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2

எ��ைர

த�ன���ைக��, �டா �ய���� இ��தா� ெவ�� ��சய� என� த�ேபா�
�ரகடன� ெச�ய�ப��ற�. ப�� இ��� ேத��� அ�க ம��ெப� ெப�த�
எ�பேத இ�ைற�� சாதைனயாக� க�த�ப��ற�. இத�காகேவ ெப�ேறா�க��
த�ன���ைக ��தக�கைள வா��� ெகா����றன�. ெவ�� ெப�வத�கான
உபேதச�க�  ெகா��க�ப���றன.  அ�க  ம��ெப�க�  ெப�த�  எ�ப�
எ��கால��� அ�க பண� ச�பா��ப� ஒ�ேற ���ேகாளாக உ�ள�. �டா
�ய�����,  த�ன���ைக��� உதாரணமாக� ெசா�ல�ப�பவ�க�� ெஹல�
ெக�ல�� ஒ�வ�.

�டா  �ய����,  த�ன���ைக��  காரணமாக  உலகேம  அவைர  �����
பா��த�. க�ன உைழ��, ச�க ேசைவ, க��, சம உ�ைம ஆ�யவ���கான
அவ� ஆ��ய ெப�� ப�யா� அவைர உலக� ேபா��ய�. பா�ைவய�ற, கா�
ேகளாத  ஒ�  ெப�,  தைடகைள�  கட��  ம�க�  ேசைவ  ���ததா�  அவைர
அ�சய� ெப� என �க��தன�. ம�க� நல��� அ�கைற ெகா�டவரா� தா�
உலகள�� �ரபல� அைடய ���� எ�பத��ெஹல� ெக�ல� ஓ� உதாரண�.
கா�  ேகளாத,  பா�ைவய�ற  ெப���  �ய�பைடய�  ெச���  சாதைன
வா��ைகைய  �வ����  ��தக�.  இதைன�  ப����  ேபா�  ச�க
��ேன�ற���காக பா�பட ேவ��� எ��ற உ�ேவக� ஏ�ப��.

இ���தக�ைத எ��வத�� என�� ஒ��ைழ��� ெகா��த மைன� ����. E.
��ைல�கர�  அவ�க���  என�  ந��ைய�  ெத�����  ெகா��ேற�.
இ���தக�ைத�  ெச�ைம�ப����  ெகா��த  ந�ப�  ����.  S.  நவ�வாய�
அவ�க����,  த�ட��  ெச��  ெகா��த  ����.  M.  இல�����ேவ�கட�
அவ�க����  ந��.  இ���தக�ைத  ெவ�����ள freetamilebooks.com  ����
என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.

வா���க�ட�

– ஏ�கா� இள�ேகா
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ெஹல� ெக�ல�

ஒ�ெவா�  ம�த����  ப�ேவ�  த���றைமக�  உ�ளன.  அதைன  அவ�
ச�யான வ���, ச�க வள����காக� பய�ப���� ேபா� �ற�த ம�தனாக
மா�  ���றா�.  ம�த��  �ைள��  ஆ�ற�  �ற�  எ�ப�  மாேமைத
என�ப��  அ�ஞ�க����,  சாதாரண  ம�த�க����  ேவ�ப�வ��ைல.
மாேமைத  என�  ேபா�ற�ப��  அ��ய�  அ�ஞ�  ஆ�ப��  ஐ�����
�ைளைய ஆரா��� பா��ேத இ�த ����� வ���ளன�. ஆ�ப�� ஐ����
�ட  தன�  �ைள�  �ற��  �மா�  15  சத�த�  ம��ேம  பய�ப���
இ��க���� என ஆரா���யாள�க� ����றன�.

ஒ� ம�த� த�னா� எ� ����, எ� ��யா� எ�பைத� ெத�வாக அ����
ெகா�வ��ைல.  த�னா� இெத�லா�  ��யா� என �ைன��றா�.  இத���
காரண�  அவ�ட�  ேபா�ய  த�ன���ைக��,  உலக�  சா��த  அ���
இ�லாதேத. இத�� த� ம�தைன ம��� �ைற �� �ட ��யா�. ஒ�வைன
வ�  நட��வத���,  ஆேலாசைன  வழ��வத���  ச�யான  வ�கா����
இ�லாதேத காரண�.

ந�மா�  எ�ென�ன  ����  எ�பைத  �ய��  பா��ப��  தவ�  ஏ��
�ைடயா� எ�பைத உணர ேவ���. அத��� ெதாட���யாக �ய�� எ��க
ேவ���.  எ��த  �ய�������  �ைட�த  அ�பவ�கைள�  ெகா��
ெதாட���,  �ய��  ெச�தா�  ெவ��  அைடேவா�  எ�ப�  பல8



சாதைனயாள�க�� வா��ைக வரலா�ைற� ப���� ேபா� ெத��� ெகா�ள
���ற�.

க�க� இர��� ெத�யா�; கா�க� இர��� ேக�கா�; வா� ேபச ��யா�.
இ�ப��ப�ட  ஊன�  �ல���  ஏ�ப�வ���.  இ�ப��ப�டவ�க��  �ைல
எ�ப� �க�� ேமாசமான�. இதைன ேயா���� பா��தா� வா��ைக நட��வ�
எ�ப�  எ�வள�  �ரம�  என�  ெத���.  இ�ப��ப�ட  ��� �க�  ெப�ய
�ைறபா�  ெகா�ட  ஒ�வரா�  உலக  அள��  �ரபல�  அைடய  ���த�
எ�றா� அதைன நா� எ�ப� பாரா��வ� எ�ேற �ற ��ய��ைல. இதைன
�ல� உல�� 8 ஆவ� அ�சய� எ���றன�.

ெச����  த�ைமைய��,  பா�ைவய�ற  த�ைமைய��  அவரா�  மா�ற
��ய��ைல. ஆனா� ஊைம� த�ைமைய� க�� �ய��யா� மா�� ெவ��
க�டா�.  ேப��  வ�லைம  ெப�றா�.  �ற�  நா��  ெமா�  ேப��  �ற�
பைட�தவராக த�ைன வள���� ெகா�டா�.

க� ெத�யாத, கா� ேகளாத, ஊைமயான அவ�, த��ைடய �டா �ய��யா�
ப��ைப��  ேம�ெகா�டா�.  அ�கால���  மா���  �றனா�க��  அ�க�
ப��தவ�  எ�ற ெப�ைமைய�  ெப�றா�.  அ� ம��ம�ல,  அவ�தா� உல��
�த�  �தலாக  ப�ட�  ெப�ற  மா���  �றனா�  ஆவா�.  அ�ப��ப�டவ��
ெபயைர� ெத���� ெகா�ள அைனவ���� ஆ�வ� இ��க�தாேன ெச���.
அவ�தா� ெஹல� ெக�ல�.

ஊைமயான  இவ�  ��கால���  �ற�த  ேப�சாளராக  �ள��னா�.  பல
நா�க����  ெச�� ெசா�ெபா��  ஆ��னா�.  12  ��தக�கைள எ��னா�.
உலக�  ேபா��� ச�க  ேசவ�யாக�  �க��தா�.  ெப�க�,  ெதா�லாள�க��
உ�ைம�காக  ேபாரா�யவ�.  �தலா���வ�ைத��,  உலக  ��த�ைத��,
அ����கைள��  எ���தவ�.  ெபா��டைம�  க����க��  ஆழமான
ந���ைக� ெகா�டவ�.

பா�ைவய�றவ�க��காக�  ெதா��  ��வன�  ஏ�ப���னா�.  த�  வா�நா�
எ�லா� அத�காக உைழ�தா�. அவைர�ப�� உலக� ��வ�� பல ெமா�க��
��தக�க�  ெவ�வ���ளன.  அவைர�  ப��  �ைர�பட�க�
தயா��க�ப���ளன. இவ� ஒ� ஊைம� பட���� ந��� இ���றா�. இவைர
நா� த�ன���ைக�� ெமா�த உ�வமாகேவ பா��க ேவ�� இ���ற�.

ெச��,  ஊைம,  ���  ஆ�ய  ����,  ெப�ய  �ைறக�  எ��  அவ�
க�த��ைல.  அவ�  த�ன���ைக�ட�  ெதாட���  ேபாரா�னா�.  மன
உ���ட� வா��ைகைய  எ��ெகா�டா�.  அவ��  ஓயாத  உைழ��  அவைர
உலகள�� �ரபல� அைடய� ெச�த�.
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த�ன���ைக�� ம� உ�வ�, �ர��க ந�ைக, வரலா�� நாய� என அவைர�
�க���றன�.

வா��ைக எ�ப� � சா�� வைர அ�ல…

ம�றவ�க� மன�� � வா�� வைர… என�

���  ெபா�ெமா�யாக  அவ��  வா��ைக  �ற�பைட��  ��ட�.  அவ��
வா��ைக  மா���  �றனா�க���  ம���  அ�ல.  ஆேரா��யமாக  வா��
அைனவ���ேம  ஒ�  வ�கா�� தா�.  அவ�� வா��ைக  வரலாைற  ப����
நா��,  ச�க���  ேம�பா���காக  ந�மா�  ���தைத�  ெச�ேவா�.  இ�
ெஹல� ெக�லைர ெத��� ெகா�ேவா�…
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�ற��

அெம��க  நா���  உ�ள  அலபாமா  மா�ல���  ட�கா��யா  (Tuscumbia)
எ��� ஊ�� 1880ஆ� ஆ�� ஜு� மாத� 27ஆ� நா� ெஹல� ெக�ல�
�ற�தா�.  ட�கா��யா ஒ� நகரமாக �ள���ற�.  இ�� ெஹல� ெக�ல�
�ற�ததா� ��கால��� இ� உலகள�� �ரபல� அைட�த�. இ�த நகர���
1815ஆ� ஆ��� ம�க� ��ேய�ன�.

ெஹல� ெக�ல� தன� தா�தாவா� க�ட�ப�ட ஐ� ��� எ��� ப�ைண
���� �ற�தா�.  இ�த �� 1820ஆ� ஆ��� க�ட�ப�ட�. இ�த ����
தா�  ெஹல�  ெக�ல�  த�  �ழ�ைத�  ப�வ�ைத�  க��தா�.  இ��  தா�
�ைளயா�னா�. அ�த டா�கா��யா�� வடேம�� ப���� 300ஆவ� எ�
ெகா�ட �டாக உ�ள�. ஒ�ெவா� ேகாைட கால����, ெகல� ��வன���
சா�பாக  இ��  ெபா�  �க���  நட�த�ப��ற�.  ஒ�ெவா�  வ�ட��  ஜு�
மாத��� ெஹல� ெக�ல� ���ழா�� இ�� நட�த�ப�� வ��ற�.

ெஹல� ெக�ல�� த�ைத ஆ�த� ெஹ� ெஹல�. இவ� ட�கா��யா வட��
அ�பாைம� எ��� உ��� நா�த� ஒ��� ப��பாளராக� ப����தா�.
தன�  ப�ைண��  ப���  ப����  வ�தா�.  ேம��  ரா�வ���
பைட�தளப�யாக��  ப�����  வ�தா�.  இவ��  தாயா�  காத��  ஆட�
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ெக�ல�.  இவ�  வ���யா��  கவ�ன�  மர��  ேதா��யவ�.  ெஹல��
ஒ�ெவா� ெசயைல�� க�� ெப�ேறா�க� ம���தன�. இவ�க� இ�ட�ெபய�
ெஹல� ஆட�� ெக�ல� (Helen  Adams  Keller)  எ�பதா��.  ெஹலைன �க�
கவன��ட��, �ற��ட�� வள���, ���ப���� ெப�ைம��, உல��� ��
உதாரணமாக �ள�க வ� வ��தவ� இவ�� ெப�ேறா�க�.
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ேநா�

ெஹல�  �ற���  ேபா�  ��  ஆேரா��ய��டேன  �ற�தா�.  பா�ைவ��,
ேக��� �ற�� ெகா�டவராகேவ இ��தா�. ஒ��ர�� வா��ைதகைள� ேபச
ஆர���தா�.  அவ��  �ழ�ைத�தன�ைத�  க��  ெப�ேறா�க�  ம���தன�.
த�கைள  அ�மா,  அ�பா  என  அைழ�பைத�  க��  ம���தன�.  ஒ�ெவா�
�ழ�ைத�� த�கைள� பா���� ேப�� ேபா� ம����யைடயாத ெப�ேறா�க�
இ��கேவ ��யா�. த�க�� �ழ�ைத�� எ��கால� �க� �ற�பாக இ����
என ந��ன�.

ெஹல� 19 மாத� �ழ�ைதயாக இ���� ேபா� அவ���� கா��ச� ஏ�ப�ட�.
�கா�ல�  (Scarlet  Fever)  அ�ல� அ� �ைள�  கா��சலாக  இ��கலா�  என
ம���வ�க�  க��ன�.  இ�  4-8  வய����  �ைறவான  வய�ைடய
�ழ�ைதக���� ெதா���ற�. இத�� அ�கால��� த���� �ைடயா�. இ�த
�ைள� கா��ச� க�ைமயாக இ��த�. அ� �ழ�ைத�� உ�ைர� ப������
என� பய�தன�. ஆனா� �ல நா�க�� �ணமான�. இத� �ைளவாக ெஹல�
பா���� �றைன��, ேக��� �றைன�� இழ�தா�. ேப�� �றைன�� இழ�தா�.
த� ெபயைர� �ட ேக�ட�ய ��யாத ப����ழ�ைத�� ப�தாபமான �ைல.
தன� உண���கைள ச�யான �ைற�� ெவ��ப��த ��யாத ப�தாபமான ஒ�
�ைல அவ��� ஏ�ப�ட�. இ�ப� பா��� நம�� ஏ�ப�டா� ந�மா� எ�ன
ெச�ய ����. இ� �க �க� ெகா�ைமயான�. பா��க�� ��யாம�, ேபச��
��யாம�, கா� ேக�காத �ைல ஏ�ப�டதா� ெஹல� �ர��� தனமாக நட��
ெகா�டா�. த� வா�நா� இ�� வைர இ��ட வா��ைகைய அ�ப��தா�.
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ெமா� எ�ப� ஒ� ம�தைன வள��� எ����. ஆனா� ேபச ��யாத ேபா�
ம�றவ�க�ட� ெதாட�� ெகா�ள ைசைகதா� உத��. ெஹல�� ைசைககைள
ெப�ேறா�களா� ���� ெகா�வ�� �ரம� இ��த�. ஆனா� ெஹல� ����
இ��த சைமய�கார�� மக� மா��தா வா��டனா� ஓரள� ���� ெகா�ள
���த�. அ��ழ�ைத�� 6 வய�. அவளா� ெஹல� எ�ன ெசா��றா�, எ�ன
ேக��றா� எ�பைத ���� ெகா�ள ���த�. இத� �ல� ெஹல� ������
ைசைக ெமா�க�� 60��� ேம�ப�டவ�ைற அவ�� ெப�ேறா�களா� ����
ெகா�ள  ���த�.  ெஹல�ட�  மா��தா  வா��ட�  ெந����  பழ�னா�.
இர�� �ழ�ைதக�� ���� உ�ேள��, ேதா�ட���� �ைளயா�னா�. இ�
ெப�ேறா�க���  ஒ�  ஆ�தைல  ஏ�ப���ய�.  ெஹல��  ேவ�  ஒ�
�ழ�ைத�ட� �ைளயாட ���த�.
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6

���� �ைன

ெஹல� ெக�ல� ெபா��கைள� ெதா��,  தட��பா��� பலவ�ைற� தாேன
கற�� ெகா�டா�.  ேக��� த�ைமைய இழ�த அவ� ெபா��கைள �க���
பா��� �லவ�ைற� ெத��� ெகா�டா�.

சா�ல�  ��க��  (Charles  Dickens)  எ�பவ�  எ��ய  அெம��க�  ேநா��
எ��� ��தக�ைத ெஹல�� தா� 1886ஆ� ஆ��� ப��தா�. க� ெத�யாத,
கா� ேக�காத  ெப� லாரா  ����ெம� (Laura  Bridgman)  எ�பவ�  எ�ப�
க�� க�றா� எ�ப� அ���தக��� எ�த�ப����த�. அ� ெஹல�� தா���
ந���ைகைய ஊ��ய�. த��ைடய மகைள�� ப��க ைவ�க ���� எ��ற
ஒ� ந���ைக �ற�த�.

லாரா ����ெம� (�ச�ப� 21, 1829 – ேம 24, 1889) எ��ற க� ெத�யாத,
கா� ேகளாத  ெப� �த� �தலாக  அெம��கா�� ஆ��ல ெமா� ப��ற
ெப� ஆவா�. இ� ெஹல� ெக�ல� �ரபல� அைடவத�� 50 ஆ��க���
��� நட�த�. இவ� ��ட�� உ�ள ெப���� பா�ைவய�ற ப���� க��
க�றா�. ஜூைல 24, 1839 இ� இவ� தன� ெபயைர �த� �த�� எ��னா�.
இவ� க�� க�ற��� இேத ப���� �த� ஆ��யராக� ப��� ேச��தா�.

இவ��  கைதைய  ெஹல�� தாயா�  ப��காம�  இ�����தா�  ெஹல��
வா��ைக�� ���� �ைன ஏ�ப�����மா எ�ப� ச�ேதக� தா�. ெஹல��
ெப�ேறா�க�  ம���வ�  ஜு�ய�  �ேஷா�  (Julian  Chisolm)  எ�பவைர�
ச���தன�. இவ� க�, கா�, ��� ம��� ெதா�ைட ஆ�யவ���� ���ைச
அ���� �ற�� ம���வ�.  இவ� �ரகா� ெப�ைல ச����மா� ஆேலாசைன
வழ��னா�.
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அெல�சா�ட�  �ரகா�ெப�  தா�  (Alexander  Graham  Bell)  ெதாைலேப�ைய�
க�����தவ�. இவ� கா� ேகளாதவ�க��� �ற��� ப�� நட�� வ�தா�.
இவ�  ஒ�  ஆ��யராக��,  அ��ய�  அ�ஞராக��  �ள��னா�.  இவர�
தாயா��,  மைன���  ெச�ட�க�  எ�பதா�  கா�  ேகளாதவ�க��  ��
அ�கைற  கா��னா�.  கா�  ேகளாதவ�க��காக�  ேப��  ப���ைய�  க��
ெகா��� வ�தா�.

ெஹல� ெக�ல�� ெப�ேறா�க� 1887ஆ� ஆ�� �ரகா�ெப�ைல� ச���தன�.
அவ�  அவ�கைள  பா�ைவய�ேறா��கான  ெப����  ப����  அ���னா�.
இவ�� வ�கா�டலா� ெஹல� தன� 7ஆ� வய�� பா�ைவ இழ�ேதா� ப���
ப����  1887ஆ�  ஆ���  ேச��க�ப�டா�.  இ�த�  ப��  1829இ�
ஆர���க�ப�ட �க� பழைமயான பா�ைவய�ேறா� ப��யா��.  இ�� ஆ�
ச��வ� எ�ற ஆ��ையைய ெஹல� ெக�ல��� அ��க� ெச�� ைவ�தன�.
இவ�தா�  ெஹல�  ெக�ல��  வா��ைகைய  மா��யவ�.  ெகல��
வா��ைக�� ���ப� ஏ�ப���யவ�.
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7

ஆ� ச��வ�

ெஹல� ெக�ல�� இ��ட வா��ைக�� க�� ஒ�ைய ஏ��யவ�. ெஹலைன
உல�� உ�ச����� ெகா�� ெச�ற ஆ��ய�. ஒ� ஆ��ய� த� கவன��ட�
�றைமயாக  ெசய�ப�டா�  ஒ�வைர  உலகள��  உய��த  ����  எ�பத��
ஆ� ச��வ�  (Anne  Sullivan)  ஒ�  உதாரணமா��.  இவ�  ெக�ல�ட�  49
ஆ��க� ஒ�றாகேவ இ��� த� வா�ைவ அ��ப��தா�.

ஆ� ச��வ� ஒ� ஐ�� – அெம��க� ஆ��ைய.  ஒ� �ற�த ஆ��ைய
என� ெபய� ெப�றவ�. ஏ�ர� 14, 1866 இ� மசா�ெச�� மா�ல��� �ற�தா�.
இவ� தன� 5ஆவ� வய�� பா�ைவைய இழ�தா�.  ��ன� தன� க���
அ�ைவ� ���ைச ெச�� ெகா�டத� பலனாக ஓரள� பா�ைவ �ைட�த�.
1886இ�  ெப����  ப����  ப�ட�  ெப�றா�.  �ற�  இ�த�  ப����
ஆ��யராக� ேச��தா�. இவ��� 20 வய� இ���� ேபா� ெஹல� ெக�ல��
ஆ��யராக  �ய��க�ப�டா�.  இவ�  மா��  3,  1887இ�  ெஹல�  ெக�ல��
����� ஆ��யராக� ெச�றா�. அ� ெக�ல�� வா��ைக�� மற�க ��யாத
ஒ�  ெபா�னா�.  அ��  �த�  அ�ேடாப�  20,  1936  வைர  ெஹல�டேன
இ��தா�. ஆ� அவ� இற��� வைர ெக�ல�� ஆசானாகேவ வா��� மைற�தா�.

ஆ� ச��வ�� த�ைத ஒ� �க� ெப�ய ��கார�. இவர� தாயா� எ������
ேநாயா� அவ��ப�டா�. ஆகேவ இவ��, இளைம� ப�வ� வ�ைம��, �யர��
�ைற�ததாகேவ  இ��த�.  இவ��  5  ஆவ�  வய��  �ர�ேகாமா  ேநாயா�
பா��க�ப�டா�.  ெப�ேறா�க�  �ைறயான  ���ைச  அ��காத  காரண�தா�
பா�ைவ� �ைறபா� ஏ�ப�ட�.

ஆ� ச��வ��� 7  வய� இ���� ேபா� தா� இற�� ேபானா�.  த�ைத
��கார� ஆனதா� கவ��பார��, 5 வய� சேகாதர�ட� ஆதரவ�ேறா� ���
ஒ���  ேச��தன�.  ஏ�கனேவ  ேநா�  வா��ப����த  சேகாதர��  இற��
��டதா� ஆ��� எ�� ஆதரவாக யா�� இ�ைல.  ெசா�ல�ேபானா� ஒ�
அனாைத எ��ற �ைலதா�.
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ஆ� ச��வ� ெப���� எ��� பா�ைவய�ேறா� ப���� ப��தா�. இ�த�
ப���� தன� 14ஆவ� வய�� தா� ேச��தா�.  இவ���� பல ெதா��
��வன�க� உத� ெச�தன. அத� உத�யா� க� அ�ைவ� ���ைச ெச��
ெகா�டா�.  இ�����  �ைற�தளேவ  பா�ைவ  �ைட�த�.  இவ�  ைசைக
ெமா���  �ற�த  வ��ந�  ஆனா�.  பா�ைவய�ற�  �ழ�ைதக���  க��
ப������� அள��� �றைம ெகா�டவராக ஆ� �ள��னா�.
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8

க���த�

ஆ� பண� ெப��� ெகா��, ������ ெச�� பாட� நட��� ஆ��யராக
ெஹல� ������ ெச�றா�. ஆ��� ப� எ�ப� பண� ெப��� ெகா��
ேவைல ெச��� ேவைலயா� அ�ல. க�� ேபா���� ஒ� ஆசானாக� ெச�றா�.
���த அ���, ெபா�ைம�� ெகா�டவ�. அவ� ெஹலைன ���� ெகா��
அவைர  ெந���வத���  �ல  வார�க�  ஆன�.  ஏென�றா�  ெஹல�
�ர����  உ�ச���  ேகாப�கார�  �ழ�ைதயாக  இ��தா�.  ஆ��ர���
ெபா��கைள�  ���  ��பவராகேவ  இ��தா�.  இ�ப�  ஒ�  ேகாப�கார
�ழ�ைதைய இத�� ��� பா�����க ��யா� எ�ேற ெசா�ல ேவ���.

ெஹலைன ந�� ���� ெகா�ட ஆ�, ெஹல�ட� ெந���வ�வத�ேக �ல
நா�க� ஆன�. ெஹல� ேகாப�தா� ஆ��� க�ன��� பல �ைற அைற���
இ���றா�.  இைதெய�லா�  ஆ��ய�  ச����  த�ைம�ட�  ெபா����
ெகா�டா�.  அேத  சமய���  பாச��ட�  நட��  ெகா�டா�.  ஆ���19



அரவைண�� தாைய� ேபா�றதாக இ��த�. இதனா� இ�வ���� இைட��
��த�  ஏ�ப�ட�.  ெஹல�ட�  இ��த  ேகாப�ைத�  ப��ப�யாக�  �ைறய�
ெச�தா�. �ற� ேப�வைத ���� ெகா�வத�கான ப���ய��தா�.

�ற�  ேப��  ெபா�� அவ�  உத�க�� ைக  ைவ�� அ���க� �ல�  அவ�
ேப�வைத  ����  ெகா���  கைலைய  ெக�ல����  க���தா�.  அ���
�ர�க�� உத�யா� ைசைக ெமா�ைய� க��� ெகா��தா�.

ஆ�  எ��வத���  தன�  ஆ�கா��  �ரைலேய�  பய�ப���ன�.  அ�த
�ரலா� ெஹல�� இட� ைக�� எ��னா�. க��� ெகா��பவ� ஆ� கா��
�ரைல ��� ம�ற �ர�கைள மட��� ெகா��, க�பவ�� இட� ைக��
எ��வ�தா� பா�ைவய�றவ�க��� க��� ெகா���� �ைறயாக இ��த�.

ெஹல� ����� ஆ��ய� ஆ� வ�த ேபா� அவ��� ஒ� ெபா�ைமைய�
ப�சாக  வா�� வ����தா�.  அ�த  ெபா�ைம����� எ����கைள� க���
ெகா��க� ெதாட��னா�.  ெஹல�� உ�ள�ைக�� �த� �தலாக D-o-l-l
என ஒ�ெவா� எ��தாக எ��� கா��னா�. ெஹல���� த� உ�ள�ைக��
எ��ய� �க�� ������த�. �ைளயா�டாக அ� இ��த�. ஆனா�� அ�
ெபா�ைம எ�பைத� ����� வா��ைத எ�பைத� ���� ெகா�டா�.  தா�
க�ற அ�த �த� வா��ைதைய த� தா�� ைகைய� ���� உ�ள�ைக��
எ���  கா��னா�.  அ�  ெஹல����,  தா����  �க�  ெப�ய  மக���ைய
ஏ�ப���ய�.

ஒ�ெவா� ெபா����� ஒ� வா��ைத உ�ள� எ�பைத ெஹல���� ��ய
ைவ�க  ஆ�  �ய��  ெச�தா�.  அவ�  Mug  (�வைள)  எ�பைத  எ���
கா��னா�.  ெஹல���  அ�  ���க��ைல.  ெபா�ைமைய  ���  எ���
உைட��  ��டா�.  ெஹலன�  ேகாப�,  அவன�  ��வாத�  ப��  ந��
அ�����த  ஆ�,  ெபா�ைமயாக  உைட�த  ெபா�ைமைய  ���  எ��தா�.
ெஹல���� ���தமானவ�ைற �த�� க��� ெகா��ேபா� எ��ற �����
வ�தா�.

ெஹல��� வா��ைதகைள� க��� ெகா��க ஆ� எ��த �ய��க� �க��
�ய�ைப ஊ��பைவயாகேவ இ��த�. ெஹல��� த��� (Water) எ���
வா��ைதைய�  க���  ெகா��க,  �ழா��க���  ைகைய  ைவ��  ேவகமாக
த��ைர� �ற�� ��டா�. ����த �� ைகைய� ெதா��� ெச��� ேபா�
W-A-T-E-R எ�� ஆ� கா�� �ரலா� ெஹல�� ைக�� எ��னா�. அதைன
ெஹல�ட�  ெசா���  கா��னா�.  இ�  ெபா��ட�  �ள�க�  ��ய
வா��ைதயா��.  இ� ெஹல��� ந�� ���த�.  ஒ�ைற ��யதாக� க���
ெகா�ேடா� எ�ப� ெஹல��� ���த ம����ைய ஏ�ப���ய�.  அதைன
ஆ��ய�� ைக�� எ��� கா��னா�. ெஹல��� ஏ�ப�ட ம����ைய �ட
ஆ���  ���த  ம����  ஏ�ப�ட�.  த��ைடய  மாண�  ஒ�ைற�  க���
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ெகா��தைத  ����  ெகா��  உடேன  அதைன  எ����  கா����டா�.
ஆ����  உ�சாக�  �ற��  ��ட�.  ெஹல��  ெப�ேறா�க��  இதைன�
க��  ம���தன�.  த�னா�  ெஹல����  க��  க���  ெகா��க  ����
எ��ற ந���ைக ஆ��ய��� �ற�� ��ட�.

ஆர�ப��� ெஹல�� ைக�� எ��யைத அவ� �ைளயா�டாகேவ� க��னா�.
தா� க��� ெகா�ட எ����கைள அவரா� ெபா��கேளா� ெதாட���ப��த
��ய��ைல. �த�� த����� Water என அவ� ைக�� எ��ய ெபா��
அவ�  எ����கைள�  ����  ெகா�டா�.  ஆனா�  அ�  த���  எ��
ெத�யா�. த��� �ழா���� �� ெக�ல�� வல� ைக�� த��� ப�மா�
ைவ�� இட� ைக�� Water எ�� எ��� கா��னா�. அ�ேபா� ெஹல��
�க��� மா�ற� ெத��த�. அ�ேபா� தா� �த� �தலாக ஒ� ெபா�ைள�
ெதா�� உண��� அதைன� க��� ெகா�டா�.

த��� எ�ன எ�� த�ேபா� ெஹல� ���� ெகா�டா�. அ�ெபா��தா�
ஒ�ெவா� வா��ைத��� ஒ� ெபா�� உ�� எ�பைத அவ� உண��தா�. அத�
�ற�  ஒ�ெவா�  ெபா�ைள��,  அத�கான  வா��ைதைய�  க���  ெகா���
ஆ�வ�  ெஹல����  �ற�த�.  Water  எ�பைத�  க���  ெகா��த  உடேன
ெஹல� ைகைய தைர�� ைவ�தா� ஆ��ய�. எ�� (��) எ�� இட� ைகயா�
எ��� கா��னா�. ெஹல� ஒ� ��ய உல�� கால� எ��� ைவ����டா�.
எ�� எ�பைத எ��� கா��னா�.

உடேன அ�மா, அ�பா, த�ைக, ஆ��ய� என வா��ைதகைள க��� ெகா��தா�.
அ�மாைவ�  ெதா��  அ�மா  என  ெஹல�  எ���  கா��னா�.  அ�பாைவ�
ெதா�� அவ� ைக�� அ�பா என எ��� கா��னா�. அ�ைறய �ன��� �மா�
30  ெசா�கைள� க��� ெகா�டா�.  ெப�ேறா����,  ஆ��ய���� அளவ�ற
ம���� ஏ�ப�ட�.

க���தைல ������ேள ம��� அ�லாம�, ����� ெவ�ேய�� அைழ���
ெச�� க���தா�. அ� ெஹல��� உ�சாக�ைத ஊ��ய�. ெச�, �, மர�,
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கா�, பழ�, ம�, ���� எ�� ஒ�ெவா�ைற�� ெதா��� கா��, ைக��
எ��� கா��னா�. இ�ப� ஒ�ெவா�றாக ஒ� �ழ�ைத��� க��� ெகா��தா�.
இ� சாதாரணமாக க����� �ைற எ�றா��, பா�ைவய�ற, கா� ேகளாத, ேபச
��யாத �ழ�ைத��� க���த� எ�ப� �க�� ��ைமயான�. ெஹல����
��ய  ைவ�ப�  எ�ப�  எ�தான  கா�ய�  அ�ல.  இதைன  க���  ெகா��க
ச����,  ெபா�ைம��  ேதைவ.  தா�  எ��த  �ய����  உடேன  பல�
�ைட�க��ைல  எ�றா��,  ெஹல�  ஆ�வ��ட�  க�ற��  ஈ�ப�டதா�
ஆ�யா� ெதாட��� க���க ���த�.

தாேன பலவ�ைற� ெதா��� பா��தா�. அத�கான வா��ைத எ�ன எ�பைத
ஆ��ய�ட� ேக�� ெத���� ெகா�டா�. ஒ�வ� தன� ச�ேதக�கைள� தாேன
ேக�� ெத��� ெகா�வத� �ல� தா� ��ய க�ற��� வ� �ற���. அவ�
ேதா�ட��� உ�ள ��கைள��, ��கைள�� ெதா��� பா��� அ� எ�ன மல�
எ�பைத��, அத� வாசைனைய�� த��த�யாக ���� உண��தா�. இ�ப�
இய�ைகைய��  அவ�  ெத���  ெகா�டா�.  வாசைனைய�  ெகா��  எ�ன
மல�, எ�ன பழ� எ�பைத�� ெத����� அள��� அவர� க�ற� இ��த�.

ஒ�வ�  த��ட�  எ�ன  ெசா�ல  வ��றா�  எ�பைத  ெத���  ெகா�வ��
ஆ�வ� கா��னா�.  ஆனா� அவரா� அ��தவ�� �க பாவைனைய� பா��க
��யாேத. ஆனா�� அத�கான �ய���� ஈ�ப�டா�. அவ�ட� ெப�ேறா�க�,
ஆ��ய� கா��� அ�ைப ெத��� ெகா�ள ��ய��ைல. அவரா� ெபா�ைள
ெதா��� பா��காம� அதைன உணர ��யா�. அ�� எ�ப� ெபா�� அ�ல.
அதைன ��ய ைவ�பத�� ஆ��ய� ப�ேவ� �ய��கைள எ��தா�. ெஹல��
Love எ�ப� எ�ன எ�பைத� ெத��� ெகா�ள ஆ�வமாக இ��தா�. அ�ைப
ைகயா�  ெதாட  ��யா�.  ஆனா�  இ�ப�ைத  உணர  ����  எ�பைத
த��ைடய அரவைண��� �ல��,  தா�,  த�ைதய�� அவரைண�� �ல��,
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இய�ைக�� �ல�� �ள��னா�. ெஹல�� தன� அ�ைப ஆ��ைய ஆ��
க�ன��� ��த��� ெவ��ப���னா�.

ெஹல���� ���� ெகா��� �ற�� நா��� நா� அ�க��த�.  அவ�ட�
இ��த  ேகாப�  மைறய�  ெதாட��ய�.  ெதா��  உண��தைத  எ�த�
ெதாட��னா�.  ��  ��  வா��ைதகைள  ஒ��  ேச���  ஒ�  வா��யமாக
மா��னா�. ேமா�ப ச��யா� ெபா��கைள உண�� பாட�கைள�� அவ���
ஆ� நட��னா�.  அ�ேவ �ழ�ைத�  ப�வ��� ெபா�ைள க�ட�ய �க��
உத�ய�.

ெஹல��� உண� ேமைஜ�� உ�கா���  சா��ட�  ெத�யா�.  அவ� த�
இ�ட� ேபா� சா���டா�. அவ���� ேகாப� ஏ�ப�டா� த���கைள ����
ேபா�� உைட�பா�. ெஹல��� உண� ேமைஜ�� நாக�கமாக சா���வத��
ச��� ெகா���� �ய���� ஆ��ய� ஈ�ப�டா�.  அ� அ�வள� எ�தான
கா�யமாக  இ�ைல.  நா�கா���  உ�கார  ைவ�தா�  உ�காராம�
இற����வா�.  ெப�ேறா�க�  �க��  ச�கட�ப�டன�.  அவைள  ச�யாக
உ�கார  ைவ�க  ��ய��ைலேய  என  வ���ன�.  ஆ�  ச��வ�  எ����
�ய�����  பல�  �ைட�க��ைல  என  வ���ன�.  அவ�  எ�ப�
ேவ��மானா��  சா��ட���,  ���  ���க�  எ�றன�.  ஆனா�  ஆ�
��வதாக இ�ைல.

அைனவைர�� உண� உ��� அைறைய ��� ெவ�ேய ேபாக� ெசா�னா�.
அைற� கதைவ தா��டா�. ெஹலைன ��� நா�கா��� உ�கார ைவ�தா�.
அவ� இற�� ஓ�னா�. த��கைள எ��� எ��தா�. ஆ��ய�� க�ன���
அ��� ��டா�. இைதய�லா� ஆ��ய� ெபா���� ெகா�டா�.

ெஹல� ெசா�வைத� ேக�க��ைல எ�றா� அவ� ைக�� எைத�� எ�த
மா�டா�.  அ�  அவ����  ெகா����  த�டைன.  இ�  ெஹலைன
வ��தமைடய�  ெச�த�.  அவ�  ம����  ேக�டா�.  அத�  �ற�  ெஹல�
ஆ��ய� ெசா�வைத� ேக�டா�. �ற� நா�கா��� உ�கார ைவ�� உணைவ
எ�ப� நாக�கமாக உ�ப� எ�பைத க��� ெகா��தா�. தன� ெபா�ைமயா�,
அ�பா� ெஹலைன ஆ� ெவ�றா�.  ெதாட��� ேபாரா� தன� மாண���
க��� ெகா��தா�. ஆ� ஒ� �றைமயான ந�ல ஆ��யராக ம��� அ�லாம�,
ஒ� வள���� தாயாக�� நட�� ெகா�டா�. பா�காவலானக��, அ�� �க���
ஆசானாக��  இ�ப� எ�லா�மாக  ெஹல� வா��� �ைற�தவராக  ஆ��ய�
ஆ�  ச��வ�  இ��தா�.  அதனாேலேய  ெஹல�  ஆ��ய��  அ�����
க���ப�டவளாக மா�னா�.
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ஆ��ய�  “ெதா�த�  �ல�  ��த�”  வைக��  பாட�  எ��தா�.  ெகா�ச�,
ெகா�சமாக�  ����  ெகா��  அத�ப�  ைசைக  பாவைன��  அ��தவ�க�
எ�ன ெசா��றா�க� எ�பைத� ெத��� ெகா�� அத�� ப�� ெகா��தா�.
அ��தவ�  ேப�வைத  ����  ெகா�வத���  ெதா�த�  �ைற�ேலேய  அ���
ெகா���ப� வ�கா��னா� ஆ� ச��வ�.
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9

ஆர�ப� க��

எ��  வய��  ெஹல�  ெக�ல�  எ����கைள�  க���  ெகா��  எ�த�
ெதாட��னா�.  இவ���  ���  �ெர��  �ைற��  எ����கைள�
க���தா�.  இ�  க�  பா�ைவய�ேறா��கான  எ���  �ைறயா��.  ���
�ெர�� எ��ற �ெர���காரரா� உ�வா�க�ப�ட எ��� �ைற�� �ெர��
(Bralle) எ��� �ைற எ�� ெபய�. இவ� 1821இ� பா�ைவய�ேறா�க� ப��க
உதவ �ெர�� எ��� �ைட�ெப��� �ைறைய உ�வா��னா�.

ஒ�ெவா�  �ைட�ெப����  ஆ�  ���க�  ெகா�ட  ெச�வக�கல�  ஆ��.

���க�  6  இைட�ைலக��  எ�ேக��  உய��த�ப��  (26),  அதாவ�  64
எ����  ேச���க�  உ�வா�க�படலா�.  �ல  இட�க��  ���க�
உய��த�படாம��  இ��கலா�.  அேத  ேபா�  இல�கண�  ��க���  த�
எ����க� உ��.

�ைட�ெப���  �ைற��  க��தைம�  ெந�ேபா�ய�  ேகா��ைக��  ஏ�ப
சா�ல� பாேப� உ�வா��ய ரக�ய� ெதாட�� �ைற�� ேதா����க�ப�ட�.
பாேப� பா�ைவய�ேறா� க�� �ைலய��� �� �ெர�ைல ச����, ��
�ெர��� ஆேலாசைன�� ஏ�ப ���ைறகைள மா�� அைம�தா�.

ெஹல� ெக�லைர 1888 ேம மாத��� ெப���� பா�ைவய�ேறா� ��வன���
க�� ப�ல ேச��தன�. இ� அெம��கா�� �க� பழைமயான பா�ைவய�ேறா�
ப��யா��.  இதைன ெப���� பா�ைவய�ேறா� ப�� எ�� அைழ�தன�.
த�ேபா� உலக� ��வ�� 67 நா�க�� இ�ப�� ெசய�ப�� வ��ற�. இ��
�ெர�� க�� �ைற�� பா�ைவய�ேறா���� க�� க���க�ப�� வ��ற�.
இதைன  ெப����  (Perkins)  எ�பவ�  1829ஆ�  ஆ���  அெம��கா��
ெதாட��னா�.

ெஹல��� எைத�� �ைரவாக� க��� ெகா��� ஆ�ற� இ��த�.  அவ�
�ெர�� எ����கைள �ைரவாக� க��� ெகா�டா�.  ஆ��ய� ஆ��� 4
ெமா�க�  ெத���.  அவ�  ெஹல���,  ஆ��ல�  உ�பட  ல���,  �ெர��,
ெஜ�ம� ம��� �ேர�க ெமா�கைள �ெர�� �ைற�� க��� ெகா��தா�.
ெஹல� தன� 10 வய� �ைறவத��� 4 ெமா�கைள� க��� ெகா�டா�. இ�
�க�ெப�ய ஆ�ச�ய�ைத ெப�ேறா��� ஏ�ப���ய�. 25
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10

ேபச� க��� ெகா��த�

அ��தவ�க�  ேப��  ெமா�  எ�ன  எ�பைத�  க�����க  ேப�பவ��
ெதா�ைட� ���� ைகைய ைவ�� எ�ன பாைச ேப��றா�க�, எ�த நா��
ெமா�  எ�பைத�  ச�யாக�  ����  ெகா���  ஆ�றைல  ஆ�  க���
ெகா��தா�. இதனா� எ�ன ெமா� ேப��றா� எ�பைத ெஹலனா� க�ட�ய
���த�. அேத சமய��� தா�� ேபச ேவ��� என ஆைச�ப�டா�. அவரா�
வா�ட� எ�பைத ம��� த���த�மா� ேபச ���த�. அதனா� அவைர ேபச
ைவ�க ���� எ��ற ந���ைக ஆ� ��ச��� இ��த�.

அ�த� சமய��� ரா����� க�டா (Ragnhild Katta) எ��ற, ���ைய� ப��
ஆ� ெத�����தா�.  நா�ேவ  நா�ைட�  ேச��த  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத
���யான ரா����� க�டா��� 1890ஆ�  ஆ��� சாரா  ��ல�  (Sarah
Fuller)  எ�பவ�  ேபச�  க���  ெகா��தா�.  இதைன  ெஹல���  ஆ�
ெத���தேபா�  த�ைன��  சாரா��ல�ட�  அைழ���  ெச���ப�
வ�����னா�.

சாரா��ல�  ஒ�  அெம��க�  ெப� க��யாள�.  ஊைமக��கான  ப����
ப����  ெப�றவ�.  அவ�  ஹா��மா�  (Horace  mann)  எ���  ப����
�த�வராக� ப����� வ�தா�.  இவ� ஊைம� �ழ�ைதக��� ேபச� க���
ெகா��� வ�தா�. பல ஊைம� �ழ�ைதகைள�� ேபச ைவ�தத� �ல� இவ�
பல���� ெத��த நபராக �ள��னா�.

ஹா��மா� ப�� எ�ப� கா� ேகளாேதா� ம��� வா� ேபசாதவ�க��கான
ஒ�  ெபா��  ப��.  இ�  1869ஆ�  ஆ���  அெம��கா��  மசா�ெச��
அ��� உ�ள ஆ��ட� (Allston) எ���ட��� ஆர���க�ப�ட�. இ�� 3
�த�  22  வய�  ெகா�டவ�க����  ேப��  ப���  அ��க�ப��ற�.
அெல�சா�ட� �ரகா�ெப� �ல� இ�ப�� �ரபல� அைட�த�. இ�ப����
ெஹல� ெக�ல� 1894ஆ� ஆ��� ேச��தா�.

சாரா  ��ல�  ெஹல���  ேபச�  க���  ெகா��க  ச�ம��தா�.  ேபச  ைவ�க
����  எ��ற  ந���ைகைய  உ�வா��னா�.  பா��க��,  ேக�க��  ��யாத
ஒ�வைர ேபச ைவ�ப� எ�ப� அ�வள� எ�தான கா�ய� அ�ல. இ�����
���� எ��ற ஒ� ந���ைக�ட� ெதாட��னா�.
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சாரா  ��ல�  ேப��  ேபா�  அவ��  உத�  அைச�கைள��,  க�ன���
அைசைவ��,  நா��� அைசைவ�� ெதா�� உணர� ெச�தா�.  ேப�� ேபா�
ெதா�ைட� ப���� �ர� வைள�� ஏ�ப�� அைசைவ�� உணர� ெச�தா�.
அ�  த�ர  வா�����  ெவ��ப��  ஒ�  அ���கைள��  ைகயா�  உணர�
ெச�தா�.

நா���  அைசைவ��,  ஒ�  அ���கைள��  ந��  கவன���  எ����
ெகா�டா�. சாரா ��ல� ேபச�க��� ெகா���� ேபா� அவ�� �க அைச�,
நா��� அைச� ஆ�யவ�ைற உண��� த��� த�மா�, ெகா�ச�, ெகா�ச�
வா��ைதகைள உ�ச��க� ெதாட��ன�. அேத சமய��� ��ச� ஆ��� இ�த
ேப�� ப��� �ைறைய� க��� ெகா�டா�.

சாரா ��ல�ட� ெச�ற �ல நா�க�ேலேய ஆ� �தமான ஒ�கைள எ��ப�
க���  ெகா�டா�.  இர��  ஆ��க�  சாரா  ��ல�ட�  ேப��  ப���ைய
எ����  ெகா�டா�.  ெஹல�  �க��  �ரம�ப�ேட  வா��ைதகைள�  க���
ெகா�டா�.  அவ�  சாரா  ��ல�ட����  1896ஆ�  ஆ���  தன�  ��
����னா�.  ெதாட���  ெஹல���  ேப��  ப���ைய  ஆ�  ��ச�  க���
ெகா��தா�.  பல ஆ��க� �ரம�ப�� ப��� ெச�தா�.  அவரா� ெத�வாக
ேபச ��ய��ைல. ஆனா� அத�காக மன� தளர��ைல.

உத�கைள�  ெதா�ட���,  அேத  ேபா��  ஒ�கைள  எ���  ேபச�க�றா�.
பல�ைற,  �� �ைற என வா� வ��க�  ேப��  பழ�னா�.  அவ�  ேப�ய�
�ற���� ��ய��ைல. ஆனா� ஆ� ச��வ����, சாரா ��ல���� ���த�.
ெதாட���  ப���  எ��தத�  �ல�  கரகர�த�  �ர��  ேப�னா�.  இதைன
ம�றவ�க� ஓரள� ���� ெகா�டன�.

ெதாட���  ேப��  ப���  எ����  ெகா�டதா�  ��கால���  ெபா�
ேமைடக�� ேப�� ஒ� ேப�சானராக மா�னா�. இ����� அவரா� சரளமாக
ேபச  ��யா�.  வா��ைதக�  தைடப�ேட  ெவ��ப��.  ேப��  வா��ைதக�
அ�வள�  ெத�வாக  இ�ைல.  ஆனா�  �ற�ேலேய  ேபச  ��யாத  ஒ�வ�
ம�றவ�க�  �����  ெகா���  அள���,  ேமைட�� ேப��  அள���  ஒ�
ேப�சாளராக மா�ய� �க� ெப�ய சாதைனதா�. அவ� எ���� ெகா�ட அ�த
�ய��யாேலேய இ� சா��யமான�.

ஆனா� அ�� ஒ� ெகா�ைம எ�னெவ�றா� அவ� ேப�வைத அவரா� ேக�க
��யாத�தா�.

ப��  வய��  ெஹல�  ேப�வத�கான  ப���ைய  எ����  ெகா�டா�.
�ெர���� ப���� �ைறைய��, ைட� ைர�ட� ெச��� �ைறைய�� க���
ெகா�டா�.

28



11

உய� க��

ெஹல�  ெக�ல�  ேக�����  இள�ெப�க�  ப����  ேச��தா�.  இ�த�
ப����  ஊன��லாத  மாணவ�க�  ப���  வ�தன�.  இ�த�  ப����
ப��பவ�க�  எ��கால���  ரா���ஃ�  க�����  ேச�வத��  ஒ�  �ற�
ேகாளாக� க�த�ப�ட�. தா�� க����� ேச��� சாதாரண மாணவ�கைள�
ேபா� ப��க ேவ��� எ�பத�காகேவ இ�ப���� ேச��தா�.

இ�த� ப�� 1883ஆ� ஆ��� ஆர���க�ப�ட�. இ� த�யா� ப��. இ�
ஆ�, ெப� என இ�பால�� ப���� ப��. ெஹலைன ேச��பத�� �த��
தய�க�  கா��ன�.  ��ன�  ெஹல�� க���  ஆ�வ�ைத�  ���� ெகா��
அவைர ப���� ேச���� ெகா�டன�.

ெஹல� ெக�ல�ட� ஆ� ச��வ�� அம��� ெகா�ள அ�ம��க�ப�டா�.
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வ��பைற�� நட�த�ப�� பாட�கைள ெஹல��� ஆ� ��ச� �ள��னா�.
நட�த�ப��  பாட�க�  அைன�ைத��  ெஹல����  ����  வைக��  ஆ�
கா�� �ரலா�,  ெதா�த� �ைற�� �ள��னா�.  இ� ஒ� சாதாரண ப�
எ�� ம��� க�� �ட ��யா�. ெஹல��காக ச��வ� ப�� �ரம�ைத�
க�� வ��� ஆ��ய�க� ெந���� ேபானா�க�. உ�ைம�� ஆ� ச��வ�
ஒ� �� மா��யான ��ச�தா�.

வ��பைற��  நட�த�ப�ட  பாட�கைள  ெஹல�  ெக�ல�  தன�  ����
�ெர��  த�ட���  ைட�  ெச��  ெகா�டா�.  இ���  ேத���  த�ட��
�ைற��  ேத��  எ��னா�.  ேத���  ஆ�  ச��வைன  அ�ம��க��ைல.
ெஹல��� ப���� தைலவேர �னா�கைள ெதா�த� �ைற�� �ள��னா�.
ெஹல� ப�� இ��� ேத��� ெவ���� ெப�றா�.

ெஹல�� உய�க���காக  ஆ� ச��வ� �டேவ த��னா�.  உட� த��
ெஹல��  ேதைவகைள��  ����  ெச�தா�.  ெஹல��  ��னா�  இ���
ெகா��,  ெஹல��  அ�யாைம  இ�ைள�  ேபா��னா�.  க�ைதகைள��,
க��ைரகைள��, கைதக� எ��� �றைன�� வள��க உத�னா�. ச��வ��
உத���,  ெஹல��  �டா  �ய����  நாளைட��  அவ�  �ற�த  ஒ�
ெப�ம�யாக மாற உத�ய�.
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க���

ெஹல� ெக�ல� ரா���ஃ� க����� (Radcliffe  college) �ைழ�� ேத���
ெவ�� ெப�றா�. அத� ��ன� 1900ஆ� ஆ��� க����� ேச��தா�. இவ�
ஹா�வ�� ப�கைல� கழக��� த��� ���யான ெசௗ�  ஹ��� ����
ஹா�� த��னா�. உட� த��வத�� ஆ� ச��வ�� அ�ம��க� ப�டா�.
இ�க�����  ப���  அைன��  மாணவ�க��,  உட��  எ�த�  �ைற��
இ�லாதவ�கேள. ஒ� மா��� �றனா� மாணவ�க� �ட �ைடயா�. சராச�
வா��ைக  நட���  மாணவ�க�ட�  ெஹல�  ெக�ல��  ேச���  ��டா�.
ப���� ம�றவ�க�ட� இ��� தா� சைள�தவ� அ�ல எ�பைத� கா��� ஒ�
சவாலாக இ� ெஹல��� அைம�த�.

எ�ேலா�� ப���� பாட�கைள பா�ைவய�ற, கா� ேக�காத ெஹல� ப��ப�
���� ெவ� உலக����� ெத�ய வ�த�. �ரபலமான அெம��க எ��தாள�
மா�� டா�� (Mark Tawin) எ�பவ�ட� ெஹல���� ெதாட�� �ைட�த�.
ெஹல��, மா�� டா��� ந�ப�களானா�க�. இவ� பல நாவ�கைள எ��
�ரபலமானவ�. 19ஆ� ��றா��� �க� �ற�த ம�த�க� என இ�வ�கைள�
ேத��  ெச�தா�  அவ�க��  ஒ�வ�  ெந�ேபா�ய�,  ம�ெறா�வ�  ெஹல�
ெக�ல� என ேத�� ெச�வா�க� என மா�� டா�� ��னா�.  அ�தள���
ெஹல� ெக�ல� ஒ� �றைமசா�யாக �ள��னா�.

மா��  டா��  நாவ�க�,  �ழ�ைதக��கான  கைதக�,  வரலா��  �ைன�
கைதக�, ���� பயண இல��ய�, க��ைர� ெதா���, த��வ�க� என பல
��தக�க�  எ��யவ�.  உலகள��  இவ�ைடய  பைட��க�  ேபச�ப��ற�.
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இவ���  பல  ந�ப�க�  இ��தன�.  அெம��கா��  எ�ெண�  உ�ப��,
ேபா��வர�� ம��� வ�க க�ெப��� தைலவரான ெஹ�� ஹ�ட��ட�
ேராஜ�  எ�பவ�  இவ��  ந�பராக  இ��தா�.  இவ�  அெம��கா��
ெதா�ல�ப�.  �க�  ெப�ய  ேகா��வர�.  மா��  டா��  ேவ��ேகா���
இண�� ெஹல� ெக�ல�� க��� ப����� உத� ெச�ய �� வ�தா�.
தன�  ந�ப��  �ல�  ெஹல�  ெக�ல��  க���  ெசல�கைள  ஏ���
ெகா�ள� ெச�தா�.

ெஹல�ட�  க������  ெச��  அ���  அம���  ெகா��  பாட�கைள
�ள��னா� ஆ� ச��வ�. ெக�ல��காக ஆ��� பாட�கைள� க�க ேவ��
இ��த�. ஒ� ஆ��ய� ஒ� மாண��� நல�� எ�வள� அ�கைற கா��னா�
எ�பத��  ஆ�  ச��வ�  ஒ�  �க�  �ற�த  உதாரண�  என�  க���
ேபரா��ய�க�� �க��தன�.

க����� ெஹல� ெக�ல� 1904ஆ� ஆ�� வைர ப��தா�. அவ� ப��த 4
ஆ��க���� ஆ��ய� ஆ� ச��வ� இவ�ைடய ெமா� ெபய��பாளரா�
இ���  க�றைல  எ�ைமயா��னா�.  1904ஆ�  ஆ���  ெஹல�  ெக�ல�
இள�கைல ப�ட� (BA) ப�ட� ெப�றா�. மா��� �றனா�க�� உல�ேலேய
�த��தலாக ப�ட�ப��� ���தவ� ெஹல� ெக�ல� எ��ற ெப�ைமைய�
ெப�றா�.

ெஹல�  ெக�ல�  ேத��  எ���  ேபா�  ஆ�  ச��வைன  அ���  இ��க
அ�ம��க�பட��ைல. ஏென�� அவ� ேத��� ெஹல��� உத� ெச�ய�
��� என� க��� �த�வ�  க��னா�.  ஆகேவ க��� ��வாக�  ஏ�பா�
ெச����த ஒ�வ� அ��� இ��� �னா�கைள� ��ய ைவ�தா�. �னா�கைள
ந��  ����  ெகா��,  அத�கான  �ைடகைள  ைட�  ெச�தா�.  ெஹல�
�ெர��  த�ட��  �ைற��  ம��ேம  ைட�  ெச�வா�  எ��  க��  �ட
ேவ�டா�.  அவ�  ம�றவ�க�  ைட�  ெச���  த�ட��  �ைறைய��  க��
இ��தா�.

ெஹல� ெக�ல� தன� 24ஆவ� வய�� ப�ட�ப��ைப ���தா�. பா�ைவய�ற,
கா� ேகளாத ஒ�வ� ப�ட� ெப�ற� எ�ப� உலகள�� �ரபலமான�. இ�
பல  ஊன��ற,  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாதவ�ட�  ஒ�  த�ன���ைகைய
ஏ�ப���ய�. பல�ட� இ� ����ண�ைவ ஏ�ப���ய�. பா�ைவய�ற, கா�
ேகளாதவ�களா��  ப����ப�ட�  ெபற  ����  எ��ற  எ�ண�ைத
உ�வா��ய�.  உல��  பல  நா�க��  பா�ைவய�றவ�க����  க��ைய�
ெகா��க ேவ��� எ��ற ஒ� ��தைனைய ேதா����த�.

இவ� க����� ப���� ேபா� பல மாண�க� இவ�ட� ந��ட� பழ�ன�.
இவ��காக  ெதா�த�  �ைற��,  �ள���  கைலைய�  க���  ெகா�டன�.
இத� �ல� ெஹல�ட� அவ�க� உைரயா�னா�.
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த��ட�  ப���  க���  மாணவ�க�  த�  ��  இர�க�ப�வைதேயா,
அ�தாப�ப�வைதேய அவ� ஒ� ேபா�� ���ப��ைல. த� �ைறகைள அவ�
ெப�யதாக� க�த��ைல.  மன� அவ���� ப��வ�ப�� ��ட�.  இ�தைன�
�ைறக��  அவ���  ஒ�  ெபா��டாகேவ  இ�ைல.  எ�ேலாைர��  ேபாலேவ
க����� ப��தா�. தன�� எ�� ஒ� ச�ைகைய�� அவ� எ��பா��க��ைல.
அவ�� ப����� கால அவகாச�, கால ����� ெகா��க �� வ�த ேபா�
அதைன ஏ�க ம��� ��டா�. �����ட கால�����ேளேய தன� க���
ப��ைப ���தா�. எ�த �ைற�� இ�� இ���� சராச� மாணவ�கைள �ட
�ற�பாக ேத�� எ�� ெவ�� ெப�றா�.

அ�ேவ உலக�, அ�ேவ ம���� எ�பைத ஆ� ச��வ� ெஹல���� க���
ெகா��தா�. ச��காம� ��ய ைவ�தா�. இ�த உல�� வா�வ� அ��தமான�
எ�பைத�� �ள��னா�. தன�� க���� க�� ����க எைத�� ெப�யதாக�
க��� தர��ைல எ�ேற ��னா�� �������ளா�. ப�ட�ப��� அ��ட�
���� ேபானா�� பல �சய�கைள� க��� ேத��தா�.

ெஹல�  ெக�ல�  ப�ட�  ெப��  50  ஆ��க����  �ற�தா�  ராப��
���தா� (Robert Smithdas) எ�பவ� ப�ட�ப��� ���தா�. இவ� ெப����
ப����  ப��த  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத  மாணவராவா�.  இவ�தா�
ரா���ஃ�  க�����  இர�டாவதாக  ப�ட�  ெப�ற  பா�ைவய�ற,  கா�
ேகளாத  ப�டதா�யாவா�.  இத�  ��ன�  தா�  உல��  பல  நா�க��
பா�ைவய�றவ�க� ப�டப��ைப ப��க� ெதாட��ன�.

ெஹல�ட� ஆ��ய�  ஆ���  ேச��ேத  உைழ�தா�.  அத�  பய�  ெஹல�
ப�டதா�  ஆனா�.  ஒ�  பா�ைவய�ற  ெப�ைண  ப�டதா�யா��ய  ெப�ைம
ஆ���� �ைட�த�. அதாவ� �ெர�� எ����கைள தட�� தட� ெத���
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ெகா��, அத�கான �ைடைய ஆ��� ைக�� எ��� கா��னா�. இ�ப�
ப��� எ���� ெகா�டா�. இத� �ல� ச�யான ப��கைள அவ� ஆ���
ைக�� எ��� கா��னா�. இ�த ப����� �ல� தன� க���� ேத���
ெவ�� ெப�றா�.
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13

ெபா� உடைம� க���

ஆ� 1905ஆ� ஆ��� ஜா� ெம� (John Macy) எ�பவைர� ��மண� ெச��
ெகா�டா�.  இ�வ�ேம  ெஹல�  ��  அ�கைற  ெச���ன�.  ெஹலைன
த�க�டேன  ைவ���  ெகா�டன�.  ���  ேப��  ேச��ேத  வா��தன�.
ெஹல��� பல வைக�� ஜா� ெம� உத�னா�. அவ��� உலக நட��கைள
�ள��னா�.  ெபா��டைம,  அர�ய�  ேபா�ற  �சய�கைள  ெஹல���
��யைவ�தா�.

ஆ���  ��மண�  ெஹல��  வா��ைக��  எ�த�  பா��ைப��
ஏ�ப��த��ைல.  ஆ��ய�,  மாண�  எ��ற  உற��  எ�த�  பா��ைப��
உ�டா�க��ைல. மாறாக த�ப�ய�க� இைண�� ெஹல�� ப������ ம�ற
நடவ��ைக��� ெப��� உத�ன�.

ெஹல� ெபா��டைமவா�யாக மா�னா�. ெபா��டைம க���� �� ஆழமான
ந���ைக  ெகா�டவரானா�.  ெப�க�,  ெதா�லாள�க��காக  ேபாரா�னா�.
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�தலா���வ�,  அ����,  உலக��த�  ேபா�றவ�ைற  எ���தா�.  சா��
சா���  எ��ற  �ரபலமான  ந�க�ட�  ெபா��டைம�  க����கைள
�வா��தா�.

ஆ����,  ஜா� ெம�  இ�வ����  இைட�� க��� ேவ�பா�  ஏ�ப�ட�.
1914ஆ�  ஆ���  இ�வ��  ���தன�.  ஆனா�  �வாகர��  ெச��
ெகா�ள��ைல. அத� ��ன� ஆ� ச��வ� ெஹல� �� �� அ�கைற
கா��னா�.  அவ��  வள���  ��  ��  அ�கைற  ெச���னா�.  இ�ேபா�
ெஹல�  உலக�ைத�  ����  ெகா�டா�.  இ�  ம�றவ�க��  வா��ைக
��ேன�ற��� கவன� ெச��த ��� ெச�தா�.
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பைட�பா�

ெஹல� ெக�ல� ப��பேதா� �����தா� அவர� வா��ைக ெவ��கரமாக
அைம����கா�.  தா�  க�றவ�ைற  ம�றவ�க���  எ��  அவ�கைள  ம�ழ�
ெச�தா�.  அவ�  பல  ��கைள  எ��னா�.  இவர�  எ����க�
சாதாரணமானதாக இ�ைல. பா�ைவய�ற மா��� �றனா�க����, வ�ைம��
வா�ேவா���� ��ைவ� த�த�. பல��� த�ன���ைகைய ஏ�ப���ய�.

ெஹல� ெக�ல� க����� ப���� ேபாேத 1903ஆ� ஆ��� த� வா��ைக
வரலா� (The Story of my life) எ��� �ைல எ��னா�. இதைன எ��வத��
ஜா� ெம� அவ��� உத�னா�. இ�த� பைட�� ெப�க� ச��ைக (The Ladies
Home Journal) எ�ற ெச���தா�� ஒ� ெதாடராக ெவ� வ�த�. ��ன� இ�
எ� கைத எ��ற ெபய�� ��தகமாக ெவ�வ�த�.

இ� ஒ� தைல� �ற�த� ��தக�, உலக� ��வ�� இ�� 50 ெமா�க�� ெமா�
ெபய��க�ப��  உலக  சாதைன  பைட���ள�.  மரா��  ெமா����  ெமா�
ெபய��க�ப���ள�.  த����  ெமா�  ெபய��க�ப���ள�.  ெஹல�
பைட��க�� இ��� தைல� �ற�ததாக� ேபா�ற�ப��ற�.

உல�� பா�ைவய�ற, கா� ேகளாத ஒ�வ� எ��ய �த� ��தக� இ�. இத�
�ல�  உலகள�� ெஹல� ெக�ல�  �ரபல�  அைட�தா�.  இ�த�  ��தக�ைத
எ���  ேபா�  அவ���  வய�  21.  அ�ேபா�  அவ�  க�����  ப����
ெகா�� இ��தா�.

ெஹல�� எ� கைத எ�ப� அ�சயேம அச�� ேபா�� ஒ� அசா��யமான
சாதைன�  கைதயாக�  க�த�ப��ற�.  பா���ற,  ேக��ற,  ேப��ற  ச��ைய
இழ�த  ஒ�  �ழ�ைத  ேபாரா�  ேபச�க���  ெகா��  உலகேம  ேபா���
அள��� உய��த� எ�ப� எ�பைத  �ள���  கைத,  ெஹல� த��ைடய
ஒ�ெவா�  அ�பவ�ைத��  �வ���  எ��ய�.  ெகா�ய  ேவதைனகைள
அ�ப��த  ெஹல�,  ஒ�ெவா�  ப�யாக  க��,  தன� வா��ைகைய எ�ப�
��ேன��னா� எ�பைத �ள��� ஒ� சாகச� கைதயாக உ�ள�. ெகா���
த����� அ��� ைகைய ைவ�� த��� எ�பைத� க��� ெகா�ட ��
அவ���  அ��  எ���  ஊ��  �ற�த�.  அ�ேபா�  அவர�  வா��ைக��
ச�ேதாச� �ற�த�. அ�ைவ� ேத�� ஒ� ெப�ணாக அ�ேபா� மா�னா�.
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ெகா�ய  ேநாயா�  பா����,  ேக���  ேப��  �றைன இழ�தவ�,  த��ைடய
ெதாட�  �ய��யா�  சாதாரண  ம�த�கைள  �ட  அபார  ஆ�ற�  ெகா�ட
ெப�ணாக  மா�யைத  �ள���  ேபாரா�ட�  கைத.  ஒ�  ஆ��ய�  க���
ெகா��தா�  எ�ப��ப�ட  �ழ�ைத��,  சாதைனபைட�பவராக  மாற  ����
எ�பைத எ���� ���ற�.  இ� ெஹல� ெக�ல�� வா��ைகைய ம���
எ���� ��� கைதயாக ம��� அ�லாம� அவ��காக உைழ�த ஆ� ��ச��
�கைழ�� எ���� ��� கைத.

ஆ�  ��சைர�  ப��  ������  ேபா�,  எ�  வா��ைக��  நா�  எ���
ைவ��ற ஒ�ெவா� கால��� அவ�ைடயேத. எ��ைடய எ�லா �ற��க��
அவ��ேக ெசா�தமானைவ. அவ�ைடய அ�பான �பா�ச�தா� ���பைடயாத
எ�த ஒ� �றைமேயா அ�ல� உ�ேவகேமா அ�ல� ஒ� ச�ேதாசேமா எ��ட�
�ைடயா�.

இ� ஒ� க�பைன கைதய�ல. ஆனா� க�பைன�� �ட இ�ப� நட�கா� எ��
பல� ��� �தமாகேவ ெஹல�� வா��ைக அைம���ள�. �டா�ய��யா�
உய��த ஒ� ெப��� வா��ைக வரலா�. �டா �ய��, �ைன��, அ�கைற,
���ச�, ஆ�வ�, ஊ�க�, �ேவக�, உ�சாக�, பாச�, ேதட� என அ�தைன��
ெகா�ட  ெப���  வா��ைக.  அ�ப��ப�ட  �ற�  ெகா�ட  ெக�ல��
வா��ைகைய  அவேர  எ��ய�.  இ�  பல���  த�ன���ைகைய��,  சா��க
ேவ��� எ��ற ஆ�வ�ைத�� உலக� ��வ�� ஏ�ப��� உ�ள�.

ெஹல� ெக�ல� த��ைடய 11ஆவ� வய�� ‘ப� அரச�’ (The Frust king)
எ���  ஒ�  ��  கைதைய  எ��னா�.  அதைன  ஆ� ���வ�  ‘ஆ�ட��
���’  (Autumn  Leaves)  என  ெபய�  ெகா��தா�.  இ�கைதைய  ெப�����
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பா�ைவய�ேறா�  க�� ��வன��� தைலவ� ைம�ேக� அனா�ன� (Michael
Anagnos)  எ�பவ��� அ��� ைவ�தன�. அவ� அதைன ப�� ஆ�� �ழா
மல�� 1892 ஆவ� ஆ��� ெவ���டன�.

அ�கைத மா�கெர� கா�� (Margaret  Canby)  எ�பவ�  எ��ய� கைத  என�
��ன�  ெத�யவ�த�.  ெஹல�  எ��ய  கைத  ��ட�ப�ட  கைத  என
��ற�சா�ட�ப�ட�.  இ�கைத  எ�ேபா�  அவ�  ேக�டா�,  ப��தா�  என
ெஹல���� ெத�ய��ைல. ஆனா� அவ�� அபார ஞாபக ச��, அ�கைத��
உ�ளப�ேய எ�� இ��தா�. இ� ����� கைத என� �ற�ப�டதா� ெஹல�
ெக�ல� �க�� ேவதைன அைட�தா�. இதைன அ��த கைத ஆ��ய� மா�கெர�
கா��  இவ���  ஆ�த�  க�த�  எ��னா�.  அத�  ��ன�  இவ���  எ�த
ேவ��� எ��ற ஆ�வ� அ�க��த�.

ஆ��ேர�ய  நா���  த��வவா�யான  ��ெஹ��  ெஜ�சேல�  எ�பவ�
ெஹல�  ெக�ல��  இல��ய  ஆ�வ�ைத�  க�ட��தா�.  ெஹலைன  ஒ�
எ��தாளராக மா�ற �ய��கைள ேம�ெகா�டா�.  ெஹல� 12 ��தக�கைள
எ��னா�.  அர�ய�,  ெதா�லாள�  �ர�சைனக�,  ெப�க� உ�ைமக�,  அ�
����� எ����, �த� உலக� ேபா�� அெம��கா�� ப�ேக���� எ����
எ�� ப�ேவ� �சய�கைள ����� எ��னா�. அர�ய�, வரலா�, த��வ�
ச�ப�த�ப�ட க��ைரகைள�� எ��னா�. ‘இ������� ெவ�ேய�’ (Out of
Dark) எ�ற தைல��� ெபா��டைம� க���கைள� ெதாட� க��ைரயாக��
ெவ���டா�.

நா� வா�� உலக�, ந���ைக ஒ� க��ைர, க��வ�� �த�, இ������,
எ� மத�, மாைல�கால�� அைம�, �கா�லா��� ெஹல� ெக�ல�, ெஹல�
ெக�ல�� ச��ைக,  ந���ைக ெகா�ேவா�,  ஆ� ச��வ� ேம� – எ�
ஆ��ைய, �ற�த கத� ேபா�றைவ அவ�ைடய பைட��க�. இைவ த�ர கா�
ேகளாைம,  பா�ைவ��ைம,  ச�க�ய�,  ச�க�  சா��த  �ர�சைனக�,
ெப���ைம ேபா�ற பல க��ைரகைள ெதாடராக�� எ��னா�. வாரா��ர,
மாதா��ர ம��� �னச� நா�த�க���� க��ைர எ��னா�.

ெஹல� 1908ஆ� ஆ��� ‘நா� வா�� உலக�’  (The  World  I  Live)  எ�ற
�ைல  எ��னா�.  அவ�ைடய  உலகமான�  ேமா�ப  ச��ைய�  ெகா���,
ெதா��  உண���  ����  ெகா�வைத  அ��பைடயாக�  ெகா���
அைம���ள�  எ�பைத  இ�த�  ��தக���  �������ளா�.  என�  ைகேய
என� பா�ைவ எ�ப� இ�த� கைத�� சார�. ைகைய, பா���� ைக எ��றா�.

இ��ட  வா���,  இ�த  உலைக  தன�  ைகயா��,  �க��  ச��யா��
உண��தா�. இ�த உலக� �ைற�� இ���� ெஹல� ெதா� உண��, வாசைன,
க�பைன ம��� கன�க�ட� அவ� வா��த உலக�ைத �ள����ளா�. ��க�
எ�ப�  ேக����கேளா,  பா�����கேளா  அதைன  என�  ைகயா�தா�  நா�
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பா���ேற�,  ேக��ேற�  எ�பைத  ��தக���  ெத����றா�.  அவ�  ஒ�
ெபா�ைள பா�ைவய�ற,  கா� ேகளாதவ�க� எ�ப� உண��றா�க�,  அ���
ெகா��றா�க�  எ�பைத  த�  வா��ைக  அ�பவ�க�ட�  இ��
�வ����ளா�.  ஒ�ெவா�  ெசய�பா����  ைக�ர�க�  �க  ���ய  ப��
வ��பதாக�� உ�ள�. அதனா� தா� உலைக எ� ைககளா� பா��ேத� என
ெஹல�  ெக�ல�  �������ளா�.  இ�த�  ��தக�  241  ப�க�கைள�
ெகா�ட�.

ெஹல� ெக�ல�� இள� ப�வ��� ஆ� ச��வ�, ���� ���� (Phillips
Brooks)  எ�பவ�ட�  அ��க�  ெச��  ைவ�தா�.  அவ�  ஒ�  �ஷ�  ம���
எ��தாள�. அவ� ெஹல��� ����வ�ைத அ��க� ெச�� ைவ�தா�. நா�
அவ�ட� இ����ேபா� ��யவ�ைற� க��� ெகா�ேட�. ஆனா� அவ��
ெபய� என��� ெத�ய��ைல எ��றா�.

ெஹல�  1927ஆ�  ஆ���  தன�  மத�  (My  Religion)  எ���  ��தக�ைத
எ��னா�. ெஹல� ஒ� ����வ� அ�ல. இமா�ய� ��ச�ப�� எ�பவ�
1688ஆ�  ஆ���  �ற�தா�.  இவ�  �ரப�சவாத�  எ���  ேகா�பா�ைட
��ப��னா�.  ெஹல��  இவ��  ேகா�பா�ைட  ��ப��னா�.  ைப�ைள
ப��தா�.  அ�� உ�ளவ�ைற ஏ�� ெபா��த�  பா��� அத� ேபாதைனக�
�லவ�ைற  ம��தா�.  மத���  ேகா�பா�ைட  மா��பவ�  நகர�����
ெச�வா�க� எ���றன�.

ெஹல�  த��ைடய  ��தக���  நா�  ����வ�  இ�ைல.  ���ய
மன�பா�ைம�  ெகா�டவ�க�,  ����வ�க�  அ�லாதவ�க�
த���க�ப�வா�க�.  ஆ�மா  மா�ற����  உ�ப�ட�.  நா�  அ��தமான
ம�த�க� வா��� இற�தைத அ������ேற�. இதைன நா� ேபக� (Pagan)
�ல�க�� க�ேட�. நா� பல நா�க��� பயண� ெச���ேள�. அைன��
ேத�ய இன ம�கைள�� ச�����ேள�. என�� பல ந�ப�க� இத� �ல�
�ைட�தன�.  ஒ�ெவா�வ��  ஒ�  சமய�  ேகா�பா�ைட  கைட���பவ�களாக
உ�ளன�.

ெஹல� �ய ��தைனயாளராக இ��தா�. அவர� மத ந���ைக எ�ப� தன�
ெசா�த வா���க� ம��� அ�பவ�கைள அ��பைடயாக� ெகா�� தன� மத
ந���ைககைள ��� ெச�வதாக �������ளா�.

இவர�  ‘மத�’  எ��ற  ��தக�  1927ஆ�  ஆ���  தன�  47  ஆவ�  வய��
ெவ��ட�ப�ட�.  இ�த�  ��தக�  1994இ�  Light  in  my  Darkness  எ��ற
��தகமாக  ���� ெவ�வ�த�.  ெக�ல�  தன� ��ேபா�கான க����கைள
இ�த�  ��தக���  எ����ளா�.  இதைன  ம�ப��பாக  1994இ�  ரா�
��வ�ெம� (Ray Silverman) எ��ற ��ெவ�ப�� அைம�ச� ம��� க��யாள�
ெவ���டா�. 2000ஆ� ஆ��� இர�டா� ப��� ெவ� வ�த�.
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எ� ‘மத�’  எ��ற  ��தக���  ெபயைர  Light  in  my  Darkness  என  மா��
ெவ���டன�. இ�த வா��ைத ெஹல� ெக�ல� எ��ய ஒ� க�ைத�����
�ைட�த�. வா��ைக என�� ெகா��த� அ�ைப வள���� ெகா�வத���தா�.
என�� கட�� எ�ப� ��ய�. அ�தா� ��� �ற�ைத��, வாசைனைய��
என�� இ������� ெவ��ச���� ெகா�� வ�த�. என� �ச�த� �ரலாக
ெவ��ப�ட� என இ�த� ��தக��� அவ� ������றா�.

ெஹல�  ெக�ல�  ம�த  ஆ�ற��  ��  ���த  ந���ைக  ெகா�டவராக
இ��தா�.  ந���ைகைய வ������ வைக�� ‘நா� ந���ைக ெகா�ேவா�’
எ��ற  �ைல��  எ����ளா�.  வா��ைக��  நா�  ஒ�ெவா�வ��  சா��க
ேவ��யத�  அவ�ய�ைத  அ�த�  ��தக���  எ��னா�.  க�  பா�ைவய�ற
ஒ�வ� க� பா�ைவ உ�ளவ�க����, க� பா�ைவய�றவ�க���� க�ணாக
இ��தா�.

வா��ைக எ�வள� அ��தமான� எ�பைத ஒ�ெவா�வ�� உணர ேவ���.
ஒ�ெவா�வ��  வா�வத�காகேவ  �ற���ேளா�.  வா��ைக  எ�ப�  அவசர
க�யான�.  அதைன  உண���  நம�  ஆ�றைல  ஆ�க�����,  ந�ல
ெசய�க��காக�� �ைர�ப��த ேவ���.  இ� ேபா�ற க����கைள த�
எ���� �ல� பரவ� ெச�தா�.
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ெதா�� அைம��

ெஹல�  ெக�ல�  பா�ைவய�றவ�க�  ம���  உட�  ஊன��றவ�க��கான
உ�ைம�காக  ேபாரா�னா�.  ஊன��றவ�க����  சம  உ�ைமக�  �ைட�க�
பா�ப�டா�.  ெப�க�  உ�ைம�காக��,  ெப�க���  ஓ���  ேபா��
உ�ைம�கான இய�க����  இைண�தா�.  சமாதான இய�க����  ஈ�ப�டா�.
உ�ேரா ��ச� (Woodrow Wilson)  எ�பவ� ஒ� ��ர ேசாச�சவா�யாக��,
���ப�  க��பா�ைட  ஆத��பவராக��  ெசய�ப�டா�.  இவ�ட� இைண��
ெஹல� ெக�ல� ெசய�ப�டா�.

ெஹல�  ெக�ல�  1915ஆ�  ஆ���  ஜா��  ெக�ஸ�  (George  Kessler)
எ�பவ�ட� ேச��� ச�வேதச ெஹல� ெக�ல� ெதா�� ��வன�ைத (HKI)
ஆர���தன�.  ஜா��  ெக�ஸ�  (1862-1923)  ஒ�  ெஜ�ம� அெம��க�.  இவ�
�ற�த க��ட� கைல ம��� நகர அைம�பாளராக இ��தா�. அெம��கா�� 100
நகர�க�� ������க�,  ��கா�க�,  ப��க� ேபா�றவ�ைற  உ�வா���
ெகா��தவ�. அர�� பல ��ட�கைள �ைறேவ��� ெகா��தா�.

ச�வேதச  ெஹல�  ெக�ல�  ெதா��  அைம�பான�  பா�ைவய�றவ�க�,
�காதார�,  ஊ�ட�ச��  ப�றா��ைற  ேபா�றவ�ைற  ஆரா��த�.  பா�ைவ,
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�காதார�, ஊ�ட�ச�� ஆ�யவ���� இைடேய உ�ள ெதாட�ைப ஆரா��த�.
இ�த  அைம��  க� பா�ைவ  பா�கா�த��காக  பா�ப�ட�.  க�பா�ைவைய
இழ�தா�  வா��ைக��  எ�வா�  க�ட�பட  ேவ��  இ����  எ�பைத
ம�க�ட� �ள��ய�.

ஜா�� ெக�ஸ��� சா�பா�� �� (Champagne King) ந�பராக இ��தா�. இவ�
பா�ைவய�ற �ர�க��� ேசைவ ெச�� வ�தா�.  அவ�  ெஹல� ெக�ல��
ெதா�� ��வன���� �� உத� ெச�தா�.

ெஹல� ெக�ல� ெதா�� ��வன� க� நல� ம��� ஊ�ட�ச�� ஆ�ய
இர��  ���க��  ���ய  கவன�  ெச���ய�.  உலக�  ��வ��  க�
பா�ைவய�றவ�க��காக ேசைவ ெச�ய ப�ேவ� நடவ��ைகக�� ஈ�ப�ட�.
இ�த  அைம���காக  ��  �ர��னா�.  உலக�  ��வ��  ��  �ர��னா�.
��கைள எ��வத� �ல� �ைட�த பண�ைத� ெகா�� ெதா�� அைம�ைப
நட��னா�.

ஊ�ட�ச���  ���ய��வ�ைத  ம�க�ட�  உண����  வைக��  ப�ேவ�
�க���கைள  நட��னா�.  ���பாக  மாணவ�க�ட�  ஊ�ட�  ச��  ப��ய
����ண�ைவ  ஏ�ப���னா�.  இ�த  அைம���  �ல�  உலகள��  பல
ல�ச�கண�கான ம�க� பல� அைட�தன�. ��யா�� நகைர தைலைம இடமாக�
ெகா�� இ�த ெதா�� ��வன� ெசய�ப�� வ��ற�. ஆ����கா, ஆ�யா,
அெம��கா உ�பட உலகள�� �மா� 22 நா�க�� இ�த அைம�� இ�ைற���
பா�ைவய�றவ�க��காக��,  ஊ�ட�  ச��  �ைறபா�  உ�ளவ�க��காக��
பா�ப�� வ��ற�.

ெஹல� ெக�ல� ச�தாய��� இ���� �ைறகைள� க������ அதைன�
�����  �ய����  ஈ�ப�டா�.  த��ைடய  �ைறகைள  ஒ�  ெபா��டாக
�ைன�காம�  ஏைழக��காக��,  ��  இ�லாதவ�க��காக��,  வ�ைம��
வா�பவ�க��காக��  வாழ�  ெதாட��னா�.  ���பாக  பா�ைவய�றவ�க��
��ேன�ற���காக த� வா�நா� ��வ�� பா�ப�டா�. ஒ� ெப�� ச�தாய
�ம�சகராக பல� இவைர� �க��தன�.
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அர�ய�

ெஹல� ெக�ல� ேசாச��� க���� (Socalist Party) உ���னராக� ேச��தா�.
கா�� மா��� ம��� ஏ�ெக�� ஆ�ேயா�� ��கைள ����� ப��தா�.
1917ஆ� ஆ��� நட�த ர�ய �ர��ைய ஆத��தா�. பா���� �ற��, ேக���
�றனா� ம���தா� ெவ� உலக அ�பவ�ைத ெபற ���� எ�ப��ைல. ��ய,
��ேபா�கான ��தைனகைள வள��த� �ல� உலக அர�யைல ெத��� ெகா�ள
���� எ��ற அைச�க ��யாத ந���ைக ெகா�டவராக ெக�ல� இ��தா�.

ேசாச�ச� க���� ��ரமாக �ர�சார� ெச�தா�. இதைன ஆத��� எ��னா�.
1909  �த�  1921ஆ�  ஆ��  வைர  ெதா�லாள�  வ��க����  ஆதரவாக
எ��னா�. ேசாச�ச� க���� சா�பாக ��� �. ெட�� (Engene V. Debs)
அெம��க  ஜனா�ப�  ேத�த��  ேபா����டா�.  அவ���  ெஹல�  ஆதர�
ெத���தேதா� ேத�த� �ர�சார���� ஈ�ப�டா�. ��� �. ெட�� 1912
ம��� 1920 ஆ�ய ேத�த�க�� இ��ைற ெவ�� ெப�றா�.

ெஹல� ெக�ல� �க� ைத�யமாக ேசாச�ச� க����கைள� பர��னா�. �ல
ப����ைகயாள�க�  அவைர  �ைற  ��  எ�����தன�.  தா�  ஒ�
பா�ைவய�றவ�, ெச�� எ�பைத� க���� ெகா�� தன�� ேசாச�ச�ைத�
ப�� அ�க� ெத�யா� என� க�� எ�����தன�. ெஹல� ப����ைகயாளைர
ேந��  ச����  இ�த  ச�க  அைம��தா�  பா�ைவய�றதாக��,  ெச�டாக��
உ�ள�.  இதைன�தா� மா�ற  ேவ��� எ�றா�.  அ�ேபா� தா� ெஹல�
ெக�ல��� ேசாச�ச� ெகா�ைக�� எ�த அள��� ெபா� அ�� உ�ள�
என� ெத�ய வ�த�.

ெப�க�  அர�ய���  வ�வேத  �ரம�.  அ���  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத
ெப�  பல  இ�ன�கைள��  தா��  அர�ய���  வ�வ�  எ�ப�
ஆ�ச�யமானேத.
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ெதா��ச�க�

ம�த  �ல���  ெப��பா�ைம  உைழ���  ம�களாக  உ�ளன�.  அர�
�தலா�க���  ஆதரவாகேவ  ெசய�ப��ற�.  நா���  ��வன�க�,
வ��யாள�க�,  �ல  உடைமயாள�க�  என  அைனவ��  ெதா�லாள�க��
உைழ�ைப �ர��பவ�களாகேவ உ�ளன�. ெதா�லாள�க�� ேகா��ைககைள
�ைறேவ�றாம��,  உ�ைமக�  ெகா��க��  ம����றன�.  அ�  ஆ�களாக
இ��தா��  ச�,  ெப�களாக  இ��தா��  ச�  அவ�க���  உ�ைமக�
ம��க�ப��ற�. ெதா���ைற அட���ைற�� எ�ராக ம�த �ல� இற���
ேபாரா�� ேபா�தா� �கமான வா��ைக �ைல ஏ�ப�� என ெஹல� ெக�ல�
1911 ஆ� ஆ��� எ��னா�.

ெஹல�  ெக�ல�  1912ஆ�  ஆ���  உலக  ெதா��சாைல  ெதா�லாள�க�
அைம���  (Industrial  Workers  of  the  world)  உ���னராக�  ேச��தா�.  இ�த
அைம�� 1905 ஆ� ஆ��� ஆர���க�ப�ட�. இத� ெகா�ைக ஒேர ெப�ய
ெதா��  ச�க�  எ�பதா��.  ெதா�லாள�க�  ஓர���  �ரள  ேவ���.
�தலா���வ���� எ�ராக அ� �ரள எ�பதா��.  இ�த அைம��� �ல�
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அெம��கா��  பல  ப��க��  ெதா�லாள�க��  உ�ைம�காக  ேபாரா�ட�
நட�த�ப�ட�.  இத�  �ல�  ெதா�லாள�க��  வா��ைக�  தர��
உய��த�ப�ட�. ெஹல� ெக�ல� பாரா�ம�ற ேசாச�ச� எ�ப� அர�ய�
ேச�  �ைற�ததாக  உ�ள�  எ�றா�.  இவ�  உலக  ெதா��சாைல
ெதா�லாள�க��காக  1916  �த�  1918  வைர  எ��னா�.  நா�  ஏ�  இத�
உ���னராக  ேச��ேத�  எ�பத�கான�  காரண�ைத��  இவ�  �����டா�.
பா�ைவய�றவ�க� ம��� உட� ஊன��றவ�க� �� பாரா�கமாக உ�ளன�.
நா� இ�த அைம��� ஈ�பா��ட� ெசய�ப�� ேபா� ஊன��றவ�க�� ��
அ�கைற��,  அவ�க��  ேகா��ைக  ��  ம�றவ�க���  கவன��  ஏ�ப��
எ�றா�.

ெதா�லாள�க��  �ைலைமைய�  ப��  ஆராய  ஒ�  �சாரைண  ஆைணய�
�ய��க�ப�டேபா�  இவ�  அத�  உ���னராக  �ய��க�ப�டா�.
ெதா�லாள�க��  நல�  ப��  பாரா�கமாக  இ��ப�  ம�த  க���பா�ைட
��யதாக உ�ள� என� க�� வ�ேத�. ஆனா� அ� ெபா�வாக �தலா�க��
�யநல� ம��� ேபராைச காரணமாகேவ இ���ற� எ�பைத �த� �ைறயாக
நா� அ��ேத� என ெஹல� ெக�ல� ��னா�. வ�ைம ெப�கைள அ�க�
பா���ற�.  வ�ைம���  காரண�  �தலா�க��  பாரா�கேம  என  ெஹல�
க�ட��தா�.

மசா�ெச���  உ�ள  லார��  ஜ��  ெதா�லாள�க�  1912ஆ�  ஆ���
ேவைல  ���த���  ஈ�ப�டன�.  இதைன  உலக  ெதா��சாைல  ெதா�லாள�
அைம�� �� ��� நட��ய�. இ�த ேபாரா�ட� ��ர� அைட�த�. அ��
அைன�� ஜ�� ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன�. 20000�����
ேம�ப�ட  ெதா�லாள�க�  ேபாரா�ட���  ஈ�ப�டன�.  இ�த�  ேபாரா�ட�
இர�� மாத�க� வைர ெதாட��த�. இ�த ேபாரா�ட���� ெஹல� ெக�ல�
ஆதர� ெத���தா�. ஆதர� ெத���தேதா� அ�லாம� இ� ேசாச�ச���கான
ேபாரா�ட� எ�� எ��னா�.
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காத�

ெஹல� ெக�ல�� வா��ைக��� காத� மல��த�. காத� எ�ப� யா���
ேவ��மானா�� வ��. காத�� ��த� எ�ப� �க �க ���யமான�. ஆ�
ச��வ�� உட� நல� 1916 இ� �க ேமாசமாக� பா��க�ப�ட�. ஆ���
உட� நல� ேதற��, ஓ���காக�� ேபா�ேடா��ேகா ����� ெச����தா�.
அ�ேபா� ெஹல�� எ���� ப��� உதவ ��ட� ஃேபக� எ��� இள�
எ��தாளைர த�கா�க கா�யத��யாக �ய��க�ப�டா�.

��ட� �க �ைரவாக ெஹல�ட� க����கைள� ப�மா�� கைலைய� க���
ெகா�டா�.  இ�வ��  �ைறய  �சய�கைள�  ப����  ெகா�டன�.  ��ட�
�ற�த  ம�தராக��  இ��தா�.  அ�வைர  ஆ�க�ட�  ெந���ய�  பழ�க�
இ�லாத ெஹல��� ��ட�� அ�� ��ய உண�ைவ� த�த�.  இ�வ����
இைடேய ��த� ஏ�ப�ட�. அ� காதலாக மா�ய�.

இ�வ��  ��மண�  ெச��  ெகா�ள  ���  ெச�தன�.  ஆனா�  ெஹல��
ெப�ேறா�க� எ���� ெத���தன�. அ�த� காலக�ட��� மா��� �றனா�க�
��மண� ெச�� ெகா�டா�, ம�றவ�கைள� ேபால சாதாரண வா��ைகைய�
�ட  நட�த  ��யா�  எ��ற  க���  ச�க���  �ல�  வ�த�.  இேத
க��ைத�தா� ஆ� ச��வ��, ெஹல�� ெப�ேறா�க�� ெகா����தன�.
இ����� எ���ைப �� ��மண� ெச�� ெகா�ள ெஹல� ��� ெச�த
ேபா��� அவ�க� ��மண� நட�க��ைல. �ர��டவசமாக ��ட� ஃேபக�,
ெஹல� வா��ைக����� ����� �ல�� ெச�� ��டா�.

எ�  த�ைமைய�  ேபா�க  வ�த  ��ய�  அவ�.  இ��  �ைற�த  கட��
ம��ேவா� இைள�பாற� �ைட�த �� �� எ� காத� என அவ�� ���ய
கால�காதைல�  ப��  ெஹல�  இ�வா�  �����டா�.  உல��  உ�ள  �க
அழகான�  ெபா��கைள�  ெதா���  பா��க  ��யா�  என  ெஹல�
�����டா�.  ஆனா�  �க��  அழகான�  ெபா��க�  எ�ப�  ம�த�க��
உண��க�  தா�  என�  ����ளா�.  என�  வா��ைக�ைன அழ��ப����
�க� ��ய �சய�க�� காத�� ஒ��. ஒ�வ� �� அ�� ெச�வ��, அ��
ெச�ய�ப�வ�� உல�� உ�னத �சயமா��. எ��� அ�த அ��� ஒ�ேவா�
ப�க���� ஒ�ேவா� வாசைன உ�� என� காத� ப�� ெஹல� ெக�ல�
������ளா�. 47
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ேமைட ேப��

ஊைமயாக இ��த ெஹல� ெக�ல� �த� �தலாக தன� க��ைத தன� வய�
�ழ�ைத�ட� ப�மா�� ெகா�ட�. ேம 26, 1888ஆ� ஆ��� தா�. அ�ேபா�
அவ��� வய� எ�� ஆ� ச��வ� �ர�க� �ல� ேப�� �ைறைய� க���
ெகா�����தா�. ெஹல� ெக�ல� ெப���� ப����� ெச�ற ேபா� த�
வய� ெகா�ட ப�� �ழ�ைதக�ட� �த� �தலாக ேநர�யாக��, எ�தாக��
க��ைத  ப�மா�,  ேப��  ெகா�டா�.  அ�ப���  �ழ�ைதக��  அவ�ட�
ெதா�த� �ைற�� க����கைள ப�மா�� ெகா�டன�.

ெஹல�  ெக�ல�  ஆ��ல  எ���க�  26��  க���  ெகா�டா�.  ஆ��ல
எ����க�  26���  த��த�யாக  ெவ�ேவ�  �ர�  �ைலகைள��,
உ�ள�ைகைய�  ெதா���  க���  ெகா�டா�.  பா�ைவய�ற,  கா�
ேகளாதவ�க�ட� ேப�வத�� அவ��� யா�ைடய உத��� ேதைவ இ�ைல.
ெமா�  ெபய��பாள�  யா��  ேதைவ  இ�ைல.  எ�த�த�  கவைல��  இ��,
தய�க���  ேந�ைடயாக  ேபச  ���த�.  த��ைடய  ெசா�த  ெமா���,
பா�ைவய�ற, கா� ேகளாதவ�க�ட� ேப�வ� ���த ம����ைய� ெகா��த�.

ெஹல� ெக�ல� ேபச�க��� ெகா�டா�. அவைர ம�றவ�க� ���ைல��
ேபச ைவ�க ேவ��� என ஆ� ��ச�  ��� ெச�தா�.  ஆ� ஒ� �ற�த
ேப�சாள�� �ட த�ைன ேபா� ெஹலைன�� ஒ� ேமைட ேப�சாளராக மா�ற49



ேவ��� என ஆைச�ப�டா�. �� ெஜ����, ேமா�ேட�ேள� எ���ட���
ெஹலைன �த� �தலாக ேமைட�� ேபச ைவ�தா�. ெஹல� ெக�ல� �த�
�தலாக ��ரவ� 1913ஆ� ஆ��� ேப�னா�.

�த� �தலாக ெஹல� ேப�� ேபா� �க�� பய����டா�. ஆனா� எ�ப�
���கமாக��, ெத�வாக�� ேமைட�� ேபச ேவ��� எ�பைத ஆ� க���
ெகா��தா�. ஒ� வ�யாக ெஹலைன ேமைட��� ஏ�� ��டா�. எ� உட�
ந���ய�. என� மன� உைற�� ேபான�. என� இதய����� �����ட�
ேபா� இ��த�. நா� எ�ன ெச�ய ேவ���, என��� ஏ�ப�ட தய�க�ைத
ேபா�க எ�ன ெச�ய ேவ��� என ஆ�ைய� ெதா�டா�.

ெஹல� தன�  �ரைல  ஆ��� உத���  ைவ��  கா��  எ�ப�  உத��
அைசைவ�  ெகா��  வா��க  ����  என  பா�ைவயாள�க�ட�  கா��னா�.
ஆ�  ெம�வாக  ெஹல��  ைகைய�  ����  அ���  தட�  ேப�மா�
���னா�.  ஆ�  ஒ�ெவா�  வா��ைதயாக  ெஹல����  ெசா�ல
பா�ைவயாள�க� ���� ெகா��மா� ேப�னா�.  ஆனா� ஒ�ைற�  ெசா�ல
��யாம� த�மா�னா�. இ����� த��� த�மா� ேப�னா�. ெஹல� தன�
உைரைய ேப�ய�ட�, அவைர ��� பா�ைவயாள�க� ��ன�. ைகைய ����
வா����கைள� ெத���தன�.

அவ�  ேமைடைய  ����  �ேழ  இற��னா�.  அவ�  ேமைட��  ேப�னா��
அவ���  அ�  ேதா��  எ�ேற  க��னா�.  அவ�  அட�க  ��யாம�
க�����டா�. இ� அவ��� ேமைட�� �ைட�த �த� அ�பவ�. இ� ஆ�
இைத  ஒ�  ெவ��  எ�ேற  ��னா�.  இ�தா�  ெஹலைன  ெதாட���  50
ஆ��க� ேமைட�� ேபச ைவ�த�.

ஒ�ெவா�  ெபா��  ��ட���  ெஹல�  ேப��ேபா�  கல��  ெகா�ட
பா�ைவயாள�க�  யா�,  அவ�க���  எ�த  தகவைல�  ெகா��க  ேவ���
எ�பைத  ��  ���ேய  க�����க  �ய��  ெச�வா�.  அவ�
பா�ைவயாள�க��  நல�க�  ம���  ேதைவைய�  ெபா���  ஆ�வ��ட�
அவ�க�  உ�சாக�  அைட��  வைக��  ேப�னா�.  ���பாக  ஏைழக�,
இைளஞ�க�,  பா�ைவய�றவ�க�,  கா�  ேகளாேதா�  ம���  உட�
ஊன��ேறா�க���  த�ன���ைக  ஊ���  வைக��  ேப�னா�.  ெஹல��
இல�� இவ�க�� வா��ைகைய ��ேன�� வைக�ேலேய இ��த�. ��ட���
கல�� ெகா�ட பா�ைவயாள�க� ேக��� ேக��கைள ஆ� ச��வ� �ல�
ெத���  ெகா��  அத�கான  ப�ைல  அ��பா�.  கல��  ெகா�ட
பா�ைவயாள�க� இவ�� ேப��� �றைமைய� க�� ஆ�ச�ய�ப�வ�. இவ��
�றைமைய� க�� �ர���� அைட�தன�.
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ேசைவ

ெஹல� ெக�ல� மா��� �றனா�க��காகேவ ேசைவ ெச�தா�. எ�ேலாைர��
ேபாலேவ  மா����றனா�க��  அைன��  ேவைலகைள��  ெச�ய  ����.
உல��  வா��  அைனவ��  சமமானவ�கேள  என  ெஹல� தன�  ேப����,
எ�����  எ��னா�.  அவ�க��  வா��ைக  உயர  ேபாரா�னா�.  மா���
�றனா�க��� ச�ட�க� ெகா�� வர பா�ப�டா�.

பா�ைவய�ேறா��கா��,  கா�  ேகளாத  வா�  ேபச  இயலாதவ�க��காக
பா�ப�வைத  த�  வா��ைக  ல��யமாக�  ெகா�டா�.  த�  வா��ைக  ஒ�
���தாரணமாக அைம��ப� நட�� ெகா�டா�. த�ன���ைக�ட� வா���
கா��னா�.  பா�ைவய�றவ�க��காக  ஒ�  ேத�ய  �லக�ைத  உ�வா��னா�.
இத�காக  உலக�  ��வ��  இ���  ��கைள�  ெப��  ��  �ைலய�ைத
வள��தா�.

அெம��கா�� ேபா�னா� க� இழ�தவ�க��கான �வாரண ேபா� �� வா�ய�
1915இ�  ஆர���க�ப�ட�.  இ�த  வா�ய���  �த�  இய��னராக  ெஹல�51



ெக�ல�  �ய��க�ப�டா�.  1924ஆ�  ஆ���  ெஹல�  ெக�ல�  ��யக
அற�க�டைள  ஆர���க�ப�ட�.  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத  ஒ�வ�
ம�றவ�க���  ெச���  ேசைவ  உலக�  ��வ��  ெத�ய  வ�த�.  பல
ெதா�ல�ப�க� ெஹல� ெக�ல� அற�க�டைள�� உத� ெச�தன�. �மா� 1.5
ேகா� பண� ��யாக� �ைட�த�. அதைன� ெகா�� பா�ைவய�றவ�க���
உத� ெச�தா�. உல�� நட�த�ப�� வ�த பா�ைவய�ற ப��க��� �� உத�
ெச�தா�.

அெம��கா�� பா�ைவய�றவ�க��காக அ�வலக ஆ�� ெமா�யாக �ெர��
எ���  1918இ�  ஏ���  ெகா�ள�ப�ட�.  இத���  காரண�  ெஹல�
ெக�ல�தா�.  ெஹல�  ெக�ல�  பா�ைவய�ற  இைளஞ�க��காக  ஒ�
ஏெஜ��ைய�� ஆர���தா�.  ைலய�� �ள��ட� உற� ெகா�� உலக�
��வ��  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாதவ�க���  க��க�  வழ�க  ஏ�பா�
ெச�தா�.

அெம��கா��  க�பா�ைவய�ேறா�  கழக�  ஆர���க�ப�ட�.  அத�
அ�கார��வ  ேப�சாளராக  ெஹல�  ெக�ல�  �ய��க�ப�டா�.  பா��க�ப�ட
ம�க�  எ���  அைடய��,  அவ�க��  வா��ைக�  தர�  உயர��,
பா�ைவய�ேறா� கழக� வள��� ெபற�� பா�ப�டா�.  பல��� க�த� எ��
இதைன  வள��தா�.  1946ஆ�  ஆ���  ேத�ய  ம���  ச�வேதச  அள��
பா�ைவய�ேறா� அற�க�டைள ெதாட�க�ப�ட�. இத� க���லராக ெஹல�
ெக�ல�  �ய��க�ப�டா�.  உலகள��  இய���  பா�ைவய�ேறா�  அைம��
எ�வாக இ��தா�� அத� ெபா���க�� ஒ�வராக இவைர ேத�� ெச���
அள����  �ரபல�  அைட�தா�.  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாேதா�  �ர�சைன
எ�வாக  இ��தா��  ����  ைவ���  ��ணராக  ெஹல�  �ள��னா�.
இ��லா���  பா�ைவய�றவ�க��காக  1932ஆ�  ஆ���  ஒ�  ச�க�
ஆர���க�ப�ட�.  அ�ச�க���  உத��  தைலவராக  ெஹலைன�
ேத��ெத��தன�.

பா�ைவய�ேறா� கழக��� 40 ஆ��க���� ேம� ெஹல� ேசைவ ���தா�.
இத� �ல� பா�ைவய�றவ�க��கான ேப�� ��தக�க� ெகா�� வர�ப�டன.
இத�கான ப���� ெகா��க�ப�ட�. தா� இற��� வைர இ�த அைம���
�ல� பா�ைவய�றவ�க��காக� பா�ப�டா�. பா�ைவய�றவ�கைள �ட கா�
ேகளாதவ�க�  �ேத  ெஹல�  அ�க�  அ�கைர  கா��னா�.  அைத�ட
பா�ைவய�ற ம��� கா�ேகளாத ஆ�ய இர�� �ைறபா� ெகா�டவ�க� ��
�க  அ�க�  அ�கைற  கா��னா�.  பா�ைவய�றவ�க�,  பா�ைவ
இழ�ேதா�க��காக க��க�, உபகரண�க� வா��� ெகா��� உத�னா�.

பா�ைவய�ேறா��  தைலைம  அ�வலக�  ��யா��  நக��  உ�ள�.  இ��
ெஹல�  ெக�ல�  பா�ைவய�றவ�க��காக  எ��ய  க��ைரக�,  ��தக�க�
பா�கா�� ைவ������றன�. இ�� அவ�� ேசைவகைள த� கவன� ெச���52



பா�கா�� வ���றன�. அவ� ெச�த சாதைனகைள வ�ைச�ப��� பா�ைவ��
ைவ������றன�.
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உலக அைம�

இர�டா�  உலக  ��த�  நட�த  ேபா� உலக  அைம� ேவ��� என� �ர�
ெகா��தா�.  இர�டா�  உலக  ��த���  காயமைட�த,  உட�
ஊனமைட�தவ�கைள ம���வமைன�� ச���� ஆ�த� ��னா�. வா��ைகைய
த�ன���ைக�ட� ெதாட��க� என ெத�� ஊ��னா�.

அ�  ஆ�த�க�  ேவ�டா�  என�  ��னா�.  அ�  ச��ைய  ஆ�க�����
பய�ப��த ேவ���. அ�ேவ ச�வேதச அள�� உலக அைம�ைய ஏ�ப����.
அ� ச�� ஆ�க���ேக, அ���க�ல என உலக� ��வ�� ஆ�ப�� ஐ����
ஆதர� �ர��னா�. ெஹல� ெக�ல� இத�� ஆதர� ெத���தா�. க��ைரக�
எ��னா�.  ஆ�ப�� ஐ����� அ� ஆ�த�க��� எ�ரான இய�க����
ஆதர� ெத���தத�� அவ� �ச�ப� 17, 1947 இ� ந�� ெத���� ெஹல�
ெக�ல���� க�த� எ��னா�.

ஒ� நா� ெஹல� ெக�லைர அவர� ந�ப� பா��க� ெச�றா�. உ�க���
���பமான ஒ�� தர�ப��ற� எ�றா� அ� எ�னவாக இ��க ேவ��� என
அவ�  ேக�டா�.  பா����  �ற��,  ேக���  �ற��  தன���  ேதைவ  எ��
ெசா�வா� என அ�த ந�ப� எ���பா��தா�.  இ�த உலக��� அைம� மலர
ேவ��� என ெஹல� ெக�ல� ப�� அ��தா�. ��த�ைத அவ� ெவ��தா�.
உலக� அைம�யாக இ��க ேவ��� எ�ேற ����னாா�.
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��தக�க�

ெஹல�  ெக�ல�  ��தக�கைள  �����  ப��தா�.  அவ�  �ெர��
எ����க��  ெவ�வ�த  ��தக�கைள  வா���  ப��தா�.  ஆ�  ச��வ�
அர�ய�,  வரலா�,  த��வ�  சா��த  ��தக�கைள  வா���  ெகா��பேதா�
ப����  கா��னா�.  ��தக�க�  த�த  இ�ப�  ெஹல���  மக�தானதாக
இ��த�.

“எ� ம�ன� நா� வா��த

��தக�க�� சார�தா� ஆன�.”

என  ெஹல�  ெக�ல�  ��தக�க�  வா��பைத��,  ேந��பைத��  ப���
�������ளா�.  அவ� ெஜ�ம�, �ெர�� இல��ய�கைள��,  ேச���ய��
நாடக�கைள��  ப��தா�.  க�ைதக�  என  பலவ�ைற  ����  ப��தா�.
ம�த�� ப�ணாம�, உலக�, ம�த�� இட�ெபய��� என பல ச�க� சா��த
��தக�கைள�� ப��தா�.  ��தக�க� அவர� வா��� மக�தான மா�ற�ைத
ஏ�ப���ய�. அவ� �ற�த� ேப�சாளராக மா�வத��� உத�ய�.

55



23

ேதாழைம

ஆ� ச��வ� ெஹல� ெக�ல�� ஆ��யராக  ம���  இ�ைல.  அவ�  ஒ�
ேதாழராக இ��தா�. ெஹலைன உ�னதமான ஒ� �ைல�� உய���யவ�. ஆ�
ச��வ� பா� பா�ைவய�றவ�.  உட� நல� ���யவராக இ��தா�.  ஆனா�
ெஹல� ெக�லைர  ��ேன��வ��,  தன� வா��ைகைய ��வ��  அவ��
நல��காகேவ அ�ப��தா�. அவ��� தாயாக��, ஆ��யராக��, ந�பனாக��,
ேதாழராக��  இ���  வ�  கா��னா�.  இ�த  ேதாழைம  50  ஆ��க�
ெதாட��த�.

ெஹல���  பாட�  நட��வத�காக  வ�த  ேபா�,  பண���காக��,  வ����
�ைழ���காக��  வ�தவ�  என�  க��  �ட  ��யா�.  அவ�  ெஹலைன
க�ட�ட�  அ��ழ�ைத��  ப�தாப  �ைலைய�  க�டா�.  த�னா�  ����
அள��� அ��ழ�ைத�� க��� ெகா��க ேவ��� என உ��யாக இ��தா�.
அ�  ம���  அ�லாம�  ெபா�ைம��  ச����  த�ைம��  ெகா�டவராக
இ��தா�. ஒ� 20 வய� ெப� ஆ��ய��� இ�தள��� ெபா�ைம��, ச����
த�ைம�� இ��த� எ�ப� ஆ�ச�ய� ஊ�ட� ��ய� தா�.

ெஹலைன� ெபா��தவைர �ழ�ைத� ப�வ��� கர�,  �ரடான �ழ�ைதயாக
இ��தா�. அவைர ெப�ேறா�க� சமா��பேத ெப�� �ர�சைனயாக இ��த�.
ஒ� ஆ��யைர ைவ��� ெகா�டா� ெஹலைன ந�வ��ப��த ���� என
அவர� ெப�ேறா�க� க��ன�.  உ�ைம�� ந�வ��ப����  ஒ� ஆசானாக
ஆ�  ச��வ�  அைம����டா�.  ேகாப��,  அட�கா�தன��  ெகா�ட
ெஹலைன தன� ெபா�ைமயா��, அ�பா�� சா�த�ப�����டா�.
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உட� �ைறபா�க� இ�லாத மாணவ�க��� பாட� நட�� ��ய ைவ�கேவ பல
ஆ��ய�க�  த�மா���றன�.  ஆனா�  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத,  ேபசாத
�ழ�ைத��  பாட�  நட��வ�  எ�ப�  எ�தான  கா�யமா?  நா�  ������
பா��தா� அ� எ�வள� சவா� �ைற�ததாக இ����.  அ�ப� ஒ� சவாைல
ஏ��� ெகா�டவ�தா� ஆ� ச��வ�.

ஆ��� ��மண� ஆன�ட� ���� எ���ட��� உ�ள பார�� ���
எ�ற  இட�����  ெச�றன�.  ஆ�  த��ட�  ெஹலைன��  அைழ���
ெச�றா�.  �வ��  ஒேர  ����  த��ன�.  அ�த  ����தா�  அெம��க
பா�ைவய�ேறா�  அற�க�டைளைய  ெஹல� ஆர���தா�.  1914ஆ�  ஆ���
கணவ�ட�  க���ேவ�பா�  ஏ�ப��  ஆ�  ���தா�.  அ�த  ஆ������
ஆ��� உட�நல�� பா��க�ப�ட�. அ�ேபா� பா� தா�ச� (Polly Thompson)
எ�பவைர ���� ேவைல�� ப�யம���னா�. அவ� ஒ� �கா�லா�� ெப�.
அவ���  ெச��  ம���  பா�ைவய�றவ�க�ட�  எ�ப�  நட��  ெகா�ள
ேவ��� எ��ற �� அ�பவ� எ��� �ைடயா�.  அவ� ெஹல�� த�
ெசயலாளராக இ��தா�.

ஆ�  ச��வ���  உட�  நல�  நா���  நா�  பா��பைட�த�.  அவ���
ம���வ  உத�கைள  ெஹல�  ெச�தா�.  ஆ�  ச��வ���  ம���வ�
ெச�வத�காக  ஐேரா�பா����  ெச�றன�.  அ�ேபா�  ஆ�ப��  ஐ���ைன
ச����� வா���� �ைட�த�. அ�ேபா� ெஹல�� வா��ைகைய ��ேன��
க�� ஒ� ெகா��த தா� என ஆ�ைய� �க��தா�.

ஆ� ச��வ�� �ற�த ேவைலைய� பாரா�� �கா�லா�� ப�கைல� கழக��,
�� ெவ�� �ைன� ஃப��ேடஷ�� ���க� வழ�� ெகௗரவ�ப���ன.
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நாளைட�� ஆ� க� பா�ைவைய இழ�தா�. இ� ெஹலைன �க�� பா��த�.
ஆ���  உட�  நல�  ெக��  அவ�  ேகாமா  �ைல���  ெச�றா�.  மய�க
�ைல�� இ��த ஆ� 1936ஆ� ஆ��� இய�ைக எ��னா�. அவ�� இற��
ெஹலைன �க�� பா��த�. உல�� பல நா�க�� இ��� ெஹல��� ஆ�த�
�ற�ப�ட�.  ெஹல�� �ைல����� நா�  ஆ� ��சைர  பா��தா�  நா�
ஒ�ெவா�வ�� ஆ� ச��வ��காக க��� வ����தா� ஆக ேவ���.

ஆ� ச��வ� அ�ேடாப� 20, 1936ஆ� ஆ��� ��யா���� பார�� ����
இற�தா�. அவ� ெஹல� ெக�லைர உலக��க� ெபற� ெச�த உல�� தைல�
�ற�த  ஆ��ைய.  ஆகேவ  ஒ�ெவா�  ஆ���  அ�ேடாப�  20  அ��  ஆ�
ச��வ� �ன� ெகா�டாட�ப��ற�.

ஆ� ச��வ� இற�� 24 ஆ��க���� �ற�, ரா���ஃ� க��� அவைர
ெகௗர���� வைக�� ஒ� ெசய�ைக ���ைற க����� அைம�த�. அ�த
�ழா��� ெஹல� ெக�லைர அைழ����தன�. ஆ� ச��வ� தன�� �த�
�த�� க���  ெகா��த  வா�ட�  எ��ற வா��ைதைய �� அைனவைர��
ெந�ழ� ெச�தா�.

ஆ� இற�த �ற� பா� தா�ச�ட� ெஹல� கென��க� ெச�றா�. உலக�
��வ��  ெச��  பா�ைவய�றவ�க��காக  ��  �ர��ன�.  1957இ�  பா�
தா�ச�  ப�கவாத�தா�  பா��க�ப�டா�.  அவ�  �ண�  அைடயாம�  1960ஆ�
ஆ��� இற�தா�. பா� தா�ச� ப�கவாத�தா� பா��க�ப�டேபா� அவ���
உத�ட  ���  கா�பா�  (Winnie  Corbally)  எ��ற  ெச��யைர  ைவ���
ெகா�டா�.  பா�  தா�ச�  இற�த�  �ற�  அ�த  ெச��ய�  ெஹ�ல��
இ���கால�  வைர  உட�  இ��தா�.  இ�ப�  பல�  அவ��  வா��ைக��
ேதாழைம�ட� இ��தன�.
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பயண�க�

ெஹல� ெக�ல� உட� ஊன��ேறா��காக ேப� வ�ததா� பல நா�க� அவைர
ேபச அைழ�தன. 1930ஆ� ஆ������ பல நா�க���� ெச�� ேப�னா�.
அவ� ேப�ய இட�க�� எ�லா� பா�ைவய�ேறா��காக �� ேச��தா�. ெஹல�
த��ைடய  ��ச�  ஆ�  ச��வ�ட�  பல  நா�க����  ����  பயண�
ேம�ெகா�டா�.  ெச���  இடெம�லா�  த�ைன�  ேபா�ற  மா���
�றனா�க����  த�ன���ைகைய  ஊ��னா�.  மா���  �றனா�களா��
சா��க ���� எ�பைத பல உதாரண�க�ட� �ள��னா�.

ெஹல�  ெக�ல�  5  க�ட�க��  39  நா�க����  பயண�  ெச���ளா�.
ெச��� இடெம�லா� ஊன��றவ�க��காக ேசைவ ெச�தா�. இவ� 1965ஆ�
ஆ���  ஆ�ய  ����  பயண�ைத  ேம�ெகா�டா�.  அ�  ஒ�  �க  ��ட
����பயண�. அ�ேபா� அவ��� வய� 75. இ�த வய�� அவ� 40,000 ைம�க�
�ர� பயண� ெச�தா�. 5 மாத இைடெவ��� இ�த� க�னமான �க ��ட
பயண�ைத ேம�ெகா�டா�. இ� ேத�த� பயண� அ�ல. பா�ைவய�ேறா��காக
உத�ட ேம�ெகா�ட பயண� எ�பைத மற���ட� �டா�.

இவ� பயண��� ேபா�, உல�� பல �ரபலமான தைலவ�கைள� ச���தா�. பல
தைலவ�க�,  �க��ற�த  ேமைதகைள ேந���  ேந�  ச���� ேப�  ம���தா�.
பயண� ேம�ெகா�ட நா�க�� எ�லா� கா� ேகளாத, பா�ைவய�றவ�க����
ப��க�  ெதாட�க  உலக  நா�கைள  வ�����னா�.  பல  நா�க�  இதைன
வரேவ�றன.  ெஹல� ெக�ல��  பயண���  �ல�  பல  நா�க��  மா���
�றனா�க��கான  ப��க�  ெதாட�க�ப�டன.  இ�த�  பயண�க��
அ��தமான, உ�சாக ���� உைரகைள �க���னா�.

ெஹல�  ெக�ல�  1931  ஆ���  இ��லா���  உ�ள  ப���கா�
அர�மைன���  ெச�றா�.  அ��  இளவரச�  ஜா��  ம���  இளவர�  ேம�
ஆ�ேயாைர�  ச���தா�.  அவ�க�  ெஹல�� �றைமைய�  க��  ஆ�ச�ய�
அைட�தன�. ெதா�த� �ல� எ�ப� �சய�கைள ����ெகா��றா� எ�பைத
ேந�� க�� ஆ�ச�ய� அைட�தன�. அவ�க� ெஹல� ெக�ல��� �� உத�
ெச�� பாரா��ன�.

ெஹல� ெக�ல�  ஜ�பா�  ��� �ைற  ெச���ளா�.  அவ�  இர�டாவ�
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உலக�  ேபா�  ���த  ��ன�  ஜ�பா�  ெச�றா�.  அ�ேபா�  அவ�
அெம��காவா� அ� ��� �� அ��க�ப�ட �ேரா�மா ம��� நாகசா�
நக����  ெச�றா�.  அ��  �ைன�ட�����  ெச�� அ�ச� ெச���னா�.
அ� ஆ�த�க��� எ���� ெத���தா�. ெஹல� ஜ�பா� ம�க� �� அ�க�
பாச�  ெகா����தா�.  அவ�க��  உைழ�ைப�  பாரா��னா�.  ெதா���,
�க����, �ைவ��� அவ�க�� அ�ைப ���� ெகா�டா�. ஜ�பா� அவ���
��  ம����ைய�  ெகா��த�.  ஜ�பா��  உண�,  ப�����,  டா�டா�
����, ெவ��� ��ய� ஆ�யைவ அவ��� �க�� ���தமானதாக அைம�த�.

ஆ� ��ச� இற�த �ற� ெஹல� ெக�ல� பா� தா�ச�ட� பல நா�க����
பயண� ெச�தா�.  அவ�  �னா,  ஜ�பா�,  இ��யா  உ�பட பல நா�க����
பயண� ேம�ெகா�டன�.  ஆ�யா�� பயண� ேம�ெகா�ட ேபா� 1955ஆ�
ஆ��� ெஹல� ெக�ல� இ��யா��� வ�தா�. அவ� இ��யா�� ர���ரநா�
தா��, ேந� ஆ�ேயாைர� ச���தா�.

ெஹல� ெக�ல� ஜனா�ப� மா�ைக��� ெச�� இ��யா�� அ�ேபாைதய
ஜனா�ப�  டா�ட�.  ராேஜ��ர  �ரசா�ைத�  ச���தா�.  அ��  ெஹல���
���� அ��க�ப�ட�. ����� ஜவக�லா� ேந�� கல�� ெகா�டா�.

ஜவக�லா�  ேந�  இ��யா��  �த�  �ரதம�.  அவ�  ச��  ��  ேகாப�
ெகா�டவ�. ச�ெட�� ேகாப�ப�வா�. ஆனா� உடேன ேகாப� மைற�����.
ேதசா�மான���  தைல  �ற�தவ�.  ேந���  �க�ைத  ெஹல�  ெக�ல�
ெதா��� தட� அவைர அ��� ெகா�டா�.  ேந�ைவ� ப�� அவ� ��ேப
ெத�����தா��,  அவ��  �க�ைத  அவ�  பா��த��ைல.  அவ��  �க�ைத�
ெதா���  பா��த  �ற�  இவ�தா�  ேந�;  இவ�  இ�ப��  தா�  இ��பா�
எ�பைத� ெத��� ெகா�டா�. ெஹல�� ைக �ர�க� அவ���� க�ணாக
ெசய�ப�டன. 60



ேமடாக அைம���ள உம� ெந��ைய��, அ� ெவ��ப���� உம� ேமைத�
தன�ைத�� வ���க ஒ� க�ஞ�� க�பைன ஊ�� ேவ���. வா��ய�
நாக�க���� அ��தளமா�ய மா�ட��� உ�னத இல��கைள ��ெகாண��
��ேஷா�தம�  ஒ�வைர�  ப��  எ�  மன��  ஒ�  கன�  உ��.  அைத
உ�க�ட� நா� உண��ேற� என ெஹல� ெக�ல� ேந��ட� ��னா�. தா�
ச���த தைலவ�க�� ேந�ேவ த�ைன �க�� கவ��ததாக� ெசா�னா�.

இ��யா��  ெஹல�  ெக�ல�  ��ைப���  ெச�றா�.  அ��
பா�ைவய�ேறா��காக  உ�வா�க�பட  இ��த  ஒ�  ெதா��சாைல��  அ��க�
நா��னா�.  உலக அ�சய�க�� ஒ�றான தா�மஹாைல பா��க�  ெச�றா�.
தா�மஹா��  ப����  க�கைள  ெதா���  தட��  பா��தா�.  ��தா��
க�லைறைய� ெதா��� பா��� ம���தா�. உலக அ�சய�க�� ஒ�ைற ேந��
க�� ம����  அைட�தா�.  பா�ைவய�ற  ஒ�வரா��  தா�மஹா�� அழைக
ர��� வ���க ���� எ�பைத ெஹல� ெக�ல� �ல� ெத��� ெகா�ள
���த�.

ெஹல� ெக�ல� ரா�கா��� உ�ள மகா�மா கா�� சமா���� ெச�� மல�
வைளய�  ைவ��  அ�ச�  ெச���னா�.  ெச�ைன���  வ�தா�.  அவ���
கவ�ன�  மா�ைக��  ����  உப�சார�  ெச�ய�ப�ட�.  ெஹல�  ெக�ல�
த��நா���  �ற�த  ��ன� பாட�  எ�.எ�.  ���ல���ைய��  ச���தா�.
அவ�  �ரைல  தன�  �ர�களா�  ெதா��  அவ��  இைசைய�  க�டா�.
ஊ����� ெச�� ��கா�� �����த மல�கைள ெதா�� �க��� பரவச�
அைட�தா�. அவ� இ��யா��� வ�த ேபா� அவ� ேசைல உ���� ெகா�டா�.
அவ�ட� வ�த பா� தா�ச�� ேசைல உ���� ெகா�டா�. இெத�லா� அவ�
இற��� வைர இ��யாைவ �ைன�ப���� ெகா����தன.
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வள��� நா�

ெஹல� ெக�ல� ��� �ைற ஜ�பா���� பயண� ேம�ெகா�டா�.  அவ�
ஜ�பா�ய�க��  ���ப�����ய  ந�பராக  மா�னா�.  ெஹல���  நா�
எ�றா� �க�� �����. ெஹல� ஜ�பா��� 1937ஆ� ஆ�� ஜூைல மாத�
�த�  �ைறயாக�  ெச�றா�.  அ�ேபா�  அ�டா  எ���  எ�ைல�ப�����
ெச�றா�. இ� வட�� ஜ�பா�� மைல��ரேதச�. இ�ப���� அ�டா (Akita)
என�ப��  ெப�ய  ேவ�ைட  நா�க�  வள��க�ப���றன.  இைவ  இ�த
மைல�ப���� ம��ேம வள�� �ேசஷ நாயா��. ெஹல��� அ�டா நா��
�� ஆைச ஏ�ப�ட�.

ெஹல��� ந�ப� ஒ�வ� ஒ� நா�����ைய� ெகா��தா�. நா� ெகா��த
ந�ப�  �ப���  இற����டா�.  அவ��  சேகாதர�  ஒ�  நா�����ைய
அ�ப��பாக  ெஹல���  வழ��னா�.  இ�  ஜ�பா�  அர�  �ல�  ஜூைல
1938இ�  அ�கார���வமாக  ெஹல���  வழ�க�ப�ட�.  நா�����ைய
வழ��யவ�� ெபய� ெஹ�சா� – ேகா (Kenzan – go). அ�த நா�������
ேகா ேகா (go – go) என� �ைன�ெபய� ைவ�� ெஹல� அைழ�தா�.

அ�டா  நா�  இன�ைத  அெம��கா��  �த�  �த��  வள��தவ�  ெஹல�
ெக�ல�தா�.  ஜ�பா�  நா�ைட  ேச��த  அ�டா  நா�  இன�ைத  ெஹல�
அெம��கா��  அ��க�  ெச�தா�.  அத�  �ல�  அவைர  ஜ�பா�ய�க�
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பாரா��ன�.

ெஹல� இ�த நாைய ப�� அ�டா எ��� இத�� எ��னா�.  எ�ேபா��
இத� ேராம� ஒ� ேதவைத�� இ��ப� ேபாலேவ இ��த�. இ� ேபா� ேவ�
எ�த ெச�ல� �ரா��ட�� இ�வள� ெம�ைமைய� உணர ��யா�. இ�
அைன�� ந�ல �ண�க�� ெகா���ள�. எ��ட� �க�� பாசமாக நட��
ெகா��ற�.  அ�  என��  ேதாழனாக��,  ந�பகமான  பா�காவலனாக��
இ���ற�.

ெஹல� ெக�ல�� ெச�ல நாயான அ�டா  இற�த  ேபா� ெஹல� �க��
ேவதைன  அைட�தா�.  இதைன  அ��த  ந�ப�க�  ெஹல���  ஆ�த�
��யேதா�, அத��� ப�லாக ேவ� ஒ� நா�����ைய வா��� ெகா�ள பண
உத�  ெச�தன�.  ஆனா�  அ�த�  பண�ைத�  ெகா��  அவ�  நா�����
வா�காம�, க� பா�ைவ இழ�த ஒ� ��வ��� பண உத� ெச�தா�.
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ேமா�ப ச��

ெஹல� ெக�ல��� ந�� உண��� ெகா��� ேமா�ப ச�� இ��த�. அவ�
ெபா��க�� வாசைனைய �க����  பா���  அ� எ�ன எ�பைத  எ���
����� ஆ�ற� ெகா�டவராக இ��தா�. அவ��� ைக�ர� எ�ப� க�ணாக
ெசய�ப�டேதா  அ�  ேபாலேவ  ேமா�ப  ச����  ெபா��கைள�  க�ட�ய
உத�ய�.

ெஹல� ெக�ல� தா� ெச�ற நா��� ம��� வாசைனைய� ெகா�� அ�
எ�த  நா�  எ�பைத�  ����வா�.  ஒ�வ�  நட��  வ��  ேபா�  ஏ�ப��
அ��ைவ� ெகா�ேட அவ� யா� எ�பைத� க������ ��வா�. நட�� வ��
அ��ைவ� ெகா�ேட �ண�ைத� க������ ��வா�. ஒ�வ� ெதா�வi க��
அவ�� �ண�ைத� க������ ��வா�. ைகைய ����� ேபாேத அவ� ந�ல
எ�ண�  ெகா�டவரா  அ�ல�  ெக�ட  எ�ண�  ெகா�டவரா  எ�பைத�
க������ ��வா�.

ேமா�ப ஆ�றைல� ெகா�� ெபா��கைள க�����ப� ேபா�, அ���கைள
ெகா��  ஆ�கைள��,  �ல��கைள��  க�����தா�.  அவ�  ��க�கா��
சாைல�� ெச�ற ேபா� ���� உ�ேள இ���� �ல��� �ரைல ைவ��
அ� எ�ன �ல�� எ�பைத� ����டா�. அவரா� ேக�க ��யா��டா��,
����  க����  ஏ�ப��  அ��ைவ  ைவ��  அ�  எ�த  ��க���  �ர�
எ�பைத�  க�ட���  ���  ஆ�ற�  ெகா�டவராக  இ��தா�.  சாதாரண
ம�த�கைள�ட பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாதவ�க��� இ� ேபா�� ேமா�ப
உண���, அ��ைவ உண�� ஆ�ற�� அ�க� ேதைவ�ப��ற�. இதைன ச�யாக
ஆ�ைம ெகா�வத� �லேம வா��ைகைய எ�ைமயாக நட�த ����.

64



27

ெபா�� ேபா��

ெஹல� ெக�ல� �� வய�ேலேய ��ைர சவா� ெச�ய� க��� ெகா�டா�.
��த�� க��� ெகா�டா�.  மர� ஏற�� க��� ெகா�டா�.  பட� ஓ�ட��
அவ����  ெத���.  இைதெய�லா�  ஆ�  ச��வ�  ெதா�த�  �ைற��
ெஹல����  க���  ெகா��தா�.  ேகாைட  கால���  அவ�  ��ைர  சவா�
ெச�வா�. அவ��� ��ைர சவா� ெச�வ� �க�� ���தமான�. இவ� �வ�
மைல�ப����� ��ைர சவா� ெச�தா�. ��ைர சவா� ெச�வ� எ�ப� ஒ�
�ைளயா���காக அ�ல. ஆனா� அ� இய�ைகேயா� ேதாழைம ெகா�வத�காக
எ�றா�.

ெஹல���  ேர�ட�  ைப  ைச���  �ட  ஓ�ட�  ெத���.  இதைன  இ�வ�
அம��� இய�க ேவ���. இ� த�ர ெஹல� ெக�ல� ச�ர�க� �ைளயாட��
க���ெகா�டா�. ச�ர�க� எ�ப� �ைளயா�வ� எ�பைத� க��� ெகா��க
அ�ைற�� �ெர�� �ைற�� ��தக� �ைடயா�. ஆ� ச��வ� ெஹல���
ச�ர�க�ைத�� (Chess) க��� ெகா��தா�.

ெஹல� ச�ர�க� �ைளயா�வத�� எ�ேற த�யாக வ�வைம�க�ப�ட பலைக
ஒ�� உ��. ெவ�ைள கா�க� ச�� ெப�யதாக��, க��� கா�க� ச��
��யதாக�� இ����.  காைய நக���� அ��ைவ� ெகா�� அ��த� தா�
நக��த  ேவ���  எ�பைத�  ����  ெகா��  நக���வா�.  இ�த
�ைளயா���� அவ� �றைமசா�யாகேவ இ��தா�. ஆ� ச��வ�ட� 1900
ஆ� ஆ��� �ைளயா� ெவ���� ெப�றா�.  இவ� தன� ந�ப�க�ட��
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ச�ர�க� �ைளயா�வா�.

ச�ர�க�  த�ர  இவ���  சா��ட�  ����  �ைளயாட�  ெத���.  அவர�
���� �ெர�� எ��� அைடயாள� வல� ப�க �ைள�� ��த�ப������.
இதைன�  ெகா�� அவ�  �ைளயா�வா�.  மாைல�  ெபா���  தன� ெச�ல
நாைய அைழ��� ெகா�� நைட�பயண� ேம�ெகா�வா�.
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ெபா�ெமா�க�

ெஹல�  ெக�ல�  பல  இட�க��  ேபச�ப�ட  த��வ�க�  அ�பவ�
சா��தைவயாக  இ��தன.  அைவ  ம�றவ�க��  வா��ைக���  ெபா����
ப�யாக  உ�ளன.  இதைன  ெஹல��  ெபா�ெமா�க�  எ��  பலரா��
ேபா�ற�ப���றன.

பற�க ����னா� படர ��யா�.

ம����யான வா��ைக எ�ப� தைடகள�ற வா��ைக அ�ல, தைடகைள ெவ��
ெகா�� வா�� வா��ைக.

ஒ� �ைற ெக�ல�ட� ��க� உ�க� வா��ைக�� எ�ன சா����க� எ��
ேக�டன�. அத��

“இ�த இ��ட அைம�யான எ� வா�ைவ கட�� ஏேதா ஒ� ��ட�ேதா�
தா� பைட�����றா� எ�� ந���ேற�. அைத எ�றாவ� ஒ� நா� நா�
உண�ேவ�. அ�ேபா� தா� நா� அ����� ம��ேவ�” எ�� ��னா�.

வா��ைகைய� ப�� அவ� ��யதாவ�…

வா��ைக எ�ப� ���ச� ���த

�ர� ெசய� அ�லாம� ேவ� ஒ���ல.

ெஹல� தன�காக� �ற�க�ப�ட கத�கைள ெவ� எ��� அ��� ெகா�டா�.
த� இழ��கைள அல��ய�ப��� வா��� இ�ப�கைள உண��� க�றா�.
இதனா�தா� அவரா� அ�ய பல சாதைனகைள� ��ய ���த�.
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“இ�ப��� ஒ� கத� ��� ேபா�, ம�ெறா� கத� �ற��ற�. ஆனா� ��ய
கதைவேய  உ��  ேநா��வதா�  நம�காக�  �ற������  கதைவ  நா�
பா��ப��ைல” எ�� ெசா�னா�.

ஒ� ��ட��� அெம��க எ��தாள� ெஹல� ெக�ல� ேப�� ேபா� என��
அைம�ைய�  த��  ��தைலேய  எ���  �����ேற�  எ�றா�.  அ�  ஒ�
வா��ய� த��வமாகேவ க�த�ப��ற�. அதாவ�…

“என��  எ��ைடய  ��த���  ��ய  அைம�  எ��ேம  ேதைவ  �ைடயா�.
மாறாக என�� அைம��ைன� த�� ��தைலேய எ��� நா� �����ேற�.”

இவ�� க����க�� �ல� உல�� ம�க��� ந���ைக எ��� �ைதகைள�
��� ெச�றா� எ�ேற ெசா�லலா�.

‘வா��ைக��, இழ�� எ�பேத இ�ைல; ஒ�� ேபானா� இ�ெனா�� வ��!
அ�த  ந���ைக  இ��தா�  வா��ைக  ெவ�ைம  ஆகா�’  எ��  ெஹல�
ெசா�னா�.  தாேன அ�ப� வா���� கா��னா�.  த�ன���ைக��,  ����
ெகா�� ம����ேயா� வாழ ெஹல� நம�� வ��� கா����ளா�.
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அ��தமான உைழ�பா�

ெஹல�  ெக�ல�  உலகெம���  பா�ைவய�ேறா��காக  ப��க�  �ற�க��
அத�� உதவ�� நாடக�க� நட����, �ைர�பட� எ���� �� �ர��னா�.
ெஹல� த� வா��ைகைய ‘���’ (Deliverance) எ��� படமாக எ��தா�. அ��
த� பா��ர��� தாேன ந���� ெதா�� ெச�தா�. இ� ஒ� ஊைம�படமா��.
இ�� எ�த உைரயாட�� �ைடயா�.

இ� ெபா��ேபா�கான பட�. வசன� ைசைகக� �ல��, அ�ைட�� எ����
கா��ன�. �ல உைரயாட� கா��கைள ஒ� ெப���� �ழா� �ல� ஒ�பர��
ெச�தன�.  இ�  ேபா��தா�  1920ஆ�  ஆ��க��  �ைர�பட�க�
ெவ�வ�தன.  அ�த  �ைற�ப�  ‘���’  பட�  1919இ�  ெவ�வ�த�.  1920ஆ�
ஆ����� ��ன�தா� ேப�� பட�க� தயா��க�ப�டன.

‘���’ பட�ைத ெஹல� ெக�ல� �ைர�பட� கழக� தயா��த�. இ� ெஹல�
ெக�ல�  ம���  அவர�  ஆ��ய�  ஆ�  ச��வ�  ஆ�ேயா��  வா��ைக
வரலா�ைற� ��� கைதயா��. இ�த �ைர�கைதைய �ரா��� �ரேவ��ய�
��ல� எ�பவ� எ��னா�. இ�த� பட��� ெஹல� ெக�ல�, ஆ� ச��வ�,
ெஹ�ல��  தா�,  த�ைத,  பா�  தா�ச�  ஆ�ேயா��  ந��தன�.
�ர���டவசமாக இ�த� பட� ேதா��ைய� த��ய�.

‘ெஹல�  ெக�ல�  அவர�  வா��ைக’  (Helen  Keller  in  Her  Story)  எ��ற
ஆவண�பட�  ஜு�  15,  1954ஆ�  ஆ���  ெவ�  வ�த�.  இதைன  நா��
ஹா��ட�  எ��  இய��னா�.  இ��  ெஹல��  ந����ளா�.  இ�த�பட�
1955ஆ� ஆ��� �ற�த ஆவண�பட���கான அகாட� ���ைன ெவ�ற�.
ெஹல�  ெக�ல�  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாத  ெப�  அவ��  வா��ைக�
ேபாரா�ட�கைள  பட������  கா���ற�.  இ�  ஆ��ல  ெமா���  55
��ட�க� ஓட���ய படமா��.
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ெஹல� ெக�ல�� எ� கைத எ��ற வா��ைக வரலா�ைற படமாக எ��தன�.
அ�  ‘அ��தமான  உைழ�பா�’  (The  Miracle  Worker)  எ��ற  ெபய��
�ைர�படமாக ெவ�வ�த�. அ��தமான உைழ�பா� எ�� இவர� வா��ைக
�க��கைள  ெதாைல�கா����  ஒ�பர�ப�ப�டன.  இத�  ��ன�  இவர�
வா��ைகைய ஆ�த� ெப� (Arthur Penn) �ைர�படமாக எ��தா�.

ெஹல� ெக�ல� ம��� ஆ��ய� ஆ� ச��வ� ஆ�ய இ�வ���� இைட��
இ��த உற� ப�� �ள��� கைதயாக இ� உ�ள�. ஒ� பா�ைவய�ற, கா�
ேகளாத, வா� ேபசாத �ழ�ைத எ�ப� க�� க��� ெகா��ற�. அத� ��ன�
அர�ய�, இய�க�க�, ம�க� ேசைவ �ல� உலக� �க� ெப��றா� எ�பைத
எ����கா��� பட�. ெஹல� ெக�ல� ஒ� அ�சய ெப�. உட�� எ�த�த
�ைறபா��  இ�லாதவ�கேள,  இ�  எ�ன வா��ைக  என  த�கைள  ச����
ெகா���றன�. ஆனா� ெப�� �ைறபா�கைள� ெகா�ட ெஹல� ெக�ல�,
ஆ��ய�� உத��ட� �க�� மன� தளராம� சாதைனக� பல ���தா�. அவைர
உலக நா��� தைலவ�கேள �க��� பாரா��ன�.

இ�த�  பட�  எ��ப��  பல  �வரா�யமான  தகவ�க��  உ�ளன.  “பராச��”
பட��� �த� �தலாக ந�க� �லக� �வா� கேணச� ந��தா�. அத� �ல�
த�� �ைர உலக��� �வா� கேணச� கால� ைவ�தா�. இ�த� பட��� �வா�
கேணசைன ந��க ைவ�க ெப�மா� �த�யா� ��மானமாக இ��தா�.  அேத
ேபா�  அ��தமான  ‘உைழ�பா�’  எ�ற  பட���  ஆ�  ேப��ேரா��  (Anne
Boncroft) எ�பவைர ந��க ைவ�க அத� இய��ந� ஆ�த� ெப� �க�� ��ர�
கா��னா�.  ஆனா�  தயா��பாள�க�  எ�செப�  ைடலைர  ந��க�
ெசா�னா�க�.  எ�செப�  ைடலைர பட��� ந��க�  ெச�தா� 5  ���ய�
டால� த�வதாக� ��னா�. ஆ�ைய ந��க� ெச�தா� 5,00,000 டால� ம��ேம
த�வதாக� ��ன�. இய��ந� ��வாதமாக ஆ�ைய ந��க ைவ�தா�.

இ�த�  பட���  கதாநாய�  பா�ைவய�ற,  கா�  ேகளாதவராக  ந��தா�.
இ��ைர�பட� ெஹல� ெக�ல� அவ�க�� �ய ச�ைதைய அ��பைடயாக�
ெகா�ட�. இ�த, �ைர�பட� 20ஆ� ��றா��� ெவ�வ�த �ற�த �யச�ைத
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படமாக�  க�த�ப��ற�.  இ�த�  பட����  1962ஆ�  ஆ���  2  ஆ�க�
���க� �ைட�தன. இ�த� பட��� ெஹலனாக ந��த ந�ைக���, ஆ��ய�
ஆ� ச��வனாக ந��த ந�ைக��� �ற�த ந�ைக�கான ���க� �ைட�தன.
ெஹல�  ெக�லராக  பா��  �����  (Patty  Duke)  ஆ�  ச��வனாக  ஆ�
ேப��ேரா����  ந��தன�.  ஆ��ய�  ம���  மாண�  இ�வ��  ேத��த
ந����காக  ஆ�க�  ���  வழ�க�ப�ட�.  அ�தைன  ேந���யான  ந����,
இய�க�� ெகா�ட இ��ைர�பட� �� ெவ�� ெப�ற�.

இ�த�பட� ெவ�வ�வத�� ��� அ��தமான பைட�பா� எ��ற ெபய�� இ�
ெதாைல�கா���  படமாக  1957ஆ� ஆ��� ெவ�வ�த�.  இதைன ���ய�
��ச� (William Gibson)  எ�பவ� ெவ���டா�.  இவ� ஒ� அெம��க நாடக
ஆ��ய� ம��� எ��தாள�. ெதாைல�கா�� படமான (Tele film) இ� ெஹல�
ெக�ல�� �ழ�ைத� ப�வ�க��ைய ைமயமாக� ெகா�� எ��க�ப�ட�. இ�
�ற�த  ெதாைல�கா�� படமாக  ேத�� ெச�ய�ப�� ேடா� ��� 1959ஆ�
ஆ���  ெப�ற�.  இ�ேவ  ��ன�  �ைர�படமாக  எ��க�ப��  ஆ�க�
���ைன� ெப�ற�.

ெஹல�  ெக�ல��  வா��ைக�  கைதைய  1984ஆ�  ஆ���  ‘அ��த�
ெதாட��ற�’ (The Miracle Continnes) எ�ற ெதாைல�கா�� பட� எ��க�ப�ட�.
இ�த� பட��� ெஹல� ெக�ல�� க��� வா��ைக, இள� ப�வ ச�பவ�க�,
காத�, ஆ� ச��வ�� ��மண� என இட� ெப���ளன. அ� த�ர ெஹல�
ெக�ல� கல�� ெகா�ட ேபாரா�ட�க�, சம��வ���கான ப�க���,  ச�க
ஆ�வலராக  அவ�  ஆ��ய  ப�க����  பட���  இட�  ெப���ளன.  பல
நா�க���� ெச�� ெசா�ெபா�வா�� அத� �ல� பண� �ர��� கா��க��
இட� ெப���ளன. இ�பட� ெஹல� ெக�ல�� வா��ைகைய� ப�� ேம��
அ��� ெகா�ள உத��ற�.
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‘�ளா�’ (Black) எ��ற பா��� பட� 2005இ� எ��க�ப�ட�. இ� ெஹல�
ெக�ல�� கைதைய  அ��பைடயாக�  ெகா�ட�.  இ�  இ��ய�பட�.  ���
ம���  ஆ��ல���  ச�ச�  �லா  ப�சா�  இய��ய�.  இ�பட���  ரா�
�க�� ம��� அ�தாப�ச� ஆ�ேயா�  ந��தன�.  இ�த�பட� கா� ேகளாத,
பா�ைவய�ற  ெப�ைண  ைமயமாக�  ெகா��  எ��க�ப�ட�.  அ�ம���
அ�லாம� ஆ��ய����, மாண���� இைட�� உறைவ ைமயமாக� ெகா��
கைத இய���ற�. அ� த�ர ெஹல�� �ழ�ைத ப�வ� �த� க��� ப�வ�
வா��ைக வைர எ��க�ப���ள�.

இ�பட� காஸா�ளா�கா �ைர�பட �ழா ம��� இ��ய ச�வேதச �ைர�பட
�ழா��  �ைர�ட�ப�ட�.  இ�  �ற�த  இ���  �ைர�பட�.  இ�  ேத�ய
�ைர�பட  ��� ம���  16  ���  ேப�  ���கைள��  ெவ�ற�.  2005ஆ�
ஆ��� உலகள��  ெவ��ட�ப�ட  10  �ற�தபட�க��  ஒ�றாக  ‘�ளா�’
பட�ைத ைட� ப����ைக (ஐேரா�பா) ேத�� ெச�த�. ப�� �ற�த பட�க��
இ� ஐ�தாவ� இட�ைத� ���த�.

உல�� ேவ� �ல நா�க��� ெஹல� ெக�லைர� ப�� ஆவண� பட�க�
எ����ளன�.  2005ஆ�  ஆ���  ��ட�ேபா��  அற�க�டைள  சா�பாக
ெஹல� ெக�ல�� ஆ��க வா��ைகைய ைமய�ப��� ‘ஆ�மா  ஒ���ற�’
(Shining  Soul)  எ��ற  ஆவண�பட�  எ��தன�.  ���  �ைறபா�க�ைடய
ெஹல� வா��ைக�� எ�ப� ெவ�� ெப�றா� எ�பைத கைத �ள���ற�.

��  இ��லா��  வரலா��  மர�ன�  கழக�  மா��  6,  2008இ�  ஒ�  அ�ய
�ைக�பட�ைத� க�����த�. அ�த� �ைக�பட��� ெஹல� ெக�ல��, ஆ�
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ச��வ��  உ�ளன�.  இ�த�  �ைக�பட�  பல��  க�க����  ெத�யாம�
இ��த�.  ெஹல�  ெக�ல�  பல  ெபா�ைமகைள  ைவ������  கா��.
ெஹல�ட� ஆ� இ���� �க� பழைமயான �ைக�பட� அ�.
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30

ப�ட�� - ���க��

ெஹல�  ெக�ல�  இற���  வைர  மா���  �றனா�க����,  ெப�க�
உ�ைம���,  சம  உ�ைம���,  சம��வ���காக��  பா�ப�டா�.  ஊன�
தைட��ைல  என  உ���ட�  உைழ�தா�.  இவர�  அ���  �றைன��,
ேசைவைய��  பாரா��  ஹா�வ��  ப�கைல�கழக�,  �ளா�ேகா  ப�கைல�
கழக�, ெட��� ப�கைல�கழக�, �கா�லா�� – ெப���, ெஜ�ம� ேபா�ற
நா��� ப�கைல� கழக�க� ெகௗரவ டா�ட� ப�ட� வழ��ன. ந� நா���
ெட�� ப�கைல� கழக�� ெகௗரவ டா�ட� ப�ட� வழ�� �ற���த�.

ெஹல� ெக�ல�� ேசைவைய� பாரா�� ஜ�பா� நா��� ��த� �ைதய�
(Japan’s Sacred Treasure) எ�ற ப�ட�ைத��, ���ைப�� ம�க�, ���ைப��
நா���  த�க  இதய�  (The  Philippines  Golden  Heart)  எ�ற  �ற�ைப��,
ெலபனா� நா��ன� ந�ெல�ண���காக ெலபனா�� த�க� பத�க�ைத��
(Lebanon’s Gold Medal of Merit) வழ��ய�.

��� �ெர���� ��றா�� �ழா 1952ஆ� ஆ��� ெகா�டாட�ப�ட�.
ெஹல�  ெக�ல�  எ�த�ப��க  க���  ெகா�ட�  �ெர����
எ����களா�தா�.  ெஹல�  ெக�ல��  ��ேன�ற����  இவ��  எ���
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�ைற��  ஒ�  காரணமா��.  �ெர����  ��றா���  ேபா�  �ரா��
நா���  �ர����  ெப�ற  ெசவா�ய�  ���  ெஹல�  ெக�ல���
வழ�க�ப�ட�.

ெஹல� ெக�ல�  ரா�  ��ஃ�  க�����  ப�ட�  ெப�றா�.  அவ�  ப�ட�
ெப��  50  ஆ��க�  �ைற��றைத  �����  சாதைன  ���த  ��னா�
மாண� (Alumnae Achievement Award) எ�ற ���ைன க��� வழ�� ெப�ைம
ேச��த�. அ��ட� அவ� ப��த ப���� ெஹல� ெக�ல�� ெபய�� ��கா
ஒ��  அைம�தன�.  அ��  ����  ஒ��ைன  ஆ�  ச��வ�  ெபய��
அைம�தன�.  இ�  ஆ��ய�  –  மாண�  அ�ப����  த�ைமைய  உல���
எ���� கா��வதாக அைம���ள�.

அெம��க  ஐ��ய நா��� �க உய�ய ��தைன அ�ப�� �த��ர  பத�க�
(Presidential  Medal  of  Freedom)  ெஹல���  1964ஆ�  ஆ�� வழ�க�ப�ட�.
சாதைனயாள�க�,  உலைக  மா��யவ�க�  ேபா�ேறாைர  அ��க����
அைம�பான ேத�ய மக�� ஹா� ஆ�ஃேப� (National  Women’s  Hall  of  Fame)
�ல� �ற�த ெப�ம�யாக 1965ஆ� ஆ��� ேத��ெத��க�ப�டா�.

இ�த  ���கைள  �ட  த�  வா�நா��  ச���த  ெப�ய  ம�த�க�  ம���
அவ�க�� ந�ைப �க உய�வாக ெஹல� ெக�ல� ம��தா�. த� வா�நா�� 12
அெம��க ஜனா�ப�கைள ேந�� ச����� ேப�னா�.  சா�� சா���, ேந�,
ஜா� எஃ� ெக�ன� ேபா�றவ�க�ட� ெந��கமான ந�� ெகா����தா�.
ேக�த��  கா�ன�,  அெல�சா�ட�  �ரகா�  ெப�,  ேஜா  ேட��ஸ�,  மா��
�ைவ�, ���ய� ேஜ�� ேபா�றவ�க�ட� ேதாழைம�ட� பழ� வ�தா�.
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31

எ��� �ைன�க��

ெஹல�  ெக�ல�  வா��ைக��  ப�ேவ�  இ�ன�க�  ஏ�ப�ட�.  1961ஆ�
ஆ���  அவ���  ப�கவாத�  ஏ�ப�ட�.  அ�  �க�ெப�ய  ேவதைன.  அவ�
ெபா�  வா��ைக�����  ��ப�டா�.  இ�����  பா�ைவய�றவ�க��காக
ெதாட���  ேசைவ  ெச�தா�.  அவைர  உலக�  மற�க��ைல.  அ�ேபா��
அவ���� பல ���க� �� ேத� வ�தன.

ெஹல� ெக�ல� தன� 88 ஆவ� வய�� இற�தா�. அவ� உற��� ெகா��
இ���� ேபாேத ஜு� 1, 1968ஆ� ஆ��� உ�� ���த�. ெஹல� ெக�ல��
உட� தன� அ�����ய ஆ��ய� ஆ� ச��வ� ம��� தன� உத�யாள�
பா�  தா�ச�  ஆ�ேயா�� சமா�க���  இைட�� அட�க�  ெச�ய�ப�ட�.
இவ�ைடய  உட�  வா��ட��  உ�ள  ��த  அ�ேதா�யா�  ேதவாலய���
ைவ�க�ப�ட�.

�ைனவ�ச�  ெச���வத�காக  ெப��  �ரளானவ�க�  கல��  ெகா�டன�.
மாெப��  அ�ச���  அவ�ைடய  ���ப��ன�,  ந�ப�க�,  உற�ன�க�,
�ரபல�க�,  அர�ய�  தைலவ�க�,  உய�  அ�கா�க�,  கா�  ேகளாேதா�,
பா�ைவய�றவ�க�� �தாபன�க� சா�பாக�  கல��  ெகா�டன�.  ெஹல�
ெக�லரா� பல� அைட�தவ�க�� கல�� ெகா�� அ�ச� ெச���ன�.

வா��ைகைய ஒ� அவசர ெந��க�யாக உணர ேவ���. அ�ேபா�தா� நம�
ஆ�ற� எ�லா� வ�ைம ெப�� ெசய�கைள� ��தமாக ெச�ய ���� எ��
��  வ�தா�.  அ�ப��தா�  அவ�  ெசய�ப�டா�.  ேப��,  எ���,  ��தைன,
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ெசய� என அைன�� �த�க��� ம�க��காக ெஹல� ெக�ல� பா�ப�டா�.
அவர�  வா��ைக  கா�  ேகளாதவ�க����,  கா�  ேக�பவ�க����,
பா�ைவய�றவ�க����,  பா�ைவ  உ�ள  அைனவ����  ஒ�  ��மா��யாக
உ�ள�. அவ�ைடய �ைன�க� எ�ெற��� ச�க��� �ைல�����ற�.

ெஹல� ெக�ல� இற�த �ற�� அவ�� �யாக� �ைன� �ற�ப�� வ��ற�.
1980ஆ� ஆ��� ெஹல� ெக�ல�� 100 ஆவ� �ற�த நா� உலக� ��வ��
ெகா�டாட�ப�ட�.  அ��  ெஹல�  ெக�ல�  �னமாக  அ����க�ப�ட�.
அெம��க ஜனா�ப� ��� கா�ட� ஜு� 27,  1980 அ�� ேத�ய ���ைற
�னமாக அ���� ெஹல� ெக�ல��� �க� ேச��தா�.

ெஹல�  �ைன��  ��கா  1971இ�  �ற�க�ப�ட�.  இ�த  �ைன��  ��கா
ெஹல��  ஐ�  ����  அைம�க�ப���ள�.  இ��  மா�பள�  ஒ�  தக�
ெபா��க�ப���ள�. அ�� “I am Your Opportunity. I am Knocking at your door”
“நா�  உ�க��கான  வா���.  நா�  உ�க�  கதைவ  த���ெகா��
இ���ேற�” என எ�த�ப���ள�. லய�� �ள� ஜு� 1, 1971ஐ ெஹல�
�ைன� �னமாக� ெகா��யா�. அ�ேபா� �த� லய�� �ள� ஜு� 1 ஐ
ெஹல� �ைன� �னமாக ஆ�� ேதா�� ெகா�டா��ற�. அ��ன��� உலக
��வ�� பா�ைவய�றவ�க��காக ப�ேவ� உத�க� ெச�ய�ப���றன.

இ�பதா�  ��றா���  �க�  �ரபலமாக  ேபா�ற���யவ�க��  ப��யைல
கால� (Gallup)  எ�ற அைம�� 1999இ� எ��த�. அ�� ெஹல� ெக�ல��
ெபய�� இட� ெப���ள�. இ�த� ப��ய�� இட� ���த �த� அெம��க�
ெப� ெஹல� ெக�ல� ஆவா�.

ெஹல�  ெக�ல��  ெபய��  ெத��க��,  ��கா�க��,  ப��க��
ெதாட�க�ப�டன.  இ��யா��  ைம��  ப����  பா�ைவய�ற,  கா�
ேகளாதவ�க��கான  ப��ைய  ேக.ேக.  ��வாச�  ���னா�.  அ�ப����
ெஹல� ெக�ல� ப�� என� ெபய��டா�. உல�� பல நா�க� அ�ச� தைல
ெவ���� ெகௗரவ� ெச���ளளன.
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ெஹல�  ெக�ல���  அ�ேடாப�  7,  2009ஆ�  ஆ���  அலபாமா��  உ�ள
ேத�ய  ச�ட���வ  ஹா��  ஒ�  ெவ�கல  �ைல  ைவ�க�ப�ட�.  7  வய�
�ழ�ைதயான ெஹல� ெக�ல� த��� �ழா� அ��� ��ப� ேபா� இ�த
�ைல உ�வா�க�ப���ள�. ெஹல� ெக�ல� �த� �தலாக Water எ�பைத
க���  ெகா�டா�.  ஆ�  ச��வ�  ஆ��ய�  ெஹல�  ெக�ல��  ைக��
W-A-T-E-R  என  எ���கா��யைத  �ைன�  ��வைத  இ�  உண����ற�.
�ைல�� �ட��� �ெர�� எ����க�� ேம�ேகா� கா�� எ�த�ப���ள�.
அதாவ� “உல�� �ற�த ம��� �க�� அழகான ெபா��கைள பா��க அ�ல�
ெதாட��ட ��யா�,  அைவகைள மன�� க�� உண��ேத�”.  இ�த  �ைல
தா�  உட�  ஊன��ற  ஒ�வ��காக  அெம��கா��  ைவ�க�ப�ட  �த�
�ைலயா��. இ� உல�� ஊன��ற ஒ�வ��காக உ�வா�க�ப�ட �த� �ைல
எ�ப�� ����ட�த�க�.

நா��  ெஹல� ெக�ல�  �ன�ைத��,  ஆ��ய�  ஆ� ச��வ� �ன�ைத��
ெகா�டா�ேவா�. அ�ைறய �ன��� அவ�க�� ேசைவைய �ைன� ��ேவா�.
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 79



ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� 
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

1. 

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

2. 

ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

3. 

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�? 82



இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 84



இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.

1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/

த��� காெணா�  – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2.  பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses

உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/

3.

ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.

��� ெபய�1. 
�� அ��க உைர2. 
�� ஆ��ய� அ��க உைர3. 
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�4. 
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��.  அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

5. 

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.

�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.

���� எ�ப� உ�வா���ேறா�?  –

த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
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