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எ��ைர
ேகமரா�� க������ ம�த �ல���� ெப�� பலைன அ��க���யதாக
உ�ள�. ேகமரா�� �ல� எ��க�ப�ட �ைக�பட�க� உலக வரலா�ைற��ட
மா��வதாக அைம���ள�. 20ஆ� ��றா��� எ��க�ப�ட �����
�ைக�பட� �ய�நா� ேபாைர ���த காரணமாக அைம�த�. 1994ஆ� ஆ���
எ��க�ப�ட �ழ�ைத�� �ைக�பட� �டா�� �ல�ய உண�� ப�ச�ைத
எ���ைர�த�. அ��ய�� சாதைனகைள க��ணர பல �ைக�பட�க� நம��
உத���றன. �ல�� ம�த�� கால�ைய கா��� �ைக�பட� ��ெவ���
ம�த� சா��த சாதைனைய �ள���ற�. ெச�வா� �ரக��� �ைக�பட�க�
ம�த�� கால� படாத இட�ைத� ப�� அ���ெகா�ள உத��ற�.
ேகமரா க�������� ��� உல�� நட�த க������கைள படமா�க�ப�ட
பல ெச��கைள��, �ைக�பட�கைள�� ப��ய ஒ� �� �ள�க�ைத�
ெகா��க���ய ��தகமாக இ� எ�த�ப���ள�. ேகமராைவ ஆ�க�
ப�க����, அ��ய� வள������, ச�க மா�ற����� பய�ப�� வைக��
பய�ப��த ேவ���. அத� �ல� பல அ�ய தகவ�கைள ம�க��� ெகா��
ேச��க ேவ���. அ�த வைக�� நம� ேகமரா�கைள� பய�ப��த ேவ���.
இ���தக�ைத எ��வத�� என�� ஒ��ைழ�� ெகா��த எ� மைன� ����.
E. ��ைல�கர� அவ�க��� என� ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
இ�த� ��தக�ைத� ெச�ைம�ப���� ெகா��த ஓ�� ெப�ற ஆ��ய� ��. S.
நம�வாய� அவ�க����, த�ட�� ெச��ெகா��த ����. ம.
இல�����ேவ�கட� அவ�க���� என� ந��. இ�த� ��தக�ைத ���லாக
ெவ���ட freetamilebooks.com-���� என� மனமா��த ந��ைய� ெத�����
ெகா��ேற�.
வா���க�ட�
– ஏ�கா� இள�ேகா
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1

�ைக�பட�

நம� ���� நட�த ஒ� �ழா�ைன பல ஆ��க� க���, ���� அதைன�
பா��� ம��வத�� நம�� உத�வ� �ைக�பட�கேள. நம� �ழ�ைத� ப�வ�,
வா�ப� ப�வ�, ��மண� உ�பட பல மற�க ��யாத கால�க�ட�கைள
����� பா��க உத��ற�. நம� பைழய �ைக�பட�கைள பா���� ேபா� நம�
�ைள அ�த இளைம� கால���� ந�ைம அைழ��� ெச��ற�. இளைம�� நா�
இ�ப� இ��ேதா�. இ�ைற�� எ�ப� �க�, உட� மா���ட� எ�பைத
ஒ����� பா��க �ைக�பட�க� உத���றன. நம� தா�தா, ��ேனா�க��
�ைக�பட�க� இ��தா� அவ�க� எ�ப� இ��தா�க�, எ�ப� வா��தா�க�
எ�பைத�� ெத���ெகா�ள ���ற�.
�ைக�பட� எ�ப� ஒ� கைல. அத�� �க�ெப�ய வ�ைம உ�ள�. உலக
வரலா�ைற மா��� ச�� �ைக�பட���� உ��. �ைக�பட� ஒ�ெவா�வ��
வா��ைகேயா� ஒ�� இைண���ள�. வரலா�� �க��க�, இ�ப�, ��ப�,
ெபா����ட�, தைலவ�க�, அ��ய� க������க� என அைன�ைத�� ந�
க��� ெகா��வ�� கா���ற�. ஒ� தைல�ைற�� சாதைனகைள அ��த
தைல�ைற�� எ����கா��� ஒ� வ�கா��யாக �ைக�பட� �ள���ற�.
��ைகைய� ெகா�� ஒ� பட�ைத வைரவத��� ப�லாக �க� ���யமாக
ஒேர ��ட����� �ைக�பட� எ���, பல நக�கைள�� எ��� �டலா�.
உ�ள� உ�ளப�ேய ேகமரா�னா� �ைக�பட� எ��க ����. ஒ� �ைக�பட�
எ�ப� நா�� ப�க�க���� அட�� ���ற�. ஆனா� அ� பல
கைதகைள��, பல தகவ�கைள�� ெகா��க� ��யதாக அைம�ற�.
இ��� ப�க�க� எ�த ேவ��ய ஒ� �சய�ைத��ட ஒ� �ைக�பட�
�ள�����. ம�க�யா� ��கல� எ��த���� �ைக�பட�ைத� ெகா�ேட
ெச�வா� �ரக�ைத ஆராய ���ற�. ெச�வா� �ரக��� ஆ�க� ஓ�னவா?
�� உ�ளதா ேபா�ற அ�ய உ�ைமகைள க�ட�வத�� �ைக�பட�கேள
உத���றன. �ைக�பட�க� த� நப�க��� ச�ேதக�ைத� ெகா���ற�. அேத
சமய��� அ��ய� வள����� �க� ெப�ய ப�� வ���ற�. �ைக�பட����
அ��பைடயாக இ��ப� ஒ��பட�க�� என�ப�� ேகமராேவ (Camera) ஆ��.
�ைக�பட� எ��தா� ஆ�� �ைற����� எ��ற தவறான ந���ைக
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ம�க�ட� இ��த�. ஆனா� அ�த �ட ந���ைக த�ேபா� ேபா���ட�.
ேகமரா ைவ����ப� எ�ப� ஒ� அ�த��, வச�ைய� கா��வதாக இ��த�.
ேகமரா வா�க ேவ��� எ��ற கன� த�ேபா� சாதாரண ம�க�ட��ட
�ைறேவ� ��ட�. ைக�ேப� என�ப�� ெச�ேபா� (Cell Phone) வ�த �ற�,
இ�ைற�� ஒ�ெவா�வ�� பா�ெக���� அவரவ� வச��� ஏ�ப ேகமரா
ெச�ேபா� உ�ள�. த�ைன�தாேன பல� �ைக�பட� எ����ெகா�� பா���
ம����றன�. ஒ�ெவா�வ���� ம����ைய ெகா���� ஒ� க��யாக ேகமரா
�ள���ற�. இ�த ேகமரா�� க������ அ��ய� வரலா��� ஒ�
சாதைனயா��.
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2

ேகமரா

ஒ��பட�க��, �ழ�பட� க��, ஒ� வா��, ‘�’னா வா�� எ��ற த���
ெபய�க�� ேகமராைவ அைழ���றன�. �ைக�பட� எ��க�பய�ப�� க��
எ�பதா� இதைன� �ைக�பட� க�� எ���, பட� எ��� அைழ���றன�.
இ� கா��கைள� பட� ���பத�காக பய�ப���� க��. ேகமரா�� பல
வைகக� உ�ளன. ஒ�ைற� பட�ைத பட� எ��க���ய க��க��,
அ��த��� ெதாட���யாக பட� எ��க���ய க��க��, பட�கேளா�
ஒ�கைள ப�� ெச��� க��க�� உ�ளன.
ஒ� �ைன�� ஒ� க�ணா� ��ைல�� (Lens), எ���ைன�� ஒ��ட� ஒ�
�கா� ெப���� ெகா�ட�தா� ேகமரா. ஒ� ேகமரா �க எ�ய அைம��
ெகா�ட�தா�. ஆனா� இதைன� க������, அ�� பல மா�ற�க�
ெச�வத�� பல ��றா��க� ஆ���டன. த�ேபா�� ேகமரா�� ��ய��ய
ெதா�� ��ப�க� ���த�ப�� வ���றன.
ஒ� எ�ய வைகயான ேகமரா எ�ப� �.�. (BC) 5ஆ� ��றா��ேலேய
க�����க�ப�ட�. அதைன ஊ�� �ைள� ேகமரா (Pinhole) எ��
அைழ���றன�. இ� அைனவ�� �ைளயா�டாக, ெபா��ேபா���காக ெச��
ம�ழலா�. ஒ� ஒ� ��ய �ைள �ல� ஒ� இ��ட ெப���� �ைழ�ற�.
�ைள�� எ�� �வ�� அ�ல� �ைர�� ஒ� தைல�� பட� உ�வா�ற�. ஒ�
ஊ�� �ைள வ�யாக ஒ�யான� இ��ட ப��ைய� கட�� ெச��� ேபா�
ஒ� தைல�� பட�ைத உ�வா���ற� எ�பைத �ன த��வஞா� ேமா � (Mo
Ti) எ�பவ� க�ட��தா�. இத� அ��பைட�� �த��தலாக ஒ� பட�ைத
வைர�� எ��தா�. ���ைள� ேகமராேவ இ�ைற�� �ைக�பட� எ����
ேகமரா�� ��ேனா�யா��. இ�த� ேகமராைவ இ��பட� ெப�� (Camera
Obscura) எ�� அைழ���றன�.
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ேகமரா�� அ��பைட த��வ�ைத �.�. 3ஆ� ��றா��� வா��த
அ��டா��� எ�� ைவ���ளா�. �.�. 330 ஆ� ஆ��� நட�த ஒ� ப��
��ய �ரகண�ைத அவ� க�டா�. ஒ� மர��� இைல�� இைடேய உ�ள
�வார��� வ�யாக தைர�� ���த �ழ�� �ல� க�டா�. இவ�
க�����த தைல�� ேகா�பாேட �ைக�பட���� அ��பைடயாக
அைம���ள�.
ப�தா� ��றா��� வா��த இ�� அ� ேஹத� (Ibn al Haytham) எ��
அைழ�க�ப�ட அ�ஹஜ� (Alhazen) ஒ� ���ைள �லமாக ��ய �ரகண�ைத�
க�டா�. அவ� ஒ� ���� �ைள��ட ஒ� ெப���� வ�யாக ��ய
�ரகண�ைத� க�� அதைன �வ��� எ��னா�. ஒ� ���� �ைள �ல� ஒ�
ெத�வான பட�ைத உ�வா�க ���� எ�பைத �வ��தா�.

ஆ��ல த��வஞா� ேராஜ� ேபக� (Rogen Bacon) எ�பவ� 1267ஆ� ஆ���
ஆ��க� (Optical) ெகா�ைகைய தன� ��தக��� எ��னா�. இ�த
ெகா�ைகைய அ��பைடயாக�ெகா�� 15ஆ� ��றா��� ��ஞா�க��,
10

ஓ�ய�க�� இய�ைக அ��த�கைள க�� ம���தேதா� அதைன படமாக��
வைர�தன�. ���� �ைள வ�யாக ஒ�ைய இ��ட அைற�� �ழ�
ெச�தன�. ெவ���ற��� எ�த ெபா�� உ�ளேதா அ� இ��ட அைற��
�வ��� தைல�ழாக ெத��த�. இதைன ேகமரா அ���ரா (Obscura) எ�றன�.
இத�� ல��� ெமா��� இ��ட அைற எ�� ெபா��. இ�த வா��ைதைய
�த��த�� பய�ப���யவ� ேஜாஹ�ன� ெக�ள� (Johannes Kepler)
எ�பவராவா�. இவ� க�த�ய� ம��� வான�ய� அ�ஞராவா�. இவ�
1604ஆ� ஆ��� ���ைற ப�� தன� ��தக��� எ��யேபா� அதைன
ேகமரா அ���ரா எ�� �����டா�.
அ���ரா ேகமரா வ�தேபா� ஓ�ய�க� அதைன� க�� பய�தன�. த�க��
வா��ைகைய ெக��க வ�த� எ�றன�. ஏென�றா� ேகமரா க�����பத��
��� ஓ�ய�கேள ம�ன�கைள��, வச� பைட�த ெச�வ�த�கைள��
ஓ�யமாக வைர�� ெகா��தன�. ஓ�ய�க� ெசா�வைத� ேக�� அவ�க�
அைசயாம� �ல நா�க� உ�கா��� இ��தன�. த��பமாக ஓ�ய� ����
ஓ�ய�க��� அ�க �ரா���� இ��த�.
அ���ரா ேகமரா வ�தேபா� �ல ஓ�ய�க� த�ெகாைல ெச��ெகா�டதாக�
����றன�. ேமான�சா ஓ�ய�ைத வைர�த �ேயானா�ேடா டா��� �ட
அத�� எ���� ெத���� தா� வைர�� ைவ����த அ�ய ஓ�ய�கைள
���� ெகா�����ளா�. ��ன�தா� அவ���� ெத��த�. ேகமரா��
வள��� எ�ப� ேவகமாக இ�ைல. அதனா� த�க��� பா��� இ�ைல
எ�பைத அவ� உண��தா�. தா� க�பைன ெச�� வைர�� ஒ� ஓ�ய�ைத ஒ�
ேகமராவா� உ�வா�க ��யா� எ�பைத அவ� உண��தா�.
அ�கால��� ஓ�ய� கைலஞ�க��� இ�த வைக ேகமரா �க�� பய�
உ�ளதாக இ��த�. பட� வைரத� ம��� வ�ண� ��� ஓ�ய�க�
வைரவத�காக இ�த ேகமரா �ைற 1600ஆ� ஆ�� �த� 1800ஆ� ஆ�� வைர
பய�ப��த�ப�ட�. அ�கால��� இ� �க�� �ரபலமான ஒ�றாக �ள��ய�.
17ஆ� ��றா��� எ���� ெச�ல���ய அ���ரா ேகமரா�க�
பய�ப��த�ப�டன.
இ�த வைகயான ேகமரா ெச�வ� �க எ�தான�. ஒ� அ�ைட� ெப����
���ைள�� அத� ���ற� எ�ெண� தட�ய கா�த�� இ����. �ர���
உ�ள மர�ைதேயா, ��ைடேயா ேநா���ப� ைவ�தா�, கா�த���, அத�
��ப� தைல�ழாக� ெத���. அதைன வைர��, வ�ண��� அழ�ய பட�களாக
எ���� ெகா�ளலா�. அ���ரா ேகமராைவ� ெகா�� கா�த���
உ�வ�கைள �ழ� ெச�� அைத வைர�தன�. ஆனா� இ�� உ�வ�க�
ம�கலாகேவ ெத���. இதைன� பய�ப��� இய�ைக� கா��கைள��
ஓ�ய�க� பட�களாக வைர�தன�.
11

எ���� ெச�ல���ய ஒ� ��ெப��யா� (Portable) தயா��க�ப�ட
ேகமரா�க� 17ஆ� ��றா��� வ�த�. இதைன ெக�ள� (Kepler) எ��ற
வான�ய� ��ஞா� உ�வா��னா�. இவ� 1620ஆ� ஆ��� ஒ� �டார���
���ற� ஒ� ெல�ைஸ ெபா��� ேபா�ட�� ேகமராைவ உ�வா��னா�. இ�த
வைக ேகமரா�க� 1800ஆ� ஆ��க�� ���வைர �ரபலமாக இ��தன.
ராப�� ஹு� (Robert Hooke) எ��ற ��ஞா� 1694ஆ� ஆ��� இ�த ேகமரா
சா��த ஆ���க��ைரைய ராய� கழக��� சம����தா�. இ�த ��� வ�வ�
ேகமரா�கைள பய�ப���ேவா� தைல ம��� ேதா�ப�ைட�� ைவ�� �ம��
ெச�றன�. 1727ஆ� ஆ��க�� நட�த ஆரா���க�� ெவ�� �லா�
�ச�ப�ட தக��� ஒ� ப�� ெச�வ� க�����க�ப�ட�. ெஜ�ம�
��ஞா� ேஜாக� ெஹ��� �க�� எ�பவ� இதைன� க�����தா�.
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ேஜாச� ைந�ஃேபா� ���

�த��தலாக �ர�தரமாக உ�வ� ப��� ேகமராைவ� க�����தவ� ேஜாச�
ைந�ஃேபா� ��� (Nicephore Niepce) எ�பவரா�. இவ� 1765ஆ� ஆ�� மா�� 7
அ�� �ரா�� நா��� �ற�தா�. இவ� �ைக�பட�ைத� க�����தவ�.
ேம�� �ைக�பட��ைற�� ��ேனா� ஆவா�. உல�� �த��தலாக �ல
�ைக�பட�கைள எ��த நப� எ�ற ெப�ைம�� உ�யவ�. இவ�� இ�த
சாதைனயா� உல�� �ர��யாள�க�� ஒ�வராக��, ��ஞான
க�����பாளராக�� �ள��னா�.

இவ� 1816ஆ� ஆ�����ேத ேகமரா சா��த ஆ��க�� ஈ�ப�� வ�தா�.
ஊ���ைள� ேகமரா �ல� பட�கைள வைர��ேபா� அவ�� ைக ந���ய�.
ஆகேவ �ர�தரமாக உ�வ� ப�ய���ய �ைக�பட க��ைய க�������
ஆ��க�� ஈ�ப�� வ�தா�. இவ� ைம�ரா�ேகா������ எ��க�ப�ட ஒ�
ெல�ைஸ, ஒ� நைக�ெப���� ெபா��� ஒ� ேகமராைவ உ�வா��னா�.
அத� ���ற��� ரசாயன� தட�ய க�ணா� தக�ைட� ெபா��� �ைக�பட�
எ��தா�.
13

ைந�ஃேபா� 17ஆ� ��றா��� வைரய�ப�ட பட�ைத �ைக�படமாக
எ��தா�. அ�� ம�த� ஒ�வ� ��ைரைய அைழ��� ெச�வ� ேபா��
வைரய�ப�ட கா�� அட��ய�, அவ� எ��த �த� �ைக�படமாக�
க�த�ப��ற�. அத��ற� அவ� 1826ஆ� ஆ��� இ�ெனா� �ைக�பட�
எ��தா�. இ� ஜ�ன� வ�யாக� ெத��� இய�ைக� கா��யா��. இ�ேவ
இய�ைக கா�� அட��ய உல�� �த� �ைக�படமா��. இ�த �ைக�பட�
எ��க 8 ம� ேநர� ஆன�. ேபா�ேடா தக��� உ�வ�. ப�ய எ�� ம�
ேநர� ஆன�. ஆகேவ ஆர�ப��� இய�ைக� கா��கைள ம��ேம �ைக�பட�
எ��க ���த�. 1826ஆ� ஆ��� ஜ�ன� வ�யாக எ��க�ப�ட �த�
�ைக�பட� இ�றள�� உ�ள�.
இவ� 1829ஆ� ஆ�� �த� ��� டா�ேவரா எ�பவ�ட� இைண��
�ைக�பட� ேகமரா ம��� �ைக�பட� சா��த ஆ��க�� ஈ�ப�� வ�தா�.
இவ� 1833ஆ� ஆ�� இய�ைக எ��னா�. இவ� 1825ஆ� ஆ�� எ��க�ப�ட
�த� �ைக�பட� 2002ஆ� ஆ���தா� க�����க�ப�ட�. இ� �ரா��
நா��� ஏல��� �ல� 4 ல�ச�� 50 ஆ�ர� �ேரா�க��� ��பைனயான�.
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��� டா�ேவரா

��� டா�ேவரா (Louis Daguerre) 1787ஆ� ஆ�� நவ�ப� 18 அ�� �ரா��
நா��� �ற�தா�. இவ� �ைக�பட� கைலஞ� ம��� �ற�த ஓ�ய�. இவ�
நாடக ேமைடக�� ��க��� ஓ�ய�க� வைர�� ெகா��� வ�தா�. அவ�
ஊ��ைள� ேகமரா�ல� வைர�த ஓ�ய�கைள நக� எ��க ����னா�.
இதனா� இவ� ேகமரா சா��த ஆ��க�� ஈ�ப�டா�. இவ� டா�ேவ�ேயா
வைக (Daguerreo type) எ��� ஒ��பட� எ��பத�கான வ��ைற ஒ�ைற
உ�வா��யத��ல� உலக� �க� ெப�றா�.

இவ� ைந�ஃேபா� எ�பவ�ட� 1824ஆ� ஆ��� இைண��
ஒ��பட��ைற�� ஆ��கைள ேம�ெகா�டா�. பல ஆ��க� ஆ�����
�ற� 1833ஆ� ஆ��� ஒ� ேகமராைவ� க�����தா�. இவ� ����ய
�ைக�பட�ைறைய� க�����தா�. இவ�� ெபயராேலேய டா�ேவ�ேயா வைக
எ�� அத��� ெபய��� அைழ�தன�. அவ�� ெபய�ேலேய ப���
ெச�ய�ப�ட�. இத�கான உ�ம�ைத �ரா�� அர� 1839ஆ� ஆ�� ஆக��
19 அ�� வழ��ய�.
டா�ேவ�ேயா வைகைய �ரா�� அர� உல��� அ�ப��பாக வழ��வதாக,
அதாவ� “�� � � ேவா��” (Free to the world) என அ���த�. 1839ஆ�
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ஆ�� ஆக�� 19 அ�� வ�க �ைற�� ேபா�ேடா எ��பத�கான
அ��கார� வழ�க�ப�ட�. அ�த நாேள உலக� �ைக�பட �னமாக
ெகா�டாட�ப��ற�.
இவ�� இ�த� க�������காக �ரா�� அரசா�க� டா�ேவேர இற���
வைர ஆ��ேதா�� 6000 �ரா��க� வழ�� வ�த�. அத��ற� அவ��
வா��க��� ஆ��ேதா�� 4000 �ரா��க� அரசா�க� வழ��ய�.

டா�ேவரா �த��தலாக ம�த�கைள �ைக�படமாக எ��தா�. அவ� 1838ஆ�
ஆ�� பா�� நகர ��ைய� �ைக�பட� எ��தா�. அவ� �ைக�பட� எ��த
ேபா� 10 ��ட�க� ���� யா�� ெச�ல��ைல. ஒ� ம�த� ம��ேம தன�
����� பா�� ேபா�வ� ேபா� பட��� இட� ெப����த�. த�நப�
எ��த �த� �ைக�பட� இ�ேவ. இத� ��னேர �ைக�பட��ைற
வள���யைட�த�.
ஆர�ப��� இவ� �ைக�பட� எ��க 30 ��ட� ஆன�. �ற� அ�� ப�ேவ�
மா�ற�க� ெச�தத� �ல� ஒ� ��ட��� ேபா�ேடா எ��க ���த�. இவ�
தா�ர� த��� ெவ�� �லா� �� உ�வ�கைள� ப�� ெச��� �ைறைய�
க�����தா�. ��ப�ைத �ர�தரமாக ப�� ெச��� இ�த �ைறைய
டா�ேவ�ேயா வைக எ�� அைழ�தன�. பட�க� இ�த த��� ப���. ஆனா�
�ர� எ��க ��யா�. இத� ெதாட���யான வள����� காரணமாக நக�
எ���� �ைற�� வ�� ேச��த�.
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இவ� க�����த மர�தா� ஆன ேகமரா இ��� இய��� �ைல�� உ�ள�.
இ�த ேகமராைவ ஒ� ஏல�க�ெப� ஏல� ��டேபா�, அ� 47 ேகா��� �ைல
ேபான�. இ�ேவ உல�� அ�கமான �ைல ெகா�ட ேகமரா ஆ��.
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வ�ண� �ைக�பட�

வ�ண� �ைக�பட� எ���� �ய�� எ�ப�� 1848ஆ� ஆ��� நட�த�.
ஆனா� அ�த �ைக�பட�க� �ல ம� ேநர�க�� ம�� மைற�தன. �கா���
இய��ய� அ�ஞ� ேஜ���ளா� மா��ெவ� (James clerk maxwell) எ�பவ�
1861ஆ� ஆ��� �த��தலாக �ர�தரமாக அ�யாத வ�ண� �ைக�பட�ைத
எ��தா�.

இவ� 1831ஆ� ஆ�� ஜு� 13 அ�� �கா�லா�� நா��� ஏ��ப��
எ��� ஊ�� �ற�தா�. இவ� ��சார�, கா�த��ல�, ஒ� ஆ�யவ�ைற
ஆரா��� ஒ� சம�பா�ைட உ�வா��னா�. ��சார� ம��� கா�த�
�ல�க�� ேவக� ஒ� ேவக����� சமமான� எ�� அவ� �ள��னா�.
இவ�ைடய ஆ��க� இய��ய� வள������ ெப�� ப�� ஆ��ன. இவ�
1861ஆ� ஆ��� �வ��, ஊதா ம��� ம�ச� �ற�கைள உைடய ��ப�
�ைக�பட� எ��தா�. அ�த� �ைக�படேம உல�� �த��தலாக எ��க�ப�ட
வ�ண� �ைக�படமா��. அ� இ�ைற��� அேத�ைல�� உ�ள�.
��� :
�த��தலாக ேகமரா�� பய�ப���� ��� ��ைள ஜா�� ஈ�டெம�
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எ�பவ� க�����தா�. இவ� 1871ஆ� ஆ��� ெச��லா�� ��ைம�
தயா��தா�. இ� �ளா��� ேபா�ற�. இவேர 1888ஆ� ஆ��� ேகாடா�
ேகமராைவ� தயா��தா�. இ�த� ேகமரா��தா� ��� ���கைள �த��த��
பய�ப���னா�. இவ� தயா��த ேகமரா�� 100 பட�கைள எ��க���ய
பட���ைள அைட�� ��பைன ெச�தா�. அத� �றேக ேக�ராைவ பல�
�ைல�� வா��னா�.

ேகாடா� க�ெப�ய� பட�கைள அ����� ெகா��தன�. அ��ட� ��ய ���
���கைள ேகமரா�� ேபா�� அ����� ைவ�தன�. இதனா� ேபா�ேடா
கைலயான� வள���யைட�த�.
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���ட� ேகமரா

�ைக�பட� எ��த� எ�ப� �க எ�ைமயாக மா�யத�� ���ட� ேகமரா��
ப�க��ேப காரண�. யா� ேவ��மானா�� �ைக�பட� எ��கலா�. இ��
ெப��பாலான ெச�ேபா�க��� இ�த ேகமரா வ����ட�. அ� ம���
அ�லாம� ��� ேபா�� �ைக�பட� எ��க ேவ��ய�� இ�லாம�
ேபா���ட�. ேபா�ேடா எ���� ேபா� கவைல�பட ேவ��ய� இ�ைல.
பட� ச�யாக வர��ைல எ�றா� ���� ஒ��ைற ெத�வாக எ����
ெகா�ளலா�.
��� ேபா�� எ���� ேகமரா�க� இ�� இ�லாம� ேபா���ட�. ���ட�
ேகமரா வ�த �ற� ��� ��பைன எ�ப� �ைடயா�. அைன��� க��
�ைறயா� ��ட�. ���ட� ேகமரா எ�ப� �த��தலாக 1950ஆ�
ஆ��க�� க�����க�ப�ட�. �த� ���ட� க�� �ைக�பட� 1957ஆ�
ஆ��� எ��க�ப�ட�. 1959ஆ� ஆ��� தானாக இய��� �த�
ஆ�ேடாேம�� ேக�ரா க�����க�ப�ட�. ஆர�ப��� ���ட� ேகமரா��
�ைல அ�கமாக இ��த�. அதனா� வச� பைட�தவ�க� ம��ேம
ைவ����தன�. ெச�ேபா��� ���ட� ேகமரா வ�தத� பலனாக
ெப��பாலானவ�க�� ைகக�� ேகமரா உ�ள ெச�ேபா�க� உ�ளன.
பைழய ேகமரா�� �ைக�பட� எ���� ேபா� அ�� உ�ள ����
ஒ��ப�ட�ட� ரசாயன மா�ற� ஏ�ப�� உ�வ� ���� ப���. த�ேபா��ள
���ட� ேகமரா�� ����� ப�லாக அ�� ெச�வக வ�வ��� ��� (Chip)
இ����. அ�� ஒ�ைய உணர���ய பல ���க� ெந��கமாக இ����.
இதைன ��ச� (Pixel) எ�� ெசா�வா�க�. இவ��� ஒ�ப�ட�ட�
����ட� ஏ�ப��. ெல�� வ�ேய ெச��� ஒ� ����� ப�ட�ட�
��ப� ப�வா��. இ�� உ�ள ��ச� என�ப�� ���க� �க அ�கள��
இ����. அதாவ� 5 ெமகா ��ச� எ�றா� �மா� 50 ல�ச� ���க� எ��
ெபா��. இ� �க� ��ய அள�� ைவ����பதா� �ைக�பட� �க ந�றாகேவ
வ��ற�.
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ெமகா ��ச�� அள�க� அ�கமாக இ���� ேபா� பட� ெத�வாக இ����.
உதாரண���� 1 அ�ல� 2 ெமகா ��ச� எ�றா� 10 ல�ச� அ�ல� 20 ல�ச�
���க� இ����. இதனா� பட�க� ெத�வாக இ��கா�.
ஒ��ைற ேபா�ேடா எ��த��, ���� இ���� ெம�ெபா��. அ�� இ����
ஒ�ெவா� ��ச��� இ���� ����ட�ைத� �����ெகா���. அதாவ�
ப�� (Record) ெச�� ெகா���. இ�தா� நம�� �ைட��� பட�. இைத ெமம�
��� எ�ற ப���� ேச���� ெகா���. அ��� எ�லா ��ச���
����ட�ைத ���யமா�����. இ� ஒ� ேபா�ேடா எ��த��, அ��த
��� வ�வ� ேபால, கா� �ேல� எ�ற �ைல�� வ�����.
�ைக�பட� கைல 1850ஆ� ஆ��க�ேலேய இ��யா���� வ����ட�.
��ெப�லா� �ைக�பட� எ��த� எ�ப� ஒ� அ�தான ெசயலாக இ��த�.
���ட� ெதா����ப வள���யா� �ைக�பட� எ��த� எ�ப� எ�தா�
��ட�. தர�, ேவக�, �ர� என அைன�� �த�க��� �ைக�பட� கைல
��ேன���ட�. ��ெவ��� இய��� ஹ��� ெதாைலேநா�����ட
���ட� ேகமராேவ உ�ள�. தானாகேவ �ைக�பட� எ���� ���ட�
ேகமரா�க�� உ�ளன. �ழ�ைதக��ட இ�ைற�� ���ட� ேகமரா �ல�
�ைக�பட� எ��� ம����றன�.
�ைக�பட�க� வரலா��� பல மா�ற�கைள� ெச���ளன. நா� �ற�பத��
����ள க������கைள� க�� ம�ழ உத��ற�. ேந�� க��ராத,
காண��யாத கா��கைள, அ��ய�� அ��த�கைள நா� காண நம��
உத���றன. நா� அ�ய �ைக�பட�கைள கா�ேபா� வா��க�.
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ம�த �ல��� இ��ைல

ெக�� கா��ட� (Kevin Carter) எ�ற �ைக�பட� கைலஞ� �டா� நா���
�ல�ய ப�ச�ைத ேந�� காண மா�� 1993 இ� ெச�றா�. அவ� ெத��
�டா�� அேயா� (Ayod) எ��� �ராம� அ��� க�ட கா��ைய 20
��ட�க� கா����� �ைக�பட� எ��தா�. ப��னா� உட� ெம��த ���
ஐ��ய நா�க� சைப�� உணவ���� �டார���� தவ���
ெச��ெகா����தா�. அ������ உ�� எ�ேபா� ����, அவைள
இைரயா��� ெகா�ளலா� என ஒ� வ��� கா����பைத ேச���� பட�
எ��தா�. இ� �டா� ப�ச�ைத எ���ைர��� படமாக 1993ஆ� ஆ�� மா��
26 அ�� ��யா�� ைட�� நா�த�� ெவ�யான�. இ�த� �ைக�பட�
உலைகேய உ���ய�.

இ�த� �ைக�பட���காக இவ��� ���ச� ��� வழ�க�ப�ட�. அ����
உ�� �ைழ�தாளா எ�ற ேக�� உலக� ��வ�� இ��� எ��த�. அ�த�
���ைய கா�பா�றாத ��ற உண��� ெக�� கா��ட��� இ��த�. அவ� மன22

அ��த�தா� 3 மாத����� த�ெகாைல ெச��ெகா�டா�. அவ� எ��
ைவ����த க�த� இ�ப� ெதாட��ய�. I am Really, Really Sorry. ப���ைக�
�� அ������ �ைலைய க�ட�ய� ெச�றேபா� அ���� உ��ட�
இ��ப� ெத�ய வ���ள�.
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ேபாைர ����� வ�லைம

ேபாைர ����� வ�லைம ஒ� �ைக�பட���� உ�� எ�பைத உலக ம�க�
உண�வத�� காரணமாக இ��த �ைக�பட�ைத �� �� (Nick Ut) எ�பவ�
எ��தா�. இ��ைக�பட� உலக� �க�ெப�ற �ைக�பட�க�� ஒ��. இ�த
�ைக�பட���� ���ச� ��� அவ��� வழ�க�ப�ட�. இவ� லா�
ஏ�ச��� ப���ைக ஒ��� �ைக�படகாரராக� ப����தா�. இவ� 1951ஆ�
ஆ��� �ற�தவ�. �ய�நா� ேபா� என அைழ�க�ப�� ��த���
�ைள�கைள��, பா���கைள�� ேந�� க�� அதைன �ைக�பட� எ��க
அ�� ெச�றா�.

�ரா� பா�� (Trang Bang) எ��� இட��� ஒ� ����� உைட எ��த ��
அவ� ஆைட��� ஓ� வ�� கா��ைய அவ� �ைக�பட� எ��தா�.

24

அ������ உட�� ���ற� பல�த ��காய�க� இ��த�. பா� ைத �� ��
(Phan Thi Kim Phuc) எ�ற அ������ அ�ேபா� வய� 9. அவ� 1963ஆ�
ஆ�� ஏ�ர� 2 அ�� �ற�தா�. ேபா�னா� பா��க�ப�ட அ������ கதற�
உலக� ��வ�� எ�ெரா��த�. இ��ைக�பட�ைத 1972ஆ� ஆ�� ஜூ� 8
அ�� எ��தா�. இ� அெம��க ப���ைகக�ேலேய ெவ�வ�த�.
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ேட�� ேம�

�னா�� தைலநகரமான ெப����� ச��க��� (Tiananmen Square) அர���
எ�ரான ேபாரா�ட� 1989ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 15 �த� ஜூ� 4 வைர நட�த�.
இ�த� ேபாரா�ட� மாணவ� ச�க� சா�பாக நைடெப�ற�. இ�த�
ேபாரா�ட�ைத ஒ��க �ர��க� அ� வ��� வ�தன. இதைன ஒ� மாணவ�
வ� ம��� த��� ����� கா��ைய பா�க��� இ��� ெஜ� ைவ�டன�
(Jeff Widener) எ�பவ� �ைக�பட� எ��தா�. இ��ைக�பட� 1989ஆ� ஆ��
ஜூ� 5 அ�� எ��க�ப�ட�. �க� ெத�யாத, ெபய� ெத�யாத அ�த
மாணவைன கவச தா���கார� (Tank man) எ�� அைழ�தன�.

�ர��கைள ம���� கா��யான� ம�நா� ப���ைகக�� �ைக�படமாக
ெவ�வ�த�. இதனா� அ�த மாணவ� ேட�� ேம� எ�ற� ெபய�� உலக�
��வ�� �ரபலமைட�தா�. அ�த மாணவ�� ெபய�, அவ� யா� எ�ற
தகவ�க� ெத�ய��ைல. �ர��கைள ம���� �ைக�படமான� 20ஆ�
26

��றா��� �ற�த �ைக�பட�க�� ஒ�றாக ேத��ெத��க�ப���ள�.
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ேபாபா� �யர�

இ��ய நா��� ம��ய� �ரேதச மா�ல��� தைலநகரான ேபாபா� நக��
��ய� கா�ைப� எ��� ����ெகா�� ம��� தயா���� ெதா��சாைல
இய�� வ��ற�. இ�த ெதா��சாைல�� 1984ஆ� ஆ�� �ச�ப� 3 அ��
��ேத� ஐேசா சயேன� எ��� ந�� வா� க��த�னா� 5 ல�ச�����
ேம�ப�ட ம�க� பா��க�ப�டன�. ஆ�ர�கண�கான ம�க� உ��ழ�தன�. இ�த
�ப�� உல�� உ�ள ெதா��சாைலக�� ஏ�ப�ட பா��ைப�ட
அ�க�பா��ைப ஏ�ப���ய ஒ�றாக� க�த�ப��ற�. இதனா� இதைன
ேபாபா� ேபர�� எ�� அைழ���றன�.

28

இ�த வழ��� ��றவா�யாக வார� ஆ�ட�ச� அ���க�ப�டா�. அவ�
ைக� ெச�ய�படாம� ெகௗரவ��ட� அெம��கா ெச�றா�. இ�த �ப���
பா��க�ப�டவ�க��� இ�வைர உ�ய இழ��� வழ�க�பட��ைல. ேபாபா�
ேபர�வா� ஏ�ப�ட ந��� க��� ெபா��க� ெதா��சாைல�� உ�ேள 350
ட� அக�ற�படாம� அ�ப�ேய உ�ள�. இ�த ெதா��சாைலைய �ைல��
வா��ய ேடா ெக��க�� எ��� ��வன�� பா��க�ப�டவ�க��� இழ���
வழ�க��ைல. ேபாபா� �யர��� கா��யாக �ழ�ைத�� �ைக�பட�
கா���� ைவ�க�ப���ள�.
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இர�த� ேதா��த ச���ழைம

��த���ேபா� ஜ�பா� ேபா� �மான�க� �னா�� ஷா�கா� ர��
�ைலய����� ��� ��ய�. 1937ஆ� ஆ�� ஆக�� 28ஆ� நா�
ச���ழைம அ�� ��� மைழ ெபா��� ம�கைள� ெகா�ற�. ப���ைக
��ப� ெஹ�.எ�. ����� (H.S. Newsreel) எ�பவ� அ�த �யர�ச�பவ�ைத
�ைக�பட� எ��க� ெச�றா�. ர�� �ைலய��� உட� உ���க��, ைக,
கா�க�� த�� த�யாக� �ட�தன. நட�� ெச���ேபா� ேத��� �ட���
ர�த��� அவ�� கால� ��வ�� ���ய�. ஒ� ம�த� ர��ேவ
த�டவாள�ைத� கட�� ஒ� �ழ�ைதைய �ளா�பார��� ��டா�. அ��ததாக
பல�த காய� அைட�த �ழ�ைதைய எ��� வ�� தா�� அ��� �ட��னா�.
அ��ழ�ைத�� தா� இற�� �ட�தா�.

இ�த �யர� ச�பவ�ைத அவ� �ைக�படமாக எ��தா�. அவ� எ��த
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அ��ெகா������ �ழ�ைத�� �ைக�பட� 1937ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� –
அ�ேடாப� மாத�க�� ெவ� வ�த�. �மா� 136 ���ய� ம�க� அ�த�
�ைக�பட�ைத பா��� ெகா��� ேபானா�க�. தா� இழ�த �ன� �ழ�ைத
(Motherless Chinese Baby) என அ��ைக�பட� ெபய�ட�ப�ட�. இ� ஒ� �க�
�ற�த �ைக�படமா��. இ�த �ைக�பட��ட� ேபா��� எ�ராக �ன ம�க�
ஆ��பா�ட� ெச�தன�.
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உடன� �� அ��

ம�த �ல� ச����ராத ேமாசமான �ைள�கைள இர�டா� உலக
��த���ேபா� ஜ�பா� நா� ச���க ேந��த�. ம�த இன���� ஏ�ப�ட �க
ேமாசமான ேபர�வாக� க�த�ப��ற�. ஜ�பா� நா��� �ேரா�மா ம���
நாகசா� ஆ�ய இர�� நகர�க���� அெம��கா 1945ஆ� ஆ�� ஆக�� 6
ம��� 9 ஆ�ய ேத�க�� ��ய அ����னா� உடன�யாக ம�க� மா��
ேபானா�க�. உடன�யாக �க� ெப�ய ேபர�� ஏ�ப�ட�. இ� நகர�க��
அத� �����ற�க�� அ�ேயா� நாச� ஆ�ன. இ�ேவ �த��தலாக
ேபா��ேபா� அ����க� பய�ப��த�ப�ட �க�வா��. ��� ���த
அ��த ெநா��� 30 சத�த ம�க� சா�பலானா�க�. �ேரா�யா�� ��
ைபய� (Little Boy) எ�ற அ�����, நாகசா� �� ப��த ம�த� (Fat Man)
எ�ற ���� �ச�ப�ட�.

���க� �ச�ப�ட 2 �த� 4 மாத�க�� 2.5 ல�ச� ம�க� உ��ழ�தன�.
இ�� பா� ேப� ��� �ச�ப�ட �த� நா�ேலேய இற�� ேபானா�க�.
��� ���த அ��தகண� ��� ைம�க��� இைட�ப�ட க��ட�க�
32

அைன��� தைரம�ட� ஆ�ன. பல ைம� �ர� பர�ய � �த���த
அைன�ைத�� சா�பலா��ன. 90 சத�த நகர� ஒ� ெநா��� தைரம�டமான�.
அ���� ெவ��தேபா� காளா� ேமக� ஏ�ப�ட�. �த���தவ�க� க��
��சா� ெதாட��� இற�தன�. இ�� இற�தவ�க� சாதாரண ��ம�கேள. அ�த
அ��� சா��ய�க� இ��� �ைல���ள�.
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ேபா�� �த� �ைக�பட�

�தலா� உலக ��த� ம��� இர�டா� உலக ��த� ஆ�யவ���� ���
நட�த �க� ெப�ய ��தமாக ���ய� ேபாைர� �������றன�. இ�த
��தமான� 1853 – 1856 வைர நட�த�. ���ய� �பக�ப���� இைடேய
ர�யா ம��� �����, �ெர�� ம��� ஒ�ேடாமா� ஆ�ய வ�லர�க��
ேபாராக இ� நட�த�. இ�த� ேபா��கான காரண� மதேவ�பா�கேள. �த��
����ய�க� ர�யா�� ேபாைர அ���தன�. �ற� அ� �க� ெப�ய
வ�லர�க��� இைட�லான ேபாராக மா�ய�. இ�த� ேபா�� 2,50,000���
ேம�ப�ட ஆ�க� ெகா�ல�ப�டன�. இ�த� ேபாைர ேந�� க�� அ��ைகக�
தயா��க�ப�டன. �ைக�பட�க� எ��க�ப�� அதைன ெவ���டன�.
�த��தலாக ேந�� ெச�� ேபா�� �ைள�கைள �ைக�படமாக எ���
ெவ��ட�ப�ட� இ�ேவ �த� �ைறயா��. இத�� ��� எ�த ேபாைர��
�ைக�பட� எ��த� �ைடயா�.

34

��த� ெதாட��ய சமய��� ேபா��ர�க� த�����த பாள�லாவா (Balaklava)
�கா�ைன ெப�ட� ம��� ேராஜ� எ�பவ�களா� 1855ஆ� ஆ�� �ைக�பட�
எ��� ெவ���டன�. ��� வ�வ �டார�, ம�த�க��, ��ைரக�� ம���
மைல�ெதாட�� இத� ���ற��� உ�ளன. இ� �க அ�தான ஒ�
�ைக�படமாக� க�த�ப��ற�. இ�த ேபா��ேபா� �ர�க� பல�
காயமைட�தைத அ��� �ேளார�� ைந���ேக� அ�� ம���வ ேசைவ ��ய
ெச�றா�. இத� ��ன� ெச��ய� �ைற வள��� அைட�த�.
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ெம�ல� ெகா���

ம�த இன�ைத ெம�ல� ெகா��� ஒ� �ஷமாக எ�ேடாச�பா� (Endosulfan)
எ��� ����ெகா�� ம��� �ள���ற�. ேகரள மா�ல��� காச�ேகா�
மாவ�ட��� �ராம�க�� 1970ஆ� ஆ��க�� இ��� எ�ேடாச�பா�
����ெகா�� ம��� அ��க�ப�ட�. ப�ேவ� வைகயான ெச�கைள தா���
���கைள அ��பத�காக பய�ப��த�ப���ற�. ஆனா� இ� ந�ைம ெச���
���கைள�� அ������ற�. ப�டா����, தவைள, ��, ேத��க�,
பறைவக�, எ���க�, ஊ�வன, பா���க�, �ர��க� என அைன��
உ��கைள�� பா����ள�. ஆ�, மா�க� ஈ�� ���க� �ைறபா�க�ட�
�ற���றன. ம�த���� ெப�ய பா���கைள ஏ�ப�����ளன. �ழ�ைதக�
�ற���ேபா� �ைறபா�க�ட� �ற���றன. ேகரளா�� 250 ேப��� ேம�
பா��க�ப���ளன�.

தா��பா��� எ�ேடாச�பா� கல���ள�. ��வ� �ரேதச�க��� இத�
கலைவ �ைற���ளன. இத� பா��ைப உண��� உல�� 70 நா�க� தைட
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�����ளன. ஆனா� இ��யா�� அ�க� ெகா��த� ெச�ய�ப��ற�.
ப�ேவ� ேபாரா�ட�க� �ல� ேகரளா�� 2005ஆ� ஆ��� தைட
���க�ப���ள�. த��நா���� தைட ���க�ப���ள�. ஆனா�
எ�ேடாச�பா�� பா��� ெதாட��ற�. இ� ெம�ல� ெகா��� ஒ� �ஷமாக
ெசய�ப��ற�.
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ைட�டா��

உல�� ஆட�பரமான க�ப� எ�� ஆ�எ�எ� ைட�டா�� (RMS Titanic)
பய�க� க�பைல வ�����றன�. இதைன கட� ரா� எ�றன�. இ� வட
அய�லா�� நா��� உ�வா�க�ப�ட�. இ�க�ப� தன� �த� பயண�ைத
இ��லா�� நா������ அெம��கா�� ��யா�� நகைர ேநா�� 1912ஆ�
ஆ�� ஏ�ர� 14 அ�� �ற�ப�ட�. இ�க�ப�� 2223 பய�க� இ��தன�.
��றாவ� �� வ���� அெம��கா�� ��ேய�வத�காக பயண� ெச�தவ�க�,
�த� வ���� ேகா��வர�க�� பய��தன�. இ�க�ப� இர� 11.40 ம���
ப��பாைற�ட� ேமா�ய�. 2 ம� 40 ��ட�க�� க�ப� ��வ�� ���
���ய�. இ�த �ப��� 1503 ேப� உ��ழ�தன�. இ� ஒ� ேமாசமான கட�
�ப�தாக� க�த�ப��ற�.

ைட�டா�� க�பேல உல�� �க�ெப�ய �ரா��க�பலா��. இ� ��கா� என 38

ம�க� ந��ன�. க�ப� ���யைத ேக���ப�ட ம�க� அ���� அைட�தன�.
இற�தவ�க� ெப��பா�� ��� தா�காத� காரண�தா� இற�தன�. கட��
���ய இ�க�ப� 1985 ஆ� ஆ��� க�����க�ப�ட�. இ�ேபா� கட�
ம�ட������ 12,000 அ� ஆழ��� இ���ற�. இ�� ��� அ��த� ஒ� ச�ர
அ��ல���� 2700 �.�. ஆக உ�ள�.
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�ர��க�� ேபாரா�

உல���ள ேசாச�ச� �ர�� இய�க�க�� சா�பாக �க�� ம�யாைத���ய
நபராக ேச�ேவரா �ள���றா�. இவ� 1928ஆ� ஆ�� அ�ெஜ��னா��
�ற�தா�. ��பா, கா�ேகா, ெபா��யா ேபா�ற நா�க�� �ர��க��
ஈ�ப�டவ�. ம���வரான இவ� ர�� எ��� �ைளயா��� �ற��
�ள��னா�. இவைர ேச எ�� அைழ�தன�. இ� ந�ப� அ�ல� ேதாழ� எ�ற
ெபா�� ெகா�ட அ�ெஜ��னா� ெசா�லா��. இவ� �ட� கா��ேரா��
ேபாரா�ட இய�க��� த�ைன இைண���ெகா�டா�. ஆ�த� தா��ய �ர��
�லேம ச�க ஏ�ற�தா����� ��� காண ���� என ேச�ேவரா ந��னா�.
அவ� உ�ைமயான �ர��யாளனாகேவ �ள��னா�.

40

அெம��க �ற�� ரா�வ� ம��� �.ஐ.ஏ. �ல� ைக� ெச�ய�ப�டா�. எ�த
�சாரைன�� இ�� 1967ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 9 அ�� ெகா�ல�ப�டா�.
த�ைன ����ெகா�ல வ�தேபா� அவ� கா�� ��ட�ப����த�. மரண�ைத
ைத�யமாக வரேவ�றா�. த�ைன ெகா�ல வ�தவைன பா���� ஒ� ��ட�
ெபா�, நா� எ��� ���ேற�. �ற� எ�ைன �� எ�� �� எ��� ��றா�.
அவ�� இ�த� �ைக�பட� 1960ஆ� ஆ�� மா�� 5 அ�� எ��க�ப�ட�.
அவ�� உ�வ� ப��த ப�ய�கைள உலக� ��வ�� உ�ளவ�க� ேபா��
ம����றன�.
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�மான��� பற�தவ�க�

�த��த�� �மான�ைத� க�����த ��ேனா�க� ஆ��� ைர� ம���
��ப� ைர� எ��� ைர� சேகாதர�க� ஆவ�. இவ�க� அெம��காைவ�
ேச��தவ�க�. ��வ��கைள தயா��� ��பைன ெச��� ப��� ஈ�ப��
வ�தன�. ஆகாய��� பற�க ேம�ெகா�ட �ய��கைள� ப�� ப���
ெத���ெகா�டன�. 1899ஆ� ஆ������ வா�� பற�த� சா��த ஆ��க��
ஈ�ப�டன�. 12 ��ைர�ச��ெகா�ட ைர� �ைளய� எ��� ெப�ேரா�
வா���ைய� க�����தன�. 1903 ஆ�� �ச�ப� 17ஆ� நா� ஆ��� ைர�
�த��தலாக �மான� �ல� 12 �னா�க� ���� ேமேல �ற�தா�. அ���
��ப�, ஆ���� அ�ைறய �ன� மா�மா� நா�� தடைவக� பற��
சாதைன���தன�.

��ப� ைர� ��றாவ� இ�� �ய����, ஆ��� ைர� 12 ��ைர��ற�
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ஆ�ற� ெகா�ட 600 ப��� எைட ெகா����த ஊ���� �த��தலாக
���� ேம� ஆகாய��� ம��� 30 ைம� ேவக��� 58 �னா�க� 852 அ�
�ர� பற�� கா�� ச���ர� பைட�தன�. இ� இ�பதா� ��றா���
இர�டாவ� மக�தான சாதைனயா��. இவ�க� பற�த �மான� வா��ட�
�.�.�� உ�ள ேத�ய அ��கா����ட��� கா���� ைவ�க�ப���ள�.
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ெதாைலேப�

உல�� எ�த �ைல�� இ��தா��, ஏ� ��ெவ��� இ��தா�� அவ�ட�
ேப�� வா��ைப நம�� ஏ�ப���� ெகா��ப� ெதாைலேப� (Telephone) எ���
க��யா��. இதைன அெல�சா�ட� �ரகா� ெப� எ�பவ� 1876ஆ� ஆ��
மா�� 10 அ�� க�����தா�. த�� �ைற�� ெவ�� ஒ�கைள ம��ேம
அ��ப�ப�டன. ேப��கைள அ�த �ைற�� அ��பலாேம எ�ற ேநா��� அவ�
ஆரா��� ெதாட��னா�. ஒ��ற� ேப�� ம�த� �ரைல எ���� ெச��
ம�ப���� இ��பவ��� ேக��� ஒ� க��ைய க������� ஆ���
ஈ�ப�டா�. வா�ச� எ��ற உத�யாள� அ�த அைற�� இ��தா�. ��
பா�ட��� உ�ள அ�ல� �ரகா� ெப��� �� கா�ச�ைட�� ப����ட�.
வ� தா�காம� வா�ச� இ�ேக வா��க�, உ�கைள� காண ேவ��� என�
க��னா�. இ� அ��த அைற�� இ��த வா�ச���� ேக�ட�. இ�ேவ
ெதாைலேப��� ேப�ய �த� வா��ைத.

44

இைத அ��த �ரகா� ெப� ���ப�� அவ�ட� ேப�னா�. இ�ப� ெதாைலேப�
க�����த� �ற� இ� த��ைடய க������ எ�பைத ����க அவ�
��ம�ற� ெச�� பல வழ��கைள ச���தா�. அத� �றேக அவ��� கா���ைம
�ைட�த�. அத� �ற� அவ� ெப� ெதாைலேப�� க�ெப�ைய ஆர���தா�.
ெப� இற�த ேபா� அெம��கா�� உ�ள ெதாைலேப�க� அைன��� 5
��ட�க� ���த�ப�� அ�ச� ெச��த�ப�ட�.
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எ��ேர

எ��� ���� ���ைச ம���வ���� �க ���யமான ப�க��ப� எ��ேர
ஆ��. எ��ேர எ��ப�� �ல� எ���க�� ஏ�ப�ட ��� ம���
��ச�கைள� க�ட��� ச�யான ���ைச அ��க ���ற�. இதைன
க�����தவ� ��ெஹ�� ரா��ஜ� எ�ற ெஜ�ம� நா�� ��ஞா�
ஆவா�. ஏ�கனேவ எ�� க��க� க�����க�ப����த ேபா��� அதைன
யா�� �ள�க��ைல. 1895ஆ� ஆ�� ரா��ஜ� ெபா��க�� எ��
க��க�� ஊ�வ�வ� ப�� ஆ��க� நட���ெகா����தா�. ஒ� ஈய�த�ைட
எ�� க��க��� ��ன� அவ� ���தேபா�, அ�க��க� ஈய�த���
உ�வ�ைத ம��� அ�லாம� அவ�� க�ைட �ர�� ப�ம�ைத�� பட�
������த�. ைக�ர� எ���க�� பட�க� அவ��� �க�கைள �ட�
க�ைமயாக� கா��ய��தன. ஒ��னா� ஊ��வ��யாத ெபா��கைள��
எ�� க�� ஊ���� ெச��� எ�பைத ரா��ஜ� க������
ெவ���டா�.

46

இவ�� க�����ைப பய�ப��� ேஹ���ய� ம���வமைன�� எ���
��� ஒ�ைற� க�ட��� ���ைச அ��தன�. அத� �ற� ம���வ���காக
எ�� க�� பய�ப��த�ப�ட�. இ�த� க�������காக இவ��� 1901ஆ�
ஆ�� ேநாப� ப�� �ைட�த�. எ��ேர எ�ப� ம���வ��ைற வள�����
�க ���ய ப�� வ����ள�.
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ெப����

உல�� ச�� வா��த ேநா� எ���� ம��தாக இ��ப� ெப����. இர�டா�
உலக ��த���ேபா� காயமைட�த ேபா� �ர�கைள� ெதா��ேநா�����
பா�கா�த� ெப���� ம��தா��. ெப������ ந��, நா�க� ��
����ேவா� என காய�ப�ட �ர�க� ெப���� ம����� ந��
ெத���தன�. ெப���� க�����பத�� ���வைர �ரசவ���ேபா�
தா�மா�க� இற�ப��, �ற�த �� �ழ�ைதக� இற�ப�� ச�வசாதாரண�.
ேலசான �ரா���க��, �ர�க���ட மரண���� இ��� ெச�றன.
ெப���� க�����பான� இற�� ��த�ைத� �ைற����ட�. ெப����
எ�ற ேநா� எ���� ம��ைத அெல�சா�ட� �ெள�� எ�பவ� 1928ஆ�
ஆ��� க�����தா�. �தலா� உலக� ேபா��ேபா� பைட �ர�க� பல�
காயமைட�� ெதா������க� தா�க�ப�� இற�தன�. இதைன� ேக���ப�ட
இவ� ம��ைத� க�����க ��ர ஆரா����� ஈ�ப�டா�.

அவ� ���க��� ஆரா��� ெச�த த��� �� ப�����த ��சன�தா�
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���க� ��வ�� அ��� இ��பைத� க�டா�. இ�த� ��சன� ெப���னா
ேநாேடட� எ�பதா��. இதைன� ெகா�� ம��� தயா��தா�. அத��
ெப���� என� ெபய��டா�. ெப���� க�����க�ப�ட �ற�தா� பல
ேநா�க����� ம�த�கைள� கா�பா�ற ���த�. இைத� கட�த 1000 ஆ��
கால��� �ற�த க�����பாக அ�����ளன�.
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ெதாைல�கா��

ெதாைல�கா�� எ�ப� �க ���ய ெபா��ேபா�� சாதனமாக �ள��
வ��ற�. பல ஆ�ர�கண�கான �ேலா ��ட� ெதாைல�� நட���
ச�பவ�கைள ந� ������ேள, ந� க� ��ேன ெகா��வ�� கா���
அ�சய�ைத ெதாைல�கா��� ெப�� �க����ற�. ெபா��ேபா�� அ�ச�க�
த�ர க��, அர�ய�, ெபா�ளாதார�, ப�வ �ைல, நா�� நட�� என அைன��
தகவ�க�ட�, நம� வா��ைக�� ேதைவயான பல �சய�கைள��
ெகா���ற�. இ�த ெதாைல�கா��ைய �த��த�� க�����தவ� ஜா�
ேலா� �யா�� (John Logie Baird) எ�பவராவா�. இவ� ெட��ச� (Televisor)
எ�ற ெதாைல�கா��� ெப��ைய 1923ஆ� ஆ��� உ�வா��னா�. இவ� ஒ�
ெபா�ைம�� உ�வ�ைத ம�க��� �ைர�� ெத��� கா��ைய �த��
இய��� கா��னா�. அத� �� ஒ� ��வ�� �க�ைத ெதாைல�கா����
கா��னா�. ���ய� யா�ட� எ�பவ��� பண� ெகா��� இய��ர���
�� ��கைவ�தா�. அ��த அைற�� உ�ள �ைர�� அவ�� �க� ெத��த�.
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ஒ� அைலக� �ல� �த��தலாக ெதாைல�கா���� ���ய� யா�ட��
�க� கா�ட�ப�ட�. இத� �ற� ல�ட�� ெதாைல�கா�� அைலவ�ைச
க��ட� க�ட�ப�� �க��� ப�மா�ற� ெச�ய�ப�ட�. 1928ஆ� ஆ���
ல�ட�� இ��� ��யா�� நக��� அைலவ�ைச ப�மா�ற� ெச�ய�ப�ட�.
அத� ��ன� உலகள�� ஒ� பர�பான� நைடெபற� ெதாட��ய�.
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ேமா�டா� கா�

சாைலக�� இ�� �த�தமான கா�க�, அ�க ேவக��ட� ெச�வைத�
கா��ேறா�. இ�த ேமா�டா� காைர �த��த�� க������ ஓ��யவ�
கா�� ெப�� (Karl Benz) எ��� ெஜ�ம�ய� ஆவா�. இவ� ேமா�டா�
இய��ர�யலாள��, எ��ர வ�வைம�பாள�� ஆவா�. இவ� 1885ஆ� ஆ��
இய��ர� காைர� க�����தா�. அ�த� காரான� 3 ச�கர� ம��ேம
ெகா�ட�. இ��� க��க� ெகா�ட �ேபா� (Spoked) ச�கர�. இ��
ெக��யான ர�ப� டய� இட�ெப����த�. அதாவ� ச�கர� ைச��� ச�கர�
ேபா�றேத. இ�� ஒ� ��ய எ��� ம��� ப� ச�கர�க� ஆ�யவ��ட�
��ய இய��ர�. இ� ெப�ேரா� �ல� இய�க� ��ய இய��ர�. இ�த� கா�
��ைர இ�லாத வ��ைய� ேபா�ற ேதா�ற� ெகா�ட�. இதைன இவ��
ெபயராேலேய ெப�� ேமா�டா� ேவக� அ�ல� ெப�� ேமா�டா� கா�
எ�� அைழ�தன�.
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இ�த� கா�� தயா��� ெசல� 1885ஆ� ஆ��� $ 1000 ஆ��. இ� ம��� 20
�.�. ேவக��� ெச�ல� ��யதாக இ��த�. இத�கான கா���ைமைய 1886ஆ�
ஆ��� ெப�றா�. இ�ேவ �த��த�� எ��� ெபா��த�ப��
தயா��க�ப�ட காரா��. அத� �ற� இவ� 4 ச�கர� உைடய காைர
தயா��தா�. 1885 �த� 1893ஆ� ஆ����� 25 கா�கைள உ�வா��னா�.
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இர�ைட� ���

ெச��� உ�ேள உ�ள �ேராேமாேசா�� �.எ�.ஏ. (Deoxyribose nucleic acid)
எ�ற �ல���க� உ�ளன. இ�ேவ உ��� ஆதார�. உ��ன�க��
பர�பைர� ப��கைள அவ��� ச�த�க���� வ�வத�� �.எ�.ஏ.ேய
காரணமா��. இன�ெப��க���ெபா�� �.எ�.ஏ. �ல���க� இர����
ெப�� ச�த�க��� கட�த�ப��ற�. இத� வ�வ�, ஓ� ஏ�ைய ����ய�
ேபா�� இர�ைட� ��� (Double Helix) வ�வ�ைத� ெகா�����ற�. இ� ஒ�
�ழ� ப�க�� ேபா�ற�. இதைன �த��தலாக 1953ஆ� ஆ�� ேஜ��
வா�ச� ம��� �ரா��� ��� ஆ�ய இ�வ�� இதைன� க�����தன�.
எ��க�� ப�க�ய� �ல� �.எ�.ஏ., �ல��� ஒ� ���க�ப�ட ஏ�
ேபா�ற வ�வ����ள ஒ� இர�ைட� ��� எ�ப� உ�� ெச�ய�ப�ட�.
இ�த இர�ைட ���கைள ஒ� ��ப�மாண அைம��� ெபா��த ைவ�ப���,
அதைன க�����ப��� இ�த இ� ��ஞா�க� ெவ�� ெப�றன�. இ�
உல�� �க� ெப�ய க������க�� ஒ�றாக� க�த�ப��ற�.
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இ� இைழக� ஒ�ைற ஒ�� ��� இ��ப�னா� இர�ைட� ��� அைம�ைப�
ெப���ற�. இ� ஒேர �ரான அகல�ைத� ெகா�ட�. அ��� – ைதய��
ம��� ைசேட�� – �வா�� எ��ற இர�� எ�� எ��
����ேயாைட�க� இைணவதா�தா� ஏ��ப� ேபா�ற அைம�� �ைட��ற�
எ�பைத இவ�க� க�����தன�. இ�ேபா�ற ஒ� மாடைல�� உ�வா��
கா����ளன�.
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ேடா�

ெசய�ைக �ைற�� உ�வா�க�ப�ட �த� �ல�கான ஆ��� ெபய� ேடா�
(Dolly) ஆ��. இ�த ஆ��ைன �ேளா�� (Cloning) என�ப�� ப�ெய����ல�
உ�வா��ன�. இய� ��ம� ம��� �� ேக�ப� ஆ�ேயா� இைண�� வள���
�ல�கான ெச�ம� ஆ�ைட உ�வா�� அத�� ேடா� என� ெபய��டன�.
�ேளா�� �ைற எ�ப� �க�� ���யாசமான�. ெவ�ைள �க� ெகா�ட
ெப�ஆ��� பா� கா������ ஒ� ெச�ைல எ��� அத� உ�க�ைவ
���ன�. க��� �க� ெகா�ட ெப� ஆ��� ��ைட ெச�ைல எ���
உ�க�ைவ �����டன�. அ�த இட��� ெவ��ற �க� ெகா�ட ஆ���
உ�க�ைவ ப�ய� ெச�தன�. இ�ப� உ�வான க�ைவ க��� �க� ெகா�ட
வாடைக�தா� ஆ��� க��ைப�� ைவ�தன�. இத��ல� 1996ஆ� ஆ��
ஜூைல 5 இ� ேடா� �ற�த�. ஆகேவ ேடா� ஆ���� ��� ெப�ேறா�க�.
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ேடா�ைய உ�வா��வத�� 277 க���ைடக� பய�ப��த�ப�� ேதா��
க�� இ��யாக 278 ஆவ� க���ைட�னா�தா�, ேடா� �ற�த�. ேடா�
�ைர�ர� ேநா�னா� 2003ஆ� ஆ�� ��ரவ� 14இ� இற�த�. �க��
�ரபலமைட�த இ�த ேடா��� உட� பத�ப��த�ப�� கா����
ைவ�க�ப���ள�. இத� மரப�ைவ பய�ப��� ேம�� நா�� ஆ�க�
உ�வா�க�ப���ளன.
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ப� ம�த�

உல�ேலேய �க� பழைமயான, இய�ைகயான ம���� உட� ஒ��
க�����க�ப���ள�. அ� 5300 ஆ��க� பழைமயான�. ெஹ�ம� ம���
எ��கா ைசம� ஆ�ய இர�� ெஜ�ம� ���லா பய�க� ஆ���யா இ�தா�
எ�ைலேயார� உ�ள ஆ��� மைல�� ஓ�சா� எ���ட��� 1991ஆ�
ஆ�� ெச�ட�ப�� க�����தன�. அ�ேபா� அத� எைட 13 �ேலா 750
�ரா�. க�ெட��க�ப�ட இட��� ெபயைர� ெகா�� ஓ�� (Otzi) ம�த�
எ�றன�. அவ� ப��க���� உ�ேள �ைத�� �ட�ததா� ஓ�� ப� ம�த�
எ���றன�. இ�த ம�த� 5.5 அ� உயர��, 50 �ேலா எைட��, 45 வய�
ெகா�டவனாக இ����ளா�. இவ� தா�ர கால���� ��ப�ட கால���
வா����ளா�. இவன� உட�� இர�� காய�க� உ�ளதா�
ேவ�ைடயா��ேபா� ஏ�ப�ட தா��த�� இற�� இ��கலா� என�
க�த�ப��ற�.
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இ�� ஒ� �க� ெப�ய ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� அவன� ர�த �வ�ப��க�
�ைட���ளன. இ� த�கால ம�த�� இர�த��ட� ஒ�� ேபா�ற�. ப�
ம�த�� க�க� ப��� வ�ண� ெகா�டைவ. ர�த� ஓ (O Group) ��ைவ�
ேச��த�. அ��� rh+ (Rhesus Positive) வைக ர�த�. அவ��� பா�, ச��கைர
ேசரா� எ�பைத�� க�������ளன�. ஓ���� உட� இ�தா� நா���
ேபா�சாேனா�� அ��கா��யக��� பா�ைவ�காக ைவ�க�ப���ள�.

59

26

ெப�ய இய��ர�

உல�ேலேய �க� ெப�ய ஒ�ைற இய��ர� எ�ப� லா�� ஹா�ரா�
ெகாைலட� (Large Hadron Collider) எ��� ச��வா��த �க� ேமா��. இ�
வ�ட வ��� உ�ள க��. இ�வைர ம�த� பைட�த க��க�ேலேய �க�
ெப�ய�, �ரமா�டமான�. இ� 1998 �த� 2008ஆ� ஆ��� க��
���க�ப�ட�. இ� ெஜ�வா ம��� ���ச�லா�� எ�ைல�� ����
அ��� 27 �.�. �ள�ைடய �ர�க�பாைத�� �ைத�க�ப���ள�. இ� ெப�ய
�ைற உைடய ஹா�ரா� �க�க� ஒ�ேறா� ஒ�� ேமாத� ெச�� �ரப�ச�
ேதா��யைத க�����பத�காக உ�வா�க�ப�ட ஆ����ட�. 3000
��ஞா�க� இ�ேக ப�����றன�. இத�� ��ைய� கா���� ஒ� ல�ச�
மட�� அ�க கா�த��ல� உ�வா�க�ப�� அத� வ�யாக� ெச��� �க�க�
ஆராய�ப��ற�.

�ரப�ச��� ஆர�ப ெப�ெவ���� கண�கைள உ�வா��� ஆரா���
60

நட�த�ப��ற�. இத�� �ல��க� அ�ேவக��ட� ேமாத���, அவ���
�ண�கைள��, ெசய�கைள�� க������� ஆரா���க� நட�தன. அ�ப�
இர��� ேமாத��ட�� ���ேபாஸா� என�ப�� �ல��கைள��
க��������டன�. இத��ல� �ரப�ச� எ�ப� �ல��க�களா� ஆன�.
ெப�ெவ���� �லேம �ரப�ச� ேதா��ய� எ�ப� உ��
ெச�ய�ப���ள�.
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�த� ெசய�ைக�ேகா�

���� ����பாைத�� ம�தனா� ஏவ�ப�ப�ட �த� ெசய�ைக�ேகா�
����� – 1 (Sputnik – 1) எ�பதா��. இதைன ேசா�ய� ர�யா ஏ�
ெவ��க�ட�. இத� �ல� ��ெவ� வரலா� ெதாட��ய� எனலா�.
����� – 1 எ��ற ெசய�ைக�ேகா� ஒ� �ைட�ப�� அள��� ெப�ய�.
இ� 53 ெச.�. ��ட��, 83.6 �ேலா எைட�� ெகா�ட�. இ�� நா��
ஆ�டனா�க� ெபா��த�ப����தன. இைவ 8 அ� �ள� ெகா�ட இர��
ஆ�டனா�க��, 10 அ� �ள� ெகா�ட இர�� ஆ�டனா�க�� ஆ��.
இதைன ர�யா�� R-7 எ��ற ரா�ெக� 1957ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 4 அ��
ஏ�ய�.

����� – 1 ெசய�ைக�ேகா� ெவ��கரமாக ��ைய 98 ��ட����
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ஒ��ைற ��� வ�த�. இ� இர�� வாெனா� ஒ�பர��கைள�
ெகா����த�. இ� கா�� ம�டல��� ேம�ப��ைய� ப��ய தகவ�கைள
அ���ய�. இ�த ெசய�ைக�ேகா� 92 நா�க� ��ைய� ���ய�. அத� �ற�
1958ஆ� ஆ�� ஜனவ� 4 அ�� ���� வ�ம�டல��� உ�ேள �ைழ��
எ��� ேபான�.
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ைல�கா

�த��தலாக ��ெவ���� ெச�� ��ைய� ���ய �ல�� ைல�கா (Laika)
எ��ற ெப� நாயா��. ேசா�ய� ர�யா 1957ஆ� ஆ�� நவ�ப� 3 அ��
����� – 2 எ��ற ��கல����ல� ைல�கா எ��ற நாைய
��ெவ��� அ��� ெவ�� க�ட�. இத��ல� எைடய�ற த�ைம���
�ல��க� உ�� வாழ ���� எ�ப� ����க�ப�ட�. ைல�கா எ��ற நா�
ஒ� ப�� ெட�ய� (Terrier) எ��� இன�ைத� ேச��த�. அ� 6 �ேலா எைட
ெகா�ட�. அத�� 20 நா�க� ப��� ெகா��த ��னேர ��ெவ���
அ��ப�ப�ட�. அ� வா�வத�� ஏ�ப ஆ��ஜ��, ���க ���, பைச வ���
உண�� ைவ�க�ப����த�. க��க� ெவ�ேய�வத�கான வச�க�� இட�
ெப����தன.
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ைல�கா�� நடவ��ைககைள ������ேத க�கா��க�ப�ட�. ைல�கா 10
நா�க� உ��ட� இ��த�. ��ெவ�� பயண���காக உ����யாக�
ெச�த�. ��கல�ைத ���� ����� வச� அ�ேபா� இ�லாத
காரண�தாேலேய ைல�கா ��ெவ��ேலேய இற��ேபான�. ைல�கா��கான
�ைல 2008ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 11 அ�� மா�ேகா�� ைவ�க�ப�� ம�யாைத
ெச��த�ப�ட�.
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ெந�ப� - 1

இ�ைற�� 550��� ேம�ப�ட ��ெவ� �ர�க� ��ெவ���� பயண�
ெச���ளன�. இவ�க�� �த��தலாக ��ெவ���� ெச�� வ�த
��ெவ� �ர� �� ககா�� (Yuri Gagarin) எ�பவராவா�. இவேர
�த��தலாக ��ெவ���� ெச�� ��ைய ���� வல� வ�த �த�
ம�த�. இதனா� �� ககா�ைன ெந�ப� – 1 ��ெவ� �ர� எ��
அைழ���றன�. ேசா�ய� ர�யா�� 1934ஆ� ஆ�� மா�� 9 அ�� �ற�தா�.
இவ� ேவா�டா� – 1 (Vostok) எ�ற ��கல����ல� 1961ஆ� ஆ��
ஏ�ர� 12 அ�� ��ெவ���� பய��� ெவ�� க�டா�.
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இவ� ���� வ�வ�ைத �த�� க�ணா� க�டா�. ��ெவ���
எைடய�ற த�ைம�� ��கல��� உ�ேள ெபா��க� �த�� ெச�வைத�
க�டா�. எைடய�ற த�ைம�� உண� ம��� �� அ��த ���� எ�பைத
தன� ப�ேசாதைன�ல� ����தா�. ��ைய 108 ��ட��� ஒ��ைற ���
ெவ��கரமாக �� ���� ச���ர��� இட� ���தா�. இவ��
பயண����ல� ம�த�க� ��ெவ��� வாழ ���� எ�ப�
����க�ப�ட�.
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�லா ம�த�

�� அ�லாத ேவ� ஒ� உலக� என� க�த�ப�� �லா�� தைர��
�த��த�� இற��ய ம�த� �� ஆ����ரா� (Neil Armstrong) ஆவா�. இவ�
அெம��காைவ� ேச��தவ�. 1930ஆ� ஆ�� ஆக�� 5 அ�� �ற�தா�.
அ�பேலா – 11 எ�ற ��கல����ல� இவ�ட� ைம�ேக� ேகா���, ��
ஆ���� ஆ�ய �வ�� பயண� ெச�தன�. �ல�� ஈ�� ஓட�
தைர�ற��ய�. 1969ஆ� ஆ�� ஜூைல 21 அ�� ��க� �ழைம UTC
ேநர�ப� ச�யாக 2.56 (10.56 PM – EDT) ம��� �� ஆ����ரா� தன�
இட� காைல �ல�� தைர���� ைவ�தா�. இத��ல� �� அ�லாத ேவ�
ஒ� �ல��� கா� ப��த �த� ம�த� எ��ற ெப�ைமைய, ச���ர�ைத ��
ஆ����ரா� ம�த�ல��� சா�பாக �க���னா�. அத� �ற� 19 ��ட�க�
க��� ஆ���� �ல�� கா� ப��தா�.
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�ல�� ேம�பர��� ���ெகா�� “இ� ம�த��� ஒ� �� அ�யாக
இ��தா��, ம�த �ல���� ஒ� ெப�ய ைம� க�லா��” என� ��னா�. இ�
வரலா��� ஒ� ெபா�ெமா�யாக� க�த�ப��ற�. அத� �ற� �ல��
அெம��கா�� ேத�ய� ெகா�ைய ந�டன�. பல ஆ��க� உ�பட ெச�த�ற�
ம� மா��கைள ேசக����ெகா�� �� ����னா�. இ�த� பயண����ல�
�ல��� ம�த�க�� பயண� சா��ய� எ�� ����க�ப�ட�. ��
ஆ����ரா� 2012ஆ� ஆ�� ஆக�� 25 இ� இய�ைக எ��னா�.
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அ�யா கால�க�

ம�த�க� �த��தலாக �ல�� 1969ஆ� ஆ�� ஜூைல 21 அ��
கால�கைள� ப��தன�. �� ஆ����ரா� ம��� ஆ���� ஆ�ய இ�வ��
�ல�� �மா� 3 ம� ேநர� நட�தன�. �ல�� நட�த இ�த அ�ய� கா��ைய
�மா� 600 ���ய� ம�க� ெதாைல�கா���� ேநர� ஒ��பாக� க��
�ய�தன�. ���� தைர�� நட�த ம�த� �ல�� தைர�� நட�த� ம�த
�ல��� சாதைனயா��. அ� ம�த �ல� உ�ளவைர வரலா��� அ�யாத ஒ�
சாதைனயா��. ச��ர�� ேம�பர��� �� ஆ����ரா� எ��� ைவ�த �த�
கால� தடய� பல ல�ச�கண�கான ஆ��க� வைர அ�யாம� அ�ப�ேய
இ����. ஆ����ரா� ம��� ஆ���� �ல�� நட�த கால� தட�க�
அ�ப�ேய ���ய� ஆ��க��� ேம� அ�யாம� இ����.

�ல�� கா�� �ைடயா�. ஆகேவ கா�� �சா�. ஆகேவ கால�க� எ�ைற���
மைறயா�. அவ�க� நட�த ப���� ��க�க� ேமா�னா� ம��ேம
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அவ�க�� கால�க� மைறய வா��� உ��. �� க�க� அ�த இட�ைத
தா�காதவைர அவ�க�� கால�க� எ��� அ�யாம� அ�ப�ேய
இ���ெகா�� ம�த �ல வரலா��� சாதைனைய ����கா��� ெகா�ேட
இ����.
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ச�வேதச ��ெவ� �ைலய�

��ெவ���, ���� ேமேல ��ைய� ����ெகா�ேட இ���� ஒ� ஆ��
�ைலய� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய� (International Space Station) ஆ��.
இதைன நா� நம� ெவ�� க�ணா��ட பா��கலா�. இ�த �ைலய�ைத
1998ஆ� ஆ��� ��ெவ��� க�ட� ெதாட��ன�. த�ேபா� இ�த
�ைலய��� �ள� 239 அ�, அகல� 356 அ�, உயர� 66 அ� ஆ��. இத�
ெபா�� ��� 4,50,000 �ேலா. இ� ��ைய �� வ�ட�பாைத�� ம���
சராச�யாக 27600 �ேலா ��ட� ேவக��� ����ெகா�����ற�.
������� 278 �த� 460 �ேலா ��ட� உயர��� ��� வ��ற�. ஒ��ைற
��ைய� ��� வர 91 ��ட�க� ஆ��றன. �ன�� இ�த �ைலய� ��ைய
15.7 �ைற ��� வ��ற�. இ�த �ைலய��� த��� ��ெவ� �ர�க�
�ன�� 16 ��ய� உதய�ைத��, மைறதைல�� கா���றன�.

இ�த �ைலய���� ஆ�� ெச�வத�காக 2000ஆ� ஆ���த� �ர�க� ெச��
த�� வ���றன�. இ�வைர 15 நா�க���� ேம�ப�ட ��ெவ� �ர�க�
அ�� ெச�� ஆ��கைள நட�� ��� ���� வ���ளன�. �ர�தரமாக அ�� 72

�ர�க� உ�ளன�. இ�த ��ெவ� �ைலய� ���� ஈ��� ஆ�ற��
காரணமாக மாத� 2 �ேலா ��ட� ��ைய ேநா�� இற���ற�. அதைன
���� பைழய �ைல�� உய��� ����றன�. இ� ஒ� ெதாட�
நடவ��ைகயாக உ�ள�. ��ெவ��� இய��� �க� ெப�ய ஆ����டமாக
�ள�� வ��ற�.
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பளபள�பான �ல��ரக�

நா� வா�� ���� �க� �ரபலமான �ைக�பட� எ�ப� 1972ஆ� ஆ���
எ��க�ப�ட�. அ�பேலா – 17 எ��ற ��கல� 1972ஆ� ஆ�� �ச�ப� 1
அ�� �லைவ ேநா�� பயண� ெச�த�. இ�த ��கல��� ேரானா��
ஈவ��, ��� ெச�னா� ம��� ஹா�ச� ��� ஆ�ய �வ�� பயண�
ெச�தன�. அ�த ��கல� 45000 �.�. உயர� ெச�றேபா� �� ��ைய
க�டன�. அ�ேபா� ��ைய �ைக�பட� எ��தன�. �� பளபள��� �ல
�ற��� (Blue Marble) கா��ய��த�. இ�த� பட� �க� �ரபலமான படமாக�
க�த�ப��ற�. இ�த� �ைக�பட�ைத நாசா அைம�� 2012ஆ� ஆ���
ெவ���ட�.
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உ�ைமயான �ைக�பட��� ���� ெத���வ� ேம� ப���� இ��த�.
ஆனா� நாசா அைம�� அதைன 180 ��� ����, �ழ�க��ய ப��க�
ெத���ப� ெச�� �ைக�பட�ைத ெவ���ட�. ெத� ��வ��� ப��
க��க� அ�க� �����ப� ெத��ற�. ஆ����கா�� கட�கைர,
ஆ����கா�� வட�ழ�� எ�ைல�� அேர�ய� �பக�ப�, மடகா�க� ��,
ஆ�யா�� �ல�பர��க� உ�பட இ�த� �ைக�பட��� ெத���றன.
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�� உதய�

���� இ���� நா� �லா�� உதய�ைத� கா��ேறா�. அேதேபா� �ல��
இ��தா� �� உ��பைத��, மைறதைல�� காண����. இ� ஆ�ச�யமான
தகவ�தா�. இ�ப� �� உதய�ைத �த��த�� க�� �ய��, ஆ�ச�ய�
அைட�தேதா� அத� �ைக�பட�ைத�� எ��தவ� ���ய� ஆ�ட�� எ��ற
��ெவ� �ர� ஆவா�. ���ய� ஆ�ட��, �ரா� ேபா�ம� ம��� ேஜ��
ல�வ� ஆ�ய �வ�� அ�பேலா – 8 எ��ற ��கல��� �ல��
����பாைத�� பயண� ேம�ெகா��, �லைவ ������ ெவ��கரமாக ��
����ன�. இ�ேவ ம�த� �ல��� ேம�ெகா�ட �த� ��ெவ�� பயண�.
இவ� 1968ஆ� ஆ�� �ச�ப� 24 அ�� இ�த அ�ய �ைக�பட�ைத எ��தா�.
இவ� இத�� �� உதய� (Earth rise) என� ெபய��டா�.
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�ைக�பட வரலா��� இ�வைர எ��க�ப�ட �க� �ரபலமான பட�க�� இ�
ஒ�றாக� க�த�ப��ற�. இ�ேபா�� இய�ைக �க�ைவ ���யமாக ����
யாரா�� எ��க ��யா� என பல �ரபலமான �ைக�பட� கைலஞ�க�
�������றன�.
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���� உ�ைம வ�ண�

ஜ�பா� நா�ைட� ேச��த �மாவ� – 8 (Himawari – 8) எ��ற
ெசய�ைக�ேகா� ���� �ைக�பட�ைத எ��� அ�����ள�. இ�த�
�ைக�பட� �க� �ரபலமான�. ஏென�றா� அ� நா� வா�� ����
உ�ைமயான வ�ண�ைத �த��ைறயாக �ைக�பட� எ��� அ��� உ�ள�.
இ�த ெசய�ைக�ேகா� ப�ேவ� அைல �ள ப�ைடகைள� ெகா�� ����
வ�ண�ைத �ைக�பட� எ����ள�. இ�த பட�க�� எ��த வ�க��க��
உபேயா��க�பட��ைல. இ�த� �ைக�பட�ைத �மாவ� ெசய�ைக�
ேகாளான� ������� �மா� 35,790 �.�. ெதாைல�� இ��� எ����ள�.

இ�த ெசய�ைக�ேகா� 2014ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 7 அ�� UTC ேநர�ப�
05.16 ம��� ஏவ�ப�ட�. இ� 3500 �ேலா�ரா� எைட ெகா�ட�. இ� 8
ஆ��க� இய�க� ��ய�. ஆனா� 15 ஆ��க�வைர ெசய�ப��
த�ைம�ட� ��ய வைக�� வ�வைம�க�ப���ள�. இ�த ெசய�ைக�ேகா�
எ��� அ���ய �ைக�படேம ���� உ�ைமயான வ�ண� ெகா�ட ��
படமா��.
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��ெவ�� ெதாைலேநா��

��ெவ��� ஹ��� எ�றைழ�க�ப�� ஒ� ெதாைலேநா�� ��ைய
����ெகா�����ற�. அெம��க வான�ய� அ�ஞ� எ��� ஹ���
எ�பவ�� �ைனவாக அவ�� ெபய� ��ட�ப���ள�. இ� 11,110 �ேலா
எைட ெகா�ட�. இ�த� ெதாைலேநா���� ச�� வா��த 8 அ� ��ட�ைடய
க�ணா� ெபா��த�ப���ள�. தைர� ெதாைலேநா��கைள�ட 300 – 400
மட�� ச�� வா��த�. இ�ெதாைலேநா��ைய அெம��கா�� ��ெவ� ஓட�
��கவ� �ல� 1990ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 24 அ�� ��ெவ��� ஏ�ன�.
��ைய ����ெகா������ இ�ெதாைலேநா��ைய ஒ� ெஜா���� ைவர�
எ�� அைழ���றன�. இ�த ெதாைலேநா��ைய ��ெவ��ேலேய
நா���ைற ப��பா��� ச� ெச���ளன�. இதைன உ�வா�க 150 ேகா�
அெம��க டால� ெசலவான�. இ� ��ைய ஒ��ைற ��� வர 96 ��ட�க�
ஆ�ற�.

ஹ��� ெதாைலேநா�� �ரப�ச��� எ���� ����க�, வா���க�,
�����க� ம��� பல ஒ�மய� க�� ��ட�கைள� ெத�வாக� படெம���
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���� அ��� உ�ள�. பா�வ� ம�டல��� ஒ��க�� ���� ேவக�ைத��,
�ர மா�பா�ைட�� ெகா�� �ரப�ச��� வயைத ��ஞா�க� கண��ட
ஹ��� ெதாைலேநா�� எ��த���ய பட�க� உத���றன. 12 ���ய�
ஒ�யா�� �ர��� உ�ள ந�ச��ர�கைள�� �ைக�பட� எ���
அ�����ள�. நம� ��யைன�ட ��� ���ய� மட�� �ரமா�டமான
ஓ� அ�ட� இ��பைத�� இ� கா����ள�.
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வாெனா� ெதாைலேநா��

உல�� �க� ெப�ய வாெனா� ெதாைலேநா�� ஒ�� ��வ�ப�� வ��ற�.
இத�� ெத�னா����கா�� ெத�ேம�� ப��ைய��, ஆ��ேர�யா��
ேம�� ப��ைய�� ேத��ெத��� ெசய�ப��� வ���றன�. �னா,
ஆ��ேர�யா, ���ட� உ�பட 20 நா�க�� ஒ��ைழ��ட� ப�
ெதாட����ள�. ��ெவ� ஆ����ைற�� ம�த �ல� சா��க ேபா�� �க
���யமான கால�யாக இ� க�த�ப��ற�. இ�� பல ஆ�ர� ச�ர
�ேலா��ட� பர��� 15 ��ட� வ�ட�ைடய 3000 ேகாள க�ணா�க�
ெபா��த�ப��. �ல�த� க�ணா� இைழ ேக�� அவ�ைற இைண���
இ�தைகய ஒ� ெப�ய க�ணா� ெதா�� (Mirror array) உ�வா�க�ப��. 3000
ேகாள� க�ணா�கைள� ெதா��� வ�ைச�� ைவ�தா�, அவ��� ெமா�த
பர�� ஒ� ச�ர �ேலா��டரா��. ஆகேவ இதைன ச�ர �ேலா��ட� ெதா��
(Square kilometer Array) எ�� அைழ���றன�.

இத� �த� �ைல க��மான ெசல� ம��� 650 ���ய� �ேரா என 2013
ஆ� ஆ��� ��ட�ட�ப���ள�. இர�டா� �ைல க��மான ெசல� இ���
��� ெச�ய�பட��ைல. �ரப�ச� ேதா��ய ேபா� ஏ�ப�ட ெப�ெவ���,
ேகல���� ேதா�ற�, ந�ச��ர�க�� ேதா�ற�, வள���, இ��ெபா��,
இ��ெபா�� ஆ�ற� ஆ�யவ�ைற ஆரா�த� ேபா�ற ப�க��காக இ�
��வ�ப��ற�. 2019ஆ� ஆ�� �த� ெசய�பட� ெதாட���.
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உ��கைள� ேத�

அெம��கா�� நாசா அைம�� 1977ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� 5 அ�� வாேயஜ�
– 1 (Voyager) எ�ற கல�ைத��, அத�� 16 நா�க� ��� வாேயஜ� – 2
எ�ற ��கல�ைத�� ஏ�ய�. இைவ 37 ஆ��களாக ��ெவ���
பய��� 1850 ேகா� �ேலா ��ட�கைள கட�� ��ய ���ப�ைத� தா���
ெச�� ெகா�����ற�. இைவ ஆர�ப உ�� �ைசேயா�, �ரக�க�� ஈ���
�ைசைய� பய�ப����ெகா�� தன� பயண�ைசைய மா���ெகா��
ச�யான பாைத�� ெவ��கரமாக� ெச��ெகா�����ற�. இ� 1990ஆ�
��ய� ���ப��� �த� ���ப� �ைக�பட�ைத�� எ��� அ�����ள�.
இ�� உ�ள 12 அ� ��ட��ள �� ஆ�டனா, ந�ச��ர க�கா����
க��க�� உ�ளன. �� ெபா��க�, �ரக�கைள ஆ�� ெச�ய 11
ஆ���க��க�� உ�ளன.

ேவ��� �ரக உ��ன� வாேயஜைர ச���க ேந��தா� அத�� ��ைய� ப��
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அ�ய பல தகவ�க�� இ�� இட� ெப���ளன. ஒ� அ� ��ட��ள
த�க�லா� �ச�ப�ட ஒ� ப��� தக� ெபா��த�ப���ள�. அ�� ����
உ��ன�க� வா���வ�வத�கான சா��களான கட� அைல, கா��, இ�
ம��� பறைவக�, ���கல�க�, �ல��க� உ���ட இய�ைக ஒ�க�,
ப�ேவ� கலா�சார�க�� இைச� ����கைள��, 56 ெமா�க��
ேப��வா���கைள��, ��ய ம�டல�, ���� வைரபட�, �� வா�
உ��ன�க� என 116 பட�க�� ெதா���க�� ப�ய�ப���ளன.
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���� உ��

���� �க�க உயரமான �கர� எவெர�� �கரமா��. இ� கட�
ம�ட������ 29029 அ� உயர� ெகா�ட�. இ� எ�ேபா�� ப�யா�
�ட�ப�ேட இ����. எவெர�� �கர��� �� �த��தலாக ஏ� ��ற ம�த�
எ�ம�� ��லா� (Edmund Hillary) ஆவா�. இவ� 1953ஆ� ஆ�� ேம 29
அ�� காைல 11.30 ம��� எவெர�� �கர��� �� ஏ� ��றா�. இத�
�ல� ம�த கால� �த��தலாக எவெர�� �கர����� ப�ட�. இ� உல��
�க� ெப�ய சாதைனயா��. அவைர� ெதாட��� அவ�ட� ெச�ற ெட���
நா�ேக இர�டாவ� நபராக எவெர�� �கர��� �� ஏ� ��றா�. ��லா�
எவெர�� �கர��� ஏ�வத�� ��ேப உல�� ெவ�ேவ� உயரமான 11
�கர�க�� ஏ� சாதைன பைட���ளா�.

��லா��� சாதைன இ��ட� ��ய��ைல. அவ� 1958ஆ� ஆ�� ஜனவ�
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4 அ�� �த��த�� உல�� ெத��ைனயான அ�டா��கா ெச�றைட�தா�.
அத� �ற� 1985ஆ� ஆ�� வட��வ� ெச�றா�. இத� �ல� உல�� இ�
��வ�கைள��, ெதா�ட �த� ம�த� எ�ற ெப�ைமைய�� ெப�றா�. இ�ப�
உல�� �க� ெப�ய சாதைனகைள பைட�த எ�ம�� ��லா� ெஜ� பட�
�ல� க�ைக ந��� எ����ைச�� பயண� ெச�� அத� வா��ப��ைய��
அைட�� சாதைன �����ளா�.
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���� ஆழமான ப��

ேஜ�� ேகமர� (James Cameron) எ�பவ� உல�� �க�ெப�ற ஆ��ல பட
இய��ந� எ�ப� அைனவ���� ெத���. ைட�டா��, அவதா� ேபா�ற
பட�கைள இய��யவ�. ஆனா� இவ� ஒ� �ைர�பட இய��ந� ம��ம�ல, அவ�
ஒ� ஆரா���யாள�. கட�� �க ஆழமான ப��யான ம�யானா அக� வைர
த� ஒ� ம�தராக ெச�� சாதைன பைட�தவ�. அவ��� ��� இ�வ�
ேச��ேத ம�யானா அக� வைர ெச�� ����ன�. ��ெவ���� ெச��
வ�வைத �ட ஆ�கட�� ஆழ� வைர ெச�� வ�� பயண� �க�
க�ைமயான�. வட�� ப��� ெப��கட�� ம�யானா ���� அ��� ம�யானா
அக� (Mariana Trench) உ�ள�. இ� 10924 ��ட� (35,840 அ�க�) ெகா�ட�.
இவ� ��� ேசல�ச� எ��� ������ கல��� �ல� 2012ஆ� ஆ�� மா��
26 அ�� ம�யானா அக� வைர ெச�� ����னா�. இ�த ��� ேசல�ச�
கலமான� 11 �.�. ஆழ��� உ�ள ��� அ��த�ைத� தா��� வைக��
உ�வா�க�ப����த�. ��� அ��த�ைத� தா�க ெசய�ைக �ைர ப��
பய�ப��த�ப����த�.
இவ� 2 ம� ேநர��� ம�யானா அக��� ஆழ�ைத அைட�தா�. கடல���
உ�ள பாைறக�, ம� ஆ�யவ�ைற தா�ய�� க�� �ல� ேசக��தா�.
ஆ�கட�� வா�� உ��ன�க�, ��� த�ைம, ��� அ��த� ஆ�யவ�ைற
ஆரா��தா�. அவ��ைன �ைக�பட�களாக�� எ��தா�. ��� ம� ேநர
ஆ����� �ற� 3 ம� ேநர பயண��� கட�� �� ம�ட�ைத அைட�தா�.
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ம�த �ல���
பா��ச�

���� �க உயரமான வ�ம�டல������ ஒ��� ேவக��� ���� உலக
சாதைன பைட�த ம�த�தா� ெப��� பா�கா��ன� (Felix Baumgartner) ஆவா�.
இவ� ஆகாய������ ����� சாகச �ர�. இவ� 2012ஆ� ஆ�� அ�ேடாப�
14 அ�� ��ய� ப�� �ல� 39 �.�. உயர� (1,27,852 அ�) உயர� வைர
ெச�றா�. இ�த உயர� ெச�வத�� அவ��� 2 ம� ேநர� ஆன�. அவ�
ப��� இ��த கல������ ெவ�ேய வ�தா�. அ�ேபா� அ�� கா���
அட��� எ�ப� ெவ�� 2 சத�த� ம��ேம. ஆ��ஜ� �க�க �ைறவான
அளேவ இ��த�. அதைன ெவ��ட� எ�� �ட� ெசா�லலா�. அ��ட���
ைமன� 30 ��� ெச��ய� ஆக இ��த�. அ�த உயர������ அவ� ��
ேநா�� பா��தா�. அவ� ���த�ட� இர�� ���கரண�க� அ��தா�.
��ன� இ� ைககைள�� உடேலா� ஒ��ய �ைல��, ��ச� �ள���
�����ற ��ச� �ர� ேபா� �ேழ பா��தா�.

88

அவ� ����� அ�த கண��� ைககளா� ��ைய ேநா�� ஒ� ச���
அ����ெகா�� நா� ����� வ��ேற� என� ����� ���தா�. அவ�
ம��� 1110 �.�. ேவக��� ��ைய ேநா�� வ�தா�. ஒ� க�ட��� ம���
1357.64 �.�. ேவக��� பா��தா�. இ� ஒ��� ேவக�ைத�ட அ�க�. இதைன
ம�த �ல��� பா��ச� என வ���தன�. அவ� த���ைசயாக (Freefall) 4
��ட� 19.17 �னா�க�� ���தா�. �ற� பாரா�� உத��ட� தைரைய�
ெதா�டா�. அவர� பயண� 20 ��ட�க���� ���த�.
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�ர� �ர��

உல�� வா�� �ர��க�ேலேய �க�க� ��ய �ர�� ��� மா�ேமாெச�
(Pygmy Marmoset) எ�பதா��. இ� 14 �த� 16 ெச.�. வைரதா� வள��. வா�
20 ெச.�. �ள�வைர இ����. இதைன ���ர�� எ�� அைழ���றன�.
அ�த�ர பா�ெக� �ர��, �ர� �ர�� எ��� அைழ���றன�. நம�
ஆ�கா�� �ர�� இைட�� உ�கா���ெகா��� அள�ேலேய உ�ள�.
இைவ அேமசா� மைழ�கா�கைள ஒ��ய ெத�� அெம��கா, ஈ�வடா�, �ழ��
ெப�, ெத��ழ�� ெகால��யா ம��� வட�� ெபா��யா ேபா�ற நா�க��
வா��ற�. இ�� ஆ� �ர��� எைட 140 �ரா��, ெப� �ர��� எைட 120
�ரா�� இ����. இைவ �மா� 11 �த� 12 ஆ��க� வைர உ�� வா��.
இைவ மர�க�� ந�றாக ஏ��. இத� வாலான� இ��ர�� �ைள��� �ைள
தா�வத�� �க�� உத��ற�.

இ��ர��� எைட �ைறவாக உ�ளதா� மர��� உ��வைர ெச��ற�. இத�
தைல 180 ��� ேகாண��� ���ப ���� எ�பதா� எ��க�ட����
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த�கைள பா�கா��� ெகா��ற�. மர�ைத��ைள��� அ����� வ��
பைசைய உணவாக உ��ற�. அ�த�ர ப�டா����, ேத�, பழ�க�
ேபா�றவ�ைற�� உ��ற�. இத� தா�ட���� அ�ல� ��ட������
���ைய ���தா� ��வா� இற�����. இ� ம�றவ�க�ட� ெச�ல�
�ரா�யாக வள�வைத ����வ��ைல. உ�ைமயாள�கைள அ��க�
க������.
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�க� ெப�ய ப�ள�

��ைய ேநா�� �ன�� ��க�க� (Meteorite) ����ெகா�ேட இ����றன.
அைவ ���� வ�ம�டல�ைத� கட���ேபா� எ��� சா�பலா� ����றன.
�க� ெப�ய ��க�க� ���� வ�ம�டல��� �ைழ��ேபா� எ��த�
ேபாக �� ��ைய� தா�� �க� ெப�ய ப�ள�கைள (Crater) ஏ�ப�����ளன.
அவ��� �க� ெப�ய ம��� �க�� பழைமயான ஒ� ெப�ய ப�ள�ைத ஆட�
�ேர� (Grade) எ�பவ�� தைலைம�லான �� 2009ஆ� ஆ��
க�������ள�. ெட�மா�� அ�ேக உ�ள ���லா�� நா��� இ�
க�����க�ப���ள�. இ� 100 �.�. ��ட� ெகா�ட�. �மா� 300 ேகா�
ஆ��க��� ��� ������ தா��ய ��க� �ல� இ�த� ெப�ய ப�ள�
ஏ�ப���ள� என அ�� �ைட�த ��க� மா��கைள� ெகா��
கண�����ளன�. இ�வள� ெப�ய ��க� ப�ள� க�����க�ப�ட�
எ�ப� இ�ேவ �த� �ைறயா��.

இ�த� ப�ள� 100 �.�. �ள��, 7,857 ச�ர �.�. பர�பள�� ெகா�ட�.
ஆனா� ��க� ���தேபா� 500 �.�. ெகா�ட ப�ளமாக இ����ள�.
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மைழ, ப�, கா��, ம� அ��� ேபா�ற ப�ேவ� இய�ைக காரண�களா�
இ�ப�ள� �ட�ப��, ��யதாக ���� உ�ள�. இ� ���� தைர�����
25 �.�. ஆழ��� உ�ள�. இ�த ப�ள�ைத ஏ�ப���ய ��க� �மா� 30 �.�.
அகல� ெகா�டதாக இ������� என ஆ�வாள�க� ����றன�. த�ேபா�
இ� ������தா� ���� வா�� உ��க� அைன��� அ������
எ���றன�.
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�க�ெப�ய ��க�

������ ���த ��க�க�ேலேய �க� ெப�ய ��க� ஒ�� 1920ஆ�
ஆ��� க�����க�ப�ட�. ந��யா நா��� ேஹாபா எ��� �வசாய�
ப�ைண�� இ� க�����க�ப�டதா� இத�� ேஹாபா ��க� (Hoba
Meterorite) எ�ற ெபய� ��ட�ப���ள�. இ�த ��க� 3 ��ட� �ள��, 3
��ட� அகல��, �மா� ஒ�றைர ��ட� த�ம�� ெகா�ட�. இத� எைட 60
ட�, இ�த ��க� �மா� 80 ஆ�ர� ஆ��க��� ��� ������கலா�
என� கண��ட�ப���ள�. இ� த�ைட வ�வ��� இ��ததா� �ைறவான
ேவக��� ���� �� �����ள�. அதனா� ெப�ய ப�ள� எ���
ஏ�பட��ைல. இ�த ��க��� இ����தா�க� 82.4 சத�த��, ��க� 16.4
சத�த��, ேகாபா��, பா�பர�, ெச��, ��த நாக�, கா�ப�, ச�ப�,
�ேரா�ய�, இ��ய�, ெஜ�ம�ய� ேபா�ற �லக�க�� ��தள�� உ�ளன.

இ�த ��க� ���த இட��ேலேய அதைன� பா�கா�� வ���றன�. இ�
ஒ� ���லா இடமாக மா���ள�. 1955ஆ� ஆ�� ந��யா அரசா�க�
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இதைன ேத�ய �ைன�� ��னமாக அ�����ள�. இ�த ��க�ைல
ெகௗர���� �ைற�� ந��யா அரசா�க� தபா� ���ைரயாக
ெவ�����ள�. ���லா பய�க� �ன�� இ�த ��க�ைல� காண
வ���றன�.
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நக�� பாைறக�

க�ேபா��யா மாகாண��� உ�ள மரண� ப�ள�தா��� ப���� உ�ள
பாைறக� தானாக நக��� ெச���றன. இ� ஒ� ���ய� அ�சயமாக�
க�த�ப��ற�. �த��த�� 1900ஆ� ஆ��� இ� க�ட�ய�ப�ட�. இ�
ஒ� ��யாத ��ராக அ�ேபா� இ��த�. அதைன� ெதாட��� ���ய�
அ�ஞ�க� 1915ஆ� ஆ�� �த� ஆ��க� ெச�� அத�கான காரண�ைத�
க�������ளன�. மரண� ப�ள�தா�� ேத�ய ��கா�� ேர��ேர�
�ேளயா (Racetrack Playa) எ���ட��� இ�ேபால பாைறக� நக���றன.
ம�த� அ�ல� �ல��க�� ெசய�பா�க� இ�லாமேல பாைறக� நக���
ெச���றன. ��ய பாைறக� த�ர 300 �ேலா எைட ெகா�ட பாைறக��
நக���றன. இட��ற�, வல��ற�, தானாக ���� பைழய பாைத�ேல பயண�
ெச�த� ேபா�ற ச�பவ�க��ட நட���றன. பாைற நக�த� எ�ப� ���
கால��� ம��ேம நட���றன. ேகாைட� கால��� நட�ப��ைல.

��ஞா�க� பாைறக���� ெபய��� அைவ நக�வைத ஆரா��தன�.
�.�.எ�. க�� ெபா����� ஆ�� ெச�தன�. ��� கால��� ����
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அ���, பாைற�� அ��� ப� உைற�� ெம��ய படல� உ�டா�ற�. பக�
ெபா��� ��ய ெவ�ப�தா� உைற�த ப��க��க� உ��வதா��, ப���ய�
��வதா�� பாைறக� நக���றன எ�பைத� க�����தன�. அ�த�ர
இ�ேபா�� ெசய�ைக �ைற�� ஒ� �ழைல உ�வா���� பாைற
நக�வத�கான அ��ய� உ�ைமைய� க�������ளன�.
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டா���ய� மா���ேய

ெஜ�ம� நா��� ��ச� எ��� இட��� ஒ� �ைதப�ம� 1980ஆ� ஆ���
க�����க�ப�ட�. அ�ேபா� அத�� ஐடா (Ida) என� ெபய�ட�ப�ட�.
இதைன 2009ஆ� ஆ�� அெம��கா�� அ��கா��யக��� ைவ�க�ப�ட�.
இ�த �ைதப�ம�ைத ஆரா��தேபா� அ� �ர�� இன�ைத��, ம�த
இன�ைத�� இைண�க���ய ஒ�வைக உ��ன� என� ெத�ய வ�த�. இ�
�மா� 4.7 ேகா� ஆ��க��� ��� வா��த� என� ெத�ய வ��ற�. சா�ல�
டா��� 200ஆவ� �ற�த நா� �ழா 2009ஆ� ஆ�� ெகா�டாட�ப�டேபா�
இத�� டா���ய� மா���ேய என� ெபய�ட�ப�ட�. இ� 95 சத�த�
ேசதார� இ�லாம� �� �ைதப�ம� �ைட�த�. இ�த �ல��� ேதா� �ழ��ட
ப�����த�. இதைன �ைக�படமாக��, எ��ேர வைரபடமாக�� எ����ளன�.
இ� 58 ெச.�. �ள� ெகா�ட�. உட� த�ர இத� வா� 24 ெச.�. �ள�
உைடய�. இ� �ைரேம� ���ப மர��� ம�த� �ைள�� இட� ெப��ற�.
இ� க�����க�ப�டத� �ல� ம�த� ப�ணாம��� கட�த கால�ைத அ�ய
உத��ற�. இத� கா�� டால� (Talus) எ��� உ�ள�. இ�ேவ ப�ணாம���
�ர�� ம��� ம�த� �ர��க�� பல மா�ற�க� ஏ�ப�� ம�த� இ�
கா�� நட�க உத�ய�.
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அ�தான கால�க�

ம�த� ���ப��� ஓ� அ���ேபான இன�ைத� ேச��த ஆ��ரேலா��ேதக�
அபரா��� எ�பத� கால� தட�க� 1978ஆ� ஆ�� ேம� ��ேக எ�பவரா�
க�����க�ப���ள�. இ� இ�கா�� நட�த �க� பழ�கால கால��
தடமா��. இத� �ைதப�ம�ைத டா�சா�யா����� 45 �.�. ெதாைல��
உ�ள ேல�ேடா� எ��� இட��� க�����தா�. இ� �மா� 3.6 ���ய�
ஆ��க��� ��ப�ட கால�� தடமா��. 24 ��ட� �ர���� கால�க�
ப����ள இ� நம�� �ைட�த �க�� பழைமயான கால�யா��. இ�ப����
எ�மைல� சா�ப� சக��� இர�� ேப�� கால�க� ப����ளன. இத���
சா�ப� ��யதா� அைவ அ�யாம� இ��வைர பா�கா�க�ப����த�.
இர�� ெப�யவ�க�ட� ஒ� �ழ�ைத�� த��ைர ேத�� ெச���ளன�.
ஒ� கால��� �ள� 21.6 ெச.�. ம��� அகல� 10 ெச.�., ம�ெறா� கால���
�ள� 18.5 ெச.�., அகல� 8.8 ெச.�. ஆ��.
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கால��� இைடெவ�ைய� ெகா�� கண���டேபா� �னா��� ஒ� ��ட�
ேவக��� நட�தன எ�ப� ெத�ய வ��ற�. இ�� ஒ� ெப� தன�
�ழ�ைதைய ���� ெச���ள� எ�ப� ெத��ற�. �ைட�த இ�த
கால�களான� ��ஞா�க� ம��� அ�லாம� சாதாரண பாமர ம�க��
ம�த� அ�லாத இ�கா�� நட��� ம�த� ���ப�ைத� ேச��த இன�க�
வா����ளன எ�பைத அ�ய உத��ற�.
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ம�த ��ேனா��� கால�

ம�த� ேப�ன�ைத� ேச��த �த� கால��� �ைத�ப�ம� 2006 – 2008ஆ�
ஆ���� இைட�ப�ட� கால��� க�����க�ப���ள�. இ� ம�த�
ப�ணாம�ைத� க�ட�வத�� �க�� பய��ள க�����பாக� க�த�ப��ற�.
ெக�யா நா��� உ�ள இ�ர� (Ileret) எ��� �ராம��� அ��� இ�
க�����க�ப�டதா� இ�ர� கால� எ�� அைழ�க�ப��ற�. இதைன
இ��லா�� நா�ைட� ேச��த ேம��� ெப�ென� எ�பவ� க�����தா�.
இ�த கால�யான� �மா� 1.51 – 1.53 ���ய� ஆ��க� பழைமயான�
என� கண��ட�ப���ள�. இ� ேஹாேமா எர�ட� எ��ற ம�த இன���
கால� என ��ஞா�க� ����றன�. இ�த கால�யான� த�கால ம�தனா�ய
ந��ைடய கால�ைய ஒ�ததாகேவ இ���ற�.

ேஹாேமா எர�ட� ம�த இன��� உயர�, எைட அ� கால�ைய எ���
ைவ��� �ர�ைத அ��பைடயாக� ெகா�� ஆரா��த�� இ� ேஹாேமா
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எர�ட�� கால�யாக இ���� எ���றன�. இத� க�ைட �ர��
அளவான� த�கால ம�தைன ஒ�����ற�. இத� வைள�த பாத�, க�ைட
�ர� அைம�ைப ெகா�� ஆரா�� ெபா�� இ� ஓ�வத�� ஏ�ற�. ேவ�ைட
�ல��க�ட���� த�ைன பா�கா��� ெகா�வத�காக ேவகமாக ஓட��
���த�.
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சா�கட�

���� கட� ம�ட�ைத�ட ஆழமான� ப���� ஒ� ஏ� உ�ள�. இதைன
சா�கட� (Deadsea), இற�த கட� ம��� உ��� கட� என� பல ெபய�க��
அைழ���றன�. இ� ேஜா�டா�� �ழ�� ம��� பால��ன�, இ�ேர��
ேம�� கைரைய எ�ைலயாக� ெகா���ள�. இ�� தாவர�க�, ��க�,
ந��க� ேபா�ற உ��ன�க� வாழ ��யாத காரண�தா� இதைன சா�கட�
அ�ல� இற�த கட� எ���றன�. இத��� காரண� இ�� அ�க�ப�யான உ��
உ�ள�. அதாவ� ெபா�வான கட� ��� உ�ள உ���த�ைமைய�ட 8.6
மட�� அ�கமான உ�� உ�ள�. இ� ��வ�� �ல�தா� �ழ�ப���ள�. கட�
ம�ட������ 423 ��ட� (1338 அ�) �ேழ அைம�����ற�. இ� 67 �.�.
�ள��, 18 �.�. அகல�� ெகா�ட�. இத�� ேஜா�டா� ஆ����� ��
�ைட��ற�. ஆ� �ல� உ��� ம��� �� ஆ�யாதலா� உ��� த�ைம
அ�க����ள�.

சா�கட�� ��� உ��� த�ைம அ�கமாக உ�ளதா� ��� அட��� அ�கமாக
உ�ள�. இதனா� ம�த�க� இ�கட� ��� ����டாம� �த���றன�.
ம�த�க�� அட���ைய�ட சா�கட� ��� அட��� அ�கமாக இ��பதா�
ம�த�க� ���தா� ���வ��ைல. இ�� ப����ெகா�ேட ேப�ப��
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ப����றன�. இதனா� இ�� ���லா பய�க� அ�க� ெச�� வ���றன�.
���ேலேய கட� ம�ட����� �ேழ �க� தா��த ப�� சா�கட�தா�.
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���� �ர��

பழ�கால ஏ� அ�சய�க�� ஒ�� ���� �ர�� ஆ��. இதைன �சா��
ெப�ய �ர�� ம��� சா��� �ர�� எ��� அைழ���றன�. இ� கால�தா�
பழைமயான�, இ��வைர அ�யாம� உ�ள�. இ� எ��� அரசரான 4ஆவ�
வ�ச எ���ய பாேரா ���� எ�பவ�காக க�ட�ப�ட சமா�யா��. இ� �.�.
2560 ஆ� ஆ��� க�ட�ப�டதா��. இதைன க�����க 20 ஆ��க�
ஆ���ளன. இ� ந�ன எ���� தைலநகரான ெக�ேரா�� �றநக��ப����
அைம���ள�. இ� 13.5 ஏ�க�க� பர�பரள�� ெகா���ள�. இ� 4000
ஆ��க��� ��� க�ட�ப�ட, உல�� �க உய��த அைம�பாக இ���
வ�த�. இ� க��யேபா� 146.5 ��ட� உயர� ெகா�டதாக இ��த�.
கால�தா� ஏ�ப�ட அ��� ம��� இய�ைக ��ற�தா� இத� ேம��ைன
ேசதமைட�� ��ட�. த�ேபா� இத� உயர� 138.8 ��ட�� (455 அ�),
ஒ�ெவா� ப�கவா�� அளவான� 230.4 ��ட�� ெகா���ள�. இதைன
��ணா���க�, எ�மைல�பாைற, க��க� ேபா�ற க�களா� க����ளன�.

இத� க��மான���காக 500 ைம�க��� அ�பா���� க�க� ெவ�� எ���
வ���ளன�. இ�த �ர��� ெமா�த �ைற 7 ���ய� ட�களா��. கன அள�
2,600,600 கன ��ட�க� என�� கண��ட�ப���ளன. �ர��� உ����
ெம�ேக�ற�ப�ட ெவ�ைள ��ணா���க�கைள பய�ப�����ளன�.
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இற�தவ��காக க�ட�ப�ட சமா�யான� பைழய அ�சய�க�� ஒ�றாக,
பழ�கால எ���ய க��ட�கைல��� சா��யாக இ��� �ைல�� ���ற�.
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காத�� ��ன�

உல�� உ�ள ஏ� ��ய அ�சய�க�� தா�மகா�� (Taj Mahal) ஒ�றா��.
இதைன �ென�ேகா அைம�� 1983ஆ� ஆ��� உலக� பார�ப�ய� ��னமாக
அ�����ள�. உலக� ��வ����� ஆ���� 30 ல�ச� ���லா�
பய�க� தா� மகாைல� காண வ���றன�. இ� உ�தர��ரேதச மா�ல���
ஆ�ரா நக�� ய�ைன ந�� கைர�� அைம���ள�. இ� உலகள�� பல����
ெத��த ஒ�றா��. இ� காத�� ��னமாக உலகள�� �க�ெப���ள�. இ�
�கலாய ேபரரச� ஷாஜகா� எ�பவரா� க�ட�ப�ட�. தன� ��றாவ�
மைன�யான ��தா� இற�� ேபானத� �ைனவாக தா�மகா� க�ட�ப�ட�.
இதைன க�� ���க 22 ஆ��க� ஆ�ன. �மா� 22000 ப�யாள�கைள�
ெகா�� 1632 �த� 1653ஆ� ஆ���� இைட�� க�ட�ப�ட�. தா�மகா�
��வ�� ெவ��ற� சலைவ� க�களா� க�ட�ப�ட�.

தா�மகா�� க��ட� ெதா��யான� 300 ��ட� �ள��, 300 ��ட� அகல��
ெகா�ட ஒ� �கலாய� ��காைவ� ��� அைம���ள�. தா�மகா��
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ெவ���ற� �ற����, சா��� ���, க�க� ப����ளன�. அழ��ட�க��
ெச�, ெகா� வ�வ�க�� பய�ப��த�ப���ளன. உ��ட��� �ைல�ய��த
க�க� ப��க�ப���ளன. தா�மகா� பார�க� க��ட�கைல மர�கைள��,
பைழய �கலாய மர�கைள�� அ��ட� இ��ய அ�ச�கைள�� உ�ளட��,
அவ�ைற ேம�� ��வா���� க�ட�ப���ள�.
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உல�� அ� �ளமான மயான�

�ன� ெப�� �வைர (Great Wall of China) உல�� அ� �ளமான மயான�
எ��� அைழ���றன�. இ��வ� பல ��றா��களாக க�ட�ப�ட�. இதனா�
�மா� 30 ல�ச� ம�க� இற����க���� என� க��க�ப��ற�. இதனாேலேய
இ�வா� அைழ�க�ப��ற�. இ� ம�ேகா�யா������, ம���யா������
வ�த �ேயா��க� பைடெய���க����� �ன� ேபரரைச பா�கா�கேவ அத�
வட�� எ�ைல�� �க�ெப�ய அர� ேபா�ற த�����வ� க�ட�ப�ட�. ��
வ�ச��� �தலாவ� ேபரரச� �� �ஹுவா� (Qin Shihuang) எ�பவ�� ஆ���
கால��� �த��தலாக க�ட�ெதாட�க�ப�ட�. அதாவ� �.�. 220 – 206ஆ�
ஆ����� இைட�ப�ட� கால��� க�ட�ெதாட��ன�. இ� ஒேர த�
�ய���� �� க�ட�பட��ைல. ஆர�ப��� க�ட�ப�ட �வ�க� வா�, ஈ��
ேபா�ற �� ஆ�த�கைள தா������� வைக�ேலேய இ��தன. க�லா��,
மர�தா��, ம�ணா�ேம ஆர�ப��� க�ட�ப�டன.
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இ� �� வ�ச ஆ��� கால���தா� த�ேபாைதய வ�வ�ைத� ெப�ற�.
இவ�� ஆ��� கால��� ெச�க�, ��ணா��, ஓ�க�, க�க� எ�பன
ெப�மள�� பய�ப��த�ப�ட�. பல இட�க�� க�கா��� ேகா�ர�க�
இட� ெப���ளன. இைவ பைட எ����ேபா� �ைக� ைசைகக�
கா��வத�காக பய�ப��த�ப���ளன. இ��வ� ந�ன உல�� ஏ�
அ�சய�க�� ஒ�றாக உ�ள�. ���� ெச��� அைன�ைத�� ஒ�����
பா��தா� �மா� 21196 �.�. �ள� ெகா�ட�. த�ேபா� பல இட�க�� �வ�
இ��� ேசத� அைட���ள�.
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உயரமான ������

உல�ேலேய �க உயரமான ������ ஏ�ச� ������ (Angel Falls) ஆ��.
இ�ேவ உல�� �க உயரமான இட������ எ�த தைட�� இ�� ����ற
������யா��. இ� ெத�னெம��க க�ட����ள ெவ��லா நா���
கைனமா ேத�ய� ��கா�� அைம���ள�. இ� அெவ���� (Auyantepui)
எ��� மைல�� 979 ��ட� உயர �க������ ெச���தாக ���ற�.
அதாவ� 3212 அ� உயர�. இ� 807 ��ட� (2,648 அ�) எ�த தைட�� இ��
���ற�. இத� ஒ� �� �� தைரைய அைடய 14 ��ட�க� எ����றன. ��
��������� ��� �ரான� தைரைய அைட�� ��னதாக அ�� ���
கா��னா�, ெப�மள�� ப����க�ேபா� ஆ�யாக பற���றன.
எ��யைவேய ெகெர� எ��� ஆ��� ����றன. அ�த ஆ� ��� ஆ���
கல��ற�. இ�த ������ 20ஆ� ��றா��ேல ெவ� உல��� ெத�யவ�த�.
1933ஆ� ஆ�� அெம��க �மா� ��� ஏ�ச� எ�பவ� த�க�ைத� ேத�
மைலக��ேம� பற�� ெச�றேபா� �� ����ைய� க�டா�. அத� �றேக
ெவ� உல���� ெத�ய வ�த�. அதனா� அத�� அவ�� ெபயரா� ஏ�ச�
������ என அைழ�க�ப�ட�.
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இ�த ������ ஆ�ர�கண�கான ஆ��களாக ����ெகா�����ற�.
ெச����ய�க� இதைன ��� ேம� எ�� அைழ�தன�. இ� உ�நா��
ம�க�� ெசா��. உ�நா�� ம�க��� ஏ�கனேவ ெத��த ஒ�� எ�பதா�
இ�த ������ைய ��பா�பா� �னா (Kerepakupai Vena) எ�ற ெபய��
அைழ��மா� ெவ��லா ஜனா�ப� �ேகா சாேவ� 2009 இ� அ���தா�.
இத�� ������ �க�� ஆழமான இட��� ��த� எ�ப� ெபா�ளா��.
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�� பாைலவன�

உல�� �க ெவ�பமான, �க� ெப�ய �டான பாைலவன� சகாரா
பாைலவனமா��. இத� பர�பள� 9,000,000 ச�ர �ேலா ��டரா��. இ�
அெம��க ஐ��ய நா�கைள �ட� ெப�ய�. உல�ேலேய �க� �ரபலமான
பாைலவன� இ�வா��. இதைன ெவ��ேசா� �ட��� பாைலவன�
எ���றன�. ெவ�ைமயான �ல�ைத��, பா��பத�� ����ரமான அழைக��
ெகா�����ற�. இ� �மா� 2.5 ���ய� ஆ��க� பழைம வா��த�.
அ�கால��� இ�� ஆ�க��, ஏ�க��, மர�ேசாைலக�� ெகா�ட வளமான
ப��யாக இ��த�. அ�ேபா� �தைலக� ம��� 30,000 ேம�ப�ட ��
�ல��க� வா����ளன. அத� ப�ம�க� த�ேபா� �ைட���ளன. சகாரா
பாைலவன� ஆ����க க�ட��� உ�ள ெப�ய பாைலவன�. இ� ெச�கட��
ஆர����, ெம��ேட�ய� கட�ப�� ம��� அ�லா��� ெப��கட� ஆ�ய
�ல�பர��கைள�� இைண���றன. பக�� அ�க ெவ�ப��, இர�� அத��
இைணயான ���� இ���ற�. க�ைமயான மண� �ய�� ���ற�.

சகாரா பாைலவன��� 20 சத�த� ம��ேம மணலா� �ட�ப���ள�. இ�
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��ம� சமெவ�, பாைற� க�க� சமெவ�, மைலக� ம��� உ�� மண� ��ய
சமெவ� ஆ�யவ�றா� ஆன�. ஆ���� 25 ��� ��ட� மைழ ெபா���.
ஆனா� உடேன ஆ�யா����. ���� அ�� 41000 ஆ��க��� ஒ� �ைற
சா�வதனா� �.�. 17,000 ஆ��க� க��� சகாரா ப�ைமயான இடமாக மா��
என ஆ�வாள�க� ����றன�.
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ெதாைல�� ேபான நகர�

கட� ம�ட������ 2430 ��ட� (7970 அ�) உயர��� ஒ� மைலநகர� ெப�
நா��� உ�பா�பா ப�ள�தா��� ேம� உ�ள மைல�ெதாட�� உ�ள�. இ�
இ�கா ேபரரச� பா�சா��� (Pachacuti) எ�பவரா� 1450ஆ� ஆ���
க�ட�ப�ட�. இ� ஒ� எ�ேட�டாக ��வா��க�ப�ட�. இ�� க��க�கைள�
ெகா�� க��ட�க� க�ட�ப���ளன. இைவ பளபள��� �வ�கைள
உைடய�. க�க��� இைடேய இைடெவ� இ�ைல. இ�� ��ய��காக
க�ட�ப�ட இ���வா�டானா எ��ற ேகா�� �க�� ���யமான�. இ�த
மைல�ெதாட� கா�பத�� அழகான�, 2000 அ�க� ெச���தாக உ�ள�. இத�
அ��� உ�பா�பா ஆ� வைள�� ஓ��ற�. இ�த �ரதான மைல நகர�ைத ம��
��� (Machu Picchu) எ�� அைழ���றன�. இ�கா ேபரரைச 1572ஆ� ஆ���
�பா�ய�க� ைக�ப��ய����� இ�த நகர� ைக�ட�ப�ட�.

அெம��கா வரலா�� அ�ஞரான �ரா� ��க� (Hiram Bingham) எ�பவ�
1911ஆ� ஆ��� இ�நகைர� க�����தா�. இத� ��ன� இ� உல�� ஒ�
���ய ���லா� தளமாக மா�ய�. த�ேபா� ஆ���� 4 ல�ச� ���லா
பய�க� அ�� ெச�� வ���றன�. ெப� அரசா�க� இதைன 1981ஆ�
ஆ��� வரலா��� ��னமாக அ���த�. �ென�ேகா அைம�� 1983ஆ�
ஆ��� உலக� பார�ப�ய� ��னமாக அ���த�. 2007ஆ� ஆ��� இதைன
உல�� ��ய 7 அ�சய�க�� ஒ�றாக�� அ���க�ப���ள�.
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��ய ச�� �மான�

��ய ச��யா� இய��� �த� �மான� ேசாலா� இ�ப�� – 2 (Solar Impulse)
எ�பதா��. இ�த �மான� 12 ஆ��க� உைழ�பா� உ�வா�க�ப�ட�. ஐ��ய
அர�ய நா�க�� ஒ�றான அ�தா��� உ�ள த�யா� ��வன�க��
�ய��யா� இ�த உல�� �த� ேசாலா� �மான� தயா��க�ப�ட�. இ��
இர�� ேப� ம��ேம பயண� ெச�ய ����. இ�த �மான�ைத
வ�வைம�ப�� ���ச�லா�� நா�ைட� ேச��த �மா�க� ஆ��ேர
ேபா��ெப�� ம��� ெப��ரா�� ��கா� ஆ�ய இ�வ�� ���ய ப��
வ��தன�. இ� ���க ���க ��ய ச��யா� இய��� வைக��
வ�வைம�க�ப���ள�. ஒ� �� எ�ெபா�� �ட� பய�ப��தாம� �மான�
பற�க� ��ய�. இ�த �மான��� இற�ைகக� 72 ��ட� (236 அ�) �ள�
ெகா�ட�. இ�� 17,000 ��ய தக�க� ெபா��த�ப���ளன. இ�த �மான�
2.3 ட� எைட ெகா�ட�. ம��� 50 �த� 100 �ேலா ��ட� ேவக���
பற��� ஆ�ற� ெகா�ட�.

��ய ச��ைய ேச��� இர� ேநர���� இய��� வைக�� ெதா��
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��ப�க� ெச���ளன�. இ�த �மான� உலக�ைத ஒ� �ைற ���
வ�வத�காக 2015ஆ� ஆ�� மா�� 9 அ�� தன� பயண�ைத �வ�� உ�ள�.
இ�த �மான�ைத ஆ��ேர ேபா��ெப�� ம��� ெப��ரா�� ஆ�ய இ�வ��
மா�மா� இய���றா�க�. இர�� மாத பயண����� �ற� ����
ெவ��கரமாக அ�தா� ெச�ற�த�
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ஆ��ய� ப��ய ����

த�� ெமா��� ந�ல அ��ய� ��க� இ�லாத �ைறைய� கைளவ��
ஏ�கா� இள�ேகா ���ய ப�கா���றா�. 2000ஆ� ஆ��� ெவ�வ�த
இவர� �த� �� அ�சய தாவர�க� அ������ 15 ஆ��களாக�
ெதாட��� பல ��கைள எ�ய த��� எ�� வ��றா�.

த��நா� அ��ய� இய�க��� ேசல� மாவ�ட உத�� ெசயலாளராக 12
ஆ��க��, மாவ�ட� ெசயலாளராக 8 ஆ��க�� ப������ளா�.
த�ேபா� த��நா� அ��ய� இய�க��� ேசல� மாவ�ட� தைலவராக
ெசய�ப�� வ��றா�. இவ� ம�க�ட� அ��ய� ����ண�ைவ ஏ�ப��த
���ய கார�யாக உ�ளா�.
இவ�ைடய பழ�க� ம��� ெச�வா� �ரக��, ெச�வா� ேதாஷ�� ஆ�ய
இர�� ��க� அைனவ���� க�� இய�க� எ�ற அைம��� சா�பாக 38000
ப��க��� வழ�க�ப���ளன.
 த��நா� அ��ய� இய�க� ெவ���� ��� அ��ய� மாத இத��
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ஆ��ய� ���� ���யமானவ�.
 எ�������, அ��ய� மாம�, வ�லைம�� எ��தாள�, உைழ�பாள�
பத�க� ஆ�ய ���களா� ெகௗர��க�ப�டா�.
 த� இற����� �ற� த� உடைல ம���வ ஆ����� பய�ப��த ேவ���
எ�� த� ���ப ஆவண��� ப�� ெச���ளா�.
 1992ஆ� ஆ�� ஏ�கா��� உ�ள ெப�ய ஏ��� ம��� �ட�த
ஆகாய�தாமைரகைள மாணவ�க�, ெதா�� அைம��க� ம��� ெபா�ம�க�
உத��ட� த��நா� அ��ய� இய�க� சா�பாக, ��� ஏ�ைய� ���ர�
ெச�தா�.
 ஏ�கா� மைல�� உ�ள தாவர�கைள வைக�ப���, ெபய��� அத�
�ைக�பட�கைள இைணதள� ெபா�வக��� 1126 தாவர�க�� 2868
பட�கைள இைண���ளா�.
��ய அள���, ெப�ய அள��� 74 ��தக�க� இ�வைர எ����ளா�. இவ�
ெதாட��� அ��ய� ��கைள எ�� வ��றா�.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 120

ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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���
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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
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.
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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��.
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�?
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இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. 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
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – 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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