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என்னுவர
இமதனது முதம்லழுத்துக்கள், கட்டுவரமயேன கூறவியே்லோது. நோன் உணர்்த ஒர
மெனஎழுச்சி என்வன உ்த இவ்வனுபத்வத எழுத தூணடியேது. நிவறயே நோட்கள் எழுத
அடித்து தரத்த மீூணடுும மீூணடுும எழுத ககோர்த்துள்களன் என்னோ்லோனவவர. இக்கணும
உணர்்கதன் புத்தகும எழுதுகவோர் கடினத்வத. இத்மதோகுப்பு கமெக்லோட்டமெோ்
இரப்பினுும எனது சிற்ற்விற்கு எட்டியேவத கிிறக்கிியள்களன். கிட்டத்தட்ட 4
மெோதங்களோ் கிவடக்குும கநரங்களில எழுதயேவத ஒன்ிறகன்ர்த்து ஒர சி்யே மன்்ன்லோ்
மகோூணடுவர முயேற்சித்கதன். அவர்களுடன் பகிரும கநரங்கவளியும இவ்கவவளக்கோக
வீணடித்தவத மபோிறத்துும மெற்றவர்களிடும எுமவமெ புகழ்்து விளிக்குும மெவனவி
பிரியேோ, மெகன் கபி்லனுக்கு மநஞ்ன்ோர்்த நன்்கள்.
என்வன மெிறத்துும, மீ்ியும என்வன முன்னகர்த்துும தங்கள் வோர்த்வதகளுக்கோக
கோத்தரக்கின்கறன். நன்்.
கதோழவமெியடன்
போசுகரன்.சு
baskarswaminath@yahoo.co.in
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1.லூப்தோன்ஸோ
(1955 இல ஆருமபிக்கப்பட்ட மகப்மபரியே மஜர்மெோனியே விமெோன குமமபனி)

நோள் 1 – ஏப் 19 2017
18 ும கதத நள்ளிரரவ வழக்கமெோன விமெோன நிவ்லயே கன்ோதவனகவள முடித்துக் மகோூணடு
1.15 மெணி அளவில லூப்தோன்ஸோ (Lufthansa) விமெோனத்தல அமெர்்கதோும. ன்ற்ிற
வியேப்புடனுும எனது மெகனின் அீத ஆர்வங்களுடனுும (Excitement). 350 பயேணிகள்,
மன்ஞ்சிவப்பு நிறும மகோூணடமஜர்மெோனியே பணிப்மபூணகளுடனுும அதகோவ்ல 1.50 மெணி
அளவில புறப்பட்டது மஜர்மெோனியே விமெோனும பிரோங்கபோர்வட கநோக்கி. விமெோனும

கமெக்ல எழுுமப ன்ற்ிற முக்கியேதோல கனத்தவர்கள் அதகும ஏ்விட்கடோர்ககளோ என்ிற
அச்ன்ும மகோூணகடன். பணிப்மபூணகளின் அன்பு கவூணடுககோளுக்கிணங்க ஏற்கனகவ
இடுப்பில கட்டியிர்த மபலட் இரப்பினுும கமெலுும ஒர மபலவட கட்டிகனன் ன்ற்ிற
சிரமெப்பட்டு வயிற்வற சுற்். விமெோனும 35000 அடி உயேரத்வத அவட்ததுும மபலவட
விடுவிக்க மன்ோன்னோர்கள் பணிப்மபூணகள். கமெலிர்து கீகழ ஐன்னிலின் வழிகயே
கடவ்லப் போர்க்குும கபோது ன்மீபத்தல போர்த்த Sully(விமெோனும கடலில இறங்கிவிடுகமெ)
படுமதோன் மெனதல வ்து கபோனது.
சி்து அச்ன்த்துடகனகயே சூடோன உணரவ வ்ததோல உட்மகோூணடு உறங்கிகபோகனோும .
சி்து உறக்கத்தற்கு பிறகு ஏகதனுும படும போர்க்க்லோும என அங்கிர்த படங்களின்
மதோகுப்வப ஆரோ்்கதன். ஒவ்மவோர இரக்வகக்கு பின்னுும நோும படும போர்க்க
வன்தயேோ் ஒர தவர (Monitor) உூணடு. மவவ்கவிற நோட்டு மமெோழி படங்கள் மெற்ிறும
புவியிடங்கோட்டி(GPS) வன்தியும உூணடு. இ்தயே மமெோழிகளில தமழ் படும இர்த
இரூணடில ஒன்ிற கபோலி. Rackon2, Rustom என இர இ்த படங்கவள போர்த்கதன்.
சூடோன உணரவ மெற்ிறும குளிர்போனங்கள் அவரவர் விரப்பத்தற்ககற்ப ககோக் , ஆரஞ்ச்,
மெது என. விமெோனத்தல மெக்கள் மகரவும நின்ப்தமெோ் இரக்கின்றனர் . அடிக்கடி சி்து தரும
நட்கதன் விமெோனத்தற்குள் கழிப்பவறவயே கநோக்கி. கழிப்பவறக்குள் தூணணீர்
கிவடயேோது கோற்ிறதோன் கழுவ. மகரவும ன்ங்ககோஜமெோ் இர்தது.
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2.பிரோங்கபோர்ட்
(5000 ஏக்கரில அவமெ்துள்ள மஜர்மெனியின் மகப்மபரியே விமெோன நிவ்லயேும)

நோள் 2 – ஏப் 20
8500 கி.மீட்டர்கவள கட்து நூணபகல 12 (அ்நோட்டின் கநரப்படி8.30 AM)மெணி
அளவில மஜர்மெனிவயே அவட்கதோும. 5000 ஏக்கரில அவமெ்துள்ள மகப்மபரியே விமெோன
நிவ்லயேமெது. மதமெோன பனிப்மபோழிரவ (Snowfall) கவிற. முதன்முத்லோ் அ்நியே நோட்டில
இரப்பது ன்ற்ிற வியேப்போனதோியும, நமெக்கு அதகமெோனதோியும கதோன்்யேது.

மன்ன்வனவயேக்கோட்டிலுும ன்ற்ிற அதக கன்ோதவனகளுக்கு பிறகு மவளிகயே வ்து
கோத்தர்கதோும அடுத்த விமெோனத்தற்கு 4 மெணி கநர இவடமவளி இர்ததோல விமெோன
நிவ்லயேத்தல நுமமுடன் பயேணித்த மெங்வகயேர்கள் (ஆன்டிகள்) ஒரசி்லரின் கட்த கோ்ல
பயேண அனுபவங்கவள பிரமப்போ் விமெோன நிவ்லயேத்தல அவர்கள் மன்்த ன்ோகன்ங்கவள
எல்லோும மன்ோலலிக் மகோூணடிர்தோர்கள். அதல ஒரவர் அமமெரிக்க விமெோன நிவ்லயேத்தல
விமெோன பணிமபூணணிடும உனக்கு நோன் உதரவகிகறன் நீ எனக்கு உதரவ என மன்ோலலி 20
டோ்லர் மகோடுத்துவிட்டு தோன் மகோூணடு வ்த ஊறிறகோ் மெற்ற இத்தயேோதகவளியும
்லோவகமெோக எடுத்துச் மன்ன்றவதியும மபரவமெயேோ் கூ்க்மகோூணடிர்தோர்.
பிறகு பசி மகோூணடதோல கோபி அர்தகனோும.(1 கோபி 3 டோ்லர்). நீூணட விமெோன
நிவ்லயேத்தல சி்து கநரும நட்து கநரத்வத கடத்தகனோும. பனிப்மபோழிரவ கோரணமெோ்
ன்ற்ிற குளிரோக இர்தது. அ்விப்பு வ்தரவடன் விமெோனத்வத அவட்கதோும. இரூணடு
அடுக்கு மகோூணட மபரியே விமெோனும அது.கதோரயேமெோ் 200 அடி இரக்குும. மெோவ்ல 4 மெணி
அளவில (அ்நோட்டின் கநரப்படி 12.30) அதக மவள்வள அமமெரிக்கர்களுடனுும
குவறவோன இ்தயேர்களுடனுும புறப்பட்கடோும போஸடவன கநோக்கி . சூடோன உணரவ
மெற்ிறும குளிர்போனங்கவளக் கட்து இரரவ 12.30 மெணி அளவில (அ்நோட்டின் கநரப்படி
மெோவ்ல 3.0 மெணி) 2500 ஏக்கரில கிழக்கு கவரகயேோரமெோியள்ள போஸடன்க்லோகன் விமெோன
நிவ்லயேத்வத வ்தவட்கதோும. இது Massachusetts மெோநி்லத்தல உள்ளது. சீகதோஷ்ண
நிவ்ல மகரவும குவறவோக (16'மன்லசியேஸ) இர்தது. வழக்கமெோன கன்ோதவனகளுக்கு
பிறகு மபட்டிகளுடன் மவளிகயே வ்கதோும. மபரியேமபரியே கட்டிடங்கள், அக்லமெோன
ன்ோவ்லகளுும, ஒழுங்கோன கபோக்குவரத்துும, தட்டமட்ட நகர அவமெப்புும கூணடு
வியேப்போ் மன்ன்கறோும Newhampshire மெோநி்லத்தல உள்ள கநஷுவோ நகரக்கு.
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3.போஸடன்
(அமமெரிக்கோவின் கிழக்கு கவரகயேோரமெோ் அவமெ்துள்ள பழவமெயேோன நகரும )

நோள் 3 – ஏப் 21
இன்ிற மதமெோன குளிரடகன(100c) நோள் மதோடங்கியேது. இரரவ குளிர் அதகமெோக
இர்ததோக்லோ என்னகவோ அதகோவ்ல 2 மெணிக்கக எழு்துவிட்கடன்.
நிவறயே வீடுகள் இரப்பினுும ஊறகர நின்ப்தமெோ் இர்தது. பகலில ஒரவவரக்கூட
மவளியில போர்க்க முடியேவிலவ்ல. கோவ்ல 8 மெணிக்கக கவவ்லக்கு மன்ன்ிறவிடுகிறோர்கள்.
பள்ளிக்கு மன்லலுும சிிறவர்கள் வரிவன்யில நின்ிற கபர்தல ஏிறவவதக் கூணடு
ஆச்சிரியேமெோக இர்தது. மவளியில மன்ன்ிற சுற்்ப்போர்க்க பக்கத்தல உள்ள ஒர மெோலுக்கு
மன்ன்கறோும நுமமூர் கபோ்லத்தோன் உள்ளது. சின்ன மபோரள்கூட டோ்லரில கணக்கு கபோட்டு
போர்க்குும கபோது ன்ற்ிற மெோரவடப்கப வரும கபோல உள்ளது . கவடகள் அவனத்துும
குளிரூட்டப்பட்ட மபரியே வடிவிக்லகயே உள்ளது. ரோத்தரி 8 மெணிக்குகமெலதோன் இரள
துவங்குகிறது. இரவில ன்ோவ்லகளில சின்னஞ்சிிற மெஞ்ன்ள் நிற நியேோன் மன்விளக்குகளுும
(street lights) அதகமெோன கோர்களுும (வபக்வககயே போர்க்கவிலவ்ல) கநர்த்தயேோன
ன்ோவ்லகளுும பிரமப்போ்தோன் உள்ளது. ஒகர ஒர அரவரப்பு பின்னோடி கபப்பரில
துவடப்பதுதோன்.
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4.கநஷுவோ
(நியூஹோுமஸபியேர் மெோநி்லத்தன் ஒர சிிற நகரும)

நோள் 4 – ஏப் 22
இன்ிற கோவ்ல முதக்ல மெவழ மப்த்து மகோூணடகடதோனிர்தது. மெதயேும மவளிகயே
மன்ன்கறோும மெவழயிக்லகயே. மபட்கரோல கபோட பங்குக்கு(Gas Station) மன்ன்றோல
நோகமெதோன் கபோடகவூணடுும. இங்கு எல்லோும கக்லன் கணக்குதோன்.
(1 Gallen=3.785 lits - 2.25 டோ்லர்). இங்கு shell, Mobil,Gulf கபோன்றவவதோன் அதகும
உள்ளது நோன் கூணடவவர. போலகூட கக்லனிலதோன் கிவடக்கிறது. ன்வமெயேல வோிய(Gas)
குழோ் வழிகயே வரகின்றது தூணணீவரப் கபோ்ல ஒவ்மவோர வீட்டிற்குும .
தூணணீரக்மகன மதோட்டி(Tank) கிவடயேோது. மபரியே மபரியே கவடகள் Walmart,
Burlington coke factory, JC penny (50000 ன்துரடி இரக்குும) என அவனத்துும ஒகர
இடத்தல கிவடக்கின்றது. ஒவ்மவோர ஊறவரியும கடக்குுமகபோது வித்தயேோன்மெோன
மெரவீடுகள், வூணணங்கள் என போர்ப்பதற்கக ருமமயேமெோ் உள்ளது.
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5.மெோலபகரோ (Marlborough)
மெோன்சூமன்ட்ஸ (Massachusetts) மெோநி்லத்தல உள்ள ஒர சிிறநகரும
நோள் 5 – ஏப் 23
இன்ிற மெோலபகரோ என்ற நகரின் வழிகயே ்லட்சும ககோயிலுக்கு மன்ன்கறோும. சி்யே
ககோயி்லோயிரப்பினுும அரவமெயேோக நிர்வகிக்கின்றனர். பிரன்ோதும நுமமூர் மெோதரிகயே
புளிகயேோதவரியும, ன்.மபோங்கவளியும மகோடுக்கின்றனர். மகரவும அரவமெ. (மெோலபகரோ
அலுமனியே பரவூணடிரிவயேப் போர்த்கதன்) இங்கு 50 மெோநி்லங்களிலுும வரிவிகிதும
கவிறபடுகின்னறன. 2 விதமெோன வரிகள் உள்ளர் வரி, மபோது வரி என (Local Tax &
Federal Tax). நோன் இர்த மெோநி்லத்தல உள்ளர் வரி ரத்து. அமமெரிக்க மெக்கள் அதகும
சிற்ிறூணடிகளிலதோன் கநரத்வத மன்்லவிடுகிறனர். நிவறயே Coffee shop கள். Dunkin
Donut's, Starbucks...என நிவறயே. ஸடோர்பக்ஸ இ்தயேோ உட்பட உ்லகமமெங்குும 27000
கவடகள் உள்ளனவோும. மெோலபகரோ சிகமரட் இங்கு பிரப்லமெோ் உள்ளது. இவதத்தோன்
அகநகுமகபர் புவகக்கின்றனர். மெதுவிற்கு பஞ்ன்மலவ்ல அவனவரது வீட்டிலுும அது ஒர
அங்கமெோ்.
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6.நியூயேோர்க்
(Brooklyn, Queens, Manhattan, Thebronx,Staten island என 5 ீரவகள் அடங்கியே
ககளிக்வக நகரும)

நோள் 6 – ஏப் 24
இன்ிற நியூயேோர்க் 6 மெணி கநர பயேணும. New Ham sphere, Massachusetts, Connecticut
மெோநி்லங்களில வழிமநடுக்க இரபுறமுும ஓங்கி வளர்்த மெரங்கள்(oak trees), கோர்களின்
டயேர்கவக இவரச்ன்ல, ஆங்கோங்கக இவளப்போற கவடகளுடன்கூடியே
கழிப்பவறகள்(Restroom) என அக்லமெோன ன்ோவ்லகள் வழிகயே நியூயேோர்க்வக
அவட்கதோும. நகரக்குள் மெக்கள் மநரக்கும அதகும மெற்ற நகவரக் கோட்டிலுும . 46
அடுக்கு மகோூணட double Tree என்ற விடுதயில 23 வது மெோடியில தங்கிகனோும.
அமமெரிக்கோவில மகு்த பரபரப்போ் உள்ள Timesqure ல எங்கு போர்த்தோலுும அமமெரிக்க
மவள்வளநிற மெங்வககளுும, கரப்புநிற மபூணகளுும ப்லர் புவகபிடித்தபடிியும
இரக்கின்றனர். உ்லகின் மகப்மபரியே நியூயேோர்க் Nosdoq Stock Exchange, 2/11 Memorial
Mesuem மெற்ிறும Empire State Building அவனத்துும மகமக உயேரமெோன கட்டிடங்கள்.
மெோவ்ல நகர கபர்தல பயேணும மன்்து 1930 ஆும வரடும கட்டப்பட்ட அமமெரிக்கோவின்
முக உயேரமெோன 1454 அடி உயேரும மகோூணட (110 மெோடி) Empire building ல 86 மெோடி வவர
மன்ன்கறோும.1 நிமடும மெட்டுகமெ ஆகின்றது மன்தக்கியில (Lift).
நியூயேோர்க்கின் உ்லகின் மக மபரியே போதோள ரயில 1880 ல 31 வமெல தரத்தற்கு (Subway
Train by MTA Metropolitan Transport Authority) 4 Lane கபோடப்படுள்ளது. ரயிலில சி்து
தரும பயேணும மன்்து பிறகு மன்ோகுசு கபர்து (Topless bus) ஒன்்ல மகு்த குளிரடன் 2
மெணி கநர பயேணமெோ் ஹட்ன்ன் ஆற்்ன் கமெல 200 அடி உயேரமுள்ள 3 அடுக்கு மகோூணட
மென்ஹோட்டன் போ்லும வழியேோக (கீகழ ரயில, அதன் கீகழ கப்பலகள் மன்லகிறது),
புரூக்லின், குயின்ஸ, வன்னோ பஜோர் வழியேோக நியூயேோர்க் நகரத்வதகயே சுற்் வ்கதோும.
இரரவ 2 மெணிவவர மெக்கள் வீதகளில மகோூணடோட்டமெோ் உள்ளனர்...உயேரயேரமெோன
கட்டிடங்கள் மன்மனோளியில மளிர்கின்றன.
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7.சுத்தரகதவி சிவ்ல
(Statue of Liberty 300 அடி உயேரமுடன் தோமரத்தோல (Copper)ஆன இச்சிவ்ல 1886 ல
பிரோன்சு அமமெரிக்கோவிற்கு மகோடுத்த நிவனரவச் சின்னும)

நோள் 7 – ஏப் 25
மு்வதயே இரவின் பிரமப்பிலிர்து மீூணடு விடுதயில இர்து புறப்பட்டு இரயில
மூ்லமெோக wall street மன்ன்ிற world Trade centre, Trump building, Big church என போர்த்த
பிறகு ன்ோவ்லகயேோர பங்ளோகதஷ் கவட ஒன்்ல பிரியேோணி கிவடத்தது . ன்ற்ிற தரப்தியடன்
பிறகு அங்கிர்து Liberty ீவிலுள்ள சுத்தரகதவி சிவ்லவயேக்கோண கிட்டதட்ட 200
நபர்கள் பயேணும மன்லலுமெளவிற்கு உள்ள கப்பலில(Cruise) மன்ன்கறோும மகு்த
குளிரடன். உள்கள சிிற உணவகும(Canteen), கழிப்பவற (Toilet) கூட இரக்குகிறது. ஒர
எகிப்தயே விவன்ோயே மபூணமெணி வகயில விளக்கு பிடித்தரக்கின்ற ஓவியேத்வத சிவ்லயேோக
வடித்துள்ளனர். ப்லத்த கன்ோதவனகளுக்கு பிறகக உள்கள அனுமெதக்கின்றனர்.
மன்தக்கியில(Lift) கபோக வன்தியள்ளது. மகரவும பிரமெோூணடமெோக உள்ளது கமெக்லயிர்து
போர்க்குுமகபோது. பிறகு அங்கிர்து படகில அரகிலுள்ள எலலிஸ (Ellis) ீவிற்கு மன்ன்ிற
இமக்கிகரன்ன் மயூசியேும (immigration museum) போர்த்கதோும. இதுவவரயில 10 ்லட்ன்ும
மலலியேன் மெக்கள் எல்லஸ ீவின் வழிகயே இமக்கிகரன்ன் மபற்ிற அமமெரிக்கவிற்க்குள்
வ்துள்ளனர் என 1/2 மெணி கநர வீடிகயேோ கோட்டுகின்றனர். பின்னர் மீூணடுும கவரக்கு
தருமபி போதோள இரயில மூ்லும மெோவ்ல விடுதவயே அவட்கதோும. பின்னர்
நியூயேோர்கிலிர்து புறப்பட்டு மெோவ்ல நியூமஜர்சிவயே கநோக்கி பயேணமெோகனோும.
லிங்கன் போதோள போ்லும வழிகயே 2 கி.மீ தரும ஹட்ன்ன் ஆற்்ன் அடியில மன்லகிறது.
இவவமயேல்லோும 100 வரடங்கள் பழவமெயேோனவவ. 1609 ல மஹன்் ஹட்ன்னோல
கூணடுபிடிக்கப்பட்ட துவறமுகும என்பதோல ஹட்ன்ன் ஆிற ஆனது . வழியில
நவ்வோர்க்(Newark) ல மகப்மபரியே விமெோன நிவ்லயேும உள்ளது. ப்ல விமெோனங்கள்
தவரஇறங்க ன்மஞ்வன் கிவடக்கோமெல கமெக்லகயே சுற்்க்மகோூணடிரக்கின்றன .
இரரவ(மெோவ்ல) நியூமஜர்சிவயே அவட்கதோும. இ்தயேர்கள் அதகும உள்ள பகுதயேோல
கவடகள் நுமமூவரப் கபோன்ிற இர்தது. தனித்தனி வீடுகள் கநர்த்தயேோகரவும
அழகோகரவும இரக்கின்றன. ஒவ்மவோர நகரும ஒன்வறவிட ஒன்ிற மஞ்சிக்மகோூணகட
இரக்கிறது. குளிர் மெட்டுும குவறயேகவயிலவ்ல.
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8.நியூமஜர்சி
(நியூயேோர்க்கின் வடகிழக்கு மெோநி்லத்தல ஒன்ிற )

நோள் 8 – ஏப் 26
இன்ிற மெவழியடகன நோள் மதோடங்கியேது. மெக்கள் மெவழவயே மபோரட்டோ்
மகோள்வதலவ்ல. பழகியேனவவ என்பதோக்லோ என்னகவோ! அவனவரும தவறோமெல jerkin
அணிகின்றனர். நியூமஜர்சியில இர்து wood bridge என்ற இடத்தல உள்ள போ்லோஜி
ககோயிலுக்கு மன்ன்கறோும. ககோயில மக அரவமெயேோக நிர்வகிக்கின்றனர். பிறகு
அங்கிர்து புறப்பட்டு ப்ல ஏக்கரில அவமெ்துள்ள அக்ஷர்தோும ககோயிலுக்கு மன்ன்கறோும.
மகரவும த்வமெயேோக வவத்துள்ளனர். பிறகு அங்குள்ள அஞ்ன்ப்பரில உூணகடோும.
மெவழியடகன அட்்லோூணடிக் நகவர கநோக்கி புறப்பட்கடோும . நகர் அட்்லோூணடிக் கடவ்ல
ஒட்டி உள்ளதோல அப்மபயேர். ஒவ்மவோர ன்ோவ்லியும100 அடி அக்லும மகோூணடதோ்
வழவழப்போக போர்க்ககவ பிரமப்போ் உள்ளது. சூதோட்டும(Casino)தோன் முழுகநர
மதோழிக்ல. நோங்கள் Resort ன்ோ என்ற விடுதயில தங்கிகனோும. ஆூண மபூண கவிறபோடின்்
அவனவரகமெ சூதோடுகின்றனர். இவளவமெயேோனவர்கள் முதல பணிஒ்ரவ மபற்றவர்கள்
வவர.. மெது, புவகியடன் மபூணகள் இரரவ 2 மெணி வவர விவளயேோட்டுதோன்.
மெது விநிகயேோகிப்பது குவற்த ஆவடியவடயே மபூணகள்தோன்.நோனுும சூதோட முயேன்கறன்
சிிற ஆவன்ியடன் 5 டோ்லர் விட்டரவடன் எழு்துவிட்கடன். நகர் முழுதுகமெ Casino க்கள்
தோன். ஒவ்மவோர casino ரவும 2 ஏக்கர் பரப்பளரவ இரக்குும. கடற்கவரகயேோரும மெரச்ன்ோவ்ல
(Wood Road), நீூணட கவடவீத, நடக்க இயே்லோதவர்கள் சுற்்வர Battery Car வன்த என
அவனத்துும சிறப்போ் உள்ளது
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9.Atlanda
(சூதோடிகளின் மன்ோர்கும)

நோள் 9 – ஏப் 27
இங்கு Atlanta வில Bailly, Wildwest, Ceased, Tajmahal (Trump உவடயேது) என ப்ல
மபரியே Casino க்கள். கோவ்லயில மமெதுவோக எழு்து கோபி வரவவழத்து குடித்தரவடன்
குளிக்கச் மன்ன்கறோும மெோடியில உள்ள நீச்ன்ல குளத்தற்கு(Swimmingpool).மவ்நீர்
குளியேலுமுூணடு. பிறகு சிற்ிறூணடி முடித்து இரூணடு மெணி கநரும உ்லோவிகனோும
கடவ்லமயேோட்டி உள்ள கவடவீதயில. பிறகு மெதயே உணரவ உூணடு
மவர்ஜினியேோ(Verginia)கநோக்கி புறப்பட்கடோும நூணபரது வீட்டிற்கு. மட்லவர்(Delaware),
கமெரிக்லூணட் (Meryland) மெோநி்லங்கவள கட்து போலடிகமெோர் வழியேோக மவர்ஜினியேோவவ
அவட்கதோும. மட்லவர் மமெகமெோரியேல போ்லும, நீூணட Baltimore harbour tunnel என
பிரமப்பூட்டுும போ்லங்கள். போலடிகமெோரில மகப்மபரியே துவறமுகும உள்ளது. உப்வப
கவரகளில கதக்கி வவத்துள்ளனர்
பனிக்கோ்லங்களில ன்ோவ்லகளில உள்ள ஐஸகட்டிகவள கவரக்க. ன்ோவ்ல நடுகவ இரயிலுும
மன்லகிறது விமெோன நிவ்லயேத்தற்கு விவரவோக மன்லவதற்கோக வழக்கமெோன
ன்ோவ்லநடுகவ. ன்ோவ்லகள் 200, 300 அடி அக்லும மகோூணடதோக உள்ளது. ஒவ்மவோர 100
மீட்டரக்குும அ்விப்பு ப்லவக புற வழி ன்ோவ்லகளின் வழிப்போவத , கி.மீ என மதளிவோக
வவத்துள்ளனர். இரப்பினுும அவனவரகமெ புவியிடங்கோட்டி மூ்லகமெ (GPS)
மன்லகின்றனர். ஒவ்மவோர நகவரக் கடக்குும கபோமதல்லோும அ்நகர் சிறப்போ் உள்ளது
கட்து வ்த நகவரக் கோட்டிலுும.
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10.வோஷிங்டன்
(அமமெரிக்கோவின் தவ்லநகரும)

நோள் 10 – ஏப் 28
இன்ிற கோவ்ல மவர்ஜினியேோவில (Virginia)இர்து புறப்பட்டு 1 மெணி கநர
பயேணத்தற்க்கு பிறகு வோஷிங்டன்(Washington District of Culambia) வவ அவட்கதோும.
மபரியே மபரியே அலுவ்லக கட்டிடங்கள் அக்லமெோன ,நீளமெோன வடிவில.
மபோட்டமெோக்(Potomac) ஆற்்ன் கமெக்ல மகனோன் கட்டிடும (Cannon) போரோளுமென்ற
உிறப்பினர்கள் அலுவ்லகும (Senate க்கள் அமெரமடும), Capital Hill போரோளுமென்றும என
ப்ல அரசு அலுவ்லகங்கள். கமெலுும Washington monuments, world war11 memorial,
ஆபிரகோும லிங்கன் நிவனவகும(memorial) என பிரமெோூணடமெோக அவமெத்தரக்கிறனர் ஒகர
கநர்ககோட்டில.
முக்கியேமெோன அரசு அலுவ்லகங்களின் ஊறழியேர்கள் அதகமெோ் இரப்பதோக்லோ என்னகவோ
மெக்கள் பரபரப்போ் இரப்பவதப் கபோன்ிற கதோன்்யேது. வன்ரன் வவத்த வோகனங்கள்
நிவறயே, கநரில பிரமப்போ் உணர்்கதன். மவள்வளமெோளிவக ( White House)
இரோணவதவ்லவமெயிடும (Pentagon) ன்ற்ிற தரமெோ் இர்து போர்க்க கவூணடிியள்ளது
போதுகோப்பு கரத அனுமெதக்கவிலவ்ல. அதக தரும நடக்க கவூணடிியள்ளது என்ற ஒர
சிிற குவறதோன். ன்ர்க்கவர வியேோதகோரர்களுக்கு பிரச்ன்வனயிலவ்ல நமெக்கு!
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11.மபன்சிலகவனியேோ
(இது வடகிழக்கு மெோநி்லங்களில ஒன்ிற)

நோள் 11 – ஏப் 29
இன்ிற மீூணடுும மவர்ஜினோவில இர்து புறப்பட்டு மபன்சிலகவனியேோ மன்ன்கறோும .
இங்குள்ள பி்லமடலபியேோவில இர்துதோன் முதன்முத்லயேோ் அமமெரிக்கர்கள் சுத்தரும
கவூணடி ஊறர்வ்லமெோ் மன்ன்றனர். இுமமெோநி்லத்துள்ள(Pennsylvania) பழங்கோ்லத்து ஒர
குவகக்கு(Cave) மன்ன்ிற போர்த்கதோும. புரோதோனத்வத பரோமெரிப்பதல அவர்களின் ஆர்வும
அளப்பரியேோது. பிறகு ஒர ன்ோக்ம்லட் குமமபனிக்கு(Hershey's chocolate world)
மன்ன்கறோும. அங்கு சி்யே கோர்(Ride)ஒன்்ல ன்ோக்ம்லட் தயேோரிக்குும முவறவயே சுற்்
கோூணபிக்கிறனர். பிறகு 15 நிமட 4D வீடிகயேோ ஒன்ிற ன்ோக்ம்லட் பற்். Hershey's
என்பவரோல 1903 ல ஆருமபிக்கப்பட்ட குமமபனி ஆத்லோல அ்த ஊறர் மபயேகர Hershey's
தோன். பிறகு மெதயே உணரவ உூணடரவடன் நியூயேோர்க் மெோநி்லத்தலுள்ள நயேோகரோவவ கநோக்கி
புறப்பட்கடோும.வழியிலநீூணட ஆிற(Shamokin river) ப்ல கி.மீட்டரக்கு தூணணீர்
நிருமபியே படிகயே ஓடுகிறது. நோன் போர்த்த அவனத்து ஆிறகளிலுகமெ நீர் நிருமபிகயே உள்ளது.
ஒவ்மவோர ஆற்்ன் கமெலுும அக்லமெோன போ்லங்கள், இரயில போவதகள் என ஆற்்ன்
கபோக்வக தடுக்கோமெல கபோட்டுள்ளனர் . Tunnel போவத என்றோலுுமகூட மக
அக்லமெோகத்தோன் அவமெத்துள்ளனர் 100 வரடங்களுக்கு முன்கப மதோவ்லகநோக்கு
போர்வவியடன்.301 வமெல(500 கி.மீ) மெவ்லகளின் நடுகவ பயேணித்து இரரவ 2 மெணி
அளவில நயேோகரோ அரகில பப்பலக்லோ (Buffalo)என்ற நகரில ஒர விடுதயில
தங்கிகனோும. நீூணட பயேணமமென்பதோல ன்ற்ிற அன்தயேோ் இர்தது எங்கவளக் கோட்டிலுும
ஓட்டியேவரக்கு.
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12.நயேோகரோ
(தூணணீர் நகரும)

நோள் 12 – ஏப் 30
இன்ிற பப்பலக்லோ விடுதயில இர்து புறப்பட்டு அவரமெணி கநரத்தல நயேோகரோவவ
அவட்கதோும. இது erie lake ல மதோடங்கி 27 கி.மீ(17 வமெல) கட்து நயேோகரோ என்ற
இடத்தல அமமெரிக்க கனடோ எலவ்லகளுக்கு இவடகயே 165 அடி(50 மீட்டர்) ஆழத்தற்கு
மன்ங்குத்தோக கீகழ விழுகின்றது. அமமெரிக்க நீர்வீழ்ச்சி(American falls) என்ிறும கனடோ
பக்கும விழுவது ஹர்ஷூ நீர்வீழ்ச்சி(Horseshoe falls) என்ிறும அவழக்கின்றனர்.
அமமெரிக்கோவவவிட கனடோபக்கும அதக நீர் விழுகின்றது . நயேோகரோவவ சுற்் ப்ல நீர்மன்
நிவ்லயேங்களில(Hydro Power Plants)மன்ன்ோரும எடுக்கப்பட்ட பிறகுதோன் நீர் அரவியில
வ்து விழுகின்றது. அமமெரிக்கோ முழுவதுும மன்தவட என்பகத இலவ்ல.பின்னர் நீர் 121
கி.மீ(75 வமெல) கட்து அட்்லோூணடிக் (Atlantic) மபரங்கடலில க்லக்கிறது. நோங்கள்
மன்இறக்கியில(lift) கீகழ மன்ன்ிற 200 நபர்கள் மன்லலுமெ்லவிற்கு மகோூணட உல்லோன்
படகு மூ்லும நீர்வீழ்ச்சி அரகிலவவர மன்ன்ிற போர்த்கதோும. மகரவும பிரமப்போ்,
சி்லர்ப்போ் இர்தது. மீூணடுும கமெக்ல வ்து பிறகு கபர்து(Tramp) மூ்லும சுற்்
வ்கதோும நீர்வீழ்ச்சியின் கமெற்பரப்பில. இ்தயேர்கள் வரவக அதகும நயேோகரோவிற்கு. ஒர
சி்ல தமழர்கவள கூணகடன். அமமெரிக்கோவிற்குும கனடோவிற்குும இவடகயே இரப்பது
மரயின்கபோ போ்லும(Rainbow bridge) மெட்டுகமெ. அமமெரிக்கோ என்றோக்ல நயேோகரோ,
சுத்தரகதவி சிவ்ல, நியூயேோர்க், மவள்வள மெோளிவக என போர்க்க ஆவன் மகோள்வர்.
அவற்வறமயேல்லோும போர்த்துவிட்ட ன்்கதோன்த்துடன் மெோவ்ல நயேோகரோவிலிர்து
புறப்பட்கடோும வீட்டிற்கு. மெவ்லகளுக்கிவடகயே நீூணட பயேணத்தன் இவடயில இரரவ 11
மெணி அளவில விதக்கப்பட்ட கவகத்வதவிட அதகவக பயேணத்தோல (OverSpeed)
கோவ்லரின்(Corps) கநர்வமெயேோல அபரோதும கட்ட கவூணடியேதோகிவிட்டது . இரவிலகூட
அவர்களின் பணி ஒழுக்கும மமெ்சிலிர்க்க வவத்தது. அகத கணத்தல நுமநோட்டின்
கோவ்லர்கவள எூணணிியும மெனும புழுங்கியேது.
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13.போகுபலி
நோள் 13 – கமெ 1
இன்ிற வழக்கமெோன குளிரடகன மதோடங்கியேது. க்லன்ோன மெவழ கவிற. இங்கு
மதோழி்லோளர் தனும மன்ப்டுமபர் 4 என்பதோல விடுமுவற இலவ்ல. தடீமரன வன்ரன்
விளக்குடன் கோவ்லர் வோகனும வ்தது வீட்டிற்கு. கநற்ிற நட்த விதமீறலுக்கு வின்ோரிக்க
வ்தரப்போர்ககளோ என எூணணியே கணும யேோர் கோவ்லவர அவழத்தது என்ிற
ககட்குுமகபோதுதோன் நோன் இ்தயேோவிற்கு அவழப்பதற்கு 01191 என்ிற கபோடுவதற்கு
பத்லோக 91 என்ிற மதோடங்கி பிறகு துூணடித்துவிட்கடன். 91 என்பது நுமமூரில
அவன்ரகபோ்லஸ100 மெோதரி. பிறகு அவர்களிடும எங்களின் தோழ்வமெயேோன வரத்தத்வத
மதரிவித்து அனுப்பிகனோும. எ்தமவோர கடுஞ்மன்ோலலின்் மன்ன்றது மகரவும வியேப்போ்
இர்தது. இங்கு எ்த பகுதயில வசிக்கின்கறோகமெோ அ்த பகுதயிலுள்ள அரன்ோங்க
பள்ளியிலதோன் படிக்ககவூணடுும. கலவி இ்லவன்ும. சீரவட இலவ்ல. இன்ிற போகுபலி2
படும போர்த்கதோும சினிகமெஜிக் என்ற தவரயேரங்கில. 10 தவரகள்(screen) உள்ளது. ஒர
டிக்மகட் 25 டோ்லர். நிவறயே இ்தயேர்கவளக் கூணகடன். இவடகவவள இல்லோமெல படும
மதோடர்கிறது. தவரயேரங்கும கோலியேோகத்தோன் இர்தது.
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14.மெது(wines)
நோள் 14 – கமெ 2
இன்ிற ன்ற்ிற குளிரோக இர்தது. மெோவ்ல ஒர மெதுபுட்டிகள் விற்குும (wine shop) மபரியே
கவடக்கு மன்ன்கறோும.மெோல(Mall) மெோதரி உள்ளது கவட. நூணபர்களுக்கு ஒர சி்ல புட்டிகள்
வோங்கிகனன். டக்கீ்லோ(Tequila), Red Brandi, மெற்ிறும 50 ml புட்டிகள் சி்ல. அவனத்து
வவககளுும(brand) கிவடக்கின்றது. இங்குும வயேது முத்தவர்கள் மெட்டுகமெ வோங்க
அனுமெதகின்றனர். சிிறவர்கள் வோங்கமுடியேோது. மபூணகள் நிவறயே வோங்குகின்றனர்.
அங்கு குடி என்பது அன்றோட வழக்கங்களில ஒன்ிற. நமெக்ககோ மகோூணடோட்டும. அவர்கள்
நுமமூர் மெோதரி குடித்துவிட்டு ஆடமெோட்கடங்கிறோங்க ஏன் மதரியே்ல. ஒரகவவள ன்ரக்கு
மெட்டகமெோ!
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15.வோலமெோர்ட் (Walmart)
நோள் 15 – கமெ 3
இன்ிற அமமெரிக்கோவின் மபரியே நிிறவனமெோன Walmart கவடக்கு மன்ன்கறோும.
கிட்டத்தட்ட ஒர ஏக்கர் அளவில உள்ளது. அவனத்துும கிவடக்குகிறது. இதன் கிவளகள்
அமமெரிக்கோ முழுவதுும உள்ளது. விவ்லியும ன்ற்ிற குவறகவ. மெோவ்ல சி்து தரும
நட்கதன் குடியிரப்பில. ஒவ்மவோர வீட்டிற்குும முன்பு 2 கோர்கள் sedan model ஒன்ிறும
SUV model என. அல்லது sedan model & Truck model என. குடியிரப்பில
நிழலகுவடகள் ஆங்கோங்கக கடிதும (post) வ்தோல அவரவர் வீட்டு எூணணக்குரியே
மபட்டியில கபோட்டுவிடுகின்றனர். குப்வபவயேியும ஒவ்மவோரவரும அதற்மகன
வவத்துள்ள குப்வபத்மதோட்டியில(Trash) தனமுும கபோட்டுவிடுகின்றனர். எப்மபோழுதுும
குடியிரப்பு மகரவும சுத்தமெோக உள்ளது. மெவழ மப்து விட்டரவடன் மெவழநீர் எங்குகமெ
கதங்குவதலவ்ல உடனுக்குடன் வடி்துவிடுகிறது ன்ோவ்லயின் வடிவவமெப்பு
கோரணமெோ். ன்ோவ்லகவள ்லோரி மெோதரியேோன வோகனும (sweeping service vehicle) வ்து
சுத்தும மன்்கிறது.
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16.Barnes& Noble(நூ்லகும)
நோள் 16 – கமெ 4
ஒர மபரியே கோ்க் கவடக்கு(Market basket) மன்ன்கறோும. சுத்தும மன்்யேப்பட்டு
போலிீன் வபயேோல சுத்தப்பட்டு படுசுத்தமெோக வவத்துள்ளனர். அவனத்துும இனக்க்லப்பு
(Hybrid) கோ்க்கள். இனக்லப்பு நல்லதோ மகட்டதோ என மதரியேவிலவ்ல ஆனோல மபரியே
மபரியே வடிவில வோவழப்பழுமகூட 1 அடி அளரவ இரக்கின்றது. மவங்கோயேும
ஒவ்மவோன்ிறும 1 கிக்லோ அளவில உள்ளது. சிக்கனுும மீனுும பதபடுத்தப்பட்ட நிவ்லயில
சுத்தமெோக உள்ளது. அமமெரிக்கர்கள் பிறப்பிக்லகயே தன்நோட்டின் விதகவளியும,
சுத்தத்வதியும கபணி கோக்கிறோர்கள். எங்கு போர்த்தோலுும மெரங்கள், குளிரோன த்வமெயேோன
கோற்ிற வீசிக் மகோூணகடயிரக்கின்றது. ன்ோவ்லகளிலுும வித மீறலகள் இலவ்ல.
ஒலிப்போன்(Horn) ன்த்தும என்பகத இலவ்ல. எ்த கவடக்கு மன்ன்றோலுும கழிவவற(Rest
room) கூணடிப்போக உள்ளது. அதுரவும சுத்தமெோன நிறமெணத்துடன் நோும உள்கள கபோகுும
வவர. எ்தமவோர கவடக்கு மன்ன்றோலுும கழிவவறயில நமெது பதவில்லோமெல இலவ்ல.
மெோவ்ல கநஷ்வோவில Rivier university என்ற பலகவ்லக் கழகத்வதப் போர்த்கதன். பிறகு
மபரியே நூ்லகும(Barnes & Noble library) ஒன்்க்கு மன்ன்கறன். 1 மெணி கநரும
உ்லோவிகனன். கோபி ஷோப், Toys shop என உள்களகயே உள்ளது.
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17.வங்கி (Bank)
நோள் 17 – கமெ 5
இன்ிற ஒர வங்கிக்கு மன்ன்கறோும. ன்ோவ்லயில கோவர நிிறத்துவதற்கு ன்ோவ்ல ஒரங்களில
ஒர மமெஷின் வவத்துள்ளனர். நோகமெ மன்ன்ிற பணும மன்லுத்தகவூணடுும ஒர மெணி
கநரத்தற்கு 1 டோ்லர் என. கோவர நிிறத்துும அவனவரும தவறோமெல பணும
மன்லுத்துகின்றனர். வங்கியில மெட்டுமெல்ல இ்லவன் கோப்பி அகநக கவடகளிலுும இ்லவன்
கோப்பி கிவடக்குகிறது நோனுும விடுவதலவ்ல. பிறகு அஞ்ன்ல அலுவ்லகும (Post
office)க்கு மன்ன்கறன். உள்களகயே தனிதனிகயே சிிற அவற(locker) வன்த உள்ளது. அதல
நமெக்கு வரும கடிதங்கவள கபோட்டுவிடுகின்றனர். நோும எப்மபோழுது கவூணடுமெோனோலுும
எடுத்துக்மகோள்ள்லோும மெோவ்ல 5 மெணிக்குள். உள்களகயே அவனத்து விதமெோன கவர்கள்
Post covers, Greeting cards என விற்கின்றனர். பிறகு ன்ோ்போபோ ககோயிலுக்கு மன்ன்கறோும.
குளிரூட்டப்பட்ட ஒர மெூணடபும கபோன்ிற இர்தது. அங்குும ன்ோ் அப்படிகயேதோன்
உட்கோர்்து இரக்கிறோர். பிரன்ோதும ன்ோப்போடு மெோதரி சி்து எலுமச்வன் ன்ோதும, தயிர்ன்ோதும,
சுூணடல, ன்ர்க்கவரப் மபோங்கல என. வோவழப்பழும ஒன்ிற மகோடுக்கின்றனர் ஒர
முழத்தற்கு. ன்ற்ிற குளிரோக இர்ததோல அதகமெோகனோர் ஸவர்டர்(Jacket)
கபோட்டிர்தனர். அங்குும பக்தர்கள் மெோற்றமல்லோமெல வரிவன்யில நின்ிற
ஆடிக்மகோூணடிர்தனர் குணோ கமெவ்லப் கபோன்ிற.
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18.ஆலிவர் ட்ர
நோள் 18 – கமெ 6
இன்ிற மெவழியடகன நோள் மன்ன்றது. ஒர ஆலிவர் ட்ர என்ற (Oliver Tree) இத்தோலியேன்
உணவத்தற்கு மன்ன்கறோும கூட்டும ன்ற்ிற அதகமெோ் இர்தது. மமெக்சிகன் மெக்கவள
அதகமெோக கோண முடிகிறது. ன்ற்ிற உரக்ககவ சிரிக்கின்றனர். உள்களகயே மெதுரவும
மகோடுக்கின்றனர் விருமபினோல. பன் வவககவளத் தவிர கவிற எதுரவும அதகும
ன்ோப்பிடமுடியேவிலவ்ல. ஆனோல எூணணற்ற வவககள். அமமெரிக்கர்கள் உணவில மகு்த
ரன்வனியணர்ரவ மகோூணடவர்களோ் வித விதமெோ் உூணணகின்றனர். ன்ோதோரண கபக்கரிக்கு
மன்ன்றோலுும ப்லவிதமெோன வவககள். மெவழயிக்லகயே கிளுமபிகனோும. ஆனோல மெக்கள்
மெவழவயே ஒர மபோரட்டோககவ எூணணவதலவ்ல பழக்கப்பட்டு விட்டவமெயேோல.
மெூணமவளி போுமபு நிவறயே பரத்து நீளமெோன உரவத்தல இரக்கிறது அமமெரிக்கர்கவளப்
கபோ்லகவ. நிவறயே இடங்களில ஓக் மெரத்தோல ஆன மன்குமபங்கள் (Electric Post).
கதோரோயேமெோ் 35 அடி உயேரும இரக்குும. ஆச்சிரயேமெோ் இர்தது.
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19.MIT & Harward
நோள் 19 – கமெ 6
இன்ிற கோவ்லயிலிர்கத மெவழ. போஸடனுக்கு மன்ன்கறோும Duck Tour (land&water)
நி்லத்தலுும நீரிலுும மன்லலுும பயேணத்வத போர்ப்பதற்கோக. போஸடனில கமெுமபோ்லங்கள்
ன்ோர்லஸ(Charles) ஆற்்ன்மீது பிரமெோூணடமெோ் உள்ளது. கீகழ படகு மன்லகிறது. கோர்கள்
மன்லலுும ன்ோவ்லகளிக்லகயே பக்கத்தல இரயிலுும மன்லகிறது. வோத்துமெோதரி உரவும
மகோூணட உல்லோன் சிற்ிற்தல பழவமெயேோன நகரத்வத சுற்் கோூணபிக்கின்றனர். எங்கு
மன்ன்றோலுும மபர்தவ்லவர்களின் சிவ்லகள், உயேரமெோன கட்டிடங்கள் என சுற்்க்
மகோூணகட கோர் ன்ோலஸ ஆற்்ல இறங்குகிறது. கிட்டத்தட்ட 45 நிமடும ஆற்்ல
கவரகயேோரமெோ் அவமெ்துள்ள சுற்ிற்லோ த்லங்கவள கோூணபிக்கின்றனர். பிறகு மீூணடுும
கவரக்கு வ்து நகர் முழுவதுும சுற்்கனோும அகத சிற்ிற்தல. விரப்பமரப்பின்
சிற்ிற்தல ஓட்டுநர் இரக்வகயில சி்து கநரும அமெரரவும அவழக்கின்றனர். பிறகு
புகழ்மபற்ற உ்லகின் மநுமபர்1 பலகவ்லக்கழகும MIT(Massachusetts Institute of
Technology) போர்த்கதோும. Harward university, Boston Tea Party building என சி்லவற்வற
போர்த்கதோும. இங்கு மன்ன்ோர கபர்து (Electric bus) போர்க்க வியேப்போ் இர்தது. நகரில
மபோதுமவளியில ஆங்கோங்கக ஆளில்லோ வோடவக வன்க்கிள்கள், நோகமெ பணும கட்டி
எடுத்தச்மன்ல்ல்லோும. இரரவ ஒர ஆங்கி்ல சினிமெோவிற்கு மன்ன்கறோும (The fate of the
furious)Vin diesel, Rock நடித்த படும. 50 கபர் அமெரக்கூடியே 12 தவர மகோூணட
தவரயேரங்கும படுத்தமெோதரிகயே படும போர்த்தது புதுஅனுபவும .
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20.அமமெரிக்கவோழ் தமழர்கள்
நோள் 20 – கமெ 7
இன்ிற கோவ்லயிக்லகயே ஊறரக்கு மன்ல்ல மபட்டியில உவடவமெகவளியும வோங்கியே
மபோரட்கவளியும அடுக்கிகனோும. எவட ன்ரியேோக இர்ததோல ன்ற்ிற நிுமமெதயேோ்
இர்தது. மெதயே உணவிற்கோகரவும, இரரவ உணவிற்கோகரவும அமமெரிக்கவோழ் தமழ்
மெக்களின் வீட்டிற்கு மன்ன்கறோும சிறப்போ் உபன்ரித்தனர் . தர.ரோகன்சு & அரணோ,
தர.ரோகவ் & பிரியேோ, தர.தலவ்ல & புஷ்போ, தர.பிரன்ன்னோ & ்லட்சும ஆகிகயேோர்களின்
அன்பிற்கு நன்். இரரவ 8 மெணி ஆகிியும பக்லோககவ இர்தது. க்லன்ோன மெவழியடகன
வீடு தருமபிகனோும.
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21. எனது இிறதநோள்
நோள் 21 – கமெ 8
இன்ிற கோவ்லயிர்கத ஊறரக்கு மன்லலுும மெனநிவ்லயில ன்ற்ிற உற்ன்ோகும மகோூணகடன் .
கநரும மநரங்க மநரங்க படபடப்புும, விமெோன நிவ்லயே கன்ோதவனகவள எூணணி ன்ற்ிற
அயேர்ச்சிியடகன கிளுமபிகனோும. 20 நோட்களுக்கு பிறகு மீூணடுும வீட்டிலிர்து போஸடன்
க்லோகன் விமெோன நிவ்லயேத்வத கநோக்கி கிளுமபிகனோும. போஸடனில ஒர கி.மீ தரும
ஆற்்ன் கீகழ(Tunnel bridge) வழியேோன போவதவயே கட்து விமெோன நிவ்லயேத்வத
வ்தவட்கதோும. வழக்கமெோன immigration கன்ோதவனகள் மகரவும எளிதோக இர்தது.
ஓரிர நிமடங்களில முடித்துவிட்டனர். கவடசியேோ் கோபி ஷோப்பில (Dunkin donuts) கோபி
(caf Lotte)அர்தகனோும. நுவழியமுன் ப்லத்த கன்ோதவனக்களுக்கு பிறகக உள்கள
அனுமெதக்கின்றனர். நும படபடப்வப கோட்டிக்மகோள்ளோமெல இர்தோலுும ஒன்ிறக்கு
இரூணடுமுவற நுமவமெ கன்ோதத்துவிடுகிறோர்கள். எப்படிகயேோ கன்ோதவனக்கு பிறகு
விமெோனத்வத அவட்கதன். இ்தயே கநரப்படி விடியேற்கோவ்ல 3 மெணிக்கு(அமமெரிக்க
கநரப்படி மெோவ்ல 5 மெணி) புறப்பட்டது விமெோனும. ஓடுதளத்தல ன்மஞ்வன்
கிவடக்கோததோல 45 நிமடும பறக்கோமெல தவரயிக்லகயே ஊறர்்தது. நமெக்குபின் 13
விமெோனும மதோடர்்து நுமவமெப்கபோ்லகவ வ்தது. ஒரவழியேோ் பற்கதோும இ்தயேோவவ
கநோக்கி
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22.மீனுமபோக்கும
நோள் 22 – கமெ 9 2017
இன்ிற கோவ்ல 6.45 மெணிக்கு (இ்தயேகநரப்படிகோவ்ல11 மெணி) 4000 வமெலகவள கட்து
மஜர்மென் பிரோங்கபோர்ட் விமெோன நிவ்லயேத்வத வ்தவட்கதன். மபரியே விமெோன நிவ்லயேும
என்பதோல ஒர நுவழவிலிர்து அடுத்த நுவழவிற்கு மன்ல்ல சி்து தரும நட்து பிறகு
இரயில மூ்லும மன்ன்கறன் விமெோன நிவ்லயேத்தற்கு உள்ளோககவ. கோவ்ல கநரும கமெகும
ன்ற்ிற மெ்தோரமெோ் இர்தது. ஒர கோபி அர்தகனன். 4.30 மெணி கநர கோத்தரப்புக்குபின்
வழக்கமெோன விமெோனத்வத அவட்கதன். கோவ்ல 11.15 மெணிக்கு(இ்தயே கநரப்படி
மெோவ்ல 3 மெணி) விமெோனும புறப்பட்டது. 9 மெணி கநர பயேணத்தற்கு பிறகு நள்ளிரரவ 12
மெணிக்கு 4200 வமெலகவள கட்து மன்ன்வன விமெோன நிவ்லயேத்வத வ்தவட்கதன்.
விமெோனத்தல தமழர்கள் அதகும என்பதோல பழக்கப்பட்ட பயேணும மெோதரியேோ் இர்தது .
சிிறவயேது முதக்ல மபோதுவோக மவளிநோடு என்றோக்ல அமமெரிக்கோ என்ிறதோன்
அ்்தர்கதோும. ஒரகவவள சினிமெோவில போர்த்தர்த பிரமப்போ அல்லது
ஏகோதபத்தயே வல்லரசு என்பதோக்லகயே என மன்ோல்ல மதரியேவிலவ்ல ஆனோல ஆழமெோக
படி்தர்தது மெனதல. மபோதுவோக அமமெரிக்கர்களுக்குும நமெக்குும உள்ள
கவிறபோடுகவள நோன் படித்தர்த கபோதலுும நிவறயே வின்யேங்கவள கநரில கூணடு
ஆச்சிரியேப்பட்கடன். வியேப்புற்கறன்,மபோறோவமெ மகோூணகடன். அவர்களின் ஒழுக்கும,
கரவண, உவழப்பு, நோட்டுப்பற்ிற என பிரமப்போ், மரட்சியேோ் இர்தது.
நமெக்கிவடகயே 100 வரட ஏற்றதோழ்ரவ இரப்பதோ் நோன் உணர்்கதன்.
அவர்களின் மதோழிலநுட்பும, நியூயேோர்கின் உயேர்்த கட்டிடங்கள், கடலின்கமெல உள்ள
போ்லங்கள், கடலுக்கு அடியில உள்ள போ்லங்கள், கடலுக்கு அடியில இரயில
கபோக்குவரத்து என அவனத்துகமெ 100 வரடங்களுக்கு முன்னகர கபோடப்பட்டவவயேோும.
ன்ோவ்லகளில சுத்தும,100 மீட்டரக்கு ஒர தகவல ப்லவக, கமஞ்வன் விளக்குகள்,
எூணணி்லடங்கோ ஓக் மெரங்கள், அதக நீர்வளும மகோூணட ஆிறகள், சிலம்லன்ற கோற்ிற,
சீகதோஷ்ண நிவ்ல, புரோதோனங்கவளப் போதுகோத்தல இவவகவளத்தோூணடி ஒவ்மவோர
வீட்டிற்குும முன் பர்த மவற்்டும, கநர்த்தயேோக மவட்டப்பட்ட புலமவளிகள்
அழஅழகோன வூணணங்களுடன்கூடியே மெரவீடுகள், ஆங்கோங்கக
குப்வபத்மதோட்டிகள்(Trash), அக்லமெோன ன்ோவ்லகள் என நகவர நி்ர்மெோணித்துள்ளனர். வோர
இிறதயில (weekends)ன்னி,ஞோயிிறகளில ஆூண மபூண கவிறபோடின்் மெது , ககளிக்வக
என மகோூணடோட்டமெோ் உள்ளனர். இ்தயேர்களுும அவரவர் நூணபர்கள் வீட்டிற்கு
பிற்தநோள் விழோ, உணவர்த (Get together) என்ிற மன்ன்ிற மகோூணடோடி
மெகிழ்கின்றனர்.
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1492 ல கூணடுபிடிக்கப்பட்டு கட்த 500 வரடங்களில உ்லகின் மகப்மபரியே பணக்கோர

நோடோக மெோ்யிரப்பவத கூணடு மபோறோவமெதோன் ஏற்படுகின்றது நமெது நோட்வட எூணணி .
மமென்மபோரள் உற்பத்தயில முதலிடத்தல இரப்பினுும கனரக உற்பத்தயினோல
மெோசுபடுவவத தவிர்க்க ஏவனயே நோடுகளிடமர்து தரரவகவளப் மபற்கற இ்த
அளவிற்கு வியேத்தகு வளர்ச்சி மபற்ிறள்ளவத எூணணி ஒவ்மவோர அமமெரிக்கனுும
மபரவமெ மகோள்ள தகுதியவடயேவனோகிறோன். இ்த 22 நோட்களில நோன் கற்ற, வியே்த
வின்யேங்கவளத்தோன் எழுதியள்களன் எனது முதல மவளிநோட்டு அனுபவும என்பதோல .
இவவமயேல்லோும ன்ோதோரணமெோ் கதோன்றக்கூடுும உங்களது ப்ல நோட்டு அனுபவங்களோல.
அப்படியிரப்பின் நவகப்பின்் கட்து கபோகரவும.

நன்்....
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