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Abstract: The paper evaluates the book it is entitled tamiḻ moḻi kaṟpittal which is written by 
K.Sivathambi. The paper indicates that the importance of Tamil language, the innovative 
thought in the Tamil teaching like literature, grammar and teaching with through modern 
communication tools is especially. 
 
 க�) எ$ப� ச-தாய��$ ேதைவ. இ$1 ப��, க���க�� த�* க23க� 
ப&4ற�.  க235" ஆ��ய�க�� பல� -8ைம இ�லாதவ�களாக�", மாணவ�க� த�* 
க2ப�� அ3கைற இ�லாதவ�க ளாக�" இ�34றா�க�.  அைர5ைற� <லைம =ைற>த 
ஆ��ய�க�, ேத��3காக ம%&ேம ப?35" மாணவ�க�, க2�ப�� <�ைம, இ@ைம, <�ய 
A%பBகைள� பய$ப&�தாைம இவ2றா� த�* க25" மாணவ�கைள ஈ�3க -?வ� 
இ�ைல. இவ2ைற3 கைளவத$ Dல" ம%&ேம மாணவ�கைள ஈ�3க -?E". 
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 த�*ெமாX க2�த� ெதாட�பாக� ேபரா. கா. �வ�த" -$ைவ���ள $வ�" 
க���3க� எ�ண� த5>தைவயாக அைம4$றன. 
உய)க*+ 
 த�*நா%?� உய�க�) எ$ப� க���3 க�)ைய3 5��&4ற�. த�* க2�த� 
உய�க�)V� இர�& =ைலக�� வ�4ற�. ஒ$1 -த$ைம� பாட" (Major) இளBகைல 
-த� -�கைல, ஆ�)ய� =ைறஞ�, -ைனவ� ப%ட" இவ2�� வ�" த�*ெமாX 
க2�த�. ம2ெறா$1 ெமாX�பாட" (Language) க2�த�. அ�)ய� பாடBகைள� த�* 
வXV� (Medium)  க2�ப�" இ�� அடB5".  
ப- ற* /ைறக1* மா ற3 
 க�)ைய� பV21)35" -ைறக�� ப�ேவ1 வைகயான மா2றBக� ஏ2ப%& 
வ�4$றன. வரலா1, க�த", அ�)ய� ஆ4யவ2ைற உ21ேநா35" ெபா8� ப�� 
வ�டBக�35 -$ன�3 க2�த -ைற இ$1 இ�ைல.  எ.கா.  அவ2�� உ�ள பாடZ�க�� 
மா2ற" ஏ2ப%&�ள�. ஆனா� த�*ெமாX பV2ற�� மா2றBக� இ�ைல. எனேவ 
த�*ெமாXV�" பாடZ� அைம��", க2�த� -ைறக��" மா2ற�ைத உ�வா3க 
ேவ�&". 
ெமா4- ேநா6க3 
 ெமாXயான� ஒ�வ� தன� �>தைனகைள ெவ��ப&��வ25 ம%&" அ�லாம� 
�>��த� எ$�" ெதாX2பா%&35" அ��யாவ�யமானதா5".  தா�ெமாX3 க�)ேய, 
�>�35" ஆ2றைல உ�வா35" ெமாXயாக அைமE". எனேவ ெமாX க2�த� எ$ப� 
மாணவ�கைள� �>�3க� ��&வதாக�", �>தைனV$ Dல" அ�வா�>த சDக" 
உ�வாவத25 வXவைக ெச�வதாக�" அைமய ேவ�?ய� அவ�யமா5". �>��ைப 
வள�ப&��" ேநா34� ெமாX3 க�) அைமய ேவ�?ய� இ$ைறய கால��$ ேதைவ  
ஆ5". த�*ெமாXைய -த$ைம ெமாXயாக� பV21)�த� த�ைழ� தா�ெமாXயாக3 

 
4 த�* - உத)� ேபரா��ய� & த�* – ஆ�வாள�, அ�ளான>த� க���, க�மா��� 
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ெகா�ட மாணவ�க�$ ஆ�ைம, �>தைன வள���35 உ�ய க�)யா5".  இத25� 
தா�ெமாXV$ எ��கால வள��� ப2� அ3கைற உைடேயா�$ பBக��< அவ�ய" ஆ4ற�.  
 
இல68ய, இல6கண:கைள< =>ைமயாக6 க ?6�3 /ைறக! 
 இல34ய" நா$5 வைக� ப�<கைள உைடய�. அைவ க���, க2பைன, உண���, 
வ?வ" ஆ4யனவா". இவ2ைற -ைறேய உட�, இதய", உV�, உட� என ஒ�ெவா$135" 
ெபா���3 கா%டலா". 
 இல34ய" எ$ப� ம@த@$ உV�நா? ேபா$றதா5". இல34ய" க2ப�$ 
ேநா3க�ைத மாணவ�க�35� ெத�வாக எ&��3 �1த� ேவ�&".  இல34ய வX 
�>தைனV$ பய$ �ற� ப&த� ேவ�&".  இதைன� ப?� பதனா� த@ ம@த ஒ83க-", 
ச-தாய� பல�" ஏ2ப&" எ$பைத� ெத�� ப&�த ேவ�&". 
 இல34ய3 க�) எ$ப� க)ைத ையE", உைரநைடையE" க2�ப� ஆ5". எனேவ 
இல3கண அ��" ஆ��ய�க�35 இ�3க ேவ�?ய� அவ�ய" ஆ5". 
க@A>A ெத1B 
 த�* ெமாXைய3 க235"ெபா8� க���� ெத��ட$ க2�த� ேவ�&". 
நா$5 ெச��கைள� ெத��ப&��த� ேவ�&".  
 1. ெமாX எ$றா� எ$ன? 2. க2ற� அவ�ய" ஏ$? 3. க2�த� -ைற எ�வா1 அைமய 
ேவ�&"? 4. �ழ�.  
 இல34ய�ைத ெவ1ெமேன க23காம�, க2பதா� ஏ2ப&" �ற$கைள� ப2� 
)ள3க ேவ�&".  
 1. எ8�த��, ேப�சா2றைல வள��த�. 2. )ம�சன� ப5�பா��� �ற$ வள��த� 3. 
க2பைன35", Dைள� �ற�35" ம��ப��த� 4. இல34ய�ைத மா�ட� ெசய�பாடாக 
அ�த�.  
 ெமாXவள" இ�ைலேய� �>தைன வள" இ�3கா�.  தா�ெமாX வXயாக அ>த வள" 
வ�" ெபா8� அ� ப�பா%&� பல�ைதE", ஆ�ைம உ1��பா%ைடE" வழB54ற�. 
இல6கணAைத6 க ?6�3 /ைறக! 
 ந"�ட" உ�ள பார"ப�ய இல3கண Z�க� இல34ய ெமாX3கான இல3கண�ைதேய 
�14$றன.  ஆனா� இ$ைறய ேதைவ பய$பா%& இல3கண" (Functional Grammar) ஆ5". 
த�* இல3கண�ைத இ>த -ைறVேலேய அ�-க" ெச�த� ேவ�&".  பார"ப�ய 
வைக�பா&கைளE", அவ2�$ இய�<கைளE" )�-ைறயாக3 க235" -ைறக� 
ெவ1மேன மன�பாட" ெச�வதாகேவ அைம4ற�.  ெபா�� <�வ� இ�ைல.  இல3கண" 
பV2ற� எ$ப� ெமாXV$ பய$பா%ைட எ&�� உண���வதாக அைமத� ேவ�&".  
வா34ய அைம�<, ெசா� ஒ8B5 ஆ4யவ2ைற3 க�&?3க� ெச�வத$ Dல" ெமாXV$ 
A��ண�ைவ வள�3க -?E". 
 எ.கா.  எ8��3கைள ‘உV� ெம�’ (உட"<) என� த@�த@யாக3  ெகா�& $ன� 
உV�ெம� எ$1 அவ2�$ இைச)ய3க�ைத3 5���3 கா%&்4ேறா".  ஆனா� ஆB4ல��� 
‘ெம�’ எ8��3கைள உV� இயB5வத2 கான ‘உட"<’ ஆக3 க�தாம�,   இைச> ெதா�35" 
(Harmonizing Sound)  ஒ$றாகேவ க��4றா�க�.  ெத�>த�� இ�>� ெத�யாதைத3 க2�த� 
ேவ�&". 
 அ3கால��� அ���லாைம காரணமாக� ெசா2க�$ ஒ� ப2� தர�க�3ேக -34ய 
இட" வழBக� ப%ட�.  ஆனா� ெதா�கா�ய�ைத� பா��தா� ஒ�V$ வ?வ-" அ>த 
ஒ�V$ வ� வ?வ-" இைண>ேத �ற� ப&". <ண�ய� எ$ப� ஒ�க�$ ‘ஒ$1 ேச��’ 
ஆ5".  த�X� இ>த ஒ�க�$ ஒ$1 ேச�� எ$ப� �க�க -34யமான தா5".   
 க�� ெகா�& வ>தா$. 
 க��3ெகா�& வ>தா$. 
இைண4$ற ஒ�க�� ஏ2ப&" �1 ேவ1பா& க��� ேவ1பா&கைள ஏ2ப&��". 
எ&��3கா%&க�:   
  த>த �ைல 
  த>த� �ைல 
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  க�� ? 
  க��� ? 
<ண�த� எ$ப� இர�& ெபா�%க� ஒ$1ட$ஒ$1 இைணவ� மா��ர ம�லாம� 
இைணE" ெபா8� ஒ$றாக (ஒ� ெபா�ளாக) இ��தலா5".  <ண�ய�$ இ>த A%பBகைள 
)ளB43 ெகா�ளாம� வா�பா&க�$ ப? க2�தா� மாணவ�க�35 எ��ேம )ளBகா�. 
 த�*ெமாXV� அ��த" ெமாXE", அத�ைடய இய�< -ைற3ேக2ப 
அ��த�பா%ைட ஏ2ப&��3 ெகா��".  உதாரணமாக ஆB4ல��� 
 He came 
 She came 
 It came 
எ$1", came எ$�" பய@ைல� ெசா��ேல ேவ1பா& கா%டாம� -?3கலா". சா$றாக, 
த�* ெமாXV� �*3க�டவா1 5��ட ேவ�&". 
 அவ$ வ>தா$. 
 அவ� வ>தா�. 
 அ� வ>த�. 
என -?�த� ேவ�&". அ�ப? இ�லாம� -?�தா� அ>த அ��த�பா& ஏ2படா�. 
ெமாXக�$ த@��வ இய�< கைள3 க2�த� அவ�யமா5". 
 யா�< இல3கண" க235" ெபா8� எ8��, அைச, ��, அ?, எ$பனவ2ைற 
‘இைச=ைலV�’ பா?3 கா��பேத இ�ைல.  ெச�E� வ?வ" எ$ப� ஓைச =ைல�ப%ட 
அைச )ய3கேம எ$பைத )வ��த� அவ�ய" ஆ5". யா�<3கான வா��பா&க� அ3 
கால��� ெப�வழ3காV�>த மரBக�, பழBக�$ ெபய�கைள ெகா�ேட இ�>த�.  
 எ.கா.  ேதமா, <�மா, க�)ள", �)ள". 
இல68யAைத< =>ைமயாக6 க ?6�3 /ைறக! 
 இல34ய3 க�)E", க2�த�" மாணவ�ைடய ஆ�ைமைய வள��பத25 
எ�வைகV� உத�4$றன எ$பைத3 காண ேவ�?ய� அவ�யமா5". இல34ய3 க�) 
(ம@த�ைடய)  மாணவ�ைடேய அழ4ய� உண�)ைன வள�34ற�. த�* இல34ய�ைத� 
த�*� �>தைனV$ வள���V$ எ&��3 கா%டாக3 கா%&4$ற பாட அைம�ைன� ேத�� 
ெச�த� ேவ�&". இ$1 இல34ய� �>தைனைய )ட வ�ணைன35 -34ய��வ" 
ெகா&34$ேறா". 
 இல34ய�ைத இர��பத25", )ம�சன" ெச�வத25" பV21)�த� ேவ�&".  
மா�3�யவாத இல34ய )ம�சன -ைறைய வள�3க ேவ�&". ஏென$றா� இல34ய��$ 
சDக� ேதா2ற" ப2�E", இல34ய" ேதா$1" சDக� $<ல��$ -34ய��வ" ப2�E", 
மா�3�யவாத" வ2<1��".  ேம�" அ�)ய� ��வமான�" ஆ5". இல34ய� 
பாடவ5�� மாணவைர இய$ற அள�35 அ>த� பாட��� ெமாXEட$ ஊடாட (Interact) 
)ட ேவ�&".  ெசா2க�$ ெமாX அைம�, அவ2�$ ப�பா& ஆ4யவ2ைற 
அ�>�ெகா�ட $<தா$ இல34ய��$ ேம� இரசைன உ�டா5". நா" பத�ைர, 
ெபாX�<ைர இவ2ைற ம%&" க235" நைட-ைற காரணமாக இல34ய" க2�த� எ>த 
க%ட��� ெதாடBக ேவ�&ேமா அ>த3 க%ட��� =$1 ேபா4ற�. 
 இல34ய�ைத ம��&" -ய2�V� மாணவ�க�35� பV2� அ�3க ேவ�&".  
இல34ய" க2�த� இர��< -ய2� ம%&ம�ல ம��[%& -ய2�E" ஆ5".  இல34ய" 
வா*3ைக35 உதவ ேவ�&".  எ@� இல34ய" வா*3ைகைய ம��ட உதவ ேவ�&". 
‘இல34யBக� கால��$ க�ணா?’ ஆ5". நம� -$ேனா�க�$ சDக அ�பவBகைளE", 
அவ�க� அ>த அ�பவBகைள எ�வா1 எ�� ெகா�டா�க� எ$பைதE" அ�ய -?வைத 
)ள3க ேவ�&". ஒ�ெவா� ெமாXV$ �ற�<" அதனத$ இல34யBக�ேலேய 
காண�ப&4ற�. 5��%ட ெமாXV$ ஆ2ற� அத$ வ�, அத$ சா��ய�பா&க� ஆ4யன 
அ>த ெமாXV$ இல34யBக�ேலேய ஈ%ட�ெப14$றன. நம� இல34ய3 க�) இதைன3 
க�ட�வத2கான ேதடலாக அைமத� ேவ�&". 
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நCன ெதாட)=� சாதன:கF3 தGH க ?AதI3 
 த�* க2�த� ெதாட�பாக ஊடகBக�35", இல34யBக� க2�த�35�ைடேய 
=ல�" ‘இைடெவ�’ 5ைற3க�ப&வ� அவ�யமானதா5". �ைர�பட" ந"�ைடேய ஒ� 
வ�வான ஊடகமாக இ�34ற�. இ�� பய$ப&�த�ப&" ெமாX நைடE", பாட�க�" 
�5>த இல34ய� தா3க�ைத ஏ2ப&��".  பார�, பார�தாச$, ப%&3 ேகா%ைட  
க�யாணH>தர", க�ணதாச$ ேபா$ேறா�$ க)ைதயா3கBக� ப2�ய க�)=ைல 
இல34ய� �ர�ைத அ�க�3க�பட� ேவ�&". 
 இ$ைற35� த�* க235" ேபரா��ய�க�" ந�ன ஊடகBகைளE" 
பய$ப&��வத25", <�ைமயான க2ற� உ��கைளE" பய$ப&�த ேவ�&".  ெமாX 
அ�ைவE" ேம"ப&��3 ெகா�ள ேவ�?ய� அவ�யமா5". 
>ைண6 க@+க! 
 க2�த�� க�)� ெதாX� A%ப" (Educational Technology) எ$ப� -34யமான ஓ� 
அ"சமா5". பV21 )35" ெபா8� பய$ப&��" உப கரணBக� ம%&ம$� 
பV21த�3கான ெதாX�A%ப�ைதE" வள���3 ெகா�ள ேவ�&". 

�ைர�படBக� 
வாெனா� 
ெதாைல3கா%� 
படBகா%? (Projector) 
ஒ��ப�ைக� ெபா� (Audio Tape Recorder) 
க��ெபா� உத)Eட$ ேம2 ெகா�ள�ப&" பV2ற� 
ெமாXVய� ஆ�வக" (Language Lab)  

இவ2ைற� பய$ப&��3 க23கலா". 
/JBைர 
 த�*ெமாX க2�த� ப2�ய =ைலைமகைளE", ேதைவகைளE" க�ட�வத2கான, 
அ�)ய� ��வமான ஆரா��� ேம2ெகா�ள� ெப21, அ>த ஆ�)$ அ?�பைடV� 
ப�ேவ1 �ழ�க�, ேதைவக�35 ஏ2ப, க235" -ைறக� அைமத� ேவ�&".  
த�*ெமாXைய ம@த��வ" ெவ�வ�" -ைறV� க2�த� ேவ�&".  ந"�ட" 
இல34ய" பV$றவ�க� 10, 15 வ�டBக�35� $<" இல34ய��� எதைன� ேதட 
ேவ�&", பா�3க ேவ�&" எ$1 ேக%டா� அத2கான ����கரமான ப�ைல� 
தர3�?யவ�களாக அவ�க� இ�3க ேவ�&". சDக��� ஏ2ப&" �3கைல� ��35" 
�>தைனEைடய மாணவ�களாக உ�வா3க ேவ�&".  
பா)ைவ L*க! 
�வ�த", கா., 2020, த�* க2�த�, ெச$ைன: =  ெச¡H� <3 ஹ�£.  
�வ�த", கா., 2019, இல3கண-" சDக உற�க�", ெச$ைன: 5மர$ <�தக இ�ல". 
ராச ¥னா%� சBகர$., 2020, க�) A%ப)ய�" க�)V� <�ைமக�", ம�ைர:¥னா%� 
ப��ேகஷ$£.  
 
  


