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“Story time!” Suvi rushed into her grandmother’s arms. 
It was a warm night and the stars lit up a cloudless sky. 
Paati was visiting Suvi this summer.
“Shall we continue with the Ramayana?” asked Paati.
“Yes!” said Suvi. Paati had already told her about the 
war where Rama defeated Ravana, the king of Lanka. 
Now Paati picked up from where she had left off.

“பலாட்டி! எனக்கலாரு கதத ்�லாலலுஙகளேன்!” 
என்்றவலாள்ற ஓடிவந்து பலாட்டியின் ளதலாதேக 
கட்டிக்கலாண்லாள் சுவி. அது ஒரு கதகதபபலான 
இரவு ளநரம். ளேகேில்லாத வலானில விணமீன்கள் 
ேின்னிக ்கலாணடிருந்தன. பலாட்டி, ளகலாத்தயக 
கழிகக சுவியின் வீட்டுககு வந்ததிருந்தலார்.

“நலாம் இரலாேலாயணக கதததயத் ்தலா்ர்லாேலா?” 
என்று ளகட்்லார் பலாட்டி.

“உம்! ்�லாலலுஙக பலாட்டி!” என்்றலாள் சுவி. இரலாேன், 
இ்ஙதக ேன்னனலான இரலாவணதனப ளபலாரில 
ளதலாறகடித்ததத பலாட்டி ஏற்கனளவ சுவிககுச் 
்�லாலலியிருந்தலார். இபளபலாது பலாட்டி கதததய விட்் 
இ்த்ததிலிருந்து ்தலா்ர்ந்தலார்.



“After Ravana was killed, Rama had to return to Ayodhya, his kingdom far, far away. So Vibhishana, 
the new king of Lanka, gave him a magic chariot. It was called Pushpaka Vimana and could fly on its 
own.”

“How did it know where to go?” asked Suvi.

“இரலாவணதனப ளபலாரில ்கலான்்ற பி்றகு, இரலாேன் ேிகேிகத் ்தலாத்வில இருந்த 
தன்னுத்ய ரலாஜ்ியேலான அளயலாத்ததிககுத் ததிரும்ப ளவணடியிருந்தது. அதறகு 
இ்ஙதகயின் புததிய ேன்னனலான வீ்ணன் ஒரு ேலாயேந்ததிரத் ளததரக ்கலாடுத்தலான். புஷபக 
விேலானம் என்று அதழககபபட்் அந்த விேலானம் தலாளன ப்றந்து ்�ல்க கூடியது,” என்று 
்�லான்னலார் பலாட்டி.

“எஙளக ்�ல் ளவணடு்ேன்று அந்த விேலானத்துககு எபபடித் ்தரியும்?” என்று ளகட்்லாள் 
சுவி.



“Oh, the traveller just had to give it a command,” said Paati.
“That’s just like a driverless car!” said Suvi.
Paati’s eyes grew round. She said, “A car without a driver! 
What is this amazing thing?”
“A car that can drive on its own,” sang Suvi.
“I don’t believe it!” said Paati. “How can a car drive by itself? 
By magic?”
“Not magic, Paati,” said Suvi. “Science!”
“Then tell me,” asked Paati, “how does this driverless car 
work?”
“விேலானத்ததில பயணம் ்�யகதி்றவர்கள் கட்்தேயிட்்லால 
ளபலாதும். அவர்கள் ்�லான்ன இ்த்துககு அது ப்றந்து 
்�லலும்!” என்்றலார் பலாட்டி.

“ஓட்டுநரில்லாத கலார் ேலாததிரியலா?” என்று ளகட்்லாள் சுவி.

பலாட்டியின் கணகள் வியபபில விரிந்தன. “என்ன? 
ஓட்டுநரில்லாத கலாரலா? ளகட்களவ ேிகவும் ஆச்�ரியேலாக 
இருககதி்றளத!” என்்றலார் பலாட்டி.

“ஓட்டுநர் இல்லாேள் தலாளன ஓட்டிச் ்�லலும் கலார் அது!”  
என்்றலாள் சுவி.

“ஓ! என்னலால நம்ப முடியவிலத்ளய! கலார் தன்தனத் 
தலாளன எபபடி ஓட்டிச் ்�லலும்? ேலாயேந்ததிரத்தலா்லா?” என்று 
ளகட்்லார் பலாட்டி.

“ேலாயமும் இலத், ேந்ததிரமும் இலத் பலாட்டி. இது ஓர் 
அ்றிவியல அறபுதம்!” என்்றலாள் சுவி.

“அபபடியலானலால, இந்த ஓட்டுநரில்லாத கலார் எபபடி ளவத் 
்�யகதி்றது என்று எனககுச் ்�லாலவலாயலா?” என்று ளகட்்லார் 
பலாட்டி.



Suvi wasn’t sure. She turned on the 
computer to look it up. While she was 
trying to connect to the internet, Suvi 
asked, “Do you drive, Paati?”

“I used to ride a scooter many years 
ago,” she replied. “But now I’m 
scared to even walk on the streets. 
I’m afraid I will bump into somebody 
or get hit!”

சுவிககுச் �ரியலாகத் ்தரியவிலத். 
ஆகளவ, ்தரிந்து ்கலாள்ே 
கணினிதய நலாடினலாள். இதணயதே 
்தலா்ர்புககலாகக கலாத்துக 
்கலாணடிருந்த ளபலாது, சுவி ளகட்்லாள், 
“பலாட்டி, உஙகளுககுக கலார் ஓட்்த் 
்தரியுேலா?”

“ப் ஆணடுகளுககு முன்னலால 
நலான் ஸ்கூட்்ர் ஓட்டியிருககதிள்றன். 
ஆனலால, இபளபலாது எனககுச் 
�லாத்யில ந்ந்து ்�ல்ககூ் 
பயேலாக இருககதி்றது. யலார் 
ளே்லாவது ளேலாததிவிடுளவளனலா 
அல்து யலாரலாவது என்தன 
இடித்து விடுவலார்களேலா என்று 
பயபபடுகதிள்றன்,” என்்றலார் பலாட்டி.



Suvi and Paati were looking at the screen. One website said 
driverless cars were also called self-driving cars.

“And there’s a computer, just like this one, inside each car,” 
said Suvi, patting the desktop. “And cameras and sensors. The 
computer uses these to make a picture of the road around the 
car.”

“This picture,” she went on, “tells the car how far away other 
objects are. Like a tree or a road divider. That way, the car can 
avoid crashing into them. The same sensors also show the car 
where and how to park.”

சுவியும் பலாட்டியும் கணினியின் ததிதரதயப பலார்த்தலார்கள். 
“ஓட்டுநரில்லாத கலார்கதே ‘தலாளன ஓட்டிக்கலாள்ளும் கலார்கள்‘ 
என்று அதழகக்லாம்” என்்றது ஓர் இதணயதேம்.

“பலாட்டி, இந்தக கலார்கள் ஒவ்வலான்றுககுள்ளும் ஒரு 
கணினி இருககதி்றது. இளதலா, நம்முத்ய கணினிதயப 
ளபலா்ளவ!” என்று தட்டிக கலாணபித்தலாள் சுவி. "அத்ளதலாடு, 
ஒேிபப்க கருவிகளும் உணர்கருவிகளும் இருககதின்்றன. 
கணினி இவறத்றப பயன்படுத்ததி, கலாதரச் சுற்றியிருககும் 
�லாத்யின் கலாட்�ிதய ஒரு ப்ம் ளபலா் அ்றிந்து்கலாள்கதி்றது.”

சுவி, “இந்தப ப்த்தத தவத்து, கலாருககு எவவேவு தூரத்ததில, 
எந்்தந்தப ்பலாருட்கள் இருககதின்்றன என்பதத்யல்லாம் 
கணினி ்தரிந்து்கலாள்கதி்றது. எடுத்துககலாட்்லாக, ஒரு 
ேரளேலா, �லாத்தயப பிரிககும் சுவர்ததிட்ள்லா எஙளக உள்ேது 
என்று கணினி புரிந்து்கலாள்கதி்றது. கலார் அவற்றில 
இடிககலாேல பலார்த்துக்கலாள்கதி்றது. இளத உணர்கருவிகதேப 
பயன்படுத்ததி அந்தக கணினி கலாதர எஙளக, எபபடி 
பலாதுகலாபபலாக நதிறுத்தளவணடும் என்றும் புரிந்து்கலாள்கதி்றது,” 
என்று ்தலா்ர்ந்து ்�லான்னலாள்.



“But how does the car know where it is and where to go?” Paati wondered.

“The car’s computer has maps in it, which tell it where it is. When we give it an address, these maps 
can figure out how to get us there,” Suvi explained.

“ஆனலால, கலார் இபளபலாது எஙளக இருககதி்றது? அஙகதிருந்து எஙளக ்�ல்ளவணடும்? என்ப்தல்லாம் அந்தக 
கலாருககு எபபடித் ்தரியும்?” என்று ளகட்்லார் பலாட்டி.

“கலாருத்ய கணினியில நதி்வதரப்ஙகள் இருககதின்்றன. அவறத்றக ்கலாணடு கலார் எஙளக இருககதி்றது 
என்று அந்தக கணினி ்தரிந்து்கலாள்கதி்றது. நலாம் ்�ல் ளவணடிய முகவரிதயக கு்றிபபிட்டுவிட்்லால, அந்த 
இ்த்துககுச் ்�லலும் வழிதயயும் அதுளவ கணடுபிடித்துச் ்�லாலலிவிடுகதி்றது,” என்று சுவி விேககதினலாள்.



Just then, Appa came in. He looked very tired. “What’s the 
matter?” asked Paati.

“Traffic is a nightmare!” Appa grumbled. “Everybody is in a 
hurry, nobody follows the rules.”

“If everyone was in a driverless car, this wouldn’t be a 
problem!” Suvi said.

Paati turned to her in surprise.

Suvi continued, “The engineers who build the car’s computer 
put all the traffic rules in it. So when the computer makes a 
decision, it checks to see if the car is following the rules.”

அவர்கள் ளப�ிக்கலாணடிருந்த ளபலாது, அபபலா உள்ளே 
வந்தலார். அவர் ேிகவும் கதேபபலாகத் ்தரிந்தலார். “என்ன 
ஆயிறறு?” என்று ளகட்்லார் பலாட்டி.

“இன்த்றககுப ளபலாககுவரத்து ்நரி�ல ேிக அததிகம்,” என்று 
பு்ம்பிய அபபலா, “எல்லாரும் அவ�ரத்ததில இருககதி்றலார்கள், 
யலாரும் விததிமுத்றகதேப பின்பறறுவததிலத்,” என்்றலார்.

“ேககள் எல்லாரும் ஓட்டுநரில்லாத கலார்கேில 
இருந்ததிருந்தலால, இந்தப பிரச்�தனளய வந்ததிரலாது!” என்்றலாள் 
சுவி.

பலாட்டி அவதே வியபபு்ன் பலார்த்தலார்.

“ஆேலாம் பலாட்டி! ஓட்டுநரில்லாத கலாருத்ய கணினிதய 
உருவலாககதிய ்பலா்றியலாேர்கள், அததில எல்லா ளபலாககுவரத்து 
விததிகதேயும் அதேத்ததிருககதி்றலார்கள். ஆகளவ, அந்தக 
கணினி, ளபலாககுவரத்து விததிபபடி கலார் ஓடுகதி்றதலா என்பததச் 
�ரிபலார்த்துத்தலான் எந்த முடிதவயும் எடுககும்,” என்்றலாள் சுவி.



“Hmm…” said Paati. “Let’s say the car starts moving when the traffic light turns green 
but someone crosses the street suddenly. Wouldn’t the car hit them? A human driver 
might be able to stop the car.”

“உம்ம்!” என்்ற பலாட்டி. “�ேிகதக விேககு பச்த�ககு ேலா்றியதும் ஓட்டுநரில்லாத கலார் 
நகரத் ்தலா்ஙகும் ளபலாது, ததிடீ்ரன்று யலாளரலா ஒருவர் �லாத்தயக க்ககதி்றலார் என்று 
தவத்துக ்கலாள்ளவலாம். அபளபலாது கலார் அவர் ளேல ளேலாததிவி்லாதலா? அந்தக கலாரில ஓர் 
ஓட்டுநர் இருந்தலால இடிககலாேல கலாதர நதிறுத்ததி விடுவலாரல்வலா?” என்று ளகட்்லார்.



“I had to do that today!” said Appa. “A 
man speaking on his phone wandered 
across when the pedestrian light was red. I 
stopped just in time. Phew!”

“My goodness!” said Paati, looking 
worried.

“ஆேலாம், இன்த்றககு நலான் அபபடித் 
தலான் ்�யளதன்!” என்்ற அபபலா. 
“தகளப�ியில ளப�ியபடி ஒருவர், 
பலாத�லாரிகளுககலான �ிவபபு விேககு 
எரிந்தததக கவனிககலாேல ததிடீ்ரன்று 
குறுகளக புகுந்து என் கலாருககு முன்ளன 
வந்துவிட்்லார். அபபலாடி! நலான் �ரியலான 
ளநரத்ததில வணடிதய நதிறுத்ததியதலால 
அவருககு ஏதும் ஆகவிலத்,” என்்றலார்.

“நல்ளவதேயபபலா!” என்்றலார் பலாட்டி 
கவத் ்தலானிகக.



“The self-driving car’s first rule,” said Suvi, reading from 
the screen, “is not to hit anything or anybody. So even if the 
traffic rule says the car can go, its sensors will stop it if there’s 
something in front.”

“Are you saying the computer understands that not hitting 
anything is more important?” asked Paati.

“Exactly!” replied Suvi.

“பலாட்டி! தலாளன ஓட்டிக்கலாள்ளும் கலார்கேின் முதல 
விததிமுத்ற என்ன ்தரியுேலா?” என்று ளகட்் சுவி, 
“யலாதரயும் இடிககககூ்லாது, எதன் மீதும் ளேலாதககூ்லாது. 
அதனலால, ளபலாககுவரத்து விததிமுத்றயின்படி கலார் 
்�ல்்லாம் என்்றிருந்தலாலும், அதன் எததிரில ஏளதனும் 
வந்துவிட்்லால கலாரின் உணர்கருவிகள் உ்ளன கலாதர 
நதிறுத்ததிவிடும்.” என்று கணினியின் ததிதரதயப 
பலார்த்துப படித்தலாள் சுவி.

“அபபடியலா! எதன் மீதும் ளேலாதலாேலிருபபது ேிக முககதியம் 
என்று கணினிககுப புரியும் என்்றலா ்�லாலகதி்றலாய?” 
என்்றலார் பலாட்டி.

“ஆேலாம் பலாட்டி!” என்்றலாள் சுவி.



“But can a computer make the car stop faster than a driver can?”

“Oh yes, Paati,” said Suvi. “It can make decisions much faster than a human being can. And it never gets 
tired or sleepy.”

“And I am sure computer-controlled cars would never try to break the rules to get ahead like many drivers 
do,” said Appa. “Did you know drivers’ mistakes are responsible for almost 90% of car accidents?”

Then he added cheerfully, “In a driverless car, I could work or push my seat back and relax while the car 
does its job.”

“Safer roads and fewer accidents mean less worry,” said Paati, looking at Appa fondly. “I don’t know if our 
Pushpaka Vimana stories are fact or fiction, but science is truly magical!”

“ஆனலால, ஓர் ஓட்டுநதர வி் விதரவலாக கணினியலால கலாதர நதிறுத்த முடியுேலா?” என்று பலாட்டி 
ளகட்்லார்.

“ஆேலாம் பலாட்டி! கணினிகள் ேனிதர்கதே வி் ளவகேலாகத் தீர்ேலானஙகதே எடுககக கூடியதவ; 
கணினிகள் ஒருளபலாதும் கதேத்துப ளபலாகளவலா, தூஙகளவலா ்�யயலாது,” என்்றலாள் சுவி.

“அளதளபலால, கணினியின் கட்டுபபலாட்டில இயஙகும் கலார்கள் ேனிதர்கதேப ளபலால விததிமுத்றகதே 
மீ்றி யலாதரயும் முந்ததிச் ்�ல்லாது என்று நதிதனககதிள்றன்,” என்்ற அபபலா, “உனககுத் ்தரியுேலா? கலார் 
விபத்துகேில 90% ஓட்டுநரின் தவறுகேலாலதலான் ஏறபடுகதின்்றன என்று,” எனக ளகட்்லார்.

“ஓட்டுநரில்லாத கலார்கள் வந்துவிட்்லால, கலார் தனது ளவத்தயப பலார்த்துக்கலாணடிருகதகயில 
நலான் என் இருகதகதயப பின்னுககுத் தள்ேிவிட்டு இதேபபலா்ற்லாம் அல்து என் ளவத்தயச் 
்�யய்லாம்,” என ேகதிழச்�ிளயலாடு ்�லான்னலார் அபபலா.

அபபலாதவ அன்ளபலாடு பலார்த்தபடி, “�லாத்கள் பலாதுகலாபபலாகதி, விபத்துகள் குத்றந்துவிட்்லால, 
கவத்யும் குத்றயும்” என்்றலார் பலாட்டி. பின்னர், “நம்முத்ய புஷபகவிேலானக கததகள் உணதேயலா, 
கட்டுககததயலா என்று எனககுத் ்தரியவிலத். ஆனலால, அ்றிவியல உணதேயிள்ளய ்பரிய 
ேலாயலா்லா்ம்தலான்!” என்று சுவியின் தத்தய வருடியபடி ்�லான்னலார் பலாட்டி.





Did you know?

1. The earliest idea for the driverless car can be traced to Leonardo Da Vinci, the famous Italian 
painter, sculptor, and inventor. In the 15th century, he sketched a blueprint of a cart that could 
move on its own. In 1925, a car was guided through traffic in New York City via radio signals sent 
from another car following close behind.

உஙகளுக்குத் ததரியுமலா?

1. ஓட்டுநரில்லாத கலாதர முதன்முத்லாகக கறபதன ்�யதவர், 

பிரப் இத்தலாலிய ஓவியரும், �ிறபியும், கணடுபிடிபபலாேருேலான 

லியனலார்ள்லா ்லா வின்�ி என்பவர். 15ஆம் நூற்றலாணடில, 

தலாளன இயஙகும் ஒரு புதுதேயலான வணடியின் ஓவியத்தத 

வதரந்தலார் அவர். 1925ஆம் ஆணடில, நதியூயலார்க நகரத்ததில 

ஒரு கலார் தலாளன ஓடியது. அது, அததனப பின்்தலா்ர்ந்து வந்த 

ேற்்றலாரு கலாரிலிருந்து அனுபபபபட்் ளரடிளயலா �ேிகதககேின் 

அடிபபத்யில ஓடியது.



2. Self-driving cars are still being tested by computer and car companies. Some such cars can be 
found on the roads of Western countries. But someone is always in the driver’s seat to make sure 
there are no accidents.
3. In India, plans are underway to allow similar testing of driverless cars. But with so many people 
and so much traffic on our roads, this is going to be a challenge!

2.  கணினி ேறறும் கலார் நதிறுவனஙகள் தலாளன ஓட்டிக்கலாள்ளும் கலார்கதே இன்னும் 
பரிள�லாததித்து வருகதின்்றன. ளேறகத்ததிய நலாடுகேின் �லாத்கேில இத்ததகய �ி் 
கலார்கதேப பலார்கக்லாம். ஆயினும், ஏதும் விபத்து ளநரலாதபடி பலார்த்துக்கலாள்ே, ஓட்டுநர் 
இருகதகயில எபளபலாதும் ஒருவர் அேர்ந்ததிருபபலார்.

3. இந்ததியலாவிலும் இளத ளபலால ஓட்டுநரில்லாத கலார்கதேப பரிள�லாததிககும் ததிட்்ஙகள் 
உள்ேன. நம்முத்ய �லாத்கள் ேறறும் ளபலாககுவரத்து ்நரி�த்க கருத்ததில ்கலாணடு 
பலார்ககும் ளபலாது, இது ்பரிய �வலா்லாக இருககு்ேனத் ளதலான்றுகதி்றது!



4. Over one million people in the world die in car crashes every year. Imagine how many lives 
driverless cars could save.
5. Driverless cars can ‘see’ and drive in complete darkness, thanks to their maps and sensors.
6. Some existing cars already have features like automatic braking, lane keeping and cruise control.

4. ஒவளவலாரலாணடும் உ்கம் முழுவதும் பத்து ்ட்�த்துககும் ளேறபட்ள்லார் கலார்விபத்துகேில 
உயிரிழககதி்றலார்கள். ஓட்டுநரில்லாத கலார்கேலால எத்ததன உயிர்கதேக கலாபபலாற்ற முடியும் 
என்று �ிந்ததித்துபபலாருஙகள்!

5. ஓட்டுநரில்லாத கலார்கேலால முழு இருட்டிலும் பலார்கக முடியும்; ஓ் முடியும். அவற்றிலுள்ே 
நதி்பப்ஙகளும் உணர்கருவிகளும் இதறகுத் துதணபுரிகதின்்றன.

6. ஏற்கனளவ �ி் கலார்கேில தலானியஙகதி பிளரக ளபலாடுதல, ஒளர பலாததயில ்�லலுதல, 
ளவகக கட்டுபபலாடு ஆகதிய அம்�ஙகள் வந்துவிட்்ன.

What all features will be there if you’re designing a car?
நீஙகள் வடிவதேககும் கலாரில என்்னன்ன அம்�ஙகள் 
இருககும்?

CREATIVE CORNER


