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எ��ைர
ெப�க�
ப�ேவ�
�ைறக��
��ேன��
ெகா������றன�
என���
ெப�ைமப��ேறா�. ஆனா� நம� நா��� ம�க� ெதாைக�ட� ஒ���� ேபா� இ� �க�
�ைறவான சத��த� எ�ப� ெத�யவ��. �த��ர� அைட�� 60 ஆ��க���� �ற�தா�
இ��யா�� �த� �ைறயாக ெப� ஜனா�ப���, பாரா�ம�ற���� ெப� சபாநாயக��
ேத��� எ��க�ப���ளன�. ெப� சம��வ� எ�ப� ச�ட� ��வமாக இ��தா��, அத� பல�
��வ�� ெப�கைள� ெச�றைடய��ைல எ�ப� �யாயமான க�ேணா�ட��ட� பா��தா�
ந��� ெத���.
��ெவ��� ெசய�ைக� ேகா�கைள ெவ��கரமாக அ���� அள��� இ��ய நா�
வள������ற�. ச��ரயா� ��கல�ைத �ல��� அ��� ெவ�� ெப���ேளா�. ஆனா�
நா� ��ெவ� �ர�கைள ��ெவ��� நம� �ய �ய���� அ���வ�� ெவ�� ெபற
��ய��ைல. இ��யா�� �த� ��ெவ� �ர� ராேக� ச�மா, ேசா�ய� ர�யா�� உத�
�லேம ெச�� வ�தா�. அத� �ற� இ�வைர யா�� ��ெவ���� ெச�ல
��ய��ைல. ஆனா� வ�சாவ�ைய� ேச��த இர�� ெப�க� ��ெவ���� ெச��
வ���ளன�. இவ�க� இ��யா�� �ற����தா� இ�த சாதைனைய� பைட����க
��யா�. ��தா ���ய�� ��ெவ��� பல சாதைனகைள� பைட�� ��
����னா�.
��தா
���ய��
இ��ய
வ�சாவ�
எ�பதா�
நா�
ெப�ைம�ப��ேறா�.
அவ��
��ெவ�
சாதைன
நம�
�ழ�ைதக����,
ெப�க����,
நா��
ம�க����
உ�சாக�ைத
ஏ�ப���
இ���ற�. ��தா�� சாதைனகைள� ப���� ேபா� நம� மாணவ�க�ைடேய�� ஏதாவ�
சாதைன ��ய ேவ��� எ��ற ஆ�வ� உ�டா��. அத�� இ�த �� அவ�ய� உத�� என
ந���ேற�.
இ�த� ��தக�ைத எ��வத�� என�� உ��ைணயாக இ��த
என� மைன�
����. இ. ��ைல�கர� அவ�க����, ��தக�ைத� ெச�ைம�ப���� ெகா��த ந�ப�
����.சரவணம�ய�
அவ�க����
ந��.
��தக�ைத�
த�ட���
ெச��
ெகா��த
����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க���� ந��. இ�த�
��தக�ைத ெவ���ட அ��ய� ெவ������ என� மனமா��த ந��ைய� ெத�����
ெகா��ேற�. ேம�� இ�த ��தக�ைத ���லாக ெவ�����ள FreeTamilEbooks.com
���ன���� ந��.

வா����க�ட�
- ஏ�கா� இள�ேகா
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அ��க�
��ெவ�� பயண� எ�ப� 20� ��றா��� �வ��ய�. �த�
�த�� ம�த�
��ெவ���� ெச�ற ஆ�� 1961ஆ��. ேசா�ய� ர�யாைவ� ேச��த ��ெவ� �ர� ��
ககா�� ஏ�ர� 12, 1961 அ�� ��ெவ���� ெச�� ��ைய 108 ��ட��� ���
வ�தா�. இத� ��னேர ��ெவ�� பயண� எ�ப� ஒ� சாதாரண� பயண� ேபா� மாற�
ெதாட��ய�. இ�� வைர �மா� 500��� ேம�ப�ட �ர�க� ��ெவ���� ெச��
வ���ளன�.
இ��யா பல ெசய�ைக� ேகா�கைள உ�வா�� ��ெவ��� அ�����ள�. ஆனா� ம�த
��கல�ைத உ�வா�� ��ெவ��� அ���ய� �ைடயா�.
அேத சமய� இ��யா ஆ��லாத ��கல� ஒ�ைற� தயா��� ச��ர��� அ���
ெவ��ெப�ற�. இ��ய அ���ய அ�த ��கல���� ச��ராய� - 1 என�
ெபய��ட�ப�. அ� அ�ேடாப� 22, 2008ஆ� ஆ�� ச��ரைன ேநா�� அ��ப�ப�ட�. அ�
ச��ரைன 312 நா�க� ���ய�. ��ன� அத�ட���� எ�த ��ன�� �ைட�க��ைல. அேத
சமய��� இ�த ச��ரயா� - 1 அ���ய தகவ�� �ல� �ல�� த��� இ���ற� என�
ெத�ய வ�த�.
��ெவ��� இ��யா வள��� அைட�� ெகா����த ேபா��� இ�வைர த���ைசயாக
ம�தைன ��ெவ��� அ���ய� �ைடய�. இ��ய ��ெவ� �ர� ராேக� ச�மா
ேசா�ய� -ர�யா�� உத��ட� 1984ஆ� ஆ�� ��ெவ���� ெச�� வ�தா�. அத�
��ன� எ�த இ��ய �ர�� ��ெவ���� ெச�ல ��ய��ைல. ஆனா� இ��ய
வ�சாவ�ைய� ேச��த இர�� ெப�க� ��ெவ���� ெச�� வ���ளன�. இவ�க�
அெம��கா�� �ற�ததா� தா� அ�த வா��� �ைட�த� என� ெசா�லலா�.
இ��ய வ�சாவ�� ெப�ணான க�பனா சா�லா ��ெவ���� ெச�றத� �ல� இ��ய
வ�சாவ�� ெப� ��ெவ���� ெச�றா� எ��ற ெப�ைம நம� நா����� �ைட�த�. இவ�
��ெவ������ �� ����� ேபா� எ��பாராத �தமாக ெகால��யா ஷ���� ஏ�ப�ட
�ப��� இற�� ேபானா�.
இ��ய வ�சாவ�ைய� ேச��த இர�டாவ� ெப� ஒ�வ�� ��ெவ���� ெச��
வ���ளா�.
ெப�க� ��ெவ��� ஆ� மாத�க� த��� அள���� தயாரா� ��டா�க�. ஆனா�
ெப�கைள இர�டா� தர� �ற�களாகேவ க��� �ைல இ��� உ�ள�.
��ெவ��� 2010ஆ� ஆ�� வைர 55 ெப�க� ெச�� வ���ளன�. இவ�க�� 45வ�
ெப�ணாக ��ெவ���� ெச�றவ� ��தா ���ய�� ஆவா�. ��ெவ���� ெச�ற
ெப�க�ேலேய அ�க நா�க� ��ெவ��� த�� சாதைன பைட�தவ� ��தா ���ய�� 7

ஆவா�. இவ� ��ெவ��� 195 நா�க� இ��தா�. இதனா� இவைர ��ெவ��� சாதைன
பைட�த ��தா ���ய�� எனலா�. ெப� ஆ��� எ�த�த���� சைள�தவ� அ�ல
எ�பைத அவ� ������ளா�.
��தா ���ய��� த�ைத இ��யாைவ� ேச��தவ�. ��தா இ��யா�� �� பாச��, ேதச�
ப��� ெகா�டவ�. இ��ய� கலா�சார�ைத ��ப��பவ�. இவ� த�ைன ஒ� அைர இ��ய�
எ��றா�. ஆனா� இவ� இ��ய� ����ைம ெப�றவ� அ�ல. இவ� அெம��க�
��மக�. இவைர இ��ய - அெம��க ��ெவ� �ர� என அைழ���றன�.இ��ய
வ�சாவ�ைய� ேச��த ெப� எ�பதா� ந� நா�� ம�க� இவைர இ��ய� ெப� ��ெவ�
�ர� என� ெப�ைம�ட� ����றன�.
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�ழ�ைத� ப�வ�

��தா ���ய�� (Sunita Williams) அெம��கா�� உ�ள ஓ�ேயா மா�ல���
���� (Euclid) எ��� ஊ�� ெச�ட�ப� 19, 1965ஆ� ஆ��� �ற�தா�. இ�த
����1930ஆ� ஆ��� நகரமாக மா�ய�. இ�த ���� எ��ற ப���� ம�க� �த�
�த�� 1796ஆ� ஆ��� ��ேய�ன�. ���� எ�ப� �க�ெப�ற �ேர�க� க�த ேமைத��
ெபயரா��.
���� �.�. 300ஆ� ஆ��� எ��� நா��� உ�ள அெல�சா���யா நக�� க�த
ஆ��யராக�
ப�யா��யவ�.
இவ�
க�த�
ச�ப�தமாக�
பல
��க�
எ����ளா�.இைவ 2000 ஆ��க��� ேமலாக� க�த� பாட ��களாக� பய�ப��
வ���ளன. இவ�� க�த ��க� இ��� க�த�ய� அ�ஞ�களா� ேபா�ற�ப���றன.
இவ�� �க� �ற�த பாரா�ட�ப�� க�த �� அ��பைட� ேகா�பா�க� எ�பதா��. இ�
�ேர�க
ெமா���
எ�த�ப�ட�.
உல��
பல
ெமா�க��
அ�
ெமா�
ெபய��க�ப���ள�. இவ�� �ைன�� ெபயராேலேய ���� என அ�த நக����
ெபய�ட�ப���ள�. இ� 1809 ஆ��� ட����பாக மா�ய�. 1903ஆ� ஆ��� ஒ�
�ராம� எ��ற �ைலைய அைட�த�. அத� ��ன� 1930ஆ� ஆ��� ஒ� நகரமாக
மா�ய�. இ� கட� ம�ட������ 617 அ� உயர��� உ�ள�. �க�ெப�ற க�த ேமைத��
ெபய� ெகா�ட ������ ��தா ���ய�� �ற�ததா� அ�நக��� ேம�� �க� �ைட�த�.
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��தா ���ய��� த�ைத �ப� பா��யா. இவ� இ��யா�� �ஜரா� மா�ல��� ேமகசனா
மாவ�ட��� கா� தா��கா�� உ�ள ஜு�சா� எ��� �ராம��� �ச�ப� 6, 1932ஆ�
ஆ��� �ற�தா�. இவ� 1953ஆ� ஆ��� �ஜரா� ப�கைல� கழக��� I.S. எ��ற ம���வ�
ப��ைப ���தா�. அத� ��ன� �ஜரா� ப�கைல� கழக��� ���ைல ம���வ�
ப��ைப (M.D.) ���தா�. ��ன� அெம��கா ெச�� ம���வ� ப��� எ����
ெகா�டா�. பா�ட� ப�கைல� கழக��� உட� ���ய� ம��� நர��ய� �ைற ேபரா��யராக
ப����தா�.அ�� இவ� ஒ� �ற�த நர��ய� ம���வ ��ணராக �ள��னா�.
��தா ���ய��� தா� ேபா�� பா��யா. இவ� ஐேரா�பாைவ� ேச��த �ேலாேவ�யா
நா��� �ற�தவ�. ��தா��� �னா பா��யா எ��ற சேகாத���, ெஜ� பா��யா எ��ற
சேகாதர�� உ�ளன�.
�ப� பா��யா ஒ� கா��யவா�, ��ட�� ம���வ ெதா�� ெச�� வ��றா�. இவ� ஓ�ேயா
மா�ல��� பா�ெமௗ� எ���ட��� த�ேபா� வா��� வ��றா�. இவ� இ�� மத ந���ைக
உைடயவ�.
ராமாயண�,
மகாபாரத�
ஆ�யவ�ைற
தன�
�ழ�ைதக���
க���ெகா��தா�. அவ�க��� இ��யா�� ெப�ைமகைள��, இ��ய� கைதகைள��
ெசா��� ெகா��தா�. ��தா ���ய���� பகவ� �ைதைய� ெசா��� ெகா��தா�. அதனா�
��தா இ��ய கட�� �� ந���ைக ெகா�டவராக இ��தா�.
��தா ���ய�� தன� �ழ�ைத� ப�வ��� பல வ�ண� ெகா�ட �த�தமான ஆைடகைள
���� அ��தா�. �ழ�ைத� ப�வ��� ம�ற �ழ�ைதகைள� ேபாலேவ இவ� ஒ� சாதாரண
�ழ�ைதயாக�தா� இ��தா�. ெப�ேறா�கைள� ���� ��� வ�தா�. ���ைற நா�க��
சேகாதர�, சேகாத��ட� �ைளயா�வ�� ���த ஆ�வ� ெகா�டவராக இ��தா�.
10

�ப� பா��யா�� ���� �ஜரா�� உண�கைள அ�க� தயா� ெச�வா�க�. ���ைற
நா�க���, ���ழா நா�க��� �ஜரா��� ��ப�ட�கைள� தயா��பா�க�.��தா
ப�ேகாடா ம��� ��க� ஆ�யவ�ைற அ�க� ����� சா���வா�. இவ� �ற�� வள��த�
அெம��கா
எ�றா��
�ஜரா��
உண�
வைகக��
�ேத
அ�க
���ப�
ெகா����தா�. �ஜரா�� உண�� �ைவ இவ��� �க�� ���தமான ஒ�றாக இ��த�.
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க��

��தா ���ய�� தன� �வ�க� க��ைய ��ைச� �வ�க�ப���� ெதாட��னா�. ��ன�
��ம� ஜு�ய� உய��ைல� ப���� ேச��தா�. தன� ப��� ப��ைப �த� ேம�
�ைல�ப���� 1983ஆ� ஆ��� ���தா�.
��தா ���ய�� 4 வய� இ���� ேபா� �� ஆ����ரா� �ல�� நட�பைத
ெதாைல�கா���� க�டா�. அதனா� அவ��� �ல� ப��ய ஆ�வ� உ�டான�. இவ���
வான�ய� �� ஆ�வ� ஏ�ப�ட�. அவ� வான�ய� ச�ப�தமான ��தக�கைள �����
ப��தா�. அவ��� �ல����, ந�ச��ர�க���� ெச�ல ேவ��� எ��ற ஆைச ப����
ப���� ேபா� ஏ�ப�ட�.
��தா ���ய�� ப��� க���� �ற�த மாண�யாக �ள�க��ைல. சாதாரணமாக�
ப��க� ��ய ஒ� மாண�யாகேவ இ��தா�. �ல பாட�க�� ேபா�ய ம��ெப�கைள� �ட
ெப�ற��ைல. இ����� இவ� தன� ப�� இ�� ஆ�� ேத��� க�த� ம���
அ��ய�� அ�க ம��ெப� ெப�றா�. இவ� ப��� பாட�க�� ம��ேம தன�
கவன�ைத� ெச���ய� �ைடயா�. இவ� �ைளயா��� �� ஆ�வ� ெகா����தா�. ந�றாக
��ச� அ��பா�. ஆகேவ ப��ைய ��� வ�த�டேன ��ச� �ள����� ெச�� ���வா�. ��ச�
�ள������ ���� வ�த ��னேர தன� ��� பாட�க�� ஈ�ப�வா�.
இவ� �ன�� காைல�� ஓ�வா�. ��ட �ர� ஓ�வ� இவ��� �க��
���தமான�. ைச���� ப����� ெச�வ�, கட� அைல�� �� பலைக�� உத�யா� ச���
�ைளயா�வ�, ேமா�டா� ைச��� ஓ��வ�, ப�� ச��� ேபா�ற �ைளயா��க���
ஈ�ப�� வ�தா�.
��தா ���ய�� தன� ப�ட�ப��ைப அ�னேபா�� எ���ட��� உ�ள அெம��க�
க�ப�பைட அகாட���
ப��தா�. இவ� இய��யைல ���ய� பாடமாக எ���
ப��தா�. இவ� 4 ஆ��க� ப��� இய� அ��ய�� �.எ�. எ��� ப�ட�ைத 1987ஆ�
ஆ��� ெப�றா�.
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ரா�வ�

��தா ���ய�� தன� ப�ட�ப��ைப ���த ��ன� இர�� ஆ��க� க���
அெம��கா�� க�ப�பைட�� 1989ஆ� ஆ��� ேச��தா�. இவ� க�ப�பைட ����
ெசய�ப��
ேபா�
�மான�க��
ப���
ெப�றா�.
இவ�
ேபா�
�மான�கைள��, ெஹ�கா�ட�கைள�� ந�� ஓ��� �றைமைய� ெப�றா�. இவ�
�மான�பைட�� ைபல�டாக ப����தா�.
இவ� �மான�க� ஓ��வ�� அ�க� ஆ�வ� ெச���னா�. ஆகேவ இத�கான த��ைய�
ெப�வத�காக க�ப� பைட�� ெட�� ைபல� ப���� ேச��� ப��தா�. ெட��
ைபல���கான த��ைய 1993ஆ� ஆ��� ெப�றா�. இதனா� இவ� �மான�கைள��, ரா�வ
ெஹ�கா�ட�கைள�� ஓ��வத�கான ��� த��ைய� ெப�றா�.
��தா ���ய�� க�ப�பைட�� ப����த ேபா� ��ப����� ேம�ப�ட �மான�கைள
ஓ����ளா�. இவ� வா�� 2770 ம� ேநர� பற���ளா�. ெட�� ைபல�டாக இ��த இவ� பல
பத� உய��கைள�� ெப�றா�. இ��யாக இவ� ேக�ட� பத�ைய�� ெப�றா�.
��தா ���ய�� அெம��க� க�ப�பைட�� அகாட��� ப���� ேபா� இவ�� வ����
ைம�ேக� ேஜ. ���ய�� எ��ற மாணவ�� ப��தா�. இவ�க� இ�வ�� ந�ப�களாக�
பழ� வ�தன�. ��ன� இ�வ�� ��மண� ெச�� ெகா�டன�. ��தா�� கணவ� இவ���
உத�யாக இ��தா�. ��தா�� ���ப�ைத �ைறேவ�றபவராக இ��தா�. அதனா� ��தா
���ய�ஸா� சாதைனக� பல ��ய ���த�.
��தா ���ய�� ெட�� ப���� ப���� ெகா����த ேபா� ஒ� �ைற ���லா
ெச����தா�. அ�ேபா� ஜா�ஜ� ��ெவ� �ைலய����� ெச�றா�. அ�� ��ெவ����
ெச�� வ����த ஜா� எ� எ��ற ��ெவ� �ரைர� ச���தா�. ஜா� எ� ��ெவ���
�ேப� ஷ��� �ல�� 1981ஆ� ஆ�� பயண� ெச���ளா�. அவ� �ேப� ஷ��� எ�ப�
இய���ற� எ�பைத� ப�� �ள��னா�.
ஒ� ெஹ�கா�ட� ைபல� ��ெவ���� ெச�ல ���மா எ��ற ச�ேதக� ��தா���
ஏ�ப�ட�. அதைன ஜா� எ��ட� ேக�டா�. ெஹ�கா�ட�� ேபா�ய ஆ��க�
நட���ளன. ஒ� ��ெவ� �ர� ��ெவ���� ெச�ல ேவ��� எ�றா� க�னமாக உைழ�க
ேவ��� எ�றா� ஜா� எ�.
��தா ���ய���� ஜா� எ�ைக� ச���த �ற� ��ெவ� �ர� ஆக ேவ���
எ��ற ஆைச உ�டான�. ��ெவ� �ரராக ஆக ேவ��� எ�றா� நாசா அைம��� ேசர13

ேவ���. அ�� ேச�வத�� ப�ேவ� த��க� ேதைவ. ஆைசப�ட�ட� நாசா�� ேசர
��யா�. தன� த��ைய வள���� ெகா�ள ��தா �ேளா�டா ெதா�� ��ப ��வன���
ெபா��ய� ��வாக� எ��� ப��ைப ேம�ெகா�டா�. இவ� 1995ஆ� ஆ��� இ��
எ�.எ�. எ��� ப�ட�ைத� ெப�றா�.
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நாசா

��ெவ� �ரராக ேச�வத�காக நாசா அைம���� ம� அ��� ைவ�தா�. �த� �ைற
�ைட�க��ைல. இர�டாவ� �ைற ம� ெச�தா�. நாசா����� இவ��� அைழ��
வ�த�. இவ� 1998ஆ� ஆ��� ��ெவ� ��டட��� ேச���� ெகா�ள�ப�டா�. இவ�
ஜு� 1998ஆ� ஆ��� நாசா�� ேச��தா�. இவ��கான ப��� ஆக��1998இ�
ெதாட��ய�.
நாசா�� ப��� எ�ப� �க�� க�னமாக இ��த�. ��ெவ���� ெச�வத��
��� ப�ேவ� சவா�கைள ச���க ேவ���. மன��யாக��, உட� ��யாக�� இவ�க�
ெச��� இட���� ஏ�ப அ�� �ல�� ���ைலைய� சமா��க ேவ���. ��க� ஏ�ப�டா�
�றைமயாக��, உடன�யாக, ேவகமாக ெசய�பட ேவ���. ப����� ேபா� அைன��
���ைல��� சாமா���யமாக ெசய�ப�வத�கான ப��� ெகா��க�ப�ட�. ஆப�� ஏ�ப��
ேபா� ��தமாக ெசய�ப�வத�கான ப���க�� ெகா��க�ப�டன.
அ��பைட ��ஞான�, ��ய ெதா�� ��ப�, ெதா�� ���க�, கட�ய� சா��த
அ��, இய��ய�, வான�ய�, உட�ய� ஆ�ய பாட�க� நட�த�ப�டன. ��கல�,ஷ���
ஆ�யவ��� இய�க�, ெசய�பா�, க�டைம��, ெதா�� ��ப� ஆ�யைவ க���
ெகா��க�ப�டன.
����, பாைல வன�க��� வா�வத�கான ப����� ெகா��க�ப�ட�. ெசய�ைகயாக�
தயா��க�ப�ட ஷ���க�� ப��� ெகா��தன�. ��தா T-38 �மான� ஓ��வத�கான
ப���ைய எ���� ெகா�டா�. அேத ேபா� அ�ேவகமாக� பா��� ெச�ல� ��ய ெஜ�
ரா�ெக� �மான���� ப��� எ��தா�.
எைடய�ற த�ைம�கான ப��� ம��� உடைல� பா�கா�த� ப��� ஆ�யவ�ைற எ����
ெகா�டா�. ஏென�றா� ��ெவ���� ெச�றா� அ�� எைடய�ற �ைலேய �ல��. அதைன�
சமா��பத�காக ப��� ெகா����றன�. இ�ப�� ப��� எ���� ெகா�டா��
��ெவ���� ெச�ற �ற� ப�ேவ� �ரம�கைள அ�ப��க ேவ�� இ����. எைடய�ற
த�ைம�� த�� ேவைல ெச�ய ேவ���. ப�ேவ� ஆ��கைள�� ெச�ய ேவ���. ஆகேவ
இதைன� சமா��க, அ�� �றைமயாக� ெசய�பட ப��� ேதைவ�ப��ற�. இத�காக ��ெவ�
�ர�க� ���� அ��� உ�ள ெப�ய ெதா���� ��ட ேநர� இ��� ப���
எ����றன�. எைடய�ற �ைல�� உடைல எ�ப� சம��ைல�� ைவ��� ெகா�ள
ேவ��� எ�பத�காக ��� அ��� ப��� ெகா��க�ப��ற�. ���� அ��� நட�பத�கான
ப����� அ��க�ப��ற�. இ� ��ெவ��� நட�பத�� உத��ற�.
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��கல���� ப��� ெகா��க�ப��ற�. அ� �ர�க� ��ெவ���� ெச�வ�
சா��த ப���யாக இ���ற�. இெத�லா� ���� தைர� க���பா�� �ைலய��ேலேய
ெகா��க�ப��ற�. �ர�க��� ���வத�கான ப��� ெகா��க�ப��ற�. அ� த�ர ��பா
ைட�� (Scuba – Diving)
என�ப�� ஆ�கட�� ெச�� ���வத�கான ப���
ெகா��க�ப��ற�.
��கல�ைத� ப�� பா��த�, ஷ���கைள� ப�� பா��த�, அதைன ��வ��த� ேபா�ற
ப���க� ெகா��க� ப���றன. ��கல��� ப�� ஏ�ப�� ேபா� எ�ப� ���� உ��
�ைழ�ப� எ�பத���, பாரா�� �ல� ���த��� ப��� ெகா��க�ப��ற�.
��ெவ���� ெச�வத�காக ேத�� ெச�ய�ப�ட �ர�க� ��ெவ��� ேச��� வா�வ�
எ�ப� எ��� ஆேலாசைனக� வழ�க�ப���றன. �ர�க� ஒ�வைர ஒ�வ� ���� ெகா��
ேதாழைம�ட�
இைண��
ேவைல
ெச�வ�
அவ�ய�.
��ெவ���
���
�ய��, ஒ��ைழ��, ஒ��க ெந�க� ஆ�யவ�ைற �ைறயாக� கைட���ப� எ�ப�
அவ�ய�. ஆகேவ இத�கான ப���கைள ஒ�ெவா� �ர���� ெகா����றன�.
��ெவ��� எ���� ெச�ல�ப�� ெபா��க� அட��ய �ைமகைள (Pay Load) ச�யாக�
ைகயா�வ�, எ��� ைவ�ப� ��ன� ��ெவ��� ேச��த ��ைபகைள ���� ����
எ��� வ�வ� ஆ�யவ���கான ப��� �ர�க���� ெகா��க�ப��ற�. �ைமகைள
இற��வ�
அ��
உ�ள
எ�ெபா��கைள
ச�வேதச
��ெவ�
�ைலய���
�ர��வ�, ��ெவ��� எ���� ெச�ல�ப�ட �ற��� க��கைள��, க��மான�
ெபா��கைள�� �ைலய��� ெபா���வ� �க�� ���யமான ேவைலயா��. �ைலய���
க��கைள� ெபா���வ��, க��மான ேவைலக� ேம�ெகா�வ� எ�ப� க�னமான
ேவைலயா��. அத�� �ைறயான ப��� எ�����த� அவ�யமா��.
��ெவ� உைட அ�வத�கான ப��� ேதைவ�ப��ற�. ஏென�� சாதாரண உைடைய�
ேபா� ��ெவ� உைட இ��ப��ைல. அதைன அ�வ� எ�தான கா�ய� அ�ல. ��ெவ�
உைட தா� �ர��� உ�� கா��� ஒ� கவசமாக இ���ற�. அ� இ�ைலேய� �ர�க�
�ைலய���� ெவ�ேய உ�ள ��ெவ��� வர ��யா�. ��ெவ� உைடைய
அ��� ெகா�ட ��னேர ��ெவ��� நட�க ����. நட�பத�கான ப��� எ�ப� தைர
க���பா�� �ைலய��� ெசய�ைகயாக அைம�க�ப������ கா�� இ�லாத ெவ��ட
அைற�� ெகா��க�ப��ற�. ��ெவ��� நட�ப� எ�ப� எ�தான கா�ய�
அ�ல. ஏென�� காைல ஊ�� நட�பத�கான தள� எ��� �ைடயா�. ஆகேவ தா� �ர�க�
��ெவ��� நட�பைத ஒ� சாதைன �க���யாக� க���றா�க�. அ� ம��� அ�லாம�
��ெவ��� நட�� ெகா�� தா� ச�வேதச �ைலய��� ெவ���ற��� ப��
பா��ப��, க��கைள� ெபா���வ��, �ைலய�ைத ���ப���வ�மான ப�கைள�
ெச���றன�.
��தா ���ய�� ர�யா�� தைலநகர� மா�ேகா�� உ�ள ர�ய� �ேப� ஏெஜ����
ப��� எ���� ெகா�டா�. அ�� ேவைல�� ெச�தா�. இ�த ர�ய ��ெவ� ஏெஜ�� ஒ�
அர� சா��த ��வனமா��. இ� 1992ஆ� ஆ��� ஆர���க�ப�ட�. இ� ��ெவ���16

அ��ய� ஆ��கைள ேம�ெகா�வத���
ப���கைள�� வழ�க� ��ய�.

��ெவ���

பயண�

ெச�வத�கான

ர�யா�� ��ெவ� ஏெஜ�� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய� உ�வாவத�� ���ய� ப��
வ��� வ��ற�. அ� �ர�கைள ��ெவ��� அ���� ேவைல ெச��ற�.அ� த�ர ச�வ ேதச
��ெவ� �ைலய���� �த� பயண� ேம�ெகா�ட �ர�கைள (Expedition – 1) அ���
ைவ�த�. �த� பயண� ���� ���� வ�த ��ன� ��தா ���ய�� இ�த ர�ய�
��ெவ� ஏெஜ���� இய��ர� (Robotic) ���� ேவைல ெச�தா�. இ� ச�வேதச
��ெவ� �ைலய��� பய�ப��த�ப�� இய��ர� ச�ப�த�ப�ட�.
��தா ���ய�� ���� அ��� த�� ஆ�� ெச��� NEEMO எ��� ஆ�வக����
ேவைல ெச�தா�. இ�த ஆ�வக��� ப� ���� அ��� வா�வத�கான ப�����, ����
அ��� வா�� உ��ன�க�� வா��ைக �ைறைய�� ஆரா�வதா��. இ�த ஆ�� �ைலய�
�ேளா�டா�� � லா�ேகா எ���ட��� உ�ள�. ��தா(NEEMO-2) எ�ற ஆ�வக �ஷ��
�ரராக இ��தா�. இவ�ட� ேம�� 3 �ர�க� ���� அ��� ப������, ஆ����
ஈ�ப�டன�. இ�த� ப��� எ�ப� ேம 13 �த� 20வைர 2002ஆ� ஆ��� நட�த�. ��தா
ெதாட��� 9 நா�க� ���க��� இ��� ஆ��கைள ேம�ெகா�டா�.
இவ� ர�யா ம��� அெம��க ��கல�க�� ���யாச�கைள ந�� ெத��� ெகா�டா�. அ�
ம��ம�லாம� ர�ய ம��� அெம��க ��ெவ� �ர�க� ��ெவ��� பயண� ெச���
�ைறக�� உ�ள ேவ�பா�கைள�� ெத��� ெகா�டா�, இர�� நா�க�� ��ெவ�
�ைறக��கான ப���ைய�� அவ� ெப����தா�.
��தா ���ய�� �ற ��ெவ� �ர�கைள� ேபாலேவ
ேர�ேயா ஆ�ேர�டராக
இ��தா�. இத�கான ெதா�� ��ப ேத��� 2001ஆ� ஆ��� ேத��� ெப�றா�. இவ�
��ெவ���� ெச�ற ேபா� இர�� அெம��� ேர�ேயா �ைலய�க� �ல� ப��
மாணவ�க�ட� உைரயா�னா�.
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ச�வேதச ��ெவ� �ைலய�

��ெவ��� ��ட கால� த�� ஆ�� ெச�வத� ெக�� ஒ� ஆ�� �ைலய� உ�வா�க
ேவ��� எ��ற ஒ� ��ட� 1950ஆ� ஆ��க�� ர�யா ம��� அெம��கா��
உ�வான�. ஆர�ப��� ர�யா�� ச���, அெம��கா�� �ைகலா� ம��� ர�யா�� ��
��ெவ� �ைலய�க� ��ெவ��� அ��ப�ப�டன. அவ��� �ல� ��ெவ��� பல
ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. இ�த ஆ�� �ைலய�க� ஒ� �����ட கால����� ��ன�
ெசய�ழ�� ேபா�ன. இத� ��ன� ஒ� �ர�தரமான ��ெவ� �ைலய�ைத ��ெவ���
க�� வ���றன�. இ�த இ�ைறய ��ெவ� �ைலய�ைத ச�வேதச ��ெவ� �ைலய� எ��
அைழ���றன�.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய� 16 நா�க�� ��� �ய��யா� க�ட�ப�� வ��ற�. இைத�
க��� ப� 1998ஆ� ஆ��� ெதாட�க�ப�ட�. 2013ஆ� ஆ��� க�� ���க�படலா�
என எ��பா��க�ப��ற�.
இ�த �ைலய� �மா� 5 ல�ச� ேகா� டால� ெசல�� க�ட�ப��ற�. இ� 167.8 அ� �ள��,
357.5 அ� அகல�� ெகா�ட�. இ� �� வ�ட�பாைத�� ��ைய ம���27,743.8 �ேலா
��ட� ேவக��� ����ற�. ��ைய ஒ� �ைற ��ற இத�� 91 ��ட� ஆ�ற�.
இ� ��ெவ��� இ���� ஒ� �� எனலா�. இ�� �ர�க� ெச�� த�� ஆ��க� ெச��
வ���றன�. எ�ேபா�� இர�� அ�ல� ��� �ர�க� �ர�தரமாக� த�� இ����றன�. உலக
ம�க� ெதாைக கண�ெக���� ேபா� இர�� அ�ல� ��� ேப� ���� இ�லாம�
��ெவ��� இ��பா�க�. ���� ம�க� ெதாைக�� எ�ேபா�� இர�� அ�ல� ���
ேப� �ைற�ேத காண�ப�வ�.
�������
��ெவ����
ெச��
ஆ��
ெச���
பயண����
எ�
ெகா��க�ப��ற�. அ� எ��ெப�ச� எ� (Expedition) ஆ��. ஒ�ெவா� பயண���
ேபா�� �ர�க� ��ெவ���� ெச���றன�. ��ெவ��� எ�ேபா�� இர��
�ர�க� 6 மாத� த�� ஆ�� ெச���றன�. ஆகேவ 6 மாத�க� ெதாட��� ��ெவ���
இ���� �ர��� மா�றாக ஒ�வ� அ�ல� இ�வ� ெச�வா�. ��ெவ��
பயண��� 6 அ�ல� 7 ேப� ெச�வா�க�. இவ�க� ��ெவ�� பயண� ெச�பவ�க�. இ�த�
பயண�
10
நா�க�
வைர
இ����.
இவ�க�
�ல
ஆ��க�
ம��ேம
ெச�வா�க�. ஏ�கனேவ 6 மாத�க� ��ெவ��� இ��த �ர� இவ�க�ட� ேச��� ��
���� ��வா�.
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ச�வேதச ��ெவ� �ைலய���� ஜு� 2006ஆ� ஆ�� வைர 10 நா�க����� 116 ேப�
ெச�� வ���ளன�. இ�த �ைலய� ��வ�� க�� ���தா� இத� �ைற
எ�ப� 419600 �ேலா ஆ��. இத�� வாழ���ய ப�� 425 ச�ர ��டரா��. இ�� பல
ஆ��க�
நட���றன.
இ��
வா��
�ர�க��காக
�������
உண�
அ��ப�ப��ற�.
ஒ�ெவா�
�ைற��
�மா�
3630
�ேலா
உண�க�
அ��ப�ப���றன. இ� 3 �த� 6 மாத���� ேபா�மானதாக இ����. ��ெவ�
�ைலய��� இய��ர� ைக உ�ள�. அ� ெபா��கைள ஷ���க����� �ைலய���� மா�ற
உத��ற�. இ�த இய��ர�ைக 99790 �ேலா எைடைய எ��� ைவ��� �ற� ெகா�ட�. இ�த
இய��ர� ைக�� கா�ரா ம��� ஒ� பா���� �ள��க� ெபா��த�ப���ளன. இ�த�
கா�ராவான� எ��� ைவ��� ெபா��கைள �ைக�பட� எ���ற�. இ�த ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய� எ��கால��� ம�ற �ரக�க��� பயண� ெச�வத�� உத�� என ��ஞா�க�
ெத�����றன�.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய����� ெச��� �ர�க� �ைலய��� உ�ள அைன��� ப��க��
ச�யாக� ெசய�ப��றதா எ�பைத ஆரா��றா�க�. ��ெவ��� ம�த வா��ைக
சா��யமான� எ�பைத�� ஆரா��றா�க�. ��ெவ� ��ஞா�க� ப�ேவ� �தமான
ஆ��கைள ெச���றன�. இய�ைகைய ��ெவ������ ஆரா���றன�.ம���வ
ஆ��க� நட�த�ப���றன. �ர�க�� உட�� ப�ேவ� ஆ��க� ெச���றன�. அைன��
ஆ��கைள�� க���� ப�� ெச���றன�. இதைன தைர� க���பா�� �ைலய�க����
ெத����றா�க�. �ஷ� க���பா�, �ர�க��கான அ��ைர ஆ�யைவ அெம��கா ம���
ர�ய� க���பா�� �ைலய������ வழ�க�ப���றன.
��ெவ� வா��ைக எ�ப� �ரமமான�, க�னமான�. அ�� ேபா�ய வச��ட� வாழ
��யா�. ப�ேவ� �ர�சைனகைள��, க�ட�கைள�� �ர�க� அ�ப����றன�.����
எ�தாக ெச�ய� ��ய ேவைல அ�� �க�� க�னமானதாக இ����. இத�� ஈ��� �ைசய�ற
த�ைமேய காரண�. அ�� எைடய�ற த�ைம �ல�வதா� �ர�க� கா��� ெதா��� ெகா��
�த�க ேவ�� இ����. தைல�ப����, உட�� ���ற�� ��� எைட அ�கமாக, பாரமாக
இ����. அ�� எ���� ெச�ல�ப�� உண� ட�பா�க�� அைட�க� ப������. உண�
உ�ப� �ட ச�� க�னமானதாகேவ இ����.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய���� ர�யா�� ேசா�� ��கல��, அெம��கா�� ஷ���
�மான�� �ர�கைள அைழ��� ெச��ற�. இ� த�ர ஆ��லாத ��கல� �ல� க��மான�
ெபா��க��, �ர�க���� ேதைவயான ெபா��க�� அ��ப�ப���றன.
ச�வேதச ��ெவ� ஆ�� �ைலய���� அ��க� ��கல�க� ம��� ஷ���கைள
அ���வ� வழ�க�. அெம��கா ெகால��யா ��ெவ� ஷ��ைல ஜனவ� 16, 2003ஆ�
ஆ��� அ���ய�. அ�� இ��ய வ�சாவ�ைய� ேச��த க�பனா சா�லா பயண�
ெச�தா�. �� ����� ேபா� இ�த ஓட��� ஏ�ப�ட �ப�� காரணமாக இ�� பயண�
ெச�த 6 �ர�க�� இற�� ேபானா�க�. இதனா� அெம��கா��� 300 ���ய� டால� ந�ட�
ஏ�ப�ட�. இவ�களா� ��ெவ��� ெச�த அைன�� ஆ��க�� அ��� ேபா�ன. இ�த
�ப��� காரணமாக நாசா அைம�� ��ெவ��� ��ெவ� ஓட�ைத அ���வைத ����19

ைவ�த�. அ�லா��� ம��� ��கவ� ஆ�ய ��ெவ� ஓட�க� 2 1/2 ஆ��க�
��ெவ��� அ��ப��ைல. இ�த கால��� ர�யா தன� ேசா�� ��கல�ைத ச�வேதச
��ெவ� �ைலய���� அ��� வ�த� எ�ப� ����ட�த�க� ஆ��. அெம��கா ����
��ெவ� ஓட�ைத 2005ஆ� ஆ�� ஜுைல 26இ� �வ��ய�.
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பயண���� ேத��

��தா ��ெவ��� உ�ள ச�வேதச ��ெவ� ஆ�� �ைலய����� ெச�ல நாசாவா�
ேத�� ெச�ய�ப�டா�. இவ� ��ெவ��� 6 மாத கால�க� த�� ஆ�� ெச�வத�காக ேத��
ெச�ய�ப�டா�. ��தா ���ய��, க�பனா சா�லா���� �ற� ��ெவ��� பயண�
ேம�ெகா��� இர�டாவ� இ��ய� ெப�
எ�பதா� இ��ய�க� அைனவ��
ம����யைட�தன�. ��தா ஆர�ப� �தேல ��ெவ���� பயண� ெச�ய ேவ��� எ��ற
த�ன���ைக�ட� இ��தா�. அவ� 30 ஆ��களாகேவ ��ெவ���� ெச�ல ேவ��� என
கன� க��வ�தா�. இவ� ��ெவ���� ெச�ல ேத�� ெச�ய�ப�ட�ட� என� 30 வ�ட
கன� நனவானத��� காரண� எ��ைடய த�ன���ைகேய என ப����ைக� ேப����
�����டா�.
��தா ��கவ� ஷ��� எ�.�.எ� - 116 இ� �ல� ��ெவ���� ெச�ல ேத��
ெச�ய�ப�டா�. அ� எ��ெப�ச� -14 எ��ற ��டகால� ��ெவ� �ைலய��� த���
பயணமா��. 2006ஆ� ஆ�� ஜுைல மாத� �த� ��ெவ��� த�� இ����, �ஷ�
ெபா�யாள� தாம� ெர�ட���� ப�லாக�தா� ��தா ���ய�� அ�� அ��ப ேத��
ெச�ய�ப�டா�. ��தா ���ய�ஸுட� ��ெவ���� ெச�ல ேம�� 6 �ர�க� ேத��
ெச�ய�ப�டன�.
�ர�க�
1. மா�� ேபால���

- கமா�ட�

2. ���ய� ஒெபெல��

- ைபல�

3. ராப�� க���

- �ஷ� �ெபஷ���

4. ��ேகால� ேப���

- �ஷ� �ெபஷ���

5. ���ட� ����ச�

- �ஷ� �ெபஷ���

6. ேஜா� ����பாத� (ெப�)

-

7. ��தா ���ய�� (ெப�) -

�ஷ� �ெபஷ���

��கவ���
இ�த
ெபய�ட�ப���ள�.

��ெவ��
இ�
�க��

�ஷ� �ெபஷ���

பயண����
எ�.�.எ�.
–
��கலான
சவா�க�
�ைற�த

116
எ��
��ெவ��21

பயணமா��.எ�.�.எ�-116 ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� ��ய ��சார உ�ப��
அைம�ைப உ�வா��வேத இ�த� பயண��� ���ய ேநா�க� என நாசா ெத���த�.

இ�த� பயண��� ெச��� �ர�க�� 5 ேப� �த� �ைறயாக ��ெவ����
ெச�பவ�க�. இ�த� பயண��� 2 க��ப�க�, ஒ� ��ட� நா���கார�, ஒ� ����� கார�
ஆ�ேயா� பயண� ெச�ய ேத�� ெச�ய�ப����தன�.

22

பயண�

அெம��கா�� ��கவ� ��கல� 2006ஆ� ஆ�� �ச�ப� 7 அ�� ��ெவ���
ஏ�வதாக ��ட�ட�ப����த�. �ேளா�டா மா�ல� ேக� ேகனவர�� உ�ள ெக�ன�
��ெவ�
ைமய������
அெம��க
ேநர�ப�
�ச�ப�
7,
�யாழ��ழைம
இர� 9.35 ம��� (இ��ய ேநர�ப� ெவ����ழைம காைல 8.05 ம�) ��கவ� ��கல�ைத
���� ெச��த நாசா ��ட�����த�.

இ���க�ட ேசாதைனக� ���� ��ெவ��� ெச�ல ��கவ� தயாரான�. இர��
�ரா�கைனக� உ�பட 7 ��ெவ� �ர�க�� ��கவ���� ெச�� த�க� இ��ைகக��
அம��� ெப���கைள க��� ெகா�டன�. க��� ட�� ெதாட��ய�. ஆனா� ேக�
ேகனவர�� ேமாசமான
வா�ைல �ல�ய�. அட���யான ேமக�க� �ர����தன. இதனா� ���� �ற�ப��
ேபா� ��கவ��� ஏேத�� ஆப�� ஏ�படலா� எ�� ��ஞா�க� க��ன�. இைத அ���
��கவ� பயண� கைட� ��ட��� ஒ�� ைவ�க�ப�ட�.
��கல�ைத ெச��த சாதகமான வா�ைல �லவ 30 சத�தேம உ�ள� என வா�ைல ஆ��
ைமய� ெத���த�. இதனா� ��கல� ெச���வத�கான சா��ய� 10சத�தேம இ��த�. ேமக
��ட� இ��தா� ��கல� ���� ஏ�� ேபா� அைத ெச���� கமா�ட� ெவ� உலைக
பா��க ��யா�. ெந��க� ேநர��� தைர இற��வத�� கமா�ட� ெவ� உலக�ைத பா��பத��
ஏ�றதாக இ��க ேவ��� எ�� அ�கா�க� ��னா�. எனேவ ��கவ� பயண�ைத
�ச�ப� 9, ச���ழைம இர� 8.47 ம��� ஒ�� ைவ�க�ப�ட�. அ� இ��ய ேநர�ப� ஞா��
காைல 7.17 ம�யா��.
23

��கவ� ��கல� �ச�ப� 9 அ�� இர� 8.47 ம� 35 �னா� ஆன ெபா�� ெவ��ைகைய�
க��யப� �ற�ப�ட�. அ� ���� �� பா��த�. ��கல� ���� ெச��த ��ட��ட
அ��� வா�ைல ேமாசமாக� தா� இ��த�. ஆனா� ��கல� �ற�ப�வத�� ��னா�
கா���
ேவக�
�ைற�த�.
இதனா�
��ட��டப�
��கல�
����
ெச��த�ப�ட�. ��கல� கட�த 3 ஆ��க���� �� �த� �ைறயாக இர� ேநர���
ஏவ�ப�ட�.
��கல� ஏ�� ேபா� ��� பத�ற� இ��த�. ஏ�வத�� 6 ��ட�க��� �� ���ய
எ��� இய�க� ெதாட��ய�. �ர�க� ����வைத உண��தன�. அைனவ�� ேம� ேநா��
பா��ேதா�. அ� ��ெரன ���� ேபா�வ� ேபா� இ��த�. வ���� ப�டா� ��� பற�ப�
ேபால��, அ� வ��ைற� �ைள��� ெச�வ� ேபா�ற ஒ� உண�� ஏ�ப�டதாக ��தா
���ய�� ��ன� தன� அ�பவ��� ெத���தா�.

��கல� ெச��� ேவக�ைத க�பைன �ட ெச�� பா��க ��ய��ைல. �� ஈ��� �ைசைய
உணர ���த�. அத� �ைளைவ ��தா அ�ப��தா�. மன�ைல�� கவைல அ�க�
ஏ�ப�ட�. உட� உைடவ� ேபா�� இ��த�.
��கல��� உ�ேள இ��த ெபா��க��, ைபக�� �த�தன. ��தா��, ம�ற �ர�க��
�த�தன�. அவ�க� �த�பைத �ைக�பட� எ��தன�. அவ�க�� ெபா��க�� �த�காதவா�
��கல��ட� இைண��� க��னா�க�. இவ�க� 9 ��ட��� ���� ����பாைதைய
அைட�தன�. ���� பாைதைய அைட�த�� ரா�ெக������ ��கல� ���த�.
��கவ� ��கல� இர�� நா�க� ��ெவ��� ��ைய ���ய �ற� அ� ச�வேதச
��ெவ� �ைலய�ைத ெந���ய�. ஏ�கனேவ ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� கமா�ட�24

ைம�ேக� ேலாப� அல��யா, �ஷ� ெபா�யாள� ��ைக� ���� ம��� ெர�ட� எ���
��ெவ� �ர� ஆ�ய ��� ேப� இ��தன�. அ�� இவ�க� ர�யா�� ேசா��
�எ�ஏ-9 எ��� ��கல��� �ல� ெச�ட�ப� 18, 2006இ� ெச�றா�க�. ��கல�
�ைலய�ைத ெந���ய�� அத� அ��ப��ைய ேலாப� அல��யா ம��� ெர�ட� ஆ�ேயா�
�ைக�பட� எ��தன�.
��கல� ஏவ�ப�ட ேபா� அத� அ��ப���� உ�ள ெவ�ப பா�கா�� ஓ�க� ஏதாவ�
பா��க�ப���ளதா எ�பைத ஆ�� ெச�தன�. ஆ�� �ைலய��� ��கவ� ��கல�
�ச�ப� 11, 2006 அ�� இைண�த�. ��கல� ச�யாக வ�� ெபா���ய�ட� அ�����
�ர�க� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� உ�ேள �ைழ�தன�. அவ�கைள ேலாப�, ெர�ட�
ஆ�ேயா� வரேவ�றன�. ��ெவ��� �த��� ஆ�� �ைலய�ைத� பா�ைவ��ட ��தா
���ய��, “�க�� அழகாக இ���ற�” எ�� ���� உ�ள நாசா க���பா�� ைமய
அ�கா�க�ட� �ய��ட� ��னா�.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய����� ெச�ற �ற� ��தா��� �ஷ� ெபா�யாள�
ெபா��� ெகா��க�ப�ட�. இவ� ைம�ேக� ேலாப� ம��� ��ெக� ����ட� ேச���
ெகா�டா�.
��ெவ���� ெச�ற ேபா� ��தா ���ய�� த��ட� ஒ� ��ய பகவ� �ைத ��தக�, ஒ�
�� �னாயக� �ைல ஆ�யவ�ைற� ெகா�� ெச�றா�. இவ� அெம��கா�� �ற����தா��
இ��ய� கலாசார��� அ�க நம��ைக� ெகா�டவராக இ��தா�. இவ� தன� த�ைத இ����
எ��ய க�த� ஒ�ைற�� எ���� ெச�றா�.த��ைடய �� மா��யாக த�ைதைய� தா� ��தா
க���றா�. ��தா தன� ���ப��ன�� பட�, தன� ெச�ல��ரா�யான ேகா��ய� நா� பட�
ஆ�யவ�ைற�� எ���� ெச����தா�. ம��� �ல சேமாசா�கைள�� எ���� ெச�றா�. ��தா
தன�� ஒ��க�ப�ட இட��� இதைன ைவ�தா�. ம�ற �ர�க��� இைட�� ெச�யாத வைக��
தன�� ���தமான, எைட �ைறவான ெபா��கைள ��ெவ��� எ���� ெச�ல �ர�க���
அ�ம� வழ�க�ப�� இ��த காரண�தா� ��தா இவ��ைன எ���� ெச����தா�.
��தா ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� உ�ேள ெச�ற�ட� �ப� பா��யா தன� மகைள
இ��ய� �த�� என� �க��தா�. இ��ய ம�க� த�கள� ம����ைய ெவ��ப���ன�.
��கவ� ��கல��� 55 ேகா� �பா� ெசல�லான இய��ர� எ���� ெச�ல�ப�ட�. ச�வேதச
�ைலய��� 8 நா�க� க��மான ப�க� நட�தன. ��ெவ��� ெச�ற �ர�க� 4 �ைற
��ெவ� நைட ேம�ெகா�டன�. அ�ேபா� ெச�ப��� ப�கைள ேம�ெகா�டன�.
8 ஆ��க� பழைமயான வய�கைள மா��� ப�ைய ேம�ெகா�டன�.இய��ர� ைகைய
ச�யாக இய�க� ெச�தன�.
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��தான�

��தா ���ய���� ��ட ��த� இ��த�. அவ� ��ெவ���� ெச�ற �ற� தன� ��ட
��தைல தான� ெச�ய ��� ெச�தா�. அவ�ைடய ��ட ��த� ��ெவ� �ைலய���
��� கா��� அைல�� ���த�. அ� அவ��� ஒ� �ர�சைனயாக�� இ��த�. இவ�ைடய
�� �ளமான�. க�ைமயான�. �க�� ஆேரா��யமாக�� இ��த�.
இவ�� தைல ��ைய இவ�ட� பயண� ெச�த சக ேதா� ேஜா� ����பாத� �ைக�பட�
எ��தா�. ��ன� அவர� தைல ��ைய ெவ��
எ��தா�. ெவ�� எ��க�ப�ட
��ச�ைத “Locks of Love” எ��� த�னா�வ� ெதா�� அைம���� ந�ெகாைடயாக
வழ��னா�. இ�த அைம�� ேநாயா� பா��க�ப�� தைல��ைய இழ�தவ�க���, �� மா��
���ைச �ைற�� ெபா��த உத� ெச�� வ��ற�. இவ�� தைல �� ��கவ� ��கல�
���� �� ����ய ேபா� எ��� வர�ப�ட�.

26

��கவ� ����த�

��கவ� ��கல� தன� ��ெவ�� பயண�ைத ெவ��கரமாக ����� ெகா�� �� ���ப
தயாரான�. ��தா ���ய�ைஸ ��ெவ� �ைலய��� ��� ��� அ����� ெஜ�ம�
�ர� தாம� ெர�டைர அைழ��� ெகா�� 7 �ர�க�ட� �� ����ய�. ��கவ�
�ைலய��ட� 7 நா�க� 23 ம� 58 ��ட�க� இைண����த�. அ� �ச�ப� 19 அ��
ச�வேதச �ைலய������ ���த�. அ� ��ெவ��� 225 �ேலா ��ட� உயர��� ��ைய�
���ய�.
ெக�ன�
��ெவ�
ைமய���
��கவ�
��கல�ைத
தைர�ற�க�
��ட�ட�ப����த�. ஆனா� �ேளா�டா�� ேமாசமான வா�ைல �ல�ய�. மைழ�� ெப��
ெகா����த�. இதனா� ��கவ� தைர இற��வ� ஒ�� ைவ�க�ப�ட�. �ேளா�டா��
வா�ைல �ர�சைன ஏ�ப�டதா� ��கவ�ைய� தைர இற��வத�� இர�� மா�� இட�கைள
நாசா தயா� �ைல�� ைவ����த�. அ�� ஒ�� க�ேபா��யா�� உ�ள ேமாஜா�
பாைலவன��� அ��� உ�ள எ�வ�� �மான�பைட தள� ம�ெறா�� �� ெம��ேகா��
உ�ள ஒ�� ேச��� ஏ�கைண ேசாதைன தள� ஆ��.
�ேளா�டா�� மைழ ெப�� ெகா����த�. க�ேபா��யா�� பல�த �றாவ�� கா�� ���
ெகா����த�. இதனா� ��ெம��ேகா�� ��கவ�ைய� தைர�ற�கலாமா எ�� நாசா
��ஞா�க� அவசர ஆேலாசைன நட��ன�. ஆனா� ��கவ�ைய ���� ேக� ேகனவர�
ெகா�� வர� ேதைவயான �ேர�க� ம�ற க��க� அ�� இ�ைல. எனேவ �ழ�ப� �ல�ய�.
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இத��ைடேய �ேளா�டா�� வா�ைல �ரைட�த�. ேக� ேகனவர�� ேமக ��ட�
காண�ப�டா�� மைழ ெப�ய��ைல. இைதய��� ��கவ� தைர�ற�க நாசா ��ஞா�க�
ப�ைச�ெகா� கா��ன�. ேமக� ��ட�ைத ����� ெகா�� �ச�ப� 22, 2006 இ� ெக�ன�
��ெவ� ைமய��� ஓ� தள��� ப��ரமாக� தைர�ற��ய� ��கவ�. அ� �����ட
கால�ைத �ட 98 ��ட�க� காலதாமதமாக வ�� இற��ய�. ��ெவ� �ர�கைள நாசா
��ஞா�க� ம�����ட� வரேவ�றன�.
��ெவ� �ைலய��� ஜுைல 2006 �த� 6 மாத�க� ஆ�� ெச�� வ�த தாம� ெர�ட�
ப��ரமாக �� ����னா�. அவ���� ப�லாக ��ெவ��� ��தா ���ய��6 மாத�க�
த�� ஆ��� ப�க� ேம�ெகா�டா�.
��ெவ��� ��ஈ��� �ைச �ைடயா�. �த�� ெகா��தா� ப�கைள�� ேம�ெகா�ள
ேவ���. உட� எைட �ைற�� ���. �� ஈ��� �ைச இ�லாததா� உட�� பல மா�ற�க�
ஏ�ப��. ��கவ��� ����� ����ய தாம� 6 மாத����� �ற� �த� �ைறயாக ��
ஈ��� �ைசைய உண��தா�. அவ�ைடய உட� ����த�.
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��ெவ��� நட�த�

��கவ� ��கல��� �ல� ��ெவ���� ெச�ற 7 �ர�க� இ� ���களாக� ����
�ைலய������ ெவ�ேய வ�� ��ெவ��� நட�� �ல ப�கைள ���தன�.��ெவ��
பயண� ேம�ெகா�ட ��ன� 1965-ஆ� ஆ�� �த� ��ெவ��� �ர�க� நட�க�
ெதாட��ன�. 2006ஆ� ஆ�� வைர 281 தடைவ ��ெவ��� �ர�க�
நட���ளன�. இவ�க�� ெப�க� ஏ� ேப�. இ�த வ�ைச�� ��தா ���ய�ஸு� இட�
���தா�.
��தா ���ய�� �த� �தலாக �ச�ப� 16, 2006 அ�� ��ெவ��� நட�தா�. அவ�
ராப�� க���ட� ேச��� ��ெவ��� ெவ�ேய வ�தா�. இவ�க� ஆ�� �ைலய��� ��சார
வய�கைள மா��� ப��� ஈ�ப�டன�. ��ெவ� �ைலய��� அ�ேபா� ��சார ச�ைள
பா��க�ப�� இ��த�. ��ய ஒ��� இ��� ��சார�ைத� தயா��பத�காக ஆ��
�ைலய�ைத� ��� இைண�க�ப����த 110 அ� �ள ெவ�ப� தக��� 60 அ� �ள�தக� ��ய
ம��த�.
இைத ச� ெச�வத�காக இதைன� ��� அைம�க�ப�� இ��த வய�கைள மா�� ��� ��ய
வய�கைள மா��� ப��� ��தா��, க���� ஈ�ப�டன�. இ�த வய�கைள மா��
அைம�தா� தா� �� ச�ைளைய அ�க��க ����. அத� �ல� தா� இ��� பல
சாதன�கைள இய�க ����. இ� �க ���யமான ப�யா��. இ� �க�� க�னமான
ேவைலயாக இ��த�. ��தா தன� �த� ��ெவ� நைட�� ேபா� 7 ம� 31 ��ட�க�
��ெவ��� இ��� ப�கைள ேம�ெகா�டா�.
��ெவ��� நட�ப� எ�ப� ஒ� சவாலான கா�ய�. அ� ஒ� சாதைன�� �ட. ��தா���
��ெவ��� நட�ப� எ�ப� �க�� ���தமானதாக இ��த�.��ெவ��� வ�வத��
�ைலய������ த� வ� இ���ற�. அ� கா�� அைடப�ட ப��. அ����� ��ெவ���
ெவ�ேய வ�வத�� ��� உட�� உ�ள ைந�ரஜ� அைன�ைத�� ��க ேவ��ய�
அவ�யமா�ற�. ஏென�றா� ைந�ரஜ� காரணமாக ர�த��� �� ���க� (Bubbles) ஏ�ப��
���. அதைன ர�த��� இ��� ���ெத��ப� எ�ப� �ரமமான�. ���ெத���� ேபா�
க�னமான வ�ைய உ�� ப���. இத�� ர�த��� உ�ள ைந�ரஜைன ���வ� எ�ப�
எ�தான�. வ� இ�லாத� ஆ��.
��ெவ��� நட�பத�� கால ��ணய� ெச�ய�ப��ற�. நட�பத�� 4 ம� ேநர����
��ேப தயா� ஆக ேவ�� இ���ற�. ��ெவ� உைடைய அ��� ெகா�ள ேவ���. �க
��, தைல�கவச� அ��� ெகா�ள ேவ���. உட�ப��� ெச�ய ேவ���. ைச����29

உட�ப���ைய ��ட ேநர� ெச�ய ேவ���. ��ெவ��� நட�பத�� ��� ��� ேநர�
��க ேவ���.
��தா ���ய�� ேம�� 3 �ைற ��ெவ��� நட�தா�. ஒ�ெவா� �ைற�� நட���
ேநர� ���க�ப�ட�. இவ� ைம�ேக� ேலாப� எ��ற �ர�ட� ேச��� 3 �ைற ��ெவ���
நட�தா�. இவ�க� இ�வ�� ஒ� �ைற ��ெவ��� நட�த ேபா� கா�ராைவ க����
க�டாம� இ��த�. அ� ��ெவ��� �த�� ெச�ற�. அதைன ��தமாக� ெசய�ப��
எ������தா�. இவ� தன� 3வ� நைட�� ேபா� ��ெவ��� 6 ம� 40 ��ட�க�
இ��தா�. ��ெவ��� இ��� ெகா�� �ைலய�ைத� ப�� பா��தா�. இவ� தன� 3வ�
நைடபயண� ெச�த ேபா� ஏ�கனேவ ெச����த சாதைனைய ��ய��தா�. அத�� ���
ேக�ைர� �. ேதா��ட� (Kathryn C. Thornton) எ��ற ெப�ேண அ�க ேநர�
��ெவ��� நட�தவ� எ��ற சாதைனைய� பைட����தா�. அவ� 21 ம� ேநர�
��ெவ��� நட����தா�. ��தா தன� 3வ� நைட�� �ல� அவ�� சாதைனைய
���ய�தா�. அ�ேபா� ��தா 22 ம� ேநர� 27 ��ட�க� ��ெவ��� நட��
������தா�.
��தா ���ய�� ெமா�த� 4 �ைற ��ெவ��� நட���ளா�. அவ� 4 நைட பயண���
�ல� 29 ம� 17 ��ட�க� நட�� சாதைன பைட�தா�. அ�சமய��� ெப� �ர�க�� அ�க
ேநர� ��ெவ��� நட�த �ர� எ��ற ெப�ைமைய� ெப�றா�. அ�ேபா� அ� உலக
சாதைனயாக� க�த�ப�ட�. ஆனா� அத�� ��ன� இவ�� சாதைனைய ெப��
ஒ��ச� (Peggy Whitson) எ��ற ெப� ��ெவ� �ரா�கைன இதைன
��ய��தா�. அவ� 2007ஆ� ஆ��� ��ெவ���� ெச�றா�. அவ� ��ெவ���
ெமா�த� 32ம� 36 ��ட� நட��
சாதைன பைட�தா�. ெப� ��ெவ� �ர�க�ேலேய அ�க ேநர� ��ெவ��� நட�த ெப�
எ��ற சாதனைய ெப�� ஒ��ச� சா��தா�.
என�� ��ெவ��� நட�க பல�ைற வா��� �ைட�த�. அ� எ� வா��ைக�� எ�ேபா��
�ைன�� உ�ள�. அ� ��ெவ��� நட�த� ஒ� ��ய அ�பவ�. அ� மற�க ��யாத
அ�பவ�. நா� ப�ேவ� சாதைனகைள� �����ேள�. ஆனா� ��ெவ��� நட�த ஒ�
சாதைன
எ�ப� மற�க ��யாத�. ��ெவ��� நா� ��ய அ�ைய�� எ���
ைவ�ேத�. ெப�ய அ�ைய�� எ��� ைவ�ேத� என ��தா தன� ��ெவ��� ேம�ெகா�ட
நைட�� அ�பவ�ைத �ள����ளா�.
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ஆ��

��தா ���ய�� ம��� கமா�ட� ைம�ேக� ேலாப� ஆ�ய இ�வ�� ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய��� �ல�� அவ��கான உண� ஒ� ����� அ��ப�ப����த�.அ� ����
அைட�க�ப�ட ேபா� இ��த அ��த�����, ��ெவ� �ைலய��� உ�ேள �ல�ய
அ��த����� ேவ�பா� இ��த�. ��தா அதைன எ��த ேபா� அ� உைட�� ��ட�. அ�
அைற ��வ�� பர�ய�. அ� ��தா��� �க�ெப�ய �ர�சைனைய ஏ�ப���ய�. அதைன
�ைட��, ��த� ெச�வ� எ�ப� �க�� �ரமமான கா�யமாக அவ��� இ��த�.

மசாலா ேபா�ட உண� வைகக� வா�� எ��� ஊற� ெச�த�. அ� ஒ� �ர�சைனயாக� �ட
இ��த� எனலா�. இத� வாசைன ம�ற �ர�க���� ஆைசைய உ�� ப��ய�. ம�ற
�ர�க�� இதைன �ைவ��� பா��தன�. இ��ய உணைவ த�க� நா�� உணேவா� ஒ�����
�க��தன�. ர�ய �ர�க�� இதைன �ைவ��� பா��தன�.அவ�க��� ஆ��ல�
ெத��த�. அதனா� அவ�க�ட� எ��� ேபச ���த�. ஆனா� ர�ய ெமா��� ��தா
ேப�வத�� �ரம�ப�டா�. இ��ய உண� வைககைள அவ�க� �க��த� இவ����
ெப�ைமயாக இ��த�.
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��தா ஒ� நா� �� சா��ட தயா� ஆனா�. அவ� �ைன இ�� சா�� நைன�� வாசைன�ட�
உ�ண ஆய�த� ஆனா�. இ�� சா� இ��த ட�பா�� ஒ� ஊ�யா� �ைள��டா�. அ� �க
ெம��ய �ைள ஒ� ��� ��ட� அள��ள ��ய �ைள, �ைள��ட�ட� அ�� இ��த இ��
சா� ��� அ��த�. ��யாக இ��தா� அ� தைர�� ஊ�� இ����. ��ெவ� எ�பதா� அ�
�த��, அ��� இ���
பற�த�. அதைன ���க ��தா �ய�� ெச�தா�. ஆனா�
��ய��ைல. அ� அைற�� �வ�� ஒ��� ெகா�ட�.அதைன� �ைட�� எ��தா�.
��தா பாதா� ப��ைப ���� உ�பா�. அதனா� அவ��� பாதா� ப��� ��ெவ���
அ��ப�ப�ட�. அவ� பாதா� ப��ைப
எ��� வா��� ேபா�டா�. அ� உ�ேள
ெச�ல��ைல. அ� �த�த�. அைத� ���� வா��� �ைழ�தா�. பாதா� ப��� இ��த
பா�ெக� �ட �த�த�. ��ெவ��� இ�ப� ெபா��க� �த��� எ�ப� அவ���
ந��ெத��த�தா�. ஆனா� �த�பைத கா�� ேபா� ஒ� அ�சய� ேபாலேவ அவ����
ேதா��ய�.
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கா�க�க�, ேகா�, இைற��, அ��த ��ைட ஆ�ய உண� வைகக�� அவ����
�ைட�த�. அவ��� மசாலா ேச��த �டான ஆ��� �� �ட �ைட�த�. த�ேபா� �ழ���
ஏ�ப எ�ப� ம�த உட� எ�ப� த�ைன தகவைம��� ெகா��ற� எ��ற ஆ��ைன
ெச�தன�. ��ெவ� �ைலய��� ��ட கால� த��� �ர�க� உட�� ைமய நர��
ம�டல��� எ�ன எ�ன �ைள�க� ஏ�ப���றன எ�பைத�� ஆரா��தன�.
��ெவ��� பா��� வ�� கா��� க��கைள அள��டன�. கா��� க������
ெவ��ப�� �க�கைள ஆரா��� அள��டன�. இத�காக இவ�க� �ேசஷ க��க�
ெபா��த�ப�ட ெஹ�ெம�ைட அ��� ெகா�டன�. இவ�க� 90 ��ட� இ�க���� �ல�
ஆரா��தன�.
�ைள�� �� ச�� நடவ��ைக ம��� பா�ைவ�� ��ைம ஆ�யவ�ைற��
ஆரா��தன�. க�� ��சான� ைமய நர�� ம�டல�ைத��, பா�ைவ ெசய�பா�� �ைறைய��
எ�வா� பா���ற� எ�பைத�� ஆரா��தன�.
��ெவ� �ைலய� ���� ெகா������ ேபா� அ�வ� ேபா� ஒ�யான� ��ெரன
�ைலய��� உ�ேள பா��ற�. இதனா� எ�ன எ�ன �ைள�க� ஏ�ப���றன எ�ப� ப��ய
ஆ��க�� ேம�ெகா�ள�ப�டன. ��ெவ��� �ழ��� ஏ�ப �ைள த�ைன தகவைம���
ெகா��றதா எ�பைத�� ஆரா��தன�.
��ெவ��� ேவைல ெச��� ேபா� �ர�க� ஏதாவ� ஒ� ப���� த�கைள� �ைண��
க��� ெகா�ட �றேக ேவைல ெச�ய ���த�. ��ெவ��� ெச�ய ேவ��ய ேவைலக�
எ�ப� �����ேய ��ட�ட�ப�டைவ ஆ��. ஒ�ெவா� ேவைல�� ��ட��ட ப�
ெச�ய�ப�ட�. அவ�க��� ���� உ�ள க���பா�� ைமய������ வ�கா��த�
�ைட�த�. ��ெவ��� ஒ� �� �ல��ய� (Mini-Zoological) ஆ��� �ட� மா�� 31,
2007இ� உ�வா�க�ப�ட�. அ�� ப�ேசாதைனக� ஏ�ர� 8 அ�� �வ��ய�. ��தா
�ைலய��� ேம� �ைர�� பா���யா உ�� வா�வைத� க�����தா�.
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��தா �ச�ப� 11, 2006 �த� ஏ�ர� 21, 2007 வைர கமா�ட� ைம�ேக� ேலாப� ம���
�ஷ� ெபா�யாள� ��ெக� ���� ஆ�ேயா�ட� இைண�� ப����தா�.��ன� ர�யா��
ேசா�� �எ�ஏ-10 எ��� ��கல� ஏ�ர� 9, 2007 இ� ��ெவ� �ைலய���� வ��
ேச��த�. அ�� கமா�ட� ைபேயாட� ������ (Fyodor yurchikhin)ம��� �ஷ�
ெபா�யாள� அ��ேகா�ேடா� (Olegkotov) ஆ�ய �ர�க� வ�தன�. இவ�க� இ�வ��
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� 6 மாத�க� த��ன�. ைம�ேக� ேலாப� ம��� ��ெக�
���� �� ����ன�. ��தா ��யதாக ��ெவ��� வ�த �ர�க�ட� �� ����� வைர
ேச��� ஆ��க���, இதர ப�க��� ஈ�ப�டா�.
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உண�

��தா ���ய� ��ெவ��� ����ம� ெகா�டா�ன�. அவ�ட� ர�யாைவ� ேச��த
இர�� �ர�க�� ெகா�டா�ன�. இ� ஒ� மற�க ��யாத �ைன�, ���� ெகா�டா�வைத
�ட ���யாசமாக இ��த� எ�றா� ��தா ���ய��.
��தா ���ய�� ��தா�� �ன�ைத�� ��ெவ��� ெகா�டா�னா�. ��ெவ���
��தா�� �ன�ைத� ெகா�டாட இவ�க��� அ�ம� வழ�க�ப�ட�.ைம�ேக�
ேலாப�, ��ெக� ���� ம��� ��தா ���ய�� ஆ�ேயா� ெகா�டா�ன�. ��தாைட
அ��� ெகா�டன�. ��தா தன�� ���தமான சேமாசா ம��� இ��ய உண� வைககைள
க�ெட�ன�க�� அைட�� எ��� ெச����தா�. எ�த வைக உணைவ எ�வள� சா��ட
ேவ��� எ�பைத தைர�க���பா�� �ைலய������ ��ஞா�க� க����
��வா�க�. அவ�க�� ஆேலாசைன� ப�ேய உண� உ�டன�. ��ஞா�க��
ஆேலாசைன�ப� ��தா�� ���� உ�� ��ெவ��� ��தா ��தா�ைட�
ெகா�டா�னா�.
��தா இ��ய உணைவ ���� ேக����தா�. ��ெவ� �ைலய��� �ர�க��� ���தமான
உண� எ�ப� ���� இ��� அ��ப�ப��ற�. �ர�க� த�க��� ���தமான உணைவ
ஏ�கனேவ ேத�� ெச�� ெகா��� ��வா�க�. ஆனா� ேபா�ய ச�� இ���றதா எ�பைத
��ஞா�க� ஆ�� ெச�த ��னேர உண� அவ�க��� அ��ப�ப��ற�. ��தா���
வாசைன ஊ�ட�ப�ட மசாலா உண� �க�� ������த�.
��ெவ��� �ர�க� எ�த உண� �� ஆைச�ப��றா�கேளா அ� �ைட��ற�. அ�
ம��ம�லாம� பல நா�க�� �ேஷசமான உண�க� �ட �ைட��ற�.
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உட�ப���

���� �� ஈ��� �ைச இ�லாத ��ெவ��� ��ட கால� இ���� ��ெவ� �ர�க��
எ��� தன� உ��� த�ைமைய இழ���. தைசக� தள��� ேபா��.இதைன� த���பத�காக
�ர�க� �ன�� உட�ப��� ெச�ய ேவ��ய� அவ�ய�.

��தா �ன�� இர�� ம� ேநர� உட�ப��� ெச�தா�. இவ� அைசயா தா�ய�� நைடேமைட
இய��ரமான �ெர����� ஓ�னா�. �ன�� 6 ைம� �ர� ஓ�னா�.
ஞா����
�ழைமக�� 10 ைம� �ர� �ட ஓ�னா�. ஓ�ய �ற� 30 ��ட� ஓ�� எ����
ெகா�டா�. ��ன� ைச��� ஓ��� ப����� ஈ�ப�வா�.
எைட ���த� ேபா�ற
உட�ப���ைய�� ��ெவ��� ெச�தா�. உட�ப��� ெச��� ேபா� �ைலய���
அ���க� ஏ�படாதவா� பா���� ெகா��� �ைறைய� ைகயா�டன�. இவ� �ெர�����
ஓ�வ� ப�� தன� ந�ப�க����, ���ப��ன���� �ள�� இ-ெம�� அ���ன�.
இவ� �ெர� ���� ேதா�வா� ப�ைடைய அ��� ெகா�வா�. அதாவ� ��ைர��� ேசண�
���வ� ேபா� த�ைன இைண��� ெகா�� ஓ�னா�. ��தா தன� ப����ட ஆ��ைய
அ��லா �னாேபா��� தன� அ�றாட உட�ப��� ப�� �ன�� இ-ெம�� �ல� தகவ�க�
அ���னா�.
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மார�தா�

��ட�ர� ஓட� ��ய ஒ� ஓ�டமாக மார�தா� க�த�ப��ற�. இ� ெபா�வாக ேரா��� ஓட�
��ய�. �.�. 450ஆ� ஆ��� ெச�ட�ப� மாத��� மார�தா� எ���ட��� ��த� நட��
ெகா����த�.
��த���
ெவ��
ெப�ற
ெச��ைய
�ேர�க
�ர�
ெக���ைட� (Pheidippides) எ��ற �ர� மார�தா�� இ��� ஓ� 20 ைம� �ர� ஓ�
ஏெத�� நக��� தகவ� ெகா��தா�. இதைன அ��பைடயாக� ெகா�� மார�தா� ேபா��
நட��ற�.
மார�தா�
ேபா���கான
�ர�
எ�ப�
1921ஆ�
ஆ��
வைர
வைரய��க�பட��ைல. அத� ��ன� மார�தா� ஓ�ட� ேபா���� �ர� 42 �ேலா ��ட�
என ��� ெச�ய�ப�ட�. உலக� ��வ�� �மா� 500 ேபா��க� ஆ�� ேதா��
நட���றன. ஒ� ேபா���� 10 ஆ�ர����� ேம�ப�டவ�க� கல�� ெகா���றன�.
அெம��கா�� பா�ட� மார�தா� ஓ�ட�ேபா�� 1897ஆ� ஆ�� �த� நட��ற�. இ�
பா�ட�� ஒ�ெவா� ஆ��� ஏ�ர� மாத� ேதசப�� �ன� (Patriots Day) அ��
நட�த�ப��ற�. அ�� ���ைற நாளா��. இ� ஒ� உ��� மார�தா� ேபா��யா��. ஆனா�
உல�� பல ப��க�� இ���� �ர�க� கல�� ெகா���றன�. இ�த� ேபா���� 1972ஆ�
ஆ����� ��ன� ெப�க�� கல�� ெகா�ள அ�ம� வழ�க�ப�ட�. இ�த மார�தா�
ஓ�ட��� 100வ� ஆ�� �ழா 1996இ� ெகா�டாட�ப�ட�.இ�� 38,000 ேப� கல��
ெகா�� ஓ�ன�. இ�த� ேபா���� ெவ�� ெப�பவ�க��� 1980ஆ� ஆ�� �த� ப��
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வழ�க�ப��ற�.
பா�ட� மார�தா� ேபா���� சராச�யாக ஒ�ெவா� ஆ��� 20,000 ேப� கல��
ெகா���றன�. இ�� ஓ�� �ர� எ�ப� 42.195 �ேலா ��ட� (26.22 ைம�) ஆ��.பா�ட�
மார�தா� உலக� �க�ெப�ற ஒ�றா��. ��தா ���ய�� இ�த பா�ட� மார�தா�
ஓ�ட�ப�தய���
ஆ��ேதா��
கல��
ெகா��
ஓ�வைத
வழ�கமாக�
ெகா����தா�. பா�ட� மார�தா� ஓ�ட� ப�தய��� கல�� ெகா�� அவ� ஒ�
�ைற 3 ம� 29 ��ட� 57 �னா�க�� ஓ� சாதைன பைட���ளா�.
��தா ��ெவ���� ெச�� 6 மாத�க� த�� ஆ�� ெச�ய அ�ம� வழ��ய கால���
பா�ட�� மார�தா� ேபா�� நட�த�. ��தா பா�ட�� நட��� மார�தா�
ேபா����, ��ெவ��� இ��� கல�� ெகா�ள ஏ�கனேவ ��ட�����தா�. அத�காக
அவ� ���� ��ெவ� க���பா�� ைமய��� உ�ள �ெர��� இய��ர��� ஓ�வத�காக
ஒ�றைர
ஆ��களாக க�ைமயான ப���ைய�� எ�����தா�. ��ெவ������
மார�தா� ேபா���� கல�� ெகா�வத�� அவ� அ�ம� ேக����தா�.மார�தா� ப�தய���
கல��ெகா�ள அவ� உட� த�� ெப�றவ�தா� என அவ��� ப��� அ��த ��ெவ�
ஆரா���யாள�க� ெத���தன�. அதனா� அவ� ��ெவ������ மார�தா� ேபா����
கல�� ெகா�ள அ�ம� �ைட�த�.
ெபா�வாக ��ெவ��� த�� இ���� �ர�க�� எ��� எைட �ைற��, உ�� �ைற��
ம��� ���க�� பா��� ஏ�ப��.
இத�� �ரான உட�ப��� ெச�ய ேவ��ய�
அவ�ய�. ��தா �ன�� உட�ப��� ெச�� வ�தா�. அவ� மார�தா� ேபா���� கல��
ெகா�ள ேவ��� எ�பத�காக வார���� 4 �ைற ப��� எ���� ெகா�டா�.
ஓ�ட�ப�தய���� ஏ�பா� ெச���ள பா�ட� தடகள� ச�க�ைத ேச��த ேஜ� ����
��ைக�� “தைர�� மார�தா� ஓ�ட�ப�தய� நைடெப�� அேத ேநர��� ��ெவ� ஆ��
�ைலய��� இ��தப� ��தா ���ய�� இ�ேபா���� கல�� ெகா�வ� ஒ�
சாதைனயா��” எ�றா�.
பா�ட� நக�� மார�தா� ஓ�ட�ேபா�� ஏ�ர� 16, 2001இ� நைடெப�ற�. இ�த
ப�தய��� 14000 ேப� கல�� ெகா�டன�. இ�� 7 ஆ�ர�� 600 ெப�க� கல��
ெகா�டன�. ��தா ���ய���� 14000 எ��ற ந�பைர பா�ட� அ�ெல��� ச�க�
ெகா��த�. இ�த ப�தய� ெதாட��� ேநர� ��தா��� ெத���க�ப�ட�.
இ�த மார�தா� ஓ�ட�ப�தய��� கல�� ெகா�வத�காக ��தா பல ம� ேநர���� ��னதாக
எ�����டா�. பா�ட�� மார�தா� ஓ�ட� ெதாட��ய அேத ேநர��� இவ�� ஓட�
ெதாட��னா�. இவ� ச�வேதச ��ெவ� ஆ�� �ைலய��� உ�ள அைசயா தா�ய�� நைட
ேமைட இய��ர��� (�ெர���) ஓட� ெதாட��னா�. ��னதாக �ெர����� ��ைர ேசண�
���வ� ேபா� த�ைன வா�னா� இைண��� ெகா�� ஓ�னா�.
நைட இய��ர��� இர�� ேல�டா� க����ட�கைள ெபா��� அத� �ல� பா�ட� நக��
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நட��� ஓ�ட�ைத பா���� ெகா�ேட அவ� நைட இய��ர��� ஓ�னா�.இவ�
ம��� 13 �ேலா ��ட� (8 ைம�) ேவக��� ஓ�னா�. அேத சமய��� ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய� ������� 337 �ேலா ��ட� உயர��� ��ைய ���� ெகா����த�.
���� ��தா�� சேகாத� �னா பா��யா��, ��ெவ� �ர� ேகர� எ�.ைநப��
ஆ�ேயா�� பா�ட�� ஓ�ன�. இவ�க� ��தா��� உ�சாக�ைத ஊ��ன�. அேத சமய���
��ெவ��� இ��த ம�ற �ர�க�� ��தா��� உ�சாக�ைத ஊ��ன�. ��தா பா�ட�
மார�தா�� ப�தய �ர�ைத 4 ம� 24 ��ட��� ஓ� ���தா�. இத� �ல� ��ெவ�
வரலா��� ��தா ���ய�� ஒ� ��ய சாதைனைய பைட�தா�. உல�� மார�தா� ேபா����
��ெவ��� ஓ�ய ஒேர ெப� ��தா ���ய�� ஆவா�.இத� �ல� இவ� உல�� ஒ�
��ய சாதைனைய� பைட�தா�.
��ெவ��� இ��த �ர�க� ��தாைவ� பாரா��ன�. ம����ைய�� வா����கைள��
ெத���தன�. தைர க���பா�� �ைலய������� பாரா�� ெத���க�ப�ட�.உலகள��
ப����ைகக� ெச�� ெவ���� அவைர� �க��� பாரா��ன. ெப�ேறா�க� நாசா �ல�
வா���ன�. த�ைத �ப� பா��யா, இ-ெம�� �ல� வா��� ெத���தா�.
��ெவ��� �த��� �ைலய������ ெகா�� தைர�� நட��� மார�தா� ேபா����
கல�� ெகா�� இ�வைர யா�� சாதைன பைட�த� இ�ைல. ��தா தா� �த� �ைறயாக இ�த
சாதைனைய� ���� இ���றா�. இ� ப�� அவ� ��� ேபா� “என� இ�த சாதைன
ம�றவ�க��� ஒ� ���ேகாலாக இ����. இைளஞ�க� த�க� அ�றாட வா��ைக��
உட�ப����� ���ய��வ� அ��க என� இ�த அ��வ சாதைன அவ�க���
உத��” எ�றா�.
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������� ��தா

������� கா�ேற இ�லாத இட��� இ��தா�� நா�க� அைனவ�� ஒேர ஒ� நா� இ��ய
உணைவ�� ேச��� உ�ேடா�. ப�சா� ேசாளா, பலா�ப�� ேபா�றைவ அ��
����ட�த�கைவ. எ� ��ெவ� ந�ப�க�� ஒ�வ� அ�� கார� அ�க� எ��
ெசா�னா�. ஆனா� என�� அ� �க�� ������த�. இ��ய அ�வா, டசா�� ேபா�றைவ
��த� �� த�தன. அைவக�� இ��த ����� ப��� �ரமாத� எ�றா�.
ஒ�நா� நா� ‘கா�’ ப��� ெகா����த ேபா� ‘��ராலா�’ ெச�ய மற�� ��ேட�. ���
ேநர��� ஒ� ேகா�� ப�� அள��� கா� ப�தா� ��ட�. அ� �����ற��� உ���
ஒ��ய�. ெம�வாக அ��� ெச�� அைத ஊ� ��ர ைவ�� �டலா� எ��
�ைன�ேத�.
அைத
எ�ப�யாவ�
����
����
க�����
அட��
�ட
ஆைச�ப�ேட�.ெகா�ச ேநர��� கா� ப�ைத� ���� ��ேட�. அ�ேபா� அ� உைட��
�த�ய�. அ�த அைற ���க ேகா��கண�கான கா�� ��க�. அ�� ஒ� �ள� உ�வானா��
ந�ல ஜா�யான அ�பவ� தா�.
��ெவ� �ைலய��� இ��� ெகா�� ��ைய� பா��பத�� ஆ�ர� க� ேவ���. ��
அைம�யாக கா��ய����. பற�� ெகா�ேட இ���� ேபா� எ�க���� ேலசான
அைச�தா� இ����. ஆனா� எ�க� பயண ேவக� எ�வள� ெத��மா? மைல���
ேபாகா��க�. ஒ� ம� ேநர���� 17 ஆ�ர�� 500 ைம� ேவக�. ஒ� ��ட����500���
அ�கமான �ேலா ��ட� ேவக�.
��ெவ� வாகன��� இ��� ெவ�ேய வ�� நட�பத�� தயாரா�வ� ஒ� ெப�ய
ேவைல. காைல 8.30 ம��� எ���, தயாரா� ெவ�ேய வர ம�ய� ஆ����. ��ெவ�
�ைலய���� ெவ�ேய �ன�� 6 ம� ேநர� ேவைல இ����. ��� உ�ேள ேபா�
��ெவ� உைடைய மா��வத�� ஒ� ம� ேநர� �����.
அ�� ��ெவ��� நட�� ���� ��� மாைல உண���� தயாராக இ��த ேபா�
��ெவ� ைமய��� ஒ� �த மண� ��ய�. நைடைய ���� ��� உைட எ�லாவ�ைற��
கழ�� ைவ����த அ�த இட������ வாைட ��ய�. ��ெவ� �ைலய� அ���ய�தா�
உ�வா� இ���ற�. அ�� ஏ�ப�ட ரசாயனமா�றேம அத�கான காரண� எ�பைத� ��� க��
���ேதா�.
������� ப�� மாண�க�
��ெவ������ ப�� அ��தா�.

அ���ய

ேக��க���

��தா

���ய��
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��ெவ��� வ��க பயமாக இ���றதா?
இ�ைல. நா� ஒ� க�ப�� இ��ப� ேபா� உண��ேற�. நா� த�ேபா� ேவைல பா���� இட�
��ெவ� என ைவ��� ெகா�ளலா�. இ�� எ�ேபா�� ஏதாவ� ஒ� ேவைலைய� ெச��
ெகா�����ேற� என ப�� அ��தா�.
��ெவ��� எ�ப�� �����க�? ப��ைக இ���றதா?
��ெவ� �ைலய��� ��� �ேடஷ�க� எ�ற ப��க� உ�ளன. அ�� தா� நா�க�
���ேவா�. எ�க� ப��ைக அைற ஒ� ��� அளேவ இ����. அத� உ�ேள ���� ைபக�
இ����. அைற�� �வேரா� அ�த ���� ைப இைண�க�ப������.
பகைல��, இரைவ�� எ�ப� அ���க�?
பக�� இர�� மா�� ெகா�ேட இ����. 24 ம� ேநர����� 16 ��ய
உதய�ைத��, அ�தமன�ைத�� பா��ேபா�. ��ைய ஒ� �ைற வல� வ�வத��� 45 ��ட�
பக� ெவ��ச�ைத��, 45 ��ட� இரைவ�� அ�ப��கலா�. ெவ�ேய ெத�வ� பகலா, இரவா
எ�பைத ஜ�ன�� எ��� பா��தாேல ெத���.
உ�க� ���ப�ேதா� ேபச ���றதா?
����. 15 நா�க��� ஒ� �ைற ���� இ��பவ�கேளா� ��ேயா கா�பர�����
ேப�ேவ�. �ல �ைண ேக��ேளா� ெதாட�� ெகா�ள வா��� �ைட��� ேபா� ேபா�
ெதாட��� �ைட���.
இவ� ��ெவ������ இ��ய� ப�� மாணவ�க�ட�� உைரயா�னா�. இவ�ட� ��
ெட���� உ�ள வச�� ேவ� ப�� மாணவ�க� 10 ��ட ேநர� உைரயா�ன�.
��ெவ��� நட�� சாதைன பைட�தைத ��தா மாணவ�க�ட� �ள��னா�. தா�
உ��ைட�� வைளைவ ��ெவ������ பா��ேத� எ�றா�. ��ெவ� �ைலய���
உ�ேள இ���� ேபா� இர� ேநர��� ���� �� �ள��க� ���வைத� க�ேட�
எ�றா�.
��தா இ��யாைவ� தன� தா� �டாக� க��னா�. அவ� ��ெவ������ இ��யாைவ�
���ப� ���ப� பா��ேத� எ�றா�. �ழ�ைதக�� உைரயாடலா� ��தா உ�சாக�
அைட�தா�. �ழ�ைதக�� ெப�ேறா�க�, த�க� �ழ�ைதக��� �ைட�த ஒ� வரலா�� �ற��
�க��� என� �க��தன�.

41

அ�லா���

��தா ���ய�� �ச�ப� 9, 2007 இ� அெம��க �ர�க�ட� ��கவ� ��கல��� �ல�
��ெவ���� ெச�றா�. அ�� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� க��மான� ப� பா�
��வைட�� ��ட�. அ�� ��தா ���ய�ைஸ இற�� ��� ��� ��கவ� ��கல�
����� ����ய�. அ�� இர�� �ர�க�ட� த�� இ��� ��தா ப�ேவ� ஆரா���கைள
ேம�ெகா�டா�.
ஒ�வ� ெதாட��� 6 மாத�க��� ேம� ��ெவ��� த�����தா� உட�� பல பா���க�
ஏ�ப��. ஆகேவ �ர�க� த�� ஆ�� ெச�வ� 6 மாத� என ��� ெச�தன�. 5மாத���� ேம�
��ெவ��� இ���� ��தாைவ ஏ�ர� 26, 2007 அ�� ���� ���� அைழ���
ெகா�வ� என நாசா ��� ெச�த�. தைர� க���பா�� �ைலய��� ����ப� அ�லா���
��கல��� �ல� அவைர ���� ���� அைழ�� வ�வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�. இ�த
அ�லா��� ��ெவ�� பயண���� எ�.�.எ�. 117என� ெபய�ட�ப�ட�. ஆனா�
��ட��ட�ப� அதைன ��ெவ��� அ��ப��ைல. �ேளா�டா
ப���� ��ய
ப���யலா� அத� ெவ���ற எ�ெபா�� ேட�� ேசத� அைட�த�. அதைன ப�� பா��க
தாமத� ஆன�. ஆகேவ பயண ஜு� மாத����� த�� ைவ�க�ப�ட�.
இ�த அ�லா��� ��கல� ந�ன� ெதா����ப� ெகா�ட�. இ�� 7 �ர�க�
ெச�லலா�. ேம�� 3 �ர�க� அ�ச��� ெச�ல வச� உ��. ஆப��� கால��� 10�ர�க�
����� ���பலா�. இ��� ரா�ெக� �ல� ஏவ�ப��ற�. ����� ����� ேபா� �மான�
ேபா� பற�� வ�� தைர இற���. இ�த ��கல ��ட� �ல� �மா� 100�ர�கைள
��ெவ��� அைழ�� ெச�வதா��. இத�� 2010 ஆ���� �ற� ஓ�� ெகா��க ��ட���
இ����றன�. இ� தயா��க�ப�ட ��ன� 160��� ேம�ப�ட �����த�க�
ெச�ய�ப���ளன.
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ஏ�த�

ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� 6 மாத�க��� ேமலாக� த�� இ���� ��தா ���ய�ைஸ
அைழ�� வர��, ��ய ச�� �ல� ��சார� தயா���� அைம�ைப� ெபா��த��
அ�லா��� ��கல� ஜு� 8, 2007 அ�� அ���வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�. இ�த
��கல��� 7 �ர�க� 11 நா�க� பயணமாக ��ெவ���� ெச�ல இ����றன�. இ�த
��கல� ��தாைவ ஏ��� ெகா�� ஜு� 19ஆ� ேத� ���� �����. இ�த� தகவ�
��தா���� ெத���க�ப�ட�.
அ�லா��� ��கல� ஜு� 8, 2007 அ�� அெம��க ேநர�ப� இர� 7.30 ம��� (இ��ய
ேநர�ப� ஜு� 9, அ�காைல 5.08 ம�) அெம��கா�� �ேளா�டா மா�ல��� உ�ள ெக�ன�
��ெவ� ஆரா��� �ைலய��� ஏ� தள������ �ற�ப�ட�. அ�� �ர���
�ட��ேகா�, � ஆ�க�பா��, ��� �வா�ச�, பா��� பார�ட�, ேஜ�� ��,ஜா� ஓ�வா�
ம��� �ேளட� ஆ�ட�ச� ஆ� 7 �ர�க� பயண� ெச�தன�. ரா�ெக� ெச��ற� �����ைப�
க���ெகா�� �ற�ப�� ெச�ற கா��ைய� பா��� அெம��க ��ஞா�க�
கரேகாஷ��டன�. ��ெவ�� �� �க� �ற�பாக� ெசய�ப�ட� எ���, நாசா���� நா���
��ெவ�� ��ட����� இ� இ��யைமயாத நா� எ��� ��ட��� �ைண ��வா� ெர�க
ெகேவெட� ��னா�.
2003ஆ� ஆ��, இ��ய ��ெவ� �ரா�கைன க�பனா சா�லா ம��� 6 �ர�க�ட�
���� ெச��த�ப�ட ெகால��யா ஓட� ����� ����� ேபா� ஏ�ப�ட �ப���
ெவ���� �த�ய�� அ�� பயண� ெச�த அைனவ�� இற�தன�. இைத� ெதாட���
பய�ப��த�படாம� ெக�ன� ��ெவ� �ைலய� இ��த�. அத� ��ன� ஜு� 8அ�� தா�
���� ெசய�பட� ெதாட��ய�.
இ�த ��கல� 250வ� ம�த ��கலமா��. இ�� எ��ெப�ச� - 15 எ��ற ��ட கால�
த�க� ��ய பய�யாக �ேளட� ஆ�ட�ச� (Clayton Anderson) பயண�
ெச�தா�. இவ� 6 மாத�க� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� த�� ஆ�� ெச�ய
இ���றா�. ���� ���ப இ���� ��தா���� ப�லாக இவ� ��ெவ� �ைலய���
ஆ��கைள��, க��மான� ப�கைள�� ெச�ய இ���றா�.
அ�லா��� ��கல��� 19083 �ேலா ெபா��க� எ���� ெச�ல�ப�டன. அ�லா���
��கல��� 45 அ� �ள� ெகா�ட அ���ய�தா� ஆன ச�ட�
எ����
ெச�ல�ப�ட�. இ� 16183 �ேலா எைட ெகா�ட�. அ� ச�வேதச ��ெவ� ஆரா���
�ைலய��� ��ெக��பாக அைம��. அேதா� ��ய ஒ������ ��சார� தயா����43

சாதன�க�� எ���� ெச�ல�ப�டன.
அ�லா��� ��கல� இர�� நா�க� ��ெவ��� ��ைய� ���ய �ற� ச�வேதச
��ெவ� �ைலய�ைத ஜு� 10 அ�� ெச�றைட�த�. அ�லா��� ��கல� �������
�ற�ப�ட ேபா� ��க� தா��யதா� அத� ெவ�ப பா�கா�� தக��� ��ச� ஏ�ப�ட�. அ�த
��ச� 10 ெச�� ��ட� �ள���� ஏ�ப����ப� ெத�ய வ�த�.இைத �ர�க� ேராேபா
உத��ட� �ைக�பட� எ��� ���� அ���ன�. அ�த ��ச�ட� ��கல� ச�வேதச
�ைலய�ைத அைட�த�.
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ப�� பா��த�

��கல��� ஏ�ப�ட ��ச� காரணமாக ����� ����� ேபா� ஏதாவ� �ப�� ஏ�ப��
��ேமா என நாசா ��ஞா�க� அ�சமைட�தன�. ஆகேவ அதைன ��ெவ� �ேலேய ப��
பா��க ேவ��� எ ன �ர�க��� அ��ைர வழ��ன�.
��கல��� ப�� ஏ�ப�டதா� ��கல� ����� ����வைத இர�� நா� த�� ைவ�க
��� ெச�தன�. ��கல� ஜு� 19� ேத���� ப�லாக 21ஆ� ேத� ����� ����வ� என
நாசா
��ெவ� �ைலய��� அ�டா��� ��ட��� ெபா��பாள� ஜா� ஷனா�
ெத���தா�.
��கல��� ��ப�க��� ��ச� ஏ�ப���ள�. அதைன ச�ெச�வத�காக அ�லா���
����� ����வ� 2 நா�க� த�� ைவ�க�ப���ள�. ேபர�ைவ ஏ�ப��த� ��ய
அள��கான ஆப�தாக இ�த ��ச� இ�ைல. இ��தா��, அைத ச� ெச�யா��டா�
அ�லா��� ���� ����� ேபா� அ� ேசத� ஏ�ப��த� ��யதாக இ��கலா� என
அ�லா��� ��ட� ெபா��பாள� ெத���தா�.
அ�லா��� ��கல��� ெச�ற �ர�க� ேஜ�� ெர��, ஜா� டா� ஆ�வா ஆ�ேயா�
��ெவ� �ைலய�ைத��� ெவ�வ�� நட�தன�. இவ�க� ெமா�த� 4 நைட பயண�ைத
ேம�ெகா�டன�. இவ�க� த�கள� �த� நைடபயண��� ேபா� 45 �ள�� 16183 �ேலா
எைட�� ெகா�ட உேலாக ச�ட�ைத ��ெவ� �ைலய��� ெபா���ன�.இ� ��சார உ�ப��
ெச��� இ��ர�ைத� ெகா�ட�. இதைன ெபா��த 6 ம� ேநர� இவ�க����
���த�. இ� 1835 ேகா� �பா� ம����ள இய��ரமா��. இ�த இய��ர��� ��ய ச�� �ல�
��சார� உ�ப�� ெச��� இய��ர� உ�ள�.
ேஜ�� ெர��, ஜா� டா� ஆ�வா ஆ�ய
இ�வ�� ��றாவ� ��ெவ� நைடைய ேம�ெகா�டன�. இவ�க� அ�லா���
��கல��� ெவ�ப�தக��� ஏ�ப�ட ப�ைத ச� ெச�தன�. அதைன இ��� க��யா�
ைத�தன�. இவ�க� இ�வ�� 8 ம� ேநர� க�ைமயாக உைழ�� ப�ைத ச� ெச�தன�.
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க���� ேகாளா�

�ர�க� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� ��ய தக�கைள ெபா���� ப���
ஈ�ப����தன�. அ�ேபா� எ��பாராத �தமாக ��ெவ� �ைலய�ைத சம�ைல
ப���வத�கான ர�ய நா��� க���� ேகாளா� ஏ�ப�ட�. ச�வேதச �ைலய��� ர�ய�
ப���� இ��த ��� ���ய க��க� ��ெரன ெசய� இழ�� ��டன. இ�த� க��க�
கட� ம��� வா�ெவ�ைய� க���ப���� ப�கைள�� ெச�� வ�த�. அெம��கா���
எ�� த� க�� ெசய�பா� உ�ள�. எ��� ர�ய க���ட� இ�
இைண�க�ப���ளதா� ��ஞா�க� எ�ன ெச�வ� என �ழ��� ேபானா�க�.
க��ைய� ப�� பா��கா��டா� ச�வேதச �ைலய��� பாைத மாற���ய அபாய�
இ��த�. அ�� இ���� �ர�க��� ஆ��ஜ� ம��� ���� �ைட�ப�� ��க�� ஏ�ப��
�ைல�� இ��த�.
இ�த� க�� ெசய� இழ�த� எ�ப� எ�� ெத�ய��ைல என ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய��� ��ட ேமலாள� ைம� ச�ர�� ெத���தா�. இ� எ�கைள� கவைலயைடய�
ெச���ள�. இேத �ைல ெதாட��தா� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� எ�த ஒ� ��ெவ�
�ர�� இ��க ��யாத �ைல ஏ�ப��.
இேத ேபா�� ஏ�கனேவ ஒ� �ைற க�� ெசய�பா� இழ�த�. ஆனா� அ� இ�த அள���
பா��ைப ஏ�ப��த��ைல. க���� ேகாளா�கைள ச�ெச�ய ��ெவ� �ர�க� ேஜ��
ெர����, ஜா� டா��� ��ெவ��� நட�� ெச�� க��கைள� ப��
பா��தன�. அ�ேபா� க��க�� 6 ெப��க�� நா��� ேகாளா� இ��பைத�
க�ட��தன�. அவ�ைற மா�� வ��பாைத�� �ல� ச� ெச�தன�. இ� அவசர, உடன�
ேவைலயாக நட�த�.
இதனா� ெசய� இழ�த அ�த� க��க� ���� இய�க
ஆர���தன. இ�த� க��க� இர� ��வ�� ச�யாக� ெசய�ப�டன. இ����� அ��த
இர�� நா�க� ச�யாக இய���றதா எ�பைத கவ��க ேவ���. அ�ேபா�தா� க�� ச�
ெச�ய�ப�� ��ட� எ�பைத உ���ப��த இய�� என ��ஞா�க� ெத���தன�.
இர�� நா�க���� �ற� ���� அைவ ப�தைடய வா����ைல என ச�வேதச ��ெவ�
ஆ�� �ைலய��� ��ட ேமலாள� அ���தா�. க��கைள� ச� ெச�ய ��யா��டா�
அைன�� �ர�க�� ��ெவ� �ைலய�ைத ��� ��� அவசரமாக �� ���ப ேவ��
இ�������. பல ஆ��க� க�ட�ப�� உ�வா�க�ப�ட �ைலய� பயன�� ேபா�
இ����. ர�ய ம��� அெம��க ��ஞா�க� ��ெவ� �ைலய��� ஏ�ப�ட
பா���
ம��� ேமாசமான ���ைலைய சமா��க �வா��� உடன� நடவ��ைக��46

ஈ�ப�டன�. இதனா� ேகாளாைற உடன�யாக ச� ெச�� ���க ���த�. ர�யா�� இ�த
க���� ஏ�ப�ட ேகாளா� எ�ப� இ�தா� �த� �ைறயா��.வள������� ெதா�� ��ப
வள����� �ல� இ�த� ேகாளா� ச� ெச�ய ���த�.
�ர�க� ெர����, டா� ஆ�வ�� ���� ஒ� �ைற ��ெவ��� நட�தன�. அ�லா���
��கல��� ச� ெச�த ெவ�ப� தக�கைள ���� ப�ேசா��தா�க�.அவ��� ��
பா�கா���காக ��த� சாதன�கைள�� ெபா���னா�க�.
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�� ����த�

அ�லா��� ��கல� ����� ����வத�கான �ைறயான அ�ம� �ைட�த�. ��ெவ�
�ர�க��கான வ�ய���த� ���� �த� நா� இர� 18� ேத� நட�த�.�ற�ப�த��கான
ப� எ�ப� 19� ேத� காைல�� �வ��ய�. அ�� இ���� ெபா��க� ப��ய ப��ய�
கண��ட�ப�ட�. க��க� ப�ேசா��க�ப�டன. �ற� �ர�க� அைனவ�� ��� ேநர�
���ன�.
அ�லா��� ��கல� �ற�ப�வத�� ��� அ� ���� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�ட�. நாசா
��ஞா�க� க���� ��� அம��� இதைன கவ��தன�. �ைலய��� கமா�ட� �ட�
������ அ�லா��� �ற�ப�வத�கான உ�தரைவ� �ற��தா�. ஜு� 10, 2007 இ� ச�வேதச
��ெவ� �ைலய��ட� இைண�த அ�லா��� ஜு� 19, 2007அ�� ெச�வா�
இர� 8 ம��� �ைலய������ ���த�. அ�லா��� ��கல� ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய��ட� 8 நா�க� 19 ம� 6 ��ட�க� இைண����த�.
அ�லா��� ��கல��� பயண� ெச�த �ர� �ேளட� ஆ�ட�சைன ��ெவ� �ைலய���
��� ��� 6 மாத���� ேம� ��ெவ��� இ��த ��தாைவ ஏ��� ெகா�� 6 �ர�க�
���� �ற�ப�டன�. ஏ�கனேவ ��ெவ� �ைலய��� இ��த ேம�� இர�� �ர�க�ட�
�ைடெப��� ெகா�� �ற�ப�டன�. ���� ���� ����வ� அவ�க��� உ�சாக�ைத�
ெகா��த�. இ�த ��ெவ� �ைலய� ��தா��� ஒ� மா�� �டாக 6 மாத�க�
இ��த�. இ����� அவ� �� ����வ� அவ��� வ��தமாக� �ட இ��த�. ஆனா�
��ெவ��ேலேய ெதாட��� இ��க ��யா� எ�ப� அவ���� ெத��த ஒ�� தா�.
அ�லா��� ��கல� அெம��கா�� உ�ள ேக� ேகனவர�� தைர இற�க�
��ட�ட�ப����த�. ஆனா� அ�� இ� ��ன�ட� மைழ ெப�� ெகா����த�. �ய�
பா���, மைழ, ேமக� �ைற�த ���ைல�� ��கல� தைர இற��வத�� ஏ�ற ���ைல
இ�ைல என க�த�ப�ட�. �ய� எ�ப� 55.5 �ேலா ��ட� ��றள��� இ�ைல எ�றா�
ம��ேம
��கல�
தைர
இற��வத�கான
அ�ம�
�ைட���.
அ�லா���
கமா�ட��� 1500 ��ட� உயர������ தைரைய ந�றாக� காண ��யாத �ர�சைன��
இ��த�.அதனா� தைர இற��வ� த��� ேபாட�ப�ட�.
��கல�ைத ெக�ன� ��ெவ� �ைலய�, எ�வ�� �மான� பைட தள� ஏதாவ� ஒ���
இற�கலா� என ��ஞா�க� ��� ெச�தன�. ேக� ேகனவர�� ெதாட��� மைழ ெப��
ெகா�ேட இ��த�. ��கல� ��ைய� ���� ெகா�ேட இ��த�. ��தா�� கணவ�
�ேளா�டா�� உ�ள ெக�ன� ��ெவ� ைமய��� மைன��� வ�ைக�காக� கா��48

இ��தா�.
��தா��
த�ைக
�னா
பா��யா��
சேகாத�ைய
வரேவ�க
ெச����தா�. ��தா�� தன� ���ப��னைர� காண ேவ��� எ��ற ஆ�வ��ட� இ��தா�.
ேக� ேகனவர�� ெதாட��� மைழ ெப�� ெகா�ேட இ��த�. ��கல�ைத க�ேபா��யா��
உ�ள எ�வ��� �மான�பைட தள��� இற��வ� என ��� ெச�தன�.நாசா ��கல�ைத
தைர இற��வத�கான ஏ�பா�கைள ெச�� வ�த�. ஞா�����ழைம வைர ��ைய�
���வத��� ேதைவயான எ�ெபா�� அ�லா��� ��கல��� உ�ள�.ஆனா� அத��
��ேப ��கல� பா�கா�பாக தைர இற�க�ப�� என நாசா ��ஞா�க� ெத���தன�.
��கல� ��� �ைற ேக� ேகனவர�� இற�க �ய�� ெச��� ��யாம� ேபான�. 24 ம�
ேநர �ய����� ��ன� இற��வத�கான இட� மா�ற�ப�ட�. ��கல� தைர இற��வ��
தட�க� ஏ�ப�� ெகா����த�. க�பனா சா�லா�� த�ைத ��தா �� ����வ�� ���த
ஆவ�ட� இ��தா�. அவ� ப��ரமாக� தைர இற�க ேவ���,த� மக��� ஏ�ப�ட க�
இவ��� ஏ�ப�� �ட� �டா� என கவைல�ட� அவ�� வ�ைகைய ெதாைல�கா����
பா���� ெகா����தா�.
��ெவ� �ர�க� ப��ரமாக தைர இற�க ேவ��� என �ரா��தைனக� உலக� ��வ��
நட�த�. இ��யா�� ��தா ���ய�� ப��ரமாக ���� ���ப ேவ��� எ�� பல
ப��க�� �ற�� �ரா��தைன, வ�பா� நட�த�ப�ட�.
��கல� க�ேபா��யா�� உ�ள எ�வ�� �மான�பைட தள��� தைர இற�க நாசா அ�ம�
ெகா��த�. இர�� �ைற
தைர�ற�க �ய�� ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� ேநர� ஒ��
ைவ�க�ப�ட�. ��ன� ஜு� 22, 2007 அ�� ச���ழைம காைல 2.49 ம�யள�� ��கல�
தைர�ற��ய�. ��கல� வ� ம�டல��� உ�ேள �ைழ�த�ட� ஒ� சாதாரண �மான�
ேபா� பற�த�. ைபல� தன� ��� ��ைமயா� ��கல��� ேவக�ைத க���ப���னா�
பாரா�� ���� ��கல� ப��ரமாக� தைர�ற�க உத�ய�. உலக ம�க� ெதாைல�கா��ைய
பா��த வ�ண� இ��தன�. �ர�க� ப��ரமாக� தைர இற�க ேவ��� என
����ன�. ஏென�� க�பனா சா�லா தைர இற�க 16 ��ட���� ��� தா�
இற�தா�. அ�லா��� ��கல� ��ைய ேநா�� இற��வ� 1.16 ��ட�க� ெத��த�. அ�
�மான�பைட தள��� தைரைய� ெதா�� ஓ� ��ற�.
��கல� ப��ரமாக� தைர இற��ய�. அ�லா��� ��கல� ��ெவ�ைய 219 �ைற
���ய�. அ� ��ைய 91.4 ��ட���� ஒ� �ைற ���ய�. அ� 9334000 �ேலா ��ட� �ர�
பயண�
ெச�த�.
அ�லா���
��கல���
பயண
கால�
எ�ப� 13 நா�க� 20 ம� 12 ��ட� 44 �னா�க� ஆ��. ெவ��கரமாக �� ����ய
அ�லா��� ��கல���� வா����க� என நாசா க���பா� ைமய� அ���த�.
��தா ���ய�� உ���ட 7 �ர�க�� ம�����ட� ���� கா� ப��தன�. ��தா���
���� �� வா��ைக �� ஆைச ஏ�ப�ட�. அ�� ஒ�� மன� ��ர ���க ேவ��� எ�ற
ஆைச தா�. ஏென�� ��ெவ��� 6 மாத�களாக ���காம� இ��தா�. ��தா ��ச�
�ள���, கட��, மைழ�� நைன�� ���க ெரா�ப ஆைசயாக உ�ளதாக�
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�����டா�. ேம�� கணவ� ம��� தன� ெச�ல நா�ட� ேச��� கட�கைர�� வா���
ெச�ல�� ஆைச�ப�டா�. சேமாசைவ �டாக� சா���வ� உ�பட அவ�� இய�பான
ஆைசகைள�� ம���வ� க��க� க���பா������ வ�த�ட� �ைறேவ��� ெகா�ள
இ��பதாக� ெத���தா�.
அ�லா��� ��கல��� வ���� ப���� ஏ�ப�ட ப�ைத ச� ெச�� இ��தன�. ஆனா�
அ�லா��� ���� ����ய ேபா� அ�த தக� ஒ� அ��ல அள��� �ல� இைடெவ�
ஏ�ப�� ��ட�. ஆனா� அ�த வ�யாக ெவ�ப� உ�ேள �ைழய��ைல. அதனா�
அ�லாண�� ��கல��� �� ���க��ைல என ெக�ன� ஆரா��� ைமய இைண
��வா� �� ெஜ��ெட� ேமய� ெத���தா�. இ� ஒ� அ����யான தகவ� தா�. அ�லா���
�ப������ த��ய� என ��ஞா�க� ம����யாக ��ன� ெத���தன�.
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சாதைன

��தா ���ய�� ��ெவ��� ப�ேவ� சாதைனகைள� ெச���ளா�. எைடய�ற �ைல��
ெப� உட�� எ�ன எ�ன �ைள�க� ஏ�ப���றன எ�ப� ப��ய ஆ��ைன ெச�தா�. த�
உடைலேய இ�த ஆ���� உ�ப���னா�. உட� இய���ய� ம�த வா��ைக சா��த
ஆ��, ��ைய ஆரா�த�, ��ெவ��� ஆரா��� என ேவைலகைள� ெச�தா�.
இவ� ������� ப�ேவ� மா��கைள எ���� ெச�றா�. அ� த�ர ர�த�, ����
ஆ�யவ�ைற ������� ெப�� ஆ�� ெச�தா�. ஊ�ட� ச�� ப��ய ப�ேசாதைன
ெச�தா�. ��ெவ��� ஊ�ட�ச���க� ம�த உட�� எ�த�தமான பல�கைள� த���றன
எ�ப� ப��ய ஆ��ைன� ெச�தா�.
��தா ���ய�� ��ெவ��� ேம�� ஒ� சாதைனைய� பைட���ளா�. ��ெவ���
சான� ����� (Shannon Lucid) எ�ற ெப� ��ெவ� �ர� 188 நா�க��, 4ம�
ேநர�� இ��� சாதைன பைட����தா�. இ�தா� ��ெவ��� ெப�க� அ�க கால� த��ய
சாதைனயாக இ��த�. இ�த� சாதைனைய ��தா ���ய�� ��ய��தா�.��தா
��ெவ��� 195 நா�க� இ��� சாதைன பைட�தா�. இ� ��ெவ��� ���த ஒ� உலக
சாதைனயா��. ��ெவ��� ��ட கால� த��யவ� எ�ற ெப�ைமைய� ெப�� ெப� இவ�
எ�ப� ����ட�த�க�. அதாவ� ��தா ��ெவ��� 194 நா�க� 10 ம� 58 ��ட� த��
சாதைன பைட���ளா�.
நாசா அைம�� ��தா�� ேப��ைய ெதாைல�கா���� ஒ�பர�� ெச�த�.
��க� �ல���� ெச�ல �������களா?
“ஆமா�. ம�ெறா� ��ெவ� �ைலய�ைத �ல�� உ�வா�க �����ேறா�. அ��
வா�வத�கான வா��� இ��கலா�.” எ�றா�.
��க� 42 வய�� ச���ர� பைட�����. ேவ� எதைன �ைறேவ�ற �������க�?
“நா� �க�� அ���டசா�, நா� ேயா���� பா���� ேபா� இதைன �ட �க�� ெப�யதாக�
சா��த� �ைடயா� என �ைன��ேற�” எ�றா�.
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ம������ எ�ேரா�

அ�லா��� தைர இற��ய�� அைனவ�� ஆன�த� க��� வ��தன�. நாசா க���பா��
அ�கா�க� அைனவைர�� வரேவ�றா�.
த�ைத �ப� பா��யா ��� ேபா� என� மக� உலக அழ� அ�ல. அவ� இ��யா�� மக�
எ�றா�. எ�க��� நாசா எ�ேபா� அ�ம� ெகா���றேதா அ�ேபா� இ��யா��� வ�ைக
���� தா� ம���� ம�யாைத ெச�ேவா� எ�றா�. அவ� தன� மக� �� ����வத�காக
வ�ப�ட, �ரா��தைன ெச�த அைனவ���� ந�� ெத����� ெகா�டா�.
��தா ���� ����ய�ட� இ��யா��� �ழா�க� நட�தன. அலகாபா��� உ�ள அவர�
உற�ன�க�, ந�ப�க� இதைன உ�சாகமாக� ெகா�டா�ன�. அ�லா��� ��கல� தைர
இற��வ� ெதாைல�கா���� ஒ�பர�� ெச�ய�ப�ட�. இதைன இ��ய ம�க�
க�டன�. தைர�ற��ய உட� ப�டா� ெவ��க�ப�ட�. இ���க� வழ�� ம����ைய
ெவ��ப���ன�. �ப� பா��யா��� வா���� ெச��கைள அ���ன�.
��ெவ��� ெதாட��� 195 நா�க� த��ய �த� ெப� எ�ற சாதைன�ட� �� ����ய
��தா ���ய���� இ��யா�� ஜனா�ப� அ���கலா�, �ரதம� ம�ேமாக�
��, கா��ர� தைல� ேசா�யா கா�� ஆ�ேயா� பாரா�� ெத���தன�.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய��� 6 மாத�க��� ேமலாக த��, சாதைன பைட�த�காக
எ��ைடய பாரா���கைள ெத����� ெகா��ேற� என அ��� கலா� தன� வா����
ெச���� ெத���தா�. ��ெவ��� சாதைன பைட�� ப��ரமாக தைர இற��யத�காக
ம���� ெத���பதாக �ரதம� ம�ேமாக� �� ��னா�.
��தா ���ய�� ��ெவ��� சாதைன பைட�� ��� ���� ����
இ��ப�, ஒ��ெமா�த இ��யா���� ெப�ைம அ���� �ஷய� ஆ��. இைத�ட� ெப�ய
சாதைனகைள அவ� ெச�வா� என ந���ேற�. அவ�� இ�த அ��தமான சாதைன��� ���
ேகாலாக
இ��த
அவர�
ைத�ய�,
மன
உ��ைய
க��
இ�த
நாேட
ெப�ைம�ப��ற�. ��தா���� அவர� ���ப��ன����, அவர� சகா�க���� என�
வா����கைள�
ெத�����
ெகா��ேற�
என
ேசா�யா
கா��
அ��ைக
ெவ���டா�.ஏ.�.�. எ��� ெதாைல�கா�� ெந�வ�� 41 வய� �ைற� ெச�த ��தா
���ய�� “Person of the week” என ெத���த�.
��தா �� ����வத�காக அெம��க ம�க� வ�பா� நட��ன�. அவ�க� ம��� அ�லாம�
இ��ய�க�� வ�பா� நட��ன�. த� �� ���த பாச� ெகா�ட இ��ய ம�க���� தன�52

ந��ைய ��தா ெத���தா�. இ��ய மாணவ�க���� தன� ந��ைய ெத����� ெகா�டா�.
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��ெவ��� இ��� ����ய ��தா��� தன� கணவ�ட� தன� ��ெவ�
அ�பவ�கைள� ப���� ெகா�ள ேவ��� எ��ற ஆைச இ��த�. அேத ேபா� தன���
���தமான உணைவ உ�ண ேவ��� என ���ப�ப�டா�. ஆனா� அவர� உட� �ைல
பா��க�ப�டதா�
உடன�யாக
ம���வமைன���
ெகா��
ெச�ல�ப�டா�.��ெவ��� 6 மாத காலமாக இ��ததா� அவ� இய�� �ைல���
����வத�� �ல வார�க� ஆ�� என ��ஞா�க� ெத���தன�. ��தா 45 நா�க�
ம���வ� க�கா���� இ��பா� என�� ெத���தன�.
��தா ��ெவ��� எைடய�ற த�ைம�� இ��ததா� அவ�� எ���க�, தைசக�
பல�னமைட����தன. ஆகேவ ���� த�ைம�� ஏ�ப அவ�ைற மா�ற ேவ�� இ��த�.
��தா�� உட� பல�னமாக இ��த�. ஏேத�� ேவைல ெச�தா� உட�� ந��க�
இ��த�. இவ� ம���வமைன க�கா���� இ���� 45 நா�க��� உட�ப���க� ெச�ய
ேவ�� இ��த�. �ன�� ���னா�. உண�� க���பா� கைட���க�ப�ட�.
��தா�� கணவ� ம��� க�ேபா��யா ெச�� ஒ�நா� இர� அவ�ட� த�� ���
ஹு�ட� ���� ��டா�. அ��தா� ��தா�� ெப�ேறா� �ப� பா��யா, ேபா� ஆ�ேயா�
வ���றா�க�. அவ�க� ��தா�� வ�ைக�காக� கா�� இ��தன�.
��தா ��ேயா�ர� ம���வ�� ஆேலாசைன�ப� உட�ப��� ெச�தா�. அ� அவ��
தைச��, எ���� உ�� ெப�வத�கான ப���யாக இ��த�. 45 நா�க��� �ற� அவ�
���� �ழ��� ஏ�ப மா�னா�.
ம���வ� க�கா��� ���த�ட� தன� ���ப��னைர� ச���க அவ� ��ட�
ெச�றா�. அ�� ப����ைகயாள�க� இவ�� வ�ைக�காக� கா����தன�.ப����ைகயாள�க�
ப�ேவ� ேக��கைள� ேக�டன�. அவ� தன� அ�பவ�கைள� ����� ெகா�ேட ப��
ெகா��தா�.
��ைய ேபா� அழகான� எ��� இ�ைல. �� ����ய �� தைர�� கா� பாத�ைத ைவ�த
ேபா� வ�யாக இ��த�. நட�க ��ய��ைல. ��ன� ப��ப�யாக சாதாரண சகஜ �ைல���
���ப ���த�. ��ெவ��� உட�ப��� ெச�த ேபா���, ���� ����ய �ற� ���
�ரம� இ��த�. அதைன� சமா��க ேம�� உட�ப��� ெச�ய ேவ�� இ��த�.
ஒ�ெவா� �ர�� ��ெவ���� ெச�ற ேபா� இர�� இ�� உயர� அ�க����றன�. இ�54

ந�ப� ��ய� தா�. ஏென�� ��� எ��� (Back bone) ��வைட�ற�. அ�2 இ��
அள��� ���ற�. இதனா� அ�க��த உயர� எ�ப� �� ����ய �ற� உயர� �ைற��
பைழய உயர���ேக வ�� ���ற�. இ� ஒ� ஆ�ச�யமான ெச��யாக அைனவ����
இ���றத�லவா?
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இ��யா வ�ைக

��தா இ��யா��� ��� �ைற வ���ளா�. அவ� தன� �ழ�ைத� ப�வ��� தன�
ெப�ேறா�க�ட� �ஜரா� வ���ளா�. அவ� �ஜரா��� ப�ேவ� இட�கைள� ���
பா������றா�. இவ� இர�டாவ� �ைறயாக 1998ஆ� ஆ��� இ��யா���
வ�தா�. அ�ேபா ெத�லா� இவ� �ரபலமானவராக இ�ைல. அவ� �ஜரா��� தன� உற�ன�
��மண �க����� கல�� ெகா�டா�. இவ� பல ���லா� தள�க���� ெச�றா�. இ��ய�
கலா�சார�கைள க�டா�. இ��ய உைடகைள அ��தா�. �ஜரா��� இவ��� ெந��கமான
உற�ன�க� இ��தன�. அவ�க� அைனவ�� இவைர “��” என ெச�லமாக அைழ�தன�.
��தா அெம��கா�� �ற�தா�� இ��யா�� ���, இ��ய� கலா�சார��� ��� ���த
ப�� ெகா�டவராக இ��தா�. அவ� ��ெவ���� �ற�ப��� ெச�வத�� ��� நா�
��ெவ������ ����ய உட� இ��யா��� வ�ேவ�. என� ெப�ேறா�க� �ற�த என�
தா� ம���� கா��ைக ெச���ேவ� எ�றா�.
��தா ���ய��
�ர�க�� வ�தன�.
உண��� ��வமான
அைனவ�� ��

ெச�ட�ப� 18, 2007 அ�� இ��யா வ�தா�. இவ�ட� 42 ��ெவ�
இவ�க� அகமதாபா� �மான �ைலய��� வ�� இற��ன�.அவ�க���
வரேவ�� ெகா��க�ப�ட�. ப�� மாணவ�க�, ர�க�க�, உற�ன�க�
��தாைவ வரேவ�றன�. ர�க�க� ��தா�� வ�ைக�காக �மான56

�ைலய����� ெச�� கா�� இ��தன�.
��தா �ஜரா�ைத �க�� ேந��தா�. இவ� தன� ெசா�த �ராம����� ெச�றா�. உ���
தைலவ�க� மல� ெகா��� ெகா��� அவ��� வரேவ�� ெகா��தன�. இவ� தன�
ெப�ய�பா�� ������ ெச�றா�. சேகாதர�� �ற�தநா� �ழா�� கல��
ெகா�டா�. ஆனா� இவரா� ���ப��ன�ட� ��ட ேநர� த�க ��ய��ைல. இவ� கல��
ெகா��� �க���க� ெதாட���யாக இ��தன.
மகா�மா கா��யா� சப�ம� ஆ�ரம� ஆர���க�ப�ட� ஆ��. கா�� ெத� ஆ����கா��
வ��லாக ப����� வ�தா�. அவ� 1915ஆ� ஆ��� இ��யா ����னா�.��ன�
ேம 25 அ�� அலகாபா��� சப�ம� ஆ�ரம�ைத ஆர���தா�. ச��ய�, சா�த�
தவ�வ��ைல, ���வ��ைல, �ற� ெபா��க� �� ஆைசப�வ��ைல. �ேத�
ெபா��கைளேய பய�ப���த�, கதராைட அ�த�, அ��வ��ைல, ��டாைமைய அ�ச��ப
��ைல ேபா�றவ�ைற இ�த ஆ�ரம��� ேச�பவ�க� கைட���க ேவ��� என கா��
ெத���தா�. இ�த ஆ�ரம����� ��தா ���ய�� ெச�றா�.
இவ� அகமதாபா��� உ�ள �ஜரா� ப�கைல� கழக மாணவ�கைள� ச���தா�. தன� ��ெவ�
அ�பவ�கைள ப����� ெகா�டா�. க�பனா சா�லா�ட� தன�� இ��த ெந��க�ைத
ெத���தா�. க�பனா இற�த� தன�� �க�ெப�ய அ����ைய ஏ�ப���ய�. க�பனா தன�
��ெவ� அ�பவ�கைள த��ட� ����ளா�. அ� ��ெவ��� ��ட கால�
த��வத��� ஆ�� ெச�வத��� உத�யாக இ��த�.
க�பனா�ட� ேச��� நாசா�� ேவைல ெச�த� �க அ��தமான அ�பவ� எ�றா�. இவ��
இ��யா வ�சாவ� எ�பதா� எ�க���� ெந��க� அ�க� இ��த�. நா�க� இ�வ��
இ��ய இைசைய ���� ேக�ேபா�. பல சமய�க�� இ�வ�� ேச��� �மான���
பற���ேளா�. க�பனா�� இற�� தன�� �க�ெப�ய இழ�� என க�பனாைவ� ப��
ெத���தா�.
ைஹதராபா��� 2007ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப� 24 �த� 28 வைர 58வ� ச�வேதச
��ெவ�யாள�க� மாநா� நைடெப�ற�. �ரப�ச ��ஞா�க� உலக� ��வ������
ெச�ட�ப� 20 அ�� ைஹதராபா� வ�� ேச��தன�. இ�த மாநா��� 2000 �ர���க� கல��
ெகா�டன�.
இ��
��ெவ�
ஏெஜ��களான
அெம��கா, ர�யா, ஜ�பா�, �னா,கனடா, ஐேரா�பா ம��� இ��யா ஆ�யைவ�� கல��
ெகா�டன. ��தா ���ய�ஸு� இ�த மாநா��� கல�� ெகா�டா�. ��தா ச�வேதச
��ெவ� �ைலய��� ெதா�� ��ப�ைத ப�� �வா��தா�.
ச�வேதச ��ெவ�
�ைலய��� வள���ைய ப���� எ���� ��னா�.
��தா ���ய�� ெப�க����, �ழ�ைதக����, நா����� ஒ� �� மா��யாக (Role
Model) �ள���றா� என �ரதம� ம�ேமாக� �� ெத���தா�. ��தா மாநா� ���� ெட��
வ�மா� ெதாைலேப��� அைழ�� ���தா�.
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��தா ��ைப ெச�றா�. அ�� ப����ைகயாள�க�ட� ��� ேபா� ��ெவ������
��ைய� பா��ேத�. நா�க� இமயமைல�� ப�� �கர�ைத� பா��ேதா�. ���� �ழ�
பா���களா� �கர��� ப�ேவ� மா�ற�க� நட�� ெகா������றன எ�ப�
ெத��ற�. நம�� பா�கா�பான �� ேதைவ எ�றா�.
��ன� ��ெட�� ெச�றா�. இ��யா�� �த� ெப� ஜனா�ப� �ர�பா பா��ைல ரா�பவ��
ச���தா�. அவ�க� ��� ேநர� உைரயா�ன�. ��ன� 10 ஜா�பா�,��ெட���� இ��த
கா��ர� தைலவ� ேசா�யா கா�� இ�ல� ெச�றா�. ேசா�யா கா�� ��தாைவ ��னைக�ட�
வரேவ�றா�. ஒேர ஒ� ெப� 195 நா�க� ��ெவ��� சாதைன பைட�த�காக�
பாரா��னா�. ேசா�யா கா�� அைர ம� ேநர� ��தா�ட� உைரயா�னா�.
நா� க�ப�பைடைய ேச��த �மான��� அ�பவ� ெப�ற ஒ� ெட�� ைபல�, இ�����
என� �ய���� காரணமாக நா� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய����� ெச�� வ�ேத�. நா�
ஒ� இ��ய வ�சாவ�, இ��யா�� �ற�க��ைல. ெசா�ல� ேபானா� நா� ஒ� பா�
இ��ய� (Half Indian) எ�றா�. நா� ந���ைக�ட� ���ேற�, இ��யா�� �ற�த ஒ�
இ��ய� �க �ைர�� ��ெவ���� ெச�வா�. இ��ய� ெப�க�� ��ெவ���
ெச�வா�க�. இ��யா இர�டாவதாக ஒ� ம�தைன ��ெவ��� �ைர�� அ����
எ�பைத நா� உ���ட� ���ேற� எ�� ��தா இ��யாைவ ��� �ற�ப�வத�� ���
ெத���தா�.
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அ�கா�

��தா ���ய�� க�ப�பைட �மான��� ெட�� ைபல�டாக இ��� ேக�டனாக பத�
உய�� ெப�றா�. ��ன� க�ப�பைட அ�கா�யாக�� ப����தா�.
1963ஆ� ஆ�� நவ�ப�� ��ெவ� �ர�க� அ�வலக� �ற�க�ப�ட�. அ�� தைலைம
��ெவ�
�ரராக
ஆல�
ெச�ப��
பத�
வ��தா�.
நாசா
�ர�கைள
க���ப���த�,
ப��ய��த�,
ப���
வழ��த�,
��வ��த�,
ைபல��க��
�ைல, ��ெவ��� அ��ப�� �ர�க�� ப��ய� தயா��த�, ம�த ��கல��� பற�க
உ�ளவ�க�� தரவ�ைச ஆ�ய அைன�� ப�கைள�� ��வ��பத�காக ஒ�
அ�கா� (Deputy
Chief) இ��தா�. அ�த� பத� 2008ஆ� ஆ��� ��தா
���ய����� �ைட�த�. ��தா ���ய�� த�ேபா� இ�த� பத�ைய வ��� வ��றா�.
���க� :
��தா ���ய�� ப�ேவ� ப��கைள��, ���கைள��, பத�க�கைள�� ெப���ளா�. இவ�
ப�ேவ� அைம��க��� உ���னராக இ���றா�.
��தா 2007ஆ� ஆ��� இ��யா வ�த ேபா� இவ��� ச�தா� வ�லபா� ப�ேட� ��வ
�ர�பா ��� வழ�க�ப�ட�. இதைன உலக �ஜரா�� கழக� அலகாபா��� வழ��ய�.
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��தா��� க�ப�பைட ��� இர�� �ைற வழ�க�ப�ட�. இ� அெம��கா�� ரா�வ
ேசைவ ���, க�ப�பைட�� �ர��ட� ெசய�ப�டத�காக வழ�க�ப�ட�. ��தா���
க�ப�பைட ம��� கட� சா��த சாதைன�கான ���� வழ�க�ப�ட�. இ��� அெம��க
ரா�வ��� �ல� வழ�க�ப�ட� ஆ��.
��தா��� நாசா�� ��கல� பத�க� வழ�க�ப�ட�. இ� ��ெவ� �ர�க��� ம���
வழ�க�பட� ��ய ���, ��ெவ��� சாதைன பைட�த �ர�க����,�ஷ�
ெபா�யாள�, ைபல� ம��� ��கல��� ப�யா��யவ� க���� வழ�க�ப��ற�. ��தா
��ெவ��� சாதைன பைட�த�காக இவ��� நாசா இ�த பத�க�ைத வழ��ய�. அ� த�ர
�ற�த ம�த ேசைவ ���� இவ��� வழ�க�ப�ட�. இ� த��பைட ேசைவ ���த�காக
வழ�க�ப�ட�.
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ெபா�� ேபா��

��தா �ைளயா��� �� ���த ஆ�வ� ெகா�டவ�. இவ� ஓ�த�, ���த�, ேமா�டா�
ைச��� ஓ��த�, கட� அைல�� ச��� �ைளயா�த�, ப� ச��� �ைளயா�த�
ேபா�றவ��� ஈ�பவா�. இவ���� �ழ�ைதக� �ைடயா�. இவ� ��மண� ெச�� ெகா�ட
�ற� இர�� ேல�ராட� நா�கைள வள��தா�. இவ� நா� �� ���த பாச�
ெகா����தா�. ��ன� இவ� ஜா� �ெச� ெட�ய�
எ��ற இன நாைய வள���
வ��றா�. அத�� ேகா�� (Gorby) என ெபய����ளா�. ஓ�� ேநர�க�� அத�ட�
�ைளயா�வா�. அத�ட� வா��� ெச�வா�.
��தா தன� நாைய� ெகா�� ஒ� ���பட� தயா����ளா�. அத�� ‘Dog
Whisperer’ என� ெபய��டா�. இ�த பட� ேநச� �ேயா �ர�� ேசன�� நவ�ப� 12,
2010அ�� ஒ�பர�� ெச�ய�ப�ட�.
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���� ��ெவ���

��தா ��ெவ���� ெச�� வ�த ���� அவ�� ��ெவ� பயண� ப��ய கன� ���
அைடய��ைல. அவ� ச��ர���� ெச�ல ஆைசப��ேற� எ��றா�.
��ெவ��� உ�ள ச�வேதச ��ெவ� �ைலய���� எ��ெப�ச� - 30 எ��ற பயண�
ேம�ெகா�ள இ���ற�. இ�த பயண��� மா�� ��ெவௗ� �ரராக ��தா ���ய�� ேத��
ெச�ய�ப���ளா�. இ�த பயண� 2011ஆ� ஆ��� நட�க உ�ள�.
ச�வேதச ��ெவ� �ைலய���� எ��ெப�ச� 32 எ��ற ��ெவ�� பயண� 2012ஆ�
ஆ��� நட�க இ���ற�. இ�த� பயண��� கமா�டராக� ெச�ல ��தா ���ய�� ேத��
ெச�ய�ப���ளா�. ஆகேவ ��தா ���� ��ெவ� �ைலய���� அ��ப�ப�ட
இ���றா�. ர�ய �ைள� ெபா�யாள� �� மால�, ெச�ேகா, ஜ�பா�ய ��ெவ� �ர�
அ��ேகா ேஹா�ேட ஆ�ேயா�ட� 2012ஆ� ஆ�� ஜு� மாத� ��தா ����
��ெவ�� பயண� ெச�ய இ���றா�. அ�� ச�வேதச ��ெவ� �ைலய���6 மாத�க�
த�� ஆ�� ெச�ய இ���றா�. அவ� ���� ��ெவ��� ஒ� ��ய சாதைனைய�
பைட�க� ேபா�றா�.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 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� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
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 ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
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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���
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ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����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/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
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
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3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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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