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என்னுடர
நகாடு என்றகால் அதேற்கு ஒரு குறிப்பிட்டை நிலப்பரப்பும எல்டலயும இருக்கும. அததே தபகால்
நகாட்டிற்கு என்று ஒரு தேனிக்வககாடி,முத்திடர என்றும இருக்கும. ஒவ்வவெகாருவெரும தேங்கள் நகாட்டின் வககாடிக்கு
தேனி மேரியகாடதே வககாடுப்பகாரகள். வககாடிடய தேங்களின் உயிரினும தமேலகாகக் கருதி அதேடன
பகாதுககாப்பகாரகள்.வககாடிக்கு தேனி மேரியகாடதே வசலுத்துவெகாரகள்.வககாடியும,முத்திடரகளும பண்டடைய
ரகாஜகாக்கள் ககாலத்திலிருந்து பயன்படுத்தேப்பட்டு வெருகிறது.
துணியில் ஆனக் வககாடிடய உலகிற்கு அறிமுகம வசய்தேவெரகள் தரகாமேகானியரகள் ஆவெர.கி.பி.1218 ஆம
ஆண்டில் ஒரு வககாடிடய உருவெகாக்கி அடதே ததேசியச் சின்னமேகாக உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய நகாடு
வடைன்மேகாரக்.அதேன் பிறதக உலகின் அடனத்து சுதேந்திரம வபற்ற நகாடுகள் தேங்களுக்கு என்று ததேசியக்
வககாடிடய உருவெகாக்கிக் வககாண்டைனர.
இந்திய நகாட்டிற்கு என்று ததேசியக் வககாடி உள்ளது.அதுதேவிர ததேசிய பகாடைல் ,ததேசியகீதேம ,முத்திடர
ககாலண்டைர என பல சின்னங்கள் உள்ளன.ததேரவு வசய்யப்பட்டை சின்னங்கள் யகாவும மிகவும கவெனத்துடைதன
ததேரவு வசய்யப்பட்டுள்ளன.ஒவ்வவெகாரு சின்னத்திற்கும ஒரு தேனிச்சிறப்பு உண்டு.அதேடனப் பற்றிய
தேகவெல்கடள இப்புத்தேகத்தில் ககாணலகாம.
இப்புத்தேகத்டதே எழுதுவெதேற்கு எனக்கு ஒத்துடழைப்பு வககாடுத்தே என் மேடனவி திருமிகு.இ.தில்டலக்கரசி
அவெரகளுக்கு எனது நன்றிடயத் வதேரிவித்துக் வககாள்கிதறன்.இந்தேப் புத்தேகத்டதேச் வசழுடமேப்படுத்திக்
வககாடுத்தே ஓய்வுவபற்ற ஆசிரியர திருமிகு.வச.நமேசிவெகாயம அவெரகளுக்கும,தேட்டைச்சு வசய்துவககாடுத்தே திருமிகு
.வப.சகாமசுதரஷ் அவெரகளுக்கும எனது நன்றி.இந்தேப் புத்தேகத்டதே மின்னூலகாக வவெளியிட்டை
திருமிகு.சீனிவெகாசன் அவெரகளுக்கும மேற்றும திருமிகு.வஜகதீஸவெரன் அவெரகளுக்கும மேனமேகாரந்தே நன்றிடயத்
வதேரிவித்துக் வககாள்கிதறன்.

வெகாழ்த்துகளுடைன்,
~ஏற்ககாடு இளங்தககா
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1.ததேசியக் வககாடி
உலகில் உள்ள ஒவ்வவெகாரு நகாட்டிற்கும ஒரு ததேசியக் வககாடி இருக்கிறது . இந்தியகாவின் ததேசியக் வககாடி
மூவெரணம வககாண்டை வககாடியகாகும.இதேடன மூவெரணக்வககாடி என்றும அடழைக்கிறகாரகள்.இந்தியகா சுதேந்திரம
வபறுவெதேற்கு முன்தப மூவெரணம வககாண்டை ததேசியக் வககாடி உருவெகாகிவிட்டைது.ததேசியக் வககாடிடய நகாட்டு
குடிமேக்கள் உயிர மூச்சகாகக் கருதுகின்றனர. திருப்பூர குமேரன் வககாடிடய ககாக்க தேனது உயிடரதய தியகாகம
வசய்தேகார.இந்திய ததேசியக் வககாடிக்கு என்று ஒரு வெரலகாறு உண்டு.
வெரலகாறு:
இந்திய சுதேந்திரப் தபகாரகாட்டைத்தின்தபகாது சுதேந்திர உணரடவெயும ,ஒற்றுடமேடயயும மேக்களிடைம உருவெகாக்க
ஒரு வககாடி ததேடவெப்பட்டைது.1904 ஆம ஆண்டில் நிதவெதிதேகா என்பவெர முதேன்முதேலகாக ஒரு வககாடிடய
உருவெகாக்கினகார .சிவெப்பு வெண்ணத்தில் சதுர வெடிவெத்துடைன்,மேஞ்சள் நிற உள் வெடிவெத்டதேயும ,நடுவில்
வவெள்டளத்தேகாமேடரடயயும வககாண்டிருந்தேது.இதில் வெந்ததே மேகாதேரம என்ற வெகாரத்டதே வெங்க வமேகாழயில் இடைம
வபற்றிருந்தேது.சிவெப்பு நிறம சுதேந்திரப் தபகாரகாட்டைத்டதேயும, மேஞ்சள் வவெற்றிடயயும,வவெள்டள நிறம தூய்டமே
ஆகியவெற்டறக் குறிக்கும தநகாக்கத்துடைன் வககாடி உருவெகாக்கப்பட்டைது.
முதேன்முதேலகாக மூன்று வெண்ணங்கடளக் வககாண்டை வககாடி 7,ஆகஸட் 1906 ஆம ஆண்டில்
வககால்கத்தேகாவின் கிரீன் பகாரக்கில் ஏற்றப்பட்டைது.அந்தேக் வககாடி நீள் வெடிவில் ஆரஞ்சு,மேஞ்சள்,பச்டச என
மூன்று
பகாகங்கள்
கூடியதேகாக
இருந்தேது.இக்வககாடி
சிந்திர
பிரசகாத்
தபகாஸ
என்பவெரகால்
ஏற்றப்பட்டைது.இக்வககாடியின் நடுப்பகாகத்தில் ததேவெநகாகரி எழுத்துருவில் வெந்ததே மேகாதேரம என்ற வெகாரத்டதேகள்
இடைமவபற்றிருந்தேது .தமேடைம டபக்கஜி ககாமேகா என்பவெர 1907 ஆம ஆண்டு ஆகஸடு 22 அன்று பகாரிஸில்
ஏற்றினகார .இதுவும முதேல் வககாடிடயப்தபகாலதவெ மூவெரணக் வககாடியகாகதவெ இருந்தேது.
இக்வககாடியில் பச்டச,இளம சிவெப்பு,சிவெப்பு என மூன்று பகாகங்கள் இடைமவபற்றிருந்தேன.பச்டச
இஸலகாமியத்டதேயும,இளம சிவெப்பு இந்துவெத்டதேயும, சிவெப்பு
புத்தே மேதேத்டதேயும குறிக்கும தநகாக்கில்
உருவெகாக்கபட்டிருந்தேது.தமேலும இக்வககாடியில் தேகாமேடரயும, ஏழு நட்சத்திரங்களும,நடுப்பகாகத்தில் வெந்ததே
மேகாதேரம என்ற வெகாரத்டதேகள் இடைம வபற்றிருந்தேன.இந்தேக் வககாடி வபரலினில் நடைந்தே தசகாசலிச
மேகாநகாட்டின்தபகாது ககாட்சிக்கு டவெக்கப்பட்டைது.
பகாலகங்ககாதேர திலகர மேற்றும அன்னி வபசன்ட் அமடமேயகார ஆகிய இருவெரும தசரந்து உருவெகாக்கிய
வககாடியில் ஐந்து சிவெப்பு மேற்றும நகான்கு பச்டச நிற படுக்டக வெச தககாடுகளும இடைம வபற்றிருந்தேன.இதில்
ஏழு நட்சத்திரங்களும,இடைது மூடலயில் இங்கிலகாந்தின் யூனியன் ஜகாக்கும , வவெள்டள நிறத்தில் பிடற
நிலகாவும, நட்சத்திரமும வககாண்டை வககாடிடய உருவெகாக்கினர. இக்வககாடிடய 1917 ஆம ஆண்டு தஹகாம ரூல்
இயக்கத்தின்தபகாது ஏற்றினகாரகள்.
பிங்ககாலி வவெங்கய்யகா :
விஜயவெகாடைகாவில் 1921 ஆம ஆண்டு அகில இந்திய ககாங்கிரஸ கமிட்டியின் கூட்டைம நடைந்தேது.அப்தபகாது
ஆந்திரகாடவெச் தசரந்தே பிங்ககாலி வவெங்கய்யகா (Pingali Venkaiyya) என்ற இடளஞர இந்தியரகள்
எல்தலகாருக்கும வபகாதுவெகான ஒரு வககாடிடய வெடிவெடமேத்து மேககாத்மேகா ககாந்தியிடைம வெழைங்கினகார.இவெர
ஆந்திரகாவின் மேசிலிபட்டி என்னும ஊரில் (2,ஆகஸட்,1876 – 4,ஜஜூடல,1963) பிறந்தேகார.இவெர நிலவியல்
பட்டைம வபற்று டவெரச்சுரங்கத்தில் தவெடலபகாரத்தேகார.வதேன்னகாப்பிரிக்ககாவில் நடைந்தே தபகாரில் இந்திய
பிரிட்டிஷ் படடையில் தசரந்து பணிபுரிந்தேகார.அப்தபகாது மேககாத்மேகா ககாந்தியின் வககாள்டககளகால் ஈரக்கப்பட்டைகார.
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இவெர உருவெகாக்கிய வககாடியில் இந்து,முஸலீமகடள குறிக்கும வெடகயில் வககாடியில் சிவெப்பு மேற்றும பச்டச
நிறம இடைம வபற்றிருந்தேது. அடதேப் பகாரத்தே ககாந்தி அதில் வவெள்டள நிறத்டதே தசரக்குமேகாறு
கூறினகார.அதேனுடைன் ஒரு சுழைலும சக்கரத்டதே டவெக்குமேகாறு ஆதலகாசடன கூறினகார.இக்வககாடியில் இடைம
வபற்றிருந்தே நிறமேகானது வவெவ்தவெறு மேதேங்கடளக் குறிக்குமேகாறு அடமேந்திருந்தேன.இதில் இடைம வபற்றிருந்தே
சக்கரம எல்லகா வெண்ணங்களிலும இடைம வபற்றிருந்தேன.
கரகாச்சியில் 1931 ஆம ஆண்டு ககாங்கிரஸ குழு கூடியது.பிங்ககாலி வவெங்கய்யகா வெடிவெடமேத்தே
ககாவி,வவெள்டள,பச்டச வெண்ணங்களுடைன் நடுவில் சக்கரத்டதேக் வககாண்டை வககாடிடய குழு
ஏற்றது.இக்வககாடியில் ககாந்தியின் இரகாட்டடைச் சக்கரம இடைம வபற்றிருந்தேது.இக்வககாடிடய இந்திய சுதேந்திரப்
தபகாரகாட்டைத்தின் டமேயமேகாக வபரிதும பயன்படுத்தினர.
ததேசியக் வககாடி அங்கீககாரம :
இந்தியகா சுதேந்திரம அடடைவெதேற்கு ஒரு மேகாதேத்திற்கு முன்பு நம நகாட்டின் ததேசியக் வககாடிடய
தீரமேகானிப்பதேற்ககாக ஒரு கமிட்டி உருவெகாக்கப்பட்டைது . ரகாதஜந்திர பிரசகாத் அவெரகளின் தேடலடமேயில்
பி.ஆர.அமதபத்ககார,அபுல் கலகாம ஆசகாத்,சதரகாஜினி நகாயுடு ,தக.எம.பணிக்கர,சி.ரகாஜதககாபகாலச்சகாரி
,தக.எம.முன்ஷி ஆகிதயகார வககாண்டை குழு வககாடி சமபந்தேமேகாக பரிசீலடன வசய்து 14,ஜஜூடல,1947 இல்
முடிவுக்கு வெந்தேது.அதில்
மேதே அடடையகாளத்டதே மேகாற்றி,ததேசியக் வககாடிக்ககான புதிய கருத்து
உருவெகாக்கப்பட்டைது. வககாடியில் எந்தேவிதே மேதேசகாயலும இருக்கக் கூடைகாது.சக்கரத்திற்குப் பதிலகாக சகாரநகாத்தின்
சகாஞ்சி ஸதூபியில் உள்ள தேரமே சக்கரம ஏற்கப்பட்டைது.

தீரமேகானம:
இந்திய அரசியல் சகாசன நிரணய சடபக் கூட்டைத்தில் ஜவெகரலகால் தநரு ஒரு தீரமேகானத்டதே
முன்வமேகாழந்தேகார
.ததேசியக்
வககாடி
வசவ்வெகமேகாகவும,அதேன்
நீள
அகலம
3:2
என்னும
விகிதேத்திலும,வககாடியில் மூன்று வெரணங்களில் ககாவி தமேல்புறத்திலும , பச்டச கீழ் புறத்திலும,இவெற்றிற்கு
இடடைதய வவெள்டள நிறமும,அதில் நீல நிறத்தில் தேரமே சக்கரம அடமேயுமபடியகாக இருக்கும. 1947,ஜஜூடல
22 இல் நடைந்தே அரசியல் சகாசன நிரணய சடபக் கூட்டைத்தில் தீரமேகானம நிடறதவெற்றப்பட்டு இந்திய ததேசியக்
வககாடி அங்கீககாரம வபற்றது.இக்வககாடி முதேன் முதேலகாக சுதேந்திர இந்தியகாவில் 1947 ஆம ஆண்டு ஆகஸடு
15 இல் ஜவெஹரலகால் தநருவெகால் ஏற்றப்பட்டைது.
ததேசியக் வககாடியகானது கருமககாவி,கருமபச்டச,மேத்தியில் தூய வவெண்டமே ஆகிய மூன்று நிறங்கடளக்
வககாண்டைது,மூன்று வெரணப் பகுதிகளும அளவில் சமேமேகானடவெ.வவெண்பட்டடையின் நடுதவெ கடைல் நீல
வெண்ணம வககாண்டை 24 ஆரங்கடள உடடைய அதசகாகச் சக்கரம ஒன்று உள்ளது.ககாவி நிறமேகானது டதேரியம
மேற்றும தியகாகத்டதேயும,வவெண்டமே நிறம உண்டமே மேற்றும அடமேதிடயயும ,பச்டச நிறம
நமபிக்டக,பசுடமே,விவெசகாய வசழப்பு தபகான்றவெற்டற குறிப்பதேகாக கற்பிக்கப்படுகிறது. நடுவில் இடைம
வபற்றுள்ள அதசகாகச் சக்கரம வெகாழ்க்டகச் சுழைற்சிடய குறிக்கும வெடகயில் அடமேந்துள்ளது.
வககாடிடயக் டகயகாளும விதிமுடறகள்:
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வககாடி தேயகாரிப்பிற்கு என்று பல விதிமுடறகள் உண்டு.சரவெததேச அளவு முடறக்கு ஏற்ப வமேட்ரிக்
அளவுமுடற
1968 ஆம ஆண்டு ஆகஸட் 17
முதேல் வககாடியின் நீள,அகலம,நிறங்களின்
அளவு,அடைரத்தி,பளபளப்பு,துணியின் தேரம மேற்றும வககாடிக்கயிற்றின் தேரத் தேன்டமேடயயும பற்றியும
விவெரிக்கின்றது.வககாடித்தேயகாரிப்பில் விகிதேகாசகாரங்கள் மீறுவெது மிகப் வபரிய குற்றமேகாகும.வககாடித்துணியகானது
ககாதி என்கின்ற டகத்தேறித் துணியில் மேட்டுதமே இருக்க தவெண்டும.பருத்தி,பட்டு மேற்றும கமபளி இவெற்றில்
ஒன்றகால் டகயினகால் வநய்யப்பட்டை டகத்தேறித் துணியகாகத்தேகான் இருக்க தவெண்டும.
ததேசியக் வககாடிடய டகயகாளவும, அதேற்கு உரிய மேரியகாடதே வசய்யவும இந்திய ததேசியக் வககாடி சட்டைம
(FlagCode Of India) 2002 ஆம ஆண்டு வககாண்டுவெரப்பட்டைது.இதில் பல்தவெறு விதிமுடறகள்
உள்ளன.ததேசியக் வககாடிடய எந்தே விளமபரத்திற்கும பயன்படுத்தேக் கூடைகாது.வபகாது இடைங்களில் ததேசியக்
வககாடியிடன கிழத்தேல்,எரித்தேல், அவெமேதித்தேல் தபகான்றடவெ தேண்டைடனக்குரிய குற்றமேகாகும. ததேசியக்
வககாடிடய அணியும உடடை,பயன்படுத்தும டகத்துண்டுகள், டகக்குட்டடைகளில் பயன்படுத்தேக் கூடைகாது.
ததேசியக் வககாடி மேண்,தேடர,தேண்ணீரில் படுமபடியகாக பறக்கவிடைக் கூடைகாது. வககாடி கிழந்தே நிடலயிதலகா.நிறம
மேங்கிய நிடலயிதலகா ஏற்றக்கூடைகாது.
சூரிய உதேயத்திற்கு பின்புதேகான் ததேசியக் வககாடி ஏற்றப்படை தவெண்டும.அததே தபகால சூரிய
அஸதேமேனத்திற்குள் இறக்கி டவெக்கப்படை தவெண்டும.தேடலவெரகள் மேடறவின் தபகாது ததேசியக் வககாடி அடரக்
கமபத்தில் பறக்கவிடைப்படை தவெண்டும.ததேசியக் வககாடிக்கு எந்தே வெடகயிலும அவெதூறு,அவெமேரியகாடதே
ஏற்படைகாதே வெடகயில் டகயகாள தவெண்டும,ஏற்ற தவெண்டும.
ததேசியக் வககாடிடய தேங்கள் இஷ்டைத்திற்கு ஏற்ற முடியகாதே நிடல 2002 ஆம ஆண்டு வெடர
இருந்தேது.இதேற்குப் பின்னர வபகாது மேக்கள் எங்கு தவெண்டுமேகானகாலும ததேசியக்வககாடிடய ஏற்றி மேகிழைலகாம
என மேத்திய அரசு அனுமேதி அளித்துள்ளது.இதேன் மூலம இந்தியக் குடிமேக்களுக்கு ததேசியக் வககாடிடய தேங்கள்
வீடுகளில் பறக்கவிடைலகாம என்கின்ற உரிடமேயும கிடடைத்துள்ளது.
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2 . ததேசியச் சின்னம
இந்தியகாவின் ததேசியச் சின்னம (Emblem Of India) என்பது அரசு முத்திடரகள்,
ரூபகாய்,நகாணயம தபகான்றவெற்றில் வபகாறிக்கப்பட்டுள்ளன.அதசகாகத்தூணில் உள்ள சிங்கத்தேடலகள் இந்திய
அரசு மேற்றும இந்தியக் குடியரசின் சின்னமேகாக (இலச்சிடன) எடுத்துக் வககாள்ளப்பட்டைது.கவிழ்ந்தே நிடலயில்
உள்ள ஒரு தேகாமேடர மேலர,அதேன்தமேல் நகான்கு சக்கரங்கடள பக்கவெகாட்டில்வககாண்டை முரசு தபகான்ற அடமேப்பு
வககாண்டைது.இதில் உள்ள சக்கரங்கடள தேரமே சக்கரங்கள் எனப்படுகின்றன .

தேரமே சக்கரத்தில் 24 ஆரங்கள் உள்ளன .சக்கரங்களுக்கு அருகில் நகான்கு பக்கமும
சிங்கம,குதிடர,எருது,யகாடன ஆகியவெற்றின் உருவெங்கள் உள்ளன.முரசின் தமேல் சிங்கங்கள் நகான்கும
ஒன்டற ஒன்று பின்புறம ஒட்டியபடி நிற்கின்றன.இந்தேச் சிற்பத்டதே படடைத்தேவெர அதசகாக தபரரசர ஆவெகார.
இதில் உள்ள தேரமே சக்கரம நமேது ததேசியக் வககாடியின் டமேயத்தில் இடைம வபற்றுள்ளது என்பது
குறிப்பிடைத்தேக்கது. இதேடன அதசகாகச் சக்கரம என்றும அடழைக்கின்றனர.

அதசகாகர:
இந்தியகாவின் வபரும பகுதிடய ஆட்சி வசய்தேவெர அதசகாகர ஆவெகார.இவெரின் அரடச வமேமௌரிய அரசு
என்று அடழைத்தேனர.அதசகாகரின் ககாலம என்பது கி.மு 273 முதேல் கி.மு 232 வெடர ஆகும.அதசகாகர 18
வெயதில் ஆட்சிப் வபகாறுப்பிடன ஏற்றகார.அதசகாகர கி.மு 261 இல் கலிங்க நகாட்டின்மீது தபகார
வதேகாடுத்தேகார.இப்தபகாரில் சுமேகார 1,50,000 தபகாரவீரரகள் மேரணமேடடைந்தேனர.இடதேப்தபகால லட்சக்கணக்ககான
வீரரகள் ககாயமேடடைந்து ஊனமேகானரகள்.இதேடனக் கண்டு அதசகாகர மேனம வெருந்தினகார. ஆகதவெ
எவ்வுயிரக்கும தீங்குச் வசய்யக்கூடைகாது என்கின்ற புத்தே மேதேத்திற்கு மேகாறினகார. புத்தே மேதேத்திற்கு மேகாறிய பின்னர
மிகச் சிறந்தே அரசரகாக மேகாறி மேக்களுக்கு பணிபுரிந்தேகார.
அவெர சகாடல ஓரங்களில் நிழைல் தேரும ஆலமேரம,மேகாமேரங்கடள நட்டைகார.பயணிகள் தேங்குவெதேற்கு
சத்திரங்கடளக் கட்டினகார.குடி தேண்ணீருக்ககாக கிணறுகடள வவெட்டினகார. சிறந்தே சகாடலவெசதிகடள
ஏற்படுத்தினகார.வபகாது இடைங்களில் மேலம கழப்படதேத் தேடடை வசய்து வபகாதுச் சுககாரத்டதேப் பகாதுககாத்தேகார.
பிற நகாட்டின்மீது தபகார வதேகாடுப்படதே நிறுத்தினகார.மேக்களின் வெரி பணத்டதேக் வககாண்டு மேக்களின்
நலனுக்ககாக வசலவிட்டைகார.சகாதி,மேதேவவெறி தபகான்ற நடைவெடிக்டககடள தேடுத்து மேக்கள் ஒற்றுடமேடய ககாக்க
பகாடுபட்டைகார.மேக்களுக்குச்
வசய்திகடள வசகால்ல முதேன்முதேலில் கல்வவெட்டுகடள பயன்படுத்தினகார.
புலனடைக்கம, தூய எண்ணம,நன்றியுடடைடமே,அறக்வககாடடை புரிதேல்,அன்பு,தூய்டமே,சத்தியம,தசடவெ
மேனப்பகான்டமே,ஆதேரவு
தேருதேல்,வபரிதயகாரகடள
மேதித்தேல்
ஆகிய
நன்வனறிகடள
கடடைப்பிடித்தேததேகாடு,மேக்கடள கடடைபிடிக்க வெலியுறுத்தினகார.
அதசகாகத் தூண் :
வெடை இந்தியகாவின் பல்தவெறு இடைங்களில் அதசகாகரகால் கி .மு 3 ஆம நூற்றகாண்டில் பல தூண்கள்
நிறுவெப்பட்டைன.இவெற்றில் மிகவும பிரபலமேகாக வககாண்டைகாடைப்படும தூண் சகாரநகாத் தூண் ஆகும.இது கி .மு .
250 ஆம ஆண்டுகளில் சகாரநகாத்தில் உருவெகாக்கப்பட்டைது.புத்தேர தேமேது முதேல் தபகாதேடனகடள சகாரநகாத்தில்
வவெளியிட்டைகார.ஆகதவெ அவ்விடைத்தில் அதசகாகர ஒரு உயரமேகான கல்தூடண நிறுவினகார.அதேன் உச்சியில்
சிங்கங்களும,மேற்ற உருவெங்களும வபகாறிக்கப்பட்டுள்ளன. கமபீரமேகாக நகான்கு சிங்கங்கள்,அடிபீடைத்தின்
டமேயத்தில் தேரமே சக்கரம (Dharma Chakra) உள்ளது.இந்தே கல்தூண் தேற்தபகாது உத்திரப்பிரததேசத்தில்
வெகாரனகாசியின் புறநகரப் பகுதியகான சகாரநகாத்தில் உள்ள சகாரநகாத் அருங்ககாட்சியகத்தில் டவெக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தே தூணில் நகான்கு ஆசியச் சிங்கங்கள் அடுத்தேடுத்து நிற்கின்றன.இடவெ
அதிககாரம,வீரம,வபருடமே,நமபிக்டக ஆகிய நகான்கு பண்புகடளக் குறிக்கின்றன.இடவெ வெட்டை வெடிவெ
பீடைத்தில் நிறுவெப்படுள்ளன.இந்தே பீடைத்தின் கிழைக்கில் யகாடன,தமேற்கில் குதிடர,வதேற்தக எருது,வெடைக்கில்
சிங்கம வபகாறிக்கப்பட்டுள்ளன.இந்தே பீடைம ஒரு மேலரந்தே தேகாமேடர வெடிவெத்தில் அடமேந்துள்ளது.மேலரந்தே
9

தேகாமேடர மேலரும வெகாழ்க்டகடய அடிப்படடையகாகக்
விளங்குகிறது.

வககாண்டைது.தூணின் மேகுடைமேகாக தேரமே சக்கரம

ததேசியச் சின்னம:
இந்தியகாவின் ததேசியச் சின்னம அதசகாகர தூடண அடிப்படடையகாகக் வககாண்டு
வெடிவெடமேக்கப்பட்டுள்ளது.அதசகாகத் தூணின் தமேற்பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டை சின்னதமே நமேது நகாட்டின்
ததேசியச் சின்னமேகாகும.இது 1950 ஆம ஆண்டு ஜனவெரி 26 அன்று இந்தியகா குடியரசு நகாடைகாக ஆன தினத்தில்
ததேசியச் சின்னமேகாக ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.

மேகாதேவ் சகாஹ்னி (Madhav Sawhney) என்பவெர அதசகாகத் தூணிலிருந்து சின்னத்டதே எடுத்து நமேது
ததேசியச் சின்னத்டதே 1958 ஆம ஆண்டில் வெடிவெடமேத்தேகார.இதில் மூன்று சிங்கங்கள் மேட்டுதமே
வதேரிகிறது.நகான்ககாவெது சிங்கம பகாரடவெயிலிருந்து மேடறக்கப்பட்டு உள்ளது.அதசகாகச் சக்கரம பீடைத்தின்
நடுவில்
அடமேந்துள்ளது.வெலது
புறத்தில்
எருதும,இடைதுபுறத்தில்
பகாயும
குதிடரயும
அடமேந்துள்ளது.வெலது,இடைது தககாடிகளில் தேரமேசக்கரத்தின் விளிமபுகள் வதேரிகின்றன.பீடைத்தின் கீழருந்து
தேகாமேடர நீக்கப்பட்டுள்ளது.
பீடைத்தின் கீதழை வெகாய்டமேதய வவெல்லும என்னும வபகாருள் வககாண்டை ”சத்ய தமேவெ வஜயததே” என்ற
குறிக்தககாள் வககாண்டை வெகாரத்டதே ததேவெநகாகரி எழுத்துகளகால் வபகாறிக்கப்பட்டுள்ளன.இந்தியகா சுதேந்திரம
அடடைவெதேற்கு முன்பு பிரிட்டிஸ ஆட்சியில் ஸடைகார ஆப் இந்தியகா (Star Of India) என்கிற சின்னம 1857
முதேல் 1947 வெடர பயன்படுத்தேப்பட்டைது.இச்சின்னம இன்டறக்கு கிரிக்வகட் கட்டுப்பகாட்டு வெகாரியம
(BCCI)பயன்படுத்தி வெருகிறது.
ததேசியச் சின்னத்தின் முத்திடரடய மேத்திய,மேகாநில அரசு அலுவெலகங்களின் தநகாக்கங்களுக்ககாக
மேட்டுதமே பயன்படுத்தேப்படுகிறது.மேத்திய அடமேச்சரகள்,ஆளுநரகள், குடியரசுத் தேடலவெர ஆகிதயகாரின்
அதிககாரபூரவெமேகான முத்திடரயகாக இச்சின்னம உள்ளது.
ததேசியச் சின்னம அடமேச்சரகள் பயன்படுத்தும எழுதுதேகாள்களில் நீல வெண்ணத்திலும,அதிககாரிகள்
பயன்படுத்தும தேகாள்களில் சிவெப்பு வெண்ணத்திலும அச்சிடைப்படை தவெண்டும.மேக்களடவெ உறுப்பினரகள் பச்டச
நிறத்திலும, மேகாநிலங்களடவெ உறுப்பினரகள் சிவெப்பு நிறத்திலும சின்னத்டதேப் பயன்படுத்தே
தவெண்டும.ததேசியச் சின்னத்திற்கு உரிய மேரியகாடதே வககாடுக்க தவெண்டும.இடதே அவெமேதிப்பவெரகளுக்கு
கடுடமேயகான தேண்டைடன வெழைங்கப்படுகிறது.

இந்திய உச்ச நீதிமேன்றத்திற்கு(Supreme Court of India) என்று தேனிச்சின்னம உண்டு. அததேதபகால்
மேத்திய புலனகாய்வு துடறக்கும (CBI) தேனிச்சின்னம உண்டு.ஆனகால் இவெற்றிலும ஒரு சில மேகாற்றங்கடளத்
தேவிர ததேசியச் சின்னதமே இடைம வபற்றுள்ளது.
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3.ததேசியகீதேம
நமேது இந்தியகாவின் ததேசியகீதேம(National Anthem) ஜன கண மேன.... என்கிற
பகாடைலகாகும.இதுதவெ நமேது நகாட்டுப்பண் எனப்படும நகாட்டு வெணக்கப் பகாடைலகாகும.நகாட்டு மேக்கள் தேங்கள்
நகாட்டின்மீது அன்பும,பற்றுணரவும ததேகான்றுமேகாறு அடமேந்தே நகாட்டுப்பற்றுடடைய இடசப்பகாடைல்.இப்பகாடைடலப்
பகாடுமதபகாது நம நகாட்டின் பழைக்கவெழைக்கம,வெரலகாறு,உயரவெகாக நகாம கடடைப்பிடிக்கும வககாள்டக,நகாட்டுப்பற்று
ஆகியவெற்டற உயரத்திப் பிடிக்கும ஒரு நகாட்டு வெணக்கப் பகாடைல். நகாட்டு வெணக்கப் பகாடைல்கள் ஐதரகாப்பகாவில்
19 ஆம நூற்றகாண்டுகளில் பரவெலகாக
ததேகான்றின. ததேசியகீதேத்டதேப் பகாடுபவெரகள் அதேன் அரத்தேத்டதேப்
புரிந்து பகாடுவெததே நகாட்டுக்கு நகாம வசய்யும வபருடமே.
இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர:
ததேசிய கீதேமேகான ஜன கண மேன... என்கிற பகாடைடல இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர என்பவெதர
இயற்றினகார.ததேசியகீதேம ஒலித்தேகால் நமடமேயும அறியகாமேல் நமேது உடைல் சிலிரத்து,ஒரு வெலிடமேடய
ஏற்படுத்தும ஆற்றல் அதேற்கு உண்டு.இப்பகாடைடல இவெர சமஸகிருதேம கலந்தே வெங்ககாள வமேகாழயில்
எழுதினகார.இப்பகாடைல் கீதேகாஞ்சலி என்னும கவிடதேத் வதேகாகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டைது.இப்பகாடைடல 1911
ஆம ஆண்டு அவெர எழுதினகார.இவெரகால் எழுதேப்பட்டை 5 பத்திகள் வககாண்டை இந்தேப்பகாட்டின் முதேல் பத்தி
மேட்டுதமே ததேசியகீதேமேகாக ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.

வககால்கத்தேகாவில் இந்திய ததேசிய ககாங்கிரஸ மேகாநகாடு 1911 ஆம ஆண்டு டிசமபர 27 அன்று நடைந்தேது.இந்தே
மேகாநகாட்டில் முதேன்முதேலகாக இப்பகாடைல் பகாடைப்பட்டைது.இதேடன தேகாகூரின் உறவினர சரளகாததேவி வசளதுரகாணி
பகாடினகார.தேகாகூரும தேகாதன இடசயடமேத்துப் பகாடினகார.1912 ஆம ஆண்டு தேகாகூரின் தேத்துவெ தபகாதினி
பத்திரிடகயில் பகாரதே விதேகாதேகா என்னும தேடலப்பின்கீழ் இப்பகாடைல் வவெளிவெந்தேது. அன்றுமுதேல் நகாட்டின் பல
பகுதிகளில் இப்பகாடைல் பகாடைப்பட்டைது.1919 ஆம ஆண்டில் தேகாகூர ஆங்கிலத்தில் Morning Song Of
India
என்று
இப்பகாடைடல
எழுதினகார.இவெதர
தேன்னுடடைய
பகாடைடல
ஆங்கிலத்தில்
வமேகாழவபயரத்தேகார.இவெர டகப்படை எழுதிய வமேகாழயகாக்கம மேதேனப்பள்ளி தியசஃபிகல் கல்லூரி நூலகத்தின்
கண்ணகாடி சட்டைத்திற்குள் பத்திரமேகாக டவெக்கப்பட்டுள்ளது.
இடச:
ஆந்திர மேகாநிலம சித்தூர மேகாவெட்டைத்தில் உள்ள மேதேனப்பள்ளி என்ற ஊரில் வபசன்ட் தியசஃபிகல் கல்லூரி
உள்ளது.இங்கு இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர 1911 ஆம ஆண்டு வசன்றகார.இக்கல்லூரியின் அப்தபகாடதேய முதேல்வெர
தஜமஸ வஹச் கசின்ஸ(James H.Cousins).இவெர தேகாகூரின் வநருங்கிய நண்பர.தஜமஸின் மேடனவி
மேகாரகரட் கசின்ஸ. இவெர ஒரு தமேற்கத்திய இடச வெல்லுநர,ஜன கண மேன ....பகாடைலுக்கு பலவிதே வமேட்டுகடள
தபகாட்டுக்ககாண்பித்தேகார.கடடைசியகாக மேனடதே கவெரும வமேட்டில் 1911 ஆம ஆண்டு பிப்ரவெரி மேகாதே இறுதியில்
பகாடினகார.இந்தே வமேட்டில் தேகான் நகாம அடனவெரும இப்பகாடைடல பகாடுகிதறகாம.
தநதேகாஜி தேனது இந்திய ததேசிய ரகாணுவெப் படடையின் (INA) ததேசியகீதேமேகாக இப்பகாடைடல பயன்படுத்தி
வெந்தேகார.ஐ .என் .ஏ வுக்ககாக இந்தேப் பகாடைடல தபண்ட் வெகாத்திய இடசக் குழுவினர வெகாசிக்குமபடி இடச
அடமேத்தேவெர தகப்டைன் ரகாமசிங், இதேற்ககாக தநதேகாஜி தேங்கப்பதேக்கம வெழைங்கி ரகாமசிங்டக கவுரவித்தேகார.
ததேசியகீதேம முதேன்முதேலகாக பகாடைப்பட்டு 100 ஆண்டுகள் 2011 ஆம வெருடைம டிசமபர 27 இல்
நிடறவெடடைந்தேது.அடதே நகாடு முழுவெதும வககாண்டைகாடினர.இதில் ஒரு சிறப்பமசமேகாக ஆந்திரகாவில்
மேதேனப்பள்ளி என்ற இடைத்தில சுமேகார ஒரு லட்சம குழைந்டதேகள் கலந்துவககாண்டு ததேசியகீதேத்டதேப்
பகாடினகாரகள்.வபகாதுமேக்களும இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து வககாண்டைனர.
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ததேசியகீதேம:
ஜன கண மேன.... பகாடைடல இந்தி வமேகாழயில் ஆபித் அலி என்பவெர வமேகாழவபயரத்தேகார.இப்பகாடைல் பல
ஆண்டுகள் கழத்து இந்திய அரசியல் அடமேப்பகால் ததேசியகீதேமேகாக எடுத்துக்வககாள்ளப்பட்டைது.1950 ஆம
ஆண்டு ஜனவெரி 24 ஆம ததேதி ஜன கண மேன.. பகாடைல் இந்தியகாவின் முதேல் குடியரசுத் தேடலவெர
டைகாக்டைர.இரகாதஜந்திர பிரசகாத்தேகால் ததேசிய கீதேமேகாக அறிவிக்கப்பட்டைது.

ஜன கண மேன அதிநகாயக ஜய தஹ
பகாரதே பகாக்ய விதேகாதேகா
பஞ்சகாப ஸிந்து குஜரகாதே மேரகாட்டைகா
திரகாவிடை உத்கல பங்ககா
விந்திய ஹிமேகாசல யமுனகா கங்ககா
உச்சல ஜலதி தேரங்ககா
தேவெ சுப நகாதமே ஜகாதக
தேவெ சுப ஆசிஸ மேகாதக
ககாதஹ தேவெ ஜய ககாதேகா
ஜன கண மேங்கள தேகாயக ஜய தஹ
பகாரதே பகாக்ய விதேகாதேகா
ஜய தஹ ஜய தஹ ஜய தஹ ,
ஜய ஜய ஜய ஜய தஹ !
தேமிழைகாக்கம வசய்து இதேற்கு விளக்கம அளிக்கப்பட்டுள்ளது.தேமிழைக அரசின் அதிககாரபூரவெ வமேகாழவபயரப்பு
அரசு பகாடை நூல்களில் பயன்படுத்தேப்படுகின்றது. ததேசியகீதேத்தின் அரத்தேத்டதேக் ககாண்தபகாம..
இந்தியத் தேகாதய! மேக்களின் இன்ப துன்பங்கடளக் கணிக்கின்ற நீதய எல்தலகாருடடைய மேனத்திலும
ஆட்சி வசய்கிறகாய்.
நின் திருப்வபயர பஞ்சகாடபடயயும,சிந்துடவெடயயும,கூரச்சரத்டதேயும,
மேரகாட்டியத்டதேயும,திரகாவிடைத்டதேயும,ஒரிசகாடவெயும,வெங்ககாளத்டதேயும உள்ளக் கிளரச்சி அடடையச்
வசய்கிறது.
நின் திருப்வபயர விந்திய,இமேய மேடலத் வதேகாடைரகளில் எதிவரகாலிக்கிறது; யமுடன,கங்டக
ஆறுகளின் இன்வனகாலியில் ஒன்றுகிறது;இந்தியக் கடைலடலகளகால் வெணங்கப்படுகிறது.
அடவெ நின்னருடள தவெண்டுகின்றன;நின் புகடழைப் பரவுகின்றன.
இந்தியகாவின் இன்ப துன்பங்கடளக் கணிக்கின்ற தேகாதய! உனக்கு
வவெற்றி! வவெற்றி! வவெற்றி!
விதிமுடற:
ததேசியகீதேத்டதே ஒரு நிமிடைத்திற்கு தமேல் பகாடைக்கூடைகாது.முழுப் பகாடைடலயும 52 வினகாடிகளில் பகாடி முடித்து
விடைலகாம.ததேசியகீதேம பகாடுமதபகாது ஆடைகாமேல் அடசயகாமேல் தேடல நிமிரந்து நிற்க தவெண்டும.முழு பகாடைலும
பகாடைகாமேல் சுருக்கமேகாக முதேல் அடியும கடடைசி அடியும மேட்டுதமே சில சந்தேரப்பங்களில்
பகாடைப்படுகிறது.குறுகியடதே 20 வினகாடிகளில் பகாடி முடிக்க தவெண்டும.சுதேந்திர தினம , குடியரசு தினம ஆகிய
நகாட்களில் நகாட்டின் தேடலநகரகான புதுதில்லி வசங்தககாட்டடையில் நமேது நகாட்டின் ததேசியக் வககாடி ஏற்றப்பட்டு
ததேசியகீதேம இடசக்கப்படுகிறது.
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இந்தியகாவின் அடனத்து விதேமேகான அரசு நிகழ்சிகளின் இறுதியில் இப்பகாடைல் பகாடைப்வபறுகிறது.ததேசிய
கீதேம பகாடும தபகாது அடனவெரும எழுந்து நின்று அடசயகாமேல் மேரியகாடதே வசலுத்தும பழைக்கம
உள்ளது.ததேசிய கீதேம அங்கீகரிக்கப்பட்டை ககாலத்தில் அடனத்திந்திய வெகாவனகாலியில் அன்றகாடை நிகழ்ச்சிகளின்
இறுதியில் இப்பகாடைல் ஒலிபரப்பப்பட்டைது.ஆரமபக் ககாலத்தில் திடரயரங்குகளிலும ததேசியகீதேம
ஒலிக்கப்பட்டைது.அதேகாவெது திடரப்படைத்தின் முடிவில் ததேசியக் வககாடி திடரயிலும ,ததேசியகீதேம ஒலியிலும
வெந்தேன.திடரயரங்கில் உள்ள மேக்கள் எழுந்து நின்று மேரியகாடதே வசய்தே பின்னதர வசன்றனர.தேற்ககாலத்தில் இது
நடடைமுடறயில் இல்லகாமேல் தபகாய்விட்டைது.
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4.ததேசியப் பகாடைல்
இந்தியகாவின் ததேசியப் பகாடைல் (National Song ) வெந்ததே மேகாதேரம (Vande Mataram)
என்பதேகாகும.இதேடன பக்கிம சந்திர சகாட்டைரஜி (Bankim Chandra Chatterjee) என்பவெர வெங்ககாள
வமேகாழயில் எழுதினகார.இப்பகாடைல் இந்தியகாவின் ததேசியப் பகாடைலகாக 1950 ஆம ஆண்டு ஜனவெரி 24 அன்று
ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.இதேடன இந்தியகாவின் முதேல் ஜனகாதிபதி ரகாதஜந்திர பிரசகாத்தேகால் அறிவிக்கப்பட்டைது.

பக்கின் சந்திரர என்பவெர வெந்ததே மேகாதேரம பகாடைடல 1876 ஆம ஆண்டில் எழுதினகார.வெங்ககாள வமேகாழ
மேற்றும சமேஸகிருதே வமேகாழயில் வசகாற்கடளக் வககாண்டு ஒதர மூச்சில் எழுதினகார.ஜகாதுணகாத் பட்டைகாச்சகாரயகா
என்பவெர இப்பகாடைலுக்கு வமேட்டைடமேத்துக் வககாடுத்தேகார.சந்திர சகாட்டைரஜி ஆனந்தே மேகாதேகா (Anantha Matha)
என்கிற நகாவெடல 1882 ஆம ஆண்டில் எழுதி வவெளியிட்டைகார.இந்தேப் புத்தேகத்தில் வெந்ததே மேகாதேரம பகாடைல்
இடைம வபற்றிருந்தேது.
வெந்ததே மேகாதேரம:
வககால்கத்தேகாவில் இந்திய ததேசிய ககாங்கிரஸின் 12 ஆவெது மேகாநகாடு 1896 ஆம ஆண்டு நடைந்தேது.இந்தே
மேகாநகாட்டின் ஆரமப நிகழ்ச்சியகாக முதேன்முதேலகாக வெந்ததே மேகாதேரம பகாடைல் இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர முயற்சியகால்
பகாடைப்பட்டைது.இதேற்கு இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர இடசயடமேத்தேகார.தேகாய் மேண்தண உன்டன வெணங்குகிதறன்
என்பததே இப்பகாடைலின் பிரதேகான அரத்தேமேகாக இருந்தேது.இது ஆங்கிதலய அடைக்குமுடறக்கு எதிரகான விடுதேடல
முழைக்கமேகாக இருந்தேது.
இந்திய மேக்களிடைம விடுதேடல உணரடவெ ஏற்படுத்துவெதேகாக இப்பகாடைல் அடமேந்தேது.ஆங்கிதலய அரசு
இப்பகாடைடல வபகாது இடைங்களில் பகாடுவெதேற்கு தேடடை விதித்தேது.தேடடைடய மீறி பகாடியவெரகளுக்கு
சிடறத்தேண்டைடன வெழைங்கப்பட்டைது. இரவீந்திரநகாத் தேகாகூர பல்தவெறு இடைங்களில் இப்பகாடைடல
பகாடினகார.மேககாத்மேகா ககாந்தி எழுதும கடிதேங்களின் தேடலப்பில் வெந்ததே மேகாதேரம எனக் குறிப்பிட்டைகார.வெந்ததே
மேகாதேரம என்பது ததேச பக்திடய உருவெகாக்கும மேந்திரச் வசகால் என்றகார அரவிந்தேர.
வெந்ததே மேகாதேரம முழுப் பகாடைலின் தேமிழைகாக்கம
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
இனிய நீர
இன்சுடவெக் கனிகள்
வதேன்திடசக் ககாற்றின் வதேள்ளிய தேண்டமே
மேரகதேப் பச்டச வெயல்களின் மேகாட்சிடமே
எங்கள் தேகாய்
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
வவெண்ணிலவின் ஒளியில் பூரித்திடும இரவுகள்
இதேழ் விரித்வதேழும நறுமேலரகள் வசகாரியும மேரக்கூட்டைங்கள்
எழல்மிகு புன்னடக
இனிடமே தேதுமபும ஏற்றமிகு வமேகாழகள்
எங்கள் தேகாய்
சுகமேளிப்பவெதள
வெரமேருள்பவெதள
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
தககாடிக் தககாடிக் குரல்கள்
உன் திருப்வபயர முழைங்கவும
15

தககாடிக் தககாடிக் கரங்கள்
உன் ககாலடிக்கீழ் வெகாதளந்தி நிற்கவும
அமமேகா! அப்லகா #2 என்று உன்டன அடழைப்பவெர எவெர?
தபரகாற்றல் வபற்றவெள்
தபரு தேருபவெள்
படகவெர படடைகடளப் வபகாசுக்கி அழப்பவெள்
எங்கள் தேகாய்
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
அறிவு நீ
அறம நீ
இதேயம நீ
உணரவும நீ
எம ததேகாள்களில் வபகாங்கும சக்தி நீ
எம உள்ளத்தில் தேங்கும பக்தி நீ
எம ஆலயம எங்கும ஆரகாதேடன வபறும
வதேய்வெச் சிடலகளில் திகழும ஒளி நீ
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
ஆயுதேப்படடைகள் கரங்களில் அணிவசய்யும
அன்டன துரக்டக நீதய
வசங்கமேல மேலர இதேழ்களில் உடறயும
வசல்வெத் திருமேகள் நீதய
கல்வித் திறம அருள் கடலமேகளும நீதய
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம
திருமேகதள
மேகாசற்ற பண்புகளின் மேடனயகதமே
ஒப்புயரவெற்ற எம தேகாயகதமே
இனிய நீரும இன்சுடவெக் கனிகளும நிடறயும எம அகதமே
கருடமே அழைகிதய
எளிடமே இலங்கும ஏந்திடழைதய
புன்முறுவெல் பூத்தேவெதள
வபகான்அணிகள் பூண்டைவெதள
வபற்று வெளரத்தேவெதள
வபருடமேகள் அடனத்டதேயும அளித்தேவெதள
தேகாதய வெணங்குகிதறகாம.
ததேசியப் பகாடைல்:
வெந்ததே மேகாதேரம எழுச்சிடய ஏற்படுத்தியதபகாதிலும அது தேகாய் மேண்ணின் அழைடகப் தபகாற்றிப் பகாடுவெதேகாக
இருந்தேகாலும பிற பத்திகள் துரக்டகயுடைன் ஒப்புடமேப்படுத்துவெதேகாக கருதேப்படுகிறது.இது சமேய சகாரபற்றதேகாக
கருதே முடியவில்டல. ஆகதவெ ததேசியகீதேமேகாக ஏற்றுக்வககாள்ள முடியகாமேல் தபகானது.பகாடைலின் முதேல் இரு
பத்திகடள மேட்டுதமே ததேசியப் பகாடைலகாக ஏற்றுக்வககாள்வெது என ததேசிய ககாங்கிரஸ 1937 இல் முடிவு வசய்து
அறிவித்தேது.
வெந்ததே மேகாதேரம!
சுஜலகாம ,சுபஹலகாம ,மேடலயஜ ஷிதேலகாம,
ஷஷ்யஷியகாமேலம,மேந்தேரம!
வெந்ததே மேகாதேரம!
ஷஷுப்பரஜ்தயகாச்ன புலகிட்யமினிம
புல்லக்குசுமிதே துரமேதேல தஷகாப்கினிம
சுககாசினிம சுமேதுர பரஷினிம,
சுகதேம வெரதேம மேந்தேரம!
வெந்ததே மேகாதேரம ,வெந்ததே மேகாதேரம!
இதேடன ஆங்கில உடரநடடையில் அரவிந்தேர வமேகாழவபயரத்துள்ளகார.
I bow to thee, Mother,
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richly- watered, richly- fruited,
cool with the winds of the south,
dark with the crops of the harvests,
The Mother!
Her nights rejoicing in the glory of the moonlight,
her lands clothed beautifully with her trees in fowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
The Mother , giver of boons, giver of bliss.
அரவிந்தேரின் ஆங்கில வமேகாழப்வபயரப்பின் தேமிழ் வபகாருள்
அமமேகா நகான் வெணங்குகிதறன்.இனிய நீர வபருக்கிடன,இன் கனி
வெளத்திடன,தேனி நறுமேலயத் தேண்ககாற் சிறப்பிடன,டபந்நிறப்
படினம பரவிய வெடிவிடன வெணங்குகிதறன்.வவெண்ணிலகாக் கதிர மேகிழ்விரித்திடும இரவின் மேலர
மேணிப் பூந்திகழ் மேரன் பல வசறிந்தேடன,குறுநடகயின் வசலகார குலவிய மேகாண்பிடன
நல்குடவெ இன்பம,வெரம பல நல்குடவெ அமமேகா வெணங்குகிதறன்.
இப்பகாடைடல அடிப்படடையகாகக் வககாண்டு பல்தவெறு இடச மேற்றும கவியகாக்கம நடைந்துள்ளன.அமேர
ஆஷகா,ஆனந்த் மேத் ஆகிய திடரபடைங்களில் இடைம வபற்றுள்ளன.வெந்ததே மேகாதேரம என்ற பகாடைல் 1997 ஆம
ஆண்டு ஏ.ஆர.ரஹ்மேகான் இடசயடமேப்பில் மேகாதுதஜ சலம என்ற பகாடைலுடைன் ஒலித்தேதபகாது இந்தியகா
மீண்டும உயிரத்வதேழுந்தேது.வெந்ததே மேகாதேரம தேகாய் மேண்தண வெணக்கம என்கிற பகாடைடல 1997 இல் கவிஞர
டவெரமுத்து எழுதினகார.இதேடன இடசயடமேத்து ஏ.ஆர.ரஹ்மேகான் பகாடினகார.இது இடச ஆல்பமேகாக
வவெளிவெந்துள்ளது.63 ஆவெது குடியரசு தினத்தின் தபகாது புதிய இடசயில் பகாடைப்பட்டைது.பிக்ரகாம தககாஷ்
இடசயடமேக்க பின்னணிப் பகாடைகரகள் 21 தபர தசரந்து பகாடியுள்ளனர.இது ஆறு நிமிடைங்கள்வெடர
ஓடைக்கூடிய இந்தேப் பகாடைல் பகாலிவுட்,கிளகாசிக்கல்,ரகாக் என மூன்று பகுதிகளகாக பிரிக்கப்பட்டு
இடசயடமேக்கப்பட்டுளது.நகாடு முழுவெதும குடியரசு தினத்தின்தபகாது டி.வி தசனல்கள் மேற்றும 60 க்கும
தமேற்பட்டை விமேகான நிடலயங்களில் இடசக்கப்பட்டைன.
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5.ததேசிய நகாட்ககாட்டி
இந்திய ததேசிய நகாட்ககாட்டிடய சக நகாட்ககாட்டி (SSaka Calendar) என அடழைக்கின்றனர.சக ஆண்டு
365 நகாட்கடளக் வககாண்டைது.ஆண்டிற்கு 12 மேகாதேங்கள் உடடையது.ஆண்டுகள் சக சககாப்தேத்தில்
எண்ணப்படுகின்றன.ஆண்டு பூஜ்ஜியம(0) என்பதேற்கு இடணயகான கிவரவககாரியின் ஆண்டு கி.பி.78
ஆகும.முதேல் மேகாதேம கி.பி.78 ஆம ஆண்டு வதேகாடைங்குவெதேகாக எடுத்துக்வககாள்தவெகாம.இது ஆட்சிக்கு வெந்தே
ஆண்டுக்கு இடணயகான கிவரவககாரியின் ஆண்டு வநட்டைகாண்டு(லீப் வெருடைம) எனில் சக ஆண்டும
வநட்டைகாண்டுதேகான்.
சக ஆண்டு நகாட்ககாட்டிடய ததேசிய நகாட்ககாட்டியகாக 1957 ஆம ஆண்டு மேகாரச் 22 இல்
ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.நகாட்ககாட்டி சீரடமேப்புக் குழு (Calendar Reform Committee) 1957 ஆம
ஆண்டு இதேடன பரிந்துடர வசய்தேது.இதேன்படி ததேசிய நகாட்ககாட்டியகாக ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.
சக ஆண்டு டசத்ரகா (சித்திடர) மேகாதேத்டதே அடிப்படடையகாகக்வககாண்டு ஆரமபிக்கிறது. சகாதேகாரண ஆண்டில்
டசத்ரகா முதேல் ததேதி மேகாரச் 22 ஆகும.லீப் வெருடைத்தில் முதேல் ததேதி 21 ஆகும.ததேசிய நகாள்ககாட்டி சக ஆண்டு
1879 ஆம ஆண்டு டசத்ரகா முதேல்ததேதியில் துவெங்கியது. லீப் வெருடைங்களில் டசத்ரகாவிற்கு 31 நகாட்கள்
உண்டு.அந்தே ஆண்டின் முதேல்ததேதி மேகாரச் 21 அன்று துவெங்கும.சக நகாட்ககாட்டிடய சிலர இந்து நகாட்ககாட்டி
என்றும அடழைக்கிறகாரகள்.

இந்து நகாட்ககாட்டி:
இந்து நகாட்ககாட்டி என்பது ஒவ்வவெகாரு நிலப்பகுதியிலும மேகாறுபட்டுள்ளது.அவெற்றில் ஒன்று இந்தியத்
ததேசிய நகாட்ககாட்டி.ஆகதவெ இந்து நகாட்ககாட்டி என்பது குழைப்பத்டதே ஏற்படுத்தும.இந்திய நகாட்ககாட்டியகானது
வெகானவியல் அறிஞரகளகான ஆரியப்பட்டைகா (கி.பி.499) மேற்றும 6 ஆம நூற்றகாண்டடைச் தசரந்தே வெரகாகமிதேர
வெடிவெடமேத்தே பஞ்சகாங்கம என்ற அடிப்படடையில் இடவெ அடமேந்துள்ளன.

லீப் வெருடைம:
லீப் வெருடைம அல்லது வநட்டைகாண்டு என்பது பருவெ மேற்றும வெகானவியல் ஆண்டுடைன் நகாட்ககாட்டிடய ஒரு
முகப்படுத்தும தநகாக்கில் கூடுதேலகாக ஒரு நகாடளதயகா , கிழைடமேடயதயகா,ஒரு மேகாதேத்டதேதயகா வககாண்டை
ஆண்டைகாகும.பிப்ரவெரி மேகாதேத்டதே உதேகாரணத்திற்கு எடுத்துக்வககாள்ளலகாம.பிப்ரவெரி மேகாதேத்தில் 28
நகாட்களுக்குப் பதிலகாக 29 நகாட்கள் வெரும ஆண்டடை லீப் ஆண்டு எனக் குறிப்பிடைலகாம. பருவெங்களும,
வெகானவியல் நிகழ்வுகளும சரியகாக ஒதர நகாள் இடடைவவெளியில் நடடைவபறுவெதில்டல. எனதவெ சரியகாக ஒதர
அளவு நகாட்கடளக் வககாண்டை நகாட்ககாட்டி,ககாலப்தபகாக்கில் அது நடைக்கதவெண்டிய பருவெத்தில் இருந்து
நகரும.இந்தே நகரடவெ ஓர ஆண்டின் ஒரு நகாடளதயகா,கிழைடமேடயதயகா,ஒரு மேகாதேத்தில் கூடுதேலகாக
இடணப்பதேன்மூலம இதேடன சரி வசய்யலகாம.லீப் வெருடைத்டதேத் தேவிர பிப்ரவெரி 28 நகாட்கள் வககாண்டை
ஆண்டு சகாதேகாரண வெருடைம என அடழைக்கப்படுகிறது
கிவரதககாரியின் நகாட்ககாட்டியில் பிப்ரவெரி மேகாதேத்தில் கூடுதேலகான 29 ஆவெது நகாடள, நகான்ககால் வெகுபடும
எண்ணிக்டகயிலகான ஆண்டுகளுக்கு தசரக்கின்றது.அது எவ்வெகாறு என்றகால் நூற்றகாண்டு ஆண்டுகளில் 400
ஆல் வெகுபடும ஆண்டுகளுக்கு மேட்டுதமே என்பன லீப் வெருடைங்கள்.அததே சமேயத்தில் 1700,1800,1900
என்பது லீப் வெருடைங்கள் அல்ல.இடவெ சகாதேகாரண ஆண்டுகதள.
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கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டி:( Gregorian calendar)
கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டியகானது ( Gregorian calendar) தபகாதுமேகான அளவு துல்லியம
வககாண்டுள்ளது.இது சரவெததேச அளவில் மிகவும பரவெலகாக ஏற்றுக் வககாள்ளப்பட்டைது.மேற்றும பயன்பகாட்டில்
இருக்கிறது.இது தமேற்கத்திய நகாட்ககாட்டி என்றும கிறித்துவெ நகாட்ககாட்டி எனவும வெழைங்கப்படுகிறது.இந்தே
நகாட்ககாட்டியகானது சரவெததேச நிறுவெனங்களகான சரவெததேச தேபகால் ஒன்றியம மேற்றும ஐக்கிய நகாடுகள் சடப
தபகான்றவெற்றினகால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டியகான இது கி.மு.45 இல் தரகாமேப் தபரரசர ஜஜூலியஸ ஜீசரகால்
உருவெகாக்கப்பட்டை
ஜஜூலியின்
நகாட்ககாட்டியின்(Julian
Calendar)
திருத்தேப்பட்டை
வெடிவெமேகாகும.இத்தேகாலியரகான அதலகாயிசியஸ லிலியஸ(Aloysius Lilius) என்ற மேருத்துவெரகால் முன்
டவெக்கப்பட்டைது.இது 24,பிப்ரவெரி 1582 ஆம ஆண்டில் அப்தபகாடதேய திருத்தேந்டதேயகான பதின்மூன்றகாம
கிரதககாரியன்
ஆடணப்படி
துவெக்கி
டவெக்கப்பட்டைது.இதேன்
ககாரணமேகாக
பின்னகாளில்
இந்நகாட்ககாட்டிக்கு”கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டி” என்னும வபயர வெழைங்கலகாயிற்று.

இந்தே நகாட்ககாட்டியின்படி இதயசு பிறந்தேதேகாக கணிக்கப்பட்டை ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுகள்
இலக்கமிடைப்பட்டைன.தமேலும இக்ககாலப்பகுதி “ஆண்டைவெரின் ஆண்டு ” எனவும வபயரிடைப்பட்டைது.இது கி.பி
6 ஆவெது நூற்றகாண்டில் டையனீசியஸ எக்சீகுவெஸ(Dionysius Exiguus) என்னும கிறித்துவெத் துறவியகால்
தரகாமில் துவெக்கப்பட்டை ஆண்டுக் கணிப்பு முடறயகாகும.
கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டி பயன்படுத்தும முன்னர இருந்தே தரகாமேகானிய நகாட்ககாட்டியில் ஜனவெரி
,பிப்ரவெரி, மேகாரச்சு, ஏப்ரல், தமே, ஜஜூன், வசப்டைமபர, அக்தடைகாபர,நவெமபர,டிசமபர எனப் பத்து மேகாதேங்கள்
வககாண்டைததே ஒரு ஆண்டைகாகும. பின்னதர ஜஜூடல மேற்றும ஆகஸட் மேகாதேங்கள் தசரக்கப்பட்டைன. ஸவபயின்,
தபகாரச்சுக்கல், தபகாலிஷ் லிதுதவெனியன் ககாமேன்வவெல்த்,இத்தேகாலியின் வபருமபகுதிகள் தபகான்றடவெதய
கிவரதககாரியின் நகாட்ககாட்டிடய முதேலில் ஏற்றுக் வககாண்டைன.1582 அக்தடைகாபரமுதேல் இடவெ கிவரதககாரியன்
நகாட்ககாட்டிடய பயன்படுத்தேத் வதேகாடைங்கின . இங்கிலகாந்தும அவமேரிக்ககாவும 1752 ஆம ஆண்டிற்குப் பிறதக
கிவரதககாரியின் நகாட்ககாட்டிடய அங்கீகரித்தேன.ஆங்கிதலய ஆட்சிக் ககாலத்தில் இந்தியகாவிலும இந்தே
நகாட்ககாட்டி புழைக்கத்திற்கு வெந்தேது. கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டிடய கடடைசியகாக ஏற்றுக்வககாண்டை நகாடுகளில்
கடடைசியகாக வெருவெது கிரீஸ ஆகும.1923 பிப்ரவெரி 15-இல் தேகான் இந்நகாடு கிவரதககாரியன் நகாட்ககாட்டிடய
அங்கீகரித்தேது.

ததேசிய நகாட்ககாட்டி:
இந்தியகாவின் அலுவெல் முடற குடிடமே நகாட்ககாட்டியகாகும.இந்தே நகாட்ககாட்டி கிவரதககாரியின் நகாட்ககாட்டியுடைன்
இந்திய
அரசிதேழ்(Gazette
of
India),அடனத்திந்திய
வெகாவனகாலி
மேற்றும
அரசின்
நகாட்ககாட்டிகள்,ஆடணகளில் பயன்படுத்தேப்படுகிறது.
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எண்

மேகாதேம

ககாலம

துவெங்கும நகாள்
(கிவரதககாரியின்)

1

டசத்ரகா

30/31

மேகாரச் 22 *

2

டவெசகாககா

31

ஏப்ரல் 21

3

ஜ்தயஷ்டைகா

31

தமே 22

4

ஆஷகாதேகா

31

சூன் 22

5

சிரகாவெணகா

31

சூடல 23

6

பத்ரபகாதேகா

31

ஆகஸட் 23

7

அசுவின்

30

வசப்டைமபர 23

8

ககாரத்திக்

30

அக்தடைகாபர 23

9

அக்ரஹகாயகானகா

30

நவெமபர 22

10

வபமௌசகா

30

டிசமபர 22

11

மேகாக்

30

ஜனவெரி 21

12

பல்குனகா

30

பிப்ரவெரி 20

இதில் இந்து நகாட்ககாட்டியின் மேகாதேங்களின் வபயரகள் இடைம வபற்றுள்ளன.ஆகதவெ குறிப்பிட்டை நகாள் மேகாதேம
ஆகியவெற்டற கிவரதககாரியின் நகாட்ககாட்டியுடைன் ஒப்பிட்டு பகாரக்க சிரமேம ஏற்படுவெதுண்டு.
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6.ததேசியப் பறடவெ
இந்தியகாவின் ததேசியப் பறடவெ மேயில்(Peacock) ஆகும.இந்தியகாவில் சுமேகார 2000 வெடகயகான
பறடவெகள் உண்டு.இந்தியப் பறடவெகளில் மிகவும கவெரச்சியகானது மேயில் மேட்டுதமே.மேயில் இந்தியகாவில்
நீண்டை ககாலமேகாக வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கிறது.இதேடனப் பற்றி ரிக் தவெதேத்தில் எழுதேப்பட்டுள்ளது.இந்திய
கலகாச்சகாரத்தில் மேயில் மிக முக்கிய இடைத்டதேப் பிடித்துள்ளது.சமேஸகிருதேத்தில் மேயிடல மேயியூரகா(Mayura)
என அடழைக்கப்படுகிறது.
இந்திய தககாவில் சிற்பங்கள்,கவிடதேகள்,கிரகாமிய இடச மேற்றும நடைன நிகழ்ச்சிகளில் மேயிலுக்ககான சிறப்பு
வககாடுக்கப்படுகிறது.பல இந்துக் கடைவுள்களுடைன் மேயிடலத் வதேகாடைரபுப்படுதியுள்ளனர.கிருஷ்ண பகவெகான்
மேயில் இறடக தேனது தேடல கிரீடைத்தில் வசருகி டவெத்துள்ளகார.முருகன் கடைவுளின் வெகாகனமேகாக மேயில்
சித்தேரிக்கப்படுகிறது.இததேதபகால் புத்தே மேதேத்திலும மேயில் அறிவு சகாரந்தேதேகாக வெரணிக்கப்படுகிறது.தேவிர இதேன்
இறகுகள் ஒரு புனிதே அலங்ககாரப் வபகாருளகாகக் கருதேப்படுகிறது.இந்திய தககாயிலின் கட்டிடைக்கடலயிலும
படழைய நகாணயங்களிலும, துணி,திடரச்சீடலகளிலும,நவீன கடலகளிலும மேயிடல வபகாறித்துள்ளனர.
மேயில் வெடக:
மேயில்களில் பலவெடக உண்டு .குறிப்பகாக இந்திய மேயில் (Paro cristarus) மேற்றும பச்டச மேயில்
(Pavo mmuticus) ஆகிய மேயில் வெடககள் பிரபலமேகானடவெ.இந்திய மேயிடல நீல மேயில் என்பர. இது
இந்தியகா, இலங்டக ஆகிய நகாடுகளில் மேட்டுதமே ககாணப்படுகிறது. பச்டச மேயில் பரமேகா மேற்றும வதேற்கு
ஆசியப் பகுதிகளில் ககாணப்படுகிறது.வவெண்டமே நிற மேயில்களும பரவெலகாகக் ககாணப்படுகிறது.
பச்டச நிற மேயில் அழயும அபகாயத்தில் உள்ளது.இததே தபகால் இந்திய மேயில்களும அழந்து
வககாண்டிருக்கின்றன.மேயிடல ஆங்கிலத்தில் பீக்ககாக் என அடழைக்கிதறகாம.இது ஆண் மேயிடல மேட்டுதமே
குறிப்பதேகாகும.ஆண் மேற்றும வபண் மேயில் இரண்டடையும தசரத்து பீவபமௌல்(Peapowl) என ஆங்கிலத்தில்
அடழைக்கின்றனர.
இந்திய மேயில்:
இது பிரககாசமேகான வபரிய தககாழ இனப் பறடவெயகாகும.மேயில்கள் ததேகாடகக்ககாகதவெ பிரபலம
அடடைந்தேன.நீண்டை ததேகாடகயும,வககாண்டடையும வககாண்டிருக்கும.வககாண்டடை விசிறி தபகான்ற இறகுகடள
உடடையது.கண்ணுக்கு அடியில் வவெள்டள நிறப் பட்டடை புருவெமதபகால் ககாணப்படுகிறது.நீண்டை
கழுத்தும,உறுதியகான மேகாரபும இருக்கிறது.ஆண் மேயில் வபண் மேயிடலவிடை வபரியது.அதுமேட்டும அல்லகாமேல்
வபண் மேயிடலவிடை ஆண் மேயிதல அழைககானது.

ஆண் மேயில் வெண்ணமேயமேகாக இருக்கும.இதேன் மேகாரபும,கழுத்தும சற்று ஒளிரும நீல நிறத்தில்
இருக்கும.ஆண் மேயிலுக்கு நீண்டை ததேகாடக இருக்கும.இது வபண் மேயிடல கவெரந்து இழுப்பதேற்ககாக
ததேகாடகடய விரித்தேகாடும.சுமேகார 200 நீண்டை ததேகாடககள் இதேன் வெகால்பகுதியில் இருக்கின்றன.ஒவ்வவெகாரு
ததேகாடகயிலும கண் வெடிவெங்கள் உள்ளன. ததேகாடகடய விரிக்குமதபகாது இடவெ மிகவும அழைககாக
அடனவெடரயும கவெரும வெடகயில் ககாட்சி தேருகிறது.ஆண் மேயில் தேன் துடணடய கவெரந்து இழுக்க
ககாரதமேகம சூழ்ந்திருக்கும சமேயத்தில் ததேகாடகடய விரித்து ஆடும.
வபண் மேயில்களின் உடைல் மேங்கலகான பச்டசயும,பளபளப்பகான நீளமும,பச்டச கலந்தே சகாமபல் நிறமும
வககாண்டிருக்கும.வபண் மேயிலுக்கு நீண்டை ததேகாடக கிடடையகாது .மேயில்களகால் அதிக உயரம பறக்க
முடியகாது.ஆகதவெ மேரங்களில் ஏறி அமேரந்திருக்கும.மேயிலின் குரல் கரடுமுரடைகாக இருக்கும. ஆனகால்
தகட்பதேற்கு இனிடமேயகாக இருக்கும.பிஹஜூன்,பிஹஜூன் என்று கிரீச்சிட்டுக் கூவும .இது பலவிதேங்களில்
கூவும. சருகுகளின்மீது நடைக்குமதபகாதும,வபகாழுது சகாயுமதபகாதும ஒரு ஒலியும,அதிககாடல விடியும தபகாது
ஒரு விதேமேகான ஒலியுடைன் கூவும.
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மேயில் கூடு கட்டி ,முட்டடை இட்டு குஞ்சு வபகாரிக்கும.சருகுகடள ஒன்று தசரத்து,தலசகான பள்ளத்டதே
உண்டைகாக்கி அதில் முட்டடை இடும.நகான்கு முதேல் ஆறு முட்டடைகடள இடும.அரிதேகாக தவெறு பறடவெயின்
கூட்டிலும முட்டடை இடும.மேயில் தேகாவெரங்கள் மேற்றும புழு,பூச்சிகடள சிறு பிரகாணிகடள உண்ணும.
அத்திப்பழைத்டதே விருமபி உண்ணும. கிழைங்குகள், இடலகள்,ததேன் ஆகியவெற்டறயும உண்ணும.
தேவெடளகள்,பகாமபுகடளக் கண்டைகால் வககாத்தி தின்று விடும.

ததேசியப் பறடவெ:
அரசரகள் ககாலத்தில் வபகான்னுக்குச் சமேமேகாக மேதித்தேனர.சகாலதமேகான் மேன்னனுக்கு இந்திய மேன்னரகள்
மேயில்கடள அன்பளிப்பகாக வெழைங்கினர.மேகாவீரன் அவலக்சகாண்டைர இந்தியகாவிலிருந்து தேன் நகாட்டிற்கு
மேயில்கடள வககாண்டுச் வசன்றகார.இதேன்மூலம மேயில் தரகாம நகாட்டுக்கும மேற்ற நகாட்டிற்கும மேயில்
பரவியது.இந்தியகாவிலிருந்தும
இலங்டகயிலிருந்தும மேயில் ததேகாடக அதரபியகாவிற்கு ஏற்றுமேதி
வசய்யப்பட்டைது.
மேயிலின் அழைடகக் கண்டு ரசிக்ககாதேவெரகள் யகாரும இருக்க முடியகாது.மேயில் இந்தியகாவின் ததேசியப்
பறடவெயகாக 1963 ஆம ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டைது.எனினும மேயிடல தவெட்டடையகாடைப்படுவெதேகாலும,அது
வெழத்தேடைத்தின் பரப்பளவு குடறவெதேகாலும இந்தே இனம அழந்துவககாண்டிருக்கிறது.விவெசகாய நிலங்களில்
புகுந்து விடளபயிரகடள உண்பதேகால் இதேடன வககால்லவும வசய்கிறகாரகள்.மேயில் கறியில் மேருத்துவெ குணம
உள்ளது என நமபுகிறவெரகள் உண்டு.இதேனகாலும இதேடனக் வககான்று உண்கின்றனர.மேயில் கறியில் மேருத்துவெ
குணம உள்ளது என்பது தேவெறகான மூடை நமபிக்டக.ஆகதவெ மேயில்கடள பகாதுககாக்க 1972 ஆம ஆண்டில் ஒரு
சட்டைத்டதே அரசு இயற்றியுள்ளது.இந்தியகாவில் மேயிடல தவெட்டடையகாடுவெது குற்றமேகாகும. தவெட்டடையகாடுவெது
தேண்டைடனக்குரிய குற்றமேகாகும.மேயிடல பகாதுககாப்பது நமேது ததேசிய கடைடமே என்படதே மேறந்து விடைகாதீர !!!
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7.ததேசிய மேலர
இந்தியகாவின் ததேசிய மேலர தேகாமேடர(Lotus).1950 ஆம ஆண்டு ஜனவெரி 26 ஆம ததேதி ததேசிய மேலரகாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டைது.தேகாமேடரடய தூய்டமேயின் அடடையகாளமேகாகக் கருதுகின்றனர.ஏவனனில் தேகாமேடர தசறு
நிடறந்தே,அழுக்ககான
நீரில் வெளரந்தேகாலும அதேன் பூக்கள் அழுக்குபடியகாமேல் தூய்டமேயகாக
இருக்கின்றன.தசற்றில் மேலரந்தே வசந்தேகாமேடர என்பதேற்குப் வபகாருத்தேமேகாக உள்ளது.தேகாமேடர மேலர
தேன்டனதேகாதன தூய்டமேபடுத்திக் வககாள்கிறது எனக் கூறுவெகாரகள்.
இந்திய சமேய தேத்துவெங்களில் தேகாமேடரக்கு என்று ஒரு தேனி இடைம உண்டு.இதேடன நற்குணமேகாக இந்திய
கலகாச்சகாரத்தில் பகாரக்கப்படுகிறது.தேகாமேடர மேலர கடைவுள் லட்சுமியின் ஆசனமேகாக கருதேப்படுகிறது.வசல்வெ
வெளத்டதேக் குறிக்க இரு டககளில் தேகாமேடர ஏந்தி இருப்பது,வவெள்டளத் தேகாமேடரயில் சரஸவெதி வீற்றிருப்பதேகாக
கூறப்படுவெது தபகான்றடவெ தேகாமேடர மேலருக்குக் வககாடுக்கும முக்கியத்துவெதமே. இததேதபகால் பல
ததேவெடதேகளின் டககளிலும தேகாமேடர இடைமவபற்றிருக்கும.புத்தேர உருவிலும தேகாமேடரயுடைன் வநருங்கிய
வதேகாடைரபு உண்டு.தேகாமேடர மேலடர ஆன்மீகத்ததேகாடு வதேகாடைரபுப்படுத்தி டவெத்திருக்கிறகாரகள்.பழைங்ககால
கட்டிடைக் கடலகளிலும,சிற்பங்களிலும தேகாமேடர மேலர இடைம வபற்றுள்ளன.அது தேவிர ரகாஜகாக்களின் ஆட்சிக்
ககாலத்தில் தேகாமேடரச் சின்னம வபகாறித்தே நகாணயங்களும புழைக்கத்தில் இருந்தேன.ஒழுக்கம,சகாதேடன,நீண்டை
வெகாழ்க்டக நற்பண்புகடள தேகாமேடர தபகாதிக்கிறது என ஆன்மீகவெகாதிகள் கருதுகின்றனர.
தேகாமேடர:
தேகாமேடர ஒரு நீரவெகாழ்த்தேகாவெரம.இது பல்லகாண்டுகள் வெகாழும தேன்டமே உடடையது. இதேன் தேகாவெரவியல் வபயர
வநலுமதபகா நூசிதபரகா(Nelumbo nnucifera) என்பதேகாகும.
நீரநிடலகள் உள்ள இடைங்களிதலதய
அதிகம ககாணப்படும.குறிப்பகாக 25 முதேல் 35° cc வவெப்பநிடலயில் நன்கு வெளரும.பண்டடைய எகிப்து
நகாட்டின் டநல் நதிக்கடரதயகாரம பரவெலகாக வெளரந்தேது.எகிப்தியரகள் இதேடனப் புனிதேமேகாக தபகாற்றி
வெழபகாட்டிற்குப் பயன்படுத்தினர.தேகாமேடரயின் பூக்கள்,இதேழ்கள்தபகான்றடவெ அக்ககால ஆயத்துடற மேற்றும
கட்டிடைக்கடல அலங்ககாரங்களிலும ககாணப்படுகிறது.எகிப்திலிருந்து அசிரியகாவிற்குப் பரவிய தேகாமேடர
அங்கிருந்து பகாரசீகம, இந்தியகா, சீனகா முதேலிய நகாடுகளுக்கும பரவியது.

தேகாமேடரக்கு மேட்டைத்தேண்டு கிழைங்கு உண்டு.இது தசற்றில் புடதேந்து இருக்கும.நீரின் மேட்டைத்திற்கு ஏற்ப
நீண்டை ககாமபுடைன் கூடிய இடலகள் நீரின்மீது மிதேக்கும.தேகாமேடரயின் இடலயின்மீது தேண்ணீர ஒட்டைகாது.மேடழை
வபகாழயுமதபகாது இடலயின் மீது தேண்ணீர பட்டு ஓடி விடும.இதேற்கு ககாரணம இடலகளில் வகட்டியகான
வமேழுகுப் பூச்சு உள்ளது.இது தூசு மேற்றும பகாக்டீரியகா தபகான்றவெற்டற ஒட்டைகாமேல் பகாதுககாக்கிறது.இதேனகால்
தேகாமேடர இடல சுத்தேமேகாகப் பளிச்சிடுகிறது.தசற்றில் அழுக்கு நீரில் வெளரந்தேகாலும இடலயும,பூவும
சுத்தேமேகாகதவெ இருக்கும.
ஆசியக் கண்டைத்தில் தேண்ணீர ததேகாட்டைங்களில் தேகாமேடர வபருமேளவில் வெளரக்கப்படுகிறது.தேகாமேடரயின்
விடதேகள் பல ஆணடுகளுக்கு முடளக்கும திறன் வககாண்டைடவெ.தேகாமேடர மேலரின் நடுவில் இருக்கும மேகரந்தே
பகுதிடய உடடைத்துப் பகாரத்தேகால் அதேனுள் விடதேகள் ககாணப்படும.இவ்விடதேகள் மிகக் கடினமேகாக இருக்கும.
வெளரப்பு:
இது ஒரு சதுப்பு நிலத்தேகாவெரமேகாகும.இடதே நமேது வீடுகளில் வெளரப்பதில் சிரமேம இல்டல.ஆனகால்
வெளரக்கும முடற வதேரிந்திருக்க தவெண்டும.விடதேகளில் வெளரப்பது மிகவும சிரமேம.விடதே கடினமேகானதேகாக
இருப்பதேகால் விடதேடய வமேதுவெகாக உப்புத் தேகாளகால் ததேய்த்துவிடை தவெண்டும.இதேனகால் நீர உள்தள
புகும.அதேனகால் முடளக்க வெகாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.விடதேயின் வவெளிப்புற உடற கடினமேகாக இருந்தேகால் பல
நூறு ஆண்டுகளுக்கு முடளப்புத் திறதனகாடு இருக்கும. நீரில் அப்படிதய டவெத்திருந்தேகால் முடளக்க பல
ஆண்டுகள் ஆகும.உடைதன முடளக்க வசய்வெதேற்ககாகத்தேகான் உப்புத்தேகாளில் ததேய்க்க தவெண்டும.
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விடதேடய உப்புதேகாளில் ததேய்த்து நீரில் டவெத்தேகால் அது 24 மேணி தநரத்தில் இரண்டு மேடைங்கு வபரிதேகாக
தவெண்டும.அப்படி ஆகவில்டல என்றகால் மீண்டும உப்புககாகிதேத்தேகால் ததேய்க்க தவெண்டும.24 மேணி தநரத்தில்
விடதே 2 மேடைங்கு வபரிதேகாக தவெண்டும. அப்படி ஆகவில்டல என்றகால் மீண்டும ததேய்க்க
தவெண்டும.விடதேடய நீரில் டவெத்திருந்தேகாதல தபகாதும.
விடதே முடளக்க உகந்தே வவெப்பநிடல 29-28° cc ஆகும.இந்தே வவெட்பநிடலயில் ஒரு வெகாரத்தில் விடதே
முடளத்துவிடும.முதேல் இடல வவெளிவெந்தேவுடைன் ஒரு சதுப்பகான அடித்தேளத்தில் அல்லது ஒரு வதேகாட்டியில்
நடை தவெண்டும.நீர 30 வச.மீ உயரத்திற்கு தமேல் இருக்க தவெண்டும.நீரத்வதேகாட்டியின் அடிப்புறத்தில்
சரடளயகாக இருந்தேகால் நல்லது. இதில் மீன்கள் இருந்தேகால் இந்தே தேகாமேடர நன்கு வெளரும.தககாடடைக் ககாலத்தில்
இதேடன குளத்திற்கு மேகாற்றலகாம.வீடுகளில் ககான்கீரிட் வதேகாட்டிகளில் வெளரக்கலகாம.
பயன்கள்:
தேகாமேடர ஒரு மூலிடகத் தேகாவெரம.தேகாமேடரயின் அடணத்து பகாகங்களும உண்ணக் கூடியடவெ.விடதேடய
உடடைத்து உண்ணலகாம.தேகாமேடர கிழைங்கு,தேண்டுகடள சடமேத்து உண்ணலகாம.விடதேகடள உலரத்தி
பகாப்ககாரன்தபகால வபகாரிக்கப்பட்டு சகாப்பிடைலகாம. மூன்தகக் தபகான்ற சீன இனிப்பு வெடககளில் தேகாமேடர
விடதேப் படச அதிகமேகாக பயன்படுத்தேப்படுகிறது.தேகாமேடரயின் கிழைங்கும, விடதேயும முகுந்தே ஊட்டைச்சத்து
மிக்கடவெ.
கிழைங்கில் நகாரச்சத்து அதிகம உள்ளது.டவெட்டைமின் சி,மேகாங்கனீஸ ஆகியடவெயும உள்ளன.தேகாமேடர மேலடர
நிழைலில் உலர டவெத்து,இதேடன கஷகாயம வசய்து குடிக்கின்றனர.தேகாமேடர விடதேயின் பருப்டப சகாப்பிட்டைகால்
இதேயம பலப்படும. சிறுநீரகங்கள் வெலுப்படும.
சித்தேடவெத்தியத்டதேவிடை ஆயுரதவெதேத்தில் தேகாமேடர அதிகம பயன்படுகிறது.நமேது நகாட்டடைப் வபகாறுத்தேவெடர
தேகாமேடரடய
ஒரு
மூலிடகயகாகப்
பகாரப்பதில்டல.அதேடன
ஒரு
ஆன்மீக
மேலரகாகத்தேகான்
பகாரக்கின்றனர.தேகாமேடரடய ஒரு மேங்களப் வபகாருளகாகதவெ பகாரக்கின்றனர.
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8.ததேசிய பழைம
இந்தியகாவின் ததேசியக் கனி(National Fruit) மேகாமபழைம (Mango) ஆகும. உலகிதலதய மேக்கள்
அதிகமேகாக
உண்ணும
பழைம
மேகாமபழைம
மேட்டுமதேகான்.இந்தியரகளுக்கு
பிடித்தே
பழைங்களில்
முதேன்டமேயகானது.தேமிழ் இலக்கியத்தில் மேகா,பலகா.வெகாடழை ஆகிய மூன்டறயும முக்கனிகள் எனக்
கூறப்படுகின்றன.பழைம சகாறு நிடறந்தேது. பழைமேகாகவும, பழைச்சகாறகாகவும மேற்றும ககாயகாகவும,பிஞ்சகாகவும
பலவிதே உணவு வெடககளில் பயன்படுத்தேப்படுகிறது.
இந்தியகாவின் தவெதேங்களில் மேகாமபழைம பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன.தவெதேங்களில் கடைவுளின் உணவெகாகக்
குறிக்கின்றன.தமேங்தககா (Mango) என்ற ஆங்கிலப் வபயர மேகாங்ககாய் என்ற தேமிழ்ச் வசகால்லில் இருந்து
திரிந்து உருவெகானது எனக் கருதேப்படுகிறது.இந்தியகாவில் சுமேகார கி.மு.4000 ஆண்டிதலதய
பயன்படுத்தேப்பட்டுள்ளன . கி.பி.1800 ஆம ஆண்டுகளில் ஆங்கிதலயரகள் மேரத்டதே ஐதரகாப்பகாவிற்கு
அறிமுகம வசய்தேனர.
மேகாமபழைத்தில் சுமேகார 35 சிற்றினங்கள் உள்ளன.தமேலும ஆயிரத்திற்கும தமேற்பட்டை ரகங்கள் வவெவ்தவெறு
குணங்களுடைன் கிடடைக்கின்றன.உலகிதலதய அதிகப்படியகாக விடளயக் கூடியதும,அதிகப்படியகாக
உண்ணக்கூடிய பழைம என்ற சிறப்பு மேகாமபழைத்டதேதய சகாரும. மேகாமேரங்கள் பூமியின் டமேயப்பகுதியின்
வவெப்பமேண்டைல பிரததேசங்களில் அதிகம வெளரகின்றன.இவெற்றுள் இந்தியகாடவெ தேகாயகமேகாக வககாண்டை
சிற்றினமேகான மேகாஞ்சிவபரகா இண்டிககா(Manjifera indica) என்பததே உலகளவில் அதிகளவில்
விடளவிக்கப்படுகிறது.
இந்தியகாவில் வவெவ்தவெறு உருவெத்தில்,அளவில்,நிறத்தில் நூறுக்கும தமேற்பட்டை ரகங்கள்
உள்ளன.மேகாமபழைத்தின் வபருடமேடய கவி ககாளிதேகாசர (Kalidasar)கி.மு 4 ஆம நூற்றகாண்டில் தேமேது
கவிடதேகளில் புகழ்ந்து பகாடியுள்ளகார.மேகாவீரர அவலக்ஸகாண்டைரும ,சீனப் பயணி யுவெகான் சுவெகாங் (Hieun
Tsang) ஆகிதயகாரும மேகாங்கனிடய சுடவெத்து புகழ்ந்துள்ளனர.16 ஆம நூற்றகாண்டில் வமேகாகலகாயப் தபரரசர
அக்பர(Akbar) சுமேகார ஒரு லட்சம மேகாமேரங்கடள பீககாரில் உள்ள தேரபங்ககாவில் வெளரத்தேகார.தேற்தபகாது இந்தே
இடைம லகாகி பகாஹ் என அடழைக்கப்படுகிறது.இந்திய தேவிர பகாகிஸதேகானின் ததேசியக் கனியும மேகாமபழைதமே.
மேகாமேரம:
மேகாமேரம 30 முதேல் 40 மீட்டைர உயரமவெடர வெளரக்கூடியது.இதேன் இடல எப்தபகாதும பசுடமேயகாக இருக்கும.
நல்ல நிழைல் தேரும மேரம,வககாழுந்து இடலகள் கருஞ்சிவெப்பகாகவும,வெளர வெளர பச்டசயகாக
மேகாறுகின்றன.பூக்கள் கிடள நுனியில் வககாத்துக்வககாத்தேகாக இருக்கும.பூங்வககாத்தில் சுமேகார 4000 பூக்கள்வெடர
இருக்கும.இவெற்றில் வபருமபகாலகான பூக்கள் ஆண் மேலரகதள.மேற்றடவெ இருபகால் மேலரகளகாகும.குறிப்பகாக
நிழைலில் வெளரும பூக்கள் இருபகால் மேலரகளகாக இருக்கும.குளிரந்தே தேட்பவவெட்பமும,உலரந்தே சூழைலும
மேகாமேரம பூப்படதே தூண்டுகிறது.பூக்கள் சிறியதேகாகவும,வவெண்ணிறமேகாகவும,குடறந்தே மேணத்துடைனும
இருக்கும.
பூக்கள் முடிந்தே பிறகு 3 முதேல் 6 மேகாதேத்தில் ககாய்கள் கனிகின்றன.நீண்டை ககாமபுடைன் மேரக்கிடளகளில் கனிகள்
வதேகாங்கும.மேகாங்ககாய் நன்கு முற்றியவுடைன் அதேன் நிறம பச்டசயிலிருந்து மேஞ்சளகாக மேகாறும.பழைத்தின்
சடதேயும உள்ளிருந்து வவெளி தநகாக்கி மேஞ்சளகாக மேகாறும.முழுவெதும பழுக்ககாமேல் பகாதியளவு மேஞ்சளகாக
இருக்குமதபகாததே இடவெ அறுவெடடை வசய்யப்படுகின்றன.

பழுத்தே மேகாமபழைம மேஞ்சள்,ஆரஞ்சு,சிகப்பு ஆகிய நிறங்களில் பிரககாசிக்கும.தேரத்டதேப் வபகாறுத்து கனியின்
நிறம இருக்கும.வபகாதுவெகாக சூரியனின் ஒளிபடுமபகாகங்கள் சிவெப்பகாகவும,மேற்ற இடைங்கள் மேஞ்சள்
நிறத்திலும இருக்கும.பழுத்தே பழைம இனிய மேணம வககாண்டிருக்கும.பழைத்தின் நடுதவெ கடின ஓடுடைன் கூடிய
ஒற்டற விடதே இருக்கும.ஓட்டினுள் விடதேப் பருப்பு இருக்கிறது.ரகத்டதேப் வபகாறுத்து இந்தே ஓடு நகாரகளுடைன்
அல்லது வெழுவெழுப்பகாக இருக்கும.மேகாங்வககாட்டடை ரகத்திற்கு தேகுந்தேகாற்ப் தபகால் அளவு மேகாறுபடும.சில
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ரகங்களின் பழைங்கள் 2.5 கிதலகா கிரகாம எடடை வககாண்டிருக்கும.சுடவெயும ரகத்திற்குத் தேகுந்தேகாற்தபகால்
மேகாறுபடும.தேற்தபகாது பீககார மேகாநிலத்தில் விடதேயில்லகா மேகாமபழைத்டதே உருவெகாக்கியுள்ளனர.
பயன்கள்:
மேகா இடலகள் மேங்கள நிகழ்ச்சிகள்,விதஷச நகாட்கள்,வெகாயிலில் ததேகாரணம கட்டை பயன்படுகிறது.மேகாமபழைம
அப்படிதய பழைமேகாக உண்கின்றனர.பழைங்கடள துண்டுகளகாக்கி உண்பது இந்தியரகளின் வெழைக்கம.பழைத்டதே
கூழைகாக்கி மேகாமபழைச் சகாறகாக பருகுகின்றனர.

சகாருடைன் சரக்கடர தசரத்து மிட்டைகாய் தேயகாரிக்கின்றனர.பகாலுடைன்
கலந்து குளிரபகானமேகாகவும
பருகுகின்றனர.ஐஸகிரீம தேயகாரிக்கவும பயன்படுகிறது. மேகாமபழைத்டதேயும,தேயிடரயும கலந்து லஸஸி
தேயகாரிக்கின்றனர.
மேகாங்ககாயும உலகவமேங்கும உண்ணப்படுகிறது.மேகாங்ககாடயக் வககாண்டு குழைமபு, ஊறுககாய்கள்,பச்சடிகள்
தேயகாரிக்கின்றனர. மேகாங்ககாய் சட்னிடய பல நகாடுகளில் தேயகாரிக்கின்றனர.மேகாங்ககாடய உலரத்தி அதேடன
அடரத்து ஆமச்சூர என்ற சடமேயல் வபகாடிடயத் தேயகாரிக்கின்றனர.சகாமபகார மேற்றும குழைமபுகளில் புளிக்குப்
பதிலகாக இப்வபகாடிடயப் பயன்படுத்துகின்றனர.
மேகாமபழைம சத்துகள் நிடறந்தே பழைம.சகாறு நிடறந்தே இப்பழைத்தில் டவெட்டைமின் A,C,D ஆகியவெடவெ
உள்ளன.தேகாதுப்வபகாருட்கள்,என்டசமகள்,
ஆகியடவெயும
அடைங்கியுள்ளன.
இடவெ
சீரணத்துக்கு
உதேவும.மேகாமபழை சடதேயில் 15 சதேவீதேம சரக்கடர, 1 சதேவீதேம புரதேம உள்ளது. வபருமபகாலகான மேகாமபழை
வெடககள் இனிப்பகாகதவெ இருக்கும.சில மேட்டுதமே சற்று புளிப்பகாக இருக்கும.
மேகாங்ககாயில் பகால் இருக்கும.இதில் அமிலப்வபகாருட்கள் இருக்கின்றன.இது ததேகாலில் பட்டைகால் சிலருக்கு
எரிச்சலும,வககாப்புளங்களும
உண்டைகாகும.ததேகாடல
உண்டைகால்
பலருக்கு
உடைல்
உபகாடதேகள்
ஏற்படுவெதுண்டு.மேகாங்ககாய் ததேகாலில் பல ஆண்டி-ஆக்ஸிடைண்ட் வபகாருட்கள் உள்ளன.ஆகதவெ ததேகாடல
பதேனிட்டு ஆண்டி-ஆக்ஸிடைகாண்ட் உணவுடைன் தசரத்துக் வககாள்ளலகாம.
இந்திய மேகாமபழைங்கடள உண்பதேகால் வெயிற்றுத் வதேகால்டலகள் சரியகாகும.ரத்தே இழைப்பு நிற்கும,இதேயம நலம
வபறும என நமபப்படுகிறது.மேகாங்ககாயில் மேகாவுச்சத்து அதிகம..இதுதேவிர சிட்ரிக்,ஆக்ஸகாலிக் தபகான்ற
அமிலங்களும உள்ளன.இது பித்தே நீர சுரக்கவும,வெயிற்டற கிருமிகளிலிருந்து பகாதுககாக்கிறது.மிருதுவெகான
முற்றகாதே ககாயில் வபக்டின் என்ற வபகாருள் உள்ளது.இது தபதிடய குடறக்கும.மேகாமபழைங்களில் தமேலும
பல்தவெறு மேருத்துவெ குணங்கள் உள்ளன.
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9.ததேசிய விலங்கு
இந்தியகாவின் ததேசியவிலங்கு (Natinal Animal) வெங்ககாளப் புலி (Bengal Tiger) ஆகும.இதேடன
ரகாயல் வபங்ககால் புலி (Royal Bengal Tiger) எனவும அடழைக்கின்றனர .இதேன் விலங்கியல் வபயர
பந்ததேரகா
டடைகரிஸ
(Panthera
Tigris).இது
இந்தியகா,
பகாகிஸதேகான்,வெங்ககாளததேசம,தநப்பகாளம,பூடைகான்,மியகான்மேர ஆகிய பகுதிகளில் வெகாழ்கின்றன.இடவெ
வெடைதமேற்குப்
பகுதிடயத்
தேவிர
இந்தியகா
முழுடமேயிலும
ககாணப்படுகின்றன.இடவெ
ககாடுகள்,வவெப்பமேண்டைலப் பகுதிகள் எனப் பல்தவெறு வெடகயகான சூழ்நிடலகளில் வெகாழ்கின்றன.
புலி பூடன இனத்டதேச் தசரந்தேது.உயரநிடல ஊன் உண்ணி.இது ஆங்கிலத்தில் டடைகர என்று
அடழைக்கப்படுகிறது.இது கிரீஸ என்ற லத்தின் வசகால்லில் இருந்து வபறப்பட்டைது.ஆசியகாவின் ஐந்து வபரிய
விடளயகாட்டு விலங்குகளில் புலியும ஒன்றகாக இருந்தேது.புலியின்தமேதல பட்டடைபட்டடையகாக தககாடுகள்
உள்ளன.இதேன் தமேல் உள்ள மேஞ்சள் வெண்ண வமேன்மேயிர ததேகாலில் கருப்புப்பட்டடைகள் ககாணப்படுகின்றன.
ததேசியவிலங்கு:
புலி அழைககான ததேகாற்றம உடடையது.இதேன் வெலிடமே,விடரந்ததேகாடும இயல்பு, தபரகாற்றல் ஆகியடவெதய
இந்தியத் ததேசியவிலங்கு என்னும வபருடமேடய இதேற்குப் வபற்றுத் தேந்தேன.வபங்ககால் புலி இந்தியகாவின்
ததேசியவிலங்ககாக 1973 ஆம ஆண்டு,ஏப்ரல் மேகாதேத்தில் அறிவிக்கப்பட்டைது.அதேற்கு முன்புவெடர சிங்கதமே
ததேசிய விலங்ககாக இருந்தேது. இததேசமேயத்தில் பழைங்ககாலத்திலதய புலி இந்தியகாவின் சின்னமேகாக கருதேப்பட்டு
வெந்தேது. கி.மு.25 இல் பயன்படுத்திய புலி முத்திடரகள் கிடடைத்துள்ளன.தசகாழை மேன்னரகள் தேங்களின் ஆட்சிக்
ககாலத்தில் புலிடய தேங்களது அரசு சின்னமேகாக கடடைப்பிடித்து வெந்துள்ளனர.

குணம:
வெங்கப் புலிகள் விலங்குகடள தவெட்டடையகாடி உண்ணுகின்றன.இடவெ நடுத்தேர மேற்றும வபரிய
விலங்குகளகான
முயல்,மேகான்,ககாட்வடைருடமே
,ஆடு,ககாட்டுப்பன்றி
ஆகியவெற்டற
தவெட்டடையகாடுகின்றன.இடவெ மேரங்களில் ஏறி குரங்குகடளயும தவெட்டடையகாடுகின்றன.வபகாதுவெகாக
இரவிதலதய தவெட்டடையகாடுகின்றன.தவெட்டடையகாடிய இடரடய பகாதுககாப்பகான இடைத்திற்கு எடுத்துச் வசன்தற
உண்ணுகின்றன.இவெற்றகால் ஒதர சமேயத்தில் 20 கிதலகாகிரகாமவெடர உண்ண முடியும. இப்புலிகள் நீரில்
நன்றகாக நீந்தேக்கூடியடவெ.
புலிகள் வெழைக்கமேகாக மேனிதேரகடள உணவெகாக உண்பது கிடடையகாது.ஆனகால் மேனிதேரகடளக் வககான்றுள்ளன.
புலிகள் வெகாழடைங்களில் அழக்கப்படும பகுதிகள் ,மேரம வவெட்டுதேல் தபகான்ற இடைங்களில் மேனிதேரகடள
புலிகள் வககால்கின்றன.வெயதேகான பல் விழுந்தே,தவெட்டடையகாடை முடியகாதே புலிகள் மேட்டுதமே மேனிதேரகடளக்
வககான்று உண்ணுகின்றன.மேனிதேரகடள உண்ணும புலிகள் எனக் கருதேப்படும அடனத்துதமே கண்டுபிடித்து
சுட்டுக்வககால்லப்படுகின்றன.ககாலநிடல மேகாற்றத்தேகால் புலிகளின் துரிதே வெகாழடை இழைப்பு ககாரணமேகாக
மேனிதேரகளின் மீதேகான தேகாக்குதேல் சுந்தேரவெனக் ககாடுகளில் அதிகரித்துள்ளன.
ககாடுகளில் வெகாழும ஆண் புலிகளின் எடடை 205 முதேல் 227 கிதலகாவெகாகவும,வபண் புலிகளின் எடடை
சரகாசரியகாக 141 கிதலகா வெடரயிலும இருக்கின்றன.இருப்பினும வெடை இந்தியப் புலிகளும,வெங்கப்புலிகளும
இந்தியத் துடணக் கண்டைத்தின் வதேன் பகுதிகளில் வெகாழைக்கூடியடவெ,வககாழுத்தேடவெயகாக உள்ளன.இங்கு
ககாணப்படும ஆண் புலிகளின் எடடை சரகாசரியகாக 235 கிதலகாவெகாக இருக்கும.
ஆபத்து:
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புலிகளுக்கு எப்தபகாதுதமே மேனிதேரகளகால் ஆபத்து. புலிகளின் இயற்டகயகான வெகாழடைங்கள்
அழக்கப்படுகின்றன.புலிகளின் ததேகாலுக்ககாக அடவெ தவெட்டடையகாடைப்படுகின்றன.புலிகளின் உடைலில் இருந்து
பல மேருந்துகள் ஆசிய நகாடுகளில் வசய்கின்றனர.இதேனகால் அடவெகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது.அதுதேவிர
அதேன் உடைல் பகாகங்களுக்ககாகவும தவெட்டடையகாடைப்படுகின்றன.புலிகள் ஊருக்குள் புகுந்து மேனிதேரகள்
வெளரக்கும ககால்நடடைகடளக் வககால்கின்றன.ஊரமேக்கள் புலிகடளக் வககால்கின்றனர.20 ஆம நூற்றகாண்டின்
வதேகாடைக்கத்தில் உலகளவில் சுமேகார ஒரு இலட்சம புலிகள் இருந்தேன. ஆனகால் இன்டறக்கு மிகக்
குடறந்தேளவிதலதய வெகாழ்கின்றன.சுமேகார 20000 புலிகள் ககாப்பகத்தில் டவெக்கப்பட்டுள்ளதேன் மூலம ஓரளவு
அழவிலிருந்து பகாதுககாக்கப்படுகின்றன.
உலகம முழுவெதும 2005 ஆம ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டை கணக்வகடுப்பின்படி சுமேகார 4580 வெங்கப் புலிகதள
ககாடுகளில் உள்ளன.இந்தியகாவில் 3500-3750 ,வெங்கததேசம 300-440 ,தநபகாளம 150-440,பூடைகான் 50140,சீனகா 30-35 வெடர உள்ளன.புலிகளின் எண்ணிக்டக குடறந்துவககாண்தடை இருக்கின்றன.
பகாதுககாப்பு :
இந்தியகாவில் புலிகடள பகாதுககாப்பதேற்ககாக 1972 ஆம ஆண்டில் புலிகள் பகாதுககாப்புத் திட்டைம (Tiger
Project) வககாண்டுவெரப்பட்டைது.இது 1973 ஆம ஆண்டுமுதேல் முன்னகால் பிரதேமேர இந்திரகா ககாந்தி
அவெரகளகால் வதேகாடைங்கப்பட்டு வசயலில் உள்ளது.சுமேகார 25 புலிகள் சரணகாலயம நகாடு முழுவெதும
உருவெகாக்கப்பட்டைது.இதுவெடர 27 புலிகள் ககாப்பகங்கள் இத்திட்டைத்தின்கீழ் 37761 சதுர டமேல் பரப்பளவில்
நிறுவெப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டைத்தின் விடளவெகாக 1973 ஆம ஆண்டில் 1200 என்ற எண்ணிக்டகயில் இருந்தே வெங்ககாளப் புலிகள்
1990 ஆம ஆண்டுகளில் 3500 என மூன்று மேடைங்ககாக உயரந்தேன.ஆனகால் இதில் சந்ததேகம
எழுந்தேன,ஏவனனில் 2007 ஆம ஆண்டு புலிகள் கணக்வகடுப்பு இந்தியகாவில் நடைந்தேது.12,பிப்ரவெரி 2008
இல் அறிக்டக வவெளியிடைப்பட்டைது.புலிகளின் எண்ணிக்டக 1411 எனக் குறிப்பிடைப்பட்டைது.இந்தேளவிற்கு
புலிகளின் எண்ணிக்டக குடறந்தேதேற்கு சட்டை விதரகாதேமேகாக தவெட்டடையகாடைப்பட்டைததே ககாரணம எனத்
வதேரியவெந்தேது.
பிடித்தேமேகான விலங்கு:
அனிமேல் ப்ளகாவனட்(Animal Planet) நடைத்திய கணக்வகடுப்பில் நகாடயவிடைப் புலிகதள உலகின் மிகப்
பிடித்தேமேகான விலங்ககாகத் ததேரந்வதேடுக்கப்பட்டைது.உலகில் 73 நகாடுகளிலிருந்து சுமேகார 50000
பகாரடவெயகாளரகள் வெகாக்களித்தேனர.புலிக்கு 21 சதேவீதேம, நகாய் 20 சதேவீதேம,டைகால்ஃபின்கள் 13 சதேவீதேம,குதிடர
10 சதேவீதேம,சிங்கம 9 சதேவீதேம ,பகாமபுகள் 8 சதேவீதேம மேற்றும யகாடன ,சிமபன்சி ,உரகாங்குட்டைகான் என
வெகாக்களித்தேனர .மேக்கள் புலிடய தேமேது விருப்பமேகான விலங்ககாகத் ததேரந்வதேடுப்பதேற்குக் ககாரணம புலிகளின்
முக்கியத்துவெத்டதே உணரந்துள்ளனர.புலிகள் ககாக்கப்படை தவெண்டிய அவெசியத்டதே அறிந்துள்ளனர.
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10.இந்திய ததேசிய நூலகம
அறிடவெ வெளரக்கும ஆலயங்கள் என நூலகங்கடள அடழைக்கின்றனர. இந்தியகாவின் ததேசிய நூலகம
(National Library of India) வககால்கத்தேகாவில் உள்ளது.இதுதவெ இந்தியகாவின் மிகப் வபரிய நூலகம.
இது வககால்கத்தேகா நகரில் அலிபூர என்னுமிடைத்தில் இயங்கி வெருகிறது.இந்நூலகம சுமேகார 30 ஏக்கர
பரப்பளவில் அடமேந்துள்ளது. இது இந்திய அரசின் சுற்றுலகா மேற்றும பண்பகாட்டுத்துடறயகால்
பரகாமேரிக்கப்படுகிறது.
நூலக வெரலகாறு:
உலகளவில் நூலகம என்பது பல ஆயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்தப வதேகாடைங்கியது.வமேசபதடைகாமியகாவில்
வெகாழ்ந்தே மேக்கள் களிமேண்டணத் தேகடுகளகாக்கினர. அதில் தேங்கள் கடதேகடள தககாட்டு ஓவியங்களகாகக் கிறுக்கி
தககாவில்களிலும, அரண்மேடனகளிலும டவெத்துப் பகாதுககாத்தேனர.அதுதேகான் நூலகத்தின் வதேகாடைக்கக் ககாலமேகாக
கருதேப்படுகிறது.
எகிப்தியரகள் கி.மு.300 ஆம
நூற்றகாண்டுகளில் அவலக்சகாண்டிரியகாவில் 7 லட்சம தபப்பர
உருடளகடள தசகரித்து டவெத்திருந்தேனர.இதுதவெ முதேல் நூலகமேகாக அறியப்படுகிறது.கி.மு.4 ஆம
நூற்றகாண்டில் ஜஜூலியஸ சீசர பல நூலகங்கடள உருவெகாக்க முயற்சி எடுத்துள்ளகார.
அச்சுத்துடறயில் மேறுமேலரச்சி ஏற்பட்டை பின்னதர நூலகத்தில் மிகப் வபரிய வெளரச்சி ஏற்பட்டைது.கி.பி.18
ஆம நூற்றகாண்டில் வபகாது நூலகத்தின் ததேடவெ அடனவெரகாலும உணரப்பட்டைது.1897 ஆம ஆண்டில் நூலகச்
சங்கம ஒன்று உலகில் உருவெகானது.இங்கிலகாந்து நகாட்டில் வபகாது நூலகச் சட்டைம நடடைமுடறக்கு
வெந்தேது.இதேன்மூலம இங்கிலகாந்து முழுவெதும வபகாதுநூலகம நடடைமுடறக்கு வெந்தேது.இததேதபகால் பிரிட்டிஷ்
ககாலனி நகாடுகளிலும வபகாது நூலகங்கள் துவெங்கப்பட்டைன.
வபரிய நூலகம:
உலகின் மிகப் வபரிய நூலகம அவமேரிக்ககாவில் உள்ளது.அவமேரிக்ககாவில் உள்ள டலப்ரரி ஆப் ககாங்கிரஸ
நூலகதமே உலகில் வபரியது.இது 1800 இல் வதேகாடைங்கப்பட்டைது.இந்தே நூலகத்தில் சுமேகார 6 தககாடி
டகவயழுத்துப் பிரதிகளும,லட்சக்கணக்ககான நூல்களும உள்ளன.இதுதேவிர ஒலி,ஒளி நகாடைகாக்களும
உள்ளன.இததேதபகால் இங்கிலகாந்து நகாட்டின் ஆக்ஸதபகாரடு பல்கடலக்கழைகத்தில் தபகாட்லி என்ற நூலகம
வசயல்படுகிறது. இதுதவெ உலகின் மிகப்வபரிய பல்கடலக்கழைக நூலகம ஆகும.
இந்தியகா:
வககால்கத்தேகாவில் உள்ள ததேசிய நூலகம 1830 ஆம ஆண்டில் வபகாது நூலகமேகாக வசயல்படைத்
துவெங்கியது.1903 ஆம ஆண்டில் கரசன்பிரபு என்பவெர இந்தே நூலகத்துடைன் அபிஷியல் இமபிரியல்
நூலகத்டதே இடணத்து தி இமபீரியல் நூலகத்டதே உருவெகாக்கினகார.இந்தே நூலகதமே 1953 ஆம ஆண்டு
பிப்ரவெரி 1 அன்றுமுதேல் இந்திய ததேசிய நூலகம என்ற வபயரில் வசயல்படைத் துவெங்கியது.1990 ஆம
ஆண்டுவெடர இங்கு 15 லட்சம நூல்கள் இருந்தேன. தேற்தபகாது 22 லட்சம நூல்கள் ,மேற்றும டகவயழுத்துப்
பிரதிகளுடைன் நூலகம வசயல்பட்டு வெருகிறது.
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இந்திய ததேசிய நூலகத்தில் இந்தியகாவின் அடனத்து வமேகாழ நூல்களும உள்ளன.இதுதேவிர உலக
வமேகாழகளில் எழுதேப்பட்டை நூல்களும உள்ளன.வெங்ககாள வமேகாழ,இந்தி,தேமிழ் ஆகிய வமேகாழகடளச் தசரந்தே
நூல்கதள அதிகளவில் உள்ளன.இததேதபகால் ரஷ்ய,அரபி,பிவரஞ்சு வமேகாழகடளச் தசரந்தே பிற நகாட்டு வமேகாழ
நூல்களும அதிகளவில் உள்ளன.இந்தியகாவில் வவெளியகாகும அடனத்து நகாளிதேழ்களும இங்கு
தசரக்கப்படுகின்றன.தேமிழன் அறிய சுவெடிகளும இங்குள்ளது என்பது மிகவும குறிப்பிடைத்தேக்கது.
இந்திய அரசு ஆவெணங்கள்,ஐக்கிய நகாடுகள் சடபயின் ஆவெணங்கள் தபகான்றடவெயும இங்கு தசமித்து
டவெக்கப்பட்டுள்ளன.இதுதேவிர அறிவியல் வதேகாழல்நுட்பம சகாரந்தே பல அறிய நூல்களும தசமித்து
டவெக்கப்பட்டுள்ளன.
பிற நூலகங்கள்:
இந்தியகாவின் மிகப் பழைடமேயகான நூலகம வககால்கத்தேகாவில் வசயல்பட்டு வெருகிறது. இது வககால்கத்தேகா
பல்கடலக்கழைகத்தின் டமேய நூலகம 12,டிசமபர 1856 இல் துவெங்கப்பட்டைது. இது ஆரமபத்தில் வசவனட்
இல்லத்தில் வசயல்பட்டு வெந்தேது.1912 ஆம ஆண்டில் தேனிக்கட்டிடைத்திற்கு மேகாறியது.இது 1935 ஆம
ஆண்டுவெடர மேகாணவெரகளுக்கு நூல்கள் வெழைங்கும நூலகமேகாக வசயல்பட்டைது. தேற்தபகாது ஆரகாய்ச்சி
மேகாணவெரகளுக்கு உதேவுகிறது.இங்கு தேற்தபகாது சுமேகார 6 லட்சத்திற்கும தமேற்பட்டை நூல்கள் இருக்கின்றன.
இந்திய அரசும, யுவனஸதககா அடமேப்பும இடணந்து உருவெகாக்கிய நூலகம வடைல்லி
வபகாதுநூலகமேகாகும.1951 ஆம ஆண்டில் இந்நூலகம உருவெகாக்கப்பட்டைது.இந்தே நூலகதமே ஆசியகாவிதலதய
மிகவும சுறுசுறுப்பகாக நூல்கடள வெழைங்கும நூலகமேகாகும என்ற சிறப்டபப் வபற்றுள்ளது.இங்கு
பகாரடவெயற்தறகாருக்ககான பிவரய்லி நூலகப் பிரிவும வசயல்படுகிறது.
தேமிழ்நகாட்டில்
கண்ணிமேரகா வபகாதுநூலகம பிரபலமேகானது.இது 1896
ஆம ஆண்டில்
ஆரமபிக்கப்பட்டைது.இங்கு இந்தியகாவின் அடனத்து வவெளியீடுகளும, யுவனஸதககா வவெளியீடுகளும
தசமித்து டவெக்கப்பட்டுள்ளன.
வசன்டன ஆளுநரகாக இருந்தே கல்வியகாளர கண்ணிமேரகா பிரபு 1890 ஆம ஆண்டில் ஒரு நூலகத்டதே
வசன்டனயில் கட்டை முடிவு வசய்தேகார.1890 ஆம ஆண்டு மேகாரச் 22 அன்று பகாந்தியன் திடைலில் 6 லட்சம
ரூபகாய் வசலவில் நூலகத்திற்ககான கட்டிடைப் பணிகடளத் வதேகாடைங்கி டவெத்தேகார.கடல நுணுக்கங்களுடைன்
இக்கட்டிடைம 1896 இல் கட்டி முடிக்கப்பட்டைது.கட்டிடைம கட்டி முடிப்பதேற்கு முன்தப கண்ணிமேரகா பிரபு பணி
உயரவு வபற்று லண்டைன் வசன்று விட்டைகார.இருப்பினும அவெரின் தசடவெடயப் தபகாற்றும வெடகயில்
கண்ணிமேரகா என்ற வபயடரதய நூலகத்துக்கு சூட்டினகாரகள்.
ஆரமபத்தில் 40 ஆயிரம நூல்கதளகாடு கண்ணிமேரகா நூலகம வதேகாடைங்கப்பட்டைது.தேற்தபகாது 7 லட்சத்து 50
ஆயிரம நூல்கள் உள்ளன.இவெற்றில் தேமிழ்நூல்கள் மேட்டும 1 லட்சம .உலக அளவில் தேமிழ் நூல்கள் அதிகம
உள்ள நூலகம கண்ணிமேரகா நூலகமதேகான்.இதுதேவிர 2 லட்சத்துக்கும தமேற்பட்டை இதேழ்கள், பிவரய்லி
நூல்களும உள்ளன.
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ஆன்டலன் மூலம சுமேகார 4 லட்சம புத்தேகங்களின் தேடலப்புகளில் பகாரக்கும வெகாய்ப்பு கண்ணிமேரகா
நூலகத்தில் உள்ளது.இதுதேவிர 5000 தேமிழ் நூல்கள் ஸதகன் வசய்யப்பட்டுள்ளன.இங்கு விக்தடைகாரியகா
மேககாரகாணிக்ககாக தேயகாரிக்கப்பட்டை பிரமேகாண்டைமேகான அட்லஸ உள்ளது.1781 இல் வவெளியிட்டை கிறிஸதேவெ
பிரச்சகார நூல்களும உள்ளன.குறிப்பகாக 1600 ஆம ஆண்டில் பருத்தி நூலிடழை ககாகிதேத்தில் அச்சிடைப்பட்டை
டபபிள் உள்ளிட்டை ஏரகாளமேகான படழைடமேயகான நூல்களும உள்ளன.இங்கு நிரந்தேர புத்தேகக் கண்ககாட்சியும
உண்டு.
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11.ததேசிய அருங்ககாட்சியகம
இந்தியகாவில் ததேசிய அருங்ககாட்சியகம (National Museum) புதுடில்லியில் உள்ளது.இதுதவெ
இந்தியகாவின் மிகப் வபரிய அருங்ககாட்சியகமேகாக விளங்குகிறது.இங்கு வெரலகாற்றுக்கு முற்பட்டை
ககாலத்டதேச்(Pre-history) தசரந்தே வபகாருட்கள்முதேல் தேற்ககாலக் கடலப் வபகாருள்கள்வெடர ககாட்சிக்கு
டவெக்கப்பட்டுள்ளன.இது இந்திய அரசின் பண்பகாட்டு அடமேச்சகத்தின்கீழ்(ministry Of Culture)
வசயல்பட்டு வெருகிறது.இது ஜன்பகாத்தும,வமேமௌலகான ஆசகாத் சகாடலயும சந்திக்கும இடைத்தில்
அடமேந்துள்ளது.
அருங்ககாட்சியகம:
மிகவும அரிதேகான அருமவபகாருட்கடள தசகரித்து அதேடனப் பகாதுககாத்து, மேக்களின் ககாட்சிக்ககாக டவெத்து
மேகிழ்ச்சி,கல்வி,ஆரகாய்ச்சி தபகான்ற தநகாக்கங்களுக்ககாக பயன்படுத்தேப்படுகிறது.இது சமுதேகாயத்தின்
வெளரச்சிக்கும,மேனிதேன்,உயிரினங்கள், இயற்டக ஆகியடவெ கடைந்து வெந்தே பகாடதேகடள அறிய
உதேவுகிறது.இன்று உலகின் அடனத்துப் பகுதிகளிலும அருங்ககாட்சியகங்கள் அடமேக்கப்பட்டுள்ளன.
அருங்ககாட்சியகங்கள் அறிவியல்,கடல,பண்பகாடு மேற்றும வெரலகாற்று முக்கியத்துவெம வெகாய்ந்தே
வபகாருட்கடள தசகரித்துப் பகாதுககாத்து வெருகிறது. இப்வபகாருட்கள் மேக்களின் பகாரடவெக்ககாக
ககாட்சிப்படுத்தேப்படுகின்றன.வபரிய அருங்ககாட்சியகங்கள் யகாவும உலகின் வபரிய நகரங்களில் இயங்கி
வெருகின்றன. சிறியவெரகள், வபரியவெரகள், மேகாணவெரகள், குறிப்பிட்டை வதேகாழல் துடறகடளச் தசரந்தேவெரகள்
எனப் பலதேரப்பட்டை பகாரடவெயகாளரகளுக்ககாக விளக்கம அளிக்கும வெடகயில் அடமேக்கப்பட்டுள்ளன.
வபருமபகாலகான அருங்ககாட்சியகங்களில் வபகாருட்கடள வதேகாட்டுப் பகாரக்க அனுமேதிப்பதில்டல.

வெடககள்:
அருங்ககாட்சியகங்களில்
பல
வெடகபகாடுகள்
உள்ளன.நுண்கடலகள்,பயன்பகாடு
கடலகள்,டகப்பணி,வதேகால்லியல்,மேகானிடைவியல்,ஒப்பகாய்வியல்,வெரலகாறு,பண்பகாட்டு
வெரலகாறு,அறிவியல்,வதேகாழல்நுட்பம,இயற்டக வெரலகாறு, தேகாவெரவியல், விலங்கியல், நகாணயவியல் எனப் பல
வெடகபகாடுகளுடைன் வபகாருட்கள் அருங்ககாட்சியகத்தில் இடைம வபற்றுள்ளன.இது தேவிர ஓவியங்கள், நவீன
ஓவியங்கள்,வெகானூரதி
பயண
வெரலகாறு,பிரபஞ்சவியல்
என
அருங்ககாட்சியகத்தில்
இடைம
வபற்றுள்ளன.தமேலும புதியபுதிய பிரிவுகளும உருவெகாகிக்வககாண்தடை இருக்கின்றன.
ததேசிய அருங்ககாட்சியகம:
இந்திய ததேசிய அருங்ககாட்சியகம 1949 ஆம ஆண்டு ஆகஸட் 15 ஆம ததேதி புதுடில்லியில்
ஆரமபிக்கப்பட்டைது.அப்தபகாடதேய கவெரனர வஜனரலகாக இருந்தே சி.ஆர.ரகாஜதககாபகாலகாச்சகாரி அவெரகளகால்
ஜனகாதிபதி மேகாளிடகயில் திறந்து டவெக்கப்பட்டைது.பின்னர 1955 ஆம ஆண்டு தமே 12 ஆம ததேதி
அருங்ககாட்சியகத்திற்கு புதிய கட்டிடைம கட்டுவெதேற்ககான அடிக்கல்டல முந்டதேய பிரதேமேர ஜவெஹரலகால் தநரு
நகாட்டினகார.கட்டிடைம 1960 ஆம ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டைது.இது 18,டிசமபர 1960 முதேல்
அருங்ககாட்சியமேகாக மேக்கள் பகாரடவெக்கு திறந்து டவெக்கப்பட்டைது.

இந்தே அருங்ககாட்சியகத்தில் பல அரிய வபகாருட்கள் ககாட்சிக்கு உள்ளன.இந்தியகா மேற்றும வவெளிநகாடுகடளச்
தசரந்தே சுமேகார 2 லட்சத்திற்கும தமேற்பட்டை வபகாருட்கள் இங்கு இடைமவபற்றுள்ளன.இடவெ சுமேகார 5000
ஆண்டுகளுக்கு
தமேற்பட்டை
இந்தியகாவின்
பண்பகாடு,கடல,வெரலகாறு,அறிவியல்
ஆகியவெற்டற
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விளக்குகின்றன.
இங்கு வதேகால்லியல் வபகாருட்கள்,படடைக்கலங்கள்,அழைகுக்
அணிகலன்கள், டகவயழுத்துப் பிரதிகள், ஓவியங்கள் தபகான்றடவெடயயும உள்ளன.

கடலப்வபகாருட்கள்,

மேகானிடைவியல்,இன ஒப்பகாய்வியல், கட்டிடைக்கடல, நகாணயங்கள், ஆபரணங்கள், வநசவு, பதேப்படுத்திய
மேமமிகள், பழைங்ககால விலங்குகளின் வதேகால்படிமேங்கள் எனக் ககாட்சிக்கு டவெக்கப்படுள்ளன.நகாம இதுவெடர
கண்டிரகாதே,தகட்டைறியகாதே பல வபகாருட்கடள இங்கு ககாணலகாம.வதேகான்டமேயகான கட்டிடைங்கள்,சமூகப்
வபகாருளகாதேகார
வெகாழ்க்டக
முடறகடளக்
ககாட்டும
நகாட்டுப்புற
வெகாழ்விடைக்
ககாட்சிகள்,வதேகாழல்நுட்பவெரலகாறு,நகாட்டுப்புற மேக்களின் கடல,வெரலகாறு தபகான்றவெற்டறயும கண்டு நமேது
பண்பகாட்டு வெரலகாறுகடளத் வதேரிந்துவககாள்ளலகாம.
இந்தே அருங்ககாட்சியகத்தில் தேஞ்சகாவூர,டமேசூர ஓவிய அரங்குகளும உள்ளது.தேஞ்சகாவூர மேற்றும டமேசூர
ஓவியங்கள் வபருமபகாலும மூன்று பிரிவுகளில் உள்ளன.தேஞ்சகாவூர ஓவிய அரங்கில் உள்ள ஓவியங்கள்
1830 ஆம ஆண்டடைச் தசரந்தேடவெ. தேஞ்டசடய ஆண்டை இரண்டைகாம சிவெகாஜி,நவெநீதே கிருஷ்ணனுடைன்
இருக்கும ஓவியம,19 ஆம நூற்றகாண்டின் நடைரகாஜர,ரகாமேர பட்டைகாபிதஷகம,இரண்டைகாம சரதபகாஜி மேன்னரின்
தேரபகார ஆகிய ஓவியங்களும உள்ளன.
இந்தே அருங்ககாட்சியகத்டதே ஒதர நகாளில் சுற்றிப் பகாரப்பது சகாத்தியமில்டல. அருங்ககாட்சியகத்டதே
திங்கட்கிழைடமே தேவிர தினமும ககாடல 10 மேணிமுதேல் மேகாடல 5 மேணிவெடர மேக்கள் பகாரடவெயிடைலகாம.
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12.ததேசிய மேரம
இந்தியகாவின் ததேசிய மேரம (National Tree) ஆலமேரம (Banyan Tree) ஆகும.இதேன் தேகாவெரவியல்
வபயர ஃடபகஸ வபங்கலன்சிஸ(Ficus bengalensis) என்பதேகாகும.ஆலமேரம மிகப் பிரமேகாண்டைமேகாக
வெளரக் கூடியது.பல ஆயிரம ஆண்டுகள்வெடர உயிருடைன் வெகாழும.இந்தியகாவின் அடனத்துப் பகுதிகளிலும
இயற்டகயகாக வெளரகிறது.இமேயமேடலச் சகாரலின் சரிவுகளில் இது ககாட்டு மேரமேகாக வெளரகிறது.சகாடல
ஓரங்கள்,ஆலயங்கள்,தமேடடைக் தககாவில்கள் ஆகியவெற்றின் அருகில் வெளரக்கப்படுகின்றன.கிரகாமே
வெகாழ்க்டகயின் டமேயமேகாக ஆலமேரம விளங்குகிறது.ஊரக்கூட்டைங்கள் யகாவும ஆலமேரத்தின் நிழைலிதலதய
நடைக்கின்றன.
இமமேரம நீண்டை வெகாழ்நகாடளக்வககாண்டை அழயகாதே ஒன்றகாகக் கருதேப்படுகிறது.தமேலும இந்திய
புரகாணங்களிலும,பழைங்கடதேகளிலும ஒன்றிடணந்தேதேகாக விளங்குகிறது.இது தேமிழைக நகாட்டுக் தககாவில்களில்
தேல விருட்சமேகான மேரமேகாகக் கருதேப்படுகிறது.ஆல்தபகால் தேடழைத்து அருகுதபகால தவெரூன்ற தவெண்டும எனப்
வபரியவெரகள் வெகாழ்த்துகின்றனர. பறடவெகள்,மிருகங்களுக்கும வெகாழ்வெழக்கிறது. மேனிதேரகளுக்கு நிழைல்
அளிக்கும முக்கிய மேரமேகாக இது விளங்குகிறது.
அவலக்சகாண்டைர ஆலமேரத்டதேக் கண்டு வியப்பில் ஆழ்ந்தேகார.இவெரின் 7000 படடைவீரரகள் ஆலமேரத்தின்
நிழைலில் தேங்கி ஓய்வு எடுத்தேனர.தேமிழ் உள்படை பல வமேகாழகளில் ஆலமேரத்டதேப் பற்றி பகாடிய பகாடைல்கள் பல
உள்ளன.நகாட்டுப்புறக் கடதேகள்முதேல் சினிமேகாக் கடதேகள்வெடர ஆலமேரத்டதேச் சுற்றி உருவெகானடவெ பல
உள்ளன.இது தபகாதி மேரம என புத்தேமேதேத்தினரகால் அடழைக்கப்படுகிறது.
ஆலமேரம:
ஆலமேரம அத்திக் குடுமபத்டதேச் தசரந்தேது.மிகப் வபரிய வெடிவெத்டதேக் வககாண்டைது.இது 20 முதேல் 35 மீட்டைர
உயரமவெடர வெளரக் கூடியது.மிகவும பருத்தே அடிமேரத்டதேக் வககாண்டிருக்கும.அடிமேரத்தின் சுற்றளவு 15
மீட்டைரும அதேற்கு தமேலும இருக்கும.மேரத்தின் கிடளகடள விழுதுகள் தேகாங்கி நிற்கும.விழுதுகள் தூண்தபகால்
ககாட்சி தேருகின்றன,கிடளகடளத் தேகாங்கி நிற்கும.விழுதுகடள நகாட்டின் ஒற்றுடமேக்கு உதேகாரணமேகாகக்
கூறுகின்றனர.மிகப் வபரிய மேரமேகானது சூரிய ஒளிடயத் தேடுக்கும ஒரு தகடையமேகாக இருக்கிறது.
ஆலமேரம நன்கு நிழைல் தேருவெதேகால் இதேடனக் கிரகாமேங்களில் நடுகின்றனர.ஆலமேரம உயரந்து வெளரும.இதேன்
விழுதுகள் தேடரக்குள் நுடழைந்து தவெரகளகாக மேகாறி விடுகின்றன.ஆலமேரத்தின் அடிமேரம அழந்து விட்டைகாலும
இதேன்
விழுதுகள்
அதேடனத்
தேகாங்கிக்
வககாள்ளும.விழுதுகள்
ஆலமேரம
தபகாலதவெ
வசயல்படுகின்றன.ஆழைமேகாக தவெரூன்றி,விழுதுகடளப் பரப்பி வெளரும மேரங்களுள் ஆலமேரம மிக முக்கிய
இடைத்டதேப் பிடித்துள்ளது.பல ஆயிரம உயிரகள் வெகாழை இடைம தேரும மேரமேகாக ஆலமேரம விளங்குகிறது.
இந்தே மேரம பல ஏக்கர நிலப்பரப்பு அளவில் விரிந்து படைரந்து வெளரும.ஒரு மேரதமே ஒரு ககாடுதபகால ககாட்சி
தேரும.இதேன் பழைங்கடள மேனிதேரகள் உண்பதில்டல.இதேன் தேடித்தே இடலகடள ஆடு,மேகாடுகள் உணவெகாக
உண்கின்றன.இமமேரத்தின் விழுது கட்டடை தபகான்று உறுதியகானது.அது கூடைகாரக் கமபுகள்,வெண்டிகளின்
ஏறுககாலகாகவும பயன்படுகிறது.ஆலமேரப் பட்டடை நகாட்டு மேருத்துவெம,சித்தே மேருத்துவெம ஆகியவெற்றில்
பயன்படுத்தேப்படுகிறது.
ஆலமேரத்திலிருந்து கிடடைக்கும பகால் ஒட்டும தேன்டமே வககாண்டைது.இது இரப்பரகாகவும பயன்படுகிறது.இந்தேப்
பகாடல மூட்டு வெலிக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர.பட்டடை நீரிழவு தநகாடயத் தீரக்கும.விழுதுகள் ஈறு
தநகாய்கடளப் தபகாக்க வெல்லது.ஆலமேரத்தின் விழுதுகளின் நுனியில் உள்ள குச்சி தபகான்ற வமேல்லிய
பகுதிடயப் பல் துலக்கப் பயன்படுத்துகின்றனர.ஆலமேரத்தின் கட்டடைகடள ககாகிதேம தேயகாரிக்க
பயன்படுத்துகின்றனர.இடல,கனி,பட்டடை,பகால் என ஆலமேரத்தின் அடனத்து பகுதியுதமே மேருத்துவெத்திற்கு
பயன்படுகின்றன.
மிகப் வபரிய ஆலமேரம:
ஆலமேரத்தின் தேகாயகம இந்தியகா.இந்தியகாவிலிருந்து வககாண்டுவசன்று அவமேரிக்ககாவிலும
நட்டுள்ளனர.உலகிதலதய மிகப் வபரிய ஆலமேரம வககால்கத்தேகாவில் உள்ளது.வககால்கத்தேகா அருகில் உள்ள
வகமௌரகா என்னுமிடைத்தில் வஜகதீஸ சந்திரதபகாஸ இந்தியன் வபகாட்டைகானிக்கல் ககாரடைனில் உலகின் மிகப்
வபரிய
ஆலமேரம
உள்ளது.இதேடன
கிதரட்
தபனியன்(The
Great
Banyan)
என
அடழைக்கின்றனர.இமமேரம கிடளகள் படைரந்து ஒரு சிறு வெனம தபகால் ககாட்சி தேருகிறது.இமமேரத்தின் வெயது
250 ஆண்டுகள் என மேதிப்பிடைப்பட்டுள்ளது.19 ஆம நூற்றகாண்டில் வவெளிவெந்தே சுற்றுலகா புத்தேகங்களில்
இமமேரம பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன.
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இமமேரம 1884 மேற்றும 1886 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டை மிகப் வபரிய புயலகால்
பகாதிக்கப்பட்டைது.அப்தபகாது சில முக்கியமேகான கிடளகள் ஒடிந்தேன.அதில் ககாளகான் வதேகாற்று ஏற்பட்டைது.இதேன்
முக்கிய அடிமேரம முழுவெதும இற்றுப் தபகானது.இது 1925 ஆம ஆண்டில் நீக்கப்பட்டைது.இமமேரத்தில்
அதிகப்படியகான விழுதுகள் இருப்பதேகால் மேரம தேகாங்கி நிற்கிறது.முதேன்முதேலில் ஆலமேரம முடளத்து வெளரந்தே
இமமேரத்தின் ஒரிஜினல் தேண்டு தேற்தபகாது இல்டல.
மேரத்தில் ததேகான்றிய விழுதுகள்,வபரிய வபரியத் தூண்களகாக மேகாறி மேரத்தின் கிடளகடள தேகாங்கி
நிற்கின்றன.பந்தேல் தபகாட்டைதுதபகால் பல விழுதுகளகால் மேரத்தின் கிடளகளும,இடலகளும தேகாங்கி
நிற்கின்றன.இமமேரம மிகவும ஆதரகாக்கியமேகாகதவெ உள்ளது.அப்புறப்படுத்தேப்பட்டை மேரத்தின் சுற்றளவு
தேடரயிலிருந்து 15.7 மீட்டைர உயரத்தில் 1.7 மீட்டைர இருந்தேது.
இமமேரம 14500 சதுர மீட்டைர பரப்பளவில் படைரந்துள்ளது.அதேகாவெது 4 ஏக்கர நிலப்பரப்பில்
உள்ளது.மேரத்தின் இடல படைரந்தே மேகுடைம ½ கிதலகாமீட்டைர சுற்றளவிற்கு உள்ளது.உயரமேகான கிடள 25
மீட்டைர உயரமவெடர உள்ளது.தேற்தபகாது 3300 விழுதுகள் மூலம ஆலமேரம விரிந்து,பரந்து ஒரு ககாடுதபகால
ககாட்சி தேருகிறது.
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13.ததேசிய நதி
இந்தியகாவின் ததேசிய நதி கங்டக (Ganga River) ஆகும.இது இந்தியகாவின் மிக நீளமேகான
நதி.இதேடன தகன்ஜஸ(Ganges) என்றும அடழைப்பகாரகள்.கங்டகடய இந்துக்கள் புனிதே நதியகாகக்
கருதுகின்றனர.கங்டகடய ஒரு நதி என்று மேட்டும கூறி விடை முடியகாது.இது இந்திய நகாடு முழுவெதும
ஒன்றிடணக்கும அமசமேகாக உள்ளது.இது 2510 கி.மீ தூரத்திற்கு பகாய்ந்து ஓடி கடைலில் கலக்கிறது.
கங்டக நதி இமேயமேடலயில் உற்பத்தியகாகிறது.கங்தககாத்திரி என்னும உருகும பனிப்பகாடறகள் நிடறந்தே
பனிப்பகுதியில்
பகாகீரதி
என்ற
வபயரில்
உற்பத்தியகாகிறது.
இதேன்
பின்னர
அலககானந்தேகா,யமுனகா,சன்,வகளதேமி,தககாசி,ககாஹரகா ஆகிய நதிகதளகாடு இடணந்து வபரும நதியகாக
உருவவெடுக்கிறது.பிறகு உத்தேரப்பிரததேசம,பீககார ஆகிய மேகாநிலங்கள் வெழயகாகச் வசன்று ஹஜூக்ளி,பத்மேகா என
இரு ஆறுகளகாகப் பிரிந்து முடறதய தமேற்கு வெங்ககாளம ,வெங்கததேசம வெழயகாகச் வசன்று மிகப் வபரிய
வெளமேகான கழமுகத்டதே உருவெகாக்குகிறது.இது வெங்ககாள விரிகுடைகாவில் கடடைசியகாக கலக்கிறது.வெங்கததேசத்தில்
கங்டகயகானது பத்மேகா என்ற வபயரில் ஓடுகிறது.

கங்டகடயச் சகாரந்து மேனிதேன் உள்படை பல்லகாயிரக்கணக்ககான உயிரகள் வெகாழ்கின்றன.உலகிதலதய மிகவும
வெளமேகான பகுதி கங்டக நிலப்படுடகயகாகும.இங்கு அதிகமேகாக மேக்கள் வெகாழ்வெததேகாடு விவெசகாயம அதிகம
வசய்கின்றனர.கங்டக பகாய்ந்து வசல்லும பகுதி சுமேகார ஒரு தககாடி கி.மீ சதுரப் பரப்பளடவெ
உள்ளடைக்கியது.கங்டகயின்மீது இரண்டு அடணகள் கட்டைப்பட்டுள்ளன.இவெற்றில் ஒன்று ஹரித்துவெகாரில்
உள்ளது.மேற்வறகான்று பரகாக்ககாவில் உள்ளது.
கங்டக ஆற்றின் கடரதயகாரம ரிஷிதகஷ், ஹரித்துவெகார, அலககாபகாத், வெகாரணகாசி, பகாட்னகா,வககால்கத்தேகா
ஆகிய வபருநகரங்கள் அடமேந்துள்ளன.கங்டகக்கடரயில் அடமேந்துள்ள வபருநகரங்களில் முக்கியமேகான
சமேய சடைங்குகள் நடைக்கின்றன.கங்டகயின் பயணம வெங்ககாள விரிகுடைகாவில் வசன்று கலப்பதேற்கு முன்பகாக
பங்களகாததேஷில் உள்ள சுந்தேரவெனச் சதுப்பு நிலத்தின் கழமுகப் பகுதியில் இது அகன்று விரிவெடடைந்து
ககாணப்படுகிறது.
மேகாசு:
கங்டக புனிதே நதி என்று கூறப்பட்டைகாலும , இது உலகிதலதய அதிகம மேகாசு அடடைந்தே ஒரு நதியகாக
உள்ளது.மேலம,பிளகாஸடிக் குப்டபக்கூளங்கள்,பூ,மேகாடல,பகாதி எரிந்தே பிணங்கள் என கங்டகயில்
தசரகின்றன.கங்டக நதிக்கடர ஓரத்தில் 90 சுடுககாடுகள் உள்ளன.பிணத்தின் உறவினரகள் எரியூட்டிய உடைன்
வவெட்டியகானிடைம
பணம
அதிகம
தேந்து,பகாதி
தவெகுமதபகாததே
நதியில்
தேள்ளிவிடைச்
வசகால்கின்றனர.ஏவனன்றகால் இறந்தேவெர அப்தபகாதுதேகான் தநரகாக வசகாரக்கத்திற்குச் வசல்ல முடியும என
நமபுகின்றனர.இதேடன பி.பி.சி –டைகாக்குவமேண்டைரியில் ககாணலகாம.
ககாசி நகரத்தின் சகாக்கடடை முழுவெதும கங்டகயில்தேகான் நகாள்ததேகாறும கலக்கிறது.இதேன் அளவு 20
மில்லியன் ககாலனகாகும.நகாள் ஒன்றுக்கு 400 பிணங்கள் கங்டகக்கடரயில் எரிக்கப்பட்டு கங்டகயில்
கடரக்கப்படுகின்றன.ஆண்டுததேகாறும தமேகாட்சத்துக்ககாக 9000 கிழைப் பசுக்கள் உயிதரகாடு கங்டகயில்
தேள்ளப்பட்டு வககால்லப்படுகின்றன.இதேன் விடளவெகாக 1927,1963 மேற்றும 1970 ஆகிய ஆண்டுகளில் ககாசி
அதேன் சுற்றுப் பகுதிகளில் உள்ள மேக்கள் கடுடமேயகான தநகாய்க்கு ஆளகாகி ஆயிரக்கணக்கில் மேகாண்டைனர.
இன்வனகாரு புள்ளி விவெரம முக்கியமேகானது இந்தியகாவில் மேற்ற பகுதிகளில் எல்லகாம குழைந்டதேகள் மேரணம
ஆயிரத்திற்கு 94 என்றகால் கங்டக பகாயும ககாசி வெட்டைகாரத்திதலகா 133.94 ஆகும.தமேலும கங்டக நதிக்கடர
நகரங்களில் வெசிக்கும மேக்கள் பத்துக்கு மூன்று தபர வீதேம நீர வதேகாடைரபகான தநகாய்களகால் இறக்கின்றனர.
பீககாரில் துரக்ககாபூர,வபகாககாதரகா,பிலகாய்,டைகாடைகா ஸடீல் இன்டைஸட்ரீஸ ஆகிய
வதேகாழற்சகாடலகளிலிருந்தும,உரத் வதேகாழற்சகாடலகளிலிருந்தும அதமேகானியகா ,சயடனடு,டநட்தரட் முதேலிய
நச்சுக் கழவுகள் ஏரகாளமேகாக கலக்கின்றன.பீககார தேடலநகரமேகான பகாட்னகாவில் மேட்டும நிமிடைம ஒன்றுக்கு 34
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முதேல் 41 பிணங்கள் எரிக்கப்பட்டு தமேகாட்சத்திற்குச் வசத்தேவெரகடள அனுப்புவெதேற்ககாக, அந்தே சகாமபல்
கங்டகக்கடரயில் கடரக்கப்படுகின்றன.
வககால்கத்தேகாவில் மேட்டும 296 வதேகாழற்சகாடலகளின் ஒட்டு வமேகாத்தே கழவுகளும சங்கமேம ஆவெது அந்தே
கங்டகயில்தேகான்.இவெற்டற எல்லகாம விடை இன்னும அதிரச்சி தேரும தேகவெல்கள் உண்டு.கங்டக புனிதே நதி
பகாயும பகுதிகளில்தேகான் எய்ட்ஸ தநகாயகால் பகாதிக்கப்பட்டு இருப்பவெரகளின் எண்ணிக்டக அதிகமேகாகும.
அந்தேளவிற்கு கங்டகக்கடர ஓரம விபச்சகாரம வககாடி கட்டிப் பறக்கிறது.
சுவிஸ அரசின் நிதி உதேவியகால் இப்புனிதே நகரங்களில் ஆய்வு ஒன்று தமேற்வககாள்ளப்பட்டைது.அந்தே
ஆய்வுதேகான் இந்தே அதிரச்சியகான தேகவெடல வவெளிச்சத்துக்குக் வககாண்டுவெந்துள்ளது.(தி பயணியர
27.7.1997).
டடைமஸ ஆஃப் இந்தியகா ஏடு (19.6.2003) தவெறு பல ஒழுக்கக் தகடைகான தேகவெல்கடள வெகாரிவெகாரி
இடறத்துள்ளது.
ககாடலயில் புனிதே கங்டகயில் முழுக்கு, இரதவெகா மேது,மேகாது, மேகாமிச விருந்து தேடைபுடைல்கள்.சிரககான் இடடைத்
ததேரதேலுக்ககாகக் கடுடமேயகான பிரச்சகாரத்தில் நகாள் முழுவெதும ஈடுபட்டை பிரச்சகாரக்ககாரரகள் ஒரு வபருங்
வககாண்டைகாட்டைத்டதே எதிர தநகாக்கியிருந்தேனர.இந்தேப் வபருவிருந்து தவெறு எந்தே ஓட்டைலிலும
நடடைவபறவில்டல.கங்டகயில் குளிக்கும இடைத்தில் இருந்தே இரு ததேகாணிகள் மேற்றும ஒரு வபரிய
படைகில்தேகான் அந்தே விருந்து நடைந்தேது.மேது,பீர,தககாழக்கறி,புலவு,வரகாட்டி மேற்றும இனிப்பு வெடககள் மிகப்
வபகாருத்தேமேகாக இருந்தேன என்று விலகாவெரியகாக எழுதியது டடைமஸ ஆஃப் இந்தியகா (விடுதேடல தேடலயங்கம
27-4-2013).கங்டகடய புனிதே நதியகாகக் கருதேகாமேல் இவ்வெகாறு இதேடன மேகாசு அடடையச் வசய்கின்றனர.
புற்றுதநகாய்:
புனிதே நதியகாக கருதேப்படும கங்டக நதி மேகாசடடைந்து பல ஆண்டுகளகாகிவிட்டை நிடலயில்,தேற்தபகாது கங்டக
நீரில் புற்றுதநகாடய உண்டைகாக்கக்கூடிய ககாரணிகள் இருப்பது வதேரியவெந்துள்ளது.பல லட்சம இந்தியரகளின்
ஜீவெநதியகாக விளங்கும கங்டக இந்துக்களின் புனிதே நதியகாகவும கருதேப்படுகிறது.
இந்தே நதியில் மூழ்கி எழுந்தேகால் தீரகாதே பகாவெவமேல்லகாம தீரந்துவிடும என்ற நமபிக்டகயில் தினமும
ஆயிரக்கணக்ககாதனகார இந்தே புனிதே நதியில் மூழ்கி எழுகின்றனர.அததே சமேயத்தில் வசகாரக்கத்திற்கு
வசல்வெகாரகள் என்ற நமபிக்டகயில் இறந்தேவெரகளின் உடைடல கங்டக நதியில் விட்டுவிடுவெதேகாலும தினமும
இறந்தேவெரகளின் அஸதிடய அங்கு கடரப்பதேகாலும கங்டக நீர பல ஆண்டுகளகாக அழுக்கடடைந்து,மேகாசுபட்டு
வெருகிறது.
தேற்தபகாது கங்டக நதிக்கு வசல்பவெரகள் புனிதே நீரகாடைலகாம என்று மூழ்கி எழுந்தேகால் , அவெரகடள
உரசிக்வககாண்டு ஒரு பிணம மிதேந்து வசல்வெடதே சரவெ சகாதேகாரணமேகாக ககாணலகாம.
இந்நிடலயில் இந்தே அளவுக்கு மேகாசடடைந்து தபகாயிருக்கும கங்டக நீரில் , புற்றுதநகாடய உண்டைகாக்கும
ககாரசிதனகாவஜன்ஸ (carcinogens) எனப்படும புற்றுதநகாடய உண்டைகாக்ககூடிய ககாரணிகள் இருப்பது
வதேரியவெந்துள்ளது.ததேசிய புற்றுதநகாய் பதிவு டமேயம தமேற்வககாண்டை ஆரகாய்ச்சியிதலதய இத்தேகவெல்
வதேரியவெந்துள்ளது.
குறிப்பகாக கங்டக நதிடயவயகாட்டிய பகுதிகளில் வெசிப்பவெரகளுக்கு நகாட்டின் பிறப்பகுதிகளில்
வெசிப்பவெரகடளக் ககாட்டிலும மிக எளிதில் புற்றுதநகாய் தேகாக்கும வெகாய்ப்பு அதிகமேகாக உள்ளதேகாக அந்தே
ஆய்வெறிக்டகயில் வதேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கங்டக நீரில் மிக அதிக உதலகாகத்தேன்டமேயும,நச்சு ரசயகானமும,குறிப்பகாக உத்திரப்பிரததேசம,பீககார மேற்றும
தமேற்குவெங்க மேகாநிலங்களில் உள்ள கங்டக
நதிப்படுடக பகுதிகளில் இது அதிகமேகாக
ககாணப்படுவெதேகாகவும அதில் தமேலும கூறப்படுள்ளது.
ததேசிய நதி:
கங்டக நதிடயப் பகாதுககாக்க தவெண்டும என்கிற தநகாக்கில் 4,நவெமபர 2008 ஆம ஆண்டில் முன்னகால்
பிரதேமேர மேன்தமேகாகன் சிங் அவெரகளகால் கங்டக இந்தியகாவின் ததேசிய நதியகாக அறிவிக்கப்பட்டைது.2009 ஆம
ஆண்டு பிப்ரவெரி 20 அன்று ததேசிய கங்டக நதி ஆடணயம ஒன்று உருவெகாக்கப்பட்டைது.இதேன்மூலம கங்டக
நதிடய தூய்டமேப்படுத்தும திட்டைம உருவெகானது.2014 ஆம ஆண்டு ஆட்சிக்கு வெந்தே பிரதேமேர தமேகாடி அரசு
கங்டகடய தூய்டமேப்படுத்தும பணியில் அதிக கவெனம வசலுத்தி வெருகிறது.
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14.ததேசிய நீரவிலங்கு
இந்தியகாவின் ததேசிய நீரவிலங்கு டைகால்பின் (Dolphin)ஆகும.டைகால்பின் என்றகால் கடைலில் வெகாழும டைகால்பின்
அல்ல .டைகால்பின்களில் பல இனங்கள் இருந்தேகாலும அவெற்றில் ஒரு சில இனங்கள் மேட்டுதமே ஆற்றுநீரில்
அதேகாவெது நன்னீரில் வெகாழ்கின்றன.அந்தேவெடகயில் இந்தியகாவின் கங்டக நதியில் டைகால்பின்கள்
வெகாழ்கின்றன.இதேடன கங்டக டைகால்பின்கள் (Gangetic Dolphin) என்கின்றனர.இதேன் விலங்கியல்
வபயர பிளகாடைகானிஸடைகா தகன்ஜிட்டிக்ககா(Platanista gangetica) என்பதேகாகும.கங்டக டைகால்பிடன
இந்தியகாவின் ததேசிய நீரவிலங்ககாக (National Aquatic Animal) 2009 ஆம ஆண்டு அக்தடைகாபர 5
அன்று அறிவிக்கப்பட்டைது.இந்தே கங்டக டைகால்பின் மேட்டுதமே சுத்தேமேகான மேற்றும நன்னீரில் வெகாழைக்கூடிய
டைகால்பின் ஆகும.
டைகால்பின்:
டைகால்பின்கடள தேமிழல் ஓங்கில் என்கின்றனர.இது நீரில் வெகாழும ஒரு பகாலூட்டி.சுமேகார 40 இனங்கள் இதில்
உள்ளன.வெகால் துடுப்பு குறுக்கு நிடலயில் தேட்டடையகானது.அதேன் நுனி கூரடமேயகாய்,விளிமபில்
சுழயுடடையதேகாக இருக்கிறது . டைகால்பின்கள் 1.2 மீட்டைர நீளமமுதேல் 9.5 மீட்டைரவெடர உள்ளன.இவெற்றின்
எடடை 40 கிதலகாமுதேல் 10 டைன்வெடர உள்ளன.இடவெ மீன்கடள உணவெகாக உண்கின்றன. அடனத்து டைகால்பின்
இனங்களும ஊன் உண்ணிகதள.இடவெ உலகம முழுவெதும ஆழைம குடறவெகான
கடைல்பகுதிகளில்
வெகாழ்கின்றன . இதேன் சரகாசரி வெயது 20 ஆண்டுகள்.
டைகால்பின்கள் அறிவு வெகாய்ந்தேடவெ.இடவெ மேனிதேரகளுடைன் நன்கு பழைகுகின்றன.இதேற்கு மூடள வபரியதேகாக
உள்ளது.அததே சமேயத்தில் சிக்கலகான அடமேப்பு வககாண்டைது. பகாலூட்டிகளுக்கு முடிகள் இருப்பதுதபகால்
டைகால்பின்களுக்கு உடைலில் முடி கிடடையகாது. பிறப்பதேற்கு முன்பு அல்லது பிறந்தே பின்பு அலடகச் சுற்றி ஒரு
சில முடிகள் மேட்டுதமே இருக்கும.நீரில் எளிதேகாக நீந்திச் வசல்லும வெடகயில் இதேன் உடைல் நீள் வெடிவில்
உள்ளது.சில டைகால்பின் இனங்களுக்கு 250 பற்கள்வெடர முடளக்கும.டைகால்ஃபின்கள் தேங்கள் தேடலக்குதமேல்
ஒரு உறிஞ்சும துடளமூலம மூச்சு விடுகின்றன.இதேன் மூச்சுக்குழைகாயகானது மூடளயின் பின்புறம உள்ளது.
டைகால்பின்கள் பகுத்தேறிதவெகாடு வெகாழும விலங்கு என ஆரகாய்ச்சியகாளரகள் கூறுகின்றனர.மேனிதேனிடைம பழைகும
நகாய்,யகாடன தபகான்ற விலங்குகடளப் தபகாலதவெ டைகால்பின்களும மேனிதேனிடைம வநருக்கமேகாக
பழைகுகின்றன.கடைல் டைகால்பின்கடள பயிற்சியளித்து மேனிதேரகள் பயன்படுத்துகின்றனர.அவமேரிக்ககாவில்
டைகால்பின்கடள உளவு பகாரக்கும பணிக்கும பயன்படுத்துகின்றனர.
டைகால்பின்கள் தசகானகார(Sonar Sensesense) எனப்படும ஒலியடலகடள கிரகித்துக்வககாள்ளும
தேன்டமேடயக் வககாண்டுள்ளன.குறிப்பகாக நீரில்வெகாழும பகாலூட்டிகளில் டைகால்பின்களுக்கு மேட்டுதமே இந்தே
சிறப்பகான பண்பு உண்டு.ஒலியடலகடள உணரவெதேன் மூலமேகாகதவெ இடவெ இடரடயத் ததேடுகின்றன.
டைகால்பின்களகால் 2 லட்சம வஹரட்ஸ அளவுக்ககான அல்ட்ரகாதசகானிக் ஒலியடலகடள ஏற்படுத்தே
முடியும.இதேற்கு ககாரணம இடவெகளுக்கு பகாரடவெக் குடறபகாடு உள்ளது.ஆகதவெ இக்குடறபகாட்டடை ஒலிகள்
மூலமேகாகதவெ டைகால்பின்கள் தேவிரக்கின்றன.மேனிதேரகளின் ககாது 18,000 வஹரட்ஸ அளவுக்தக தகட்கும
சக்திடயப் வபற்றுள்ளன.ஆனகால் டைகால்பினின் தகட்கும சக்தி மேனிதேரகடளவிடை 10 மேடைங்கு அல்லது அதேற்கு
தமேற்பட்டை அளவில் உள்ளது.
ஒவ்வவெகாரு டைகால்பினும தேனித்துவெமேகான சமிக்டக ஒலிடய எழுப்புகின்றன . மேனிதேரகளின் டகதரடகயகானது
ஒவ்வவெகாரு மேனிதேனுக்கும தவெறுதவெறகாக இருக்கும . அதுதபகாலதவெ டைகால்ஃபின்கள் சமிக்டக ஒலியும
தவெறுபகாடுடைன் தேனித்தேன்டமே வககாண்டைதேகாக உள்ளது.

கங்டக டைகால்ஃபின்கள்:
கங்டக டைகால்பிடன குருட்டு டைகால்பின்கள் எனவும அடழைக்கின்றனர.ஏவனன்றகால் இதேற்கு பகாரடவெத்திறன்
மிகக் குடறவு.சில டைகால்பின்களுக்கு கண்கதள வதேரியகாது.இதேன் தமேல்,கீழ் தேகாடடைகளில் பற்கள் உண்டு.அடவெ
வவெளிதய வதேரியும. உடைல் தேடித்தும,வவெளிறிய சகாமபல் மேற்றும பழுப்பு நிற ததேகால் நிறத்தில்
ககாணப்படுகின்றன.இதேன் வநற்றி உயரந்து புடடைத்து இருக்கும.இதில் மிகச் சிறிய கண்கள் உள்ளன.வபண்
டைகால்பின் ஆண் டைகால்ஃபிடனவிடைப் வபரியது.
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இடவெ சுவெகாசிக்குமதபகாது ஒருவிதே ஓடச வவெளிப்படுகிறது.இதேன் ஒலிடயக்வககாண்டு உள்ளூர மேக்கள்
இதேடன சூசு(Susu) என அடழைக்கின்றனர.கங்டக நதியில் வெகாழும டைகால்பின்கள் கடைலில் வெகாழும
டைகால்பின்கடளவிடை உருவெம,அளவு,குணம தபகான்ற பண்புகளில் முழுவெதும மேகாறுபட்டு உள்ளன.
இந்தியகாவில் சிந்து,கங்டக,பிரமேபுத்திரகா ஆகிய நதிகளில் டைகால்பின்கள் வெகாழ்கின்றன.இந்தியகா தேவிர கங்டக
நதி டைகால்பின்கள் தநபகாளம,பூடைகான்,பங்களகாததேஷ் ஆகிய நகாடுகளில் நதிகளில் வெகாழ்கின்றன.கங்டகயில்
வெகாழும டைகால்பின்கள் சூசு என்றும,சிந்து நதியில் வெகாழும டைகால்பின்கள் புலகான் என்றும
அடழைக்கப்படுகின்றன.
கங்டக டைகால்பின்கள் நீண்டை மூக்தககாடு வபரிய தேடலடயக்வககாண்டுள்ளன.இது 8 அடி நீளமவெடர
இருக்கும.இடவெ சுமேகார 100 கிதலகா எடடைடயக் வககாண்டிருக்கும.இவெற்றின் தமேல் மேற்றும கீழ் தேகாடடையில் 28
கூரிய பற்கள் உண்டு.இடவெ பகாலூட்டி இனம என்பதேகால் மேனிதேடனப்தபகால் நுடரயீரல் மூலதமே
சுவெகாசிக்கின்றன.சுவெகாசிப்பதேற்ககாக 30-50 வநகாடிகளுக்கு ஒரு முடற நீரின் தமேல் மேட்டைத்திற்கு வெந்து
வசல்லும.
டைகால்பினின் கரப்பககாலம 9 மேகாதேங்கள்.புதியதேகாக பிறக்கும குட்டியகானது சுமேகார 65 வச.மீ நீளமவெடர
இருக்கும.குட்டியகாக இருக்குமதபகாது தேகாய்ப்பகாடலக் குடிக்கும.சற்று வெளரந்தே பிறகு சிறு மீன்கள்,இறகால்
தபகான்றவெற்டற உண்ணும.இந்தேவெடக டைகால்ஃபின்கள் சுமேகார 35 ஆண்டுகள்வெடர உயிர வெகாழும.
ஆபத்து:
கங்டக டைகால்பின்கள் மிக தவெகமேகாக அழந்து வெருகின்றன.கங்டகயில் 600, பிரமேபுத்திரகா நதியில் 400
என்கிற எண்ணிக்டகயில் மேட்டுதமே உள்ளன.இடவெகளுக்கு பகாரடவெக்குடறபகாடு உள்ளதேகால் எதேன் மீததேகா
தமேகாதி இறக்கின்றன.மேனிதேரகள் பயன்படுத்தும படைகுகள்,மீன் வெடலகளில் வதேரியகாமேல் மேகாட்டிக் வககாண்டு
உயிர இழைக்கின்றன.அதுதேவிர நீரமேகாசு அடடைதேல்,பகாலம கட்டுதேல்,அடண கட்டுதேல்,தேடுப்பு வவெளி
அடமேத்தேல் தபகான்ற ககாரணங்களகாலும டைகால்பின்கள் இறக்கின்றன.
கங்டக டைகால்பின் தவெகமேகாக அழந்து வெரும(Endangered) இனமேகாக உள்ளது.இதேடன பிரிவு 1 என்ற
பட்டியலில் பகாதுககாப்பு சட்டைத்தில் குறிப்பிடைப்பட்டுள்ளது.இந்திய வென உயிரின பகாதுககாப்புச் சட்டைம 1972
(Wildlife PProtection Act) இன்படி இதேன் மேகாமிசத்டதே உண்ணதவெகா, தவெட்டடையகாடைதவெகா தேடடை
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.குறிப்பகாக டைகால்பின்களின் மீன் எண்டணக்ககாக இடவெ தவெட்டடையகாடைப்படுகின்றன.
இதேடனக் வககால்பவெரகள்மீது கடுடமேயகான தேண்டைடன வெழைங்கப்படுகிறது. தவெட்டடையகாடுபவெரகளுக்கு
ஒன்றுமுதேல் ஆறு ஆண்டுகள்வெடர தேண்டைடன வெழைங்கப்படுகிறது.இருப்பினும திருட்டுத்தேனமேகாக தவெட்டடை
நடைக்கிறது.
கங்டக டைகால்பின்கள் தவெகமேகாக அழந்து வெருவெடதேத் தேடுக்க தவெண்டும என பீககார முதேல்வெர நிதீஷ்குமேகார
மேத்திய அரசுக்கு தககாரிக்டக டவெத்தேகார.இதேன் முக்கியத்துவெத்டதே உணரந்தே மேத்திய அரசு டைகால்பின்கடள
பகாதுககாக்க அதேடன ததேசிய நீரவிலங்ககாக 2009 ஆம ஆண்டில் அறிவித்தேது. மேக்களிடைம விழப்புணரவு
ஏற்படுத்தி,மீதி இருக்கும டைகால்ஃபின்கடளப் பகாதுககாக்கும முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டு வெருகிறது.
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15.ததேசிய விருது
இந்தியகாவில் குடிமேக்களுக்கு ததேசிய விருதுகள் (National Award) வெழைங்கப்படுகிறது.ததேசிய
விருதுகளில் முதேன்டமேயகானது பகாரதே ரத்னகா (Bharat Ratna) .இதேற்கடுத்து இரண்டைகாவெது உயரிய
விருதேகாக வெழைங்கப்படுவெது பத்மே விபூசண்(Padma Vibhushan)விருதேகாகும.இந்தியகாவில் மிகச் சிறந்தே
ததேசிய
தசடவெ
ஆற்றியவெரகடள
பகாரகாட்டி
பகாரதே
ரத்னகா
விருது
வெழைங்கப்படுகிறது.கடல,அறிவியல்,இலக்கியம மேற்றும வபகாதுச்தசடவெ ஆகிய துடறகளில் சிறந்தே தசடவெ
புரிந்தேவெரகளுக்கு இவ்விருது வெழைங்கப்படுகிறது.இதுதேவிர பிற துடறடயச் தசரந்தேவெரகளுக்கும விருதுகள்
வெழைங்கும வெடகயில் 2011 ஆம ஆண்டு நவெமபர மேகாதேத்தில் சில விதிமுடறகள் மேகாற்றப்பட்டைது.
பகாரதே ரத்னகா என்பதேற்கு இந்தியகாவின் ரத்தினம எனப் வபகாருள்.ஒருவெடர புகழ்வெதேற்கு இடதேவிடை சிறந்தே
வெகாரத்டதே ததேடவெயில்டல என்தற வசகால்லலகாம.இவ்விருது வபற்றவெரகளுக்கு சிறப்பு பட்டைப்வபயர எதுவும
வககாடுக்கப்படுவெதில்டல.விருது வபற்றவெர தேங்களின் வபயருக்கு முன்தபகா அல்லது பின்தபகா பகாரதே ரத்னகா
என்கிற அடடைவமேகாழடய தபகாட்டுக்வககாள்ளக்கூடைகாது என விதி 18(1) கூறுகிறது.அப்படி தபகாட்டுக்வககாள்ள
விருமபினகால் ,ஆடசப்பட்டைகால் பகாரதே ரத்னகா விருடதேப் வபற்றவெர என்ற வசகாற்வறகாடைடரப் பயன்படுத்திக்
வககாள்ளலகாம.
ததேசிய அளவில் சிறந்தே தசடவெ புரிந்தேவெரகளுக்கு ததேசிய விருது வெழைங்குவெது என 1954 ஆம ஆண்டில்
முடிவு வசய்யப்பட்டைது.இதேற்ககாக பகாரதே ரத்னகா என்பது 1954 ஆம ஆண்டில் நிறுவெப்பட்டைது. இவ்விருது
எப்படி இருக்க தவெண்டும என்பதேற்ககான ஒரு வெடரயடற உருவெகாக்கப்பட்டைது.ஒரு
வெட்டைவெடிவெமேகான
தேங்கப்பதேக்கத்தில் சூரிய சின்னமும ,பகாரதே ரத்னகா எனவும எழுதேப்படை தவெண்டும.தேங்கப்பதேக்கம 35 மி.மீ
வெட்டைம வககாண்டிருக்க தவெண்டும.பகாரதே ரத்னகா என்பது இந்தி வமேகாழயில் எழுதேப்படை தவெண்டும எனக்
கூறப்பட்டைது.எழுத்திற்குக் கீதழை மேலர வெடளய அலங்ககாரமும இருக்க தவெண்டும.
பதேக்கத்தின் பின்புறம அரசு முத்திடரயும,ததேசிய வெகாசகமும (Motto) இடைம வபற தவெண்டும.இதேப்
பதேக்கம வவெள்டள ரிப்பனில் இடணத்து கழுத்தில் அணிந்துவககாள்ள தவெண்டும.இதுதபகான்று ஒரு விதிடய
உருவெகாக்கினர.ஆனகால் அதேன்படி பதேக்கம தேயகாரிக்கப்படைவில்டல.ஆனகால்
1955 ஆம ஆண்டில்
வெடிவெடமேப்பு மேகாற்றப்பட்டைது.
பகாரதே ரத்னகா விருதேகானது ஒரு தேங்கப்பதேக்கம.அரச மேர இடலயில் சூரியனின் உருவெமும,பகாரதே ரத்னகா என்ற
வசகால் ததேவெநகாகரி எழுத்துகளில் வபகாறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.பகாரதே ரத்னகா விருதிடன
முதேன்முதேலில்
1954 ஆம ஆண்டில் வபற்றவெரகள் முடனவெர சரவெபள்ளி இரகாதேகாகிருஷ்ணன், சக்கரவெரத்தி
இரகாஜதககாபகாலலகாச்சகாரி, சர சி,வி.இரகாமேன் ஆகிதயகார ஆவெர.

பகாரதே ரத்னகா விருது மேககாத்மேகா ககாந்திக்கு வெழைங்கப்படைவில்டல.ஏவனன்றகால் 1954 ஆம ஆண்டில் இருந்தே
சட்டைப்படி மேரணம அடடைந்தேவெரகளுக்கு பகாரதே ரத்னகா விருது வெழைங்கக் கூடைகாது.ஆனகால் 1955 ஆம
ஆண்டில் சட்டை திருத்தேம வககாண்டுவெரப்பட்டைது.அதேன்படி மேரணம அடடைந்தேவெரகளுக்கும விருது
வெழைங்கலகாம என்பதேகாகும.அதேன்பின்
10 நபரகளுக்கு அவெரகள் இறந்தேதேற்குப் பின் இவ்விருது
வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விருதிடன இந்தியரகளுக்கு மேட்டுமதேகான் வெழைங்க தவெண்டும என்கிற விதிமுடற எதுவும
இல்டல.ஆகதவெ வவெளிநகாட்டில் பிறந்தேவெரகளுக்கும இவ்விருது
வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.வவெளிநகாட்டில்
பிறந்து இந்தியகாவின் குடியுரிடமே வபற்று மேக்களுக்கு சிறந்தே தசடவெ புரிந்தே அன்டன வதேவரசகாவுக்கு 1980
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ஆம ஆண்டில் பகாரதே ரத்னகா விருது வெழைங்கப்பட்டைது.இடதேத் தேவிர இந்தியர அல்லகாதே இருவெருக்கு இப்பரிசு
வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.ககான் அப்துல் கபகார ககானுக்கு
1987 ஆம ஆண்டிலும,வதேன்னகாப்பிரிக்க
விடுதேடலக்ககாகப் தபகாரகாடி 25 ஆண்டுகள் சிடறத்தேண்டைடன அனுபவித்தே வநல்சன் மேண்தடைலகாவுக்கு 1990
ஆம ஆண்டிலும விருது வெழைங்கப்பட்டைது.
தநதேகாஜி சுபகாஷ் சந்திர தபகாசின் மேடறவிற்குப் பின்பு 1992 ஆம ஆண்டில் அவெருக்கு பகாரதே ரத்னகா
வெழைங்கப்பட்டைது.ஆனகால் சில சட்டைச் சிக்கல் ககாரணமேகாக இவ்விருது திருமப வபறப்பட்டைது.இவ்விருது 2014
ஆம ஆண்டுவெடர 43 தபருக்கு வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.2014 ஆம ஆண்டில் விஞ்ஞகானி சி.என்.ஆர.ரகாவ்
மேற்றும கிரிக்வகட் விடளயகாட்டு வீரர சச்சின் வடைண்டுல்கர ஆகிதயகாருக்கு வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.

பத்மே விபூசன்:

பத்மே விபூசன் என்பது ஒரு தேங்கப்பதேக்கமும.இத்துடைன் ஒரு பகாரகாட்டு சகான்றிதேழும வெழைங்கப்படுகிறது.இது
முதேன்முதேலில்
1954
ஆம ஆண்டு ஜனவெரி 2
அன்று இந்திய குடியரசுத் தேடலவெரகால்
ஏற்படுத்தேப்பட்டைது.எந்தே துடறயகாக இருந்தேகாலும அதில் சிறப்பகாக விளங்கும ஒருவெருக்கு இவ்விருது
ஆண்டுததேகாறும வெழைங்கப்பட்டு வெருகிறது. 2014 ஆம ஆண்டுவெடர 294 தபருக்கு இவ்விருது
வெழைங்கப்பட்டுள்ளது.
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16.ததேசிய பகாரமபரிய விலங்கு
இந்தியகாவின் ததேசிய பகாரமபரிய விலங்கு (National Heritage Animal) என்பது ஆசிய யகாடன
(Asian Elephant)ஆகும.இதேன் எண்ணிக்டக குடறந்து வெருவெடதேத் தேடுக்கதவெ இதேடன ததேசிய
பகாரமபரிய விலங்ககாக அறிவித்துள்ளனர.யகாடனடய ததேசிய பகாரமபரிய விலங்ககாக மேத்திய வெனத் துடற
அடமேச்சகம 2010 ஆம ஆண்டு அக்தடைகாபர 22 அன்று அறிவித்தேது.இந்திய கலகாச்சகார வெரலகாற்டறப்
வபகாறுத்தேவெடர யகாடனடயத் தேனியகாக பிரித்துப் பகாரக்க முடியகாதே அளவிற்கு இரண்டைறக் கலந்துள்ளது.
இந்தியகாவின் பகாரமபரியத்ததேகாடு ஒன்றிவிட்டை யகாடன சமீப ககாலமேகாக அழந்து வெருகிறது.நகாடு முழுவெதும
29000 யகாடனகள் மேட்டுதமே உள்ளன.இதேடனப் பகாதுககாக்க தவெண்டும என்கிற தககாரிக்டக வெனச் சுற்றுச்சூழைல்
ஆரவெலரகளிடைம வெலுவெகாக உள்ளது.புலிகடளப் பகாதுககாப்பது தபகால் யகாடனகடளயும சட்டை ரீதியகாக
பகாதுககாக்க தவெண்டும என யகாடன திட்டைக்குழு முடிவு வசய்தேது.இக்குழு தேங்களின் பரிந்துடரடய
வெனவிலங்கு வெகாரியத்திடைம ஆகஸட்,2010 இல் சமேரப்பித்தேது.வெனவிலங்கு வெகாரியம இதேடன
ஏற்றுக்வககாண்டு ததேசிய யகாடன பகாதுககாப்பு ஆடணயம அடமேத்தேது.இதேனகால் ததேசிய பகாரமபரிய விலங்ககாக
யகாடன அறிவிக்கப்பட்டைது. இந்தியகாவில் 25000 யகாடனகள் ககாட்டிலும,3500 யகாடனகள் மிருகக் ககாட்சி
சகாடல,தககாவில்கள்,குறிப்பகாக தகரளக் தககாவில்கள் மேற்றும நகாட்டின் வெடைகிழைக்குப் பகுதிகளிலும
ககாணப்படுகின்றன.
யகாடன:
மேனிதேரகள் வியந்து பகாரக்கப்படும ஒரு விலங்கு யகாடன.யகாடனகள் உருவெத்தில் மிகப் வபரியதேகாக
இருந்தேகாலும மேனிதேரகளிடைம இயல்பகாக பழைகும குணம வககாண்டைது.யகாடனதய நிலத்தில் வெகாழும
விலங்குகளில் மிகப் வபரியது.இது தேகாவெர உண்ணி.இது சுமேகார 70 ஆண்டுகள் வெடர உயிர வெகாழும.யகாடன
மிக வெலிடமேயகானது.மேனிதேரகடளத் தேவிர யகாடனடய யகாடனடய எந்தே விலங்கும தவெட்டடையகாடுவெது
கிடடையகாது.
யகாடனகளில் மூன்று சிற்றினங்கள் உள்ளன.ஆப்பிரிக்கப் புதேரவவெளி யகாடனகள்,ஆப்பிரிக்கக் ககாட்டு
யகாடனகள் மேற்றும ஆசிய யகாடனகள் இவெற்றிற்கு இடடைதய பல தவெறுபகாடுகள் உள்ளன.ஆப்பிரிக்க
யகாடனகள் ஆசிய யகாடனகடள விடை உருவெத்தில் வபரியடவெ. ஆப்பிரிக்க யகாடனயின் ககாது மிகப்
வபரியது.ஆண்,வபண் ஆகிய இரண்டும தேந்தேங்கடள வககாண்டிருக்கின்றன. முதுகுப்புறம தேடலக்கு அடுத்து
சற்று உள்தநகாக்கி வெடளந்தும,புடடைத்தே வநற்றி தமேடுகள் இல்லகாமேல் சமேனகாகவும இருக்கும.இவெற்றின்
துதிக்டக நுனியில் இரண்டு நீட்சிகள் இருக்கும.முன்னங்ககால்களில் நகான்கு அல்லது ஐந்து நகங்கள்
இருக்கும.பின்னங்ககால்களில் மூன்று நகங்கள் இருக்கும.
யகாடனகள் 16 மேணி தநரம உணவு ததேடுகின்றன.இதேற்குக் ககாரணம இவெற்றின் வசரிமேகானத்திறன் மிகவும
குடறவு.எனதவெ உண்ணும உணவில் 40 சதேவீதேம மேட்டுதமே வசரிக்கப்படுகிறது.எனதவெ அதிக உணடவெ
உட்வககாள்ள தவெண்டும.நன்கு வெளரந்தே யகாடன தினமும 140-270 கிதலகாவெடர உணவு உட்வககாள்கின்றன.
யகாடனகளில் ஆண் யகாடனயகானது உயரமேகாக இருக்கும.இது 3 மீட்டைர உயரமும,6000 கிதலகா எடடையும
வககாண்டிருக்கும.யகாடனயின்
ததேகால்
மிகவும
தேடிப்பகானடவெ.இருப்பினும
ததேகால்
வமேத்வதேன
இருக்கும.யகாடனக்கு நகான்கு ககால்கள் தூண்தபகால இருக்கும.வபருத்தே உடைடலக் வககாண்டிருந்தேகாலும
வநடுங்குத்தேகான மேடலமீது இதேனகால் எளிதேகாக ஏற முடியும.
யகாடனக்கு துதிக்டக இருக்கும.மேற்ற விலங்குகளுக்கு இல்லகாதே ஒரு சிறப்பமசம துதிக்டகதய.துதிக்டக
என்பது நீண்டை மூக்குதேகான்.துதிக்டகயின்
மூலமேகாக யகாடன மூச்சு விடும.துதிக்டகயின் நுனியில்
மூக்குத்துடளகள் உள்ளன.அது தேவிர விரல் தபகான்ற நீட்சியும இருக்கின்றன.இது மிகவும
உணரவுள்ளது.விரல் நீட்சியகால் சிறிய குண்டூசிகடளக் கூடை இதேனகால் எடுக்க முடியும.துதிக்டகயகால் வபரிய
வபரிய மேரங்கடளக்கூடைத் தூக்க முடியும.துதிக்டகயகானது நகாலகாபுறமும எளிதில் வெடளயக் கூடியது.இதில்
சுமேகார 40000 தேடசகள் உள்ளன.நீர பருகுவெது,உணடவெ எடுப்பது,படக விலங்குகடள தேகாக்குதேல் ஆகிய
அடனத்திற்கும துதிக்டகடயதய யகாடன பயன்படுத்துகிறது.

ஆசிய யகாடன:
ஆசிய யகாடனடய இந்திய யகாடன என்பர.இதேன் விலங்கியல் வபயர எலிஃவெகாஸ தமேக்சிமேஸ
என்பதேகாகும.இடவெ இந்தியகா,இலங்டக,இந்திய சீனத் தீபகற்பம தபகான்ற இடைங்களில் அதிகம வெகாழ்கின்றன.
இந்ததேகாதனசியகாவில் சில பகுதிகளில் மேட்டுதமே ககாணப்படுகின்றன.ஆசிய யகாடனகளின் ககாதுகள்
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ஆப்பிரிக்க யகாடனடயவிடைச் சிறியடவெ.வெளரந்தே யகாடன ககாதுகளின் ஓரம வவெளிப்புறமேகாக மேடிந்து
இருக்கும.இடவெ 7 முதேல் 12 அடி உயரம வெடர வெளரகின்றன.சுமேகார 3000 முதேல் 5000 கிதலகாவெடர எடடை
வககாண்டைடவெயகாக உள்ளன.

யகாடனகளுக்குத் தேந்தேம இருக்கும.இது கடடைவெகாய்ப் பற்களின் நீட்சியகாகும.ஆசியப் வபண் யகாடனகளுக்குத்
தேந்தேம கிடடையகாது.ஆண் யகாடனகளுக்கு மேட்டுதமே தேந்தேங்கள் உண்டு.ஆசிய யகாடனகளின் முதுகு சற்று
உயரந்து தமேடைகாக இருக்கும.துதிக்டகயகானது தமேலுதேடும ,மூக்கும நீண்டு உயரவெகானது.துதிக்டகயின் நீளம
1.5 முதேல் 2 மீட்டைரவெடர இருக்கும.துதிக்டகயில் ஏறத்தேகாழை 60,000 தேடசகள் உள்ளன.யகாடனக்கு அதேன்
துதிக்டகதய மிக முக்கியமேகானது.

ஆசிய யகாடனயின் துதிக்டகயின் நுனியில் ஒதரவயகாரு விரல் நீட்சி மேட்டும இருக்கும.முன்னங்ககால்களில் 5
நகங்களும ,பின்னங்ககால்களில் 4 நகங்களும இருக்கின்றன.யகாடனயின் துதிக்டகயகானது பல்தவெறு
வபகாருட்கடளப் பற்றி எடுக்கவும,பல்தவெறு விதேமேகான தவெடலகடள வசய்யவும பயன்படுகிறது.
துமபிக்டகயில் ஏறத்தேகாழை 4 லிட்டைர தேண்ணீர எடுக்க முடியும.
தேடரயில் வெகாழும விலங்குகளில் யகாடனயின் மூடளதய மிகப் வபரியது.நிடனவெகாற்றலும
,புத்திசகாலிகளகாகவும யகாடனகள் இருக்கின்றன.அன்பு ககாட்டினகால் 10-20 ஆண்டுகள் ஆனகாலும
மேறப்பதில்டல.யகாடனகள்
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கட்டைடளகடளப்
புரிந்துவககாள்ளும.
யகாடனகள்
தேமேக்குள்
தபசிக்வககாள்கின்றன.முனகல் மூலமேகாகவும,உரக்கப் பிளிறுதேல் மேற்றும பலவிதே ஓடசகள் மூலம வசய்திகடள
பரிமேகாறிக் வககாள்கின்றன.யகாடனகள் மிகச் சிறந்தே தகட்கும திறடனயும, தமேகாப்பத்திறடனயும
வபற்றுள்ளன.தேண்ணீர இருக்கும இடைத்டதே 5 கி.மீ வதேகாடலவிலிருந்ததே வெகாசடன மூலம வதேரிந்து
வககாள்கின்றன. யகாடன ஒரு நகாடளக்கு 350 லிட்டைர தேண்ணீர குடிக்கும.24 மேணி தநரம வதேகாடைரந்து தேண்ணீர
குடிக்கவில்டல என்றகால் உயிடர விட்டுவிடும.
யகாடனயகால் துள்ளிக் குதிக்க முடியகாது.தநகாயுற்ற யகாடனக்கு தேண்ணீடரயும , உணடவெயும எடுத்து வெந்து
ஊட்டும.தநகாயுற்ற
யகாடனடய
தேடைவிக்
வககாடுத்து
ஆறுதேல்படுத்தும.யகாடன
தேன்னுணரவு
வககாண்டைடவெ.யகாடனகள் கண்ணகாடி முன் நின்றகால தேன்டன அடடையகாளம கண்டு வககாள்கின்றன.
ஆசியக் கண்டைத்தில் 60 சதேவீதே யகாடனகள் இந்தியகாவிதலதய வெகாழ்கின்றன. இந்தியகாவில் 18
மேகாநிலங்களில் யகாடனகள் உள்ளன.யகாடனகளின் வெகாழடைங்கள் அழக்கப்படுவெதேகால் அதேன் எண்ணிக்டக
குடறந்துவககாண்தடை வெருகிறது. யகாடனகள் இல்லகாதே இந்தியகாடவெ ஒரு தபகாதும ஏற்றுக்வககாள்ள
முடியகாது.ஆகதவெ நமேது ததேசிய பகாரமபரிய விலங்ககான யகாடனடய பகாதுககாக்க தவெண்டியது மிகவும
அவெசியம.
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17.இந்திய ரூபகாயின் குறியீடு
உலகில் உள்ள பல்தவெறு நகாடுகளில் பணத்டதேக் குறிக்கும வெடகயில் பல்தவெறு குறியீடுகள்
உள்ளன.அவமேரிக்ககாவின் பணத்திற்கு டைகாலர,இங்கிலகாந்து நகாட்டின் பணம பவுண்டு,ஜப்பகானுக்கு
வயன்,ஐதரகாப்பிய நகாடுகளில் யூதரகா எனக் குறியீடுகள் உள்ளன.அதுதபகால் இந்திய ரூபகாய்க்கும குறியீடு
(Indian Rupee Sign ) உள்ளது. இதேன்``மூலம அவமேரிக்ககா,பிரிட்டைன்,ஜப்பகான் தபகான்ற நகாடுகளின்
நகாணயங்களின் வெரிடசயில் ரூபகாயின் குறியீடு சரவெததேச அளவில் அங்கீககாரம வபற்றுள்ளது.
இந்திய ரூபகாய்:
இந்தியகாவில் நகாம பயன்படுத்தும பணத்திடன ரூபகாய் என்று அடழைக்கிதறகாம. இந்திய ரிசரவ் வெங்கிதய
ரூபகாடய வவெளியிடுகிறது.இந்தியகாவில் வபருமபகாலும ருபீ, ரூபகாய்,ரூபயி தபகான்ற வெகாரத்டதேகளில்
அடழைக்கின்றனர.அததே சமேயத்தில் தமேற்கு வெங்ககாளம,அசகாம,ஒரிசகா தபகான்ற மேகாநிலங்களில் வெகாழும மேக்கள்
பணத்டதே டைகாக்ககா என்ற வபயரில் அடழைக்கின்றனர.உலகளவில் Rs. அல்லது gINRINR என்தற இந்திய
ரூபகாய் குறிப்பிடைப்பட்டு வெந்தேது. INR என்பது இந்திய ரூபகாயின் ஐ எஸ ஓ 4217 குறியீடு.
குறியீடு:
இந்திய ரூபகாய்க்ககான குறியீடு ஒன்டற ததேரவு வசய்வெதேற்ககாக 2009 ஆம ஆண்டு மேகாரச் 5 அன்று மேத்திய
அரசு ஒரு தபகாட்டிடய அறிவித்தேது.இப்தபகாட்டியில் 3331 நபரகள் கலந்து வககாண்டு ரூபகாய்க்ககான
குறியீடுகடள தேயகாரித்து அனுப்பினர.இதில் 5 குறியீடுகள் ததேரவு வசய்யப்பட்டைன.இந்தே 5 குறியீடுகளில்
சிறந்தே குறியீடு ஒன்டற 2010 ஆம ஆண்டு ஜஜூடல 15 அன்று ததேரவு வசய்தேனர.

இந்திய ரூபகாயின் புதிய குறியீடு ததேவெநகாகரி (இந்தி) எழுத்தேகான ( ` -`RA) ````மேற்றும தரகாமேன் எழுத்தேகான
RR(ஆர)
ஆகியவெற்றின் கலடவெயகாக உருவெகாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியகாவில் “ர” வெரக்கத்தின்
குறியீட்டடையும,ஆங்கில எழுத்து “RR” ஐயும பிரதிபலிக்குமேகாறு உள்ளது.மேற்ற நகாடுகளின் குறியீட்டில்
உள்ளது தபகால ஒரு படுக்டக தககாடு(Sleeping Line) தசரக்கப்பட்டுள்ளது.ஆங்கிலத்தில் R என்ற
எழுத்தின் பகாதியில் அதேன்மீது இரண்டு தககாடுகள் தபகாட்டைது தபகான்று இருக்கிறது.இந்தே புதிய குறியீட்டடை
வெடிவெடமேத்தேவெர முமடப ஐ.ஐ.டி முதுகடலப் பட்டைதேகாரி மேகாணவெர டி.உதேயகுமேகார (D.Udayakumar)
ஆவெகார.
மூவெகாயிரத்திற்கும தமேற்பட்டை வெடிவெங்களில் குறியீடுகள் தபகாட்டியில் கலந்து வககாண்டைன.இதில் உதேயகுமேகார
வெடிவெடமேத்தே குறியீடு ததேரந்வதேடுக்கப்பட்டைது.இதேற்ககாக இவெருக்கு 2.5 இலட்சம பரிசுத் வதேகாடக
வெழைங்கப்பட்டைது.இந்தேப் புதிய குறியீடுக்கு மேத்திய அடமேச்சரடவெ 15,ஜஜூடல 2010 இல் ஒப்புதேல்
அளித்தேது.தேகவெல் மேற்றும ஒலிபரப்புத்துடற அடமேச்சர அமபிககா தசகானி அடமேச்சரடவெயின் முடிடவெ
வவெளியிட்டைகார.
இந்தேப் புதிய குறியீடு இந்திய ரூபகாடய இந்தியகாவிலும,வவெளிநகாடுகளிலும பல்தவெறு வமேகாழகளில் ஒதர
மேகாதிரியகாக
வதேரியப்படுத்துவெதேற்ககாக
வெழவெடக
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
பகாகிஸதேகான்,
தநபகாளம,இலங்டக,இந்ததேகாதனசியகா தபகான்ற பல நகாடுகள் ரூபகாய் அல்லது ரூபயகா என்ற வபயரில் தேங்கள்
நகாணயங்கடள அடழைக்கின்றனர.இப்தபகாது வவெளிவெந்துள்ள இந்திய ரூபகாயின் குறியீடு இந்திய ரூபகாயின்
தேனித்துவெத்டதே நிடலநகாட்டுவெதேகாக உள்ளது.
உதேயகுமேகார:
இந்திய ரூபகாயின் குறியீட்டடை வெடிவெடமேத்தேவெர தேமிழ்நகாட்டடைச் தசரந்தேவெர.இவெர 10,அக்தடைகாபர 1978
ஆம ஆண்டில் பிறந்தேகார.இவெர ரிஷிவெந்தியம வதேகாகுதியின் முன்னகால் சட்டை மேன்ற உறுப்பினர
தேரமேலிங்கத்தின் மேகன் ஆவெகார.உதேயகுமேகாரின் தேகாயகார வபயர வஜயலட்சுமி.இவெரின் வபற்தறகாரகள் வசன்டன
தேண்டடையகாரதபட்டடையில் வெசித்து வெருகின்றனர.
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உதேயகுமேகார வசன்டன வெளசரவெகாக்கத்தில் உள்ள லகாதசட்லியர உடறவிடை ஜஜூனியர பள்ளியில் பிளஸ டூ
வெடர படித்தேகார.பின்னர வசன்டன அண்ணகா பல்கடலக்கழைகத்தில் பி.ஆரக் பட்டைம வபற்றகார. பி.ஆரக்
படிப்பில் மேகாநிலத்திதலதய முதேல் மேகாணவெரகாக ததேரவு வபற்றகார.அதேன் பிறகு முமடப ஐ.ஐ.டி யில் வதேகாழல்
டிடசனிங் பிரிவில் முதுகடலப்பட்டைம பட்டைம வபற்றகார.அங்கு பி.எச்டி பட்டைமும வபற்றகார.

இந்திய ரூபகாயின் அடடையகாளக் குறியீடு ததேரவு வசய்யப்பட்டைது கண்டு உதேயகுமேகார
கூறுடகயில்”என்னுடடைய மேகிழ்ச்சிடய வவெளிப்படுத்தே வெகாரத்டதேகதள இல்டல. உண்டமேயில் வமேய்சிலிரத்து
தபகாய் இருக்கிதறன்.“ என்றகார.ரூபகாய்க்ககான அடடையகாளக் குறியீட்டடை இந்திய எழுத்தில் வெடிவெடமேத்து
இருந்தேகார.தபகாட்டியில்
வவெற்றிவபற
இதுதவெ
ககாரணமேகாக
இருக்கலகாம
எனவும
அவெர
பத்திரிடகயகாளரகளிடைம வதேரிவித்தேகார.
உதேயகுமேகார தேற்தபகாது கவுககாத்தி ஐ.ஐ.டி யின் வெடிவெடமேப்புத் துடறயில் உதேவிப் தபரகாசிரியரகாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளகார. சரவெததேச அளவில் இந்திய ரூபகாய் என்றகாதல நிடனவிற்கும வெரக்கூடிய குறியீட்டடை
உருவெகாக்கியுள்ளகார.
பயன்பகாடு:
ரூபகாய்க்ககான குறியீடு ஜஜூடல மேகாதேம 2010 ஆம ஆண்டில் நடடைமுடறக்கு ஏற்றுக்வககாள்ளப்பட்டைது.இந்தேப்
புதிய குறியீடு 6 மேகாதேத்திற்குள் இந்தியகாவிலும,24 மேகாதேங்களுக்குள் சரவெததேச அளவிலும புதிய குறியீடு
அறிமுகம வசய்யப்பட்டுள்ளது. வெங்கிகளில் நீண்டைககாலமேகாக பயன்படுத்தேப்பட்டு வெந்தே “ Rs” என்பதேற்குப்
பதிலகாக புதிய குறியீட்டிடன உடைதன பயன்படுத்தேத் வதேகாடைங்கி விட்டைனர.இந்தியகாவில் ககாமேன்வவெல்த்
விடளயகாட்டுப் தபகாட்டி நடைந்தே சமேயத்தில் ,இந்திய தேபகால்துடற புதிய குறியீடு வககாண்டை அஞ்சல் தேடலடய
2010 ஆம ஆண்டு அக்தடைகாபர 3 அன்று வவெளியிட்டைது.
இந்திய பட்வஜட் உடரயின்தபகாது அப்தபகாடதேய நிதியடமேச்சர பிரணகாப் முகரஜி இனிவெரும 1,2,5 மேற்றும
10 ரூபகாய் நகாணயங்களில் குறியீடு இடைமவபறும என 2011 ஆம ஆண்டு பிப்ரவெரி 28 அன்று
அறிவித்தேகார.2012 ஆம ஆண்டு ஜனவெரி மேகாதேத்தில் வவெளிவெந்தே 10,100,500 மேற்றும 1000 ரூபகாய்
தநகாட்டுகளில் இந்திய ரூபகாயின் குறியீடு முதேன்முதேலகாக அச்சிடைப்பட்டைது.இதுதேவிர புதிய குறியீட்டடை
அச்சில் வவெளியிடைவும,கணினி பயன்பகாட்டுக்கு உதேவும வெடகயில் கணினியின் விடசப்பலடகயிலும
,கணினி வமேன்வபகாருள்களிலும இடைம வபறச் வசய்துள்ளனர.
இனி தேமிழல் ரூ என்தறகா ரூபகாய் என்தறகா தபகாடை தவெண்டியதில்டல.அததேதபகால் ஆங்கிலத்தில் Rs(ஆர
எஸ) என்றும தபகாடை தவெண்டியதில்டல.இந்திய ரூபகாயின் குறியீட்டடை தபகாட்டைகாதல தபகாதும.
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18.ததேசிய பகானம
உலகில் உள்ள வபருமபகாலகான நகாட்டிற்கு ததேசிய பகானம உள்ளது.இந்தியகாவிற்கும ததேசிய பகானமேகாக
(National Drink) ததேநீர அறிவிக்கப்படை உள்ளது.இத்தேகவெடல 2012 ஆம ஆண்டில் மேத்திய திட்டைக்குழு
துடணத்தேடலவெர (Planning Commission Deputy Chairman ) மேகாண்வடைக்சிங்
அலுவெகாலியகா(Montek Singh Aluwalia) வதேரிவித்துள்ளகார.
அசகாம மேகாநிலத்தில் ததேயிடல பயிரிடுதவெகார சங்கத்தின் பவெளவிழைகாவில் அவெர கலந்து வககாண்டு சிறப்புடர
ஆற்றுமதபகாது இத்தேகவெடல வவெளியிட்டுள்ளகார . முதேன்முதேலகாக அசகாமில் ததேயிடல பயிரிட்டைவெர மேணிரகாம
திவெகான் (Maniram Dewan) என்பவெரகாவெகார.இவெடர இந்தியகாவின் முதேல் ததேயிடல விவெசகாயி என்றும

அடழைக்கின்றனர.இவெர சுதேந்திரப் தபகாரகாட்டைத்தில் ஈடுபட்டை சுதேந்திரப் தபகாரகாட்டைத் தியகாகியும
ஆவெகார.இவெரின் 212 ஆவெது பிறந்தே நகாள் 17,ஏப்ரல் 2013 ஆம ஆண்டில் வெந்தேது.அத்தினத்தில் ததேநீர
இந்தியகாவின் ததேசிய பகானமேகாக அறிவிக்கப்படை உள்ளது என்பதேடன அவெர வதேரிவித்தேகார.இதேற்ககான
அடணத்து ஏற்பகாடுகளும வசய்யப்பட்டுளதேகாக வதேரிவித்தேகார.ஆனகால் அறிவிப்பு வவெளிவெந்தேதேற்ககான தேகவெல்
கிடடைக்கவில்டல.
ததேநீர:
மேக்களின்
அன்றகாடை
வெகாழ்க்டகயில்
மிக
முக்கிய
இடைத்டதேப்
பிடித்துள்ளது
ததேநீர.ஏடழை,பணக்ககாரன்,தககாடீஸவெரன் என்கிற பகாகுபகாடு இல்லகாமேல் அடனவெரும விருமபிப் பருகும
பகானமேகாக ததேநீர உள்ளது.உற்சகாகம ஊட்டைக்கூடிய பகானமேகாக ததேநீர விளங்குகிறது.உலகில் தேண்ணீருக்கு
அடுத்தேபடியகாக அதிகமேகாக அருந்தேக்கூடிய பகானம ததேநீரதேகான் .இந்தியகாவில் 83 சதேவீதேம மேக்கள் ததேநீடர
விருமபி அருந்துகின்றனர.ஆகதவெ ததேநீடரவிடை ததேசிய பகானமேகாக மேகாற தவெறு எந்தே பகானத்திற்கும தேகுதி
இல்டல என்தற
கூறதவெண்டிய நிடல உள்ளது.அததேதபகால் இந்தியகாவின் வபகாதுவெகாழ்விலும ததேநீடரப்
தபகால் வசல்வெகாக்கு மிக்க தவெறுபகானங்கடளயும ககாணமுடிவெதில்டல.

உலகில் உள்ள பல்தவெறு நகாடுகளில் ததேநீர விருமபி அருந்தும பகானமேகாக உள்ளது.ததேநீர அருந்தேவில்டல
என்றகால் சிலருக்கு எந்தே தவெடலயும வசய்யமுடியகாதே நிடல ஏற்படும .ககாடலயில் எழுந்தேவுடைன் ததேநீர
அருந்திவிட்டுத்தேகான் எந்தே தவெடலயும வசய்ய முடியும என்ற பழைக்கத்திற்கு ஆட்பட்டுவிட்டைனர.தேற்தபகாது
ததேநீர கடடை இல்லகாதே கிரகாமேதமே இல்டல என்கிற நிடல உள்ளது.அந்தேளவிற்கு ததேநீர மேக்களின்
வெகாழ்க்டகயில் இரண்டைறக் கலந்துவிட்டைது.
ததேயிடலடய சூடைகான நீரில் வககாதிக்க டவெத்து,சரக்கடர கலந்து அருந்துகின்றனர.சிலர வககாதிக்க டவெத்தே
நீடர மேட்டுதமே அருந்துவெரகளும உண்டு.ததேநீடர குளிரடவெத்து குளிரபகானமேகாகக் குடிப்பவெரகளும
உண்டு.ததேநீர
இதேயத்திற்கு
நல்லது.அததே
சமேயத்தில்
அதிகம
ததேநீர
குடிப்பவெரகளுக்கு
வெயிற்றுப்புண்,அஜீரணக் தககாளறு தபகான்றடவெ ஏற்படுகிறது.
ததேயிடலச் வசடி என்று கூறினகாலும அது வெளரவிட்டைகால் மேரமேகாக வெளரும.அதேடன இடுப்பளவிற்கு
வவெட்டிவிடுவெதேகால் நிடறய இளந்தேளிரகள் வெளரகின்றன.ததேயிடலயின் தேகாவெரவியல் வபயர தகமேலியகா
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சிவனன்சிஸ(Camellia sinensis) என்பதேகாகும.ககாப்பியில் பல ரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
இருந்தேகாலும ததேயிடலயில் இரண்டு மூன்று ரகங்களுக்கு தமேல் இல்டல.ததேயிடலயில் சீனத் ததேயிடல
மேற்றும அசகாம ததேயிடல என இரண்டு ரகங்கள் உள்ளன.அசகாம ததேயிடல வபரிய இடலகடளயும,சீனத்
ததேயிடல சிறிய இடலகடளயும வககாண்டிருக்கின்றன.
ததேயிடலயின் தேகாயகம வெடைகிழைக்கு இந்தியகா,வெடைக்கு பரமேகா,வதேன்தமேற்கு சீனகா,திவபத்து ஆகிய
பகுதிகடளக்வககாண்டை நிலப்பகுதியகாகும.இந்தேப் பகுதிகளில் இருந்ததே உலகின் பல பகுதிகளுக்கு ததேயிடல
அறிமுகம வசய்யப்பட்டைது.இது ஒரு பசுடமேமேகாறதே வசடியகாகும.கடைல் மேட்டைத்திலிருந்து 1500 மீட்டைர உயரம
உள்ள இடைங்கள்வெடர வெளரகின்றன.முதிரந்தே ததேயிடலச் வசடியின் தமேற்பகுதியில் 1-2 அங்குலப் பகுதி
வககாண்டை இடலயுடைன் கூடிய குருத்துகடள கிள்ளி எடுக்கின்றனர.இதேடன வககாழுந்து என்கின்றனர.இதுதவெ
ததேயிடலயகாகப் பயன்படுகிறது.
ததேயிடலடய முதேன்முதேலகாக கி.மு.2737 ஆம ஆண்டில் சீனகாவில் பயன்படுத்தேப்பட்டைதேகாக கூறப்படுகிறது.
ததேயிடலயிலிருந்து
பலவெடகயகான
ததேநீர
தேயகாரிக்கப்படுகிறது.குறிப்பகாக
கருந்ததேநீர,ஊலகாங்கு
ததேநீர,பசுந்ததேநீர,வவெண்ததேநீர,புவெகார ததேநீர என ஐந்து வெடகயகான ததேநீரகள் கிடடைக்கின்றன.
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19.ததேசிய விடளயகாட்டு
இந்தியகாவின் ததேசிய விடளயகாட்டு ( National Game)
எது என்று தகட்டைகால் உடைதன
ஹகாக்கி(Hockey) எனப் பதில் கூறுகின்றனர.ஹகாக்கி விடளயகாட்டில் இந்தியகா 1928 ஆம ஆண்டுமுதேல்
1956 ஆம ஆண்டுவெடர உலகளவில் சிறந்து விளங்கியது.இக்ககாலத்தில் இந்தியகா 6 ஒலிமபிக்
தேங்கப்பதேக்கங்கடள வதேகாடைரந்து வவென்று சகாதேடன படடைத்தேது.ஆகதவெ இக்ககாலக்கட்டைம இந்திய ஹகாக்கியின்
வபகாற்ககாலம எனப் தபகாற்றப்பட்டைது.இந்தியகாவின் ஹகாக்கிப் பயணம வபரும வவெற்றிடய ஈட்டி தேந்தேது.இது
விடளயகாடிய 21 தபகாட்டிகளில் 18 தபகாட்டிகளில் வவெற்றி வபற்றது.

இந்தியகா சுதேந்திரம அடடைந்தே பிறகு 1948 ஆம ஆண்டில் நடைந்தே லண்டைன் ஒலிமபிக் தபகாட்டியிலும,1952
ஆம ஆண்டு நடைந்தே ஹல்சினிக் விடளயகாட்டுகளிலும , வமேல்தபரன் ஒலிமபிக்கிலும ஒரு ஹகாட்ரிக்
சகாதேடனடய நிகழ்த்திக் ககாட்டியது . அப்தபகாது இந்தியகா கலந்து வககாண்டை 24 தபகாட்டிகளிலும வவெற்றி
வபற்றது.இதுதேவிர 1964 மேற்றும 1980 களில் நடைந்தே ஒலிமபிக் தபகாட்டிகளிலும தேங்கப் பதேக்கம வவென்றது.
இந்தியகா ஹகாக்கி விடளயகாட்டில் வககாடி கட்டிப் பறந்தே இக்ககாலத்தில் ஹகாக்கி ததேசிய விடளயகாட்டைகாகக்
கருதேப்பட்டைது.பலர ஹகாக்கி ததேசிய விடளயகாட்டு எனக் கூறினகாலும ஹகாக்கி இந்தியகாவின் ததேசிய
விடளயகாட்டு அல்ல. ஆம. உண்டமேதேகான் . இந்தியகாவில் ததேசிய விடளயகாட்டு என்ற அந்தேஸது எந்தே
விடளயகாட்டுக்கும அளிக்கப்படைவில்டல என்று மேத்திய விடளயகாட்டு அடமேச்சகம கூறியுள்ளது.

லக்தனகாடவெச் தசரந்தே 10 வெயது சிறுமி ஐஸவெரயகா பிரஷகார(Aishwarya Parashar) சகாரபில் தேகவெல்
அறியும உரிடமேச் சட்டைத்தின்கீழ் பிரதேமேர அலுவெலகத்திற்கு ஒரு மேனு தேகாக்கல் வசய்யப்பட்டைது.இந்தியகாவின்
ததேசியகீதேம,விடளயகாட்டு,விலங்கு,மேலர,ததேசிய
சின்னம
ஆகியடவெ
குறித்து
அதிககாரப்பூரவெ
அறிவிப்புகளின் நகல்கடள அளிக்குமேகாறு தககாரியிருந்தேகார.இந்தே மேனு பிரதேமேர அலுவெலகத்தில் இருந்தே
உள்துடற அடமேச்சகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டைது.அங்கிருந்து இது விடளயகாட்டு அடமேச்சகத்துக்கு அனுப்பி
டவெக்கப்பட்டைது.
இந்திய விடளயகாட்டு அடமேச்சகத்தின் வசயலகாளர சிவெ பிரதேகாப் சிங் அவெரகள் ஐஸவெரயகாவுக்கு இது
வதேகாடைரபகான கடிதேம எழுதினகார.அதில் இந்தியகாவின் ததேசிய விடளயகாட்டு என்று எடதேயும விடளயகாட்டு
அடமேச்சகம அதிககாரப்பூரவெமேகாக அறிவிக்கவில்டல என்று 2012 ஆம ஆண்டில் வதேரிவித்தேகார.
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20.ததேசத்தேந்டதே
இந்தியகாவின் ததேசத்தேந்டதே (Father Of the Nation) அல்லது ததேசப்பிதேகா யகார எனக் தகட்டைகால்
இந்தியகாவில் உள்ள ஆசிரியரகள் ,மேகாணவெரகள் மேற்றும வபரியவெரகள் அடனவெரும மேககாத்மேகா ககாந்தி
(Mahatma GandhimAHAMA) என்று உடைதன பதில் கூறுவெகாரகள்.இந்தியகாவின் சுதேந்திரப்
தபகாரகாட்டைத்டதே தேடலடமே ஏற்று நடைத்திய தபகாரகாட்டைத் தேடலவெரகளில் ககாந்தி மிக முக்கியமேகானவெர.அதேனகால்
இவெர விடுதேடல வபற்ற இந்தியகாவின் தேந்டதே என அடழைக்கப்படுகிறகார.
ககாந்தி:
குஜரகாத் மேகாநிலத்திலுள்ள தபகாரபந்தேர என்னுமிடைத்தில் 1869 ஆம ஆண்டு அக்தடைகாபர மேகாதேம 2 ஆம நகாள்
ககாந்தி பிறந்தேகார.இவெருடடைய தேகாய்வமேகாழ குஜரகாத்தி ஆகும.இவெர தேன்னுடடைய 13 ஆவெது வெயதில்
கஸதூரிபகாடய திருமேணம வசய்துவககாண்டைகார.இவெர 18 வெயதில் இங்கிலகாந்து வசன்று வெழைக்கறிஞர கல்வி
பயின்றகார.இந்தியகா திருமபியவுடைன் முமடபயில் சிறிது ககாலம வெழைக்கறிஞரகாக பணிபுரிந்தேகார.பின்னர
வதேன்னகாப்பிரிக்ககா வசன்று அங்கு வெழைக்கறிஞர பணி தமேற்வககாண்டைகார.

வதேன்னகாப்பிரிக்க அரசின் இனவவெறிக்கு எதிரகாக தபகாரகாடி பலமுடற சிடற வசன்றகார.இந்தியகா திருமபிய
பின்னர இந்திய சுதேந்திரப் தபகாரகாட்டைத்தில் தேன்டன முழுடமேயகாக ஈடுபடுத்திக் வககாண்டைகார.இந்திய ததேசியக்
ககாங்கிரஸில்
தசரந்தேகார.1921
ஆம
ஆண்டில்
ககாங்கிரஸின்
தேடலவெரகாக
ததேரந்வதேடுக்கப்பட்டைகார.ஒத்துடழையகாடமே இயக்கத்டதே துவெக்கி பிரிட்டிஷ்ககாரரகள் தேயகாரித்தே துணி மேற்றும
வபகாருட்கடள புறக்கணித்தேல் வசய்தேகார.இது நகாடு முழுவெதும வபரும ஆதேரடவெ வபற்றுத் தேந்தேது.உப்புக்கு
வெரி விதித்தேடதே கண்டித்து 1930 ஆம ஆண்டில் அகமேதேகாபகாத்திலிருந்து தேண்டிவெடர நடடைப்பயணம
தமேற்வககாண்டைகார.23 நகாட்கள் நடடைப்பயணம தமேற்வககாண்டு 240 டமேல் வதேகாடலவில் இருந்தே தேண்டிடய
அடடைந்தேகார.அங்கு உப்பு ககாய்ச்சினகார.ககாந்தி டகது வசய்யப்பட்டு சிடறயில் அடடைக்கப்பட்டைகார.தபகாரகாட்டைம
தீவிரம அடடைந்தேதேகால் ஆங்கில அரசு தவெறுவெழயில்லகாமேல் உப்புக்கு விதிக்கப்பட்டை வெரிடய ரத்து வசய்தேது.
ககாந்தி 1942 ஆம ஆண்டு ஆகஸட் 8
அன்று வவெள்டளயதன வவெளிதயறு இயக்கத்டதே
வதேகாடைங்கினகார.நகாட்டில் ஏற்பட்டை பல்தவெறு தபகாரகாட்டை வெடிவெத்தின் ககாரணமேகாக இந்தியகா 15,ஆகஸட் 1947
ஆம ஆண்டில் சுதேந்திரம அடடைந்தேது. அகிமடசடய கடடைப்பிடித்து வெந்தே ககாந்திடய 1948 ஆம ஆண்டு
ஜனவெரி 30 ஆம நகாள் நகாதுரகாம தககாட்தச என்னும வககாடியவெனகால் சுட்டுக் வககால்லப்பட்டைகார.
ககாந்தி பிறந்தே அக்தடைகாபர 2 ஐ ககாந்தி வஜயந்தியகாகக் வககாண்டைகாடைப்படுகிறது.அன்று இந்தியகாவின் ததேசிய
விடுமுடற தினமேகாக கடடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.நகாட்டிற்ககாக பகாடுபட்டை ககாந்தியின் உருவெம ரூபகாய்
தநகாட்டுகளிலும இடைம வபறுகிறது.இது ககாந்திக்கு அளிக்கப்படும உயரிய மேரியகாடதேயகாகும.
ததேசத்தேந்டதே:
மேககாத்மேகா ககாந்திக்கு ததேசத்தேந்டதே எனப் பட்டைம வககாடுத்தேது யகார? மேககாத்மேகா ககாந்தி ததேசத்தேந்டதே ஆனது
எப்தபகாது? என லக்தனகாடவெச் தசரந்தே ஆறகாம வெகுப்பு மேகாணவி ஐஸவெரயகா பிரசகார(Aishwarya
Prashar) பிரதேமேர அலுவெலகத்திற்கும ஜனகாதிபதி அலுவெலகத்திற்கும கடிதேம எழுதினகார.மேககாத்மேகா
ககாந்திடயப் பற்றிய தேகவெல்கடள தேருமேகாறு தேகவெல் அறியும உரிடமேச் சட்டைத்தின்(RTI) கீழ் மேனு
அனுப்பியிருந்தேகார. இக்தகள்விடய இவெர தேனது வெகுப்பு ஆசிரியரிடைமும,வபற்தறகாரகளிடைமும தகட்டு பதில்
கிடடைக்ககாதேதேகால் இக்தகள்விக்ககான பதிடலத் வதேரிந்து வககாள்ள பிரதேமேர அலுவெலகத்திற்கு எழுதி இருந்தேகார.
பிரதேமேர அலுவெலகம இவெரின் கடிதேத்டதே உள்துடற அடமேச்சக அலுவெலகத்திற்கு அனுப்பியது. அங்கிருந்து
இந்திய ததேசிய ஆவெணக் ககாப்பகம (National Archives of India) அலுவெலகத்திற்கு
அனுப்பினர.ஆவெணக் ககாப்பகத்தில் பதிவெகான எந்தே பதிவுகளும (Records) கிடடைக்கவில்டல.ககாந்திக்கு
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ததேசத்தேந்டதே என்ற பட்டைம வெழைங்கவில்டல என அரசு ஐஸவெரயகாவிற்கு 2012 ஆம ஆண்டில் பதில்
அனுப்பப்பட்டைது.
மேககாத்மேகா ககாந்திடய முடறப்படி ததேசத்தேந்டதே என அறிவிக்குமேகாறு குடியரசுத் தேடலவெருக்கும பிரதேமேருக்கும
கடிதேம எழுதினகார.இது வதேகாடைரபகாக மீண்டும தேகவெல் அறியும சட்டைத்தின் கீழ் மேனு தேகாக்கல்
வசய்தேகார.ககாந்திடய ததேசத்தேந்டதே என அறிவிப்பது வதேகாடைரபகாக எந்தே நடைவெடிக்டகயும குடியரசுத் தேடலவெர
எடுக்கவில்டல என பதிலளித்தேது.தமேலும அரசியல் சகாசன சட்டைம பிரிவு 18(1) இன்படி யகாருக்கும
எந்தேவிதேமேகான பட்டைத்டதேயும அளிக்க இயலகாது.கல்வித்துடற மேற்றும ரகாணுவெத்டதேச் சகாரந்ததேகாருக்கு
மேட்டுதமே பட்டைங்கடள வககாடுக்க முடியும எனக் கூறியுள்ளது.
தநதேகாஜி சுபகாஷ் சந்திரதபகாஸ 1944 ஆம ஆண்டில் சிங்கப்பூர வெகாவனகாலியில் தபசியதபகாது ககாந்திடய
இந்தியகாவின் ததேசத்தேந்டதே எனக் குறிப்பிட்டைகார.அதேன்பிறதக நகாட்டில் உள்ளவெரகள் ககாந்திடய ததேசத்தேந்டதே
என அடழைத்தேனர.இது மேக்களகால் அளிக்கப்பட்டை பட்டைதமே தேவிர அரசு வககாடுத்தே பட்டைம அல்ல.

50

21.ததேசிய வமேகாழ
இந்தியகாவின் ததேசிய வமேகாழ(National Language) எது எனக் தகட்டைகால் பலர இந்தி(Hindi) என்று
பதில் கூறுகின்றனர.வெடை இந்தியகாடவெச் தசரந்தேவெர ஹிந்திதேகான் ததேசிய வமேகாழ என்கின்றனர.ஆனகால்
உண்டமேயில் ஹிந்தி ததேசிய வமேகாழ அல்ல.இந்தியகாவின் அரசு ஏற்பு வபற்ற 22 வமேகாழகளில் இந்தியும
ஒன்று.வெடை மேகாநிலங்களில் அதிகமேகாக தபசப்படும வமேகாழயகாக இந்தி உள்ளது.அவ்வெளவுதேகாதன தேவிர இந்தி
இந்தியகாவின் ததேசிய வமேகாழ அல்ல.
இந்தியகாவில்
தில்லி,
ரகாஜஸதேகான்,
அரியகானகா,
உத்தேரகண்ட்,
உத்திரப்பிரததேசம,
மேத்தியப்பிரததேசம,சத்திஸகர,இமேகாச்சலப் பிரததேசம, ஜகாரகண்ட் மேற்றும பீககார தபகான்ற மேகாநிலங்களில் இந்தி
தபசப்படுகிறது.பிற
மேகாநிலங்களில்
இரண்டைகாவெது
,மூன்றகாவெது
வமேகாழயகாக
இந்தி
பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.தேமிழ்நகாட்டில் இந்தி பயிற்றுவிக்கப்படுவெதில்டல.வெடை வமேகாழடய அடிப்படடையகாகக்
வககாண்டை இந்தி வமேகாழயில் உருது ,பகாரசீக மேற்றும அதரபிய
வமேகாழகளின் தேகாக்கம அதிகமேகாக
ககாணப்படுகிறது.

வெழைக்கு:
குஜரகாத் உச்ச நீதிமேன்றத்தில் சுதரஷ் கச்சகாடியகா (Suresh Kachhadia) என்பவெர 2009 ஆம ஆண்டில்
ஒரு வபகாதுநல வெழைக்கு வதேகாடுத்திருந்தேகார.அந்தே வெழைக்கில் இந்தி வமேகாழ இந்தியகாவின் ததேசிய வமேகாழ
என்பதேகால் இந்தியகாவில் விற்படன வசய்யப்படும வபகாருட்கள் அடடைக்கப்பட்டை வபட்டிகளின்தமேல்
அப்வபகாருடளப் பற்றிய விடல,உள்ளடைக்கம,தேரம குறித்தே தேகவெல்கடள இந்தி வமேகாழயில்தேகான் அச்சிடை
தவெண்டும எனக் குறிப்பிட்டிருந்தேகார.இது வதேகாடைரபகான உத்தேரடவெ மேத்திய அரசகானது மேகாநில
அரசகாங்கங்களுக்கு உத்திரவிடை தவெண்டும என விண்ணப்பித்திருந்தேகார.

இந்தே வெழைக்கு குஜரகாத் தேடலடமே நீதிபதி முதககாபகாத்யகாயகா(Mukhopadhaya) தேடலடமேயிலகான
நீதிபதிகள் முன்னிடலயில் விசகாரடணக்கு வெந்தேது.இந்தி வமேகாழ இந்தியகாவின் ததேசிய வமேகாழ அல்ல
என்படதே நீதிமேன்றம வதேளிவுபடுத்தி தீரப்பளித்தேது.இந்தியகாவில் வபருமபகாலகான மேக்களகால் இந்தி வமேகாழ
தபசப்பட்டைகாலும அதேடன ததேசிய வமேகாழ என்று வெகாதிடுவெடதே ஏற்க முடியகாது.ததேசிய வமேகாழ என்று எந்தே
அறிவிப்பும அதிககார பூரவெமேகாக அறிவிக்கப்படைவில்டல. அதேற்ககான ஆதேகாரங்களும ஏதுமில்டல என தீரப்பு
வெழைங்கினகார.இந்தி என்பது ஆட்சிவமேகாழ மேட்டுதமே தேவிர அது ததேசிய வமேகாழ அல்ல என குஜரகாத் நீதிமேன்றம
தீரப்பளித்துள்ளது.
ததேசிய வமேகாழ:
இந்தியகாவில் 22 வமேகாழகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டை
ததேசிய வமேகாழகளகாக உள்ளன. இந்தியகாவில்
அஸஸகாமி,வபங்ககாலி,குஜரகாத்தி,இந்தி,கன்னடைம,ககாஷ்மீரி, மேடலயகாளம, மேரகாத்தி, ஒரியகா, பஞ்சகாபி,
சமேஸகிருதேம, தேமிழ், வதேலுங்கு, உருது ஆகியடவெ அங்கீகரிக்கப்பட்டை வமேகாழகளகாக 1950 ஆம ஆண்டில்
வவெளியிடைப்பட்டை எட்டைகாவெது அட்டைவெடணயில் இடைம வபற்றுள்ளது. அதேன் பிறகு இந்தேப் பட்டியல் 3 முடற
விரிவெகாக்கப்பட்டைது.அதேன்படி சிந்தி முதேலில் இந்தேப் பட்டியலில் இடைம வபற்றது.பின்னர
வககாங்கனி,மேணிப்பூரி,தநபகாளி ஆகியடவெ தசரக்கப்பட்டைன.பின்னர தபகாதடைகா,சந்தேகாலி,டமேதிலி,தடைகாக்ரி
ஆகியடவெ தசரக்கப்பட்டு தேற்தபகாது 22 வமேகாழகள் எட்டைகாவெது அட்டைவெடணயில் இடைமவபற்றுள்ளன.இந்தேப்
பட்டியலில் தமேலும சில வமேகாழகடளச் தசரக்க தவெண்டும என்ற தககாரிக்டகயும வதேகாடைரந்து இருந்து
வெருகிறது.அது பரிசீலடனயிலும உள்ளது.
அலுவெலக வமேகாழ:
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இந்திய அரசியல் அடமேப்பு பிரிவு 343(1) இன் கீழ் இந்தி வமேகாழயகானது மேத்திய அரசின் வமேகாழகளுள்
ஒன்றகாகும.இந்தியக் குடியரசுக்கு ததேசிய வமேகாழ கிடடையகாது. இந்திய அரசியல் அடமேப்புச் சட்டைமும,பிற
சட்டைங்களும ததேசிய வமேகாழ என்று ஒன்டற வெடரயறுக்கவில்டல.அலுவெல் வமேகாழகள் மேட்டுதமே
வெடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன.ததேசிய அளவில் இந்தி அலுவெல் வமேகாழயகாகவும,ஆங்கிலம கூடுதேல் அலுவெல்
வமேகாழயகாகவும உள்ளன.
அததே சமேயத்தில் இந்தியகாவில் உள்ள ஒவ்வவெகாரு மேகாநிலமும தேங்கள் மேகாநிலத்திற்ககான அலுவெல்
வமேகாழகடளத் ததேரந்வதேடுக்கும உரிடமே வபற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடைத்தேக்கது. இதேன்படி பகாரத்தேகால்
தேமிழ்நகாட்டில்
தேமிழ்வமேகாழ,தகரளகாவில்
மேடலயகாளம,கரநகாடைககாவில்
கன்னடைம,ஆந்திரகாவில்
வதேலுங்கு,குஜரகாத் மேகாநிலத்தில் குஜரகாத்தி என அந்தேந்தே மேகாநில வமேகாழகதள அலுவெலக வமேகாழயகாக உள்ளன.

Reference:
1. இடணய தேளங்கள்
2. தேமிழ் கடலக்களஞ்சியம
3. One india tamil
4. ta.wikipedia.org
5. Botanix
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ஆசிரியர பற்றிய குறிப்பு

தேமிழ் வமேகாழயில் நல்ல அறிவியல் நூல்கள் இல்லகாதே குடறடயக் கடளவெதில் ஏற்ககாடு இளங்தககா முக்கிய
பங்ககாற்றுகிறகார.2000 ஆம ஆண்டில் வவெளிவெந்தே இவெரது முதேல் நூல் அதிசய தேகாவெரங்கள்.அன்றிலிருந்து 14
ஆண்டுகளகாகத் வதேகாடைரந்து பல நூல்கடள எளிய தேமிழல் எழுதி வெருகிறகார.
தேமிழ்நகாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் தசலம மேகாவெட்டை உதேவிச் வசயலகாளரகாக 12 ஆண்டுகளும,மேகாவெட்டைச்
வசயலகாளரகாக 8 ஆண்டுகளும பணிபுரிந்துள்ளகார.தேற்தபகாது தேமிழ்நகாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் தசலம
மேகாவெட்டை தேடலவெரகாக வசயல்பட்டு வெருகிறகார.இவெர மேக்களிடைம அறிவியல் விழப்புணரடவெ ஏற்படுத்தே
முக்கிய ககாரணியகாக உள்ளகார.
இவெருடடைய பழைங்கள் மேற்றும வசவ்வெகாய் கிரகமும,வசவ்வெகாய் ததேகாஷமும ஆகிய இரண்டு நூல்கள்
அடனவெருக்கும கல்வி இயக்கம என்ற அடமேப்பின் சகாரபகாக 38000 பள்ளிகளுக்கு வெழைங்கப்பட்டுள்ளன.


தேமிழ்நகாடு அறிவியல் இயக்கம வவெளியிடும துளிர அறிவியல் மேகாதே இதேழன் ஆசிரியர குழுவில்
முக்கியமேகானவெர.



எழுத்துச்சிற்பி ,அறிவியல் மேகாமேணி ஆகிய விருதுகளகால் வகமௌரவிக்கப்பட்டைகார.



தேம இறப்பிற்கு பிறகு தேம உடைடல மேருத்துவெ ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தே தவெண்டும என்று தேம
விருப்ப ஆவெணத்தில் பதிவு வசய்துள்ளகார.



1992 ஆம ஆண்டு ஏற்ககாட்டில் உள்ள வபரிய ஏரியில் மேண்டிக் கிடைந்தே ஆககாயத் தேகாமேடரகடள
மேகாணவெரகள்,வதேகாண்டு அடமேப்புகள் மேற்றும வபகாதுமேக்கள் உதேவியுடைன் தேமிழ்நகாடு அறிவியல்
இயக்கம சகாரபகாக, நீக்கி ஏரிடயத் துப்புரவு வசய்தேகார.

சிறிய அளவிலும வபரிய அளவிலும 70 புத்தேகங்கள் இதுவெடர எழுதியுள்ளகார.இவெர வதேகாடைரந்து அறிவியல்
நூல்கடள எழுதி வெருகிறகார.
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Free Tamil Ebooks - எங்கடளப் பற்றி
மின்புத்தேகங்கடளப் படிக்க உதேவும கருவிகள்:
மின்புத்தேகங்கடளப் படிப்பதேற்வகன்தற டகயிதலதய டவெத்துக் வககாள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் தேற்தபகாது
சந்டதேயில் வெந்துவிட்டைன. Kindle, Nook, Android Tablets தபகான்றடவெ இவெற்றில் வபருமபங்கு
வெகிக்கின்றன. இத்தேடகய கருவிகளின் மேதிப்பு தேற்தபகாது 4000 முதேல் 6000 ரூபகாய் வெடர குடறந்துள்ளன.
எனதவெ வபருமபகான்டமேயகான மேக்கள் தேற்தபகாது இதேடன வெகாங்கி வெருகின்றனர.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தேகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்ககான மின்புத்தேகங்கள் தேற்தபகாது கிடடைக்கப் வபறுகின்றன. அடவெ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. தபகான்ற வெடிவெங்களில் இருப்பதேகால், அவெற்டற தமேற்கூறிய கருவிகடளக் வககாண்டு நகாம
படித்துவிடைலகாம.
தேமிழலுள்ள மின்புத்தேகங்கள்:
தேமிழல் சமீபத்திய புத்தேகங்கவளல்லகாம நமேக்கு மின்புத்தேகங்களகாக கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தேமிழல் மின்புத்தேகங்கடள வவெளியிடுவெதேற்ககான ஒர உன்னதே
தசடவெயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தேக் குழு இதுவெடர வெழைங்கியுள்ள தேமிழ் மின்புத்தேகங்கள் அடனத்தும
PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனகால் இடவெ மிகவும படழைய புத்தேகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தேகங்கள் ஏதும இங்கு கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டல.
எனதவெ ஒரு தேமிழ் வெகாசகர தமேற்கூறிய “மின்புத்தேகங்கடளப் படிக்க உதேவும கருவிகடள” வெகாங்குமதபகாது,
அவெரகால் எந்தே ஒரு தேமிழ் புத்தேகத்டதேயும இலவெசமேகாகப் வபற முடியகாது.
சமீபத்திய புத்தேகங்கடள தேமிழல் வபறுவெது எப்படி?
சமீபககாலமேகாக பல்தவெறு எழுத்தேகாளரகளும, பதிவெரகளும, சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப் பற்றிய விவெரங்கடளத்
தேமிழல் எழுதேத் வதேகாடைங்கியுள்ளனர. அடவெ இலக்கியம, விடளயகாட்டு, கலகாச்சகாரம, உணவு, சினிமேகா,
அரசியல், புடகப்படைக்கடல, வெணிகம மேற்றும தேகவெல் வதேகாழல்நுட்பம தபகான்ற பல்தவெறு தேடலப்புகளின் கீழ்
அடமேகின்றன.
நகாம அவெற்டறவயல்லகாம ஒன்றகாகச் தசரத்து தேமிழ் மின்புத்தேகங்கடள உருவெகாக்க உள்தளகாம.
அவ்வெகாறு உருவெகாக்கப்பட்டை மின்புத்தேகங்கள் Creative Commons எனும உரிமேத்தின் கீழ்
வவெளியிடைப்படும. இவ்வெகாறு வவெளியிடுவெதேன் மூலம அந்தேப் புத்தேகத்டதே எழுதிய மூல ஆசிரியருக்ககான
உரிடமேகள் சட்டைரீதியகாகப் பகாதுககாக்கப்படுகின்றன. அததே தநரத்தில் அந்தே மின்புத்தேகங்கடள யகார
தவெண்டுமேகானகாலும, யகாருக்கு தவெண்டுமேகானகாலும, இலவெசமேகாக வெழைங்கலகாம.
எனதவெ தேமிழ் படிக்கும வெகாசகரகள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தேமிழ் மின்புத்தேகங்கடள இலவெசமேகாகதவெ
வபற்றுக் வககாள்ள முடியும.
தேமிழலிருக்கும எந்தே வெடலப்பதிவிலிருந்து தவெண்டுமேகானகாலும பதிவுகடள எடுக்கலகாமேகா ?
கூடைகாது.
ஒவ்வவெகாரு வெடலப்பதிவும அதேற்வகன்தற ஒருசில அனுமேதிகடளப் வபற்றிருக்கும. ஒரு வெடலப்பதிவின்
ஆசிரியர அவெரது பதிப்புகடள “யகார தவெண்டுமேகானகாலும பயன்படுத்தேலகாம” என்று குறிப்பிட்டிருந்தேகால்
மேட்டுதமே அதேடன நகாம பயன்படுத்தே முடியும.
அதேகாவெது “Creative Commons” எனும உரிமேத்தின் கீழ் வெரும பதிப்புகடள மேட்டுதமே நகாம
பயன்படுத்தே முடியும.
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அப்படி இல்லகாமேல் “All Rights Reserved” எனும உரிமேத்தின் கீழ் இருக்கும பதிப்புகடள நமமேகால்
பயன்படுத்தே முடியகாது.
தவெண்டுமேகானகால் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும வெடலப்பதிவுகடளக் வககாண்டிருக்கும
ஆசிரியருக்கு அவெரது பதிப்புகடள “Creative Commons” உரிமேத்தின் கீழ் வவெளியிடைக்தககாரி நகாம
நமேது தவெண்டுதககாடளத் வதேரிவிக்கலகாம. தமேலும அவெரது படடைப்புகள் அடனத்தும அவெருடடைய வபயரின்
கீதழை தேகான் வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும நகாம அளிக்க தவெண்டும.
வபகாதுவெகாக புதுப்புது பதிவுகடள உருவெகாக்குதவெகாருக்கு அவெரகளது பதிவுகள் நிடறய வெகாசகரகடளச்
வசன்றடடைய தவெண்டும என்ற எண்ணம இருக்கும. நகாம அவெரகளது படடைப்புகடள எடுத்து இலவெச
மின்புத்தேகங்களகாக வெழைங்குவெதேற்கு நமேக்கு
அவெரகள் அனுமேதியளித்தேகால், உண்டமேயகாகதவெ அவெரகளது படடைப்புகள் வபருமபகான்டமேயகான மேக்கடளச்
வசன்றடடையும. வெகாசகரகளுக்கும நிடறய புத்தேகங்கள் படிப்பதேற்குக் கிடடைக்கும
வெகாசகரகள் ஆசிரியரகளின் வெடலப்பதிவு முகவெரிகளில் கூடை அவெரகளுடடைய படடைப்புகடள ததேடிக்
கண்டுபிடித்து படிக்கலகாம. ஆனகால் நகாங்கள் வெகாசகரகளின் சிரமேத்டதேக் குடறக்கும வெண்ணம ஆசிரியரகளின்
சிதேறிய வெடலப்பதிவுகடள ஒன்றகாக இடணத்து ஒரு முழு மின்புத்தேகங்களகாக உருவெகாக்கும தவெடலடயச்
வசய்கிதறகாம. தமேலும அவ்வெகாறு உருவெகாக்கப்பட்டை புத்தேகங்கடள “மின்புத்தேகங்கடளப் படிக்க உதேவும
கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வெண்ணம வெடிவெடமேக்கும தவெடலடயயும வசய்கிதறகாம.
FreeTamilEbooks. com
இந்தே வெடலத்தேளத்தில்தேகான் பின்வெரும வெடிவெடமேப்பில் மின்புத்தேகங்கள் ககாணப்படும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்தே வெடலதேளத்திலிருந்து யகார தவெண்டுமேகானகாலும மின்புத்தேகங்கடள இலவெசமேகாகப்
பதிவிறக்கம(download) வசய்து வககாள்ளலகாம.
அவ்வெகாறு பதிவிறக்கம(download) வசய்யப்பட்டை புத்தேகங்கடள யகாருக்கு தவெண்டுமேகானகாலும
இலவெசமேகாக வெழைங்கலகாம.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விருமபுகிறீரகளகா?
நீங்கள் வசய்யதவெண்டியவதேல்லகாம தேமிழல் எழுதேப்பட்டிருக்கும வெடலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகடள
எடுத்து, அவெற்டற LibreOfce/MS Ofce தபகான்ற wordprocessor-ல் தபகாட்டு ஓர எளிய
மின்புத்தேகமேகாக மேகாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வெளவுதேகான்!
தமேலும சில பங்களிப்புகள் பின்வெருமேகாறு:
1. ஒருசில பதிவெரகள்/எழுத்தேகாளரகளுக்கு அவெரகளது படடைப்புகடள “Creative Commons”
உரிமேத்தின்கீழ் வவெளியிடைக்தககாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதேல்
2. தேன்னகாரவெலரகளகால் அனுப்பப்பட்டை மின்புத்தேகங்களின் உரிடமேகடளயும தேரத்டதேயும பரிதசகாதித்தேல்
3. தசகாதேடனகள் முடிந்து அனுமேதி வெழைங்கப்பட்டை தேரமேகான மின்புத்தேகங்கடள நமேது வெடலதேளத்தில்
பதிதவெற்றம வசய்தேல்
விருப்பமுள்ளவெரகள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும.
இந்தேத் திட்டைத்தின் மூலம பணம சமபகாதிப்பவெரகள் யகார?
யகாருமில்டல.
இந்தே வெடலத்தேளம முழுக்க முழுக்க தேன்னகாரவெலரகளகால் வசயல்படுகின்ற ஒரு வெடலத்தேளம ஆகும. இதேன்
ஒதர தநகாக்கம என்னவவெனில் தேமிழல் நிடறய மின்புத்தேகங்கடள உருவெகாக்குவெதும, அவெற்டற இலவெசமேகாக
பயனரகளுக்கு வெழைங்குவெதுதமே ஆகும.
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தமேலும இவ்வெகாறு உருவெகாக்கப்பட்டை மின்புத்தேகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வககாள்ளும வெடிவெடமேப்பில்
அடமேயும.
இத்திட்டைத்தேகால் பதிப்புகடள எழுதிக்வககாடுக்கும ஆசிரியர/பதிவெருக்கு என்ன லகாபம?
ஆசிரியர/பதிவெரகள் இத்திட்டைத்தின் மூலம எந்தேவிதேமேகான வதேகாடகயும வபறப்தபகாவெதில்டல. ஏவனனில்,
அவெரகள் புதிதேகாக இதேற்வகன்று எந்தேஒரு பதிடவெயும எழுதித்தேரப்தபகாவெதில்டல.
ஏற்கனதவெ அவெரகள் எழுதி வவெளியிட்டிருக்கும பதிவுகடள எடுத்துத்தேகான் நகாம மின்புத்தேகமேகாக
வவெளியிடைப்தபகாகிதறகாம.
அதேகாவெது அவெரவெரகளின் வெடலதேளத்தில் இந்தேப் பதிவுகள் அடனத்தும இலவெசமேகாகதவெ
கிடடைக்கப்வபற்றகாலும, அவெற்டறவயல்லகாம ஒன்றகாகத் வதேகாகுத்து ebook reader தபகான்ற கருவிகளில்
படிக்கும விதேத்தில் மேகாற்றித் தேரும தவெடலடய இந்தேத் திட்டைம வசய்கிறது.
தேற்தபகாது மேக்கள் வபரிய அளவில் tablets மேற்றும ebook readers தபகான்ற கருவிகடள நகாடிச்
வசல்வெதேகால் அவெரகடள வநருங்குவெதேற்கு இது ஒரு நல்ல வெகாய்ப்பகாக அடமேயும.
நகல் எடுப்படதே அனுமேதிக்கும வெடலதேளங்கள் ஏததேனும தேமிழல் உள்ளதேகா?
உள்ளது.
பின்வெரும தேமிழல் உள்ள வெடலதேளங்கள் நகல் எடுப்பதிடன அனுமேதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வெகாறு ஒர எழுத்தேகாளரிடைம Creative Commons உரிமேத்தின் கீழ் அவெரது படடைப்புகடள
வவெளியிடுமேகாறு கூறுவெது?
இதேற்கு பின்வெருமேகாறு ஒரு மின்னஞ்சடல அனுப்ப தவெண்டும.
<துவெக்கம>
உங்களது வெடலத்தேளம அருடமே [வெடலதேளத்தின் வபயர].
தேற்தபகாது படிப்பதேற்கு உபதயகாகப்படும கருவிகளகாக Mobiles மேற்றும பல்தவெறு டகயிருப்புக் கருவிகளின்
எண்ணிக்டக அதிகரித்து வெந்துள்ளது.
இந்நிடலயில் நகாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும வெடலதேளத்தில், பல்தவெறு தேமிழ்
மின்புத்தேகங்கடள வவெவ்தவெறு துடறகளின் கீழ் தசகரிப்பதேற்ககான ஒரு புதிய திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்தளகாம.
இங்கு தசகரிக்கப்படும மின்புத்தேகங்கள் பல்தவெறு கணிணிக் கருவிகளகான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS தபகான்றவெற்றில் படிக்கும வெண்ணம
அடமேயும. அதேகாவெது இத்தேடகய கருவிகள் support வசய்யும odt, pdf, ebub, azw தபகான்ற
வெடிவெடமேப்பில் புத்தேகங்கள் அடமேயும.
இதேற்ககாக நகாங்கள் உங்களது வெடலதேளத்திலிருந்து பதிவுகடள
வபற விருமபுகிதறகாம. இதேன் மூலம உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும வெகாசகரகளின் கருவிகடள தநரடியகாகச் வசன்றடடையும.
எனதவெ உங்களது வெடலதேளத்திலிருந்து பதிவுகடள பிரதிவயடுப்பதேற்கும அவெற்டற மின்புத்தேகங்களகாக
மேகாற்றுவெதேற்கும உங்களது அனுமேதிடய தவெண்டுகிதறகாம.
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இவ்வெகாறு உருவெகாக்கப்பட்டை மின்புத்தேகங்களில் கண்டிப்பகாக ஆசிரியரகாக உங்களின் வபயரும மேற்றும
உங்களது வெடலதேள முகவெரியும இடைமவபறும. தமேலும இடவெ “Creative Commons” உரிமேத்தின் கீழ்
மேட்டுமதேகான் வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும அளிக்கிதறகாம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கடள பின்வெரும முகவெரிகளில் வதேகாடைரபு வககாள்ளலகாம.
e-mail : freetamilebooksteam@ gmail. com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
தமேற்கூறியவெகாறு ஒரு மின்னஞ்சடல உங்களுக்குத் வதேரிந்தே அடனத்து எழுத்தேகாளரகளுக்கும அனுப்பி
அவெரகளிடைமிருந்து அனுமேதிடயப் வபறுங்கள்.
முடிந்தேகால் அவெரகடளயும “Creative Commons License”-ஐ அவெரகளுடடைய வெடலதேளத்தில்
பயன்படுத்தேச் வசகால்லுங்கள்.
கடடைசியகாக அவெரகள் உங்களுக்கு அனுமேதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும
மின்னஞ்சடலfreetamilebooksteam@ gmail. com எனும முகவெரிக்கு அனுப்பி டவெயுங்கள்.
ஓர எழுத்தேகாளர உங்களது உங்களது தவெண்டுதககாடள மேறுக்கும பட்சத்தில் என்ன வசய்வெது?
அவெரகடளயும அவெரகளது படடைப்புகடளயும அப்படிதய விட்டுவிடை தவெண்டும.
ஒருசிலருக்கு அவெரகளுடடைய வசகாந்தே முயற்சியில் மின்புத்தேகம தேயகாரிக்கும எண்ணமகூடை இருக்கும.
ஆகதவெ அவெரகடள நகாம மீண்டும மீண்டும வதேகாந்தேரவு வசய்யக் கூடைகாது.
அவெரகடள அப்படிதய விட்டுவிட்டு அடுத்தேடுத்தே எழுத்தேகாளரகடள தநகாக்கி நமேது முயற்சிடயத் வதேகாடைர
தவெண்டும.
மின்புத்தேகங்கள் எவ்வெகாறு அடமேய தவெண்டும?
ஒவ்வவெகாருவெரது வெடலத்தேளத்திலும குடறந்தேபட்சம நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள் ககாணப்படும. அடவெ
வெடகப்படுத்தேப்பட்தடைகா அல்லது வெடகப்படுத்தேப் படைகாமேதலகா இருக்கும.
நகாம அவெற்டறவயல்லகாம ஒன்றகாகத் திரட்டி ஒரு வபகாதுவெகான தேடலப்பின்கீழ் வெடகப்படுத்தி
மின்புத்தேகங்களகாகத் தேயகாரிக்கலகாம. அவ்வெகாறு வெடகப்படுத்தேப்படும மின்புத்தேகங்கடள பகுதி-I பகுதிII என்றும கூடை தேனித்தேனிதய பிரித்துக் வககாடுக்கலகாம.
தேவிரக்க தவெண்டியடவெகள் யகாடவெ?
இனம, பகாலியல் மேற்றும வென்முடற தபகான்றவெற்டறத் தூண்டும வெடகயகான பதிவுகள் தேவிரக்கப்படை
தவெண்டும.
எங்கடளத் வதேகாடைரபு வககாள்வெது எப்படி?
நீங்கள் பின்வெரும முகவெரிகளில் எங்கடளத் வதேகாடைரபு வககாள்ளலகாம.
• email : freetamilebooksteam@ gmail. com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இத்திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவெரகள் யகார?
• Shrinivasan tshrinivasan@ gmail. com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
• இரவி
Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள் படடைப்புகடள வவெளியிடைலகாதமே
உங்கள் படடைப்புகடள மின்னூலகாக இங்கு வவெளியிடைலகாம.
1. எங்கள் திட்டைம பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தேமிழல் ககாவணகாளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. படடைப்புகடள யகாவெரும பகிரும உரிடமே தேரும கிரிதயட்டிவ் ககாமேன்ஸ உரிமேம பற்றி –
கிரிதயட்டிவ் ககாமேன்ஸ உரிடமே – ஒரு அறிமுகம
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பகான கிரிதயட்டிவ் ககாமேன்ஸ உரிமேத்டதே இங்தக ததேரந்வதேடுக்கலகாம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
தமேற்கண்டைவெற்டற பகாரத்தே / படித்தே பின், உங்கள் படடைப்புகடள மின்னூலகாக மேகாற்ற
பின்வெரும தேகவெல்கடள எங்களுக்கு அனுப்பவும.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் வபயர
நூல் அறிமுக உடர
நூல் ஆசிரியர அறிமுக உடர
உங்கள் விருப்பகான கிரிதயட்டிவ் ககாமேன்ஸ உரிமேம
நூல் – text / html / LibreOfce odt/ MS ofce doc வெடிவெங்களில். அல்லது
வெடலப்பதிவு / இடணய தேளங்களில் உள்ள கட்டுடரகளில் வதேகாடுப்புகள் (url)

இவெற்டற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
விடரவில் மின்னூல் உருவெகாக்கி வவெளியிடுதவெகாம.
——————————————————————————————————–
நீங்களும மின்னூல் உருவெகாக்கிடை உதேவெலகாம.
மின்னூல் எப்படி உருவெகாக்குகிதறகாம? –
தேமிழல் ககாவணகாளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதேன் உடர வெடிவெம ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இடணந்து உதேவெலகாம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்றி !
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