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இேதா... �ற�ப�� ��ேட�..!

எ���க�(ெஜ�ம�) ப�கைல�கழக��� ��கைல ப�ட�ப��� ப����
ெகா����த சமய��� என�� ெகா�யாைவ� ேச��த ஒ� ேதா���
இ��தா�. அவ�ட� ஆ��ல��� ேப� �ஷய�ைத� ெத��� ெகா�வ�
எ�ப� அசாதாரணமான �ஷய� எ�பைத எ�ைன�ேபாலேவ எ�ேனா�
ப��த ம�ற ந�ப�க�� �ட உண�����தன�. அ�த அ�பவ� மன��
இ�ன�� மைறயாமேலேய இ��தா�� இ�த ���ம� ���ைறைய
ெகா�ச� ���யாசமாக அ�ப��கலாேம எ�ற ��தைன��
மேல�யா���� ப�லாக ெத� ெகா�யா���� பயண� ெச�யலா� எ��
ேதா��ய�. இ�ேபா� ெத�ெகா�யா�� இ���� ��னாைளய ெஜ�ம�
வா�யான டா�ட� நா.க�ண�� அ�� இ��பதா� ��சயமாக அ�� ���லா
ெச�வ� �ரமமாக இ��கா� எ�� ��ெவ��� �ள����ேட�.
ப�� ெச�� வா�����த �மான ��க��� �வர�க�� ப�
ெஜ�ம������ KLM �மான ேசைவ�� வ� Amstredam ெச�� அத�
��ன� Seoul ெச�ல ேவ���. பய���� ேபா�தா� ெத��� ெகா�ேட�
Air France �மான� ேசைவ�� KLM �மான� ேசைவ�� த�ேபா� ஒ�றாக
இைண�� ேசைவ வழ����ற �ஷய�ைத� ப��. �யாபார��� ��ய
அ�� �ைற, வ��தக� த��ர� என� பல ெதா����ப வா��ைதகைள ைவ��
த�க�� இ�த இைண���காண காரண�ைத அவ�க� �ள���
ெகா����தா��, �யாபார ��யாக KLM த�ேபா� அ�ப����
ெகா������ �ர�சைனக� பல�� அ��தேத. ஆனா�� உல�� �க�
பழைமயான இ�த �மான� ேசைவ ��வன� இ�த� ெபா�ளாதார
ெந��க��� மா��� ெகா�� ���� த��பைத� பா�பத��� ெகா�ச�
ச�கடமாக�தா� இ����ற�.
Air France ெகா�ச� த��ரமாக� ெசய�ப�� ��வன� எ��தா� ெசா�ல
ேவ���. நா� அ�வலக �ஷயமாக �ரா�� ெச��� ேபாெத�லா� Air
France வ� ெச�வ�தா� வழ�க�. ஒ� �மான��� �ைறவாக பய�க�
ப�� ெச����தா�க� எ�றா� ஏதாவ� ஒ� காரண� கா�� அ��த
�மான���� ந�ைம மா�� ��வா�க�. இதனா� �மான���காக அ�க
ேநர� கா����க ேவ��ய அவல� ஏ�ப��. இதைன பல �ைற நா�
அ�ப�������ேற�. ஏதாவ� ஒ� ெநா��� சா�� ெசா�வா�க�.
�மான� ெதா����ப ேகாளா� ஏ�ப�டதா� அ��த �மான��� தா� ெச�ல
���� எ�� ெசா�வா�க�; அ�ல� வர ேவ��ய �மான� இ��� வ��
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ேசர��ைல எ�பா�க�; ஆக Air France-� �ல �ைற ெதாட���யாக
பய������� என�� இ� ��ய �ஷயம�ல. அ��� ஐேரா�பா����
ெச��� �மான��� பய��பவ�க� ��சய� இ�த அ�பவ�ைத ெபறாம�
இ��க ��யா�. Air France -உட� ேச��த �ற� KLM �ட இேத
நைட�ைறைய கைட�����றேத எ�� ச�� ஆத�கேம�ப�ட�. 11:35��
ெச�ல ேவ��ய நா� 12:45�� தா� Amsterdam ெச��� �மான��ேலேய
�ைழய ���த�. ஆனா� இவ�க� தா� �யாபர� த��ர� ெத��த
ெக���கார�க� ஆ��ேற. Amstredam -���� Seoul ெச��� �மான�
ச�யான ேநர���� �ற�ப�� வைக�� ஏ�பா� ெச����தா�க�.
�மான� ��வ�� ெகா�ய பய�க�. என� இ��ைக�� வ�� அம���
என� ெபா��கைள ேமேல ைவ�க �ய�� ெச�� ெகா����ேத�. ஏ�கனேவ
ப�க��� இ��த இடெம�லா� �ர�������த�. ��ச���த ஒ� ��ய
இட��� என� ெபா��கைள ைவ��� ெகா������ ேபா� ஒ� ெகா�ய
ெப� எ��ட� ஆ��ல��� அவ� அ�த இட��� அவள� ைபைய ைவ�க
ேவ��� எ�றா�. ெகா�ச� அ����தா� என��. இ��பேதா ��ய இட�.
அ�� எ��ைடய ��ய ைபைய�� ��� ேஜ�க�ைட�� ைவ�பத�ேக இட�
ேபா�மானதாக இ��த�. அவ� ைக�� ��� ைபக�. �க�� �ளமாக ேவ�.
எ��ட� �வா��க ஆர������டா�. “என�� 3 ைபக� இ����ற�.
உன�� ஒ��தாேன. அைத � ைக�� ைவ��� ெகா� எ��ைடயைத நா�
ேமேல ைவ�க ேவ���” எ�� ஒ� ைப��ய�கார�தனமான த��க�.
“எ��ைடய இ��ைக�� ேமேல இ����ற இட� இ�. எ�னா� எ�
ெபா��கைள� ைக�� ைவ��� ெகா�� 12 ம� ேநர� பயண� ெச�ய
��யா�. ேவ� இட� பா���� ெகா�” எ�� ச�� க�ைமயாக ெசா�� ���
அம��� ��ேட�.
ெகா�யா��கான பயண�, அ��� அவ�க� இன�� ம�க�ட� ேப�� �த�
உைரயாடேல இ�ப��தா� ஆர���க ேவ��மா எ�� மன���ேளேய
ெநா�� ெகா�ேட�. அவள� ேப��� �ர�� ஆ��ர�ைத உ�டா��
இ��த�. ெகா�ய ம�கேள இ�ப��தா� அநாக�கமாக நட�� ெகா�வா�களா
எ�ற ேக�� மன�� ேதா�� ெகா�ச� பய�ைத�� உ�டா�� ��ட�.
ஆனா� �ேயா� வ�த �ற� அ�த ம�கேளா� ஏ�ப�ட அ�பவ�க� எ�லா�
இ�த ��தைனைய அ�ேயா� மா�� ��டன. பழ�வத�� இ�ைமயான
ம�க�; அ�பானவ�க�; அ��� ெவ�நா�டவ�ட� அவ�க� கா���
ம�யாைத ஆ�யைவ �ய�க ைவ��� அள��� உ�ளன எ�பைத இ�� வ�த
உடேனேய அ��� ெகா�ேட�.
11:15 ம� ேநர பயண� இ�. ஏ�கனேவ டா�ட�.நா. க�ண���� என�
வ�ைகைய ெத������ததா� ��சயமாக �மான �ைலய���� வ��
எ�ைன அைழ��� ெச�வதாக அவ� ��������த� ெகா�ச� ைத�யமாக
இ��த�. �மான� தைர�ற��ய�� என� உடைமகைள எ���� ெகா��
வாச��� �ைர�ேத�. ெகா�ய�கேளா� ெகா�யராக உ�வ���� ச�� மா�ற�
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ெகா����த க�ண� �க� ���க ��னைகேயா� எ�ைன வரேவ�க
�����தா�. தன� ஆரா��� ேவைலக�க���ைடேய என�காக ேநர�
ஒ��� �ேயா� நகைர� ����கா�ட உத�ய க�ண���� �ேயா�
நக�ேலேய ஒ� �ைல ைவ�கலா� தா�!
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ேக��ைகக�

ெத� ெகா�யா�� வட��� ப���� வடெகா�யா அேதா�, ர�யா, �னா
ஆ�ய நா�க� அைம������றன; �ழ��� ஜ�பா�. ஆக ெத� ெகா�யா பல
ஆ��களாக பல�ைன தா��த�கைள இ�த அ�ைட நா�க�ட����
அ�ப��� வ���ள� எ�பைத ெத���
ெகா�ள ����.

வைரபட��� ெத�ெகா�யா
ெகா�ய �பக�ப��� ��றள� 222,154 square kilometers. ஏற��ைறய
இ��லா��� அளைவ ஒ�த�. ெத� ெகா�யா�� 70 சத��த �ல�பர��
மைல�பா�கான�. அதனா� எ�லா இட�க��� இய�ைக அழ� �ைற�த
மைலகைள� காண ����ற�. தைலநகரான �ேயா��� இேத �ைலதா�.
�ேயா� நகர��ேலேய மைல�ப��க� ஏராளமாக இ����றன.
����பய�கைள� கவ�� வைக�� மைல ஏ�ற� ெச�வத�கான
வச�கைளெய�லா� �ற�பாக ெச�� ைவ������றன�.
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ெகா�ய� தைலநகரான �ேயா�� ����பா��பத��� பல இட�க�
இ����றன. ேகாைட கால��� வ�பவ�க��� �ேயா� ��சயமாக ஒ�
�வ��க ��யாக�தா� இ����. ஐேரா�பா�� இ��� இ�� வ�பவ�க�
ெகா�யா�� தாராளமா� ெசல� ெச�ய ���� எ�ேற ெசா�லலா�. த���
���க�, உண�, ம�வான �ைழ�� க�டண�, ம�வான �ைல�� தரமான
ெபா��க� ேபா�றைவ இ���ள �ற���க�.

உல�� �க� ெப�ய Indoor Theme Park �ேயா�� தா� இ����ற�.
��ராக இ��ததா� �த�� இத��� ெச�வ� ச� எ�� ேதா��யதா� Lotte
World Theme Park �ள��ேன�.
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�க� �ரமா�டமான வைக�� வ�வைம�க�ப�ட இட� இ�. 18,000 ெவா�
(ஏற��ைறய 14 EUR) ெகா��� ��ெக� வா��� ெகா�டா� எ�லா
மா��யான �ைளயா���க��� ேச��� ப�ெக���� ெகா�ளலா�. ப���
ஏ� Theme Park ��வைத�� ���வ�, இர��� பய��� இ�த இட�ைத
��ைமயாக ���� பா��ப�, ேப� ������ ெச�� பய�கரமான
அ�பவ�ைத� ெப�வ�, ���பா�ேதா� ேச��� ெகா�� �ைதய� ேத�வ�,
இ�ப�� பல. ஒ� நா�� ���க��யாத அள���� பல அ�க�க�
இ����றன. இ�ப� �ைளயா�� ேபா� மன�� ஏ�ப�� ம������
அளேவ �ைடயா�.
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Lotte World ெச�வத�� எ�த �ரம�� �ைடயா�. �ேயா� நக�� எ�த�
ப���� Subway ��ெக� எ��தா�� 700 ெவா� தா�. (ஏற��ைறய 50 ெச�
EUR) இர�ைல ��� இற��ய�ேம Lotte World �ைழவாச���
வ����ேவா�. அதனா� இதைன� ேதட ேவ��ய அவ�யேம இ�ைல.
உண�� கைடக���� இ�� ப�ச��ைல. அ�கமாக� ெகா�ய வைக
உண�க� தா� �ைட�தா��, ம�ற வைக உண�க�� ஒ��ர��
இ����றன. ைசவ உண��கார�க��� இ�� ��டா�ட� தா�.
ெகா�ய�க���� ைசவ உணைவ� ப��ய அ�வளவான �ர�ைஞ �ைடயா�
எ�ேற �ைன�க� ேதா����ற�. எ�த உண��� கட� உண� வைககைள
ேச��காம� தயா��ப� அவ�க��� ��யாத ஒ�� ேபால ேதா����ற�.
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ஆனா�� இ�� �ல ஆலய�க�� ��த ���க� ைசவ உண�கைள
வழ��வதாக�� �����க�� ேத� ைவ����ேத�. ஆனா� இ�த
ஆலய�க� அ�காைம�� இ�ைல. ஆக Pizza, cheese burger, french fries
இ�ப� சா�����தா� இ�த நா��� உ�� வாழ ����..:-)

இ�� ஒ� நா� ���� �க இ�ைமயாக� க��த�. �ேயா��� வ�பவ�க�
இ�த Lotte World வ�வத�� மற�க��டா�. அ��� ���பாக
�ழ�ைதக��� மற�க ��யாத அ�பவமாக இ� ��சயமாக அைம��.
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ம�நா� �ேயா�� இ���� �க�ெப�ய அர�மைன�� ெச�� வரேவ���
எ�� ���ெச����ேத�. இ�த அர�மைன�� ஒ�ெவா� நா�� ஒ�
�ற�� ைவபவ� நட���ற�. அைத� ப��ய ெச�� அ��த ப����!
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ராஜ வா��ைக

1948� �த��ர� அைட�த �ற� ெத� ெகா�யா�� வள��� �க� ��தமாகேவ
நட������ற�. இ�த நா��� சமய �த��ர� எ�ப� கா�க�ப���ற�. இ�த
நா��� �க� பழைமயான மத�களான ஷாமா�ஸ� (Shamanism), ெபௗ�த�,
ம��� ெகா���ய�ச� ஆ�யைவ இ�றள�� இ�� அ����க�ப���ற
மத�களாகேவ இ����றன. இ�த நா���� ஏற��ைறய 200 ஆ��க���
��ன� ���தவ மத� ெகா��வர�ப������ற�. இ�ேபா� இ�த �ச�ப�
மாத��� ���ம� ப��ைகைய ஒ��ய அல�கார�கைள�� �ற��
��பைனகைள�� �ேயா� நகர��� எ�லா ெத��க��� காண ����ற�.
�ேயா� உல�ேலேய ஐ�தாவ� ெப�ய நகர� எ�ற �ற�ைப��
ெகா������ற�. �ேயா� நகர� மா��ரேம 10.3 ���ய� ம�க�
ெதாைகைய ெகா������ற�. ச�ேவ (subway) இர��� பய���� ேபா�
மாைல ேநர�க�� இர�� ��ட�க��� ஒ� �ைற வ���ற இ�த
இர��க�� ம�க� ��ட�ைத� பா��தாேல இ���ள ஜன ெந��க�ைய�
ப�� ந�மா� ஊ���� ெகா�ள ����.
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�த� நாேள ��ட�����தப� �ேயா� நக�� இ���� பழைம வா��த
�க�ெப�ய இ�த அர�மைன��� ெச�ல ��ட�����ேத�. இ�த
அர�மைன �த� �த�� 1418� க�ட�ப�ட�. ெசேஜா� (Sejong) மகாராஜா
தன� த�ைதயா� ேதேஜா� (Taejong) மகாராஜா��காக இ�த அர�மைனைய�
க��னா�. ஜ�பா�ய�க� இ�த நா�ைட� ைக�ப�� ஆ�� ெச��ெகா����த
ேபா� �ேயா� நக�� உ�ள இைத�ேபா�ற பல அர�மைனகைள
எ�������றன�. ஆனா� இ�த அர�மைன�� அழ�� அத�
த���வ��க வ�வ�� ஏதாவ� ஒ� வைக�� அவ�கைள� கவ�����க
ேவ���. அதனா� இ�த அர�மைனைய ஜ�பா�ய�க� ��காவாக��
��க�கா�� சாைலயாக�� ச�� மா�� அைம��, அர�மைன�� அைறகைள
அரசா�க அ�வலகமாக�� ஆ�� ைவ����தன�. 1980 வா��� இ�த
அர�மைனைய� பா�கா��� ��ட�ைத அரசா�க� வ��க ஆர���த�.
அ�ேபா� இ����த ��க�கா�� சாைலைய ேவ�ட���� மா�� ��� ��16

அர�மைணய�� அரசா�க��� பா�ைவ�ேக ெகா�� வ�� ��ட�.
ஜ�பா�ய�க� ெத� ெகா�வா���� ெவ�ேய�ய ��ன� 1989 வைர இ��
அரச பர�பைரைய� ேச��தவ�க� ���� வ�� த�����தன�. இ�ேபா�
ெபா� ம�க�� பா�ைவ�காகேவ இ�த அர�மைன ைவ�க�ப���ள�.

ஒ�ெவா� நா�� ம�ய� இர������ ��றைர வைர இ�� ஒ� �ற��
ைவபவ� நைடெப���ற�. இதைன Royal Guard changing ceremony
எ���றா�க�. ல�ட���ள ப���ஹா� அர�மைன�� நைடெப�வ�
ேபா�ற ஒ��தா� இ���. ஆனா� அ������ �ரமா�ட� இ���ைல.
அேத ேபால, ெச� நா��� தைலநகரமான Praque நகர அர�மைன���
இ�றள�� �க��ரமா�டமாக நட�� ெகா������ இ�த வைக
சட��கைள �ட ச�� எ�ைமயாக� தா� இ�� இ����ற�. ெகா�ய
பார�ப�ய உைடய��த காவல�க� அ�வ��� வ�� �ல சட��கைள�
ெச��, ��ன� உ�� ெமா� ெச�� ��� அர�மைன வாச��� வ��
ெபா��ேப��� ெகா�வ�தா� இ�த சட��. இதைன� பா��பத�காக �ன��
����பய�க� ����றன�. ��க� த���� ஏைனய நா�க�� இ�த �ற��
ைவபவ� ெதாட��� நட���ற�.

17

அர�மைனைய�� அதைன ஒ��ய ��காைவ�� பா��� ��� shopping
ெச�வதாக� ��ட�. ம�ய உண��� க�ண�� வ�வதாக�
ெத������தா�. ஆக �ேயா�� �ர��� ெப�ற Namdaemun Market
ெச�வத�� ��ன� ம�ய உண��காக உண�� கைடைய� ேதட
ஆர���ேதா�.
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எ�ன உண� ?

ெகா�யா���� ெச�வத�� ��ன� ஒ� �ல வா��ைதக� ெகா�ய ெமா���
க�� ைவ����ப� ���ய� எ�� இ�� வ�த உடேனேய ெத���
ெகா�ேட�. ெமா� ெத�யா��டா� ந� பா� அேதா க�தா�. ெகா�ய ம�க�
ஆ��ல� ேப�வா�க� எ�� எ��பா��ப� தவ� எ�ேற �ைன�க�
ேதா����ற�. ஓ�� வா��ைதக� ஆ��ல��� ேப��றா�க�; அ��� ஒ�
�ல� ம��ேம. �ேயா� ேபா�ற ெப�ய நகர��ேலேய இ�த �ைல எ�றா� ம�ற
��க��� ��ய நகர�க��� �லைம எ�ப� இ���� எ�� க�பைன
ெச�� ெகா�ள ேவ��ய�தா�.
ெகா�ய உண� வைககைள ��பைன ெச��� கைடகைள� பா��தப�ேய ேத��
ெகா�� வ�� ேபா� உண� வைககைள� பட� ���� ைவ����த ஒ�
�ள�பர�பலைகைய� பா��� இ�� ��சய� நா� சா��ட ஏதாவ�
��சயமாக� �ைட��� எ�� க�ண� அைழ�� வ�தா�. ஒ� ப�க���
தைர�� அம��� சா���� வைக�� ��ைடயான ேமைசக�; ம�ெறா�
ப�க��� சாதாரண வைக ேமைஜ நா�கா�. தைர�� உ�கா��� ெகா�ய
உணைவ சா��ட���ய மன �ைல�� நா� இ�ைல. அர�மைனைய�
���ய�� ந�ல கா�வ�. அதனா� நா�கா��� அம��� சா���ேவா� எ��
ெசா�� க�ண� ேத��ெத��த Bibimbap உண��காக� ெசா������
கா����ேதா�.
�த�� ஒ� த��� ��� வ�த�. அ��த ேகேப�� அைர�த �வ��
�ளகாைய� ெகா�� அேதா� சா��ட ெகா�ச� இ�வைர நா� பா���ராத
ேவ�க�னாலான சால� ெகா��வ�� ைவ�தா�க�. ��ன� ச�� ேநர���
எ�க��கான Bibimpab வ�த�. அழகான ெப�ய ச���� ெவ�ள��கா�,
ேகர� ��வ�, ேதாஃ�, ேம�� �ல ெபய� ெத�யாத ெகா�ய கா�க�கைள
அ��� ைவ����தா�க�. ஒ� ��ய ��ண��� சாத� இ��த�.
�ைவ�� ர��� சா��ட���ய வைக உண� இ�ைலெய�றா�� பா��பத���
க���� அழகாக இ�த உண� இ��த�. ஊ�காைய ெதா��� ெகா��
த��சாத� சா���வ� மா�� �ைன��� ெகா�� ���ைய� ெகா�ச�
ெகா�சமாக ேச��� சா���� ���ேத�.
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ம�ய உண���� ��ன� Namdaemun Market ெச�ல நா� �ள��ேன�.
�ேயா�� இ�மா��யான சாைலேயார� கைட�ப��க� �ல இ����றன.
அவ��� இ�த Namdaemun Market தா� �க�� �க�ெப�ற ஒ��. இ��
ஆ� ெப�க��கான உைடக�, ெதா��க�, கால�க�, ��� ேஜ�க��க�,
ைக�ைபக�, ஏராளமாக ���� �ட���றன. எதைன� ேத��ெத��ப�
எ�ப�தா� �ர�சைனேய. ெவ�ேய ��� கா��� அ�கமாக இ��ததா� அ�க
ேநர� ெவ�ேய ��� ெபா��கைள வா��� ெகா����க ��ய��ைல.
ெகா�ய ��� ஜா�ெக� ஒ�� வா��வத�காக ஒ� கைட��� �ைழ�ேத�.
அழகான இள� �வ�� �ற��லான ஒ� ஜா�ெக�. அதைன எ��� �ைல ேக�க
ஆர���ேத�. ��பைன ெச�பவ��� ‘Yes’, ‘service’ எ�பைத� த�ர ேவ�
எ�த ஆ��ல� ெசா�க�� ெத�யா�. என�� �ல எ�கைள� த�ர ேவ� எ�த
ெகா�ய ெசா��� ெத�யா�. ஒ� calculator எ���� ெகா�� அ�� 120,000
ெவா� எ�� அ���� கா��னா�. நா�, ��யா� 30,000ெவா� தா�
த�ேவ� எ�� மா�� அ���� கா�ட, அவ� ஒ� �ைல ெசா�ல நா� ஒ�
�ைல ெசா�ல எ�� இ��யாக 60,000 ெவா� எ�� ��வான�. இ�த
ேஜ�க�ைட வா��யத�காக ஒ� இலவச அ�ப��பாக ச�ைட�� அ���
ெகா��� அல�கார��� ஒ�ைற�� ‘service’ எ�� ெசா���ெகா��
ெகா��தா�.
இ�� பல�� இ�ப�� ெசா�� ெபா��கைள ��ப� சகஜமாக இ����ற�. 20

ெகா�ய ெப�க� yes, ம��� service எ�� ெசா�வ�� ர��க�த�கைவ. yes
எ�பைத yessu…uu , service எ�பைத servisu…uu எ�� இ��� ெசா���
ெகா�� ���ப� அழகாக இ����ற�.
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பா��க�தா� ேவ���.. பல இ����றன!

ம�ேகா�ய� ச�கரவ��� ெஜ��� கா� ெகா�யா�� ���� �ற�பா� எ��
ஒ� ந���ைக ெகா�ய ம�க��� இ�������ற�. இத� அ��பைட��
1206� Temujen எ�ற ஒ�வைர ெஜ��� கா� எ�� ேத��ெத���
ம�டா�ேஷக� ெச���� மகாராஜாவா�������றன�.

அரச�க��கான அர�மைனக�, அதைன� ேச��தா�ேபால அைம������
��ேதா�ட�க� ஆ�யைவ �ேயா� நகர��� பல �ைலக�� காண
����ற�. ஜ�பா�ய�க�� ஆ��� கால��� அவ�க� இ�த
அர�மைனகைள� �ைத�காம� இ�����தா� ேம�� பல கைல நய� ��க
அர�மைனகைள இ�ேபா� காண ����.
�ேயா� ெப�ய நகரமாக இ��தா��, இ�� ஓ�ட������ ம�ெறா�
இட����� பயண� ெச�வ� எ�ப� �க� �லபமாகேவ இ����ற�. இ�த
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நகர��� ஏற��ைறய அைன�� ப��கைள�� இைண��� வைக�� ெபா�
வாகன வச�க� அ��� ���பாக subway அைம����ப� பாரா�ட���ய
ஒ� �ஷய�.

�த� நா� ேவ��ய அள��� shopping ெச�� ���� ��டதா� ேம��
�ல ���யமான இட�கைள� பா��� வர ��� ெச����ேத�.
ச��ேயா�-ேடா � ப�� என� ப��ய�� அ��ததாக இ��த�. இ��தா�
�ேயா�� ெபா�ளாதார வள���ைய� கா�ட� ��ய �ரமா�டமான
க��ட�க�, அரசா�க அ�வலக�க� ேபா�றைவ இ����றன. �ேயா� உலக
வ��தக ைமய� ேபா���சா ேகா��, ���ேவா� என அைழ�க�ப��
ேத��வா�ேடா தைலைமயக� ேபா�றைவ இ������ �ல ���ய
23

இட�க�.
�க� �ரமா�டமாக அைம������ற �ேயா� வ��தக ��வன�ைத�
ேச��தா� ேபா�ேற Coax Mall இ����ற�. எ�� பா��தா�� இைளஞ�க�
��ட� ��டமாக அம��� சா����� ெகா��� ேவ��ைக� பா����
ெகா��� ெச�வ�மாக இ�த இட� இ����ற�. இ�த Coax Mall உ�ேளேய
16 �ைரயர��க� ெகா�ட ஒ� ��மா ைமய�� இ����ற�. அத�
அ��ேலேய இைளஞ�க� computer games �ைளயா�வத�காக ஒ� ப��
இ����ற�. இ�த �ைளயா�ைட ேவ��ைக� பா��பத�காக ம�க� ��ட�
��டமாக வ���றன�. ��� கால��� ெவ�ேய ெச�வத�� ப�லாக Coax
Mall ேபா�ற இட�க� ெபா�� ேபா�� ைமய�களாக அைம�� ��வைத�
காண ����ற�. இ�� என�� மன �ைறவைள��� ப�யாக �ைவயான
கா��� �ைட�த�. வ��தக ைமய��� பல �ைலக�� ெபா�
ெதாைலேப�கைள ைவ������றன�. இ�� ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� இ�த
ெதாைலேப�க�டேனேய ேச��தா� ேபால இைணய வச� அைம�த க����
இ����ற�. ெபா�ம�க� இ�த� ேசைவைய எ�த� க�டண���லாம�
இலவசமாக� பய�ப���� ெகா�ள ����.
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ெகா�ய ப�பா�

கலா�சார�� ப�பா�� ஒ�ெவா� நா����� அதனத� த���வ�ைத
ெவ��கா��� ���ய அ�ச�களாக அைம�� ����றன. ெகா�ய�க�
த�க��ேக உ�ய பர�ப�ய �ஷய�கைள இ�றள�� நைட�ைற��
ைவ����ப�� கவன��� ெகா�ள�பட ேவ��ய ஒ�றாகேவ
ேதா����ற�. ெகா�ய�க��ெக�� த��ப�ட இைச, நடன�, பார�ப�ய
ஆைடக�, வா��ைக �ைற, ெபய�க�, ைக�ைன� ெபா��க� இ�ப� பல
�ஷய�க� அவ�கைள ம�ற இன�தவ�ட���� ேவ�ப���� கா��வதாக
அைம������றன.

ெப��பாலான ெகா�ய�க�� ���ப�ெபய�கைள� ��ய ப��யலா�க
����. ெத�ெகா�யா ���லா வ�கா���� அ��ைக��ப� Kim
என�ப�� ���ப�ெபய� ெகா�ேடா� ஏற��ைறய 21 ���கா��ன�
உ�ளன�. Yi (அ�ல� Lee அ�ல� Rhee) ஏற��ைறய 14 ���கா��ன�. Park
(அ�ல� Pak) ஏற��ைறய 8 ���கா��ன�. Choi ( அ�ல� choe) Joong
(அ�லஹு Chung), Jang (அ�ல�Chang), Han, Lim, ேபா�றைவ �ற. ஒ�
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ெகா�ய ெபய� எ�ேபா�� ���ப� ெபயேரா�தா� ெதாட���. ��மணமான
�ற�� ெப�க� த�க� ���ப�ெபயைர மா���ெகா�வ��ைல. அவ�க�
த�க�ைடய ���ப� ெபயைரேய ைவ������றன�. ஆனா� �ற���ற
�ழ�ைதக���� த�ைத�� ���ப�ெபயைர தா� �த�ெபயராக
ைவ���றன�. ெஜ�ம��� ெபா�வாகேவ ��மண� நட��� ேபா�
ெப�க�, மணமக�� ���ப�ெபயைர எ���� ெகா���றா�க�. ��மண�
ஆன�ற� அவ�க��� ஒ� ���ப�ெபய� தா� இ����. �ழ�ைதக��
இைதேய ைவ����ப�.(ஆனா� இ��� இ�ேபா� மா�ற� வ��
ெகா������ற�. ��மண� ெச�� ெகா��� ஆ�, ெப���
���ப�ெபய��� மா��ெகா�வ�� இ�ேபா� இ�ேக அ�க���
வ���ற�). அேதா� அவரவ� ���ப�ெபயைர மா�றாம� ைவ���
ெகா�வ�� நைட�ைற�� த�சமய� வழ��� இ����ற�.
�ேயா� நக�� ெத��க�� நட�� ெச��� ேபாேத பல கைடக�� அழகான
ெகா�ய பார�ப�ய ஆைடகைள ��பைன ெச�வைத� காண����. இ�த
வைக ஆைடகைள அ��த ெப�கைள� சாதாரணமாக சாைலக��
காண��வ��ைல. இத�� ��� காரணமா அ�ல� இவ�க� இதைன அ�ய
����வ��ைலயா என� ெத�ய��ைல.
ெப�க� அ��� ெகா��� இ�த உைட�� hanbok எ�� ெபய�. ஆ�க�
அ���ெகா��� ப�பா�� உைட�� jeogori-baji எ�� ெபய�.
��மண��� ேபா� க�டயமாக இ�த உைட அ��� ெகா�வா�க� ேபா��.

�� ஆ��க��� ��ன� இ�ைறய நாக�க உைடக� ெத�ெகா�யா���
அ��கமாவத�� ��ன� ெப�க� இ�வைக ஆைடக� தா� அ�றாட�
அ�����பா�களா�. ஆனா� இ�ேபா� �லைம மா���ட�. அ�கமாக

26

இ�த வைக ஆைடக� பய�ப��த�படாத ேபா�� இதைன ��பைன ெச���
கைடக� பல இ��ப� ஆ�ச�யமாகேவ இ����ற�.
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���

ெத�ெகா�ய�க�� அ�றாட உண�� பழ�க��� ��� �க ���ய அ�க�
வ��பைத� ப�� ��னேர ெத������ேத�. அைத� ப�� ேம�� �ல
�பர�கேளா� இ�த� ப��ைய� ெதாட��ேற�.

ஒ� ேபர�கா��� ைவ�க�ப����த ��� வைககைள� தா� இ��
பா����ேறா�.
��� கால�க�� எ�லா �தமான கா�க�க�� ப��ட�ப�வ� �ைடயா�.
ெத� ெகா�யா�� ��� -12 ��� வைர ெச�வதா� கா�க� ப��ட�ப��
இட�கெள�லா� ப��� உைற�� ���. (�ல நா�க��� ��ன� Kwangju
ெச��� வ��� ப��� உைற����த ெந� வயைல� பா��ேத�. ப�ைச
பேசெலன இ� வைர ெந� வயைல� பா���� பழ�ய க�க��� ெந� வயைல
உைற�� ேபான �ைல�� பா��பத�� மன���� க�டமாக� தா���த�)
அதனா� ெத�ெகா�யா�� ேகாைட அ�ல� இைல��� கால�க�ேலேய�
கா�க�கைள� பத��� ேவைலைய� ெதாட�� ����றா�க�. கா�க�கைள
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மா��ர� அ�ல. ��, பல வைக கட� வா� உண� வைகக�, இைற��
ேபா�றவ�ைற�� இ�ப� ெச�� ைவ�� ����றா�க�. உ���க�ட�
ேபா�வ� எ�� ெசா�வா�கேள, அ�ப��தா�. இதைன ெகா�ய ெமா���
Gimjang எ�� அைழ���றா�க�.
Gimjang ெச�வ� பர�பைர பர�பைரயாக ேப�� கா�க�ப�� ஒ� ���ய�
கைலயாகேவ இ��� வ���ற�. ஒ� ெகா�ய��� ���யமாக ம�ய, இர�
உண�க�� ��� இ�லாம� சா���வ� எ�ப� �ைன��� �ட பா��க
��யாத ஒ� �ஷய�. நா� இ�வைர ெச�� வ���ள எ�த நா���ேம
பா���ராத வைக�� Kimchi Burger, Kimchi Pizza இ�� �ர��ேயகமாக
�ைட�பைத� பா��க ����ற�. இ�த Berger, Pizza உண� வைகக���
����ைய ேச��� ைவ������ ெப�ைம ெகா�ய�கைளேய� சா��..:-)
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பார�ப�ய ஓ�ய� கைல

ெகா�ய�க�� பார�ப�ய ஓ�ய� அ��பைட�ேலேய ேம�க��ய ஓ�ய�
கைல����� ேவ�ப�ட ஒ�றாக இ��பைத� பா��த�டேனேய ெத���
ெகா�ள ����. அரச மா�ைகக���, இ�றள�� பா�கா�க�ப��
பழ�கால ெபௗ�த ஆலய�க��� இ�த வைக ஓ�ய�கைள� காண ����.
இ�ேபா�� பா�கா�க�ப�� வ���ற �ல ஓ�ய�க�� கால� 57 B.C
����� �ட ���க�ப�வதாக �ல ��க� �������றன.
Goryeo Dynasty ஆ���� வ�த சமய��� தா� ��த சமய� இ�� பர� �க�
�ரபலமா�� ெகா����த�. அ�ேபா� பரவலாக மத� ேகா�பா�கைள��
த��வ�கைள��, வா��ைக �ைறகைள�� �ள��� பல ஓ�ய�க�
��ட�ப�டதா�. Confucionism 1392 ��� �ற� ெகா�யா�� பரவ ஆர���த
�ற� �ன�க�� தா�க� ெகா�ய ஓ�ய�க�� பரவலாக வளர ஆர���த�.
ஆனா� இ�த மா�ற�கெள�லா� folk art, folk painting இவ�ைற எ�த
அள�� பா��க��ைல எ�ேற ெத���ற�. இ�றள�� பழைமைய �ள���
அ�த எ�ய ஓ�ய �ைறக� க���க��� பாடமாக� க��� தர�ப���றன.
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பயண� ���த�

�ேயா�� �ல நா�க� ���� பயண� ���� டா�ட�. நா.க�ண�
��ஞா�யாக� ப����� ேகா�� ஆ�� �ைலய���� ெத�� ேநா��
ேஜஜூ ����� பயணமாேன�.
ேஜஜூ ��� இ��த நா�க�� கட�கைர�� ெத��ய ��� கட�
உ��ன�க� வ�� நம�� வரேவ�� ெசா����ட� ேபாவ� ேபா�ற
உண�ைவ ஒ�ெவா� �ைற�� அ�ப��ேத�. கட�கைர ஓர� நட�� ெச��
பா���� ேபா� ப�ேவ� கட� �ரா�கைள ஒ�ெவா� நா�� பா��க� ��ய
வா��� �ைட���. பல வ�ண�க�� அைவ அைம������. காைல
ேவைளக�� இைவ ��ய ெவ��ச� ெம�தாக ப�ட�ட� ெவ�� காய வ��
ம�த�கைள� ேபால வ�� அைச�� ��ன� ��� கட���� ெச��
��வைத� க�� ம���ேத�.

ேஜஜு �ேவ எ�ைமைலக�� லாவா�க�னா� உ�வான ஒ� ��தா�. இ��
இ���� ஹாலாசா� (Hallasan) மைல�ப���� இ���� எ�மைல��
வா��ப��ைய இ�� ேந�� ெச�� பா��� அ�ச��ேத�.
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இ� ம��ம�லாம� இ���� இ���� ��மா ���ய�� வ�ேவாைர�
கவ�� வைக�� பல அ�ச�கைள� ெகா�� உ�வா�க�ப���ள�. ��ய
��தாென�றா�� ஒ� வார� பா��பத�� என ��ட ப��ய� ேபா���
ெகா�� ெச�� பா��� இ�த� �ைவ� ��� வரலா�.
��� கால��� ெச�வைத �ட வச�த கால��� ெச�வ�� ேகாைட கால���
ெச�வ�� இ��ைவ �க ந�றாக ர��க உத��. ���கால��� ��ேரா�
ேச��� ந�ைம அ�ச�ப���வ� ��� க�� கா�ேற.
�ேயா�� �ல �ன�க�, ெத��� ேஜஜு ��� �ல �ன�க� க��� ���
���� ெஜ�ம��� வ�� ேச��ேத�. இ�த� பயண���
டா�ட�.நா.க�ண�� அ�பான உபச��ைப�� ����� உைற�ைப��
மற�கேவ ��யா�.
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எ�ைன� ப��...!

�பா�� �ெர�ம�
மேல�ய� த�ழ�…
க��� �ைர�� ெதா��..
ெஜ�ம��� கணவ�� ���ப�மாக வா��ைக…
த�� மர� அற�க�டைள, �� த�� மடலாட� �� வ� த�� ஆ�வ�..
ஃேப��� : https://www.facebook.com/subashini.tremmel

ksubashini@gmail.com
எ� வைல�ப�க�க�� வைல���க��….

Blogs:
http://subastravel.blogspot.com- �பா��பயண�க�ெதாட���றன..!
http://subahome2.blogspot.com - ெஜ�ம��ைனவைலக�..!
http://subaillam.blogspot.com - மேல�ய�ைன�க�..!
http://ksuba.blogspot.com - Suba’s Musings

http://tamilheritagefoundation.blogspot.com - த.ம.அெச��க�
http://voiceofthf.blogspot.com - ம����ர�
http://video-thf.blogspot.com - ��ய�கா��க�
http://image-thf.blogspot.com - மர��பட�க�
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http://kanaiyazhi-ezine.blogspot.com –கைணயா�

Websites:
http://www.tamilheritage.org – த�� மர� அற�க�டைள
http://www.heritagewiki.org – மர����
http://www.subaonline.net – �பா ஓ�ைல�
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