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எ��ைர
உலக அள�� ெப�க���� பா�கா�� இ�லாத ேமாசமான நா�க� ப��ய ஆ��ைன
இ��லா�� நா�ைட� ேச��த தா�ச� ரா��டா�� ப��ேடஷ� எ�ற �� 2010ஆ� ஆ���
ெச�த�. அ� தன� ஆ��� ���கைள �ர��லா எ�ற இைணயதள���
ெவ�����ள�. இ�� ப�ேவ� �ைறக�� ெப�க�� ��ேன�ற� �க ேமாசமாக
உ�ள 5நா�க�� இ��யா�� ஒ�� என� �������ள�. ப��ய�� �த� இட���
ஆ�கா��தா�
உ�ள�.
இ��யா���
4வ�
இட�
ஆ��.
ப��ய��
கா�ேகா, பா��தா�,ேசாமா�யா ஆ�யைவ இட� ெப���ளன.
இ��யா �க ேவகமாக வள��� ெப�� வ�� நாடாக இ��த ேபா��� இ��யா�� ெப�
சம��வ� அ�ற �ைல ெதாட��� ����ற�. ெப� ��� ெகாைல நட��ற�. ஒ� ெப� தன�
க��ைத, ���ப�ைத �த��ரமாக� ெசா�ல ��யாத �ைல ச�க��� �ல��ற�. ஆனா�
வள��த நா�க���, ேமைல நா�க��� ெப� சம��வ� ம��க�ப��ற�.ேசா�ய�
ர�யா
50
ஆ��க���
��ேப
ெப�
சம��வ�ைத
�க��
உய����
���த�. ��ெவ��� �த� ம�தைன அ���ய உடேன இர�� ஆ��க�� ஒ�
ெப�ைண ��ெவ��� அ��� உல�� பா�ைவைய த� ப�க� ஈ��த�. இ� ெப�க��
��தைல�காக� ேபாரா�� ��ேபா��� ச��க��� உ�சாக�ைத ஏ�ப���ய�. ��ெவ��
பயண� ஆ����, ெப����� ெபா�வான� எ�பைத ேசா�ய� ர�யா வால��னா �ல�
����த�. வால��னா�� வா��ைக வரலா� த�ன���ைக��,�டா�ய��ைய�� ப��பவ�
மன�� ஏ�ப����.
இ�த� ��தக�ைத எ��வத�� என�� உ��ைணயாக இ��த
என� மைன�
����. இ. ��ைல�கர� அவ�க����, ��தக�ைத� ெச�ைம�ப���� ெகா��த ந�ப�
����. சரவணம�ய�
அவ�க���� ந��. ��தக�ைத� த�ட��� ெச�� ெகா��த
����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க���� ந��. ேம�� இ�த� ��தக�ைத ெவ���ட
அ��ய� ெவ������ என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�. ேம�� இ�த�
��தக�ைத ���லாக ெவ�����ள FreetamilEbooks.com ���ன��� என� மனமா��த
ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
வா����க�ட�
ஏ�கா� இள�ேகா
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��ெவ���� ெச�ற ெப�
இ��யா�� மகாரா��ரா மா�ல��� ேகாலா��� எ���ட��� �க�� �க� ெப�ற
மகால��� ேகா�� உ�ள�. இ�ேகா�� சா���ய ம�ன�களா� க�ட�ப�ட�. சா� மகரா�
ேகாலா��ைவ ஆ�ட ேபா� மகால��� ேகா�� க�வைற��� ெப�க� �ைழய தைட
���க�ப�டதாக� �ற�ப��ற�.
ேகா��� க�வைற��� ெச�ல ஆ�க��� ம��ேம அ�ம� உ��. ெப� ெத�வ���
ேகா�� க�வைற��� ெப�க� ெச�ல அ�ம� ம��க�ப��ற�. ெப�க��� பாரப�ச�
கா�ட�ப��ற�. க�வைற��� ெச�� �ைஜ ெச�ய ெப�க���� அ�ம� தர ேவ��� என
ஏ�ர� 2011இ� ெப�க� ேகா��� ��� ேபாரா�னா�க�. இ�ப� ேகா��� உ�ேள
�ைழவத�கான ேபாரா�ட�க� இ��யா�� ெதாட��� நட�� ெகா�� தா� இ����றன.
ேகா��� உ�ேள ஒ�வ� ெச�� வ�வ� �க�� க�னமான� அ�ல. அ� ���� உ�ேள
ெச�� வ�வ� ேபா�ற ஒ� சாதாரண ெசய�தா�. ஆனா� ��ெவ���� ெச�� வ�வ�
சாதாரண கா�ய� அ�ல. அ� �க�� ��கலான�, ஆப�தான�. ஆனா� ��ெவ��� ெப�க�
ெச�� வ�வத��� தைட ஏ�� இ�ைல. அ��ய� ஆைண��,ெப�ைண�� சமமாகேவ
க���ற�. அ��ய��� சா�, மத�, ஆ�, ெப� எ��ற பா�பா� �ைடயா�. இைத�தா�
�த��த�� ேசா�ய� ர�யா ������ கா��ய�.
��ெவ���� ெச�வ� ப�� கன� கா�ப� எ�ப� எ�தான�. ஆனா� ெச�� வ�வ�
எ�ப� எ�தான� அ�ல. அ� ஒ� சாதைன; �ரமமான�. ஈ��� �ைச� �ைற��� இ���
��ப��, எ�ைலய�ற ��ெவ��� �ைழவ� �ரமமான�. ��ெவ���� ெச�வத�� எ��
க�னமான ப��� ேதைவ. அத� ��னேர அவ� ஒ� ��ெவ� �ர� எ��ற� த��ைய�
ெப�வா�.
��ெவ�� பயண� ெதாட��ய கால��� ஆ�க� ம��ேம ெச�ல ���� என�
க��ன�. ஏென�� ஆ� வ�ைமயானவ�. அவரா�தா� ��ெவ��� இ���� ஆப�ைத�
சமா��க ���� என� க��ன�. ��ெவ�� பயண��� �த� ெவ�� ெப�ற ேசா�ய� ர�யா
அ�ப� க�த��ைல. ஆ�, ெப� சம��வ�ைத அ� ேபா��ய�. ெப�க�� ��ெவ����
ெச�ல ���� என ர�ய ��ஞா�க��, அர�� க��ன. ஒ� ேசாச�ச ��யர� அ�ப�
�ைன�ப� எ�ப� ஆ�ச�ய� அ�ல. அ� பழைமவா�க��� ேவ��மானா� �ேராதமாக
இ��கலா�.
ேசா�ய� ர�யா�� ெப� சம��வ� ஒ� ெப�ைண�� ��ெவ���� அ���ய�. உல��
�த� �த�� ெப�ைண ��ெவ��� அ���ய நா�� ேசா�ய� ர�யாதா�. �த� �த��
��ெவ���� ெச�� வ�த ெப� வால��னா ெதர�ேகாவா ஆவா�.
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��ெவ�

நம� ��ைய� ���� கா��� படல� இ���ற�. இதைன வ� ம�டல� எ��ேறா�. இ�
��ைய� ��� ஒ� உைற ேபா� இ��� ��ைய� பா�கா��ற�. வ� ம�டல� இ�ைல எ�றா�
உ�� வா��ைக இ�லாம� ேபா����.

���� தைர�ப���� கா��� கலைவ அட���யாக இ����. ேமேல ெச�ல� ெச�ல அட���
�ைற�� ெகா�ேட ெச�� ����� கா�� மைற�� ���. இத�� அ��� இ��ப�
��ெவ� ஆ��. ��ெவ� ������� 200 �ேலா ��ட� உயர������ �வ��
���ற�. �ற� அ� எ�ைலய�� ேபா�ற�.
��ெவ� கா�� இ�லாத ெவ��டமா��. அ�� ஈ��� �ைச �ைடயா�. ஈ��� �ைச இ�ைல
எ�றா� வா�வ� �ரம�. ெபா��க� அ�தர��� �த���. எைடய�ற த�ைம இ����. த���
���னா� அ� ப�� ேபால �த���.
��ெவ��� கா�� இ�லாததா� ஒ�� �தற�க� ஏ�படா�. அதனா� ��ெவ� இ���
ேபா� �ட��ற�. ஒ� அைலக�� பரவா�. அதனா� ேப�னா�� கா� ேக�கா�.வாசைனைய
உணர ��யா�. இ�� ஆப�தான க��ய�க�க� ��� ெகா������றன. இதைன எ��ெகா�ள
ம�த� ��ெவ� உைடைய அ�ய ேவ���. ம�த� ��கல����, ��ெவ�
ஓட���� தா� ��ெவ���� பயண� ெச�ய ����. ��ெவ���� பயண� ெச���
வாகன�கைள ரா�ெக��� �ல�தா� ��ெவ��� ஏவ ����.
9

��ெவ� �க�

ம�த� வான�ைத வச�ப���� �ய���� 19ஆ� ��றா��ேலேய ஈ�ப�டா�. ஆனா�
இ�பதா� ��றா���தா� இ� சா��யமான�. இ�பதா� ��றா��� �வ�க��� �மான�
க�����க�ப�ட�. ம�த� வா�� பயண� ெச�தா�. மைலைய� தா��, கடைல�
தா��, க�ட� ��� க�ட� ெச�றா�.
வா�� பற�த ம�த� ��ெவ���� ெச�ல ஆைச�ப�டா�. 1926ஆ� ஆ��� �ரவ
எ�ெபா�� ரா�ெக� க�����க�ப�ட�. இத� வள���யாக V2 ரா�ெக� க��
���க�ப�ட�. இதனா� ��ெவ�� பயண� சா��ய� எ��ற ந���ைக �ற�த�.
ஆனா� ஒ�ைற அ��� ரா�ெக�டா� ��ெவ�ைய எ�ட ��யா�. ஆகேவ பல அ���
ெகா�ட ரா�ெக�ைட� தயா���� ப��� ர�யா��, அெம��கா�� ஈ�ப�� ெவ��
க�டன. இத� �ல� ெசய�ைக� ேகாைள ��ெவ��� அ��� ��ெவ� �க�ைத ர�யா
�வ�� ைவ�த�.
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�����

ேசா�ய� ர�யா ����� - 1 (Sputnik – 1) எ�ற ெசய�ைக� ேகாைள ஒேர மாத���
தயா��த�. அ� ஒ� எ�ய வ�வ� ெகா�ட�. ஒ� �ைட�ப�� அள��� ெப�ய�. இ�.
53ெச.�. ��ட��, 83.6 �ேலா எைட�� ெகா�ட�. ேர�ேயா ச��ைஞகைள� ெப�� ஒ�
பர��வத�காக நா�� ஆ�டனா�க� ெபா��த� ப����தன.

இ�தா� உல�� �த� ெசய�ைக�ேகாளா��. இதைன
R-7 எ��ற ரா�ெக��� �ல�
ைப�க�� எ���ட��� உ�ள ஏ�தள������ ஏவ�ப�ட�. இ� அ�ேடாப� 4, 1957 அ��
��ெவ��� ஏவ�ப�ட�. உல�� �த� ெசய�ைக� ேகா� ��ைய 98 ��ட���� ஒ�
�ைற� ��� வ�த�. ம�தனா� உ�வா�க�ப�ட ஒ� ெபா�� �த� �த�� ��ைய� ���
ச���ர� பைட�த�. இத� �ல� ேசா�ய� ர�யா ��ெவ��� �த� ெவ��ைய�
ெப�ற�. இ�த ����� - 1 ெசய�ைக� ேகா� 92 நா�க� ந�றாக ெசய�ப�ட�.��ன�
ஜனவ� 4, 1958 அ�� வ� ம�டல��� உ�ேள �ைழ�� எ��� ேபான�.
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ைல�கா

ர�யா ����� - 2 எ��ற ெசய�ைக� ேகாைள நவ�ப� 3, 1957இ� அ���ய�. இ�� உ��
வா�வத�கான வச�க� இட� ெப����தன. ஆகேவ இ� ஒ� ��கலமாக�
க�த�ப��ற�. இ�� உ��ய� ப�ேசாதைன ெச�வத�காக ைல�கா (Laika) எ��ற நாைய
அ��� ைவ�தன�.

ைல�கா எ�ப� ஒ� ெப� நாயா��. இத�� 20 நா�க� ப��� ெகா��க�ப�ட�. ��கல���
ைல�கா பா�கா�பாக இ��க ஒ� �ேசஷ� ெப���� ைவ�க�ப�ட�. அ� �வா��பத���
ேதைவயான ஆ��ஜ��, ���பத��� ேதைவயான த���� ைவ�க�ப����த�. அ� த�ர
அத�� ஒ� வார கால����� ேதைவயான உண� பைச வ��� ைவ�க�ப����த�.
ைல�கா��
இதய�
���ைப�
க�ட���
க��ைய
அத�ட�
ெபா���
இ��தன�. ைல�கா�� அைன�� இய�க�க�� ெதாைல�ண�� க�� �ல� ���� இ��ேத
க�கா��க�ப�டன.
ைல�கா 10 நா�க� ��ெவ��� உ��ட� இ��� ��ைய� ���ய�. இ�தா� �த� �த��
உலைக� ���ய உ��னமா��. ைல�கா�� �ல� ��ெவ��� பா�கா�� வச��ட� உ��
வாழ ���� என உல���� ெத�ய வ�த�. ைல�காைவ ����� ���� ெகா�� வ�� வச�
அ�ேபா� இ�லாததா� அ� ��ெவ��� தன� உ�ைர� �யாக� ெச�த�. ����� -12

2 ��கல� 163 நா�க� க��� வ� ம�டல��� �ைழ�� எ��� ேபான�.
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எ���ேளார� - 1

��ெவ�� ேபா���� ர�யா இர�� �ைற ெதாட��� ெவ�� ெப�ற�. இத� ��ன�
அெம��கா எ���ேளார� - 1 (Explorer – 1) எ��ற ெசய�ைக� ேகாைள ஜனவ� 31, 1958இ�
��ெவ��� ஏ�ய�. இ�த ெசய�ைக� ேகா�� அ��ய� உபகரண�க�� ைவ��
அ��ப�ப�டன.
இ�த ெசய�ைக� ேகா� வா� ஆல� வைளய�க� எ��� க������ ப��ைய� க������
ஆரா��த�. இ� 12 ஆ��க� ��ெவ���
��ைய� ��� வ�த�. ��ன� அ� 1970 ஆ� ஆ��� ெசய�ழ�� ேபான�.
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����� - V

1959ஆ� ஆ��� ர�யா��, அெம��கா�� ��ெவ� த�ர �லைவ ேநா�� ெசய�ைக�
ேகா�கைள அ���� �ய���� ஈ�ப�டன. ர�யா �னா எ��ற ெசய�ைக� ேகாைள அ���
�லைவ ��ற� ெச�த�. �னா - 3 எ��ற ெசய�ைக� ேகா� �லா�� ம�ப�க�ைத� �ைக�பட�
எ��� அ���ய�. அெம��கா�� ைப�ய�-4 எ��ற ெசய�ைக� ேகா� �லாைவ�
கட�� 37300 ைம�க� ெதாைல���� ெச�ற�.
ர�யா ����� - 5 எ��ற ஒ� ��கல�ைத ஆக�� 19, 1960 அ�� ��ெவ���
அ���ய�. அ�� ெப�கா (Belka) ம��� �ெட��கா (Strelka) எ��ற இர�� நா�க�
பயண� ெச�தன. இ�த� பயண��� நா�க�ட� சா�ப� �ற �ய�,
2 எ�க�, 40 ��ெட�க�, �ேராேசா��லா ஈ�க�, ெச�க� ம��� ��ைசக� ஆ�யன��
எ���� ெச�ல�ப�டன.
��ெவ��� 20 ம� ேநர� ��ைய� ���ய �ற� ����� ���� வ�தன. இ�த ����� 5 ��கல��� பயண� ெச�த அைன�� உ��க�� ப��ரமாக �� ����ன.��கல�ைத
����� ���ப� ெப�� வச� இ�� ெச�ய�ப����த�. இத� �ல� ��ெவ���� ெச��
���ப ���� எ��ற வள��� ஏ�ப�ட�.

15

�த� ம�த�

��ெவ���� ெச�ற �ல��க� ப��ரமாக �� ����ய ��ன� ம�தைன ��ெவ���
அ���வ� என ர�யா��, அெம��கா�� ��� ெச�தன. ��ெவ��� எ�த நா� �த��
�ரைர அ��� ெவ�� ெப�வ� எ��ற ேபா�� ஏ�ப�ட�.

ர�யா ேவா�டா� - 1 (Vostok – 1) எ��ற ��கல�ைத வ�வைம�த�. அ� ஒ�வ� ம��ேம
பயண� ெச�ய� ��ய வைக�� இ��த�. அ� ஒ� ��ய �ைற ேபா�ற�. ைக,கா�கைள
தாராளமாக ��ட ��யாத அள��� வச� �ைறவான�. இ�த ேவா�டா� - 1 ��கல�
ஏ�ர� 12, 1961ஆ� ஆ��� �த� �த�� ஒ� ம�தைன ஏ��� ெகா�� ெச�� ����ய�.
ேவா�டா� - 1 ��கல��� �� ககா�� (Yuri Gagarin) எ��ற ேசா�ய� ர�ய �ர� பயண�
ெச�� ம�த �ல வரலா��� �த� �த�� ��ெவ���� ெச�� வ�தா�. யா�ேம ெச��
உ��ட� ���� வர ��யா� எ��ற அள��� ஆப�� �ைற����த ��ெவ���� ெச��
ெவ���ட� ���� வ�தா�.
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�� ககா�� ��ைய 1 ம� 48 ��ட��� ��� வ�� தைர இற��னா�. �� ககா�� ப��ரமாக
�� ����யத� �ல� ��ெவ�� பயண�ய� எ��ற ஒ� ��ய �ைற உ�வான�.
ஆல� ெச�ப��
அெம��கா ெம��� எ��ற ��கல�ைத ேம 5, 1961 அ�� ��ெவ��� அ���ய�. இ��
ஆல� ெச�ப�� (Alan Shepard) எ��ற �ர� பயண� ெச�தா�. இவ� ��ெவ����
ெச�றா�. ஆனா� ��ைய� ��ற��ைல. இவ�� பயண� எ�ப� ஒ� ப�� ��� (Sub
Orbital) பயணமா��. இவ�� ��ெவ�� பயண� 15 ��ட� 22 �னா�க��
���த�. எ��� இவ� ��ெவ���� ெச�ற இர�டாவ� �ர� ஆவா�.
க� ���ஸ�
அெம��காைவ� ேச��த ��ெவ� �ர� க� ���ஸ� (Gus Grissom) ஆவா�. இவ�
��றாவதாக ��ெவ���� ெச�� வ�த �ர�. இவ� ெம��� ெர��ேடா� - 4 எ��ற
��கல��� ஜூைல 21, 1961 இ� ��ெவ���� ெச�� வ�தா�. இவ�� ��ெவ��
பயண�� ��ைய� ��றாத ஒ� ப�� ��� பயணமாகேவ இ��த�. இவ�� ��ெவ��
பயண� 15 ��ட� 37 �னா�க� ஆ��.
ெஹ�ம� ��ேடா�
ேசா�ய� ர�யா ேவா�டா� - 2 எ��ற ம�த ��கல�ைத ஆக�� 6, 1961 இ�
��ெவ��� அ���ய�. இ�� ெஹ�ம� ��ேடா� (Gherman Titov) எ��ற 26 வய�
இைளஞைர
அ���ய�.
இவ�
��ைய
17
�ைற
���னா�. ��ெவ��� 25 ம� 18 ��ட�க� இ��தா�. இவ��� ��� இர�� அெம��க
�ர�க� ��ெவ���� ெச�� இ��தா��, இவ�தா� ��ைய� பல �ைற ���யவ�. அ�
ம��� அ�லாம� இவ� ��ைய இர�டாவதாக ���ய ம�த� எ��ற ெப�ைமைய��
ெப�றா�.

ஜா� �ள�
ஜா� �ள� (John Glenn) அெம��க நா�ைட� ேச��த ��ெவ� �ர�. ��ெவ���� ெச�ற
ஐ�தாவ� �ர�. இவ� ெம��� அ�ல� - 6 எ��ற ��கல��� ��ரவ� 20, 1962இ� பயண�
ெச�தா�.
இவ�தா� ��ைய� ���ய �த� அெம��க�. இவ� ��ைய ��� �ைற
���னா�. ��ெவ��� 4 ம� 55 ��ட�க� இ��தா�.
�கா� கா�ெப�ட�
�கா� கா�ெப�ட� (Scott Carpenter) எ�பவ� அெம��கா�� ��ெவ� �ர�. இவ� ெம���
அ�ல�- 7 எ��ற ��கல��� �ல� ேம 24, 1962இ� ��ெவ���� ெச�� வ�தா�. இவ�
17
��ைய 3 �ைற ���னா�.

ஆ���யா� ��ேகாலயா�
ர�யா�� ��ெவ� �ர� ஆ���யா� ��ேகாலயா� (Andriyan Nikolayev) ஆவா�. இவ�
ேவா�டா� - 3 எ��ற ��கல��� �ல� ஆக�� 11, 1962 இ� பயண� ெச�தா�.இவ�
��ெவ��� 3 நா�க� 22 ம� ேநர� இ��தா�. ��ைய 64 �ைற ���னா�.
பாெவ� ேபாேபா��
ர�ய நா�ைட� ேச��த பாெவ� ேபாேபா�� (Pavel Popovich) ேவா�டா� - 4 எ��ற
��கல��� ஆக�� 12, 1962இ� பயண� ெச�தா�. ேவா�டா� - 3 ஏ�ய அ��த நா�
ேவா�டா� - 4 ��கல� ஏவ�ப�ட�. இ�த இர�� ��கல�க�� ஒேர சமய���
��ெவ���
��ைய�
���
வ�தன.
பாெவ�
48
�ைற
��ைய�
���னா�. ��ெவ��� 2நா�க� 23 ம� ேநர� இ��தா�.
வா�ட� �ரா
வா�ட� �ரா (Walter Schirra) எ�பவ� அெம��க ��ெவ� �ர� ஆவா�. இவ� ெம���
அ�ல�-8 எ��ற ��கல��� �ல� அ�ேடாப� 3, 1962இ� பயண� ெச�தா�. இவ�
��ைய 6 �ைற ���னா�. ��ெவ��� 9 ம� ேநர� இ��தா�.
ேகா�ட� ��ப�
ெம��� அ�ல�- 9 எ��ற ��கல��� ேகா�ட� ��ப� (Gordon Cooper) எ��ற அெம��க
�ர� ேம 15, 1963இ� பயண� ெச�தா�. இவ�தா� �த� �த�� ��ெவ��� ஒ� நாைள��
ேம�
இ��த
அெம��க
�ர�
ஆவா�.
இவ�
��ைய
22
�ைற
���னா�. ��ெவ��� 34 ம� 20 ��ட�க� இ��தா�.
ெவ�ல� ைப�ேகா��
ர�ய நா�ைட� ேச��த ெவ�ல� ைப�ேகா�� (Valery Bykovsky) உல�� 11ஆவ� ��ெவ�
�ர� ஆவா�. இவ� ேவா�டா� - 5 எ��ற ��கல��� �ல� ��ெவ���� ெச�றா�. இவ�
��ெவ��� 5 நா�க� 23 ம� ேநர� இ��தா�. ��ைய 81 �ைற ���னா�.
வால��னா
உல�� 12 ஆவ� ��ெவ� �ர� வால��னா ஆவா�. இவ� ர�ய நா�ைட� ேச��தவ�. ர�ய
நா��� 6 ஆவ� ��ெவ� �ர� ஆவா�. அேத சமய��� உல�� �த� ெப� ��ெவ� �ர�
வால��னா தா�.
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வால��னா ெதர�ேகாவா

ேசா�ய� ர�யா�� �த� ��ெவ� �ரரான ��ககா�� ��ெவ���� ெச�� சாதைன
பைட�த அ��த இர�ேட ஆ��க�� ெப� ஒ�வைர ��ெவ��� அ��� ச���ர�
பைட�த�. ெப�களா�� சா��க ���� எ�பைத வால��னா ������ கா��னா�. இவ�
��ெவ� �ரா�கைன என உலக�

��வ�� ேபா�ற�ப�டா�. இவ�ைடய ���ெபய� வால��னா �ளா���ேரா�னா
ெதர�ேகாவா (Valentina Vladimirovna TereshKova) எ�பதா��. இவ�� ெபய� உலக
சாதைன� ��தக���� இட� ெப���ள�.
வால��னா��� ��� எ�த� ெப��� ��ெவ���� ெச�ற� �ைடயா�
எ�பதா�, ��ெவ�ைய� ப��ய ெப�க�� �� அ�பவ� எ��� �ைடயா�. ெப�க��
உட�� எ�ன எ�ன �ைள�க� ஏ�ப�� எ�ப� யா���� ெத�யா�. ��ெவ��� பயண�
ெச��� ேபா� ெப�க�� உட�� எ�ன எ�ன �ைள�க�, பா���க� ஏ�ப���றன
எ�பைத �த� �த�� ெத��� ெகா�� உல���� ெத���தவ� வால��னா
ெதர�ேகாவா. ��ெவ��� தன� உடைலேய ஒ� ஆ��� �டமாக, ஆ��� ெபா�ளாக�
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பய�ப���னா�.
வால��னா�� ��ெவ�� பயண� ��கால��� ெப�க� ��ெவ���� ெச�வத�கான
ஒ� ஒ��ைகயாக அைம�த�. இவ�� ��ெவ� அ�பவ� ர�யா ம��� அெம��கா ேபா�ற
நா�க��
��ெவ����
ெச�ல
இ��த
ெப�க����
ப���
ெகா��க
உத�ய�. வால��னா ஒ� சாதாரண ���ப��� �ற�த க��ய�� �ைறவாக ெப�ற
ெப�தா�. அவ� ��ெவ���� ெச�� வ�த� ��ன� உலக அள�� �ரபல�
அைட�தா�. இவ�� வா��ைக வரலா�, �த� �த�� ��ெவ���� ெச�� வ�த
மா�ர� �� ககா��� வா��ைக வரலா�ைற� ேபா�றேத.
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�ற��

வால��னா ெதர�ேகாவா ேசா�ய� ர�ய நா��� மா�� 6, 1937ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ�
ஏேரா�ேவ�� ஓ�லா�� �ரேதச��� ேவா�கா ஆ�ற� கைர�� உ�ள ஒ� �� �ராமமான
ேபா��� மா�����ேகாேவா (Bolshoye Maslennikovo) எ���ட��� �ற�தா�. இ�
�ராம� த�ேபா� ர�யா�� எ�ைல��� உ�ள�.
ஏேரா�ேலவ� ஓ�லா�� (Yaroslavi Oblast) ர�யா�� ம��ய ெபடர� மாவ�ட���
உ�ள�. இத� தைலநகர��� �க ���யமான ��வாக அ�வலக�க� உ�ளன. இ�� ���ய�
ெதா��சாைலக�� உ�ளன. ர�� ேபா��வர�� வச� ம��� ����� �ழா�க�� உ�ளன.
இ�
மா��
11,
1936இ�
உ�வான�.
2002ஆ�
ஆ���
இத�
ம�க�
ெதாைக 1,367,398 ஆ��. இ�� ���கால��� ப��ெபா�� அ�கமாக இ����. ேகாைட�
கால��� ெவ�பமாக இ����. இ�த� �ரேதச��� அட��த ��� வைக மர�கா�க�
உ�ளன. இ� த�ர ஆ��� ம��� ��� வைக மர�கா�க�� உ�வா�க� ப���ளன. இ� ஒ�
இய�ைக வள� �ைற�த ப�ைமயான கா�க� ெகா�ட �ரேதசமா��. இ�கா�க�� �க� ெப�ய
�ல��க� �ைற�� ��டன. கர�க�, ஓநா�க�, ந�க�, எ�� ம��� கா���ப��க� அ�க�
காண�ப���றன.
வால��னா ஒ� ஏைழ �வசாய� ���ப��� �ற�தா�. இவைர இள� வய��
வா�யா (Valya) என ெச�லமாக அைழ�பா�க�. இவ��� �ளா��� எ��ற
சேகாதர��,����லா எ��ற சேகாத��� இ��தா�க�. இவ�க�� ���ப� ெப�லார�
எ���ட������ இ�த� �ராம����� �� ெபய��த�.
ெப�லார� (Belarus) எ�ப� ஒ� ��யர� ஆ��. இ� �ழ�� ஐேரா��ய� ப����
உ�ள�. வட �ழ��� ர�யா, ெத� ப���� உ�ைர�, ேம��� ேபால��, ���வ�யா ம���
வடேம�காக லா��வா உ�ளன. இத� தைலநகர� ���� (Minsk) ஆ��. இ�த� ��யர�
40 சத�த� வன�ப��ைய� ெகா�����ற�.
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இ�பதா� ��றா���� ��� வைர பல நா�க�. இதைன ஆ�� ெச�� வ�தன. ர�ய�
�ர����� �� இ� ேசா�ய� ��யர�� �� வ�த�. இர�டா� உலக ��த��� ேபா� இத�
ம�க� ெதாைக�� ��� ப�� ம�க� இற�� ேபானா�க�. ேபா�னா� அ�க� பா���
ஏ�ப�ட�. ெப�� ப��யள� ெபா�ளாதார� �ணான�. ஆனா� இ�த� ��யர� ேபா����
�ற� ���� வள���யைட�த�. 1945ஆ� ஆ��� ஐ��ய நா�க� சைப�� உ��� நாடாக
ஆன�.
ேசா�ய� ர�யா �ைத�த ேபா� இ� பாரா�ம�ற� ��யரசாக ஜூைல 27, 1990இ�
மா�ய�. இ� ஆக�� 25, 1991இ� ���ர� அைட�த�.
வால��னா�� த�ைத ஒ� ஏ� உ�� இய��ர வாகன��� (Tractor) ஓ��நராக� ப�����
வ�தா�. இவ�� ெபய� ெதர�ேகாவா ஆ��. இவ� இர�டா� உலக ��த��� ேபா�
இரா�வ��� ேச��தா�. ��த��� ெப�� ப�� ஐேரா�பா�� நட�த�. �ேர�
���ட�, �ரா��, அெம��கா, ேசா�ய� ��ய� ஆ�ய நா�க� இ�தா�, ெஜ�ம� ம���
ஜ�பா���
எ�ராக�
ேபா��டன.
இர�டா�
உலக
��த���
ேபா�
இவ�
ெகா�ல�ப�டா�. அ�ேபா� வால��னா ெதர�ேகா��� வய� இர�� தா�.
வால��னா�� தா� எ�னா ெதர�ேகாவா. இவ� த�யாக இ��� தன� மக� ம���
மக�கைள வள��தா�. இவ� �ரா�� ��ேகா� ��பாைல எ��� ���� ேவைல ெச��
வ�தா�. வ�மான� �ைறவாகேவ இ��த�. தன� �ழ�ைதகைள �க�� �ரம�ப�ேட
வள��தா�. வால��னா தன� தா��� ���� உத� ெச�� வ�தா�. ஆகேவ இவ� �����ட22

வய�� ப���� ேசர��ைல.
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வால��னா தன� எ�� வய�� 1945ஆ� ஆ��� ப���� ேச��தா�. இவ�� �ழ�ைத�
ப�வ� எ�ப� ம����யானதாக இ�ைல. ப�ேவ� இ�ன�க��, மற�க ��யாத
ச�பவ�க�� �ைற�ததாகேவ இ��த�. ப��� ப��� எ�ப� �க ���ய கால�தா�.
1953ஆ� ஆ��ேலேய ப��� ப��ைப ����, ப��ைய ��� ெவ�ேய�னா�.
வால��னா தன� பா���� ������ ெச�றா�. அ� ஏேரா�ேலவ� எ���ட���� அ���
தா�
இ��த�.
பா����
����
இ���
ெகா��
அ���
உ�ள
ஒ�
டய�(Tire) ெதா��சாைல�� அ�ர��ஸாக 1954ஆ� ஆ��� ேவைல��� ேச��தா�. இவ�
ப���� இ��� �ல�னா�� ப��ப�� ஆ�வ� ெகா����தா�. ஆகேவ ெதாட���
ப��தா�. அ�ச� வ� �ல� க�� க�றா�.
இவ�� தா� உட� நல� பா��க�ப�டதா� 1955ஆ� ஆ��� ��பாைல�� ேச��தா�. இ��
இவர� தா�, சேகாதர� ம��� சேகாத�க�� ேவைல ெச�தன�. இவ� ���� ேவைல ெச��
ெகா�ேட பாட�ைத� ப��தா�. வ������ ெச�றா�.
பாரா��
வால��னா ேவைல ெச�த ஜ�� ஆைலயான� ைக�த�ைய �ைச�த�யாக மா��
ரா�வ����� ேதைவயான ��கைள உ�ப�� ெச�� ெகா����த�. இ�� ரா�வ�ைத�
ேச��த உய� அ�கா�க� அ��க� வ�� ெச�றன�. பாரா���� ����� ��ைவ� ேச��த
�ர�க�� வ�� ெச�றன�. இவ�க�ட� வால��னா��� ந�� ஏ�ப�ட�.
�மான������
���க
உத��
�ைட
ேபா�ற
சாதன�ைத�
பாரா�� (Parachut) எ���றன�. �மான������ ெவ�ேய ����, ��ன� பாரா��
உத��ட� தைர�� இற��வ� பாரா���� அ�ல� ஆகாய������ ���த� (Sky
Diving) எ�பதா��.
ஆகாய������ ���த� எ�ப� ஆ��� ஜா���� கா���� (Andre – Jacques
Garnerin) எ�பவ�� �ல�தா� ெதாட��ய�. ெவ�ப� கா�� �ர�ப�ப�ட ப��� பயண�
ெச�� 1797ஆ� ஆ��� வா����� பாரா�� உத��ட� ெவ��கரமாக ����� தைர
இற��னா�. இத� ��ன� ரா�வ��ன� பாரா��ைட� பய�ப���னா�. இதனா� பாரா����
ப�ேவ� ெதா�� ��ப�ைத� ����ன�.
பாரா�� வா�� பயண� ெச�பவ�கைள� பா�கா�க உத��ற�. �மான� ம��� ப��க��24

பயண� ெச�தவ�க� ஆப��� கால��� த�க� உ�ைர� பா�கா�க இதைன� பய�ப���ன�.
பாரா�������
���த�
எ�ப�
ஒ�
ெபா��
ேபா��
�க���யாக��,
சாகசமாக��,
�ைளயா���
ேபா��யாக��,
ரா�வ
நடவ��ைக�கா��, கா��� �ைய அைண�த� ேபா�ற ெசய�பாடாக�� ��ன� மா�ய�. இ�
ஒ� �ைளயா��� ேபா��யாக 1930க�� மா�ய�. 1952-� ச�வேதச� ேபா��யான�.
ஆகாய������ ���பவ�க� ஒ� ��வாக �மான��� ஏ�� ெச���றன�. இத�� என�
க�டண� வ���க�ப��ற�. த��ப�ட �ைற�� த�யாக� ���� சாதைன
��யவ�க� Cessna C- 172 (அ) C-182 �மான��� பயண� ெச��, ஆகாய������
�����றன�.
ஆகாய������ ���பவ�க� 1000 �த� 4000 ��ட� (3000 – 13000 அ�) உயர������
�����றன�. �ைற�த உயர������ ����� ேபா� பாரா�� உடேன ����
ெகா���. ஆனா� அ�க உயர������ ���பவ�க�
�த�� ���� ஒ� ��ட� க��த� ��ன� பாரா�� ����, �ற� ெம�வாக ����
பா�கா�பான ேவக��� 5 �த� 7 ��ட��� தைர�ற����றன�. �த� �த��
ஆகாய������ ���பவ� ப���யாள�� உத��ட� ���பா�க�.
வால��னா 1959ஆ� ஆ��� ஏேரா�ேலவ� பற��� கழக��� உ���னராக�
ேச��தா�. இவ� பாரா������� ���பத�கான ப���ைய எ���� ெகா�டா�.அ�கால���
ெப�க� பாரா������� ���த�� ஈ�ப�வ� எ�ப� �க� �ைற�. இ� �க�� சவா�
�ைற�த �� கரமான ெசயலா��. ஆ�க� ம��ேம அ�க ஈ�பா� ெகா����த
ஆகாய������ ���த� எ��ற சாகச �க����� வால��னா ஈ�ப�ட� ஆ�ச�யமான
ஒ�றாக� க�த�ப�ட�.
வால��னா தன� இள� வய�ேலேய பாரா������� ���பத�கான ப���ைய
எ��தா�. உ���� உ�ள ஏேரா�ள� (Aeroclub) இவ��� ப��� ெகா��த�.ஆகாய������
���த� எ��ற இவ�� �த� ���த� இவ�� 22ஆவ� வய�� ெதாட��ய�. இவ� ேம 21,
1959 அ�� �த� �த�� ஆகாய������ ���தா�.
ஆகாய������ ���த� இவ��� உ�சாக�ைத ஊ��ய�. அவ��� எ�த�த பய��
இ�ைல. இதனா� இவ� தன� �றைமைய ேம�� வள���� ெகா�டா�. இவ� ஒ� அெம���
பாரா��டாளராக �ள��னா�.
இவ� பாரா������� ����� பல ேபா��க�� கல�� ெகா�� ப��கைள�
ெப�றா�. ஆ�க�ட� நட�த ேபா����� ேபா�� ேபா��� ெகா�� ����� ப��கைள
ெவ���ளா�.
�ைற�த உயர��� இ��� ���க� ெதாட��ய இவர� ஆ�வ� ப��ப�யாக உய��� ெகா�ேட
ேபான�. எ�தைகய உயரமாக இ��தா�� பய�படாம� பாரா���� ����� ெப�ம� என
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ம�றவ�க� �க�� ப� நட�� ெகா�டா�. மா�ேகா ச��க��� ஆ�� ேதா�� அ�ேடாப�
�ர�� �ன� ெகா�டாட�க� நைடெப�வ� வழ�க�. 1959ஆ� ஆ��� நட�த
ெகா�டா�ட���, ர�ய அ�ப� ���ைல�� ஆ�ர�கண�கான ��ட�க� உயர��� இ���
���த ேபா� இவ�� ெபய� ர�யா ��வ�� பர�ய�.
வால��னா ஆைல� ெதா�லா�யாக இ��� ெகா�ேட பாரா�� ���த�� ஈ�ப��
வ�தா�. இவ� ஏேரா�ள� �ல� 163 �ைற ஆகாய������ �����ளா�.
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ேகா�ேசாேமா�

வால��னா
18
ஆவ�
வய�ேலேய
ஜ��
ஆைல��
ேவைல���
ேச�����தா�. ெதா��சாைல�� ெதா�லாள�கைள ஒ�� ேச��� ேவைல ெச�வ� இவ��
ப�யாக இ��த�. இவ� ப�ேவ� சவா�கைள� ச���தா�. அ�� ெப�க��� ப�ேவ�
இைட��க� இ��தன. ஆைல�� ப�ேவ� �ைறபா�க�� இ��தன. இதைன ேபா�க ேவ���
என ����னா�. ஆகேவ இவ� க����� க���� ேசர ேவ��� என ��ர ஆ�வ��ட�
இ��தா�.
வால��னா ேகா�ேசாேமா� (Komsomol) எ��� அைம��� ேச��தா�. இ� ேசா�ய�
க����� க���� இைளஞ� ��வா��. அ� இள� க����� �� (Young Communist
League) ஆ��. அைத ர�யா�� ேகா�ேசாேமா� எ�ேற அைனவ�� அைழ�தன�.
ேகா�ேசாேமா� �த� �த�� நகர�ப���� அ�ேடாப� 29, 1918ஆ� ஆ���
ஆர���க�ப�ட�. இ�� 14 வய��� ேம� 28 வய� வைர உ�ள ஆ�, ெப� இ�பால��
ேசரலா�. இ� இைளஞ�க� ம���� ேசா�ய� க����� க���� ெகா�ைககைள
�ள��ய�. அ� இைளஞ�க��� அர�யைல க��� ெகா��ப�� ���ய ப��
வ��த�.வால��னா ேகா�ேசாேமா�� உ��� ெசயலாளராக 1961ஆ� ஆ���
ெசய�ப�டா�. ��ன� ேசா�ய� க����� க���� ேச��தா�.
ேசா�ய� ர�யா�� ஒேர ச�ட��வமான ஆ�� க��யாக க����� க�� (Communist Party
of Soviet Union) இ��த�. இ� உல�� �க�ெப�ய க����� அைம�பாக
�ள��ய�.ஆனா� 1991ஆ� ஆ��� ஆக�� மாத��� இத� ெச�வா�ைக இழ�த�.
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ர�யா�� ேபா���� எ��ற ெபய�� க����� க�� ெல�� தைலைம��
இய��ய�. இ�த� க�� ர�யா�� 1917ஆ� ஆ��� அ�ேடாப� �ர���� �ல� உல��
�த� ேசாச�ச அரைச உ�வா��ய�. இ�க��யான� ஜனவ� 1, 1912இ� உ�வான�. இதைன
ெல�� உ�வா��னா�. இ�க���� ���ய� ெகா�ைக க���ஸ�, மா���ய� ெல��ஸ�
ஆ��. இ�க��ேய ர�யா�� உ�ள அைன�� ��யர�கைள�� வ� நட�� வ�த�. ேசா�ய�
ச�ட���� உ�ப�� ம������� ஆ�� ெச�த�.
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ேசா�ய� ��ெவ�� ��ட�

�� ககா��� �த� ��ெவ�� பயண�ைத 1961இ� ��தத�ட� ேசா�ய� ர�யா��
தைலைம ரா�ெக� எ���ய� ெச�� பா�ேலா�� ெகார�ேயா� (Sergey Pavlovich
Korolyov) எ�பவ� ஒ� ெப�ைண�� ��ெவ��� அ��பலா� எ��ற ேயாசைனைய
ேசா�ய� அரசா�க����� ெத���தா�. இவ� ேசா�ய� ர�யா�� ரா�ெக�ைட
வ�வைம�தவ�.
ம�த
��கல�ைத
வ�வைம�தவ�.
ெச�பைட��
தளப�யாக
இ��தா�. ேசா�ய� ர�யா�� ��ெவ�� ��ட� ெவ��யைட�த�� ���யமானவ� ெச��
ெகார�ேயா� ஆவா�. அெம��கா����, ர�யா���� இைடேய நட�த ��ெவ��
ேபா���� �த� ெவ��கைள ர�யா ெப�வத�� இவேர காரணமாக இ��தா�.
ெச�� இள� வய�� �மான� பற�த� ேகா�பா�ைட ந��� க�றா�. உ���� ெசய�ப�� வ�த
�ைளட� �மான� �ள��� ேவைல ெச�தா�. இவ� பல �ைற பய�யாக �மான���
பற���ளா�. 1924ஆ� ஆ��� இவேர த��ப�ட �ைற�� ஒ� �ைளட� �மான�ைத
வ�வைம�� தயா��தா�. அ� K-5 எ�பதா��. இதனா� இவ��� பா�ெட� ��வன��� உ�ள
�மான ���� 1924ஆ� ஆ��� ேவைல �ைட�த�. 1925ஆ� ஆ��� �ைளட� �மான�
க��வத�� இவ��� அ�ம� வழ�க�ப�ட�. இவ� 1928ஆ� ஆ��� ��ய �ைளட�
�மான�கைள� தயா��தா�. �மான�க� வ�வைம�ப��� �றைம உைடயவரா� இ��தா�.
இவ� 1930ஆ� ஆ��க�� �ரபலமான ெபா�யாளராக மா�னா�. 1930ஆ� ஆ��� ைபல�
உ�ம� ெப�றா�. 1932ஆ� ஆ��� ரா�ெக� தயா��பத�கான ���� தைலைம�
ெபா��பாளராக �ய��க�ப�டா�. இத�� ��� தயா��க�ப�ட ரா�ெக�ைட �ட �ற�� அ�ச�
ெகா�ட ரா�ெக�ைட வ�வைம�தா�. �ரவ எ�ெபா�� ரா�ெக�ைட� தயா��தா�. இவ��
�றைம�காக இவ��� 1945ஆ� ஆ��� ��� ெகா��க�ப�ட�. பத� உய���
வழ�க�ப�ட�. ��ட �ர� ெச�ல� ��ய ஏ�கைனகைள�� உ�வா�� இவ� ரா�வ�����
ெகா��தா�.
இவ� ரா�ெக�ைட ��ெவ�� பயண����� பய�ப��தலா� எ�றா�. R-7 ரா�ெக� �ல�
ெசய�ைக� ேகாைள ��ெவ��� அ��பலா� எ��ற தன� க��ைத அர����
ெத���தா�. அேத சமய��� நாைய�� ��ெவ��� அ��பலா� எ��ற எ�ண�ைத��
ெவ��ப���ன�.
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அெம��கா�� ��ெவ��� ெசய�ைக� ேகாைள அ��ப� ��ட�����த�. �த��
ெசய�ைக� ேகாைள ��ெவ���, அ��� ெவ�� ெப�வ� எ��ற ஒ� க�ைமயான ேபா��
�ல�ய�. ர�யா ����� - 1 எ��ற ெசய�ைக� ேகாைள அ��� ெவ�� ெப�ற�. இ�த
����� ெசய�ைக� ேகாைள ெகாலேரா� த��ப�ட �ைற�� �க�� �ரம�ப��
வ�வைம��� தயா��தா�.
இ� ஒ� எ�ய வ�வ� ெகா�ட�. ஒ� மாத���
தயா��க�ப�ட�. இ� அ�ேடாப� �ர���� 40ஆவ� ஆ�� �ழா��� �ைட�த ஒ�
மாெப�� ெவ�� என ர�யா�� �ரதம� ��ேச� ெத���தா�.
ெச�� ஒ� மாத����� ����� - 2 எ��ற ��கல�ைத� தயா���, நவ�ப� - 3, 1957 இ�
��ெவ��� அ���னா�. இ� ����� - 1 ெசய�ைக� ேகாைள �ட 6 மட�� �ைற
ெகா�ட�. இத� �ற�� எைட ப���� (Payload) ைல�கா எ��ற நா� பய�யாக
��ெவ���� பயண� ெச�த�. இ�த ����� - 2 எ��ற ��ெவ� வாகன� 4 வார���
தயா��க�ப�ட�. அேத சமய��� இதைன� ப�ேசாதைன ெச�ய ேநர��ைல. அதாவ� தர�ைத�
ப�ேசாதைன ெச�ய��ைல. இ����� அ� ெவ��கரமாக ��ெவ���� ெச�ற�. இ�த
��கல�ைத ���� ����� ���ப� ெகா�� வ�� ெதா�� ��ப� அ�ேபா�
இ�ைல. அதனா� ��ெவ���� ெச�ற ைல�கா ��ெவ��ேலேய தன� உ�ைர� �யாக�
ெச�த�. ��ெவ���� ெச�� ��ெவ��ேலேய உ�� �யாக� ெச�த� ைல�கா
ம���தா�.
ெச�� �����- 3 எ��ற ��கல�ைத�� வ�வைம�� ேம- 15, 1958இ� ��ெவ���
அ���னா�. இ� ஏ�கனேவ உ�வா�க�ப�ட வாகன�கைள �ட �ைம ஏ�ற�ப�ட ��கலமாக
இ��த�. இ�� ஆ��� க��க� எ���� ெச�ல�ப�டன. இ�� ேட� ��கா�ட�� ைவ��
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அ��ப�ப�ட�. ����� - 3 தா� �த��த�� ���ய� தகவ�கைள ேசக��க
அ��ப�ப�ட ��கலமா��. ஆனா� ஏவ�ப�ட ேபா� ப�� ெச��� க��க� ப�தானதா�
��� �பர�க� ேசக��க ��யாம� ேபான�.
ெச�� ெகாரேலா��� த�ேபா� தன� கவன�ைத �லாைவ அைடவ� ப��யாக
இ��த�. R-7 ரா�ெக�ைட மா�� பல அ��� ெகா�ட ந�ன ரா�ெக�ைட� தயா��க ேவ���
எ�றா�.
இவ� �னா - 1 (Luna – 1) எ��ற ��கல�ைத வ�வைம�தா�. அதைன ஜனவ� 2, 1959இ�
�லைவ ேநா�� ஏ�னா�க�. இ�தா� �த� �த�� �� ஈ��� �ைச�� ச��ைய �� �லைவ
ேநா��� ெச�ற�. ஆனா� அ� �ல�� ���� பாைதைய அைடயாம� வ� மா� ��ய��
���� பாைத��� ெச�� ��யைன� ���ய�. இதைன� ெதாட��� �னா-2எ��ற �ேரா�
�லைவ ேநா��� ெச�� �ல�� �� ேமா�ய�. ஆனா� எ�த�த தகவ�க�� ����
வர��ைல. இத� ��ன� �னா - 3 எ��ற �ேரா� அ�ேடாப� 4, 1959இ� �லைவ
ேநா�� ஏவ�ப�ட�. அ� �ல���� ெச�� அதைன ���ய�. �ல�� ம�ப�க�ைத�
�ைக�பட� எ��� அ���ய�. ����� ஏ�ய இர�� ஆ��க�� இ�த ெவ�� நட�த�.
ெச�� ெகாரேலா� தன� ல��ய� ��டமாக ��கல�ைத ெச�வா� ம��� ெவ��
�ரக�க���� அ���வ� எ�பைத� ெத���தா�. அ� த�ர ம�தைன ��ெவ��� ����
பாைத�� அ���வ� எ��ற ��ட�ைத அர�ட� ெத���தா�. தகவ� ப�மா�ற�, ேவ�
பா��த�, கால �ைல ேபா�றவ�ைற� க�ட�ய ெசய�ைக� ேகா�கைள அ���வ�,�ல��
��கல�ைத ெம�வாக தைர இற��வ� ேபா�றவ����� ��ட��டா�. இவ�ைடய
��ட�கைள �ைறேவ�ற ேசா�ய� ர�யா ��ரமாக இ��த�.
ெகாரேலா� ஒ� ைபல� �ஷைன� தயா��க� ��ட��டா�. இத�கான வ�வ�ைத உ�வா�க பல
�பர�கைள� ேசக��தா�. இவ� ேவா�டா� (Vostok) ��கல�ைத வ�வைம�தா�. அ�� ஒ�வ�
ம��ேம பயண� ெச�ய ����. இ� ���க ���க தா�ய��யா� இய�க�
��ய�. ேவா�டா� - 1 எ��ற ��கல��� �� ககா�� �த� �த�� ��ெவ���� ெச��
வ�தா�. ஒ�வ� ம��ேம பயண� ெச�த ��கல����� ப�லாக இர��, ��� ேப� பயண�
ெச�ய� ��ய ேவா�கா� (Voskhod) ��கல�கைள� தயா��� சாதைன பைட�தா�.
ேவா�கா�
2
எ��ற
��கல���
அ�க�ப�யான
கா��
அைட���
ப�� (Airlock) ேச��க�ப�ட�. இ� மா�� 18, 1965இ� ��ெவ��� அ��ப�ப�ட�. இ��
இர�� �ர�க� பயண� ெச�தன�. இ�� பயண� ெச�த அெல�� �யேனா� (Alexei
Leonov) எ�பவ� �த� �தலாக ��ெவ��� நட�தா�.
ேவா�கா� ��கல�க��� அ��த�ப�யாக இவ� ேசா�� ��கல�கைள� தயா��தா�. இ�
��ெவ���
ெச��
ேவ�
ஒ�
��கல��ட�
இைண��
வைக��
தயா��க�ப�ட�. இதனா� �ர�க� ஒ� ��கல������ அ��த ��கல���� மாற
���த�. இ� ��ெவ��� ��ெவ� �ைலய� உ�வாக அ��பைடயாக அைம�த�.
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ேசா�ய� ��ெவ�� ��ட����� ��னா� ெகாலேரா�� அ� ��பமான அ�� (Master
mind) இ��த�. இவ� ��ெவ������ ���� வ�வத�� பாரா����� ந�ன
மா�ற�கைள� ெச�தா�.
ர�யா�� �ரதம� ��ேச� ெகாலேரா��� �� அ�கார� ெகா��தா�. அெம��காைவ ெவ��
ெகா�� �ல�� ம�தைன �த�� இற�க ேவ��� எ�றா�. �ல��� ம�தைன
அ���வத�காக N-1 ரா�ெக�ைட தயா��தா�. ஆனா� ம�தைன �ல��� அ����
�ய���� ஈ�ப�� இ��த சமய��� எ��வாராத �தமாக ஜனவ� 14, 1966இ� மா�ேகா��
இற�தா�. இதனா� ர�யா�� ப�ேவ� ��ட�க� ���� ேபா�ன. ர�யாவா� ம�தைன
�ல�� இற�க ��யாம�� ேபான�.
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ெப�க� ��

வால��னா ேசா�ய� ��ெவ�� ��ட��� த�னா�வ� ெதா�டராக� ேச��தா�. ஆனா�
இவ��� �மான� ஓ��ய எ�த அ�பவ�� இ�ைல. இவ� �மான ைபல��� அ�ல. இவ��
ஒேர �றைம பாரா�� �ல� ���ப�தா�. இவ� பாரா�� �ல� வா����� ���ப�� தன�
த��ைய��, �றைம�� ந�� வள��� இ��தா�. பாரா�� �ல� ���ப�� �க��
ைத�ய��க� ெப�ணாக இ��தா�.
அ�த சமய��� அெம��கா ம��� ேசா�ய� ர�யா��� இைடேய த�க�� ெதா����ப
ச��ைய ��ெவ�� பயண��� ெவ��ப���வ�� ���த ேபா�� �ல�ய�.�த��
��ெவ��� ம�தைன அ��� ெவ�� ெகா�ட ர�யா, ���� ஒ� ெப�ைண
��ெவ��� அ��� அெம��காைவ ���� ெவ�� ெகா�ள ேவ��� என ��� ெச�த�.
��ெவ� �ரராக� ேத�� ெச�ய�ப�பவ�க� ரா�வ� ப��� ������க ேவ���. பல
ல�ச�கண�கான ெப�க� ரா�வ��� ப����� ெகா����தன�. இ��தா��
�மான�பைட�� ெப�க� �ைறவாகேவ இ��தன�. ெப� ைபல�க�� �ைறவாகேவ
இ��தன�.
ஆகேவ பாரா�� ப����� ஈ�ப�ட �றைமயான ெப�கைள ேசா�ய�
��ெவ�� ��ட���� ேத�� ெச�வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�.
அ�த சமய��� ர�ய ��ெவ�� ��ட� பாரா������� ����� அ�பவ�
வா��தவ�கைள� கவ���� ெகா����த�. ஏென�� ��கல��� பயண� ெச��� �ர�க�
�� ����� ேபா� க���பாக பாரா�� �லேம ����� தைர�ற�க ேவ���. இ�ைற���
ர�யா�� ��கல��� �ல� ��ெவ���� ெச��� ����பவ�க� பாரா����
உத��டேன தைர�ற�க ேவ���. ��ெவ� ஓட��� (Space Shuttle) �ல� பயண�
ெச�பவ�க� ம��ேம �மான� ேபா� தைர�ற����றன�. ர�யா�� ��கல��� பயண�
ெச�பவ�க�, ��கல� �� ����� ேபா� வ�ம�டல��� உ�ேள �ைழ�� தைரைய
அைட�� ேபா� �மா� 7 �ேலா ��ட� (4.3 ைம�) உயர������ பாரா�� �ல� �����
தைர�ற�க ேவ��ய� அவ�ய� ஆ��.
�� ககா�� ��ெவ���� ெச�� வ�த�. வால��னா��� ���த உ�சாக�ைத
ஏ�ப���ய�. ஆனா� ��ெவ���� ெச�ேவா� எ�� அவ� கன� �ட�
க�ட��ைல.ேசா�ய� ர�யா ெப� ஒ�வைர ��ெவ��� அ��ப� ேபா�ற� எ��ற
��ட� �ட �க�� ரக�யமாக இ��த�. ேசா�ய� ர�யா �த� ெப�க� ��ெவ� �ர�க�
�� ஒ�ைற ேத�� ெச�ய இ���ற� எ�ப� 1961ஆ� ஆ��� ம���� ெத�யவ�த�.
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இத��
வால��னா
ம�
ெச�தா�.
இ�த
��ெவ�
ெப�க�
����
ேச�வத�காக 400 ெப�க� ம� ெச����தன�. ேபா��� ேத�� எ�ப� �க�� க�னமானதாக
இ��த�. 400 ேப� ��ண������தா�� 5 ேப� ம��ேம ������ ேத�� ெச�ய�ப�வ�
எ�ப� அைனவ���� ெத�����த�. ���த அ�பவ��, �றைம��, ைத�யசா���
உைடயவ��� ம��ேம வா���� �ைட��� எ�ப� ெத��த�தா�. இ�� எ�த �பா���
�ைடயா� எ�ப�� அைனவ���� ெத���.
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ேத��

ெப� �ர�க� ����� ேத��ெத��க
அ��பைட�� 5 ேபைர� ேத��ெத��தன�.

�ல

���ைறக�

ைவ����தன�.

அத�

இத�கான த�� எ�ப�……….
W பாரா�� �ல� ���ப�� �ற�த அ�பவ� ேவ���.
W வய� 30��� �ைறவாக இ��க ேவ���.
W உயர� 170 ெச����ட���� இ��க ேவ���.
W எைட 70 �ேலா��� ேம� இ��க� �டா�.
வால��னா ெதர�ேகாவா ��ரவ� 16, 1962இ� ெப�க� ��ெவ� �ர�க�� �த�
����காக� ேத��� எ��க�ப�டா�. இவ�ட� ேம�� நா�� �றைமயான ெப�க�� ேத���
எ��க�ப�டன�.
ேத�வானவ�க�
1.

வால��னா ெதர�ேகாவா

2.

இ�னா ேசாேலா�ேயாவா

3.

டா�யானா ��ென�ேசாவா

4.

ஜ�னா எ���னா

5.

வால��னா ேபாேனாமா�வா

வால��னா இத�� ����� த��யானவராகேவ இ��தா�. இவ� ரா�வ ப��� ெபறாதவராக
இ��தா�� இவ�� ���ப� ரா�வ� ���ல� ெகா�டதாக இ��த�.இவ�ைடய த�ைத
�ளா��� ெதர�ேகாவா ேபா�� ேபா� �ர�� பைட����� தைலவராக இ��தா�. இவ� ஒ�
�ற�த �ரராக��, ��த��� ஒ� �ேராவாக�� �ள��னா�.இர�டா� உலக ��த��� ேபா�
�ெம�� (Lemetti) எ��� ப���� ��லா�� ��த��� (Winter war) கல�� ெகா�� உ��
�ற�தா�.
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ேசா�ய� ர�யா���� ��லா����� ரா�வ �ர�பா� ஏ�ப�ட�. இதனா� ர�யா
நவ�ப� 30, 1939இ� ��லா�� �� தா��த� ெதா��த�. இ�த ச�பவ� நட�� ���
மாத�க���� �ற� இர�டா� உலக ��த� ஏ�ப�ட�. இதனா� இர�� நா�க����
இைடேய ��ட� ��த� நட�த�.
ேசா�ய� 30 �ைற ��லா�� �� �மான� தா��த� நட��ய�.
����� ேம�ப�ட �ைற �ர��� தா��த� நட��ய�. ��லா�� ேசா�ய� பைட��
தா��தைல�
சமா��க
��ய��ைல.
இதனா�
மா�ேகா��
அைம�
உட�ப��ைக��1940ஆ� ஆ�� மா���� ைகெயா�ப��ட�.
இ�னா ேசாேலா�ேயாவா
இ�னா ேசாேலா�ேயாவா (Irina Solovyova) ெச�ட�ப� 6, 1937ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ�
ஒ� பாரா�� ேச��ய� ஆவா�. ��ெவ� �ரராக� ேத�� ெச�ய� ப�டா�. இவ� வால��னா
ெதர�ேகா��� மா�� �ரராக� ேத�� ெச�ய�ப�டா�.
இவ� ேவா�கா� - 5 ��கல��� ெச�வத�காக� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. இ�த� பயண���
ெச��� ேபா� இவ� ��ெவ��� நட�பத�கான ப����� எ�����தா�.இ�சமய���
��ெவ���� ெச�வ� ைக�ட�ப�ட�. இதனா� இவ� ��ெவ���� ெச�ல ��யாம�
ேபான�.
டா�யானா ��ென�ேசாவா
டா�யானா ��ென�ேசாவா (Tatyana Kugnetsova) ஜூைல 14, 1941 இ� �ற�தா�. ெப�க�
������ ேத�� ெச�ய�ப�ட ெப�க�� �க�� வய� �ைறவானவ�. இவ� ஒ� பாரா��
�ர�. 1958 ம��� 1961இ� நட�த ம�டல ம��� ேத�ய அள�லான ேபா���� ேச��ய�
ப�ட� ெப�றா�. இவ� தன� 20ஆவ� வய�� �ற�த �ரா�கைனயாக��,�றைமயானவராக��36

இ��தா�. இதனா� தா� இவ�� ��ெவ� �ரராக� ேத��� எ��க�ப�டா�.
ப��� கால��� �த� ெப�ணாக இ��தா�. ஆனா� ேகாைட� கால��� இவ� உட� நல�
பா��க�ப�ட�. இவ��� அ��க� மன எ���� ஏ�ப�ட�. அதனா� ��ெவ��
பயண����� தயாராக ��ய��ைல. ப��������� ��க�ப�டா�.
இவைர ���� அைழ�� 1965ஆ� ஆ��� ப��� ெகா��க�ப�ட�. ேவா�கா� 5
��கல���
இர��
ெப�கைள
��ெவ���
அ���வ�
என�
��ட�ட�ப�ட���த�. இ�� இவ� பயண� ெச�ய இ��தா�. இ���ட� ��ன�
மா�ற�ப�ட�. ஆகேவ இவ� ��ெவ���� ெச�ல ��ய��ைல. 1969ஆ� ஆ���
��ெவ� �ர� ������� ஓ�� ெப�றா�.

ஜ�னா எ���னா
ஜ�னா எ���னா (Zhanna Yorkina) ேம 6, 1939இ� �ற�தா�. இவ� ஒ� அெம��� பாரா��
ெப�ணாக இ��தா�. இவ� 1963இ�
��மண� ெச�� ெகா�டா�. இவ��� இர�� �ழ�ைதக� �ற�தன.
இவ� ப����� ேபா� ���கவன� ெச��த��ைல. ஆகேவ இவைர� ேத��
ெச�ய��ைல. ேவா�டா� - 5 ��கல��� பயண� ெச��� ெப�க��� மா�� �ரராக�
ேத�� ெச�ய�ப�டா�. ேவா�கா� ��ட� ைக�ட�ப�ட� �ற� இவ� ககா�� ��ெவ�
�ர�க� ப��� ைமய��� ேவைல ெச�தா�. இ����� 1969இ� ஓ�� ெப�றா�. ��ன�
ரா�வ��� ப����தா�.
வால��னா ேபாேனாமா�வா
லாவ��னா ேபாேனாமா�வா (Valentina Ponomaryova) ெச�ட�ப�
�ற�தா�. இவ� ேவா�டா� ��கல� பயண���காக� ப��� எ��தா�.

18,

1933இ�

இவ� ேவா�டா� - 5 ��கல��� பயண� ெச�ய இ��தா�. ஆனா� அ� கைட� ேநர���
ஆ� ��ெவ� �ர� ேவா�டா� - 5 இ� பயண� ெச�வ� என ��� ெச�தன�.இதனா�
இவ���� �ைட�த வா��� தவ�� ேபான�. இவ� வால��னா ெதர�ேகா��� இர�டாவ�
மா�� �ரராக� ேத�� ெச�ய�ப����தா�.
இவ� 1965ஆ� ஆ��� ேசா�� ��ட��� �ல� ��ெவ���� ெச�ல ேத��
ெச�ய�ப�டா�. ஆனா� அ���ட� ைக�ட�ப�ட�. ��ன� ேவா�கா� - 5 ��கல���
��ெவ��� 10 நா�க� பயணமாக ெச�ல வா��� �ைட�த�. ஆனா� அ���ட��
மா�ற�ப�டதா� இவரா� ��ெவ���� ெச�ல ��யாமேல ேபான�.
37

ப���

��ெவ� �ர�க��� வழ�க�ப�� ப��� எ�ப� ஆ�, ெப� ஆ�ய இ�பால���� ஒேர
மா��யாக�தா� இ��த�. ெப�க��� எ�� த� �ேஷச ச�ைகக� எ���
இ�ைல. ��ெவ� எ�ப� அைனவ���� ெபா�வான� எ�பதா� ஆ� �ர�க���
எ�ப��ப�ட
ப���க�
ெகா��க�ப�டேதா,
அ�வாேற
வைகக��
ப���
ெகா��க�ப�ட�.அ��� ��ெவ�� பயண� ெதாட��ய கால��� வழ�க�ப�ட ப���க�
எ�ப� �க� �க க�னமானதாக இ��தன. ஏென�� ��ெவ��� ெச�� வ�த �ர�க��
அ�பவ� எ�ப� ஆர�ப��� �ைடயா�.

ப��� எ�ப� இர�� �தமாக இ��த�. ஒ�� வ��பைற�� பாட�. ம�ெறா�� உட�
ப���யாக இ��த�. வ��பைற� பாட� எ�ப� ��ெவ�� ப��ய அ��யைல ேபா��பதாக
இ��த�. இ� த�ர ��ெவ�� பயண� ெச�வத�கான வாகன�க� ப��ய வரலாைற��
ேபா��தன�.
G

ரா�ெக� ெதா�� ��ப�

G

��கல� வ�வா�க�
38

G

க��க� ப�� அ��

G

��ெவ�

G

��ெவ� உைட

G

வான�ய�

ேபா�ற பாட�க� வ���க�� எ��க�ப�டன. இைவ அைன��� �ர�க� த�கள� அ�ைவ
வள���� ெகா�வத�காக வழ�க�ப�டன. ரா�ெக�, ��கல�க�� இய�� அ��யைல
வால��னா க��� ெகா�டா�. ��ெவ�� �ழ� க�� ம��� ��ப�மாண� �ரப�ச���
அ��பைடக� ஆ�யவ�ைற�� க��� ெகா�டா�. ��ெவ��� ேம�ெகா�ள ேவ��ய
ப�ேவ� ஆரா���க� ப���� ெத��� ெகா�டா�. வால��னா ப��பத�காக அ�க ேநர�ைத�
ெசல� ெச�தா�. மாைல� ெபா��� ����கைள எ��தா�.
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�மான� ப���

��ெவ���� ெச��� �ர�க� �ைற�த� 1500 ம� ேநர� �மான�ைத ஓ�� இ��க
ேவ���. வால��னா���� ம�ற ெப� �ர�க���� �மான� ஓ�ட� ெத�யா�.ஆகேவ
இவ�க��� �த�� �மா��கான ப��� ெகா��க�ப�ட�.
வால��னா MiG – 15 UTI எ��ற ெஜ� �மான��� ப��� எ���� ெகா�டா�. இ� ஒ�
ேபா� �மான� ஆ��. இ�த வைக �மான� 1947இ� ேசா�ய� ர�யா�� அ��க�
ெச�ய�ப�ட�. இ� �த� �தலாக �ச�ப� 30, 1947இ� வா�� பற�த�. இ� ேசா�ய�
�மான� பைட�� பய�ப��த�ப��ற�. இ�� �ர�க��� ப����� ெகா��க�ப�ட�.
இ� �க�� ெவ��கரமான �த� ெஜ� �மான� ஆ��. இதைன ெகா�யா ��த��� ேபா�
பய�ப���ன�. இ�த ெஜ� �மான��� ��ெவ� �ர�க��கான ப�����
ெகா��க�ப�ட�. இ� அ� ேவகமாக வா�� ��� பா���, பற�க� ��ய �மானமா��. இ��
�ற�த �ைற�� ப��� எ����ெகா�� ைபல���கான உ�ம�ைத� ெப�றா�.
ேமா�டா� ெபா��ய� இவ���� ேபா��க�ப�ட�. இ� த�ர �க�� உயரமான இட������
பாரா�� �ல� ���த��கான ப����� ெகா��க�ப�ட�. இவ� பாரா�� �ல� ���ப��
அ�க� �றைம ெகா����தா�� ப��� எ�ப� ���� ெகா��க�ப�ட�. ஏென��
��கல��� �ல� �� ����� ேபா� ஒ� �����ட உயர������ ���க
ேவ����த�. வால��னா பல தடைவக� ப��� எ��தா�. �மான������ பாரா��
இைண�க�ப�ட அம�� இ��ைகேயா� வால��னா �ச�ப�வா�. பாரா�� ���த�ட�
இ��ைகைய� கழ����� வால��னா ம��� பாரா�� �ல� ���� வ�� இற��வா�.
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உட�ப���

�ன�� உட�ப����டேன நா� எ�ப� �வ���. தைசகைள வ�ைம�ப���வத�கான�
ப���. ��ச�, ��ச� �ள��� உயர������ ���த�, பார� ���த�, ஓ�த�,ைச���
ஓ��த�, வைல �� எ��� பா�த�, �ல� உட��கான ப���க� ெகா��க�ப�டன.
��ெவ� �ர� யா���லாத ��ெவ��� எைத�� த�யாக சமா��க பல �சய�கைள�
க��� ெகா�ள ேவ��ய� �க�� அவ�யமான ஒ�றாக இ��த�. ஆகேவ இவ���
இ��டைற�� ப��� ெகா��க�ப�ட�. ெவ� உல�� ெதாட�� இ�லாத ஒ� த� அைற��
அைட�க�ப�டா�. உ�ேள எ�த ஒ� �� அைச� �ட இ��க��ைல.த�ைம�� அ���
இ��டைற�� இ��ப� எ�ப� �க�� ெகா�ைமயான ஒ� ���ரவைத. ஒ� ெகா�ரமான
��றவா���� ெகா��க�ப�� த�டைனைய �ட� ெகா�ைமயான�.த�ைம�� எ�தைன ம�
ேநர�, நா�க� இ���ேறா� எ�ப� �ட� ெத�ய��ைல. இ�த� ப��� இவ��� மன
உ��ைய� ெகா��த�.

பாரா���� இற��� ேபா� தவ�தலாக ேவ� இட����� ெச����டா� த�க� உ�ைர�
பா�கா��� ெகா�ள ேவ��� எ�பத�காக�� வன�ப�� கா�க�,பாைலவன�க�, கட� என
பல ப��க��� ப��� ெகா��க�ப�ட�. இ�த இட�க��� த��� �ட�ப�டன�. யா�ைடய
உத��� இ�� அவ� த�கைள� பா�கா��� ெகா�வத�கான� ப���யாக அ�
இ��த�. ஆப�� வ�தா� பயேமா, ��ேலா ெகா�ளாத அள��� ைத�ய� ஊ��வத�கான
ப���களாக இைவ இ��தன.
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ரா�ெக� �ற�ப�� ேபா� அ���க� ஏ�ப��. இ�த அ��ைவ� சமா��க ேவ���. ரா�ெக�
உயேர ெச��� ேபா� பய�க� �� ப� மட�� அ��த �ைச அ�க����.இதைன��
சமா��க ேவ���. அ��ைவ தா��வத�காக ஒ� �ேநாதமான அ��ைவ� தா��வத�காக ஒ�
�ேநாதமான அ��� இய��ர��� ப��� ெகா��தன�. அ��� இய��ர��� அமர ைவ�� ஒ�
ம� ேநர���� ேம� ப��� ெகா��தன�. உட� �ர��� ேபா� ந���வ� ேபா� ெவட ெவட
என ந���ய�. உட� ��வ�� அ��� அைலக� பர�ன. இ�த� ப��� எ�ப� �க��
க�னமானதாக இ��த�. ��ெவ���� ெச�ல ேவ��� எ�றா� இைத�ட� க�னமான
ப���ைய�� ெச�ய ேவ��ய� �க�� அவ�யமான� ஆ��.
��ெவ���� ெச�ற �ற� அ�� எைடய�ற த�ைம, ஈ��� �ைசய�ற த�ைம
�ல��. ��ெவ� ேபா�ற ெசய�ைக �ைற�� உ�வா�க�ப�ட அைற�� ப��� ெகா��க�
ப�ட�. இ� ஒ� மா�� வ�வமான�தா�. ஆனா� உ�ைமயாக ��ெவ��� �ல��
அைன��� �ழ�� இ�� இ��கா�. ஆனா� இ�� எ���� ெகா�ள� ��ய ப���யான�
��ெவ��� �ல�� ஆப���க�� இ��� ஓரள���� த�கைள� பா�கா��� ெகா�ள
����. எைடய�ற த�ைம�� �த�த�, உண� உ��த� ப����� ெகா��க�ப�ட�.இ�
த�ர ைமய ேநா�� �ைச ப����� ெகா��க�ப�ட�.
அத� �� ��ெவ� உைட அ�வத�கான ப��� ெகா��க�ப�ட�. ��ெவ� உைடயான�
ஒ� �ரைர� பா�கா�க� ��ய ஒ� உ��� கவசமாக இ��த�. �த� �த�� ��ெவ�
உைடைய அ��த ேபா� அெசௗக�யமாக இ��த�. ��ன� ப��ப�யாக� பழ��
ெகா�டா�. இ�த ஆைடைய அ��� ெகா�� ெசய�ைகயாக உ�வா�க�ப�ட கா�� இ�லாத
அைற�� நட�� பழ�னா�. �ர�க� பயண� ெச�ய���ய ��கல��� ெசய�ைகயான வ�
ம�டல� அைம�க�ப����த�. இ�த ��கல���� இவ���� ப��� ெகா��க�ப�ட�.
��ெவ������ ��கல� �� ����� ேபா� வ�ம�டல��� �ைழ�த �ற�
ெவ�பமான� அ�க����. ��கல�
ஒ� ெந���� ப�தாக ெஜா����. அ�ேபா�
��லக���உ�ேள�� ெவ�ப��� அள� அ�க����. இ�த ெவ�ப��� அ�க��ைப �ர�
தா��� ெகா�ள ேவ���. இத�காக �� ���ேய இவ�க��� ெவ�ப அைற�� ப���
ெகா��க�ப�ட�.

42

ெப� �ர�க� ����கான ப��� எ�ப� 15 மாத�க� ெதாட��� நட�த�. வால��னா
ஆ�வ��ட� ப���ைய எ���� ெகா�டா�. வால��னா ெதர�ேகாவா,ேசாேலா�ேயாவா
ம��� ேபாேனாமா�வா ஆ�ய ��� ேப�� ப��� கால��� �க�� �ற�பாக
இ��தன�. ��ன��� இ��தன�. ஒ� ��� �ஷ� �ல� இர�� ெப� �ர�கைள
த��த�யாக ேவா�டா� ��கல��� மா�� அ�ல� ஏ�ர� 1963இ� அ���வ� என ���
ெச�தன�.
��ெவ���� ெச��� ெப� �ர��கான ேத�� எ�ப� நவ�ப� 1962இ� நட�த�. ஒ�
ெப�ைண� ேத�� ெச�த ��ன� ம�ற நா�� ெப�கைள ேசா�ய� �மான� பைட�����
இள� தளப� பத��� ேச��தன�. ஏென�� அ�சமய��� �மான� பைடேய ��ெவ�
�ர�க�� ெசய�பா�கைள தன� க���பா��� ைவ����த�.
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ரக�ய�

ெப� ��ெவ� �ர�க��கான ப��� எ�ப�
நட�த�. வால��னா ப������ ெச���
ெத���க��ைல. வால��னா தன� தா�ட�
�ற�தவ�களாக �ள��பவ�கைள ஒ� �கா���
ப��� எ��பத�காக� ெச�வதாக� ��� ெச�றா�.

�க�� மைற�கமாக��, ரக�யமாக��
ேபா� �ட யா���� இ� ப���
��� ேபா� �ட தா� பாரா����
அைழ���ளன� எ�றா�. அ�த �கா��

வால��னா ஒ� ��ெவ� �ரராக� ேத��� எ��க�ப���ளா� எ��ற தகவைல மா�ேகா
ேர�ேயா அ���த ேபா�தா� தா� ெத��� ெகா�டா�. இ� �ட ��ெவ�� பயண�
அ���த ேபா�தா� ெத�யவ�த�. இ�தள��� இ� �க�� ரக�யமாக இ��த�. இேத ேபா�
ம�ற ெப� �ர�க�� ெபய�க� �ட 1980ஆ� ஆ�� வைர யா���� ெத�யாம�
ரக�யமாகேவ ைவ�க�ப����த�.
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ம���வ� ப�ேசாதைன

வால��னா�� ��ெவ�� பயண� அ���பத�� ��� இர�� ��டகால ப���க�
ெகா��க�ப�டன. அ� ��ெவ� �ழ��� ஏ�ப ஒ� ேபா�யான ��ெவ� சா��த
ப���யா��. அ� இர�� க�டமாக ெகா��க�ப�ட�. ஒ� ப��� எ�ப� 6 �� நா�க�
ெகா�ட�. ம�ெறா�� 12 �� நா�க� ெகா�ட ப���யா��. ேம மாத� 1963இ�
ெபேடா�யா கட��� இவ��� ப��� ெகா��க�ப�ட�.
உ�ைம�� வால��னா �த�� ேவா�டா� - 5 ��கல��� �லேம ��ெவ���
அ���வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�. அேத சமய��� ேபாேனாமா�வா ேவா�டா� 6��கல��� ��ெவ�ைய� ���வ� என�� ��� ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� இ�த
��ெவ�� பயண���ட� மா�� 1963இ� மா�ற�ப�ட�. ேவா�டா� - 5 ��கல��� ஒ�
ஆ� �ரைர அ���வ�. அேத சமய��� ேவா�டா� - 6 ��கல��� ஒ� ெப�ைண
அ���வ� என ��� ெச�தன�.
ேசா�ய� மா�ல ��ெவ� க�ஷ� வால��னா�� ெபயைர ேம 21, 1963இ� நட�த
��ட��� ப���ைர ெச�த�. வால��னாைவ
ேவா�டா� - 6 ��கல��� �ல�
��ெவ��� அ���வ� என ��� ெச�தன�. இ�த ��ைவ ேசா�ய� ர�ய �ரதம� ��தா
��ேஷ� அவ�க�� ஏ��� ெகா�டா�.
��தா ��ேஷ� ஏ�ர� 15, 1894ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ� தன� இைளஞ� ப�வ���
உேலாக� ெதா��சாைல�� ப����� வ�தா�. இவ� ேசா�ய� அர�ய�� ஈ�ப�டா�. இவ�
ேசா�ய� ர�யா�� பலதர�ப�ட அ�கார ைமயமாக
வள��தா�. �டா���� ெந���ய ஆேலாசகராக�� இ��தா�. �டா�� 1953ஆ� ஆ���
இற�தா�. அத� ��ன� இவ� ர�யா�� �ரதமராக இ��� பல சாதைனகைள� ���தா�.
ேத�� ெச�ய�ப�ட வால��னாைவ ம���வ� �� ஒ�� ப�ேசாதைன ெச�த�. உடைல நா�
நாராக� ப�ேசாதைன ெச�ய ப��ைறகைள� ேச��தவ�க� ப��லைன ெச�தன�.ம���வ�
ப�ேசாதைன எ�ப� �க�� ��ரமாக நட�த�. ஒ� வார கால ப�ேசாதைன��� �� ஒ� வார
கால� ஓ�� ெகா��தன�. ��ன� ���� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�ட�.
ப�ேசாதைன எ�ப� இர�� க�டமாக நட�த�. உ�� �த� உ�ள�கா� வைர என உட��
ஒ�ெவா� பாக�ைத�� ப�ேசாதைன ெச�தன�. ����, இர�த� என அைன��� ப�ேசாதைன
ெச�ய�ப�ட�. க���, கா�� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�ட�. உட� சம�ைல�� ச�யாக
இ���றதா எ�பைத ��வ��ப�� கா� ���ய� ப�� வ���ற�. ஆகேவ ��ெவ����45

பயண�
ெச���
�ர��
கா�
�க
���யமாக
ம���வ�
ப�ேசாதைன��
உ�ப��த�ப��ற�. கா�� �ைறபா� உ�ளவ� ��ெவ���� ெச�ல ��யா�.எைடய�ற
த�ைம��, ேம�ப�க�, ��ப�க� எ�� எ��ேம இ�லாத ��ெவ� �ழ��, இ�த உ����
���ய��வ� �க�� அவ�யமானதா��.
ம���வ� ப�ேசாதைன ஒ� ேசாதைனயா அ�ல� ேவதைனயா எ��ற அள���
இ��த�. வால��னா�� உட� �க�� ஆேரா��யமாக��, �ட கா��ரமாக�� இ��த�.
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ெம���

வால��னா ேத�� ெச�ய�ப�ட இ�கால��� அெம��கா��
ெம��� ��ெவ��
��ட���� ேத�� ெச�ய�ப����த �ர�க�� வயைத �ட இவ�� வய� �ைறவானதாகேவ
இ��த�. அெம��கா தன� ��ெவ�� பயண���காக ஏ�ர� 9, 1959இ� �ர�கைள�
ேத��
ெச�த�.
இ�
��ெவ�
�ர�க�
��
‘ஒ��’
என
அைழ�க�ப�ட�.ெம���, ெஜ��, அ�பேலா ம��� �ேப� ஷ��� ஆ�யைவ அெம��க
��ெவ�� ��ட�களா��.
நாசா அைம�� �த� ��ெவ� �ரைர� ேத��� எ��பத�காக அ����
ெகா��த�. ெப�கைள� த�ர ெட�� ைபல��க� அ�ம��க�ப�டன�. ெம��� ��கல�
எ�ப� ஒ� ��ய ��கல�, அ� இடவச� �ைறவான�. ஆகேவ 180 ெச.�. உயர�����,
82 �ேலா எைட�� �� உ�ளவ�க� ம�� ெச�யலா� என அ���த�. அ� த�ர வய�
வர��40�� �ைறவாக��, ப�ட�ப��� ம��� 1500 ம� ேநர� ெஜ� �மான� ஓ��ய
அ�பவ� ��க ைபல��க� ஆ�ேயாேர இத��� த��யானவராக அ���க�ப�ட�.
இத�� 500 ேப� ம� ெச�தன�. இ��யாக 7 ேப� ம��ேம ேத�� ெச�ய�ப�டன�. இதனா�
இவ�கைள ெம��� - 7 என அைழ�தன�. இ�த 7 �ர�க�� ேகா�ட� ��ப� எ�பவேர வய��
��யவ�. ேகா�ட� ��பைர �ட 10 வய� ��யவராக வால��னா இ��தா�.
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இர�ைட பயண�

��ெவ�� பயண� ெதாட��ய கால��� த�� த� ��கல��� ெவ�ேவ� கால�க��
பயண� எ�ப� நட�� ெகா����தன. �ற� ேசா�ய� ர�யா தன� 3 ம��� 4ஆவ� ம�த
��கல�ைத ஒேர கால��� ��ெவ��� ����ப� அ���ய�. இதைன ��� ��கல�
பயண� எ�றன�. அதாவ� ேவா�டா� - 3 எ��ற ��கல�ைத ஆக��11, 1962இ�
��ெவ��� அ���ன�. இ� ஏவ�ப�ட ஒ� நாைள��� �ற� ேவா�டா� - 4 எ��ற
��கல� ��ெவ��� ஏவ�ப�ட�. அ�ேபா� இர�� ��கல�க� ெவ�ேவ� ����
பாைத�� ��ைய� ��� வ�தன. இ�த இர�� ��கல�க�� 3.1 ைம� ெதாைல��� ஒ�
���� ேபா� ெந��� வ�தன. இர��� �க அ��� வ�த ேபா� ேர�ேயா ெதாட�ைப
ஏ�ப���� ெகா�டன. ேவா�டா� - 3 ��கல� ��ைய 64 �ைற ���ய�. அ�
��ெவ��� 3 நா�க� 22 ம� ேநர� ��ைய� ���ய�. அேத ேபா� ேவா�டா� 4 ��கல� 48 �ைற ��ைய� ���ய�. அ� ��ெவ��� 2 நா�க� 23 ம� ேநர� ��ைய�
���ய�.
இேத ேபா� அ��� இர�� ��கல�கைள�� ஒேர சமய��� ��ெவ��� ��ற��வ�
என ேசா�ய� ர�யா ��� ெச����த�. ஆகேவ ேவா�டா� - 5 ம��� ேவா�டா� - 6 ஆ�ய
இர�� ��� ��கல�கைள ஒேர சமய��� ��ெவ��� ��ற ��வ� என ���
ெச�தன�. இ�த ��கல� ஒ�ெவா���� ஒ�ெவா� ெப�ைண� த��த�ேய அ���வ�
என ��மா��தன�. ��கல��� பயண� ெச��� ெப�க� ஒ�ெவா�வ�� ��� நா�க�
��ெவ��� இ��ப� என ��� ெச�ய�ப�ட�. இேத சமய��� ஆ� �ர�க�� த�கள�
ப���ைய
������தன�.
அவ�க��
��ெவ��
பயண�����
தயாராகேவ
இ��தன�. அேத சமய��� ��ெவ� �ரைர 7 �த� 8 நா�க� ��ெவ��� இ��க ெச�த�
எ��ற ஆேலாசைன�� இ��த�. இ�தைன நா�க� ��ெவ� உைட�ட� ��ெவ���
இ��ப� �ரம�. ஆகேவ ��ெவ�� பயண� 3 அ�ல� 4நா�க� ேபா�� என �ர�க�
க����ெத���தன�.
ெப� �ர�க� ��ெவ���� ெச�ல� தயாராகேவ இ��தன�. ேவா�டா� - 5 ம���
ேவா�டா� - 6 ��கல�கைள ேம - 1963 �த� வார��� ��ெவ��� அ���வ� என
��ட�ட�ப�ட�. ��கல�க�� ��சார� ேகாளா� இ��பதாக ரா�ெக� ��ஞா�
ெகாலேரா� ெத���தா�. ஆகேவ பயண� ேம மாத� கைட��� 27 ம��� 28ஆ� ேத��� ஒ��
ைவ�க�ப�ட�. அ��� த�� ேபான�. இ��யாக ஜு� 3 ம��� ஜு� 5 ஆ�ய ேத�க��
��கல�ைத ஏ�வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�. அ��� த���ேபான�.
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ேவா�டா� - 5

ேவா�டா� - 5 (Vostok – 5) ��கல�ைத ர�யா ெமா��� ேபா�டா� - 5, ஓ�ய�� 5 அ�ல� ஈ�� - 5 (East – 5) என அைழ�தன�. இ� ஒ� ��� �ஷ� ஆ��. இ�த
��கல��� மா�� எ�ப� Vostok- 3 KA ஆ��. இ�� ஒ�வ� ம��ேம பயண� ெச�ய
����. இ�த ��கல� 4720 �ேலா �ைற ெகா�ட�. இ�த ��கல� ைப�க��
ஏ�தள������ ஜு� 14, 1963 அ�� 11.58.58 ம��� ஏவ�ப�ட�. இ�த ��கல���
ெவ�ல� ைப�ேகா�� (Valery Bykovsky) எ��ற �ர� பயண� ெச�தா�.

ெவ�ல� ைப�ேகா�� ஆக�� 2, 1934ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ� ேசா�ய� �மான�
பைட�� ப����தா�. 1960ஆ� ஆ��� ��ெவ� �ர�க� ����காக� ேத���
எ��க�ப�டா�. இவ� ேவா�டா� வைக ��கல��� ப��� எ���� ெகா�டா�. இவ�
ேவா�டா� - 3 ��கல��� பயண� ெச�வத�காக ேத�� ெச�ய�ப�டா�. ஆனா� ேவா�டா� 5 ��கல��� பயண� ெச�ய அ�ம��க�ப�டா�.
இவ�� பயண� உ�ைம�� 8 நா�க� ��ெவ���
ெச�ய�ப�ட�. ��ன� ��கல��� �ல மா�ற�க�
ெச�ய�ப�ட

காரண�தா�

பயணமான�

5

நா�க��

இ��ப�

என

���க�ப�ட�.

���

இவ��49

��கல� 181 �த� 235 �ேலா ��ட� உயர��� ��ைய� ���ய�. ��ைய 88.4 ��ட����
ஒ� �ைற ��ைய� ���ய�. இவ� ��ெவ��� 4 நா�க� 23 ம� 7 ��ட�க� இ���
சாதைன பைட�தா�. அதாவ� த� ஒ� �ர� ��ெவ��� த�ன�த�யாக அ�க கால� இ��த�
ஆ��. இ� ஒ� உலக சாதைனயா��. இவ� ��ைய 82 �ைற ���னா�. இவ�� ேவா�டா�
பயண�
ஜு�
19,
1963இ�
���த�.
இவ�
பயண�
ெச�த
��கல�
க��கா(Kaluga) அ��கா��யக��� கா���� ைவ�க�ப���ள�.
ெவ�ல� ைப�ேகா�� ேம�� இர�� �ைற ��ெவ���� ெச�� வ���ளா�. இவ�
ேசா�� - 22 ம��� ேசா�� - 31 ஆ�ய ��கல�க�� ��ெவ���� ெச��
வ���ளா�.
இவ�
தன�
���
��ெவ��
பயண�க�
�ல� 20 நா�க� 17 ம� 47 ��ட�க� இ����ளா�. இவ� பல ���கைள� ெப���ளா�.
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ேவா�டா� - 6

ேவா�டா� - 6 (Vostok – 6) எ��ற ��கல�ைத ர�ய ெமா��� ேபா�டா� - 6 என
அைழ�தன�. இதைன ஓ�ய�� - 6 அ�ல� ஈ�� - 6 எ��� அைழ�தன�. �த� �த��
ெப�ைண ��ெவ��� ஏ��� ெச�ற வரலா��� �ற�� ��க ��கலமா��. �த� �த��
ரா�வ�ைத சாராத ஒ� ெப� ��மகைள ��ெவ��� ஏ��� ெச�ற ��கல� என இதைன
�க���றன�. இ� ேவா�டா� வைக ��கல��� கைட� ��கலமா��.

இ�த ��கல� ேவா�டா� 3KA வைகைய� ேச��த�. இ� 4713 �ேலா �ைற ெகா�ட�. இ�த
��கல��� அைடயாள� ��ன� ைச�கா (Chaika) எ�பதா��. இதைன ஆ��ல���
கட�பறைவ (Seagull) எ�� அைழ�க�ப�ட�. இ�த ��கல� ��ைய 180 �த� 231 �ேலா
��ட� உயர��� ���ய�. இ� ��ைய 87.8 ��ட���� ஒ� �ைற ���ய�.
இ�த ��கல� ெவ��கரமாக ��ெவ���� ெச�� ����ய�. ஆனா� இ��
�ைறபா�, ேகாளா� ஏ�ப����த� எ��ற உ�ைம மைற�க�ப�� ரக�யமாக
ைவ�க�ப����த�. இ�த ரக�ய� 2004ஆ� ஆ��� தா� ெவ��ப�ட�. அதாவ� க���பா�
�க����� ��கல� ����பாைத��� ஏ�வ� எ�பத��� ப�லாக இற��த� எ�ப�
கா�ட�ப�ட�. இ�த� தவைற ��கல� �ற�ப�ட �த� நா� அ�ேற வால��னா
க��������டா�. இதைன ரா�ெக� ெபா�யாள� ெச�� பா�ேலா���ட� வால��னா
ெத���தா�. இ�த தவ� உடன�யாக ச� ெச�ய�ப�ட�.
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ெச�� இ�த� தவைற ெவ�ேய ெசா�ல ேவ�டா� என ேக��� ெகா�டா�. பல ப��
ஆ��களாக
இ�த
ரக�ய�
கா�க�ப�ட�.
வால��னா
இதைன
யா�ட��
ெத�ய�ப��த��ைல. ஆனா� ேவ� ஒ� �ர� இதைன ெத������டா�. ஆகேவ
வால��னா 2004இ� ��கல��� ஏ�ப����த தவைற ெவ��� ேப�னா�.
இ�த ��கல� த�ேபா� மா�ேகா அ��� உ�ள RKK என��யா அ��கா��யக��� ம�க��
கா���காக ைவ�க�ப���ள�. அ�ேடாப� 3, 1934 TD என� ெபய� ைவ�க�ப����த�. இ�த
��கல�ைத ெகௗரவ� ெச�வத�காக �� �ரக���� 1671 ைச�கா என ெபய� மா�ற�
ெச�ய�ப�ட�.
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பயண�

ேவா�டா� - 5 ��கல� ெவ��கரமாக ��ெவ��� ஏவ�ப�டைத ஜு� - 14 அ��
வால��னா பா���� ெகா����தா�. இத� ��ன� ேவா�டா� - 6 ��கல���
பயண���கான ப�க� ெதாட��ன. வால��னா�� தன� பயண���காக த�ைன
��ைமயாக� தயாரா��� ெகா����தா�. அ�ேபா� வால��னா��� வய� 26 தா�. ஒ�
இள� ெப� ��ெவ���� தயாரா�� ெகா����தா�.

ஜு� 16, 1963 அ�� காைல வால��னா தன� உணைவ உ�டா�. எ�த �த�பைத பைத���
இ�ைல. இவ� ��ெவ� உைடைய காைல 9 ம��� அ��� ெகா�� தயாராக
இ��தா�. இவ��� மா�றாக ��ெவ� �ர� ேசாேலா�ேயாவா�� ��ெவ� உைட அ���
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தயாராக இ��தா�. பயண� ெச�வத�� ��� வால��னா��� உட� நல� ேகாளா� ஏதாவ�
ஏ�ப�டா�, ேவா�டா� - 6 ��கல� பயண� தைடபடாம� இ��க ேசாேலா�ேயாவா தயாராக
இ��தா�. இவ�க� இ�வைர�� ைப�க�� ரா�ெக� ஏ�தள���� ேப���� அைழ���
ெச�றன�.
வால��னாைவ ��வ�� ப�ேசாதைன ெச�தன�. இவ�� உட�� இ��த ெதாட���
க��கைள
ப��லைன
ெச�தன�.
உ��
வா��ைக�கான
க��கைள��
(Life
Support)ப�ேசாதைன ெச�தன�. அைன��� ச�யாகேவ இ��தன. ெகாலேரா� வால��னா��
�றைமைய ப�ேசாதைன ெச�தா�. ��ெவ��� ெச�ய ேவ��ய ப�, கடைம, பயண���
ேநா�க� ம��� ��ட��� ேநா�க� ஆ�யவ�ைற ���� ஒ� �ைற வ������ ��னா�.
அத� ��ன� ரா�ெக��� �� உ�ள ேவா�டா� ��கல���� வால��னாைவ ��� �ல�
ேமேல அ���ன�. இவ� ��கல��� உ�ேள ெச�றா�. ��கல��� கதைவ ந��
இ��� ��� ெகா�டா�. அ� ஒ� �ைற தா�. அவ� ��ெவ�� பயண���காக த�ைன�
தாேன �ைறப���� ெகா�டா�.
வால��னா�� நா������ ச�யாகேவ இ��த�. அவ� ரா�ெக��� உ���� இ��தா�. 10 –
15 ��ட�க� இவ�� ேர�ேயா��� தைர�க���பா� �ைலய������ தகவ�க� ச�யாக�
ேபா�றதா என ப�ேசாதைன ெச�தன�. எ�த� �ர�சைன�� இ�ைல. ��கல� ம��� ஏ�
ரா�ெக� ஆ�யவ���� எ�த� �ர�சைன�� இ�ைல. அைன��� �க�� ச�யாகேவ
இ��தன. இர�� ம� ேநர� இ�ப�� பல ப�ேசாதைனக� நட�தன.
��கல� ஏ�வத�கான க��ட�� (Count Down) ெதாட��ய�. ேவா�டா� - 6 ��கல�
எ�த�த ேகாளா�� இ�லாம� அ� ஜு� 16, 1963 அ�� UTC ேநர�ப� 9:29:52ம���
ெவ��கரமாக ஏவ�ப�ட�. ��கல� ெவ��கரமாக ���� ���� பாைதைய
அைட�த�. ெப� ஒ�வ� �த��தலாக ��ைய வல� வ�தா�. இ� ஒ� ெவ��� பயணமாக
அைம�த�. இவைர� ேத�� ெச�த� ச�யாக இ��த� எ�றன�. ��கல� ���� ஏவ�ப�ட
ேபா� �� இ��தவ�க� ைகத�� ஆராவார� ெச�தன�. ெபா�ம�க� ைப�க�� ��ெவ�
ஏ�தள���� ெவ�ேய ��� ெகா�� ��கல� ேமேல ெச�வைத� பா����
ெகா����தன�. த�க� ம����ைய கரேகாஷ� �ல� ெவ��ப���ன�.
ேவா�டா� - 5 ��கல� ஏ� 2 நா�க� க��� ேவா�டா� - 6 ��கல� ��ெவ���
ஏவ�ப�ட�. இர�� ��கல�க�� ��ெவ��� ��ைய� ���ன. ஒ� ��கல�
��ெவ��� இ���� ேபா� ம�ெறா� ��கல� ஒ� ெப�ைண ��ெவ��� ஏ���
ெச�ற� இ�ேவ �த� �ைறயா��. இ�த இர�� ��கல�க�� ��ெவ��� ����
ெகா�� இ��த ேபா� இர�� �ர�க�� 5 �ேலா ��ட� (3.1 ைம�) ெதாைல�� ஒ� இட���
ச����ன�. அ�ேபா� வால��னா ெவ�ல� ைப�ேகா���ட� ெதாட�� ெகா��
ேப�னா�. அ��� ெவ��கரமாக அைம�த�. இ�வ�� ஒ�வ��ெகா�வ� வா��� ெத�����
ெகா�டன�. இவ�க� இ�வ�� ��ெவ��� த�க���ைடேய ��வான அள�� தகவ�
ப�மா�ற� ெச�� ெகா�டன�. இ� ��ெவ��� நட�த வரலா�� �ற����க உைரயாட�
ஆ��. இ� ��ெவ�� பயண��� ேபா� நட�த வரலா�� ���ய��வ� வா��த �க���யாக54

அ�சமய��� அைனவரா�� ேபச�ப�ட�.
வால��னா ��ெவ��� இ���� ேபா� ேசா�ய� �ரதம� ��ேச� உட� வாெனா� �ல�
ெதாட�� ெகா�� உைரயா�னா�. அ� த�ர ேசா�ய� ர�யா�� ���யமான
தைலவ�க�ட�� ேப�னா�. ெகாலேரா�ட�� ேப�னா�. இ� க���க����� �ைட�த
மாெப�� ெவ�� என� ��னா�. வால��னா ��ெவ���� ெச�ற ெச�� ெதாைல�கா����
ஒ�பர�� ஆன�. ப����ைகக�� தைல�� ெச��யாக ெவ���டன. அதனா� உலக�
��வ�� ெப� ஒ�வ� ��ெவ���� ெச�ற ெச�� பர�ய�.
ேசா�ய� ர�யா�� ��கல� பயண��� இல�� எ�ப� இர�ைட ��கல�
பயணமா��.
அ��
இர�டாவ�
இர�ைட
��கல�
பயண���
ேபா�
வால��னா��,ெவ�ல� ைப�ேகா���� ��ெவ��� ஒேர சமய��� ���ய ேதா�
இ�வ�� அ��� ெந��� வ�� ெச�றன�. இெத�லா� எ��கால��� ��கல�கைள
ஒ�ேறா� ஒ�� இைண�க ெச�ய ���மா எ�பத�காக ெச�ய�ப�ட ஒ� ஆ�� தா�. இ���
ேசா�ய� ர�யா ெவ�� ெப�ற�.
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��ெவ�

வால��னா
��ெவ���
இ���
ெகா��
ேர�ேயா��
ேப�னா�.
நா�
�ஹா� (Seagull) ��கல������ ேப��ேற�. நா� ந�றாக இ���ேற�. நா�
அ�வான�ைத� பா���ேற�. அ� ெவ��ய ஊதா ������, ஊதா �ற ேகா�களாக��
ெத��ற�. அ�தா� ��. அ� �க அழகாக இ���ற�” என தைர க���பா�� �ைலய��ட�
ேப�னா�. இ� ஒ�பர��� ெச�ய�ப�ட�.
வால��னா ��ெவ��� இ��த ேபா� ர�யா ம��� ஐேரா��ய ெதாைல�கா��க���
கா�ட�ப�டா�. வால��னா�� ���� ஒ�பர�� ெச�ய�ப�ட�. அ�ேபா� ��கல���
உ�ேள இவ� ைவ����த ெப����, �னச� ���� எ���� ேநா��� ��தக�� எைடய�ற
த�ைம�� அவ�� �க���� ேநராக� பற�� ெச�ற�. இ�த அ�ய கா��ைய�� ம�க�
ெதாைல�கா���� க��க��தன�.

��ெவ��� ���ய ஈ��� �ைச அதாவ� ஈ��� �ைசய�ற �ைல�� தன�� எ�த�
�ர�சைன�� ஏ�பட��ைல என� ெத���தா�. இவ� ��ெவ��� த�� இ���� ேபா�
உ�பத�காக பைச வ��� தயா��க�ப�ட உணைவ எ���� ெச����தா�. அதைன ‘Lousy
Como-food’ என அைழ�தன�.
வால��னா பயண� ெச�த ��கல��� ம��� வா��த ம���வ ப�ேசாதைன� க��க�
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ெபா��த�ப����தன. தன� உடைலேய அவ� ம���வ ப�ேசாதைன�� உ�ப����
ெகா�டா�. ��கல��� ெதாட�� ெகா�வத�கான க��க� ெபா��த�ப����தன. ஆனா�
அைவ ப�தைட����தன. ஆகேவ அவரா� பல தகவ�கைள தைர�க���பா�� ைமய����
ப�மா�� ெகா�ள ��யாம� ேபான�. ஆகேவ தைர�க���பா� ைமய������ வ�த
அைழ���� இவரா� ச�யாக ப�� அ��க ��யாம� ேபான�. இவ� �� �� அ��ெவ�க�
ஏ�ப�வதாக� ெத���தா�. ஆ��கைள� ���� எ���� ெகா�டா�. இவ�� உட��
ெபா��த�ப����த க��க� ச�யாகேவ ெசய�ப�டன. அத� �ல� இவ�� உட�
நல�ைத��, உட�� ஏ�ப�� மா�ற�கைள�� தைரக���பா�� �ைலய������ க�கா��க
���த�.
வால��னா ��ெவ��� இ��� ெகா�ேட பல �ைக�பட�கைள எ��தா�. இவ� ����
அ�வான�ைத��, ந�ச��ர�கைள�� �ைக�பட� எ��தா�. இவ� ���� அ�வான�ைத
�ைக�பட� எ��தைத� ெகா�� வ�ம�டல����� ஏேராேசா� அ���க� (Aerosol
layers) க�����க�ப�டன.
ஏேராேசா� எ�ப� �ட� �க�க� அ�ல� �ரவ� �க�க� கா��� கல�� இ��பதா��. இ�
கா��� �த�ப� என�ெபா��ப��ற�. �ட, �ரவ அ�ல� இர��� கல�� �க�க� கா���
�த���றன. ெபா�வாக �ட ம��� �ரவ� ��க� இர��� கல�த ஒ� கலைவைய ஏேராேசா�
எ���றன�. இ� ஒ�ைய பர�ப� ெச��ற�. இ� ���� �ல�� ���ைல�ய�� மா�ற�ைத
ஏ�ப����ற�. கா�ப� மா�ைவ�� அ�க�ப����ற�. ப�வ �ைல மா�ற����� ��ய
அள�� ஏேராேசா� காரணமாக இ���ற�. பல இட�க�� வழ�க���� மாறாக அ�க மைழ
ெப�வத��� காரணமாக இ���ற�.
வால��னா ��ெவ��� இ��த சமய��� ெச�த ப�ேசாதைன�� ெப�, ஆைண�
ேபாலேவ வாழ ���� என� ெத��த�. அ� ம��� அ�லாம� ��ெவ��� �ல��
ஆப���கைள�� தா�க ����. ��ெவ��� ���ைலைய தா��� ச�� எ�ப�
ஆ����, ெப�க���� ஒ�� ேபாலேவ உ�ள� என� ெத�ய வ�த�. உட� ��யான
�ர�சைன ம��� மன ��யான �ர�சைன எ�ப�� ஒ�� என� ெத��த�.
ெப�ைண
��ெவ���
ப�ேசாதைன
ெச�த��
உ�ைம��
அவ�களா� G �ைசைய (G-Force) தா�க ���ற�. ெபா���� ெகா�ள ���ற�. ���பாக
ஆ�கைள �ட ெப� உட� அ�க� தா��� ெகா��ற� என� ெத��� ெகா�ள ���த�.
வால��னா உ�ைர� பணய� ைவ�� ஏராளமான ஆ��கைள� ெச�தா�. வால��னா
��ெவ��� இ��� ெகா�� ��ைய 48 �ைற ���னா�. இவ��� ��� பயண� ெச�த
அெம��காைவ� ேச��த நா�� ��ெவ� �ர�க� ெமா�தமாக 36 �ைற ம��ேம ��ைய�
�����ளன�. இ� அெம��கா�� �ர�க� ��ெவ��� ��ைய� ���ய சாதைனைய
வால��னா தன� �த� பயண��ேலேய ��ய��� ��டா�.
இவ� ��ெவ��� 1,200,000 ைம�க� �ர� பயண� ெச�தா�.
இவ�
��ெவ��� 2 நா�க� 22 ம� 50 ��ட�க� இ��தா�. அதாவ� 70 ம� 50 ��ட�க�
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இ��தா�.��ட�த�ட ��� நா�க�
��ெவ��� இ��� ெகா�� ��ைய�
���னா�. ெப�களா�� ஆ�க��� �கராக ��ெவ��� இ��க ���� எ�பைத �த�
�த�� உல��� ������ கா��னா�. இதனா� உல�� �த� ெப� ��ெவ� �ர� எ��ற
ெபயைர��, ப�ட�ைத�� ெப�றா�.
��ெவ���� த�யாக� ெச�ற ஒேர ெப� வால��னா ஆவா�. ஏென�� அத� �� ெச�ற
ெப�க� அைனவ�� ம�ற �ர�க�ட� ெச�றன�. இ���� த�ன�த�யாக� ெச�லேவ
பய�ப�� இ�த� கால��� த�யாக ஒ� ெப� ��ெவ���� ெச�� வ�தா�. அ��� ���
நா�க� ��ெவ��� த�யாக இ��த� ஒ� �ய�பைட�� சாதைனயா��. இ� ஒ� உலக
சாதைன�மா��.

��ெவ��� வால��னா ப�ேவ� சவா�கைள� ச���தா�. அவ� பயண� ெச�த
��கல�, இ�ைற��� பய�ப��த�ப�� ��கல�கைள� ேபா� அ� ந�ன வச� ெகா�ட�
அ�ல. அ� ஒ� ��ய ��கல�. வச� �ைறவான�. ெசா�ல� ேபானா� அ� ��ய �ைற�
சாைல. ��கல��� உ�ேள அைட�க�ப�� இ��தா�. மா�ப�ட ��ெவ� ���ைல�� ஏ�ப
த�ைன மா��� ெகா�டா�. ஏ�ப�ட அெசௗக�ய�கைள �யாக��ட� ெபா����
ெகா�டா�. இ�த ��கல��� ��ட நா�க� பற�ப� எ�ப� �ரமமான�.இவ� ��ெவ����
ெச�ற ேபா� எ�ப�ப�ட �ரம�கைள அ�ப��க ேவ��� எ�ப� ெத�ய வ�த�.
��ெவ�� பயண� எ�ப� ஒ� உ�லாசமான பயண� அ�ல. அ� பல ஆப���க� �ைற�த�
எ�ப� ெத��த�. ��ெவ���� ெச�வ� ப�� கன� கா�ப� எ�ப� எ��.ஆனா� ெச��
வ�வ� எ�ப� எ�த�ல எ�பைத வால��னா ந�� உண��தா�. இவ� ��ெவ���� ெச�ற
ேபா� வா�� உண�� ஏ�ப�ட�. உட�� பல பா���க�,�ைள�க� ஏ�ப�டன. ஆனா�
அவ�ைற� சமா���� ெகா�டதாக� ��னா�.
��ெவ��� எைடய�ற �ைல�� ேபா� எ���கைள இவரா� வா��க ���த�. அவ�58

��கல��� உ�ேள �த�த ேபா� எ�த ேகாண��� �த��ேறா� எ�பைத ச�யாக க����
��னா�. பைச வ��� ெகா�� ெச�ற உண�கைள��, �� ேபா�ற �ராகார�கைள��
�������� உ��� ���க ���த�. தைர ஆ�� �ைலய��� எ���� ெகா�ட ப���
இத�� உத�ய�. ஆனா� ��ெவ��� உண� உ�ப� எ�ப� ச��� �ரமமாகேவ இ��த�.
��ெவ��� இவ��� ��� வைர 11 ேப� ம��ேம ெச�� வ���ளன�. ஆனா� ெப�
யா�� ேபான��ைல. எனேவ ��ெவ��� எைத� ெச�ய ����, எைத ெப�ணா� ெச�ய
��யா� எ�ப� ப��ய �� அ�பவ� எ��� �ைடயா�. எ� எ�தான�, எ� எ�த�ற�
எ��� ஊ��க ��யாத அள�ேலேய வால��னா��� இ��த�. ���� அவ� எ�வள�
தா� ப��� எ�����தா��, ��ெவ���� ெச�� ேந�� அதைன அ�ப���� ேபா�தா�
உ��யாக எைத�� ெசா�ல ���த�. ��ெவ��� ேநர�யாக� ெப�ற அ�பவ����
இைணயாக எ�த� ப����� இ��க ��யா� எ�பைத வால��னா ந�� உண��தா�.
உல�� �தலாவ� ெப� ��ெவ� �ர� ஆவத�� மரண�ைத� க��� அ�சாம� த�ைன
அ��ப���� ெகா�டா�. அவ� ��ெவ��� ப�ேவ� ேவதைனகைள�� எ�லா �தமான
உட� ��ரவைதகைள�� அ�ப��தா�. �ர��ட��, உ���ட��, மேனா �ட��ட�� தம�
ல�ச���காக� த�ைன� �யாக� ெச�தா�. தா�நா��� சாதைன�காக �ர��ட� ெசய�ப�டா�.
பல ஆ�க� ��ெவ�� பயண���� ெப�க� ச���ைல என� �� வ�தன�. ெப�க� எ�த
�த���� ஆ��� சைள�தவ�க� இ�ைல எ�பைத வால��னா உல��� ����தா�.
வால��னா ப�ேவ� �தமான ஆரா���கைள தன� உ�ைர� பணய� ைவ��
ெச��, ஏராளமான க������க�ட� ெவ���ட� ������னா�. ��ைய அைட�த ேபா�
உலகேம அச�� ேபான�.
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வால��னா ��கல� ஏ�ய ஏற��ைறய 3 நா�க���� �ற� �� ����னா�. அவ�
ஜு� 19, 1963 அ�� UTC ேநர�ப� 8.20 ம��� �� ����னா�. இவ� தைரைய
ெதா�வத�� 3 ம� ேநர���� ��� ெவ�ல� ைப�ேகா���� தைர இற��னா�.
வால��னா�� ��கல� ���� வ� ம�டல��� உ�ேள �ைழ�தேபா� ��கல���
உ�ேள �ைக��, அ�க ெவ�ப�� ஏ�ப�ட�. ெவ���ற��� வ� ம�டல��� உரா�வா�
ெவ�ப� ��� எ��த�. அ�ேபா� ��கல��� எ��� ச�யாக இய��ய�. �� �����
ேபா� ��கல��� ேவக� த��� ேவைள�� ஏ�ப�ட ��ப� ������� �ற�ப�� ெச�ற
ேபா� இ��தைத�ட அ�கமாக இ��த�. ������� �ற�ப��� ெச�ற ேபா� ேவக�
அ�க��த�. ��கல� ���� ஈ��� �ைசைய ��� ெச�ல அ�க ேவக� ேதைவ�ப�ட�.
���� வ� ம�டல��� ��கல� �� ேநா�� இற��� ெகா�� இ��த இ�காலக�ட���
�க உ��ரமான �ைசக� அவ� �� ெசய�ப�� அவர� உடைல ந���ன. இ�த �ைசதா� ஈ���
�ைச (Gravity Force) அ�ல� � �ைசக� என அைழ���றன�. ��ெவ�� பயண���
ேபா� ேவக அ�க��� ம��� ேவக�த��� க�ட�க�� ேபா� ஒ� �ர�� �� �ைற�த
ப�ச� 10 � �ைசகளாவ� ெசய�ப���றன. அதாவ� உட� எைடைய �ட 10 மட�� �ைச
தா���ற�. இதைன வால��னா தா��� ெகா�டா�.
��கல�
தைர
இற���
ேபா�
வால��னா
��கல������ 6000 ��ட� (20000 அ�) உயர��� ெவ�ேய�னா�. பாரா��
���த�ட�, பாரா���� இைண�க�ப����த இ��ைகைய
கழ�� ��� தைர
இற��னா�. அவ� தைர இற��� ேபா� கா�� பலமாக ��ய�. ஒ� உேலாக� ��� இவ��
�க��� �� உரா�� ெகா�� ���த�. இ� இவ�� ெசா�த தவ�தா�. இதனா�
தைல�கவச��� �ற�� �ட� ��ய ��பாக� ேம� ேநா�� �ற�த�. அ� இவ�� ����
காய�ைத ஏ�ப���ய�.
ேவா�டா� ��கல��� தைல�� ேமேல�� பாரா�� இைண�க�ப����த�. ��கல� கர�
�ரடாக இ��ததா� பாரா�� இைண�க�ப�ட ஆசண�ேதா� வா�� �ச�ப�டா�. �� பாரா��
���பத�கான, ப��� எ��த �ைற�� தைர�� வ�� இற��னா�.
பாரா��டா�
இைண�க�ப�ட ��கல�� த�ேய தைரைய வ�� அைட�த�.வால��னா தைர இற��ய
ப�� எ�ப� கஜகஜ�தா� ப���� உ�ள பா���� (Pavinskiy) எ��� ��� �வசாய�
ப�ைண அ��� இற��னா�. இ� அ�டா� ம�டல��� உ�ள�. இ�த இட�
ேபேவா (Bayevo) எ���ட������ 7 �.�. ெதாைல�� உ�ள�. இவ� இற��ய இட���60

ஒ� ��ய பா�� உ�ள�.
இவ� தைர இற��ய ப���� இவ�� வ�ைக�காக ம�க� அ�க� �� இ��தன�. இவ� தைர
இற��ய உட� ம�க� ைகத�� ஆரவார� ெச�� வரேவ�றன�. ம�க� அைனவ�� உ�சாக���
இ��தன�. இ�� ரா�வ உய� அ�கா�க�, ம���வ ���ன�, உ��� தைலவ�க� என பல�
�� இ��தன�. வால��னா தைர இற��ய�ட� அவைர ைக ���� வரேவ�றன�. ��ன�
வால��னா��� நா��� தைலவ�க� ெதாைலேப��� ெதாட�� ெகா�� வா���
ெத���தன�. வால��னா��� ம���வ� �� ம���வ ப�ேசாதைன ெச�த�.
வால��னா ப�ேவ� �தமான ஆ��கைள
தன� உ�ைர� பணய� ைவ��
ெச����தா�. அவ� ஏராளமான க������க�ட� ��� ����னா�. அவ� ��ெவ����
ெச�� ெவ��கரமாக� �� ����யைத� க�� உலகேம ஆன�த� அைட�த�.
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��ெவ��� இ��� ����ய இர�� �ர�க��கான ஒ� �ழா ஏ�பா� மா�ேகா நக��
அ��த நா� ஏ�பா� ெச�ய�ப����த�. வால��னா��, ெவ�ல� ைப�ேகா����
காைல 10.30 ம���� ெச�றன�. இ�வ�� �மான��� ெச����தன�. �மான������
�த�� யா� இற��வ�. ைப�ேகா��ேயா, வால��னா ��ெவ� �ற�ப�வத�� இர��
நா�க��� ��� ெச�றவ�. 5 நா�க� ��ெவ��� இ��� ����னா�. வால��னாைவ
�ட அ�க நா�க� ��ெவ��� இ��தவ�. அேத சமய��� வால��னாேவா �த� �த��
��ெவ���� ெச�� வ�த� ெப�. இ�த �ழா�� �க�� ���யமாக பாரா��த���
உ�யவராக வால��னா க�த�ப�டா�. ஆகேவ வால��னாேவ �த�� �மான��� இ���
இற�க��� என அ��ைர வ�த�. ஆகேவ வால��னா �த�� �மான������
இற��னா�. அவ� இற��ய உட� அ�� �� இ��த ம�க� வா�யா! வா�யா! (Valya!
Valya!) என ேகாஷ��டன�.
இர�� �ர�கைள�� ெச� ச��க���� (Red Square) அைழ��� ெச�றன�. வ� ெந�க
உ�சாக வரேவ�� ெகா��க�ப�ட�. ம�க� ந�வர� என ஆராவார� ெச��
வரேவ�றன�.ெச�ச��க���
அர� �ழா நட�த�. ர�ய �ரதம� ��ேச�
வால��னா, ெவ�ல� ைப�ேகா�� ஆ�ய இ�வைர�� பாரா��னா�. ைக ���� வா����
ெத���தா�. ��ன� வால��னா�� �ழா ேமைட�� ேப�னா�. இவ� தன� ந��ைய
ேசா�ய� ��ய���� ெத����� ெகா�டா�. இவ�� ேசைவ நா���� பய�ப�ட� என
ேசா�ய� நா� ெத���த�.
�ழா ���த�ட� ப����ைகயாள�க� ��ட��� கல�� ெகா�டா�. அத� ��ன� ெப�க�
மாநா��� �ற�� ����னராக� கல�� ெகா�டா�. ச�வேதச� ப����ைகயாள�க�
மாநா���� கல�� ெகா�� தன� ��ெவ�� பயண அ�பவ�கைள எ���� ��னா�.
��ெவ� ப��� ைமய��� ��ய ��ெவ� �ர�க��கான ப��� ஜூைல 1963இ�
நட�த�. இ�� வால��னா கல�� ெகா�� ��ெவ�� பயண அ�பவ�கைள எ����
��னா�. த��ைடய ��கல� ப��ய �� அ��ைகைய�� சம����தா�.
இேத மாத��� இவ� தன� ெசா�த ஊ���� பயண� ெச�தா�. ெவ�நா� பயண� ெச���
ேபா� தன� சேகாதரைர�� உட� அைழ��� ெச�ல அ�ம� ெப�றா�. அவ� தன� ெசா�த
ஊ���� ���� வ�� ேபா� உலக� ��வ�� ெத��த ஒ� ந�ச��ரமாக வ�தா�.
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வால��னா �த��தலாக ��லா����� ெச�றா�. அ�� ���� (Lemetti) எ���ட�����
ெச�றா�. அ�� வால��னா�� த�ைத �ைல ஒ�� ��வ�ப����த�. அவ� தன� த�ைத��
ம�யாைத ெச���னா�. இ�த இட� த�ேபா� ர�யா�� எ�ைல���, எ�ைல�ப����
உ�ள�. இவ� பல �ைற ��லா�� ெச�� வ���ளா�. அ�� ெச��� ஒ�ெவா� �ைற��
தன� த�ைத�� �ைன�ட���� ெச�� வ�தா�. இவ�� த�ைத இற�த ேபா� வால��னா ஒ�
ைக��ழ�ைத. தன� த�ைத எ�ப� இற�தா� என அரசா�க��ட� ேக��� ெத���
ெகா�டா�. ேசா�ய� ர�ய� ெப�க�� ��தைல ��னமாக��, ந�ெல�ண� பயணமாக��
உல�� பல நா�க��� இவ� பயண� ெச�தா�.ேசா�ய� ர�யா�� ெப� சம��வ� �ைல
நா�ட�ப�� வ�வைத��, ஆ�-ெப� சம��வ� ப�� �ள�க�� பல நா�க���� பயண�
ெச�தா�.
இவ� ெச�ட�ப� 1963இ� தன� பயண�ைத� ெதாட��தா�. இவ� ப�ேக�யா, ம�ேகா�யார
இ�தா�, ���ச�லா��, நா�ேவ, ெம��ேகா, இ��யா, கானா, இ�ேதாேன�யா ஆ�ய
நா�க���� ெச�றா�. இவ� �ச�ப� மாத��� இ�ேதாேன�யா ெச�றா�. இ� ந�� உற� சா��த
பயணமாக இ��த�. இதைன� ெதாட��� ப�மா ெச�றா�.
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1964ஆ� ஆ��� இ��யா, இல�ைக, ேந�பாள� ஆ�ய நா�க���� ெச�றா�. இவ�
ஜனவ� 20 அ�� கானா, ெலபனான� ஆ�ய நா�க���� ெச�றா�. ��ன� ஜனவ� 31அ��
இ��லா�� ெச�றா�.
வால��னா அெம��கா���� ெச�றா�. அெம��க ம�க� ைகத�� ஆரவார��ட�
வரேவ�றன�. வால��னா ககா��ட� ேச��� ��பா நா����� ெச�றா�. இவ� ��பா நா��
ெப�க� ச�க��� ����னராக �ழா�� கல�� ெகா�� வா���ய� ேப�னா�. ��ன�
ெம��ேகா�� நட�த ச�வேதச ஏேரா நா���க� ெபடேரச� நட��ய மாநா��� �ற��
அைழ�பாளராக� கல�� ெகா�டா�.
வால��னா ர�யா�� உ�ப����� �ர��டவசமாக� பயண� ெச�ய��ைல. இவ� பல
ெவ� நா�க���� ெச�றா�. ேசா�ய� ர�யா ெப�கைள, ெப� ��ெவ� �ர�கைள எ�ப�
தன� நா��� சமமாக ம��� நட���ற�, ேசாச�ச� ெப�க� சம��வ���� எ�தள���
���ய��வ� ெகா���ற� எ�பைத இவ� தன� பயண��� ேபா� உலக நா�க�ைடேய
�ள��னா�.
வால��னா
ெச�ற
நா�க��
எ�லா�
ம�க�
உ�சாகமாக
வரேவ�றன�. ��ெவ���� ெச�� வ�த ெப� என ஆ�ச�ய��ட� பா��தன�. பல நா�க�
இவ��� ப�ட�கைள��, ப��கைள�� வழ�� ெகௗர��தன.
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�ர� �ன�

ர�யா �த� ��ெவ� �ர� �� ககா�� ��ெவ���� ெச�� வ�த �ன�ைத ��ெவ�
�ர� �னமாக ெகா�டா�ய�. இதைன உலக நா�க�� ெகா�டா�ன.மா�ேகா�� ஏ�ர� 12,
1964 அ�� ��ெவ� �ர�க� �ன� ெகா�டாட�ப�ட�. அ� வைர ��ெவ���� ெச��
வ�த ர�யா�� 6 ��ெவ� �ர�க�� இ�த �ழா�� கல�� ெகா�டன�. ரா�ெக�
ெபா�யாள� ெகாலேரா�, ��ெவ�� ��ட��� ஈ�ப�டவ�க�, �ர��கான ப���
எ��தவ�க� அைனவ�� கல�� ெகா�டன�. வால��னா�� கல�� ெகா�டா�. அ�ைறய
�ன� ப�ேவ� இட�க�� நட�த �க���க��� கல�� ெகா�டா�. க��� மாணவ�க��
�க���க��� கல�� ெகா�டா�. க��� மாணவ�க�� �க����� கல�� ெகா��
அவ�க�ட� கல��ைரயாட�� ஈ�ப�டா�.
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��மண�

வால��னா ��ெவ�� பயண�ைத ���� வ�த �ற� இவ� ஆ���ய�
��ேகாேலய� (Andrian Nikolayev) எ��ற ��ெவ� �ரைர� ��மண� ெச�� ெகா�ள�
ேபாவதாக ஒ� வத�� பர�ய�. ஆ���ய� அ�ேபா� ��ெவ���� ெச�� வ�த �ர�க��
��மண� ஆகாத ஒ�வராக இ��தா�. வால��னா ��ெவ� �ர��கான ப��� எ��த ேபாேத
இவைர �மான��� பா����ளா�. அத� �ற� ந�பாக� பழ� வ�தன�.

ஆ���ய� ��ேகாேலய� ெச�ட�ப� 5, 1929 அ�� �ற�தவ�. இவ� ேசா�ய� ர�யா��
��றாவ� ��ெவ� �ர� ஆவா�. இவ� ேவா�டா� - 3 ��கல��� �ல� ��ெவ����
ெச�றா�. இவ� ��ைய 64 �ைற ���னா�. ��ெவ���� ெச�ற �ர�க�� �த� �தலாக
��ெவ��� இ���� ேபா� ெதாைல�கா���� கா�ட�ப�ட �த� �ர� இவ�தா�. இ�
இவ� ேவா�டா� - 3 ��கல��� ��ெவ���� ெச�ற இேத கால��� ேவா�டா� - 4 எ��ற
��கல�� ��ெவ��� ஏவ�ப�ட�. இர�� ��கல�க�� ��ைய� ���ன.
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ஆர�ப� கால ��ெவ�� பயண��� ேபா� �ர�க��� த�ைம�� இ��பத�கான ப���
ெகா��க�ப�ட�. த� அைற�� எ�வள� கால� த�ைம�� இ���றா�க� எ�பத�கான
ப��� ெகா��க�ப�ட�. ஒ� �ர� த�ைம�� எ�வள� கால� அைம�யாக இ���றா�
எ�பைத அள��வ�கான க�� �ல� அள��டன�. இ�ப� த�ைம�� இ���� ேபா�
�ல���� ைப��ய� ���த� ேபா� ஆ�ற�. த�ைம�� இ��ப� எ�ப� இ��டைற
ஆ��. �ர�க�� அ�க கால� த� அைற�� இ��தவ� ஆ���ய� ��ேகாேலய�
ஆவா�. இவ� நா�� நா�க� ெதாட��� அைம�யாக இ��தா�. இதனா� இவைர இ��� ம�த�
எ�� அைழ�தன�.
வால��னா ��மண� நவ�ப� 3, 1963இ� நட�த�. இ���மண� மா�ேகா ��மண
மா�ைக�� நட�த�. �ரதம� ��ேச� தானாகேவ தைலைம ஏ�� ��மண�ைத நட��
ைவ�தா�. இவ�ட� அர� உய� அ�கா�க�, ��ெவ�� ��ட��� தைலவ�க� என� பல��
கல�� ெகா�� �ற���தன�.

இவ�க��� ஜு� 8, 1964 இ� எ�னா (Elena) எ��ற ெப� �ழ�ைத �ற�த�. இர��
��ெவ� �ர�க��� உல�� �ற�த �த� �ழ�ைதயாக எ�னா ேபா�ற�ப�டா�.
ஆ���ய� ��ேகாேலய� ���� ஒ� �ைற ��ெவ���� பயண� ெச�� வ�தா�. இவ��
இர�டாவ� ��ெவ�� பயண� ேசா�� - 9 எ��ற ��கலமா��. இவ� தன� இ�த�
பயண����
சாதைன
பைட�தா�.
இவ�
தன�
இர��
பயண���
�ல�
��ெவ��� 21 நா�க� 15 ம� 20 ��ட�க� இ����ளா�. இவ��� பல ���க�
வழ�க�ப�டன. இவ�� �ைனவாக �ல�� உ�ள ஒ� ெப������ ��ேகாேலய�
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என� ெபய����ளன�. இவ� 2004ஆ� ஆ��� இற�தா�.
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ேவா�கா�

ேசா�ய� ர�யா ேவா�கா� (Voskhod) எ��ற ��கல�ைத 1964ஆ� ஆ���
தயா��த�. அ�� ��� ��ெவ� �ர�க� பயண� ெச�ய ���த�. இ�த ��கல���
பயண� ெச��� �ர�க� ஒ� ம���வ�, ஒ� ெபா�யாள�, ஒ� �ர� எ��ற அ��பைட��
ேத�� ெச�ய�ப�டன�. இ�த ேவா�கா� ��ெவ�� பயண���ட��� ெச�ற �ர�தா�
�த��த�� ��ெவ��� நட�தா�.
ேவா�கா� ��ெவ�� ��ட��� ேநா�க� ஒேர பயண��� ேபா� ��� �ர�கைள
��ெவ��� அ���வதா��. அ� ம��� அ�லாம� ம���வ� ப�ேசாதைன ெச�த�,பல
��ஞான ஆ��க� ெச�த� ஆ��. அ� த�ர �ர�கைள ��ெவ��� நட�க� ெச�� ஆ��
ேம�ெகா�வதா��.
வால��னா ���� ��ெவ���� ெச�ல ஆைச�ப�டா�. இத�காக இவ��� ேவா�கா�
��கல��� ப��� ெகா��க�ப�ட�. அ�ம��� அ�லாம� ��ெவ��� நட�பத�கான
ப����� ெகா��க�ப�ட�. ஆனா� ேவா�கா� ��ெவ�� ��ட��� ெப� �ர�கைள
அ��ப��ைல. அ� த�ர 1969ஆ� ஆ��� ெப� ��ெவ� �ர�க�� ����
கைல�க�ப�ட�. அதனா� �த� �தலாக ேத�� ெச�ய�ப�ட ம�ற நா�� ெப�க��
��ெவ���� ெச�ல ��யாமேல ேபான�. வால��னா இர�டாவ� �ைறயாக
��ெவ���� ெச��� வா��ைப இழ�தா�. அ� த�ர ��ெவ��� நட�� சாதைன பைட�க
�ைட�க இ��த வா���� இ�லாம� ேபான�. இெத�லா� ேவ��� எ�� யா�� ��ட�ைத�
ைக�ட��ைல.
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இர�டாவ� ெப�

ேசா�ய�
ர�யா
����
ஒ�
ெப�ைண
��ெவ���
அ��ப�
��ட��ட�. ஆனா� 1980 வைர நட�க��ைல. அ� வைர அெம��கா எ�த ெப�ைண��
��ெவ��� அ��� இ��க��ைல. ர�யா 19 ஆ��க���� �ற� ���ேலனா
சா���கயா (Svetlana Savitskaya) எ��ற ெப�ைண ��ெவ��� அ���ய�. இவ�
��ெவ���� ெச�ற இர�டாவ� ெப� �ர� ஆவா�.
இவ� மா�ேகா�� ஆக�� 8, 1948ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ� ஒ� �மான�
ெபா�யாள�. இவ� ேசா�ய� ர�யா�� இர�டாவ� ெப�க� �ர� ����காக 1980ஆ�
ஆ��� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. ��ன� இவ� ேசா�� - T7 ��கல��� �ல� 1982ஆ�
ஆ��� ��ெவ���� ெச�றா�. இவ�ட� இர�� ஆ� ��ெவ� �ர�க�� பயண�
ெச�தன�. இவ� ��ெவ��� 7 நா�க� 21 ம� 52 ��ட� இ��� �� ����னா�.

���ேலனா இர�டாவ� �ைறயாக ஜூைல 17, 1984 அ�� ��ெவ���� ெச�றா�. இ�த�
பயண��� ேபா� இவ� ��ெவ��� நட�தா�. இவ� ��ெவ��� 3 ம�35 ��ட�
நட�தா�. இத� �ல� ��ெவ��� நட�த �த� ெப� எ��ற ெப�ைமைய� ெப�றா�. இத�70

�ல� ேசா�ய� ர�யா ���� ஒ� சாதைனைய� பைட�த�.
���ேலனா ��ெவ���� ெச�� வ�த�ற� அெம��கா �ேக� ைர� (Scally Ride) எ��ற
ெப� �ரைர �த� �த�� 1983ஆ� ஆ��� ��ெவ��� அ���ய�. இவ�
�ணெவ���� ெச�ற ��றாவ� ெப� �ர� ஆவா�. இவ� ஒ� இய��ய�� ஆரா����
ப��� ���தவ�. இவ� ஒ� இய��ய� அ�ஞ�. அெம��கா�� ெப� �ர�க��காக 8370ேப�
��ண�ப� ெச����தன�. இவ�க�� 5 ேப� ம��ேம ேத�� ெச�ய�ப�டன�. இவ�க��
ஒ�வ�தா� �ேக� ைர� ஆவா�.
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பத�

வால��னா ��ெவ�� பயண�ைத ���� வ�த �ற� இவ��� ேசா�ய� �மான� பைட��
பத� ெகா��க�ப�ட�. இவ� ��ெவ� �ரராக இ��� ெகா�� �மான�பைட ��ெவ�
�ர�க� ப��� ைமய��� ஜு� 1963 �த� 1997 வைர பத� வ��தா�. இவ� ஏேரா�ேப�
ெபா�யாளராக இ��� ெகா�� ��ெவ�� ��ட��� ெசய�ப�டா�. இவ��� �மான�
பைட�� ேமஜ� ெஜனர� பத� �ைட�த�. இவ� �மான�பைட�� இ��� 1997ஆ� ஆ���
ஓ��
ெப�றா�.
இேத
சமய���
��ெவ�
�ர�
பத�������
ஓ��
ெப�றா�. இவ� 1997 ஆ�� �த� �� ககா�� ப��� ைமய��� ��ய� ��ஞா�யாக� பத�
வ��� வ��றா�.
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ேம� க��

வால��னா ��ெவ���� ெச�ற ேபா� ஒ� ஆைல� ெதா�லா�யாகேவ ெச��
வ�தா�. அவ��� ேம�� ப��க ேவ��� எ��ற ஆவ� இ��த�. �ய�� ெச�தா� ��யாத�
எ��� இ�ைல எ�ப�� ந���ைக ெகா����தா�. இவ� Zhukovsky Air Academy இ� ேச���
��ெவ� �ர� ெபா�யாள� எ��ற ப��ைப ���தா�.
இவ� ப��ற ரா�வ அகாட��� ப�ட�ப��� ம��� ேம�ப�ட�ப���க� உ�ளன. ேம�
ஆரா��� ெச�வ�கான வா���க�� இ���ற�. இ�� ரா�வ தளப�க���� ப���
ெகா��க�ப��ற�. ப�ேவ� �ற�ப�ச�க�ட�, ப�ேவ� இட�க�� இ�த அகாட� ேசா�ய�
ர�யா�� இய�� வ�த�.
வால��னா தன� ப��ைப ���தேதா� ��காம� ேம�ெகா�� ஆரா������
ஈ�ப�டா�. இவ� தன� ஆரா���� ப��ைப ெபா��ய� �ைற�� ���� 1977ஆ� ஆ���
டா�ட� (Ph.D) ப�ட�ைத� ெப�றா�. இதனாேலேய அவ� ��ய� ��ஞா�யாக� பத�
வ��தா�.
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ச�க ம��� அர�ய� ெசய�பா�க�

��ெவ���� ெச�� வ�த ��ன� இவ� ேசா�ய� அர�� ஒ� ���ய� ���யாக
�ள��னா�. இவ� ேசா�ய� அர�� �ரபலமான �ர���யாக பல ெவ�நா�க���� ெச��
ேசா�ய� ��ஞான�ைத� பர��னா�. ேசா�ய� அர�� அர�ய�, ெப��ய� ம���
கலா�சார� ஆ�ய� ப��க�� ப� ெச�தா�. உலக� ெப��ய�ைத வ������� பல
நா�க���� ெச�றா�.

வால��னா ேசா�ய� அர�� �க உய�ய அைம�பாக க�த�ப�� ���� ேசா�ய� ��ய��
உ���னராக 1966ஆ� ஆ��� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. இ�த அைம��1938ஆ� ஆ��
ஆர���க�ப�ட�. இ� உய�ம�ட ச�ட� இய��� அைம�பாக இ��த�. இ�த அைம��74

தைலவ� ேத�� ெச�த�, ம���கைள ேத�� ெச�த�, ���� ேகா��ைட உ�வா��த� ம���
ேசா�ய� அர�� ச�ட வ��ந� ெஜனர� பத�கைள ��� ெச�த� ஆ�ய அர�� ���ய
ப�கைள� ெச�த�. இ� இர�� அ��� ெகா�ட�. உ���ன�க�4 ஆ��க��� ஒ� �ைற
ேத�� ெச�ய�ப�வ�. இ�த ���� ேசா�ய��� வால��னா 20 ஆ��க� உ���னராக
இ��தா�. இவ� ���� ேசா�ய��� ெட��� (Deputy) எ��ற பத�ைய�� ெப�� அர�ய�
ப����தா�.
வால��னா உலக அைம��கான க���� (World Peace Council) எ��ற அர� சாராத
அைம���
உ���னராக��
ெசய�ப�டா�.
இ�
ப�ேவ�
அைம��கைள
ஒ��ைண��1949ஆ� ஆ��� உலக அள�� ஆர���க�ப�ட�. இ� உலக அள�� அ�
ஆ�த�கைள� தைட ெச�ய��, உல�� அைம�ைய �ைலநா�ட�� ஆர���க�ப�ட�.
1971ஆ� ஆ��� இ�த அைம��� 104 நா�கைள� ேச��த 600 ேப� உ���ன�களாக
உ�ளன�. இ�த உலக அைம� க������ உல�� பல நா�க�� ெசய�ப�� வ�� ப�ேவ�
ெதா�� ச�க�, ச�வேதச ெப�க� ஜனநாயக அைம��, உலக ஜனநாயக வழ�க�ஞ�க� ச�க�
ேபா�ற ப�ேவ� அைம��க�� �ர���க� இத� உ���ன�களாக இ����றன�.
ேசா�ய� ர�யா இ�த உலக அைம� க������ �� ஆதர� ெகா��� வ�த�. ேசா�ய�
ர�யா 1991இ� �ைத�த �ற� இ�த க����� �ைத�� ஒ� ��ய ��வாக மா�ய�. இ�
��லா��� உ�ள ெஹ���� (Helsinki) எ���ட�ைத தைலைம இடமாக� ெகா��
ெசய�ப��ற�. 2004ஆ� ஆ��� ேம மாத��� ஏெத�� நக�� மாநா�ைட நட��ய�. உலக�
��வ��� இ��� 100 அைம�� ���க� கல�� ெகா�டன. 2008இ� உலக அைம�
க���� மாநா� ெவ��லா தைலநக� கராக�� நட�த�. இ�த மாநா���76 நா�கைள�
ேச��த 120 அைம�� ���க� கல�� ெகா�டன. உலக அைம��கான ஊ�வல��� வால��னா
கல�� ெகா�டா�.
உலக அைம� க���� பல ப��கைள�� வழ�� வ��ற�. ச�வேதச அைம� ப��லைன
ஏ�ர� 1949இ� பா��� நட�த �த� மாநா��� ேபா� அ���க�ப�ட�.அைம��காக
பா�ப�ட த� நப�க�, அைம��க� ஆ�யவ�க��� இ� வழ�க�ப��ற�.
பல நா�க�� உலக அைம� க���� �ல� ப��கைள��, ���கைள��
வழ����றன. �ய�நா�� த�ைத என அைழ�க�ப�� ேஹா��� ெபயரா� ேஹா���
��� வழ�க�ப��ற�. இேத ேபா� உல�� இர�� ேநாப� ப��கைள� ெப�ற ெப�
��ஞா�யான ேம� ����� மக� ெபய�� அ�ம��கான ���� வழ�க�ப��ற�. அ�
��ய� ��� அைம� ��தா��.
வால��னா ேசா�ய� ர�யா�� ஆ�� நட��� �ர�தர சைபயான ���� ேசா�ய�
����ய� (Presidium) எ�ப�� உ���னராக 1974 �த� 1989ஆ� ஆ�� வைர
இ��தா�.இ� ேசா�ய� ர�யா�� அைன�� ��யர� ம����� ெசய�ப�ட�.
இர�டாவ� உலக ெப�க� மாநா�, ேகாப�ேஹக� நக�� நட�த�. 145 �ர���க� கல��
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ெகா�டன�. இ�த இர�டாவ� ெப�க� உலக மாநாடான� 1975ஆ� ஆ��� நட�த �த�
மாநா��� �ைறேவ�ற�ப�ட ��ட�கைள� ப��லைன ெச�த�. ெப�க��� எ�ராக நட���
அட�� �ைற, ெகா�ைமக�, உ�ைம ம��� ப�� �ச�ப� 1979இ� ெபா�� சைப� ��ட���
�வா��க�ப�ட�.
ஒ�
ைம�
க�லாக
அைம�த�.
இ��
ெப�
சம��வ�
வ����த�ப�ட�. இ�� ெப�க� உ�ைம�கான மேசாதா ெகா�� வர�ப�ட�. இத�கான
ைகெயா�ப� ம�த உ�ைம �ன�த�� �ச�ப� 10, 1999இ� ைகெயா�ப� ஆன�.
ேகாப�ேஹக� மாநா��� ேசா�ய� �ர���க���� தைலவராக வால��னா ெச�றா�. இ�த
மாநா��� ���ய� ப�� வ��தா�. ெப�க�� ��ேன�ற���� ஆ�க�� ப�க���
�ைறவாக உ�ள�. ச�க���காக உைழ��� ெப�க��� ச�க��� ேபா�ய அ��கார�
�ைட�ப��ைல.
ெப�க��கான
��ட�க���
அரசா�க���
ேபா�ய
ஆதர�
இ�ைல. ெப�க� ம���� ேபா�ய ����ண�� இ�ைல. அதைன ஊ�க�ப���வ��
�ைறபா� உ�ள� எ�பன �� ைவ�க�ப�ட�.
ேகப�ேஹக�� நட�த மாநா� ெப� சம��வ�, வள��� ம��� அைம� ஆ�ய ேநா�க���காக
நட�த�ப�ட�. உலக ேசாச�ச ெப�க�� உலக சமாதான� எ��ற ஒ� ��மான�ைத� ெகா��
வ�தா�. உலக ேசாச�ச ெப�க�� அஜ�தாைவ ெச�ைம�ப��� வ�வைம�தா�.
ச�வேதச� ெப�க� மாநா� ெம��ேகா மாநக�� 1975ஆ� ஆ��� நட�த�. இ�த மாநா���
வால��னா ேசா�ய� ர�யா�� �ர���யாக� கல�� ெகா�டா�.ஒ�ெவா� ஆ���
ச�வேதச� ெப�க� �ன� மா�� 8 அ�� ெகா�டாட�ப��ற� எ�பைத நா� அ�ேவா�.
1975ஆ� ஆ�� ெப�க� ஆ�டாக ெகா�டாட�ப�ட�.
வால��னா ச�வேதச ஜனநாயக ெப�க� ெபடேரச�� உத� தைலவராக 1969ஆ� ஆ��
�த� இ��� வ�தா�. இ�த அைம�� �ச�ப� 1945இ� ஆர���க�ப�டதா��.உல�� ேபா�
வராம� த��த� ம��� �ழ�ைதக� �� பா�ச தா��த� ஏ�ப�வைத� த��த� இ�த அைம���
�க ���ய ேநா�கமா��.
அ���யா �ெர�� கால� நாடாக இ��� வ�த�. அ���யா�� ேத�ய ��தைல� ேபாரா�ட�
நவ�ப� 1, 1954இ� ெதாட��ய�. ேசா�ய� ர�யா ம��� ேசாச�ச நா�க� அ���யா��
நட��� �த��ர� ேபாரா�ட���� ஆதர� ெத���தன. அ� த�ர உண�, ம���, உைட, ஆ�த
உத�ைய�� ர�யா ெச�த�. ஐ.நா. சைப��ஆதரைவ அ���யா��� ெகா��க ேவ���
ேசா�ய� ர�யா வ�����ய�.
அ���யா ேபாரா�ட��� ஈ�ப�ட �த��ர� ேபாரா�ட �ர�கைள��, ம�கைள�� �ெர��
கால� அர� ெகா�வைத ர�யா க���த�. அவ�கைள� ெகா�வைத� ைக�ட
வ�����ய�. �ெர�� அர� மா�� 18, 1962இ� ஒ� ஒ�ப�த� ெச�த�. கால� ஆ��
����� வ�த�. மா�� 19 அ�� அ���யாைவ ஒ� அரசாக ஏ�� ெபா�ளாதார வள�����
உத�ய�. ேசா�ய� ம��� அ���யா ந��ற� கழக� ஒ�ைற ஆர���த�. இத� தைலவராக
வால��னா ெபா��� ஏ�றா�. அ���யா நா��� வள����� உத�னா�.
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வால��னா ேசா�ய� அர�ய��� ��ரமாக ஈ�ப�டா�. அவ� ேசா�ய� க����� க����
ம��ய� �� உ���னராக 1971 �த� 1989 வைர இ��தா�. ம��ய� க��� எ�ப�
க����� க���� உய�ம�ட அைம�பா��. ஒ�ெவா� க�� மாநா���� க����
ச�ட���ட�க� ம��ய� க��� �ல� வைரய��க�ப���றன. ம��ய�
க���
உ���ன�க� 5 ஆ��க��� ஒ� �ைற மாநா��� ேத��ெத��க� ப��றா�க�.
ம��ய� க���ேய ெபா���ேரா உ���ன�கைள� ேத��ெத���ற�. அ�ேவ க����
ெசயலாள�கைள��
ேத���
எ���ற�.
ெபா���ேரா
அ�க
அ�கார�
ெகா�ட�.ெபா���ேரா�� ��ைவ ம��ய� க��� ப��லைன ெச�� ��� எ���ற�. இ�த
ம��ய� க����� உ���னராக வால��னா 24, 25 ம��� 26வ� மாநா�க�� ேத���
எ��க�ப�டா�.
ேசா�ய� ர�யா�� 1980ஆ� ஆ����� ��ன� அர�ய�, ெபா�ளாதார� ம��� கலா�சார
��த �ழ� ஏ�ப�ட�. அெம��கா �தலா���வ நா�க��� உத� ெச�� ேசாச�ச நா���
ெபா�ளாதார� �ர�சைனகைள உ�வா��ய�. ேசா�ய� அரசா� ந�ல கால�க�, ந�ல
ெதாைல�கா��� ெப��க�, க����ட� ேபா�றவ�ைற வழ�க ��ய��ைல.
ேகா�ப�ேச� ர�யா�� ெபர�ேராகா எ��ற ��ட�ைத அ��க� ெச�தா�. அ� ர�யா��
ெபா�ளாதார வள����� �க� ெப�� மா�ற�ைத ஏ�ப���� என �ைன�தன�.ஆனா� அ�77

ேசாச������
��னைடைவேய
ஏ�ப���ய�.
இதனா�
ேசாச�ச�
��யர�
�ைத�த�. அ�வைர ர�யா�ட� இைண�� இ��� 15 ��யர�க�� த�யாக� ����
ெச�றன. இ� 1991இ� நட�த�.
ேசா�ய�
ர�யா
�ைத�த
�ற�
வால��னா
தன�
அர�ய�
அ�கார�ைத
இழ�தா�.
அர�ய����
ஓ��
ெப�றா�.
ஆனா�
அவ�
தன�
ெகௗரவ�ைத��, த��ைய��,அ�த�ைத�� இழ�க��ைல. அவ� இ�ைற��� ர�யா��
ஒ� �ேராவாகேவ ம��க�ப��றா�.
வால��னா அர�ய���� ஓ�� ெப�ற ��ன� ெதாட��தா� ேபா� ��ெவ� �க���க��
கல�� ெகா�� வ��றா�. ர�யா�� ��ெவ� வரலா��� இவ��� �க ���ய
இட��, ப��� உ��. �� ககா�� ம��� அெல�� �யேனா� ஆ�ய ��ெவ� �ர�கைள
���� வைக�� இவ��� எ�� ஒ� த� இட� உ�ள�. இவ� ஒ� �ற�த �க�வா��த
ஒ�யாக, பல�� அ��தவராக இ���றா�.
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���க�

வால��னா ப�ேவ� உய�ய ���கைள��, ப�ட� ெபய�கைள��, ெகௗரவ டா�ட�
ப�ட�கைள�� ெப���ளா�. அவ��� ர�யாைவ� த�ர உல�� பல நா�க��
ப��கைள��, ���கைள�� வழ�� ெகௗரவ�ப�����ள�.
வால��னா ��ெவ���� ெச�� வ�த �ற� ஜு� 22, 1963 அ�� நட�த பாரா���
��ட��� இவ��� “Hero of the Soviet Union” எ��ற ப�ட� ெபய� ��� ���
வழ�க�ப�ட�.
இ�த
���
சாதைன
பைட�த
ர�யா
ம���
ெவ�நா��
��ம�க��� 1934ஆ� ஆ�� �த� வழ�க�ப��ற�. ேசா�ய� ர�யா �ைத�த �ற�
�ச�ப� 24, 1991�த� வழ��வ� ���த�ப�ட�.

வால��னா��� ஜு� 22, 1963 அ�� ேம�� ஒ� ��� வழ�க�ப�ட�. அவ��� “Order
of Lenin” எ��ற ��� வழ�க�ப�ட�. இ�த ���ைன ���� ேம 6, 1981இ�
ெப�றா�. இ�த ��� ஏ�ர� 6, 1930இ� உ�வா�க�ப�ட�. 1991ஆ� ஆ�� �த� வழ��வ�
���த�ப�ட�.
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ேசா�ய� ர�யா�� அ�ேடாப� �ர�� ���தத� 50வ� ஆ�� �ைற� �ழா அ�ேடாப� 31,
1967இ� ெகா�டாட�ப�ட�. அ�ைறய �ன� “Order of the October Revolution” எ��ற
ெபய�� ��� ஒ�� ஆர���க�ப�ட�. அ�த ���ைன�� வால��னா ெப�றா�.
கா�� மா��� (Karl Marx) உலக� அ��த ஒ� மாம�த�. இவ� எ��ய �லதன� எ��ற ��தக�
உல�� �ற�த ��தக� ஆ��. இவ� உல�� ெபா� உடைம ச�தாய� உ�வாக�
பா�ப�டா�. இவ�� 135வ� �ற�த நா� �ழா ேம 5, 1953ஆ� ஆ��� ெஜ�ம���
ெகா�டாட�ப�ட�. அ�ேபா� அவ�� ெபயரா� “Order of Karl Marx” எ��ற ���
அ���க�ப�ட�. இ�த ���ைன வால��னா ெப�றா�. இ�த ���ைன ெஜ�ம� ��யர�
இவ��� வழ��� �ற���த�.
வால��னா��� ெச�ேகா�ேலா��யா அர� “Hero of Socialist Labour” எ��ற
��ைத��, “Hero of Czechoslovak Socialist Republic” எ��ற ��ைத��
வழ����ள�. இேத ேபா� ப�ேக�ய அர�� இவ��� வழ�� உ�ள�. இ� த�ர �ய�நா��
���ைன�� ெப�றா�. இவ��� ம�ேகா�யா அர� “Hero of Mongolia” எ��ற ப�ட� ெபய�
��� ��� வழ��ய�.
வால��னா��� ஐ.நா. சைப�� அைம��கான த�க� பத�க� வழ�க�ப���ள�. ேசா�ய�
அர� ��ம�க�, ��வன�க� ெதா��சாைல, ெதா�லாள�க�, இல��ய�,கைல, அ��ய�
ேபா�றவ��� சாதைன பைட�தவ�க��� “Order of the Red Banner of Labour” எ��ற
���ைன ஜு� 28, 1921 �த� �ச�ப� 21, 1991 வைர வழ�� வ�த�. இ�த
���ைன, அ��ய� சாதைன�காக வால��னா ெப���ளா�.
ேசா�ய� ர�யா �ைத�த �ற� ர�ய� ெபடேரசனா� “Order of Friendship” எ��ற ���ைன
மா�� 2, 1994இ� ஆர���த�. இ� ர�யா ம��� ேவ� நா��ன�க��� இைடேய ஒ�
ந��றைவ, ந�ைப ஏ�ப���வத�காக��, இ� நா�க���ைடேய உற� ேம�பட�� �ய��
எ���� ெகா�ள�ப�ட�. இத�காக பா�ப�டவ�க��� இ�த ��� வழ�க�ப��ற�. இ�த
���ைன�� வால��னா ெப���ளா�.
வால��னா ஒ� ேரா� மாடலாக��, ம�றவ�க��� உ�சாக�ைத��, ஆ�வ�ைத
ஏ�ப���பவராக�� அைன�� இட�க��� இ��தா�. ஆ�க��� இைணயாக ��ெவ���
சாதைன பைட�தா�. இவ� தன� தா� நா��� ஒ� ேத�ய� தைலவராக��, கதாநாயகனாக��
இ��தா�. ேசா�ய� ர�யா�� ெப�க� �த��ரமாக வா���றன� எ�பத�� இவ� ஒ�
உதாரண�. இவ� பல ச�வேதச ���கைள�� ெப���ளா�. இவ�� ெபய� உலக சாதைன
��தக���� இட� ெப���ள�. இவ� ேசா�ய� ர�யா���, உலக அள��� ெப�க�
ச�தாய���காக� பா�ப�டா�. இவ��� ஆ�ய ப��� �ரா��� ப��ேடச� சா�பாக “Brand
Laure Records Award” வழ��ய�.
இ�பதா� ��றா��� �ற�த ெப� சாதைனயாள� எ��ற ���ைன ச�வேதச ெப�க�
அேசா�ேயச� இவ��� வழ��ய�. இ�த ���ைன அ�ேடாப� 2000இ� ல�ட� நக��
இவ��� வழ�க�ப�ட�. இ� த�ர ேம�� பல ���கைள�� இவ� ெப���ளா�
80

எ�ப� ����ட�த�க�.
டா�ட� ப�ட�

வால��னா���
பல
ப�கைல�
கழக�க�
டா�ட�
ப�ட�கைள
ெகா���
�ற�����ளன. இ�� ���யமானதாக� க�த�ப�வ� எ��ப�� ப�கi கழக� வழ��ய டா�ட�
ப�ட� ஆ��. இ�த ப�கைல� கழக� �க�� பழைமயான�. இ� 1583இ� ��வ�ப�ட�. இ�
ச�வேதசஅள�� �ரபலமான ப�கைல� கழக� ஆ��. இ�த� ப�கைல� கழக��� உலக� �க�
ெப�றவ�க� ப����ளன�. சா�ல� டா���, ேஜ�� �ளா��, மா��ெவ�, ேட��
���, ஆட����, ேகா�ட� �ெரௗ�, ேஜாச� ��ட�, ஜா� ��த� ���,ெப�ச��
��, அெல�சா�ட� �ரகா� ெப� ேபா�ற வரலா��� இட� ���தவ�க� இ�த� ப�கைல�
க���தா� ப��தா�க�. இ�த� ப�கைல� கழக��� ப��தவ�க�� 9 ேப� ேநாப� ப��
ெப���ளன�.
ெபய� ���த�
வால��னா�� �ைனவாக பல ெத��க��� அவ�� ெபய� ��ட�ப���ள�. ஒ� ��
�ரக���� (Asteroid) 1671- ெதர�ேகாவா என� ெபய�ட�ப���ள�.
�ல�� ஒ��ற� ம��ேம ��ைய ேநா�� இ���ற�. அத� அ��த� ப��ைய �ல��
ம�ப�� (Forside) எ���றன�. அதைன நா� ������� பா��க ��யா�. இ�த �ல��
ம�ப��ைய ர�யா அ���ய �னா-3 எ��ற �ேரா� 1959இ� �ைக�பட� எ���
அ���ய�. அத� ��னேர அதைன� ப��ய �� �வர� ெத�யவ�த�.
�ல��
ம�ப�க����
��
��க��,
ெப����க��
(Crater)
�ைற��
காண�ப���றன. �ல�� ம�ப�க��� உ�ள ஒ� ெப������ ெடர�ேகாவா என�
ெபய�ட�ப���ள�.
�த�
�த��
�ல����
ெச��
வ�த
ெப�ைண�
ெப�ைம�ப���வத�காக இவ�� ெபய� ��ட�ப���ள�. இ�த� ெப���� 37 �.�. ��ட�
ெகா���ள�. இத� ஆழ�ைத இ� வைர அள�ட��ைல. இ�த� ���� ���� வ�ட81

வ�வமாக��, அ�ேகாண� ெகா�ட� ேபா� உ�ள�. இதைன ஒ�� ��, �� ��க��
உ�ளன. �ல�� வைரபட��� ெதர�ேகாவா ெப������ இட� ெப���ள�.
�ைல
வால��னா ��ெவ������ தைர இற��ய இட��� அ��� உ�ள ��கா�� ஒ�
�ரகாசமான ெவ��� �ைல ைவ�க�ப���ள�. இ�த� �ைல வைளவான ஒ� ��� ��
உ�ள�. வால��னா ��ெவ� உைட�ட� இ�த� �ைல�� கா��ய���றா�. ஆனா� தைல�
கவச� இ�லாம� �ைல உ�வா�க�ப���ள�.

இேத ேபா� மா�ேகா நக�� ��ெவ��� சாதைன� பைட�தவ�க�� �ைலக� உ�ள
இட��� இவ�� �ைல�� உ�ள�. இவ�� �ைல ெவ�கல�தா� ஆன�.
�டா��
வால��னா ��ெவ��� இ��� ����ய �ற� அவைர� ெகௗர��க ர�யா �டா��
ம��� நாணய�ைத ெவ���ட�. இ� 1963ஆ� ஆ�� பா�ச� தபா�க��
பய�ப��த�ப�ட�. ேசா�ய� ர�யா த�ர ேவ� �ல நா�க�� இவ�� உ�வ� ெபா��த
�டா��கைள ெவ�����ளன. �ழ�� ெஜ�ம� ப�ேவ� �டா��கைள ெவ�����ள�.
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இ��யா

வால��னா இ��யா�� �� ���த ந�� ெகா����தா�. அவ� இ��ய ேசா�ய� கலா�சார
ைமய��� ெபா��பாள�க�� ஒ�வராக இ��தா�. இ��யா����� ர�யா ெச�பவ�கைள
அ�பாக உபச��பவராக �ள��னா�. வால��னா �ச�ப� 17, 1997ஆ� ஆ��� ���� ஒ�
�ைற இ��யா வ����தா�.

இவ� க�பனா சா�லா ப�� ��� ேபா� த��ைடய ந�� நாடான இ��யா�����
��ெவ���� ெச�றவ� என� �க��தா�. அ� என�� ���த ச�ேதாச�ைத��,உ�சாக�ைத��
ெகா��த�. க�பனா என� ��ெவ� சேகாத� எ�றா�. இ��ய ஜனா�ப� �ர�பா பா���
ர�யா ெச�ற ேபா� வால��னாைவ� ச����� ேப�னா� எ�ப� ������ ப�யான ஒ�
���ய ச�பவமா��.
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��தக�

வால��னா ெடர�ேகா�� வா��ைக வரலா� ப�� பல ��தக�க� உல�� பல ெமா�க��
ெவ�வ���ளன. ��ெவ�� பயண� ப��ய ஒ� ��வான ��தக� 2007ஆ� ஆ���
ெவ�வ���ள�.
அ� “Into that Silent Sea” எ��ற ��தகமா��. இதைன ��ெவ� வரலா�� ஆ��ய�க�
�ரா��� �ெர�� ம��� ேகா�� ப��� ஆ�ய இ�வ�� இைண�� எ����ளன�.
இ�த� ��தக��� ��ெவ�� ��ட�, ��கல�க�, ��ெவ� �ர�க� ப��
எ�த�ப���ள�. ��ெவ� �ர�கைள ேந�� ச����, அவ�கைள ேநர�யாக� ேப�� க��
அவ�க�� ��ெவ� அ�பவ��ட� எ�த�ப���ள�. இ�� ர�யா ம��� அெம��க
��ெவ�� ��ட� ப���� எ�த�ப���ள�. வால��னாைவ ேந�� ச���� அவ�ட� பல
தகவ�க� ேசக����ளன�. அ� த�ர வால��னா�� ெந���ய ந�ப�க� ம���
உற�ன�கைள�� ச���� பல அ�ய தகவ�கைள� ேசக��� ��தக��� ெவ�����ளன�.
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ெப��ய�

வால��னா ெப� சம��வ�ைத வ����த� ��யவராகேவ எ�ேபா�� இ���
வ���ளா�. இவ� ெப�க� ம��� அ��ய� எ��ற க��ைத ைமயமாக� ெகா��
��ெவ��� ெப�க� எ��ற தைல��� க��ைர எ����ளா�. 1970ஆ� ஆ���
��ஞான� ச�க��� எ�ப� மா�ற�ைத ஏ�ப��� உ�ள� எ�ப� ப�� அெம��க�
ப����ைக�� எ����ளா�. ஒ� ெப� எ�ேபா�� ெப�ணாகேவ இ���றா�. ெப��ய�
எ�ப� அய� ேதச����� ெசா�தமானதாக� க�த�ப��ற�. அேத சமய��� நா� உண�வ�
ெப�க� அ��ய� �ைற�� அ�கமாக எைத�� சா��க��ைல. கலா�சார� அ�ல� ேவ�
எ�வாக இ��தா�� ெப�க� ��ேன�வத�� பைழய பழ�க வழ�க�க�,பழைமவாத�
க����க� தைடயாகேவ இ����றன.
ெப�க�� வா��ைக எ�ப� இர�� வைக� ���ேகா�கைள� ெகா�டதாகேவ
இ���ற�. ஒ�� வா��ைகைய அ��ப��க ேவ�� இ���ற�. ம�ெறா�� தன�
வா��ைகைய ம�ற ஒ�வ�ட� ப���� ெகா�வதாக இ���ற�. ெப� சம��வ���காக
ெப�க� இய�க� ெதாட��� ேபாராட ேவ�� இ���ற� எ�றா�. ேசாச�சேம ெப�க����
பா�கா�பான� எ�பைத அவ� ெத�����ளா�.
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வால��னா ப�ேவ� ����க�� �ற�� ����னராக� கல�� ெகா���ளா�. ேசா�ய�
ர�யா �ைத�த ���� அவ��� ம�யாைத எ�ப� இ��� ெகா��தா� இ��த�. ர�யா��
��ன� ஆ���� வ�த அர�� அவ��� உ�ய ம�யாைத ெகா��த�. ர�ய அ�ப� �ளா���
��� (Vladimir Putin) வால��னா�� 70ஆவ� �ற�த �ன�ைத ����� ������
அைழ����தா�. ��� அ�ேடாப� 7, 1952ஆ� ஆ��� �ற�தவ�. ேபா�� எ��� பத�
�ல�ய ேபா� இவ� 1999ஆ� ஆ��� ர�யா�� த�கா�க ஜனா�ப�யாக
இ��தா�. இவ� 2000ஆ� ஆ��� ேத�த�� ெவ�� ெப�� அ�பரானா�. இவ� இர�டாவ�
�ைற�� ேத�த�� ெவ�� ெப�� ேம 7, 2008ஆ� ஆ�� வைர அ�பராக இ��தா�.

வால��னா ���� அைழ�ைப ஏ�� தன� 70வ� �ற�த �ன�ைத �����
�ர��� (Kremlin) மா�ைக��� ெச�றா�. வால��னா��� 2007ஆ� ஆ�� மா�� 8 அ��
���� ெகா��க�ப�ட�. ��ன� ���ட� வால��னா உைரயா�னா�.
ர�ய ச�ட�ப� ஒ�வ� இர�� �ைற�� ேம� ஜனா�ப� இ��க ��யா�. அத� ��ன� ���
ர�யா�� �ரதமராக பத��� இ��� வ��றா�.
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ேகாைட ஒ����

ேகாைட கால ஒ���� ���ட� ஓ�ட� ஒ�� 2008ஆ� ஆ��� நட�த�. இ� மா�� 24 �த�
ஆக�� 8 வைர நட�த�. இ�ப��ப�ட ஒ� ஓ�ட�ைத நட��வ� எ��ற ��ட� ஏ�ர� 26,
2007 அ�� �னா தைலவ� ��� நக�� அ���க�ப�ட�. இ�த ஒ���� ���ட� ஓ�ட���
ேநா�க� எ�ப� “ஒ� உலக�, ஒ� கன�” எ�பதா��. இ�த ஓ�ட��� அைம�பாள�க�
இதைன ‘ஒ��ைம�கான பயண�’ எ�றன�.
இ�த ஓ�ட� மா�� 24 அ�� ஒ���� �ற�த இடமான ���� ெதாட��ய�. அ�
மா�� 31 அ�� ��� அைட�த�. அ����� பல நா�க���� ெச�ற�. இ� ஏ�ர� 5,
2008அ�� ர�யா�� ெஜ��� ��ட��ப�� ெச�றைட�த�. அ�� வால��னா இ�த
ஓ�ட�ைத ���ட� ஏ�� �வ�� ைவ�தா�. ெஜ��� ��ட��ப�� எ��ற நகர� ��லா��
வைள�டா�� பா��� கட� ப���� உ�ள�. இத�� 1914ஆ� ஆ��� ெப�ேரா �ேர�
என� ெபய� மா�ற� ெச�ய�ப�ட�. ��ன� 1924இ� ெல�� �ேர� என� ெபய� மா�ய�.
1991ஆ� ஆ��� ெஜ��� ��ட�� ப�� என ���� ெபய� மா�ற� ெச�ய�ப�ட�. இ�
ர�யா�� மா�ேகா��� அ��� இர�டாவ� ெப�ய நகரமா��. இ�� உலக� பார�ப�ய�
��ன�க� உ�ளன. உல�� �க� ெப�ய கைல அ��கா��யக� உ�ள�.
இ�த
ஒ����
ஓ�ட�
ஏவெர��
மைல��
அ�வார�, ேநபாள�, �ெப�, �னா, ர�யா, ஐேரா��ய நா�க�� வ�யாக� ெச�ற�. வட
அெம��க நா�க���� ெச�ற�. இ�129 நா�க� நட�த�. ���ட� ஓ�ட� 1,37,000 �.�. �ர�
பயண� ஆன�. இ� ம�ற ஒ���� ���ட� ஓ�ட�ைத �ட அ�க �ரமான�.
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வா��ைக

வால��னா�� ��மண வா��ைக ம����யானதாக இ�ைல. இர�� ேப�� ��ெவ� �ர�
எ�பதா�
�வாகர��
ெச��
ெகா�ள�
தய��ன�.
இதனா�
இ�வ��
பா��க�ப�டன�. ஆகேவ 1982 ஆ� ஆ��� �வாகர�� ெப��� ெகா�டன�. அத� �ற�
வால��னா �� ேச�ேபா� ��ேகா� (Yuliy Shaposhnikov) எ�பவைர ம�மண� ெச��
ெகா�டா�.

வால��னா 1970ஆ� ஆ��� ���� ஒ� �ைற ��ெவ��� பற�க
ஆைச�ப�டா�. இவ��� ��ர ம���வ� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�ட�. இவ�� உடைல
ம���வ� �� ப�ேசா��தா�. அவ� வால��னா�� உட� ��ெவ�� பயண����� த��
வா��ததாக உ�ள� எ�றா�. அவைர�தா� வால��னா ம�மண� ெச�� ெகா�டா�. அவ�ட�
வா��ைகைய ம����யாக நட��னா�. அவ� 1999ஆ� ஆ��� இற�தா�. அத� ��ன�
வால��னா தன� மக� எ�னா�ட� ேச��� வா��றா�. எ�னா ஒ� ம���வராக�
ப����த� வ��றா�. எ�னா��� இர�� �ழ�ைதக� உ�ளன. வால��னா தன� இர��
ேபர� �ழ�ைதக�ட� மா�ேகா நக�� ம�����ட� வா��� வ��றா�.
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எ��கால�

வால��னா தன� வயதான கால��� ���� ��ெவ���� ெச�ல ேவ��� என
ஆைச�ப��றா�. அவ�� ���ப� ெச�வா���ரக����� பயண� ெச�ய ேவ���
எ�பதா��. அ� ஒ� வ�� பயணமாக இ��தா�� பரவா��ைல எ��றா�. ெச�வா�� �ரக
ஆரா�����
த�ைன�
பய�ப����
ெகா��மா�
���ப�
ெத�����ளா�.ெச�வா���ரக�����
ெச��
அ�ேகேய
ம�ய��
தயா�
எ��றா�. ெச�வா���ரக ஆ���காக உ��� �யாக� ெச�ய�� தயா� என� ெத�����ளா�.

வால��னா த�ேபா�� ஒ� சாதைன� ெப�ணாக வா��� ெகா�� இ���றா�. அவ� சாதைன
பைட�க ����� ெப�க��� ஒ� �� மா��யாக �ள���றா�. அவ� தன� நா���
ெப�க��� ம��� அ�லாம� உலக� ��வ�� உ�ள ெப�க���� ஒ� ந���ைக
ஒ�யாக இ���றா�.
வால��னா ெப�க��� ம��� ��மா�� அ�ல. யா� ஒ�வ� ��யதாக சா��க க�ைமயாக
�ய����றா�கேளா, ேபாரா��றா�கேளா அவ�க���� இவ� ஒ� ��மா�� வ�கா��யாக
�ள���றா�.
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Free Tamil Ebooks – 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� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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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���
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
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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��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

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�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க�
அ��ப��.

freetamilebooksteam@gmail.com

எ��

�கவ���

��ன�ச�

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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
வ�வைம��� அைம��.

����தக�க�,

ebook

reader

ஏ���ெகா���

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.
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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�?
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��.
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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���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

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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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெ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�� 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��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� /
இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��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
ந�� !
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