக ெச�� ெகா�வ� எ�� ��� ெச�� ேந�ேற �வா�ய����
ெச�� 35 அ� �ர����� �ட���ய ��டைல டா�ட� ப����ட���� வா��
வ����தா�க�.
மன�� ஆ�ர� ேபாரா�ட�கேளா� ஆனா� ெவ��கா��� ெகா�ளாம� அ�த ��பா��ைய
பா���� ெகா����தா� ேகா�ேச. பகவ� �ைதைய ��வ�மாக அவ�� அ�����தா�.
இ�த ெகாைலைய �யாய�ப���� பகவ� �ைத வ�கைள அ�வ�ேபா� �ைன���
ெகா�வா�.
அ��� அைம��� தவ�� மகா�மா�� க�க��, ெகாைலெவ� ெகா�ட ேகா�ேச��
க�க�� இ�� மாைல ேந��� ேந� ச���க இ����றன. ெவ�� க�க�� ச���� அ�ல
அ�. அ��ைச��� வ��ைற��� நட�த ச���� அ�. த�ம�� ��� ச����� ெகா�ட
�க�� அ�. ஒ��� இ��� ச����� ெகா�ட ேவைள அ�. வரலா��� �க ���யமான
ஒ� த�ணமாக அ� �ைல ெகா�� ���ற�. �ற� ஒ�ம�� இ�� பட��ததாக இ��ய
வரலா��� ப�க�க�� ���ற�.
மகா�மா�� ேகா�ேச�� அத�� �� ேந��� ேந� பா���� ெகா�டேத��ைல. அவ�க�
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இ�வ�� த�நப�க� அ�ல. ெவ�ேவறான இர�� க����க�� உ�வ�க�. இ�ப� ச����
ஏ�ப�வத�� இ��ய கால� �ழ��, வரலா��தா� காரண�. அைத ெத��� ெகா�ளாம� இ�த
நா�� அ��த� யா���� ��யா�. இவ�க� இ�வ�� எ����� �ற�ப�� இ�� வ��
ேச��றா�க� எ�பைத ��ேனா��� ெச�� பா��காம� நா� எ��கால����� �ைழ���ட
��யா�.
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கா�� ��னைக��றா�- இர�டா� அ��யாய�

அவன� ப�மாண� எ�ப� இ��� நட�த�. அவன� பயண��� தடய�க� யா����
ெத�யாம� ரக�யமாக ைவ�க�ப������றன. சா�தா�� �ரேவச� எ�ப� இ�ப��தா�
இ���� ேபா��.
நா�ரா� ேகா�ேச!
�னா அ��� ஒ� �ராம��� 1908� வ�ட� ஒ� இ�� சனாதன �ராமண ���ப���
ேபா�� மா�ட��� இர�டாவ� மகனாக �ற�தா�. �ட��ற�தவ�க� ஆ� சேகாதர�க��,
இர�� சேகாத�க��. அவ� �ற�த கால�� இ��ய ��தைல� ேபாரா�ட வரலா���
����� அர� மத ��யாக ம�கைள ���பத�� ஏ�பா� ெச�த கால�� ஒ�றாகேவ இ��த�.
கா��ர� தைலைம�� ெப�� வ�� ம�க�� ஒ��ைம ��க ேபாரா�ட�கைள ����� ேபாக�
ெச�வத�� ����� அர� ��ேடா மா�� �����த�கைள ெகா�� வ����த�. அத�ப�
�ைற�த அள�� ேத��ெத��க�ப�ட �ர���க��, �ல��ர��க�� , �����
�யாபா�க�� ெகா�ட மாகாண ச�டசைபகைள அ��க�ப���னா�க�. த�க�
�ர���கைள ேத��ெத���ற உ�ைம �ைட�பதனா� ம�க�� ஆ��ர�க� உ�������
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எ�� ஆ��ேலய�க� கண��� ேபா�டன�. இ�� ேமாசமான அ�ச� மத����
�ர�����வ� ெகா��பத���
வ�ெச�ய�ப����த�தா�. ���� �� ஆர���பத�� இ�ேவ காரணமா���.
இ��மகாசைப�� ெதாட��� ஆ�.எ�.எஸூ� ஆர���க�ப�ட� இத��� �ற�தா�.
அவர� வா�� எ�ப� ஒ� �ைற�த�. அவ� எ��� ைவ�த ஒ�ெவா� அ�ைய�� உலகேம
அ�����த�.
மகா�மா கா��!
இ�த� ெபய� இ��ய வா��ைக�� ஒ� சா��கமான, அ�வாகேவ �ைற�����ற உண�வாக
இ���ற�. படபட�காம� ������� அக��ள��� �ட� அைம�ைய ஏ�ப����ற�. ஒ�
எ�ய ம�த� எ�லா ��க������ இய�பாக �ரேவ��� ��வைத� ேபால அவர�
பயண� இ��த�.
ெத�னா����கா பயண� ���� இ��ய அர�ய���� அவர� �ரேவச� அ�ப��தா�
�க��த�. அ�ேபா� �லக� தைலைம�� ேஹா� �� இய�க� நட�� ெகா����த�.
மகா�மா இ��யா ��வ�� பயண� ெச�� ேதச��� ஆ�மாைவ ேத��ெகா�� இ��தா�.
��ட ெந�ய வரலா� ெகா�ட இ��யா�� ம�த ச�க��� �யர�க� �ைகவ����
ஒைசேயா� அவ�� ஓ�� ெகா����த�. மைலக��, ஆ�க��, ப����ெவ�க��,
வய�க��, கா�க��, வற�ட �ல�க��, அ�� வ��த ம�க�� அவர� உ�மன�ேதா�
ேப��ெகா�� இ��தா�க�.
இ��ய ��தைல�� கைட� த�ண�க�� மதெவ��� �ைதக� �ைத�க�ப�டன. 400
ஆ�� கால����� ேமலாக ���த �ர�ெச��த ேபாரா�ட��� கைட� 30 வ�ட�கேள இ�த
ச�வைலக� ���க�ப�டன. 1857� �த� இ��ய �த��ர� ேபா�� எ�த ேபத���லாம�
ஒ��ப����த இ���க�� ����க�� ெம�ல ெம�ல ஒ�வ� �� ஒ�வ� ெவ��ைப
உணர �ர�சார�க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. 1906� வ�காள�ைத இர�� மா�லமாக
���பத�ேக ஒ��� ெகா�ளாம� ஒ�றாக ேபாரா�ய இ���க��, ����க�� ேதச�ைதேய
இர�டாக ���பத�� எ������ ேபான� இய�பான� அ�ல.
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இ�� ரா��ர� எ���, 1400 ஆ��களாக நம� ேம�ைமகைள அ��ய�
பைடெய���களா� இழ����ேடா� எ��� �ர�சார� ெச�ய�ப�டன. உ�ைம�� ஆ��ல
வரலா�றா��ய� ேஜ�� �� எ�பவ� இ��ய வரலா�ைற, இ���க�� கால�, ����க��
கால�, ����� கால� எ�� ���த����� எ���� ெகா�ட ச�க�ேய ‘இ��’ எ�ப�.
��� ந��கைர�� ேவத கால������ ெதாட��� வ�த வ�ணா�ரம� ��தா�தமான�ர�மா�� தைல����� �ற�தவ� �ராமண�, ேதா�க����� �ற�தவ� ஷ���ய�,
ெதாைட����� �ற�தவ� ைவ�ய�, கா����� �ற�தவ� ���ர� எ�ற வ�ண�
���கைள-பா�கா��ற ேநா���தா� நா� நம� ��த� த�ைமைய இழ�� ��ேடா� எ��
அ�கலா���க ெகா�� இ�த அைம��க� ம�க�� உண���கைள ������ ேவைலகைள�
ெச�தன. மகா�மா தா��த�ப�டவ�க��� ஆதரவான ச�க ேபாரா�ட�கைள நட��ய�
ம����லாம� கா��ர�� அைற�வ� ������த� இ�த சமய���தா� எ�பைத கால
அ�ேவா� பா��தா� உ�ைம ����.
இ�த �ழ� த�த எ�����தைனகளா� வள��தவ� தா� நா�ரா� �னாய� ேகா�ேச.
ெம����ேலச� �ட ப��காம� ஒ� ���கைட ஆர���� நட��னா�. அ� லாப� ஒ���
தராததா� ைதய� ��வன��� ேச��தா�.������க தன� இ�ப��ர�டாவ� வய��
ஆ�.எ�.எ��� ேச��� அத� ெகா�ைககைள உண��� ேம�ட �ர�சார� ெச�தா�.
�லக�� மைற���� �ற� மகா�மா தைலைம�� கா��ர� ெசய�ப�ட�. ெரௗல� ச�ட�,
ஜா�ய� வாலாபா� ப�ெகாைல, பக����� �ர��யாக�, வ�ட ேமைஜ மகாநா�க�,
ஒ��ைழயாைம இய�க�, இர�டா� உலக� ேபா�, ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� இய�க� எ��
ச���ர��� ப�க�க� எ���ேயா� நக��த கால�க� இைவ. ��ரவாத இய�க�க��,
ெதா�லாள� இய�க�க�� ேதா�� ேதச� ேபாரா�ட��� ப�� ெகா�ட� இ�த
சமய���தா�.
இ��யா எ���, அக�ட பாரத� எ���, ‘பாரத மாதா� ெஜ�’ எ��� அ� வ�������
க��� இவ�க� ேதச ��தைல� ேபாரா�ட��� எ�த ப�ேக��� இ�லாம� ேவ��ைக
பா��தா�க� எ�ப� அ�வ��பான உ�ைம. ஒ��ைழயாைம இய�க��� ����க�
அ�கமாக ப�� ெப�றதா� “யவன� பா��க� ஒ��ைழயாைம இய�க��� �ல� பால���,
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�ஷ� க��� ச�த�க� எ��� ேதச��� கலக�கைள உ�வா����றன” எ�� ெஹ�ேடவா�
ெசா�னா�. 1929 ஜனவ� 26� �த��ர �ன உ�� எ���� ெகா�� மகா�மாேவா�
90000ேப� நா� ��வ�� ைக� ஆ�ன�. ஆ�.எ�.எ� அ�ேபா�� ெமௗன� சா��த�.
1940� ெஹ�டவா���� �ற� ெபா��ெசயலாளரான ேகா�வா�க� நா� ��வ�� ஒ� ல�ச�
ஆ�.எ�.எ� இ��பதாக ெப�ைமேயா� ெசா�னா�. 1940� நட�த ச�ட ம��� இய�க���
20000 ேப� ைகதா�ன�. அ�� ������ப�யான ஒ� ஆ�.எ�.எ� தைலவ� �ட இ�லாத�
த�ெசய� அ�ல. 1942� நட�த ச�ட ம��� இய�க��� 1060 ேப� நா� ��வ��
����� ேபா��� ெகா�ைம���, ���ரவைத��� ஆளா� இற�� �யா�களானா�க�.
அவ�க�� ஒ� ஆ�.எ�.எ� ஊ�ய�� இ�லாத� அவ�கள� �ைரேயா�ய ேதசப����
கால��� வா���ல�. ேகா�ேச எ��� இ���வா அைம��க�� �ர ��ஷ�, ஒ�ப�ற
�யா� எ�ேக ேபா���தா� அ�ேபா� எ�� ெத�ய��ைல. ஆ�.எ�.எ��� ��வா�ய
சவா��க� ெவ��பைடயாக அர� அ�கார��� இ���� இ���க� ����� அரேசா�
ஒ��ைழ�க ேவ��� என அைற�வ� ���தா�.
இத�� பல காரண�க� இ��த ேபா��� �க ���யமான- மேனா��யான ஒ� காரண�
இ��த�. ஒ� ேபாரா�ட��� எ�ேலா�� இற���ற ேபா� ஜா�, மத�, ெமா� ேபா�ற
அ�தைன பா�பா�கைள�� மற�� ஒ�றா� ��வ�. கட�த கால��� அ�தா� �க�����த�.
���ப�� அ� �கழ ஆ�.எ�.எ�ஸு�, இ�� மகா சைப�� ���ப��ைல.
���� �காவ� இ�த ேத�ய ேபாரா�ட�க�� ஓரள��� ப��ெப��� ெகா�� ���ைன
ேகாஷ�ைத �� ைவ�த�. ஆனா� இ�� மகா சைப��. ஆ�.எ�.எ�ஸூ� ேதச��தைல
���� அ�கைறேய����- ����� அர��� ஆதரவாக� ெசய�ப��� ெகா�� ���ைன
ேகாஷ�ைத உர�க எ���� ெகா����த�.1929� இ�� மகாசைபைய சா��த பா�பரமான�தா
“இ���க��,����க�� ேச��� ஓ�ட��தா� அவ�கள� அர�ய� ேவ�பா�க� மத�
சா��ததாக இ����. இ� இர�� ச�க����� ந�லத�ல; இ��� ெசா�ல�ேபானா�
இ���க��ேக அ�க பா��� உ�டா��” எ�� ெசா�னா�.(Hindu national
movement, lahore, 1929) 1938� ேகா�வா�க� எ�� ெவ���ட- we our
nationhood, deﬁned- எ��� ��தக��� இர�� ேதச�க� ேவ��� எ��ற �ஷய�
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��ைவ�க�ப�����ற�. இைத� ெதாட��� 1940� லா��� நட�த ���� �� மாநா���
“இர�� ேதச�க� ேவ���” எ�� ���� ��� ��மான� �ைறேவ��ய�.
அ��பைட�� ஒ�ைறெயா�� பரம எ��களாக க��னா�� ேதச� ���ைன�� இ�த
இர�� மதவாத அைம��க�� ஒ��ப�� ��றன எ�ப� ஒ� ����ரமான இய��.
ஆக�� 15, 1943� சவா��க� “கட�த 30 ஆ��களாக �ேகாள ���லான ஒ��ைம�� நா�
பழ�க�ப�����ேறா�. கா��ர� இைதேய பலமாக ஆத���ற�. ஒ�ெவா� ச�ைகயாக
த�க��� ேக�� அ�ப��� வ�� ���� ��பா�ைம�ன� ��ெரன த� நா�
ேவ��ெம�� ேக���றன�. ��னா�ட� என�� இ�� எ�த ேபத�� இ�ைல.
இ���களா�ய நா�க� ஒ� ேதசமாகேவ இ���ேறா�. இ���க�� ����க�� இர��
ேதச�க� எ�ப� வரலா�� உ�ைம’ எ�� ெசா�னா�. ���தா�� ���� ெகா�ட
�����கார��� ஆ�.எ�.எ� ெச�த அ�ய ேசைவக�� ஒ�� இ�. மகா�மா ���ைன��
ஒ��� ெகா�ளேவ��ைல. “இ�த� �ர��ைன ப�� ��ட��� �������. கா�� ம���
ச�ம��க ேவ���” எ�றா� ம���ேப�ட�.
கா��ேயா ” எ�ைன ேவ��மானா� இர�டாக ெவ��� ேபா��க�. இ�த ேதச�ைத
இர�டாக �� ேபாடா��க�” எ�� ேகாபமாக ெசா�� ��டா�. ம�ன� சாலம� சைப��
தன� �ழ�ைதைய ெவ��வத�� ஒ���ெகா�ளாம� கத� அ�த உ�ைமயான தா� உண���
ெவ��பாடாக இ��த�.
இ�த இைட�ப�ட கால��� ேகா�ேச ஆ�.எ�.எ������ �ல� இ�� மகாசபா எ���
ஆ�.எ�.எ�ேஸா� ெதாட��ைடய இ�ெனா� இ����வா அைம��� ேச��ததாக
ெசா�ல�ப��ற�. இ��மகாசைப�� தைலவரா���த �ரசவா��கேரா� ெந���ய ெதாட��
ெகா�டவனா�றா�. �க� ச�யாக இ�த ேநர���தா� ‘இ�� ரா��ரா’ எ�� ஒ� ப����ைக
�னா�� இ��� ஆர���க�ப�� ேகா�ேச அத� ஆ��யராக ப����றா�. இ�த
ப����ைக�� �.15000/- �� ெதாைகயாக �� அ��த� �ரசவா��க�.
மா� மா� �ர�சார� ெச�ய�ப�ட�. “����கைள எ�ப� இ��ய�க� என ஏ��� ெகா�ள
����?” “����க� இ�த நா��� இ���க��� அட��� ேபாக ேவ���.
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அவ�க��ெக�� எ�த ச�ைக�� அ��க� �டா�. �ரஜா உ�ைம �ட அ��க� �டா�” என
ஒ��ற�� “�த��ர இ��யா�� ����களா�ய நம�� ேவைலவா���, அ�கார��� இட�
இ��கா�” “அவ�க� ந�ைம�� ��ட�தகாதவ�களாகேவ நட���றா�க�” என இ�ெனா�
�ற�� ஆ��க ெவ���, அ�ச உண��� ம�க� மன�� �ைத�க�ப�டன.
நவகா��� மத� கலவர�க� ெவ���, �கா�,ப�பா�, ப�சா� எ�� பரவ ஆர���தன.
���ைன இ�லாம� நா��� �த��ர� சா��ய��ைல எ�ற �ைலைம�� கா��ர� வ�த�.
கா�� ேவ� வ���லாம�, தா��க� ேதா��ேயா� அ�த ���ைன�� ஒ��� ெகா�டா�.
இைட�கால அரசா�க� ஏ�ப��த�ப�� �த��ர இ��யா�� அர�யலைம�ைப உ�வா���
ப� நட�� ெகா����க ெவ���ட ம�த உட�க��, எ��த ��க�� �ைக�மாக
மதெவ� நா�ைட ரணகளமா��� ெகா����த�.
ந��� ேகா� ���� இர�� ேதசமா����டா� இ�த பைகைம�� ேவக� த������
எ�ற ந���ைக�� உைட�� ேபான�. கா�� கா��� படபட��� �டைர அைணயாம�
பா�கா��� �ய��யாக நவகா��� யா��ைர ெச�தா�. அவ� ெச�ற இட�க�� அைம�
����� ெகா����த�.
ஆக�� 15 எ��� அ�த ��தைல நா� அ����ேயா��, இர�த�கைறேயா�� வ�த�.
பா��தா� ஒ� நாடாக��, இ��யா ஒ� நாடாக�� ���தன. கா�� க�க�தா�� ஒ� ஏைழ
���� ���� ரா�ைட�� �� ���� ெகா����தா�. அவர� ந���ைகக� காய�ப��த�
ப����தன. அவ� கன� க�ட ேதச�, அவ� ேந��த ம�க� இ�� ேவேற�ேவா
ஆ����தா�க�. ச����த�ைமைய��, அ�ைப�� உல��� த�� உலக��� ஒ�யாக
�க�வா�க� எ�ப� இ�ேபாைத�� இ�ைல எ�பைத ���� ெகா�ட த���தா� அ�.
ஆனா� ந���ைகேயா� அவர� ரா�ைட �ழ�� ெகா����த�.
‘��ய அர� அைம�க ����� கா��ரைஸ ம��� அைழ�கா�. த�கைள�� ேச����
ெகா�� ஒ� ேத�ய அர� அைம�க�ப�ம’ எ�� இ�� மகாசைப��, ஆ�.எ�.எ�ஸூ�
உ��யாக ந��ன�. ஆனா� கா��ரேஸ ��ய அரைச அைம�த�. �த��ர இ��யா�� �த�
�ரதமராக ஜவஹ�லா� ேந� ெபா��ேப��றா�. இ� ���� சவா��க� �த�ெகா��
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அைனவ���� ஏமா�ற��, ேகாப�� இ��த�. இ���க� அவ�கள� ��க�� ஆக��
15� ேத� �வ�ண ேத�ய� ெகா�ைய ஏ�ற ேவ�டா� என��, பகவா ெகா�ைய ஏ�� ைவ�க
ேவ��ெமன இ�� மகாசைப அைற�வ� ���த�. ேகா�ேச ��பா��ேயா� கா������
இ�த நா��கான இ��� இ�த� ��������தா� உ�ெவ���ற�.
இ����� பா��தா��� ெச�ற ����க� ேபா�� வ��� க�ைமயாக தா�க�ப�டன�.
அ����� இ��யா��� வ�த இ���க� அ�ேபாலேவ ஈ�ர�க��லாம� தா�க�ப�டன�.
மதெவ� இர�� ப�க�� ச�வ நாச�ைத ஏ�ப������த�. பா��தா��� ெச�ல ��யாத
����க�� இ�� ���ரவைத ெச�ய�ப�டன�. ெட�� ஏற�தாழ அ���
�������த�. அக�க� �கா�க�� ����க� த�க ைவ�க�ப����தன�. எ��கால�
���� ேயா��பத�� அவ�க��� எ����ைல.
ெட�� �������த கா�� ஜனவ� 13� ேத� உ�ணா�ரத� இ��பதாக அ���தா�.
�த��ர இ��யா�� அவ� ேம�ெகா�ட உ�ணா�ரத�. நா� ��வ�� ெகா�ப��த
பைகைம�� ேவக�ைத த��க அவ�ட� அ�ேபா� அவ� உ��தா� ஆ�தமாக இ��த�. நா�
மகா�மா�� பல�னமான நா�����ைப கவைலேயா� பா��க ஆர���த�. கலவர�க� நட�த
இட�க�� ெம�ல அைம� ����ய�. ப���� ப� வா�க ேவ��� எ��
பா��க�ப�டவ�க� ெகா����த வ�ம� மகா�மா�� �� ����ய�. அவ��� அ�����
ெகா�ச�தா� கவைல. அவ� ேவ��யெத�லா� இ�த ம��� அைம���, ம�க�ட�
அ���தா�.
கா��� இ��யா�ட� இைணய ���ப� ெத�����, பா��தா� கா��ைர இழ�க
ச�ம�யாம� ஆ��ர��� நடவ��ைகக�� ஈ�ப����த�. நா�ைட �����ேபா� அ�ேபா�
�ச�� வ���� இ���� இ��த 375 ேகா��� இ��யா��� 300 ேகா� என��,
பா��தா��� 75 ேகா� என�� ேப� ��� ெச�ய�ப����த�. �� ெதாைகயாக
��தைல�� ��ேப 20 ேகா� ெகா��க�ப����த�. ���ெதாைக 55 ேகா�
ெகா��க�பட��ைல. அ�த� ெதாைகைய ேக�� பா��தா� ஜனவ� �த� வார���
இ��யா��� க�த� எ��ய�. கா�� அ�த ெதாைகைய ெகா��க ேவ��ய� இ��யா��
தா��க� கடைம என� க��னா�. உ�ணா�ரத� �வ��� ேபா� அைத ஒ� காரணமாக
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வ����த��ைல எ�றா��, உ�ணா�ரத��� ேபா�
வ�����னா�. ம��� சைப�� ஒ��� ெகா�ள ேவ���, அைன�� தைலவ�க�� ஒ���
ெகா�ள ேவ��� என மகா�மா வ�����னா�.
இ�� மகாசைப,ஆ�.எ�.எ� எ�லாேம அ�த 55 ேகா� ெகா��க ேவ�டா� என அ�க��
ஆ��பா�ட�க� நட��ன. �த�� ைகெய���ட ம��த ஆ�.எ�.எ� �ற� ஒ���ெகா�ட�
இ���� அர� 55 ேகா� �பாைய ெகா��க ேவ��யதா���. கா��ைய� ெகா�ல இ�ேபா�
அவ�க��� ஒ� காரண� �ைட�� ��ட�. இ��யா�� அைம� ����வைத அவ�க�
எ�ேபா�� �������க��ைல. இ��யா�� இர�த� அைன�ைத�� உ��� இ��
ரா��ரா அைம�க ேவ��� என ����� ெகா����தன�. ஒ� கால��� ��த� அவ�கள�
ச�கைள உைட�� ம�கைள அ��னா� ெவ�றா�. ��த���கைள��, சமண�கள�� ஆ�ர�
கண��� ெகா�� ���ப த�க� ஆ��க�ைத ��வ ேவ�����த�.
இ�ேபா� மகா�மா கா��!
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கா�� ��னைக��றா�- ��றா� அ��யாய�

நா�ரா� ேகா�ேச க�க�� ெவ���, இதய��� அட�காத தாப�� உைற����தன. த�க�
உலக�ைத உ�வா�க �டாம� ஒ�ெவா� த�ண���� த��� ����ய ச��ைய அ��க
ேவ��� எ�ப� ம��ேம அவ���� ெச��த�ப����த�. அவைன ைமயமாக ைவ��
இ�ேபா� கா�����றா�க�.
ெச�ற ஜனவ� 20�ேத� இேத �ைல�� �க�பர பா�ேக இ��தா�. அ�ேபா� அவன�
ைகக�� ��பா�� இ��த�. அ�ைற�� அவ�க� ெமா�த� எ� ேப� ெட���� இ��தன�.
�க�பர பா�ேக அ�க� ப�����க��ைல. வ���� �ைழ���காக �னா ெச�� அ��
�ைட�த ேவைலக�� ஈ�ப�� நா�கைள க��தா�. ஒ� ெதா�� ��வன��� ேச��� ��
�டாக ெச�� �� ேசக��தா�. அ�த ���� நா�� ஒ� ப�� அவ��� ��யாக
ெகா��க�ப�ட�. அ�த� பண��� க��க�, இ��� �ல ஆ�த�க� வா�� ��க
ஆர���தா�. அ� ந�ல வ�மானமாக மா�ய�. அ�த நா�க��, கலவர� ���த சமயமா�
இ��ததா� அவன� ெதா���� �ரா�� இ��த�. ����க��� எ�ரான தா��த� நட�த
ஆ�த�க� ேவகமா� ��பைனயா�ன. இ�ப�யாக அவ��� இ�� மகாசைப�ட� ெதாட��
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ஏ�ப�ட�. இ�� மகாசைப�� மாநா�க�� ��தக�க� கைட ����, �டேவ
ஆ�த�கைள�� ��� வ�தா�. சவா��க�� ���� பா�ேக ேகா�ேசைவ��, ஆ�ேதைவ��
ச���தா�.
��� கா�காேர�� இளவய� �க ��பமான�. அவ� ெப�ேறா� அவைன வள��க
��யாம� ஒ� அனாைத ����� ேச��� ��டன�. அ����� த�� ��ன ��ன
ஓ�ட�க���, ���க��� ேவைல பா��� வ�தா�. �ற� அவேன ெசா�தமாக அகம�
நக�� ஒ� ��ன உண� ����� நட�த ஆர���தா�. இ�� மகாசைப�� உ���னரானா�.
ஆ�ேத�ட� அ�� பழ�க� ஏ�ப�ட�. நவகா��� கலவர� ஏ�ப�டேபா� அ��
பா��க�ப�ட இ���க��� உதவ ெச����தா�. அ�� நட�தைவகைள பா��� ெகா����
ேபானா�.
மத�லா� ஒ� ப�சா� இ�� ���ப��� இ��� வ�தவ�. �னா�� இரா�வ��� ேச���
ப��� எ��� ெசா�த ஊரான பா�ப�தா��� �����றேபா� அ� பா��தா��� ெசா�தமா�
இ��த�. அவன� ���ப��ன� ����க�� ெகா�ைம�� ஆளா� இ��தன�. �ர����
�னா ����யேபா� ேகா�ேச�ட��, நாராயண ஆ�ேத�ட�� பழ�க� ஏ�ப����த�.
ெவ�க� ெச�வ�� ��ண� எ�பதா� அவைன உபேயாக�ப���ன�.
நாராயண ஆ�ேத மகரா��ரா�� அகம�நக�� ஒ� ந��தர �ராமண ���ப�ைத ேச��தவ�.
�.எ�.� ப��� ���� ஒ� ப���� ஆ��யராக ப�யா�� வ�தா�. அகம� நக�� இ��
ரா��ரா தள� எ�ற அைம��� ேச��தா�. அ�ேபா�தா� ேகா�ேச�டனான பழ�க�
ஏ�ப�ட�. �ற� இ�� ரா��ரா ப����ைக�� ��வாக� ெபா�����
இ��தா�.அைம�யான �ைற�� அர�ய�� எைத�� சா��க ��யா� எ�ப�
ேகா�ேச�ட���� ஆ�ேத க���ெகா�ட பாட�.
ேகாபா� ேகா�ேச, நா�ரா� ேகா�ேச�� இைளய த��. ெம����ேலச� ப��� ���த �ற�
அவ�� அ�ண� ேவைல பா��த அேத ைதய� ��வன��� ேச��தா�. இ�� மகாசைப��
உ���னரா����தா�. அ�ேபா� இரா�வ��� �ேடா � ��ப� ேவைல �ைட�த�.
சவா��க�� ேப��� ���த ஈ�பா� ெகா�டவ�.
ச�க� ��ட�யா ஒ� �ராம��� மர ேவைல பா���� த�ச�� மகனாக �ற�தா�. க��
அ�� ஒ��� �ைடயா�. �னா ெச�� அ�� ஒ� கைட�� ேவைல பா��� வ�தா�. அ��
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பா�ேக�ட� பழ�க� ஏ�ப�ட�. பா�ேக அவைன ��� ேவைல�� அம���� ெகா�டா�.
�டேவ பா�ேக�� �ழ� ெதா���� ந�ப� த��த உத�யாளனாக�� இ��தா�.
ஜனவ� 20 � ேத� �ரா��தைன நட�� ெகா������ ேபா� ��ப�க� உ�ள ெச�க��வ��
��� ெவ��க ஏ�பா� ெச�வ� எ���, �ரா��தைன ��ட� அ�����மா� �த��ேபா�
�க�பர பா�ேக கா���� �க அ�ேக ெச�� ��வ� எ��� ��ட� ������தன� .
மத�லா� பாவா ��ைட ெவ��க�� ெச�� ��டா�. ஆனா� �ைன�த மா�� ��ட�
�தற��ைல. எ�னேவா எேதா எ�� பத�ற� ெதா�ற, மகா�மா ��ட�ைத அைம��
ப���னா�. “இரா�வ��ன� எதாவ� ப��� ெச�� ெகா����பா�க�, நா� �ரா��தைன
ெதாட�ேவா� எ�றா�. �க�பர பா�ேக �டாம� ��ட������ அக�றா�.
மத�லா� ��ப��� ெகா�டா�. அவ�ட� �சாரைண நட�த�. �ல தகவ�க� �ைட�தன.
ெமா�த� ஏ�ேப� இ�த ச��� ஈ�ப����ததாக�� அ�� இ�� ரா��ரா ப����ைக��
ஆ��ய� ேகா�ேச�� உ�� எ�ப� வைர��� அவ�ட���� தகவ�க� �ைட�தன. அவ�
உ�ைமகைள ெசா����வா� எ�ப� அவ�க���� ெத���. �னா����
�������தா�க�.
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�ரா��தைன ���த�� கா�� உ�அைற��� ெச�� தன� அ�வ�கைள கவ��க
ஆர���தா�. ேந��ர� தன� உத�யாள� �யா�லா�ட� ெசா�� எ�த ைவ����த
கா��ரைஸ ம��ரைம��� அவர� ��ட��� நக�� உ�ள தவ�கைள ச�பா��தா�. ஆ��
ெபா���� இ��� ��ற�� கா��ர� க�� ேலா� ேசவா ச�கமாக உ�ெவ��� 7 ல�ச�
�ராம�க��, ெபா�ளாதார, ச�க ��தைல�� பா�பட ேவ��� எ�� அவ� கன�ைன
வ�வைம����தா�. அ� அவர� உ�லாக க�த�ப��ற�.
அ�த அ�காைல 4.45 ம��� எ���ைச சா��, ேத�� ெவ���� அ���னா�. ஒ�
ம�ேநர� க��� ஆர�� பழ�சா� அ���ய�� கைள��னா� ெகா�ச ேநர� ���னா�. ஒ�
அைரம� ேநர��� ���ப�� எ��� க�த�க� எ��னா�.க�ைமயான இ�ம� இ��த�.
ெகா�ச� பன�க�க�� மாைவ சா���டா�. �ற� �யா�லா�ட� ����ய நகைல ெகா���
��ைமயா�க� ெசா�னா�. ���தா�. ச�ப��� வ�காள��� த�����தேபா� வ�காள
ெமா� பழ�க� ஏ�ப����த�. �ல வா��ய�கைள எ��� பா��தா�.
9.30 ம��� உண� அ���னா�. ேவகைவ�த கா�க�, 12 அ���க� ஆ���பா�, நா��
த�கா�க�, நா�� ஆர��க�, கார� சா� இைவக�தா�. �யா�லா� அவ� அ���
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உ�கா��� அத�� ��ைதயநா� இ�� மகா சபா�� தைலவரான டா�ட� �யா� �ரசா�
�க���ட� ேப�யைத �ள��னா�. கா��ர� தைலவ�கைள தர� தா��� டா�ட�.�க��
ேப����தா�. கா�� �யா�லாைல அ��� டா�ட� �க���ட� இ�ப��ப�ட ேப��கைள
���த �ய����தா�. ஆனா� �க�� �யா�லா�ட� இண�கமாக ேப����க��ைல.
ேக��� ெகா�� வ�த கா���� வ��தமாக இ��த�. �ற� பா��தா���
ெச�லேவ�����ப� ���� ேப�னா�.
கா��ைய ��னா பா��தா��� அைழ����தா�. ��ரவ� 3� ேத� கலவர�க� நட�த
ப��க� வ�யாக பா��தா��� ெச�வதாக இ��தா�. கா�� �ட�படாம� இ�����தா�
உலகேம எ��ேநா��ய அ�த யா��ைர ம��� நட����தா� மக�தான மா�ற�க�
ஏ�ப����கலா�. கா��ைய� பா��க ��த� சரேபா� ���ப�ேதா� வ����தா�. அவ�ட�
ேப����த �� ���� ���� ேபானா�.
அ�ேக ெகாைலயா�க� அவ�க� ��ட���� இ��வ�வ� ெகா���� ெகா����தன�. ஒ�
பைழய கால�� கா�ராேவா� �ரா��தைன நட��� இட���� ெச�� கா��ைய பட� ����ற
மா�� ந���� ெகா�ேட அவைர� ��வ� என ��ட��டன�. அ�ேவ ச�ேதக�����யதாக
மா��ட� �டா� எ�� அ�த ேயாசைனைய ைக��டன�. க��� அ�� அ��த ஒ� ����
ெப�ணாக �ரா��தைன ைமதான���� ெச�லலா� என �ன�தன�. கா���� ெவ� அ�ேக
ெச�ல வா��� ஏ�ப�� எ�பதா� ப�கா ஒ�ைற வா��ன�. ேகா�ேச��� அைத அ���
ெகா�வ� ெரா�ப �ரமமா���த�. இ�த �ைல�� ���ேபா� �� தவ���ேமா எ��
ச�ேதக� வ�த�. அ�த ேயாசைன�� �ராக��க�ப�ட�. இ�த தடைவ �� தவ��ட� �டா�
எ�ப�� அ�ப�ெயா� கவன� இ��த� ேகா�ேச���. கைட�யாக ஆ�ேததா� அ�த
ேயாசைனைய ெசா�னா�. ெதாளெதாள�பான ��ட அ�� அ�வ�. ��பா��ைய மைற���
ெகா�வத�� அ�ேவ �ற�த வ�யாக�� இ���� என ��� ெச�தா�க�.
நா�� ம��� ��லா ம������ ெச�றா�க�. ேகா�ேச, கத� அ���� ேமேல ைகக��லா
கா�� �ெவ�ட� அ��� இ��தா�. ஆ�ேத��, கா�கேர�� ேகா����� ெச�� வ�பட�
ேபானா�க�. ேகா�ேச உ�ேள ெச�லாம� ெவ�ேய ��� ெகா�டா�. கா����தா�.
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கா�� இ��யா�� �ைண� �ரதம� வ�லபா� ப�ேட�ட� ேப��ெகா�� இ��தா�.
ஜவஹ�லா� ேந�����, வ�லபா� ப�ேட���� �ல�ய க��� ேவ�ப�கைள ச� ெச�ய
மகா�மா �ய�� ெச�தா�. ம���, அபா�� �ரா��தைன��� ெச�ல தயாரா� கா��ைய
பா���� ெகா����தா�க�.
ெவ�ேய �த�� ேகா�ேச��, �ற� ெகா�ச ேநர இைடெவௗத�� ஆ�ேத��, கா�காேர��
வ�� �� வாச� வ�ேய �ைழ�� �ரா��தைன� ��ட��� கல�� இ��தா�க�. ச�யாக 5
ம��� ஆர����ற �ரா��தைன கால தாமதமைடவ�� ேகா�ேச கல�க��� இ��தா�. ேநர�
நக��� ெகா����த�. ஒ� சா��� இ�� க�வ ஆர����ற ம����க�.
ம� 5.10 ஆன�. அபா கா���� ைக�க�கார�ைத கா���� ேநர�ைத �ைன���னா�.
மகா�மா��, ப�ேட�� எ��தா�க�. கா�� அவர� ெச���கைள அ��� ெகா�� �ற�பட,
ப�ேட� �ைடெப�� நட�தா�. காலதாமதமானதா� கா�� �ரா��தைன நட��� இட���� ���
ெச�லாம� ���காக நட�� ெச�றா�. ம���, அபா�� இ��ற�� தா�� வர, அவர�
கைட� யா��ைர ஆர�பமா�ய�. ம��ட��, அபா�ட�� வழ�கமான நைக��ைவேயா�
ேப��ெகா�ேட நட�� வ�தா�. ��ெவ�கைள� தா�� �ரா��தைன ைமதான��� அ���
வ�தன�. �க �க ���யமான த�ண� வ����ட�.
கா����த ேகா�ேச��� �க அ��� அ�ேபா� கா�� இ��தா�. ேகா�ேச ச�ெட�� ��ட�
தா�� அவ� எ�ேர வ�� ��றா�. ���ய ைகக���� ��பா��ைய ஒ��தப� ����
நம�க��தா�. அவ� ���� கா���� கா�கைள ��த�ட� ேபா�றா� எ�� ம�
எ���ெகா�� “சேகாதரேன பா���� ஏ�கனேவ ேநரமா� ��ட� ” எ��
ெசா���ெகா�ேட ேலசா� அவைன த���ட எ�த��தா�. மகா�மா ைககைள ���
ப���� நம�க���� ேநர��� ேகா�ேச ச�ெட�� ம�ைவ ேவகமாக� த�����
��பா��ேயா� கா���� எ�ேர ��றா�.
ஒ� கண�..ஒ� கண�..அ�த க�கைள� பா��தா�. அேத ேநர� �ர�க� ����ட
����ட.. ����ட..��� ேதா�டா�க� கா���� ெந����, வ����� பா��தன.
“ேஹ ரா�” ���ய கர�கேளா� கா�� ம��� சா��தா�. மகா�மா�� 78 ஆ�� கால
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�ரயாண� அ�த இட��� ����ற�. ேகா�ேச எ��� த�� ஒடாம� அ�ேகேய �����க
காவலா�க� அவைன� ���தன�. நாராயண ஆ�ேத��, ��� கா�கேர�� ��ட���
கல�� த�� ெவ�ேய�ன�.
‘இ��யா�� ஒ� ந��ட���� ேபா���ட�…’ எ�� ப��த ஜவஹ�லா� ேந� �ர�
த�த��க ��னா�. எ�ேப��ப�ட ம�த�. ஒ��ைற கா�� உ�ணா�ரத� இ��தேபா�
மகாக� ர���ரநா� தா�� வ�� அைசயாம� இ��த கா��ையேய� பா����
ெகா����தாரா�. �ற� ெம�ல ���� கா���� ெந�ச�ேக காைத ைவ�� ேக�டாரா�.
ேக��� ெகா������ ேபா� தா��� �க��� க��� வ��ேதா�� ெகா����ததா�.
அ�த இதய��� ���� ��� ெவ� ேநரமா� இ��த�.
கா���� �க��� ஒ� அசாதாரண ஒ���, ��னைக�� இ��த�.
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அ�த ��பா�� ��� ெவ��த ேபா� கா��ெவ��� பட��த �ைக இ�ன��
அட��ட��ைல. கா��க� ெத�வாகாமேலேய இ����றன.
ெச�ற ��றா��� அ�ய ம�தைர- ம�த�க�� இதய�கேளா� �க ெந��கமாக ேபச ���த
மகா�மாைவ- �� பா��த ச��� �ைரக� இ�ன�� �ல�க�படாமேலேய இ����றன.
வழ��� 12 ேப� ேச��க�ப����தன�. அவ�க�� 3 ேப� காணாம� ேபா���தா�க�.
�க�பர பா�ேக அ��வராக மா�னா�. நா�ரா� ேகா�ேச, நாராயண ஆ�ேத, ���
கா�காேர, மத�லா� பாவா, ேகாபா� ேகா�ேச, ச�க� ��ட�யா, இவ�கேளா� இ�� மகா
சைப�� தைலவாரா���தவ�� இ����வா அைம��க�� இ��வைர ஆத�ச ��ஷராக��
இ��க���ய �ரசவா��க�� ைக� ெச�ய�ப�டன�.
ஜனவ� 20� ேத� மத�லா� ெட�� ேபா��ட� க��ய தகவ�க�, �க�பர பா�ேக
அ��வரா� ெகா��ய உ�ைமக�, ேபா�� ேசக��த சா��ய�க� �ல ���ய �ஷய�கைள
ெத�����றன. ஒ� ேஜ�ப��காரைன� ����� ��ர�ைத� �ட காவ��ைற கா�ட��ைல.
பல ���ய க�ட�க�� உய� அ�கா�க�� நடவ��ைகக� ம�மமாக இ�������றன.
எ�ேவா ஒ�� அவ�கைள அ�க�� த�����பதாகேவ ெத��ற�.மத�லா� �க� ெத�வாக
யா� யாெர�லா� இ�த ச��� உட�ைத எ�� ெசா�� இ���றா�. இ�� ரா��ரா ப����ைக
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�����, அத� ஆ��ய� ேகா�ேச ����� ெத�வாக ஜனவ� 24� ேத�ேய எ��� ��வமாக
ெகா�����டா�. ஆனா� ேபா�ஸாரா� ேகா�ேசைவ� ேத��க�����க ��ய��ைல. ச�.
ேகா�ேசதா� தைல மைறவா� ��டதாக� ெசா�ல�படலா�. அ�த இ�� ரா��ரா ப����ைக?
ஜனவ� 20� ேத� கா���� �� ெகாைல�ய�� நட�தேபா� “கா���� நடவ��ைககளா�
ஆ��ர��ற இ�� இளஞ�க�ன ப�� நடவ��ைக” எ�பதாக ெச�� ெவ���ட�. கா��
இற�த ெச��ைய��ட ஜனவ� 31� ேத� காைல�� ெவ�������ற�. அத� ஆ��யேர
ெகாைலகார�!
இ�� ரா��ரா ப����ைக ���ைல� ெச��கைள ெவ���வதாக� ெசா�� 1947 ஜூைல��
அ�த� ப����ைகைய� தைட ெச�� உ�தர��ட �னா�� ஐ.�. �� ர�� �ற� 1947
நவ�ப�� அ�த தைட��தரைவ ஏ� ர�� ெச�தா� ?
ேபா�� தர��� ேகா���� தா�க� ெச�ய�ப�ட ���யமான ஆவண�க�� ஒ�� ���
கா�காேர ஜனவ� 25� ேத� �னா�� உ�ள ேகா�ேச����, நாராயண ஆ�ேத���� உடேன
�ற�ப�� வர� ெசா�� அ���ய த��. ேகா�ேச����, ��� கா�காேர����,
ஆ�ேத���� மகா�மா�� ெகாைல�� உ�ள ெதாட�ைப உ���ப���வதாக இ�த ஆவண�
தா�க� ெச�ய�ப����த�.
இ�� இ�ெனா� ���யமான �ஷய�� ஒ������ற�. ஜனவ� 20� ேத� கா��ைய
ெட���� ெகாைல ெச�ய �ய���� அ� ேதா��யைட�த �ற� ேகா�ேச ����
�னா��ேக ���� அ�� ப��ரமாக இ������றா�.
ஆனா� அத�� ��ேப ேகா�ேச ப����, இ�� ரா��ர� ப����ைக ����� மத�லா�
பாவா ேபா��ட� தகவ� ெத������டா�. ேபா��ட� எ�ப� ஒ� அ�கைற ெகா�ட
ம�த� இ��த�.?
மத�லா� ெகா��த தகவ�க�� ேப�� நாராயண ஆ�ேத ம��� ��� கா�காேர��
பட�க� �����ேய ேபா�ஸூ�� �ைட��� ��லா ஹ��� சாதாரண உைட�� காவ�
இ��த காவலா�க� ைக�� ஏ� அைவ ெகா��க�பட��ைல? ெகா��க�ப����தா�
ஜனவ� 30� ேத� ெகாைல ெச�ய ேகா�ேசேவா� ���� வ�த ��� கா�காேர ம���
நாராயண ஆ�ேதைவ அைடயாள� க�� ைக� ெச�� இ��க ����.
நா��� கலவர�க� ஏ�ப���வதாக�� ச�க �ேராத நடவ��ைகக�� ஈ�ப�வதாக��
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அைடயாள� காண�ப�� இ�� மகாசைப�� ஆ�.எ�.எ�ஸூ� தைட ெச�ய�ப�டன.
ஆ�.எ�.எ� தலவ� ேகா�வா�க� ைக� ெச�ய�ப�டா�. கா�� இற�தைத அ�க��
ஆ�.எ�.எ� இ���க� வழ�� ெகா�டா� இ���ற�. இைத அ�ேபா� �ைண�
�ரதமாரா���த வ�லபா�பேட� ெசா��றா�.
��றம சா�ட�ப��, வழ�� நட��, 1949 நவ�ப� 15� ேத� காைல�� நா�ரா�
ேகா�ேச��, நாராயணஆ�ேத�� ���லட�ப����டன�.
��� கா�காேர��, ேகாபா� ேகா�ேச��, ச�க� ��ட�யா��, மத�லா� பாவா��,
த�தர�யா ப����� ஆ�� த�டைன ���க�ப�� �ைற�லைட�க�ப�டா�க�.
இ�� மகா சைப�� தைலவ�� இ����வா�� �ட�க�� ஒ�வ�மான �ர சவா��க�
��தைல ெச�ய�ப�டா�. அ���� ேகா�ேச��� �வா�ய�� ��பா�� ெகா��த டா�ட�
ப���� ��தைல ெச�ய�ப��றா�!
ஜனவ� 20� ேத� ��� ெவ������ �ற� �ைட�த ந�ப�த��த தகவ�களா� �ர
சவா��க���� ெகாைலயா�க���� ெந���ய ெதாட�� இ��பதாக ெத�ய வ�த��
ப�பா�� உய� ேபா�� அ�கா� நக�வாலா �ர சவா��கைர ைக� ெச�ய ேவ��� என
அ�ேபா� ப�பா�� உ��ைற அைம�சரா���த ெமாரா�� ேதசா�ட� அ�ம� ேக�டேபா�
ெமா�� ேதசா� ம��� ���றா�. வழ�� ���� ெரா�ப கால� க��� இ�த ப�ெகாைல
���� ஆராய அைம�க�ப�ட க�� க�ஷ� 1964� அ��ைகைய ெவ����ேபா�
காவ��ைற�� ெசய�பா�க�� பல தவ�க��, �ர�பா�க�� இ��பைத ஒ���
ெகா���ள�.
ேகாபா� ேகா�ேச அ�ேடாப� 1964� ஆ�� த�டைன ���� ெவ�ேய வ�� ேபா�
அதைன� ெகா�டாட 1964 நவ�ப� 12� �னா�� உ�ள உதய� ஹா�� ‘ச��ய �நாயக
�ைஜ’ ஏ�பா� ெச�ய�ப��ற�. அ�� கல�� ெகா�ட ‘த�� பார�’ ஆ��ய� ேக�க� கா��
ெகாைல ெச�ய�ப�வத�� ��� மாத���� ��னேர நா�ரா� ேகா�ேச கா��ைய� ெகாைல
ெச�ய� ேபாவதாக ��யதாக�� அத� �ைள�க� ���� இ�வ�� �வா��தைத��
������றா�. உடேன ப�க��� உ�கா�����த ேகாபா� ேகா�ேச இத�� ேம� எ���
ெசா�ல ேவ�டா� எ�� �����க ேக�க� “இ�ேபா� இைதெய�லா� நா� ெசா�னா��
அவ�க� எ�ைன ைக� ெச�ய� ேபாவ��ைல” எ�� ������றா�. கா����
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உணணா�ரத����� �றேக அவைர� ெகாைல ெச�ய �ய���ததாக நட�த வழ���� இ�
����� ேவறான தகவ�.
இ�ப� பல ம�ம�க� ����களா� ���� �ட�க, அ� ேகா�ேச�� ேநா�க�ைத எ�தாக
�ைறேவ����வதாகேவ இ�������றன.
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கா�� ��னைக��றா� - ஆறா� அ��யாய�

�தலாவதாக ேகா�ேச த�ைன� சா��த ���யமான நப�கைள கா�பாற�� �ய����
இற���றா�.
“�த� �தலாக நா� ெசா��� ெகா�ள ����வ� கா���� ெகாைல�� ��ற�
சா�ட�ப�டவ�க���ைடேய எ�த ச��� இ��க��ைல.”
“நா� 602864 எ���ள ��டைல ைவ����ேத�. அ� ப�� நாராயண ஆ�ேத����,
��� கா�காேர���� ஒ��� ெத�யா�”
“கா��ைய ெகா��� ப�ைய �ர சவா��க� என��� , நாராயன ஆ�ேத���
ஒ�பைட���ளதாக பா�ேக ��ய தகவ� அவன� �ைள�� உதயமான�.”
“ஜனவ� 17� ேத� �ர சவா��க� எ�கைள ெவ��கரமாக ���� வா��க� எ��
வா���யதாக பா�ேக ெசா�ன� ெபா�”
” நா� ம��ேம ��� ெச�ேத�. எ� ைகக�� ���ைன ஏ��ேன�. ��ேட�”
த�ைன த�ர ேவ� யா�� இ�த வழ��� ���� ெகா�ள ேவ�டா� , ம�றவ�க� ெவ�ேய
ெச�� மகா�மா���� �ற� இ��ய வரலா�ைற மா�� எ�த ேவ��� எ�� ஆைச�ப�டா�.
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அ�தா� மகா�மா�� ெகாைல�கான உ�ைமயான அ��தமா�� எ�ப� அவ���� ெத���
.ேகா���� அவன� வா�� �ல�ைத ப��தா� ����.
இர�டாவ�, கா��ைய ெகா�வத�கான �யாயமான காரண�க� இ��ததாக� ெசா��றா�.
���ைன�� அவ�தா� காரண� எ��� அத��ல� ஏ�ப�ட கலவர�க�� இ���க�
பா��க�ப�டத��� அவேர காரண� எ��� ��ற� சா���றா�. இ� ����மான ெபா�.
கா�� ���ைன�� க�ைமயாக எ���� ெத���தா� எ�ப� இ��ய அர�ய�� அ�ைற��
சாதாரண பாமர���� ெத��த ப����ைக� ெச��.
அ��ததாக, கா�� எ�ேபா�� பா��தா��� ஆதர� ெத���� வ�தா� எ��� ����கைள
தாஜா ெச�தா� எ��� ெசா�ல�ப��ற�. இ��� உ�ைமய�ல. கா�� அவர� மன��
ப�டைத �க� க�ைமயாகேவ ேப�����றா�. அவ� உ�ணா�ரத� இ��த ஜனவ� 13�
ேத� ப�� �ரா��தைன� ��ட��� ேப��ேபா� , பா�� தா�� நடவ��ைகக�, ேமாசமான
�ைலைமக��� இ��� ெச�வதாக� க�� “நா� பா��தாைன கா�த��� பா��க
���ப��ைல. அ���ள ேப�சாள�க�� வா��ைதக�� பா��க ���ப��ைல. அ���ள
����க�� அ�றாட வா��ைக�� பா��க �����ேற�. இ�த �ரத� அத�கான ஒ� ��
�ய�� ” எ�� �க அ��தமாக ெசா��றா�. சாேக� �ேர�� எ��� கா���� ந�ப�
கா���� இ�த வா��ைதகைள எ���� க�த�க� எ�த��, கா�� இ��� ெத�வாக ப��
எ���றா�. “நா� உ�ைமைய� ெசா�வத�� தய�க மா�ேட�. பா��தா�ேலா, இ���ள
����கேளா என� அ��ைரகைள �����றா�கேளா இ�ைலேயா நா� ெசா��� ெகா��
இ��ேப�.” கா�� �க� ெத�வாக தன� �ைல�� இ���றா�. எ�� தவ�க� இ��தா��
அவ� அைத� ���� கா�ட��, ச� ெச�ய�� தய�க��ைல. எனேவ ேகா�ேச கா�� ��
க���த கள�கமான� ெதாட��� இ����வா ச��க� இ��வைர ெசா��� ெகா��
இ��ப�தா�.
அ��ற� �க ���யமாக ெசா�வ� பா��தா��காக �.55 ேகா� ெகா��க ேவ��� என
கா�� உ�ணா�ரத� இ��தா� எ�பைத. உ�ைம�� கா�� உ�ணா�ரத� இ��க
ஆர����� ேபா� 55 ேகா� ெகா��க ேவ��� எ�� வ����த��ைல. உ�ணா�ரத�
ஆர���த �ற�தா� அைத ஒ� �ர��ைனயாக பா��தா�. ஆனா� அ�த 55 ேகா� ெகா��க
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ேவ��� எ�ப� இ��யா�� தா��க� கடைம எ�ேற க��னா�. அ�ப�� ெகா��ப�
இர�� நா�க��� இைடேய �ல�� பத�ற�கைள த���க உத�� என�� க��னா�. எ�த
ந��ைலயாள�� அ�ப��தா� ேயா��க ����.
ேகா�ேச, கா�� �� ேகாப� ெகா�டத�� ெசா�ன பல காரண�க� உ�ைம�� �ற�பானைவ.
ஆனா� ஒ� இட��� அவ� உ�ைமைய ெவ��ப��� இ���றா�. அ�தா� இ�த வழ���,
இ��ய வரலா��� கவ��க ேவ��யதா����ற�. “கா�� இ�லாத ேதச� ெசய��ைற��
உக�ததாக��, ஆ�த�கேளா� வ�ைம ெபா���யதாக�� இ����” எ��றா�. இவ�க��
ேகாப� எ����� ஆர����ற� எ�ப� ெத�வா�ற�. இ�ைற�� அவ�க� �ழ���
“வ�லர�’ �ரகடன�கேளா� ஒ���� பா��தா� இ��� ெத�வாக� ெத���.
��றாவ� அவன� வா�� �ல��� �ல� ேகா�����, ம�க�ட�� மரண� எ���
உண�� ���த தள��� ��� ஒ� �ர�சார� �க����ட ேவ��� என��, அ�
மகா�மா�� �கைழ- ம�யாைதைய ம�க� ெச�வதாக இ��க ேவ��� என��
��ட�ட�ப����த�. அத�காகேவ நா�ரா� ேகா�ேச ேத��ெத��க�ப����தா�.
இய�பாகேவ �ள����ற� ேப�� அ�த ��பவ �ராமண� த� அ��, ஆ�ற� ��வைத��
அத�� பய�ப��� இ���றா�.
���� எ��ய ��ப� மா���� ேகா�லா 5 ம� ேநர� ���த அவன� வா���ல���
ேபா� ேகா���� இ��தவ�க� உண���� ெப��கா� த��த� ப����, ஒ� ெந�ைச�
���� நாடக�ைத பா��த� ேபால இ��ததாக�� ��னா�� எ���றா�.
அவன� உ��� �ட அ�ப��தா�. “எ�த ந��� கைரக�� ேவத�க� ஒ��தேதா, அ�த
��� எ�ேபா� நம� ம��� �த��ரமாக பா��றேதா, அ�தா� நம� ��த நா�. அ�ேபா�
என� அ�� அ�ந��� கைர�க ேவ���”
�ன� அ��ைய- அவ� ெவ� ���த ��ட��� கனவாக ெகா���� ேபா����றா�.
ச�ேதாச��, அழ�� எ�ைற��� இ�த ம��� வ���ட� �டா� எ�� ேகாப� ெகா�ட
ெவ�ய�� சாப� அ�. ேதசேம அ��யாக��� எ�� ெவ��� உ���த ஒ�வ��
உ���ைல�த கைட� ��ச�க� அைவ.
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கா�� ��னைக��றா� - ஏழா� அ��யாய�

வழ��� உ�ைமக� ஒ��ற� �ைத�க�ப�����ற ேவைள�� இ�ேபா� அ��த க�டமாக
வரலா�ைறேய வைத ெச��ட இ����வா அைம��க� �ைன��ட� இ����றன.
எ�த நா�ரா� ேகா�ேச இ��ய ம�களா� ெவ��க�ப�டாேனா- எவ� இ��யா�� ஆ�மாைவ
���� ெகா�றாேனா- எவ� அ�த அைம�� �றாைவ இர�த� ��த ��த ம���
����னாேனா அவைன, இ��யா�� தவ��த�வனாக��, ஒ�ப�ற �யா�யாக�� ��த��க
�ய��க� நட���றன. ம�க� வரலா�ைற மற�����ேபா� அவ�க� அனாைதயா�
���றா�க�.
நா�ரா� ேகா�ேச�� த�� எ��ய “கா���� மரண�� நா��” ம��� “55 ேகா���
�யாக�(அ�பா�)” ேபா�ற ��தக�க� மகாரா��ர���, �ஜரா���� �க அ�க அள��
��பைன ெச�ய�ப������றன. �ஜரா��� “கா���� ேகா�ேச��” நாடக� அ��
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�.ேஜ.� அர� அைம�த�� அர�ேக�ற�ப�ட�. இைவக�� கா�� இ���க��
�ேரா�யாக��, ேகா�ேச �யா�யாக�� ��த��க�ப����த�. கா�� �ற�த ம��ேலேய
அவ� காணாம� ேபா�றா�.
1995� மகாரா��ரா�� �வேசைன�� ெபா����� வ�த��,. �ர�� தா����’ நா�
நா�ரா� ேப��ேற�” எ��� �� நாடகமா�க�ப�� அர�ேக�ற�ப�ட�. அத� �த�
கா���ேலேய ேகா�ேச ேதா�� “என� இதய��� ஆழமான காய� இ���ற�…அ�த�
காய��� �� ���� ���� அ�க� ���தன. ���ைனயா� ேதசேம ��டா�� ேபான�.
அக�க� ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டன�. என� தா�மா�க��, சேகாத�க��
க�ப��க�ப�டன�, கா���� நம� �ர�க� உ�ைர� �யாக� ���� சம� ெச��� ேபா�
பா��தா��� 55 ேகா� �பா� ெகா��க�ப�ட�. இ�த� காய�க��ெக�லா� காரண�
கா��தா�.” எ�� உன���கரமாக ேப� ��ட��னைர உண�� ��யாக ெவ�ேய�� த�
வசமா��வா�. கால� காலமாக இவ�களா� �ற�க��க�ப��, அவமான�ப��த�ப��
காய�க��, ரண�க�ேம உ�வ�களா�� ேபான தா��த�ப�டவ�க� இவ� மா�� ேபச
��யாம� இ��பதா�தா� இவ��� ெவ�கேம��லாம� இ�ப� ேபச���ற�.
ெகாைல நட�த அ�ைற�� ெட���� ��ள� சாைல�� அைம���ள ேபா�� �ேடஷ��
இர� ேகா�ேசைவ கா���� மக� ேதவதா� கா�� ெச�� ச���பதாக��, அவைன
ைக����வ� ேபால�� ஒ� கா�� அைம�க�ப�����ற�. பா�ைவயாள�� மேனா�ைல��
த�மா�ற� வர அைம�க�ப���ள ஒ� ��ரமான க�பைன த��ர�.
ெஜ��� ேஷ� எ��� காவ� அ�கா� ேகா�ேசேவா� பழ�கமா�றா�. அவ� நா�ரா�ட�
“ேகா���� � உ�கா�����த இட��� எ� மக� �ேபதா மல�கைள ��னா�’ எ��றா�.
ேம�� தன� மக� ம���� ஒ�ெவா� நா�� ெச�� உன�� கட��� ஆ��வாத�கைள
ேவ��� ெகா�� இ��பதாக�� ெசா��றா�. அவ� க��ப� த�����பதாக�� உ�ைன
பா��க வர ��யாம� இ��பதாக ெசா��றா�. ேகா�ேச அவ�ட� “��க� இ�த சேகாதரைன
உ�ைம�� ேந��பதாக இ��தா�, அவள� வ���� �ற��� �ழ�ைத�� என�
��தைனகைள, ெச��கைள� ெசா���க�. இ�த ம��� இ�ெனா� கா�� வ�தா�
இ�ெனா� ேகா�ேச ேவ���.” எ�� ெசா��றா�. யாைர அவ� ெவ��தாேனா, யா��காக
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மகா�மா வ��த�ப�டா� எ�� அவைர� ெகா�ேறாேனா அவ�க����� இ�ெனா� ேகா�ேச
�ற�பா� எ�ப� எ�ேப��ப�ட �த��கமான க�பைன.
கா���� ெகாைலைய ������ ேபாெத�லா� ‘வைத’ எ��ற வா��ைத
உபேயாக�ப��த�ப�� இ���க�� மேனா�ைல�� அவ�க� அ�யாமேலேய கா���� ��
ெவ��� ��ட�ப��ற�. இைத�ட� ெகா�ைம, கா�� உ�ணா�ரத� ���� பழ�சா�
சா����ேபா� ஒ� இ�� த�ைத “அ� எ� மக�� இர�த�” எ�� ெசா��ற அள���
�ஷ� க�க�ப�����ற�. இ�த நாடக� ேகரள���� ம�ற மா�ல�க��� அர�ேக�ற
�ய��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. ஆனா� அ�ெக�லா� தைட ���க�ப���ளன.
மகாரா��ரா�� 1997 ஆக�� 15 � ேத� தாத�� “கா���� ெகாைலயா�” எ���
��தக� ேக.�.�தாராைம�யா எ�பவரா� எ�த�ப�� ெவ��ட�ப���ள�. அைத
ெவ���ட� நா�ரா� ேகா�ேச�� த�� ேகாபா� ேகா�ேச. �ற�� அைழ�பாள� கா�� ��
�த� ெகாைல �ய�� நட��ய மத�லா� பாவா! இ�த� ��தக�ைத�� ேகரளா�� ேகாபா�
ேகா�ேசைவ ைவ�� ெவ��ட ��மா�����தா�க�. அர� தைட ெச����� எ�பத���
ெவ���டாள�க� �க���ைய ஒ�� ைவ�தா�க�. ஆனா� ச�ப�வார��ன� த�க���
இ���� அைம��க� �ல� ேவகேவகமா� ��றன�. ���த அள��� ம�க�ட� ேபா��
ேசர ேவ��� எ�� ெசய�ப�டன�. ஆனா� ெவ�ேய எ�க���� ேகா�ேச����
ச�ப�த��ைல எ�� ச��ய� ெச�வா�க�.
அேத ேநர� ஆன�� ப�வ��த�� “ேபா�� சமாதான�� எ��ற �ைர�பட��� வ��
கா��க��� 6 இட�க�� ெச�சா� ேபா�� ைகைவ���ள�. அைத ம�ப��லைன ெச�ய
அ���யேபா� 21 கா��க� ��க�ப�டன. அ�� ஒ�� மகா�மாைவ நா�ரா� ேகா�ேச
ெகா�றதாக கா�ட�ப�� கா��! அ�த� பட� மகா�மா�� அ��ைசைய ��ன�யாக ைவ��
எ��க�ப�ட அ� ஆ�த ேபா��� எ�ரான பட�!! எ� இ�� ேபச�பட ேவ��ேமா அ�
ேபச�பட அ�ம���ைல. ஆனா� எைத இ�� ேபச��டாேதா அைத இ�� ேபசலா�.
�ஜரா��� மா�ல� க����ைற பாட���ட��� எ�டா� வ��� வரலா��� பாட���
‘கா���� ெகாைல’ எ�� உபதைல���� ���க�டவா� ெசா�ல�ப�����ற�.
“�த��ர����� �ற� இ��யா�� பல இட�க�� வ���� கலவர�க� நட�தன. கா�� அைத
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அட��வத�� �ய�� ெச�தா�. �ைறய இ���க� இதைன ���ப��ைல. 1948 ஜனவ�
30� ேத� ேகா�ேச�� ைககளா� ெகா�ல�ப�டா�.” இ�ெனா� வரலா��� பாட���
“ெவ���க�னா� ���க�ப����த வ�காள��� வ���வாத ெகா�ைமக�� பா��க�ப�ட
ம�கைள சா�த�ப���வத�காக கா�� யா��ைர ெச�தா�. ��ய ேதச��� ச�ேதாஷ��,
ெவ���� ������த ேபா� கா�� நா�ரா� ேகா�ேசவா� ���� ெகா�ல�ப�டா�.” நா�ரா�
ேகா�ேச எ�பவ� யா�…ஏ� ெகா�றா� எ�பைத ����டாம� கா���� மரண� �யாயமாக
�கழேவ��ய, ஒ� உன��� வச�ப�ட ம�களா� நட�த மா��, ேபா�ற ேபா��
ெசா�ல�ப��ற�. �ழ�ைதக�� அ����� த�க� வரலா�� ேமாச�ைய ����
அவ�கைள�� இ��� ��க���ற ���� ச�த��லாம� நட�� ெகா�����ற�.
�ல கால�க��� ��� �ரதம ம��� வா�பா� அவர� அ�கார��வ இ���ட��� �.ேஜ.�
தைலவ� ஒ�வ� எ��ய ‘ல�மண ரா�’ ப��ய ��தக�ைத ெவ���டா�. அ�ேதா� ��லாம�
ஜவஹ�லா� ேந���� சமமாக ேப�னா�. இ�த ல�மண ரா� ேவ� யா�ம�ல..மகா�மா
கா��ைய ெகா�றவ�க��� ஆதரவாக ��றவ�. வா�பா� ஒ�ேவைள அ�� தன�
�க��ைய மற����� வ����க����. இ�ப� ஒ�வ� �� ஒ�வ� ைவ������
இவ�கள� க�ள� ெதாட��க� அ�வ�ேபா� ெவ��ப��.
அ�தா� ேகாபா� ேகா�ேசைவ ேபான ேத�த�� பார�ய ஜனதா��� அ�க இட�க�
�ைட�த�� ச�ேதாசமைடய ைவ��ற�. “1400 வ�ட�களாக நா�க� ந���ைகேயா�
கா����த� �கழ� ேபா�ற�… இ��யாக எ�க� இ�� ரா��ரா அைமய� ேபா�ற�” எ��
உ�சாகமைடய ைவ��ற�.
ைட�� ஆ� இ��யா, ஜனவ� 25, 1998 இத�� ேகாபா� ேகா�ேச அ��த ேப����
“��தா�த��யாக நா�ரா� ேகா�ேச ஆ�.எ�.எ��� உ���ன� தா�. அத�காக
ப���வைத �ற� ����� ெகா�டா�. ேகா���� நா� ஆ�.எ�.எ��� உ���ன�
இ�ைல எ�ற� ஆ�.எ�.எ�ைஸ� கா�பா��� �ய��ேய. ஆ�.எ�.எ� ஊ�ய�க� இதனா�
பா�கா�க�ப�வா�க� எ��ற ��த�� ேகா�ேச அதைன ச�ேதாஷமாக� ெச�தா�” எ��றா�.
இ�ெனா� ச�த��ப��� ேகா�ேச�� த�� ெசா��றா�..”எ�க� தைல�ைற ������ட�.
இ�த தைல�ைற நா�ரா� ேகா�ேசைவ ����� அ�யாம� ேபாகலா�. ஆனா� அ��த
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தைல�ைற ��சய� ேகா�ேசைவ ேதசப�� ெகா�ட �யா�யாக பா����”
அவர� பா�ைவ சா�ப�� எ���� அட��ய ேகா�ேச�� அ��ைய பா���ற�. 55
வ�ட�களாக அத�� �ைஜ நட�� ெகா�� இ���ற�. �ைறேவறாத ஆைசகேளா�
இளவய�� ��மரணமைட�த ெக�ட ஆ�யாக அ�த அ��, அவ��� ெத�யா�தா�. மத
ந���ைகைய� தா�� ஒ� ெவ� அவ� �ைள��� பா������ற�.
அ� ஏ�கனேவ பாப� ம��ைய இ��� ப�பா���, ைஹதராப����, உ��ர��ரேதச����
ெப�� கலவர�கைள ஏ�ப��� ��ட�. தாக� அட�க அட�க இர�த� ����� ேபாதாம�
�ஜரா��� ேகார�தா�டவமா�ய�. ேமைட�� த�ைனேபால ஒ� நா�ரா� எ�����
வரேவ��� என ெபா�யா� ஆைச�ப�டேதா அ�ப� ஒ� ���� சேகாத��� வ��ைற
���� அ����த ��ன��� ���� இர�த� ���த�. இ��� அட�காம� இ���ற�.
இ��யா�� இர�த� ��வ�� ���தா�� அத�� அட�கா�. இ�� ரா��ய� அைம�தா�
ேபா��.
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கா�� ��னைக��றா�- கைட� அ��யாய�

ப�லா�ர� ஆ��கைள உ�ெகா�ட இ�த ம��� வாச� ச����த�ைமேய எ�ப�
எ�ேலா���� ெத���. அைத�ட ம�த ச�தாய��� �� கா��ய ம�யாைத எ�ப��
ெத���.ஆ�ய�கைள, ஹூண�கைள, ம�ேகா�ய�கைள, �க�ம�ய�கைள, ஆ��ேலய�கைள
என ெவ��� இ��� வ�தவ�கைள எ�லா� இ�த ம��� வாழ ைவ�����ேறா�. பல
ெமா�, பல கலா�சார�, பல மத�க�� ச�கமமாக இ��யா த�ைன உ�வைம���
ெகா�ட�தா� இத� வரலா� எ�ப� எ�ேலா���� ெத���.
இ�� ேபா�க� நட������றன. ��ய மத�க� ேதா�������றன. வா�� �ைன��
மத�க� அ��க�ப������றன. ேபரர�க� ேதா�������றன. ����க�
நட������றன. ெப�� �யாக�க� �க�������றன. இ��யா உ���ைல��
ேபாக��ைல. உர� ெப�����ற� எ�ேற ெசா�ல ேவ���. உல��� வ�கா��� அள���
ேசாதைனகைள ச���த, அ�பவ�கைள ெப�ற நாடாக நா� இ���ேறா�.
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கட�தகால�ைத அ��பத�ல எ��கால�. கட�த கால���காக ப� வா��வத�ல எ��கால�.
கட�த கால�ைத ��க��ப�தா� எ��கால�. கட�த கால��� ேதா�� ��� பயண�
ெச�வ�தா� எ��கால�. இைத ���� ெகா�டவ�தா� மகா�மா கா��.
ஆனா� ேகா�ேச�க���, அவன� ஆ�யா� அைலபவ�க��� ஒேர ெவ�தா�.
எ�லாவ�ைற�� ���லமா��வ�. ெப�� அ��க�� �� ��� தன� ஆ��க�ைத
���வ�. அத�� எ�த �ைலைய�� ெகா��க��, எ�த அறெந�ைய�� �ற�� அவ�க�
தயாரா� இ��பா�க�. �ழ�ப�கைள��, கலவர�கைள�� �ைத�காம� த�க� கன�
�ைறேவறா� எ�� அவ�க���� ெத���.
அ�தா� நட�� ெகா�����ற�. �ஜரா����, மகாரா��ரா���, ேகா�ேசைவ ெப��
�யா�களாக கா��ய அ�த ம���தா� கட�த ப�� ப�ெர�� வ�ட�க�� ெப��
கலவர�க� நட������றன. எ�தைன ப�ெகாைலக�, எ�தைன க�ப���க�, எ�தைன
க��� ேபான ��க�…அ�த அ��க�� ��தா� அவ�களா� த�க� அரைச ��வ ���ற�.
“இ� கா���� ேதச� அ�ல…ேகா�ேச�� ��” எ�� �ஜரா��� உர�க� ெசா�ல ���ற�.
மகா�மா��� இ� �க�� ேவதைன���ய ெச��யாக�தா� இ����.
ஆனா� அவ��� ந���ைக அ���ற கா��க�� இ�ெனா� �ற� இ��க�தா� ெச��ற�.
���ைன�� ேபா��, ��தைலைய ஒ��ய நா�க�� ேபா�� இ��ய ேதச��� இர��
ப�க�க�� �க� ெப�ய ம�த� கலவர�க� நட�தன .ஒ��ற� ப�சா���, அைதெயா��ய
ேம��� ப��க���. இ�ெனா� �ற� க�க�தா�� நவகா��� ம��� ஒ�றைர ல�ச� ேப�
இற�ததாக ெசா�ல�ப��ற�. அ��தா� ��ெனா� நா� மகா�மா அைம��கான யா��ைர
ெச����தா�.
ஆனா� இ�ேபா�� இ��யா�� ேம���ப���� அ��க� வ���� கலவர�க��
அைம���ைம�� �ல�� ெகா�ேட இ���ற�. �ஜரா����, மகாரா��ரா��� ம�த
வரலா��� இர�த ெவ� ெகா�ட ப�க�க� ெதாட��� எ�த�ப���றன.
க�க�தாேவா அைம�யாக இ���ற�. ஹூ�� ந� ந��காம� ஓ�� ெகா�� இ���ற�.
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மத�ைத��, மத ந���ைகய�� ம�த�கைள��, வரலா�ைற�� �க� ச�யாக ���� ெகா�ட
ஒ� அர� அ�� அைம�����ற�. இ�தா� கால� இ��யா���� மகா�மா���� ெசா���
ெச��.
கைள�பா� இ���றேதா
கைள�பா� இ�ைலேயாநா�க�ேவக� �ைற�� ேபாக மா�ேடா�.
அ�ப�ேய ���� �ட மா�ேடா�.
உன� ேபாரா�ட���
� த�ேய �ட�பட��ைலநா�க�ெதாட��� ெச�ேவா�
ேவக� �ைற���ட மா�ேடா�.
கா�� அ�த ெபா�ைக வா� �ற�� ந���ைகேயா� ��னைக��றா�.
(����)

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த�
6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
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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�.
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 ����.
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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���
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ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
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��.
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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� ����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
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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�
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���

43

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���.
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����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
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