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ஆய்வுச்சுருக்கம்
ஒரு மனிதனை முழுமை பெறச்செய்வது கல்வி. அக்கல்வியின் வழி அடுத்தடுத்த
தலைமுறையினரைத் தகுதிப்பாடு உடையவர்களாக மாற்றுபவர்கள் ஆசிரியர்கள்.
ஆசிரியப்பணி என்பது அறப்பணி. அதில் அர்ப்பணிப்பு வேண்டும். அவற்றிலும்
தாய்மொழிவழிக்கல்வியின் வாயிலாகப் பயன்தரக்கூடிய சிறப்பான கல்வியை
மாணவர்களுக்குக் கொண்டுசேர்ப்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.
குறிப்பாக
இலக்கியப்
பாடங்களை,
அவை
தரும்
வழிகாட்டுதல்களை,
அறிவுரைகளைக் கற்றுத் தரும் வாழ்வியல் விழுமியங்களை, அவற்றில் பொதிந்து
கிடக்கும் உண்மைகளை மாணவர்கள் மனத்தில் பதியச்செய்து அதன்வழி வரும்
இளையதலைமுறையினர் தங்கள் வாழ்வில் சிறந்த நிலையை அடைவதற்குக் கல்வி
கற்பிக்கும் ஆசிரியரே பெருந்துணையாக வேண்டும்.
மதிப்பெண்ணுக்காக மனனம் செய்யும் நிலைமாறி அவ்விலக்கியங்கள் உணர்த்தும்
வாழ்வியலைப் பழக்கவழக்க பண்பாடுகளைப் பின்வருவோர் அறிந்து உணர்ந்து தம்
வாழ்வில் பின்பற்றவும், ஒரு சமுதாயம் நற்சமுதாயமாக வளரவும் ஆசிரியர்களே
உறுதுணையாக வேண்டும். இன்றைய சமுதாயத்தைச் சரிசெய்ய காவல்துறையும்
நீதித்துறையும். வருங்காலச் சமுதாயத்தைச் சரிசெய்யக் கல்வித்துறையாலேயே
இயலும் என்பது மறுக்கவியலா உண்மை.
அந்தவகையில் தமிழ் இலக்கியங்கள் காலத்தை வென்று தமிழர்தம் பெருமையை
இன்றளவும் உலகளவில் கொண்டு சேர்த்தவை என்றால் அது மிகையில்லை. சங்க
இலக்கியங்கள் தொடங்கி இக்கால இலக்கியங்கள் வரை அவ்வவ் காலச் சமூகச்
சூழலுக்கு மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலச் சந்ததியினரும் உய்விக்கும்வகையில்
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வழிகாட்டு இலக்கியங்களாக
இருப்பது படைப்பாளர்களின் தொலைநோக்குச்
சிந்தனையை உணர்த்துகின்றன.
ஒரு படைப்பினை வெறும் பொழுதுபோக்கிற்காவும் இலக்கியச்சுவைக்காகவும்
மட்டும் படைத்து சென்றுவிடாமல் கலை வாழ்க்கைக்காக என்ற உணர்வோடு
இலக்கியங்களை
உருவாக்கித்தந்தவர்கள்
இலக்கியப்படைப்பாளர்கள்.
இந்நற்சிந்தனையாளர்களின் கருத்தியல்களை எதிர்கால மாணவர்களின் வாழ்வியல்
கருதி
அவர்களிடத்துக் கொண்டு சேர்க்கவேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும்
அவ்விலக்கியங்களைக்
கல்வியின்
வாயிலாகக்
கொண்டு
சேர்க்கும்
கற்பிப்போருக்கும் வேண்டும். இலக்கிய உலகில் தனக்கெனத் தனியிடம் பெற்றுக்
கலைக்காக, வாழ்க்கைக்காக என்ற இருநிலைகளையும் பின்பற்றி மக்களை
வழிப்படுத்தும்
வாழ்வியல்
உண்மைகளை
உணர்த்தி
அமைந்த
தமிழ்
இலக்கியங்களுள்
காப்பிய
இலக்கியங்கள் தனக்கென்ற தனித்தன்மையுடன்
காலத்தை வென்று வாழ்வன.
தமிழின் பெருமையை உலகிற்குப் பறை சாற்றியவை தமிழ் இலக்கியங்கள் என்றால்
சங்க இலக்கியங்கள், அற இலக்கியங்கள், காப்பிய இலக்கியங்கள், பக்தி
இலக்கியங்கள் எனத் தொடர்ந்து இன்றைய நவீன இலக்கியங்கள் வரை ஒவ்வொரு
படைப்புகளும் தன்னளவில் தனித்துவம் பெற்றனவாக விளங்கி வருவது
குறிப்பிடத்தக்கது.
குறிப்பாகக்
காப்பியங்கள்.
அகத்தையும்
புறத்தையும்
பாடுபொருளாகக் கொண்ட சங்க இலக்கியங்கள் குறுகிய அடிகளில் மக்களின்
உள்ளத்து உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாய் வாழ்வியல் பதிவுகளாய் அமைந்தன.
அறஇலக்கியங்கள் அம்மக்களுக்கு நல்வழியை எடுத்தோதின. பின்வந்த காப்பிய
இலக்கியங்கள் அகம், புறம், அறம், பக்தி என்ற பல நிலைப்பாடுகளையும் ஒருங்கே
தன்னகத்தே கொண்டு தோன்றியதுடன் அவை தோன்றிய சமூகப்பதிவாய்
அமைந்ததும் தனிச்சிறப்பாகும்.
இத்தகைய சிறப்பு பொருந்திய காப்பியங்களைக் கற்பிக்கும் முறைகுறித்தும்
கற்பித்தலுக்குப் பிறகு அமையும் மதிப்பிடுதல் குறித்தும் எடுத்துரைப்பதாக
ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.
Abstract
Education makes man perfect. Teachers play a vital role in utilizing such education to
empower the upcoming generation. Teaching is a selfless service that requires dedication.
The foremost duty in reaching the little minds with their own mother tongue language is
remarkable.In particular, the literature, the abundant guidance and advice in them,
teaches the life lessons through culture and history, which gets engraved in the students'
mind. The responsibility of teaching such good literature is to shape the younger
generation's vests in the teacher.The present situation of learning the subjects for marks
should be swapped by following the cultural roots learnt through the education. It should
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descend through generations by practice. To have a healthy society, the teachers should
be the pillar of the society.The weeds in the current society/generations are nipped by
the Judiciary powers and the police department. Likewise, the future generation could be
made flawless by the teachers. It is an irrefutable truth.
The credit goes to Tamil literature for carrying the pride and glory of Tamil language
throughout the world, through ages. The prophet vision of the creators to guide the
generation in each era is continuing since ancient literature.The creators have written the
literature not only for entertainment and to enjoy the literature, but also have
incorporated the art and sense of life in it. Teachers, who teach about the brainchild of
those creators, should educate the younger, future generations to incorporate it in their
lifestyle. Amongst all, the literature, "KappiyaIlakiyam" in Tamil literature has set a
benchmark an proves the strong roots of Tamil civilization through ages.The unique
nature of Tamil literature, say 'Sanga Ilakiyam', 'Ara Ilakiyam', 'KappiyaIlakiyam',
'BhakthiIlakiyam' till the modern literature depicts the glory of Tamil to other parts of the
world. Especially, KappiyaIlakiyam, they separate literature as 'Agam' means inside and
'Puram', stands for 'Outside'. They preached the goodness of home and the country
through that literature including Bhakthi, which means devotion. They all had social
messages, which are carried over years.My Article is going to be on how to teach and
evaluate such great epics in our literature.
திறவுச்சொற்கள் (Keyword): அர்ப்பணிப்பு, Dedication, காப்பியங்கள், Epics, கற்பித்தல்,
Teaching, மதிப்பிடுதல், Evaluate, சமூகநீதி, Social justice.
தாம் தோன்றிய சமூகக் கட்டமைப்புக்கு உட்பட்டு அதே நேரத்தில் சமூக
மேன்மைக்கான
தங்களது
உள்ளக்
கிடக்கைகளை
நேரடியாகவோ
மறைமுகமாகவோ தங்கள் படைப்புகளின் வழிப் பதிவுசெய்து வரலாற்றில் வாழ்ந்து
கொண்டிருக்கின்றனர்
காப்பியப்
படைப்பாளர்கள்.
இது
இவர்களுடைய
ஆளுமைத்திறனாகும். இவ்வாளுமைப்பண்பை உணர இப்படைப்புகளை ஆழ்ந்து
நோக்க வேண்டும் (முனைவர் மு. சுதா, ப.1). கற்பித்தல் என்பது ஏதோ ஒன்றை
எடுத்துரைப்பது என்ற நிலையில் அமையக்கூடாது. அவற்றிலும் இலக்கியங்களைக்
கற்பித்தலில் கற்பிப்போருக்கு ஆழ்ந்த புலமை வேண்டும். ஆய்வு நோக்கு
வேண்டும்.
ஏனென்றால் சங்க காலம் தொட்டு இலக்கியங்கள் ஏதோ சுவைக்காகத் தோன்றியன
மட்டுமல்ல. அவை அந்தந்தக் காலத்துச் சமூகவெளிப்பாடு. ஒவ்வொரு கால
வாழ்வியலுக்கான இலக்கியச்சான்றுகள். ஆதலால் அவற்றைக் கற்பித்தலில் ஆய்வு
நோக்கம்,தெளிவு,எளிமை, உணரவைத்தல் போன்றன பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
குறிப்பாகக்
காப்பியங்கள்
நீண்ட
கதைப்போக்கில்
பலமாந்தர்கள்
பல
கிளைக்கதைகள் எனஅமைவது. அவைமேலோட்டமாய் ஒரு பொருளைத்தந்தாலும்
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உட்பொருளாகப் பல நற்கருத்துகள் காணக்கிடக்கும். ஆதலால் அவற்றைக்
கற்பித்தலில் காப்பியப்பொருளில் மட்டுமல்ல காப்பிய ஆசிரியனின் உளமும் அறிந்து
எடுத்துரைக்கவேண்டும்.
காப்பியத்தின்
ஒவ்வொரு
சிறுகூறும்
அக்காப்பிய
ஆசிரியனின் திறன் உணர்த்தும். காலம் வென்று அக்காப்பியம் வாழ்வதற்கான
சான்று பகரும்.
உவமை, உருவகம், கற்பனை, வருணனை என்ற இலக்கியக்கூறுகளை அமைத்து
தமது அழகியல் உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்காக மட்டும் காப்பிய ஆசிரியர்கள்
தங்கள் இலக்கியங்களைப் படைத்துச்சென்றுவிடவில்லை. முதல் தமிழ்க்காப்பியமான
சிலப்பதிகாரம்
“அரைசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவதூஉம்
உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துதலும்
ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டுவதூஉம்“ (சிலப்.பதிகம் 55-57)
என்று மூன்று உண்மைகளைப் பதிவு செய்து சென்றதுபோல ஒவ்வொரு காப்பியமும்
வாழ்விற்குத்
தேவையான
பின்பற்றப்படவேண்டிய
பல
உண்மைகளை
நேரடியாகவோ
மறைமுகமாகவோ
தந்துவிட்டுதான்
சென்றுள்ளன.
இலக்கியங்களைக்
கற்பித்தலுக்குப் பல்வேறு நோக்கங்கள் உள்ளன. எனினும்
தமிழருக்கேயுரிய பண்பாட்டினை அடையாளங்களை விளக்குவதே கற்பித்தலின்
முக்கிய
நோக்கமாக
இருக்கவேண்டும்.
இதன்வழி
அவ்விலக்கியத்தை
உருவாக்கியவரின் உளப்பாங்கு, அது உருவாகிய காலச்சூழல், அனுபவத்தின்வழி
உணர்த்தப்படும் வாழ்வியல் உண்மைகள் போன்றன உணரப்படும்.
ஓர் இலக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு இலக்கியநயம் கூறல், கற்பனையாற்றலை
வளர்த்தல், சொற்சுவை கூறல், இறையுணர்வினை ஊட்டுதல், நாடு, மொழி,
பண்பாடு போற்றுதல் போன்றனவற்றை எடுத்துக்கூறுவதே சாலச்சிறந்தது.
அவற்றிலும் இலக்கியங்கள் சுட்டும் வாழ்வியல் விழுமியங்கள் மாணவர்களை
மட்டுமல்லாது ஒரு சமூகமேன்மைக்கு உதவுவன என்பதை மனங்கொண்டு
பயிற்றுவிக்கவேண்டும்.
உலகஅளவில் தமிழ்ப்பண்பாடு போற்றப்படுவதற்கும் போற்றிப் பின்பற்றப்
படுவதற்கும் காரணம் அது தலைசிறந்த ஒழுக்கமாக இருத்தலேயாம். உலகப்
பொதுமறையாம் திருக்குறளைவிட இதற்கோர் சான்று காட்டத்தேவையில்லை.
“யாதும் ஊரே யாவருங் கேளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே” (புறம் 192)
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என்ற புறநானூற்றுப் பாடலடிகள் தமிழினத்தின் பெருமைகளைக் கூறுவன. காப்பிய
இலக்கியங்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
“யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ நீதி எற்கு
என்றும்,
மன்னவன் பணி அன்றாகின் நும் பணி மறுப்பேனோ“(கம்ப-297)
என்றும் தாயைவிடச் சிறந்த கோயிலுமில்லை தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமும் இல்லை
என்று போற்றும் புதல்வர் பெருமை,
”நின் பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு” (கம்ப-525)
என்று வினவும் மனம் ஒன்றிய காதலின் மேன்மை,
”நீர் உளஎனின் உள மீனும் நிலமும் நானும் சீதையும் ஆர் உளர் எனின் உளேம்
அருள்வாய்” (கம்ப-454)
எனும் உருகும் சகோதரத்துவச்சிறப்பும்
“மெய்த்திருப்பதம் மேவு என்றபோதினும்
இத்திருத்துறந்து ஏகு என்ற போதினும்
சித்திரத்தின் அலந்த செந்தாமரை
ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள்“ (கம்ப-349)
என்று பற்றற்ற வாழ்வே மனநிறைவையும் மகிழ்ச்சியையும் தரவல்லது என இவை
போன்ற பல வாழ்வியல் தேவைகளைக் கம்பனின் காவியம் உலகிற்குத்
தந்துசென்றுள்ளது. அத்தகைய காப்பியத்தின் சிறப்புக்கூறுகள் அனைத்தும்
மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் மக்களுக்கும் சென்று சேரவேண்டிய கருவூலம்
என்பதால் அதனைக் கற்பிக்கும் முறை குறித்து ஈண்டு விரித்துக்காணப்பெறுகிறது.
“வால்மீகி தந்தபொன்தான் இது. ஆனால் அதனைத் தமிழ்க்கோலம் கொடுத்து
அவர் காலத்திற்கு(கம்பர்) ஏற்ற வகையில் வார்த்தெடுத்து மெருகிட்டு அழியாமல்
என்றும் இருக்கம் வகையில் தான் கண்ட உலகத்தின் உட்பொருள் எல்லாம்
அதன்வழியே விளங்கும்படியாக அவர் (கம்பர்) படைத்துவிட்டார்“
“வால்மீகியின் கதையினையே தமிழ்ப் பசும்பொன்னாகத் தம்கற்பனை சித்தின்
திறத்தால் மாற்றி உருக்கி வார்த்துவிட்டார் கம்பர்“ (தெ.பொ.மீ., ப.112) என்று தெ.பொ.
மீயும்
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“பொதுவகையில் வால்மீகியைப் பின்பற்றிய போதிலும் கட்டங்கள் தோறும்
இவன்(கம்பன்)
இராமசரித
அம்சங்களை
வேறுபடுத்திப்
பேரழகு
பட
வைத்திருக்கின்றான்“ (எஸ்.வையாபுரிப்பிள்ளை, ப.18) என்று வையாபுரிப்பிள்ளையும்
கம்பரின் படைப்புத்திறனை அவரின் தனித்துவத்தைச் சுட்டுவர்.
வால்மீகி இராமாயணத்தைத் தழுவி படைக்கப்பட்டாலும் தமிழ்மரபிற்கேற்ப
மாற்றங்கள்
பல
செய்து
தமிழ்மக்களுக்கு
வேண்டிய
வழிகாட்டுக்
கருத்தாக்கங்களுடன் தனது காப்பியத்தைத்தந்து சென்றவர் கம்பர். அவற்றிலும்
கம்பராமாயண மாந்தர் படைப்பு கம்பரின் உளவியல் திறனை வெளிபபடுத்துவது.
“காப்பியத்தின்
முக்கியக்கூறுகள்
கதை
பாத்திரம்
கிளைக்கதை
என்பன.
இம்மூன்றிலும் கூட மிக முக்கியமான தேவையான ஒன்று பாத்திரப்படைப்பே.
பல்வேறுபட்ட
பாத்திரங்களே
காப்பியத்திற்கு
உயிரூட்டுகின்றன“
என்பார்
தா.ஏ.ஞானமூர்த்தி. அத்தகைய உயிர்நாடியாக விளங்கும் மாந்தர் படைப்புகளைத்
தந்தவர் கம்பர்.
”கம்பநாடன் கட்டிய கலைக்கோவிலில் ஒவ்வொரு பகுதியும் தனிச்சிறப்புடையது.
பகுதி சிறிதாயினும் பெரிதாயினும் அதுபற்றிக் கவலையில்லை. சிறிய பகுதியையும் மிக
நுண்ணிய
தன்கதைத்
திறமையால்
அக்கலைஞன்
ஒப்புயர்வற்றதாகவே
ஆக்கிவிட்டான்” (அ.ச.ஞானசம்பந்தன், ப.327) என்ற அ.ச.ஞானசம்பந்தன் கூறியபடி
கம்பராமாயணத்தின் திருப்புமுனைக்காண்டமான அயோத்தியா காண்டத்தில் சற்று
நேரமே வந்தாலும் சரித்திர மாற்றம் செய்த மந்தரையின் மாந்தர்படைப்பை கம்பர்
உருவாக்கியுள்ள திறன் குறித்தும் அவை உணர்த்தும் உளவியல் உண்மைகளையும்
எவ்வாறு கற்பிக்கவேண்டும். அது உணர்ந்த மாணவர்களை எவ்வாறு மதிப்பிட
வேண்டும் என்பதைக் காணலாம்.
காப்பியங்களைக் கற்பித்தல்
காப்பியங்கள் எண்ணற்ற மாந்தர்களைத் தன்னகத்தே கொண்டவை. ஏராளமான
சிந்தனைகளைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய சூழலில் எண்ணிக்கை மிகுமாறு
மாந்தர்களைப் படைப்பது தவிர்க்க இயலாதவை. இத்தகைய காப்பியங்களின்
சிறப்பினையும் பாடுபொருளினையும்
மாந்தர் படைப்புகளின் தனித்துவத்தையும்
கற்பித்தல் குறித்து ஈண்டு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
மனிதனைப் பண்படுத்துவது கல்வி. இக்கல்வி முறையும் காலச் சூழலுக்கேற்ப
மாற்றம் பெறும். புதுமைகள் என்பது கல்வி முறைக்குத் தேவையான ஒன்றாகும்.
காலத்திற்குத்
தகுந்தவாறு
பாடத்திட்டத்திலும்
பயிற்றுவிக்கும்
முறையிலும்
மாற்றங்களைச் செய்து மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை வளர்க்கும்போது
சமுதாயமே
முன்னேற்றம்
பெற
வாய்ப்புக்கிடைக்கும்.
சமுதாயத்தை
நிலைபெறச்செய்வதில் கல்விக்குத் தலையாய பங்குண்டு.
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செம்மொழி சிறப்பைப் பெற்றுத்தந்த சங்கஇலக்கியம் தொட்டுப் புதுமையாக
வலம்வரும் இக்கால இலக்கியங்கள் வரை அனைத்து இலக்கியப்படைப்புகளும்
தமிழின் பெருமையை நிலை நாட்டுவதுடன் அவை சமூகப் பண்பாட்டு வெளிப்பாட்டு
இலக்கியங்களாகவும் திகழ்கின்றன. அகமும் புறமுமாய் வாழ்வியலை ஒட்டியதாய்க்
கூறப்பட்டுள்ள
உளவியல்
கருத்துகள்
தொடங்கி
இன்றைய
அறிவியல்
சிந்தனைகளுக்கு வித்தாக ஏராளமான கருத்துகளைத் தன்னகத்தே கொண்டு
திகழும் இவ்விலக்கியங்களைக் கற்றலிலும் கற்பித்தலிலும் சில புதுமை முறைகளைக்
கொண்டு வருவது இன்றைய கல்வியாளர்களின் கடமைகளுள் ஒன்றாகும்.
மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை வளர்த்தல் பாடத்திட்டத்தில் புதுமைகள் செய்தல்
இலக்கியக் கல்வியுடன் பிறதுறை அறிவுபெற வழிவகை செய்தல் எளிமையாக்குதல்
போன்ற படி நிலைகளைக் கற்பித்தலில் கொண்டு வரும் தேவை தற்போது
அதிகரித்துள்ளது. இவ்வடிப்படை நோக்கில் தமிழ்க்காப்பியங்களை எவ்வாறு
கற்பிக்கவேண்டும் அதனை எப்படி மதிப்பீடு செய்யவேண்டும் என்ற ஆய்வாக
இக்கட்டுரை அமைகின்றது. கற்பித்தல் என்பது கல்வித்திட்டத்தின் அடிப்படையில்
அமையவேண்டும்.
தொடக்கக்கல்வி,
நடுநிலைக்கல்வி,
உயர்நிலைக்கல்வி,
மேல்நிலைக்கல்வி, பட்டப்படிப்பு, பட்டமேற்படிப்பு, ஆய்வு அதாவது பள்ளிக்கல்வி,
இளநிலை, முதுநிலை, ஆய்வு என்ற அடிப்படையான நான்கு நிலைகளில்
மாணவர்களுக்குத் தகுந்த நிலையில் கற்பித்தல் அமையவேண்டும். உதாரணமாகக்
காப்பியத்தில் மாந்தர் படைப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால்,
தொடக்கக்கல்வி
சிலப்பதிகாரம்
ஒரு
தமிழ்க்காப்பியமாகும்.
சிலப்பதிகாரத்தை
எழுதியவர்
இளங்கோவடிகள்
என்பது
போல்
அடிப்படையை
அறிந்து
கொள்வதாக
எளிமையானதாக அமையவேண்டும்.
நடுநிலைக்கல்வி
ஐம்பெருங்காப்பியங்களைப் பற்றிய அறிமுகம்,சிலப்பதிகாரத்தின் தனித்தன்மைகள்
என்பதாக அமைதல் . அதாவது ஒரு காப்பியத்தைப் பற்றிய அறிமுகமாக
அமையவேண்டும்.
உயர்நிலைக்கல்வி
சிலப்பதிகாரப் பாடல் அடிகளைப் பிரித்துப் பொருள் எடுத்துரைத்துக் காப்பியத்தின்
தனித்தன்மையைச் சுட்டுதலாக அமையவேண்டும். இங்கு மாணவர்களின் மனனத்
திறனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கலாம்.
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மேல்நிலைக்கல்வி
பாடலடிகளின்
பொருளுணர்ந்து
கொள்வதோடு
மட்டுமல்லாமல்
அவை
உணர்த்தும் பொருள் அக்காப்பியத்தின் நோக்கம் கொள்கை போன்றவைகளைப்
பாடப்பகுதி
கொண்டு
அறிவிக்கவேண்டும்.
பள்ளிக்கல்வி
நிலையைப்
பொறுத்தவரையில் அளிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் உணர்த்த
வேண்டிய செய்திகளைக் கொண்டு சேர்த்தல் வேண்டும்.
பட்டப்படிப்பு
பட்டப்படிப்பு எனும் நிலையில் இக்காப்பியங்களைக் கற்பித்தல் நிலை மாறவேண்டும்.
இங்குப் பாடப்பகுதி விரித்துரைக்கப்படவேண்டும். காப்பியம் தரும் கருத்துகளை
விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் சுட்டுதல் வேண்டும். காப்பியம் பற்றிய பிற
அறிஞர்களின் கருத்துகளை மேற்கோளாகக் காட்டி அதன் தனித்துவத்தை
மாணவர்கள் மனங்கொள்ள எடுத்துரைக்கவேண்டும்.
பட்ட மேற்படிப்பு எனும் நிலையில் கற்பிப்பவருக்குப் பொறுப்புகள் கூடுதலாகின்றது.
ஏனென்றால் இந்நிலையில் இதுகாறும் ஒன்றைப் பற்றிப் பிறர் மூலம் அறிந்த ஒரு
மாணவன் அதனை நுட்பமாக தானே தேடி உணரவைக்கும் பணி கற்பிப்பவருக்கு
உரியது. இங்கு பாடப்பகுதி விரித்துரைக்கப்படமாட்டாது. இதுவரை அறியப்பட்ட
காப்பியத்தின் முழுமையைத் தாங்களாகவே தேடி அறிந்து கொள்ள மாணவரை
ஆயத்தப்படுத்தவேண்டும். தேடுதல் என்பது இந்நிலையிலேயே தொடங்குதல்
வேண்டும்.
அதற்கான
ஆக்கத்தையும்
ஊக்கத்தையும்
கற்பிப்போர்
உண்டாக்கவேண்டும்.
திறனாய்வு என்ற அறிவு நிலை மேம்படுத்தப்படுவதோடு கல்வி என்பது சமூகத்தைச்
சார்ந்ததாக இருக்கவேண்டும். தான் கற்கும் கல்வி அச்சமூகத்தை எப்படி
முன்நிறுத்துகிறது என்பதனைத் தானே உணரும் வாய்ப்பினை இந்நிலையில்
அளிக்கவேண்டும். ஒரு காப்பியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதனை
மட்டுமல்லாமல்
அக்காப்பியம்
தொடர்பான
திறனாய்வுச்
சிந்தனைகள்
அக்காப்பியத்தோடு தொடர்புடைய பிற இலக்கியங்கள் பற்றி அறிதல் என்ற ஆய்வுப்
போக்கிற்காக விதை இப்பட்ட மேற்படிப்பு நிலையிலேயே விதைக்கவேண்டும்.
இலக்கியக்கூறுகளைக் கருத்தியல் அடிப்படையில் கற்பிக்கும்போது புலப்பதிவு
பாடப்பொருள்
தகவல் மொழி வெளிப்பாடு அமைப்பு பாத்திரப்புனைவுகள்
பயன்படுத்தப்பட்ட உத்திகள் அதில் காணப்படும் பண்பாட்டுக்கூறுகள் என்ற
நிலையில் கற்பித்தல் என்பது இன்றியமையாதது. குறிப்பாக ஆய்வுநிலையில் ஒன்று
அல்லது ஓன்றுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளை ஆய்வு செய்தல் ஊகித்துணர்தல்
கருத்துருவாக்கல் என்ற நிலையில் ஆய்வு செய்தல்வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தலை
செய்தல்வேண்டும்.
Inam:International E_Journal of Tamil Studies (IIETS)
Special Issue

February 2022, Vol.7 Issue:29

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

International Conference on Language Teaching and Learning in South East Asian countries

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531

பிப்ரவரி 2022 மலர்:7 இதழ்:29

62

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழிக் கற்றல்/கற்பித்தல் - பன்னாட்டு மாநாடு (சிறப்பு வெளியீடு)

ஆய்வு நிலை
ஆய்வு நிலையில் இளநிலை முதுநிலை என்ற பிரிவுகள் உண்டு. இளநிலை ஆய்வு
என்பது குறிப்பிடத்தக்க நிலையாகும்.
இங்கு இதுகாறும் அறியப்பட்டிருந்த காப்பியத்தைத் திறனாய்வு செய்தல் வேண்டும்.
அறிதல், புரிதல், ஆளல் என்ற படிநிலைகளின் தொடர்ச்சியாகப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
என்ற நிலையை மாணவர்களிடத்து உருவாக்க வேண்டியது இவ்வாய்வுக்
கல்வியிலேதான். குறிப்பாக ஒரு காப்பியம் உணர்த்தும் மேலோட்டமான பொருள்
என்ன அவை உணர்த்தும் உட்பொருளென்ன என்பதனை அவை தொடர்பான
திறனாய்வுக்கருத்துகள்
அரணாக
எடுத்துரைப்பது குறித்தும் ஆய்வுக்குரிய
நெறிமுறைகள் அணுகுமுறைகள் பற்றியும் கற்பிக்கவேண்டியது இவ்வாய்வு
நிலையின் முக்கியப்பகுதியாகும்.
உதாரணமாக மாபெரும் இதிகாசங்களில் ஒன்றான இராமாயணத்தில் முக்கியத்
திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தக் காரணமாயிருப்பவள் மந்தரை. இப்படைப்பு மட்டும்
இல்லாவிடில் இராமாயணக் காப்பியமே இல்லையென்று அறுதியிட்டுக் கூறலாம்.
இராமனின் சிறப்பிற்கும் அவதார நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கும் உறுதுணையாய்
நிற்பது இம்மந்தரையின் கொடுஞ்செயலே. அழிவிற்குக் காரணமாகி நின்றாலும் நல்
ஆக்கத்திற்கும் மறைமுகமாக உதவுகின்றாள் மந்தரை.
இராமகாதையின் திருப்புமையமாக விளங்கும் மந்தரை மட்டும் இல்லாவிடில் இராம
அவதாரமே பயனற்றுப் போகும். பெரியதொரு நன்மை நடக்கக் காரணமானவள்
மந்தரை. இவளின் இச்செயல் இன்னல் தருவதேயென்றாலும் அது விளைவித்த
நன்மை கருதி இப்படைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றார் கம்பர்.
பிறருக்கு இடுக்கண் தருவதையே இயற்கையாகக் கொண்ட இராவணன் இழைத்தத்
தீமையே
உருக்கொண்டாற்போல
மந்தரை
தோன்றினாள்
என்று
கம்பர்
அறிமுகப்படுத்துகின்றார். அயோத்தி நகரம் அலங்கரிக்கப்படுதலைக் கொண்டே
இராமன் முடி சூடவிருத்தலை அறிகின்ற மந்தரை
‘பண்டைநாள் இராகவன் பாணிவில் உமிழ்
உண்டை உண்டதனைத் தன் உள்ளத்து’ (கம்ப.140)
நினைத்து தன்னை இகழ்ந்தவனைப் பழிதீர்க்க இதுவே தக்கதருணம் என்று
நினைக்கின்றாள். முற்காலத்தில் இராமனின் குழந்தைப் பருவத்தில் அவன் கையில்
உள்ளவில் வெளிப்படுத்திய களிமண் உருண்டை தன் மேல் பட்டுத் துன்பம்
செய்ததை மனதில் கொண்டு இராமனைத் துன்புறுத்த இதுவே சரியான நேரமெனக்
கருதி கைகேயிடத்துச் செல்கிறாள்.
உறங்கிக் கொண்டிருந்த கைகேயியின் பாதத்தை மெதுவாகத் தீண்டித் துயில்
எழுப்புகின்றாள். பெருந்துன்பம் நேரவிருப்பது அறியாது உறங்குவதாக வெகுண்டு
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உரைக்கின்றாள். வீழ்ந்தது நின் நலம் திருவும் வீழ்ந்தது வாழ்ந்தனள் கோசலை
மதியினாள் என்றுரைக்கின்றாள். இராமன் முடிசூடப்போவதை அறிந்த கைகேயி
மகிழ்ந்து தனக்களித்த மாலையை வீசியெறிகின்றாள். நீயும் பரதனும் துன்பப்படுக.
தான் கோசலையின் பணிப்பெண்களுக்குப் பணிசெய்து வாழமாட்டேன் என்று
சினத்துடன் கூறுகின்றாள்.
இராமனும் சீதையும் உயர்வடைய அவர்களுக்கு வணங்கி நிற்கும் நிலையை பரதன்
அடையவிருக்க நீ மகிழ்வது எப்படியோ என்கின்றாள்.கோசலை தனக்கு உறுதி தரும்
செயலை மறக்காது நடத்திவிட்டாள். இராமனை ஆட்சி பெறும்படிச் செய்துவிட்டாள்.
ஆனால் பரதனுக்கு அரசு கிடைக்க வழிசெய்யாது விட்ட கைகேயிக்குப் பரதன்
பிறந்து பிறவாதவனே என்று கூறுகின்றாள். இராமனும் அவன்தம்பி இலக்குவனும்
அரசேற்றால் பரதனையும் சத்ருக்கனனையும் வனத்திற்கு அனுப்பிவிடுதலே நல்லது.
உலகத்து உயிர்களைக் காக்கும் அரசர்கள் வரிசையில் வைத்து எண்ணுமாறு பரதன்
பிறக்காததால் அவன் இறப்பதே நன்று என்று பரதனுக்கு ஆதரவாய்ப்
பேசுகின்றாள். தயரதன் பரதனைத் தொலைவில் இருக்கும் கேகயத்திற்க
அனுப்பியதன் காரணம் இப்போதுதான் விளங்கிற்று என்றவள்
‘அந்தரம் தீர்ந்து உலகு அளிக்கும் நீரினால்
தந்தையும் கொடியள் நல்தாயும் தீயளால்’ (கம்ப.159)
என்று பழித்துக் கூறுகின்றாள். அவளின் புலம்பலைக்கேட்ட கைகேயி ‘எனக்கு நீ
நல்லவள் இல்லை’ என்று வெகுண்டுரைக்க அயராது இராமன் அரசேற்றால்
கோசலையையே கைகேயியும் அவள் சுற்றத்தாரும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று
எடுத்துரைக்கின்றாள். இறுதியாக,
‘கெடுத்தொழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர்நீர்
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே
கொடுத்த பேரரசு அவன் குலக்கோ மைந்தர் தமக்கும்
அடுத்த தம்பிக்கும் ஆம் பிறர்க்கு ஆகுமோ” (கம்ப.175)
என்கிறாள்.
இதற்குப்
பிறகு
மனம்மாறிய
கைகேயியிடம்
வரமிரண்டைக்
கேட்கச்சொல்லுகிறாள்.
மந்தரை
சூழ்ச்சிப்படலத்திற்குப்பிறகு
ஆறுசெல்
படலத்திலேயே மந்தரையைக் காணமுடிகின்றது. இராமனை அழைக்கச் செல்லும்
பரதன் முதலியவரோடு தானும் உடன்செல்ல அப்போது சத்ருக்கனன் அவளைத்
தாக்க முற்பட, பரதனால் காப்பாற்றப்படுகின்றாள்.
இந்நிகழ்வுகள் மந்தரையைப் பற்றிய இராமாயணக் காப்பியத்தில் இடம்பெற்ற
செய்திகளாகும். இந்த பாத்திரப்படைப்பை மாணவர்களிடத்துக் கற்பிக்கும் போது
உரையை மட்டும் எடுத்துரைப்பதை விட அம்மாந்தர் படைப்பின்வழிக் காப்பிய
ஆசிரியன் கூறவிழையும் உட்பொருளையும் ஆய்ந்து எடுத்துரைக்கவேண்டும்.
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மேலும் எந்த ஒரு மாந்தர் படைப்பினையும் எப்படி எதற்காக
படைக்கின்றான் என்பதனையும் விரித்துரைக்கவேண்டும்.

ஒரு ஆசிரியன்

சாதாரணப்
பணிப்பெண்ணுக்கேயுரிய
கோப
தாபங்கள்
கொண்டவளாகப்
படைக்கப்பட்டுள்ள மந்தரையின் செயல் தீமை தருவதாக இருந்தாலும் பின்னர்
விழையும் நன்மைக்கு வித்திட்டதை உணர்ந்த கம்பர் அப்பாத்திரத்தின் பண்பை
மேன்மேலும் உயரச்செய்கின்றார்.
சிறுவயதில் இராமன் தனக்குத் தந்த துன்பத்தில் மனம்நொந்தவள் அதனை
மறக்காது
தக்கசமயம்
எதிர்நோக்கியிருந்து
காத்திருக்கின்றாள்.
இராமன்
முடிசூடவிருத்தலை அறிந்து அதற்கு எவ்வாறேனும் இடையூறு செய்து வஞ்சம்
தீர்க்க
நினைக்கின்றாள்.
இக்காரணத்தினாலேயே
கைகேயி
மனத்தையும்
மாற்றுகிறாள். பாதிக்கப்படவைத்தது சிறுசெயலாக இருந்தாலும் அதனைத் தன்
நெஞ்சில்
மறைத்து வைத்து காலம் வரும்பொழுது பழிதீர்க்க நினைக்கும்
கொடியவர்களின்
உளப்பாங்கினை
உடையவளாக
மந்தரையை
மாற்றிப்
படைக்கின்றார் கம்பர்.
‘தேனகம் செய் தண்ணறு மலர்த்துழாய் நன் மாலையாய்
கூனகம் புகத் தெறித்த கொற்றவில் அல்லையே’
(திருமழிசையாழ்வார், திருச்சந்தவிருத்தம், 30)
கொண்டை கொண்ட கோதைமீது தேனுலாவி கூனிகூன்
உண்டை கொண்டு அரங்கவோட்டி உள்மகிழ்ந்த நாதன்’
(திருமழிசையாழ்வார், திருச்சந்தவிருத்தம், 49)
என்ற திருமழிசையாழ்வார் பாசுரங்களில் உணர்த்தப்பட்டிருக்கும் செய்தியை
எடுத்துக்கொண்ட கம்பர் பழிதீர்க்கும் மனத்தவளாய் மந்தரையைப் படைக்கின்றார்.
முந்தைய இலக்கியங்களைப் பின்பற்றும் கம்பர் மிகச் சிறு செயலைக்கூட,
கொடியவர்கள் தம் நெஞ்சில் மறைத்து வைத்துக் காலம் வரும்பொழுது
பழிதீர்த்துக்கொள்வர்
என்ற உளவியல்பை மந்தரையின் படைப்பு மூலம்
விளக்குகின்றார்.
எவ்வித காரணமும் இன்றி ஒருவரின் துன்பத்திற்குக் காரணமாயிருப்பது
என்பதைவிட தன் மனம்கொண்ட வஞ்சத்தைத் தீர்க்கவெண்ணிப் பழிவாங்குதல்
சரியானதொரு காரணமாயிருக்கும் என்றெண்ணி இம்மாற்றம் செய்கின்றார் கம்பர்.
தன்வஞ்சம் தீர்க்கப் பிறர் வாழ்வை அழிக்கும் வன்மையுடையவளாய் மந்தரையை
எதிர்நிலை மாந்தராகப் படைத்துள்ளபோதிலும் சங்க இலக்கியத் தோழியின்
சொற்திறத்தைப் பெற்றவளாக உயர்த்திக்காட்டியிருப்பது நோக்கத்தக்கது.
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வால்மீகரில் இராமன் முடிசூட இருத்தலை அருகிலிருந்த பணிப்பெண் மூலம்
மந்தரை அறிகின்றாள். அறியாவயதில் சிறுவனொருவன் தெரியாமல் செய்த
பிழையை மனதில்கொண்டு ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றத்தையே ஏற்படுத்த
வேண்டுமென்றால் அத்தகையவள் சிறந்த மதிநுட்பத்தாளாகவே இருக்கமுடியும்
எனவே அயோத்தி நகரம் அலங்கரிக்கப்படுதலைக் கண்டே இராமன்முடிசூட
விருப்பதை அறிந்துகொள்ளும் நுட்பமான அறிவுடையவளாய் மந்தரையைக் கம்பர்
படைத்துள்ளது சிறப்பானது.
வால்மீகரில் தயரதனைப் பலவாறாகத் தூற்றியும் அவன் பரதனைத் திட்டமிட்டே
கேகயத்திற்கு அனுப்பியதாகவும் கைகேயியும் அதற்குத் துணையாகிவிட்டதாகவும்
மந்தரை கூறுகின்றாள். பரதனுக்குச் சேரவேண்டிய அரசுரிமையை இராமனுக்குக்
கொடுத்ததால் இராமனால் பரதனுக்குத் துன்பம் நேரிடும் என்று இராமனையும்
தூற்றுகின்றாள்.
அப்படியும்
கலங்காத
மனத்துடையாளை
கோசலையால்
ஏற்படவிருக்கும்
அவமதிப்பைச்
சுட்டிக்காட்டி
மனத்தை
மாற்றுபவளாகக்
காட்டப்படுகின்றாள்.
தயரதனின்
பண்பைக்குறைக்கும் மந்தரையின் கூற்றுக்களைக் கம்பர் நீக்கி
விடுகின்றார். பரதனைக் கேகயத்திற்கு அனுப்பியதால் தயரதன் நடுவுநிலைமை
தவறிவிட்டான் என்பதை எடுத்துக்கூறுவதுடன், கைகேயியின் அன்பிற்குரியவன்
தயரதன். ஆதலால் அவனைப் பலவாறாக அவதூறு செய்வது கைகேயியிக்கு
வெகுளியையே அளிக்கும். எனவே அவ்வாறு செய்யாது சமயம் நோக்கி மாற்றாள்
கோசலை வாழ்வு பெற்றதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றார். தயரதன் மட்டுமல்லாது
கைகேயியும்
உடனிருந்து
கெடுத்ததைச்
சுட்டிக்காட்டும்
பேச்சு
சாதுர்யம்
உடையவளாய் விளங்குகின்றாள்.
தயரதனைத் தூற்றியும் கலங்காத மனத்தவளாகி நிற்கும் கைகேயியை, கோசலையால்
ஏற்படவிருக்கும் அவமதிப்பைக் கூறி அவளுடைய மனத்தினை மந்தரை
மாற்றுவதாய் வால்மீகர் படைக்கின்றார். கம்பரில் தம்மை இகழ்ந்தாலும் தம்
பிறந்தகத்தின் இழிவைப் பொறுக்காத பெண்களின் மனத்தைப் புரிந்தவளாய்
கைகேயியின்
தாய்
தந்தை
சுற்றத்தினருக்கும்
ஏற்படவிருக்கும்
இழிவை
எடுத்துக்கூறுகின்றாள். கைகேயியின் இரக்கக்குணத்தையும் தர்ம சிந்தனையையும்
உடனிருந்து உணர்ந்த மந்தரை “உன்னை இரப்பார்க்கு இல்லை
என்று கூறி
இறப்பாயோ
அன்றிக்
கோசலையிடமிருந்து
பெறுவாயோ?”
என்று
எடுத்துரைக்கின்றாள்.
இறுதியாகப் பிள்ளைப் பாசத்திலோ பிறந்தகப் பாசத்திலோ அவளை மாற்றவியலாது
என்ற எண்ணத்துடன் தனது இறுதி ஆயுதமாக அவளுடைய நீதியையும்
வாய்மையையும்
போற்றிக்காக்கும்
அறச்சிந்தனையை உணர்ந்து எதனைக்
கூறினாலும் மாறாதவள் தன் குலத்திற்கு இழுக்கு நேரிடின் அதனை மட்டும் ஏற்காத
மனமுடையவள் என்பதை அவள் வார்த்தைகளின் மூலமே அறிந்து பரதனுக்கும்
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கைகேயியின் தம்பிக்குமே அரசுரிமை என்று கூறி தயரதன் முன்பு கொடுத்த வரத்தை
மறந்து நீதி தவறியதை எடுத்துக்காட்டி அசையா மனத்தையும் அசைக்கின்றாள்.
கைகேயியின் மனவியல்பைப் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றபடி தன்விடாமுயற்சியால்
படிப்படியாக மனத்தை மாற்றும் திறமையும் அறிவாற்றலும்
உடையவளுமாகக்
கம்பர் மந்தரையைப் படைத்துள்ளார்.
வால்மீகரில் இராமனை அழைக்க மந்தரை பரதனுடன் செல்லவில்லை. கம்பரோ
இராமனுடைய உயர்குணத்தை அறியாமல் தான் செய்த பிழையை உணர்ந்து
இராமனை
அழைக்கச்
செல்லும்
பரதனுடன்
மந்தரையும்
செல்வதாக
மாற்றியமைத்து எத்தகைய கொடுமையானவளாக இருந்தபோதிலும் தன் தவறு
உணரும் தன்மையளாய்க் காட்டி அவளையும் பண்புயர்வு பெறச் செய்துவிடுகின்றார்.
”கைகேயியின் மனவியல்பைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்றபடி தன் விடாமுயற்சியால்
படிப்படியாக மனதை மாற்றும் திறமையும் அறிவாற்றல் உடையவளுமாகக் கம்பர்
மந்தரையைப் படைத்துள்ளார்” (முனைவர் மு. சுதா, பக்.37-45).
இத்தகைய கொடுமையான உள்ளம் கொண்டவளாகக் காட்டப்பட்டாலும் அவளும்
தன் தவறுணர்ந்து இராமனின் நல்உள்ளம் அறிந்து அவனை மீண்டும்
அழைத்துவரச் செல்லுபவர்களுடன் செல்லவைத்து அந்த மாந்தர் படைப்பை
மேன்மேலும் உயர்வடையச் செய்கிறார் கம்பர்.
வால்மீகரின்
படைப்பில்
இயற்கையாகவே
தீவினையான
எண்ணம்
உடையவளாகவும் தன்னலம் கருதுபவளாகவும் உளவியல் உணர்ந்தவளாகவும்
மந்தரை காணப்படுகின்றாள். வால்மீகர் காட்டிய அடிப்படைக் குணங்களை
எடுத்துக்கொண்ட கம்பர் காப்பியத்தின் போக்கிற்கும் நிகழ்விற்கும் காரணமாக
விளங்கும் மந்தரையைக் கொடுமையான எண்ணமுடையவளாகச் சித்தரிக்கின்றார்.
இருந்தபோதும் ஒரு செயற்கரிய செயலைச் செய்விக்கும் மந்தரையை விடாமுயற்சி,
தான் நினைத்த செயலைச் சாதிக்கும் தன்மை, வாதத்திறமை, சிறந்த மதிநுட்பம்,
உளவியல் நுட்பம் எனப் பல திறமைகளின் பிறப்பிடமாய்க் காட்டிச் சிறப்பிக்கின்றார்.
மேலும் தான் செய்த தவறு உணரும் பண்புடை மாந்தராய் மாற்றிவிடுகிறார்.
கொடுங்குணமுடையவள் என்றாலும் அறம் எடுத்துரைத்துக் குலப்பெருமைகாக்க
தயரதன் வாய்மை காக்க உதவுபவளாக விளங்கும் மந்தரை படைப்பு கம்பரில்
உயர்ந்து
காணப்படுவதை
உணரமுடிகின்றது.
கம்பரின்
மந்தரையிடத்துச்
சங்கஇலக்கியத்துத் தோழிக்குரிய திறன் மிளிர்வதை அறியமுடிகின்றது.
மனிதர்களின் இயல்பினைச் சுட்டக் கம்பருக்கு இம்மாந்தர்படைப்பு பயன்பட்டுள்ளது.
சமூகத்தில் காணலாகும் இத்தகைய மாந்தர்களை எடுத்துக்காட்ட மந்தரை
பயன்பட்டுள்ளாள். மேலும் தவறுசெய்பவர்கள் மனம் திருந்துவதற்கும் வாய்ப்புண்டு.
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அந்தச் சூழலில் அத்தகையோரை மன்னித்து ஏற்றல் வேண்டும் என்பதனையும்
சமூகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகிறார்.
முன்னர் அறிந்தோ அறியாமலோ செய்யும் சிறுதவறு கூடப் பின்னர் ஏதாவது
ஒருசூழலில்
பாதிப்பினை
உண்டாக்கும்
போன்ற
கருத்துகளை
இப்பாத்திரப்படைப்பின் வழிக் காப்பிய ஆசிரியர் சமூகத்திற்கு எடுத்துரைக்கிறார்.
இதுபோன்ற இப்படைப்பின்வழி ஏராளமான கருத்துகள் வெளிப்படுவதை ஆய்வின்
வழி எடுத்துரைக்கலாம். இவ்வாறு கற்பிப்பது அடுத்து வரும் தலைமுறையினருக்குக்
காப்பியங்கள் என்பது வெறும் கதையல்ல. சமூக மேம்பாட்டிற்கான வழிகாட்டி
என்பதனை உணரவைக்கும்.
”காப்பியங்கள் என்பது வெறும் கதையல்ல. நல்ல கருத்துகளை மக்களுக்குக்
கொண்டு
சேர்க்கும்
இணைப்புப்பாலம்.
உண்மையோ
கற்பனையோ
இக்காப்பியங்களின் தனிச்சிறப்பே தான், தோன்றியகாலத்து வாழ்ந்த மக்களுக்கு
அவர்களால் ஏற்கப்பெறும் கதைப்போக்கில் அம்மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்
வகையில் நல்ல அறிவுறுத்தல்களைக் கதைப்போக்கில் மாந்தர் படைப்புகளின் வழி
எடுத்துரைப்பது ஆகும். இங்கு சமூகமேம்பாட்டை நோக்கிய படைப்பாளனின்
கருத்துப்
பதிவு
செய்யப்படுவதோடு
அப்படைப்பும்
வெற்றிபெறுகிறது.
காப்பியங்களைப்
பொறுத்தவரையில்
படைப்பாளனையும்
படைப்பினையும்
நோக்குதல் அவசியமானது.” (முனைவர் மு. சுதா, ப.8)
இத்தகைய பார்வையே மாணவனுக்குக் காலத்திற்கேற்ற படைப்பாற்றலைத் தரும்.
ஒன்றினைப்பற்றி அறிந்து அதன் உட்பொருளைப் புரிந்து ஆளச் செய்வதுடன்
அதனைப் பகுத்து ஆராய்ந்து ஒரு புதிய சிந்தனையை உருவாக்கச் செய்யும்
அளவிற்கு ஒவ்வொரு கல்வி நிலையிலும் கற்பிக்க வேண்டும்.
மதிப்பிடுதல்
கற்பித்தலின் அடுத்தநிலை மதிப்பிடுதல் ஆகும். ஒவ்வொரு கல்வி நிலைக்கும்
தகுந்தவாறு மதிப்பிடுதல் அமையும். தொடக்கக்கல்வி முதலாக ஆய்வு நிலை ஈறாக
அகவயம், புறவயம் என்ற இருநிலைகளில் மதிப்பிடுதல் வேண்டும். அவ்வாறு
கேட்கப்படும் வினாக்கள் அறிதல், புரிதல், ஆளல், தொகுத்தல், பகுத்தல்,
மதிப்பிடுதல் என்ற படிநிலைகளில் அமைதல் மாணவர்களின் அறிவுத்திறனை
அறிய உதவும்.
மைசூரிலிலுள்ள இந்திய மொழிகளுக்கான நடுவண் நிறுவனம் இவ்வினா
அமைத்தல்
குறித்த
ஆய்வுத்திட்டங்களை
உருவாக்கி
அதனை அந்தந்த
மொழிக்குரிய மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர்களை
ஒருங்கிணைத்து
வினாக்கள்
உருவாக்கச்செய்தும்
அதுதொடர்பான
பல
பயிற்சிப்பட்டறைகளையும் நடத்தி வருகிறது. அதன்படி உருவாக்கப்பட்ட அகவய
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புறவய வினா முறைகள் மாணவர்களின் தனித்திறன் மதிப்பீட்டிற்கு உதவுவனவாய்
உள்ளன
அகவயம் என்பது மதிப்பீட்டாளரின்
வகையில் அமையும் வினாக்கள் ஆகும்.

விருப்பு

வெறுப்புகளுக்கு

இடமளிக்கும்

உ.ம்: ஐம்பெருங்காப்பியங்களின் சிறப்பினைக்கூறுக
அவ்வாறு இல்லாமல் பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் உள்ளது உள்ளவாறே
கூறுவது புறவய வினாக்கள் எனலாம்.
உம்: சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் மூன்று உண்மைகளைக் கூறுக
இவ்வினாக்கள் மாணவர்களின் திறனறிவதாக, அவர்களின் அறிவுத்திறனை
அளவிடுவதாகத் தேர்வு செய்தலுமாக Measurement,Assessment,Evaluate என்ற
நிலையில் அமையவேண்டும். அவை
அகவயவினாக்கள்
1.
2.
3.
4.
5.

எளியவினா
சிறுவிடைவினா
நிரப்பல் உரு
கட்டுரை
சிக்கல் தீர்வு (அ) உருவாக்குதல்

புறவயவினாக்கள்
1.
2.
3.
4.

சரியா தவறா என அமைத்தல்
மாற்றியமைத்தல்
பொருத்தல்
அளிக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியிலிருந்து வினாக்கள் அமைத்து விடையளிக்கச்
செய்தல்

என்பதாகும். இவ்வினா அமைப்பு முறையானது தொடக்கக் கல்வி முதல் உயர்கல்வி
வரை அவரவர்க்கேற்ப அமைதல் வேண்டும். உயர்கல்வியில் கற்பிக்கப்படும்
திறனாய்வு
போக்கில்
கட்டுரை
வினாவே
மதிப்பிடுதலுக்கு
உதவும்.
போட்டித்தேர்வுகளில்
பலவுள்
தெரிவு
வினாக்கள்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உயர்கல்விக்குப் பிறகு கற்பித்தல் பணியில் ஈடுபடப்போகும் மாணவர்களுக்குத்
திறனாய்வு நோக்கில் அமையும் கட்டுரை வினாக்களும் அடிப்படை அறிவை அறிய
பலவுள் தெரிவு வினாக்களுமே பொருத்தமானதாக அவர்களின் அடிப்படை
அறிவை
அறியஉதவும்.
இவ்வண்ணம்
கேட்கப்படும்பொழுது
அதன்வழி
மாணவர்களின் திறனை மதிப்பிடுதல் சரியானதாக அமையும்.
இவ்வாறு
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மாணவர்களின் திறனை மதிப்பிடும் வினாக்கள் அவர்களது அறிவு மேம்பாட்டைப்
பயன்படுத்திப் பதிலளிக்கக் கூடியதாக அமைக்கவேண்டும்.
கூறியது கூறலாக இல்லாமல் காரண காரியத்துடன் தருக்கரீதியில் அமைத்தல்
வேண்டும்.
வினாக்கள்
அமைப்பதில்
ஒரு
ஒழுங்குமுறை
என்பதனைப்
பின்பற்றவேண்டும். மனப்பாடத்திறனை மதிப்பிடுவதைவிட ஒன்றை உருவாக்கும்
(Creativity) தன்மையை உண்டாக்குவதாய் அமைக்கவேண்டும்.
இக்கற்பித்தல் முறையும் மதிப்பிடும் தன்மையும் இங்கு ஆய்வு நிகழ்த்தப்படும்
காப்பியங்களில் மட்டுமல்ல அனைத்து இலக்கியங்களிலும் பின்பற்றப்பட்டால்
இனிவரும் தலைமுறையினர் முன்னையோரைக் காட்டிலும் அறிவுத்திறனோடும்
சமூகநோக்கோடும் விளங்க வாய்ப்புண்டாகும்.
தமிழகத்தில் உள்ள இளநிலை பட்டப்படிப்பில் உள்ள வினாத்தாள்களை
ஆய்வுசெய்த பேராசிரியர் ஒருவர் வினாக்களின் அமைவு பற்றிக் குறிப்பிடும்போது,
‘‘Following are the percentage of the current Question papers in most of the University of
Tamilnadu:
Remember
Understand
Application
Analysis
Evaluation
Classification
Creativity

– 60%
– 10%
– 5%
- 9% (app)
- 5%
– 10%
– 1% (app)’ (கருத்தரங்கக் கருத்துரை)

என்ற நிலையிலேயே உள்ளது என்கிறார். இவ்வருந்தத்தக்க நிலை மாறவேண்டும்.
இம்முயற்சியை இந்திய மொழிகளுக்கான நடுவண் நிறுவனம் செய்து வருகின்றது.
அதற்கு இதுபோன்ற கருத்தரங்குகள் நடத்தப்பட்டு கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும்
மேன்மேலும் வலிமை சேர்க்கவேண்டும்.
துணைநின்றவை
●
●
●
●
●
●
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‘பில்மோரா’ செயலியின்வழிப் புரியும்படியான தமிழ்
இலக்கணம் கற்பித்தல் Innovation of Filmora Application in
Teaching Tamil Grammar in Effective Way
லோகராஜ் மோகன் | Logaraj Mogan
Student of Tamil Department, Sultan Idris Education University, Malaysia,
logarraj.morgan@yahoo.com

ஆய்வுச் சுருக்கம்
தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, கல்வித் துறையிலும் வளர்ந்து விட்டது. அந்த
வளர்ச்சியில் ஒன்றுதான் பில்மோரா எனப்படும் காணொளி இயற்றும் செயலி. ஒரு
திரைப்படத்தையே சுலபமாக இயற்றிவிடும் அளவிற்கு இச்செயலில் மிக அதி நவீன
காணொளி தயாரிக்கும் சேவைகளும் வசதிகளும் உண்டு. இச்செயலியைப் பயன்படுத்தி
ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்குக் கற்றல் கற்பித்தல் நடத்தலாம். ஆசிரியர்கள் கற்பிக்க
விழையும் பாடங்களைக் காணொளி முறையில் தயாரித்து அதை மாணவர்களுக்கு
இயங்கலையில்
அல்லது
நேரடியாகவும்
கற்பிக்க
இதன்வழி
இயலும்.
இந்தக்
காணொளிகளின் வழி, ஆசிரியர்களினால் மானவர்களின் கவனத்தைச் சுலபமாக ஈர்க்க
இயலும். ஆக, இதன்வழி பில்மோரா செயலி கல்வித் துறையில் அதிலும் தமிழ் கற்பிக்க
மிகவும் உதவுகிறது.
Abstract
The overall study about the innovation of 21st century teaching methodology in Tamil grammar by
using technology according to this modern period. Filmora is used as one of the effective and
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