Karl Drais

றப்
இறப்

29.4.1785 கார்ல் ஸ்
ேஹ(Karlsruhe),
10.12.1851 கார்ல் ஸ்
ேஹ(Karlsruhe).

கார்ல் ட்ைரஸ், கார்ல் ெரய் டரிச்
ஸ் ன்
ட் க் (Karl Friedrich
Christian Ludwig) என்
ஞானஸ்நானம் ெசய் யப்பட் , ெப ைமக் ரிய டச்
(grand duchy) யால் பாேடனின்(Baden)
தல் வன அ காரி யாக
நிய க்கபட்டார்.
ன் னர் அவர் ஒ கண்
ப் பாளர் ஆக தன
ைறைய
மாற் னார் ஆனா ம் வன அ காரி யாக ண்டர்ந்தப தன் வ மானத்ைத
தக் கைவத் ெகாண்டார். அதன்
ற அவர் யாேனா இைசைய கா தத் ல் ப
ெசய் ம் ஒ க
ைய ம் ,
ன்னர் ஸ்ெடேனா ராப் எனப்ப ம் ப னா
க் கைள ப
ெசய் ம் க
ைய ம் , அதன்
ன் மனித சக்
ல் ெசயல்
ப ம் நான் சக்கர வாகனம் ஒன் ைற கண்
த்தார்.
ன் னர்
க ம்
க் யமான
ேவேலா ப் ேட (velocipede) அதாவ ட்ைர ேன (Draisine) அல் ல
ெபா
ேபாக்
ைர (hobby-horse) என்ற இ சக்கர வாகனத்ைத, ஜ ன் 12,
1817 ஆம் ஆண்
மண்ெஹய் ம் (Mannheim) எ ம் நகரத் ல் அ
கப் ப த் னார்.
இதன்
க் யத் வம் என்னெவன் றால்
தல்
ைற சமநிைல ெகாள் ைகைய
பயன் ப த் ெசயல் ப ம் வாகனம் ஆக இ இ ந்த . அதற் க்
ற ஏறக் ைறய
பத் ஆண் கள் க த்
ெயர்ேர லல் லெமன்ட் மற் ம்
ெயர்ேர ட்ைசஸ்
இந்த கண்
ப் ற்
ேமம் பா கைள அைமத் தற் காலத் ய ந ன
வண்
யாக மாற் றப்பட்ட . இைத டர்ந்
கார்ல் ெபன் ஸ் அவர்கள்
தல்
தா ந் ைத கண்
த்தார். இவர கண்
ப் ற் க்காக
ராண்ட் ேக
கார்ல்
அவர்கள்
ட்ைரஸ்க் ஓய் கால ஊ யம் வழங் அவைர இயந் ர அ
ய க்
ேபரா ரியர் ஆக நிய த்தார்.
ய தண்டவாளம் ைவத் ெசயல் ப ம் வண் ைய
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அவர் கண்
த்த ர ல் ேவ ஹாண்ட் கார் க க் வ ய வ த்த என் ப
ப் டத்தக்க . இ இன் ம் “ட்ைர ேன” எ ம் ெபயரால் அைழக்க பட்
வ
ற .

1848 நைடெபற் ற ஐேராப் ய ரட்
ல் இவர் ஒ
ர
ஜனநாயகவா யாக பங் ெபற் ற
ப் டடதக்க .
1849 இவர் தன
ெபற ல் இ ந் ெப ைமக் ரிய "ேவான் " பட்டத்ைத நிராகரித்
வட்
அ த்த ெப ைமக் ரிய ஒ
ஷயம் ஆக க தப் ப
ற . ஐேராப் ய
ரட் பாெடன் ல் ஓய் ந்த ற ,
யர ேகாட்பாட்டாளர்கல் ஆ ம் மற் ம்
ெபா மக்களால்
ந்த ர
ற் ஆளானார். ப ப்ப யாக அவர
எ ராளிகள் அவர கண்
ப் பான
ைரஇன்
இயங் ம் இ சக்கர
வாகனத்ைத அ த்
ட்டனர்.

ய வாழ் க்ைக வரலா
"ேவேலா ப் ேட" ைவ கண்
த்த
கார்ல் ட்ைரஸ் அவர்களின்
ய வாழ் க்ைக
வரலா டாக்டர்.
ஹான் ஸ்-ஏர்ஹார்ட் ெலஸ்
ங் அவரின் ஆய் ந்த ஆராய் ச்
ற
எ
னார்.
1849, ட்ைரஸ் அவர்கள் ஒ ஆற் றல்
க்க றைம வாய் ந்த ஒ
இைளஞர் ஆக ம் மற் ம் ஒ
ர ஜனநாயகவா ஆக ம் கழ் ந்தார். கடந்த
ற்
ஐம் ப ஆண் களாக காணாத ஒ
றனாளியாக
ேக மற் ம்
ண்ட க் உள் ளா னர்.

1785, ஏப் ரல் 29 ஆம் ேத பாடன் மாநிலத் ன் தைலநகரம் ஆனா
கார்ல் ஸ்
ேஹ (Karlsruhe) எ ம் நகரில் , அரசாங் கத் ல் ெப ம் பத வ க் ம்
ஊ யர் ஆனா
கார்ல்
ல் ெஹய் ம் ெரய் டரிச் ட் க், "பேரான்
ட்ைரஸ்" (Karl Wilhelm Friedrich Ludwig, Baron von Drais), மற் ம் அவர் மைன
ம எர்ெனஸ்ட் ன்
ஸ் ன் மார்ெகரித்த, ரான் ஸ் ேவான்
"( Ernestine Christine Margaretha, Baroness von Kaltenthal) என் ற
தாம் பத் னர்க்
றந்தார். இவர பாட்டனார் கார்ல் ெரெடரிக், ராண்ட்
பாடன் (Carl-Friedrich, the Grand Duke of Baden), க ெபரிய வன அ காரி
ஆக இ ந்த
ப் டத்தக்க .
கார்ல் ட்ைரஸ் தன பள் ளி ப ப்ைப கார்ல்ஸ்
ேஹ
ம் (Karlsruhe), ற
அேத நகரில் தன ேமல் ப ப் ைப ம் (Lyzeum)
1800
த்
ட் , அவர
மாமாவா ய
ெரெடரிக் ெஹஇன் ச் ேஜார்க் ேவான் ட்ைரஸ் (Friedrich
Heinrich Georg von Drais.) ெசாந்தமான வன நிர்வாகம் கற் க் ம் பள் ளி ல்
ேசர்ந்தார். இள வய வன அ காரிக க் காண்ப அப் ேபா
க ம்
அரிதாக இ ந்த . இதன் காரணமாக
கார்ல் ட்ைரஸ் அவர்கள்
1803
தல்
1805 வைர
ம் ெஹ ல் ேதல் ேபர்க் பல் கைலக்கழகத் ல்
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(University of Heidelberg) கணக் , ெபள க யல் மற் ம் கட் டக்கைல ப த்தார்,
அதன்
ற அவர் பாடன் மாநிலத் ன் வன பராமரிப் அ காரி யாக
ெபா ப் ஏற் றார், ஆனால்
க
ைர ேலேய அவர் தன ெதா ைல ஒ
ஆ ரியர் மற் ம் கண்
ப் பாளர் ஆக மாற் ெகாண்டார்.

1812 ட்ைரஸ் இந்த தந்ைதயர் பாடன் (Baden) மாநிலத் ன்
ரதம நீ ப
யாக ெபா ப் ேபற் ற ன் காரணமாக அவர
ம் பம் மண்ெஹய் ம்
(Mannheim)எனப் ப ம் நகரத் ர்ற் மா னர். இைத டர்ந்
ட்ைரஸ்
அவர்கள் தன பணி ல் இ ந்
பட் அனால் ஊ யம் ெபற் க்ெகாண்
ம் யாந்ைஹம் (Mannheim) நக க் மா னார், அதன்
ற அவர் யாேனா
இைசைய கா தத் ல் ப
ெசய் ம் ஒ க
ம் , இரண்
மற் ம் நான்
சக்கர மனித சக்
ல் ெசயல் ப ம் வாகனங் கைள ம் கண்
த்த மட் ம்
அல் லா , இந்த கண்
ப் ைப
ெநப் ேபா யன் அவர்களின் ேதால் க்
ற ெம
ஏ வந்த ஐேராப் யா ல்
யன் னா(Vienna) எ ம் நகரில்
காட் க் ெகாண்
வந்தார். இைதய த் இவர் க ம் க னமான கணக்
சமன் பா கைள
ைட கண்
ெவளி ட்ட மட் ம் அல் லாமல் இ சக்கர
ேவேலா ப் ேட அதாவ ட்ைர ேன அல் ல ெபா
ேபாக் ைரைய
கண்
த்தார்.
ேவேலா ப் ேட (Velocipede)
ைரைய இன்
பயணிக்க ஒ ெப ம்
ஊன் ேகாலாக இ ந்த
ப் டத்தக்க ,
௧௮௧௭ ஆம் ஆண்
ஜ ன்
௧௨ ேத , யாழக் ழைம நம ட்ைரஸ் அவர்கள்
தல் பயணத்ைத
ேமற் ெகாண்டார்.அவர் ம் யாந்ைஹம் நகரின் ந
ல் இ ந்
டங்
பேடனின்
சாைல ஆனா ஸ்செவட் ங் ெகன் (Schwetzingen) வ யாக ெசன் ,
ஸ்செவட் ங் ெகன் ெரட்ைலஷஸ் அதாவ இன் ைறய ம் யாந்ைஹம் நகரின்
றப் ப
யான ர
இப்
வ ய யாக
ம் னார். இந்த பயணம் ஏற
ைறய ஒ மணி ேநரம்
த்தா ம்
ைரைய இன்
பயணிக் ம்
ய
ஒ
யற் க் எ த் க்காட் ஆன .
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இ

ந்தேபா
ம் அவரால் அவ ைடய கண்
ப் க் வ மானம் ஈட்ட
ய ல் ைல. ஒ அரசாங் க அ காரி யாய் இ ந்த ேபா
ம் , ஒ தனியார்
யாபார நி வனத்ைத ெசயல் ப த் வ
க ம் க ைமயான ஒ சவால்
ஆக அைமந்த . அவ ைடய கண்
ப் ற் பட்டயம்
க்க
ட்டா ம்
பேடனின் இைளய
கார்ல் அவ க் ஒ சான் தைழ
த் எற
ைறய பத் ஆண்
காலம் பராமரிக்க அ ம த் அவ க் இயந் ர
அ வ ய க் ேபரா ரியர் ஆ ஓய்
யம் வழங்
ெகௗர த்தார்.
சாைலகள் அைனத் ற் ம்
ைரைய வண் கள் ஓ யதால் சமநிைல ல்
இைத ெசயல் ெப த்த ெப ம் பாடாக இ ந்த . ேவேலா ப் பேத ஓட் னர்கள்
ந்தவைர ல் அ வாரங் கள் பயன் ப த்
க ேவகமாக பயணித்
நைடபாைத ல் நடந்தவர்க க் ஆபத்தாக கழ் ந்தனர். இ காரணமாக
அரசாங் கம் அதாவ ெஜர்மனி ேரட் ரிட்டன் , அெமரிக்கா மற் ம்
ெகால் கத்தா ேவேலா ப் பேத ைவ உபேயாக ப த் வைத ரத் ெசய் தனர்.
1821 கார்ல் ட்ைரஸ்
ேர ல் (Brazil) நாட் ற் பயணித்
ஆக
பனி ரிந் தார். பயணித்தேபா இரண்
ேவேலா ப் பேத ைவ
ெகாண்
ெசன் றா ம் அந்த நாட் ன் சாைல அைமப் காரணம் அவரால் அதைன அங்
உபேயா க்க
ய
ல் ைல.
1827 இல் ம் யாந்ைஹம்
ம் ய ட்ைரஸ்,
௧௬ எ த் க்கள் ெகாண்ட ஸ்ெடேனா ரா எ ம் க
ைய கண்
த்தார்.
1830 களில் அவ ைடய தந்ைதயர் ம
ந்த ற அவ க் ேபா மான
ெசல் வாக்
ைடக்காமல் ேபான மட் ம் அல் லாமல்
ந்த ரமத் க்
ஆளானார்.
1838 இல் மரண ெவ தாக் த ல் இ ந் தப் த்த அவர்,
1839
தல்
1845 வ
வால் கற் சம்
ச் (Waldkatzenbach) ஓெடன் வல் (Odenwald) மைல
ப
களில் இ ந்
மார் ப் ப ம ல் கடந் த ஒ
ராமத் ல்
வாழ் ந் வந்தார். இந்த கால கட்டத் ல் கார்ல் ஸ்
ேஹ நகரில்
தல்
ைறயாக
கால் களால் ஊனப் பட் ெசயல் ப ம்
தல் ர ல் ேரா தந் கார் பயன் ப த்த
பட்ட மற் ம் இதன் காரணமாக இன் ம் அதைன ட்ைர ேன என்
அைழக் றார்கள் . கைட யாக
ட்ைரஸ் அவர் றந்த ஊர் ஆனா
கார்ல் ஸ்
ேஹ
ற் க்ேக ேபாய் வாழ டங் னார்.
1848 நைடெபற் ற ஐேராப் ய ரட்
ல் இவர் ஒ
ர
ஜனநாயகவா யாக பங் ெபற் ற
ப் டடதக்க .
1849 இவர் தன
ெபற ல் இ ந் ெப ைமக் ரிய "ேவான் " பட்டத்ைத நிராகரித்
வட்
அ த்த ெப ைமக் ரிய ஒ
ஷயம் ஆக க தப் ப
ற . ஐேராப் யன்
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ரட் க்
ற இவர் க ம் எ ைம ழ் நிைலக்
சர்வா காரிகள் இவைர ைபத் யம் ஆக த்தரித்

தள் ளப்பட்டார்.
ைற
த்தனர்.

இவ ைடய ஓய்
யம் ப க்கப் பட்ட அதற் க் ெபர் ய ரா
வர்த் க்
ஊ யம் தர பணம் இல் ைல என்
காரணம் ெசால் ல பட்ட . கார்ல் ட்ைரஸ்
கைட காலத் ல் நயா ைபசா பணம் இல் லாமல் சம் பர் 10, 1851
கார்ல் ஸ்
ேஹ நகரில் காலமானார்.

ெஜர்மனி நாட் ன் தபால் தைல அவ ைடய இர றாவ
ெவளி ட பட்ட (1817 to1925)

றந்தநாைள ஒட்
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