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எ��ைர
கட� பயண� ேம�ெகா�� �ற�ப�ட இட���ேக க�ப� வ�� ேச��தத� �ல� �� ேகாள
வ�வமான� எ�ப� 16ஆ� ��றா��� ����க�ப�ட�. ���� இர�� ��வ�க� உ��
எ�� ��னா�� அ��� ெச�� வ�தவ�க� யா�� இ�ைல. ���� உ�ள �க�க உயரமான
ப���ேகா, �க ஆழமான ப���ேகா 19ஆ� ��றா��வைர யா�� ெச�� வ�த��ைல
எ�றா��,���� வ�வ�ைத�� க�களா� பா��த�� �ைடயா�.
அ��ய�� ��ய ��ய க������க� �க��தன. ேபா��வர��� மா�ற�க�
ஏ�ப�டன. ந�ன ெதா�� ��ப�க�� வள��தன. இத� �ைளவாக இ�� ம�த� கால�
படாத, இட� எ�� ஏ���ைல. ���� வ�வ�ைத�� க�ணா� க����டா�. உல��
எ�ைலகைள�
ெதா����டா�.
இ�த�
பயண�
யா��
ஆப���,
சாகச��
�ைற�தைவ. பயண��� ஈ�ப�டவ�க� அைனவ�� மரண��� வாச� வைர ெச��
வ�தவ�க�தா�. இ�தைகய பயண��� ஈ�ப�� �த��தலாக ெவ�� ெப�றவ�கைள� ப��
��வான தகவ�க�ட� எ�த�ப���ள� இ���.
இ���தக�ைத
எ��வத��
என��
ஒ��ைழ���
ெகா��த
எ�
மைன�
����. இ. ��ைல�கர� அவ�க��� என� ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�. இ�த�
��தக�ைத� ெச�ைம�ப���� ெகா��த ஓ�� ெப�ற ஆ��ய� ��. ெச. நம�வாய�
அவ�க����, த�ட�� ெச�� ெகா��த ����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க����
என� ந��. இ�த� ��தக�ைத ���லாக ெவ�����ள ����. ��வாச� ம���
��ம�. ெஜக��வர� ஆ�ேயா���� என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
வா����க�ட�
ஏ�கா� இள�ேகா
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உலக�
நம� ���� வ�வ� ப��ய ஆ�� �மா� 2500 ஆ��க��� ��ேப ெதாட��
��ட�. அ��ய� ேபா�ய வள��� அைடயாத அ�கால��� த�கைள� �����ளைத,����
���� பா��� க�பைனயாக� ���� வ�வ�ைத� ��னா�க�. ���� தைர ெப��பா��
த�ைடயாக� ெத��ததா� ���� வ�வ� த�ைட என� �� வ�தன�.
உலக� ஒ� த�ைடயான த�� (Flat Disk) ேபா�ற�. அைத� ��� கட� ம��� ஆ�க� உ�ளன
என ��� ம�க� ந�� வ�தன�. �� த�ைடயான� எ�ேற மகா��வ�க� இ��யா�� ��
வ�தன�.
ேம�
மைலைய
ந���
ெகா�ட
ஒ�
வ�டமான
த�ேட
��
எ�றன�. ��ய��, ச��ர�� ேம�ைவ� ��� வ���றன எ�றன�.

ம��ய காலமான �.�. 8 �த� 14ஆ� ��றா�� வைர��� �� த�ைட எ�ேற க��ன�. �ல�
���� வ�வ� எ�ப� ஒ� வ�ட� எ�றன�. �� ேகாள வ�வமான� என �.�. 600இ�
வா��த �தாகர� (Phithagoras) ��னா�. �.�. 4ஆ� ��றா��� வா��த
அ��டா���, �.�. 2ஆ� ��றா��� வா��த ��பா�ர��� ம��� இ��ய வான�ய�
அ�ஞ� ஆ�யப�டா�� �� உ��ைட வ�வ� ெகா�ட� எ�� �� வ�தன�.
���� வ�வ� ப��ய ��ர ஆரா��� �.�. 1400 இ� உ�வான�. ெம�க�ல�� க�ப�
பயண� �� உ��ைட வ�வ� ெகா�ட� எ�பைத ����த�. ெசய�ைக� ேகா�க� ��ைய�
��� ஆரா��தத� அ��பைட���, ���� ஈ��� �ைசைய� ெபா���, ���� ெவ���ற
வ�ைவ ��ண����ளன�. அதாவ� �� ஈ��� �ைச�� அ��பைட�� பா��தா� ����
வ�வ� �ேயா�� (Geoid) ஆ��.
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���� வட��வ�ைத �த�� வ�தைட�தவ�

���� வட அைர� ேகாள��� உ�ள, அத� �ழ� அ���, ேம�பர��� ச����� ���ைய
வட��வ� எ���றன�. வட��வ� ���� வட கைட�ேகா��� உ�ள ���. இ� ெத�
��வ����
ேந�
எ�ராக
உ�ள�.
இ�
�ல
ேந��ேகா� 90o (90 பாைக) வட�ைக��, உ�ைமயான வட��� �ைசைய�� ����ற�. வட
��வ��� எ�லா� �ைசக�� ெத�ைகேய �����றன.
���� வட �ைன�� அைம����ப� ஆ���� (Arctic) ப��யா��. ஆ���� எ�ற �ேர�க�
ெசா����� கர� எ�ப� ெபா�ளா��. ஆ���� ஒ� க�டம�ல. ஏென�� அத� அ��� ம�
�ைடயா�. இ� ப��க��யா� ஆன�. வட��வ� எ�ப� ஆ���� கட��
அைம���ள�. இ�கட�� ெமா�த பர�பள� 14,056,000 �.�. உைடய�.இ�தா� உல�ேலேய
�க� ��ய கடலா��.

வட��வ� உைற�த ஒ� ெப�ய ப���ரேதசமாக இ���ற�. ேகாைட� கால���� ப�
உைற�ேத
காண�ப��.
ப��க��யா�
�ர�தரமாக
�ட�ப��
உ�ள�.இ�த�
ப��க��யான� ெதாட��� நக���ெகா�ேட இ��பதா� �ர�தரமான ஆ�� �ைலய�
அைம�ப� �ரம�. இ����� ��ைதய ேசா�ய� ��ய��, த�ேபாைதய ர�யா��
�ைலய�கைள �����ளன.
வட��வ� கட�� ஆழ� 4261 ��ட� (13980 அ�) என அள�ட�ப���ள�. ஆ����
ப��யான�
ஆ����
ெப��கட�
ம���
கனடா,
���லா��
(ெட�மா����
ப��), ர�யா, அலா�கா, ஐ�லா��, நா�ேவ, ��ட�, ��லா�� ஆ�யவ��� �ல ப��கைள
இ�
உ�ளட����ள�.
வட��வ�
ப��ைய�
���
�ய�, ந�, ஓநா�,��வ�கர�, எ��, நா�, �� ேபா�றைவ வா���றன. ��வ�கர� என�ப�� 7

ெவ�ப��கர� இ�ப���� வா���றன. இ�ப���� ஆ���� பழ���
வா���றன�. ���� �ரேதச�க�� வா��ைக �ைற�� ஏ�ப இவ�க� வா���றன�.

ம�க�

���� வட ப��யான� 19ஆ� ��றா��� இ��வைர ஆராய�படாம� இ��த�. ����
வைரபட���� அ� இட� ெபற�பட��ைல. இதைன ஆராய பல ஆ��க�
��ட�ட�ப�ட�. ஆனா� ேதா���ேலேய ���த�. இ��யாக ராப�� �ய� வட ��வ�ைத
அைட�� ச���ர� பைட�தா�.
ராப�� �ய�
வட��வ�ைத அைட�த �த� ம�த� ராப�� �ய� ஆவா�. ராப�� எ��� �ய� (Robert Edwin
Peary) எ�பவ� அெம��க நா�ைட� ேச��த ஒ� கட�பைட �ர�. இவ� ெப���ேவ�யா
மா�ல��� உ�ள ��ஸ� (Cresson) எ��� ஊ�� ேம 6, 1856ஆ� ஆ���
�ற�தா�. இவ�� த�ைத சா�ல� �ய�, தா� ேம� �ய� ஆவா�க�. இவ�� த�ைத சா�ல�
�ய� 1859ஆ� ஆ��� இற�ததா� இவ�ைடய ���ப� ேபா��ேல��� உ�ள
ைமேன (Maine) எ���ட��� ��ேய�னா�க�.

�ய� ேபா��ேல��� வள��தா�. அவ� 58 �.�. ெதாைல�� உ�ள ெபௗேடா�� க�����
ப��றா�. 1877ஆ� ஆ��� ��� ெபா��ய� ப�ட�ைத� ெப�றா�. �ற� வா��ட��
உ�ள கடேலார ம��� ��� ப��பள�ய� அ�வலக��� வைரவாளராக (Drafts
man) ப����தா�. ��ன� அ�ேடாப� 26, 1881 இ� அெம��க கட�பைட�� ேச��தா�. அ��
ெபா�யாளராக ெல��ன�� ேர��� பத� வ��தா�. 1902ஆ� ஆ��� கமா�டராக� பத�
உய�� ெப�றா�.
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கட�பைட�� ப����� ெகா����தேபா� இவ� வட ��வ����� பயண� ெச�ய
��மா��தா�. 1886இ� இவ� ஒ� ஆ��� க��ைரைய� ேத�ய அ��ய� அகாட���
எ��னா�. ���லா��� ப� ��ைய� கட�� வட ��வ�ைத அைடய இர�� �ைறகைள
��ெமா��தா�. ஒ�� ேம�� கட�கைர����� ெதாட�� ம���640 �.�. ஏ�� ெச�� �ழ��
கட�கைரைய அைடவ�. இர�டாவ� பாைதயான� �க�� க�னமான�. பா�� வைள�டா��
உயரமான ப�� ேவ� ச��� (Whale Sound)ஆ��. அ����� பயண�ைத� ெதாட��
���லா�ைத� கட�� ெச�� ஆ���� அைடயலா�. அ�ப�� ெச���ேபா� ���லா�� ஒ� ��
அ�ல� �� இ�ைல எ�பைத� க�����க ���� என எ�����தா�.
ஆ���� ஆ�� :
�ய� 1886ஆ� ஆ��� நா�களா� இ��க�ப�� ப��ச��� வ���� (Dog
Sled) ���லா�ைத� கட�� ெச��� �த� பயண�ைத� ெதாட��னா�. இத�காக 6மாத�க�
���� இவ��� வழ�க�ப�ட�. இவ�ைடய தாயா� இவ�� பயண� ெசல��� 500 டால�
பண� ெகா��தா�. இவேர வ��த ��ய பாைத�� பயண�ைத� ெதாட��னா�. இவ� ஜு� 6,
1886இ� காடவ� (Godhavn) வ�� ேச��தா�.
காடவ����� த�யாக வட ��வ�ைத� ெச�றைடய� ��ட��டா�. இள� ேட�� அ�வல�
����ய� ெம�கா�� எ�பவ� த�யாக� பயண� ெச�வ� ஆப�தான� ம��� உ��ழ�க
ேந��� என� �� �ய��� உத��காக உட� ெச�றா�. இ�வ�� 160 �.�. �ர� பயண�
ெச�தன�. உண� ப�றா��ைற�� காரணமாக� பயண�ைத பா��ேலேய ����� ெகா��
����ன�. இ��தா�� ���லா�� ப��தக��� அ�க �ர� ப� மைல ஏ�யவ� எ��ற ஒ�
சாதைனைய� பைட�தா�.
வா��ட� �ய� ���� வ�த �ற� 1887ஆ� ஆ��� �கர�வா கா�வா� பயண� பாைத��
வ��தட�ைத� க������மா� உ�தர� வழ�க�ப�ட�.ெவ�பம�டல� ப���� பயண�
ெச�வத���
பா�கா�பான
��ய
ெதா��
வா�க
ஒ�
���
கைட���
ெச�றா�. அ�� 21 வயதான ேம�� ெஹ�ச� (Matthew Henson)எ��ற �மா�தாைவ�
ச���தா�. அவ� ��வனாக இ��தேபா� 6 ஆ��க� க�ப�� ேக�� ைபயனாக
ப������ளா�.
ெஹ�சைன�
தன�
உத�யாளராக�
�ய�
�ய����
ெகா�டா�. �ய� 1888ஆ� ஆ���� ேஜா��� ைட��� (Josephine Diebitsch) எ�பவைர�
��மண� ெச��ெகா�டா�.
இர�டா� பயண� :
�ய� 1891இ� தன� இர�டாவ� பயண�ைத� ெதாட��னா�. ஆனா� இ� �க�� க�னமான
வ�தட�ைத� ெகா�ட�. இ�த� பயண���� அெம��க ���ய� கழக�, இய�ைக அ��ய�
�லெட��யா அகாட� ம��� கைல ம��� அ��ய� ����� ��வன� ேபா�ற அைம��க�
�� உத� ெச�தன. இ�த� பயண��� இவ�� உத�யாள� ெஹ�ச�, ம���வ� �ரெட��
ஏ.��, பறைவ�ய� ��ண� லா�ட� இ�ச�, உ���ன�களாக� �ய��� மைன� ம���
இ�வ�க� ெகா�ட �� ஈ�ப�ட�.
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��யா���� உ�ள ����� எ���ட������ எ�எ� ைக� (SS Kite) எ��ற ��கைள
ேவ�ைடயாட� பய�ப��த�ப�� க�ப�� ஜு� 6, 1891இ� பயண�ைத� ெதாட��ன�. இ�த�
பயண���ேபா� �ய��� கா�� ��� ஏ�ப�ட�. ப�ேவ� �ரம���� இைடேய
இ��� (Inuit) எ��� பழ��� ம�கைள� க�����தன�. �ய� இ��� ம�கைள� ப��
ஆரா��தா�. அவ�க� இ�த� ப� �ரேதச��� எ�ப� வாழ ���ற� எ�பைத� ெத���
ெகா�டா�.
இ��� ம�க� ப�க��யா� ஆன ��கைள� க�����தன�. உேராம�தா� ஆன உைடகைள
அ�����தன�. இ� அவ�க���� கதகத�பாக, ெவ�ப பா�கா�பாக இ��தன. இவ�க�
நா�கைள� ெகா�ட ப��ச��� பயண�ைத ேம�ெகா�டைத� க�டா�. இ�த �ைறைய�
பய�ப���னா� பய��ப� ச�� எ�தான� எ�பைத �ய� உண��தா�. இ�ம�க�
���ப��ைல. உ��� உண�கைள� க�� �ய��� மைன��� அ�வ���
ஏ�ப�ட�. இ����� ச����ெகா�� அவ�க�� வா��ைகைய� ப��� தகவ�கைள�
ேசக��தா�.
இ��� என�ப�� எ��ேமா ம�க�ட� �ய� வா��� ப��� ெப�றா�. அவ�க� அ���
உைட அ��� நா�களா� இ��க�ப�� ப��ச��� வ���� பயண� ெச�ய பழ��
ெகா�டா�.
க�ைமயான
ப�
���த
அ�ப����
வாழ�
க���ெகா�டா�. இவ� 2010 �.�. �ர� பயண� ெச�தா�. இ�த� பயண��� ேபா� ���லா��
எ�ப� ஒ� ெப�ய �� எ�பைத� க�����தா�.
1898- 1902 பயண� :
�ய� 1898 �த� 1902 வைர ஒ� பயண�ைத ேம�ெகா�டா�. 1899ஆ� ஆ��� எ��� ேம��
�ரேதச��� �ச� ேல�� (Jesup Land) எ���ட�ைத� க�����தா�. 1900ஆ� ஆ���
���லா��� ெத�� �ைனயான ேக� �ச� எ��� இட�ைத� க�����தா�. ேம�� வட��
கனடா�� எ���� �ைவ 1902ஆ� ஆ��� க�����தா�. இ�த� பயண��� �ல� ����
வட ேம�� அைர� ேகாள��� அ�க �ர� பயண� ெச�த ம�த� எ��ற சாதைனைய� �ய�
ெப�றா�.
1905 – 1906 பயண� :
�ய��� அ��த வட ��வ பயண����� �ரபல வ�� உ�ைமயாள� சா�ல� �ரா�க��
இைளய மக� ஜா�� �ரா�க� 50000 டால� �� உத� ெச�தா�. அதைன� ெகா�� SS
Roosevelt எ��� ேபா� க�பைல� பயண����� பய�ப���னா�. இ�க�ப��
அெம��கா�� வட அைர�ேகாள�ப���� அ�க ெதாைல���� பயண� ெச�தா�. ���லா��
ம��� எ�ெல��ய� ��க��� இைடேய கர� �ரடான ப��க��கைள உைட���ெகா��
க�ப� பய��த�.
வட��
எ�ெல��ய�
�ைன�����
ப�க��யா�
ஆன
ஆ����
கட�
ெதாட�����த�. அ� 83 ��� வட�� அ�ச ேரைக�� ெதாட���ற�. பயண� ��
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�ன��16 �.� பயண� ெச�தன�. வட��வ�ைத ேநா�� ெதாட��� பயண� ெச�வத���
ச�யான வ� கா��த��� யா�� இ�ைல. உண� ப�றா��ைற�� ஏ�ப�ட�. ப�
உ��த���� உ�� த���ப� எ�ப� �க அ�தான கா�யமாக இ��த�.
�ய� ஏ�ர� 20, 1906 ஆ� ஆ��� வட�� அ�சேரைக�� 86o06 �ர�ைத அைட�தா�. அ��த
நா� 87o06 வட�� அ�சேரைகைய அைட�தா�. இ� ஒ� ெதாைல �ர வட உலக சாதைனயாக
அைம�த�.
அத��ேம�
ெச�ல
��யாம�,
ேவ�
எ�த
இட����
�கா�
அைம�காம�, 86o30 வட அ�சேரைக� ப���� ���� வ�தா�. ேபா�ய உற�க��, உண��
இ�லாம� 133 �.�. �ர க�னமான ப��க�� பயண�ைத �����ெகா�� ����னா�.

�ய� ���� வ�த �ற� பயண அ�பவ�கைள 1907 இ� ஒ� ��தகமாக எ��
ெவ���டா�. இ�த� பயண��� இவ� ேக� ேகா� ேக� எ��� ப��ைய�
க�����தா�. இவ� வட ��வ��� எ�த �ல�ப��ைய�� காண��ைல என�
ெத���தா�. �ச�ப� 15, 1906 இ� ேத�ய ���ய� கழக� இவ��� ெதாைல �ர பயண�
சா��த� ம��� த�க பத�க� வழ�� �ற���த�.
கைட� பயண� :
�ய��� வட��வ�ைத ேநா��ய கைட� பயண� 1908 – 1909ஆ� ஆ��க��
நட�த�. ஜூைல 6, 1908இ� ��ெவ�� என�ப�� க�ப�� 23 ேப�ட� �ய��� பயண�
ெதாட��ய�. இ�க�ப�� ேக�டனாக ராப�� பா��ெல� இ��தா�. எ���� ப��ைய
��ரவ� 28, 1909இ� அைட�தன�. �ற� ஏ�ர� 1, 1909இ� பா��ெல�(Bartlett) எ���ட���
�கா��டன�. அ� 87o47 எ���ட��� �கா��டன�. அ� 87o47 ெகா�ட வட அ�சேரைக�
ப��யா��. அ����� த��ைடய கைட� பயணமாக வட��வ�ைத ேநா��� ெச�ல
��ட��டன�.
�ய��ட� 5 ேப� ெகா�ட பயண��� வட��வ�ைத ேநா�� பயண� ெச�தன�. 1909ஆ�
ஆ�� ஏ�ர� 6 அ�� ேக�� �ச� (Camp Jesup) எ���ட��� �கா��டன�. அ� வட11

��வ��� கைட� �ைன����� 8 �.�. ெதாைல�� உ�ள இடமா��. இ��யாக வட
��வ��� எ�ைலைய� ெதா�ட இவ�க� நா� ����ன�.
�க� :
���� வட��வ�ைத ராப�� �ய� அைட�த ெச�� உலக� ��வ�� பர�ய�. உல�� பல
பல ப��க����� பாரா��க� ���தன. 1910ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 20 இ� இவ����
கட�பைட�� ேக�டனாக� பத� உய�� வழ�க�ப�ட�.
இவ� ைமேன கட�கைர�� க��� ��� ஓ�� ெப�றா�. இவ��� அெம��க நா� ம���
ஐேரா��ய நா�க�� பல உய�ய ���கைள வழ�� ெகௗர��தன. �த� உலக� ேபா��ேபா�
அெம��க கட�பைட��� பல �ற�பான ஆேலாசைனகைள வழ��னா�.
அ��ர� ராப�� �ய� ��ரவ� 20, 1920ஆ� ஆ��� வா��ட�� இய�ைக
எ��னா�. அவர� உட� ஆ���ட� ேத�ய க�லைற�� அட�க� ெச�ய�ப�ட�.�ற�� அ�ச�
தைல ெவ�����, �ய��� உ�வ� �ைலக� அைம��� அெம��கா அவைர� ெகௗர��த�.
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���� ெத��ைனைய ேத� அைட�தவ�க�

����
ெத���வ���
அைம����ப�
அ�டா��கா
க�டமா��.
அதாவ�
அ�டா��கா��தா� ெத���வ� அைம���ள�. இ� 90 ��� பாைக ெகா�ட�.���ேலேய
�க� ����த ப�� இ�வா��. அ�டா��கா யா���� ெசா�தமான� அ�ல. இ�ேக எ�த
அரசா�க�� �ைடயா� எ�பதா� இதைன ேநா ேம�� லா�� (No Man’s Land) எ��
அைழ���றன�.
இ�� ��ய ெவ�ப� �க� �ைற�த அளேவ வ�� ேச��ற�. இதனா� க�ட� ��வ��
ப��க��யா� �ட�ப�� உ�ள�. இ�� ஆ���� 200 �.�. அள� ம��ேம
மைழெப��ற�. இ� ஒ� ப��க�� பாைலவனமா��. 98 சத�த� ப��பாைறகளா�
�ட�ப���ள�. �மா� 5000 ��ட� (16000 அ�) அள���� தைர�� ஆ��ைள��டா�தா�
ம�ைண� பா��க ����. எ�ேபா�� தா�க ��யாத ��� ���த �ேதா�ண �ைல�ேலேய
இ����.

அ�டா���கா�� ெவ�ப�ைலயான� �க��ைற�தப�ச� ைமன� 80 பாைக ெச��ய�
�த�
ைமன� 90 பாைக ெச��ய�வைர இ����. அ�கப�ச� 5 �த� 15பாைக
ெச��ய�வைர
இ����.
அ�டா��கா
உல��
7ஆவ�
க�ட�
என��
அைழ�க�ப��ற�. அ�டா��கா�� ப���ய� 300 �.�. ேவக��� ���ற�.ப��கா��
ம��� 1300 �.�. ேவக��� ���. இ�ப� உலக அ�சமாக� �க�� அ�டா��கா��, எ�த�த
உ��ன�க�� �ைலயாக வா�வ��ைல. க���� எ��ய �ர�வைர ஒேர ப��படலமாக�
கா��ய����.
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அ�டா��கா�� �ர�தர ��ம�க� �ைடயா�. ெவ�ேவ� உலக நா�க�� ஆரா����
�ட�க�� �மா� 1000 ேப� த�� ஆ�� ெச�� வ���றன�. இ�� 20�மான தள�க�,
37 ெஹ�கா�ட� தள�க� உ�ளன. �ைற�க� �ைடயா�. �கா�- அ���ெச� ைமய�ைத�
தைலநகரமாக� க����றன�. கட� �ல வ�ண� ெகா�ட ஒ� ெச�வக��� ைமய���
அ�டா��கா க�ட��� வ�வ� ெவ�ைள �ற��� இ��பேத இ�க�ட���
ெகா�யா��. பா�க�, ���, ��, ேமாேக�, ெப����,�ளா�ட� ேபா�ற �ல உ��ன�க�
ப�� �ரேதச �ழ��� ஏ�ப வா���றன.
ெத���வ�ைத ேநா��ய பயண��� அ���ெச�, ராப�� �கா� எ���
ஈ�ப�டன�. இ�வ���� இைடேய ஏ�ப�ட ேபா���� அ���ெச�
ெப�றா�. அவைர� ெதாட��� ராப�� �கா� எ�பவ�� ெத���வ�ைத அைட�தா�.

இ�வ�
ெவ��

ெரானா�� அ���ெச�
ெத���வ�ைத
�த�
�த��
அைட�தவ�
ெரானா��
அ���ெச�
(Roald
Ammundsen) எ�பவராவா�. இவ� நா�ேவ நா�ைட� ேச��தவ�. உல�� ெத���வ�ைத�
க�ட��த �த� ம�த� என அ���ெச� �கழ�ப��றா�.

அ���ெச� 1872ஆ� ஆ�� ஜுைல 16 அ�� நா�ேவ நா��� ெவ�ச� எ��� ஊ��
�ற�தா�. இவ�� த�ைத க�ப�பைட ேக�டனாக� ப����தா�.இ����ப��� நா�காவ�
மகனாக அ���ெச� �ற�தா�. ���ப� ெதா�லாக கட� வ��தக� இ��த�. அ���ெச�
இ�ெதா��� ஈ�பட��டா�, ம���வராக ேவ��� என இவர� தாயா� ����னா�. இவ���
வய� 21 இ����ேபா� தாயா� இற�தா�. அத� �றேக இவ� கட� வா��ைக��
ஈ�ப�டா�. நா�ேவ நா��� க�ப�பைட�� ேச��� ப����தா�.
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�த� பயண� :
ெப��ய அ�டா��கா பயண����� அ���ெச� ேச��தா�. 1897ஆ� ஆ��� அ��ய��-ெஜ�லா� எ�பவ� தைலைம�� ெப��கா (Belgica) எ�ற க�ப�� அ�டா��காைவ�
காண��ற�ப��� ெச�றா�. அ��த� அவர� பயண�க� ஆர�பமான�. இ�த� பயண�
���கால��� �வ�க�ப�ட�. இ� தவ� எ�ப� ��ன� ெத�யவ�த�.
���கால� எ�பதா� ப� உைற�� க�ப� ப��க��க��� இைடேய ����
ெகா�ட�. 70o 30 ெத�� பாைகவைர� ெச�ற இவ�க�� க�ப� அெல�சா�ட� ��� ப����
உைற ப�யா� �ைறப�ட�. பா�கா�� ���னைர� பா�கா�க அ���ெச�
ஈ�ப�டா�. அெம��க ம���வ� �ரெட�� �� எ�பவ� �க�� ேநாைய� �ண�ப��த
எ���ைச பழ�சாைற� பய�ப���னா�. உட�� ைவ�ட�� � ப�றா��ைற ஏ�ப��ேபா�
�க�� ேநா� ஏ�ப��. ப���ரேதச��� உட�� ஏ�ப�� ைவ�ட�� � ப�றா��ைறைய�
ேபா�க ��ய இைற��ைய உ�பத� �ல� ஈ�க�டலா�. அத�� �ல��கைள ேவ�ைடயா�
��ய இைற��ைய உ�டன�. இதனா� இவ�க� �க�� ேநா����� த�கைள� பா�கா���
ெகா�டன�. இ� ஒ� ந�ல பாடமாக அ���ெச�� எ��கால பயண���� உத�ய�.
வடேம�� பயண�
அ���ெச� 1903ஆ� ஆ��� அ�லா��� ம��� ப��� ெப��கட��� இைடேய
கனடா�� வடேம�� பாைத� பயண�ைத� ெதாட��னா�. 45 ட� எைட ெகா�ட ����
க�ப�� 6 ேப�ட� பயண� ெச�தா�. அவ�ைடய ��ய க�ப�� ஒ� ��ய ெப�ேரா� எ���
ெபா��த�ப����த�. பா�� ேப, பா� ேசன�, ேஜ�� ேரா� ஜலச��, ���ச� ஜலச�� ம���
ேர ஜலச�� வ�யாக� பயண� ெச�தா�. இர�� ��� கால�கைள �� ���ய� ���
க��தா�. உ��� ம�களான ெந������க� பய�ப���� நா�க� சவா� வ��ைய�
பய�ப���ன�. அ� த�ர கனமான க�ப� உைடக���� ப�லாக �ல�� ேதா�கைள அ���
ெகா�டா�.
இவ� ஆக�� 17, 1905இ� கன�ய ஆ��� �ைவ அைட�தா�. �ற� ப��� கட�கைர�� உ�ள
அலா�கா மாவ�ட��� உ�ள ேநா� நகைர அைட�தா�. அ����� 800�.�. ெதாைல�� ஈ��
நகர� உ�ள�. அலா�கா���� இ�த நக���� இைடேய த�� ேசைவ இ��த�. த�� �ல�
பயண��� ெவ�� ெச��ைய அ��� ைவ�தா�.ேநா� நகர������ 1906ஆ� ஆ���
�ற�ப�டா�.
அ�ேபா�, நா�ேவ நாடான� ��ட� ஆ��க������ ��தைல அைட�� ஒ� �த��ர நாடாக
இ��த�. அத� அரசராக ஏழா� ஹா�க� (Haakon) இ��தா�. வடேம�� பயண��� �ல�
நா�ேவைய அைட�த� ஒ� சாதைன என அரச� அ���ெச���� பாரா��
ெத���தா�. தன� 3.5 ஆ�� பயண������ற� அ���ெச� 1906இ� ஒ�ேலா
����னா�. இ� ஒ� சாதைன� பயணமாக� க�த�ப�ட�.
ெத���வ பயண�
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ராப�� �ய� 1909ஆ� ஆ��� வட��வ�ைத அைட�த சாதைன ெச��யா� அ���ெச�
கவர�ெப�றா�. 1910ஆ� ஆ��� தன� ெத���வ�ைத ேநா��ய பயண�ைத� �வ�க�
ேபாவதாக அ���தா�. ஜு� 3, 1910இ� தன� பயண����ட� பயண�ைத�
ெதாட��னா�. அ�ேபா� ராப�� �கா� எ�பவ�� ெத���வ�ைத ேநா��ய பயண�ைத�
�வ�� இ��தா�. அவ��� “BEG TO INFORM YOU FROM PROCEDING ANTARTIC –
AMUNDSEN” எ��ற த��ைய அ���ெச� அ��� ைவ�தா�.
த�க�� 6 மாத பயண����� �ற� �ேர� ஐ� ேப�ய� (Great Ice Barrier) வ�யாக ேவ��
வைள�டாைவ (Bay of Whales) ஜனவ� 14, 1911இ� அைட�தன�. இ�� �ேர��� எ���
�காைம அைம�தா�. இவ� தன� கனமான க�ப� ஆைடக���� ப�லாக
எ��ேமா�க� (Eskimo) பய�ப���� ேதா� ஆைடைய� பய�ப���னா�.
ப��ச���
பலைக
ெகா�ட
ச�கர��லாத
நா�க�
இ����
வ��ைய�
பய�ப���னா�. ெத�� ேநா�� 80, 81 ம��� 82 பாைக வ�யாக ெத���வ�ைத ேநா��ய
பயண�ைத� ெதாட��தா�. தன� பயண���ேபா� ��ய இைற���காக �ல நா�கைள�
ெகா�றா�. பயண���ேபா� �க ேமாசமான த�பெவ�ப�ைல இ��த�.அ���ெச��ட� �ல�
ச�ைட ெச�தன�. ஆகேவ �லைர அவ� ���� அ������ தன� பயண�ைத� ெதாட��தா�.
இவ� அ�ேடாப� 20ஆ� நா� ெத���வ� பயண�ைத �வ��னா�. இவ� த��ட� நா��
�ைணவ�கைள��, 52 நா�கைள��, அைவ இ���� ெச��� �ெல��(Sledge) எ���
நா�� வ��க�ட�� �ற�ப�டா�. நா�� மாத����� ேதைவயான உணைவ�� எ����
ெச�றா�. ெத���வ��� 3276 ��ட� உயர�ைடய மைல ஒ��ைன� க�� அத�� ���
ெமௗ�� ேர�� என� ெபய��டா�. நவ�ப� 21, 1911 அ�� ��வ �ட��ைய அைட�தா�.
அ���ெச� 1911ஆ� ஆ�� �ச�ப� 14 அ�� ெத���வ�ைத ெவ��கரமாக
அைட�தா�. இ��� 16 நா�க�ட� ெத���வ�ைத (90o O’S) அைட�தன�. அ���ெச�
ெவ��கரமாக� ெத���வ�ைத அைட�� ச���ர��� இட����தா�. அ�� த�� ���
நா�க� ஆ��க� ேம�ெகா�டா�. �� �ச�ப� 17ஆ� நா� அ����� ����னா�.
அ���ெச� எைட �ைற�த சாதன�கைள எ���� ெச�றா�. அதனா� �க� �றைமயாக�
ெத���வ�ைத அைட�தா�. அவ� ��வ��� தட� ைவ�க கனடா�� வடேம�� வ���
ெச�றா�.
அ�ேபா�
எ��ேமா�க�ட�
பழ�
அவ�க�
அ���
தள��த
ேதா�ைடகைள (Fur) உ���� ப�ம�டல��� உல�� ப��� எ���� ெகா�டா�. கா��
���ய ப��ச���க� எைட �ைறவாக இ��ததா�, ெவ� ேநர� கைள�பைடயாம� வ����
ெச�ல ஏ�வா� இ��தன.
வட��வ� பயண�
அ���ெச� ெத���வ�ைத அைடய ேவ� ஒ� பாைதைய� ேத��
ெச�தா�. அவ� 1918ஆ� ஆ��� ெமௗ� (Maud) எ��� க�ப�� �ற�ப�டா�. இ�த�
பயண� பாைதைய வட�ழ�� பாைத என அைழ�தன�. க�ப� ஆ��� கட� வ�யாக�
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ெச�றேபா� ப�� பாைறக��� இைடேய ���� ெகா�ட�. ப� உைற�� க�ப� நகர
��யாம� ேபான�. ஆகேவ அவ� நா� சவா� �ல� பயண� ேம�ெகா�டா�. அ�ேபா�
ப��கர� ஒ�� அவைர தா��ய�. இ�� அவர� ைக எ��� உைட�� ேபான�.
க�ப� ��� ஆ��க� ப��பாைறக��� இைடேய மா���ெகா����த�. அவ� நா� சவா�
�ல� ேநா�வைர ெச�� அ����� �மான� �ல� ெத���வ����� பற�க
�ய�றா�. ஆனா� ேதா���� ���த�. 1925ஆ� ஆ��வைர க�பைல ���� எ��� வர
��யாம� ேபான�.
அ���ெச� 1925ஆ� ஆ�� ேம மாத� வட��வ� ெச�ல �ய�றா�. அவ� இர��
டா��ய� �.ஓ.ேஜ. பற��� பட�க� எ�ற �மான��� பயண� ேம�ெகா�டா�.வட�� அ�ச
ேரைக (87o44) ெச�றேபா� ேர�ேயா ெதாட�� இ�லாம� �ல ைம�க��� அ�பா�
இற��ய�. உண� ப�றா��ைற ஏ�ப�ட�. �க�� �ரம�ப�� 3வார����� �ற� �மான�ைத
ச�ெச�� ���� வ�தன�.
அ���ெச� 1926ஆ� ஆ�� 15 ேப�ட� நா�� (Norge) எ��� �மான��� பயண�
ெச�தா�. ேம 13, 1926இ� அலா�கா�� �மான� இற��ய�. அ����� நா�� �மான� வட
��வ�ைத அைட�த�. ���� ��வ�கைள� தைர ம��� �மான� �ல� அைட�த ம�த�
எ��ற ெப�ைமைய அ���ெச� ெப�றா�.
ேநா�� ���ன� வட��வ�ைத ேநா��ய பயண�ைத ேம�ெகா����தன�. ஆனா�
அவ�கைள� ப��ய தகவ�க� எ��� �ைட�காததா� அவ�க��� எ�ன ேந��த� எ�பைத�
க�ட�ய
அ���ெச�
5
ேப�
ெகா�ட
���ட�
வா�வ�
பயண�
ேம�ெகா�டா�. ஆனா� அ���ெச� ���� வரேவ இ�ைல.

�� :
அ���ெச� வட��வ கா�த�ைன��, வடேம�� வ�யாக� ெச�ற பயண�� எ�ற �ைல
எ�� 1907இ� ெவ���டா�. அ� த�ர ெத���வ� எ�ற �� 1913ஆ� ஆ���, ஆ���
ப�யான எ� வா�� எ�ற �� 1927ஆ� ஆ��� ெவ�யா�ன.
ராப�� பா�க� �கா�

17

ெத� ��வ�ைத அைட�த இர�டாவ� ம�த� ராப�� பா�க� �கா� (Robert Falcon
Scott) ஆவா�. ெத� ��வ�ைத �கா� அைட�தா�� அ� ஒ� ேசாகமான, உல�� �க
ேமாசமான பயணமாகேவ அைம����ட�. ெத� ��வ�ைத அைட�த �கா�, உ��ட� ����
வரமாேல ேபானா�. ஆனா� அவ� ����� நா��� கதாநாயகனாக� �கழ�ப�டா�.
�கா� ஒ� க�ப�பைட அ�கா�. இவ� த�ைத ஒ� ��ப�. இ����� இவ�ைடய தா�தா ம���
மாமா�க� அைனவ�� க�ப�பைட�� ப����தன�. �கா� இ��லா��� உ�ள ேடவ�
எ���ட��� ஜு� 6, 1868ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இவ� தன� 13ஆவ�
வய�� H.M.S. ���டா�யா எ��� க�ப�பைட ப���� ப���� ேத��� ெப�றா�. அத�
�ல� தன� க�ப�பைட வா��ைகைய 1881ஆ� ஆ��� ெதாட��னா�. இவ� 1888ஆ�
ஆ�� �ைண ெல��ன�� ேத��� ேத��� ெப�றா�.அத� ��ன� ப�ேவ� க�ப�க��
ப����தா�.

�கா� ராய� ���ய� அைம��� ேச��தா�. இ�த அைம�� அ�டா��காைவ ஆரா�வத�காக�
��ட�����த�. �கா� அ�டா��கா பயண��� ஒ� த�னா�வலராக� ெசய�பட ��வ�தா�.
��கவ� பயண� :
����� ேத�ய அ�டா��கா பயண� ��ட�ைத ராய� ெசாைச�� அ���த�. இ�த�
பயண��� தளப�யாக �கா� �ய��க�ப�டா�. ��கவ� எ��ற க�ப�� ஆக�� 6, 1901இ�
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�கா� பயண�ைத� ெதாட��னா�. �� அ�பவ� இ�லாத, ெதா�� ��ப� �ைறவான
உபகரண�க�ட� பயண� ெதாட��ய�. ப��ச��� பயண���� உத�யாக 20 நா�கைள��
ெகா�� ெச�றன�.
��கவ� க�பலான� ப�� கட�� பய��ப�� �க�� �ரம�ப�ட�. ப�ேவ� சவா�கைள�
ச���க
ேவ����த�.
க�ைமயான
ேசாதைனக���
இைடேய
ேபாராட
ேவ����த�. �கா���� ப�� பயண� எ�ப� ஒ� ஆர�ப �ய��யாகேவ இ��த�. ப��
�ய�� ��� த�மாற ேவ�� இ��த�. த��ட� உத��� வ�த �ல� இற�தன�.
ஒ� ��ட பயண���� இைடேய மா�� 1902இ� ெத� ��வ��� (82o17) அ�ச ேரைக
ப��ைய அைட�தா�. அவ�க� ��வ������ 850 �.�. ெதாைல��� அ���
ெச�றைட�தன�. ��வ �ட��ைய (Polar Plateau) �கா� க�����தா�. இ� ஒ� �க��ற�த
க�����பாக� க�த�ப��ற�. உ��ய�, �ல��ய�, ���ய�, கா�த அள��க� ம���
வா�ைல சா��த ஆ��க�� இ�� ேம�ெகா�ள�ப�ட�.
��கவ� க�பலான� ப��க���� இைடேய ���� ெகா�ட�. அதைன ��� எ��க �க��
�ரம� ஏ�ப�ட�. �வாரண க�ப�க� உத��ட� ��கவ� ��க�ப�ட�. க�ைமயான
த�பெவ�ப �ைல�� காரணமாக� பயண�ைத ேம�� ெதாடர��ய��ைல. ��கவ�
க�பலான� ெச�ட�ப� 1904 இ� ���ட� ����ய�.�கா� ���ட�� �ரபல �ேராவாக
மா�னா�. அவ���� பல ���க� வழ�க�ப�டன. உலக� ��வ����� பாரா��க�
வ�தன. அரசா�க� அவ��� ேக�ட� பத� உய�� ெகா��� �ற���த�. அத� �ற� �� ேநர
க�ப�பைட ஊ�யராக� ப����தா�.
�கா� 1907ஆ� ஆ��� கா��� ��� (Kathleen Bruce) எ�பவைர� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. இவ�க��� ெச�ட�ப� 14, 1909இ� ��ட� மா�ெக� �கா� எ�ற மக�
�ற�தா�. இ�த சமய��� �கா� தன� இர�டாவ� அ�டா��கா பயண� ��ட�ைத
அ���தா�. பயண���கான �� உத�கைள� ேசக��தா�.
பயண� :
ெத� ��வ�ைத �த�� அைடய ேவ��� எ��ற ேநா�க��ட� �கா� தன� பயண�ைத
ஜு� 1910இ� ெதாட��னா�. இத�� ெட�ரா ேநாவா (Terra Nova) பயண� என�
ெபய�ட�ப�ட�. அ���ெச��� த��யான� அ�ேடாப� 10, 1910இ� �ைட�க�ெப�வத��
���வைர தா� ம��ேம அ�டா��காைவ ேநா��ய பயண��� ஈ�ப�� உ�ளதாக க��
வ�தா�. அ���ெச� அ�டா��காைவ அைடவத�� ��பாக, ெத� ��வ�ைத அைட�� �ட
ேவ��� என� ��ர� கா��னா�.
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ெட�ரா ேநாவா எ��� க�ப�� 19 ைச��ய� ேகாேவ� க�ைதகைள (Siberian Pothies) ஏ���
ெகா�� ல�ட����� ���லா����� �ற�ப�டா�. அ�ேடாப�1911இ� ���லா�ைத
அைட�தா�. ெத� ��வ அ�சேரைக 80 ��� வைர ெச�றா�. அ�டா��கா பயண���
�கா��� ைச��ய� க�ைதக� இ�மட��� ெபா� �ம�ததா� ப���ய�� இ���� ெச�ல
ெவ� �ரம�ப�டன.
அ���ெச� ���லா�� ப��� பழ�க�ப�ட நா�கைள� பய�ப���னா�. நா�க� ெவ�
�ைரவாக �ைறவான ப�ைவ இ���� ெச�றன. �த� ��� நா�க�� �மா� 90 ைம�க�
கட�தன. அ���ெச� ெத� ��வ�பயண��� ெவ�� ெப�றா�. அ���ெச� �ச�ப� 14,
1911ஆ� ஆ�� நா�ேவ ேதச� ெகா�ைய �த��தலாக ெத���வ��� நா��னா�.
�கா� 1912ஆ� ஆ�� ஜனவ� 17 அ�� ெத� ��வ�ைத அைட�தா�. அ�� நா�ேவ நா���
ெகா� பற�பைத� க�� அ���� ேபானா�. அ���ெச�,�கா���� ஒ� க�த�ைத
ைவ������ ெச����தா�. அ�க�த�ைத� க�� �கா� ெப��த ஏமா�ற� அைட�தா�. ெத�
��வ�ைத ேநா��ய பயண��� ெவ�� ெப�றா��, அத�� ��ேப அ���ெச� ெத�
��வ�ைத அைட�� ெவ�� ெகா�ட� �கா���� ெப��த ஏமா�ற�ைத த�த�. ெவ�����
ேதா�� த�த பயணமாக �கா���� அைம�த�.
�கா� ஜனவ� 19 அ�� ெத� ��வ������ தன� பயண�ைத� ெதாட��தா�. ��வ���
க�� ��� �ல�ய�. �கா��ட� பயண� ெச�த 5 ேப� ம��ேம உ��ட� இ��தன�. தன�
நா�ைட ேநா�� 1500 �.�. பயண�ைத� ெதாட��தன�. ஈவ�� எ�பவ� ��ரவ� மாத���
இற�தா�. ஓ�ட� எ�பவ�� ���� உைற��,இற�� ேபானா�. ��ச� ம��� ெபௗவ���
ஆ�ய இ�வ�� உற��ய �ைல�� இற�� ேபானா�க�. �கா� ��சைன ேநா�� தவ���
ெச�ற �ைல�� இற�� ேபானா�. �கா� மா�� 29, 1912இ� இற�� இ��கலா� என�
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க�த�ப��ற�. எ�� மாத�க���� �ற� நவ�ப� 12, 1912இ� ���� ���ன� �கா�
���ன�� உட�கைள க�����தன�.
�கா� இ��யாக அைம�த �டா��� உ�ேள ��� ேப� இற�� �ட�தன�. �டார� அைம�த
இட��ேலேய �கா� அட�க� ெச�ய�ப�டா�. ��ரவ� 1913இ� ெட�ரா ேநாவா க�பலான�
நா� ����ய�. �கா���காக ���ட�� 30 �ைன�� ��ன�க� உ�வா�க�ப�டன.
சா�ல� ெப��ேல (Charles Bentley) எ��ற ���ய� அ�ஞ� 2001இ� ஆ�� ெச�த ேபா�
�கா� அட�க� ெச�ய�ப�ட �டார� 75 அ� உயர���� ப�யா� �ட�ப�� இ��த
இ��� 275 ஆ��க���� �ற� இவ�க�� உடலான� ேரா� கட� (Ross Sea) ப����
நக��� ெச����� எ��றா�.

ெத� ��வ �ைலய� :
அ�டா��கா�� ம�ைண பா��க ��யா�. �மா� 5000 ��ட� (16000 அ�) ஆழ�
ப��க��ைய� �ைள��டா� ம�ைண� பா��கலா�. இ�� ஐ��ய அெம��கா��
அ���ெச� - �கா� ெத� ��வ ஆ�� �ைலய� உ�ள�. ெத� ��வ��� அைம���ள
இ�த �ைலய��� ம�த�க� ஆ���காக� ெதாட���யாக வா���றன�. ெத� ��வ�ைத �த�
�தலாக அைட�த அ���ெச� ம��� �கா� ஆ�ய இ�வ�� �ைனவாக இ�த ெத� ��வ
�ைலய���� இ�வ�� ெபய�� ��ட�ப���ள�. இ�த �ைலய� 1956ஆ� ஆ���
க�ட�ப�ட�. இ� ���� ெத� �ைன����� 100 ��ட�க���� உ�ள�. 1956ஆ�
ஆ������ ம�த�க� இ�த �ைலய��� ப����� வ���றன�.
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உல�� உ��ைய அைட�தவ�

உலக��ேலேய �க� ெப�ய, �க உய��த, மாெப�� மைல� ெதாட� இமயமைல தா�. இ�
ஆ�யா�� அைம���ள�. இ� இ��ய �ைண� க�ட��� சமெவ�ைய��,�ெப��ய ேம��
�ல�ைத�� ����� ஒ� மைல� ெதாட�. இ�மைல� ெதாட�� ������ ேம�ப�ட உய��த
�கர�க� உ�ளன. இ�� எவெர�� �கர�� ஒ��. இ�த எவெர�� �கர�தா� உல�ேலேய �க
உயரமான �கரமா��. இ� கட� ம�ட������ 8,848 ��ட� (29,029 அ�) உயர� ெகா�ட�.

எவெர�� �கர�ைத எ�ேபா�� உைற ப� �� இ����. ராதானா� ��தா� எ��ற
இ��யேர 1852ஆ� ஆ��� �த� �தலாக இத� உயர� 8848 ��ட� எ��
க�����தா�. இவ� 240 �.�. ெதாைல�� இ���ெகா�ேட �ேயாடைல�� எ���
க��ைய� பய�ப��� ��ேகாண க�த �ைற�� அ��பைட�� இத� உயர�ைத�
க��தா�.

இ��யா�� இமயமைலைய ைகலாய� எ�� அைழ�தன�. இ�� உ�ள உயரமான எவெர��
�கர�ைத ேநபா�க� சக�மாதா எ���, �ெப��ய�க� ேகாேமா���மா(அ�ட�க��
தா�) எ�� அைழ���றன�. எவெர�� �கர��� உயர�ைத அள�த�ற� இத�� �கர� 15 எ�� ம���தா� �����டன�. ��ன� �ல அளைவ அ��� தைலவராக இ��த ஜா��
எவெர�� (George Everest) எ�பவ�� ெபயைர இ��கர���� ஆ��� வா� (Andrew
waugh) எ�பவ� ���னா�. 1856ஆ� ஆ�� �த� இ��கர�ைத எவெர�� (Everest) என
அைழ�� வ���றன�.
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எவெர�� �கர��� உ��ைய� ெதாட ேவ���, அத� �� ஏ� ��க ேவ��� எ�ப�
�க�ெப�ய சவாலாக இ��� வ�த�. உலக� ��வ�� உ�ள மைல ஏ�பவ�க� பல�
எவெர��ைட அைடய �ய�� ேதா�� க�டன�. பல� இற��� ேபானா�க�. இ�த� சவாைல
��ய���, எ�ம�� ��லா� ம��� ெட��� ஆ�ய இ�வ�� எவெர�� �கர� �� ஏ�
��� உலக சாதைனைய� பைட�தன�.
எ�ம�� ��லா�
எ�ம�� ��லா� எ�பவ� ஒ� சாதைன ம�த�. அவ� எவெர�� �கர�ைத� ெதா�ட �த�
ம�த� எ�ற சாதைனேயா� �����ட��ைல. அவ� ஒ�வேர உல�� இ� �ைனகளான வட
��வ� ம��� ெத� ��வ� ஆ�ய இர�ைட�� அைட�த �த� ம�த� எ�ற ெப�ைம��
ெப�றவ�.
���லா�� நா�ைட� ேச��த ச� எ�ம�� ெப��வ� ��லா� (Sir Edmund Percival
Hillary) 1919ஆ� ஆ�� ஜுைல 20 ஆ� நா� �ற�தா�. இவ�ைடய ���ப� ேத��கைள
வள���
ேத�
ேசக����
ெதா��
ெச��
வ�த�.
��லா�
டகா� (Tuakau) ெதாட�க�ப���� தன� க��ைய� ெதாட��னா�.
இவ� தன� ப��� ப��ைப ஆ�லா�� கா�ம� ப���� ���தா�. �வ�க� ப���� அ�க
ம��ெப� ெப�றதா�, இர�� ஆ��க��� ��ேப உய��ைல� ப����
ேச��க�ப�டா�. ஆகேவ மாணவ�கைள�ட உயர��� �ைறவாக இ��தா�. இ� அவ���
ெவ�க�ைத ஏ�ப���ய�. அதனா� ��தக�கைள� ப��ப���,�ேனாதமான சாகச �க���க�
�ைற�த க�பைன உல�� கால� க��தா�.

தன� ������� �ன�� ர��� தன� ப����� ெச�� வ�தா�. ர��� �ன�� இர��
ம� ேநர� பயண� ெச�தா�. அ�த ேநர��� பய��ள ��தக�கைள� ப��தா�. ��தக�க�
அவ��� த�ன���ைகைய ஊ��ய�. இவ��� 16 வய� இ����ேபா� இவ�ைடய
ப��, ரா�� (Ruapehu) எ��� எ�மைல�� ���லா அைழ��� ெச�ற�. இத� �ல�
அவ��� மைல ஏ�� ஆ�வ� உ�டான�. இவ� ம�ற மாணவ�கைள�ட வ�ைம வா��தவராக�
த�ைன �ைன�க� ெதாட��னா�.
23

இவ� ஆ�லா�� ப�கைல�கழக��� அ��யைல��, க�த�ைத�� க�றா�. இவ� 1939ஆ�
ஆ��� �த��தலாக மைல ஏ�னா�. அ�ேபா� அவ��� வய� 20.���லா��� ெத��
ஆ��� மைல�� உ�ள ம��� �� (Mount cook) மைல�� அ����ள ம���
ஆ�வ� (Mount ollivier) எ�ற மைல�� தன� சேகாத� ெர�� எ�பவ�ட�
ஏ�னா�. இ�மைல 12000 அ� உயர� ெகா�ட�.
��லா�, ேர�ய�� ��� (Radiant Living) எ��ற மைல ஏ�ற கழக��� உ���னராக�
ேச��தா�. அ�� உட�நல ஆேலாசக� ெஹ�ெப�� ச���ஃ� எ�பவ� இவ��� மைல
ஏ�வத�கான ப���ைய� ெகா��தா�. இ�கழக��� உ���ன�க�ட� ���லா� ெச�� பல
மைலக�� ஏ� ம���தா�.
பத� :
இர�டா� உலக� ேபா� நட�� ெகா����த�. 1943ஆ� ஆ��� ப��� கட�ப����
ஜ�பா�� அ����த� காரணமாக ���லா�� பைட��� க�டாய� ஆ� எ���� �ைல
ஏ�ப�ட�. இவ� ராய� �மான� பைட�� ேச��தா�. இவ� பைட����க� 5, 6 ம���
ேகட�னா எ�ற பற��� பட�� ��� ஆ�யவ��� ப�யா��னா�. இவ� 1945ஆ� ஆ���
��� �� ம��� சாலம� ��க���� ச�ைட�ட அ��ப�ப�டா�. அ�ேபா� ஒ� பட��
ஏ�ப�ட ெப�� �ப��� காயமைட�தா�. எனேவ தா� நா����� ���ப அைழ���
ெகா�ள�ப�டா�.
மைல ஏ�த� :
�மான� பைட�� ப����தேபா� வார இ���� அ�����த ம��� எ�ெம�� எ�ற
மைல�� ஏ�னா�. இவ�ைடய எ�ண� ��வ�� மைல ஏ�வ�ேலேய இ��த�. மைல ஏ��
பழ�க���� ��ட�த�ட அ�ைமயானா�. மைல ஏ�ற� சா��த பல ��தக�கைள�
ப��தா�. உல�� �க உயரமான மைலகைள��, �கர�கைள�� ப��� ப����
ெத���ெகா�டா�.
��லா� ப�ேவ� உயரமான �கர�க�� ஏ� ெவ�� க�டா�. ஹா� ஏய��, �� ச��வ�
ஆ�ேயா� தைலைம�� �� ஆட�� ம��� ��லா� அட��ய �� ம��� �� மைல��
ஏ�ய�. இ�மைல�� உய��த �கரமான அ�ரா�� (Aoraki) உ��ைய ஜனவ� 30, 1948 இ�
அைட�த�. இத� �ல� 20000 அ� உயர� ெகா�ட 11மைல� �கர�க�� உ��ைய
அைட�தா�. ெவ�ேவ� �கர�கைள� ெதா����ட அவ��� இமய��� �� ஏ� ��க
ேவ��� எ��ற �ராத ஆைச இ��த�.
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��லா� 1951ஆ� ஆ��� எ�� ��டா� (Eric Shipton) எ�பவ� தைலைம�லான �����
மைலேய�ற� ���� ஒ�வராக ேச��க�ப�டா�. எ�ம�� ��லா�,ஜா�� ேலாேவ (George
Lowe) எ�பவ�ட� ேச��� ேசா ஒ� (Cho Oyu) மைல ஏற �ய�றா�. ஆனா� அ��ய��
ெவ�� ெபற��ைல. அத��ற� இ��� இமயமைல ஏ�வத�கான �ய���� ஈ�ப�டன�.

எவெர�� பயண� :
எவெர�� �கர�ைத� ெதா�வத�கான 7 �ய��க� 1920 �த� 1952 வைர நட�த�. ஆனா�
அைன�� �ய��க�� ேதா�����, உ�� ப���ேம ���தன. 1952ஆ� ஆ��� ���
�� ஒ�� எவெர�� �கர��� அ�வார�வைர ெச�ற�. ஆனா� எவெர�� �கர�ைத அைடய
��யாம� ����ய�.
எவெர�� �கர����� ெச��� �ெப� பயண� பாைதைய �னா ����ட�. ஏென�� அ�
�னா�� க���பா��� இ��த�. ேநபாள நா��� வ�யாக எவெர�� �கர����� ெச�ல
ஆ���� ஒ� �ைற ேநபாள அர� அ�ம� வழ��ய�. ����� �� ஒ�� ேநபாள அர�ட�
எவெர�� மைல ஏற 1953ஆ� ஆ��� அ�ம� ெப�ற�. இ�த� �� மைல ஏ�வத�காக
����� அரசா�க� �� உத�ைய�� ெச�த�.
இ�ைற�� ஒ� �ைற எவெர�� மைல ஏ�வத�� ஒ�வ��� �ைற�தப�ச� 40 ல�ச� பண�
ேதைவ�ப��ற�. இத�காக ேநபாள அர�ட� அ�ம� ெபற ேவ���.மைல ஏ�பவ�க����
த�க� ெசா�த நா��� அ�ம���, ெபா�� உத��� ேதைவ�ப��ற�.
����� �� 1953ஆ� ஆ��� எவெர�� மைல ஏ�வத�கான �ய����
ஈ�ப�ட�. இ����� எ�ம�� ��லா�, ேநபாள�ைத� ேச��த ெட��� ஆ�ேயா�� இட�
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ெப�றன�. இ����� தைலவராக ஹ�� (Hunt) இ��தா�. இ�த� பயண��� 400 ேப�
உத���
அைழ���
ெச�ல�ப�டன�.
மைல��
ஒ�ெவா�
தள����,�டார�
அைம�க��, ேதைவயான உண� சைம�க��, �ைமகைள� ��� வர��, ம���வ� ெச�ய��
அைழ��� ெச�ல�ப�டன�. 362 ேப� �ைம ���வத�காகேவ பய�ப��த�ப�டன�. இ�
த�ர 20 ெஷ�பா என�ப�� ேநபா�கைள வ�கா��களாக அைழ��� ெச�றன�.
மைல�� உயரமான ப����� ெச�ல ெச�ல ஆ��ஜ� �ைறவாக இ����. ஆகேவ
�வா��பத��
ஆ��ஜ�
���ட�கைள��
எ����
ெச�றன�.
இ�த
மைல
ஏ�ற���காக 10,000 lbs ��ைடக� எ���� ெச�ல�ப�டன. இ�த� பயண� மா�� மாத�
ெதாட��ய�. இவ�க� ேம 28 அ�� 27,900 அ� (8500 ��ட�) உயர�ைத அைட�தன�. அ���
�டார� அைம�� த��ன�. உத���� ெச�ற �� உ���ன�க� மைலைய ��� �ேழ இற��
��டன�.
ம�நா� காைல�� ��லா� �டார���� ெவ�ேய �ட�த தன� கால�ைய� க�டா�. அ�
ப��க��யாக உைற��, �ைர��� ேபா� ஒ� ப�� க��யாக� �ட�த�. அதைன�
��ப���னா�. ��லா���, ெட����� இர�� ம� ேநர� த�கைள� ��ப����
ெகா�டன�. ��லா� 14 �ேலா எைட ெகா�ட ஒ� �ைமைய ம��� தன� ���� �ம��
ெகா�டா�. த�க�� இல�கான எவெர�� �கர�ைத� ெதா�வத�காக இ�வ�� �ற�ப�டன�.
ஒ� ெச���தான, ச�வான பாைற, அ� 12 ��ட� (40 அ�) �ள� ெகா�ட�. அ�� �ரம�ப��
ஏ�ன�. இவ�க�� பயண����� �ற� அ� ��லா� �ெட� (Hillary Step)என�
ெபய�ட�ப�ட�. பாைற ��வ�� ப�� க��யா� �ட�ப����த�. ��லா� ��ேன
ெச�ல, ெட��� அவைர� �� ெதாட��தா�.
��லா� 1953ஆ� ஆ�� ேம 29 ஆ� நா� காைல 11.30 ம���, கட�
ம�ட������ 29,029 அ� (8,848 ��ட�) உயர��ள எவெர�� �கர��� �� தன� காைல
ப��தா�. அவ�ட� ெட����� ஏ� ��றா�. உல�� �க உயரமான �கர��� உ���� ம�த
கால�ப�ட�. இ� உல�� �க� ெப�ய சாதைனக�� ஒ�றாக அ�ேபா� க�த�ப�ட�. அவ�க�
இ�வ�� �கர��� உ���� 15 ��ட�க� இ��தன�.
��லா� தன� ேக�ரா�� ெட���ைக� �ைக�பட� எ��தா�. ெட��� தன� ைக�� ஒ�
ப��க��ைய ெவ��� ேகாடா��ட� (Ice-axe) கா�� த�தா�. ெட������ ேக�ராைவ�
பய�ப��� �ைக�பட� எ��க� ெத�யா�. ஆகேவ எவெர�� �கர��� உ���� ெட���
���� �ைக�படேம உலக� ��வ�� கா�ட�ப�ட�.
சாதைனக� :
��லா� 1953ஆ� ஆ��� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. எவெர�� �கர� ஏ�ய �ற�� அவ�
ெதாட��� மைல ஏ�ற��� ஈ�ப�டா�. அவ� 1956, 1960-1961, 1963-1965 ஆ�ய ஆ��க��
இமயமைல�� உ�ள 10 உயரமான �கர�க�� ஏ� சாதைன பைட�தா�.
��லா�

���லா��

ெத���வ���

அ�டா��கா

ெச�ற

������
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தா��னா�. இவ� ஜனவ� 4, 1958ஆ� ஆ�� அ�டா��கா ெச�றைட�தா�.
1911ம��� 1912ஆ� ஆ����� �ற� தைரவ�யாக அ�டா��கா ெச�றவ� ��லா� எ��ற
�கைழ�� ெப�றா�. அ��ட� ��காம� வட��வமான ஆ���� ப���� ��
ஆ����ரா��ட� 1985ஆ� ஆ�� ெச�� தன� காைல� ப��தா�. ஆகேவ வட��வ� ம���
ெத���வ� ஆ�ய இர�� ��வ�கைள�� ெதா�ட �த� ம�த� எ��ற �கைழ��
ெப�றா�. ேம�� 1977ஆ� ஆ��� ெஜ� பட� (Jet boat) �ல� க�ைக�� எ�� �ைச��
பயண� ெச�� அத� வா��ப��ைய அைட�தா�. இ�ப� ப�ேவ� சாதைனக��� ெசா�த�கார�
எ�ம�� ��லா�.
இவ� ப�களாேத� ம��� ேநபாள நா��� ��வராக�� ப����தா�. ���லா�� நா���
உய� க�ஷனராக இ��யா�� தைலநக� ��ெட���� ப����தா�.இவ� ெட��� �� அள�
கட�த பாச� ெகா����தா�. ஆகேவ இ�� கால��� ேநபாள��� த�� ெஷ�பா ம�க���
ேசைவ ெச�தா�. அவ�க��காக ம���வமைனக�,ப���� ப��க�, மைல�ச�� பால�க�
ேபா�றவ�ைற �மாலயா அற�க�டைள �ல� அைம��� ெகா��தா�. மைல ஏ�பவ�க����
ப��� த�� ப��க�� த� அ�பவ�ைத மாணவ�க���� க��� ெகா��தா�.
இவ��� பல உய�ய ���க� வழ�க�ப���ளன. இ��யா சா�பாக ப�ம��ச� ���
அவ��� வழ�க�ப�ட�. எ�ம�� ��லா� தன� 88 ஆவ� வய�� ஜனவ�11, 2008ஆ�
ஆ��� இய�ைக எ��னா�.
ெட��� நா�ேக

ெட��� நா�ேக (Tenzing Norgay) ேநபாள நா�ைட� ேச��த �ெப��� மைலேய�ந�
ஆவா�.
ெச�பா
என�ப��
இன�ைத�
ேச��தவ�.
ெச�பா�க�
��தமத�ைத
த��யவ�க�. க�ைமயான உைழ�பா�க�. மைல ஏ�பவ�க��� வ� கா��யாக��, �ைம
���பவ�களாக�� �ைண����றன�. ெட��� 1914ஆ� ஆ�� ேம மாத� �ெப���
உ�ள, ���� �ராம��� �ற�தா�. இவ� ஒ� ஏைழ� ���ப��� 11ஆவ� �ழ�ைதயாக�27

�ற�தா�.
ெட��� ��வய� �தேல மைல ஏ�வ�� ஆ�வ� ெகா����தா�. �����தனமாக பல �ைற
மைல ஏற� �வ��னா�. மைல ஏ�� தன� ���ப�ைத� தன� தா�ட� ��னா�. ெச�பா
இன�ைத� ேச��தவ�க� மைல ஏ�பவ�க��� உத�யாக, �ைமகைள� ���� ெச�ல
��யா�களாேவ ேவைல ெச�ய ����. மைல ஏ�� �ரராக வர ��யா� என அவர� தா� ��
��டா�.
��ைடகைள� ���� ெகா�� மைல ஏ�வத�கான ப����ைன ெட��� ெச�தா�. ஒ�
ேகா��ைப �ைறய க�கைள ேபா��� ெகா�� ஊைர� ��� வ�தா�.பல� ��ட�
ெச�தன�. இவ�ைடய ெசய� ெட��� மைன���� ���க��ைல. அவ�ைடய மைன�யா�
அ�த ��ைடைய அைச�க� �ட ��ய��ைல. இ�வள� எைடைய எ�ப� உ�களா� ����
ெகா�� ச�ேதாசமாக� ���க ���ற� என� ேக�டேபா� எைத�� ச�ேதாசமாக ஏ���
ெகா�டா� �ைம ெத�யா� எ�றாரா�.
ேமாசமான ப��ெபா��� ேபா�� �ைமைய� ���� ெகா�� மைல ஏ�� �றைம
ெட������ இ��த�. ெட��� ஒ� �ைம ���யாக ேவைல�� ேச��தா�.இவ� எ��
��ட� (Eric Shipton) எ�பவ�ட� ேவைல ெச�� ெகா������ ேபா� எவெர��
ஏ�வத�கான வா��� 1935ஆ� ஆ��� �ைட�த�. அ�ேபா� அவ��� வய�20. �ைம
���யாக மைல ஏ�னா�. ஆனா� இ�த� பயண� ேதா���ேலேய ���த�.
மைல ஏ�ற���ேபா� �ைறவான உணேவ �ைட���. ப��ட� அ�க �ைம�ட� ஏற
ேவ���. அ�க�ப�யான ��ைர� தா��� ெகா�ள ேவ���. ப�� கா��ைன� சமா��க
ேவ���.
மைல�
ச��க��
ேகாடா�யா�
பாைறகைள
ெவ���
ேபாட
ேவ���. ப�ள�தா��க� உ�ள இட�க�� �� �� பால�கைள ஏ�ப���� ெகா��க
ேவ���. அ� த�ர மைல ஏ�� �ர�க��� ச�யான வ�ைய�� கா�ட ேவ���. உண�
சைம�த��� உதவ ேவ���. ஆகேவ �ைறவான ேநரேம உற�க ���த�. ப��பாைறக�
உைட�� �ப��கைள ஏ�ப����. ப�� �ய� மைல ஏ�ற�ைத� த����. இ�ேபா�ற
�ரம�க��� இைட�� மைல ஏ�� �ர�க�� ேதைவகைள� ெச�வத�காகேவ ெட���
ஆர�ப��� ப� ெச�தா�.
மைல ஏ�பவ�க�ட� ��னைக�ட� மைல ஏற ேவ���. உ�டா�� �ரம�கைள� க��
அ�ச� �டா�. ஒ�ேபா�� ேசா�� அைடய� �டா�. இவ� �ைம ���� ��யாக ேவைல
ெச��ெகா�� ����� மைல ஏ�ற���ேவா� இமயமைல�� ப�ேவ� �கர�க��
ஏ���ளா�.
இவ� �����தனமாக �ெப� ெச�� அ����� எவெர�� �கர� ஏ�வத�கான �ய����
ஈ�ப�டா�. 22000 அ� உயர� வைர ஏ���டா�. க�� ப���ய� காரணமாக மைல ஏ�ற�ைத�
ைக��� ���� வ�தா�. இவ� 1947ஆ� ஆ��� ேக�த�நா� �கர�ைத அைட�தா�. இ�த
�கர�ைத �த�� அைட�த ம�த� ெட��� தா�.
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��ட� நா�� மைல ஏ�ற��� 1952ஆ� ஆ��� எவெர�� ஏ�வத�கான
�ய���� ஈ�ப�ட�. இ�� ெட����� இட� ெப����தா�. ேரம�� லா�ெப��(Raymond
Lambert) ம��� ெட��� ஆ�ய இ�வ�� 28199 அ� உயர�ைத� ெதா�டன�. அ�
இமயமைல�� ெத��ழ�� �கரமா��. க�� ��� காரணமாக அத��ேம� அவ�களா� பயண�
ெச�ய ��ய��ைல. ஆனா�� �க அ�கமான உயர�ைத அைட�தவ� எ��ற ெபயைர
அ�ேபா� ெப�றன�. இ�த உயர�ைத �த� �த�� அைட�தவ�க�� இவ�கேள. இ�
எவெர�� �கர����� ெச��� ஒ� �� வ�யாக க�ட�ய�ப�ட�.
��லா� ம��� ெட��� பயண� 1953இ� நட�த�. ஏ�கனேவ எவெர�� �கர� பயணமான�
ேதா���� ���ததா� இ��ைற இவ�க� �க கவனமாக� பயண� ெச�தன�. ���லா��
நா�ைட� ேச��த எ�ம�� ��லா��ட� ஏழாவ� �ய��யாக எவெர�� ேநா�� ெட���
�ள��னா�.
ேசா�வைடயாம�
இல�ைக
ேநா��
இ�வ��
ேபா��ெகா�ேட
இ��தன�. இ�வ�� 1953ஆ� ஆ�� ேம மாத� 29 ஆ� நா� காைல 11.30 ம��� எவெர��
�கர��� உ���� ஏ� க��ரமாக ��றன�.
எவெர��
�கர�����
ஏ�யத�கான
�ைக�பட�
சா��
எ�ப�
ெட���
உைடய�தா�. �ைக�பட��� ��லா� �ைடயா�. எவெர�� �கர����� யா� �த��
ஏ�ய� என ெட����ட� ப���ைகயாள�க� ேக�டேபா� இ� ஒ� ��� �ய�� எ��
அ���தா�. ெட������ �ைக�பட� எ��க� ெத�யாத காரண�தா� ��லா��� சாதைன
�ைக�பட� உல��� �ைட�காமேலேய ேபா���ட�.

எவெர�� �கர����� பயண� ெச�தவ�க�� பா�� ேப� பயண��� இற���ளன�. ெட���
ேம�ெகா�ட ஒ� பயண���ேபா� ஒ� ப��பாைறைய உைட�தேபா�, மைல ஏ�ற���
இற��, உைற��ேபான ஒ�வ�� உடைல ���� ெகா����ளா�. எவெர�� �கர� ெச���
பயண� எ�ப� ஒ� எ�ய பயண� அ�ல.மைல ஏ�ற���கான க�ைமயான
ப�����, மன�ப��வ�� ேதைவ. உயர� அ�க��க உட� தன� இய�ைப இழ�க29

ேந���ற�. த�ைம�� நட�க ேவ���. எ���,ப��க����, �ச�த�ேம இ����.

ெட��� எவெர�� மைலேய�ற� பயண���� �ற�ப����� பயண� பாைத, எ��ெகா�ள
ேவ��ய இைட��க�, அதைன� த��பத�கான �� ஏ�பா�க� ப�� ��லா��ட�
�வ����ளா�. ெட��� ஒ� �ற�த வ�கா��யாக ��லா��� உத� ���தா�. ��ட
மைலேய�ற����� �ற� எவெர�� �கர�ைத� ெதா�டா�.அவ�ைடய ��ட நா� ஆைச
�ைறேவ�ய�. த�ைன மற�� ��ச��டா�.
எவெர�� �கர��� உ���� 15 ��ட�க� இ��தன�. உலக� எ�வள�
�ரமா�டமான�, அழகான� எ�� த�ைனேய அ�யாம� அ�ததாக� ����ளா�. தன� மக�
ெகா��� அ���ய ஒ� �ல �ற எ��ேகா� ஒ�ைற எவெர�� �கர��� �ைத��
ைவ�தா�. இ��ட� ��� இ���கைள�� எவெர�� �கர��� �ைத�����
வ�தா�. எவெர�� �கர��� ெட��� �ைனவாக ஒ� எ��ேகா� உ�ள�. க��ய��
ெபறாத, சாதாரண ஒ� ம�த� எவெர�� �கர�ைத� ெதா�டதா� உலக��க� ெப�றா�.
ெட������ எ�தப��க� ெத�யா�. ஆனா� 7 ெமா�க�� சரளமாக� ேபச�
ெத���. இவ��� ����� அரசா�க� ��� வழ�� ெகௗர��த�. 1959ஆ� ஆ�� இ��ய
அரசா�க� ப�ம�ஷ� ��� வழ��ய�. இவ� ேம 9, 1986ஆ� ஆ�� டா������ இய�ைக
எ��னா�. இவ�ைடய மக� ஜா��� ெட��� நா�ேக 1996ஆ� ஆ�� எவெர�� �கர� ஏ�
சாதைன �����ளா�.
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கட�� ஆழ�ைத� க�ட��தவ�க�

கட��
சராச�
ஆழ�
4
�ேலா
��ட�.
கட��
அ���
மைல�ெதாட�க�, ப�ள�தா��க�, எ�மைலக�, ���க� என உ�ளன. க����� ெத�யாத
�����க� �த� �க� ெப�ய �ல�கான ���கல�வைர வா���றன. ஆ�கட� எ�ப�
இ��டாக இ����. �மா� 30 ��ட� ஆழ� வைர ம��ேம ��ய ஒ� ஊ��வ ����. அத���
�� இ��டாகேவ இ����.
ஒ�வரா� 10 ��ட� ஆழ�வைர தா� ��த ����. இத�� ப��� ேதைவ. �வாச� க��
அ��த ஒ�வரா� 50 அ� ஆழ��� 70 ��ட� ேவ��மானா� இ��கலா�.��ட ேநர�
கட�� ஆழ��� இ��தா� அவ�� ர�த��� ைந�ரஜ� வா� கல���. அ� ெகா��ள�களாக
ெவ��ப��. ��� வ� ேபா�ற பா���க� ஏ�ப��.
�வாச� க�� அ���ெகா�� �மா� 1000 அ� ஆழ�வைர இற�க ����. ஆனா� கட��
ம�ைண அ�� வ�� ஆ�� ெச�வ� எ�ப� �க�� க�ன�. தைர�� நா� கா��� எைடைய�
�ம�தவ�களாக நட�� ெகா�����ேறா�. கா�� கட� ம�ட��� ஒ� ச�ர ெச�� ��ட���
ஒ� �ேலா �ரா� �த� அ����. த���� ���� ஒ�வ���� த���� அ��த��, அத�
எைட�� �க� ெப�ய �ர��ைனயாக இ����. த���� �ேழ ெச�ல, ெச�ல அத� எைட
அ�க����. நாலா�ற���� அ����.
����
அ���
10
��ட�
ஆழ�
ெச�றா�
கட�
ம�ட���
உ�ள
அ��த�ைத�ட 2 மட�கா����. 20 ��ட� ஆழ��� 3 மட�காக��, 30 ��ட�
ஆழ��� 4மட�காக�� அ�க����. இ�ப� ஆழ���� ஏ�ப அ��த��� மட��
அ�க����ெகா�ேட ெச���. ஆகேவ ஆ�கட� ெச�வத�� �ேசஷமான க�ப�கைள�
பய�ப�����றன�.
கட�� �க�� ஆழமான ப�� ம�யானா அக� (Mariana Trench) எ�பதா��. இ�ேவ கட��
�க ஆழமான இட�. இத� ஆழ� 10924 ��ட�க� அதாவ� 35840 அ�க� என
அள�ட�ப���ள�.

ம�யானா அக� :
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ம�யானா அக�யான� வட��� ப��� ெப��கட�� ம�யானா ���� அ��� உ�ள�. இ�த
அக�யான� 2550 �.�. �ள��, சராச�யாக 69 �.�. அகல�� ெகா�ட�. ப��� �ல�
தக��, ��ய ம�யானா �ல�தக�� ச����� இட��� ம�யானா அக� அைம���ள�. இ�த�
ப�ள�தா��� ேசல�ச� ம� (Challenger Deep) எ�ற இட� உ�ள�. ����� க�பலான
ேசல�ச� 1951ஆ� ஆ��� ம�யானா அக��� ஆழ�ைத அள��ட�. �க ஆழமான இ�த�
ப�ள����
க�ப��
ெபய�ேலேய
ேசல�ச�
��
என�
ெபய�ட�ப�ட�. இ� 11034 ��ட� (36200 அ�க�) ஆழ��� உ�ள�. இ�ப���� ேம��ள
��னா�
ஏ�ப��
அ��த�
(அ��க�)
1086ெமகாபா��க�
அ�ல� 1086 பா�க� (Bars) ெகா������. இ� கட� ம�ட����ள ெபா� வ� ம�டல
அ��த�ைத�ட 1000 மட�� அ�கமான�. அதாவ� ஒ� ம�த�� உட��� 400 �ெம��
��ைடகைள ைவ�� அ���வைத�ட �க அ�கமான அ��த� உைடய�.
ேசல�ச� ம��� உ�ள ��� ெவ�ப�ைல 1-4 ��� ெச��ய� ஆ��. ேசல�ச� ம��� தைர
���� �க ஆழ��� இ��தா�� அ� ���� ைமய���� �க அ��� இ�ைல. ஏென��
�� �க�� ஒ��கான வ�வ� ெகா�டத�ல. ���� ந� ��ட�ைத�ட ��வ�க��
��டமான� �� ைமய���� ெந��கமாக உ�ள�. ஆ���� கட�� தைர�ப��ேய ����
ைமய���� �க அ��� உ�ள�.
ம�த�� கால� படாத இட� ஆ�கட�தா�. ��ெவ�����ட பயண� ெச�� ����
�டலா�. ஆனா� ��ெவ�� பயண�ைத�ட �க� க�னமான பயண� ெகா�ட�
ஆ�கட�தா�. ம�யானா அக�வைர ெடா� வா��, சா�க� ��கா�� ஆ�ய இ�வ�� ேச���
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ஒ� பயண��, ேஜ�� ேகமர� த�யாக�� பயண� ெச�� சாதைன �����ளன�.

ெடா� வா��
ெடா� வா�� (Don Walsh) எ�பவ� ஒ� அெம��க� கட�பைட �ர�. இவ� அெம��கா��
நவ�ப� 2, 1931 இ� �ற�தா�. இவ� கட� சா��த அ��ய�, ெபா��ய� ம��� கட�சா�
ெகா�ைகக�� கட�த 50 ஆ��களாக ஈ�பா� ெகா�டவராக இ��தா�. இவ� 1954ஆ�
ஆ��� அெம��க கட�பைட அகாட��� ப�ட�ப��ைப ���தா�.
கட�பைட�� ேச��த இவ�, ஓ�� ெப�வத�� ��� ேக�டனாக பத� உய��
ெப�றா�. இவ� 15 ஆ��க� தன� வா��ைகைய கட�ேலேய� க��தா�. ெப��பா��
������க�ப�� ப����தா�. ������க�ப�� கமா�டராக� பத� வ��தா�. இவ�
ெப��கட� சா��த ஆரா������ ஈ�ப�டா�. ெத�� க�ேபா��யா ப�கைல�கழக���
கட�சா� ெபா��ய� �ைற�� ேபரா��யராக�� பத� வ��தா�. இவ� 50 ஆ��களாக
உல�� பல ப��க���� ெச�� கட�கைள ஆ�� ெச���ளா�.

இவ� ஜனவ� 23, 1960இ� ம�யானா அக���� ெச�� ���� உ�ளா�. இவ� 1976ஆ� ஆ��
�த� கட�சா� ஆேலாசகராக� ெசய�ப�� வ��றா�. ஆ���� 5ஆ�கட� பயண�ைத
ேம�ெகா�� வ�தா�. 2010ஆ� ஆ��� �னா�� க�ப� ஆரா��� ைமய�����
ெச�றா�. �னா�� ேத�ய� ெகா�ைய� ெத� �ன� கட�� ஆழ��� ந�வத�காக 2 ைம�
ஆழ�வைர ெச�றா�. 2012ஆ� ஆ��� 7000 ��ட� அ�ல� 4.35 ைம� ஆழ�வைர கட��
அ���� ெச�� வ�தா�. ம�யானா அக���� பயண� ெச�த ேஜ�� ேகமர���
ஆேலாசைனகைள�� வழ��னா�. இவ���� பல ���க��, ப��கைள�� வழ�� அெம��க
நா� ெகௗர����ள�.
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சா�க� ��கா��
சா�க� ��கா�� (Jacques Piccard) எ�பவ� ���ச�லா�� நா�ைட� ேச��தவ�. இவ� கட�சா�
வ��ந� ம��� ெபா�யாள�. கட�� அ��� உ�ள �ேரா�ட��� ேவக�ைத அள���
க�ப�பைட க�ப�கைள இய��வ�� த���றைம பைட�தவ�. �த� �தலாக உல�ேலேய
கட�� �க ஆழமான ப����� ெச�� வ�தவ�க�� ஒ�வ�. ���� �க ஆழமான
ேமேலா��� ப��யான ேசல�ச� ம�வைர� ெச�� வ�தவ�.
சா�க� ��கா�� 1922ஆ� ஆ�� ஜூைல 28 அ�� ��ெச��� �ற�தா�. இவ�ைடய
த�ைதயான அக�� ��கா�� (Auguste Piccard) ஒ� சாதைன �ர�. ப��� பற�ப�� ���த
ஆ�வ� ெகா�டவ�. அக�� ��கா�� இர���ைற (1931- 1932) ப��� �க அ�க உயர�
பற�� உலக சாதைன பைட���ளா�. ��கா�� ���ப��ன� அ�க உயர� பற�த� ம��� கட��
அ�க ஆழ�வைர ெச�ற� என உல�� இர�� சாதைனகைள�� பைட���ளன�. சா�க�
��கா��� மகனான ெப��ரா�� ��கா�� (Bertrand Piccard) எ�பவ� எ��� தைர இற�காம�
மா�� 1998ஆ� ஆ�� ப��� பற�� உலைக� ���வ�� சாதைன பைட���ளா�.

சா�க�� த�ைத ப�� �தைவ (Buoyancy) ெதா�� ��ப�ைத அ�����தா�. இவ� கட��
���� �தைவ வாகனமாக பா���ேக�ைப (Bathyscaphe) உ�வா��னா�.சா�க� ெஜ�வா
ப�கைல�கழக��� ெபா�ளாதார� ேபா���� உத�� ேபரா��யராக� ப����� ெகா�ேட
த�ைத�� ஆரா����� உத� ெச�� வ�தா�. இவ�களா� உ�வா�க�ப�ட பா���
ேகா�பான�
ஆ�கட��
பயண�
ெச���
வைக��
இ��த�.
இவ�க�
இ�வ�� 1948 ம��� 1955 ஆ�ய ஆ��க�� ��� பா���ேகா��கைள�
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தயா��தன�. இவ��� 4600 அ� ம��� 10,000 அ� ஆழ�வைர பயண� ெச�ய ���த�. இ�
ெவ��கரமாக அைம�ததா� இவ��� ஒ�ைற அரசா�க� �ைல�� வா��� ெகா�ட�. இ�
சா�க� ��கா�ைட ஆ�கட� பயண� ம��� ஆரா����� ஈ�பட வ�வ��த�.
சா�க��� அெம��க க�ப�பைட �� உத� ெச�த�. ஆ�கட� ஆ���காக �� ���கைள
வ�வைம�க அவ��� உத� ெச�த�. இவ� தயா��த பா���ேகா���� வரேவ��
ெகா���, க�ப�பைட அதைன வா��� ெகா�ட�. த�ேபா� அதைன ��ய�� (Trieste) எ��ற
ெபய�� அைழ�க�ப��ற�. இ�த ����� வ�வ��� ஆ�வ� ெகா�ட அெம��க கட�பைட
இவைர ஆேலாசகராக ைவ��� ெகா�ட�.
இவ� நா�� ������ க�ப�கைள வ�வைம��, தயா��� அெம��கா�� க�ப�பைட��
வழ��னா�.
இவ��
ஆ��க�
ஆ�கட�
பயண����
ம���
உத�
ெச�வேதாட�லாம�, ��ெவ��� ஏ�ய �ைகலா� (Skylab) எ��� ��ெவ� �ைலய�
உ�வாக இவ�ைடய வ�கா��த�� இ��த�. இவ� நவ�ப� - 1, 2008 இ� இய�ைக எ��னா�.
ேசல�ச� ம����� பயண� :
அெம��க க�ப�பைட ��ய�� ������ கல�ைத ஆரா��த�. அ� ஆ�கட�� அ�க
ஆழ�வைர
பயண�
ெச���
எ�பைத
ப�ேசாதைன
�ல�
��பண�
ெச�ய�ப�ட�. அ� 24000 அ� ஆழ�வைர ஆ�கட���� ெச�� வ�த�. ஆகேவ இ�த
��ய�� கல��� �க�� ஆழமான ப����� ெச��வர ��ட�ட�ப�ட�.

கட�� �க ஆழமான ம�யானா அக���� ெச��வர பயண� ��ட� உ�வான�. இ�த அக���
��� அ��த� எ�ப� ஒ� ச�ர அ��ல���� 8 ட� அள�� இ����. இ�த அ��த�ைத
��ய�� கல� தா��� �ற� ெகா�ட�. இ� உ���� ேகாள� ெபா��த�ப�ட ெப�ய
ெதா��. இத� எைட 14 ட�. உ��யான உ���� தகடா� ஆ�க�ப�ட�. 15 அ� �ள��,
2.16 ��ட� ���கள��, 12.7 ெச.�. த�ம�� ெகா�ட�. ஜ�ன�� வ�டவ�வமான
�ளா���கா� ஆன க�ணா� ெபா��த�ப�� இ��த�. இ� அ�க அ��த�ைத தா���
வ�ைம ெகா�டதாக இ��த�.
��ெவ��� நட�க ����. ஆனா� கட�� தைர�� யாரா�� நட�க ��யா�. ��ய��35

கல������ ஜ�ன� வ�யாக� பா��க ����. ெவ�ேய வர ��யா�.ெவ�ேய வ�தா� ���
அ��த��� உட� �ைத�� ���.
��ய�� தானாக ��� ����. �ற� ஆ�கட�� தைரவைர ெச�ற�ற� தாேன ேமேல வ��ப�
வ�வைம�க�ப����த�. கல��� இ��ற���� ேம���� �ழாக ��ட �ழ�க�
இ��தன. அவ��� 9 ட� எைட ெகா�ட ஏராளமான இ��� உ��ைடக� இ��தன. இைவ
��கா�த ஈ���னா� கட�� �ழாதவா� ஒ��� ெகா������றன. தைரைய� கல� அைட�த
�ற�, ���� கட� ம�ட���� ஏ� வ�வத�காக� ெபா�தாைன அ���னா� ��கா�த�
��ப��, இ��� உ��ைடக� ஒ�ெவா�றாக� கட�� ���. கல��� எைட �ைறய� �ைறய
அ� ேமேல வ�� ேச��.
��ய�� கல��� இர�� ேப� ம��ேம பயண� ெச�ய ����. இ�த� கல��� சா�க�
��கா�� ம��� ெடா� வா�� ஆ�ய இ�வ�� ஜனவ� 23, 1960 இ� பயண�
ேம�ெகா�டன�. பயண� 4.40 ம� ேநர� நட�த�. ��பக� 1.06 ம��� ம�யானா அக���
அ��ப����� ெச�றன�.
கல� 35800 அ��� தைரைய� ெதா�ட�. அத� �ேழ தைர அ���வதாக இ��த�. இவ�க�
ஆ�கட��
த�ைடயான
��
ம���
����க�
வா�வைத�
க�டன�.
17,000 (psi) அ��த�ைத� தா��� ெகா�� உ��க� வா�வ� �க�ெப�ய ஆ�ச�ய�ைத
ஏ�ப���வதாக அைம�த�. 20 ��ட�க� ஆ�கட�� இ��தன�. இ�த� கல��� ஆ���
க��க�
எ���
எ����
ெச�ல�பட��ைல.
எ�த
ஆ���
ஆ�கட��
ேம�ெகா�ள�பட��ைல. �ற� 3.15 ம� ேநர��� ���� கட� ம�ட����� ����
வ�தன�. இத� �ல� கட�� �க ஆழமான ப����� ம�தனா� ெச�� வர ���� எ�ப�
����க�ப�ட�.
ேஜ�� ேகமர�
ேஜ�� �ரா��� ேகமர� (James Francis Cameron) எ�பவ� உளகள�� �க�ெப�ற �ரபல
ஆ��ல� �ைர�பட இய��ன�, தயா��பாள�, �ைர�கைத எ��தாள�. இ� ம��ம�லாம� இவ�
ஒ� ஆரா���யாள� ம��� க�����பாள�. ஆ�கட�� ��� ஆரா��� ெச�வ�� ஆ�வ�
ெகா�டவ�. த� ஒ� ம�தனாக உல�� �க ஆழமான ம�யானா அக��� ேசல�ச� ம� வைர
ெச��, ���� சாதைன பைட���ளா�.
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ேகமர� கனடாைவ� ேச��தவ�. இவ� ஆக�� 16, 1954ஆ� ஆ��� ஒ�டா�ேயா
எ���ட��� �ற�தா�. இவ� ��பாவா எ��� ஊ�� வள��தா�. இவ��� 17வய� இ����
ேபா� ���ப� க�ேபா��யா�� உ�ள �ரா (Brea) எ���ட���� ��ெபய��த�. இவ�
இய��ய� ப�ட�ைத 1973இ� ெப�றா�. இவ� பல ெதா��கைள� ெச�தா�. லா� �ைரவராக��
ப����தா�. இேத சமய��� எ��வ�, ஒ�� �ர� எ��த�, ���� ேவைல, �ற�
மா��த�, �ைர�பட� ெதா�� ��ப� ஆ�யவ�ைற�� க�றா�.
இவ� 1977ஆ� ஆ��� �டா� வா�� (Star Wars) �ைர�பட�ைத� பா��தா�. இ� இவ����
ெப�ய மா�ற�ைத ஏ�ப���ய�. ஒ� லா� �ைரவரான இவைர� �ைர�பட��ைற�� �ைழய
வ�வ��த�. இவ� �� ��� (Syd Field) எ�பவ�� ���� �ேள எ��� ��தக�ைத�
ப��தா�.
கைலைய��,
அ��யைல��
இைண�க
����
எ�பைத
உண��தா�. உடேன 10 ��ட�க� ஓட���ய அ��ய� �ைன�கைதைய எ�� ���தா�.
�ைர�பட� :
ேகமர� �ைர�பட��ைற�� இற��ய �ற� அவ� எ��த பட�க� �க� �ரபல� அைட�தன. �
ெட��ேன�ட�, ெட��ேன�ட� 2, ஏ�ய��, ைட�டா��, அவதா� உ���ட �க�ெப�ற
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ஆ��ல �ைர�பட�கைள உ�வா��னா�. � ெட��ேன�ட� �ைர�பட� 1984ஆ� ஆ��
ெவ�வ�த�. இ�பட�ைத ேஜ�� ேகமர� இய��னா�.
ேகமர� இய�க��� ரா�ேபா II எ��ற ஆ��ல� பட� 1985ஆ� ஆ�� ெவ�வ�த�. இ�பட�
வ��� சாதைன பைட�த�.
ைட�டா�� :
ைட�டா�� எ��ற க�ப� உல�� �க�� ஆட�பரமான க�ப�. இதைன கட� ரா� என
அைழ�தன�. இ��லா������ 2223 பய�க�ட� அெம��கா ேநா�� தன� பயண�ைத
ேம�ெகா�ட�. இ�க�ப� அ�லா��� ெப��கட�� ப��பாைற�� ேமா� கட����
���ய�. இ�த �ப�� ஏ�ர� 14, 1912ஆ� ஆ��� நட�த�. 1500 ேபைர ப� வா��ய இ�த
�ப�ைத உல�� �க ேமாசமான கட� �ப�� எ���றன�. இ�த �ப��� 706 ேப� ம��ேம
உ�� த��ன�. ��� ெவ�ப�ைல ைமன� 2������ �ைறவாக இ��தேத பல� உ�� இழ�க
காரணமாக அைம�த�.
இ��க�ைவ ைமயமாக� ெகா�� ேகமர� 1997ஆ� ஆ�� ைட�டா�� (Titanic) எ��ற
�ைர�பட�ைத இய�� ெவ���டா�. க�ப�� ஆட�பர�ைத��, அ�த� ேகார �ப�ைத�� க�
�� ெகா�� வ�� ����� படமாக அ� இ��த�. இ�த உ�ைம� ���ய� கைத�� ம�கைள
ஊ�ற ைவ�பத��, ஒ� காத� ��ன�ைய இய��ன� ேகமர� உ�வா�����தா�. கா��க�
அைன��� அ�கட�� ����லா� ெக��� எ��� ர�ய ஆ��� க�ப�� எ��க�ப�டன.
அ���த க�ப�� �ளைம�� ஒ�� ெம��ேகா�� உ�ள �ேலயா� � ெராசா��ேடா
எ���ட��� க�ட�ப�ட�. க�ப� கட���� ���வைத� க���� உ�வா�க�ப�ட
மா��கைள ெகா�� வ�வைம�தா�. இவ� �ெபஷலாக வ�வைம�த ������ கல���
�ல� 4 �.�. ஆழ�வைர ெச��, இ���� உைற�� �ட��� ைட�டா�� க�பைல �ேசஷமான
ேக�ரா�� தாேன பட� எ��� வ�� ைட�டா�� ��மா�� இைண�தா�.
ைட�டா�� �ைர�படேம அ�வைர எ��க�ப�ட பட�க�� அ�க ெசல� ���த
படமா��. இத�காக 20 ���ய� அெம��க டால� ெசல� ெச�ய�ப�டன. இ�பட� ேதா��
அைடய� ேபாவதாக� ப����ைகக� ந��ன. எ��� பட� ெப�ய அள�� ெவ��
ெப�ற�. உலகள�� அ�வைர இ�லாத அள��� 1.8 ���ய� அெம��க டால�கைள ஈ���
சாதைன பைட�த�. �ற�த பட���� உ�பட 11 ஆ�கா� ���கைள ெவ�ற�.
அவதா� :
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அவதா� (Avatar) எ��ற �ைர�பட� ேஜ�� ேகமர� இய�க��� 2009ஆ� ஆ�� ெவ� வ�த
ஆ��ல� பட�. �மா� 1500 ேகா� �பா� ெபா��ெசல�� தயாரான இ�பட� வ��� சாதைன
பைட�த�. ைட�டா�� பட��� சாதைனைய இ� ��ய��த�. அவதா� எ��ற இ�� வா��ைத
இ�பட��� �ல� உலக� எ��� ெத��த வா��ைதயாக மா�ய�.
இ�பட��� ���யாசமான �ல��க�, மர�க� ேபா�ற ேதா�ற�கைள உ�வா�� அவ�ைற
��ப�மாண��� அவதார� எ��க ைவ���ளா�. ப�ேடாரா எ��� ேவ�� உல�� வள�க�
ம����ட�பைத க�ட��� ��, தம� வள�ைத ேம�ப���வத�� ��வாக அ��லைக த�
க���பா��� ெகா�� வர �ய���றன�.இத�காக த��� ஒ�வைன அ��� ஆளாக மா��
அ����� ைவ���றன�. இ�வா� அ��ப�ப�டவ� அ��ல�ைன� பா�கா�க
ேபாரா�வதாக கைத அைம�ற�.
ஆ�கட� பயண� :
ேஜ�� ேகமர� ஓ� ஆ�கட� ��ய�. ஆ�கட� ஆரா���யாள�. இவ� � அ�� ம���
ைட�டா�� ஆ�ய இ� �ைர�பட�கைள�� ஆ�கட� ேதடைல அ��பைடயாக� ெகா�ேட
எ��தா�. இவ� ஆ�கட� ���வ�� ஒ� உலக சாதைனைய� பைட���ளா�. உல�� �க
ஆழமான ம�யானா ப������ த� ம�தனாக ெச��, வ���ளா�.
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ம�யானா அக���� பயண� ெச�ய ��� ேசல�ச� (Deepsea challenger) என�ப�� ��
���� கல� ஒ�� இவ��காக தயா��க�ப�ட�. இ�த� கல� ஆ��ேர�யா�� யா����
ெத���காம� ேத�ய ���ய� கழக��� �ல� தயா��க�ப�ட�. இதைன ரா� அ��� (Ron
Allum) எ��� ெபா�யாள� தைலைம�� உ�வா��ன�. இ� 7.3��ட� (24 அ�) �ள� ெகா�ட
������ கல�. 11 �.�. ஆழ��� ��� அ��த�ைத� தா��� வைக�� இ�
உ�வா�க�ப����த�.
அ��ைத�
தா�க
ெசய�ைக
�ைர
ப��
(Syntactic
foam) பய�ப��த�ப����த�.
இ�த ������ கல��� ஒ�வ� ம��ேம பயண� ெச�வத�� ஏ�ப வச� இ��த�. ெச���தாக�
பயண� ெச��� வைக�ேலேய ����� வ�வைம�க�ப����த�.��சார� ெகா��க ���ய�
பா�ட�க�, உ�� பா�கா�� க��, ��ப�மாண ேக�ரா�க�, ஒ� உ��� �ள��க�
ஆ�யைவ இ�� இட� ெப����தன. அ�த�ர ஆழ�ைத அள��� க��, ெவ�ப
�ைல, அ��த� அள��� க��க� இ�� இட� ெப����தன. ��� ��ட���� ஒ��ைற
��� �பர�கைள� ேசக���, கட�� ேம�பர��� உ�ள க�ப� ஆ��� �ட����� தகவ�க�
அ���� வைக�� இ�க��க� ெபா��த�ப����தன. தைர�� ம�ைண அ�� ஆ��
ெச�வத�� இய��ர� ைகக�� இ�� ெபா��த�ப����தன.
ேசல�ச� கல�ைத� ப�ேவ� இட�க�� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�ட�. ேகமர� ெவ�ேவ�
கட�� ஆழமான ப����� ெச�� ப��� எ���� ெகா�டா�. ேகமர�2012ஆ� ஆ��
ஜனவ� மாத� 3300 அ� ஆழ�வைர ெச�� ேக�ரா�கைள� ப�ேசா��தா�. ��ரவ� 23,
2012 இ� �� ���ட� ��� ப���� 3251 அ� ஆழ�வைர ெச�� வ�தா�. ��ரவ� 28,
2012இ� 7.00 ம� ேநர� ஆ�கட�� 12100 அ� ஆழ��� இ��தா�. மா�� 4, 2012இ� ��
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���ட� அக��� 23820 அ� (7260 ��ட�)ஆழ�வைர ெச�� வ�தா�.
ப�ேவ� ப������ �ற� ம�யானா அக��� மா�� 26, 2012இ� பயண�
ேம�ெகா�டா�. இர�� ம� ேநர��� அவ� 11 �.�. ஆழ� ெகா�ட உல�� �க ஆழமான
ப��ைய அைட�தா�. ��க��ழைம உ��� ேநர�ப� 7.52 ம��� ம�யானா அக���
ஆழ�ைத அைட�தா�. ��� ம� ேநர� கட� �ல�ைத ஆரா��தா�. கடல��� இ���
பாைறகைள��, ம�ைண�� �� ����� அ��� இ��த தா�ய��� க��க� ேசக��தன.
ஆ�கட�� வா�� உ��ன�க�, ம�, ��� த�ைம, அ��த� ஆ�யவ�ைற ஆரா��தா�. பட�
����� க��க� ம��� �ள��க�ட� �ல�ைத ��வாக ஆரா��� படமாக எ����
ெகா�டா�. இதைன ஆவண� படமாக ெவ��ட� ��ட����ளா�. ஆ����� �ற� அவ�
ேமேல ����னா�. இவ� 10,898.4 ��ட� (35756 அ�)ஆழ�வைர ெச��, தைரைய� ெதா�ட
�ற� ���� ���� வ�� சாதைன பைட�தா�. கட� ம�ட�ைத 3 ம� ேநர��� ெதா��
சாதைன பைட�த� ேசல�ச� ������ கல�.
உ��க� :
ஆ�கட� ப���� ஒ� ெச� உ��னமான அ�பா வா�வைத ஆரா���யாள�க�
க�������ளன�. ெசேனா�ேயாேபார� எ�ற அ�பா ெபா�வாக� கட�� ஆழமான
ப���� வா���றன. ���� �க அ�க ஆழ��� ம��ேம உ�� வாழ���ய ஒேர உ��ன�
எ�பேத இத� �ற��. ம�யானா அக���� இ�த அ�பா இ��பைத� க�������ளன�.
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��ைண ெவ��கரமாக வல� வ�தவ�

��ெவ� எ�ப� ��, ேவ� �ரக�க� ஆ�யவ��� வ� ம�டல����
ெவ�ேய��, ந�ச��ர�க���� இைடேய உ�ள அ�க�ப�யான ெவ��டமா��. ��ைய�
��� உ�ள கா�� ம�டல���� ெவ�ேய ��ெவ� உ�ள�.
கா���
அட���யான�
உயேர
ெச�ல�
ெச�ல
�ைற���ெகா�ேட
ேபா�ற�. ������� 110 �.�. உயர���� ேமேல கா��� அட��� �க ெம��யதாக
இ����.அத�� ேமேல ெச�ல� ெச�ல கா��� அட���� �ைற�� ெவ��ட� ஏ�ப��. �ல
இட�க�� ெம��ய கா��� அ��� இ����. ஆனா� 200 �.�. உயர���� ேம�
ெவ��ட�தா�.
��ெவ��� கா�� இ�லாததா� இ���ேபா� இ����. அ�� ������ �ைச
�ைடயா�. அதனா� ெபா��க� �த���. ஒ� ெபா�ைள ஓ� உ�� ச��யா� இய����டா�
அ� ஓயாம� இய���ெகா�ேட இ����.
��ெவ���� ெச�ல ��யா�, அ�ப�� ெச�றா� ���� வர ��யா� எ��ற க��ேத �ல�
வ�த�.
இ�க���ைன
அ��ய�
க������க�
தக���
��டன.இ�வைர
��ெவ��� 550��� ேம�ப�ட �ர�க� ெச�ற வ���ளன�.
�� ககா��
உலக�ைத �த� �த�� ��� வ�தவ� க�தனா?அ�ல� �� ககா�னா? என� ேக�டா�
ஆ��கவா�க� க�த� எ�பா�க�. ஆ��ய�க��, மாணவ�க��, அ��ய� ெத��தவ�க��
�� ககா�� (Yuri Gagarin) என� ப�� அ��பா�க�. ��ெவ��� �த� �தலாக� ெச��
வ�த ��ெவ� �ர� �� ககா�� ஆவா�. அ��ட� ��ைய ���� வல� வ�த �த�
ம�த�� இவேர. இவைர ெந�ப� - 1 ��ெவ� �ர� எ���றன�. ���� அழைக
�த��த�� க�ணா� க�டவ�. அதனா� �� உ��ைட வ�வமான� எ�பைத ����க
���த�. ��ைய �த��தலாக ��ெவ��� ��� வ�ததா� இவைர� �ரப�ச���
ெகால�ப� எ��� அைழ���றன�.
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இளைம� ப�வ� :
�� ககா�� ர�ய நா�ைட� ேச��தவ�. இவ� மா�ேகா நக��� ேம�ேக
���ேனா (Klusino) எ��� இட��� மா�� 9 அ�� 1934இ� �ற�தா�. இ�ப�� ��ன�
ககா�� என� ெபய�ட�ப�ட�. ர�ய� �ர���� ��ன� இவ�ைடய ெப�ேறா� �க�� ஏைழ
�வசா�களாக இ��தன�. இவ�ைடய த�ைத �வசாய��ட� த�� ேவைல�� பா��� வ�தா�.
�� ககா���� ஏ� வய� இ����ேபா� இர�டா� உலக� ேபா� ஏ�ப�ட�. இவர� த�ைத
ரா�வ��� ேச��தா�. ெஜ�ம��� நா��பைடகளா� இவர� ���ப� �ைத�த�. இவர� ��
ெஜ�மா�ய அ�கா�யா� ைக�ப�ற�ப�ட�. அதனா� இர�� ஆ��க� ஒ� ம� ��ைச��
வா��தன�. வ�ைம��தா� ககா�� வள��தா�.
�� ககா�� மா�ேகா��� அ��� உ�ள ��ெப��� எ���ட��� இ��த ஒ� சாதாரண
ப���� ப��தா�. உய��ைல� ப���� ப���ேபாேத ெதா�� ��ப� க���� ஆ�வ�
ெகா�டா�. ஒ� ெதா��சாைல� ப���� ேம�ப����காக� ேச��தா�. அ�� வா�பட�
சாைல�� உைல�கள��� ககா�� ெபா��ய� வ�வைம�பாளராக ேவைல ெச�� ெகா�ேட
ப��தா�.
ககா���� ஒ� �மான ஓ��யாக ேவ��� எ�ப�தா� ஆைச. 1951ஆ� ஆ��� ெதா��
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��ப� க����� ேச��� ப��தா�. 1955இ� ெதா�� ��ப��� ப�ட�ப��� ����, சாராேடா
�மான அகாட��� ைபல� ப��ைப ���தா�. அத� �ற� ஒர�ப�� �மான�ப����
ேச��தா�. 1957ஆ� ஆ��� ஏ�ேபா�� ைப�ட� ைபல� எ�ற ப�ட�ைத� ெப�றா�. இவ�
தன� 23 ஆவ� வய�� �மான� ஓ��வ�� உய� த�� ெப�றவராக� ேத����
ெப�றா�. ��ன� ேசா�ய� �மான�பைட�� ேச���� ெகா�ள�ப�டா�.
இவ� வால��னா ேகா�யாேசவா எ�பவைர 1957இ� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. ககா���
�த� ப� நா�ேவ எ�ைல���ள ��ம��� ப���� உ�ள ரா�வ �மான�தள���
ஆர�பமான�. இவ� �� - 15 வைக ேபா� �மான�கைள ஓ��வ�� �றைம��கவராக
�ள��னா�.
ப��� :
�� ககா�� �மான�பைட�� ����ட� ெசய�ப�டா�. �மான�ைத� �றைம�ட� ெச����
ஆ�ற� ெகா�டவராக �ள��னா�. இவ��� ��ெவ� �ர� ஆக ேவ��� எ��ற ல��ய�
இ���ெகா�ேட இ��த�. ேசா�ய� ர�யா 1960 இ� ம�தைன ����� அ����
��ட��� 20 ேப�கைள� ேத�� ெச�த�. அ�த 20��ெவ� �ர�க�� �� ககா���
ஒ�வராவா�.
�ர�க��� உட�ய� �����, உள�ய� ����� �க� க�ைமயான ப���
ெகா��க�ப�ட�. ��ச� அ��ப�, வைல �� எ��� ���த�, பாரா���� இ��� ���த�
ப����� அ��க�ப�ட�. ��ெவ���� ெச�� �����ேபா�, ஒ� �����ட
உயர������ �ர� பாரா�� உத��ட� ���� தைர இற�க ேவ���.இத�காக
ககா�� 40 �ைறக� பாரா������� ����� ப��� ெப�றா�.
ரா�ெக� �ற�ப�� உயேர ெச���ேபா� அ��� ஏ�ப��. இ�த அ��ைவ தா��வத�காக�
ப��� ெகா��க�ப�ட�. இத�காக அ��� இய��ர��� �� அமர ைவ�� ஒ� ம� ேநர�
���க� ெச�தன�. க�ைமயான கா��ச� ஏ�ப�டா� உட� ந���வைத�ட பலமட��
அ�கமான உதற� இ��ததாக� ககா�� தன� அ�பவ��� ����ளா�.
��கல� வ�ம�டல��� �ைழ��ேபா� ஏ�ப�� ெவ�ப�ைத ��ெவ� �ர� தா���
ெகா�ள ேவ���. அத�காக ெவ�ப அைற�� ப��� ெகா��க�ப�ட�. இ� த�ர த� அைற
ப��� ெகா��க�ப�ட�. ஒ� இ��� அைற�� 24 ம� ேநர� த�ைம��
அைட�க�ப�டா�. மன��யாக��, உள�ய� ��யாக�� எ�த� பா���� இ�லாதவராக�
�ற�பாக� ெசய�ப�டா�.
��ஞா�களா� நட�த�ப�ட பல க�ட ப���க�� ேத��� ெப�றா�. ��ெவ����
பய��க� ேதைவயான ெதா�� ��ப�ைத�� க��� ெகா�டா�. தைலைம� ப��கைள�
ெகா�டவராக�� ககா�� �ள��னா�. இவ� ��ெவ��� பயண� ெச�ய த��யான �த�
ம�தராக ஏ�ர� 8, 1961 இ� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. ஏென�� ெகா��க�ப�ட அைன��
ப������, ேத��க��� �ற�பாக ெவ�� ெப�றா�. இ� �� ககா���
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த�����, �றைம��� �ைட�த ெவ��.
��ெவ�� பயண� :
�� ககா��� ��ெவ�� பயண� ஒ� சவா� �ைற�த�. ஏ�ர� 12, 1961ஆ� ஆ���
மா�ேகா ேநர�ப� காைல 9.07 ம��� ைப�க�� ஏ�தள������ ரா�ெக� �ற�ப�ட�. இவ�
ேவா�டா� - 1 (Vostok – 1) எ��ற ��கல��� பயண� ெச�தா�. இ� ��� வ�வ�
ெகா�ட�. ம�தைன �த��த�� ��ெவ��� ஏ��� ெச�ற ��கல� எ��ற வரலா���
�கைழ ேவா�டா� ��கல� ெப�ற�. �� ககா�� 157.5 ெச.�. உயர� ெகா�டவ�. அவர�
உயர���� ஏ�றவா� ��கல� இ��த�.��கல� �க� �ற�பாக வ�வைம�க�ப����த�.
ேவா�டா� ��கல� 11 ��ட� 16 ெநா�க�� ��ெவ�� ����பாைத��
�ைழ�த�. ��கல� ரா�ெக������ த�யாக� ���த�. அ�ேபா� அத�ைடய
ெசய�பா�,
அ���,
ச�த�
ேபா�றைவ
ககா��ட�
எ�த
மா�ற�ைத��
ஏ�ப��த��ைல. ஆனா� எைடய�ற� த�ைமைய உண��தா�. ஆர�ப��� இ�த உண��
ககா���� ஒ� மா��யாக இ��த�. ஏ�கனேவ க�ைமயான ப��� எ�����ததா�
எைட��ைம ���ைல�� ஏ�ப உடேன பழ�ட ���த�.
எைட��ைமயான� உட� உ���க� த��ட� இ�லாத� ேபா�ற ஒ� மன�ைலைய
ஏ�ப���ய�. ஆனா� உட��� எ�த ���� ஏ�பட��ைல. ��கல��� உ�ேள �த��
ெகா����தா�. ெபா��க� அ�தர��� �த�தன. த�ைன� �����ள �����ற�ைத� ����
ெகா�டா�. ��ெவ� ஓட��� ெசய�பா�க� ���� ����� தகவ� அ���னா�. ெதாட���
ேர�ேயா �ல� ���� உ�ள அைன�� ேசன�க��� ெதாட�� ைவ����தா�. �யமாக�
தகவ�கைள� ப�� ெச�தா�. ����� ��தக��� தா� க�டவ�ைற எ�� ைவ�தா�. எைடய�ற
த�ைமயான� ��ெவ��� ேவைல ெச�வத�� இைட�றாக இ�ைல எ�பைத� க�ட��தா�.

45

��ெவ��� உண�, த��� அ��த ���மா எ��ற ஆ�ைவ ேம�ெகா�டா�. இவ� உண�
அைட�க�ப�ட ���ைப வா�� ைவ�� ந���னா�. உணவான� வா��� எ�தாக�
ெச�ற�. அதைன ெம�ல, ெம�ல ெம�� ����னா�. �������� பழ ரச�ைத உ����
���தா�. ���ய ஒ� �� பழ�சா� உ��ைடயாக �த�த�. எைடய�ற �ைல�� உணைவ
உ�ண��, �ைர� ���க�� ���� எ�பைத� ��னா�.
��ெவ������ ���� ேதா�ற�ைத� க�� �ய�தா�. 175 – 300 �.�. ெச����
உயர������ ��ைய� பா����ேபா� �� �க�� ���யமாக� ெத��த�.�க��
ெத�வாக� ெத��த�. ெப�ய மைல� �கர�க�, ெப�ய ந�க�, ெப�ய வன�ப��க�, கட�கைர
ம��� ��க�, ���� பர�ைப மைற��� ெச��� ேமக�க�,������ அவ��� �ழ�க�
ஆ�யவ�ைற� ெத�வாக� க�� ம���தா�.
��ெவ�
�����
க��பாக
இ��த�.
அத�
��ன���
ந�ச��ர�க�
ஒ���ன. ��யான� �ல �ற ஒ� வ�ட�தா� �ழ�ப����த�. இ�த ஒ� வ�ட� ���பாக�
ெதா�வான��� ந�றாக� ெத��த�. ெம��ய �ல �ற��� இ��த வான�, �ற� அட���யான
�ல�ற�, �ற� க� �ல�றமாக�� ��� ஊதா �றமாக��,இ���� ��வ�� க�ைம
�றமாக�� இ��த�.
ேவா�டா� ��கல� 108 ��ட��� (1.48 ம�) ��ைய ஒ��ைற ��� வ�த�. ��ெவ�
ஓட� தானாகேவ தன� �ைலபா�ைட ச�ெச��ெகா�ட�. �ேர��� �ைறயா� ேவக�
�ைற�த�. ������� 4000 ��ட� உயர� வ�த�ட� ��கல������, ஆசன��ட�
இைண�க�ப�ட
பாரா���ட�
���
ெம�வாக
�ச�ப�டா�.பாரா��
����
ெம�வாக 10.55 ம���� தைரைய அைட�தா�. இவ�� பயண� ெவ��கரமாக
அைம�த�. ��ைய ஒ� �ைற ��ெவ��� ��� வ�தா� எ��ற ெப�ைமைய� ெப�றா�.
�க� :
��ெவ�� பயண����� �ற� உல�� பல நா�க���� ெச�� உலக� �க� ெப�றா�. இவ�
ேசா�ய� நா��� �மான�பைட� தளப�யாக� பத� உய�� ெப�றா�.இவ��� ேசா�ய�
ஒ��ய��� �க����யவ� (Hero of the Soviet Union) எ��ற ��� வழ�க�ப�ட�. இவ�
�மான �ப��� மா�� 27, 1968ஆ� ஆ��� இற�தா�. இத� ��ன� ��ெவ�� ப���
ைமய���� ககா�� எ��ற ெபய� ��ட�ப�ட�.

46

ககா�� �ைனவாக ர�யா�� ஆ��ேதா�� ஏ�ர� 12ஆ� நாைள ��ெவ� �ர� �னமாக�
ெகா�டாட�ப��ற�. �� ககா�� �த��தலாக ��ெவ���� ெச�� வ�தைத �ற�����
வைக�� ஐ��ய நா�க� சைப ஏ�ர� 12ஆ� ேத�ைய ம�த ��ெவ�� பயண���கான
ச�வேதச நாளாக (International Day of Human Space Flight)உலக� ��வ�� ெகா�டா�
வ��ற�. ககா�� ��ெவ���� ெச�� ெவ�� வாைக ��ய ெபா� �ழா ஆ�டாக 2011ஆ�
ஆ�� ெகா�ட�ப�ட�.
ம�த�� மக�தான சாதைன நாளாக ஏ�ர� 12 ஐ அைனவ�� �ைன� ��
வ���றன�.
��ெவ�
����
இ��த
�டந���ைக
��ஞான�தா�
��ய��க�ப�ட�. ம�த�ல வரலா��� ��ெவ���� ெச�� வ�த� ஒ� ைம�க�லாக�
பா��க�ப��ற�. ம�த�ல� இ���� வைர �� ககா��� �க� �ைல�� ����.
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ஒ��� ேவக�ைத கட�� பய��தவ�

��ைய� ��� பல வா��களா� ஆன கா��� படல� இ���ற�. இதைன வ�
ம�டல� (Atmosphere) எ�ப�. இ� ��ைய ஒ� ேகடய�ேபா� இ��� பா�கா��ற�.����
ஈ��� �ைசைய� பா�கா��ற�. ���� உ��க� வா�வத�� ஆதாரமாக இ���ற�. வ�
ம�டல� 30 �.�. உயர�வைர அட���யாக இ����. அேத சமய���120 �.�. உயர�வைர
ெசய�ப��ற�. வ�ம�டல�ைத 5 அ���களாக� �����ளன�.
ம�த� வா�� பற�க ேவ��� என ஆைச�ப�டா�. ேஜாச� ைம�ேக� ம��� ேஜ�� எ�ேன
ஆ�ய இ� சேகாதர�க� �டான கா�� �ர��ய ப�ைன� பற�க ��டன�. ப�������
ப�� ெச�� அ�� ஒ� ���ைன� ெதா�க��� ேகா�, வா��, ஆ� ஆ�யவ�ைற ைவ��
ப�ைன� பற�க� ெச�தன�. அ� கா��� 8 ��ட� பற�த�. இ�த �த� சாதைன 18ஆ�
��றா��� நட�த�.
�ெர�� நா�ைட� ேச��த �ள�ட� ேரா�ய� ம��� மா��� � அ�லா�ட� ஆ�ய இ�வ��
நவ�ப� 21, 1783ஆ� ஆ��� ப��� பற�தன�. இவ�க� ப���25 ��ட� பா�� நக��
உயேர பற�தன�. இவ�க� �த� �தலாக ஆகாய��� பற�த ம�த�க�. ���ட� நா�ைட�
ேச��த ேஜ�� �ைளஷ� ம��� ெஹ�� கா��ெவ� ஆ�ய இ�வ�� 1862ஆ� ஆ��
ப��� உயேர பற�தன�. இவ�க� 11 �.�. உயர�ைத எ��ன�. அ�� ைமன� 11 ��� க��
��� �ல�ய�. இவ�க�� ைக கா�க� உண��ழ�தன. க�க� இ��� ேபான�. உ����
ஆப�� ஏ�ப�வைத உண��� க��ைற இ��� தைரைய ேநா�� �ேழ வ�� உ��
�ைழ�தன�.
ைர� சேகாதர�களான ��ப�, ஆ��� ஆ�ேயா� �ைளட� �மான�ைத
உ�வா��ன�. 1903ஆ� ஆ��� ெப�ேரா� எ��� ெபா��த�ப�ட �மான�ைத
உ�வா��ன�. இ�த �மான� 40 ��ட� �ர� பற�த�. அ� ம��� 48 �.�. ேவக���
பற�த�. இத� �ல� ம�த� ஆகாய��� பற�க� ெதாட��னா�.
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த�ேபா� பற�த� எ�ப� சாதாரணமா� ��ட�. �மான��� ெச�� ஆகாய������
����
(Skyelive),
பாரா��
�ல�
தைர
இற���
சாகச�க���
ஈ�ப���றன�. ப�� 2 �.�. உயர��, பாரா�� 6 �.�. உயர��, வ��தக
�மான� 10 �.�. உயர��, ��ப� ேசா�� �மான� 20 �ேலா ��ட� உயர��
பற���றன.ரா�ெக� �ல� ��ெவ���� ெச���றன�. ஆனா� ப�� �லேமா, �மான���
�லேமா வ�ம�டல��� �க அ�கமான உயர����� ெச�வ� எ�ப� இயலாத கா�யமா��.
ஆப�� :
வ� ம�டல��� �க உயரமான ப����� ெச�வ� எ�ப� அ�வள� எ�தான கா�ய�
அ�ல. ேமேல ெச�ல� ெச�ல கா��� அட��� �ைறவாக இ����.அட��� �ைற�த கா���
ஆ��ஜ� �க� �ைறவாகேவ இ����. உ�ேள இ��� �வா��தா�� �க��ைற�த
அள�ேலேய ஆ��ஜ� உட���� �ைட�பதா� உ��வாழ ��யா�. ேம�� பல ஆப��க��
ஏ�ப��.
க�ட�க��� இைடேய பயண� ெச��� �மான�க� �மா� 40000 அ� (12 �.�.) உயர���
பற���றன. பய�க� �வா��பத�� ஏ�ற வைக�� �மான��� உ�ேள த��த கா�ற��த�
இ����ப� பா���� ெகா���றன�. அ�த�ர இ��ைக�� ேமேல ஆ��ஜ� அ����
க��க��
உ�ளன.
இ�த
�மான�க�
ஒ�
கா��
அைட�க�ப�ட
ப��
ேபா�றைவேய. �மான��� ெவ���ற �வ�� ஓ�ைட ���தா� ஆப��தா�. உ�ேள
இ���� பய�க� அைனவ�� ெவ�ேய ��� எ�ய�ப�வா�க�.
ஒ�வ� 9100 ��ட� உயர���� ேமேல ெச�றா� �வா��க த��த கா�ற��த� ேதைவ. அ�ப�
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இ�ைல
எ�றா�
ஒ�
��ட���
�ைன�
ேபா����.
15000
��ட�
உயர��� 15 �னா��ேலேய �ைன� இழ�� ��வா�. அவ� 19.2 �.�. உயர���� ேமேல
ெச�றா� உட�� உ�ள �ரவ�க� ஆ�யா��. ர�த� ெகா����, உட� ��� இற��
��வா�. இ�ப��ப�ட ெகா�ைமயான ஆப���க� �ைற�த ேமேல, உயேர� ெச�� அ�����
ேஜாச� ����க� ம��� ெப��� பா�கா��ன� ���� சாதைன பைட���ளன�. இவ�க�
வா�� �க உயரமான எ�ைல����� ���� சாதைன பைட���ளன�.
ேஜாச� ����க�
ேஜாச� ����க� (Joseph Kittinger) எ�பவ� அெம��க நா�ைட� ேச��த ஒ� சாகச�கார�. இவ�
�மான�பைட�� ைபல�டாக ப����தா�. ஜூைல 27, 1928ஆ� ஆ��� �ேளா�டா
மாகாண��� உ�ள ேட�பா எ���ட��� �ற�தா�. �ேளா�டா ப�கைல� கழக��� ப�ட�
ெப�றா�. மா�� 1949இ� �மான� பைட�� ேச��தா�. �ய�நா� ேபா�� ஈ�ப�டா�. �ய�நா�
ேபா��ேபா� �ைற ���க�ப�� 11 மாத�க� வட�� �ய�நா� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.
இவ� �க உயரமான வான������ ���ததா� உலக அள�� �ரபல� அைட�தா�. இவ�
ம��� 1017 �.�. ேவக��� பற�� ெச�ல� ��ய ரா�ெக� எ��� ெபா��த�ப�ட
�மான�ைத 1955ஆ� ஆ��� ஓ�� சா��தா�. இவ� ெஜ� �மான�ைத ஓ��� �றைமைய�
க�� ��ெவ�� பயண� சா��த ஆ��� ப��ைன வழ��ன�.

����க� 1957ஆ� ஆ��� அ�க உயர� பற�த� ��டமான ேம�ைஹ (Manhigh1) ��ட��� ப�� ெப�றா�. இவ� ப�� �ல� 96760 அ� (29490 ��ட�) உயர�
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பற�தா�. அ�க உயர� பற�தவ� எ�பத�கான ���ைன ெப�றா�.
இவ� ஆகாய ��ெவ� ம���வ ஆரா����� ஈ�ப�டா�. அ�ேபா� எ�ச��ய�
��ட� (Excelsior) உ�வான�. இ���ட��� ேநா�க� �க அ�கமான உயர������ ���
�ைற ���த� ஆ��. �க�ெப�ய ��ய� ப��க� �ல� பற�� ெச�� ���த� எ��ற
சாதைன� ��டமாக இ� க�த�ப�ட�.
��ய� ப��� �ற�த வ��� தயா��த ேகா�ேடாலா (Gondola) என�ப�� �ைட எ����
ெச�ல�ப�ட�. இவ� ெதா��� நா�கா� (Rocking – Chair) �ல� �� ேநா��
இற��னா�. ஆகாய������ ���பவ�க� (Skydivers) �க� �ேழ பா��தப�ேய இற��வ�
சாதாரண வழ�க�. ஆனா� இவ� �க�ைத ேம� ேநா��யப� தைர�� இற��னா�.இவ� 27 �ேலா
எைட ெகா�ட ைப (Kit) ���ற� க�� இ��தா�. உ������த பா�கா�� உைடயான�
உ�கா�� �ைல�ேலேய இ��த�. இ� �மான��� �மா��� இ��ைக ேபா�றதாக
இ��த�.
����க� நவ�ப� 16, 1959இ� 76400 அ� (23,300 ��ட�) உயர������ �த��தலாக�
���தா�. இ� ஒ� உலக சாதைன. அவ�� பா�கா��� க��யான� ெசய�படாம� ேபானதா�
மய�க� அைட�தா�. தானாக இய��� பாரா�� ���ததா� அவ� உ�� �ைழ�தா�. இவ�
�ைடம�டமாக� �ழ��ெகா�ேட �ேழ இற��னா�.அ�ேபா� �ழ�� ேவக� எ�ப�
ம���
120
(120
rph)
இ��த�.
அ�ம���
அ�லாம�
����
ஈ����ைசைய (g-forces) �ட 22 மட�� ஈ����ைச அவர� உட�� �� ெசய�ப�ட�. இ�
ஒ� ��ய சாதைனயாக� க�த�ப��ற�.
இவ�ைடய இர�டாவ� ஆகாய������ ���த� எ�ப� �ச�ப� 11, 1959இ�
நட�த�.
இ�த�
ப��
பயண����
எ��ச��ய�
2
என�
ெபய�ட�ப�ட�.����க� 74700 அ� (22800 ��ட�) உயர������ ���தா�. எ�த�த
�ர��ைன�� இ�� தைர�� ெவ��கரமாக இற��னா�.
����க�
��றாவதாக
ஆக��
16,
1950
இ�
�க�க
உயர������
���தா�. இவ� 102800 அ� (31300 ��ட�) உயர������ ���தா�. இ� உல�� �க� ெப�ய
சாதைனயாக� க�த�ப�ட�. இவ� த���ைசயாக ��த� �ல� 4 ��ட� 36 �னா�க� �ேழ
ெச�� ெகா����தா�. இவ�ைடய ேவக� ம��� 988 �.�. (614 ைம�க�)ஆக
இ��த�. �ற� பாரா��டான� தைர����� 18000 அ� உயர��� ���த�. ேமேல பயண�
ெச���ேபா� வல� ைக�ைற ச�யாக ெசய�படாத காரண�தா� வல� ைகயான� இர��
மட�� ெப�யதாக �����ட�. அத��� ��ய� ப�� 102800 அ� உயர� ெச��
��ட�. அ����� ���தா�. ெவ��கரமாக தைர இற��னா�.
அவ� தைரைய ேநா�� �ேழ இற���ேபா� ேவக��� காரணமாக அவ�� க�க��� எ���
ெத�ய��ைல.
எ�வள�
ேவக���
ெச��ேறா�
எ��
�ட
அவ����
ெத�ய��ைல. ������� தானாக� �ேழ ���� ெகா�����ேற� எ�ப� அவ����
ெத��த�. தைல� கவச��� �ல� ம��ேம �வா���� ெகா�� �ேழ இற��னா�.
51

����க� ப�� �ல� உயரமாக பற�த� ம��� �க உயர������ ���த� ேபா�ற
சாதைனகைள� பைட�தா�. இவ�ைடய சாதைனைய 2012ஆ� ஆ��வைர யா��
��ய��க��ைல. இ��ட� இவ� ெச�ட�ப� 14, 1984 இ� அ�லா��� கடைல�
த�ன�த�யாக� ப��� கட�� சாதைன பைட�தா�. அ�ேபா� அவ� 106000 கன
அ�(3000m3) ெகா�ட �க� ெப�ய ப�ைன� பய�ப���னா�.
����க� ப�ேவ� ���கைள� ெப�றா�. இவ�� சாதைனைய ெப��� பா�கா��ன� எ�பவ�
��ய��தா�. இ�த சாதைன�� ����க� உத�யேதா�,ஆேலாசகராக�� இ��தா� எ�ப�
����ட�த�க�, பாரா��த��� உ�ய�. த�ேபா� அ�க உயர������ ���ப� சா��த
ப���கைள��, ஆேலாசைனகைள�� இைளஞ�க��� அ��� வ��றா�.
ெப��� பா�கா��ன�
ெப��� பா�கா��ன� (Felix Baumgartner) எ�பவ� ஆ���ய நா�ைட� ேச��த
ஆகாய������ ����� (Skydiver) சாகச �ர�, சாதைனயாள�. இவ� ேஜாச� ����க�
�க���ய சாதைனைய ��ய��தவ�. அத� �ல� உலக��ேலேய �க �க உயர����� ப��
�ல� பற��, அ����� ���� சாதைன பைட�தா�. இவ� ������� த� ம�தராக�
���� உலக சாதைன பைட���ளா�.
இவ�
உயரமான
க��ட�,
மைலக�����
����
பல
சாதைனகைள��
பைட���ளா�. இவ� 16 வய����ேத உயரமான க��ட�க�, மைலக� எ�லாவ�������
����, பற�� பல சாதைனக� ���தவ�. இவ� ஆ���ய நா��� உ�ள ஸா��ப��
எ���ட��� ஏ�ர� 20, 1969இ� �ற�தா�. இவ� �ழ�ைதயாக இ����ேபாேத பற�க
ேவ���, ஆகாய������ ���க ேவ��� என ஆைச�ப�டா�.
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ெப��� 1999ஆ� ஆ��� மேல�ய நா��� தைலநக� ேகாலால��� நக�� அைம���ள
ெப�ேரான� ேகா�ர��� (Petronas Towers) இ��� பாரா�� �ல� ���தா�. �க உயரமான
க��ட��� உ������� ���த� �ல� ��ய உலக சாதைனைய� பைட�தா�. 2003ஆ�
ஆ�� ஜூைல 20 அ�� ஆ��ல� கா�வாைய (English Channel) கட�� ெச�றா�. இவ�
�ற�பாக வ�வைம�க�ப�ட கா�ப� நா�ைழ ெகா�� தயா��க�ப�ட இற�ைகைய�
பய�ப��� ஆ��ல கா�வாைய� பற�� கட�தா�.உல�� �த� �தலாக ஆ��ல கா�வாைய�
கட�த �ைகைடவ� எ��ற ப�ட�ைத ெப��� ெப�றா�.
ெப��� பா�கா��ன� �ேயா�ெஜ�ரா�� உ�ள 29 ��ட� (95 அ�) உயர� ெகா�ட ��ப�
�ைல����� (Christ the Redeemer) ���� சா��தா�. இ� தா�� ���த�� ஒ� உலக
சாதைனயா��. ஆனா� இத�� �ள�பர� ெச�ய�பட��ைல. 2004ஆ� ஆ�� ஜு� 27 அ��
�ரா��� �ைற� ��ேலா பால������ (Millau Viaduct)தா�� ���தா�. இ��� ஒ�
சாதைனயா��.
��ட� நா��� மலேமா எ��� நக�� உ�ள ட��� டா�ேசா (Turning Torso) க��ட���
உ������� ஆக�� 18, 2006இ� ���� சாதைன ���தா�.இ�க��ட��� உ�������
���த
�த�
நப��
ெப���தா�.
ைதவா�
நா���
உ�ள
ைத�ேப (Taipei) க��ட��� 91 அ��� மா������ �ச�ப� 12, 2007 இ�
���தா�. இ�க��ட� �ற� 101 அ���க� ெகா�� க��டமாக க�ட�ப�ட�. இ�ேவ உல��
�க� ெப�ய க��ட�. இ�ப� உல�� �க உயரமான க��ட������� ���� உலக சாதைன
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ெப��� பைட�தா�.
ஆகாய������ ���த� :
ெர� �� (Red Bull) எ��ற ��வன� ஜனவ� 2010 இ� ���பத�� �� உத�
ெச�த�. ��ஞா�க�� இத�� ஒ��ைழ�� ெகா��தன�. ஆகாய��� �க உயர������
���த��கான இர�� ப�ேசாதைன ப���க� ெகா��க�ப�டன.
ெப��� மா�� 15, 2012 இ� 21818 ��ட� (71581 அ�) உயர����� ெச�றா�. பாரா��
�ற�பத��
���
ம���
580
�.�.
ேவக���
�ேழ
த���ைசயாக
���தா�. இ�வா� 3 ��ட� 48 �னா�க� பயண� ெச�தா�. �ற� பாரா��
�ற�த�. ெமா�த� 8 ��ட� 8 �னா�க�� தைரைய அைட�தா�. �மா� 21.7 �.�.உயர������
பாரா�� �ல� தைர இற��னா�. அ�க உயர������ பாரா�� �ல� பற�� தைர இற��ய
உல�� ��றாவ� ம�த� எ��ற ப�ட�ைத� ெப�றா�.
ெப���� இர�டாவ� ஆகாய������ ���த� ப��� எ�ப� ஜூைல 25, 2012 இ�
நட�த�.
அவ�
96640
அ�
(29460
��ட�)
உயர�ைத
90
��ட�க��
ெச�றைட�தா�. அ����� ���தா�. 3 ��ட� 48 �னா�க� �ேழ த���ைசயாக ����
ெகா����தத��� �ற� பாரா��ைட இய��, தைரைய அைட�தா�.
உலக சாதைன :
ெப��� பா�கா��ன� அ�ேடாப� 14, 2012 இ� ஒ� �க�ெப�ய சாதைனைய
�க���னா�. அ�ேபா� அவ��� வய� 43. அவ� ��ய� வா� �ர�ப�ப�ட �ரமா�டமான
ப��� உயேர �ள��னா�. இ�த ப�� 55 மா� க��ட உயர� அள��� �க�ெப�ய�. இ�த
ப�ைன தயா��க 3 ல�ச� டால�க� ெசலவா���.ெபா�வாக ஆகாய ப��க�� �ர�� �ைட
இைண�க�ப������. அ�க உயர� ெச��� ப��� �ைட ெபா���னா� அ� காணாம�
ேபா����. ஆகேவ அத��� ப�லாக ��ெவ� ரா�ெக� �ல� ெச��த�ப�� ��கல�
ேபா�ற ேக��� வ�வைம�க�ப�� ப��� அ��� ெபா��த�ப����த�. அ�� உ�கா��த
�ைல�� ெப��� பய��தா�.
இ�த� பயண���� ெர� �� (Red Bull) ��வன� �� உத� ெச�த�. ெர� �� எ�ப� ஒ�
என�� பான�ைத ���� ெப�ய ஆ���ய ��வனமா��. உலக� ��வ�� தன� பான�ைத
��பைன ெச�� வ��ற�. தன� பான�ைத ��பைன ெச��� �ள�பர���காகேவ இ�த
ஏ�பா�ைட ெச�த�. அேத சமய��� நாசா ��ெவ� அைம��� ெப����� ப�ேவ�
உத�கைள ெச�த�. உட�ய� சா��த ஆரா��� ��ண�க� ம��� வா�ைல
ஆரா���யாள�க�� ெப���� பயண��� ப�ேவ� அ��ய� தகவ�கைள ேசக��க அ�கைற
கா��ன�.
ெப��� க����� அ�க ெவ�ப�க�� ��� ேபா�றவ�ைற தா��வத�காக ��ெவ�
உைடைய (Space Suit) அ��தா�. �ேசஷமாக தயா��க�ப�ட ��ெவ� உைடயான�
அவ��
உ���� பா�கா�� கவசமாக இ��த�. இ�த உைட நா�� அ���களாக54

வ�வைம�க�ப����த�. இ�த உைட, அவைர பலவைக��� பா�கா�த�. அ��ட� இ�த
உைட�� பயண���ேபா� அவர� உட�� ஏ�ப�� மா�ற�கைள ப�� ெச���
க��க�, ��� க��ஃ��ட�க� உ�பட பல க��க�� ெபா��த�ப����தன.

பா�கா�பான உைட அ�����தா�� ெப����� 16 �தமான ஆப��க� ஏ�ப�� என
��ண�க� க��ன�. ெப��� பயண�ைத �வ��வத�� ��பாக �ேசஷ உணைவ
உ�டா�. அவ�� வ��, �ட� ேபா�ற ப��க�� வா� உ�வாகாதப� �ேசஷ உண�
ெகா��க�ப�ட�. பயண� �வ���வைர 2 ம� ேநர� ��தமான ஆ��ஜைன
�வ��தா�. ர�த��� ைந�ரஜ� வா� ����ட இ��க� �டா� எ�பத�காகேவ ஆ��ஜைன
�வா��தா�. ர�த��� ைந�ரஜ� இ��தா� ேமேல ெச�ல� ெச�ல ர�த��ழா�க� ��� தா�க
��யாத வ�ைய உ�டா�����.
இ�த பயண���காக �ர�ேயகமாக தயாரான �ரமா�ட ��ய� ப�� அெம��கா��
��ெம��ேகா மா�ல� ��ெவ� நகர ைமதான����� ெகா�� வர�ப�ட�. அ�ேடாப� 14,
2012ஆ� ஆ�� உ��� ேநர� காைல 9.30 ம��� ��ெவ� உைடைய அ���ெகா��
ேக���� ஏ�னா�. ��ய� வா� �ர�ப�ப�ட ப�� ேமேல ெச�ல� ெதாட��ய�.
ெப���
பா�கா��ன�
இர��
ம�
ேநர�
பயண����
��ன� 1,27,852 அ� (38,969.3 ��ட�) உயர����� ெச�றா�. அதாவ� 39 �ேலா ��ட�
உயர�ைத எ��னா�. ��ன� ேக��� ������� ெவ�ேய வ�� வா�ெவ��� �� ேநா��
பா��தா�. �க உயர������ ����� ேபா� கரண� அ���� ெகா�� ���தா� க�, இதய�
பா����, �ைன� ேபா����. அவ� ���த�ட� இர�� ��� கரண�க� அ��தா�. ��ன�
�தா���� ெகா�� இ� ைகக� உடேலா� ஒ��ய �ைல��,��ச� �ள��� �����ற ��ச�
�ர� ேபா� �� ேநா��� பா��தா�.
ஒ��� ேவக� :
ெப��� வா� வ�ேய த���ைசயாக ��த� (Free Fall) �ல� ெதாட��� ���� ெகா�ேட
இ��தா�.
அவ�
36402.6
��ட�க�
ெதாட���
�ேழ55

���தா�. அவ� 4��ட� 19 �னா� 17 ெநா�க� த���ைசயாக ���தா�. ஒ� க�ட���
அவ� �� ேநா�� ம��� 1357.64 �.�. (843.6 ைம�) ேவக��� பா��� ெகா����தா�. இ�
ஒ� க�ட��� ஒ��� ேவக�ைத �ட� ச�� அ�கமாக இ��த�. அ�ேபா� அவர� ேவக�
ம��� 1342 �.�. எ�� ப�வா�ய�.
ஒ��� ேவக��� பயண� ெச�த இவ��� உட�� எ�த பா���� ஏ�பட��ைல. ஒ���
ேவக��� பயண� ெச�தா�� ம�த உட� தா��� ெகா��� எ��ற உ�ைம, ெப��� �ல�
க�ட�ய�ப�ட�. வா��, ஒ��� ேவக�ைத� கட�த �த� ம�த� எ�� �க�ெப�ய
சாதைனைய ெப��� பா�கா��ன� பைட�தா�.

அவ� ���த��த� அவர� அ�பவ�க� ���� க���பா�� அைற��� தகவ�
அ����ெகா�ேட இ��தா�. இ�� ஒ� சமய��� த� க� பா�ைவ ம��ேம ���
ம�கலானதாக� ெத���தா�.
தைர����� �ல ஆ�ர� அ�க� உயர�ைத ெதா�ட�ட� பாரா�� ��ட��ட�ப�
���த�. பாரா�� உத��ட� 5 ��ட�க�� தைர இற��னா�. இ�த சாகச
�க��� 30 ேக�ரா�க� உத��ட� படமா�க�ப�ட�. இைணயதள��� ம��ேம ஒ�பர��
ெச�ய�ப�ட�. � ���� ம��� 73 ல�ச� ேப� பா��தன�. அவ� ���த கா�� உலக�
��வ�� TV�� கா�ட�ப�ட�. இ�த சாதைனைய படெம��க ெஹ�ெம�, அவ� ெச�ற
ப��,
கா���,
க���பா��
அைற
ஆ�யவ���
��ேயா
ேக�ரா�க�
ெபா��த�ப����தன. இவ��� �ல� படமா�க�ப�ட கா��க� இைணய தள��� ேநர�யாக
ஒ�பர�� ெச�ய�ப�டன.
ெப���
இ�த
சாதைனைய
�ைறேவ�ற
70���
ேம�ப�ட
ெபா�யாள�க�,
��ஞா�க�,
இய��ய�
அ�ஞ�க�
என
5
ஆ��க�
ப�யா��ன�. ெப��� 5ஆ��க� ெதாட��� ப��� எ��� வ�தா�. பயண���ேபா�
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சா��ட ேவ��ய உண�, ஆப���க� ேந��ேபா� ேம�ெக�ள ேவ��ய பா�கா��க�
ேபா�ற பல �சய�க��காக �ேசஷ ப��� எ��� த�ைன தயா�ப���� ெகா�டா�.
ெப��� ஒ� ல�ச�� 28 ஆ�ர� அ��� ேம� இ��� ����, உல�� அ� உயர������
���த ம�த� எ�ற சாதைன��� ெசா�த�கார� ஆனா�. அ� த�ர அ�க உயர� ெச�ற
ம�த�, அ�க ேவகமாக� பா��த ம�த� என ��� உலக சாதைனகைள ெப��� பா�கா��ன�
பைட�தா�. இவ� மரண�ைத ெதா����� வ�வத�� �கரான பயண�ைத �க���
கா����டா�.
���� ெவ��கரமாக தைர இற��ய அவ�ட�, உ�க�� அ��த ��ட� எ�ன எ�� ��ப�க�
ேக�டன�. இ� சாகச� ெச�ய எ�ண� இ�ைல. நா� வ�� தைல�ைற�� ஊ�� ேகாலாக
இ��க �����ேற�. ������� ���� உ�கள� அ�ச�ைத� ேபா����ேள�. இ�
இைளஞ�க� ���� கள�ற�கலா� எ�� ப�� ��னா�. ெஹ�கா�ட� ��� ப�, மைலக��
��� ப� ஆ�யவ��� ஈ�பட� ேபாவதாக� ����ளா�.
ெப��� ���த இ�த சாதைன ெர� �� �ள�பர���காக இ��தா�� இதனா� பல ந�ைமக�
உ��. எ��கால��� �ற�த ��ெவ� உைட தயா��க��, ஆப�� ஏ�ப�� சமய���
��ெவ� �ர�க� ������� ���� உ�� கா��� ெகா�ள இ� வ�கா���ற�. அ�த�ர
அ�க உயர� ெச�வத�� ஏ�ற �ற�பான ப��க� தயா��க�� இவ�ைடய பயண�
உத��. ேம�� �க அ�கமான உயர����� ெச�� வ� ம�டல�ைத ேந�� ஆ�� ெச�ய வ�
ேகா��.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

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�
அ��ப��.

freetamilebooksteam@gmail.com

எ��

�கவ���

��ன�ச�

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
வ�வைம��� அைம��.

����தக�க�,

ebook

reader

ஏ���ெகா���

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.
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ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� 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��.
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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���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

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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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� /
இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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