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எ��ைர
மா�ட�ய�, ெதா� ெபா��ய�, உ��ய�, தாவர�ய� என பல�ைறகைள
சா��த ��ஞா�க��� ஆ�� ெச�வத�காக ஒ� இய�ைகயா�
பத�ப��த�ப�ட ம�� ஒ�� �ைட�த�. அ�த ம��ைய கட�த 25 ஆ��களாக
ஆரா��� ெச�� வ�தன�.
இ�த ம���� உட� எ�ப� �மா� 5300 ஆ��க� பழைமயான�. இ�ேவ
உல�� �க�� பழைமயான ம��. இ�த ம���� இர�த வைகையக��
க�������ளன�. அ� �க�ெப�� ஆ�ச�ய�ைத ஏ�ப�����ள�. அ�த�ர
அவ� பய�ப���ய க��க��, உைட��, �ைட���ள�. அத� �ல� அவ�
வா��த கால�க�ட��� ம�த�க� எ�ப��ப�ட வா��ைக �ைறைய
��ப��ன� எ�பைத�� ெத��� ெகா�ள���ற�. உல�ேலேய அ�கமான
ஆ�வாள�களா� ஆரா��� ேம�ெகா�ள�ப�ட ம�� எ�ற ெப�ைம இ�த
ஓ���� உ��. ஓ�� என�ப�� ப�ம�தைன ப��ய தகவ�கைள
இ���தக��� வா�லாக� ெத��� ெகா�ளலா�.
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 ெவ���ட
freetamilebooks.com -��� என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
வா���க�ட�
– ஏ�கா� இள�ேகா
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ப�ம�த� ஓ��

��யான� �ல��கைள��, தாவர�கைள�� வாழ உத�� இடமாக
�ள���ற�. அேத சமய��� ���� வா���, ம��த �ல �ல��க� ம���
தாவர�க�� ப�வ�க� இ���ேபான க�களாக �ைட���றன. �லவ���
எ���க�� �ைதப�வ�களாக� �ைட���றன. இதைன� ெகா�� அைவ
வா��த கால�ைத கண���� �ற ���ற�. இத� �ல� ���� ப�ேவ�
தாவர� ம��� �ல�� இன�க� வா����ளன எ�பைத ெத��� ெகா�ள
���ற�. அ�த இன�க� த�ேபா�� உ�ளனவா அ�ல� ����� அ���
��டனவா எ�பைத�� அ�ய ���ற�.
பல ���ய� ஆ��க��� ���, ஏ� பல ேகா� ஆ��க��� ��� வா��த
உ��ன�க�� �ைதப�வ�க� �ட �ைட���ளன. இ� அ�த உ��ன���
ஆ�ப� எ�� ெசா�லலா�. இதைன� ெகா�� தாவர�க��, �ல��க��
���� எ�ப� ப�ணாம� அைட���ளன எ�பைத அ�ய ���ற�. ��யான�
�க�� பழைமயான� எ�ப�� அ�ய ���ற�. ைடேனாச�க�� �ைதப�வ�
க�����க�ப�ட ��ன� ���� �க� ெப�ய ரா�சத உ��ன�க�
வா����ளன எ��ற தகவ� �ைட�த� ந�ைம ஆ�ச�ய��� ஆ�����ள�.

ம�த இன�க�� ப�ேவ� �ைதப�வ�க� �ைட�தத� �ல� ம�த�
ேப�ன��� ப�ேவ� இன�க� வா��� ம����ளன எ�ப� ெத�ய வ��ற�.
இேதேபா� ஆ� ம�த இன��� கால� தட�க� �ட நம�� �ைட���ளன.
இதைன� ெகா�� அ�கால����, இ�ைற�� வா��� ெகா������
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ந��ைடய கால���� உ�ள ஒ��ைம, ேவ��ைமகைள ஆ�� ெச��
ப�ணாம��� ஏ�ப�ட வள����ைன �ள����றன�. ���� ஏதாவ� ஒ�
�� ��� �ைதப�வ� �ைட�தா� �ட அ� ��ஞா�க��� ஆ��
ெச�வத�� ேபா�மானதா��. அதைன� ெகா�� அத� வய�, அ� எ�த
�ல�� இன�ைத� ேச��த� எ�பைத� க�����க ���ற�. அ�தள���
அ��ய� வள������ற�. க�����க ��யாதைத எ��கால���
க������ ��வா�க�.
இ�பதா� ��றா��� இ���� மா�ட ��ஞா�க��� ஆரா�வத�கான
ஒ� ��ய ம�த உட� �ைட�த�. அ� ப��� உைற�த �ைல�� �ைட�த
ம�த உட�. இய�ைகயாக பத�ப��த�ப����த ஒ� இய�ைக ம��. இ�
அ��ய� உல��� ஒ� ��ய வர�. இத� �� ேம�ெகா�ட ஆ�வான�
அ��ய� உலக���ேக ஒ� �����ைனயாக அைம����ட�. கட�த 25
ஆ��களாக ஆ��க� நட��ெகா�ேட இ���ற�. எ��கால��� இ� ஒ�
ஆ���ெபா�ளாகேவ இ����.
ம�� :
ம�� (Mummy) எ�றா� அ�மா, தா� எ�பைத� ����� ெசா�. ஆ��ல
வ��� ப��� �ழ�ைதக� த�க�ைடய தாைய அ�மா எ�� அைழ�பத���
ப�லாக ம�� எ�ேற அைழ���றன�. ஆ��ல வ��� ப��க ைவ���
ெப�ேறா�க� த�கைள ம�� எ��� டா� எ��� அைழ�க ேவ��� எ�ேற
����றன�. அ�தா� ஆ��ல வ��� ப��க ைவ�த�கான ெகௗரவமாக�
க����றன�.
ம�� எ�ற வா��ைத�� ேவ� ஒ� அ��த�� உ�ள�. உ�ர�ற ம�த�
அ�ல� �ல��� உடைல� பத�ப���, பா�கா�பாக ைவ������ உட����
ம�� எ�ேற ெபய�. ஒ� இற�த உட� பாட� ெச�ய�ப�டா�, அ�த உட�
அ��வ� �ைடயா�. இ�ப� அ�காம�, ெகடாம� ��ட கால� க�வா� ேபால
இ���� உடைலேய ம�� எ�� அைழ���றன�. இ�ப��ப�ட ம��க�
இர�� வைக�ப��. ஒ�� ம�தனா� பாட� ெச�ய�ப��, உடைல ெகடாம�
ைவ������ �ைற. இதைன ெசய�ைக ம�� எ�� அைழ�கலா�. இத�� �ல
வைக ரசாயன� பய�ப��த�ப��ற�. ம�ெறா� வைகைய இய�ைக ம��
எ���றன�.
ெவ�பமான பாைலவன�, வற�ட கா��, ப� ஆ�யவ�றா� உட�க� தானாக
க�வா�ேபால ஆ�, ெக��ேபாகாம� இ����றன. இ� இய�ைகயா� உ�வான
ம��யா��. இய�ைகயாக �ல ேவ��ெபா��களா��, க�� ��ரா�� இற�த
உ��ன�க�� சடல�க� பா�கா�க�ப�வ�� உ��. பல ��றா��களாக,
ஆ�ர� ஆ�� கால� அ�யாம� இ���� ம�த ம��கைள��, ம�ற
�ல��க�� ம��கைள�� அக�வாரா��யாள�க� க�� எ����ளன�.
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ம�� எ�� அைழ�க�ப�� ஆதாரமான� ���யா எ�ற பார�க ம��� அேர�ய
ெமா�� ெசா�லா��. இ�ேவ ல��� ெமா��� ம��யா எ�� மா�ய�.
ம��யா எ�ற ல��� ெசா�ேல ஆ��ல��� ம�� எ�ற ெசா�லாக மா�ய�.
���யா எ�ற பார�க ெமா��� பத���� �ல��� என� ெபா��ப��.
ம���� உடலான� க��ற �ல���� �ற�ைத ஒ�����ற�. எ����
ம��கைள தயா��க சடல��� �ல��� எ��� ரசாயண�
பய�ப��த�ப�டதா� இ�ெபய� ��ட�ப�ட� என ஆ�வாள�க� ����றன�.

ம�த� �ல உட�கைள ��ட��ேட பா�கா�தா�. ���பாக அரச�க��
உட�கைள ம��யாக தயா���, பத�ப��� �ர��க� ேபா�ற இட�க��
பா�கா�பாக ைவ�தா�. பழ�கால��� இற�தவ�க� ம� உல��� ெச�வதாக
ந��ன�. அ�த ந���ைக இ�ைற��� பல�ட� உ�ள�. இற�தவ�க� ேவ�
உல��� ெச�றா� அ�� அவ�க��� உட� ேதைவ�ப��ற�. ஆகேவ இற�த
உடைல� பா�கா�பாக ைவ�பத� �லேம அ� ேவ� உல���� ெச���ேபா�
பய�ப�� எ�ற ேநா�க��டேன ம��யாக பா�கா�தன�. ேவ� உல���
சாதாரண ம�த�க� ெச�ல ��யா�. அரச�க� ம��ேம இற�த��� ேவ�
உலக����� ெச�ல ����. ஆகேவ அரச�க�� உட�கைள ம��ேம எ���
நா��� ம��யாக தயா��தன�. அவ�க��� ேசைவ ெச�வத�காக, ெபா��
ேபா��வத�காக �ைன, �தைல ஆ�ய சடல�கைள�� பத�ப���ன�. ேவ�
உலக��� வா�வத�� ெபா���, ெபா�ைள�� �ட ம���ட� ேச���
ைவ�தன�.
உட�� உ�����க� ��க�ப��, ேந�ர� ம��� எர�� எ�ற
ேவ��ெபா��கைள� தட� ��களா� க�ட�ப������. எ���ய ம��க�
��யா� க�ட�ப�� இ����. ஆனா� பல நா�க�� ம�த உடைல
பத�ப��� ம��யா�� உ�ளன�. பார�க��� �ல அரச�க�� சடல�கைள
ெம�ைக� பய�ப��� பத�ட�ப�டதாக ப�ைடய �ேர�க வரலா��
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அ�ஞ�க�� �������� ெத�ய வ��ற�. உடைல ம��யா��� பழ�க�
ெத� அெம��கா��� இ����ள�. ���பாக �� ம��� ெப� நா���
ம��கைள பத��வ�� எ���ய�கைள �ட �ற�தவ�களாக இ����ளன�.
இ�� க�����க�ப�ட ம��க� எ���ய ம��கைள �ட பழைமயான�.
இதைன �� ம��� ெப� நா��� வா��த ��ெசாேரா என�ப�� ம�க�
தயா����ளன�.
இேதேபா� ஆ����க க�ட���� ம��க� க�����க�ப���ளன.
�க�பழைமயான ம�� ஒ�� ந� சகாரா�� க�����க�ப���ள�. இ� ஒ�
��வ�� சடலமா��. இ� �மா� 5000 ஆ��க� பழைமயான� எ���றன�.
த�ெபா�� ம��கைள� ெகா�� ��ஞா�க� ஆ��க� ெச�� வ���றன�.
ம���� உட�� உ�ள �.எ�.ஏைவ ஆ�� ெச���றன�. �ேக� ெச��
அைவ எ�வைக �ரவ�களா� உட� �ைதயாம� பா�கா�க�ப��ற� எ���
�ய���� ஈ�ப�� வ���றன�. இத� �ல� அ�கால��� பய�ப��த�ப�ட
ரசாயன�க� எைவ எ�பைத� க�ட�யலா�. ேம�� இற�தவ�� வய�,
இற�தத�கான காரண� ேபா�றவ�ைற�� க�����க இ�த ஆ��க�
உத���றன.
��ய ம�� :
��யதாக ஒ� ம�� க�����க�ப���ள�. இ�த� க�����பான�
உலக�ைதேய �ர��க ெச�த�. மா�ட ��ஞா�க��� ஒ� �க� ெப�ய
ஆ���ெபா�ளாக அைம����ட�. இ�த ம��யான� இய�ைகயான ப���
உைற�� பத�ப��த�ப�ட �ைல�� �ைட�த�. ப��� உைற�� �ட�த
இ�சடலமான�, உ� உ���க�ட� ேசத��� �ைட���ள�. ெசய�ைகயாக
தயா��� பா�கா�த ம��கைள �ட, இ� பல மட�� தரமான�. ம�த�� ��
உட� அ�ப�ேய �ைட���ள�. அ� ம��� அ�லாம� அ�த ம�த�
கைட�யாக உ�ட உண� �ட அவ� வ���� உ�ள�. இைத �ட ஒ� �ற�த
ம�� இத�� ��� �ைட�த� இ�ைல.
க������ :
இய�ைகயாக பா�கா�க�ப�ட ஒ� ம�� 1991ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� மாத�
19ஆ� நா� ம�ய� 1.30 ம�யள�� க�����க�ப�ட�. கட�
ம�ட������ �மா� 3210 ��ட� உயர��� ஆ��� (Alps) மைல�� அ���
ஆ���யா ம��� இ�தா� நா�க�� எ�ைல�� க�����க�ப�ட�.
இர�� நா�க�� எ�ைல�� அைம���ள ஆ�ைப� ப�யா������
க�����க�ப�ட�. இ�தா� நா��� ெத�� ைடேர� ப���� �ழ��
மைல�கடான ��ர�ெப�� எ���ட��� க�ெட��க�ப�ட�. ���பாக
ெசா�ல ேவ��� எ�றா� ைடெச�ஜா� (Tisenjoch) எ��� �கர��� இ�த
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ம�� �ைட�த�.
ஆ��� மைல�ெதாட� ஐேரா�பா�� ெப�ய மைல�ெதாட�க�� ஒ�றா��.
ஆ��� மைல�ெதாட�� 82 �கர�க� உ�ளன. ஆ�ைப� ப���� பல
�கர�க� கட� ம�ட������ 4000 ��ட� (13,123 அ�) அள��� ேம�
உ�ளன. ஆ���� �க�� உயரமான மைல எ�ப� ெமா�� �ளா��
எ�பதா��. இ� கட� ம�ட������ 4808 ��ட� உயர� ெகா���ள�.
ஆ��� மைல�ெதாடைர ��� ஆ���யா, �ேலா��யா, இ�தா�,
ெமானா�ேகா, ���ச�லா��, ெல�ெச���, ெஜ�ம�, �ரா�� என 8
நா�க� அைம���ளன. அதனா� இ�த 8 நா�கைள�� ஆ�ைப� நா�க�
எ�� அைழ���றன�.
ஆ��� மைல �ர�தரமாக உைற�த ப��ட� ெவ�ைமயாக கா�� அ����.
ஆ��� மைல�ெதாட�� பழ�கால��� ம�த�க� வா��தத�கான ஆதார�க�
உ�ளன. இ�� �ைட�த ம���� �ல� பழைமயான நாக�க� ம���
கலா�சார� இ�ப���� இ����ள� எ�ப�� ெத�ய வ���ள�.
ெஹ��� ைசம� :
ஆ��� மைல�ப��யான� 20 ஆ� ��றா��� ஆர�ப��� ���லா�
�ைற�னரா� வளர�ெதாட��ய�. இர�டா� உலக� ேபா���� ��ன�
இ�ப��க� ெப��� ��வைட�தன. ஆ��ேதா�� உலக� ��வ�� இ���
���லா� பய�க� வ�� ெச��� இடமாக இ� உ�ள�. ப��ச���,
�ைக-��� ேபா�றைவ ஆ��� ப���� ேகாைட�கால��� பய�கைள�
கவர���ய�. ஆ��� ப���� மைலேய�� �க��க�� நட��ெகா�ேட
இ����.

ெஹ��� ைசம� (Helmut Simon) எ�பவ�� அவர� மைன� எ�கா (Erika)
ஆ�ய இ�வ�� ஆ���யா�� ஆறாவ� உயரமான மைலயான ைடெச�ஜா�
�� ஒ� பக� ெபா��� ஏ�னா�க�. இ�த மைலயான� கட� ம�ட������
10530 அ� உயர� ெகா�ட�. ெஹ��� ைசம� ெஜ�ம� நா�ைட� ேச��தவ�. 9

இவ� 1937ஆ� ஆ�� நவ�ப� 11 அ�� ெஜ�ம��� உ�ள ��ரா�ெப����
உ�ள பேவா�யா எ��� இட��� �ற�தா�. இவ� எ�கா எ�பவைர ��மண�
ெச��ெகா�டா�. எ�கா ைசம� �லக� கா�பாளராக ப����� வ�தா�.
கணவ�, மைன� இ�வ�� த�க� ���ைற நா�க�� ப�ேவ� மைல�
�கர�க��� ���லாவாக ெச�� வ�வ� வழ�கமாக ெகா����தன�.
இ�வ�� 1991ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� மாத� ஆ��� மைல�� உ�ள
ைசெச�ஜா� �கர�ைத அைடய மைல ஏ�னா�க�. இவ�க� ஒ� ��வாகேவ�
ெச�றன�.
இவ�க� இ�வ�� ஆ���யா ம��� இ�தா� நா�� எ�ைல�� இைடேய
உ�ள ஓ��டா� ஆ�ப� (Otztal Alps) எ��� மைல�� வ�யாக
ஏ��ெகா����தன�. அ�ேபா� ைசம� ஒ� மைலேய�� பாைதைய� க�டா�.
அ� ���� வ� கல��தடமாக இ���� என அவ� க�� அத� வ�யாக�
ெச�றா�. ஒ� பாைற�� ப� உ�� �� ேத�� இ��த�. அ�ேபா� அவ�க��
க�க��� உ��ய ��� இைடேய ஒ� ப��� �ற ெபா�� ெத��த�. �த��
அவ�க� அதைன ஒ� ��ைப எ�ேற க��ன�. �ற� அத� அ��� ெச��
பா��தேபா� அ� ஒ� ம�த� சடல� என� ெத�ய வ�த�. ம�த� சடல���
தைல��, �����ற� ம��ேம ெத��த�. �� உட� உைற�த ப��க��க���
இைடேய �ைத����த�.
தைல�� ���ற��, ேதா�ப�ைட��, �� உட�� �� ப�� ம��ேம
ப��க���� ெவ�ேய, உ��ய ��� ெத��த�. சடல��� ெந���
ப��யான� ஒ� த�ைடயான பாைற�� ���, �க� ெத�வ�� ம�கலாக
அைடயாள� ெத�யாம� இ��த�. அத� அ��� ��� மர�ப�ைடயா�
��ற�ப�ட பல பாக�க� �ட�தன. ைசம�� அவர� மைன��� �ைக�பட�க�
எ��தன�. �ல ஆ��க��� ��� மைல ஏற வ�தவ� ஏேதா �ப��� ���
இற�� ��டா� என இ�வ�� க��ன�. இ� உலகள�� �ரபலமான ஒ� ம�த
சடல� எ�ப� அ�ேபா� அவ�க���� ெத�யா�. இர�� ���லா
பய�களா� க�����க�ப�ட இ�த ம�த சடல� இய�ைகயா�
பா�கா�க�ப�ட ஒ� ம�� எ�ப� ��னா�� ெத�ய வ�த�. இதைன�
க�����தத� �ல� இவ�க�� ெபய�� ச���ர��� இட����� ��ட�.
இவ� எ��த �த� �ைக�படேம ப���ைகக��� ெவ�வ�த�.
உடைல எ��த� :
ம�த சடலமான� 6 �த� 9 அ� ஆழ� ெகா�ட �� ேத��ய பாைறக���
இைடேய ெச��ய �ைல�� இ��த�. இ�சடல� க�����க�ப�ட ம�நா�
உடைல ��பத�கான ஆ���ய நா����� ஒ�� அ�� வ�த�. உடலான�
ப��பாைறக��� இைடேய இ��தைத அ��ற�ப��த �ய�றன�. உடலான�
ப��க��யா� இ��� ������த�. அதைன எ��� அ��ற�ப��த ��யா�
எ�பைத அவ�க� உண��தன�. அ�த உடைல அ��ற�ப���வத�காக ப�ேவ� 10

ஆேலாசைனக� ேம�ெகா�டன�. ப�வ �ைலேயா �க�� ேமாசமாக இ��த�.

�த�� ப��பாைறைய உைட�க ��ட��டன�. அ�க அ��த� ெகா�ட
வா��ைன� (Pneumatic drill) ெகா�� �ைள��டன�. சடல�ைத� ���
இ����ள ப��க��கைள உைட�� எ��தன�. அ�சமய� உ��ய ப�
�ரான� உடைல ����ெகா�ட�. இ�வ� ���� அ��� ெச�� உடைல
எ��க உத�ன�. இத� �ைளவாக சடல��� இட� இ��� ப�� ச�� ேசத�
அைட�த�. கால �ைல�� ேமாசமான�. ப��பாைறைய உைட�பத�கான
க��க��, ப�றா��ைறயாக இ��ததா�� �த� நா�� சடல�ைத
அ��ற�ப��தா� ப� பா��� ���த�ப�ட�.
அ��த நா� 8 ���க� அ�த இட���� வ�த�. உல�� �க�� �ரபலமான
மைலேய�� �ரரான ஹா�� ெஹ�மரேல�ட� (Hans Kammerlander) ம���
��ேஹா�� ெம�ன� (Reinhold Messner) ஆ�ேயா�� அ�� வ�தன�. அவ�க�
இற�த ம�த�� உைடைய�� அவ� பய�ப���ய க��கைள�� க�டன�.
அ�ேபா�தா� அ� அ�ைம� கால��� இற�த ம�த�� சடல� அ�ல எ�ப�
ெத�ய வ�த�.
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��றாவ� நா�� சடல�ைத அ��ற�ப���� ப� ேம�ெகா�ள�ப�ட�.
ெஹ�கா�ட� வச� இ�லாத காரண�தா� அ�� ெச�வ� ���������
�ரமமானதாகேவ இ��த�. உடைல அ��ற�ப����ேபா� �த�ய தைச
ப��கைள ஒ� �ளா��� ைப�� ேசக���ெகா�� அ���வான� அவ�க�
த�� இ��த ����� ���� ��டன�.
நா�காவ� நா�� உடைல ��வ�� அக�� எ����ட ேவ��� எ�ற
ேநா��� ������ அ�� ெச�ற�. �த� நா� இர�� நட�த ப��ெபா�வா�
சடல� ���� �ட�ப����த�. ப�வ�ைல�� �க�� ேமாசமாக இ��த�.
ம���வ��ைறைய� ேச��த ெர�ன� ெஹ� (Rainer Hann) எ�பவ��
தைலைம�� சடல�ைத ���� ப� நட�த�. இ� ேக�ரா உத��ட�
படமா�க�ப�ட�. அ�� ெதா����ய� �ைற சா��த ஆரா���யாள� யா��
அ����� இ�ைல. ஆகேவ அ�� நட��� ப�க� அைன�ைத��, ��ேயா
எ��க�ப�ட�. இ� �க�� ���யமான ப�வாக இ��த�.
ப��க��கைள உைட�க ��கா� ம��� ப��தைர�� ச��� �ைளயாட
பய�ப��த�ப�� ெகா��கைள� ெகா�� ப��பாைறகைள அ����ன�
உைட�தன�. ��ன� ப��படல������ சடல�ைத ெவ�ேய எ��தன�.
அ�ேபா� உ��ய ������ உைட�த பல ���களான ேதா�, ேதா� ெப��,
நாடா, க��, ைவ�ேகா� ேபா�றைவ�� சடல��� அ��� இ��த�. ��ன�
அ�சடல�ைத �ண�ைப�� ைவ��, ப��ரமாக ��ைட க��ன�. அதைன
ெஹ�கா�ட� �ல� எ���� ெச�றன�. ��ப��� உ�தர�� ேப�� அதைன
ஒ� மர சவ�ெப���� ைவ�� இ���ர� (Innsbruck) ப�கைல�கழக���
ப��ரமாக ைவ�தன�. ெச�ட�ப� 19ஆ� ேத� க�����க�ப�ட சடலமான� 23
ேத� தா� ��� எ��க ���த�. அ�ேபா� அதைன ப�ம�த� (Iceman) என
அைழ�தன�.
எ�ைல �ர��ைன :
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ப�ம�த�� சடல� �ட�த இட� ஆ���யா ம��� இ�தா� ஆ�ய
இ�நா�க�� எ�ைல� ப��யா��. ப�ம�த�� சடல� �ைட�த இட�
கட�ம�ட������ 3210 ��ட� உயரமா��. அ� ப� �� உ�� ஓ�� ஒ�
��கா� ப��. அ� ெப�ய பாைறயா� �ழ�ப�ட இட�. 40 ��ட� �ள��, 2.5
�த� 3 ��ட� ஆழ��, 5 �த� 8 ��ட� அகல�� ெகா�ட பாைற. அ�
ப�ேவ� பாைறகளா� �ட�ப����த�. அதைன ஒ�� ப�ேவ� பாைறக�
�த�� �ட�தன. பாைற�� ேம�� �ைல�� ப� ம�த�� சடலமான�
ெப�ய ெவ��ய �ராைன� �லா� �� �ட�த�. இ�த பாைறக�� �� ப�
பட��� �க�� அட���யாக ப���, �� இ��த�. 1922ஆ� ஆ��
இ�நா�க�� எ�ைலயாக வைரய��க�ப�ட ��ன�, அ�ப�� த�ேபா� 20
��ட� த�ம� அள��� ப��பாைறகளா� �ட�ப���ள�.
ப�ம�த�� உட� �ைட�த�ட� அ� இ�தா� நா��� எ�ைல��
�ைட�த� எ��ற க��� ேவகமாக� பர�ய�. அ� ஆ��ேர�யா
ப������� எ��க��ைல எ�� ��ன�. இ�த உட� யா��� ெசா�த�
எ��ற ச�ட��ர��ைனக� இ�தா����, ஆ���யா���� ஏ�ப�ட�. இ�தா�
நா��� ெத�� ைடேரா� (South Tyrol) எ�ைல����� 92.56 ��ட� �ர���
ப�ம�த�� உட� �ைட���ள�. ஆகேவ இ� த�ேபா� இ�தா� நா���
உ�ள ெத�� ைடேரா� ெதா��ய� அ��கா��யக��� பா�ைவ��
ைவ�க�ப���ள�.
ெதா�ெபா�� ஆ�� :
ப�ம�த� க�����க�ப�ட ��ன� ெதா�ெபா�� ஆ��� �ைறைய�
ேச��த ஆ�வாள�க� 1991ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 3 �த� 5ஆ� ேத� வைர
அ�� �கா��டன�. அ�ேபா� ப�ம�த� பய�ப���ய �ல க��க��, ேதா�
ெபா��� �ல ப��க�� �ைட�தன. �ற� இர�டாவ� �ைறயாக 1992ஆ�
ஆ�� ஜூைல 20 ம��� ஆக�� 25 ஆ�ய ேத�க�� ���� ஒ� �ைற
ஆ�� ேம�ெகா�டன�. பழ�கால �ைன�� ��ன�கைள ேசக��பவ�க��,
ஆ��ைன ேம�ெகா��� ப�ேவ� ��வன�கைள� ேச��தவ�க�� இ�த
ஆ���� ஈ�ப�டன�.
இர�டாவ� �ைறயாக ேம�ெகா�ட ேதட�� ப�ம�த� பய�ப���ய
ேம�� �ல ெபா��கைள� க�����தன�. ேதா� ெபா��, ��க�, ேதா��
�ல பாக�க�, தைச�� ���க�, சைத, நா�ைழக�, ��, �ர� நக�
ேபா�றைவ�� �ைட�தன. அ�த�ர அவ� அ�����த ெதா���� �ைட�த�.
ஆ��� ஈ�ப�டவ�க� ச�லைட ேபா�� ேத�வ� ேபா� ேத�னா�க�.
ஒ�ெவா� �� �� ����க� �ட ஆ���� பய�ப��. அ�த வைக��
ப�ம�த�� உட� ேதா�, சைத�� ����க� என ��ச� �� இ�லாம�
ேத� க�����தா�.
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ெகடாத உட� :
ப�ம�த�� உட� ெக���ேபாகாம� இ��தைத� ேக�� அைனவ��
ஆ�ச�ய� அைட�தன�. இ� �க�� ஆ�ச�ய� தர���ய ஒ��தா�. யா��
ந�ப ��யாத அள��� உட� �க�� ந�றாக பத�ப��த�ப�ட �ைல��
இ��த�. ப�ம�த�� சடல� ெக���ேபாகாம� இய�ைகயாக எ�ப�
பா�கா�க�ப�ட� எ�ப� ப�� பல ��ஞா�க� த�க�ைடய ஆ��� �ல�
பல தகவ�கைள�� ெவ�����ளன�.
ப�ம�த� இற�த �ற� ப��ெபா�� ஏ�ப�டத� காரணமாக அவ�ைடய
உட� ப�யா� �ட�ப�ட�. அதனா� கா�க�� வா�� �ண� ����
�ல��க�ட���� அவ�ைடய உட� பா�கா�க�ப�ட�. அ��ட� ப�யா�
�ட�ப�டத� காரணமாக உடலான� அ�க��ைல. �ட�ப�ட ப��படலமான�
�ல ஆ�ர� ஆ��க� வைர ப�ம�த�� உடைல ���பா�கா�த�. �.�.
இர�டா� ம��� ��றா� ��றா��� பா��� ப�வ�ைல மா�ற�
ஏ�ப�ட�. அதைன ேராம� ஆ��� கால� (Roman period) எ�� அைழ�கலா�.
அ�ேபா� ஏ�ப�ட ெவ�ப�ைல மா�ற�தா� அ�� ப� உ�� அ� ஒ�
��ேறாைடயாக மா�ய�.
உ�வான �ேராைடயான� ெச���தாக பா��� ஓ�ய�. அதனா� ப�ம�த�
�ைத�� �ட�த இட���� ேம� �� ஓ��ெகா�� இ��த�. ���� அ���
ப�யான� உைற�� இ��த�. அ�க�ப�யான அ��த��ட� �ேராைட��
ப��க��க� �த�� ெச�றன. இதனா�� ஆ�ர�கண�கான ஆ��க�
ப�ம�த� இய�ைகயா�, பா�கா�க�ப�டா�. ��ய ெவ�ப�, கா�� ம���
ப�வ�ைல மா�ற��� காரணமாக 1991ஆ� ஆ�� ப�ம�த� �ேராைட��
ெவ�ேய ெத��தா�. அ�சமய���தா� அவ� எேத�ைசயாக�
க�����க�ப�டா�. அத� �றேக ப��ரமாக, ப�ேவ� �ரம�க���
இைடேய ��க�ப�டா�.
வா��த கால� :
ப�ம�த�� சடல� க�����க�ப�ட 6 நா�க� க��த� �ற�
ெதா����ய� அ�ஞ� கா�ரா� �ைப�ல�� (Konrad Spindler) எ�பவ�
�த��தலாக ஆ��ைன ேம�ெகா�டா�. இவ� இ��ப�� ப�கைல�கழக���
பழ�கால வரலா����ைற�� ேபரா��ய�. பழ�கால��� வா��த
ம�த�கைள� ப��ய ஆ��கைள ெச�� வ�தா�. ப�ம�த� பய�ப���ய
ேகாடா� (axe) வ�வ அைம�ைப� க�� அ� �மா� 4000 ஆ��க�
பழைமயான� என� ��னா�.
ப�ம�த�� உட���, உட�� அ��� �ட�த ெபா��க� யா�� அவ�
பய�ப���ய� என� ெத�ய வ�த�. அவ� �� உைடைய அ�����தா�
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அவ�� உைட�� அவ� பய�ப���ய க��க�� �ைட�தன. இைவயா�� பல
ஆ�ர� ஆ��களாக ப��ரமாக ப��படல��� உ�ேள பா�கா�க�ப����தன.
ஒ� த�ம�த� �க அ�கமாக பய�ப���ய க��க� இத�� ��� வைர எ�த
ெதா�ெபா�� ஆ���� �ைட�த� இ�ைல. உலகள�� அ�கமான க��க��,
ெபா��க�ட� �ைட�த ஒ� ெதா�ெபா�� சா�றாக ப�ம�த�
�ள���றா�.
இ� �ைக�ப��த�ப�ட வய� எ�� �ல� க��ன�. ஆனா� கா�ப� – 14
(C-14) எ�ற ப��பா��� �ல� ேம�ெகா�ட ஆ�வான� ப�ம�த� 4000
ஆ��க��� ��� வா�����பா� எ�பைத உ�� ெச�த�. ப�ம�த�
��லா� ெந�த உைடய அ�����தா�. ���� த��ைன�� ஆ����
உ�ப���ன�. அவ� பய�ப���ய க��யான� தா�ர கால���� ��ப�ட�
எ�ப�� உ��யான�. ெபா�வாக கா�ப� ப��பா�� �ைற ெதா�ெபா��
ஆ�வாள�களா� ேம�ெகா�ள�ப�� �ைறயா��. இ� த�ர ப�ேவ� அ��ய�
��வன�க�� ப� ம�த� சா��த ஆ��ைன ேம�ெகா�டன�.

ப�ம�த�� உட�� இ��� தைச�� நா�� ���கைள��, எ����
����கைள�� மா��யாக எ��� ஆ��ைன ெச�தன�. ெதா����
�ைற�� ஆ�����, உட��� ஆ��ைன ேம�ெகா�டவ�க�� ������
இைடேய �ல ேவ�பா�க� இ��தன. ஆனா� ப�ம�த� 4000 ஆ��க���
��ப�டவ� எ�ேற இ����ன�� ஆ��க�� ��ன.
ஐேரா�பா�� ெபா�ளாதார� ம��� ச�க ப�மா�ற��� �ல� தா�ர� எ�ப�
�மா� 5000 ஆ��க��� ��� பய�ப��த�ப�ட�. ப�ம�த� தா�ர�
ேகாடா�ைய பய�ப���யத� �ல� அவ� �மா� 5000 ஆ��க��� ���
வா��தா� எ�ப� க�ட�ய�ப�ட�. ப�ம�த� �.�. 3350 ம��� 3100 ஆ�
ஆ��க��� இைட�ப�ட� கால��� வா��தா� என ஆ�வாள�க�
����றன�. அ�ைம�� நட�த ர�த மா��க�� ேம�க�ட ஆ��� �ல�
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ப�ம�த� இற�� 5300 ஆ��க� ஆ��றன. ஐேரா�பா�� �ைட�த
ம��க�ேலேய இவ�தா� ந�� பத�ப��த�ப�ட ம��. ேம��, த�ேபாைதய
அ��ய� தகவ�ப� உல�� அ�க வய��ள ந�றாக இய�ைகயான �ைற��
பத�ப��த�ப���ள ம�த ம�� இவ� ம��ேம.
ப�ம�த� ஆ���யா ம��� இ�தா� நா��� எ�ைல�� உ�ள ஓ��
ப�ள�தா�� ஓர��� க�� எ��க�ப�டதா� ஓ�� ப�ம�த� (Otzi Iceman)
என அைழ�தன�. க�ெட��க�ப�ட ப� ம�த� ஒ� ஆ�. ப�ம�த���
ஓ�� எ�ற �ைன�ெபய� இட�ப�ட�. அதனா� அதைன ஓ�� என ெச�லமாக
அைனவ�� அைழ���றன�.
ஓ�� தா�ர கால���� ��ப�ட ஐேரா��ய ம�த� எ��� க�த�ப��ற�.
இவ� ஊ��, ஊ�� ம��� ஓ�� என அைழ�க�ப�� ஒ��ேக�ப அைம�ற�.
ப� உைற�� �ட�த சடல� எ�ற காரண�தா� இவைன உைற�த அ�ல�
�ைற���ேபான ம�த� (Frozen man) எ�� அைழ�தன�.
ஓ�� ைபேந����� ம��� ��ைள� எ�ற மைலக��� இைட�� உ�ள
ஓ�� ப�ள�தா��� �ட�தா�. அதனா� அவைன ��ைள� ம�த� (Similaun
man) எ��� அைழ���றன�. ேம�� ஹா�லா�ஜு (Hauslabjoch) எ�ற
இட���� அ��� க�� எ��க�ப�டதா� ஹா�லா�ஜு எ���ட������
வ�த ம�த� எ�ற ெபய���� அைழ���றன�. இைவ எ�லா� காரண�
ெபய�கேள. ஆனா� ப�ம�த� இற�பத�� ��� அவ�ைடய உற�ன�க�
எ�த� ெப��� அைழ�தன� எ�ப� ெத�ய��ைல. உ�ைம�� அவ�ைடய
ெப�ேறா�க� ைவ�த� ெபய� எ�னெவ�� ெத�ய��ைல. அதைன
க�����க�� ��யா�. ஆகேவ ஆ�வாள�க� ைவ�த ெபயரான ஓ�� எ�ற
ெபயேர அவ��� �ர�தரமான� ெபய�. இ�ெபயரான� வரலா���, எ�ைற���
அ�யாத ஒ� ெபயராக ப�ம�த��� �ைல����ட�.
ஓ�� எ��� ப�ம�த� க�����க�ப�ட ஓ�� ப�ள�தா�கான� �க��
அழகான�. ப�ள�தா��� ஓர�கைள அழ�ப��த அ��� ைவ�த� ேபால
ஆ��� மைல�ெதாட�க� காண�ப���றன. அவ� �ட�த இட��� இ� ந�
(Inn River) ஓ��ெகா�����ற�. அ�ேகதா� அவ� ப��பாள�க���
இைடேய ெச��� �ட�தா�.
ஊடக�க� :
ஓ�� எ�� ப�ம�த��� ெபய��வத�� ��� ப�ேவ� ெபய�களா� அவ�
ப���ைகயாள�க� �ல� அைழ�க�ப�டா�. ெதா�ெபா�� �ைற�ன� இத��
��� க�����த மா�ட �ைதப�வ�க��� ெகா��த ���ய�ைத �ட�
ப���ைகயாள�க� ஓ�� ப�ம�த��� அ�க ���ய��வ�ைத� ெகா��தன�.
ப���ைகக��, ஊடக�க�� �மா� 500��� ேம�ப�ட ெவ�ேவ� ெபய�க��
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ப�ம�தைன� ப�� ������ எ��ன�.
ப���ைகயாள�க� ப�ம�த�� வா��ைக வரலா� ம��� அவ� எ�ப�
இற�தா� எ�பைத கைதயாக எ��ன�. ப�ம�தைன� ப��ய ெச��யான�
ஒ� �யாபார ���யாக�� இ��த�. ெதாைல�கா��க�� ப�ம�தைன
�ரபலமான ஒ�வனாக கா��ன�. அவைன� ப��ய ேக�����ர�கைள��
ெவ���டன�.
ஒ� ப���ைகயாள� எ��யேபா� ஓ�� எ��ற ம��யான� உ�ைம��
ப�ம�தேன �ைடயா�. அ� ஒ� ேமாச�. எ���ய ம�� அ�ல� ெப��ய�
ம��ைய மைற�� ைவ�� ���, அதைன ஓ�� என கைத ���றா�க� என
எ�� இ��தா�. இெத�லா� இ�ெப�� ப�கைல�கழக��� ��ட��ட ச�
எ��� �ட எ�� இ��தன�. ஒ� அ��ய� க�����ைப
ஏ���ெகா�ளாதவ�க�� இ���றா�க� எ�பைதேய இ� கா���ற�.
உ�ைம�� ஓ�� க�����க�ப�டவ�தா�.

�த�� ப�ம�த��� ெபய��வ�� �க� ெப�ய �ழ�ப� ���த�. அவ�
க�����க�ப�ட ப��க�� பாள� எ�ப� எ�த இட�ைத� ேச��த� என�
ச�யாக� க�ட�ய ��ய��ைல. �ற� அர�� அ�கார���வமான ���ய�
வைரபட�ைத�ெகா�� அவ� ஹா�லா�ஜு (Hanslabjoch) எ��� எ�ைல�
ப���� க�����க�ப�டா�. �தல �பர��� (Topography) அ��பைட��
பா����ேபா� அவ� ைடெஜ�ஜூ (Tisenjoch) எ��� இட���� அ���
க�����க�ப���ளா�. ஆனா� இ�த ைடெஜ�ஜூ எ�ற இட� அர��
அ�கார��வமான வைரபட��� இ�ைல.
ப���ைகயாள�க� 500��� ேம�ப�ட ெபய�க�� ப�ம�தைன� ெபய���
அைழ�தன�. அத�� ஒ� ��� காண ேவ��ய க�டாய�
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ஆரா���யாள�க���� இ��த�. �ய�� (Vienese) ப���ைகயாள� கா��
ெவ��� (Karl Wendl) எ�பவ� ஓ�� (Otzi) என� ெபய��� எ��ன�. ப�
ம�த� க�����க�ப�ட இடமான� ஓ�� ப�ள�தா�ைக ஒ��ய இட�.
�ரபலமான இ�த� ப�ள�தா��� ெபயைர ������ எ��ய�
ஏ��ைடயதாக�� இ��த�. இ�தா� நா��� ெத�� ைடேர� மாகாண
அரசான� ஒ� ��மான��� �ல� ப� ம�த��� “ஓ��” என� ெபய���
அ��கார� ெகா��த�.
ஈரமான ம�� :
உல�� பல ப��க�� இய�ைகயாக ம��க� பத�ப���வ�
நட��ெகா��தா� இ���ற�. ஆனா� அைவ �ைட�ப��ைல. ெசய�ைக
�ைற�� உட�கைள� பத�ப��� ம��களாக மா��� ப�யான� உல��
பலப��க�� நட���ள�. அதைன க�������ெகா��� இ����றன�. �ல
பழ�கால ப�பா� ம��� கலா�சார��� உட�கைள அ�யாம� பா�கா�க
ம��யாக தயா��ப� ஒ� பழ�கால பழ�கவழ�கமான ஒ�றாக� பல நா�க��
இ����ளன. எ��� நா�ைட ம��ேம ம��கைள தயா��த நா� எ��
க���ட� �டா�. �ர��க�� ம��க� �ைட�தத� காரணமாக ம��க�
எ�றாேல எ��� எ�� க��� �ைல உ�வா� ��ட�.
�� நா��� க�லைறக�� இ��� ம��க� க�����க�ப���ளன.
அ�த�ர ெப� ம��� ���லா�� நா���� ெசய�ைக �ைற��
தயா��க�ப�ட ம��க� க�����க�ப���ளன. ச��� �ல ப��க�� �ட
ம��க� �ைட���ளன. ஆனா� அைவ இர�டா�ர� ஆ��க���
உ�ப�டைவேய.

ஓ�� என அைழ�க�ப�� ப�ம�த�� உடேல �க�� பழைமயான ம��.
உல�� உ�ள ம��க�ேலேய �க�� பழைமயான�. அ� வரலா�� கால����
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��ப�ட�. இ� �க�� ம��� வா��த, அ�ய உட�. இ� ம��யாக
இய�ைக�� பத�ப���யேத ஒ� ஆ���� உ�ப��த�பட���ய ஒ�றாக
உ�ள�. இய�ைக�� ஒ� ம�த உட� எ�ப� பத�ப��த�ப��ற� எ�பைத
ஆ�வத�� உ�ய உடலாக�� ப�ம�த� உ�ளா�.
ஓ��ைய ஒ� ஈரமான ம�� (Wet Mummy) எ�ேற அைழ���றன�.
உதாரண���� �ற ேவ��மானா� அவ�ைடய த��ப�ட ஒ�ெவா�
ெச���� ஈர�த�ைம பா�கா�க�ப���ள�. ஆனா� ெசய�ைகயாக
தயா��க�ப�ட ம��க�� தைச�ெச�க�� ஈர�பத� இ��கா�. அைவ
உல���ேபா� இ����.
ஓ���� உட�� உ�ள ���க� ஈர�பத��ட� உ�ளதா� ���க� ���
த�ைம ெகா�டதாக உ�ளன. இதனா� இதைன அ��ய� ஆ���� உ�ப��த
���ற�. அ�ம��� அ�லாம� ஓ�� ஒ� இய�ைகயான ம��. அவைன
அட�க� ெச�ய�பட��ைல. அத�கான எ�த ஒ� சட��க��
ெச�ய�படாதவ�. ஓ�� அ�����த உைட ம��� அவ� பய�ப���ய
க��க� யா�� அவ� ஐேரா�பா�� க�கால ம�த�� (Stone Age)
வா��ைகேயா� ஒ���வத���, அ�கால வா��ைக �ைற அ�வத��� உத��
ஒ� சா�றாக �ள���றா�.
ஆ�� :
ஓ�� க�����க�ப�ட ��ன� 100��� ேம�ப�டவ�க� ப�ம�த� ஆ��
��ட�ைத (Project) ேம�ெகா�டன�. த�ேபா� வைர பல� இற��
ெகா����தா�� ப�ம�த�� இற�� ம��ேம �க� ெப�ய ஆ�வாக
மா���ட�. ஓ��ைய� ப��ய அ��ய� ��வமான ஆ�வான� அவ�
க�����க�ப�ட அ�த நா� �த� இ�� வைர 25 ஆ��களாக ஆ��
நட��ெகா�ேட இ���ற�. 25 ஆ��களாக ஆ��க� நட�� ெகா������
ம�த உட� ஓ���� உட� ம��ேம.
ஓ���� சடல�ைத ��ைமயான ஆ���� உ�ப���ன�. உடைல அள��த�,
எ��ேர எ��த�, வா��த கால�ைத ��ணய� ெச�த� ேபா�ற ஆ��க��
ெச�ய�ப�டன. ���க�, உண�� பாைத, �ட�� உ�ள ெபா��க�
ேபா�றவ�ைற ைம�ரா�ேகா��� �லமாக ப��பா�� ெச�தன�. இ�ப��ப�ட
ப�ேவ� ஆ��க� ெச�தத� �ல� ப�ேவ� அ��ய� ��வமான,
�ைக�ப��தபடாத தகவ�க� �ைட���ளன. அைவ நம�� ஆ�ச�ய�ைத�
தர���யதாக உ�ளன.
உட� ேதா�ற� :
ஓ�� எ�ப��ப�ட உட� ேதா�ற�ைத�ெகா�� இ��பா� எ�பைத� ப��
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ெத���ெகா�ள அைனவ���� ஆைசயாக இ����. த�ேபா� க����
ெதா����ப�ைத� ெகா�� ஓ�� இற�பத�� ��� அவ� இ�ப��ப�ட ஒ�
உ�வ��ட�தா� இ�����பா� எ�பத�கான ஓ�ய� வைரய�ப���ள�.
ஓ��ய� �ஜ உ�வ�ைத�ெகா�� வ�வத�காக ��ப�மாண (3-D)
ெதா����ப�ைத� பய�ப��� உ�ளன�.

ஓ�� க�����க�ப�� ப��பாள�க��� இைட�� இ��� ெவ�ேய
எ��தேபா� அவன� உட� �ள� 1.54 ��ட� ம��� உட� எைடயான� 13.750
�ேலா�ராமாக இ��த�. அவ� இற�த ��� ேநர����� அவன� உட�
ப�க��யா� �ட�ப�ட�. அதனா� உட� ��ெக���ேபான�. கால�ேபா���
உட�� இ��த �� ெவ�ேய� உட� ����, �ைற�� எைட �ைற��
ேபான�.
ஓ��ைய ந�� ஆரா��த ��ஞா�க� அவ� 5.5 அ� (1.65 ��ட�) உயர�
இ��தா� என க����றன�. அவ� இற�த� �ற� அவன� உயர� �ல
அ��ல�க� �ைற����கலா� எ���றன�. ஓ�� ஒ� ஆ� எ�ப�� எ�த
ச�ேதக�� இ�ைல. அவ�ைடய உட� அைம��, உ� உ��� அைம��க� யா��
அவ� ஒ� ஆ� எ�பைத ������றன. அவ�ைடய ெகா���� ���கைள
ஆரா��த ��ஞா�க� அவ� ஒ� ஆ� எ�பைத ������றன�. ஓ��
இற�தேபா� அவ�ைடய எைட 50 �ேலாவாக இ��கலா� எ���றன�. ��ய
க�கால ம�க�� சராச� உயர�ைத��, எைடைய�� ெகா�டவனாக ஓ��
�ள���றா�.
ஓ�� இற���ேபா� அவ�ைடய வய� 45. எ���� அைம�ைப ஆரா��தத�
�ல� 45 வய� இ���� எ�ற ����� வ�தன�. ெபா�வாக அ�கால���
இ�த வய� வைர வா�வ� க�ன�. அ�கால சராச� வயைத �ட ஓ�� அ�க
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கால� வா����ளா�. அ�கால��� வா��த ம�த�கைள �ட, ஓ���� உட�
ந�ல �டகா��ரமான�. �ட�கா��ரமான உட� அைம�ைப� ெகா���ளா�.
ெம��ய ேதகமாக இ��தா�� ந�ல க��டைல� ெகா����தா�.
அவ� இற�� ப� படல�தா� �ைத��டேபா� அவ� �க��� ஒ� ப����
ஏ�ப�ட அ��த�தா� அவன� �க� ச�� ஒ����ேபா� இ��த�. அ�
ம��ம�லாம� ப�யா� �ட�ப����தா� �க��� ��வான ���க� �ைத��,
�க� உ���ைல�� அவல�சண��ட� காண�ப�ட�. த�ேபா� அவல�சணமாக
இ��த �க� �மா� 5300 ஆ��க��� ��� எ�ப� இ�������. அ�த
�க�ைத க�பைனயாக வைர�தா� அ� உ�ைமயாக இ��கா�. ஆகேவ அவன�
உ�ைம �க�ைத, �க�ேதா�ற�ைத� ெகா�� வர ஓ���� ம�ைட ஓ�ைட
அக��வ��� க��, ேடாேமா �ரா�� உ�வ� (Tomographic) ம��� ��ப�மாண�
ேதா�ற� ெகா�� �க��� உ�வ�ைத வைர�தன�.
ஓ�� ம���� தைல�� த�ேபா� எ�த ���� �ைடயா�. ஆனா� ஓ����
தைல�� �����த�. தா��� இ��த�. ம��யாக மா�� ப��வ
�ைல��ேபா� அவ�ைடய ��க� அைன��� உ������டன. அவ�ைடய
��யான� க��பாக��, ��ளாக�� இ��த�. ��யான� அவன� ேதா�ப�ைட
வைர �ள� உைடயதாக��, அட��� �ைற�� தள���� இ��த�. ��ைடயான,
��ளான �ல ��க�� ஓ�� க�����க�ப�ட இட������
க�ெட����ளன�. இ� அவ�ைடய தா� �� எ��� ஆகேவ அவ�
தா�ட� இ����ளா� என�� ஆ�வாள�க� க�ட����ளன�.
ஓ�� வயதானவ�. அவ�ைடய க�கைள �.எ�.ஏ. ஆ�� ேம�ெகா�டேபா�
அைவ ப��� �ற�க�க� (Brown eye) என� ெத�ய வ���ள�. அ�ைம� கால
ஆ���ப� ஓ�� க�கால�ைத� ேச��தவ�. க�கால�ைத� ேச��த ம�த�க���
ஊதா �ற� க�க�� �ைடயா�. ஓ���� �ரகாசமான ப��� வ�ண� க�க�
இ��தன. பல அ�பவ� வா��தவ�க�� �ய��யா� ஓ���� �க அைம�ைப
ம� உ�வ� ெகா��தன�. அவன� க�ன��� �� ������த�. �க����,
ெந����� ���க�க� இ��தன. அவ� �க�� ேசா�வாக கைள��ட�
காண�ப�டா�. இ�ப��ப�ட அைம��ட� ��ய ஓ���� ஓ�ய�ைத ட��
நா�ைட� ேச��த ஓ�ய�களான அ�� (Adrie) ம��� அ�ேடா� ெஹ���
(Altons Kennis) ஆ�ேயா� வைர���ளன�. இ� �க அ�ைம�� க�ட�ய�ப�ட
ஆ��� அ��பைட�� வைரய�ப�ட ஓ�யா��. இ�த ஓ�ய� த�ேபா�
ெத�� ைடேரா� அ��கா��ய��� ைவ�க�ப���ள�.
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உட��� :
உலக வரலா��� ம���வ�, ெதா�ெபா�� ம��� உட�ய� சா��த ஆ��க�
ஓ�� ம�த�ட� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. இற�� 5300 ஆ��க� ஆன ஒ�
ம�த�� சடல��� இ� ேபா�ற ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப�ட� எ�ப� உலக
வரலா��� ��ைமயான��, �த��ைற எ�ப�� ����ட�த�க�. ஆரா����
��வான�, ஓ��ைய ப�ேவ� ஆ��க��� உ�ப���ன�. உட��� சா��த
ஆ��கைள ேம�ெகா�டேபா� அவ��� ஏ�ப�ட �யா�கைள�� அ�
எதனா� ஏ�ப�ட� எ�ற காரண�கைள�� க�������ளன� எ�ப� �க��
ஆ�ச�ய� தர���ய அ��ய� க������களா��.
ஓ���� எ���� ���ைன ஆரா��தேபா� அவன� உட��� 12 ஆவ�
எ��ைப� காண��ைல. இர�� �ற�க��� �லா எ���� ���
ஏ�ப���ள�. வல��ற� ம���வ� ெச�� �ண�ப���யத�கான
அைடயாள�க� உ�ளன. இட��ற �லா எ��� ��� எ�ப� அ�ைம��
ஏ�ப����கலா� என� க�த�ப��ற�. இ�த எ��� ��� எ�ப� ஓ��
இற�பத�� ��� ஏ�ப�ட �ப��� காரணமாக உ�டானதா அ�ல� அவ�
இற�த �ற� ப�� படல��� �ைகயான அ��த��� காரணமாக ஏ�ப��
இ���� எ��ற ேநா���� ஆ�� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. ஓ���� ��
ஏ�ப�ட ப�� படல��� அ��த��� காரணமாக அவ� ம��யாக மா��
ெகா����த கால��� எ��� ��� ஏ�ப����கலா� எ�ேற ஆ�� ���க�
����றன. அவ� இற�� ���த �ற� அவன� ��� எ����
உைட���ள�. அவன� இ��� எ��ைப ஆரா��தேபா� அவ�ைடய வயதான
த�ைமைய� கா���ற�.
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ஓ���� வயைத� க�ட�வத�காக அவன� இட��ற ெதாைட����� ஒ�
�� ப�� எ��� ஆ�� ெச�தன�. எ��ேர எ��� ஆ�� ெச�த�� அவ� 40
�த� 50 வய���� இற���ளா� எ�பைத� க�ட��தன�.
�� :
ஓ��ைய க������ எ���ேபா� அவ� தைல�� ����ைல. ஆனா�
அவன� ��யான� அவ� உ������த ஆைட�� க�����க�ப�ட�. �க
�ளமான �� 9 ெச.�. �ள� ெகா����த�. அ� அட��த ப��� �ற������
க��� �ற�ைத� ெகா����த�. ���ைன ஆ�� ெச�தேபா� அவ�
இற�பத��� பல மாத�க��� �� உ�ட உண� ப��ய தகவ�கைள�
க�ட�ய ���த�.
ஓ���� ��ைய ஆரா��தேபா� தா�ர� தா� ���� இ��த�. அவன�
���� தா�ர� �க�க� ம��� ஆ�ச�� (Arsenic) �க�க� ஆ�ய இர���
அ�கள�� இ��தன. ஆ�ச�� எ�ப� �ச�த�ைம ெகா�ட� ஆ��. ஓ��
பய�ப���ய தா�ர� ேகாடா��� ெவ���ப��யான� 99.7 சத�த� ��தமான
தா�ர�தா� ஆன�. ��ஞா�க� ��ைய ந�� ஆரா��தைத அ��பைடயாக�
ெகா�� பா����ேபா� ஓ�� தா�ர� தா��கைள உ���� ேவைலைய��
ெச�� வ���ளா�. அவேன தன�� ேவ��ய தா�ர� ேகாடா�ைய
தயா����ளா� என ஊ����றன�.
ப� :
ஓ���� ப�க� ப��ய ப�ேசாதைன ேம�ெகா�ள�ப�ட�. அவன� ேம�
தாைட�� இர�� ெவ���ப�க��� (Incisors) இைடேய இய�ைகயாக
இைடெவ� இ��த�. ெபா�வாக �ல��� இய�ைகயாகேவ இர��
��ப�க��� இைடேய இைடெவ� இ��பைத நா� த�ேபா�� காணலா�.
அேத சமய��� ஒ� �ேனாத� எ�றெவ�றா� ஓ���� கைடவா�� ப�க�
அதாவ� அ��� ப�க� (Wisdom Teath) இ�ைல. அ��� ப�க� இ��தத�கான
எ�த அைடயாள�� இ�ைல. ஆகேவ அவ��� அ��� ப�க� �ைள�க��ைல.
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ப�கைள ந�� ஆரா��தேபா� ப�க� ேத��� இ����றன. க�களா� அைர�த
தா�ய�கைள ெம�� ��றதா� ப�க� ேத���ேபா� இ����றன என�
ெத�ய வ��ற�. தா�ய�ைத ப�க�க� (Quarty) அைர���ேபா� அத�
����க� தா�ய மா�ட� கல���ள�. அதைன உ���ேபா� க�
����க� ப�க�� ேத�மான�ைத ஏ�ப��� உ�ள�. ேம��, அ�����க�
அவன� ப�க�� உ�ளன. ஓ���� இட��ற ேம� தாைட�� ப�கைள
ப�ேசா����ேபா� அவ� ப�கைளேய ஆ�த�களாக� பய�ப��� இ��ப�
ெத�ய வ��ற�. ஆைட தயா��த�, க�ைடகைள க��த�, எ��ைப� க��த�,
தைச நா�கைள இ��த� ேபா�ற ப�க��காக ப�கைள பய�ப�����ளா�.
உ����� ப�ேசாதைன :
ஓ���� உட�� எ�ேடா�ேகா� �ல�� ஆ��க� ெச�ய�ப�ட�. அ�
ஆரா���யாள�க��� ஒ� �க� ெப�ய சவாலாக இ��த�. �க� �ற�பான
அ�க ெதா�� ��ப��ட� ��ய ைட�டா�ய உேலாக� க���� �ல�
ஆ��கைள� ெச�தன�. ேவ� உேலாக�தா� ஆன� க��கைள� ெகா��
உட�� உ�ேள ஆ��க� ெச�தா� உட�� உ�ேள உ�ள ���க� ெக��
அ���ட வா���க� உ�ளன. ஆகேவ ம���� உட����, உட� ெச� ம���
���க���� எ�த�த பா���� இ�லாத வைக�� எ�டா�ேகா��� க��க�
இட� ெப����தன.
ஆ����� ேதைவயான உ���க�� மா��கைள (Samples) ஓ����
�����ற��� வ�யாக ெவ�� எ����ெகா�டன�. அத�காக உட�� ��
�ைள��� ெவ�� எ���� க���� உத��ட� உ��� மா��கைள�
ேசக��தன�. இத��� அ�ந�ன� க��கைளேய பய�ப���ன�. இ�
க���� உத��டேன ேம�ெகா�ள�ப�ட�. எ�த உட�� உ�����
மா��கைள எ��க ேவ��ேமா அத�கான வ�ைய��, இட�ைத�� ������
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கா��ட க�� ஒ� வ�கா��யாக ெசய�ப�ட�. ஓ���� உட�� உ�ேள
க��க� உ��� மா��கைள ெவ�� ேசக���� கா��கைள அ�ந�ன
ேக�ரா�� உத��ட� �ைக�பட� எ��க�ப�ட�. ேம�� அதைன
��ேயாவாக�� எ��தன�. ஓ���� உட�� உ�ேள நட�த�ப�ட அைன��
�க��க�� ஆவண�ப��த�ப�ட�.
ஓ���� உட�� உ�ேள எ��க�ப�ட ��ேயா கா��ைய ஆவண�படமாக
ெவ�����ளன�. ம���� உட�� உ�ேள பயண� (The journey through the
mummy’s body) எ��ற ஆவண�பட�ைத ெத�� ைடேரா� அ��கா��யக���
ெதா�ெபா�� ஆ����ைற எ����ள�.
ஓ���� உட�� உ�ேள உ�ள �ல உ���க� �க�� ���� இய��
�ைல����� மா���ளன. அதைன ஓரள��� ச� ெச�� அத� பைழய
�ைல�� ெகா�� வர�� ெச���ளன�. உ� உ���க�� ேம�ெகா�ட
ஆ��க��ேபா� ஓ���� �ைர�ர�க� க����ேபா� இ��தன. அ� �ைக�
க��னா� ஏ�ப�ட�. ஓ�� ெந���� ��� அ�க ேநர� தன� ேநர�ைத
ெசல��� உ�ளா�. அதனா� அவ� �ைகைய� �வா��ததா� அவன�
�ைர�ர� க�ைம �றமாக மா� இ��தன. ேம�� அவன� இர�த� �ழா�க�
த��� இ��தன. அதாவ� இதய������ �ள��� இர�த� �ழா� தம�யான�
�ைள�� ����ற��� த��� இ��த�.
சா���ட உண� :
ஓ���� வ��, இைர�ைப, ெப���ட� ப��கைள�� ஆ�� ெச�தன�. இ�த
ஆ��ைன இ���ர� ப�கைல�கழக��� தாவர�ய� ��வன�
ேம�ெகா�ட�. அவன� இைர�ைப�� ேகா�ைம மா�ச�, தா�ய�க�,
பழ�க� ம��� அைடயாள� காண��யாத தாவர�க�� கல�த கலைவ
இ��தன. வ���� இ��த ெபா��க� அவ� கைட�யாக உ�ட உண�க�
எைவ எ�பைத அ�ய உத�ய�. அவ� கா�� எ�கா�� ேகா�ைம��
(Einkorn) க��ைய� �����ளா�. அ��ட� இைற�� ம��� கா�க�கைள��
சா�����ளா�. �ர� வ��� தா�ய�கைள�� சா�����ளா�. உல�� பல
ஆ�� ��வன�க�� ஆ�வக� ���க� இ�ைற��� அவன� வ����
இ��� எ��க�ப�ட உண� மா��கைள� ெதாட��� ஆரா���ெகா�ேட
இ����றன�. ஏென�றா� அவ� சா���ட உண� வைக�� பலவ�ைற
ச�யாக� க�����க�பட��ைல.
ஓ���� வ���� இ��த உண�� ெபா��கைள ஆரா��தேபா� அைவ
இர�� ேவைள உ�ட உண� எ�ப� ெத�யவ���ள�. அவ� இற�பத�� 8
ம� ேநர���� ��� சா���ட�. அவ� மைல ஆ��� (Ibex) இைற��
சா�����ளா�. அவ� இற�பத�� இர�� ம� ேநர���� ��பாக �வ��
மா� (Red deer) இைற��ைய சா�����ளா�. அவ� இ��ட� பா�� ெரா��,
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தா�ய�க�, பழ�க�, ேவ�க� என� சா�����ளா�. எ�கா��
ேகா�ைம�� த�� இர�� ேவைள உண��� இ����ள�. அைவ ெரா��
வ��� சா������பா� என� க�த�ப��ற�. இ��ட� ஆ�, பா��
�ைதக�� க�����க�ப���ள�. �ள�� ேபா�ற �� பழ�க�, கா�க��
�ைட�த பழ�க�� �ைதக�, ெகா�ைடகைள�� சா�����ளா�. அவ�ைடய
��ைய ஆரா��தேபா� அ�� உ�ள ேவ��ெபா��கைள� ெகா�� அவ� பல
மாத�க��� ��� உ�ட பழ�க� ம��� �ைதக� எைவ எ�ப��
ெத�யவ���ள�.
அவ� உ�ட �த� உண��ேபா� ஊ� இைல� கா�க�� உ�ள மர�க��
மகர�த� ெபா� கல���ள�. இ�த�ர ேகா�ைம, ப��� வைகக� மகர�த
��க�� அவ� வ���� இ��ப� க�����க�ப�ட�. இைவ எ�லா�
���� ப�ராக ப��ட�ப�டைவ. அவ� வ���� 30 வைகயான ��க��
மகர�த�க� இ��ததா�, ஓ�� வச�த கால��� இற����கலா�.
மகர�த�க� ெச�க��� இைடேய ந�� பா�கா�க�ப���ளன. அவ�
இற�பத�� �ல ம� ேநர���� ��ேப அவ� உட��� ெச���ளன. அவ�
���த ��� �ல�� அைவ ெச���ளன. எ�கா�� ேகா�ைம ேகாைட
கால��� அ�வைட ெச�ய�ப�ட�. அதைன பா�கா�பாக ேச���
ைவ���ளா� எ�ப�� ெத�ய வ��ற�.
ஓ���� வ��ைற 2009ஆ� ஆ�� CAT �ேக� ெச�தேபா� இைர�ைப ச��
ேம�ேநா�� இ��த�. �� �ைர�ர� ப�� சாதாரணமாகேவ இ��த�. ஓரள�
ெச��காத மைல ஆ��� இைற�� இ��ப� ெத�யவ�த�. �.எ�.ஏ.
ப��பா��� �ல� இற�பத�� இர�� ம� ேநர���� ��� இதைன
சா�����ளா� எ�ப� உ�� ெச�ய�ப���ள�. அ��ட� ேகா�ைம
தா�ய�க�� �ைட���ளன. �மா� 5300 ஆ��க��� ��� ஒ�வ� தன�
உணவாக எைத எ�லா� சா�����ளா� எ�பைத க������� அள���
அ��ய� வள����ள� எ�ப� ஒ� �க� ெப�ய ஆ�ச�யேம.
�னச� வா��ைக :
ஓ�� யா� எ�� ெத�ய வ���ள�. அவ� மைலக�� �������� ஆ�கைள
ேம��பவ�. ஓ���� வா��ைக �ைறைய ப������ பா����ேபா� அவ�
அ�க �ர� நட�பவ� என� ெத��ற� என ஆரா���யாள� ���ேடாப� ��
(Christopher Ruff) ெத�����ளா�. ஓ���� ெதாைட எ���, இ��� ம���
மா�� எ���கைள ���ேடாப� �� ஆ�� ெச�தா�. இ�த ஆ��க�� �ல�
அவ� மைலக�� ேம�ப�ள�க� மைல�பாைத�கான இட�க� என� பல
ப��க�� ���������ளா�. ஓ�� உயரமான மைல�� �� வா��த ஒ�
ஆ� ேம��பவ� (Shepherd) என �� தன� ஆ�� �ல� ெத�����ளா�.
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ஓ�� இ�ப��தா� இ�����பாேனா?
(ஆ�� அ�ச�கைள ைவ�� வைரய�ப�ட வைரகைல�பட�)
ஓ���� உட�� �ைட�த மகர�த���, தா�ய�க�� �� ம���
அவ�ைடய ப� எனாம� ஆ�யவ�ைற ப��பா�� ெச�� பா��தன�. இத�
அ��பைட�� ஓ�� த� �ழ�ைத� ப�வ��� த�ேபாைதய �ராமமான
���தக��� எ���ட���� அ��� வா����ளா�. ��ன� 50 �.�.
ெதாைல�� உ�ள ப�ள�தா��� ப���� வாழ� ெச����டா� என
ேக��ேனா ப�கைல� கழக�ைத� ேச��த �ரா�ேகா ேராேலா (Franco Rollo)
ம��� அவ�� ���ன� ெத�����றன�. இவ�க� 2008ஆ� ஆ�� ஓ����
ைம�ேடா கா��யா �.எ�.ஏைவ ஆரா��தத� �ல� இ�ப��ப�ட ஒ�
தகவைல த�க� ஆ��� �ல� ெத�����ளன�. ஆ���யா ம��� இ�தா�
எ�ைலைய ஓ�� �மா� 60 �.�. ெதாைல�� ம��ேம �������� தன�
வா��ைகைய நட����ளா�.
ஆேரா��ய� :
ஓ�� கா�க�� வா��தா�. அவ� வா��த கால��� �����ழ� �ர��ைன
�ைடயா�. ��தமான கா�� �ைட�த�. ரசாயன� பய�ப��தாத, ��� ம���
அ��காத தா�ய�க� �ைட�தன. அ�ப� எ�றா� இ�ைற�� வா��
ந�ைம�ட ஓ�� எ�த ேநா��, ெநா��� இ�லாம� �க�� ஆேரா��யமாக
வா�����பா� எ�ேற நா� �ைன�ேபா�. ஆனா� அ� உ�ைம அ�ல. அவ�
மைலக�� ேம�, ப�ள�க�� ஏ� இற�� நட��ெகா�ேட இ��ததா�
அவ��� ெதா�ைப �ைடயா�. ஆனா� அவ��� ஏராளமான �ர��ைனக�
இ��ததாக ப�ேவ� ஆ��க�� �ல� அ�ய�ப��ற�.
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ஓ���� ெப���ட�� சா�ைட����� (Whipworm) ��ைடக� இ��பைத�
க�������ளன�. தாவர�ய� அ�ஞ�க� அவன� �ட�� ஒ����யான
சா�ைட����� (Trichuris trichiura) ��ைடக� இ��பைத� க�����தன�.
பா��பத�� இ����க� சா�ைடைய�ேபா� ஒ� �ைன த���� ம��ைன
ஒ��யாக ���� இ����. இதனா� ஓ���� வ���� �ர��ைனக�
இ��தன. அவ��� அ��க� வ����ேபா��� இ������ற�. அ��தமான
�����ற�தா� �ட� ��� ெதா�ைல�� அ��பைட�காரண�. ஆகேவ ஓ��
வா��த� ப���� �����ற� �ழ� �ர��ைன இ��த�. �ற�தெவ��
க���ட�கைள பய�ப���யத� காரணமாக அவ��� �ட���� ெதா�ைல
ஏ�ப�ட�.
ஓ���� ப�க� ேத���ேபா� இ��தன. ப�க�� ெசா�ைதக� இ��தன.
ஈ�க� பா��க�ப�� பல ப��யா�க�� அவ��� இ��தன. இத���காரண�
அவ� தா�ய�கைள அ�க� ெம�� ����ளா�. அைவ அ�கமான
கா�ேபாைஹ�ேர� உண��ெபா��. அவன� உண�� அ�கள� தா�ய�க�
இ��ததா� அவன� ப�க� �ைர�� ெக�� ��டதாக ம���வ ��ேபா��
���ற�.
ஓ�� தன� வா�நா�� பல�ைற அ��ப�� காயமைட���ளா�. அவன�
இட� கா� ���ர�� ஒ� ��ய தைச வள��� ஏ�ப���ள�. இ.�.� �ேக�
எ����பா��த�� அவன� ��� த�� உைட���ள�. �லா எ���க���
��ச� உ�ள�. இ� �ப��� அ��ப�டதா அ�ல� அவ� இற�த �ற�
ப��படல� அ���யதா� ஏ�ப�� இ��கலா� எ�ேற க����றன�.
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அவன� ���ைன ஆ�� ெச�தேபா�, நம� ���� உ�ள ஈய���
அளைவ�ட �ைறவாகேவ உ�ள�. ஆனா� ஆ�ச�� எ��� �ச� அ�கள��
உ�ள�. இத��� காரண� அவ� தா�ர� தா��கைள உ���� ேவைல���
ஈ�ப���ளா�. தா�ர� தா��க� அவன� உட��� அ�க� ெச���ள�
எ�பைதேய இ�கா���ற�. அதனா� அவ��� �ல பா���க��
ஏ�ப���ள�.
ஓ���� ைக நக�க� �ேழ ������டன. ஆனா� இர�� நக�கைள�
க������ எ����ளன�. அவ��� ஒ� நக��� ம��� ��� �க�க�ட�
��ய வ�க� (Beau’s lines) உ�ளன. ஓ�� இற�பத�� 6 மாத���� ��� 3
�ைற ேநா� வா��ப���ளா� எ�பைத இ� கா���ற�. நக�கைள�
ெகா�� ஒ�வ��� ஏ�ப������ ேநாைய� க�����க ����. ஆகேவதா�
ம���வ�க� ைக�ர� நக�கைள�� ப�ேசா����றன�.
ஓ���� மாரைட�� வ�வத�கான அ�க சா��ய� ��க�� இ����ளன.
அவ� இற�பத�� கட�த �ல மாத�களாகேவ மன அ��த��� இ��தா�
எ�பைத அவ�ைடய ைக நக��� உ�ள ேகா�க� கா����றன. அவ�
இற�பத�� ��� 8, 13 ம��� 16 வார�க� எ�ற கால�க�ட��� ���த மன
அ��த���� ஆளா� உ�ளா�.
ஓ���� ��த�ைப�� 3 க�க� க�����க�ப���ளன. ��ரவ� 2012இ�
ெச�த �.எ�.ஏ. ப��பா��� �லமாக ஓ���� லா�ேடா� (lectose) ஒ�வாைம
உ�ள�. அதாவ� அவ��� பா� ம��� ச��கைர ேசரா�. ஓ����
ஆ������ எ��� ��வாத ேநா�� இ������ற�.
ப�ைச ��த� :
ஓ�� எ��� ப�ம�த�� உட�� 57 இட�க�� ப�ைச ��த�ப��
இ��த�. வரலா���� ��ப�ட கால��� ப�ைச ���த� எ�ப� ப�ேவ�
காரண�க��காக ெச�ய�ப�ட�. ���பாக ம���வ ���ைச�காக
��த�ப�ட�. ஓ���� �����ற�, �ழ�கா� ம��� ���க� ேபா�ற
இட�க�� ப�ைச� ��த�ப���ளன. அைவ இ�� ��த�ப�� டா���
ேபா�� அ�ல. அைவ அ����க�யா� ஆன கா�பனா� ஆனைவ. அவன� வல�
ப� ம��� ல�பா� ��ெக���� இ��ற�� ப�ைச ���ய� ேபா�ற
த���க� உ�ளன. இைவ அவ� ��வாத ேநா����� ��பட எ����
ெகா�ட �வ�க ���ைச எ�ேற க��க�ப��ற�.
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ஓ���� உட�� ஆழமாக க��க�ைடயா� ேத��க�ப���ள�. அவ��� வ�
ஏ�ப�ட ேபாெத�லா� இ�ேபா�ற ���ைச ெகா��க�ப���ள�. அவன�
��ெக���� இ��ற�� ெச���தான ேகா�க� உ�ளன. ேம�� வல� கா�
��� ம��� இ� க��கா� ஆ�யவ���� ஏராளமான இட�க�� ப�ைச
��த�ப�� இ��தன. ெந���� �ேழ கைட� வல� �லா எ��� உ�ள
இட���� ப�ைச ��த�ப���ள�.
ப�ைச ��த�ப�ட இட�கைள ேர�ேயாலா��க� (Radiological) �ைற��
பட�க� எ��� ஆராய�ப�ட�. ப�ைச ��த�ப�ட இட�க�� இ��த
எ���க� ேத��� இ��த� எ�ப� அ�ய�ப�ட�. எனேவ வ�ைய�
ேபா��வத�� அ��ப�ச� ேபா�ற ���ைசயாக இவ� ப�ைச
����ெகா����கலா�. ஓ���� �ழ�கா�� �� ப�� ம��க�� ேபா�ற
ப��க�� இட�ப�ட ���க��, ேகா�களாக இ��தைவ ேநா�க�����
பா�கா�பத�கான அ��ப�ச� ம���வ வைகயாக� க�த�பட���ய�. �னா��
�மா� 3000 ஆ��க��� ��� ேதா��ய அ��ப�ச� �ைற�� ��ேப
ேதா��ய ஆர�ப�கால அ��ப�ச� �ைறயாக இ� இ��கலா�.
இற�� :
ஓ�� எ�ப� இற����பா� எ�பத�கான ப�ேவ� ஆ��க�
நட�த�ப���ளன. த�ேபா�� நட��ெகா�� இ����றன. அவன� மரண�
இய�ைகயாக நட�த� அ�ல எ�ப� ெத�யவ�த�. இவ� ஆ� ேம����
ஆ��ைடய�. ெத�வ���� ப� ெகா��க�ப����கலா� என�� ��ஞா�க�
க��ன�. �ைள�ச� அ�கமாக நட�பத�காக கட�� அ�ல� கட�ள�க���
இவைன� ப� ெகா�����கலா� என� க��ன�. ஏென�றா� அ�ப� ஒ�
சட�� அ�கால��� இ��த�. கட�ள�� ேகாப�ைத சா�த�ப��த ப�
ெகா���� வழ�க� அ�கால�க�ட��� இ����ள�. ஆகேவ ஓ�� ப�
ெகா��க�ப����கலா� எ�ேற ��ஞா�க� க��ன�. ஆனா� ஓ�� ெகாைல
ெச�ய�ப���ளா� எ�� த�ேபா� க�������ளன�.
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ஓ���� சடல� க�����க�ப�� 10 ஆ��க� க��த� ��னேர அவ�
ெகாைல ெச�ய�ப���ளா� என� க�����க�ப���ள�. 2001ஆ� ஆ���
�.�.�ேக� ம��� எ��ேர எ��க�ப�ட�. �ேக� பட�க� �ல� அவன�
இட� ேதா� ப�ைட�� அ�� �� ஒ�� இ��ப� க�����க�ப�ட�.
அேதசமய��� அவ� அ�����த உைடைய ஒ����� பா��த ேபா�
உைட��� அத��� ெபா��தமான அள�� ��ச� ஒ�� காண�ப��ற�.

அ�� ��த�ப�� உ�ள இட��� காய�ைத ஆரா��தேபா� 2 ெச.�.
அகல���� �வார� உ�ள�. அ� 6.5 ெச.�. ஆழ� வைர காய�ைத உ��
ப����ள�. அ�பான� �ைர�ர��� �க அ��� வைர ெச���ள�.
ஆனா� �ைர�ரைல தா�க��ைல. ஆனா� �க ���யமாக இர�த தம�ைய
தா�� பல�த காய�ைத உ��ப����ள�. அதனா� அ�க ர�த�ேபா��
ஏ�ப��, இதய� இய�க ம��தத� காரணமாக மரண� ஏ�ப�� இ��க� ���
எ�� எ�ண ைவ�த�.
இ� த�ர 2012ஆ� ஆ���� ஓ���� மரண� ப��ய ஆ�� ���க�
வ�தன. ஓ���� உட�� ��த�ப�ட அ�� ��க�ப���ள�. அ��� ��
ம��ேம அவன� ேதா�ப�ைட�� உ�ள�. அத� �� ��ைம �ைற��
ம���ய �ைல�� உ�ள�. ஓ���� ைக, ம��க�� ம��� மா�� ஆ�ய
இட�க��� காய� இ��ப� க�ட�ய�ப���ள�. அவ�ைடய தைல���
காய� ஏ�ப���ள�. அவன� தைல��� அ�ப�� உ�ள�. ம�ைட ஓ����
��� உ�ள�. ஆகேவ தைல�� ஏ�ப�ட காய��� காரணமாக�� ஓ��
இற����கலா�. தைல�காய� எ�ப� �ேழ ���தத� காரண�தாலா அ�ல�
பாைற�� ேமாத ைவ�ததாலா எ�� உ��யாக� �ற ��யாம� உ�ளன�.
ஓ�� அ��னா� ��த�ப����ட உடேன இற�க��ைல அவ� பல ம� ேநர�
அ�ல� �ல நா�க� இற�காம� இ������றா�. ஓ�� ேவ�ைட��
ெச�றேபா� ஒ�� அ�ல� இர�� ேவ�ைட�கார�க��� இைடேய ச�ைட
ஏ�ப���ள�. அவ�க� எ�த அ��� காரணமாக��, அவ�க� தா��யத�
காரணமாகேவ ஓ�� இற���ளா�. அவ� உட�� ைத�த அ�� அ�வள�
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��ைமயானதாக இ�ைல. ஒ� ��ைமயான ப�மர��� ெப�ய
த�ைட�ெகா�ேட அ�பாக� தா����ளன�. அதனா� ெப�ய காய� ஏ�ப��
அ�� ர�த� வ���, வ���, மய�க� ேபா��, ��ன� இற���ளா�. ஆகேவ
ஓ�� ெகாைல ெச�ய�ப���ளா�. வரலா��� கால���� ��� நட�த ஒ�
இற�ைப ெகாைல என த�ேபா� க�������ளன�. ஓ�� �க வ�ைமயாக�
தா�க�ப��, ெகா�ரமான �ைற�� இற�����றா� எ���
க�ட����ளன�.
ஓ�� எ�த கால�க�ட��� இற�தா� எ�பத�கான ஆ��� நட���ள�. அவ�
வ���� ப���� உ�ள உண�� ெபா��க� ம��� 30 வைகயான
மகர�த�க� இத�� உத�ன. ���த ��, கா�� ஆ�யவ��� �ல� ஓ����
உட��� மகர�த� ெச���ள�. ெப��பாலான ��� மகர�த�க�
மர���ைடய�. இ�த மர�க� யா�� மர�கா�க� �ைற�த இட��� வளர�
��யைவ. இ�த வைகயான மர�க� �����த கால��ேலேய ஓ���� மரண�
�க����ள�. ஆகேவ ஓ���� இற�� எ�ப� வச�தகால� அ�ல� ��
ேகாைட� கால� எ�ற ����� ��ஞா�க� வ���ளன�.
ஓ���� இற�� ப��ய உ�ைமயான க������� ப��ய உ�ைம
தகவ�கைள ராய� ெசாைச�� இ�ட��� (Royal Sociaty Interfece) எ���
அ��ய� இத� ேம, 2012 இ� ெவ���ட�. அ�தா� ஓ���� இற�� ப��ய
உ�ைம கைதைய �க �ள�கமாக ெவ���ட�. அத� �லேம ஓ�� எ���
ப�ம�தைன� ப�� உலக� ��வ�� உ�ளவ�க� அ���ெகா�ள ���த�.
அவ� இற�பத�� ��� எைத சா������தா� எ�ப� த�ர அவ�
இற���காகன� காரண�ைத�� ��ஞா�க� க������ ��டன�. அ��
இர�த தம�ைய ஊ���� ெச�றத� �ைளவாக அவ� இற�க ேந��த� என
ப���ைகக�� ெச�� ெவ�வ�த�.
ர�த� :
��ஞா�க� 2012ஆ� ஆ��� ஒ� �ய�பான ெச��ைய ெவ���டன�.
ஓ���� உட�� ர�த �வ�ப��கைள� க������ அ���த�தா�. அ�த
�ய�பான ெச��. ர�த �வ�ப��கைள� க�����த ��ஞா�கேள �ய��
��டா�க�. ஏேதா �ல ர�த �வ�ப��க�� எ�ச�க� அ�ல� ���ய ர�த
அ��கேள இ��கலா� எ�ேற ஆர�ப��� க�� வ�தன�. ஓ���� ர�த�ைத
ஆரா��த மரப� ஆ�வாள� ஆ�ப�� ��� இ� �க�� ஆ�ச�யமான
க������ எ�றா�. ஓ���� உட�� உ�ள இர�த �வ�ப��க� ப�ைடய
ம�த�� ர�த மா��க� ேபா� இ�ைல. அ� த�ேபாைதய ம�த�� ர�த
மா��க� ேபாலேவ உ�ளன. இ�த இர�த �வ�ப��கைள ஆரா��த ேபா�தா�
இ� 5300 ஆ��க��� ��ைதய� எ�ப� உ�� ெச�ய�ப�ட�.
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ம��க�� �க� பழைமயானதாக� க�ட�ய�ப�ட ஓ�� ப� ம�த�� உட��
இ��� ர�த மா��கைள� ���ெத��� ஆரா���யாள�க� சாதைன
பைட���ளன�. இ�வைர இ���� ர�த மா��க�ேலேய �க� பழைமயான ர�த
மா�� ஓ���� உட�� இ��� எ��க�ப�ட� ம��ேம. ஓ�� அ�� எ��
ெகா�ற ேபா� அவ�ைடய உட���� ர�த� ெவ�ேய�ய�. அ�த ர�த�
உைற�தத�கான சா��க�� இ��பதாக ��ஞா�க� ெத�����ளன�. 5300
ஆ��க� ��� இற�த, உட� ����� ேபான ஒ� ம���� உட�� இ���
ர�த மா��ைய ���� எ����ள� எ�ப� அ��ய� ஆரா����� ெப��
சாதைனக�� ஒ�றாகேவ க�த�ப��ற�.
இர�த��� த�ைம :
உட���� ர�த� ெவ�ேய�ய உட� அ� உடேன கா���ப�ட�ட� இ��
உைற�����. இ�தா� ர�த��� இய�� த�ைம. ர�த வ��க�� ேச���
ைவ�க�ப�� ர�த� �ட 120 நா�க���� �ற� ெக�����. அதாவ�
�வ�ப��க�� ஆ��கால� எ�ப� 120 நா�க� ம��ேம. அத�� �ற� அ�
த� உ�ைவ இழ�� மைற�����. ஆனா� 5300 ஆ��க��� ��� இற�த
ஓ���� உட�� இ��� ர�த� எ��க�ப��, அ�ைறய ம�த ர�த ெச�க��
த�ைமைய க�ட�ய �����ள� எ�றா� அதைன �க� ெப�ய ஒ�
க������ எ�� �றாம� ேவ� எ�ப� அைழ�ப�. இ� ர�த� சா��த ��ய
க������க��� ஒ� ��ய �வ�கமாக�� அைம���ள� எ�ேற �றலா�.
ஓ���� ர�த� ஓ ��ைவ� (O group) ேச��த�. அ��� ஆ�எ� பா��� (Rheus
pasitive) @வைக ர�த�. இ� த�கால��� வா�� ந��ைடய ர�த��ட�
ஒ���ேபா�ற�. ம�த ச�தாய� க�ட��தைவக�� இ�தா� �த�
பழைமயான ர�த�� ஆ��.
ஓ���� உட�� இர�� காய�க� காண�ப���றன. அ�� ஒ���
��ைமயான ஆ�த� தா��ய தடய� உ�ள�. காய��� உைற����த ர�த
ெச�தா� நா� இ�வைர அ��த ர�த ெச�க�ேலேய �க�பழைமயான�.
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ஆ�ப�� ��� :
மா�ட�ய� அ�ஞ� ம��� இ�தா�ய ம�த�ய�, ஆ�வாள�மான ஆ�ப��
��� (Albert Zink) ம��� அவ�� தைலைம�� அைம�க�ப�ட ���ன�
ஓ���� உட�� உ�ள ர�த� சா��த ஆ��ைன 2012ஆ� ஆ���
ேம�ெகா�டன�. இவ� ஏ�கனேவ ர�த ெச�கைள� ப��ய பல ஆ��க�
ேம�ெகா�� பல அ�ய தகவ�கைள ெவ���டவ�. ���பாக ஒ��� �ைல��
(Elusive cells) உ�ள ர�த ெச�க� ப��ய ஆ�� ெச�� பல ��ைமகைள
சா��தவ�.

ஓ���� உட�� ��ைமயான �வ�ப�ைவ� பா��� ஆ�ச�ய� அைட�தா�.
க�பைன��� எ���பா��க ��யாத ஒ� அ�சயமாகேவ அவ��� அ�
இ��த�. ஏேதா ����ய �ைல�� அ�ல� �ைத�� ேபான �ைல�� ஒ� �ல
�வ�ப��க� �ைட�கலா� எ�ேற ஆ��ைன �வ��னா�. ஆனா�
அவ�க��� ந�ன கால�� சா��� ேபால ��ைமயான �வ�ப��க�
�ைட�தன. அவ�களா� அதைன ந�பேவ ��ய��ைல. �வ�ப��கைள க�ட�
�க ஆ�ச�ய� அ���� வைக�� அைம����ட�.
�த�� �� ���ன� ஓ���� ேதா�ப�ைட காய������ �� மா��கைள
ேசக��தன�. ேம�� ஓ���� வல� ைக�� ஏ�ப����த காய������� �ல
���கைள எ��தன�. ைம�ரா�ேகா��� �ல� பா��தேபா� அ��
வ�டவ�வமான ெச�க� ெத��தன. இ� �வ�ப��களாக�தா� இ���� என
�� க��னா�. ஆகேவ ந�ன ெதா����ப க��யான அ� அ��த
ைம�ரா�ேகா�ைப� (Atomic force microscope) ெகா�� ஆ��� ஈ�ப�டா�. இத�
�ல� ர�த� ���கைள ஆரா��தா�. இ�த ந�ன க���� �ல� ஒ�
ெபா�ைள� பா��பைத�ட அதைன ந�� உணரேவ (Feeling) ����. இ�த�
க��யான� ெபா��� உ�ேள ஊ��� �ைழ�� அத� த�ைமைய கா���.
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அதாவ� ெபா��� உ�ேள ���� ேம��, ��� ஊ���� த�ைம ெகா�ட�.
இ�க���� ேலச� உ�ள�. ேலச� ���க�� உ�ள பல ����கைள
ஒ���டாம� க�ட���. அ�ம��� அ�லாம� அத� ஒ�ெவா� ��ய
நக�ைவ�� ���யமாக அள���. அத� ��ப�மாண அள�கைள அ�ப�ேய
நக� எ������. இ�த க��யான� ஓ���� ���க����� வ�டவ�வமான
உ�வ�கைள நக� எ��த�. அ�த� பட�கைள ஆரா��தேபா� அைவ
�வ�ப��க� எ�ப� உ�� ெச�ய�ப�ட�. ஓ���� உட����
எ��க�ப�ட �வ�ப��க�, நம� உட�� உ�ள �வ�ப��கைள� ேபாலேவ
இ��த�. அ�ம��� அ�லாம� அத� வ�வ�, உ�வ�, அள� யா��
த�ேபாைதய ம�த �வ�ப��கைள� ேபாலேவ உ�ள�.
நாேனா க�� :
ஓ���� சடல�ைத �த��தலாக� க������ எ��த ேபா� அவன� ர�த�
�ழா�க�� ர�த� இ�ைல. அவன� ர�த� கால�ேபா��� உ�மா� அ���
ேபா���ட� என ��ஞா�க� க��ன�. ஆ�வாள�க� அவ� உட��
ஏ�ப����த இர�� காய�கைள ெப��ப���� பா��தன�. ர�த�க�ேடா
அ�ல� ர�த���ேவா எ��� அ�ேபா� அவ�க���� ெத�பட��ைல.
இ����� அ�� பா��த இட��ைன ேவ� பல ஆ��க� �ல� ஆரா��தன�.
அ� த�ர ர�த� �ழா�கைள�� �ற�� ஆரா��தன�. அ��� ர�த� ��ேயா
அ�ல� ர�த����ேகா ஏ�� இ�ைல.
ஓ���� ர�தமான� ப��னா� உைற�� பத�ப��த�பட��ைல.
பா�கா�க�பட�� இ�ைல எ�ேற ��ஞா�க� க��ன�. இ�����
ஆ��ைன ைக�டாம� ெதாட���ெகா�ேட இ��தன�. ஆ���� ����
���க� ைகயாள�ப�ட�. நாேனா �ேரா� (Nano probe) எ��� க��ைய�
ெகா��� ஆரா��தன�. அ�ேபா�தா� ஓ���� அ�� ைத�த இட� ம���
வல� ைக�� ெவ��� ��ைமயான �வ�ப��� ப�மாண� �ைட�த�.
நாேனா க���� ஆரா��த ஒ�ெவா� ��ட ெசய�� ப�� ெச�ய�ப�ட�.
��ேயா எ��க�ப�ட�. அ�ப� �ைட�த �வ�ப��கைள த�ேபாைதய ம�த
ர�த� �வ�ப��ட� ஓ���பா��தன�. த�ேபாைதய ம�த�� ர�த�
�வ�ப�ைவ� ேபாலேவ இ��பைத� க�� ��ஞா�க� ஆ�ச�ய�
அைட�தன�.
ைப��� :
ைப��� (Fibrin) எ�ப� ர�த�ைத உைறய� ெச��� ஒ� �ரத�. 2012ஆ�
ஆ��� ஆ�வாள�க� ராம� �றமாைல� கா�� (Raman Spectroscopy) ம���
அ� ச�� ைம�ரா�ேகா�ைப ெகா�� ஓ���� காய�ைத ஆரா��தன�. ர�த�
ெச�க� �ைட�த அத� அ��ேலேய ைப���� காண�ப�ட�. அ�� ���
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இற��ய இட���, அதாவ� அ�� �ைன இற��ய இட��� ைப��� எ���
�ரத� இ��த�. இ�த ைப��� க�����பான� ��ஞா�க��� ேம�� பல
��ய தகவ�கைள க�ட�ய உத�ய�. அ�தா� ஓ�� அ�� தா�� காய�ப�ட
உடேன அவ� இற�க��ைல எ�ற ��ய க������ைன க�ட�ய
உத�ய�. ஏென�றா� ைப��� எ�ப� ��தாக ஏ�ப�ட காய���தா�
உ�வா��. அத� ��ன� �ைத�����. அ�தா� அத� இய���, ப��மா��.
ைப��� �ைத���� �� ர�த� ெச�கைள ஆரா�வத� �ல� அத� வய�ைன�
க�ட�யலா�. கட�த கால�க�� �ல��� அைம��� எ�ென�ன மா�ற�க�
நட���ளன எ�பைத�� அ�யலா�. ேம�� அ���ள �� இழ��
ேபா�றவ�ைற�� க�ட�யலா�. இதைன அ��பைடயாக� ெகா��
எ��கால��� தடய�ய� �ைற�� �ல� பல ��ற�கைள� க�ட�யலா�.
மரப� ஆ�� :
ஓ���� மரப� சா��த ஆ��கைள�� அ��ய� அ�ஞ�க�
ேம�ெகா���ளன�. ��ஞா�க� �� ஒ�� ஓ���� மரப�ைவ
ஆரா����ளன�. ஓ��ைய ஆரா�வத� �ல� 5300 ஆ��க��� ���
வா��தவ�கைள� ப����, பழ�கால��� ெதா�ைமயான தகவ�க� �ைட���
எ�பதாேலேய ஓ���� உட�� பல ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன.
ஆ��க�� ஒ� ப��யாக ஓ���� மரப� தகவ�� ேசக��க�ப�ட�.
ஓ���� இ��� எ������� �எ�ஏைவ எ��� ஆரா��தன�. �.எ�.ஏ��
அைம�பான� ஓ���� �ணா�சய�கைள நம�� எ��� ��வதாக உ�ள�.
ஓ���� �.எ�.ஏ-ைவ� ெகா�� அவன� �� �ேனா� (Genome)
வைரய�ப�� உ�ள� எ�ப� �க� ெப�ய சாதைனக�� ஒ�றாக�
க�த�ப��ற�. ஏென�� உ��ட� உ�ளவ�க�� �ேனாைம ம��ேம
வைரபட� தயா����ள �ைல�� ஓ���� �ேனாைம வைர���ள� எ�ப�
சாதைனக�.
ஒ� உ��ன��� பர�பைர� த�ைமைய ச�த�க��� கட��� ஆ�ற� உ�ள
ஒ� �ல��� அல�தா� மரப�. ஒ� �ரத�ைதேயா அ�ல� அத�
ப��ையேயா உ�வா�க உத�� மர������கைள� ெகா���ள �.எ�.ஏ��
எ�த ஒ� �ல��ைற�� மரப� எனலா�. �.எ�.ஏ �ல���� உ�ள
�ேனாைம வ�ைச�ப���வ� எ�ப� மரப� ெச��யான கார இைணக��
ச�யான வ�ைசைய க�ட�வ�தா�. ம�த �ேனா� �மா� 30 ல�ச� மரப�
தகவ�கைள ப��� ைவ�க�ப�ட ��ட ெதாடரா��. ம�த �ேனா�கைள
வ�ைச�ப��த ம�த �ேனா� ��ட� 1989ஆ� ஆ�� ஆர���க�ப�ட�.
�த��தலாக �ேனா� மா�� 2000 ஆவ� ஆ��� உ�வா�க�ப�� உல���
அ���க�ப�ட�. இ��யா�� 2009ஆ� ஆ�� �ச�ப� 9 அ�� ம�த
�ேனா�கைள வ�ைச�ப���ய�. த�ேபா� ஒ� நாைள�� 25-100 ���ய�
கார இைணக� வ�ைச�ப��த� ��ய எ��ர�க� வ����டன. இத�� நா� 36

உபேயா���� க��ைய� ேபால 10,000 மட�� ேவக� ெகா�ட க��
ேதைவ�ப��ற�.
ஓ���� �ேனா�கைள�� 2012ஆ� ஆ��� வ�ைச�ப���
ெவ�����ளன�. அ�� ஓ���� மரப��� ஒ� ச�� மா�ற� இ��ததாக
ெத�யவ�த�. இ�தைகய மா�ற�க� �ல �����ட ப��க�� உ�ள
த�பெவ�ப� உ���ட �ழ�களா�, அ�� வ��பவ�க�ட� உ�வா��றன.
அதனா�, அைவ ப�ைடய ம�க�� இட�ெபய���க� ���� ஆ��
ெச�வத��� பய�ப���றன. இத� அ��பைட�� ஆ���யா நா���,
ைடேரா� ப���� 3700 ேப�� மரப� ஆ�� ெச�ய�ப�ட�.
இ���ர� ம���வ ப�கைல�கழக��ைன� ேச��த ம���வ�க� 3700
ைடேரா�ய� (Tyrolean) ஆ�க� ெகா��த ந�ெகாைட ர�த��� �.எ�.ஏ.
ப��பா�� ெச�த�� 19 ேப� ஓ���� உற�ன�க� அ�ல� ச�த��ன� என�
ெத�யவ���ள�. இ�த தகவ� 2013ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாத���
ெவ���டன�. இத� �ல� இ�ைறய ேகா��க� அ�ல� சா���யா�க�
ேபா�றவ�க�� இன�ைத� ேச��தவ� ஓ�� என� ெத��ற�. இ�த இன��ன�
தா� ஓ�� சடலமாக �ைட�த இட��� அ��� ஆ��� மைல��
வா���றன�.
உைட :
ஓ�� அ�����த உைடயான� �க�� ந�ன த�ைம ெகா�டதாக இ��த�.
�மா� 53 ��றா��க��� ��� வா��த ஓ���� உைடைய ஆ�� ெச�த
அ�ஞ�க� அத� ேந���ைய� க�� ஆ�ச�ய� அைட�தன�. அவ� வா��த
கால��� ஆ��� மைல�� வா��தவ�க� அ�����த உைடைய� ப����,
அவ�க�� வா��ைகைய அ�ய இ� உத��ற�. யா�� ேந�� க��ராத
வரலா�ைற� காண ���ற�. ஓ�� அ�����த உைடயான� ப������
அவைன ��வ�� பா�கா�க உத�ய�. ப�� �ரேதச��� வா��த அ�கால��
ம�த�க� த�கைள ப������ த�கைள பா�கா��� ெகா�வத�காக
த�க��� �ைட�த� ெபா��கைள� ெகா�ேட உைட தயா����ளன�.
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ஓ�� அ�����த �� உைட த�ர, ���� ேபானைவ�� �ைட���ளன.
அதைன ம� உ�வா�க�ேபா� வைர�� அைவ இ�ப��தா� இ��த� எ�பைத
உ�வா�க� ெச���ளன�. ஓ�� கால�� ம�த�க� த�க��� ஏ�ற உைடைய
தயா���� அ�ைவ�� ெப����தன�. ஓ�� ��� அ���க� ெகா�ட
உைடைய அ�����தா�. அ� அவைன க�� ������� பா�கா���ள�.
அவ� ��லா� ெந�த ேகா�, ஒ� ெப��, ெதா��, ேதாலா� ெச�ய�ப�ட
கால�க�, ஆைட என அ�����தா�. ஓ�� இற�பத�� ��� தன�
ஆைடைய கழ�� உ�ளா�. அவைன க������ எ��தேபா� அவன�
உட�� உைடக� இ�ைல. �த� ம��� இர�டாவ� அக�வாரா�����ேபா�
ஓ���� உைடக� ம��� அவ� பய�ப���ய க��க� என அைன���
�ைட�தன.
38

ஓ���� ஆைட ஆ�ைப� ச��� ���� த��னா� ெச�ய�ப�ட�.
ஆைடயான� 90 ெச.�. �ள� ெகா�ட�. அ� அவன� ெதாைட வைர உடைல
�� இ��த�. �� ��� ��களாக ��ன�ப�� இ��த�. அ� �க��
கவன��ட� ��ன�ப�� இ��த�.
�������காம� இ��த�. இ� ைக��லாத உைட. ேதா�ப�ைட ம���
உடைல ��� வைக�� தயா��க�ப����தத. ேலசாக உ�ள இ�த உைடைய
ஒ� ���னா� ெந�ய�ப�ட பா� ேபா�ற� என� �றலா�. இதைன ஓ��
��ைமயாக அ�����தா�. ஆ�ைப� மைலக�� வா�� �ல ஆ�
ேம�பவ�க� �� ம��� ைவ�ேகா� ெகா�� இ� மா�� தயா��த உைடகைள
20ஆ� ��றா��� �ட பய�ப�����ளன�. மைழ ம���
ப��ெபா������ த�கைள� பா�கா��� ெகா�வத�காக இ� ேபா�ற
���னா� தயா��க�ப�ட ேமலாைடகைள� பய�ப�����ளன�.
இேதேபா� ���னா� ெச�ய�ப�ட ஒ� ெதா���� �ைட���ள�. ஆனா�
�� ெதா���� �ைட�க��ைல. அத� ���� ேபான �ல பாக�க� ம��ேம
�ைட���ள�. இ�த ெதா���� மைழ����� அவைன� பா�கா�க உத�ய�.
ேகா� :
ஓ���� உட���� அ�����த உைடயான� ���� வள��த ஆ���
ேதாலா� ெச�ய�ப�ட�. இ� த��பான ேதா� ேகா� (Hide Coat) ஆ��.
ேதா�� உ��ற� அ� பல �ைற ேத��� ��த� ெச�ய�ப�� இ��த� ெத�ய
வ��ற�. ேதா�ைன� பத�ப���� �ைற ��ப�ற�ப���ள�. ஆ���
ேதாைல� பத�ப��த ெகா��� ம��� �ைக ஆ�யவ��ைன� ெகா��
பத�ப�����ளா�. ேதா�ைன ��த� ெச�த� ம��� பத�ப��� ப��வமா���
�ைறைய ெத�����தா�. இ�த உைட�� ��ட, ெச�வக வ��லான
ப�ைடகளா� ஆன ேதா� இட�ெப���ளன. அத� உ��ற��� இைண��
ைத�க�ப���ள�. ைத�பத�� �ல��க�� தைச நா�ைழக� ம��� �ல��
நர��க� பய�ப��த�ப���ள�. ெவ�ேவ� �ற� ெகா�ட ேதா�,
ெச���தான வ��� இைண�க�ப���ள�. அ� பா��பத�� ஒ� �ைச�
ேபா�� உ�ள�.
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இ�த� ச�ைட�� ைகக� இ�ைல. ைகக� உ�ளனவா இ�ைலயா எ��
ெத�ய��ைல. இ�த� ச�ைட �ழ�கா� வைர உ�ள�. இ� ���ற� �ற��
உ�ள�. ப�ட� ெகா�� ��� வச� இ�ைல. ஆகேவ இ� ���ற� �ற�த
ேகா�டாக இ��கலா�.
இ�த� ேகா�ைட ��வத�காக அவ� ெப��ைட� பய�ப��� உ�ளா�. இ�த�
ேகா��ைன ஓ�� ��ட காலமாக� பய�ப���� ெகா�����றா�. ேகா���
உ�ேள அ��� ���� அ��கமாக உ�ள�. ேம�� �ய�ைவ ப��த
அைடயாள�க�� ேகா��� உ��ற� உ�ள�. ேகா��� �ல இட�க� ����
உ�ளன. அதைன ��க�� நாைர� ெகா�� ஒ��� ேபா�� மைற��
உ�ளா�.
இ������ :
இ���� க��� ெகா�வத�கான இ������ (Loincloth) ஆ��� ேதாலா�
ஆன�. இ� 33 ெச.�. அகல��, 3 அ� �ள�� ெகா�ட�. த��த
ஆ���ேதாலா� ஆன�. பல ேதா�வா� �ல�� நர��கைள� ெகா��
ைத�க�ப���ள�. இ�த இ������ைய இ� கா�க�� ����, ����
ெப���னா� க�� இ��தா�. இ� ஒ� உ�ளாைட எ�ேற ெசா�லலா�.
ெதா�� :
ஓ���� சடல� க�����க�ப�ட இட������ ஒ� அைர� ேகாள
வ��லான ெதா�� �ைட���ள�. இ� கர��ேதா�னா� ெச�ய�ப����த�.
த��த ேதா�� ப�ேவ� ேதா�வா� ���கைள� ெகா�� ைத�க�ப���ள�.
ெதா���� ேம��ற� ேராம�ைத� ெகா����த�. அேதசமய��� இ� ந��
பத�ப��த�ப���ள�.
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ெதா���� ����ற��� இர�� ேதா� வா�க� உ�ளன. இ� ப���
�ற�கர��� ேதா�னா� தயா��க�ப�ட�. க�ன��� �� தாைட�ப����
க��வத�� ஏ�ப இ�த ேதா�வா�க� உ�ளன. ேதா� ெதா��யான� ��ைர
தா�����க ஏ�றதாக உ�ள�. ேம�� கதகத�பாக இ��க உத�ய�. ஓ��
இற�பத�� ��� இ�த ெதா�� ������கலா� என ந�ப�ப��ற�.
கா�ைட :
ஓ�� ப�������, �������� தன� இர�� கா�கைள��
பா�கா�பத�காக ஒ� வைகயான காலாைடகைள (Leggings) அ�����தா�. அ�
உ�ைம�� ���கா� ச�ைட அ�ல. தன� ெதாைட ம��� ெதாைட�� �ேழ
உ�ள கா�� பாக�க� �� பா�கா�பத�காக இர�� ெல����கைள�
பய�ப���னா�. அ� ெமா�தமான ஆ��� ேதா����� ெச�ய�ப�ட�. அ��
மா�ேதாலா� ெச�ய�ப�ட ேதா�வா� ைத�க�ப����த�. பல� ���களா�
ஆன ேதா�க�� ப�ைடகைள ����வா��� �ல�� நர��களா�
ைத�க�ப���ள�.
இ�த கா� ஆைட�� ேம��ற� அக�� �� ேபா� வைள�� உ�ள�. அதைன
இைண�பத�� ேதா�னா� �ற�க�ப�ட �� உ�ள�. இர�� நாடா�களா�
ைத�க�ப�� கா�ட� இ��� க��� ெப��டாக� ெசய�ப��ற�. இத�
கைட� �ைன, மா� ேதா� நாடா�க� உ�ளன. அ� கால�க�ட� இ����
க��வத�காக உ�ள�. இதைன கால��ட� க��வத� �ல� ெல����
பா�கா�க�ப��ற�. இதனா� ேவகமாக நட�க��, உயரமான ச��க�� ஏ��
ெச�வத��� உத��ற�.
ஓ�� தன� ெல���ைஸ அ�ேமாக� பய�ப�����ளா�. அ� ேத����ள�.
பல�ைற ��ேப�� ெச���ளா�. ஓ�� அ�����த ெல���� ம���
இ���� �� ேபா�ேற வட அெம��க இ��ய��� 19 ஆ� ��றா���
பய�ப��� உ�ளன� எ�ப� ெத�யவ��ற�. ஓ�� அ�����த ெல����
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உல�� �க�பழைமயான� என ஆ�வாள�க� ����றன�.
கால�க� :
ஓ�� அ�����த ெல���ைஸ ேபாலேவ, ஓ���� கால�கேள உல�� �க�
பழைமயான கால�களா��. ஓ���� கால�ைய �ட �க� பழைமயான
கால�க� இ�வைர உல�� எ�த� ப�������� க�����க�பட��ைல.
ஆகேவ ஓ�� அ�����த ��க� (Shoes) �க�� �ற�� வா��தைவ. அைவ
ச���ர��� இட� �����ளன.
ஓ��ைய� க������ எ��தேபா� அவன� வல� கா�� கால���
இ��த�. அ�கால��டேன ஓ��ைய பா�கா�� வ���றன�. ஓ��
அ�����த கால�க� �க�� ேந���யாக தயா��க�ப�டைவ. ந�ன
கால��ட� ஒ���ேபா�� த�ைம ெகா���ள�. அத� உ� ம��� ெவ���ற
வ�வா�க� எ�ப� �ற�பாக உ�ள�. கால�க� �� �காத வ�ண� உ�ளன.
அ���ற� அக�� ப��க���� �� நட�� ெச�வத�� ஏ�றா�ேபா�
வ�வைம�க�ப���ள�. இ� �க�� ஆ�ச�யமான �சய�. கால���
அ��பாக� கர��ேதா�னா� ஆன�. கா� ��க� அ��தமாக, க�னமாக
இ��தன.

கால��� அ��பாக� கர�� ேதா�னா��, ேம�பாக� மா� ேதா�னா��
ைத�� உ�ள�. மர�ப�ைட�னா� ேம�ப�� வைலயாக� ��ன�ப�� உ�ள�.
���வான �� காைல� �����, உ�ள�. இ� ந�ன கால சா�� (Socks) ேபா�
ெசய�ப��ற�. ���� நா�ைழக� ஈர�பத� கால��� உ�ேள ெச�லாம�
த���ற�. கால��� ேம�பாக�ைத ��வத�காக மா�ேதா�� தயா��க�ப�ட
நாடா�க� உ�ளன. �� நா�ைழக� கால��� உ�ேள இ��பதா� ��ரான�
பாத�கைள தா�காதவா� அ� பா�கா��� ெகா���ற�.
42

ஓ���� கால�க� தைரைய� ப�� ���� நட�� ெச�வத�� வச�யாக
உ�ள�. ஓ�� அ�����த கால�ைய� ேபா�� தயா��� ப�ேசா����
பா����ளன�. இ� பாைற���� ஏ�� ேபா� ச��� �ழாம� இ��க��
உத��ற�. கால�க� கதகத�பாக��, நட�பத�� ஏ�றா�ேபா� உ�ள�
எ�ப� ஆ�ச�ய� அ���ற�. ஆனா� மைழ�� ேபா��, ��� ��� இைத
அ��� நட�க ��யா�. கால�க� தயா���� வ�க ��ண�க� ஓ����
கால� ஒ� �ற�த வ�வைம�� எ���றன�. இ� ப�� �ரேதச���
வா�பவ�க� பய�ப���வத�� ஏ�ற� எ���றன�. ஓ�� அ�����த
�ைவ� ேபாலேவ கால�கைள� தயா��� ஓ�� � எ�ற ெபய��
��பைன�� ெச���றன.
ெப�� ம��� ைப :
ஓ�� தன� ேமலாைடைய� க��வத�காக ஒ� ெப��ைட� பய�ப���னா�.
ெப�� 4 -5 ெச.�. அகல� ெகா�ட�. அ� க��� ேதா�னா� ெச�ய�ப�ட�.
இ� 6 அ� �ள� ெகா�ட�. இர�� �ைற ஓ���� இ��ைப� ����
க��வத�� ஏ�ற �ள� உைடய�.

ெப���� ஒ� ��ய ைப (Pouch) உ�ள�. இதைன �ற�� �ட ����. இ�
�ற�த பத�ப���ய ேதா�னா� தயா��க�ப���ள�. இ�த� ைப��� ஓ��
ப�ேவ� ெபா��கைள ைவ����தா�. � ப�றைவ� பத�கான �������க�,
�ைள��� க��, �ர��� க��, �ைய உ�வா�க உத�� ைபைர� (Pyrite)
க��க� உ�ளன. ேம�� ைப��� எ��� �����க உத�� ��சன���
�க�க�� இ��தன. ��சன� �த�� ������ �வாைல�ட� எ���.
அதைன� ெகா�� ெப�ய �ைய உ�வா��ட ����.
க��க� :
ஓ���� சடல� �ைட�த இட���� அ��� உ�ள பாைற பலைக�� ��
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அவ� உபேயா��த க��க�� �ைட�தன. இ�க��க�� ப��படல��னா�
�ட�ப�ேட இ��தன. அ�� அக�வாரா��� ெச�தேபா� ஓ�� பய�ப���ய
அவன� உடைமகளான ேகாடா�, ���வா�, ��, அ��, வைல என� பல
ெபா��க� �ைட�தன. அவ�� உடைமகைள� ெகா�� ஓ���� வா��ைக
�ைறைய ��ஞா�க� க����ளன�. அவ�ட� இ��த தா�ர�ப�ைட
ேகாடா�ைய ைவ�� அவ� உய��த அ�த���ளவனாக இ�����க ேவ���
எ��� க����றன�.
ேகாடா� :
ஓ���� க��க�� �க ���யமான� தா�ர� ேகாடா� (Axe) ஆ��. இ�
��ைமயான�. ேகாடா��� கா�பான� 60 ெச.�. �ள� அதாவ� 2 அ� �ள�
ெகா�ட�. இ� ய� (Yew) எ��� சா�ப� மர��� �ைள�����
தயா��க�ப�ட�. கா�� இைழ�க�ப�� ���வா�க�ப���ள�. பளபள�பாக,
வழவழெவ�� உ�ள�. கா��� ���� இர�டாக �ள�ப���ய இட���
ேகாடா��� �ேள� ெபா��த�ப�� உ�ள�. ��� மர������ எ��க�ப�ட
தாைர� ெகா�� �� இ��கமாக ���க� ெச���ளன�. ��ன� அத���
ேதா� நாடாைவ� ��� இ���� க����ளன�. ேதாலான� ��� ����
ெகா��� இ���ற�.
ேகாடா��� �ேள� 9.5 ெச.�. �ள� ெகா�ட�. இ� ��தமான தா�ர�தா�
(Copper) ெச�ய�ப�ட�. ேகாடா��� அ��பாக� �க�� பா�கா�பாக,
கவனமாக ய� மர�த��ட� ெபா�����ளன�. ஓ�� மர�கைள
ெவ��வத�காக இ�த� ேகாடா�ைய� பய�ப��� உ�ளா�. ெதா�ெபா��ய�
அ�ஞ�க� ஓ�� பய�ப���ய ேகாடா�ைய� ெகா�� ப�ேசாதைன�� ெச��
பா��தன�. ஒ� ய� மர��ைன 35 ��ட�க�� ெவ�� சா��தன�. ேகாடா�ைய
ப�ைட ��டாம� மர�ைத ெவ�� ����ன�. அ�தள��� ஓ���� ேகாடா�
�க�� தரமானதாக இ��த� எ�ப� ஆ�ச�ய�ைத ஏ�ப���ய�.
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�மா� 5000 ஆ��க��� ��� தா�ர� ேகாடா� எ�ப� ஒ� ச�க
அ�த�தாக� க�த�ப�ட�. ஒ�வ�� த��ைய உய���� கா��� அைடயாள�
��னமாக தா�ர� ேகாடா� �ள��ய�. ஓ���� தா�ர�ேகாடா�ைய ைவ���
பா����ேபா� அவ� ஒ� பழ��� இன� தைலவனாகேவா அ�ல� ஒ�
ேபா��ரனாகேவா இ��கலா� என� க����றன�.
���வா� :
ஓ�� பய�ப���ய க�� அ�ல� ���வா� (Dagger) ஒ��
க�����க�ப���ள�. இ� 13.2 ெச.�. �ள� ெகா�ட�. ைக����ட�
��ய இ�த ���வா�� ���� ஒ� ��ய ��ேகாண வ��லான �������
க�லா� (Flint blade) ஆன �ேள� உ�ள�. இ� ��ைமயாக உ�ள�. ஓ��
தன� பா�கா���காக இ�த ���வாைள ைவ����தா�. அதைன அவ� வல�
ைக�� பய�ப��� உ�ளா�. இ� ஒ� க�க��. க� ��ைமமாக இ��த�.

இத� ைக��� மர�தா� ஆன�. இத�� க� �ேள� ஆழமாக� ெச�க�ப��
இ��த�. ��க��� ேதா� வா�னா� இ�க�க����ளா�. ைக�����
இ���� ஒ� கா� ெவ�� உ�ள�. அதைன�� நர��ெகா�� க����ளா�.
இ�த ���வா�� பய�ப��த�ப���ள ��ய க� �ேள� எ�ப� ெல���
மைல�� வட�� ப��யான ெவேரானா எ���ட��� அ�க� �ைட��ற�.
��ய க�கால��� இ� அ�கமாக� பய�ப��த�ப�ட�. இ� ஒ� வ�க�
ெபா�ளாக ��னா�� மா�ய�.
இ�த� ���வாைள ைவ�பத�� ஒ� உைற�� (Scabbard) உ�ள�. இ� 12 ெச.�.
�ள� ெகா�ட ��ேகாண வ�வமான உைற அ�ல� ைப. எ���ச�
மர�ப�ைடக� ெகா�ட நா�ைழகளா� இ� ��ன�ப���ள�. இத��
���வாைள� ெச�� ைவ����தா�. உைற�� அக�ற ப���� ேதா�னா�
ஆன க�� உ�ள�. இதைன�ெகா�� ஓ�� ெப���� க��� ெகா�டா�.
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���வாைள ெவ�ேய எ��பத�� ஏ�ப வச�யாக��, க����� பா�கா�பாக��
இ�த உைற உ�ள�. இ�த ���வாைள ஓ�� ப�ேவ� ேவைலக����
பய�ப���னா�. ஒ� ெபா�ைள ெச�வத��� இ�த ���வா� அவ���
உத�ய�. அவ�ைடய பா�கா����� இ� பய�ப�ட�.
�ட�ச� க�� :
ஓ���ட� �ட�ச� க�� (Retoucher) ஒ��� இ��த�. இ� ஒ� அசாதாரணமான
அ�ல� அ��வமான க��. இ� பா��பத�� ெப��� ேபா�� உ�ள�. ஆனா�
இ� ெப��� அ�ல. இதைன� ெகா�� எ�த ��யா�. இ�த ���யாசமான
க��ைய ஓ�� தன� ெப���� இைண�� ைவ����தா�. இ� 12 ெச.�.
�ள� ெகா�ட க��. இ� எ���ைச மர��� �ைள�����
தயா��க�ப���ள�. இதைன� ைக��� எனலா�.

இ�த ைக����� ஒ� �ைனதா� �ராக ெப��� ேபா�� உ�ள�. அத��
ஒ� க�� ஒ�� 6 ெச.�. �ள���� உ�ேள ெச�க�ப���ள�. �ல
�����ட� அள��� ம��� ெவ�ேய ���� ெகா���ள�. இ� மா��
ெகா��னா� தயா��க�ப�ட�. இ� ��ைமயாக உ�ள�. இதைன�ெகா��
�ைய உ�டா�கலா�. ஆக இ�த �ட��� க�� �ைய உ�வா�க�ப��
க��யாக� பய�ப��ற�. அ� த�ர �ைய தயா��க�பய�ப�� ������
ேபா�ற க��கைள தயா��க இ� உத��ற�. �ைள��வத���, ����
ப��கைள ���வத��� ஓ�� இதைன� பய�ப�����ளா�.
�� :
ஓ�� தன� பயண���ேபா� 1.82 ��ட� �ள� ெகா�ட ��ைல (bow)
எ���� ெச���ளா�. அ� ஒ� ெம��ய மர���� ேபா�ற�. இ� ய�
மர������ ெவ�� தயா��க�ப�ட�. ஓ�� தன� ேகாடா��� �ல�
ெவ��யத�கான தடய� அ������ உ�ள�. அதைன ெச��� உ�ளா�.
அதைன ��ைமயாக அவ� தயா��க��ைல. ஆகேவ இ� ��வ�� ���க�
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ெபறாத ஒ� ��.
���� நா� க�ட�ப�டத�கான தடய� இ�ைல. ஆனா�� பழ�கால���
தயா��க�ப�ட ���� ஒ� �ைன�� ம��� ����� க�� வைளய�
ேபா�� ம��ைன�ட� இைண����பா�க�. இ�த ���� �ல� 30 �த� 50
��ட� ெதாைல�� உ�ள ��க�கைள �க� ���யமாக தா�க ����.
இ�ேவ ஓ�� பய�ப���ய ெப�ய ஆ�த�. அவ� இற�பத�� ��� இதைன
பாைற���� ைவ���ளா� என� ெத��ற�.
அ��க� ைவ��� ெப�� :
ஓ�� இற�பத�� ��� தன� அ��க� ைவ��� ெப��ைய (Quirer) ப��ரமாக
பாைற�� �� ைவ���ளா�. இ�த� ெப�� ெச�வக வ�வ� ெகா�ட�. ஒ�
மைல ஆ��� ேதா�னா� இ� ெச�ய�ப���ள�. இ�த ேதா�� ெமா�த
�ள���� மர�த�� ைவ�� ைத�க�ப���ள�. இ� 92 ெச.�. �ள�
ெகா�ட�. மர�த�� ச�ட�ேபா� ைத�க�ப�டத� காரணமாக இ� ஒ�
ெப�� ேபா� உ�ள�. இதைன தா��� ச�ட� ஓ�� பய�ப���ய வா�நா��
��� �ைற உைட���ள� என�� ெத�யவ��ற�.

இ�த� ெப�� �ைட�த�ட� ெதா�ெபா�� ஆரா���யாள�க� இதைன ���த
ஆ�வ��ட� �ற�� பா��தன�. அத�� அ��க��, 4 மா� ெகா��க��
�ரான ��க�� �ட�தன. ேம�� வைள�த மா�� ெகா�� ஒ�� இ��த�.
அ� ��க�க�� ேதாைல உ��க� பய�ப��த�ப�� ஒ� க��யா��. ேம��
இர�� ��க�க�� சைத�ப��க� அ�� �ட�தன. ஒ� ப�� ேபா�ற
��ைன�� �ட�த�. அ� 2 ��ட� �ள� ெகா�ட மர நா�. ஆனா� இதைன�
ெகா�� ���� நாணாக� பய�ப��த ��யா�. ஓ�� ேவ�ைடயா�வத�காக
��ைல�� தயா����ளா�. அவ� ஒ� ேவ�ைட�காரனாக�� இ�����பா�
என� ெத�ய வ��ற�.
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அ��க� :
அ��க� ைவ��� ெப������� 14 அ��கைள ஆ�வாள�க� எ��தன�. அ��
இர�� அ��க� ம��ேம �� வ��� ெச�ய�ப�� இ��தன. ம�ற 12
அ��க� ��வ�� தயா��க�படாத ��ைம ெபறாத �ைல�� இ��தன. அைவ
84 �த� 87 ெச.�. �ள� ெகா����தன. அ��க� யா�� ேச��� எ���
மர��ைளக�� இ��� தயா��க�ப�டைவ. அ�� ���க�� உ�ள ப�ைட
��க�ப���ளன. ஆனா� அ� கர��ரடாக இ��த�. வழவழ�பாக இ�ைல.
அைன��� இ����� V வ�வ கா� இ��த�.

தயா��க�ப����த 2 அ��க�� ���� அ��� தைலயாக �ரான க�க��
ெச�க�ப����த�. அதைன ��� மர�தாரா� ஒ�� இ��தா�. அைத� ���
நா�ைழயா� க�� இ��தா�. இ�த அ�� �க ��ட �ர� பற�� ெச�வத��
ஏ�றவா� உ�ள�. இ�த அ��க� யா�� அ��க� ைவ��� ெப��ைய �ட
�ளமானைவ. அைவ ெவ�ேய ெத��தன. இேத ேபா�ற ஒ� அ��னா� தா�
ஓ�� ெகா�ல�ப�டா�.
��� ��ைட :
ப�ேவ� மர����க� ேகாடா� ம��� ���� அ��� �ட�தைத��
க�����தன�. அ� 2 ��ட� �ள��, U வ�வ� ெகா��� இ��த�. இ�
மர�க�ைட����� தயா��க�ப�ட க��களா��. இ��ட� இர�� ேநரான
பலைகக�� இ��தன. அ� 38 ம��� 40.3 ெச.�. �ள� ெகா����தன. அத�
இ���� கா� எ��க�ப����த�. இதைன ேச���� பா����ேபா�
ெபா��கைள ����� எ���� ெச��� ஒ� மர� �ைட என� ெத��ற�.
இ� ���� �ம�� ெச��� �����ைட (Backpack) எ�பதா��. இர��
பலைகக�� �ைடம�டமாக, மர� க��க�ட� ெபா��தலா�. இ��ட� ��
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நா�க�� �ைட���ளன. ஆகேவ இதைன இைண��� க����ளா� எ�ப��
ெத�யவ��ற�. ���� நா�ைழக� மர�பலைக�� அ��� �ைட�தன.
இ��ட� �க அ�க�ப�யான த��த ேதா� ���க�� இ��தன. ேம��
��க��� ேராம�� ��பலாக �ைட�த�. �ைட�� அ����, அைச��
ஏ�படாம� த��க இைவ பய�ப��த ைவ����தா� எ�ப�� ெத��ற�.
க�� :
ஓ���� சடல� க�����க�ப�ட இட��� அ��� ஒ� வைல�� (Net)
க�����க�ப�ட�. இ�த வைல �ளமான ��க� ம��� மர�ப�ைட�����
எ��க�ப�ட நா�ைழகைள� ெகா�� ��ன�ப�ட� ஆ��. இதைன� ெகா��
பறைவக� ம��� �ய�கைள ஓ�� �����ளா�. இ�த வைலைய�
பய�ப��� ��கைள��ட ���கலா�. �ய�கைள க�� ைவ��� ���பத��
ஏ�ப இ�த வைல ��ன�ப�� உ�ள�.

ெகா�கல�க� :
இர�� ��� மர�ப�ைடயா� தயா��க�ப�ட ெகா�கல�க�� (Birch – Bark
Containers) �ைட���ளன. இ� ஒ� ட�ள� வ��லான பா��ர�. அ��ப��
��ைட வ�வ��� உ�ள�. அ� 15 �த� 18 ெச.�. ��ட� ெகா�ட�.
பா��ர��� உயர� 20 ெச.�. இதைன ெச�வக வ��லான ���
மர�ப�ைடைய� ெகா�� உ�வா�க�ப���ள�. ப�ைட ���கைள அ���,
ைத�� ஒ� ட�ள� ேபா�� உ�வா�� உ�ளா�. இைடெவ��� உ�ள
ஓ�ைடகைள�� அைட�� உ�ளா�.
ம�பா�ட பா��ர��ட� இ�த ��� மர�ப�ைட பா��ர�ைத ஒ�����
பா����ேபா� இ� எைட�ைறவான�. எ���� ெச�வத�� எ�தான�.
மைல�� உயரமான ப����� ெச��� ேபா� த��ட� எ���� ெச�வத��
வச�யான பா��ரமாக அ� இ��த�. இ�த பா��ர�ைத ெச�வ� எ�ப� ச��
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க�னமான�. இ����� ��ப� ெத�����தா� அதைன தயா��கலா�. தன��
எ��� �ைட��� ��� ப�ைடகைள� ெகா�ட தன��� ேதைவயான இ�த�
பா��ர�ைத ஓ�� தயா����ளா�. இ� ேபா�ற பா��ர� அ�ப���� வா��த
ம�க�ட� இ����ள� எ�பைத நா� இத� �ல� அ��� ெகா�ள ���ற�.

ஒ� ெகா�கல�� உ�ப�� க��� இ��த�. இ�� ��யதாக ப��த ேம��
மர��� இைலக�� ெபா��� ம��� ேவ� தாவர�க�� ெபா��� இ��தன.
ம��� அ�� அ����க��� �க�க�� இ��தன. ஆகேவ இ�த ெகா�கலைன
���பாக ெந��ைப ைவ����க� பய�ப��� உ�ளா�. இ���ள
அ���யான� அ� ����த ெந��� என� ெத��ற�. அ�� இ���� இைலக�
ெந��ைப அைணயாம� பா�கா�பத�காக ைவ�க�ப�� உ�ள�. ஓ�� தன�
கைட� ேநர��� பய�ப���ய ெந��� என� ெத��ற�. அவ� இர� ேநர���
தன� �������� ���� ெச���ேபா� அவ��� ெந��� உத�வத�காக
இ� இ��கலா�. ஒ� ெகா�கல� உைட�� இ��த�. ம�ெறா�� உைடயாத
�ைல�� உ�ள�. ஒ� க�ணா� ட�ள�� �� இ�த� ப�ைடகைள ���
ைவ���ேபா� அ� ச�யான பா��ரமாகேவ உ�ள�.
ெகா�கல�� ேகா�ைம, எ�கா�� ேகா�ைம ம��� க��� க��� இ��தன.
அ�� உ�ள ேம�� மர இைலைய ஆரா��தன�. இைல�� உ�ள ப�ைசய�ைத
ஆரா��தேபா� அ� ��யதாக ப��க�ப�ட இைல என� ெத��ற�. இ�த இைல
ஜூ� ம��� ெச�ட�ப� மாத��� இைட�ப�ட கால��� ப��க�ப����கலா�.
ஆகேவ ஓ�� ேகாைட�கால���� ��� இற����கலா� என�� ஆ�வாள�க�
����றன�.
�ல� ெபா���, க��க�� :
ஓ�� 18 வைகயான மர����கைள எ���� ெச���ளா�. இ�
ஒ�ெவா��� ஏேதா ஒ� க��ைய� தயா��க பய�பட���ய மர�க�ைடக�.
அவ��� எ�தஎ�த மர�க�ைடக����� எ�த எ�த க��கைள� தயா��கலா�
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எ��ற அ�� இ����ள�. ப�ைட, ��க�, ஓ�ட���ய�, ேதா�, ���
����க� ேபா�றவ�ைற�� பய�ப��� உைடைய�� தயா��தா�.
இய�ைகயாக �ைட��� �ல�ெபா��கைள� ெகா�� த�க����
ேதைவயானவ�ைற தயா���� அ��ைன அ�கால ம�க� ெப����தன�
எ�பைதேய இ� கா���ற�.
க� ச�கர� :
ெவ�ைள ேடாேலாைம� மா��� க�ைல� பய�ப��� ஒ� வ�டமான,
த�ைடயான ச�கர�ைத தயா����ளா�. இ� ஒ� ஆபரண� ேபால�� கா��
த��ற�. இ�த வ�டமான �ேடா� ���� (Stone Disc) ந��� ஒ�
�ைள��� அத�� த��த ேதா� ெச�க�ப���ள�. ��க��� ேதாலான� 9
���களா� ���க�ப�� உ�ள�. இ���� ஒ� க�� ேபா�ற அ���
உ�ள�. அ� ேதா�வா�னா� ஆன ��ச�ேபா� கா�� அ���ற�.

இ� பறைவகைள� ���பத�� பய�ப��த�ப�� ஒ� வைலயாக இ��கலா�.
ஏென�றா� இ�ைற��� இேத ேபா�ற ���� வைலைய� ெகா�� ஒ�
வைகயான கா���பறைவைய (Wildfowl) ேவ�ைடயா���றன�. ேதா�னா�
ெச�ய�ப�ட ���� க��ட� வ�ட�க� த��� உ�ள�. க� த�டான� ����
வைல�� அ��� உ�ள�. பறைவ ������ ���� ேபா� ����� க��ைற
ெந��� த�� பறைவைய� ெகா��� ேவைலைய இ�த வ�ட�க�
பய�ப��ற�.
�த� உத� �� :
ஓ�� த��ட� ம���க� அட��ய ஒ� �த� உத� ��ைட (First Aid Kit)
எ���� ெச���ளா�. அ� ஒ� �� ம��� ��ைட. அதைன �த�த��
ெப�� எ�� �ட ெசா�லலா�. அவ� இர�� ப�ைடயான ேதா�ைன தன�
உைட�� க�� இ��தா�. அ�� வா�ைம ெகா�ைட (Walnut) அள�லான
உ��ைடக� இ��தன. அைவ ��� ��ைசயா� (Birch Fungus) தயா��க�ப�ட
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உ��ைடகளா��. இ�த ��ைசயான� ம��தாக� பய�ப��ற�. உட��
அ�ப�� ர�த� ெவ�ேய�� ேபா� இ� ர�த�ைத உைறய� ெச�ய உத��ற�.
அ�ம��� அ�லாம� ���� ெதா�� ஏ�ப�� �� ���காம� பா�கா��ற�.

இ� ��� பா�ேபா� ��ைச (Polypore) ஆ��. 20ஆ� ��றா���� இ�
ம��தாக� பய�ப��ற�. இ� உ�ைம�� ஒ� மல�ள��யாக�� ம��� ஒ�
இய�ைகயான ஆ��பயா�� ஆக�� பய�ப��ற�. ஓ���� வ���� �ட�
ஒ����க� இ����றன. ஆகேவ அத�காக�� இவ� த��ட� இ�த �த�
உத� ம��� ெபா�டல�ைத�� எ���� ெச���ளா�.
ச�க வா��ைக :
ஓ�� பய�ப���ய ேகாடா� ம��� ���வா� அவ�ைடய ச�க அ�த�ைத�
கா���ற�. அவ�ைடய ���ப� �க�� ம��க�த�க ���பமாக இ����ள�.
ஓ�� ஒ� ேபா��ர� அ�ல� பழ��� இன��� தைலவனாக இ��கலா� என�
க�த�ப��ற�. ஓ�� அ�கமான கா�நைடக���� ெசா�த�காரனாக��
இ����ளா�. ஆ�ைப� மைல�� ஒ� �த��ரமான கலா�சார� ��ைவ
ேச��தவனாக ஓ�� இ��தா�.
ஒ�வ� வா�� ப���� உ�ள ேவ��ெபா��க�, த�ம�க�, ம�த உட��
ேச�������. அைவ எ��� ம��� �� ேபா�றவ��� ேச��க�ப��ற�.
ஆகேவ �� ம��� எ���க�� உ�ள ஐேசாேடா��கைள ப�ேசா����ேபா�
அவ� வா��தப��ைய� க�ட��� �டலா�. அவ� உண�� பாைத�� உ�ள
மகர�த �ைள� ெகா��� அவ� வா��த இட�ைத� க�����க ����.
��மர��� மகர�த��� ஓ���� வ���� அ�கள�� இ��தைத�
க�������ளன�. �� மர�க� ெத�� ஆ��� மைல�� உ�ள வா�
�ேனா�டா ப���� ம��ேம வள���றன. ஆகேவ ஓ�� வா� �ேனா�டா
(Val Venosta) ப���� வா����ளா� எ���றன�.
ைடெஜ�ஜ� (Tisenjoch) ப���� உ�ள �ைத ��க����� ���வா�,
ேகாடா�க� �ைட���ளன. இ�த� ப���� �ைட�த ேகாடா�கைள ைவ��
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இ�த� ப�� கலா�சார�ைத �ெம��ேலா (Remedello) கலா�சார� என�
ெபய����ளன�. ெத�� ைடேரா� ப������� க�����க�ப�ட தா�ர�
ேகாடா� ம��� ���வா� ேபா�றைவ �ெம��ேலா கலா�சார�ைத
ஒ���ளள�. ஆகேவ ஓ�� இ�த� கலா�சார�ைத� ேச��தவ�.
ஓ�� வா��த கால��� ம�க� ��க�� ���ப�களாக வா����ளன�.
ெப�யெப�ய ���ப�களாக இ����ளன�. ஒ� ���ப��� 30 ேப� வைர
இ����ளன�. தா�ர�ைத உ��� ேகாடா�கைள� ெச���ளன�. தா�ர�
ேகாடா� அவ�க�� அ�த�ைத� கா��வதாக உ�ள�. ம�க� �ர�தரமாக ஒேர
இட��� இ����ளன�. ஆ��� மைல�� ப�ள�தா�� ச��க�� �� க��
வா����ளன�. ���� அ��வார� க�களா��, ேம�ப�� மர�தா�� ஆன
�டாக இ��தன.
இற�தவ�கைள �ைத�த� எ�ப�� �க�� கவன� ெச���ன�. இற�����
�ற� ம�வா��ைக உ�� என ந��ன�. ஆகேவ இற�தவ�ட� ஆபரண�க�,
ேபா�� க��க� என பல� ெபா��கைள�� ைவ��� �ைத�தன�.
கா�நைட ேம��ச�� ஈ�ப�டன�. ேகா�ைம, பா��, எ�ம� ேகா�ைம, ப���,
பா��, �ளா�� என பல ப��கைள ப���டன�. ஆ�, ெச�ம�யா�,
ப��கைள�� வள��தன�. இைற��, பா�, ேதா�, க�ப� உ�பட த�கள�
கா�நைடக�ட���� ெப�றன�. ேகாைட� கால��� மைல�� உயரமான
ேம��ச� �ல����� ெச�� கா�நைடகைள ேம��தன�. ஓ���� வ����
உ�ள மகர�த ��கைள ஆ�� ெச�த ேபா� அைவ ேம��ச� �ல����
அ��� உ�ள மர�க�� மகர�த� �� என� ெத��ற�. ஆகேவ அவ� கா�
நைடகைள அ�� ேம��க ெச���ளா�. ஓ��ைய ைவ�� அவ� வா��த
ப���� கலா�சார�, ெபா�ளா�தார �ைல, வா��ைக �ைற ஆ�யவ�ைற அ�ய
���ற�. �மா� 5300 ஆ��க��� ��� ஆ��� ப�ள�தா��� ம�த�க�
எ�ப� வா����ளன� எ�பைத ஓ������ நட�த�ப�ட ஆ��� �ல�
அ�ய ���ற�.
அ��கா��யக� :
ஓ���� உட� யா���� ெசா�த� எ��ற ச�ட���க� ஆ���யா ம���
இ�தா� நா���� இைடேய ஏ�ப�ட�. இத�கான வழ��� நட�த�.
உல�ேலேய இற�த ஒ� சடல� யா���� ெசா�த� எ��ற ஒ� �ர��ைன
ஓ���னா� ம��ேம ஏ�ப�ட�. அ� சாதாரணமான ஒ� சடல� அ�ல. அ��
பல அ��ய� தகவ�க� �ைத�� �ட���றன. ஆகேவதா� இ�த ம��
யா���� ெசா�த� எ��ற �ர��ைன ஏ�ப�ட�. த�ேபாைத�� ஓ��ைய
இ�தா� நா��� உ�ள அ��கா��யக��� ைவ�கலா� எ�ற ����ப� அ�
இ�தா� நா��� உ�ள ெத�� ைடேரா� ெதா��ய� அ��கா��யக���
ம�க�� பா�ைவ�காக ைவ�க�ப���ள�.
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ஓ���� உட� இ���ர� ப�கைல�கழக��� உட��� இ�������
ஆ���காக ைவ����தன�. �� ம�ற��� உ�தர�ப� 1998 ஆ� ஆ��
ஜனவ� 16 அ�� ேபா�ஜானா எ���ட��� ��யதாக� க�ட�ப���ள
அ��கா��ய���� ெகா�� ெச�றன�. இ� ெத�� ைடேரா�
அ��கா��யமா��. �த�� ம��ைய �க�� கவன��ட� ேப� ெச�தன�.
�களா�க�ப�ட ப��க���� ைவ�தன�. ��ஞா�க�, அர�ய�வா�க�,
அ�கா�க�, பா�ைவயாள�க� ம��� ச�வேதச ப���ைகயாள�க�
���ைல�� உடைல எ���� ெச�றன�. அத�� ��� ��ென�ச��ைகயாக
பல�த பா�கா��� அ�� ேபாட�ப�ட�.
கா�� :
ஓ���� உட�� ெதாட��� ப�ேவ� ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன.
ஆ��க� ���த �ைல�� அவன� உடைல அட�க� ெச���டலா� எ��ற
க��� ஏ�ப�ட�. இ� ச�ப�தமான �வாத� ெதாட��� நட�த�.
ெதா������ைற, மா�ட�ய�, ம���வ��ைற ேபா�ற பல�ைறைய� ேச��த
அ�ஞ�க� ஓ���� உடைல பா�கா�க ேவ��� எ�� வ�����ன�. ஆகேவ
அர�� ஒ� அ��கா��யக�ைத உ�வா�� ஓ���� உடைல பா�கா�க��,
ம�க�� பா�ைவ�� கா��யாக ைவ�க�� உ�தர��ட�. இத� அ��பைட��
அ��கா��யக��� ஓ���� உட��, அவ� பய�ப���ய ெபா��க��,
ெபா�ம�க�� கா���காக ைவ�க�ப���ள�.
பா�கா�த� :
54

ஓ���� உடைல ந�ன ெதா����ப �ைற�� பா�கா�� வ���றன�.
அ��கா��யக��� �த� தள��� ஓ�� பய�ப���ய க��க�,
உபகரண�க�, உைட என பலவ�ைற� கா���� ைவ���ளன�. அதைன�
ப��ய �பர� ����க�� இட� ெப���ளன.
ெசய�ைக �ைற��, இய�ைகைய ேபா�ேற உ�வா�க�ப�ட ப��க��
படல�ைத (glacier ice) ஓ�� ைவ�க�ப�ட அைற�� உ�ள�. இ�த அைற��
ெவ�ப �ைல ைமன� 6 ��� ெச��ய� (-6oC) ஆ��. இ�த அைற�� 98
சத�த� ஈர�பத� உ�ள�. இ� ஒ� ���சாதன பா�கா�� ெப�டகமா��.
இதைன ப�ம�த� ெப�� (Iceman box) எ���றன�. இ�த அைற��
���ைலயா� உட� அ�� ெக���டா�. அவ� உட� ந�ல �ைல��
பா�கா�க�ப��ற�. ேம�� இதைன ஒ�� 2 ��� சாதன� க��க� உ�ளன.
அ� த���ைசயாக, தானாக, �த��ரமாக �����ைய ெகா���� ெகா�ேட
இ����, ெதாட��� அைற�� ெவ�ப�ைலைய ச�யாக� பா�கா�� வ��ற�.
இதனா� ஓ���� உட� ப��ப�யாக உல�வைத� த��க���ற�. ெச�
அ���க�� உலராம� பா�கா�க�ப��ற�.

இ�த அைற�� த�பெவ�ப�ைலைய� க�கா���� உண� க��க� (Sensors)
உ�ளன. அ� கா��� அ��த�, ஈர�பத�, த�பெவ�ப�ைல, கா���
��தா�சார�, ஓ���� உட� எைட என அைன�ைத�� ச�யாக இ��பைத
க�கா��� தகவ� ெகா���� ெகா�ேட இ���ற�. இ�த ��� சாதன
அைற ெபா� ம�க��காக �ற����வ��ைல. ஓ��ைய அைற��
ெவ������ பா��பத�காக ஒ� ��ய க�ணா� ஜ�ன� உ�ள�. அத�
வ�யாக பழ�கால வரலா�� நாயகனான ஓ��ைய� க�� ம�ழலா�.
ஓ�� ஒ� மைறவான அைற��தா� ைவ�க�ப���ள�. க�ணா� ஜ�ன�
வ�யாக பா��க வச�யாக உ�ள�. இ�த க�ணா� ஜ�ன�� 40 x 40 ெச.�.
அள��தா� உ�ள�. ெப�ய அள�� இ��தா� ெவ�ப�ைல�� ஏ�ற�
இற�க� ஏ�படலா�. அதைன� த��கேவ ��ய ஜ�ன� உ�ள�. அேத
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சமய��� இதைன வ�வைம�தவ�க� ஓ�� ஏ�கனேவ க�ெட��க�ப�ட
ஆ��� ப���� த�பெவ�ப�ைலைய அைற��� ைவ������றன�.
ஓ�� ைவ�க�ப�ட இட� ��� தள�கைள� ெகா���ள�. இ� ஒ�
�ர�தரமான க�கா�� �ட�. இர�டாவ� தள��� ஓ���� உட�
ைவ�க�ப���ள�. அத�� ேம� உ�ள தள��� ஆ�ைப� ப��ைய� ேச��த
ப�ேவ� ெதா�ெபா��க� இட� ெப���ளன. ஓ��ைய� காண உல�� பல
ப��க�� இ���� ���லா� பய�க� வ�� ெச���றன�. ஓ�� ம���
அவன� ஆ�த�க�, உடைமக�ட� உலக� ��வ�� உ�ள ம�க�
கா�பத�காக, உல�� பல ப��க�� க�கா�� நட�த�� உ�ளன�. இத�
�ல� ஓ�� உல�� பல நகர�க���� ����பயண� ெச�ய�� உ�ளா�.
��ய ஆ��க� :
ஓ�� 1991ஆ� ஆ��� க�����க�ப�ட����� ெதாட��� ஆ��
ெச�ய�ப��றா�. உல�� பல ப��கைள� ேச��த ��ஞா�க� அவ��
உட� ���கைள� ெப�� ஆ�� ெச�� வ���றன�. ப�ேவ� ேகாண�க��
ஆ��க� நட���றன. ஓ��ைய� ப����, அவ� வா��ைக �ைற, வா��த
கால� ப��ய தகவ�கைள அ�ய ப�ேவ� ேகாண�க�� ஆ��க�
நட���ளன. ��ய��ய ெதா�� ��ப�கைள� பய�ப��� ஆ��க�
நட���றன. கண���லாம� ஆ��க� நட���றன. ெதாட��� ஆ��க�
ெச���றன�. அதனா� ேம�� ேம�� ��ய, ��ய க������க� �ல�
ஓ��ைய� ப�� ��ய தகவ�க� ெவ�வர உ�ளன.
எ���ய ம��க� :
ம��க���� ெபய� ெப�ற இட� எ��� நா�. எ���ய நா�� ேபச�
ப�கைல�கழக வ��ன�க� 50 எ���ய ம��கைள� க�������ளன�. ஒ�
மாெப�� �ைன�� க�லைறைய ேதா��ய ேபா� அ�� 50 ம��க�
இ��பைத� க�����தன�. அ� த�ர எ��� ராஜா�க�� ேகா�� நகரமான
ல�ஸ� எ�ற இட�ைத�� க�����தன�. �.�. 1550 �த� 1292 வைர எ���
நா��ைன ஆ�� ெச�த அரச ���ப�ைத� ேச��த ம��க� இைவயா��.
இ�� க�����க�ப�ட ம��க�� �ற�த �ழ�ைதக�� எ���� ��க��
இ���ற�. அரச ம�யாைத�ட� ம��க� �ைத�க�ப���ளன. இ�� ேதா��
எ��க�ப�ட க�ெவ��கைள ஆரா��தன�. அ�� இற�தவ�க�� 30���
ேம�ப�டவ�� ெபய�க� ெபா��க�ப���ளன. இளவர�க� உ�பட
�ைத�க�ப�டவ�க�� �பர�க� அைடயாள��ட� க�ெவ��க��
ெச��க�ப���ள�.
ம�ேமா� :
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�மா� 10,000 ஆ��க��� ���வைர ஐேரா�பா ��வ�� ப��படல�தா�
�ட�ப�� இ��த�. இதைன ப��கால� (Ice Age) எ�� அைழ�தன�.
ப��கால��� ம�ேமா� (Mammoth) எ��� யாைனக� வா��தன. இைவ இ��
இ���� ஆ����க, ஆ�ய யாைனகைள �ட �க� ெப�ய�. இத� உட�
���க ��ட ��க� இ��தன. அ��ட� �க� ெப�ய த�த�க�� இ��தன.
ம�ேமா� �மா� 16 அ� உயர� வளர� ��ய�. 8 �த� 12 ட� எைட
ெகா����தன. இ�த ரா�சத �ல��க� ப���ரேதச�க�� ம���
வா��தன.
இைவ அலா�கா, ைச��யா�� அ�க� வா��தன. தாவர�கைள ம��ேம
உணவாக உ�டன. ம�த�க� ேவ�ைடயா�யதா��, ப��� ����
த�பெவ�ப �ைலமா�யதா�� இ�த ம�ேமா� யாைனக� ����� அ���
ேபா�ன. �மா� 10000 ஆ��க��� ��� இ� அ��� ��ட�. �ைட�த �ைத
ப�வ�கைள� ெகா�ேட ம�ேமா� யாைனக� வா���, ����� அ���
��டன என� ெத�ய வ��ற�.

ர�யா�� யம� ெப���லா (Yamal Peninsula) எ�ற இட��� 2007ஆ�
ஆ��� ம�ேமா� யாைன�� ��� ஒ�� இய�ைக ம��யாக �ைட���ள�.
இ� ப��படல��� உ�ேள �ைத�� �ட�த�. அ� ஒ� மாதேம ஆன ம�ேமா�
���. அதாவ� �ற�� 30 – 35 நா�க� ஆ�ய ���. 50 �ேலா எைட��, 85
ெச.�. உயர�� உைடய�. அ� �மா� 42000 ஆ��க��� ��� இற���ள�.
இ�ப� ஒ� ம�ேமா��� ம�� �ைட���ள� எ�ப� �க�� ஆ�ச�ய�
அ��க� ��ய�. 42000 ஆ��க� ஆ��� அத� உட� ெகடாம� அ�ப�ேய
��வ�� உ�ள�. அத� உ�����க� �ட ேசத� அைடயாம� உ�ளன.
ப��� உைற�த �ைல�� அ� பா�கா�க�ப����த�.
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இ�த ம�ேமா�
����� வ����
அ� த� தா�ட�
���த பா� �ட
அ�ப�ேய உைற�த
�ைல�� இ���ற�.
இ� ஒ� ெப�
���யா��. இத��
��ஞா�க� ��பா
(Lyuba) என�
ெபய����ளன�.
இ� ெபா�ம�க��
கா���காக ர�ய
நா��� உ�ள
ேச�ஹா�� எ���ட��� உ�ள �மாேன���� எ��� அ��கா��ய���
ைவ�க�ப���ள�.
ம��ற�� :
�ேளா�� ெதா�� ��ப� க�����க�ப�ட ��ன� ஒ� அ��� ேபான
இன�ைத ���� �ற�க� ெச�ய ���� எ�ற ந���ைக அ�க����ள�.
ஜ�பா� நா��� ஒ� வைக ஜ�பா�ய நா�� ப� இற����டத� காரணமாக
அ�த இன� ����� அ��� ��ட�. இற�த அ�த ப��� உ�ர��கைள
����த க���ைட�� ெச��� ெவ��கரமாக அ�த ப�ைவ ���
எ����ளன�. இதைன 1990ஆ� ஆ��� கா� �� ேகா�ேடா எ�பவ� ப�ைவ
ம��ற�� ெச���ளா�. ஆகேவ இற�� ேபான �ல��� உ���ள ெச�
�ைட�தா� அ����� அ�த �ல�ைக ���� �ற���� �டலா�
எ���றன�.
ம�ேமா� யாைனைய ம��ற�� ெச���டலா� என ஆரா���யாள�க� ��ர�
கா�� வ���றன�. ம�ேமா� ���யாைன�� ம�� உட���� �.எ�.ஏைவ
����� �ய���� ஈ�ப�� உ�ளன�. �.எ�.ஏ �ல���க� �ைதயாம� ந�ல
�ைல�� �ைட�க ேவ���. த�ேபா� வைர �ைட�த �.எ�.ஏ �ல���க� 85
சத�த� ம��ேம ��ைமயாக �ைட���ளன. ஆனா� 100 சத�த� ��ைமயான
�.எ�.ஏைவ ேத��ெகா�� இ����றன�.
ைச��யா�� ம�ேமா� யாைன�� எ��� ஒ�� ப��க��க��� இைடேய
�ைதயாம�, பா�கா�க�ப�ட �ைல�� �ைட���ள�. இதைன ஆரா���
ெச�த ர�ய ம��� ஜ�பா�ய ��ஞா�க� எ������� �.எ�.ஏ ைவ
எ��க ����. அ� 100 சத�த� ந�ல �ைல�� �ைட���. அதைன
யாைன�� க���ைட�� ெச��� ���� ம�ேமா� யாைன இன�ைத
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உ�வா�க ���� எ�� ந���ைக� ெத�����ளன�.
இேதேபா� ஜ�பா� நா�ைட� ேச��த அ�ரா இ�டா� (Akira Iritani)
எ�பவ�� தைலைம�� ம�ேமா� யாைன இன�ைத ���� �ற�����
�ய���� ஈ�ப���ளன�. ஜ�பா� நா�ைட� ேச��த காஸு �� ேகா�டா��
ம�ேமா� யாைனைய �ற����� ஆ��� ஈ�ப�� வ��றா�.

இவ�க�� எ�ண� எ�னெவ�றா� ம�ேமா� ������� �.எ�.ஏைவ
���ெத��க ேவ���. அதைன ெப� ஆ����க யாைன�� க� ��ைட��
ெச��த ேவ���. அ����� ஒ� ஆ����க – ம�ேமா� கல��ன யாைனைய
உ�வா�க ேவ���. அத� ��ன� அ�த கல��ன யாைன�� க���ைட��
ம�ேமா� �.எ�.ஏைவ ெச���ட ேவ���. அ����� �ற��� க�� ஒ�
ம�ேமா� யாைன� ���யாக இ����. இத�ப� ஒ� ம�ேமா� இன�ைத
���� உ�வா�� ைச��ய� கா��� வள��கலா� என� ெத�����றன�.
ம�ேமா� யாைனைய �ற���க ��ைமயான �.எ�.ஏ �ல���
ேத��ெகா������றன�. அ� �ைட����டா� இ�த ���� �����
அ��� ேபான ஒ� இன�ைத ���� ம��ற�� ெச���டலா� எ�ற
ந���ைக�ட� ��ஞா�க� ஆ��� ஈ�ப�� வ���றன�.
Reference :
1. இைணய தள�
2. உல�� ��ரான �த� ெகாைல��, �க� பழைமயான ம�த இர�த�� –
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ேபரா. ேசா. ேமாகனா
3. ெப�யா� ���
4. ம��ற�� எ���� ம�ேமா� யாைன – ேதவராஜ�
5. Otzi the Iceman – Crystalinks
6. Otzi – South Tyrol Museum of Archaeology.
7. www.tamilcnnlk.com <http://www.tamilcnnlk.com>
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1

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��
ஆ��ய� ���� ���யமானவ�.
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 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��� 1400 தாவர�க�� 3500
பட�கைள இைண���ளா�.
��ய அள���, ெப�ய அள��� 76 ��தக�க� இ�வைர எ����ளா�. இவ�
ெதாட��� அ��ய� ��கைள எ�� வ��றா�.
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

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

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

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

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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—————————————————————————————
��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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