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கட��ர� ெகால�ப 

நாரா நா�சிய�ப� 

வி�பைன உாிைம : 

ெதா�கா�பிய� �லக� 

107. கனகசைப நக�, சித�பர�. 

நா� ெவளி� -14, விைல !. 2.75 

"த�பதி�# ஜூ�, 1966, பதி�#ாிைம ெப�ற' 

ெவளியி(ேடா�; நா� ெவளி� , ெச�ைன-5 

நாவ� ஆ�( பிாி+ட�. ெச�ைன-14 

----------- 

 �!ைர �!ைர �!ைர �!ைர    

 

ெகால�ப, ெச�வ, ெகாழி.�� ஆசிய நா க/.�. கட�பாைதயி� �0.� வழி 

க+  பி1.க ேவ+ ெம�0 "ய�றா�. 

 

உலக� உ2+ைட எ�ற த4'வ4ைத அ1�பைடயாக. ெகா+ , ேம�� ேநா.கி� 

ெச�றா� கிழ.ைகயைடயலா� எ�ற உ+ைம. க24தி� ந�பி.ைக ெகா+  

அவ� #ற�ப(டா�. 

 

ேமைல நா க/.�� கீைழ நா க/.�� இைடேய வழி"8வ'� கடலாக 

இ29தி29தா� ெகால�ப நிைன4த' சாியா: இ29தி2.��. 

 

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

ெகால�ப, அ'தா� இ9தியா எ�0 நிைன4தா�. அத�� இ9தியா எ�0 

ெபயாி(டா�. அ,� வா8� ம.கைள இ9திய�க; எ�0 அைழ4தா�. 

 

தா� க+  பி14த' இ9தியா அ�ல எ�0 அவ� ெதாி9' ெகா;ள பல நா(க;  
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ஆயி�0. தா� க+  பி14த' ெபா�வள"� ம+வள"� மி.க #தியேதா� உலக� 

எ�0 அறி9'ெகா;ளாமேல அவ� இற9' ேபானா�. ெகால�ப கைத <ைவ 

மி.க'. அவ� #'நா  க+ பி1.க� ப(ட பா � அ=பவ"� ெதா�ைல>� 

'ய2� மி.கன. கைடசியி� அவ� "ய�சியி� பயனாக அைட9த பலேனா ஏமா�ற� 

மி.க'. 

 

ெகால�ப கைத மன4ைத உ2.�� ஒ2 ெப2,கைத (நாவ�) ேபா�ற'. 

இ.கைதயி� Aல�, அவ=ைடய அளவ�ற ந��ண,க; பலவ�ைற நா� அறிய 

"1கிற'.   ெகால�ப அரசப.தி மி.கவ�, ெத:வப.தி>�, மத�ப�0� 

மிக.ெகா+டவ�; விடா"ய�சி>� ஊ.க"� உ;ளவ�. மனிதாபிமான";ளவ�: 

நியாய4தி��� ேபாரா � ெநD<ர� பைட4தவ�; எ4தைகய '�ப4தி��� 

கல,காத இ2�# மன� ெகா+டவ�. 

 

ெகால�ப கைத உலக அ=பவ4ைத ம( ம�லாம�, உய�9த இல(சிய,கைள>� 

உ;ள4திேல உ2வா.க வ�ல'. #தியன க+  பி1.�� ஆ�வ மி.க ெகால�ப 

கைத மாணவ உலக4தி���, அறிE4 தாக� ெகா+ேடா2.�� ந�ல வி29தா��. 

 

இFவரலா�0. கைதைய4 தமிழி� எ8தி4த9' ெவளியிட உாிைமயளி4த தி2. நாரா 

நா�சிய�ப� அவ�க/.� எ,க; ந�றி >ாியதா��. 

 

". <�பிரமணிய� 

பதி�பாள� 

------------ 

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

 

1. ஆவ� பிற9த' 7. மன, கசி9த' 

2. ஒளி ேதா�றிய' 8. பழி மி�9த' 

3. எ+ண� பG4த' 9. உ+ைம #ாி9த' 

4. கைர ெதாி9த' 10. ெத:வ� கா4த' 

5. #கH கிைட4த' 11. கைத "19த' 

6. க1த� கிைட4த'  

----------------- 
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கட��ர� ெகால�பகட��ர� ெகால�பகட��ர� ெகால�பகட��ர� ெகால�ப:  :  :  :  1. 1. 1. 1. ஆவ� பிற&த'ஆவ� பிற&த'ஆவ� பிற&த'ஆவ� பிற&த'    

 

ஆசியா ைமன� நா(1� ஓ� ஆ�ற,கைரயி� ஒ2 ெபாியவ� வாH9' வ9தா�. அ9த 

ஆ�ற,கைரயி� அவ� வாH9த இட4தி� ப.க4தி� இ29த 'ைற மிகE� 

ஆழமான'. எளிதாக. கட.க இயலாத ஆப4தான இட� அ'. அ9த� ெபாியவ� ந�ல 

உயர"� வJE� ெபா2,திய உடைல� ெப�றி29தா�. பிற2.�ைழ�பேத 

ேபாி�ப� எ�ற எ+ண"ைடயவ� அவ�. எனேவ, அ9த4 'ைற வழியாக ஆ�ைற. 

கட.க "யJேவா2.� எ�ேபா'� அவ� உதவியாக இ29தா�. வJவான உடJ� 

நலமான எ+ண"� பைட4த அ9த� ெபாியவ2.�, வாHவிேல ஒ2 �றி.ேகா; 

இ29த'. இைறவைன. க+ணார. காணேவ+ � எ�ப'தா� அ9த இல(சிய�. 

அ9த இல(சிய� நிைறேவ0வத�� வழி எ�ன எ�ப' அவ2.�� #ாியேவயி�ைல. 

அத�காக எ�ன ெச:யேவ+ � எ�0� அவ2.�4 ெதாியேவ யி�ைல. 

 

ஒ2நா; அவ� த� அைறயி� K,கி. ெகா+129தா�. அ�ெபா8' ஒ2 

�ழ9ைதயி� �ர� அவ� ெபயைர. Lவியைழ4த'. “கிாிடாப�! கிாிடாப�!” 

எ�0 அ9த. �ழ9ைத யைழ4த �ர� அவ� K.க4ைத. கைல4த'. “கிாிடாப�, 

எ�ைன அ.கைரயி� ெகா+  ேபா: வி ” எ�0 அ9த. �ழ9ைத Lவிய'. 

உடேன ெபாியவ� த� ைக4த1>ட� ெவளியி� வ9தா�. அ9த. �ழ9ைதைய4 த� 

ேதாளி� K.கி ைவ4'. ெகா+  ஆ�ைற. கட.கலான�. அவ� ஆ�ைற. 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+ , 

எ�ப1ேயா ப4திரமாக அவ� அ9த. �ழ9ைதைய அ. கைர.�. ெகா+  ேபா:� 

ேச�4'வி(டா�. அ9த. �ழ9ைதைய. கீேழ இற.கிவி( , “அ�பா, சி0வேன! 

எ�ைன� ெபாிய ஆப4தி� சி.க ைவ.க இ29தா:! உ�ைன4 K.கியத�� இ9த 

உலக4ைதேய K.கி� <ம9தி2.கலா� ேபாG2.கிற' எFவளE ப/” எ�0 

Lறினா� ெபாியவ�. 

 

“இதி� எ�ன ஆ�சாிய� இ9த உலக� "8வைத>� இைத� பைட4தவைன>� 

ேச�4'4 தாேன நீ <ம9தா:! பிற2.� ந�ைம ெச:வத� Aல� நீ என.�4 

ெதா+  #ாி9தா:! உ� ைக4த1ைய அ9த. �1G� வாயிG� ஊ�றி ைவ. அ' 

நாைள.ேக M4'. கா:�பைத. காணலா�. ேபா�றி4 ெதா8� அ2( காவல=� 

இைறவ=� நாேன எ�பத�� அ'ேவ த.க சா�றா: அைம>�” எ�0 Lறி அ9த. 

�ழ9ைத மைற9' வி(ட'. 
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கிாிடாப�, �ழ9ைத வ1வி� வ9த இைறவனி� க(டைளைய நிைறேவ�றின�; 

ம0நா(காைல உ+ைமயிேலேய அவ2ைடய ைக4த1 ஓ� அழகான ேபாீ�ைச 

மரமாக மாறிவி(ட' எ�ப' பழ,கைத. 

 

அ�0 "த�, கட� வழியாகேவா, நில வழியாகேவா, வா� வழியாகேவா பயண� 

ேம�ெகா;ேவா� கிாி டாபைர வழி4'ேண "னிவராக. ெகா+  வழிப(டபி�, 

#ற�ப வ' வழ.கமாகி வி(ட'. 

 

இைறவனகிய கிறி'ைவ அ.கைர.�. ெகா+  ெச�ற கிறிடாப� "னிவைர� 

ேபாலேவ, கிறி'வ மத4ைத. கட� கட9த கா களி� பரவ� ெச:தத� Aல� 

கிறி'ைவ அ.கைர ெகா+  ேச�4த ெகால� ப<.�, அவ=ைடய ெப�ேறா�க; 

கிாிடாப� எ�ேற ெபய� ைவ4தா�க;. 

 

ெகால�ேபா அ�ல' ெகால�ப எ�ப' அவ=ைடய � �ப� ெபய�. கிறிடாப� 

எ�ப'தா� ெப�ேறா�க; அவ=.� இ(ட ெபய�. அவ�க; எ�ன காரண4தின� 

அ9த "னிவாி� ெபயைர அவ=.� இ(டா�கேளா ெதாியவி�ைல. அவேன, த� 

ெபய2.ேக�ப, கிறி'ைவ அறியாத ம.களிைடேய அவைர. ெகா+ ேபா:� 

ேச��பத�காகேவ தா� பிற9தி2�பதாக நிைன4'.ெகா+டா� எ�ப'ம( � 

உ0தி! 

 

கிாிடாப� ெ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� ெநசவாள� � �ப4தி� பிற9தவ;தா�. 

கிாிடாப� Lட� பிற9தவ�களி� இளைமயிேலேய இற9தவ�க; ேபாக 

மீதியி29தவ�க; Aவ�. ஒ24தி த,ைக. அவ; ஒ2 பாலைட.க(1 வி�பவைன4 

தி2மண� ெச:'ெகா+  ேபா:வி(டா;. மி�9த இ2வ2� த�பிக;. ஒ2வ� 

ெபய� பா�4தேலாமிேயா ம�ெறா2வ� ெபய� ஜியா ேகாமா. இவேன பானிய�க; 

Oேகா எ�0 அைழ4தா�க;. 

 

ஜிேனாவா.கார�க/.�� ெபா'வாகேவ � �ப� ப�0 அதிக�. இத��. 

கிாீடாப� ெகால�ப விதி வில.க�ல. அவ� த� த�பிமா�கைள ந�பிய அளE, 
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அயலா�கைள ந�பவி�ைல. த� Lட� பிற9தவ�களிட� ம( ம�லாம� த� 

சி�ற�ப� மகனிட"� அவ� ந�ல ந�பி.ைக ைவ4தி29தா�. 

 

கிறிடாப� ப;ளி.�� ெச�ற நா(க; மிக. �ைறE. அவ� ஜிேனாவா 

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

ெதாியாமேல யி29தா�. த�ெசயலாக அவ� ேபா��<ககJ.�� ேபா:� ேச�9த 

பிற� தா� எ8த� ப1.க4 ெதாி9' ெகா+டா�. 

 

 

ஜிேனாவா நகாிேல மீ� பி1.�� ெதாழி� மிக� பர9த'. ேவ0 எ9த ேவைல>� 

ெச:யாதவ�க; ெச:ய. L1ய மிக எளிைமயான ெதாழி� மீ� பி1�ப' தா�. மீ� 

பி1�பத�காக� ெபாிய ேதாணிக/� பா:மர. க�ப�க/� இ29தன; 

'ைற"க,களி� அFவ�ேபா' இ�ப1�ப(ட க�ப�கைள. க(1.ெகா;வ'� 

உ+ . 

 

கிாீடாப� ெகால�ப<.�4 த� த9ைதயி� ெநசE. Lட� அFவளவாக� 

பி1.கவி�ைல. ஆகேவ, த� ப4தாவ' வயதிேலேய மீ� பி1.�� க�ப�களி� 

ேவைல.�� ேச�9'ெகா+டா�. மீ� பி1.க� ெச�J� க�ப�களிJ�, அய� 

நா க/.�. க2வா  ஏ�றி� ெச�J� க�ப�களிJ�, ம4திய தைர. கடG� அவ� 

பல"ைற ெந 9ெதாைல பயண,க; ெச�றி2.கிறா�. க�பG� ெச�லாத 

நா(களி� அவ� த� த9ைத.�, உதவியாக இ29தி2.கிறா�. 

 

கிாிடாப� த� ப4ெதா�பதா� வயதி� அDேசா அரச� இர+டா� ேரனி ஓ(1� 

ெச�ற ச+ைட. க�பG� ேவைல.�� ேச�9'ெகா+டா�. ஒ2"ைற ஜிேனாவா 

வணிக�க/ட� அவ�க/ைடய க�பG� சீேயா தீE.� ஒ2 பயண� ெச�0 

வ9தி2.கிறா�. 

 

1476-ஆ� ஆ+  ேமமாத� ஜிேனாவாவிG29' வட ஐேரா�பாவி�� விைல>ய�9த 

சர.�கைள ஏ�றி. ெகா+  ஒ2 க�ப� பைட #ற�ப(ட'. இ9த� ேபா�. 

க�ப�களி� ஒ�றி� ெபய� ெப�ெச�லா. இ9த. க�டG� ஒ2 மாJமியாக ேவைல 

பா�4'.ெகா+129தா� கிாிடாப�. ஆக  மாத� 13-� நாள�0 ஜி�ரா�ட� 

நீ�. கணவாைய. கட9' ேபா��<.கG� ெத� கைர ெச�0ெகா+12.��ேபா', 

பிரD<. க�ப� பைடெயா�0 எதி��ப( 4 தா.கிய'. பக� "8வ'� ஓயாத 
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ச+ைட! இரவி� ேபா�4 தா.�தG� விைளவாக A�0 ஜிேனாவா. க�ப�க/� 

நா�� பிெரD<. க�ப�க/� உைட9' கடG� AHகி� ேபாயின. இ9த அவகதி.� 

ஆளான க�ப�களிேல ெப�ச�லாE� ஒ�0. கிாிடாப� அ1ப( . காய"�0. 

கடG� வி89' வி(டாJ� மித9'ெகா+129த ஒ2 ெபாிய ' �#. க(ைடைய� 

பி14'.ெகா+டா�. அத�ேம� சா:9' ெகா+ �, மாறி மாறி உைத4'. 

ெகா+ � ஆ0ைம� Kர�வைர ெச�0 கைரயி� ஒ',கினா�. அவ� கைர 

ஒ',கிய இட4தி� ெபய� லாேகா எ�பதா��. அ9த ஊ� ம.க; அவனிட� 

அ�# பாரா(1னா�க;. அவ� உட� நலமைட>�வைர ைவ4தி29', பி� அவ� 

த�பி பா�4தேலாமிேயா, Gப� நகாி� இ2.�� ெச:தி யறி9' அ,� அ=�பி 

ைவ4தா�க;. 

 

ஜேரா�பாவிேலேய அ9த. கால4தி� ேபா��<.க� மிக "�ேன�ற மைட9தி29த'. 

எ8�சி>� உண��சி>� நிைற9த ேபா��<க� நா(1� தைலநகரான Gப� 

எழிJ� ெதாழிJ� நிைற9த ப(1னமாக விள,கிய'. ஆரா:�சிக/.�� க+ -

பி1�#க/.�� Aல ைமயமாக விள,கிய Gப� நகர� வரலா�0� 

ெப2ைமமி.க'. அைர ��றா+ .� "�ன� கட� �ர� ெஹ�றி எ�0 

அைழ.க�ப � ேபா��<க� இளவரச� வி�ச�( "ைனயி� அைம4தி29த 

கட�வழி ஆ:E. கழக� ம4திய தைர. கட� மாJமிகளி� கவன4ைத ஈ�4த', 

அ(லா+1. கடGJ�, ஆ�பிாி.காவி� ேமைல. கைரயிJ� பயண,க; ெச:' 

வ2வத�� இளவரச� ெஹ�றி ஆ.க"� ஊ.க"� அளி4' வ9தா�. அவ2ைடய 

க�ப� தைலவ�க; அெமாி.கா ெச�J� வழியி� உ;ள அேசா� தீEக; எ�ற 

ஏ8 தீEகைள. க+  பி14தா�க;. அFவ�ேபா' #'�#' இட,கைள. 

க+ பி14த அ. க�ப� தைலவ�க; ெகால�ப Gப� வ9' ேச�9த சமய� 

கினியா வைள�டாைவ. கட9' வி(டா�க;.  

 

ஆ�பிாி.க நா க/.�� சிவ�#4 'ணிைய>�, க+S1. க�கைள>� 

�திைரகைள>� ஏ�றி� ெச�ற க�ப�கெள�லா� தி2�பி வ2�ேபா', த9த"� 

த,க� ெபா1>� மிள�� அ1ைமக/� ெகா+ வ9' ேச�4தன. ஜிேனாவா. 

கார�களி� வாணிக4ைத ெய�லா�, ேவனிகார�க/� '2.கி.கார�க/� 

ைக�ப�றி. ெகா+ட சமய�, Gப� நகர� வாணிப4'ைறயிேல ேமேலா,கி 

வள�9' ெகா+  வ9த'. ஆ�பிாி.கா. க+ட4ைத� <�றி இ9தியாE.�. கட� 

வழிைய. க+  பி1�பத��� ேபா��<.கீசிய அரசா,க� ஊ.கமளி4'. 

ெகா+129த'. 

 



8 

 

இ�ப1�ப(ட "�ேன�றமான NHநிைலயி� இ29த Gப� மாநக2.�. 

ெகால�ப வ9' ேச�9த' அவ=ைடய ேப0 எ�0தா� ெசா�லேவ+ �. 

ப�வைகயிJ� "�ேபா.கைட9தி29த Gப� நக2.� வ9த ெகால�ப 

க�வியி� ஆ�வ� ெகா+டா�. இல4தீ=�, #தியெமாழிக/� க�0.ெகா+டா�. 

உலக அறிைவ வள�.�� உய�தரமான #4தக,கைளெய�லா� வா,கி� ப14தா�. 

 

த�பி பா�4தேலாமிேயா, நில�பட�, தயாாி.�� நி0வன� ஒ�றி� 

ேவைல.கம�9தி29தா�. த�ைன நா1 வ9த அ+ண� கிாிடாபைர>� அேத 

நி0வன4தி� ேவைல.�� ேச�4'வி(டா�. ெகால�ப அ,� ேபா:� ேச�9த சில 

நா(களி� அ+ண=� த�பி>� ேச�9' ெசா9தமாகேவ நில�பட� தயாாி.�� 

ெதாழிைல ேம� ெகா+ வி(டா�க;. 

 

நில�பட� தயாாி�பத�� ேவ+1ய சாியான க2விக; அ9த. கால4தி� கிைடயா'. 

ஆகேவ அைவ "8வ'� சாியாக அைம9தி2�ப'� இ�ைல. ெப2� பாJ� க�ப� 

தைலவ�க; L0கி�ற தகவ�கைள. ெகா+ேட அைவ தயாாி.க�ப �. கட� 

வழியாக உலகி� ெவFேவ0 ப�திக/.�� ெச�0வ9த க�ப� தைலவ�க; 

L0கி�ற ெச:திகைள ஆதாரமாக. ெகா+ , நில�பட,க; வைரய�ப �. இ9த� 

ெச:திகைள� ேச��பத�காக அவ�க; க�ப� தைலவ�க/ட� ெந2,கி� 

பழ�வா�க;. க�ப� தைலவ�க/.� வி29' ைவ4'� ேப�<. ெகா 4'� 

ெச:திகைள யறி9' ெகா;/வா�க;. அ9த� ெச:திகைள ய1�பைடயாக. 

ெகா+  நில�பட,கைள4 தயாாி�பா�க;. இவ�ைற� #திதாக� பயண� 

ேம�ெகா;/� மாJமிக/�, #திய #திய வழிகளி� த,க; க�ப�கைள� ெசJ4த 

"�ப � க�ப� தைலவ�க/� விைலெகா 4' வா,�வா�க; ெகால�ப 

சேகாதர�களி� பிைழ�# இFவா0 நட9' வ9த'. 

 

Gப=.� வ9த அேத ஆ+1� கிாிடாப� ெகால�ப ஒ2 ேபா��<.கீசிய. 

க�பG� ேவைல.�� ேச�9தா�. அ9த. க�ப�, க�பளி>�, க2வா � திரா(ைச 

ம'E� ஏ�றி.ெகா+ , ஐ<லா9', அய�லா9' அேசா�<4 தீEக; ஆகியவ�றி��� 

ெச�0 தி2�பE� ஆ,கா,கி29' சர.�க; ஏ�றி. ெகா+  Gப=.�4 

தி2�#�. அ9த� பயண4தி� ேபா', சா�ேவ எ�ற 'ைற"க4தி� அ9த� 

ேபா��<.கீசிய. க�ப� ஒ',கியEட�, தானக மித9' ெச�ற ஒ2 ேதாணியி� 

இர+  பிண,கைள. க+ட', ெந நாைள.�� பிற�� ெகால�ப<.� 

நிைனவி29த'. அ9த� பிண,களி� அசாதாரணமான ேதா�ற4ைத. க+ட 

ஐாிTகார�க;, அைவ சீன.காராி� பிண,க; எ�0 Lறினா�க;. அ9த. க�பG� 
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தைலவ�, 1477-ஆ� ஆ+  பி�ரவாி மாத� ேபா��<.கJ.�4 தி2�#வத�� 

"�னா�, ஐ<லா9தி� வடப�தி ேநா.கி �0 காவத� தார� வைர ெச�0 

தி2�பினா�. ெப2�பாJ� அ9த. க�ப� ஆ�(1. வ(ட4ைத4 ெதா( வி(  வ9த 

ெத�ேற ெசா�லலா�.  இFவா0 பலவித அ=பவ,க/� ெப�ற ெகால�ப தாேன 

ஒ2 க�ப� தைலவனா�� த�திைய யைட9த' விய�பி��ாியத�ல. 

 

1478-� ஆ+1� ஜிேனாவா வாணிப நி0வன4தா�, மெட:ராவி� ேபா: சீனி 

வா,கி.ெகா+  ஜிேனவாE.� வ2�ப1 அவனிட� ஒ2 க�பைல 

ஒ�பைட4தா�க;. அவ�க; அத��ாிய பண� அவனிட� ெகா 4 த=�பவி�ைல. 

மெட:ராவி� சீனி வி�பவ�க; கட=.�. ெகா .க ம04'வி(டா�க;. ஆகேவ 

ெகால�ப ெவ0, க�பைல4 தி2�பி.ெகா+  வர ேநாி(ட'. அதனா� அவ�க; 

அவ�மீ' வழ.�4 ெதா 4தா�க;. அ9த வழ.கி� காரணமாக 1479-� ஆ+1� 

கிாிடாப� ெகால�ப ேபாிழ�பைடய ேநாி(ட'. அவ� ஜிேனாவாE.�� 

ேபான'� அ'ேவ கைடசி4 தடைவயா��. 

 

ஜிேனாவாவிG29' Gப� தி2�பிய ெகால�ப ேபா��<கவி� ஓ� உய�தர. 

� �ப4தின� வழிவ9த ேடானா ெபG�பா எ�ற ம,ைகைய4 தி2மண� #ாி9' 

ெகா+டா�. ேடானா ெபG�பாவி� த9ைத ெபாி 1ாி�ேலா. ேபா�(ேடா 

சா+ேடா4 தீவி� தைலவ�. அவ/ைடய தா4தா ஜி�ேமானி, ெஹ�றி 

இளவரசாி� �ர4 ேதாழ�. அவ/ைடய சேகாதர�, ேபா�(ேடா சா+ேடா4 தீவி� 

ஆ(சி4 தைலவனாக இ29தா�. 

 

மண� நட9த சிறி' கால� வைர ெகால�ப த�பதிக; ெபG�பாவி� தா>ட� 

Gபனிேலேய த,கியி2.தா�க;. ெபG�பாவி� தா:, த� கணவ2ைடய க�ப� 

�றி�#� #4தக,கைள>�, கட� வழிகா( � நில�பட,கைள>� க( .க(1 

அவ2ைடய நிைனE�ெபா2ளாக ைவ4தி29தா;. த� மா�பி;ைள.காக அவ; 

அவ�ைற அவிH4' எ 4'. ெகா 4த' ெபாி'� ேபா�ற. L1ய ெசயலா��. சில 

நா(க/.�� பிற�, கிாிடாப� த�பதிக; ேபா�(ேடா சா+ேடாவி� நிைலயாக. 

�1யி2.கலானா�க;. ேபா�(ேடா சா+ேடாவி� தா� ெகால�பU� மக� ேடா� 

Oேகா ேகால� பிற9தா�. 1482-� ெகால�ப த� � �ப4ேதா  பDச� தீவி� 

�1ேயறினா�. அ,கி29' ேகா�  ேகா .� இ2 "ைற க�ப� பயண� 

ெச�றா�. அதி� ஒ2"ைற அவேன தைலவனாக இ29' க�பைல� ெசJ4தி. 

ெகா+  ேபானா� எ�ப' �றி�பிட4த.க'. 
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தன' "�ப4ெதா�0 "�ப4திர+டாவ' வயதி� ெகால�ப "�றிJ� த�தி 

ெபா29திய ஒ2 க�ப� தைலவனாக விள,கினா�. ேபா��<கீசிய வாணிப. 

க�ப�களி� பல"ைற கட� பயண� ெச�0 வ9த அ=பவ� அவ=.�� 

ப19தி29த'. வட.ேக ஆ�(1. வ(ட4திG29' ெத�ேக Mம4தியேரைக வைர.�� 

கிழ.ேக சஜிய� தீவிG29' ேம�ேக அேசா�<4 தீEக; வைரயிJ� உ;ள 

கட�ப�தி "8வ'� அவ=.24 ெதாி9த இட,கேள ! க�ப� ெதாழிG� ஒFெவா2 

VS.க"� அவ=.�� ைகவ9த சர.� '2வ ந(ச4திர4ைத ைவ4 '. ெகா+  

நில�-பட,கைள>� Mேரைககைள>� வைர>� சிற9த பயி�சி அவ=.� இ29த'. 

Mேகாள"� வானியJ� ப�றி அ.கால4தி� ெவளிவ9த சிற9த ��க; 

அைன4ைத>� அவ� ப14தி29தா�. எ�லாவ�0.�� ேமலாக அவ� த� 

தி2மண4தி� Aல� ேபா��<.க� நா(1� உய� � �ப,க; இர+ .� 

உறவினனாக இ29தா�. இ4தைன த�திகைள>� ைவ4'. ெகா+  அவ� சில 

ஆ+ களி� ெபாிய பண.காரனாக ஆகியி2.க "1>�. ஆ�பிாி.காவி� கைரயி� 

உ;ள சில #திய ப�திகைள. க+ பி14' அவ� பிர#�ப(ட� ெப�றி2.க 

"1>�. ஆ�பிாி.க வியாபார4தி� Aல� அவ� ெப2Dெச�வ� ேச�4தி2.க 

"1>�. 

 

ஆனா�, அவ=ைடய ஆைச.கனEக; இ9த� ெசய�க/.ெக�லா� ேம�ப(டதாக 

இ29த'. ெபா�=� மணி>� ெகாழி.�� கீH4திைச நா க/.�� #தியேதா� 

கட�பாைத க+ பி1.கேவ+ �; ேம��4 திைசயிேல கலD ெசJ4தி.ெகா+  

ெச�0 கீH4 திைசைய யைடய ேவ+ �; இ'வைர எ9த. க�ப� தைலவ=� 

காணாத உய�#கைழ>�, எ9த மனித=� அைடயாத ெப2D ெச�வ4ைத>� அைடய 

ேவ+ �. 

 

இ9தியா, சீனா, ஜ�பா� "தGய ெச�வ,ெகாழி.�� கீைழ நா கைள அைடய 

எளிய கட� வழி ஒ�ைற. க+  பி1.கேவ+ � எ�ற அட,காத ஆவ� 

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

எ�ேபா' ஏ�ப(டேதா ெதாியவி�ைல. ஆனா� இ'ேவ அவ� வாHவி� 

இல(சியமாக இ29த' எ�ப' ம( � ந�றாக4 ெதாிகிற'. 

----------- 
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2. 2. 2. 2. ஒளி ேதா�றியஒளி ேதா�றியஒளி ேதா�றியஒளி ேதா�றிய''''    

 

ேம�� ேநா.கி� #ற�ப( . கட� வழியாக. கிழ.ைக யைடய ேவ+ � எ�ற 

எ+ண� ெகால�ப<.�4 தி தி�ெப�0 ஏ�ப(  விடவி�ைல. இ9த ஆவ� 

ெகால�ப<.�4தா� "த� "தG� ஏ�ப(ட' எ�0 ெசா�வத��மி�ைல. 

 

உலக� உ2+ைட எ�ற உ+ைம அ�ேபா' ேம� நாெட,�� 

ஒ�#.ெகா;ள�ப(ட த4'வ� ஆகிவி(ட'. ஆகேவதா� பல Mேகாள வ�Jந�க;, 

கிழ.ேக யி2.�� ஜ�பா=.�, ேம�ேக #ற�ப( � ேபா:� ேசரலா� எ�0 

எ+ணலானா�க;. ஆனா�, கட�வழியாக எFவளE Kர� பயண� ெச:வ'? 

எFவளE Kர4தி� ஜ�பா� இ2.கிற'? எ�பெத�லா� ெதாியாத நிைலயி� யா2� 

'ணி9' #ற�ப வத�கி�ைல. 

 

அ.கால4தி� உலெக,கிJ� #கHெப�ற பல Mேகாள வ�Jந�களி� ��க; 

கிைட4தன. அ9த ��கெள�லா�, இ�ேபாைத�ேபால தி(டவ(டமான 

க24'.கைள4 ெதாிவி.கவி�ைல. அ�ேபாதி29த வசதி வா:�# ஆகியவ�றி��4 

த�9தா�ேபா� க+ பி1.க� ப(ட ெச:திகைள ைவ4'.ெகா+ , இ�ப1 

யி2.கலா� அ�ப1 யி2.கலா� எ�ற அ=மான,கைள அ1�பைடயாக. 

ெகா+ேட க24'.க; ெதாிவி.க�ப(129தன. 

 

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

ப14தி29தா�. தா� ப14த ��கைள. ெகா+  – அைவ L0� க24'.கைள. 

ெகா+  அவ� ஒ2 தீ�மான4'.� வ9தா�. வ(ட வ1வமான இ9த உலக4தி� 

நில�ப�திைய� <�றிJ� கட�ப�தி NH9தி2.கிற'; கடG� இைடயிேல இ9த 

நில�ப�தி ஒ2 ெபாிய தீEேபால அைம9தி2.கிற'; இதி� நில�ப�தி ஏ8 பாக"� 

கட�ப�தி ஒ2 பாக"மாக அைம9';ளன எ�0 அவ� ந�பினா�. எனேவ கட� 

வழியாக ேம�� ேநா.கி� #ற�ப(டா� மிக எளிதாக. கீைழ நா கைளயைட9' 

விடலா� எ�0 அவ� தி+ணமாக ந�பினா�. உ+ைமயி� உலகி� ெமா4த� 

பர�பி� ஏற.�ைறய ".கா� ப,� கட� NH9தி2.கிற'. இ' ெகால�ப<.� 

அ.கால4தி� ெதாி9திராத' அதிசயமி�ைல. 

 

கீHநா க/.�. கட� வழி க+ பி1.க ேவ+ � எ�0 ேம� நா(டா� வி2�ப. 

காரண� எ�ன? எ�லா� ஆைசதா�; ேபராைசதா�! 
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கீH நா( � ெபா2;க/.� ேம� நா களிேல அதிக மதி�பி29த'. த,க"� 

ெவ;ளி>�, "4'� இர4தின"�, ப( � ப24தி>�, வாசைன� ெபா2;க/�, 

ம29' AGைகக/� சி0சி0 அளவி� ேம� நா க/.�� ேபா:� ேச�9தன. இைவ 

யாE�, ஒ(டக,களி� ேம� ஏ�றி� ெச�ல�ப(  கா�டா+1 ேநாபி; ேபா:� 

ேச2�, அ,கி29' மர.கல,களி� Aலமாக ஐேரா�பிய நா கைள யைட>�. 

இFவா0 இ9த� சர.�க; பல வணிக�களி� ைக மாறி� பல மாத,க; கட9' 

ஐேரா�பாைவ� ேபா:� ேச2�. இதனா� அ9த� ெபா2;களி� விைல �0 

மட,காக ஏறிவி �. இFவா0 <�0 வழியாக வ9' ேச2� சர.�கைள ேநர1யாக 

அைவ விைள>� இட4திேலேய ேபா: வா,கினா� மிக மGவாக வா,கிவிடலா� 

எ�ற எ+ணமி29த'. தவிர, ெச�வ,ெகாழி.�� இ9த நா களி� சிலவ�ைற4 

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

ெச:யலா� எ�ற எ+ண"� ேம� நா(டா� பல2.�� இ29த'. ேபா��<.கீசிய 

அரச�க; ஆ�பிாி.காைவ� <�றி வ9' இ9தியாைவ அைட>� வழிெயா�ைற. 

க+ பி1�பத�காக� பல"ைற "ய�சி எ 4'.ெகா+டா�க;. ஆனா� இ9த வழி 

<�0வழி எ�0�, ேநராக ேம�� ேநா.கி� ெச�0 �0கிய வழியி� கீH நா கைள 

அைடவ' தா� எளிய வழிெய�0� ெகால�ப எ+ணினா�. ஐேரா�பாவி� 

ேம��. கைரயிG29' #ற�ப(டா� ஜ�பானி� கிழ.�. கைரயிேல வ9' க�ப� 

நி��� எ�0�, இைடயிேல எFவிதமான நில�ப�தி>� கிைடயாெத�0� தா� 

அ.கால4தி� எ�ேலா2� ந�பினா�க;. அெமாி.கா. க+ட� எ�பதாக ஒ�0 

இ2.�� ெச:தி அ.கால4தி� யா2.�ேம ெதாியா'. 

 

ெகால�ப கால4தி� பிளார� நகர4தி� ஒ2 ஞானி யி29தா�. அவ� ெபய� 

பாேவாேலா ேடாகாெனG. அவ� ம24'வ4 'ைறயி� ெபாிய வ�Jந�. அ4ேதா  

வான �J�, கணித �J� அவ2.�4 த+ணீ� ப(டபா . 1471-� ஆ+1� அவ� 

த� ேபா��<.கீசிய ந+ப� ஒ2வ2.� ஒ2 க1த� எ8தியி29தா�. ேபா��<.கீசிய 

அரசைர ேம�� ேநா.கி ஜ�பா=.�. க�ப� அ=�ப ஊ.க ேவ+ � எ�0 அவ� 

அ.க1த4தி� வ�#04தியி29தா�. Lடேவ ஒ2 கட�வழி கா( � நில�பட"� 

அ=�பியி29தா�. இைத. ேக;வி�ப(ட ெகால�ப உடேன அ9த� பிளாெர� 

ப(டண4' ஞானி.� ஒ2 க1த� எ8தி4 தன.� ேம�ெகா+  விபர,க; 

ெதாிவி.��ப1 ேக( . ெகா+டா�. அவ� மகிH�சிேயா , அவ=ைடய ஆவைல 

ஆதாி4' ஊ.க� ப 4தி. க1த� எ8தியேதா , அவ=.�� ஒ2 கட� வழி கா( � 

நில�பட� அ=�பிைவ4தா�. பி�கால4தி� இ9தியாE.�. கட�வழி க+ பி1.க 
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அவ� பயண� ேம�ெகா+டேபா', அ9த நில�பட4ைத>� ைகேயா  ெகா+  

ேபாயி29தா� எ�ப' �றி�பிட4 த.க'. 

 

ெகால�ப<.�4 த� எ+ண4ைத வG>04'� ஆதார,க; எ�லா� கிைட4த பிற�, 

அைத� ெசய� ப 4தி� பா�.கேவ+ � எ�ற '1�# ஏ�ப(ட'. ஆனா�, 

தனிெயா2 மனிதனாக நி�0 ெச:ய.L1ய ெசய� அ�ல இ'. அரசா,க4தி� 

ஆதரE�, வழி� ெசலE.�� பண"� நிைறய4 ேதைவயாயி29த'. "� பி� 

ெதாியாத #'வழியி�, எ4தைன நா; எ�0 ெசா�ல "1யாத பயண4ைத 

ேம�ெகா;வ-ெத�றா� யாராவ' ஓ� அரசாி� ஒ4தாைசயி�லாம� "1யா'. 1484-

ஆ� ஆ+1� ேபா��<.க� அரச� இர+டாவ' ஜானிட� அவ� த� ேநா.க4ைத 

ெவளி�ப 4தி உதவிெபற "ய�றா�. #திய க+ பி1�#.களி� ஆ�வ,கா(1ய 

பைழய ெஹ�றி இளவரசனி� ம2மக� ஜா�. ஆகேவ அவ� த� "ய�சி.� 

ஆதரவளி�பா� எ�0 ெகால�ப எதி�பா�4தா�. ெகால�பU� ேவ+ ேகாைள 

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

ஒ2 ".கியமான மத4 தைலவ2� இர+  Xத ம24'வ2� இ29தா�க;. அவ�க; 

க�ப� பயண,களி� ந�ல அ=பவ"� திறைம>� ெப�றவ�க;. அவ�க; 

ெகால�பசி� L�ைற ஆரா:9', அ' நைட "ைற.� ஒ4'வராத' எ�0 

த;ளிவி(டா�க;. 

 

இ9த நிகH�சி ப�றி� பலவிதமான க24'.க; Lற�ப கி�றன. ெகால�ப ெபாிய 

த�ெப2ைம மி�9தவனாகE�, அளE கட9த வா:� ேப�<.காரனாகE� 

இ29ததாJ�, சி�பா,ேகா தீE எ�0 அ.கால4' அைழ.க�ெப�ற ஜ�பாைன� 

ப�றி அவ� Lறிய ெச:திக; க�பைனயி� மிDசிய வ2ணைனகளாக இ29ததாJ�, 

அரச� அவைன� சிறி'� மதி.கேவயி�ைல எ�0 சில� L0கிறா�க;. 

 

ெகால�ப தா� க+ பி1.க� ேபா�� நா களி� தன.�� ெப2� ப,��, 

உாிைமைய>�, அதிகார"�, ப(ட"� ேவ+ � எ�0 ேக(டா�; அவ� ேக(ட' 

மிக அதிகமாக இ29ததா� அரச� ஜா� அவ=.� உதவியளி.க ம04'வி(டா� 

எ�0 சில� க2'கிறா�க;. இ9த. க24ேத ெப2�பாJ� உ+ைமயாக இ2.க. 

L �. 

 

ஏெனனி� அேசா�<4 தீEகைள� ேபா� ஏதாவ' ஒ2 தீE. L(ட4ைத. 

க+ பி1.க.L1ய த� க�ப� தைலவ=.� ஒ2 தீைவ உாிைம�ப 4தி. 
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ெகா .க அரச� "� வ9தத��� சா�0க; இ2.கி�றன ெகால�ப<.� உதவி 

ம04த 1485-ஆ� ஆ+1ேலேய Y�ேமா , எ1ாீ(ேடா எ�ற இ2 ேபா��<கீசிய 

மாJமிக/.� அ+1லா4 தீைவ. க+  பி1.க அ=மதி>� உதவி>� 

வழ,கியி2.கிறா�. 

 

எ(டாவ' ��றா+1� A�� ச+ைடயி� த�பி� பிைழ4த அகதிக; அ+1லா 

எ�ற தீவிேல ேபா:. �1ேயறி வாH9தா�க; எ�0�, அவ�க; வமி� வழியாக 

அ,ேகேய வாH9' வ2கிறா�க; எ�0� ஒ2 க�ண பர�பைர� ெச:தி நிலவி 

வ9த'. அ9த அ+1லா4 தீைவ. க+  பி14தா� அ9த மாJமிக; அ9த4 தீவி� 

தைலைமைய� பர�பைரயாக அ=பவி.கலா� எ�0� அத��ாிய சிற�#.கைள>� 

ப(ட,கைள>� அைடயலா� எ�0� அரச� வா.களி4தி29தா�. அ9த இ2 

மாJமிக/� ேம�� ேநா.கி நா�ப' நா(க; வைர பயண� ேம�ெகா;வெத�0�, 

அத�கிைடயிேல அ9த4 தீைவ. க+  பி1.காவி(டா� தி2�பி வி வெத�0� 

ஏ�பாடாகியி29த'. 

 

உ+ைமயி� அ+1லா எ�பதாக ஒ2 தீேவ கிைடயா'. இ�லாத அ9த4 தீைவ. 

க+  பி1.க "ய�சி ெய 4'. ெகா+ட அரச�, இ2.கி�ற கீைழ நா க/.�� 

#'வழி க+  பி1.க "ய�ற ெகால�ப<.� ஆதரவளி.காதத��. காரண� 

அவ=ைடய அதிக�ப1யான ஆைச மி�9த ேவ+ ேகா;கேளயா�� எ�0 

ந�பலா�. 

 

ேபா��<கீசிய ம�ன� ஆதரவளி.க ம04த அேத 1485-� ஆ+1�, அவ� மைனவி 

ேடானாெபG�பாE� Gப� நகாி� இற9'வி(டா;. அ4ேதா  ேபா��<. கீசிய 

நா(1� அவ=.கி29த உறE� அ0ப(ட'. த� "ய�சிைய ேம�ெகா;வத�� 

அவ=.� எ�ப1>� ஓ� அரச� அ�ல' அரசா,க4தி� உதவி ேதைவ� ப(ட'. 

இனி� ேபா��<.கீகிய ம�னைர ந�#த�கிடமி�ைல எ�0 ஏ�ப(ட பிற�, அவ� 

ெபயினிேல ேபா: "ய�சி ெச:' பா�.கலா� எ�0 எ+ணமி(டா�. 

 

ெபயி� நா(1ேல, அவ� மைனவியி� சேகாதாி ஒ24தி ஒ2 பானியைன4 

தி2மண� #ாி9' ெகா+  ஹச�வா எ�ற ஊாிேல யி29தா;. அவைள4 தவிர 

ேவ0வாைர>� அ,� அவ=.�4 ெதாியா'. இ29தாJ� ஊ.க4ைத4 

'ைணயாக. ெகா+  த� ஐ9' வய' மக� உேகாைவ உடனைழ4'. ெகா+  

த� க�பைல ெபயி� நா  ேநா.கி� ெசJ4தினா� ெகால�ப. 
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க�ப� பாேலா 'ைற"க4ைத ெந2,கி. ெகா+ 12.�� ேபா', கைரேயார4தி� 

இ29த பிரா�சிக� மடாலய. க(1ட,க; ெகால�பசி� க+களி� ெத� 

ப(டன. உடேன அவ� த� மக� Oேகாைவ எ�ன ெச:வெத�0 "1Eக(1 

வி(டா�. 

 

பிரா�சிக� மடாலய4தா�, சி0வ�கைள மாணா.க�களாக ஏ�0. ெகா+  

அவ�க/.�. க�விக�0. ெகா 4தேதா  உணE� உைட>� உைற>/� Lட4 

த2மமாக வழ,கி வ9தா�க;. அ9த மடாலய4தி� த� மகைன� ேசா4' 

வி வெத�ற "1E.� வ9த ெகால�ப. பாேலா 'ைற"க4தி� த� க�பJ.� 

ந,Lர� பா:�சி வி( . கைரயி� இற,கினா�. த�மகைன அைழ4'. ெகா+  

நா�� ைம� ெதாைலவி� இ29த அ9த மடாலய4'.� நட9ேத ெச�றா�. 

மடாலய4ைத யைட9த'�, கதைவ4 த(1னா�. கதைவ4 திற9' ெகா+  

ெவளியி� வ9த ேவைல.காரனிட� தன.�4 தாக4தி��4 த+ணீ2� ைபய=.�� 

சிறி' ெரா(1>� ெகா .��ப1 ேக( . ெகா+டா�. அ�ெபா8' அவ=ைடய 

அதி�Tடவசமாக அ2; நிைற9த உ;ள"� வான �� ஆரா:�சியி� ந�ல 

ேத��சி>� ெப�றவ2�, பிரா�சிக� ெப29'றவிய2; ஒ2வ2மான 

அ+ேடானிேயா 1 மா��சினா எ�ற ெபாியவ� வாச� ப.க� வ9தா�. 

ெகால�ப<ட� ேபச4 ெதாட,கிய அவ� அ�#ட� உ;ளைழ4'� ெச�றா�. அவ� 

ேவ+ ேகா/.� இண,கி� சி0வைன4 த� மாணா.கனாக ஏ�0.ெகா;ள 

இைச9தா�. ெகால�பசி� கனEகைள>� ேவ(ைககைள>� க+டறி9த அவ�, பல 

மர.கல,க/.�� ெசா9த.கார2�, ெபயி� ேதச4'� பிர#.களிேல ஒ2வ2மான 

ெம1னாசீG� சீமா=.� அவைன அறி"க�ப 4தி ைவ4தா�. 

 

சீமா� ெம1னா சீGயிட� ெகால�ப ேக(டெத� லா� A�0 அ�ல' நா�� 

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

ெகால�ப த� ஆரா:�சிைய ேம�ெகா;வத���, ெபயி� நா(1G29' 

க�ப�க; #ற�ப வத��� அரசா,க4தி� அ=மதி ெபறேவ+1யி29த'. 

 

அ�ேபா' ெபயி� ேதச4ைத ஆ+  வ9தவ; அரசி இசெப�லா. இசெப�லா 

க4ேதாG.க சமய4தி� தீவிர ப�0த� ெகா+டவ;. ெத:வ� ப�0� சமய� ப�0� 

சிற9த ஆ(சி4திற=� ெகா+டவ;. ஐேரா�பிய அரச�களிேலேய வGE� திற=� 

#க8� ெப2ைம>� ெகா+டவளாக அ.கால4தி� சிற9' விள,கினா; அவ;. 
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ஞால� க2தி=� ைகL � கால� 

க2தி இட4தா� ெசயி� 

 

இதைன இதனா� இவ� "1.�� எ�றா:9' 

அதைன அவ�க+ விட� 

 

எ�ற தி2.�ற( பா.க/.� இல.கியமா: ஒ2 ெசயைல "1.க� சாியான 

ஆைள4ேத�9ெத �பதிJ�, சாியான ேநர4தி� ெச:வதிJ� அவ; வ�லவளா: 

விள,கினா;. 

 

அரசி இசெப�லாைவ� ேப(1 காண. ெகால�ப ஒ�ப' மாத,க; கா4தி2.க 

ேவ+1யி29த'. காரண�, அவ� ெபயி=.� வ9' ேச�9த சமய�, அவ; 

அரசிய� ேவைலயாக ஒFேவா� ஊராக� ெச�0 ெகா+129தா;. அவைள4 

ெதாட�9' ெச�0 ஏதாவ' ஊாி� ச9தி.கலா� எ�றா� ெகால�ப ைகயி� பண� 

கிைடயா'. எனேவ, அ2கி� இ29த ேகா�ேடாவா எ�ற ஊாிேல கா4தி29' ஒ�ப' 

மாத,க/.�� பிற� அவ� அரசி இசெப�லாைவ� ேப(1 க+டா�. 

 

"த� ச9தி�பிேலேய அரசி இசெப�லாE.� ெகால�ப மீ' ஒ2 ந�ெல+ண"� 

ந�பி.ைக>� ஏ�ப(  வி(ட'. இ29தாJ� அவ; உடன1யாக அவ=.� அ=மதி 

வழ,கிவிடவி�ைல. அவ=ைடய தி(ட4ைத ஆரா:வத�காக அ�ெபா8' அவ; 

ஒ2 சிற�#.�8ைவ நியமி4தா;. ெகால�பசி� ெபாிய "ய�சி4 தி(ட4தி�� 

அ=மதி வழ,�வதா, அ�ல' த;ளிவ வதா, அ=மதி வழ,கினா�, சீமா� 

ெம1னா சீGயி� ஆதரவி� "ய�சிைய ேம�ெகா;ள� ெச:வதா அ�ல' 

அரசா,கேம அவ� "ய�சி.� உதEவதா எ�ெற�லா� ஆரா:9' "1E L0�ப1 

அவ; அ9த. �8ைவ நியமி4தா;. இ�ப1�ப(ட "ய�சிகைள4 தனி�ப(டவ�க; 

ேம�ெகா;/வைதவிட அரசா,கேம ேம�ெகா;/வ'தா� ெபா24த� எ�0 அவ; 

நிைன4தா;. பலவிதமான தாமத,க/.�� பிற� கைடசியி� அரசியி� அ=மதி 

ெப�0. ெகால�ப த� பயண4ைத ேம�ெகா;/வத�� ஆ0 ஆ+ களாயின. 

--------- 

3. 3. 3. 3. எ*ண� ப,-த'எ*ண� ப,-த'எ*ண� ப,-த'எ*ண� ப,-த'    

 

ெபயி� நா(  அரசி இசெப�லா ெகால�ப "ய�சி.� ஆதரவளி�ப' ப�றிேயா 

அ=மதி ெகா �ப' ப�றிேயா ஒ2 "1E.� வர ஆ0 ஆ+  கால� பி14த'. அ9த 

ஆ0 ஆ+ க/� ெகால�ப<.� வாH.ைகேய ஒ2 நரக� ேபா� ேதா�றிய'. 
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ெகால�ப த� "ய�சி ெவ�றி ெப0வ' உ0திெய�0 திடமான ந�பி.ைக 

ெகா+129தா�. அ9த ெவ�றிதா� த� வாHவி� ஒளி ேச�.�� எ�0 அவ� 

கனE க+  ெகா+129தா�. ஆனா� <�றிJ� உ;ளவ�களி� ெப2�பாேலா� 

அவ� தி(ட4ைத. ேக(  எ;ளி நைகயா1னா�க;. கா�0 வா,க� ேபா�� ேபா' 

ம( � கடைல� பா�4தி29த அர�சைபைய� ேச�9த பல� அவைன ைநயா+1 

ெச:தா�க;. ெப2�பாலானவ�க; அவைன ஒ2 பி�ைச.காரனிJ� ேகவலமாக 

நட4தினா�க;. உ+ைமயி� அவ� நிைலைம>� அFவா0தா� இ29த'. ைக� 

ெசலவி��� பணமி�லாம� அவ� அ9த� சமய4தி� வ0ைம.காளாகி 

வாைத�ப( . ெகா+129தா�. 

 

அரசி இசெப�லா அைம4த சிற�#. �8வின� 1486-� ஆ+  கிறி'ம 

சமய4தி� சாலம,கா எ�ற ஊாி� L1னா�க;. ெகால�ப தி(ட4ைத� ப�றி 

அவ�க; ஆரா:9தா�க;. ஆனா� அவ�க/ைடய விவாத,க; ஒ2 தீ�மான4'.� 

வராமேல கைல9' வி(டா�க;. மீ+ � ஒ2 "ைற L1 விவாதி.கலா� எ�ற 

"1Eட� அவ�க; �8.L(ட4ைத "14' வி(டா�க;. ஆனா�, ெகால�ப 

வாH.ைக நிைலைய ந�� அறி9த Oேகா 1 Oசா எ�ற �8 உ0�பினாி� 

ெச�வா.�. காரணமாகE�, �84தைலவரான டாலெவராவி� ந�ெல+ண� 

காரணமாகE�, ெகால� ப<.� ஆ+ .� 12,000 ெச�#. கா<க; வாH.ைக� 

ெசலவி�காக� ெகா �பெதன அ9த. �8வி� "1வாயி�0. 

 

ெதாைகதா� 12,000. ஆனா� ெவ0� ெச�#. கா<க; தா� இ29தாJ�, ெத:வ 

சி9தைன>� ஆட�பர ம�ற எளிய வாHE� ேம�ெகா+129த ெகால�ப ேபா�ற 

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' 

வரவி�ைல. 

 

நா(க; நக�9தன; மாத,க; மைற9தன, ஓரா+ � உ2+ட'; அ 4த கிறி'ம 

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

மீ+ � Lடேவயி�ைல. 

 

எ+ண� நிைறேவ0� நாைள எதி�பா�4'. கா4 தி29த ெகால�ப<.� ஒFெவா2 

நா/� ஒFேவா� >கமாக4 ேதா�றிய'. அவ�கேளா இைத� ப�றிய, க24ேத 

யி�லாம� <�மாயி29தா�க;. ெபா0ைமயிழ9த ெகால�ப மீ+ � ேபா��<.க� 
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அரசைர நா1� பா�.கலாமா எ�0 எ+ணினா�. ேபா��<.கG� "�# அவ� 

இ29தேபா' பலாிட� கட� வா,கியி29தா�. கட�கார�க; அவ� தி2�ப 

வ9தா� ைக' ெச:' சிைறயி� த;ள4 தயாராக இ29தா�க;. 

 

த� ேவ+ ேகாைள மீ+ � ெசவி சா:.க ேவ+ � எ�0 ேக( .ெகா+  

ேபா��<.க� அரச� இர+டா� ஜா=.�. ெகால�ப ஒ2 க1த� எ8தினா�. 

அFவா0 த�ைன அைழ.�� ேபா' த� கட�க/.காக. ைக' ெச:யாம� இ2.க 

ேவ+ � எ�0� அேத க1த4தி� �றி�பி(  ேவ+1. ெகா+டா�. 

 

அவ� ேவ+ ேகாைள அ�ப1ேய ஏ�0. ெகா+  ஜா� அரச� உடேன 

வ2�ப1யாக� பதி� எ8தினா�. ேபா��<.க� அரசாிட� ஏ�ப(ட விேசஷ 

மா0தJ.�. காரண� இ�லாம� இ�ைல. அ+OGயா4 தீைவ. க+ பி1.க 

அவ� அ=�பிய க�ப� தைலவ�க; பயனி� லாம� தி2�பி வ9' வி(டா�க;. 

ஆ�பிாி.காைவ� <�றி. ெகா+  இ9தியாைவ யைடய ேவ+ � எ�0 

ேபா��<கீசிய�க; "� ப4ெதா�ப' தடைவ ெச:த "ய�சிக/� பG.கவி�ைல. 

இ2பதாவ' "ைறயாக� #ற�ப( � ெச�ற பா�4தேலாமியா டய எ�ற க�ப� 

தைலவனிடமி29' ஏ8 மாத,களாகி>� எFவித4 தகவJ� கிைட.கவி�ைல. 

 

ஜா� அரச2ைடய அைழ�#. கிைட4தEட�, ெகால�ப #ற�ப( � ேபாக 

"1யவி�ைல. காரண� வழி�ெசலவி��� பண� இ�லாைமேய. பண� 

தயாாி4'.ெகா+  ெகால�ப<� அவ� த�பி>� ேபா��<.க� ேபா:� ேச�9த 

சமய�, பா�4தேலாமிேயா டய த� A�0 க�ப�க/ட� ெவ�றி� ெப2மித4 

'ட� தி2�பிவ9' ேச�9தா�. அவ� ஆ�பிாி.காவி� ெத� "ைனைய� <�றி. 

ெகா+  கீH.கைர� ப�திைய அைட9' வி(டதாகE�. அ,கி29' இ9தியா 

ேபாவ' எளிெத�0�, ஆனா� ெந நாளாகி வி(டதா� த� ஆ(க; க(டாய4'. 

கிண,க4 தா� தா: நா  தி2�பி வி(டதாகE� அரச2.�� ெச:தி ெசா�னா� 

அ9த. க�ப� தைலவ�. 

 

இ9தியாைவ அைடவத�� நி�சயமான ஒ2வழி க+  பி14த பிற� ஏ� 

ச9ேதக4தி�கிடமான ெகால�ப தி(ட4ைத ேம�ெகா;ள ேவ+ � எ�0 க2த4 

ெதாட,கினா� ஜா� அரச�. ஐய4தி�கிடமான விஷய4தி� பண� ெசலவழி�ப' 

�+ எ�ற க24' அவ2.� ஏ�ப(ட பி� ெகால�ப அ,�� ெச�றேத 

�ணாகிவி(ட'. 

 

கிறிடாப� ெகால�ப<� அவ� த�பி>� L1 ேயாசி4' ஒ2 "1E.� வ9தா�க;.  
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டா�ெவரா �8வின� உடன1யாக "1E Lறாவி(டாJ� எ�ப1>� ந�ல "1E.� 

த� கனEக; பG.�� ப1யான "1E.� வ2வா�க; எ�ற ந�பி.ைக, அ1ேயா  

மா+  ேபா: விடவி�ைல. எனேவ ெகால�ப ெபயி� தி2�பினா�. அவ� 

த�பி பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப, அ+ண=ைடய தி(ட4'.� ஆதரE ேதட பிற 

ஐேரா�பிய நா களி� "ய�சி ெச:வெத�0 #ற�ப(டா�. 

 

"தG� அவ� இ,கிலா9' ெச�றா�. அ�ேபா' இ,கிலா9ைத ஆ+டவ� ஏழா� 

ெஹ�றி. பா�4த ேலாமிேயா ெகால�ப எ�ன விள.கி� ெசா�G>� அவ� 

எைத>� சாியாக மன4தி� வா,கி. ெகா;ளவி�ைல. அவ� க24ைத. கவர 

"1யாம� அவ� தி2�பி வி(டா�. அ,கி29' அவ� பிரா�< ேதச� ெச�றா�. 

பிெரD< அரச� எ(டாவ' சா�லU� சேகாதர� அ�வி1 [ேஜாவி� அ�ைப� 

ெப�றா� பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப. அவ� சில நில� பட,க; எ8தி4 த2� 

ேவைலைய அவனிட� ஒ�பைட4தா�. அவ� Aலமாக� பிெரD< அரசாி� ந(ைப� 

ெப�றா�. ஆனா�, தி(ட�தா� அவாிட"� பG.கவி�ைல. விஷய4ைத விள.கி. 

க1த� ேபா( வி(  பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப பிரா�சிேலேய த,கி வி(டா�. 

 

"ய�சிக; எ'E� பG.காம� மன� ெநா9' ேபான ெகால�ப எ�ப14தா� 

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

ெபயி=.�4 தி2�பிவ9த ெச:தியறி9த இசெப�லா த�ைன ச9தி.��ப1 

க(டைளயி(டா;. அ�ேபா' ெபயி� அரசா,க� A� இன4தா2ட� ேபாாி( . 

ெகா+129த'. A�க; நகரான பாஜாE.� ெவளி�#ற4தி� Lடாரம14'4 

த,கியி29தா; அரசி இசெப�லா. ெகால�ப அ,� வ9' ேச2வத�� வழியி� 

எ�லா வசதிக/� ெச:' ெகா .��ப1 அதிகாாிக/.� ஒ2 ெபா' உ4தரE. 

க1த� எ8தி அைத. ெகால�ப<.� அ=�பியி29தா;. அ,� வ9' ேச�9த 

ெகால�ப, ச+ைடயி� ஒ2 சி�பாயாக ேசவக� ெச:ய4 தவறவி�ைல. 

 

1490-� ஆ+  டாலெவரா. �8வின� L1 விவாதி4', ெகால�ப, தி(ட� 

பயன�ற' எ�0 "1E க(1னா�க;. ேம�� ேநா.கி� ெச�0 கிழ.ைகயைடலா� 

எ�ற ெகா;ைகேய நைட"ைற. ெகாFவாதெத�0 அவ�க; அரசி.�. 

Lறினா�க;. ேம���#றமாக4 ெச�0 ஆசியாைவ அைடய ெந 9Kர� கட�வழி 

ெச�ல ேவ+ ெம�0� அFவளE Kர4ைத. கட9' ெச�ல <மா� A�0 

ஆ+ களாவ' பி1.�� எ�0�. ஆகேவ ெகால�ப தி(ட� பயன�ற' எ�0� 

அவ�க; அரசி.�. Lறினா�க;. 
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இ9த "1E ெகால�பசி� தைலயி� இ1 வி89த' ேபாG29த'. எ4தைனேப�  

ம04'� ெசா�னாJ� ெ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� தீ�மானமாக "1E 

ெசா�G வி(டாJ� இசெப�லா ெகால�பசி� ந�பி.ைகைய அ1ேயா  

ெவ(1விடவி�ைல. A� இன4தாேரா  நைடெப0� ச+ைட "19தபி� மீ+ � 

அவ� வி+ண�பி4'. ெகா+டா� தா� ம0ப1 இFவிஷய4ைத ஆேலாசைன.� 

எ 4'.ெகா;வதாக� ெசா�G அவ=.� ஆ0த� Lறினா;. மீ+ � ஓரா+  

ெபயினி� இ29' பா�4தா�. A��ச+ைட "1வதாக4 ெதாியவி�ைல. த� 

மகைன அைழ4'. ெகா+  பிரா� ெச�0 த� த�பி>ட� ேச�9' ெகா;ள 

எ+ணினா�. த� மகைன மட4திG29' அைழ4'. ெகா;வத�காக அவ� ெச�ற 

ெபா8' அ,�, அ9த மட4தி� தைலவ� ஜீவா� ெபாி\ பாதிாியா� மீ+ � 

ஒ2"ைற அரசி இசெப�லாE.�. க1த� எ8தி� பா�.��ப1 வ�#04தினா�. 

அFவாேற எ8தினா�. 

 

க2ைண ெபா29திய அரசி இசெப�லா, ெகால�பைச4 த�ைன வ9' பா�.��ப1 

பதி� எ8தியேதா  , வழி� ெசலE.��, #திய உைட வா,�வத��� ஒ2 �திைர 

வா,கி. ெகா;வத��� அவ� ேக(ெட8தியி29தப1 பண"� அ=�பி ைவ4தா;. 

1491-� ஆ+  கிறி'ம சமய4தி� ெகால�ப சா+டா[ எ�ற ஊ� "காமி� 

L1ய அரசசைப.� வ9' ேச�9தா�. உடேன அவ=ைடய தி(ட4ைத ஆராய ஒ2 

#'. �8ைவ நியமி4தா; இசெப�லா. அ9த� #'. �8வின� ெகால�ப 

தி(ட4ைத "ய�0 பா�.கலா� எ�0� ஆனா� அ9த4 தி(ட� ெவ�றி ெப�றா� 

தன.� ேவ+ � எ�0 அவ� ேக(�� சJைகக; அதிக� எ�0� Lறினா�க;. 

 

1485-� ஆ+1� சீமா� ெம1னா சீGயி� ஆதரவி� பயண� ேம�ெகா;ள 

இ29தேபா' ெசலE.� ம( � ெகா 4தா� ேபா'� எ�ற ெகால�பதா� 1491-

� தா� க+  பி1.�� நா க/.� அதிகமான விைல ேக(டா�. தா� க+  

பி1.�� #'நா க/.�4 த�ைனேய ஆ(சி4 தைலவனாக நியமி.க ேவ+ � 

எ�0�, த�ைன அரச� பிரதிநிதியாக நியமி.க ேவ+ � எ�0� இ9த 

இ2பதவிக/� த� பி� ச9ததியின2.�� பர�பைர >ாிைமயாக. ெகா .க�பட 

ேவ+ � எ�0�, அ9த நா களி� ெச:>� வாணிக லாப4தி� ப4தி� ஒ2 ப,� 

தன.�� த� வாாி<க/.�� ேசர ேவ+ � எ�0� அவ� ேக(டா�. ெபயினி� 

அவ� இ29த கால4தி� அ=பவி4தெத�லா� '�ப"� 'யர"ேம! ஆளான 

ெத�லா� பழி.�� ேகG.�ேம! ஆகேவ, தன.�ாிய சாியான LG கிைட.காம� 
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ெபயி� நா(ைட ேம�ப 4த "1யா' எ�0 அவ� உ0தியான பி1வாத� 

ெகா+129தா�. "எ�=ைடய க( 4 தி(ட,கைள ஒ�#. ெகா+டா� அ�ப1ேய 

ஒ�#. ெகா;/,க;; இ�லாவி(டா� வி( வி ,க;. ேபர� ேவ+1ய தி�ைல!" 

எ�0 தீ�மானமாக� ெசா�G வி(டா� கிாிடாப� ெகால�ப. 

 

1492-� ஆ+1� அரசி இசெப�லாE�, அரச� ெப�1னா+ � ேச�9' ெகா 4த 

ேப(1யி� ெகால�பசி� நிப9தைனகைள ஏ�க "1யா'; ஆகேவ அவ=.� 

அ=மதிேயா உதவிேயா கிைட.கா' எ�0 "19த "1வாக. Lறி வி(டா�க;. 

ெவறி4த பா�ைவ>� வி ப(ட ந�பி.ைக>மாக ெகால�ப த� �திைரயி� 

"'கி� த� ெபா2;கைள>�, நில�பட,கைள>� க(1. ெகா+  சா+டா[ைய 

வி( � #ற�ப(  வி(டா�. பாேலா அ2கி� இ29த மடாலய� ேபா: ைபயைன 

அைழ4'. ெகா+  பிரா�<.�� #ற�ப( � ெச�வெத�0�, மீ+ � எ(டாவ' 

சா�ல அரசாிட� உதவி ேக(பெத�0� மன4தி��; "1E ெச:' ெகா+  

அவ� #ற�ப(  வி(டா�. 

 

ெதா,கிய "க"� 'வ+ட உ;ள"மாக ம(ட. �திைரயி� ேமேலறி� ெச�0 

ெகா+129த ெகால�பைச நா�� ைம� Kர4தி� இ29த ஒ2 கிராம4தி� 

அரசா,க4 Kத� ஒ2வ� வ9' ச9தி4தா�. அரசி இசெப�லா மீ+ � அவைன 

அைழ4'வர� ெசா�னதாக. Lறினா�. #திய ந�பி.ைக ேயா  ெகால�ப தி2�பி 

வ9தா�. ெகால�ப ேக(ட நிப9தைனகைள ெய�லா� அ�ப1ேய 

ஒ�#.ெகா;வதாகE�, அவ� ேமைல4 திைசயி� த� பயண4ைத4 'வ.கலா� 

எ�0� அரசி இசெப�லா Lறிய ேபா' தா� அவ� உ;ள� நிைற9த'. அ4தைன 

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

 

அரசி இசெப�லாவி� மன� எ�ப1 மாறிய'? அரச� ெபாி1னா�1� அ9தர,க� 

ெசயலாள� ஒ2வ� அரசியிட� வ9', ெகால�ப தி(ட4ைத>� நிப9தைனைய>� 

ஏ�0. ெகா;ள ேவ+ � எ�0 ேக( . ெகா+டா�. ]யி 1 சா+டாDச� 

எ�ற அ9த அ9தர,க� ெசயலாள� Lறிய விள.க� ெபா24த மாயி29த'. 

ெகால�ப வழி� ெசலE.காக. ேக(�� ெமா4த. L( 4 ெதாைக>� ஓ� அரசாி� 

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

பதவிக/� உாிைமக/� கண.�� ேபா( � பா�4தா�, அவ� க+ பி14'. 

ெகா .�� நா க/.�ாிய "8விைல>மாகா'; ஒ2 சி0 ப,ேகயா��; #4த� #திய 

நா கைள அர<.�� ேச�4'. ெகா .�� ஒ2 திறைமயாள=.� அ9த அளE Lட. 
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ெகா .காம� இ2�ப' எ�ன நியாய4ைத� ேச�9த'? இைவ ெய�லா�, 

நா கைள. க+  பி14தா� தன.�. ெகா .க ேவ+ � எ�0தா� அவ� உ0தி 

ெமாழி ேக(கிறா�. க+  பி1.காவி(டா� ெகா .க ேவ+1யைவ அ�ல. க+  

பி14தா� அவ=.� ெகா �பதிேல அர<.� எFவிதமான நTட"மி�ைல. 

வ2�ப1ைய� ேச�4'4 த2கிறவ=.�. ெகா .கிற ஒ2 சி0 LGேய யா��. 

 

அ9தர,க� ெசயலாள� எ 4'. Lறிய விள.க,க; அரசி இசெப�லாவி� 

உ;ள4ைத4 ெதா(டன. அவ; உடேன ஆள=�பி. ெகால�பைச வழிமறி4'. 

L(1 வர� ெச:தா;. அ9த� ெசயலாளைன�ேபா� "�னேர யாராவ' எ 4'� 

ெசா�Gயி29தா� ெகால�ப அ4தைன யா+ க; �ணாக. கழி4தி2.க 

ேந�9திரா'. 

 

1492-� ஆ+1ேலேய ஏ�ர� மாத4தி� கிாிடாப� ெகால�ப<.�� ெபயி� 

நா(  மாம�ன� - ேபரரசி.�� இைடேய ஒ�ப9த� ைகெய84தாகி "4திைரயிட� 

ப(ட'. ெகால�ப Lறிய நிப9தைனக; எ�லா� அதி� க+ெட8த� ெப�றன. 

ெகால�ப க+  பி1.�� நில�ப�திக(��. ஆ(சி. �(ப 4தி. ெகா .�� 

நா க/.�� அவ=� அவ� பர�பைரயின2� ஆ(சி4 தைலவ�களாகE� அரச� 

பிாிதிநிதி களாகE� இ2.க மாம�ன2� ேபரரசி>� ச�மதி4தன�. அFவா0 அவ� 

கட� வழியி� நில�ப�திகைள. க+  பி14' ஆ(சியி� ேச�4தா�, அவ=.� 

ெப2,கட� தளபதி (Admiral of the Ocean Sea) எ�ற ப(ட, ெகா .க மாம�ன2� 

ேபரரசி>� உ0தி Lறின�. ேம�ப1 நா களிG29' கிைட.�� த,க�. இர4தின� 

வாணிப� ெபா2;களி� ப4தி� ஒ2 ப,� ெகால�பைச� ேச2�. அ�ெபா2;க/.� 

அவ=.� வாி வில.களி. க�ப �. அ�ப�திக/.�� ெச�J� க�ப�களி� எ(1� 

ஒ2 ப,� அவ� Aலதன� ேபாடE� உாிைமயளி.க� ப �. இ9த உாிைமக/� 

சJைகக/� அவ=.�� பி� அவ� ச9ததியினைர� ேச2�. இ9த நிப9தைனக; 

அைன4ைத>� மாம�ன2� ேபரரசி>� ஒ�#.ெகா+  ைகெய84தி(டன�. 

 

ம�ன2� அரசி>� #திய கட� வழிகளி� ெச�வத�காக அவ=.ேகா� அைடயாள� 

சீ( � வழ,கின�. சீன நா கைள அ.கால4தி� ஆ+  வ9ததாக. க2த�ப(ட 

கா� ேபரரச2.� ஓ� அறி"க. க1த"� ம�0� த�ெசயலாக அவ� ேபா:� ேசர. 

L1ய பிற நா களி� அரச�க/.� அவ�க; ெபய�க/� ப(ட,க/� 

ெதாியாததா� ெபய� ேபாடாத'� பி�னா� நிர�பி. ெகா;ள. L1ய'மான 

இர+  அறி"க. க1த,க/� மாம�ன2� ேபரரசி>� ைகெய84தி( . 

ெகா 4தன�. 
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ஒ�ப9த� "19தபி� ெகால�ப த� பயண4'.�. க�ப�க/� ஆ(க/�  

ேச�.க4 ெதாட,கினா�. க�ப� ெதாழிG� ஈ ப(ட A�0 � �ப4தினாிடமி29த 

சிற9த க�ப�கைள� ெப�றா�. அ9த A�0 க�ப�க/.�� உாியவ�கேள 

அவ�றி� அதிகாாிகளாகE� நியமி.க�ப(டன�. சா+டாேமாியா, ைநனா. பி+டா 

எ�ற ெபய2ைடய A�0 பா:மர.க�ப�களி� அதிகாாிக/� ேவைலயா(க/மாக 

ெமா4த� 90 ஆ(க; ெகால�ப<ட� #ற�ப(டா�க;. இவ�களி� ெப2�பாேலா� 

பானிய�க;. ெகால�ப<ட� இ�ெனா2 ஜிேனாவா. கார=� ேவனிகார� 

ஒ2வ=� ேபா��<கீசிய� ஒ2வ=� பிற நா(டவ�க;. ஆ>; த+டைன யைட9த 

ைகதிக; Aவ� . அFவிைளஞ�க;. ெகால�ப<ட� ெச�Jவத�காக வி தைல 

ெச:ய� ெப�றன�. 

 

1492 -� ஆ+  ஆக  மாத� 2-� நாள�0 எ�லா� ஆய4த மாகிவி(ட'. A�0 

க�ப�களி� �0.கிJ� ெந .கிJ� பலவ+ண. ெகா1க; பற9' இ�ப.கா(சி 

யளி4தன. இசெப�லா அரசியி� ஆ(சி� சி�ன,களான ேகா(ைட>� சி,க"� 

ெபாறி4த ெபாிய ெகா1க; ஒFெவா2 க�பG� ெகா1மர4திJ� ப(ெடாளி �சி� 

பற9தன. அ�0 இரE அ9த. க�பG� #ற�பட இ29த ஒFெவா2வ=�, பாேலா 

ேதவாலய4தி� ெச�0 த� பாவ,கைள. Lறி. �ைறயிர9' ஆ+டவ� 

'ைணைய ேவ+14 ெதா8ைக நட4தி வி(  வ9தா�. ஆக( 3-� நா; ெவ;ளி. 

கிழைம அதிகாைலயி� ெகால�ப க�பG� ஏறினா�. பகலவ� ேதா�0 

"�பாகேவ A�0 க�ப�க/� ந,Lர,கைள4 K.கிவி(டன, இள, கா�0 �<� 

அ9த� #ல� காைல�ெபா8தி� வ+ண. ெகா1க; அழ�ற அைச9தாட, பா:க; 

ெதா,கி விாி9' கா�றைட9' ெச�ல க�ப�க; ெம�ல� #ற�ப(டன. ெகால�ப 

மக� இ2.�� மடாலய4தி� ப.கமாக ெச�J� ேபா' அ9த மடாலய4'4 

'றவிக; "எ�ெற�0� ேம�ேமJ� உ�ன2ைள� ெபாழிய ேவ+ � இைறவா" 

எ�0 ேவ+ � ம9திர ஒGக; கா�0வா.கி� க�பG� இ29தவ�களி� ெசவிகளி� 

வ9' ேமாதின 

---------- 

4. 4. 4. 4. கைர ெதாி&த'கைர ெதாி&த'கைர ெதாி&த'கைர ெதாி&த'    

 

அ(லா+1. மாகடG� "� ேபா: வ9த அ=பவ� ெகால�ப<.�4 'ைணயாக 

இ29த'. ேம�� ேநா.கி� ெச�றா� ேநராக. கிழ.ைக யைடயலா� எ�ப' அவ� 

தி(ட� எ�றாJ� க+ைன A1. ெகா+  அவ� ேநேர ேம�றிைச ேநா.கி4 த� 

க�ப�கைள� ெசJ4திவிடவி�ைல. ஏ�கனேவ ஆ�பிாி.க நா க/.�. க�ப� 

மாJமிகளி� ஒ2வனாக� ேபா:வ9தி29த அவ� அFவழிகளி� உ;ள கடG� 
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த�ைமைய ந�� #ாி9' ைவ4தி29தா�. "தG� ெத�� ேநா.கி� ெச�0 

அ,�;ள கானாி4 தீEகைள அைடவெத�0�, கானாி4 தீEகளிG29' வட 

ேம�காக4 தி2�பி மீ+ � ேம� திைசயி� ெச�வ ெத�0� அவ� "1E 

ெச:தி29தா�. கானாி4 தீEகளி� ப.க� ெச�0 வி(டா� அ,� எ�ேபா'� �சி. 

ெகா+12.�� கீH.கா�0க; அவ� ேம� திைச ெச�வத�� உதவியாக இ2.��; 

அ'Eம�லாம� அ9த4 தீEகைள� <�றி>;ள கடG� நீ� ஆ+1� ெப2�ப�தி 

ெகா9தளி�பி�றி �ள4' நீைர� ேபா� அைமதியாக இ2.��. அ'Eம�லாம� 

அ9த வழியி� இ2�பதாக. க2த�ப(ட அ+1Gயா4 தீைவ>� ேபா�� 

வழியிேலேய க+  பி1.க எ+ணியி29தா� ெகால�ப. 

 

பாேலா 'ைற"க4தி� க�ப�க; #ற�ப(  ஒ2வார� ஆவத�� "�பாகேவ 

கானாி4 தீEகைள ெந2,கிவி(டன. பி+டா எ�ற க�ப� சிறி' ப8' பா�.க 

ேவ+1யி29ததா� அைத லாபா�மா எ�ற க�ப� க( � 'ைற"க4'.� 

அ=�#வெத�0 தி(டமி(டா� ெகால�ப. அFவாேற அைத அ,ேக அ=�பி 

வி( , ம�ற இர+  க�ப�கைள>� கானாி4 தீEகளி� ெபயி� நா(டா� 

ஆதி.க";ள ேகாமாரா4 'ைற"க4தி� ேகா+  ேபா: நி04தினா�. ேகாமாரா4 

'ைற"க4தி� உணE� ெபா2;க/�, �1த+ணீ2� ஏ�றி. ெகா;/�ப1 

க�ப�களி� அதிகாாிக/.�. Lறி ஏ�பா  ெச:'வி(  ெகால�ப 

லாபா�மா நகர� ெச�0 அ,� நைடெப0� ப8' ேவைலகைள 

ேம�பா�ைவயி(டா�. பிற� பி+டா எ�ற அ9த. க�பGேலேய ஏறி. ெகா+  

ேகாமாரா வ9' ேச�9தா�. அ,கி29' #ற�ப(ட க�ப�க; கானாி4 தீEகளி� 

உ;ள சா� ெசப1ய� எ�ற ம�ெறா2 ".கியமான 'ைற"க4தி� 1492-� 

ஆ+  ெச�ட�ப� மாத� 2-� நா; ந,Lர� பா:�சின. அ,� நா�� நா(க; த,கி 

ேம�ெகா+  ேவ+1ய உணE� ெபா2;கைள>� த+ணீைர>� நிர�பி. 

ெகா+  ெச�ட�ப� மாத� 6-� நாள�0 பா:கைள விாி4'. ெகா+  #ற�ப(டன. 

 

ெதாியாத உலக4ைத ேநா.கி "�பி� ெச�0 அறியாத பாைதயி� ெச�ல4 

ெதாட,கிய அ9த A�0 க�ப�க/� ெதாி9த உலக4ைத வி( . கைடசியா: 

#ற�ப(ட நா; அ9த 1492 ெச�ட�ப� 6-� நா; தா�! 

 

"த� ப4'�பனிெர+  நா(க/� ஒேர நிைலயாக கீH.கா�0 �சி. 

ெகா+129த'. க�ப�க; A�0� எFவிதமான ெதா9தரE� இ�லாம� 

அ�ன�ப(சிக; ேபா� யா2� ேபாயறியாத அ9த மாகட� வழியாக அைமதியாக� 

ேபா:. ெகா+129தன. அ9த ப4'� பனிெர+  நா(க/� இ�பமயமாக 
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இ29தன. பா�.� மிடெம,�� ப4'4திைசயிJ� ஒேர நீலநிற�. ேமேல 

அைமதியான நீலவான�. இைடயிைடேய ெம�ல4 தவH9' ெச�J� ெவ;ைள 

ேமக,க;. கீேழ அைல #ர/� நீல.கட�. அத� ம4தியிேல பா:விாி4' அழ�ற 

மித9' ெச�J� A�0 கல,க;! பா�.க� பா�.க இனிைமயான அழகிய 

க+கா(சி. காைல.கதிரவ� உதய.கா(சி>� மாைலயி� நீாி� "H�� மா(சி>� 

எ4தைன இ�ப�! "வான�பா1 பாடாத �ைற ஒ�0 தா�!" எ�0 ெகால�ப த� 

�றி�#� #4தக4தி� எ8தியி29தா�. இ9த� ப4'� பனிெர+  நா(களிJ� ஒேர 

சீராக. ெச�0 ெகா+129த க�ப�க; ஏற.�ைறய 1160 ைம�க; கட9'வி(டன. 

ஆனா� அத� பிற� கா�0 மாறிய1.க4 ெதாட,கிவி(ட'. நா�ைக9' நா(களாக 

மைழ ேவ0 பி14'. ெகா+  வி(ட'. இ9த ஐ9' நா(களி� <மா� 240 ைம� 

தா� நகர "19த'. 

 

க�பG� இ29த சில மாJமிக/.� "தG� ஒ2 விதமான பயமி29த'. ேம�� 

ேநா.கிேய இ9த. கா�0 ஓேர சீராக அ14'. ெகா+129தா� அைத எதி�4' 

எ�ப14 தா:நா( .�4 தி2�ப� ேபாகிேறா� எ�0 பய9' ெகா+129தா�க;. 

கா�04 தி2�பிய14த'. சாி சாி தி2�பE� வழியி2.கிற' எ�0 

தி2�தியைட9தா�க;. ெச�ட�ப� மாத� 24, 25-� நா(களி� அவ�க; ேபா:. 

ெகா+129த இட4தி� தா� அ+1Gயா எ�ற தீE இ2.க ேவ+ � எ�0 

எதி�பா�4 தா� ெகால�ப. ஆனா�, அ9த இட4தி� ஆழ� பா�4தேபா' 200 

பாக,க/.�� அதிகமான ஆழமி29த'. ஆகேவ அ2கி� கைரயி2�பத�� 

வழியி�ைல எ�0 ெகால�ப க+  ெகா+டா�. உ+ைமயி� அ9த இட� 2000 

பாக,க/.�� அதிகமான ஆழ"ைடய'. 

 

ஒ2நா; பி+டா எ�ற க�பG� இ29த மாJமி ஒ2வ� "அேதா கைர! அேதா கைர!" 

எ�0 Lவினா�. கதிரவ� மைறய�ேபா�� அ9த4 த2ண4தி� ேம� திைசயி� ஒ2 

#ற4தி� ஒ2 தீE இ2�ப' ேபா� ெத�ப(ட'. உடேன A�0 க�ப�கைள>� அ4 

திைசயி� ெசJ4தினா�க;. ஆனா� சிறி' Kர� ெச�றEட� அ9த4 தீE 

க+S.�4 ெதாியாம� மைற9' வி(ட'. ேவ0 எ9த4 தீE� #ல�படவி�ைல. அ1 

வான4தி� Nாியனி� ெசFெவாளி ப( 4 ெதாி9த ஒ2 ேமக4ைத4 தீE எ�0 

நிைன4'.ெகா+  Lவியி2.கிறா� அ9த மாJமி. ஆனா�, ஏேதா தீE எ,ேகா 

இ2.கிற'; நா� திைசமாறி வி(டதா� ெத�படவி�ைல எ�0 சில� க2தினா�க;. 

அ�ப1. க2தியவ�களி� ".கியமானவ� அேலா�ேசாபி�ேசா�. அவ� தா� 

பி+டா க�பG� ெசா9த.கார=� அைத4 தைலைம வகி4' நட4தி வ9த க�ப� 

தைலவ=� ஆவா�. அவ� அ9த4 தீைவ4 ேத1� பா�.க ேவ+ � எ�0 

க2தினா�. ஆனா� இ9திய நா கைள விைரவி� அைடய ேவ+1ய' தா� 
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இல(சிய� எ�0�, இைடயி� எைதயாவ' ேத1. ெகா+12�ப' �+ 

ேவைலெய�0� Lறி. ெகால�ப ம04'வி(டா�. அ.ேடாப� "த� ேததி 

வா.கி� ேமJ� 400 ைம� அளவி�தா� கட9தி29தா�க;. 

 

#ற�ப(  ஒ2மாதமாகிவி(ட'. கட9த A�0 வார,களாக <�றிJ� நிைற9த 

உ�#4 த+ணீைர4 தவிர ேவ0 ஒ�ைற>�, ஒ2 தி(  நில4ைத>� காண 

"1யவி�ைல. ஏற.�ைறய 2000 ைம� Kர� தா: நா(ைட வி(  விலகி 

வ9தாயி�0. ேபாக� ேபாக நா  விலகி. ெகா+ேட ேபாகிற'. ேபா�9திைசயி� 

எ�ன இ2.கிறேதா? அ1வான� Kர� ேபாக�ேபாக ஆழிதா� ெத�ப கிற'. 

ேவ0 எ'E� இ29தால�லவா-ெத�ப �? எ�ேலா2.�� ஒ2விதமான பய� 

ஏ�ப(ட'. உயி2ட� நா  தி2�ப "1யாேதா? கைரேய காணாம� க+காணாத 

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

 

ஒFெவா2வ� உ;ள4திJ� ஏ�ப(ட பய� சதியாக உ2ெவ 4த'. அ,க,ேக க�ப� 

த( களி� நா�ைக9' ேபராக. L1� ேபசினா�க;. கடJ.� அ.கைரேய 

இ�ைலெய�0 ெசா�Jவா�க; ெபாிேயா�க;. அ1வான4'. க�பா� கடJ� 

வா=� கல�பைத4 தவிர ேவ0 எ'E� இ2�பதாக4 ெதாியவி�ைல. அ9த� 

பாவி�பய� ஜிேனாவா.கார=.� ம( � ஏேதா இ2�பதாக4 ெதாிகிற'. வா2,க; 

எ�ேலா2� ேபா: அவைன. க�பைல4 தி2�ப� ெசா�Jேவா�. ஒ�#. 

ெகா;ளாவி(டா� அவைன. கடGேல K.கி எறி9' வி(  நா� தி2�பி. ெகா+  

ெச�Jேவா�. இ�ப1ெய�லா� மாJமிக; L1� ேபசி4 தீ�மானி4தா�க;. 

 

ஆனா� அ.ேடாப� "த� ேததி கா�றி� ேவக� அதிகாி4த'. ேம�ெகா+  ஐ9ேத 

நா(களி� க�ப� 700 ைம� கட9'வி(ட'. ஏற.�ைறய 2500 ைம� கட9தாகி 

வி(ட'. எனேவ ஜ�பாைன ெந2,கி வி(ேடா� எ�0 எ+ணினா� ெகால�ப. 

ம0நாேள க�ப�க/.� ேமேல சில பறைவக; L(ட, L(டமாக� பற9' 

ெச�றன. ஏேதா நிலமி2.�� திைச ேநா.கி4 தா� அைவ ேபாகி�றன எ�0 

எ+ணி அைவ பற9' ெச�ற திைசயி� க�ப�கைள மா�றி ஓ(1னா�. ஆனா� 

ெந 9Kர� வைர ெச�0� நில�ப�தி எ'E� ெத�பட வி�ைல. மாJமிக; 

ம0ப1>� கிள��சி ெச:யலானா�க;. 

 

"தைலவேர, க�பைல4 தி2�#,க;! இ�லா வி(டா�..." எ�0 ேம�ெகா+  

ெசா�லாமேல அ�<04தினா�க;. 
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ஆனா�, உ0தி மாறாத ெகால�ப இத�ெக�லா� ந ,கி விடவி�ைல. அவ� 

அவ�க/.� உ�சாகமான ெமாழிகைள. Lறினா�. "அDசாதீ�க;! ந� இல(சிய� 

ஈேட0� வைர பயண� நீ1.க4தா� ேவ+ �. கீH4 திைசயி� இ2.�� இ9திய 

நா கைள அைட9'வி(டா� அைடய� ேபா�� இலாப4ைத எ+ணி� பா2,க;" 

எ�ெற�லா� ஆைச வா�4ைதகைள அ;ளி வி(டா�. எ�லா� வ�ல இைறவ� 

நம.�4 'ைண #ாிவா� எ�0 ந�பி.ைகைய வள�4தா�. ேமJ� A�0 

நா(க/.�; நில�ப�தி த( �படவி�ைல எ�றா�, தி2�பிவி வதாக 

அவ�க/.� உ0தி>� Lறினா�. 

 

அ9த A�0 நா(க/� கட9தன. எ�ேலா2.�� அJ4'�ேபா: வி(ட'. 

A�றாவ'நா; அ9தி� சமய4தி� அவ�க; நில�ப�தி எைத>� க+ணா� காணா 

வி(டாJ�, இைல>� MEமாக ஒ19' வி89த மர.கிைளக; பல ஆ,கா,ேக 

கடG� மித9' ெச�றைத. க�ப�களி� இ29தவ�க; காண ேநாி(ட'. அ9த மர. 

கிைளகைள. க+S.� ேநேர க+டEட� "S "S�#� சலசல�#� ஓ:9தன. 

மாJமிக; அைனவ2� உ+ைமயிேலேய ந�பி.ைக>� உ�சாக"� ெகா+டா�க;. 

 

ெகால�ப அவ�க; உ�சாக4ைத அதிக�ப 4தினா�. அ9த. க�ப�களி� 

#ற�ப( � ெச�ற மாJமிக/.� ெபயி� மாம�ன�க;, அ' ஒ2 மாத4தி� 

தி2�பி வ9தாJ� இர+  மாத4தி� தி2�பி வ9தாJ� எ4தைன நாளி� தி2�பி 

வ9தாJ� ஓ� ஆ+ � ச�பள� ெகா �பதாக வா.களி4தி29தா�க;. அ9த ஓ� 

ஆ+ � ச�பள� தவிர, அ4தைன நா(க; 'யர�ப(  "த� "த� அைட>� 

நில�ப�திைய. க+  பி1�பத�காக ேம� ெகா+  விேசஷ ெவ�மதி� பண"� 

அதிகமாக வா,கி4 த2வதாகE�, எ�சாி.ைகயாக இ29' நில�ப�தி 

ெந2,�வைத. கவனி4' வ2�ப1>� ஒFெவா2வ2.�� உ0தி Lறினா� 

ெகால�ப. ம�ற க�ப� தைலவ�க; பா:கைள அவிH4' வி( . க�ப�கைள 

ெம'வாக ெசJ4தி. ெகா+  ேபாக ேவ+ ெம�0 எ+ணினா�க;. ஆனா�. 

ெகால�ப அத�� ஒ�#. ெகா;ளவி�ைல. அைடய. L1ய நில�ப�தி ேமJ� 

அதி ெதாைலவி� இ29தா�, பா:கைள அவிH�பதா� தாமத�ப(  விட.L � 

எ�0 எ+ணினா� அவ�. 

 

அ�0 இரE நிலா4ேதா�ற ெந ேநரமாகிய'. ஆனா� அ9த நிலE அதியழகாக. 

கா(சியளி4த'. கட� ெகா9தளி�பாக இ29தாJ�, ந�பி.ைக ஏ�ப( வி(ட அ9த 

உ;ள,க/.� அ9த இரேவ அழ� நிைற9ததாக4 ேதா�றிய'. கைரைய எ�ேபா' 
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காணலா� எ�0 அ9த A�0 க�ப�களிJ� உ;ள ஒFெவா2வ2� ஆவJ� 

'1�#� ெகா+129தா�க;. பி+டா எ�ற க�ப� "�னா� ெச�0 

ெகா+129த'. பி�னா� <மா� அைர ைம� Kர4தி� இட' ப.க4திJ� வல' 

ப.க4திJமாக சா+டா ேமாியாE� ைநனாE� ெச�0 ெகா+129தன. அ1.ெகா2 

தடைவ ஒFெவா2 மாJமி>� க�பG� ேம� த( .� வ9' ேம�றிைசயிேல எ(1� 

பா�4'. ெகா+129தா�. கைரைய எவ� "தG� க+  ெசா�கிறாேனா 

அவ=.� விேசஷ ெவ�மதி ஏதாவ' நி�சய� கிைட.��. 

 

அ.ேடாப� மாத� 11-� நா; "19' ந;ளிரவி� 12-� நா; ெதாட,கிய'. ஒ2மணி 

ஆயி�0 இர+  மணி>� ஆயி�0. அ�ேபா' பி+டா. க�ப� அதிகாாி ஒ2வ� 

ெவளிேய எ(1� பா�4தா�. நிலெவாளியி� ெச,�4தா: நி�ற ஒ2 ெவ;ைள� 

பாைற அவ� க+ணி� த( �ப(ட'. “தைர! தைர!” எ�0 Lவினா�. உடேன 

அ9த. க�ப� தைலவனான அேலா� ேசாபி�ேசா� ேம� த( .� ஓ1 வ9தா�. 

ஆ� ச9ேதகமி�லாம� அ' ஒ2 பாைறதா�! 

 

உடேன ஒ2 '�பா.கிைய எ 4' வான4ைத ேநா.கி� <(டா�. பா:கைள4 

தாH4'�ப1 மாJமிக/.� உ4தரவி(டா�. க�பG� ேவக� �ைற9த'. அத��; 

ம�ற இ2 க�ப�க/� ெவ� ேவகமாக அைத ெந2,கின. ெகால�ப ெவளியி� 

எ(1� பா�4தா�. சா+டாேமாியாவி� இ29தவாேற ஆன9தமாக. Lவினா�. 

“அேலா�ேசா! நீ தா� "தG� கைரைய. க+ பி14தா:! ஐயாயிர� கா<க; 

உன.� ெவ�மதி யளி.கிேற�” 

 

ெகால�பசி� �ரG� ெவ�றி� ெப2மித� இைழேயா1ய'! க+ட கனெவ�லா� 

நிைறேவறிவி(ட' எ�=� களி�# நிைற9' ெவளி�ப(ட'! 

 

க�ப�களி� இ29த எ�ேலா2ேம ஆன9த.கடG� மித9' ெகா+129தா�க;! 

----------- 

5. 5. 5. 5. .க/ கிைட-த'.க/ கிைட-த'.க/ கிைட-த'.க/ கிைட-த'    

 

ெகால�ப தைலைமயி� #ற�ப(ட அ9த. க�ப� தைலவ�க;, கடல=பவ� 

நிைற9த ெப2� வ�Jன�க;. அவ�க; கைரைய. க+ட ஆன9த4தி� உடேன 

கைர ேநா.கி ேவகமாக� பா:9' ெச�0விடவி�ைல. அFவா0 க+ைண 

A1.ெகா+  ெச�றி2�பா�கேளயானா�, கடJ.க1யிேல மைற9தி29த 

ெச,�4'� பாைறகளிேல ேமாதி. க�ப� உைட9' <.� �றாகி யி2.��. 
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ெகால�ப எ�லா. க�ப�களிJ� பாைய4 தாH4த� ெசா�னா�. அFவாேற 

பா:க; இற.கி� <2(ட�ப(டன. க�ப�க; ெம�லெம�ல ஆ1 அைச9' 

ெகா+129தன. ெபா8' வி1>� ேநர4ைத எதி� பா�4'. கா4தி29தன�. காைல 

மல�9' எ�லா� ெதளிவாக4 ெதாிய4 ெதாட,கியEட� மீ+ � பா:கைள ஏ�றி. 

ெகா+  க+S.�4 ெத�ப(ட அ9த4 ெத�"ைனைய. கட9' ெச�றா�க;. 

ேம� கைரயி� பாைற4 ெதாட��சி.கிைடேய ஏதாவ' வழி ெதாி>மா எ�0 

ஆரா:9' ெகா+ேட ெச�றா�க;. ந+பகG� ஓ� ஆழமி�லாத வைள�டாைவ. 

க+ பி14தா�க; அத� வழியாக உ;ேள Vைழ9' கா�0 ேவகமி�லாத, 

நில�ப�தி NH9த ஓ� இட4தி� ந,Lர� பா:�சினா�க;. 

 

ெவ+பவள� பாைறக; ஒளி�<� இ9த. கட� கைரயி� தா� ெகால�ப #திய 

உலக4தி� "த� "த� கால1 எ 4'ைவ4தா�. கட� தளபதி ெகால�ப 

தைலைம.க�பG� பட� ஒ�றிேல இற,கி, ெபயி� அரசி� ெகா1>ட� 

கைரயி� வ9ேதறினா�. ம�ற இ2 க�ப� தைலவ�க/�, நா  க+ பி1.�� 

அைடயாள. ெகா1>ட� த,க; பட�களி� கைர.� வ9' ேச�9தா�க;. 

ெவ;ைள4'ணியி� ப�ைச நிற4தி� சிJைவ ெபாறி4தி29த அ9த அைடயாள. 

ெகா1, ேகா(ைட>� சி,க"� ெபாறி4தி29த நா( . ெகா1ைய� ேபாலேவ 

அழ�ற. கா�றி� அைச9தா1. ெகா+129த'. 

 

யாவ2� தைரயி� ம+1யி(  இைறவைன4 ெதா8' எ�ைலய�ற க2ைணயாள-

னாகிய அவ� த,க(ேகா� எ�ைல கா+பி4தத�காக ந�றி ெசJ4தினா�க;. 

ெந நா(க/.�� பி� க+ணார.க+ட அ9த4 தைரைய ஆன9த. க+ணீ� வி(  

நைன4'.ெகா+ேட த8வி. ெகா+டா�க;. கட� தளபதி ெகால�ப எ89' 

நி�0 #னிதகாவல� எ�ற ெபா2;ப � இைறவ� தி2நாம மாகிய "சா� 

சா�வடா�" எ�ற ெபயைர அ9த4 தீE.�� N(1னா�. 

 

இ9த A�0 க�ப� தைலவ�கைள>� க+ட அ9த4 தீEம.க; ஒேர ஓ(டமாக ஓ1. 

கா( .�;ேள ெச�0 ஒளி9' ெகா+டா�க;. பிற�, வ9தவ�க; யா� எ�0 

அறி9' ெகா;ள ேவ+ � எ�ற ஆவ� பிட�பி14'4 த;ள, அவ�க;, சில பாி<� 

ெபா2;க/ட� ெம�ல ெம�ல4 தி2�பிவ9தா�க;. ச(ைட மா(1ய அ9த 

ெவ;ைள.கார�கைள. க+  அவ�க; விய�#� அ�ச"� ெகா+டா�க;. எ,ேகா 

வானிG29' �தி4த ேதவ�கேளா எ�0 எ+ணினா�க;. ஆைடேய யணியாத 

அ9த4 தீE ம.கைள.க+  க�ப� தைலவ�க; ெப2� விய�#. ெகா+டா�க;. 
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கைரயி� இற,கியEட� ெகால�ப தா� ஏேதா ஓ� இ9திய நா( � ப�தியி�  

இற,கியி2�பதாகேவ எ+ணினா�. ஆகேவ, "த� "தG� அ�மணமாக4 தா� 

க+ட அ9த ம.க/.� அவ� இ9திய�க; எ�ேற ெபய� N(1னா�. அ9த� 

ெபயேர இ�0வைர அ�ம.க; L(ட4தி� ெபயராக நிைல4'வி(ட'. இ�0 

அவ�கைள ந�மினி�0 ேவ0ப 4'வத�காக� சிவ�# இ9திய� எ�0 

அைழ.கிறா�க;. அெமாி.காவி� கீH�#ற4தி� உ;ள பகாமா4தீEகளி� ஒ2 

சி0தீE அ'. �வானகானி எ�0 ெபய2;ள அ9த4 தீவி� ம.கைள. க+டEடேன, 

அவ�களி� ெவ;ைள>;ள4ைத அறி9த உடேனேய, த,க/.காக அவ�கைள 

உைழ.க� பய�ப 4தி. ெகா;ளலா� எ�0 ெகால�ப "1E க(1வி(டா�. 

ஆைடயி�றி நி��� அ9த ம.களி� சில2ைடய A.�களி� ெதா,கிய த,க 

வைளய,க;, க�ப�கார�களி� க24ைத� ெபாி'� கவ�9தன. 

 

ெகால�ப அ9த4 தீைவ இர+  நா(க; "8வ'� ஆரா:9தா�. அ' ஜ�பா� 

தீEகளி� ஒ�றாயி2.�மா. சீனாைவ� ேச�9ததாக இ2.�மா எ�0 க+  பி1.க 

"ய�றா�. அ9த4 தீEம.க/ட� ைசைக ெமாழியி� ேபசியதிG29' ெத�கிJ� 

ேம�கிJ� அ'ேபா� பல தீEக; இ2�பதாக அறி9' ெகா+டா�. த� ைகயி� 

இ29த நில�பட4தி� ஜ�பா=.�4 ெத�ேக இ2�பதாக. கா(ட�ப(12.�� 

தீE.L(ட� தா� இ' எ�0 எ+ணினா� அவ�. அ�ப1ேய அ' ஜ�பானாக 

இ�லாவி(டாJ� சீனாைவ� ேச�9ததாக இ2.க ேவ+ � எ�0 நிைன4தா�. 

 

எனேவ அவ� ஆ0 சிவ�# இ9திய�கைள4 'ைண.�. ெகா+  ம�ற தீEகைள. 

க+ வர� #ற�ப(டா�. அ.ேடாப� 14-� நா; ம�ெறா2 தீைவ. க+  அத�� 

சா+டா மாாியா எ�0 ெபயாி(டா�. அ9த4 தீE ம.க/� சா�சா�வடாாி� 

உ;ளவ�கைள� ேபாலேவ யி29தா�க;. 

 

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

மணிக/� அவ�க/.� மி�9த மகிH�சிைய. ெகா 4தன. சில இட,களி� 

டாயிேனா எ�ற இன4தவ�களாகிய இ9த� சிவ�# இ9திய�க;, ெகால�பசி� 

க�பைல� NH9' ெகா+ , "ச. ச. ச. ச." எ�0 L�சG( . ேக(டா�க;. 

"வ�]0 மணி ேமJ� ேவ+ �" எ�பத��4 தா� இ9த. L�ச�! வ�]0 மணி 

எ�பைவ சி�னDசிறிய மணிகளா��. இவ�றி� ஒ�ைற வள�.�� பறைவயி� 

க84தி� அ�ல' காG� க(1 வி( வி(டா�, அ' வானி� பற.�� ேபா' 

மணிய14'. ெகா+ேட ேபா��. ெம�Gய இ9த மணிேயாைச கா'.� மிக 

இனிைமயாயி2.��. இ9த மணிைய>�, பாசிைய>� ��லாைவ>� 
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ெகா 4'4தா�, ெவ;ைளய�க; பிற நா களிG29' பல அ2� ெபா2;கைள 

அ9நாளி� ைக�ப�றி. ெகா+  ெச�றா�க;. 

 

தன.� வழி கா(1ய ஆ0 டாயிேனா.கைள>� ெகால�ப அ1.ெகா2 தடைவ 

"த,க� எ,ேகயி2.கிற'?" எ�0 ேக(டா�. அவ�க; த,க; நா  "8வைத>� 

ெகால�ப<.�. கா(1விட எ+ணினா�கேளா, அ�ல' அவைன4 தி2�தி�ப 4த 

எ+ணினா�கேளா, ஒFெவா2"ைற அவ� ேக(ட ேபா'� அ 4த தீவி� நிைறய. 

கிைட.��!" எ�0 த,க; ைசைக ெமாழியி� Aல� Lறி. ெகா+  வ9தா�க;. 

த,க4ைத. காS� ஆவலா� அவ� அ,கி29த ேகாண� மாண� தீEக; 

எ�லாவ�ைற>ேம <�றி� பா�4' வி(டா�. ஆனா� ேத1� ேபான த,க� தா� 

எ,�� த( � படேவயி�ைல. அவ�க; A.�களி� ெதா,கிய த,க வைளய� ேவ0 

எ,கி29ேதா கிைட4த'. அைத அவ�களா� விள,க� ெசா�லE� "1யவி�ைல. 

ெகால�ப L(ட4தினரா� அைத� #ாி9' ெகா;ளE� "1யவி�ைல. 

 

சில நா(க; பழகிய பிற�, இ2 சாரா2� ஓரளE ெதளிவாக� #ாி9'ெகா;ள4 

ெதாட,கினா�க;. ேகா�பா எ�ற ெபாிய தீE ஒ�0 இ2�பதாக டாயிேனா.க; 

Lறினா�க;. அ' தா� ஜ�பா� தீவாகேவா அ�ல' சீன� ேபரரசி� ஒ2 

பாகமாகேவா இ2.க ேவ+ � எ�0 எ+ணினா� ெகால�ப, உடேன அத��� 

ேபாக ேவ+ � எ�0 '14தா�. டாயிேனா.க; ெகால�பைச4 தா,க; 

வழ.கமாக� ெச�J� ஓட� பாைதயி� அைழ4'� ெச�றா�க;. இர+  A�0 

தீEகைள. கட9' கைடசியி� ேகா�பா4 தீவி� உ;ள பாகியா பாாிேய எ�ற 

'ைற"க4'.� வ9' ேச�9தா�க;. அ9த4 'ைற"க� மிக அழகாக விள,கிய'. 

இய�ைக. கா(சியி� எழி� அ,�தா� M4'. �J,கிய'. ஆனா� அ'தா� 

ஜ�பா� எ�பத��ாிய அைடயாள� எ,ேக? த,க. ேகா#ர,கேளா  L1ய 

ேகாவி�க; எ,ேக? பற.�� நாக�பா�பி� வா: ேபா�ற [ர,கிக; எ,ேக? த,க� 

சாிைக மி�னி� பளபள.�� ப(டாைடயணி9த சீமா�க/� சீமா(1க/� எ,ேக? 

எFவிதமான சா�0� அவ� க+ணி� த( �படவி�ைல. அ 4த நா; அவ�க; 

கிXபா எ�0 இ�0 அைழ.க�ப � அ9த. ேகா�பா4 தீவி� ேம��. கைர4 

'ைற"க,களி� வழியாக அைழ4'� ெச�ல�ப(டா�க;. அவ�க/ைடய 

வியாபார� ெபா2;க; அ,கி29த ம.க/.� மிக� பி14தி29தன. அவ�களி� சில� 

ெவ;ைளய�கைள4 தி2�தி� ப 4'வத�காக அ9த4 தீவி� உ(ப�தியி� உ;ள 

�பனா.க� எ�ற ஊாி� த,க� கிைட.�� எ�0 Lறினா�க;. அ9த. �பனா.க� 

எ�ற ஊாி� தா� சீன� ேபரரசி� அர+மைன இ2.க ேவ+ � எ�0 ெகால�ப 

எ+ணினா�. உடேன அ9த ஊ2.� அவ� ஒ2 K'. �8ைவ அ=�ப ஏ�பா  
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ெச:தா�. சீன� ேபரரசி� மாம�னரான கா� ேபரரச2.� எ�0 ெபயி� நா(  

மாம�ன2� ேபரரசி>� ெகா 4த அறி"க. க1த4ைத எ 4தா�. ஏ�ெகனேவ 

கினியா நா(1� ஒ2 நீ.ேரா அரசைர� ேப(1 க+  வ9த அ=பவ"ைடய 

ேரா(ாிேகா எ�பவைன>�, அர# ெமாழியி� சிற9த பா+14திய"ைடய ]யி 

1ேடாாி எ�பவைன>� த� Kத�களாக நியமி4' அவ�க; ைகயி� மாம�னாி� 

அறி"க. க1த4ைத. ெகா 4' அ=�பினா� ெகால�ப. 

 

சிவ�# இ9திய வழிகா(1களி� 'ைணேயா  அ9த4 Kத�க; �பனா.க� 

ெச�றா�க;. அவ�க; எதி� பா�4த மாடமாளிைகக/� Lடேகா#ர,க/� 

அ,ேகயி�ைல. ஐ�ப' Lைர. �1ைசக; தா� கா(சியளி4தன. ச(ைட ேபா( . 

ெகா+  வ9த அ9த இர+  ெவ;ைள.கார�கைள>� வான4திG29' 

�தி4'வ9த ேதவ�களாக மதி4' அ9த ஊ� ம.க; ஓேடா1 வ9' ��பி(டா�க;. 

த,க; த,க; ைகயி� இ29த ெபா2;கைள. ெகா+  வ9' பைட4தா�க;. ந�ல 

"ைறயி� வி29தளி4தா�க;. ஆ+க/� ெப+க/மாக வ9' அவ�க; பாத,கைள 

"4தமி( � ெச�றா�க;. ேரா(ாிேகா எ�ற மாJமி.� இெத�லா� ெப2ைமயாக 

இ29த'. ஏெனனி� ஆ�பிாி.க நீ.ேரா.க; அவைன இFவளE மாியாைதயாக 

நட4தவி�ைல. இ' சிற9த அ=பவமாக இ29த'. ஆனா� அர# ெமாழி� 

#லவனான ]யி 1ேடா�<.� இெத�லா� ஒ�0� பி1.கேவயி�ைல. அ9த. 

கா(  மிரா+1களி� ஒ2வ=.�.Lட அர# ெதாியவி�ைல. எ�ன பய�? 

 

அ9த4 Kத�க; இ2வ2� 'ைற"க4'.�4 தி2�#� வழியி� ஒ2 #' விஷய4ைத. 

க+ பி14தா�க;. அ9த� சிவ�# இ9திய�களி� சில� ைகயி� ெகா;ளி.க(ைட 

மாதிாி ஏேதா ஒ�0 ைவ4தி29தா�க;. அைத அ1.க1 வாயி� ைவ4' இ84'� 

#ைக வி(டா�க;. அ' எ�ன எ�0 ேக(டத��  பா.ேகா எ�0 Lறினா�க;. 

அவ�கைள� பா�4' பானிய�க; <2( � பி1.�� பழ.க4ைத ேம� 

ெகா+டா�க;. பி�னா� ெச�ற ெச�ற நா(1ெல�லா� பானிய�க; இ9த� 

பழ.க4ைத� பர�பி வி(டா�க;. இ�0 அ' உலெக,�� பரவி வி(ட'. 

 

அ9த4 K'. �8வினைர ய=�பிவி(  ெகால�ப தா� க+  பி14த நா  

இ9தியா தா� எ�பத�� ஆதார,க; ேச�.க4 ெதாட,கினா�. க2வ�ப(ைட 

ேபா� மண.�� ஒ2 M+ைட. க2வ�ப(ைட எ�0 நிைன4'.ெகா+  

ேசகாி4தா�, அ'ேபா� பைச� ெபா2; ஒ�ைற. க+  அ'தா� ஆசியாவி� 

கிைட.�� �,கிGய� எ�0 எ+ணி. ெகா+டா�. ஏேதா ஒ2 ெகா(ைடைய. 

க+ெட 4' அ'தா� மா�.ேகாேபாேல எ�பவ� விள.கி. Lறி>;ள ேத,கா: 

எ�0 நிைன4'. ெகா+டா�. ஏேதா ஒ2 ேவ�. கிழ,ைக அவ=ைடய ஆ(க; 
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ேதா+1 எ 4தா�க;, அ' சீன நா( . கிழ,� வைகைய� ேச�9தெத�0 

நிைன4தா�க;. ஆனா� அ' சா�பிட.Lடாத கிழ,காக4 ேதா�றிய'. ஆகேவ 

அைத அவ�க; ேசகாி4'. ெகா;ளவி�ைல. 

 

எைதெயைதேயா க+ெட 4' அவ� இ9தியாவிJ� ஆசியாவிJ� கிைட.�� 

ெபா2;க; தா� எ�0 மன� சமாதான� அைடய "19த'. ஆனா� த,க� ம( � 

அவ� க+ணி� அக�படேவயி�ைல. அ9த டாயிேனா.க; எ�ேபா'� ேவ0 ஓ� 

இட4ைதேய த,க� கிைட.�� இடமாக� <(1. கா(1. ெகா+129தா�க;. ஒ2 

"ைற பாேப.� எ�ற தீவி� ெம8�வ�4தி ைவ4'. ெகா+  த,க� ேத1 

எ �பா�க; எ�0� பிற� அைத� <4தியா� அ14'. க(1யா.�வா�க; எ�0� 

சிவ�# இ9திய�க; Lறினா�க;. இைத ேக(  பி+டா க�ப� தைலவ� அேலா� 

ேசாபி�ேசா� ெகால�பசிட� அ=மதி வா,காமேல அ9த பாேப.�4 தீைவ4 

ேத1.ெகா+  க�பைல� ெசJ4தி� ெச�0 வி(டா�. அ,� ேபான பிற�தா� 

ெம8�வ�4தி ைவ4'. ெகா+ � த,க� எ .கவி�ைல; தீவ(1 ைவ4'. 

ெகா+ � எ .கவி�ைல எ�0 ெதாி9த'. 

 

ெகால�ப ஒ2 நா/� <�மா இ2.கவி�ைல. சிவ�# இ9திய�கைள4 'ைண.� 

அைழ4'.ெகா+  #'� #' இட,கைளெய�லா� <�றி� பா�4தா�. கைடசியாக 

சா� நிேகால 'ைற"க4ைத யைட9தா�. அ,� உ+ைமயிேலேய த,க� 

கிைட4த'. அ' இ�லாம� அவ� ெபயி=.�4 தி2�பியி29தா�, அவ� 

எைதேயா பா�4'வி(  வ9' இ9தியா எ�0 ெசா�Jகிறா� எ�ற�லவா ம.க; 

ேகG #ாிவா�க;! 

 

அழ� ெபா29திய ஒ2 தீைவ. க+  அத�� லா ஐலா எபேனாலா எ�0 

ெபயாி(டா� ெகால�ப. அ9த4 தீவி� ந�றாக மைழ பி14'. ெகா+டத� 

காரணமாக ஐ9தா0 நா(க; த,��ப1 ேநாி(ட'. அவ=ைடய க�ப� மாJமிகளி� 

Aவ�, ஓ� இள� ெப+ைண யா2.�� ெதாியாம� பி14'. ெகா+ வ9' 

வி(டா�க;. அவ; த,க A.� வைளய4ைத4 தவிர ேவ0 எ'Eேம 

அணி9தி2.கவி�ைல. 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>� பானிய�கைள>� 

மிக மதி4'� ேபா�றினா�க;. ம0நா; ஒ�ப' மாJமிகைள அைழ4'� ெச�0 

ஆயிர� ேப� L1ய L(ட4தி� அவ�க/.� வி29' ைவ4'� சிற�பி4தா�க;. 
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த,க; ைகயி� இ29த ெபா2;கைள ெய�லா� அ�ம.க; பாிசாக. ெகா 4' 

மகிH9தா�க;. 

 

1ச�ப� மாத� 20-ஆ� நா; அ.�� வைள�டாைவ யைட9தா� ெகால�ப. 

ைஹ(1 எ�ற அ9த� பிரேதச4' ம.க; ம�ற டாயிேனா.கைளவிட 

ெவ;ைள>;ள� பைட4தவ�களாயி29தா�க;. ஆ+க/� ெப+க/� ஆைடக; 

எ'Eம�0� பிற9த ேமனியா: இ29தேதா  ம( ம�லாம�, அ9நிய�க; எதிாி� 

நி�க நாண, ெகா;ளE� இ�ைல. அ9த ம.களிட� த,க� நிைறய இ2�பதாக4 

ெதாி9த'. ெவ;ைள.கார�கைள>� அவ�க/ைடய க�ப�கைள>� க+  அ9த 

ம.க; அதி ஆ�சாிய� ெகா+டா�க;. ஆயிர� ேப2.� ேம� ஓட,களி� வ9' 

க�பைல� NH9' ெகா+டா�க;. கைரயிG29' A�0 ைம� Kர4தி� ந,Lர� 

பா:�சி நி�ற க�பJ.� <மா� ஐ�0 ேப� நீ9திேய வ9' ேச�9' வி(டா�க;. 

 

உைடயணி9த அதிசய மனித�க; எ,கி29ேதா வ9தி2.கிறா�க; எ�0 

ேக;வி�ப(ட உடேன, ைஹ(1.� வட ேம�ேக>;ள பிரேதச4தி� உ;ள �வா.க 

நாகாி எ�ற தைலவ� ஓ� ஆ; அ=�பினா�. அ9த4 Kத� ெவ;ைளய�கைள4 

த,க; தைலவ� வரேவ�க வி2�#வதாக4 ெதாிவி4தா�. �வா.க நாகாி ஆ/� 

ப�தியி� நிைறய4 த,க� கிைட.�� எ�0 ேவ0 ெசா�னா�க;. ெகால�ப 

தாமதி.கவி�ைல. 1ச�ப� 24-ஆ� நா; ெபா8' #ல2 "�பாகேவ அ.�� 

வைள�டாைவ வி(  இர+  க�ப�க/� #ற�ப(டன. �வா.க நாகாியி� 

அர+மைனயி� கிறி'ம விழாைவ இ�பமாக. ெகா+டாடலா� எ�0 

மாJமிக; ஆன9த, ெகா+டா�க;. தைலவ� �வா.க நாகாிேய ஜ�பானிய� 

ச.கரவ�4தியாக இ2.க.L � எ�0 Lட எதி�பா�4தா�க;. ஆனா�, அ9த 

ஆ+  கிறி'ம அவ�க/.� இ�ப4 தி2நாளாக இ�ைல. '.க தினமாகேவ 

"19த'. 

 

அ.�� வைள�டாவிG29' சில ைம� Kர4திேலேய>;ள காரேகா� 

வைள�டாைவ அைடவ' மிக. கTடமாயி29த'. ஒ2நா; "8'� கல� 

ெசJ4தி>� 'ைற"க4ைதயைடய "1யவி�ைல. "த� நா; இரE ைஹ(1 ம.க; 

ெகா 4த வி29திJ� அவ�க; ஆ(டபா(ட,கைள. க+டதிJ� எ�ேலா2.�� 

K.க� ெக(129த'. ஆகேவ ம0நா; எ�ேலா2� அச9' ேபாயி29தா�க;. 

ஆகேவ அ�0 இரE 11 மணி.�ேம� கட� அைமதியைட9' வி(டப1யாJ� 

ேவகமான கா�0 இ�லாதப1யாJ� சா+டா மாாியா க�பG� எ�ேலா2� 

K.க4தி� ஆH9' வி(டா�க;. <.கா� பி1.கிறவ=� ஒ2 ைபய� ைகயி� 

<.காைன. ெகா 4'வி( 4 K,க� ேபா:வி(டா�. ைபய=.� எ�ன ெதாி>�. 
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பாவ�. அவ� பா  <.காைன� பி14'. ெகா+  நி�றா�. க�ப� எ9த� ப.க� 

தி2�பினாJ� <.கா� அவ� ைகயி� தா� இ29த'! சாியாக� பணிெர+  

மணி.� சா+டா ேமாியா. க�ப� ெம�ல� ெச�0 நீ2.க1யி� இ29த ஒ2 பவள� 

பாைறயி� ேமாதிய'. 

 

அதி��சிைய. ேக(  ெகால�ப ேம� த( .� ஓ1 வ9தா�. அவ� பி�னாேலேய 

க�பேலா(1 லாேகாசா ஓ1 வ9தா�. ேவ0 சில2� வ9தன�. க�பG� "�ப�தி 

ம( ேம >ைட9தி29த' க+ட ெகால�ப, க�பைல� பி�=.� நக�4'வத� 

Aல� எளிதாக. கா�பா�றி விடலா� எ�0 க+  ெகா+டா�. க�பேலா(1 

லாேகாசாைவ>� சில மாJமிகைள>� பி�ப�தி ெச�0 ந,Lர� பா:�<�ப1 

க(டைளயி(டா�. உயி2.�� பய9த அ9த. ேகாைழக; உ4தரE.�� பணியாம� 

ஒ2 படைக இற.கி. ெகா+  ைநனா க�பJ.�� ெச�றா�க;. ஆனா�, 

நிைலைமைய>ண�9த ைநனா க�பG� தைலவ� ைவெச�1 பி.ேசா� அ9த. 

ேகாைழகைள4 த� க�பG� ஏ�றி. ெகா;ள ம04'வி(டா�. த� க�ப� 

ஆ(கைள ஒ2 படகி� இற.கி சா+டா மாாியாவி� உதவி.� அ=�பினா�. 

 

அவ�க; வ9' ேசர <மா� ஒ2 மணி ேநர� பி14த'. அத��; சா+டா மாாியாவி� 

அ1� ப�தி>� பாைறகளி� L� "ைனகளா� 'ைள.க� ெப�0 உைட9' ேபா: 

வி(ட', க�பG� நீ� �#�#ெவ�0 #�9த'. அத� பி� க�பைல வி( 4 த�பி� 

ேபா��ப1 எ�ேலா2.�� க(டைளயி(டா�. காைலயி� �வா.க நாகாியி� 

�1ம.க; சா+டா ேமாியாைவ. கா�பா�ற4 தீவிரமாக ஒ4'ைழ4தா�க;. 

ஆ(களைனவ2� இரேவ க�பைல வி( 4 த�பி ம0.க�ப�க/.�� ேபா:-

வி(டா�க;. சிவ�# இ9திய�களி� உதவியா� க�பG� இ29த சர.�க/�, 

உணE� ெபா2;க/� ஆ>த,க/� கா�பா�ற�ப(  வி(டன. ஆனா� சா+டா 

ேமாியாைவ. கா�பா�ற "1யவி�ைல. �வா.க நாகாியி� �1 ம.களாகிய அ9த 

சிவ�# இ9திய�க; க�பGG29' கா�பா�றிய ெபா2;கைள ெய�லா� 

ப4திரமாக� பா'கா4' ெகால�பசிட� ஒ�பைட4தா�க;. 

 

ெத:வ ந�பி.ைக>ைடய ெகால�ப, க�ப� உைட9தத� காரண� எ�னவா-

யி2.�� எ�0 சி9தி4தா�. க�ப� உைட9தைத ஒ2 ச�னமாக. ெகா+டா�, 

அ9த� ச�ன4தி� ெபா2; எ�ன எ�0 தீவிரமாக� சி9தி4தா�. ப.திேயா  L1ய 

அ9த� சி9தைனயி� பலனாக அத� ெபா2; அவ=.� விள,கி வி(ட'. சா+டா 

ேமாியா க�பG� உ;ள மாJமிகைள. ெகா+  அ9த� ப�திைய ஒ2 �1ேய�ற 

நாடாக. ெகா;/மா0 இைறவ� க(டைளயி கிறா� எ�பேத ச�னபல� எ�0 

அவ� க+டறி9தா�. தைலவ� �வா.க நாகாி>� அ9த. க24ைத வரேவ�றா�. 
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ெவ;ைளய�களி� '�பா.கி பல� இ29தா� பைகவ�க/.� அDசாம� வாழலா� 

எ�0 எ+ணினா� அ9த� பழ,�1 ம.களி� தைலவ�. அ9த� ப�தியி� த,க� 

நிைறய. கிைட�பத��ாிய அைடயாள,க; ெத�ப(டதா� மாJமிகளி� சில� 

அ,ேகேய �1ேயறி வாழ ஒ�#. ெகா+டன�. எனேவ ெகால�ப அ9த� ப�தியி� 

ஒ2 ேகா(ைட க(ட உ4தர வி(டா�. சா+டா ேமாியாவி� உைட9த மர4 

'+ கைள>�, பிறவ�ைற>� ெகா+  ேகா(ைட க(1னா�க;. அ9த இட4தி�� 

கிறி'ம நக� எ�ற ெபா2;ப � நாவிடா( எ=� ெபயைர� N(1னா� 

ெகால�ப. 

 

சா+டா ேமாியாவி� மாJமிகளி� ெப2� ப�தியின2�, ைநனா க�பைல� ேச�9த 

சில2� ேச�9' அ,ேகேய த,கினா�க;. ெகால�ப அவ�க/.காக, வாணிப� 

ெபா2;களி� ெப2� ப�தி>� உணE� ெபா2;களி� ெப2� ப�தி>�. சா+டா 

ேமாியாவி� பய�ப(ட பட�க; அைன4ைத>� ெகா 4தா�. அ9த� ப�தி 

"8வைத>� ஆரா:9' த,க� கிைட.�� இட4ைத. க+  பி1.��ப1>� அ9த� 

பழ, �1ம.களிட� அ�பாக நட9' ெகா;/�ப1>� ெகால�ப அவ�க/.� 

அறிEைர Lறினா�. இபானிேயாலா எ�ற அ9த� ப�தி ஜ�பானாக இ�லா 

வி(டாJ�, இ9திய நா களி� ஒ2 ப�திதா� எ�0 அ�ேபா'� ெகால�ப 

தி+ணமாக ந�பினா�. எ�ப1ேயா ெபா� வள� நிைற9த ஒ2 #4'லைக. க+  

பி14'வி(ேடா� எ�ற மனநிைறேவா  அவ� 1493-ஆ� ஆ+ � பிற�ப�0 

#ற�பட ஆய4தமானா�. அ�0 �வா.க நாகாி பிாிEபசார வி29' ஒ�0 

நட4தினா�. அ�#ைரக; பாிமாறி. ெகா+ட பி� ைநனா. க�பG� அவ� தா: 

நா  ேநா.கி� #ற�ப(டா�. பி+டா. க�ப� ெச�ற வழி ெதாியவி�ைல. ஆகேவ, 

A�0 க�ப�க/ட� வ9த அவ�, ஒ�ைற இழ9', ஒ�ைற ேவ0 எ,ேகா வி(  

வி( , ஒ�ைற ம( � ெகா+  தி2�ப ேந�9த'. 

 

ஆனா� இர+  நா(க/.�� பி� வழியி� பி+டா க�ப� ேவெறா2 திைசயி� 

ெச�0 ெகா+12�பைத. க+டா�. அ'E� தா: நா  ேநா.கி4தா� தி2�பி. 

ெகா+129த'. ஒ�ைறெயா�0 ெந2,கியEட� க�ப� தைலவ� அேலா� 

ேசாபி�ேசா� ைநனாE.� வ9' ேச�9தா�. அேலா�ேசா Lறிய 

விபர,களிG29' அவ=� இபானிேயாலா ப�தியி� சிேயா எ�ற இட4தி� 

த,க� நிைறய இ2�பைத. க+  பி14ததாக4 ெதாி9த'. தைலைம. க�ப� 

உைட9த ெச:திைய சிவ�# இ9திய�களிைடேய பரவிய வத9தியி� Aல� 

அறி9ததாக. Lறினா� அேலா�ேசா. நட9தைத� ப�றி இனி. கவைல�ப( � 

பயனி�ைல எ�0 க2தினா� ெகால�ப. 
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தி2�#� வழியி� அவ�க; இர+  க�ப�கைள>� இபானிேயாலா 

கைரேயாரமாகேவ ெசJ4தி. ெகா+  ேபானா�க;. அFவழியி� இ�0� அ�# 

"ைன எ�0 அைழ.க� ப கிற இட4ைத அைட9தEட� அ�#கைள 

உபேயாக�ப 4'� �1ம.கைள "த� "தலாக. க+டா�க;. அ9த. �1ம.க;, 

ெவ;ைளய�கைள ெவ0�#. க+ேணா  ேநா.கினா�க;. டாயிேனா.களி� ஒ2 

பிாிவினரான சி�வாேயா இன4ைத� ேச�9த இ.�1 ம.க; காிபிய 

இன4தினாிடமி29' த,கைள4 த�கா4'. ெகா;ள அ�#கைள� பய�ப 4தி 

வ9தா�க;. சி�வாேயா ஒ2வைன� பி14' அவைன அ�#ட� நட4தி� பாி<க; 

ெகா 4' அ=�பி. கா(1யத� Aல� அவ�க; ெவ0�#ண��சிைய4 தணி.க 

"19த'. இ29தாJ� மி�9த எ�சாி.ைகேயா  அவ�களிட� வியாபார� நட4த 

ேவ+1யி29த'. ஏ�ெகனேவ க�பG� ெபயி=.�. ெகா+  ேபாக 

ஏ�றியி29த சிலேரா , ேச�9' ெகா;/�ப1 ேக(டதி� அ,கி29' ஒ�றிர+  

ேப� க�பG� ஏறி. ெகா+டா�க;. 

 

மா(1னிேனா எ�ற தீவி� காிபிய� ெப+க; ம( ேம இ29' வ2வதாகE� அ,� 

ஆ+ .ெகா2 "ைறதா� ஆ+க; ேபாக"1> ெம�0�, �றி�பி(ட கால� 

ஆனபி� அ,� வ9த ஆ+க; அைனவைர>� ெப+க; விர(1 

வி வா�கெள�0� ெகால�ப ேக;வி�ப(129தா�. ஆனா� உ+ைம 

அ�ப1யி�ைல. காிபிய� ெப+க; ஆ+கேளா  சாிநிக� சமானமாக நி�0 

பைகவ2ட� ேபாரா வா�க;. ஆ+க; 'ைணயி�லாத ேபா' தனி4' நி�0 

ேபாராடE� தய,க மா(டா�க;. ெகால�ப அ9த4 தீவி� இற,க 

எ+ணியி29தாJ�, தா: நா  ெச�ல4 ேதாதாக. கா�0 அ1.க4 ெதாட,கியதா�, 

விாி9த ஆHகடG� இர+  கல,கைள>� ெசJ4தி. ெகா+  #ற�ப(  வி(டா� 

 

தி2�பி வ2� வழியி� பி�ரவாி மாத� 12ஆ� நா; கா�றி� ேவக� அதிகாி4த'. 

ேநர� ஆக ஆக ேவக� L1ய'. கட� ெகா9தளி4த' 13-14-ஆ� நா(களி� இ2 

க�ப�க/� பா�ைவ. ெக(டாத Kர4தி� விலகி வி(டன. அத� பி� நா  ேபா:� 

ேச2� வைரயி� இ2 க�ப�க/� ச9தி.கேவயி�ைல. கா�றி� ேவக� பய,கரமாக 

அதிகாி4தEட�, மாJமிக; எ�ேலா2� க�னிமாியாைள ேவ+1. ெகா+டா�க;. 

"ேமாி மாதா, எ,கைள எ9த விதமான ஆப4'மி�லாம� கைரயி� ேச�4' வி . 

"தG� எ9த ஊாி� இற,�கிேறாேமா அ9த ஊாி� உ;ள உ� ேகாயிJ.� 

எ�ேலா2� அணி9';ள ச(ைடேயா  ஊ�வலமாக நட9' வ9' ெதா8ைக 

ெச:கிேறா�" எ�0 ேவ+1. ெகா+டா�க;. அத� பிற� கா�றி� ேவக� 
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�ைறய4 ெதாட,கிய'. பி�ரவாி 15-ஆ� நா; காைலயி� அேசா�<4 தீEகளி� 

ஒ�றான சா+டா மாியாவி� 'ைற"க4தி� வ9' ந,Lர� பா:�சினா�க;. 

அDேசா எ�ற கிராம4தி� அ2கி�தா� அவ�க; க�பைல நி04தினா�க;. 

உடேன கைரயி� இற,கி4 த,க; ேவ+ தைல நிைறேவ�ற மாதா ேகாவிJ.�� 

ெச�றா�க;. 

 

மாதா ேகாயிGேல அவ�க; ெதா8ைக நட4தி. ெகா+129தேபா' அ9த ஊ� 

ம.க; அவ�கைள� NH9' ெகா+  பி14'� சிைறயி� அைட4' வி(டா�க;. 

அ9த4 தீE ேபா��<கீசிய� ஆதி.க4தி� இ29த'. அத� தைலவ�, யாேரா 

க;ள4தனமாக ேம�� ஆ�பிாி.கா ேபா: வ2பவ�க; எ�0 எ+ணி4தா� 

மாJமிகைள� சிைறயி� அைட4தா�. ெகால�ப<�, சில மாJமிக/� பிற� ேகாயி� 

ேபாகலா� எ�0 க�பG� த,கி யி29தா�க;. அவ�கைள. ைக' ெச:வத�காக 

அ9த4 தீவி� தைலவ� ெச�றா�. ெகால�ப அவைன. க�பG� ஏற அ=மதி 

ம04தேதா , த� ஆ(கைள வி வி.காவி(டா�, அ9த ஊைர� <( 4 

தீ��பதாகE�, பதிJ.� ஆ(கைள� பி14'. ெகா+  ேபாவதாகE� 

பய"04தினா�. 

 

சிறி' ேநர4தி� ஒ2 #ய� கா�0 �சிய'. அதி� க�பG� க�பிக; அ09' 

ேபாயின. க�பJ� சிறி' Kர� த;ளி. ெகா+  ேபாக�ப(ட'. #ய� நி�0 அ' 

தி2�பி வ2வத��; தீவி� தைலவ=.� ந�ல #4தி வ9' வி(ட'. பி1�ப(ட 

மாJமிகைள4 '�#04தியதிG29' அவ� உ+ைமைய அறி9' ெகா+டா�. 

அவ�கைள வி வி4தேதா  க�பJ.� ேவ+1ய உணE� ெபா2;கைள>� 

வழ,கினா�. 

 

பி�ரவாி மாத� 24-ஆ� நா; அ,கி29' இர+  க�ப�க/� #ற�ப(டன. 

எFவிதமான இைடX0மி�றி ஒ8,காக� ெச�றி29தா� ஒ2 வார4தி� 

ஐேரா�பாைவ எ(1� பி14தி2.கலா�. ஆனா� 26-ஆ� நா; ஆர�பி4த #யG� 

ைநனா. க�ப� திைச மாறி வி(ட'. மா�� 2-ஆ� நா; <ழ� கா�0 ேவ0 NH9' 

ெகா+ட'. எ�ப1ேயா #யJ.�4 த�பி ேபா��<.க� நா(ைட ெந2,கி. 

ெகா+129த' க�ப�. அ�ேபா' க�பG� கிழியாம� இ29த' ஒேர ஒ2 பா: 

தா�. Gப� 'ைற "க4தி� க�பைல நி04தி� ப8' பா�4'. ெகா+  பிற� 

#ற�படலா� எ�0 எ+ணினா� ெகால�ப. ஆனா� இர+டாவ' ஜா� அரச� 

த�ைன எ�ப1 நட4'வாேனா எ�0 ஒ2 விதமான திகிJ� அவ=.� இ29த'. 

இ29தாJ� Gப� 'ைற"க4தி� Vைழ9' க�பைல ந,Lர� பா:�சினா�. 
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சிறி' Kர4தி� ஒ2 ெபாிய >4த. க�ப� நி�0 ெகா+129த'. அத� தைலவ� 

பா�4தேலாமிேயா டய எ�பவ�. ந�ன�பி.ைக "ைனைய. க+  பி14த 

ெப2ைம>ைடயவ�. அவ� ஆ>த� பைட ெபா29திய ஒ2 படகி� வ9' 

ெகால�பைச >4த. க�பJ.� வ2�ப1 அைழ4தா�. ெகால�ப<� அவ=� "�ேப 

அறி"கமானவ�க;தா�. இ29தாJ� அவ� த�னிட� வ9' விவர� 

Lறேவ+ ெம�0 அதிகார ேதாரைணயி� ஆைணயி(டா� டய. ெகால�ப 

இ�ேபா' சாதாரண. க�ப� தைலவ� அ�ல�; #திய நா கைள. க+  பி14தத� 

Aல� ெபயி� ேபரரசரா� கட� தளபதி எ�ற ெப2�பதவிைய எ:தியவ�. 

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

மதி�#.� �ைறE எ�0 க2தி, டய ஆைண.�. கீH�ப1ய ம04தா�. 

இ29தாJ� தன.�� பதவி வழ,கிய ப4திர,கைள அவ� டய<.� எ 4'. 

கா(1னா�. டய<� அைத ஒ�#.ெகா+  ந(# "ைறயி� ைநனா. க�பJ.� 

வ9' ெகால�பேசா  அளவளாவினா�. ெகால�ப அ=மதி ேக(  எ8திய 

க1த4'.� ஜா� அரசாிடமி29' பதி� வ9த'. 'ைற"க4தி� க�ப� த,�வத�� 

அ=மதி4தேதா  உணE� ெபா2;க; ஏ�றி. ெகா;ளE� அ=மதி 

ெகா 4தி29தா�. அ4ேதா  த�ைன வ9' ச9தி.��ப1>� அவைன ேவ+1. 

ெகா+129தா�. 

 

ெகால�ப மன4தி��; ஒ2 ெப2� ேபாரா(ட� எ89த'. ஜா� அரசைர� ேபா:� 

பா�.காவி(டா� அவ2.�. ேகாப� வ2�. அவைர� பா�4' வி( � #ற�ப(டா� 

"தG� த�ைன� பா�.கவி�ைல எ�0 அரசி இசெப�லாE.�. ேகாப� வ2�. 

யா� ேகாப4ைத4 தா,�வ' எ�0 அவ=.�� #ாியவி�ைல. ேவ+ ேகாைள 

ம0.க "1யாம� இர+  A�0 மாJமிகைள>�, சில சிவ�# இ9திய�கைள>� 

L(1. ெகா+  ஜா� அரசைர� ேபா:� ேப(1 க+டா�. எ�ேலா2� ம(ட. 

�திைரகளி� ஏறி. ெகா+  "�ப' ைம� Kர4தி�, ஜா� அரச� த,கியி29த ஒ2 

மட4தி��� ெச�றா�க;. ஏ�கனேவ "�பி� ஏறியறியாத க�பG� ஏறி. 

கTட�ப( . ெகா+  வ9த சிவ�# இ9திய�க;, இ�ேபா' �திைர "'கி� ஏறி 

அதிக சிரம�ப(டா�க;. அ4ேதா  ேபா��<.க� �திக; மிகE� �0கலானைவ 

எ�பேதா  சகதி நிைற9தைவ. 

 

ெகால�ப<ட� ேபசிய ஜா� அரச� அ�ெபா8க� ேபசினாJ�, உ;ள4தி��; 

ஆ4திர, ெகா+129தா�. ெகால�ப தா� க+  பி14த நா கைள� ப�றி. 

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

க+  பி14த இட,க/.ேக ெச�0 வ9தாேனா எ�0 ச9ேதக� ப(டா�. ஆனா�, 



40 

 

அவ� Lட. ெகா+  வ9தி29த சிவ�# இ9திய�கைள. க+ட'� அ9த� ச9ேதக� 

நீ,கிய'. அவ�கைள� ேபா�ற ேதா�ற"ைடய ம.கைள அவ� அத�� "� 

பா�4ததி�ைல. 

 

ேபா��<.க� அரசைர>� அரசிைய>� பா�4' வி(  ெகால�ப தி2�பி 

வ9தேபா' ைநனா க�ப� ப8' பா�.க�ப( � #'� பா: மர,க/ட� #ற�பட4 

தயாராக அழகாக நி�ற'. ேவ+1ய உணE� ெபா2;க/� ஏ�ற�ப(129தன. 

 

ெகால�ப ஏறிவ9த ைநனா க�ப� திைசமாறிய பி�, அேலா� ேசா பி�ேசா� 

நட4தி வ9த பி+டா க�ப� ேவெறா2 திைச வழியாக ெபயி=.� வ9' ேச�9த'. 

அ.க�ப� #யG� ெகா ைமக/.�4 த�பி வி(ட'. GபனிG29' ைநனா 

#ற�ப(  ெபயிைன ேநா.கி� ெச�ற'. ெச�J� வழியி� அத� பி�னாேலேய 

க+S. ெக(டாத Kர4தி� பி+டாE� ெதாட�9' வ9' ெகா+129த'. 

அேலா�ேசா பி�ேசா�, "�னதாகேவ ெபயினி� வட.�� ப�தியி� உ;ள 

யேயானா4 'ைற"க4தி� த� க�பைல நி04தி, பா�ெசேலானா எ�ற ஊாி� 

த,கியி29த ேபரரச� ெப�1னா+ .�� ேபரரசி இஸெப�லாE.�� 

ெச:திய=�பினா�. தா� ேநாி� வ9' ச9தி.க அ=மதி ேக(129தா�. ஆனா�, 

அவ�க; ெகால�பேச ேநாி� வ9' Lற( � எ�0 Lறி அ=மதி வழ,க ம04' 

வி(டா�க;. அ,கி29' #ற�ப(டவ�தா� விபனிG29' வ9த ைநனாைவ4 

ெதாட�9' வ9' ெகா+129தா�. 

 

மா�� 15-ஆ� நா; பாேலா 'ைற"க4தி� ைநனா க�ப� ந,Lர� பா:�சிய'. 

பி�னா� வ9' ெகா+129த பி+டாE� அ,� வ9' ேச�9த'. ஏ�கனேவ அ,� 

நி�0 ெகா+129த ைநனாைவ. க+ட'�, தன.� ஒ2 மாத� "�னதாகேவ அ' 

வ9' வி(ட'ேபா� எ+ணி. ெகா+டா� பி+டா. க�பG� தைலவ�. அரச2� 

அரசி>� த�ைன. காண ம04த' ேவ0 அவ=.�4 தா,க "1யாத அவமானமாக 

இ29த': க ைமயான கட� பயண� ேவ0 "'ைமயான அவ� உடைல� 

பாதி4தி29த'. க�பைல� பாேலா 'ைற"க4தி� நி04திய அவ�, 

ெகால�பைசேயா ேவ0 யாைர>ேமா பா�.காம� ேநேர த� �( .�� #ற�ப(  

வி(டா�. உடJ� உ;ள"� பாதி.க�ப(ட அவ� ேநா: வா:�ப(  <மா� ஒ2 

மாத4தி� மன. �ைற>டேனேய இற9' ேபா: வி(டா�. 

 

ெகால�ப Gபனி� இற,கியேபா' த� பயண4தி� விபர4ைத. �றி4'. 

க1த� எ8தி ேபரரசியா2.�� ேபரரசர.�� அ=�பி வி(டா�. பாேலா 'ைற 
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"க4தி� இற,கியEட� மீ+ � அ9த. க1த4தி� நக� ஒ�ைற� ேபரரசியா�.� 

அ=�பினா�. ேசா� ேடாலா எ�ற ஊாி� அவ� தி2மண� ெச:' ெகா;ளாம� 

எ 4' ைவ4தி29த மைனவி [(ாிஜு.�� ெச:தி ய=�பினா�. அவ; Aல� 

அவ=.�� பிற9த ைபய� ஒ2வ� இ29தா�. அவ=.� அ�ேபா' ஐ9' 

வயதி2.��. அவ� "த� மைனவியி� மக=� அ�ேபா' அவ/ட� இ29தா�. 

 

ஏ�ர� மாத� 7-ஆ� நா; அரசி இசெப�லாE� அரச� ெப�1னா+ � க1த� 

எ8தியி29தா�க;. அதி� ெகால�பசி� ெபய2.� "�னா�, அவ=ைடய 

ப(ட,க; �றி.க�ப(129தன. 

 

தா� க+  பி14த இ9திய4 தீEகளி� ஆ(சி4 தைலவ2� அரச� பிரதிநிதி>மான 

ெப2� கட� தளபதி ேடா�கிாிேடாப� ேகாேலா� அவ�க/.� எ�0 அரசா,க 

பாணியி� அவ� ெபய� �றி�பிட�ப(  வ9த க1த4தி� ேமJைறைய� 

பா�4தEடேனேய அவ=.� ஆன9த� ெபா,கி வழி9த'. அ9த. க1த4தி� மீ+ � 

இர+டாவ' பயண� ஒ�0 ெச�0 வர ஆய4த,க; ெச:>� ப1>� 

�றி.க�ப(129த'. 

 

த� பயண4தி� பல� நிைறெவ:திய' எ�ற களி�#ட� அவ� அரசைர>� 

அரசிைய>� காண ஆய4த,க; ெச:தா�. அவ�க/.�4 த� எ+ண4ைத விள.கி 

ஓ� அறி.ைக>� தயாாி4தா�. 

 

இபானிேயாலா ப�தியி� ெபயி� ம.க; �1ேய0வத���. �1ேயறி4 த,கி4 

த,க வாணிப� ெச:வத��� உ;ள வா:�#.கைள எ 4' விள.கியி29தா�. 

இர+டாயிர� ேப� வைர அ,�. �1ேயறலா� எ�0�, அவ�க; அ,� ஒ2 

ப(டண� அைம4'. ெகா;ளலா� எ�0�, அ9த� ப(டண4தி� இ29' ெகா+  

நா( � ப�தியி� ெச�0 வியாபார� ெச:' ெகா+  வரலா� எ�0�, அவ�க; 

ெகா+  வ2� த,க4ைத நி04'� பா�4', அரச�.�ாிய ஐ9' ப,��, கட� 

தளபதி.�ாிய ப4'� ப,��, ேதவாலய4'.�ாிய வாி>� �ைற4'. ெகா+  

மீதிைய உாியவாிட� வழ,கலா� எ�0�, அ,� த,�ேவா� விவசாய4 ெதாழிJ� 

ேம�ெகா;ள ேவ+ � எ�0�, சிவ�# இ9திய�கைள மத� மா�ற� பாதிாிகைள 

அ=�பேவ+ � எ�0�, அவ� க+  பி14த நா களி� அ�னிய�கைள>�, 

Xத�கைள>�, மத விேராதிகைள>�, #ர(சி.கார�கைள>� அ=மதி.க. 

Lடாெத�0� இ�=� எ�ென�னேவா �றி�பி(129தா�. 
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இ9த விவரமான அறி.ைகைய அ=�பி வி(  அவ� த� #திய ப(ட4'.�4 

த�9தா� ேபா�ற விைல>ய�9த ஆைடகைள4 ைத4'. ெகா+டா�. 

 

த� க�ப� அதிகாாிகளி� சிலைர>� LG.�. அம�4திய ஆ(க; சிலைர>�, சிவ�# 

இ9திய�களி� அ0வைர>� ேச�4' ஓ� ஊ�வல. �8ைவ உ+டா.கினா�. சிவ�# 

இ9திய�க;, அவ�க; நா(  நாகாிக�ப1 பறைவகளி� இற�கைள4 தைலயி� 

க(1. ெகா+டா�க;. மீ� எJ�பா� ஆகிய மாைலகைள>�, த,க 

ஆபரண,கைள>� அணி9' ெகா+டா�க;. L களி� அைட4த ப�ைச. 

கிளிகைள4 த,க; ைககளி� K.கி. ெகா+டா�க;. ேபா�� வழிெய�லா� அ9த 

விசி4திர� சிவ�# இ9திய�கைள. காண. L(ட� L(டமாக ம.க; L1னா�க;. 

ேசா�ேடாலா நகர சைப ெகால�ப<.� ஒ2 வரேவ�பளி4த'. அ,� அவ� த� 

மைனவிைய>� த� ம.கைள>� க+  வாாியைண4' "4தமி(டா�. ஏ�ர� 

கைடசி வார4தி� பா�ெசேலானா நக2.� வ9' ேச�9தா�. அ,� அரசா,க 

அதிகாாிக/�, ஊ� ம.க/� ஒ2மி.க4 திர+  வ9' அவைன வரேவ�றா�க;. 

 

ேபரரச� ெப�1னா+ � ேபரரசி இசெப�லாE� இ29த சபா ம+டப4தி��; 

ெகால�ப ெச�றா�. அவ�க; "�னிைலயி� ம+1யி(  அவ�களி� 

தி2.ைககளி� "4தமி(டா�. <மா� எ(  மாத� க+ காணாத கடG� <�றி4 

திாி9', ெபயி� நா( .�� பல #திய தீEகைள உாிைமயா.கி. ெகா 4த அ9த 

மா�ரைன வாH4தினா�க; மாம�ன2� ேபரரசி>�. அரசி.� வல' ப.க4தி� 

அவ=.� இடமளி.க�ப(ட'. அவ� தா� ெகா+  வ9தி29த சிவ�# 

இ9திய�கைள>�, ப�ைச. கிளிகைள>� த,க ஆபரண,கைள>�, ம29' 

AGைககைள>� அவ�க/.�. காணி.ைகயாக ெகா 4தா�. அரச2� அரசி>�, 

அ9த� #திய நா கைள� ப�றி� பல ேக;விகைள. ேக(  அறி9தா�க;. பிற� 

எ�ேலா2� அ2கி� இ29த ேதவாலய4'.�� ெச�0 இைறவ� "� ம+1யி(  

எ�லா� ந�ைமயாக "1ய ேவ+ ெம�0 ெதா8ைக நட4தினா�க;. அ�ேபா' 

ெகால�ப அைட9த ஆன9த4தி� அளைவ, அவ� க�ன,களி� வழி9த 

க+ணீராJ� கண.கி( . Lற "1யா'! 

 

அ9த ேநர4தி� ெகால�ப நிைன4தி29தா�, எ�ன ேவ+ மானாJ� 

ெப�றி2.கலா�. ேகா(ைட ெகா4தள�, ப(ட� பதவி, ெச�வ�, எைத. ேக(டாJ� 
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அரசி ெகா 4தி2�பா;. ஆனா�, இ9த� <கேபாக,கைள. கா(1J� ேமலான 

இல(சிய� ஒ�0 அவ=.� இ29த'. 

 

தா� க+  பி14த நா களி� �1ேய�ற� ெச:ய ேவ+ �; த,க வாணிப� சீரான 

"ைறயி� அ,� நைடெபற வழிவ�.க ேவ+ �; அ9த நா(  ம.கைள. கிறி'வ 

மத4தி� ேச�4'விட ேவ+ �; கா� ேபரரச2ட� அ�ல' �வா.க நாகாிைய விட� 

ப� மட,� ெபாிய அரச� ஒ2வ=ட� வாணிக ஒ�ப9த� ெச:' ெகா;ள 

ேவ+ �. இ�ப1ெய�லா� பல எ+ண,கைள. ெகா+129தா� ெகால�ப. 

---------- 

6. 6. 6. 6. க0த� கிைட-த'க0த� கிைட-த'க0த� கிைட-த'க0த� கிைட-த'    

 

ெகால�ப தா� க+  பி14த தீEகைள� ப�றி>�. த� எதி�கால4 தி(ட,கைள� 

ப�றி>� ேபரரசியா�.�� மாம�ன�.�� எ8திய க1த� <ைவயான'. அவ� 

அ.க1த4ைத மாம�னாி� தனி� ெசயலாளரான சா+டாDசJ.� அ=�பி-

யி29தா�. அ.கால4தி� ெபயினி� அரச � �ப4ைத� ேச�9தவ�க/�, 

அரசைவைய� ேச�9தவ�க/� தா� அரச�க/.� ேநர1யாக. க1த� எ8தலா�. 

ம�றவ�க; எ8'வ' மாியாைத. �ைறெவ�0 க2த�ப(ட'. எனேவ தா�, த� 

பயண4'.� "�றிJ� உதவியாயி29த சா+டாDசJ.� எ8தி, அவ� Aல� 

அரச�.�� அரசி.�� தகவ� அறிவி.க� ெச:தா� ெகால�ப. 1493-ஆ� ஆ+  

பி�ரவாி மாத� 15-ஆ� நா; ைநனா. க�பG� உ(கா�9' எ8திய 

இ.க1த4ைத4தா�, ெகால�ப தா� Gப� 'ைற"க� வ9' ேச�9தEட� 

மா�� மாத� 14-ஆ� நாள�0 அரசைவ.� அ=�பினா�. 

 

இ.க1த� ெகால�ப க1த� எ�0 ெபயாிட� ப(  இ�0 உலக4திேலேய 

".கிய4'வ� வா:9த ஒ2 ப4திரமாக. க2த�ப கிற'. இ.க1த4ைத. 

ெகால�பசி� ெசா�களிேலேய அ�ப1ேய ெமாழி ெபய�4'. கீேழ 

ெகா 4தி2.கிேறா�: 

 

ஐயா, 

 

ந� இைறவ� எ� பயண4தி�களி4த ெப2� ெவ�றிைய அறிய4 தா,க; மிக 

மகிH�சியைட��க; எ�றறி9ேத இ.க1த4ைத4 த,க/. ெக8'கிேற�. ந� அரச� 
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ெப2மா=� ெப29தைக அரசியா2� அளி4த க�ப�க/ட� நா� "�ப4' A�0 

நா(களி� இ9திய4 தீEகைள யைட9ேத�. எ+ணி.ைகய�ற ம.க; வா8� ப�பல 

தீEகைள நா� அ,ேக க+ேட�. ேம�ைம மி.க அரச� ெப2மா=.�� 

அரசியா2.�� சா�பாக நா� அவ�ைறெய�லா� ந� உைடைமயா.கிேன�. ந� 

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

அறிவி�ைப யா2� ம04'ைர.கவி�ைல. 

 

நா� "த� "தG� க+ட தீE.� அதிசயமான இ4தீEகைளெய�லா� அளி4த 

வி+ணக4தி� இைறவ� நிைனவாக சா� சா�வடா� எ�ற அவ� ெபயைரேய 

N(1ேன�. இ4தீைவ அ,�;ள ம.க; �னாகானி எ�0 அைழ.கிறா�க;. 

இர+டாவ' தீE.� இலா1 சா+ட மாாியா எ�0� A�றாவத�� ெபரா�1னா 

எ�0� நா�காவத�� லா இலா ெப�லா எ�0�, ஐ9தாவத�� லா இலா 

ஜுலானா எ�0� ெபயாி( ேட�. இFவாறாக நா� க+  பி14த ஒFெவா2 

தீE.�� ஒFெவா2 #'� ெபயாி(ேட�. 

 

ஜுலானா4 தீைவ நா� அைட9தEட� அத� ேம� கைரேயாரமாக� ெச�ேற�. 

அ�ப�திதா� சீன நா(ைட� ேச�9த க4ேதேயா மாநிலமாக இ2.�ேமா எ�0 நா� 

ஐ>0� வ+ண� அ9த. கைர நீ+  ெகா+ேட ெச�ற'. அ9த4 தீவி� நா� 

ெச�ற வழியி� ப(டண,கேளா நகர,கேளா காண�படவி�ைல. சி0 சி0 

கிராம,கேள ெத�ப(டன. அ9த4 தீவி� �1 ம.க; யா2ட=� நா� ேபச 

"1யவி�ைல. ஏெனனி� அவ�க; எ�ைன. க+டEட� ஓட4 ெதாட,கி 

வி(டா�க;. ஏதாவ' ஒ2 நகர4ைத. காணலா� எ�ற ந�பி.ைகேயா  நா� ெச�0 

ெகா+ேடயி29ேத�. ஆனா�, பல காத,க; ெச�ற பி�=� பயனி�ைல. 

கைரேயா வட.� ேநா.கி எ�ைன நட4தி. ெகா+  ெச�ற'. �ளி�கால� 

'வ,கிவி(டப1யா� நா� ெத�� ெநா.கி4 தி2�பி ஒ2 �றி�பிட4த.க 'ைற 

"க4தி�� வ9ேத�. பிற� இர+  ஆ(கைள உ; நா( � ப�தி.� அ=�பி 

ஏதாவ' நகரேமா அ�ல' யாராவ' அரசேரா இ2�பைதயறி9' வர� ெச:ேத�. 

அவ�க; A�0 நா; பயண� ேம�ெகா+ �, சி0 சி0 கிராம,கைள>� அ,� 

வா8� எ+ண�ற ம.கைள>� க+  வ9தா�கேள தவிர, ேவ0 ".கியமான 

எைத>� காண "1யவி�ைல. ஆகேவ, ேபசாம� தி2�பி வ9' வி(டா�க;. 

 

ஏ�ெகனேவ நா� பி14' ைவ4தி29த இ9திய�க; Aல� அ' ஒ2 தீE தா� எ�0 

அறி9ேத�. அத� கைரேயாரமாகேவ கிழ.� ேநா.கி� ெச�ேற�. அ' "1>� 

இட4தி� உ;ள "ைன.�� ெச�ற பி�, அ, கி29' பதிென( . காத Kர4தி� 
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ம�ெறா2 தீE இ2.க. க+ேட�. அ9த4 தீவி�� நா� உடேன லா பாேனாலா 

எ�0 ெபயாி(ேட�. 

 

அ9த4 தீE.�� ெச�0 அத� வடப�தியி� கிழ.� ேநா.கி 178 காத� வைர 

ெச�ேற�. ஜுலானாைவ� ேபாலேவ இ'E� மிக வள� நிைற9த Mமியாக உ;ள'. 

கட�கைரேயார,களி� வசதியான 'ைற"க,க; ஏராளமாக இ2.கி�றன. ெபாிய 

ெபாிய ஆ0க/�, உய�9த மைலக/� மைல.�வ க/�, ஆயிர.கண.கண.கான 

வைககைள� ேச�9த மிக உயரமான வானளாவிய மர,க/� ப�ைச�பேசெல�0 

பா��பத�� மிக அழகாயி29தன. அ9த மர,க; எ�ேபா'� இைல 

தைழக/டேனேய இ2.�� எ�0 ெசா�னா�க;. அ' ந�#�ப1யாக ேவயி29த'. 

சில மர,க; M4தி24தன; சில மர,க; ப84தி29தன. ஒFெவா2 வைக மர"� 

அFவவ�றி� ப2வ4தி�ேக�ற நிைலயி� விள,கின. ெத�ைன பைன இவ�றி� 

வைகைய� ேச�9த ஏெழ(  விதமான மர,க; அ,ேக இ2.கி�றன. அைவ யாE� 

பா�.க அழகாகE� க�[ரமாகE� கவ��சியாகE� இ29தன. ைப� மர.கா க/� 

ஆ,கா,ேக யி29த சமெவளி� ப�திக/� அழகானைவ. அ,ேக ேத� இ2.கிற'. 

வான�பா1க; இனிைமயாக� பா1. ெகா+12.கி�றன. வைக வைகயான 

பழ,க/� வித விதமான பறைவக/� காண�ப கி�றன. சமெவளிக; உழE4 

ெதாழிJ.� ஏ�றைவயாயி2.கி�றன. ேம� தீவி� பலவிதமான உேலாக,க; 

இ2.கி�றன. ஆ மா க; வள��பத���, நகர,க; அைம�பத��� ஏ�ற 

ப�திக; பல இ2.கி�றன. ஓைடகளிJ� ஆ0 களிJ� த,க� நிைறய இ2.கிற'. 

த,க�<ர,க,க/� ேவ0 உேலாக� <ர,க,க/� இ2.கி�றன. 

 

இ9த4 தீEகளி� உ;ள ம.க; எ�ேலா2� ஆ+க/� ெப+க/� 

ஆைட> 4'வேத யி�ைல. அ9த ம.களிட� எFவிதமான ஆ>த,க/� இ�ைல. 

அவ�க; ந�ல உட�க( � அழ�� உைடயவ�களாயி2.கிறா�க;. அவ�களிட� 

இ2.�� ஆ>த� Vனியி� Lரான சி0 க�# க(1ய பிர�#தா�. அவ�க; #' 

மனித�கைள. க+ட'� பய9' ஓ கிறா�க;. பிற� சிறி' பழ.க� ஏ�ப(ட'� 

மிக4தாராளமாக� பழ�வேதா , த,களிட� உ;ள ெபா2;கைள>� தாராளமாக 

எ 4'. ெகா 4'வி கிறா�க;. எைத. ேக(டாJ�, உடேன 

ெகா 4'வி கிறா�க;. சில மாJமிக; சிறிய க+ணா1� ெபா2;கைள. 

ெகா 4'வி(  த,க� வா,கினா�க; அ9த எளிய ம.க; அ9த. 

க+ணா14'+ கைள ைவர மணிகைள� ெப�ற' ேபா� மகிH�சி>ட� வா,கி. 

ெகா+  த,களிட� உ;ள த,க4ைத அ�ப1ேய ெகா 4' வி(டா�க;. இFவா0 

ெச:வ' சாிய�ல எ�0 த 4த'ட�, அவ�க; தி2�தியைட>�ப1 

ஆயிர.கண.கான அதிசய�ெபா2;கைள வழ,கிேன�. அவ�க; ந�மிட� அ�# 
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ெகா;ள ேவ+ � எ�பத�காகE�, பிற� அவ�கைள கிறிதவ�களாக ஆ.க 

ேவ+ � எ�பத�காகE� நா� இFவா0 நட9' ெகா+ேட�. அவ�க/.�4 

ெதா8ைக "ைறகேளா, மத,கேளாப�றி எ'E� ெதாியா'. எ�லா ச.தி>� 

வான4திG29' வ2வதாக ம( � ந�பினா�க;. எ,கைளேய வான4திG29' 

வ9தவ�க; எ�0 எ+ணி4 தா� வரேவ�றா�க;. க�ப�கைளேயா, உைட> 4திய 

மனித�கைளேயா "�பி� பா�4திராததா� தா�, நா,க; வான4திG29' 

வ9தவ�க; எ�0 அவ�க; எ+ணினா�க;. 

 

"த� "தG� நா� இற,கிய இ9த4 தீவி�, சில ம.கைள� பலவ9தமாக� 

பி14ேத�. அவ�க; அ�ச� அக�றபி� ைசைக Aலமாக� ேபசி ஒ2வைர ெயா2வ� 

#ாி9' ெகா+ேடா�. அவ�களி� Aல� நா� அ9த� ப�திகைள�ப�றி. 

ேக(டறி9' ெகா+ேட�. அவ�க;, ேவைலக/.� ந�� பய�ப(டா�க; 

அவ�கைள இ�=� நா� ைவ4தி2.கிேற�. இFவளE பழகிய பிற�� இ�=� 

அவ�க; நா� வான4திG29' வ9தவ� எ�0தா� 

நிைன4'.ெகா+12.கிறா�க;. எ,� ேபானாJ� அவ�க; ம�ற �1ம.க/.� 

எ�ைன இ�ப14தா� அறி"க�ப 4தினா�க;. உடேன ம�றவ�க;, �( .� �  

ஓ1, "வான4திG29' வ9தவ�கைள வ9' பா2,க; ! வா2,க; வா2,க;!" எ�0 

LEவா�க;. ஆ+க/� ெப+க/� சி0வ�க/� ெபாியவ�க/� ஒ2வ� 

பா.கியி�லாம� ஊாி� உ;ளவ�க; எ�ேலா2� L1வி வா�க;. ஒFெவா2வ2� 

�1�பத��� உ+பத��� ஏதாவ' ெகா+  வ9' பயப.தி>ட� எ� "� 

பைட�பா�க;. 

 

அ9த ம.க; கடைல. கட.க� சி�ேறாட,கைளேய பய�ப 4தி வ9தா�க;. இ9த 

ஓட,க; ஒேர மர4தாலானைவ. சில சிறியைவ, சில ெபாியைவ. ெபாிய ஓட4தி� 

<மா� 70 அ�ல' 80 ேப�வைர ஏறி� ெச�ல "1>�. ஏறி>;ள ஒFெவா2வ2� 

' �#வG4'. ெகா+  ேபாவா�க;. இ9த ஓட,களிேலேய அவ�க; அ9த4 

தீE.L(ட,க/.கிைடேய ேபா: வ2வா�க;. ெபா2;கைள ஏ�றி� ெச�0 

வாணிப� நட4'வா�க;. இ9த� ப�பல தீEகளிJ� வாH9த ம.களிைடேய 

அதிகமான ேவ�0ைம எதைன>� நா� காணவி�ைல. ஒFெவா2வ2ைடய பழ.க 

வழ.க,க/�. ேப�<� Lட ம�ற தீைவ� ேச�9தவ�க/.�� #ாிவதாயி29த'. 

இதனா� தா� இவ�க; எ�ேலாைர>� ந� சமய4தி� எளிதாக� ேச�4'விடலா� 

எ�0�, இவ�களி� ேபரரசாி� ஒ�#த� கிைட.�� எ�0� நா� ந�பி.ைக 

ெகா+ேட�. 
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ஜூலானா எ�ற தீE இ,கிலா9ைத>� கா(லா9ைத>� ேச�4'�பா�4தா� Lட 

அவ�றிJ� ெபாியெத�ேற ெசா�லேவ+ �. இ9த4 தீவி� ேம�திைச� ப.க� 

இர+  மாநில,க; உ;ளன. அவ�றி�� நா� ெச�லவி�ைல. இவ�றி� ஒ�றி� 

ெபய� அவா� எ�பதா��. இ,� ம.க; வாJட� பிற.கிறா�க;. 

 

எபாேனால� எ�ற தீE ெபயி� ஆ/ைக.�(ப(ட நில,க; அைன4ைத>� 

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

தீEக/ட=�, கா� ேபரரச2.�� ெசா9தமான ம�ற ப�திக/ட=� இலாப9த2� 

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

ெகா+ ;ேள�. இ9த நகர4தி�� லாவி�லா 1 ேநவி டா( எ�0 

ெபயாி( ;ேள�. இ,� ஒ2 பா'கா�#. ேகா(ைட க(1யி2.கிேற�. இ9த. 

ேகா(ைடயி� ந� வியாபார4ைத4 ெதாட�9' நட4'வத�� அ=சரைணயாக ந� 

ஆ(க; சிலைர. �1யி2.க� ெச:தி2.கிேற�. அவ�க/.�4 'ைண.� ேவ+1ய 

ஆ>த,க/� ெவ1ம29'க/�, பட� ஒ�0�. ஓரா+ .�. காண. L1ய 

உணE� ெபா2;க/� வி(  வ9தி2.கிேற�. இவ�களிைடேய கடல=பவ� 

மி�9த ஒ2 தைலவ=� இ2.கிறா�. இ9த4 தீவி� அரச� எ� சிற9த ந+ப�. 

அவ� எ�ைன4 த� அ+ண� எ�ேற பாரா( பவ�. அவ� மன� மாறி ந� 

ஆ(க/ட� பைகைம ெகா+டாJ� Lட� பயமி�ைல. ஏெனனி� அவ=.ேகா 

அவ= ைடய �1ம.க/.ேகா ஆ>த,கைள உபேயாகி.க4 ெதாியா'. ேமJ� "� 

நா� ெசா�னப1 அ�ம.க; மிகE� அ�ச"ைடயவ�க;. ஆகேவ, அ,� நா� வி(  

வ9த சி0 L(ட4தினேர அ9த4 தீE "8வைத>� அழி.க ேவ+  ெம�றாJ� 

அழி4'விடலா�. எFவா0 நட9' ெகா;ள ேவ+ � எ�0 ெதாி9தி29தா�, 

த,க/.� எFவிதமான ஆப4'மி�றி அவ�க; ந�றாக வாH9' வரலா�. 

 

இ9த4 தீEகளி� இ2�பவ�க;, ஒFெவா2வ2� ஆ/.ெகா2 மைனவிேய 

ெகா+12.கிறா�க;. ஆனா� அவ�க/ைடய அரச� ம( � இ2ப' மைனவிமா� 

வைரயி� ைவ4தி2.க உாிைம>+ . அ,� ஆ+கைள விட� ெப+கேள அதிகமாக 

உைழ.கிறா�க;. ெப+க/.�4 தனி� ெசா4' உ;ளதா எ�பைத இ�=� 

நானறி9' ெகா;ளவி�ைல. ஆனா�, ெபா'வாக ஒ2வ� ைவ4தி2�பைத 

எ�ேலா2� பகி�9' ெகா;/கிறா�க;. ".கிய உணE�ெபா2;களி� இ9த� 

பகி�E "ைறைய. ைக.ெகா+12.கிறா�க;. இ9த4 தீEகளி�, பல� எதி� 

பா�4தப1 அேகார�பிறவிக; எைத>� நா,க; காணவி�ைல. இ,�;ள ம.க; 

எ�ேலா2ேம ந�ல அழகிய ேதா�ற"ைடயவ�களாயி2.கிறா�க;. அவ�க; 
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கினியாவி� உ;ள நீ.ேரா.கைள� ேபா� இ�ைல. நீ+ட L9தைல>ைடய 

தைல>ட� கா(சியளி.கிறா�க;. Nாியனி� கதி�க; ேநராக� பா>� க ைமயான 

ெவ�ப"ைடய நா  அ�ல எ�றாJ�, Mம4தியேரைக.� 26 1கிாி த;ளியி29தாJ� 

Nாிய ெவ�ப� இ,� அதிகமாக4தா� இ2.கிற'. உய�9த மைலக; 

மி�9தி2�பதா� வாைட.கால� �ளி� அதிகமாயி2.கிற'. ஆனா� இ,�;ளவ�க; 

பழ.க4தினாJ�, N +டா.�� உணEகைள உ+பத� AலமாகE� �ளிைர4 

தா,கி. ெகா;கிறா�க;. 

 

இ9த4 தீEகளி� நா� இரா(சத� பிறவிக; எைத>� ச9தி.கவி�ைல. ஆனா�, 

இ9திய4 தீEகளி� இர+டாவதாக உ;ள தீவி� இ2�பவ�க; மனித இைற�சி 

தி�=� பழ.க"ைடயவ�க;. இவ�க; வி�J� அ�#� ஆ>தமாக உைடயவ�க;. 

இ2�# கிைட.காததா� அ�பி� Vனியி� L�ைமயான மர�பலைகேய அைம4' 

ைவ4';ளா�க;. ம�ற தீEகளி� உ;ள ம.க; அDசிய இய�#ைடயவ�க;. 

அவ�களிட� இ9த ம.க; ெகா ைமயாக நட9' ெகா;கிறா�க;. இவ�க; 

ெப+கைள� ேபா� L9த� வள�4'.ெகா;கிறா�க;. ஆனா�, பிற தீE 

ம.க/.�� இவ�க/.�� ேவ0 எFவிதமான ேவ�0ைம>� #ல�படவி�ைல. 

 

மனித இைற�சி, தி�=�. இ9த இ9திய�க; ேவ0 தீEம.க; யா2ட=�, 

உறEைவ4'. ெகா;வதி�ைல. ஆனா�, மா(ாிேமானிேய� தீவி� உ;ள 

ெப+க/ட� உறE ெகா+ ;ளா�க;. இ9த� ெப+க; வி�ல�# 

உபேயாகி�பதி� வ�லவ�க;. ேபாாி� த,கைள. கா4'. ெகா;ள ெச�#4 

தக களா� மைற4'. ெகா;கிறா�க;. இவ�க/ைடய தீவி� ஓ� ஆ+பி;ைள Lட 

இ2.க இடமளி�பதி�ைல. எபாேனாலாைவவிட� ெபாிய ஒ2 தீE 

இ2.கிறெத�0 ெசா�னா�க;. அ,�;ள ம.க/.�4 தைலயி� "1ேயயி�ைல. 

இ9த4 தீEகளிG29' மாதிாி.காக� சில இ9திய�கைள எ�=ட� ெகா+  

வ9தி2.கிேற�. 

 

"1வாக� ெசா�னா� ேம�ைமத,கிய மாம�ன2� ேபரரசியா2�, விைர9' "14த 

இ9த� பயண4ைத. ெகா+  நா� எFவளE த,க� ேவ+ மானாJ� 

த,க/.�. ெகா+ வ9' ெகா .க "1>ெம�பைத அறி9'ெகா;ளலா�. 

அவ�க; 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"� எ4தைன க�ப� ேவ+ மானாJ� ஏ�றி 

அ=�#ேவ�. உ4தரவி � எ+ணி.ைக>;ள அ1ைமகைள� பி14'. ஏ�0மதி 
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ெச:த=�#ேவ�. சீன.கிழ,��, க2வா�ப(ைட>�Lட நா� 

க+ பி14தி2.கிேற�. இ�=� நா� அ,� �( வ9தவ�க; அ,� கிைட.�� 

எ4தைனேயா ெபா2;கைள. க+ பி14தி2�பா�க;. க�ப�க; ம( � எ� 

ேதைவ.�� சாியானப1 பய�ப(129தா� இ�=� எ4தைனேயா ெசய�க; 

ெச:தி2�ேப�. 

 

த�வழியி� நட�ேபா2.� ெவ�றியளி.�� எ�0";ள இைறவ� எ� ப,கி� த� 

க2ைணைய நிைறய வழ,கியி2.கிறா�. இ9த4 தீEகைள� ப�றி. இத�� "� 

ேபசியவ�க/� எ8தியவ�க/�, இவ�ைற� பாராமேல ேபசி>� எ8தி>மி2�பதா�, 

அைவ யாE� க( . கைதக; ேபா� ேதா�0கி�றன. அைவெய�லா� ெவ0� 

அ=மான,கேள. 

 

ேம�ைமத,கிய அரச2.�� அரசியா�.��, ெப2� ெவ�றிைய4 ேத14த9த 

க2ைணமி.க இைறவ=.�, ந�றி ெசJ4தி எ�ேலா2� ெதா8' விழா. 

ெகா+டாடேவ+ �. இFவளEெப2� ெதாைகயினரான ம.கைள கிறிதவ 

சமய4தி� ேச�.�� வா:�ைபயளி4தைம.� ெபயி� ம( ம�லாம� கிறிதவ 

நா க; அைன4'ேம மகிH�சியைடய ேவ+ �. 

 

<2.கமாக இ29தாJ� ேம��றி4தைவதா� உ+ைமயி� ெச:ய�ப(ட 

ெசய�களா��. 

 

கானாி4 தீEகைள. கட9தபி� 1493 - � ஆ+  பி�பரவாி மாத� 15 � நா; க�பG� 

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' ெத�கிJ� 

ெத�ேம�கிJ� எ89த ஒ2 ெப2, கா�0 க�பைல4 தா.கிய'. ஆகேவ, க�பைல 

நா� கா�றி� ேபா.கி� விடேவ+1யி29த'. ஆனா� இ�0 Gப� 

'ைற"க4தி�� வ9' ேச�9ேத�. இ' உலக4திேலேய மிக அதிசய�தா�. 
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இ,கி29' நா� ேம�ைமத,கிய அரச�.�� அரசியா�.�� க1த� எ8த 

"1Eெச:ேத�. இ9திய4தீEகளி� எ�ேபா'� ேம மாத4'� ப2வநிைல 

இ2�பைத. க+ேட�. "�ப4' A�0 நா(களி� நா� அ,� ேபா:� 

ேச�9'வி(ேட�. 28 நா(களி� நா� தி2�பியி2�ேப�. ஆனா�, #ய� எ89' 23 

நா(க; எ�ைன. கடG� அைல.கழிய ைவ4' வி(ட'. இ,�;ள க�ப�கார�க;, 

இFவளE ேமாசமான �ளி�கால4ைத. க+டதி�ைலெய�0�, பல க�ப�கைள 

இழ.��ப1 ேநாி(டெத�0� L0கிறா�க;. 

 

மா��மாத� 4� நா; எ8திய'. 

 

ெகால�ப எ8திய இ9த.க1த4தி� அவ� த� அ=பவ,கைள� <2.கி 

எ8தியி29தா� எ�றாJ�, சில இட,களி� மிைக�ப 4தி எ8தியி29தா�. சில 

இட,களி� அவ� தா� காணாதைவகைள, அ=மான4தி� ேபாி� எ8தியி29தா�. 

ஒ2 தைலநகர4ைத. Lட. காணாவி(டாJ�, அவ� அ9த4 தீE. L(ட,க; 

ஆசிய�ப�திைய� ேச�9தைவ எ�ேற ந�பி.ெகா+129தா�. 

-------- 

7. 7. 7. 7. மன3 கச&த'மன3 கச&த'மன3 கச&த'மன3 கச&த'    

 

ெகால�ப, அர+மைன வி29தாளியா:, பா�சேலானா நகாி� த,கியி29தெபா8' 

அவ=.� மிக மகிH�சியளி4த நிகH�சி த�=ட� வ9த ஆ0 இ9திய�கைள>� 

கிறிதவ�களாக மா�றி ஞான நீரா(1ய'தா�. கிறிதவ�களாக மாறிய 

அவ�க/.� ஞான4தா: த9ைதயராக இ2.க அரச� ெப�1னா+ �, அரசி 

இசெப�லாE�, இளவரச� ேடா� ஜுவா=� அ2; L�9' இைச9தா�க;. அ9த 

ஆ0 இ9திய�க/.�� கிறிதவ� ெபய�க; N(ட�ப(டன. அவ�களி� ஒ2வ� 

தைலவ� �வா.க நாகாியி� உறவின�. அவ� அர+மைனயிேல ேவைலபா�4'. 

ெகா+129' இர+டா+ க/.�� பி� இற9'வி(டா�. ம�ற ஐ9' ேப2� 

மீ+ � ெகால�ப தா� க+ பி14த இட,க/.�� #ற�ப(டெபா8' Lட� 

ெச�றா�க;. 

 

ெகால�ப த� பயண4ைத�ப�றி எ8திய அறி.ைக, அவ� பா�சேலானா ெச�ற 

சிலநா(களி� அ�சிட� ெப�ற'. அ�சி(ட பிரதிக; ஐேரா�பிய நா க; 
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அைன4திJ� பர�ப�ப(டன. ஒ2 பிரதி ேரா� நக2.� ஏ�ர� மாத� 18- � நா; 

ேபா:�ேச�9த'. 

 

ெச:தி பரவேவ+ � எ�ற ஒேர ேநா.க4ேதா  ம( � அ' அ�சிட�படவி�ைல. 

அ.கால4தி� ஐேரா�பிய நா(டரச�க; #திய நில,கைள. க+ பி14'4 த,க; 

ஆ(சியி� இைண4'. ெகா;வதி� "�"ரமாயி29தா�க;. தா,க; க+ பி14த 

நா க; த,க; உைடைம எ�0 நிைலநா(ட இ�ப1�ப(ட சா�0க; 

இ�றியைமயாதைவயா: இ29தன. இ9திய4 தீEகளி� ெபயி=.�;ள 

ஆதி.க4ைத நிைலநா(டேவ இFவறி.ைக அ�சி( � பர�ப�ப(ட'. 

 

ெகால�ப அறி.ைக இல4தீ� ெமாழியிJ� ெபய�4ெத8த� ெப�0 அ�சி( � 

பர�ப�ப(ட'. 

 

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

அவ� #கH எ,�� ெகா1 க(1� பற9' ெகா+129த'. ஆயிர.கண.கான 

இைளஞ�க/� "தியவ�க/� அவ=ட� #ற�பட4 தயாராயி29தன�. த,க, 

கிைட.�� தீEக/.�� ெச�0 த,க; எதி�கால4ைத வளமா.கி. ெகா;ள� 

ேபா(1 ேபா( . ெகா+  பல� "�வ9தன�. "தG� ஆ; கிைட.காம� சிைறயி� 

இ29த ைகதிகைள. Lட வி வி4'4 த�=ட� அைழ4'� ெச�ற ெகால�ப 

இ�ேபா' யாைர4 த�=ட� அைழ4'�ெச�வ' எ�0 ேத�9ெத .கேவ+1ய 

நிைலயி� இ29தா�. 

 

1498 � ஆ+  ேம மாத இ0தியி� ேபரரச2� ேபரரசி>� ெகால�ப<.�, �1ேய�ற 

நா(1� எ�ென�ன ெச:ய ேவ+ � எ�0 �றி�#.க; வ�4'. ெகா 4தா�க;. 

இபானிேயாலாைவ, வாணிக. �1ேய�ற நாடா.�� அவ=ைடய, தி(ட4'.� 

அவ�க; அ=மதி யளி4தா�க;. ".கிய �றி.ேகாளாக, அ9த4 தீEகளி� உ;ள 

ம.கைள கிறிதவ�களா.கேவ+ ெம�0 Lறி அத�காக ஆ0 மத�2மா�கைள 

அவ=ட� அ=�பிைவ4தா�க;. இ9திய�கைள ந�றாகE� அ�பாகE� நட4த 

ேவ+ � எ�0� இதி�, ெப2,கட� தளபதி கவனமாக இ2.க ேவ+ � எ�0� 

Lறினா�க;. சீன நா(1� ெபா�மயமான க4ேத மாநில4தி��. கிXபாவி� 

வழியாக� ெச�ல "1>மா எ�பைத ஆரா>�ப1 அவ�க; ெகால�பைச. 

ேக( .ெகா+டா�க;. 

 

ெகால�பசி� இர+டாவ' பயண� கா1� 'ைற Aக4திG29' #ற�ப வதா- 
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யி29த'. ெகால�ப கா1� 'ைற"க4தி�� ஜூைல மாத4 'வ.க4தி� வ9' 

ேச�9தா�. அவ� இ9த� பயண4தி�� மிக� ெபாிய ஏ�பா கைள� ெச:தா�. 

பதிேன8 க�ப�கைள ஆய4த�ப 4தினா�. ஆ0மாத4தி�� ேவ+1ய உணE� 

ெபா2;கைள� ேசமி4தா�. மாJமிக/�, பைட�ர�க/�, �1ேயறி வாழ "�வ9த 

ம.க/மாக ஆயிர4' இ2�0ேப2.� அவ� பயி�சியளி4தா�. �1ேய�ற நா(1� 

ேதைவ�பட. L1ய ஆ மா கைள>�, விவசாய. க2விகைள>�, ெகா4' 

ேவைல.� ேவ+1ய சாமா�கைள>�, பிற ெதாழி�க/.� ேவ+1ய 

க2விகைள>�, ஆ>த,கைள>�, ெவ1 ம29'கைள>�, விைதகைள>� 

ெச1கைள>� ஒ�0 பா.கி விடாம� ேசகாி4தா�. அரச2� அரசி>�, நட�# 

விைலயி� எ�லா� ெபா2;க/� க�பJ.� வா,கி. ெகா .��ப1 

அதிகாாிக/.� ஆைணயி(129தா�க;. ேகா'ைம வா,கி. க(ட�ப(ட'. 

மா(1ைற�சி>� ப�றி.கறி>� நிைறய வா,கி, ெக( �ேபாகாம� இ2�ப �காக 

உ�பி� ஊறைவ.க�ப(டன. [�பா:களி� திரா(ைச ம' வா,கி நிர�ப�ப(ட'. 

 

பதிேன8 க�ப�களி� மிக� ெபாிய க�பJ.� "த�பயண4தி� உைட9' ேபான 

சா+டாேமாியாவி� ெபயேர ைவ.க�ப(ட'. ஆனா� மாJமிக; அைத 

மாியாலா+1 எ�0 அைழ4தா�க;. இவ�றி� பைழய ைகனா க�பJ� இ29த'. 

இ9த. க�ப�களி� ெச�ற ஆயிர�ேப2.� அரசினாி� ச�பள� கிைட4த'. 

இ2�0 ேப� ெதா+ட�களாக� #ற�ப(டன�. ெப+க; யா2� ஏ�றி� 

ெச�ல�படவி�ைல. 

 

1493 - � ஆ+  ெச�ட�ப� மாத� 25உ எ�லா. க�ப�க/� கா1� 

'ைற"க4திG29' #ற�ப(டன. பதிேன8 க�ப�களிJ� வ+ண. ெகா1க; 

க(1யி29த'. பா�.க மிக� பி2மா+டமான அழ�. க+கா(சியாக இ29த'. 

ஒFெவா2 க�பG� "� க�ப4திJ� ெபயி� அர<. ெகா1 க�[ரமாக� 

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

இ�னிைசேயா  க�ப�க; #ற�ப(ட கா(சி க+ெகா;ளா. கா(சியாக இ29த'. 

 

கானாி4 தீEகைளயைட9த க�ப�க;, கைடசியாக. ேகாமாரா4 தீEகளிG29' 

#ற�ப(டன. அ,கி29' #ற�ப( � சாியாக 22வ' நாளி� ெடாமினி.கா4 

தீைவயைட9தன. அ9த� பயண4தி� ஒ2 நா; இ1வி89' சில பா:கைள 

"றி9தைத4 தவிர ேவ0 எFவிதமான இைடX0க/� ஏ�படவி�ைல. பயண� மிக 

இனிைமயாக இ29த'. 
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ெடாமினி.காைவ� ேச�9த க�ப�க; அ,� கைர பி1.கவி�ைல. சாியான 

Vைழவாயி� இ�லா4தா� அ,கி29' #ற�ப(  ம�ெறா2 ெபாிய தீைவயைட9தன. 

அ9த4 தீவி�� சா+டாேமாியா 1 �வாட]� எ�0 ெகால�ப ெபயாி(டா�. 

�வாட]� க2�# விைள>� நில�; வள� ெபா29திய தீE. கட�கைரேயாரமாக 

�வாட]� மைலயிG29' வி89த ஒ2. நீ��H�சி ெவ;ளி. க�பிேபா� 

ெம�Gயதாக வி89' ெகா+12.�� அழைக ேநாி� பா�4'4தா� அ=பவி.க 

ேவ+ �. மைலைய4 ெதா( .ெகா+  நி��� ேமக,களிG29' �Gைழ ஒ�0. 

ந8வி வி8வ' ேபால அ9த� சி0 நீ��H�சி �H9' ெகா+12.��. தீவி� 

ெத�ப�தியி� இ29த ஒ2 வைள�டாவி� க�ப�க;, ஐ9தா0 நா(க; ந,Lர� 

பா:�சி.ெகா+  நி�றன. 

 

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

இற,கி உ;நா(ைட� <�றி�பா�.க� ெச�ற சில� கா( .�; வழிெதாியாம� 

மா(1.ெகா+  வி(டப1யா�, அவ�க; தி2�பிவ2� வைர கா4தி2.க 

ேவ+1யி29த'. வி( வி( � ேபா:, ம0ப1 அ9த� ப.க� வ2�ேபா' 

அவ�கைள அைழ4'. ெகா;ளலா� எ�0 #ற�ப வத�� ெகால�ப மன� 

இட9தரவி�ைல. ஏெனனி� அ9த4 தீவி� வா8� காீபிய�க; மனித இைற�சி 

தி�=� பய,கர மனித�க; காணாம� ேபானவ�கைள வி( வி( � ெச�றா�, 

தி2�பி வ2�ேபா' அவ�க; எJ�#கைள. Lட அைடயாள� க+ பி1.க 

"1யா'. காணாம� ேபானவ�கைள4 ேத1 ஐ�ப' ஐ�ப' ேப� அட,கிய நா�� 

�8.க; நா�� ேவ0 வழிகளி� #ற�ப(டன. கைடசியி�, அவ�றி� ஒ2 �8 

அவ�கைள. க+ பி14'. கைர.� அைழ4' வ9த'. 

 

பானிய�க; இFவா0 <�றி4 திாி9தேபா'. காீபிய�கைள� ப�றிய பல 

விவர,கைள4 ெதாி9' ெகா+டா�க;. காீபிய�களி� சில �1ைசக/.�; 

அவ�க; இ�லாத ெபா8'. Vைழ9' பா�4த ேபா', அ,� மனித எJ�#கைள>�, 

ெவ(1ைவ.க�ப(ட மனித இைற�சிைய>�, பாதி உ+ண�ப(ட 

கறி4'+ கைள>� க+டர�க;. சில �1ைசகளி�, இைற�சி.கா வள�.க க�ப(  

அைடப( .கிட9த இைளஞ�கைள>�, இள� ெப+கைள>� க+டா�க;. அ�ப1 

அைடப( .கிட9த சில ெப+கைள>� ைபய�கைள>� பானிய�க; வி வி4'4 

த,க; க�ப�க/.� அைழ4' வ9தா�க;. அவ�க;, பி�னா�, ெமாழி 

ெபய��பாள�களாகE� ேவ0 பல ேவைலக/.�� பய�ப 4த�ெப�றா�க;. 
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க�னிேமாியிட� ப.தி ெகா+ட ெகால�ப, அ�ேபா'தா� க+  பி14த 

தீEக/.ெக�லா� அவ/ைடய ெவFேவ0 தி2�ெபய�கைள� N(1. ெகா+ேட 

ெச�றா�. 

 

சா+டா�! எ�ற தீைவயைட9த ெபா8', "த� "தலாக பானிய�க; 

காீபிய�க/ட� ச+ைடயிட ேந�9த'. க�பGG29' இற.கிய ஒ2 படகி� 

இ2ப4ைத9' ேப� கைரைய ேநா.கி� ெச�றா�க;. கைரயி� நி�ற காீபிய�க; 

நா�� ஆ+க/� இர+  ெப+க/� தா�. "தG� ெபாிய ெபாிய க�ப�கைள. 

க+டEட� அவ�க; பய9' ஓ1னா�க;. ஆனா�, பிற� ெதளி9' 

தி2�பிவ9தா�க;. த,க; ஒட4தி� ஏறி4 தி2�பி. ெகா+129த படைக விர(1. 

ெகா+  வ9தா�க;. வ2�ேபாேத, வி�G� அ�#கைள நாேண�றி பானிய�கைள 

ேநா.கி எ:தா�க;. இர+  பானிய�க; காய"�றா�க;. ஒ2வ� உயி2.� 

ஆப4தான நிைலயி� ப காயமைட9தா�. ெந2,கிவ9தEட�, க�ப� பட� 

தி2�பி4 தா.கிய ேவக4தி�, ஓட� கவிH9த'. கடG� �H9த காீபிய�க; நீ9தி� 

ெச�0 ஒ2 பாைறைய' அைட9தா�க;. பானிய�க; விர(1. ெகா+  ெச�0 

அவ�கைள� பி14'. க�பJ.�. ெகா+  வ9தா�க;. 

 

அ9த. காீபிய�களி� ெப2 "ரடனான ஒ2வைன. க�ப� ேம� த(1� நி�கைவ4'� 

<(டா�க;. �+  'ைள4' அவ� �ட� ெவளிவ9'வி(ட'. அவைன. கடG� 

K.கி எறி9தா�க;. அவ� த��டைல ஒ2 ைகயா� அ84தி� பி14'. ெகா+ேட 

கைரேநா.கி நீ9தினா�. மீ+ � அவைன� பி14'. கயி�றினா� க�றி. க(1. 

கடJ.�; எறி9தா�க;. அவேனா, த� க( .கைள அவிH4'. ெகா+  மீ+ � 

�டைல அ84தி� பி14தப1 கைரேநா.கி நீ9த4 ெதாட,கினா�. அத� பி� பல 

"ைற அ�ெப:'தா� அவைன. ெகா�ெறாழி.க "19த'. இ9த. 

கா(சிைய.க+ட, கைரயி� இ29த ஒ�றிர+  ேப� Aல� ெச:தியறி9த 

காீபிய�க; L(டமாக4 திர+  பழிவா,க ஓ1வ9தா�க;. ஆனா� அவ�க;, 

க�ப�கைள ெந2,க"1யாததாJ� க�ப�க; நி�ற இட�வைர எ(1� பாய. 

L1ய ஆ>த,க; இ�லாததாJ� ஒ2 ெக தJ� ெச:ய"1யவி�ைல. 

 

காீபிய�க; ேமJ� திர+  உ+ைமயி� ஒ2 ேபா� A/� வைர ெகால�ப 

கா4தி2.க வி2�பவி�ைல. வடதிைச அ1வான4ைத ெயா(1� பல�பல தீEக; 

ெத�ப வைத. க+  அ4திைசயி� த� க�ப� L(ட4ைத� ெசJ4தி. ெகா+  

ெச�றா�. க�ப�க; ெந2,கி� ெச�ல� ெச�ல ேமJ� பல தீEக; க+S.�4 
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ேதா�றின. அ9த4 தீEக/.ெக�லா� பதிேனாராயிர� க�னிக; எ�0 

ெபயாி(டா� ெகால�ப. 

 

பல�பல #திய தீEகைள. க+ பி14'. அவ�றி�ெக�லா� #'�#'� ெபய�க; 

ைவ4'. ெகா+  கைடசியி� தா� "த�பிரயாண4தி� க+ பி14த 

இபானிேயாலாைவ யைட9தா� ெகால�ப. க�பG� Lடவ9த சிவ�# இ9திய� 

ஒ2வ� அைத அைடயாள, க+  ெகா+ , த� ெசா9த ஊ� இ2.�� சாமனா 

வைள�டாவி�� வழிகா(1னா�. அ,� கைரபி14தEட�, அவைன� பல 

வியாபார� ெபா2;க/ட� இற.கிவி( 4 த� ஊ2.� ெச�லவி 4தா�. 

 

இ9த� ெசயGனா� அவ� எதி�பா�4த' நட9த'. பல இ9திய�க; த,க; பய4ைத 

ெய�லா� A(ைட க(1 ைவ4'வி( . க�ப�க/.� வ9தன�. ந�ல வியாபார� 

நட9த'. சா9தா �!சி� காீபிய�களா� காய�ப 4த�ப(ட மாJமி, பி�னா� 

இற9'ேபானா�. அவ=ைடய உட� இ,ேக ஒ2 கிறிதவ=.�ாிய 

கிாிையக/ட� அட.க� ெச:ய�ப(ட'. 

 

தன.� ஏ�கனேவ பழ.கமான ப�திக/.� வ9தEட�, ெகால�ப, 

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

இ29தாJ� #திதாக. �1ேய�ற� ெச:வத��4 த�9த இட4ைத. க+  

பி1.கேவ+1ய ேவைலயி29ததா� உடன1யாக அவ� நாவிடா ட� ெதாட�# 

ெகா;ள "1யவி�ைல. ஆனா�, நாவிடா1� தா� வி( வ9த பானிய�க/.� 

எ�ன ேந�9த' எ�பைத ஒ2வாறாக� ெசா�வ' ேபா� ஒ2 �றி�#. கிைட4த'. 

மா+1கிாி1 எ�ற இட4தி� கைரேயார4தி� அைடயாள� ெதாியாத இர+  

பிண,கைள. கைர.�� ெச�0வ9தவ�க; க+ பி14தா�க;. சிவ�# இ9திய�க; 

தா1 வள��பேத கிைடயா'. அ9த� பிண,க/.� தா1யி29த'. ஆகேவ அைவ 

பானிய� பிண,களாக இ2.க.L � எ�0 அ=மானி.க இடமி29த'. 

 

இ9த அ=மான� சாிதாென�0 சில நா(களிேலேய ெதாி9'வி(ட'. 

 

நவ�ப� மாத� 27-� நா; காரேகா� வைள�டாைவ� ேச�9த ைஹ(1ய� "ைன4 

'ைற"க4ைதயைட9த'. க�ப� L(ட� இரவி� கைர.�� ெச�லேவ+டா� எ�0 

எ�ேலா2.�� ஆைணயி(டா� ெகால�ப. இரவி� ெவ�ேநர, கழி4' சிவ�# 

இ9திய�க; நிைற9த ஓ� ஓட� க�ப�கைள ேநா.கி வ9த'. அ9த இ9திய�க; 

ெகால�பைச அைடயாள� க+  ெகா+டா�க;. உடேன தைலவ� �வா.க-
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நாகாியி� சா�பாக பல பாி<கைள. ெகா 4தா�க;. நாவிடா1� உ;ள 

பானிய�கைள� ப�றி விசாாி4தேபா' சில ேப� இற9' வி(டதாகE�, மீதி 

எ�ேலா2� நலமாக இ2�பதாகE� உ0தியாக. Lறினா�க;. 

 

ஆனா� அவ�க; L�றி� ஏேதா ஒ2விதமான ஐய� ஏ�ப �ப1யாக இ29த'. 

ெகால�ப த�=ட� L(1� ெச�0. ெபயினி� கிறிதவனா.கிய இ9திய� 

Oேகாேகா� அவ�களிடமி29', உ+ைமைய வரவைழ4தா�. எ�ன பய,கரமான 

உ+ைம அ'. அைத. ேக( . ெகால�ப தி .கி( � ேபானா�. அவ� உ;ள� 

ெகா9தளி�பைட9த'. 

 

அவ�க; ெசா�ன கைத இ'தா�. 

 

நாவிடா1� இ29த பானிய�க; ேந�ைமய�ற "ைறயி�, நட9' ெகா+டா�க;. 

தைலவ� �வா.கநாகாி ெகா .க "19த அளைவ. கா(1J� அதிகமான த,க� 

ெபற ஆவ� ெகா+  அவ�களி� இர+ ேப� ஒ2 L(ட4ைத� ேச�4'. ெகா+  

தீைவ� <�றிவ9தா�க;. ம�வானா இன4தி� தைலவனான ேசானாேபா விட� 

அவ�க; "ைறய�ற "ைறயி� ெச�0 ச+ைடயி( . ெகா+டா�க;. 

ஆ4திர.காரனான அவ� அவ�கைளெய�லா� பி14'. ெகா�0வி(டா�. அ' 

ம( ம�லாம� நாவிடா .�� பைடெய 4' வ9' அ,கி29தவ�க; 

அைனவைர>� ெகா�0 வி(டா�. த�பிேயா1யவ�கைள>� ேவ(ைடயா1. 

ெகா�0 வி(டா�. இ9த. கைதைய. ேக;வி�ப(ட க�பG� வ9தி29த 

மத�2.களி� தைலவ�, �வா.கநாகாிைய� பி14'. ெகா�றா� 

ம�றவ�க/.ெக�லா� #4திவ2� எ�0 Lறினா�. ஆனா� ெகால�ப இத�� 

ஒ�#. ெகா;ளவி�ைல. உ+ைமயி� தைலவ� �வா.கநாகாி கைடசிவைர 

பானிய�களி� ந+பனாக இ29தா�. ஆனா� இ9நிகH�சி ெகால�ப<.� 

பானிய�களிைடேய இ29த ெச�வா.ைக. �ைற4' வி(ட' எ�ேற ெசா�ல 

ேவ+ �. ெகால�ப<.�� இ9த4 'யர. கைதைய. ேக(ட' "த�, உ;ள4தி� 

கவைல [14'.ெகா+ட'. 

----------- 

8. 8. 8. 8. பழி மி5&த'பழி மி5&த'பழி மி5&த'பழி மி5&த'    

 

வாணிக� ெச:வத��4 ேதாதாக ஒ2 �1ேய�ற� ப�திைய உ+டா.க ேவ+1ய 

ெசயG� ெகால�ப இற,கியேபா' அ' ெப2Dசி.கலாயி29த'. டா.ட� ச,கா 

எ�பவ� காரேகா� வைள�டா ப�தியிேலேய �1ேய�ற நா(ைட உ2வா.கலா� 
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எ�0 க2தினா�. அத��. காரண� அ,�;ள �1ம.க;, ெவ;ைளயேரா  ந(பாக 

இ29தா�க; எ�ப' தா�. ஆனா�, த,க� கிைட.க.L1ய சிபாேவா அ,கி29' 

மிக4 ெதாைலவி� இ29ததா�, அ9த. க24ைத. ெகால�ப ஏ�0. 

ெகா;ளவி�ைல. ஆகேவ, ந�ல ஓ� இட4ைத4 ேத1. கிழ.� ேநா.கி. க�ப�கைள� 

ெசJ4தினா� ெகால�ப. ஆனா�, எதி�.கா�ைற>�, கட� நீேரா(ட4தி� 

ேவக4ைத>� எதி�4'. கிழ.� ேநா.கி� ெச�வ' எளிதாக இ�ைல. கடG� 

"�ப4திர+  ைம� கட9' ெச�ல இ2ப4ைத9' நா(க; பி14த' எ�றா�, 

அ9த� பயண� எFவளE இட��பா �. "ய�சி>� உைடய' எ�பைத எளிதாக� 

#ாி9' ெகா;ளலா�. மாJமிக/�, க�பG� இ29த ம.க/� அர4'� சG4'. 

கைள4'� ேபானா�க;. 1494-ஆ� ஆ+  ஜனவாி மாத� 2-ஆ� நா; கா�04 

ெதா9தரவி�லாத ஒ2 தீபக�ப4தி� கைரயி� க�ப�க; ஒ',கின. ெகால�பல 

மனDசG4'� ேபாயி29த காரண4தினாேலா, அ�ல' உடன1யாக ஒ2 "1E.� 

வ9தாக ேவ+ � எ�ற உ9'தGனாேலா, அ9த இட4ைதேய �1ேய�ற4தி��ாிய 

ப�தியாக4 ேத�9ெத 4தா�. 

 

அ9த இட4தி�� அரசி இசெப�லாவி� ெபயைரேய இ(டா�. 

 

இசெப�லா எ�ற அ9த இட� �1ேயறி வாHவத��� ச�0� ஏ�ற இடம�ல. 

"தலாவதாக அ,� ந�ல �1 த+ணீ� கிைட.கவி�ைல. அ 4தப1யாக அ,� 

மேலாியா. கா:�சைல� பர�#� ெகா<.க; அதிகமாக இ29தன. க�ப�க; 

ஒ',�வத�� ந�ல 'ைற"க� Lட இ�ைல. 

 

எ�ேலா2� நகர� உ2வா.�� ேவைலயி� ஈ ப(டா�க;. மர,கைள ெவ(1 

�H4தினா�க;. பவழ�பாைறகைள உைட4'� ெபய�4தா�க;. ப.க4தி� ஓ1ய 

ஆ�றிG29' ந�ல த+ணீ� வ2வத�காக. கா�வா: ெவ(1னா�க;. சமய4தி��� 

பய�பட. L1யதாக <மா� இ2�0 �1ைசகைள. க(1 "14தா�க;. ஆனா�, 

க�பG� ெகா+  வ9த உணE� ெபா2;களி� பாதி.�ேம� வழியிேலேய 

தீ�9'வி(டன. மீதியி29தைவ ேபா'மானதாக இ�ைல. ம'E� பிற �1வைகக/� 

தீ�9' வி(டன. அ,� கிண�0 நீைர4தா� �1.க ேவ+1யி29த'. த+ணீ� 

ஒ4'. ெகா;ளாம� ேநா:வா:� ப(டா�க; சில�. தி�0 பழ.கமி�லாத மீைன4 

தி�0 ேவதைன.காளானா�க; சில�. மேலாியா. கா:�சJ.� இைரயாகி4 

'யர�ப(டா�க; சில�. 
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அ,�. கிைட4த உணE� ெபா2;கைள� சைம4தEட� டா.ட� ச,கா "தG� ஒ2 

நா:.�� ெகா 4'� பாிேசாதி�பா�. அத� பிற�தா� மனித�கைள� சா�பிட 

அ=மதி�பா�. அ�ப1யி29'�, உணE ஒ4'. ெகா;ளாம� வயி�0. 

ேகாளா�0.� ஆளானவ�க; பல�. ெப2� ப�தி ஆ(க; ேநா>�0� ப 4த 

ப .ைகயாகி வி(டப1யா�, ெசா9த� ெசலவி� வ9தி29த சில ெச�வ9த�கைள>� 

உடJைழ�#� ெச:>�ப1 க(டாய� ப 4தினா� ெகால�ப. அவ�க; த,க� 

ேத1 வ9தி29தா�கேள தவிர அ,க� ேநாக உைழ.க வரவி�ைல. �1ேய�ற4'.�4 

தைடயாக அ9த நா( . �1ம.க; இ29' அவ�கைள எதி�4'� 

ேபாராட�ெசா�Gயி29தா�, உ�சாக4ேதா  '�பா.கிைய4 ேதாளி� 

K.கியி2�பா�க;. ஆனா�, மர� ெவ(டE�, ம+ ெவ(டE�, க�Jைட.கE�, 

சா9' MசE� ெசா�னா� அவ�க/.�. ேகாப� வராதா எ�ன? ஆனா�, அவ�க; 

ேகாப� பG.கவி�ைல. உைழ.காதவ�க/.� உணE� ப,� கிைட.காெத�0 

�திவ�4' வி(டா� ெகால�ப தர� ெதாியாதவ� எ�0 அவைன4 

தி(1.ெகா+ேட அவ�க; ேவைல ெச:தா�க;. 

 

நக� உ2வா.�� ேவைல நட.��ெபா8ேத ஓஜிடா எ�பவ� தைலைமயி� 

பைட�ர� L(ட� ஒ�0 த,க� கிைட.�� இட4ைத. க+ பி1.க. கிள�பிய'. 

ஒஜிடா பானிய �ர�கேளா , இ9திய வழிகா(1க; சிலைர>� L(1� ெச�றா�. 

அ.L(ட4தின� இபானிேயாலா� ெப2� ப;ள4தா.கி� ைமய� ப�தியி� 

ஊ 2வி� ெச�0 ம4திய ேகா�1லசா மைலய1வார4தி� உ;ள சிபாேலாைவ 

யைட9தா�க;. அ,� த,க� கிைட.�� எ�பத��ாிய ஏராளமான சா�0க/ட�. 

A�0 ெபாிய த,க. க(1கைள>� எ 4'. ெகா+ , ஆரவார4ேதா  அவ� 

இர+ேட வார4தி� இசெப�லாE.�4 தி2�பி வ9'வி(டா�. ம.கைள இற.கி 

வி( வி( 4 தி2�பேவ+1ய க�ப�க; பனிெர+ . அ9த� பனிெர+  

க�ப�களிJ�, ஓஜீடா ெகா+  வ9த A�0 த,க. க(1கைள ம( � 

அ=�பிைவ4தா� ேபரரச� த�ைன எ�ப1 மதி�பா� எ�0 எ+ணி� பா�.கேவ 

அ2வ2�பாயி29த'. '�ப1>� க�ப�கைள4 தி2�பிய=�பியாக ேவ+ � 

அவ�ைற. காவியாக அ=�பலாமா? ேடாாி எ�ற க�ப� தைலவனி� 

தைலைமயி� அ�பனிெர+  க�ப�க/� தி2�பிய=�ப� ெப�றன. அவ�றி� 

ெகால�ப ஏ�றிய=�பிய ெபா2;க; இைவதா�. க2வா�ப(ைட க மிள�, 

ச9தன. க(ைட, அ0ப' கிளிக;, இ2ப4தா0 அ1ைமக;, த,க. க(1க;! 

இவ�றி� க2வா�ப(ைட எ�ற ெபயாி� அ=�பிய ெபா2ைள. க14'� பா�4தா� 

இDசியி� <ைவ>ைடயதாயி29த'. க மிள�, மிளைக� ேபாG29தாJ�, 
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அத��ாிய வாசம�றி29த'. ச9தன.க(ைட எ�ற ெபயாி� ெச�ற மர,க; ச9தன 

மர,களி� �ண,கைள. Lட� ெப�றி2.கவி�ைல. த,க4தி� மதி�ேபா 

பதினாலாயிர� சவர�க; தா�! இ9த� சர.�கைள� பா�4த அரசா,க அதிகாாிக;, 

க�ப� தைலவ� ேடனிைச� பா�4'� பாிகாச� ெச:தா�க;. "ெபா� விைள>� 

Mமியான இ9தியாவிG29' இ9த அ�ப� சர.�க; தானா அ=�பி ைவ4தா� 

உ,க; ெப2, கட� தளபதி" எ�0 ேக(  அவ�க; எ;ளி கைகயா1னா�க;. 

 

ேபரரச�.��, ேபரரசியா�.�� ெகால�ப சாம�4தியமாக� ெச:தி 

ெசா�Gய=�பியி29தா�. த,க� நிைறய. கிைட.கிற'. ஆனா�, அைத ஆ�0 

நீாிG29' அாி4ெத .க ேவ+ �. அத�� நாளா��. ேமJ� ஆ(க; பல� ேநாயி� 

�H9'வி(டா�க;. கிைட.�� த,க4ைத உ; நா(1G29' 'ைற"க4தி�� 

எ�றிவர.L1ய <ைம வில,�க; ைகவச� இ�ைல. எ�லா� ஒ8,� ப+ணி. 

க�பG� ஏ�றி அ=�#வெத�றா� பல நா(க; ெச�J�. ஆகேவ அதிகமாக எ'E� 

அ=�பாதத��� ெபா04'. ெகா;ள ேவ+ �. இ9த� ெச:திைய ேடாாி Aல� 

ேக(ட அரச2� அரசியா2�, உய�9த அரச� ப+ேபா , “எ�லா� சாி' எ�0 

ெசா�G வி(டா�க;. த,க� க+ பி14'. கிைட.க� ெச:த ஆ+டவ� அ2ைள. 

�றி4' ந�றி Lறினா�க;. 

 

�1ேய�ற4தி�காக வ9';ளவ�க/.�, நா( ணE ஒ4'. ெகா;ளாததா� 

ெரா(1, ஊறிய மா( . கறி, ம' "தGயனE� பிற உணE� ெபா2;க/� 

அ=�#�ப1 ெகால�ப ேக(129தா�. ஆ , மா க/�, க8ைத, �திைரக/�, 

ஆைடக/�, காலணிக/� அ=�#�ப1 ேபரரசியா2.�� ெச:தி ய=�பியி29தா�. 

�0 '�பா.கிக/�, �0 வி�J�, இ2�0 மா�#. கவச,க/�, ஏராளமான 

'�பா.கி. �+ க/� ேக(129தா�. ஆைடக/� காலணிக/� தவிர ம�ற 

ெபா2;க; அைன4ைத>� அவ� ேக(129தப1ேய அ=�#�ப1 அரச2� 

அரசி>� க(டைள பிற�பி4தா�க;. 

 

ேடாாி Aல� தா� அ=�பிய ெச:தியி� அ1ைம வாணிப4ைத ேம�ெகா;ளலா� 

எ�0 ேயாசைன Lறியி29தா� ெகால�பஸ. ஆனா� அரசி இெப�லா இ9த 

ேயாசைனைய ஏ�0. ெகா;ளவி�ைல. அ' இலாப,த2� ெதாழி� அ�ல 

எ�பதனா� தா� அவ; ஏ�0. ெகா;ளவி�ைல எ�ப' �றி�பிட4 த.க'. 

 

ெதா+ட�களாக� #ற�ப( � ெச�ற இ2 �0 ெச�வ9த�கைள>� ம�றவ�கைள� 

ேபாலேவ அரசா,க� ச�பளகார� ப(1யG� ேச�4'.ெகா;ள ேவ+ ெம�0 
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ெகால�ப ேக(129தா�. அ�ேபா'தா� அவ�க; அட,கி நட�பா�க; எ�0 

காரண"� �றி�பி(129தா�. 

 

அFவளE� சாிதா� ஆனா�, ெகால�ப சிவ�# இ9திய�கைள� ப�றி. 

ெகா+129த எ+ண�தா� தவறாயி29த'. அவ�க; யா2� வணிக�கள�ல 

நாகாிக மன�பா�ைமயி�லாத அவ�க/ைடய ேதைவக/� மிக. �ைறேவயா��. 

ெவ;ைளய�க; ெகா+  ெச�ற #'� ெபா2;கைள ஒ2 "ைற வா,கி� 

பய�ப 4தியபி� அவ�க; ஆவ� அட,கிவி(ட'. ேம�ெகா+  வா,க ேவ+1ய 

ேதைவேயா ஆவேவா அவ�க/.� ஏ�படவி�ைல. 

 

ேடாாிைச ெபயி=.� அ=�பிய பி�, ெகால�ப, ��0.கண.கான 

பைட�ர�க/ட�, த,க� க+  பி1.க இசெப�லாவிG29' #ற�ப(டா�. அழ� 

நிைற9த �கா ாீ� சமெவளிைய. கட9' ஓ� ஆ�ற, கைரைய அைட9தன�. வழியி� 

ெத�ப(ட கிராம,களி� இ29த இ9திய�க;, த,க� ெபா1 நிைற9த சி0 ைபகைள 

அ�பளி�பாக. ெகா 4தா�க;. ஓட,களிJ�, இ9திய�களி� ேதா;களிJ� ஏறி. 

ெகா+  ஆ�ைற. கட9' ேகா�1ெலரா மைலயி� வட#ற4ைதயைட9தா�க;. 

அ,� ஒ2 ம+ ேகா(ைட எ8�#மா0 ஐ�ப' ஆ(கைள வி( � ெச�றா� 

ெகால�ப அ9த. ேகா(ைட.�, இபானிேயாலாவி� த,க� எ,ேக கிைட.க� 

ேபாகிற' எ�0 ெசா�ன சா+ேடா தாம எ�பவனி� ெபயைரேய N(1னா�க;. 

ேகா(ைடயி� த,கியவ�க; ேபாக ம�றவ�க; மைல மீ' ஏறி4 த,க� எ,�. 

கிைட.�� எ�0 ஆரா:9தா�க;. இசெப�லாவிG29' #ற�ப(  இ9த ஆரா:�சி 

நட4தி "1>�வைர இ2ப4ெதா�ப' நா(களாயின. இ9த இ2ப4ெதா�ப' 

நா(க/� அவ�க; ப(ட '�ப,க; சிறித�ல. ப2வநிைல உட�#.� ஒ4'. 

ெகா;ளவி�ைல. உணE� ந�ல த+ணீ2� சாியாக. கிைட.கவி�ைல. இ29தாJ� 

த,க� கிைட.க�ேபாகிறெத�ற ஆ�வ4தி� அவ�க; இ9த4 '�ப,கைள� 

ெபா04'. ெகா+டா�க;. 

 

இசெப�லாவி� த,கியி29தவ�களி� நிைலைமேயா ேமJ� ேமாசமாயி29த'. 

இ2�பி� இ29த உணEகெள�லா� தீ�9' ேபா:வி(ட'. ஆ4திர"� ெவ0�#� 

அதிகாி4'. �ழ�ப"� ஏ�பட4 ெதாட,கிய'. ெதா�ைல ெகா .க. L1யவ�க;, 

வில,கி(  ைவ.க�ப(டா�க;. "� எ�சாி.ைகயாக. ெகால�ப ஆ>த,களி� 

ெப2� ப�திைய4 தைலைம. க�பG� ைவ4தி29தா�. அவ� சேகாதர=ைடய 

பா'கா�பி� அைவயி29தன. 
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ெதா�ைல ெகா �பவ�கைள அக�0வத��. ெகால�ப ஒ2 வழிவ�4தா�.  

த,க� கிைட.�� இட4ைத4 ேத1. க+ பி1.க ஒஜிடா தைலைமயி� ம�ெறா2 

பைடைய அ=�பி ைவ4தா�. ஆப4தான NHநிைலயி� இ29த சா+ேடா ேதாமா 

ேகா(ைடைய� பா'கா.��ப1 அ9த� பைட.� உ4தரவி(டா�. அத�பி� த,க 

ஆரா:�சி நட4த� ெசா�னா�. இ9திய�க/.�4 ெதா�ைல ெகா .க. 

Lடாெத�0 அவ� எFவளேவா எ�சாி4த=�பினா�. ஆனா� ஓஜிடா அத�� 

ேந�மாறாக நட9' ெகா+டா�. பைழய உ �#.க; சிலவ�ைற4 தி21. ெகா+  

ஓ1னா� எ�0 ெசா�G ஓஜிடா "தG� ஓ� இ9திய=ைடய 

காைதய04'வி(டா�. அ 4தப1யாக அவ�களி� இன4 தைலவ� ஒ2வைன. 

��ற� சா(1 வில,கி(  இசெப�லாE.� நட4தி� ெச�Jமா0 ெச:தா�. 

ேகா(ைடைய ஆப4திG29' கா�பா�றிய பி�, உடனி29த "9�0 �ர�க/ட� 

�காாி� சமெவளிைய� <�றி வ9', ஆ,கா,ேக>;ள இ9திய�களிட மி29த 

த,க4ைதெய�லா� ைக�ப�றினா�. அவ�க/ைடய உணE� ெபா2;கைள 

அபகாி4'. ெகா+டா�. இ9திய இைளஞ�கைள>� ெப+கைள>� 

அ1ைமகளாக� பி14'. ெகா+டா�. 

 

இ9த நிகH�சிக;, �1ம.கைள பானிய�களிட� ெவ0�#. ெகா;/�ப1 

ெச:தன. 

 

இவ�ைற� ப�றிெய�லா� ேக;வி�ப வத�� "�னா�, ெகால�ப த,க� 

க+ பி1�பத�காக. கிXபாE.� ேபா:வி(டா�. இசெப�லாவிG29' ஏ�ர� 

மாத� 24-� நா; A�0 க�ப�க/ட� #ற�ப(  29-� நா; கிXபாவி� 

இற,கினா�. வழ.க� ேபா� ஒ2 ெகா1ைய>� ஒ2 சிJைவைய>� நி04தி 

கிXபாைவ ெபயி=.� ஆதீன�ப 4தினா�. ஏ�ர� 30-� ேபா�(ேடாகிரா+1. 

'ைற"க4ைதயைட9தன�. க�ப�களிGG29' இற,கிய சில� கைர� ப�திைய� 

<�றி� பா�4' வர. கிள�பினா�க;. அ�ேபா' அ,ேக சில கிXபா.கார 

இ9திய�க; கைரயி� மீ� கறி சைம4'. ெகா+129தா�க;. த,க; ஊ�4 

தைலவ� ம�ெறா2 தைலவ=.� வி29தளி�பத�காக அவ�க; மீ� பி14'� 

சைம4'. ெகா+129தா�க;. அவ�க; கைரயி� இற,கிய ெவ;ைளய�கைள. 

க+டEட� ஓ(ட� பி14தா�க;. 

 

ெவ;ைளய�க; அவ�கைள விர(1� பி14'� சைமய� நட9த இட4தி��. L(1 

வ9தா�க;. அவ�க/.� ப29' மணிக/�, பிறெபா2;க/� பாிசாக. 

ெகா 4தா�க;. ஆனா�, அவ�க; சைம4த மீ�கறிைய4 தி�பத�� 
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ெவ;ைளய�க/.�� பயமாக இ29த'. அவ�க; அைத4 ெதாடேவயி�ைல 

எ�பைத. க+  அ9த� சைமய� L(ட4தின� மகிH�சியைட9தா�க;. ஓாி2வ� 

பானிய�கைள� சா�பி �ப1 ேக( . ெகா+டா�க;. "சில நா(க; ேபாக( �; 

இ9த ஊ�� பழ.கெம�லா� உட�#.� ஒ4' வ9தEட�, "தைலையேய 

ேவ+ மானாJ� பி14'� சா�பி கிேறா�" எ�0 பானிய�க; ேவ1.ைகயாக. 

Lறினா�க;. ஆனா�, அ9த நைக�<ைவைய கிXபா.கார�க; "8ைமயாக இரசி.க 

"1யவி�ைல எ�றாJ� Lட�ேச�9'. சிாி4தா�க;. 

 

கிXபாவி� த,க� கிைட�பத��ாிய அைடயாள� எ'E� ெத�படவி�ைல. எனேவ. 

"த� பயண4தி� சா+1யாேகாவி� இ29த இ9திய�க; Aல� ேக;வி�ப(129த 

ஜைம.கா ேநா.கி� #ற�ப(டா�. ேம மாத� 5-� நா; ஜைம.காவி� உ;ள 

ெசயி�( ஆ� வைள�டாவி� ந,Lர� பா:�சினா�, க�ப�கைள. க+டEட� 

அ0பெத8ப' இ9திய�க; இட4தி� ஏறி. ெகா+ , க�ப�கைள4 தா.க விைர9' 

வ9தா�க;. ஆனா�, ஒ2 [ர,கி. �+ைட ெவ14தEடேனேய ேபசாம� கைர.�4 

தி2�பி வி(டா�க;. விற�� த+ணீ2� ேவ+1யி29ததா�, அ 4த 'ைற"கமான 

ாிேயாேபாேனாவி� க�ப�கைள நி04தினா�. அ,�� இ9திய�க; எதி�4'4 

தா.�� எ+ண4'ட� வ9தா�க;. 

 

க�பGG29' பட�களி� #ற�ப(ட வி�பைடயின�, அ9த இ9திய�களி� மீ' 

அ�ெப:' சிலைர. ெகா�0வி(டா�க;. கைரைய அைட9தEட�, இ9திய�களி� 

மீ' ஒ2 ெபாிய நாைய ஏவி வி(டா� அ9த நா: இ9திய�கைள விர(1 விர(1. 

க14த'. இ9திய� ெதா�ைலைய4 தவி��பத�� இ9த நா:கைள� பய�ப 4'� 

"ைற இபானிேயாலாவிJ�, அத�� "� கானாி4 தீவிJ� பானிய�களா� 

பழ.க�ப 4த� ப(129த'. ாிேயாேபாேனாவி� இ29த இ9திய�க/� டாயிேனா 

இன4தா�கேளயாவ�. அவ�க; பானிய�க/.� ேவ+1ய உணE� 

ெபா2;கைள. ெகா 4தா�க;. ஆனா� த,க� ம( � அவ�களா� ெகா .க "1ய 

வி�ைல. இ29தால�லவா ெகா �பத��! எனேவ, ெகால�ப, ஜைம.காவி� 

ம�ெறா2 'ைற"க4தி� க�ப�கைள நி04தி ேதைவயான ெபா2;கைள 

ஏ�றி.ெகா+ , மீ+ � கிXபாE.�4 தி2�பி அத� ெத�கைர� ப�திைய 

ஆராயலானா�. 

 

சீன நாகாிக4தி��ாிய சா�0க; ஏதாவ' ெத�ப மா எ�ற விழி�#ண��சி>ட� 

அவ�க; ெச�0 ெகா+12.�� ெபா8' சி0 தீEக; நிைற9த கட� அவ�க; 
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பா�ைவயி� ப(ட'. இ9த4 தீE. L(ட4தி�� இராணியி� ேதா(ட� எ�0 

ெகால�ப ெபயாி(டா�. இ,� ெபாிய ெகா.�.கைள� ேபா�ற ஆனா� சிவ�# 

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

ெகா+  ஆைம பி1.�� கா(சிைய>� ெகால�ப க+டா�. ெகால�ப இைத. 

Lறியேபா' பல� ந�பவி�ைல. ஆனா� இ�0� ைகயாள�ப(  வ2கிற'. 

 

அவ�க; ெச�J� வழியி� 1ாினிடா  மைல4ெதாட� இ29த'. அ9த. 

கட�கைரயி� க�ப�க; ஒ',கிய ேபா' அ,கி29த ம.க; வானிG29' வ9த 

மனித�கைள� பா�.க4 திர+  வ9தன�. ஆனா� அவ�களி� யா2� 

சீனா.கார�கைள�ேபா� இ�ைல. சீன� பட�கேளா ஓட,கேளா சீன. 

ேகாயி�கேளா, பால,கேளா ஒ�0 Lட4 த( � படவி�ைல. கா� ேபரரச2ைடய 

இ9த� ப�திகளி� சீன நாகாிக� பரவவி�ைலேயா எ�னேவா! 

 

1ாினிடா1� இ29த ெமாழி #ாியாத ம.கைள விசாாி4தறி9ததி� ேம�கி� மாேசா� 

எ�ற நா  இ2�பதாக. Lறின�. அ'தா� சீன நா(ைட� ேச�9த, மா,கியாக . 

இ2.க ேவ+ ெம�0 எ+ணி.ெகா+டா� ெகால�ப. கிXபா. கைர 

ெத�#றமாக வைள>� இட4ைத ைசயா� வைள�டா எ�0 நிைன4'. ெகா+ட 

ெகால�ப தா� மாலா.காைவ அSகி வி(டதாகேவ க2தினா�. அ�ப1யானா� 

ஏ� உலக4ைத� <�றி. ெகா+  எதி�4 திைசயி� ெச�0 ெபயிைன 

அைடய.Lடா' எ�0� எ+ணினா�. ந�ல ேவைளயாக இ9த எ+ண4ைத அவ� 

ெசயG� நிைறேவ�றவி�ைல. அத��. காரண� க�ப�களி� ேபாதிய உணE� 

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

 

ஆகேவ அவ� இசெப�லாE.ேக தி2�பினா�. ஜூ� 18-ஆ� நா; தி2�பிய 

க�ப�க; ெச�ட�ப� 28-ஆ� நா; இசெப�லாைவ யைட9தன. இசெப�லாைவ 

அைட9தேபா' ெகால�ப ேநா>�0� ப 4த ப .ைகயாக. கிட9தா�. மாJமிக; 

அவைன4 K.கி. ெகா+  வ9' கைரயி� ேச�.��ப1யாக அவ� நிைல மிக 

ேமாசமாக இ29த'. அ�ெபா8' ஆர�பி4த A( வாத ேநா:, பிற� சி0க� சி0க 

வள�9' அவ=ைடய வாH .நாளி� கைடசி� ப4' ஆ+ கைள>� 'யர மி.கதாக� 

ெச:'வி(ட'. 

 

இசெப�லாவி� அவ� வ9' ேச�9தEட� ேக;வி�ப(ட ெச:தி, அவ=.�� 

ெப2மகிH�சிX( வதாக இ29த'. ஆ0 ஆ+ களாக� பிாி9தி29த அவ=ைடய 

சேகாதர� பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப இசெப�லாE.� வ9தி29தா� எ�பேத  
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அ9த ந�ெச:தியா��. 

 

ெகால�ப த� இர+டாவ' பயண4ைத ேம�ெகா;/� ேபாேத, 

பா�4தேலாமிேயாE� Lட வர ேவ+ � எ�0 எ+ணினா�. ஆனா�, அவ� 

அ=(பிய ெச:தி ேபா:. கிைட4' அவ� #ற�ப(  வ9' ேச� வத��;, 

ெபயினிG29' க�ப�க; #ற�ப(  வி(டன. பி�னா� வ9' ேச�9தவைன4 

தா� அரச� A�0. க�ப�க/ட� இபானிேயாலாE.� அ=�பி ைவ4தா�. 

பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப ந�ல நி�வாக4 திறைம>ைடயவ�. அவ� த�பி 

OேகாE.�� பதிலாக "தGேலேய அவ� வ9தி29தா�, இசெப�லாவி� எ89த 

�ழ�ப,கைள மிக� <லபமாக சமாளி4தி2�பா�. 

 

எ�ன இ29த ேபாதிJ� ெகால�ப சேகாதர�க; பானிய�க; அ�ல; 

ஜிேனாவா.கார�க;! அவ�க; க+ பி1.�� நாெட�லா� பானிய�க/.�� 

ெசா9த�. பானிய�க;, இன உண��சி மி.கவ�க;. அவ�க; எ�ப1 

ஜிேனாவா.கார�க/.� அட,கி நட.க இைசவா�க;. இ'தா� ெகால�ப 

சேகாதர�க/.�� அவ�க/ைடய வள��சி.�� தைடயாக இ29த'. ெகால�ப 

இபானிேயாலாவி� இர+  தவ0க; ெச:தா�. "தலாவ' சிறி'� 

நிைலைமைய� சமாளி.க4 ெதாியாதி. த� த�பி Oேகாைவ4 த� பிரதிநிதியாக 

நியமி4த'. இர+டாவ' ஓஜிடா�ைவ>�, மா�காி( எ�பவைன>�, 

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

உண��சிகேளா இ�லாத அவ�க; �1ம.களி� பைகைமைய மிக விைரவி� 

வள�4' வி(டா�க;. 

 

ெகால�ப இ�லாதேபா' மா�காி( எ�பவ� ெச:த ெகா ைமகைள� ப�றி 

யறி9த Oேகா, அவைன4 த� ேபா.ைக மா�றி.ெகா;/�ப1 ஓ� உ4தரE 

அ=�பியி29தா�. தன.� உ4தரவிட அவ� யா� எ�0 ேக( , உ4தரைவ4 

தி2�ப� ெப0�ப1 எ�சாி4'. ேக( . ெகா+  இசெப�லாE.� வ9தா�. 

உ4தரE தி2�ப� ெபற�படவி�ைல. இதனா� ேமJ� ஆ4திரமைட9த அவ�, ேவ0 

சிலேரா  பா�4த ேலாமிேயா ெகா+  வ9தி29த க�ப�கைள. ைக�ப�றி 

ஓ(1.ெகா+  ெபயி=.�� ேபா: வி(டா�. இFவா0 க�ப�கைள. 

ைக�ப�றி.ெகா+ , அவ�றி� அ�பாவி. �1ம.களிடமி29' அர(1� பறி4த 

த,க4ைத>� பிற ெபா2;கைள>� ஏ�றி� ெச�0 ெபயினி� தி2( 4தனமாக 
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இற.கி. ெகா+டேதா  நி�லாம� ெகால�ப மீ' பழி K�றி.ெகா+  ேவ0 

திாி9தா�க; அ9த. �ழ�ப.கார�க;. 

 

ெகால�ப ேநா>ட� இசெப�லாE.� வ9த இர+டாவ' மாத4தி� ேடாாி 

எ�பவ� �1ேய�றவாதிக/.�4 ேதைவயான ெபா2;கைள நா�� க�ப�களி� 

ஏ�றி.ெகா+  வ9தா�. அரச2� அரசி>� அவ� Aல� அ=�பியி29த க1த4தி�, 

ேபா��<.கJட� ஏ�ப(129த ஓ� அரசிய� விவகார4தி� உதEவத�காக வ2மா0 

ெகால�பைச அைழ4தி29தா�க;. ஆனா�, உட� நிைல காரணமாக ெகால�ப 

அ�ேபா' ேபாக "1யவி�ைல. ேடாாி தி2�#� ேபா', அவ=ைடய க�ப�களி� 

த,க� ஏ�றி அ=�ப ேவ+1யி29த'. அரசா,க4'.� அ=�ப ேவ+1ய அளE 

த,க� ேசரவி�ைல. அத�காக, அவ� ெகா ைம.காரனான மா�காி( வழிைய� 

பி�ப�றி இ9திய�களிட� க(டாய வN� ெச:யலானா�. ம04'ைர4தவ�கைள 

அ1ைமகளாக� பி14தா�; ெப2"ரட�களாயி29தவ�க/.�. ெகாைல4த+டைன 

விதி4தா�. 

 

இFவா0 பி1ப(ட அ1ைமக; ஆயிர4ைத9�0 ேப� ேச�9தி29தா�க;. ேடாாி 

த� நா�� க�ப�களிJ� ஐ�0 ேபைர ஏ�றி. ெகா+டா�. மீதியி29தவ�கைள, 

இசெப�லாவி� இ29த பானிய� ஒFெவா2 வ2� த,க/.� எ4தைன 

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

எ�றா�. 

 

அத��� அ�பா� மீத�ப(டவ�கைள விர(1 வி(டா�. பானிய�களிடமி29' 

அவ�க; த�பிேயா1ய கா(சி மிக� பாிதாபமாக இ29தெத�0 க+டவ�க; எ8தி 

ைவ4தி2.கிறா�க;. அவ�களாவ' த�பி� பிைழ4தா�க;. க�பG� ெச�றவ�களி� 

இ2�0 ேப� வழியிேலேய இற9' ேபா:. கடG� K.கி எறிய�ப(டா�க;. மீதி 

"9�0 ேப2�, பலவிதமான ேநா:க/.�� '�ப4'.�� ஆளானா�க;. 

ெபயி� ேபா:� ேச�9த பி� அ9நா(  ெவ�பத(ப நிைல ஒ4'.ெகா;ளாம� 

பல� இற9' ேபானா�க;. மி�ச� மீதி இ29தவ�க; வியாபார� ெபா2;கைள� 

ேபா� வி�க�ப(டா�க;. 

 

அ1ைமயாக� பி1ப(  வ9தவ�களி� இசெப�லாவிG29' த�பிேயா1யவ� 

தைலவ� �வா(1 �வானா. இபானிேயாலா "8வதிJ� <மா� இர+டைர 

ல(ச� டாயிேனா.க; இ29தா�க;. அ9த இர+டைர ல(ச� ேபைர>� ஒ�0 

ேச�4' பானிய2.ெகதிராக� ேபாராட "ய�றா� தைலவ� �வா(1 �வானா. 
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ஆனா� டாயிேனா.க; இைடேய ஒ�0ைம>ண��சியி�லாததா� அவ� "ய�சி 

பG.கவி�ைல. பானிய�களிட� ெவ1 ம29'க; இ29தன. அத��� ேமலாக, 

டாயிேனா.களிைடேய ஒ2 தைலவைன ஆதாி4' ம�ெறா2 தைலவ=ட� ேபா� 

A(1வி( , அவ�கைள4 த,க/. �;ேளேய ேபாராட� ெச:' அழிெவ:த� 

ெச:>� திறைம இ29த'. 

 

கேவானாேபா எ�ற தைலவ� ெப2� வ�லைம>ைடயவ�. "� நாவிடா . 

ேகா(ைடைய அழி4ெதாழி4தவ� இவ� தா�. அவைன பானிய�க; பி14'. 

ெகா�ற "ைற மிக அ.கிரமமான'. ஓஜிடா, அ4தைலவ=.� வி29' 

நட4'வதாக� ெசா�G இசெப�லாE.� அைழ4தா�. வி29'.� வ9த அவைன. 

ைககைள நீ(ட� ெசா�னா�. ெபயி� ேதச4'� சி,கார ஆபரண,க; இைவதா� 

எ�0 ெசா�G, அவ� ைகயி� இ2�#. கா�#கைள� M(1னா�; வில,�கைள 

மா(1னா�. அ�ப1ேய அவைன இ84'. ெகா+  ேபா:� சிைறயி� 

அைட4தா�. அ,ேக டாயிேனா4 தைலவ� கேவானாேபா ப�ைல. க14'. 

ெகா+  ஆ4திர4ேதா  உ0மியைத� பா�4த ேபா', அைட�ப(ட சி,க� 

க��சி�ப' ேபாலேவ இ29த'. 

 

ெகால�ப டாயிேனா.கைள அ�பாக நட4த ேவ+ � எ�0தா� 

எ+ணியி29தா�. அரச2� அரசி>� அFவா0தா� Lறிய=�பியி29தா�க;. 

ஆனா�, பி�னா� ஏ�ப(ட த,க4 ேதைவ, அவைன>�, ஓஜிடா. மா�காி( 

ேபா�றவ�களி� பாைதயிேலேய ெச�J�ப1 ெச:' வி(ட'. இபானிேயாலா 

"8வ'� ஆ,கா,ேக ேகா(ைடக; க(ட�ெப�றன. பதினா�� வய'.� 

ேம�ப(ட இ9திய�க; அைனவ2� க(டாய ேவைல.� ஆ(ப 4த�ப(டன�. 

ஒFெவா2 வ2� நா�� ப29' மணியளE த,க� ெபா1 அாி4'. ெகா .க 

ேவ+ ெம�0 ச(ட� ெச:ய� ெப�ற'. இ� ச(ட4ைத மீறியவ�க; ஈE 

இர.கமி�றி. ெகா�ல� ப(டா�க;. இ9த. ெகா ைம.� அDசி 

மைலய1வார,க/.� ஓ1ய இ9திய�க; ேவ(ைடயா1. ெகா�ல� ப(டா�க;. 

அத��� த�பியவ�க; பசி ப(1னியாJ�; த,க; 'யர வாH.ைகைய ெநா9' 

கசாவா நDைச>+ � இற9' ேபானா�க;. 1492-ஆ� ஆ+  இர+டைர ல(ச� 

ம.க; இ29தா�க;. ெகால�ப 'வ.கி ைவ4த இ9த. ெகா ைம காரணமாக 

1508-இ� இபானிேயாலா "8வதிJ� இ29த டாயிேனா.களி� எ+ணி.ைக 

அ0பதினாயிர�தா�. இேத அ.கிரம வழிைய� பி�னா� வ9தவ�க/� பி� 

ப�றியதா� ஐ�ப' ஆ+ க/.�� பிற� ஐ��0.�� �ைறவான இ9திய�கேள 
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இ29தா�க;. ெகால�ப ஈவிர.கம�0� ெச:த இ9த "ைறயினா� மனித 

ச"தாய4தி� ஓ� இனேம அழி9ெதாழி9' ேபாயி�0. 

 

மா�.காி( � ம�றவ�க/� Lறிய ��ற� சா( .கைள. ேக(ட அரச2� 

அரசியா2�, ஜுலா� அ�வாேடா எ�பவைன இ' ப�றி விசாாி.க இசெப�லாE.� 

அ=�பினா�க;. அவ� வ9தபி�, த� அரசிய� த�திைய நிைலநா(1. ெகா;ள 

ெபயி=.�4 தி2�#வேத நலெம�0 ெகால�ப "1E.� வ9தா�. ஆகேவ 

தைலைம� ெபா0�ைப அவ� பா�4தேலாமிேயாவிட� ஒ�பைட4தா�. 

இசெப�லாைவ வி(  ேவெறா2 #' நகர4ைத உ2வா.க உ4தரவி( வி(  அவ� 

1496-ஆ� ஆ+  மா�� மாத வா.கி� ைநனா க�பG� #ற�ப(டா�. Lடேவ 

ம�ெறா2 க�பJ� ெச�ற'. 

 

இ2 க�ப�களிJ� 225 பானிய�க/� 30 இ9திய அ1ைமக/� ெச�றா�க;. 

எதி�பா�4தப1 க�ப�க; விைரவாக� ெச�லவி�ைல. நாளாக ஆக உணE� 

ெபா2;க; �ைற9தன. கைடசியி� அைர� ப(1னி>� ".கா� ப(1னி>� 

கிட.��ப1யான நிைலைம வ9த'. அ�ேபா' சில பானிய�க;, பசிைய4 தீ�.க 

இ9திய அ1ைமகைள. ெகா�0 தி�னலா� எ�0 ேயாசைன ெசா�னா�க;. 

"தG�, மனித இைற�சி தி�=� பழ.க"ைடய காீபிய இன4தவைர4 தி�னலா� 

எ�0�, பிற�� ேதைவ�ப(டா� டாயிேனா.கைள4 தி�னலா� எ�0� 

ெசா�னா�க;. மனித இைற�சி தி�=� காீபிய�கைள. ெகா�0 தி�பதா�, 

அவ�க/ைடய பாவ4தி��� பாிகார� ஏ�ப � எ�0�, பழி.�� பழி வா,கியதாக 

ஆ�� எ�0� Lறினா�க;. எ�ன இ29தாJ� அவ�க/� மனித�க;தா� ! 

அவ�கைள. ெகா�0 தி�ப' நம.� அழக�ல! எ�0 Lறி4 த� மனித4 

த�ைமைய நிைலநா(1. ெகா+டா� ெகால�ப. 

 

கைடசியாக ஜூ� மாத4தி� ெபயி=.� வ9' ேச�9தன இ2 க�ப�க/�. 

க�ப�களிG29' இற,கியவ�க;, பDைசகைள� ேபா� �ழி வி89த க+க/� 

வ�றி ஒ(1ய வயி0மாக� பா�.க� பாிதாபமான ேகால4'ட� இற,கினா�க;. 

 

அவ�க; நா(1� பர�பிய வசEக/� பழிக/� ெகால�ப சேகாதர�கைள, 

இ9திய4 தீEகைள� ப�றிேய நிைன.காதப1 ெச:தி2.�� வGைவ� 

ெப�றி29தன; ெகால�பசி� ெச�வா.ைக அ1ேயா  �ைற4' அவமான� 

ப 4த.L1ய ஆ�றைல� ெப�றி29தன. ஆனா� ேபா��<.கீசிய அரச� 
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இ9தியாE.� வழிகாண� ெச:த "ய�சி>�, இ,கிலா9' ம�ன� ெஹ�றி 

க4ேத>E.�. கட� வழி காண� ெச:த "ய�சி>�, ஒ2 ேபா(1>ண��சிைய 

ஏ�ப 4தின. அ9த உண��சி.� ஆ(ப(ட ெபயி� அரசி>� அரச2� 

இபானிேயாலாைவ வி(  விட. Lடாெத�0 எ+ணின�. 

------------ 

9. 9. 9. 9. உ*ைம .ாி&த'உ*ைம .ாி&த'உ*ைம .ாி&த'உ*ைம .ாி&த'    

 

அரசியா2� அரச2� அ�வாேடா எ�பவ� Aல� அ=�பிய உ4தரE.�. 

கீH�ப19', இபானிேயாலாவிG29' #ற�ப(ட ெகால�ப கா1\ 'ைற"க� 

வ9' ேச�9தா�. கா1ஜு.� வ9' ேச�9தேபா' அவ� மிக மிக மன� ெநா9' 

ேபாயி29தா�. ந�பி.ைக மி.க த�ைன ஆ+டவ� ஏ� இ�ப1� ேசாதி.க 

ேவ+ � எ�0 எ+ணி எ+ணி அவ� மன� ஒ19' ேபாயி29தா�. இய�பாகேவ 

அரச ப.தி>;ளவனாயி2.�� த�மீ' சில தீய�க; Lறிய பழி>ைரகைள. ேக(  

அரச2� அரசி>� அவந�பி.ைக ஏ� ெகா+டா�க; எ�0 எ+ணிய ேபா' அவ� 

மன� ெவ14'வி � ேபாG29த'. ஆகேவ அவ� அர+மைனக/.�� 

ேகா(ைடக/.�� வி29'.�� ேபாவைத ெவ04', #னித மடாலய,களிேல 

த,கி. கால4ைத. கழி4' வ9தா�. பிறவி4 'ய� ேபா.�� ேபாிைறவைனேய 

எ+ணி எ+ணி4 ெதா8' ெகா+12�பேத உ:>� வழிெய�0 "1E க(1 எளிய 

வாH.ைகைய ேம�ெகா+  அ9த மடாலய,களிேல த,கினா�. 

 

கைடசியாக அரசாிடமி29'� அரசியிடமி29'� ஓ� அைழ�# வ9த'. அ9த 

அைழ�ைப4தா� ெகால�ப எதி�பா�4'. கா4தி29தா�. இய�பாகேவ எளிய 

வாH.ைகயி� ஈ பா  ெகா+ட ெகால�ப, பானிய�களிட� ெச�வா.�� ெபற 

ஆட�பர� ேதைவெய�0 ந�றாக உண�9தி29தா�. ஆகேவ, அரசா,க அைழ�# 

வ9தEட�, கவ��சி மி�9த ஆட�பர4ேதா  ஊ�வலமாக� ெச�ல ஏ�பா க; 

ெச:தா�. 

 

ெகால�பசி� இ2 #ற4திJ�, டாயிேனா இன4 தைலவ�க; � �ப4ைத� ேச�9த 

இர+  சிவ�# இ9திய�க; ம(ட. �திைரகளி� ஏறி� ெச�றா�க;. 

ேவைல.கார�க; பல அழகிய வ�ண,கைள. ெகா+ட கிளிக; அட,கிய 

L க/ட� "�ேன ெச�றன�. அ9த. கிளிக; கீ� கீ� ெச�0 க4தி எ8�பிய 

ேபெராGேய அ9த ஊ�வல4தி��ாிய ெபாிய ம,கல வா4திய� ேபா� இ29த'. 

அ9த� ச4த� ேக( 4 ெத2E.� ஓ1 வ9த ம.க;, இ9த விேனாத ஊ�வல4ைத.  
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க+  அதிசயி4' நி�றா�க;. 

 

கா( � பாைதகளி� ஊ�வல. �8 ெச�J� ேபா', ேபசாம� ேபாவா�க;. வழியி� 

உ;ள ஊ2.�; Vைழ> "�னா�, இ9திய�க; இ2வ2.��, இற.ைககளாலாகிய 

ெபாிய ராஜ "1ைய4 தைலயி� அணிவி�பா�க;. அவ�க; த,க; பர�பைர 

வழ.க�ப1 அணி>� த,க ஆபரண,கைள. க(1 வி வா�க;. பா��பவ�க;, 

"ஆகா! த,க வள� நிைற9த #தியெதா2 நா(ைட. க+  பி14த ெகால�ப 

வ2கிறா�!" எ�0 ெதாி9' ெகா;ள4தா� இ9த ஏ�பா ! 

 

வ�லா ேடானி( எ�ற ஊாி� அரசைர>� அரசிைய>� ச9தி4தா� ெகால�ப. 

அரசி.�� பணி#ாி>� ைபய�களா: இ29த த� #த�வ�க; இ2வைர>� க+  

அளவளாவினா�. அரசா,க "ைற�ப1 அவ� வரேவ�க�ப(டா�. அவ� 

அரச2.�� அரசியா2.�� #றா "(ைட அளE;ள த,க. க(1க; சிலவ�ைற 

அ�பளி�பாக வழ,கினா�. அரச2� அரசி>� மகிH�சிேயா  அவைன� சிற�பாக 

வரேவ�ற அ9த� சமய4ைத ந8வ விடாம�, அவ� A�றாவ' "ைறயாக4 தா� 

ஒ2 பயண� ேம�ெகா;ள அ=மதி ேக(டா�. இபானிேயாலாE.� உணE� 

ெபா2;க; ஏ�றி� ெச�ல ஐ9' க�ப�க/�, #தியேதா� க+ட4ைத. க+  

பி1.க4 தன.� இ2 க�ப�க/� ேவ+ � எ�0 ேக(டா�. ஆ+1G 

தீEக/.�4 ெத�ேக ஒ2 க+ட� இ2.க. L ெம�0 ேபா��<க� அரச� 

ந�பி.ைக ெகா+129தா�. சிவ�# இ9திய�கேளா  ேபசி� பா�4ததி�, அ9த 

எ+ண� ெகால�ப<.� வJ�ப(ட'. அ9த. க+ட4ைத. க+  பி1.கேவ 

தன.ெக�0 இ2 க�ப�க; ேக(டா�, ெகால�ப. ேபா��<க� அரச� ஜா� 

இற9'வி(ட ேபாதிJ�, அவ2ைடய வாாிசாக வ9';ள மா=ேவ� பல #திய 

"ய�சிகளி� ஈ ப(12.கிறா� எ�ற ெச:திக; அ1.க1 கிைட4'வ9தன. ஜா� 

அரச� தி(டமி(ட அ9த. க+ட4ைத4 தா,க; "தG� க+  பி14'விட ேவ+ � 

எ�ற ஆவ� ெபயி� அரச2.�� அரசி.�� ஏ�ப(129த'. வாேகாடகாமா, 

ேபா��<கீசிய நா(1G29' #ற�பட4 தயாராகி வி(டா� எ�0 ெச:தி கிைட4த'� 

அரச2.�� அரசி.�� வி0வி0�# ஏ�ப(ட'. அத� பிற� தா� அவ�க; 

ெகால�பைச ஆய4த�ப 4த4 ெதாட,கினா�க;. 

 

வாேகாடகாமா ஒ2 ெபாிய நீ+ட கட�பயண� ேம�ெகா;ள இ2.கிறா� எ�ற 

ெச:தி கிைட4த'. ஆனா�, அவ� எ�ன ேநா.க4ேதா  எ9த4 திைசயி� எத�காக� 

ேபாகிறா� எ�ப' ப�றி தி(டவ(டமான ெச:திக; கிைட.கவி�ைல. 
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1497-� ஆ+  ேம, ஜூ� மாத,களி�, அரச� ெப�1னா+ �, அரசி 

இசெப�லாE�, ெகால�பசி� உாிைமகைள>� ப(ட,கைள>� மீ+ � 

உ0திப 4தினா�க;. இபானிேயாலாவி� �1ேய0வத�� <மா� "9�0 

ேப�கைள ஆய4த�ப 4'�ப1 உ4தரவி(டா�க;. எ�ேலா2.�� ஆ�� ெசலைவ 

அரசா,க4திேலேய ஏ�0. ெகா;வதாக வா.களி4தா�க;. �1ேய�ற நா(1� 

ேபாயி2.க "�ப' ெப+கைள>� ஆய4த� ப 4தினா� ெகால�ப. 

 

சி0 ��ற,க; ெச:' சிைறயி� அைடப( . கிட9த ைகதிக; யாவ2�, �1ேய�ற 

நா(1��� ெச�வத�காக ம�னி�#� ெப�0 வி தைல யைட9தா�க;. 

இபானிேயாலாவி��� ெச�ல ம04தவ�க; வி தைல ெச:ய�படவி�ைல. அ,� 

ெச�0 ஒ�றிர+  ஆ+ க; வாH9'வர ஒ�#.ெகா+டவ�கேள வி தைல 

ெச:ய�ப(டா�க;. 

 

ஏ�பா க; எ�லா� ெச:' க�ப�க; #ற�பட ஓரா+டாயி�0. காரண�, 

அரசா,க4தி� இ2�பி� பண� இ�லாைமேயயா��. ைகதிகைள4 தவிர ம�ற 

�1ேய�றவாதிக; யா2� "�பணமாக4 த,க; ச�பள4ைத� ெபறாம� 

பயண�பட4 தயாராக இ�ைல. 

 

1498-� ஆ+  ஜனவாி மாத� ஐ9' க�ப�க; இபானிேயாலாவி�� ேநராக� 

#ற�ப( � ெச�றன. 

 

ெகால�ப தன.ெக�0 ஒ'.க�ப(ட A�0 க�ப�க/ட=�. காரலாஜ� எ�ற 

தைலவனி� கீH� #ற�ப(ட A�0 க�ப�க/ட=� 1498-� ஆ+  ேம மாத� 

கைடசி வார4தி� தா� #ற�ப( � ெச�றா� அேத வார4தி� ஆ�பிாி.காைவ� 

<�றி.ெகா+ . இ9தியாவி� உ;ள க;ளி.ேகா(ைடைய� ேபா:� 

ேச�9'வி(டா�, ேபா��<கீசியனான வாேகாடகாமா. 

 

இ9த "ைற ெகால�ப ெத� திைசயி� அதிகமாக. கீழிற,கி� ெச�லலானா�. 

ஜா� அரசாி� க+ட4ைத. க+ பி1.க ேவ+ � எ�ற ேநா.க4ேதா , த,க� 

அதிகமாக. கிைட.�� இட4ைத>� க+ பி1.க ேவ+ � எ�ற ஆைச 

ெகால�ப<.�. 
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மெட:ரா, ேகாமாரா4 தீEகளி� ச�0� ச�04 த,கி ேபாGடா எ�ற  

'ைற"க4தி� ஆ( .கறி வா,கி உ�#.க+ட� ேபா( .ெகா+டா�. அ9த4 

'ைற"க4தி� மா( .கறி கிைட.கவி�ைல. சா(1யாேகா எ�ற 'ைற"க4தி� 

மா க; கிைட.�மா எ�ற எ+ண4தி� ஒ2 வார� த,கினா� மா க; 

கிைட.கவி�ைல. மாJமிக; சில2.� ேநா: வ9த' தா� மி�ச�. 

 

எ4தைனேயா கTட,க/.�� பிற� க�ப�க; ஆக  மாத� "த� ேததி, 

1ாினிடா  ெத�கைரைய வ9தைட9தன. ெகால�ப எதி�பா�4தப1ேய ஒ2விாி 

�டாவி� ந�ல நீேரா � ஆ0 ஒ�0 வ9' கடG� கல9த'. �ளி��சி>� <ைவ>� 

மி�9த நீ� நீைற9த அ9த� சி�றா�றி� இற,கி. �ைட9' �ைட9' நீரா1 

மகிH9தா�க; மாJமிக;. எ4தைனேயா நா(களாக. �ளி.காம� விய�4' உ�Mறி 

நாறி�ேபாயி29த த,க; உட�கைள ந�றாக4 ேத:4'. �ளி4' 

ஆன9தம=பவி4தா�க;. �ளி4தபி�, ஆ1. ெகா+ �, பா1.ெகா+ � அ2கி� 

இ29த கா( .�; <�றி4 திாி9'வி(  வ9தா�க;. 

 

அ,கி29' #ற�ப(  1ாினிடா1J;ள இகாேகா "ைனய2கி� ந,Lர� பா:�சி 

மாJமிகைள. கைரயி� இற.கிவி(டா�, அவ�க;, மீ� பி1�பதிJ�, சி�பிக; 

ெபா0.�வதிJ� கால� கழி4தா�க;. 

 

எாி� விாி�டாவி� க�ப�க; ெச�J�ேபாேத ெத� அெமாி.க. க+ட� 

ெகால�ப பா�ைவயி� த( �ப(ட'. ஆனா�. அ' ஒ2 ெவ0 நில� எ�0 அவ� 

அறி9'ெகா;ளவி�ைல. ம�ற4 தீEகைள�ேபா� அ'E� ஒ�0 எ�0 எ+ணி. 

ெகா+டா�. 

 

1ாினிடா � ப�தியி�, தா� சீன�கைள� பா�.க. L � எ�0 எதி�பா�4தா�. 

ெகால�ப. அ�ப1யி�லாவி(டா� நீ.ேரா ம�ன�கைளயாவ' ச9தி.க. L � 

எ�0 எ+ணினா�. ஆனா�, க�ப�க/.�� சிறி' Kர4தி� ஒ2 பட� 

ேதா�றிய'. அதி� இ29தவ�க; எ�ேலா2� காீபிய�கைள� ேபா�ற சிவ�# 

இ9திய�களாகேவயி29தன�. ஆனா�, அவ�கைள. கா(1J� சிறி' ந�ல பழ.க 

வழ.க"ைடயவ�களாக4 ேதா�றினா�க;. அவ�க; க24ைத. கவ�வத�காக, 

க�ப� ேம� த(1� பி4தைள. �ட,கைள. ெகா+ வ9' ைவ.க� ெசா�னா� 

ெகால�ப. ஆனா� அவ�க; அைத விேசஷ� ெபா2;களாக எ+ணி. க�பைல 

ேநா.கி வரவி�ைல. அத� பி�, மாJமிக; சிலைர. க�ப� ேம� த(1� ஏறி நடன� 

ஆ1 நி���ப1 ெசா�னா�. அவ�க; ஆ(ட4தி�ேக�றப1 �ழ� ஊத�ப(ட'. 
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இ9த. கா(சிைய. க+ட இ9திய�க;, இ' ஏேதா ேபாரைழ�# எ�0 எ+ணி. 

ெகா+ . க�பைல ேநா.கி மைழேபா� அ�#கைள� ெபாழி9தா�க;. ந�ல 

ேவைளயாக ஒ2 அ�#Lட. க�பைல எ(டவி�ைல. அத� பி� அவ�க; த,க; 

வழியி� ெச�0 மைற9' வி(டா�க;. 

 

அ9த வைள�டா� ப�தி "8வைத>� ஆரா:வ' எ�ற தி(ட4'ட� ஆக  மாத� 

4-� நா; க�ப�க; #ற�ப(டன. எ,ேகா எாிமைல ெவ14தத� காரணமாக ஏ�ப(ட 

ெகா9தளி�பி� அைலக; மைலகெளன உய�9தன. க�ப�கைள ஒேர K.காக4 

K.கி ேமேல ெகா+  ெச�0 அேத ேவக4தி� கடG� அ1 ெதாி>�ப1யான 

கீH�ப�தி.�4 த;ளி இ�ப1யாக� சிறி' ேநர� அைல.கழி4தன. அதி�Tட 

வச4தாJ�, மாJமிகளி� திற4தாJ� எFவித ஆப4'� உயி�� ேசத"� 

ஏ�படவி�ைல. எ�றாJ� அ�ேபா' மாJமிக; ஒFெவா2வ2.�� ஏ�ப(ட பய� 

அவ�க; ஆ>(கால,களி� ேவெற�ேபா'� ஏ�ப(டதி�ைல. அ9த இட� 

த,கியி2�பத�� ஏ�ற இட� அ�ல எ�0 க2திய ெகால�ப, அத�� நாக� 

பா�பி� வா: எ�ற ெபா2/ைடய லாேபா.கா1லா ச��ேப எ�ற ெபயைர 

ைவ4'வி(  அ,கி29' #ற�ப(  வி(டா�. 

 

வட.ேக ெதாைல Kர4தி� அ1வான4தி� சில மைலக; ெதாி9தன. அ9த மைலக; 

இ29த பாியா4 தீபக�ப4ைத ேநா.கி க�ப�கைள� ெசJ4திய ெகால�ப அ�0 

இரE பாகியா4 'ைற"க4தி� அ2ேக ந,Lர� பா:�சினா�. ம0நா; அ9த� 

ப�திகைள� <�றி� பா�4'வர. கிள�பினா�, அ9த� ப�தியி� பல அழகான 

வசதியான 'ைற"க,க; இ29தன. அவ�றி� ஒ�றான எசினாடா யா.�லா எ�ற 

'ைற"க4தி� க�ப�கைள நி04தினா�. அ9த மிக அழகிய கட�கைரைய>ைடய 

'ைற"க4தி� சிறி' Kர4தி� மிக� ெபாிய �  ஒ�0 ெதாி9த'. அத� எதிேர 

ெந2�# எாி9' ெகா+129த'. ஆனா�, ெகால�ப<� பானிய�க/� இற,கி� 

ெச�றேபா', அ,ேக ம.க; யா2� காண�படவி�ைல. எ�ேலா2� 

பானிய�கைள. க+  பய9ேதா1 வி(டா�க;. அவ�கைள வரேவ�க அ9த. 

�1ைசயி� �ர,�க;தா� இ29தன. 

 

அ9த. �ர,�. L(ட� பானிய�கைள. க+  த,க; - ப�கைள. கா(1, 

வரேவ�ற'. அெமாி.க. க+ட4தி� நில�ப�தியி� ெகால�ப "த� "தலாக. 

கால1 எ 4'ைவ4த' அ9த4 'ைற"க4தி� தா�. ஆனா�, ெகால�ப<.� தா� 

அ�ேபா' ஒ2 ெபாிய க+ ட4தி� இற,கியி2�பதாக4 ெதாியா'. பாியா4 தீப 

க�ப4ைதேய அவ� ஒ2 ெபாிய தீE எ�0தா� நிைன4'. ெகா+129தா�. 
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அவ� அெமாி.க. க+ட4தி� கால1 ைவ4த நா; ஒ2 ஞாயி�0.கிழைம. 1498-� 

ஆ+  ஆக  மாத� 5-� நா; தா� அ'. 

 

ம�ற தீEகளி� ெச:த' ேபா� அ9த இட4ைத>� ெபயி=.� உாிைமயா.�� 

சட,ைக� ெச:யேவ+ �. ஆனா� <�றிJ� L1யி2.�� �ர,�களி� 

"�னிைலயி� அவ� அ9த� #னித� சட,�கைள� ெச:ய வி2�பவி�ைல. அ9த 

நா( .� உாிய ம.க; சிலைரயாவ' "�னா� ைவ4'.ெகா+  ெச:வ'தா� 

ெபா24தமா�� எ�0 நிைன4தா�. ந(#ாிைம M+ட சில சிவ�# இ9திய�க; 

க�ப�கைள அSகினா�க;. ெகால�ப<.� அ�ேபா' உட� நல� சாியி�ைல. 

ஆகேவ க�ப� தைலவ� ெப(ேரா1 ெடாிேரா எ�பவைன அ9த நில�ப�திைய 

உாிைமயா.�� சட,ைக� ெச:>மா0 அ=�பினா�. அவ=� அ9த� சிவ�# 

இ9திய�க; "�னிைலயி� பாியா நில�ப�திைய ெபயி=.� உாிைமயா.�� 

சட,ைக� ெச:' "14தா�. 

 

பாசி மாைலக/�, ப29' மணிக/�, ச�.கைர>� ெகா 4தEட�, சிவ�# 

இ9திய�க; க�பல1.�4 திர+  வ9தா�க;. இ9த� ெபா2;கைள� 

ெப0வத�காக அவ�க; த,க; ைகவச";ள எ9த� ெபா2ைள>� த9'விட 

ஆய4தமாயி29தன�. அவ�க; த,க; க84'களிJ� ைககளிJ� அணி9தி29த 

ஆபரண,க;. த,க"� ெச�#� கல9த உேலாக4தா� ஆனைவ. இவ�க/. �4 

த,க4ைத விட� ெச�ேப உய�வாக� ேதா�றிய'. காரண�, ெச�# உ;நா(1� 

ம4திய ப�தியி� தா� கிைட4த'. த,கேமா அவ�க; இ2.�� ப�தியிேலேய 

கிைட4த'. ஆகேவ அவ�க; இர+ைட>� உ2.கி. கல9' உ2வாகிய 

உேலாக4தா� ஆபரண,க; ெச:' ெகா+டா�க;. ெகால�ப ஒ2 #திய ெப2 

நில4ைத. ம( � க+ பி1.கவி�ைல. ஒ2 தனி நாகாிக� பைட4த இன4தின� 

வா8� ப�தியிJ� Vைழ9தி29தா�. 

 

ெகால�ப அ9த நில�ப�தி "8'� <�றி� பல 'ைற"க,கைள ஆரா:9தா�. ஒ2 

'ைற"க4தி�, ஒ2. கிராம4'� ெப+க; பல� க�பJ.� வ9தா�க;. அவ�க; 

க84'.களி� ஒளி �<� "4'.க; பதி4த. அ(1ைககைள அணி9தி29தா�க;. 

ப29' மணி.��, பாசி மாைல.�� அவ�க; அ9த அ(1ைககைள. கழ�றி. 

ெகா 4' வி(டா�க;. அவ�க; ைகயி� ேவ0 "4' அ(1ைகக;, இ�லாததா� 

ெகால�ப த� ஆைசைய அட.கி. ெகா+டா�. அவ�கைள விசாாி4தேபா', 

தீபக�ப4தி� ம0 ப�தியி� ஏராளமாக "4'. கிைட�பதாக. Lறினா�க;. 

தி2�#� ேபா' அ,� ெச�லலா� எ�றி29தா�; ஆனா� அ9த� பாைதயி� அவ� 
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தி2�பவி�ைல. ெபா'வாக அ9த� ப�தி ம.க; அ�#� ப+#� உைடயவ�களாக 

இ29தா�க;. ஓ!ாி� இ29த ெபாிய Lைர �(1�, ஒ2 க�பைல� ேச�9த 

மாJமிக; அைன வ2.�� ந�ல வி29' ைவ4தா�க;. வயி0 #ைட.க 

உ+ வி( , ஆ1.ெகா+ � பா1.ெகா+ � மாJமிக; க�பJ.�4 தி2�பி 

வ9தா�க;. 

 

பல 'ைற"க,கைள� பா�4'.ெகா+ேட க�பைல ேம�றிைசயி� ெசJ4திய 

ெகால�ப ஆக  15-� நா; ஒ2 தீைவ. க+டா�. அ9த4 தீவி� இற,காமேல 

அத�� மா�காி(டா எ�0 ெபய� ைவ4தா�. அ9த4 தீவி� "4' நிைறய. 

கிைட4த', ஆனா�, இபானிேயாலாவி� அைம9';ள சா+டா ேடாமி,ேகா 

எ�ற #திய நகர4தி�� விைர9' ெச�லேவ+ � எ�0 எ+ணியதா� ெகால�ப 

அ,� இற,கவி�ைல. மா�காி(டாவி� அவ� இற,கி "4'.க; ேச�4'. 

ெகா+  ேபாயி29தா�, ெபயினி� அவ=.� ந�ல வரேவ�பி29தி2.��. 

ஆனா�, அவ=ைடய அதி�Tட �ைறE அவைன அ,� இற,க விடவி�ைல. 

 

எ,�� <�றி� பா�4த பிற�தா� ெகால�ப தா� ஒ2 ெபாிய #திய க+ட4தி� 

இற,கியி2�பைத உண�9தா�. பாியாைவ� ப�றிய த� எ+ண4ைத. க�ப� 

�றி�#� #4தக4தி� அவ� ெதளிவாக. �றி�பி(12.கிறா�. 

 

இ'வைர யா2� க+டறியாத ஒ2 ெபாிய க+ட� இ'ெவ�ேற நா� ந�#கிேற�. 

"� எ�னிட� சிைற� ப(ட பல காீபிய இன4ைத� ேச�9த இ9திய�க;, ெத�ேக ஒ2 

ெப2நில� இ2�பதாக� பல "ைற Lறி இ2.கிறா�க;. அ,ேக நிைறய4 த,க� 

கிைட.�� எ�0 அவ�க; Lறினா�க;. இ' ம( � ஒ2 ெபாிய க+டமாயி29தா� 

இ' ஒ2 ேப� ஆ�சாியமாக இ2.��. இFவளE ெபாிய ஆ0 ஒ�0 - 48 காத 

Kர4தி�� ந�ல த+ணீ� பா>� கட� ேபால இ2�பதா� இ' நி�சயமாக ஒ2 

ெபாிய க+டமாக4தா� இ2.க ேவ+ �. 

 

"இ9த நில�ப�திக; ேவ0 ஓ� உலகேமயா�" எ�0� ெகால�ப 

�றி�பி(12.கிறா�. அவ� அேத �றி�#� #4தக4தி� ேமJ� இர+  நா; 

கழி4', அ9த நில�ப�தி ஒ2 ெசா�.க� எ�ேற வ2ணி4'� பலவாறாக 

எ8தியி2.கிறா�. 

 

ெகால�ப இபானிேயாலா ேநா.கி� ெச�றா�. #திய தைலநகரமான சா+டா  
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ேடாமி,ேகாைவ ெந2,கி வ9த ேபா' [(டா4 தீவி� க�ப�கைள நி04தி ந,Lர 

மி(டா�. அ�ேபா' சா+டா ேடாமி,ேகா� ப.க4திG29' ஒ2 சி0 க�ப�கார� 

ெகால�ப க�பைல ேநா.கி� <(டா�. ஆனா�, இ2 க�ப�க/� ெந2,கிய பி� 

கவனி4தா� அ9த. க�பைல� ெசJ4தி வ9தவ� அவ� சேகாதர� 

பா�4தேலாமியாதா� எ�0 ெதாி9த' பிற� நா�� க�ப�க/� எ(  நா(க; 

பயண� ெச:' சா+டா ேடாமி,ேகாைவ அைட9தன. 

------------- 

10. 10. 10. 10. ெத6வ� கா-த'ெத6வ� கா-த'ெத6வ� கா-த'ெத6வ� கா-த'    

 

பாியா மாநில4ைத. க+ பி14த பிற�, இபானிேயாலாைவ ஒ�பி( � 

பா�.��ேபா', பாியா ஒ2 ெசா�.கமாகE�, இபானிேயாலா ஒ2 நரகமாகE� 

தா� ேதா�றிய' ெகால�ப<.�. உ+ைமயிேலேய இபானிேயாலா அவைன 

வா(1 வைத.�� நரகமாகமாறி வி(ட'. 

 

பிரா�சிேகா ேரா�டா� எ�பவைன ெகால�ப இபானிேயாலாவி� தைலைம 

நீதிபதியாக நியமி4தி29தா�, அ9த4 தைலைம நீதிபதி ெகால�பைச எதி�.�� 

#ர(சி.காரனாக மாறிவி(டா�. நீதிபதி ேரா�டா�, பானிய�களிைடேய 

இனெவறிைய4 K+1வி( 4 தன.� ஆ; ேச�4'.ெகா+டா�, 

பானிய�களாகிய நா� ஒ2 ஜிேனாவா.கார=.கா ஆ(ப(12�ப' எ�0 ேக( . 

கிள��சி A(1னா�. ேரா�டா� இபானிேயாலாவி� சில ப�திகைள4 த� 

வச�ப 4தி. ெகா+டா�. த� ஆ(சி.�. கீH�ப(ட பானிய�க/.�, அவ� 

ஏராளமான த,க"�. அதிக அ1ைமக/�, ைவ4'.ெகா;ள உாிைமயளி4தா�. 

ெபயினிG29' நிைறய உணE வரவைழ4'4 த2வதாக வா.களி4தா�. 

பானிய�க; இ9திய�கைள அ1ைமயாக ைவ4'. ெகா;ள உாிைமயளி4த அேத 

ேரா�டா�, இ9திய�கைள வச�ப 4த அவ�க/.�;ள ேவைலைய. 

�ைற�பதாகE�, ேம�ெகா+  அவ�களி� யாைர>� அ1ைம� ப 4'வதி�ைல 

எ�0� ெகா ைம� ப 4'வதி�ைல எ�0� வா.களி4தா�. இைத ந�பிய சில 

ஏமா9த சிவ�# இ9திய இன4தைலவ�க; அவ� ப.க� அ=சரைணயாக நட9' 

ெகா+டா�க;. பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப "தG� சிவ�# இ9திய4 

தைலவ�கைள4 த�வச�ப 4தி. ெகா+டா�. பிற� ேரா�டாைன� பி14'4 

த+1.க வி29தேபா', அ9த� #ர(சி.கார நீதிபதி எ8ப' '�பா.கி �ர�க/ட� 

சார�லா எ�ற இட4தி�� ஓ1 வி(டா�. 
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காரலாஜ� தைலைமயி� A�0 க�ப�க; நிைறய. ெகால�ப ெபயினிG29' 

உணE ஏ�றிவி(டான�லவா? அ9த. க�ப�க; சா+டா ேடாமி,ேகாE.� வழி 

ெதாியாம� அைத. கட9' வ9'வி(டன. அைவ சார�லாைவ அைட9தன. 

காரலாஜ� ெகால�பசிட� உ+ைமய�#;ளவ�. ஆனா�, அ9த. க�பG� ஏறி 

வ9த சிைற.ைகதிக; சில2�, ேவ0 சில மாJமிக/� ஒ�0 ேச�9', L(டமாக. 

கைர.�� ெச�0 #ர(சி.கார� ேபா�டா=ட� ேச�9' ெகா+டன�. #திய பல� 

ெப�ற ேரா�டா�, லா�கா ேகா(ைடமீ' பைடெய 4'� ெச�றா�. 

 

அ�ேபா' சா+டா ேடாமி,ேகாவி� இ29த ெகால�பசிட� மதி�# ைவ4தி29த 

உ+ைமயான பானிய�க; பல� பலவிதமான உட� ேநா:க/.� ஆளாகி� 

ப .ைககளி� கிட9தன�. அதனா� #ர(சி.கார�கைள எதி�4'� ேபாராட 

"1யாம� ெகால�ப சேகாதர�க; ேரா�டாைன� சமாதான�ப 4த "ய�றன�. 

 

சமாதான� ேப�< ஏற.�ைறய ஓரா+ கால� நைடெப�ற'. தடைவ.�4 தடைவ 

ேரா�டா� எதி��ைப. ைகவி வத��ாிய த� ேக;விகைள அதிக�ப 4தினா�, 

கைடசியாக ேரா�டா�மீ' உ;ள ��ற�சா( கெள�லா� சாியானைவய�ல எ�0 

அறிவி4', அவைன மீ+ � தைலைம நீதிபதி பதவியி� அம�4தினா� ெகால�ப. 

ேரா�டானி� ஆ(களி� ெபயி� தி2�ப வி2�பியவ�க; எ�ேலா2.��, 

க(டணமி�லாம� க�பG� ெச�J� வா:�#�, அவ�க; வாியி�லாம� த,க� 

எ 4'� ெச�லE� அ=மதி>� அளி4தா� ெகால�ப. ெபயி� ெச�லாதவ�க;, 

சார�லாவி� நில,க; ெப�0. ெகா;ளலாெம�0 அறிவி4தான. 

 

ேரா�டா=.காக ெகால�ப வழ,கிய இ9த� சJைகயி� Aல�, பானிய�க;, 

விைள நில,களி� ஒFெவா2 ப�திைய4 த,க; உைடைமயாக� ெப�றன�. அ9த9த 

நில�ப�திகளி� வா8� சிவ�# இ9திய�க; அைனவ2� அFவ9நில4தி� 

உைடைம.கார=.� அ1ைமயானா�. அ9த9த நில,களி� கிைட.�� த,க� 

"8வ'� அவனவ=.ேக உாிைம. அவ� அர<.�� ெப2,கட� தளபதி.�� 

வாிLட. ெகா .க ேவ+1ய இ�ைல. ெகால�ப பானிய�க/.� அளி4த 

இ9த� சJைகயினா� ெபயி=.�� ெபயி� அர<.�� அ�ப1 ஒ�0� 

அதிகமான நTட� இ�ைல எ�ப' உ+ைமதா�! ஆனா�, அ9த நில,களி� 

பர�பைர உாிைம.கார�களான சிவ�# இ9திய�க/.� இ' ஒ2 ேபாி1யாகேவ 

வி89த'. ேமJ� அவ�க; பானிய�க/.� எ�ெற�0� அ1ைமயாயி2.க 

ேவ+1ய ெகா ைம.�� ஆளாயின�. ஆ>த பலமி�லாத அ9த. க;ள,கபட-
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மறியாத ம.க;, எ,கி29' வ9ேதா �1ேயறிய யாேரா ஒ2வ� ெச:த ச(ட4தி��4 

த,க; மனித உாிைமகைள� பர�பைர பர�பைரயாக இழ.��ப1 ேநாி(ட'. த,க; 

நா( .� வ9தவ�கைள அ�# ெகா+  வரேவ�0 த,க; 

உைடைமகைளெய�லா� 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� 'ரதி�Tட� இ4ேதா  நி�கவி�ைல. 1498-� ஆ+1� ெபயி=.�4 

தி2�பிய=�பிய ேசாாிேயா எ�ற அவ=ைடய தைலைம. க�பG� அரச2.�� 

அரசியா2.�� அவ� அ=�பிய �றி�#� #4தக4ைத>�, நிலவழி கா( � 

பட4ைத>� ஓஜிடா எ�பவ� ைக�ப�றி. ெகா+டா�. ஒ2 க�ப� தைலவ=.� 

ேவ+1ய ".கியமான இ9த இர+  ெபா2;கைள>� ைக�ப�றி. ெகா+ட 

ஒஜிடா, அரசியி� அ=மதி ெப�0 பாியா மாநில4தி� "4'. க+ பி1.க பயண� 

#ற�ப(  வி(டா�. அவ� த�=ட�, நில�பட� வைரபவ�களான ஜூலா� 1 

லாேகாசா எ�பவைன>� அெமாிேகா ெலMசி எ�பவைன>� 

அைழ4'�ெச�றா�. ெகால�ப A�றாவ' "ைறயாக� ெச�ற வழியி� ெச�0 

"4'.க; கிைட.�� மா�காி(டாைவயைட9' ஏராளமான "4'.கைள. க�பG� 

ஏ�றி. ெகா+டா�. அ!பா, �ரா.காேவா, மரா.ைகேபா வைள�டா 

"தGயவ�ைற. க+ பி14'4 தி2�#� வழியி� சார�லா வ9' ேரா�டா=ட� 

ேச�9' ெகா+டா�. பிற� அவ=ட� ச+ைடய14'. ெகா+ , #ற�ப( , 

பஹாமாவி� இற,கி சிவ�# இ9திய�கைள ேவ(ைடயா1� பி14' அ1ைமகளாக. 

க�பG� ஏ�றி.ெகா+  ெபயி=.� வ9' ேச�9தா�, சா+டா ேமாியா க�பG� 

"�னா; க�பேலா(1யான ெவரேலா� ேசர ைநேனா எ�பவ� ஒ2 "ைற பாியா 

மாநில� ெச�0 ஏரானமான "4'.கைள ஏ�றி.ெகா+  வ9தா�. ைநனா 

க�பG� "�னா; க�ப� தைலவனான வி�ெச�( யGன\ பி�ேசா� ஒ2 

பயண� ெச�0 அேமசாைன. க+ பி14' வ9தா�. ெகால�ப, தா� 

க+ பி1.த நா க/.� ைவசிரா: எ�ப' ஏ(டளவி�தா� இ29த'. அவ� 

அ=மதியி�லாமேல, அவ� அறியாமேல, க�பேலா(ட4 ெதாி9தவென�லா� 

அெமாி.காE.�� ெச�0 வர4 ெதாட,கிவி(டா�. 

 

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

ெகால�ப சேகாதர�களி� ஆதி.க4தி�� எதி��பான ��ற�சா( க; அதிகமாகி. 

ெகா+129தன. 
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�1ேய�ற நா(1G29' தி2�பி வ9த பானிய�க; ெப29 

ெதா�ைல.கார�களாயி29தா�க;. அரச� ெவளியி� எ,� ெச�றாJ� அவைர� 

<�றி� NH9'ெகா+  "ச�பள� ச�பள�!" எ�0 L.�ரG(டா�க;. அவைர 

அைசயவிடவி�ைல. ெகால�ப மக�க; இ2வ2� அரசியி� ஏவ�பணி #ாி>� 

ைபய�களா: ேவைல பா�4தா�க;. அரசி>ட� ேபா��ேபா' அவ�கைள. க+ட 

பானிய�க;, Lவி. L�சG(  ம(ட9த(1� ேபசினா�க;. "அேதா பா� ! 

ெகா<�பைட4 தளபதியி� ம.க; ேபாகிறா�க;, ஒ�0� கிைட.காத நா கைள. 

க+ பி14தவனி� ம.க; ேபாகிறா�க; ! பானிய�ெப2ம.களி� சீரழிE.�� 

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

தளபதியி� ம.க; ேபாகிறா�க; ! அேதா பா� பா� !” எ�0 Lவி அ9த இள� 

ைபய�கைள இழி4'� பழி4'� ேபசினா�க;. 

 

தைலைம நீதிபதியாக நியமி.க�ப(ட நீதிபதி ேரா�டா� தனியாக� சில ஊ�கைள 

வச�ப 4தி. ெகா+  தனியா(சி நட4'கிறா� எ�ற ெச:திைய. ேக;வி�ப(ட 

அரச2� அரசியா2� மிக. கவைல� ப(டா�க;. �1ேய�ற நா(1� ஏ�ப(ட 

�ழ�ப4ைத� ேபா.�வத�காக மி�9த அதிகார,க; ெகா 4' பிரா�சிெகா 1 

ேபாப1�லா எ�பவைன ராய� கமிஷனராக நியமி4' இ9திய4 தீEக/.� 

அ=�பினா�க;. அவ� உடன1யாக� #ற�ப(  வ9தி29தா�, ேரா�டா=ட� 

ெகால�ப சமாதான� ெச:'ெகா+  அைமதியாக இ29த கால4தி� வ9' 

ேச�9தி2�பா�. நம.� இ,ேக ேவைலயி�ைல எ�0 ேபசாம� தி2�பி� 

ேபாயி2�பா�, ஆனா�, அவ� #ற�படேவ ஓரா+  ஆயி�0. 

 

ேபாப1�லா #ற�ப(  சா+டா ேடாமி,ேகா வ9' ேச�9தேபா' ெகால�ப 

சேகாதர�க; Aவ2� A�0 இட4தி� இ29தன�. ெகால�ப லாசா எ�ற ஊாி� 

இ29தா�. பா�4தேலாமிேயா சார�லாவி� இ29தா�. சா+டாேடாமி,ேகாவி� 

நி�வாக4 திறைம சிறி'ம�ற Oேகா இ29தா�. 

 

ேபாப1�லா 'ைற"க4தி� வ9திற,கி ஊ2.�; Vைழ9த'� "தG� அவ=.�. 

கா(ட�ப(ட கா(சி ஏ8 பானிய� பிண,க; ெதா,கிய ஒ2 K.� மர�தா�! 

அவ� இன உண��சி மி.கவ�. அவ=.� பானிய�களி� பிண,கைள� 

பா�4தEட� இர4த� ெகாதி4த'. அவ� இ' �றி4' Oேகாைவ எ�ன எ�0 

ேக(டேபா' அவ�, "நாைள இ�=� ஐ9' ேப� K.கிட4 தயாராக 

ைவ.க�ப(12.கிறா�க;” எ�றா�, சிாி4'.ெகா+ேட அவ� ெசா�Gய இ9த� 

ெச:திைய. ேக( � ேபாப1�லா ஆ4திர� ெகா+டா�. 
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அ9த பானிய�க; ஆ(சிைய எதி�4'. கலக� ெச:தவ�க;. ேரா�டா� 

உதவி>ட� பி14'வர�ப(டா�க;. இ9த விவர,க; ேபாப1�லாE.� ேமJ� 

அதி��சிைய. ெகா 4தன. கலக.கார� ேரா�டா� ெகால�பசி� ைகயா; 

ஆகீ(டா� எ�றEட� அவ� த� அதிகார4ைத உடேன ெசJ4த4 ெதாட,கினா�. 

இ9த நிகH�சி ப�றி. ெகால�ப சேதாதர�க; L�ைற அவ� ேக(கேவ 

தயாராயி�ைல. 

 

அவ� ெச:த "த� ேவைல, ஆ(சிைய. ைக�ப�றி. ெகா+ட'தா� அ 4த 

ேவைல. ஆ(சி� ெபா0�பிG29த ெகால�பசி� சேகாதர� ேடா� Oேகாைவ� 

பி14'. க�பG� சிைற ைவ4த'தா�. ெகால�பசி� அதிகார4தி�� எ,�� 

தைடேய�ப 4தினா�. த� ஆ(சிைய �1ேய�றவாதிக; ஏ�0. ெகா;வத�காக 

யா2� எ,�� எFவித. க( �பா1�றி>� த,க� ேச�.கலா� எ�0 

அறி.ைகயி(டா�. பிற�, த�ைன வ9' காS�ப1 ெகால�ப<.ேக க(டைள 

பிற�பி4தா�. ெகால�ப எ�ேபா'ேம அரச ஆைண.�. க( �ப(  நட�பவ�. 

ேபாப1�லா, அரச2� அரசி>� அதிகார, ெகா 4த=�பிய ஆ; எ�0 அறி9த'�, 

அவ� க(டைள.�. கீHபணி9' அவைன� பா�.க வ9தா�, த�ைன� பா�.க 

வ9த ெகால�ப<ட� ேபாப1�லா, நா(  நிைலைம �றி4'� ேபசவி�ைல. ஏ� 

�ழ�#� எ�ப1. �ழ�ப� ேம�ெகா+  எ�ன ெச:யலா� எ�0 ஆராயவி�ைல. 

ெகால�பைச� ச,கிGகளா� பிணி4', நகர4'� சிைற�சாைலயிேல அைட4' 

ைவ4தா�. 

 

பைட�ர�க; அைனவ2� அ�ேபா' பா�4த ேலாமிேயா ெகால�பசி� ைகயி� 

இ29தா�க;. அவ� நிைன4தி29தா�, ேபாப1�லாைவ� பி14'� 

சிைறயிலைட4'வி(ேடா, சி4திரவைத ெச:'வி(ேடா, ெகால�பைச வி வி4தி2.க 

"1>�. ஆனா�, அரச�.�� அரசியா2.�� ெசJ4'� மாியாைத அ'வ�லேவ! 

ஆகேவ, ெகால�ப அவைன>� பணி9' ேபா��ப1 Lறிய=�பினா�. 

அவ=.�� ேபாப1�லா ெகா 4த பாி<, இ2�#� ச,கிG>� வில,��தா�! 

 

ெகால�ப மீ' ெவ0�#. ெகா+129த பானிய�க; பலாி� 

��ற�சா( .கைள>� ேசகாி4' ஒ2 ��ற அறி.ைக தயாாி4தா� ேபாப1�லா. 

அ9த அறி.ைகைய>�, வில,கி(ட ெகால�ப சேகாதர�க; Aவைர>�, இர+  

க�ப�களி� ஏ�றி ெபயி=.� விசாரைண.� அ=�பிைவ4தா�. 



80 

 

 

ெகால�பைச ஏ�றி� ெச�ற க�ப� தைலவ� அவனிட� ெப2மதி�# 

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

ெகால�ப அத�� இட� ெகா .கவி�ைல. 'அரச ஆைண ெப�ற. ஓ� அதிகாாியி� 

க(டைள.�. கீH�ப1யாத' அரச�.�� அரசியா�.�� கீH�ப1யாத' 

ேபா�றதா��. இ(ட வில,ைக அக�ற இனி அவ�க;தா� க(டைள பிற�பி.க 

ேவ+ �' எ�0 Lறி ம04'வி(டா�. 

 

கா1\ 'ைற"க4தி� இற,கிய ெகால�ப, அரச உ4தரE வ2� வைர ெசG�G 

நக2.க2கி� உ;ள #னித மடாலய4தி� ேபா:4 த,கினா�. வி தைல ெச:' 

த,கைள வ9' பா�.��ப1 அரச2� அரசியா2� ஆைண அ=�ப ஆ0 வார,க; 

பி14தன. அ9த ஆ0 வார,க/� ெகால�ப M(1ய வில,�ட�, காவலா; 

ேம�பா�ைவயி�தா� மடாலய4தி� இ29தா�. 

 

அக�ற�ப(ட அ9த வில,�கைள>� ச,கிGைய>�, ெகால�ப த� 

அைறயிேலேய ைவ4தி29தா�. எ9த அர<.காக4 தா� உலகD<�றி நா க; 

ேச�4'. ெகா 4தாேனா அ9த அர< ெகா 4த அ9த� பாிைச அவ� ப4திரமாக. 

கா�பா�றி ைவ4தா�. அ'ம( ம�ல, அ9த வில,ைக>� ச,கிGைய>� தா� 

இற9தபி� த�=ட� ேச�4ேத #ைத4'விட ேவ+ � எ�0 த� 

� �ப4தின2.�. க(டைள>� இ(129தா�. 

 

அரச2� அரசியா2� ெகால�பைச வரவைழ4'. ��ற விசாரைண நட4தவி�ைல, 

அவனிட� அ�பாக� ேபசி நட9'ேபான ெசயJ.காக ஆ0த� Lறினா�க;. நீதிைய 

நிைலநா( வதாகE� அவ� இழ9த உாிைமகைள>� அதிகார,கைள>� தி2�பி. 

ெகா �பதாகE� வா.களி4தா�க;. நா(க; வார,களாயின. வார,க; 

மாத,களாயின. எ'E� நட.கவி�ைல. அவ�க/.� எ4தைணேயா அரசா,க 

அJவ�க;. ெகால�ப விவகார"� இபானிேயாலாE� தானா 

இ�றியைமயாதைவ! 

 

எ( . மாத,க/.�� பிற� ேபாப1�லா தி2�பியைழ.க� ெப�றா�. மீ+ � 

ெகால�பைச அ=�பாம� ஓவா+ேடா எ�பவைன கவ�னராக நியமி4' அ=�பி 

ைவ4தா�க;. ஓலா+ேடா "�ப' க�ப�களி� 2500 ேப2ட� 

இபானிேயாலாE.�� #ற�ப( � ெச�றா�. ெகால�ப<.�, ெப2,கட� தளபதி, 
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ைவசிரா: எ�ற ப(ட,கைள ைவ4'.ெகா;/� உாிைம ெகா 4தா�க;. 

ஓவா+டாவி� க�ப�களி� த� பிரதிநிதியாக ஒ2வைன அ=�பி4 தன.�ாிய 

ப�தி� பண4ைத வNG4'. ெகா;ளE� அ=மதி4தா�க;. 

 

இ9த ஏ�பா கெள�லா� ெகால�ப<.�� பி1.கவி�ைல. மீ+ �தா� இ9திய4 

தீEக/.�� ெச�ல அ=மதி ேக(டா�. க�ப�க/�, ெசலE ெதாைக>� ேக(டா�. 

அவ=ைடய வ�#04தைல ம0.க "1யாம� அரச2� அரசியா2� நா�காவ' 

பயண� ேம� ெகா;ள அவ=.� அ=மதி வழ,கினா�க;. ஆனா�, ஓவா+ேடா 

#ற�ப( � ெச�ற ஒ2 மாத, கழி4'4தா� அவ�க; இ9த அ=மதிைய 

வழ,கினா�க;. 

 

ெகால�ப தன' நா�காவ' பயண4ைத ேம� ெகா+டேபா' அவ=.� வய' 

ஐ�ப4ெதா�0. வய' அதிகமாகிவி(டாJ�, அ�ேபா'� அவ� ஒ2 சிற9த 

மாJமியாகேவ விள,கினா�. அைலகட� அவ=.� விைளயா(  நிலமாக 

இ29த'; அDசாைம>� உ0தி>� நிைற9தி29தன. க�ப�கைள நட4தி� 

ெச�Jவதி� அவ� இைணய�றவனாக விள,கினா�. ஆனா�, அவனிட� இ29த 

ஒேர �ைற நி�வாக4 திறைமயி�லாைமேயயா��. இத�� ஓ� எ 4'.கா( . 

Lறலா�. ெபயி� அரசா,க4தி� ெபா2ளாளனாக இ29தவ� த� ைம4'ன� 

இ2வைர>�, க�ப� தைலவ�களாக Lட அைழ4'� ெச�லேவ+ ெம�0 

ெகால�பைசகேக( . ெகா+டா�. அவ� த� மைனவியி� ஆைசைய 

நிைறேவ�0வத�� ெகால�பைச. க(டாய�ப 4தினா�. ெகால�பேசா "�பி� 

ஆராயாம� அவ�கைள. க�ப� தைலவ�களாக அம�4தி. ெகா+டா�. அவ�க; 

அசகாய Nர�க;! ெகால�ப சேகாதர�க; ம( � அவ�கைள. கா(1J� 

வ�லவ�களாக இ�லாம� இ29தி29தா�, தா,கேள அெமாி.காைவ. 

க+ பி14ததாக. Lறி விட.L1யவ�க;. 

 

ெகால�ப த� நா�காவ' பயண4ைத நா�� க�ப�க/ட� ெதாட,கினா�. 

இ9த "ைற அவ=ைடய �றி.ேகா; கிXயாE.��. பாியா மாநில� உ;ள 

க+ட4தி��� இைடேய ஒ2 கட� கா�வா: வழிைய. க+ பி1.க ேவ+ � 

எ�பேதயா��. இ�=� அவ� கிXபாைவ� சீனாவி� ஒ2 ப�திெய�ேற 

நிைன4'. ெகா+129தா�. இ9த. கட� கா�வா: வழியாக4தா� 

மா�.ேகாேபாேலா சீனாவிG29' இ9திய மா.கடJ.�� ெச�றா� எ�0 

க2தினா� ெகால�ப. இ9தியாவி� எ,ேக=� அவ� வாேகாடகாமாைவ� 
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ச9தி.க.L � எ�0 க2திய அரச2� அரசியா2�, அவ=.� ஓ� அறி"க. க1த� 

எ8தி. ெகா 4தி29தன�. 

 

நீேரா(ட,களி� ேவக4ைத எதி�4'. கா�றி� உதவியா� ெச�ல.L1ய 

#'"ைற. க�ப�க; சிலவ�ைற. க(ட ேவ+ ெம�0 ெகால�ப 

எ+ணியி29தா�. ஆனா� அத�ெக�லா� ேநர"மி�ைல அ9த ஆரா:�சிகளி� 

ெசலவழி.க அவனிடேமா அரசியிடேமா பண"மி�ைல. கிைட4த பா:மர. 

க�ப�கைள ைவ4'. ெகா+  பயண� ெதாட,கினா�. இ9த. க�ப�கைள� 

ெசJ4தி� ெச�ற மாJமிக/� க�ப� தைலவ�க/� திறைம மி.கவ�க;. இ9த. 

க�ப� பிரயாணிகளிேலேய �றி�பிட4த.க' ஓ� ஐாிT ேவ(ைட நா:தா�! இைத 

இ9திய�கைள எதி�4' நி��� சமய4தி� அவ�கைள விர(1. க1.க வி வத�காக 

ெகால�ப ெகா+  வ9தா�. 

 

இ9த� பயண4தி� க�பG� ேவைல.� வ9த மாJமிகளி� ெப2�பாேலா� 

இைளஞ�க;. வயதான மாJமிகைள. கா(1J� இைளஞ�கைள அைழ4'� 

ெச�றதா�, ேவைலக; <0<0�பாக நட9தன. க(டைளக/.�. கீH�ப19' 

நட9தா�க;. த,க; க�ப� தைலவ�கைள மதி4' பணிEட� நட9' ெகா+டா�க;. 

"� பயண,களி� வ9த மாJமிக;, ேவைல>� ஒ8,காக� ெச:ததி�ைல. 

ப�றா.�ைற.�, "இவ� எ�ன ெபாிய ஊைர. க+ பி14தா�? கா� கா<.�� 

ெபறாத கட� தீEக;!" எ�0 ேவ0 ேபசினா�க;. இ9த4 ெதா9தரEக� எ�லா� 

இ�லாெதாழி9தன. 

 

க�ப� தைலவ�க; மாJமிக; எ�ேலா2.�� அரசா,க� ச�பள� ெகா 4த'. ஆ0 

மாத� ச�பள� "�பணமாக. ெகா .க�ப(ட'. பயண� "19' தி2�பி 

வ2பவ�க/.� ஒ2 பாைன பண� ெகா .க ஒ�ப9தமாகியி29த'. 1502-� ஆ+  

ஏ�ர� மாத� A�றா� நா; ெசGG4 'ைற"க4திG29' க�ப�க; #ற�ப(டன. 

ேம பதிெனா�றா� நா; சா1\ 'ைற"க4ைத யைட9த க�ப�க; கா�04 ேதாதாக 

இ�லாததா� கா4தி2.க ேநாி(ட'. ெமாேரா.ேகாவி� உ;ள அ�ஜிலா4 

'ைற"க4தி� ந,Lரமி( � பி� #ற�ப(  ேம இ2பதி� லா,பா�மா 

'ைற"க� அைட9தன. கானாி� ெப29 தீEகளிG29' க�ப�க; ேம�� ேநா.கி� 

#ற�ப(ட நா; ேம இ2ப4ைத9'! 

 

சாியாக இ2ப4ெதா2 நா; பயண� ெச:' ஜூ� 15-� நா; ெத� ெடாமினிகாைவ 

அ 4த தீவான மா�(1னி.கி� ந,Lர� பா:�சி மாJமிக; அ,ேக A�0 நா; 
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ஓ:E எ 4'. ெகா+டா�க;. இ9த A�0 நா(க/� ஆ; தி�=� காீபிய�களி� 

ெதா9தரவி�லாம� இ29த'. 

 

ஜூ� 29-� நா; அவ� க�ப�க; சா+டா ேடாமி,ேகாைவ ேநா.கி� 

ெச�0ெகா+129தன. சா+டா ேடாமி,ேகாவி��� ேபாக. Lடாெத�0 அரச2� 

அரசியா2� அவைன மிகE� எ�சாி4தி29தா�க;. அ,� ெச�றா� அவ=.�� 

ஓவா+ேடாE.�� தகரா0 ஏ�பட. L � எ�0 எதி�பா�4தா�க;. ஆனா�. 

அவ�க; எ�சாி�ைப>� மீறி. ெகால�ப அ9த ஊ� ேநா.கி� ெச�றா�. 

ஓவா+ேடா தி2�பிய=�#� க�ப�களி� க1த� எ8தி. ெகா 4'விடலா� 

எ�பத�காகேவ அ,� ெச�றதாக ெகால�ப சமாதான� Lறினா�. ேமJ�, ஒ2 

#ய� இர+ெடா2 நாளி� உ2வாக. L � எ�0 எதி�பா�4தா�. 

 

சா+ேடா ேடாமி,ேகாைவ ெந2,கிய ெகால�பைர த� க�ப� தைலவ�களி� 

தைலைமயான ஒ2வைன. கைர.� அ=�பினா�. கவ�ன� ஓவா+ேடாE.� 

அ9த. க�ப� தைலவ� Aல� ெகால�ப ஒ2 க1த� ெகா 4'வி(டா�. த� 

க�ப�க; அ,� த,�வத�� அ=மதி ேக(  எ8தியி29தா� ெகால�ப. 

அ4'ட� ம( ம�லாம�, இர+ெடா2 நா(களி� #ய� உ2வாக.L � எ�ற 

ெச:திைய>� �றி�பி( . க�ப�க; எ,ேக=� #ற�ப வதாயி29தா� இர+  

நா(க/.��பி�, #ய� நி�ற பிற� #ற�படலா� எ�0�, எ�லா. க�ப�க/.�� 

இ2#ற"� ந,Lர� பா:�சி நி04தி ைவ.க ேவ+ � எ�0� எ�சாி4'� 

எ8தியி29தா�. 

 

அக,கார� பி14த ஓவா+ேடா, ெகால�ப அ2� பா ப( . க+ பி14த ஒ2 

நா( .�4தா� தா� கவ�னராயி2.கிறா� எ�பைத>� எ+ணி.Lட� 

பா�.காம�, இ9த. க1த4ைத4 த� ஆ(க; "�னிைலயி� ேவ1.ைகயாக� 

ப14தானா�! அ.க1த4தி� உ;ள ெசா�கைள� ப1.�� ேபா' அவ�றி��ாிய 

ந1�#.கைள� ெச:' கா(1, ைநயா+1 ெச:'ெகா+ேட ப14தானா�! Lட 

இ29தவ�க; ஆ1�பா1� பாிகசி4தா�களா�! ெகால�ப த� க�ப�க/ட� 

'ைற"க4தி� த,க அ=மதி வழ,க ம04'வி(டா�. அ4'ட� நி�லா', 

ெகால�ப எ�சாி4தி2�பைத>� ெபா2(ப 4தா' தா� "� ஏ�பா  

ெச:தி29தப1ேய த�=ட� வ9த க�ப�கைள ெபயி=.�4 தி2�பி-

ய=�பினா�. 
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அ9த. க�ப�க; ேமானா வழிைய� <�றி.ெகா+  இபானிேயாலாவி� ெத� 

கைர�#றமாக� ெச�ற ேபா' #யல1.க4 ெதாட,கிவி(ட'. ெத�கைர� #ற4தி� 

ஒ2 'ைற"க,Lட. கிைடயா'. <ழ�கா�ேறா வட.கிG29' ெத�� ேநா.கி� சீறி 

வ9த'.. ஓவா+ேடாவி� அக,கார மமைத.� அ9த. க�ப�க; எ�லா� 

பGயாயின. ப4ெதா�ப' க�ப�க;, ஏறியி29த ஆ(க;, த,க�, ம�ற 

ெபா2;கேளா  அ�ப1ேய AHகிவி(டன. ஆ0 க�ப�க; AHகினாJ�, அவ�றி� 

இ29த சில� எ�ப1ேயா த�பி� பிைழ4'. கைரேயறி வி(டா�க;. நா�� 

க�ப�க;, <ழJ.�4 த�பி� ப4திரமாக சா+டா ேடாமி,ேகா வ9' ேச�9' 

வி(டன எ�றாJ�, ேச�9த உடேனேய 'ைற"க4திேலேய AHகி� ேபாயின! 

அ�ப1�ப(ட நிைலயி�தா� உயி2.�� ேபாரா1.ெகா+ , அ9த. க�ப�கைள 

மாJமிக; கா�பா�றி.ெகா+  வர "19த', த�பி� பிைழ4' எFவித 

ேசத"மி�லாம� தி2�பிவ9', ெபயி=.�� ேபா:� ேச�9த', அ9த. 

க�பG�தா� ெகால�பசி� வாி4 த,க4ைத வNG4'.ெகா+  அவ=ைடய 

பிரதிநிதியான கா�லாஜ� #ற�ப(129தா�, கா�லாஜJ�, ெகால�பசி� த,க"�, 

அ9த� சி0 க�பG� மாJமிக/� ப4திரமாக ெபயி� ேபா:� ேச�9தன�. 

 

ெகால�பைச எ4தைனேயா ேசாதைனக/.கா(ப 4திய கடE;, அ9த ேநர4தி�, 

நியாய4ைத நிைலநி04த ேவ+ � எ�ற எ+ண4தி� அவ=ைடய த,க"� 

அவ=ைடய பிரதிநிதி>� ஏறியி29த க�பைல. கா�பா�றி வி(டா� ேபாJ�, 

அ'ம( ம�ல, இ9த� #யJ.�. ெகால�ப<� த� நா�� க�ப�கேளா  

த�பிவி(டா�. 

 

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

ஆகேவ ெகால�ப சா+டா ேடாமி,ேகாவி�� ேம�ேக சிறி' Kர4தி� உ;ள 

ாிேயா ஜயினா ஆ�0 "கவாயிைல அைட9தா�! அ9த இட� #யJ.� 

மைறவிடமாயி2.�� எ�0 அவ� கணி4தப1ேய நட9த'. ேமானாவழியி� #ய� 

சீறிய14தேபா' ாிேயா ஜயினா "கவாயிG�, கா�றி� அைசELட 

இ�லாமG29த'! 

 

ஆனா�, இரவி� வடகா�0� சீறிய14த'! அத� ேகாப4தி�� ாிேயா ஜயினா 

"கவாயிJ� ஆளாயி�0. ெகால�பசி� க�ப�க; கா�0 ேவக4தி� ந,Lர4ைத 

அ04'.ெகா+  கட�ெவளியி� த;/+  ெச�றன. க�ப�க; 
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ப.க4'.ெகா�றாக� பிாி9' ெச�றன. இ29தாJ�, திறைம>�, ஊ.க"� 

<0<0�#� உைடய இள� மாJமிகளி�, விழி�#ண��சி மி.க உைழ�பாJ� 

கடல=பவ4 திற4தாJ�, நா�� க�ப�க/ேம கா�ைற சமாளி4'4 த�பிவி(டன. 

ஒFெவா2 க�பGJ� இ29தவ�க;, ம�ற A�0 க�ப�க/ேம AHகிவி(டன 

எ�0 எ+ணி. ெகா+டா�களா�! ஆனா�, ஒ2 சி0 'ைற"க4தி� ஜூைல மாத� 

A�றா� நா; ஞாயி�0. கிழைமய�0 அதிசயி.க4த.க "ைறயி� ஒ�ற� பி� 

ஒ�றாக நா�� க�ப�க/� வ9' ேச�9தனவா�. ஒ2 க�பG� பட��, A�0 

க�ப�களி� ந,Lர"� உைட9' ேபாயின! இைவ ம( ேம ெபாிய ேசத,களா�! 

 

ப4' நா; அ<லா எ�ற இட4தி� த,கியி29' பி� #ற�ப(ட ெகால�ப 

ஜைம.காவி� ெத�கைர வழியாக� ெச�0 காீபிய� கடைல. கட9' ெச�றா�. 

 

ேபானா.கா திவி� அவ�க; ந,Lர� பா:�சி. க�பைல நி04தியி29தேபா' ஒ2 

க�பலளE ெபாிய இ9திய ஓட4ைத. காண ேநாி(ட'. இFேவாட4தி�, அைறக; 

அைம.க� ெப�றி29தன. ப24தி4 'ணிக/� ெச�#4 தளவாட� ெபா2;க/�. 

உேலாக,கைள உ2.க� பய�ப 4'� Aைசக/�, ஹிXேபா எ�ற பழ�சா�றி� 

ெச:ய�ப(ட [� அட,கிய <ைர. � .ைகக/�, சா.சாேலா [�<க/� அ9த 

ஓட4தி� வாணிக� சர.�களாக ஏ�ற�ப(129தன. அ9த ஓட� ஓ(1ைய. 

ெகால�ப பலவ9தமாக� பி14'4 த� க�பG� ஏ�றி.ெகா+டா�. அவ� பிற�, 

வழிகா(1யாகE�, ெமாழி ெபய��பாளனாகE� ெகால�ப<.�4 'ைணயாக� 

பய�ப(டா�. 

 

ாிேயா ேராமாேனாவிG29' #ற�ப(ட இ2ப4ெத(  நா(க/.� இைடயி� 

ெகால�ப மீ+ � கா�றி� ெகா ைம.� ஆ(பட ேவ+1யி29த'. ெதாட�9' 

ெப:த மைழ>�, இ1>�, மி�னJ�, இதய,�J.�� பய,கர4ைத உ+டா.கி 

வி(டன. ஊழி.கால மைழ ேபா� சி0, கா�ேறா  L14 ெதாட�9த14த இ�மைழ. 

ஊ.க"� �ர"� மி.க பழ� #Gகைளேய உ;ள� �ைலய ைவ4த'. 

ஒFெவா2வ2� த,கைள. கா�பா�றிவி(டா� யா4திைர ேபாவதாகE�, பாவ� 

எ'E� ெச:வதி�ைல ெய�0� ஆ+டவைன4 ெதா8' ேவ+1.ெகா+டா�க;. 

த,க; பாவ,கைள ெய�லா�, ம�றவ�க; கா' ேக(��ப1யாக. Lறி 

ஒFெவா2வ2� இைறவனிட� ம�னி�#. ேகாாி4 த,கைள. கா�பா�0மா0 

ேவ+1. ெகா+டா�க;. 
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ெகால�ப த� மனE0தியினாேலேய. இ9நிைலைய� சமாளி4தா� எ�0 

ெசா�லேவ+ �. அவ=.கி29த மனE0தி யி29தாெலாழிய ேவ0 யா2� இ9த4 

'யர4தினி�0 மீ+12.க "1யா'. கா�ேறா ெதாட�9' கீH4திைசயிG29' 

அ14'. ெகா+129த'. கட� நீேரா(டேமா ேம� திைசயிG29' கிழ.� ேநா.கி 

ஓ1. ெகா+129த'. பகG� ேபாலேவ இரவிJ� க�ப�க; ேமJ� கீ8மாக 

அ�லா1. ெகா+129தன. யா2� K,க "1யா'. ேமJ�, பைடெய 4' வ9த 

ெகா<.கேளா  ேவ0 ேபாராட ேவ+1யி29த'. க�ப�க; ஓேரயிட4தி� 

நி�றாJ� ஆப4தாயி29த'; நி�காம� ெச�றாJ� ஆப4தாயி29த'. ஒ2 நா; 

ெச�ற திைசயி� ம0நா; ெச�ல "1யாமG29த'. ேபான திைசயிG29' 

#ற�ப(ட இட4தி�ேக சில சமய� தி2�பி வர ேந�9த'. எ�ப1 எ�ப1ேயா 

சமாளி4' ெச�ட�ப� 14:� நா; ஒ2 "ைனைய அைட9' அ4தீவி� ெத�கைர� 

ப.கமாக. க�ப�கைள ஒ'.கி. கா�றி� ெகா ைம.�4 த�பிவி(டா�க;. 

நிகார�லா எ�ற இட4தி� த+ணீ2� விற�� ஏ�0வத�காக. க�ப�கைள 

நி04தினா�. அ,� இர+  மாJமிக; ஆ�றி� �H9' AHகி� ேபானா�க;. 

அ,கி29' ேகாடாாி.காைவ அைட9தா�க;. 

 

ேகாடாாி.கா� ப�திைய� ேச�9த உவா4தீவி� இ9திய�களிட� சிறி' வாணிப� 

நட9த'. அ9த4 தீைவ ெபயி=.� உாிைம�ப 4'� சட,ைக� ெச:வத�காக 

பா�4தேலாமிேயா ெகால�ப, கைர.�� ெச�றா�. தா;. இற� ேபனா, ைம.L  

ஆகியவ�0ட� ெச�ற மாJமிகைள ம9திரவாதிக;, எ�0�, அவ�க/ைடய எ8' 

க2விகைள மா9திாீக. க2விக; எ�0� எ+ணி� பய9தா�க; அ9த இ9திய�க;. 

 

இ�ப�தியி� உ;நா( � ப�திைய ஆரா:வத�காக ஆ>த9 தா,கிய ஒ2 �8ைவ 

அ=�பி ைவ4தா� ெகால�ப. இ,� அவ�க; கா(  மி2க,கைள 

ேவ(ைடயா1. ெகா+  வ9தா�க;. மா�க;, Mமா எ�ற கா( � Mைன, வா� 

ேகாழிைய� ேபா�ற பாேலா� எ�ற பறைவ இவ�ேறா  நீ+ட வாJைடய 

ஒ2வைக. �ர,ெகா�ைற உயி2ட� ெகா+  வ9தா�க;. 

 

ேபா�(ேடா GமனிG29த இ9திய�க; ெகால�ப<.� இர+  கா( � ப�றிகைள 

அ�பளி�பாக. ெகா 4தா�க;. அவ�றி� ஒ�ைற. ெகால�ப க�பGேலேய 

ைவ4'. ெகா+டா�. அ' க�பGG29த வைர அவ=ைடய ஐாிT ேவ(ைட நா: 

ெவளி.கிள�பேவயி�ைல. பய9' ேபா: ஒ2 Aைலயிேல ப',கி. கிட9த'. 

ஆனா�, நீ+ட வா� �ர,�.��, அ9த. கா( � ப�றி.�� ஒேர ேபா(1யா: 
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இ29த'. இர+ைட>� ச+ைட.� �( � பா��பதி� பானிய�க; 

ேவ1.ைகயாக� ெபா8' ேபா.கினா�க;. வா��ர,� ேவ(ைடயி� காய"�றி29த 

ேபா'�, பி�வா,காம� ேபாாி(ட'. கா( � ப�றியி� நீ+ட வாைய4 த� 

வாGனா� <�றி. க(1வி( , அத� க84ைத�பி14' ெகா+ , அ' கதறி4 

'1.க. க14'.ெகா+129த'. இர.கEண��சி சிறி'மி�லாம� மாJமிக; 

இ9த� ச+ைடைய ேவ1.ைக பா�4'.ெகா+129தா�க;. 

 

ஒ2 வைள �டா� ப�தியி�, நா(1� உ(ப�தியி� இ29த இ9திய�க; த,க 

வைளய,கைள அணி9தி29தா�க;. A�0 ப29' மணிக/.� ஒ2 வைளய� �த� 

அைவ வா,க�ப(டன. இதி� ஒ�0.� நா�� மட,� இலாப� இ29த'. இ,� 

தா� ேத1வ9த கட�வழி. கா�வாைய. க+ வி(டதாக. ெகால�ப எ+ணி. 

ெகா+டா�. ைக�சாைட Aல� ஏேத=� கட�கா�வா: இ2.கிறதா எ�0 

இ9திய�கைள. ேக(டத��, அவ�க; ஒ2 சி0 கா�வாயி29த திைசைய. 

கா(1னா�க;. மிக. �0கிய அத� வழியாக. கா�வா:க; ெச�0 கைடசியி� ஒ2 

கட� ஏாிைய யைட9தன. இ9திய மா.கடைல யைடவத��� பதிலாக, <�றிJ� 

மைலக; NH9த இ9த ஏாிையயைட9' ஏமா9தா� ெகால�ப. இ,�� த,க 

வைளய வாணிக� ந�றாக நட9த'. 

 

ைசைக ெமாழிைய� சாியாக� #ாி9' ெகா;ளாம�, இ9திய�க/ட� ேபசிய 

ெகால�ப, க,ைகயா0 அ,கி29' ப4' நா; பயண4தி� தா� இ2.கிறெத�0 

க�பைன ெச:'ெகா+டா�. 

 

பல இட,கைள� <�றி.ெகா+  நவ�ப� 2-� நா; ேபா�(ேடா ெப�ேலா 

'ைற"க4ைத யைட9தா�. இ4 'ைற"க� மிக அழகான'. இ,� த,க� 

கிைட.காததா� ெகால�ப த,கவி�ைல. ெகால�ப இ,� சில நா; 

த,கியி29தி29தா� பனாமா. கட� கா�வாைய. க+ பி14தி2�பா�. ஆனா�, 

ெபா�னி�லா ஊாி� ெபா04தி2.க ேவ+டா� எ�0 ஒ2 வார4ேதா  #ற�ப(  

வி(டா�. 

 

எகிாிபாேனா எ�ற சி0 'ைற"க4தி� இற,கிய மாJமிக;, ஊ2.�; ெச�0 

'�பா.கியி� உதவியா� சில இ9திய�கைள மிர(1� ெபா2;கைள� பறி4'. 

ெகா+  வ9தன�. இ' ேபராப4தாக "19த'. இ9திய�க; ெப2�பைடயாக4 
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திர+  கட�கைர.� வ9' வி(டா�க;. அவ�கைள. கைல�பத�காக 

'�பா.கியா� <( � சிலைர. ெகா�J�ப1 ேந�9த'. 

 

த,க வியாபார4தி�காக மீ+ � க�ப�க; ேபா�(ேடா ெப�ேலாE.�4 தி2�பி 

வ9தன. அ,� கா�0� மைழ>� பலமாக� பி14'. ெகா+டன. இ,� ெகால�ப 

ைபபிளிJ;ள #னித உபேதச,களி� சிலவாிகைள� ப14தEட� மைழ 

நி�0வி(டதா�. 

 

பனாமா. கா�வா:� ப�தியி� உ;ள கிாிேடாப� 'ைற"க4தி� கிறி'ம<�, 

1503-� ஆ+ � பிற�#� கழி9தன. ஆனா�, அைவ #4'ண��சி>ட� 

ெகா+டாட�படவி�ைல. ெகால�ப<.�� ெபா0ைமயி29தி29தா� அ�ேபா' 

பனாமா. கா�வாைய. க+ பி14தி2.க "1>�. ஆனா�, அவ� அ�ேபா' 

அJ4'. கைள4'� ேபாயி29ததா�, அ9த� ப�திைய� <�றி ஆராய 

"�படவி�ைல. ஆகேவ, அவ� நா�காவ' பயண� #ற�ப( � ெச�ற ேநா.க� 

சிறி'� நிைறேவறாமேல ேபாயி�0. 

 

ேம�திைச வழியாக4 தி2�ப4 ெதாட,கிய ெகால�ப, த,க� நிைறய. கிைட.க. 

L1ய ஓாிட4ைத. க+ பி14' வாணிய நிைலயமா.கேவ+ � எ�0 

எ+ணினா�. ெவரா�லா ஆ�ற,கைர� ப�தியி� ஆ�றி� "கவாயி� அ2கி� 

இ29த ஒ2 ��றி29த இட4ைத அவ� நகரமா.க4 தி(டமி(டா�. அ9த இட� மிக 

அழகாக இ29த'. அத� அழகி� மய,கிேய ெகால�ப வாணிப நிைலயமா.க 

எ+ணினா�. ெபல� எ�ற இட4தி� பானிய�க; ேகா(ைட க(14 

த,கலானா�க;. 

 

அ9த� ப�தியி� சிவ�# இ9திய4 தைலவ� �யிபிய� எ�பவ� "தG� 

ந(பாக4தா� இ29தா�, த� ஆ(கேளா  வ9' ெகால�பசி� க�பG� 

வி29'+  ெச�றா�. ஆனா�, பானிய�க; அ,ேகேய நிைலயாக4 த,க 

"1Eக(1 வி(டா�க; எ�றEடேன அவ� பலவழிகளி� ெதா9தரE ெகா .க4 

ெதாட,கிவி(டா�. அத� பி� அ9த� ப�தியி� ெவ;ைளய�க; உயிேரா  

இ2�பேத அாிதாக4 ேதா�றிய'. கைடசியி� பல ெதா�ைலக/.�� பி�, பல 

பானிய�கைள� பGெகா 4தபி� ெகால�ப அ9த இட4னத வி(  வி( � 

#ற�பட "1E க(1னா�. 
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1503-� ஆ+  ஏ�ர� மாத� A�றா� வார4 'வ.க4தி� ெபல� ப�திைய �( � 

#ற�ப(ட ெகால�ப சா+டா ேடாமி,கா ெச�0 க�ப�கைள� ப8' பா�4'. 

ெகா+  ேபாக எ+ணினா�. ெகால�ப த� அ=பவ4தி� 'ைணயா�, சா+டா 

ேடாமி,ேகாவி�� விைரவாக� ேபா:� ேசர.L1ய வழியி� க�பைல� 

ெசJ4தினா�. கீைழ. கா�0கைள� சமாளி4'� ேபாவ' எளித�ல. ஆ<ேவ, 

கைரேயாரமாகேவ ெச�0 இபானிேயாலாவி� ெத�ப�திைய அைடய ேவ+ � 

எ�0 தி(டமி(டா�. 

 

ஆனா�, ம�ற க�ப� தைலவ�க;, "�பி� ெதாியாத "ைறயி� க�பைல� 

ெசJ4தி.ெகா+  ேபாக வி2�பவி�ைல. வழியி� ெகால�பைச� NH9'ெகா+  

வட திைசயி� க�பைல4 தி2�#�ப1 க(டாய�ப 4தி. ெதா9தரE ெகா 4தா�க;. 

 

க�ப�க; மிகE� ஓ(ைடயாகி வி(டன. ஓ(ைடகளி� வழியாக4 த+ணீ� 

க�ப�க/.�; #�9' ெகா+ேடயி29த'. மாJமிக; அ�J� பகJ� 

�ழா:களி� Aல� த+ணீைர ெவளிேய�றி.ெகா+ேட யி29தா�க;. 

 

எ�ப1ெய�ப1� ப(ட ெதா�ைலகைள ெய�லாேமா அ=பவி4'.ெகா+  ஜூ� 

25-� நா; ஜைம.காவி� உ;ள ெசயி�( ஆ� விாி�டாவி� உ;ள சா+டா 

�ேளாாியாைவ அ9த. க�ப�க; அைட9தன. ஓ(ைடயாக இ29த அ9த. 

க�ப�கைள நீாி� வி(  ைவ�ப' பயனி�ைல எ�0 க+ட ெகால�ப அவ�ைற. 

கட�கைர மண�ப�தியி� கைர த(ட� ெச:தா�. அவ�ைற ஒ�ற� அ2கி� 

ஒ�றாக "( . ெகா 4' ேநராக நி�க ைவ4', அ.க�ப�களி� ேமேலேய ஓைல 

ேவ:9', ஆ(க; த,�வத�� அைறக; அைம4தா�. 

 

ஏற.�ைறய அ,� அவ�க; ஓரா+  கால� த,கி யி29தா�க;. அ2கி� இ29த 

சி�`ாி� இ29த இ9திய�க; ந(# "ைறயி� பழகினா�க;. த� ஆ(கைள. 

கைரயி� வி(டா�, விைரவி� அ9த ந(ைப� ேபா.கி� பைகைம 

வள�4'வி வா�க; எ�0 க+ட ெகால�ப த� அ=மதியி�லாம� யா2� 

க�ப�கைள வி( � ேபாக. Lடாெத�0 க(டைளயி( வி(டா�. 

 

ஓரா+டாக அ,� த,கிய பானிய�க; த,க; ேதைவைய4 தா,கேள 

நிைறேவ�றி. ெகா;ள� சிறி'� "யலேவ இ�ைல. நிலவளமி�9த அ9த� ப�தியி� 

உணE4 தானிய,கைள� பயிாி(12.கலா�. மீ� பி14தி2.கலா�. அெத�லா� 

ெச:யவி�ைல. 
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Oேகா ெம+ட எ�ற க�ப� தைலவ� உணE ெப0வத�காக இ9திய�க/ட� ஓ� 

ஒ�ப9த� ெச:' ெகா+டா�. இர+  பாசி மணிக/.� ஒ2 கசாவா ெரா(14 

'+ �, சாிைக4 '+  ஒ�0.� ஒ2 ெபாிய �ழி "யJ� ெகா .கேவ+ � 

எ�0 ஏ�பா  ெச:' ெகா+டா�. இ9திய�க; ம( � உணE ெகா .காம� 

இ29தி29தா�, பானிய�க; ப(1னி கிட9ேத ெச4'� ேபாயி2.க 

ேநாி(12.��. 

 

அ,கி29' எ�ப14 தா:நா( .�4 தி2�#வ' எ�ப' ெபாிய பிர�சிைனயாகி 

வி(ட'. க�ப�க; அ9த� ப.க� வ2ெம�0 எதி�பா��பத��� வழியி�ைல. 

 

யாராவ' ஒ2வ� 'ணி9' இபானிேயாலா ேநா.கி� #ற�ப( � ெச�0, 

அ,கி29' ஓ� உதவி. க�பைல. ெகா+ வ9தா� ந�ல' எ�0 எ�ேலா2� 

க2தினா�க;. ஆனா�, யா� ேபாவ'? 

 

Oேகா ெம+ட உதவிைய4தா� எ�ேலா2� நா1னா�க;. 

 

Oேகா ெம+ட இ9திய�களிடமி29' ஒ2 ெபாிய ஓட4ைத விைல.� வா,கினா�. 

அத��� பா:மர"� பா:க/� அைம4தா�. ஒ2 சி0 க�ப� ேபா� அைத 

மா�றியைம4தா�. இபானிேயாலா ேநா.கி� #ற�ப(டா�. ஆனா�, வழியி� 

வட"ைனயி� ஓாிட4தி� வாH9த இ9திய�க; அவைன� பி14'. ெகா+டா�க;. 

அவ� எ�ப1ேயா த�பி� பிைழ4' சா+டா �ேளாாியாE.ேக தி2�பி வ9' 

ேச�9தா�. 

 

ம0ப1>� அவ� #ற�ப(ட ேபா' ஜிேனாவா.காரனான [.கி எ�ற ம�ெறா2 

க�ப� தைலவ� இ�ெனா2 ஓட4தி� அவ=.�4 'ைணயாக� #ற�ப(டா�. ஓட4 

'.� ஒ2 தைலவ=�, ஆ0 ெவ;ைளய�க/� ப4' இ9திய�க/மாக� பதிேன"� 

பதிேன8� "�ப4' நா�� ேப� #ற�ப( � ெச�றா�க;. இ9திய�க; பாதி 

வழியிேலேய இ29த த+ணீைரெய�லா� �14'4 தீ�4' வி(டா�க;. த+ணீ� 

தவி�ெப 4ேத ஓ� இ9திய� இற9' ேபானா�. ம�றவ�க; ' �# வG.க.Lட 

வJவி�லாம� ேசா�9' கிட9தா�க;. நமாசா எ�ற இட4தி� எ�ேலா2� கைர.�� 

ெச�0, வயி0 ெகா+ட ம( � ந�ல த+ணீைர� ப2கி. மீ� கறி சைம�'� 

சா�பி(டா�க;. ம0நா; மாைல இபானிேயாலாவி� 1#ரா� "ைனைய 

அைட9'வி(டா�க;. அ,� #திதாக� சில இ9திய� படேகா(1கைள4 ' �# 
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வG.க அம�4தி.ெகா+  அNலாவி�� வ9' ேச�9தா�. அ,கி29' 

கா�நைடயாக� ெச�0 கவ�ன� ஓவா+ேடா இ29த இட4ைதயைட9தா�. 

 

கவ�ன� ஓவா+ேடாவிட� அ�ேபா' இர+  க�ப�க; 'ைற"க4தி� இ29தன. 

ஆனா�, அவ�றி� ஒ�ைற.Lட அவ� ெகால�பைச>� ஆ(கைள>� மீ(  வர 

அ=�ப இைசயவி�ைல. 

 

ெகால�ப வ9தா� மீ+ � அவனிட� ஆ(சி� ெபா0�ைப ஒ�பைட4'4 தா� 

பதவிைய வி( விட ேநாி � எ�0 அDசினா� ெகால�ப ஜைம.காவிேல 

இ29' ெதாைல9'வி( � ேபாக( � எ�0 எ+ணினா�. ஏ�பா  ெச:ேவா�, 

ெச:ேவா� எ�0 ெசா�G� ெசா�G ஏ8 மாத� வைர ெம+டைச. கா.கைவ4 

தா�. கைடசியி� கா�நைடயாக� ெச�0 சா+டா ேடாமி,ேகாவி� ேவ0 

க�ப�க; ஏதாவ' ஏ�பா  ெச:' ெகா;ள அ=மதி4தா�. த� வசமி29த இர+  

க�ப�களி� ஒ�ைற. Lட. ெகா .க "1யாெத�0 க+1�பாக ம04'வி(டா�. 

 

க�ப� ெகா+ வர� ேபானவ�க; எ�ன ஆனா�க; எ�ேற ெதாியவி�ைல. 

ஆ0மாதமாகி>� ஆ0தலான ெச:தி எ'E� கிைட.கவி�ைல. ெகால�ப<ட� Lட 

இ29த மாJமிகளி� சில� "S"S4தா�க;. ெகால�ப<.�� 

அவ�க/.�மிைடேய ச�சரE A+ட'. எதி��பாள�க;, ேபாரா சேகாதர�களி� 

தைலைமயி� ஒ�0 திர+டா�க; 

 

”ெகால�ப. இ9த4 தீவிேலேய நா  கட4த�ப(டவனாக கிட.க( �. வா2,க;! 

நா� இபானிேயாலா ேநா.கி� #ற�ப ேவா�" எ�0 ேபாரா சேகாதர�க; 

L(ட� ேச�4தா�க;. 48 ேப� ைகயி� கிைட4த '�பா.கிக/ட� #ற�ப(டா�க;. 

 

1504-� ஆ� ஆ+ � பிற�#.� ம0நா; ”ெபயி� ெச�Jேவா�”; எ�ற 

"ழ.க4'ட� ப4' ஓட,களி� அவ�க; கீH4திைச ேநா.கி� #ற�ப(டா�க;. 

கைரேயாரமாகேவ ெச�ற அவ�க; ஆ,கா,ேக இ29த சி�`�களி� இற,கி, 

சிவ�# இ9திய�களி� �1ைசகளி� #�9' ெகா;ைளய14தா�க;. ெகா;ைள 

ய14'. கிைட4த உணE� ெபா2;க/ட� பயண4ைத4 ெதாட�9தா�க;. 

பதிைன9' ைம� Kர� தா� ேபாயி29தா�க;. எதி�.கா�0 அவ�கைள ேமேல 

ேபாக விடாம� த 4த'. ஓட,க; AHகிவி � ேபாG29த நிைலயி� 

ெகா;ைளயி(ட ெபா2;கைள. கடJ.�; எறிய ேவ+1 ேநாி(ட'. ப/ைவ. 

�ைற�பத�காக� சில இ9திய4 ' �#.கார�கைள>� கடJ.�; பி14'4 
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த;ளினா�க;. ேம�ெகா+  ேபாகேவ "1யாெத�ற நிைலயி� அ2கி� இ29த 

கைரயி� ஒ',கினா�க;. ம0ப1>� இர+  "ைற "ய�0� கா�ைற எதி�4'� 

ேபாக "1யவி�ைல. ஓட,கைள வி( வி( . கைரேயாரமாக கா�நைடயாக 

சா+டா �ேளாாியாE.ேக தி2�பி� ெச�0 ேச�9தா�க;. 

 

இத�கிைடயி� ெகால�ப<�, அவனிட� ப�0. ெகா+  உட� த,கியவ�க/� 

பசியா� வா � நிைல ஏ�ப(ட'. இ9திய�களிட� ெரா(14 '+  வா,க� 

பய�ப(ட ப29' மணிக/�, சாிைக4 '+ க/� தீ�9'வி(டன. ேம�ெகா+  

எ�ப1 உணE ெப0வெத�0 ெதாியாம� விழி4தா�க;. 

 

ெகால�ப ஒ2 த9திர� ெச:தா�. அவனிட� இ29த நா(பDசா,க4தி�, பி�ரவாி 

மாத� 29-� நா; Mரண ச9திர. கிரகண� எ�0 �றி�பி(129த' இைத. க+  

ெகா+ட ெகால�ப ப.க4' ஊ�களிG29த சிவ�# இ9திய 

இன4தவ�கைளெய�லா� கிரகண4 த�0 வரவைழ4தா�. க�ப� த( .� வ9த 

அவ�களிட�, ெதாட�9' அவ�க; கிறிதவ�க/.� உணE ெகா 4'வர 

ேவ+ ெம�பேத ஆ+டவனி� வி2�ப� எ�0 ெசா�னா�. அFவா0 

ெகா .காவி(டா� ஆ+டவ� ேகாப� ெகா;/வா� : ச9ேதகமி29தா� அ�றிரE 

ச9திரைன. கவனி.கலா� எ�0ைர4தா�. 

 

ச9திர� ேதா�றிய'. சிறி' ேநர4தி� கிரகண� [1.க ஆர�பி4த'. ச9திரைன 

இ2; கFவி� பரவ� பரவ இ9திய�களி� [தி அதிகாி4த'. ஆ+டவ� 

ச9திரைனேய அழி4' வி வாேரா எ�0 பய9தா�க;. இரவி� ெவளி�ச� 

இ�லாமேல ேபா:வி ேமா எ�0 ந ,கினா�க;. க�ப�க; நி�ற இட4தி�� ஓ1 

வ9தா�க;. 

 

”நி04',க;, நி04',க;! நீ,க; ெசா�கிற ப1ெய�லா� ேக(கிேறா�" எ�0 

ெகால�பைச ேவ+1னா�க;. ெகால�ப மJ.கி. ெகா+டா�. ேபசாம� க�ப� 

அைறயி� ேபா:� ப 4'.ெகா+டா�. ேநர4தி�� ேநர� ெவளியி� இ9திய�களி� 

[தி. L�ச� அதிகமாகி. ெகா+129த'. கிரகண� விலக ஆர�பி. �� ேநர4தி� 

ெகால�ப ெவளியி� வ9தா�. "உ,க; �ைறைய ஆ+டவனிட� ெசா�ேன� ; 

நீ,க; எ,க /.� நா;ேதா0� உணE� ெபா2;க; ெகா �பதாயி29தா� 

ம�னி4'� ச9திரைன வி( வி வதாக இைறவ� L0கிறா�" எ�றா�. 

 

"எ�ப1யாவ' ச9திரைன வி(டா� ேபா'�" எ�0 இ9திய�க; அவைன  
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ேவ+1னா�க;. அத�பி� ச9திர கிரகண� விலகிய'. ெகால�பசி� உணE� 

பDச"� ஒழி9த'. 

 

மா�� மாத. கைடசியி� ெம+ட #ற�ப( � ெச�ற எ(டாவ' மாத� ஒ2 க�ப� 

சா+டா �ேளாாியா அ2கி� வ9த'. அைத இபானிேயாலா கவ�ன� ஓவா+ேடா 

தா� அ=�பியி29தா�. ெகால�ப<�, அவ� ஆ(க/� இ�=மா உயி2ட� 

இ2.கிறா�க; எ�0 பா�4' வ2�ப1 அ9த� ப பாதக� அ.க�பைல 

அ=�பியி29தா�. ஓ� ஆைள. Lட ஏ�றி.ெகா+  வர. Lடாெத�0 அ9த. 

க�ப� தைலவ=.� அவ� க ைமயான உ4தரவி(129தானா�. ஆனா�, இர+  

[�பா: திரா(ைச ம'E� சிறி' உ�பி(ட ப�றி.கறி>� அவ� ெவ�மதியாக 

அ=�பியி29தா�. அ4ேதா  அ9த. க�ப� தைலவ� ஒ2 ந�ல ெச:தி 

ெகா+ வ9தி29தா�. உதவி. க�ப� ெகா+ வர ெம+ட "ய�சி ெச:' 

ெகா+12.கிறா� எ�பேத அ9ந�ெச:தி. 

 

க�ப� ெச�றபி� ேபாரா சேகாதர� L(ட4'.�� ெகால�ப 

ஆதரவாள�க/.�� இைடேய ஒ2 சி0 ச+ைட ஏ�ப(ட'. இ2.�� 

ஆ>த,கைள. ைக�ப�0வத�காகேவ அவ�க; ச+ைடயி(டா�க;: கைடசியி� 

ெகால�ப ப.க4தா2.ேக ெவ�றி கி(1ய'. ேபாரா சேகாதர�க; இ2வைர4 

தவிர ம�ற அைனவ2� ம�னி�#� ெப�றா�க;. அவ�க; இ2வ2� பா'காவG� 

ைவ.க�ப(டா�க;. 

 

ஜைம.காவி� �1ேயறி ஓரா+  கழி9தபி� ெம+ட அ=�பிய ஒ2 சி0 ஓ(ைட. 

க�ப�, உயி� பிைழ4தி29த <மா� �0 ேபைர>� ஏ�றி.ெகா+  

இபானிேயாலாE.�� ேபா:� ேச�9த'. அ,கி29' ம�ெறா2 க�பைல 

அம�4தி.ெகா+  ெகால�ப ெபயி=.�4 தி2�பினா�. ஜைம.காவிG29' 

வ9தவ�களி� பல� அவ=ட� ெபயி=.�4 தி2�பவி�ைல. சா+டா 

ேடாமி,ேகாவிேலேய த,கிவி(டா�க;. ஜைம.காவிG29' வ2� வழியி� க�பG� 

ஓ(ைட வழியாக நிர�பிய த+ணீைர இைர4' ெவளிேய�0� ேவைலயிேலேய 

ப4'�ேப� ெச4'� ேபானா�க;. மீ+ � ஒ2 கட�பயண4 '�ப4ைத4 

தா,க.L1ய வJைவ அவ�க; இழ9தி29தா�க;. 

 

உ+ைமயி� ெகால�ப ெபயி=.�4 தி2�பிய பயண"� நீ+டதாகE� 

ெகா9தளி�# நிைற9ததாகE� இ29த'. 

 

இர+டைரயா+ க; கழி4' அவ� ெபயி=.�4 தி2�பிய நா�காவ' பயண�  
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பய=;ளதாக இ�ைல. அவ� நிைன4தப1 கட�கா�வா: வழி க+ பி1.க 

"1யவி�ைல. வாணிப நிைலய� ஏ�ப 4திய ெவரா�வா, த,க� கிைட.�� 

இடமாயி29தாJ� த,கியி2.க. L1ய இடமாக இ�லாம� ேபா:வி(ட'. எFவித 

பல=மி�றிேய அவ� த� நா�காவ' பயண4ைத "14'.ெகா+  ெபயி� 

ேபா:� ேச�9தா�. 

------------- 

11. 11. 11. 11. கைத  0&த'கைத  0&த'கைத  0&த'கைத  0&த'    

 

அJ�#� ெகா+  இ� விவர அJ�#� சG�#� நிைற9த த� நீ+ட நா�காவ' 

பயண4ைத "14'. ெகா+  ெபயி� வ9' ேச�9தா� ெகால�ப. த� 

பயண4தி� விவர,கைள. �றி4', அரச�.�� அரசியா�.�� Oேகா ெம+ட 

வச� ஒ2 க1த� ெகா 4த=�பினா�. அரச2� அரசியா2� ெகால�ப<.� ேவ0 

எ'E� ெச:யவி�ைல எ�றாJ�, அவைன ேநாி� அைழ4'� பயண� ப�றி 

விசாாி.க. Lட இ�ைல. ெவளிநா . ெச�0 வ9த ஒ2 க�ப� தைலவ=.� 

கிைட.க ேவ+1ய மிக. �ைற9த இ9த மாியாைத Lட4 தன.�. 

கிைட.கவி�ைலேய எ�பைத எ+ணி ெநா9' ேபானா� ெகால�ப. 

 

ெகால�ப ெபயி� வ9' ேச�9த சமய4தி�, ெசேகாவியா எ�ற ஊாி� 

த,கியி29த அரசி இசெப�லா ேநா:வா:�ப(129தா;. அ' காரணமாகேவ 

ெகால�ப அைழ.க� ெபறவி�ைல எ�0 அரசா,க� சா�பி� Lற�ப(ட'. 

ேநாயினா� '�#�றி2.�� அரசியாைர. ெகால�ப வ9' ச9தி4'4 த� 'யர. 

கைதகைள. Lறினா�, அ' அரசியாாி� உட� நிைலைய� பாதி.�� எ�0 அரச� 

க2தினா�. ஆகேவ, க+1�பாக. ெகால�ப<.� அரசிைய.காS�: அ=மதி 

வழ,க�பட. Lடாெத�0 அவ� க(டைளயி(129தா�. 

 

ெம1னா ெட�கா�ேபா எ�ற நகாி� இ29த ேபா' ெபயி� நா(1� ேபரரசி 

இசெப�லா 1504 - � ஆ+  நவ�ப� மாத� 26 � நாள�0 உலகவாHைவ நீ4தா;. 

அவ; இற9' ேபானைத எ+ணி� ெப29'ய� உ�றவ� ெகால�ப ஒ2வேன! 

இ9த� பர9த உலகி� அவ=.� ஆதரவளி4த ஒேர இதய� அரசி 

இசெப�லாவி=ைடய'தா� ம�னாதி ம�ன�க; இ9த மாநில4தி� பல� 

இ29தாJ�, அவ=ைடய மதி�ைப உ;ளப1ேய கணி4தறி9தவ; அவ; 

ஒ24திேயதா� பி�=� பி�=�, அவ� மீ' பழி>� ��ற"� பல�. சா(1ய 

ேபா'�, அவ=.� அ=சரைணயாக நி�0 அவ=ைடய 'யர4ைத4 'ைட4த 
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அ�ைன ேபா� இ29தவ; அவ; ஒ24திேயதா�! அரச� ெப�1னா�( L( 

ெகால�பைச ஒ2 தைலவGயாகேவ க2தினா�. ஆனா�, அரசியாாி� மன4ைத 

வ24த. Lடாெத�ேற அவ� ெகால�ப<.� ஆதரE த2வதி� ப,� ெகா+டா�. 

அரசி இசெப�லா ம( � இ�லாதி29தா�, ெகால�ப தா� க+ட கனEகைள 

உ;ள4திேல அ84தி அ84தைவ4'. ெகா+  பி4த� பி14தவனா:� 

ேபாயி2�பா�, அ�ல', நைட� பிணமாக வாH.ைக நட4தி. ெகா+  

இ29தி2�பா�. தன.� ஆதரE த9த அரசியி� ஈம� சட,�களி� கல9' ெகா;ள. 

Lட ெகால�பசா� "1யவி�ைல. அவ=ைடய A( வாத� அதிகமாகி அவைன� 

ப 4த ப .ைகயா.கி வி(ட'. 

 

ெசவிGயி� உ;ள சா+டா ேமாியா ேதவாலய4ைத� ேச�9த ஒ2 வாடைக �(1� 

த,கியி29தா� ெகால�ப. ெபா2ளாதார நிைலைய� ெபா04தவைர, அவ� 

அ�ேபா' ேபா'மான அளE ெச�வ� ைவ4தி29தா� எ�ேற ெசா�ல ேவ+ � 

ஒ�ப9த�ப1 அவ=.�� ேசரேவ+1ய பல ெதாைகக; கிைட.கவி�ைல 

எ�றாJ�, ஓரளE கிைட4தேத ேபா'மானதாக4தா� இ29த'. அவ� த� 

நா�காவ' பயண4தி� ெகா+ வ9த த,க� நிைறய இ29த'. அ' தவிர 

அவ=ைடய வாி� ப,�� பணமாக க�ப� தைலவ� காரலாஜ� ெகா+  வ9' 

ேச�4த த,க� ேவ0 இ29த'. அ'Eம�லாம� கவ�ன� ஓவா+ேடா ேவ0 சா+டா 

ேடாமி,ேகா ெச�றி29தேபா' அவ=.�ாியதாக ஒ2 ேபைழ நிைறய4 த,க� 

ெகா 4தி29தா�. 

 

இ29தாJ� தன.�� ேசர ேவ+1ய' "�றிJ� ேசரவி�ைல எ�ற �ைறயி29த' 

ெகால�ப<.�. ஒ�ப9த�ப1 அவ=.�� ேசரேவ+1ய ெபா� "8வ'� 

ஒ8,காக. ெகா .க� ப( வ9தி29தா�, அவ=�, அவ=ைடய ச9ததியின2�, 

ம�ன�கைள. கா(1J� ெபாிய ெச�வ9த�களாகியி2.க "1>�. சிறி' உட� நல� 

ஏ�ப(டEட� ெகால�ப அரச� ெப�1னா+ைட� ச9தி.க� #ற�ப(டா�. �திைர 

வள��பவ�களி� க( �பா(1� காரணமாக அ.கால4தி� ெபயினி� யா2� 

ம(ட. �திைர ைவ4'. ெகா;ள. Lடாெத�0 ச(ட�. இ29த' �திைரயி� ஏறி� 

ெச�றா�, ெகால�ப<.� அ�ேபாதி29த உட� சிைலயி� ேவதைன ெபா0.க 

"1யாததாயி2.��. ஆகேவ, தன.� ஒ2 ம(ட.�திைர வா,க அ=மதி ேவ+ � 

எ�0 ேக(129தா� ெகால�ப. க2ைண>;ள4ேதா  அரச� ெப�1னா+( 

அ=மதி வழ,கினா�. ம(ட.�திைரயி� ஏறி� பயண� ெச:', அரச� த,கியி29த 

ெசகாவியா எ�ற ஊ2.�� ேபா:� ேச�.தா�. அரச� ெப�1னா+( அவைன 

அ�ேபா  வரேவ�றா. ெகால�ப ஒ�ப9த�ப1 ேக(பெத�லா� ெகா .க. L1ய 
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நிைலயிேலா, மன�பா,கிேலா அரச� இ�ைல. ெகால�ப த� ஒ�ப9த�ப1 உ;ள 

உாிைமகைள ெய�லா� வி( . ெகா 4'வி(டா�, அவ=.� ந�ல வ2�ப1 

வர.L1ய ெப2� ப+ைண ஒ�ைறயளி�பதாக. �றி�#. கா(1னா� அரச�. 

அத�ெக�லா� ெகால�ப சிறி'� ஒ�#. ெகா;ளவி�ைல. கிைட4தா� "8வ'� 

கிைட.க ேவ+ � இ�லாவி(டா� எ'E� ேவ+டா� எ�0 க+1�பாக. 

Lறிவி(டா� அவ�, அவ=.� எ'E� கிைட.காமேல ேபா:வி(ட'. 

 

அரச� ெச�Jமிடெம�லா� அவ=� ெதாட�9' ெச�றா�. . ஓரா+ , 

ெச�றபி�=� அவ=ைடய ேவ+ ேகா; ெசவிசா:.க�படவி�ைல. அவ=ைடய 

A( வாத� அதிகாி4'. ெகா+ேடவ9த'. எ�ப1>� கைடசியி� தன.� நீதி 

கிைட.�� எ�ற ந�பி.ைக அவ=.� இ29த'. எ�லா� தன.�. கிைட.�� எ�ற 

ந�பி.ைகயி� அவ� ஓ� உயி� எ8தி ைவ4தா�. 

 

தன.� வ2� வாிவ2மான,கைளெய�லா� சிJைவ� ேபா� நிதி.�. ெகா .க 

ேவ+ � எ�0 எ8திைவ4தா�. ஜிேனாவாவி� த� பர�பைரயின2.காக ஒ2 

மாளிைக எ8�ப ேவ+ ெம�0 எ8தி ைவ4தா�. இபானிேயாலாவி� ஒ2 

ேதவாலய� க(1 அவ� ஆ4மா சா9தியைடய நா; ேதா0� ெதா8ைக நட4திவர 

ேவ+ � எ�0 எ8தி ைவ4தா�. இ9த ந�ெசய�க/.�� 

பய�ப வத�காகவாவ' அரச� மன4ைத மா�றி அ4தைன>� கிைட.�மா0 

ஆ+டவ� அ2; #ாியமா(. டாரா எ�0 எ+ணினா� ெகால�ப. 

கைடசிேநர4தி�, த� தாயி� அர<ாிைமைய. ேக( � ெப�0. ெகா;வத�காக 

ஜூலானா இளவரசி ெபயி=.� வ9தி29தா;. தா: அளி4த சJைகைய மக; 

அளி�பா; எ�ற ந�பி.ைகேயா  அவைள. க+  ேபசி வர4 த� சேகாதர� 

பா�4தேலாமிேயாைவ அ=�பி ைவ4தா� ெகால�ப. 

 

பா�4தேலாமிேயா #ற�ப( � ெச�ற பி� ெகால�ப உட� மிக4 தள��சி>�ற'. 

1506 � ஆ+  ேம மாத� 19 � நா; அவ� த� கைடசி உயிைல எ8திைவ4தா�. 

த� மக� ேடா� Oேகாைவ4 த� ேந� வாாிசாக. ெகா+  ம�ற உறவின�க/.�� 

சில�சில உாிைமகைள. ெகா 4' அ9த உயிைல எ8தி ைவ4தா�. உயி� எ8திய 

ம0நா; திOெர�0 உட� நிைல கவைல.கிடமாயி�0. மத�2 ஒ2வ� 

அைழ4'வர�ப(டா�. ெகால�பசி� மக�க; இ2வ2� த�பி OேகாE� ெம+ட, 

[�சி ேபா�ற ந+ப�க/� ம�0� சில ந+ப�க/� உறவின�க/� ப .ைகைய� 

<�றி நி�0 இைற வண.க� ெச:தா�க;. 
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"ஆ+டவேன, உ� ைககளிேல எ� ஆவிைய ஒ�பைட.கிேற�" எ�0 ேச<நாத�  

Lறிய அேத ெசா�கைள4 த� ெசா�லாக. Lறி ெகால�ப உயி� நீ4தா�. 

 

ஓ� அரச�பிரதிநிதி.�, மிக�ெபாிய சிற�#.�ாிய ெப2, கட�தளபதி.� உாிய 

"ைறயி� அவ� ஈம� சட,�க; ெச:ய�படவி�ைல. மிகமிக எளிைமயான 

"ைறயி� யாேரா Aைலயி� கிட�பவ=.�� ெச:வ' ேபா� அ�சட,�க; 

ெச:ய�ெப�றன. 

 

அவ� இ29த ேபாேதா, இற9த ேபாேதா யா2� அவ=ைடய ெப2ைமைய 

உணரவி�ைல. ெசா�ல� ேபானா�, ெகால�பேச, தா� க+ பி14';ள இட� 

மிக� ெபாிய'�, மிக வள";ள'மான அெமாி.க. க+ட� எ�பைத உண�9' 

ெகா;ளவி�ைல. கால"� ேநர"� 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� எ�0 ெசாலG. 

ெகா+டெத�லா� தவறான ெச:திக; எ�ப'�, உ+ைமயி� அைத. 

க+ பி14தவ� ெகால�ப எ�ப'� பி�கால4தி� உ0தி�ப(ட 

ெச:தியாகிவி(ட'. இ�0 ெகால�ப உலகவரலா�றிேல, ஒ2 ".கியமான இட� 

ெப�0வி(டா�. காலகால4தி��� அவ� ெபய� ஒளி �சி4 திக8� த�ைமைய� 

ெப�0வி(ட'. 

 

ெகால�ப இற9' A�றா+ களானபி�, அவ=ைடய மக� ேடா� Oேகா 

இபானிேயாலாவி� கவ�னராக நியமி.க� ெப�றா�. அவ=.�ாிய பர�பைர� 

ப(ட,க/� அளி.க� ெப�றன. இ�ெசய� Aல� ஓரளE ெகால�பசி� வி2�ப� 

அரசரா� நிைறேவ�ற�ப(ட' எ�ேற ெசா�ல ேவ+ �. ெகால�ப 

ெத:வப.தி>;ளவ�; அைத. கா(1J� மதப.தி நிர�பியவ�. சிவ�# 

இ9திய�கைள அவ� மனமறி9' ெகா ைம� ப 4திய '+ : அ1ைமகளா.கி 

வி�ற'+  எ�றாJ� பல சமய,களி� அவ� அவ�களிட� மனிதாபிமான 

உண��சிேயா  நட9தி2.கிறா�. அவ� அவ�கைள. ெகா ைமயாக நட4திய 

ெத�லா� கால ெந2.க1யி� காரணமாக4தா�. 

 

த� வாHவி� ெப2� ப�திைய. கடGைடயிேலேய கழி4த அவ�, த� ஆரா:�சி  
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ேவ(ைகயி� காரணமாக� ெப2� #ய�கைள>� அவ�றி� ெகா ைமகைள>� 

ெபா04'. ெகா+129தி2.கிறா�. ஊ.க"� விடா"ய�சி>� மி�9தவனாக 

இ29'�, அவ� த� ெசய�களி� ெப29ேதா�விகைளேய காணேநாி(ட'. 

அத��ாிய காரண4ைத>� ஆ,கா,ேக இ.கைதயி� விள.கி. Lற�ப( ;ள'. 

விDஞான வசதிக; இ�லாத அ.கால4தி� #4த�#திய இட,கைள. 

க+ பி1�ப'�, ேபானவழிேய தி2�பி வ2வ'ேம அாிய காாிய,க;. ெகால�ப 

பலேநர,களி� ேதா�விைய� ச9தி4தா� எ�றா�, அத�� அவ=ைடய 

ஊ.கமி�ைம காரணம�0. 

 

ஒ�ைற4 ேத கிறவ�, அ' உ;ள இட4ைத வி(  வி(  ம�ற இட� 

அைன4ைத>� ேத1�பா�4'வி( 4 தி2�#� கைத ேபாலேவ ெகால�ப 

ெசய�க; அைன4'� "19தி2.கி�றன. இ9த "ைறயிேல தா� இ9தியாைவ4 

ேத1வ9தவ� அெமாி.காைவ. க+ பி14தா�. ஆனா�, அெமாி.கா த� 

ெப2வள� "8வைத>� அவ� க+S.�. கா(டாம� ஏமா�றிவி(ட'. 

 

ெகால�பகட� Lட�ெச�றவ�க;, அவ� ெகா<� பைட4தளபதி எ�0 கி+ட� 

ெச:>� அளE.� அெமாி.கா ெவ�0 நிலமாக4 ேதா�றிய'. ஆனா� அவ=.�� 

பி�னா� ெச�றவ�க; சிறி' சிறிதாக அ9நில4தி� த,கவள4ைத. க+டா�க;. 

ஆசியாவி�தா� த,க� நிைறய. கிைட.கிறெத�0 எ+ணி, இ9தியாைவ>� 

சீனாைவ>� ப�றி. கனEக+  கைத ேபசி. ெகா+129த ஐேரா�பிய�க; 

அெமாி.காவி� த,க� கிைட.கிற ெத�றEட� L(ட, L(டமாக அ,ேக 

�1ேயறினா�க;. 

 

இ�0 அெமாி.கா உலக4திேலேய மிக�ெபாிய வ�லரசாகE�, ெச�வ4 

தி2நாடாகE� விள,�கிற'. இ�ைறய அெமாி.காவி�. Aல "த�வ� ெகால�ப 

தா�! ஆ�! ெப2,கட�தளபதி கிாிடாப� ெகால�ப தா�!. 

 

--------------------------------------------XXXXXXXXXXXX------------------------------------------------    

 


