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ெகால ப
க+

உலக

, ெசவ, ெகாழி.

ஆசிய நா க/.. கடபாைதயி 0. வழி

பி1.க ேவ+ ெம0 "யறா.

உ2+ைட எற த4'வ4ைத அ1பைடயாக. ெகா+ , ேம ேநா.கி

ெசறா கிழ.ைகயைடயலா

எற உ+ைம. க24தி ந பி.ைக ெகா+

அவ #றப(டா.

ேமைல நா க/. கீைழ நா க/. இைடேய வழி"8வ'
இ29தி29தா ெகால ப

கடலாக

நிைன4த' சாியா: இ29தி2. .

ஆனா, இைடயிேல அெமாி.க. க+ட இ29த'. அைத. க+ பி14த
ெகால ப

, அ'தா இ9தியா எ0 நிைன4தா. அத இ9தியா எ0

ெபயாி(டா. அ, வா8

தா க+

ம.கைள இ9தியக; எ0 அைழ4தா.

பி14த' இ9தியா அல எ0 அவ ெதாி9' ெகா;ள பல நா(க;
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ஆயி0. தா க+

பி14த' ெபாவள"

ம+வள"

மி.க #தியேதா உலக

எ0 அறி9'ெகா;ளாமேல அவ இற9' ேபானா. ெகால ப
மி.க'. அவ #'நா
'ய2

க+ பி1.க ப(ட பா

அ=பவ"

கைத <ைவ

ெதாைல>

மி.கன. கைடசியி அவ "யசியி பயனாக அைட9த பலேனா ஏமாற

மி.க'.

ெகால ப

ஒ2 ெப2,கைத (நாவ) ேபாற'.

கைத மன4ைத உ2.

இ.கைதயி Aல , அவ=ைடய அளவற நண,க; பலவைற நா அறிய
"1கிற'. ெகால ப

அரசப.தி மி.கவ, ெத:வப.தி> , மதப0

மிக.ெகா+டவ; விடா"யசி>

ஊ.க"

நியாய4தி ேபாரா

ெநD<ர

கல,காத இ2 # மன

ெகா+டவ.

ெகால ப

உ;ளவ. மனிதாபிமான";ளவ:

பைட4தவ; எ4தைகய 'ப4தி

கைத உலக அ=பவ4ைத ம( மலாம, உய9த இல(சிய,கைள>

உ;ள4திேல உ2வா.க வல'. #தியன க+

பி1.

ஆவ மி.க ெகால ப

கைத மாணவ உலக4தி , அறிE4 தாக ெகா+ேடா2.

நல வி29தா .

இFவரலா0. கைதைய4 தமிழி எ8தி4த9' ெவளியிட உாிைமயளி4த தி2. நாரா
நாசியப அவக/. எ,க; நறி >ாியதா .

". <பிரமணிய
பதிபாள
-----------உளடக
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பG4த'
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கடர ெகால ப

: 1. ஆவ பிற&த'

ஆசியா ைமன நா(1 ஓ ஆற,கைரயி ஒ2 ெபாியவ வாH9' வ9தா. அ9த
ஆற,கைரயி அவ வாH9த இட4தி ப.க4தி இ29த 'ைற மிகE
ஆழமான'. எளிதாக. கட.க இயலாத ஆப4தான இட
உயர"

வJE

அ'. அ9த ெபாியவ நல

ெபா2,திய உடைல ெபறி29தா. பிற2.ைழபேத

எற எ+ண"ைடயவ அவ. எனேவ, அ9த4 'ைற வழியாக ஆைற.

ேபாிப

கட.க "யJேவா2. எேபா'
நலமான எ+ண"

அவ உதவியாக இ29தா. வJவான உடJ

பைட4த அ9த ெபாியவ2., வாHவிேல ஒ2 றி.ேகா;

இ29த'. இைறவைன. க+ணார. காணேவ+
அ9த இல(சிய

நிைறேவ0வத வழி என எப' அவ2. #ாியேவயிைல.

அதகாக என ெச:யேவ+

ஒ2நா; அவ த

எப'தா அ9த இல(சிய .

எ0

அவ2.4 ெதாியேவ யிைல.

அைறயி K,கி. ெகா+129தா. அெபா8' ஒ2

ழ9ைதயி ர அவ ெபயைர. Lவியைழ4த'. “கிாி

டாப! கிாி

டாப!”

எ0 அ9த. ழ9ைத யைழ4த ர அவ K.க4ைத. கைல4த'. “கிாி
எைன அ.கைரயி ெகா+
உடேன ெபாியவ த

டாப,

ேபா: வி ” எ0 அ9த. ழ9ைத Lவிய'.

ைக4த1>ட ெவளியி வ9தா. அ9த. ழ9ைதைய4 த

ேதாளி K.கி ைவ4'. ெகா+

ஆைற. கட.கலான. அவ ஆைற. கட9'

நட.க நட.க4 ேதாளி இ29த ழ9ைதயி எைட அதிகாி4'. ெகா+ேடயி29த'.
ப/ைவ4 தா,க "1யாம அவ கா இடறிய'. த( 4 த மாறி.ெகா+ ,
எப1ேயா ப4திரமாக அவ அ9த. ழ9ைதைய அ. கைர.. ெகா+

ேபா:

ேச4'வி(டா. அ9த. ழ9ைதைய. கீேழ இற.கிவி( , “அபா, சி0வேன!
எைன ெபாிய ஆப4தி சி.க ைவ.க இ29தா:! உைன4 K.கியத இ9த
உலக4ைதேய K.கி <ம9தி2.கலா

ேபாG2.கிற' எFவளE ப/” எ0

Lறினா ெபாியவ.

“இதி என ஆசாிய

இ9த உலக "8வைத>

இைத பைட4தவைன>

ேச4'4 தாேன நீ <ம9தா:! பிற2. நைம ெச:வத Aல
ெதா+

நீ என.4

#ாி9தா:! உ ைக4த1ைய அ9த. 1G வாயிG ஊறி ைவ. அ'

நாைள.ேக M4'. கா:பைத. காணலா . ேபாறி4 ெதா8
இைறவ=

அ2( காவல=

நாேன எபத அ'ேவ த.க சாறா: அைம> ” எ0 Lறி அ9த.

ழ9ைத மைற9' வி(ட'.
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கிாி

டாப, ழ9ைத வ1வி வ9த இைறவனி க(டைளைய நிைறேவறின;

ம0நா(காைல உ+ைமயிேலேய அவ2ைடய ைக4த1 ஓ அழகான ேபாீைச
மரமாக மாறிவி(ட' எப' பழ,கைத.

அ0 "த, கட வழியாகேவா, நில வழியாகேவா, வா வழியாகேவா பயண
ேமெகா;ேவா கிாி

டாபைர வழி4'ேண "னிவராக. ெகா+

வழிப(டபி,

#றப வ' வழ.கமாகி வி(ட'.

இைறவனகிய கிறி
ேபாலேவ, கிறி

'ைவ அ.கைர.. ெகா+

ெசற கிறி

டாப "னிவைர

'வ மத4ைத. கட கட9த கா களி பரவ ெச:தத Aல

கிறி

'ைவ அ.கைர ெகா+

ேச4த ெகால

கிாி

டாப எேற ெபய ைவ4தாக;.

ெகால ேபா அல' ெகால ப

ப<., அவ=ைடய ெபேறாக;

எப' அவ=ைடய 

ப ெபய. கிறி

டாப

எப'தா ெபேறாக; அவ=. இ(ட ெபய. அவக; என காரண4தின
அ9த "னிவாி ெபயைர அவ=. இ(டாகேளா ெதாியவிைல. அவேன, த
ெபய2.ேகப, கிறி

'ைவ அறியாத ம.களிைடேய அவைர. ெகா+ ேபா:

ேசபதகாகேவ தா பிற9தி2பதாக நிைன4'.ெகா+டா எப'ம(
உ0தி!

கிாி

டாப ெகால ப

1451 ஆ

ஆ+1 ஜிேனவா நகாி பிற9தா.

அவ=ைடய த9ைத ெடாமினி.ேகா ெகால ேபா ஒ2 ெநசவாளி, க பளி ெநசE
ெச:பவ. அவ=ைடய தா: NசானாE
கிாி

ெநசவாள 

ப4தி பிற9தவ;தா.

டாப Lட பிற9தவகளி இளைமயிேலேய இற9தவக; ேபாக

மீதியி29தவக; Aவ. ஒ24தி த,ைக. அவ; ஒ2 பாலைட.க(1 விபவைன4
தி2மண

ெச:'ெகா+

ேபா:வி(டா;. மி9த இ2வ2

த பிக;. ஒ2வ

ெபய பா4தேலாமிேயா மெறா2வ ெபய ஜியா ேகாமா. இவேன

பானியக;

Oேகா எ0 அைழ4தாக;.

ஜிேனாவா.காரக/. ெபா'வாகேவ 
கிாீ

டாப ெகால ப

ப ப0 அதிக . இத.

விதி வில.கல. அவ த த பிமாகைள ந பிய அளE,
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அயலாகைள ந பவிைல. த Lட பிற9தவகளிட
சிறப மகனிட"

கிறி

ம( மலாம த

அவ நல ந பி.ைக ைவ4தி29தா.

டாப ப;ளி. ெசற நா(க; மிக. ைறE. அவ ஜிேனாவா

ெமாழிம(

ேபச4 ெதாி9' ைவ4தி29தா. ெந நா(க; வைர எ8த ப1.க4

ெதாியாமேல யி29தா. தெசயலாக அவ ேபா<ககJ. ேபா: ேச9த
பிற தா எ8த ப1.க4 ெதாி9' ெகா+டா.

ஜிேனாவா நகாிேல மீ பி1.

ெதாழி மிக பர9த'. ேவ0 எ9த ேவைல>

ெச:யாதவக; ெச:ய. L1ய மிக எளிைமயான ெதாழி மீ பி1ப' தா. மீ
பி1பதகாக ெபாிய ேதாணிக/

பா:மர. கபக/

இ29தன;

'ைற"க,களி அFவேபா' இப1ப(ட கபகைள. க(1.ெகா;வ'
உ+ .

கிாீ

டாப ெகால ப<.4 த த9ைதயி ெநசE. Lட

அFவளவாக

பி1.கவிைல. ஆகேவ, த ப4தாவ' வயதிேலேய மீ பி1.
ேவைல. ேச9'ெகா+டா. மீ பி1.க ெசJ
நா க/.. க2வா

ஏறி ெசJ

கபகளி

கபகளிJ , அய

கபகளிJ , ம4திய தைர. கடG அவ

பல"ைற ெந 9ெதாைல பயண,க; ெசறி2.கிறா. கபG ெசலாத
நா(களி அவ த த9ைத., உதவியாக இ29தி2.கிறா.

கிாி

டாப த ப4ெதாபதா

வயதி அDேசா அரச இர+டா

ேரனி ஓ(1

ெசற ச+ைட. கபG ேவைல. ேச9'ெகா+டா. ஒ2"ைற ஜிேனாவா
வணிகக/ட அவக/ைடய கபG சீேயா

தீE. ஒ2 பயண

ெச0

வ9தி2.கிறா.

1476-ஆ

ஆ+

ேமமாத ஜிேனாவாவிG29' வட ஐேராபாவி விைல>ய9த

சர.கைள ஏறி. ெகா+

ஒ2 கப பைட #றப(ட'. இ9த ேபா.

கபகளி ஒறி ெபய ெபெசலா. இ9த. கடG ஒ2 மாJமியாக ேவைல
பா4'.ெகா+129தா கிாி

டாப. ஆக

மாத 13-

நாள0 ஜிராட

நீ. கணவாைய. கட9' ேபா<.கG ெத கைர ெச0ெகா+12. ேபா',
பிரD<. கப பைடெயா0 எதிப( 4 தா.கிய'. பக "8வ'

ஓயாத
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ச+ைட! இரவி ேபா4 தா.தG விைளவாக A0 ஜிேனாவா. கபக/
நா பிெரD<. கபக/

உைட9' கடG AHகி ேபாயின. இ9த அவகதி.

ஆளான கபகளிேல ெபசலாE
கடG வி89' வி(டாJ

ஒ0. கிாி

டாப அ1ப( . காய"0.

மித9'ெகா+129த ஒ2 ெபாிய ' #. க(ைடைய
, மாறி மாறி உைத4'.

பி14'.ெகா+டா. அதேம சா:9' ெகா+
ெகா+

ஆ0ைம Kர வைர ெச0 கைரயி ஒ',கினா. அவ கைர

ஒ',கிய இட4தி ெபய லாேகா

எபதா . அ9த ஊ ம.க; அவனிட

அ# பாரா(1னாக;. அவ உட நலமைட> வைர ைவ4தி29', பி அவ
த பி பா4தேலாமிேயா, G

ப நகாி இ2.

ெச:தி யறி9' அ, அ=பி

ைவ4தாக;.

ஜேராபாவிேலேய அ9த. கால4தி ேபா<.க மிக "ேனற மைட9தி29த'.
எ8சி>
எழிJ

உணசி>

ெதாழிJ

பி1#க/.

நிைற9த ேபா<க நா(1 தைலநகரான G

நிைற9த ப(1னமாக விள,கிய'. ஆரா:சிக/.

Aல ைமயமாக விள,கிய G

ப நகர

ப
க+ -

வரலா0

ெப2ைமமி.க'. அைர றா+ . "ன கட ர ெஹறி எ0
அைழ.கப

ேபா<க இளவரச விச( "ைனயி அைம4தி29த

கடவழி ஆ:E. கழக

ம4திய தைர. கட மாJமிகளி கவன4ைத ஈ4த',

அ(லா+1. கடGJ , ஆபிாி.காவி ேமைல. கைரயிJ

பயண,க; ெச:'

வ2வத இளவரச ெஹறி ஆ.க"

ஊ.க"

கப தைலவக; அெமாி.கா ெசJ

வழியி உ;ள அேசா

ஏ8 தீEகைள. க+

அளி4' வ9தா. அவ2ைடய
தீEக; எற

பி14தாக;. அFவேபா' #'#' இட,கைள.

க+ பி14த அ. கப தைலவக; ெகால ப

G

ப வ9' ேச9த சமய

கினியா வைளடாைவ. கட9' வி(டாக;.

ஆபிாி.க நா க/. சிவ#4 'ணிைய> , க+S1. ககைள>
திைரகைள> ஏறி ெசற கபகெளலா
த,க ெபா1>

மிள

தி2 பி வ2 ேபா', த9த"

அ1ைமக/ ெகா+ வ9' ேச4தன. ஜிேனாவா.

காரகளி வாணிக4ைத ெயலா , ேவனி

காரக/

ைகபறி. ெகா+ட சமய , G

வாணிப4'ைறயிேல ேமேலா,கி

வள9' ெகா+
வழிைய. க+
ெகா+129த'.

ப நகர

'2.கி.காரக/

வ9த'. ஆபிாி.கா. க+ட4ைத <றி இ9தியாE.. கட
பி1பத ேபா<.கீசிய அரசா,க

ஊ.கமளி4'.
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இப1ப(ட "ேனறமான NHநிைலயி இ29த G
ெகால ப

ப மாநக2..
.

வ9' ேச9த' அவ=ைடய ேப0 எ0தா ெசாலேவ+

பவைகயிJ

"ேபா.கைட9தி29த G

கவியி ஆவ

ப நக2. வ9த ெகால ப

ெகா+டா. இல4தீ= , #தியெமாழிக/

உலக அறிைவ வள.

உயதரமான #4தக,கைளெயலா வா,கி ப14தா.

த பி பா4தேலாமிேயா, நிலபட , தயாாி.

நி0வன

ஒறி

ேவைல.கம9தி29தா. தைன நா1 வ9த அ+ண கிாி
நி0வன4தி ேவைல. ேச4'வி(டா. ெகால ப
நா(களி அ+ண=

க0.ெகா+டா.

த பி>

டாபைர>

அேத

அ, ேபா: ேச9த சில

ேச9' ெசா9தமாகேவ நிலபட

தயாாி.

ெதாழிைல ேம ெகா+ வி(டாக;.

நிலபட

தயாாிபத ேவ+1ய சாியான க2விக; அ9த. கால4தி கிைடயா'.

ஆகேவ அைவ "8வ'

சாியாக அைம9தி2ப'

இைல. ெப2

பாJ

கப

. கட

தைலவக; L0கிற தகவகைள. ெகா+ேட அைவ தயாாி.கப

வழியாக உலகி ெவFேவ0 பதிக/. ெச0வ9த கப தைலவக;
L0கிற ெச:திகைள ஆதாரமாக. ெகா+ , நிலபட,க; வைரயப

. இ9த

ெச:திகைள ேசபதகாக அவக; கப தைலவக/ட ெந2,கி
பழவாக;. கப தைலவக/. வி29' ைவ4' ேப<. ெகா 4'
ெச:திகைள யறி9' ெகா;/வாக;. அ9த ெச:திகைள ய1பைடயாக.
ெகா+

நிலபட,கைள4 தயாாிபாக;. இவைற #திதாக பயண

ேமெகா;/ மாJமிக/ , #திய #திய வழிகளி த,க; கபகைள ெசJ4த
"ப

கப தைலவக/

விைலெகா 4' வா,வாக; ெகால ப

சேகாதரகளி பிைழ# இFவா0 நட9' வ9த'.

G

ப=. வ9த அேத ஆ+1 கிாி

டாப ெகால ப

ஒ2 ேபா<.கீசிய.

கபG ேவைல. ேச9தா. அ9த. கப, க பளி> , க2வா
ம'E

திரா(ைச

ஏறி.ெகா+ , ஐ<லா9', அயலா9' அேசா<4 தீEக; ஆகியவறி

ெச0 தி2 பE

ஆ,கா,கி29' சர.க; ஏறி. ெகா+

G

ப=.4

தி2 # . அ9த பயண4தி ேபா', சாேவ எற 'ைற"க4தி அ9த
ேபா<.கீசிய. கப ஒ',கியEட, தானக மித9' ெசற ஒ2 ேதாணியி
இர+

பிண,கைள. க+ட', ெந நாைள. பிற

ெகால ப<.

நிைனவி29த'. அ9த பிண,களி அசாதாரணமான ேதாற4ைத. க+ட
ஐாிTகாரக;, அைவ சீன.காராி பிண,க; எ0 Lறினாக;. அ9த. கபG
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தைலவ, 1477-ஆ ஆ+

பிரவாி மாத ேபா<.கJ.4 தி2 #வத

"னா, ஐ<லா9தி வடபதி ேநா.கி 0 காவத தார
தி2 பினா. ெப2 பாJ

அ9த. கப ஆ(1. வ(ட4ைத4 ெதா( வி(

ெதேற ெசாலலா . இFவா0 பலவித அ=பவ,க/
ஒ2 கப தைலவனா

1478-

வைர ெச0

ெபற ெகால ப

வ9த
தாேன

ததிைய யைட9த' வியபிாியதல.

ஆ+1 ஜிேனாவா வாணிப நி0வன4தா, மெட:ராவி ேபா: சீனி

வா,கி.ெகா+

ஜிேனவாE. வ2 ப1 அவனிட

ஒபைட4தாக;. அவக; அதாிய பண

ஒ2 கபைல

அவனிட

ெகா 4 த=பவிைல.

மெட:ராவி சீனி விபவக; கட=.. ெகா .க ம04'வி(டாக;. ஆகேவ
ெகால ப

ெவ0, கபைல4 தி2பி.ெகா+

வர ேநாி(ட'. அதனா அவக;

அவமீ' வழ.4 ெதா 4தாக;. அ9த வழ.கி காரணமாக 1479கிாி

டாப ெகால ப

ேபான'

ேபாிழபைடய ேநாி(ட'. அவ ஜிேனாவாE.

அ'ேவ கைடசி4 தடைவயா .

ஜிேனாவாவிG29' G


ஆ+1

ப தி2 பிய ெகால ப

ேபா<கவி ஓ உயதர.

ப4தின வழிவ9த ேடானா ெபGபா எற ம,ைகைய4 தி2மண

ெகா+டா. ேடானா ெபGபாவி த9ைத ெபாி

#ாி9'

1ாிேலா. ேபா(ேடா

சா+ேடா4 தீவி தைலவ. அவ/ைடய தா4தா ஜிேமானி

, ெஹறி

இளவரசாி ர4 ேதாழ. அவ/ைடய சேகாதர, ேபா(ேடா சா+ேடா4 தீவி
ஆ(சி4 தைலவனாக இ29தா.

மண
G

நட9த சிறி' கால

வைர ெகால ப

த பதிக; ெபGபாவி தா>ட

பனிேலேய த,கியி2.தாக;. ெபGபாவி தா:, த கணவ2ைடய கப

றி# #4தக,கைள> , கட வழிகா(

நிலபட,கைள>

க( .க(1

அவ2ைடய நிைனEெபா2ளாக ைவ4தி29தா;. த மாபி;ைள.காக அவ;
அவைற அவிH4' எ 4'. ெகா 4த' ெபாி'
நா(க/. பிற, கிாி

ேபாற. L1ய ெசயலா . சில

டாப த பதிக; ேபா(ேடா சா+ேடாவி நிைலயாக.

1யி2.கலானாக;. ேபா(ேடா சா+ேடாவி தா ெகால பU மக ேடா
Oேகா ேகால பிற9தா. 1482- ெகால ப
1ேயறினா. அ,கி29' ேகா

ேகா

த 

ப4ேதா

பDச தீவி

. இ2 "ைற கப பயண

ெசறா. அதி ஒ2"ைற அவேன தைலவனாக இ29' கபைல ெசJ4தி.
ெகா+

ேபானா எப' றிபிட4த.க'.
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தன' "ப4ெதா0 "ப4திர+டாவ' வயதி ெகால ப

"றிJ

ததி

ெபா29திய ஒ2 கப தைலவனாக விள,கினா. ேபா<கீசிய வாணிப.
கபகளி பல"ைற கட பயண

ெச0 வ9த அ=பவ

அவ=.

ப19தி29த'. வட.ேக ஆ(1. வ(ட4திG29' ெதேக Mம4தியேரைக வைர.
கிழ.ேக சஜிய தீவிG29' ேமேக அேசா<4 தீEக; வைரயிJ

உ;ள

கடபதி "8வ' அவ=.24 ெதாி9த இட,கேள ! கப ெதாழிG ஒFெவா2
VS.க"

அவ=. ைகவ9த சர. '2வ ந(ச4திர4ைத ைவ4 '. ெகா+

நில-பட,கைள>
Mேகாள"

Mேரைககைள>

வானியJ

வைர>

சிற9த பயிசி அவ=. இ29த'.

பறி அ.கால4தி ெவளிவ9த சிற9த க;

அைன4ைத> அவ ப14தி29தா. எலாவ0.
தி2மண4தி Aல

ேபா<.க நா(1 உய 

உறவினனாக இ29தா. இ4தைன ததிகைள>

ேமலாக அவ த
ப,க; இர+ .

ைவ4'. ெகா+

அவ சில

ஆ+ களி ெபாிய பண.காரனாக ஆகியி2.க "1> . ஆபிாி.காவி கைரயி
உ;ள சில #திய பதிகைள. க+ பி14' அவ பிர#ப(ட

ெபறி2.க

"1> . ஆபிாி.க வியாபார4தி Aல

ேச4தி2.க

அவ ெப2Dெசவ

"1> .

ஆனா, அவ=ைடய ஆைச.கனEக; இ9த ெசயக/.ெகலா ேம ப(டதாக
இ29த'. ெபா=

மணி>

ெகாழி. கீH4திைச நா க/. #தியேதா

கடபாைத க+ பி1.கேவ+

; ேம4 திைசயிேல கலD ெசJ4தி.ெகா+

ெச0 கீH4 திைசைய யைடய ேவ+

; இ'வைர எ9த. கப தைலவ=

காணாத உய#கைழ> , எ9த மனித=

அைடயாத ெப2D ெசவ4ைத>

ேவ+

.

இ9தியா, சீனா, ஜபா "தGய ெசவ,ெகாழி.
எளிய கட வழி ஒைற. க+

பி1.கேவ+

கீைழ நா கைள அைடய

எற அட,காத ஆவ

ெகால பசி உ;ள4திேல ெகா89'வி(ெடாி9த'. இ9த எ+ண

அவ=.

எேபா' ஏப(டேதா ெதாியவிைல. ஆனா இ'ேவ அவ வாHவி
இல(சியமாக இ29த' எப' ம(
-----------

அைடய

நறாக4 ெதாிகிற'.
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2. ஒளி ேதாறிய'
ேதாறிய'

ேம ேநா.கி #றப( . கட வழியாக. கிழ.ைக யைடய ேவ+
எ+ண

ெகால ப<.4 தி திெப0 ஏப(

எற

விடவிைல. இ9த ஆவ

ெகால ப<.4தா "த "தG ஏப(ட' எ0 ெசாவதமிைல.

உலக

உ2+ைட எற உ+ைம அேபா' ேம நாெட,

ஒ#.ெகா;ளப(ட த4'வ

ஆகிவி(ட'. ஆகேவதா பல Mேகாள வJநக;,

கிழ.ேக யி2. ஜபா=., ேமேக #றப(  ேபா: ேசரலா
எ+ணலானாக;. ஆனா, கடவழியாக எFவளE Kர
எFவளE Kர4தி ஜபா இ2.கிற'? எபெதலா

பயண

எ0
ெச:வ'?

ெதாியாத நிைலயி யா2

'ணி9' #றப வதகிைல.

அ.கால4தி உலெக,கிJ

#கHெபற பல Mேகாள வJநகளி க;

கிைட4தன. அ9த கெளலா , இேபாைதேபால தி(டவ(டமான
க24'.கைள4 ெதாிவி.கவிைல. அேபாதி29த வசதி வா:# ஆகியவறி4
த9தாேபா க+ பி1.க ப(ட ெச:திகைள ைவ4'.ெகா+ , இப1
யி2.கலா

அப1 யி2.கலா எற அ=மான,கைள அ1பைடயாக.

ெகா+ேட க24'.க; ெதாிவி.கப(129தன.

ெகால ப

அ.கால4தி கிைட4த Mேகாள க; அைன4ைத> வா,கி

ப14தி29தா. தா ப14த கைள. ெகா+
ெகா+

– அைவ L0 க24'.கைள.

அவ ஒ2 தீமான4'. வ9தா. வ(ட வ1வமான இ9த உலக4தி

நிலபதிைய <றிJ

கடபதி NH9தி2.கிற'; கடG இைடயிேல இ9த

நிலபதி ஒ2 ெபாிய தீEேபால அைம9தி2.கிற'; இதி நிலபதி ஏ8 பாக"
கடபதி ஒ2 பாக"மாக அைம9';ளன எ0 அவ ந பினா. எனேவ கட
வழியாக ேம ேநா.கி #றப(டா மிக எளிதாக. கீைழ நா கைளயைட9'
விடலா

எ0 அவ தி+ணமாக ந பினா. உ+ைமயி உலகி ெமா4த

பரபி ஏற.ைறய ".கா ப, கட NH9தி2.கிற'. இ' ெகால ப<.
அ.கால4தி ெதாி9திராத' அதிசயமிைல.

கீHநா க/.. கட வழி க+ பி1.க ேவ+
காரண

என? எலா

எ0 ேம நா(டா வி2 ப.

ஆைசதா; ேபராைசதா!
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கீH நா(  ெபா2;க/. ேம நா களிேல அதிக மதிபி29த'. த,க"
ெவ;ளி> , "4'

இர4தின" , ப(

ப24தி> , வாசைன ெபா2;க/ ,

ம29' AGைகக/ சி0சி0 அளவி ேம நா க/. ேபா: ேச9தன. இைவ
யாE , ஒ(டக,களி ேம ஏறி ெசலப(

கா

டா+1 ேநாபி; ேபா:

ேச2 , அ,கி29' மர.கல,களி Aலமாக ஐேராபிய நா கைள யைட> .
இFவா0 இ9த சர.க; பல வணிககளி ைக மாறி பல மாத,க; கட9'
ஐேராபாைவ ேபா: ேச2 . இதனா அ9த ெபா2;களி விைல 0
மட,காக ஏறிவி
அைவ விைள>

. இFவா0 <0 வழியாக வ9' ேச2

சர.கைள ேநர1யாக

இட4திேலேய ேபா: வா,கினா மிக மGவாக வா,கிவிடலா

எற எ+ணமி29த'. தவிர, ெசவ,ெகாழி.

இ9த நா களி சிலவைற4

த,க; ஆதி.க4தி(ப 4தி. ெகா+டா, வாணிப4ைத ேமJ இலாப4ேதா
ெச:யலா

எற எ+ண"

ேம நா(டா பல2.

இ29த'. ேபா<.கீசிய

அரசக; ஆபிாி.காைவ <றி வ9' இ9தியாைவ அைட>

வழிெயாைற.

க+ பி1பதகாக பல"ைற "யசி எ 4'.ெகா+டாக;. ஆனா இ9த வழி
<0வழி எ0 , ேநராக ேம ேநா.கி ெச0 0கிய வழியி கீH நா கைள
அைடவ' தா எளிய வழிெய0

ெகால ப

எ+ணினா. ஐேராபாவி

ேம. கைரயிG29' #றப(டா ஜபானி கிழ.. கைரயிேல வ9' கப
நி

எ0 , இைடயிேல எFவிதமான நிலபதி>

அ.கால4தி எேலா2
இ2.

ெகால ப

ந பினாக;. அெமாி.கா. க+ட

தா

எபதாக ஒ0

ெச:தி அ.கால4தி யா2.ேம ெதாியா'.

கால4தி பிளார

பாேவாேலா ேடா

நகர4தி ஒ2 ஞானி யி29தா. அவ ெபய

காெனG. அவ ம24'வ4 'ைறயி ெபாிய வJந. அ4ேதா

வான J , கணித J
த

கிைடயாெத0

அவ2.4 த+ணீ ப(டபா . 1471-

ேபா<.கீசிய ந+ப ஒ2வ2. ஒ2 க1த

ஆ+1 அவ

எ8தியி29தா. ேபா<.கீசிய

அரசைர ேம ேநா.கி ஜபா=.. கப அ=ப ஊ.க ேவ+
அ.க1த4தி வ#04தியி29தா. Lடேவ ஒ2 கடவழி கா(
அ=பியி29தா. இைத. ேக;விப(ட ெகால ப
ப(டண4' ஞானி. ஒ2 க1த

எ0 அவ

நிலபட"

உடேன அ9த பிளாெர

எ8தி4 தன. ேமெகா+

விபர,க;

ெதாிவி. ப1 ேக( . ெகா+டா. அவ மகிHசிேயா , அவ=ைடய ஆவைல
ஆதாி4' ஊ.க ப 4தி. க1த எ8தியேதா , அவ=.
நிலபட

ஒ2 கட வழி கா(

அ=பிைவ4தா. பிகால4தி இ9தியாE.. கடவழி க+ பி1.க
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அவ பயண

ேமெகா+டேபா', அ9த நிலபட4ைத>

ைகேயா

ெகா+

ேபாயி29தா எப' றிபிட4 த.க'.

ெகால ப<.4 த எ+ண4ைத வG>04'
அைத ெசய ப 4தி பா.கேவ+

ஆதார,க; எலா

கிைட4த பிற,

எற '1# ஏப(ட'. ஆனா,

தனிெயா2 மனிதனாக நி0 ெச:ய.L1ய ெசய அல இ'. அரசா,க4தி
ஆதரE , வழி ெசலE. பண"

நிைறய4 ேதைவயாயி29த'. " பி

ெதாியாத #'வழியி, எ4தைன நா; எ0 ெசால "1யாத பயண4ைத
ேமெகா;வ-ெதறா யாராவ' ஓ அரசாி ஒ4தாைசயிலாம "1யா'. 1484ஆ

ஆ+1 ேபா<.க அரச இர+டாவ' ஜானிட

அவ த ேநா.க4ைத

ெவளிப 4தி உதவிெபற "யறா. #திய க+ பி1#.களி ஆவ,கா(1ய
பைழய ெஹறி இளவரசனி ம2மக ஜா. ஆகேவ அவ த "யசி.
ஆதரவளிபா எ0 ெகால ப

எதிபா4தா. ெகால பU ேவ+ ேகாைள

ஆரா:9' "1E L0 ப1 ஒ2 8ைவ அைம4தா ஜா அரச அ9த. 8வி
ஒ2 ".கியமான மத4 தைலவ2

இர+

கப பயண,களி நல அ=பவ"

Xத ம24'வ2

திறைம>

இ29தாக;. அவக;

ெபறவக;. அவக;

ெகால பசி Lைற ஆரா:9', அ' நைட "ைற. ஒ4'வராத' எ0
த;ளிவி(டாக;.

இ9த நிகHசி பறி பலவிதமான க24'.க; Lறப கிறன. ெகால ப

ெபாிய

தெப2ைம மி9தவனாகE , அளE கட9த வா: ேப<.காரனாகE
இ29ததாJ , சிபா,ேகா தீE எ0 அ.கால4' அைழ.கெபற ஜபாைன
பறி அவ Lறிய ெச:திக; கபைனயி மிDசிய வ2ணைனகளாக இ29ததாJ ,
அரச அவைன சிறி'

ெகால ப

மதி.கேவயிைல எ0 சில L0கிறாக;.

தா க+ பி1.க ேபா

உாிைமைய> , அதிகார" , ப(ட"

நா களி தன. ெப2 ப, ,

ேவ+

எ0 ேக(டா; அவ ேக(ட'

மிக அதிகமாக இ29ததா அரச ஜா அவ=. உதவியளி.க ம04'வி(டா
எ0 சில க2'கிறாக;. இ9த. க24ேத ெப2 பாJ
L

உ+ைமயாக இ2.க.

.

ஏெனனி அேசா<4 தீEகைள ேபா ஏதாவ' ஒ2 தீE. L(ட4ைத.
க+ பி1.க.L1ய த கப தைலவ=. ஒ2 தீைவ உாிைமப 4தி.
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ெகா .க அரச " வ9தத சா0க; இ2.கிறன ெகால ப<. உதவி
ம04த 1485-ஆ

ஆ+1ேலேய Yேமா , எ

மாJமிக/. அ+1லா4 தீைவ. க+

1ாீ(ேடா எற இ2 ேபா<கீசிய

பி1.க அ=மதி>

உதவி>

வழ,கியி2.கிறா.

எ(டாவ' றா+1 A ச+ைடயி தபி பிைழ4த அகதிக; அ+1லா
எற தீவிேல ேபா:. 1ேயறி வாH9தாக; எ0 , அவக; வமி வழியாக
அ,ேகேய வாH9' வ2கிறாக; எ0
வ9த'. அ9த அ+1லா4 தீைவ. க+

ஒ2 கண பர பைர ெச:தி நிலவி
பி14தா அ9த மாJமிக; அ9த4 தீவி

தைலைமைய பர பைரயாக அ=பவி.கலா
ப(ட,கைள>
மாJமிக/

அைடயலா

எ0

எ0

அதாிய சிற#.கைள>

அரச வா.களி4தி29தா. அ9த இ2

ேம ேநா.கி நாப' நா(க; வைர பயண

அதகிைடயிேல அ9த4 தீைவ. க+

ேமெகா;வெத0 ,

பி1.காவி(டா தி2 பி வி வெத0

ஏபாடாகியி29த'.

உ+ைமயி அ+1லா எபதாக ஒ2 தீேவ கிைடயா'. இலாத அ9த4 தீைவ.
க+

பி1.க "யசி ெய 4'. ெகா+ட அரச, இ2.கிற கீைழ நா க/.

#'வழி க+

பி1.க "யற ெகால ப<. ஆதரவளி.காதத. காரண

அவ=ைடய அதிகப1யான ஆைச மி9த ேவ+ ேகா;கேளயா

எ0

ந பலா .

ேபா<கீசிய மன ஆதரவளி.க ம04த அேத 1485- ஆ+1, அவ மைனவி
ேடானாெபGபாE

G

ப நகாி இற9'வி(டா;. அ4ேதா

நா(1 அவ=.கி29த உறE
அவ=. எப1>

ேபா<. கீசிய

அ0ப(ட'. த "யசிைய ேமெகா;வத

ஓ அரச அல' அரசா,க4தி உதவி ேதைவ ப(ட'.

இனி ேபா<.கீகிய மனைர ந #தகிடமிைல எ0 ஏப(ட பிற, அவ
ெபயினிேல ேபா: "யசி ெச:' பா.கலா

எ0 எ+ணமி(டா.

ெபயி நா(1ேல, அவ மைனவியி சேகாதாி ஒ24தி ஒ2
தி2மண

#ாி9' ெகா+

ேவ0வாைர>
த கபைல

ஹசவா எற ஊாிேல யி29தா;. அவைள4 தவிர

அ, அவ=.4 ெதாியா'. இ29தாJ

'ைணயாக. ெகா+

பானியைன4

ஊ.க4ைத4

த ஐ9' வய' மக உேகாைவ உடனைழ4'. ெகா+

ெபயி நா

ேநா.கி ெசJ4தினா ெகால ப

.
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கப பாேலா
இ29த பிராசி

'ைற"க4ைத ெந2,கி. ெகா+ 12.

ேபா', கைரேயார4தி

க மடாலய. க(1ட,க; ெகால பசி க+களி ெத

ப(டன. உடேன அவ த மக Oேகாைவ என ெச:வெத0 "1Eக(1
வி(டா.

பிராசி

க மடாலய4தா, சி0வகைள மாணா.ககளாக ஏ0. ெகா+

அவக/.. கவிக0. ெகா 4தேதா

உணE

உைட>

உைற>/

Lட4

த2மமாக வழ,கி வ9தாக;. அ9த மடாலய4தி த மகைன ேசா4'
. பாேலா

வி வெதற "1E. வ9த ெகால ப
ந,Lர

'ைற"க4தி த கபJ.

பா:சி வி( . கைரயி இற,கினா. தமகைன அைழ4'. ெகா+

நா ைம ெதாைலவி இ29த அ9த மடாலய4'. நட9ேத ெசறா.
மடாலய4ைத யைட9த' , கதைவ4 த(1னா. கதைவ4 திற9' ெகா+
ெவளியி வ9த ேவைல.காரனிட
சிறி' ெரா(1>

தன.4 தாக4தி4 த+ணீ2

ைபய=.

ெகா . ப1 ேக( . ெகா+டா. அெபா8' அவ=ைடய

அதிTடவசமாக அ2; நிைற9த உ;ள" வான  ஆரா:சியி நல
ேதசி>

ெபறவ2 , பிராசி

க ெப29'றவிய2; ஒ2வ2மான

அ+ேடானிேயா 1 மாசினா எற ெபாியவ வாச ப.க

வ9தா.

ெகால ப<ட ேபச4 ெதாட,கிய அவ அ#ட உ;ளைழ4' ெசறா. அவ
ேவ+ ேகா/. இண,கி சி0வைன4 த மாணா.கனாக ஏ0.ெகா;ள
இைச9தா. ெகால பசி கனEகைள>
மர.கல,க/. ெசா9த.கார2 ,

ேவ(ைககைள> க+டறி9த அவ, பல

ெபயி ேதச4' பிர#.களிேல ஒ2வ2மான

ெம1னாசீG சீமா=. அவைன அறி"கப 4தி ைவ4தா.

சீமா ெம1னா சீGயிட

ெகால ப

ேக(டெத லா

A0 அல' நா

வசதி ெபா29திய மர. கல,க; தா. சீமா ெம1னா சீG அத ச மதி4 தாJ ,
ெகால ப

த ஆரா:சிைய ேமெகா;வத ,

கபக; #றப வத

அேபா'

ெபயி நா(1G29'

அரசா,க4தி அ=மதி ெபறேவ+1யி29த'.

ெபயி ேதச4ைத ஆ+

வ9தவ; அரசி இசெபலா. இசெபலா

க4ேதாG.க சமய4தி தீவிர ப0த ெகா+டவ;. ெத:வ ப0
சிற9த ஆ(சி4திற=
#க8

சமய ப0

ெகா+டவ;. ஐேராபிய அரசகளிேலேய வGE

திற=

ெப2ைம> ெகா+டவளாக அ.கால4தி சிற9' விள,கினா; அவ;.
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ஞால

க2தி=

ைகL

கால

க2தி இட4தா ெசயி

இதைன இதனா இவ "1. எறா:9'
அதைன அவக+ விட

எற தி2.ற( பா.க/. இல.கியமா: ஒ2 ெசயைல "1.க சாியான
ஆைள4ேத9ெத பதிJ , சாியான ேநர4தி ெச:வதிJ

அவ; வலவளா:

விள,கினா;.

அரசி இசெபலாைவ ேப(1 காண. ெகால ப
ேவ+1யி29த'. காரண , அவ

ஒப' மாத,க; கா4தி2.க

ெபயி=. வ9' ேச9த சமய , அவ;

அரசிய ேவைலயாக ஒFேவா ஊராக ெச0 ெகா+129தா;. அவைள4
ெதாட9' ெச0 ஏதாவ' ஊாி ச9தி.கலா

எறா ெகால ப

ைகயி பண

கிைடயா'. எனேவ, அ2கி இ29த ேகாேடாவா எற ஊாிேல கா4தி29' ஒப'
மாத,க/. பிற அவ அரசி இசெபலாைவ ேப(1 க+டா.

"த ச9திபிேலேய அரசி இசெபலாE. ெகால ப
ந பி.ைக>

ஏப(

வி(ட'. இ29தாJ

மீ' ஒ2 நெல+ண"

அவ; உடன1யாக அவ=. அ=மதி

வழ,கிவிடவிைல. அவ=ைடய தி(ட4ைத ஆரா:வதகாக அெபா8' அவ;
ஒ2 சிற#.8ைவ நியமி4தா;. ெகால பசி ெபாிய "யசி4 தி(ட4தி
அ=மதி வழ,வதா, அல' த;ளிவ வதா, அ=மதி வழ,கினா, சீமா
ெம1னா சீGயி ஆதரவி "யசிைய ேமெகா;ள ெச:வதா அல'
அரசா,கேம அவ "யசி. உதEவதா எெறலா

ஆரா:9' "1E L0 ப1

அவ; அ9த. 8ைவ நியமி4தா;. இப1ப(ட "யசிகைள4 தனிப(டவக;
ேமெகா;/வைதவிட அரசா,கேம ேமெகா;/வ'தா ெபா24த எ0 அவ;
நிைன4தா;. பலவிதமான தாமத,க/. பிற கைடசியி அரசியி அ=மதி
ெப0. ெகால ப

த பயண4ைத ேமெகா;/வத ஆ0 ஆ+ களாயின.

--------3. எ*ண ப,-த'

ெபயி நா(

அரசி இசெபலா ெகால ப

"யசி. ஆதரவளிப' பறிேயா

அ=மதி ெகா ப' பறிேயா ஒ2 "1E. வர ஆ0 ஆ+
ஆ0 ஆ+ க/

ெகால ப<. வாH.ைகேய ஒ2 நரக

கால

பி14த'. அ9த

ேபா ேதாறிய'.
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ெகால ப

த "யசி ெவறி ெப0வ' உ0திெய0 திடமான ந பி.ைக

ெகா+129தா. அ9த ெவறிதா த வாHவி ஒளி ேச.
கனE க+

ெகா+129தா. ஆனா <றிJ

அவ தி(ட4ைத. ேக(
ம(

எ0 அவ

உ;ளவகளி ெப2 பாேலா

எ;ளி நைகயா1னாக;. கா0 வா,க ேபா

ேபா'

கடைல பா4தி29த அரசைபைய ேச9த பல அவைன ைநயா+1

ெச:தாக;. ெப2 பாலானவக; அவைன ஒ2 பிைச.காரனிJ
நட4தினாக;. உ+ைமயி அவ நிைலைம>

ேகவலமாக

அFவா0தா இ29த'. ைக

ெசலவி பணமிலாம அவ அ9த சமய4தி வ0ைம.காளாகி
வாைதப( . ெகா+129தா.

அரசி இசெபலா அைம4த சிற#. 8வின 1486- ஆ+
சமய4தி சாலம,கா எற ஊாி L1னாக;. ெகால ப

கிறி

'ம

தி(ட4ைத பறி

அவக; ஆரா:9தாக;. ஆனா அவக/ைடய விவாத,க; ஒ2 தீமான4'.
வராமேல கைல9' வி(டாக;. மீ+

ஒ2 "ைற L1 விவாதி.கலா

எற

"1Eட அவக; 8.L(ட4ைத "14' வி(டாக;. ஆனா, ெகால ப
வாH.ைக நிைலைய ந அறி9த Oேகா 1 Oசா எற 8 உ0பினாி
ெசவா.. காரணமாகE , 84தைலவரான டாலெவராவி நெல+ண
காரணமாகE , ெகால ப<. ஆ+ . 12,000 ெச#. கா<க; வாH.ைக
ெசலவிகாக ெகா பெதன அ9த. 8வி "1வாயி0.

ெதாைகதா 12,000. ஆனா ெவ0
சி9தைன>

ெச#. கா<க; தா இ29தாJ , ெத:வ

ஆட பர மற எளிய வாHE

ேமெகா+129த ெகால ப

ேபாற

மனித=. அ9த. கால4' ெபா2ளாதார நிைலைமைய ேநா. ேபா' இ9த4
ெதாைக வாH.ைக ெசலE. ேபா'மான'தா. ஆனா, ெகால பசி
'ரதி2Tட

அ9த4 ெதாைக Lட அவ=ைடய ேதைவ. ஒ8,காக. கிைட4'

வரவிைல.

நா(க; நக9தன; மாத,க; மைற9தன, ஓரா+

உ2+ட'; அ 4த கிறி

'ம

Lட வ9'வி(ட'. டாலெவராவி தைலைமயி அைம9த அ9த. 8வின
மீ+

எ+ண
நா/

Lடேவயிைல.

நிைறேவ0

நாைள எதிபா4'. கா4 தி29த ெகால ப<. ஒFெவா2

ஒFேவா >கமாக4 ேதாறிய'. அவகேளா இைத பறிய, க24ேத

யிலாம < மாயி29தாக;. ெபா0ைமயிழ9த ெகால ப

மீ+

ேபா<.க
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அரசைர நா1 பா.கலாமா எ0 எ+ணினா. ேபா<.கG "# அவ
இ29தேபா' பலாிட

கட வா,கியி29தா. கடகாரக; அவ தி2 ப

வ9தா ைக' ெச:' சிைறயி த;ள4 தயாராக இ29தாக;.

த ேவ+ ேகாைள மீ+

ெசவி சா:.க ேவ+

ேபா<.க அரச இர+டா
அFவா0 தைன அைழ.
ேவ+

எ0

எ0 ேக( .ெகா+

ஜா=.. ெகால ப

ஒ2 க1த எ8தினா.

ேபா' த கடக/.காக. ைக' ெச:யாம இ2.க

அேத க1த4தி றிபி(

ேவ+1. ெகா+டா.

அவ ேவ+ ேகாைள அப1ேய ஏ0. ெகா+

ஜா அரச உடேன

வ2 ப1யாக பதி எ8தினா. ேபா<.க அரசாிட
மா0தJ.. காரண

ஏப(ட விேசஷ

இலாம இைல. அ+OGயா4 தீைவ. க+ பி1.க

அவ அ=பிய கப தைலவக; பயனி லாம தி2 பி வ9' வி(டாக;.
ஆபிாி.காைவ <றி. ெகா+

இ9தியாைவ யைடய ேவ+

எ0

ேபா<கீசியக; " ப4ெதாப' தடைவ ெச:த "யசிக/ பG.கவிைல.
இ2பதாவ' "ைறயாக #றப(  ெசற பா4தேலாமியா டய
தைலவனிடமி29' ஏ8 மாத,களாகி>

எFவித4 தகவJ கிைட.கவிைல.

ஜா அரச2ைடய அைழ#. கிைட4தEட, ெகால ப
"1யவிைல. காரண
தயாாி4'.ெகா+

வழிெசலவி பண

ெகால ப<

சமய , பா4தேலாமிேயா டய

எற கப

அவ த பி>

#றப(  ேபாக

இலாைமேய. பண
ேபா<.க ேபா: ேச9த

த A0 கபக/ட ெவறி ெப2மித4

'ட தி2 பிவ9' ேச9தா. அவ ஆபிாி.காவி ெத "ைனைய <றி.
ெகா+

கீH.கைர பதிைய அைட9' வி(டதாகE . அ,கி29' இ9தியா

ேபாவ' எளிெத0 , ஆனா ெந நாளாகி வி(டதா த ஆ(க; க(டாய4'.
கிண,க4 தா தா: நா

தி2 பி வி(டதாகE

அரச2. ெச:தி ெசானா

அ9த. கப தைலவ.

இ9தியாைவ அைடவத நிசயமான ஒ2வழி க+
ச9ேதக4திகிடமான ெகால ப

பி14த பிற ஏ

தி(ட4ைத ேமெகா;ள ேவ+

ெதாட,கினா ஜா அரச. ஐய4திகிடமான விஷய4தி பண
+ எற க24' அவ2. ஏப(ட பி ெகால ப

எ0 க2த4
ெசலவழிப'

அ, ெசறேத

ணாகிவி(ட'.

கிறி

டாப ெகால ப<

அவ த பி>

L1 ேயாசி4' ஒ2 "1E. வ9தாக;.
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டாெவரா 8வின உடன1யாக "1E Lறாவி(டாJ

எப1>

நல "1E.

த கனEக; பG. ப1யான "1E. வ2வாக; எற ந பி.ைக, அ1ேயா
மா+

ேபா: விடவிைல. எனேவ ெகால ப

த பி பா4தேலாமிேயா ெகால ப

ெபயி தி2 பினா. அவ

, அ+ண=ைடய தி(ட4'. ஆதரE ேதட பிற

ஐேராபிய நா களி "யசி ெச:வெத0 #றப(டா.

"தG அவ இ,கிலா9' ெசறா. அேபா' இ,கிலா9ைத ஆ+டவ ஏழா
ெஹறி. பா4த ேலாமிேயா ெகால ப

என விள.கி ெசாG>

அவ

எைத> சாியாக மன4தி வா,கி. ெகா;ளவிைல. அவ க24ைத. கவர
"1யாம அவ தி2 பி வி(டா. அ,கி29' அவ பிரா< ேதச

ெசறா.

பிெரD< அரச எ(டாவ' சாலU சேகாதர அவி1 [ேஜாவி அைப
ெபறா பா4தேலாமிேயா ெகால ப
ேவைலைய அவனிட

. அவ சில நில பட,க; எ8தி4 த2

ஒபைட4தா. அவ Aலமாக பிெரD< அரசாி ந(ைப

ெபறா. ஆனா, தி(ட தா அவாிட"
க1த

ேபா( வி(

"யசிக; எ'E
கால

பG.கவிைல. விஷய4ைத விள.கி.

பா4தேலாமிேயா ெகால ப

பG.காம மன

பிராசிேலேய த,கி வி(டா.

ெநா9' ேபான ெகால ப

எப14தா

கழி4தாேனா? எFவளE ெநா9' ேபான உ;ள4'ட வாH9தாேனா? அவ

ெபயி=.4 தி2 பிவ9த ெச:தியறி9த இசெபலா தைன ச9தி. ப1
க(டைளயி(டா;. அேபா'

ெபயி அரசா,க

A இன4தா2ட ேபாாி( .

ெகா+129த'. Aக; நகரான பாஜாE. ெவளி#ற4தி Lடாரம14'4
த,கியி29தா; அரசி இசெபலா. ெகால ப
எலா வசதிக/
க1த

ெச:' ெகா . ப1 அதிகாாிக/. ஒ2 ெபா' உ4தரE.

எ8தி அைத. ெகால ப<. அ=பியி29தா;. அ, வ9' ேச9த

ெகால ப

1490-

அ, வ9' ேச2வத வழியி

, ச+ைடயி ஒ2 சிபாயாக ேசவக

ஆ+

ெச:ய4 தவறவிைல.

டாலெவரா. 8வின L1 விவாதி4', ெகால ப

, தி(ட

பயனற' எ0 "1E க(1னாக;. ேம ேநா.கி ெச0 கிழ.ைகயைடலா
எற ெகா;ைகேய நைட"ைற. ெகாFவாதெத0 அவக; அரசி..
Lறினாக;. ேம#றமாக4 ெச0 ஆசியாைவ அைடய ெந 9Kர

கடவழி

ெசல ேவ+ ெம0

அFவளE Kர4ைத. கட9' ெசல <மா A0

ஆ+ களாவ' பி1.

எ0 . ஆகேவ ெகால ப

அவக; அரசி.. Lறினாக;.

தி(ட

பயனற' எ0
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இ9த "1E ெகால பசி தைலயி இ1 வி89த' ேபாG29த'. எ4தைனேப
ம04' ெசானாJ

ெகால ப<.4 த தி(ட4திேல அைச.க "1யாத

ந பி.ைக இ29த'. த தி(ட4'. ஆதரE கிைட. எ=
ந பி.ைகைய4தா அவ இழ.க ேவ+1யி29த'. 8வின தீமானமாக "1E
ெசாG வி(டாJ

இசெபலா ெகால பசி ந பி.ைகைய அ1ேயா

ெவ(1விடவிைல. A இன4தாேரா

நைடெப0

ச+ைட "19தபி மீ+

அவ வி+ணபி4'. ெகா+டா தா ம0ப1 இFவிஷய4ைத ஆேலாசைன.
எ 4'.ெகா;வதாக ெசாG அவ=. ஆ0த Lறினா;. மீ+

ஓரா+

ெபயினி இ29' பா4தா. Aச+ைட "1வதாக4 ெதாியவிைல. த
மகைன அைழ4'. ெகா+

பிரா

ெச0 த த பி>ட ேச9' ெகா;ள

எ+ணினா. த மகைன மட4திG29' அைழ4'. ெகா;வதகாக அவ ெசற
ெபா8' அ,, அ9த மட4தி தைலவ ஜீவா ெபாி\ பாதிாியா மீ+
ஒ2"ைற அரசி இசெபலாE.. க1த எ8தி பா. ப1 வ#04தினா.
அFவாேற எ8தினா.

க2ைண ெபா29திய அரசி இசெபலா, ெகால பைச4 தைன வ9' பா. ப1
, வழி ெசலE. , #திய உைட வா,வத

பதி எ8தியேதா

வா,கி. ெகா;வத அவ ேக(ெட8தியி29தப1 பண"
1491-

ஆ+

கிறி

'ம

சமய4தி ெகால ப

ஒ2 திைர

அ=பி ைவ4தா;.

சா+டா[ எற ஊ "காமி

L1ய அரசசைப. வ9' ேச9தா. உடேன அவ=ைடய தி(ட4ைத ஆராய ஒ2
#'. 8ைவ நியமி4தா; இசெபலா. அ9த #'. 8வின ெகால ப
தி(ட4ைத "ய0 பா.கலா எ0

ஆனா அ9த4 தி(ட

தன. ேவ+

சJைகக; அதிக எ0 Lறினாக;.

1485-

எ0 அவ ேக(

ஆ+1 சீமா ெம1னா சீGயி ஆதரவி பயண

இ29தேபா' ெசலE. ம(
 தா க+
பி1.

ெகா 4தா ேபா'

தா 1491-

பி1. நா க/. அதிகமான விைல ேக(டா. தா க+

#'நா க/.4 தைனேய ஆ(சி4 தைலவனாக நியமி.க ேவ+

இ2பதவிக/

த பி ச9ததியின2.

எ0 இ9த

பர பைர >ாிைமயாக. ெகா .கபட

எ0 , அ9த நா களி ெச:> வாணிக லாப4தி ப4தி ஒ2 ப,

தன. த வாாி<க/.

ேசர ேவ+

அவ இ29த கால4தி அ=பவி4தெதலா
ெதலா

ேமெகா;ள

எற ெகால ப

எ0 , தைன அரச பிரதிநிதியாக நியமி.க ேவ+

ேவ+

ெவறி ெபறா

பழி.

எ0

அவ ேக(டா.

'ப"

ெபயினி

'யர"ேம! ஆளான

ேகG.ேம! ஆகேவ, தன.ாிய சாியான LG கிைட.காம
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ெபயி நா(ைட ேம ப 4த "1யா' எ0 அவ உ0தியான பி1வாத
ெகா+129தா. "எ=ைடய க( 4 தி(ட,கைள ஒ#. ெகா+டா அப1ேய
ஒ#. ெகா;/,க;; இலாவி(டா வி( வி ,க;. ேபர
எ0 தீமானமாக ெசாG வி(டா கிாி
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ேவ+1ய திைல!"

டாப ெகால ப

ஆ+1 அரசி இசெபலாE , அரச ெப1னா+

.

ேச9' ெகா 4த

ேப(1யி ெகால பசி நிப9தைனகைள ஏக "1யா'; ஆகேவ அவ=.
அ=மதிேயா உதவிேயா கிைட.கா' எ0 "19த "1வாக. Lறி வி(டாக;.
ெவறி4த பாைவ> வி ப(ட ந பி.ைக>மாக ெகால ப
"'கி த ெபா2;கைள> , நிலபட,கைள>
வி(  #றப(

வி(டா. பாேலா

அைழ4'. ெகா+
சால

அரசாிட

அவ #றப(

ெதா,கிய "க"

த திைரயி

க(1. ெகா+

சா+டா[ைய

அ2கி இ29த மடாலய ேபா: ைபயைன

பிரா<. #றப(  ெசவெத0 , மீ+
உதவி ேக(பெத0

எ(டாவ'

மன4தி; "1E ெச:' ெகா+

வி(டா.

'வ+ட உ;ள"மாக ம(ட. திைரயி ேமேலறி ெச0

ெகா+129த ெகால பைச நா ைம Kர4தி இ29த ஒ2 கிராம4தி
அரசா,க4 Kத ஒ2வ வ9' ச9தி4தா. அரசி இசெபலா மீ+
அைழ4'வர ெசானதாக. Lறினா. #திய ந பி.ைக ேயா
வ9தா. ெகால ப

ேக(ட நிப9தைனகைள ெயலா

அவைன

ெகால ப

தி2 பி

அப1ேய

ஒ#.ெகா;வதாகE , அவ ேமைல4 திைசயி த பயண4ைத4 'வ.கலா
எ0
நா/

அரசி இசெபலா Lறிய ேபா' தா அவ உ;ள

நிைற9த'. அ4தைன

தா ப(ட 'ப,க/.ெகலா "1E வ9' வி(ட' ேபா களி4தா.

அரசி இசெபலாவி மன

எப1 மாறிய'? அரச ெபாி1னா1 அ9தர,க

ெசயலாள ஒ2வ அரசியிட
ஏ0. ெகா;ள ேவ+

வ9', ெகால ப

எ0 ேக( . ெகா+டா. ]யி

எற அ9த அ9தர,க ெசயலாள Lறிய விள.க
ெகால ப

தி(ட4ைத> நிப9தைனைய>

வழி ெசலE.காக. ேக(

1 சா+டாDச

ெபா24த மாயி29த'.

ெமா4த. L( 4 ெதாைக>

ஓ அரசாி

ஒ2வார ஆட பர ெசலE ெதாைக அளE Lட வரா'. அவ ப(ட,க/
பதவிக/

உாிைமக/

கண. ேபா(  பா4தா, அவ க+ பி14'.

ெகா . நா க/.ாிய "8விைல>மாகா'; ஒ2 சி0 ப,ேகயா ; #4த
நா கைள அர<. ேச4'. ெகா .

#திய

ஒ2 திறைமயாள=. அ9த அளE Lட.
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ெகா .காம இ2ப' என நியாய4ைத ேச9த'? இைவ ெயலா ,
நா கைள. க+

பி14தா தன.. ெகா .க ேவ+

ெமாழி ேக(கிறா. க+

எ0தா அவ உ0தி

பி1.காவி(டா ெகா .க ேவ+1யைவ அல. க+

பி14தா அவ=. ெகா பதிேல அர<. எFவிதமான நTட"மிைல.
வ2 ப1ைய ேச4'4 த2கிறவ=.. ெகா .கிற ஒ2 சி0 LGேய யா .

அ9தர,க ெசயலாள எ 4'. Lறிய விள.க,க; அரசி இசெபலாவி
உ;ள4ைத4 ெதா(டன. அவ; உடேன ஆள=பி. ெகால பைச வழிமறி4'.
L(1 வர ெச:தா;. அ9த ெசயலாளைனேபா "னேர யாராவ' எ 4'
ெசாGயி29தா ெகால ப

அ4தைன யா+ க; ணாக. கழி4தி2.க

ேந9திரா'.

1492நா(

ஆ+1ேலேய ஏர மாத4தி கிாி
மாமன - ேபரரசி.

ப(ட'. ெகால ப
ெகால ப

க+

இைடேய ஒப9த

Lறிய நிப9தைனக; எலா
பி1.

நா க/. அவ=
பிாிதிநிதி களாகE

டாப ெகால ப<.

ெபயி

ைகெய84தாகி "4திைரயிட
அதி க+ெட8த ெபறன.

நிலபதிக( . ஆ(சி. (ப 4தி. ெகா .

அவ பர பைரயின2

இ2.க மாமன2

கட வழியி நிலபதிகைள. க+

ஆ(சி4 தைலவகளாகE

ேபரரசி>

அரச

ச மதி4தன. அFவா0 அவ

பி14' ஆ(சியி ேச4தா, அவ=.

ெப2,கட தளபதி (Admiral of the Ocean Sea) எற ப(ட, ெகா .க மாமன2
ேபரரசி>

உ0தி Lறின. ேமப1 நா களிG29' கிைட.

த,க . இர4தின

வாணிப ெபா2;களி ப4தி ஒ2 ப, ெகால பைச ேச2 . அெபா2;க/.
. அபதிக/. ெசJ

அவ=. வாி வில.களி. கப
ஒ2 ப, அவ Aலதன
சJைகக/

சீ(

உாிைமயளி.க ப

அரசி>

ேபரரசி>

ஒ#.ெகா+

வழ,கின. சீன நா கைள அ.கால4தி ஆ+
ம0

ெதாியாததா ெபய ேபாடாத'
அறி"க. க1த,க/

வ9ததாக. க2தப(ட

தெசயலாக அவ ேபா: ேசர.

L1ய பிற நா களி அரசக/. அவக; ெபயக/

ெகா 4தன.

ைகெய84தி(டன.

#திய கட வழிகளி ெசவதகாக அவ=.ேகா அைடயாள

கா ேபரரச2. ஓ அறி"க. க1த"

இர+

. இ9த உாிைமக/

அவ=. பி அவ ச9ததியினைர ேச2 . இ9த நிப9தைனக;

அைன4ைத> மாமன2

மன2

ேபாடE

கபகளி எ(1

ப(ட,க/

பினா நிரபி. ெகா;ள. L1ய'மான

மாமன2 ேபரரசி>

ைகெய84தி( .
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ஒப9த

"19தபி ெகால ப

த பயண4'.. கபக/

ேச.க4 ெதாட,கினா. கப ெதாழிG ஈ ப(ட A0 
சிற9த கபகைள ெபறா. அ9த A0 கபக/.
அவறி அதிகாாிகளாகE

ஆ(க/
ப4தினாிடமி29த

உாியவகேள

நியமி.கப(டன. சா+டாேமாியா, ைநனா. பி+டா

எற ெபய2ைடய A0 பா:மர.கபகளி அதிகாாிக/

ேவைலயா(க/மாக

90 ஆ(க; ெகால ப<ட #றப(டாக;. இவகளி ெப2 பாேலா

ெமா4த

பானியக;. ெகால ப<ட இெனா2 ஜிேனாவா. கார= ேவனி
ஒ2வ=

ேபா<கீசிய ஒ2வ=

கார

பிற நா(டவக;. ஆ>; த+டைன யைட9த

ைகதிக; Aவ . அFவிைளஞக;. ெகால ப<ட ெசJவதகாக வி தைல
ெச:ய ெபறன.
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ஆ+

ஆக

கபகளி 0.கிJ

மாத 2-

நாள0 எலா

ஆய4த மாகிவி(ட'. A0

ெந .கிJ பலவ+ண. ெகா1க; பற9' இப.கா(சி

யளி4தன. இசெபலா அரசியி ஆ(சி சின,களான ேகா(ைட>

சி,க"

ெபாறி4த ெபாிய ெகா1க; ஒFெவா2 கபG ெகா1மர4திJ ப(ெடாளி சி
பற9தன. அ0 இரE அ9த. கபG #றபட இ29த ஒFெவா2வ= , பாேலா
ேதவாலய4தி ெச0 த பாவ,கைள. Lறி. ைறயிர9' ஆ+டவ
'ைணைய ேவ+14 ெதா8ைக நட4தி வி(
கிழைம அதிகாைலயி ெகால ப
"பாகேவ A0 கபக/

வ9தா. ஆக

( 3-

நா; ெவ;ளி.

கபG ஏறினா. பகலவ ேதா0
ந,Lர,கைள4 K.கிவி(டன, இள, கா0 <

அ9த #ல காைலெபா8தி வ+ண. ெகா1க; அழற அைச9தாட, பா:க;
ெதா,கி விாி9' காறைட9' ெசல கபக; ெமல #றப(டன. ெகால ப
மக இ2. மடாலய4தி ப.கமாக ெசJ
'றவிக; "எெற0
எ0 ேவ+

ேமேமJ

ேபா' அ9த மடாலய4'4

உன2ைள ெபாழிய ேவ+

இைறவா"

ம9திர ஒGக; கா0வா.கி கபG இ29தவகளி ெசவிகளி

வ9' ேமாதின
---------4. கைர ெதாி&த'

அ(லா+1. மாகடG " ேபா: வ9த அ=பவ

ெகால ப<.4 'ைணயாக

இ29த'. ேம ேநா.கி ெசறா ேநராக. கிழ.ைக யைடயலா எப' அவ
தி(ட

எறாJ க+ைன A1. ெகா+

அவ ேநேர ேமறிைச ேநா.கி4 த

கபகைள ெசJ4திவிடவிைல. ஏகனேவ ஆபிாி.க நா க/.. கப
மாJமிகளி ஒ2வனாக ேபா:வ9தி29த அவ அFவழிகளி உ;ள கடG
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தைமைய ந #ாி9' ைவ4தி29தா. "தG ெத ேநா.கி ெச0
அ,;ள கானாி4 தீEகைள அைடவெத0 , கானாி4 தீEகளிG29' வட
ேமகாக4 தி2 பி மீ+

ேம திைசயி ெசவ ெத0

ெச:தி29தா. கானாி4 தீEகளி ப.க
ெகா+12.

அவ "1E

ெச0 வி(டா அ, எேபா'

சி.

கீH.கா0க; அவ ேம திைச ெசவத உதவியாக இ2. ;

அ'Eமலாம அ9த4 தீEகைள <றி>;ள கடG நீ ஆ+1 ெப2 பதி
ெகா9தளிபிறி ள4' நீைர ேபா அைமதியாக இ2. . அ'Eமலாம
அ9த வழியி இ2பதாக. க2தப(ட அ+1Gயா4 தீைவ> ேபா
வழியிேலேய க+

பாேலா

பி1.க எ+ணியி29தா ெகால ப

'ைற"க4தி கபக; #றப(

ஒ2வார

.

ஆவத "பாகேவ

கானாி4 தீEகைள ெந2,கிவி(டன. பி+டா எற கப சிறி' ப8' பா.க
ேவ+1யி29ததா அைத லா

பாமா

அ=#வெத0 தி(டமி(டா ெகால ப
வி( , மற இர+

கபகைள>

எற கப க(

. அFவாேற அைத அ,ேக அ=பி

கானாி4 தீEகளி

ஆதி.க";ள ேகாமாரா4 'ைற"க4தி ேகா+

லா

பாமா

ஏறி. ெகா;/ ப1

ெச:'வி(

நகர ெச0 அ, நைடெப0

ெபயி நா(டா

ேபா: நி04தினா. ேகாமாரா4

'ைற"க4தி உணE ெபா2;க/ , 1த+ணீ2
கபகளி அதிகாாிக/.. Lறி ஏபா

'ைற"க4'.

ெகால ப

ப8' ேவைலகைள

ேமபாைவயி(டா. பிற பி+டா எற அ9த. கபGேலேய ஏறி. ெகா+
ேகாமாரா வ9' ேச9தா. அ,கி29' #றப(ட கபக; கானாி4 தீEகளி
உ;ள சா ெசப
ஆ+

2-

ெசட ப மாத

ேமெகா+
ெகா+

1ய எற மெறா2 ".கியமான 'ைற"க4தி 1492நா; ந,Lர பா:சின. அ, நா நா(க; த,கி

ேவ+1ய உணE ெபா2;கைள>

ெசட ப மாத

6-

த+ணீைர>

நிரபி.

நாள0 பா:கைள விாி4'. ெகா+

#றப(டன.

ெதாியாத உலக4ைத ேநா.கி "பி ெச0 அறியாத பாைதயி ெசல4
ெதாட,கிய அ9த A0 கபக/

ெதாி9த உலக4ைத வி( . கைடசியா:

#றப(ட நா; அ9த 1492 ெசட ப 6-

"த ப4'பனிெர+

நா(க/

ெகா+129த'. கபக; A0
அனப(சிக; ேபா யா2

நா; தா!

ஒேர நிைலயாக கீH.கா0 சி.
எFவிதமான ெதா9தரE

இலாம

ேபாயறியாத அ9த மாகட வழியாக அைமதியாக

ேபா:. ெகா+129தன. அ9த ப4' பனிெர+

நா(க/

இபமயமாக

25

இ29தன. பா. மிடெம,

ப4'4திைசயிJ

ஒேர நீலநிற . ேமேல

அைமதியான நீலவான . இைடயிைடேய ெமல4 தவH9' ெசJ
ேமக,க;. கீேழ அைல #ர/
மித9' ெசJ

ெவ;ைள

நீல.கட. அத ம4தியிேல பா:விாி4' அழற

A0 கல,க;! பா.க பா.க இனிைமயான அழகிய

க+கா(சி. காைல.கதிரவ உதய.கா(சி>

மாைலயி நீாி "H

மா(சி>

எ4தைன இப ! "வான பா1 பாடாத ைற ஒ0 தா!" எ0 ெகால ப

த

றி# #4தக4தி எ8தியி29தா. இ9த ப4' பனிெர+

ஒேர

நா(களிJ

சீராக. ெச0 ெகா+129த கபக; ஏற.ைறய 1160 ைமக; கட9'வி(டன.
ஆனா அத பிற கா0 மாறிய1.க4 ெதாட,கிவி(ட'. நாைக9' நா(களாக
மைழ ேவ0 பி14'. ெகா+

வி(ட'. இ9த ஐ9' நா(களி <மா 240 ைம

தா நகர "19த'.

கபG இ29த சில மாJமிக/. "தG ஒ2 விதமான பயமி29த'. ேம
ேநா.கிேய இ9த. கா0 ஓேர சீராக அ14'. ெகா+129தா அைத எதி4'
எப14 தா:நா( .4 தி2 ப ேபாகிேறா எ0 பய9' ெகா+129தாக;.
கா04 தி2 பிய14த'. சாி சாி தி2 பE
தி2தியைட9தாக;. ெசட ப மாத

வழியி2.கிற' எ0

24, 25-

நா(களி அவக; ேபா:.

ெகா+129த இட4தி தா அ+1Gயா எற தீE இ2.க ேவ+
எதிபா4 தா ெகால ப
பாக,க/.

. ஆனா, அ9த இட4தி ஆழ

பா4தேபா' 200

அதிகமான ஆழமி29த'. ஆகேவ அ2கி கைரயி2பத

வழியிைல எ0 ெகால ப
பாக,க/.

எ0

க+

ெகா+டா. உ+ைமயி அ9த இட

2000

அதிகமான ஆழ"ைடய'.

ஒ2நா; பி+டா எற கபG இ29த மாJமி ஒ2வ "அேதா கைர! அேதா கைர!"
எ0 Lவினா. கதிரவ மைறயேபா

அ9த4 த2ண4தி ேம திைசயி ஒ2

#ற4தி ஒ2 தீE இ2ப' ேபா ெதப(ட'. உடேன A0 கபகைள>
திைசயி ெசJ4தினாக;. ஆனா சிறி' Kர

அ4

ெசறEட அ9த4 தீE

க+S.4 ெதாியாம மைற9' வி(ட'. ேவ0 எ9த4 தீE

#லபடவிைல. அ1

வான4தி Nாியனி ெசFெவாளி ப( 4 ெதாி9த ஒ2 ேமக4ைத4 தீE எ0
நிைன4'.ெகா+
இ2.கிற'; நா

Lவியி2.கிறா அ9த மாJமி. ஆனா, ஏேதா தீE எ,ேகா

திைசமாறி வி(டதா ெதபடவிைல எ0 சில க2தினாக;.

அப1. க2தியவகளி ".கியமானவ அேலாேசாபிேசா. அவ தா
பி+டா கபG ெசா9த.கார=
தைலவ=

அைத4 தைலைம வகி4' நட4தி வ9த கப

ஆவா. அவ அ9த4 தீைவ4 ேத1 பா.க ேவ+

எ0

க2தினா. ஆனா இ9திய நா கைள விைரவி அைடய ேவ+1ய' தா
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இல(சிய

எ0 , இைடயி எைதயாவ' ேத1. ெகா+12ப' +

ேவைலெய0
வா.கி ேமJ

#றப(

Lறி. ெகால ப

ம04'வி(டா. அ.ேடாப "த ேததி

400 ைம அளவிதா கட9தி29தாக;.

ஒ2மாதமாகிவி(ட'. கட9த A0 வார,களாக <றிJ

உ#4 த+ணீைர4 தவிர ேவ0 ஒைற> , ஒ2 தி(
"1யவிைல. ஏற.ைறய 2000 ைம Kர

நிைற9த

நில4ைத> காண

தா: நா(ைட வி(

விலகி

வ9தாயி0. ேபாக ேபாக நா

விலகி. ெகா+ேட ேபாகிற'. ேபா9திைசயி

என இ2.கிறேதா? அ1வான

Kர ேபாகேபாக ஆழிதா ெதப கிற'.

ேவ0 எ'E

? எேலா2.

இ29தாலலவா-ெதப

ஏப(ட'. உயி2ட நா

ஒ2விதமான பய

தி2 ப "1யாேதா? கைரேய காணாம க+காணாத

கட ெவளியி அனாைத பிண,களாக அைலகளி மித.க ேநாி ேமா?

ஒFெவா2வ உ;ள4திJ

ஏப(ட பய

சதியாக உ2ெவ 4த'. அ,க,ேக கப

த( களி நாைக9' ேபராக. L1 ேபசினாக;. கடJ. அ.கைரேய
இைலெய0 ெசாJவாக; ெபாிேயாக;. அ1வான4'. கபா கடJ
வா=

கலபைத4 தவிர ேவ0 எ'E

பாவிபய ஜிேனாவா.கார=. ம(
எேலா2

இ2பதாக4 ெதாியவிைல. அ9த
ஏேதா இ2பதாக4 ெதாிகிற'. வா2,க;

ேபா: அவைன. கபைல4 தி2ப ெசாJேவா . ஒ#.

ெகா;ளாவி(டா அவைன. கடGேல K.கி எறி9' வி(
ெசJேவா . இப1ெயலா

நா தி2பி. ெகா+

மாJமிக; L1 ேபசி4 தீமானி4தாக;.

ஆனா அ.ேடாப "த ேததி காறி ேவக

அதிகாி4த'. ேமெகா+

ஐ9ேத

நா(களி கப 700 ைம கட9'வி(ட'. ஏற.ைறய 2500 ைம கட9தாகி
வி(ட'. எனேவ ஜபாைன ெந2,கி வி(ேடா

எ0 எ+ணினா ெகால ப

ம0நாேள கபக/. ேமேல சில பறைவக; L(ட, L(டமாக பற9'
ெசறன. ஏேதா நிலமி2.

திைச ேநா.கி4 தா அைவ ேபாகிறன எ0

எ+ணி அைவ பற9' ெசற திைசயி கபகைள மாறி ஓ(1னா. ஆனா
ெந 9Kர
ம0ப1>

வைர ெச0

நிலபதி எ'E

ெதபட விைல. மாJமிக;

கிளசி ெச:யலானாக;.

"தைலவேர, கபைல4 தி2#,க;! இலா வி(டா..." எ0 ேமெகா+
ெசாலாமேல அ<04தினாக;.

.
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ஆனா, உ0தி மாறாத ெகால ப

இதெகலா

ந ,கி விடவிைல. அவ

அவக/. உசாகமான ெமாழிகைள. Lறினா. "அDசாதீக;! ந
ஈேட0

வைர பயண

நீ1.க4தா ேவ+

நா கைள அைட9'வி(டா அைடய ேபா
எெறலா

இல(சிய

. கீH4 திைசயி இ2.

இ9திய

இலாப4ைத எ+ணி பா2,க;"

ஆைச வா4ைதகைள அ;ளி வி(டா. எலா

வல இைறவ

நம.4 'ைண #ாிவா எ0 ந பி.ைகைய வள4தா. ேமJ A0
நா(க/.; நிலபதி த( படவிைல எறா, தி2 பிவி வதாக
அவக/. உ0தி>

Lறினா.

அ9த A0 நா(க/

கட9தன. எேலா2.

அJ4'ேபா: வி(ட'.

Aறாவ'நா; அ9தி சமய4தி அவக; நிலபதி எைத> க+ணா காணா
வி(டாJ , இைல> MEமாக ஒ19' வி89த மர.கிைளக; பல ஆ,கா,ேக
கடG மித9' ெசறைத. கபகளி இ29தவக; காண ேநாி(ட'. அ9த மர.
கிைளகைள. க+S. ேநேர க+டEட "S "S#
மாJமிக; அைனவ2 உ+ைமயிேலேய ந பி.ைக>

ெகால ப

உசாக"

ஓ:9தன.

ெகா+டாக;.

அவக; உசாக4ைத அதிகப 4தினா. அ9த. கபகளி

#றப(  ெசற மாJமிக/.
தி2 பி வ9தாJ
வ9தாJ

சலசல#

இர+

மாத4தி தி2 பி வ9தாJ எ4தைன நாளி தி2 பி

ஓ ஆ+  ச பள

ஆ+  ச பள

ெபயி மாமனக;, அ' ஒ2 மாத4தி

ெகா பதாக வா.களி4தி29தாக;. அ9த ஓ

தவிர, அ4தைன நா(க; 'யரப(

நிலபதிைய. க+

பி1பதகாக ேம ெகா+

"த "த அைட>
விேசஷ ெவமதி பண"

அதிகமாக வா,கி4 த2வதாகE , எசாி.ைகயாக இ29' நிலபதி
ெந2,வைத. கவனி4' வ2 ப1>
ெகால ப

உ0தி Lறினா

. மற கப தைலவக; பா:கைள அவிH4' வி( . கபகைள

ெம'வாக ெசJ4தி. ெகா+
ெகால ப

ஒFெவா2வ2.

ேபாக ேவ+ ெம0 எ+ணினாக;. ஆனா.

அத ஒ#. ெகா;ளவிைல. அைடய. L1ய நிலபதி ேமJ

அதி ெதாைலவி இ29தா, பா:கைள அவிHபதா தாமதப(

விட.L

எ0 எ+ணினா அவ.

அ0 இரE நிலா4ேதாற ெந ேநரமாகிய'. ஆனா அ9த நிலE அதியழகாக.
கா(சியளி4த'. கட ெகா9தளிபாக இ29தாJ , ந பி.ைக ஏப( வி(ட அ9த
உ;ள,க/. அ9த இரேவ அழ நிைற9ததாக4 ேதாறிய'. கைரைய எேபா'
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காணலா
'1#

எ0 அ9த A0 கபகளிJ

உ;ள ஒFெவா2வ2

ஆவJ

ெகா+129தாக;. பி+டா எற கப "னா ெச0

ெகா+129த'. பினா <மா அைர ைம Kர4தி இட' ப.க4திJ வல'
ப.க4திJமாக சா+டா ேமாியாE ைநனாE
தடைவ ஒFெவா2 மாJமி>

ெச0 ெகா+129தன. அ1.ெகா2

கபG ேம த( . வ9' ேமறிைசயிேல எ(1

பா4'. ெகா+129தா. கைரைய எவ "தG க+
அவ=. விேசஷ ெவமதி ஏதாவ' நிசய

அ.ேடாப மாத 11ஆயி0 இர+

கிைட. .

நா; "19' ந;ளிரவி 12-

மணி>

ெசாகிறாேனா

நா; ெதாட,கிய'. ஒ2மணி

ஆயி0. அேபா' பி+டா. கப அதிகாாி ஒ2வ

ெவளிேய எ(1 பா4தா. நிலெவாளியி ெச,4தா: நிற ஒ2 ெவ;ைள
பாைற அவ க+ணி த( ப(ட'. “தைர! தைர!” எ0 Lவினா. உடேன
அ9த. கப தைலவனான அேலா ேசாபிேசா ேம த( . ஓ1 வ9தா.
ஆ

ச9ேதகமிலாம அ' ஒ2 பாைறதா!

உடேன ஒ2 'பா.கிைய எ 4' வான4ைத ேநா.கி <(டா. பா:கைள4
தாH4' ப1 மாJமிக/. உ4தரவி(டா. கபG ேவக

ைற9த'. அத;

மற இ2 கபக/ ெவ ேவகமாக அைத ெந2,கின. ெகால ப

ெவளியி

எ(1 பா4தா. சா+டாேமாியாவி இ29தவாேற ஆன9தமாக. Lவினா.
“அேலாேசா! நீ தா "தG கைரைய. க+ பி14தா:! ஐயாயிர

கா<க;

உன. ெவமதி யளி.கிேற”

ெகால பசி ரG ெவறி ெப2மித
நிைறேவறிவி(ட' எ=

இைழேயா1ய'! க+ட கனெவலா

களி# நிைற9' ெவளிப(ட'!

கபகளி இ29த எேலா2ேம ஆன9த.கடG மித9' ெகா+129தாக;!
----------5. .க/ கிைட-த'

ெகால ப

தைலைமயி #றப(ட அ9த. கப தைலவக;, கடல=பவ

நிைற9த ெப2

வJனக;. அவக; கைரைய. க+ட ஆன9த4தி உடேன

கைர ேநா.கி ேவகமாக பா:9' ெச0விடவிைல. அFவா0 க+ைண
A1.ெகா+

ெசறி2பாகேளயானா, கடJ.க1யிேல மைற9தி29த

ெச,4' பாைறகளிேல ேமாதி. கப உைட9' <. றாகி யி2. .
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ெகால ப

எலா. கபகளிJ

பாைய4 தாH4த ெசானா. அFவாேற

பா:க; இற.கி <2(டப(டன. கபக; ெமலெமல ஆ1 அைச9'
ெகா+129தன. ெபா8' வி1>

ேநர4ைத எதி பா4'. கா4தி29தன. காைல

மல9' எலா ெதளிவாக4 ெதாிய4 ெதாட,கியEட மீ+
ெகா+

பா:கைள ஏறி.

க+S.4 ெதப(ட அ9த4 ெத"ைனைய. கட9' ெசறாக;.

ேம கைரயி பாைற4 ெதாடசி.கிைடேய ஏதாவ' வழி ெதாி>மா எ0
ஆரா:9' ெகா+ேட ெசறாக;. ந+பகG ஓ ஆழமிலாத வைளடாைவ.
க+ பி14தாக; அத வழியாக உ;ேள Vைழ9' கா0 ேவகமிலாத,
நிலபதி NH9த ஓ இட4தி ந,Lர

ெவ+பவள பாைறக; ஒளி<

பா:சினாக;.

இ9த. கட கைரயி தா ெகால ப

#திய

உலக4தி "த "த கால1 எ 4'ைவ4தா. கட தளபதி ெகால ப
தைலைம.கபG பட ஒறிேல இற,கி,

ெபயி அரசி ெகா1>ட

கைரயி வ9ேதறினா. மற இ2 கப தைலவக/ , நா

க+ பி1.

அைடயாள. ெகா1>ட த,க; படகளி கைர. வ9' ேச9தாக;.
ெவ;ைள4'ணியி பைச நிற4தி சிJைவ ெபாறி4தி29த அ9த அைடயாள.
ெகா1, ேகா(ைட>

சி,க"

ெபாறி4தி29த நா( . ெகா1ைய ேபாலேவ

அழற. காறி அைச9தா1. ெகா+129த'.

யாவ2

தைரயி ம+1யி(

இைறவைன4 ெதா8' எைலயற க2ைணயாள-

னாகிய அவ த,க(ேகா எைல கா+பி4ததகாக நறி ெசJ4தினாக;.
ெந நா(க/. பி க+ணார.க+ட அ9த4 தைரைய ஆன9த. க+ணீ வி(
நைன4'.ெகா+ேட த8வி. ெகா+டாக;. கட தளபதி ெகால ப
நி0 #னிதகாவல எற ெபா2;ப

எ89'

இைறவ தி2நாம மாகிய "சா

சாவடா" எற ெபயைர அ9த4 தீE. N(1னா.

இ9த A0 கப தைலவகைள> க+ட அ9த4 தீEம.க; ஒேர ஓ(டமாக ஓ1.
கா( .;ேள ெச0 ஒளி9' ெகா+டாக;. பிற, வ9தவக; யா எ0
அறி9' ெகா;ள ேவ+

எற ஆவ பிடபி14'4 த;ள, அவக;, சில பாி<

ெபா2;க/ட ெமல ெமல4 தி2 பிவ9தாக;. ச(ைட மா(1ய அ9த
ெவ;ைள.காரகைள. க+

அவக; விய#

அச"

ெகா+டாக;. எ,ேகா

வானிG29' தி4த ேதவகேளா எ0 எ+ணினாக;. ஆைடேய யணியாத
அ9த4 தீE ம.கைள.க+

கப தைலவக; ெப2

விய#. ெகா+டாக;.
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கைரயி இற,கியEட ெகால ப

தா ஏேதா ஓ இ9திய நா(  பதியி

இற,கியி2பதாகேவ எ+ணினா. ஆகேவ, "த "தG அ மணமாக4 தா
க+ட அ9த ம.க/. அவ இ9தியக; எேற ெபய N(1னா. அ9த
ெபயேர இ0வைர அ ம.க; L(ட4தி ெபயராக நிைல4'வி(ட'. இ0
அவகைள ந மினி0 ேவ0ப 4'வதகாக சிவ# இ9திய எ0
அைழ.கிறாக;. அெமாி.காவி கீH#ற4தி உ;ள பகாமா4தீEகளி ஒ2
சி0தீE அ'. வானகானி எ0 ெபய2;ள அ9த4 தீவி ம.கைள. க+டEடேன,
அவகளி ெவ;ைள>;ள4ைத அறி9த உடேனேய, த,க/.காக அவகைள
உைழ.க பயப 4தி. ெகா;ளலா எ0 ெகால ப

"1E க(1வி(டா.

ஆைடயிறி நி அ9த ம.களி சில2ைடய A.களி ெதா,கிய த,க
வைளய,க;, கபகாரகளி க24ைத ெபாி'

ெகால ப

அ9த4 தீைவ இர+

நா(க; "8வ'

கவ9தன.

ஆரா:9தா. அ' ஜபா

தீEகளி ஒறாயி2.மா. சீனாைவ ேச9ததாக இ2.மா எ0 க+

பி1.க

"யறா. அ9த4 தீEம.க/ட ைசைக ெமாழியி ேபசியதிG29' ெதகிJ
ேமகிJ

அ'ேபா பல தீEக; இ2பதாக அறி9' ெகா+டா. த ைகயி

இ29த நிலபட4தி ஜபா=.4 ெதேக இ2பதாக. கா(டப(12.
தீE.L(ட

தா இ' எ0 எ+ணினா அவ. அப1ேய அ' ஜபானாக

இலாவி(டாJ

சீனாைவ ேச9ததாக இ2.க ேவ+

எ0 நிைன4தா.

எனேவ அவ ஆ0 சிவ# இ9தியகைள4 'ைண.. ெகா+

மற தீEகைள.

க+ வர #றப(டா. அ.ேடாப 14- நா; மெறா2 தீைவ. க+
சா+டா மாாியா எ0 ெபயாி(டா. அ9த4 தீE ம.க/

அத

சாசாவடாாி

உ;ளவகைள ேபாலேவ யி29தாக;.

கட தளபதி ெவமதியா:. ெகா 4த சிவ#. லா.க/ , பாசிக/ , வ]0
மணிக/

அவக/. மி9த மகிHசிைய. ெகா 4தன. சில இட,களி

டாயிேனா எற இன4தவகளாகிய இ9த சிவ# இ9தியக;, ெகால பசி
கபைல NH9' ெகா+ , "ச. ச. ச. ச." எ0 LசG( . ேக(டாக;.
"வ]0 மணி ேமJ

ேவ+

" எபத4 தா இ9த. Lச! வ]0 மணி

எபைவ சினDசிறிய மணிகளா . இவறி ஒைற வள. பறைவயி
க84தி அல' காG க(1 வி( வி(டா, அ' வானி பற.

ேபா'

மணிய14'. ெகா+ேட ேபா . ெமGய இ9த மணிேயாைச கா'. மிக
இனிைமயாயி2. . இ9த மணிைய> , பாசிைய>

லாைவ>
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ெகா 4'4தா, ெவ;ைளயக; பிற நா களிG29' பல அ2
அ9நாளி ைகபறி. ெகா+

ெசறாக;.

தன. வழி கா(1ய ஆ0 டாயிேனா.கைள>
"த,க

ெபா2;கைள

ெகால ப

அ1.ெகா2 தடைவ

எ,ேகயி2.கிற'?" எ0 ேக(டா. அவக; த,க; நா

"8வைத>

ெகால ப<.. கா(1விட எ+ணினாகேளா, அல' அவைன4 தி2திப 4த
எ+ணினாகேளா, ஒFெவா2"ைற அவ ேக(ட ேபா'
கிைட. !" எ0 த,க; ைசைக ெமாழியி Aல

அ 4த தீவி நிைறய.

Lறி. ெகா+

வ9தாக;.

த,க4ைத. காS ஆவலா அவ அ,கி29த ேகாண மாண தீEக;
எலாவைற>ேம <றி பா4' வி(டா. ஆனா ேத1 ேபான த,க தா
எ, த(  படேவயிைல. அவக; A.களி ெதா,கிய த,க வைளய
எ,கி29ேதா கிைட4த'. அைத அவகளா விள,க ெசாலE
ெகால ப

L(ட4தினரா அைத #ாி9' ெகா;ளE

சில நா(க; பழகிய பிற, இ2 சாரா2

ேவ0

"1யவிைல.

"1யவிைல.

ஓரளE ெதளிவாக #ாி9'ெகா;ள4

ெதாட,கினாக;. ேகாபா எற ெபாிய தீE ஒ0 இ2பதாக டாயிேனா.க;
Lறினாக;. அ' தா ஜபா தீவாகேவா அல' சீன ேபரரசி ஒ2
பாகமாகேவா இ2.க ேவ+
ேபாக ேவ+

எ0 எ+ணினா ெகால ப

, உடேன அத

எ0 '14தா. டாயிேனா.க; ெகால பைச4 தா,க;

வழ.கமாக ெசJ ஓட பாைதயி அைழ4' ெசறாக;. இர+

A0

தீEகைள. கட9' கைடசியி ேகாபா4 தீவி உ;ள பாகியா பாாிேய எற
'ைற"க4'. வ9' ேச9தாக;. அ9த4 'ைற"க மிக அழகாக விள,கிய'.
இயைக. கா(சியி எழி அ,தா M4'. J,கிய'. ஆனா அ'தா
ஜபா எபதாிய அைடயாள
ேகாவிக; எ,ேக? பற.
சாிைக மினி பளபள.
எFவிதமான சா0

எ,ேக? த,க. ேகா#ர,கேளா

L1ய

நாகபா பி வா: ேபாற [ர,கிக; எ,ேக? த,க
ப(டாைடயணி9த சீமாக/

சீமா(1க/

எ,ேக?

அவ க+ணி த( படவிைல. அ 4த நா; அவக;

கிXபா எ0 இ0 அைழ.கப

அ9த. ேகாபா4 தீவி ேம. கைர4

'ைற"க,களி வழியாக அைழ4' ெசலப(டாக;. அவக/ைடய
வியாபார ெபா2;க; அ,கி29த ம.க/. மிக பி14தி29தன. அவகளி சில
ெவ;ைளயகைள4 தி2தி ப 4'வதகாக அ9த4 தீவி உ(பதியி உ;ள
பனா.க எற ஊாி த,க கிைட. எ0 Lறினாக;. அ9த. பனா.க
எற ஊாி தா சீன ேபரரசி அர+மைன இ2.க ேவ+

எ0 ெகால ப

எ+ணினா. உடேன அ9த ஊ2. அவ ஒ2 K'. 8ைவ அ=ப ஏபா
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ெச:தா. சீன ேபரரசி மாமனரான கா ேபரரச2. எ0
மாமன2

ேபரரசி>

ெபயி நா(

ெகா 4த அறி"க. க1த4ைத எ 4தா. ஏெகனேவ

கினியா நா(1 ஒ2 நீ.ேரா அரசைர ேப(1 க+

வ9த அ=பவ"ைடய

ேரா(ாிேகா எபவைன> , அர# ெமாழியி சிற9த பா+14திய"ைடய ]யி
1ேடாாி

எபவைன>

த Kதகளாக நியமி4' அவக; ைகயி மாமனாி

அறி"க. க1த4ைத. ெகா 4' அ=பினா ெகால ப

சிவ# இ9திய வழிகா(1களி 'ைணேயா

.

அ9த4 Kதக; பனா.க

ெசறாக;. அவக; எதி பா4த மாடமாளிைகக/

Lடேகா#ர,க/

அ,ேகயிைல. ஐ ப' Lைர. 1ைசக; தா கா(சியளி4தன. ச(ைட ேபா( .
ெகா+

வ9த அ9த இர+

ெவ;ைள.காரகைள>

வான4திG29'

தி4'வ9த ேதவகளாக மதி4' அ9த ஊ ம.க; ஓேடா1 வ9'  பி(டாக;.
த,க; த,க; ைகயி இ29த ெபா2;கைள. ெகா+

வ9' பைட4தாக;. நல

"ைறயி வி29தளி4தாக;. ஆ+க/ ெப+க/மாக வ9' அவக; பாத,கைள
"4தமி(  ெசறாக;. ேரா(ாிேகா எற மாJமி. இெதலா ெப2ைமயாக
இ29த'. ஏெனனி ஆபிாி.க நீ.ேரா.க; அவைன இFவளE மாியாைதயாக
நட4தவிைல. இ' சிற9த அ=பவமாக இ29த'. ஆனா அர# ெமாழி
#லவனான ]யி
கா(

1ேடா<. இெதலா ஒ0

பி1.கேவயிைல. அ9த.

மிரா+1களி ஒ2வ=..Lட அர# ெதாியவிைல. என பய?

அ9த4 Kதக; இ2வ2

'ைற"க4'.4 தி2 #

வழியி ஒ2 #' விஷய4ைத.

க+ பி14தாக;. அ9த சிவ# இ9தியகளி சில ைகயி ெகா;ளி.க(ைட
மாதிாி ஏேதா ஒ0 ைவ4தி29தாக;. அைத அ1.க1 வாயி ைவ4' இ84'
#ைக வி(டாக;. அ' என எ0 ேக(டத
அவகைள பா4'

பா.ேகா எ0 Lறினாக;.

பானியக; <2(  பி1.

பழ.க4ைத ேம

ெகா+டாக;. பினா ெசற ெசற நா(1ெலலா
பழ.க4ைத பரபி வி(டாக;. இ0 அ' உலெக,

அ9த4 K'. 8வினைர ய=பிவி(

ெகால ப

பானியக; இ9த
பரவி வி(ட'.

தா க+

பி14த நா

இ9தியா தா எபத ஆதார,க; ேச.க4 ெதாட,கினா. க2வப(ைட
ேபா மண.

ஒ2 M+ைட. க2வப(ைட எ0 நிைன4'.ெகா+

ேசகாி4தா, அ'ேபா பைச ெபா2; ஒைற. க+

அ'தா ஆசியாவி

கிைட. ,கிGய எ0 எ+ணி. ெகா+டா. ஏேதா ஒ2 ெகா(ைடைய.
க+ெட 4' அ'தா மா.ேகாேபாேல எபவ விள.கி. Lறி>;ள ேத,கா:
எ0 நிைன4'. ெகா+டா. ஏேதா ஒ2 ேவ. கிழ,ைக அவ=ைடய ஆ(க;
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ேதா+1 எ 4தாக;, அ' சீன நா( . கிழ, வைகைய ேச9தெத0
நிைன4தாக;. ஆனா அ' சாபிட.Lடாத கிழ,காக4 ேதாறிய'. ஆகேவ
அைத அவக; ேசகாி4'. ெகா;ளவிைல.

எைதெயைதேயா க+ெட 4' அவ இ9தியாவிJ
ெபா2;க; தா எ0 மன சமாதான

ஆசியாவிJ

கிைட.

அைடய "19த'. ஆனா த,க ம(

அவ க+ணி அகபடேவயிைல. அ9த டாயிேனா.க; எேபா'
இட4ைதேய த,க

கிைட.

ேவ0 ஓ

இடமாக <(1. கா(1. ெகா+129தாக;. ஒ2

"ைற பாேப. எற தீவி ெம8வ4தி ைவ4'. ெகா+

த,க

ேத1

எ பாக; எ0 பிற அைத <4தியா அ14'. க(1யா.வாக; எ0
சிவ# இ9தியக; Lறினாக;. இைத ேக(
ேசாபிேசா ெகால பசிட
ேத1.ெகா+

அ=மதி வா,காமேல அ9த பாேப.4 தீைவ4

கபைல ெசJ4தி ெச0 வி(டா. அ, ேபான பிறதா

ெம8வ4தி ைவ4'. ெகா+
ெகா+

பி+டா கப தைலவ அேலா

த,க எ .கவிைல; தீவ(1 ைவ4'.

எ .கவிைல எ0 ெதாி9த'.

ெகால ப

ஒ2 நா/ < மா இ2.கவிைல. சிவ# இ9தியகைள4 'ைண.

அைழ4'.ெகா+
சா நிேகால

#' #' இட,கைளெயலா

<றி பா4தா. கைடசியாக

'ைற"க4ைத யைட9தா. அ, உ+ைமயிேலேய த,க

கிைட4த'. அ' இலாம அவ
எைதேயா பா4'வி(

ெபயி=.4 தி2 பியி29தா, அவ

வ9' இ9தியா எ0 ெசாJகிறா எறலவா ம.க;

ேகG #ாிவாக;!

அழ ெபா29திய ஒ2 தீைவ. க+
ெபயாி(டா ெகால ப

அத லா ஐலா எ

பேனாலா எ0

. அ9த4 தீவி நறாக மைழ பி14'. ெகா+டத

காரணமாக ஐ9தா0 நா(க; த, ப1 ேநாி(ட'. அவ=ைடய கப மாJமிகளி
Aவ, ஓ இள

ெப+ைண யா2. ெதாியாம பி14'. ெகா+ வ9'

வி(டாக;. அவ; த,க A. வைளய4ைத4 தவிர ேவ0 எ'Eேம
அணி9தி2.கவிைல. அவ; டாயிேனா இன4 தைலவ ஒ2வ மக;. ெகால ப
த மாJமிகைள. க19'ெகா+ , அ9த ெப+S. நாகாிக உைட> 4தி
வி( . ைகநிைறய ெபா2;கைள. ெகா 4' ஊ2.; அ=பி வி(டா. இ9த
உ4தம ெசயைல. க+

அ9த ஊ ம.க; ெகால பைச>

பானியகைள>

மிக மதி4' ேபாறினாக;. ம0நா; ஒப' மாJமிகைள அைழ4' ெச0
ஆயிர

ேப L1ய L(ட4தி அவக/. வி29' ைவ4' சிறபி4தாக;.
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த,க; ைகயி இ29த ெபா2;கைள ெயலா

அ ம.க; பாிசாக. ெகா 4'

மகிH9தாக;.

1ச ப மாத

20-ஆ

.

நா; அ. வைளடாைவ யைட9தா ெகால ப

ைஹ(1 எற அ9த பிரேதச4' ம.க; மற டாயிேனா.கைளவிட
ெவ;ைள>;ள

பைட4தவகளாயி29தாக;. ஆ+க/

எ'Eம0 பிற9த ேமனியா: இ29தேதா
நிக நாண, ெகா;ளE

ெப+க/

ஆைடக;

ம( மலாம, அ9நியக; எதிாி

இைல. அ9த ம.களிட

த,க நிைறய இ2பதாக4

ெதாி9த'. ெவ;ைள.காரகைள> அவக/ைடய கபகைள>

க+

அ9த

ம.க; அதி ஆசாிய ெகா+டாக;. ஆயிர ேப2. ேம ஓட,களி வ9'
கபைல NH9' ெகா+டாக;. கைரயிG29' A0 ைம Kர4தி ந,Lர
பா:சி நிற கபJ. <மா ஐ0 ேப நீ9திேய வ9' ேச9' வி(டாக;.

உைடயணி9த அதிசய மனிதக; எ,கி29ேதா வ9தி2.கிறாக; எ0
ேக;விப(ட உடேன, ைஹ(1. வட ேமேக>;ள பிரேதச4தி உ;ள வா.க
நாகாி எற தைலவ ஓ ஆ; அ=பினா. அ9த4 Kத ெவ;ைளயகைள4
த,க; தைலவ வரேவக வி2 #வதாக4 ெதாிவி4தா. வா.க நாகாி ஆ/
பதியி நிைறய4 த,க

கிைட. எ0 ேவ0 ெசானாக;. ெகால ப

தாமதி.கவிைல. 1ச ப 24-ஆ
வைளடாைவ வி(

இர+

அர+மைனயி கிறி

'ம

நா; ெபா8' #ல2 "பாகேவ அ.

கபக/

#றப(டன. வா.க நாகாியி

விழாைவ இபமாக. ெகா+டாடலா

எ0

மாJமிக; ஆன9த, ெகா+டாக;. தைலவ வா.க நாகாிேய ஜபானிய
ச.கரவ4தியாக இ2.க.L
ஆ+

கிறி

'ம

எ0 Lட எதிபா4தாக;. ஆனா, அ9த

அவக/. இப4 தி2நாளாக இைல. '.க தினமாகேவ

"19த'.

அ. வைளடாவிG29' சில ைம Kர4திேலேய>;ள காரேகா
வைளடாைவ அைடவ' மிக. கTடமாயி29த'. ஒ2நா; "8' கல
ெசJ4தி>

'ைற"க4ைதயைடய "1யவிைல. "த நா; இரE ைஹ(1 ம.க;

ெகா 4த வி29திJ அவக; ஆ(டபா(ட,கைள. க+டதிJ எேலா2.
K.க ெக(129த'. ஆகேவ ம0நா; எேலா2

அச9' ேபாயி29தாக;.

ஆகேவ அ0 இரE 11 மணி.ேம கட அைமதியைட9' வி(டப1யாJ
ேவகமான கா0 இலாதப1யாJ

சா+டா மாாியா கபG எேலா2

K.க4தி ஆH9' வி(டாக;. <.கா பி1.கிறவ=

ஒ2 ைபய ைகயி

<.காைன. ெகா 4'வி( 4 K,க ேபா:வி(டா. ைபய=. என ெதாி> .
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பாவ . அவ பா
தி2 பினாJ

<.காைன பி14'. ெகா+

நிறா. கப எ9த ப.க

<.கா அவ ைகயி தா இ29த'! சாியாக பணிெர+

மணி. சா+டா ேமாியா. கப ெமல ெச0 நீ2.க1யி இ29த ஒ2 பவள
பாைறயி ேமாதிய'.

அதிசிைய. ேக(

ெகால ப

ேம த( . ஓ1 வ9தா. அவ பினாேலேய

கபேலா(1 லாேகாசா ஓ1 வ9தா. ேவ0 சில2
ம( ேம >ைட9தி29த' க+ட ெகால ப
Aல

எளிதாக. காபாறி விடலா

லாேகாசாைவ>

வ9தன. கபG "பதி

, கபைல பி=. நக4'வத

எ0 க+

ெகா+டா. கபேலா(1

சில மாJமிகைள> பிபதி ெச0 ந,Lர

பா:< ப1

க(டைளயி(டா. உயி2. பய9த அ9த. ேகாைழக; உ4தரE. பணியாம
ஒ2 படைக இற.கி. ெகா+

ைநனா கபJ. ெசறாக;. ஆனா,

நிைலைமைய>ண9த ைநனா கபG தைலவ ைவெச1 பி.ேசா அ9த.
ேகாைழகைள4 த கபG ஏறி. ெகா;ள ம04'வி(டா. த கப
ஆ(கைள ஒ2 படகி இற.கி சா+டா மாாியாவி உதவி. அ=பினா.

அவக; வ9' ேசர <மா ஒ2 மணி ேநர
அ1 பதி>

பி14த'. அத; சா+டா மாாியாவி

பாைறகளி L "ைனகளா 'ைள.க ெப0 உைட9' ேபா:

வி(ட', கபG நீ ##ெவ0 #9த'. அத பி கபைல வி( 4 தபி
ேபா ப1 எேலா2.

க(டைளயி(டா. காைலயி வா.க நாகாியி

1ம.க; சா+டா ேமாியாைவ. காபாற4 தீவிரமாக ஒ4'ைழ4தாக;.
ஆ(களைனவ2

இரேவ கபைல வி( 4 தபி ம0.கபக/. ேபா:-

வி(டாக;. சிவ# இ9தியகளி உதவியா கபG இ29த சர.க/ ,
உணE ெபா2;க/

ஆ>த,க/

காபாறப(

வி(டன. ஆனா சா+டா

ேமாியாைவ. காபாற "1யவிைல. வா.க நாகாியி 1 ம.களாகிய அ9த
சிவ# இ9தியக; கபGG29' காபாறிய ெபா2;கைள ெயலா
ப4திரமாக பா'கா4' ெகால பசிட

ெத:வ ந பி.ைக>ைடய ெகால ப
யி2.

ஒபைட4தாக;.

, கப உைட9தத காரண

எனவா-

எ0 சி9தி4தா. கப உைட9தைத ஒ2 சனமாக. ெகா+டா,

அ9த சன4தி ெபா2; என எ0 தீவிரமாக சி9தி4தா. ப.திேயா

L1ய

அ9த சி9தைனயி பலனாக அத ெபா2; அவ=. விள,கி வி(ட'. சா+டா
ேமாியா கபG உ;ள மாJமிகைள. ெகா+

அ9த பதிைய ஒ2 1ேயற

நாடாக. ெகா;/மா0 இைறவ க(டைளயி கிறா எபேத சனபல எ0
அவ க+டறி9தா. தைலவ வா.க நாகாி>

அ9த. க24ைத வரேவறா.
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ெவ;ைளயகளி 'பா.கி பல

இ29தா பைகவக/. அDசாம வாழலா

எ0 எ+ணினா அ9த பழ,1 ம.களி தைலவ. அ9த பதியி த,க
நிைறய. கிைடபதாிய அைடயாள,க; ெதப(டதா மாJமிகளி சில
அ,ேகேய 1ேயறி வாழ ஒ#. ெகா+டன. எனேவ ெகால ப

அ9த பதியி

ஒ2 ேகா(ைட க(ட உ4தர வி(டா. சா+டா ேமாியாவி உைட9த மர4
'+ கைள> , பிறவைற> ெகா+
கிறி

'ம

ெகால ப

நக எற ெபா2;ப

நாவிடா( எ=

ெபயைர N(1னா

.

சா+டா ேமாியாவி மாJமிகளி ெப2
சில2

ேகா(ைட க(1னாக;. அ9த இட4தி

பதியின2 , ைநனா கபைல ேச9த

ேச9' அ,ேகேய த,கினாக;. ெகால ப

ெபா2;களி ெப2

பதி>

அவக/.காக, வாணிப

உணE ெபா2;களி ெப2

ேமாியாவி பயப(ட படக; அைன4ைத>

ெகா 4தா. அ9த பதி

"8வைத> ஆரா:9' த,க கிைட. இட4ைத. க+
பழ, 1ம.களிட

அபாக நட9' ெகா;/ ப1>

அறிEைர Lறினா. இ

பதி> . சா+டா
பி1. ப1>

ெகால ப

அவக/.

பானிேயாலா எற அ9த பதி ஜபானாக இலா

வி(டாJ , இ9திய நா களி ஒ2 பதிதா எ0 அேபா'
தி+ணமாக ந பினா. எப1ேயா ெபா வள
பி14'வி(ேடா

அ9த

எற மனநிைறேவா

ெகால ப

நிைற9த ஒ2 #4'லைக. க+

அவ 1493-ஆ

ஆ+  பிறப0

#றபட ஆய4தமானா. அ0 வா.க நாகாி பிாிEபசார வி29' ஒ0
நட4தினா. அ#ைரக; பாிமாறி. ெகா+ட பி ைநனா. கபG அவ தா:
நா

ேநா.கி #றப(டா. பி+டா. கப ெசற வழி ெதாியவிைல. ஆகேவ,

A0 கபக/ட வ9த அவ, ஒைற இழ9', ஒைற ேவ0 எ,ேகா வி(
வி( , ஒைற ம(

ஆனா இர+

ெகா+

தி2 ப ேந9த'.

நா(க/. பி வழியி பி+டா கப ேவெறா2 திைசயி

ெச0 ெகா+12பைத. க+டா. அ'E

தா: நா

ேநா.கி4தா தி2 பி.

ெகா+129த'. ஒைறெயா0 ெந2,கியEட கப தைலவ அேலா
ேசாபிேசா ைநனாE. வ9' ேச9தா. அேலாேசா Lறிய
விபர,களிG29' அவ=
த,க

இ

நிைறய இ2பைத. க+

பானிேயாலா பதியி சிேயா எற இட4தி
பி14ததாக4 ெதாி9த'. தைலைம. கப

உைட9த ெச:திைய சிவ# இ9தியகளிைடேய பரவிய வத9தியி Aல
அறி9ததாக. Lறினா அேலாேசா. நட9தைத பறி இனி. கவைலப( 
பயனிைல எ0 க2தினா ெகால ப

.
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தி2 #

வழியி அவக; இர+

கபகைள>

கைரேயாரமாகேவ ெசJ4தி. ெகா+

இ

பானிேயாலா

ேபானாக;. அFவழியி இ0

அ #

"ைன எ0 அைழ.க ப கிற இட4ைத அைட9தEட அ #கைள
உபேயாகப 4'

1ம.கைள "த "தலாக. க+டாக;. அ9த. 1ம.க;,

ெவ;ைளயகைள ெவ0#. க+ேணா

ேநா.கினாக;. டாயிேனா.களி ஒ2

பிாிவினரான சிவாேயா இன4ைத ேச9த இ.1 ம.க; காிபிய
இன4தினாிடமி29' த,கைள4 தகா4'. ெகா;ள அ #கைள பயப 4தி
வ9தாக;. சிவாேயா ஒ2வைன பி14' அவைன அ#ட நட4தி பாி<க;
ெகா 4' அ=பி. கா(1யத Aல

அவக; ெவ0#ணசிைய4 தணி.க

"19த'. இ29தாJ மி9த எசாி.ைகேயா
ேவ+1யி29த'. ஏெகனேவ கபG

அவகளிட

வியாபார

ெபயி=.. ெகா+

நட4த

ேபாக

ஏறியி29த சிலேரா , ேச9' ெகா;/ ப1 ேக(டதி அ,கி29' ஒறிர+
ேப கபG ஏறி. ெகா+டாக;.

மா(1னிேனா எற தீவி காிபிய ெப+க; ம( ேம இ29' வ2வதாகE

அ,

ஆ+ .ெகா2 "ைறதா ஆ+க; ேபாக"1> ெம0 , றிபி(ட கால
ஆனபி அ, வ9த ஆ+க; அைனவைர>
வி வாகெள0

ெகால ப

ெப+க; விர(1

ேக;விப(129தா. ஆனா உ+ைம

அப1யிைல. காிபிய ெப+க; ஆ+கேளா

சாிநிக சமானமாக நி0

பைகவ2ட ேபாரா வாக;. ஆ+க; 'ைணயிலாத ேபா' தனி4' நி0
ேபாராடE

தய,க மா(டாக;. ெகால ப

எ+ணியி29தாJ , தா: நா
விாி9த ஆHகடG இர+

தி2 பி வ2
ேநர

ெசல4 ேதாதாக. கா0 அ1.க4 ெதாட,கியதா,

கல,கைள> ெசJ4தி. ெகா+

வழியி பிரவாி மாத

12ஆ

#றப(

நா(களி இ2

பாைவ. ெக(டாத Kர4தி விலகி வி(டன. அத பி நா

வைரயி இ2 கபக/

வி(டா

நா; காறி ேவக அதிகாி4த'.

ஆக ஆக ேவக L1ய'. கட ெகா9தளி4த' 13-14-ஆ

கபக/
ேச2

அ9த4 தீவி இற,க

ச9தி.கேவயிைல. காறி ேவக

ேபா:

பய,கரமாக

அதிகாி4தEட, மாJமிக; எேலா2 கனிமாியாைள ேவ+1. ெகா+டாக;.
"ேமாி மாதா, எ,கைள எ9த விதமான ஆப4'மிலாம கைரயி ேச4' வி .
"தG எ9த ஊாி இற,கிேறாேமா அ9த ஊாி உ;ள உ ேகாயிJ.
எேலா2

அணி9';ள ச(ைடேயா

ஊவலமாக நட9' வ9' ெதா8ைக

ெச:கிேறா " எ0 ேவ+1. ெகா+டாக;. அத பிற காறி ேவக
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ைறய4 ெதாட,கிய'. பிரவாி 15-ஆ

நா; காைலயி அேசா<4 தீEகளி

ஒறான சா+டா மாியாவி 'ைற"க4தி வ9' ந,Lர
அDேசா

பா:சினாக;.

எற கிராம4தி அ2கிதா அவக; கபைல நி04தினாக;.

உடேன கைரயி இற,கி4 த,க; ேவ+ தைல நிைறேவற மாதா ேகாவிJ.
ெசறாக;.

மாதா ேகாயிGேல அவக; ெதா8ைக நட4தி. ெகா+129தேபா' அ9த ஊ
ம.க; அவகைள NH9' ெகா+

பி14' சிைறயி அைட4' வி(டாக;.

அ9த4 தீE ேபா<கீசிய ஆதி.க4தி இ29த'. அத தைலவ, யாேரா
க;ள4தனமாக ேம ஆபிாி.கா ேபா: வ2பவக; எ0 எ+ணி4தா
மாJமிகைள சிைறயி அைட4தா. ெகால ப< , சில மாJமிக/
ேபாகலா

பிற ேகாயி

எ0 கபG த,கி யி29தாக;. அவகைள. ைக' ெச:வதகாக

அ9த4 தீவி தைலவ ெசறா. ெகால ப

அவைன. கபG ஏற அ=மதி

ம04தேதா , த ஆ(கைள வி வி.காவி(டா, அ9த ஊைர <( 4
தீபதாகE , பதிJ. ஆ(கைள பி14'. ெகா+

ேபாவதாகE

பய"04தினா.

சிறி' ேநர4தி ஒ2 #ய கா0 சிய'. அதி கபG க பிக; அ09'
ேபாயின. கபJ

சிறி' Kர

த;ளி. ெகா+

ேபாகப(ட'. #ய நி0 அ'

தி2 பி வ2வத; தீவி தைலவ=. நல #4தி வ9' வி(ட'. பி1ப(ட
மாJமிகைள4 '#04தியதிG29' அவ உ+ைமைய அறி9' ெகா+டா.
அவகைள வி வி4தேதா

கபJ. ேவ+1ய உணE ெபா2;கைள>

வழ,கினா.

பிரவாி மாத

24-ஆ நா; அ,கி29' இர+

கபக/

#றப(டன.

எFவிதமான இைடX0மிறி ஒ8,காக ெசறி29தா ஒ2 வார4தி
ஐேராபாைவ எ(1 பி14தி2.கலா . ஆனா 26-ஆ
ைநனா. கப திைச மாறி வி(ட'. மா 2-ஆ

நா; ஆர பி4த #யG

நா; <ழ கா0 ேவ0 NH9'

ெகா+ட'. எப1ேயா #யJ.4 தபி ேபா<.க நா(ைட ெந2,கி.
ெகா+129த' கப. அேபா' கபG கிழியாம இ29த' ஒேர ஒ2 பா:
தா. G

ப 'ைற "க4தி கபைல நி04தி ப8' பா4'. ெகா+

#றபடலா

எ0 எ+ணினா ெகால ப

பிற

. ஆனா இர+டாவ' ஜா அரச

தைன எப1 நட4'வாேனா எ0 ஒ2 விதமான திகிJ அவ=. இ29த'.
இ29தாJ

G

ப 'ைற"க4தி Vைழ9' கபைல ந,Lர

பா:சினா.
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சிறி' Kர4தி ஒ2 ெபாிய >4த. கப நி0 ெகா+129த'. அத தைலவ
பா4தேலாமிேயா டய

எபவ. நன பி.ைக "ைனைய. க+

பி14த

ெப2ைம>ைடயவ. அவ ஆ>த பைட ெபா29திய ஒ2 படகி வ9'
ெகால பைச >4த. கபJ. வ2 ப1 அைழ4தா. ெகால ப< அவ=
அறி"கமானவக;தா. இ29தாJ

அவ தனிட

வ9' விவர

Lறேவ+ ெம0 அதிகார ேதாரைணயி ஆைணயி(டா டய

. ெகால ப

இேபா' சாதாரண. கப தைலவ அல; #திய நா கைள. க+
Aல

"ேப

பி14தத

ெபயி ேபரரசரா கட தளபதி எற ெப2 பதவிைய எ:தியவ.

தனிJ

ைற9த பதவியிJ;ள ஒ2வ=ைடய அதிகார4தி. க( ப வ' த

மதி#. ைறE எ0 க2தி, டய
இ29தாJ

ஆைண.. கீHப1ய ம04தா.

தன. பதவி வழ,கிய ப4திர,கைள அவ டய<. எ 4'.

கா(1னா. டய<

அைத ஒ#.ெகா+

வ9' ெகால பேசா

ந(# "ைறயி ைநனா. கபJ.

அளவளாவினா. ெகால ப

அ=மதி ேக(

எ8திய

க1த4'. ஜா அரசாிடமி29' பதி வ9த'. 'ைற"க4தி கப த,வத
அ=மதி4தேதா

உணE ெபா2;க; ஏறி. ெகா;ளE

ெகா 4தி29தா. அ4ேதா

தைன வ9' ச9தி. ப1>

அ=மதி
அவைன ேவ+1.

ெகா+129தா.

ெகால ப

மன4தி; ஒ2 ெப2

ேபாரா(ட

பா.காவி(டா அவ2.. ேகாப

எ89த'. ஜா அரசைர ேபா:

வ2 . அவைர பா4' வி(  #றப(டா
வ2 .

"தG தைன பா.கவிைல எ0 அரசி இசெபலாE.. ேகாப

யா ேகாப4ைத4 தா,வ' எ0 அவ=. #ாியவிைல. ேவ+ ேகாைள
ம0.க "1யாம இர+
L(1. ெகா+

A0 மாJமிகைள> , சில சிவ# இ9தியகைள>

ஜா அரசைர ேபா: ேப(1 க+டா. எேலா2

திைரகளி ஏறி. ெகா+

ம(ட.

"ப' ைம Kர4தி, ஜா அரச த,கியி29த ஒ2

மட4தி ெசறாக;. ஏகனேவ "பி ஏறியறியாத கபG ஏறி.
கTடப( . ெகா+

வ9த சிவ# இ9தியக;, இேபா' திைர "'கி ஏறி

அதிக சிரமப(டாக;. அ4ேதா
எபேதா

ேபா<.க திக; மிகE 0கலானைவ

சகதி நிைற9தைவ.

ெகால ப<ட ேபசிய ஜா அரச அெபா8க ேபசினாJ , உ;ள4தி;
ஆ4திர, ெகா+129தா. ெகால ப

தா க+

பி14த நா கைள பறி.

கைத கைதயாக. Lறியைத. ேக(ட பிற அவ "ேப ேபா<.க நா(டவ
க+

பி14த இட,க/.ேக ெச0 வ9தாேனா எ0 ச9ேதக ப(டா. ஆனா,
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அவ Lட. ெகா+

வ9தி29த சிவ# இ9தியகைள. க+ட'

அ9த ச9ேதக

நீ,கிய'. அவகைள ேபாற ேதாற"ைடய ம.கைள அவ அத "
பா4ததிைல.

ேபா<.க அரசைர>

அரசிைய>

பா4' வி(

ெகால ப

தி2 பி

வ9தேபா' ைநனா கப ப8' பா.கப(  #' பா: மர,க/ட #றபட4
தயாராக அழகாக நிற'. ேவ+1ய உணE ெபா2;க/

ெகால ப

ஏறிவ9த ைநனா கப திைசமாறிய பி, அேலா ேசா பிேசா

நட4தி வ9த பி+டா கப ேவெறா2 திைச வழியாக

ெபயி=. வ9' ேச9த'.

அ.கப #யG ெகா ைமக/.4 தபி வி(ட'. G
#றப(

ஏறப(129தன.

ெபயிைன ேநா.கி ெசற'. ெசJ

க+S. ெக(டாத Kர4தி பி+டாE

பனிG29' ைநனா

வழியி அத பினாேலேய

ெதாட9' வ9' ெகா+129த'.

அேலாேசா பிேசா, "னதாகேவ

ெபயினி வட. பதியி உ;ள

யேயானா4 'ைற"க4தி த கபைல நி04தி, பாெசேலானா எற ஊாி
த,கியி29த ேபரரச ெப1னா+ .

ேபரரசி இஸெபலாE.

ெச:திய=பினா. தா ேநாி வ9' ச9தி.க அ=மதி ேக(129தா. ஆனா,
அவக; ெகால பேச ேநாி வ9' Lற(

எ0 Lறி அ=மதி வழ,க ம04'

வி(டாக;. அ,கி29' #றப(டவதா வி

பனிG29' வ9த ைநனாைவ4

ெதாட9' வ9' ெகா+129தா.

மா 15-ஆ

நா; பாேலா

'ைற"க4தி ைநனா கப ந,Lர

பினா வ9' ெகா+129த பி+டாE

பா:சிய'.

அ, வ9' ேச9த'. ஏகனேவ அ,

நி0 ெகா+129த ைநனாைவ. க+ட' , தன. ஒ2 மாத "னதாகேவ அ'
வ9' வி(ட'ேபா எ+ணி. ெகா+டா பி+டா. கபG தைலவ. அரச2
அரசி>

தைன. காண ம04த' ேவ0 அவ=.4 தா,க "1யாத அவமானமாக

இ29த': க ைமயான கட பயண

ேவ0 "'ைமயான அவ உடைல

பாதி4தி29த'. கபைல பாேலா

'ைற"க4தி நி04திய அவ,

ெகால பைசேயா ேவ0 யாைர>ேமா பா.காம ேநேர த ( . #றப(
வி(டா. உடJ

உ;ள"

பாதி.கப(ட அவ ேநா: வா:ப(

<மா ஒ2

மாத4தி மன. ைற>டேனேய இற9' ேபா: வி(டா.

ெகால ப
க1த

G

பனி இற,கியேபா' த பயண4தி விபர4ைத. றி4'.

எ8தி ேபரரசியா2.

ேபரரசர.

அ=பி வி(டா. பாேலா

'ைற
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"க4தி இற,கியEட மீ+

அ9த. க1த4தி நக ஒைற ேபரரசியா.

அ=பினா. ேசா ேடாலா எற ஊாி அவ தி2மண

ெச:' ெகா;ளாம

எ 4' ைவ4தி29த மைனவி [(ாிஜு. ெச:தி ய=பினா. அவ; Aல
அவ=. பிற9த ைபய ஒ2வ இ29தா. அவ=. அேபா' ஐ9'
வயதி2. . அவ "த மைனவியி மக=

7-ஆ

ஏர மாத

நா; அரசி இசெபலாE

அேபா' அவ/ட இ29தா.

அரச ெப1னா+

க1த

எ8தியி29தாக;. அதி ெகால பசி ெபய2. "னா, அவ=ைடய
ப(ட,க; றி.கப(129தன.

தா க+
ெப2

பி14த இ9திய4 தீEகளி ஆ(சி4 தைலவ2

கட தளபதி ேடாகிாி

அரச பிரதிநிதி>மான

ேடாப ேகாேலா அவக/. எ0 அரசா,க

பாணியி அவ ெபய றிபிடப(

வ9த க1த4தி ேமJைறைய

பா4தEடேனேய அவ=. ஆன9த ெபா,கி வழி9த'. அ9த. க1த4தி மீ+
இர+டாவ' பயண

ஒ0 ெச0 வர ஆய4த,க; ெச:>

ப1>

றி.கப(129த'.

த பயண4தி பல நிைறெவ:திய' எற களி#ட அவ அரசைர>
அரசிைய>

காண ஆய4த,க; ெச:தா. அவக/.4 த எ+ண4ைத விள.கி

ஓ அறி.ைக> தயாாி4தா.

இ

பானிேயாலா பதியி

த,க வாணிப
இர+டாயிர
ப(டண

ெச:வத

ெபயி ம.க; 1ேய0வத . 1ேயறி4 த,கி4
உ;ள வா:#.கைள எ 4' விள.கியி29தா.

ேப வைர அ,. 1ேயறலா

அைம4'. ெகா;ளலா எ0 , அ9த ப(டண4தி இ29' ெகா+

நா(  பதியி ெச0 வியாபார
ெகா+

எ0 , அவக; அ, ஒ2

வ2

ெச:' ெகா+

வரலா

த,க4ைத நி04' பா4', அரச.ாிய ஐ9' ப, , கட

தளபதி.ாிய ப4' ப, , ேதவாலய4'.ாிய வாி>
மீதிைய உாியவாிட வழ,கலா
ேமெகா;ள ேவ+
அ=பேவ+

எ0 , அவக;

ைற4'. ெகா+

எ0 , அ, த,ேவா விவசாய4 ெதாழிJ

எ0 , சிவ# இ9தியகைள மத மாற பாதிாிகைள

எ0 , அவ க+

பி14த நா களி அனியகைள> ,

Xதகைள> , மத விேராதிகைள> , #ர(சி.காரகைள> அ=மதி.க.
Lடாெத0

இ=

எெனனேவா றிபி(129தா.
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இ9த விவரமான அறி.ைகைய அ=பி வி(

அவ த #திய ப(ட4'.4

த9தா ேபாற விைல>ய9த ஆைடகைள4 ைத4'. ெகா+டா.

த கப அதிகாாிகளி சிலைர>
இ9தியகளி அ0வைர>
இ9தியக;, அவக; நா(

LG.. அம4திய ஆ(க; சிலைர> , சிவ#

ேச4' ஓ ஊவல. 8ைவ உ+டா.கினா. சிவ#
நாகாிகப1 பறைவகளி இறகைள4 தைலயி

க(1. ெகா+டாக;. மீ எJ பா ஆகிய மாைலகைள> , த,க
ஆபரண,கைள>

அணி9' ெகா+டாக;. L களி அைட4த பைச.

கிளிகைள4 த,க; ைககளி K.கி. ெகா+டாக;. ேபா வழிெயலா
விசி4திர சிவ# இ9தியகைள. காண. L(ட

அ9த

L(டமாக ம.க; L1னாக;.

ேசாேடாலா நகர சைப ெகால ப<. ஒ2 வரேவபளி4த'. அ, அவ த
மைனவிைய>

த ம.கைள> க+

வாாியைண4' "4தமி(டா. ஏர

கைடசி வார4தி பாெசேலானா நக2. வ9' ேச9தா. அ, அரசா,க
அதிகாாிக/ , ஊ ம.க/

ேபரரச ெப1னா+
ெகால ப

ஒ2மி.க4 திர+

ேபரரசி இசெபலாE

இ29த சபா ம+டப4தி;

ெசறா. அவக; "னிைலயி ம+1யி(

தி2.ைககளி "4தமி(டா. <மா எ(
திாி9',

வ9' அவைன வரேவறாக;.

அவகளி

மாத க+ காணாத கடG <றி4

ெபயி நா( . பல #திய தீEகைள உாிைமயா.கி. ெகா 4த அ9த

மாரைன வாH4தினாக; மாமன2

ேபரரசி> . அரசி. வல' ப.க4தி

அவ=. இடமளி.கப(ட'. அவ தா ெகா+

வ9தி29த சிவ#

இ9தியகைள> , பைச. கிளிகைள> த,க ஆபரண,கைள> , ம29'
AGைககைள> அவக/.. காணி.ைகயாக ெகா 4தா. அரச2
அ9த #திய நா கைள பறி பல ேக;விகைள. ேக(
எேலா2
எலா

அரசி> ,

அறி9தாக;. பிற

அ2கி இ29த ேதவாலய4'. ெச0 இைறவ " ம+1யி(

நைமயாக "1ய ேவ+ ெம0 ெதா8ைக நட4தினாக;. அேபா'

ெகால ப
க+ணீராJ

அைட9த ஆன9த4தி அளைவ, அவ கன,களி வழி9த
கண.கி( . Lற "1யா'!

அ9த ேநர4தி ெகால ப

நிைன4தி29தா, என ேவ+ மானாJ

ெபறி2.கலா . ேகா(ைட ெகா4தள , ப(ட

பதவி, ெசவ , எைத. ேக(டாJ
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அரசி ெகா 4தி2பா;. ஆனா, இ9த <கேபாக,கைள. கா(1J
இல(சிய

ஒ0 அவ=. இ29த'.

தா க+

பி14த நா களி 1ேயற

ெச:ய ேவ+

"ைறயி அ, நைடெபற வழிவ.க ேவ+

; த,க வாணிப

; அ9த நா(

சீரான

ம.கைள. கிறி

'வ

; கா ேபரரச2ட அல' வா.க நாகாிைய விட

மத4தி ேச4'விட ேவ+

ப மட, ெபாிய அரச ஒ2வ=ட வாணிக ஒப9த
. இப1ெயலா

ேவ+

ேமலான

ெச:' ெகா;ள
.

பல எ+ண,கைள. ெகா+129தா ெகால ப

---------6. க0த கிைட-த'

ெகால ப
பறி>

பி14த தீEகைள பறி> . த எதிகால4 தி(ட,கைள

தா க+

ேபரரசியா.

மாமன. எ8திய க1த <ைவயான'. அவ

அ.க1த4ைத மாமனாி தனி ெசயலாளரான சா+டாDசJ. அ=பியி29தா. அ.கால4தி

ெபயினி அரச 

அரசைவைய ேச9தவக/

ப4ைத ேச9தவக/ ,

தா அரசக/. ேநர1யாக. க1த

எ8தலா .

மறவக; எ8'வ' மாியாைத. ைறெவ0 க2தப(ட'. எனேவ தா, த
பயண4'. "றிJ உதவியாயி29த சா+டாDசJ. எ8தி, அவ Aல
அரச.

அரசி.

பிரவாி மாத

தகவ அறிவி.க ெச:தா ெகால ப

இ.க1த

14-ஆ

தா G

ப 'ைற"க வ9' ேச9தEட

நாள0 அரசைவ. அ=பினா.

ெகால ப

".கிய4'வ

ஆ+

15-ஆ நா; ைநனா. கபG உ(கா9' எ8திய

இ.க1த4ைத4தா, ெகால ப
மா மாத

. 1493-ஆ

க1த எ0 ெபயாிட ப(

இ0 உலக4திேலேய

வா:9த ஒ2 ப4திரமாக. க2தப கிற'. இ.க1த4ைத.

ெகால பசி ெசாகளிேலேய அப1ேய ெமாழி ெபய4'. கீேழ
ெகா 4தி2.கிேறா :

ஐயா,

ந

இைறவ எ பயண4திகளி4த ெப2 ெவறிைய அறிய4 தா,க; மிக

மகிHசியைடக; எறறி9ேத இ.க1த4ைத4 த,க/. ெக8'கிேற. ந

அரச
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ெப2மா=

ெப29தைக அரசியா2

அளி4த கபக/ட நா "ப4' A0

நா(களி இ9திய4 தீEகைள யைட9ேத. எ+ணி.ைகயற ம.க; வா8

பபல

தீEகைள நா அ,ேக க+ேட. ேமைம மி.க அரச ெப2மா=.
அரசியா2.

சாபாக நா அவைறெயலா

ந

உைடைமயா.கிேன. ந

அர<. ெகா1>ட, நா இ4தீEகைள ந அர<. உாிைமயா.கி ெச:த
அறிவிைப யா2

ம04'ைர.கவிைல.

நா "த "தG க+ட தீE. அதிசயமான இ4தீEகைளெயலா

அளி4த

வி+ணக4தி இைறவ நிைனவாக சா சாவடா எற அவ ெபயைரேய
N(1ேன. இ4தீைவ அ,;ள ம.க; னாகானி எ0 அைழ.கிறாக;.
இர+டாவ' தீE. இ
எ0

லா1 சா+ட மாாியா எ0

நாகாவத லா இ

Aறாவத ெபரா1னா

லா ெபலா எ0 , ஐ9தாவத லா இ

ஜுலானா எ0 ெபயாி( ேட. இFவாறாக நா க+
தீE.

லா

பி14த ஒFெவா2

ஒFெவா2 #' ெபயாி(ேட.

ஜுலானா4 தீைவ நா அைட9தEட அத ேம கைரேயாரமாக ெசேற.
அபதிதா சீன நா(ைட ேச9த க4ேதேயா மாநிலமாக இ2.ேமா எ0 நா
ஐ>0

வ+ண

அ9த. கைர நீ+

ெகா+ேட ெசற'. அ9த4 தீவி நா

ெசற வழியி ப(டண,கேளா நகர,கேளா காணபடவிைல. சி0 சி0
கிராம,கேள ெதப(டன. அ9த4 தீவி 1 ம.க; யா2ட=

நா ேபச

"1யவிைல. ஏெனனி அவக; எைன. க+டEட ஓட4 ெதாட,கி
வி(டாக;. ஏதாவ' ஒ2 நகர4ைத. காணலா

எற ந பி.ைகேயா

ெகா+ேடயி29ேத. ஆனா, பல காத,க; ெசற பி=
கைரேயா வட. ேநா.கி எைன நட4தி. ெகா+

நா ெச0

பயனிைல.

ெசற'. ளிகால

'வ,கிவி(டப1யா நா ெத ெநா.கி4 தி2 பி ஒ2 றிபிட4த.க 'ைற
"க4தி வ9ேத. பிற இர+

ஆ(கைள உ; நா(  பதி. அ=பி

ஏதாவ' நகரேமா அல' யாராவ' அரசேரா இ2பைதயறி9' வர ெச:ேத.
அவக; A0 நா; பயண
வா8

ேமெகா+

எ+ணற ம.கைள> க+

, சி0 சி0 கிராம,கைள>

அ,

வ9தாகேள தவிர, ேவ0 ".கியமான

எைத> காண "1யவிைல. ஆகேவ, ேபசாம தி2 பி வ9' வி(டாக;.

ஏெகனேவ நா பி14' ைவ4தி29த இ9தியக; Aல

அ' ஒ2 தீE தா எ0

அறி9ேத. அத கைரேயாரமாகேவ கிழ. ேநா.கி ெசேற. அ' "1>
இட4தி உ;ள "ைன. ெசற பி, அ, கி29' பதிென( . காத Kர4தி
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மெறா2 தீE இ2.க. க+ேட. அ9த4 தீவி நா உடேன லா

பாேனாலா

எ0 ெபயாி(ேட.

அ9த4 தீE. ெச0 அத வடபதியி கிழ. ேநா.கி 178 காத
ெசேற. ஜுலானாைவ ேபாலேவ இ'E

மிக வள

வைர

நிைற9த Mமியாக உ;ள'.

கடகைரேயார,களி வசதியான 'ைற"க,க; ஏராளமாக இ2.கிறன. ெபாிய
ெபாிய ஆ0க/ , உய9த மைலக/

மைல.வ க/ , ஆயிர.கண.கண.கான

வைககைள ேச9த மிக உயரமான வானளாவிய மர,க/

பைசபேசெல0

பாபத மிக அழகாயி29தன. அ9த மர,க; எேபா'

இைல

தைழக/டேனேய இ2. எ0 ெசானாக;. அ' ந # ப1யாக ேவயி29த'.
சில மர,க; M4தி24தன; சில மர,க; ப84தி29தன. ஒFெவா2 வைக மர"
அFவவறி ப2வ4திேகற நிைலயி விள,கின. ெதைன பைன இவறி
வைகைய ேச9த ஏெழ(

விதமான மர,க; அ,ேக இ2.கிறன. அைவ யாE

பா.க அழகாகE க [ரமாகE கவசியாகE
ஆ,கா,ேக யி29த சமெவளி பதிக/

இ29தன. ைப மர.கா க/

அழகானைவ. அ,ேக ேத இ2.கிற'.

வான பா1க; இனிைமயாக பா1. ெகா+12.கிறன. வைக வைகயான
பழ,க/

வித விதமான பறைவக/

காணப கிறன. சமெவளிக; உழE4

ெதாழிJ. ஏறைவயாயி2.கிறன. ேம தீவி பலவிதமான உேலாக,க;
இ2.கிறன. ஆ மா க; வளபத , நகர,க; அைமபத
பதிக; பல இ2.கிறன. ஓைடகளிJ ஆ0 களிJ
த,க<ர,க,க/

ேவ0 உேலாக <ர,க,க/

அவக; நல உடக(
இ2.

அழ

நிைறய இ2.கிற'.

இ2.கிறன.

இ9த4 தீEகளி உ;ள ம.க; எேலா2 ஆ+க/
ஆைட> 4'வேத யிைல. அ9த ம.களிட

த,க

ஏற

ெப+க/

எFவிதமான ஆ>த,க/

இைல.

உைடயவகளாயி2.கிறாக;. அவகளிட

ஆ>த Vனியி Lரான சி0 க # க(1ய பிர #தா. அவக; #'

மனிதகைள. க+ட'

பய9' ஓ கிறாக;. பிற சிறி' பழ.க

ஏப(ட'

மிக4தாராளமாக பழவேதா , த,களிட உ;ள ெபா2;கைள>

தாராளமாக

எ 4'. ெகா 4'வி கிறாக;. எைத. ேக(டாJ , உடேன
ெகா 4'வி கிறாக;. சில மாJமிக; சிறிய க+ணா1 ெபா2;கைள.
ெகா 4'வி(

த,க வா,கினாக; அ9த எளிய ம.க; அ9த.

க+ணா14'+ கைள ைவர மணிகைள ெபற' ேபா மகிHசி>ட வா,கி.
ெகா+

த,களிட உ;ள த,க4ைத அப1ேய ெகா 4' வி(டாக;. இFவா0

ெச:வ' சாியல எ0 த 4த'ட, அவக; தி2தியைட> ப1
ஆயிர.கண.கான அதிசயெபா2;கைள வழ,கிேன. அவக; ந மிட

அ#
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ெகா;ள ேவ+
ேவ+

எபதகாகE , பிற அவகைள கிறி

எபதகாகE

தவகளாக ஆ.க

நா இFவா0 நட9' ெகா+ேட. அவக/.4

ெதா8ைக "ைறகேளா, மத,கேளாபறி எ'E
வான4திG29' வ2வதாக ம(

ெதாியா'. எலா ச.தி>

ந பினாக;. எ,கைளேய வான4திG29'

வ9தவக; எ0 எ+ணி4 தா வரேவறாக;. கபகைளேயா, உைட> 4திய
மனிதகைளேயா "பி பா4திராததா தா, நா,க; வான4திG29'
வ9தவக; எ0 அவக; எ+ணினாக;.

"த "தG நா இற,கிய இ9த4 தீவி, சில ம.கைள பலவ9தமாக
பி14ேத. அவக; அச

அகறபி ைசைக Aலமாக ேபசி ஒ2வைர ெயா2வ

#ாி9' ெகா+ேடா . அவகளி Aல

நா அ9த பதிகைளபறி.

ேக(டறி9' ெகா+ேட. அவக;, ேவைலக/. ந பயப(டாக;
அவகைள இ=

நா ைவ4தி2.கிேற. இFவளE பழகிய பிற

இ=

அவக; நா வான4திG29' வ9தவ எ0தா
நிைன4'.ெகா+12.கிறாக;. எ, ேபானாJ

அவக; மற 1ம.க/.

எைன இப14தா அறி"கப 4தினாக;. உடேன மறவக;, ( . 
ஓ1, "வான4திG29' வ9தவகைள வ9' பா2,க; ! வா2,க; வா2,க;!" எ0
LEவாக;. ஆ+க/

ெப+க/

சி0வக/

பா.கியிலாம ஊாி உ;ளவக; எேலா2
1பத

உ+பத

ஏதாவ' ெகா+

ெபாியவக/

ஒ2வ

L1வி வாக;. ஒFெவா2வ2

வ9' பயப.தி>ட எ "

பைடபாக;.

அ9த ம.க; கடைல. கட.க சிேறாட,கைளேய பயப 4தி வ9தாக;. இ9த
ஓட,க; ஒேர மர4தாலானைவ. சில சிறியைவ, சில ெபாியைவ. ெபாிய ஓட4தி
<மா 70 அல' 80 ேபவைர ஏறி ெசல "1> . ஏறி>;ள ஒFெவா2வ2
' #வG4'. ெகா+

ேபாவாக;. இ9த ஓட,களிேலேய அவக; அ9த4

தீE.L(ட,க/.கிைடேய ேபா: வ2வாக;. ெபா2;கைள ஏறி ெச0
வாணிப

நட4'வாக;. இ9த பபல தீEகளிJ

வாH9த ம.களிைடேய

அதிகமான ேவ0ைம எதைன> நா காணவிைல. ஒFெவா2வ2ைடய பழ.க
வழ.க,க/ . ேப<

Lட மற தீைவ ேச9தவக/.

இதனா தா இவக; எேலாைர>

ந சமய4தி எளிதாக ேச4'விடலா

எ0 , இவகளி ேபரரசாி ஒ#த கிைட.
ெகா+ேட.

#ாிவதாயி29த'.

எ0

நா ந பி.ைக
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ஜூலானா எற தீE இ,கிலா9ைத>
அவறிJ
இர+

கா(லா9ைத> ேச4'பா4தா Lட

ெபாியெதேற ெசாலேவ+

. இ9த4 தீவி ேமதிைச ப.க

மாநில,க; உ;ளன. அவறி நா ெசலவிைல. இவறி ஒறி

ெபய அவா எபதா . இ, ம.க; வாJட பிற.கிறாக;.

எ

பாேனால எற தீE

ெபயி ஆ/ைக.(ப(ட நில,க; அைன4ைத>

விட ெபாிய'. இ, த,க <ர,க,க; உ;ளன . இ,கி29' ெகா+

மற

தீEக/ட= , கா ேபரரச2. ெசா9தமான மற பதிக/ட= இலாப9த2
வாணிப

ெச:யலா . இ, நா ஒ2 ெபாிய நகர4ைத உாிைமயா.கி.

ெகா+ ;ேள. இ9த நகர4தி லாவிலா 1 ேநவி டா( எ0
ெபயாி( ;ேள. இ, ஒ2 பா'கா#. ேகா(ைட க(1யி2.கிேற. இ9த.
ேகா(ைடயி ந

வியாபார4ைத4 ெதாட9' நட4'வத அ=சரைணயாக ந

ஆ(க; சிலைர. 1யி2.க ெச:தி2.கிேற. அவக/.4 'ைண. ேவ+1ய
ஆ>த,க/ ெவ1ம29'க/ , பட ஒ0 . ஓரா+ .. காண. L1ய
உணE ெபா2;க/

வி(

வ9தி2.கிேற. இவகளிைடேய கடல=பவ

மி9த ஒ2 தைலவ=

இ2.கிறா. இ9த4 தீவி அரச எ சிற9த ந+ப.

அவ எைன4 த அ+ண எேற பாரா( பவ. அவ மன
ஆ(க/ட பைகைம ெகா+டாJ

மாறி ந

Lட பயமிைல. ஏெனனி அவ=.ேகா

அவ= ைடய 1ம.க/.ேகா ஆ>த,கைள உபேயாகி.க4 ெதாியா'. ேமJ "
நா ெசானப1 அ ம.க; மிகE

அச"ைடயவக;. ஆகேவ, அ, நா வி(

வ9த சி0 L(ட4தினேர அ9த4 தீE "8வைத>

அழி.க ேவ+

அழி4'விடலா . எFவா0 நட9' ெகா;ள ேவ+

ெமறாJ

எ0 ெதாி9தி29தா,

த,க/. எFவிதமான ஆப4'மிறி அவக; நறாக வாH9' வரலா .

இ9த4 தீEகளி இ2பவக;, ஒFெவா2வ2

ஆ/.ெகா2 மைனவிேய

ெகா+12.கிறாக;. ஆனா அவக/ைடய அரச ம(

இ2ப' மைனவிமா

வைரயி ைவ4தி2.க உாிைம>+ . அ, ஆ+கைள விட ெப+கேள அதிகமாக
உைழ.கிறாக;. ெப+க/.4 தனி ெசா4' உ;ளதா எபைத இ=
நானறி9' ெகா;ளவிைல. ஆனா, ெபா'வாக ஒ2வ ைவ4தி2பைத
எேலா2

பகி9' ெகா;/கிறாக;. ".கிய உணEெபா2;களி இ9த

பகிE "ைறைய. ைக.ெகா+12.கிறாக;. இ9த4 தீEகளி, பல எதி
பா4தப1 அேகாரபிறவிக; எைத> நா,க; காணவிைல. இ,;ள ம.க;
எேலா2ேம நல அழகிய ேதாற"ைடயவகளாயி2.கிறாக;. அவக;
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கினியாவி உ;ள நீ.ேரா.கைள ேபா இைல. நீ+ட L9தைல>ைடய
தைல>ட கா(சியளி.கிறாக;. Nாியனி கதிக; ேநராக பா> க ைமயான
ெவப"ைடய நா
Nாிய ெவப

அல எறாJ , Mம4தியேரைக. 26 1கிாி த;ளியி29தாJ

இ, அதிகமாக4தா இ2.கிற'. உய9த மைலக;

மி9தி2பதா வாைட.கால

ளி அதிகமாயி2.கிற'. ஆனா இ,;ளவக;

பழ.க4தினாJ , N +டா.

உணEகைள உ+பத AலமாகE

ளிைர4

தா,கி. ெகா;கிறாக;.

இ9த4 தீEகளி நா இரா(சத பிறவிக; எைத> ச9தி.கவிைல. ஆனா,
இ9திய4 தீEகளி இர+டாவதாக உ;ள தீவி இ2பவக; மனித இைறசி
தி=

பழ.க"ைடயவக;. இவக; விJ

அ #

ஆ>தமாக உைடயவக;.

இ2 # கிைட.காததா அ பி Vனியி Lைமயான மரபலைகேய அைம4'
ைவ4';ளாக;. மற தீEகளி உ;ள ம.க; அDசிய இய#ைடயவக;.
அவகளிட

இ9த ம.க; ெகா ைமயாக நட9' ெகா;கிறாக;. இவக;

ெப+கைள ேபா L9த வள4'.ெகா;கிறாக;. ஆனா, பிற தீE
ம.க/. இவக/.

ேவ0 எFவிதமான ேவ0ைம>

#லபடவிைல.

மனித இைறசி, தி= . இ9த இ9தியக; ேவ0 தீEம.க; யா2ட= ,
உறEைவ4'. ெகா;வதிைல. ஆனா, மா(ாிேமானிேய தீவி உ;ள
ெப+க/ட உறE ெகா+ ;ளாக;. இ9த ெப+க; வில #
உபேயாகிபதி வலவக;. ேபாாி த,கைள. கா4'. ெகா;ள ெச#4
தக களா மைற4'. ெகா;கிறாக;. இவக/ைடய தீவி ஓ ஆ+பி;ைள Lட
இ2.க இடமளிபதிைல. எ

பாேனாலாைவவிட ெபாிய ஒ2 தீE

இ2.கிறெத0 ெசானாக;. அ,;ள ம.க/.4 தைலயி "1ேயயிைல.
இ9த4 தீEகளிG29' மாதிாி.காக சில இ9தியகைள எ=ட ெகா+
வ9தி2.கிேற.

"1வாக ெசானா ேமைமத,கிய மாமன2

ேபரரசியா2 , விைர9' "14த

இ9த பயண4ைத. ெகா+

ேவ+ மானாJ

நா எFவளE த,க

த,க/.. ெகா+ வ9' ெகா .க "1>ெமபைத அறி9'ெகா;ளலா .
அவக; என. ஒ2 சி0 உதவி ெச:தா ேபா' ; வாசைன ெபா2;க/
ப24தி>

தவிர, கிேர.க நா(1J , சிேயா, தீவிJேம கிைட.க. L1ய பைச

ெபா2/ , க2 ேபாைழ மர"
அ=#ேவ. உ4தரவி

எ4தைன கப ேவ+ மானாJ

ஏறி

எ+ணி.ைக>;ள அ1ைமகைள பி14'. ஏ0மதி
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ெச:த=#ேவ. சீன.கிழ, , க2வாப(ைட> Lட நா
க+ பி14தி2.கிேற. இ=

நா அ, ( வ9தவக; அ, கிைட.

எ4தைனேயா ெபா2;கைள. க+ பி14தி2பாக;. கபக; ம(
ேதைவ. சாியானப1 பயப(129தா இ=

எ

எ4தைனேயா ெசயக;

ெச:தி2ேப.

தவழியி நடேபா2. ெவறியளி. எ0";ள இைறவ எ ப,கி த
க2ைணைய நிைறய வழ,கியி2.கிறா. இ9த4 தீEகைள பறி. இத "
எ8தியவக/ , இவைற பாராமேல ேபசி>

ேபசியவக/
அைவ யாE

எ8தி>மி2பதா,

க( . கைதக; ேபா ேதா0கிறன. அைவெயலா

ெவ0

அ=மான,கேள.

ேமைமத,கிய அரச2.

அரசியா. , ெப2

ெவறிைய4 ேத14த9த

க2ைணமி.க இைறவ=., நறி ெசJ4தி எேலா2
ெகா+டாடேவ+
சமய4தி ேச.

. இFவளEெப2

ெதா8' விழா.

ெதாைகயினரான ம.கைள கிறி

வா:ைபயளி4தைம.

நா க; அைன4'ேம மகிHசியைடய ேவ+

தவ

ெபயி ம( மலாம கிறி

தவ

.

<2.கமாக இ29தாJ ேமறி4தைவதா உ+ைமயி ெச:யப(ட
ெசயகளா .

கானாி4 தீEகைள. கட9தபி 1493 -

ஆ+

பிபரவாி மாத

15

நா; கபG

இ29' எ8திய'.

த,க; பணிE;ள.
ெப2,கட தளபதி.

இ.க1த4'ட இைண9'வ9த றி# ெச:தி இ':

இைத எ8தியபி,

பானிய. கடG வ9' ெகா+12. ேபா' ெதகிJ

ெதேமகிJ எ89த ஒ2 ெப2, கா0 கபைல4 தா.கிய'. ஆகேவ, கபைல
நா காறி ேபா.கி விடேவ+1யி29த'. ஆனா இ0 G

ப

'ைற"க4தி வ9' ேச9ேத. இ' உலக4திேலேய மிக அதிசய தா.
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இ,கி29' நா ேமைமத,கிய அரச. அரசியா.
"1Eெச:ேத. இ9திய4தீEகளி எேபா'

க1த எ8த

ேம மாத4' ப2வநிைல

இ2பைத. க+ேட. "ப4' A0 நா(களி நா அ, ேபா:
ேச9'வி(ேட. 28 நா(களி நா தி2 பியி2ேப. ஆனா, #ய எ89' 23
நா(க; எைன. கடG அைல.கழிய ைவ4' வி(ட'. இ,;ள கபகாரக;,
இFவளE ேமாசமான ளிகால4ைத. க+டதிைலெய0 , பல கபகைள
இழ. ப1 ேநாி(டெத0

மாமாத 4

ெகால ப

L0கிறாக;.

நா; எ8திய'.

எ8திய இ9த.க1த4தி அவ த அ=பவ,கைள <2.கி

எ8தியி29தா எறாJ , சில இட,களி மிைகப 4தி எ8தியி29தா. சில
இட,களி அவ தா காணாதைவகைள, அ=மான4தி ேபாி எ8தியி29தா.
ஒ2 தைலநகர4ைத. Lட. காணாவி(டாJ , அவ அ9த4 தீE. L(ட,க;
ஆசியபதிைய ேச9தைவ எேற ந பி.ெகா+129தா.
-------7. மன3 கச&த'

ெகால ப

, அர+மைன வி29தாளியா:, பாசேலானா நகாி த,கியி29தெபா8'

அவ=. மிக மகிHசியளி4த நிகHசி த=ட வ9த ஆ0 இ9தியகைள>
கிறி

தவகளாக மாறி ஞான நீரா(1ய'தா. கிறி

தவகளாக மாறிய

அவக/. ஞான4தா: த9ைதயராக இ2.க அரச ெப1னா+
இசெபலாE , இளவரச ேடா ஜுவா=
ஆ0 இ9தியக/. கிறி

, அரசி

அ2; L9' இைச9தாக;. அ9த

தவ ெபயக; N(டப(டன. அவகளி ஒ2வ

தைலவ வா.க நாகாியி உறவின. அவ அர+மைனயிேல ேவைலபா4'.
ெகா+129' இர+டா+ க/. பி இற9'வி(டா. மற ஐ9' ேப2
மீ+

ெகால ப

தா க+ பி14த இட,க/. #றப(டெபா8' Lட

ெசறாக;.

ெகால ப

த பயண4ைதபறி எ8திய அறி.ைக, அவ பாசேலானா ெசற

சிலநா(களி அசிட ெபற'. அசி(ட பிரதிக; ஐேராபிய நா க;
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அைன4திJ

நக2. ஏர மாத 18-

பரபப(டன. ஒ2 பிரதி ேரா

நா;

ேபா:ேச9த'.

ெச:தி பரவேவ+

எற ஒேர ேநா.க4ேதா

ம(

அ' அசிடபடவிைல.

அ.கால4தி ஐேராபிய நா(டரசக; #திய நில,கைள. க+ பி14'4 த,க;
ஆ(சியி இைண4'. ெகா;வதி " "ரமாயி29தாக;. தா,க; க+ பி14த
நா க; த,க; உைடைம எ0 நிைலநா(ட இப1ப(ட சா0க;
இறியைமயாதைவயா: இ29தன. இ9திய4 தீEகளி

ெபயி=.;ள

ஆதி.க4ைத நிைலநா(டேவ இFவறி.ைக அசி(  பரபப(ட'.

ெகால ப

அறி.ைக இல4தீ ெமாழியிJ

ெபய4ெத8த ெப0 அசி( 

பரபப(ட'.

ெகால ப

இர+டாவ' "ைறயாக4 த பயண4ைத4 'வ.க இ29தெபா8'

அவ #கH எ,

ெகா1 க(1 பற9' ெகா+129த'. ஆயிர.கண.கான

இைளஞக/ "தியவக/

அவ=ட #றபட4 தயாராயி29தன. த,க,

கிைட. தீEக/. ெச0 த,க; எதிகால4ைத வளமா.கி. ெகா;ள
ேபா(1 ேபா( . ெகா+

பல "வ9தன. "தG ஆ; கிைட.காம சிைறயி

இ29த ைகதிகைள. Lட வி வி4'4 த=ட அைழ4' ெசற ெகால ப
இேபா' யாைர4 த=ட அைழ4'ெசவ' எ0 ேத9ெத .கேவ+1ய
நிைலயி இ29தா.

1498

ஆ+

ேம மாத இ0தியி ேபரரச2

நா(1 எெனன ெச:ய ேவ+
இ

ேபரரசி>

ெகால ப<., 1ேயற

எ0 றி#.க; வ4'. ெகா 4தாக;.

பானிேயாலாைவ, வாணிக. 1ேயற நாடா.

அவ=ைடய, தி(ட4'.

அவக; அ=மதி யளி4தாக;. ".கிய றி.ேகாளாக, அ9த4 தீEகளி உ;ள
ம.கைள கிறி

தவகளா.கேவ+ ெம0 Lறி அதகாக ஆ0 மத2மாகைள

அவ=ட அ=பிைவ4தாக;. இ9தியகைள நறாகE
ேவ+

எ0

அபாகE

இதி, ெப2,கட தளபதி கவனமாக இ2.க ேவ+

நட4த
எ0

Lறினாக;. சீன நா(1 ெபாமயமான க4ேத மாநில4தி. கிXபாவி
வழியாக ெசல "1>மா எபைத ஆரா> ப1 அவக; ெகால பைச.
ேக( .ெகா+டாக;.

ெகால பசி இர+டாவ' பயண

கா1 'ைற Aக4திG29' #றப வதா-
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யி29த'. ெகால ப

கா1 'ைற"க4தி ஜூைல மாத4 'வ.க4தி வ9'

ேச9தா. அவ இ9த பயண4தி மிக ெபாிய ஏபா கைள ெச:தா.
பதிேன8 கபகைள ஆய4தப 4தினா. ஆ0மாத4தி ேவ+1ய உணE
ெபா2;கைள ேசமி4தா. மாJமிக/ , பைடரக/ , 1ேயறி வாழ "வ9த
ம.க/மாக ஆயிர4' இ20ேப2. அவ பயிசியளி4தா. 1ேயற நா(1
ேதைவபட. L1ய ஆ மா கைள> , விவசாய. க2விகைள> , ெகா4'
ேவைல. ேவ+1ய சாமாகைள> , பிற ெதாழிக/. ேவ+1ய
க2விகைள> , ஆ>த,கைள> , ெவ1 ம29'கைள> , விைதகைள>
ெச1கைள>

அரசி> , நட#

ஒ0 பா.கி விடாம ேசகாி4தா. அரச2

விைலயி எலா ெபா2;க/

கபJ. வா,கி. ெகா . ப1

அதிகாாிக/. ஆைணயி(129தாக;. ேகா'ைம வா,கி. க(டப(ட'.
மா(1ைறசி>

பறி.கறி>

நிைறய வா,கி, ெக( ேபாகாம இ2ப காக

உபி ஊறைவ.கப(டன. [பா:களி திரா(ைச ம' வா,கி நிரபப(ட'.

பதிேன8 கபகளி மிக ெபாிய கபJ. "தபயண4தி உைட9' ேபான
சா+டாேமாியாவி ெபயேர ைவ.கப(ட'. ஆனா மாJமிக; அைத
மாியாலா+1 எ0 அைழ4தாக;. இவறி பைழய ைகனா கபJ
இ9த. கபகளி ெசற ஆயிர ேப2. அரசினாி ச பள

இ29த'.

கிைட4த'.

இ20 ேப ெதா+டகளாக #றப(டன. ெப+க; யா2 ஏறி
ெசலபடவிைல.

1493 -

ஆ+

ெசட ப மாத 25உ எலா. கபக/

'ைற"க4திG29' #றப(டன. பதிேன8 கபகளிJ

கா1

வ+ண. ெகா1க;

க(1யி29த'. பா.க மிக பி2மா+டமான அழ. க+கா(சியாக இ29த'.
ஒFெவா2 கபG " க ப4திJ

ெபயி அர<. ெகா1 க [ரமாக

பற9'ெகா+129த'. [ர,கி ேவ( ட தாைர தப(ைடக; "ழ,க ைணயி
இனிைசேயா

கபக; #றப(ட கா(சி க+ெகா;ளா. கா(சியாக இ29த'.

கானாி4 தீEகைளயைட9த கபக;, கைடசியாக. ேகாமாரா4 தீEகளிG29'
#றப(டன. அ,கி29' #றப(  சாியாக 22வ' நாளி ெடாமினி.கா4
தீைவயைட9தன. அ9த பயண4தி ஒ2 நா; இ1வி89' சில பா:கைள
"றி9தைத4 தவிர ேவ0 எFவிதமான இைடX0க/
இனிைமயாக இ29த'.

ஏபடவிைல. பயண

மிக
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ெடாமினி.காைவ ேச9த கபக; அ, கைர பி1.கவிைல. சாியான
Vைழவாயி இலா4தா அ,கி29' #றப(

மெறா2 ெபாிய தீைவயைட9தன.

அ9த4 தீவி சா+டாேமாியா 1 வாட] எ0 ெகால ப
வாட] க2 # விைள>

நில ; வள

ெபயாி(டா.

ெபா29திய தீE. கடகைரேயாரமாக

வாட] மைலயிG29' வி89த ஒ2. நீHசி ெவ;ளி. க பிேபா
ெமGயதாக வி89' ெகா+12.

அழைக ேநாி பா4'4தா அ=பவி.க

. மைலைய4 ெதா( .ெகா+

ேவ+

நி

ேமக,களிG29' Gைழ ஒ0.

ந8வி வி8வ' ேபால அ9த சி0 நீHசி H9' ெகா+12. . தீவி
ெதபதியி இ29த ஒ2 வைளடாவி கபக;, ஐ9தா0 நா(க; ந,Lர
பா:சி.ெகா+

ெகால ப

நிறன.

அ, ஒ2நா; ம( ேம த,க "1E ெச:தி29தா. ஆனா கைரயி

இற,கி உ;நா(ைட <றிபா.க ெசற சில கா( .; வழிெதாியாம
மா(1.ெகா+

வி(டப1யா, அவக; தி2 பிவ2

வைர கா4தி2.க

ேவ+1யி29த'. வி( வி(  ேபா:, ம0ப1 அ9த ப.க

வ2 ேபா'

அவகைள அைழ4'. ெகா;ளலா எ0 #றப வத ெகால ப
இட9தரவிைல. ஏெனனி அ9த4 தீவி வா8
தி=

மன

காீபியக; மனித இைறசி

பய,கர மனிதக; காணாம ேபானவகைள வி( வி(  ெசறா,

தி2 பி வ2 ேபா' அவக; எJ #கைள. Lட அைடயாள

க+ பி1.க

"1யா'. காணாம ேபானவகைள4 ேத1 ஐ ப' ஐ ப' ேப அட,கிய நா
8.க; நா ேவ0 வழிகளி #றப(டன. கைடசியி, அவறி ஒ2 8
அவகைள. க+ பி14'. கைர. அைழ4' வ9த'.

பானியக; இFவா0 <றி4 திாி9தேபா'. காீபியகைள பறிய பல
விவர,கைள4 ெதாி9' ெகா+டாக;. காீபியகளி சில 1ைசக/.;
அவக; இலாத ெபா8'. Vைழ9' பா4த ேபா', அ, மனித எJ #கைள> ,
ெவ(1ைவ.கப(ட மனித இைறசிைய> , பாதி உ+ணப(ட
கறி4'+ கைள> க+டரக;. சில 1ைசகளி, இைறசி.கா வள.க கப(
அைடப( .கிட9த இைளஞகைள> , இள
அைடப( .கிட9த சில ெப+கைள>

ெப+கைள>

ைபயகைள>

க+டாக;. அப1

பானியக; வி வி4'4

த,க; கபக/. அைழ4' வ9தாக;. அவக;, பினா, ெமாழி
ெபயபாளகளாகE

ேவ0 பல ேவைலக/.

பயப 4தெபறாக;.
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கனிேமாியிட

ப.தி ெகா+ட ெகால ப

தீEக/.ெகலா

, அேபா'தா க+

பி14த

அவ/ைடய ெவFேவ0 தி2ெபயகைள N(1. ெகா+ேட

ெசறா.

சா+டா!

எற தீைவயைட9த ெபா8', "த "தலாக

பானியக;

காீபியக/ட ச+ைடயிட ேந9த'. கபGG29' இற.கிய ஒ2 படகி
இ2ப4ைத9' ேப கைரைய ேநா.கி ெசறாக;. கைரயி நிற காீபியக;
நா ஆ+க/

இர+

ெப+க/

தா. "தG ெபாிய ெபாிய கபகைள.

க+டEட அவக; பய9' ஓ1னாக;. ஆனா, பிற ெதளி9'
தி2 பிவ9தாக;. த,க; ஒட4தி ஏறி4 தி2 பி. ெகா+129த படைக விர(1.
ெகா+

வ9தாக;. வ2 ேபாேத, விG அ #கைள நாேணறி

ேநா.கி எ:தாக;. இர+

பானியகைள

பானியக; காய"றாக;. ஒ2வ உயி2.

ஆப4தான நிைலயி ப காயமைட9தா. ெந2,கிவ9தEட, கப பட
தி2பி4 தா.கிய ேவக4தி, ஓட

கவிH9த'. கடG H9த காீபியக; நீ9தி

ெச0 ஒ2 பாைறைய' அைட9தாக;.
அவகைள பி14'. கபJ.. ெகா+

பானியக; விர(1. ெகா+

ெச0

வ9தாக;.

அ9த. காீபியகளி ெப2 "ரடனான ஒ2வைன. கப ேம த(1 நிகைவ4'
<(டாக;. +

'ைள4' அவ ட ெவளிவ9'வி(ட'. அவைன. கடG

K.கி எறி9தாக;. அவ தடைல ஒ2 ைகயா அ84தி பி14'. ெகா+ேட
கைரேநா.கி நீ9தினா. மீ+

அவைன பி14'. கயிறினா கறி. க(1.

கடJ.; எறி9தாக;. அவேனா, த க( .கைள அவிH4'. ெகா+

மீ+

டைல அ84தி பி14தப1 கைரேநா.கி நீ9த4 ெதாட,கினா. அத பி பல
"ைற அ ெப:'தா அவைன. ெகாெறாழி.க "19த'. இ9த.
கா(சிைய.க+ட, கைரயி இ29த ஒறிர+
காீபியக; L(டமாக4 திர+

ேப Aல

ெச:தியறி9த

பழிவா,க ஓ1வ9தாக;. ஆனா அவக;,

கபகைள ெந2,க"1யாததாJ கபக; நிற இட வைர எ(1 பாய.
L1ய ஆ>த,க; இலாததாJ ஒ2 ெக தJ

காீபியக; ேமJ திர+

ெச:ய"1யவிைல.

உ+ைமயி ஒ2 ேபா A/

வைர ெகால ப

கா4தி2.க வி2 பவிைல. வடதிைச அ1வான4ைத ெயா(1 பலபல தீEக;
ெதப வைத. க+

அ4திைசயி த கப L(ட4ைத ெசJ4தி. ெகா+

ெசறா. கபக; ெந2,கி ெசல ெசல ேமJ

பல தீEக; க+S.4
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ேதாறின. அ9த4 தீEக/.ெகலா பதிேனாராயிர
ெபயாி(டா ெகால ப

கனிக; எ0

.

பலபல #திய தீEகைள. க+ பி14'. அவறிெகலா
ைவ4'. ெகா+
இ

#'#' ெபயக;

கைடசியி தா "தபிரயாண4தி க+ பி14த

பானிேயாலாைவ யைட9தா ெகால ப

ஒ2வ அைத அைடயாள, க+

. கபG Lடவ9த சிவ# இ9திய

ெகா+ , த ெசா9த ஊ இ2.

சாமனா

வைளடாவி வழிகா(1னா. அ, கைரபி14தEட, அவைன பல
வியாபார ெபா2;க/ட இற.கிவி( 4 த ஊ2. ெசலவி 4தா.

இ9த ெசயGனா அவ எதிபா4த' நட9த'. பல இ9தியக; த,க; பய4ைத
ெயலா

A(ைட க(1 ைவ4'வி( . கபக/. வ9தன. நல வியாபார

நட9த'. சா9தா !சி காீபியகளா காயப 4தப(ட மாJமி, பினா
இற9'ேபானா. அவ=ைடய உட இ,ேக ஒ2 கிறி
கிாிையக/ட அட.க

தவ=.ாிய

ெச:யப(ட'.

தன. ஏகனேவ பழ.கமான பதிக/. வ9தEட, ெகால ப

,

நாவிடா1J;ள த ஆ(க/ட ெதாட#ெகா;ள ஆவ ெகா+டா.
இ29தாJ

#திதாக. 1ேயற

ெச:வத4 த9த இட4ைத. க+

பி1.கேவ+1ய ேவைலயி29ததா உடன1யாக அவ நாவிடா ட ெதாட#
ெகா;ள "1யவிைல. ஆனா, நாவிடா1 தா வி( வ9த

பானியக/.

என ேந9த' எபைத ஒ2வாறாக ெசாவ' ேபா ஒ2 றி#. கிைட4த'.
மா+1கிாி

1 எற இட4தி கைரேயார4தி அைடயாள

ெதாியாத இர+

பிண,கைள. கைர. ெச0வ9தவக; க+ பி14தாக;. சிவ# இ9தியக;
தா1 வளபேத கிைடயா'. அ9த பிண,க/. தா1யி29த'. ஆகேவ அைவ
பானிய பிண,களாக இ2.க.L

இ9த அ=மான

நவ ப மாத

எ0 அ=மானி.க இடமி29த'.

சாிதாென0 சில நா(களிேலேய ெதாி9'வி(ட'.

27- நா; காரேகா வைளடாைவ ேச9த ைஹ(1ய "ைன4

'ைற"க4ைதயைட9த'. கப L(ட

இரவி கைர. ெசலேவ+டா

எேலா2. ஆைணயி(டா ெகால ப
இ9தியக; நிைற9த ஓ ஓட
ெகால பைச அைடயாள

. இரவி ெவேநர, கழி4' சிவ#

கபகைள ேநா.கி வ9த'. அ9த இ9தியக;

க+

எ0

ெகா+டாக;. உடேன தைலவ வா.க-
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நாகாியி சாபாக பல பாி<கைள. ெகா 4தாக;. நாவிடா1 உ;ள
பானியகைள பறி விசாாி4தேபா' சில ேப இற9' வி(டதாகE , மீதி
எேலா2

நலமாக இ2பதாகE

உ0தியாக. Lறினாக;.

ஆனா அவக; Lறி ஏேதா ஒ2விதமான ஐய
ெகால ப

த=ட L(1 ெச0.

ஏப

ெபயினி கிறி

ப1யாக இ29த'.
தவனா.கிய இ9திய

Oேகாேகா அவகளிடமி29', உ+ைமைய வரவைழ4தா. என பய,கரமான
உ+ைம அ'. அைத. ேக( . ெகால ப

தி .கி(  ேபானா. அவ உ;ள

ெகா9தளிபைட9த'.

அவக; ெசான கைத இ'தா.

நாவிடா1 இ29த

பானியக; ேநைமயற "ைறயி, நட9' ெகா+டாக;.

தைலவ வா.கநாகாி ெகா .க "19த அளைவ. கா(1J
ெபற ஆவ ெகா+

அதிகமான த,க

அவகளி இர+ ேப ஒ2 L(ட4ைத ேச4'. ெகா+

தீைவ <றிவ9தாக;. மவானா இன4தி தைலவனான ேசானாேபா விட
அவக; "ைறயற "ைறயி ெச0 ச+ைடயி( . ெகா+டாக;.
ஆ4திர.காரனான அவ அவகைளெயலா

பி14'. ெகா0வி(டா. அ'

ம( மலாம நாவிடா . பைடெய 4' வ9' அ,கி29தவக;
அைனவைர>

ெகா0 வி(டா. தபிேயா1யவகைள>

ேவ(ைடயா1.

ெகா0 வி(டா. இ9த. கைதைய. ேக;விப(ட கபG வ9தி29த
மத2.களி தைலவ, வா.கநாகாிைய பி14'. ெகாறா
மறவக/.ெகலா #4திவ2

எ0 Lறினா. ஆனா ெகால ப

இத

ஒ#. ெகா;ளவிைல. உ+ைமயி தைலவ வா.கநாகாி கைடசிவைர
பானியகளி ந+பனாக இ29தா. ஆனா இ9நிகHசி ெகால ப<.
பானியகளிைடேய இ29த ெசவா.ைக. ைற4' வி(ட' எேற ெசால
ேவ+

. ெகால ப<.

இ9த4 'யர. கைதைய. ேக(ட' "த, உ;ள4தி

கவைல [14'.ெகா+ட'.
----------8. பழி மி5&த'

வாணிக

ெச:வத4 ேதாதாக ஒ2 1ேயற பதிைய உ+டா.க ேவ+1ய

ெசயG ெகால ப

இற,கியேபா' அ' ெப2Dசி.கலாயி29த'. டா.ட ச,கா

எபவ காரேகா வைளடா பதியிேலேய 1ேயற நா(ைட உ2வா.கலா
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எ0 க2தினா. அத. காரண

அ,;ள 1ம.க;, ெவ;ைளயேரா

ந(பாக

இ29தாக; எப' தா. ஆனா, த,க கிைட.க.L1ய சிபாேவா அ,கி29'
மிக4 ெதாைலவி இ29ததா, அ9த. க24ைத. ெகால ப

ஏ0.

ெகா;ளவிைல. ஆகேவ, நல ஓ இட4ைத4 ேத1. கிழ. ேநா.கி. கபகைள
ெசJ4தினா ெகால ப

. ஆனா, எதி.காைற> , கட நீேரா(ட4தி

ேவக4ைத> எதி4'. கிழ. ேநா.கி ெசவ' எளிதாக இைல. கடG
"ப4திர+

ைம கட9' ெசல இ2ப4ைத9' நா(க; பி14த' எறா,

அ9த பயண

எFவளE இடபா

. "யசி>

உைடய' எபைத எளிதாக

#ாி9' ெகா;ளலா . மாJமிக/ , கபG இ29த ம.க/ அர4' சG4'.
கைள4' ேபானாக;. 1494-ஆ

ஆ+

ஜனவாி மாத 2-ஆ

நா; கா04

ெதா9தரவிலாத ஒ2 தீபகப4தி கைரயி கபக; ஒ',கின. ெகால பல
மனDசG4' ேபாயி29த காரண4தினாேலா, அல' உடன1யாக ஒ2 "1E.
வ9தாக ேவ+

எற உ9'தGனாேலா, அ9த இட4ைதேய 1ேயற4திாிய

பதியாக4 ேத9ெத 4தா.

அ9த இட4தி அரசி இசெபலாவி ெபயைரேய இ(டா.

இசெபலா எற அ9த இட

1ேயறி வாHவத ச0

ஏற இடமல.

"தலாவதாக அ, நல 1 த+ணீ கிைட.கவிைல. அ 4தப1யாக அ,
மேலாியா. கா:சைல பர#

ெகா<.க; அதிகமாக இ29தன. கபக;

ஒ',வத நல 'ைற"க Lட இைல.

எேலா2

நகர

உ2வா.

ேவைலயி ஈ ப(டாக;. மர,கைள ெவ(1

H4தினாக;. பவழபாைறகைள உைட4' ெபய4தாக;. ப.க4தி ஓ1ய
ஆறிG29' நல த+ணீ வ2வதகாக. காவா: ெவ(1னாக;. சமய4தி
பயபட. L1யதாக <மா இ20 1ைசகைள. க(1 "14தாக;. ஆனா,
கபG ெகா+

வ9த உணE ெபா2;களி பாதி.ேம வழியிேலேய

தீ9'வி(டன. மீதியி29தைவ ேபா'மானதாக இைல. ம'E

பிற 1வைகக/

தீ9' வி(டன. அ, கிண0 நீைர4தா 1.க ேவ+1யி29த'. த+ணீ
ஒ4'. ெகா;ளாம ேநா:வா: ப(டாக; சில. தி0 பழ.கமிலாத மீைன4
தி0 ேவதைன.காளானாக; சில. மேலாியா. கா:சJ. இைரயாகி4
'யரப(டாக; சில.
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அ,. கிைட4த உணE ெபா2;கைள சைம4தEட டா.ட ச,கா "தG ஒ2
நா:. ெகா 4' பாிேசாதிபா. அத பிறதா மனிதகைள சாபிட
அ=மதிபா. அப1யி29' , உணE ஒ4'. ெகா;ளாம வயி0.
ேகாளா0. ஆளானவக; பல. ெப2 பதி ஆ(க; ேநா>0 ப 4த
ப .ைகயாகி வி(டப1யா, ெசா9த ெசலவி வ9தி29த சில ெசவ9தகைள>
உடJைழ# ெச:> ப1 க(டாய ப 4தினா ெகால ப
ேத1 வ9தி29தாகேள தவிர அ,க

. அவக; த,க

ேநாக உைழ.க வரவிைல. 1ேயற4'.4

தைடயாக அ9த நா( . 1ம.க; இ29' அவகைள எதி4'
ேபாராடெசாGயி29தா, உசாக4ேதா
K.கியி2பாக;. ஆனா, மர
சா9' MசE
ேகாப

'பா.கிைய4 ேதாளி

ெவ(டE , ம+ ெவ(டE , கJைட.கE ,

ெசானா அவக/.. ேகாப

வராதா என? ஆனா, அவக;

பG.கவிைல. உைழ.காதவக/. உணE ப, கிைட.காெத0

திவ4' வி(டா ெகால ப

தர ெதாியாதவ எ0 அவைன4

தி(1.ெகா+ேட அவக; ேவைல ெச:தாக;.

நக உ2வா. ேவைல நட. ெபா8ேத ஓஜிடா எபவ தைலைமயி
பைடர L(ட
ஒஜிடா

ஒ0 த,க

கிைட. இட4ைத. க+ பி1.க. கிள பிய'.

பானிய ரகேளா , இ9திய வழிகா(1க; சிலைர>

அ.L(ட4தின இ

பானிேயாலா ெப2

L(1 ெசறா.

ப;ள4தா.கி ைமய பதியி

ஊ 2வி ெச0 ம4திய ேகா1லசா மைலய1வார4தி உ;ள சிபாேலாைவ
யைட9தாக;. அ, த,க கிைட. எபதாிய ஏராளமான சா0க/ட.
A0 ெபாிய த,க. க(1கைள> எ 4'. ெகா+ , ஆரவார4ேதா

அவ

இர+ேட வார4தி இசெபலாE.4 தி2 பி வ9'வி(டா. ம.கைள இற.கி
வி( வி( 4 தி2 பேவ+1ய கபக; பனிெர+ . அ9த பனிெர+
கபகளிJ , ஓஜீடா ெகா+

வ9த A0 த,க. க(1கைள ம(

அ=பிைவ4தா ேபரரச தைன எப1 மதிபா எ0 எ+ணி பா.கேவ
அ2வ2பாயி29த'. 'ப1>

கபகைள4 தி2பிய=பியாக ேவ+

அவைற. காவியாக அ=பலாமா? ேடாாி
தைலைமயி அபனிெர+
ெகால ப

கபக/

எற கப தைலவனி

தி2பிய=ப ெபறன. அவறி

ஏறிய=பிய ெபா2;க; இைவதா . க2வாப(ைட க மிள,

ச9தன. க(ைட, அ0ப' கிளிக;, இ2ப4தா0 அ1ைமக;, த,க. க(1க;!
இவறி க2வாப(ைட எற ெபயாி அ=பிய ெபா2ைள. க14' பா4தா
இDசியி <ைவ>ைடயதாயி29த'. க மிள, மிளைக ேபாG29தாJ ,
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அதாிய வாசமறி29த'. ச9தன.க(ைட எற ெபயாி ெசற மர,க; ச9தன
மர,களி ண,கைள. Lட ெபறி2.கவிைல. த,க4தி மதிேபா
பதினாலாயிர

சவரக; தா! இ9த சர.கைள பா4த அரசா,க அதிகாாிக;,

கப தைலவ ேடனிைச பா4' பாிகாச

ெச:தாக;. "ெபா விைள>

Mமியான இ9தியாவிG29' இ9த அப சர.க; தானா அ=பி ைவ4தா
உ,க; ெப2, கட தளபதி" எ0 ேக(

அவக; எ;ளி கைகயா1னாக;.

ேபரரச. , ேபரரசியா. ெகால ப

சாம4தியமாக ெச:தி

ெசாGய=பியி29தா. த,க

நிைறய. கிைட.கிற'. ஆனா, அைத ஆ0

நீாிG29' அாி4ெத .க ேவ+

. அத நாளா . ேமJ

ஆ(க; பல ேநாயி

H9'வி(டாக;. கிைட. த,க4ைத உ; நா(1G29' 'ைற"க4தி
எறிவர.L1ய <ைம வில,க; ைகவச இைல. எலா

ஒ8, ப+ணி.

கபG ஏறி அ=#வெதறா பல நா(க; ெசJ . ஆகேவ அதிகமாக எ'E
அ=பாதத ெபா04'. ெகா;ள ேவ+
ேக(ட அரச2

. இ9த ெச:திைய ேடாாி

Aல

அரசியா2 , உய9த அரச ப+ேபா , “எலா சாி' எ0

ெசாG வி(டாக;. த,க க+ பி14'. கிைட.க ெச:த ஆ+டவ அ2ைள.
றி4' நறி Lறினாக;.

1ேயற4திகாக வ9';ளவக/., நா( ணE ஒ4'. ெகா;ளாததா
ெரா(1, ஊறிய மா( . கறி, ம' "தGயனE பிற உணE ெபா2;க/
ேக(129தா. ஆ , மா க/ , க8ைத, திைரக/ ,

அ=# ப1 ெகால ப
ஆைடக/ , காலணிக/

அ=# ப1 ேபரரசியா2. ெச:தி ய=பியி29தா.

0 'பா.கிக/ , 0 விJ , இ20 மா#. கவச,க/ , ஏராளமான
'பா.கி. + க/

ேக(129தா. ஆைடக/

ெபா2;க; அைன4ைத>

காலணிக/ தவிர மற

அவ ேக(129தப1ேய அ=# ப1 அரச2

அரசி>

க(டைள பிறபி4தாக;.

ேடாாி

Aல

தா அ=பிய ெச:தியி அ1ைம வாணிப4ைத ேமெகா;ளலா

எ0 ேயாசைன Lறியி29தா ெகால பஸ. ஆனா அரசி இ
ேயாசைனைய ஏ0. ெகா;ளவிைல. அ' இலாப,த2

ெபலா இ9த

ெதாழி அல

எபதனா தா அவ; ஏ0. ெகா;ளவிைல எப' றிபிட4 த.க'.

ெதா+டகளாக #றப(  ெசற இ2 0 ெசவ9தகைள>

மறவகைள

ேபாலேவ அரசா,க ச பளகார ப(1யG ேச4'.ெகா;ள ேவ+ ெம0
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ெகால ப

ேக(129தா. அேபா'தா அவக; அட,கி நடபாக; எ0

காரண"

றிபி(129தா.

அFவளE

சாிதா ஆனா, ெகால ப

சிவ# இ9தியகைள பறி.

ெகா+129த எ+ண தா தவறாயி29த'. அவக; யா2

வணிககளல

நாகாிக மனபாைமயிலாத அவக/ைடய ேதைவக/ மிக. ைறேவயா .
ெவ;ைளயக; ெகா+

ெசற #' ெபா2;கைள ஒ2 "ைற வா,கி

பயப 4தியபி அவக; ஆவ அட,கிவி(ட'. ேமெகா+

வா,க ேவ+1ய

ேதைவேயா ஆவேவா அவக/. ஏபடவிைல.

ேடாாிைச

ெபயி=. அ=பிய பி, ெகால ப

பைடரக/ட, த,க

க+

, 0.கண.கான

பி1.க இசெபலாவிG29' #றப(டா. அழ

நிைற9த கா ாீ சமெவளிைய. கட9' ஓ ஆற, கைரைய அைட9தன. வழியி
ெதப(ட கிராம,களி இ29த இ9தியக;, த,க ெபா1 நிைற9த சி0 ைபகைள
அபளிபாக. ெகா 4தாக;. ஓட,களிJ , இ9தியகளி ேதா;களிJ
ெகா+

ஏறி.

ஆைற. கட9' ேகா1ெலரா மைலயி வட#ற4ைதயைட9தாக;.

அ, ஒ2 ம+ ேகா(ைட எ8#மா0 ஐ ப' ஆ(கைள வி(  ெசறா
ெகால ப

அ9த. ேகா(ைட., இ

பானிேயாலாவி த,க எ,ேக கிைட.க

ேபாகிற' எ0 ெசான சா+ேடா தாம

எபவனி ெபயைரேய N(1னாக;.

ேகா(ைடயி த,கியவக; ேபாக மறவக; மைல மீ' ஏறி4 த,க
கிைட. எ0 ஆரா:9தாக;. இசெபலாவிG29' #றப(

எ,.

இ9த ஆரா:சி

நட4தி "1> வைர இ2ப4ெதாப' நா(களாயின. இ9த இ2ப4ெதாப'
நா(க/

அவக; ப(ட 'ப,க; சிறிதல. ப2வநிைல உட #. ஒ4'.

ெகா;ளவிைல. உணE

நல த+ணீ2

சாியாக. கிைட.கவிைல. இ29தாJ

த,க கிைட.கேபாகிறெதற ஆவ4தி அவக; இ9த4 'ப,கைள
ெபா04'. ெகா+டாக;.

இசெபலாவி த,கியி29தவகளி நிைலைமேயா ேமJ ேமாசமாயி29த'.
இ2பி இ29த உணEகெளலா
அதிகாி4'. ழப"
வில,கி(
ெப2

தீ9' ேபா:வி(ட'. ஆ4திர"

ெவ0#

ஏபட4 ெதாட,கிய'. ெதாைல ெகா .க. L1யவக;,

ைவ.கப(டாக;. " எசாி.ைகயாக. ெகால ப

ஆ>த,களி

பதிைய4 தைலைம. கபG ைவ4தி29தா. அவ சேகாதர=ைடய

பா'காபி அைவயி29தன.
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ெதாைல ெகா பவகைள அக0வத. ெகால ப

ஒ2 வழிவ4தா.

த,க கிைட. இட4ைத4 ேத1. க+ பி1.க ஒஜிடா தைலைமயி மெறா2
பைடைய அ=பி ைவ4தா. ஆப4தான NHநிைலயி இ29த சா+ேடா ேதாமா
ேகா(ைடைய பா'கா. ப1 அ9த பைட. உ4தரவி(டா. அதபி த,க
ஆரா:சி நட4த ெசானா. இ9தியக/.4 ெதாைல ெகா .க.
Lடாெத0 அவ எFவளேவா எசாி4த=பினா. ஆனா ஓஜிடா அத
ேநமாறாக நட9' ெகா+டா. பைழய உ #.க; சிலவைற4 தி21. ெகா+
ஓ1னா எ0 ெசாG ஓஜிடா "தG ஓ இ9திய=ைடய
காைதய04'வி(டா. அ 4தப1யாக அவகளி இன4 தைலவ ஒ2வைன.
ற

சா(1 வில,கி(

இசெபலாE. நட4தி ெசJமா0 ெச:தா.

ேகா(ைடைய ஆப4திG29' காபாறிய பி, உடனி29த "90 ரக/ட
காாி சமெவளிைய <றி வ9', ஆ,கா,ேக>;ள இ9தியகளிட மி29த
த,க4ைதெயலா ைகபறினா. அவக/ைடய உணE ெபா2;கைள
அபகாி4'. ெகா+டா. இ9திய இைளஞகைள>

ெப+கைள>

அ1ைமகளாக பி14'. ெகா+டா.

இ9த நிகHசிக;, 1ம.கைள

பானியகளிட

ெவ0#. ெகா;/ ப1

ெச:தன.

இவைற பறிெயலா

ேக;விப வத "னா, ெகால ப

த,க

க+ பி1பதகாக. கிXபாE. ேபா:வி(டா. இசெபலாவிG29' ஏர
மாத

24- நா; A0 கபக/ட #றப(

இற,கினா. வழ.க
கிXபாைவ

ேபா ஒ2 ெகா1ைய>

29-

நா; கிXபாவி

ஒ2 சிJைவைய>

நி04தி

ெபயி=. ஆதீனப 4தினா. ஏர 30- ேபா(ேடாகிரா+1.

'ைற"க4ைதயைட9தன. கபகளிGG29' இற,கிய சில கைர பதிைய
<றி பா4' வர. கிள பினாக;. அேபா' அ,ேக சில கிXபா.கார
இ9தியக; கைரயி மீ கறி சைம4'. ெகா+129தாக;. த,க; ஊ4
தைலவ மெறா2 தைலவ=. வி29தளிபதகாக அவக; மீ பி14'
சைம4'. ெகா+129தாக;. அவக; கைரயி இற,கிய ெவ;ைளயகைள.
க+டEட ஓ(ட

பி14தாக;.

ெவ;ைளயக; அவகைள விர(1 பி14' சைமய நட9த இட4தி. L(1
வ9தாக;. அவக/. ப29' மணிக/ , பிறெபா2;க/

பாிசாக.

ெகா 4தாக;. ஆனா, அவக; சைம4த மீகறிைய4 திபத
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ெவ;ைளயக/. பயமாக இ29த'. அவக; அைத4 ெதாடேவயிைல
எபைத. க+

அ9த சைமய L(ட4தின மகிHசியைட9தாக;. ஓாி2வ
ப1 ேக( . ெகா+டாக;. "சில நா(க; ேபாக(

பானியகைள சாபி
இ9த ஊ பழ.கெமலா
ேவ+ மானாJ

;

உட #. ஒ4' வ9தEட, "தைலையேய

பி14' சாபி கிேறா " எ0

பானியக; ேவ1.ைகயாக.

Lறினாக;. ஆனா, அ9த நைக<ைவைய கிXபா.காரக; "8ைமயாக இரசி.க
"1யவிைல எறாJ

கிXபாவி த,க

Lடேச9'. சிாி4தாக;.

கிைடபதாிய அைடயாள

எ'E

ெதபடவிைல. எனேவ.

"த பயண4தி சா+1யாேகாவி இ29த இ9தியக; Aல ேக;விப(129த
ஜைம.கா ேநா.கி #றப(டா. ேம மாத
ெசயி( ஆ வைளடாவி ந,Lர

5-

நா; ஜைம.காவி உ;ள

பா:சினா, கபகைள. க+டEட

அ0பெத8ப' இ9தியக; இட4தி ஏறி. ெகா+ , கபகைள4 தா.க விைர9'
வ9தாக;. ஆனா, ஒ2 [ர,கி. +ைட ெவ14தEடேனேய ேபசாம கைர.4
தி2 பி வி(டாக;. விற

த+ணீ2

ேவ+1யி29ததா, அ 4த 'ைற"கமான

ாிேயாேபாேனாவி கபகைள நி04தினா. அ,

இ9தியக; எதி4'4

தா. எ+ண4'ட வ9தாக;.

கபGG29' படகளி #றப(ட விபைடயின, அ9த இ9தியகளி மீ'
அ ெப:' சிலைர. ெகா0வி(டாக;. கைரைய அைட9தEட, இ9தியகளி
மீ' ஒ2 ெபாிய நாைய ஏவி வி(டா அ9த நா: இ9தியகைள விர(1 விர(1.
க14த'. இ9திய ெதாைலைய4 தவிபத இ9த நா:கைள பயப 4'
"ைற இ

பானிேயாலாவிJ , அத " கானாி4 தீவிJ

பானியகளா

பழ.கப 4த ப(129த'. ாிேயாேபாேனாவி இ29த இ9தியக/
இன4தாகேளயாவ. அவக;

டாயிேனா

பானியக/. ேவ+1ய உணE

ெபா2;கைள. ெகா 4தாக;. ஆனா த,க

ம(

அவகளா ெகா .க "1ய

விைல. இ29தாலலவா ெகா பத! எனேவ, ெகால ப

, ஜைம.காவி

மெறா2 'ைற"க4தி கபகைள நி04தி ேதைவயான ெபா2;கைள
ஏறி.ெகா+ , மீ+

கிXபாE.4 தி2 பி அத ெதகைர பதிைய

ஆராயலானா.

சீன நாகாிக4திாிய சா0க; ஏதாவ' ெதப மா எற விழி#ணசி>ட
அவக; ெச0 ெகா+12.

ெபா8' சி0 தீEக; நிைற9த கட அவக;
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பாைவயி ப(ட'. இ9த4 தீE. L(ட4தி இராணியி ேதா(ட
ெகால ப

எ0

ெபயாி(டா. இ, ெபாிய ெகா..கைள ேபாற ஆனா சிவ#

நிற"ைடய பறைவகைள. க+டன. இ,;ள 1ம.க; பழ.கிய மீைன.
ெகா+

ஆைம பி1.

கா(சிைய> ெகால ப

Lறியேபா' பல ந பவிைல. ஆனா இ0

அவக; ெசJ

வழியி 1ாினிடா

க+டா. ெகால ப
ைகயாளப(

இைத.

வ2கிற'.

மைல4ெதாட இ29த'. அ9த.

கடகைரயி கபக; ஒ',கிய ேபா' அ,கி29த ம.க; வானிG29' வ9த
மனிதகைள பா.க4 திர+

வ9தன. ஆனா அவகளி யா2

சீனா.காரகைளேபா இைல. சீன படகேளா ஓட,கேளா சீன.
ேகாயிகேளா, பால,கேளா ஒ0 Lட4 த(  படவிைல. கா ேபரரச2ைடய
இ9த பதிகளி சீன நாகாிக பரவவிைலேயா எனேவா!

1ாினிடா1 இ29த ெமாழி #ாியாத ம.கைள விசாாி4தறி9ததி ேமகி மாேசா
எற நா

இ2பதாக. Lறின. அ'தா சீன நா(ைட ேச9த, மா,கியாக .

இ2.க ேவ+ ெம0 எ+ணி.ெகா+டா ெகால ப
ெத#றமாக வைள> இட4ைத ைசயா
ெகால ப

. கிXபா. கைர

வைளடா எ0 நிைன4'. ெகா+ட

தா மாலா.காைவ அSகி வி(டதாகேவ க2தினா. அப1யானா

ஏ உலக4ைத <றி. ெகா+
அைடய.Lடா' எ0

எதி4 திைசயி ெச0

ெபயிைன

எ+ணினா. நல ேவைளயாக இ9த எ+ண4ைத அவ

ெசயG நிைறேவறவிைல. அத. காரண

கபகளி ேபாதிய உணE

ெபா2;க; இலாைம> , அைவ ப8'பா.க பட ேவ+1யி29தைம>ேமயா .

ஆகேவ அவ இசெபலாE.ேக தி2 பினா. ஜூ 18-ஆ
கபக; ெசட ப 28-ஆ

நா; தி2 பிய

நா; இசெபலாைவ யைட9தன. இசெபலாைவ

அைட9தேபா' ெகால ப

ேநா>0 ப 4த ப .ைகயாக. கிட9தா. மாJமிக;

அவைன4 K.கி. ெகா+

வ9' கைரயி ேச. ப1யாக அவ நிைல மிக

ேமாசமாக இ29த'. அெபா8' ஆர பி4த A( வாத ேநா:, பிற சி0க சி0க
வள9' அவ=ைடய வாH .நாளி கைடசி ப4' ஆ+ கைள> 'யர மி.கதாக
ெச:'வி(ட'.

இசெபலாவி அவ வ9' ேச9தEட ேக;விப(ட ெச:தி, அவ=.
ெப2மகிHசிX( வதாக இ29த'. ஆ0 ஆ+ களாக பிாி9தி29த அவ=ைடய
சேகாதர பா4தேலாமிேயா ெகால ப

இசெபலாE. வ9தி29தா எபேத
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அ9த நெச:தியா .

ெகால ப

த இர+டாவ' பயண4ைத ேமெகா;/

பா4தேலாமிேயாE Lட வர ேவ+

எ0 எ+ணினா. ஆனா, அவ

அ=(பிய ெச:தி ேபா:. கிைட4' அவ #றப(
ெபயினிG29' கபக; #றப(
தா அரச A0. கபக/ட இ
பா4தேலாமிேயா ெகால ப

ேபாேத,

வ9' ேச வத;,

வி(டன. பினா வ9' ேச9தவைன4
பானிேயாலாE. அ=பி ைவ4தா.

நல நிவாக4 திறைம>ைடயவ. அவ த பி

OேகாE. பதிலாக "தGேலேய அவ வ9தி29தா, இசெபலாவி எ89த
ழப,கைள மிக <லபமாக சமாளி4தி2பா.

என இ29த ேபாதிJ

ெகால ப

சேகாதரக;

ஜிேனாவா.காரக;! அவக; க+ பி1.
ெசா9த .

பானியக; அல;

நாெடலா

பானியக/.

பானியக;, இன உணசி மி.கவக;. அவக; எப1

ஜிேனாவா.காரக/. அட,கி நட.க இைசவாக;. இ'தா ெகால ப
சேகாதரக/. அவக/ைடய வளசி.
இ

பானிேயாலாவி இர+

தைடயாக இ29த'. ெகால ப

தவ0க; ெச:தா. "தலாவ' சிறி'

நிைலைமைய சமாளி.க4 ெதாியாதி. த த பி Oேகாைவ4 த பிரதிநிதியாக
நியமி4த'. இர+டாவ' ஓஜிடாைவ> , மாகாி( எபவைன> ,
இ

பானிேயாலாவி உ; நா( .; அ=பி ைவ4த'. மனிதாபிமானேமா நியாய

உணசிகேளா இலாத அவக; 1ம.களி பைகைமைய மிக விைரவி
வள4' வி(டாக;.

ெகால ப

இலாதேபா' மாகாி( எபவ ெச:த ெகா ைமகைள பறி

யறி9த Oேகா, அவைன4 த ேபா.ைக மாறி.ெகா;/ ப1 ஓ உ4தரE
அ=பியி29தா. தன. உ4தரவிட அவ யா எ0 ேக( , உ4தரைவ4
தி2 ப ெப0 ப1 எசாி4'. ேக( . ெகா+

இசெபலாE. வ9தா.

உ4தரE தி2 ப ெபறபடவிைல. இதனா ேமJ
சிலேரா

பா4த ேலாமிேயா ெகா+

ஓ(1.ெகா+

ஆ4திரமைட9த அவ, ேவ0

வ9தி29த கபகைள. ைகபறி

ெபயி=. ேபா: வி(டா. இFவா0 கபகைள.

ைகபறி.ெகா+ , அவறி அபாவி. 1ம.களிடமி29' அர(1 பறி4த
த,க4ைத> பிற ெபா2;கைள>

ஏறி ெச0

ெபயினி தி2( 4தனமாக
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இற.கி. ெகா+டேதா

நிலாம ெகால ப

மீ' பழி Kறி.ெகா+

ேவ0

திாி9தாக; அ9த. ழப.காரக;.

ெகால ப

ேநா>ட இசெபலாE. வ9த இர+டாவ' மாத4தி ேடாாி

எபவ 1ேயறவாதிக/.4 ேதைவயான ெபா2;கைள நா கபகளி
ஏறி.ெகா+

வ9தா. அரச2

அரசி>

அவ Aல

அ=பியி29த க1த4தி,

ேபா<.கJட ஏப(129த ஓ அரசிய விவகார4தி உதEவதகாக வ2மா0
ெகால பைச அைழ4தி29தாக;. ஆனா, உட நிைல காரணமாக ெகால ப
அேபா' ேபாக "1யவிைல. ேடாாி

தி2 #

ேபா', அவ=ைடய கபகளி

த,க

ஏறி அ=ப ேவ+1யி29த'. அரசா,க4'. அ=ப ேவ+1ய அளE

த,க

ேசரவிைல. அதகாக, அவ ெகா ைம.காரனான மாகாி( வழிைய

பிபறி இ9தியகளிட

க(டாய வN ெச:யலானா. ம04'ைர4தவகைள

அ1ைமகளாக பி14தா; ெப2"ரடகளாயி29தவக/.. ெகாைல4த+டைன
விதி4தா.

இFவா0 பி1ப(ட அ1ைமக; ஆயிர4ைத90 ேப ேச9தி29தாக;. ேடாாி
த நா கபகளிJ

ஐ0 ேபைர ஏறி. ெகா+டா. மீதியி29தவகைள,

இசெபலாவி இ29த

பானிய ஒFெவா2 வ2

த,க/. எ4தைன

அ1ைமக; ேதைவேயா அ4தைன ேபைர ேவைல. ைவ4'. ெகா;ளலா
எறா.

அத

அபா மீதப(டவகைள விர(1 வி(டா.

பானியகளிடமி29'

அவக; தபிேயா1ய கா(சி மிக பாிதாபமாக இ29தெத0 க+டவக; எ8தி
ைவ4தி2.கிறாக;. அவகளாவ' தபி பிைழ4தாக;. கபG ெசறவகளி
இ20 ேப வழியிேலேய இற9' ேபா:. கடG K.கி எறியப(டாக;. மீதி
"90 ேப2 , பலவிதமான ேநா:க/. 'ப4'.
ெபயி ேபா: ேச9த பி அ9நா(
பல இற9' ேபானாக;. மிச

ஆளானாக;.

ெவபத(ப நிைல ஒ4'.ெகா;ளாம

மீதி இ29தவக; வியாபார ெபா2;கைள

ேபா விகப(டாக;.

அ1ைமயாக பி1ப(

வ9தவகளி இசெபலாவிG29' தபிேயா1யவ

தைலவ வா(1 வானா. இ
ல(ச

பானிேயாலா "8வதிJ <மா இர+டைர

டாயிேனா.க; இ29தாக;. அ9த இர+டைர ல(ச

ேச4'

ேபைர>

ஒ0

பானிய2.ெகதிராக ேபாராட "யறா தைலவ வா(1 வானா.
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ஆனா டாயிேனா.க; இைடேய ஒ0ைம>ணசியிலாததா அவ "யசி
பG.கவிைல.

பானியகளிட

ெவ1 ம29'க; இ29தன. அத

ேமலாக,

டாயிேனா.களிைடேய ஒ2 தைலவைன ஆதாி4' மெறா2 தைலவ=ட ேபா
A(1வி( , அவகைள4 த,க/. ;ேளேய ேபாராட ெச:' அழிெவ:த
ெச:>

திறைம இ29த'.

கேவானாேபா எற தைலவ ெப2

வலைம>ைடயவ. " நாவிடா .

ேகா(ைடைய அழி4ெதாழி4தவ இவ தா. அவைன

பானியக; பி14'.

ெகாற "ைற மிக அ.கிரமமான'. ஓஜிடா, அ4தைலவ=. வி29'
நட4'வதாக ெசாG இசெபலாE. அைழ4தா. வி29'. வ9த அவைன.
ைககைள நீ(ட ெசானா.

ெபயி ேதச4' சி,கார ஆபரண,க; இைவதா

எ0 ெசாG, அவ ைகயி இ2 #. கா#கைள M(1னா; வில,கைள
மா(1னா. அப1ேய அவைன இ84'. ெகா+

ேபா: சிைறயி

அைட4தா. அ,ேக டாயிேனா4 தைலவ கேவானாேபா பைல. க14'.
ெகா+

ஆ4திர4ேதா

உ0மியைத பா4த ேபா', அைடப(ட சி,க

கசிப' ேபாலேவ இ29த'.

ெகால ப

டாயிேனா.கைள அபாக நட4த ேவ+

எ+ணியி29தா. அரச2

அரசி>

எ0தா

அFவா0தா Lறிய=பியி29தாக;.

ஆனா, பினா ஏப(ட த,க4 ேதைவ, அவைன> , ஓஜிடா. மாகாி(
ேபாறவகளி பாைதயிேலேய ெசJ ப1 ெச:' வி(ட'. இ
"8வ'

பானிேயாலா

ஆ,கா,ேக ேகா(ைடக; க(டெபறன. பதினா வய'.

ேமப(ட இ9தியக; அைனவ2
ஒFெவா2 வ2

க(டாய ேவைல. ஆ(ப 4தப(டன.

நா ப29' மணியளE த,க ெபா1 அாி4'. ெகா .க

ேவ+ ெம0 ச(ட

ெச:ய ெபற'. இ ச(ட4ைத மீறியவக; ஈE

இர.கமிறி. ெகால ப(டாக;. இ9த. ெகா ைம. அDசி
மைலய1வார,க/. ஓ1ய இ9தியக; ேவ(ைடயா1. ெகால ப(டாக;.
அத தபியவக; பசி ப(1னியாJ ; த,க; 'யர வாH.ைகைய ெநா9'
கசாவா நDைச>+

இற9' ேபானாக;. 1492-ஆ

ம.க; இ29தாக;. ெகால ப
1508-இ இ

ஆ+

இர+டைர ல(ச

'வ.கி ைவ4த இ9த. ெகா ைம காரணமாக

பானிேயாலா "8வதிJ

இ29த டாயிேனா.களி எ+ணி.ைக

அ0பதினாயிர தா. இேத அ.கிரம வழிைய பினா வ9தவக/

பி

பறியதா ஐ ப' ஆ+ க/. பிற ஐ0. ைறவான இ9தியகேள
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இ29தாக;. ெகால ப

ஈவிர.கம0 ெச:த இ9த "ைறயினா மனித

ச"தாய4தி ஓ இனேம அழி9ெதாழி9' ேபாயி0.

மா.காி(

மறவக/

Lறிய ற சா( .கைள. ேக(ட அரச2

அரசியா2 , ஜுலா அவாேடா எபவைன இ' பறி விசாாி.க இசெபலாE.
அ=பினாக;. அவ வ9தபி, த அரசிய ததிைய நிைலநா(1. ெகா;ள
"1E. வ9தா. ஆகேவ

ெபயி=.4 தி2 #வேத நலெம0 ெகால ப

தைலைம ெபா0ைப அவ பா4தேலாமிேயாவிட
இசெபலாைவ வி(
1496-ஆ

ஆ+

ஒபைட4தா.

ேவெறா2 #' நகர4ைத உ2வா.க உ4தரவி( வி(

அவ

மா மாத வா.கி ைநனா கபG #றப(டா. Lடேவ

மெறா2 கபJ

ெசற'.

இ2 கபகளிJ
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பானியக/ 30 இ9திய அ1ைமக/ ெசறாக;.

எதிபா4தப1 கபக; விைரவாக ெசலவிைல. நாளாக ஆக உணE
ெபா2;க; ைற9தன. கைடசியி அைர ப(1னி>
கிட. ப1யான நிைலைம வ9த'. அேபா' சில

".கா ப(1னி>
பானியக;, பசிைய4 தீ.க

இ9திய அ1ைமகைள. ெகா0 தினலா எ0 ேயாசைன ெசானாக;.
"தG, மனித இைறசி தி=
எ0 , பிற

பழ.க"ைடய காீபிய இன4தவைர4 தினலா

ேதைவப(டா டாயிேனா.கைள4 தினலா

ெசானாக;. மனித இைறசி தி=
அவக/ைடய பாவ4தி பாிகார
ஆ

எ0

காீபியகைள. ெகா0 திபதா,
ஏப

எ0 Lறினாக;. என இ29தாJ

எ0 , பழி. பழி வா,கியதாக
அவக/

மனிதக;தா

!

அவகைள. ெகா0 திப' நம. அழகல! எ0 Lறி4 த மனித4
தைமைய நிைலநா(1. ெகா+டா ெகால ப

கைடசியாக ஜூ மாத4தி

.

ெபயி=. வ9' ேச9தன இ2 கபக/ .

கபகளிG29' இற,கியவக;, பDைசகைள ேபா ழி வி89த க+க/
வறி ஒ(1ய வயி0மாக பா.க பாிதாபமான ேகால4'ட இற,கினாக;.

அவக; நா(1 பரபிய வசEக/

பழிக/

ெகால ப

இ9திய4 தீEகைள பறிேய நிைன.காதப1 ெச:தி2.
ெபறி29தன; ெகால பசி ெசவா.ைக அ1ேயா

சேகாதரகைள,
வGைவ

ைற4' அவமான

ப 4த.L1ய ஆறைல ெபறி29தன. ஆனா ேபா<.கீசிய அரச
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இ9தியாE. வழிகாண ெச:த "யசி> , இ,கிலா9' மன ெஹறி
க4ேத>E.. கட வழி காண ெச:த "யசி> , ஒ2 ேபா(1>ணசிைய
ஏப 4தின. அ9த உணசி. ஆ(ப(ட
இ

பானிேயாலாைவ வி(

ெபயி அரசி>

அரச2

விட. Lடாெத0 எ+ணின.

-----------9. உ*ைம .ாி&த'

அரசியா2

அரச2

கீHப19', இ

அவாேடா எபவ Aல

அ=பிய உ4தரE..

பானிேயாலாவிG29' #றப(ட ெகால ப

கா1\ 'ைற"க

வ9' ேச9தா. கா1ஜு. வ9' ேச9தேபா' அவ மிக மிக மன

ெநா9'

ேபாயி29தா. ந பி.ைக மி.க தைன ஆ+டவ ஏ இப1 ேசாதி.க
ேவ+

எ0 எ+ணி எ+ணி அவ மன

அரச ப.தி>;ளவனாயி2.
அரச2
மன

அரசி>

ஒ19' ேபாயி29தா. இயபாகேவ

தமீ' சில தீயக; Lறிய பழி>ைரகைள. ேக(

அவந பி.ைக ஏ ெகா+டாக; எ0 எ+ணிய ேபா' அவ

ெவ14'வி

ேபாG29த'. ஆகேவ அவ அர+மைனக/.

ேகா(ைடக/. வி29'. ேபாவைத ெவ04', #னித மடாலய,களிேல
த,கி. கால4ைத. கழி4' வ9தா. பிறவி4 'ய ேபா.
எ+ணி எ+ணி4 ெதா8' ெகா+12பேத உ:>
வாH.ைகைய ேமெகா+

கைடசியாக அரசாிடமி29'
அைழைப4தா ெகால ப
வாH.ைகயி ஈ பா

ேபாிைறவைனேய

வழிெய0 "1E க(1 எளிய

அ9த மடாலய,களிேல த,கினா.

அரசியிடமி29'

ஓ அைழ# வ9த'. அ9த

எதிபா4'. கா4தி29தா. இயபாகேவ எளிய

ெகா+ட ெகால ப

,

பானியகளிட

ெசவா. ெபற

ேதைவெய0 நறாக உண9தி29தா. ஆகேவ, அரசா,க அைழ#

ஆட பர

வ9தEட, கவசி மி9த ஆட பர4ேதா

ஊவலமாக ெசல ஏபா க;

ெச:தா.

ெகால பசி இ2 #ற4திJ , டாயிேனா இன4 தைலவக; 
இர+

ப4ைத ேச9த

சிவ# இ9தியக; ம(ட. திைரகளி ஏறி ெசறாக;.

ேவைல.காரக; பல அழகிய வண,கைள. ெகா+ட கிளிக; அட,கிய
L க/ட "ேன ெசறன. அ9த. கிளிக; கீ கீ ெச0 க4தி எ8பிய
ேபெராGேய அ9த ஊவல4திாிய ெபாிய ம,கல வா4திய
அ9த ச4த

ேபா இ29த'.

ேக( 4 ெத2E. ஓ1 வ9த ம.க;, இ9த விேனாத ஊவல4ைத.

69

க+

அதிசயி4' நிறாக;.

கா(  பாைதகளி ஊவல. 8 ெசJ ேபா', ேபசாம ேபாவாக;. வழியி
உ;ள ஊ2.; Vைழ> "னா, இ9தியக; இ2வ2. , இற.ைககளாலாகிய
ெபாிய ராஜ "1ைய4 தைலயி அணிவிபாக;. அவக; த,க; பர பைர
வழ.கப1 அணி>
"ஆகா! த,க வள

த,க ஆபரண,கைள. க(1 வி வாக;. பாபவக;,

நிைற9த #தியெதா2 நா(ைட. க+

பி14த ெகால ப

வ2கிறா!" எ0 ெதாி9' ெகா;ள4தா இ9த ஏபா !

வலா ேடானி( எற ஊாி அரசைர>
அரசி. பணி#ாி>

அரசிைய>

ச9தி4தா ெகால ப

ைபயகளா: இ29த த #தவக; இ2வைர>

.

க+

அளவளாவினா. அரசா,க "ைறப1 அவ வரேவகப(டா. அவ
அரச2.

அரசியா2.

#றா "(ைட அளE;ள த,க. க(1க; சிலவைற

அபளிபாக வழ,கினா. அரச2

அரசி>

மகிHசிேயா

அவைன சிறபாக

வரேவற அ9த சமய4ைத ந8வ விடாம, அவ Aறாவ' "ைறயாக4 தா
ஒ2 பயண

ேமெகா;ள அ=மதி ேக(டா. இ

பானிேயாலாE. உணE

ெபா2;க; ஏறி ெசல ஐ9' கபக/ , #தியேதா க+ட4ைத. க+
பி1.க4 தன. இ2 கபக/

ேவ+

எ0 ேக(டா. ஆ+1G

தீEக/.4 ெதேக ஒ2 க+ட

இ2.க. L ெம0 ேபா<க அரச

ந பி.ைக ெகா+129தா. சிவ# இ9தியகேளா
எ+ண

ேபசி பா4ததி, அ9த

ெகால ப<. வJப(ட'. அ9த. க+ட4ைத. க+

தன.ெக0 இ2 கபக; ேக(டா, ெகால ப

பி1.கேவ

. ேபா<க அரச ஜா

இற9'வி(ட ேபாதிJ , அவ2ைடய வாாிசாக வ9';ள மா=ேவ பல #திய
"யசிகளி ஈ ப(12.கிறா எற ெச:திக; அ1.க1 கிைட4'வ9தன. ஜா
அரச தி(டமி(ட அ9த. க+ட4ைத4 தா,க; "தG க+
எற ஆவ

ெபயி அரச2.

அரசி.

பி14'விட ேவ+

ஏப(129த'. வா

ேகாடகாமா,

ேபா<கீசிய நா(1G29' #றபட4 தயாராகி வி(டா எ0 ெச:தி கிைட4த'
அரச2.

அரசி.

வி0வி0# ஏப(ட'. அத பிற தா அவக;

ெகால பைச ஆய4தப 4த4 ெதாட,கினாக;.

வா

ேகாடகாமா ஒ2 ெபாிய நீ+ட கடபயண

ேமெகா;ள இ2.கிறா எற

ெச:தி கிைட4த'. ஆனா, அவ என ேநா.க4ேதா

எ9த4 திைசயி எதகாக

ேபாகிறா எப' பறி தி(டவ(டமான ெச:திக; கிைட.கவிைல.
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1497-

ஆ+

, அரசி

ேம, ஜூ மாத,களி, அரச ெப1னா+

இசெபலாE , ெகால பசி உாிைமகைள>
உ0திப 4தினாக;. இ

ப(ட,கைள>

மீ+

பானிேயாலாவி 1ேய0வத <மா "90

ேபகைள ஆய4தப 4' ப1 உ4தரவி(டாக;. எேலா2. ஆ

ெசலைவ

அரசா,க4திேலேய ஏ0. ெகா;வதாக வா.களி4தாக;. 1ேயற நா(1
ேபாயி2.க "ப' ெப+கைள>

ஆய4த ப 4தினா ெகால ப

.

சி0 ற,க; ெச:' சிைறயி அைடப( . கிட9த ைகதிக; யாவ2 , 1ேயற
நா(1 ெசவதகாக மனி# ெப0 வி தைல யைட9தாக;.
இ

பானிேயாலாவி ெசல ம04தவக; வி தைல ெச:யபடவிைல. அ,

ெச0 ஒறிர+

ஆ+ க; வாH9'வர ஒ#.ெகா+டவகேள வி தைல

ெச:யப(டாக;.

ஏபா க; எலா ெச:' கபக; #றபட ஓரா+டாயி0. காரண ,
அரசா,க4தி இ2பி பண
1ேயறவாதிக; யா2

இலாைமேயயா . ைகதிகைள4 தவிர மற

"பணமாக4 த,க; ச பள4ைத ெபறாம

பயணபட4 தயாராக இைல.

1498-

ஆ+

ஜனவாி மாத ஐ9' கபக; இ

பானிேயாலாவி ேநராக

#றப(  ெசறன.

ெகால ப

தன.ெக0 ஒ'.கப(ட A0 கபக/ட= . காரலாஜ எற

தைலவனி கீH #றப(ட A0 கபக/ட=

1498- ஆ+

ேம மாத

கைடசி வார4தி தா #றப(  ெசறா அேத வார4தி ஆபிாி.காைவ
<றி.ெகா+ . இ9தியாவி உ;ள க;ளி.ேகா(ைடைய ேபா:
ேச9'வி(டா, ேபா<கீசியனான வா

இ9த "ைற ெகால ப

ேகாடகாமா.

ெத திைசயி அதிகமாக. கீழிற,கி ெசலலானா.

ஜா அரசாி க+ட4ைத. க+ பி1.க ேவ+

எற ேநா.க4ேதா , த,க

அதிகமாக. கிைட. இட4ைத> க+ பி1.க ேவ+
ெகால ப<..

எற ஆைச
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மெட:ரா, ேகாமாரா4 தீEகளி ச0 ச04 த,கி ேபாG
'ைற"க4தி ஆ( .கறி வா,கி உ#.க+ட

டா எற

ேபா( .ெகா+டா. அ9த4

'ைற"க4தி மா( .கறி கிைட.கவிைல. சா(1யாேகா எற 'ைற"க4தி
மா க; கிைட.மா எற எ+ண4தி ஒ2 வார

த,கினா மா க;

கிைட.கவிைல. மாJமிக; சில2. ேநா: வ9த' தா மிச .

எ4தைனேயா கTட,க/. பிற கபக; ஆக
1ாினிடா

மாத "த ேததி,

ெதகைரைய வ9தைட9தன. ெகால ப

டாவி நல நீேரா

எதிபா4தப1ேய ஒ2விாி

ஆ0 ஒ0 வ9' கடG கல9த'. ளிசி>

<ைவ>

மி9த நீ நீைற9த அ9த சிறாறி இற,கி. ைட9' ைட9' நீரா1
மகிH9தாக; மாJமிக;. எ4தைனேயா நா(களாக. ளி.காம விய4' உMறி
நாறிேபாயி29த த,க; உடகைள நறாக4 ேத:4'. ளி4'
, பா1.ெகா+

ஆன9தம=பவி4தாக;. ளி4தபி, ஆ1. ெகா+
இ29த கா( .; <றி4 திாி9'வி(

அ,கி29' #றப(

அ2கி

வ9தாக;.

1ாினிடா1J;ள இகாேகா

"ைனய2கி ந,Lர

பா:சி

மாJமிகைள. கைரயி இற.கிவி(டா, அவக;, மீ பி1பதிJ , சிபிக;
ெபா0.வதிJ

கால

கழி4தாக;.

எாி விாிடாவி கபக; ெசJ ேபாேத ெத அெமாி.க. க+ட
ெகால ப

பாைவயி த( ப(ட'. ஆனா. அ' ஒ2 ெவ0 நில

அறி9'ெகா;ளவிைல. மற4 தீEகைளேபா அ'E

எ0 அவ

ஒ0 எ0 எ+ணி.

ெகா+டா.

1ாினிடா  பதியி, தா சீனகைள பா.க. L
ெகால ப

எ0 எதிபா4தா.

. அப1யிலாவி(டா நீ.ேரா மனகைளயாவ' ச9தி.க. L

எ0 எ+ணினா. ஆனா, கபக/. சிறி' Kர4தி ஒ2 பட
ேதாறிய'. அதி இ29தவக; எேலா2 காீபியகைள ேபாற சிவ#
இ9தியகளாகேவயி29தன. ஆனா, அவகைள. கா(1J

சிறி' நல பழ.க

வழ.க"ைடயவகளாக4 ேதாறினாக;. அவக; க24ைத. கவவதகாக,
கப ேம த(1 பி4தைள. ட,கைள. ெகா+ வ9' ைவ.க ெசானா
ெகால ப

. ஆனா அவக; அைத விேசஷ ெபா2;களாக எ+ணி. கபைல

ேநா.கி வரவிைல. அத பி, மாJமிக; சிலைர. கப ேம த(1 ஏறி நடன
ஆ1 நி ப1 ெசானா. அவக; ஆ(ட4திேகறப1 ழ ஊதப(ட'.
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இ9த. கா(சிைய. க+ட இ9தியக;, இ' ஏேதா ேபாரைழ# எ0 எ+ணி.
ெகா+ . கபைல ேநா.கி மைழேபா அ #கைள ெபாழி9தாக;. நல
ேவைளயாக ஒ2 அ #Lட. கபைல எ(டவிைல. அத பி அவக; த,க;
வழியி ெச0 மைற9' வி(டாக;.

அ9த வைளடா பதி "8வைத> ஆரா:வ' எற தி(ட4'ட ஆக
4-

மாத

நா; கபக; #றப(டன. எ,ேகா எாிமைல ெவ14தத காரணமாக ஏப(ட

ெகா9தளிபி அைலக; மைலகெளன உய9தன. கபகைள ஒேர K.காக4
K.கி ேமேல ெகா+

ெச0 அேத ேவக4தி கடG அ1 ெதாி> ப1யான

கீHபதி.4 த;ளி இப1யாக சிறி' ேநர

அைல.கழி4தன. அதிTட

வச4தாJ , மாJமிகளி திற4தாJ எFவித ஆப4'
ஏபடவிைல. எறாJ

உயி ேசத"

அேபா' மாJமிக; ஒFெவா2வ2.

அவக; ஆ>(கால,களி ேவெறேபா'
த,கியி2பத ஏற இட

ஏப(ட பய

ஏப(டதிைல. அ9த இட

அல எ0 க2திய ெகால ப

, அத நாக

பா பி வா: எற ெபா2/ைடய லாேபா.கா1லா சேப எற ெபயைர
ைவ4'வி(

அ,கி29' #றப(

வி(டா.

வட.ேக ெதாைல Kர4தி அ1வான4தி சில மைலக; ெதாி9தன. அ9த மைலக;
இ29த பாியா4 தீபகப4ைத ேநா.கி கபகைள ெசJ4திய ெகால ப
இரE பாகியா4 'ைற"க4தி அ2ேக ந,Lர

அ0

பா:சினா. ம0நா; அ9த

பதிகைள <றி பா4'வர. கிள பினா, அ9த பதியி பல அழகான
வசதியான 'ைற"க,க; இ29தன. அவறி ஒறான எசினாடா யா.லா எற
'ைற"க4தி கபகைள நி04தினா. அ9த மிக அழகிய கடகைரைய>ைடய
'ைற"க4தி சிறி' Kர4தி மிக ெபாிய 

ஒ0 ெதாி9த'. அத எதிேர

ெந2# எாி9' ெகா+129த'. ஆனா, ெகால ப<

பானியக/

இற,கி

ெசறேபா', அ,ேக ம.க; யா2 காணபடவிைல. எேலா2
பானியகைள. க+

பய9ேதா1 வி(டாக;. அவகைள வரேவக அ9த.

1ைசயி ர,க;தா இ29தன.

அ9த. ர,. L(ட

பானியகைள. க+

த,க; - பகைள. கா(1,

வரேவற'. அெமாி.க. க+ட4தி நிலபதியி ெகால ப

"த "தலாக.

கால1 எ 4'ைவ4த' அ9த4 'ைற"க4தி தா. ஆனா, ெகால ப<. தா
அேபா' ஒ2 ெபாிய க+ ட4தி இற,கியி2பதாக4 ெதாியா'. பாியா4 தீப
கப4ைதேய அவ ஒ2 ெபாிய தீE எ0தா நிைன4'. ெகா+129தா.
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அவ அெமாி.க. க+ட4தி கால1 ைவ4த நா; ஒ2 ஞாயி0.கிழைம. 1498ஆ+

ஆக

மாத

5-

நா; தா அ'.

மற தீEகளி ெச:த' ேபா அ9த இட4ைத>
சட,ைக ெச:யேவ+

. ஆனா <றிJ

ெபயி=. உாிைமயா.

L1யி2. ர,களி

"னிைலயி அவ அ9த #னித சட,கைள ெச:ய வி2 பவிைல. அ9த
நா( . உாிய ம.க; சிலைரயாவ' "னா ைவ4'.ெகா+

ெச:வ'தா

ெபா24தமா எ0 நிைன4தா. ந(#ாிைம M+ட சில சிவ# இ9தியக;
கபகைள அSகினாக;. ெகால ப<. அேபா' உட நல
ஆகேவ கப தைலவ ெப(ேரா1 ெடாிேரா

சாியிைல.

எபவைன அ9த நிலபதிைய

உாிைமயா. சட,ைக ெச:>மா0 அ=பினா. அவ=
இ9தியக; "னிைலயி பாியா நிலபதிைய

அ9த சிவ#

ெபயி=. உாிைமயா.

சட,ைக ெச:' "14தா.

பாசி மாைலக/ , ப29' மணிக/ , ச.கைர>
இ9தியக; கபல1.4 திர+

ெகா 4தEட, சிவ#

வ9தாக;. இ9த ெபா2;கைள

ெப0வதகாக அவக; த,க; ைகவச";ள எ9த ெபா2ைள> த9'விட
ஆய4தமாயி29தன. அவக; த,க; க84'களிJ
ஆபரண,க;. த,க"

ெச #

ைககளிJ அணி9தி29த

கல9த உேலாக4தா ஆனைவ. இவக/. 4

த,க4ைத விட ெச ேப உயவாக ேதாறிய'. காரண , ெச # உ;நா(1
ம4திய பதியி தா கிைட4த'. த,கேமா அவக; இ2.
கிைட4த'. ஆகேவ அவக; இர+ைட>

உ2.கி. கல9' உ2வாகிய

உேலாக4தா ஆபரண,க; ெச:' ெகா+டாக;. ெகால ப
நில4ைத. ம(
வா8

பதியிேலேய
ஒ2 #திய ெப2

க+ பி1.கவிைல. ஒ2 தனி நாகாிக பைட4த இன4தின

பதியிJ Vைழ9தி29தா.

ெகால ப

அ9த நிலபதி "8'

<றி பல 'ைற"க,கைள ஆரா:9தா. ஒ2

'ைற"க4தி, ஒ2. கிராம4' ெப+க; பல கபJ. வ9தாக;. அவக;
க84'.களி ஒளி <

"4'.க; பதி4த. அ(1ைககைள அணி9தி29தாக;.

ப29' மணி. , பாசி மாைல. அவக; அ9த அ(1ைககைள. கழறி.
ெகா 4' வி(டாக;. அவக; ைகயி ேவ0 "4' அ(1ைகக;, இலாததா
ெகால ப

த ஆைசைய அட.கி. ெகா+டா. அவகைள விசாாி4தேபா',

தீபகப4தி ம0 பதியி ஏராளமாக "4'. கிைடபதாக. Lறினாக;.
தி2 #

ேபா' அ, ெசலலா

எறி29தா; ஆனா அ9த பாைதயி அவ
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தி2 பவிைல. ெபா'வாக அ9த பதி ம.க; அ#

ப+#

உைடயவகளாக

இ29தாக;. ஓ!ாி இ29த ெபாிய Lைர (1, ஒ2 கபைல ேச9த
மாJமிக; அைன வ2.

நல வி29' ைவ4தாக;. வயி0 #ைட.க

உ+ வி( , ஆ1.ெகா+

பா1.ெகா+

மாJமிக; கபJ.4 தி2 பி

வ9தாக;.

பல 'ைற"க,கைள பா4'.ெகா+ேட கபைல ேமறிைசயி ெசJ4திய
ெகால ப

15-

ஆக

நா; ஒ2 தீைவ. க+டா. அ9த4 தீவி இற,காமேல

அத மாகாி(டா எ0 ெபய ைவ4தா. அ9த4 தீவி "4' நிைறய.
கிைட4த', ஆனா, இ

பானிேயாலாவி அைம9';ள சா+டா ேடாமி,ேகா

எற #திய நகர4தி விைர9' ெசலேவ+

எ0 எ+ணியதா ெகால ப

அ, இற,கவிைல. மாகாி(டாவி அவ இற,கி "4'.க; ேச4'.
ெகா+

ேபாயி29தா,

ெபயினி அவ=. நல வரேவபி29தி2. .

ஆனா, அவ=ைடய அதிTட ைறE அவைன அ, இற,க விடவிைல.

எ,

<றி பா4த பிறதா ெகால ப

தா ஒ2 ெபாிய #திய க+ட4தி

இற,கியி2பைத உண9தா. பாியாைவ பறிய த எ+ண4ைத. கப
றி# #4தக4தி அவ ெதளிவாக. றிபி(12.கிறா.

இ'வைர யா2
" எனிட
ெப2நில

க+டறியாத ஒ2 ெபாிய க+ட

இ'ெவேற நா ந #கிேற.

சிைற ப(ட பல காீபிய இன4ைத ேச9த இ9தியக;, ெதேக ஒ2

இ2பதாக பல "ைற Lறி இ2.கிறாக;. அ,ேக நிைறய4 த,க

கிைட. எ0 அவக; Lறினாக;. இ' ம(

ஒ2 ெபாிய க+டமாயி29தா

இ' ஒ2 ேப ஆசாியமாக இ2. . இFவளE ெபாிய ஆ0 ஒ0 - 48 காத
Kர4தி நல த+ணீ பா>

கட ேபால இ2பதா இ' நிசயமாக ஒ2

ெபாிய க+டமாக4தா இ2.க ேவ+

.

"இ9த நிலபதிக; ேவ0 ஓ உலகேமயா " எ0

ெகால ப

றிபி(12.கிறா. அவ அேத றி# #4தக4தி ேமJ

இர+

நா;

கழி4', அ9த நிலபதி ஒ2 ெசா.க எேற வ2ணி4' பலவாறாக
எ8தியி2.கிறா.

ெகால ப

இ

பானிேயாலா ேநா.கி ெசறா. #திய தைலநகரமான சா+டா
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ேடாமி,ேகாைவ ெந2,கி வ9த ேபா' [(டா4 தீவி கபகைள நி04தி ந,Lர
மி(டா. அேபா' சா+டா ேடாமி,ேகா ப.க4திG29' ஒ2 சி0 கபகார
ெகால ப

கபைல ேநா.கி <(டா. ஆனா, இ2 கபக/

ெந2,கிய பி

கவனி4தா அ9த. கபைல ெசJ4தி வ9தவ அவ சேகாதர
பா4தேலாமியாதா எ0 ெதாி9த' பிற நா கபக/
பயண

எ(

நா(க;

ெச:' சா+டா ேடாமி,ேகாைவ அைட9தன.

------------10. ெத6வ கா-த'

பாியா மாநில4ைத. க+ பி14த பிற, இ

பானிேயாலாைவ ஒபி( 

பா. ேபா', பாியா ஒ2 ெசா.கமாகE , இ

பானிேயாலா ஒ2 நரகமாகE

தா ேதாறிய' ெகால ப<.. உ+ைமயிேலேய இ
வா(1 வைத.

பிராசி

பானிேயாலா அவைன

நரகமாகமாறி வி(ட'.

ேகா ேராடா எபவைன ெகால ப

இ

பானிேயாலாவி தைலைம

நீதிபதியாக நியமி4தி29தா, அ9த4 தைலைம நீதிபதி ெகால பைச எதி.
#ர(சி.காரனாக மாறிவி(டா. நீதிபதி ேராடா,

பானியகளிைடேய

இனெவறிைய4 K+1வி( 4 தன. ஆ; ேச4'.ெகா+டா,
பானியகளாகிய நா ஒ2 ஜிேனாவா.கார=.கா ஆ(ப(12ப' எ0 ேக( .
கிளசி A(1னா. ேராடா இ

பானிேயாலாவி சில பதிகைள4 த

வசப 4தி. ெகா+டா. த ஆ(சி.. கீHப(ட

பானியக/., அவ

ஏராளமான த,க" . அதிக அ1ைமக/ , ைவ4'.ெகா;ள உாிைமயளி4தா.
ெபயினிG29' நிைறய உணE வரவைழ4'4 த2வதாக வா.களி4தா.
பானியக; இ9தியகைள அ1ைமயாக ைவ4'. ெகா;ள உாிைமயளி4த அேத
ேராடா, இ9தியகைள வசப 4த அவக/.;ள ேவைலைய.
ைறபதாகE , ேமெகா+
எ0

அவகளி யாைர>

ெகா ைம ப 4'வதிைல எ0

வா.களி4தா. இைத ந பிய சில

ஏமா9த சிவ# இ9திய இன4தைலவக; அவ ப.க
ெகா+டாக;. பா4தேலாமிேயா ெகால ப

அ1ைம ப 4'வதிைல
அ=சரைணயாக நட9'

"தG சிவ# இ9திய4

தைலவகைள4 தவசப 4தி. ெகா+டா. பிற ேராடாைன பி14'4
த+1.க வி29தேபா', அ9த #ர(சி.கார நீதிபதி எ8ப' 'பா.கி ரக/ட
சாரலா எற இட4தி ஓ1 வி(டா.
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காரலாஜ தைலைமயி A0 கபக; நிைறய. ெகால ப

ெபயினிG29'

உணE ஏறிவி(டானலவா? அ9த. கபக; சா+டா ேடாமி,ேகாE. வழி
ெதாியாம அைத. கட9' வ9'வி(டன. அைவ சாரலாைவ அைட9தன.
காரலாஜ ெகால பசிட

உ+ைமய#;ளவ. ஆனா, அ9த. கபG ஏறி

வ9த சிைற.ைகதிக; சில2 , ேவ0 சில மாJமிக/

ஒ0 ேச9', L(டமாக.

கைர. ெச0 #ர(சி.கார ேபாடா=ட ேச9' ெகா+டன. #திய பல
ெபற ேராடா, லாகா ேகா(ைடமீ' பைடெய 4' ெசறா.

அேபா' சா+டா ேடாமி,ேகாவி இ29த ெகால பசிட
உ+ைமயான

மதி# ைவ4தி29த

பானியக; பல பலவிதமான உட ேநா:க/. ஆளாகி

ப .ைககளி கிட9தன. அதனா #ர(சி.காரகைள எதி4' ேபாராட
"1யாம ெகால ப

சேகாதரக; ேராடாைன சமாதானப 4த "யறன.

சமாதான ேப< ஏற.ைறய ஓரா+ கால நைடெபற'. தடைவ.4 தடைவ
ேராடா எதிைப. ைகவி வதாிய த ேக;விகைள அதிகப 4தினா,
கைடசியாக ேராடாமீ' உ;ள றசா( கெளலா
அறிவி4', அவைன மீ+

தைலைம நீதிபதி பதவியி அம4தினா ெகால ப

.

ெபயி தி2 ப வி2 பியவக; எேலா2. ,

ேராடானி ஆ(களி

க(டணமிலாம கபG ெசJ
எ 4' ெசலE

சாியானைவயல எ0

அ=மதி>

வா:# , அவக; வாியிலாம த,க
.

அளி4தா ெகால ப

ெபயி ெசலாதவக;,

சாரலாவி நில,க; ெப0. ெகா;ளலாெம0 அறிவி4தான.

ேராடா=.காக ெகால ப

வழ,கிய இ9த சJைகயி Aல ,

பானியக;,

விைள நில,களி ஒFெவா2 பதிைய4 த,க; உைடைமயாக ெபறன. அ9த9த
நிலபதிகளி வா8

சிவ# இ9தியக; அைனவ2

அFவ9நில4தி

உைடைம.கார=. அ1ைமயானா. அ9த9த நில,களி கிைட.
"8வ'

அவனவ=.ேக உாிைம. அவ அர<.

வாிLட. ெகா .க ேவ+1ய இைல. ெகால ப
இ9த சJைகயினா
அதிகமான நTட

ெபயி=.

த,க

ெப2,கட தளபதி.
பானியக/. அளி4த

ெபயி அர<.

அப1 ஒ0

இைல எப' உ+ைமதா! ஆனா, அ9த நில,களி

பர பைர உாிைம.காரகளான சிவ# இ9தியக/. இ' ஒ2 ேபாி1யாகேவ
வி89த'. ேமJ

அவக;

ேவ+1ய ெகா ைம.

பானியக/. எெற0

அ1ைமயாயி2.க

ஆளாயின. ஆ>த பலமிலாத அ9த. க;ள,கபட-
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மறியாத ம.க;, எ,கி29' வ9ேதா 1ேயறிய யாேரா ஒ2வ ெச:த ச(ட4தி4
த,க; மனித உாிைமகைள பர பைர பர பைரயாக இழ. ப1 ேநாி(ட'. த,க;
நா( . வ9தவகைள அ# ெகா+
உைடைமகைளெயலா

வரேவ0 த,க;

அ;ளி. ெகா 4' உபசாி4த அ9த ப+#மி.க ம.க;

பர பைர ய1ைமகளாக ேவ+1ய இ9த ேபாி1ைய வா:ேபசா' தா,கி.ெகா;ள
ேவ+1யி29த'.

ெகால பசி 'ரதிTட

நிகவிைல. 1498- ஆ+1

இ4ேதா

ெபயி=.4

தி2பிய=பிய ேசாாிேயா எற அவ=ைடய தைலைம. கபG அரச2.
அரசியா2.
பட4ைத>

அவ அ=பிய றி# #4தக4ைத> , நிலவழி கா(

ஓஜிடா எபவ ைகபறி. ெகா+டா. ஒ2 கப தைலவ=.

ேவ+1ய ".கியமான இ9த இர+

ெபா2;கைள>

ைகபறி. ெகா+ட

ஒஜிடா, அரசியி அ=மதி ெப0 பாியா மாநில4தி "4'. க+ பி1.க பயண
#றப(

வி(டா. அவ த=ட, நிலபட

லாேகாசா எபவைன>

அெமாிேகா ெல

அைழ4'ெசறா. ெகால ப

வைரபவகளான ஜூலா 1

Mசி எபவைன>

Aறாவ' "ைறயாக ெசற வழியி ெச0

"4'.க; கிைட. மாகாி(டாைவயைட9' ஏராளமான "4'.கைள. கபG
ஏறி. ெகா+டா. அ!பா, ரா.காேவா, மரா.ைகேபா வைளடா
"தGயவைற. க+ பி14'4 தி2 #

வழியி சாரலா வ9' ேராடா=ட

ேச9' ெகா+டா. பிற அவ=ட ச+ைடய14'. ெகா+ , #றப( ,
பஹாமாவி இற,கி சிவ# இ9தியகைள ேவ(ைடயா1 பி14' அ1ைமகளாக.
கபG ஏறி.ெகா+

ெபயி=. வ9' ேச9தா, சா+டா ேமாியா கபG

"னா; கபேலா(1யான ெவரேலா ேசர ைநேனா எபவ ஒ2 "ைற பாியா
மாநில

ெச0 ஏரானமான "4'.கைள ஏறி.ெகா+

வ9தா. ைநனா

கபG "னா; கப தைலவனான விெச( யGன\ பிேசா ஒ2
பயண

ெச0 அேமசாைன. க+ பி14' வ9தா. ெகால ப

, தா

க+ பி1.த நா க/. ைவசிரா: எப' ஏ(டளவிதா இ29த'. அவ
அ=மதியிலாமேல, அவ அறியாமேல, கபேலா(ட4 ெதாி9தவெனலா
அெமாி.காE. ெச0 வர4 ெதாட,கிவி(டா.

அரச சைபயிேலா நா/. நா; ெகால பசி மதி#. ைற9'வர4 ெதாட,கிய'.
ெகால ப

சேகாதரகளி ஆதி.க4தி எதிபான றசா( க; அதிகமாகி.

ெகா+129தன.
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1ேயற நா(1G29' தி2 பி வ9த

பானியக; ெப29

ெதாைல.காரகளாயி29தாக;. அரச ெவளியி எ, ெசறாJ
<றி NH9'ெகா+

"ச பள

அைசயவிடவிைல. ெகால ப

அவைர

ச பள !" எ0 L.ரG(டாக;. அவைர
மகக; இ2வ2

அரசியி ஏவபணி #ாி>

ைபயகளா: ேவைல பா4தாக;. அரசி>ட ேபா ேபா' அவகைள. க+ட
பானியக;, Lவி. LசG(

ம(ட9த(1 ேபசினாக;. "அேதா பா !

ெகா<பைட4 தளபதியி ம.க; ேபாகிறாக;, ஒ0
க+ பி14தவனி ம.க; ேபாகிறாக; !
ேபாிழE.

கிைட.காத நா கைள.

பானியெப2ம.களி சீரழிE.

காரணமான அ9த இ கா கைள. க+ பி14த ெகா<பைட4

தளபதியி ம.க; ேபாகிறாக; ! அேதா பா பா !” எ0 Lவி அ9த இள
ைபயகைள இழி4'

பழி4'

ேபசினாக;.

தைலைம நீதிபதியாக நியமி.கப(ட நீதிபதி ேராடா தனியாக சில ஊகைள
வசப 4தி. ெகா+
அரச2

அரசியா2

தனியா(சி நட4'கிறா எற ெச:திைய. ேக;விப(ட
மிக. கவைல ப(டாக;. 1ேயற நா(1 ஏப(ட

ழப4ைத ேபா.வதகாக மி9த அதிகார,க; ெகா 4' பிராசி

ெகா 1

ேபாப1லா எபவைன ராய கமிஷனராக நியமி4' இ9திய4 தீEக/.
அ=பினாக;. அவ உடன1யாக #றப(
ெகால ப

சமாதான ெச:'ெகா+

வ9தி29தா, ேராடா=ட

அைமதியாக இ29த கால4தி வ9'

ேச9தி2பா. நம. இ,ேக ேவைலயிைல எ0 ேபசாம தி2 பி
ேபாயி2பா, ஆனா, அவ #றபடேவ ஓரா+

ேபாப1லா #றப(

ஆயி0.

சா+டா ேடாமி,ேகா வ9' ேச9தேபா' ெகால ப

சேகாதரக; Aவ2 A0 இட4தி இ29தன. ெகால ப

லாசா எற ஊாி

இ29தா. பா4தேலாமிேயா சாரலாவி இ29தா. சா+டாேடாமி,ேகாவி
நிவாக4 திறைம சிறி'மற Oேகா இ29தா.

ேபாப1லா 'ைற"க4தி வ9திற,கி ஊ2.; Vைழ9த' "தG அவ=..
கா(டப(ட கா(சி ஏ8

பானிய பிண,க; ெதா,கிய ஒ2 K. மர தா!

அவ இன உணசி மி.கவ. அவ=.

பானியகளி பிண,கைள

பா4தEட இர4த ெகாதி4த'. அவ இ' றி4' Oேகாைவ என எ0
ேக(டேபா' அவ, "நாைள இ=

ஐ9' ேப K.கிட4 தயாராக

ைவ.கப(12.கிறாக;” எறா, சிாி4'.ெகா+ேட அவ ெசாGய இ9த
ெச:திைய. ேக(  ேபாப1லா ஆ4திர

ெகா+டா.
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அ9த

பானியக; ஆ(சிைய எதி4'. கலக

ெச:தவக;. ேராடா

உதவி>ட பி14'வரப(டாக;. இ9த விவர,க; ேபாப1லாE. ேமJ
அதிசிைய. ெகா 4தன. கலக.கார ேராடா ெகால பசி ைகயா;
ஆகீ(டா எறEட அவ த அதிகார4ைத உடேன ெசJ4த4 ெதாட,கினா.
இ9த நிகHசி பறி. ெகால ப

சேதாதரக; Lைற அவ ேக(கேவ

தயாராயிைல.

அவ ெச:த "த ேவைல, ஆ(சிைய. ைகபறி. ெகா+ட'தா அ 4த
ேவைல. ஆ(சி ெபா0பிG29த ெகால பசி சேகாதர ேடா Oேகாைவ
பி14'. கபG சிைற ைவ4த'தா. ெகால பசி அதிகார4தி எ,
தைடேயப 4தினா. த ஆ(சிைய 1ேயறவாதிக; ஏ0. ெகா;வதகாக
யா2

எ, எFவித. க( பா1றி>

த,க

ேச.கலா எ0

அறி.ைகயி(டா. பிற, தைன வ9' காS ப1 ெகால ப<.ேக க(டைள
பிறபி4தா. ெகால ப
ேபாப1லா, அரச2

எேபா'ேம அரச ஆைண.. க( ப(

அரசி>

நடபவ.

அதிகார, ெகா 4த=பிய ஆ; எ0 அறி9த' ,

அவ க(டைள.. கீHபணி9' அவைன பா.க வ9தா, தைன பா.க
வ9த ெகால ப<ட ேபாப1லா, நா(
ழ#

எப1. ழப

ேமெகா+

நிைலைம றி4' ேபசவிைல. ஏ
என ெச:யலா

எ0 ஆராயவிைல.

ெகால பைச ச,கிGகளா பிணி4', நகர4' சிைறசாைலயிேல அைட4'
ைவ4தா.

பைடரக; அைனவ2

அேபா' பா4த ேலாமிேயா ெகால பசி ைகயி

இ29தாக;. அவ நிைன4தி29தா, ேபாப1லாைவ பி14'
சிைறயிலைட4'வி(ேடா, சி4திரவைத ெச:'வி(ேடா, ெகால பைச வி வி4தி2.க
"1> . ஆனா, அரச.
ஆகேவ, ெகால ப

அரசியா2. ெசJ4'

அவைன>

மாியாைத அ'வலேவ!

பணி9' ேபா ப1 Lறிய=பினா.

அவ=.

ேபாப1லா ெகா 4த பாி<, இ2# ச,கிG>

ெகால ப

மீ' ெவ0#. ெகா+129த

வில, தா!

பானியக; பலாி

றசா( .கைள> ேசகாி4' ஒ2 ற அறி.ைக தயாாி4தா ேபாப1லா.
அ9த அறி.ைகைய> , வில,கி(ட ெகால ப
கபகளி ஏறி

சேகாதரக; Aவைர> , இர+

ெபயி=. விசாரைண. அ=பிைவ4தா.
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ெகால பைச ஏறி ெசற கப தைலவ அவனிட

ெப2மதி#

ைவ4தி29தா. அவ தாேன வில,கைள உைட4'விட இ29தா. ஆனா,
ெகால ப

அத இட

ெகா .கவிைல. 'அரச ஆைண ெபற. ஓ அதிகாாியி

க(டைள.. கீHப1யாத' அரச.

அரசியா.

கீHப1யாத'

ேபாறதா . இ(ட வில,ைக அகற இனி அவக;தா க(டைள பிறபி.க
ேவ+

' எ0 Lறி ம04'வி(டா.

, அரச உ4தரE வ2

கா1\ 'ைற"க4தி இற,கிய ெகால ப

வைர ெசGG

நக2.க2கி உ;ள #னித மடாலய4தி ேபா:4 த,கினா. வி தைல ெச:'
த,கைள வ9' பா. ப1 அரச2
பி14தன. அ9த ஆ0 வார,க/

அரசியா2

ெகால ப

ஆைண அ=ப ஆ0 வார,க;

M(1ய வில,ட, காவலா;

ேமபாைவயிதா மடாலய4தி இ29தா.

அகறப(ட அ9த வில,கைள>

ச,கிGைய> , ெகால ப

த

அைறயிேலேய ைவ4தி29தா. எ9த அர<.காக4 தா உலகD<றி நா க;
ேச4'. ெகா 4தாேனா அ9த அர< ெகா 4த அ9த பாிைச அவ ப4திரமாக.
காபாறி ைவ4தா. அ'ம( மல, அ9த வில,ைக>
இற9தபி த=ட ேச4ேத #ைத4'விட ேவ+


ப4தின2.. க(டைள>

அரச2
அவனிட

அரசியா2

ச,கிGைய>

தா

எ0 த

இ(129தா.

ெகால பைச வரவைழ4'. ற விசாரைண நட4தவிைல,

அபாக ேபசி நட9'ேபான ெசயJ.காக ஆ0த Lறினாக;. நீதிைய

நிைலநா( வதாகE அவ இழ9த உாிைமகைள>
ெகா பதாகE

அதிகார,கைள>

தி2பி.

வா.களி4தாக;. நா(க; வார,களாயின. வார,க;

மாத,களாயின. எ'E
அJவக;. ெகால ப

நட.கவிைல. அவக/. எ4தைணேயா அரசா,க
விவகார"

இ

பானிேயாலாE

தானா

இறியைமயாதைவ!

எ( . மாத,க/. பிற ேபாப1லா தி2பியைழ.க ெபறா. மீ+
ெகால பைச அ=பாம ஓவா+ேடா எபவைன கவனராக நியமி4' அ=பி
ைவ4தாக;. ஓலா+ேடா "ப' கபகளி 2500 ேப2ட
இ

பானிேயாலாE. #றப(  ெசறா. ெகால ப<., ெப2,கட தளபதி,
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ைவசிரா: எற ப(ட,கைள ைவ4'.ெகா;/

உாிைம ெகா 4தாக;.

ஓவா+டாவி கபகளி த பிரதிநிதியாக ஒ2வைன அ=பி4 தன.ாிய
பதி பண4ைத வNG4'. ெகா;ளE

அ=மதி4தாக;.

இ9த ஏபா கெளலா

பி1.கவிைல. மீ+

ெகால ப<.

தா இ9திய4

தீEக/. ெசல அ=மதி ேக(டா. கபக/ , ெசலE ெதாைக>
அவ=ைடய வ#04தைல ம0.க "1யாம அரச2
பயண

அரசியா2

ேக(டா.

நாகாவ'

ேம ெகா;ள அவ=. அ=மதி வழ,கினாக;. ஆனா, ஓவா+ேடா

#றப(  ெசற ஒ2 மாத, கழி4'4தா அவக; இ9த அ=மதிைய
வழ,கினாக;.

ெகால ப

தன' நாகாவ' பயண4ைத ேம ெகா+டேபா' அவ=. வய'

ஐ ப4ெதா0. வய' அதிகமாகிவி(டாJ , அேபா'

அவ ஒ2 சிற9த

மாJமியாகேவ விள,கினா. அைலகட அவ=. விைளயா(
இ29த'; அDசாைம> உ0தி>

நிலமாக

நிைற9தி29தன. கபகைள நட4தி

ெசJவதி அவ இைணயறவனாக விள,கினா. ஆனா, அவனிட

இ29த

ஒேர ைற நிவாக4 திறைமயிலாைமேயயா . இத ஓ எ 4'.கா( .
Lறலா .

ெபயி அரசா,க4தி ெபா2ளாளனாக இ29தவ த ைம4'ன

இ2வைர> , கப தைலவகளாக Lட அைழ4' ெசலேவ+ ெம0
ெகால பைசகேக( . ெகா+டா. அவ த மைனவியி ஆைசைய
நிைறேவ0வத ெகால பைச. க(டாயப 4தினா. ெகால பேசா "பி
ஆராயாம அவகைள. கப தைலவகளாக அம4தி. ெகா+டா. அவக;
அசகாய Nரக;! ெகால ப

சேகாதரக; ம(

அவகைள. கா(1J

வலவகளாக இலாம இ29தி29தா, தா,கேள அெமாி.காைவ.
க+ பி14ததாக. Lறி விட.L1யவக;.

ெகால ப

த நாகாவ' பயண4ைத நா கபக/ட ெதாட,கினா.

இ9த "ைற அவ=ைடய றி.ேகா; கிXயாE. . பாியா மாநில உ;ள
க+ட4தி

இைடேய ஒ2 கட காவா: வழிைய. க+ பி1.க ேவ+

எபேதயா . இ=

அவ கிXபாைவ சீனாவி ஒ2 பதிெயேற

நிைன4'. ெகா+129தா. இ9த. கட காவா: வழியாக4தா
மா.ேகாேபாேலா சீனாவிG29' இ9திய மா.கடJ. ெசறா எ0
க2தினா ெகால ப

. இ9தியாவி எ,ேக=

அவ வா

ேகாடகாமாைவ
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ச9தி.க.L

எ0 க2திய அரச2

அரசியா2 , அவ=. ஓ அறி"க. க1த

எ8தி. ெகா 4தி29தன.

நீேரா(ட,களி ேவக4ைத எதி4'. காறி உதவியா ெசல.L1ய
#'"ைற. கபக; சிலவைற. க(ட ேவ+ ெம0 ெகால ப
எ+ணியி29தா. ஆனா அதெகலா ேநர"மிைல அ9த ஆரா:சிகளி
ெசலவழி.க அவனிடேமா அரசியிடேமா பண"மிைல. கிைட4த பா:மர.
கபகைள ைவ4'. ெகா+

பயண

ெதாட,கினா. இ9த. கபகைள

ெசJ4தி ெசற மாJமிக/

கப தைலவக/

திறைம மி.கவக;. இ9த.

கப பிரயாணிகளிேலேய றிபிட4த.க' ஓ ஐாிT ேவ(ைட நா:தா! இைத
இ9தியகைள எதி4' நி
ெகால ப

ெகா+

சமய4தி அவகைள விர(1. க1.க வி வதகாக

வ9தா.

இ9த பயண4தி கபG ேவைல. வ9த மாJமிகளி ெப2 பாேலா
இைளஞக;. வயதான மாJமிகைள. கா(1J

இைளஞகைள அைழ4'

ெசறதா, ேவைலக; <0<0பாக நட9தன. க(டைளக/.. கீHப19'
நட9தாக;. த,க; கப தைலவகைள மதி4' பணிEட நட9' ெகா+டாக;.
" பயண,களி வ9த மாJமிக;, ேவைல>

ஒ8,காக ெச:ததிைல.

பறா.ைற., "இவ என ெபாிய ஊைர. க+ பி14தா? கா கா<.
ெபறாத கட தீEக;!" எ0 ேவ0 ேபசினாக;. இ9த4 ெதா9தரEக எலா
இலாெதாழி9தன.

கப தைலவக; மாJமிக; எேலா2. அரசா,க

ச பள

மாத ச பள

"19' தி2 பி

"பணமாக. ெகா .கப(ட'. பயண

வ2பவக/. ஒ2 பாைன பண
ஏர மாத

ெகா 4த'. ஆ0

ெகா .க ஒப9தமாகியி29த'. 1502-

ஆ+

Aறா நா; ெசGG4 'ைற"க4திG29' கபக; #றப(டன.

ேம பதிெனாறா

நா; சா1\ 'ைற"க4ைத யைட9த கபக; கா04 ேதாதாக

இலாததா கா4தி2.க ேநாி(ட'. ெமாேரா.ேகாவி உ;ள அஜிலா4
'ைற"க4தி ந,Lரமி(  பி #றப(

ேம இ2பதி லா,பாமா

'ைற"க அைட9தன. கானாி ெப29 தீEகளிG29' கபக; ேம ேநா.கி
#றப(ட நா; ேம இ2ப4ைத9'!

சாியாக இ2ப4ெதா2 நா; பயண

ெச:' ஜூ 15-

அ 4த தீவான மா(1னி.கி ந,Lர

நா; ெத ெடாமினிகாைவ

பா:சி மாJமிக; அ,ேக A0 நா;
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ஓ:E எ 4'. ெகா+டாக;. இ9த A0 நா(க/

ஆ; தி= காீபியகளி

ெதா9தரவிலாம இ29த'.

ஜூ 29-

நா; அவ கபக; சா+டா ேடாமி,ேகாைவ ேநா.கி

ெச0ெகா+129தன. சா+டா ேடாமி,ேகாவி ேபாக. Lடாெத0 அரச2
அரசியா2

அவைன மிகE

ஓவா+ேடாE.

எசாி4தி29தாக;. அ, ெசறா அவ=.

தகரா0 ஏபட. L

அவக; எசாிைப>

மீறி. ெகால ப

ஓவா+ேடா தி2பிய=#

எ0 எதிபா4தாக;. ஆனா.
அ9த ஊ ேநா.கி ெசறா.

கபகளி க1த

சமாதான Lறினா. ேமJ , ஒ2

எபதகாகேவ அ, ெசறதாக ெகால ப
#ய இர+ெடா2 நாளி உ2வாக. L

எ8தி. ெகா 4'விடலா

எ0 எதிபா4தா.

சா+ேடா ேடாமி,ேகாைவ ெந2,கிய ெகால பைர த கப தைலவகளி
தைலைமயான ஒ2வைன. கைர. அ=பினா. கவன ஓவா+ேடாE.
அ9த. கப தைலவ Aல

ெகால ப

ஒ2 க1த

கபக; அ, த,வத அ=மதி ேக(

ெகா 4'வி(டா. த

அ4'ட ம( மலாம, இர+ெடா2 நா(களி #ய உ2வாக.L
றிபி( . கபக; எ,ேக=

ெச:திைய>

ந,Lர

எற

#றப வதாயி29தா இர+

நா(க/.பி, #ய நிற பிற #றபடலா
இ2#ற"

.

எ8தியி29தா ெகால ப

எ0 , எலா. கபக/.

பா:சி நி04தி ைவ.க ேவ+

எ0

எசாி4'

எ8தியி29தா.

அக,கார

பி14த ஓவா+ேடா, ெகால ப

அ2

பா ப( . க+ பி14த ஒ2

நா( .4தா தா கவனராயி2.கிறா எபைத> எ+ணி.Lட
பா.காம, இ9த. க1த4ைத4 த ஆ(க; "னிைலயி ேவ1.ைகயாக
ப14தானா ! அ.க1த4தி உ;ள ெசாகைள ப1.

ேபா' அவறிாிய

ந1#.கைள ெச:' கா(1, ைநயா+1 ெச:'ெகா+ேட ப14தானா ! Lட
இ29தவக; ஆ1பா1 பாிகசி4தாகளா ! ெகால ப

த கபக/ட

'ைற"க4தி த,க அ=மதி வழ,க ம04'வி(டா. அ4'ட நிலா',
ெகால ப

எசாி4தி2பைத>

ெபா2(ப 4தா' தா " ஏபா

ெச:தி29தப1ேய த=ட வ9த கபகைள
ய=பினா.

ெபயி=.4 தி2பி-
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அ9த. கபக; ேமானா வழிைய <றி.ெகா+

இ

பானிேயாலாவி ெத

கைர#றமாக ெசற ேபா' #யல1.க4 ெதாட,கிவி(ட'. ெதகைர #ற4தி
ஒ2 'ைற"க,Lட. கிைடயா'. <ழகாேறா வட.கிG29' ெத ேநா.கி சீறி
வ9த'.. ஓவா+ேடாவி அக,கார மமைத. அ9த. கபக; எலா
பGயாயின. ப4ெதாப' கபக;, ஏறியி29த ஆ(க;, த,க , மற
ெபா2;கேளா

அப1ேய AHகிவி(டன. ஆ0 கபக; AHகினாJ , அவறி

இ29த சில எப1ேயா தபி பிைழ4'. கைரேயறி வி(டாக;. நா
கபக;, <ழJ.4 தபி ப4திரமாக சா+டா ேடாமி,ேகா வ9' ேச9'
வி(டன எறாJ , ேச9த உடேனேய 'ைற"க4திேலேய AHகி ேபாயின!
அப1ப(ட நிைலயிதா உயி2. ேபாரா1.ெகா+ , அ9த. கபகைள
மாJமிக; காபாறி.ெகா+

வர "19த', தபி பிைழ4' எFவித

ேசத"மிலாம தி2 பிவ9',

ெபயி=.

ேபா: ேச9த', அ9த.

கபGதா ெகால பசி வாி4 த,க4ைத வNG4'.ெகா+

அவ=ைடய

பிரதிநிதியான காலாஜ #றப(129தா, காலாஜJ , ெகால பசி த,க" ,
அ9த சி0 கபG மாJமிக/

ப4திரமாக

ெபயி ேபா: ேச9தன.

ெகால பைச எ4தைனேயா ேசாதைனக/.கா(ப 4திய கடE;, அ9த ேநர4தி,
நியாய4ைத நிைலநி04த ேவ+
அவ=ைடய பிரதிநிதி>

எற எ+ண4தி அவ=ைடய த,க"

ஏறியி29த கபைல. காபாறி வி(டா ேபாJ ,

அ'ம( மல, இ9த #யJ.. ெகால ப<

த நா கபகேளா

தபிவி(டா.

சா+ேடா ேடாமி,ேகாவி, அவ த,க ஓவா+ேடா அ=மதி ம04'வி(டா.
ஆகேவ ெகால ப

சா+டா ேடாமி,ேகாவி ேமேக சிறி' Kர4தி உ;ள

ாிேயா ஜயினா ஆ0 "கவாயிைல அைட9தா! அ9த இட

#யJ.

மைறவிடமாயி2. எ0 அவ கணி4தப1ேய நட9த'. ேமானாவழியி #ய
சீறிய14தேபா' ாிேயா ஜயினா "கவாயிG, காறி அைசELட
இலாமG29த'!

ஆனா, இரவி வடகா0 சீறிய14த'! அத ேகாப4தி ாிேயா ஜயினா
"கவாயிJ

ஆளாயி0. ெகால பசி கபக; கா0 ேவக4தி ந,Lர4ைத

அ04'.ெகா+

கடெவளியி த;/+

ெசறன. கபக;
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ப.க4'.ெகாறாக பிாி9' ெசறன. இ29தாJ , திறைம> , ஊ.க"
<0<0#

உைடய இள

மாJமிகளி, விழி#ணசி மி.க உைழபாJ

கடல=பவ4 திற4தாJ , நா கபக/ேம காைற சமாளி4'4 தபிவி(டன.
ஒFெவா2 கபGJ

இ29தவக;, மற A0 கபக/ேம AHகிவி(டன

எ0 எ+ணி. ெகா+டாகளா ! ஆனா, ஒ2 சி0 'ைற"க4தி ஜூைல மாத
Aறா

நா; ஞாயி0. கிழைமய0 அதிசயி.க4த.க "ைறயி ஒற பி

ஒறாக நா கபக/
கபகளி ந,Lர"

வ9' ேச9தனவா . ஒ2 கபG பட , A0

உைட9' ேபாயின! இைவ ம( ேம ெபாிய ேசத,களா !

ப4' நா; அ<லா எற இட4தி த,கியி29' பி #றப(ட ெகால ப
ஜைம.காவி ெதகைர வழியாக ெச0 காீபிய கடைல. கட9' ெசறா.

ேபானா.கா திவி அவக; ந,Lர

பா:சி. கபைல நி04தியி29தேபா' ஒ2

கபலளE ெபாிய இ9திய ஓட4ைத. காண ேநாி(ட'. இFேவாட4தி, அைறக;
அைம.க ெபறி29தன. ப24தி4 'ணிக/
உேலாக,கைள உ2.க பயப 4'

ெச#4 தளவாட ெபா2;க/ .

Aைசக/ , ஹிXேபா எற பழசாறி

ெச:யப(ட [ அட,கிய <ைர.  .ைகக/ , சா.சாேலா [<க/
ஓட4தி வாணிக சர.களாக ஏறப(129தன. அ9த ஓட
ெகால ப

அ9த

ஓ(1ைய.

பலவ9தமாக பி14'4 த கபG ஏறி.ெகா+டா. அவ பிற,

வழிகா(1யாகE , ெமாழி ெபயபாளனாகE

ெகால ப<.4 'ைணயாக

பயப(டா.

ாிேயா ேராமாேனாவிG29' #றப(ட இ2ப4ெத(
ெகால ப

மீ+

நா(க/. இைடயி

காறி ெகா ைம. ஆ(பட ேவ+1யி29த'. ெதாட9'

ெப:த மைழ> , இ1> , மினJ , இதய,J.

பய,கர4ைத உ+டா.கி

வி(டன. ஊழி.கால மைழ ேபா சி0, காேறா

L14 ெதாட9த14த இ மைழ.

ஊ.க"

ைலய ைவ4த'.

ர"

ஒFெவா2வ2
எ'E

மி.க பழ

#Gகைளேய உ;ள

த,கைள. காபாறிவி(டா யா4திைர ேபாவதாகE , பாவ

ெச:வதிைல ெய0

ஆ+டவைன4 ெதா8' ேவ+1.ெகா+டாக;.

த,க; பாவ,கைள ெயலா , மறவக; கா' ேக( ப1யாக. Lறி
ஒFெவா2வ2

இைறவனிட

ேவ+1. ெகா+டாக;.

மனி#. ேகாாி4 த,கைள. காபா0மா0
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ெகால ப

த மனE0தியினாேலேய. இ9நிைலைய சமாளி4தா எ0

ெசாலேவ+

. அவ=.கி29த மனE0தி யி29தாெலாழிய ேவ0 யா2

இ9த4

'யர4தினி0 மீ+12.க "1யா'. காேறா ெதாட9' கீH4திைசயிG29'
அ14'. ெகா+129த'. கட நீேரா(டேமா ேம திைசயிG29' கிழ. ேநா.கி
ஓ1. ெகா+129த'. பகG ேபாலேவ இரவிJ
அலா1. ெகா+129தன. யா2
ெகா<.கேளா
நிறாJ

கபக; ேமJ

கீ8மாக

K,க "1யா'. ேமJ , பைடெய 4' வ9த

ேவ0 ேபாராட ேவ+1யி29த'. கபக; ஓேரயிட4தி

ஆப4தாயி29த'; நிகாம ெசறாJ

ஆப4தாயி29த'. ஒ2 நா;

ெசற திைசயி ம0நா; ெசல "1யாமG29த'. ேபான திைசயிG29'
#றப(ட இட4திேக சில சமய

தி2 பி வர ேந9த'. எப1 எப1ேயா

சமாளி4' ெசட ப 14: நா; ஒ2 "ைனைய அைட9' அ4தீவி ெதகைர
ப.கமாக. கபகைள ஒ'.கி. காறி ெகா ைம.4 தபிவி(டாக;.
நிகாரலா எற இட4தி த+ணீ2
நி04தினா. அ, இர+
அ,கி29' ேகா

ேகா

விற

ஏ0வதகாக. கபகைள

மாJமிக; ஆறி H9' AHகி ேபானாக;.

டாாி.காைவ அைட9தாக;.

டாாி.கா பதிைய ேச9த உவா4தீவி இ9தியகளிட

நட9த'. அ9த4 தீைவ

ெபயி=. உாிைமப 4'

பா4தேலாமிேயா ெகால ப

சிறி' வாணிப

சட,ைக ெச:வதகாக

, கைர. ெசறா. தா;. இற ேபனா, ைம.L

ஆகியவ0ட ெசற மாJமிகைள ம9திரவாதிக;, எ0 , அவக/ைடய எ8'
க2விகைள மா9திாீக. க2விக; எ0

எ+ணி பய9தாக; அ9த இ9தியக;.

இபதியி உ;நா(  பதிைய ஆரா:வதகாக ஆ>த9 தா,கிய ஒ2 8ைவ
அ=பி ைவ4தா ெகால ப
ேவ(ைடயா1. ெகா+

. இ, அவக; கா(

மி2க,கைள

வ9தாக;. மாக;, Mமா எற கா(  Mைன, வா

ேகாழிைய ேபாற பாேலா எற பறைவ இவேறா
ஒ2வைக. ர,ெகாைற உயி2ட ெகா+

நீ+ட வாJைடய

வ9தாக;.

ேபா(ேடா GமனிG29த இ9தியக; ெகால ப<. இர+

கா(  பறிகைள

அபளிபாக. ெகா 4தாக;. அவறி ஒைற. ெகால ப

கபGேலேய

ைவ4'. ெகா+டா. அ' கபGG29த வைர அவ=ைடய ஐாிT ேவ(ைட நா:
ெவளி.கிள பேவயிைல. பய9' ேபா: ஒ2 Aைலயிேல ப',கி. கிட9த'.
ஆனா, நீ+ட வா ர,. , அ9த. கா(  பறி.

ஒேர ேபா(1யா:
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இ29த'. இர+ைட>

ச+ைட. (  பாபதி

பானியக;

ேவ1.ைகயாக ெபா8' ேபா.கினாக;. வார, ேவ(ைடயி காய"றி29த
ேபா' , பிவா,காம ேபாாி(ட'. கா(  பறியி நீ+ட வாைய4 த
வாGனா <றி. க(1வி( , அத க84ைதபி14' ெகா+ , அ' கதறி4
'1.க. க14'.ெகா+129த'. இர.கEணசி சிறி'மிலாம மாJமிக;
இ9த ச+ைடைய ேவ1.ைக பா4'.ெகா+129தாக;.

ஒ2 வைள டா பதியி, நா(1 உ(பதியி இ29த இ9தியக; த,க
வைளய,கைள அணி9தி29தாக;. A0 ப29' மணிக/. ஒ2 வைளய
அைவ வா,கப(டன. இதி ஒ0. நா மட, இலாப

இ29த'. இ,

தா ேத1வ9த கடவழி. காவாைய. க+ வி(டதாக. ெகால ப
ெகா+டா. ைகசாைட Aல

த

எ+ணி.

ஏேத= கடகாவா: இ2.கிறதா எ0

இ9தியகைள. ேக(டத, அவக; ஒ2 சி0 காவாயி29த திைசைய.
கா(1னாக;. மிக. 0கிய அத வழியாக. காவா:க; ெச0 கைடசியி ஒ2
கட ஏாிைய யைட9தன. இ9திய மா.கடைல யைடவத பதிலாக, <றிJ
மைலக; NH9த இ9த ஏாிையயைட9' ஏமா9தா ெகால ப
வைளய வாணிக

. இ,

த,க

நறாக நட9த'.

ைசைக ெமாழிைய சாியாக #ாி9' ெகா;ளாம, இ9தியக/ட ேபசிய
, க,ைகயா0 அ,கி29' ப4' நா; பயண4தி தா இ2.கிறெத0

ெகால ப

கபைன ெச:'ெகா+டா.

பல இட,கைள <றி.ெகா+

நவ ப 2-

நா; ேபா(ேடா ெபேலா

'ைற"க4ைத யைட9தா. இ4 'ைற"க மிக அழகான'. இ, த,க
கிைட.காததா ெகால ப

த,கவிைல. ெகால ப

இ, சில நா;

த,கியி29தி29தா பனாமா. கட காவாைய. க+ பி14தி2பா. ஆனா,
ெபானிலா ஊாி ெபா04தி2.க ேவ+டா

எ0 ஒ2 வார4ேதா

#றப(

வி(டா.

எ

கிாிபாேனா எற சி0 'ைற"க4தி இற,கிய மாJமிக;, ஊ2.; ெச0

'பா.கியி உதவியா சில இ9தியகைள மிர(1 ெபா2;கைள பறி4'.
ெகா+

வ9தன. இ' ேபராப4தாக "19த'. இ9தியக; ெப2 பைடயாக4
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திர+

கடகைர. வ9' வி(டாக;. அவகைள. கைலபதகாக

'பா.கியா <(  சிலைர. ெகாJ ப1 ேந9த'.

த,க வியாபார4திகாக மீ+

கபக; ேபா(ேடா ெபேலாE.4 தி2 பி

வ9தன. அ, கா0 மைழ>

பலமாக பி14'. ெகா+டன. இ, ெகால ப

ைபபிளிJ;ள #னித உபேதச,களி சிலவாிகைள ப14தEட மைழ
நி0வி(டதா .

பனாமா. காவா: பதியி உ;ள கிாி
1503-

ஆ+  பிற#

ேடாப 'ைற"க4தி கிறி

'ம< ,

கழி9தன. ஆனா, அைவ #4'ணசி>ட

ெகா+டாடபடவிைல. ெகால ப<. ெபா0ைமயி29தி29தா அேபா'
பனாமா. காவாைய. க+ பி14தி2.க "1> . ஆனா, அவ அேபா'
அJ4'. கைள4' ேபாயி29ததா, அ9த பதிைய <றி ஆராய
"படவிைல. ஆகேவ, அவ நாகாவ' பயண
சிறி'

#றப(  ெசற ேநா.க

நிைறேவறாமேல ேபாயி0.

ேமதிைச வழியாக4 தி2 ப4 ெதாட,கிய ெகால ப

, த,க நிைறய. கிைட.க.

L1ய ஓாிட4ைத. க+ பி14' வாணிய நிைலயமா.கேவ+

எ0

எ+ணினா. ெவராலா ஆற,கைர பதியி ஆறி "கவாயி அ2கி
இ29த ஒ2 றி29த இட4ைத அவ நகரமா.க4 தி(டமி(டா. அ9த இட
அழகாக இ29த'. அத அழகி மய,கிேய ெகால ப
எ+ணினா. ெபல எற இட4தி

மிக

வாணிப நிைலயமா.க

பானியக; ேகா(ைட க(14

த,கலானாக;.

அ9த பதியி சிவ# இ9திய4 தைலவ யிபிய எபவ "தG
ந(பாக4தா இ29தா, த ஆ(கேளா
வி29'+

ெசறா. ஆனா,

வ9' ெகால பசி கபG

பானியக; அ,ேகேய நிைலயாக4 த,க

"1Eக(1 வி(டாக; எறEடேன அவ பலவழிகளி ெதா9தரE ெகா .க4
ெதாட,கிவி(டா. அத பி அ9த பதியி ெவ;ைளயக; உயிேரா
இ2பேத அாிதாக4 ேதாறிய'. கைடசியி பல ெதாைலக/. பி, பல
பானியகைள பGெகா 4தபி ெகால ப
#றபட "1E க(1னா.

அ9த இட4னத வி(

வி( 
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1503-

ஆ+

ஏர மாத Aறா

#றப(ட ெகால ப
ெகா+

வார4 'வ.க4தி ெபல பதிைய ( 

சா+டா ேடாமி,கா ெச0 கபகைள ப8' பா4'.

ேபாக எ+ணினா. ெகால ப

த அ=பவ4தி 'ைணயா, சா+டா

ேடாமி,ேகாவி விைரவாக ேபா: ேசர.L1ய வழியி கபைல
ெசJ4தினா. கீைழ. கா0கைள சமாளி4' ேபாவ' எளிதல. ஆ<ேவ,
கைரேயாரமாகேவ ெச0 இ

பானிேயாலாவி ெதபதிைய அைடய ேவ+

எ0 தி(டமி(டா.

ஆனா, மற கப தைலவக;, "பி ெதாியாத "ைறயி கபைல
ெசJ4தி.ெகா+

ேபாக வி2 பவிைல. வழியி ெகால பைச NH9'ெகா+

வட திைசயி கபைல4 தி2# ப1 க(டாயப 4தி. ெதா9தரE ெகா 4தாக;.

கபக; மிகE

ஓ(ைடயாகி வி(டன. ஓ(ைடகளி வழியாக4 த+ணீ

கபக/.; #9' ெகா+ேடயி29த'. மாJமிக; அJ பகJ
ழா:களி Aல

த+ணீைர ெவளிேயறி.ெகா+ேட யி29தாக;.

எப1ெயப1 ப(ட ெதாைலகைள ெயலாேமா அ=பவி4'.ெகா+
25-

ஜூ

நா; ஜைம.காவி உ;ள ெசயி( ஆ விாிடாவி உ;ள சா+டா

ேளாாியாைவ அ9த. கபக; அைட9தன. ஓ(ைடயாக இ29த அ9த.
கபகைள நீாி வி(

ைவப' பயனிைல எ0 க+ட ெகால ப

அவைற.

கடகைர மணபதியி கைர த(ட ெச:தா. அவைற ஒற அ2கி
ஒறாக "( . ெகா 4' ேநராக நிக ைவ4', அ.கபகளி ேமேலேய ஓைல
ேவ:9', ஆ(க; த,வத அைறக; அைம4தா.

ஏற.ைறய அ, அவக; ஓரா+

கால

த,கி யி29தாக;. அ2கி இ29த

சி`ாி இ29த இ9தியக; ந(# "ைறயி பழகினாக;. த ஆ(கைள.
கைரயி வி(டா, விைரவி அ9த ந(ைப ேபா.கி பைகைம
வள4'வி வாக; எ0 க+ட ெகால ப

த அ=மதியிலாம யா2

கபகைள வி(  ேபாக. Lடாெத0 க(டைளயி( வி(டா.

ஓரா+டாக அ, த,கிய

பானியக; த,க; ேதைவைய4 தா,கேள

நிைறேவறி. ெகா;ள சிறி'

"யலேவ இைல. நிலவளமி9த அ9த பதியி

உணE4 தானிய,கைள பயிாி(12.கலா . மீ பி14தி2.கலா . அெதலா
ெச:யவிைல.
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Oேகா ெம+ட
ஒப9த
'+

எற கப தைலவ உணE ெப0வதகாக இ9தியக/ட ஓ

ெச:' ெகா+டா. இர+
, சாிைக4 '+

எ0 ஏபா

பாசி மணிக/. ஒ2 கசாவா ெரா(14

ஒ0. ஒ2 ெபாிய ழி "யJ

ெச:' ெகா+டா. இ9தியக; ம(

இ29தி29தா,

ெகா .கேவ+

உணE ெகா .காம

பானியக; ப(1னி கிட9ேத ெச4' ேபாயி2.க

ேநாி(12. .

அ,கி29' எப14 தா:நா( .4 தி2 #வ' எப' ெபாிய பிரசிைனயாகி
வி(ட'. கபக; அ9த ப.க

யாராவ' ஒ2வ 'ணி9' இ

வ2ெம0 எதிபாபத வழியிைல.

பானிேயாலா ேநா.கி #றப(  ெச0,

அ,கி29' ஓ உதவி. கபைல. ெகா+ வ9தா நல' எ0 எேலா2
க2தினாக;. ஆனா, யா ேபாவ'?

Oேகா ெம+ட

உதவிைய4தா எேலா2

Oேகா ெம+ட

இ9தியகளிடமி29' ஒ2 ெபாிய ஓட4ைத விைல. வா,கினா.

அத பா:மர"

பா:க/

மாறியைம4தா. இ

நா1னாக;.

அைம4தா. ஒ2 சி0 கப ேபா அைத

பானிேயாலா ேநா.கி #றப(டா. ஆனா, வழியி

வட"ைனயி ஓாிட4தி வாH9த இ9தியக; அவைன பி14'. ெகா+டாக;.
அவ எப1ேயா தபி பிைழ4' சா+டா ேளாாியாE.ேக தி2 பி வ9'
ேச9தா.

ம0ப1>

அவ #றப(ட ேபா' ஜிேனாவா.காரனான [.கி எற மெறா2

கப தைலவ இெனா2 ஓட4தி அவ=.4 'ைணயாக #றப(டா. ஓட4
'. ஒ2 தைலவ= , ஆ0 ெவ;ைளயக/ ப4' இ9தியக/மாக பதிேன"
பதிேன8

"ப4' நா ேப #றப(  ெசறாக;. இ9தியக; பாதி

வழியிேலேய இ29த த+ணீைரெயலா

14'4 தீ4' வி(டாக;. த+ணீ

தவிெப 4ேத ஓ இ9திய இற9' ேபானா. மறவக; ' # வG.க.Lட
வJவிலாம ேசா9' கிட9தாக;. நமாசா எற இட4தி எேலா2
ெச0, வயி0 ெகா+ட ம(

கைர.

நல த+ணீைர ப2கி. மீ கறி சைம'

சாபி(டாக;. ம0நா; மாைல இ

பானிேயாலாவி 1#ரா "ைனைய

அைட9'வி(டாக;. அ, #திதாக சில இ9திய படேகா(1கைள4 ' #
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வG.க அம4தி.ெகா+

அNலாவி வ9' ேச9தா. அ,கி29'

காநைடயாக ெச0 கவன ஓவா+ேடா இ29த இட4ைதயைட9தா.

கவன ஓவா+ேடாவிட

அேபா' இர+

கபக; 'ைற"க4தி இ29தன.

ஆனா, அவறி ஒைற.Lட அவ ெகால பைச>

ஆ(கைள>

மீ(

வர

அ=ப இைசயவிைல.

ெகால ப

வ9தா மீ+

பதவிைய வி( விட ேநாி

அவனிட

எ0 அDசினா ெகால ப

இ29' ெதாைல9'வி(  ேபாக(
ெச:ேவா

ஆ(சி ெபா0ைப ஒபைட4'4 தா
ஜைம.காவிேல
ெச:ேவா ,

எ0 எ+ணினா. ஏபா

எ0 ெசாG ெசாG ஏ8 மாத

வைர ெம+டைச. கா.கைவ4

தா. கைடசியி காநைடயாக ெச0 சா+டா ேடாமி,ேகாவி ேவ0
கபக; ஏதாவ' ஏபா

ெச:' ெகா;ள அ=மதி4தா. த வசமி29த இர+

கபகளி ஒைற. Lட. ெகா .க "1யாெத0 க+1பாக ம04'வி(டா.

கப ெகா+ வர ேபானவக; என ஆனாக; எேற ெதாியவிைல.
ஆ0மாதமாகி>

ஆ0தலான ெச:தி எ'E கிைட.கவிைல. ெகால ப<ட Lட

இ29த மாJமிகளி சில "S"S4தாக;. ெகால ப<.
அவக/.மிைடேய சசரE A+ட'. எதிபாளக;, ேபாரா

சேகாதரகளி

தைலைமயி ஒ0 திர+டாக;

”ெகால ப
நா

இ

. இ9த4 தீவிேலேய நா

கட4தப(டவனாக கிட.க(

பானிேயாலா ேநா.கி #றப ேவா " எ0 ேபாரா

. வா2,க;!

சேகாதரக;

L(ட

ேச4தாக;. 48 ேப ைகயி கிைட4த 'பா.கிக/ட #றப(டாக;.

1504-

ஆ ஆ+  பிற#. ம0நா; ”

ெபயி ெசJேவா ”; எற

"ழ.க4'ட ப4' ஓட,களி அவக; கீH4திைச ேநா.கி #றப(டாக;.
கைரேயாரமாகேவ ெசற அவக; ஆ,கா,ேக இ29த சி`களி இற,கி,
சிவ# இ9தியகளி 1ைசகளி #9' ெகா;ைளய14தாக;. ெகா;ைள
ய14'. கிைட4த உணE ெபா2;க/ட பயண4ைத4 ெதாட9தாக;.
பதிைன9' ைம Kர

தா ேபாயி29தாக;. எதி.கா0 அவகைள ேமேல

ேபாக விடாம த 4த'. ஓட,க; AHகிவி

ேபாG29த நிைலயி

ெகா;ைளயி(ட ெபா2;கைள. கடJ.; எறிய ேவ+1 ேநாி(ட'. ப/ைவ.
ைறபதகாக சில இ9திய4 ' #.காரகைள> கடJ.; பி14'4
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த;ளினாக;. ேமெகா+

ேபாகேவ "1யாெதற நிைலயி அ2கி இ29த

கைரயி ஒ',கினாக;. ம0ப1>

இர+

"ைற "ய0

காைற எதி4'

ேபாக "1யவிைல. ஓட,கைள வி( வி( . கைரேயாரமாக காநைடயாக
சா+டா ேளாாியாE.ேக தி2 பி ெச0 ேச9தாக;.

இதகிைடயி ெகால ப< , அவனிட
பசியா வா

ப0. ெகா+

நிைல ஏப(ட'. இ9தியகளிட

பயப(ட ப29' மணிக/ , சாிைக4 '+ க/

உட த,கியவக/

ெரா(14 '+

வா,க

தீ9'வி(டன. ேமெகா+

எப1 உணE ெப0வெத0 ெதாியாம விழி4தாக;.

ெகால ப
மாத

ஒ2 த9திர

ெச:தா. அவனிட

29- நா; Mரண ச9திர. கிரகண

ெகா+ட ெகால ப

இ29த நா(பDசா,க4தி, பிரவாி

எ0 றிபி(129த' இைத. க+

ப.க4' ஊகளிG29த சிவ# இ9திய

இன4தவகைளெயலா

கிரகண4 த0 வரவைழ4தா. கப த( . வ9த

அவகளிட , ெதாட9' அவக; கிறி

தவக/. உணE ெகா 4'வர

ேவ+ ெமபேத ஆ+டவனி வி2ப
ெகா .காவி(டா ஆ+டவ ேகாப
ச9திரைன. கவனி.கலா

எ0 ெசானா. அFவா0

ெகா;/வா : ச9ேதகமி29தா அறிரE

எ0ைர4தா.

ச9திர ேதாறிய'. சிறி' ேநர4தி கிரகண

[1.க ஆர பி4த'. ச9திரைன

இ2; கFவி பரவ பரவ இ9தியகளி [தி அதிகாி4த'. ஆ+டவ
ச9திரைனேய அழி4' வி வாேரா எ0 பய9தாக;. இரவி ெவளிச
இலாமேல ேபா:வி ேமா எ0 ந ,கினாக;. கபக; நிற இட4தி ஓ1
வ9தாக;.

”நி04',க;, நி04',க;! நீ,க; ெசாகிற ப1ெயலா
ெகால பைச ேவ+1னாக;. ெகால ப

மJ.கி. ெகா+டா. ேபசாம கப

அைறயி ேபா: ப 4'.ெகா+டா. ேநர4தி ேநர
[தி. Lச அதிகமாகி. ெகா+129த'. கிரகண
ெகால ப

ேக(கிேறா " எ0
ெவளியி இ9தியகளி

விலக ஆர பி. 

ெவளியி வ9தா. "உ,க; ைறைய ஆ+டவனிட

நீ,க; எ,க /. நா;ேதா0

ேநர4தி

ெசாேன ;

உணE ெபா2;க; ெகா பதாயி29தா

மனி4' ச9திரைன வி( வி வதாக இைறவ L0கிறா" எறா.

"எப1யாவ' ச9திரைன வி(டா ேபா' " எ0 இ9தியக; அவைன
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ேவ+1னாக;. அதபி ச9திர கிரகண
பDச"

விலகிய'. ெகால பசி உணE

ஒழி9த'.

மா மாத. கைடசியி ெம+ட

#றப(  ெசற எ(டாவ' மாத

சா+டா ேளாாியா அ2கி வ9த'. அைத இ

ஒ2 கப

பானிேயாலா கவன ஓவா+ேடா

தா அ=பியி29தா. ெகால ப< , அவ ஆ(க/

இ=மா உயி2ட

இ2.கிறாக; எ0 பா4' வ2 ப1 அ9த ப பாதக அ.கபைல
அ=பியி29தா. ஓ ஆைள. Lட ஏறி.ெகா+

வர. Lடாெத0 அ9த.

கப தைலவ=. அவ க ைமயான உ4தரவி(129தானா . ஆனா, இர+
[பா: திரா(ைச ம'E

சிறி' உபி(ட பறி.கறி>

அ=பியி29தா. அ4ேதா

அவ ெவமதியாக

அ9த. கப தைலவ ஒ2 நல ெச:தி

ெகா+ வ9தி29தா. உதவி. கப ெகா+ வர ெம+ட

"யசி ெச:'

ெகா+12.கிறா எபேத அ9நெச:தி.

கப ெசறபி ேபாரா

சேகாதர L(ட4'.

ெகால ப

ஆதரவாளக/. இைடேய ஒ2 சி0 ச+ைட ஏப(ட'. இ2.
ஆ>த,கைள. ைகப0வதகாகேவ அவக; ச+ைடயி(டாக;: கைடசியி
ெகால ப

ப.க4தா2.ேக ெவறி கி(1ய'. ேபாரா

தவிர மற அைனவ2

சேகாதரக; இ2வைர4

மனி# ெபறாக;. அவக; இ2வ2

பா'காவG

ைவ.கப(டாக;.

ஜைம.காவி 1ேயறி ஓரா+

கழி9தபி ெம+ட

கப, உயி பிைழ4தி29த <மா 0 ேபைர>
இ

அ=பிய ஒ2 சி0 ஓ(ைட.

ஏறி.ெகா+

பானிேயாலாE. ேபா: ேச9த'. அ,கி29' மெறா2 கபைல

அம4தி.ெகா+

ெகால ப

ெபயி=.4 தி2 பினா. ஜைம.காவிG29'

வ9தவகளி பல அவ=ட

ெபயி=.4 தி2 பவிைல. சா+டா

ேடாமி,ேகாவிேலேய த,கிவி(டாக;. ஜைம.காவிG29' வ2
ஓ(ைட வழியாக நிர பிய த+ணீைர இைர4' ெவளிேய0
ப4'ேப ெச4' ேபானாக;. மீ+

வழியி கபG

ேவைலயிேலேய

ஒ2 கடபயண4 'ப4ைத4

தா,க.L1ய வJைவ அவக; இழ9தி29தாக;.

உ+ைமயி ெகால ப
ெகா9தளி# நிைற9ததாகE

ெபயி=.4 தி2 பிய பயண"

நீ+டதாகE

இ29த'.

இர+டைரயா+ க; கழி4' அவ

ெபயி=.4 தி2 பிய நாகாவ' பயண
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பய=;ளதாக இைல. அவ நிைன4தப1 கடகாவா: வழி க+ பி1.க
"1யவிைல. வாணிப நிைலய
இடமாயி29தாJ

ஏப 4திய ெவராவா, த,க கிைட.

த,கியி2.க. L1ய இடமாக இலாம ேபா:வி(ட'. எFவித

பல=மிறிேய அவ த நாகாவ' பயண4ைத "14'.ெகா+

ெபயி

ேபா: ேச9தா.
------------11. கைத

அJ#

ெகா+

இ விவர அJ#

பயண4ைத "14'. ெகா+

0&த'

சG#

நிைற9த த நீ+ட நாகாவ'

பயண4தி விவர,கைள. றி4', அரச.

அரசியா.

வச

அரசியா2

ஒ2 க1த

எ'E

. த

ெபயி வ9' ேச9தா ெகால ப

ெகா 4த=பினா. அரச2

Oேகா ெம+ட

ெகால ப<. ேவ0

ெச:யவிைல எறாJ , அவைன ேநாி அைழ4' பயண

பறி

விசாாி.க. Lட இைல. ெவளிநா . ெச0 வ9த ஒ2 கப தைலவ=.
கிைட.க ேவ+1ய மிக. ைற9த இ9த மாியாைத Lட4 தன..
கிைட.கவிைலேய எபைத எ+ணி ெநா9' ேபானா ெகால ப

ெகால ப

.

ெபயி வ9' ேச9த சமய4தி, ெசேகாவியா எற ஊாி

த,கியி29த அரசி இசெபலா ேநா:வா:ப(129தா;. அ' காரணமாகேவ
ெகால ப

அைழ.க ெபறவிைல எ0 அரசா,க சாபி Lறப(ட'.

ேநாயினா '#றி2.

அரசியாைர. ெகால ப

வ9' ச9தி4'4 த 'யர.

கைதகைள. Lறினா, அ' அரசியாாி உட நிைலைய பாதி. எ0 அரச
க2தினா. ஆகேவ, க+1பாக. ெகால ப<. அரசிைய.காS : அ=மதி
வழ,கபட. Lடாெத0 அவ க(டைளயி(129தா.

ெம1னா ெடகா ேபா எற நகாி இ29த ேபா'
இசெபலா 1504 -

ஆ+

நவ ப மாத

26

ெபயி நா(1 ேபரரசி

நாள0 உலகவாHைவ நீ4தா;.

அவ; இற9' ேபானைத எ+ணி ெப29'ய உறவ ெகால ப
இ9த பர9த உலகி அவ=. ஆதரவளி4த ஒேர இதய

ஒ2வேன!

அரசி

இசெபலாவி=ைடய'தா மனாதி மனக; இ9த மாநில4தி பல
இ29தாJ , அவ=ைடய மதிைப உ;ளப1ேய கணி4தறி9தவ; அவ;
ஒ24திேயதா பி=

பி= , அவ மீ' பழி>

ற"

பல. சா(1ய

ேபா' , அவ=. அ=சரைணயாக நி0 அவ=ைடய 'யர4ைத4 'ைட4த
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அைன ேபா இ29தவ; அவ; ஒ24திேயதா! அரச ெப1னா( L(
ெகால பைச ஒ2 தைலவGயாகேவ க2தினா. ஆனா, அரசியாாி மன4ைத
வ24த. Lடாெதேற அவ ெகால ப<. ஆதரE த2வதி ப, ெகா+டா.
அரசி இசெபலா ம(

இலாதி29தா, ெகால ப

உ;ள4திேல அ84தி அ84தைவ4'. ெகா+

தா க+ட கனEகைள

பி4த

பி14தவனா:

ேபாயி2பா, அல', நைட பிணமாக வாH.ைக நட4தி. ெகா+
இ29தி2பா. தன. ஆதரE த9த அரசியி ஈம சட,களி கல9' ெகா;ள.
Lட ெகால பசா "1யவிைல. அவ=ைடய A( வாத

அதிகமாகி அவைன

ப 4த ப .ைகயா.கி வி(ட'.

ெசவிGயி உ;ள சா+டா ேமாியா ேதவாலய4ைத ேச9த ஒ2 வாடைக (1
த,கியி29தா ெகால ப

. ெபா2ளாதார நிைலைய ெபா04தவைர, அவ

அேபா' ேபா'மான அளE ெசவ

ைவ4தி29தா எேற ெசால ேவ+

ஒப9தப1 அவ=. ேசரேவ+1ய பல ெதாைகக; கிைட.கவிைல
எறாJ , ஓரளE கிைட4தேத ேபா'மானதாக4தா இ29த'. அவ த
நாகாவ' பயண4தி ெகா+ வ9த த,க நிைறய இ29த'. அ' தவிர
அவ=ைடய வாி ப, பணமாக கப தைலவ காரலாஜ ெகா+
ேச4த த,க

வ9'

ேவ0 இ29த'. அ'Eமலாம கவன ஓவா+ேடா ேவ0 சா+டா

ேடாமி,ேகா ெசறி29தேபா' அவ=.ாியதாக ஒ2 ேபைழ நிைறய4 த,க
ெகா 4தி29தா.

இ29தாJ

தன. ேசர ேவ+1ய' "றிJ

ேசரவிைல எற ைறயி29த'

ெகால ப<.. ஒப9தப1 அவ=. ேசரேவ+1ய ெபா "8வ'
ஒ8,காக. ெகா .க ப( வ9தி29தா, அவ= , அவ=ைடய ச9ததியின2 ,
மனகைள. கா(1J
ஏப(டEட ெகால ப

ெபாிய ெசவ9தகளாகியி2.க "1> . சிறி' உட நல
அரச ெப1னா+ைட ச9தி.க #றப(டா. திைர

வளபவகளி க( பா(1 காரணமாக அ.கால4தி

ெபயினி யா2

ம(ட. திைர ைவ4'. ெகா;ள. Lடாெத0 ச(ட . இ29த' திைரயி ஏறி
ெசறா, ெகால ப<. அேபாதி29த உட சிைலயி ேவதைன ெபா0.க
"1யாததாயி2. . ஆகேவ, தன. ஒ2 ம(ட.திைர வா,க அ=மதி ேவ+
எ0 ேக(129தா ெகால ப

. க2ைண>;ள4ேதா

அ=மதி வழ,கினா. ம(ட.திைரயி ஏறி பயண

அரச ெப1னா+(

ெச:', அரச த,கியி29த

ெசகாவியா எற ஊ2. ேபா: ேச.தா. அரச ெப1னா+( அவைன
அேபா

வரேவறா. ெகால ப

ஒப9தப1 ேக(பெதலா

ெகா .க. L1ய

96

நிைலயிேலா, மனபா,கிேலா அரச இைல. ெகால ப

த ஒப9தப1 உ;ள

உாிைமகைள ெயலா வி( . ெகா 4'வி(டா, அவ=. நல வ2 ப1
வர.L1ய ெப2

ப+ைண ஒைறயளிபதாக. றி#. கா(1னா அரச.

அதெகலா ெகால ப
கிைட.க ேவ+

சிறி'

ஒ#. ெகா;ளவிைல. கிைட4தா "8வ'

இலாவி(டா எ'E

Lறிவி(டா அவ, அவ=. எ'E

அரச ெசJமிடெமலா
ெசறபி=
A( வாத

அவ=

ேவ+டா

எ0 க+1பாக.

கிைட.காமேல ேபா:வி(ட'.

ெதாட9' ெசறா. . ஓரா+ ,

அவ=ைடய ேவ+ ேகா; ெசவிசா:.கபடவிைல. அவ=ைடய

அதிகாி4'. ெகா+ேடவ9த'. எப1>

கைடசியி தன. நீதி

கிைட. எற ந பி.ைக அவ=. இ29த'. எலா தன.. கிைட. எற
ந பி.ைகயி அவ ஓ உயி எ8தி ைவ4தா.

தன. வ2
ேவ+

வாிவ2மான,கைளெயலா சிJைவ ேபா நிதி.. ெகா .க

எ0 எ8திைவ4தா. ஜிேனாவாவி த பர பைரயின2.காக ஒ2

மாளிைக எ8ப ேவ+ ெம0 எ8தி ைவ4தா. இ
ேதவாலய
ேவ+

பானிேயாலாவி ஒ2

க(1 அவ ஆ4மா சா9தியைடய நா; ேதா0 ெதா8ைக நட4திவர
எ0 எ8தி ைவ4தா. இ9த நெசயக/.

பயப வதகாகவாவ' அரச மன4ைத மாறி அ4தைன>

கிைட.மா0

ஆ+டவ அ2; #ாியமா(. டாரா எ0 எ+ணினா ெகால ப

.

கைடசிேநர4தி, த தாயி அர<ாிைமைய. ேக(  ெப0. ெகா;வதகாக
ஜூலானா இளவரசி

ெபயி=. வ9தி29தா;. தா: அளி4த சJைகைய மக;

அளிபா; எற ந பி.ைகேயா

அவைள. க+

ேபசி வர4 த சேகாதர
.

பா4தேலாமிேயாைவ அ=பி ைவ4தா ெகால ப

பா4தேலாமிேயா #றப(  ெசற பி ெகால ப
1506

ஆ+

ேம மாத

19

உட மிக4 தளசி>ற'.

நா; அவ த கைடசி உயிைல எ8திைவ4தா.

த மக ேடா Oேகாைவ4 த ேந வாாிசாக. ெகா+

மற உறவினக/.

சிலசில உாிைமகைள. ெகா 4' அ9த உயிைல எ8தி ைவ4தா. உயி எ8திய
ம0நா; திOெர0 உட நிைல கவைல.கிடமாயி0. மத2 ஒ2வ
அைழ4'வரப(டா. ெகால பசி மகக; இ2வ2
[சி ேபாற ந+பக/
<றி நி0 இைற வண.க

ம0

சில ந+பக/

ெச:தாக;.

த பி OேகாE

ெம+ட

உறவினக/ ப .ைகைய

,
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"ஆ+டவேன, உ ைககளிேல எ ஆவிைய ஒபைட.கிேற" எ0 ேச<நாத
Lறிய அேத ெசாகைள4 த ெசாலாக. Lறி ெகால ப

உயி நீ4தா.

ஓ அரசபிரதிநிதி., மிகெபாிய சிற#.ாிய ெப2, கடதளபதி. உாிய
"ைறயி அவ ஈம சட,க; ெச:யபடவிைல. மிகமிக எளிைமயான
"ைறயி யாேரா Aைலயி கிடபவ=. ெச:வ' ேபா அசட,க;
ெச:யெபறன.

அவ இ29த ேபாேதா, இற9த ேபாேதா யா2

அவ=ைடய ெப2ைமைய

உணரவிைல. ெசால ேபானா, ெகால பேச, தா க+ பி14';ள இட
மிக ெபாிய' , மிக வள";ள'மான அெமாி.க. க+ட
ெகா;ளவிைல. கால"

ேநர"

எபைத உண9'

அவ பா ப( . க+ பி14தத பலைன

அ=பவி.காம ெச:'வி(டன.

நாளாக ஆக4தா அவ ெப2ைம ம.க; மன4தி இட

ெபற ஆர பி4த'. யாேரா

நா,க; தா அெமாி.காைவ. க+ பி14ேதா எ0 ெசாலG.
ெகா+டெதலா தவறான ெச:திக; எப' , உ+ைமயி அைத.
க+ பி14தவ ெகால ப

எப'

ெச:தியாகிவி(ட'. இ0 ெகால ப
ெப0வி(டா. காலகால4தி

பிகால4தி உ0திப(ட
உலகவரலாறிேல, ஒ2 ".கியமான இட

அவ ெபய ஒளி சி4 திக8

தைமைய

ெப0வி(ட'.

ெகால ப
இ

இற9' Aறா+ களானபி, அவ=ைடய மக ேடா Oேகா

பானிேயாலாவி கவனராக நியமி.க ெபறா. அவ=.ாிய பர பைர

ப(ட,க/

அளி.க ெபறன. இெசய Aல

ஓரளE ெகால பசி வி2ப

அரசரா நிைறேவறப(ட' எேற ெசால ேவ+
ெத:வப.தி>;ளவ; அைத. கா(1J

. ெகால ப

மதப.தி நிர பியவ. சிவ#

இ9தியகைள அவ மனமறி9' ெகா ைம ப 4திய '+ : அ1ைமகளா.கி
விற'+

எறாJ

உணசிேயா

பல சமய,களி அவ அவகளிட

மனிதாபிமான
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