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ஏ�க� நகர� - ைந�தா�

ெவ�க� நாகரா�….. எ� ெபய�� பா��� அ�பா ெபய�� ��கா�� ேச��� வைல����காக
ைவ��� ெகா�ட ெபய�. அ�ேவ இ�ேபா� பழ� ��ட�! ெந�ேவ� நகர��� �ற�� வள���
க��� ���த வ�ட��ேலேய இ��ய� தைலநக� ����� வ����டவ�! ��ட�த�ட 25
ஆ��களாக ��� வா�. பயண� ெச�வ� �க�� ���த �ஷய�. கட�த 2009-ஆ�
ஆ������ www.venkatnagaraj.blogspot.com எ�� வைல���� எ�� வ��ேற�.
ெச�� வ�த பயண�க�, அ�� �ைட�த அ�பவ�கைள வைல���� எ�� வ��ேற�.
இ��யா�� பல மா�ல�க���� ெச�� வ�����ேற�. இ� வைர எ��ய பயண�
க��ைரக�� �லவ�ைற ����தகமாக ெவ��ட ந�ப�க� �ல� ெசா�ன ேயாசைன��
ேப��, இ� என� க�� �ய��… ஆமா� இ� �த� ����தக�!

உ��ராக�� மா�ல��� உ�ள ைந�தா�….. அழ�ய பல ஏ�கைள� ெகா�ட நகர� எ�பதா�
இ�நகைர ஏ�க� நகர� எ�ேற அைழ��றா�க�. க�� ���கால��� நா�� ந�ப�க��
இ�ேக பயண� ெச�த ேபா� பா��த இட�க�, எ�க��� �ைட�த அ�பவ�க�
ஆ�யவ��ைன என� வைல���� எ��ேன�.
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ெபா�வாகேவ ப��ெபா�� இர� ேநர�க�� தா� அ�க� இ����. அ��ய� ��யாக
உ�ைமேயா ெபா�ேயா, �க�� ரசைனேயா� �ல� ெசா�வ� இ� தா�. ப��ெபா��ைன
இர�� �தமாக ���கலா� – ”ஒ�� ப��க�� மைழ ம�ெறா�� ப�� ேபா�ற ப� மைழ –
அ��� ப�� ேபா�ற ப��� ெவ�க� அ�க� அதனா� யா�� பா��காத இர� ேவைள��
தா� ப�� ேபா�ற ப� அ�க� ெபா���”
இ�ப� �வார�யமான பல �ஷய�கைள இ�பயண��� நா�க� ெத��� ெகா�ேடா�…
அ�ப� பா��த, ேக�ட, ர��த �ஷய�க� ஒ� ெதா��பாக…….

ஆ��ய� – ெவ�க� நாகரா� – venkatnagaraj@gmail.com
���லா�க� –ெவ�க� நாகரா�

அ�ைட�பட� – மேனா� �மா� – socrates1857@gmail.com
creative commons attribution Non Commercial 4.0 international license
உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா�� ப��கலா�, ப�ரலா�.
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ப�� 1: ைந�தா� பா��கலா� வா�க!

உ��ராக�� மா�ல��� இ����ற ஒ� மைலவாச�தல� ைந�தா�. �� ��������
சாைல வ�� ெச�றா� �மா� 300 �ேலா��ட� ெதாைல�� உ�ள ஏ�க�� நகர��ைன அைடய
��க� [G]கா�யாபா�, ஹா��, ெமாராதாபா�, ஹ��வா� வ�யாக� ெச�றா� �மா� ஏ� ம�
ேநர� ஆகலா�. ெமாராதாபா� வைர சாைல ந�றாக இ����. அத� �ற� ரா��� வைர
�����யாக இ���� சாைல தா� – �ரசவ���� இலவச� எ�� ஆ�ேடா�� எ��
இ��பைத இ�த� சாைல�� ைத�யமாக எ�� ைவ�கலா�.
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அ�ப� சாைல�� ெச�வ� உ�க���� ���கா� எ��, ஆகாய மா��கமாக�� ெச�லலா�.
ஆனா� ைந�தா� நக�� �மான �ைலய� இ�ைல. அ����ள �மான �ைலய� ப��நக�
எ�� இட��� இ���ற�. ைந�தா� நக����� 70 �ேலா��ட� ெதாைல�� இ���ற�.
ஆனா� �������� ப��நக� ெச��� �மான�க� அ�க� இ�ைல.
அ�ப� இ�ைலெய��, ர���� ெச�ல ����. ைந�தா� நகர��� ர�� �ைலய�
ஏ���ைல. ப�க������� ர�� �ைலய� கா�ேகாதா� [KATHGODAM] – ���
நக����� இர�� ர��க� கா�ேகாதா� வைர ெச��� – �மா� ஏ� ம� ேநர� பயண�.
கா�ேகாதா� நக����� ைந�தா� �மா� 35 �ேலா ��ட� ெதாைல�. அைத சாைல
வ�யாக�தா� கட�க ேவ���.

நா�க� ேத��ெத��த� சாைல� பயண� தா� – என��� ���த�� அ�தா�. எ�� ம�
ேநர����� �ைறவான பயண� எ�� ��சய� சாைல வ�� பயண� தா�. ேகரள ந�ப� ஜனவ�
மாத��� வர� ேபாவதாக தகவ� வ�த�� எ�காவ� ெச�ல ��� ெச�ேதா�. �டேவ இ���
�ல ��� ந�ப�க�� ேச��� ெகா�ள ெமா�த� ஆ� ேப� ெச�ல ��வான�. உடேன ஒ� 6 + 1
இ��ைகக� ெகா�ட Toyato Innova வாடைக�� ஏ�பா� ெச�� ��ேடா�.
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ஜனவ� மாத� 10-ஆ� ேத� [ெவ��� �ழைம] இர� 07.30 ம��� ��������
�ற�ப�வதாக ��� ெச����ேதா�. கைட� ேநர��� ஆ� ேப� பய��க இ��த� நா��
ேபராக �ைற�� ��ட� – அ�வலக��� ஆ� அ�க� எ�பதா�! �பேயாக �ப�ன� எ��
ெசா�ல���ய ேவைள�� என� இ�ல������ �ற�ப�ேடா�. ����� வ�வா� வ�
அ�வலக� இ���� ப�� வ�யாக� ெச���ேபா� சாைல�� �ைறய வாகன�க�. �����
எ�ைலைய� கட�பத�ேக எ�டைர ம� ஆ���ட�.
[G]கா�யாபா� ப��ைய� கட���ேபா� அ�த ப��க�� வ�ைசயாக சாைல ஓர�க�� �ைறய
கைடக� – தைர� கைடக�. ஜனவ� மாத� – ெபா�வாக ��� கால�க�� வட இ��யா��
ேவ��கடைல �யாபார� �ைறயேவ நட���. ஓ�ட� இ���� கடைலைய வா�� அத�
ஓ�கைள உ��� ெத�ெவ��� இைற�தப�ேய ேபாவ�� இ���ளவ�க��� அலா�
ஆன�த�. சாைல ஓர�க�� தைர�� ம� அ���க� ைவ�� ேவ��கடைல வ����
ெகா����தா�க�.
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ம�ய� சா���ட�, இ�த ேவ��கடைல� கைடகைள� பா��த�� ெகா�ச� ப��க��
ஆர���த�! ேவ��கடைல ம��ேம சா���� ப�ைய� ேபா�க ��யா� எ�பதா� வ��
ெதாட��� ெச�ற�. �������� �மா� 130 �ேலா ��ட� ெதாைல�� இ���� [G]க�ேராலா
எ�� இட��� �ல ந�ல உணவக�க� இ��பதாக அ�வலக ந�ப� ெசா�� இ��ததா�
[G]க�ேராலா வ�� வைர வ��ைற�� மனைத�� க���ப���யப� பய��ேதா�.
[G]க�ேராலா ப���� உ�ள ”ேமா[G]கா உணவக���” உண� ந�றாக இ���� என எ�கள�
வாகன ஓ��ன� ப���� ெசா�லேவ அ�ேக 10.45 ம� அள�� ெச�� அைட�ேதா�.
அ�ேக நா�க� ப�சா� த�[d]கா�ட� அ�ைமயான உண� உ�ேடா�. ஐ�� ேப� [நா�க�
நா�� ேப� ம��� ஓ��ன� ப��] சா��ட 700 �பா� ம��ேம ஆன�. உணவக��� உ�கா��த
உடேன நா� ேக�காம� அவ�கேள Bislery ���க��த த��� ைவ�க, பரவா��ைலேய என
�ைன�தா� அத��� ேச��� ந��ட� தா� வ����றா�க� – எ�ப��� ��க� த���
வா�க�தாேன ேபா���க� என �ைன����பா�க� ேபால!
உ�ட கைள��� ெகா�ச� அசறலா� என �ைன�தா� அ�த ���� அ����பைத �ட
பய��பேத ேம� என ஓ��ன� ப���� அ��ராய�பட, எ�க� பயண� ெதாட��த�. இர�
ேநர� பயண� எ�ேபா�ேம என��� ���த�. �� இ��ைக�� அம��ததா� ��க��
��யா� – நா� ��� ஓ��ன� ப���� �����டா�! அதனா� அவ�ட� ேப�யப�ேய
இர�� �ச�த�ைத� ����� ெகா�ேட நா�க� பய��ேதா�.
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�கமான பயணமாக அைம�த� அ�த இர� ேநர� பயண�. எ��ட� வ�த ம�ற ��� நப�க��
�� இ��ைகக�� �கமாக உற�க, நா� ப���ட� ேப��� ெகா��தப� வ�ேத�. ப�� ஓ��
வா��ைதக� ேமேல ேப�வ��ைல. ச� பயண� ��வ�� இ�ப�ேய இ��தா�, அவ����
ேபார���ேம என �ைன��� ெகா����ேத�. ஆனா� அவைர�� ேபச ைவ����டன�
எ�க� ந�ப�க�.
எ�ென�ன இட�க� பா��ேதா�, த��� வச�க� எ�ப�, ப�க��� இ���� பா��கேவ��ய
இட�க� எ�ென�ன எ�பைத வ�� ப��க�� பா��கலா�….
ெதாட��� அ��த ப���� ச���கலா�!
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ப��-2: ைந�தா� – த��வ� எ�ேக?

ப�� 2: ைந�தா� – த��வ� எ�ேக?
ஏ�க� நகர� ப�� ஒ��� ைந�தா� ���லா ெச�வ� ப�� எ�� இ��ேத�. ��������
ைந�தா� ெச��� வ��� [G]க�ேராலா எ�� இட��� இர� உணைவ ����� ெகா��
பயண��ைன� ெதாட��ேதா�. எ�க� வாகன ஓ��ன� ப�� – �மா� ஐ�ப� வய���கலா�, �க�
�ற�பாக வாகன��ைன ெச���� ெகா����தா�. இர� ேநர� அ��� ந�ல ���கால�
எ�பதா� ெந��சாைல�� அ�தைன வாகன� ேபா��வர�� இ�ைல. ம��� 90-100
�ேலா��ட� ேவக��� வ��ைய� ெச��� ைந�தா� நக�� �க�ெப�ற மா� ேரா� எ��
இட��ைன நா�க� ெச�றைட�தேபா� அ�காைல இ�ைல ���ர� ��றைர ம�.
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ைந�தா� நக�� �க� ெப�ற மா� ேரா�….
ைந�தா� நகரேம ���� ெகா����த�. அ�ைறய �ன� ந�ல ���. ேபாதாத �ைற��
ஹ��வா� நக� தா��ய�ற� ஆர����� மைல� பாைதக�� ந�ல மைழ. ந�ேவ �ல
இட�க�� ”ஓேல” என� ெசா�ல�ப�� ப��க�� மைழ. �க�� பர�பான ஒ� பயணமாக
அைம�த�. அ��தமான அ�பவ��ட� நா�க� மா� ேரா� அைட�தேபா� அ�த ரா���
ேவைள��� மா�ேரா� ஆர����� இட��� ஒ�வ� வாகன�க� �ைழ�� க�டண� வா���
ெகா����தா�.

த��� �������� – பா����ேபாேத பரவச���� – ைநனா ஏ��� மைல��….
ம�ற ��க� சாவ� ேபா� அ�லா�, இ�ேக ஒ�ெவா� �ைற ெச���ேபா�� 100 �பா�
ெகா��க ேவ��� – ஒ� நாைள�� பல �ைற இ�த வ�யாக�தா� ெச�ல ேவ�������!
அவ�ட� �ைழ�� க�டண��ைன� ெகா��� ��� உ�ேள �ைழ�த� எ�க� வாகன�. மா�
ேரா� எ�ப� ைநனா ஏ��கைர�� உ�ள ஒ� சாைல. ஏ��� அ�த� ப�க� ��வ�� மைல.
இர�� �ச�த��� ஏ��� ஒ� �� ���� ���தா� �ட அ�த� ச�த� ேக��� ப� இ��த�.
ம�ற ப�க��� மைலய�ைன �க அழகா� ��� ெகா����தா�. ��லா� இ��த� எ�க�
பயண� ���ன�� இ��� �க� �ல ேஹா�ட� ப�யாள�க�� தா�.
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ைநனா ஏ� ம��� மைல – ேவெறா� ேகாண���…
மா� ேரா�� பல�தமான த��� இட�க� உ��. சாைல ���கேவ உணவக�க��,
த���ட�க�� தா�. நா�க� நா�� ஆ�க� ம��ேம ெச�றதா� ைந�தா� ெச�ற�ற�
ஏேதா ஒ� த���ட��� இட� ��சய� �ைட��� எ�� ெச�ேறா�. சாைல�� இ����
ஒ�ெவா� த���டமாக� ெச�� �சா��க� �வ��ேனா�. ஒ� இட��� த��� அைற ந�றாக
இ��தா� வாடைக �க அ�கமாக இ��த�. வாடைக ச�ேற �ைறவாக இ��தா� அைற �க
அ��கமாக இ��த�.
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த���ட� ஒ��� ெவ���ற� �வ�� இ��த பட�….
ஒ� இட��� வாடைக எ�வள� எ�� ேக�க, நா�� ேப� த��� அைற�� நாெளா�� 8500
�பா� எ�� ெசா�னா�. இ�ேக ெபா�வாக �ச� எ�� ெசா�னா�, ேகாைட�கால� தா�.
அ�ேபா� தா� இ�த அள��� வாடைக இ����. நா�க� ெச�ற� ேபால, ந�ல ���கால���
ெச�றா� இ�த க�டண��� 30% வைர �ைற��� ெகா��பா�க�. ஆனா� இ�தைன �ைல
ெகா���� அவ�க� எ�க��காக கா��ய அைற ஏ�ைய ேநா�� இ�லா� ���ற��� இ��த�.
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மைல�� இ���� ஒ� RESORT….
அதனா� எ�க� பைடெய���ைன� ெதாட��ேதா�. அ��ததாக பா��த த���ட� ந�றாக��
இ��த�. ஏ�ைய ேநா��ய அைற�� ���கால வாடைகயாக நாெளா���� �பா� 1850 ம���
[வ�க� த�]. ச� என அ�த அைற�ைன அம���� ெகா�� ��ேடா�. எ�க� உடைமகைள
வாகன������ எ���� ெகா�ள, வாகன ஓ�� ப�� மா� ேரா�� ���� உ�ள அவர�
ந�ப�� இ�ல����� ெச�றா�. காைல�� ெம�வாக வ�தா� ேபா�� என� ெசா�� ���,
நா�க� அைற��� ெச�ேறா�.
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ப�பட��த �கர� – த���ட������ எ��த �ைக�பட�…
���ப��ட� ைந�தா� ெச�வதாக இ��தா�, அ��� இர� ேவைள�� இ�ேக ெச�றா�,
��க� �����ேய த���ட��ைன ��� ெச�� ��ப�� ெச�� ��வ� ந�ல�.
இைணய��� பல த���ட�க�� ���க� இ����றன. அவ��� கா�����
அைறக����, ேந�� பா���� அைறக���� �ைறயேவ ���யாச�! இ��தா��,
��ேன�பா� ெச����� ெச�வ� ந�ல�.
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இ�த அைம�ைய� �ைல�க ஆைச வ�மா?
நா�க� த��ய இட��� ெபய� Hotel Gurdeep. இைணய��� இ�த த���ட� ப��ய
�வர�கைள� பா��க ����. பட��� ெரா�பேவ அழகா� இ��தா��, ேந�� பா����ேபா�
ஓேக ஓேக ரக� தா�. ேகமரா�� க�க� வ�ேய பா����ேபா� எ�லாேம அழ�தாேன! நா�க�
�த�� பா��த ஒ� த���ட��� ெபய� “Hotel Classic The Mall” இ�ேக தா� நா�� ேப�
த��� அைற�� 8500 �பா� வாடைக ெசா�னா�க�. இ� ேபால பல த���ட�க� ைந�தா��
உ��. மைலக�� �ல Resort-க�� இய����றன எ�றா�� அ�ேக த��வத�கான
வாடைக ச�ேற அ�க� தா�!

நா�க� ேத��ெத��த அைற�� ந�ப�க� ��ட ��க��ைன� ெதாடர ஆர���தா�க�.
அைற�� ெவ�ேய ��� �ல ��ட�க� அைம�யான அ�த ஏ��கைர�ைன��, மைலகைள��
பா���� ெகா����ேத�. எ�ன ஒ� அைம� அ�ேக �ல�ய�. நா�க� ெச�ற காரணேமா
எ�னேமா ப��ெபா��� ஆர������த�. வான������ யாேரா ஒ� ப��� ெபா�ைய
அ���� ��டா�ேபால, ப�� ப�சா� பற�� �ல��ைன ேநா�� ���� ெகா����த�.
அ�ப�ேய ��� ர��கலா� எ�றா� த�பெவ�ப��� காரணமாக உட� ந��க ஆர���த�.
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அைற��� வ�� நா�� ��ரா ேத��� தாலா��� உற�க ஆர���ேத�. எ�� ம��காவ�
எ�����க ேவ��� என �ைன�தப�ேய உற��ேன�. எ��த� எ�தைன ம���……?
அ��த ப���� ெசா��ேற�.

21

3

ப��-3: ைந�தா� – ப��ேபா�ைவ

��ரா ேத��� தாலா��� உற��ய எ�கைள அவ� �டேவ இ�ைல. த��யப�ேய இ��க,
நா� அவ� ������� ��ப�டேபா� ம� காைல 09.00. அ�ேபா�� ம�ற ந�ப�கைள
அவ� ������க, காைல�கட�கைள ����, அைற����� ெவ�ேய வ�ேத�. வ��
பா��தேபா� எ�ேர ��வ�� ப�பட��த மைல – மைல�ைன ஒ� ப��ேபா�ைவ ேபா�� ��
ைவ�த மா�� இ��த�. நா�க� இ��த� த���ட��� இர�டா� தள���. க�கைள �ேழ
சாைல ேநா�� ெச���யேபா� ���ெகா����த அ�தைன வாகன�க��� ப�
பட�����த�.

ெபா�வாகேவ ப��ெபா�� இர� ேநர�க�� தா� அ�க� இ���� எ�� ெசா��றா� நா�க�
த���ட��� ப����� ஒ� ேநபா�. காரணமாக அவ� ெசா�ன� அ��ய� ��யாக
உ�ைமேயா ெபா�ேயா, �க�� ரசைனேயா� ெசா�னா�. ப��ெபா��ைன இர�� �தமாக
�������றா� இவ� – ”ஒ�� ப��க�� மைழ ம�ெறா�� ப�� ேபா�ற ப� மைழ – அ���
ப�� ேபா�ற ப��� ெவ�க� அ�க� அதனா� யா�� பா��காத இர� ேவைள�� தா� ப��
ேபா�ற ப� அ�க� ெபா���” எ�� �லா��தா�.
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ப�ைய� தா��� இைலக�! எ�க���� பல� உ�� எ�� ெசா��றேதா?
�ல பல பட�கைள எ��� ���, எ�ேலா�மாக தயாரா� ெவ�ேய வ�ேதா�. சாைல எ���
ம�த�க� த�கைள தைல �த� கா� வைர �� த�� உைடகளா� �� இ��தா�க� –
�ற����த� �க� ம��ேம! �க��� �ட �ல��� ���� காரணமாக ந��க� ெத��த� –
ப�க� �����ததா�! தைல�� ��லா, ைகக��� ைக�ைறக�, ேமேல ஜா�ெக�, மஃ�ள� என
இ���� அைனவைர�� பா��த எ��ட� வ�த ஒ� ந�ப� ெகா�ச� ��ட� ெச��, “அ�ப�
ஒ��� ��ர��ைலேய! ஏ� இ�வள� PACKING?” எ�றா�. ��� ேநர� க��� அவ�
ேக�ட� – ‘ெவ�க� �! ��லா ம��� ைக�ைறக� வா�க��…. உ�ள�ைகெய�லா�
உைற����ட�!”

23

என�� அ�தைன பல��ைல – எ� இைலக� உ���� ��டன! ஆனா�� ���லா� த����
இ� பறைவக��� நா� அைட�கல� த�ேத�! அ��� ஒ��த��� பல� தா�!
ேநேர நா�க� ெச�ற� உணவக� ேநா��. மா� ேரா� ��வ�� த���ட�க��
உணவக�க�� தா�. ெப��பாலான வட இ��ய உணவக�க�� காைல ேநர��� பரா�டா தா�
�ைட��� – ஆ� பரா�டா ���ய�!

ஆ��� இர�� ஆ� பேரா�டா சா���டாேல வ�� �ர��ய உண�� வ�����! ஆ�
பேரா�டா – ெதா���ெகா�ள ஊ�கா�, த��, ப�ைச�ளகா� என �க� சாதரணமான ஒ� உண�!
ஆ� பரா�டா எ�ப� ெச�வ� என எதாவ� ச�ேதக� வ����டா� அத��� இ�ேக �ள�க�
இ���ற�! பா��க! [ஒ� ��ன �ள�பர� தா�! :)] வ�� �ைற�த��, அ��ததா� எத��
வ�ேதாேமா அ�த ேவைலைய ஆர���க ேவ���! உணவக������ ெவ�ேய வ�� ���லா
பய�கைள அ�ப�ேய இ����� பட�� ஈ�க� ேபால �ல� ���ைக இ��றா�க�.
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”எ�னதா� ��க� �ைர ேபா����தா�� அத�� அழ� ேச�����ப� நா� தா�” எ��
ெசா�லாம� ெசா��றேதா ப�!
அ�த ஊ�� இ���� ���யமான ���லா தள�கைள ���� கா����� வாகன ஓ��க� தா�
அவ�க�. �������ேத வாகன� எ��� வ�தா��, உ���� இ���� வாகன ஓ��யாக
இ��தா� பல இட�கைள �லபமாக பா��க ���ேம என ஒ� வாகன ஓ���ட� ேப�ேனா�.
அவ� ெபய� ம��� [Mathloob] – �����பான இைளஞ�. ெவ��� எ�றாேல
அவ�க�ட���� �ைர�� பண� ச�பா��க �ைன�பா�க�. இவ�ட� ெகா�ச� ேப�ய��
அ�க ஆைச� படாதவராக இ��க, அவ�ட� ேப� அவ� வாகன��� ெச�ல ��� ெச�ேதா�!

நா�� ம� ேநர� ���� கா���க 500 �பா� என ேப��ெகா�� அவர� 4+1 இ��ைகக�
ெகா�ட ����ைத அம����ெகா�ேடா�. ேநராக� ெச�ற� ஒ� சமெவ�� ப����. ெகா�ச�
மைல�பா�கான பாைத�� நட�� ெச�றா� ந� க�ெண�ேர ப��ேபா�ைவ ����
ைவ����த�! அ�ேக �ழ�ைதக�� ெப�யவ�க�� ப��க��கைள ஒ�வ� �� ஒ�வ� ��
�ைளயா�னா�க�.

�ல �ழ�ைதக� ப��கர� ெச�ய, ம�றவ�க� ஏ�கனேவ யாேரா ெச�� ைவ�த ப��கர��ட�
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�த�தமா� பட�க� எ���� ெகா�டா�க�. �ல� அ�ப�ேய ப��கர�ைய க���� ��ப�
ேபால பட�கைள எ���� ெகா�டா�க�! நா�� ந�ப� �ரேமா�� ���� ��� பட�க� எ��க,
எ�கைள அைழ�� வ�த ம��� எ�க�ட� காெமரா�ைன வா��, எ�க� அைனவைர��
ேச��� �ல �ைக�பட�க� எ��தா�!

”இ�ைற�� யாைர நா� �ம�ேபேனா?” – ெத��� ெகா�ள கா������ ��ைர.
அ�ேகேய இ����டலா� என� ேதா��னா�� இ��� பா��க ேவ��ய இட�க�
இ��ததா� ���� மைல�பாைத வ�ேய இற�� சாைல�� வ�ேதா�. அ��த இட��ைன
ேநா�� பய����ேபா� சாைல ��வ�� ப� இ��ததா� பல இட�க�� தைட ஏ�ப�ட�.
ப�ைய� பா��ததா� பல� த�கள� வாகன�கைள அ�த ���ய சாைல�� ���� �ைளயாட
ஆர������க, எ��� ���மா� வாகன�க� ��க ஆர���தன! – �க� ���ய சாைல ஆனா�
அ��� ��� ேநா��� ெச��� ஒ� சாைல. அதனா� அ�ேக ேபா��வர�� �த���க,
நா�க�� ெகா�ச� இற�� நட�ேதா�.
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சாைல ��வ�� ப�…. த�மா�� வாகன�.
அைர ம� ேநர��� ேபா��வர�� ெகா�ச� �ராக, நா�க� ���� பய��� ஒ� இட����
வ�� ேச��ேதா�. அ�த இட� Goda Point! ����� goda எ�றா� ��ைர. அ�த இட���
�ைறய ��ைரக� ��� ெகா������. அவ�க� ைவ������ ��ைரக� �� பய��ேதா,
அ�ல� மைல�பாைத�� நட�� ெச�ேறா ஒ� அழகான இட��ைன� பா��க ����. அ� எ�த
இட� எ�பைத அ��த ப���� பா��கலா�!
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4

ப��-4: ைந�தா� – ைநனா இ� ைசனா!

ந�ப�கேள, உ�க��� ��ைர சவா� ெச�வ�� ஏ�� பய��டா? இ�ைலெய��
கர��ரடான மைல�பாைத�� நட�� பழ�க��டா? ��ைர சவா� ெச�ய பய���தா�
நட�பைத� த�ர ேவ� வ���ைல. இ�� நா� பா��க� ேபா�� இட���� ஒ�
மைல�பாைத�� ஆ� �ேலா��ட� ெதாைல� பய��க ேவ���. நட�� ெச�றா� ஒ�றைரஇர�� ம� ேநர��� அ�த இட��ைன அைட�� �டலா�. ��ைர சவா� எ�� ஒ� ம�
ேநர� ேபா�மான�.

இட� எ�ன எ�� ெசா�லேவ இ�ைலேய என ேகாப� ெகா�ள ேவ�டா�! அ�த இட���
ெபய� ைநனா �� [NAINA PEAK]! இ�த இட��ைன ��ெப�லா� ைசனா �� [அ] �னா ��
எ�� தா� அைழ�� வ�தா�க�. �ல வ�ட�களாக� தா� இ�த இட��� ெபயைர ைநனா ��
எ�� மா�� இ���றா�க�. கட�ம�ட������ �மா� 2615 ��ட� அதாவ� 8580 அ�
உயர��� இ���ற� இ�த ைநனா ��.

ைந�தா� நக����� �மா� ஆ� �ேலா��ட� ெதாைல�� இ���� இ�த இட���� நட��
ெச�வ� அ��க� மைலேய�ற� ெச��� நப�க��ேக சவாலாக இ����. ஆனா�� அ�ேக
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ெச����டா� ��க� பா��கேபாவ� உ�கைள அ�ப�ேய அச����� ப� இ����. ப�ட
க�ட� எ��� பல� த�� எ�ப� இ�த மைலேய�ற��� ����� உ�களா� உணர ����.

வ��� இ���� மைலக�� அ�தைன மர�க�, இய�ைக� கா��க� என �க அழகா�
இ����. அவ�ைற� பா���� ெகா�ேட வ�தா� ��க� ��� வா�� ேமேல நட�� ெச�வ�
உ�க���� ெத�யாம� ேபாகலா�! வா�க உ�க���� ��� வா��வ� ெத��ற�….. அட
இேதா வ�����க! பா��கேவ க�ெகா�ளா� கா�� உ�க� க���ேன! அ�ேக பா��க
இமயமைல ப�ைய ேபா�ைவயா�� ���ெகா�� உ�க��� கா�� த��!

ஆ��ல��� Bird’s Eye View எ�� ெசா�வ� ேபால இ�த இட������ ைந�தா� நகைர
��க� பா��க ����. �டேவ ���� பா��தா� ெவ�� மைல…. மைல… எ�ெக�� கா���
மைலயடா! எ�� ��க� பாட ����…. ஆனா� வாைய� �ற�தா� ைக�� �கெர� இ�லாமேல
�ைக�க ஆர���� ����க�!

நா�க� ெச�ற அ�� இர�� ப��ெபா�� அ�க� இ��தைமயா� ஒ� உயர����� �ற�
எ�களா� நட�க ��ய��ைல. அ�ேகேய இ����டலா� என� ேதா��னா��, ைந�தா�
நக�� நா�க� அம����ெகா�ட வாகன ஓ�� ம��� அ�க ேநர� கா����க ��யா�
எ�பதா�� �ேழ �ைர�� வ�ேதா�.

அேத ேபால மைல உ���� இ���� இ��ெமா� இட� “Tiﬃn Top”! யாேரா ேவைல
இ�லாதவ� அ�த மைல உ���� த��ைடய �ஃப� பா�ைஸ �ற�� சா���டா� என
�ைன���ட வா�����! இ�த இட���� Dorothy’s Seat எ�ற ெபய�� உ��. ந�ைம பல
ஆ��க� ஆ�ட ஆ��ேலய�க�� ஒ�வ� தன� ஆைச மைன� Dorothy Kellet
எ�பவ��� க��ய �ைன�ட� தா� இ�த Tiﬃn Top எ�� Dorothy’s Seat. இ�த
இட����� நட�ேதா அ�ல� ��ைர சவா� ெச�ேதா ெச�ல ����. நட�� ெச�வெத�றா�
ந�ல கால�கைள அ��� ெகா��, ������ த��த உைட�� அ��� ெச�வ� ந�ல�.
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எ�ேக ெச��� இ�த� பாைத……
இ�த� பயண��� நா�க� ைநனா �� ம��� தா� ெச�ேறா�. ேமேல ெசா�ன ம�ற இடமான
Tiﬃn Top ெச�ல ேவ�டாெமன ��� ெச�� ��ேடா�. இ�ேக ஒ� �ஷய��ைன� ெசா�ல
ேவ���. ��ைர சவா� ெச�வ� எ�றா�, ��ைர�கார�ட� ��னேர ேப�� ெகா�வ� ந�ல�.
ஆ� �ேலா ��ட� ெதாைல� ெச�லேவ 1000 �பா� வைர ேக��றா�க� – அ��� உ�க���
��� ெத�ய��ைல எ�� 1500 �பா� �ட ேக�பா�க�.

ைநனா �� வைர ெச�� ���� ���ப [G]ேகாடா பா��� வைர வ�வத�� எ�தைன
எ�பைத ��னேர அவ�கேளா� ேப� ��� ெச�� ��ைர�� பய��ப� ந�ல�.

மைலேய�ற� [அ] ��ைர சவா� என ��க�� ெச����பதா� ச�ேற ஓ�� எ����
ெகா�டா� ந�றாக இ���� என� ேதா���ற� அ�லவா? ச�ேற ஓ�ெவ���� ெகா�ேவா�….
அ��த ப���� உ�கைள அைழ��� ெச�ல� ேபாவ� ஒ� ஆப�தான இட����…..
அத�ெக�� பய�� ெகா�� வராம� இ��� �டா��க�. உ�கைள பா�கா�பாக அைழ���
ெச�ல நா� ெபா���!
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5

ப��-5: ைந�தா� – த�ெகாைல[��] �ைன[யாேத]!

த�ெகாைல �ைன��� ெச��� பாைத….
மைலவாச�தல�க���� ெச���ேபா� பா��������களா? அ�த ஊ�� ��சய� ஒ� Suicide
Point இ����! அ� ஏேனா மைல�� வ�� எ�ேலா�� அ�ேக ெச�வேத இத�காக�தாேனா
எ�ப� மா��. த�ழக��� ெகாைட�கான��� ஒ� த�ெகாைல �ைன உ��. ைந�தா��
இத�� ���ல�க�ல….. இ�ேக�� ஒ� த�ெகாைல �ைன உ��. இ� ேபா�ற இட�க����
ெபா�வான கைதக�� உ��. �த�� ைந�தா� த�ெகாைல கைதைய� பா��கலா�!
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”மைலேயார� ம�ேல…. �ைளயா�� ��ேல…” எ�� பாட� ேதா���றதா?
�ல வ�ட�க��� �� ஒ� நா� அ�காைல� ெபா��. ந�ல ப��கால�. மைல� �ரேதச���
அட���யான ப���ட�. [G]ேகா[d]டா ���த� வைர நட�ேத வ�த� ஒ� ேஜா�. எ�த �த
ேபர�� ேபசா� ��ைர�கார� ெசா�ன பண��ைன� ெகா��� ��வதாக� ெசா�� ைசனா ��
பா��� வ�தா�களா�. ���ப வ��ேபா� த�கள� பயண��ைன� �வ��ய இட��� �டா�
அத� அ�ேக இ���� ம�ெறா� ���லா� தலமான த�ெகாைல �ைன��� அைழ��� ெச�ல�
ெசா������றா�க� அ�த ேஜா�. ெகா�ச� அ�க� பண� ேவ��� என ��ைர� கார� ேக�க
அத��� ஒ��� ெகா�� த�ெகாைல �ைன�� வ�� ��டா�க�. அ��ட� வ�த�� இற��
ேநராக த�ெகாைல �ைன�� ெச�ற இள� ேஜா� ��� ேநர� ஒ�வைர ஒ�வ� அைண�தப�
��� ெகா����தா�களா�!

��ைரைய ஒ� ஓர��� க�� ைவ�� பண� வா�க வ�த ��ைர�கார� அவ�கைள பா��தப�
இ��க, �ல ெநா�க�� அ�ேக இ��த க��� த���க�� ேமேல ஏ� ���� ��டா�களா�!
பண�� ெகா��கா� ���� ��டா�க�…. ேம�� இ�ேக இ��தா� காவ��ைற ேக���
ேக��க��� ப�� ெசா�ல ேவ��ெம�� அ����� காத� ேஜா�ைய ���யப�ேய ����
வ�தாரா� ��ைர�கார�.
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எ�ன! கைத ேக�டா�சா? இ� உ�ைமேயா ெபா�ேயா, இ� ேபா�ற பல கைதக� ஒ�ெவா�
த�ெகாைல �ைன��� உ��. இைறவ� ெகா��த உ�ைர தாமாகேவ மா���� ெகா�வ��
எ�ன லாப�. எ�தைன �ர�சைனக� வ�தா�� அைத சமா��ப�� தா� �றைம இ���ற�.
அைத ��� த�ெகாைல ெச�� ெகா�வ� ேகாைழ�தன� அ�லவா?

‘ேமக� க����… ��ன� ெவ����…’ அ�ப��� ெசா�ல ஆைச…
நா�க�� த�ெகாைல �ைன�� வ�� �ல பல �ைக�பட�கைள எ���� ெகா�� அ�ேக
இ��த ம�றவ�கைள கவ��ேதா�. �ல இைளஞ�க� ஒ� ��வாக வ����தா�க�.
வ����தவ�க�� �ல� ந�ல ேபாைத�� இ��தா�க�. த�ெகாைல �ைன�� �ல
இள�ெப�கைள� பா��தவ���, ேபாைத இ��� தைல�ேக�ய�! பாைறக�� ���ெகா��
ஒ� �ரச�க� ெச�ய ஆர���தா�:
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அேதா ெத��றேத ஒ� மைல �க�…. அ�� ��� க�ைத ெசா�ல ஆைச……’
(க�ைத தா� எ�த ெத�யைலேய…. அ��ற� எ��� இ�த ஆைச! – ேக�ட� உ�மன�!]
”ஏ ெப�கேள… உ�கைள� ேபா�ற ஒ� ெப� எ�ைன ஏமா����டா�. நா� த�ெகாைல
ெச�� ெகா�ள� ேபா�ேற�” எ�� ஏேதேதா ேபச ஆர���தா�. ேக��ெகா����த எ�க���
அ����. ’���� ��வாேனா’ என அ�ச�ேதா� �ல� பா��க, ஒ� ெப�, ‘������
உள��றா�…. இ��காகேவ அ�த ெப� ஏமா�� இ��கலா�! ��மா உதா� �டா� ��டா
பா��கலா�!” எ�� ெகா�ச� ெம��ய �ர�� ெசா�னா�.
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இ� எ�ன மர�? ெந�ேவ��� இ��� ��� வ�த �ற� மர� ஏ�வ��ைல…. இ�� �ய��
ெச�ய ஆைச…..
எ�ன� ’அ��ற� எ�ன ஆ��?, ���தானா இ�ைலயா?’ எ�� தாேன ேக���க! அெத�லா�
���கைல. அ�த� ெப� ெசா�ன மா�� ெவ�� உதா� ��டேதா� ச�! க�க�� �� ஒ�
��தா�ட� ேபா����� தன� ேகாமா��தன��ைன ேம�� கா��� ப���� ெகா����தா�.
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இ�ேக�� �� க�ட ஆர���� ��ேடா�… ஒ� இ�� இட� �ட �ட மா�ேடா�ேல!
நா�க� த�ெகாைல �ைன�� வ�� �ல ��ட�க� ஆ��டேவ, எ�க� ஓ��ன� ம���
எ�கைள� ேத�� ெகா�� அ�ேக வ����டா�. ஒ� ேவைள பண� ெகா��கா� நா�க��
காணாம� ேபா���ேவா� எ�� எ�����பாேரா? ”பய�படாேத ம���, நா�க� இ�ேக
�ழ�ேபாவ��ைல! ெகா�ச� இய�ைகைய��, ம�க�� ெசய�ைகயான ெசய�கைள��
பா���� ெகா����ேதா�” என� ெசா�� அ����� நக��ேதா�.

அ��ததா� நா� பா��க� ேபா�� இட����� ��ைர��� ச�ப�த� உ��. அ� எ�ன
ச�ப�த�? அ��த ப���� பா��கலாமா?

36

6

ப��-6: ைந�தா� – [kh]��பாதா�

த�ெகாைல �ைன����� �ற�ப�ட எ�கள� பயண� அ��ததா� ��ற� ஒ� மைல �க���.
இ�ேக எ�ன இ���ற� எ�� ஓ��ன� ம���ட� ேக�க, ேமேல���� ஒ� அ��தமான
இட��ைன ��க� பா��க� ேபா���க� எ�� ெசா�னா�. அ� எ�ன இட� எ�� பா��கலாமா?

’எ� ெபய� ேமாகனா��… அட இ�ைல�பா ேவற எ�ேவா �ைன��ல ெசா���ேட�! – நா�
தா� [KH]��பா தா�’
�ல அ�க� நட�தா� �ல மர�க��, மர�க�� ஊேட பா��தா� ஒ� ��ய ஊ�� ெத��ற�.
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அ�த ஊ�� ெபய� ��பாதா� [khurpa tal]. இ�த ெதாட�� �த� ப���� ெசா�ன� ேபால
தா� எ�ற ��� ெசா���� ஏ� எ�ற ெபய�. ைந�தா� ம��� ���� ப��க�� �ைறயேவ
��ன� ��ன ஏ�க�. அ�ப� ஒ� ஏ� தா� ��பா தா�. ேம���� பா����ேபா� ��ைர�
�ள�� ேபா�ற வ�வ��� இ��பதா� இ�த ஏ���� அ� இ���� �� �ராம�����
��பாதா� எ�� ெபய� என� �ல� ெசா��றா�க�.
��� ெமா��� ��பா எ�றா� ��ய ம�ெவ��! இ�த ��பா தா� ைந�தா� நக�����
�மா� 10 �ேலா��ட� ெதாைல�� இ���ற�. ��� இ�ேக �ைறய இ��� ச�ப�த�ப�ட
ெதா��க� நட�ததாக��, அைவெய�லா� இ�ேபா� �ைற�� கா�க�� ேதா�ட�க� அ�க
அள�� வ�� ��டதாக�� ஓ��ன� ெசா��� ெகா����தா�. �க அழ�ய �ராம� எ��
ெசா�னா�� நா�க� ேமேல���� அத� அழ�ைன� பா��தேதா� ச�. த�ைம ����க�
ம��� இய�ைக ����க� அ�ேக ெச�� �ரா�ய �ழ�� இ��கலா�!

”அ�தா ெத��ேத ேரா�…. அ� ேமேல ேபானா ��பா தா� வ����!”
ேமேல இ��� பா��தேபா� அ�வள� அழகான �ழலாக இ��த�. அ�ேக ஒ� மர�.
ஆர�����ேபாேத நா�� �ைளகேளா� இ��ப� ேபால ேதா��ய�. அ�த �ைளகைள�
�����ெகா�� �ல �ைக�பட�க� எ���� ெகா�ேடா�. �ல ம����க� அ����ேதா�.
அ��ட��ைன ��� நகர மன��ைல. இ��தா�� இ��� பா��க ேவ��ய இட�க�
�ைறயேவ எ�பதா� ெவ�ேய வ�ேதா�.
38

”எ�ன ��ற� ெச�ேதா� ெகா�றவேன?
எ�கைள இ�ப� �����ட� எத�காக?”
வாச�� �ல ��ய கைடக� – ஒ� ேட�� �ல ���க�, பா��ர�க� – அ�வள� தா� கைட!
�ட��ட MAGGIE, ேமாேமா� ம��� ேத�� தயா���� ெகா���� கைடக� இ��தன. ���
�க�� அ�கமாக இ��ததா�, ெகா�ச� �டாக ேத�� அ���னா� ந�றாக இ���� என
ந�ப�க� அைனவ�� ஒ� ேசர� க�தேவ ஐ�� ேப���� [அட ஐ�தாவ� எ�க� ஓ��ன�
ம��� தா�] ேத�� தயா��க� ெசா�ேனா�. இ��, ஏல�கா� ேபா�� அவ� தயா��த ேத��
�க�� �ைவயாகேவ இ��த�.

ஐ�� ேத���� �ைல 75 �பா�. எ�ன� �ைல அ�க� எ�� ேதா���றதா? அ�ேக இ��த
����� இதமாக இ��த� அ�த �டான ேத��. எ�க�ட� வ�த ந�ப� ஒ�வ� ”என��
��ரா�. அதனா� ெதா��, ைக�ைற எ�லா� ேபா��� ெகா�ள மா�ேட�’ எ�� ெசா���
ெகா����தா�. அ�ேக ��றேபா� ெகா�ச� ��� அ�க� எ�பைத� ���� ெகா�� ��டா�.
ேத�� ��சய� ேதைவ எ�� �த�� உண��த��, ெசா�ன�� அவ� தா�!

ஆகேவ ”ஐ�� ேத���கான �ைல அ�க��ைல ெஜ���ேம�” எ�� ெசா��, பண�
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ெகா������ ேத�� தயா���� ெகா��த அ�த ந���ள���� ந��ைய�� ெசா��
�ற�ப�ேடா�! ேத�� தயா��தவ��� த� ெசா�ைதேய எ��� தர� தயா� எ�� ெசா�னா�
ேமேல ெசா�ன ஆசா�!

”இ�த இட��ைன� பா��தேபா� ‘உ�ள� ெகா�ைள ேபா�ேத’ என� பாட� ேதா��ய�.
ப�க��� ��ைர/க�ைத இ��ததா� பாட��ைல!”
ேமேல இ��� பா����ேபாேத �க அழகாக இ���றேத இ�த இட�, அ��� ெச��
பா�����தா� இ��� அழகாக இ������� என மன���� ஒ� ஆைச இ��தப�ேய
இ��த� எ�க���. ஆனா�� இ��� �ல ஏ�கைள��, ைந�தா� நக�� இ���� �ல
இட�கைள�� பா��க ேவ��� எ�பதா� அ����� நக��ேதா�.
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”மைலேயார� ��� கா��…..
மனேதா� பா�� பா��…..
ேக��தா ேக��தா?”
இ�த� ப��� ேமேல ஒ� �ைக�பட� ெவ���� இ���ேற�. வ�ைசயாக ���பான
���கைள க��� ெதா�க �����பைத� பா����களா? இ� எத�காக எ�� யா��காவ�
ெத��தா�, ெசா���கேள�! அ� எத�� எ�பைத அ��த ப���� நா� ெசா�வத���!
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ப��-7: ைந�தா� – ேக���ெக�ன ப��?

ெச�ற ப���� ெசா�ன ேக����, என� வைல���� இ�ெதாடைர ெவ���ட ேபா� வ�த
ேக��க�/ப��க�:
பகவா� �: ��� பா���க� தா��னா� மரண� ����தா� �ழ ேவ������� இ�ைலயா
?
��ம� �தா சா�ப�வ�: அ�த� ப�க� இ���றவ�க���� ���ைர இ�ப�� ெதா�க ���
அ��பறா�களா, இ�ைல ஏதா�� ேவ��தலா?
�ரா�: பா���க� எ�ேகேயா பயண� ெச���றன ேபா��!
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��ம� இராஜராேஜ�வ�: ���பான க�ெப��� �ள�பர�களா?
��ம� ��ரா ��த�: hanging garden ேக���ப����ேக�. ஆனா� இ� ��சா இ��ேக.
ஒ�ேவைள Recycle concept ஆக இ���ேமா. இ�ைல ஏேதா மர������ எ�ெண�
அ�ல� �ரவ� எ��� காயைவ�க ேவ��ேமா!
ேக���� ப�� ேக�� ேக�ட/ப�� ெசா�ல �ய���த அைனவ���� ந��. ஒ� ேக��
எ�தைன ப�� ேக��கைள, ேயாசைனகைள உ�வா�� இ���ற�! ச� ேக���கான ப����
வ�ேவா�!
நா�க� ேத�� ���த [kh]��பாதா� அ��ேலேய இ��ெமா� ேமைட. அ�� இ��ெமா�
கைட உ��. அ�த கைட�� உத�� ெபா��ேட இ�த ���க� க�� ைவ�க� ப�� இ����றன.
கட�கைர���, ெபா��கா��க��� கா�� �ர��ய ப��கைள ஒ� ெப�ய
�ைர�ேலா/அ�ைட�ேலா ைவ�� ��பா�� �ல� ��வைத� பா�������க� தாேன. அ�
ேபாலேவ இ�த ெந�� ���க�� ��பா�� �ல� ��� ����� ஒ� �ைளயா��. ���லா
வ������ நப�க� ��பா�� �ல� ���கைள� ��� �ைளயாடலா�. ��� ���க� �ட
ப�� �பா�! கா��� அைச�� ெகா������ அ�த ���கைள ��பா��� ��வ� ெகா�ச�
�ரமமான �ஷய� தா�!
ேத�� அ���ய �� எ�க� பயண� ெதாட��த�. ���� மைல�பாைத�� பய��த நா�க�
மா� ேரா��� ����ேனா�. மா� ேரா�� இ���� Aerial Ropeway. ம��தா� எ��
இட������ Snow View Point வைர அைம�க�ப���ள Ropeway �ல� பய��க
ேவ���. எ�க� ஓ��ன� ம��� அ�த இட���� அ��� எ�கைள இற�� ��� அவ���
ேப�ய வாடைகைய வா��� ெகா�� தன� ெதாட�� எ�ைண� ெகா��� ��� எ�ேபா�
வ�தா�� அைழ���ப�� ெசா�� அ����� நக��தா�.
சாைல����� இ�த Ropeway இ���� இட���� சாைல����� ேம� ேநா�� ெகா�ச�
நட�க ேவ���. ெச��� வ�ெய��� �ல கைடக� இ��க, அ�ேக வ�� அவ�க� ����
ெபா��கைள வா��� ெகா�ள அவ�க�ட���� அைழ�� வ�தப� இ��க, Ropeway
அ�வலக����� ெச�ேறா�. �ல� ேமேல ெச�� ெகா������ அ�த ��ய ெப��ைய�
பா���� ெகா����க நா�� இ��ெமா� ந�ப�� �ைழ����� வா�க வ�ைச�� ���
ெகா����ேதா�.
அத��� அ�த ெப��ைய� பா��� ��ேவா�! ெமா�த� ப�ேனா� ேப� பய���� வச�
உ��. அ�த ெப�� தா�க���ய அ�க ப�ச எைட 800 �ேலா ம��ேம! ேம���� மைலக��
கா�� �க�� அ�ைமயானதாக இ���� எ�பதா� �ைறய �ழ�ைதக�� ெப�யவ�க��
அ�� ெச�ல ேபா�� ேபா��� ெகா�� இ��தா�க�. எ�க� �ைற�� வ�த�.
ெப�யவ�க��� 100 �பா� ��வ�க��� 60 �பா�. நா�க� நா�� �ைழ�� ��� ேக�க,
”உ�க��� ெகா��க�ப�� ேநர� மாைல 04.00 ம��� தா�. பரவா��ைலயா?” எ��
ேக�டா�.
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நா�க� அ�த இட��� இ��தேபா� ம� இர�ேட கா�! ��ட�த�ட இர�� ம� ேநர�
கா����க ேவ���. ந�ப�க�ட� ேப�, ���� க���� பா��த�� இ�ேக கா����பதனா�
ம�ற இட�கைள� பா��ப� க�ன� ஆ� ��� என அ�� பய��பைத ஒ���ேனா�. காைல 10
ம� �த� மாைல ஐ�� ம� வைர வார��� ஏ� நா�க�� ெசய�ப�� இ�த Ropeway-�
பய��ப�� ஒ� �கமான அ�பவ� தா�. ��க� ெச�வதாக இ��தா� இத�கான ேநர��ைன
��னேர ��� ெச�� பய��ப� ந�ல�.
”ேபான ம�சா� ���� வ�தா� � மண�ேதாட” எ�ப� ேபால அ����� �ற�ப�� மா�
ேரா�ைன அைட�ேதா�. ைநனா ஆ��� ப�க��ேலேய ஒ� ேகா�� எ�ேர ஒ� ம��, �ைறய
கைடக� என ஆ�ற�கைர�� �ல �வார�ய�க� இ��க அவ��ைன� பா������ ம�ய
உண� உ�ெகா�ள ேவ���. அ��த ப��� இ�த �ஷய�கைள� பா��கலா�!
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ப��-8: ைந�தா� – ைநனா ேத��� ஜ�மா ம����

க�க� இர�டா�…
ச��� க�க� இர�டா�….
உ�வான ைந�தா�!
ைந� ஆ��ைன ��� ��க� உ�வா��யதாக�� ஒ� கைத உ��. அ��, �ல��யா ம���
�லஹா எ�� ��� ��க� இ�த வ�யாக வ�� ெகா������ ேபா� த��� இ�ேக இ�லாத
காரண��னா� இ�ேக ெப�ய ப�ள� ேதா�� அ�ேக மானசேராவ� ந��� த��ைர
�ர��னா�களா�. அதனா� இ�த ைந�தா� ஆ� ேதா��ய� எ���, இத�� ��� ��
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சேராவ� எ�ற ெபய�� உ�� என� ெசா��றா�க�. �டேவ, மானசேராவ� ந���
���தா� எ�ன ���ய� �ைட��ேமா அேத ���ய� இ�த ைந� ஆ��� ���தா��
�ைட��� எ�� ெசா��றா�க�!

ஓட� ந���ேல…..
ஒ��[�]த� ம��� கைர��ேல!
பட���ைற
ேபாலேவ இ�த ைந�தா� ஆ��ைன ச�� �ட�க�� ஒ�றாக�� ������றா�க�.
�வெப�மா� எ��� ேபான ச�[பா�வ�]�� உடைல ���� ெகா�� வ��ேபா� ச���
க�க� இ�ேக ���த� என�� அதனா� தா� இ�த ஆ� ைந�தா� என� ெபய� ெப�றதாக��
ெசா�வ���. ����� நய� எ�றா� க�க�. தா� எ�றா� ஆ�. நயன�க� இ�த தா��
���ததா� ைந�தா�! இ�த ஆ��� வடகைர�� ேகா�� ெகா����பவ� ைநனா ேத�.
�க� பழைமயான இ�த� ேகா��� ச��ைய க�க� �ப��� வ� ப��றா�க�. ைநனாேத�
ேகா��� ைநனா ேத��ைன� த�ர கா���� ��ைளயா���� த�� ச�ன�க� உ��.
1880-ஆ� ஆ�� ஏ�ப�ட ேகாரமான மைல�ச��� ைநனா ேத� ேகா�� ����� அ���
�ட ���� இ�ேகா�ைல� க�� இ���றா�க�.
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நா�க� ேகா����� ெச��� ேபா� இ��த மைழ��ற� ம��� ��ைதய இர��
ப��ெபா��� காரணமாக சாைல எ��� ேச�� சக���. அவ�ைற ���தப�ேய ேகா���
வாச�� வ��, எ�ேலா�� த�தம� கால�கைள ஒ����லா� ஆ�கா�ேக ேபா�� ���
ெச�� இ��தா�க�. ேகா��� பல�த ��ட� – �ல� ெவ�ேய ��றப�ேய இைற�ைய
த���க, �ல� உ�ேள ��ட�ேதா� ��டமாக இ�ப�� ெச�� வ�தா�க�. ��ட�ேதா�
��டமாக நா�� உ�ேள ெச�� ெவ�ேய வ�ேத�! ெப��பாலான ேகா��க��
இ�ேபாெத�லா� ��� �தானமாக த�சன� ெச�ய ��வ��ைல!

ைந�தா� ஆ��� அ�ேக இ����
ஜ�மா ம��. என�� வய� ��� ��ப�� இர��!
ேகா�ைல ��� ெவ�ேய வ�தா� ஒ� ெப�ய ைமதான� – அத� அ��ற��� ஒ� ம��. இ�த
ம���� ெபய� ஜ�மா ம���. இ��லா�� ரா�வ��� இ��த ���� �ர�க� த�கள�
ெதா�ைகைய நட�த 1882-ஆ� வ�ட� க�ட�ப�டதாக ெவ��� ைவ������ பதாைக
ெத����ற�. ம��ைய�� ஒ� �ைக�பட� எ���� ெகா�� வ��� இ��த ��ய கைடகைள
ேநா�ட� ��ேடா�.
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இய�ைக எ�� ெகா��� மைல��….
எ��� �ழ�� இ���� ம����.
ெப��பாலான கைடக�� ����கான உைடக� �ர�� இ��த�. கா�ைறக�, வ�ண வ�ண
��லா�க�, ைக உைறக� என அைன��ேம க�ப� ��க�� ெச�� ��பைன��
ைவ����தா�க�. �ல �ெப��ய�க�� கைடக�� இ��த�. ����� இதமாக ஆ�கா�ேக
ேத�� கைடக��, ஆ� ���, ���சா-ேசாேல, பா��� ேபா�ற உண�� ெபா��கைள ��பைன
ெச��� கைடகைள�� காண ���த�. ெப��பாலான உண� ��பைன கைடக�� ��ேன
ம�த�கைள �ட ஈ�க�� ��ட� அ�க���த�!
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கைட�� கலகல���…..
ஈ�க� ெமா���� உண�� ெபா��கைள� பா��த எ�க� வ�������� ஏேதா ��கார� ேக�க
ஆர���த�. காைல��, அதாவ� ப�தைர ம��� காைல உண� சா���ட�. இ�தைன
இட�க�� ���ய �ற�, ந��� ஒ� ேத�� ���த� த�ர, ��றைர ம� வைர ஒ���
சா��ட��ைலேய! ச� என மா� ேரா�ைன ேநா�� நட�ேதா�. க��� ப�ட ஒ�
உணவக��ைன ேநா�� கா�க� பய��தன.
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எ�ைன அ��� ெகா�ள� ேபா��
���� பாத�க� எ�ேவா? – கைட ���� ��பைன�� ைவ����த கா�ைறக�
ம�ய உண� எ�ன இ���ற� எ�� ேக�க, தவா ெரா����, ச���� என� ெசா�னா�.
எ�ென�ன ச�� எ�� ேக�க, ”தா� ஃ�ைர, தா� ம�க�, ச�னா மசாலா, ேசாேல, ம�ட� ப���,
ஷா� ப���, ரா�மா, ��� மசாலா, ��� ெவ� என வ�ைசயாக Centre Fruit �ள�பர���
வ�வ� ேபால நா��னா� நா��ய� ஆ�னா�.
வட��� இர�� �தமான ெரா�� உ�� – ஒ�� தவா ெரா��, ம�ற� த��� ெரா��. இ�ேக
த��� ெரா�� இ�ைல! தவா ெரா�� ம��ேம. தவா ெரா�� ெகா�ச� ெம�தாக இ����,
த��� ெரா�� எ�பைத �ட� �ட ம��ேம சா��ட ����. ெகா�ச� ேநர� ஆனா��, க��
இ��த� ேபா�� ேபால ெரா�� இ�ைவ ேபா��தா�! தவா ெரா����, தா� ம�க�, ���
ெவ�ட�� ம��� ஷா� ப��� ெகா�� வர� ெசா�ேனா�. �டேவ ச��கைர ��ய த��!
சலா� – ெவ��� ேபா�ட, ெவ�காய�, �ரா, ��ள�� ம��� ேமேல ���� ெகா�ள
எ���ைச� ��� – ெப��பாலான வட இ��ய உணவக�க�� இ�த சலா� இலவச�!
ம�ய உண�ைன உ�ட��, ந�ப� ஒ�வ� ெகா�ச� ஓ�� எ��கலாமா எ�� ேக�க,
ம�றவ�க� ேநர� இ��கா�, ேவ� எ��� ெச�லலாேம என� ெசா�ல, ����� ஒ�� எ�ற
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கண��� அவ� ேதா�� க�டா�! எ�க� ஓ��ன� ப���ைன அைலேப��� அைழ�ேதா�.
�த� நா� இர� ��வ�� வ�� ஓ��ய எ�க� ஓ��ன� ந�ல ஓ�� எ���� ெகா�ட�
அவ� �ர�ேல ெத��த�. அைர ம� ேநர��� வ�� ேச��தா�. அ��� நா�க� ெச�ற இட�
எ�? அ��த ப���� பா��கலா�!
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ப��-9: ைந�தா� – ��தா�

ஓ��ன� ப�� மா� ேரா�� ���ப���� வ�� ேசர நா�க� மா� ேரா�� நடமா�பவ�கைள
பா��பைத ����, அவர� வ���� த�சமைட�ேதா�. ம�ய உண���� �ற� எ�க�
பயண� ���� ெதாட��த�. நா�க� �த�� ெச�ற� ைந�தா� நக����� 22 �ேலா��ட�
ெதாைல�� இ���� ��தா� எ�� இட����. ெபய�� “��” இ���றேத, இ�த இட�����
மஹாபாரத �ம��� ஏேத�� ெதாட�� இ���ேமா எ�ற ச�ேதக� உ�க��� வ����தா�,
உ�க� ேதா�கைள ��கேள த��� ெகா���க�! ெகா�ச� ெம�வாக! �மைன� ேபாலேவ
த��� ெகா�டா� வ���ேம!
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�� தா�….
��தா� – கட� ம�ட������ 1370 ��ட� உயர��� இ���� ஒ� ��ய ஊ�. ஊ��
���யமான இட� ஊ�� இ���� ��தா� எ�� ஏ�. ஏ��� ந�ேவ ஒ� ��ய ��.
அைம�யான �ழ� உ�க��� மன அைம�ைய� தரவ�ல�. ��தா� இ���� இட���
ஏ��கைர�� ஒ� ��ய ேமைட. அ�ேக �ல வா��க� இ��க, அவ�ைற �ைக�பட� எ��ேதா�.
நா�க� �ைக�பட�க� எ��பைத� பா��த �ல வா��க�, ��ய� பட க��டம� ”கா�த�
க�ணழ�, இ�ேக ��, ேதா பா� இ�ேக ��!” எ�� ெசா�வாேர அ�த மா�� �ைறய �தமாக
ேபா� ெகா��தன. ஒ� �ல வா��க� கா�கைள க��� ���க வ�தன!

ஏ��கைர�� �ேம�வர மஹாேத� ேகா�� எ�� ஒ� �வ� ேகா�� உ��. மஹாபாரத �ம�
தன� சேகாதர�க�ட� ஒ� வ�ட வன வாச��� இ����ேபா� இ�ேக வ�ததாக��, இ�ேக
இ��த �வ� ேகா��� வ�ப�டதாக�� ந���றா�க�. ��ய ேகா�� தா�. �வெப�மா���
ஒ� வண�க��ைன� ேபா�� அ����� ெவ�ேய வ�ேதா�.

இ�த ��தா��� �ல த���ட�க� உ��. அ�ேக���� ப�க��� இ���� நளதமய�� தா�
[நள� இ�ேக ���யதாக ெசா��றா�க�!], சா�தா� [ஏ� ஏ�க�], ���பா மைல [இ�த
���ப�� மகளான இ���ைய �ம� ��மண� ���� ெகா�டதாக�� கைத உ��],
கா�ேகாடக� மைல [கா�ேகாட� எ�ப� ஒ� நாக�, நாக ப�ச� சமய��� இ�ேக �க� �ற�பான
�ழா நட��� என எ�க� ஓ��ன� ெத���தா�] ேபா�ற இட�கைள� பா��கலா�. ேநர�
ப�றா��ைற காரண��னா� நா�க� இ�த இட�கைள� பா��க ��ைல.
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வா�க…. ஒ� ர��� ேபாலா�!
எ�க� ஓ��ன� �மா�சல� �ரேதச��ைன� ேச��தவராக இ��தா��, உ��ராக��
ப��க��� பல �ைற பயண� ெச�����றாரா�. எ�ன அவ�ட� ஓ�� தகவ�க�
வா��வத�� ெப�ய �ரய�தன�க� ெச�ய ேவ������ற�! ஒ�ெவா� வா��ைத
ேப�வத��� கா� ேக�பா� ேபால. இ��� ஒ� �ர�சைன�� இ��த� – எதாவ� ஒ�
இட��ைன� ெசா�� அ�ேக ேபாக ேவ��� எ�றா� – “அ�ேக பா��பத�� ஒ����ைல”
எ�� ெசா�வா�. இ���றதா இ�ைலயா எ�பைத நா� பா��� தாேன ெத��� ெகா�ள
ேவ���.
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உண� ேத�� வா��…..
��தா� வ��ேபா�� அ�ப��தா� ஒ��� இ�ைல எ�� ெசா�னா�. ஆனா�� அ�த ஏ���
ஏ��� ந�ேவ இ���� ��� க���� �க�� �����யான கா��யாக இ��த�.

இ�த ஏ��� கைர�� �ல பட�க�� உ��. அைர ம� ேநர� ��� வரலா� என �ைன�தா�
இ�ேபா� ஓ�� ேநர� எ��றா� ப���ைற பா��! ஒ��ர�� ேப� பட�� ����றா�கேள
எ�� ேக�டா� அவ�க� தா� கைட�. அத� �ற� மாைல ஐ�� ம��� தா� படேகா�ட�.
நா�க� அ����தேதா 03.45 ம���! ச� என ப���ைற� பா���ட� ெகா�ச� த��க�
ெச����� அ��த ஏ��� பட�� சவா� ெச�யலா� என நக��ேதா�.

��தா�ைன அ��� நா�க� பா��த இட� எ�ன? அ�த இட�� ஒ� ஏ� தா�. ைந�தா�
எ�றாேல ஏ�க� நகர� தாேன… ������� ஏ�க�� மைல�ப��க�� எ�லா �ைசக���.
நா�க� ெச�ற இட� ப�� அ��த ப���� பா��கலா�!
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ப��-10: ைந�தா� – ஒ�ப� �ைன ஏ�

ர��யமான �ழ� பா����ேபாேத
இ�ேக ெச�ல ஆைச வ��ற� அ�லவா…..
ேநா����யா தா� – ����� ேநா [ஆ��ல No அ�ல! :)] எ�றா� ஒ�ப� எ�� எ� – ஏ�,
ேதா, ��, சா�, பா��, ேச, சா�, ஆ�, ேநா…. வ�ைச�� வ�� ேநா! இ�த ெபய�� ேநா எ�ப�
இ��பதா� இ� எேதா ஒ�பதா� எ�ைண� ���பதாக �ைன�தா� அ� தா� ச�யான எ�ண�.
���யா… எ�ப� �ைனகைள� ����� ஒ� ெசா�. அதாவ� இ�த ஏ��� ஒ�ப� �ைனக� –
அதனா� ேநா���யா தா�!
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பட�� பயண� ெச�ல ��க� தயாரா? ேக�காம� ேக��றேதா இ�பட�?
ைந�தா� நக���, அ����ள இட�க��� இ��ப�ேலேய ஆழமான ஏ� இ�த ஒ�ப�
�ைன ஏ�. �மா� ஒ� ��ட� �ள�� நா�ப� அ� ஆழ�� உ�ள ஏ�யாக இைத� ெசா��றா�க�.
ெரா�ப�� பழைமயான ஏ�க�� இ�த ஏ��� ஒ��. பழைமயான இட� எ�றாேல அைத� ���
�ைறய கைதக�� இ���� அ�லவா – இ�த ஒ�ப� �ைன ஏ� ப���� �ைறய கைதக�
உ�� – அைவ க���கைதகேளா உ�ைமேயா எ�பைத இ�ேக ஆராய� ேபாவ��ைல!

இ�த ஏ��� அ�ேக தைர�� ��றப�ேய ஒ�வரா� ஏ��� ஒ�ப� �ைனகைள�� பா��க
���தா� அ�ப�ேய கா��� கைர�� பரம�� பாத�கைள அைடயலா� எ�� ெசா��றா�க�.
இ�தைன ெப�ய ஏ��� ஒ�ப� �ைனகைள�� ��ற இட��� இ��ேத பா��ப� க�ன�
எ�பைத இ�ப� ��யாத ஒ�ைற சம�ப���� ெசா�� இ���றா�க� ேபால!
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மைலேயார� ��� கா��…..
பட����� எ��த பட�….
�க அழகான ஏ�. ெச�ற ப���� பா��த ��தா� ேபாலேவ, இ�ேக�� �ைறய வா��க� ����
ெகா����தன. மாைல ேநர� எ�பதா� எ�ெக��� ஒ� �த அைம� – மனைத� ெகா�ைள�
ெகா�ட�. பட�க� கா����க, ஒ� பயண� ெச�ய �ைன�ேதா�. மாைல�� இர�� ச�����
ேநர� எ�பதா� ��ய� மைறய மைறய ��� தன� �கார �க��ைன� கா�ட� �வ��
இ��த�.

ைகக��� ைக உைறக�, தைல�� கா�� ��வ� ேபா�ற ��லா�க�, கா��� கா�ைறக�,
கால�க�, ����கான உைட எ�� தயாராக இ��தா�� அ�தைனைய�� தா��
நர��கைள�� எ���கைள�� தன� வ�ைமைய� கா��� தா�க� �வ��ய� ���. ஆனா��
அ� ஒ� அ��த அ�பவமாக�தா� இ��த�. அைர ம� ேநர� அ�த �ழ�� ஏ��� ஒ�
இ�ைமயான பட�� பயண� ெச�� வ�ேதா�.
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நா� தா� பஹா� ���…..
ஏ��� பய���� ேபா� ���� ��� அ���� ��� கா��� கா�ரா�� ��� ெச�வேத –
அ��� ைக�ைறக� அ��� �ைக�பட�க� ��� ெச�வ� க�னமாக இ��த�! பயண�
���� கைர�� வ�தா� �ட��ட ேத�� ���ேத ஆகேவ��ய �ைல! ஏ�ேயார� அைம����த
ஒ� ��ய கைட�� ேத�� தயா����ப�� ெசா�� ��� வ�டார��ைன ேநா��ேனா�!

ஒ� �ழ�ைத�� அவர� த�ைத�� அ�ேக இ��த �ைன�ட� �ைளயா�� ெகா����தா�க�
– அவ�க�� ���லா� பய�க� தா�. ஹ�யானா மா�ல��ைன� ேச��தவ�க� – அவைர��,
அவர� �ழ�ைதைய�� தன� ”ச��� ட�” அைலேப��� பட� எ���� தர� ெசா�னா� –
ைக�ைறக� அ��த ைகக�ட� பட� ���க ெரா�பேவ க�டமாக இ��க, ஆன� ஆக���
என ஒ� ைக�� ம��� ைக�ைறகைள கழ�� அவ�கைள� படெம��ேத�!
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ஓட� ந���ேல…….
ேத�� கைட�� �ல பழ�க�� அ��� ைவ����த� – எ�ன பழ� எ�� ேக�டா� “பஹா�
���” எ�றா� கைட�கார�. அதாவ� மைல எ���ைச…. பா��க நம� �டார�கா�/நா��த�கா�
மா��ேய இ���ற�. ந� ���� உ�ள ெப�ம�கைள அைழ��� ெச����தா� வா��
ஊ�கா� ேபா����பா�க�! நா�� ���� சா���� இ��கலா�!
நாேன வா�� வ��
ஊ�கா� ேபாட �ைன�ேத� – பா����ேபாேத ந�றாக�� அழகாக�� இ��ததா�!
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”எேல….. ��டமா ��� எ�னேல ப����க!”
���கா�� ம�க�!
அ�ேக �ட��ட ேத�� ���� உட����� ெகா�ச� �ேட��� ெகா�ட�� எ�க� பயண�
ெதாட��த�. ெச��� ேபாேத வ��� ஒ� ெப�ய ஹ�ம� �ைலைய� பா�����ததா� அ�ேக
ெச�� ஹ�ம��� ஒ� வண�க� ெசா�ல அ�ேக �ைர�ேதா�.

�ரதான சாைல�ேலேய 52 உயர��� அசா�டாக ���றா� அ�ம�த�. ஜ���� உ�ள
ைவ�ண� ேத� ேகா�� ேபாலேவ இ�ேக ெசய�ைகயாக �ைக அைம�� ���லா�
பய�கைள� கவ��றா�க�. ெபா�வாகேவ வட இ��ய ேகா��க���� ெச��� ேபா� ஏேதா
க�கா�� பா��ப� ேபா�ற உண�� தா� என��� ேதா���. இ�ேக�� அ�ப�ேய! ெவ�ேய
��றப�ேய அ�ம��� ஒ� வண�க� ெச������ பயண��ைன� ெதாட��ேதா�.

அ��� நா�க� ெச�ற இட����� ����� இதமா� நா�க� அ���ய ேத����� ஒ�
ெதாட�� உ��. அ� எ�ன அ��த ப��� பா��கலாமா!
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ப��-11: ைந�தா� – ம� க�டலா� வா�க!

அ�ம�த�
ெச�ற ப���� பா��த ஒ�ப� �ைன ஏ������ �ற�ப�� ேபா� ேத�� ேதா�ட�����
அ��� உ�ள ஒ� ேகா����� ெச�ல ��� ெச����ேதா�. இ�த ேத�� ேதா�ட� இ����
இட����� ெபய� [G]ேகாரா[kh]கா� எ�பதா��. இ�த [G]ேகாரா[kh]கா� ேத�ைல�
ேதா�ட� ப�� ேக���ப�ட��, எ��ட� வ����த வட இ��ய ந�ப�க� இ�வ�ேம
அ�ேக ெச�ல ேவ��� எ�ப�� ஆ�வ��ட� இ��தா�க�. வ�ைய� ேக��� ெகா��
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அ�ேக ெச�வத��� எ�க� ஓ��ன� ப����� �� ������ட�.

���ய, ம��� ம�ணா� ேபாட�ப�ட மைலவ�� சாைலக�� பய��ப� எ�க��� ஒ� ந�ல
அ�பவமாக இ��த�. உ��ராக�� அரசா�க��னா� ��வ�ப�ட இ�த ேத�ைல�
ேதா�ட��ைன நா�க� ெச�றைட�த ேபா� மாைல 05.30 – அதாவ� ேதா�ட� ��� ேநர�.
உ�ேள ெச�ல ஆ��� ஐ�� �பா� க�டண� வா��� ெகா��, ஐ�� ��ட�க�� ெவ�ேய
வ�����ப�� ெசா�னா� அ�ேக இ��த அ�வல�.

ேத��� ேதா�ட���� ெச��� வ�…
�ைரவாக உ�ேள ெச��, ேத�ைல�� வாசைனைய நா��� ஏ��� ெகா�� ெவ�ேய
வ�ேதா�. அ�ேக இ���� ம�ெறா� நப�, “��க ெரா�பேவ தாமதமா வ�ததா� உ�களா�
���� ���� பா��க இயல��ைல, ேத�ைல தயா���கைள� பா��க�� ��யா�. அத��
வ����ேற�. காைல�� ���� வா��க�” எ�� ெசா�னா�. ேம��, அ�ேபா� இ��த
�����, அ�ேக த�� �டான ேத�� எ�க��� அ��த� ேபால இ������� என� ெசா�னா�
– ெவ�த ���� ேவ�! ச� நாைள ���தா� வ��ேறா� என� ெசா�� அ����� ெவ�ேய
வ�ேதா�.
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ேத�� ேதா�ட������ ����� வ��� எ��த ஒ� பட�
நா�க� அ��ததா�� ெச�ற� ஒ� ேகா����. ச�யாக மாைல நட��� ஆர���� ேபா� தா�
அ�ேக ெச�ேறா�. ம��ர உ�சாடன� ேபா�ற ஆர�� பாட�கைள பா�யப�, பல� ம�கைள
ஒ��க அ�ேக ��ெகா������ கட�ளான [G]ேகா� ேதவதா��� �ற�பான ஆர�� நட��
ெகா����த�.

��பேலா� ேகா��தாவாக நா�க�� அ�ேக ��� த�சன� ெச�ேதா�. ஆர�� நட���ேபாேத
இ�த ேகா��� �ற��ைன� பா��� �டலா� வா��க�. [G]ேகா� ேதவதா ேகார ைபர�
அதாவ� �வ�� ஒ� அவதாரமாக ந�ப�ப�� ஒ� கட��. உ��ராக�� மா�ல�தவ�க�
அைனவ�ேம இ�த [G]ேகா� ேதவதா ேம� அபாரமான ந���ைக ைவ�����றா�க�.
த�க��� ஏ�ப�� எ�லா �ர�சைனக���� இவ� �� வழ��வதாக ந���ைக.

நம� நா��� ��ம�ற�க�� வழ��க�� ���� �ைட�க பல வ�ட�க� ஆ�ற�. ஆனா�
இ�த �� ேதவனான [G]ேகா� ேதவதா�� ேகா��� �ைற��ட �ல �ன�க�ேலேய ��
�ைட�பதாக இவ�க��� ந���ைக. த�கள� வழ��ைன� ப�� ���ைர� தா�� எ��
[G]ேகா� ேதவதா�� ேகா��� அவ� கால��� சம����� த�கள� ேவ��ேகாைள
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�ைறேவ���ப� மனதார ேவ���ெகா�� ெச��றா�க�. அவ�கள� ேவ��ேகா�
ச�யானதாக��, �யாயமானதாக�� இ��தா� ��சய� அ� �ைறேவ�ற�ப�� எ�ப�
இவ�கள� அைச�க ��யாத ந���ைக.

ேவ��ேகா�க� �ைறேவ�யத� அைடயாளமாக இ�த� ேகா��� ம�கைள க��� ெதா�க
���றா�க�. ஆ�ர� கண��� ��ய�� ெப�ய�மாக ம�க� க��� ெதா���
ெகா����பைத� பா����ேபா� பலர� ேவ��ேகா�க� ஏ�க�ப���ளதாக� ெத��ற�.
ெதாட��� ம� ச�த� ேக��� ெகா�ேட இ���ற�. அ�ேக பல அள�க�� இ����
ம�கைள� பா����ேபா� நம�ேக ஒ� ம� க�ட� ேதா���ற�!

நா��� நட��� அ��க� பல இ����ேபா� இ�த [G]ேகா� ேதவதா ேகா��� ெவ�கல
ம�க� க��வ� ெதாட��� ெகா������ என� ேதா���ற�! ந�ல ர��யமான �ழ� –
மைல�ப���� அ���� ��� – கா�ைற அ�����தேபா�� கா�க�� வ�ேய உ��
ம�ைட வைர ஏ�ய ��� – அ�ேக அ�க ேநர� எ�கைள ��க �ட��ைல. அ�ேக
ந���ைகேயா� ஆர��ைய பா�[?] ெகா����தவ�க��� ��� ஒ� ெபா��ேட இ�ைல!

��ட�த�ட �� ப�கைள ஓ�ேய கட�� எ�க� வாகன� ���ெகா����த இட���� வ��
ேச��ேதா�. மைல ேமேலேய ���� காரணமாக இய�ைக உபாைதக� இ��க, அைத ���பத��
எ�த �தமான வச�க�� இ�லாத� நம� நா��� எ�லா ப��க��� இ���� ஒ� �ர�சைன
எ�ப� ���த�! �ைர�� பய��� த���ட��ைன அைடய ேவ�����த�!

அ��த� எ�ன எ�பைத ஏ�க� நகர� ெதாட�� ப��ெர�டா� ப���� பா��கலாமா!
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ப��-12: ைந�தா� – ��� வ������……

த���ட���� வ�� ெகா�சமாக ஓ�ெவ���� ெகா�� இர� உண��காக ���� ெவ�ேய
வ�ேதா�. இர� ேநரமானதா� ��� ெகா�ச� அ�கமாக இ��த�. அ�ேபாைதய ெவ�ப அள�
02.00 ��� என ஒ� கைட�� இ��த மா� கா����� ெகா����த�. அ�������
���கால உைடகைள�� தா�� நர��க�� எ���க�� ந���� ெகா����தன!

நா�க� த��� இட� மா� ேரா� என அைழ�க�ப�� ைந�தா� நக�� �ரதான சாைல��
அைம�����ற�. மா� ேரா� ��வ�� ���லா பய�களா� �ைற����த�. அ���� ��ைர
எவ�� ெபா��ப���வதாக� ெத�ய��ைல. ெபா�வாகேவ வட இ��ய�க����, ���
பழ�யவ�க���� ��ைர அ�ப��க� ெத���. எ�ைன�� ேச���! ஆனா� எ� உட�
வ����த ேகரள ந�ப� தா� ெகா�ச� த�மா���டா�.

ந�ல ���� ேகா� ஐ�, க� ஐ�, ��ஃ� ேபா�றைவ ��பைன கன ேஜாராக நட��
ெகா����த�! �டேவ [G]ேகா� [G]க�பா, ஆ� ���, ேபா�ற ெநா���� ��க��. சாைல
ஓர�கைள இ�ப��ப�ட ��ய உணவக�க� ஆ�ர�����க, ெப�ய உணவக�க� ���லா�
பய�கைள கவ��� த�கள� உணவக�கைள ேநா�� வரேவ�க �த� �தமாக �ய��
ெச��றா�க�. ஒ� �ல� இத�ெகனேவ �லைர �ய��� இ��க, அவ� ேபா�� அைனவைர��
அைழ��றா�. �ல இட�க�� ெசய�ைக �ய��க��!

சாைல ஓர உணவக�கைள��, சாைல�� நட�� ெகா������ சக ���லா� பய�கைள��
பா��தவாேற நா�க�� நட�� ெகா����ேதா�. மா� ேரா� ��வைட�� இட��� லா��லா
என அைழ�க�ப�� ெச�ேகா�ைட �க��� ெத�ய, ”����� இ���� ெச�ேகா�ைட
ைந�தா�� எ�ேக வ�த�?” எ�ற ேக���ட� ேமேல கவ��ேதா� – அ� ஒ� உணவக� –
ெபய� Chandni Chowk – பைழய ����� இ���� ஒ� ���யமான இட�.
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����� பைழய ��� ப���� இ���� Chandni Chowk உணவக�க��� ெபய� ெப�ற�
– அ��� அைசவ உண� வைகக���. �டேவ ைசவ உணவக�க�� அ�ேக �ைறய உ��,
���யமாக ”பரா�ேட வா� க�”. அத� �ைவைய ைந�தா�� ெகா��க �ய����� உணவக�
இ�. வாச�� நா�� ெப�ய ெபா�ைமக� – ஒ� ேமா�டா� �ல� அைச�த ப�ேய இ����றன.
ஒ� ப�க��� �ட��ட பா�� �ேல��� இ��க, �டேவ [G]ேகா� [G]க�பா, ஆ� ���,
க�ேசா� வைகக�.

அைதெய�லா� தா�� நா�க� ேநேர உணவக���� ெச�ேறா�. ந�ல அல�கார�க� –
பைழய ���ைய �ைன� ப���� அைம��க� – ச�பா�� ம��� Shahi Paneer, Daal
Makkani, Alu Mutter, Dum Alu ஆ�யவ�ைற எ�க��� தர� ெசா��� ேக�ேடா�. ���
��� பா��தேபா� உணவக� ��வ��� வா���� ைக��� ச�ைட நட�� ெகா����த�!
அைனவ�� உண�ைன ���� உ�பைத� பா��தா� ந�றாக இ���� என� ேதா��ய�.

�ட��ட பா�
�ட� �ட ச�பா�� வ�த ப�ேய இ��க, அைன�ைத�� கப�கர� ெச�ேதா�. நா�� ேப�� இர�
உண�ைன எ���� ெகா�ட�ற� ெவ�ேய வ�ேதா�. பைழய ����� பல ப��க��
இ���� பா� கைடக� ெவ�ேய இ��க, அைனவ�� ஒ� ட�ள� பா� அ���ேனா�. இ�ேக
ஒ� ெப�ய கடா� [வாண�] – �மாலய ைச� கடா� – அ�க� ��வாக இ�லாம� ��ட�த�ட
தா�பாள� ேபாலேவ இ���� கடா� – இத� ��ட� �ைற�த ப�ச� ஒ�றைர ��ட�
இ��கலா� – பா� அ�ேல ��� ெதாடர�� ��ப���யப�ேய இ��பா�க�.
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அ����� ஒ� ெப�ய ட�ள�� – அைர ��டராவ� ����� – பாைல ��� அத� ேம�
கடா�� ஓர������ ப������� பாேல�கைள எ��� ேபா�� �ட��ட ெகா��பா�க�.
ஆஹா! எ�னெவா� �ைவ! ����� �ட இ�ேபாெத�லா� இ�த பா� கைடக� �ைற��
��டன. பைழய ����� ம��� இ��� �ல இட�க�� இ����றன. ��ட
இைடெவ���� �ற� இ�த மா�� இட��� பா� ����ேற�.

ெவ�ேய வ�� அ����� ���� மா� ேரா�� இ��பவ�கைள பா��தப�ேய ெம�வா�
நட�� எ�கள� த���ட���� வ�� ேச��ேதா�. இ� இர� ��வ�� ஓ��. நாைள எ�ேக
ெச�ல ேவ��� – இ��� ைந�தா�� பா��பத�� எ�ன இட�க� இ����றன – நா�க�
ைந�தா�� இ��ேதாமா இ�ைல ேவெற��� ெச�ேறாமா எ�பைத அ��த ப����
பா��கலா�!
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ப��-13: ைந�தா� – ��ட �ைற ெதா�ட �ைற

�த� நா� இர� ேபாலேவ இ�த இர��� ��� அ�க� தா� – இர�� ��� ெச��ய� –
ஆனா� ப��ெபா�� இ�ைல. அதனா� ரஜா��� [Woolen Quilt] ���த�ேம உற�க�
க�கைள அ��த அைனவ�� உற��ேனா�. அ��த நா� காைல எ��த�� �த� நா� பா��த
இட�கைள��, இ�ைற�� எ�த இட�கைள� பா��கலா� எ�பைத�� ப�� ேப�ேனா�.
இ�ேக�� இ�வைர எ�ென�ன இட�கைள� பா��ேதா� எ�பைத ஒ� �ைற பா��கலாமா?

[GH]ேகாரா கா� ம���
ைந�தா� ஏ�
ைநனா ேத� ேகா��.
ைசனா/ைநனா ��
ேநா���யா தா�
��தா�
ேத�� ேதா�ட�
[KH]��பா தா�
த�ெகாைல �ைன

இைத� த�ர நா�க� பா��கா� ��ட இட�க� ப��ய ��ய ���� இ�ேக.

ப��� �.�. ப�� ��க�கா�� சாைல: ைந�தா� நக�� மா� ேரா� ப���ேலேய இ����
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��க�கா�� சாைல – ெவ�ைள ம��, ���ைத, கர�, �ைர��� மா�, சா�பா� வைக மா�க�,
ைச��ய� ��, பல �தமான பறைவக� ேபா�றைவ இ�த ��க�கா�� சாைல�� �ைறப��த�
ப���ளன. �ழ�ைதக�ட� ெச�றா� தவற �ட��டாத இட� இ�த ��க�கா�� சாைல.
நா�க� எ�ேலா�ேம ெகா�ச� வள��த ��வ�க�[!] எ�பதா� இ�ேக ெச�ல��ைல. இத��
�ைழ��க�டண� ப�� �பா�. இ��யா�� �க உயரமான இட��� இ����
��க�கா��சாைலயாக இைத� ெசா��றா�க�.

�ைக� ��கா: இ�த இட� ச�ப��� உ�வா�க�ப�ட ஒ� ��கா. �� �ழ�ைதக��� �க��
���தமான இடமாக இ� இ���� என� ெசா��றா�க�. ப�ேவ� �தமான ��க�க��
வ���ட�க� [�ைகக�] எ�ப� இ���� எ�பைத ெசய�ைகயாக ெச�� ைவ�����றா�க�.
இ�த �ைகக���� ெச�ல �ைழ�� க�டண� ெவ�� ப�� �பா� ம��ேம. நா�க� ெச�ற
ேபா� மைழ ம��� ப��ெபா�� காரணமாக �ைகக���� த��� இ��தைமயா� எ�கைள�
ெச�ல அ�ம��க��ைல.

Aerial Ropeway: ைந�தா� நக�� இ���� ம�ெறா� இட� Aerial Ropeway. இ�த
இட�� �ழ�ைதக���� �����. �டேவ ெப�யவ�க���� Aerial Ropeway-�
பய����ேபா� �ைட��� அ�ைமயான கா��க��காக இ�� பய��ப� ந�ல�. நா�க�
ஏ� பய��க��ைல எ�பைத இ�ெதாட�� ஏழா� ப��யான ைந�தா� – ேக���ெக�ன
ப�� ப���� பா��ேதா�.

ஆ�ன� மா�ைக: இ��லா��� உ�ள Buckingham Palace ேபாலேவ அைம�க�ப������
இ�த மா�ைக ஆ�ன� மா�ைகயாக த�ேபா� பய�ப��த�ப���ற�. ஆ��ேலய�க� நம�
நா��ைன ஆ�டேபா� இைத த�கள� ஓ��டமாக அைம�தா�க�. இத���ேள ஒ� ��ச�
�ள�, ேகா�ஃ� ைமதான� என �க� �ற�பாக இ����. இ�த இட����� உ�ேள ெச�� பா��க
�ைழ��க�டண� உ�� – �க அ�க��ைல 20 �பா� தா�!

இ�த நா�� இட�கைள�� பா��க இர�டைர ம� ேநர� ம��ேம ஆ��. அத�� ��ன�
ெப�யதாக ஒ��� ேவைல இ��கா� எ�பதா�, அ��� உ�ள ஏதாவ� இட����� ெச�லலா�
என ேயா���, அ�ேக ப�க��� இ���� ம�ற இட�க� எ�ன எ�பைத� ெத��� ெகா�ள
�ைன�ேதா�. நா�க� த�����த ேஹா�ட� ����-� Checkout time காைல ப�� ம�
எ�பதா� �த�� அைறைய கா� ெச�ேவா� என �ேழ அ�வலக����� ெச�� அ�ேக பண�
ெகா������, பா��பத�� ப�க��� ேவ� எ�ன இட� இ���ற� என �சா��ேதா�.
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அவ�க� இர�� இட�கைள� ெசா�னா�க� – ஒ�� ரா�ேக� என�ப�� ஒ� மைலவாச�தல�
– ைந�தா� நக����� 60 �ேலா��ட� ெதாைல�� உ�ள ஒ� இட�. இர�டாவ� ��
கா�ெப� – ைந�தா� நக����� இர�டைர ம� ேநர� பயண� – 145 �ேலா ��ட�
ெதாைல�� இ���� இட�. இ�த இர�ைட�� ேக���ெகா��, மா� ேரா�� இ���� ஒ�
உணவக��� காைல உண�ைன ����� ெகா�ேடா�. �ற� எ�க� ஓ��ன� ப���� வ��
ேசர எ�க� பயண��ைன� ெதாட��ேதா�.

நா�க� இர��� ேத��ெத��த� – ரா�ேக� [அ] �� கா�ெப� – இர��� எ� எ�� அ��த
ப���� ெசா��ேற�.
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ப��-14: ைந�தா� – ச�யா தா� - கரண� த��னா� மரண�

ெச�ற ப���� ேக����த ேக����, வைல�ப�� இ�ெதாட� வ�தேபா� ஒ� �ல� ��
கா�ெப� எ��� ஒ� �ல� ரா�ேக� எ��� ெசா�� இ��தா�க�. ஏ�கனேவ ைந�தா� ஒ�
மைலவாச�தல� எ�பதா�, இ��ேமா� மைலவாச�தலமான ரா�ேக� ெச�வத�� ப�� ��
கா�ெப� ெச�லலா� என நா�� ந�ப�க�� ஒ���த ��� எ��க, காைல உணவான பரா�டா,
த��, ஊ�கா�, ���� �� கா�ெப� ேநா�� எ�க� பயண� ெதாட��ய�.

ைந�தா� நக����� �ள��ய�� மைல�பாைத�� ெதாட��� பய��ேதா�. வ� ��வ��
மைல�பாைத�� உ�ய பல �ள�பர�க� எ�� ைவ�க�ப����தன. ஒ� �ள�பர� எ�க�
கவன��ைன ெரா�பேவ அ�க� ஈ��த�. அ� எ�ன எ�� தாேன ேக����க�. “��க�
ேவக��ட� ��மண� ெச�� ெகா����தா� உடேன �வாகர�� ெச�� ���க�” எ�ப�
தா� அ�த �ள�பர� – ேதைவயான �ள�பர� தா�! கரண� த��னா� மரண� எ�பைத
நா�க� வ��� பா��த ”ச�யா தா�” எ�� இட��� ���� ெகா�ேடா�.

”ச�யா தா�” எ�ப� ைந�தா� நக�ைன� ��� இ���� பல ஏ�கைள� ேபா�ற ஒ�� தா�.
����� ”ச�யா” எ�றா� இ���� க�� – ஏேனா இ�த ஏ���� ச�யா என� ெபய�
ைவ�����றா�க�. ஆனா�� அ�ப� ஒ��� ெப�ய ஏ� அ�ல. �க� ��ய ஏ� தா� –
�ர������ பா����ேபாேத �க� ��யதா� ேதா�ற அ�� ��ேனறாம� ப�க��� இ����
ஒ� �������ைன ேநா�� நட�ேதா�. உ�ேள ெச�ல அ�ம�� க�டண� நப� ஒ�வ��� ஐ��
�பா� ம��ேம.

Sadiatal Cascade எ�� ெபய� எ�����த �ைழ� வா�� உ�கைள அ�ேக வரேவ��ற�.
ஆ��ல��� எ���ேபா� Sadiatal எ�� எ�����தா�� இைத� ப����ேபா� ச�யா தா�
எ�� தா� ப��கேவ���. இ�ப� �ல ெதா�ைலக� ����� உ�� – ப�சா�க� த�கள�
ெபயைர� ெசா���ேபா� ”�ேவ� அேராடா” எ�� ெசா�வா�க�, ஆனா� ஆ��ல���
எ���ேபா� Vivek Arora எ�� எ��வா�க� – �ழ�ப� தா� நம�� ����!
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இ�த ச�யா தா� ��ற����, ெப�யதா� பா��க ஒ����ைல எ�றா�� ெதாட���
பய���� ேபா� ெகா�ச� ஓ�� எ��க இ�ேக ���தலா�. ��றால��� ஐ�த��கைள�
பா��தவ�க��� இ�த அ�� அ�ப� ஒ��� �ற�பாகேவா, மன��� ம����ைய�
த�வதாகேவா இ��கா�. ஆனா��, பல ���லா� பய�கைள இ�ேக பா��க ���த�. நா��
ந�ப�க�� ������ைய ேநா�� மைல�பாைத�� நட�க, பல இள� ேஜா�கைள� பா��க
���த�.

அ�� ஒ� ெப� ெரா�ப�� ைத�யமாக பாைறக� ேம� நட�� �������� அ�ேக ெச��,
தன� �ைணயாக வ�தவைர �ைக�பட� எ��க� ெசா�ல, அவேரா ெரா�பேவ அல��ெகா��
இ��தா� – “அ�ேக ேபாகாேத, வ��� �����ேவ, நா� வரைல…” எ�ெற�லா� ெசா���
ெகா����தா�. ���தப� நா�க� ��ேனற, அ�ெப� அ�த ஆ�� ைகைய� ����
இ���� ெகா����தா�!

����������� வ�த ������� மர�க����� வ�த கா��� ர�யமாக இ��க,
பாைறக�� ேம� அம��� ெகா�� �ேழ ஓ�� த��ைர பா���� ெகா��, அ�ேக ஒ� �ல
�ைக�பட�கைள எ���� ெகா�� �ேழ இற�க ஆய�தமாேனா�. பாைறக��
அம�����தேபா� மைலக�� இ��த மர�க���ைடேய எேதா ���� ெகா����ப� ேபால
ேதா�றேவ ச�� அ�ேக ெச�� பா��க ��� ெச�ேதா�.
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மைல�� இ���� ஒ�ைறய�� பாைத வ�ேய ெச�றா� �ல மர� �ைளக�� ஒ� ேப���
மா��� ெகா����த�. மைல�பாைத வ�ேய வ��ேபா� அ�த ேப���ைன ஓ��ய ஓ��ன�
ேவக��ைன �வாகர�� ெச�யாத காரண�தா�, அவ� ம��ம�� அ�ேப���� பயண� ெச�த
பல���� ���ைன� ேத�� த����பா� ேபால! ேப��� ���� பல நா�க�/மாத�க�
ஆனா�� அ�த� ேப���ைன மர��ைளக����� ��ெட��� எ�த பய�� இ�ைல
எ�பதாேலா எ�னேமா அ�ப�ேய ெதா��� ெகா����க��� என �����டா�க� ேபால!

�ல ம����க� அ�ேக இய�ைகைய ர��� ���, ���� சாைல�� வ�ேதா�. சாைல
ஓர��� இ���� ஒ� ��ய கைட��, எ�க� ஓ��ன� ப�� ேத�� ����� ெகா����க,
நா�க�� ஒ� ேத�ைர ����, �� கா�ெப� ேநா��ய எ�க� பயண��ைன� ெதாட��ேதா�.
�� கா�ெப� ெச��� வ��� வ�த ஒ� ஊ�� ெபய� ெகா�ச� ���யாசமாக இ��த� –
காலா���!
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மைல�பாைத�� பா��த �ள�பர�, ெதா��� ெகா������ ேப��� ஆ�ய இர��ேம
��� பயண���� எ�க� �ைன�� ���� ���� வ�� ெச�ற� எ�ப� உ�ைம.
காரண� எ�க� ஓ��ன� ப�� ேவக��ைன ��மண� ���� ெகா����தா� – அ��� காத�
ெகா�� மண� ���தவ� ேபால நட�� ெகா����தா�!
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ப��-15: ைந�தா� – �� வ�� �� வ��....

ெச�ற ப���� ெசா�ன� ேபால, ஓ��ன� ப�� ெச�ற ேவக��� வ��� இ���� ஒ�
���யமான ���லா தல��ைன நா�க� பா��க ��யா� ேபான�. வ��� இ���� அ����
பலைக “�� கா�ெப� ������” ெச��� வ� எ�� ேபா����க, அைத தவற ��ேடா�. �ல
�ேலா ��ட�க� பய��த �ற� ���� ����� ெச�ல எ�க���� மன��ைல. அதனா�
�� கா�ெப� ������ பா��க ��யாம� ேபான�� எ�க��� மன வ��த� தா�. ெமௗனமாக
அைனவ�� அம�����க, ஓ��ன� அ�தமான ேவக��� எ�கைள ரா� நக� ெகா�� ேச��தா�.

ேகா� ந��� இ���� பறைவ� ��ட�
ரா� நக�, உ��ராக�� மா�ல��� இ���� ஓ� �� நகர�. ைந�தா� மாவ�ட��� இ��தா��
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அ�தைன ��ேன�ற� இ�ைல. இ�ன�� ப�ள�� ேம�� �ைற�த சாைலக�, ��ன���
கைடக�, ஜுகா� எ�� ெசா�ல���ய வ��க�, த�� வ��� கைடக� என ஒ� மா��யான
ேசா�ப�ட� இ��த�. ம�க� பக�டான நகர வா��ைக�� பழக��ைல. �ராம��
ம�த�க��ேக உ�ய எ�ைம இ�ன�� அவ�க�ட��� த�����பைத உணர ���த�.

ேகா� ந��� ���ேக ஒ� அைண….
நக��� �ைழ��� ேகா� ந� எ�கைள வரேவ�ற�. அத� ���ேக க�ட�ப������ ஒ�
அைண�� வ�ேய நா�க� வ��ேபா� பல�தமான பறைவக� �� �ைல�� ஓ� ஓர���
அம��� ந��� வ�� ��கைள த�கள� உணவாக மா��� ெகா����த�. உடேனேய ந�
ஓர��� ��� பறைவகைள �ைக�பட� ���க �ைன�தா�� �த�� ரா� நக�� இ���� வன
இலாகா அ�வலக����� ெச�� கா����� ெச�ல ம�ய ேநர���கான அ�ம�ைய� ெபற
ேவ��� எ�ற எ�ண��னா� ேநராக அ�த அ�வலக���ேக வ��ைய ��ேடா�.
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அ�வலக����� ெச�வத�� �� �ல தகவ�கைள இ�ேக பா��� ��ேவா�. �� கா�ெப�
எ�ப� �க� ெப�யேதா� வன�ப��. ��ட�த�ட 521 KM2 பர�பள� ெகா�ட இ�த
��கா�ைன 1936 ஆ� ஆ�� அைம�தா�க� – அ�ேபா� இ�த வன���கா���
ெகா��க�ப�ட ெபய� ெஹ�� ேத�ய� ��கா. இ��யா �த��ர� அைட�த �ற�, இ�த�
��கா�� ெபய� ரா�நக� ேத�ய� ��கா என மா�ற� ெச�ய�ப�ட�.

1956-ஆ� ஆ�� இ�த ��கா�ைன உ�வா�க ���ய காரணமாக இ��த �� கா�ெப� ெபய�
��ட�ப�ட�. �� கா�ெப� எ��ய ”Man Eaters of Kumaon” எ�� ��தக� இ�வைர
ப��க��ைலெய�� ப���� பா��க�. த���� இ�த� ��தக� �.ேஜ. ர�கநாத�
எ�பவரா� ெமா�ெபய��க�ப�ட� – கைலமக� ெவ��� – 1958. இ��� த��� ��தக�
இ�ேபா� �ைட��றதா எ�ப� ெத�ய��ைல. ஆ��ல��� AMAZON.IN இ� �ைட��ற�.

இ�த� ��கா��� ெச�ல ெமா�த� ஐ�� வா��க� உ�� – அவ��� நா�� �க
���யமானைவ – ��னா, ��காேத�, ��ரா� ம��� டா��� எ�பைவ. ஐ�தாவ� �ைழ�
வா�� �தாப[வ]�.
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��னா �ைழவா�� ரா�நக����� 16 �ேலா��ட� ெதாைல�� உ�ள�. �� கா�ெப�
��கா�� இ�ப���� அ�ைமயான இய�ைக �ழ�� அட���யான கா�� ெகா�ட�. இ�ேக
கர�க� நடமா�ட� அ�கமாக இ���� எ�� ெசா��றா�க�. வ�ட� ��வ�� ���லா�
பய�க� இ�ப����� ெச�ல ����.

��காேத� �ைழவா�� ப�� ரா�நக����� 28 �ேலா��ட� ெதாைல�� உ�ள�.
மைல�பா�கான இ��ரேதச��� ரா�க�கா ந� ஓ��ற�. ந��� ந� ஓட அத� ஓர�க��
பயண� ெச�� வன�ல��கைள� பா��க ����. இ�த� ��கா��� ெச��� வ��� ஒ�
அ��கா��யக�� உ��. இ�த �ைழவா�� வ�ட��� 15 அ�ேடாப� �த� 30 ஜூ� வைர
ம��ேம �ற������. மைழ காரணமாக ம�ற நா�க�� இ�த �ைழ� வா�� வ�ேய
கா����� ெச�ல ���லா� பய�க��� அ�ம���ைல.

��ரா� �ைழ�வா�� தா� அ�கமான ���லா� பய�க� ேத��ெத���� ப�� – இ�த�
ப����� தா� �� ேபா�ற �ல��க� அ�க� நடமா�� எ�� ெசா�ல�ப���ற�. நா�
ஒ���� காைல ேவைள�� 30 வாகன�க�� [வன��ைற�� அ�ம� ெப�ற ��] அேத
அள� மாைல��� இ�த வன�ப����� ெச�ல அ�ம� த��றா�க�. இ�த ப���� வ�ட�
��வ�� �ற�க மா�டா�க� – 15 அ�ேடாப� �த� 30 ஜூ� வைர ம��ேம இ�த வா��
வ�ேய ெச�ல அ�ம� �ைட���.

டா��� �ைழ�வா�� நா�காவ� ���யமான �ைழ�வா��. இ�த �ைழ� வா���
வ�ட��� 15 நவ�ப����� 15 ஜூ� வைரதா� �ற������. இர� ேநர��� த��� அ�ம�
ெப�றவ�க� ம��ேம இ�த �ைழ� வா�� வ�ேய அ�ம��க�ப�வா�க�.

இ�ப� நா�� ���ய �ைழ� வா��க�� வ�ட� ��வ�� �ற������ �தாப[வ]�
�ைழ� வா��� இ��க, ��ரா� �ைழ�வா�� வ�ேய ெச�ல ேவ��� எ�ற
எ�ண�ேதா� வன இலாகா�� அ�வலக��ைன ெச��ைட�ேதா�.

அ�ேக எ�க��� ஓ� அ���� கா����த�. எ�ன அ����? அ��த ப���� பா��கலா�
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ப��-16: ைந�தா� – அ���� த�த ��ப��

எ�க� வாகன��ைன வன இலாகா அ�வலக��� ��ேன ���� நா�க� நா�வ��
அ�வலக����� ெச�ேறா�. அ�ேக இ��த வரேவ�பைற�� இ��த ெப�ம��ட�
வன���� ெச�ல அ�ம� ேவ���, எ�வள� பண� க�ட ேவ��� என� ேக�க, எ�கைள
ேம�� ��� பா��� ���, ��ப�� ெச�த எ� எ�ேக எ�� ேக�க, நா�க� ����ெவன
���ேதா�.

ெதாட��� அவ�, �� கா�ெப� வன���� ெச�ல ���யமான நா�� �ைழ� வா��க����
க�� �ல� ��ப�� ெச����க ேவ��� எ�பைத எ�க���� ெத���தா�. எ�க����
ெத��த வன இலாகா அ�கா�க�� ஒ�வ��� ெதாைலேப��� அைழ�� ஏதாவ� உத� ெச�ய
���மா எ�� ேக�க, அவேரா, “எ�ப ேபாக��?” எ�� ேக�டா�! நா�க� அ�ேக இ����
�வர��ைன� ெசா�ல, இ�ேபா� இ���� �ைல�� ஒ��� ெச�ய ��யா� ஒ� நா�
அவகாச� ெகா��தா� அ��த நா� பயண���கான ஏ�பா� ெச�ய ���� எ��
ெசா����டா�.

எ�க��� அ�� இர� �ற�ப�� ��� வ�� ேசர ேவ��ய க�டாய� – ��கள��
அ�வலக� ெச�றாக ேவ���. ேகரள������ வ�த ந�ப���� ��கள�� �மான���
��ப�� ெச�ய�ப����க ெகா�ச� ேயா��ேதா�. ஞா�� இர� அ�ேக த��, ��க� ம�ய�
வன����� ெச�� ெச�வா�� �ழைம காைல தா� ��� வ�� ேசர ���� எ�பதா� ேவ�
எ�ன ெச�ய ����, எ�� ேக�க, கைட� ேநர��� ஒ��� ெச�ய ��யா�, ேவ��மானா�
�தாவ� ப����� ெச�� வா��க� எ�� ெசா�� ��டா�.

�தாவ� எ�ப�� �� கா�ெப� வன��� ஒ� ப�� தா�. ஆனா� அ�த� ப�� வன����
��கைள� கா�ப� �க�� அ�தான �ஷய� எ���, மா�க�, ந� ேபா�ற �ல �ல��க�
ம��ேம அ�ேக உ�க���� காண� �ைட��� எ��� ெசா�னா�க�. ம�ய� ஒ� ம�ேய
ஆன �ைல�� எ�ன ெச�வ� எ�ற �ழ�ப��ட� ெவ�ேய வ�ேதா�. ெவ�ேய வ�த எ�கைள
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வன����� அைழ��� ெச��� பல �� ஓ��ன�க� ���ைக��டா�க�. அவ�க���
நா�க� ��ப�� ெச�யாதவ�க� எ�� ெத��த�� �ல���டா�க�.

ஆனா�� ஒ� �ல�, ��க� �தாவ� ப����� ெச�லலா� எ�� அைழ�க, ஒ� �ல� அ�ேக
ஒ��� இ�ைல ��க� ேபாக ேவ�டா� எ�� ெசா�ல �ழ�ப� ம��ேம ���ய�. இ�த�
பயண��� ெச�ற நா�� ேப�� என��� ேகரள ந�ப���� ��னேர வன� ப��க�� ெச�ற
அ�பவ� உ��. ம�ற இ�வ���� வன�ப����� ெச�ற அ�பவ� இ�லாததா� �தாவ�
ப����� ெச�லலா� என ��� ெச�ேதா�.

அதனா� �� உ�ைமயாள� ஒ�வ�ட� ேப�ேனா�. அவ� �தாவ� ப����� ெச�� ���� வர
2000 �பா� ஆ�� எ�� ெசா�னா�. ெகா�ச� அவ�ட� ேப� 1500 �பா� ம��ேம த�ேவா�
எ�� ெசா�ல, அவ�� ஒ��� ெகா�டா�. இ�� வன இலாக���� க�ட ேவ��ய 400 �பா��
அ�� அட�க�. �த�� ம�ய உணைவ ����� ெகா�� வ�� ���க�, அத��� ஓ��னைர
அைழ�����ேற� எ�� அவ� ெசா�ல, நா�க� ம�ய உண�ைன சா��ட நக���
ெச�ேறா�.

ம�ய உண�ைன நா�க� சா���� ேநர����� இ�த �� கா�ெப� ெச�ல ��ப�� ெச�ய
ேவ��ய தள� எ� எ�ற �வர�கைள உ�க���� ெசா�� ���ேற�.

வன���� இ���� வன இலாகா ப�களா����, �� [அ�ல� ] Canter வாகன� �ல� வன
உலா வ�வத���, யாைன ேம� அம��� வன����� ெச�ல ேவ��� எ�றா�� அைன��ேம
���க�ட தள��� �ல� ��ப�� ெச�� ெகா�ளலா�.

http://www.onlinecorbettbooking.com/

வன இலாகா�னேர �� கா�ெப���� ெச�ல Tour Packages ஏ�பா� ெச��றா�க� – அ�த
�வர�க� இ�த� ����� இ����றன.

��க� எ�ேபா� �� கா�ெப� ெச�ல ��� ெச�தா�� ஒ� மாத� ��னேர �� ப�� ெச��
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��வ� ந�ல�. இ�ைலெய�� அ�ேக ெச�ற �ற� ஏமா�றேம ����.
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17

ப��-17: ைந�தா� – கா� வா வா எ�ற�!

உண� இைடேவைள�� ��க� அைனவ�� சா���� வ������க� தாேன? அடேட
இ�ைலயா? ச� தைலவாைழ இைல ேபா�� சா�பா� ேபா�டா� ேபா��!

யார�ேக? உடேன அைனவ���� �ைவயான ���� தயாராக���….

���� தயா� ஆவத��� நா� கா����� ெச�� ெகா�ச� �� ேவ�ைடயா� வ�� ��ேவா�.
ச�யா!

ெச�ற ப��� ெசா�ன� ேபால நா�க� உண� எ���� ெகா�ள� ெச�ேறா�. உ�க��� ரா�
நகைர� ப�� ��ைதய ப��� ெசா�னைத �ைன�ப��த ேவ������ற�. �ராம��
இ�லா� நகர�� இ�லாத ஒ� ஊ� தா� அ�. அ�ேக ந�ல உணவக�க� இ���ெமன
�ைன�தா� அ� உ�க� தவ� தா�. ெட�� த�பா� எ�� ஒ� ேஹா�ட�� ேவெறா�
ேஹா�ட�� ம��� தா� ��� �மாராக இ���� எ�� நா�க� அம���ய �� உ�ைமயாள�
ெசா�ல ��� த�பாைர� ெச�றைட�ேதா�.

நம� ஊ�� ஒ� ெசாலவைட உ��. ����ன�க� வ��ேற� எ�� ெசா�னா�, “ஓ தாராளமாக
வா�க, உ�க தைலைய� பா��த�� க�ைல� ேபாடேற�” எ�� ெசா�வா�க� – அத�காக பய��
�ட��டா�. நா� வ�� ேச��த�� ேதாைச�க�ைல அ���� ஏ�� �ட��ட ேதாைச
ெச��த�வைத� தா� அ�ப�� ெசா�வா�க�. அேத ேபால� தா� அ�த ேஹா�ட�� எ�க�
தைலைய� க�ட�� ேகா�ைம மா� �ைச�� ெவ�காய� ந��� என சைமயைல�
ெதாட��னா�க�. ச� �டாக��, ��யதாக�� �ைட��றேத எ�ற �ைன��ட� கா����ேதா� –
நா�க� ேக�ட�� ச�பா�� ம��� ���� தா� ம��ேம.
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��� ேநர��� �ட��ட ச�பா���� ெதா���ெகா�ள தா��, ஊ�கா�� வர, ம�ய உண�ைன
���ேதா�. அ��த ���� உத�க�� ேதா�க� உ�ய� ெதாட�க, LIP GUARD வா�க
ஒ�ெவா� கைடயாக ஏ� இற��ேன�. ம��� கைடக��� �ைட�க��ைல, ம�ற கைடக���
�ைட�க��ைல. அ�ப�ேய நட�� நட�� ஒ� �ேலா��ட� நட�த �ற� ஒ� கைட��
�ைட�த�. இ�த ���� இ� ஒ� ெதா�ைல – ஆ�க�� வா� ைம ேபா���ெகா�ள
ேவ������ற�!

அ����� �ள�� ேகா� ந��� ���ேக க�ட�ப�ட அைண�ைன��, அ�ேக இ��த
பறைவகைள�� பா��� ��� வன இலாகா அ�வலக���� வ�� ேச��ேதா�. இத���
எ�கைள வன����� அைழ��� ெச�ல�ேபா�� ஓ��ன� வ�� ேச��தா�. ��க� தா�
எ�கைள கா����� அைழ��� ெச�ல�ேபா�� �ர�பேனா எ�� ேக�க �ைன�ேத� –
ஏென�� அவ�� ெப�ய �ர�ப� �ைச ைவ����தா�. கா����� ேபா�� ேபா� எ��� இ�த
வ�� என நாைவ அட��ேன�.

�� கா�ெப� உ�ேள ெச�ல ம�ற வ�கைள� ேபால �தாவ� ப���� வன இலாகா
அ�வலக��� எ�த �த �� அ�ம��� வா�க� ேதைவ��ைல. �தாவ� ப�����
ெச���� இ���� �ைழவா��� வாகன���கான கட�� ��� ம��� வா��� ெகா�டா�
ேபா�மான�. எ�க� ஓ��ன� �ர�ப� அைத வா�� வர வ��ைய ���த நா�க� ����
��றப� �ல பல பட�கைள எ���� ெகா�ேடா�.

ெபா�வாக நா� இ�வைர ெச�ற வன� ப��க�� யா� உ�ேள ெச�றா�� அவ�கள�
வாகன��ேலேய ஒ� வன இலாகா வ�கா���� வ�வா�. இ�த �தாவ� ப����� ெச�ல
ஒ�வ�� �ட வர��ைல. ேபாலேவ எ�த�தமான ேசாதைனக�� �ைடயா� – ெபா�வாக
வன� ப����� ெச��� ேபா� �ளா��� ெபா��க� இ���றதா, ��, �கெர�, �ைக�ைல
லா�� வ��க� இ���றதா, உ�ேள ேபாைத ஏ�ற சர�� எ���� ேபா�றா�களா – ேபா�ற
ேசாதைனக� இ����. இ�ேக ஒ� ேசாதைன�� இ�ைல!
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வா… வா… என அைழ��� கா�! கா����� ெச��� பாைத.
வச�யாக ஒ� ��பா�� �ட எ���� ெகா�� ேபா�, பா���� மா�கைள� �டலா� ேபால
இ���றேத என �ைன�ேத�. மா�கைள� ��வ� இ��க���, உ�ேள இ��� �ைறய பா��க�
�ைட��� எ�� �ர�ப� ெசா�ல, கா�ைட ேநா�� பயண�ைத� ெதாட��ேனா�. எ�கைள ”கா�
வா வா என அைழ�த�!

�தாவ� கா����� நா�க� க�ட� எ�ன எ�பைத அ��த ப���� பா��கலா�!
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ப��-18: ைந�தா� – கா����� �ஷஜ���க�

எ�க� ஓ��ன� �ர�ப� கட����ைட வா��� ெகா�� ���ைன கா����� ெச���னா�.
கா����� ெச�ல பா� �ர� வைர ந�ல பாைத உ��. அ�� ேவகமாக� ெச�ற� �� – ேவக�
எ�றா� ம��� 40 �ேலா��ட� ேவக� தா� – அத�ேக ச�ர� ��வ�� ����வ� ேபா�ற
உண�� – சாைல அ�ப�!
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ெபா�வாகேவ வன�ப���� ெச���ேபா� ம�த�க� �க�� அைம�யாக இ��க ேவ��� –
அ�ேபா� தா� �ல��க� பய�படாம� ெவ�ேய வ��. ேபாலேவ கா��� அைச��
இைலக�� சலசல��, எ�ேகேயா ஓ��ெகா������ த���� ஓைச, ஆ�கா�ேக �ர�
ெகா���� பறைவக�� இ��ைச �த�க�, எ����ேதா வ�� �ல��க�� ச�பாஷைணக�
ஆ�யன ேக�க ����. அைத ஊ��� கவ��� ர��க�� ����.

இ�த வன�ப����� எ�த�த க���பா�க�� இ�லா� ம�த�க� �ைழ�� ��வதா�,
கா����� வ�த உட� ம�த�க��� ஏேதா ஆ����ற�. ஏேதா ஒ� ��ேகா�ேத ேபா� இர�
��வ�� அ�த ச�தமாக ெவ�வ�� ���� பாட�க��� ைக�� சாராய ���கேளா� ஆ�ட�
ேபா�வ� ேபால இ�த வன�ப����� ஆ�ட� ேபா�வைத� காண ���த�. கா��� ந�ேவ
ஓ�ம ஒ� ��ேறாைட�� அ�ேக அ�ப� ஒ� ��பைல� காண ���த�.
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வன��� அைம�ைய� �ைல�தப� ஓைச வர கவ��ேதா� – ஒ� கா� – நா�� கத�க��
�ற����க, அ�த வாகன��� ெபா�������� �.�. �ேளய�� இ��� ப�சா�/��� பட
���� பாட�க� அத� உ�ச வர�� ச�த��� அல�� ெகா����த�. கா�� இ��� இற��
��ற இைளஞ�க� அைனவர� ைக��� ேசாம பான வைகக�.
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ேபாைதேய�ய ஒ� இைளஞ� ேபாைத��, தைல�� பா��ைல ைவ��� ����� ெகா��
நடனமா�� ெகா����தா�. எ�க� ைக����� ேகமரா�கைள� பா��� இ��� ெகா�ச�
அ�க� ஆ�யேதா� �த��தமாக ேபா� ெகா��� �ைக�பட� எ��க� ெசா�னா�. அவ�க��
�ைல க�� ���தப�ேய நா�க� நகர ஆர���ேதா�. பா���கைள ஆ�கா�ேக ���
உைட��� ேபா�டா�க�! அைத உைட�ப�� அ�ப� ஒ� ஆன�த� அவ�க���.
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கா��� ப����� வ�� இ�ப� க�ணா�கைள உைட��� ேபா�வ� அ�த இட��� உலா
வ�� �ல��க��� ெதா�தர� த�� எ�பேதா, ��� ெந�� ைபகைள உ�� �ல��க�
த�கள� ���ைன க���ட���� எ�பேதா இ�த ம�த�க��� உைற�கேவ இ�ைல.
கா��ேல இ���� �ஷ� ெகா�ட ���கைள �ட இ�த ம�த ஜ���க� பர��� �ஷ� அ�க�
எ�ற �ைன�டேன பய��ேதா�.
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ெகா�ச� அட��த வன�ப����� வ�� ��ேடா�. ஆ�கா�ேக �ல கா� இட�க�. அவ���
அ�ேக வ��ேபா� வாகன� ெரா�ப�� �ைறவான ேவக��� ச�தேம வராத மா��
பய���ற�. ஓ��ன� �ர�ப�� பழ�க�ப�ட க�க� அ��� இ��� அைலபா��ற�. கா��
வ��� ஒ� ந�ைய� பா��� �ட எ�க�ட� அைத� கா����ேதா� அ�ேக வாகன��ைன
����னா�. ந� எ�கைள �ல ெநா�க� பா��த�� “��� இ�த� பழ� �����” எ�ற
எ�ண�ேதா� கா����� ஓ� ஒ��த�.
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எ�தைன �தமான மர�க�. அவ������ தானாக ஒ��� ��� �ைளகைள� �ட ஒ�வ��
எ��ப��ைல. அ�த� �ைளகைள ��� கைரயா� ேபா�ற ���க� க��ய ம� ��க�, அைவ�
க�� ���த�� அதாவ� உ�ேள இ���� மர� ��வ�� அ���� ��� ���த�� ��ைட�
கா� ெச���ட, அ�ேக பா��க� ��ேய���மா�. உ�ேள ெச�� ெவ�ேய வர ஏ�வா�
ஓ�� வ�க�� இ��க, ஒ� �வார� வ�ேய பா�� தைலைய ெவ�ேய ���� பா����
ெகா����த�. நா�ைக ��� ��� உ�ேள இ���� ெகா�ள, ஏேதா எ�கைள� பா���
ெசா�வ� ேபால ெத��த� – ஒ�ேவைள, எ�கைள� பா��க வ�த�� ம���� என� ெசா��
இ���ேமா?
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ேம�� �ல ��ட�க� க��� வாகன��ைன ���� ����னா� �ர�ப�. எத�� என க�கைள
நாலா ப�க�� �ழ�ற ச�ேற அ��� ஒ� மா� ��ட�. நா�க� ச�த� எ��பாம�, ���
வனா�தர��� �த��ரமா�� ���� மா� ��ட��ைன� பா��� ர���� ெகா����ேதா�.
ந�ப� த��ைடய NIKON CAMERA-�� பட�க� எ��க, நா� என� CANON-ஐ
பய�ப���� ெகா����ேத�. �ல ��ட�க� அ�த மா�க��� தா�க� பட����க�
ப��ேறா� என� ெத�ய��ைல.

ெதாட��த ��� ச�த�க� ��கைள ேம��� ெகா������ அ�த மா�க�� கவன��ைன
ஈ��க, எ�கைள கவ��� ��டன. உடேன அடேட இ�த ம�த�க� ந�ைம� பா���
��டா�கேள எ�ற எ�ண��ட� கா����� இ��த �த�க���� ஓ� ஒ��தன.
அ����தப�ேய எ�கைள ��சய� கவ���� ெகா������ எ�ற �ைன�ட� அ�����
நக��ேதா�.

கா���பாைத�� பய���� ெகா�ேட இ��ேதா� – அ�ேக த��� ஓ��ெகா����� ஓைச
ேக�க, ஆவ�ட� அ�த ச�த� ேக��� இட� வ���டாதா என பா���� ெகா����ேதா�.
அ�த இட�� வ�த� – ேகா� ஒ� ��ேறாைட ேபால ஓ��ெகா����தா�. ஒ� இட��� ���ய
ந��� ���ேக க��க�க� ெகா�� பாைத அைம����க, அ�த வ��� �ல� ேகா�ைய� 95

கட�க� ேபா�ேறா�. அத�� ��ன� அ�ேக ச�ேற இைள�பா�ேவாமா?
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ப��-19: ைந�தா� – �தாவ���� �ைத

ஏ��கைர ��கா�ேற….
� ேபாற வ� ெத��ழ�ேகா….
�ழா�க�க� �ர��ய ��ேறாைட ேபால ஓ��ெகா������ ேகா� ஆ��� கைர�� �ல
��ட�க� அம��� இைள�பா�ேனா�. ேபா��ேபா� வா��� ெச�ற �ல ெநா���� ��கைள
நா�க� உ�� ம���ேதா�. �டேவ ஓ��ன� �ர�ப���� ெகா��ேதா�. கா�யான அ�த
ைபகைள கா��� ேபாட��டா� எ�ற �ய க���பா��ட� எ��� ைவ��� ெகா�ேடா� –
ெவ�ேய ெச�ற �ற� ��ைப��ைட�� ேபாடலா� என!
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�லவான������ ேவ��ய அள� �ல வ�ண��ைன எ���� ெகா�டா� ேபா�� இ�த
ஓைட�ெப�!
நா�க� அ�ேக அம�����தேபா� ஒ� �ல த�யா� வாகன�க�� அ�த இட��ைன� கட�தன.
��தா� மணமான ஒ� ேஜா�, இ��� �ல இைளஞ�க� இ��த ஒ� வாகன� வ�த�.
வாகன��� இ��த அைனவ�� பல�த ச�த�கைள எ���யப� வ�தன�. வ�தவ�க���
வா�க� இ��ததாக� ெத�ய��ைல – ஆனா�� வானர�கைள� ேபால நட�� ெகா�டா�க�.
இ��ைகக�� அம��� ெகா�ளா� கத�க�� இ���� க�ணா�கைள ��ற�� அத� ேம�
ப�க���� ஒ�றா� ஆ�க� அம��� ெகா�ள ஓ��ன� இ��ைக�� எ�� கத�� ேம� இர��
ெப�க� – வாகன��� ேம� ஒ� இைளஞ� – அவ� �ேழ �����டாதப� �� ப�க� இ��த
இைளஞ�க� ����� ெகா����தா�க�. கா����� இ��த �ர��க� �ட இவ�க��
ேச�ைடகைள� பா��� ெவ�க� ெகா�� ஓ�ன!
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”��ெவ�ேயா எ�ற ச�ேதக� ேவ�டா�….” எ�� ெசா�லாம� ெசா��� பா� ப��த ���….
�ல ��ட�க� கட�த�ற� அ�த ��ேறாைட�� ���ேக இ��த க�களாலான பாைதைய ����
அம��� கட�ேதா�. �� எ�பதா� �லபமாக கட�க ���த�. கா� ேபா�றவ��� வ�தவ�க�
அ�த இட��ைன� கட�க ெரா�பேவ க�ட�ப�டா�க�. ெவ�ள� இ��தா� ��சய� அ�ப��
கட���ேபா� வ�� அ���� ெகா�� ேபா���� அபாய� இ��த�.
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�தாவ� கா����� இ���� த��� ���….
த�ைம ����க� இ�ேக த�கலா�… பக�� �ல ���லா� பய�க� ெதா�தர� ெச�தா��
இர�� த�ைம…. அ�வ�ேபா� �ல கா�� ந�க�� ஊைள��� ச�த� உ�க� த�ைமைய�
ெக��கலா�!
ெதாட��� கா��� ஊேட பய��� ஆ�கா�ேக ஒ���� பறைவக�� ஒ�கைள��, மர�க�
அைச�� ஒ���� ஒ�� உர��ெகா��� ஓைசக�� ர��யமாக இ��தன. �ல ��ட�க�
கட�த �ற� நா�க� ெச�றைட�த இட� ஒ� ேகா��….. எ�ன� கா������� ேகா�லா?
எ�� ஆ�ச�ய� உ�க��� வரலா�. எ�க���� தா�. �� கா�ெப� வன��� இ�த�
ப���� ெபய�ேல இத�கான காரண� ஒ������ற�. இ�த ப���� ெபய� – �தாவ�.
அதாவ� �ைத இ���� வன�.
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கா�…..
ந��� ச�த� உ�கைள� பய����னா� இவைள �ைன��� ெகா�ளலா�….
இராவண வத� ���� �ைத�� இராம�� அேயா�யா �����றா�க�. அேயா�யா வ�த �ற�
அேயா�யா ம�க� �ைத�� �� ச�ேதக� ெகா�ள �ைதைய கா���� அ���னா� எ��
ப������ேறா�. இ� உ�ைமயா, இ�ப� கா����� தன� மைன�ைய அ���ய� ச�யா
எ�ற �வாத����� ெச�றா� இ�த ப��� �ள� உ�கைள இ����� ஓட� ெச�யலா�!
அதனா� அைத� ப�� பா��கா�, இ�த இட� ப�� பா��கலா�. அ�ப� கா�����
அ��ப�ப�ட �ைத இ�த கா����� இ��ததாக இ�த� ப�� ம�க� ந���றா�க�.
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�தாவ�….
ெபய� ெகா��த �ைத….
�டேவ லவ�� �ச��…
இ�த கா����� �தா மாதா��� ஒ� ேகா��� க������றா�க�. �ைத�� �டேவ
லவ�ச�க�� அம������றா�க�. ேகா����� ெச��� பாைத�� இ��த ெதா�ெபா��
ஆரா���� கழக��� தகவ� பலைக�� “Temple Sacred to Sita” எ�� தகவ� ெசா��ற�.
வா��க� �ைத ம��� லவ�ச�கைள த���ேபா�. �டேவ ஒ� ��ைளயா� �ைல�� கா�
�ைல�� உ��. ேம���� பா����ேபா� ஒ� �ண� ப�ைச� பேசெலன பா��ட�
கா��ய��த�! அதைன� தா�� பா�ைவைய ஓ��னா� த��� சலசலெவன
ஓ��ெகா����த�.

�தாமாதா��கான ேகா��…… ெகா�ச� பழைம ெத��றேதா?
இ�த இட��� ஒ� த��� ����� உ��. த��பவ�க� த�க���� ேதைவயான உண�ைன
எ���� ெகா�� வ�வ� ந�ல�. இ�ேக சைம��� வச�க� இ��தா�� ேதைவயான
ெபா��கைள ரா�நக����� தா� வா��� ெகா�� வரேவ���. இ�த இட���
���வ�டார��� �ல �ராம�க� இ����றன. அவ������ வ�� ஒ��ர�� ேப� இ�ேக
ேத�� கைட ைவ�����றா�க�. ���லா� பய�க� இ�ேக ேத�� அ��� �தா ேத�ைய த����
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�����றா�க�. நா�க�� �ல ��ட�க� அ�த இய�ைக எ�ைல ர���, ��தமான கா�ைற
�வா��� ���� ரா� நகைர ேநா�� பய��க ஆய�தமாேனா�.

அ��த� எ�ன? அ��த ப���� பா��கலா�!
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ப��-20: ைந�தா� – பயண� - ���� ெசல��

��� ேநர� அ�த� கா����� இ��த� ர��யமானதாக இ��த�. இ�ப� வன� ப�����
ெச�வ� இ� ��றாவ� �ைற. ம��ய� �ரேதச��� இ���� ���� மாவ�ட��� மாத�
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ேத�ய� ��கா����, ம��ய� �ரேதச��� இ��ெமா� வனமான பா�த�க� வன�
�ரேதச����� ெச�� வ�த� ���� என� வைல����
[www.venkatnagaraj.blogspot.com] எ�� இ���ேற�.

கா����� �ைட�த �காப�வ��ைன ���� அைசேபா�டப�ேய வாகன��� அம��ேதா�.
ேபா��ேபா� ெதாட��� ேப�� ெகா����த ஓ��ன� �ர�ப�� கா��� அைம�ைய ��தாக
நா�க� உணர ேவ��� எ�ற ேநா�க���டேனா எ�னேமா ேபசாம� வ��ைய ஓ���
ெகா����தா�. ���� கா��� பாைதக�� மாைல���ய� தன� க��கைள மர�க���
ஊேட பா��� �ைளயாட நா�க�� அைம�யாக அ�த இய�ைக�� எ�ைல ர��தப� ரா�
நக�� இ���� வன இலாகா அ�வலக���� வ�� ேச��ேதா�.

அ�ேக ����� இ��� எ�கைள தன� வாகன��� அைழ�� வ�த ஓ��ன� ப�� கா����க,
ரா�நக����� �ற�ப�ேடா�. �ற�ப�� �� �� கா�ெப� வ�த அைடயாளமாக ஏதாவ�
ெபா�� வா�கலா� எ�� Souvenir Shop ேத�ேனா�. �ல கைடக�� ெதா��, சா�வைளய�,
�-ஷ�� எ�� ��றா�க� – ந�றாக இ�ைல, �ைல�� �க அ�க�. ஒ� �-ஷ�� ம���
வா��� ெகா�� அ����� �ற�ப�ேடா�. வ��� ேத�� அ���, ���ைய ேநா��ய பயண�
ெதாட��த�.

பயண��� ��ன� ��னதா� அ�பவ�க�…. ெபா�வாகேவ வட��� வாகன�க� ஓ��வ��
�ைறய இட�க� – எ�ேலா�� தா� ம��ேம ��னா� ெச�ல ேவ��� எ�� �ைன�பவ�க�.
Traﬃc Jam அ�வ�ேபா� ஏ�ப�� ஒ� �ஷய� – ெந��சாைலக�� ���, நா�� ம�
ேநர����� ேமலாக இ�ப� மா��� ெகா�ட���. இ���� ���ய சாைல�� இர��
�ைர�ல� மா��ய ஒ� �ரா�ட� – ��வ�� க��� இ��க, சாைல�� ���� ��� எ�ேகேயா
ெச����தா�. ஒ� ம� ேநர����� ேம� ஒேர இட��� ��க ேவ�����த�!

ந�ல ேவக��� வாகன��ைன ஓ��� ெகா�� வ�த ப�� இர� உண��காக ேபா�� ேபா�
����ய அேத க�ேராலா�� ����னா�. உண� ���� ��� ேநா�� பய��ேதா�. இர�
ப��ெர�� ம��� �� வ�� ேச��ேதா�. இர�� நா�க� பயணமாக� ெச�� அ�த இர��
நா�க�� பா��த இட�க�, எ�க���� �ைட�த அ�பவ�க� ஆ�யவ�ைற உ�க�ட�
ப���� ெகா�ட�� என�� ம����. உ�க���� ம���� �ைட������ என ந���ேற�.

இ�த� பயண���கான ெமா�த ெசல� – நா�� ேப��� – �பா� 19500/-. இ��
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வாகன���கான ெசல�, உண�, த���ட� ஆ�ய அைன��� அட�க�. �������ேத
வாகன� அ�����ெகா�டதா� ெகா�ச� ெசல� அ�க� – ர��� ெச����தா� ச�ேற
�ைற����கலா� – ஆனா�� வச�க�� �ைற������. இர�� நா�க� �ைட�த
ம������� அ�பவ�க���� இ�த ெசல� ஒ��� அ�க��ைல எ�� தா� ேதா��ய�.

இ�த� பயண� ப��ய ெதாட�ைன வா��� எ��ட� பய��த உ�க� அைனவ���� என�
மனமா��த ந��. பயண�க�� �ைட��� அ�பவ�க�, காண��ைட��� கா��க�, ச�����
��ய ம�த�க� என பல காரண�க� இ��பதா� ெதாட��� பய��ேபா�….
ஆத�னா� பயண� ெச���!
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 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�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
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� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
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 ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
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�
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ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம���
�� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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)
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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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3

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ� எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம� அசலான
பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட த��ப�ட உ�ைமயா��.
இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�, பர��த�, பய�ப���த� ஆ�ய
ெசய�கைள� க���ப���தைல�� உ�ளட��யதா��. இ���ைம உ�ைமயாள����
பைட��� �தான க���பா��ைன�� இலாப���� உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க�
த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ� அவ�ய�. இ�த
அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா, �ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள அ�ல.
எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ� மன�� அழ�ய கைத�க� உ�வாவ� ம���
ேபாதா�. அ�க� ஒ� கைதயாகேவா, ஓ�யமாகேவா அ�ல� எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட
ேவ���. கா���ைம ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�. பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய
அவ�ய��ைல. ���ய கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க� நகெல��பத�� எ�ராக
ம��ேம பய�ப�ட�. கால� ெச�ல�ெச�ல ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த ஆ�க�க���
இ�ச�ட� பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�, �ைக�பட�, ஒ��ப��,
�ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச� ெபா�ளாதார ���� எ��தாள�க��� பய�
�ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ� �� எ�தைன �ர�க�, எ�த� ப��பக�தா�,
எ�ேபா� ெவ��ட�படலா� எ�ற ���கைள எ��தாள� எ��க ���ற�. ��பைனயா��
��க�� இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள� ெப��� ெகா�ள�� ����.
ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக வ�வைக ெச�ய�ப���ள ேபா��� அ��
பர�த�� அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன. இத�கான காரண�
ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள ஆ��. ஓ� எ��தாள� இற�� 60 ஆ��க��
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��னேரேய அவர� பைட���க� ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர அ�பைட��க�
ம�ப���� ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட���� உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா���� �ட
ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய ம�கைள� ெச�றைடயாம�
– ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன. எ��தாள�கைள ைமயமாக� ெகா��
அ�ச�க�க�� உ�வாகேவ��ய ��தைன� ப��க� ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன.
தம� ��தைனக� �லமாக – அைவ அவ�க��� ��பான தைல�ைறகளா�
கட�த�ப�வத�டாக வரலா��� ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய ��தைனயாள�க�
ப����ைம�னா� க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத உ����ட� ைவ����க���ய�. ச�க�
உ����ட� இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா�� பய�ப��த���யதாக இ��க ேவ���.
ஆனா� ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட� த�வ��ைல.
த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான அ�சமாக
மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ��� அேதேவைள அ�பைட�பா���
க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற ேவ���. ச�க��� ��
அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������ ��� ����� அத�கான ��ைவ� ெபற ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க�
ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக ெவ��ட�ப�� ��க��
இலாப���� உ�ைம பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ� பரவலா��த�, ���� ெச�வத�கான
வ�க� �ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம�� எ��தமான பா��ைப�� ஏ�ப��தா�,
அ�� ������ ம�க� சா��� ��பத�� இ���ம�க� வ�வைக ெச���ளன.
இ���ம�க�� ஒ��ைன� பய�ப���வத� �ல� ஆவண�ப��த�, அ������, க��
ேம�பா� ஆ�ய ச�கநல ேநா��க�ட� இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா ேபா�ற
அைம���க�� ெதாட���யாக இய�க� ��யதாக இ���ற�.

2. ��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம�க� எ�ப�
ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல ஊ����பைத��
���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� இய��� இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள ஆ��.
இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல�� எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
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இ� பைட�பாள�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக அைம�ற�. ��ேய���
காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள�� க���ப��தாம�, அ����ைமைய
ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� (அதாவ� ��வைத�� கா���ைம��
க���ப��த�� இ��� ��ைமயாக� ெபா��� ��த� வைரயான ப�ேவ� ெத��க�)
பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ� ��ைமயான க�ட�ற பைட�� உ�ம�க����
��ைமயான கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ� �தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன�� உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ எ�ற ச�ட�
��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான ேநர�க�� பயன�க�� ச�க���
�யாயமான பய�பா���� இ� தைடயாக அைம�� ���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள
அ�வா� தம� பைட���கைள க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய
நைட�ைற�� தள���தவ�காக உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம உ�ம�க� எ��
ேலாற�� ெல�� ���றா�.
இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான கா���ைம உ�ம ஒ�ப�த�கைள உ�வா��
ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம�க��)
உ�ம�க� என அ�ய�ப���றன. இ�த உ�ைமக� பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����,
அவ�க��� ஏ�ற உ�ம�கேளா� தம� பைட���கைள ெவ���வைத� சா��யமா����றன.
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான க���பா�க�ட�
ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக ��ேய���
காம�� அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�, ��ேய��� காம��
(பைட�பா�க� ெபா�ம) உ�ம�க� என�ப��றன. ��ேய��� காம�� அைம�பான�
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த �ைற�� அ�ல�
ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த� ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள அ��ேத ப�ர
ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற / NonCommercial (nc)
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ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள உ�வா�க
ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற ேநா�க�க��� ம��ேம.
��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற / NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike (sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க ����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா� ெத��
ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ ப��ய�ட�ப���றன.
�ைற�த க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ��� ��ய க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ
வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY – �����த� (CC-BY)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க� �ைற�த
ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன வழ���ேபா�, உ�க�
ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய, பய�ப��த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள
உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம உ��. அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க�
ெச�ய�ப�ட ��ய ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��.
உ�க� ஆ�க��ைன எ� ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா�� உ�க�
ெபயைர �����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த ஒ�ப�த��� ஒேரெயா� க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��� எ���ைல.
மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம���� ப�ரலா�.
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2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����த� – அேத
மா��� ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற, ���த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா��
��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல���� ம�றவைர அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன
வ��தக ேநா�க�க��காக�� பய�ப��த ����. ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள��
உ�க� ஆ�கேமா அ�ல� அதைன அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய ஆ�கேமா உ�க�
ெபயைர க�டாய� ����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய உ�ம ஒ�ப�த�ைத
அ�ப�ேய பய�ப��தேவ���. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs �����த� –
வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய� ������
வைர��� வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த ேதைவ�காக�� உ�க�
ஆ�க��ைன �ள ��ேயா��க, ப����ெகா�ள இ�ெவா�ப�த� அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
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வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-NonCommercial �����த� –
இலாப ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன ���த, வ�வ�
மா�ற, ���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த���� உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க��� உ�க� ெபய� ����ட�பட
ேவ���, வ��தக ேநா�க�க��� பய�ப��த ��யா�. ஆனா� ஒேரெயா� ���யாச�,
உ�க� ஆ�க� தா����ள உ�ம ��க��� அைமவாக�தா� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ��� எ�ற க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
�����த� – இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத ���ழ�����ப��த, மா�ற�க� ெச�ய,
ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய ஆ�க�கைள ெச�ய அ�ம���ற�.
ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க� ெபயைர ����ட
ேவ��� அ�ேதா� இேத அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க ேவ���. ம�றவ�க�
உ�க� ஆ�க��ைன தர�ற�க�� ப���த��க�� ��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற இ���
அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய அ�ம��பேத
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இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ���
எ�பதா� ��ய உ�வா�க�கைள�� வ��தக� ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.

6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
�����த� – இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-NC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��. இ� ��
��ேயாக�ைத அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர” ஒ�ப�த� எ���
அைழ�க�ப��ற�. ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய தர�ற�க��, ம�றவேரா�
ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர�� அ�ம���ற�. ஆனா� ப�ர�ப��ேபா� உ�கள�
ெபய�, உ�க��கான ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க ேவ���. ப��பவ�க� உ�க�
ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய ��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த��
��யா�. மா�ற�க� அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா� இய�பாகேவ உ�க� ஆ�க��ைன
ப���ேபா� இேத உ�ம ஒ�ப�த��� அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ பலரா�
ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
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உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த பைட�ைப��
இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம�� உ�ைமைய ெத��
ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர�� ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா��� ப����ைம��
எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா��� க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல
ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச��� ��ய ��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ���
பரவலா�க�ைத மா��ரேம ��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�, உலெக��� உ�ள
வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல� பைட�பாள�ைடய அ��� க����க��
��தைனக�� வள��� வ�� பைட�பாள�க� ம����� த���ச�க��� ம�����
ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர� ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க� ��தைனக�
பர��ப�ட ம�கைள� ெச�றைடவேத அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக��
அவ�ைடய எ�ண� �ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல� அவ�கள�
க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம ேதா����க�ப���ற�. ஒ�
பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச����
ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க� சா��த �ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச����
ேபா�� அ�பைட�பா� சாகாவர� ெப�� ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம� வைல�ப��� ப�ரலா�.
தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக பய�பா���� பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க உ�ைம
இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத�� ப��வ� ந�
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உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட பைட�பகைள ேத�,
அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க�� பய�ப��தலா�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ��� ேத�ெபா��� ேத�,
உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட, இ�ேக ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள
பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய �ைக�பட�க�
யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�, தா� ெப�ற �ற��கைள��,
பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-proﬁtable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல��� ப�ர� �டா�’
எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற� ப��கலா�
எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக மா�ற� �டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’ ���த�
ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட இ�லாத தள�க� பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர அைடய
எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க�� வாசகைர அைடய ��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன. இவ��� யா�� 125

வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ��� ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என
பல வைக ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�, வாசக�கைள எ��� ப��க ைவ�கலா�.
ஆனா� இ� ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’ த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��, ��க���
ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற ��னலா��
ெவ�����றன�. இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� ����� �ைற�த� 100
ப��ற�க�க�, �ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என உலெக��� உ�ள த��
வாசக�கைள இ�த ����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ� ேபா�ற �� �ய��க� சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க���� வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர ெச�றைடய. அ������ இைணய
வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த பரவைல த��கா��க�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள ெவ����, உ�க� வாசக����
ப���, மா�ற�க� ெச��� உ�ைம ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�. ப��வ�. உ�க� பைட��க�� சாகாவர�
ெப��.

ேம�� ப��க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creative-commons-32865734
http://www.assortedstuﬀ.com/stuﬀ/?p=413
http://thepowerofopen.org/
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