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²ü¸¡Î Çí§¸¡

²ü¸¡Î Çí§¸¡

À¢ÈôÒ Á¡÷î 19, 1961

²ü¸¡Î

ஆ��ய� அ��க�

ஏ�கா� இள�ேகா
yercaudelango@gmail.com
944 351 7926

http://ta.wikipedia.org/s/3pgz

¸ð¼üÈ ¸¨Äì¸Çïº¢ÂÁ¡É Å¢ì¸¢ôÀ£ÊÂ¡Å¢ø ÕóÐ.

²ü¸¡Î Çí§¸¡ (À¢ÈôÒ:  Á¡÷î  19,  1961)  µ÷

±Øò¾¡Ç÷.  «È¢Å¢Âø  º¡÷ó¾  Àø§ÅÚ

Òò¾¸í¸¨Ç ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.

¦À¡ÕÇ¼ì¸õ

 [Á¨È] 

1 Å¡úì¨¸ì ÌÈ¢ôÒ

2 À½¢Ôõ áø¸Ùõ

3 À¢È ¦À¡Ðô À½¢¸û

4 ¬¾¡Ãõ

வா��ைக� ���� [¦¾¡Ì]

¾Á¢ú¿¡Î, ¿¡Áì¸ø  Á¡Åð¼õ §ÀÙìÌÈ¢îº¢

±ýÛõ  °Ã¢ø  ±Ç¢Â  ÌÎõÀò¾¢ø  À¢Èó¾¡÷.

¦¾¡¼ì¸ì ¸øÅ¢¨Â §ÀÙìÌÈ¢îº¢Â¢Öõ «È¢Å¢Âø

¨ÇÂ÷ Àð¼ÅÌô¨À ¿¡Áì¸øÄ¢Öõ, ÓÐ¸¨Äô

ÀÊô¨À «ñ½¡Á¨Äô Àø¸¨ÄÂ¢Öõ ÓÊò¾¡÷.

ÅÕìÌ ƒ¡÷ˆ ÊÁ¢ð§Ã¡ù, ¨ÇÂ Á¸ý §ஹ¡º¢Á¢ý ±É Õ Á¸ý¸û ¯ûÇÉ÷.

ப��� ��க�� [¦¾¡Ì]

¿ÎÅ½ÃÍ ¾¡ÅÃ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬ö× «ÖÅÄ¸ò¾¢ø À½¢ ÒÃ¢Ôõ Å÷ «ÚÀò¨¾óÐ «È¢Å¢Âø

áø¸û  ±Ø¾¢  Õì¸¢È¡÷.  «¨Å  ã¼  ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çò  ¾¸÷ìÌõ  «È¢Å¢Âø  ¦ºö¾¢¸û

¿¢ÃõÀ¢Â¨Å.

‘ÀÆí¸û் ±ýÛõ Òò¾¸õ ‘«¨ÉÅÕìÌõ ¸øÅ¢் ±ýÈ «¨ÁôÀ¢ý º¡÷À¡¸ 38000 7



ÀûÇ¢¸ÙìÌ ÅÆí¸ôÀð¼Ð .

்¦ºùÅ¡ö ¸¢Ã¸Óõ ¦ºùÅ¡ö §¾¡ஷÓõ் ±ýÈ áÖõ ்«¨ÉÅÕìÌõ ¸øÅ¢் ±ýÈ

«¨ÁôÀ¢ý º¡÷À¡¸ 38000 ÀûÇ¢¸ÙìÌõ áÄ¸í¸ÙìÌõ ÅÆí¸ôÀð¼É.

‘Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬Â¢Ãõ் ‘¿£Ã¢ø ¿¼ì¸Ä¡õ் §À¡ýÈ áø¸¨ÇÔõ ¸Ä¢Ä¢§Â¡, ³ºì ¿¢äð¼ý,

æÂ¢ À¡�¼÷, ³ý�Ëý, �ËÀý ஹ¡ì¸¢í §À¡ýÈ «È¢Å¢Âø «È¢»÷¸û ÀüÈ¢Ôõ

±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.

º¢È¢Â  «ÇÅ¢Öõ  ¦ÀÃ¢Â  «ÇÅ¢Öõ  65  Òò¾¸í¸û  ÐÅ¨Ã  ¦ÅÇ¢ÅóÐûÇÉ.  ÅÕ¨¼Â

ÁÉ¢¾ý ÌÃí¸¢Ä¢ÕóÐ¾¡ý À¢Èó¾¡É¡ áø ¾Á¢ú¿¡Î «È¢Å¢Âø Âì¸ò¾¢ý 11-¬ÅÐ Á¡Åð¼

Á¡¿¡ðÊø ¦ÅÇ¢Â¢¼ôÀð¼Ð[1]

Å.±ñ Òò¾¸õ À¾¢ôÀ¸õ
¦ÅÇ¢Â¡É

¸¡Äõ

1 «¾¢ºÂ ¾¡ÅÃí¸û «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î Á¡÷î 2000

2 º¢È¢Ðõ – ¦ÀÃ¢ÂÐõ [2] «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒ¥ý 2001

3 «¾¢ºÂ ¾¡ÅÃí¸Ùõ «üÒ¾ ¾¸Åø¸Ùõ [3] º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2002

4 Å¢ï»¡É¢¸Ùõ ¸ñÎÀ¢ÊôÒ¸Ùõ[3] º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ ¿ÅõÀ÷ 2003

5 «¾¢‰¼ì ¸ü¸Ùõ, «È¢Å¢Âø ¯ñ¨Á¸Ùõ [3] º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2004

6 ¯Ä¨¸ Á¡üÈ¢Â Å¢ï»¡É¢¸û [3] º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2004

7 ÀÆí¸û «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ¦ºô¼õÀ÷ 2005

8 ¸ñ½¡ÊÂ¢ý ¸¨¾ [3] º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ¿ÅõÀ÷ 2005

9 ¸¡ö¸È¢¸Ç¢ý ÀñÒõ, ÀÂÛõ [3] º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2005

10 Âü¨¸ «¾¢ºÂí¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ Á¡÷î 2007

11 «È¢Å¢ÂÖõ, «üÒ¾í¸Ùõ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ Á¡÷î 2007

12 ²Æ¨Ãî ºÉ¢ «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ²ôÃø 2007

13 §¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ ¦Àñ¸û [4] Á¾¢ ¿¢¨ÄÂõ

À¾¢ôÀ¸õ
§Á 2007

14 Å¢Âì¸ ¨ÅìÌõ Ì¨¸¸û Ô§Ã¸¡ À¾¢ôÀ¸õ 2007

15 ¿¢ÄÅ¢ø µ÷ ¯½Å¸õ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ
«ì§¼¡À÷

2007

16 ¿£Ã¢ø ¿¼ì¸Ä¡õ Å¡í¸ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¿ÅõÀ÷ 2007

17 äÃ¢ ¸¸¡Ã¢ý À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¿ÅõÀ÷ 2007

18 ¿¢ÄÅ¢ø ¿¼ó¾ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ Á¡÷î 2008

19 ÀÃ¢½¡Áò¾¢ý ¾ó¨¾ º¡÷Ä� ¼¡÷Å¢ý À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ Á¡÷î 2008
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Å.±ñ Òò¾¸õ À¾¢ôÀ¸õ
¦ÅÇ¢Â¡É

¸¡Äõ

20 ¦ºùÅ¡ö ¸¢Ã¸Óõ ¦ºùÅ¡ö §¾¡ஷÓõ «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î Á¡÷î 2009

21 ó¾¢Â¡Å¢ý ¯Ä¸ô À¡ÃõÀÃ¢Âî º¢ýÉí¸û º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ §Á 2009

22 ¾¡Á� ¬øÅ¡ ±Êºý À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ƒ¥¨Ä 2009

23 ¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ ÁÃ¢Â¡ Á¡ñÊ§º¡Ã¢ [5] º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ ƒ¥¨Ä 2009

24 ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ø ÁÃí¸û º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ¦ºô¼õÀ÷ 2009

25 ¦ÅüÈ¢ ¸Ä¢Ä¢§Â¡Å¢ü§¸ º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2009

26 �¦¼õ ¦ºø¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2009

27 æÂ¢ À¡�¼÷ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2009

28 ³ºì ¿¢äð¼ý º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2009

29 ¦Àñ Å¡ÉÅ¢Âø «È¢»÷¸û [6] º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ÊºõÀ÷ 2009

30 ¿Å£É «¾¢ºÂí¸û [3] À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ƒ¥¨Ä 2010

31 Å¡ÆÅ¢ðÎ Å¡ú§Å¡õ [3] À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ƒ¥¨Ä 2010

32 Å¢ó¨¾Â¡É Å¢ÄíÌ¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2010

33 ¨Áì§¸ø À¡Ã§¼ Ã¡¨ÁÂ¡ À¾¢ôÀ¸õ
«ì§¼¡À÷

2010

34 ¬øÀ÷ð ³ý�Ëý Ô§Ã¸¡ ÊºõÀ÷ 2010

35
Å¢ñ¦ÅÇ¢Â¢ø º¡¾¨É À¨¼ò¾ ÍÉ¢¾¡

Å¢øÄ¢Âõ�
«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒ¥¨Ä 2011

36 ó¾¢Â Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ Ã¡§¸‰ º÷Á¡ «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒ¥¨Ä 2011

37 Å¢ñ¦ÅÇ¢ô ÀÂ½õ «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒ¥¨Ä 2011

38
¿¢ÄÅ¢ø ¸¡ø À¾¢ò¾ Ó¾ø ÁÉ¢¾ý ¿£ø

¬÷õ�ðÃ¡í
«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒ¥¨Ä 2011

39 ¸øÀÉ¡ º¡ùÄ¡ [3] Ã¡¨ÁÂ¡ À¾¢ôÀ¸õ ƒ¥¨Ä 2011

40 ¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ Á¡ø¸õ ¬¾¢§º¨ஷÂ¡ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ ¦ºô¼õÀ÷ 2011

41 ¯Ä¸¢ý Ó¾ø ¦Àñ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î ƒÉÅÃ¢ 2012

42 ¾Á¢Æ¸ À¡ÃõÀÃ¢Âî º¢ýÉí¸û ¾¢ø¨Ä À¾¢ôÀ¸õ §Á 2012

43 ¾ýÉõÀ¢ì¨¸ ¿¡Â¸ý �ËÀý ஹ¡ì¸¢í [7] Áí¨¸ À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2012

44 â¸õÀÓõ, ÍÉ¡Á¢Ôõ º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2012

45 µ§º¡ý À¼Äò¾¢ø µð¨¼ Áí¨¸ À¾¢ôÀ¸õ ¬¸�ð 2012
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Å.±ñ Òò¾¸õ À¾¢ôÀ¸õ
¦ÅÇ¢Â¡É

¸¡Äõ

46 âÁ¢Â¢ý ÅÊÅõ ƒ£§Â¡Â¢Î ¿ÅõÀ÷ 2012

47 ÍüÚîÝÆø ´Õ À¡÷¨Å º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ ¿ÅõÀ÷ 2012

48 §¿¡Àø ÌÎõÀõ [3] À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ 2012

49 §¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÅýÈ ó¾¢Â÷¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ 2012

50 «È¢Å¢Âø ¸Çïº¢Âõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ 1000 À¡Ã¾¢ Òò¾¸¡ÄÂõ ÊºõÀ÷ 2012

51 «Ï Ó¾ø «ñ¼õ Å¨Ã º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

52 ÌÊ¨º À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

53 º÷Å§¾º ¾¢Éí¸û À¡¸õ 1 & 2 À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

54 ¾¡É¢Âí¸û À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

55 Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¿¢¨ÄÂõ À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

56
ÁÉ¢¾ý ²ý ÌÃí¸¢Ä¢ÕóÐ Á£ñÎõ

À¢Èì¸Å¢ø¨Ä

57 ÁÉ¢¾ §ÀÃ¢Éò¾¢ý ÅÃÄ¡Ú

58 ¯¼ø ¯ÚôÒ Á¡üÚî º¡¾¨É¸û

59 «¾¢ºÂõ ¿¢¨Èó¾ ÁÉ¢¾ ¯¼ø º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

60 ¯¼ø ¿Äõ ¸¡ò¾¢Î¸

�ற ெபா�� ப�க� [¦¾¡Ì]

1987 ¬õ ¬ñÎ Ó¾ø «È¢Å¢Âø Âì¸ò¾¢ø Ó¨ÉôÀ¡ÉÅÃ¡¸ ¯ûÇ¡÷. ¾ü¦À¡ØÐ

§ºÄõ Á¡Åð¼ò ¾¨ÄÅÃ¡¸ ¯ûÇ¡÷.

Á¡½Å÷¸Ùì¸¡É Á¡¾ ¾ú ‘ÐÇ¢÷் ¬º¢Ã¢Â÷ ÌØÅ¢ø ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸ Õì¸¢È¡÷.

¦À¡ÐÅ¢¼ò¾¢ø ±îº¢ø ÐôÒ¾ø Í¸¡¾¡Ãì §¸Î ±ýÀ¨¾ «È¢Å¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢ø

Å¢Çì¸¢ ãýÚ Äðºõ Ðñ¼È¢ì¨¸¸û Å¢¿¢§Â¡¸õ ¦ºöÐ ÀÃôÒ¨Ã Âì¸õ ¿¼ò¾¢É¡÷.

¨Á¾¡Å¢É¡ø ¦ºöÂôÀÎõ À§Ã¡ð¼¡ º¡ôÀ¢ÎÅ¾¡ø ¯¼ø ¿Äõ ¦¸Îõ ±ýÀ¨¾ Å¢Çì¸¢

ÅÕ¸¢È¡÷.

À¢Ç¡�Êì ¾ñ½£÷ô ÒðÊ¸¨Ç ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ §ÁøÀÂýÀÎò¾ø Ü¼¡Ð ±ýÚ

ÀÃôÒ¨Ã ¦ºö¾¡÷.

²ü¸¡ðÊø ¯ûÇ ¦ÀÃ¢Â ²Ã¢Â¢ø ÁñÊì ¸¢¼ó¾ ¬¸¡Âò ¾¡Á¨Ã¸¨Ç Á¡½Å÷¸û

ÁüÚõ ¦À¡ÐÁì¸û ¯¾Å¢Ô¼ý «È¢¦Å¡Ç¢ Âì¸õ º¡÷À¡¸ ¿£ì¸¢ ²Ã¢¨Âò ÐôÒÃ×

¦ºö¾¡÷.

Áó¾¢ÃÅ¡¾¢¸û, §À¡Ä¢î º¡Á¢Â¡÷¸û ¦ºöÔõ ²Á¡üÚ Å¢ò¨¾¸¨ÇÔõ ¸¼×û ¦ÀÂ¨Ãî

¦º¡øÄ¢ ÀÃôÒõ ã¼î¦ºÂø¸¨ÇÔõ ‘¦À¡ö் ±ýÚ «È¢Å¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿¢åÀ¢òÐ 10



ÅÕõ ¾õ Á¨ÉÅ¢ìÌò Ð¨½ ¿¢ü¸¢È¡÷.

Á¡½Å÷¸¨Çô ÀûÇ¢¸Ç¢ø ºó¾¢òÐ Å¡ÉÅ¢Âø ÀüÈ¢Â «È¢Å¢Âø ¯ñ¨Á¸¨Çî ¦º¡øÄ¢

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å ²üÀÎò¾¢ ÅÕ¸¢È¡÷.

²ü¸¡ðÊø Å¡úóÐ ÅÕõ Å÷ Á¡÷ìº¢Âì ¦¸¡û¨¸ÅÆ¢ «È¢Å¢Âø

Ó¨ÈÂ¢ø ¿¡ò¾¢¸Ã¡¸ Å¢Çí¸¢ ÅÕ¸¢È¡÷.

¾õ ÈôÀ¢üÌô À¢ÈÌ ¾õ ¯¼¨Ä ÁÕòÐÅ ¬ö×ìÌô ÀÂýÀÎò¾§ÅñÎõ ±ýÚ ¾õ

Å¢ÕôÀ ¬Å½ò¾¢ø À¾¢× ¦ºöÐûÇ¡÷.

ஆதார� [¦¾¡Ì]

Jump up↑ ¨Á¾¡ Á¡Å¢ý ¾£¨Á¸û ÌÈ¢òÐ Å¢Æ¢ôÒ½÷× ²üÀÎò¾ ÓÊ× – ¾¢ÉÁ½¢ Jul 15,

2013 3:15 AM

1.

Jump up↑ º¢È¢Ðõ – ¦ÀÃ¢ÂÐõ. «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î.2.

↑ Jump up to:3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 “¯í¸ÇÐ §¾Î¾ø :- ²ü¸¡Î Çí§¸¡“. áø

¯Ä¸õ. À¡÷ò¾ ¿¡û 12 ¦ÀôÃÅÃ¢ 2014.

3.

Jump up↑ §¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ ¦ÀñÁ½¢¸û ¾¢ÉÁÄ÷ Òò¾¸í¸û À¡÷ò¾ ¿¡û À¢ôÃÅÃ¢ 11,

2014

4.

Jump up↑ ²ü¸¡Î Çí§¸¡. “¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ ÁÃ¢Â¡ Á¡ñÊ§ºÃ¢“. ÅÃÄ¡Ú. À¡÷ò¾ ¿¡û

12 ¦ÀôÃÅÃ¢ 2014.

5.

Jump up↑ ²ü¸¡Î Çí§¸¡. ¦Àñ Å¡ÉÅ¢Âø «È¢»÷¸û. º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ.6.

Jump up↑ �ËÀý ஹ¡ì¸¢í: ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Â¢ý ¿¡Â¸ý. Áí¨¸ ¦ÅÇ¢Â£Î.7.
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எ��ைர

ஆேரா��ய��ட� �ற��,ஆேரா��ய��ட� வா�பவ�களா�தா� எைத�� சா��க ���� என�

க��வ� தவ�.ஒ�வைர ஊ�க�ப���வத� �ல��,த�ன���ைக�ட� வள��பத� �ல��

ம�றவ�க�  ெச�ய அ���  சாதைனகைள�  �ட  ெச��  ���க  ����.ெப��பாலான  ம�க�

ெச�ய� தய��� சாதைனகைள சா���� கா��யவ� ெஜ��கா கா��.இவ� �ற��ேலேய இ�

ைகக�� இ�லாம� �ற�தவ�.இவ� பல சாதைனகைள தன� கா�க� �ல� ெச�� ம�றவ�கைள

ஆ�ச�ய�  அைடய�  ெச���ளா�.இவ�  ேட�வா�ேடா��  இர��  க���  ெப���கைள�

ெப���ளா�.தன� ெசா�த� காைர கா�களா� �ன�� ஓ��� ெச��றா�.அ��ட� ேம�� ஒ�

உலக  சாதைனயாக  �மான�ைத��  ஓ���கா��,�மான�  ஓ��வத�கான  உ�ம�ைத��

ெப���ளா�.

ேவதைனயா�  �வ����ட���  �ழ�ைதக����,  இைளஞ�க����  உ�சாக�ைத��,

ைத�ய�ைத��, த�ன���ைகைய�� ெஜ��கா கா�� ஊ�� வ��றா�. அவ� ஒ� இள� ெப�.

ப�ேவ� சாகச�கைள� ���� ப��ைற ��தகராக �ள���றா�.  இவைர �ர�ெப� எ���,

அ��வ�ெப�  எ���  பல�  �க���றன�.  இவ��  சாதைனக�  நம��  உ�சாக�ைத��,

த�ன���ைகைய��  ஊ���.  மாணவ�க�  ம���  இைளஞ�க�  அவ�ய�  ப��க  ேவ���

எ��ற ேநா��ேலேய இ�த� ��தக�ைத எ����ேள�.

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���ட  ����.  ��வாச�  ம���  ����.  ெஜக��வர�

ஆ�ேயா���� என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.

வா���க�ட�…

-    ஏ�கா� இள�ேகா
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���ைர

உட�� அைன�� உ���க�� ச�யாக இ��தாேல �� ம�த�.ஏதாவ� ஒ� உ��� �ைறபா�

இ��தா� அவைர ஊன��றவ� எ���றன�.த�ேபா� மா��� �றனா� எ��ேறா�.உலகள��

�ைறபா�க�ட� �ன�� �ழ�ைதக� �ற���றன�.அவ�க� த�க�� அ�றாட வா��ைகைய

நட�தேவ  �க��  �ரம�ப���றன�.அ�த�ர  �ற��  ஏளன�����,இர�க�����

உ�ப���றன�.தா�� மன�பா�ைம����� ��ப��ேபா� ம��ேம ச�க��� அவ�களா�

உயர  ���ற�.இ�ைல  எ�றா�  ஊன��றவ�க�  ச�க����  ேதைவய�றவ�களாகேவ

ேபா�����றன�.

த�ன���ைக��,  ைத�ய��,  �ய க�ரவ�� ெகா�ட மா��� �றனா�கேள ச�க��� �க

உய��த  �ைல���  ெச���ளன�.  அவ�க�  சராச�  ம�த�கைள  �ட�  �ற�தவ�களாக��,

சாதைனயாள�களாக�� �ள����றன�. உலக சாதைனயாள�க� ப��ய��, இர�� ைகக��

இ�லாத� ெப��� இட� ெப���ளா�. அவ� ெஜ��கா கா�� (Jessica Cox) எ�பவராவா�.

ம�த�க���  ைகக�  எ�வள�  ���ய�  எ�ப�  அைனவ����  ெத���.  உைழ�பத���,

உண� உ�பத���, எ��வத��� என ைகக�� பய� ���ெகா�ேட ெச���. ைகக�தா�

�லதன�. ெவ��ைக எ�ப� �ட�தன�, ந� ப�� �ர�க�ேம �லதன� என ஒ� பழெமா�

உ��. �ற��ேலேய இர�� ைகக�� இ�லாம� �ற�தவ�தா� ெஜ��கா கா��. சாதாரண

ம�த�கேள சா��க �ரம�ப�� ேவைல�� இர�� ைகக�� இ�லாம� த�ன���ைகேயா�

ப�ேவ�  சாதைனகைள  பைட�த  சாதைனயாள�  ெஜ��கா  கா��.  த�ன���ைகேயா�

வா���ெகா�� ம�றவ�க���� த�ன���ைகைய ஊ���ெகா�����றா�.

வா���  சாதைனக�  ��வத��  ஊன�  ஒ�  தைடய�ல  எ�பைத  ெஜ��கா  பலவ�க��

������கா����ளா�. இவ�� �க�ெப�ய சாதைனக�� ஒ�� �மான� ஓ��� கா��ய�.

இவ� தன� கா�களா� �மான�ைத ஓ��� கா��னா�. இ� ைகக�� இ��, கா�களா� �மான�

ஓ��ய� ஒ� உலக சாதைன.  உல�� �த� ைககள�ற �மான� ஓ��ந�  எ��ற ப�ட�ைத�

ெப�றத� �ல� இவ� உலக வரலா��� இட� ���தா�. இ�ப��ப�ட ஒ� சாதைன� ெப���

சாதைனகைள� ெத��� ெகா�ேவா�.
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�ழ�ைத� ப�வ�

ெஜ��கா  கா��  1983ஆ�  ஆ��  ��ரவ�  2அ��  அெம��கா��  உ�ள  அ�ேசானா

மாவ�ட���  �ற�தா�.�ற���  ேபாேத  இ�  ேதா�ப�ைடக���  ெவ�ேய  ைகக�  இ�லாத

�ைல�� �ற�தா�.�ற���ேபாேத ெபய��,காரண�� ெத�யாத ஒ� �யா�யா� இ� ைகக��

இ��  �ற�தா�.இவ�  �ற�த  ஊ�  �ய�ரா  ��டா(Sierra Vista).இ�  ஒ�  ��ய  நகர�.இ�த

நகர�ைத� �����, 5மைல� ெதாட�க��,�ழ��� �ற��� சா�ெப�ேரா ஆ�� ஓ��ற�.ஒ�

இய�ைக வள��,ப�ைம�� ���த ஒ� நகரமாக இ� �ள���ற�.

ெஜ��கா��  தா�  இ��  (Inez),  இவ�  ஒ�  ந�ஸாக  ப�����  வ�தா�.  க��ப�  கால���

ப�ேசாதைன ெச�த ேபா� �ழ�ைத�� இ�ப� ஒ� பா��� இ���� எ�பைத ம���வ�க�

க�ட��� �ற��ைல. �ழ�ைத �ற�தேபா�தா� ஆ�ச�ய��, ேவதைன�� அைட�தன�. ஒ�

�ற� �ைறபா� உ�ள �ழ�ைதயாக ெஜ��கா கா�� �ற�தா�. ெஜ��கா�� அ�ண� ஜாச�

(Jason) ம��� த�ைக ஜா�� (Jackie) ஆ�ய

இ�வ�� எ�த �ைறபா�� இ�லாமேல �ற�தன�.

ெஜ��கா  ஒ�  �ற�  �ைறபா�ெகா�ட  �ழ�ைதயாக�  �ற�தைத�  க��  இ��ழ�ைத  உ��

வா�மா  எ��ற  ச�ேதக�  பல���  ஏ�ப�ட�.  இ��ழ�ைத  உ��ட�  இ��தா�

ம�றவ�கைள�ேபால சாதாரணமான வா��ைக வாழ���மா எ��ற ேக��க� பல எ��தன.

இ� ஒ� �ற�� ேகாளா�,  க�வாக  இ���� �த� மாத��ேலேய மரப��க�� �ைறபா�

ஏ�ப�� ���ற�. மரப� இய�� ேகாளா� காரணமாக வள�� க��� ேசத� ஏ�ப��, உட�

ஒ����ைம ஏ�ப�� ���ற�.

ெஜ��கா�� த�ைதயான ���ய� கா�� ஒ� இைச� ப����, இைச ஆ��யராக இ���
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ஓ��ெப�றவ�.  ைகக� இ�லாம� �ற�த �ழ�ைதைய� க�� அவ� க��� வ��க��ைல.

இவ�  அ��ழ�ைதைய  ந�லப�யாக  வள��க  ����  எ��ற  த�ன���ைக  ெகா�டவராக

இ��தா�. ���ப��ன�� ஊ�க��� காரணமாக ெஜ��கா த�ன���ைக�ட� வள��தா�. தா�,

த�ைதய� இ�வ�� இவ��� �� உதாரணமாகேவ இ��தன�.

ெஜ��காவா� �ற�ைடய உத���� வாழ��யா� என ம���வ�க� ெத���தன�. ஆனா�

அ�  �����  தவ�  எ�பைத  ெஜ��கா  கா��  ����  ����  ������  கா���

ெகா�����றா�.  ��யாத�  அ�ல�  சா��யம�ற�  எ��  எ���  இ�ைல;  �ய�றா�

அைன�ைத�� சா��கலா� எ�பைத ெஜ��கா கா��� சாதைனக� �ல� அ��� ெகா�ளலா�.

��யா� எ��ற வா��ைதைய� த�ர ம�ற� எ�லா� ���� என கா�� மா��� ����ளா�.

அ�ேபாலேவ  ெஜ��கா��  வா��ைக���  ��யா�  எ��ற  வா��ைதைய  அவ�

பய�ப��த��ைல.

இர��  ைகக��  இ�லாம�  �ற�தைத�க��  அவர�  ���ப���  ேவதைன  அைட�தன�.

ந�ப�க��, உற�ன�க�� இ��ழ�ைத உ�ேரா� இ���மா எ�ப�� ச�ேதக� அைட�தன�.

இர��  ைகக��  இ��  எ��கால���  எ�ப�  வா��ைகைய  நட�த����.  இ�ப�  இ�

ைகக��  இ�லாம�  �ற�தத��  எ�ன  காரணமாக  இ����  என  ஒ�ெவா�வ��

ேப��ெகா����தன�.  இ�த ���� �ழ�ைதயா� யா���� பய� இ�லாம� ேபா���ேமா

என� ���ப��ன� கவைல அைட�தன�. தா� இ�� �க�� ேவதைன�ப�டா�. வள��ேபா�

ெஜ��காைவ  யா�  பராம��ப�,  எ�ப�  பராம��ப�  எ��ற  கவைலேய  �ன��  இ��த�.

ஆனா� த�ைத�ேகா ���� கவைல இ�ைல. அவ� ந�றாகேவ உ�ளா�, அவ� அைன�ைத��

�ற�பாகேவ ெச�� ���பா� எ�ற ந���ைக ெகா�டவராக இ��தா�. அவ� ெஜ��காைவ ஒ�

ஊன��ற �ழ�ைதயாக� க�த�� இ�ைல. இ�த ந���ைகதா� ெஜ��காைவ ஒ� த�ன���ைக

ெகா�ட ெப�ணாக வளர� ெச�த�.

�ற�த �ழ�ைத தவழ ேவ���. அ� �த�� ைககைள ஊ�� ���ற ப��க ேவ���. ைகக�

இ�லாத ெஜ��கா�� ���ற�ப��தா�. த� கா�கைள ைககளாக� பய�ப��த� ெதாட��னா�.

�ற�த 5 மாத��� தன� கா�பாத�ைத பய�ப��� தைர�� ஊ���, நக��தா�. கா� பாத�கைள

தைர�� ேத���, ேத��� நக��தா�. இ� ெப�ேறா��� ம����ைய ஏ�ப���ய�.

ெஜ��கா���  18  மாத�க�  ஆன�.  அ�ேபா�  அவ�  எ���  ��றா�,  நட�க��

ெதாட��னா�.  3  வய� ஆன� �ற� தன� கா�கைள� பய�ப��� தாேன உண� உ�ண�

15



க��� ெகா�டா�.  தன� கா�கைள தாேன க���ெகா�டா�.

அவ�  இர��  கா�கைள��,  இர��  ைககளாக�  பய�ப��த�  ெதாட��னா�.  �ழாைய  ஒ�

காலா�  �ற��  தன�  காைல  ேசா��  ேபா��  க���  அள���  தன�  கா�கைள�  பழ�

க�ப����  ெகா�டா�.  �ற��  உத�  இ��,  த���ைசயாக,  �த��ரமாக  தன�  அ�றாட

ப�கைள  கா�க��  �லேம  ெச�ய�  க���  ெகா�டா�.  �டேவ  அள���  அ�கமான

த�ன���ைக�� வள���� ெகா�டா�.

���பேம ெஜ��கா��� உ��ைணயாக இ��த�. சேகாத� ஜா��, சேகாதர� ஜாச� இ�வ��

பல  உத�க�  ெச��  ெஜ��கா��  கவைலைய�  ேபா��ன�.  ெப�ேறா�  அவைர  பல

ம���வ�ட� அைழ��� ேபானா�க�.  எ�த �யா��� காரணமாக இ� ைகக�� இ�லாம�

�ற�தா�  எ�பைத�  க�ட�ய  �ய��  ெச���  அதைன  அவ�களா�  க�����க  ��யாம�

ேபான�.

���யாக  இ��தேபாேத  எைத�  ப����  கவைல�படாம�  இய�பாகேவ  வாழ  பழ��

ெகா�டா�.  ���  வய�  ���யாக  இ��தெபா�ேத  ��னா���  (Gmynastic)  க���

ெகா��தன�.  அதனா� அவ�� உடைல எ��� வைள�க ���த�.  கா�கைள��, உடைல��

வைள�க ���த�. ப� �ல��வ�, தைல ��வ�, ���ப�, சா���வ�, உைடக� அ�வ�,

�க����  ப�ட�  ��வ�  எ�ப�  உ���ட  �யபராம���  ேவைலகைள  இ�  கா�க��

உத��ட�  ெச��  பழ��  ெகா�டா�.  ைககளா�  ெச�ய���ய  அைன��  ேவைலகைள��

கா�களா� ெச�தா�.
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க��

தா� ம��� ஏ� இ�ப� ைகக� இ�லாம� ம�ற� �ழ�ைதக�ட���� மா�ப�� இ���ேற�

என தன� தா�ட� அ��க� ேக�டா�.த��ைடய சேகாதர� ம��� சேகாத� ஆ�யவைர�ேபா�

அ�லாம� ஏ� இ�ப�� �ற�ேத� என� ேக��க� ேக���ெகா�ேட இ��தா�.த��ைடய

சேகாதர�,சேகாத� இ� ைகக�ட� �ற������ேபா�,தா� ம��� ஏ� இ�ப� �ற�ேத� என

ேவதைன�ப�டா�.

தா��� ேவதைனயாகேவ இ��த�. ஆர�ப��� இ� �க�ெப�ய �ர��ைனயாகேவ இ��த�.

���  வய�வைர  ெஜ��கா  �க��  �ரம�ப�டா�.  ம�ற�

�ழ�ைதகைள கவ��பைத �ட ெஜ��கா��� அ�க� அ�கைற��, ேசைவ�� ெச�ய ேவ��

இ��த�. ெஜ��கா வள��தா�. தன� கா�கைள ைககளாக பய�ப��த� க��� ெகா�டா�.

�  உன�  மன��  எ�ன  ெச�ய  �ைன��றாேயா  உ�னா�  ெச��  ���க  ����  எ��ற

த�ன���ைகைய  ெஜ��கா��  தா��,  த�ைத��  ஊ��ன�.  ஒ�ெவா�  ெப�ேறா��  தன�

�ழ�ைதக�� வா��ைக��� த�� கவன� ெச���வ� வழ�கேம. ஆனா� ெஜ��கா�� �னச�

சராச� கா�ய�கைள ெச�வத�� உத���, ப����� ெகா��க ேவ�� இ��த�.

ெஜ��கா��  ெசா�த  ஊ��  உ�ள  ப����  ேச��தன�.  ஆர�ப���  ப��  மாணவ�க�

ெஜ��காைவ  �ேநாதமாக  பா��தன�.  ைகக�  இ�லாத  �ழ�ைத  என  ேக��ட��,

ப�தாப��ட��  பா��தன�.  ஆனா�  ெஜ��கா  ம�ற  �ழ�ைதகைள�  ேபா�  தன�  பாட�கைள

ப��தா�. தன� கா� �ர�களா� எ��� பழ�ன�. ம�றவ�க� ைகக�� எ��யைத� ேபாலேவ

கா��  �ல�  ெத�வாக  எ��னா�.  அேத  சமய���  ேவகமாக��  எ��னா�.  ம�ற�

�ழ�ைதகைள� ேபாலேவ ப��தா�.  க�� ப��வ�� ம�ற� �ழ�ைதகைள� ேபாலேவ �ற�த

மாண�யாகேவ �ள��னா�. ெஜ��கா��� ம���வ�� ஆேலாசைன�ப� ெசய�ைகைககைள
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ெபா���ன�. ஆனா� அவ��� அ� ஒ�� வர��ைல. ஏென�றா� கா�க�� ெச�வைத�ட

ெசய�ைக�  ைகக��  தன�  ப�ைய  ெச�வ�  �க��  �ரமமாக  இ��த�.  ஆகேவ  அவ�

ெசய�ைக  ைககைள�  பய�ப��தாம�  தன�  கா�கைளேய  �ர�தரமாக  பய�ப���னா�.  ஆ�

அவ��� எ�ேபா�ேம கா�கேள ைககளாக ெசய�ப�டன. கா�� �ல� எ��ேய தன� ப���

ேத��� ேத��� ெப�றா�.
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க���

ப���� இவ� ப����ேபா� ஆர�ப��� இவைர� ��� மாணவ� ��பா�க�.அ� இவ����

��ச�ைத ஏ�ப���ய�.�ற� ந�ப�களாக பழ�ய �ற� அ� மைற�� ேபான�.இவ� ப���

ப��ைப  ����  க�����  2002ஆ�  ஆ���  ேச��தா�.அ�ேசானா  ப�கைல�கழக���

ேச���  உள�ய��  இள�கைல�  ப�ட�ைத  2005ஆ�  ஆ���  ெப�றா�.அ�ேசானா

ப�கைல�கழக�  அ�ேசானா  மா�ல���  ��கா�  எ���ட���  உ�ள�.           

இ�  1885ஆ�  ஆ��  ஆர���க�ப�ட�.  அ�ேசானா  மா�ல���  ஆர���க�ப�ட  �த�

ப�கைல�கழக�.  �ரபலமான  ப�கைல�கழகமாக�  க�த�ப��ற�.  �மா�  40,000  மாணவ�க�

இ�த ப�கைல�கழக��� ப����றன�.

ெஜ��கா  ப�கைல�கழக���  ேச��தேபா�  அ��  ப�ல  வ�த  மாணவ�க�  இவைர

ேவ��ைகயாக� பா��தன�. தன� அைன�� ேவைலகைள�� தன� கா�க�� �ல�, யா�ைடய

உத���  இ��  ெச�வைத�  க��  ஆ�ச�ய�  அைட�தன�.  இவ�ட�  மாணவ�க�  அ�பாக

பழ�ன�. இவ� தன� ேத��ைன தன� கா�க� �லேம எ�� ���தா�.
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��ச�

ெஜ��கா கா���� 6வய� இ����ேபாேத ெப�ேறா�க� ��ச� க��� ெகா��தன�.த����

தவ� ���� ��டா� உ�ைர� கா�பா��� ெகா�ளேவ��� எ��ற ேநா�க��� அவ���

��ச�  க���  ெகா��க  ���  ெச�தன�.�ழ�ைதக���  5வய��  ��ச�  க���  ெகா��ப�

எ��.அத��ேம�  உட�  எைட  �����.���க��  அைச��  த�ைம��,ெந����

த�ைம��  �ைற�����.ஆகேவ  10வய����  ��ச�  க���  ெகா�வ�  ந�ல�.��ச�

க���ெகா�வ� ஒ� ெசா�� என ெஜ��கா�� ெப�ேறா�க� க��ன�.

��ச�  க���  ெகா���  த��  ெஜ��கா���  உ�ளதா  எ�பைத  ம���வ�ட�

ேசாதைன  ெச�தன�.  அவ��  �ைர�ர�க�  ம���  இதய�  ஆ�ய  உ���க��  எ�த�த

�ைறபா�� இ�ைல என ம���வ� ��னா�. அத� அ��பைட�� ெஜ��கா��� ��ச� க���

ெகா��க�ப�ட�.  ப���யாள��  உத��ட�  �தைவ�  க��ைய�ெகா��  அவ���  ��ச�

க���த�தன�.  �ற�  எ�த�த�  க����  இ�லாம�  ��ச�  அ��க�  க���ெகா�டா�.  ���

�த�பத���, நக�வத��� க���ெகா�டா�. ம�லா�க�ப����ெகா�� கா�க�� அைச��

�ல� �த�� ெகா�ேட நக��தா�.

ெஜ��கா��� ��ச� �ள��� ���வ� �க�� ���தமானதாக இ��த�. ���வ� அவ���

���ண���யாக இ��த�. �ழ�ைத� ப�வ��ேலேய ��னா��� க��� ெகா�ட�, ��சைல�

க��� ெகா�வத�� எ�தாக அைம�� ��ட�.  ைகக� இ�ைல எ�றா�� ��ச� அ��கலா�

எ�பைத ெஜ��கா�� �ல� அ��� ெகா�ள ���ற�.
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நடன�

ெஜ��கா  நடன��  க���  ெகா�டா�.அவ���  வய�  6இ����ேபாேத  �ய�ரா  ��டா

நகர��� உ�ள தன� ���ேலேய நடன� க��� ெகா�ள� ெதாட��னா�.நடன ஆ��ய� �க��

அ�பாக ெஜ��கா�ட� பழ�னா�.அ�கைர எ���� ெகா�� நடன�கைள� க��� ெகா��தா�.

நடன�ப��� ெகா��க�ப�ட� ��ன� ேமைட�� அர�ேக�ற� ெச�வத�கான ஏ�பா�

நட�த�. ெஜ��கா��� ேமைட�� ஏ� நடன� ஆ�வ� எ�ப� பயமாக இ��த�. ெபா�வாக

ெப��பாேலான���  ேமைட  பய�  எ�ப�  இ����.  வா�

சவா�  ��பவ�க��,  கலகல�பாக�  ேப��  ெகா����பவ�க���ட  ேமைட  ஏ�  ேபச�

ெசா�னா� பய��� காரணமாக ேபச ��யாம� த�மா�வா�க�. ந�றாக ேப�பவ�க��ட �ல

மாத�க� ெதாட��� ேமைட�� ேபசாம� இ������, ��ெரன ேபச அைழ�தா� ேப�வத��

த�மா�வ��, ேபச �ைன�த பல �சய�கைள மற����வ�� வழ�க�.

நடன  ஆ��ய�  ெஜ��காைவ  ேமைட  ஏ��னா�.  ெஜ��காைவ�  ���  மாண�க�

���ெகா����தன�. ேமைட�� த�ைன� ��� பல� ����ேபாேத ெஜ��கா��� ��� பய�

(Shyness)  ஏ�ப�ட�.  நடன���கான  ஒ��ைக  �க�����  ேபாேத  இ�ப��ப�ட  ஒ�  பய�

ஏ�ப�ட�. ெவ�நப�க� ம���� நடன� ெச�வ� எ�ப� �க�� பயமாக��, ��சமாக��

இ��த�.

ேமைட��  இ��பத��  என��  பயமாக��,  ��சமாக��  இ���ற�.  ஆகேவ  எ�ைன  ��

வ�ைச��  ��க  ைவ��  ���க�  என  நடன  ஆ��ய�ட�  ெஜ��கா  ெக��,  ேவ��ேகா�

ைவ�தா�.  இ�த  நடன  �க�����  கைட�  வ�ைச  எ�ப�  �ைடயா�.  �  எைத�  ப����
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கவைல�படாம�,  பய�படாம�,  ைத�யமாக  உ��ைடய  நடன�ைத�  ெச�  என���  உ�சாக

���னா�.

ேமைட��  நடன�  எ�ப�  பாட���  ஏ�ப  ெச��  கா�ட�ப�ட�.  அ�ச��ட��  தா��

மன�பா�ைம�ட�ேம ெஜ��கா நடனமா�னா�. �ற� அவ�ைடய த��ப�ட கதாபா��ர���

�ற�பாக நடனமா�னா�. அவ�ட� இ��த ��ச�, பய� �ல�� ேபா� இ��த�.

ெஜ��கா  நடன�  ���தேபா�  அர���  �����தவ�க�  உ�சாகமாக  கரேகாஷ�  ெச�தன�.

அர�கேம அ��� அள��� ைகத�ட�க�. ெஜ��கா�� நடன���� உ�சாகமான வரேவ��

�ைட�த�. அ�� �ைட�த உ�சாகமான வரேவ��� காரணமாக ெஜ��கா�ட� இ��த ��ச��,

ேமைட  பய��  ேபா���ட�.  அ�  அவ���  ஒ�  ந���ைகைய��,  வா���  சவா�கைள

எ��� எ��ெகா�ளலா� எ��ற த�ன���ைக�� �ற�த�. அ� �த� அவர� நடன �க���

ப�ேவ� ேமைடக�� நட�தன.

ெஜ��கா�� நடன �க����� அவர� ���ப��ன� �க�� உத�யாக இ��தன�. ெவ�ேய

ெச�� நடனமா� கா���ேபா�தா� எ�ன வரேவ�� �ைட��ற� எ�பைத� ெத��� ெகா�ள

���� என ெஜ��கா�� தாயா�  ��னா�.  நடன ஆ��ய�� உ�சாக�ப���யேதா� கைட�

வ�ைச��  கைட�  நபராக  ��க  ைவ�காம�  ��  வ�ைச��  வ��ப�  ெச�தா�.  ���ற�

ெச�வத��  அ�ம��கேவ  இ�ைல.  இவ�க�  ெகா��த  உ�சாகேம  அவைர  ஒ�  நடனமா��

ெப�ணாக�� மா��ய�.

ெஜ��கா�ட�  நடனமா�ய  �ழ�ைதக�  அைனவ��  தன�  ைககைள  ஆ��,  அைச��

ஆ�னா�க�. அைனவ�� ��� �ற உைடைய அ�����தன�. ெஜ��காவா� ைககைள அைச��

ஆட��ய��ைல எ�றா�� தன� உடைல வைள��, ெந��� ஆ�னா�. ம�ற �ழ�ைதக��

நடன�ைத�ட இவ�ைடய நடன� எ�த வைக��� �ைறபா� இ�லாமேல இ��த�. ��� �ற

உைட�� ஒ� ேதவைதயாக� கா�� த�தா�. தன� நடன பாவைனக� �ல� பா�ைவயாள�கைள

உ�சாக�ப���னா�.  ��  இ��த  பா�ைவயாள�க�  எ���ய  கரெவா�  அவைர

உ�சாக�ப���ய�. இ�த உ�சாக��� காரணமாக ெஜ��கா ெதாட��� 14 ஆ��க� நடனமா�

வ�தா�.

நடன���� ஊன� எ�ப� தைட��ைல எ�பைத ெஜ��கா ������ கா��னா�. ெஜ��கா��

நடன  �க���ைய�  க��  ெப�ேறா�க�  ம����யைட�தன�.  தன�  �ழ�ைத  எ�ப�  இதைன

எ��ெகா�ள�  ேபா�ற�  எ��ற  கவைல  ெஜ��கா��  தா���  இ��த�.  தாயா��  �க

க�னமாகேவ  உைழ�தா�.  அவ�க��  உைழ���  ��  ேபாக��ைல.  ெஜ��கா��  நடன

பாவைனக�  ெப�ேறா�க���  இ��த  கவைலைய�  ேபா��ய�.  தன�  மக�  அைன��

சவா�கைள�� எ��ெகா�� ெவ�� ெப�வா� எ��ற ந���ைக இ�த நடன �க����� �ல�

ஏ�ப�ட�.  ெஜ��கா��  தன�  ெப�ேறா��  ஊ�க����  கடைம�ப�டவளாக  வண��

ஆ��வாத�ைத� ெப��� ெகா�டா�.
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ேட�வா�ேடா

���ப��ன�  ெஜ��கா���  ��வ��  உ��ைணயாக  இ��தன�.ஒ�  �றைமசா�யாக

ெஜ��காைவ  வள��க  ேவ���,�ர�  �ைற�த  ெப�ணாக  வள��க  ேவ���  என  ���

ெச�தன�.ெஜ��கா��  எ�ேபா��  �����பாக,உ�சாக�  �ைற�த  �ழ�ைதயாகேவ

இ��தா�.உட��  �ைறபா�  இ��தா��,ெசய��  �ைறபா�  இ�லாதவராகேவ

இ��தா�.ெஜ��கா  ம�றவ�க���  ஒ�  ��  உதாரணமாக  �ள�க  ேவ���  என��

ஆைச�ப�டா�.

ெஜ��கா���  ���  த�ன���ைக  ஏ�பட  ேவ���.  ஒ�  க��ைய  ��ைம�ப���வத��

சாைண�க�  ேதைவ.  அ�ேபா�  அவ�  �க��  �றைம�ைடவராக  மாற  ேவ���.  அத��

த�கா��� கைலயான கரா�ேத க���தர ேவ��� என� ெப�ேறா�க� ஆைச�ப�டன�. ைகக�

இ�லாத  ெப����  கரா�ேத  க���தர  ஆைச�ப��றா�க�  என  ��ட�  அ��தவ�க��

உ��.

ெஜ��கா��� 10 வய� இ����ேபா� ேட�வா�ேடா ப���யாள� �� க���ஹா� (Jim

Cunningham) எ�பவைர� ச���தன�. த�க� வ�டார��ேலேய ஒ� ந�� அ�ய�ப�ட ம���

ம�யாைத���ய  ேட�வா�ேடா  ப�����பாளராக  ��  க���ஹா�  �ள��னா�.

ெஜ��கா�� �ற�ைப�ப�� அவ�ட� ��ன�. அவ� ெஜ��காைவ� பா������, அவளா�

கரா�ேத க��� ெகா�ள ����. மன ��யாக எ�த� �ர��ைன�� �ைடயா�. ஆகேவ த�னா�

ேட�வா�ேடா  க���  ெகா��க  ����  என  உ��  ��னா�.  அ��  �த�  ேட�வா�ேடா

த�கா��� கைல�� ப���ைய� ெதாட��னா�.

ேட�வா�ேடா  (Tackwondo)  எ�ப�  ஒ�  த�கா���  கைல;  ஆனா�  இ�  கரா�ேத

23



�ைடயா�. இ� ஒ� �ைளயா�� ேபா�ற�. �ைறயான ப���யாள� �லேம இதைன� க���

ெகா�ள  ����.  இதைன�  க���  ெகா�வத��  த�  கவன��,  உட�ப�����,

த�ன���ைக��, ஆ�வ��, த�ைன� கா��� ெகா��� ம���ப�� ேதைவ. இ�த த�கா���

கைல��  �ற��ட�  ெகா�யா  ஆ��.  பழ�கால�  �தேல  ேகாகா�ேயா  (Goguryeo),  ��லா

ம���  ேப��  ேபா�ற  ெகா�ய  ரா��ய�க��  இ�த  ேட�வா�ேடா  கைல  இ���  வ�த�.

உடைல வ�ைம�ப��த��, ேவக�ைத� ��ட��, தா��தைல உட� தா��வத�காக�� �ர�க�

க���ெகா�டன�.

ேட�வா�ேடா ஒ� பைழய த�கா��� கைல எ�றா�� அ�� பல ��ைமக� ���த�ப�டன.

ேட�வா�ேடா ஒ� �ைளயா�டாக 1950ஆ� ஆ��� உ�மா�ய�.  ேட�வா�ேடா�� ஒ�

��ய �ைடைல (Style) ேஹா� ஹா� � (Choi Hong Hi) எ�பவ� 1955இ� உ�வா��னா�.

ேட�வா�ேடா எ��ற ெபய� �ரபல� அைடவத�� இவேர காரணமாக இ��தா�. ேட�வா�ேடா

எ��ற  ெபயைர  �த��  ப���ைர  ெச�தவ��  இவேர  ஆவா�.  1960ஆ�  ஆ��  �த�

ெத�ெகா�ய அரசான� இரா�வ�, ப��, க���க�� ேட�வா�ேடாைவ� க��� ெகா��க�

ெதாட��ய�.

ச�வேதச  ேட�வா�ேடா  கழக�ைத  (ITF)  ேஹா�  ஹா�  �  1966இ�  ெதாட��னா�.

உலக ேட�வா�ேடா கழக�ைத (WTF) டா�ட� �� உ� ய� (Kim un yong) எ�பவ� 1973இ�
24



ெதாட��னா�.  ேட�வா�ேடா��  இர��  �ரதான  மாட�க�  (Style)  உ�ளன.

ேட�வா�ேடாவான�  2000ஆ�  ஆ��  �த�  ஒ������  ஒ�  �ைளயா�டாக

ேச��க�ப���ள�.

கரா�ேத����,  ேட�வா�ேடா����  �ைறய  ���யாச�க�  உ��.  கரா�ேத��  உட��

எ�த�  ப��ைய��  தா�கலா�.  அ�த�ர  ைக,  கா�  இர�ைட��  பய�ப��தலா�.  ஆனா�

ேட�வா�ேடா�� ஒ�வைர இ���� ப���� ேமேலதா� தா�க ேவ���. இ�� ���பாக

ைகைய� பய�ப��த� �டா�.  காைல ம��ேம பய�ப��த ேவ���. அ���� இட�����

த��தா�ேபா�  ���க�  �ைட���.  உதாரண����  �க�����  காலா�  அ��தா�

அ�க����க� �ைட���.

ேட�வா�ேடா �கேவகமாக �ைளயாட���ய �ைளயா��. ந�� ப���� ெப�ற �ரரா� ஒ�

��ட���  அ�கப�சமாக  10  ���க�வைர  அ��கலா�.  அ�தள���  ஆ�ட���  ேவக�

அ�கமாக இ����.

ேட�வா�ேடா��  ெப�க��  ப�க���  அ�க�  இ�ைல.  �க��  �ைறவான  ெப�கேள

ேட�வா�ேடா  க���  ெகா���றன�.  ெஜ��கா  கா��  ேட�வா�ேடா��  ப���  ெப��

�றைமைய� கா��னா�. இவ� தன� 14ஆவ� வய�� க��� ெப��ைட (Black Belt) ெப�றா�.

இதைன இவ��� ச�வேதச ேட�வா�ேடா ெபடேரஷ� (International Taekwondo Federation)

வழ��, அவைர� பாரா��ய�.
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க��� ெப��

ேட�வா�ேடா�� தர� என�ப�� ேர��கைள(Ranks)இர�� வைகயா� �����றன�.இ��

இைளேயா�(Junior),��ேதா�(Senior)என�  �����ளன�.இைளேயாைர  10தர�களாக�

�����றன�.ெவ��ெப��  இைளேயா���  வ�ண  ெப���க�  வழ�க�ப��.தர�ைத

அ���ெகா�ள ெப���� வ��ேகா�க� இ����.�த� தர�ைத� ெப�� மாணவ�� ெப��

எ�ப�  �க��,அ��  ெவ�ைள  அ�ல�  க���  வ��ேகா�க�  இட�  ெப������.ப�தாவ�

தர��� உ�ளவ��� ெவ�ைள ெப�� வழ�க�ப��.

��ேயா�  ���னைர  9  தர�களாக�  �����றன�.  ஒ�ெவா�  ேர�����  க���

ெப�� அ�ல� ��� (Degree) வழ�க�ப��ற�. க��� ெப�� எ�ப� �த� ��������

ஆர�ப�  ஆ�ற�.  ���  எ�ப�  ெப��  அ��  உ�ள  வ��ேகா�க�,  ேராம�  எ�கைள

அ��பைடயாக� ெகா�� அைம�ற�.

க��� ெப�� வழ��த� எ�ப� ��� அ�ல� ப�ட� ெப�றைத� ����ற�. ெப�� கலைர

அ��பைடயாக�ெகா�� ேர��க� வழ��� �ைறைய �த��த�� ெகா�� வ�தவ� காேனா

��ேகாேரா (Kano Jigoro) எ�பவராவா�. இவ� ஜுேடா (Judo) என�ப�� ம�ேபா� �ைறைய

உ�வா��யவ�. �த��தலாக க��� ெப�� எ�ப� 1880ஆ� ஆ��� வழ�க�ப�ட�.

ஜுேடா எ�ப� ஜ�பா�ய ம�ேபா� கைலயா��. இதைன உ�வா��ய காேனா ��ேகாேரா (1860

– 1938) ஒ� க��யாள�. இவ� ஜ�பா�ய ப��க�� ஜுேடா ம��� ெஜ�ேடா (Kendo) ஆ�ய

�ைளயா��கைள ப��க�� அ��க� ெச�தா�.  இவ� ச�வேதச ஒ���� க����� �த�

ஆ�ய உ���னராக 1909 �த� 1938ஆ� ஆ��வைர இ��தா�. 26



ஜுேடா  19ஆ�  ��றா���  இ����  ேதா��ய�.  எ��ைய  �ல���  ����வ�,  ம�ல�

������ எ��ைய� ப�ய ைவ�ப�. ெந�������� ��� தா��த� �ல� நகர ��யாம�

ெகா��� ���ப�,  �ணர ைவ�� ப�ய ைவ�த� என ப�ேவ� ���கைள� பய�ப���

எ��ைய� ேதா�க��பதா��. இ�த த�கா��� கைல�� ஆ�த�க� பய�பா� �ைடயா�.
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�ர�ெப�

அ�ேசானா ப�கைல�கழக��� இள�கைல� ப�ட�ப����� ேச��த ெஜ��கா,அ��

அெம��க�  ேட�வா�ேடா  கழக�ைத(American Taekwondo

Association)உ�வா��னா�.இ�கழக�  அெம��கா��  1969ஆ�  ஆ��  உ�வான�.இதைன

ெத�ெகா�யாைவ�  ேச��த  ெஹ�  உ�  �(Haeng Ung Lee)எ�பவ�  ஏ�ப���னா�.இ�

அெம��கா��  �க�ெப�ய  ேட�வா�ேடா  அைம�பாக  ெசய�ப��  வ��ற�.இ�  உலக

ேட�வா�ேடா அைம��ட� இைண�� ெசய�ப��ற�.

ப�கைல�கழக��� ஆர���க�ப�ட ேட�வா�ேடா கழக��ட� இைண�� ெஜ��கா ப�ேவ�

�ைளயா���  ப����ைன  ����  ெப�றா�.  அவ�  ��ய  �ைட��  (Style)  ப�ேவ�  �ற

ெப���கைள� (Color Belt) ெப�றா�. ஏ�கனேவ ேட�வா�ேடா�� �த� ����கான க���

ெப��ைட ெப�� இ��தா�. ���� இர�டாவ� க��� ெப��ைட அெம��க� ேட�வா�ேடா

கழக��� �ல� ெப�றா�.

இ�கழக��� சா�பாக �த��தலாக ைகக� இ�லாம� க��� ெப�� ெப�ற �த� ெப� எ��ற

ப�ட�ைத� ெப�றா�.  இத��ல� உலக அள�� ேட�வா�ேடா த�கா��� கைல�� �கைழ�

ெப�றா�. இ�ப�ட�ைத� ெப�ற�ட� அெம��கா ��வ�� இவ� �ரபல� அைட�தா�. ைகக�

இ�லாத ெப� ேட�வா�ேடா�� இர�டாவ� க��� ெப��ைட� ெப�றா� என ப���ைகக�

�க��தன. ைகக� அ�றவ�க�� ேட�வா�ேடா�� சா��கலா� எ�பைத ெஜ��கா ������

கா��னா�. இ� உட� ஊன��ேறா� பல��� உ�சாக� ஊ��வதாக அைம�த�.

ெஜ��கா  தன�  கா��  க�ைட  �ர���  இைடேய  கரா�ேத  ச���ைய  �����  ���னா�.

ைகயா�  எ�வள�  ேவகமாக�  ��ற  ���ேமா  அத��  இைணயான  ேவக���  கா�களா�

���னா�. ஒ� ேட�வா�ேடா �ர��� இ���� ஆேவச� அவ� �க��� இ��த�. 28



                  

இவ�  எ���ட�  ேமா�  பல  ���கைள�  ெப�ேற  இ�த�  ப�ட�ைத�  ெப�றா�.  எ����

தா��த��� பல�ைற ஆளா� �ேழ ���தா�. இ����� ேபாரா� பல ���கைள� ெப��

ெவ��  ெப�றா�.  இவ���  க�ைண  அ��பைட��  இ�த�  ப�ட�  வழ�க�பட��ைல.  பல

பா�ைவயாள�க�� ���ைல��,  பல ந�வ�க��  ���ைல��  ெவ�� ெப�றத�காகேவ

இ�த� ப�ட�ைத� ெப�றா� எ�ப� ����ட�த�க�.
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ைகக�

ெஜ��கா கா���� கா�க�தா� ைகக�.அ�றாட வா��ைக�� அ��யாவ�ய ப�கைள ெச��

���க ைகக��,கா�க�� ேதைவ.ஒ� ைக இ�ைல எ�றா� ம�ெறா� ைகைய� பய�ப���

த��ைடய  ேவைலகைள�  ெச��  �����  ெகா�ளலா�.அ�  �ரமமாக  இ��தா��,�னச�

ேதைவ��  அ��பைட��  ஒ�  ைகைய  பய�ப���ேய  த��ைடய  ப�கைள  ெச��

�����டலா�.அத�� ச�யான ப����� ேதைவ�ப��ற�.அேத சமய��� இர�� ைகக��

இ�ைல எ�றா� ேம�� ��க�தா�. -

  

இர�� ைகக�� இ�லாம� இ��தா�� அ�றாட ப�கைள �ற�பாக� ெச�� ெகா�ளலா�

எ�பத��  உதாரணமாக  ெஜ��கா  கா�ைஸ��  �றலா�.  ெஜ��கா  கா��  ��  வய�ேலேய

��னா��� ம��� நடன�ைத�� க�றா�. ஒ� கா�� ��� உடைல சம� �ைல ெச�ய� க���

ெகா�டா�. ஒ� கா�� ���ெகா�� ம�காைல ைகயாக� பய�ப��த க��� ெகா�டா�. அவ�

தன� இ� கா�கைள�� இர�� ைககளாக�� பய�ப��த க��� ெகா�டா�. இர�� ைகக��

இ�ைல எ�றா�, உ�ய ப����� �ல� காைல ைகயாக மா��� ெகா�ளலா�. �ரம� எ�றா��

ெதாட���யான ப����� �ல� இ� சா��ய� எ�பைத ெஜ��கா ������ கா����ளா�.

30



           

இவ� காைல பய�ப��� உணைவ உ�டா�. தன� தைலைய தாேன வா��ெகா�டா�. �����

ேபா���ெகா�வ��,  க�  ��வ����  ைம���வ��,  ேம�க�  ேபா���ெகா��த�,  ப�

�ல��த�,  �க�  க��த�  ஆ�ய  ப�கைள  கா��  �லேம  ெச��  ெகா���  ைப�ைப

�ற�����  ேசா���  ேபா��  இ�  கா�கைள��  ��தமாக  க���  ெகா��றா�.  ���ப� 

உ�பட  அைன���  ப�கைள��  �ற�  உத�  இ��  தாேன  தன�  கா�க��  �ல�  ெச��

ெகா��றா�.

ெஜ��கா���  ெசய�ைக�  ைகக�  ெபா���ன�.  ஆனா�  அதைன  பய�ப���வ�  அவ���

�க�� �ரமாகேவ இ��த�. ஆகேவ ெசய�ைக� ைககைள பய�ப���வைத ������ தன�

ெசா�த�  கா��  ���ெகா�ேட,  ெசா�த�  காைல  ைகயாக�  பய�ப���னா�.  தன�

���ப��ன��  ம���  ந�ப�க��  ஊ����தன�.  ஆகேவ  அவ�  கா�கைளேய  ��வ��

ைககளாக� பய�ப���னா�. அவ�ைடய கா�கைள தைலவைர ெகா�� வ�� அள��� ப���

எ�����தா�.  இ�  ேவ��மானா�  ம�றவ�க����  �ரமமாக  இ��கலா�.  ஆனா�

ெஜ��கா��� எ�ைமயானதாக  மா���ட�.  ைகக�� ஒ� ேவைலைய எ�வள� ேவக���

ெச�ய ேவ��ேமா அேத ேவக��� கா�க�� தன� ப�கைள ���தா�.
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ைட���

ெஜ��கா  க��ைய�  க���ெகா�டா�.அத�  ம�ைஸ  கா�க�ேலேய

இய��னா�.ப�கைல�கழக��� உள�ய� ப��தேபா� ம�த மன� ம��� உட� �ற�க���

இைடேய  உ�ள  உறைவ�  ����ெகா�டா�.ைகக����  ப�லாக  கா�கைள  பய�ப���ேய

ெவ�� ெபற ேவ��� எ��ற ����� வ�தா�.தன� பாட�க��கான ����கைள எ��தா�.

த�ட��  க���ெகா�வ�  எ�ப�  க���  �ைற��  ேவைல  ெப�வத��  ம���  அ�ல,

ெஜ��கா���  ����க�  எ��பத���,  ப��  த�வத���  த�ட��  ேதைவ�ப�ட�.  த�ட��

க���ெகா�வ� ஒ� �றைன வள���� ெகா��� ெசய� ம��� பயன��க� ��ய� எனலா�.

இத�காகேவ ெஜ��கா த�ட�� க���ெகா�டா�.

ைட� ெச�வத�� இ� ைககைள�� பய�ப���வா�க�. இ� ைட��� ேவக�ைத அ�க����

வ�.  ஒ�  ைக  மா��ரேமா  அ�ல�  ஒ�  �ல  �ர�கைள  ம��ேம  �ல�  பய�ப���வா�க�.

இதனா� ம�தக��ேலேய ைட��� நைடெப��.  ெஜ��கா  தன� இ� கா�க�� �ர�களா�

ைட��� ெச�ய� க���ெகா�டா�.

         

ைட���  ெச�வத��  ெபா��தமான  ஓ�ட�ைத  ேத��  ெச��ெகா�டா�.  �ைச�  பலைகைய

தைர�� ைவ��� ெகா��� தன� கா��ர�களா� ைட� ெச�தா�. ைட� ெச���ேபா� �ைச�

பலைக��  உ�ள  எ����கைள  அ��க�  பா��பைத�  த���தா�.  அவ��  கா�  �ர�க���

எ�தஎ�த எ����க� எ�� உ�ளன என� ெத��� அள��� இ��த�. அவரா� எ����கைள�

பா��காமேல ேவகமாக வா��ைதகைள��, வசன�கைள�� ைட� ெச�ய ���த�.

எ�த ஒ� �சய�ைத��, அ�க �ய���� எ����ெகா�வத� �ல� �ைர�� க���ெகா�ள

����  எ�பைத  ெஜ��கா��  �ல�  ெத���ெகா�ள  ���ற�.  ெபா�வாக  அ�ேவகமாக

சராச�யாக 75 வா��ைதகைள ெச�ய ����. இ� ைகக�� �ர�க�� ைட� ெச�பவ�களா�
32



ம��ேம.  ெஜ��கா���  14  வய�  ஆனேபா�  அவ�  ைட�  ைர�ட��  கா�  �ர�களா�

��ட���� 25 வா��ைதக� ைட� ெச�� அச��னா�. த�ட�� ேத���� ேத���� ெப���ளா�.
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�யாேனா

�யாேனா(Piano)எ���  இைச�க��ைய  ��னர�ெப��  எ��ேறா�.ேம�க��ய  இைச��

த���  வா��பத���,அைற�ைச��(Chamber Music)வா��பத���,�ைண�க��யாக

வா��பத���  பய�ப��த�ப��ற�.இ�  �ைல  உய��த  இைச�  க��யா��.இ�  ���

பலைகயா�(Key board)வா��க�ப�� ஒ� இைச� க��யா��.

   

�யாேனா  �த��த��  இ�தா���  ேதா��ய�.  1700  இ�  இ�தா�ய  இைச�க��

தயா��பாள� ����ஃேபா� (Crisfitori) எ�பவரா� உ�வா�க�ப�ட�. அைவ �யாேனா எ��ற

ஆ��ல�  ெசா�  இ�தா�ய  ெமா�����ேத  வ�த�.  �யாேனா  �க�  ெப�ய  அள�க��

உ�ளன.  ெப��  �யாேனா  (Grand piano)  ம���  ����த  �யாேனா  (Upright piano)  என

இர��  வைகயான  �யாேனா�க�  உ�ளன.  ெப��  �ேயாேனா�க�  7  –  10  அ�  �ள�

ெகா�டைவ.

�யாேனா  ெப����  ���பலைக��  உ�ள  ஒ�  ���க�ைடைய  (Key)  அ���வத�  �ல�

��ன�படாத  ��யா�  (Felt)  ��ற�ப�ட  ஒ�  ���யைல  உ����  க��க����  அ��க�

ெச��ற�. அ�த ���ய�க� �������� அத� இட���� வ�வத� �ல� அ�த உ����

க��கைள  ெதாட���  அ���ற�  ெச��ற�.  இ�த  அ���க�  ஒ�  பால���  வ�யாக

ஒ��பலைக�� (Sound board) �� ெச��த�ப��ற�. ���, இ�த ஒ��பலைக�� �லமாக

ஒ� அைலக� கா��� கல�� ஒ�யாக ெவ��ப��ற�.

அ��த�ப�ட க�ைட����� �ர� எ��க�ப��ெபா��, க��க�� அ���க� ஒ� ஒ�த�

க��யா�  (Damper)  ���த�ப���றன.  �யாேனாைவ  ைககளாேலேய  வா����றன�.  வச�

பைட�தவ�க�� ��க�� ேவ��மானா� �யாேனாைவ பா��க ����.

ெஜ��கா  கா��  �யாேனா  வா��க�  க���ெகா�டா�.  அவ�  தன�  கா�  க�ைட  �ர�கைள�
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ெகா�� �யாேனாைவ வா���றா�.  ஏேதா �யாேனா வா��க� ெத��� எ�பத�காக ம��ேம

அவ� வா��ப��ைல. அவ� ந�றாக வா��� ம�றவ�கைள ர����ப� ெச��றா�. இவ� ����த

�யாேனாைவ  வா���றா�.  �யாேனா  வா��ப��  இவ��  ஒ�  த��  �றைமயாக�

க�த�ப��ற�. இைச அைம�பாள�க�ட� இைண�� இைச �க���க��� கல�� ெகா��றா�.
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��ைர ஏ�ற�

பல��  க���  பய�ப��த�ப��  ஒ�  �றனாக  ��ைர  ஏ�ற�(Horse

backride)க�த�ப��ற�.���பாக ��ைர� பைட �ர�க� ��ைர ஏ�ற� க�றன�.இ�கால���

��ைர ஏ�ற� ஒ� �ைளயா�டாக��,ஒ���� �ைளயா�டாக�� இ���ற�.��ைர ஏ�ற���

ஈ�ப�பவ�க��� ைத�ய��,��ைரைய க���ப��த�� ெத�����த� அவ�ய�.

��ைர��  அழேக  ��ைர��  சவா�  ெச�ய  ஆைசைய�  ����ற�.  ��ைர��  ேவக�,

ேதா�ற�, ������, அழகான �ட� ��, �ளமான உட�, ெதா��� வா�, �����பான ேதா�,

க��ரமான ேதா�ற� இ�ேவ ��ைர�� அழ�. அ��ததாக ��ைரைய� �க�வ� அத� ேவக�.

அத�  ச��  அத�  கா�க��  உ�ள�  எனலா�.  ��ைர  நா��  அ��பைட  நைட��  நக��.

சராச�யாக ��ைர ஒ� ம� ேநர��� 6.4 �.�. ேவக��� இய����ற�.

��ைர  சவா�  ெச�வத��  அ�கவா�  (Stirrup)  எ�ப�  �க  ���ய  ப��  வ���ற�.  சவா�

ெச���ேபா� பாத�கைள உ����� ெகா�ள உத�� ஒ� உேலாக� ெபா�ளா��. ��ைர��

அ�கவா�க� இர�ைடயாக� பய�ப��த�ப��ற�. இத� �ல� ��ைர� ேசண��� உ��யாக

அமர��, ��ைரைய ேவகமாக� ெச��த�� உத��ற�.

ெஜ��கா�� ��ைர ஏ�ற���கான ப��� எ���� ெகா�டா�.  ��ைர� ேசண��� உ�கா��

ெகா�டா�. தைல�ேல பா�கா���கான ெஹ�ெம� அ��� ெகா�டா�. ஆனா� அவர� உட�

��ைர��  உடேலா�  க�ட�பட��ைல.  ைக��  �����  க�வாள�ைத  கா���  வ�மா�

ஏ�பா�  ெச����தன�.  �க��  க��ரமான  ேதா�ற�  ெகா�ட  �������  ப���  �ற�

��ைர���� ஏ� சவா� ெச�தா�. ��ைர ஏ�ற� எ�ப�� அவ��� ���தமான ஒ�றாகேவ

இ��த�. ப���யாள� �லேம ��ைர ஏ�ற�ைத�� க��� ெகா��, தன� த�� �றைன��,

ைத�ய�ைத�� வள���� ெகா�டா�.
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ச���

ச���(Surfing)எ�ப� ஒ� வைகயான �� ச��� �ைளயா��.கட� அைல ேவகமாக வ��ேபா�

அ��  ஒ�  பலைக��  ��றப�  ச���  வ��  �ைளயா�டா��.இ��ைளயா���  3.6��ட�

�ள� ெகா�ட ச���� பலைகைய� பய�ப���வா�க�.

இ�த �ைளயா�� 1700ஆ� ஆ��க�� ஹவா�� ��� �ைளயாட�ப�ட�. இ�� வ����

பழ���  ம�க�ைடேய  இ�த  ச���  ேபா��  நட��  வ�த�.  த�க��  இன�  �ற�ைப��,

ஆ��க�ைத��  �ைலநா���  ேபா��யாக  ச���  க�த�ப�ட�.   இ����  ஐேரா��ய�க�

��ேய�யதா�  இ�த  �ைளயா��  அ��  ���ய��வ�ைத  இழ�த�.  1900ஆ�  ஆ�����

�ற� இ�த �ைளயா�� ���� ���ண��� ெப�ற�.

அெம��காைவ� ேச��த ��� காஹனாமாேகா எ�பவ� ந�ன ச��� த�ைத என�

�கழ�ப��றா�.  இவ�  ஒ�  ��ச�  �ர�.  ப�ேவ�  �ைர�பட�க��

ந�க�க�ட� ச��� �ைளயா� உ�ளா�. ச��� �ைளயா�� �ர�க� ேகாைட� கால��� ச���

�ைளயா�வத�� ஹவா� ����� ெச���றன�.

ச���  ெச�பவ�க�  த�க�  கா�ட�  ச����பலைகைய  இைண���  க���  ெகா���றன�.
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கட��  தவ�  ���தா��  அவர�  க���பா���  இ���

ச����பலைக  வ����  ெச�லாம�  இ��க  உத��ற�.  ெபா��  வ��  அைல��

வைள��ப��ைய ஒ��ேய ச��� ெச���றன�.

ெஜ��கா கா�� ேகாைட ���ைற��ேபா� ஹவா� �� ெச�றா�. அவ� அ�� ச��� க���

ெகா�டா�. ப���யாள� அவ��� �த��

ச����பலைக��  எ�த  இட���  உ�கார  ேவ���,  அ�  எ�ப�  சம�  �ைல  ெகா����

எ�பைத �ள��னா�. பலைக�� ப����ெகா�� ைகயா� �ைர� ������ த�� அவ� ���

ச���� கா��னா�. ெஜ��கா��� ைகக� இ�லாததா� தன� கா�க�� �ல� �ைர ������

த�� ச���� பலைகைய ��ேனா��� ெச���னா�.

ச����  பலைக��  ���  உடைல  சம�  �ைல  ெச�வத�கான  ப���ைய  ப���யாள�

ெகா��தா�.  �த��  ெஜ��கா  ச����பலைக��  ��றேபா�  உடைல  சம��ைலப��த

��யாம�  த����  ���தா�.  ெதாட���  ப���  எ��தத�  �ல�  அவரா�  ச����

பலைக���� ��க ���த�.

ப���யாள�ட�  அம����  ெகா�ேட  ���  ச���  �ைளயா���  ஈ�ப�டா�.  �ற�

ப��ப�யாக  த���  ���  ச���  �ைளயா�னா�.  அத�  �ற�  ெபா��  வ��  அைல��

வைள�� ப��ைய ஒ�� ச��� ெச�தா�.  ெஜ��கா  ேகாைட ���ைற�� ஹவா�������

ெச�� ச��� �ைளயா���� ஈ�ப��றா�.
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��பா ைட��

கட���  அ���  ��ச�  அ����  ஓ�  அ��தமான  �ைளயா��  ��பா  ைட��(Scuba

diving)ஆ��.இ� உ�சாகமான �ைளயா��� �ட.கட��� அ��� ��ச� அ���� ேபா� ஒ�

அ��தமான  அ�பவ�  �ைட��ற�.ந��  ப���  ெப�றவ�க�  கட���  அ���  25��ட�

ஆழ�வைர ெச�ல ����.��பா ைட���� ஈ�ப�வ� தன� ����ற��� �வா��பத�கான

க��ைய�  க��  இ��பா�.���  ���  இ����ெபா��  அவ��  �வாச����  ேதைவயான

கா�� ����ப���� உ�ள ���ட�� அைட�க�ப������.��பா ைட����கான உைட

இ���ற�.அைத அ���ெகா�ேட கட�� ���வா�.கட�� ஆழ��� அ���,இ��� ���

ெச�வத��  ஏ�வாக  கா�க��  ��  ����(Fins)ேபா�ற  கால�ைய  அ�����பா�.இத�

உத�யா� அவ� எ��� கட� அ��� ���� ெச�ல ����.

கட��� அ��� உ�ள ரக�ய உலக�ைத ��பா ைடவ�க� க�� ம����றன�. ��ய ஒ�ேய

படாத  கட��  அ��ப�����  ெச��  வ���றன�.  கட�வா�  உ��ன�கைள  ேந��  க��

ம����றன�.  கட� ஆழ��� ��� அத� அ��தமான கா��கைள த���க ��பா ைட��

உத��ற�. கட� உ��ன�கைள ஆரா�வத��� ��பா ைட�� உத��ற�. கட�� ஆழ���

உ�ள  உ��ன�ைத  அ���  ெகா���  ஆ�வ�  உ�ளவ���  �க��  ���தமான

ெபா��ேபா�� அ�சமாக ��பா ைட�� �ள���ற�.

      

ெஜ��கா கா�� ேம�� ஒ� கா�ய��� இற��னா�. அவ� த����� அ���� ஒ� சாதைன

���� ெவ�� ெப�றா�. வட அெம��கா�� ெச���தா�� ப���ைகயாள� டா� ட�ளா தன�

ப���ைக�  ெச����  ������  ேபா�  ெஜ��கா  கா��  தன�  வா��ைகைய  ��  �ைற�

ெச���ளா�.  வா��ைக  அ��த�  உ�ள  வைக��  சா����கா����ளா�  என�  �கழார�

�����ளா�.

ெஜ��கா  ��பா  ைட����  ஈ�ப�டா�.  அவ�  ���ைப��  கட��  உ�ள  பவள�����39



பாைறகைள (Coral reefs) க�� ம���தா�. அவ� ��பா ைட�� �ல� கட�� அ��� ����

ெச��  பவள�����  பாைறகைள��,  பவள  ���கைள��,  அதைன�  ����  ���த  வ�ண

��கைள�� க�� ம���தா�.

ெஜ��கா கா�� தன� உட� �ைறபா�ைட� க�� வ��த��ைல. அவ� தன� வா��ைகைய

ம����யாகேவ  க��தா�.  ப�ேவ�  ெசய�பா�க��  ஈ�ப��,  தன�  �றைம��  �ல�

அைனவ�� கவன�ைத�� த� ப�க� ���� பா��க ைவ�தா�. அவ� ��பா ைட�� ப���

எ����ெகா�டேதா�,  ��பா  ைட����  ஈ�ப��  ெவ��  ெப�றா�.  அவ�  ��பா  ைடவ�

(Scuba diver) எ�பத�கான சா��தைழ�� ெப�றா�.

ெஜ��கா கா�� இ�த� சாதைனைய ��வத�� உத�யாக இ��தவ� �� எ��யா� (Jim Elliott)

எ�பவராவா�.  இவ�   ��பா  ைட����  உலகள��  �ரபலமானவ�.  இவ�  ஒ�  �ற�த

ப���யாள�. ��பா ைட����கான �ைறயான� ப����ைன ெஜ��கா கா���� ெகா���

உத�யவ� �� எ��யா�ேட ஆவா�. இவ� ஒ� ��வன�ைத உ�வா�� உட� �ைறபா��ள

�ழ�ைதக��� உத�க� ெச�� வ�தா�.

��பா ைட�� எ��ற �ைளயா�டான� உலகள�� உ�ள �ைளயா��க�� ஈ��� �ைச

இ�லாத �ைளயா�டா��. எ�த �ைளயா�டாக இ��தா�� �� ஈ��� �ைச எ�ப� அவ�ய�

ேதைவ.  ஆனா�  ��ப�  ைட�����  ஈ���  �ைச  ேதைவ  இ�ைல.  ச�கர  நா�கா���

உ�ளவ��ட ���� அ��� அ� இ�லாம� தன� உடைல��, உ��ைப�� அைச�க ����.

�ல��� சாதாரணமாக இய�க ��யாத ஊன��றவ��ட, த����� அ��� எ�தாக இய�க

����.  உட���  ���ண���  �ைட�பேதா�  உட�  ��யாக��,  மன��யாக��  வ�ைம��,

ஊ�க�� �ைட��� என �� எ��யா� ����ளா�.

ெஜ��கா  கா��  ��பா  ைட����  ஈ�ப�டேபா�  அவ�  தன�  ��பா  �யைர  (Gear)

இய��வ� ��ய சவாலாக இ��த�. அவ� ���� அ��� ெச�ற �ற� அவர� கா�� ஒ��

���பாக  ெசய�ப�ட�.  அ�  ���  இய��வத���,  ���  அ���  பயண�  ெச�வத���

உத�ய�.  ம�ெறா�  காைல�  ெகா��  �வாச��ழா�  ம���  ��பா  �யைர��  �றைமயாக

இய�க��, ைகயாள�� பய�ப���னா�. இ� �க�� �ரமமான ெசயலாகேவ இ��த�. ைகக�

இ�லாததா� அவ� ஒ� காைல  ���வத���,  ம�ெறா� காைல உ�� கா��� ெசய�பாடான

�வாச��ழா�  ம���  இதர  ெசய�பா�க����  பய�ப���னா�.  ஒ�  �றைமயான  ��பா

ைடவரா�  இ�ப�  ஒ�  கா��  ஒ�  ேவைலைய��,  ம�  காைல�  த�  வா�  அ���  ெகா��

ெச�� இதர ப�கைள�� ெச�வ� க�ன�. ���� அ��� இவ� ஒ� கா�� உ��, ��ேனா��

இய�க  ���த�.  அ�  ஒ�  சவாலாக  இ��தா��  அவ�ைடய  கா�  �த��ரமாக,  த���

இய��ய�. அவ� ஒ� �றைமயான ��பா ைடவராக �ற�பாக�� இய�� ெவ���� ெப�றா�.

அவ� ஒ� �ேரா�� (கதாநாய�) எ�ேற �கழ�ப�டா�.
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உைட அ�த�

��க� ஒ� ைக அ�ல� இர�� ைகக�� இ�லாதவராக இ��தா�� பரவா��ைல,உ�க��

அ�றாட�  ப�கைள  எ�தாக  ெச��  ���கலா�  என  ெஜ��கா  கா��  ஆேலாசைன

வழ����ளா�.ஒ�ெவா�  நா��  அ�றாட�  ப�கைள  எ�த�த  �ரம��  இ��

ெச�யலா�.ேவ�  வ�க��  இ�த�  ப�கைள  �ைறேவ�ற  அ�ல�  ���காண  �ய��  எ��க

ேவ���.தன�  கா�கைள  தன�  ைககளாக�  பய�ப��த  �ழ�ைத�  ப�வ��ேலேய  க���

ெகா�டா�.

கா�கைள  ைககளாக�  பய�ப��த  ேவ��மானா�  உட�  வைள��  ெகா��க  ேவ���.

அேதேபா�  உடைல  ந��  சம�  ெச��  ெகா�ள�  ப���  எ��க  ேவ���.  ைகக�

இ�லாதவ�க� உடைல ந�� வைள�க��, சம� ெச�ய�க��� ெகா�டா� ம��ேம கா�கைள

ைககளாக� பய�ப��த ���� என ெஜ��கா கா�� ெத�����ளா�. ��� வய�� இ��ேத

��னா����  க���ெகா�ட��,  மாைல  6.00  ம���  ��  நடன�ப�����  ஈ�ப�ட��

�லேம தன� உடைல ந�� வைள�க க���ெகா�டா�. ஒ� கா�� ��க�� க���ெகா�டா�.

ஒ� கா�� ��� ெகா�� ம�கா�� தன� ேவைலகைள ெச�ய� க���ெகா�டா�. ஒ� கா��

����ேபா�  �ேழ  �����டாம�,  த�மாறாம�  இ��க  உடைல  சம��ைலப��த  ந��

க���ெகா�டா�.  இ�த  இர��  �ற���த�ைம��  காரணமாகேவ  ெஜ��கா  பல  ப�கைள

�ற�பாக� ெச�தா�.

ெஜ��கா கா�� தன� உைடகைள� தாேன அ��� ெகா��றா�. ைகக� இ�லாதவ�க� எ�ப�

தன� உைடகைள� தாேன அ��� ெகா�ளலா� எ�பத�கான பல ����கைள (Tips) ெஜ��கா

வழ����ளா�.  அேத  சமய���  எ�  மா��யான  உைடகைள�  பய�ப��த  ேவ���

எ�பைத��  ெத�����ளா�.  இர��  ெசய�ைக�  ைகக�  ெபா���  இ��தா��,

ெபா��த��ைல  எ�றா��  உைடைய  அ���  ெகா�வத��  �ல  எ�ய  வ��ைறகைள

��ப��வத�கான ஆேலாசைனகைள வழ����ளா�. உட� ந�� வைள�� ெகா��தாேல, நம�

அ�றாட� ப�கைள கா�க�� �ல� ெச�வத�� ஏ�றதாக அைம�����.

ேப��,  பாவாைட,  அைர�கா�  ச�ைட  ஆ�யவ���  இ����  ப����  எலா���ைக

பய�ப��த  ேவ���.  ெபா�தா�கைள�  பய�ப��த�  �டா�.  ெபா�தா�கைள�

பய�ப���னா�  உைடைய�  கழ��வ�  எ�தாக  இ��கா�.  ஜ��  ேபா�ற  உ�ளாைடக�

அ�வைத� த���க ேவ���.

அ�ய� ேபா�� உைடைய ெதா�க��வத�கான ெகா�� அ�ல� ைக��� ேபா�ற ��ைழ

�வ�  அ�ல�  கத��  ெபா���  இ��க  ேவ���.  இைவ  �ர�தரமாக  அ�ல�  த�கா�கமாக
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உ���� ேகா�ைப�ட� (Suction cup)  ெபா����ட ேவ���.  �வ�� ெபா��த�ப���ள

உ���� ���� உத��ட� கா�� �ல� ேநராக ��� உைடைய அ�யலா�.

அ�ய�  ேபா��  உைட  ஒ�ெவா�ைற��  காலா�  எ���  ெகா��  அ�ல�  ����

மா�டேவ���. ெதா�க��� ேபா� ஆைட�� ெப�� ���� ���ற��� மா�டேவ���.

ெகா��  அ�ல�  ���  இ���  உயர�����  இ��க  ேவ���.  உைட��  உ�ேள  காைல

�ைழ��,  ��� உ�கா��த �ைல��, அ�ப���,  இ�ப��� ப�கவா��� ேவகமாக அைச��

ெச�வத� �ல� ஆைட இ������ ெச�� ���. ஆைட�� உ�ேள கா�கைள �ைழ�த�ட�

��தமான அைச� ெகா��பத� �லேம ஆைடைய எ��� அ�ய ����. ெம�வாக அைச�

ெகா��தா� ஆைட அ�வ� �ரம�.

கா���  அ��� கா�ைற  (Socks)  �க  ெம��யதாக  இ��க  ேவ���.  ஜ�பா�  ��பைன

ெச���  ஜ�பா��  �வா�டா  சா�ைஸ  பய�ப��தலா�.  இ�த  சா��  �க  ெம��யதாக

இ����. ைகக�� பய�ப���� உைற ேபா�ற�. கா� ெப��ரைல� த�யாக� பய�ப��த

����. அ��� சா�சான� எலா��� த�ைம�ட� ��� ஆ�ற� ெகா�டதாக இ��பதா�

அதைன அ�வ��, கழ��வ�� எ��. இதைன அ�வத� �ல� ெபா��கைள எ��� எ��க

����.

��ய� அைற�� தைலவா�� �ர� ம��� ��த� ெச��� த�மனான ��� ஆ�யவ�ைற

�வ���  ெபா���  �ட  ேவ���.  �ரைஸ�  ெகா��  தைல��ைய  ���ப�  ���ப

ேத��கலா�. ����� சவ�� �வ� ப���� ��த� ெச��� ெப�ய ���ைன�� ெபா���

இ��க  ேவ���.  த��ைர  �ற����ட��ற�  மைழ  ேபா�  ெபா���  ���  ஊேட

தைலைய��, உடைல�� ந�� ேத��� ���கலா�.  இ�ப� யா�� உத��� இ�� உடைல

ேத���� ���கலா�.
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பாைற ஏ�த�

பல� த�ேபா� ���யாசமான �ைளயா��க�� ஈ�ப���றன�.பார�ப�ய �ைளயா�����

ஆ�வ�  �ைற��  வ��ற�.ஏென�றா�  பார�ப�ய  �ைளயா��க��  பல  ���ைறக�

உ�ளன.இைத  ெச�ய�  �டா�.இ�ப��தா�  ெச�ய  ேவ���  என�  ��வதா�  பல���

�ர����,ெவ���� ஏ�ப�� ���ற�.ஆகேவ ஏதாவ� ���யாசமான �ைளயா��� ஈ�பட

ேவ���  என  ஆைச�ப���றன�.உட�  ம���  மன  வ�ைமiய�  கா�ட�  ��ய  ���  ��

�ைளயா��க�,அ���  சாகச  �ைளயா��க��தா�  த�கள�  கவன�ைத  அ�க�

ெச�����றன�.���பாக பாைற ஏ�தைல(Rock Climbing) அ�க� ������றன�.

            )

பாைற  ஏ�த�  எ��ற  �ைளயா��  ெபா�வாக  ஆப�தான  �ைளயா�டாக  ெப�ேறா�க�

க����றன�.  �ழ�ைத�� ஆ�வ� இ��தா� �ைறயான ப���யாள�  �ல� க��� தரலா�.

பாைற  ஏ�வத�  �ல�  உட�  ம���  மன�  ந��  ஆேரா��யமைட��.  �ைறயான

ப���யாள�க�  பாைற  ஏ�த�  �ைறைய�  க���  ெகா��பதா�  �க��  பா�கா��ட�

ஏ�வா�க�.

பாைற  ஏ�பவ�க�  அ�ல�  ப�ேக�பவ�க�  இய�ைக  பாைற  அைம��கைள��  அ�ல�

ெசய�ைக  பாைற�  �வ�க��  ஏ���றன�.  ��வ��  ஏ�வத�கான  ஒ�  நடவ��ைக,  இல��

உ��ைய அைடத� எ�பதா��. ெவ��கரமாக ஏ� ���க ஒ� பா�கா�பான பாைத அ��பைட�
43



ேதைவ. �ற� �ேழ ���� வ�த�� ஒ� சாகச�தா�.

பாைற  ஏ�த�  உட�  ம���  மனேசா�  இைண��  ெசய�பட���ய  �ைளயா��.  இ�  உட�

வ�ைம,  மன  உ���பா�,  ������,  த�ன���ைக,  மன�க���பா�  ஆ�யவ��ட�  உட�

சம�ைலைய  ேசா����  �ைளயா��.  பாைற  ஏ�வத��  ச�யான  ஏ��  ��ப�க�  ம���

ஏ�வத�கான உபகரண�க�� ேதைவ. இ� ஆப�தான �ைளயா��. ஆனா� அ�����வமாக

ெசய�ப�டா� ஆப�� இ�லாம� ��வ�� ஏ�, ெவ��ைய அைடய ����.

ஒ����  க���யான�  பாைற  ஏ�தைல  ஒ�  �ைளயா�டாக  அ��க���,  ஒ����

�ைளயா���  ப��ய��  ேச����ள�.  மைல  ஏ�த�  ம���  பாைற  ஏ�த�,  அ�த�ர  ��

இற��த� ஆ�யைவ யா�� ஒ� �ரபலமான சாகச �ைளயா��. பா��பவ�கைள ஆ�ச�ய���

ஆ���� �ைளயா��.

ைகக� இ��பவ�களா�தா� பாைற  ஏ�த�,  ெசய�ைக  �வ�  ஏ�த� எ�ப� ����.  ஆனா�

ைகக�  இ�லாதவ�க�  �ட  பாைற  ஏற  ����  எ�பைத  ெஜ��கா  கா��  ������ளா�.

ெஜ��கா  கா��  ெசய�ைக�  �வ�  ��  ஏ�  த�னா��  ஏற  ����  எ�பைத  சா����

கா����ளா�. ெதா�� ��யாக பாைற ஏ�பவ� ேரா�� ��ச� (Ronnie Dickson). இவ� பாைற

ஏ�பவ�க��� ப��� அ��� வ��றா�.  �ற�த ப���யாள���ட.  இவேர ெஜ��கா���

பாைற  ஏ�பவத�கான�  ப����ைன  அ��தா�.  இவ��  உத��ட�  உ�ளர���  உ�ள

ெசய�ைக�  பாைற�  �வ��  ��  ெஜ��கா  ஏ�னா�.  ெஜ��கா  கா��  ஏ�வத��  ப���யாள�

ேரா��  ��ச�  ����  உத�கைள��,  ஆேலாசைனகைள��  ெகா��தா�.  அத�  பலனாக

ெஜ��கா �வ�� �� உயர�ைத�� ெவ��கரமாக ஏ� ���தா�.

ெசய�ைக�  பாைற  �வ��  ஏ�வத�����  நா�  ஏற�ேபா�ேற�  என  ச�தமாக  ��னா�.

உ�சாகமாக  ஏற�  ெதாட��னா�.  ெதா�க�ட�ப�ட  க���  அவர�  உட�  க�ட�ப����த�.

அவ� ஒ�ெவா� �� ப��க��� க��� காைல ஊ��, காைல மா��, மா�� எ��� ைவ��

�க� �ரம�ப�ேட ஏ�னா�. இ� இவ��� உட� வ�ைமைய� ெகா��தேதா�, மன உ��ைய��

ெகா��த�. ம�றவ�க��� த�ன���ைகைய ஏ�ப���வதாக அைம�த�.
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ப��ச���

ப��ச��� எ�ப� ப� நைட� க�ைடகைள�(Snowboard)ெபா���ய கால�கைள அ���

ஒ� ப�மைல உ������� ச���ய வ�ண� �� இற��வதா��.��� நா�க�� இ� ஒ�

�ரபலமான �ைளயா��.����ரேதச பழ���கேள ப��ச��� �ைளயா�ைட� ப�� ��ன�

அ�����தன�.

ப��ச��� �ைளயா�� எ�ப� ப��ச���� க�ைடக�� �ல� ச���� ெச���

உட�  �ற�  �ைளயா��.  உட�  வ�ைமைய  அ��பைடயாக�  ெகா��  �ைளயா�வதா��.

இ�த  �ைளயா���  ஈ�ப�வ���  உட�  த��  ம�����  மன  உ����  ேதைவ.  இ�த

�ைளயா�� 1910இ� �த��தலாக �ைளயா�யத�கான ஆதார� �ைட���ள�. ஆர�ப���

கா�க���  �ைள��  அ�ல�  மர�க�ைட  

பய�ப��த�ப�ட�. �ற� கா��� �ேனாேபா�� (Snowboard) எ�ப� 1960க�� பய�ப��த

ெதாட��ன�. 1965ஆ� ஆ��� ந�ன �ேனாேபா�� பய�ப��த�ப�ட�. ஷ�ம� ேபா�ெப�

(Sherman poppen)  எ��ற  ெபா�யாள�  தன�  மக��காக  ���க�  நக��  இதைன

உ�வா��னா�.  1998ஆ�  ஆ��  �த�  ���கால  ஒ����  �ைளயா�டாக

அ�க��க�ப���ள�.

ெஜ��கா கா�� ப��ச��� �ைளயா���� ஈ�ப�டா�. அவ� ப���யாள�� உத��ட� ப�

மைல�ப����  ப���  எ����ெகா�டா�.  ப��ச���  �ைளயா����  தன�  �றைமைய�

கா��னா�. ப��ச��� �ைளயா��� ஈ�ப�� அள��� உட� த����, உட� வ�ைம��,

மன உ���� ெஜ��கா��� இ��த�.

45



�ைக ைட��

பற�� ெகா������ �மான������ �ேழ ���� �ற� ���� ேமேல �த�தப� பாரா��

உத��ட�  ெம�வாக  தைரைய  அைட��  �ைளயா��  �ைகைட��  ஆ��.�த��

�மான���  இ���  ���க  ேவ���.��  பா��  எ���  வான���  ைட�  ெச��  ���க

ேவ���.���த  �ல  �����ட  �னா����  பாரா��ைட  �ற�க  ேவ���.பாரா��

�ற�க��ைல எ�றா� உ���� உ��ரவாத� �ைடயா�.

பாரா�� (Parachute) எ��� வா��ைட வ�ம�டல��� நக�� ஒ� ெபா���

ேவக�ைத  ��  இ��ைசைய  உ�வா���

�ைற�க�பய�ப��  ஒ�  க��.  பாரா��  ெம�தான  ஆனா�  உ��யான  ெபா��களா�

ெச�ய�ப���றன.  ��ன�  ப��னா�  ெச�ய�ப�டன.  இ�ேபா�  ைநலா�  ெசய�ைக

இைழ�னா�  ெச�ய�ப���றன.  வ�ம�டல���  ����  ெகா������  ஒ�  ெபா���

இ�� ெச����� �ைச ேவக��ைன (Terminal Vertical Velocity)  �ைற�தப�ச� 75  சத�த�

�ைற�க�  ��ய  க��க�  ம��ேம  பாரா���களாக  ஏ���  ெகா�ள�ப���றன.  பாரா��

எ��ற வா��ைத இர�� �ெர�� ெசா�க����� ேதா��ய�. பாரா ம��� �� எ�ற இர��

ெசா�கைள� ெகா�ட�.  பாரா  எ�றா� தயாரா�த� எ�� ெபா��.  �� எ�றா� �� எ��

ெபா��.

எ�ேலா��  வா��  பற�கேவ  ஆைச�ப���றன�.  அ���  �ைக  ைட��  எ���  வா��

இ��� பாரா�� �ல� ����� தைர இற�க ேவ��� எ��ற ஆவ� பல�ட� உ��. ஆனா�

பய�  ந���  ெப�தாக  இ����.  இ�  பய�ைத��,  ஆப�ைத��  இைண���  ஒ�  �ர

�ைளயா��. இ�த �ைளயா�� ����, �வரா�ய�� ேச��த�.

ெஜ��கா  கா��  இ�த  சாகச  �ைளயா����  ஈ�ப�டா�.  ந��  ப���  ெப�ற  ஒ�வ��46



உத��ட�  �மான������  ����,  கா���  �த�தப�  தைரைய  அைட�தா�.  பாரா��ைட

இய�க  ைகக�  �க��  அவ�ய�.  ஆகேவ  ெஜ��கா  கா���  ����ற���,  ப���யாள��

உடைல  ேச����  க���  ெகா�டா�.  ப���யாள��  �����ற���  பாரா��

இைண�க�ப����த�.  �மான������  ���த�ட�  �ல  ��ட�க�  ��பா��  எ���

�ைற��  �ேழ  இற��றன�.  �����ட  �ல  �னா�க��  ப���யாள�  தன�  பாரா��ைட

��ய� ெச�தா�. �ற� கா��� �த�தப� ெம�வாக தைரைய அைட�தன�.

ெஜ��கா��� வா�� ஒ� பறைவைய�ேபால பற�த அ�பவ� �ைட�த�. �ைக ைட����

ஈ�ப�வ�  எ�ப�  ெசல�  அ�க�  ெகா�ட  ஒ�  �ைளயா�டா��.  பாரா����  �ைல

�ைற�தப�ச�  3  ல�ச�.  அ�ய���ய  பா�கா���  க�ணா���  �ைல  ப��ர�டா�ர�

�பா�.  ஒ�  �ைற  �ைக  ைட��  �ல�  ���க  ப�ைன�தா�ர�  �பா�  ஆ��.  ெஜ��கா

வா�����  ���பத��  ஒ�  த�னா�வ  ��வன�  பண  உத�  ெச�த�.  இத�  �ல�

வா����� ���� தன� பய�ைத��, அ�ச�ைத�� ேபா���ெகா�டா�. ஆப�� �ைற�த இ�த

சாகச �ைளயா���� கல��ெகா�� ஒ� சாதைனைய பைட�தா�.
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கா� ஓ��த�

ஒ� காைர ஓ�ட ேவ��மானா� அத�� ைகக� �க�� அவ�ய�. ைககளா� ��ய�� �ைல�

����  ஓ�ட  ேவ���.  ச�யாக  ��ய��ைக  ����  ஓ�ட  ேவ���.  ச�யாக�  ����

ஓ�ட��ைல எ�றா� ஆப�� ஏ�பட வா��� உ�ள�. அ��� ஏ�ேப��க� ெபா��த�ப�ட

கா�க��, ச�யான இட��� ��ய��ைக ���� ஓ�டா��டா� ஆப�ைத ஏ�ப����, வா���

உ�ள�.  எ�ப� ��ய�� �ைல� ���� ஓ�ட ேவ��� எ�பத�கான �ல அ��பைடயான

���ைறக� உ�ளன.

கா��  அம���  ��ய��  �ைல�  �����ேபாேத  ��  ந���ைக�ட�  பயண�ைத�  �வ�க

ேவ���. சாைல���� �� கவன�� இ��பேதா�, கவன� �ைச ���பாம� இ���மா�

நட��ெகா�ள ேவ���. கவன� �தற� ஏ�படாம� ����ட� எ�ேபா�� இ��ப� ந�ல�.

கவன� �ைறவா� �ப�� ஏ�பட வா��� உ�ள�.

��ய�� ��� �� ஒேர இட��� இர�� ைககைள�� ���தப� ஓ��வ� தவறான�. 180

��� ேகாண��� ைககைள ைவ�� ஓ��வேத ச�யாக ����� ேகாண� எ���றன�. அதாவ�

க�கார��� 8 ம��� 4 ஆ�ய எ�க�� �� இ���� வைக�லான ேகாண��� ைககைள�

���� ஓ��வ� பா�கா�பான�. �வ�� எ����ேபா� உட�ைப வைள�� ���ற� பா��க

ேவ�������.  அ�ேபா�  ஒ�  ைக  ��ய��  ���  ெகா�ச�  ேமேல  ைவ���  ெகா��

����னா� ச�க�யமாக இ����.

வைள�க�� �����ேபா� ஒேர ைகயா� ��ய�� �ைல ��வ�மாக வைள�ப� தவ�. த�ர

��கலான  �ைல���  �  ட��  ேபா��ேபா��  ைககைள  ��ய��  ��  ��வ��  ெகா��

ேபா�  ��ன���வ��  தவ�.  இர��  ைககளா��  ��ய��  �ைல  ெகா�ச�  ெகா�சமாக

���ப ேவ���. க�கார��� 10 ம��� 2 ஆ�ய இட�க�� �� இ��ப� ேபா�� ��ய��

�ைல� ����  ஓ��வ� ஆப�ைத �ைள����.  இ�ப� தவறாக  ��ய�� �ைல� ����

ஓ��னா� ஏ�ேப� ����ேபா� ைக ம��� தைல�� காய�ைத ஏ�ப����.

ஒ�ைற�  ைகயா�  �ைர��  ெச�வ�  தவ�.  ஒ�ைற�ைக��  ஓ��வ�  அவசர  சமய�க��

��தலான பத�ட�ைத ஏ�ப������. க�கார��� உ�ள �� 9 ம��� 3 இ� இ��ப�ேபா�

��ய�� �ைல� ���� ஓ�ட ேவ���. அதாவ� ைககைள 180 ��� ேகாண��� ���� ஓ�ட

ேவ���. இ�தா� ச�யான�. இ��ைக�� அம�� இட�����, ��ய�� ����� இைடேய

இைடெவ� இ��க ேவ���. இ��ைக�� அம��ேபா� ��ய�� ������ உட�ைப 25

ெச.�. இைடெவ� இ���மா� பா���� ெகா�ள ேவ���.
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ெந��சாைல��  ெச���ேபா��  ��ட  �ர�  ஓ���  ேபா��  க�கார���  8  ம���  4

ஆ�யவ��� ெப�ய �� இ��ப� ேபா�ற ேகாண��� ��ய��ைக� ���� ஓ�ட ேவ���.

இ�  ேசா�ைவ�  �ைற���  எ�ப�ட�  ச�க�யமாக  இ����.  சாைலக�  �ைல��  த�கவா�

��ய�� �ைல மா��� ���� ஓ��வத��� பழ�� ெகா�வ� அவ�ய�. ��ய�� �ைல�

ைகயா�வத�கான வ��ைறக�ட� ைகயா�வேத பயண���� இ�தான�.

கா�  ஓ��வ��  ப�ேவ�  ���ைறக�  உ�ளன.  அதைன  ச�யாக�  ��ப��வத�  �லேம

�ப���லாம� காைர ஓ�ட ����. ைகக� இ�லாத ஒ�வ� கா� ஓ��வ� எ�வள� �ரம�

எ�ப� ைககளா� கா� ஓ��பவ�க���� ெத���. ைகக� இ�ைல எ�றா� காைர ஓ�ட ��யா�

எ�ேற நா� ��ேவா�. ஆனா� ெஜ��கா கா�� தன� ெசா�த� காைர �ன�� ஓ���றா�. இ��

ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� தன� இ� கா�க�� �ல� ��ய�� �ைல� ���� ஓ���றா�. ��

வய�ேலேய தன� கா�கைள ைககளாக� பய�ப��த� க��� ெகா�டதாேலேய அவரா� காைர

ஓ�ட ���ற�.

    

ெஜ��கா  கா���  கா��  எ�த  மா�ற��  ெச�ய�பட��ைல.  ைகக�  இ�லாதவ��காக

தயா��க�ப�ட கா�� அ�ல. ஆர�ப��� அவ� கா� ஓ�ட� க��� ெகா�டேபா� கா�� அவ�

அம�வத�� ஏ�ப �ல மா�ற�க��, அவ� உட� �ைறபா���� ஏ�ப �ல மா�ற�க�� கா��

ெச�ய�ப�ட�.  ��ன�  அதைன  ெஜ��கா  �����டா�.  தன�  ெசா�த�கா��  எ�த  மா�ற��

ெச�ய��ைல.  அவ�  �ைல��  வா��யேபா�  எ�ப�  இ��ததேதா  அ�ேபாலேவ

பய�ப��த�ப��ற�. கா� வா���  ேபா� அவ��காக எ�த �ற�� ஏ�பா�� ெச��, அ�த கா�

தயா��க�பட��ைல. ம�றவ�க� பய�ப���� அேத காைரேய அவ� வா�� இ��தா�.
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கா��  அம��த�ட�  தன�  பா�கா��  ��  ெப��ைட  ஒ�  கா��  உத��ட�  ேபா���

ெகா��றா�.  ட�  �����  தன�  கா�  ெப��ரலா�  ெதா��  வ��தட�கைள  க�ட��றா�.

ெப��ர� �ல� காைர �டா�� ெச��றா�.  ��ய��ைக 180 ��� ேகாண��� �ழ���றா�.

அவ� காைர  ந�றாக  ஓ���றா�.  ந�றாக� ப��� ெப�� கா�களாேலேய கா�� ஓ���றா�.

கா�களா� காைர ஓ���கா�� �ைறயான ஓ��ந� உ�ம� ெப���ளா�.  இவ� தைடய�ற கா�

ஓ��ந� உ�ம�� (Unrestricted drivers license) ைவ���ளா�. தைட��லாத ஓ��ந� உ�ம�

ெப����ப�  இவ���  ம�ட�  ைவ�தா�ேபா�  அைம�����ற�.  இவ�ைடய  கா�க��

எ�தெவா�  மா�ற��  இ�லாம�  உபேயாக�ப���  வ��றா�.  �ற�  உத����  த��ைடய

கா�� �ல� தன� வ���� ெப�ேராைல�� �ர��� ெகா��றா�.
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ெல�� அ�த�

ெஜ��கா  கா�� பல�ைற ேத�ய ெதாைல�கா��க�� கா��ய��க�  ��ய ஒ� �ரபலமான

ெப�ணாக  �ள���றா�.இவ�  6மாத����  ஒ��ைற  ெவ�  நா�க����  ெச��

வ��றா�.ெவ�ேவ� ���க�� த���றா�.எ��த�ட� தா� அ��� ���� க�ணா�ைய�

ேதட  ேவ��  இ���ற�.க�ணா�ைய�  ேத��ெபா��  த���த�மா��  �ைல

ஏ�ப��ற�.அவ��� க��� �ல �ைறபா�க� இ��த�.

அ�றாட வா��ைக�� இ� இைட�றாக  இ��த�.  க� பா�ைவ �ைறபா�ைட ச�  ெச�வத�

�ல� ேநர�ைத ��ச�ப���வேதா�,  �னச� வா��ைக கவைல இ�� ேபா�கலா�.  ெஜ��கா

கா�� தன� பா�ைவ� �ைறபா�ைட ச� ெச�வத�காக க� ம���வ� ேட�ய� ��� (Daniel

Durrie)  எ�பவைர�  ச���தா�.  இவ�  ����ஷ�  ப��ேடச�  எ��ற  த�னா�வ  அைம�ைப

நட��  வ��றா�.  இவ�  அெம��கா  ��வ��  வ�ட����  300  ேப���  இலவசமாக  க�

���ைச  அ���,  பா�ைவ�  �ைறபா�  உ�ளவ�க���  ��வா��  ெகா���  வ��றா�.

ஒ�வ��� பா�ைவ �ைட�பத�காக 5000 டால� வைர ெசல� ெச��றா�.

ம���வ�  ேட�ய�  �ப���  ைக  இழ�தவ�க�  அ�ல�  ைககேள  இ�லாதவ�க���  க�

�ைறபா�ைட  ���  ��  பா�ைவ  ஒ�ைய  வழ���  ேசைவைய�  ெச��  வ��றா�.  உட�

�ைறபா�  ெகா�டவ�க���  க�  ச�ப�த�ப�ட  ேநாைய  �ணமா���றா�.  உட�

ஊன��றவ�க���  உத�வத�  �ல�  அவ�க��  அ�றாட  வா��ைக  ��ப��  எ��ற

ேநா�க��� இ�த ேசைவைய அவ� ெச�� வ��றா�.  ெல�� அ�ல� க�ணா� ேபாடாமேல

�ற�த பா�ைவ �ைட�க உத��றா�.

அெம��கா�� ����ஷ� ம���வமைன ஓவ�ேல�� பா�� எ���ட��� உ�ள�. இ��

ெஜ��கா  கா����  பா�ைவ�  �ைறபா�ைட  ேலச�  அ�ைவ  �ல�  ம���வ�  ���  ம���

���ன� ச� ெச�தன�.  அ�ைவ� ���ைச ெவ��கரமாக ���த�.  அத� ��ன� ம���வ�

ேட�ய�  ���  ம���  ஊ�ய�க�  ப���ைகயாள�க�  �ைக�பட�  எ��பத��  ேபா�

ெகா��தன�. அைனவ�� த�க�� ைக க�ைட �ரைல� கா��, ெவ�� எ�பைத ��னைக�ட�

���� கா��ன�. ெஜ��கா தன� காைல� ��� கா� ெப� �ரைல உய��� ��னைக ெச�தா�.

அ�ைவ� ���ைச��� �ற� ெஜ��கா�� இர�� க�க�� பா�ைவ�� �ற�பாக இ��த�.

தன�� க� ���ைச ெச�தவ�க��� தன� ந��ைய ��வத�� ேபா�மான வா��ைத இ�ைல.

ந�� என� ெத���க ��யாத அள��� அவ�க�� உத� இ��த�. ெவ�� வா��ைதகளா�

ந�� என� �� �ட ��யா� என அவ�கைள ெஜ��கா கா�� �க��தா�.
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அ�ைவ�  ���ைச���  ெச�வத��  ���  ெஜ��கா���  ச��  ந��கமாக��,  பயமாக��

இ��த�.  தன�  பா�ைவ�  �ைறபா�  ச�யா�  ��மா  எ��ற  கவைல��  இ��த�.  ஆனா�

அ�ைவ�  ���ைச  ���த  �ல  நா�க�ேலேய  பா�ைவ  அவ���  ����  �ைட����ட�.

அவ��� ஒ� ந�ல வா��ைக வாழ இ�த  க� அ�ைவ� ���ைச  உத�ய�.  க� அ�ைவ�

���ைச ெச�தத� �ல� �ைக ைட����� ஈ�ப�� சா��க ���த�.

      

ெஜ��கா  கா��  தன�  க�ணா�  ெல��கைள  தாேன  க�க��  ெபா����  ெகா��றா�.

க�க��  க�����  ெபா���வ��,  அ�����  ����  எ��பைத��  தாேன  ெச��

ெகா��றா�.  இத��  அவ�  தன�  கா��  க�ைட  �ரைல�  பய�ப����றா�.  என��  ைகக�

இ�ைல. ஆனா� கா�க� உ��. நா� என� கா�க� �ல� அைன�ைத�� ெச�ேவ�, ெச��

���ேப�.  அத�கான  ���  என�  கா��  உ�ள�  என  ெஜ��கா  கா��  ���றா�.  ����

க�ணா�ைய  தாேன  அ���  ெகா��றா�.  க�  ெல��  உ���டைவகைள�  �ற�ைடய

உத�கைள நாடாம� தாேன ெச��றா�.
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�மான�

�ராம���  இ��பவ�க�  �மான�  வா��  பற�பைத  ேவ��ைக  பா��ப�  வழ�க�.���லா

ெச�றா� �மான �ைலய����� ெச�� �ர������ �மான� இற��வைத��,�ற�ப���

ெச�வைத பா��ப�� ஒ� க� ெகா�ளா� கா�� தா�.ஏென�றா� நம�� �மான��� பற���

வா���  எ�ப�  �ைட�கா�.�மான�  எ�ப�  பற��ற�  எ�ப�  ந���  பல���  ��யாத

��ராகேவ உ�ள�.

�க�ெப�ய �மான� கா��� பற��ற�.  ஒ� �மான� பற�க நா�� �தமான �ைசக� உ��.

பற��� ெபா���� ேம� ேநா�� இ���� ��� (Lift), ��ேனா�� இ���� �ர�� (Thrust),

��ேநா�� இ���� எைட (Weight)  ம��� ��ேனா�� இ���� �ரா�  (Drag)  என நா��

�ைசக� ெசய�ப���றன. �மான��� ��ேநா�� இ���� எைட��, ேம� ேநா�� இ����

�����  சமமாக  இ��பேதா�,  ��ேனா��  இ����  �ரா�  ம���  ��ேனா��  இ����

�ர�� ஆ�யைவ அைன��� சமமாக (Weight = Lift; Drag = Thrust) இ��தா� ஒ� �மான�

ஒேர உயர���, ேநராக பற���.

�ர��, �ரா�ைக�ட அ�கமாக இ����ேபா� �மான��� ேவக� ���. �ரா� �ர�ைட�ட

அ�கமாக  இ����ேபா�  �மான���  ேவக�  �ைற��.  �மான���  எைட  `���’

�ைசைய�ட  ��தலாக  இ����ேபா�  �மான�  ��ற���.  �மான���  `���’  �ைச

�மான���  எைடைய�ட  அ�கமாக  இ����ேபா�  �மான�  ேம�  எ����.  �மான�

��ேன ெச�வத�கான �ைசைய� ெகா��ப� �மான��� இ���. அதாவ� �ர�� �ைசைய

ெகா��ப�  இ���.  அேத  ேபால  �மான���  �ரா�  �ைசைய�  ெகா��ப�  கா��னா�

�மான���  ஏ�ப��  உரா��க�.  இ���  ஆ�  ெச�ய�ப�டா�  ���  ேநர���  �மான�

ெம�வா��ட கா��னா� ஏ�ப�� உரா�ேவ காரண�.

�மான�  ேமேல  எ���ய�ட�  ச�கர�ைத  உ�ேள  இ����ெகா��ற�.  இைத  ெச�வத���

காரண� கா��னா� ச�கர���  ஏ�ப�� உரா�ைவ த��ப�தா�. அ�த உரா��ட� பற�தா�

�மான எ�ெபா�� ெசல� இ�மட�காக இ����.  ேம�� அ�க ேவக�ைத �ைர�� எ�ட

��யா�.

�மான���  ���ேநா���ைசைய�  ெகா��ப�  �மான���  ெசா�த  எைட  ம���  ������

�ைசதா�. பல���� ��யாத ��ராக இ��ப� �மான��� ேம����� �ைச எ�� உ�ப��

ஆ�ற�  எ�ப�தா�.  ெஹ�கா�ட��  ேமெல���  �ைச  அத�  ேம�����  ����யா�

வ��ற�  எ�ப�  பல����  ெத���.  ஆனா�  �மான����  ��ேன  ெச���  �ைசதா�

உ�ள�. ேமேல எ�ப� எ����ற� எ�ற ச�ேதக� பல�ட� உ�ள�.
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உ�ைம��  �மான���  ேமெல���  �ைசைய�  த�வ��  அேத  எ���தா�,  ச��

மைற�கமாக �மான��� ேம� ேநா�� ��� ச�� உ�ப�� ெச�ய�ப�வ� அத� இற�ைக,

�மான��� ேவக� ம��� கா�� ஆ�ய ����தா�. இ�த ���� ஒ�� இ�லா��டா��

���ச�� உ�வாகா�, �மான� பற�கா�. அதாவ� இற�ைக இ�லா��டா�� பற�க ��யா�.

�மான���  ேவக�  இ�லா��டா��  பற�க  ��யா�.  கா��  இ�லாம�  ��  இர���

இ��தா�� பற�க ��யா�.

�மான��� இற�ைகைய �க�� ���� கவ��தா� ஒ�� ����. �மான��� இற�ைக��

ேம�பாக� ச��, �க�� ச�� ேம�ேநா�� வைள������. ���பாக� த�ைடயாக இ����.

இைத  சாதாரணமாக  இற�ைகைய  பா��தா��ட  க����  எ�தாக  ெத�யா�.  அைத

ெதா���பா��தா�தா� ெத���.

இ�த  ேம�ேநா��ய  வைள�  �மான�  பற�பத��  �க��  உத��ற�.  கா��  அ�ரேவக���

�மான��� இற�ைகேயா� உரா��ேபா�,  �மான��� இற�ைக�� ேம��ற� ஒ� �ைற�த

கா�ற��த ம�டல� உ�வா�ற�. ����ற� கா�ற��த��� எ�த மா�ற�� இ�ைல. ஒ��ற�

அ�க கா�ற��த� ஒ��ற� �ைற�த கா�ற��த� இ����ேபா�, �ைற�த கா�ற��த ப��ைய

ேநா�� ெபா�� ஈ��க�ப�வ� அ��ய� �ய�.

�மான�ைத ேம�ேநா�� இ���� �ைச, �மான����� கா����மான �ேல�� ேவக�ைத��,

இற�ைக�� பர�பளைவ�� ெபா��ேத அைம��. அதனா�தா� எைட அ�கமான �மான���

இற�ைக ெப�யதாக அ�க பர�பள� உ�ளதாக இ����.

�மான��� ேவக�,  �மான��� ேமெல��� ச�� ஆ�யவ�ைற� ெகா��ப�,  �மான���

இ���தா�. அதனா�தா� �மான� ெம�வாக ஓ��ேபா� அத�� பற��� ச�� இ��கா�.

ெஹ�கா�ட��  ேமெல���  �ைச���  ேவக�����  ச�ம�த�  இ�ைல  எ�பதா�  அ�

ஓடாமேல ேமேல எ����ற�.   ஆனா� �மான��� ��ெச��� ேவக� ெஹ�கா�ட���

ஒ�ேபா�� வரா�.

�மான�  ஓ�னா�  ம���  அ�ல,  அேத  ேவக���  கா��  �ய�ேபால  அ��தா��  (அ�த

ேவக���� கா�� அ��ப� க�ன�தா�) �மான� ���ெகா����தா��ட ��க�ப�����.

க�� �ய� அ����ேபா�, �ல ஓ�� ��� ேமேல� �ைறக� �����ெகா�� ேமெல���

கா��� பற�பத�கான காரண� இ�தா�. அதனா�தா� �ைற�தப�ச� ஒ� �����ட ேவக���

�மான�  ெச�ேற  ஆகேவ��ய  க�டாய���  எ�ேபா��  உ�ள�.  அ�ேபா�தா�  அத�

இற�ைக��  ேம�����  ச��  ெதாட���யாக  அத�  எைடைய  சம�  ெச���.  அ�த

ேவக������  �ைற�தா�  �மான�  �ேழ  இற�க�  �வ�����.  ெம�வாக  ேபாவ�,

சாவகாசமாக ேபாவ� எ�ப� எ�லா� �மான����� ெபா��தா�.

இ�த இற�ைக எ�லா� கா�� உ�ள இட�க�� ம���தா�. ��ைய� தா�� ��ெவ����

ெச����டா� பற�� இற�ைக ேதைவ�படா�.
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�மான� ஓ��த�

ெஜ��கா  கா��  எ�லா  �ைளயா��கைள��  கா�களா�  ம��ேம  �ைளயா�  சராச�

ம�த�கைள  �ய�����  ஆ���னா�.கா�களா�  கா�  ஓ��வைத  எ�லா�  கட��  அைத�ட

ெப�ய சாதைன பைட�க ேவ��� என மன உ���ட� இ��தா�.இ�த �ைல��தா� அவ���

�மான� ஓ�ட ேவ��� எ�ற ஆைச �ற�த�.உடன�யாக அவ� ட�ச� நக�� உ�ள �மான�

ப��� ைமய����� ெச�� தன� ���ப�ைத� ��னா�.ைகக� இ�லாம� �மான�ைத ஓ�ட

��யா� என ப��� ��வன� தைலவ� ��னா�.ஆனா� ெஜ��கா தன� ெசா�த�காைர தாேன

ஓ���  ெகா��  வ�தா�  எ�பைத  அ��த��  ஆ�ச�ய�  அைட�தா�.அவ�  கா�  ஓ��வைத

��வன��ன� ேந�� பா��தன�.அவ� காைர �றைமயாக ஓ��வைத� க�டன�.ைகக� இ�லாத

ெப�  �மான�  ஓ�ட  ஆைச�ப�வைத�  க��  �ய�தன�.அவ��

ைத�ய�ைத��,ஆ�வ�ைத�� பாரா��னா�க�.ெஜ��கா��� �மான� ஓ��வத�கான ப���

ெகா��க �� வ�தன�.

ெஜ��கா��� �மான� ஓ��வத�கான ப��� ெகா��பத�� ஏ�ற �மான�

இ�ைல. ஏென�றா� த�ேபா� இ���� �மான�க�

கா�களா�  இய���  வச�க�  இ�லாம�  இ��தன.  1945-ஆ�  ஆ��  தயா��க�ப�ட  ���

�மான�ைத ெஜ��கா�� ப������ பய�ப��த ��� ெச�தன�.  அத�ப� அ�த பைழய

��� �மான� �����க�ப�ட�. இவ��� ஆ�� �ைள� (Able Flight) ��வன� �மான�

ப����கான உத�� ெதாைகைய வழ��ய�.

ஆ�� �ைள� ��வன� ஒ� த�னா�வ அைம��, இ� லாப ேநா��� ெசய�பட��ைல. ��ய

இ���  ெபா��த�ப�ட  �மான���  �ல�  ஓ��ன�  ப���  அ��க��,  ப�����

ஈ�ப�பவ�க���  உத��ெதாைக��  வழ���ற�.  �ல  �மா�க�  ஒ��  ேச���  இதைன

ஆர�����ளன�.  உட�  ஊன��றவ�க��  வா��ைகைய  மா��வத���,  த�ன���ைகைய

ஏ�ப���வத�காக�� ேசைவ ����றன�.

ஆ�� �ைள� வ�ட���� இர�� �ைற உத��ெதாைக வழ���ற�. �ரா� ேஜா�� எ�பவ�

ப��� எ��க�  ெச�ற 6  மாத��� ப�கவாத�தா� பா��க�ப�டா�.  அவ� ம���வமைன��

���ைச  எ���  வ�தா�.  ஆனா�  �ன��  �மான�  ஓ���  ப�����  ஈ�ப�டா�.  அவ�

ப����� ஈ�ப�டைத க�ட ெப�ேறா�க� க� கல��ன�. ஆனா� மன உ���ட� ப�����55



ஈ�ப��  ஒ�  ைபல�  ஆனா�.  அவர�  கைதைய�  ேக��  பல�  த�ன���ைக  ெப�றன�.  இ�

ெஜ��கா கா���� ஒ� உ��தலாக��, உ�சாக�ைத�� ஏ�ப���ய�.

ைகக� இ�லாத ெஜ��கா  கா����� ஆ�� �ைள� ��வன� உத� ெச�த�.  காயமைட�த

�ர�க�, �ற�� �ைறபா�க�ட� �ற�தவ�க�, க�ைமயான ேநா�னா� பா��க�ப�டவ�க�

ம���  �ப���  ���யவ�க�  என  பல�  வா��  பற�பத���,  ைபல�  ப�����

ஈ�ப�வத���  ஆ��  �ைள�  ��வன�  உத��ற�.  இற�ைகக���  இைடேய  AF  எ��ற

��ன�ைத அவ�க� ெபா��� ைவ���ளன�. ஆ�� ைபல� உத��ெதாைக ெப�� �மான�

ஓ��வத�கான  உ�ம�  ெப�றவ�க�  இ�த�  ��ன�ைத  அ���  ெகா���றன�.  த�களா��

�மான�ைத  ஓ�ட  ����  எ�பத�  ெப�ய  ெகாைடயாக  இ�த  ��ன�ைத  ைபல��க�

க����றன�.

ஊன��ேறா�க�  த�க�  �ற�  �ல�  �மான�  ஓ��  த�கள�  �றைமைய  ����க  ����.

த�க�  �றைம  �ல�  ெவ��ைய  எ�ட  ����  எ�பத�காக  பல  ஊன��றவ���  ப���

அ����றன�.  சா��பத��  ஊன�  ஒ�  தைடய�ல  எ�பைத  �����  கா����ளன�.  இ�த

வைக��  ைகக�  இ�லாத  ெஜ��கா  கா��  தன�  �மான�  ஓ���  ப���ைய  எ����

ெகா�டா�.  உட�  ஊன��றவ�க�  ப�����  ஈ�ப�டா��  இர��  ைகக��  இ�லாம�

ப����� ஈ�ப�ட� ெஜ��கா கா�� ம��ேம.

ெஜ��கா��  ப���யாளராக  பா��  �ரா��  (Parrish Traweek)  எ�பவ�  இ��தா�.

ெஜ��கா��� ஏ�றா�ேபால ஒ� �மான� தயா� ெச�ய�ப�� அ�� ப��� அ��க�ப�ட�.

ெஜ��கா  தன�  உ�ைர��  பணய�  ைவ��  3  ஆ��க�  ெதாட���  க�ைமயான  ப���

எ����ெகா�டா�. 3 ஆ����மான ப���� க�டண�ைத உத�� ெதாைகயாக ஆ�� �ைள�

��வன� ெகா��� உத�ய�. இவ��� நா�� �மான�க�� இர�� ப���யாள�க� �ல�

ப��� அ��க�ப�ட�. �ேளா�டா, க�ேபா��யா, அ�ேசானா ஆ�ய ��� மா�ல�க�� 89

ம� ேநர� ப��� எ����ெகா�டா�.

���  ஆ��க�  க�ன  ப������  �ற�  ெஜ��கா  �மான�  ஓ��ந�  உ�ம�ைத  2008ஆ�

ஆ��, அ�ேடாப� 10 அ�� ெப��� ெகா�டா�. உல�� இ� ைகக�� இ�லாம� �மான�

ஓ��ந� உ�ம� ெப�ற �த� �மா� எ��ற ெப�ைமைய� ெப�றா�. இ� ைகக�� இ�லாத

உல�� �த� ெப� �மான ஓ�� எ��ற ெப�ைம��� ெசா�த�கார� ஆனா�. இ� ைகக��

இ�லாத உல�� �த� ெப� �மா� ெஜ��கா கா�� ம���தா�. இ� ெஜ��கா கா��� ஒ�

சாதைனேய.
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மாட� 415C

ெஜ��கா  கா��  1946-ஆ�  ஆ��  தயா��க�ப�டErcoupe  415Cஎ��ற  �மான�ைத  ஓ��

ஓ��ந��கான  ைபல�  உ�ம�ைத�(Pilot’s License)ெப�றா�.ERCO  (Engineering and

Research

Corparation)எ��ற  �மான�  அெம��கா��  இர�டா�  உலக

��த���� ��� வ�வைம�க�ப�ட�.அத� �ற� ெதாட��� பல மா�ற�க� ��த���� ���

ேம�ெகா�ள�ப�ட�.இ�த  �மான�ைத  �த�  �த��  வ�வைம�தவ�  ஃ�ர�  ெவ��(Fred

Weick)எ�பவராவா�.�த��தலாக 1937ஆ� ஆ��� தயா��க�ப�ட�.Ercoupe 415Cஎ��ற

�மான  மாட�  1946இ�  உ�வா�க�ப�ட�.இ�  எைட  �ைறவான  �மான�.இத�  �ள�

6.32��ட�,உயர�  1.8��ட�  (6அ�),இைடெவ�  9.14��ட�.இத�  ெவ��  எைட  320.2�ேலா

�ரா�.ெமா�த  எைட  571.54�ேலா  �ரா�.இ�த  �மான���  பயண  ேவக�  ப���

176.99�.�.,அேத சமய��� இத� அ�கப�ச ேவக� எ�ப� ம��� 204.34�.�.ஆ��.

இ�த  �மான�  �க��  எ�தாக  பற���  த�ைம  ெகா�ட�.  அேத  சமய���  �க��

பா�கா�பான�. இ�த �மான�ைத எ��� இய�க��, ந�றாக பராம��க�� ���� வைக��

வ�வைம�க�ப����த�. ெதா���ைற �மா�க� இல�காக இ�த �மான� தயா��க�ப�ட�.

இ�த �மான� ேம�ேநா�� ம��� ��ேநா�� ெச�ல வைரய��க�ப�ட ����� ெச�ல �ழ�

ஆதார� (Spin – proof) இ���� வைக�� வ�வைம�க�ப���ள�.

இர�டா� உலக ��த� ெதாட��வத�� ��� 100��� ேம�ப�ட �மான�க�
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உ�ப��  ெச��  ெபா�ம�க��  பய�பா����

வழ�க�ப�ட�.  இர�டா�  உலக�  ேபா�  ெதாட��ய��  அ���ய�  �ைட�காததா�

மர�பலைககைள�ெகா��  தயா��தன�.  அ�ேபா�  �மான���  எைட  அ�கமாக  இ��த�.

ஆகேவ இ� �மான�பைட �ர�க�� ப����காக� பய�ப��த�ப�ட�.

அ���ய� 1946ஆ� ஆ��க�� �ைட�க� ெப�றதா� 5000 �மான�க� தயா��க�ப�டன.

1951ஆ�  ஆ���  ெகா�ய  ேபா�  ஏ�ப�டதா�  �மான�  தயா��ப�  ����  ����

ைவ�க�ப�ட�. 1951ஆ� ஆ����� �ற� ப�ேவ� க�ெப�க� ெவ�ேவ� ெபய�க�� இ�த

�மான�ைத  தயா���  ப�ேவ�  உபேயாக����  பய�ப��த�  ெதாட��ன�.  இ�த  வைக

�மான�க�  தயா���  எ�ப�  1970ஆ�  ஆ���  ���த�ப�ட�.  Erco  415C  எ�’fe’fe�ற

மாட� �மான� த�ேபா� அ��கா��யக��� கா���காக ைவ�க�ப���ள�.
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��ன� சாதைன

�ள�  ேட��(Glen Davis)எ��ற  ப���யாள�  �த��  ெஜ��கா����  ப���

ெகா��தா�.த�யாக  �மான�  ஓ��வத��  ���வைர  அவ�  உட�  இ���  ப���

ெகா��தா�.�ள� ேட�� எ�பவ�தா� ெஜ��கா�� �த� ப���யாளராக  இ��தா�.பா��

�ரா�� தைலைம� ப���யாளராக இ��� ெஜ��கா���� ப��� ெகா��தா�.

ஒ�  �ைளயா��  �மான�ைத  ஓ��வத�கான  ம���வ  த��க�  அைன���  ெஜ��கா���

இ��த��  ஒ�  �மான���  எைட,  ேவக�  ம���  அத�  பற���  �ற�  ஆ�யவ�ைற  ஒ�

�மா� �த�� ெத�����க ேவ��� எ�ப� ��. அ�த ���ைறகைள ெஜ��கா �த��

க���ெகா�டா�.

           

ெஜ��கா  த��ைடய �ர�சைனகைள அ����வமாக ����� அதைன ச�ெச�� ெகா��றா�.

��ய ���கைள ��ப���றா�. அவ��� �த� சவலாக இ��த� எ�னெவ�றா� �மான���

உ�ேள  ெச�ற�ட�  இ��ைக�ட�  இ����  ெப��ைட  எ�ப�  ேபா�வ�  எ�ப�தா�.

ெப����  உ�ள  ெகா��  (Buckle)  எ�ப�  ெபா���வ�  அ�ல�  இைண�ப�  எ�ப�  ஒ�

�ர��ைன. அவ� தன� ��தைன� �றனா� �க�� எ�தாக அ��ர��ைனைய �����ெகா�டா�.

உ�கா�வத�� ��� �� ெப���� ெகா��கைள கா�� �ல� ���னா�.  �ற� ெப����

ேதா� வாைர தள���னா�. இ��ைக���� ��� ��ன� ச���யப�ேய �� ெப���� உ�ேள

கா�கைள �ைழ�தா�.  தன� வல� காைல�ெகா�� �� ெப��ைட இ���னா�.  அ� அவ��

இ��ைப� ��� பா�கா�� அரணாக மா�ய�.
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ெஜ��கா  �மான��� அம��த  �ற� தன� ெஹ�ெச�ைட தன� கா�� உத�யா� காேதா�

மா���ெகா�டா�.  அத���  அவ�  ச�யாக  ப���  எ�����தா�.  அவ��  கா�  தைலவைர

ெச�ற�. இ��ைக�� அம��த �ற� அவ�� பா�ைவ�� ஏ�றவா� க���� ப�� க�ணா���

எ�ராக இ��த�. ப���யாள� அ��� இ��தப�ேய �மான�ைத ஓ�� வ�தா�.

��ட  கால  ப������  ��ன�  ெஜ��கா  த�யாக  �மான�ைத  ஓ���  அள���  த����,

�றைம�� ெகா�டவராக மா�னா�. அ�ைனய� �னமான ேம 11 அ�� ெஜ��கா �மான�ைத

த�யாக  ஓ��னா�.  �த��  �மான���  உ�ேள  �ைழ��  �மான���  இ�  க�ணா�

ச��ட�கைள��  தன�  காலா�  ��னா�.  ��ன�  இ��ைக  ெப��ைட��,  ெஹ�ெச�ைட��

மா��� ெகா�டா�. தன� காலா� �மான�ைத �டா�� ெச�தா�. �மான� ஓ�தள��� ஓ�ய�.

�ற� �மான�ைத ேமேல எ��ப� ெச�தா�. காலா� �மான��� ���ய�ைக �ழ�� உயேர

பற�தா�.  உயேர  பற�த  ெஜ��கா  �ற�  ப��ரமாக  தைர  இற��னா�.  தன�  பயண�ைத

ெவ��கரமாக ����� கா��னா�.

�மான� 6 உயர� ெகா�ட�. ெஜ��கா 5.1 அ� உயர� ெகா�டவ�. அவ� த�யாக பல�ைற

�மான�  ஓ��னா�.  அத�  �ற�  அவ���  அ�ேடாப�  10,  2008ஆ�  ஆ���  �மான�

ஓ��வத�கான  உ�ம�  �ைட�த�.  �மான�ைத  கா�களா�  ஓ��ேய  �மான�  ஓ��வத�கான60



�மா� உ�ம�ைத� ெப�றா�.

க��  ப������  �ற�  �க��  லாவகமாக��,  கவனமாக��  கா�களாேலேய  �மான�ைத

ஓ���றா�. இ� பா��பத���, ேக�பத��� �ர������ ெசயலாகேவ உ�ள�. இ� உ�ைர

பணய� ைவ�� ெச�ய���ய சாதைன �ய�� எ�� க���ட ��யா�. அவ� �மான��� 10

ஆ�ர� அ� உயர�வைர பற�� சாதைன�� �����ளா�. இ�த உயர�ைத கா�க� �ல� ஓ��ய

ஒேர  நப�  எ��ற  சாதைனைய��  பைட�தா�.  கா�களா�  அ�க  உயர�  ஓ��  சாதைன

பைட�தத�காக இவ� ��ன� ��தக���� த� இட� ���தா�. �மான ஓ��� வரலா��ேலேய

ைகக� அ�லா� கா�� �மான� ஓ��ய �த� ெப�,  �த� ைபல� எ��ற ெப�ைமைய�

ெப�றா�.  �மான�  ஓ��த�  வரலா���  தன��  எ��  இட�ைத�  ���தா�.  இ�த  வரலா���

�ற����க சாதைனைய தன� 25 ஆவ� வய�� ெச�����தா�.

      

�  எைத  ெச�ய  �ைன��றாேயா  அைத  உ�னா�  ெச�ய  ����  என  ெஜ��கா��  தாயா�

அ��க�� ��வா�. அத�ப� அவ� �மான�ைத ஓ���� கா����டா�. ப���யாள� பா��

�ரா��  ���ெபா��,  ெஜ��கா  எ�ப�  ெஹ�ெச�ைட��,  இ��ைக  ெப��ைட��  தானாக

அ�வா�  எ��ற  ச�ேதக��,  கவைல��  இ��த�.  ஆனா�  அதைன  ெஜ��கா  �க

சாமா���யமாக  ெச�����தா�.  �மான�ைத  ஒ�  காலா�  ஓ���ெகா��,  ம�காலா�

�மான���  இய�க�ைத  தன�  க���பா���  ைவ���ெகா�டா�.  ெஜ��கா��  கா�க�

�க�� வ�ைமயானைவ என� ப���யாள� �க����ளா�.

த�யாக �த��த�� �மான�ைத ஓ���ேபா� அவ� T ச�� அ�����தா�. அ�� எ�ைன

பா� அ�மா ைகக� இ�ைல (Look mum, no hands) என எ�� இ��த�. �மான� ஓ��ய�ற�

என� ைககைள பா��க� என �மான�ைத� கா��னா�.

ெஜ��கா 150 ம� ேநர� �மான�ைத ஓ�� இ���றா�. அவ��� மாைல ேநர��� �மான�

ஓ��வ� எ�ப� �க�� ���தமான ேநரமா��. ��ய� மைறவத��� ச����� அ�ேசானா

மைல�ப����  பற�ப�  ந��  ���தமான�.  ��வான�  �வ������  அ�த�ெபா���

�மான��� பற�� வ�� கா�� �க�� அழகான�.
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��மண�

�மான�  ஓ���  கா��ய  ெஜ��கா��  ம�ெறா�  கன�  ��மண�,அ�த�  கன��

�ைறேவ���ட�.இவ�� ��மண� ேம 12, 2012இ� நட�த�.ேட�வா�ேடா ப���யாளரான

ேப���  ேச�ப���(Patrick Chamberlin)எ�பவைர�  ��மண�  ெச��ெகா�டா�.ேப���

ேட�வா�ேடா��  4ப�ட�கைள�  ெப�றவ�.இவ��  ெஜ��கா��  இர��  ஆ��க�

ந�ப�களாக இ��தன�.

ெஜ��காைவ  ேம,  2010  இ�  ேட�வா�ேடா  ப����  பா��தா�.  ைகக�  இ�லாம�

ேட�வா�ேடா��  ெஜ��கா  ஈ�ப����பைத��,  ைகக�  இ�லாமேல  பல  கா�ய�கைள

ெச�வைத��  க��  ஆ�ச�ய�  அைட�தா�.  ந�பராக  பழ�யேதா�,  உண��காக  ெவ�ேய

அைழ���  ெச�றா�.  ெஜ��கா���  ைகக�  இ�ைல  எ�பைத  ���யாசமாக  பா��க��ைல.

எ�த�த �ைறபா�� இ�லாத ெப� எ�ற ேநா��ேலேய ெஜ��காைவ ேப��� பா��தா�. இ�ேவ

இ�வ���� காதலாக மல��த�.

��மண���  �ற�பாக  வ�வைம�க�ப�ட  ���யாசமான  ��மண  உைடைய  ெஜ��கா

அ�����தா�. இ�த உைடைய ����ேனா எ�பவ� வ�வைம����தா�. இவ�� ��மண�

ெஜ���  ஆ��  ேர��  ேதவாலாய���  நட�த�.  ��மண����  ைகக�  இ�லாம�  �ற�த

மாண�க�  �ற��  ����ன�களாக�  கல��  ெகா�டன�.  அவ�க���  ெஜ��கா   கா��

��மா��யான ேரா� மாடலாக இ��தா� எ�ப�தா� இத� �ற��.
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ெஜ��கா��� ேமா�ர� அ�வத��� ப�லாக அவர� இட�கா�� த�க ெகா�� அ���தா�.

ெஜ��கா த�க ேமா�ர�ைத தன� கா��ர�� �ல� ேப����� ேமா�ர �ர�� அ���தா�.

ேப��� ��மண ேக�ைக ெவ��னா�. ெஜ��கா ஒ� ேக� ��ைட தன� கா�� �ல� எ���

அதைன தன� கணவ��� ஊ��னா�. அ�� �� இ��தவ�க� ைகத�� ���தன�.

ெஜ��கா��  ���ப  வா��ைக  ெதாட����ட�.  அவ�  உண�கைள  சைம��  கா���ல�

கணவ��� ப�மா��றா�. பா��ர�கைள தன� கா���ல� ��த� ெச��றா�. இ� ஒ� �ற�த

ப�க���  என���  ெஜ��கா  ���க��  ெச��றா�.  தன��  ஒ�  �ழ�ைத  ேவ���  என

ஆைச�ப��றா�. ப�� ல�ச� �ழ�ைதக�� ஏதாவ� ஒ� �ழ�ைத ைகக� இ�லாம� �ற��ற�.

அ�ேபா�  த�ைன�  ேபா�ேற  ைகக�  இ�லாம�  ஒ�  �ழ�ைத  �ற�தா��  அத�காக

கவைல�படமா�ேட�.  நா� ம����ேய அைடேவ� என� ���றா�.  �ழ�ைதைய வள��ப�

�ரமமான�. ஆனா� நா� என� கா�க� �ல� ச�ேதாசமாக �ழ�ைதைய வள��ேப� எ���

�� வ��றா�.
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ேப�சாள�

மன�ேசா��  அைட�தவ�க����  மன  வ�ைம  ஊ���  வைக��  க��தர���  ேப�

வ��றா�.அவ� தன� �றைம�� எ�ேபா�� �� ந���ைக�ட� இ��பதாக ���ேபா� ��

இ��பவ�க� பலமாக ைகத�� ஆரவார� ெச���றன�.உல�� உ�ள 17நா�க����

����பயண�  ெச��  த�ன���ைகைய  ஊ����ளா�.இவ��

த�ன���ைக��,�டா�ய��ைய��  ப��  அ��த  16ஆ�  ேபா�  ெபன���,ெஜ��காைவ

வா��க� அர�மைன�� வரவைழ��� பாரா��,ஆ� வழ����ளா�.

ெஜ��கா��  தாயா�  �க��  �த��ரமானவ�.  அேதேபா�  ெஜ��காைவ  �த��ரமாகேவ

வள��தா�.  அ�க  பா�கா��  எ�ப�  ேதைவ��ைல  என  ெஜ��கா  ��ட���  ப��

ெகா�டவ�க�ட�  ��வ�தா�.  மன��  ��  க�ட�  இ����ேபா�  ��ச�  ம���  ைச���

ஓ���ேற�. இதனா� மன� ���ண��� அைட�ேற�. மன�ேசா�� அைட�� சமய��� ேவ�

�ல ெசய�பா�க�� ஈ�ப�வத� �ல� ���� ���ண��� ெபற����. ஆகேவ ��ப�ைத�

க�� ேசா����ட ேவ�டா� என ெஜ��கா ம�றவ�க��� தன� ேப�சா�ற��ல� உ�ேவக�

ஊ�� வ��றா�.

அவ� ெச��� ��ட�க�� எ�லா� தன� ெசா�த�  கைதைய� ���றா�.  தன� கால���

உ�ள  �ேலைச  (Shoe laces)  தாேன  க��வத�காக  �க��  �ரம�ப�டா�.  �ேலைச�
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க��வத�காக பல�ைற �ய�� ெச�தா�.  ெதாட��� ேபாரா�னா�. அதனா� �ேலைச� க���

���ைய� க���ெகா�� தன� கா�களா� க��னா�. இைத சா��� ��ட ஒ� ெவ�� அவ���

ஏ�ப�ட�.  நா�  இைத  சா�����ேட�.  தா�  ��வய��  �ேலைச�  க��வத��  எ�ப��

க�ட�ப�ேட� எ�பைத �� இ��தவ�க�ட� �ள��னா�.  அ�த�ர இர�� கால�க��

�ேலைச க��� கா��னா�.  கால��� �த�� ேலைச� க�� ���த� ��ன� தன� காைல

�ைழ���ெகா�டா�. அவ� தன� கா�� ெப��ர� �ல� �ேலைச� க��வைத� க�� பல�

ஆ�ச�ய� அைட�தன�. �ய�றா� ��யாத� எ��� இ�ைல எ�பைத தன� ேப���ற� �ல�

�ள��னா�. இவ�� ேப�ைச� ேக�� அைனவ�� உ�சாக� அைட�தன�. இவ� ஒ� ச�வேதச�

ேப�சாள� எ��ற அள���� �ரபல� அைட���ளா�. இவ�� ேப�ைச� ேக�ட பல� இவைர

பாரா��வத�காக  ெஜ��கா��  காேலா�  காைல  த��ன�.  ைகைய�  ����  ���க  ��யாத

காரண�தா� கா�� த�� ெஜ��காைவ உ�சாக�ப���ன�.

ெஜ��கா  2008ஆ�  ஆ���த�  ஐேரா�பா,  ஆ��ேர�யா  ம���  ஆ����கா  ஆ�ய

நா�க���� பயண� ெச���ளா�. அ�� தன� வா��ைக�� ஏ�ப�ட ேசாதைனகைள

எ�ப� �ற�பட சமா��தா� எ�பைத �ள���

ேப�னா�.  இவ�  ஒ�  ஊ�க����  ேப�சாள�  ம��ம��,  �ற�த  வ�கா��யாக��,

ஆேலாசகராக�� இ��தா�. தா� எ�ப� சாதைனகைள ���தா� எ�பைத �ள��னா�. அ�த�ர

உலக� ெபா�ளாதார ம�ற� ம��� ெப�டக��� ேப���ளா�. ேம�� ���பாக ப�னாறா�

ேபா� ெபன�� (Pope Benedict XVI) ம��� அெம��க ஜனா�ப� ஒபாமா (Obama) ஆ�ேயாைர

ேந�� ச����� ேப���ளா�. �எ�எ� (CNN) ெதாைல�கா�� நட��ய � எ�ல� �க�����

(The Ellen Show) கல�� ெகா�� �க���கைள ெகா����ளா�.

அர�க� ��ட�க�� ெசா�ெபா�� ���த� �ற� �லைர ச���க தன� ேநர�ைத ஒ����றா�.

ஊன��றவ�க�,  த�ைம�ப��த�ப�டவ�க�,  அவ�க��  ���ப��னைர  ச����  அ��ைர

வழ���றா�.  கன�கைள  ெப�யதாக  கா��க�  எ�ேற  ���றா�.  த��ைடய

ெசா�லகரா������ இர�� வா��ைதகைள ெவ�ேய�� ��ேட� என� ���றா�. ��யா�

ம��� ேதா�� எ�பேத அ�த வா��ைதக�. எ�னா� ��யா� என ��க� இ�த வா��ைதைய�

��னா�,  ��க� ஏ�கனேவ ேதா�� அைட������க� எ��தா� ெசா�ல ேவ��� என�

���றா�. அவ� ஊன��ற நப�க��கான வா���� ���ய��வ�ைத �ள���கா��, த�ைன

ச���தவ�க��� உ�சாக�ைத ஊ�� அ����றா�.
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ேசைவ

ெஜ��கா  ஒ�  �����  தன�  ந�ப�  ைமகா  ெப��ட�(Mica Bevington)எ�பவைர

ச���தா�.அவ�  அெம��கா��  ெசய�ப��  வ��  ஊன��ேறா�  ச�வேதச�(Handicap

International)எ�ற  த�னா�வ  ெதா��  அைம���  ப�����  வ��றா�.ஊன��ேறா��

வா��ைக  தர�ைத  உய���வத�காக��,அவ�க��  அ��பைட  உ�ைமகைள  ெப���  த��

ேநா���  உலக�  ��வ��  இ�த  அைம��  ெசய�ப��  வ��ற�.இ�த  அைம�ைப�

ப����,அத�  ெசய�பா�க�  ப����  ெஜ��கா�ட�  ந�ப�  �ள��னா�.இ�த  அைம��

உலக�  ��வ��  �ற�பாக  ெசய�ப��ற�  எ�பைத  ெஜ��கா  உண��தா�.இ�த  அைம��

உல��  60நா�க��  ெசய�ப��  வ��ற�.எ��ேயா��யா��  ஊன��ற  �ழ�ைதக��காக

க���  ேசைவைய  ச�வேதச  ஊன��ேறா�  அைம��  ெச��  வ��ற�.அ�த�ர  உலகள��

20நா�க�� க��� ேசைவைய ெச�� வ��ற�.

எ��ேயா��யா�� 2.4 �த� 4.8 ���ய� �ழ�ைதக� உட� ஊன��றவ�களாக உ�ளன�.

இவ�க�� 3 சத�தமான �ழ�ைதக� ம��ேம ப����� ெச���றன�. வ�மான� �ைறவாக

உ�ள  நா�க��  98  சத�தமான  ஊன��ற�  �ழ�ைதக�  ப�����  ெச�ல��ைல  என

�ென�ேகா அைம��� அ��ைக ���ற�. எ��ேயா��யா�� ஊன��ற �ழ�ைதக�� ஒ�

சத�த� ம��ேம க�� அ�� ெப�றவ�களாக உ�ளன�.

    

ெஜ��கா  எ��ேயா��யா��  உ�ள  ஊன��ற  �ழ�ைதக��காக  ேசைவ  ெச�ய,  உைழ�க

ஆைச�ப�டா�.  ச�வேதச  ஊன��ேறா�  அைம���  ல��ய�ைத  எ��ேயா��யா��

�ைறேவ�ற  ெஜ��கா  ��  வ�தா�.  த��ைடய  வா��ைக  கைதைய  �ழ�ைதக�ட�

ப����ெகா�டா�.  �ைறபா�க�  இ�லாம�  �ழ�ைதக�  க��  க�பத�கான  ச�த��ப�ைத

ஏ�ப���� ெகா��க ேவ��� எ�பைத எ���� ��னா�.

எ��ேயா��யா��  ச�வேதச  ஊன��ேறா�  அைம���  க���  ��ட���ப�  6  �த�ைம

ப��க� நட�� வ���றன.  இயலாைம –  ந�� ப��க� எ��ற மா�� ப��களாக அைவ67



நட�த�ப���றன.  ஊன��ற  �ழ�ைதக�,  அவ�க��  ���ப�க�,  ஆ��ய�க�,  ச�வேதச

ஊன��ேறா� அைம��� ஊ�ய�க� ஆ�ேயா�க�ட� ேநர�யாக ெஜ��கா ப����தா�. அர�

அ�கா�க�,  ம��� ம�க�ட� க���க� பர�� வைகக�� ேர�ேயா ம��� ெதாைல�கா��

�க���க�  �ல�  த��ைடய  வா��ைகைய�  ப����,  த��ைடய  சாதைனைய�  ப����

ேப�னா�. ஊன��ேறா�க� க�� க�ப� சா��ய� எ�பைத வ�����னா�.

ெஜ��கா���  ைகக�  இ�லாததா�  ம�றவ�கைள�ட  மா�ப��  இ��தா�.  அ�ம���

அ�லாம�  அெம��கா�����  எ��ேயா��யா  ெச���  அெம��க  பா�ைவயாள�கைள�ட

ெஜ��காைவ  எ��ேயா��ய  ம�க�  ெதா���  ேப�ன�.  ெதாைல�கா��  ம���  ேர�ேயா

ேப���� �ல� �மா� 4.5 ேகா� ம�க� ெஜ��காைவ பா�����தன�. அதனா� அவ� ெச���

இட�  எ�லா�  ��ட�  ��ய�.  ப��க����  ெச���ேபா�  அவைர�  ���  �ழ�ைதக��,

ெப�ேறா�க��  ��  ��றன�.  அவ�க�ட�  ேநர�யாக  ேபச  ���த�.  அதனா�  ெஜ��கா

ெசா���  ஆேலாசைனகைள  பல�  ேக�டன�.  �ழ�ைதகைள  ப����  அ���மா�

ெப�ேறா�கைள ச���� ேக���ெகா�டா�.

ஊன��ற  �ழ�ைதக��  �க�ைத�  க��  ெஜ��கா  மன�  வ���னா�.  ப�����  ெச���

வா���ைன  அவ�க���  ஏ�ப����  ெகா��க  ேவ���  எ�பைத  உண��தா�.  ச�வேதச

ஊன��ேறா�  க���  ��ட���  ��  ெஜ��கா  அ��ஸா  ப��  எ�பைத  �வ��  அ��

மாணவ�க��� வ���கைள�� எ��தா�. அவ� தன� கா�� �ல� க��பலைக�� எ��னா�.

ெப�ேறா�கைள�  பா���  �ழ�ைதகைள  ப����  அ���மா��  ேக���ெகா�டா�.  இவ��

ேவ��ேகாைள ஏ�� பல ெப�ேறா�க� த�கள� �ழ�ைதகைள ப���� ேச��தன�.
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���க�

ெஜ��கா��� ப�ேவ� அைம��க� சா�பாக ���க� வழ�க�ப���ளன.

D �மான� ஓ��வத�கான சா��த�.

D 2013ஆ� ஆ��� அெம��கா ேட�வா�ேடா கழக� வழ��ய ப���யாள� சா��த�.

D  �மான� ம��� ைபல� இத� சா�பாக 10 �ற�த �மா�க�� ஒ�வராக ெஜ��கா கா��

2013ஆ� ஆ��� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. இத�கான ��� 2013 இ� வழ�க�ப�ட�.

D  இ��லா�� நா��� ெப�கைள உ�ேவக�ப���வத�காக ச�வேதச இ���ேரஷ� ���

வழ�க�ப��ற�.  சாதைன  பைட���  ெப�கைள  ஊ�க�ப���வத�காகேவ  இ�த  ���

வழ�க�ப��ற�.  இ��லா��  நா�  ெஜ��கா���  ச�வேதச  இ���ேரஷ�  ���ைன

2013ஆ� ஆ�� வழ��ய�.

D ெப�க��கான இ���ேரஷ� ��தான ேமா�� ஆ��ேரஷன� எ��ற ���ைன

நவ�ப� 2012 இ� ெப�றா�.

D ��ன� உலக சாதைன ���ைன கா�களா� �மான� ஓ��யத�காக மா�� 2011இ� ெப�றா�.

D  ஃ���ைப��  அெம��க�  ��ய  தைல�ைற  �ேரா�க�  எ��ற  வைக��  ���க�

வழ�க�ப��  வ��ற�.  ஃ���ைப��  ம�கைள  உ�சாக�ப��த��,  ஊ�க�ப��த��

உலகள��  ெசய�ப�பவ�க��கான  ���ைன  ஃ���ைப��  வழ��  வ��ற�.

சா��ரா���ேகா  ஃ���ைப��  ெபா�  �தரக�  ெஜ��கா���  ஜு�  2012இ�  �ற�த

ேசைவ�கான  சா��த�  ���ைன  வழ����ள�.  ஃ���ைப��  ம�க���  கல�கைர

�ள�கமாக  �ள��பவ�க��காக  இ�த  ���ைன  வழ���றா�க�.  உலக�  ��வ��

ஃ���ைப�� ம�கைள ஊ�க���� ச��யாக மா�ற பா�பவ�கைள பாரா��� வைக�� இ�த
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��� வழ�க�ப��ற�.

D  �  ஃ���ைப��  அெம��க�  இத��  சா�பாக  �ற�த  ஃ���ேனா  ���  ேம  2008ஆ�

ஆ��� ெஜ��கா��� வழ�க�ப���ள�.

D  அெம��கா��  100  �க��  ெச�வா���ள  ஃ���ைப��  ெப�க�  எ��ற  ப��ய��

ெஜ��கா  இட�  ெப���ளா�.  ஃ����ேனா  மக��  ெந�ெவா��  100  �ற�த  ெப�ம�கைள

ேத�� ெச�� ���ைன வழ����ள�.

D  அ�க�  பா��க�ப�ட  ெப�  �மா�யாக  ெஜ��கா  க�த�ப��றா�.  இத�காக  �மா�க�

சா�� ��� 2010ஆ� ஆ��� வழ�க�ப�ட�.

D     ெப�  நகர  க��  ஆைண���  சா�பாக  2001ஆ�  ஆ���  ���ட�  ஆ���  ���

ெஜ��கா��� வழ�க�ப���ள�.

இ�த�ர  ேவ�  பல  ���கைள��,  சா��த�கைள��  பாரா��கைள��  ெஜ��கா  கா��

ெப���ளா�.  இவைர  ஏேரா  �ள�,  ��  �ள�,  ேரா�ட�  �ள�,  ட�க�  எ�ற

ஃ���ைப�அெம��க� �ள�,  �மா�க� ச�க� என பல அைம��க� இவ�� �றைமைய

பாரா����ளன.
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ஆவண�பட�

ைர���ேட�(Right Footed)எ��ற  ஆவண�பட�ைத  ��  �பா��(Nick Spark)எ�பவ�

தயா����ளா�.இவ�  எ��தாள�,தயா��பாள�,இய��ன�  ஆ�ய  அைன���  ப�கைள��

ெச�ய���ய �றைமயான பட�தயா��பாள�.இவ�� ச�ப��ய பட� �க�ெப�ற ெப� ைபல�

�ேளார�� பா�ேகா ப��� ப��ய வா��ைகைய அ��பைடயாக�ெகா�ட�.இ�த� பட���

ெபய�The Legend of pancho Barnesஎ�பதா��.இ�பட� எ�� அவா�� எ��ற ���ைன�

ெப���ள�.

     

ெஜ��கா கா��� வா��ைக ச�பவ�கைள கால��ரமமாக� ெதா��க�ப�� ஆவண�பட�ைத

��  �பா��  தயா����ளா�.  ஒ�  ெப���  ைத�ய�,  உ���பா�,  காத�,  �ர�  ம���

த�ன���ைகைய�  ப��  கைத  ெசா��ற�.  �ற���  ேபாேத  க�ைமயான  �ற��

�ைறபா�க�ட�  ைகக�  இ�லாம�  �ற�த  ெஜ��கா  ஒ�  �றைமயான  த�கா���  கைலஞ�,

க���  ப�டதா�,  ஊ�க����  ேப�சாள�,  கா�களா�  �மான�  ஓ���  ஒ�  ைபல�,

ஊன��ேறா��� வ�கா�� என ப�ேவ� வா��ைக ச�பவ�கைள ெதா��� ஆவண�படமாக

தயா��க�ப���ள�. இ� அ��தமான உ�ைம� கைத. ம�க��� த�ன���ைக ஊ��வத�காக

தயா��க�ப�ட பட�.

அெம��கா  த�ர  உலக�  ��வ��  பா��க��ய  படமாக  இ�  தயா��க�ப���ள�.  இ�த�

பட�ைத  ����வாக��,  ���ப�  ���பமாக��,  �ழ�ைதக��  பா���  உ�சாக�

அைட���ளன�.  இ�பட���  ேநா�க�  ம�றவ�கைள  ஊ����க��  உ�சாக�ப���வ�ேம

ஆ��.  க�ைமயான  உட�  �ைறபா�  உ�ள  ெப�  யா��  ந�ப  ��யாத  அள��கான

சாதைனகைள  ெச��வ�வைத  �ள���  ஆவண�படமாக  இ�  ெவ�வ���ள�.  இ�
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அைனவைர�� ஊ������  உலகளா�ய கைத. இ� ஊன��றவ�க�ட� மக�தான மா�ற�ைத

உ�வா�க���ய பட�.

இ�த�  பட�  லாப  ேநா���  தயா��க�பட��ைல.  எ��ேயா��யா��  உ�ள  ஊன��ற

�ழ�ைதக��  க��  வள�����  ��  �ர���  ேநா���  தயா��க�ப���ள�.  Right fooded

ஆவண�பட�ைத  பா������  ��  அ���மா�  ேக��  ெகா��றா�.  ெஜ��கா��

ஆவண�பட�ைத இைணய தள��� www.rightfooded.com இ� பா��கலா�.
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ெஜ��கா  கா��  ஃ���ைப��  நா����  தன�  கணவ�ட�  2013ஆ�  ஆ��

ெச����தா�.உட�  ஊன��றவ�க��  ம���  வா��ைக�  தர�  உய���காக  ��

வழ��னா�.ெஜ��கா��  தாயா�  �ற�த  நா�  ஃ���ைப��.தாயா�  �ற�த

��ய�(Guiuan)எ���ட����� ெச�றா�.த��ைடய உற�ன�கைள�� ச���தா�.ெஜ��கா

உலகள�� �ரபலமான ெப�ணாக �ள���றா�.அவ�� உட� �ைறபா�டா� அ�லாம� தன�

சாதைன  ம���  ஊன��ற  �ழ�ைதக���  ெச���  ேசைவ  �ல�  உலகள��  �ரபல�

அைட�தா�.

ம�லா �மான �ைலய��� ப���ைகயாள�க� ெஜ��காைவ ச���தன�.

எ��ைடய  த�ன���ைக��  காரணமாக  நா�

வள���யைட�ேத�,  சா��ேத�.  இத�காக  நா�  ெப�ைம�ப��ேற�.  நா�  ம�றவ�க���

ஊ�க�ைத��,  த�ன���ைகைய  ஊ�ட��  பய�ப��ேற�  எ�ப�  என���  ெப�ைமயாக

உ�ள�.  இ�த�  பயண�  என��  பய��ளதாக  அைம���ள�  என�  ப���ைகயாள�க�ட�

ெத���தா�.

ஃ���ைப��  நா���  உ�ள  அெம��க  �தைர��  ச����  ��  �ர��னா�.  ைட���

�றாவ�யா� பா��க�ப�� ம���வமைன�� ���ைச ெப�றவ�கைள ேந�� ச���� ஆ�த�

��னா�. ஊன��ேறா��� த�ன���ைகைய ஊ��னா�. ைட���� பா��க�ப�ட ம�க���

உத�னா�.  ��  ேசக���  வழ��னா�.  ஃ���ைப��  நா���  17  நா�க�  த��  இ��தா�.

அவ�ட� ெச�ற ���க� பா��க�ப�ட ம�க��� உத�க� ெச��, அவ�க��� ம�வா��

ெகா��தன�.
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பய�ைத ���க�

�எ�எ�(CNN)ெதாைல�கா��  ��பரான  ��ேகா�  ேல��  எ�பவ�  ெஜ��கா  கா�ைஸ

ச���தா�.ெஜ��கா எ�ப� த��ைடய தைடகைள� கட�� வா��ைக�� �க�ெப�ய அள���

��ேன�னா�  எ�பைத  ேக���  ெத����  ெகா�டா�.ெஜ��கா�ட�  பல  ேக��கைள��

ேக�டா�.அத�� ெஜ��கா தய�காம� ப��கைள ��னா�.

ெஜ��கா�� த�ைத ெஜ��கா ஊனமாக �ற�தைத� க�� க��� ��த��ைல என

த��ட�  ��யதாக  ��ப�  ெத���தா�.  ஆ�.  அவ�  எ�ைன  ஒ�

�ைறபா�  உ�ள  �ழ�ைதயாகேவ  பா��க��ைல.  என�  த�ைத  ஒ��ைற�ட  ெஜ��கா

ஊன��றவ� என� ��யேத �ைடயா�.  அதனா�தா� ஊன��றவ� எ��ற எ�ண� என��

ேதா��யேத  �ைடயா�  என  ெஜ��கா  ப��  அ��தா�.  �ைறபா�  உ�ள  �ழ�ைதகைள

ெப�ேறா�க�  ஊன��ற  பா�ைவ��  பா��காம�  வள��தாேல  அவ�க�  சாதாரண

ம�த�கைள�ேபா� கவைல இ�� வாழலா�.

உ�கைள வா�� பற�க� ���ய� யா� என� ேக�டத�� நா� பற�பத�� பய�ேத�. ஒ��ைற

எ�யன� ��ெவ�� (Eleanor Roosevelt)  ��யதாவ�, உ�க�ைடய �க�ெப�ய பய� எ�

எ��  க������க�.  �ற�  அைத  ேநா��  ேநராக  ேமா��க�.  அ�ேபா�  உ�க�  பய�

ஓ���� எ�றா�. ��ெவ���� வா��ைதைய ப��த �ற� பய� எ�ப� ஓ���ட�. �த��

ேபா�  �மா�  எ��ட�  வ��  பற�க  �������களா  என�  ேக�டா�.  நா�  உடேன  ப��

�ற��ைல.  ஏென�றா�  என��  அ�ேபா�  பய�  இ��த�.  அவ�ட�  ேச���  பற�தேபா�

என��  பற�க  வா���  �ைட�தைத�  க��  ம���ேத�.  �ற�  �மான�ைத  ஓ�ட  ேவ���

எ��ற ஆைச �ற�த�.

நா�  ம�றவ�க��  வா��ைக�����  ��வ��  மா�ப�ேட  இ���ேற�.  இ�தா�  என�

வா��ைக  எ�பைத  நா�  ந��  உண����ேள�.  நா�  ம�றவ�க���  ஒ�  பாடமாக  இ��க
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���ப��ைல.  நா�  ெப��த�ைமேயா�  நட��  ெகா�ளேவ  �����ேற�.  நா�  என�

ேநர�ைத �ண��க ���ப��ைல. அதைன பய��ள வைக�� ெசல�டேவ �����ேற�.

என� வா��ைக எ�ப� ���க மா�ப�ட�.  அதைன நா� ��ைமயாக ம�����ட� ஏ��

நட��� ெகா�����ேற�.

இள�  தைல�ைற��  ��க�  ���  அ��ைர  எ�ன  என  ��ேகா�  ேல��  ேக�டா�.

�க  ���ய�  பய�ைத  ஒ�  ேபா��

அ�ம��கா��க�. பய�ைத ��� எ������ எ��கால�ைத ேநா�� ��ேன��க�. என���

இ��த பய�ைத ��� எ��ததா�தா� �மான�ைத ஓ�ட ���த�. �னைர ஆ��க� �மான�

ஓ��வத�கான ப��� எ����ெகா�ட �ற� த�யாக �மான� ஓ��ேன�. த�ேபா� எ�னா�

த�யாக  �மான���  எ��  ேவ��மானா��  பற�க  ����.  த�ன���ைக�ட�  இ��தா�

பய�ைத  ெவ���டலா�.  த�ேபா��  என���  ���  பய�  உ�ள�.  ஆனா�  அ�  என�

ந�ல���  தா�  எ�பைத  நா�  அ��ேற�.  ஆகேவ  பய�ைத  �ர��  �ர���க�,  அ�ேபா�

ெவ�� ந�ைம� ேத�வ�� என ெஜ��கா கா�� தன� ேப���� இைளஞ�க��� ஆேலாசைன

��னா�.
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அ��வ ெப�

ெப��பாலான  ம�க�  த�க��  ைகக��  எைதெய�லா�  சா��தா�கேளா  அதைன  தன�

கா�க��  �ல�  �க�  சாதாரணமாக  ெச��  ���தா�.இ���  ெசா�ல�ேபானா�  ைககளா�

ம��ேம  ெச��  ���க���ய  ேவைலகைள��ட  காலா�  ெச��  ���தா�.இவ�  �க��

த�ன���ைக ெகா�டவராக இ��தத� காரணமாகேவ இவரா� பல சாதைனகைள ெச�� ���க

���த�.இர�� கா�க�� �ல� அைன��� கா�ய�கைள�� ெச������ற ெஜ��கா���

நா�� கா�க� இ��தா�� அ�த நா�� கா�கைள�� பய�ப��� ேம�� பல சாதைனகைள

பைட�பா�  என  பல�  அவைர  �ைக�ப����  ����றன�.அ�தள���  அவ�  �றைம

பைட�தவ�.

ெஜ��கா �ைளயா��க���� ஆ�வ� ெகா����தா�. எ�த �ைளயா�டாக

இ��தா�� த�னா� �ைளயாட ���� எ��ற ந���ைக ெகா�டவராக

இ��தா�.  தன�  ெப��பாலான  ேநர�ைத  ��பா  ைட����  ஈ�ப�டா�.  அவ�  எத��� 

கவைல�ப�ட� இ�ைல. அவ� ஒ� சா��த� ெப�ற ��பா ைடவ�. ெஜ��கா�� வா��ைகைய

கவ��தா� சாதாரண ம�க�� வா��ைக�ட� ஒ��ட ��யா�. அவ� �க� ெப�ய சாதைன���

ெசா�த�கார�.  தன�  வா��ைகைய  ஒ�ெவா�  ��ட��  ��  �ைற�  ெப�றதாக,

அ��த��ளதாகேவ  ஆ����ளா�.  அவ�த�  வா�நா�  ��வ��  எைதயாவ�

சா����ெகா�ேட இ��பா�.

தன�  வா��ைக  கவைல  த��ற�  எ��  ெஜ��கா  ��ய�  �ைடயா�.  அவ�  ம�றவ�க��

கவைலைய  ேபா���  ஒ�  �ற�த  த�னா�வ  ெதா�டராக��,  த�ன���ைக  ஊ���

ேப�சாளராக��  �ள��  வ��றா�.  ெஜ��கா  அ�கமாகேவ  உைழ��றா�.  தன�  ேநர�ைத

ஊன��ற �ழ�ைதக�� வள����காக ெசல���றா�. த�னா� ��யா� எ�பைத ஒ�ேபா�� 

ஏ���  ெகா�வ��ைல.  ��யா�  எ��ற  வா��ைதைய  ெசா�லகரா������  ��க  ேவ���

என� ���றா�.
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ெஜ��கா���  இயலாைம  எ��ற   உண�ேவ  மைற��  ேபான�.  ஊ�க�ப���வத��ல�

ெப�யெப�ய  கா�ய�கைள  �ட  ெச��  ���கலா�.  அவ�  இ�வைர  வா��த  கால��ட

வரலா��� ஒ� ைம� க�லாக அைம����ட�. வா��� எ��ய கால��� ெம�ேம�� பல

சாதைனகைள பைட�� வரலா��� தன�� எ�� ஒ� த� இட�ைத� ���பா�.

ப�ேவ� சாதைனகைள பைட��வ�� ெஜ��கா கா�ைஸ ஒ� அ��வ ெப� எ�� அைழ�கலா�.

அவ� ஒ� ��ைம ெப�. வா�� பற�த அவைர சாதைன� பறைவ எ�� ெசா�லலா�. ஆனா�

அவ� த�ைன சாதைன பறைவ எ�பைத ஏ��� ெகா�ள��ைல. தா� ஒ� சாதாரண ெப� எ�ேற

த�னட�க��ட� ���றா�. ஆ��� �கரா� அைன��� �ைறக��� சா���� ெகா������

ெப�க� ம���� ெஜ��கா�� ந�ச��ரமாக ����றா�.

1
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3. �மான� எ�ப� பற��ற� (அ��ய� க��ைர) – க�ண�

4. www.rightfooded.com

5. www.ullatchithagaval.com

2

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�:
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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.

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 ����.
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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

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த  வைலதள������  யா�  ேவ��மானா��  ����தக�கைள  இலவசமாக�

ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா�  ப��ற�க�(download)  ெச�ய�ப�ட  ��தக�கைள  யா���  ேவ��மானா��

இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள

எ���,  அவ�ைற  LibreOffice/MS Office  ேபா�ற  wordprocessor-�  ேபா��  ஓ�  எ�ய

����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1.ஒ��ல  ப�வ�க�/எ��தாள�க���  அவ�கள�  பைட��கைள  “Creative Commons”79



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.

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
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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��.

அதாவ� இ�தைகய க��க� support  ெச��� odt,  pdf,  ebub,  azw  ேபா�ற வ�வைம���

��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�

உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ  உ�கள�  வைலதள������  ப��கைள   �ர�ெய��பத���  அவ�ைற

����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���

உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��

ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 81



G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

3

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��.

��� ெபய�1.

�� அ��க உைர2.

�� ஆ��ய� அ��க உைர3.

உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�4.

�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��.  அ�ல� வைல�ப�� /

இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

5.
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.

�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

——————————————————————————————————–

��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.

���� எ�ப� உ�வா���ேறா�?  -

த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks

ந�� !

83


