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പെരിയ ജീവചരിത്രം
കര്ൾ ട്രൈ്ത ( Karl Drais ) മാമുതീശ ്വീകര്ിക്കസ്റെട്ടു കര്ൾ രരിഡത്ിച്ച
രകി്തതയൻ ലുഡവിഗത ( Karl Friedrich Christian Ludwig, ) (ട്രൈ്ത വ ാൻ ്ൗർബതവ്ാൺ)
, ന കുെത അധികാര്ി ആയിര്ുന്നു. ട്ബഡൻ. പിന്നീൈത ്ൂക്ഷമമായ ശംമ്പളം
സ്റകാണ്ടത ട്രൈ്ത വജാലി തിര്സ് കര്ിച്ചിട്ടു ചുകണ്ടുെിൈിെെിസ്ററ െ വമഖലയിൽ
എെിയതത. മറ്റുള്ള ർക്കത വശഷം പിയാവനായുസ്റൈ ്ംഗീതം കൈലാ്ിൽ
വര്ഖസ്റെൈുെുന്ന ുര്ു കപകര്ണം കണ്ടുപിൈിച്ചു. ുെം പതിനാ്ു
് ിവശഷതകൽ കൾസ്റെൈുെുന്ന ുര്ു സ്റെവനാരഗാരത (stenograph) ആയിര്ുന്നു
അതത. ര്ണ്ടു നാലുചരക മനുഷയ്വാതീന ാഹനങ്ങൾക്കത വമസ്റല ഇര്ു ചരക
"സ്റ വലാ്ിസ്റെസ്റൈ" കൂൈാസ്റത ട്രൈട്്ൻ അഥ ാ "വഹാബി-വഹാഴ്ത"സ എന്നത
നാമകര്ണസ്റെട്ടിര്ിന്നു. ഇതത ജൂൺ 12 1817 ഇതത മൺസ്റഹയിമിൽ രപകാശനം സ്റചയുത .
തുലശക്തി അൈിസ്ഥാനം ആക്കി നിയരകിക്കാൻ കയിയുന്ന ആയതയസ്റെ ാഹനം
ആയിര്ുന്നു ഇതത. ഇതത ജന്മ ാ്ട്നവയാസ്റൈ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കത വശഷം
നയങ്ങളിലൂസ്റൈ "പിയ്ി ലല്ലാസ്റമറത"െ "പിയ്ി മി്തഹബ്ത"സ വചർന്നത ച ുട്ടുപൈി
നൽകിസ്റകാണ്ടത ആധുനിക ട്്ക്കിൾ വ്ാഡിവലക്കത തന്നൊസ്റന ഗമിക്കുന്ന
ശകൈം കണ്ടുപിൈിെക്കാര്ൻ കാ്ൽ സ്റബൻ്ത ആയിര്ുന്നു. ട്രൈട്്ൻഡത ഈ
കണ്ടുപിൈിെങ്ങൾക്കു "രഗാൻഡത ഡയൂക്കത കാ്ൽ" ബഹുമതിയായ ട്രൈ്തനു
ത
ാർധകയകാലവ തനം ുെം യാരകികശാരസ്െ
ിസ്ററ െ  അധയാപകനായി
നിയമിക്കുകയും സ്റചയുത . ഇന്നസ്റെ ജർമൻ നാമം "ട്രൈട്്സ്റന" എന്നതിവലക്കത
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യിയായതു സ്റച്ിയ സ്റ്യിൽ പാത ാഹന കട്ടി ്ംഭാ ന സ്റചയത
ത ാണത
"സ്റ്യിൽ വ്ാഡത ഹന്തക്കർ" അതിലൂസ്റൈ കള്ള ട്രൈട്്ൻഡത പര്ീക്ഷണങ്ങൾ.
ട്രൈ്ത ുര്ു തീക്ഷണമായ ജനാധിപതയ ായതി ആയിര്ുന്നു, "1848" ഇതത നിര്യായി
ന്ന യൂവ്ാെിസ്റന തുൈച്ചുമാറ്റി വപായ ിപ്ല ങ്ങസ്റള ട്രൈ്ത പികുണച്ചിര്ുന്നു.
ഈ ശീര്തഷകം ഇറ്റതറ്റത , ുെം രപൗഢമായ "വ ാൻ " ട്രൈട്്ൻഡത വപര്ിൽ നിന്നത
"1849" ഇതത ട്ബഡൻ കള്ള ിപ്ല ങ്ങൾക്കത വശഷം തകർന്നു. ട്രൈ്ത
ര്ാജതവ ായതികളാൽ ചുറ്റസ്റെട്ടു നശിെിക്കസ്റെട്ടു. ട്രൈ്ിസ്ററ െ  മര്ണവശഷം
ട്രൈട്്ൻഡത ശരതുക്കൾ യ സ്ഥാപിതമായി അവേഹെിസ്റൈ
കണ്ടുപിൈിെമായ കുതിര്യില്ലാസ്റത ്ഞ്ചര്ിക്കുന്ന ഇര്ു ചരകങ്ങസ്റള
ഇല്ലാസ്റതയാകി.
െുരിയ ജീവചരിത്രം
കാ്ൽ ട്രൈട്്ൻഡത പുതിയ ജീ ചര്ിരതം എന്നാൽ "സ്റ വലാ്ിസ്റെസ്റൈ"
െ  ഹാൻ്തകണ്ടുപിൈിെക്കാര്ൻ എന്നത രപതിബാധിച്ചതു സ്റരപാര്ർ വഡാക്ർ
വ ർഡ്ഡത സ്റലസ്സിങത " Hans-Erhard Lessing " തീര ഗവ ഷണെിൽ അൈിസ്ഥാനം
ആക്കി ആണത. ട്രൈ്ത ഇവൊൾ തിര്ിച്ച്ിയസ്റപൈുന്നതത കയി ുള്ള ുെം
ഏർസ്റെട്ടിര്ിക്കുന്ന ുര്ു സ്റച്ുെക്കാര്ൻ ആയിട്ടതആണത. തീക്ഷണമായ
ജനാധിപതയ ായതിയായി "1849" ഇതത ുര്ു ിര്ുദ്ധമായി കയിഞ്ഞ നൂറ്റിഅമ്പതു
ർഷങ്ങൾ ആയി ഓര്സ്റപൈുന്നതത
പര്ിഹാ്െിസ്ററ െ ര്ൂപം എന്നാണത.
മ
കാ്ൽ വ ാൻ ട്രൈ്ത 1785 ഏരപിൽ "29" നു ബാവൈവണ്ട തലസ്ഥാനം ആയ
കാര്ര്ത
ല സ്റഹയിൽ ആണത ജനിച്ചതത, മുതിർന്ന ്ർക്കാർ ജീ നക്കാർ ആയ
കാ്ൽ ിൽസ്റഹയിം വരരഇരഡിചത ലുഡവിഗത "Karl Wilhelm Friedrich Ludwig", ബാര്ൺ
വ ാൻ ട്രൈ്ത "Baron von Drais " ുെം ഏർസ്റനെിസ്റന രകിെിസ്റന മാര്ര്ത
"Ernestine
ഗ
െ
Christine Margaretha", ബവര്ാസ്റന്ത വ ാൻ സ്റക്കൽ "Baroness von Kaltentha" മകനായി
ജനനം. കുൈുംബപര്മായി അ ര്ുസ്റൈ ്ാമ്പെികം മുന്നിലസ്റല്ലങ്കിലും ളസ്റര്
്വായതിനാ്ക്തി കണ്ടായിര്ുന്നു. കൂൈാസ്റത കാര്്ത
ല ഇസ്ററ െ  തലസ്റതാട്ടെൻ
ബാവൈവണ്ട രഗാൻഡത ഡയൂക്കത ആയ കാ്ൽ വരരഇരയതിച്ചസ്റന കാലും ുര്ു
കണക്കിലും ുര്ാൾ ആയിര്ുന്നു. അവേഹെിസ്ററ െ ജീ ിതം പിന്നീൈത ന
ഭര്ണെിനത വ ണ്ടി ്മർെിച്ചു.
കാ്ിൽ ട്രൈ്ത കാര്ര്ത
ല സ്റഹ ിൽ പള്ളിക്കൂൈെിൽ വചര്ുകയും "1800"
ലി്ിയും അ ്ാനിെിച്ചു അവേഹെിസ്ററ െ അമ്മാ ൻ രരയൈച്ചര്ിച്ച
സ്റഹയതൻ്ിച്ച വജാർജി "Friedrich Heinrich Georg " വ ാൻ ട്രൈ്ത ഭര്ിക്കുന്ന
വരാർഷിമിൽ കള്ള ുര്ു ന ഭര്ണെിസ്ററ െ ്വകാര്യ പള്ളിക്കൂൈെിവലക്കു
മാ്ുകയുണ്ടായി. സ്റച്ുെക്കാര്ൻ ആയ ന അധികാര്ികൾക്കത അ ്ര്ങ്ങൾ
ളസ്റര് ിര്ളമായിര്ുന്നു. അതുസ്റകാണ്ടു അവേഹം 1803 മുതൽ 1805
സ്റര്
സ്റഹയതഡൽസ്റബർഗത ്ർ കലാശാലയിൽ ഗണിത ും ഊർജതരകം കം ാസ് തു
ിയതയയും പൈിച്ചു.
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അങ്ങസ്റന അവേഹം ബാവൈവണ്ട ന ഭര്ണെിസ്റല ുര്ു അംഗമായി പസ്റക്ഷ
പിന്നീൈത പഠിെിക്കുന്നതിനും കണ്ടുപിൈുെതിനും വ ണ്ടി അവേഹം ഈ വജാലി
അ ്ാനിെിച്ചു.
അവേഹെിസ്ററ െ പിതാ ത ബാഡണിസ്ററ െ രപധാന ജഡ്ത ജ ആയവൊൾ "1805"ഇതത
അ ര്ുസ്റൈ കുൈുംബം മൺസ്റഹയതമിവലക്കു മാ്ുകയുണ്ടായി.ുര്ു ർഷെിനത
മ
വശഷം ്ൂക്ഷ്മായ
ശമ്പളം സ്റകാണ്ടത കര്ൾ ട്രൈ്ത വജാലി കവപക്ഷിച്ചു
മൺസ്റഹയതമിവലക്കു "Mannheim" തിര്ിച്ചു .അങ്ങസ്റന അവേഹം പിയാവനായുസ്റൈ
്ംഗീതം കൈലാ്ിൽ വര്ഖസ്റെൈുെുന്ന ുര്ു കപകര്ണ ും ര്ണ്ടു നാലുചരക
മനുഷയ നൽകിയ
ാഹന ും കണ്ടുപിൈിച്ചു. ഇതിൽ ര്ണ്ടാമസ്റെ അവേഹം
സ്റനവപാളിയ"Napolean" പര്ാജയ വശഷം യൂവ്ാെിസ്ററ െ അഭി ൃദ്ധികത വ ണ്ടി
ര്ൂപിതമായ
ിയന്ന "Vienna" ലിെത വകാൺരഗ്ിസ്ററ െ ചർച്ചയിവലകത ഈ
ച
കപകര്ണം കാഴ്സ്റ
ച്ചു. ്ങ്കീർണമായ ഗണിത ്മ ാകയങ്ങൾ രപകാശനം
സ്റചയുത ം അതിനു വമസ്റല ഇര്ുചരക സ്റ വലാ്ിപ്ത"ഡ Velocipede" കണ്ടുപിൈിച്ചു
.അതിസ്റന ട്രൈട്്സ്റന "Draisine" എന്നും
ിളിവെര്ായി വഹാബി -വഹാഴ്ത സ
പ സ്റചയുത .
അഥ ാ യതണ്ഡി -വഹാഴ്ത സ എന്നും നാമകല് ന

ഈ ാഹനം കണ്ടു പിൈിക്കുന്നതിനായത ട്രൈ്ത ്വീകര്ിച്ചതത വമാശമായ
ിളസ്റ ൈുെത അനകര്മായ രലങ്ങൾ ്ാധയമായാൽ 1812 അ ്ാനം
മ്പിച്ച
അഗ്നിപർ ത സ്റപാട്ടിപു്സ്റെൈൽ (സ്റമൗനതറ്റത സ്റൈംവപാര്ാ -ഇവകാവനഷയ ഏരപിൽ
1815) ുര്ുപാൈത ചാര്ം അകര്ീക്ഷെിവലകത പു്ൊക്കസ്റെൈുന്നതിനാൽ
വ നൽ കാലെും മഞ്ഞു സ്റപയാത ൽ അതു കൃഷിസ്റയ നശിെിക്കും അങ്ങസ്റന
്ംഭ ിച്ചാൽ ഭക്ഷണ ക്ഷാമം
ര്ുന്നതത സ്റകാണ്ടത കുതിര്കസ്റള അ്ുക്കസ്റപൈും.

കുതിര് അൈിസ്ഥാനമാക്കിയുള ഗതാകതം തൈ്സ്റെക്കാൾ പകര്മായിര്ുന്നു
കയർന്ന വര്ാത്ിലുള്ള സ്റ വലാ്ിപ്.ത ഡ ജൂൺ 12 1817 മൺസ്റഹയതമിസ്ററ െ  വകരന്
സ്ഥാനെു നിന്നും ്ാചവവ്റ്റ്ിൻജിൻ (Schwetzingen) സ്റര് ബാവൈവണ്ട
പാതയിലൂസ്റൈ ആയതയെ യാരത സ്റചയുത . അഞ്ചു മയിൽ നു കു്ചത മുമതബത
്ാചവവ്റ്റ്ിവങ്ങര്ത ്ിട്ലഷറത സ (schwetzinger relaishaus ) നിന്നും തിര്ിച്ച
ീട്ടിവലകത യാരത തുൈർന്നു. ഈ യാരത ുര്ു മണിക്കൂ്ിസ്റനക്കാൾ അല്ംപ
ട്യതർഗയം ഇൈതത, പസ്റക്ഷ ഇതത ുര്ു കുതിര് ഇല്ലാസ്റത ്ഞ്ചിര്ിക്കുന്ന
ാഹനെിവലകത കള്ള ുര്ു
ലിയ തുൈക്കമായിര്ുന്നു.
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എകിര്ുന്നാലും
ിപണിയിൽ അവേഹെിറ െ കണ്ടുപിൈുെെിനത
്ാമ്പെികമായ വനൈാൻ കയിഞ്ഞില്ല. ്ജീ മായ വ് നങ്ങൾ
നൽകു ാൻ ചില ാക്കാൻ ്ാധിക്കില്ല . ുര്ു ്വകാര്യ കച്ച ൈം
നൈെുക എന്നതത അ്തയമായിര്ുന്നു. വപറ്ററത െ ഭര്ണെിസ്ററ െ
കു് ുള്ളതത സ്റകാണ്ടത അവേഹെിനത 10 ർഷസ്റെ കണ്ടുപിൈുെെിനത
്ംര്ക്ഷിച്ചിച്ചു സ്റകാള്ളാസ്റമന്നു പ്ഞ്ഞു സ്റകാണ്ടത 1818 ഇതത ബാസ്റയതനിൽ
സ്റച്ുെക്കാര്നായ രഗാൻഡത ഡയൂക്കത (GRAND DUKE CARL). അവേഹസ്റെ
ത
യരരിക ശാരസ്െ
ിസ്ററ െ അധയാപകനായ നിയമിക്കുകയും ുെം
ർദ്ധകയം്ം നൽകുകയും സ്റചയുത .
ര്ഥങ്ങൾ കാര്ണം പാതകൾ ഏലാം ഷീണിച്ചിര്ുന്നു ുര്ുപാൈത യതൂര്ം
സ്റകാണ്ടത വപാകുക എന്നതത അ്ൗകര്മായിര്ുന്നു.സ്റ വലാ്ിപ്ത ഡ
യാരതക്കാർ
ക്കു യികളിലൂസ്റൈ ്ഞ്ചര്ിച്ചു വ ഗം എെിയിര്ുന്നു
,കാൽനൈക്കാർക്കത ഇതിസ്റന തുൈർന്നു യാരത സ്റചയ്യുക എന്നതത
അ്ാതയമായിര്ുന്നു . ഇതിനു പര്ിണിതരലമായി ജർമ്മനി, വരഗറ്റത
രബിട്ടൺ (Great Britain) ഓരത കനിസ്റ്യതത ൊറ്റ്ത ഓരത അവമര്ിക്ക (USA) മറ്റും
കൽക്കട്ടയിസ്റല അധികാര്ികൾ സ്റ വലാ്ിസ്റപഡ്ത
കപവയാഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പതിറ്റാണ്ടുകവളാളം നിവര്ാധിച്ചിര്ുന്നു.
1821 അ ്ാനെിൽ കര്ൾ ട്രൈ്ത ്ർവ യർ (Surveyor) ആയി വജാലി
സ്റചയ്യുന്നതിനായി രബ്ീവലക്കത യാരത സ്റചയുത . അവേഹം കൂവൈ ര്ണ്ടു
സ്റ വലാ്ിസ്റപഡ്ത സ്റകാണ്ടത വപായിര്ുന്നു പസ്റക്ഷ വമാശമായ പാതകൾ
കാര്ണം അവേഹെിനത അതു കപവയാഗിക്കാൻ ്ാധിച്ചില്ല . 1827 ഇതത
മൺസ്റഹയതമിവലക്കു (Mannheim) തിര്ിക്കുവമ്പാൾ അവേഹം പതിനാ്ു
് ിവശഷതകൾ കള്ള ുര്ു സ്റെവനാരഗാരത കണ്ടു പിൈിച്ചു . 1830 ഇതത
അവേഹെിറ െ അച്ഛസ്ററ െ മര്ണ വശഷം അ്ൂയാലു ായ ശരതുക്കളിൽ
നിന്നത പീഡിെിക്കസ്റെട്ടു.
1838 ഇതത അവേഹം മാര്കമായ ആരകമണങ്ങസ്റള മാ്ി കിൈന്നു. 1839
മുതൽ 1845 സ്റര് ഹിൽ്ത ഓരത ുസ്റഡൻ ായതത ലു കള്ള
ക ്ിനതബാച്ച (Waldkatzenbach ) എന്ന രഗാമെിലായിര്ുന്നു (Odenwald)
വ ാഡ്്ത
30 മിൽ്ത വധാനിര്െിൽ.
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ട്രൈ്ത ുര്ു തീക്ഷണമായ ജനാധിപതയ ായതി ആയിര്ുന്നു, "1848" ഇതത
നിര്യായി ന്ന യൂവ്ാെിസ്റന തുൈച്ചുമാറ്റി വപായ ിപ്ല ങ്ങസ്റള ട്രൈ്ത
പികുണച്ചിര്ുന്നു. ഈ ശീര്തഷകം ഇറ്റതറ്റത, ുെം രപൗഢമായ "വ ാൻ "
ട്രൈട്്ൻഡത വപര്ിൽ നിന്നത 1849 ഇതത ട്ബഡൻ കള്ള ിപ്ല ങ്ങൾക്കത
വശഷം തകർന്നു.
അവേഹെിറ െ ജീ

ാംശം രപഷയൻ (Persian) ്ംഘൈനയുസ്റൈ വജാലിക്കു

വ ണ്ടി സ്റകാൈുെു സ്റകാണ്ടത ജപതതി സ്റചയിത ര്ുന്നു. കാ്ിൽ ട്രൈ്ത 1851
ഡി്ംബർ 10 കാര്രശുതിൽ
അകര്ിച്ചു.
ല
Translated by : Nowrin Vinoth, Thrissur, Kerela – Chennai, Tamilnadu.
Written by Dr. Gerd Hüttmann

German postal stamp set "Historic bicycles in Germany from 1817 to 1925" in
remembrance of the 200. anniversary of Karl Drais birthday (Federal Republic of
Germany, 1985)
Literature:
Hans-Erhard Lessing, „Automobilität - Karl Drais und die unglaublichen Anfänge“ MAXIME
Verlag, Leipzig; 2003, 528 pages, many figures, EUR 32,- ISBN 978-3931965228 (in German
Language)
Toni Hadland, Hans- Erhard Lessing et al in "Bicycle Design". An illustrated history in English
language , The MIT Press, Cambridge, 2014 Hardcover, 564 pages, ISBN 978-0-262-02675-8
See also: Mick Hamer, Histories: Brimstone and bicycles,
NewScientist.com news service, 29 January 2005
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