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எ��ைர
நம� தா�ெமா�யான த�� �க�� ெதா�ைம வா��த பழைமயான ெமா�. அ� ெச�ெமா�
த��ைய� ெப�ற ெமா�யா��. இ�ைறய ஆ��ல ேமாக��� காரணமாக த��ெமா���
இ���� ப�� �ைற��ெகா�ேட வ��ற�. என�� த�� ேபச� ெத���, ஆனா� �ைழ
இ�லாம� எ�த�ெத�யா� எ��ற �ைல த�ேபா� உ�வா���ள�. த�ைழ� க�டாய�
க��யா�கேவ��ய �ழ� எ����ள�. த�� ெமா�ேய த�ழக��� ஆ�� ெமா�.
த��நா���� எ�� மா�ல அைடயாள� ��ன�க� (Symbols of TamilNadu) உ�ளன.
ஆனா� அைவ எ�ன, எ�ன என� ேக�டா� ச�யான ப�� �ற ��ய��ைல. அேதேபா�
த�ழக அர� எ�கால�க�ட��� ��ன�கைள அ���த� எ�பத�கான ச�யான ப���
�ைட�க��ைல. மாணவ�க����, ஆ��ய�க���� த�ழக��� ��ன�க� எைவ
எ�பைத� ெத��ப��தேவ இ���தக�ைத எ����ேள�.
இ���தக�ைத எ��வத�� என�� ஒ��ைழ��� ெகா��த எ� மைன� ����. இ.
��ைல�கர� அவ�க��� என� ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�. இ�த� ��தக�ைத�
ெச�ைம�ப���� ெகா��த ஓ�� ெப�ற ஆ��ய� ����. ெச. நம�வாய� அவ�க����,
த�ட�� ெச�� ெகா��த ����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க���� என� ந��.
இ�த�
��தக�ைத
���லாக
ெவ�����ள
FreeTamilEbooks.com
���ன����என� மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
வா���க�ட�
- ஏ�கா� இள�ேகா
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த��நா�
இ��யா�� உ�ள 28 மா�ல�க�� த��நா�� ஒ�றா��. த��நா�ைட த�ழக� எ���
அைழ���றன�. ����� இ��யா�� மதரா� மாகாண� (The Madras Province) என
அைழ�க�ப�ட�. 1950ஆ� ஆ��� இ��யா ��யரசான�ட� மதரா� மா�ல� (Madras
State) என� ெபய�ட�ப�ட�. 1950 �த� 1953 வைர ஒ���ைண�த மதரா� மாகாண���
அைன��� ப��க�� மதரா� மா�ல��� இட� ெப����தன. த��நா�, ஆ��ரா,
க�நாடகா, ேகரளா ஆ�யைவ இ�� அட�� இ��தன. 1953ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 1 இ�
ஆ��ரா ���� த� மா�லமான�.

ெமா�வா� மா�ல� 1956ஆ� ஆ��� அைம�க மா�ல �னரைம��� ச�ட�(States
Reorganisation Act) ெகா��வர�ப�ட�. ெம�ரா� மா�ல�ைத த��நா� என� ெபய�
மா�ற�ேகா� பல ேபாரா�ட�க� நட�தன. ச�கர��கனா� எ�பவ� ெம�ரா� �ேட� எ�பைத
த��நா� எ�� ெபய� மா�ற� ெச�வத�காக 78 நா�க� உ�ணா�ரத���� 1956ஆ�
ஆ�� அ�ேடாப� 13இ� உ�� �ற�தா�. 1969ஆ� ஆ��� ெம�ரா� �ேட� எ�ற ெபய�
த��நா� எ�� மா�ற�ப�ட�.
த��நா��� தைலநகர� ெச�ைனயா��. இ� மதரா� (Madras) எ�ேற அைழ�க�ப��
வ�த�. 1996ஆ� ஆ������ ெச�ைன என அைழ�க� ெதாட��ன�. ெச�ைன
இ��யா�� ெப�ய நகரமா��. ெச�ைனேய த��நா��� �க�ெப�ய நகரமா��.
த�ேபா� த��நா��� 32 மாவ�ட�க� உ�ளன. மாவ�ட� தைலநகர�க�� ெபய�ேலேய
ெப��பா�� மாவ�ட�க�� ெபய�� அைழ�க�ப���றன. த��நா� இ��ய மா�ல�க��
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பர�பள�� 11 ஆவதாக��, ம�க� ெதாைக�� ஏழாவதாக�� �ள���ற�. த��நா���
பல இய�ைக வள�க�, �ரா�ட� க��ட� கைல, மைல�தள�க�, கட�கைரக�, வ�பா���
தள�க�, உலக பார�ப�ய� ��ன�க� என பல உ�ளன. இ��யா�ேலேய அ�க
நக��றமா�க�ப�ட மா�லமாக� த��நா� �க��ற�.
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1

அர� ���ைர

த�ழக அர�� ���ைர�� (Emblem) உ�ள ��ன� அ�ல� இல��ைன (Government of
Tamil Nadu’s Seal) �������� ேகா�� ேகா�ர��� உ�வ அைம�� (Temple Tower of
Srivilliputhur) ஆ��. இ� 1956ஆ� ஆ��� அ���க�ப�ட�. இ��யா�� 1956ஆ�
ஆ�� ெமா� வா� மா�ல�க� அைம�க�ப�டன. அ�ேபா� த�� ேப�� ப��க� ெச�ைன
மாகாணமாக உ�வான�. அ�கால�க�ட��� ெச�ைன மாகாண��� �த�வராக காமராச�
இ��தா�. இவ�ைடய தைலைம�லான அர� �������� ேகா�� ேகா�ர�ைத அர�
���ைரயாக� ேத��ெத��த�.

��������� :
த��நா� மா�ல��� ���நக� மாவ�ட��� உ�ள ஒ� பழைமயான ஊ� ���������.
இ� ஒ� நகரா��யா��. ஊ�� உ�ளா�� ��வாக� ��������� நகரா���ல�
நட��ற�. ���நக� மாவ�ட��� �த�ைம ��ம�ற� இ�நக�� அைம���ள�.
��������� ஒ� ச�டம�ற� ெதா��யாக�� உ�ள�.
���������� 1000 ஆ��க� பழைம வா��த ேகா�� உ�ள�. 200 வ�ட�
�ற��ெகா�ட இ�� ேம��ைல� ப���� உ�ள�. அ�த�ர 137 வ�ட�க� ஆன
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ெப���ட� �லக�� இ�நக�� உ�ள�. இதைன ஒ� ேகா�� நகர� எ���
அைழ���றன�. இ�� ஆ�டா� ேகா�� உ�ள�. இ�ேகா���காகேவ ���������
�க�� �ரபல� அைட�த�. அ��ட� ���பாைவ எ��� த�� இல��ய�ைத த��
ம�க��� அ��த�� ��������ேர ஆ��.
ஆ�டா� :
�����த� (ெப�யா�வா�) எ��ற அ�தண� ஒ�வ� �ள�� ெச��� �� �ட�த �ழ�ைதைய
எ��� வள��தா�. இ��ழ�ைத�� ேகாைத என�ெபய��டா�. �ழ�ைத�� த��, சமய�
அைன�ைத�� ெப�யா�வா� க���ெகா��தா�. ேகாைத த��� ந�ல �றைம��, க�ண���
���த ப���ண�ைவ�� ெகா����தா�. த�ைன க�ண�� மண�ெப�ணாக �ைன��
வ�தா�.
இைறவ��� அ���பத�காக ெப�யா�வா� தயா���� மாைலைய ஒ�ெவா� நா�� தா�
அ��� அழ� பா��த �றேக எ��� ைவ�தா�. இதைன ஒ�நா� ெப�யா�வா� க�� மன�
வ���ன�. ஆகேவ ��ய மாைல தயா��� க�ண��� அ���தா�. அ�ர� இைறவ�
ெப�யா�வா� கன�� ேதா�� ேகாைத அ��த மாைலகேள தன�� ஏ�றைவ என��,
அவ�ைறேய தன�� அ����மா� ேக��� ெகா�டாரா�. இதனாேலேய ���ெகா��த
�ட��ெகா� எ���, ஆ�டவைனேய ஆ�டவ� எ�பதா�தா� அவைர ஆ�டா� என�
ெபய��� அைழ�தன� எ�ப� �ராண� கைத.
ைவணவ� ேபா��� 12 ஆ�வா�க�� ஆ�டா� ஒ�வேர ெப�ணாவா�. இவ� ���பாைவ,
நா��யா� ��ெமா� எ��� இர�� பாட� ெதா��கைள இய����ளா�. இைறவ���
ஆ�டா� ெகா����த காதைல �ள��� ���யாசமான ைவணவ சமய ��களா��. இ�த
இ���க�� அத� இல��ய ெச�ைம���, த��வ�, ப�� ஆ�யவ���காக �க��
ேபா�ற�ப��ற�. ���பாைவ 30 பாட�கைள��, நா��யா� ��ெமா� 143 பாட�கைள��
ெகா���ள�.
��மண வயதைட�த ஆ�டா� �ர�க� ேகா��� உைற�� இைறவைனேய ��மண�
ெச��ெகா�ள ��வாதமாக இ��தா�. எ�ன ெச�வெத�� ெத�யாம� ெப�யா�வா�
கவைல�� இ��தா�. ெப�யா�வா� கன�� இைறவ� ேதா�� மண�ெப�ணாக �ர�க�
ேகா���� ஆ�டாைள அைழ�� வ�மா� ����� மைற�தா�. ேகா���� அைழ���
ெச�ல�ப�ட ஆ�டா�, க�வைற��� ெச�� இைறவ�ட� கல����டா� எ�ப� கைத.
ஆ�டா� ேகா�� :
��������� அைம���ள �க�� பழைமயான ேகா�� ஆ�டா� ேகா�லா��. 108
��ய ேதச�க�� ஒ�றான இ�� மத ைவணவ ேகா��க�� ஒ�றா��. ஆ�டாைள எ���
வள��த ெப�யா�வாரா� க�ட�ப�ட�. தன� ம�மகனான ெப�மா��காக �வடப�ரசா�
எ��ற ேகா�ைல��, ஆ�டா� ேகா�ைல�� க��னா�. வட�ழ��� பழைமயான ப�ரகா�
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ேகா���, ேம��� ஆ�டா� ���ேகா���, இர����� இைட�� ெப�யா�வா�
உ�வா��ய ந�தவன�� உ�ள�.
பா��ய
ம�ன�
வ�லபேதவ��
அர�மைன��
நைடெப�ற
�வாத�க��
ெவ��ெகா��, அதனா� �ைட�த ெபா� ���ைப�ெகா�� இ�ேகா�ைல ெப�யா�வா�
க��னா� எ��� ந�ப�ப��ற�. ��மைல நாய�க� ம��� இரா� ம�க�மா� ஆ���
கால��� இ�ேகா��� பல ���ப�கைள� ெச���ளன�.
ேகா�ர� :
ம�தனா� அைம�க�ப�ட �க உயரமான அைம��தா� ேகா�ர�. �ள, அகல�கைள�
கா���� �க உயரமாக இ����. ேகா�ர�க� பழ�கால� ெதா�ேட க�ட�ப�� வ���றன.
ேகா�ர�க� எ�ப� இ��� ேகா��க�� �ைழ� வா��க�� அைம������ க��ட
அைம�ைப� �����.

ஒ� ப�ைட� ��� (�ர��) ேபா� ������ ேமலாக ஓ��� ெச���. இ�த அைம��
ஒ���ேம� ஒ�றாக அ��க�ப�ட தள�களாக� கா�� த���றன. த��நா��� 1 �த� 12
வைர தள�க� ெகா�ட ேகா�ர�க� உ�ளன. ��������� உ�ள ராஜேகா�ர� 11
அ���கைள� ெகா�ட�. இ� 192 அ� உயர� ெகா�ட�. ேம�� 11 கலச�கைள��
ெகா���ள�.
���ைர :
ஆ�டா� ேகா�� �க�ெப�ற ைவணவ �தல�க�� ஒ��. இ�ேகா�� ராஜேகா�ர� த�ழக
அர�� அ�கார��வ ���ைரயாக உ�ள�. த��நா��� அர� ���ைர�� ைமய�ப����
ம�ச� �ற��� � �������� ேம�� ேகா�ர� அ�ல� �ரபலமான �������� ��ய
ேதச�க� (Divya Desam) ேகா�� ேகா�ர� இட� ெப���ள�. அத��� ��க�க ���ைர
உ�ள�. இ� இ��யா�� இல��ைனயா��. இ� �வ�� �ற��� காண�ப��. இத�
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இ��ற�� இ��ய ேத�ய� ெகா� உ�ள�. ���ைர�� இர�� வாசக�க� இட�
ெப���ளன. ���ைர�� ேம�ப���� உ�ேள வைள�தா�ேபா� த��நா� அர� எ�ற
வாசக� ����ட�ப������. ���ைர�� ���ப�� அதாவ� அ��ப���� வா�ைமேய
ெவ��� என� ����ட�ப���ள�. இ� ச�யேமவ ெஜயேத எ�பத� ெமா�ெபய��பா��.

வழ�� :
மத�சா�ப�ற ஒ� நா��� மத ��யான அைடயாள� த�ழக அர� ���ைர�� இட�
ெப���ள�. மத ��யான இட�கைள ���ைர�� ைவ�க��டா� எ�� ேகா� 2013இ�
ெபா�நல ம� தா�க� ெச�ய�ப�ட�. கா���ர� மாவ�ட� ��ம�வ��ைர� ேச��த ஓ��
ெப�ற ரா�வ�ர� க�ண� ேகா��தரா� ெச�ைன ஐேகா���� ம� தா�க� ெச�தா�. அவ�
ெச�த ெபா�நல ம��� �����பதாவ�.
இ��யா மத�சா�ப�ற நா�, மத ��யான ��ன�கைள அர�� அைடயாளமாக
ைவ���ெகா�ள��டா�. ஆனா� த�ழக அர�� இல��ைன (���ைர)�� ��������,
ஆ�டா� ேகா�� ேகா�ர� இட� ெப���ள�. ேகா�ர����ேழ ேத�ய� ெகா� 2 ஆக�
�ள�ப��த�ப�� அைம�க�ப���ள�.
மத�சா�ப�ற நா��� இ�ேபால மத��� ��ன�ைத அர�� ���ைரயாக ைவ�ப� அர�ய�
சாசன���� எ�ரான�. எனேவ த�ழக அர� ���ைர�� ஆ�டா� ேகா�� ேகா�ர�ைத
அக�ற��, ��ண��க�ப�ட அள�� ேத�ய ெகா�ைய ���ைர�� இட�ெபற� ெச�ய��
அர��� உ�தர�ட ேவ���. இ�வா� ம��� �����தா�.
இ�த ம���� த�ழக அர� தா�க� ெச�த ப�� ம���, ெப�ைமைய� ேபா����தமாக
��������
ஆ�டா�
ேகா��
ேகா�ர�
அர�
���ைர��
இட�ெபற�
ெச�ய�ப���ள�. ேத�ய� ெகா��� ச�யான அள�� அைம�க�ப���ள� எ�� �ற�ப��
இ��த�.
இைதய��� வழ�ைக �சா��த தைலைம ��ப� (ெபா���) ராேஜ��மா� அக�வா�, ��ப�
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ச��யநாராயண� ஆ�ேயா� ெபா�நல ம�ைவ� த��ப� ெச�தன�. ��ப�க� த�க�
உ�தர�� �����பதாவ�:த�ழக��� ஏராளமான இ��� ேகா��க� உ�ளன. அ�த� பழைமயான ேகா�� ேகா�ர�க�
கலா�சார ��னமாக�தா� பா��க�ப��ற� எ�� த�ழக அர� தர��� �ற�ப���ள�.
ேகா�� ேகா�ர� அர�� ��ன��� இட� ெப�றா�� மத�சா�ப�ற �ைற�� எ�ராக அர�
ெசய�ப�ட� எ�� இ�வைர எ�த� ��ற�சா��� எழ��ைல. அர� ���ைர�� ேத�ய�
ெகா��� அள�� ச�யாக�தா� உ�ள�. எனேவ ெபா�நல ம�ைவ� த��ப� ெச��ேறா�
எ�� ��ப�க� �����தன�.
த�ழக��� காண�ப�� ேகா�ர�க� �ரா�ட� பார�ப�ய க��ட� கைல�� எ���� கா��.
இதைன மத� ��னமாக பா��காம� �ராதன� ��னமாக� பா��க ேவ���.
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2

ஆ�� ெமா�

த�ழ�க�� தா�ெமா� த�� ெமா� (Tamil language) ஆ��. இ� �ரா�ட ெமா��
���ப�ைத� ேச��த �த�ைமயான ெமா�யா��. த��, ெத���, க�னட�, மைலயாள�
ஆ�யன ஒ�ேறா� ஒ�� ெந���ய ெதாட��கைள� ெகா������றன. அேதசமய���
ஏைனய
இ��ய
ெமா�க�����
ேவ�ப��
இ���ற�.
ஒ�
ெமா�ைய�
தா�ெமா�யாக�ெகா�� ேப�� ம�க�ெதாைக�� அ��பைட�� உலகள�� 18ஆ�
இட��� உ�ள�. உலக� ��வ�� �மா� 8 ேகா� ம�களா� த�� ேபச�ப��ற�.
த�� எ�ற ெசா� �ரா�ட எ��� சம���த� ெசா��� ��� என� �ல� ����றன�. த��
எ�பைத �ர�ட எ��� சம���த� ெசா��� �ல� என ேவ� �ல�� ����றன�. இ�
�வாதமாக இ��� ெதாட���ெகா�ேட இ���ற�. த�� எ��� ெசா����� �ர�ட
எ�பேத �ல� எ�ற க��ைத �� ைவ�தவ� கா��ெவ� ஆவா�. இவ� �ர�ட எ�ப� �ர�ட
எ�றா�, அ� ��ன� �ர�ள ஆக� ���� ��ன� த�ள, த�� எ�� ஆன� எ��றா�.

பழைம :
த�� ெசா�வள� �ைற�த ெமா�. பழ�த��� பய�ப��த�ப�ட ெப��பாலான ெசா�கைள
இ��� பய�ப����ேறா�. த�� 2500 ஆ��க���ேம� பைழைம வா��த இல��ய
மரைப� ெகா���ள�. இ��யா�� ேபச���ய ெமா�க�� த�ழான� �க ��ட இல��ய,
இல�கண மர�கைள� ெகா���ள�. த�� இல��ய�க�� �ல 2000 ஆ��க���ேம�
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பழைமயானைவ. த��� எ��ய க�ெவ��க� �ைட���ளன. இைவ ���������
300ஆ� ஆ�ைட� ேச��தைவ.
இ��யா�� ஏற�தாழ 1,00,000 க�ெவ��, ெதா�ெல����ப��க� �ைட���ளன.
இவ��� 60,000 ���� அ�கமானைவ த�ழக��� �ைட���ளன. இ�� ஏற�தாழ 95
சத�த� த��� உ�ளன. ம�ற ெமா�க� அைன��� 5 சத�த����� �ைறவான
க�ெவ��கைளேய ெகா���ளன.
ெமா��ய� சா��க�� அ��பைட��, �க� பழைமயான பைட��க� �.�. 2 ஆ�
��றா����� �.�. 3ஆ� ��றா����� இைட�ப�ட கால��� இய�ற�ப����கலா�
என� கா����றன. இ�� �ைட�க���ய �க� பழைமயான பைட�� ெதா�கா��ய� ஆ��.
இ� ப�ைட�கால� த��� இல�கண�ைத �ள��� ஒ� �லா��. இத� �ல ப��க� �.�.
200ஆ� ஆ�� கால��� எ�த�ப�டதாக� க�த�ப��ற�. 2005ஆ� ஆ���
அக��ெத��க�ப�ட சா��க�, த�� எ��� ெமா�ைய �.�. 500 ஆ� ஆ�����
��ப�டதாக� ���ற�. த�� �மா� 6000ஆ� ஆ��க� பழைம வா��த ெமா�யாக�
ெத��ற�.
எ��� :
த�� எ��� �ைறைம ஒ���� அ��பைடயான�. த�ேபாைதய த�� எ��� �ைறயான�
த�� �ரா��� இ��� ேதா��ய�. இ�ேவ கால�ேபா��� வ�ெட��தாக உ�மா�ய�.
வ�ெட��� �ைறயான� 6ஆ� ��றா������ 10ஆ� ��றா�� வைர�லான கால���
உ�வான�. இ� ஓைல��வ�க� ம��� க���� ெச���வத�� ஏ�ப இ��த�.
த�� எ���கைள உ�ெர���, ெம�ெய���, ஆ�த எ��� என வைக�ப�����றன�.
உ�ெர���க�� ���ய ஓைச�ைடய எ���களான அ, இ, உ, எ, ஒ ஆ�ய எ���கைள
��� எ���றன�. ��ட ஓைச�ைடய எ���களான ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள ஆ�ய
எ���கைள ெந�� என வழ�க�ப��ற�.
ெம�ெய���க�� வ�ைமயான ஓைச�ைடய எ���க� வ��ன� எ���, ெம�ைமயான
ஓைச�ைடய எ���க� ெம��ன� எ���, இைவ இர����� இைட�ப�ட ஓைச�ைடய
எ���க� இைட�ன� எ��� வழ�க�ப��ற�. �, �, �, �, �, � எ��ற எ���க�
வ��ன�. �, �, �, �, �, � ஆ�ய எ����க� ெம��ன�. �, �, �, �, �, � ஆ�ய
எ���கைள இைட�ன� எ���றன�.
த�� எ����க�� �ற�� எ��தாக ஆ�த எ��� உ�ள�. ஆ�த எ��� எ�ப� ஃ - ���
���களாக எ�த�ப�வதா��. இத�� அஃேகன�, த� �ைல, ���, ஒ�� எ��ற
ெபய�க�� உ��. இ�த எ��தான� தன�� ��ன� ஒ� ��� எ��ைத��, ��ன� ஒ�
வ��ன உ��ெம� எ��ைத�� ெப�ேற உ�ச��க�ப��ற�. உதாரண���� அஃ� எ�ப�
`அ’ ��� `�’ - வ��ன உ��ெம� எ���. பழ�த��� பரவலாக ஆ�த எ���
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பய�ப�ட�. ஆனா� த�ேபா� இதைன �க� �ைறவாகேவ பய�ப�����றன�.
எ�க� �ட ப�தா��க��� ��� வைர த�� எ� ����க� பய�ப��த�ப�� வ�தன.
ெதாட�க� �த� 9 வைரயான எ�க��� ����க� இ��ப� ேபா� 10, 100 ம���
1000 ஆ�யவ����� த������க� இ��தன.

ேப���த�� :
த��� ேப���த�� ம��� உைரநைட� த�� என இர����� இைடேய �ைறய ேவ�பா�க�
உ�ளன. உைரநைட� த�ைழ ெச�த�� எனலா�. எ��வத���, ேமைட� ேப����� ெச�த��
ெபா�வாக� பய�ப��த�ப���ற�. பாட ��க����ய ெமா�யாக��, ெப�மள���
இல��ய ெமா�யாக��, ேமைட� ேப��க����, �வாத�க���� உ�ய ெமா�யாக��
�ள�� வ��ற�.
ேப��� த�� எ�ப� வ�டார� ேப��� த�ழாகேவ உ�ள�. இதைன ெகா��த�� எ���றன�.
த��� வ�டார ெமா� வழ��க�, ெப��பா�� ெசா�கைள ஒ��ப�ேலேய மா�ப���றன.
இ� ப�ேவ� ெச�த��� ெசா�க����� �ற�தைவயா��. எ�ெனாேலா� (Ethnologue) எ�ற
ெமா�க� ப��ய ப��� ��வன� த��� 22 வ�டார வழ��க� இ��பதாக� ெத����ற�.
த�� ெமா� வழ��க� வ�டார அ��பைட�� ம�டம�லா� சா� அ��பiட���
ேவ�பா��ற�. பல சா�க��ெகன த�யான ேப�� வழ��க� இ���வ�தன. த�ேபா� சா�
ம��� இய�க�க�� �ைளவாக இைவ மைற�� வ��ற�. ஒ�வ�� ேப��
வழ�ைக�ெகா�� அவ�� சா�ைய� �ல ேவைலக�� க�ட�ய ����.
ேப�பவ�க� :
த��நா��� வா�� ம�க�� �த�ைம ெமா� த�ழா��. த��நா� ம��� இல�ைக��
வட�ழ��� ப��க�� வா�� ம�க� த�� ேப���றன�. இ��யா�� க�நாடக�, ேகரள�
ம��� மகாரா�ரா���, இல�ைக�� ெகா��� ம��� ம��ய மைலநா��� ப��க���,
���� வா�� ப��க��� த�� ேபச�ப��ற�. இ� த�ர 19 ம��� 20 ஆ�
��றா��க�� ����� அரசா� ஒ�ப�த� ��களாக� பல நா�க��� அ��ப�ப�டன�.
���பாக ��க���, மேல�யா, ெமா��ய� ேபா�ற நா�க�� ��ேய�ய த�ழ�க�, த��
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ேப�� ச�தாய�கைள உ�வா��ன�. இ�� வா�� த�ழ�க� த�� ெமா�ைய� �ரதானமாக�
ேப���றன�.
ஆ��ெமா� :
த��நா��� ஆ��ெமா� த�ழா��. அர� ��வாக����, எ�லா ம�ட�க��� பய�ப��
ெமா�யாக த�� உ�ள�. த��ெமா� த�ழக��� ஆ��ெமா� அ�ல� அ�வலக ெமா�
என�ப��ற�. இைத ஆ��� த�� எ��� அைழ���றன�. இ��ய அர�யலைம���
8ஆவ� ப��ய�� ����ட�ப���ள 22 ெமா�க�� ஒ�றாக�� உ�ள�.
ம�க�� ெமா��ேலேய அர� ��வாக� நைடெபற ஆ��ெமா�� ச�ட� 1956 ஆ��
�ச�ப� 27 அ�� �ைறேவ�ற�ப�ட�. இ� 1957ஆ� ஆ�� ஜனவ� 23ஆ� நாள��
த��நா� அர�த�� ெவ��ட�ப�ட�. ஆ��ெமா�� ச�ட� �ைறேவ�ய �ற� 1957இ�
ஆ��ெமா�� ��ைவ அர� ஏ�ப���ய�. த��நா� ஆ�� ெமா�� ச�ட� 1956
எ�ப�தா� த��ெமா� ���த �த� ச�டமா��.
இல�ைக�� உ�ள ��� ஆ��ெமா�க�� த��� ஒ�றா��. ���ேச���� அர� அ�வ�
ெமா�யாக த�� உ�ள�. ��க��� நா��� நா�� ெமா�க�� ஒ�றாக த�� உ�ள�.
மேல�யா�� நா�� ஆ�� ெமா�க�� த��� ஒ��. ெத�னா����கா��� த����
அர�யலைம�� அ��கார� உ�ள�.
ெச�ெமா� :
�க� பழைமயானதாக��, இல��ய��� �ற�� �ள��வதாக�� உ�ள �ல ெமா�கேள
ெச�ெமா�க� எ�� அைடயாள�ப�����றன�. த��ெமா��� ெச�ெமா� த����
����ற�, ச�க இல��ய ��களான எ���ெதாைக, ப���பா��, ப�ென����கண��
��க�, ெதா�கா��ய�, �ல�ப�கார�, ம�ேமகைல ேபா�றைவ உ�ளன.
இல��ய� பழைம அ��பைட���, �ற ப��� த�ைமக�� அ��பைட��� த��
ெச�ெமா� (Classical Language) த��ைய� ெப���ள�. இ��ய அர�னா� த�� ஒ�
ெச�ெமா�யாக 2004ஆ� ஆ�� ஜூ� 6 அ�� அ��க��க�ப�ட�. அ�ேபாைதய இ��ய�
��யர�� தைலவ� டா�ட� அ��� கலாமா� இ�த அ���� ெவ��ட�ப�ட�. இ�வா�
ெச�ெமா� அ��கார� ெப���ள �த� இ��ய ெமா� த�ழா��.
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��வ��வ� ஆ��

இ��
காலா�ட�
�ைறைய�
��ப��
த��
நா�கா��
(Tamil Calendar)
பய�ப��த�ப��ற�. த�� நா�கா��யான� த��நா�, பா���ேச�, த�ழ�க� வா��
ப��யான மேல�யா, ��க���, ெமா��ய� ம��� இல�ைக ேபா�ற நா�க��� த��
கால�டைர� பய�ப�����றன�. த��நா��� வா�� ெத��� ேப�பவ�க�� இ�த�
கால�டைர ��ப����றன�. ���ழா�க�, ப���த� ம��� கலா�சார �க��க�� த��
கால�டைர
ம�க�
பய�ப�����றன�.
��ேகா�ய�
கால�ட�
�ைறயான�
அ�வலக�க�� பய�ப��த�ப��ற�.
த�� கால�டரான� ��ய கால�ட� (Solar Calendar) �ைறைய அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
அதாவ� ��ய ைமய� ேகா�பா�ைட அ�யாக� ெகா�ட�. ��ய கால�ட� �ைறைய
அ��பைடயாக ெகா�ட கால�டைர அசா�, ேம�� வ�காள�, ேகரளா, ம����, ஒ�சா,
ப�சா�, ராஜ�தா� ஆ�ய மா�ல�க���, ேநபாள நா���� ��ப�ற�ப��ற�.
த��நா��� ப�ேவ� ���ழா�க� த�� கால�டைர அ��பைடயாக� ெகா�ேட
ெகா�டாட�ப���றன. த�� ��தா�� �ன� ஏ�ர� 14 அ�� வ��ற�. ஏ�ர� 14 எ�ப�
பார�ப�ய த�� கால�ட�� �த� நாைள� ����ற�. த��நா� ம��� இல�ைக�� அ��
அர� ெபா����ைற நாளாக உ�ள�. ��ய� கால�ட� �ைறைய� ��ப��� இ��யா��
ம�ற மா�ல�க��� ஏ�ர� 14 அ�ேற ��தா�� �ற��ற�.
மாத� :
த�� கால�ட� �ைற��� 12 மாத�க� உ��. ஒ� மாத���� 29 �த� 32 நா�க�
உ�ளன. ���ைர, ைவகா�, ஆ�, ஆ�, ஆவ�, �ர�டா�, ஐ�ப�, கா���ைக, மா�க�, ைத,
மா�, ப��� என 12 மாத�க� உ�ளன. ��மண� ேபா�ற பல கா�ய�க��காக
அ��ட�ப�� அைழ��த�க�� த�� மாத��, த�� ேத��� �����வ� த�ழ�க��
ப�பாடாக உ�ள�.
ப�வ�கைள 6 ப�வ கால�களாக� �����ளன�. இளேவ��, ��ேவ��, கா�, ���,
��ப�, ��ப� எ��ற கால�களாக வைக�ப�����ளன�. ஒ�ெவா� ப�வகால��
�ைற�த� 2 மாத�க� ெகா�டதாக உ�ளன.
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ஆ�� :
த�� கால�ட� �ைறயான� 60 ஆ��க� �ழ�� (60 Years Cycle) ெகா�ட�. வட ம���
ெத����ய பார�ப�ய கால�ட� �ைற�� இ� ��ப�ற�ப��ற�. �னா��� 60
ஆ��க� �ழ�� �ைற ��ப�ற�ப��ற�. 60 ஆ��க� ���த �ற� ���� �த�
ஆ������ ெதாட���ற�. த�� ஆ�� �ழ�� எ�ப� வா��ய (Vakya) அ�ல�
���க�த ப�சா�க� (Tirukannitha Panchangam) அ��பைட�� அைம�ற�.
�ரக�க� வா�� இ���� �ைலைய� ெகா�� இ��ைற உ�வான�. ச� ம��� �யாழ�
ேகாைள அ��பைடயாக� ெகா�ேட இ�த 60 ஆ��க� �ழ�� �ைற ேதா��ய�. ச�
��யைன ஒ��ைற ��� வர 30 ஆ��க� ஆ�ற�. �யாழ� ��யைன ��� வர 12
ஆ��க� ஆ�ய�. �யாழ� தன� ச�யான �ைலைய ���� அைடய 60 ஆ��க�
ஆ�ற�.
60 ஆ��க�� த�� ெபய�க� :
1. �ரபவ11. ஈ�வர
2. �பவ12. ெவ�தா�ய
3. ��ல13. �ரமா�
4. �ரேமா�த14. ���ரம
5. �ரேசா�ப��15. ��
6. ஆ��ரச16. ���ரபா�
7. ��க17. �பா�
8. பவ18. தாரண
9. �வ19. பா���ப
10. தா�20. �ய
21. ச�வ���31. ேஹ�ள��
22. ச�வதா�32. �ள��
23. �ேரா�33. �கா�
24. ����34. சா�வ�
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25. கர35. �லவ
26. ந�தன36. �ப���
27. �ஜய37. ேசாப���
28. ஜய38. �ேரா�
29. ம�மத39. ��வாவ�
30. ����40. பராபவ
41. �லவ�க51. ��கள
42. �லக52. கால���
43. ெசௗ�ய53. ��தா���
44. சாதாரண 54. இெரௗ���
45. �ேரா����55. ��ம�
46. ப�தா�56. ����
47. �ரமா�ச57. ��ேரா�கா�
48. ஆன�த58. இர�தா��
49. இரா�சத59. �ேராதன
50. நள60. அ�சய
��வ��வ� :
����றைள எ��யவ� ��வ��வ� (Thiruvalluvar) எ�ப� அைனவ���� ெத���. இவ�
�.�. 31ஆ� ஆ�� �ற�தா� என ந�ப�ப��ற�. இவ� �ற�த ேத���, �ற�த ஆ���
ச�யாக �ற ��யா� எ��� அவ� �.�. 31ஆ� ஆ��� �ற�தா� எ���, அவ� ைத
2ஆ� நா� �ற�தா� எ���, ஆகேவ ைத மாத� 2ஆ� நா� ��வ��வ� �ன� எ��
ஒ�ெவா� ஆ��� ெகா�டாட�ப��ற�.
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ெச�ைன�� அ��� ைமலா���� வா��� வ�தா�. அவ�� மைன� ெபய� வா�� எ���
ந�ப�ப��ற�. அேத சமய��� ஆ�-பகவ� எ�ற ெப�ேறா���� �ற�ததாக��, ம�ைர
நக�� வா��ததாக�� ��பவ�க� உ��. கைட�ச�க காலமான �.�. 300���, �.�. 250
��� இைட�ப�ட கால��� ம�ைரைய ஆ�ய�பைட கட�த ெந��ெச�ய� எ��� பா��ய
ம�ன� ஆ�டெபா�� வ��வ� எ�ற நப� வா��ததாக ந�ப�ப��ற�.
ஒ�றைர அ�க�� வா��ய���� ேதைவயான வ�கைள ��வ��வ� எ����ளா�. ஒ�
அ�கார���� 10 �ற� எ�ற �த��� 133 அ�கார�க�� 1330 �ற�கைள எ����ளா�.
இதைன அற���பா�, ெபா��பா�, காம���பா� என ��றாக� ���� எ����ளா�. இ�
த�ழ�க��� ம��ம�லா�, உல��ேக எ����ளா� என� ��வ�. ����ற�� த�� எ�ற
வா��ைத இட� ெபற��ைல. ஆகேவ இதைன உலக� ெபா�மைறயாக க��வத��
அ�ைமயான த�� ெகா���ள�. ����ற� ��ட�த�ட உல���ள அைன�� ெமா�க���
ெமா� ெபய��க�ப���ள�. இ� ����ற���� �ைட�த �க� ெப�ய �ற�பா��.
��வ��வ�� ��தைன உலக ம�க� அைனவ���� உத�� வைக�� உ�ளதா�தா�
����ற� உலக� ெபா�மைற எ���றன�.
��வ��வ��காக த�ழக அர� �ைன�� ��ன�கைள அைம���ள�. ெச�ைன��
வ��வ� ேகா�ட� அைம�க�ப���ள�. அவ� இய��ய 1330 �ற�க��, இ���ள �ற�
ம�டப��� ெபா��க�ப���ள�. அ� த�ர ேகா�� ேத� ேபா�ற ேதா�ற�ைடய
�ைன�ட�� உ�ள�. ல�ட�� உ�ள ர�ஸ� �ெகாய�� இ���� ��� ஆஃ�
ஓ�ய�ட� ம��� ஆ����க� �ட�� எ��� க�� ��வன��� ��வ��வ��
உ�வ��ைல ��வ�ப���ள�.
த��நா� அர� 133 அ� உயர��ள ��வ��வ� �ைலைய க��யா�ம���
அைம���ள�. இ� ஒ� �ரமா�ட �ைல. இ��ைல 30 அ� உயர��ள பாைற��
அைம���ள�. இதைன அைம�க 10 ஆ��க� ேதைவ�ப�ட�. �ைல�� உ��ற� �வ���
ஒ�ெவா� அ�கார������ ஒ� �ற� �த� 133 �ற�பா�க� த����, ஆ��ல����
ெபா��க�ப���ளன.
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��வ��வ� ஆ�� :
த�� கால�ட� �ைறயான� 60 ஆ�� �ழ� �ைறைய� ெகா�ட�. ��ேகா�ய� ஆ��
�ைறயான� ெதாட���யான�. இேதேபா� த�� ஆ��க�� ெதாட���யாக இ��க
ேவ���. அத�� ஓ� ஆ�� �ைற ேவ��� என எ�� த�ழ�ஞ�க��, சா�ேறா�க��,
�லவ�க�� 1921ஆ� ஆ�� ப�ைசய�ப� க����� மைறமைல அ�க� தைலைம��
��ன�. ேபரா��ய� கா. நம��வாய� அ�த மாநா�ைட� ெதாட�� ைவ�தா�.
த�ழ�ஞ�க� ெச�த ஆ���ப� ���� �ற�பத���� ��வ��வ� 31 ஆ��க���
��� �ற�தா�. ��வ��வ� ெபயரா� ெதாட���யாக ஆ��கைள� ����டலா� என
மாநா��� ��� ெச�தன�. மைறமைல அ�க�, த���ெத�ற� ��. �. க�யாண��தர�,
���ரம�ய� ��ைள, ச��தான�த� ��ைள, நா.�. ெவ�கடசா� நா�டா�, நாவல�
ேசாம��தர பார�யா�, �.ஆ.ெப. ��வநாத� ஆ�ேயா� ��டாக இ�த ��ைவ எ��தன�.
இ�த ��ைவ ��வ��வ� கழக� நட��ய ���ழா�� தைலைம தா��ய த���கட�
மைறமைல அ�களா� 1935ஆ� ஆ�� ஜனவ� 18 இ� அ���தா�. ��வ��வ� ஆ�ைட
கண��ட ����வ ஆ��ட� 31ஐ ��ட� ேவ��� எ�� �� ��வ��வ� ஆ�ைட�
ெதா�� ைவ�தா�. ��ேகா�ய� ஆ�� �ைற�ட� ஒ����� பா��தா� ��வ��வ�
ஆ�� 31 ஆ��க� �� இ����. த�ேபா� 2014 ஆ�� எ�� ��ேகா�ய� ஆ��
�ைற�� �ற�ப�வைத 2045ஆ� ஆ�� எ�� ��வ��வ� ஆ�� �ைற��
����ட�ப��ற�.
த�ழக அர� ��வ��வ� ஆ�� �ைறைய 1971ஆ� ஆ��� ஏ���ெகா�ட�.
1972ஆ� ஆ�� அர�த��� ெவ���ட�. 1981ஆ� ஆ���த� த�ழக அர�
அ�வலக�க�� ��வ��வ� ஆ�� ��ப�ற�ப���ற�. உலக� த�ழ�க��
ஒ�ைம�பா�ைட� �ல�ப���� ஆ�டாக ��வ��வ� ஆ�� உ�ள�.
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4

மா�ல மல�

நம� த��நா��� அைடயாள மல� எ�ப� ெச�கா�த� மலரா��. ெச�கா�த� மல�
��பா�ேவ நா��� ேத�ய மலரா��. அ�த�ர த��ழ��� மலராக�� இதைன
அ�����ளன�. ��க� ெந��ைப� ேபா�� �ற� ெகா������. பா��பத�� �க அழகாக
இ����. ஆகேவ இதைன உலக� ��வ�� ��க�� வள����றன�.
இத� தாவர�ய� ெபய� �ேளா�ேயாசா �ப�பா (Gloriosa superba) எ�பதா��. உலக�
��வ�� ெகா� ��� (Climbing Lily), பட�� ��� (Creeping Lily), �ேளா�ேயாசா
��� (Gloriosa Lily), ைடக� ��� (Tiger Lily), ம��� �ேள� ��� (Flame Lily) என�
பல ெபய�க�� அைழ�க�ப��ற�. த��நா����, இத��� பல ெபய�க� உ��. இத� �
ெந��ைப� ேபா��, ��ெகா��� ��� எ�வ�ேபா�ற �ற� ெகா����பதா� அ���சல�
(Fire Lily) எ���, கா���ைக மாத��� மல�வதா� கா���ைக� � எ��� அைழ�க�ப��ற�.
மா��கால��� �த�ேலேய அழகா�� ேதா��வதா� ேதா�� என� ெபய���
அைழ���றன�.
��� �ற� இர�டாக மா�வதா� இதைன ெவ�கா�த�, ெச�கா�த� எ�ற இ� ேவ�
ெபய�க��� அைழ���றன�. இத� இைலக�� �ைன ���� காண�ப�வதா�
தைல���� எ�ற ெபய�� இத�� உ��. ேம�� இ� ெச� ம��� மர�க�� ப�� ஏ�வதா�
ப�� எ�ற ெபய��� அைழ�க�ப��ற�. ெகா� வைள�� ப��வதா� ேகாட�, ேகாைட
எ��� அைழ�க�ப��ற�. அைரவ�, இ���, க�ட�, க�ேணா���, க�வ��� எ��ற
ெபய�க��� அைழ�க�ப��ற�.
இத� �ழ�� V வ�வ� ெகா�ட�. அதாவ� கல�ைப வ�வமாக இ��பதா� இதைன
கல�ைப� �ழ�� என��, இலா��� என�� அைழ�க�ப��ற�. �ழ�� ���� க��க�
உ�ளைத ஆ�கா�த� எ���, க��க��லாதைவ ெப�கா�த� எ��� �������றன�.
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தாயக� :
இ� ெவ�ப ம�டல ஆ�யா ம��� ஆ����கா�� காண�ப��ற�. இைவ இய�ைகயாக
ஆ����கா, ெத��ழ�� ஆ�யா ம��� மேல�யா�� �ல ப��க�� காண�ப��ற�. இ�
இ��யா, இல�ைக, �னா மலா�கா �பக�ப�, அயன ம�டல ஆ����கா, அ�தமா�
��க��� காண�ப��ற�. இ� இய�ைகயாக வன�ப��க���, ேரா�� ஓர�க���,
ேவ�க��� பட��� ����� வள���றன. கட� ம�ட������ 2500 ��ட� உயரமான
ப��க��� வள���றன.
ம���வ �ண�க��காக இத� �ழ��க� ��பைன ெச�ய�ப���றன. அதனா�
இய�ைகயாக கா�க�� வள�� இத� �ழ��க� ேதா�� ��க�ப�வத� காரணமாக இைவ
அ��� வ���றன. இல�ைக�� இ� அ�தான (Rare) தாவரமாக மா���ட�. இ��யா��
ஒ�சா மா�ல��� ����� அ��� ��ட�. பல நா�க�� கைள�ெச�யாக வள��த
ெச�கா�த� த�ேபா� ேவகமாக அ��� வ��ற�. இ��யா��� இ� அ��� வ��
தாவர�ப��ய�� இட� ெப����ட�. அேத சமய��� �வசா�க� த�க�� �ைள
�ல�க�� ெச�கா�தைள ��ைகயாக ப�����றன�.
�ள�ய�� :
ெச�கா�த�� �ைதக� ம��� ம�ட�த��� �ழ�� (Rhizome) �ல� ப�� ெச�யலா�.
ெப��பா�� �ழ��� �லேம ப�� ெச���றன�. இைவ ெச�ம�, ெபாைற ம�
ேபா�றவ��� ந�� வள��. ஊ�ட�ச�� �ைறவான ம���� வள��. ம��� PH
ம��பான� 6.00 �த� 7.00 வைர இ��தா� இைவ ந�� வள��, நட� ெச�த 180
நா�க�� பல� த��. ேகாைட�கால��� இத� �ழ��க� ஓ���ைல�� இ����.
ெச�கா�த� ெகா�யான� 10 �த� 15 அ� உயர�வைர வள��. இத� த�டான�
வ���லாத�. ஆகேவ ெச� ம��� மர��ைளகைள ப�� �����ெகா�� ஏ��. இத�
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இைல�� ��யான� ���, ���� ப���க��களாக� ெசய�ப��ற�. த�� ப�ைமயாக
இ����. அேதசமய��� �ைள ���� பட��. ஆ��ேதா�� ��ய ெகா�க�
�ழ�����ேத வள��. ��க� ெச�ட�ப� �த� மா�� மாத�க�� மல���றன.
�வான� இைல� க�க��� த�யாக இ����. ��க� ெப�யைவ 2.5 �ரா� எைட இ����.
��க� ஆ� இத�க�ட� அக� �ள��� ேபா�� கா�� த��. இத�க�� ஓர�க�
அைலேபால ெந�������. அழ�ய �ர�க� ேபால��, �ட�க� ேபால�� ேதா��� பல
�ற�கைள� கா��� ��களாக உ�ளன. ��த�க�� �ற� �த�� ப�ைச, �ற� ெவ�ைம
கல�த ம�ச� �ற� ம�ச�, �ற� ெச�ம�ச�, �ற� �ல�கமான �வ�� (Scarlet) �ல� கல�த
�வ�பாக மா��ெகா�ேட ேபா��. இத�க� ���� அக�ேறா, ����� மட���ெகா�ேடா
இ����. மகர�த தா�க� 6 இ����. அத� ���� உ�ள மகர�த�ைப இ��ம���
���ப� ��ய�.
அய� மகர�த ேச��ைக�ல� க���த� நட��ற�. ���பாக வ�ண������ ம��� �ல
பறைவக� �ல� மகர�த�ேச��ைக நைடெப��ற�. ��க����� கா�க� உ�வா��றன.
இ�க� ெவ�க� வைகயான�. ெச� ஒ���� 100 �ரா� �ைதக��, ஒ� �ேலா �ரா�
அள�லான �ழ��� �ைட���றன. ஒ� ஏ�க��� 500 �ேலா�ரா� அள� �ழ��
�ைட��ற�. �ைதக� ஒ� �ேலா 500 �த� 1000 �பா� வைர ��பைனயா�ற�.
பா��� :
இ�ெச� �ச�த�ைம ெகா�ட�. இ�தாவர��� அைன��� ப����� ேகா����
(Colchicine) எ��� ஆ�கலா��க� �ைற���ளன. ஆகேவ இதைன உ�டா� மரண�
ஏ�ப��. ���பாக இத� ேவ� ம��� �ழ��� அ�க �ச�த�ைம உ�ள�. ��தள�
உ�டா�� �� உ���. இத� இைல ம��� த�� ந� உட�� �� ப�டா� ேதா�� அ���
ஏ�ப��. இ� ச��கைரவ��� �ழ�� என� க�� உ��� நா�, �ைன, ��ைரக� ம���
�ல��க� ேபா�றைவ உ�� இழ�க ேந���ற�.
பய� :
ெச�கா�தா� �ழ�� ம��� �ைத����� எ�ெண� எ��க�ப��ற�. இதைன மாவாக
அைர��� ��பைன ெச���றன�. இ��ழ��� ேகா����� ம��� ��ப�ைப� எ���
ம���வ�
��க�
உ�ளன.
இ��யா���,
ஆ����கா���
ம��தாக
இ�
பய�ப��த�ப��ற�. ஆ��ேவத�, �னா� ேபா�ற ம���வ �ைறக��� இதைன�
பய�ப�����றன�. இ�� ஆ�கைல� (Alkaloid) என�ப�� ��ணா���கார� அ�க�
இ��பதா� ப�ேவ� நா�� ம���க�� பய�ப��த�ப��ற�.
தைலவ�, க���வ�, பா���க�, வ���வ�, வ������, ���ரக� �ர��ைன, ச��,
கர�பா�, ெதா�ேநா�, ேதா� அ���, ���ேநா�, அ�ைம ேபா�ற பல ேநா�க���
ம��தாக� பய�ப��ற�. வாத�, ���வ�, ேப�, பா��ைன ேநா�, ெவ���ட�
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ஆ�யவ����� ம��தாக� பய�ப��ற�. �ரசவ வ�ைய� ���� ம��தாக��, ஆ�ற�
அ���� ���பானமாக�� இ���ற�. தைல�� வ�� ேப�கைள ஒ��க�� இ�
பய�ப��ற�. �ட����கைள ���வத�� ந�ல ம��தாக உ�ள�.
இத� �ைதக�� அ�கள� ேகா����� எ��� ம���வ �ல�ெபா�� உ�ள�. இ�
���வ� ம���வ��� �க�� பய�ப��த�ப��ற�. இ� ஐேரா��ய நா�க�� ெகௗ�
எ��� ���வ� �வாரண����� ெப��� பய�ப��ற�. ��� அ�ல� �க ���ய
ப�க�களாக ���க�� த��வதாேலேய ���வ� ஏ�ப��ற�. இ�ம��தான� ���க��
��� அ�ல ப�க�க� த�காத வ�ண� பா�கா��ற�. ஆகேவ இ� �க� �ற�த ���வ�
ம��தாக� பய�ப��ற�.
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5

மா�ல �ைளயா��

த��நா��� மா�ல �ைளயா�� கப� (Kabaddi) ஆ��. இதைன ச���, ப��ச���
எ��� அைழ���றன�. இ� த�ழ�களா� பல காலமாக �ைளயா���ப�� ஒ� �ைளயா��,
அைன��� �ராம�க��� ��வ� �த� ெப�யவ� வைர �ைளயா�� �ைளயா�டாக
�ள��ய�. ெதாட�க�ப��க��� ��வ�க� இதைன �ைளயா���றன�. ���ெக�
�ைளயா�� �ரபல� அைட�ததா� கப����� இ��த நா�ட� �ைற����ட�.
கப� எ�ற ெபய� த��� ெபயராக இ���� என� �ற�ப��ற�. அதாவ� ைக+�� = கப�.
அேத சமய��� கப� எ�ப� சம���த��� இ���� வ����கலா� எ��ற க����
உ�ள�. சம���த��� கா�-ப� (Kar-badhi) எ�பத�� ைகயா� �� எ�பேத ெபா�ளா��.
கப� எ�ப� இ��யா�� அைன�� கலா�சார���� இ���ற�. இ� ஒ� பழ�கால
�ைளயா�டா��.
கப� �ைளயா�� ���பாக இ��யா ��வ�� �ராம�க�� �ைளயாட�ப��ற�. இ��யா
த�ர ெத�� ஆ�ய நா�க��� ஜ�பா�, ஈரா� ேபா�ற நா�க��� இ�த �ைளயா��
பர���ள�. வ�க ேதச��� ேத�ய �ைளயா�டாக கப� உ�ள�. அ�� க�� (Hadudu) என
�ைளயாட�ப��ற�. இ��யா�� த��நா�, ஆ��ர� �ரேதச� ம��� ப�சா�ய�க�
கப��� அ�க� நா�ட� ெகா�டவ�களாக உ�ளன�.
����� ரா�வ��� கப� ஒ� ேவ��ைக �ைளயா�டாக �ைளயா�ன�. கப� �ைளயாட�
ெத��தவ�கேள ரா�வ �ர��� த��யானவ�க� என� க�த�ப�ட�. பைழய கால���
�கா��� எ�ைல நகரான �ெப�� (Peebles) எ���ட��� உ�ள உ��� ெதாட�க� ப��
ைமதான��� கப� �ைளயா�ன�.
�ைளயா�� :
கப�� ேபா���� இ� அ�க� கல��ெகா���. ஒ�ெவா� அ���� ஒ� ெபய�
இ����. ஒ� அ��� ஏ� �ைளயா�� �ர�க� இ��பா�க�. �ைளயா���கான ேநர� 40
��ட�க�. 20 ��ட�க� ���த�ற� 5 ��ட� ஓ�� ேநர� வழ�க�ப��. அத� �ற�
�ர�க� த�க� ப������� எ���ப���� மா�� ெகா�வா�க�. �ைளயா�� 6 ேப��
ேம�பா�ைவ�� நட���. ஒ� ம��ய�த� (Referee), இர�� ந�வ� (Umpire), ஒ�
ம��ெப� (Scorer) ேபா�பவ� ம��� இர�� உத� �ேகார� என� ப���வ�.
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�ைளயா�� �ர�க�� வய� ம��� எைட ேபா�ற த�� அ��பைட�� ேபா��
நட�த�ப��.
இ��ைளயா�டான� ஆ�கைள� ����� ஒ� ேபா��. கப� �ைளயாட ெவ�� �ளச�ரமான
இட� இ��தா� ேபா��. ஆ�கள� ஒ� ந��ேகா�டா� இர�டாக� ���க�ப�� இ����.
ஒ� ப�க���� ஒ� அ� என இ� அ�க� இ��ப�. ஆ�ட�கார�க� எ�ேபா��
எ�ைல�ேகா�ைட� தா��� ெச�ல��டா�.
ஒ� அ��� இ��� யாேர�� ஒ�வ� �ற�ப�� ந��ேகா�ைட� ெதா����� ஒேர ����
“கப�� கப�” (அ�ல�) “ச���” எ�� �டாம� ���ெகா�ேட எ�� அ��ன� இ����
ப����� ெச�� எ�� அ��னைர� ைகயாேலா, காலாேலா ெதா����� எ�� அ��ன�ட�
��படாம� ந��ேகா�ைட� தா�� த� அ��ட� ���� வ�� ஒ�வைக �ைளயா��.
ெதா�ப�டவ� ஆ�ட� இழ�பா�. ஆனா� எ�ர��ன� ���� ���க வ�வ�. ��� �டாம�
“கப�� கப�” எ�� ெசா���ெகா�ேட எ�ரா�ைய� ெதா����� அக�படாம�
����வரேவ���. அக�ப�டா� ெச�றவ� ஆ�ட�ழ�பா�. ��� �டாம� “கப�� கப�”
எ�� ெசா�வத��� பா�த� எ�� ெபய� த� அ���� ����� �� பா�வ� பா�ைட
����னா�� ஆ�ட� இழ�ப�.
கப�ைய ெப�க�� �ைளயா���றன�. ெப�க��கான �ைளயா�� எ�ப� ச��
ேவ�ப��. கப� பா�த�� ���யாச�க�� உ��. �ராம�க�� கப� அ�ல� ச���,
ச��� என ஆர���பத�� ��� ஒ� பா���பா� �ைளயா�வ�� உ��. கப��
பாட�க�� பல உ��.

1. நா�தா� �ர�டா
ந�ல��� ேபர�டா
ெவ��� �ல�ெப���
�ைளயாட வார�டா
த�க� �ல�ெப����
தா�க�ட வார�டா
ச��� ச��� ச��� ச���…

2. ��� ���டா
�ைர� த��டா
ந�� வ�ச�டா
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ப��� ேபா��டா
ேபா��டா ேபா��டா…
ஆ�கள� :
கப� �ைளயா�வத�கான ஆ�கள� ேம�, ப�ள� இ�லாம� இ��க ேவ���.
க�டா�தைரயாகேவா அ�ல� கா���� தளமாகேவா இ��க� �டா�. அ� ஆப�தான�.
�ர�க� ஆ�கள��� ��வ��, இ��க�ப�வ�� இ��ைளயா��� அ�க� �க�� ஒ�
�க���யா��. தைர ���வாக இ�லாம� கர�, �ரடாக இ��தா� �ர�க���� காய�
ஏ�ப��, ைக, கா� ���� ஏ�ப��. ஆகேவ ஆ�கள� மண�, மர���, ப��ெம�ைத
பர��யதாக இ��க ேவ���.
ஆ�க� ஆ�� ஆ�கள� 12.5 � x10 � பர�பள� ெகா������. ெப�க� �ைளயா��
ஆ�கள� 11 � x 8 � எ��ற பர�� ெகா�டதாக இ����. ஆ�கள��� எ�ைலகைள�
����� ேகா�க�� ம��� கள�ைத� ����� ேகா�க�� 2 அ��ல� (5 ெச.�)
அள�னதாக இ����.

வைக :
கப��� இர�� வைகயான �ைளயா��க� உ�ளன. ���வா� (Sanjeevani) ம��� கா��
(Gaminea) என உ�ளன. ���வா� எ��� �ைளயா��� அ��� 9 ேப� இ��ப�. ஒ�
அ��� ஒ�வ��, எ�ர��� ஒ�வ� என எ�ெர�ராக ஒ�வ� �ைளயா�வ�. ெவ�� ெப�ற
�ர� கள��� இ��பா�. ேதா�� அைட�தவ� ெவ�ேய�வ�. அவ���� ப�லாக ேவ� ஒ�
�ர� கள��� இற��வா�. இ� த�ேபாைதய கப� �ைளயா�� ேபாலேவ 40 ��ட�க�
�ைளயாட�ப��ற�.
கா�� எ��ற �ைளயா��� அ��� 7 ேப� இ��பா�க�. இத� ஆ�கள���� ச�யான
அள�� �ைடயா�. ஒ� அ� �ர�க� ��வ�� ேதா�� அைட��வைர �ைளயா��
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ெதாட��. �ைளயா���� எ�� ேநர� �ைடயா�.
கப� வரலா� :
ந�ன கப� �ைளயா�� எ�ப� ெவ�ேவ� வ�வ�க�� ெவ�ேவ� ெபய�கைள�
ெகா�����ற�. கப� உலகள�� �ரபல� அைட�த� எ�ப� 1936ஆ� ஆ���தா�. இ�
1938ஆ� ஆ��� இ��யா�� ெகா�க�தா நக�� நட�த ஒ���� ேபா����தா�
�த��தலாக அ��க� ெச�ய�ப�ட�. 1950ஆ� ஆ��� அ�ல இ��ய கப�� கழக�
�ைளயா���கான ���ைறகைள வ��த�. 1973ஆ� ஆ��� இ��ய அெம��� கப��
கழக� (Amateur Kabaddi Federation of India) ஆர���க�ப�ட�. அ� கப� சா��த
���ைறகைள� ச�யாக வ�வைம�த�.
கப� �ைளயா�� ஜ�பா�� 1979ஆ� ஆ��� அ��க� ெச�ய�ப�ட�. கப�� கழக���
சா�பாக இ��யா����� ேபரா��ய� ��த�ரா� ஜ�பா� ெச�றா�. இர�� மாத�க�
த������ கப� �ைளயா�ைட� க��� ெகா��தா�.
உலக� ேகா�ைப :
கப��கான உலக� ேகா�ைப� ேபா�� �த��தலாக 2004ஆ� ஆ��� ஆட�ப�ட�. அத�
��ன� 2007ஆ� ஆ����, 2010ஆ� ஆ���� ஆட�ப�டன. நட�த ேபா��க��
இ��யாேவ ெவ�� ெப�� உலக� ேகா�ைபைய� ைக�ப��ய�. இ�த� ேபா��க�� ஈரா�
இர���ைற இர�டாவ� இட�ைத� �����ள�. 2010ஆ� ஆ��, ஏ�ர� மாத���
நட�த உலக� ேகா�ைப ேபா���� இ��யா 58 – 24 எ��ற ��� அ��பைட��
பா��தாைன ெவ�ற�. இ�த உலக� ேகா�ைப ேபா���� பா��தா� இர�டாவ� இட�ைத�
���தத�.
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6

மா�ல �ல��

த��நா��� மா�ல �ல�� (State Animal of Tamilanadu) எ� என� ேக�டா� பலரா�
ச�யான ப�� ெசா�ல ��யாத �ைல உ�ள�. நம� மா�ல��� �ல�� வைரயா� (Nilgiri
Tahr) ஆ��. இதைன வைரயா� எ��� �ல�� வைரயா� (Nilgiri Ibex) எ���
அைழ���றன�. இதைன வ�ைட (Varuddi) என� பழ�கால��� அைழ�தன�. ந��ைண
எ��� இல��ய��� வ�ைட எ�ற ெசா� வைரயா��ைன� ����ற�.
வைரயா�க� ெச���தான பாைறக�� வா��. இதைன வைர எ�பா�க�. வைர எ�ப� மைல
உ��, ���, �வ�, பாைற ச��கைள உண����ற�. இ�த பாைற� ச��க�� இைவ
வா�வதா� இதைன வைரயா� எ���றன�. அதாவ� வைர + ஆ� ஆ�ய இர�� த��
ெசா�க�� இைண�ேப வைரயா�. இ� பாைற�� அ�ேக உ�ள ��ெவ��� ேம������,
பாைற இ���� உ�ள �ைகக�� த���. இைவ �க�� ��ச �பாவ� ெகா�டைவ.
ம�த�கைள ��� �ல�ேய வா���றன.
வைரயா� �ல�� மைல�� ம��ேம (Endemic) உ��தான �ற��ன�க�� ஒ��. இ� ேம���
ெதாட��� மைல�� ெத��� ப��யான த��நா� ம��� ேகரளா ப��க�� ம��ேம
காண�ப���றன. இ� அ��ய இனமாக �க� �ைற�த எ���ைக�ேலேய உ�ளன. இ�
�க�� அ��� வ�� (Endangered) இன�க�� ஒ�றாக உ�ள�. த��நா��� �ல ��
வைரயா�கேள எ����ளன எ�ப�� ����ட�த�கைவ. ேகரளா ம��� த��நா��� �ல
�����ட� ப��க�� ம��ேம காண�ப��ற�.
வைரயா�, ஆ��� இன�ேதா� ெந���ய ெதாட�� உைடய�. இ� இமாலய� கா�டா�
(Himalayan Tahr) ம��� அேர�ய� கா�டா� (Arabian Tahr) ஆ�யவ��ட� ெந���ய
ெதாட�� ெகா�ட� என ந�ப�ப�� வ�த�. ஆனா� 2005ஆ� ஆ��� இ� �����ரா��
(Nilgiritragus) எ�ற ��ய ேப�னமாக (Genus) அ���க�ப�ட�. வைரயா��� �ல��ய�
ெபய� �����ரா�� ஹ�ேலா��ய� (Nilgiritragus hylocrius) எ�பதா��.
உட� அைம�� :
வைரயா� கா�டா�க�ட� ெதாட��ைடய�. கா�டா�கைள�ட வைரயா� ெப�ய உட�
அைம�ைப� ெகா���ள�. இ� இமாலய கா�� ஆ�ைட�ட� ெப�ய�. வைரயா��� ஆ�
ம��� ெப� ஆ����� இைடேய ெப�ய ேவ�பா�க� உ�ளன. ஆ� வைரயா�
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ெப�ைண�ட� ெப�ய�. இ�மட�� எைட ெகா�ட�. ஆ� வைரயா� ேதா�ப�ைடவைர
உயர� 110 ெச.�. இ����. தைல����� உட� �ள� 150 ெச.�. வைர இ����. ெப�
ஆ��� உயர� 80 ெச.��ட��, 110 ெச.�. வைர �ள�� ெகா������. ஆ� வைரயா�
80 �த� 100 �ேலா எைட��, ெப� வைரயா� 50 �த� 53 �ேலா எைட��
ெகா������.
ெப� ம��� ப�வமைடயாத ஆ� வைரயா��� உட�� ேம�ப�� ம�ச� கல�த ப���
�ற����, அ��ப�� ம�கலான �ற���� காண�ப��. ஆ� ஆ��� வய� அ�க��க,
அ�க��க அத� உட� ம��� க��பா�� ெகா�ேட இ����. ந�� வள��� ப�வமைட�த
ஆ� வைரயா��� ��ட�����, ������ இைட�ப�ட ப�� ெவ�� �ற���
காண�ப��.

ஆ� ம��� ெப� வைரயா�க� இர����ேம தா� �ைடயா�. கா�டா�க��� நா��
கா��க� இ��ப�ேபா� ெப� வைரயா����� �ைடயா�. ெப� வைரயா���� இர��
கா��க� ம��ேம உ��. இைவக��� வைள�த ெகா��க� உ��. ஆ� வைரயா���
ெகா��, ெப��� ெகா�ைப�ட� ெப�ய�. ஆ� வைரயா�� ெகா�� 44.5 ெச.�.
�ள�வைர வள��. ெப���� 35.6 ெச.�. �ள�வைர வள��.
இன�ெப��க� :
வைரயா��� ேப�கால� எ�ப� 178 �த� 190 நா�களா��. வைரயா� ஒ�� அ�ல�
இர�� ���கைள ஈ�ெற����. ெப��பா�� ஒ� ���ைய ம��ேம ஈ�ெற����.
���க� நவ�ப��த� ��ரவ� மாத�க�� �ற���. இ� ���கால� எ�பதா� தா� த�
���ைய த� அரவைண��� ைவ��� ப��ரமாக பா�கா���. ��� தா��பாைல� ����
வள��. 4 வார�க���� �ற� �ட உண�கைள உ�ண� �வ���. வைரயா��� சராச�
ஆ��கால� கா�க�� �மா� 9 ஆ��களா��.
ஆ� ஆ�க� த�யாக இ����. இன�ெப��க கால��� ெப� ��ட�க�� ேச��.
ஆ�க�ைடேய ேபா�� ஏ�ப��. ஆ�ைம�ைடய ஆேண ெப��ட� இைணேச��.
ஒ���� ேம� ஆ�க� இ��தா� ஆ�க��� இைடேய ச�ைட ஏ�ப��. இர��
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ஆ�க�� ஒ�ைற ஒ�� �ர��, த� தைல ம��� ெகா��களா� ����ெகா���. இ�த�
ேபா��� �ல ேநர� ஏதாவ� ஒ� ஆ� வைரயா� இற�க�� ேந���ற�. ெப��பா��
ேதா��� ஆ� ��ட������ �ர���� அ��க�ப��ற�.
வா�ட� :
வைரயா�க� கட� ம�ட������ 1200 �த� 2600 ��ட� (3900 – 8500 அ�)
வைர��ள உயரமான மைல �க�க�� வா���றன. வைரயா�க� ��ட���டமாக
வா���றன. ஒ� ��ட��� 6 �த� 150 வைர வைரயா�க� ேச��� வா���றன.
��தைர��, ேசாைல�� (Sholas) �ைற�த ப��க�ேலேய இைவ வா���றன.
ப�வமைட�த ஆ�க� ெப��பா�� த��� வா��. அ�ல� �� ஆ� ���களாக வா��.
இன�ெப��க கால��� ெப� ���கேளா� ேச��. ெப� ���க� த�க��ெக�� ஒ�
எ�ைலைய வ��� அத�� வா��. ஆ�க� பல ெப� ���கேளா� கல�� வா��. இைவ
ஒ���ெகா�� தகவ� ெதாட��கைள பா��த�, க��த�, �க�த� ஆ�யவ��� �ல�
ப�மா��ெகா��ற�.
வைரயா�க� ��ெவ��� காண�ப�� ��கைளேய உணவாக உ����றன. இைவ
��ய�காைல ம��� மாைலேநர�க�� ேம��. பக� ேவைளக�� அ�க ெவ�ப���ேபா�
ெச���தாக இ���� பாைற இ���க�� ஓ�� எ����. �ற ேவ�ைடயா��
�ல��க�ட���� த�கைள� பா�கா��� ெகா�ளேவ இ�ேபா�ற பாைற இ���கைள ேத��
ெச���றன.
வைரயா�க� ஓ�� எ����ேபா� ��ட��� உ�ள ஒ� ஆ� உயரமான இட��� இ���
காவ� கா��ற�. ெப��பா�� ெப� ஆேட காவ� கா��� ேவைலைய� ெச��ற�.
வைரயா���� ந�ல ��ய க� பா�ைவ உ��. ெவ� ெதாைல����ேத எ��கைள�
க��ெகா���. ஆப�� ஏ�பட�ேபா�ற� எ�பைத உண��த ��ைக ஒ� எ����. �ல
சமய�க�� உர�க� க�� த� ��ட���� எ�ச��ைக ெச���.
அ�� :
ெச�நா�, ���ைத, �� ேபா�ற �ல��களா� ேவ�ைடயாட�ப���றன. 19ஆ�
��றா��� ம�த�களா� ேவ�ைடயாட�ப�டன. இதனா� இைவ �ைரவாக அ��தன.
20ஆ� ��றா��� �மா� 100 வைரயா�க� ம��ேம இ��பதாக கண��ட�ப�டன.
கா�க� அ��க�ப�வ��, ���த�ப�ட கா�க�� பண�ப��க� ப��ட�ப�டதா��
இவ��� எ���ைக �ைற�தன. அ� த�ர அத� வா��ட�க� பலவறாக �ள�ப�டன.
கா�நைட ேம��த�, ��சார உ�ப���ெகன அைண�க��த�, கா�க�� சாைலக� அைம�த�,
ேவ�ைடயா�த� ேபா�ற காரண�களா� இத� எ���ைக ெவ�வாக� �ைற�த�. கா�க�
அ����ேபா� வைரயா�க�� ��ட�க� த��த�யாக ���� ேபானத� காரணமாக��
வா�வத�கான �ர��ைனகைள� ச�����றன.
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பா�கா�� நடவ��ைக :
த�ேபா� 2000 �த� 2500 வைரயா�க� இ��கலா� என� க�த�ப��ற�. ேகரளா��
ம��� இர���ள� ேத�ய ��கா�� (Eravikulam National Park) ம��� 1000
வைரயா�க� உ�ளன. ஆைணமைல� ப���� 300 வைரயா�க� உ�ளன. இ�த�ர ேத� ேமகமைல, ������ மைலக�, �ல�� மைலக�, ஆ�யா� மைலக�, ெகாைட�கான�, ேம�
பழ�, ��������� என� த��நா��� வைரயா�க� வா���றன. இ�� �����
�ைறவான எ���ைக�ேலேய வைரயா�க� உ�ளன. இ�த�ர ேகரளா�� அக��ய
மைலக�, ைஹ���, �ணா� ேபா�ற இட�க��� �க� �ைறவான அள�� வைரயா�க�
வா���றன.
வைரயா�க� அ��� வ�� �ல��ன�ப��ய�� இட� ெப���ள�. அதைன� பா�கா�க
ேவ��� எ��ற ேநா��� வைரயா� த��நா��� மா�ல �ல�காக அ���க�ப���ள�.
ப�ேவ� வன�ல�� ேத�ய ��கா�� வைரயா�க� பா�கா�க�ப�� வ���றன.
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மா�ல� பறைவ

இ��யா�� ேத�ய� பறைவ எ� என� ேக�டா� ம�� என மாணவ�க� உடேன ப��
������றன�. ஆனா� த��நா��� மா�ல� பறைவ எ� என� ேக�டா� ப�� ெசா�ல�
த�மா���றன�. த��நா��� மா�ல� பறைவ மகரகத� �றா (Emerald Dove) ஆ��. இதைன
ப�சவ�ண� �றா, ப�ைச��றா (Green Dove) ம��� ப�ைச இற�� �றா (Green- Winged
Pigeon) என� பல ெபய�க�� அைழ���றன�.
உலகள�� 8600 பறைவ இன�க� இ����றன. இ��யா�� 1301 பறைவ இன�க�
இ��பதாக பறைவ�ய� ஆ�வாள�க� ����றன�. த��நா��� ம��� 508 பறைவ
இன�க� இ����றன. மரகத� �றாைவ அ�யவைக� பறைவ இனமாக� க�த�ப��ற�.
1951ஆ� ஆ��� மரகத� �றா ஒ� அ��� அபாய�ைத ேநா�� (Threatened Species)
உ�ள பறைவயாக அ���க�ப���ள�. இைவ த�ழக��� ஒ� �ல வன�ப��க��
ம��ேம காண�ப���றன. மகரத� �றா�� அ��ய� ெபய� சா�ேகாபா�� இ��கா
(Chalcophaps Indica) எ�பதா��. இத� ஆ��ல� ெபய� காம� எமரா�� ட� (Common
Emerald Dove).
வா�ட� :
மரகத� �றா இ��யா, �யா�ம� (ப�மா), தா�லா��, மேல�யா, இ�ேதாேன�யா, பா��தா�,
இல�ைக என ெவ�பம�டல ெத�கா�ய� ப��க�� காண�ப���றன. இ� த�ர
ஆ��ேர�யா��� காண�ப���றன. மரகத� �றா�� பல �ைண இன�க� உ�ளன.
இவ��� ��� ஆ��ேர�யா�� காண�ப���றன. லா��ரா���� (Longirostris) எ���
மரகத��றா ேம�� ஆ��ேர�யா�� ��ப������� ேக�யா�� �பக�ப� வைர���
உ�ளன. �ைரேசா�ேலாரா (Chrysochlora) எ��� மரகத� �றா ேக�யா�� �பக�ப������
ெத�� �� ச�� ேவ�� வைர��� ம��� நா�ஃேபா� ������ லா�� ேஹா� ��
வைர���, நட�� ����ம� ���� காண�ப���றன.
மரகத� �றா�க� மைழ�கா�க�, அட��த ஈர��ள மர�ேதா��க�, வய�, ேதா�ட�,
சர��ைன� கா�க�, கட�கைர ஓர�க�� உ�ள ����தாவர�க� ம��� ச���
�ல�கா�க��� வா���றன. இ�பறைவ ஐ�த� வைர உயர� உ�ள மர�க�� �ல
���கைள ைவ��� ��க�� அ�� இர�� ப��� ெவ�ைள �ற ��ைடகைள இ��ற�.
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ஆ��ேர�ய மரகத� �றா�� இன�ெப��க கால� இட����� த��தா�ேபா� மா��ற�.
ஆ��ேர�யா��
வச�தகால�����,
ெத��ழ��
ஆ��ேர�யா��
இளேவ��
கால����, வட�� ஆ��ேர�யா�� வற��� கால��� ��ப����� இன�ெப��க�
நைடெப��ற�.
அ�க அைடயாள� :
மரகத��றாவான� ைமனாைவ�ட� ெப�ய�. இ�பறைவ�� ���ற��, ேம� இற�ைக��
�ரகாசமான மரகத� ப�ைச �ற��� இ����. இதனாேலேய இத�� மரகத��றா என�
ெபய�ட�ப�ட�. மரகத��றா த��த உ�வ�ைடய�. சராச�யாக 23 �த� 28 ெச.�. �ள�
ெகா�ட�. பற��� ேபா� இற�க��, வா��, க����, ��ப�� க��� ெவ�ைள�
ப�ைடக�ட�� காண�ப��ற�.

மரகத��றா�� தைல��, உட�� அ��ப���� ம��ய ெச��றமா� (Pink) இ����.
அ�வ���� ப�� சா�ப� �றமா��. க�க� கா���ெகா�ைட �ற���� இ����. அல�
�வ�பாக��, கா�க� ப��� �ற���� இ����. ஆ� பறைவ�� ேதா� ப����
ெவ��ய �����, தைல ப��� �ற���� காண�ப���ற�. இைவ ெப� பறைவ��
இ��ப��ைல. ஆ� பறைவ�� சா�ப� �ற� ெகா�ைட�� இ����. ெப� பறைவக� மர�
ப��� �ற� �����, ேதா�க�� ப���� ���ட�� காண�ப���றன. இள� பறைவக�
ெப� பறைவகைள ஒ�த ேதா�ற��� காண�ப���றன.
ஆ��ேர�ய மரகத��றாவான� த�ழக மரகத��றாைவேபா� அ�லாம� ச�� மா�ப��
இ����. �ைரேசா�ேலாரா எ��� இன��� தைல��, ���ப��க�� �வ�� �ற������
ெம�வாக� �� வ����ப���� ப���, �றமாக மா�ப��� காண�ப���ற�.
லா��ரா���� இன��� தைல��, ���ப��க�� மர �ற������ ெம�வாக� ��
வ���� ப���� ப��� �றமாக மா�ப��� காண�ப���ற�. க�க� க����, அழ��,
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கா�க�� இைவக�� �வ�� காண�ப��.
பற�த� :
ெபா�வாக ம�ற �றா�கைள ஒ�த �த��� ேவகமாக��, ேநராக�� �ைறயான இற�ைக�
����க�ட� பற���றன. அ�வ�ேபா� �ைர�த ��ய ����ட� காண�ப��. இ�
தன��� ���த, ����ய கா��� ப��க�ைடேய ம��� தா�வாக� பற��ற�. எ���
பற�பைத�ட நட�பைதேய �����ற�. பற���ேபா� அ���ற�க� ப��� ம�ச�
�றமாக��, பற��� இற�ைகக� ப���� �வ�� �றமாக�� ெத��ற�.
த�ழக��� ேம��� ெதாட��� மைல வன�ப���� இ�பறைவக� அ�க� வா���றன.
ேச�வராய� மைல�ப����� வா���றன. இைவ ெப��பாலான ேநர�க��, மர�க��
வ����. ப�ைச �ற�ைத� ெகா����பதா� எ�தாக காண ���ற�. காைல, மாைல
ேவைலக�� உண��காக பற�� ெச���ேபா� ம��ேம இைத� காண ����. உண��காக
தைர�ப���� இற�� வ��. உண� எ��த�� �க ேவகமாக� பற�� ெச�����.
பா��பத�� �க அழகாக� ேதா���.
மரகத��றா�க� த��ேதா, இர�ைடயாகேவா, �� ���களாகேவா வா���றன. இன�ேச��ைக
த�ர ம�ற ேநர�க�� இைவ ெப��பா�� �ல��ேலேய காண�ப���றன. �ல��� ���த
பழ�கைள� ேத� உ����றன. பழ�க�, �ைதக� ம��� ப�ேவ� வைகயான தாவர�கைள
உணவாக உ����றன.
மரகத��றா ஒ� சா�வான பறைவ. இவ��� அ��� ெச���வைர அைம�யாக இ����.
இதைன எ��� பழ�� �டலா�. இத� ��பா� ஆர�ப��� ெம�ைமயாக இ��� �ற�
வ����. ஆ� �த� ஏ� �வ�க� (Coos) ெகா�ட ெம�வான �வலாக இ����. இவ���
������� ஹூ-ஹூ-ஹூ� (hoo-hoo-hoon) எ��� ஓைச����றன. இன�ேச��ைக�
ப�வ��� ஆ� பறைவ ஒ�வைக நடன� (Bobbing Dance) ஆ�� ெப� பறைவைய�
கவ��ற�.
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மா�ல மர�

த��நா��� மா�ல மர� ஆ�ய� பைனயா��. இதைன ஆ��ல��� ப�ைமரா (Palmyrah)
எ���றன�. இ� அ�ேக�ேய (Arecaceae) எ��� தாவர� ���ப�ைத� ேச��த�. இ�
ெத�ைன மர� ேபா�ற�. இ� ேநராக ����� வளர���ய�. ���பாக வைள�க� ஏ����
�மா� 30 ��ட� உயர�வைர வளர���ய�. இத�� �ைளக� �ைடயா�. இத� தாவர�ய�
ெபய� ேபாராச� ஃ�ளாெப��ஃெப� (Borassus flabellifer) எ�பதா��.
பைனைய மர� எ�� ெபா� வழ��� அைழ�தா�� இ� மரவைகைய� சா��த� அ�ல. இ�
���ன�ைத� ேச��தேத. பைன மர� �த��த�� ஆ����கா�� ேதா��யதாக�
�ற�ப��ற�. ெவ�ப ம�டல� ப���� வள��ற�. இ�மர� ஆ�யா, ெத� அெம��கா,
ஆ��ேர�யா� க�ட�க��� காண�ப��ற�. ஆ�ய நா�க��தா� பைன மர�க� அ�க�
காண�ப���றன. இ��யா, இல�ைக, மேல�யா, இ�ேதாேன�யா, �ய�மா�, தா�லா��,
�ய�நா�, �னா ேபா�ற நா�க���, கா�ேகா ேபா�ற ேம�� ஆ����க நா�க���
காண�ப��ற�.
இ��யா�� ம��� 10 ேகா� பைன மர�க� உ�ளதாக கத� ம��� �ராம� ெதா�� ��ம�
கண�����ள�. த��நா��� ம��� 5 ேகா� மர�க� உ�ளன. இ� வற�ட ம���
கடேலார மாவ�ட�க�� அ�கமாக வள���றன. இ� சமெவ� த�ர ���க�� ச��க���,
கட� ம�ட���� ஏற��ைறய 750 ��ட� உயர�வைர உ�ள ப��க��� வள��.
பைன ப��ட�ப�வ��ைல. தானாகேவ இய�ைகயாக வள���றன. ேபாராச� எ���
ேப�ன��� ஆ����க� பைன ேம�� ஆ����க� பைன, ஆ�ய� பைன, ���� பைன,
மடகா�க� பைன, சா��ராேனா பைன என� பல ���ன�க� உ�ளன. இ��யா��
காண�ப�வ� ஆ�ய� பைனயா��.
ஆ�ய� பைன :
ஆ�ய� ப��க�� ம��� காண�ப��ற�. �ல ஆ����க� ப��க��� காண�ப��ற�.
இதைன க��� பைன (Toddy Palm), ச��கைர� பைன (Sugar Palm), ஆ�ய� பைன (Asian
Palmyra Palm) ம��� க�ேபா�ய� பைன ேபா�ற ெபய�க��� அைழ�க�ப��ற�.
த��நா��� ������, ராமநாத�ர�, �வக�ைக, ��ெந�ேவ� மாவ�ட�க�� �க
அ�கமாக� காண�ப���றன. இதர மாவ�ட�க��� பரவலாக� காண�ப���றன.
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இல�ைக�� த�ழ�க� வா�� ப��க�� பைன அ�கமாக� காண�ப��ற�.
பைன மர� �� ஆ��க�வைர வா�� த�ைம ெகா�டைவ. இ� வற�ட ப���� �மா�
30 ��ட� (100 அ�) உயர� வைர வள��. இத� உ����, ��ட�த�ட 30 – 40 வைர
��� வ�வ ஓைலக� என அைழ�க�ப�� இைலக� உ�ளன. இதனா� மர� பா��பத��
அழகாக இ����. ����த ஓைலக� ���த�ட� மர��� த��க�� வ��களா� (Scars)
ப��� ���ற�. இ� வற��ைய� தா�� வளர���ய�.
பைன மர�க� ஆர�ப��� �க ெம�வாகேவ வளர���யைவ. பைன வள���
�����யைடவத�� 15 ஆ��க� ஆ��. அத� �றேக ேவகமாக வள��. பைன�� ஆ�
பைன, ெப� பைன என இர�� வைகக� உ�ளன. பைன 10 ஆ��க���� �ற� 15 அ�
உயர� வள��ற�. இத� �றேக � ����. அ�ேபா�தா� ஆ� பாைன, ெப� பைன எ�
எ�பைத� ெத���ெகா�ள ����.

ெப� பைனைய� ப�வ� பைன எ���, ஆ� பைனைய அழ�� பைன என��
�������றன�. ெப� மர� தா� கா����. கா�தா� ��காக��, க�யாக��
பய�ப��ற�. இத� கா�க� இள� ப�வ��� ப�ைச �ற����, நா�பட க��� �ற����
காண�ப��. கா�க� �ைலகளா�� கா����. க�யான� 10 �த� 17 ெச.��ட� ��ட�
உைடய�.
��� :
இள� கா�� உ�ேள ��� இ���ற�. கா�� உ�ேள இர�� அ�ல� ��� பாக�க�
உ�ளன. இத�� ��� இ���ற�. இ� ெவ��ற சைத�படல��, அத�� �ைவ���
���� காண�ப��ற�. இ� இள� �ைதேய. வ�வ��பான, �ரவ �ைல கல�த ��ம
�ைதயான� �க�� இ��பாக��, உ�பத�� �ைவயானதாக�� இ����. அதனா� இதைன
����� ஆ��ல ம�க� ஐ� ஆ��� (Ice – apple) என அைழ���றன�.
��� �����டா� இத� �ைவ� �ைற�����. ந�� �����டா� இதைன ��கா�
எ���றன�. இதைன� சா���டா� வ���வ� ஏ�ப��. இதைன �� ���களா�� ஆ�,
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மா�க��� உணவாக� ெகா����றன�.
பழ� :
பன�பழ� ெவ��� க�ைம �ற����, உ�ப�� ெச�ம�ச� �ற���� இ����.
பழ���� 2 அ�ல� 3 �ைதக� இ����. இ��ைதக� 2.5 ெச.�. த���� ெகா�டைவ.
இவ�ைற� ����� ��ட ���க� காண�ப���றன. இ�த ���க�ைடேய க��த�ைம
ெகா�ட, உணவாக� ெகா�ள�த�க, ெச�ம�ச� �ற�ெபா�� உ�ள�. இதைன பழ�க�
எ���றன�.
பன� பழ�ைத ேநர�யாக உ�ண மா�டா�க�. இதைன ெந���� ��ேட உ�பா�க�. �ல�
ேவக ைவ��� உ���றன�. இ� கச��� கல�த இ���� த�ைம ெகா�ட�. இைத�
பத�ப���, ேவ� வைகயான உண�க� தயா��க�� பய�ப�����றன�. இதைன ெவ���
காய ைவ��, பா�கா�பாக ைவ����� உ�பவ�க�� உ��. காய ைவ�த வ�ற� பழ����
பனா�� எ�� ெபய�. இ�பனா������ பா��பனா�� எ��� ஒ� வைக உண��
ப�ட�� தயா����றன�. இத� க�ைய அ�� மா�ட� கல��, ���� ேச���� �ைச��,
உ��ைடகளா�� எ�ெண��� ெபா��� எ����றன�. இ� யா��பாண� ப����
பன�கா�� ப�யார� என�ப���ற�.
பய� :
இ� �ைறயாக ப���� வள��காத தாவரமாக இ��தா��, இ����� ஏராளமான பய�கைள
ம�க� ெப���றன�. பைன மர��� அைன��� பாக�க�� ம�த���� பய�ப���றன.
இ� �ைள��� வளர� ெதாட��ய����� ெவ�� ���த�ப�ட ��ன�� ��ட
கால����� பய�ப��ற�. இதனா� இதைன �ேலாக க�பகத� என� ������றா�க�.
பைன����� ப�ேவ� உண�� ெபா��க��, உண� அ�லாத� ெபா��க��
�ைட���றன. இ����� பத�� �ைட��ற�. இ� �ைவ ���த ச�தான பானமா��. பத�ைர
கா���, க��ப��, ெவ�ல�, பன���, பன�க�க��, பன� ��டா�, பன��� என�
ப�ேவ� உண�� ெபா��க� தயா��க�ப���றன. பன��ழ��� உணவாக� பய�ப��ற�.
பைன மர������ க� எ��� பான�� இற����றன�. ஒ� மர������ 30 ஆ��க�
வைர��� க� இற�கலா�. ஒ� மர������ ஒ� ப�வ���� 250 – 300 ��ட� க�
ேசக��கலா�. இைத அ���னா� ேபாைத உ�டா��.
பைன ஓைல �ைர ேவய��, �ைட, பா�, ���, அல�கார ெபா��க� ேபா�றைவ
தயா��க� பய�ப��ற�. மர� ��க�� க��ட� ப��கான ��ட�க��, ச�ட�க��
ெச�ய� பய�ப��ற�. பழ�கால��� பைன ஓைலகேள எ��வத��� பய�ப��த�ப�ட�.
பைன����� எ�ெண� எ��க�ப��ற�. பன�கா�கைள� �ழா�� அ�����
���ெத��க�ப��ற�. இ�த எ�ெண�ைய சைமய���� பய�ப�����றன�. ேம��
40

வாகன�க��� எ�ெந�யாக�� பய�ப�����றன�. மேல�யா�� �ச�ட� 5 சத�த�
பைன எ�ெண� கல�க�ப�� 2007 ஆ� ஆ���த� ��பைன ெச�ய�ப�� வ��ற�.
கத� ம��� �ரா�ய� ெதா�� ��ம� கண���ப� ஒ� பைன மரமான� ஓரா��� 150
��ட� பத��, 1 �ேலா ���, 1.5 �ேலா ஈ���, 8 ஓைலக�, 16 நா� ��க� ஆ�யவ�ைற
த��ற�. ேம�� ஒ� பைன மர������ 24 �ேலா பைன ெவ�ல�, 2 �ைடக�, 2
��ைகக�, 6 பா�க� ஆ�யைவ �ைட���றன. பைன ெபா��கைள ெவ� நா�க���
ஏ��ம� ெச�வத��ல� ஆ��ேதா�� 200 ேகா� �பா���� ேம� அ��ய� ெசலாவ�
�ைட��ற�.
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மா�ல நடன�

த�� மா�ல��� நடன� பரதநா��ய� (Bharata Natyam) ஆ��. இ� ெத�ன��யா���
உ�ய நடன�. ���பாக த��நா���� உ�ய நடன�. உலக� ��வ�� உ�ளவ�க�
பரதநா��ய�ைத இ��ய நா��� நடன� எ���றன�. இ��யா�� ஆட�கைலக�
இ����றன. அ�� த��நா��� நடன� பரதநா��யேம. இ� �க�� ெதா�ைம வா��த
நடன�. ஆனா� பழ�கால��� ப�ேவ� ெபய�க�� அைழ�க�ப�� வ�த�. 1940ஆ�
ஆ����� �றேக பரதநா��ய� எ�ற ெபய� வ�த�.
பரதநா��ய� இ��யா���, இல�ைக��� ம��� த�ழ�க� �ல� ெபய��த நா�க���
�ரபலமான�. இ�நடன�ைத� ெப��பா�� ெப�கேள ஆ���றன�. இ����� ஆ�க��
ஆ�வ���. ேதவதா�� ெப�க� ச�ரா�ட� எ�ற ஆ�ட�ைத த��நா��� ேகா��க��
ஆ�வ�தன�. அ�� ப�ேவ� ���த�க� ெச�ய�ப��, ெந��ைற�ப��த�ப�ட வ�வேம
பரதநா��ய� ஆ��. ஒ� �றைமயான நா��ய� கைலஞ�� �கபாவைன�� ப�ேவ�
உண���கைள� காண����.
பரத� :
பரதநா��ய� எ�வா� ேதா��ய�, யாரா� ேதா��ய� எ�ப�� ப�ேவ� க���க� உ�ளன.
�ராண� கைத�� அ��பைட�� பரத ��வ� எ�பவரா� உ�டா�க�ப�ட�. அதனா� பரத�
எ�ற ெபய� ெப�ற� எ���றன�. அேத சமய��� பரத� எ�ற ெசா��� ஒ�ெவா� எ����
ஒ� ெபா�ைள� ����ற�. அதனா� இ� பரதநா��ய� எ�ற ெபயைர� ெப�ற� எ���றன�.
பரத� எ�ற ெசா��� ப- பாவ�, ர - ராக�, த - தாள�, � - ��� எ�பைத� ����ற�.
இைவ நா��� ேச��தேத பரத� என�ப��ற�. பாரத நா��� �த��தலாக� ேதா��யதா�
பரதநா��ய� எ��� அைழ�க�ப��ற�. பாவ� எ�ற ெவ��ப���� த�ைம��
அ��பைட�� ‘ப’ எ�ற ெசா���, இைசைய ைமய�ப���� ராக� எ�ற ெசா�����
‘ர’-��, தாள� எ�ற ெசா����� ‘த’ எ�ற எ���� வ�ததாகேவ ����றன�. இ�� பாவ�
உண���ைய��, ராக� இைசைய�� ����ற�. இவ��ட� தாள� ேச��த நடன� தா�
பரதநா��ய�. வரலா�� ேநா��� �க� �ற�த ஆட� வைகக�� ஒ�� பரதநா��ய�.
வரலா� :
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பரதநா��ய� எ��ற இ�கைல வ�வமான� �மா� 2000ஆ� ஆ��க��� ���
த�ழக��� உ�வா�ய�. ���, ஆட�, நா��ய�, தா� ஆ�ட�, நாடக�, ��னn�, ச��
என� பல ெபய�க�� இதைன அைழ�தன�. இ� த�ர �வெப�மா� ஆ�� நடன�
‘தா�டவ�’ எ�� ெசா�ல�ப��ற�. ம������ உ�ச��� அவ� ஆ�� நடன� ‘ஆன�த
தா�டவ�’ எ��� அைழ�க�ப��ற�. ேம�� �வெப�மா� அ���� கட�ளாக ஆ��
நடன�ைத ‘��ர தா�டவ�’ எ��� அைழ�க�ப��ற�. ெம�ைமயான அைச�க� ம���
பத�க�ட� பா�வ� ஆ�� நடன�ைத ‘லா�யா’ எ�� அைழ�க�ப��ற�.
பரதநா��ய� கைலைய� ப�� தகவ�க� பல இல��ய�க�� உ�ளன. பழ�கால த��
ம�ன�கைள ம����க ஆ��பா�, அ�நய�க� ெச�� ம�ன�க�ட���� ெபா���,
ெபா�ைள�� ெப�றன�. இதைன� ெதா�லாக� ெகா�� ���� கைலைய நட�� வ�தன�.
���� கைலைய ேம�ெகா�ட ஆ�கைள ��த� எ���, ெப�கைள ���ய� எ���
அைழ�தன�. இவ�கைள� ப�� ச�க இல��ய��� ����ட�ப���ளன. ேம�� ஆட�,
நா��ய�, நாடக� என அைழ�க�ப�ட பரதநா��ய வ�வ� சா��த தகவ�க� ச�க
இல��ய��� உ�ளன.
�ல�ப�கார� எ��� கா��ய� �.�. 2 ஆ� ��றா��� இள�ேகா அ�களா�
எ�த�ப�ட�. ம�ன�� சைப�� அழ�, பாட�, ஆட� ஆ�ய ���� �ற�த மக�� ஆ�ன�
என� �������ளா�. மாத� எ��� ஆட� நாய�ைய� ப�� �ல�ப�கார���
��த��க�ப���ள�. ேசாழம�ன� ��மாவளவ� ���ைல�� மாத� தன� நா��ய�ைத
அர�ேக��னா�. மாத� நா��ய ��கைள ந�� க�றவ�.
பா��ைச, �ழ� இைச, யா� இைச, த��ைம எ��� ம�தள இைச, ைக�தாள இைச ஆ�ய
ஐ�� வைக இைசக���� ஏ�ப �ற�பாக ஆ�� �றைம பைட�தவராக மாத� இ��தா�. அவ�
ஆட���, அழ��� �ற�த ெப�ணாக �ள��னா�. மாத� 11 வைக ஆட�கைள ஆட�
ெத��தவராக இ��தா� என� �ல�ப�கார��� �ற�ப��ற�. அ��ய�, �ட����,
ம�லாட�, ெகா�ெகா��, பா�டர�க�, ������, ேப�����, கைடய� ���,
மர�கா����, பாைவ����, ��� என 11 வைகயான ஆட�கைள� ப�� �ல�ப�கார�
���ற�.
த�� நா��� ேகா��க��� ஆட�பாட� இட� ெப����த�. �தலா� இராஜராஜேசாழ�
�.�. 11ஆ� ��றா��� � ராஜராேஜ�வர� எ��ற ெப�ய ேகா�ைல த�ைச��
க��னா�. இ�ேகா��� ஆட�பாட� �க���க� �ற�பாக நட�க ஏ�பா�க� ெச����தா�.
இ�ேகா��� �மா� 400 ஆட� ம�ைகயைர ஆ�வத�காக �ய�����தா�. இவ�க��� த�
��க� ெபா��, பண� ஆ�யவ�ைற வழ�� ஆட� கைலைய வள��தா�.
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ஆட�கைலைய ப�����க நா��ய ஆசா�க�� இ��தன�. பாட��, ப�க இைச வா��க��
கைலஞ�க� இ��தன�. அதனா� ேகா��க�� கைல�ெதா�� �ற�பாக வள��த�.
ேகா��க�� கைல�ப� ெதாட�வத�� ம�ன�க� உத�ன�. இ�ேபால பல ேகா��க���
ஆட� �க���க� நட�� வ�தன. இதனா� நா��ய� ெதா�� ெச�ேவா�க�� பர�பைர
ெதாட��த�. கால�ேபா��� இ�கைலயான� தா� ஆ�ட�, ��னn�, ச�� என
அைழ�க�ப�ட�. அத� �ற� பரதநா��ய� எ��ற� ெபயைர� ெப�ற�. �மா� 50
ஆ��க��� ��� ச�� எ���, ச�� க�ேச� எ��� அைழ�க�ப�ட நடனேம ம�மல���
அைட�� பரதநா��ய� எ��ற ெபய�� �ள�� வ��ற�.
ேமைட நா��ய� :
ம�ன�க� ஆ��� கால��� நா��ய� எ�ப� ேகா��க���, அர�மைனக��� ம��ேம
நட�� வ�தன. 19ஆ� ��றா��� நா��ய��� ஒ� �����ைன ஏ�ப�ட�. த�ைச��
�ற�த நா�� சேகாதர�களான ��ைனயா, ெபா�ைனயா, �வான�த� ம��� வ�ேவ�
ஆ�ேயா� நா��ய� கைல���, இைச� கைல��� வ�லவ�களாக இ��தன�. இவ�கேள
நா��ய� கைலைய ேமைட���ய �க���களாக மா��னா�. அதனா� ேமைட நா��ய �ைற
இ��யா�� ெத� மா�ல�க�� பர�ய�. த��, மைலயாள�, க�னட�, ெத���,
சம���த� ேபா�ற ெமா�� பாட�க�� ேமைட நா��ய �க����� இட� ெப�றன.
பரதநா��ய� :
பரதநா��ய�ைத
�ைறயாக
க���ெகா�ட�றேக
அர�ேக�ற
�க���
நட��ற�.
பரதநா��யமான� ���த�, ����ய� ம��� நா��ய� என ��� ஆட� �ைறகைள�
ெகா�ட�. இ��ட� க��ைத��, உண�ைவ�� ெவ��ப��த நா�� �தமான அ�நய�க�
உ�ளன. பரதநா��ய �க����� த��ப�ட நா��ய உ��ப�க� (Items) உ��. ஒ�ெவா�
உ��ப���� ெபய�, த��த�ைம உ��.
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பரதநா��ய���� பாட�, ந��வா�க� ம��� இைச� க��களான �ைண, ��லா��ழ�,
வய��, ��த�க� ஆ�யைவ ேதைவ. இைச� கைலஞ�க� ேமைட�� ஒ��றமாக அம���
இைச�பா�க�. நடன� ஆ�பவ� ேமைட�� ைமய�ப���� ஆ�வா�. நா��ய���
த�ைம�� ஏ�ப வ�ண�ப�டாைடக� அ�வா�க�. கா�� சல�ைக�� அ���
ஆ�வா�க�. உைட க��யமானதாக இ����.
பரதநா��ய� கைலஞ� நா��ய����ல� ���ப�, ��ப�, நட�ப�, மட��வ�, பா�வ�,
வைளவ�, ��� வ�வ� என� கா�க��� �ற�� இட�ைத� ெகா����றன�. �த�தமாக
�ர�ககைள ���ப�, ���ப�, இைண�ப�, ���ப�, ெந��ப� ஆ�யவ��� ���
ெகா�ேட கர�க� �ல� உண���வா�க�. அ��ட� ��வ�க�� ஏ�ற, இற�க�, இைமக��
�றக���, �ழ�� க���, �� ���� �ல� உண��கைள ெவ��ப���த�, ��னைக
�ல� மல���ைய ெத���ப�, ேவதைன�� க�க� ���ப�, உத�கைள� ���பத� �ல�
உ�ள��� உ�ள ெவ�க�, ேவதைன, ேகாப�, ��ட� ேபா�ற உண��கைள ெவ��கா��த�
எ�� அைன�ைத�� ஆ�மன�� இ��� ெகா��வ�வ� பரதநா��ய��� த���ற��.
இ�த� கைல�� பா� ேவ�பா� அ�க� உ��. அ��ட� மர�� க���பா�கைள
தக��க���ய �� �த��ர�� இ�த கைல�� உ��. பரதநா��ய� பழைமகைள
ேப��கா�ப�ட�, ப�ேவ� ��ைமகைள�� ������ள�. பழைமைய� ேபா��� வைக��
பா�சா� சபத�, ப�ரத� தவ�, ப�ைத சப��� இல�ைத�க� ேபா�றவ�ைற நா��யமாக
அ�ந��� �ற�� ெச��றா�க�. அ��ட� நா��� �ற��க�, அர�� ��ட�க�,
ெசய�பா�க�, ேதச�ப��, ஒ��ைம, நல���ட�க� ேபா�றவ�ைற�� இ�த நடன� �ல�
உண��தலா�. அத�ப� பழைமயான ஒ� கைல பார�ப�ய�, ப�பா� மாறாம� பல
��ைமக���� இட� ெகா���ற� எ�ப� தா� பரதநா��ய��� த�� �ற��.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

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

����தக�கைள

இலவசமாக�

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா�
அ��ப�ப�ட
����தக�க��
உ�ைமகைள��
தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
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��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+:
https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

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

–

https://www.youtube.com

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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