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http://photography-in-tamil.blogspot.in தள��� ெவ�யான ெதாட�.
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ஆ��ய� ப��
19 ஆக�� 2012, உலக ஒ��பட �ன��� �னகர� வச�த� இத�� ெவ�யான ேப��.

8

9

எ��வார �ய���� எ��க�ப�ட பட� இ�தா�:
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பட�க�� பாட�க��

பட�க�� பாட�க��
_____________________________
�� க�ப�� நடராஜ� நர��ம� அவ�க� த��ைடய �ைக�பட அ�பவ�கைள ந��ட�
ப����� ெகா�ள மன�வ�� ஒ��� ெகா���ளா�.
அவ�ைடய வைல�� :http://kalpattaarpakkangkal.blogspot.com/
அவைர� ப��ய �� ���� அவ� வா�லாகேவ
வய�� ����தவ� (81���� ��ட�). என� அ�பவ�க� “ெகாேட� ேப�
�ெரௗ�’ கால அ�பவ�க�. �.எ�.எ�.ஆ�. கால அ�பவ�க� அ�ல. ெப��த
ஏமா�ற� அைட��கேளா எ�� வ����ேற�.
ஒ� கால��� க���� ேக�ரா�கைள (ஒ� ��� ெல�� �ஃ�ெள��, ஒ� ����
ெல�� �ஃ�ெல��) ெதா�க ���� ெகா�� கா���� ேம����
அைல�����ேற�, பறைவக�, �ல��க� இவ�ைற� பட� ����� எ�ண���.
�ல பட�க�� எ������ேற�.
�ைக� பட� க�கா��க�� 13 �த� ப��க�� ெப�� இ���ேற�.
ஏ.எஃ�.ஐ.ஏ.�. (Associate de la Art Photographique) எ�ற ப�ட��
ெப�ேற� Nature Photography ��. F.I.A.P. (Federation Internationale
de La Art Photographique) எ�ப� இ��லா��� ராய� ேபாேடா�ராஃ��
ெசாைஸ� ேபா�ற ஒ� ஐேரா��ய அைம��. இத� அ�தா��� ப��ர��ைன
��யர�� தைலவ� ைகக�� இ��� 1971� ெப�ேற�.
இ� அவ�ைடய �ைக�பட� பயண��� நா�� ேச��� பய��ேபாமா ? வா��க�.

ப�� நா�க�� ந�ப� ஒ�வ�� ெகாேட� ேப� �ெரௗ� ேகெமராைவ ைவ��� ெகா��
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பா��பவைர எ�லா� பட� ���� வ�ேத�. ��ன� கா���� ேவைல பா��த ேபா� ெசா�தமாக
வா��ய யா�கா ��� ெல�� �ஃ�ெள�� ேக�ரா�� பட� ���க ஆர���ேத�.
அ�ேபா�� நா� எ��த பட�க� எ�லா� ம�த�க�� பட�கேள. எ�ேபாதாவ� ஒ� சமய�
ச���ர� கைர�� பட�� �னவ��, ��ேயாதய� ேபா�ற பட�கைள எ��ேத�. அவ��� பல
�ைற�த அ�ல� அ�க ேநர� எ��ேபா� ஆன பட�களாக இ����. எ���� ெர�� ேத��.
அ� நா�க�� தா�ய��� ேக�ரா�க� வர��ைல.
ேவைல ���த� ப�க������ ைஹதராபா� ேபா���த ேபா�, என� கா����� வ��
ஓ��ன� உ�ம�, கா�� ப��� ��தக�, என� காேசாைல� ��தக� இைவ ����� ேபா�ன.
ப�க�� ����ய�� ஓ��ன� உ�ம�, கா�� ப��� ��தக� இவ��� நக� ெபற ����
ஆேடாேமாைப� அ�ேஸா�ேயஷ� ெச�ற ேபா� உேப��ரா எ�ற ஒ�வைர ச���க ேந��த�.
அவ�ட� பல �ஷய�க� ப��� ேப�யேபா�, �ைக� பட� எ��த� ப��� ேப�� வ�த�.
அவ� நா� எ��த பட�கைள� கா��மா� ேக�டா�. “�த�� உ�க� பட�கைள� கா���க�”
எ�ேற�. அவ� எ��த பட�க� �ல வ�ைற� பா��த�� நா� எ��த பட�கைள� கா�ட
ம��ேத�. காரண� அ� வைர என��� ெத�யா� �ைக� பட� ���த��, ��ேடா�ய�,
ேல���ேக�, ேபா��ைர�, இய�ைக, ேட�� டா� �ட�, ஃேபஷ�, இ�ட���ய� எ�� பல
���க� இ����றன எ�ப��, ஒ�வ� ந�ல �ைக� பட� கைலஞராக ேவ��ெம�றா�
இவ��� ஒ��ைன ��ரமாக� க��� ெகா�ள ேவ��� எ�ப��..
உேப��ரா எ�ைன �ல��க� பறைவக� இவ�ைற� பட� ���ப�� வ��னரான
�.எ�.ஏ.ெப�மா� எ�பவ���� �.ராஜேகாபா� எ�பவ���� அ��க� ெச�� ைவ�தா�.
அ�� ���த� என�� �ைக� பட� எ��ப�� �தான காத�.
ராஜேகாபா� ஒ� ஏேரானா�க� எ���ய�. அவ� ஒ� ��ேடா�ய���. �ல� பற��க� ம���
இய�ைக� கா��கைள� பட� ���பவ�. உலக அள�� ெபய� ெப�றவ�. அவ� ெபய���� ��
வ�� ப�ட�க� �மா� ப�� இ����. ப��க� எ��� அட�கா�.
அவ� ������ ெச����த ேபா� அவ� ஒ� கைத ெசா�னா�. அவர� உற�ன� ஒ�வ� 8mm
சலன� பட� கா�ரா வா��னாரா�. அ�த நா�க�� ��ேயா� ேக�ரா�க� வர��ைல. ஏதாவ�
ஒ� �க���ைய சலன� படமாக� ����� கா�ட ேவ��� எ�றா� 8mm ேக�ரா தா� �ைண.
ேக�ரா வ��யவ� ஒ� க�யாண��ைன� பட� ���� அைத �ற���� ெப�ைமேயா�
�ெராெஜ�ட�� ேபா��� கா��னாரா�.
ெத��� எ��த கா��க��, ேமைட�� ெப�ேறாேம�� ெவ��ச��� எ��த பட�க��
�மாராக� ெத��தன. அ��� வ�த� ����� கா��. ஆகாச��� ��� ��� ��� ெவ�ைள�
ேகா�க�. ம�ற இடெம�லா� க���. அைவ அ����த �ழா� �ள��க�. ஆ�கா�ேக
ெவ�ைள� ���களாக நா�கா�க�� உ�கா�����தவ�க�� ச�ைடக�.
��ெரென ெவ�ைளயாக ��பாரமா�� ���� ைவ�க� ப�ட ஒ�� கா��ேல �த�� வ��
ெகா����த�. ந��� ஆ�கா�ேக ஒ� �னா� அ� ����. அ����� ெகா�ச� ெவ�ைள
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இட� மா��. �� அ����� �� �� உ��ைடகளாக மா� ��� �ர� ேமல���� ��
மைற�� ��.� அ�த உ��ைடக�.
அ� ேவ� ஒ��� இ�ைல. ச�யான அள� எ��ேபாஷ� ெகா��காததா� �ைற�த ெவ��ச�
உ�ள இட�க�� ெவ�ைளயா���த சாத� ம��ேம ெத������ற�. இ��தா��
உற�ன��ேகா த� பைட��� பரம ச�ேதாஷ�.
இ�ப�� தா� ந��� பல�� ஆர�ப நா�க�� இ���ேறா�. �ற�த ேபாேத யா�� �ைக� பட�
கைலஞராக� �ற�ப��ைல. ஆனா�� ஒ� ேக�ரா ைக�� வ�த உட� �ல �ஷய�க� ப���
ெத��� ெகா�டா� நா�� ெவ�க� படா� நம� பைட��கைள� �ற���� கா�ட ����.
அைவ எ�ன எ�பைத� ப��� ெத��� ெகா�� �� இேதா இ�ெனா� கைத.
ஒ� ���� ����ன�க��� ���� கார அ�மா �ைக� பட ஆ�ப��ைன� கா���
ெகா����தா�. அ�ேபா� ��ெரன, “அேதா ��� அ�ைத” எ�� க��ய� அவ� �ழ�ைத.
“எ�ேக?” எ�� அைனவ�� ேக�க, “அேதா” எ�� கா��ய� �ழ�ைத பட��� ஒ� ஓர���
இ��� ெவ�ேய�� ெகா����த ��� அ�ைத�� �� ப��ைய!
பட� �ர�ட� ப��ற�. ���� �ழ�ைத�� �ர�, “அேதா எ�க� டா�”. “எ�ேக?” எ��
ேக�ேபா���� �ழ�ைத கா���ற�, பட��� ஒ� ����� ெத��� டா��� வாைல.
��� அ�ைதையேயா, ெச�ல நா� டா�ையேயா பட��� கா�ட ேவ��� எ�றா� அவ�க��
�க�ைத அ�லவா கா�ட ேவ���?
நா� ����� பட�க� எ�லாேம ‘பட�க�’ எ�� ெசா�ல ��யா�.
‘ஆகா இ�த� பட�ைத� ெப�தா�� ���� �வ��� மா�ேடாமா’ எ�ற எ�ண�ைதேயா அ�ல�
பா��பவ�� மன��� ‘���� ஒ� �ைற பா��க மா�ேடாேமா’ எ�ற ஆவைலேயா ����
பட�கேள ‘பட�க�’. ம�றைவ எ�லா� ஜட�கேள.
�� ராஜேகாபா�� பட�க� க��� ெவ�ைள பட�க� தா�. அைவக�� ஒ���
�ைளயா��ன� ெகா�� க��னா� வைரய� ப�ட ஒ� ஓ�ய� ேபா�ற ேதா�ற��ைன�
ெகா�� வ����பா�. கால� ெச�ற �� ராஜேகாபா� ப�� ெசா�� ��� அவர� பட�
ஒ�ைற�� உ�க���� கா�டா ��டா� எ�ப�?
பலரா�� ெவ��க� ப�� எ�ைய�� அதைன ெந���� வா��� ��ேபாைர�� ைவ���
ெகா�� ப��க� ெப���� பட� ஒ��ைன எ��க ���மா? ஏ� ��யா� எ�� ேக�காம�
அைத ெச�� கா��னா� �� ராஜேகாபா�. இ�ேக அ�த� பட�.
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2

ைமய� ���க�

சாதாரணமாக பட�க� எ�லாேம ��ச�ர (Rectangle) வ���தா� இ����.
பட�க�� ைமய� ���க� (Focal points) எ�� ஒ�� உ��. பா��பவ�� க�க� அ�த�
���க� இ���� இட���க�தா� அ�கமாக இ���� ெச�ல�� ப��. ஒ� �� ச�ர���
ேம���� �ழாக��, இட���� வலமாக�� இர�� இர�� ேகா�க� ���� சம பாக�களாக
ெவ��� ேபா� அ�த நா�� ெகா�க�� ச����� இட�களான ஏ,�,�,�. தா� ைமய� ���க�.
�ேழ உ�ள பட�ைத� பா��க�.

��க� எ���� பட�க�� எ�த ஒ� ெபா���� ��க� ���ய��வ� ெகா��க
�ைன����கேளா அைத இ�த நா�� ���க�� ஒ��� அ��� ைவ�தா� அ� பட�
பா��பவ�� கவன�ைத உடேன ஈ����. அ�த நா�� ���க�� எத� ப�க��� ைவ�ப�
எ�பைத இ� பா��கலா�.
��க� ஒ�வர� இ����� ேமலான பட� (Bust) எ��பதாக ைவ��� ெகா��ேவா�, அ���
��தள� ஒ� ப�க� ����னா�ேபால. அ�த� பட� அ�� உ�ளவ�� �ணா�சய��ைன
ெவ�� ெகாணற ேவ��� என ��க� �ைன����க�. அ�ேபா� எ�ன ெச�ய ேவ���?
ஒ�வர� �க��� எ�த உ��� அவைர அைடயாள� கா���? க�க�தாேன? ஆ��ல���
ெசா�வ��� “Your eyes are the most expressive part of your body” எ��. ஆக
க�க� ைமய� ���க� இ����ட��� ைவ�தா� பட� கவ���யாக இ����.
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ேம� ெசா�ன பட��� க�க� வல� பா��� ேம� ����� அ�ேக வ�மா� பா����
ெகா�ள ேவ��� அவ� த� வல��ற� ����� பா�����தா�. அ�ப�� ெச�வதா� பட���
உ�ளவ�� �கேமா க�கேளா பா��பத�� இட� இ����. அ�ப� இ�லாம� இட� பா���
ேம� ����� அ�ேகேவா, அ�ல� �� ���க� அ�ேகேவா க�க� வ�மா� ைவ�தா�
பட� அத� அழைக இழ�� ���. பட��� இ��பவ� க�கேளா�, பா��பவ�� க�க��
பட�ைத ��� ெவ�ேய ேபா� ���. பட��� உ�ளவ� அவர� இட� �றமாக� �����
பா��� இ��பாரா�� அவர� க�க� பா��பத�� ஏ�வாக பட��� வல��ற��� இட�
வ��ப� பா���� ெகா�ள ேவ���.
இ�த� பட�ைத� பா��க�.

(பட� எ��த� நடராஜ� க�ப��)
இ�த �� த� ம�த�க�� பட�க��� ம���தா� எ�� இ�ைல. எ�லா� பட�க���ேம
ஓரள� ெபா����.
இ�த ���� ேம�� ஒ� �ள�க� அ��த மட�� தர �ய�� ெச��ேற�.
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ெவ��� ேகா�க�

ெவ��� ேகா�க�: ஒ� கட�கைர� கா��ையேயா அ�ல� ��ய உதய� அ�ல� அ�தமன�
இவ�ைறேயா ��க� பட� ���பதாக ைவ��� ெகா�ேவா�. அ�த� பட��� அ�வான�
ேகாேடா (Horizon) அ�ல� கட�கைரேயா பட��� ெவ��� ேகாடாக� ���ேக ஓ��. �ேழ
உ�ள பட�கைள� பா��க�.
பட� A

17

பட� A �� ெவ��� ேகா� பட��ைன இ� சம பா�களாக� �������ற�. பட� B ��� C
��� ேகா� அதைன 1/3, 2/3 என� �������ற�. இ�ேபா� �ேழ உ�ள பட�கைள�
பா��க�.
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�த� பட��� ெவ��� ேகாடான அ�வான� ேகா� பட��ைன இர�டாக ெவ���ற�.
பட��ைன உ�க� ேக�ரா�� ��� பா���� ேகாண��� மா�ற� ெச�� இர�டாவ� பட���
இ��ப� ேபால எ�����தா� எ�ப� இ����?
இ�ேபா� ெசா���க� இ�த இர�� பட�க�� எ� உ�க� மனைத� கவ��ற� எ��.
ெவ��� ேகா��ைன எ�� வ�மா� எ��க ேவ��� எ��ப� ��க� எ�த� ப����
���ய��வ� ெகா��க �������க� எ�பைத� ெபா��� இ���ற�.
அ��த மட�� இ���� ெச��� ேகா�க� (Leading lines) ப��� பா��ேபா�.
ஆ��ல��� �ள��வ� எ�தாக இ������ேமா எ�னேவா. நா� ெசா�ல �ைன�ப�
உ�க���� ���றதா? இத�� ப�� �ைட�பைத� ெபா��� இ���ற� நா� இ�த இைழைய�
ெதாட�வ�� ����வ��.
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4

இ���� ெச��� ேகா�க� (Leading lines)

��க� ����� பட�க�� ஒ� ேகா� ெவ��� இ��� ப���� உ�ேள ெச�லலா�. அ� ஒ�
���யாகேவா மர� �ைளயாகேவா, சாைலயாகேவா, ந�யாகேவா இ��கலா�.அ�ப�� ப�ட
ேகா�க� ெவ��� இ��� உ�ேள வ�பைவயாக இ��க ேவ���. அைவ பா��பவ�
க�கைள பட��� ���ய அ�ச���� இ���� ெச�வதாக இ��க ேவ���. உதாரண�����
�ேழ உ�ள பட�ைத� பா��க�.

இ�த� பட��� �ர��� இ��� ேக�ராைவ இய���� கா��� �ழா� ஒ� இ���� ெச���
ேகா� எ�� ெசா�லலா�. ஆனா� அ� எ�ன ெச��ற�? பா��பவ�� க�கைள பட���
�ரதான கதா நாயகனான ேத� ����� இ���� ெச��ற�.
20

அ��� இ���� ெச��� ேகா� ேத� ���� அல�� நா��� ஆ��. ஆனா� இ��� ஒ�
ந�ல ேவைலேய ெச��ற�. உ�க� க�கைள ேக�ரா��� எ���� ெச�� உ�க��� ஒ� கைத
ெசா��ற�.
இேத பட��� ஒ� ப�க��� இ��� ஒ� மர��� �ைளேயா, சா��த க�பேமா ����
ெகா����த� எ�� எ��� பா��க�. அ� எ�ன ெச��� உ�க� க�கைள பட���
இ��� ெவ�ேய இ���� ெச�� ���.
ஒ� ஆேளா. ஆேடா, மாேடா பட��� ெவ� வர�� அ�ேக பட���� ெவ�ேய பா��த� ேபால
நட�� வ�� ெகா����தா�� இேத ேவைலைய ெச�� ���. இ�ப�� ப�டைவ எ�லா�
த���க� பட ேவ��யைவ.
இ���� ெச��� ேகா���� இேதா ம��ெமா� உதாரண�..

இ�த� பட��� சாைல�� அத� ேவ��� இ���� ெச��� ேகா�க�. அைவ உ�க� க�கைள
ேநராக அ�� அழ�ய �வ�� ����� இ���� ெச���றன. அேத சாைல ேநராக�ெச�ேறா
அ�ல� வல� ப�கமாக� ����ேயா பட��� �ர���� ெவ�ேய ெச�����மானா� அ�
க�கைள ெவ�ேய இ���� ெச��� ேகா�களாக அைம������.
எ�ன ெசா��ேற� எ�� ���றதா?
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5

பட���� ேகா�க�

பட���� ேகா�களா? அ�ப� எ�றா�?
�ல சமய� ��க� ����� பட���� உ�ள ம�த�கேளா, ெபா��கேளா ஒ� ேகா� ேபா��
அைமயலா�. அ� வ�ைசயாக ���� மர�களாக இ��கலா�.
அ�ல� ஒ� சாைலயாக இ��கலா�. சா��த க�பமாக இ��கலா�. அ�ல� இர�� வ�ைசயாக
��� ெவ��ச� த�� �ள��களாக இ��கலா�. அ�ல� ஓ�� கா�க�� �� �ள��க��
�� �ள��க�மாக இ��கலா�. அ�ல� �ைளயா�� ெகா������ �ழ�ைதக� ��டமாக
இ��கலா�. வய� ெவ�க�� ேவைல ெச�� ெகா������ �வசா�களாக இ��கலா�.
அ�ல� ஒ�வ� ��ன� ஒ�வராக ர�� வ�� �ைளயா�� �ழ�ைதகளா� ஏ�ப�� ேகாடாக
இ��கலா�. அ�ப�� ப�ட ேகா�க� வ�� ேபா� கவ�க ேவ��ய �ெல ��க� உ�ளன.
க�கார �ள�பர�க� பா�������க� தாேன? அ�� உ�ள க�கார� எ�ன ம� கா���?
10-10. ஏ� ெத��மா? இேதா �ேழ உ�ள ��� பட�கைள� பா��க�.
பட� – 1
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பட� – 2

பட� – 3

இ�த ��� பட�க�� உ�க� க�கைள உ��தாம� இ���� பட� எ�? அேத காரண���காக�
தா� க�கார �ள�பர�க� 10-10 எ�ற ம�ைய� கா���ற�.
‘ச�’ எ�� ெசா�வத�கான ����� அ� தாேன?
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அதனா�தா� உ�க� பட�க�� உ�ள ‘ேகா�’ ச� எ�� ெசா��� �����ைன� ேபால
அைம�தா� அழகா�����.
‘ேகா�க�’ ப�� �ல ��க� உ�ளன எ�� ெசா�ேன�. அைவ எ�னெவ�� பா��கலா�.
1. ேகா�க� ஒ� ேபா�� ப���� எ�ைலகைள� ெதாட� �டா�.
2. ேகா� வைளவாக இ��த� நல�, க�கார��� 10-10 ேபால.
3. ேகா� ஒ�� ெவ� எ�ைல�� இ��� உ�ேள ெச�� ���தா�, அ�த� ேகா� ����
இட��ேல உ�க� பட��� ���ய� ெபா�� இ��க ேவ���. அ�ல� அ���ள ெபா��
உ�க� க�கைள ���� ஆர���த இட���ேக ெகா�� ெச�வதாக இ��க ேவ���.
அதாவ� அ�த� ேகா� உ�க� க�கைள பட�����ேளேய க��� ேபாட ேவ���.
இ�த ��க� ஏ� எ�� பா��ேபா�.
‘ேகா�’ பட��� உ����� ஆர���� எ�ைல தா��� ெச�றா� அத� �டேவ உ�க�
க�க�� ெச�� ���. �� அைவ பட���� ���� ���� வர ���ப� படா�. “அ��த
பட�?” எ�� ேக����.
க�கார��� 10-10 ம� கா��த� ேபால ைம����தா� அ�த� ‘ேகா�’ பா��பவ� க�க���
இதமாகாக இ����.
��றா� ���� ஒ� �� மா�ற� தா� ‘பட���� ��ேகாண�’ �� எ�ப�.
24

�ேழ உ�ள பட��� ஒ� ��ேகாண� உ�ள�. அ� ��� ேகா�களா� ஆன�.

பட�ைத� பா��த�ட� ந� க�கைள இ����� ஹ�ேக� �ள��. அ�த �ள��� ெப�யவ��
இட� ைக�� அத� �ழ�� ேச��� �த� ேகா�. இர�டா�� ேகா� ெப�யவ�� வல� ைக��
அத� �ழ��. ��றாவ� ேகா� ��வ�� அவ� ைக�� உ�ள ��தக��. இ�� ��றாவ�
ேகா� ���� �த� ேகா��ைன� பா��ேத இ��பதா� உ�க� க�க� ���� ஆர���த
இட���ேக வ�� ேச��� பட�ைதேய ���� ��� வ��.
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6

த���க� பட ேவ��யைவ

ஏ�ெகெனேவ ெசா�ேன� பட� எ���� ேபா� அ�த� பட��� இ��� ெவ�ேய இ����
ெச��� ேகா�கைள� த���க ேவ��� எ��. ம�த�கைள� பட� ����� ேபா� த���க�
பட ேவ��யைவ �ல உ�ளன. அைவ எ�னெவ�� பா��ேபா�.
1. ெவ�ட� ப�ட உ�வ�க� (பா� உட� பட���� பா� ெவ���மாக இ����� உ�வ�க�,
அ��� ஃ�ேர�� இ��� ெவ�ேய ெச�பவ�� அைர உ�வ�).
2. �� ப���ேலா அ�ல� ப�க�க�ேலா, த�யாக� �ட���� கால�க�, �ைட�ப�, பழய
ெச��� தா�க� இைவ பட���� இ��க� �டா�. பட� எ���� ேபா� இ���� ஆ�வ���
இைவ இ��பைத ��க� பா��க� தவ� ����க�. ��னா� பட� வ�த ேபா� தா� ����
இவ��� ேகார�. இ� நா�க�� இவ�ைற� பட� எ��த���� அ���ட ���� எ�ப�
ேவ� �ஷய�. ஆனா� இ� எ�லாரா�� ��யா�.
3. ம�த உ�வ�க�� ������ �ள��� ெச�கேளா, மர�கேளா. அைவ அவ�க� தைல��
இ��� �ைள�ப� ேபா�ற ேதா�ற��ைன ஏ�ப������.
4. மர இைலக�, �ைளக� வ�ேய வ�� உ�க� பட நாயக� / நாய� �க��� ��� ��டாக
������ ெவ��ச�. (இ�ப� எ��க� ப�ட பட� அவ��� இ�லாத ெவ� ��ட� இ��ப�
ேபா�� ஒ� �ரைமைய உ�டா�� ���). இேத ேபா�� தைர��� ��ய ெவ��ச� ����
��டாக ��மானா� அ��� பட�ைத� ெக����. அேத சமய� ��டாக ������ ��ய
ெவ��சேம ஒ� ந�ல பட��ைன உ�க��� அ���டலா� �ேழ உ�� பட� ேபால.
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(பட�: �.ராஜேகாபா�)
5. எ�த �ைல��� த���க� பட ேவ��ய ஒ�� ேக�ராைவ� �������� ைக�� ந��க�.
�ல� ேக�ரா�� ஷ�டைர அ���� ேபா� ேகெமராைவேய நக���ட� ெச�வ�. இைத� த���க
ஆ�கா�� �ர� ஷ�ட� �� இ��தா� க�ைட �ரலா� ேக�ரா�� எ�� ப�க�ைத� �����
ெகா�� இ�த இ� �ர�க���மான இைட ெவ� ����மா� ெச�� ஷ�டைர இய�க
ேவ���. ம�ெறா� வ� ேக�ராைவ உ�க� உ�ேலா� ஒ��னா� ேபால ைவ��� ெகா�ள�.
இர�டாவைத �ட �த� வ� ந�ல�.
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7

�ைக�� ப��� �ைக� பட� ஆகலா�

எ��� ��ைப�� இ��� எ�� �ைகேயா, அ�ல� கள�� ேம��� எ�� ��ேயா, ��
ப�ேயா அழகான �ைக� பட�கைள உ�க��� அ����� உ�க��� அழ�ைன ர�����
க�க� இ��தா�. அ�த� பட�க�� ெவ�� �ைகேயா ப�ேயா இ��தா� ேபாதா�. ேவ�
�ல�� இ���ட� ேவ���. இ�த� பட�கைள� பா��க�. அ�ேபா�தா� அைவ கைத
ெசா���. க�கைள� கவ��.

(பட� எ��த�: நடராஜ� க�ப��)
இ�த� பட���, “மா�க� ெவ��� ப����ப� ஒ� �ைறயாகாதா?” எ�� ேக�கலா�. ஆனா�
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அைவ ெவ��� இ��� பட��� உ�ேள வ�வதா�� அைவ கள�� ேம��� கைதைய� ����
ெச�வதா�� அ� ஒ� ெப�ய �ைறயாக� ேதா�றா�.
இேதா இ�த� பட��� ஆ�க� �ள���� ���ேய பட���� உ�� ஊ���ற�,
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ெப�மா�� நா��

இ� ெதாட�� �த� க��ைர�� �� உேப��ரா எ�பவ� எ�ைன �� �.எ�.ஏ. ெப�மா�
எ�பவ��� அ��க� ெச�� ைவ�தா� எ�� ெசா�ேன�.

#1 �.எ�.ஏ.ெப�மா�
ெப�மா� பறைவக�, �ல��கைள பட�
எ��ப�� ��ண�. அவைர ச���த �த� நா�� இ��� அவ� என��� ��நாதரானா�. அ��
�த� அ��த நா�� ஆ��க��� ெப�மா�, உேப��ரா, நா� ஆக நா�க� �வ�� ஞா����
�ழைமக���, ���ைற நா�க��� கா� ேம�க�� ���� ���ேதா� �ல��க�, பறைவக�
இவ�ைற� பட� ������ ேநா���.
என� அ�பவ�க� ப�� எ�� �� ெப�மா� எ��த �ல பட�கைள உ�க� பா�ைவ��
ைவ��ேற�:
# 2 ப���� சரணாலய��� ஒ� ��
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# 3 ப���� சரணாலய��� ஒ� கா�� யாைன
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# 4 ��க�
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# 5 ேகா�க� ேபா�ட ஆ�ைத

(இ�த� பட� ������ ஒ�� க��களா� இய�க� ப�ட ேக�ரா ெகா�� எ��த�.)
33

ெப�மா� அ�க� ேபச மா�டா�. அவ�ட� ���ய�� பல �ஷய�க� க��� ெகா�ேட�.
அவைர ச����ரா ��டா� நா� பறைவக� பட�க� எ��ேம எ�����க ��யா�. பல
பறைவகைள� ப�� அ�����க�� ��யா�.
ெப�மா�� ���� ப�, “ஒ� ந�ல பட� அலமா� �ைறய உ�ள ��தக�கைள� கா���� �ற�த
�ள�க� அ����� ஒ� பறைவ அ�ல� �ல�� ப��.”
பறைவகைள� பட� ���க ����ேவா��� ெப�மா� ெசா��� அ��ைரக� ப�� அ�ய
ேவ��மா? ப���க�:
Photography/Green tips from T.N.A. Perumal
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பறைவகைள� பட� ���த�

பறைவகைள� பட� ���ப� எ�ப� ஓ� ஆ�� ���� ��ன� �� �ழ�ைதைய� பட�
���பைத �ட� க�னமான ஒ� கா�ய�. காரண� �ழ�ைத பல சமய�க�� உ�கைள ேநா��
வ��. ஆனா� பறைவேயா ம�த�கைள� க�டா� த�க� �� �ற�ைத உ�க���� கா���
ெகா�� பற�� ெச����. அ�ப� எ�றா� எ�ப� பறைவக�� அழகான பட�கைள� பல�
எ����றன�? அைத� பா��ேபா� இ�ேபா�.
உ�க� ந�ப� ஒ�வைர ��க� ச����� ேபச �������க� எ�றா� எ�ன ெச���க�? அவ�
������ ெச���க�. அ�ல� அவ� ேவைல ெச���� அ�வலக����� ெச���க�. இேத
தா� பறைவக� �ஷய���� ��க� ெச�ய ேவ���.
ஒ� பறைவ�� �� எ�ப� அத� ��. அ�வலக� எ�ப� அ� இைர ேத�� இட�. எனேவ
இைவ இர��� ஒ��ைன ��க� க�� ���க ேவ���.

���ைன� க�� ���ப� எ�ப�?
ஒ� பறைவ த� அல�க�� ஒ� ���ையேயா, ��, ைவ�ேகா�, ப�� இவ��� ஏேத��
ஒ�ைறேயா எ���� ெச�றா� அ� �� க�ட ஆர����ற� எ�� அ��த�. அேத ேபால ஒ�
பறைவ தா� எ��த, அ�ல� ���த இைரைய அ�ேகேய உ��டாம� எ���� ெச�றா� அத��
ஒ� �� இ���ற�. அ�� ���க� இ����றன எ�� அ��த�.
ேம� ெசா�ன இ� கா�ய�க�� எ� ஒ�ைற ஒ� பறைவ ெச�தா�� அைத ��க� உ�க�
க�களா�� உடலா�� ெதாட��� ெச���களானா� உ�களா� அத� ���ைன� க�� ����
�ட ����. இ�ேபா� பா� �ண� தா�� ����க�. இ� ��� பா�.
# 1 ஏ� ெர� வா��ள� எ��� பறைவ த� ��ட�ேக..
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(பட� நடராஜ� க�ப��)
��ைட� க�� ���தா���. இ�….?
பறைவகைள� பட� ���க இ� வ�க� உ�ளன. ஒ�� “�� வ�” (Nest technique). ம�ற�
ெட�ேபா�ேடா ெல�� ெபா���ய ேக�ரா�னா� எ��ப�.
��ன�� ேக�ரா�� ேதைவயானா� ஃ�ேளஷு�. ���ன அ��� ��ரமாக� ெபா��த� ப��.
பறைவ�� �� ஃேபாகக� ெச�� ைவ�க� ப��. ��ன� �ர��� மைற����ேதா அ�ல� ஒ�
�டார����� அம�����ேதா ஷ�டைர இய���� உபகரண�க� உத� ெகா�� பறைவ
���� வ�தம����� ேபா� பட� ���க ேவ���.
இ� �ஷய�க� ப��ெய�லா� நா� க�ற� �� ெப�மா�ட� இ��� தா�.
#2
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(����டா��க� எ� பட� வைர���� �றைம பா���)
�� நா�க�� வா� ெகா�� இய�க� ப�� ��ட� அ�ல� ப�� உ�ளட��ய க�� ஒ��
ஒ� �� க��ைய ெவ��� த���. அ�க�� ஷ�டைர இய����. வா� ெகா�� இய�க�ப��
��ட� ெகா�ட க�� ஒ��ைன நா� வா��ேன�. ��ன� ��க�� ��ெப�லா�
உபேயா���� ப��ைக�� இ��� இய���� ���� ஒ��ைன வா�� அத� �டைல உ��
��� ஒ� ��� ர�ப� ப��, ��ய �ளா��� �� இவ�ைற� ெகா�� நாேன ஒ�
க��ைய�� ெச�� ைவ��� ெகா�ேட�. இ� க�� என� ��� ெல�� ேக�ராைவ இய�க�
பய� ப�ட�. இ� எ��ட� இ�லா���தா� ெப�ய ஆ�ைத பட� ஒேர சமய��� கல���
க��� ெவ�ைள��� எ�னா� எ�����க ��யா�.
(நா� கைட�� வா��ய க��ைய��, ���� தயா� ெச�� ைவ����த க��ைய�� பட�
����� ேபாடலா� எ�ெற�� கட�த ஒ� ம� ேநர� எ� �� �ரா�� ெத�ேன�. �ைட�க
��ைல.) :-((
இ�நா�க�� ஒ�� க��க� ெகா�� ேக�ராைவ இய���� க��க�� வ�� ��டன.
பறைவக�, �ல��க� இவ�ைற� பட� ���க� ேபா�� ேபா� உ�க� உைட �ஷய��� ���
கவன� ெச��த ேவ���. ெவ�ைள ஆைட அ�ய� �டா�. ப��� �ற (�ெரௗ� அ�ல�
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கா��) ஆைடேயா அ�ல� ரா�வ��ன� கா�க���� ெச�� ேபா� ���� ேபா� அ�����
இைலக�, மல�க� பட� ேபா�ட ஆ�� ��� ஆைடகேளா அ�ய ேவ���.
‘�� வ�’ �ைற�� பட� ����� ேபா� �ல �ஷய�க�� �க�� கவனமாக இ��க
ேவ���. உ�க� ஆ�வ��னா� �மா� ப�ைன�� ��ஷ�க��� ேம� ��க� ���� அ���
இ����களானா� தா�� பறைவ ���க��� இைர ெகா��காம� இ���மாதலா� ���க�
இற�� ���.
உ�க� ேக�ரா��� ந�ல கா�� ெத�ய ேவ��� எ�பத�காக ���� ������� இைல
�ைளகைள ெவ�� எ��� ����களானா� காக� ேபா�ற பறைவக� ���ைன எ�தாக� க��
����� ���கைள� ெகா�� ��� ���. மைற���� இைல, �ைளகைள ஒ� ெம��ய ��
ெகா�� ேவ� �ற� இ���� க���த� ந�ல�.
எ�காரண� ெகா��� ���கைள� ைக�னா� ெதாடா��க�. அ�ப�� ெதாட� ப�ட ���கைள
பல சமய� தா�� பறைவ ��ைட ��� ெவ�ேய த�����.
இ� ���ைன�� க�டாய� த���க ேவ���. இ�ைல எ�றா� பறைவக�� ச�த�
வ��டைல� தைட ெச�தவ�களா� ��கேள பறைவக��� எமனா� ����க�. �ல சமய�க��
பய�� ேபான தா�� பறைவ ����� �ற�தரமாக� ���பாமேல ேபா� �டலா�. இ��� ஒ�
ப�தாபமான �க��.
ெப�மா�ட� ெச�� நா� ���த �த� பட� இேதா:
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#3
பா��பத�� ஒ� ���� ��� ேபா����� இ� பறைவ�� ெபய� ைப� �� ேச� (Pied
Bush chat) எ�பதா��. இ� ப�க��� இ��� �மா� ப��� ப�ைன�� �ேலா �ட� �ர���
இ��� ஒ� �ராம��� ஒ� ைவ�ேகா� ேபா�� �� க�� இ��த�. இ�த �த� �ய�� என��
���த ஊ�க��ைன அ��த�. இர� பக� எ�ேனர�� இேத ��தைனயா�� க��தன அ��த
��றா��க�.
***
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ேத� ���

நா� பட� ���த இர�டாவ� பறைவ ேத� ���.
உ�க� ���� ேதா�ட��� “� �…���…���…” எ�� க��யப� பற�த �ைல�ேலேய
ெச�ப���� ��� ேத� ����ட வ�� ஒ� �� பறைவைய� பா�������க� அ�தா� ேத�
���. ஒேர இட��ேலேயா, ���� ���ேமா பற���� ச�� ெகா�ட� இ�பறைவ. இைத
அெம��கா�� ஹ���� ேப��� ெசா�த� கார� எனலா�.
# 1 ேத� ��� ெப� பறைவ (பட� – ��� ��ரா�)
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# 2 ப��� ர��� ச� ேப�� – ஆ� பறைவ (பட� – ��� ��ரா�)
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இ�த� பறைவ ந� ேதா�ட�க�� உ�ள ெச�க�� இ��� ெதா���� �� ஒ�ைற அைம��,
அ�� நா�� ��ைடக� இ��, அைட கா��� ��� ெபா����. �� கா��த இைல, சர�,
ெம��ய ���க�, ேபப� ���க�, த�� ேபா�ற எ��� கா� ����� ���ைடக�� ைப�
ேதா� இவ�ைற ஒ�டைட, �ல�� வைல இவ�றா� ஒ��� தயா� ெச����.
�� க��� ேபா� ெப� பறைவ ������ ேதைவயான ெபா��கைள� ேத�� ெகா�� வ��
��ைட� தயா� ெச���. ஆ� பறைவ தா�� க�ட� ப�� ேவைல ெச�வ� ேபால� �ட� �ட�
பற����.
(��வ�� அைன�� க��� ெவ�ைள� பட�க��: நடராஜ� க�ப��)
# 3 ேத� ��� ெப� பறைவ
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# 4 ேத� ��� ஆ� பறைவ
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பறைவக� பல�த�. அைவ ஒ�ெவா��� உண�� ஒ� �த�. ேத�, தா�ய�, பழ�,
ெகா�ைடக�, ேத�, �� ���க�, ப��, ஓணா�, எ�, பா��, இற�த ��க�க�� இைற��, ஏ�
ம�த�� மல� �ட பறைவக�� உண�. ஆனா� எ�லா� பறைவக�ேம த�க� ���க���
மா�ச பதா��த�கைளேய உணவாக அ����. காரண� எ�ன ெத��மா? ���க� �ைற�த கால
அவகாச��� வள��� பற��� �றைமைய அைடய ேவ���. அத��� �ரத� ச�� (protein)
அ�க��ள உண� ேதைவ.
ேத� ��� ���� உ�ள ���க��� ��� ேநர� உணவ��த �� தா�� பறைவ த�க��ேக
ெத��த ெமா���, “� இ�வள� ேநர� உண� உ�ெகா����டா�. இ� மல� க��க
ெவ���”, எ�� ெசா���. ���� ����� ெகா�� மல� க����. அ�வா� ெவ�ேய�ற�
ப�� மல��ைன தா�� பறைவ அல�� ெகா��� ெகா�� ெவ��ர� எ���� ெச��
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எ������. மல�� ���ேலா அ�ல� தா�� அல�ேலா ஒ��� ெகா�ளாத வைக�� ஒ�
ெம��ய ேதா� ெபா�ற வ��வா� �� இ����. மல� ைப (fecal sac) எ�� அத��� ெபய�.
இ�வா� மல� ���� படாம� ெவ�ேய�ற� ப�வத�� ���� ��த� (nest hygiene) எ��
ெசா�வா�க�.
இத�� ேந� எ�� �றா�க�. ���க� ���ேலேய மல� க����. ஆனா� �� இைடவ� அ�க�
ெகா�� ���களா� க�ட� ப�� இ���மாதலா� மல� ெவ�ேய ���� ���.
#5

(மல� ����� ���� ெவ�ேய�ற� ப��ற�)
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ேத� ���� இ� வைககைள� காணலா�. ஒ�� ப��� ர��� ச�ேப��. ம�ெறா�� ப���
ச�ேப��. ��னைத ந� ேதா�ட�க�� காணலா�. ��னைத சாதாரணமாக கா�க�� காணலா�.
ேத� ���ைன நா� பட� ���த ேபா� ‘ப��� ர��� ச� ேப��’ அ�க� கலவர� பட��ைல.
ஆனா� ‘ப��� ச� ேப�ேடா’ ���த கலவர� ப�� ஆ��ர��� ேகமராைவேய தா��ய�. அைத
ம�ெறா� ேகெமரா �ல� ப�� ெச�ேத�. அ�த� பட� இேதா:
# 6 “எ��ட� அ�ம� ெபறாம� எ�ைனயா பட� ���றா� �?”
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ைதய�கார� ���

ம�த�க��ம��� தானா ைதய�கார�க�? பறைவ க�� இ�ைலயா? ஏ� இ�ைல. ஜனவ�
��ரவ� மாத�க�� உ�க� ேதா�ட��� “��…��…” எ�� க�ெரன ஒ� ����� �ர�
ேக��றதா? ச�� ���� கவ���க�. பறைவ�ன ைதய� காரைர உ�களா� பா��க ����.
அ�தா� ‘Tailor bird’ எ�� ஆ��ல��� அைழ�க� ப�� ைதய�கார� ���.
���ப� ெப���� கால��� ஆ� ைதய�கார� ����� வா� இற�க�� ந� இர��
இற�க� ��� வள��, ��ட� த�ட இ� மட�காக.
#1 (வ�ண� பட��� உ�ள ஆ� ����� வா� இற�கைள� பா��க�)
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வ�ண�பட� ந��: Wikipedia
இ�த� ��� த� ���ைன எ�ப� அைம��� ெத��மா?
ச�ேற அகலமான இல�ைன� ேத��ெத��� அதைன பற�� ெகா������ ேபாேத வைள���
����� ெகா�� �ல�� வைல�ைன� ெகா�� ��� ஒ���. �� அ�வா� தயா� ெச�த
ஃபன� ேபா�ற �ழா� உ�ேள ப��ைன� ெகா�� வ�� ைவ���. தன� ��ய அல�ைன�
ெகா�� இல�� ���� �� �வார�க� ெச�� அ��வார�க�� வ�ேய ப��ைன ெவ�ேய
இ��� அைத �� த�ைடயா���. இ�வா� ெச�வதா� ‘�ெவ�’ அ��தா� ேபால �� தயா�
ஆ����. ஃபன�� அ�� பாக��� ப��னா��, கா��த ெம��ய ேவ�க� �����
இவ�றா�� ��வாக ெம�ைத தயா� ெச���. (����� ப�� எ����� �ைட��� எ��
ேயா�����களா? ��ைப ேம������தா�)
இ�வா� தயா� ெச�த ெம�ைத�� 2 �த� 6 வைர ெவ�� �ல�கல�லான ��ைடகைள இ��.
தா� த�ைத இர��ேம மா� மா� அைட கா�ப��� ��ன� ���க� ெவ�வ�த�ட�
அவ���� உண� அ��ப��� ஈ�ப��.
#2 (���க����� ஆகார� இேதா அல�� ����)

பட�: நடராஜ� க�ப��
ைதய�கார� ���க� பற��� ேபா� வ�� அ�றைவ ஆக� காண�ப��. ஆனா� �ர�
எ����ேபாேதா வ�� எ����� வ�ேமா, அதைன� பைட�த ஆ�டவ����தா� ெத���
அ�த ரக�ய�.
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ைதய�கார� ���க� ���� ேபா� பா�பத�� ெவ� அழகாக இ����. இ� பறைவக��
அ�க�ேக ஒ� �ள�� உ�கா���, உட�� உ�ள அ�தைன இற�கைள�� ெவ�� த��
(puﬃng up the feathers) ஒ� ��ப��ேபால ெச�� ெகா�� ����. இ� எத�காக எ��
ெத��மா? ���� தா�க������ த���க� தா�.
# 3 (எ�க���� ��கமா வ��)

பட�: நடராஜ� க�ப��
நா� ��க ஆர����� ேபா� ந� ைகக�ேல ஏதாவ� ஒ� ெபா�ைள ைவ��� ெகா��
இ��தா� ச�� ேநர����ெக�லா� நம� ைக தானாக ���� ெகா�� ைக�� உ�ள ெபா��
�ேழ �������. �� �ழ�ைதக� ��க� ெச��� ேபா� �க�� ���த ெபா�ைள ைக��
ைவ��� ெகா������. ஆனா� ��க� வ�த ச�� ேநர���ெக�லா� அ�ெபா��
ைக����� ��ப�� ப��ைக�� �������. இைத ��க� பா�������க�. ஆனா�
பறைவக� ���� ேபாேதா அவ��� �ர�க� இ��� ெகா�ேட ேபா��. அதனா� அைவ ஒ�
ேபா�� �ேழ �ழா�. இய�ைக�� இைறவ� கா��� ��ைதக� தா� எ�தைன!
***
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“வ�ணா��� ���” �ைக� பட அ�பவ�க�

இ�த� ெதாடைர எ�� வ�� �� நடராஜ� க�ப�� அவ�க�� �ைக�பட அ�பவ�க�
ேப��யாக ெபா�ைக ெதாைல�கா���� “ெபா�னான ��ைம” �க����� ஒ� பர�பாக
உ�ள�.
ேப�� இ� ப��களாக நாைள �ச�ப� 19 ம��� 26 ேத�க�� ம�ய� 3:30ம�யள�� ஒ�
பர�பாக உ�ளன.
���� இ� ப��க�� �ச�ப� 21 ம��� 28 ேத�க�� ந��ர� 12-00 ம��� ம� ஒ�
பர�பாக உ�ளன.
ேப��ேயா� அவ� எ��த ஒ��பட�கைள�� �க����� கா���க இ���றா�க�.
– PiT
—————————————————————————————————————————
வ�ணா��� ���
பறைவக�� ைதய� காரைர�� ெநசவா��� பா��ேதா�. இவ�க� இ����ேபா� ஒ� சலைவ�
ெதா�லா� ேவ�டா�?
ஆ��ல��� ‘Magpie Robin’ எ�றைழ�க� ப�� ����� த��� ெபய� தா� வ�ணா���
���. வ�ணா����� இ�த� ������ எ�ன ச�ப�த�? வ�ணா���ட� ெவ���
இ��� ெச�� வா��ய ெவ�ைள க��� உைட�ைன த����ளா�� ேபா�ற �ற� உைடயதா�
தா� இ� ����� இ�ெபயேரா? அ�ல� வ�ண��� ��� எ�ற ெபய� நாளைட��
வ�ணா��� ��� ஆ��ேறா?
#1

50

வ�ணா��� ��� நா� வா�� இட�க�� காண� ப�� ஒ� பறைவ. ��ரவ� �த� ஆக��
வைர இைத� காண ����. ம�ற மாத�க�� இ� மர�க� அட��த இட�க����
ெச�����. ��ரவ� மாத� �ரகாசமான க��� ெவ�ைள உைட த��த ஆ� பறைவ ��ெரன�
ேதா�� இைல உ���த மர�க�� உ�சா���ைள க�ேலா அ�ல� �� க�ப�க�ேலா
அம��� தன� இைச� ப���ைய ஆர�����. �த�� ��� ��தம�� நாராசமாக� �ள���
�ர�க� ேபாக� ேபாக கா����ய �த�களாக மா��. ��� ��தமான �த� �ள��ய �ல
நா�க���� இைச�� மய��ய ராைத�� ேதா��வா�. ராைத ேவ� யா�� இ�ைல. ச�ேற
ப��ேப�ய க��� ெவ�ைள உைட அ��த ெப� வ�ணா��� ��� தா�. ��� ேவைல
அ�க� ெச�வதா� அ�த �றேமா! இ� ���க�� ஒ�ைற ஒ�� �ர��� ���� �ைளயா��.

இ�வ� ச�ேதாஷமாக இ��தா� ��ல���� ���கா� அ�லவா? எ����ேதா ம�ெறா� ஆ�
பறைவ இவ�க� �ைளயா��� ������. இ� ஆ�க��� இைடேய ச�ைட நட���.
��ல� ேதா�� ஓட இ� பறைவக�� த�கள� ���ப ேவைலைய� கவ��க ஆர�����,
அதாவ� ��, இ�ைல இ�ைல, �� க�ட ஆர�����.
��ல� ம�ெறா� வ�ணா��� ���யாக�தா� இ��க ெவ��ெம�ப��ைல. ��களாக� �ட
இ��கலா�. ஆ� ��� இைச மைழ எ����ெகா�� இ���� ெபா� ��க� அைத�
ேபாலேவ ��� அ���� பா��க�. அ� உ�கைள�� தா���. நா� எ���ய இைச அத�
கா�க��� நாராசமாக இ��ததாலா அ�ல� ந�ைம�� ஒ� ��லனாக �ைன�� ��டதாலா
எ�ப� அ�த ஆ�டவ���� தா� ெத���. ெசா�த அ�பவ��� தா� இைத�ெசா��ேற�.
இ�த �ஷய�ைத என� அ�ண� மக�ட� ெசா�ன ேபா� அைத ஒ� ேக�� ���ரமா��
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��டா� அவ�. அ�த� பட� இேதா:

வ�ணா��� ��� த� ���ைன மர� ெபா��க�ேலா அ�ல� ���� �வ��� உ�ள
ெபா��க�ேலா அைம���. �� கா��த ேவ�க�, �� ம��� ம��களா� ஆன ஒ� த�ைட
ேமைட (pad) ஆ��. ெச����க� ெகா�ட ெவ�� �ல �ற��லான ��� �த� ஆ�
வைர�லான ��ைடகைள இ�பறைவ இ��. ���க� ெவ�வ�த �� தா� த�ைத இ�
பறைவக�ேம �� ���கைள� ெகா��வ�� அவ���� அ����.
வ�ணா��� ���ைய 1965� பட� ���தேபா� ஏ�ப�ட ஒ� �ைவயான அ�பவ� இேதா.
ப�க��� �தான ெசௗதா அ�ேக ஜன நடமா�ட� �ைற�த ெத� ஒ��� ஒ� மர� ெபா���
வ�ணா��� ��� ஒ��� ���ன� க�� நா�� என� இர�� சகா�க�மாக பட� ���க
ஆர���ேதா�. அ�வலக�க��� நட�� ெச�� ெகா����தவ�க� எ�கைள� க�னட���,
“எ�ன�க, எ�ன ெச����� இ����க?” எ�� ேக�டன�. நா�க�� ெபா�ைமயாக ப��
அ��� வ�ேதா�. ��றாவ� நா� ��பலாக வ�தவ�க�� ஒ�வ� அேத ேக��ைய� ேக�க
அ���� ேபா� ப�� ெசா�லாம� ��ேறா� ஒ� கண�. ம� கண� அவ�க�� ஒ�வ�,
“���பா. அவ�க ப���ய�� �ைன��ேற�. அ�த மர� ெபா�தேய நா� �ரா பா�����
��கறா�க” எ�றாேர பா��க ேவ���!
அவ�க��� எ�ேக ��ய� ேபா�ற� நா�க� வ�ணா��� ����� வ�ைக�காக�
கா�����ேறா� எ�ப�!
***
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ஆ� கா��� ��� - ‘Did you do it bird’

ஆ� கா��� ��� எ�ெறா� ��� உ��. ஆ��ல��� இைத ேல���(Lapwing) எ��
அைழ�பா�க�. ந� நா��� இர�� வைகயான ேல���கைள� காணலா�. இைவ எ�ேலா
ேவ���� ேல��� (Yellow wattled Lapwing) ெர� ேவ���� ேல��� (Red wattled
Lapwing)எ�பைவ ஆ��. ேவ��� எ�ப� இ�பறைவ�� அல� ஆர����� இட���
தைல�� இ� ப�க�க��� காண�ப�� ேதா� ேபா�ற ஒ� உ��பா��. இத� �ற�ைத
ைவ��தா� இ�த இர�� ெபய�க�. இ����� இ�பறைவ��� ேதைவயான ஒ� உ��பா
அ�ல� ஒ� ஆபரணமா எ�ப� ப�� யா�� இ� நா� வைர ஆரா��� ெச���ளதாக� தகவ�
ஏ�� இ�ைல.
1
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(ம�ச� ��� ஆ� கா��� ���-பட� ���த� நடராஜ� க�ப��)
2.
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(�வ�� ��� ஆ� கா��� ��� – பட� – நடராஜ� க�ப��)
ஆ� கா��� ���க� ��ைட���� ��� ெபா��ப� மர� ��க�ேலா அ�ல� மர�
ெபா��க�ேலா �� க�� அ�ல, தைர�� தா�. தைர�� �� எ�ற�ட� ஏேதா ேத� ���,
ைதய�கார� ���,��கணா���� ேபால அழ�ய �� க������� எ�� �ைன�கா��க�.
த�ச� �ல�க�, வய� ெவ�க�, ஆ� �ள�க�� �� வ��ய இட�க� இவ��� ��ய க�க�
பலவ�ைற ஒ� ��வான த�� ேபால ேசக��� அவ��� ந�ேவ ��� அ�ல� நா� ��ைடக�
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இ��.*இ���� இ�� ���க� ெகா�ட ��ைடக�� �ற� ச�� ஆ�ச�ய� அ��க�
��ய�. �����ர �ல��� �ற����� ஏ�ப ெச�ம� கல�ேலா �ேல� கல�ேலா இைவ
இ����. அ�ப� இ��தா� தாேன எ��க�� க�க�� இ���ைடக� ச�ெட�� ெத�படா� ?
பறைவக�� ��ைட�� ஓ� உ�டாவேதா அ�த ஓ���� �ற� ��மா��க� ப�வேதா
��ைடக� ஜனன உ������� �ள��� �� இற�� ெவ�வ��ேபா� கைட�யாக �க�� ஒ�
ச�பவமா�. இ�த� பறைவக��� �� இ���� �ல��� �ற�ைத� க�ட��� அத�ேக�ப
��ைட�� �ற�ைத மா��� ச�� இ��க ேவ���.
ஆ�கா��� ��� தன� ��ைடகைள எ�ப� �க� கவனமாக கா�பா��� ெகா���றன எ��
பா��க�.
ஓ� பறைவ அைடகா��� ெகா������ ேபா� ம�ெறா� பறைவ ச�ேற உயரமான இட���
��� ெகா������. ஆ� மா�கேளா, ம�த�கேளா தைர�� உ�ள ��ைடகைள ேநா��
நட�தா�, காவ� கா��� பறைவ, “�ர�…�ர�…” என அபாய ஒ� எ����. உடேன அைடகா���
ெகா������ பறைவ எ�����காம� ���தப�ேய �� �ர� நட�� ெச�� �� இ�
பறைவக�மாக ஆகாய��� �ள�� ��ைட ேநா�� நட�பவைர / நட�பைத �மான� தா��வ�
ேபால� (dive bombing) தா��த� ெச���. அ�வா� ெச��� ேபா�, ஆ��ல��ேல“Did
you do it? Did you do it?” எ�� ேக�ப� ேபா�ற ஒ��ைன எ����. ஆதலா�
இ�பறைவகைள ‘Did you do it bird’ எ�� �ல� ேவ��ைகயாக அைழ�பா�க�.
அ�ப�� தா���� ேபா� தா��த�� ேவக��, ச�த�� ��க� �� இ���� இ���ைன
ேநா�� நட��� ேபா� �ைற��. �� இ���� இ���� இ��� ேவ� �ைச�� நட��� ேபா�
அ�க����. அதனா� ��க� �� அ�த �ைச�� இ��பதாக எ��� ேத�� ெகா������க�.
உ�கைள� தா���� பறைவ ெவ� �ர� வ�டமாக� பற�� ெச�� தைர இற�� ���த ப�ேய
நட�� த� ����� வ�� ���. எ�ன ஒ� சாம���ய�!
இ�ேபா� ���றதா இ�த� ���ைய ஏ� ஆ�க��� ��� எ�� பல�� அைழ��றா�க�
எ�ப�?
இ�வள� கவன��ட� த� ��ைடகைள�� ���கைள�� பா�கா��� ���ைய நா� �ல
நா�க� ெதாட��� பட� ���� வ�ேத�. �த�� ேகமராைவ ம��� ���� அ��� ைவ��
��� �ர��� இ��� �ேமா� ��� �ல� பட� ���� வ�த நா� ெகா�ச� ெகா�சமாக
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அ��� ெச�� இ���� அதைன� தட�� ெகா��ேத�. �� அைட கா��� ெகா����த
பறைவைய ைக�� எ��� �மா� இர�ட� �ர��� ��� அ� த� ���ைன அைட�� ேபா�
பட� எ��ேத�.
ஒ� �ைற என� ந�ப� ஒ�வைர அ�பறைவையதட�� ெகா��க� ெச�� எ��த பட�
இேதா.

(ஆ� கா��� ����� உடெல�லா� ���!)
அட��த கா�க�� �த�க��� இைடேய �� யா� க����� ெத�யாம� ெம�ல ெம�ல
நக��� த� இைர ேநா��� ெச���ேபா� அதைன� த� அபாய� ச��ைன ஊ� (Did you do
it?….Did you do it? எ�றப�)�ற��� அ���ப� இ�த ஆ�கா��� ��� தா�.
இய�ைக�� எ��� நம�� இைறவ� கா��� ��ைதக��� ஒ� எ�ைல�� உ�ேடா?

***
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���ேத� நா�� ஆ�ைதக� பட�க�

“ஒேர ஒ� ேபா�ேடா��� எ�� வார� ” என �னகர� வச�த��� நடராஜ� க�ப�� அவ�க�
அ��த ேப��ைய ��ன� ப������ேதா�. ��வாக அ�த அ�பவ�ைத �வ���றா� இேதா..
——————————————————————
ஆ�ைதக�� பல வைக உ��. ந� நா��ேலேய ��� ஆ�ைத, இ��ய ெப�ய ெகா�� ெகா�ட
ஆ�ைத, தா�ய� �ட�� ஆ�ைத, இமய�� ஆ�ைத, ப��� �� ����� ஆ�ைத, ேகா�
ேபா�ட ஆ�ைத எ�� ஆ� வைக ஆ�ைதக� உ�ளன.

ஆ�ைதக� இர�� ச�ச���� பறைவக�. அைவ த��� தவ� பக� ேநர��� ெவ�ேய வ��
��டா� அ�வள�தா� கா�ைககளா� தா�க� ப�� உ��ழ���. அ�ல� ஊட� ஊனமைட��
���.
��� ஆ�ைத ம�த நடமா�ட� உ�ள இட�க�� �ட மர� ெபா��க���, ேகா��க�, இ��த
க��ட�க� இவ���� வ����.
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(��� ஆ�ைத)
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(இ��ய ெப�ய ெகா�� ெகா�ட ஆ�ைத)
ெகா�� ெகா�ட ஆ�ைத எ�ற உட� ஏேதா ஆ� மா� ேபால ெகா�� இ���� எ�� எ�ண
ேவ�டா�. அத� தைல�� உ�ள �ல இற�க� ச�ேற ��� ெகா�� ேபால இ����. அதனா�
தா� அ�த� ெபய�.
ஆ�ைத�� பல �ேச��க� உ��.
1.

அவ��� உண� எ�க�. �� எ�ைய ���� ��� �ல ம� ேநர�க���� ��

வா�னா� ஒ� ேகா� ��ைட வ��லான உ��ைடைய� க���. அைத� ைக�� எ���
ந���� பா��தா� ����� ��த� ெச�ய�� ப�ட எ���க��, ம��� இ����. (உலக�
�க� ெப�ற �ர� ம��தான ��ெல�� ���ச� பா���� �ள�பர� பட� ஆ�ைத!)
2.

ஆ�ைத பற��� ேபா� ச�தேம வரா�. �றா, காைட, ெகௗதா� ேபா�� பட பட ெவ��

ச�த� வ�மானா� எ�க� எ�தாக� த���� ��ேம! இ� எ�ப� ���ற� ெத��மா?
ஆ�ைத�� இற�ைக �ற�க� �க �க �க ���வானைவ. ஒ� �ைற ைக�� எ����
பா��தா� தா� ெத��� அைவ எ�வள� ���வானைவ எ��.
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3.

ஆ�ைத�� இர�� க� �க� ���யமாக� ெத���. காரண� அவ��� க�க��

பா�பா ���� ேபா� ��� க� ���� அள��� ����.
4.

இர�� இைர ேதட ஆ�ைதக� த�கள� ச�� வா��த ேக��� �றைன�� க�

பா�ைவைய�� ந����றன.

(தா�ய� �ட�� ஆ�ைத)
ஆ�ைதக�� �ரதான உண� எ�க�. ஆகேவ தா�ய� �ட��க� அ�ேக அவ�ைற� பா��ப�
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ஒ��� அ�சய� இ�ைலேய.

(ப��� �ற �� ����� ஆ�ைத�� �ேழ அத� ����..)
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***
இ��ய ெப�ய ெகா�� ெகா�ட ஆ�ைதைய� (ப��� இர�டாவ� பட��� இ���� Indian
Great Horned Owl) பட� ���த அ�பவ� மற�க ��யாத ஒ��.
ப�க��� இ��� ஒ�������� ேபா�� பாைத�� அ�ப�க�� க��ட�க� எ��ேம
�ைடயா�. கர� �ரடான த�� �ல� தா�. அ�� ��ணா��� க�க� ேபா�ற ஒ��ைன�
ேதா�� எ��ததா��, மைழ �� அ���னா�� ஒ� �மா� ப�ைன�த�� ஆழ� ெகா�ட ஒ�
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���� ப�ள�தா�� உ�டா� இ��த�. அத� �வ��� ஒ� ப�ள��� ஜனவ� 1� ேத� ஒ�
ஆ�ைத�� ���ைன�� இர�� ��ைட�ைள�� பா��ேதா�.
ம� நா� ெச�� ��ட�ேக �வ��� ஒ� மர� க�ைட (�மா� இர�ட� ���� ெகா������
ப�யான பல �ைளக� ெகா�ட க�ைட) ஒ��ைன� ெசா��ேனா�.
அத�க��த வார� அ�த� க�ைட�� ேக�ரா அள�� ஒ� ��ய அ�ைட� ெப��ைய�
ெபா���ேனா�. ��றா� வார� அ�ைட� ெப���� ப�லாக பள பள��� தகர ட�பா�ைன�
ெபா���ேனா�.
நா�காவ� வார� தகர ட�பா��� ப�லாக ஒ� ைச��� ெபா����� ேப�ட� �ள��ைன
ைவ�� அைத எ�ய ��� வ�ேதா�.
ஐ�தா� வார� ேப�ட� ைல��� அ��ேலேய ேக�ரா�� ஃ�ேள� ைல��� ெபா��த�
ப�ட�. ப�ள��� �மா� இ�ப� அ� �ர��� எ�கள� ��ய �டார�. ேக�ரா�� ெபா��த�
ப���ள, �ர��� இ��� இய�க உத��� க���� இ��� ஒ� ெம��ய ர�ப� �ழா�
�டார���� இ��பவ�� ைக�� உ�ள ர�ப� ப�ேதா� இைண�க� ப�ட�.
இ�ப� இைடெவ� ��� ��� ேவைல ெச�யா ��டா� ஆ�ைத த� ������ ���ப
வராமேல இ��� ���.
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(இ��ய ெப�ய ெகா�� ஆ�ைத படெம��க ஏ�பா�க� – ஏ��� ேம� உேப��ரா. ஏ�ைய�
����� ெகா����ப� என� ந�ப� ஒ�வ�.
வல� �� �ைல�� �டார�.)
இ�த ேவைலக�� ெக�லா� ஒ� �மா� எ�ட� �ள ஏ� ேவ�� இ��த�. ஆகேவ என� கா��
ேம� ச� ஞா��க�� ஒ� ஏ� க�� இ����.
பட� ���க ஒ�ெவா���� ஒ� நா� அவகாச� �ைட���. பட� ����� ேபா� �வ�மாக
��ய� மைற�� ேநர� �டார� வைர ெச�� ���� �� இ�வ� கா���� ���� ��ேவா�.
அ�ப�� ெச�தா� தா� ஆ�ைத த� ����� வ��. ஆ�ைதக��� எ�ண� ெத�யா�
எ�பதா� அைவ எமா�� ��� ஒ� வ�� �டார��� இ�ைல எ�� ந��.
ஒ� ஆ�ைத உயரமான ஒ� இட��� உ�கா���, “�…�ேபா…�…�ேபா…” எ�� க���
ெகா������. (இ�வா�ைத�� ஆ��ல� ெபய� ‘�ேபா �ேபா’) ம�ெறா� ஆ�ைத தா�
ேத�� ���த எ��ைன வா�� க��� ெகா��, “��..��..” எ�� க��யப� ஒ�ெவா�
இடமாக உ�கா��� ெம�ல ����� வ�� எ��ைன� த� ������ ெகா����. அ�ேபா�
பட� ��க ேவ���.
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��ய� மைற�த�� அ�த இட��� எ�க�, பா��, ேத� இைவ சகஜமாக நடமா��. ��ட�
��டமாக� ெகா��க� வ�� தா���. ெகா��க�ட� இ��� த�ப �க��ட� எ�ைணைய�
தட�� ெகா��ேவா�. க�க�� க��� வ�� ெகா�ச ந�ச� ெத�வைத�� மைற�� ���.
(அ�த நா�க�� ஓேடாமா� வர��ைல.)
பட� எ��க ஆர���த ��றாவ� ஞா�� என� �ைற. நா� அ�� �ள�� �� என� ���
ெல�� �ஃ�ெள�� ேக�ரா�� க��� ெவ�ைள ஃ����, எ�.எ�.ஆ�. ேக�ரா�� கல�
���� ேபா�� இர�ைட�� ஒேர ர��� �ழா��� ஒ� ‘�-.கென��’ ேபா�� இைண�� ைக�
ப�ைத அ���னா� ெவ�ைண ேபா���த ��� ெல�� ேக�ரா�� ஷ�ட� இய��ய�.
எ�.எ�.ஆ�� ஷ�ட� இயய�க ��ைல. எ�.எ�.ஆ�. ேக�ராைவ ���� ைவ�� ���
�ள�ப� தயாராேன�.
அ�ேபா� எ� மைன� ேக�டா�, “உ�க�ட� இர�� ேக�ரா�க�, இர�� இய��க�, இர��
��ட ர�ப� �ழா�க�, இர�� ப��க� உ�ளன. உ�க��ேகா இர�� ைகக�� உ�ளன. ஏ�
ஒேர ைகயா� அவ�ைற இய�க �ைன�க ேவ���?” ���� எ� சாமா�கைள� ைப��
எ���� ெகா�ேட�. அ�� என�� �க ந�ல கல� ம��� க��� ெவ�ைள பட�க� �ைட�தன.
ெப�ய ஆ�ைத இர�� �ர�க�� க��வ� ப��� ெசா�ேன�. அவ���� ஒ� ��றாவ�
�ர�� உ�ள�. த��� தவ� யாராவ� அவ��� க�க�� ப�� ப� ��ட�ேக ெச��
��டா� அைவ ஒ� ெப���� �ர�வைளைய அ���� ெகா�ல �ய�� ேபா�
அல�வாேள அ� ேபா�ற ஒ� ஒ�ைய�� எ�����. அ�த ச�த� ேக�பவ�� ர�த��ைன
உைறய ைவ����. (blood curdling noise).
என� ந�ப� ஒ�வ� எ� �ட ஒ� நா� வ����தா�. (பட��� ஏ�ைய� �����
ெகா����பவ�). அவ� தா�� ���ைன� பா��க ேவ��� எ�� ெசா�� உேப��ரா
இற��ய�� ஏ��� �� ஏ�னா�. அ�ேபா� ��ட�ேக ஆ�ைத ���ப வ��டேவ அ� ஒ�
அலற� ச�த� எ���ய�. பய�� ேபான ந�ப� ஏ��� இ��� எ��� �ேழ ���� ஓ�னா�.
ஏ�ைய� ����� ெகா����த நா� அவ� அ�ேக ெச�� அவ� இதய� ���ைப� பா��க
எ�� எ� ைகைய அ�� மா��� �� ைவ�ேத�. உடேன அவ�, “நா� ஒ��� பய�பட
��ைல. யாேரா க�ட��� அல�வ� ேபால� ேக�ட�. ‘நா� இ�����ேற� உத� ெச�ய.
ேவ��மா உத�?’ எ�� ேக�ேட�. அ�வள� தா�” எ�� ெசா�னா�!
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ம� நா�� ேபாக ேவ��� எ�� ேதா�றேவ அவைர� ேக�ேட�, “� எ� �ட
வ��றாயா?” எ��. அவ� ெசா�ன ப��, “அ�ப�பா அ�த� ப�கேம நா� தைல ைவ��� �ட�
ப��க மா�ேட�!”
மற�க ���மா ஆ�ைதைய� பட� ���த அ�பவ�ைத?
***
(பட�க� அைன��� எ��த� நடராஜ� க�ப��)
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15

“அேதா பா� அ�ேக ஒ��..” - � நாைர

நாைர இன��ேல � நாைர என ஒ��. இைத ச��வைல நாைர, வ�ண நாைர எ���
அைழ�பா�க�. ��ஞான ��யாக இத�� அ��க� ப�� உ�ள ெபய� எ�பதா��.ஆ��ல���
இதைன ‘Painted stork’ எ�ப�.
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[வ�ண�பட� ந��: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Painted_Stork.jpg ]
� நாைர�� ெபய�க� எ�லாேம காரண� ெபய�க� தா�. ம�ச� �ற அல�க�, ெம��னா�
ெச�த� ேபா�ற ஆர�� �ற� தைல, இற�ைக க�� ம�� க��ெதன ���� க���� ேகா�க�,
பாெலன� ேதா��� ெவ�ைள உட�, மா��ேல ஒ� க���� ப�ைட, இற�ைகக�� ��
�ற�க���, வா� �ற�க�� ேம� �ற���� �க� ச�னமாக ஒ� ேராஜா�� வ�ண�,
சா�ப� ��த ேராஜா �ற� கா�க� என ஒ� ஓ�ய� ��ைக ெகா�� வ�ண� ��� இ��ப�
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ேபால இ��பதா� தா� இ�த� காரண� ெபய�க�.
� நாைர ெவ� நா������ ந� நா���� வலைச வ�� பறைவ அ�ல. உ� நா��ேலேய
வா�� பறைவ தா�. இைவ ெச�ட�ப� �த� ஜனவ� வைர�லான நா�க�� இன� ெப��க�
ெச���. இன� ெப��க� ெச��� இட�க�� ம�ற நா�க�� காண� ப�வ��ைல எ�பதா�
பல� இதைன�� வலைச வ�� பறைவக�� ப��ய�� ேச��� வழ�க� ேபால ைச��யா��
இ��� வ�� பறைவக� எ�� ����றன�. (வலைச வ�� பறைவக� அைன��ேம
ைச��யா�� இ��� வ�பைவ அ�ல எ�ப� ேவ� �ஷய�.)
சாைலேயார மர�க�ேலா, �ராம ��க� ந�ேவ உ�ள ��ய மர� ேபா�ற மர�க�ேலா
��டமாக பல � நாைர ேஜா�க� ��க� க��, ��ைட இ��� ��� ெபா��� வா��. ஆனா�
சாதாரணமாக ம�க� இவ�ைற� ������வ� இ�ைல. காரண� ெத�ய ேவ��மா?
��னா� �த�வ� �ரகாச� அவ�க� ஊரான ஆ��ர மா�ல� ட���� அ��� உ�ள
ஜ��ம�� எ�ற �ராம��� தைலவ�ட� 1976� ெத���� ந���ய ஒ� ச�பாஷைண��
த�ழா�க�ைத� ப���க�.
“ஏ� சா�, நாம ேபசற� �ட� கா�ேல �ழாதப� இ�ப� கா…கா… �� ��ச� ேபா�����
இ�����கேள இ�த� பறைவ�க. ஒ�க��ெக�லா� ெதா��ரவா இ�லயா? ஊ� ஜன�க
இ��கெள ெவர�டற� இ�லயா?”
“ெதா��ர� எ�ன சா� ெதா��ர�? இ�த� பறைவ�க எ�க ஊ��� வ�����னா இ�த வ�ஷ�
மைழ ந�ல ேப�� ஏ� �ளெம�லா� ெநெற�� ெவெள�ச� அேமாகமா வ��� ெத�����.
அ��கெள நா�க ஏ� சா� ெவர�ட��?”
“ச� ச�த�ெத உ��க. தைரெய�லா� ெவ�ைள அ��சா�ெள பறைவ எ�ச�� ��
����க�மா ெகட���. நா�த� வய�ெத� ெகாம�� வா��ெய��க வ��. இ� க�டமா
இ��யா ஒ�க���?” (இைத� ேக��� ெகா������ ேபாேத எ�ேம� ஒ� பறைவ�� எ�ச�
���ற�)
“சா� இ�த� பறைவ�க வய�க�ெல ேம����� இ���� ேபா� ேபா�ற எ�ச��, இ�ெக
தெரெல ெகெட�கற எ�ச�� அெறெகாெறயா� க��ச �� ����க�� ந�ல ஒரமா��. இ�
ம��மா? அ�ெபா�ேபா ஊ� சன�க��� க�வா�� ெகைட���. எ�ப�����களா?
பறைவ�க ����க��� �ென� ெகா�� வ�� ெகா���ேபா� ெகா�ச� �ேள�� ���.
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ஊ� ெசன� ஏ� சா� இ��கெள ெவெர��வா�க?”
இ�ேபா� ���றதா � நாைரக� ஜன நடமா�ட� அ�க� உ�ள இட�க��� எ�ப� ��க� க��
���ப� நட�த ���ற� எ��?

(ஜ��ம���� �நாைர�� அத� ��ப�� ேபா�ற ���க��)
� நாைரக�� �� ���களா� ஆன �மா� 2 – 3 அ� ��ட��ள ஒ� வ�ட வ�வமான ேமைட
ேபா�ற�. ந�� பாக� ச�ேற ப�ளமாக இ����. ப�ள��� இைலக� ம��� கா��த ��,
ைவ�ேகா� இைவ இ����.
ஒ�ெவா� �ைற ெப�ய பறைவக� வ��ற��� ேபா��, ���க� நக�� ேபா�� �ல ���க�
�ேழ ���� ���. ஆகேவ அவ����� ப�லாக ேவ� ���கைள� ெகா�� வ�� ���ைன
ச� ெச�ய ேவ�� வ��. இ�த ச� ெச��� ேவைல பா��� ர��க ேவ��ய ஒ� கா��. எ�ப�
எ����களா?
���� ���க� இ���� ேபா� எ�ேபா�� ஒ� பறைவ காவ� கா��� ெகா�� இ����
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தன� இற�ைககைள ச�ேற ���� �ைடேபால �ழ� ெகா���� ெகா��.

(�ைட ������ப� �ழ�ைதக��காக)
ெவ�ேய ெச�� இைர�ட� ����� பறைவ த� அல�ேல ஒ� ���ைய�� ெகா�� வ��.
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(�� �ேப���� ��� வ��)
��� ெகா�� வ�த பறைவ தாேன ���ைன ச� ெச��� ேவைலைய� �வ�கா�. ப�லாக
உ�கா������� பறைவ�ட� ெகா�� வ�த ���ைய� ெகா����, ஏேதா அரச சைப�ேலா
அ�ல� ஜனா�ப� ���ேலா ப� மா��� காவல�க� ேபால. அ�வைர காவ� ப���
ஈ�ப����த பறைவ ���ைய வா��� ���ைன ச� ெச���. ��ன� இ�வ�மாக பாச��ட�
அல�களா� ஒ�ைற ஒ�� மா� மா� த���ெகா��� ��த��வ� மா��. (��� ஒ� �ழ
�ள� ���� ெகா����தா� ��கா� தாேன ��த���� ெகா�ள ����!) ���க� ப���
வாைய� �ள�� “கா… கா…” எ�� க��� ெகா�� இ����. ஆனா� சட��க� ��வ�மாக
��யாம� அைவ கவ��க� படமா�டா.
���க��� இைர ஊ��வ�� ஒ� காணேவ��ய கா��.
இைர ெகா�� வ�� பறைவ ஒேர ஒ� �ைன� ெகா�� வரா�. ெதா�ைட, க��� ம��� வா�
�ரா�� ��க� தா�. அவ��ைன ஒ�ெவா�றாக� க�� ���க���� ெகா����. அ�ேபா�
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�ல ��க� ������ேள�� �ல �ேழ�� ���. அ�ப� நட���ேபா� ���க� இைர�காக�
ெக��னா�� ேம�� �ைன ெதா�ைட����� ெவ�ேய ெகா�� வராம� “அேதா பா�
அ�ேக ஒ��”,எ�ப� ேபால ���� �ட��� �ைன� கா���.

(அ�ெக பா��க. ���ெல ெர�� �� ெகெட��)
���க� தானாக அைத� ெபா���� ��ன��ைல எ�றா� ெப�ய பறைவ அ�த �ைன� தாேன
எ���� ������ ெகா����. ஐ�த�ேவ பைட�த� எ�� நா� எ��� பறைவக���� தா�
எ�தைன அ��!
இெத�லா� எ�ப� உ�க���� ெத��� எ����களா? நா�தா� 30 அ� உயர��� ச���,
���� இவ�றா� க�ட� ப�ட நா�� கா� சார���, சா��� �டார��� உ�கா��� பா��ேதேன
பட�க� ������ ேபா�.
த�� நா��� � நாைரைய ��ெந�ேவ� ��லா�� ��றைட�� எ�ற இட����, த�ைச
��லா�� ேகா�ய�கைர��� ேவ� �ல இட�க��� காணலா�.
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இய�ைக�� எ�ைல� க�� ர���க�. இைறவைன� கா���க�.
***
(க��� ெவ�ைள பட�க� அைன��� எ��த�: நடராஜ� க�ப��)
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ப�� எ�ெறா� பறைவ

ப�� எ�ெறா� பறைவ. இத� ஆ��ல� ெபய� ைந� ஜா� எ�பதா��. இர�� கா���
நாராசமான “ச�….ச��������” எ�� ஒ� (jarring sound) எ���வதனா� இ�த� ெபய�
ெகா�����பா�கேளா இத��?
இ�த� பறைவைய பா�ைக� ��� எ�� அைழ�ப�� உ��. காரண� இ� தைர��
உ�கா������� ேபா� க����� ேபா�ட பா�ைக, அதா� ெச���, ேபால� காண�ப��.
வாகன�க�� ெந�� சாைலக�� பய���� ேபா� �ல சமய� சாைல ஓர�க�ேலா அ�ல�
தா�வான மர� �ைளக�ேலா இ� மா��க� க�க� (இைத ெக�� அ�ல� �வ�� எ��
ெசா�வ�� உ��) �வ��ப� ேபா�� ேதா��வைத� பா�������க�. அைவ ந� ப����
க�கேள. ப�� ��ெரென� பற�� சாைல�� ���ேக ெச�வைத�� பா�������க�. அைவ
அ�வா� பற�ப� வாகன�க�� �ள�ெகா��� ���யமாக� ெத����� பற��� ���கைள�
����� ��னதா�.
பற���� ���கைள� ����� ேபா� அைவ த�� �டாம� இ��க ப���� வா�� இ�
�ற�� வ�ைசயாக பல ‘�ைச’ ம��க� இ����.
பக�� ப��க� மர� �ைளக�ேலா அ�ல� ெச�க�� அ��ேலா ப���ர���. அ�ேபா�
அவ�ைற� க�� ���ப� �க�� க�ட�. காரண�க� இர��. ஒ�� அத� �ற� மர�
ப�ைட�ேளா��, தைர�� இ���� சர�, ேவ�, கா��த �� இவ�ேறா�� ஒ�� ���.
இர�டாவ� காரண� அைவ மர� �ைளக�� உ�கா�� ேபா� ம�ற பறைவகள�� ேபா� ����
வா�ட��� உ�காராம� �ைள ேபா�� வா�ட��ேலேய உ�கா��.
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�ைள�� �ள வா�ட��� உற�க�.
(பட� ந��: இைணய�)
ப��க�� ம�ெறா� ஆ��ல� ெபய� ‘Goat sucker’ ஆ��� பா� உ���. இ� ெபய� வர�
காரண� இர�� ெதா�வ�க�� பற���� ���கைள� ����� ��பத�காக வ����
ப��கைள அைவ பாைல உ���� ���பத�காக வ���ளதாக ம�க� எ��ய� தா�.
�ல ��க�க� ஒ��� ெகா�ளாத ப�வ �ைல�� உண� ேத� அைல��டாம� ��ட உற�க���
ஈ� ப�வ� ேபால (Hibernation) அெம��கா�� காண�ப�� ப��க� பல வார�க� பாைற
இ���க�� ப���ற���. பறைவ இன��� ஆ� உற�க��� ஈ�ப�� ஒேர �ரா� ப��தா�.
ப�� த� ��ைடைய�� ��ைச�� அவ��� �� ப���ற��� கா����.
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��ைடைய� கா���� ப��
பட�: க�ப�� நடராஜ�
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���� �� ப���ற��� ப��
பட�: க�ப�� நடராஜ�
���� �� ப������� ேபா� அத� க�க� �� இ���ேம ஒ�ய அைவ ����மாக
���ைர�� ஆ��� ��வ��ைல.
ஒ� �ைற ப�� ப�����த இட�ைத ெந���ய ேபா�, ��� த� �ற�ைன அ���� தா��
பறைவைய எ���ய�. தாேயா, “��மா� �ட. அ��களாெல ந�ெம� க�� ���க ��யா�”
எ�ப� ேபால இ����. அ�வள� ந���ைக த� மா�மால��� ��!
அ�ேபா� எ� கால��� இ��� ஒ� க� நக��� ��ைட ெந��க, ��ெரன� பற�த� அ�.
�� என நா� ெசா�ன ேபா� அ� எேதா �ரமாதமாக� தயா� ெச������ எ��
�ைன�கா��க�. �� க�க�ைடேய ��ைட�ைன (ஒ�ேறா இர�ேடா) இ����. அ�வளேவ.
த� ��ைட�ேகா ����ேகா ஆப�� எ�� ேதா��னா� அவ�ைற� த� அல�னா� ேவ�
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இட���� அ��ற� ப��� ���. இ�த சாம���ய� இ���� ேபா� த�யாக ெசா�த ��
எத�� ப����?
***
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வான�பா��� ஏ� அ�த� ெபய� வ�த� ெத��மா?

1970_� ைஹதராபா�� �ைக� பட� கைல�� ஆ�வ� உ�ள ஒ� வ��� ந�ப�ட� வார�க�
சாைல�� ெச�� ெகா����ேத�.
என�� எ�ேபா�ெம ஒ� பழ�க� வாகன��� பய���� ேபா� என� கவன� சாைல��
ம��� இரா�. சாைல��� அத� இ� �ற�க��� பற���� பறைவகைள�� பா����
ெகா�ேட ெச�ேவ�. அ�� எ� க�க��, அல�� இைர�ட� பற�� ெச�� வய��
இற��ய, ஒ� வான�பா� ப�ட�.
உடேன காைர ���� ��� அ�த இட�ைத ேநா�� நட�ேதா�. நா�க� அ�த இட�ைத
அைடவத��� அ�த� பறைவ பற�� ெச�� ��ட�. ஆனா� அத� ��� அ�� இ��த இ�
���க�� எ� க��� ப�டன. ந�ப� நா� பா���ைத� கவ��க ��ைல. உடேன அ�த�
��ைட� ��� ஒ� ஆற� ஆர��� ஒ� வ�ட� ேகா� ேபா��, “இ�த வ�ட����� ஒ�
பறைவ�� �� இ���ற�. உ�களா� க�� ���க ���மா?” எ�� ேக�ேட�. அவ� ����
��� வ�தா�. ஆனா� அவரா� ���ைன� க�� ���க ��ய��ைல. காரண� அ� ����
�ர�ேதா� அ�வள� அழகாக ஒ�� இ����.
ந�ப� ���� �� கா� ைவ��ட� ேபா�� சமய� அவைர� த��� ���� அவ��� அ�த
வான�பா��� ���ைன�� அ�� இ��த இர�� ���கைள�� கா��ேன�. ��ன� தா��
பறைவ த� ���க��� இைர ஊ�ட வ�த ேபா� அ�த அழ�ைன �ர��� இ��� பட�
���ேத�. அ�த� பட� இேதா:
#1
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(சா�ப� தைல வான�பா� – Ashy crowned ﬁnch lark
�ைக�பட�: நடராஜ� க�ப��)
வான�பா��� ஏ� அ�த� ெபய� வ�த� ெத��மா?
சாதாரணமாக ��ரவ� �த� ஜுைல வைர�லான நா�க�� ஆ� வான�பா� தா�
உ�கா������� க�����ேதா அ�ல� ெச�����ேதா ெச���தாக ேமேல பற�� க���
ெக�டாத �ர�ைத அைட��. �� த� இற�ைககைள ெம�வாக அ���� ெகா�� ஒேர இட���
இ��தப� த� அழகான �ர�� ��� ேநர� இைச எ����. அ�வா� இைச எ���வ� �ல
சமய� ஐ�� ��ஷ�க���� �ட �க��. �� த� இற�ைககைள ம���� ெகா�� ஒ� க�
��வ� ேபால ெச���தாக �ேழ �ல �ட� �ர� இற�� த� இற�ைககைள ����� ெகா��
���� ��� ேநர� இைச எ����. இ�வா� இர�� ��� ம�ட�க�� பா� ���த��
வான�பா� ��� உ�கா��� இ��த இட��ைன வ�தைட��.
இ�த இைச� க�ேச� வா��ைக� �ைண �ைட��� வைர ெதாட��.
#2
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(ஆகாச��ெல இ��� நா� பாடற பா�� ஒ�க���� ������கா?
பட�: இைணய������..)
இ�ப� வான��� இைச எ��� �ைண ேத�வைத ஒ� ஆ� ��� ம�ட���� பல ஆ�
���க� ேபா�� ேபா��� ெகா�� ெச�வ�� உ��.
வான�பா��� இைச ேக��ட இ�த� ����� அ��த�� (Control + Click)
http://www.youtube.com/watch?v=tkk7bnTG5JM&feature=related
ந� நா��� ��� �த வான�பா�க� உ�ளன. அைவ ஆகாச�� வான�பா� (Sky lark),
சா�ப� �ற� தைல ெகா�ட வான�பா� (Ashy crowned ﬁnch lark) ம��� ெகா�ைட
ெகா�ட வான�பா� (Crested lark) எ�பைவ ஆ��.

#3
83

(ஆகாச�� வான�பா� – Sky lark
பட�: க�ப�� நடராஜ�)
#4
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(ெகா�ைட ெகா�ட வான�பா� – Crested lark
பட�: இைணய������..)
ப�� நா�க�� இ�த� கைதைய� ப�������க�.

ஒ� ெந� வய�� வான�பா� ஒ�� �� க�� ��� ெபா�����த�. ஒ� நா� இைர�ட�
����ய தா�� பறைவ�ட� ���க�, “அ�மா, அ�மா… இ�� இ�வ� வ����தன�. ஒ�வ�
ெசா�னா� ெந� க��க� ந�றாக ��� ��டன. ெவ� ஊ�� உ�ள ந� ெசா�த� கார�க���
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ேச� அ��� அவ�க� வ�த�� அ�வைட ெச��ய ேவ��� எ��. எ�க��� பயமா

இ��க�மா. ேவெற எ�கயாவ� ேபா�டலா�மா” எ�றன.
தா�� பறைவ ெசா����, “கவைல� படா��க. ம�ப� அவ�க வ�� ேப�னா கவனமா� ேக��
எ���ெட ெசா���க எ�ன ேப���டா�க��.” “ச��மா” எ�றன ���க�.
இர�� நா�க���� �� ஒ� ��� ெசா����, “அ�மா, அ�மா இ�ென�� ம�ப� அ�த
ஆ��க வ�� ேப����டா�க ெசா�த� கார�க வரதா� கா��. �� ஆ��க��� ெசா��
அ��பலா��. அ�மா ெரா�ப பயமா இ����மா. ஆ��க வ�� எ�கெள �����டா நா�க
ெச��� ேபா��ேவாேம�மா.”
தா�� பறைவ, “கவைல� படா��க. ம�ப� வ�தா எ�ன ேப�னா�க�� கவனமா ேக��
ெசா���க,” எ�ற�.
ம� நா� மாைல, “அ�மா, அ�மா இ�ென�� அவ� ெசா���� இ��தா�, ஆ��க வ�ரதா�
கா��. நாெள�� நாேம வ�� அ�வைட ெச��டலா��,” எ�ற� ஒ� ���. இைத� ேக�ட
தா��பறைவ, “இ�ேபா நாம ேவெற எட����� ெகள�ப ேவ��ய�தா�” எ�� ெசா��
ஒ�ெவா� ��சாக வா�� க���ெச�� பா�கா�பான இட���� ���கைள மா��ய�.
இ�த� கைத�� நம�� இர�� �ஷய�க� ெத�ய வ���றன. ஒ�� த� ைகேய தன��த�
எ�ப�. ம�ெறா�� வான�பா� தைர�� �� க��� எ�ப�.
த�ச� �ல�க�, ஆ��� ப�ைகக�, வய� ெவ�க� இவ��� ஈர ம��� மா��� ����னா�
ஏ�ப�ட �� அ�ல� இய�ைக�ேலேய ெச�க�� ேவ� அ�ேக உ�ள ��ய ப�ள� இவ���
கா��த ேவ�, இைல, சர�கைள� ெகா�� ��ண� ேபா�ற தன� ���ைன வான�பா�
அைம���. ���க��� இைர அ��ப� ஆ� ெப� இர�� ���க�ேம.
இய�ைக��தா� பா��� ர���ட எ�தைன அழ�ய கா��க�! கா���� ேம���� ����
���� ேபா� ��க� �வா���� ��ைமயான கா�ேற ஒ� அலா� �கம����. ���� ��வா�
���� �வ��� அைட�� �ட�கா� ெவ�ேய வா��க�. இய�ைக�� அழ�ன� க��
ர���க�.
(வ�ண� பட�க� ம��� இைணய தள��� இ��� எ��க� ப�டைவ)
***
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ேவ� ஒ� உலக�..- �ல��கைள� பட� ���த�

சரணாலய�க�� நட�ேதா, யாைன �ேதா, �� ேத�க�க�� பட�ேலா ெச��,
பா��த�,�ல��கைள� பட� ���த� எ�ப� ஒ� இ�ப மயமான அ�பவ�.
��க� �வா����� ��தமான கா���, ம�த ஆரவாரம�ற �ைல��, பறைவக�� ச��த��,
ஓைடக�� ஓ��� ��� சலசல��� உ�கைள உடேலா� ��� ேவ� ஒ� உலக���ேக ெகா��
ெச�� ���.
பட� ������ ஆ�வ��� த�யாக ம��� ெச��ட ேவ�டா�. வன� காவல�க�
�ைண�டேனா அ�ல� அ�பவ� ���தவ�க�டேனா ெச�வ� எ�ேபா�ேம ந�ல�.
#1
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(ெப�யா� ஏ�� கைர�� ஒ� யாைன� ��ட�)
த�யாக இ���� யாைன��� த�க ம�யாைத ெகா��� ெவ� �ர��ேல இ��ேத அைத�
பா��க�. யாைனக ��டமாக இ���� ேபா� அ�வள� ஆப�தான� அ�ல.
கா�� �ல��க�� ��க�, ���ைத, �� இைவ�� ச�� ஆப�தானைவேய.
ஒ� �ைற க�னாடகா�� உ�ள ெகம���� மைல� �ரேதச���, ஆ�யர� �� அட��த
கா��� ப���� இ��த ஒ�ைறய�� பாைத வ�ேய என� �� ெப�மா� அவ�க�� ம�ெறா�
ந�ப�மாக நட�� ெச�� ெகா����ேதா�. ஓ�ட��� ஒ� ��ய வாைடைய �க��� ஒ�
�னா� ��� ��� ���� பா��ேத�. எ� ��ேன வ�� ெகா����த ெப�மா� ைசைகயா�,
“��காேத. ேபா” எ�றா�. நா�� நட�ேத�. ச�� �ரா� ெச�ற �� ெப�மா� ேக�டா�, “ஏ�
ெத��மா உ�ைன ��காேத எ�ேற�? அ�� ஒ� �� ந� க����� �ல�படாம� ந�ைம�
பா���� ெகா������” எ��. ப���� நா� ெசா�ேன�, “நா�� அத�காக� தா�
��ேற�. �� க��� ப��றதா எ�� பா���டலா�” எ��.
�ல��கைள அவ��� இய�ைகயா� �ழ�� இ��ப� ேபா�ற பட�கைள� ����ட
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சரணாலய�க���� தா� ேபாகேவ��� எ�ப��ைல. உ�க� ஊ�ேலா அ�ல�
அ�காைம�ேலா இ���� உ��ய� ��கா��� ெச�றா� �ட ந�ல பட�க�
����டலா�. அ�ப�� ����� ேபா� �ைன�� ைவ��� ெகா�ள ேவ��ய ஒ��
�ல��க� இ���� ���க�� க��கேளா த���� �வ�கேளா பட��� வராத ப� பா����
ெகா�ள ேவ���. உதாரண���� நா� ���த �ல பட�க� �ேழ:
#2

(ேயா�…. ெபா�� ���கற எட��ெல ஒன�� எ�ைனயா ேவெல?)
#3

89

(ெகா�ச ேநர� ஓ�� எ��கலா�னா இ�ெக�� வ���டா�ைகயா பட� ���க)
#4

90

(ராஜா ரா�)
#5

91

(�� ��க� இ��தா ஒ� மா� இ��க ேவ�டா�?)

#6

92

(எ�ெனெய� ேபால ேசா�ேப�யா இ��கா��க. �� ���பா இ��க.)

#7

93

(உ�����…………….��ெட வரா��க!)
பறைவக� ஆ��. �ல��க� ஆ��. ம�ச�கெள� ப�� ���ர��ெல பா�கலா�. அ��� ���
���கெள� ப�� அ��த ப��ெல பா��கலா�.
(பட�க� – நடராஜ� க�ப��)
***
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���கைள� பட� ���த�

இ�த� க��ைர ஒ� ேநய� ���ப�. அ�ப� அகம� �ைப� அவ�க� ஒ�நா� ேக�டா�,
“பறைவக��� 20 பாக�… �ல��க��� ஒ� பாக� தானா??? இ��� �ைறய
எ��பா���ேற� உ�க ��ெட… :).” எ��. ஆகேவ ���கைள� பட� ���ப� ப��
எ���ேற� இ��.
���க� உ�வ��� �க� ��யைவ. ஆகேவ அவ�ைற� பட� ���க ��� �ரம� பட
ேவ���. அ�நா�க�� இ�ேபா� இ��ப� ேபால ‘ேம�ேரா ெல��’ க� �ைடயா�. ஆகேவ
���கைள� பட� ���க ேக�ரா�� ெல�� ����� இ��� ஒ��ர�� அ��ல �ர���
இ��தா� தா� ����� ���ய ப�மாண�க� ெத���. ஆனா� ேக�ரா�� ெல�ேஸா ஒ�
�����ட �ர��� ேம� இ��� எ��தா� தா� பட� ச�யாக� ெத���. அ�ப� எ��தாேலா
��� ஒ� ���யாக� ெத���. ஆகேவ �லைமைய சமா���ட ெப�ேலா� �ேகா� எ�ற ஒ�
க���� உத� ேதைவ. ���� ேபா�ற அ�க���� உ�க� ேக�ரா�� ெல�ைஸ�
ெபா���, ஒ� அ��ல �ர��� இ��� �ட பட�க� ����டலா�.

உ�க� ேக�ரா�� ெல�ைஸ� கழ�� எ��� அ�த இட��� ெப�ேலா� �ேகா�ைப�
ெபா���, ெல�ைஸ அ�� ெபா���� பட� ���க ேவ���. அ�ப�� ���த ��� பட�க�
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இேதா:

(�ல�� ��ைடகைள தாேன ��ற �லா� ��� ப�தாக� ெச�� த��டேன �ம�� ெச��ற�)
இ�த �ல�� ேதா�ட�க�� தைர�� வா����� ஒ��. �மா� 5 ��� ��ட� அள��
இ���� இ�. இ�த� பட� ஒ� அ��ல �ர��� இ��� எ��க� ப���.
�ல���� ��� அ�ல� நா�� ேஜா�� க�க� உ��, �ர��� பா�ைவ, பர�த பா�ைவ,
��ட��� பா�ைவ, �ர��ைன அள���� வைக ெச�ய ��ப�மாண� பா�ைவ உ�ள க�க�
எ��.
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(அ�� �ற�த வ�ணா��� ���)
இைடயா� ���க�� பல �த�க� உ��. �� வ���, இைல வ���, ச�� வ���, மல�
வ��� எ��. ஆனா� அைவ எ�லா வ����� �ல ெபா�� �ண�க� உ��. அைவ
மா�மால� (���� �ற�ேதா� �ற��� ஒ���த�), த�ைன�ட� ெப�ய உ��ன�கைள��
����� ��ன� எ��. �ல வைக இைடயா�க� கணவேனா� இ�ப� அ�ப����
ெகா������ ேபாேத கணவ�� தைலைய� க���� ��� ���! தைல இழ�� கணவ�
����� ேபா� மைன��� இ�ப� அ�க���ற� எ�� ஒ� ��� ஆரா���யாள� ெசா��
இ���றா�!!
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(��ன� கா�கைள ம��� ைவ��� ெகா������ ��� ரக
இைடயா� ���)
இ��ல�� ல�ச� கண�கான ���க� உ�ளன. அைவ ஒ�ெவா��� த�� த�ைம வா��தைவ,
அவ�ைற� பட� ���த� ஒ� அ�ைமயான ெபா�� ேபா��. அ�ப�� பட� ����� ேபா�
அைவ ப�� பல �ஷய�கைள�� அ���ட வா��� �ைட���.
(பட�க� – நடராஜ� க�ப��)
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�ராம��ற�க�� பட� ���த�

�ராம� �ற�க�� அழகான பட�க� ����ட பல வா���க� �ைட���. ��ைச ��க�, வய�
ெவ�க�, கள�� ேம�, �ராம ம�க� என இ�ப�� பல உ�க� க�கைள� கவ��. அவ�ைற
ச�யான ேகாண���, ேதைவயான ெவ��ச� பட, ச�யான த�ண��� எ�����தா� கைத
ெசா��� பல அழ�ய பட�கைள ��க� எ���டலா�. உதாரண���� �ல பட�க�:
#1
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(உைழ�பா�க�)
#2

(வ�ைம�ேகா��� �ேழ)
#3

100

(ெதா�லா�)
#4

101

(இய�ைக ைவ��ய�)
#5

102

(க��� இ��� த���)
�ராம� �ற�க�� பட� ����� ேபா� ���த கவன� ேதைவ. இ�ைல எ�றா� ��க�
அனாவ�யமாக� �ர��ைனக�� ���� த��க ேந���. �த�� ��க� அவ�கேளா� ேப�
உ�கைள அவ�கேளா� ஒ�வராக ஆ��� ெகா��, �� அவ�கள� அ�ம��ட� பட� ���க
ேவ���. இ�த �� ெப�கைள� பட� ����� ேபா� க�டாய� அ�ச��க ேவ��ய ஒ��.
இ�ைல எ�றா� ஒ� �ராம��� நா�க� ப�ட அவ�ைத�ைன ��க�� பட ேவ�� வ��.
ஒ� �ைற ஏ��கைர�� தைல�� ���� க�ேடா� வ�� ெகா����த ெப�க� ப�க� த�
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ேக�ராைவ� ��� எ� ந�ப� ேநா�ட� �ட, அவ� க�னட��� ஏேதா க�த, வய�க��
இ��� ஐ�தா� ஆ�க� ைக�� அ�வாேளா� ஓ� வ�� எ�கைள� ���� ெகா�� �ர�ட,
அ�� அவ�க�ட� இ��� த���க� ப�ட பா�, அ�ப�பா, ெசா�� மாளா�!
பட�க� அைன���: நடராஜ� க�ப��.
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
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�
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ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம���
�� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெ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�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
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
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
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)
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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