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முதன்ரம உரை 
 

ஜநநன் தைந மணநன் ர்மணநல் 

ஜநழ் ற்நத்ல் 

 
Dr. இ. அண்ணாமலை  
சிகாககா பல்கலைக்கழகம் 
அமமரிக்கா. 
 

ந்தம் ஜநழ் ஜநநன் மணள் ஜடநணதநன்டச. அந்த் மணம  

ஙநமடத ஓய்ணநல் ஜநநன் ணழ்த இதக்நடது. அணற்மட ஙநமடத ஓய்த்ம் ணமநல் 

ஜநழ் ற்நத்ல் அமஜ ணண்டும். உம் எதமஜப்ட்டுணதம் இக்த்நல் 

ஜநநன் தொல் மண இந் உநல் ஜநநன் இத்ம இதத்நக்ள்ணது. இற்குத் 

ஜநமப் சுணர்நன் ண்நக்ம குமடஜல் இதப்து அணஓநம். ஜநழ் 

ணக்நல் இதந்ல்ச அன் மணமப் ற்டந ள்ணந  தொடித்ம்? ஜநம 

ததுணர்நன் ண்நக்மமக் கூட்டுணது இஞண்ணது மண. இநல் ஜநநல் 

 ஙநமநல் ததுணர்தௗம் - குந்மக்குப் ட்டு ததுணர்நததந்து 

நசநக்குத் ஜநழ் ஆஞய்ச்ஓந ஓய்ணர்ள் ணமஞ - அக்ம். தத்டநத தம் 

தொநர் ல்ணநத்ம் இநல் அங்கும். இணர்ல்ம் ஜநநல் தக் ற் 

ணண்டும். ஜநநல் ஓதம், ததம் ந்த் ஜநமக் ற்நப்து, ப்டிக் ற்நப்து 

ன்தம் ள்ணநள் த்நற்ற்ட ஜநமக் ற்கும் மணம ஙநமடணற்தணநல் 

தொக்நஜசமண.  

 

ஜநமக் ற்நக்கும் ஙக்ங்நல் இஞண்நஞம் ஆண்டுப் ஞம்நம் உள் 

ஜநம இதத்ஞம் தற்டண்டில் துடிப்தைன் ஓல் மணக் ணண்டிது 

தொக்நஜச என்த ன்து நத. ம் தமஜமப் ற்தணநல் 

ஙநன்தணநஜல், தைந ணன்மஜ தணற்குத் ஜநமத் ர்ப்டுத்தும் ணமநல் 

ஜநழ் ற்நத்ல் – அணது ஜநழ்ப் த்நட்தொம் நற்ஓந தொமடத்ம் - இதக் 

ணண்டும். உணநல் இன்த உர்ந்து ஙநற்கும் ஆங்ந ஜநநன் ணர்ச்ஓநக்கு 

ஈடுடுக்கும் ஙநமமத் ஜநதக்கு உதணக்கும் ணமநல் அமண இதக் 

ணண்டும்.  

 

ஜநழ்ப் நற்ஓநம இன்த உநல் ணநஜச ச்ஓஞச் சூல்நல் தம் மண 

இதக்நடது. உம் தொதணதும் ஜநழ் ற்நத்ல் எஞ ணம இதக் தொடிது. 

ணவ்ணத ஙட்டுக் ல்ணந அமஜப்நல் த்நட்த்நன் ஙக்தொம் உள்க்தொம் 

ணத. ஜநழ் ற்நன் ஙக்தொம் ற்கும் சூதம் ணத. ஜநழ்ஙட்டிதம் 
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ஓநங்ப்தநதம் அஜநக்ணநதம் இமண ணத. ணதடுதௗக்குப் தந்தும்டி 

ஜநழ்ப் நற்ஓந அமஜ ணண்டி மண இன்த இதக்நடது. எஞ ஙட்டிதம்  

நடப்ட் ற்நன் மணதௗக்ற்த் ஜநழ்ப் நற்ஓந அமஜணது தத்ம். 

இக்ந ஜணன் ற்கும் ஜநதம் அடநணநல் ஜணன் ற்கும் ஜநதம் என்ட 

இதக் தொடிது. அணர்தௗம தத்து ணநப்ட்டின் மணம அணர்ள் 

ற்கும் ஜநழ் ஙநமடணற்ட ணண்டும். இல்மன்டல் அடநணநல் ஜணர்ள் 

ங்தௗக்குத் ஜநழ் மண இல்ம ன்தன் ண்ணுணர்ள்.   

 

ஜநழ் ற்நத்தன் இன்மட மணநன் இந்ப் நன்சநநல், அன் ணஞற்த 

ஙநமமச் சுதக்ஜப் ர்க்ம். ஜநழ்க் ல்ணந ஜநநன் ணஞற்தக் 

த்நததந்து ஜநநன் இக்நத்மத்ம் இக்த்மத்ம் ற்ண இதந்து 

ணந்நதக்நடது. இன்தம் ள்நநததந்து ல்மக்ம் ணமஞ இமண இஞண்டுஜ 

ஜநழ்க் ல்ணநநன் உள்க்ஜ இதக்நன்டச. இக்நம் ன்ன் 

ணமஞமடம ணநநத்துத் ற் (அணது ஓஜ) இக்நம், ஙட்ர் 

இக்நம், உமஞஙமத் ஜநழ், ஊத் ஜநழ், நமஞப்த் ஜநழ் தொசமண ஜநழ்ப் 

த்நட்த்நல் ஓர்க்ப்ட்டிதக்நன்டச. இணற்டநல் ஓந உர்ல்ணந 

ஜட்த்ந ஓர்க்ப்ட்டிதக்நன்டன். இக்நத்நன் இந் ணநநத ல்க் ல்ணந 

ஜட்ங்நதம் ற் ணண்டும். அப்டி ற்ட்தம் இக்நக் ல்ணந ஜநழ்க் 

ல்ணநநன் எட்டுஜத்தொம் ஆது. 

 

தொற்த்நல் இக்நம் டிப்ன் ஙக்ம் ஜநழ் இக்ந ஜஞமத் 

நந்துள்ணதும் இக்நத்ம அர்த்ப்டுத்ந ஙம் ண்தும்  இக்நம் 

தைமசணதும் இக்நத்மக் ற்நப்துஜ. இது இக்த்நல் ஜநமச் ஓநடப்தைப் 

ஜப் ள்நப்டிப்தை தொடிந்நன் ற்நப்ற்கு ஜட்டுஜ தந்தும். இந்க் 

ட்டுமஞநல் ஜநமப் துப்ஜக் ற்மப் ற்டநப் சுநடம்.  இநதம் 

இக்நத்நற்கு இம் உண்டு; ஆசல் இக்நக் ல்ணந ஜட்டுஜ துத் ஜநழ்க் 

ல்ணந ஆது. இக்நக் ல்ணந ஜநழ்ப் ண்ட்ம அடநதொப்டுத்துணது, இக்ந 

உர்மண ஜசநல் ணநமப்து ஆநணற்டடு ஜநநன் அநநல் 

ணநப்ட்ம அடநந்து ன்டுத்தும் தத்துப் நஜற்ட (aesthetic communicative) 

ஓசஜதம் அமஜ ணண்டும். அநல் ணநப்டு இக்நத்நற்கு ஜட்டுஜ 

உநது அல்; இது அங்ஞ ஜநத்ம் அல். இது எதணர் ன் தத்மப் நடர் 

ஜசமக் ணதம் ணமநல் ஓல்தம் நடசகும்.  ணம ஜநத் நடன்நல் 

இதுதம் என்த. தத்து ணநப்ட்டுத் நடமச ணர்க்கும் ணமநல் இக்நம் 

ற்நக்ப்ணண்டும்; ஜசப்ம் ண்ணுணற் தோமநசநன் தமஜ 

சுணற் அல்.  
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ஜநழ் ற்நல்  ணண்டி நட நடன்நல் உடமண உஞப்டுத்நக்ள்தௗம் 

உமஞல் நடன், ஓல்ணந் தத்மப் நஓநடநன்டந, ணண் ஓல்தன்டந, எத 

மணநல் ணநங்கும்டி ஓல்தம் சும் நடன், ததும் நடன், என்மடக் ட்டு 

அல்து டித்துத் ணடநன்டநப் தைநந்துள்தௗம் நடன், அடநணர்ந் ணநணத் நடன், 

ஆங்நத்நல் ட்ம, டித்மத் ஜநநல் டுத்துச் ஓல்தம், ததும் நடன் 

தொசமணத்ம் அங்கும். இணற்டநன் தொக்நத்துணம் இக்த் ஜநழ்க் ல்ணநமப் 

ங்த் ஜநழ்க் ல்ணநநததந்து ணதடுத்தும்.  இமண ன்ட நடன் ம  

(skill set) என்மட ற்டுத்நக்ண்ல், ல்ணந ஜட்ப்டி, ஜணநன் 

நன்சநப்டி, ற்கும் ஙக்ப்டி த் நட்த்ம அமஜத்துக்ள் ணண்டி 

மண ணநங்கும்.  

 

தொற்த்நல் ஜநழ் இக்ம் ற்நப்நல் ஓய்த்ள் தத் தம் நற்ஓந 

குடநக்ள். ற்த்நல் ஓநடப்தைத் ஜநழ்க் ல்ணநநதம் ணநம தக் ற்நப்து எத 

ஙக்ஜல். தைதுக் ணநம த ஜஞநக்தொம் மண இல்ம. இக்ம் 

ஜந ற்நப்ற்குப் ன்டும் தணந. இன்மட ஜநமக் ற் அதம 

இக்த்மப் டிக் ணண்டும்; ம ஜநநன் இக்த்ம அல். 

இக்த்ம ஙஞடிக் ற்நக்ஜ ஜநமக் ற்நக் தொடித்ம். ஜந 

மணஞப் தம்து அன் இக்ம் சந தொற்ஓந இல்ஜ ஜசநல் 

உதணநணநடும்; இக்த்மத் சந ற்நக்த் மண இல்ஜல் கும். 

குந்மள் ஜநம இல்க் ற்தப் சும்து இக்த்ம ஜசசம் 

ஓய்ணநல்ம; இக்த்ம ஜசநற்குள் உதணக்நக் ள்நடர்ள். ஓந 

ஜணர்ள் இந் ஜநநச தொமடம ணகுப்மடநல் ஜந ற்ற்கும் 

ணநதம்தைணர்ள். ஆசதம், ஜநநன் அமஜப்ம ஆஓநநர் ணநக் இக்ம் 

மணப்டும்; ஜணர்நன் ற்டல் நமம ணநக்நத் நதத் இக்ம் 

உதம். ஜநம தொல் ஜந - ய்ஜந -  ற்கும் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் 

இக்த்ம டுத்துமஞக்கும் நடன் ணண்டும்; அற்கு இக்க் 

மச்ஓற்ள் ந ணண்டும் ன்தம் எத ல்ணந ஙக்ம் இதக்நடது. இந் 

ஜநப்மச அமதம் இக்ம் ற்நக்கும் மண இதக்நடது. 

 

ஜநம ணதம் சூததந்து இல்க் ற்ஜல் ணகுப்மடநததந்து ற்கும் 

ஜணர்தௗக்கு - ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் ஜணர்தௗக்கு - 

இக் ணநக்ம் மணப்டும். இணர்தௗக்குத் ஜநமக் ற்கும் ஙஞம் குமடத. 

இக் ணநக்ம் ஙஞக் குமடமணச் ஓநக்ட் எத ணந. இது ஜநடந அந்ஙந 

ஜணர்தௗக்கு ஜட்டுஜல்ஜல், அந்ஙந ஙடுநல் ணதம் ஜநழ்க் குடும்ங்நல் 

ஜநழ் ஓஜ ணதம் ஜணர்தௗக்கும் தந்தும்.  



6 

 

இக்த்மக் ற்நக்கும்து அது ஜநமக் ற்கும் ஆர்ணத்நற்கு 

தொட்டுக்ட்ம இதக்க் கூது ன்து தம் எப்தைக்ள்தௗம் எத தத்து. 

இமச் ஓநப்நல் ஜநஓநநர்ள் ணசம் ஓதத் ணண்டும். இக்ம் 

ற்ம ஙதச நல்தட்ச் ஓசங்ள் தோம் சுமணத்ம ஆக்ம். 

இநல் தொக்நஜச ள்ணந ற்நக்கும் இக்ம் துண இதக் ணண்டும் 

ன்து. அது இக்த் ஜநநன் இக்ஜ இதக் ணண்டும் ன்நல் தத்து 

ணதடு இதக் தொடிது; கூது. இந் இக்ம் இன்தம் தொதமஜ 

தப்ணநல்ம ன்தும் ர் எத்துக்ள்தௗம் தத்து. சண, இக்த்ம 

ணமஞப்டுத்நக்ள்தௗம் ணம ஜநமக் ற்தக்டுக்கும் ஆஓநநர் மநல் 

ணநடிநடது; அல்து அது ப் தைத்ம் நப்ணநன் தப்நடது. இணர்ள் 

ல்தக்கும் இந்த் நடன் இதக்கும் ன்த நர்ர்க் தொடிது. சண, 

இன்மட ஜநநன் இக்த்ம ணநக்த்துன் தந, ஆஓநநர்ள் ன்டுத்தும் 

ணமநல் - தொக்நஜத் ன்சர்ணத் ஜநஓநநர்ள் ன்டுத்தும்ணமநல் - 

இமத்நல் ஞணண்டி மண இதக்நடது. இமத் ஜநநல் ஞணண்டும்; 

ஜநம இஞண்ம் ஜநப் நல்ணர்தௗக் ஆங்நத்நதம் ஞம்.  

 

ஜநழ்க் ல்ணந ணஞற்டநல், ஜநமப் நட ஜநநன் தோம் நற்தணது சந 

த்நல் துணங்நது. த்னன், ர்ச்சுனஸ் தொத ஜநநல் ஜநழ் இக்ம் 

தப்ட்து; அந் ஜநநன் தோம் ஜநழ் ற்ப்ட்து. ச 

தற்டண்டிததந்து ஆங்நத்நன் ணந ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்நப்து 

தநணதநடது. ஜநழ் ற்கும் ஜணர்ள் – இநல் தைம்ர்ந் ஜநழ்க் 

குடும்த்மச் ஓர்ந் ஜணர்தௗம் ஓர்த்ந -உம் தொதணதும் ஞணநநதக்கும் 

இன்த ஆங்நம் ஜநநன் நற்தஜந ணநங்குணமத் டுக் தொடிது. இது 

என்ட ணந ன்ல்; இதுண ஙமதொமடநல் உச் சூதல் தணந.  

 

உணந ஙநமநல் ஜநழ் ற்கும் ஜணர்நன் ஜநழ் ற்கும் ஙக்ம் 

ஞப்ட்து ன்த ஓன்சம். இநல் என்த ச்சுத் ஜநமக் ற்து. இது 

ஜநழ்க் ல்ணநநல் தைந ணந்துள் ஜற்டம். இந்த் மணமத் னணநஞஜ 

ஜதப்ணர்தௗம் இதக்நடர்ள். சும் மணம ணற்தைதத்நசல், இணர்ள் 

ஓந்ஜநம சும் ஜநக் ற்நக் ணண்டும் ன்ர்ள். அல் 

ஜணர்தௗக்கு ணண்டுஜசல் ஜநழ்ஙட்டு ஜணர்மப்  இல்த் 

ஜநழ் சும் மணம ஙநமடதஓய்ம் ன்த இணர்நல் ஓநர் ஞ்ஓம் 

ணநட்டுக்டுத்தம், ச்சுத் ஜநழ் ல்தக்கும் ணண்டும் ன்த 

எப்தைக்ள்ஜட்ர்ள். தைம்ர்ந் ஜநழ் ஜணர்ள் ண்ட்டுத் 

ர்தைக்த் ஜநமப் டித்தம், அற் இக்நத் ஜநமப் டித்தம், 

அது என்ட அணர்ள் மணம ஙநமடதஓய்ப் துஜசது அல். அணர்ள் 
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ஜநழ்த் நமஞப்ங்ம ஞஓநக்ப் ச்சுத் ஜநழ் ணண்டும்; ங்ள் சந 

அமத்மத் ஜநழ் ஓந ஙநதணநக்ள்ப் ச்சுத் ஜநழ் ணண்டும்; 

ஜநத்நதம் இங்மநதம் உள் ஆங்நம் ந உடணநசர்நன் உடமண 

ணதப்டுத் ச்சுத் ஜநழ் ணண்டும். 

 

இந்த் மணம அமஞஜசப் தைம்ர்ந்ணர்தௗக்கு எப்தைக்ள்ணர்-

தௗக்கும் தக்நல் ஜநழ் ணங்கும் ஙடுநல் ச்சுத் ஜநழ் ள்நநல் 

னண்த் என்த. இணர்தௗக்குப் ச்சுத் ஜநழ் தக்நல் டிக் ணண்டி 

ஜந, ணகுப்மடநல் அல் சது அணர்ள் ணம். இந்த் னண்மஜ உர்த 

ஙனங்குணது ஜநழ்க் ல்ணநநன் இன்மட மணநல் என்த. ஜநம ணகுப்மடக்கு 

ணந ஓந ணதம் ஓநடதம் ச்சுத் ஜநமப் நமடப் சுணது அணஓநம். 

ஜநமச் ஓந உச்ஓநக்த் நணநல்ம; ஆங்நம் க்ஜல் ஓத் 

நணநல்ம ன்து ன்ட ணமள் த்து ஆண்டுள் ஜநம தொமடப் 

டித் ஜணர்மப் ற்டநத்ம் ணநப்டுத்ப்டுநன்டச. இந்க் ணமள் 

 ணண்டுஜன்டல் ச்சுத் ஜநமக் ற்நப்து அணஓநம். ச்சுத் ஜந 

நம ன்தம் உர்த சல்ன் அமப் நமநன்டநப் சுணது ஜநழ்க் 

ல்ணநநன் ஙக்ங்நல் என்ட ற்தக்ள்தௗம் க்குணம் ணதம். 

 

ஞஜச ச்சுத் ஜநழ் (Standard Spoken Tamil) ன்த என்த இல்ம; ணட்ஞப் 

ச்சுதௗம், ஓநப் ச்சுதௗஜ உண்டு ன்த ணநடுணர்தௗம் உண்டு. இணர்ள் 

ல்தந ணநடுநநல் ங்நநல்ம; ஓநசநஜ ர்ப்நல்ம ன்ட ஓல் 

ணண்டும். ச்சுத் ஜநழ் த் நட்த்நல் இம்தம்து ஜநழ்ஙட்டிற்கும் 

இங்மக்கும் சந ஞஜச ச்சுத் ஜநழ் உண்டு ன்ம ஜசநல் ள் 

ணண்டும். இஞண்டு ச்சுத் ஜநதக்கும் ஜநநல் இக்ம் தணண்டி மண 

இன்த இதக்நடது.  ச்சுத் ஜநமக் ற்நக்கும்து ஆஓநநர்தௗக்கு இது உதம். 

 

ஜநழ் இஞட்ம ணக்கு உள் ஜந (diglossic language) ன்து நந் ஓய்ந. 

இஞண்மத்ம் த்நட்த்நற்குள் ண்டுணதண தைந ஓய்ந. இஞண்டு 

ணக்மத்ம் எஞ த்நட்த்நன் னழ் ற்தக்டுக்கும்து அற்கு எத நற்ஓந 

தொமட (pedagogical method)  உதணக் ணண்டும். ச்சுத் ஜநமத் ஜநழ் 

தத்துநல் தப் தம் ற்தக்தௗம் ணமநல் எத தத்துக்கூட்டு 

தொமடப்டு (spelling system) உதண ணண்டும். ஜணர்நன் ற்கும் சுமஜ 

குமடத்ம் ணமநல் இஞட்ம ணக்மக் ற்நக்கும் தொமட உதண ணண்டும். 

இன்த இஞட்ம ணக்ம அல் ஜசணர்தௗக்குக் ற்நக்கும் ஆஓநநர்நம 

இற்குப் நன்ற்தம் தொமடநல் ணதடு இதக்நடது. இந் தொமடநன் அடநதொம் 

ன்சர்ணத் ஜநஓநநர்தௗக்குத் மண.  
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ஜநழ் ற்நக்கும் ஓசங்ள் அச்சுப் தைத்ங்டு ஙநற்ணநல்ம. ஜதல் ணநஞல் 

ஙடுங்க்ம தநப் டித் த்நததந்து ஓநட்டுப் மக்குத் ணநமப் 

, அச்ஓநததந்து ஜன்ததௗக்குத் தணற்கு தொற்ஓநள் மண. 

ஜணர்ள் ஜநம ஙண்ர்தௗன் ஓய்ந நஜடநக்ள்ப் ன்டுத்தும் தைந 

ர்தைச் ஓசங்நல் ணங்கும்டி ஓய்ணது ஜநம ஜணர்நன் 

ணழ்க்மடு இமப்ற்குத் மணச என்த. இன்த ப் தைத்ங்நல் 

உள் ஜநழ் இற்குப் தந்து. ஜணர்மத் ன்ல் ஈர்ப்ற்கு, அணர்ள் 

ஜநமக் ட்த்நற் அல்ஜல் ணநதம்நக் ற்ற்கு, ஓய் ணண்டி 

ணற்டநல் ல்த ணந (multi media) ஜநமக் ற்நப்தும் என்த. ண்ணுக்குக் 

ணர்ச்ஓநதம் நற்கு இசநமஜதம் ஜநழ்ப் ங்ம ஜணர்நம் 

டுத்துச் ஓல் ணண்டி மண இதக்நடது. ஜநழ் ற்து எற்மடடிப் ம 

அல்; அது ல்ணநச் ஓம. ஜணர்ள் ங்ள் ணத்நல் ந ணம ஓய்ணது 

இப்து மண. ஆஓநநர் இல்ஜல் ன் தொற்ஓநநல் ஜநமக் ற் ணஓநதௗம் 

மண. இற்ல்ம் துமஓய் இன்த நசந இதக்நடது.  

 

தம்ம ல், நசநமக் ற்தக்டுக்கும் ஓசஜப் ன்டுத்தும் 

நடமசப் தணது ஜநஓநநர்தௗக்கு இன்டநமஜநடது. இந்த் நடன் 

அச்சுப் தைத்த்ம அல்து அன் ஜநநமக் நசநநல் ற்தணது அல். ஜந 

ற்கும் ஜன்தள் அச்சுப் தைத்த்நன் ண்ணஜக்ப்ட் ணடிணம் அல். 

நசந தம் தைந ணய்ப்தைமப் ன்டுத்நப் ங்ள் நக் ணண்டும். 

இமச் ஓல்டுத், ஜ ஓன்சடி ஜநழ் ற்ட நசந ணல்தஙர்நன் 

கூட்டுடத மண. 

 

ஜநழ் ற்து இன்த உணந ஙநற்நடது. ஜநழ் ஜண்நல் நடந்ணர்தௗம் ஜநழ் 

நல்நடர்ள்; தைம் ர்ந்ணர்தௗம் நல்நடர்ள். இப்டி அது ன்சநம 

ண் இதக்நடது. ற்டதல் தொல் ஜநதம் இதக்நடது; இஞண்ம் 

ஜநதம் இதக்நடது, அல் ஜநதம் இதக்நடது. ஜநமப் ஓத் 

நந்ணர்தௗம் டிக்நடர்ள்; ட்டும் ஓஜல் ணர்ந்ணர்தௗம் டிக்நடர்ள்; 

ஜநநன் மஞஜட்டுஜ ட்ணர்தௗம் டிக்நடர்ள். ஓநத ணநதம் 

டிக்நடர்ள்; ணது ணந்நன்தம் டிக்நடர்ள். ஜநநன் இக்நத்நற்தம் 

டிக்நடர்ள்; ஜநழ் ஙட்டில் ம் ஓய்ணற்தம் டிக்நடர்ள். ணவ்ணத 

ஙடுநல் உள் ல்ணநப் த்நட்ங்நன் னழ், அங்கு ணநநக்ப்ட்டுள் ஜநழ்க் 

ல்ணநநன் ஙக்ங்மப் நன்ற்டநப் டிக்நடர்ள். ஜநழ் ற்ன் ல் ணமத் 

மணதௗக்கும் சநத்சநப் ப்தள்ள் (pedagogical materials) நப்து 

ஓத்நம் அல்; மணத்ம் அல்.  
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ஜநழ் ற்நக்கும் தொமட  ணமப் ப்தமப் தக்ந, அணற்மட 

ணண்டும் ணமநல் இமத்து ஜணர்தௗக்குத் தண அமஜ ணண்டும். 

ஆங்நத்நல் இம modular approach ன்ர்ள். ஜநநல் கூட்டு தொமட சம். 

இற்குப் ர் நத், நந்டுக்ப்ட், ஜன்த தந 

ப்தள்ம எத இம த்நல் ற்டந, ஆஓநநர்ள் ங்ள் 

ஜணர்தௗக்குப் தத்ஜசணற்மடத் ர்ந்டுத்து, அணர்தௗக்குப் 

சநக்கும் ணமநல் ர்த்து அநக் ணமஓய் ணண்டும். 

 

ஜநழ் உ ஜந ன்டல் அம உங்கும் உள்ணர்ள் ற்கும் ணம ஓய் 

ணண்டும். அமச் ஓய்த் ஜநமப் ர்க்கும் ர்மணம எத அஞஓநல் 

ஓநத்ந்த்நற்குள் அக்குணது உணது. ஜநம ணங்கும் ஜந இதத்ஜல் 

ணங்கும் ஜந ஏணந ணண்டும்.  

 

ஜநமக் ண்டுணற்குந ஜநச் சுதக்ஜல் ஜக்ம தொன்ச 

ண்டுஓல்தம் ஜந ணநநக் ணண்டும். இற்குத் ஜநழ்ப் ங்ள் 

நப்து அஞசுநன் அல்து ஓந ஜநடநகர்நன் ட்டுப்ட்டில் இதப்தும் 

உணது.   ஜநழ்ப் ங்ள் உதணக்குணது நடந்ணநப் மப்              

(open source), கூட்டு தொற்ஓந ஜற்டம் தணது தொக்நஜச மண. ணல் 

நல்தட்த்ல் ஙதங்ந ணதம் உநல் இது ஓத்நம். 
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ப ாது அமர்வு 1 
 

ஜநழ் ஜநக் மத்நட் உதணக்த்நல்  தைந 

நஜங்ள்  –  ணய்ப்தைதௗம் ஓணல்தௗம். 

 

த. கேணுககாபால்   
     ,     த்துலை 
கல்வி அலமச்சு, சிங்கப்பூர் 
 

தொன்தமஞ 

ஏர் இசத்ணமஞ அமங் ட்டுணநல் உநர்ஙடிய் நழ்மண ஜநத்ம் 

ண்டுஜ ஆகும்.  ன்மஜ ஜநதௗள் இன்டதம் உநர்ப்தைள் ஜநய் 

இங்கும் ஜநழ் ஜந ஓநடந் இக்நச் ஓல்ணங்மத்ம் உந ண்ட்டு 

ணநதஜநங்மத்ம் ன்சத் ண்து.  ஜச ஜநழ்ஙட்டில் ஜட்டுஜன்டந, 

உங்நதம் ஜநழ்ஜந ஞந்து ணநநந்துள்து.  உ ஙடுள் ணற்டநதம் 

ஜநர்ள் ணழ்நடர்ள்; ஜநழ் ணழ்நடது ன்டதம், ர்ந்து அற்கு ற்டஜநகு 

ணழ்த உண் ன்தம் ப்டு இன்த தக்கும் ன்டநத்ள்து. 

 

ஓநங்ப்தநல் ஜநதம் ஜநதம் 

ஓநங்ப்தநன் ஙன்கு அநஞத்துண ஜநதௗள் ஜநதம் என்டகும்.  இந்ஙநமமக் 

ட்டிக்க் ணண்டும் ன்நல் அஞஓங்ம் உதந இதக்நடது.   ஜநச் 

ஓதோங்ள் ணதம் ஓநங்ப்தநல், ஜநர்ள் ஓநதன்மஜச் ஓதோஜ.  இதந்நதம், 

ஜநதக்குத் ர்ந்து ம் ஙல்ஞணநமசத்ம் அங்னஞத்மத்ம் அஞஓங்ம் ணங்ந 

ணதணது ஜநதக்கும் ஜநதக்கும் நமத் ஙற்டகும். 

 

மச அநஞத்துண ஜநமப் ண, ஜநதம் ய்ஜநப் ஜப் 

ள்நநல் ற்நக்ப்டுநடது.  க்ஙநம தொற்ண்டு க்க் ல்தந 

ணமஞக்கும் ஜநம எத ஜப் நக்கூடி ணய்ப்தை இங்குண்டு.  இவ்ணத ஜநழ் 

நக்கூடி ணய்ப்தை இதப்ல் ஜட்டுஜ, ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் ஓநத்து ணதம் 

சூல் அமஜந்துணநடும் ன்த தநணந தொடிது.  ஓநங்ப்தநன் ஜக்ள் மநல் 

9.2% ஓணநநத்நசஞ இந்நர்ள்.1  அணர்தௗள் 60% குமடந்ணர் ஜநழ் சும் 

இந்நர்ள்.  இணர்ள் ம் அன்ட ணழ்ணநல் ஜநமப் ன்டுத்தும் அமணப் 

தத் ஓநங்ப்தநல் ஜநநன் நர்ம் ஙநர்நக்ப்டும்.   

 

 

                                                 
1
 Census of Population 2010 Advance Census Release, Dept of Statistics, Ministry of Trade and Industry 
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தட்டுப் நன்சநநல் ஜநழ்ப் தைக்ம் 

ஓநங்ப்தமஞப் தத்ஜட்டில் தம்ன்மஜச ஜநழ் ஜணர்நன் 

இல்ங்நல் ஆங்நஜ தொன்மஜ ஜந உள்து.  ஓநங்ப்தநன் 

ன்ஜநச்சூதம் தொல்ஜந ணநங்கும் ஆங்நத்நன் க்தொம் 

இந்ஙநமக்குக் ஞஜசக் தப்டுநன்டச.  ஆங்ந ஜநநன் ஆநக்ம் 

ய்ஜநநன் ன்ட்ம ணகுணக் குமடத்து, இன்த  இந்நக் 

குடும்ங்நல் தொன்மஜச அல்து எஞ தட்டுஜந இதக்கும் ஙநம 

உதணநத்ள்து.  இந்ச் ஓணம இந்நக் குடும்ங்ள் ஜட்டுஜன்டந, ஓனச, ஜய்க் 

குடும்ங்தௗம் நர்ஙக்குநன்டச.  ந் ஜந எதணநன் உர்ணநதம் உட்டிதம் 

அநம் ணநப்டுநட, அதுண அணநன் தொன்மஜஜந இதக்கும்.  அந் 

அடிப்மநல், ஙம் ஜநழ் ஜணர்நல் தம்ன்மஜநசர் ஆங்நத்நல் அந 

ஆற்டல் உமணர் இதக்நன்டசர்.  ஆங்நத்ம ணநடுத்துத் ஜநநன்ல் 

அணர்நன் ஆர்ணத்மத்ம் ஆற்டமத்ம் ணர்ப்து ன்து ஙமதொமடக்கு 

ஓத்நஜ என்த.  ஜட, ஆங்நத்டு ஜநமத்ம் ன்டுத்தும் 

இதஜநத்நடன் ண்ணர்த் ஜநழ் ஜணர்ம உதணக்குணது ன்து 

ட்டிப்நடிக்க்கூடி இக் அமஜக்கூடும். ஆசல், அந்ஙநமம அம ஙம் 

ததொற்ஓந டுத் ணண்டும்.  

 

ஜநழ் ஜந ற்டல் ற்நத்ல் – ஜத ஆய்த ஙணடிக்மள் 

ந் ந்து ஆண்டுநல், ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்சு, ய்ஜநக் ல்ணநநல் 

இஞண்டு ஜத ஆய்த ஙணடிக்மம ஙத்நத்ள்து.  2005-ஆம் ஆண்டுதொததும், 

தோன்த ய்ஜநப் ங்நதம் தொதமஜச ஜத ஆய்த ஙந்டநது. ஜநழ் 

ஜநப் த்நட் ஜத ஆய்த ஙணடிக்மமத் ஜநழ்த்துமட ற்த ஙத்நது.   

 

இந் ஆய்மண ஙத்ந குதணநசர், இஞண்டு அடிப்ம ஙக்ங்ம 

ஜசத்நற்ண்டு ஓற்ட்சர். ணதங்ச் ஓநங்ப்தர்த் ஜநழ்ச் 

ஓந்நநசநம ஜநழ் ணதம் ஜநத் நணண்டும் ன்தும், ணமப் 

ண்ட்டுப் ஞம்நத்மக் ண்டு உ ஙஞ ணநங்கும் ஓநங்ப்தநன் 

சநத்ன்மஜக்கு ணததட்டும் அம்ஓஜ அது ணநங் ணண்டும் ன்துஜ அந் 

இஞண்டு ஙக்ங்கும்.2 

 

 

 

                                                 
2 ஜநழ்ஜநப் த்நட்ம் ற்நத்ல்தொமட ஜத ஆய்தக் குத அடநக்ம 2005, ல்ணந அமஜச்சு, 

ஓநங்ப்தர் 
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த்நட்த்நல் ச்சுத் ஜநழ்  

இந் ஆய்ணநன் சப்  தொக்நப் நந்துமஞள் தொன்மணக்ப்ட்ச.  அந்ப் 

நந்துமஞம தொதமஜ ற்தத் குந் ஜற்டங்ள் ஜநழ் ஜநக் 

மத்நட்த்நல் ஓய்ப்ட்ச.  ஜநழ் ணகுப்மடநல் ச்சுத் ஜநம 

தொன்மஜப்டுத் ணண்டும் ன்தம் நந்துமஞ அணற்தள் ஜந 

தொக்நஜசகும்.  ச்சுத் ஜநதக்கு தொக்நத்துணம் டுக் ணண்டுணன் 

அணஓநம் குடநத்து ஜத ஆய்த குதணநசர் நணச தத்துக் ண்டிதந்சர்.  

த்து, ன்சநஞண்டு ஆண்டுக்ம் ணமஞ ஜநமப் நன்டநடகும் ஜணர்ள் 

தக்கும் ன்சம்நக்மத்ன் அம்ஜநமப் ன்டுத் இஙநமத்ம் 

ள்ந ணழ்க்மக்குப் நடகு ஜநம தொற்ட ஜடந்துணநடுநன்ட ஙநமத்ம் 

ற்ட்டுள்ச ன்தும் தத்துக்நப்நல் ண்டநப்ட் உண்மஜகும்.  

ர்ணநல் உர்ந் ஜநப்ண்மப் ற்டநதந் ஜணர்தௗம் ஜநநல் ஓஞஜ 

உமஞச் ஓநஞஜப்டுணக் குடநப்நட்டிதந்சர். இந்ஙநமக்கு ன்ச ஞம் 

ன்த  னஞ ஆஞப்ட்து. ங்ள் நதும் தத்துத் ஜநமச் ஓர்ந்நதந்தும்,                      

ர்த அடிப்மநச ற்நத்ல் அணுகுதொமடமப் தம் நன்ற்டந 

இப்நன்சமதக்குக் ஞஜசக் ண்டநப்ட்து. சண, இந்ஙநமமச் 

ஓனஞமஜக் த்ம ஜற்டம் அணஓநஜச ஆஞய்ந்து, ஜநழ் ணகுப்மடநல் 

ச்சுத் ஜநம தொன்மஜப்டுத்தும் தொற்ஓந ஙல் மசத் தஜச 

ஆய்தக்குதணநசர் உதந ஙம்நசர்.  இக்தத்மக் ல்ணநர்ள் தம் 

ணஞணற்டசர்.  

 

ஜநழ் ஏர் இஞட்ம ணக்கு ஜந.  அது இஞண்டு ணடிணங்மக் ண்து. என்த 

தத்துத் ஜநழ்; ஜற்டது ச்சுத் ஜநழ்.  தத்நதம் தொமட ஓர்ந் சூல்நல் ஜட்டுஜ 

ன்டுணது தத்துத் ஜநழ். ச்சுத் ஜந அன்ட ணழ்க்மநல் எதணஞடு 

எதணர் ர்தைள்ப் ன்டுணது.  ந் ஜநநதம், தத்மணநப் ச்ஓ 

அநப் ன்டு உமது. இது ல் ஜநதௗக்கும் தந்தும் 

உண்மஜகும்.  ள்ந ணழ்க்மக்குப் நடகும் எதணதக்கு அநம் ன்டுணது 

ச்சு ணடிணஜ ன்ம ணதம் எப்தைணர்.  சண, ள்ந ணழ்க்மநன்து 

ஜணர்தௗக்குப் ச்சுத் ஜநநல் ஙல் அடிப்மம ற்டுத்நணநட்ல், 

ணழ்ஙள் தொததும் அம்ஜநடு அணர்ள் ர்தை மணத்நதப்ர்.   

 

ற்நத்ல் அணுகுதொமடநல் ஜற்டங்ள்  

ச்சுத்ஜநடு, அஜல்டுத்ப்ட் ணத ஓந நந்துமஞதௗம் ஜநழ் ஜந ற்டல் 

ற்நத்தல் தம் க்ங்ம ற்டுத்நச.  ர்த ஙக்ந ற்நத்ல் 

அணுகுதொமடம ணநடுத்து, ஜணர்ம மஜஜக்ண் த்நட்த்ம 

உதணக் ணண்டுஜன்தும்,  ஜநழ் ஜநநன்ல் ஜணர்நன் ஈடுட்ம 
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ணர்க் ஆர்ணத்மத் தூண்டும் தல்தௗம், உற்ஓஜச ணகுப்மடச் சூல்தௗம் 

அமஜ ணண்டும் ன்தும் குடநப்நத்க் நந்துமஞகும். 

 

இப்நந்துமஞம அஜல்டுத் ஜணர்மக் ற்டதல் ஈடுடுத்தும் ஙணடிக்ம 

ஓர்ந் ற்நத்ல்தொமடநல் ஆஓநநர்தௗக்குப் நற்ஓநள் ணங்ப்ட்ச.  ல்ணத 

குடும் ஜநப் நன்சநமக் ண் ஜணர்நன் மணக்ற் 

ணதடுத் ற்நத்ல் அணுகுதொமடதௗம் உத்நதௗம் அடநதொப்டுத்ப்ட்ச.  

ஜணர்நன் நடஜடநந்து ற்நக்கும் அணுகுதொமட ஜணர்மப் நதும் 

ணர்ந்து.  குடநப்த் க்ஙநமநல் தொல் ஓந ஆண்டுநல் ணநமட்டும் 

ஙணடிக்மதௗம் ஓர்ந் ற்நத்ல் உத்நள் ஜணர்நம இதந் 

அச்ஓத்மத்ம் க்த்மத்ம் க்ந உற்ஓஜத் ஜநழ் நதம் சூம உதணக் 

உணநச.  ஜநழ்க் ல்ணநநல், அடிப்மத் மணச ஜநழ் தத்துக்ள் 

ற்நத்தல் ஜணர்தௗக்கு ஆஜச அடிப்மம அமஜத்துத்ஞ, தத்து 

அடநதொம் ஈஞண்டுதௗக்கு ஙனட்டிக்ப்ட்ச.   

 

தத்து அடநதொத்டு, னழ் ணகுப்தைநல், ல்ள், மள் ஓர்ந் ற்நத்ல் 

ஙணடிக்மதௗம் தஜணநல் ஜற்ள்ப்ட்ச.  ல்தௗம் மதௗம் 

இஞ்ஓநடர்ம நநல் ஈர்க்க்கூடிமணகும்.  இணற்டநன்ணந ஜணர்தௗக்கு 

ந ஓற்மத்ம் ர்மத்ம் அடநதொப்டுத்துணடு ஜநநன்ல் 

ஆர்ணத்மத்ம் ற்டுத்நணந தொடித்ஜச ஆஓநநர்ள் அதணதர்ணஜ 

உர்ந்துள்சர். இணற்டநதெ, ஜணர்மப் ஓ மணக்கும் ச்சுப் 

நற்ஓநமத்ம் ஆஓநநர்ள் ஜற்ண்டு ணற்டநண்டுள்சர்.  

 

உற்ஓதோட்டும் தல்தௗம் ஜந ஙணடிக்மதௗம் 

ஜநழ் நதம் ஜணர்தௗக்சப் தல்தௗம் நற்ஓநதல்தௗம் க்ஙநம, 

உர்ஙநம ணகுப்தைதௗக்ச உதணக்ப்டுநன்டச.  ஓநங்ப்தர்ச் சூதக்குப் 

தந்க்கூடி  உள்க்த்மக்ண்டு ஜணர்நன் ஆர்ணத்மத் 

தூண்டும் ப்குநதௗம் நற்ஓநதௗம் நத்து ணங்ப்டுநன்டச.  ஜநழ் 

ஜஞமத்ம் ண்ட்மத்ம், இன்மட சூதல் ஜணர்தௗக்குப் 

தந்க்கூடிணமநல் ஜணர்தௗம ணழ்க்மடு ர்தைடுத்நப் 

ங்ள் நக்ப்டுநன்டச.  அணற்மடட்டி ஜணர்டு ஙத்ப்டும் 

ந்துமஞல்தௗம், ஙணடிக்மதௗம் அணர்நன் ணதுக்கும் அதணத்துக்கும் 

ற்தைமசணய் இதப்நல் ஆஓநநர்ள் சநக்ணசம் ஓதத்துநன்டசர்.  

இத்ம தொற்ஓநல் ஜநழ்ஜனது ஜணர்நன் ஈடுட்மத்ம் ஆர்ணத்மத்ம் 

ணர்க் தொல்நன்டம். 
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இக்ம் ஓய்த்ள் நற்டதல் தைத்க் தொற்ஓநள் 

ஜநநன் அமஜப்மத்ம் ன்ட்மத்ம் எதணதக்கு உர்த் உதண 

இக்ஜகும்.  இக்ப் குநநன் டிசத்ன்மஜமக் ண்டு ஜநம 

ணதத்துக்ந ஜணர்ள் தண்டு.  தட்ஜச இக்க் கூதம 

ணநடுத்து, ஜந ற்டதக்கு இன்டநமஜ இக்க் கூதம ஜட்டுஜ 

த்நட்த்நல் ஓர்த்துக்ள்ப்ட்டுள்ச.  ஜதம், ஜணர்தௗக்குச் ஓதப்தை 

ற்டுத் ணமநல் இக்ப் நற்ஓநம ணஓநப்தைப் குநடும், 

ஜநத்நடன் நற்ஓநடும் இமத்துக் ற்நக் ஆஓநநர்தௗக்கு 

ணநட்ப்டுநடது. ஜணர்ள் நநல் தைநந்துள்தௗம் ணமநல் ல்நன் 

ணநதம், ஙணடிக்மநன் ணநதம் இக்க் கூதமக் ற்நக்கும் 

தைந உத்நம ஆஓநநர்ள் தம் மதௗநன்டசர். 

 

ஓநடந் இக்நச் ஓல்ணத்நன் ததஜ ணநங்கும் ஜநழ் ஜநநல் ஙநமடந்துள் 

ஓய்த்ள், ஜந, ஜஞதைத்ர் தொச இக்நப் மப்தைம 

ஜணர்தௗக்குக் ண்டுஓர்ப்து ஙம் மஜகும்.  இப்குநமத் 

ர்தக்ச ணதஜச ஜசசஞ்ஓய்த்ம் தொமட ஜற்டநமஜக்ப்ட்டுள்து.  

இன்மட சூதல் ஜணர்தௗக்கு ஙல் ணநதஜநங்மச் ஓர்க்கும் நதக்குடள் 

தொச ஙனநஙடநப் ல்தௗம், ஜநநன் சநத்ன்மஜமத்ம் ஆத்மத்ம் 

ணநக்கும் ஜந, ஜஞதைத்ர்ள் தொசமண நதஓய்ப்ட்டுள்ச.  

ஜணர்ள் ஜசத்நல் ஆப் நச்ஓய்து ச்ஓநதம் தத்நதம் ன்டும்டி 

தைத்க் தொமடநல் இமண ற்நக்ப்டுநன்டச.    

 

ஜநழ் ஜந ற்டதல் ஓதோத்நன் ஈடுடு 

ஜநழ் ஜந ற்டல் ன்து ஜநழ் ணகுப்மடதௗக்கு அப்தம் ஓல் ணண்டும் 

ன்மசக் தத்நற்ண்டு, தொக்நப் நந்துமஞ என்த தொன்மணக்ப்ட்து.  

ஜநழ் ஜந ற்டதல் ஓதோத்நன் ங்நப்தைம் ணதண இம்தல் ணண்டும் 

ச ஆய்தக்குதணநசர் நத்நதந்சர்.  இமசச் ஓற்டுத்க் ல்ணந அமஜச்சு, 

ஜநழ் ஜந ற்டல் ணர்ச்ஓநக் குத ன்தம் ஏர் அமஜப்ம உதணக்நது.  இந்க் 

குதணநல் ஜநழ் அமஜப்தைநல் தொக்நப் தப்நல் இதந்ர் உதப்நசர் 

ஙநஜநக்ப்ட்டிதந்சர்.  அஞஓங்த்நன் ஆஞணநல் இங்கும் இக்குத ள்நநல் 

ஜநழ் ஜந நதம் ஜணர்சப்  ற்டல் ஙணடிக்மமத்ம் நற்ஓந 

ணகுப்தைமத்ம் நட்ஜநட்டு ஙத்ந ணதநடது.  ஜநழ் ர் மச ஜநழ் 

அமஜப்தைள் ஙத்தும் தள் ஙநழ்ச்ஓநதௗக்கு ஙநநஞதம் ந்து ஊக்குணநத்து 

ணதநடது.  ந் 5 ஆண்டு, ப்ஞல் ஜத்நல் ண்ப்டும் எத ஜக் 

 ஜநழ் ஜந ணந ற்ட்டில் ஜநழ் ஜந ற்டல் ணர்ச்ஓநக் குதணநன் 

ங்நப்தைம் ஈடுடும் குடநப்நத்க் ணமநல் அமஜந்நதந்ச. 
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இவ்ணத 2005-ஆம் ஆண்டு ஙத்ப்ட் ஜத ஆய்த ஙணடிக்மநன் சப் 

ல்ணத நந்துமஞள் ந் 5 ஆண்டு ஙமதொமடப்டுத்ப்ட்டு 

ணந்துள்ச. இந்ப் நந்துமஞள் ள்நநதம் ஓதோத்நதம் ஜநழ் ஜந ற்டல் 

ற்நத்தல் ணநதம்த்க் ஜற்டங்ம ற்டுத்நத்ள்ச. இந் ணற்டநமக் 

ண்டு ஜத்சஜ இதந்துணநஜல், இம் ஓந்நநசநம ஜநழ் ஜநநன் 

ஆர்ணத்மத்ம் ஈடுட்மத்ம் க் மணத்துக்ள்தௗம் ஓணமத்ம் ஜநழ்ச் ஓதோம் 

நர்ஙக்நத்ள்து.  ஜநதக்கு ஜட்டுஜன்டந, மச ய்ஜநதௗம் இந்ச் 

ஓணம நர்ஙக்நல், ல்ணந அமஜச்சு, 2010-ஆம் ஆண்டு தொததும் ஜற்டத 

ஜத ஆய்த ஙணடிக்மம தோன்த ஜநதௗக்கும் ஙத்நது.  ஓநங்ப்தநன் 

ன்ஜநச் சூமக் தத்நற்ண்டு ர்ந்து ய்ஜநள் ஙம் 

ஜணநத்து ணதம் ஜந ஙநமத்நதக்ச் ஓய் ணதணச 

அடிப்மம உதணக்தம் தைந உத்நம ணகுக்தம் இவ் ஆய்த ஙணடிக்ம 

ணநமஜத்துக் டுத்து.  

  

2010-ஆம் ஆண்டு ஜத ஆய்த ஙணடிக்மத்ம் நந்துமஞதௗம் 

இம் ஓநங்ப்தஞர்நம ர்ந்து ய்ஜந ஆர்ணத்மப் தக்தம் 

நடமஜ ஜநமக் மதௗம் நடத்ம ணர்க்தம் ஆய்தக்குதணநசர் 

தத்துப்நஜற்டம், ஓஞம், இமப்தை ன்தம் தோன்த ஞந்துட் 

குடநக்ள்ம ணகுத்துக்ண்டு ஓற்ட்சர்.3  

 

தத்துப் நஜற்டஜ ஜநநன் அடிப்மப் சகும்.  ஓநங்ப்தநல் ஜணர்ள் 

ஆங்ந ஜநநல் ர்ச்ஓந தணடு ய்ஜநநல் நடம்க் 

தத்துப்நஜற்டம் ஓய்த்ம் நடம் தணதும் அணஓநஜகும். இது ட்டித்ன்மஜ 

ஜநக் உநல் ஓஜச ஙநமமச் ஓநங்ப்தஞர்தௗக்கு ற்டுத்நத் தம்.  

ன்ஜநச் சுல் ஙநதம் ஓநங்ப்தநல், ய்ஜநக் ற்ன் ணந ஜணர்ள் 

ங்ள் ஓஞம், ஞம்நம், இக்நம், ணஞத ஆநணற்டநல் 

நததநடர்ள்.  இணற்டநன்தோம் ங்ள் அமத்ம உர்ந்து,   

சநத்ன்மஜம உதணக்நக்ள்நடர்ள். இந்ப் டிப்நமச 

ணழ்க்மக்குத் மணச ண்ட்டு ணநதஜநங்மத்ம் ஜஞதைமத்ம் 

ட்டிக்க் அணர்தௗக்கு துமஙநற்நன்ட கூத அமஜநன்டச.  

 

இன்மட சூதல் ஙடுதௗக்நம அணுக்ஜச நமப்தைம் ர்தைம் 

உதணநணநட்து.  உ ஜக்டும் ர்தைள்தௗம் ணய்ப்தை ணஓநள் ல்நப் 

தநணநட்ச. ஙந இமத்ந எதணர் ஜற்டணஞடு தத்துப் 

நஜடநக்ள்ணது அன்ட ஙநழ்ண ஜடநணநட்து. இந்ஙநமநல் எத ஜணர் 

                                                 
3 ய்ஜநள் ஜத ஆய்தக்குத அடநக்ம 2010 – ல்ணந அமஜச்சு, ஓநங்ப்தர் 
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ம் ய்ஜநநதம் நடம்ற்டநதப்து, உ அணநல் ஜற்டணர்டு 

அம்ஜநமப் ன்டுத்நத் ர்தைள்தௗம் ணய்ப்நமச ஜதம் 

அநநத்துள்து.   

 

இந் தோன்த குடநக்ள்ம மஜஜக்ண் ய்ஜநக் ல்ணநநன் 

அணஓநத்ம ஜணர்தௗக்கு ணதத்தத் ணண்டும்.  ஜநழ் ஜநமக் ற்ல் 

உள் ன்ட்ம ஜணர்தௗக்கு உர்த்தும்து, அணர்ள் அமச 

ணநதம்நக் ற்தம், அமச அன்ட ணழ்ணநல் ன்டுத்தம் தொமசணர்.   

 

இதணநக் தத்துப்நஜற்டத் நடன்தௗம் நல்தட்த் நடன்தௗம் 

இதுணமஞ ஜநக் ல்ணநநல் அடிப்ம ஙன்கு ஜநத்நடன்ச, ட்ல், 

சுல், ணஓநத்ல், ததுல் ன்மண ணதத்தத்ப்ட்டு ணந்துள்ச.  ஆசல், 

இந் ஜத ஆய்த ஙணடிக்மநன் தோஜ, சுல் நடசநதம், ததுல்            

நடசநதம் தைந நஜங்ள் உதணக்ப்ட்டுள்ச. அன்ட ணழ்ணநல், 

தத்துப்நஜற்டத் நடன் அநம் ன்டுநன்டச.  அந் ணமநல், சுல், 

ததுதல் இதணநக் தத்துப்நஜற்டத் நடன் ணர்ச்ஓநக்கு அந தொக்நத்துணம் 

டுக்ப்ட்டுள்து.  இதணநத் ர்ம ஜம்டுத்தும் ச்சுணந, தத்துணநக் 

தத்துப் நஜற்டத் நடன்ம ஜணர்நம ணர்க்ப் த்நட்த்நல் 

குந் ஜற்டங்ள் ஓய்ப்தள்ச.  இம்தொற்ஓநநல் ணல் நல்தட்ம் 

அநஜப் ன்டுத்ப்டும். ஙம் இமகர்ள் ந்ஙஞதொம் இமத்துச 

இமந்நதக்நடர்ள்.  அணர்ம அநம் ஈர்க்கும் இமத்மக்ண்   

ஜநழ் ஜநநல் தத்துப்நஜற்டத் நடன்ம ஜம்டுத்நக்ள்தௗம் 

ணநணமம ஙம் ஆஞ ணண்டும்.  ஙர்க்கு ஙர் ஓத் ங்கும் ஜணர்தௗம் 

இமத்நல் ச்சுணநதம், தத்து ணநதம் உற்ஓஜக்  தத்துப்  

நஜற்டம்  ஓய்துள்ணமக்  ண்நடம்.   இந்  21-ஆம் தற்டண்டில், 

இமத்ம ணநடுத்து ஆக்தர்ணஜச தொமடநல் ற்டம ஙநழ்த்நணந தொடிது.  

ஆண, ற்டதக்கு இமத்மத்ம் அஞணமத்துக்ண்டு ஓற்ட்ல் 

நநல் ஙம் இக்ம அமந்துணநம். இத்ம தைந தொற்ஓநதௗம் 

ஜற்டங்தௗம், ஜதம் ன்தொமசப்தைஜநக் தொமடநதம் அர்த்தொள் ணமநதம் 

ஜநமப் ன்டுத்க்கூடி ஆற்டம ஜணர்நம ணர்க்கும் ச ஙம் 

உதநப்க் கூடம்.  

 

ஆக்தர்ணஜச ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மள் 

ஓன்ட ஆண்டு ஙந் ஆய்ணநன்ணந ணநப்ட் இன்சத தொக்நப் நந்துமஞ 

ஜநப்தேடு ர்சது.  ஙனண் ஜண, ஜநப்தேடு ன்து ஜணர்மப் 

தொதத்தும் தணந இதந்து ணந்துள்து.  ஜநநல் ஙன்கு ர்ச்ஓநத்ள் 
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ஜணர்தௗம் ர்மண ணநதம்ந ற்நல்ம.  இற்கு தொக்நக் ஞம் ஙம் 

ஜநப்தேடு ன்ட என்மட தொமடப் ன்டுத்த் ணடந ஆகும்.  ஜநப் 

த்மப் தத்ஜட்டில், ஜணர்நன் ஜநத் நடன்நன் அமதஙநமம 

அணநட்டநணற்குப் ன்டும் ஙணடிக்ம ஜநப்தேகும்.  ஆசல், ஜநழ் 

ஜந ற்டதல், தம்தம் தொமடஓர்ந் ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்ம 

ஆநக்ஞ்ஓதத்ந ணந்துள்து.  அதுதம் அது நதும் தத்துத்நடமசச் ஓர்ந் 

ஙநழ்ந்துள்து.  ஜணர்நம ஜநஜனது ணதப்தை ற்டும் அதக்கு 

ஜநப்தேட்டுத் ர்தள் நப்ம ற்டுத்நத்ள்ச.  ந் ஓந ஆண்டு, 

ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மள் குடநத் ணடச ததுள்ள் ஜற்டப்ட்டுச் ஓநச 

தைநந்துர்த ற்டுத்தும் ணமநல் நற்ஓந ட்மடள் ஆஓநநர்தௗக்கு 

ஙத்ப்ட்டு ணதநன்டச. இந் தொற்ஓநநன் சத் ஜநழ் ஜந ற்டல் 

ற்நத்தல் ஙநமடணச ன்ம ஆஓநநர்ள் த் ங்நத்ள்சர். 

ஜணர்நன் ஜநத் நடன் அமதஙநமம அவ்ணப்து அணர்தௗக்கு 

டுத்துக்ட்டித் நடன் ஜம்ட்டுக்கு உந ணநதொமடமத்ம் 

ஆஓமசமத்ம் ஆஓநநர்ள் உதக்குன் தணல் ஜணர்ள் 

உற்ஓத்டு ஜந ற்கும் சூல் ணகுப்மடநல் உதணநத்ள்து.   

 

ர்ச்ஓநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள் உதணக்ம் 

ஜணர்நன் நடன் ணர்ச்ஓநஙநமம அணநட்டநணநல் ஆஓநநர்ள் தக்கும் 

இர்ப்டுள் ற்ட்டுள்ச.  ஜணர்நன் ஜநத் மணமப் 

தைநந்துண்டு, ஓநச ஜந ஜம்ட்டு ஆஓமசள் ணங் 

ஆஓநநர்தௗக்கு ஆஜச ஜநற்டதம், ஙநதைத்துணப் நற்ஓநத்ம், ந 

அதணதொம் ஜநதம் அணஓநஜகும். இநல் ஆஓநநர்தௗக்குத் குந் தொமடநல் 

உதம்தட்டுத் ர்ச்ஓநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள் ட்டிம உதணக்கும் 

தொற்ஓநநல் ல்ணந அமஜச்சு இப்து ஈடுட்டுள்து. க்ஙநம தொற்ண்டு 

க்க்ல்தந ணமஞநதம் எவ்ணத ட்த்நதம் ஜணநன் ஜந 

அமதஙநமமச் ஓந அணநட்டநதம், குந் தொமடநல் ஜணதக்கு 

ணநட்டி உணதம் ஆஓநநர்தௗக்கு இது நதும் ன்டும். இந்த் ர்ச்ஓநஙநம 

ணநக்க்குடநப்தைநன் துமண்டு ஆஓநநர்ள் தத்ஜச தொமடநல் ங்ள் 

ற்நத்ல், ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மமத் நட்ஜநட்டு ஙத்ம்.  ஜத ஆய்த 

ஙணடிக்மநன் சத் ங்ப்ட் இம்தொற்ஓந ஜநதம் டிசஜச எத 

நகும். ல்ணநர் நன் கூட்டுதொற்ஓநத்ம் ஙநதைத்துணதொம் இன்டந இப்ந 

நநல் ஙநமடதடது.  ஆசல், இப்ந தொதமஜதம்து அது ஞஜச ற்டல் 

ற்நத்தக்குப் ம அமஜத்துத் தம் ன்ம ஙம் உதந ஙம்ம். 
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ஜந ஆர்ணத்ம ணர்க்கும் ணல் ஊங்ள் 

ன்ஜநச் சூல் ஙநதம் ஓநங்ப்தர் ன்ட ஙடுநல், ஜந ற்டதக்கு இல்ம், 

ள்ந, ஓதோம் ஆநணற்டநன் கூட்டுதொற்ஓந இன்டநமஜது.  இந் தோன்டநதம் 

ணல் ஊங்நன் க்ம் தஜணநல் இதப்ம ஙம் அமசணதம் அடநணம்.  

அண்மஜக் ங்நல் ணல் ஊங்ச ணசத, மக்ட்ஓந, 

இமம் ன்டணற்டநல் ஜநநன் ன்டு ஜம்ட்டு ணதணது ஜநழ்ச்ஓந தம் 

ஓய்நகும்.  உள்தர் ஙநழ்ச்ஓநதௗக்கும் ஙங்தௗக்கும் இமநம 

ணஞணற்தை தந ணதநடது.  இமத்நதம் இமர்ள் அநஜசர் ஜநழ் 

ஓர்ந் ஓய்நமத்ம் எநக்ட்ஓநமத்ம் ஙடிச் ஓல்ணமக்  தொடிநடது. 

இமர்நம் இதக்கும் இந் ஙட்த்மத்  ஜநழ் ஜந ற்டல் ற்நத்தக்குச் 

ஓஜப் ன்டுத்நக்ள் ணநத்ண்டு.  இம உர்ந் ஜநழ் ஜநக் 

மத்நட்த்நல் ணல் ர்தைச்ஓசக் ற்நத்ல் ணங்ம அநம் 

ஓர்த்துள்ம்.  ந் இதது ஆண்டுத் நக்ப்ட்டுள் ல் 

ணங்மத்ம் ல்ணந அமஜச்ஓநன் இமத்த்நல் குத்து ணங்நத்ள்ம்.  

ற்நத்தக்குத் நட்ஜநடும் ஆஓநநர்ள் இணற்தள் தத்ஜசமத் ங்ள் 

ற்நத்ல் ஙணடிக்மதௗக்குப் ன்டுத்நக்ள்ம். ணல் நல்-

தட்த்மப் தத்ணமஞநல், ஙம் இமர்நஜநதக்கும் உள் ஙட்த்நற்கும் 

நடமஜக்கும் ஈடுடுக்கும் அதக்குத் ஜநஓநநர்ள் ங்ள் நடன்ம 

ஜம்டுத்நக்ள்ணது அணஓநம்.  இது ஜநப் ந ஓணகும்.  இச்ஓணம 

நர்ஙக்கும் ஆஓநநர்தௗக்கு உதம் ணமநல் ஞப்ட் ணல் 

நல்தட்ப் நற்ஓநள் நட்ஜநட்டு ஙத்ப்டுநன்டச.  இமத்த்மப் 

ன்டுத்நக் ற்டல் ற்நத்ம ஙநழ்த்துணற்கு துணக் ல்ணந அமஜச்சு 

ய்ஜநக் தத்துப்நஜற்டத் ம் என்மட உதணக்நத்ள்து.  இந் 

இமத்த்நன்ணந ஆஓநநர்ள் ங்மத்ம் ஜநப்தேட்டு 

ஙணடிக்மமத்ம் ஜற்ள்ம். குடநப்நட் ஜந ஙணடிக்மநல் 

ஜணநன் ஓல்நடன் குடநத்து ஆஓநநதம் ஓ ஜணதம் தத்துத்நணநப்தைச் 

ஓய் இத்த்நல் ணஓந உண்டு.  ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் அடநதொங்ணும்  

இத்ம தைதுதொற்ஓநள் இமர்ம ணகுண ஈர்க்க்கூடிமண.   

 

தொடிதமஞ: 

உஜஜந ணதம் சூதல், ஓநங்ப்தநல் ஙம் இந்மதொமடநசர் ங்ள் 

அமத்மத்ம் ஜடணஜல், ர்ந்து ஜநழ் ஜநமக் ற்நல் ஆர்ணதொம் 

ஈடுடும் ட்டுணற்கு ணய்ப்தைம உதணக்குணநல் இல்ங்தௗம், ள்நதௗம், 

ஓதோம் எதங்நமந்து ஓற் ணண்டும்.  தொத ஈடுட்டுன் நற்தம் 

ஜநஓநநர்ள் அஞ தொற்ஓநக்குக் ந் ஓந ஆண்டு ஙல் ன்ள் 

நமத்துள்ச.  சநதம், ஓதோஙநமநதம் குடும்ப் நன்சநநதம் ர்ந்து 
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 ஜற்டங்ள் ஙநழ்ந்துண்டிதப்மக் தநப் ர்த்து, ஜநழ் ஜந ற்டததம் 

ற்நத்ததம் குந் ஜற்டங்மத்ம் ற்டங்மத்ம் ஓய் ணண்டுணது 

அணஓநஜகும்.  த்நட்ம், ற்நத்தல், ஜநப்தேடு ஆநணற்மட அவ்ணப்து 

தைதுப்நத்து இமர்ள் ஜசங்ள்தௗம் ணமநல் ற்நத்ல் அமஜ ணண்டும்.  

ஜந ற்டல் ற்நத்தல் நர்ப்டும் ஓணல்மச் ஓஜநத்து ஙம்மஜப் 

தைதுப்நத்துக்ள்ணல் ஜட்டுஜ ஜநமத் ர்ந்து எத ணதம் ஜநத் 

நச் ஓய் தொடித்ம்.  ஓநங்ப்ததக்கு ஜட்டுஜநன்டநத் ஜநழ் ஜந ணங்கும் ல் 

ஙடுதௗக்கு இது தந்க்கூடி என்டகும்.  
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தைம்ர்ந் ஙநமநல் ஜநழ்க்ல்ணந – ஔர்ஜசந 

 

Dr. மக ான்மணி சண்முகதாஸ், 
முன் ாள் ஆய்ோளர், கக்சுயின் பல்கலைக் கழகம், ஜப்பான்.  

கபராசிரியர் Dr. அ. சண்முகதாஸ், 
தலகசார் ோழ்நாட் கபராசிரியர் (யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்) 

 

தொன்தமஞ 

ஜநர் ற்து 40க்கு ஜற்ட் ஙடுநல் ணழ்நன்டசர்.  “எத ஜந,  

ஙடுள்”  ன்ட அடிப்மநல் அணர்ள் எத குதணநசஞண தப்டுநன்டசர். 

இந்ந ஜநழ்ஙடு ஜஙநத்நல் ஜநழ் உத்ந ஜந அமஜநன்டது.  

ஓநங்ப்தநதம் இங்மநதம் உத்ந ஜநதௗள் என்டத் ஜநழ் 

நஞசப்டுத்ப்ட்டுள்து.  ஞப், அதஸ்நஞத, ச, க்ந 

இஞச்ஓநம், அஜநக் ஆந ஙடுந ணதம் தைம்ர் ஜநர் ஜநழ் 

ஜநமப் ந ணர்க்-ணண்டும் ன்ந ஆர்ணதொமணர் 

இதக்நன்டசர்.  இங்கு ஜநழ்ப் நள்மதௗக்குத் ஜநழ் ஜந, இக்நம், ம, 

ண்டு ர்ச ணகுப்தைள் ஙமதநன்டச.  இத்ஜநழ்க் ல்ணநநன் ணதத 

ஜததமப்  ஆய்ணர்ள் ம்தொம ட்டுமஞந குடநப்நட்டுள்சர்.                                         

(டுத்துக்ட், ர்க்தம்: A. Kandiah (2002),  Kulam Shanmugam (2007),               

Parvathy  Kandasamy (2007). 

 

ஆய்தச் ஓநக்ல் 

தைம்ர்ந் ஙநமநல் ஜநழ்க் ல்ணந ர் நர்ஜமடக் கூற்தக்ம ஙம் 

ட்டுணதநடம்.  ய் ஙடுநததந்து தைம்ர்ந் நள்மள் ஆர்ணதொன் 

ஜநழ்க் ல்ணநமக் ற்க்கூடும்; அடுத் மதொமட இக்ல்ணநநமசத் ஞது 

ன்தம் தத் ஞணக் கூடப்டுநடது.  இது ஞப்மணப் தத் ஜட்டில் 

தந் எத கூற்த ஆகும்.  ஆங்ந ஜந சும் ஙடுந 

அதஸ்நஞத, ச, க்ந இஞச்ஓநம், அஜநக் ஆநணற்டந ணதம் 

ஜநழ்ப் நள்மள் ர் இக்கூற்தப் தத்ஜ அமஜம்.  ஆங்ந 

ஆட்ஓநக்குக் ன  தற்டண்டுள் ணழ்ந் ஙம்ஜணர்க்கு ஆங்ந ஜந ஙன்கு 

நச்ஓஜ இதந்துணந்துள்து.  மச இசத்ணர்ம ணந ஜநர்ந ஙம் 

தட்டிதம், ஜநழ் ஙண்ர்ம தநந ணும்தும் ஆங்நத்ந ஓந 

ஜநழ்ந்து ணதநடம்.  ஓனச, நந்ந, துதக்ந, ஔப்சந ஜந சுநன்டணர்ள்; 

இவ்ணத ஓய்ணநல்ம.  இசல் இந்ஙடுநல் ஜநழ் ற்டல், ற்நத்ல் 

ர்ப்  ஓநக்ல்ள் ற்டுநன்டச.   இந்ஙடுநல் ணதம் தம்ச 

ஜநழ்ப் நள்மள் தடுநல் ஆங்நத்ந சுநன்டசர்.   
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ஆசல், ஞப்ந ஙடுள் ர் ஜற்டி கூற்த (“ய் ஙடுநததந்து 

தைம்ர்ந் நள்மள் ஆர்ணதொன் ஜநழ்க் ல்ணநமக் ற்க்கூடும்; அடுத் 

மதொமட இக்ல்ணநநமசத் ஞது ன்தம் தத் ஞணக் 

கூடப்டுநடது.”) தத்ஜசன்த.  ஞப்ந ஙடுந தைம்ர் 

நள்மநன் ஜநழ்க் ல்ணந வ்ணத அமஜநன்டது ன்ம தொதமஜ 

ஙக்தொடி ஞத்ல், ணமஜநநக்கு ஔர்ஜசந ஙட்டில் ஙமதம் ஜநக் 

ல்ணந ற்டந இக்ட்டுமஞ ஙக்குநன்டது. 

 

ஔர்ஜசநநல் தைம்ர் ஜநழ்க்ல்ணநநன் ணஞத  ஔர்ஜசந தொ ஞப்ந 

ஙடுநல் ஜநழ்ப் நள்மள் தடுநல் ம்தொம ற்டர்தௗன் ஜநந 

சுநன்டசர்.  ச், சுணநஸ், நஞஞ்சு தொ ஜநமப் ஓத் ந 

ற்டர்ள் ம்தொம நள்மதௗன் ஜநந ஜட்டும் சுணல், 

நள்மதௗம் ஜநந ஓப் நணநடுநன்டசர்.  இணர்தௗம ஜநழ்க் 

ல்ணநநமச ஙத்ப் ற்டர்தௗம் ல்ணநஜன்தௗம்  ஆண்டு 

தொற்ஓநஓய்து ணதநன்டசர்.  இன்த ஔர்ஜசந ஙட்டி 130 ஜநழ்ப் 

ஓமதௗம் (ஜநங்ள்), 900க்கு ஜற்ட் ஜநழ் ற்நக்கும் 

ஆஓநநர்தௗம், 6000க்கு ஜற்ட் ஜநழ் ற்கும் ஜணர்தௗம் உர்.  டக்குமட 

140க்கு ஜற்ட் இம ஆஓநந ற்தஙர்ள் நஓய்நன்டசர். இணர்ள் 

ஔர்ஜசநந நடந்ணர்ள்.  ச் ஜநந உர் ல்ணந ற்ணர்ள்.  

ன்சநஞண்டு ஆண்டுள் ஜநங்நல் ஜநழ் டித்ணர்ள்.  இஞண்ம் 

மதொமடநசஞச இணர்ள் தோன்டம் மதொமடநசர்க்குத் ஜநழ்க் ல்ணந 

தைட்டுநடர்ள்.  இத்மதம ஜநழ்க் ல்ணந ஜம்ட்டி ஙம் ணசம் 

ஓதத்ணண்டித்ள்து.  ஓன்ட ஆண்டு ஞஓநநர் ஓண்தொசும் ஙதம் 

இவ்ணநம ஆஓநந நற்தஙர்க்குத் சநச நமணள் ஙத்நசம்.  

இணர்மத் ஜநழ் ற்நக்கும் ஓற்ட்டில் ஓநச நற்ஓந டுத்ல் 

ஙம்தொம தோன்டம் மதொமடநசர் ஜநழ்ச்ஓநத்ன் ஜநழ்க் ல்ணநம 

ஜற்ள்ணர். 

 

ஜநஓநநநன் மமஜள் 

ஔர்ஜசநந ஜநழ் ற்நக்கும் ஆஓநநர்ள் ர் எத ஓய்ந ன்சணசநல் 

அணர்ள் ணதம் ம்தொம நக்கு ஊநம் தணநல்ம. அணர்தௗம 

ல்ணநத் மமஜமப் நன்ணதஜத ணமப்டுத்ம்:  

(1) ட்நள் 

(2) நற்டப்ட் ஆஓநநர்ள் 

(3) ... உர் ஞம் / ஓஞ ஞம் 

(4) ஜநங்நல் ஆண்டு 12 ணமஞ டித் இம் ஆஓநநர்ள். 
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ஊநம் இல்ஜல் ற்நப்சல் அணர்நம் ஏர் அர்ப்நப்தை உர்த 

ஜங்ந இதப்ம உஞக்கூடித்ள்து. அங்குள் 900 ஜநழ் ஆஓநநர்தௗள் 

700க்கு ஜற்ட் ஆஓநநர்ம ஙம் ஓன்ட ஆண்டு ல்ணத ஙஞங்நதம் 

ஙமற்ட தத்ஞங்குநல் ஓந்நக் தொடிந்து.  ஜநங்ந ற்த 

ஆஓநநர்க் ற்நக்கும் இமணர்ள் ஜநழ் ற்கும் ஜணர்ம 

ஈர்ப்ணர்த்ள்சர்.  மச ஆஓநநர்ள் ச் ஜநந ண்டித்நம் 

டணர்ள்.  இம ஆஓநநர்ள் ச் ஜநந உர்ல்ணந ற்டணர்ள்.  

இணர்ள் ஜநழ் இக்நப் ல்நன் தம ஜணர்ள் நஞநக்தொடி 

ணமநல் ச் ஜநத ணநக்ம் டுப்ர்.  ஞப்ந ஙடுள் 

ல்ணற்டநதம் இத்ம இம ஆஓநநர்ள் உள்சர்.  ஙம் தைம்ர் 

ஙடுந ஜநழ்க் ல்ணநத இத்ம இம் ஆஓநநர்ம உதணக்நசல் 

ஜநழ் ஜந “ஜல்ச் ஓகும்” ன்ட கூற்தக் இஜநல்து ய்ணநடும்.  

இத்ம ஆஓநநர்தௗக்குப் தத்ஜச நற்ஓநம ணங்ணண்டும்.  ஙஜது 

ஓவ்ணநல் ஜநழ் இக்நங்ம ச் ஜநந ர்ப்ற்கு இவ்ணநம் 

ஆஓநநர்ள் தணநநதப்ர். 

 

தல்ள் 

ஜமர் க்ம் ன்சநஞண்ம் ஆண்டு ணகுப்தை ணமஞத்ம் ஜணர்ள் 

ற்ற்குப்  தல்தௗம் நற்ஓந தல்தௗம் நக்ப்ட்டுள்ச.  ஜநத்நடன், 

இக்ந ணஞற்தத்நடன், ஙக்குந்நடன், ணநஜநஓநக்குந்நடன் ஆநசணற்மட 

ணர்த்ற்ற்ட ணமநல் ங்ள் அமஜக்ப்ட்டுள்ச.  ணஓநத்ல், ததுல், 

நஞநத்ல், ஆக்ம் ஓய்ல் ஆந நடன்ம ணர்க்கும் ஙக்குமசணப் 

ங்ள் அமஜநன்டச.   

நள்மள் தைடஙநமந ற்ற்கு இதணட்டுள் நக்ப்ட்டுள்ச. ஆசல் 

ஆஓநநர்ள் இப்ங்மக் ற்நப்ற்ச எத ணநட்டி தல் இன்தம் 

நக்ப்ணநல்ம.  இமசத் நப்ற்ச ஆஓமசம 

ணங்நத்ள்ம்.  ணநமஞணநல் எவ்ணத ணகுப்தைக்ச ங்மத்ம்  ற்நக் 

மதல்ள் நக்ப்தள்ச. 

 

ஜநங்நன் ஙநம 

ஔர்ஜசநநல் ஓமள் ‘ஜநங்ள்’ ச ணங்ப்டுநன்டச. எவ்ணத 

நமஜத்ம் ஓசந, கநற்தக் நமஜநல் ஜநழ் ணகுப்தைள் ஙத்ப்டுநன்டச.  

தம்தம் அந்ந் ஙஞங்நதள் அஞஓ ஓமந ஓந ணகுப்மடள் 

இற்ப் ன்டுத்ப்டுநன்டச.  ஙனண் தூஞங்நதஜநதந்தும் நள்மமப் 

ற்டர் இப்ஓமதௗக்குக் ண்டுணந்து ணநட்டுச்ஓல்ணர்.  ஜநழ் 

டிப்ச ங்ள் நள்மநன் ச் ஜநத் நடன் குமடந்து ணநடும் ச 
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அஞ்சும் ற்டர்ள் ஓநதம் இதக்நன்டசர்.  ஆசல் ஔர்ஜசநந                     

தற்த தொப்து ஜநங்ள் இதப்தும் அணற்டநல் 6000 ஜணர்ள் டிப்தும் 

அங்கு ஜநழ்க் ல்ணநந ற்டதம் நள்மதௗம் வ்ணத ணநதப்தைமஞய் 

உள்சர் ன்மக் ட்டுநன்டச.  ஓந ஜநங்ந ஓம 

ஙநர்ணத்நன் மதௌடு ற்டுணல் ஓந குப்ங்ள் ஓநற்ஓந ணமநல் 

ற்ட்டுத் னர்ணதுண்டு.   

 

ஜநங்ம ஙத்துணர்ள் அஞஓ ஜசநம் தம் ணநம இன்தம் 

ணநல்ம.  இசநத்ம் அணர்ள் த்ம தக்து ஜநழ்க்ல்ணந ண்ட்டு 

ஜம்ட்டுக்குள் ணதணல் அஞசு, ஜசநக் டுப்சதக்ச ணண்டுமச் 

ஓஜப் நஓனமச ஓய்த்ஜச ஙம்தைநடம். 

 

ஔர்ஜசநநல் ஜநழ்க் ல்ணநநன் நர் ஙநமத்ம் நந்துமஞதௗம்   

ஜநழ்க் ல்ணநநமச ஙத்துற்கு ற்ட எத ல்ணந ஙநர்ணம் ஔர்ஜசநந 

இங்குநன்டது.  ஔர்ஜன் குடிஞஓநன் நணநக்த்துன் எத மமஜச் ஓம் 

இங்குநன்டது.  ஆசல் இற்குச் ஓந்ஜச சநக் ட்டிம் துதம் இல்ம. 

ஔர்ஜன் அஞசு இது ர் உணநம ஙல்தொடித்ம்.  ஙநர்ணத்நசர் இது 

ர் தொற்ஓநள் ஜற்ள்ணண்டும். 

 

இவ்ணமநல் தைம்ர் ஜநழ்ப் நள்மநன் ல்ணந ர் எத 

நந்துமஞநமச இங்கு தொன்மணக் ணநதம்தைநடம்.  உநல் தைம்ர் ஜநர் 

ணதம் ஙடுநல் ல்ம் ஜநழ் இஞண்ணது அல்து தோன்டணது ஜநக் 

ற்நக்ப்டுநன்டது.  இவ்ணத இஞண்ம் அல்து தோன்டம் ஜநக் ற்கும் 

நள்மதௗக்குத் ஜநழ் ஜந, அன் இக்நம், ண்டு ற்டந துதம் 

அடநந்நதக் தொடிது.  அணர்ள் ஜநழ் ஜந, இக்நம் ஆநசணற்மடக் ற் 

தொன்சர் அமண ற்டநச் சுதக்ஜ அணர்தௗம தொல் ஜநந 

(டுத்துக்ட், ஔர்ஜசந ஙட்டில் ச், ன்ஜர்க்நல் சநஷ், நஞன்ஓநல் 

நஞஞ்ச்) டிக்க்கூடி தல்ள் நக்ப்ணண்டும்.  உஞஜ, 

ஔர்ஜசநந நடந் ஜநழ்ப் நள்மள் ஔர்ஜன் ஜநந ஜநழ் ஜந 

ற்டநத்ம் ஜநழ் இக்நம் ற்டநத்ம் ண்டு ற்டநத்ம் தொன்கூட்டி ணஓநக்க்கூடி 

தல்ள் நக்ப்ணண்டும்.  இத்ம தல்ள் நக் அஞசு ஙநச்ஓஜ 

உணந ஓய்த்ஜச ஙம்தைநடம்.  இல்ணநட்ல் உத் ஜநழ் ஆர்ணதொள் 

ஓல்ணந்ர்ம அணும்.  இத்ம தல்ள் நக்ப்டும்து நள்மள் 

அணற்மட டிக்கும்து ஓம்ஜநத் ஜநம அடநதம், ஓவ்ணநல் ஜநழ் 

இக்நங்மத்ம் ஙதசஜநழ் இக்நங்மத்ம் ஜநப் ண்ட்டின் ஓநடப்ச 
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ண்தைமத்ம் அடநணண்டுஜன்தம் ஆர்ணத்நமச ஊட்ணல் 

அமஜணண்டு ஜன்ம ஜசநல் ள்ணண்டும்.  

 

ஜநநக்நங்மப் தைம்ர் ஜணர்ள் ற்ற்குத் துமஓய்த்ம் தணந 

த ஏர் அஞந அந்ந் ஞப்ந ஜநத்ன் இமத்துத் 

நக்ப்ணண்டும்.  உஞஜ, ஔர்ஜன் ஙட்டில் இது ஜநழ் - ஔர்ஜன் 

ஜநஞந அமஜத்ம். 
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ஜநழ்ஜந  ற்டல்  ற்நத்தல்  ஜஓந-ஜநஓநஸ் : 

ஏர் எப்தேடு 

 

Dr. மு. பரமசிேம் 

புத்ரா பல்கலைக்கழகம், மகைசியா. 

 

ஆய்தச்சுதக்ம் 

ஜஓந-ஜநஓநஸ் ஆந இதஙடுதௗம் தைம் ர்ந் இந்நத் ஜநர்ம 

அநணநல் ண்டிதக்கும் ஙடுள். இவ்ணநதஙடுநதம் ணகுஜத் 

ஜநழ்க்ல்ணந  நன்ற்டப்டுநன்டது. தஜநநன் ணவ்ணத குநநல் அமஜந்துள் 

இவ்ணநஞண்டு ஙடுநதம் ற்தத்ஞப்டும் ஜநழ்க்ல்ணந, அன் த்நட்ம், ற்டல்-

ற்நத்தல் ஙதம் ஓநக்ல்ள், அணற்தக்ச னர்தள் ஆநமண இந் ஆய்ணநல் 

டுத்துமஞக்ப்டுநன்டச. 

 

தொன்தமஞ  

ஜநர்ள் அநணநல் ணழ்ந்து ணதம் ஙடுதௗள் ஜஓந-ஜநஓநஸ் ஆநமண 

குடநப்நத்க்ச. சந ஆட்ஓநக்த்நல் இந்நணநததந்து ண்டு 

ஓல்ப்ட் ஜநர்ள், ஜஓநணநன் ஞப்ர்த்ட்ங்நதம், ஜநஓநதன் 

தம்தைத்ட்ங்நதம் குடிஜர்த்ப்ட்சர். ட்ப் தைடங்நல் டுட் 

ஜநழ்த்நர்நன் நள்மதௗக் ந.ந.18-19-ஆம் தற்டண்டுநல் 

நண்மப்ள்நள் ற்டுத்ப்ட்ச. அப்ள்நநல் ங்நதம், 

தஓநதம் ஜநழ்க் குந்மதௗக்குப் ங்ள் ற்தத்ஞப்ட்ச. ஆசல் 

இப்மசதொமட எதணமநல் தொமடஓஞக் ல்ணநண அமஜந்நதந்ச.  

 

ப்க்நல் ட்ப்தைடங்நல் ஜநழ்ப்ள்நதௗம், ஜநழ்ணகுப்தைதௗம் 

உதணக்ப்ட் நன்சர்த் ஜநழ்ஜநமக் ற்டல்-ற்நத்ல் ஆநணற்டநல் 

தொமடச த்நட்ம் ஜற்தம் ல்ணநத்நட்ங்ள் இதஙடுநதம் 

நன்ற்டப்ட்ச. சநநக்த்நததந்து ணநடும ற்டநன் இதஙடுநதம் 

தைந ல்ணநக்ள்மதௗம், அணுகுதொமடதௗம் ற்டுத்ப்ட்ச. இன்மட 

அநஙதச உர் நல்தட் ணர்ச்ஓநக் ட்த்நல் இவ்ணநதஙடுநன் 

ஜநழ்ஜந ற்டல்-ற்நத்ல் தொமடநல் ற்ட்டுள் ஜற்டங்ள் ண்ற்டச. 

அணற்மட எப்நட்டுக் ணும் ஙக்நதம், ற்டல்-ற்நத்தல் ற்ட்டுள் 

ஓநக்ல்ள் ஜற்தம் னர்தமச் சுட்டும் ணமநதம் இக்ட்டுமஞ அமஜநடது.   

 

ட்டுமஞ ஙக்ம் 

ஆய்தக்ங் ணநங்கும் இவ்ணநதஙடுதௗம் தைம் ர்ந் இந்நத் 

ஜநர்ம அந ண்நக்மநல் ண்டுள்மண. இதஙடுநதம் ஙநதம் 
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ன்ஜநச்சூல் இந்நத் ஜநர்நன் ய்ஜநச ஜநநல் த்ம 

நப்நமச ற்டுத்நத்ள்து ன்மத்ம், ஜநழ்ஜநக் ல்ணந ன்ம ந் 

ஙக்த்நல் அணுகுணம இதஙட்டுக் ல்ணநத்நட்ங்தௗம் ண்டுள்ச 

ன்மத்ம், அற்குக் ற்டல்-ற்நத்ல் தொமடநன் ங்நப்தை ஆநமண குடநத்தும் 

இக்ட்டுமஞ ணநக்குநடது. 

 

ஆய்த அணுகுதொமட 

ஆஞம்ப்ள்ந தொல் உர்ல்ணந ணமஞ ஜநழ்ஜநக் ல்ணந குடநத்து ஆஞத்ம் 

இக்ட்டுமஞநல் இதஙட்டுக் ல்ணநக்கூங்நதம் ஙஞ ஓன்த ஓநத் 

ஆய்தத்ஞதள் ன்டுத்ப்ட்டுள்ச. அத்ஞதள் அட்ணமப்-

டுத்ப்ட்டுக் ன ஞப்ட்டுள்ச. ஆய்தத்ணல்ள் ணநக்ஜதம், உந 

ஜற்ள்தௗதம் ணநமஓப்டுத்ப்டுநன்டச.   

 

ற்டதம் ற்நத்தம் 

அண்மஜக்த்நல் ற்டல்-ற்நத்ல் குடநத்துப் தைந ஆய்தள் ஜற்ள்ப்ட்டு 

ணதநன்டச. ற்டல்-ற்நத்ல் ர்ப்  தத்ஞங்குள் ஙநழ்த்ப்ட்டு 

அணற்டநன் ணந டப்டும் னர்தள் ஙமதொமடப்டுத்ப்ட்டும் ணதநன்டச. 

வ்ணடசநதம் ற்டல்-ற்நத்ல் ஆந இத ள்மதௗக்கும் ணஞ 

ணநங்க்கூடி அடிப்ம ன்து ர்ந்து அப்டி ஙனடிக்நன்டது.  

 

ற்டதம் ற்நத்தம் என்டன்த ர்தைம இத ஓல்கும். 

ற்நத்ல் ன்து ஆஓநநதக்கும், ற்டல் ன்து ஜணதக்கும் தந்தும் 

துணச குங்கும். ஆசல் ஆஓநநதக்கு இங் கூடுச தப்தை 

உள்து. அணது ற்நத்ல் ன்தம் ஓம ஜற்ள்ணற்கு, எவ்ணத ஙதௗம் 

ற்டல் ன்ட ட்ட்மத் ர்ந்து நன்ற்ட ணண்டி மஜக்குநணஞ 

ஆஓநநர் நழ்நடர். ஜணர் ஜட்டுஜநன்டந, ஆஓநநதம் ம்ஜணந ர்ந்து 

ற்டம ஜற்ள்தௗம்துன், ஜணதக்குக் ற்நத்ம ஊட்டும் ஓமச் 

ஓவ்ணச ஓய்த்ம் ஆற்டல் நட்டுநடது. 

 

ஙன்தெல் ன்தம் இக்தல், ற்டதக்கும், ற்நத்தக்கும் உநசத்            

சநத்சந ஓட்ஜ ணகுத்துள்து1. நல்தட்ம் த்மச உஞத்ம 

ட்டிசதம், மதொமடள் வ்ணத ந்து சதம் ஆஓநநர்-ஜணர் ஆந 

இதணதக்கும் ப்தும் தந்தும் இக்ஜ இக்ட்டு ணநங்குநடது.  

 

ஜஓந 

ன்நக்ஓந ஜண்த்நல் அமஜந்துள் னற்ஜச ஜஓநதன் 

ஜநர்ள் ண்மக்ந் ட் ம்ர்தைம ணர்த்து ணந்துள்சர். 
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இசல் ஜநழ்ஜநநன் க்ம் ஜஓநப் ண்ட்டில் ஊடுதணந அன்டந 

ஜநழ்ஜந ஙநமத்து இங்கு ணஞணநல்ம.  ஆங்ந ஆநக்ம் ஜஓநணநல் 

ணநங்ந த்ந, ட்ப்தைடங்நல் ணய்ஜந இக்நஜதம் 

ஜநழ்ப்ள்நநன் ணநதம் ஜநழ்ஜநநன் ஓல்ணக்கு ஜங்நது. 1957-

இல் ஙடு அந்ஙநநஜநதந்து ணநடும அமந் நன்சர்க் ல்ணநதொமடநல் 

தொம்ஜநத்நட்ம்  அடநதொப்டுத்ப்ட்து. இன் ணநத் ஜநழ்ஜநநன் 

தோஜக் ல்ணநமப் தம் ணமநல் ஜநழ்ப்ள்நள்  உதணக்ப்ட்ச. 

இற்சத் சந ணல்தசர் குதணநன் ஜற்ர்மணநல் த்நட்ங்ள் 

ணகுக்ப்ட்ச. ஜநழ்ஜந ற்டல்-ற்நத்தல்  ந் 50 ஆண்டு ற்ட்டு 

ணதம் ஜற்டங்ள் ஜநழ்ஜந ணர்ச்ஓநநல் குடநப்நத்க் க்த்ம 

ற்டுத்நத்ள்ச.  

 

ஜநஓநஸ் 

ஜநஓநதல் ஜநர்நன் தொல் குடிற்டம் 1714-ஆம் ஆண்டு ஙநழ்ந்து.                 

அன்தட்டு, இதம் தற்டண்டின் தொல் ஙற்து ஆண்டுள்ணமஞ 

இக்குடிற்டங்ள் ர்ந்ச. ந.ந. 19-ஆம் தற்டண்டில் ஆங்ந ஆட்ஓநக் 

த்நல்ன் தஜணநல் ஜநழ்க் குடிற்டங்ள் ஙமற்டச. நஞஞ்சுக் 

சநதம், ஆங்நக் சநதம்  ர்ந்து  ஓந  தற்டண்டுள்  

இதந்  ஞத்நசல் அன்டப் ன்ட்டில் ஜநழ்ஜநநன் ஓல்ணக்கு 

ணகுத்துக்கு தொன் இந்ஙட்டில் ஜங்த் ங்நணநட்து. சநதம் 

ள்நநதம், உர்ல்ணந ஙநமநதம் ஜநழ்ஜந ற்டல் இன்டதம் ஙநழ்ந்து 

ணதணது குடநப்நத்க்து. 1969-ஆம் ஆண்டில் ஜநஓநஸ் ஆங்ந 

ஆநக்த்நததந்து ணநடுட்டுச் சுந்நஞ ஙச நன்சர் உதணச ல்ணநக் 

ள்மதௗம் ஜநழ்ஜந ற்டதல் க்ங்ம உண்க்நம 

அடநதொடிநடது. 

 

ன்ஜநச்சூல் 

ஜஓந-ஜநஓநஸ் ஆந இஞண்டுஜ ன்ஜநச்சூல் ஙநதம் ஙடுகும். 

ணவ்ணத இசங்மச் ஓர்ந்ணர்டு இமந்து ணதம் ஙநமநல் 

ஜநழ்ஜந ற்டததம், ன்ட்டிதம் ணற்தஜநச் ஓற்நன் ஊடுதணல் 

ஜநகுந்து ப்டுணது இதஙடுநதம் ணநர்க் இ ஜடநத்ள்து.  

 

ஜஓநணநல் ஓநஜநச ஜய் ஜநந தம்ச 

நஜற்டங்ள் ஙக்நன்டச. ஙட்டின் ஜக்ள்மநல் ஓனசர்நன் ண்நக்ம 

இஞண்ணது இத்நல் இதக்நன்டது. அம்ஜநநன் ன்டும் ஜநகுநக் 
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ப்ட்தம், உப்துஜந ணநங்கும் ஆங்ந ஜநநன் க்ம் 

அநஜக் ப்டுநடது. 

 

ஜநஓநதல் ஙநதம் ன்ஜநச்சூல் ஜதம் ஜதட்து. அங்குப் துண  

நஞஞ்ஓநததந்து உமந் ‘நநல்’ ன்தம் எத நமஜநம அமசணதம் 

சுநன்டசர். இது ணநஞ நஞஞ்சு, க், ஜண்நன், ஆங்நம், இந்ந, உதது, 

ஜ்தைந, தங்கு, ஜஞத்ந, குஔஞத்ந  ஆந ஜநமப் சுணதம் 

நஓஜச ண்நக்மநல் ணழ்நன்டசர்2. எத ஓநடந ஙட்டில் இத்மச ஜநள் 

தைக்த்நல் இதப்து அநச என்ட. இச்சூதல் ன் அங்குள் ஜநழ்ப் 

நள்மள் ய்ஜந ற்டம  ஜற்ண்டு ணதநன்டசர்.   

 

ஜஓநத் ஜநழ்ஜந ற்டல்-ற்நத்ல் தொமடள் 

ஜஓநணநல் ஜநழ்க்ல்ணந ன்து டத் இததத ஆண்டு  ணஞற்தப் 

நன்சநமக் ண்து. ஜநழ்ஜந ற்டல்-ற்நத்ல் தொமட ன்து 

ஆஞம்ப்ள்ந, இமஙநமப்ள்ந, ஆஓநநர் நற்ஓநக்ல்தநள் ஜற்தம் 

ல்மக்ங்ள் ஆநணற்டநல் ஜற்ள்ப்ட்டு ணதநடது. ல்ணத 

சூல்தௗக்நம ஓணச தொமடநல் ஜநழ்க்ல்ணந இங்கு  தொன்சடுத்துச் 

ஓல்ப்ட்டு ணதணது ண்கூடு.  

 

டத் ஙட்டிதள் 11 ஜஙநங்நல் உள் ஜநழ்ப்ள்நநல் எத இட்ஓம் 

ஜணர்ள் ற்நன்டசர். இணர்மத் ணநஞ இமஙநம ஜற்தம் ஆஓநநர் 

நற்ஓநப்ள்ந, ல்மக்ங்ள் ஆநணற்டநல் நல்ணநன் ண்நக்ம 

நஓஜசகும். ஜஓநத் ஜநழ்ப்ள்நநல் குந ணய்ந் 6000 

ஜநஓநநர்தௗம், இமஙநமப்ள்நநல் 300 ஜநஓநநர்தௗம் நற்டந 

ணதநன்டசர்3. த்ண்டுதௗக்கு தொன்தை ணமஞ ஆஓநநஞப் நற்டநணர்நல் 

தம்சர் ஓன்டநழ் டிப்நமச அநஜப் ற்டநதந்சர். 

ற்ம ஜடநணதம் சூதல் இங்ம ஜற்தம் தொதுமப்ட்ம் 

ற்டணர் ஆஓநநர்ப் நற்தம் ஙநம ப்டுநன்டது. 

 

ற்டல்-ற்நத்தக்குப் த அடிப்மத் நழ்நடது. ஜநழ்ஜந ற்டல்-

ற்நத்தக்குப் நடதணநள் உணநசதம் தோக்தணநப் தல் 

ணநங்குணமக்  தொடிநடது. தல்ள் இன்டநக் ற்கும் ஜற்த்ந தொமடக் 

ல்ணநத்நட்த்நமசப் தன்டந, தல்மச் ஓர்ந்நதக்கும் ஆஓநதொமடக் 

ற்டம  ஜஓநத் ஜநழ்ஜநக்ல்ணந ண்டுள்து. 
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ஜஓநத் ஜநழ்க்ல்ணநப் தல் அமஜப்தைதொமட 

தல்நல் எவ்ணத ணகுப்தைக்கும் ற்டணத த்நட்ங்ள் அமஜக்ப்ட்டு 

ணமஞமட ஓய்ப்ட்டுள்ச. டுத்துக்ட் தொம் ஆண்டு நதம் 

ஜணதக் ணடிணமஜக்ப்ட்டுள் த்நல் உள் க் அமணக் ட்டிதம், 

இஞண்ம் ஆண்டு நதம் ஜணதக்ச த்நன் க் அத அநநத்துக் 

ப்டுநன்டது. எவ்ணத ஆண்டுக்கும் க்ணத  அத துண 

அநநத்துக் ண் ஓல்ணது இல் உள்து. எவ்ணத த்நன் 

இதநநதம், அப்ம் ர்ச ள்ணநள் ட்ப்டுணது ணக்ஜப் 

நன்ற்டப்டுநடது. 

 

அத்துன் ம் ர்ச நற்ஓநள் ‘ஙணடிக்ம, இடுந’ ஆந 

மப்தைநல் டுக்ப்ட்டுள்ச. ஜணர்ள் ஜ ஓநந்நத்துப் நநக்கும் 

ணமநல் இப்நள் அமஜக்ப்ட்டுள்ச. ஜநழ்ஜநநன் இக்ந-இக் 

ணமள் ஜணர்நன் ணதுக்ற்ப் நநத்து அமஜக்ப் ட்டுள்ச. 

டுத்துக்ட் ஆத தொல் ன்சநஞண்டு ணது ணமஞ அடிப்மக் ல்ணநமக் 

ற்கும் ஜணர்தௗக்ப் ‘தைந ஆத்நசூடி, ன்மடணந்ன், உஙனந, 

ணற்டநணற்ம, நதக்குடள், தோதுமஞ, ல்ணமச் ஓய்த்ள்ள், ஙல்ணந, 

ஙனநஙடநணநக்ம், ஙடிர், ஙன்சடந ஆந இக்நப் ங்தௗம், 

இக்த்நல் தத்நல், ஓல்தல், ணக்நம், தைநல், ணதஜநகும் இங்ள், 

ணதஜந இங்ள், ஙநதத்க்குடநள் ஆநமண ங் மணக்ப்ட்டுள்ச4.    

 

ஜஓநக் ல்ணந அமஜச்ஓநன் னழ் இங்கும் தல் ஆக்ப்நநத 

ஜணர்தௗக்ச த்ம உதணக்குநன்டது. ற்டதக்குத் துமஙநற்கும் 

ணமநல் தோப் தல்டு, ஜணர்தௗக்குப் ன்தம் ணமநல் 

துமதல்ள், நற்ஓந டுள் ஜற்தம் நற்டநள் ஆநசதம் ல்ணந அமஜச்ஓநசல் 

ணநநப்டுநன்டச. 

 

இமஙநமப்ள்நள் ஜற்தம் உர்ஙநமப்ள்நநல் ஜநழ்க்ல்ணந தொமட 

க்ஙநமப் ள்நநததந்து ணதட்டு அமஜந்துள்து. நதக்குடள், தோதுமஞ 

ன்ட ஓய்த்ட்குநள், ட்டுமஞ ஜற்தம் உமஞஙம தல்ள், ஙம், ஙணல் 

ன்ட இக்நப்குநள் ஆநமண ங் மணக்ப்ட்டுள்ச.               

ஜதம் ஜந, இமஜந, ஜஞதைத்ர், உணமஜத்ர் ஆந இக்ப் 

குநதௗம் ங் உள்ச5.  

 

ல்மக் அணநல் ஜநம தொன்மஜப்ஜ டுத்துக் ற்ணர்தௗக்கு 

தொற் இக்நம், ற் இக்நம், ன்ட்டு இக்நம், இமக் 
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இக்நம், ப்ந இக்நம், க்ந இக்நம், இக்நத்நடசய்த, 

எப்நக்நம், ஙட்டுப்தைடணநல், ஜஓநத் ஜநநக்நம், இக்ந ணஞத, 

ஓநத்நக்நம் ஆந இக்நப்குநள் ஜ மணக்ப்ட்டுள்ச.   

இக்த்நல் ஜநழ் எதசநல், உதசநல், நல் ஜற்தம் ப்நல் 

ணஞத ஆநமணத்ம் ற்தத் ஞப்டுநன்டச6.  

 

உர்ல்ணநத்துமடநல் ஜநழ்க்ல்ணநமக் ற்நப்டு, நடந்ணநப் 

ல்மக்த்நதம், ஆஓநநர் நற்ஓநக் ங்நதம் ஜநழ்ஜநக் ல்ணந 

ற்தத்ஞப்டுநடது. ஜதம்  ஜஞ ல்மக்ம் (MARA), ஜஓநப் தைத்ஞ 

ல்மக்ம் (UPM),  ஜஓந அடநணநல் ல்மக் ம் (USM),  ஜஓந ஓ 

ல்மக்ம் (UMS) ஆந உர்ல்ணந ஙநதணசங்நல் ஜநழ் இஞண்ம் 

ஜநதம் ற்நக்ப்டுநன்டது. 

 

ஜநஓநஸ் ஜநழ்க்ல்ணநப்  அமஜப்தைதொமட 

ஜநஓநஸ் ஙட்டில் ஜஓநமணப் ன்த ஜநழ்ப்ள்நள் ன்த சநத் எத 

அமஜப்தை இல்ம. அங்கு ள்நநல் ஜநழ் எத ஜக் ற்தத் ஞப்டுநடது. 

இன்த தம்ச ஜநழ்க் குடும்ங்நல் ச்சுணக்த் ஜநழ் இல்ம. அங்கு 

தட்டுஜந நநல் ஓப்டுநடது. ஜநழ் தட்டுஜந ன்ட குந 

ணக்நந்துணநட் சூதல், ள்நநல் ஜநழ் எதஜத் ஜநஓநநர்ல் 

ற்நத்துத் ஞப்டுநடது.  

 

ஆஞம்ஙநமப் ஜதம், இமஙநமநதம் ஜநழ்க்ல்ணந உள்து. 

இப்ங்தௗள் தொக்நஜத் நதக்குடள் ஓய்த்ட்ள், ன்மடணந்ன், தோதுமஞ 

ன்ட இக்நப் குநதௗம், ஞநர், ஞநஓன், ணநஜந ஓந ணநஙம் 

நள்ம தொசநன் ந ணநமதௗம் ங் மணக்ப்ட்டுள்ச.7  

ஜநஓநஸ், ஜத்ஜ ந்ந ஙநதணசத்நல் ஜநழ்ப் ட்ப்டிப்தை இங்ம ற்தத் 

ஞப்டுநடது. ஆஓநநர் நற்ஓநக்ல்ணநப் டிப்தைம் ஜநநல் ற்நக்ப்டுநடது. 

 

தொடிதமஞ 

 ஜஓந-ஜநஓநஸ் ஙடுநல் ந்ட்டு, ஜநழ்ஜந ல்ணத 

சூழ்ஙநமநதம் ஜற்டங்நதம் ற்நக்ப்ட்டு ணந்துள்து. இதஙடுநன் ஜநர் 

குடிற்ட ணஞத, தணநல் அமஜப்தை, ஜநச் சூல், ச்சு ணக்கு ன்டமண 

ணதப்ட்டிதந்தம் இன்தணமஞ ஜநழ்ஜநமப் ணுணநதம் ஓஜம், ம – 

ண்ட்டுக்  கூதமக் த்துணதணநதம் எத்நதப்மக்  தொடிநடது.   
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ப ாது அமர்வு 2 

 

ஓநங்ப்தர்த் ஜநர்  இல்ங்நல் ஜநழ்ஜநப் தைக்ம் 
 

க.    க   
       ,       க   க க  
  க   . 
 

தொன்தமஞ 

உநல் இன்த சுஜர் 6,000 ஜநள் ணங்ப்ட்டு ணதநன்டச அல்து 

ணங்ப்ட்டு ணந்ச சப் துணக் கூடப்டுநன்டது. ஆசல், இன்த 

இணற்தள்தௗம் சுஜர் 100 ஜநள் ஜட்டுஜ டக்குமட உநன் 90 ணநதக்ட்டு 

ஜக்ல் ஓப்ட்டு ணதண ஜநநர் கூதநன்டசர். எத ஓந 

ஜநநன் ன்டு ஜநக் குமடந் அணநல்  உள்து. இவ்ணநமஓநல் 

இதப்மண ஓம்ஜநப் ற்டப்டும் நஞக்ம், த்னன், ஓஜஸ்நதம் 

ன்டமண.  இமண இன்த குடநப்நட் ஓந ங்நல் (domains) அல்ஜல் 

ஞணப் ன்ட்டில் நமது. இன்தம் ஓந ஜந ஜற்டணர்தௗக்கு 

அமணற்டந ணநணஞம் ன்மடத்ம் ணநட்டுச் ஓல்ஜ ணட்த்நல் 

அநந்துணநட்ச. ஜற்தம் ஓந ஜநள் ற்டந என்டநஞண்டு ணல்ள் ஜட்டும் 

அம்ஜநமப் ஓநணர் ஜநநர்  குடநத் மணத் ஆணக் 

குடநப்தை ஜட்டும் அதம்தத்நல் இதக்க் ம். இன்தம் ஓந 

ஜந அம்ஜநநன் ர்மத் ணநஞ ஜற்ண்டு அமணற்டந 

ணநணஞம் ன்மடத்ம் அடந தொடிணநல்ம.  

 

ஜந அநதம் ஜநச் ஓநதம் 

ஜநள் அநணது ஓன்ட 200 ணதங்நல் துநஜநத்ள்து. ணட்த்நல் 

 ஜநதௗக்கு உநமஜர் இதந்தும் சுணர் ணதஜநன்டந இன்தம் அமண 

அநந்துண் ணதநன்டச ன்து எத ணமக்நஜச  ஓய்நகும்.         

 ண்ங்நல் அநதம் குடநப், அஜநக், ஆப்நநக், ஆஸ்நஞத 

ஆந ண்ங்நல்  மதொமட ணங்நணந் தர்த குடிஜக்நன்  

ஜநள் ல்ணத க்ட்ங்நல் அநந்துணநட்ச. டுத்துக்ட், 

நநட்டிதர் ஆஸ்நஞதணநல் டி மணத்து அக்ண்த்நல் சுஜர் 250 

தர்த குடிஜக்நன் ஜநள் ஓப்ட்தம் இன்த சுஜர் 50 ஜந 

ஞ்ஓந இதந்து ஓப்டுணதம் அடநநடம்.  
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19ஆம் தற்டண்டுத் க்த்நல் எத ஙட்டு ஜக்ள் அல்து அந் ஙட்டில் ணழ்ந் 

எத குடநப்நட் இசத்நசர் இன்சத ஙட்டிற்குப் ல்ணத ஞங்ல் 

குடிதணது ணக்ஜநது. இத்ம குடிற்டம், ஙட்டி அல்து 

ஓதோத்நசநம ற்ட் நஞச்ஓமசள், உள்ஙட்டுப்ர், ஓதோ அமஜப்தை, 

அஞஓநல், தஞம் ன்ட ஞங்ல் ற்நச. அ ணமநல் 

ணல்ஞசு ஙடுச நநட்ன், நஞன்சு, ஔர்ஜசந, ஸ்நன் ன்டமண  

ஆப்நநக், ஆஓந ஙடுமக் சநத்துண ஆட்ஓநக்குட்டுத்நது 

ணமட் இந்ஙடுநததந்து ணவ்ணத ஙடுதௗக்கும் அமத்துச் 

ஓன்டச.  

 

‘அக்மஞ சுமஜ’ ன்த ஙம்நப் தைம்ர்ந் இசத்நசர், ங்நன் தர்த 

ஙட்டுன் எப்நடுமநல் தஞத்நல் ஙல் ஙநமநல் இதப்நதம் 

தம்தம் ங்ள் நமப்தைத் டிக் குடிடந ஙடுநல் ஓநதன்மஜஞண 

ணழ்ந்சர்-இன்தம் ணழ்ந்தும் ணதநன்டசர். தைம் ர்ந் ஙடுநல் ணதம் 

இணர்தௗள் இஞண்ம் அல்து தோன்டம் மதொமடநசர் அநதம் குடநப் 

இம மதொமடநசர் ங்நன் ய்ஜநக்குப் நக் குடிடந ஙட்டில் 

ஞணப் ஓப்டுநன்ட ஜநமப்  ஜநட்ஓநப் குநநல் (domains) 

ன்டுத்த் ங்நசர். இன் ணநமத ஓந் ஜநமப் டிப்டி 

அணர்ள் இந்கும். இத்ம க்குக்குக் கூடப்டும் ஞஜசது 

அணர்ள் சுஜநப்ம  (self-esteem) அந்ஙடுநல் இந்கும். அதுதம் 

குடநப்ச் ஓநதன்மஜ இம மதொமடநசர் ம் இசத்மஞ  ழ்ண 

ஙநமசத்துத் ங்தௗக்குச் ஓதோ அங்னஞம் நட் அந்ஙட்டில் ணங்கும் ஆநக் 

ஜநம (dominant language) ற்தக்ண்கும். இன் ஞஜத் ம் 

நள்மதௗக்கும் ம் ஓந் ஜநமப் ஓக் ற்நப்நல்ம. இற்குத் க் 

ஓன்த ன்சப்நநக்ணநல் ணழ்நன்ட இந்நர்ள்.  

 

ஜந இப்நற்ச ஞநள் 

ஜநப் ன்ட்டுச் ஓநத (Language Shift),  ஜந இப்தை (Language Loss) 

அமசத் ர்ந்து ற்டும் ஜந இடப்தை (Language Death) ஆநணற்டநற்குப் 

ல்ணத ஞங்ள் ஓதோ ஜநநதல் கூடப்டிதம் இக்ட்டுமஞநல் 

தொக்நஜச ஓந ஞநம ஜட்டும் சுட்டிக்ட் ணநமநடன். 

 

1. ஜக்ள் ம (Demography) 

ன் (Haugen),  நஸ் (Bourhis) ன்ர் எத ஜநம இந்து ணத 

க் மணத்துக் ள்ணற்கும் (maintenance) அம்ஜநமப் சுநன்ட ஜக்ள் 

ம ண்நக்மக்குஜநம ர்தை இதப்க் கூதநன்டசர். எத 
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ஜநமப் சுநன்ட ஜக்நன் ண்நக்ம தம்ன்மஜ இதக்கும் 

ஙநமநல் இப்தை அஓஞம் ன்து இணர்து தத்து. துண எத 

ஙட்டில்/இத்நல் ணதம் ஜக்ள் மநல் த்து ணநதக்ட்டிற்கு ஜல் எத 

குடநப்நட் ஜந சும் இசம் ணதஜசல் ஜந இப்தை ஙக் 

ணய்ப்நல்ம ன்த ன் ததுநடர். ஆசல், இக்தத்மப் தம் 

ற்தக்ள்ணநல்ம. எத குடநப்நட் ஜநமப் ஓக் நஓஜச ஜக்ள் 

இதந்தும் ஜந இப்தை ஙந்மத்ம்- ஙந்துண்டிதப்மத்ம் ஙம் இன்தம் 

ம். ன்சப்நநக் இற்கு ஙல் ஓன்த. 

 

2. இச அநத 

எத குடநப்நட் ஜந சும் ஓதோம் தொற்தஜ அநந்துணநட்தம் 

அணர்தௗச அணர்நன் ஜநத்ம் அநந்துணநக்கூடும். ர், டும் ஙய்ள் 

ன்ட ஞங்தம் இற்மப் நர்ச ஞ்ஓம், டுமஜச ணடட்ஓந, 

ஙந அநர்தள், நஜம ணடிப்தைள், ல்ள்ள் ன்டணற்டதம் இச 

அநத ற்க்கூடும். ஓன்ட தற்டண்டில் ஙநழ்ந் ஞப்நநன் ஊடுதணல்தௗம் 

அணர்ள் தோம் ஞணந டுஙய்தௗம்  இசத்நசர் அநக் ஞஜநச.  

 

3. ஜந ணங்கும் ணழ்க்மச் சூத நப்தை 

எத குடநப்நட் இத்நல் அன் ஙநணம், ட்ணட்ம் ஆநணற்டநற்ற் எத 

குடநப்நட் ணமத் ணஞங்ள் ணர்ணது இற்ம. அ ன்த அங்கு 

அற் உந உநர்ணழ்ணசதம் அவ்ணந இற்மச் சூடு ணழ்ணதும் 

இல். ஆசதம், அங்கு ணதம் ணஞங்தௗம், அமட்டி ணதம் 

ணநங்நசங்தௗம் ட் ணப்ம் ஞஜதம் ம் ணதம் சுற்தப்டச் சூதல் 

ற்டும் ஜற்டங்தம் நப்க்குள்ந அநந்துணந ஙநி்ம். 

டுத்துக்ட், அந் ஙந அமஜப்தைக்கு எவ்ண ணத ணநங்கும 

அடநதொப்டுத்நசல் அது ற்சண அங்கு இற்ம ணதம் 

நர்ச்மஓமத்ம் இஞ உநர்ணழ்ணசணற்மடத்ம் நத்துக் டுநம 

ணநமணநக்கும்.  

 

இமப்ன்ட ஜநதௗம் ஜடநணதம் ஓதோ, தஞ, அஞஓநல் 

ஜற்டங்ல் க்த்குள்நன்டச. இல் எத குடநப்நட் ச்ஓஞ, ஓதோ 

ட்மஜப்தைக்குள்  மதொமட ணங்நணதம் எத ஜநத்ம் இன்சத 

தைந ஜநநன் ணதமல் நப்தைக்குள்ம். ன்டு, ஓஞ 

நணர்த்மச, ணர்த்த் ர்தை, சநத்துண ஆட்ஓந ன்ட ஞங்ல் 

ஊடுததம் எத தைநஜந ய்ஜந ணங்கும்  இத்ம ஙமணநல் 

ஆக்நஞஜநத்ஙநமம ணஞத  ட்டும்.  ப்டி எத குடநப்நட் சூதக்கு ஜடச 
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ணநங்குதௗம் ணஞங்தௗம் ஜற்டத இத்நல் இல் ணதம் இஞ ணஞ 

ணமமத்ம் ணநங்நசங்மத்ம் நக்நன்டசண அது ன்ட தைந 

இடக்குஜநகும் ஜநதௗம் ஜங்தௗம் ண்ட்டுப் க்ணக்ங்தௗம் 

ற்சண அந் இத்நல் ணங்நணதம் ஜநம அல்து  ஜங்மப் 

நப்மச் ஓய்நன்டச. இந்நத் துமக்ண்ம் இற்கு ஙல் 

டுத்துக்ட்டு. ஜந ணஞற்டநல் ணவ்ணத க்ட்ம் இமச ஙஜக்கு 

உர்த்தும். தொதல் ஜநழ் ணஜந; நன்சர்த் ஜநழ் இந்ந; அன்நன் ஜநழ் 

ஆங்நம். இவ்ணடச ஜந ஜல்ள் ஙந்ணண்ம் இதக்நன்டச. ம் 

ஓல்ச்ஓல் ற்சண அங்கு ணங்ந ஜநநன் இத்ம ஆநக்ஜந 

டுத்துக்ள்தௗம். அதுண அச்ஓதோத்நசநன் ன்ட்டு ஜநதம் 

ஙமணநல் ணநங்த் ங்கும்.  

 

4. ப்தைத் நதஜங்ள் 

ப்தைத் நதஜங்நன்து, குடநப் ணவ்ணத ஜங்ம அல்து 

இசங்மச் ஓர்ந்ணர்ள் இல்ட ணழ்ணநல் இமத்ம்து வ்ணத ஞணது 

எதணர் ஜற்டணர் ஜத்மத் ததம் ஙநம ற்டுநட அ ன்த ணவ்ணத 

ஜந சுணர்ள் ஜதொடிக்கும்து இதணநன் ஜநதௗள் ணது என்மட 

துஜநத் ர்ந்டுக்நன்டசர். அமச ம் நள்மதௗக்கும் 

ர்ந்து ஓக் ற்நக்நன்டசர். இதணநன் ஜநதௗள் என்மட இக்ணண்டி 

சூல் அங்கு ற்டுநடது. டுத்துக்ட் ஙநத நசந ஙட்டுப் தர்ண குடிஜக்ம 

டுத்துக் ள்ணம்.  ல்ணத குதணப் நநந்து ணதம் அணர்நன் ண்நக்ம 

குமடத ன்டதம் அங்கு ணதம் எவ்ணத  குதணநசதம் ல்ணத ஜநமப் 

சுநன்டசர். இக்குதணநசதள் ஆணர்ள் தள் ஈட் ஙஞப்தைடங்ம இன்த 

ஙடுநன்டசர். அப்து அங்கு ணடத இசப்ண்ம அந் ஆண்ள் ஜம் 

தொடிக்நன்டசர். ஆசல், அணர்தௗக்குப் நடக்கும் குந்மதௗக்குத் ந்ம ன் 

ஜநமக் ற்நப்நல்ம. அ ணமநல் த்ம் குதணநல் சந ணநப்ட் 

ண்ள் ன் குதணநல் துஜச ஆண்ள் இன்மஜல் அணர்தௗம் நட 

குதணநதள் ஆண்ம ஜதொடிக், அணர்ம் ஜநத்ம் அங்கு இக்ப்டுநன்டது. 

இவ்ணநச் சூதல் இத குதணநசர்நன் இதஜநதௗம் க்ப்ஜல் எத 

ஜந க்மணக்ப்டுநன்டது. இற்குச் ஓநங்ப்தர் இந்நச் ஓதோத்நசநம 

அநநத்துணதம் இசக் ப்தைத் நதஜங்ள் ஏர் டுத்துக்ட்டு. இம்ஜநநச 

சூதல் ஞ்ஓநநதக்கும் தொநணர்நன் ணழ்ஙள் தொடித்ம்து கூண அணர்நன் 

தர்தஜநத்ம் சுணர் தஜநன்டந ஜமடந்துணநடும் அஙநம உதணநடது.  
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5. ஜநப்தை (Status) 

ஜநப்தை ன்து எத ஜநக்கும் அம்ஜநமப் சும் ஏர் இசத்நசதக்கும் 

டுக்ப்டும் ஓதோ, தஞ, அஞஓநல் அந்ஸ்கும். அம்ஜநசது 

ஜந ணங்ப்டும் ஙட்டில் ஜட்டுஜல்து அமசத்து னநநதம் 

ஜநக்ப்ணண்டும். ஜதம், அம்ஜநமப் சும் இசத்நசர் அமசப் ஓ 

ணட்ஜ கூச்ஓஜ க்கூது. அது ஜட்டுஜல்ஜல் ஓநதன்மஜ ஜநமப் 

சும் அணர் ம் ஜநமத் ழ்மஜப்டுத்க்கூது.  ஜநப்ற்த 

அணஓநம். நஞக்ர்ள் ஜற்த்ந த்துணங்தௗக்கும் ண்ட்டுக்கும் ஜது 

ஜநநன் ங்நப்மப் நதும் ஙநமசதகூர்ணல் அணர்ல் ஜந 

இத்மத் ணநர்க் தொடிந்து.  

 

துண, எத ஜநக்கு அந்ஸ்து இல்ம ன்மக் னழ்க்ண் கூதல் 

ஜநப்நடுநன்டசர்  (நஞன்ஓநங்ர் ஜற்தம்:1991):  

 

 நஞஜப்தைடங்நல் ஓப்டும் ஜந 

 ஓநதன்மஜநசர் சும்ஜந 

 ஜநதம் ழ்ணச/நன்ங்ந தஞத்துன் ர்தைமது 

 அஞஓநதல் ஓல்ணக்கு இல் ஙநம 

 ஞம்ந ஜத்டு ர்தைமது 

 ஞம்ந ணழ்க்மடு ர்தைமது 

 ணல் ர்தைச் ஓசங்ள், ஜற்தம் தொமடச ல்ணந ஆநணற்டநல் 

ன்டுத் அல்து ன்டு குமடணச ஜந 

 நன்ங்ந தஞ ஙணடிக்மதௗன் ர்தைமது 

 

ன்ஜந சும் சூதல் ணதம் ஓநதன்மஜ இசத்நசமஞத்ம் அணர் ம்            

ஜநமத்ம் தம்ன்மஜ இசத்நசர் அங்னநக்ணண்டும். இது ஓநதன்மஜ-

நசதக்குப் துப்தை உர்மணத் தம்.   

 

6. ல்ணந, ணல் ர்தைச் ஓசங்நல் ஜநப் ன்டு 

ல்ணந, ணல் ர்தைச் ஓசங்ள், அஞஓங் அதணங்ள், ஓஜம், ஓஞம் 

ன்ட துமடநல்  ஜந நஞநஙநநக்ப்டும் அமணப் தத்து ஜந 

துக்ப்டுணடு ஞண அன் ன்டும் ணர்ந்ங்கும். இன்மட 

நசநத்நற்கு ஜந ஈடுடுக்ணண்டும். 
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7. மணர்ள் 

ர்தட் (Harwood) எத ஜநமத் க்மணக் ஜதம் எத கூற்மடக் 

குடநப்நடுநன்டர். அது தொமட ஓர்ந், ஜற்தம் தொமட ஓஞ அமஜப்தைம (formal & 

informal organisations) ஙத்நச் ஓல்தம் மணர்ள் எத ஙட்டில்/ஓதோத்நல் 

இதந்ல் ஜந துக்ப்டும் ன். டுத்துக்ட்ச் ஓநங்ப்தநல்  

இக்ட்ச க்ட்த்நல் ஜநழ்ஜநக்கும்  ஜநதக்கும் அதந்ண்ற்டநத் 

ஜநதக்கும் ஏர் அநஞத்துண ஜந அந்ஸ்ம ஈட்டித்ந் ஜநணள்                       

 ஓஞங்நமக் குடநப்நம்.  அணதக்குப் நன் இமர்தௗக்குத் 

ஜநநன்ஜனது ஏர் உத்ணத்மத் ந் தொமசணர் தஞஜநமத்ம் குடநப்ந ணண்டும்.  

 

8. தஞ அதகூங்ள் 

எத ஜநசது, ஓந் ஙட்டிதம் ஓந, அமசத்து னநநதம் ஓந ஜநகுநச 

ணம ணய்ப்தைள், ல்ணந ணஓந, ஙல் ணதஜசம், ஓதோ ஜநப்தை ன்டணற்மட 

அம்ஜநநமசப் சுணதக்கு ஈட்டித் தஜசல் ணள்த்நல் அம்ஜந 

தம் ஓல்ணக்ம அமம். அத்ம ஜநமத் நந்துள்ணநல் 

அதகூம் இதப்ல் இதஜநத்நடன் ற்டணர்தம் ஜடநணநடுணர். ஓந 

ணமநல்  அசல் ய்ஜநம இந்துணநடும் அதொம் உண்டு. ஜடநணதம் 

ஓதோ, தஞ, அஞஓநல் ஙநமநல் நர்ஙனச்ஓல்  இ ஜந 

ஙமணநல் ஜல் ய்ணநடும்.  ணய்ப்தைமத்ம் ணஓநமத்ம் ஙல் 

ம்ஜநம அம்ஜநநன் உநமஜர் ஙநஞநக்ப் சுணநன் ண்நக்ம 

டிப்டிச் ஓநந்துணநடும். ஜநப்ற்த இங்குக் ள்ணநக்குடநநணநடும். ம் 

ஜந ஜட்டுஜ ஓத்நந் ணசணர்ள் ஜட்டிதஜ ம் ஜநமப் சும் 

ஙநம உதணநணநடும். அணர்நன் ஜமடதக்குப் நன்சர் அம்ஜநமப் 

ன்டுத்துணர் தஜநல் அணஙநம ற்டும். இந் ஙநம இன்த 

ஆஸ்நஞத, ஓனச, ஆப்நநக் ன்ட ஙடுநல் ணழ்நன்ட ஓநதன்மஜ 

ன்தொதுணர் இசத்நசநம ம். 

 

9. ஙஞஜஜக்ல் 

இன்மட ஙந உநல் ன்ள் ன்தணதுன்த அங்குஜநங்கும் தைந 

ஙஞங்ள்  உஜநன்டச. ஙஞங்நல் ல்ணத ஜநமப் சுணர்தௗம் 

என்தகூடி ணதம் ஙநம உதணநடது. இணர்நன் ஜநள், ண்ட்டுப் 

க்ணக்ங்ள் ன்டமண ணவ்ணடசமண. இணர்நம 

தத்துப்நஜற்டம் ற் துண எத து ஜந என்மடத் 

ர்ந்டுத்துக்ள்நன்டசர். ர்ந்டுக்ப்டும் ஜநத்ம் அங்குப் ஞதம் 

ஞணப் ன்டுத்தும் ஜநண இதக்கும். ஙமணநல் ம் ஓந் 

ஜநமப் ன்டுத் ஙநம உதணகும். இது ஓநங்ப்தர் ன்ட 
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ஙஞஜஜநணநட் ஙடுதௗக்கு ஓப் தந்தும். இங்கு ஜக்ள் மநல் சுஜர் 

80 ணநதக்ட்டிசர் அடுக்குஜடி தடுநல் ணழ்நன்டசர். எவ்ணத 

அடுக்குஜடிநதம் ணழ்ணற்கு எவ்ணத இசத்நசதக்கும் எத குடநப்நட் ணஞம்தை 

(Quota) உண்டு. இன் ணநமணப் தம்தம் என்டநஞண்டு இந்நர் ஏர் 

அடுக்குஜடிநல் ணஓநக்கும் ஙநம உதணநன்டது. இத்ம சூதல் இத 

குடும்த்நசதம் ஓந்நத்துப் சும் ஓந்ப்ங்ள் ஜநஜநக் குமடத. ஓந் 

ஜநமப் ன்டுத் தொடி ஙநம அநம். 

 

 10. ணநடு  

ணநட்டு இங்நல் ன்டுத் ஜநத்ம் ஙமணநல் ணக்நல் 

இல்நம். குடும்த்நற்கு அடுத் ஙநமநல் ஓந் ஜநமத்                    

க் மணக் தொடிந் ஜற்டத தொக்நஜச ஜநப்ன்ட்டுத் ம் 

ஆங். நடநத்ணர்ள் ஆங்நத்நல் ணங்நதம் இஸ்ஜநர் 

ஜசூநநல் அஞதை ஜநநதம் ணநடுநன்டசர். ஓஜஸ்நதஜ இந்துக் 

நல்நல் தைங்ப்டுநன்டது.  

 

11. இத ஜநம்  

துண இத ஜநத்நடன் உமர் சூதக்கு ற் ணது எத ஜநம 

ஜட்டும் அநம் அன்ட ணழ்க்மநல் ன்டுத்துணர். குடநப்ச் ஓதோ 

அந்ஸ்தும் தஞ ணய்ப்தைதௗம் உள்த ஜந இதப்நன் அதுண 

ஙமணநல் அநம் தைக்த்நற்குள்கும்.  

 

ஓன்ட தற்டண்டில் தைம்ர்ந்ணர்ள் நடநத ஙட்டுக்குச் ஓல்தம்து 

எத ஜந குடநப்த் ங்நன் ஜநம ஜட்டும் அடநந்ணர்ச் ஓன்டர்ள். 

இன்ட ஙநமமஜ ஜட அமசத்து ஜநச ஆங்நம் ஙன்கு 

அடநந்ணர்ச் ஓல்நன்டசர்.     தைந ஙட்டில் ணக்த்நல் இதக்கும் எத 

துணச ஜநமக் தத்துப் நஜற்டத்நற்கு அடநந்துள்ணர். ம் ஓல்ச் 

ஓல்த் ங்நன் ஓந் ஜநமப் சுணம அடணணநட்டுணநட்டு அக்ண் 

தைக்த்நதள் ஆநக் ஜந என்மடக் (dominant) மணஞப்தணர். ஜற்தஜத 

த்நல் ர்த்ல், ஓன்ட தற்டண்டில்  தைம்ர்ந்ணர்ள் எத ஜந 

அநதம் ங்ள் ஜநமஜட்டிதஜ ஓத்நந்ணர்ச் ஓன்டசர். 

அணர்தௗம நள்ம நன்சர் இத ஜநத்நடதமணர் 

ணநங்நசர். தோன்டம் மதொமடநசஞ எத ஜந ஜட்டுஜ 

அடநந்ணர்/சுணர் இதக்நன்டசர். இணர்தௗக்கு இதஜநநல் 

ர்ச்ஓந இதப்நதம் ஙட்டின் ஆநக்ஜநம ச்சுஜந 

ற்தக்ள்ணர்.  



39 

 

 

ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்  

இன்மட 233 உ ஙடுதௗள் தோன்த ஙடுள்  ஜட்டுஜ (சுணநட்ஓர்ந்து-4 

ஜநள், ன்சப்நநக் -11 ஜநள்) தோன்தக்கு ஜற்ட்  ஜநம 

அஞஓங் ஜந (Official Languages) அங்னநத்துள்ச. அணற்தள் 

ஓநங்ப்ததம் என்த.  

 

1834 ஆம் ஆண்டு தொல் ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்க் ல்ணந ற்நக் ஆணச ஓய்ப்ட்து. 

இமசத் ர்ந்து சுஜர் 23 ஜநழ்ப் ள்நள் ல்ப் ங்மத்ம் 

ஜநந ற்நக் உதணநச. ன்டதம் டிப்டிப் ற்டர்ள் ம் 

நள்மமத் ஜநழ்ப் ள்நதௗக்கு அதப்தைணமணந ஆங்நப் ள்நதௗக்கு 

அதப்தைணம ணநதம்நல் இப்ள்நநல் ஜணர்ள் ஓர்க்ம குமட அ 

ணமநல் ஆங்நப் ள்நநல் இந்ந ஜணர்ள் ஓர்க்ம அநநக்த் 

ங்நது. 1956 இல் அமசத்துக் ட்ஓநநன் நந்துமஞப்டி, ஓநங்ப்தநல் ணதம் 

ஜக்நல் தம்ன்மஜர் சும் ஜநள் அடிப்மநல் ஙன்கு 

ஜநதௗக்கு (ஆங்நம், ஜண்நன், ஜய், ஜநழ்) அஞஓங் ஜந அங்னஞதொம் 

(Official Status), ஓஜ உநமஜத்ம் (equal treatment) டுக்ப்ட்ச.  

 

 ஜக்ள் ம 

ஓநங்ப்தநன்  ஜக்ள் ம சுஜஞ 5 ஜநல்தன். அநல் ஓனசர் 74 ணநதக்டும், 

ஜய்க்ஞர் 14 ணநதக்டும், இந்நர் 9 ணநதக்டும் இதக்நன்டசர். இந்நர் 

மநல் (சுஜர் 350 ஆநஞம் ) சுஜர் 54 ணநதக்ட்டிசர் ஜநஞணர். ஜத் 

ஜக்ள் மநல் சுஜர் 37  ணநதக்ட்டிசஞ ஜநழ் ஓக்கூடிணர்ள் (Singapore 

Department of Statistics:2010).  

 

 

இத ஜநக் ல்ணநத் நட்ம் 

ஓநங்ப்தநன் இத ஜநக் ல்ணநக் ள்ம சநத்ன்மஜ ணய்ந்து. அணது 

இந்ஙட்டின் தொக்ந இசங்மத்ம் ல்ணத ஜநமத்ம் நன்தைஜக் 

ண்து. இத்நட்ஜசது ணது இஞண்டு அநஞத்துண ஜநமக் ற்து 

அல்; ஜட ஆங்நத்துன் அந்ந் இசத்நன் ய்ஜநமக் ற்கும். 

ய்ஜநன்து ஜண்நன், ஜய், அல்து ஜநழ். சண, தொக்நஜச 

ள்நப்ங்ள் அமசத்மத்ம் தொல் ஜநச ஆங்நத்நல் ற்து; இச 

அடிப்மநல் ஓனசர்தௗக்கு ஜண்நன், ஜய்க்ஞர்தௗக்கு ஜய், 

இந்நர்தௗக்குக் குடநப்த் ன்சநந்நர்தௗக்குத் ஜநழ் ஜநதௗம் இஞண்ம் 
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ஜந அடிப்மநல் ற்நக்ப்டுநன்டச. 2010ஆம் ஆண்டுப் தைள்ந ணநணஞப்டி, 

ஓநங்ப்தநம ஆங்நப் டிப்டநத (15 ணதும் அற்கு ஜற்ட்தம்)           

80 ணநதக் உர்ந்துள்து. அ ன்த இதஜநக் ல்ணநத்நடதம்            

71 ணநதக் உர்ந்துள்து. ஓனசர்தௗள் 67 ணநதக்ட்டிசதம், ஜய்க்ஞதள்     

86 ணநதக்ட்டிசதம் இந்நதள் 82 ணநதக்ட்டிசதம் இதஜநத்நடன் 

உமணர் இதக்நன்டசர் (Singapore Department of Statistics:2010). 

ஓநங்ப்தர் இம மதொமடநசநம குடநப் 5-14 ணநசநம 

ஆங்நப் தைக்ம் ஞண உள்து.  இணர்தௗள் ஓனசர் 52 ணநதக்ட்டிசதம் 

இந்நர் 50  ணநதக்ட்டிசதம் ஜய்க்ஞர் 26 ணநதக்ட்டிசதம் இல்ங்நல் 

ஆங்நம் சுநன்டசர்.  

 

ஓநங்ப்தர் சநணம் இல் ஜநச் ஓநடந எத ஙடு. 1965 ஆம் ஆண்டு ஙடு சுந்நஞம் 

அமந்து ட்டிஜநக் உநல் ப்டி நர்ஙனச்ஓல் டுணது ன்து எத 

ள்ணநக்குடந இதந்து. அற்கு எத ணந அடநணநல், நல்தட்ம், ணர்த்ம் 

ன்டணற்டநன்தோம் தஞ ணய்ப்தைம ஙல்கும் ஆங்நக்ல்ணநம 

ணதத்தத்ந உற்த்நத் நடமச ணர்ப்கும். அதுஜட்டுஜல்ஜல் ஆங்ந 

ஜந  இச ஓதோத்நசநம தத்துப் நஜற்டத்நற்கு எத ஜதம்   

இதக்கும் ன்ட ண்த்நல் அற்கு தொக்நத்துணம் ந்சர்.  ஓநங்ப்தர்ப் 

நன்சநநல் ய்ஜந ன்து இச அடிப்மநல் ர்த ஓய்ப்ட்டுள் 

ணநஞ, அணஞணஞர் இல்ங்நல் தைக்த்நததக்கும்  ஜநத் ர்சன்த. 

சண ய்ஜந ன்ட அடிப்மநல் ள்நநல் நதம் ஜநசது 

அணர்நன் ஓந் ஜநண தொல்ஜநண இதப்நல்ம 

(Gopinathan:1980). நஞணந இசம் ன்ட அடிப்மநல் தங்ர், ஜமநள் 

ஆநதம் ஜநமத் ய்ஜநக் ற்டதம் தடுநல் இணர்ள் த்ம் 

ஜநம குடும் உதப்நசநம சுநன்டசர்.  

 

ஜநப்தை 

ஜநத்நததந்து ஜநர்ள் 19ஆம் தற்டண்டுத் க்த்நல் தஜணநல் 

ஙல்ணழ்த டி ஜதக்கும் ஓநங்ப்ததக்கும் நமக் ணந்சர். அவ்ணத 

ணந்ணர்ள் தம்தை, ஞப்ர் ட்ங்நல் ணம ஓய் இங்குக் ண்டு 

ணஞப்ட் ட்ந ஜக்ணர்.   இணர்மத் ணநஞ ஓநங்ப்தர் 1867 ணமஞ 

இந்ந குற்டணநநமக் நத்தும் மஜஜதம் (Penal Colony) இதந்து ணந்து. 

ண்மசக்ம் தொடிதற்ட நன்சர் அணர்தௗள் ர் இங் ங்நணநட்சர். 

இன் ஙநஜநத்ஜத் ஜநழ் இசத்நன் ஜநப்தை ஓற்தக் குமடணண ஜநப்நப்ட்து. 

அணர்ள் சும் ஜந ‘கூதக்ஞன் ஜந’ (Coolie Language) ன்ட ஜந 

ஆய்ணர் ர் ட்டுமஞநதம், ம் தல்நதம் குடநத்துள்து 
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ணதந்த்க்ன்த. இங்குக் குடிடந ணந் மச இசத்ணர்  

தம்கூப் நமப்தைத் டி, ஞ்ஓம் க் ணந்ணர்ள் ம். அணர்ள்                      

சும் ஜநதௗக்குக் நமக் ஏர் அமஜந ஜநதக்கு இப்ட்து 

ணநப்தைக்குநது - ணதத்ற்குநது. 

 

ல்ணநக்கூங்ள் 

1834இல்  ஜநழ்க் ல்ணந தொன்தொதல் ஓநங்ப்தர் இணஓப் ள்நநல் (Singapore Free 

School) ங்ப்ட்து. நன்சர்ப் டிப்டித் ஜநழ்ப்ள்நநன் ண்நக்ம 

கூடிது. குடிடந ணந் ஜநர்ள் ம் நள்மமத் க்க் த்நல் 

ஜநழ்ப் ள்நநல் ற் அதப்நசர். ஆசதம் ஜநழ்ப்ள்நநல் ஜணர்நன் 

ண்நக்ம டிப்டிக் குமடண மஓநத் ஜநழ்ப்ள்நக் ல்ணந 1983இல் எத 

தொடிதக்கு ணந்து. ன்டதம் அஞஓங்த்நன் இதஜநக் ல்ணநத் நட்த்ல் ஜநழ்க் 

ல்ணந ஆங்நப் ள்நநல் இஞண்ம் ஜந-எத ஜக் ற்நக்ப்ட்டு 

ணஞ ஆணச ஓய்ப்ட்து; இன்தம் அந்ஙநம ர்ந்து ணதநடது.  

 

னழ்க்ண் அட்ணம ஜநழ் இஞண்ம் ஜநக் ற்நக்ப்டும் ணநணஞத்மக் 

ட்டுநடது. 

 

ர் 

ள்ந 

க்ப் 

ள்ந 

உர்ஙநமப் ள்ந 

&   ஜநழ் ஙநமம் 

க்க் 

ல்தந 

ல்மக் 

ம் 

70 150 101 18 1 

  

ணல் ர்தைச் ஓசங்ள் 

ணசத, மக்ட்ஓந, ஙநழ் 

 

ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் ணசதச் ஓமண (எத 96.8) 24 ஜந ஙஞ இமணநச் 

ஓமணற்தநன்டது. ணஓந்ம்  மக்ட்ஓந ணஞத்நற்கு 65 ஜந ஙஞ எந 

ஞப் அநநத்துள்து. இது ணநஞ ஓன் டிணந ஜற்தம் ணநஔ டிணந, ணண்த்நமஞ 

எந ஞப்தைமத்ம் இங்குள் ஜக்ள் ண்டுநக் தொடிநடது.  

 

எஞ ஙநச ஜநழ் தொஞசு 1880 தொல் இங்ந ணதநடது. ஜநத்நல் ணநணதம் 

தல்ள், ஙநழ்ள், ணஞ, ஜ இழ்ள் அமசத்தும் இங்கு ணநற்மசநன்டச. 

ஜநத்நததந்து இங்கு அவ்ணப்து ணஞணமக்ப்டும் ஜநடநகர்நன் 

ஓற்நததௗம் ஙமதநன்டச. நமஞப்க் மகர்ள் அவ்ணப்து 
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மஙநழ்ச்ஓநமப் மத்து ணதநன்டசர். ஓந தம், அன் நம 

தங்ள் அமசத்நதம் ஜநழ் தல்ள் மணக்ப்ட்டுள்ச. 

 

ஙசம், ஓங்னம் ன்ட தண்மம ணர்க்கும்  அமஜப்தைதௗம் இங்ந 

ணதநன்டச. 

 

இது ணநஞ இந்ஙட்டில் சுஜர் 23 இந்துக் நல்ள் உள்ச. நல்நல் 

அன்டம் ணநடும் ணநக்தௗம் ர்ந்து ஙமற்ட ணண்ம் இதக்நன்டச. 

தம் ணநக்த் மப்தஓம், னஜநந, ஆடிப்தக்கு, ங்குசந உத்நஞம் 

ன்டமண ஜந ணநஜநமஓக் ண்ப்டுநன்டச. தட்ணநல் ங்ல், 

னணந, நதஜச் ஓங்குள், ஈஜச்ஓங்கு, தஜக்நநம, ர்த்நமத் நதஙள் 

ன்டமண ண்ப்டுநன்டச/மநடிக்ப்டுநன்டச. குடநப்நட்                    

ஓந ள்நணஓல்ள், ணங்ள் ன்டணற்டநதம் ணநடும், ஓஜ 

ஓற்நததௗம் ஜநந ஙத்ப்ட்டு ணதநன்டச. 

 

உள்ஙட்டு தத்ர்நன் ணநம தல்ள், ஓநதம தல்ள் ன்டமண 

ர்ந்து அஞங்ற்டம் ண்நன்டச.    அஞமஓப் தத் ணமஞ ல் அஞஓங் 

ணநதௌடுள், துண்டுப் நஞசுஞங்ள், அடநக்மள், ன்டமண ஙன்கு அஞஓங் 

ஜநநதம் ணடஜல் ணநநப்டுநன்டச. ஙங்நல் ஜநநல்           

‘ஓநங்ப்தர்’ ன்ட ஓல்மத்ம் ம்.  ‘தட்டில் இந்ந’ ன்த அமக்ப்டும் 

இந்ந ணர்த்ப் குநநல் ஓமப் ர்ள், மப்ர்ள் ஜநநல் தப்-

ட்டுள்மஜமக் ம். 

 

ஙட்டு/ஓதோ மணர்ள்/ ஜநழ் அமஜப்தைள் 

 

ஜக்ள் மநல் சுஜர் 8 ணநதக்ட்டுச் ஓநதன்மஜநசஞ இந்ந ஜக்ள் 

இதப்நதம் அஞஓநல் னநநல் ஙம் இசத்நசநன் நஞநஙநநத்துணம் ஜநச் ஓநடப் 

உள்து.  ஙதௗஜன்டத்நல் ஜநநல் ஓ ணய்ப்தைள்து. ஜநழ்ச் ஓதோ 

அமஜப்தைதௗம் ர்ந்து ஜநப் ட்டிமத்ம் ணநக்மத்ம் 

இக்ங்மத்ம் ணடது ஙத்ந ணதநன்டச.  

 

ஜநழ்ப் தைக்ம் 

ட்டுமஞநன் ஙக்ம் இந்ஙட்டில், ஜநழ்க்குடும்ங்நல் குமடந்துண்டு ணதம் 

ஜநழ்ஜநப் தைக்ம்ற்டந ணநநப்தைர்மண உர்த்துணகும். உஜ 

ணதமல் இன்த ஆங்ந ஜநக்குத் சந ஜநப்தைம் அந்ஸ்தும் ணந்துணநட்து. 
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ஆங்நம் ற்டணர்ள் ம் ‘ற்டர்’ மசணர் ‘ல்ர்’ ன்ட ண்ம் 

உதணநத்ள்து.  

 

துண ஜநப் தைக்ம் அஞஓங் அதணங்ள், ஙனந ஜன்டங்ள், 

நநங்ள், ணநட்டு இங்ள், அண்ம அம், உடத/மஜ, குடும்ம் 

ஆந ஜந ஆட்ஓநத் ங்நல் ஙமதம். 1985இல் ஜந ஓப்நந               

(Amy Sobreilo) ஓய் ஆய்ணநல்  இஞண்டு ஜந ஆட்ஓநத் ங்நல் ஜட்டுஜ ஜநழ்ப் 

தைக்ம் உண்டு சத் நந்து. அமணணச: என்த ணநட்டு இங்ள், ஜற்டது 

குடும்ம்.  

 

அன் நன்சர் தொமசணர் ணசநஜந ஓஞணன் (1998, 1999, 2000) ஓய் ஆய்தள் 

இந்நக் குடும்ங்நல் ஆங்ந ஜநப் ன்டு அநநத்துள்க் 

குடநப்நட்டுள்ர். 1980 தொல் 2010 ணமஞ ஆங்ந ஜநப்ன்டு  

அநநத்துள் ணமநல் ஜநழ்ப் ன்டு குமடந்து ணதணம இஞ ஆய்தள் 

ட்டுநன்டச (Lau: 1993, Singapore Department of Statistics: 2000). 

இத்ணல்நன் அடிப்மநல் தொமசணர் ணசநஜந ஓஞணன் 1999இல்            

ஓதோத் ர்தை ணட்ம் ன்ட ஏர் அணுகுதொமடமப் (Li Wei’s social network 

methodology: 1994) ன்டுத்நச் ஓய் ஆய்ணநல் ஜநழ்ப் ற்டதம் அணர்ம் 

நள்மதௗம் குடும் ஙணடிக்மநன்து ஆங்நத்மப் ன்டுத்துணக் 

குடநப்நட்டுள்ர். இதப்நதம் ணநடுநதம் உடணநசர்தௗதம் ந்து 

உமஞடுமநல் ஜநநல் சுநன்டசர் ன்தம் கூடநத்ள்ர். தொமசணர் 

இஞமஜணநன் ஆய்த (1991),  ஜநழ்ப்தைக்ஜசது க்ப் ள்ந 

ஜணநம ஙண்ர்ள், உன்நடந்ர், ள்ந, ணஓநப்தை ஜநப் 

ன்ட்டுத் ங்நல் குமடந்நதப்க் கூடநத்ள்ர். இணற்மடல்ம் 

உதந ஓய்த்ம் ணமநல் ஜக்ள் மக் க்டுப்தை (2010) ஜற்ட 

இசத்நசதன் எப்நடுமநல் ஜநர், குடநப் இம இந்நஞ (5 தொல் 

14 ணநசர்) ஜநநததந்து ஆங்நத்துக்கு அநம் தணமக் ட்டுநன்டது. 

இற்நம ற்து ன்சநந்நர் ன்ட அடிப்மநல் ஜநழ் ற்த ணந் 

ஜமநள் அணர்ம் ஜநமக் ற் ணநநடந்துள்து. உர்ந் ஓதோ 

தஞ ஜட்த்நல் உள்ணர்தௗம் உர் ல்ணநத் குந ண்ணர்தௗம் 

இநல் அங்குணர்.  ஜநத்நததந்து இங்கு ணதம் நடசர்தௗள் ர் இந்நமத் 

ம் நள்மதௗக்கு இஞண்ம்ஜநத் ர்ந்டுக்நன்டசர்  

 

ன்டதம் 1970, 1980, 1990, 2000 ஆந ஆண்டுநல் குடநப் 1990, 2000, 

2010ஆம் ஆண்டுநல் ஜற்ள்ப்ட் ஜக்ள் ம க்டுப்நன் தைள்ந 

ணநணஞங்ள் ஜநழ்ப் தைக்ம் குமடந்து ணதணமத்ம் அ ணமநல் ஆங்நம் 
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அநம் ஓப்டுணமத்ம் உர்த்துநன்டச. இற்ச தொக்நக் ஞம் 

1965க்குப் (சுந்நஞம் அமந்) நன்சர் அஞஓங்ம் ஆங்நக் ல்ணநம அநம் 

ணதத்தத்நகும். அன் ணநமணச் ஓநங்ப்தஞர்நன் தடுநல் ஆங்நக் 

ல்ணநநன் ஊடுதணல் அநநக்த் ங்நது. ஆங்நம் ஓநங்ப்தஞநன் குடநப் 

ஙன்கு ற்ட, இம மதொமடநசநம துணசத ச்சுஜந 

ணநங்குநடது.   

 

னழ்க்ண் அட்ணம அமத் நதடுத்துநடது. 5 ணதும் அற்கும் 

ஜற்ட்நன் இல் ஜந ணநணஞம் ணதஜத: 

 

 

ஜந 1990 2000 2010 

ஜநழ் 43.2 42.9 37 

ஆங்நம் 32.3 35.6 42 

ஜய் 14.5 11.6 8 

இஞ ஜநள் 10.0 9.9 14 

 

இது ணநஞ, ல்ணந அமஜச்சு 2005இல் ஜற்ண் த்நட் 

ஜதநஓனமசக்குதணநன் ஆய்ணநன்டி அவ்ணண்டில் க் ணகுப்தை என்டநல் 

நந் ஜணர்தௗள் 55 ணநதக்ட்டிசர் தடுநல் ஆங்நம் ஓப்டும் 

குடும்ங்நததந்து ணந்ணர்ள் ன்மக் ட்டுநடது.  

 

ஜதம், 2005இல் இல்ங்நல் ஜற்ள்ப்ட் ஆய்த (Household Survey) 

என்த இந்நக் குடும்ங்நன் ஜநப்தைக்த்மக்  ட்டுநடது:  

  

ஜந 2000 2005 

ஆங்நம் 35.6 39.0 

ஜநழ் 42.9 38.8 

ஜய் 11.6 10.6 

 

1970ஆம் ஆண்டு தொல் இந்நர்ள் ஜற்ட இசத்நசமஞணந ஆங்நத்நல் அநம் 

ல்ணநத் ர்ச்ஓந டத் ங்நசர். ஓநக்ப்ட் ஜக்ள் மப் தைள்ந 

ணநணஞங்ம ஙக்கும்து இன்த ஓநங்ப்தர்த் ஜநர்ள் ங்நன் அன்டக் 

தத்துப் நஜற்டத்நற்குத் ஜநம அநம் ன்டுத்ணநல்ம ன்து 

தைசநன்டது. குடும்ம் உட் அமசத்து ஜநட்ஓநப் குநநதம் (domains) 

ஆங்நப் தைக்ம் அநநத் ணண்ம் இதக்நன்டது.  குடும்ம் ன்ட 
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தொக்நஜச ஜந ஆட்ஓநப் குநநல் ஜநழ்ப் ன்டு குமடந்து ணதநடது. 

ஔஸ்ண ஃநஸ்ஜன் (Joshua Fishman) ன்ட ஓதோ ஜநநர் கூதணது 

குடிடநநன் ஜந தோன்டணது மதொமடநசஞடு அநந்துக்கூடி ஙநம 

உள்து. இந்ஙநமநல் ற்டர், ஜநஓநநர், ஓதோ அமஜப்தைநன் ந 

அப்நது. 

 

ஜநஓநநர்ள் நர்ஙக்கும் ஓணல்ள் 

1. ஜநழ் ற் ணதம் ஜணர்நன் நன்தைத்ம ஙன்கு அடநந்நதப்து ஙல்து. 

2. ஜநழ் இஞட்ம ணக்கு ஜந. அசல் கூடுஜசணமஞ ச்சுத் ஜநமத்ம் 

ணகுப்நல் ஆஓநநர் ன்டுத்துணடு ஜணர்நன் ச்சுத் நடமச 

ணர்க் அநஜச ஙணடிக்மமக் ற்நத்தல் ஓர்க்ணண்டும். 

3. ஆஓநநர்ள் ற்நத்தல் தைந உத்நள், அணுகுதொமடமக் மண்டு 

ஜநழ் ற்நல் ஆர்ணத்மத் தூண் ணண்டும். 

4. ணல் நல் தட்த்மப் ன்டுத்ந ஜந ற்நக்ப்ணண்டும். 

5. ஆஓநநர்ள் ர்ந்து ங்நன் ல்ணநத் குநமத்ம் நமஜமத்ம் 

(professionalism) ணர்த்துக் ள்ணண்டும். 

6. ஜநழ் ற்ட ட்ந ஆஓநநர் நநல் அஜர்த்ப்ணண்டும். 

7. ஜநஓநநர்ள் இக்நத்நல் ஜட்டும் ஆய்ணநமச ஜற்ள்ஜல் ஜந 

அடிப்மநல் ஆய்தம அணஓநம் ஜற்ள்ணண்டும். ஓநங்ப்தர்க் 

ல்ணந, ஜநப்ன்டுநல் ஆய்தள் அமஜல் ஙம். 

8. ஜநழ் ஆஓநநர்ள் தொன்தஞஜணநதந்து தொதல் அணர்ள் ஜநநல் 

ஓணண்டும். ம் இல்ங்நல் ஜநநல் ஓணண்டும்.  

 

 

ண்ட் நடகு சூந ஙஜஸ்ஞம் ஓய்ணமத் ணநர்த்து, ற்தள்  

ஜநர்ள் அஞசு ஜநதக்குக் டுத்துள் ணய்ப்தை ணஓநமச் ஓவ்ணச 

ன்டுத்நக்ள் ணண்டும். ‘ஜநழ் இசந ஜல்ச் ஓகும்’ ன்து எத 

மநன் கூற்த ன்டன் ஞந.    ஆசல்,  ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜநம ஏர் 

உநஞட்தொள் ஜந மணத்நதக் ஙம் ஆணச ஓய்ணநடின் அந்க் கூற்த,   

ஓநங்ப்தமஞப் தத்ணமஞநல்,  தக் ணய்ப்நதக்நன்டது.  
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ச்சுச் சூல்தௗம் ஓல்ட்டு அடிப்மநல்                          

ஜநக்ற்டல் தொமடத்ம் 

 

Dr. ோசு அரங்கநாதன் 
மபன்சில்கேனியாப் பல்கலைக்கழகம், 
அமமரிக்கா 
 

ணகுப்மடநல் ஜணர்நன் ஓல்தொமடத் நட் அடிப்மநல் (Performance 

based instruction) ஜநக்ற்டம ணகுப்து தைந உத்நக் மப்டுநடது.4               

ல்ணத ச்சுச் சூல்ம ணகுத்துக் டுத்து ஜணர்ம அப்ச்சுச் 

சூல்நல் ஈடுடுத்துணது அணர்நன் ஜநக் ற்டல் நடமஜமச் ஓநடந் ணமநல் 

ணர்க்கும் ன்ம டுத்துக்ட்டுநன்டசர் ஜநஞய்ச்ஓநர்ள்!  

இக்ம் ற்தக் டுத்ல் ஜட்டுஜ ஜநக்ற்டல் ன் ஜநமப் 

ற்டநத் நந்துள்ணது ஜட்டுஜ ஜநடநத ன் அல்ஜல்  அற்கும் 

ஜ ஜணர்ள் ஜநச் சூல்நல் ங்மச் ஓநடப் 

ஈடுடுத்நக்ள்நன்ட நடமஜமப் தண ஜநக்ற்டதன் ஜன்மஜச 

ங்கு சம்.  இஞண்ம் ஜந எத ஜநமக் ற்கும் து ச்சுத் 

நடமஜமத்ம் தத்துத் நடமஜமத்ம் ஙன்டக் ற்தக்ள் தம்ச 

ஜணர்ள் நதநன்டர்ள்! இஞண்ம் ஜநத் ஜநமக்     ற்த தொல் 

ஜநத் ஜநமப் சுணர் ன்த ஜநத்நடமஜம அணர்ல் ட 

இதஜ ன்து இன்சதொம் ள்ணநக்குடநண இதக்நடது.   

 

எத ஜநநல் ஓஞஜப் ஓணண்டும் சநல் ஜநநன் ஓற்மத்ம் ணக்ந 

அமஜப்தைமத்ம் நடம்க் ற்தக்ள்ணடு ஙநதத்நக்ள்ஜல் ல்ணத 

ஜநச் சூல்மப் ற்டந அடநணது அணற்டநன் தண்மஜம ஆய்ணது அச்சூல்நல் 

நடம் ங்ம ஈடுடுத்நக்ள்தௗம் ணநணமம அடநணது ன்டமண 

ஜநக்ற்டதன் ஓநடப்தை அம்ஓங்கும். ஜநச் ஓல்ட்டு தொமடநல் ஜந 

ற்கும் தது ஜணர்நன் ங்கு ஜற்ட தொமடமணந அநஜ இதக்கும் 

ஞத்ல் ஜணர்நன் ஜநம அடநந்துள்தௗம் நடன் ணர்நடது.  

அடு ஜணர்ள் இம்தொமடநல் ஜநக் ற்டல் உத்நள் ணற்மடத் 

ங்ண உதணக்நக்-ள்தௗம் ணநணமள் இதக்நன்டச.  ஜநக் 

ற்டதக்ச உத்நம ஆஓநநர்ள் ணகுத்து ஜணர்ம அணற்டநல் ஈடுடுத்தும் 

தொமடம ணந, ஜணர் இவ்தத்நம ற்டுத்நக்ள்தௗம் நமடமஜம 

ற்டுத்நத்தணது இவ்ணந ஜநக்ற்டல் ஜற்தம் ற்நத்தன் தொக்நக் கூடகும். 

 

                                                 
4
 ர்க் Kawamura (2007), Miller (2008) etc. 
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இக்ட்டுமஞ ஜநழ் ஜநநன் ச்சுச் சூல்ள் ஓநணற்மட டுத்நம்ந 

அச்சூல்நல் ஜணர்ள் ங்ம ஈடுடுத்நக்ள்தௗம் ஓல்டுமப் 

ற்டந ணநக்குநடது.  http://www.thetamillanguage.com ன்தம் இமப்க்த்நல் 

டுக்ப்ட்டுள் ஜநழ்ப்ச்சுச் சூல்ம ங்சம் ணகுப்மடநல் நடம் 

ன்டுத்துணது ன்து ற்டந ணநக்குநடது இக்ட்டுமஞ.5  குடநப் இஞண்ம் 

ஜநத் ஜநம நதம் ஜணர்நன் குடநப்நத்க்ச் ஓநக்ல்ள் ற்டநத்ம் 

அச்ஓநக்ல்நன் அடிப்மநல் ஜநழ் நற்த தொமட அமஜப்து ற்டநத்ம் 

இக்ட்டுமஞ டுத்நம்தைநடது. இம ணர்ச்ஓந உஜஜச எதங்நமப்தைக் 

ததஜ இதக்கும் இக்க்ட்த்நல் ஜநழ் ஜநநன் ச்சுச் சூல்மத்ம் 

அணற்மட ஜணர்ள் உணந எதங்நமப்டு ன்டுத்தும் ணண்தொம் 

அமஜத்ம் நம ற்டுத்நத்தணது ஜநதம் நது. இவ்ணமநச 

தொற்ஓநநல் ற்டுத்ந ஜற்கூடந இமப்க்ம். உணந ஜநழ்க் ற்டல் 

ஜற்தம் ற்நத்ல் தொமடக்கு இத்ம இமப்க்ங்நன் ங்கு ற்டநத்ம் இங்கு 

ணநக்ப்டுநடது. 

 

ஜநச்சூதம் ஜநக் ற்டதம் 

ஜநச்சுல் (language in context) ன்மப்  ங்நல் ணநக்ம்.  

ஜநமக் ற்து ன்து ஜநநன் இக்ம் ஜற்தம் ஓற்மப் ற்டந 

அடநணன்டந அமண ச்சுச் சூதல் ங்சம் ன்டுத்ப்டுநடது ன்ம 

அடநணதும் ஆகும்.  “ஙனங்தௗம் ணந்துணநட் ர்?” ன்தம் ணநசமண இக் 

அடிப்மநல் அடநந்து ண்ல் ஜட்டும் இத்மஞ ல் ஜநச் சூததம் 

ன்டுத் தொடித்ம் ன்நணநது.  எவ்ணத சூதக்கும் எவ்ணதணநஜ 

இத்மஞப் தைநந்துள்ம்.6 இந் ணமநல் “ணநடு” ன்ட ணநகுநநன் 

ல்ணத ன்டும அமப் ன்டுத்தும் சூல்ள் தோம்ன் ஙன்கு அடந 

தொடித்ம்.  ன்சன்ச சூதல் ப்டில்ம் இந் ணநகுநமப் ன்டுத்ம் 

ன்ம அதநநட்டும் கூடநணநதொடிது.  ஜநம தொல் ஜந 

அடநந்ணர்ள் இவ்ணம தள் தண்மஜம  சூல்நல் ங்ம 

ஈடுடுத்நக்ண்டு இவ்ணநகுநள் குடநத்ச ன்ட்ம ஙன்கு அடநந்து-

ள்நன்டசர்.  இத்ம தள் தண்மஜம ங்சம் இஞண்ம் 

ஜநத் ஜநழ் ஜநமக் ற்கும் ஜணர்தௗக்குக் டுக் தொடித்ம்?   தொல் 

ஜந எதணர் ஜநம ங்சம் ற்தக்ண்ஞ அ சூம ஜந 

ற்டல் தொமடநல் டுப் ன்ட்டு அடிப்மநல் ஜநக் ற்நத்ல் 

ன்து. ஜணர்நம ஜநச் சூல்ள் ணற்மடக் டுத்து ஜநமச் 

                                                 
5 ர்க் Renganathan (2011). 

6 “ணநடு” ன்தம் ணநகுநநன் மசச் சூதன் அடிப்மநல் ண்: 

http://www.thetamillanguage.com/unit_07/section_A/lesson02.asp 
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ஓநப் ன்டுத்தும் நடமஜம ணர்க்ச் ஓய்ணண்டும். இமத்ம் இக் 

அடிப்மநச ஜநக்ற்டல் தொமட ச ணநணநக்ம்!  ஆசல் இக்ம் 

ற்டந ஙநமட ஓநந்மச இல்ஜ ஜநமச் சூதக்கு ற்டணத ற்நத்ல் 

ன்ட்டு தொமட ஜநக்ற்நத்தன் ஓநடப்தை அம்ஓம் சம். 

 

இக் அடிப்மநச ஜநக் ற்நத்தன் ஓநக்ல்ள் 

ஜநக்ற்டல் துமடநன் ஆஞம்ங்நல் ட்மஜப்தை ஜநநநல் 

ட்டுள் (structural linguistics) ணற்மட ன்டுத்நணந்சர். இசல் 

 ஜநஓநநர்ள் ஜநநநல் ட்டுமப் ன்டுத்ந ஜந 

ற்நக்கும் ணமம அடநந்சர்.  இசல் ஜணர்ள் ஜநமக் ற்கும் து 

தம்தம் இக்த்ம ற்தக்ண்சர்.  இன் நன்ணநமத 

ஜணர்ல் ஜநம தொல் ஜநப் சுணர்ள் ன்ட நடமஜமப் 

ட தொடிணநல்ம! ஜதம் ஜநழ் ஜநமப் தத்ணமஞநல் இன்சதொம் 

ஓம்ஜந இக்த்மத்ம் இக்நத்மத்ம் ற்நப் தொன்மஜ 

இதத்ல்ணண்டும் ன்நல் ஓநர் ணசஜ இதக்நன்டசர். ஜநழ் இக்நம் 

ற்நப்து ன்து ணத ஜநழ் ஜந ற்நப்து ன்து ணத.  இக்நம் 

தோஜத் ஜநழ் ஜநமக் ற்நத்ல் ணண்டும் ன்தும் ஓநநன் தத்து.   

அடு ஜநஓநநர்தௗக்கு ஓல்ட்டு அடிப்மநதம் (performance based 

approach), சூல் அடிப்மநதம் (context based approach), உமஞல்ள் 

அடிப்மநதம் (communicative approach), மண அடிப்மநதம் (task based 

approach) ஜநம வ்ணத ற்நப்து ன்து ன்ட நற்ஓநள் துஜச 

அணநல் நமக்ஜல் ய்ணநட்து. இவ்ணமநல் ஜநழ் ஜநமக் 

ற்நப்ற்ச நற்ஓந தற்ள்  இல்து ஜநழ் ஜநக் ற்டல் தொமடநல் 

துஜச ஜற்டங்ம ற்டுத் இ ஙநம!  

 

தைம்ர்ந் ஜநழ் ஜணர்நன் ஜநழ் ஜநத் மணள் 

தைம்ர்ந் ஜநழ் ணம்ஓணந ஜணர்தௗக்ச ஜநத்மண ன்ச ன்ம 

ஆய்ந்ல் அணர்ள் ங்நன் ஜநக்ற்டல் சூல் அடிப்மநல் ல்ணத 

ணமச ஜநழ் ஜநத்நமடமஜமப் ற்தள்ர்ள் ன்ம அடநம்.  

அஜநக்ப் ல்மக் ங்நல் ஜநழ் நதம் ஜணர்மப் தத் 

ணமஞநல் ஞ்ஓம் கூ ஜநழ் நஜல் ணதணர்ள் தொல் ஙன்கு சும் நடமஜப் 

ற்த ணதம் ஜணர்ள் ணமஞ இம்ஜணர்மப்  ணமநல் நநக்ம்.  

இதப்நதம் ஜநக் குமடந் ஜநழ் ஜணர் ங்நன் ற்டர்ள் தோதொம், 

மக்ட்ஓந, நமஞப்ம் ன்டமண தோதொம் ஜநம ஙன்கு தைநந்து ண்டு 

ஓக் கூடி நடமஜமப் ற்டணர் இதக்நடர்ள்.  தம்ச 

ஜணர்ள் ஜநம ஙன்கு தைநந்து ள்நடர்ள் ஆசல் அணர்தௗக்குப் ஓதம் 
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நடம் ததம் இ ஙநமநல்ன் இதக்நடர்ள்.  இணர்மத்ம் 

ஜற்டணர்ள் ல் ஜநழ் ஜந ஓதம் ததம் ஓய்ணண்டுஜசநல் 

த்நட்ங்ம ஜற்கூடந ணமநல் ஓல்ட்டுத்நடசநல் அமஜப் ஓநடந் 

ணநகும்.  இத்ம தைம்ர்ந் ணம்ஓணந ஜணர்தௗக்கு இக் 

அடிப்மந ணத ந்ணந ணக்ஜச அடிப்மந ஜநக் ற்நத்ல் 

ன்து ஓநச ணநமமணக் டுக்குஜ ன்து ள்ணநக்குடந!   

 

ஓந ஜநழ் ஜணர்ள் தட்டில் சும் ஜநமக் ற்தக் ல்தநக்கு ணதம் து 

அங்கு ற்தக்டுக்ப்டும் இக்ம் ஜற்தம் இக்நங்ள் அணர்தௗக்குப் 

தைந தைநஞண இதக்நன்டச.  இணற்மடத் ங்நன் தட்டில் ற்தக்ண் 

ஜநடநணடு இமத்துப்ர்க்கும் ணம இணர்தௗக்கு இஜல் ய்ணநடுநடது.   

 

ஜநழ் ணம்ஓ ணந ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் உள்தௗர்த (Tamil intuition) 

நமக்ச்ஓய்ல் ணண்டும். இந் உள்தௗர்த ன்து ஜநழ்ஜநநன் தண் 

தள்மப் ற்டந ஜற்தம் ஜநம தொமடப் ன்டுத்தும் நடமஜ ற்டந 

அடநணகும்.  இந் உள்தௗர்த நமக் ட்ஓத்நல் அணர்ள் ஜநழ் ஜநமப் 

ள்நடநணண ண்ர். ன்தம் ஜநச் சூதக்குத் குந்ணத சும் 

நடமஜமப் டணர்ண இணர்ள் இதப்ர். ஜநழ் ஜநநல் உள்  

ஓநக்ல்ம அணர்ள் அடநஜதம் ன்டுத்த் நஜதஜ இதப்ர். 

உஞஜ  “ஙனங்ணது ணங்நத்தணணது”7, “ணந்ஜ டித்ஜ 

சஜ ன்த இல்ஜல்…”8, “ணங் ங்ங்டனங்…”9 ன்ட ணக்கும 

தொமடப் ன்டுத் எதணதக்கு இணற்மடப் ற்டந தொத ன்ட்டு அடநத 

மண! ஜநச்சூல் அடிப்மநச இப்ன்டும அடநந்து ள்ணநதம் 

ன்டுத்துணநதம் அணர்தௗக்குச் ஓநஞஜஜண இதக்கும். இவ்ணமநச 

ன்டும ணநக்நசல் ஜட்டும் அணர்தௗக்கு தொதமஜப் தைநத்ம் ணய்ப்தை 

இதக்கும் ன்த கூடநணந தொடிது.  ஜட இணற்மட அணர்ள் இச்சூல்நல் 

ன்டுத்தும் ணய்ப்தை நமக்கும் துன் இணற்டநன் தண்தள்தௗம் 

ன்டுதௗம் அணர்நன் உள்தௗர்ணநல் ந ணய்ப்நதக்கும்.  குடநப் 

இவ்ணம ன்டுள் ஜநமப் சும் து இல் அணர்தௗக்கு 

ணஞணண்டும் ன்து ஜந தொக்நம்.  இவ்ணமத் நடமச அணர்தௗக்குப் ள்நடநத 

தோஜ டுத்துணந தொடித்ஜ ன்து ள்ணநக்குந!   

 

                                                 
7 ண் http://www.thetamillanguage.com/unit_08/section_A/lesson01.asp 

8 ண் http://www.thetamillanguage.com/unit_09/section_B/lesson02.asp 

9  ண் http://www.thetamillanguage.com/unit_09/section_A/lesson01.asp 
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ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்தக்குத் ஜநமப் ன்டுத்துணற்ச 

ஙல் ஜநச்சூல் ஈடுடு (language immersion) நமக் தத்நல் 

அவ்ணம ஈடுட்ம ஜநக்ல்ணந ணகுப்தைநல் டுக் தொமசண ஜநப் 

ன்ட்டு உத்நநன் தம்ங்கும்.   

 

ஜநழ் ஜநக் ற்டல் ஜற்தம் ற்நத்தல் ணண்டி ஜற்டங்ள் 

தம்ச ணம்ஓணந ஜநழ் ஜணர்தௗக்குத் ஜநமக் ட்டுப் 

தைநந்துள்தௗம் நடன் தொதமஜப் ற்ட ஙநமநல் இதப்ர்ள்.  அணது 

வ்ணத ணஜ அணர்நம் ஜநநல் ஓநசதம் அணர்ல் ஜந ஙன்டப் 

தைநந்து ள்தொடிநன்ட நடன் அணர்நம் இதக்கும். இத்ம ஜணர்தௗக்கு 

ஜற்கூடந  ஓநடப்தை ஜநப் ண்தைள், ணக்குத் ர் ஜற்தம்  ஓநக்ச 

அமஜப்தைள் ணற்மடப் தைநந்துள்நட நடன் ஙன்கு இதக்கும்.  ஆசல் 

அணற்மடல்ம் க் ஜநச் சூதல் ன்டுத்தும் நடன் ஞ்ஓம் கூ 

இதக்து.  தைநந்து ள்தௗம் நடன் ஜற்தம் ஓல் நடன் ன்தம் இதணமத் 

நடமசப் ற்டந ஜநக்ற்நப்நன் ஜசநல் இதக்ணண்டிநதக்நடது.  

அணர்நம் இதக்கும் தைநந்துள்தௗம் நடமசக் ண்டு அணர்நம் இல் 

ஓல் நடமச ணர்க் ணண்டி ஜநழ் ற்நப்நன் தொதக்ணசத்நல் 

இதக்ணண்டும். அணர்நன் தைநந்துள்தௗம் நடமச தொமடப் ன்டுத் 

ந் ணந த்நட்தொம் அணர்ள் ஜத்நநல் டுஜல் ய்ணந ணய்ப்நதக்கும்.  

இந்ணமநல்  ஜநச் சூல்மக் தள் தோம் ர்க்ச் ஓய்து 

அவ்தமஞல்மக் ட்ச் ஓய்து அவ்தமஞல்ள் ண ணகுப்நல் 

ஓஜணர்டு ஓற்மச் சூம ற்டுத்நப் ன்டுத் மணப் 

இப்ன்ட்டு அடிப்மநச ஜநழ் ஜநக் ற்டல் தொமடநன் தொக்ந 

அம்ஓஜகும்.  அணர்ள் ஓந ஓற்மச் சூம ற்டுத்ணண்டிநதக்கும்.  

இதப்நதம் அத்மச் சூல்நல் ங்ம ஈடுடுத்நக்ள்தௗம் து 

ங்நன் ட்கும் நடமச சும் நடசக் ண்டுணஞ ணய்ப்நதக்கும். 

 

ஜநப் ன்டு ஜற்தம் ஜநச் சூல்ள் அடிப்மநல் அமஜக்ப்ட் 

இமப் க்ம்  

(http://www.thetamillangauge.com,     mirror: http://www.southasia.upenn.edu/tamil) 

 

இவ்ணமநல் ஜற்கூடந இமப் க்த்நல் தத்நஞண்டு ஜநச் சூல்ள் 

நக் டுக்ப்ட்டிதக்நன்டச.  தடு, மதந, தந்து ஙநமம், 

க்ம, ய்டநக்ம, துநக்ம, ஓப்டு, உம ன்ட  ணமச 

ஜநச் சூல்ள் இக்நள் ணநக் டுக்ப்ட்டுள்ச. இமண 

ஜநழ்ஜநப் ன்டு ற்டந ஜற்தஜல்ஜல் ஜநழ்ப்ண்டு ஜற்தம் ர்த்ஜச 
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சூழ்ஙநமள் ன்ட ணநக்ங்மத்ம் ஜசநல் ண்டு அமஜக்ப்ட்மண!   

இக்நதௗம் அணற்டடு டுக்ப்ட்டுள் த்நட்ங்தௗம் 

நற்ஓநதௗம் நச தொல் ஜநச் ஓநஞஜஜசமண ச எத ணமஞமஞக்குள் 

டுத்துள்ம்.  தொற் நமக் ணும் து அது ஜந நச 

ணஞணற்தை ஜற்தம் எதணதக்தணர் நக்ள்தௗம் சூம ணநக்குண 

இதக்கும்.  ங்ள் ஞத் ஞ அமண  ஓநக்ச சூல்ம 

ணநக்குண இதக்கும்.  ணம்ஓணந ஜணர்ள் ங்நன் ஜநத் நடமஜநன் 

அடிப்மநல் இப் ணநமஓநல் ந்ப் த்நததந்து ணண்டுஜசதம் 

டிக்த் ங்ம். இப்த்நட்ங்மப் டிக்ணண்டும் ன்த 

ஓல்ணமணந இணற்டடு ங்மப் க்ப்டுத்நக்ள்ம் ன்த 

ஓல்ண ஜநப் தந்தும்.  இவ்ணமநல் எவ்ணத உமஞததம் ணதநட தைது 

இக் ணநக்ங்ள் ஜற்தம் ண்ட்டு அடிப்மநச ணநக்ங்ள் 

அப்த்ந அணர்தௗக்குக் டுக்ப்ட்டிதக்கும். 

 

 உஞஜ http://www.thetamillanguage.com/unit_02/section_B/lesson01.asp 

ன்ட க்த்நல் ஜநப் ண்ட்டின் ணநதந்து ற்டந ணநக்த்மக் ந 

ணநக் டுக்ப்ட்டிதக்நடது. ணநதந்நசஞ எத தட்டுக்குச் ஓல்தம் து 

அணர்ம ஙநமட ஓப்நச் ஓல்தம் க்ம் ஜநர்தௗக்கு உண்டு. அ 

ஓஜத்நல் ணநதந்நசர்தௗம் ங்ள் தட்டில் ஜசம்ச க்நல் ஙநமட 

ஓப்நடுணமத்ம் அணர்ள் ணநதம்தைணநல்ம. இப்டிச சூதல் ஜநழ் ஜந 

ணக்நங்ள் ஜற்தம் ஓற்ள் ஆநசணற்மட ப்டில்ம் ன்டுத்-

ணண்டும் ன்ட எத ஙநந இதக்நடது. ணநதந்நசர் “தும்! தும்! ணண்ம்! 

ணண்ம்!” ச அடிக்டி ஓல்ணண்டும். தட்டிசஞ! “இன்தம் ஞ்ஓம்! 

இன்தம் ஞ்ஓம்!” ச அடிக்டி ஓல்ணண்டும்.  இப்டிச ணநதந்து 

ஜநப்ன்ட்டு ல்ணமநதம் ர்தை ண்டிதப்மக் ம்.  

அஜநக் ன்ட ஙடுநல் நடந் ஜநழ்க் குந்மதௗக்கு இவ்மணச க்ம் 

இதக் ணய்ப்நல்ம! அணர்ள் தட்டி அஜநக்ப் ண்ட்டு 

ணர்ந்ணர்ள்!  உதம் உடதம் அணர்நன் ணநதப்த்நற் ணநணண்டும்                  

தம் ள்மநல் ணர்ந்ணர்ள்!  அணர்ள் ஜநக் குடும்த்டு ஜநத்நல் 

க்கும் தத்நல் ணநதந்து ன்ட ஜநழ்ப்ண்ட்ம நர்ள்-

ணண்டிநதக்கும்!  இந் ணமநல் ஜநத்ம் ண்டும் ஜநழ்ச் சூதம் நண்நப் 

நமந்ணத ண் த்நட்ங்ம அமஜத்துத் தணது ஜநழ்க் ற்நத்தன் 

ஙக்ஜ இதக்ணண்டிநதக்நடது. ஜற்கூடந ம் இந்ணமநல் 

அமஜக்ப்ட்!  இங்சஜ இவ்ணநமப்க்த்நல் டுக்ப்ட் எவ்ணத 

தொம் ஜநழ்ப்ண்டு, ஜநழ்ஜநப் ன்டு, ஜநச் சூல் ன்சணற்மட 

மஜஜக் ண்டு டுக்ப்ட்டிதக்கும்!           
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தொடித 

ஜநர்ள் தைம்ர்ந்து ணத ஙடுநல் குடித்நமஜப் ற்த ணழ்ந்து ணதணன் 

ணஞற்மட ஙக்கும் து தைம்ர்ந் ணம்ஓணந ஜநழ் ஜணர்தௗக்ச 

ஜநழ்க்ல்ணநக்த் ஜநழ் நற்தணர் அநக் ணசம் ஓதத்ணண்டின் 

தொக்நத்துணத்மக் ம்.  ஓநங்ப்தர், ஜஓந ஆந இத ஙடுமத் ணநஞ 

ஜற்ட ஙடுநல் ணம்ஓணநத் ஜநழ்க்ல்ணநக்கு அந தொக்நத்துணம் டுக்ப் 

ஙநமமத்ன் தொடிநடது.  ஜனதநஸ், ன்சப்நநக் ன்ட ஙடுள் 

ஜற்தம் ஓநங்ப்தர், ஜஓந ஆந ஙடுநல் நட்த்ட் ஜநழ்ஙடு ன்த 

ஜநச்சூல் ஈடுட்டுக்ச  (language immersion) ணஓநள் இதக்நன்டச.  ஆசல் 

அஜநக், ஞப், ச ன்ட இங்நல் இத்ம ஈடுட்டுக்ச 

ணஓநள் இல்ம!  இத்ம ஈடுடு இல் ட்ஓத்நல் ஜநத்நல் 

ற்தக்டுக்ப் ன்டும் ஜநழ்ப் த்நட்ங்ள் ந்ணமநதம் இவ்ணம 

ஙடுநல் ன்டுத் இது.  ஜடத் ஜநழ் ஜணர்தௗக்குத் ஜநடநத 

ஜட்டுஜல்ஜல் ஜநழ் உள்தௗர்த டுக்கும் ணமநச ஜநழ்ப்த்நட்த்ம 

ணகுக்ணண்டிதும் ஜந அணஓநம்.  தொல் ஙநம ங்ந த்ம் ஙநம, 

நசன்டம் ஙநமச ஜநழ் ணகுப்மப் நநத்துத் ஜநழ்ப் த்நட்ங்ம 

ணகுக்கும் ஙநம ஜடந ணம்ஓணநத் ஜநழ் ஜக்ர்நன் இல்த்நசநன்த ற்டத் 

ஜநடநமண ஜசநல் ண்டு ணவ்ணத ணமச த்நட்த்ம அமஜப்நல் 

ஜநழ்க்ல்ணநர்ள் ணசம் ள்ணண்டிநதக்நடது.   

 

ணம்ஓணந ஜக்ர்தௗக்ச ஜநடநத தைட்தல் இதக்கும்  ணத அதண 

அடிப்மநல் அணர்ம ணம மணத்து ணவ்ணத ஙநமநல் நநத்துத் 

ஜநழ்க்ல்ணந டுக் இது ன்ம உஞ தொடிநடது.  இல்த்நசநன்த 

அணர்ள் ற்ட ஜநழ்க்ல்ணநநசடிப்மநல் அணர்மப் ர்க்கும் து 

எவ்ணத ஜணதம் எவ்ணத ணநஜச சூதல் ஜநடநத ற்டநதப்ர்ள் 

ன்து நணதம்.  இந் ணமநல் இணர்ள் அமசணமஞத்ம் எதங்நம 

ஙக்ந அணர்து ஜநடநமண எஞ ன்மஜசது ச நக் இது.  

 

தம்ச ணம்ஓணந ஜணர்நன் ஜநடநணநன் மணமக் நக்கும் து 

அணர்தௗக்குத் ஜநழ் உள்தௗர்த ண் ச்சுத் நடதம் ததும் நடதம் 

தைட்ணண்டிது ஜந அணஓநம் ன்ம அடநம்.  இவ்ணமநல் இக்ட்டுமஞ 

ஜநச் ஓல்தொமடத் நட்த்நல் ங்சம் த்நட்த்ம அமஜக்ம் ன்ம 

இற் ற்டுத்ப்ட் ஜநழ் இமப் க்த்நன் அடிப்மநல் ணநக்குநடது.  

ஜநழ் ஜந, ஜநச் சூல்ள் ஜற்தம் ஜநழ்ப் ண்டு ஆநச எதங்நமந் 

த்நட்த்மத் ஜநழ் ணம்ஓணந ஜணர்தௗக்கு அமஜக்ணண்டின் 

தொக்நத்துணத்ம இக்ட்டுமஞ ணநக்குநடது.    
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ஜநர் ணழ்தைங்நல் ஜநழ்ஜநக் ல்ணந 

ற்டல் ற்நத்ல்  -  ஓநக்ல்தௗம் னர்ததௗம் 

 

மபான்ல யா விகேகா ந்தன் 
விரிவுலரயாளர் – அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் - க டா ேளாகம் 
தாய்மமாழி கல்வித்திட்ட இலணப்பாளர் - அறிேகம்  
க டா. 
 

நடஙடும ஙக்ந ஜநர் தைப்ர்த, இஞண்டு தற்டண்டுமக் ந்து 

இன்தம் ஙநழ்ந்துண்டிதக்நன்டது. ஜதட் ண்ட்டு. இற்நற்; சூதல், 

தைந ணழ்ங்ம அமஜத்து ணதௐன்டந தநன்டது தைப்ர் ஜநழ்ச்ஓதோம். 

குடிடந ல்ணத ஆட்தைங்நதம் ம் ணழ்மண ஙநமஙநதத்ப் ஞடும் 

ஜநழ்ச்ஓதோம் ணதமஜச நர்ஙநமதௗக்கு தொம் டுத்ணத ம் இதப்மத் 

க்மணக்  நம தொன்சடுத்து ணதநன்டது. அப் நநல் என்ட, 

ய்ஜநக் ல்ணநநமச ஙம் தம். 

 

ஞப்ந, ணஅஜநக்ப் தைங்நல் ல் தற்டண்டு ணழ்ணநல் ணஞற்மடக் 

ண்டிதக்கும் ம் இசம் ய்ஜநக் ல்ணநநல் ஜம்ட்டுணதம் அணம,  

ந நர்ஙநமமத்ம் ர்ச்ஓநச் ஓந்நத்து ணதநன்டது. ஜது 

ய்ஜநக்ல்ணந நர்ள்தௗம் ஓநக்ல்மக் ண்டநந்து, அணற்டநற்ச 

னர்தமத் டும் ஆய்ண இக்ட்டுமஞ அமஜநன்டது.  

 

ய்ஜநக் ல்ணநநன் மணம உர்ல் 

 

இசணந ணஞற்த ஜந 

 

ய்ஜந தம் ர், ல்ணம ணநக்ங்மக் ண்க் 

ப்டுநன்டது.  சநதம், “ஏர் இசஜசது, ஜக்ச உநத்ச எத ஙநத்நல், 

ற்தற்குந ண்ட்டு ணநதஜநங்மக் ண்டு, ம் உதணக்நக்ண் 

எதஜநம மதொமட மதொமடப் ன்டுத்ந ணதஜநன், அந் ஜந 

அவ்ணநசத்நன் ய்ஜந ச அமக்ப்டும்,” ன்ட ணநக்ஜ தத்ஜ 

அமஜநன்டது. ம் இசத்நசது ணஞற்த ணந ணந்  உர்ஜந ஜநழ்| தம் 

உர்மணக் ந்தம் ணதம் மதொமடதௗக்கு உர்த்துல் ணண்டும்.  

 

இச அமம் 

ல்தசச் சூதல் ஏர் இசத்நசது தொன்மஜ அமம் அன் ய்ஜநகும். 

ஜநமக் ண்டு இசத்ம அமப்டுத்தும் ணக்ஜ நதும் 
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ஙநதநன்டது. ணதம் ஙடுநல் இசத்நன் ஞல் அமக்ப்டும் ஙம், 

ஜந மசதக்கு அடநதொஜநன்டம். ஜந ம் தொணந 

ஆநன்டது. ன்சட்ஓந ண் எத ஙடு ஜக்நல்நதக்கும் எத தநல், ம் 

தொதமஜ அமம் ஜந ன்ம உர்ல் ணண்டும்.  இவ்தர்ணநமசத் 

ய்ஜநக்ல்ணநத, இந்மதொமடநசதக்கு ஊட்டுல் தொன்மஜச 

நநல் என்டகும்.  

 

ர்ல் ஜந 

ணழ்தைங்நல், ய்ஜந ணநச ர்ல் குமடந்து ஓல்நன்டது ன்து 

ண்கூடு.  ஙம் ணதம் ஙடுநல் தொன்மஜ ஜந ணௌ;ணத ஜநள் 

உள்ச.  அவ்ணடச ஜநநல் ர்ச்ஓந தம் ம் அடுத் மதொமட, 

ய்ஜநநல் ர்டும் ஆற்டல் அற்டநதக்குஜநன், மச ஙடுநல் ணதம் 

ஜநஞடு  ப்டி உடண தொடித்ம்?  ஙடுநதம் ணதம் ஜநர் ம்ஜநம 

ர்மப் ணுநன்ட துஜந ய்ஜநகும். ய்ஜநநல் 

ர்ணல் ஆற்டம இந்துணநடுணர், ணட்த்நல், மச 

ஆட்தைங்நல் ணதம்  ஜநஞது ர்தைம இந்து, இசஅமம் ஜடந்து,  

ம் ணதம் ஙட்டுக்குந  குடிஜக்ண ஜடநணநடுணர்.  

 

ணழ்ணநல் ஜந 

ய்ஜநசது, ல்ணமநதம் ஜக்ல் ன்டுத்ப்டும் ஙநமநல் 

ணழ்ணநல் ஜந சப்டுநன்டது. ஜக்ள், மணதௗக்கு ற், ஜநமத்ம், 

ஜநணந ற்டடநந், உற்தர்ந் ணநங்மத்ம்  ன்டுத்துல் இன் 

ணநப்டும். ஜக்ள் ம்ஜநமச ர்தைமத் ய்ஜநநல் மநன்டந 

ஜற்ள்தௗல், ய்ஜந ணந, உர்தமப் தைநந்து ணநப்டுத்துல், 

ய்ஜநமத் மணக்ற் தொமடப் ன்டுத்துல், ல்ணம 

ணடிணங்நச ஓநடந் மப்தைம உதணக்குல் ன்ச, ணழ்ணநல் 

ஜநநன் ஓநடப்தைஙநமகும்.  

 

ண்ட்டுஜந 

ண்ட்டுஜந தம் ஓநடப்தை, ல் ஜநதௗக்கும் நமத்துணநடுணநல்ம. ஜந 

ஙனண் ணஞற்மடக் ண் எத இசம், ர்ச்ஓநப் ன்டுத்ந ணதம் எத 

ஜந ண்ட்டு ஜந தம் ஓநடப்மப் தம். ர்ல் தம் ல்ம 

ந்து, ஜஞதைள், ணநதஜநங்ள், ண்டு, ம, ணஞத, ஙம்நக்மள் 

ணநடுள் ன்ச ன்ட, இசத்நன் ஓனர்மஜமத் ன்சத் ங்ந ஙநற்கும் 

எப்ற்ட ல்ஓனர்ஜந ஜநகும்.  
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ம் தோமர் ங்ஜ, உதணக்நச் ஓநத்து மணத்நதக்கும் 

ஓல்ணக்ஞ்ஓநத்நன் ணநல் ஜநழ்ஜந. ஜநம ணநட்டு ணநநச் 

ஓல்ணர், ம் அந ஓல்ணக்ஞ்ஓநத்மத்ம் துடந் ஓல்நன்டசர். ஜது 

ணழ்ணநல் ங்கும் ஙநமடந்து நக்கும் உந ஓல்ணங்ம, ஙஜதுமமஜக் 

ண்டு ண ணண்டுஜசநல், ஜநக்ல்ணந ஜந தொன்மஜசகும்.  

 

இமணன்ட  ஞநங்ள் உங்கும் ய்ஜநக்ல்ணநம தொன்மஜப்-

டுத்துநன்டச. ஜநஓர்ந் ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்மம ஆஞம்நப்ற்கு 

தொன்சர்,  இணற்மடப் தைநந்து ள்தௗல் ஜந அணஓநஜகும்.  

 

ய்ஜநக்ல்ணந நர்ஙக்கும் ஓநக்ல்ள்  

தைந தைங்நல் ய்ஜநக்ல்ணநநன் மண ஙன்கு உஞப்ட்டு, ற்நத்ல் 

ஓற்டுள் ணட தொன்சடுக்ப்டுநன்டச. சநதம் ற்நத்ல் 

தொற்ஓநசது, க்ஙநமநல் இதந் ல்ணமச் ஓநக்ல்ம 

நர்ண்டுணதநன்டச.  

இச் ஓநக்ல்மப் துச்ஓநக்ல்ள், ணகுப்மடச் ஓநக்ல்ள் ச இதணம 

ணகுக்ம். இக்ட்டுமஞக்கு துண துச்ஓநக்ல்ள் ஓநணற்மட அமம் 

ண்ம்.  

 

 ய்ஜநக் ல்ணநநல் ந ஆர்ணஜநன்மஜ  

ணழ்தை ஜநழ்ச்ஓதோத்நசநன் ண்நக்மடு எப்நடுநன்டணம, ஜநழ் ற்கும் 

ஜணர் ம குமடணண ப்டுநன்டது. டக்குமட ம்து 

ணநதக்ட்டிசர் ய்ஜந ற்டதல் ஆர்ணம் ட்நதக்நன்டசர். ய்ஜந 

ற்நத்ற் துமடசது ணதணச ணர்ச்ஓநமப் தணற்கு ஓதோ அணநச 

தொதமஜச ஆர்ணஜநன்மஜ மதள்து.  

 

 ணழ்தை ற்நத்ற் சூல் ற்டந நணநன்மஜ 

ண்ட்டிதம், இற்ம அமஜப்நதம் ஜதட் ணழ்தைஜசது. ற்நத்தல் 

ல்ணம தைதுமஜமக் ண்டுள்து. ஙம் ஜணர் ஙந்ம் 

ஙதசத்துணஜசதும், தைந உத்நமக் ண்துஜச ற்நத்ல் சூதக்குப் 

க்ப்ட்ணஞணர். இவ்ணடச ற்டல் ற்நத்ல் சூல் ய்ஜநக் ல்ணநக்கு 

இதுணமஞ தொதமஜக் நட்ணநல்ம. ணழ்தைத்நற்ச ற்நத்ற் சூம ஙன்கு 

தைநந்து ண்நன்சஞ ய்ஜநக்ல்ணநச் சூமச் ஓநடப்க் மதொடித்ம். 

ணழ்தைங்நல் ஜநழ் ற்நப்ர் நதும் ச் ஓமக் ண் ற்நத்ற் 
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சூம நன்சநக் ண்டுள்சர். ய்ஜநக்ல்ணந ஜம்ட்டில் 

இந்ஙநம குடநப்நத்க் க்த்ம ற்டுத்துநன்டது.  

 

சூதக்ற் தைந ற்நத்ல் உத்நள் இல்மஜ 

ஜற்கு ஙடுள் ற்நத்தல்  ஙதசத்துணஜச உத்நமக் மதௗநன்டச. 

குடநப் ஜந ற்நத்தல் ஆஞம்ஙநம க்ம் உர்ஙநமணமஞ ஓநடப்ச 

உத்நள் ன்டுத்ப்டுநன்டச. அத்ம ஙடுநன் தொன்ஜநள் 

இவ்ணடச உத்நமப் ன்டுத்ந ற்நக்ப்டுநன்டச. இவ்தத்நள் 

தம்தம் ம் ய்ஜநக்ல்ணநக்குக் நட்டுணநல்ம. ய்ஜந ற்கும் 

ஜணர், ற்டல் தொமடமஜம ணந ஜநக்ல்ணநத்ன் எப்நட்டு ஙக்குணர். 

ஜணமஞ ஈர்க்கும்ணமநல் தைந ற்நத்ல் உத்நள் தஜணநல் 

உதணக்ப்டுல் அணஓநஜகும். 

 

அஞஓ ஓதோ உணநள் நத நட்மஜ 

ணழ்தைங்நல் ய்ஜநக்ல்ணநத்துமடசது, ஙனண் ஙக்நல் னர்க்தொடத் 

நட்ஜநப்ட்டு, டிதொமடநதெ, ணர்த்டுக்ப்ணண்டின்டகும். 

ஓதோம் ஓர்ந்து இக்ல்ணநத்துமட உர்ஞத்துன் ணர்ச்ஓநட, தஞ 

அடித்ம் ஜந அணஓநஜசகும். ச, ஙர்ண ன்ட ஜற்கு ஙடுள் 

ய்ஜநக்ல்ணநக்குக் ம் டுத்நதந்தம், ணம் ந இல்ம. 

ஓதோத்நன் உள்ர்ந் ஈடுட்டுசச உணநதௗம்,  அஞசுநன் 

உணநதௗம், ய்ஜநக் ல்ணநத்துமடக்குக் நமக்குஜசல், உதநச த்நல் 

இத்துமட ணர்ச்ஓநத்தம்.  

 

ஓமண ஙக்த்நன் தொன்மஜநல் ங்நதத்ல் 

ஜற்கு ஙடுள் ணற்டநல், ண்டுஓமண அடிப்மந ய்ஜந 

ற்நத்ல் ஙமதநன்டது. ஓதோ அக்மட ண், ணதணம தொன்மஜ 

ஙக்ஜக் ண்டிஞ ஆஓநநர் தம்தம் ய்ஜநக்ல்ணநநல் 

ஈடுடுநன்டசர். இந் ஙநமமஜசது, ற்நத்ல் ர்ச ஆஓநநநன் 

தொதமஜச ஈடுட்டிற்கு இமதட இதக்ணல்து. ண்டுஙக்நச 

ற்நத்ல் ஓமணநல் நதும் ங்நதப்து, த்நஞஜச ர் ணர்ச்ஓநமப் 

நக்கும் என்டண தப்டுநன்டது. ம் ஓதோத்நசர் தண்மக்ல்ணநக்கு 

ணங்கும் தொன்மஜநமச ய்ஜநக் ல்ணநக்கும் ணங்குணர்சல் 

இந்ஙநமநததந்து எஞத ஜன தொடித்ம்.  
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, அஞஓநல், ஓதோ நன்சநள் 

ஜநர்நன் உதநற்ட அஞஓநற் நன்சநள் ஜநழ் ஓதோத்நன் 

ணர்ச்ஓநத்துமடநல் ஙஞடிண அல்து ஜமடதொஜண நப்தைம 

ற்டுத்துநன்டச. ஈத்ஜநமஞப் தஜணநல் ண் ஜற்கு ஜநழ்ச் 

ஓதோத்நல் ப் க்குள் குடநப்நத்க்ச க்ங்ம ற்டுத்துநன்டச. 

இத்க்ங்நன் ணநமண தொதமஜச எதங்நமதக்குட், 

தொஞண்தத்துமக் ண் ஓதோச் ஓற்டுதௗம் ய்ஜநக்ல்ணந 

ணர்ச்ஓநக்குத் ங்ண உள்ச.  

 

ற்நத்தக்ச தோணங்ள் நத இல்மஜ 

ணழ்தைங்நல் ய்ஜநக்ல்ணநத்துமட ங்ப்ட்டு, ல்தற்டண்மக் 

ந்துணநட்தும், ற்நத்தக்ச தோணங்ள் நத இல்நதப்து, 

ஜநழ்க்ல்ணந ஜம்ட்டுக்குத் மண உள்து. ஜணதம் ஆஓநநதம் 

மணக்ற் தல்மப் ற்தக்ள்தம், தைந ற்நத்ல் உத்நதௗக்ற், 

துமக்தணநமப் ன்டுத்தம், ணஞற்த ஆணங்மச் 

ஓநப்ற்குஜச ந தோண ஙநதணசங்ள் ணழ்தைங்நல் இன்தணமஞ 

தொதத்ற்டம் டணநல்ம.  

 

ய்ஜநக்ல்ணந ங்ப்ட் ம்ட்டு இன்தணமஞ நர்ள்நன்ட 

ஓநக்ல்தௗக்குள் அமங் ப்ட் ஓநண ட்டுக்ட்ப்ட்டுள்ச. இச் 

ஓநக்ல்ள் ர் னர்த தொற்ஓநள் ஜற்ள்ப்டுநன்டச. சநதம் 

இன்டணநதம் தொதமஜச னர்தள் ட்ப்ணநல்ம. 

 

ய்ஜந ற்நத்தல் ஜற்டங்ம ற்டல் 

 ணழ்ணநற்சூதல் இதந்து நதும் ஜதட் தைத்நற் குடிடந, அப் 

தைத்நற்ச ணழ்ணநல் ணஞற்மடத் ங்கும் எர் இசஜசது, ம் இச 

இல்நல், ணநட்டுக்டுப்தைதௗக்கு இமஓததணடு,  ற்தைதௗக்கும் ன்மச 

அநப்டுத்நக்ள்நன்டது. டிசத்ன்மஜ ண் இச் ஓல் ஙநணநடின் 

தைந தைத்நச இச இதப்தை ஙநஞந்ஞஜற்த அநததம். இற்ற், ற்நத்ல் 

தொமடமஜநதம், சூதக்கு ற், ஜற்டங்மக் ண்டுணஞ ணண்டிது ஜந 

அணஓநஜகும்.  

 

ற்நத்தன் க்ஙநமநல், னழ்ணதம் ணநங்ம உர்ந்நதத்ல் 

ற்நத்தக்குத் தும ஓய்ண அமஜத்ம்,   

 ம் ஓர்ந் ற்நத்ல் தொமடமஜநன் தத்ஜநன்மஜம உர்ல். 
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 ற்நத்ற் சூம ஙன்கு தைநந்துள்தௗல். சூதக்கு ற், ற்நத்தல் 

ஜற்டங்ள் மண ன்ம உர்ல். 

 ஜற்டங்ள் மண ன்ம உர்த்தும் தொன்மஜக் ஞநங்ள்.  

 ய்ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் சூல். 

 ஜநமத் ர்ல் ஜநதம், ண்ட்டு ஜநதம் ற்நக் 

ணண்டி தொன்மஜ ஙக்கு. 

 ன்சமம் ய்ஜந ன்ம உர்ந்து ஓற்த் தூண்டுணன் 

மண. 

 ஜஞதைஓர் ணழ்ணநடு, ம, இக்ந, ணஞற்மடத்ம் 

ற்நக்ணண்டின் அணஓநம். 

 ணழ்தைக் ல்ணநச்சூடு, எத்நமத ண்ச ற்நத்ல். 

 ல்தசச்சூதல் மக்ள்ப்டும் தைந ஜநக்ல்ணந உத்நம ற்டல். 

 தமஜஜநக் ஜநநசத்நன் ணநத்ன்டல்ள் ன்ம உர்த் 

ணண்டின் அணஓநம். 

         

ற்நத்தல் ஜற்டங்ள் மண ன்ம அடநந்து ள்ணற்ச ஞநங்ள்  

இதந்தம் இமண தொன்மஜக் ஞநங்க் ள்ம்.  

 

ற்நத்தன் க்ம் -  நர்ள்தௗம் ஓநக்ல்ள் 

 

ய்ஜநக்ல்ணநநன் மணம ஙன்டநந் நன்சர், ற்நத்ற்; சூமப் 

தைநந்துண்டு, ஜற்டங்ம உள்ணங்ந ற்நத்ற் ஓற்ட்டிமசத் 

ங்கும்து, ணகுப்மட ஓர்ந்து  ஓநக்ல்ள் ற்டம் ள்நன்டச. இச் 

ஓநக்ல்ள் ணமப்ட்சண அமஜநன்டச. இச் ஓநக்ல்ம 

நர்ஙக்குநன்டணர் தம்தம் ஆஓநநஞணர். அணற்மட நர்ள்தௗம் 

ணமநல், ஆஓநநர் ம்மஜ அநப்டுத்நக்ள்தௗல் அணஓநஜகும். 

ற்நத்தக்கு தொன்தம், ற்நத்தன்தும், னழ்க்ணும் ணநங்நல் 

ஆஓநநர் தொன்சற்டுமச் ஓய்துள்ணஞசநல், நர்ப்டும் ஓநக்ல்நல் 

இதந்து ஓற்டதம் ணநடு தொடித்ம். 

 

 ய்ஜநக்ற்டதல் ஆர்ணத்ம ற்டுத்துல் 

 ஜணர்நன் உணநம ஜநப்நடுல். 

 ஜணர்நன் ஜநத்ஞத்ம ஜநப்நடுல் 

 ற்நத்தன் டிஙநமமக் ண்டநல்.  
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 ற்நத்தக்ச எதங்மஜக்ப்ட் ஙடநமக் 

ண்டிதத்ல். 

 தைந ற்நத்ல் உத்நமக் ண்டிதத்ல். 

 ணகுப்மடமக் ட்டுப்ட்டுக்குள் மணத்நதக்கும் ஆற்டமப் 

ற்டநதத்ல்.  

 ற்நத்தக்ச ந தோணங்மப் தல்.  

 ஜணர் ணஞமணப் ணுல் 

 ற்டதசச ர்தைள்.  

 

ற்நத்தன் க்ஙநமநல், ணற்டநஞஜ ற்நத்மக் ண்டு ஓல் 

இவ்ணநநச தொன்சற்டுள் நதும் உதம். 

 

ணழ்தைங்நல் தொன்மஜற்தத் நணண்டி ய்ஜநக்ல்ணந இன்டதம் 

உந ணர்ச்ஓநமப் டநதப்ற்ச துக்ள் , ற்நத்ற் ஓநக்ல் 

இக் ட்டுமஞநல் அமம் ப்ட்டுள்ச. ஙநமடணநல் னர்தக்ச ஓந 

ணநதொமடதௗம் கூடப்ட்டுள்ச. குடநப் ஞப்ந, ண அஜநக் 

ணழ்தைங்மப் நன்சநக் ண் ஜற்கூடப்ட் ணநங்ள் 

ஆஞப்ட்டுள்ச. ந் நமசந்து ஆண்டுதௗக்கு ஜ ணழ்தைங்நல் 

ய்ஜநக்ல்ணநப் நநல் ஈடுட்டுணதம் ஆஓநநர்நன் ட்டநணநமச 

அடிப்மக் ண் இக் ட்டுமஞ ணமஞப்ட்து.  
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ப ாது அமர்வு 3 

 
ஜநழ் ஜநன்சஞந – அமஜப்தைம் ஓல்டும் 

 
Dr. ந.           
                    ,          க   க க ,  
இந்தியா. 
 

இன்மட நசந உநல்  ஜநதௗக்கு ஜநன்சஞநள் உதணக்ப்ட்டு 

ணநணந்துள்ச. எத ஜந அஞந, ன்ஜந அஞந ன்த  ணமப்ட் 

ஜநன்சஞநள் ல்ணத ன்டுடு உதணக்ப்ட்டுள்ச. 

 

ஆக்ஸ்ர்டு, ம்நநட்ஜ், தன்ஸ், ஜக்ஜநல்ன் ன்ட தைழ்ற்ட               

ணநதௌட்டு ஙநதணசங்ள் ல்ம் ங்து தல்ணடிணநச ணம 

அஞநமத் ற்து ஜநன்சஞநதம் நத்து ணநநட்டுள்ச. 

மக் ஜநன்சஞநள் ஜட்டுஜல்ஜல், ஓல்ஓந, ஜநன்தைத்ம் , டு ன்ட 

ஜநன்சணுக்தணநநதம் ஞணநடக்ம் ஓய்து ன்டுத்க்கூடிணமநதம் 

ஜநன்சஞநள் நக்ப்-டுநன்டச. 

 

ஜநழ்ஜநக்கும் இதுன்ட எத ஜநன்சஞந உதணக்ப்ணண்டும். ற்து 

ஓந ணநதௌட்டு ஙநதணசங்ள் ங்து தல்ணடிண ஜநழ் அஞநம ஜன்-

தள் ணடிணத்நதம் நத்துள்ச. ஓல்ஓநநதம்கூ அணற்மடத் ஞணநடக்ம்              

ஓய்த்ம் ணஓந அநக்ப்ட்டுள்து.  ணமநல் ன்க்கூடி எத ஜநழ் 

ஜநன்சஞநநல் ன்சன்ச அமஜணண்டும் ன்து ற்டந எத ஆய்ண              

இந் உமஞ அமஜநடது.   

 

இன்மட தத்துத்ஜநம அடிப்மக்ண் எத ஜநழ் அஞந இது 

அமஜத்ம்.  எத ஜநழ்ச்ஓல்மத் ட்ச்சு  ஓய்தன், அதம 

(1) இக் ணமப்டு 

(2) அதம தள்(ள்) 

(3) ன்டுத் டுத்துக்ட்டுள் 

(4) இமச்ஓற்ள் 

(5) நர்ச்ஓற்ள் 

(6) அச்ஓல்ம அடிப்மக்ண் ஜஞதைத்ர்ள் 
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(7) அணற்டநற்ச ன்டுத் டுத்துக்ட்டுள் ன்ட துண எத 

அஞநநல் அமஜக்கூடி கூததௗம் இந் அஞநநல் அமஜத்ம்.  

(8) அத்துன் குடநப்நட் ஜநழ்ச்ஓல்தக்ச ஆங்நச் ஓற்தௗம் 

அநக்ப்டும்.  ஜநழ் - ஆங்ந ஜநர்ப்தைக்கு இது ன்டும்.   

(9) குடநப்நட் ஜநழ்ச்ஓல்தக்குந ச்சு ணடிணத்மத்ம் ன்ட்ர் 

ட்தொடித்ம்.  

 

ஜற்குடநப்நட் ன்டுடு, இந் அஞநநல் நன்ண் ஓநடப்தைச் 

ஓல்டுள் இம் தம். 

 

 (10) ஓற்நம நதத்ந 

 (11) ஓந்நப்நம நதத்ந 

 (12) தத்துத்ஜநழ் - ச்சுத்ஜநழ் ஜற்டம் 

 (13) ச்சுத்ஜநழ் – தத்துத்ஜநழ் ஜற்டம் 

 (14) ஓல்குப்ந ஓற்நம நதத்நநல் ணர்ச்ஓல், ர்த்ம, ணநகுந 

ற்ட ஓல் ஆந அமசத்து ஙநமநதம் ட்ச்சு ஓய்த்ம்து நம 

ற்ட்டிதந்ல், அது நதத்நத் ஞப்டும். 

 

ம அல்து ணர்ச்ஓல்தம் ணநகுநத்ம் இமந் ஓல் ஆநணற்டநல் உள் 

அச்ஓந்நப் நமத்ம் நதத்நத் ஞப்டும். ஓற்தௗக்கு இமநச ர்ச்ஓந்நப் 

நமதௗம் நதத்நத் ஞப்டும். ணநகுந ற்ட ஜநழ்ச்ஓல்ம ணர்ச்ஓல், ணநகுநள் 

ன்த குத்து,  அணற்டநற்குந இக் ணமப்டுதௗம் ஞப்டும். 

 

ஓநங்ப்தர் ன்ட அல்ஙடுநல் ற்து ச்சுத்ஜநநன் ன்டும் 

தொக்நத்துணதொம் உஞப்ட்டுணதநடது. அங்கு தொமடஓர் ல்ணநநல் தத்துத்ஜநழ் 

ற்தக்டுக்ப்டுநடது. ற்தக்ண் தத்துத் ஜநநததந்து ச்சுத்ஜநம 

ஜதம் ற்தக்ள் உதம்ணமநல் தத்துத்ஜநழ் – ச்சுத்ஜநழ் 

ஜற்டத்நற்ச எத ஓல்டு இநல் இம்தம்.   

 

இம ன்ட தத்துத்ஜநழ்ச்ஓல்ம அநத்ல்,  ன்ட ச்சுத்ஜநழ் ணடிணம் 

நமக்கும். அதுன்த  ன்ட ச்சுத்ஜநழ் ணடிணம் அநக்ப்ட்ல், இம 

ன்ட தத்துத்ஜநழ் ணடிணம் நமக்கும். இங்குப் ச்சுத்ஜநழ் ணக் அமசணதம் 

ன்டுத்தும் துப் ச்சுத்ஜநழ் இம்தம். 
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தத்து - ச்சு ஜற்டந ( Text to Speech - TTS) என்தம் இம்தம். 

ணர்ச்ஓல்ம உச்ஓநத்துக் ட்டுணடு ஜட்டுஜல்ஜல் ணநகுநள் ற்ட 

ஓல்மத்ம் உச்ஓநத்துக் ட்டும் ணஓந இநல் இம் தம். 

 

இந் ஜநன்சஞந ஓல்ஓந, ஜநன்தெல்,  மக் ணன்தள், டு ன்ட 

 ஙநமநல் ன்டும் எத ஜன்த உதணக்ப்டும். 
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ஞதத்குப்நன் ணநத் 

ம ஙக்ந ஜநக் ல்ணந 

 

Dr. எல். இராமமூர்த்தி 
இந்திய மமாழிகளின் நடுேண் நிறுே ம் - லமசூர்  
இந்தியா. 
 

ஜநநன்  ன்டும், ஜநஓர் ணநதஜநங்தௗம் ஓதோ ஜற்டங்தௗக்ற் 

ஜதடும்.  ஜடநணதம் ஓதோத் மணதௗக்கு ஈடுடுக்கும் ணமநல் ஜநத்ம் 

ணமஜக்ப் ணண்டும். நல் தட் ணர்ச்ஓநல்ற்டும்ஓதோ ஜற்டம், 

ஜநநல், ஜநப் ன்ட்டில் ஜற்டத்ம ற்டுத்தும். தைந தது 

தட்தௗம், தைந தத்து  ஊங்தௗம், ஜநழ்ஜந தத்நல் ற்டுத்ந 

ஜற்டங்ம அடநணம். ஜஞதைஓர் ணநதஜநங்மக் ண் ஓதோம், நற்தைஞட்ஓந 

த்மக்  ந்து இன்மட ணல் நல்தட்ப் தைஞட்ஓந த்நற்கு ணந்துள்து.  

 

ணல் நல் தட்ப் தைஞட்ஓநக்கு அடிப்ம அமஜணது நசநத் நல் 

தட்ஜகும். நசந எத நல் தட்ஜதம், எத ஊஜதம், ஜநஓர் 

ன்ட்டில்  ஜற்டங்ம ற்டுத்நத்ள்து. நசநநன் ஓல்டுள் 

தம்தம் ஆங்நம் ன்ட ஜநம மஜஜநட்டு அமஜக்ப்ட்டுள்ச. 

ன்ஜந ணக்குச் சூல் உள் ஙடுநதம், ஆங்ந அடநத குமடந் 

ஓதோங்நதம், நசந ஜநப்ந ஓதோப் குட்ம ற்டுத்நத்ள்ச. 

இத்ம குட்ம ஙனக், ல் ஜநநதம் ஜநத் நல் தட்ம் ணஞ 

ணண்டும். ணல் நல் தட்ப் தைஞட்ஓநநல் ணல்மத் ஞணப் ன்டுத்தும்  

ஓல் தநத்ள்து. இத்ணல்மப் தணற்கும், ணல்ள் ஜனது 

ணநமசதைநணற்கும் ஜந  எத ம அமஜக்கூது. சண, ணல் 

நற்தட்த்நற்ற் ஜநத் நல் தட்த்ம உதணக்குணது இன்மட 

த்நன் ட்த் மணகும். 

 

ஜநத் நல் தட்ம் ன்மக் நசநக்ச ஜநமஜப்மக் 

ட்மஜப்தும், நசந ணநச இற்ம ஜந  ஆய்தம் இமந் என்த 

சம். சண, ஜநத் நல் தட்த்நற்கு அடிப்ம அமஜணது ஜந  

அமஜப்கும். எத ஜநநன் அமஜப்ம ணநக்குணது இக்ம். ஜநநன் ஜஞதை 

ஓர்ந் இக்ங்ள், உற்த ஙக்ந உர்ந்ணற்மட ணநப்டுத்துண 

உள்ச.  எத ஓந ஜநநல் இக்ங்ள் ஓய்த்ள் ணடிணநல் அமஜந் 

இக்நத்ஞதநன்  அடிப்மநல் தப்ட்டிதக்நன்டச. ஜநநல் 

ணர்ச்ஓநல், ஞதள் ஓநக்ப்ட்டு ஜநநல் ட்டுநன் 

அடிப்மநல்  தைத்நக்ங்ள் தப்ட்ச. இமண ச்சு ஜந, தத்து 
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ஜந  ன்ட இஞண்மத்ம் ணநக்நசதம், ஜநநன்  அமஜப்தை தொதணமத்ம் 

ணநக்நத்ள்? ன்து  த்நற்குநது. ஜசநக் தத்துப்நஜற்டத்நற்கு 

இத்ம தைத்நக்ங்ள் உணம். ஆசல், இற்ம ஜநமப் தைநந்து 

ள்ச் ஓய் நசநக்கு இத்ம தைத்நக்ங்ள் துஜச இல்ம. 

 

சநக்ச இக்ம் ன்து ஜநக் கூதநன் ண்தைம ணநக்ந, ஜநக் 

கூதநன் ணதம தொமட, ணதம ண்நன் அடிப்மநல் ணநக்குண 

அமஜத்ம். ஜநக் கூதநன் ல் ணந ணதம தொமடமக் குடநப்நட் அதள் 

ஞதல் ணநக் தொடிது. இற்கு ஜநப் ன்ட்டின் ல் ணந 

அமஜப்தைக்மக் ண் தந்ஞதள் மணப்டுநன்டச. அ, 

ஜநத் நல் தட்க் தணநச நமநதத்ந, உதசநல் ஆய்ணந ன்டச 

ஜந அமஜப்நன் ணந அமஜக்ப்ட்தம், அணற்டநன் ஓல்நடமசக் ஓமச 

ஓய்ணற்கும் தந்ஞத மணநடது.   

 

ணல் நல் தட்ப் தைஞட்ஓந ட்த்நல் ற்டல் ற்நத்ல் ஓல்டுநதம் 

தம் ஜற்டம் ற்ட்டுள்து. நசந ணநக் ற்டல், குதணட்டுள், 

இமங்ள் ன்ட ற்டதக்ச த்ம ணநநதடுத்நத்ள்ச. ற்டல் 

சூல் ணகுப்மடமத் ண்டி ணர்ந்துள்து. ஆஓநநமஞ மஜஜநட் ல்ணந ன்து 

இன்மட நல் தட் ணர்ச்ஓநநல் ஜணர்மஜஜநட் ல்ணந 

ணர்ந்துள்து. ஞஜச ல்ணநக்கு ஆஓநநர்தௗம், நசநத்ம் துமதைநணர் 

ஜடநத்ள்சர்.  

 

ல் ன்து இன்மட ல்ணநநன் ஆஞஜ உள்து. ந் என்மடப் ற்டந 

ணல்தௗம் நசந ணநத் டிப்ட தொடித்ம்.  ஜணர்தௗக்ச  ங்ள், 

ஜநன்தைத்ங்ள், ஜநன்தங்ள், ஜநன்சநழ்ள், ட்டுமஞள் ஜற்தம் ஓய்நள் 

ஆநணற்டநல் ணண்டி ணல்ம ட தொடித்ம். ணல்ள் ஜநநல் 

இதந்தம் அமண தத்ம தொன்சநதத்ந ஙநற்நன்டச. ஜநக் ல்ணநக்ச 

அடிப்ம ஜநநன் ணடிணத் ணல்ள், ஜநக் கூதள் ற்டந  ணல்கும். 

நசந ணநத் டிக் நமக்கும் தத்துத் ணல்ள்  நட ஆய்ணநற்கு ஞத 

அமஜநன்டச. ஆசல், ஜநக் ல்ணநநல் நசநணந நமக்கும் ஜந ணடிணஜ 

ஞண இதக்நடது. இத்ஞதள்ஜனது உந ஜநப்தைக்கூட்ல் ஓய்து, ணண்டி 

ணல்மப் ட தொடித்ம். இத்ம ஞதற்டந இசந ணநநணக் ம்.  

 

ஜநமப் நஞநஙநநத்துணப்டுத்துநட ஜநப்ன்ட்டின் ல்ணந 

ணநப்டுநன் குப் ஞதத்குப்தை சம்.  எவ்ணத மப்நத்ம் 

சது தத்துக்தௗக்கும், ற்மசதௗக்கும் ஜநணடிணம் டுக்நடன்.  எஞ 

தத்மப் ர் ணநப்டுத்தும் தது, அந் ணநப்டுள் அணஞணநன் ஜந 
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ஆதௗமஜமப் தத்து ஜதட்டு அமஜத்ம்.  இந் ணதடுள் 

ஓல்ர்ணநதம், ஓற்ஓர்க்மநதம், ணக்ந அமஜப்நதம் இதக்கும்.  

இவ்ணநப்டுள் அமசத்தும் ஜநநன் ணஞம்தைக்குள்ன் இதக்கும்.  இத்ம 

ணநப்டுள், நசநணந உள்னடுஓய்ப்ட்டு, ஜநன்ஞண ஜற்டப்டும்.  

இவ்ணத அமஜத்ம் ஜநன்ஞதநன் குப் ஞதத்குப்க் தப்டுநடது. 

 

ஞதத்குப்தை, ஜநமப் நஞநஙநநத்துணப்டுத்துணக் ண்ல், அது , 

இ, சூல் ணதடுதௗன் அமஜணண்டும். எத குடநப்நட் துமடநல் உள் 

ஜநணநப்டும ஜட்டும் ண் ஞமணச் ஓஜச்ஓனர் ஞத சக் கூட இது. 

அத்ஞத அந்த்துமடச் ஓற்மத்ம் ணக்ந அமஜப்மத்ம் 

தொன்சநதத்நநதக்கும்.  இத்ஞத அம்ஜநமப் நஞநஙநநத்துணப் டுத்துணக் 

ள்தொடிது.  ஞதத்குப்தை ன்து எத ஜநச் ஓதோத்நசநன் ஜந 

அமஜப்தை ற்டந ஆழ்ஜச ணநப்டுநன் குப் அமஜணண்டும்.  

ஜநப்ன்ட்டின் அமசத்துப் நஜங்மத்ம் ண் 

இதக்ணண்டும். 

 

இத்ஞதத் குப்தைக்ள் குடநப்நட் ன்டு ஓர்ந்தும் குக்ப்ம்.  

துணத் ஞதத் குப்தைக்மப் நன்ணதம் ணமநல் குடு ஓய்ம். 

 

1. தத்துத் ஞதத்குப்தை 

2. ச்சுத் ஞதத்குப்தை 

3. மஓமஜநத் ஞதத்குப்தை 

4. ணஞற்த ஆணங்ள் ஞதத்குப்தை 

5. இமத் ஞதத்குப்தை 

 

தத்துத் ஞதத்குப்தை  ன்து தத்துணந ணநநப்ட் தைத்ங்ள், 

ஙநழ்ள், ணஞ இழ்ள் ஜற்தம் இம ணநதௌடுள் ஓர்ந் குப்கும்.  

அ இம ஞதள் ன்து எஞ தத்துப் ஜநநல் 

ணநநப்ட்டிதந்ல், அன் குப்தை இமத் ஞதள் குப்கும்.  

இவ்ணநஞண்டு ஞதத் குப்தைதௗம் ந்நஞ ஜநர்ப்நற்கு ன்டுணச. 

 

ச்சுத் ஞதம், நட ஞதமப்  குடநப்நட் ன்ட்டின் அடிப்மநல், 

குக்கும்தொமட ணதடும்.  துண இப்ச்சுத்ஞதள், ஜசநப் ச்மஓக் 

நசந உர்ந்து நல்ள்தம் ச்சுந அமஜப்ம உதணக்குணற்குப் 

ன்டுத்ப்டும். அ தணமப் ச்ஓ ஜற்தணற்கும், ச்மஓப் 
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தண ஜற்தணற்குஜச அமஜப்ம உதணக்குணற்கும் இத்ஞதள் 

ன்டும். 

 

தத்துக்நன் ல்ணத ணடிண ணதடுமக் ண் மதத்துப் 

நஞநதௗம், ணஞற்த ஆணங்ச ல்ணட்டு, ஓப்டு, ஏமச்சுணடி 

ன்டணற்டநன் குப் ணஞற்த ஆணத் ஞதத்குப்தை.  இத்ஞதள் 

தத்துநம உதணக்ப் ன்டும்.  அ மஓம ஜநத்ஞதத் 

குப்தை, மஓம ஜநக்ச இக்ம் ததுணற்கும், ஜற்தத் நடசநநன் 

ல்ணநக்தம் ன்டுத்ப்ம். 

 

நசநணநச் ஓஜநக்ப்ட் தணல்நன் குப்தை ஜட்டுஜ 

ஞதத்குப் ஆது. இவ்ணத உள்னடு ஓய்ப்ட் தணல்நததந்து 

மணச ணல்மப் தணற்குச் ஓந ஙடநதொமடள் மணநன்டச. 

இந்ஙடநதொமடள் இஞண்டு ஙநமநல் ஜற்ள்ப்டுநன்டச.  அணற்மடத் 

 

1. குப்தை ஙடநதொமடள்  

2. ஓனஞமஜப்தை ஙடநதொமடள்  

சப் நநக்ம். 

 

எத தணம ஜநன்ஞண ஜற்தம்தது, இஞண்டு ணநஜச குடநப்தைக்ள் 

ஞதத்ணதல் இம்ட ணண்டும்.  குடநப்நட் தணல் ங்நதந்து 

டுக்ப்ட்து, அன் ஆஓநநர், ணநதௌடு, ஆண்டு, நப்ம் ன்ட ஞத ற்டந 

குடநப்தைக்தௗம், அப்தணம உள்னடு ஓய்ணர், ஜய்ப்தைத்நதத்நணர், தணல் 

நசநநல் அமஜத்ம் இம், ணடிணம் ன்ட குடநப்தைதௗம் இம்ட ணண்டும்.  

இத்ம குடநப்தைக்ள், ணல்மக் குடநப்நட் ன்ட்டிற்குத் டுணற்கு 

ணய்ப் அமஜத்ம். 

 

ஞதத் குப்தை ல்ணதட் தணல்நததந்து ல்ணதட் 

மப்ர்ல் தப்ட் தணல்நன் குப்தை.  சண, இத்ம 

குப்நல் எத ஓனர்மஜமக் ண்து அநது.  

 

எவ்ணதணதம் எவ்ணதணமச ஙமமப் நன்ற்டம்.  சநப்ட் 

ஓற்நன் ன்டு ணக்ந அமஜப்தை ன்டச அப்மப்நநன் 

சநஜந ஆதௗமஜமக் ட்டும்.  அ ணமநல் அப்தணதல் ததும்தொமட, 

எற்தப் நமள், அச்சுப் நமள் ன்தணற்கு ணய்ப்தைள் உள்ச. சண, 

ஞதத் குநமச் ஓனஞமஜப்து ன்து ஜந தொக்நஜச நகும்.  ஞதத் 

குநநல் உள் ஓநடந தத்துப் நம கூ நசந ந்நஞ ஜநர்ப்தைக்குப் 
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தம் மம ற்டுத்தும்.  இத்கு ஓனஞமஜப்மப்தணதக்கு ஙர்மஜச 

ஓனஞமஜப்தை, அமப்டுத்தக்ச ஓனஞமஜப்தை ச இஞண்டு ணமப் 

நநக்ம்.   

 

உள்னடு ஓய்ப்ட் தணமச் ஓனஞமஜக்கும் தது, தணதல் வ்ணத 

உள் அவ்ணட ஓனஞமஜப்து தணதக்கு ஙர்மஜச ஓனஞமஜப்தை ஆகும்.  எத 

மப்சநன்  ததும் தொமட, தத்துத் ர்த ன்டணற்மட அடநந்து ள் 

இத்ம ஓனஞமஜப்தை உதம். 

 

ஞதத்குப்தை உதணக்குணற்ச தொக்ந ஙக்ஜ அநததந்து ணல்மப் 

தணதுன்.  நசநநல் உள்னடு ஓய்ப்ட்டு ஓனஞமஜக்ப்ட்  ஞதநல் 

இதந்து ஓற்மத்ம், ணக்ந அமஜப்தைக்மத்ம் நநத்டுத்து ஆய்த 

ஓய்ம். ஆசல் குடநப்நட் ஓல் த்ம ஓல் ணமமச் ஓர்ந்து, 

குடநப்நட் ணக்நம் ந்த் ர்ல் ஆசது ன்ட ணல்மப் ட, 

ஞதத்குப்ம அமப்டுத் ணண்டும்.  இம ஜநப்தைக்கூட்ல்சம். 

 

இந் ஜநப்தைக்கூட்ல் ன்து ஞணநன் ஜனது ஜசந இமதௌட்ல் ஓய்ப்டுநன்ட 

ஜநக் கூதமப் ற்டந அமப்டுத்துல் ஆகும். இத்ம 

அமப்டுத்ல் ல்ணத ஙநமநல் ஙமடம். டுத்துக்ட் 

உதன் அமப்டுத்ல், ஓல் ணம அமப்டுத்ல், ர்ம 

அமப்டுத்ல், தண்மஜ அமப்டுத்ல் ன்டணற்மடக் 

குடநப்நம். ஜசந தொற்ஓநல், குக்ப்ட் ல் ஞதமத்ம், 

அமப்டுத்துல் இ ஓல். சண, இமத்ம் நசந ணநத் 

சநங்ந அமப்டுத்ல்டந உதணக்ப்ட்டு, தம் ஞதம 

அமப்டுத்ம்.  இத்ம அமப்டுத், ந்நஞ ஜநர்ப்-

நற்கும், குடநப்நட் ணல்ம ணத ன்ட்டிற்குத் டுணற்கும் 

தள் இதக்கும்.  

 

தொன்சர் குடநப்நட்து  , ஞதத்குப்தை எத ன்தொ ணநப் 

இதக்கும்தது அநல் ஓனர்மஜமக் ண்து  அநது.  ஓற்ம  ததும் 

தொமடநல் ணநப்டும் இமணந அமப்டுத்துதல் ஜநப் ந 

ஓநக்ல்ம உதணக்கும். டுத்துக்ட் தும ணநமசள், கூட்டு ணநமசள், 

ஓல்தததை ன்டணற்மட ததும் தொமடநல் எதஜநத் ஙமமஜப்தை இல்ம. 

சண, தணதல் மப்ந வ்ணத தநநதந்தம்  அமப் 

ன்ட்டிற், குடநப் அமப்டுத்தக்ச் ஓனஞமஜப்தை ஓய் 

ணண்டும். இம அமப்டுத்துதக்ச ஓனஞமஜப்தை சம். ஓற்ள், 
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ர்ம இமணந ணநட்டும், ஓர்த்தும், மப்நன் ஙம நமக்மத் 

நதத்நத்ம் ஞத ஓனஞமஜக்ப்டுணது ஜந தொக்நஜச ஓகும். 

 

ஞதத்குப்நல் ஜநப்தைக்கூட்ல் ன்து ன்டு ஙக்ந ஓல்கும். 

ஓல்ணம அமப்டுத்தல் ஓல்ணமக்கு த்மச அமங்ள் 

டுப்து ன்தம், டுத்துக் ண் ஙக்த்நன் அடிப்மநல் ஜதடும். 

ஜஞநக்ங்ள் ஓல் ணமமப் ர்,  ணநமச, இம, உந சப் 

குடுத்நச.  இந்ப் குடு நசநப் ன்ட்டில் துஜச இல்ம. 

 

நசநப் ன்ட்டிற்கு ஜநக்கூதம அமப்டுத்துணர்நம, 

அமங்ள் ற்டநத்ம், அமங்நன் ண்நக்ம ற்டநத்ம், எதஜநத் 

ஙநம இல்ம. அமங்ள் ல்ணமநல் குடநக்ப்டுதம், தொக்ந 

அமங்மத் ர்த ஓய்ணநதம் ணதடுள் உள்ச. சண, ஞதள் 

ல்ம் குப்ற்கு எதங்குடந (Unicode) ற்டுத்நது , 

அமங்மத் ஞப்டுத்ந இந்ந ஞ அமம் ன்ட ஞப்டுத்தும் ந, 

ஜந அணஓநஜசநடது. 

 

அமப்டுத்ப்ட் ஞதத் குப்தைம், ஞதத்குப்நல் இதந்து 

டுணற்ச ஜநத்நல்தட்க்தணநதௗம் உள்க்ந ஞதத்குப், 

நடன்ட்டிற்கு உதம் ஞதத் குப்கும். 

 

இவ்ணத அமஜக்ப்ட்த் குப்நன் ண்தைப் நன் ணதணசணற்மடக் 

குடநப்நம். 

1. அமசத்து ஜந ணநப்டுநன் ஜநந 

2. ஜநநன் ணமஜத்குப்தை: தோணம் 

3. துமடணக்குநன் குப்தை 

4. ஜந அமஜப்நல் உர்ஙநம ஆமம் 

5. ஜநப்ன்ட்டின் உதநப்டு ஙம்த்ன்மஜக் ட்டும் அமஜப்தை 

6. ஜநப்ன்ட்டின் ப்ட்ம் 

 

ஞதத் குப்நன் எவ்ணத ஙநமநதம் ஜசந இமதௌட்டுன் நசந ணந 

ஓநப்தைம், அமப்டுத்தொம், இம ஜநப்ன்ட்மக் ட்க்கூடி 

ஙம்த்ன்மஜ ணய்ந் ஆமஜக் த இஜநக்நடது.  ஜநற்டந ஆழ்ஜச 

ணநப்டும உதநஓய்து ள் இத்ஞதத் குப்தைள் நதும் தும 

ஓய்த்ம். 
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ஞதத் குப்ம ஜந ஆய்ணநற்கும் ற்டல் – ற்நத்தக்கும் ன்டுத்தும் 

க்கு ஜம ஙடுநல் ஞணக் ப்டுநடது.  இந்ந ஜநநல் ஞதத் 

குப்தைத் நட்ம் 1990நல் ங்ப்ட்டு சுஜர் 30 ட்ஓம் ஓற்மக் 

ண் ஞதத்குப்தை அட்ணம ஜநதௗக்கு உதணக்ப்ட்து.  

அமப்டுத்ப்ட் ஞஜச ஞதத்குப்தைத்நட்ம் ற்து இந்ந 

ஜநநன் ஙடுணண் ஙநதணசத்நல் ஙமற்த ணதநடது. 

 

ஞதத்குப்நல் இதந்து டப்டும் ஜநஓர் ணல்நன் ணதமஜ 

அதம தைள்நல் ன்மஜத்ம், ஜநய்ணநன் ஞ ந ணநக்தொம்ன் 

ன்த ஜக்சந(2001) குடநப்நடுணர். அத்டு ஞஜச ஜக்நன்  ஜநஓர் 

ஆழ்ஜச ணநப்தம் ஞதத்குப்தை அமஜணல், அது உண்மஜச 

ஜநப்ன்ட்ம ணநக்குண இதக்கும் ன்தம் குடநப்டுணர்.  

 

ற்டல் சூதல், எத ஜக்கூத ற்டந ஙம் டுக்கும் டுத்துக்ட்டுக்ள் 

தம்தம் இட்டுக்ட்டி இதக்கும் சக் கூடந, ள்நநல்  அல் ஜநச் 

சூதல் ற்கும் ஆங்நம், ஙநஔணழ்மநல் ய்ஜநதன் சுணற்கு ற்ட 

நடமச ணர்க்ணநல்ம ன்த ஜநட் (1996) குடநப்நடுணர்.  ஆசல், ஞதத்குப்தை 

ணந ற்நத்தல்  உண்மஜச ன்ட்டு ஜநமக் ற்நக் தொடித்ம் ன்து 

ஞதத்குப்தைணந ற்டதன் ஓநடப்தைக் கூடகும். 

 

ஜந ற்டமத்ம் ஞதத் குப்மத்ம் இமத்து தச் (1997) ன்ணர் ற்டல் 

சூதல் தோன்த ணநஜச க்குமக் குடநப்நடுணர்.  அணற்மட  

 1. ஞதத்குப்நன் ஙஞடிப் ன்டு 

 2. ஞதத்குப்நன் ஜமடதொப் ன்டு 

 3. ஜநற்டல்ஓர் ஞதத்குப்தை  

சப் நநப்ர். 

 

ஞதத்குப்நன் ஙஞடிப்ன்டு ன்து ஞதத்குப்ம எத ஜக் 

ற்கும்.  ஞதத்குப்மப் ற்டந ல்ணந, ஞதத்குப்ம வ்ணத 

ன்டுத்துணது, வ்ணத உதணக்குணது ன்ச அமஜத்ம்.  ஆசல் 

இத்ம ல்ணந, நசந ணஓந, ஞதத்குப்தை நமக்கும் ஙநம, ஙஞக் 

ட்டுப்டு, த்நட்த் மண ன்ட ஞங்ல் தொன்சநதத்ப்-

டுணநல்ம. (தச், 1997) 

 

ஞதத்குப்தைக்ள் ஜந தொக்நஜ அஞநள் உதணக்குணற்கும், ஙக்னட்டு 

இக்ங்ள் ததுணற்கும் தள் அமஜத்ம்.  ஞதள் ல்ம் 
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நசநடிப்ற்கு ற்ட ஙநமநல் அமப்டுத்ப்ட்டிதக்கும் சூதல், 

அஞநநதக்கு எத ஓல்மத் டுணற்கும், அச்ஓல் ந் ஜநச் 

சூதல் த்ம தமக் டுக்நடது ன்ம அடநணற்கும், அற்ச 

டுத்துக்ட்டுக்ள் தணற்கும் ற்ட அமஜநடது.  ஞதத்குப்மப் ற்டந 

ஓநந்மச இல்ணர்ள் கூ இன்மட ட்த்நல்,ஞதத்குப்தை ணந 

உதணக்ப்ட் அஞநமப் ன்டுத்துணமப் துணக் ம்.  

ஜமஙடுநல் ணநநப்ட்டிதக்கும்  அஞநள், ஜநநல் ணநணந் 

நநணநன் ற் அஞந ன்டச ஞதத் குப்நன் அடிப்மநல் 

ணநநப்ட்மண. 

 

ஞதத் குப்நன் ணநப் டப்டும் ணதன் அடிப்மநல் 

ஜநக்ல்ணநநல் ஜநப்ற்டந ஞஜச தைந ணல்ம ண்டந தொடித்ம். 

இத்ணல்ள் ஜநப் ங்ள் நப்ற்கும், த்நட்ம் உதணக்குணற்கும், 

ஜநப்தேடு ஓய்ணற்கும் ன்டுத் தொடித்ம். ஜநக் ல்ணநநல் துணப் 

டிஙநமப்த்நட்ம் ஜஞதைஙநமநதம், ஊத்நன் அடிப்மநதஜ 

உதணக்ப்டுநடது. எத ஜநநன் அடிப்ம ஓற்ள் மண ன்சதம், 

அமண த்நல் ந் ஙநமநல் அடநதொம் ஓய் ணண்டும் ன்தும், இக்க் 

கூதநன் அடநதொ ணநமஓத்ம் எத ஊத்நன் அடிப்மந அமஜநன்டச. 

ஆசல், ஞதத்குப்நன் ணந நமக்கும் ணதமண் ற்டந ணல்ள் 

அடிப்மநல் அமஜத்ம் த்நட்ம் ஆஞ தர்ணஜ அமஜத்ம். ஞதத் 

குப்நன் ணந 

 

1. எத ஜநக்கூத த்மச தொமட ஜநநல் ன்டுத்ப்டுநடது? 

இம்ஜநக்கூத தத்து, ஓல், அம ச ந் ஙநமநதம் இதக்ம். 

2. அமப்டுத்ப்ட் ஞதத்குப்நததந்து இக்க் கூதநன் 

ணதம தொமடமத்ம், ணதமண்மத்ம் அடநந்து ள் தொடித்ம். 

3. எத மப்ந ஜநமக் மண் ணநம் வ்ணத அமஜந்துள்து 

ன்மத்ம், அணநன் ஙமமத்ம் ண்டந தொடித்ம். 

4. ஞதத்குப்தைப் ல்ணத துமடமச் ஓர்ந் தணல்நன் குப் 

அமஜணல் எத குடநப்நட் ஓல், எவ்ணத துமடநதம் த்மச தொமட 

ன்டுத்ப்ட்டுள்து, அத்துமடநல் அன் தள் ன்ச ன்மக் 

ண்டநம். 

5. ஓற்தௗம், இக்க் கூததௗம் ணதம் ஜநச் சூல், ஞதத்குப்நன் 

ணந நநல் ண்டந தொடித்ம். 

6. எத் ததௗம ஓற்ள், ஜநச் சூதல் ன்டுத்ப்டும் தது 

ன்தம் ணதடும டுத்துக்ட்டுதௗன் ணநக்ம். 
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இந்ந ஜநநன் ஜநநல் ஞதக்குதஜத்நட்த்நல் குத்து 

அமப்டுத்ப்ட் எத ட்ஓம் ஓற்மக் ண் ஜநழ் ஞதத்குப்நல் 

இதந்து ண்டநப்ட் ணல்ள் நன்சநமப்நல் டுக்ப்ட்டுள்ச. ஜநழ்த் 

ஞணநததந்து நன்ணதம் ணல் டப்ட்ச. 

 

1. ஜநழ் தத்துக்நல் உநர் தத்துக்ள் அ,இ,,எ ன்ட இடங்கு ஙநமநல் 

அநம் ன்டுத்ப்டுநன்டச. ஙடில் உநர்நல் “ஆ”மணத்ணநஞப் நட 

ஙடில்நன் ன்டு குமடண உள்து. 

2. எத ட்ஓம் ஓற்ள் ண் ஞணநல் “ஐ” எததொமடகூ 

ன்டுத்ப்ணநல்ம. 

3. ஜய்தத்நன் ன்ட்டு ஙநம ம், ன், க், ல், த் ன்ட ணநமஓநல் உள்ச. 

ஜநக்கு இதநநல் க்,த் ணஞ சூதல், இமச் ஓந்நத் ணல்க் 

ள்ம். 

4. நஞநப் ர்தௗம், ஓல்ட்டுச் ஓற்தௗம் அநம் ணந்துள்ச. 

5. ஓல் ஙநமநல் ர்ச்ஓற்நல் குடநப்ண துப்ர் அநஜப் 

ன்டுத்ப்ட்டுள்து. 

6. ணநமசச்ஓற்நல் ச்ஓ ணநமசநன் ன்டு, தொற்தணநமசமணந 

அநஜ உள்து. 

 

ஞதத்குப்தை ஜநநன் எத ஆஞணஜ இதப்ல், ந் எத ணமத்ம் 

டிக் ண்டநதொடித்ம். ஜநற்டந தைந உண்மஜமத் டி உர்ணது எத 

தைந அதணஜ அமஜத்ம். இத்ம சூதல் ஜணன் எத ஆய்ணசதம், 

எத தைந அதணத்மத் டிச் ஓல்தம் நமப் தம் இத்ஞதத்குப்தை 

உஞச்ஓய்த்ம். 

 

அ ஙஞத்நல் ஞதத்குப்தை ணந ற்டதல் உள் ஓந ணநஜர்ஓசங்மத்ம் 

தத்நல் ள் ணண்டும். ணதமண்நன் அடிப்மநல் அமஜத்ம் 

ஜநக்கூதக்கு தொக்நத்துணம் டுக்கும் தது அந, ஓநடப் ணதம் 

ஜநக்கூத ணநர்க்ப்டும் ணய்ப்தைள் இதக்நன்டச ன்தும் (கூக், 1998) 

அநஜச ண்நக்மநல் ன்டுத்ப்டும் ஜநக்கூத ண்மணந ஆற்டல் 

ணய்ந், ண்டு ஓர்ந் ஜநக்கூதள்ன் ற்டதல் தொன்சநதத்ப்ணண்டும் 

ன்தும் (ன்ஸ்ன் 2002), ஜநக்ல்ணநநல் குடநப்நத்க்ச. அ 

ஜநச்சூதல் ஜநக்கூடநன் ணதமண்ணும் ததௗம் ஙம்த்ன்மஜசது 

ன்டதம், ச்சுச் சூதல் அக்கூற்டநன் தண்மஜ ஓந அமஜது ன்த 

ணநஓன் (2000) குடநப்நடுணர். 
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ஞதத்குப்மப் ஜநக்ல்ணநக்கு ன்டுத்தும்தது ஓந ஓநக்ல்ள் 

இதந்தம், அன் ன்டு ஜநக்ல்ணநமப் தைந த்நற்குண்டு 

ஓல்தம் ன்நல் ஜநல்ம. 
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நன்சநமப்தை-1 

Character Frequency 

அ 8184 

ஆ 2935 

இ 7131 

ஈ 140 

உ 2993 

ஊ 281 

 5922 

 965 

 239 

எ 2014 

ஏ 381 

ஐ 0 

க் 14409 

ங் 4556 

ச் 2987 

ஞ் 474 

ட் 6867 

ண் 5169 

த் 11806 

ந் 7086 

ப் 9811 

ம் 16983 

ய் 2012 

ர் 10712 

ல் 12089 

வ் 553 

ழ் 1335 

ள் 6813 

ற் 5095 

ன் 14872 
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நன்சநமப்தை-2 

MOST FREQUENTLY OCCURRING 50 WORDS 

 

Words Frequency Percentage  Words Frequency Percentage 

எத 821 0.8194267  உள் 141 0.1407298 

ன்த 691 0.68967582  ன் 139 0.13873363 

ன்ட 424 0.42318748  இல்ம 137 0.13673746 

ணண்டும் 388 0.38725647  ம் 128 0.12775471 

இந் 252 0.25151709  ஸ் 127 0.12675663 

ஆசல் 227 0.226565  ஓய்து 125 0.12476046 

 223 0.22257266  ஆம் 123 0.12276429 

ண்டு 220 0.21957841  அல்து 122 0.12176621 

அணர் 211 0.21059566  ஆண்டு 120 0.11977004 

ஙன் 200 0.19961674  ச 118 0.11777387 

அது 195 0.19462632  ன்ச 117 0.11677579 

ஓந 195 0.19462632  ஜக்ள் 116 0.11577771 

ஜநழ் 189 0.18863782  என்த 114 0.11378154 

அந் 184 0.1836474  ஆங்ந 113 0.11278346 

ன் 183 0.18264931  ணந்து 111 0.11078729 

ன்து 180 0.17965506  இஞண்டு 110 0.1097892 

இது 171 0.17067231  ன் 108 0.10779304 

ன்ட 167 0.16667997  ந 107 0.10679495 

ம் 163 0.16268764   104 0.1038007 

ன்தம் 161 0.16069147  இல் 100 0.09980837 

ஜற்தம் 160 0.15969339  டி 98 0.0978122 

தொல் 157 0.15669914  ம 94 0.09381987 

ன்தம் 154 0.15370489  இதக்கும் 92 0.0918237 

அணன் 148 0.14771638  சது 92 0.0918237 

அணர்ள் 145 0.14472213  ஜம் 91 0.09082561 
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நன்சநமப்தை-3 

Frequency of POS Categories and their attributes based on                           

Hierarchical Tagset  from the corpus 

Total Tokens: 28733 

 

SNo POS Tag 

Frequen

cy Percentage 

 

SNo POS Tag Frequency Percentage 

1 PU 4801 16.70901055  27 V.neu.sg.3.prs.0.n 209 0.727386629 

2 NC.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 3854 13.41314864  28 NV.fut.0.0.0.0.0.0.0.0.0 191 0.66474089 

3 LV.pst.0 1159 4.033689486  29 UNK 188 0.654299934 

4 LRL.pst.0.0 559 1.945498208  30 V.hum.sg.3.pst.0.n 186 0.647339296 

5 NP.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 489 1.701875892  31 NC.0.0.0.y.0.acc.0.0.0.0.0 181 0.629937702 

6 PP.0.0.0 488 1.698395573  32 JQ.0.crd.0.0.0.0.0.0 168 0.584693558 

7 CSB 455 1.583545053  33 NC.0.mas.sg.0.0.0.0.0.0.0.0 167 0.581213239 

8 NC.0.0.0.0.0.loc.0.0.0.0.0 450 1.566143459  34 NC.0.0.0.0.0.gen.0.0.0.0.0 165 0.574252602 

9 LNF 446 1.552222184  35 NC.0.hum.sg.0.0.0.0.0.0.0.0 164 0.570772283 

10 NC.0.0.pl.0.0.0.0.0.0.0.0 435 1.513938677  36 NC.0.0.0.0.0.dat.0.0.0.0.0 161 0.560331326 

11 JJ 411 1.430411026  37 NC.0.0.0.0.0.0.0.0.adj.0.0 151 0.525528138 

12 NC.0.0.0.0.0.acc.0.0.0.0.0 392 1.364284969  38 V.0.0.0.fut.0.n 150 0.52204782 

13 V.0.0.0.0.0.n 387 1.346883375  39 CCD 144 0.501165907 

14 NC.0.0.0.0.0.0.0.adv.0.0.0 373 1.298158911  40 PPR.hum.sg.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 130 0.452441444 

15 JQ.0.ord.0.0.0.0.0.0 328 1.141544565  41 LC.0 126 0.438520168 

16 LRL.fut.0.0 301 1.047575958  42 V.neu.pl.3.prs.0.n 122 0.424598893 

17 V.0.0.0.0.y.n 273 0.950127032  43 NC.0.0.pl.0.0.loc.0.0.0.0.0 121 0.421118574 

18 AMN.0.0.0 268 0.932725438  44 NP.0.hum.sg.0.0.0.0.0.0.0.0 114 0.396756343 

19 NC.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.incl 263 0.915323844  45 V.hum.pl.3.prs.0.n 114 0.396756343 

20 JQ.0.nnm.0.0.0.0.0.0 260 0.904882887  46 PWH.0.0.0.0.0.0.0.0.0 112 0.389795705 

21 V.neu.sg.3.pst.0.n 256 0.890961612  47 DAB.prx 111 0.386315386 

22 NC.0.0.pl.0.0.acc.0.0.0.0.0 246 0.856158424  48 NC.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.pp 110 0.382835068 

23 NP.0.mas.sg.0.0.0.0.0.0.0.0 222 0.772630773  49 NC.y.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 107 0.372394111 

24 NC.0.0.0.y.0.loc.0.0.0.0.0 221 0.769150454  50 NC.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.emp1 106 0.368913793 

25 NC.0.hum.pl.0.0.0.0.0.0.0.0 218 0.758709498  51 V.hum.pl.3.pst.0.n 106 0.368913793 

26 ALC.0.0 216 0.75174886  52 V.neu.pl.3.pst.0.n 105 0.365433474 
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நன்சநமப்தை- 4 

Unique Tagset frequency Report 

Total Tokens: 28733 
 

Tag Name Freq  Tag Name Freq 

Noun Common(NC) 10131 
 

Participle Conditional (LC) 162 

Punctuation (PU) 4801 
 

Particle Co-ordinating (CCD) 157 

Verb(V) 2683 
 

Pronoun Reflexive (PRF) 135 

Pronoun Pronominal (PPR) 1322 
 

Numeral Real (NUMR) 99 

Participle Verbal (LV) 1295 
 

Nominal Modifier Intensifier (JINT) 90 

Noun Proper(NP) 1272 
 

null 75 

Participle Relative (LRL) 1173 
 

Particle Delimiting (CDLIM) 41 

Nominal Modifier Quantifier (JQ) 894 
 

Residual Foreign Word (RDF) 36 

Noun Verbal(NV) 829 
 

Wh-demonstrative (DWH) 31 

Postposition (PP) 545 
 

Reduplication (RDP) 27 

Particle Subordinating (CSB) 499 
 

Numeral Calendric (NUMC) 21 

Participle Infinite (LNF) 473 
 

Particle (Dis)Agreement (CAGR) 14 

Nominal Modifier Adjective (JJ) 411 
 

Particle Interjection (CIN) 11 

Adverb Manner (AMN) 351 
 

Particle Confirmative (CCON) 11 

Adverb  Location(ALC) 335 
 

Particle Others (CX) 10 

Demonstrative Absolutive (DAB) 209 
 

Numeral Ordinal (NUMO) 10 

Wh-pronoun (PWH) 207 
 

Residual Symbol (RDS) 5 

Unknown 188 
 

Numeral Serial (NUMS) 1 
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நன்சநமப்தை-5 

TriGram Tag Value Report 
 

Prev Tag Value 1 Current_Tag Value Next Tag Value2 Score  PrevTagValue1 Current_Tag Value Next Tag Value2 Score 

NC NC NC 1017  LRL NC PU 115 

NC V PU 952  NC NP NC 114 

PU NC NC 615  NV V PU 110 

NC NC V 472  NC PP NC 109 

NC LRL NC 389  NC NC PP 108 

NC NC PU 360  NC PPR NC 108 

LV V PU 302  NC NC LNF 106 

NC NC LV 287  NC JJ NC 103 

PU NC PU 283  PPR V PU 101 

PU PPR NC 242  PU NC LRL 97 

LRL NC NC 241  NC NC JQ 93 

JQ NC NC 221  NC NV NC 89 

NC NC LRL 214  JQ NC V 86 

NC LV V 206  NC NC PPR 83 

LNF V PU 189  NC LV LV 83 

NC JQ NC 185  PPR NC V 82 

PPR NC NC 175  PU NC LV 80 

NP NC NC 172  LRL NC V 80 

NC NC NV 145  NC NV PU 79 

NC LV NC 135  PU DAB NC 79 

PU JQ NC 128  NC NC NP 78 

NC LNF V 126  NC V NC 76 

PU NP NC 123  LV NC NC 75 

JJ NC NC 118  DAB NC NC 73 

PU NP PU 116      
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ஞதத்குப்ல் உதணகும் நற்தப் ங்தௗம் 

ஜணர் ஞதத்குப்தைம் 

 

Dr. ந. நடராசப்பிள்லள 
       ஆய்ோளர்,  இந்திய மமாழிகளின் நடுேண் நிறுே ம்  -  லமசூர்  
இந்தியா. 
               
'நசந இன்டந ணழ்க்ம இல்ம' ன்த கூதம் அணநற்குக் நசநநன் ன்டு 

ஜநதம் ணர்ந்நதக்நன்ட இக் ட்த்நல் 'ஞதத்குப்தை' ன்தம் துமடத்ம் 

'ஞதத்குப்தை ஜநநல்' ன்தம் துமடத்ம் ணர்ச்ஓந ண்டிதப்ம ஙம் 

அடநணம்.  ஆநதம், 'ஞதத்குப்தை' ந் அதக்கு ஜந ற்நத்ல்-ற்டல் 

ஓற்ட்டுக்கு உதநடது ன்த ட்ல் அன் நல் நர்ஜமடண 

அமஜநடது.  ஆங்நம் ன்ட ஞப்ந ஜநநல் 'ஞதத்குப்நன்' 

ன்டு கூடுண இதக்நன்டது.  சநதம் இந்ந ஜநநல் 

டுத்துக்ட்த் ஜநநல் அன்ன்டு ஜநஜநக் குமடணண இதக்நடது ச 

அதநநட்டுக் கூடந ணநம்.  இவ்ணடச சூழ்ஙநமநல் 'ஞதத்குப்ம' 

வ்ணடல்ம் ல்ணநக்ப் ன்டுத்ம் ன்ம இக்ட்டுமஞ 

ணநக்குநடது. 

  

ல்ணத ணநஜச 'ஞதத்குப்தைள்' ஜநநல் உள்ச.  அமண தம்தம் 

ஜநநன் 'ஞதத்குப்ம' உர்த் ணண்டும் ன்ட குடநக்ம 

அடிப்மக் ண்மண. ஙநழ்ள், ல்ணத இழ்ள் ன்டணற்மட 

அடிப்மக் ண் ஞதத்குப்தைதௗம் 'து'த் ஞதத்குப்தைதௗம் 

சுஜர் 36 ஜநல்தன் ஓற்ள் ண்மணதம் அமஜந்துள்ச. 

  

இணற்மட ஜநக் ல்ணநக் வ்ணத ன்டுத்ம்? ன்து எத தொக்நஜச 

ள்ணநகும்.  ஓற்நன் ணதண்நக்ம அடிப்மநச சுஜர் '5000' 

ஓற்மத் தம்டி நசநக்கு ஆமடுக்கும் து ஙஜக்குத் மணச 

அடிப்மச் ஓற்மத் தணநல்ம. ல்ணதட் தணல்நததந்து, 

ஓய்நத்ள், இழ்ள், தல்ள், இக்நங்ள், ன்ட ணற்டநதஜநதந்து 

ஞதத் குக்ப்ட்ல் ஓய்நத்நல்  சகும் கூடுல் ஓற்தௗம், 

ல்ணத ஜநஓர்ந் ஓற்தௗம் நமக்கும்.   இணற்மட ஏஞதக்குத்ன் 

ட்டுப்டுத் இதம்.  ஆண, ல்ணநக்சப் தல்ள் ஓர்ந் ஏர் ம்து 

ஆண்டுக் தல்ள் ஓர்ந் - எத ஞதத்குப்தை மணநடது.  

டுத்துக்ட், ஜநழ்ஜந ற்தக் டுக்ப்டும் - தொல்ஜந அல்து 
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இஞண்ம் ஜந - தல்ள் க்ப்ள்ந தொல் தொதுமப்ட்க் 

ல்ணந ணமஞநசமண, அடு ல்ணத ஙடுநதம் ன்டுத்ப்டும் அச்சு, 

எத, எந, ல்தங்நதம் ன்டுத்ப்டும் 'ஞதள்' குக்ப் 

ணண்டும்.  இவ்ணடச குப்தை ஜட்டுஜ ல்ணநக்ச ஞதத்குப் தொடித்ம்.  

இத்ஞதத்குப்மப் ன்டுத்நப் தல்ள் ததும் து எத 

ஙநமடக்த்ம அல்து எத துமஜமக் ண்டு ணஞ தொடித்ம்.  ஓற்ள், 

ணக்நங்ள், ன்டணற்டநதம் அமஜநன்டமண இற்மச் சூம 

அடிப்மக் ண்மண அமஜத்ம். 

  

ப்தள் நப்நன் ள்ம ணதநன்ட நத ஓய்ல், டிமஜப்தை 

ஓய்ல், ணங்குல், ஜநப்தேடு ஓய்ல் ஆந ஙன்குஜ ஏஞத ட்டுப்டுத்ப்ட் 

ணக்ந அமஜப்நற்த் நத ஓய்ப்டும் ஓற்ஞ்ஓநதொம் தணதம் 

இற்மப் ன்ட்ம அடிப்மக் ள்ணநல்ம. எஞ 'மப்நல்' 

இதணத ஆஓநநர்ள் ம் ததும் து ற்டுநன்ட ணதடுதௗக்கு 

அணர்நன் ட்டநதம் ஜநடநதம் ம் ஞங்நன்டச.  ஆசல் 

'ஞதத்குப்ம' அடிப்மக் ள்தௗம்து இவ்ணத அமஜணற்கு ணந 

நமப்நல்ம. 

 

ந் ணநஜச ஞதத்குப்தை அமஜ ணண்டுஜன்ட ள்ணநத்ம் இடு 

இமணது, தத்து அல்து ச்சு ஞதத்குப்தை ன்ச ன்தும் ஆகும்.  

ச்சுத்ஞதத் குப்நன் ணந எதநன் எதப்தைத்ன்மஜ, ஓற்ள் / 

ர்ள் ன்டணற்டநன் ணக்ந இமஓ ஆநணற்மடப் துமஜப்டுத் 

இதம்.  ஆ, ணகுப்மடநல் ஙக்கும் ம் ர்ச உமஞல்ள், 

ற்நக்நன்ட - ள்ணநள் ட்டு ஜணர்ள் கூதநன்ட நல் - ன்ட ல்ணநஓர் 

ச்சுமத் ஞதகுப்க் ணண்டும். 

 

ஞதத்குப்தை ஜநநதன் ஆய்த தொடிதள் ஜநக் ல்ணநநல் - ற்நத்ல் - 

ற்டல் ஓல்ட்டில் சகும் ணமநல் நணக்ப் ணண்டும்.  

டுத்துக்ட், ஓல்ணம அமப்டுத்ல் ன்தம் கூத ல்ணநநல் ஜந 

தொன்மஜச இத்மப் தநன்டது.  இக்க் கூதநன் ணம அடநதம் 

ன்டுத்துதம் இக் அடநமண ணர்ப்டு அணற்மடப் ன்டுத்துநன்ட 

அடநமண அல்து அதணத்ம ஜணர்ள் ஞதத்குப்தை ணந அடநந்து 

ள்ம்.  டுத்துக்ட், 'ம' ன்தம் ஓல்ம டுத்துக் ண்ல் 

ம, மப்நடி, மநடி, மடு, மமண, மப்ம், மஞஓந, மதட்டு, 

ம, மஜல் ன், ன்ட  ஓற்தௗம் அணற்டநன் ன்டும் 

இற்மச சூதல் நமக்கும் ன்ட உத்நஞணம் இங்கு உண்டு. 
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எவ்ணத ணநமசக்கும் அற்ச எத ணற்தமஜ ணதம் ஓட்ம் உண்டு ன்ம 

அடநணம்.  டுத்துக்ட்,    'டு' ன்தம் ணநமசக்கு இஞண்ம் ணற்தமஜ 

+ ஙன்ம் ணற்தமஜ ண்டிப்த் நத ஓய்து ள் ணண்டி ணற்தமஜச் 

ஓட்ஜகும்.  இது ன்ட  கூதம இட்டுக்ட்டி ணக்ந அமஜப்தை 

இல்ஜல் இற்மப் ன்டுத்தும் சூல்நன் ணந அடநந்து ள் 

ஞதத்குப்தை ஜநதம் உதம். 

 

தல்நல் 7-ஆம் ணகுப்தைணமஞ (ஜநழ்ஙட்டில்) ஜணர்நன் ஜநஅடநத, 

ஜநத்நடன்தௗக்ற் ங்ள் தப்டுநன்டச. அணற்டநன் ணக்ந 

அமஜப்தைள், த்நள், தொத தணல்ள் ஏஞத ட்டுப்டுத்ப்ட்மணகும்.  

அக்ட்டுப்டுத்ப்ட் தணல்நததந்து ஞந் ணசநல் டப்ற்ச 

டிமஜப்தை ட்ம் ணகுப்நததந்து ங்குநடது சம். இக்க்- 

ட்த்நததந்து தொதணதுஜச் ஓநடடித்துப் டப்ற்கு ஜணர்தௗக்குத் 

ஞதத்குப்ம வ்ணத ன்டுத்ம் ன்ற்ச நற்ஓநள் அநக்ப் 

ணண்டும். 

 

ச்சுத் ஞதத்குப்தை தொதணதுஜக் நமக்கும் து ல்ணத ஓதொ-ணட்ஞ 

ணக்கு ணதடும அடநந்து ள்தம் ஓற்நன் ன்ட்டு 

ணதடும அடநந்து ள்தம், இத்ஞத உதம்.  இத்ஞதத் குப்நததந்து 

எத 'துமஜப்டுத்ப்ட் அல்து ஙநமத தம் ணக்ம'ச் ஓநடப் 

உதணக் தொடித்ம்.  இன்த 'துமஜப் ச்சு ணக்மக்' ற்நக்கும் இஞண்ம் 

ஜநப் தல்நல் இப்துமஜப் ச்சு ணக்கு வ்ணடல்ம் ணதட்டுக் 

நக்நன்டது ன்ம அடநணம்.  இவ்ணதட்டிற்கும் எத தொடித ட் ணண்டி 

சூழ்ஙநம இது.   ஞஜக் நமக்நன்ட ஞதத்குப்தைநன் ணந 

ஜநம ஆஞத்ம் 'ஞதத்குப்தை ஜநநல்' இன்த ல்ணநநல், 

அஞநநல், ஜந-ர்ப்நல் ன்ட துமடதௗக்கு ஜநதம் உதம் 

துமடகும்.  ட்ட்டு அடிப்மமத்ம் ஆய்ணநன் ஜநடநமணத்ம் 

ணநர்த்துக் ங்நல் நமக்கும் ஞதநன் ணந ஆஞய்ணல் ஜந 

தொன்மஜநம் ற்டநதக்நடது; இன்மட மணத்ஜகும். 

 

அடுத்து, ஜணர் 'ஞதத்குப்தை' என்மட ன்சட்டுத் ஜநழ் ஆஓநநர் ஓங்ம் 

ஓய் ணண்டும். அது ற்நத்ல் - ற்டல் ஓல்ட்டுக்கு ஜநதம் தும 

அமஜத்ம். 

'ஜணர் ஞதத்குப்நல்' தொன்ஜந அல்து இஞண்ம் ஜநத் 

ஜநழ் ற்கும் ஜணர்நன் ணநமத்ள்தௗம் நற்ஓந டுதௗம் அமஜத்ம்.  
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இத்ஞதத்குப்தை, ஜணர்ள் ஓய்நன்ட நமடு அமஜத்ம் ன்ல் 

அணர்ள் நர்ஙக்கும் ஓநக்ல்ள், ஜனண்டும் ற்நத்தக்ச அணுகுதொமடள் 

ன்ட ணற்மடத்ம் ஜனள்ர்மண ஓய்ப்சகும்.  ஜநழ் ஜணர்மப் 

தத்ணமஞ அணர்ள் ஓய்நன்ட நமமக் ண்டநந்து ணநட்ல் ப் 

தள்நதம் ற்நக்கும் உத்நநதம் நற்ஓநநதம் ஜற்டங்ம ந 

ற்டுத்நணநம்.  இத்ஞதத் குப்மத்ம்  ல்ணநஙநமநல் அமஜத்துக் 

ள்ம்.  இது தைஞட்ஓநஞஜச எத தைந அணுகுதொமடக்கும் ஓநடந் 

ஜணர்ம உதணக்குணற்கும் தொற்டிக்ட் அமஜத்ம்.  ஆ, 

இத்ஞதத்குப்தை ஜநழ் ற்நத்ல் - ற்டல் ஓல்டுநல் நதும் உதம் 

ன்நல் ந்த தொம் இல்ம. 

ஜணர் ஞதத்குப்நன் ன்ட்மக் னழ்ணதம் த்நன் ணந ணநக்ம்.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜநழ் (நல்ஜந) ஜற்தம் ய்ஜந (ஆங்நம், டுத்துக்ட்) ண்டுள் 

ற்நத்ல் - ற்டல் ஓல்ட்டு உதம் இன்சன்த 'இம ஞதத்குப்தை' 

ஆகும். 

 

இந் இம ஞதத்குப்தை ய்ஜந - நல்ஜநக்நமநச இக் 

ஜற்தம் ன்ட்டு ணதடுமத்ம் ஜநக்கூதநன் ல்ணத 

ன்டுமத்ம் அடநந்து ள் இதம்.  இமப்ற்டநத்ம் ஙம் நதடுத்நக் 

ள் ணண்டி ஙநமநல் உள்ம். 

 

ஞதத்குப்தை 

ஜமடதொஜ ஙர்தொஜ 

ஆஓநநர், 

ஆய்ணர், 

த்நட்ம் 

ப்தள் 

நப்தை 

ஆஓநநர்,  ஜணர் 

ணல் நஜற்டம் 

ஜணர்  ஞதத் 

குப்தை 

ஊங்ள் உள்னடு 

ற்நக்கும் 

அணுகுதொமட, நம 

நதத்ம், ஜநப்தேடு 

ஜநக்கூதள், ஙநமள், 

ஓற்ள், ஜநப் சக்ம் 
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இத்ஞதத் குப்தைம வ்ணத உதநதம் ஙம்த்ன்மஜ உள்தம் 

ஜற்டந ப்டி ஜநக்ல்ணநக்குப் சக்குணது ன்து தொன்மஜச 

ள்ணநகும். 

1. தைநத இமத் த்ம உதணக்குல். 

2. ஞதத்குப்தை ற்டந ஓய்நமத்ம் அணுகுதொமடமத்ம் ற்டந 

ணல்மத் குத்துத் தல் - அதுதம் ஆஓநநர், ஜணர்ள் 

ன்டதக்கு உதம் ணண்ம் தல். 

3. தைந ஆய்த தொடிதமத்ம் ஞதச் ஓர்க்மமத்ம் அவ்ணப்து 

ஜற்தல். 

4. தைந உதணக்ப்ட் ப்தள்ள் ற்டந சுதக்த்ம ணநநல். 

5. ஞதத்குப்மக் ற்டல் - ற்நத்ல் ஓல்ட்டில் வ்ணடல்ம் 

ன்டுத்ம் ன்ற்ச குடநப்தைள்.  டுத்துக்ட்,  

 

அ. நமமத் நதத்நக் ள்ணற்கும் சகும் தணல்மப் நப்நப்து 

ப்டி? 

ஆ. எத ஓந ல் ஜன்தள்ள். 

இ. ஓற்ள் ணதண்நக்ம. 

ஈ. ஜநநன் ணவ்ணத இக்க் கூதமக் ண்டநல். 

உ. ஜஞதை ஓர்ந்மண - ஜநநல் ஆய்த ஓர்ந்மண. 

ஊ. ர்ததௗம் ஜநப்தேடு ஓய்தம். 

. ஆஓநநர் - ஜணர் இமந்து ஞதத்குப்ம வ்ணத ன்டுத்துணது?  

. ணல் நத்தம் - ஞணக்தம் 

. ஜநநன் ல்ணத ஙநமள் ற்டந ஓய்நள்: எதசநல், உதசநல், 

தைர்ச்ஓந, நல், தண்மஜநல் ன்ட  ணல்மத்ம் 

ஜணர் ஞதத்குப்தை உள்க்நநதக் ணண்டும். 

எ. ணகுப்தைஓர் ஓற்ஞ்ஓநங்ள். 

ஏ. துமடணக்குள், ஓதொ - ணட்ஞ - ஙடுஓர் ணக்குள், ன்டமண 

ற்டந ணல்ள்.  

ஐ. ஜநஙம ர்சமண. 

 

ஙநமடண, ஜணர் ஞதத்குப்தை ஜநஜநத் மணசது; அது ற்நத்ல் - 

ற்டல் ஓல்ட்டில் ஜந தொக்ந இம் ணநக்கும் ன்டு 'நம 

அமப்டுத்ப்ட்' ஜணர் ஞதத் குப்தை ஜணர்நன் ஜநத் 
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நடன்ம ஜன்மஜடுத்தும்; நசநக்ப்ட் ஜணர்நன் ஜந 

ணநப்டுள் த்நட்த்மத்ம் ப்தள்மத்ம் ஜம்டுத்தும்.  

ஞதத்குப்தை ற்டந ணல் அடநணர்ள் கூ இசந ஞதத்குப்தை ஆய்ணநன் 

தொடிதமத் நந்துள் ணண்டும், அணற்மடத் ம் ற்நக்கும் நடமச 

ணர்த்துக்ள் ன்டுத் ணண்டும்.   அது நசநத்த்நல் ஜநத் மணச 

என்டகும். 
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உஜஜதம் ஓநங்ப்தநல் ஜநஓநநர் நற்ஓநத்ம் 

 

Dr. ஆ ரா சிேகுமாரன் 
தலைேர், தமிழ்மமாழி பண்பாட்டுப் பிரிவு 
கதசியக் கல்விக்கழகம் 
நன்யாங் மதாழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் 
சிங்கப்பூர் 

 

உ அஞங்நல் ஜநழ்ஜந ஓம்ஜந குநற்தச் ஓம்ஜந்து உ ணதநடது. 

அம்ஜந  ஙடுநதம் நற்ஓநற்ட ஆஓநநர்மக் ண்டு ற்நக்ப் 

டுநடது. ஓநங்ப்தநல் ஜநஓநநர் நற்ஓந குடநத்துச் சுட்டிக்ட்டுண 

இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும்.  

  

ஓநக் ல்ணநக்ம் 

 

ஓநங்ப்தநல் அமசத்துப்  ஆஓநநர்தௗக்கும் நற்ஓந தம் இஜத் ஓநக் 

ல்ணநக்ம் அமஜநடது. இக்ல்ணநக்ம் ஆஓநநதக்ச நற்ஓநமமத்ம்            

(Pre service) நநமப் நற்ஓநமத்ம் (In service) ஙத்ந ணதணடு ஆஓநநர் 

இல் ர்ச  ட்ப்டிப்தைமத்ம் ஙத்ந ணதநடது.  

 

ஆஓநஜநள் ஜற்தம் ண்டுள் துமட 

 

ஓனசம், ஜய், ஜநழ் ஆந தோன்த ஜந ஆஓநநர்தௗக்கும் நற்ஓந அநக்கும் துமட 

ஆஓந ஜநள் ஜற்தம் ண்டுள் துமட Asian Languages and Cultuers 

Accademic Group (ALC) ஆகும். இத்துமடநல் ஓனசம், ஜய், ஜநழ் ஆந  தோன்த  

ஜநப்நநததௗம் உள்ச.  

 

ஜநழ்ஜந ணகுப்தைள் 

 

ஓநக் ல்ணநக்த் ஜநழ்ஜநப் நநத னழ்க்ண் ணகுப்தைம ஙத்ந 

ணதநன்டது.  

ட்க்ல்ணந (க்ஙநம) Diploma in Education (Primary)  

ட்க்ல்ணந (உர்ஙநம) Diploma in Education (Secondary)  

ட்த்நற்குப் நந்ந ட்க் ல்ணந Post Graduate in Diploma in Education,  

ள்நநல் ஜண்மஜத்ம் மமஜத்துணதொம் Management and Leadership    

in schools,  
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தொதும (ஜநழ்) M A ,  

தொதும ல்ணநநல் M.Ed,  

தொமசணர் ட்ம் PhD,  

நநமப் நற்ஓந ணகுப்தைள் (Inservice Courses),  

 

ட்க்ல்ணந ஜநஓநநர் நற்ஓநப்டத் மணச ல்ணநத்குந 

 

ஓநங்ப்தநல் ட்க் ல்ணந (Dip.Ed) ஙநமநல் ஜநஓநநர் நற்ஓந ட 

ணநதம்தைணர் GCE ஜல்ஙநம H2 ஙநமநல் ஜநநல் ர்ச்ஓந ற்டநதக் ணண்டும். 

அல்து துமடத்நல்தட்க் ல்தநநல் ட்க் ல்ணந (Diploma) 

ற்டநதக் ணண்டும். GCE ‘O’ ஙநமத் ர்ணநல் ர்ச்ஓந ற்தத் ஜநஓநநர் 

நற்ஓந தணர்ச ணகுப்தைள் 2010ஆம் ஆண்டு தொடிணமந்து. ஓநங்ப்தர் 

ல்ணந அமஜச்சு ஜநஓநநர் நற்ஓந தணற்குந ஜணர்மத் ர்தஓய்து 

நற்ஓந ட ஜநஓநநஞ (Untrained Contract Teacher) தொதல் ஙநஜசம் 

ஓய்நடது. அன் நன்சர் அணர்மத் ஜநஓநநர் நற்ஓநக்கு எவ்ணத ஆண்டும் 

(ஔம/ஆஸ்ட்டு ஜங்நல்) ல்ணநக் த்நற்கு அதப்தைநடது. சண 

ஜநஓநநர் நற்ஓநதநன்ட எவ்ணத ஜணதம் எவ்ணத ஜதொம் ஓம்ம் 

ணங்நக்ண் ம்தொம நற்ஓநமத் ர்நன்டசர். ள்ந ஓர்ந் 

நற்ஓநமத்ம் ஓர்த்துப் ட்ப் நற்ஓந ம் இஞண்டு ஆண்டுள் ஆகும்.  

 

த்நட்ம் 

 

ஆஓநநப் நற்ஓந தநன்ட ய்ஜந (ஓனசம், ஜய், ஜநழ்)  ஆஓநநர்தௗக்குந 

ங்ள் தம்தம் என்த ண அமஜத்ம். அணர்தௗக்கு எதுக்ப்டுநன்ட 

ஙஞதொம் என்டண அமஜத்ம். ஓனச, ஜய் நற்ஓந ஆஓநநர்ள் எவ்ணத 

த்நற்கும் ஓணநடும் ஙஞத்ம நற்ஓநத் ஜநஓநநர்தௗம் ஓணநடுணர். ஏர் 

ஆண்டில் இஞண்டு தணங்ள் (Two terms) எத தணத்நற்கு 13 ணஞங்ள். ட்க் 

ல்ணந ணகுப்நல் க்ப்ள்நத் ஜநஓநநஞப் நற்ஓந தம் நற்ஓந 

ஆஓநநர்ள் னழ்க்ண் ங்மப் டிப்ர்.  

 

ICT for meaningful learning (ஆங்நத்நல் டிப்ர்) 

Teaching and manging learners (ஆங்நத்நல் டிப்ர்) 

ஜநழ்ஜந 1, 2, 3.  (Tamil Language 1, 2 3)  

ஜநழ் இக்நம் 1, 2, 3 (Tamil Literature 1, 2, 3)  

ஜநழ்ஜநக் ற்நத்ல் 1, 2, 3, 4 (Teaching of Tamil Language 1, 2, 3,4 )  

ஜநழ்ஜநப் ன்டு 1, 2 (Use of Tamil 1, 2) 
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அடஙடநக் ல்ணந ற்நத்ல் 1, 2 (Teaching of Moral Education 1, 2) 

ய்ஜந ணந அடநஙடநக் ல்ணந ற்நத்தன் தொக்நத்துணம் (The importance of 

Teaching of Moral Education in Mother Tongue)  

 

‘ட்க் ல்ணந உர்ஙநமப்’ நநணநல் நதம் ஜணர்ள் அடஙடநக் ல்ணநக்குப் 

நத் ஜநழ் இக்நம் ற்நத்ல் 1 & 2’ ற்த் ஜநழ் இக்நம் ற்நத்ல் 1 

ச தோன்த ணத ங்மப் டிப்ர். உர்ஙநம, க்ஙநம ச இத 

ஙநமநதம் நதம் ஜணர்ள் ள்நஓர்ந் நற்ஓநமப் தணற்கு இத 

தொமட ள்நதௗக்குச் ஓல்ணர். தொம் ஆண்டு 5 ணஞங்தௗம் இஞண்ம் ஆண்டு 

10 ணஞங்தௗம் நற்ஓநநல் ஈடுடுணர். ட்த்நற்குப் நந்ந ட்க் ல்ணந நதம் 

ஜணர்ள் 10 ணஞப் ள்ந ஓர்ந் நற்ஓநமத்ம் ஓர்த்து ஏர் ஆண்டு நற்ஓநநல் 

ஈடுடுணர். இணர்ள் ஜநழ்ஜந ற்நத்ல், ஜநழ் இக்நம் ற்நத்ல், 

ஜநழ்ஜநப்ன்டு, ஆந ங்மத் ஜநழ்ஜநநல் டிப்ர்.  

Communication skills, Social studies, Educational pscycology 1 & 2 ஆந 

ங்ம ஆங்நத்நல் டிப்ர்.  

 

நற்ஓந ஆஓநநர்ள் நர்ஙக்கும் ஓணல்ள். 

 

உஜஜந ணதநன்ட இக்க் ட்த்நல் ஓநங்ப்தநல் ஜநம 

தொன்ஜநப் டித்துணநட்டு ணதம் ஜணர்ள் இல்ம ன்ட கூடம். 

1982இல் ஜநம தொன்ஜநக் ண்டு ற்நத்து ணந் உஜதப்தைணர் 

ஜநழ்ஜந ள்ந தோப்ட்து. அன் நன்சர்ச் ஓநங்ப்தந நடந்து ணர்ந் 

ஜணர்ள் ஜநம இஞண்ம் ஜந/ ய்ஜந ஙநமந ற்த 

ணதநன்டசர். GCE ‘A’ ஙநமத்ர்ணநல் உச்ஓ ர்ச்ஓந ற்ட ஜணர்நல் 

தம்ர் ஜநஓநநஞ ணதணற்கு ணநதம்தைணநல்ம. எத ஓநர்  

ஆண்டுள் ணவ்ணத துமடநல் ணஓய்துணநட்டுப் நன்சர்த் ஜநஓநநஞ 

ஜதணமணய்ப்தைத் நட்த்நன்னழ் (Mid carrier scheme) ணதநன்டசர். துண 

அமசத்து ஜணர்தௗம் ஜநழ்ப்தைமஜநல் எஞ ஜநந இதப்நல்ம. ஓந 

ஜணர்நன் ஜநழ்ப்தைமஜ நற்ஓநநன் ஆஞம்த்நல் ஓற்தக் குமடண உள்து. 

இப்டிப்ட்ணர்நன் ஜநழ்ப் தைமஜம உர்த், கூடுல் அணஓம் 

மணடுநடது. ஆசல் இணர்தௗம் ஜற்டணர்மப்ல் இஞண்டு 

ஆண்டுந நற்ஓநம தொடிக் ணண்டும்.  நற்ஓந ஆஓநநர்ள் ங்நன் 

ஜநநன் ஞத்ம உர்த்நக் ள்தம் அ ஙஞத்நல் ற்நத்ல் 

உத்நதொமடமக் ற்தக் ள்தம் தொற்டுநன்டதது இஞண்டிதம் ஓநடந்து 

ணநங்குணநல் ஓநஞஜத்ம நர்ஙக்குநன்டசர். எத ஜநஓநநர்க்குக் ட்ல், 

சுல், ணஓநத்ல், ததுல் ஆந அடிப்மத் நடன்ள் அமஜந் த்ம 
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ஜணர்தௗக்கு ஙத்த் நந்நதக் ணண்டும். இது ஜட்டும் அல்து 

ணநசத்ட்ள் நக்தம், ட்டுமஞமத் நதத்தம், ஜநப்ண் ணங்குணநல் 

எதமஜப் ட்மக் மப்நடிக்தம் அடநந்நதக் ணண்டும். இப்டிப்ட் 

அடிப்மத் நடன்ள் ற்டந ஓய்நமப் நற்ஓந ஆஓநநர்ள் தொன் தொதல் 

ஆஓநநப் நற்ஓநநல்ன் அடநநடர்ள். சண அணர்தௗக்கு அமண ற்டந 

அடிப்மச் ஓய்நமக் ற்நக் ணண்டிது அணஓநம். அ ஙஞத்நல் ஙதௗக்கு 

ஙள் ஜற்டம் ண்டு ணதநன்ட தைதுப்தைது உத்ந தொமடமத்ம் ஜணர்ள் 

ற்தக்ள் ணண்டிதும் அணஓநம். அடிப்மத் நஜல் தைந 

உத்நதொமடம அடநந்து ள்ணல் ஜட்டும் ஏர் ஆஓநநர் ஓநடந்து ணநங் 

தொடிது. தைந உத்நதொமடமக் ற்தக்ள் ணண்டிது வ்ணத 

அணஓநஜ அது அடிப்மக் கூதம அடநந்நதக் ணண்டிதும் 

அணஓநம். சண ற்டல் ற்நத்ல் ஓதோத்நல் நர்ர்க்கும் தைந 

நர்ர்ப்தைதௗக்கு இம அடிப்ம ஏர் ஆஓநநர்க்கு இதக் ணண்டி 

கூதமக் ற்நக் ணண்டி ஓணம ஆஓநநப் நற்ஓந நர்ஙக்குநடது. ஜதம் 

இன்மட ஙநமநல் ஆஓநநத்நல் ன்து ணகுப்மடநல் ம் ற்நப்டு 

ஜட்டும் தொடிணமந்துணநடுணநல்ம. ணகுப்மடக்கு அப்ற்ட்டுப் ல்ணத 

குதக்நல் நற்டணண்டி தப்தைதௗம் உள்ச. குடநப்ச் ஓநங்ப்தர் 

ஆஓநநர்தௗக்கு ணகுப்மடநல் ம் ற்நக்கும் தப்தைடு ணத 

ள்நப்நள் ஙநர்ணத்நசஞல் ணங்ப்டுநன்டச. அணற்மடச் ஓஜநக்கும் 

நடதம் ஆஓநநர்தௗக்குத் மணப்டுநடச.   ஆசல்   இந்க் குதக்நல் ப்டிப் 

நற்தணது  ன்மக்  ற்தக்டுக் ந் ணகுப்தைம் ஆஞம் 

ஆஓநநர்தௗக்குக் நமது. இதப்நதம் ஓநக் ல்ணநக்த் ஜநழ்த்துமட,                

ள்ந தொல்ணர்மத்ம், தும தொல்ணர்மத்ம், துமடத் மணர்மத்ம்                

ஜற்தம் ல்ணநர்மத்ம் ணநஙடுநததந்து ணதம் ஞஓநநர்மத்ம் 

ல்ணநக்த்நற்கு ணஞணமத்து அடிக்டி ஓற்நதம ஙத்துநடது. இது 

ல்ணநக்த்நல் டிக்கும் நற்ஓந ஆஓநநர்தௗக்குக் ங்மஞ ணநக்ஜ 

அமஜநடது.  

 

ஓநங்ப்தமஞப் தத் ஜட்டில் ஜநஓநநர் ன்ணர் ஜநழ்ப் ண்டுமக் 

ற்நக்ணண்டி ஆஓநநஞதம் இதக்நடர். இந்ப் ண்டு ன்து ஓநங்ப்தர் 

ண்? இந்நப் ண்? ஓநங்ப்தர் இந்நப் ண்? இணற்டநல் து 

ன்ம அடநணநல் குப்ம் உள்து. ஓநர் ஜநழ்ப் ண்ட்மத்ம் இந்து ஓஜப் 

ண்ட்மத்ம் என்டக் தநத் ஜநழ்ப் ண்ட்மக்கூப் நற்தணநக்த் 

ங்குநன்டசர். ஓநங்ப்தநல் நடந்து ணர்ந் ஆஓநநர்ள் ஜந, ஜஞதைத்ர் 

தொசணற்டநன் தம அடநந்துள்ணநல் ஜநகுந் ஓணம 
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நர்ள்நன்டசர். ஜதம் தல்ள் டிக் ஙஞம்  இல்ம ன்த 

குமடட்டுக்ள்ணதம் உண்டு 

   

உஜஜந ணதநன்ட இன்மட ஙநமநல் ஜநழ்ஜந ற்நத்தல் ஙட்டுக்கு 

ஙடு, ஆஓநநதக்கு ஆஓநநர் ணவ்ணத தத்துமக் ண்டுள்சர். 

எற்தப்நம ன்ம எதநமக் தத் மணநல்ம ன்தம் 

ஜசப்க்குக் ண் ஆஓநநர்தௗம் உள்சர். ஓநர் அதுதம் நமன் ஆசல் 

அமண ஓநதநமள் ன்ர். ஓநஞ நமநல் ன்ச ஓநதநம தம்நம 

ல்ம் நமன்; ஜநழ்ஜநநன் இக்த்நற்கு எவ்ண அமசத்தும் 

நமன் அணற்மட ஙம் அதஜநக்க்கூது ன்த ணநடுணர். இத்ம 

கூதநல் எதமஜப்ட்மக் தது நசந, இமம் ர்ச 

ணன், ஜன் தள்ம உதணக்குணநல் ஓநஞஜங்ள் உள்ச.  

 

ஆங்ந ஜத்நசல் அல்து க்த்நசல் ஜநழ் ததும் ஜணர்நம 

ஓந ணதள் ற்டுநன்டச. டுத்துக்ட்டுக்கு  ‘ஜத்நமஞ டுத்ன்’; ‘ர்தக்கு 

உட்ர்ந்ன்’. ‘ஸ் டுத்ன்’ ன்ச. ஜநஓநநர் இவ்ணக்நங்மத் ணத 

ன்த கூதம்து ஊங்ள் (ஓய்நத்ள், ணசத) இணற்மடத் நதம்த் 

நதம் இவ்ணட ன்டுத்துநன்டச. சண ஜநஓநநநன் ந ஜதம் 

சுமஜ அமஜநடது. ஆஓநநர்ள் ஓநர் நதக்குடம அல்து ஓநதஓநத 

ஜநம ஜசப்ம் ஓய்ணது ஙல்து ன்த கூதம்து ன் இதந்ல் 

தும் அணற்டநன்ணந அமசத்மத்ம் நந்துள்ம்; இற்ன்த 

சநப் ஜசப்ம் ஓய்த் மணநல்ம ன்த கூடந ஜசப்த்ம 

ணதத்தத் ஆஓநநர்தௗம் உள்சர். சநத்ஜநழ் ற்டர்ள் சும்தது 

ர்ணண்டி, ஜநன்தூக்ந, சநக்கூழ் ன்த ன்டுத்துநடர்ள். தொற்டநதம் 

ஆங்நம் க்ஜல் சுணது ஓந ன்தம் ஙநமநல் உள் சநத்ஜநழ் 

ற்டர்தௗக்நம ஓந ஆங்நச் ஓற்ம அதுதம் ர்ச் ஓற்ம 

ஜட்டுஜ ந்து சும் ஜணமசச் ஓநப்நல் ஆஓநநர்ள் ஓணம 

நர்ஙக்குநன்டர். ச்சுத்ஜநழ் ணஞ ணண்டும் ன்த கூடநடும் ஆஓநநர் 

மசச் ஓந ன்த கூதணர்?  

 

“ஜநழ்ஙடு அஞசு” சத் ஜநழ்ங ஓல்தம்து ஜநழ்ஙட்டுப் ண்டு, 

“ஜநழ்ஙட்டுப் ப்தைத்ம்” ன்த ஜநஓநநர் எற்த இஞட்டித்துச் ணஞ ணண்டும் 

ன்த கூதநடர் இநல் து ஓந? ன்து ஜநஓநநர்ள் நர்ஙக்கும் 

ஓணகும்.  
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ஆய்தள் 

 

ஓநங்ப்தர்த் ஓநக் ல்ணநக்த்நல் ந தைநத்ம் ஞஓநநர்ள் 

ணநநதமஞர்ள் இதணதக்கும் ற்நத்ல் நடு ஆய்த ஓய் ணண்டி 

ட்தொம் உள்து. ஞஓநநர்ள் ற்நத்ல், ஆய்த இஞண்டிதம் அந ணசம் 

ஓதத் ணண்டும். ணநநதமஞர்ள் ஆய்மணணநக் ற்நத்தல் அந ணசம் 

ஓதத் ணண்டும்.  இன் ஞஜக் ல்ணநக் த்நல் நதைநணர் ஆய்த 

ர்ச ஙணடிக்மநல் ங்ம இமத்துக் ள் ணண்டிது 

அணஓநஜநடது. ஜதம் இணர்ள் ல்ணநநல், ஓதோணநல் ர்ச ஆய்தநல் 

ஈடு ணண்டி ட்த்நல் இதக்நடர்ள். குமடணச ஙஞத்நல் அந 

ஆய்தநல் ஈடுடும் தது ஆய்தம் நர்ர்க்கும் ஞத்ம அமணநல் 

ஓணம நர்ஙக் ணண்டித்ள்து. 

 

உம் வ்ணதன் ணஜ ஜடந ணந்தம் எவ்ணத இசத்ணதம் 

அணஞணதக்குந ண்டுமக் ட்டிக்த்துக்ண்டுன் ணதநடர்ள். அந் 

ணநமஓநல் ஜந ஆஓநநர்ள் அணர்து ஜநமத்ம் ண்டுமத்ம் ட்டிக் 

க் ணண்டி ட்த்நன் தொல் ணநமஓநல் இதக்நடர்ள். ஜநழ்ஜநநன் 

ஓநடப்மத்ம் இசநமஜமத்ம் ஜணர்தௗக்கு ணநங்குநன்ட ணநத்நல் டுத்துச் 

ஓல்த ஜநழ்ஜநநன் ணர்ச்ஓநக்குப் டு ணண்டிது ஜந ஆஓநநர்நன் 

மஜகும்.   

 

ற்நத்ல் ன்து எத இமஓக் தணநம ணஓநப்து ன்டது. ர் 

ணண்டுஜசதம் இமஓக் தணநம ணஓநக்ம். ஆசல் அக்தணநநததந்து 

நடக்கும் ஙம், ஙம் வ்ணத ம் நற்ஓந ஓய்ம் ன்மப் தத்தும், 

ந்க் குதணநஜநதந்து ப்டிக் ற்தக்ண்ம் ன்மப் தத்தும் 

அமஜத்ம்.  அதுத்ன் ற்நத்ல் ஙணடிக்மத்ம் ஙம் ந் அணநற்கு 

உத்டு எத்து ஓன்த, ஓணல்தௗக்கு ற்த் நட்ஜநட்டுக் டிசஜ 

உமக்நன்டம் ன்மச் ஓர்ந் அமஜந்நடும்.  

 

ஓணல்ம நர்ள்ணம்! ஓமச தைநணம்!! 
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இரை அமர்வுகள் 1 
 

ஓநங்ப்தர்ப் ள்நநல் 10’T ஓநஞம்  

- ணல் ர்தைத் நல்தட்ம் ஓர்ந்  ற்நத்தல்  
 

மகாகதவி பாைசுந்தரம் 
சுமதி சிேகுமார் 
சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சு - கல்வித் மதாழில்நுட்பப் பிரிவு 
 

அடநதொம் 

 

இன்மட க்ட்த்நல் ணல் ர்தைத் நல்தட்ம் தொக்ந இம் 

ணநக்நடது. ஙஜது அன்ட ணழ்க்ம தொமடநல், குடநப்க் ல்ணநத் துமடநல் 

இத்நல்தட்ம் தம் ன்ம அநத்துள்து ன்து குடநப்நத்க்து 

(Walters & Fehring, 2009). இமசக் ணசத்நற்ண், இன்மட 

ல்ணநர்ள் ற்டல் ற்நத்தல் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்நற்கு 

தொக்நத்துணம் அநத்து ணதநன்டசர். ணல் ர்தைத் நல்தட்ம் ஆஓநநமஞ 

மஜஜக்ண்டு அமஜந் ற்டல் ற்நத்ல் ஙநமம ஜற்டந, ஜணர்ம 

மஜஜக்ண்டு அமஜந் ற்டல் ற்நத்ல் சூம உதணக் உதநடது 

(Trucano, 2005).  

 

ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்ஓநன் ல்ணநத் நல்தட்ப் நநத Educational Technology 

Division 10’T ஓநஞம் ன்தம் ணல் ர்தைத் நல்தட்ம்ஓர்ந் 

ற்நத்தமத் க்ப்ள்நநல் அஜல்டுத்நத்ள்து. இக்ற்நத்ததன் 

ஙக்ம், ஜநழ் ஜணர்நம் ஜநழ்ஜநநன் ஜனதுள் ஆர்ணத்மத் தூண்டுணதும் 

அணர்நன் சுல், டித்ல், ததுல் ஆந ஜநத்நடன்ம 

ஜம்டுத்துணதும் ஆகும்.  

 

நன்சந 

 

2008-ஆம் ஆண்டில் ல்ணநத் நல்தட்ப் நநத, 10 ள்நநல் 10’C ன்தம் 

ற்நத்தம தொன்தொச் ஓனச ஜநநல் ஙமதொமடப்டுத்நது. 

ஜணர்ம அன்ட ணஓநப்நதம் (extensive reading) அமசட்டி ததுல் 

நற்ஓநநதம் ஈடுடுத்ணண்டும் ன் இன் தொன்மஜ ஙக்ங் 

இதந்து. அ ஆண்டில் அப்ள்நள் ஜற்ண் ஓய்தள் 

இக்ற்நத்ததன் அடிப்மநல் ற்நக்ப்ட் ஜணர்து ஜநத்நடன் 
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ஜம்ட்டிதந்மச் சுட்டிச. இமச அடிப்மக்ண்டு, 2010-ஆம் 

ஆண்டின் க்த்நல் 10 ள்நநல் ஜய் ஜநநதம், அ ஆண்டில் 

தோன்டம் ணமநல் 11 ள்நநல் ஜநழ்ஜநநதம் தொமட 10’M, 10’T 

ற்நத்தல் அடநதொம் ண்து.   

 

2011-இல் இக்ற்நத்தமச் ஓல்டுத்தும் ள்நநன் ண்நக்ம தோன்த 

ஜநதௗக்கும் அநநத்துள்து. ஜநழ்ஜநக்கு ஜட்டுஜ இக்ற்நத்தம 

ஜற்ண்டுள் ள்நநன் ண்நக்ம 26-ஆ உர்ந்துள்து. இப்ள்நநல் 

நதம் க்ஙநம என்டம் ணகுப்தை ஜணர்தௗக்கு 

இக்ற்நத்தமட்டி ங்ள் ஙத்ப்ட்டு ணதநன்டச. இம்ஜணர்ள் 

இக்ற்நத்தமட்டி ஓய்தநதம் ஈடுடுத்ப்ட்டுள்சர். 

 

க்த்நல் ணஓநப்தை, ததுல் நடன்நல் ஜட்டுஜ ணசம் ஓதத்ப்ட்ச. 

ற்து, 10’T ஓநஞக் ற்நத்ததல், சுல் நடமச ணர்ப்ற்கும் 

தொக்நத்துணம் டுக்ப்ட்டுள்து. ஓநங்ப்தர் இல்ங்நல் ஜநழ்ஜந சும் 

ஜணர்நன் ண்நக்ம குமடந்து ணதணல் ச்சுத்ஜநநல் ஓக்கூடி 

ணய்ப்ம அணர்தௗக்கு அநப்து அணஓநஜநடது. இசல்,  உமஞல் 

நற்ஓநள் இக்ற்நத்ததல் இமக்ப்ட்டுள்ச. 

 

10’T ஓநஞக் ற்நத்தல் 

 10’T ஓநஞக் ற்நத்ததல் எவ்ணத  ஙஞதொம் 50-50 ணநதக் ணகுத்துக்- 

ள்ப்ட்டுள்து. ங்ள் 50 ணநதக்டு ஆஓநநநன் ணநட்டுதன்  
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ஙத்ப்டும் ற்நத்ல் ஙணடிக்மதௗக்கும் அடுத் 50 ணநதக்டு ஜணர்ம 

மஜஜக்ண்டு அமஜந் சு ற்டதக்கும் எதுக்ப்ட்டுள்ச. 

 

ஆஓநநதக்கு எதுக்ப்ட் 50 ணநதக்டு ஙஞத்நல் ‘ஜநமஓ’ நற்ததணநநல் 

உள் ஙணடிக்மள் ஜற்ள்ப்-டுநன்டச.  இந்ஙடிணடிக்மள் அமசத்தும் 

 அடநதொம்,  ணர்ச்ஓந,  தொடித ஆந கூதநன் அடிப்மநல் 

ஙத்ப்டும். குதணம, இமணம, ஞப்ட் ற்டல் ற்நத்ல் 

ஙணடிக்மள், ஜநப்தேடு ன்டமண இந்ஙடிணடிக்மநல் அங்கும். 

ஜணர்மச் சு ற்டதக்குத் ர்டுத்தும் ஙக்நல் இந்ஙணடிக்மள் 

ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்ச.  

 

ஜணர்ம மஜஜக்ண் ஙணடிக்மதௗக்குக் டுக்ப்ட்டிதக்கும் 50 

ணநதக்ட்டில் தொல் 25 ணநதக்டு அன்ட ணஓநப்தைக்கு அல்து  உமஞதக்கு 

எதுக்ப்ட்டுள்து. அன்ட ணஓநப்நன்து ஜணர்ள் ங்ள் ற்டல் ஙநமக்கு 

ற் ணதடுத்ப்ட்  குநமப் (Differentiated texts) டிப்ர். 

ஜணர்தௗக்கு ணஓநப்நல் உதம் தட்டு, நதஓய்ப்ட் குஞல் 

ணஓநப்தைப்தணம ணஓநத்துக்ட்டும்து எவ்ணத ஓல்தம் எநதட்ப்டும் 

(karaoke style). ஜதம், எவ்ணத ஓல்தம் சநத்சந எதக்ப்டும் ணஓநத்ம் 

இநல் இமக்ப்ட்டுள்து.   உமஞதன்து ஜணர்ள், 

நதஓய்ப்ட் குஞமக் ட்டுப் நற்ஓந தணர்.   

ஜனதொள் 25 ணநதக்டு, ஜணர்ள் ணஓநத்துப் ந குநம ஓநப் ந 

உமஞம எதப்நத ஓய்ணற்கும், டித் ஓற்மத் ஞண 

ணக்நங்ண அமஜத்துத் ட்ச்சு ஓய்ணற்கும் எதுக்ப்ட்டுள்து. 

ல்ப் நற்ஓநமத்ம்  ஙஞத்துக்குள் ஓய்து தொடிக்கும்டி 10’T ஓநஞம் 

ன்தம் இமத்ம் உதணக்ப்ட்டுள்து. இக்ற்நத்தமச் ஓம்மஜ 

அஜல்டுத்தும் ஙக்த்நல்  ஜணர்தௗக்குத் மணச  நற்தணங்ள் 

இவ்ணநமத்த்நல் ற்டம் ஓய்ப்ட்டுள்ச. 

 

10’T ஓநஞத்நன் ஓநடப்நல்தைள்  

10’T ஓநஞ இமத்த்நல் உள் எதப்நத ஓய்த்ம் ணஓந ஜணர்நன் சு 

ஜநப்தேட்டிற்கு ணம ஓய்நடது. ஜணர்ள் ங்நன் ணஓநப்ம ஜட்டுஜன்டநப் 

ச்மஓத்ம் எதப்நதஓய்து அமச ஜனண்டும் ஜனண்டும் ட்டுத் ங்மத் 

நதத்நக்ள்தௗம் ணய்ப்தைக் நமக்நடது. இசல்,  அணர்ள் ங்து ணஓநப்தைத் 

நடமசத்ம் ச்சுத்ஜநமத்ம் ஜம்டுத்நக்ள் இதநடது. இந் எதப்நத 

ணஓந ஜணர்ள் ங்ள் டித்ணற்மட ஜனள்ணதத்தத்நக்ள்ப் ன்டுநடது.  
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ஜதம், ஜணர்ள் எவ்ணதணதம் சநத்சநக் நசந ஙணடிக்மநல்                     

(1:1 computing) ஈடுடுணல் அணர்து ற்டல் ஙநமக்கு ற் ஆஓநநர்ள் 

தணல்நன் ண்நக்மமக் கூட்டித்ம் குமடத்தும் டுக்நடர்ள். இசல், 

ஜணர்ல் ங்து ற்டல் ணத்நற்ற்க் ற் இதநடது. 

அதுஜட்டுஜன்டந, ஜணர்ள் சநஙநமநதம் இமஙநமநதம் ங்து 

மப்தைம ஜநப்தேடு ஓய்தம் ணம ஓய்நடது. 

10’T ஓநஞ இமத்த்நல், நதத்துல் (editing), தத்துத் நணநத்ல்                   

(feedback - commenting),  குநஙநம ணங்குல் (rating) ன்ட ணஓநதௗம் 

இமக்ப்ட்டுள்ச. தொஞசு அஞ்ஓல் (MOE-Singapore) ஜன்தநல் உள் 

நமஞ ணநமஓமநன் தோம் (visual keyboard) ஜணர்ள் ங்ள் ற்ட 

தத்துள் / ஓற்ள் ஆநணற்மடக்ண்டு ஓல்/ர்/ணக்நம் 

ஆநணற்மட அமஜப்ர். இது டித்ணற்மட உச ன்டுத்நத் நதடத் 

துமதைநநடது. 

ஙநமடணச ற்டதக்கு அணச ற்நத்ல் (Teach Less Learn More) ன்ற்ற் 

இக்ற்நத்தல் அமஜந்துள்து. ணல் ர்தைத் நல்தட்ம்ஓர்ந் 

ற்நத்தல் ன்டதம், ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்ஓநன் நந்துமஞடி ஓந 

க்மத்நட்த்மட்டிப் ங்ள் ஜற்ள்ப்டுநன்டச. ‘ஜநமஓ’ 

ஆஓநநர் மட்டிதம் தததம் நற்ஓநதததம் நந்துமஞக்ப்ட் 

அமசத்து ஙணடிக்மதௗம் இக்ற்நத்ததல் இமத்து ஙத்ப்ட்டு 

ணதநன்டச. 

10’T ஓநஞ அஜக்ம்  

10’T ஓநஞக் ற்நத்ததக்கு எத ணஞத்நல் 80% ங்ள் (8-9 ணமள்) 

நசநச் சூதல் ற்நக்ப் ணண்டிது தொக்நம். ணகுப்மட ஙஞத்நன்து 

எவ்ணத ஜணதக்கும் சநத்சந  நசந ணஓந மண ன்ல் 

நசநக்கூங் ஜடிக்நசந ணஓந அணர்தௗக்குச் 

ஓய்துஞப்ணண்டிது அணஓநஜநடது.  

 

ஜதம், 10’T நட்த்நல் ஈடுட்டுள் ள்நநன் ஜநஓநநர்தௗக்கு ணஓநப்தை,  

உமஞல்  குநம உதணக்குல், க்குடநப்தை ததுல், ணஞந்நஞப் 

த்நட்த்நல் 10’T ஓநஞப் க்கூதம எதங்நமத்ல், ஓய்தத் 

நட்துக்குத் ர்ஓய்ல் ன்ட நஞங்ங்தௗம் ஙத்ப்ட்டு ணதநன்டச. 

இக்ற்நத்தம ஜற்ள்தௗம் ள்நநன் ஜநஓநநர்ள் அமசணதம் 
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இணற்டநல் தொதமஜக் ந்துள்ணது அணஓநஜகும்.  அதுஜட்டுஜன்டந, இந்க் 

ற்நத்தமச் ஓநடப் அஜல்டுத்க் ல்ணநத் நல்தட் அநநள் 

அவ்ணப்து, ஆஓநநர்ள் ஙத்தும் ங்மச் ஓன்த ர்த்து அணர்தௗக்குத் 

மணப்டும் உணநமத்ம் ணங்ணண்டும். இந் 10’T ஓநஞத்ம ணற்டநஞஜ 

அஜல்டுத்ணண்டுஜசநல் ள்நத் மமஜத்துண ஆஞதம் ள்ந ஙநர்ணத்நன் 

எத்துமப்தைம் தைநந்துர்தம் இதத்ல் ஜநதம் இன்டநமஜகும்.  
 

10’T ஓநஞ ஆஓநநர்ள் கூடந தத்துநல் ஓந 

10’T ஓநஞக் ற்நத்தமட்டிச் ஓய்தத்நட்த்ம இப்து 

ஆஓநநர்ள் ஜற்ண்டு ணதநடர்ள். அஜக்த்நன் தொல் 7 ஜங்நல் 

ஆஓநநர்ள் ண் ணநமதள்ற்டநக் கூடநசர். ங்ள் ஜணர்ள் 

ஜநழ்ஜநமக் ற்நல் ஆர்ணம் ட்டித்ள்தம் ஜணர்நன் ற்டல் 

த்நல் இக்ற்நத்தல் தைந அதணங்மப் ட ணய்ப்தைம 

ற்டுத்நநதப்தம் அணர்ள் தத்துத் நணநத்துள்சர். ற்டதல் நன்ங்ந 

ஜணர்தௗம்கூத் க்ஜநன்டநப் ஓதம் டுக்ப்ட்டுள் குநமச் 

சுஜ ணஓநக்தம் தொல்நடர்ள் ன்மத்ம் ஆஓநநர்ள் கூடநசர். 

க்ஙநம என்டம் ணகுப்தை ஜணர்து ஓல்ணம் தநத்ள்தம் 

எநதட்ப்ட் ணஓநப்தைப் குநமப் டிப்ல் ஜணர்ல் நநல் ங்ள் 

ற்ட தத்துமத்ம் ஓற்மத்ம் ஙநமசணநல் நமணத்துக்ள் 

தொடிணதம் ஆஓநநர்ள் கூடநசர். அதுஜட்டுஜன்டந, க்ஙநம என்டம் 

ணகுப்ந ஜணர்ள் இல்த் ட்ச்சு ஓய்ணமத்ம் ஆஓநநர்ள் 

சுட்டிசர். இக்ற்நத்தல் ஜணர்நம் தைத்க்த்நடமசத்ம் 

ச்சுத்நடமசத்ம் ணர்த்துள்தம் ஆஓநநர்ள் ததுநடர்ள்.  
  

ஆஞம்க்ட் ணற்டநநன் ஞஜ அடுத் ஆண்டு க்ஙநம இஞண்ம், 

தோன்டம் ணகுப்தைதௗக்கும் இக்ற்நத்தம அடநதொம் ஓய்த்ம் நட்ம் உள்து. 

தொடிதமஞ 

இந்க் ற்நத்நதக்குக் கூடுச ஙஞஜ நப் மணநல்ம. இது 

க்மத்நட்த்மச் ஓர்ந்து அமஜந்துள்மப் ள்நள் ணஞணற்நன்டச. 

ஜணர்ள் ஓநர் தட்டிதம் இவ்ணநமத்த்நற்குச் ஓன்த ணஓநப்நல் 

ஈடுட்டுள்சர் ன்மப் ற்டர்ள் ஓநர் குடநப்நட்டிதந்சர். சுதங்க்கூடநன், 

இந் 10’T ஓநஞக் ற்நத்தல் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ்ஜந ற்டதல் எத 

ஜநழ்ச்ஓநச சூமத்ம் அதணத்மத்ம் ற்டுத்நத் ந்துள்து ன்து 

குடநப்நத்க்து.   
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ண்டு தணந ற்டதம் ற்நத்தம் 

 
Dr.  ந. மசல்ைக்கிருஷ்ணன் 
விரிவுலரயாளர் 
நன்யாங் மதாடக்கக்கல்லூரி 
சிங்கப்பூர் 

 

ண்டு தணந ற்டதம் ற்நத்தம்  
 

இன்மட உஜஜக்ச் சூதல் இமர்நன் ணழ்க்ம நமஓஜடநப் 

ஜல் இதப்ற்கும் ஜதப் ண்தைள் ஙநமற்த ணழ்ணற்கும் ண்டு 

தணந ற்டல் ற்நத்ல் அணஓநஜநடது. இத்ம தொன்மஜத்ம் ஓநடப்தைம் ற்ட 

ண்ட்மக் ற்நப்ற்கும் ற்ற்கும் ய்ஜநக் ல்ணந ஓநடந் ஜ 

அமஜந்துள்து. இமர்தௗக்குப் ண்ட்டுக் ல்ணநநன் இன்டநமஜமஜம 

வ்ணத உர்த்துணது ன்து ற்டநத்ம் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ண்ட்டுக் 

ல்ணநமக் ற்நப்ற்கு த்ம உத்நமப் ன்டுத்ம் ன்து ற்டநத்ம் 

இக்ட்டுமஞ ஆஞ தொதநன்டது. 
 

இன்மட சூதல் ண்ட்டின் அணஓநம் 
 

‘இமர்நம ஞணநணதம் குற்டச்ஓல்ள், ண்ட்டுச் ஓனஞநதள் குடநத்து 

க்ந ஙடுள் ஓமநன் 2010 ஆம் ஆண்டுப் தைள்நணநணஞ ஆண்டநக்ம 

ணகுணக் ணம நணநத்துள்து’10. ணன்தொமடக் ணஞங்ள், மப்தைக்ம், 

தல் ணன்தொமட, ம, நதட்டு, எதக்ச்ஓநமதள், நசநக் குற்டங்ள், 

குண்ர் கும்ல் ஙணடிக்மள், குடும்ப் தைடக்நப்தை, தொநர்மக் 

மணநடுல் ன்ட ஓனஞநதள் இன்த உணந அணநல் இமர்நம 

ணகுணஜப் ஞணநணதநன்டச. ஜதம், ஜதொடநதள், எற்மடப்ற்டர் 

குடும்ச்சூல் ன்ட ஓதொச்சூல்தௗம் இமர்நன் இப்க்நற்கு 

ஜற்டத ணமநல் அடிப்மய் அமஜந்து ணதநன்டச. இத்ம ஜஓஜச 

க்நமசத் டுத்து ஙநதத்துணதும் அடஙடநப் ண்தைம இமர்ள் ஜசங்நல் 

ஆஜ ணதௐன்டச்ஓய்ணதும் அஞஓங்ம் ஜற்தம் ல்ணநர்நன் தொக்நக் 

மஜ அமஜந்துள்து. சணன், அடநத தணதும் அடஙடநநல் ஙநற்ம 

ணற்தைதத்துணதுஜத் ய்ஜநக்ல்ணநநன் தொக்நக் குடநக்ள்ள்  

அமஜந்துள்ச.  

‘அஞம்தம் கூர்மஜ ஞதம் ஜஞம்ல்ணர் 

ஜக்ட்ண்தை இல் ணர்’11  

                                                 
10

. http://www.unhabitat.org  

11. நதக்குடள், 997  
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ன்தம் ணள்தௗணப் ஞஓசநன் தத்தும் ‘சநஜசந ஙத்ம ஓநடநப் ஜல் 

டுக் ணண்டுஜசல், அடஙடநக் தத்துமச் சுற்டந அப்ங்ள் அமசத்தும் 

என்டநமக்ப்ணண்டும்.’12  ன்தம் எத ஔப்சந அடநகர் தத்தும் இங்கு 

ஙக்த்க்ச. சணன்,  இச ஜக்ள் ணதம் ஓநங்ப்தநல் 

ய்ஜநக்ல்ணந ஓநங்ப்தர் அஞஓல் இங்குக் ட்ஜக்ப்ட்டுள்து. 

சணன் இந் ணமநல் ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜந ணதம் ஜநதம் 

அஞஓங்த்நன் அநஞத்துண ஜநநல் என்டதம் ச்ஓந ணதநன்டது. 

இசச்சூல் ணழ்க்ம தொமடநல் ஜநதக்கு அமஜதம் ஜநழ்ப்ண்நன் 

ட்ஜதம் ஜநழ்ஜந அமஜந்துள்து. இவ்ணத, ஜநழ்ஜந ற்டதன் 

தொக்ந ஙக்ங்ள் ண்ட்டின் அடிப்மநல் அமஜந்நதத்ல் சநஜசநப் 

ண்தைள் ஓநடந்தொமடநல் ஙநமதணற்கும் ஓனந ஙட்டுதணக்ம் அமஜணற்கும் 

ண்டு தணந ற்டதம் ற்நத்தம் ஜநதம் அணஓநஜநன்டது. 

 

ண்டு தணந ற்டல் ற்நத்ல் 
 

தப்தள்ள் அடிப்மநல் ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜநப் த்நட்ங்ள் 

அமஜந்நதந்தம் ணகுப்மடநல் ஙநழ்தத்ன்மஜ ஜநக் சுஓநந்மசப்க்கு 

ஜநகுந் தைத்க்ப் மச தொமடம ஆஓநநர்ள் மதௗணற்கு 

வ்ணநத்மத்ஜநல்ம ன்து ஜநதம் குடநப்நத்க்து. அந் ணமநல் ண்டு 

தணந ற்டல் ற்நத்மத் க்க்ல்தந ஜநழ் தொஜண்டு 

ஜணர்தௗக்கு வ்ணத ற்நக்ம் ன்ம இக்ட்டுமஞ ணநணநக்நன்டது. 

 

தம் கூதம் 
 

ஜணர்ள் ண்ட்டின் மணம அடநணற்கும் ண்ட்டு இப்நசல் 

ற்க்கூடி நன்ணநமதமத்ம், துன்ங்மத்ம் அடநச் ஓய்ணற்குத் 

‘தம் கூதம் ன்தம் உத்நமப் ன்டுத்ம். ஜணர்ள் ஜத்நநல் 

அநஜப் ஞணநணதம் குற்டஙணடிக்மள் ற்டந ஓய்நமச் 

ஓய்நத்ள்நதம் இமப்க்ங்நதம் ஓநத்து ணஞச் ஓல்தல் 

ணண்டும். அவ்ணத ஓநத் ஓய்நமக் குற்டங்ள் ணநத் குத்து அமண 

ற்டந ந்துமஞல்மக் குததொமடநல் மக்ச் ஓய்து ணநணங்ள் ஙத்ந 

அத்ம குற்டங்தௗக்ச அடிப்மமத்ம் நன்சநமத்ம் ஆஞய்ல் 

ணண்டும். இத்ம ஓல்நசல் சநஜசநர்தௗக்கும் ஓதோத்நற்கும் 

ற்ட்டுள் நப்தைமத்ம் நன்சமதமத்ம் அஓந ஆஞய்ல் ணண்டும். 

நர்ங்நல் இமண ன்ட ணன்தொமடக்குற்டங்ள் ற்ஜல் டுக்க் 

                                                 

12. சுசதைஞஜநகுச்ஓந, ‘தைத்க் ணழ்ணநல் ல்ணந’, .250  



99 

 

குடும்தொம் ள்நத்ம் அஞஓங்தொம் த்ம ஙமதொமடமக் ம ணண்டும் 

ன்தம் ஜணர்நன் ஆஓமசக் ட்டு ஆஞய்ல் ணண்டும். 

இதந, ஆஓநநநன் னர்தம் அம அமணற்ச ணநதொமடதௗம் 

ஜணர்தௗக்கு ஙன்கு உர்த்ப் ண்ட்டு ஙடநமக் மக்ள்தௗதன் 

இன்டநமஜமஜம ணற்தைதத்தும் அடிப்மநல் அமஜல் ணண்டும். 
 

 

ட்ஓநத்ம் ஜட்ஓநத்ம் 
 

‘ட்ஓநத்ம் ஜட்ஓநத்ம்’ ன்தம் இந் ஙணடிக்ம ண்ட்டுக் கூதமத்ம் குடும் 

உடததொமடச் ஓநக்ல்மத்ம் ஓதோ ணழ்க்மநன் ஙடநதொமடமத்ம் 

அடிப்மக் ண் குதம்ங்ள், நத்துணுக்குள் 

ஆநணற்மடக் ண்து. தட்தப் (youtube) சப்டும் ஊம் இன்மடக்கு 

இமர்ள் ஜத்நநல் நதும் ஓல்ணக்குப் ற்ட எத ஓசஜத் நழ்நன்டது. 

ஞஜச ஜநழ்க்குதம்ங்ள் ஜநழ்த்நமஞப்த்துணுக்குள், ஜநழ்த் 

மக்ட்ஓந ஙநழ்ச்ஓநத் துணுக்குள், இமம் தொதணதும் ஞணநக் நக்நன்டச. 

இத்ம ஞதம என்த நஞட்டி அணற்டநமச ஜணர்மக் ச் ஓய்ல் 

ணண்டும். நடகு அந்க் ட்ஓநநன் மஜக்தத்துமத்ம் ண்ட்டுக் 

கூதமத்ம் அமண ற்டந ந்துமஞல்ள் தோம் ஜடந்து கும் ணழ்ணநன் 

ஜட்ஓநம ஜணர்ம உஞச் ஓய்ல் ணண்டும்.  

 

 

இக்கும் இக்நதொம் 
 

க்க் ல்தநத் ஜநழ் ஜணர்தௗக்குப் ப்தைத்ங்ள் இல்ம ன்ல் 

தப்தள்தௗக்ற்ப் ங்மத் ர்த ஓய்து ஜ சுஜ அமஜத்துக் 

ள்த் க்க்ல்தந ஆஓநநர்தௗக்கு ஙநமட ணய்ப்தை ணஓநள் உள்ச.  

சண, இந் அடிப்மநல் நதக்குடள் ன்ட ஙனந இக்நங்ள், இஞஜம் 

ன்ட ப்நங்ள் தொ அன்மட இக்நங்தௗம், ஓநதம, ஙணல், 

ஙம், தைதுக்ணநம தொத இன்மட இக்நங்தௗம் ணற்தைதத்தும் ண்ட்டுக் 

கூதமத் ர்ந்டுத் ங்ள் தோம் ஜணர்ம ணஓநக்ச் ஓய்தும் 

ந்துமஞல் ஙநழ்த்நத்ம் அணற்டநன்தோம் ஜணர்க்குப் ண்ட்டின் 

ஜன்மஜநமச அடநச் ஓய்ணண்டும். 
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தொடிதமஞ 
 

ண்டுதணந ற்டல் ற்நத்ல் ஜணர்தௗக்கு இன்மட சூதல் வ்ணத 

அணஓநஜசது ன்து ற்டநத்ம் அத்ம ற்டல் ற்நத்தக்குத் ஜநழ்ஜந 

வ்ணத அடிப்ம அமஜந்துள்து ன்து ற்டநத்ம், ண்ட்டுக் ல்ணநமத் 

‘ல் கூல்’, ‘ட்ஓநத்ம் ஜட்ஓநத்ம்’, ‘இக்கும் இக்நதொம்’ ன்தம் 

ஙணடிக்மள் தோம் வ்ணத ணகுப்மடநல் நக்ம் ன்து ற்டநத்ம் 

இணவ்ணய்தக் ட்டுமஞநல் ஞப்ட்டுள்ச. 
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ததுல் நடமச ணர்த்ல் 

 
தேமணி கமாக கிருஷ்ணன் 
யீஷூன் மதாடக்கப்பள்ளி 
 

Understanding by Design ணமஞணநன்ணந, க்ணகுப்தை 2 ஜணர்தௗக்குக் 

ம ததும் ம்  ஙத்ப்ட் ணநதொம் அன் ணநமததௗம்ற்டந இப்நர்த 

அமஜநடது. 

 

1. Understanding by Design  ணமஞமணத் தணநப் ங்மத் நட்ஜநட்  

தொமட. 

2. எவ்ணத மக்கும் மணச ஜநத்நடன்ள், ற்தக்ள்க்கூடி 

ஜநக்கூதள்,  அதஞ்ஓற்ள்,   அடஙடநப்ண்தைள், ஓநந்மசத் நடன்ள் 

ஜற்தம் ற்டல் ஙணடிக்மள்  ஆநமண நட்ஜநப்ட் தொமட.  

3. ம் டித் மம ஜணர்ள் ங்ள் ஜநஙமநல் நதம் தந 

மள் ட்ப்டும்.  இக்மநல் ஓந ஜநன் ம  (e-stories) 

அமஜத்ம். 

4. ஜணர்நன் மள் ல்ம் எஞ ஜநந அமஜஜல் இதப்ற்க் 

மநன் ஆஞம்ம், தொடித ன்டணற்மட தோக் மநததந்து 

ணதடுத்ந த ஜணர்ள் ஊக்குணநக்ப்ட்ல் மள் 

என்தக்ன்த ணதட்டிதக்கும்.  ஜணர் ங்ள்  நடதக்ற்  த 

ஆற்தப்-டுத்ப்ட்சர். 

 

ஜணர்ள் ஜல்ணகுப்தைநல் ட்டுமஞ ததும்து மணச,               

தத்ஜச ஓற்தௗம் ஓற்டர்தௗம்  நஜல் ஓநஞஜப்டுநன்டசர். 

ஜதம், உர்தம ணநக்குணநதம் மமத் ர்ச்ஓந ததுணநதம் 

அணர்தௗம ஓநஞஜத்மக்  மணற் இம்தொற்ஓந ஜற்ள்ப்ட்து. 

டித்து, ந்துமஞடி மம அணர்ள் ததுணல் இந்ச் ஓநஞஜம் 

குமடணதுன் ததும் நடமசத்ம் ணர்த்துக்ள் துணநடது.  இது ஜல் 

ணகுப்தைநல் தத்துத்நடமச இன்தம் ஜம்டுத்நக்ள் ணநணகுக்நடது. 

 

ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் ஓநங்ப்தர் ஜணர்ள் தக்குக் 

ட்டுமஞ ததுல் ன்து ஓநஞஜஜச எத ஓண உள்து. டுக்ப்ட் 

ம் அல்து மப்ம எட்டி தத்துமப் துஜச அத ததுணது, 

தத்ஜச ஓற்மத்ம் ஓற்டர்மத்ம் ன்டுத்நச் சுமண 
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ததுணது ச இத ஙநமநதம் அணர்ள் ஓநஞஜத்ம நர்ஙக்குநன்டசர். 

தம்ச ஜணர்தௗக்கு ததுணற்குக் தத்துள் இதந்தம் அணற்மடச் 

ஓநதம் சுமணதம் ததுணநல்ன் ஓநஞஜம் உள்து. ன்தம இந் 

தொற்ஓநநல் மம  ஜணர்ள் தொன்சஞ அடநந்நதப்ல் அம ஜனண்டும் 

ததும்து ஙநஞல்தம் சுமணதம் இக் ஜநக்கூதமச் ஓநதம் 

ததுணநல் ஜட்டும் அணர்ள் ணசம் ஓதத்துணர்ள். இது அணர்தௗம 

ஓநஞஜத்மக் குமடத்து ததுணநல் ஆர்ணத்ம ற்டுத்தும் ன்த ஙம்நசன். ஜதம், 

ஜல் ணகுப்தைநல்  ஙல் ஜநணம் ஜநக்க் ட்டுமஞம த இது ஜ 

அமஜத்ம்;  ணநணகுக்கும் ன்தம் நர்ர்க்நடன். 

  

“To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. 

It means to know where you’re going so that you better understand where you are now so 

that the steps  you take are always in the right direction.” 

- Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, 1989, p.98 

 

ணடிணமஜப்தை ணந தைநந்துள்தௗல் - ‘Understanding  by Design’ (Wiggins and 

McTighe, 1988) ன்து தொடிமணக் தத்நல்ண்டு ங்கும் ணமஞணகும். 

இந்ப் ணமஞத தோன்த டிஙநமமக் ண்து. ஓநங்ப்தர்த் 

க்ப்ள்ந ஆங்ந ணகுப்தைநல் ந மப் தைத்ங்மப்  ன்டுத்ந 

ணஓநப்தைம் ஜநத்ம் ற்நக்ப்டுநன்டச.  (STELLER - Strategies for English 

Language Learning and Reading)   இந் உத்நநல் ஓநணற்மடப் ன்டுத்க் தந 

ஙன், இந்ப் டிஙநமம ணநட்டிக் ண்டு ன் த்மத் நட்ஜந 

தொற்ஓந ஓய்ன். ன் ஜணர்ள் க்ஙநம ஙநம இஞண்ம் ணகுப்நல் 

நதணர்ள் ன்ல்  ணடிணமஜப்நன் கூதம தொதமஜப் 

ன்டுத்ஜல் இநதள் தோன்த டிஙநமம ஜட்டும் இந் தொற்ஓநக்குப் 

ன்டுத்நக்ண்ன்.  ர்த அடிப்மநல் இல்ஜல் ஜணர்து 

ற்டதக்கு தொக்நத்துணம் டுத்து அணர்து தொதமஜச ணர்ச்ஓநக்கு உதம் 

ணமநல் இம்தொற்ஓநம ஜற்ண்ன்.  

டிஙநம 1 : ணநதம்த்க் ணநமதம அமம் ணுல் 

Stage 1 : Identify Desired Results 

தொடிணநல் ஜணர்ள் ன்ச அடநந்நதக்ணண்டும்;  ன்சன்ச நடன்மப் 

ற்டநதக்ணண்டும் ன்த ஙநர்நத்ல். அணது ன்தம இக்கு ன்ச 

ன்மத்ம் அந் இக்ம அம ஜணர்ள் டணண்டி நடன்மத்ம் 

தொடித ஓய்ல். 
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டிஙநம 2 : ற்டதக்ச ஆஞம் 

Stage 2 : Assessment Evidence 

தொடிணநல் ஜணர்ள்  ஙன் நர்ர்ப்சணற்மடக் ற்தக்ண்ர்ள் 

ன்ம உதந ஓய்த்ம் ஆஞங்ள் மண ன்த தொடித ஓய்ல். 

 

டிஙநம 3 : த்நட்ம்  / ற்டல் ஙணடிக்மள் 

Stage 3 : Plan Learning Experiences and Instruction 

ஙன் ண் இக்ம ஙநமடணற்டதம் ஜணர்தௗக்ச ற்டல் ணநமதம 

அணர்ள் அம ணந ஓய்த்ம் ற்டல் அதணங்ம உதநப்டுத்தம் ற்டம 

ப்டிப் ததந ஜநக்தம் தொமசப்தைதம் ஙத்துணது ன்த நட்ஜநடுல். 

 

இற்கு  WHERE TO ணடிணமஜப்தைச் ஓநடந் ணநட்டி அமஜந்துள்து. 

 

W - Where is the project heading? 

ற்டல் ம ஙக்நச் ஓன்தண்டிதக்நடது? 

 

H -   How will the pupils be “hooked” (engaged)? 

ஜணர்மக் ற்டதல் ஈடுடுத்துணது வ்ணத? 

 

E -   What opportunities will there be to be equipped, and to experience and explore key 

ideas? 

தொக்நக் தத்துமத் நந்துள் ஜணர்தௗக்கு ன்சன்ச  

ணய்ப்தைள் ஞப்டுநன்டச?  அணர்ள் வ்ணத ர் ஓய்ப்டுநடர்ள்? 

R -   What will provide opportunities to rethink, rehearse, refine and revise? ஜணர்ள் 

சுஜச் ஓநந்நப்ற்கும் நற்ஓந தணற்கும் ஓம்மஜப்-டுத்துணற்கும் 

ஜனள்ஙக்குணற்கும் ணய்ப்தை உள்? 

E -   How will pupils evaluate their work? 

ஜணர்ள் வ்ணத ங்ள் ணமம ஜநப்நடுணர்ள்? 

 

T -   How will the work be tailored to individual needs, interests and styles? 

சந ஜணநன் மணக்கும் ணநதப்த்துக்கும் ற்டல் நக்கும் ற்டணத ற்டல்  

ஙணடிக்மள் அமஜக்ப்ட்டுள்சண? 

 

O -   How will the work be organized for maximal engagement and effectiveness? 

தொதமஜச ஈடுட்டுக்கு துணதம் ததந உமதம் ம் வ்ணத 

எதங்மஜக்ப்ட்டுள்து? 
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Understanding By Design - Backward Design 

டிஙநம 1 : நர்ர்க்கும் ணநமதள் 

 டித் மம ஜனண்டும் ததுல் 

 ற்தக்ண் ஓற்மத் ம் ததும் மநல் ஓநப் ன்டுத்துல் 

 ற்தக்ண் இக்ம் ஜற்தம் ஜநக்கூதமச் ஓநப் ன்டுத்துல் 

 ஜல் ணகுப்தைநல் ஙல் ற்மசணதொம் ஜநணதொம் ஜநக்க் ட்டுமஞ  / ம 

ததுல் 

ஙநர்க்ப்ட் இக்குள் 

ஜணர்ள் ற்தக்ள் ணண்டிமண 

 ம டிப்ற்குச் சுமண 

இதக்ணண்டும் 

 நமள் இல்ஜல் தணண்டும் 

 ற்தக்ண் ஓற்மத்ம் 

ஓற்டர்மத்ம் 

ன்டுத்ணண்டும் 

அத்நணஓநஜச ள்ணநள் 

 மம ஜற்டந தச் ஓய்ண? 

ணண்ஜ? 

 ஜணர்ள் ன்சன்ச 

நடன்மப் டணண்டும்?   

 ந்ந்ச் ஓற்மத்ம் 

ஓற்டர்மத்ம் 

ணதத்தத்ணண்டும்? 

டிஙநம 2: ற்டதக்ச ஆஞங்ள் 

ஜணர்நன் ஓல்டுள் 

 மநல் உள் ஓற்ம 

அமம் ண்டு ஓந 

ணஓநத்ல் 

 டித் மமத் நதம்க் கூதல் 

 மமக் கூதம்து மநல் 

ணதம் ஓற்மச் ஓநப் 

ன்டுத்துல் 

 ற்தக்ண் இக், 

ஜநக்கூதமச் ஓநப் 

ன்டுத்நப் சுல்;  ம 

கூதல்; ஙடித்துக் ட்டுல் 

 ததும்து ஓற்மத்ம் 

இக்ம் ஜற்தம் 

ஜநக்கூதமச் ஓநப் 

ன்டுத்துல் 

 அமசணதம் ற்டல் ஙணடிக்மநல் 

ஆர்ணத்துதம் ன்தொமசப்தைதம் 

ங்டுத்ல் 

 ஜநப்தேடு ஓய்து தத்துமஞத்ல் 

நட ஆஞங்ள் 

 ததுணற்கு தொன்ச 

ஙணடிக்மநல் ஜணர்நன் 

ஓல்நடன்ள் 

 ததும்து ஜணர்தௗம 

ஓல்டுள் 

 ஜணர்ள் தந மள் 

 ஜணர்நன் ஜநப்தேடுள் 

 ஆஓநநர் ஜநப்தேடுள் 
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டிஙநம 3: ற்டல் நட்ம் 

த்நல் இம்ற்ட ற்டல் ஙணடிக்மள் 

 தொன் ஙணடிக்ம  

-  மம அல்து த்நஞங்ம அடநதொப்டுத்தும் ணமநல் எவ்ணத  

மக்கும் ணதட் தொன்ஙணடிக்மம ஙத்துல். 

 

 ஆஓநநதம்  ஜணர்தௗம்  ஓர்ந்து  மம  ணஓநத்ல்,  உமஞடுல் 

- ஜணர் மநன் மப்தை, அட்மப்ம் ஆநணற்மடப் ர்த்துக்   

மமப்ற்டந தொன்தமஞப்ர்ள்; மமப் டிக்கும்து அடுத்டுத்து   

ஙக்ப்ணமப்ற்டந ஊநத்துப் சுணர்ள். 

 

 ஜணர்ள் அதஞ்ஓற்ம அடநந்துள்தௗல் 

- இஞண்ணது தொமட மம ணஓநக்கும்து ஆஓநநர் ஜமடத்து இதக்கும்  

  ஓற்ம ஊநத்துச் ஓநச் ஓல்தணர்ள். ஆஓநநர் உணநத்ன்  

  ஓற்நன் தள் அணற்மடப் ன்டுத்தும் தொமட தொதணற்மட  

  அடநந்துள்ணர்ள். 

 

 ஜணர்ள் இக்ம் ஜற்தம் ஜநக்கூதம அடநந்துள்தௗல் 

- ஜந நமஜச இக்ம் ஜற்தம் ஜநக்கூத ஓர்ந் அம்ஓங்மக்   

  ற்தக்ள்ணர்ள். 

 ஜணர்ள் மநன் தத்து, தொடிதற்டநச் ஓநந்நத்ல், ந்துமஞடுல் 

- மநததந்து அடநந்துள்க்கூடி தத்துள்ற்டநப் சுணர்ள். மநன் 

தொடிதற்டநக் தத்துக் கூதணர்ள். ணத வ்ணத ஜற்டம்       ன்த 

கூதணர்ள். ஜணர்ள் ஓய்த்ம் ஜற்டங்ள் ஙன்சடநக் தத்துக்கு      தொஞ 

இதந்ல் அதுற்டந ஜணர்தௗன் ந்துமஞடிச் ஓநச      

ஙன்சடநக்தத்ம ஆஓநநர் ணதத்தத்துணர். ஜற்டம் ஓய்ணண்டும்      ன்து 

ட்ஜநல்ம. தொக்நஜ, ததும்து அணர்ள் ங்ள்      ணநதம்நணத 

தொடிமண அமஜக்ம். மத் க்தொம் ஜதம். 

 

 ஜணர்ள் ணநதம்நணத ஜற்டம் ஓய் ஓய்ஜ மமத் நதம்க் 

கூதல். 

 

 ஜணர்ள் மம ஙடித்துக்ட்டுல்  

- ஜணர்ள் ங்ள் குதணநசதன் ந்துமஞடி நடகு மம       

ஙடித்துக்ட்டுணர்ள். எவ்ணத குதணநசதம் வ்ணத ங்ள் மம   அமஜக் 

ணநதம்தைநன்டசர் ன்த அடநந்து ஆஓநநர் உதணர். 

 



106 

 

 

 ஜணர்ள் ஓல்தம் மம ஆஓநநர் ந நல் ம ததுல்        

(ணகுப்தை உதணக்க் ம)  

- ஜணர்ள் கூதணம ஆஓநநர் ததும்து இக்ம், ஜநக்கூத   

  ஓர்ந் அம்ஓங்ம ணதத்தத்துணர். 

 ஆஓநநதம் ஜணர்தௗம் ஓர்ந்து தந மம ணஓநத்தம் உமஞடுதம் 

- ஆஓநநதம் ஜணர்தௗம் மம ணஓநப்ர்ள். தொல் மக்கும் இந்க்  

 மக்கும் இமநதள் ணநத்நஓங்ம ஜணர்ள் கூதணர்ள் அல்து  

ஆஓநநர் அடநந்துள்ச் ஓய்ணர். 

 

 ஜணர்ள் குதணக் ம ததுல் 

- ஜணர்ள் ங்ள் குதணநசதன் ஓர்ந்து ந நல் ம தந   அற்கு 

ற்ட ம் ணமஞணர்ள். மம தந தொடித் நடகு அந்க்  மம 

ஜற்டணர்தௗக்கு ணஓநத்துக் ட்டுணர்ள். 

 

 ஜணர்ள் சநக் ம ததுல் 

- ஜணர்நன் நடதக்கு ற் சநண இமண மம  ததுணர். 

 

 நடன் அடிப்மநச ற்நத்தக்ச ஙணடிக்ம  

- நடன் குமடந் ஜணர்தௗக்கு ஆஓநநர் கூடுல் உணந ஓய்ணர்.   ஜணர்ள் 

கூதம் மம ஆஓநநர் ந நல் தநநடகு   ஆஓநநநன் உணநத்ன் 

மம ணஓநப்ர்ள். நன்சர் ஜணர்ள்   மக்கு ற்ட த்ம 

ணமஞணர்ள்.  

 

 - ஜனள்நடன் ஜணர்தௗக்குக் கூடுல் நதள்  மம எத த்நஞத்நன் 

ண்ட்த்நல் ததுல்;  ன்மச எத த்நஞஜப் ணநத்து ததுல் 

ன்ட ஙணடிக்மம ஜற்ள்ம். ஆசல், க்ஙநம இஞண்ம் 

ணகுப்தை ஜணர் இதப்ல் இந்த் நதள் இம்தொற்ஓநநல்         

ன்டுத்ப்ணநல்ம. 

 

 ஜணர் ஜனண்டும் மமப் டிக்ப் ர்மணக்கு மணத்ல் 

- தொதல் டித் மப்தைத்தொம் ஜணர்ள் தந மதௗம் ணகுப்மடநல்  

ஜணர்ள் டிப்ற்கு மணக்ப்டும்.   

 மம அச்ஓநட்டுக் டுப்ன் தோம் ணகுப்மடக்கு அப்தம் ணஓநக் 

ணய்ப்நத்ல் 

- ஆஓநநர் மம அச்ஓநட்டு ல் ஜணர்தௗக்கும் டுப்ர்.      

ஜணர்ள் ணகுப்மடக்கு அப்தம் தட்டில் குடும் உதப்நசர்டும் 

மம ணஓநப்ர்ள். 
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 மம ஜநப்தேடு ஓய்து தத்து உமஞத்ல் 

- ஆஓநநர், ஓ ஜணர்ள், சு ஜநப்தேடு ச தோன்த ஙநமநல் ஜணர்ள்   

தந மள் ஜநப்தேடு ஓய்ப்டும். ஜணர்தௗக்ச ஜநப்தேட்டு  ணநட்டி 

ஜந ந தொமடநல் அமஜந்நதக்கும். ஜணர்ள் ஜநப்தேடு ஓய்  நடகு ஆஓநநர் 

ம் தத்மக் கூதணர். ஆஓநநதக்கும் ஜணர்தௗக்கும்  இமநல் ணதடு 

இதந்ல் அதுற்டந ஆஓநநர் ஜணர்தௗக்கு ணநக்நச்  ஓந ஜநப்தேடு ஓய் 

ணநட்டுணர்.  

  ஜணர்தௗக்குந ஜநப்தேட்டு ணநட்டி 

   

ம ப்டி இதந்து? 

 ம  தொதமஜ இதந்து  

 ம ஙன்ட இதந்து 

 டித் ஓற்ள் ஙநமட இதந்ச 

 நமள் இல்ம 

 

ஜந ஙன்த 

 

 

 ம தொதமஜ இதந்து 

 ம ஙன்ட இதந்து 

 டித் ஓற்ள் ஓந இதந்ச 

 நமள் குமடத 

 

ஙன்த 

 ம தொதமஜ இல்ம 

 ம ஏஞத ஙன்ட இதந்து 

 டித் ஓற்ள் ஜநதம் குமடண இதந்ச 

 ஙநமடப் நமள் இதந்ச 

 

தொற்ஓந ஓய் 

 

 ம தொதமஜ இல்ம 

 ம தைநணநல்ம 

 டித் ஓற்ள் ஜநதம் குமடண இதந்ச 

 ஙநமடப் நமள் இதந்ச 

ஙநமட தொற்ஓந ஓய் 

 

 ஜநன்ம உதணக்குல் 

- ஜணர்ள் சநண இமண ட்ச்சு ஓய்து மணச  

  ங்ம இமத்து ஜநன்மள் நப்ர். 

 

 

 

ன்ள் 

  

-    டித்நஞ  தத்துள்  அமஜந் ஓற்ம  அமம்  ண்டு  ணஓநக்தம் 

ஓற்நன் தம அடநந்து ன்டுத்தம் ஜணர்ள்  அடநந்து-

ண்ர்ள். 
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-    ஜணர்ள் மற்டந உமஞடிதும் மமத் நதம்க் கூடநதும் 

ஙடித்துக்ட்டிதும் தநதும் சுணற்கு ஙநமட ணய்ப்தைள் 

ற்ட்டு தைத்க்த்நடதக்கும் ணந இதந்து.  

 

-    டித் மம ஜனண்டும் தநல் தத்துள் ஜணர்தௗக்குப் 

க்ஜசமண அமஜந்ச. இசல், தத்துமச் ஓநத்ல், 

ஙநஞல்டுத்துல் ன்ட ஓநஞஜங்ள் ணகுணக் குமடந்ச. இசல், 

ற்தக்ண் ஓற்மத்ம் இக், ஜநக்கூதமத்ம் ஓநப் 

ன்டுத்துணநல் கூடுல் ணசம் ஓதத் தொடிந்து. 

 

 - ஓநங்ப்தர்ப் ள்நநல் ணல் ர்தைத் நற்தட்த்துக்கு தொக்நத்துணம் 

டுக்ப்ட்டுள்து. அற்குத் ஞகும் ணமநல் ஜணர்ள் தைத்த்மத் 

ட்ச்சு ஓய்து நத்ர்ள். 

 

-  ஜணர்ள் ஞப்ட் மமப் டிக்தம் ஜநப்தேடு ஓய்தம்  தொடிந்து. 

 

- ஜநப்தேடு ஓய்து தத்துமஞக்கும் ஙணடிக்மல் ஜணர்ள் ங்ள் நடன் 

ஙநமம அடநந்துள்தம் ஜம்டுத்நக்ள்தம் தொடிந்து. ஜதம், 

ஜநப்தேடு ஓய்த்ம்து தொதமஜ தப்ட் ம ஜட்டும் அல்ஜல் 

ஜணர் அடநந்துண் ஓற்ள்,  இக்க்கூதள், மமத் நதம்க் 

கூதல், குதண இமந்து ஓல்டும் ண்தைள் தொதமணத்ம் ஜநப்தேடு 

ஓய்ப்ட்ல் ஜணர்தௗக்கு தொதமஜசத ஜநப்தேடு நமத்து.  

 

-     ஜணர்ள் ங்ள் நடதக்கு ற்ட ணதட் ற்டல் ஙணடிக்மநல் 

ஈடுட்ர்ள். 

 

-     ஜணர்தௗக்குக் ஜநழ்ஜநக் ற்டதல் ஈடுடு இல் அநநத்து. 

 

- ணநமதமத்ம் அணற்தக்ச ஆஞங்மத்ம் ஆஓநநர் தொன்சஞ ஙநர்ம் 

ஓய்நதந்ல் ஜணர்நன் ற்டம எவ்ணத ஙணடிக்மநன்தும் 

ஆஓநநஞல் உதக்குன் ஜநப்தேடு ஓய் தொடிந்து.  மணப்ட்ல் 

ஜற்டங்ள் ஓய்துள்தம் ஜனண்டும் ற்நக்தம் துண இதந்து.  

 

- மணச நற்ததணநம தொன்கூட்டி ர் ஓய்துள் தொடிந்து. 
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ஜற்ள் ஓன்டஞங்ள் 

 

1. http://xnet.rrc.mb.ca/glenh/understanding_by_design.htm 

2. http://pixel.fhda.edu/id/six_facets.html  

3. http://www.uintahbasintah.org/papers/ububydpresentation.pdf 

4. http://www.mcgill.ca/files/ost/understanding_by_design_unit_template.doc 

                             

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ற்மச ணத்மத்ம் மப்க்த் நடமசத்ம் ன்டுத்ந 

ததுல் - ஓல் ஆய்தத் நட்ம் 

 

E6    ப் பள்ளிகளின்      க  
  க   . 
 

பாரதி  மக ான்மணி   - மதம்பினிஸ் ேடக்குத் மதாட்டக்கப்பள்ளி 

விகரானிக்க நாயுடு   - மசயிண்ட் ஹில்டாஸ் மதாடக்கப்பள்ளி 

புஷ்பைதா யாதேன்    - ஈஸ்ட் வியூ மதாடக்கப்பள்ளி 

புஷ்பைதா கேலு   - பாசிர் ரிஸ் மதாடக்கப்பள்ளி 

மகாகதவி பாைசுந்தரம்    - கம ாள் E6 குழும மசயல் ஆய்வுத் திட்டக்  
குழுத் தலைவி  -  மசயிண்ட் ஹில்டாஸ் 
மதாடக்கப்பள்ளி 

 

எத ஓல் ஆய்த நட்த்ம ஜற்ள்ணற்கு தொக்நஜச கூத எத 

நஞச்ஓநமசம அமம் ணுல் ஆகும். அமம் ணும் நஞச்ஓநமசக்குத் 

னர்த  ஓந டிமத்ம் ஆஞய்ச்ஓநமத்ம் ஜற்ள்ண எத ஓய்தத் 

நட்ஜகும். 

 

நஞச்ஓநமசம அமம் ண் நடகு ஆய்ணநல் ர் ங்டுக்நடர்ள், ன் 

ங்டுக்நடர்ள்,  த்மச ர் ங்டுக்நடர்ள் ன்மத் னர்ஜசநக் 

ணண்டும். ஜதம், ன் இந் ஆய்த ஜற்ள்ப்டுநடது ன்தம் 

ஙநப்டுத்நக் ள் ணண்டும்.  

 

இத்துன் இந் ஆய்மண ந்க் க்ட்த்நல் ஜற்ள்ணது ன்மத்ம்  

னர்ஜசநக் ணண்டும். அற்ச ஞத்மத்ம் ஙநர்நத்துக் ள்ணது 

அணஓநஜகும். 

 

இமண அமசத்மத்ம் அஓந ஆஞய்ந் நடகு, ஆய்மண ஜற்ள்ணற்ச 

ணநசக்ம  ஊநத்துத் நட்ஜந ணண்டும். இவ்ணநசக்மக் தத்நல்        

ண்டு, இவ்ணய்மண ஜற்ள்ணற்கு உததும அமஜத்ம் ஜநப்தேட்டுக் 

தணநமப் நஓனதக் ணண்டும். ஆய்மண அஜல்டுத்தும்  அணநல் 

இவ்ணநசக் ணநட்டி அமஜத்ம். ஆண,  இவ்ணநசக்மத்  

னணநஞஜக்  ந்ஓநத்துத்  னர்ஜசநப்து  இன்டநமஜகும். 

 

ஆய்ணநன் இதநநல் இவ்ணநசக்ள் இவ்ணய்மண ணநஜர்ஓசம் ஓய் உதம் 

தணநப் ன்டுத்ப்டும். ஙத்ப்டும் ணநஜர்ஓசத்நன்ணந இவ்ணய்த  ந் 
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ஙநமநல் உள்து, ன்ச ணநமதம ணநமணநத்து உள்து, ற்து உள் 

ஙநமநததந்து அடுத் ஙநமக்கு வ்ணத ஓல்ணது ன்டணற்மடப் குத்து 

ஆஞ உதம். 

 

ஆய்ணநன்  தொன்சடி  துமதல்மப் டித்ல்  

ஏர் ஆய்ணநல் ஈடுடுணற்குதொன் அந் ஆய்தக்குச் ஓம்ஜந்ப்ட் தொன்சடித் 

துமதல்மப் டித்ல் அணஓநஜகும். இது ஏர் ஆய்ணநல் ஈடுடுணற்குதொன் 

ஜற்ள் ணண்டி தொக்நஜச ஙணடிக்மகும். இற்குதொன் ஞதம் 

இதுன்ட அல்து இமசத் ஆய்மண ஜற்ண்டிதந்ல் அது ற்டந 

தொத ணநணஞதொம் இந் தல்நல் குடநப்நப்ட்டிதக்கும். அது ஙம் இந் ஆய்மணச் 

ஓநடந் தொமடநல் ஜற்ள்ணற்குத் துமதைநத்ம். 

 

ஆய்ணநன் தொன்சடித் துமதல்மப் டிப்ற்குக் தொக்ந ஞம் அந் 

ஆய்த ற்டந தணுக்ங்மத்ம் உத்நமத்ம் நநஞ அடந இது ணந ணகுப் 

ஆகும். ஜதம் ஆய்ணநல் ஈடுடுணற்கு தொன் ஜற்ள் ணண்டி ணநதொமடள், 

தத்நற் ள் ணண்டி ணநணஞங்ள், ஓய் ணண்டிமண ன்சன்ச, 

ஓய்க்கூமண ன்சன்ச ன்ச ன்ட அமசத்து ணநணஞங்தௗம் இநல் 

அங்நநதக்கும். 

 

தொன்சடித் துமதல்மத் ர்ந்டுக்கும்து ஙம் ஆய்தக்கு ற்ட 

ணல்மத் ர்ந்டுத்து ணஓநக் ணண்டும். அது ஜட்டுஜல், 

ர்ந்டுக்ப்ட் தல்நல் உள் ல் தத்துதௗம் ஙம் ஆய்தக்கு உந 

அமஜந்துணநது. அசல், ஆய்தக்கு ணண்டி ணநணஞங்ம ஙம் ண்டநந்து 

ணஓநத்து ஜசத்நல் ஙநதத்நக்ள் ணண்டும்.   அவ்ணத ணஓநக்கும்து 

அணற்டநல் உள் குமட ஙநமடமத்ம் ஓநந்நத்துப் ர்க் ணண்டும். ஜதம், அன் 

ணநமதமச் ஓனர்தூக்நப் ர்க் ணண்டும். அன் நன்சஞ ஆய்ணநல் இடங் 

ணண்டும். 

 

தொன்சநமக் தத்துக்நப்தை  / நன்சநமக் தத்துக்நப்தை 

(Pre-Intervention Survey / Post – Intervention Survey) 

 

ஜணர்நன் நன்தைமச அடந தொன்சநமக் தத்துக்நப்தை (Pre-Intervention) 

Survey) ஙத்ப்ட்து.  ற்டநன் ல்ணநத் குநம மஜஜக் ண்டு, 

அணர்நன் ஆஞத, நள்மநன் ஜநழ் ஆர்ணம், ன்சம்நக்ம ன்டணற்மடக்  

நப் இன் தொக்ந ஙக்ம் ஆகும். ஜதம் எத ஜத்நல் ஜணர்ள் 

த்மச ஜநழ்க் மப்தைத்ங்ம இஞணல் தணர்ள், அணர்தௗக்குத் 
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ஜநழ்ஜந ற்ற் ட்டுமஞ ததுணற் டிசஜ இதக்நட ன்ட 

ள்ணநள் அங்ந ஞம் தர்த்ந ஓய்க் டுக்ப்ட்து. 

 

தோன்த த் குநம  (Lesson Packages) ஙத்ந நடகு அ ள்ணநள் 

அங்ந நன்சநமக் தத்துக்நப்தை ( Post – Intervention Survey) 

ஜற்ள்ப்ட்து.  இநல் ஓந தொக்ந ள்ணநச ஜணர்நன் 

ஜநழ்ஜந ஆர்ணம், ட்டுமஞ ததுணநல் ன்சம்நக்ம, ஓல் ஆய்தத் 

நட்த்நற்குப் நன் அணர்ள் ட்டுமஞ ஜல் ண்டிதக்கும் ண்ங்தௗம் 

ஜசப்க்கும் ந ணந்து. 

 

ள்ணநநன் அமஜப்தைப் நன்ணதஜத: 

 

குந 1 

ள்ணநமப் டித்து, தொமட தைட்குடநந ணண்டும். 

ஆம் அல்து இல்ம. 

 

குந 2 

ள்ணநமப் டித்து, தொமடச ட்த்நல் தைட்குடநந ணண்டும். 

ணதண உன்டுநடன் (5) / உன்டுநடன் (4) / ஙடுஙநம (3/ ஜதக்நடன் (2) 

/ ணதண ஜதக்நடன் (1)  

          

நன்ணதம் அட்ணமநல் தொன்சநமக் தத்துக்நப்நததந்தும் நன்சநமத் 

ர்தக்நப்நததந்தும் எத ள்ணநநன் தொடிமண ஆஞம். 
 

 

தொன்சநமக் தத்துக்நப்தை  (Pre-Intervention Survey) 

 உசக்குத் ஜநழ்ஜந நடிக்குஜ? 

 

 

ள்ந  

1 

ள்ந 

2 

ள்ந  

3 

ள்ந  

4 

  ஜத்ம்  ஜத்ம் 

% 

ஆம் 6 8 8 11 33 94 

இல்ம 0 0 0 2 2 6 

 

 

நன்சநமக் தத்துக்நப்தை  (Post-Intervention Survey) 

 உசக்குத் ஜநழ்ஜந நடிக்குஜ? 

 

 

ள்ந  

1 

ள்ந  

2 

ள்ந  

3 

ள்ந  

4 

  ஜத்ம்  ஜத்ம் 

% 

ஆம் 6 8 8 13 35 100 

இல்ம 0 0 0 0 0 0 
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 இவ்ணநஞண்டு அட்ணமமத்ம் ஆஞத்ம்து, இச்ஓல் ஆய்தத் 

நட்த்நற்குப் நன் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ்ஜந ஜல் ஆர்ணதொம்  

ன்சம்நக்மத்ம் ற்ட்டிதக்நடது ன்து ள்த் நணநடது. 

 

ஜற்தம், “ன்சல் ட்டுமஞமத் ன்சம்நக்மடு த தொடித்ம்,” ன்ட ள்ணந 

தொதல் தொன்சநமக் தத்துக்நப்நல் ட்து, 3% ஜணர்ள் ந்ணத 

நமத்ம் அநக்ணநல்ம. அநததந்து ஜணர்தௗக்குக் ட்டுமஞ ததுணநல் 

ஓநஞஜம் இதந்நதக்க்கூடும் சத் ந ணந்து.  ஆசல் இ ள்ணநமப் நடகு 

நன்சநமக் தத்துக்நப்நல் ட்து, அ ஜணர்ள், “ன்சல் 

ட்டுமஞம இப்து த தொடித்ம்,” ன்த தத்துத் நணநத்நதந்ர்ள்.  

ஜதம் ல் ஜணர்தௗம், “க்ட்டுமஞநன் தொடிமணத் ன்சநச்மஓப்  

உத்நமக் ண்டு த தொடித்ம்,” ன்தம் ணநம அநத்நதந்ர்ள். 

இவ்ணநஞண்டு தத்துக் நப்தைநன்ணந ஜணர்ள் இந் ஆய்த தொமடநன் தோம் 

ங்ள் ட்டுமஞமக் ற்மச ணத்துன் த தொடிந்து ன்ம 

ணதத்தத்நத்ள்சர்.  

 

ஓய்தொமட 

 

ஜணர்நன் ஞம் அடந எத தொன்சநமத் ர்த டுக்ப்ட்து. ஆஓநநர்ள் 

துமநன்டந ஜணர்ள் 100 ஓற்தௗக்குக் குமடஜல் எத க்ட்டுமஞம 

தநசர். ஆஓநநர்ள் தொதக் ட்டுமஞமத் நதத்நத் ர்த ஜநப்தேட்டு தொமடநல் 

ஜநப்ண்ள் ணங்நசர். 

 

ஜணர்தௗக்குப் க்ட்டுமஞநல் ற்டும் ஓநஞஜங்மப் க்குணற்தம் 

ட்டுமஞநன் தொடிதம ஜம்டுத்ந ததுணற்தம் தோன்த ங்ள் 

நக்ப்ட்ச. எத மமப் ஞப்ட் தொடிதமக் ண்டு தம் 

ன்ட து ஙக்த்துன் இம்தோன்த ங்ள்  அமஜக்ப்ட்டிதந்தம், ஓநடப்தை 

ஙக்ங்ள் ணதட்டிதந்ச.  

 

ம் 1 
 

ஜணர்ள் தைத்க்ச் ஓநந்மசத்தம் இசந ஓற்டர்தௗதம் ங்ள் 

ட்டுமஞநன் தொடிமண த ற்ர் ன்ட ஓநடப்தை ஙக்த்துன் இப்ம் 

நக்ப்ட்து. ஜணர்ள் `ஙற்ஓல்` ன்ட க்ட்டுமஞம தநசர். ஓ 

ஜணர்நன் தத்துமத்ம் ற்மசமத்ம் ற் ஜணர்ள் ற்டடநந்சர். 

ஜதம், எத மக்குப் ஞப்ட் தொடிதள் உள்ச ன்மத்ம் அணர்ள் 

அடநந்து ஓல்ட்சர். தோன்த டிஙநமமக்ண் ஙணடிக்மநல் 

ஜணர்ள் ஜந ஆர்ணத்டு ஈடுட்சர். தொடிதம ஜம்டுத்தும் ஙக்நல் 
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ஙணடிக்மள் அமஜந்நதந்ச. க்ட்ஓந, உர்ச்ஓநநன் ணநப்டு, 

நப்ர் த்நஞஜற்த ஙடித்ல் ன்ட ஙணடிக்மள் ‘Round Robin’, 

‘Think-Pair-Share’ ன்ட கூடிக்ற்டல் உத்நள் ணந ஜணர்ள்  

ங்நல் ஓநந்நத்சர். ற்மச நடதன் ங்நன் ஓம்ணங்மக் 

ர்மணப்டுத்நக் மம உதணக்நசர்.  தொடிண, ஜணர்ள் ங்மக் 

ணர்ந் தொடிமணத் ர்ந்டுத்து அல்து ஜதட் தொடிமண உதணக்நத் ங்ள் 

ட்டுமஞம தநசர்.  

 

ம் 2 
 

ஜணர்ள் மக்கு ற்ட தத்ஜச தொடிதம தக் ற்தக்ண்சர்.  

 அடநதொத்நல் ஆஓநநர்   எதப்நத ஓய்துள் மப் குநம ஜணர்ள் 

ட்டுக் மநன் தொடிமண ஊநத்சர். நடகு எத மக்கும், ட்டுமஞக்கும் தொடித 

வ்ணத தொக்நம் ன்மக் ற்டசர். தொன்தமஞக்கும் தொடிதமஞக்கும் ர்தை 

இதக் ணண்டும், மக்குப் தத்ஜச தொடிண இதக் ணண்டும் ன்ட 

அடிப்மச நடமச உர்ந்து ஓல்ட்சர். ஜணர்ள் குதணதம் 

இமதம் சநதம் ஓல்ட்டுக் மநன் தொடிமணச் ஓநஞஜஜநன்டந த 

தோன்த டிஙநமமக்ண்டு அமஜந் ஙணடிக்மள் துமதைநந்ச.  Rubrics 

ன்ட ஜநப்தேட்டுத் மக் ண்டு ஜணர்ள் ணங்ப்ட் தோன்த தொடிததௗம் 

தம் குநஙநமம குத ஙநமநல் ந்துமஞடி தொடித ஓய்சர். 

குதத்மணர்  தொடிதக்கு ணங்நநதக்கும் குநஙநமமத்ம் கூடந அற்ச 

ஞத்மத்ம் கூடநசர். ஜற்ட குதணநசர் அந்க் குத ணங்நநதக்கும் குநஙநம 

ங்து குநஙநமத்ன் எத்துள் ன்த ர்த்துக் தத்துத் நணநத்சர். எத 

மக்குப் ஞப்ட் தொடிதமக் டுக்ம் ன்ம உர்ந்து 

ஜணர்ள் ன்சம்நக்மத்ன் ட்டுமஞம தநசர்.  

 

ம் 3 
 

தொல் இஞண்டு ங்ள் எத மக்குப் ஞப்ட் தொடிதமக் டுக்ம் 

ன்ட அடிப்மநல் நக்ப்ட்ச. தோன்டம் த்குநநல் ஜணர்ள் 

ங்ள் தொடிமணத்ம் ஆஓநநர் ட்டி தொடிமணத்ம் எப்நட்டுப் ர்த்து து ஓநடந் 

தொடித ன்த ஜநப்தேடு ஓய்து ட்டுமஞம தநசர். தொன் ஙணடிக்ம, எத 

க்ட்டுமஞநன் தொடிமண அணது ஆடம் த்மப் ர்த்து ஜணர்ள் 

மநன் தப்தம ஊநத்சர். தொல் ந்து ங்ள் வ்ணத 

அமஜந்நதக்கும் ன்ம ஜணர் ஓநந்நத்துக் மம உதணக்நசர். ஆஓநநர் 

குதக்குணட்டுப் தைநர் அமஜப்நதள் ங்ம எவ்ணன்டக் ட்டி, 

ஓம்ணங்மக் ர்மணப்டுத் ணநஙத்நசர். இந்ப் த்நல் தொடிதக்கு 
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ற்தைம ஓம்ணங்ம ஊநக்க் ற்தக்ண் ஜணர்ள், எத ட்டுமஞநன் 

தொன்தமஞமத்ம் தொடிதமஞமத்ம் ர்தைடுத் ணண்டி தொக்நத்துணத்மத்ம் 

அடநந்சர். த்நல் ணும் ஜந்ர்மக் ண்டு ஓம்ணங்ம ஊநக்கும் 

நடச இப்ம் அமஜந்து.  

 

தோன்த ங்தௗக்குப் நடகு ஜணர்ள் 100 ஓற்தௗக்குக் குமடஜல் எத 

நன்சநமத் ர்தக்ட்டுமஞம தநசர். இம்தொமட ஜணர்நன் ட்டுமஞ 

ததும் ஞம் கூடிது. ஜணர்நன் ஊநக்கும் நடன், ற்மசத்நடன், 

ன்சம்நக்மத்ன் ததும் ஆற்டல் ஆநமண ணர்ந்நதக்நன்டச ன்சணற்மட 

ஜணர்நன் நன்சநமக் தத்துத் நஞட்டிதம் ள்த்நண 

உர்த்ப்ட்டுள்து. 

 

இம்தோன்த ங்நல் ஞப்ட் துமக்தணநதௗம் கூடிக்ற்டல் உத்நதௗம் 

மப்ட்ச. ஊங்ள் ணந ற்நக்ப்டும் ங்ள் ஜணர்நன் 

ணசத்மத்ம் ஆர்ணத்மத்ம் ஈர்த்ச. ஜதம், ஜணர்ள் சுஜதம் 

ன்சம்நக்மத்தம் ட்டுமஞம தநசர். “ஜணர்நன் ஆர்ணஜ 

த்நட்த்நன் அடித்ஜகும்,” ன்ட ல்ணநநன் தத்துக்ற் இம்தோன்த 

ங்தௗம் அமஜந்ச.  
 

தொன்சநமத் ர்த  / நன்சநமத் ர்த ( Pre-Test / Post Test) 
 

ஜணர்நன் தத்துக் நப்தைக்குப் (Pupil Survey) நடகு, ஞதள் ஆஞப்ட்டு, 

ஜணர்தௗக்கு எத தொன்சநமத் ர்த (Pre-Test) டுக்ப்ட்து.  

`க்ட்டுமஞநன் தொடிமண ஜம்டுத்ந தது’ ன்ட அடிப்மநல் ஜணர்ள் 

ஆஓநநநன் உணநநன்டந, அணர்தௗக்குள் உள் அதணத்ம மணத்துச் சுஜ 

தநசர். (னழ்க்ணும் ம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தோன்த த்குநங்தௗக்குப் நடகு, ஜணர்ள் நன்சநமத் ர்மண (Post-

Test) ஓய்சர். இம்தொமட அ அடிப்மநல் இன்சத த்ர் 
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டுக்ப்ட்து. இக்ட்டுமஞம ஜணர்ள் ஆஓநநநன் உணநநன்டந சுஜ 

தநசர்ள். (னழ்க்ணும் ம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஞதமச் ஓநத்ல் 

 

தொன்சநமத் ர்த தொடிதள் (Pre-Test Results) 

 

ஜநப்ண்ள் 

 

0-4 

ஓஞஓநக்கும் 

னழ் 

5-8 

ஓஞஓந 

9-12 

ஓஞஓநக்கும் 

ஜல் 

  ஜத்ம்  ஜத்ம்  

% 

 

ஜணர்நன் 

ண்நக்ம 
6 24 3 33 100 

 

ஜற்ண் தொடிதள் 4 ள்நமத்ம் ஓர்ந்து. 

 

18.2% (6 ஜணர்ள்) தொல் ட்த்நல் உள்சர்.  இற்கு தொக்நக் ஞம் 

அணர்தௗக்குப் துஜச ஜந ணம் இல்தம் ஜற்தம் எத ஓநர் ஏநத 

ணக்நங்நல் ம் ட்டுமஞநன் தொடிமண தநத்ள்சர். 

 

72.7% (24 ஜணர்ள்) ஓஞஓந ஙநமநல் உள்சர்.  இம்ஜணர்ள் துணத் 

ம் ட்டுமஞம தொமட ஏஞத ற்மச ணத்டு த தொற்ஓந 

ஓய்துள்சர். 

 

9.1% (3 ஜணர்) ஓஞஓநக்கும் ஜல் ஙநமநல் உள்சர்.  இணர்ள் ஜனள்நடன் 

ஜணர்ள் ன்ல் ப்தும் ல் இம்தொமடத்ம் ட்டுமஞம ற்ச 

ணத்துதம் ஓல் ணத்துன் ணநநதடுத்ந தநத்ள்ல் இம்ஜல் ஙநமம 

அமந்துள்சர். 

1 2 

3 4 

5 6 
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நன்சநமத் ர்த தொடிதள் (Post-Test Results) 

 

ஜநப்ண்ள் 

 

0-4 

ஓஞஓநக்கும் 

னழ் 

5-8 

ஓஞஓந 

9-12 

ஓஞஓநக்கும் 

ஜல் 

ஜத்ம் 
 ஜத்ம் 

% 

ஜணர்நன் 

ண்நக்ம 

 

1 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

35 

 

 

100 

 

 

ஜற்ண் தொடிதள் 4 ள்நமத்ம் ஓர்ந்து. 

 

2.9% (1 ஜணன்) தொல் ட்த்நல் உள்ன்.  இது ஙல் ஓய்ந. 

இம்தொடிணநததந்து. ஓஞஓநக்கும் னழ் இதந் ஜணர்ள் ம் ட்டுமஞநல் 

தொன்சற்டம் ண்டு இஞண்ணது ஙநமம அமந்துள்சர். ஆசல் எத 

ஜணசல் ஜட்டும் இன்தம் ட்டுமஞமக் ற்மசடு த இணநல்ம.  

இந் ஜணதக்கு இன்தம் கூடுல் உணநம ணங்ம். 

 

45.7% (16 ஜணர்ள்) ஓஞஓந ஙநமம அமந்துள்சர்.  இநததந்து இன்தம் 

அநஜச ஜணர்ள் ஓஞஓநக்கும் ஜல் ஙநமநல் இதக்நன்டசர் ன்து 

தைசநடது. 

 

51.4% (18 ஜணர்ள்) ஓஞஓநக்கும் ஜல் ஙநமநல் உள்சர்.  இது ஜநழ்ச்ஓநக்குந 

ஓய்ந.  இக்நப்நததந்து, இந் 3 த்குநதௗக்குப் நடகு ஜணர்ள் ம் 

ட்டுமஞ ததும் தொமடநல் ஙநச்ஓம் தொன்சற்டதொம் ன்சம்நக்மத்ம் 

அமந்துள்சர் ன்ம உதந ஙம்ம். 

 

ஙநர்ணச் ஓல்டுள்  

தொன்ஜநல்    

குத ஙநமநல் ந் ஙக்நல் ஓய்தத்நட்த்ம ஜற்ள்ணது ன்ட 

ந்துமஞல் ஙநழ்த்ப்ட்து. அன் அடிப்மநல் தத்டநல், ணய்ஜந, 

ட்டுமஞ ன்ட மப்தைள் தொன்ஜநப்ட்ச. னஞக்ந்துஓந நட, 

ட்டுமஞநன் தொடிதமஞமச் ஓல் ஆய்தத்நட்த்நற்கு ஜற்ள்ம் ன்த 

னர்ஜசநக்ப்ட்து. 

டிங்ள் 

ஓய்தத்நட்த்ம ஜற்ள் தொடிணடுத் நடகு ஆய்ணநல் 

ங்குடணநதக்கும் ஜணர்நன் ற்டர்தௗக்கு அது ற்டந எத டிம் 
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ணமஞந்து அதப்ப்ட்து. அக்டித்நல் ஓய்தத்நட்த்நன் ஙக்த்மத் 

நண ணநணநத்து அணர்நன் எப்தைம ற்டது இன்டநமஜகும்.   

கூட்க்குடநப்தைள் 

ஆய்த குடநத்து அவ்ணப்து கூட்ம் ஙத்துணது அணஓநஜ அமஜந்து. அந்க் 

கூட்த்நல் ஓய்தத்நட்த்நன் டிஙநமள், ஆஓநர்நன் ங்ற்தை, 

த்நட்த்ம ணமஞல் ன்ட ஞப்ட் நள் இம்ற்டச. எவ்ணத 

கூட்த்நன்தும் அது ஓம்ந்ப்ட் குடநப்தைள் டுக்ப்ட்ச. அணற்மட எத  

ப்நல் ஓநத்து மணப்து ஓய்தத்நட்த்நற்கு இன்டநமஜ 

அமஜந்து.  

 

 அத 

ஓய்தத்நட்த்மத் ங்குணற்குதொன் அன்  அமண 

ணமஞதத்துக்ள் ணண்டிநதந்து. ஆஓநநர்ள் த்மச ங்ள் ஙத் 

ணண்டும், ஜணர்தௗக்கு த்மசக் ட்டுமஞப் நற்ஓநள் அநக்ப்ணண்டும் 

ன்ச ன்ட ணநணஞங்ம தொடித ஓய்துண்டு  அத 

ஙநர்த்துக்ள்ப்ட்து.  

ண்ப்நஞநதப்தை     

ண்ப்நஞநதப்தைள் இதணமப்டும். என்த ஜணநன் ண்ப்நஞநதப்தை, 

ஜற்டன்த ஆஓநநநன் ண்ப்நஞநதப்தை. ஓல்நட் ஆய்மணத் னஞ 

ஆஞய்ந்து, குமடஙநமடம அடநந்து, அடுத்டுத் ஓய்தத்நட்ங்நல் 

தொன்சற்டம் ண் இந் ண்ப்நஞநதப்தைநன் ஙக்ஜகும். 

த்குப்தை 

தோன்த ள்நமச் ஓர்ந் ஆஓநநர்ள் ஓய்தத்நட்த்நற்குத் மணச 

த்குப்மத் நத்சர். எவ்ணத ள்ந ஆஓநநர்தௗம் எவ்ணத 

த்குப்தைக்குப் தப்ற்டசர். தொதல் அப்ள்நமச் ஓர்ந் 

ஆஓநநர்ள் த்குப்நன் ணர்ச்ஓந ஙநமமப் ற்டநக் ந்துமஞடிசர். 

அற்கு ற்ட த்ர்ம தொன்மணத்து அன் ற்தைமமஜம ந்து ஓநசர். 

அன் நன்சர் அந் ணர்ச்ஓந ஙநமக்கு ற் த்குப்மத் நத்சர். 

ஜற்டத கூட்த்நன்து அந் தோன்த ங்மத்ம் நத் ஆஓநநர்ள் 

அப்த்ம வ்ணத ஙத்நச் ஓல்ணது ன்த ணநக்நசர். ஜற்ட ஆஓநநர்ள் 

த்குப்நல் ப்ட் குமட ஙநமடமச் சுட்டிக்ட்டி அப்ம் ஜதம் 

ஓநடப் அமஜ ஆஓமச ணங்நசர். அன் நன்சஞ இக்ட்டுமஞப் 

ங்ள் ஜணர்தௗக்கு ஙத்ப்ட்ச. 
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ஜநநள் 

துணண ஜணர்ள் ஓய்த்ம் அத்மச ட்டுமஞப் நற்ஓநமத்ம் 

நதத்துணற்கு தொன் எத நஞநத்ம் நதத்ந நன்சர் எத நஞநத்ம் ஆஓநநர்ல் 

குத்து மணத்துக்ண்டு ஜணர்நன் ணர்ச்ஓந ஙநமம 

ஆஞய்ந்துண் ணஞப்ட்து. இவ்ணய்ணநன் ணற்டந ல்ணநம 

ஙநர்நப்ற்கு இமணச் ஓன்த அமஜந்ச. 

 

ஙன்கு ள்நள் 

இவ்ணய்ணநல் ஜத்ம் ஙன்கு ள்நள் ங்குற்டச. ஙன்கு ள்நமத்ம் 

ஓர்ந் என்து ஆஓநநர்ள் இந் ஆய்ணநன் ணற்டநக்கு உததும இதந்சர் 

ன்ட ஓல் ணண்டும்.  

 

துக் கூட்ம் 

தொதல் எத துகூட்ம் ஙத்ப்ட்து. அந்க் கூட்த்நல் ஜணர்ள் ற்டதல் 

த்ம நஞச்ஓநமசம நர்ஙக்குநன்டசர் ன்த ஆஞப்ட்து. அணற்தள் 

து தொதல் மப் ணண்டும் ன்த தொடிணடுக்ப்ட்து. அணது 

ஜணர்ள் ட்டுமஞநல் தொடிதமஞ ததும்து ற்மச ணம் இன்டந 

ததுநன்டசர் ன்த அடநப்ட்து. ஜணர்நன் ற்மச ஜற்தம் 

மப்க்த் நடமச ணர்க் ணண்டும் ன்த தொடிணடுக்ப்ட்து.   

 

மப்தை ஙநர்ம் 

அன் நன்சஞ ஓல் ஆய்தத் நட்த்நன் மப்தை ஙநர்நக்ப்ட்து.   

 

ங்ள் 

ட்டுமஞப் ங்மத் ர்ந்டுக்கும்து அமண ஜணர்நன் அதணத்நற்கு 

உட்ட் அமஜந்துள் ன்ம உதந ஓய் நன்சஞ அமண 

ர்ந்டுக்ப்ட்ச. ஜதம் ஜணர்நன் ற்மசமத் தூண்க்கூடி 

ர்ங் அமஜந்நதப்து உதநஓய்துள்ப்ட்து.   

 

ஜணர்நன் ண்நக்ம 

ங்குற்ட ஙன்கு ள்நநதம் நன்ட அமசத்து ந்ம் ணகுப்தை ஜணர்தௗம் 

இவ்ணய்ணநல் ங்குற்டசர்.  
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ஆய்த அடநக்ம ட்டுமஞ ததும் ஓல்தொமடள்  

ஏர் ஆய்மண ஜற்ள்ணற்கு தொன், அந் ஆய்ணநன் ஙக்த்மப் ற்டந 

தொன்ஜநல் இன்டநமஜகும். அம மஜஜக் ண், 

அவ்ணய்ணநற்ச மஜ ணநசக்ள் தப்ப் ணண்டும். அமத் ர்ந்து, 

அவ்ணநசக்தௗக்ச ணநமமக் ண்டநத்ம் ணமநல் தத்ஜச 

அணுகுதொமடமக் ந்ஓநத்துப் ட்டித ணண்டும். ஜநப் தத்ஜச 

அணுகுதொமடமத் ர்ந்டுத் நட, தப்ந ணநசக்தௗக்கும் ர்ந்டுத் 

அணுகுதொமடதௗக்கும் ற்டணத அணற்டநற்குத் ர்ச இக்நங்ம 

ணஓநத்து அணற்மட ஆய்ணநன் ஙக்த்டும் மஜ ணநசக்டும் 

அணுகுதொமடடும் ஜநப்தேடு ஓய் ணண்டும்.  
 

அன்நடகு, ஜணர்நன் நன்சநம அடநந்து ள்ணற்குத் ணல் நஞட்டுப் 

டிணத்மப் ன்டுத் ணண்டும். நஞட்டும் ணல்ணந ஜணர்ள் ற்டல் 

ஙநமநல் ந்ஙநமநல் உள்சர் ன்மப் நஓனதட்டுக் ள் தொடித்ம். ஜதம், 

அற்கு ற்டற்ல் ஆய்ணநல் இம்டணநதக்கும் த்குப்தைமத்ம் 

அமஜத்துக் ள் இதம்.  

 

ஆய்ணநல் இம்டணநதக்கும் த்குப்தைள் ஆய்ணநன் ஙக்த்மத்ம் மஜ 

ணநசக்மத்ம் மஜஜக் ண்டு அமஜல் ஜந தொக்நஜகும். சசநல், 

த்குப்ம அமஜப்நல் அந ஙஞத்மத்ம் ஓநந்மசமத்ம் ஓணநப்து 

ற்தைமகும். அமத் ர்ந்து ஙத்ப்டும் த்குப்தைம எட்டிச் 

ஓநக்ப்டும் ஞதமக் ணசத்நல் ள் ணண்டும். இத்ஞதம 

உன்சநப்க் க்நட்டுக் ள்ணது, ஆய்ணநன் இதநநல் ஞதமப் 

குப்ய்ணற்கு உததும அமஜத்ம்.  

 

ஆய்ணநன் இதநநல், ணமஞமடமத்ம் நந்துமஞமத்ம் அடநந்துள்ணற்கு 

ண்ப் நஞநதப்தைள் ணந ணகுக்கும். ஆண, ண்ப் நஞநதப்தைமப் 

ட்டிதடுணது தொக்நஜகும். ஆய்ணநல் தம்ந ணமஞமடள் ன்ச, 

அணற்டநற்ச ஞங்ள் மண ன்டணற்மடப் ட்டிதடுணநன்தோம் 

நந்துமஞள் நடக்நன்டச. இந்ப் நந்துமஞள் அடுத்துத் ர்ந்து 

ஜற்ள்ப்டும் ஆய்ததௗக்கு மஜஜ அமஜ ணய்ப்தைம உதணக்கும்.  

இமண ஆய்த அடநக்ம ட்டுமஞம ததும் ஓல்தொமடள் ஆகும். 
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ஜஓநணநல் ஜநழ்க்ல்ணந 

 

Dr.      க          
           க        க    க க  
      . 
 

தொன்தமஞ 

ந்ஜநதக்குத் ன்நக்கு ஆஓநப் குநத்ன் 2500 ஆண்டுதௗக்கு தொன்நதந் 

ர்தை இதந்து ணந்நதந்தம், ஆங்நர்ள் நசங்குத் னமண 1786இல் ன் 

ணஓம் ண்டு ணந் நன்சஞ அநஜச ஜநர்ள் ஜணநற்குக் 

ண்டுணஞப்ட்சர். ஆங்நர்ள் 1840ஆம் ஆண்டுநல் தம்தை, ப்நத் 

ட்ங்நல் ணம ஓய்ணற்கு இந்நத் நர்ம ஜணநற்குக் 

ண்டுணந்சர். 1890ஆம் ஆண்டுநல் ஞப்ர் ட்ங்நல் ணம ஓய்ணற்கு 

அநஜச இந்நத் நர்ள் ண்டுணஞப்ட்சர்.  இணர்நன் 

குந்மநன் ஙமசக் தத்நற்ண்டு, ஜணநல் ஜநழ்க்ல்ணநப் நற்டநல் 

ங்ப்ட்து. ஜஓநணநல் க்ப்ள்ந, இமஙநமப்ள்ந, ஆஓநநர் 

நற்ஓந ம், ல்மக்ம் ஆந ஙன்கு ஙநமநல் இம்ற்தள் 

ஜநழ்க்ல்ணநநன் ஙநமம ஆஞய்ண இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ம். 

 

ஜஓநத் க்ப்ள்நநல் ஜநழ்க்ல்ணந 

1816ஆம் ஆண்டு, நசங்கு ஜஙநத்நல், நசங்கு இணஓப் ள்ந 

ங்ப்ட்து, அப்ள்நநல் ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்ட்ன்த, ணஞத 

ட்டுநடது. இதுண ஜணநல் ங்ப்ட் தொல் ஜநழ்ஜந ணகுப்கும். 

ஆசதம் இவ்ணகுப்தை இமநல் ஙநதத்ப்ட்து. 1850நல் ஜக், ஓநங்ப்தர், 

நசங்கு ஆந இங்நல் ஆங்ந ஜநழ்ப்ள்நள் ங்ப்ட்ச. 

இதப்நதம் இப்ள்நள் ர்ந்து ஙனண் ம் ஓல்ணநல்ம. 1870நல் 

ஜக், நசங்கு, ஔகூர், ஓநங்ப்தர், ஓஞங் நமட ஆந இங்நல் 

ஜநழ்ப்ள்நள் ஓஜச் ஓர்தைம இக்ங்ல் ஙநதணப்ட்ச.  

 

1900ஆம் ஆண்டில் ன் ஓஞய், ஓநஞம்ன், ஜக் ஆந இங்நல் 

ஆங்ந அஞஓல் ஜநழ்ப்ள்நள் ஙநதணப்ட்ச. ஜதம் 1902ஆம் ஆண்டு 

தொ ஆங்ந அஞசு ட்ங்நதம் ஙர்ப்தைடங்நதம் ஜநழ்ப்ள்நத் 

க்ம் ண்ற்கு ஊக்குணநப்தை ணங்நத்ள்து. 1912ஆம் ஆண்டு இற்டப்ட் 

நர் ஓட்த்நன் னழ், எத ட்த்நல் த தொல் த்து அமண ணமஞநச 

ஜணர் நன்ஜர் இதந்ல், எத ஜநழ்ப்ள்ந அமஜக்ப் ணண்டுஜன்ட 
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ஓட்ம் இற்டப்ட்ல், ஙட்டில் ஜநகுநச ஜநழ்ப்ள்நள் உதணக்ப்ட்ச. 

இன்ணந ஜணநல் ஜநழ்க்ல்ணந ணர்ச்ஓநக்ண்து.   

 

ஜஓநத் ஜநழ்க் ல்ணந ணஞற்டநல், க் த்நல் ஜநழ்க் ல்ணந என்த தொல் 

ஙன்கு ணகுப்தை ஜட்டுஜ இதந்து. இமசத் ர்ந்து ஜநழ்க்ல்ணந 1920ஆம் 

ஆண்டுநல் ந்ம் ணகுப்தை ணமஞத்ம், 1930ஆம் ஆண்டுநல் ஆடம் ணகுப்தை 

ணமஞத்ம் உர்த ற்டது. இக்க்ட்த்நல் ஜநழ்ப் ள்நநல் ல் 

ங்தௗம் ஜநழ்ஜநந ற்நக்ப்ட்ச. இக்க் ட்த்நல் 

ஜநழ்ப்ள்நநல் டித் ஜணர்ள் இமஙநமப்ள்நநல் ங்ள் ல்ணநமத் 

ஞ தொடி ஙநம இதந்து.  

 

நன் 1946ஆம் ஆண்டு தொல் தொமட ம் ணகுப்தைத் ங்ப்ட்து. 

உர்த்ஞத் ஜநழ்க்ல்ணந ன்தம் தொமடநதம் ஞஜச ஆஓநநர்ம உதணக்கும் 

ஙக்நல் ஜநழ் ம் ணகுப்தைத் ங்ப் ற்டது. இவ்ணகுப்நல், ஜநழ்ஜந, ஙந 

தல், ணஞத, ஙக்ல்ணந  ஆந ங்ள் ற்நக்ப்ட்ச. த்நட்ம் 

தல் தம் ஜநழ்ஙட்மச் ஓர்ந்மணகும். இவ்ணகுப்நல் நதம் 

ஜணர்ள் ஈஞண்டு நன்த ர்த த ணண்டும். ஆஓநநர் ஆத்த் ர்த 

ச அமக்ப்ட் இவ்ணகுப்தை, ஞஜச ஆஓநநர்ள் உதண அடிப்ம 

அமஜந்து.  ஙட்டின் ணநடுமக்குப் நன் தைந ல்ணநக் ள்மள் 

ணகுக்ப்ட்ல் இவ்ணகுப்தை 1957இல் மப்ட்து. இதப்நதம், 

ஜநழ்ப்ற்தஜநக் ஓந அநநநன் அததொற்ஓநல் ஆஓநநர் ஆத்ப் னட்மஓ 

ன்ட நல் ஓந ஜற்டங்தௗன் இவ்ணகுப்தைத் ர்ந்து. இதந, 1959இல் 

இவ்ணகுப்தை ஙநதத்ப்ட்து.  ஙடு ணநடும அமத்ம் ணமஞ ஜணநல் 

ஜநழ்க்ல்ணந ற்ட ஜணர்ள் ம் ஆண்டு ணமஞந ல்ணந ற்டசர். 

 

ற்து, ஜஓநணநல் 523 ஜநழ்ப் ள்நள் ஓல்டுநன்டச. இப்ள்நநல் 

எத ட்ஓத்நற்கும் ஜற்ட் ஜணர்ள் ஜநழ் நல்நன்டசர். ஜய் ஜந, 

ஆங்ந ஜந ணநர்த்து ஜற்ட ல்ப் ங்தௗம் ஜநழ்ஜநந 

ற்நக்ப்டுநன்டச. 2003ஆம் ஆண்டு தொல் அடநணநல், நப் ங்ள் 

தொம் ஆண்டு ங்நப் டிப்டி ஆங்நத்நல் ற்நக்ப்ட்டு ணந்ச. 

ஆசதம் இத்நட்ம் நர்ப்ர்த் ணற்டநமத் ஞல் 2012ஆம் ஆண்டு தொல் 

இவ்ணநதங்தௗம் ஜனண்டும் ய்ஜநந ற்நக்ப்ணநதக்நன்டச.  

 

ஜதம் 47 ணநதக்ட்டு இந்ந ஜணர்ள் ஓநப் ள்நநல் க்க் 

ல்ணநமப் நல்நன்டசர். இணர்ள் தோன்டம் ஆண்டு நதநன்ட து 

இணர்நன் ற்டர்நல் நமசந்து ர் தத்துதோம் ட்டுக்ண்ல், 
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ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்டும் ன்த 1961ஆம் ஆண்டின் ல்ணநச் ஓட்த்நல் 

ஓட்ஜக்நத்ள்து. இவ்ணகுப்தைள் ள்நக்  அட்ணமக்கு ணநநல் குந 

ஙஞ ஆஓநநர்மக் ண்டு ஙமதணல் ஜநழ்ஜநக் ற்டல் ற்நத்ல் 

ஙணடிக்மள் ஓநடப் ஙமடணநல்ம. 

 

ஓநப் ள்நம ணதப்டுத்தும் ஙக்குன் ந் 2006 தொல் அஞஓங்ம் 

தொம் ஆண்டி டிப்டித் ஜநழ்ஜநம அடநதொம் ஓய்து ணதநடது. 

இவ்ணகுப்தைநல் ணற்த இச ஜணர்தௗம் ஜநழ்ஜநமக் ற் ணய்ப்தை 

ணங்ப்ட்டுள்து. இவ்ணகுப்தைதௗம் ள்நக்  அட்ணமக்கு ணநநதம் 

ஓசநக்நமஜநதம் ஙத்ப்டுணல் இத்நட்தொம் நர்ப்ர்த் ணற்டநம 

அமணநல்ம ன்ட கூடணண்டும். 

 

ஜஓந இமஙநமப் ள்நநல் ஜநழ்ஜந 

ஜக் ல்ணந ணஞற்டநல், 1956ஆம் ஆண்டு ணநநப்ட் ஞஓக் 

அடநக்மநல்ன் எஞ ணமச இமஙநமப்ள்ந உதணக்ப்ட்டுள்து. 

இவ்ணடநக்ம 1957ஆம் ஆண்டு ல்ணநச் ஓட்ஜ ற்தக்ள்ப்ட்டுள்து. 

இச்ஓட்த்நன் ணந ல்த் க்ப்ள்ந ஜணர்தௗம் எஞ ணமச 

இமஙநமப்ள்நக் ல்ணநமத் ஞ ணய்ப்தை ணங்ப்ட்டுள்து. இச்ஓட்ம் 

இற்டப்ட் நன்சஞ, ஜநழ்ப்ள்ந ஜணர்ள் இமஙநமப்ள்நநல் 

ல்ணநமத் ஞ ணய்ப்தை ற்ட்து. ஜதம் இச்ஓட்ம் ஜணர்ள் 

ட்டுக்ண்ல் ஓனசம், ஜநழ் ஆந ய்ஜநள் ற்நக்ப்டும் ன்த 

கூதநடது.  இச்ஓட்த்ம ஜதம் ணதணக்கும் ணமநல் 1961ஆம் ஆண்டின்              

ல்ணநச் ஓட்த்நல் ஓநப் ள்நநதம் இமஙநமப் ள்நநதம் நதம் ஓனச,                   

ஜநழ் ஜணர்நன் ற்டர் நமசந்து ர் தத்துதோம் ம் ணநதப்மத் 

நணநத்ல் ய்ஜந (ஜநழ், ஓனசம்) ற்நக்ப்டும் ன்த ஓட்ஜக்நத்ள்து. 

அமசத் ர்ந்து 1996-ஆம் ஆண்டுக் ல்ணநச் ஓட்த்நன் இஞண்ம் நநதம் 

இமச ணதத்தத்துநடது.  இச்ஓட்ங்நன் ணந ஓநப் ள்நநதம் 

இமஙநமப்ள்நநதம் ஜநழ்ஜநக் ல்ணநக்கு உந அங்னஞம் 

ணங்ப்ட்டுள்து. 

 

இச்ஓட்த்நன் ணந இமஙநமப்ள்நநல் எத ணஞத்நற்குப் தைகுதொ ணகுப்நற்கு 

160 ஙநஜநங்தௗம் தொம் டிணத்நததந்து ந்ம் டிணம் ணமஞநல் 120 

ஙநஜநங்தௗம் ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்டுநடது. தொதஙஞ ஜநஓநநர்ள் இதக்கும் 

இமஙநமப்ள்நநல்  ஙஞத்ந ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்டுநடது. 

தொதஙஞ ஜநஓநநர்ள் இல் இமஙநமப்ள்நநதம் குமடணச ஜநழ் 
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ஜணர்ள் இதக்கும் இமஙநமப்ள்நநதம்  ஙஞத்நற்கு ணநநல் 

குநஙஞ ஜநஓநநர்ல் ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்டுநடது. 

 

ஜதம், இமஙநமப் ள்ந இதநநல் ஙமதம் ஜஓநக் ல்ணநச் ஓன்டநழ் 

ன்தம் ர்ணநல் ஜநதன் ஜநழ் இக்நத்மத்ம் எத ஜத் நத 

ஓய்ம். இத்ர்தக்ச  தல்ம ஜஓநத் ர்த ணநம் ஙன்கு 

ஆண்டுதௗக்கு            எத தொமட ர்த ஓய்நன்டசர்.   அத்ர்த ணநம, தைநசம்,  

ஙம் ஆந தோன்த கூதமக் ண்கும். இத்ர்தக்குந ங்ள் 

ஜநழ்ஜந  ணகுப்தைநல் ஙமதணநல்ம. ஜணர்ள் ஓந்ஜக் ற்த  

இத்ர்மண தணண்டும். இமஙநமப் ள்நதௗக்ச எதங்நமக்ப்ட் 

த்நட்ம் அடநதொம்             ஓய் நன் இப்ம் இமஙநமப் ள்நதௗக்ச 

எதங்நமக்ப்ட் த்நட்த்நற்கு ணநநதள் ஜ தப்டுநடது. 

 

இமஙநமக் ல்ணநச ந்ம் டிணம் தொடித் ஜணர்ள் உர்ஙநமத் ர்ணநல் 

ஜநமத்ம் எத ஜ டுக்ம். ஆசல்,  ள்நநல் இப்ம் 

ற்நக்ப்டுணநல்ம. இப்ம் இஞண்டு ள்மக் ண் அமஜக்ப்-

ட்டுள்து. தொல் ள் ஜணர்நன் ஜநத் நடமசத்ம் இஞண்ணது ள் 

இக்நத் நடமசத்ம் ஓநப் அமஜந்துள்து. ணஜச ஜந, இக்நத் 

நடன் ண்ணஞ இத்ர்ணநல் ணற்டநட இதம். ல்மக் தமதத் 

குநக்கு இத்ஜநழ்த் ர்ச்ஓநப் தைள்நதௗம் க்நப்டுநடது.  

 

 இத்ர்ணநல் ணற்டந தம் ஜணர்தௗக்கு, ஜப் ல்மக்த்நல் 

இம் நமத்ல் அணர்ள் ஜநம எத தொன்மஜப் ஜ நன்த ட்ம் 

டம். 2010ஆம் ஆண்டு ங்ந, சுல்ன் இட்நசு ல்ணநநல் 

ல்மக்த்நதம் ஆஓநநர் துமடநல் ட்ம் தம் ஜணர்ள் ஜநமப் 

நதம் ணய்ப்மப் ற்தள்சர்.  

 

ஜஓந ஆஓநநர் நற்ஓநக் ங்நல் ஜநழ்ஜந 

ஜஓநணநல் 1936இல் ஜநஓநநர்மப் நற்தணநக்கும் அடிப்ம ஆஓநநர் 

நற்ஓந ணகுப்தைத் ங்ப்ட்து. இப்நற்ஓநநல் ந்துள் க்ஜ 

ந்ம் ணகுப்தைத் ர்ச்ஓந ற்டணர்தௗம் ர்ந்து ஆடம், ம் ணகுப்தைத் ர்ச்ஓந 

ற்டணர்தௗம் ர்ந்டுக்ப்ட்சர். இப்நற்ஓந ணகுப்தைள் ணஞ இதநநல்           

தோன்த ஆண்டுள் ஙத்ப்ட்ச. 1957ஆம் ஆண்டு ஙடு ணநடும ற்ட நன், 

னழ்ஙநமக் ல்ணநச் ஓன்டநழ் ர்ணநல் ர்ச்ஓந ற்டணர்ள் ஜட்டுஜ ஜநஓநநர் 

நற்ஓநநல் ஓர்த்துக்ள்ப்ட்சர். 1960ஆம் ஆண்டுநல் தொன் தொமட 
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தொதஙஞ ஜநஓநநர் நற்ஓந ம்தநதள் நச ஆஓநநர் ல்தநநல் 

ங்ப்ட்து. 1970ஆம் ஆண்டுநல் ற்த ஜநஓநநர்தௗக்குப் ள்நத் 

ணம ணநடுதொமடக் ங்நல் ஜநஓநநர் நற்ஓந க்த் ஜநழ்ப்ள்ந 

ன்ட நற்ஓந ஙத்ப்ட்து. 1976ஆம் ஆண்டு தொல் தொத ஙஞ ஜநஓநநர் 

நற்ஓநள் ஆஓநநர் நற்ஓநக் ங்நல் ஙத்ப்ட்டு ணதநன்டச. க் 

ட்த்நல் ஜநழ் இக்ம், ஜநழ் இக்நம், ஜநழ்க் ற்நப்நல் தொமட ஆந 

ங்ள் ஜநழ்ஜநநல் ற்நக்ப்ட்ச. 

 

ற்து, ஜஓநணநல் த ஆஓநநர் நற்ஓநக் ங்நல் ஜநஓநநர்தௗக்ச 

நற்ஓந ணங்ப்டுநடது. இப்நற்ஓநக் ங்நல் ட்ப்டிப்நற்குப் நந்ந 

ஆஓநநர் நற்ஓந, ணநடுதொமடக்  ஆஓநநர் நற்ஓந ஜற்தம் க்ப்ள்ந 

ஆஓநநர்தௗக்ச ல்ணநநல் இங்மப் ட்ப்டிப்தை ணங்ப்டுநடது. 

இமண தம் ஜநழ்ப்ள்ந ஆஓநநர்தௗக்ச நற்ஓநகும். இங்கு இக்ம், 

ஜநநல், இக்நம் ஜற்தம் ற்நப்நல் ர்தைம 15 ங்ள் 

ஜநழ்ஜநநல் ற்நக்ப்டுநன்டச. 

 

ஜஓநப் ல்மக்ங்நல் ஜநழ்ஜந 

ஜப் ல்மக்த்நல் 1956ஆம் ஆண்டு ஙநதணப்ட் இந்ந ஆய்ணநல் 

துமடநல் ற்த் ஜநழ் இக்நம், க்ந இக்நம், ஓங் இக்நம், 

இக்ம் ஆநமணக் ற்நக்ப்டுணடு ஜய் ஜநநல் ஜநழ் இக்நம், 

ஜநர் ண்டு ஙநதொம் ற்நக்ப்டுநடது. இடு 1998இல் ஜப் 

ல்மக்த்நன் ஜந ஜநநற் தைத்நல் ஜநழ்ஜந, ஜநநல் 

துமடநல் இங்மப் ட்ப்டிப்தைத் ங்ப் ட்டுள்து.  

 

ஜதம், ஜப் ல்மக்த்நல் ஜநழ் இக்நம், இக்ம், ஜநநல், 

ற்நப்நல் ஜற்தம் குதொணநல் ஆந துமடநல் தொதும ஜற்தம் தொமசணர் 

ட்த்நற்குப் நதணற்ச ணய்ப்தைள் உள்ச. ஆய்தமத் ஜநழ்ஜநநல் 

ஜற்ண்தம் ஆய்த தொடிதம ஜய் அல்து ஆங்ந ஜநநல்ன் 

தணண்டும்.  

 

ஜப் ல்மக்த்மத் ணநர்த்து ஜஓநப் தைத்ஞ ல்மக்ம், ஜஓந 

அடநணநல் ல்மக்ம், ஜஓநச் ஓ ல்மக்ம் ஆந 

ல்மக்ங்நல் அடிப்மத் ஜநழ்ஜநப் நற்ஓநள் ணங்ப்ட்டு 

ணதநன்டச. இவ்ணகுப்தைநல் ஜநழ்ப் ஓத் ந ஜணர்ள் நன்த 

ணதநடர்ள்.  இசடு ஜஓநப் தைத்ஞ ல்மக்த்நல் ஜநழ்ஜந, 



126 

 

ஜநநல் துமடநல் தொதும, தொமசணர் ட்த்நற்குப் நதணற்ச 

ணய்ப்தைள் ணங்ப்ட்டுள்ச. 

 

ஜதம், சுல்ன் இட்நசு ல்ணநநல் ல்மக்ம் 2010ஆம் ஆண்டு தொல் 

ஜநழ்ஜநநல் இமஙநமப்ள்ந ஜநஓநநர்தௗக்ச ல்ணநநல் 

இங்மப் ட்ப்டிப்ம ணங்குநன்டது. இப்ல்மக்த்நல் நதம் 

ஜணர்ள் தொன்மஜ ஜத் (Major) ஜநழ்ஜநமத்ம் துமப்ஜத் 

(Minor) ஜநழ் இக்நத்மத்ம் டுத்துப் ந ணண்டும். இங்குப் நதம் 

ஜணர்ள் ஜநழ் இக்ம், ஜநநல், இக்நம், ற்நப்நல் ஜற்தம் 

குதொணநல் ஆந கூதள் அங்ந 25 ங்மத் ஜநழ்ஜநந 

ற்ர்ள். ஙன்கு ஆண்டு ல்ணநக்குப் நன் இம்ஜணர்ள் 

இமஙநமப்ள்நநல் ஜநஓநநர்ப் ந அஜர்த்ம் ஓய்ப்டுணர்ள்.  

 

இசடு இவ்ணண்டு ங்ந இப்ல்மக்த்நல் ற் இக்நத்நதம் 

ஜஓநத் ஜநழ் இக்நத்நதம் தொதுமப் ட்த்நற்குப் நதணற்ச 

ணய்ப்தைள் ணங்ப்ட்டுள்ச. 

 

தொடிதமஞ 

ஜநழ் ஙடு, இங்ம ஆந ஙடும அடுத்து, ஜஓநணநல் ஜநழ்ஜந ஓநடந் 

ஙநமநல் ப்டுநடது. இங்குத் ஜநழ்ஜந ற்தக்ள்ப்ட் ஙன்கு 

ஜநநல் என்டக் தப்டுநடது. 
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ண்டு தணந ஜநழ் ற்டதம் ற்நத்தம் 

 

ந      Dr. ககா. மபரியண்ணன் 
    ந ,      க                      
இந்தியா. 
 

 

இந்ந ஙநத்நன் ல்க் கூததௗம் ஜநழ்ப் ண்ட்மத்ம் ஜநமத்ம் 

அடிப்மக் ண்து. ஜசந ஓதொத்நன் அடநத, அடம், எதக்ம், 

க்ணக்ம், ஙம்நக்ம ன்ட  ன்மஜமக் ண் ணழ்க்ம தொமட 

ண்கும் ன்த ஜசநணநல் அடநகர் ஈ.ந. மர் கூதநடர். அப் 

ண்ட்டுக் கூதமச் ஓதமஜ ஜநக் ஜநழ் இக்நங்நல் நந்து மணத்துச் 

ஓன்தள்சர் தைணர் தஜக்ள். அணர்ள் கூடந ண்ட்டுக் கூதம 

ஜணர்ள் ற்ற்கும், ஆஓநநர்ள் ற்நப்ற்கும் உந அணுகுதொமடம 

ஜற்ள்ணற்கும் உந தட்க் தத்துள் இக்ட்டுமஞநல் ஆஞப்டுநன்டச. 

 

ண்டு - ணநக்ம் 

 

ண்டுணது ண்டு.  நதந்ந ஙநத்நமசப் ண்ட் ஙநம் ன்நடம். 

நதந்ந உள்த்நமசப் ண்ட் உள்ம் சதம், நதந்ந ஜநமப் ண்ட் 

ஓந்ஜநழ் சதம் கூதநடம். 

 

ண்டு ன்மத் நதந்ந எதக்ம் ச ஜந கநத ணஙப் ணர் 

ணமஞதத்துள்ர். “ண்சப்டுணது டநந்து எதல்” சக் தத்ம 

கூதநடது. இவ்ணமடமஞநன் அடிப்மநல் ஜநழ்ப் ண்ட்டிமச 

ணநதந்ம்தைல், ஈல், ஜசம் டின் உநர் ணநடுல், எதணன் எதத்ந ன்ட 

ண்ட்டு ஙடநடு ணழ்ல் தொதசணற்மடக் குடநக்ம். 

 

இதந்ம்ந இல்ணழ்ண ல்ம் ணநதந்ம்ந  

ணண்மஜ ஓய்ற் தட்டு (குடள். 81) 

சக் கூடநத்ள்ர் நதணள்தௗணர். 

 

ணமசப் நநந் ண்ந, இல்ட ணழ்க்மநன் ஓநடந் மசத் ன் 

இந், 
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அடணர்க் நத்தம் அந்ர் ஏம்தம் 

துடணர்க் நர்தம் ல்ர் ஓநடப்நன் 

ணநதந்நர் தம் இந் ன்மச  (ஓநப்நஞம் மக்க் ம 71-73) 

சக் கூதநடள். 

 

இஞஜமசப் நநந் ஓனம, “ணநதந்து ண்து ன்ததஜ” (சுந்ஞண்ம் - 

344) ன்த ணதந்துநடள். 

 

மஞநமசத் தூய்மஜஓய்து ணமக் குதத்நமச ணநநத்து அமசத்ம் தணந, 

அடிஓநல் மத் அந ட்ஓநம இங்ணடிள், 

ண்னர் நத்து, ன்மல் ணந 

குஜந ணமநன் குதத்ம் ணநநத்னங்கு 

அதொம் உண் அடிள் ஈங்ச (ஓநப்நஞம் மக்க் ம 41-43) 

சக் ட்ஓநப்டுத்துநடர். 

 

ஓல்ணநதந் ம்ந ணதணநதந்து ர்த்நதப்ன் 

ஙல்ணநதந்து ணசத் ணர்க்கு   (குடள். 86) 

இக்குடநல் ஓல்ணநதந்து, ணதணநதந்து சத் நதணள்தௗணர் கூதணம, 

 

ன்மச இமஞப்ந ஓன்டமஞக் மஜர்த்ந 

டிணநதந்து மணக்கும் நமஓக்தர் ஞச 

ணமஇம ஞப்ந ணந்மஞக் மஜர்த்ந 

ணதந்நணநதந்து மணக்கும் ஜஞஓர் ஞச 

சத் ட்டுப் ல் கூதநடது. 

 

ஈல் 

இல்மச இஞப்ர்க்கு  இல்ம ன்த ஓல்ஜல், அணர் ணநதம்நமக் 

டுத் ஙல் குடிநல் நடந்ணர் ண்கும்.  

இன்ன்தம் வ்ணம் உமஞமஜ ஈல் 

குன்உமன் ண் உ  (குடள். 223) 

ன்து நதக்குடள். 

 

ஓல்ணத்துப் ச ஈல் 

துய்ப்ம் சநச ப்தைங ண (தைடஙதெத - 189) 

ன்து ஙக்னஞர் அதந தைடஙதெற்த ணநள். 
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ஈச இஞத்ல் இநந்ன்த அசநர் 

ஈன் ன்டல் அசநதம் இநந்ன்த (தைடஙதெத - 204) 

சப் தைடஙதெத ஜதம் கூதநடது. 

 

இல்ம ன்த உமஞப்ணர்க்கு  

இல்ம ன்த உமஞ 

இம் ஙன அநத்தள் (ணநல்ததைத்தூஞர் ஞம், ன்சதணம்) 

சக் ண்சநம் ன்சன் ணண்டிசன் சப் ஞம் கூதநடது. 

கஜணந ர்மண 

தம் தஓதம் ன்சதொம் ஜதந் இன்மட உம் உய் ணண்டுஜசல் 

குதந ஙக்ம் ணநர்த்து கம் அணந ர்மணநன் மணநமச க்ந 

ஙட்மண ணதத்தத்த் ங்நத்ள்ச. இந் அந ண்நமச இஞண்நஞம் 

ஆண்டுதௗக்கு தொன்சஞ, 

தும் ஊஞ ணதம் நர்  (தைடஙதெத - 192) 

ன்த நன் தங்குன்டசர் தொங்நத்ள்ர். 

 

மடத்மமஜ (ண்ட்ம்) 

ன்மசச் ஓர்ந்ர் இத்துக் ட்டும் ண்ட்ஜ ண்டு ச ஙற்டநம 

ஙணநல்நடது. தமஜ ஜசநப் ண்ட்டின் ஜநக்த்க் என்த. ணஜநநல் 

ன்டந இஞஜம், ஞம் ஆந இக்நங்நல் தமஜக்கு 

இக்ஜ தொமட இஞஜதம் தஜதம் ட்ப்டுநன்டசர். ஆசல் 

அணர்நன் தமஜத்ம் ஜன்மஜத்ம் நன் ணற்டநணந 

ணநப்டுத்ப்டுநன்டச. ஆசல் ன்மஜ ஜநக் ஜநநன் மடத்மமஜ 

அதள் ஓர்ந்து. அடம் ஓர்ந்து.  

ன்டன்ச இன்ச ஓய்நதம் அணர்ஓய் 

என்த ஙன்த உள்க் டும்  (குடள். 109) 

ன்தம், 

க்ண்டும் ஙஞ்சுண் மஜணர் ஙத்க் 

ஙநம் ணண்டு ணர்  (குடள். 580) 

ன்தம் ணள்தௗணர் ஜநநன் மடத்மமஜமப் நத ஓய்துள்ர். 

இமச, ஙற்டநமத்ம் 

தொந்ம நதந்து ஙட்ர் டுப்நன் 

ஙஞ்சு தொண்ர் ஙசநங நர்  (ஙற்டநம. 355) 

ச ஙணநல்நடது. 
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ணழ்ணநல் ஙடந 

இன்ஓல்டு, உண்மஜஓந ன்தம் எதணன் எதத்நடு ணழ்ண 

ணழ்ணநல் ஙடந சப்ட்து. 

அன்தைம் அடதம் உமத்நன் இல்ணழ்க்ம 

ண்தைம் தம் அது   (குடள். 45) 

ச, இல்ணழ்க்ம ன்தம் ஏர் அந ண்ம உமத்க்ந அநததந்து மசப் 

ற்டசர் ண்மர். ஆடடநதமர் உர்ணற் ந்டநத ண் 

ணநங்நசத்நதம் இல்ணழ்க்ம ஓர்ந் அன்மத்ம் அடமசத்ம் ண்டு 

உர்ந்சர். 

 

தங்ண் க்ம தம்நடந துற்டசக் 

மம்மஜ உய் ஜர் ஜந்ந 

ல் ணன்டழ் நமதொற் ஓர்த்ந 

ஏங்குணமஞ அடுக்த்துப் ய்ந்துநர் ஓகுக்கும் (குதந்ம 69) 

 

ஆண்குஞங்கு இடந்துடுநடது. ண்குஞங்கு “ணமச இந்ர்க்குக் ட்டுணது 

இல்” ன்ட அடநதமஞம உங்ண்து. மம்மஜ ஙன்தை ற்தக் கூ ண 

ணநதம்ணநல்ம. ல்க் குட்டிம, ன் சுற்டத்நம் ணநட்டுணநட்டு, ஏங்ந 

ஜமநததந்து ய்ந்து ஜய்ந்து. இதுன் அன்மட ஓதொம் ட்டி 

ணழ்ணநல் ஙடநகும். இவ்ணட, இற்ம ஙநழ்தமல்ம் ணன் 

ஜமசணந இன் ணழ்க்மநன் டிஜங்ப் ண்மர் மத்சர். 

அப்மப்நற்கு இற்மந அமஜந் அன்டநல் டமண ணழ்க்ம 

தொமடமத்ம் கூர்ந்து ணசநத்துள்சர். கூர்த் அப்ர்மணம “அன்டநல்டமண 

ஆண் நந ணது” ன்ட ணநநல் ம்.  

 

ணன் ஜமசணந ஓப் நமப்தை ன்தம் ஙனக் தொடிணத இதக் 

ணண்டுஜசத் ஜநழ்ச் ஓன்டர்ள் ணநதம்நம, 

இம்மஜ ஜடந ஜதமஜ நதம் 

ஙனநர் ச ணமச 

சநர் ஙநன் ஙஞ்சுஙர் ண (குதந்ம 49) 

சக் குதந்மப் ல் நணநக்நடது. ல்நணதம் நடணநள்தம் ணன் 

ஜமசணநய் ண ணண்டுஜன்ட க்ம் ஜநர் ண் ணணநல் ஙடநநன் 

உச்ஓஜகும். 
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ணன் ஜமசணந ன்ட இதணநன் ர்ம, 

உம்டு உநநம ன்ச ஜற்டன்ச 

ஜந்மடு ம்ஜநம ஙட்தை  (குடள். 1122) 

ன்த ணள்தௗணர் கூதநடர். 

 

ஙனநன் டமஜ தம் த் 

ம்ஜநன் டமஜ ஙந்ஙந் தந  (ஙற்டநம - 1) 

ன்த ணசநன் இன்டநமஜமஜம ஙற்டநமநல் ஏர் உணமஜ தோம் நர் 

ணநக்குநடர். 

 

ண்டு த் ஙஜச ஙட்டுப்தைடப் ல் 

 

ண்டு ஓநமத் ங்ந த்நதம் ஓநமணநஜல் ஙட்டுப்தைட ஜக்ள் 

தப் மப்தைல் ண்ட்மப்  நத்மஜக்குச் ஓன்தள் உள்ச.  

 

ஆதணன் இஞதப் தநல் ணதநடன். ஙய் குமஞக்நடது. அசல் ணஞ 

தொடிணநல்மச தட்டிதள் ண்நம் கூதநடன். ம் ஓந்நப்ற்கு 

இமதத ஓய் ஙய்க்கு இசநக் ஞ்ஓந ஊத்ஜட்ன். அது ஓத்துப் ட்டும் 

ன்நடள் அணள். அது ட் ஙத்ம், “ஙன ஞ்ஓந ஊத்ணநட்தம் நடது. அடுத் 

தட்டுக்ஞமச அண் ணந ஜட்ன்” ன்நடது ஙய்.  

ற்மச ன் இது. சநதம் ண்ட்மப் நப்து. இஅப்ல், 

 

ஆண்:  ணமத் ட்டிப் ர்த்ன், ல்ம ணநட்டநஞ்ஓநப் 

ர்த்ன், உங் தட்டு ஙய்க்குட்டி ஏஜல் குமக்குடி. 

ண்: ஞ்ஓநத்ம் ஊத்ஜட்ன் நப்த்தும் ஜட்ன்.  

ட்ச ட் ஓத்துப் ஙய்க்குட்டி. 

ஙய்:  ஞ்ஓநத்ம் ஊத் ணண்ம் நப்த்தும்  ணண்ம்.  

அஓதட்டுக் ஞமச ஙன் அண்ணந ஜட்ண்டி 

 

ற்டல் - ற்நத்ல் தட்ங்ள் 

அச்சு ஊங்ள் ஓநக் தொடி ற்டல் ற்நத்ல் தொமடமக் நசந இம 

தட்ங்ள் ஓநக்ணநதம். ஆசுல் (Ausubul)ஞ்ஓஜநன் தைதம்  (Benjamin Bloom) 

தொசர் த்ம டிசஜச ற்டல் குநமத்ம் ற்ணநதம் ன்ம 
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உணநல் தோம் ணநக்ம் ந்துள்சர். ஜணர்நன் ணநதப்த்நற்ற்டணத, 

ஜசஙநமக்ற்டணத நமஜநததந்து டிசம் ன்தம் ட்ட்டின் 

அடிப்மநல் ண்ட்டுக் ற்டல் தணல்ம ணங் இமத் தட்ம் ணந 

ஓய்நடது. ஆஓநநர், ஜணநன் ற்டல்நடன், ற்டல்மண ஆநணற்டநன் 

அடிப்மநல் நக்க் கூடிக் நசந இம தட்ங்ள் 

அமஜந்துள்ச. 

நசந ணர்ச்ஓநத்ற்ட இக்த்நல் ற்டல் - ற்நத்ம ணன்தத ஜன்தத 

ஆநச அடிப்மநல்  தொடிநடது. நசந தட்த்மப் ன்டுத்ந 

ண்ட்டுக் கூதம ணநக்கும் ணமநல் ஆஓநநர் ஜன்ததக்ம 

(Software) உதணக் ணண்டும். உநஞட்தொம ண்ட்டுக் கூதமக் 

ற்நப்ற்கு ‘ணர் நண்ட்’ (Powerpoint)-இன் ல்ணத தட்ங்மத்ம் 

ன்டுத் ணண்டும். இணற்டநல் இக்ஜநகு ட்ஓநமப் நத்து ணமத் 

தட்ங்மத்ம் இமத்து ண்ட்டுக் கூதமக் ற்நப்நன் ஜணர்ள் 

நநல் உர்ந்து ள்ணர். ற்நத்ல் ணதொதம். ற்டல் ணதப்தம். 

ண்ட்டுக் கூதம எத, எநக் ட்ஓநம அமஜத்ல், ணமஞம (Graphics) 

இங்கும் (Animation) ன்டணற்டநன் தோஜக் ற்நத்ல் உத்நமக் 

மண்ல் ஜணர்ள் நநல் தைநந்து ள்ணர். அணர்நன் 

ணநதப்த்நற்ற்டணத நக் இதம்.  

 

இன்மட ஓதொச் சூதல் நசநஅடநத இம மதொமடநசநத்துப் தந 

ணதணமக் ண்கூக் ண்நடம். ஙள்தம் நசநநன் தொன்சஜர்ந்து 

ணல்ள் நஞட்டுதல் ஜநகுந் ஆர்ணம் ட்டி ணதநன்டசர். அணர்நன் 

ஆர்ணத்நற்ற்டணத, இக்நங்நல் ப்தம் ண்ட்டு ணநதஜப் 

நதம, ணமத்ங்நல் நந்து, ற்நத்ல் தட்ங்ம உதணக்குணது 

ஜநழ்க் ல்ணநர்நன் தம் தப்கும். ஜநழ்க் ல்ணநர்ள் கூதம் 

ணநதஜப் நதமக் நசந ணல்தஙர்ள் ணமத் தட்த்துன் இமத்ல் 

ண்ட்டுப் நதள் ணதப்தம். ற்டல் ற்நத்ல் நநல் ஙமதம். 

 

ண்ட்டு ணநதஜங்ம ணநப்டுத்துணடு, இற்மடிமந் ற்மச 

ணங்ம உர்த்துல், ஓடநணச ஓற்தள் ஙங்ம உள்தச் ஓய்ல், 

ஜநதக் உந ஓந் ஙங்ள், ஙட்டுப்தைடப் ல் இமஓ அமஜப்தைள் 

ஆநணற்மட அடநச் ஓய்ல், ண்ணம ஜய்ப்டுமக் ட்ஓநப்டுத்துல், 

ஜய்ப்டுதௗக்ற் தொத்ஜநழ் ணத்நல் தோழ்ச் ஓய்ல் 

ன்ணசணற்டநற்ல்ம், உணந ஙநமநல், ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தக்கு 

ஆஓநநர்ள் ணமத்ங்ம உதணக் ணநதம்.  
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ஜநழ் ற்நத்தல் தைந தைந தொமடமக் ண்டநந்து ஜநதக்சப் நற்தக் 

தணநள் ணற்மட உதணக்ந ஓநங்ப்தர் ஜநழ்க் ல்ணந உநல் சக்ச எத 

சநநம் ற்தத் நழ்நடது.  

 

அநச்சுணடி ல்ணந தொல் ஆஞய்ச்ஓந டிப்தை ணமஞ ண்ட்டுக் கூதம 

ணமப்டுத்ந ற்டல் ற்நத்மச் ஓம்மஜக்ம். ஜநழ்க் ல்ணநர்ள், 

நசந ணல்தஙர்ள், ஆஓநநர்ள் ஆநநன் இமந் ஓல்டு 

இன்மட மணக் தப்டுநன்டச. 

 

 

ஓன்த தல்ள் 

 

1. ஙட்டுப்தைடணநல் ஓநந்மசள், க்ர் அ.ங. தஜள், (1987), 

ந்நமப் நப்ம். 

2. நஞஜநப் ல்ள்  ஆய்த, க்ர் . நண்ன், (1982), 

ணநஓட்ஓந நப்ம். 

3. 7ணது உத் ஜநஓநநர் ஜஙட்டு ஆய்ணங்ல், (2006), 

ம்தர். 

4. 8ணது உத் ஜநழ் ஆஓநநர் ஜஙட்டு ஜர், (2008), ஓன்மச. 

5. நதக்குடள் நண்ன் உமஞ, க்ர் . நண்ன், (2000), 

ணசந நப்ம். 

6. துத்ஜநழ், ஜல்ஙநம - இஞண்ஜண்டு, க்ர் . கசசுந்ஞம், 

(1990), ஜநழ்ஙட்டுப் தல் ஙநதணசம். 
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ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல்  

ணல் ர்தைத் நல்தட்த்நன் ன்டு 
 
ககாட்டி திருமுருகா ந்தம் - கத்கதாலிக்க மதாடக்கக் கல்லூரி 
விக்டர் ஜான் தாலசயா - கதசியத் மதாடக்கக் கல்லூரி 
சிங்கப்பூர். 

 

ங்ள் ட்டுமஞ உர்ஞம் டிக்கும் ஜணர்நம் ணல் ர்தைத் 

நல்தட்த்மப் ன்டுத்துணம ணநக்கும் தொத்ன் அமஜநடது. அணது 

ங்ள் ட்டுமஞ உர்ஞம் டிக்கும் ஜணர்ம மஜஜக் ண் 

ட்டுமஞகும். 

 

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத்துணல் 

உண்கும் ஙன்மஜள் . ணல் நல்தட் உத்நல் ணதம் ஙம் அமசப் 

ன்டுத்ணநட்ல் நன்தக்குத் ள்ப்ட்டுணநடுணம். ஜதம் ஜணர்நம் 

ற்டம நமஜக்தம் ஜம்டுத்தம் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் 

ன்டுத் ணண்டிநடது. ல்ணநமஜச்ஓநன் ள்மமப் நன்ற்ட 

ணண்டிதும் அணஓநஜநடது. இத்ம ஙக்ங்ம ஙநமடணற்தம் ணல் 

ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத் ணண்டிது த்நன் ட்ஜதம் 

அமஜநடது.  

 

இன்மட ஜணர்ள் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்ம அநம் 

ன்டுத்துநடர்ள். ர் ஓநடந் ர்ச்ஓந ற்டணர்தம் ணநங்குநடர்ள். 

அசல் அணர்நம் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத்ந ஜநமக் 

ற்நக்கும் து ற்டல் நமஜநடது, இசநமஜநடது. ஜதம் ஜணர்ள் 

ங்ள் தட்டிததந்டி ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத்ந 

ஆஓநநர்தௗன் ர்தை ள், ங்மச் ஓய் இச்ஓசங்ள் 

ணகுணப் சநக்நன்டச. இத்ணல் ர்தைத் நல்தட்ம் 

ஜணர்தௗக்கும் ஆஓநநர்தௗக்கும் உடதப் ஜநடது. அசல் அமசப் 

ன்டுத் ணண்டிது அத்நணஓநஜநடது.  

 

இமம், மக்ட்ஓந, ணசத, மக்த் மஓந தொச 

தணநள் இக்த்நல் ணல் ர்தைத் நல்தட்ச் ஓசங்ச 

ணநங்குநன்டச. துண இமர்ள் இச்ஓசங்ம அநம் 

ன்டுத்துநடர்ள். இன்சத ணமநல் கூடநசல் இமர்மத்ம் 

இச்ஓசங்மத்ம் நநக் தொடிது ன்ட கூடம். குடநப் ஜணர் 

ஞங்நல் இத்ம அந ஙதச ஓசங்ள் ணழ்ணம இங்குக் ண்கூக் 
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தொடிநடது. இம எத ணநநல் ஜந ற்டல் ற்நத்தக்கு எத ணஞப்நஞஓம் 

சக் கூடம். அசல் இணற்டநன் ணந அணர்தௗக்கு ஜநம 

ற்தக்டுப்து ஜநதம் தள்தம் நமஜதம் ணநங்குநடது. 

அதுஜட்டுஜல்ஜல் அணர்ம அநல் இமத்து ற்தக் டுக்தம் தொடிநடது. 

 

இக் இமர்ள் ல்ணத ஙணடிக்மநல் ஈடு ணண்டிணர் 

இதக்நடர்ள். (ஓன்ட ஓநடப்தைப் ங்ள் - ச் 3 ஜற்தம் ள்ந 

ஙணடிக்மம ற்டு ஓய்ல் - Councilors, நட் ணமள் - PW). இமண எத 

தைடஜநதக் அடநணநல், நம் ன்ட ஓந குடநப்நட் ங்ள் தம்தம் 

ம ணமநல் அமஜந்து ணநடுநன்டச. சண துண ஜந ற்கும் 

ஜணர்தௗக்குப் ணமள்  ஙஞங்நல் ஜநம் அல்து ஜம 

ஙஞங்நல் அமஜந்து ணநடுநன்டச. இத்ம சூதல் ஜநப்ம் ற் ணதம் 

ஜணர்தௗக்கு ஜ குடநப்நட்டுள் ணல் ர்தைக் தணநள் எத 

ணஞப்நஞஓஜய் அமஜந்துள்ச ன்ட கூடணண்டும். ஓர்ணடு ணகுப்நற்கு 

ணதம் ஜணர்நன் ஓர்மண அற்டந ஆர்ணத்டு ற்டதல் அணர்ம 

ஈடுடுத் இக்தணநள்  ணநநல் உணநய் அமஜநன்டச. 

 

அடுத்து ணதம் குநநல் ற்டல் ற்நத்தல் ன்டும் தணநள் ற்டநக் 

ண்ம். 

 

மக்ட்ஓந: இன்மட மக்ட்ஓந ஙநழ்ச்ஓநநல் ஓந, ஜணர்நன் 

ஆர்ணத்மத் தூண்டும் ணமநல் அமஜநன்டச ன்நல் ள்தம் ஜநல்ம. 

குடநப் ணட்ம ன்ட ஙத் ர்மக் குடநப்நம். ஜதம் 

ஜணர்நன் ஜநடநமண ஙஞடி ணர்க்க் கூடி ஙநழ்ச்ஓநள் தம் 

எநஞப்ப்ட்டு ணதநன்டச. ட் ஓற்ம், ஓற்ஓநம்ம் ன்ட 

ட்டிமக் கூடம். இவ்ணம ஙநழ்ச்ஓநம மஜஜக் ண்டு 

ணகுப்மடநல் ந்துமஞல் ஙநழ்ததௗம் நடசய்த ணமதௗம் 

அமஜக்ப்டுநன்டச. 
 

ணசத: ணல் ர்தைக் தணநநல் மஜ ணய்ந் தணந ணசத 

இதந்தம் அன் ன்டு இன்தம் அநநத்துக் ண்டுன் இதக்நடது. 

ற்டல் ற்நத்தல் ணசத இன்தம் ன் ங்ம ஆற்டந ணதநடது ன்தன் 

கூடணண்டும். ணசதநல் எதஞப்ப்டும்  ஙநழ்ச்ஓநள் ட்ல் 

தத்டநல், ந்துமஞல், ஙட்டு ஙப்தைம அடநந்து ள்தௗல் ன்ட  

ணகுப்மட ஙநழ்ததௗக்குப் ங்நக்நன்டச. 

 



136 

 

ஓந ணசத ஙநழ்ச்ஓநள் ஜணர்தௗக்ன்ட அமஜணமத்ம் இன்த ஙம் 

தொடிநடது. ஜணர்ள் ஙஞடிப் ங்கு தநன்ட இத்ம 

ஙநழ்ச்ஓநநன் ணந ஜணர்ள் ஜத்நநல் ஜநமப் சுணநல் 

ன்சம்நக்மத்ம் ஆர்ணதொம் ணர்நடது. அண்மஜ ஜ எதஞப்ப்ட்டு ணதம் 

 எதஞப்தை ஙநழ்ச்ஓந - Compass Broadcast - ன்ட ணசத ஙநழ்ச்ஓநம 

இற்குச் ஓன்டக் கூடம். ணநணம் ஓய்ல், ஙடித்ல், டுல், சுல் ன்ட 

 ஞப்ட் நடன்மத்ம் உள்க்நசண அமஜத்ம் இந்ஙநழ்ச்ஓநநல் ல்தந 

ஜணர்ள் தம் ஈடுட்டிதப்ம ஙம் குடநப்நம். 

 

நசந & இமம்: ஜடநணதம் இன்மட சூதல் எவ்ணத ஙநதணசதொம் - ல்ணந 

ஙநதணசம் உட் - ங்தௗக்ன்த சந இம ட்மஜப்ம ற்டுத்நக் 

ண்டு அன் ணநக் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்து ணதநன்டச. அந் 

ணமநல் எவ்ணத ல்ணந ஙநதணசதொம் ங்தௗக்ன்த எத ட்மஜப்ம 

ற்டுத்ந மணத்நதக்நன்டச. இக்ட்மஜப்தை தத்துப் நஜற்டம் ஓய்ல் ன்ட 

ஙநமமத் ண்டி இன்த ற்டல் ற்நத்தம் ஙர்த்நப் ங்கு ணநக்நன்டது, 

ய்ஜந ற்டதக்குப் தணநய் அமஜநன்டது. எவ்ணத த்நற்கும் 

சநத்சந நநதம ற்டுத்நக் ண்டு அன் ணநக் ற்டல் ற்நத்ம 

ஙத் தொடிநன்டது. மண, நடமஜ, சூல் இணற்டநற்ற் இக்ட்மஜப்ம ஜந 

ற்டல் ற்நத்தக்கு ஙம் ன்டுத் தொடிநடது. இத்ம மச ணமப்தக்ள் 

ணநதம் ஙம் ஓவ்ணச ஓய் தொடிநடது. 

 

ஜநன்சஞ்ஓல்: டிம் ணநக் தத்துப் நஜற்டம் ஙந்து ணந் ம்ஜடந இன்த 

ஜநன்சஞ்ஓல் ணநக் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்த்ம் ஙநம ற்ட்டுள்து. இது 

இன்மட ணழ்ணநல் ணநர்க் தொடி ஏர் அங்ஜ ஜசந ணழ்ணநல் ஜடந ணநட்து. 

நதம் ணநமஞணதம் தத்துமப் நஜடநக் ள்ணற்கு இமணநச் 

ஓநடந்த ஓசம் ணடநல்ம ன்தன் கூடணண்டும். ஜந ற்டல் 

ற்நத்ததம் இன்த ஜநன்சஞ்ஓதக்குத் சநநம் உள்து. ணகுப்மட ங்ள் 

ர் ஆஓநநர் ஜணர்டு ர்தை ள்தம் ஜணர்ள் 

ஆஓநநஞடு ர்தை ள்தம் ஜநன்சஞ்ஓல் தணந தைநநடது. ஜநநல் ட்ச்சு 

ஓய்ல் ன்ட ஙநழ்த ஜணர்நம் ஙந்து ண்நதக் ஜநன்சஞ்ஓல் 

ன்து எத ந ணய்ப்ம ற்டுத்நக் டுக்நடது ன்தன் கூடணண்டும். 

 

இம க்ங்ள்: இமம் ஜசந குத்நற்கு ஆற்டந ணதம் ஓமண ஜத்சது. 

ஜசநன் ன் மணக்ற் ஆஜச ஓய்நம ணநமஞணப் ற்தக்ள் 

இமம் ணநதநன்டது. குடநப், ஆஓநநர்ள் ஜநப்ம் ற்நக்கும் 

ததும் ஜணர்ள் ஜநப்ம் ற்கும் ததும் ற்டும் ங்மப் 
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க்குணற்கும் மணச ணல்மப் ற்தக் ள்ணற்கும் இமப் 

க்ங்ள் உணந தைநநன்டச. ஓற்தௗக்குப் தள் ணுல், ணநக்ம் நந்து 

ள்தௗல் ன்ட அடிப்மத் மணள் தொற்ண்டு தைத் ணடிணநல் 

நமக்ப் ட  தல்ம தொதமஜப் ற்தக் ள்ணது ணமஞ  

ணநநதம் இப்க்ங்ள் ஙஜக்குச் ஓமண தைநநன்டச. இமண ணநர்த்து ஜணர்ள் 

ஞத்நற்கும் மணக்கும் ச்சூதக்கும் ற் ல்ணத ற்டல் ற்நத்ல் 

ஙணடிக்மமப் ல்ணத இம க்ங்ம மஜஜ மணத்து 

ஜநப்ங்ம இன்த ஙம் ஙத் தொடிநடது. இவ்ணத இம க்ங்ள் 

ஜற்தம் நட ணல் ர்தைச் ஓசங்நன் ன்ட்ம ஙம் அடுக்நக் 

ண் ம்.     
 

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத்துணல் 

ணஓநக்கும் நடன், ட்கும் நடன், உமஞடும் நடன், ததும் நடன், 

ஓநந்மசத்நடன் தொத நடன்ள் ஜணர்நம் அநநக்நன்டச. ஜதம் 

ஜணர்நன் ஜநழ்ஜந ற்டம நமஜக்குநன்டச. ஜநக் ற்டதல் 

ணல் ர்தைத் நல்தட்த்மப் ன்டுத்துணம்! ன் தணம்! 
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சு அதணக் ற்டதன் ணந உர்ஙநமப் ள்ந 

ஜணர்நன் ச்சுத் நடமச ஜம்டுத்துல்  

 

Dr      க       
              
     க              
  க   . 
 

தொன்தமஞ 

ஜந ன்து ஜசநசநன் ஆன்ஜ நக்கும் ம ன்தம், எத மதொமட 

அடுத்துணதம் மதொமடக்குத் சது தமஜத்ம் ஓநடப்தைம் ண் ஞம்ந 

ண்ட்ம டுத்துச் ஓல்தம் ம ன்தம் தொமசணர் நநநந ஔம்ஸ் ன்ட 

ஜந அடநகர் கூதநடர். அத்ம ணல்மஜ ற்ட ந் எத ஜநத்ம்  

தத்துப் நஜற்டக் தணநச் ஓல்டும்து  ஜற்டங்மப் தணது 

இல்தை. ணதம் ஜந ணம் ணந்துண்டிதக்கும்  ஜநநல் ஜநழ் ஜந 

இன்த உர்சநச் ஓம்ஜந ஏங்ந உர்ந்து ஙநற்நடது. இத்ம ஓநடப்தை 

ணய்ந் ஜநழ் ஜந ச்சு, தத்து ச இத ஙநம அமஜந்துள்ச. ச்சு 

ஜநநல்  ஜணர்மச் ஓஞஜப் ஓ மணப்ற்ப் ல்ணத தொற்ஓநள் 

ஆஓநநர்ல் ஜற்ள்ப்ட்டு ணதநன்டச. ங்  உர்ஙநமப் ள்ந 

ஜணர்நன் ச்சுத் நடமச ஜம்டுத்ப் ள்ந ஓர்ந் ஆய்த என்த 

ஙத்ப்ட்து. னழ்க்ணும் ம் ஆய்தத் நட்த்ம ணநக்குநடது. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
உற்தஙக்ல் (நஞச்ஓநமசமக் ண்டநல்) 

ங்  உர்ஙநமப் ள்நநல் உர்ஙநம என்த ணக்ம், என்த ணநமஞத 

ஙநமநல் நதம் ஜணர்ள் இவ்ணண்டுத் க்த்நல் க் ஙநம இதந 

 

 

  

  

திட்டமிடல் 

Planning   

உற்றுந ோக்கல் 

Observation 
ஆய்வு 

செயல்முறற 

Action 

முடிவு 

Inference 

விறைவும் 
பரிந்துறரயும் 

Reflection 
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ஆண்டில் ற்ட ஜநப்ண்மக் ண்டு அணர்ள் ஜநநல் ஜநச் ஓநடப்ச் 

ஓய் தொடித்ம் ன்ட ஜந ஜநஞ்ஓந ன்சம்நக்மத்ன் ப்ட்சர். ஆசல் 

உர்ஙநமக்கு ணந்து இற்கு தொற்டநதம் ஜதட் ஙநம ப்ட்து. 

ணகுப்நல் டுக்ப்டும் சுல் ஙணடிக்மநதம், ஆண்டிமத் 

ர்ணநன்து டுக்ப்ட் ணய்ஜநத் ர்ணநதம் ஜணர்ள் 

க்த்துதம், ன்சம்நக்மநன்டநத்ம், ஆங்ந ஜந அநம் ந்தும் 

சுணம ஆஓநநர்ல் உஞ தொடிந்து.  இத்ம குமடள் இன்டந 

ஜணர்ள் ன்சம்நக்மத்தம், க்ஜநன்டநத்ம் ச்சுத் ஜநநல் இன்ட ணமஞ 

ஙன்டப் ஓ மணப்து ப்டி? ன்ட ணநசணநற்கு ணநம  தொற்ட்ன் 

ணநமண அதணம் ஓர்ந் ற்டல் ணநப் ச்சுத் நடமச ஜம்டுத்துல் ன்தம் 

ள்ந ஓர்ந் ஆய்ணகும். இசல் ஜணர்ள் அமந் தொன்சற்டத்மத்ம் 

ஆஓநநர்ள் ஜற்ண் அணுகுதொமடமத்ம் ற்டந இக்ட்டுமஞ ணநக்குநடது. 

துண ஜணர்ள் சும்து னழ்க்ணும் குமடடுள் 

ண்டநப்ட்ச. 

1. ஓல்ணம் குமடண இதந்ல் ஓல் ணநதம்தைம் தத்ம தொதமஜக் 

கூட தொடிது இதத்ல் 

2. ஆங்நத்நல் ஓநந்நத்துத் ஜநநல் ஓ தொற்டும் து ணடச ணக்ந 

அமஜப்நல் தத்துமக் கூதல்  

3. ஜற்டணர்ள் தொன்தை ன் சுணநல் ணத ற்டும் ச ண்நல் ஓத் 

ங்குணடு நடர் ன்மசக் த ஓய்ணர்ள் ன்ட ண்த்நல் ஓ 

ஜதத்ல்  

4. ணடச உச்ஓநப்தைன் சுல் 

 

நட்ஜநல்  

இந் ஆய்ணநல் உர்ஙநம என்த ணநமஞத ஙநம, ணக் ஙநம ஜணர்ள் 

ஓமசக்கு உட்டுத்ப்ட்சர். 13 தொல் 14 ணநற்கு இமப்ட்  19  

ஜணர்ள் இந் ஆய்ணநல் ங்கு ற்டசர். 

ஆய்தக்கு உட்டுத்ப்ட் ஜணர்மத் ர்ந்டுத்ற்ச ஞங்ள்  

1  ஙடுத்ஞ ஙநமநல் (Medium Ability) உள் ஜணர்ம ஊக்ப்டுத்ந 

அணர்ம உர்ஙநமக்கு உர்த்தும் தொமட ங்ள் ள்நநல் ஙமதொமடநல் 

இதக்நடது. அன் ஞஜதம்  

 2 ணநமஞத ஙநமநல் என்து ஜணர்ள் ஜட்டுஜ இதந்ல் ணக் 

ஙநமநல் இதந்து த்து ஜணர்மத்ம் இந் ஆய்ணநல் ஈடுடுத்நசல் 
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ஆய்த ஓநடப் அமஜத்ம் ன்ட ண்த்தம் ஙங்ள் ணநமஞத ஜற்தம் 

ணக் ஙநம ஜணர்மத் ர்ந்டுத்ம். 

ஜணர்நன் ற்ம ஜநழ் சும் சூமக் ண்டநத்ம் ணமநல் 

ஜணர்தௗக்கு 10 ள்ணநள் அங்ந தத்டந டிணதொம், 3 சநக் ள்ணநதௗம் 

டுக்ப்ட்ச. 40% ணநதக்ட்டு ஜணர்ள் ஜட்டுஜ தட்டில் ஜநநல் 

சுணக் கூடநசர்ள். 60% ணநதக்ட்டு ஜணர்ள் தட்டில் ஜநழ் 

சுணநல்ம சக் குடநப்நட்டிதந்சர். இக் ஜணர்ள் ணல் நல் 

தட்த்ம அநம் ஓர்ந்து ணழ்ணஞ இதக்நன்டசர். அணர்ள் தம்தம் 

ங்து தத்துப் நஜற்டத்நற்கு ‘’ஸ் தைக்’’, டுணநட்ர், குதஞ்ஓய்ந, 

மத்மஓந ன்டணற்மட அநஜப் ன்டுத்துணம ணக்ஜக் 

ண்டுள்சர். இசல் ஜணர்ள் ஜநநல் சுணது ஜநச் சுஜச ஓல் 

அல். 

இந் ஆய்ணநல் ஜணர் தம்தம் ற்நத்தல் ஈடுடும் ணமநல் 

ல்ணத ற்நத்ல் உத்நமப் ன்டுத்ந ஆய்மண ஜற்ள்த் 

நட்ஜநட்ம்.  

 

தொன்சட்த் ர்த 

தொன்சட்த் ர்ணநல் ஜணர்தௗக்கு ஆர்ணத்மத் தூண்டும் ணமநல் அதணம் 

ஓர்ந் மப்தைக் டுக்ப்ட்து. (ஙட்தை - உன்தம ணழ்க்மநல் ஙட்தை 

ஜநதம் அணஓநம்) ஓநந்ந – இம – நர் ன்ட கூடிக் ற்டல் அணுகுதொமடமப் 

ன்டுத்ந இந்ஙணடிக்ம ஜற்ள்ப்ட்து. 

ணநமஞத ஜற்தம் ணக் ஙநம ஜணர்ள், ங்தௗக்குக் டுக்ட் மப்தை 

அதணத்நற்கு உட்ட் இதந்ல் ஆர்ணத்துன் ஈடுட்சர். 

இதப்நதம் ணநமஞத ஙநம ஜணர்ள் மப்ம ஙன்கு தைநந்துண்டு ஓந 

நதம் ஆங்நச் ஓற்நன் க்ம் அநம் ப்ட்து.  

ணக் ஙநம ஜணர்ள் எதஓநமஞத் ணநஞ தம்சணர்தௗக்குப் ந 

ஓல்ணம் இல்ல் ஓல் ணந் தத்ம ணநணநத்துப் ஓ இணநல்ம. 

 

ஓல்தொமட  

தொல் ணஞத்நல்  எநப் க் ட்ஓநநமச (எத ஙனக்ப்ட்) ர்த்து ஜணர்ள் 

க்ட்ஓந ர்ச ஓய்நம ஊநத்துப் ச்சுத் ஜநநல் ஓநசர். எவ்ணத 

குததம் ஜற்ட குதணநசநன் ச்சுத் நடமச ஜநப்தேடு ஓய்சர். (குத ஜநப்தேடு – AFL 

Group Observance) ஜநப்தேட்டுப் டிணம் ஜணர்தௗக்கு ணங்ப்ட்டு அமச 

ஜநப்தேடு ஓய்த்ம் தொமடத்ம் ணநக்ப்ட்து. ஜணர்நன் ஜநப்தேட்டுப் டிணம் 
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ஆஓநநநன் குந ஙநம ஜநப்தேட்டுப் டிணத்துன் எப்தேடு ஓய்ப்ட்டுக் குமட 

ஙநமடள் ணநக்ப்ட்ச. 

தொல் ணஞத்நல் ஜற்ள்ப்ட் ஙணடிக்மநன்து ஜணர்நன் நடமச 

அடநந்துண்டு ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் அணுகுதொமடம (Differentiated 

Instruction) அடிப்மக் ண்டு ணக் ஙநம ஜணர்ள் இஞண்டு 

குதக்தம் ணநமஞத ஙநம ஜணர்ள் இஞண்டு குதக்தம் நடன் 

அடிப்மநல் நநக்ப்ட்சர். தோதமத் ட்த்நல் உள் ஓடிநன் 

ர்ம ஜனத்நடன் குமடந் ஜணர்ள் ட்டிதட்டு ணகுப்நல் மத்சர். 

ஜனத்நடன் ஜநக் ஜணர்ள் தோதமத் ட்த்நல் உள் ஓடிநன் ன்ம 

இமத் த்நல் ண்டநந்து ணகுப்நல் மத்சர். இவ்ணத எத குத 

மக்கும்தது ஜற்ட குத அணர்மக் குதஙநமநல் ஜநப்தேடு ஓய்சர் 

தோன்டம் ணஞத்நல் குடும் உதப்நசர்ள் ஜற்தம் குடும்ம் ர்ச 

தைமப்ங்ள் டுத்துணஞச் ஓய்து அமத் ர்ந்டுத்ற்ச ஞத்மத்ம் 

அது ர்ச தத்துமத்ம் ணகுப்நல் நர்ந்து ண்சர். எவ்ணதணதம் 

நர்ந்துள்தௗம்து ஜணர்ள் இம ஜநப்தேடு ஓய்சர். இம ஜநப்தேடு 

ஓய் நடகு வ்ணத ஜநப்தேடு ஓய்ர்ள் ன்து ற்டநக் ட்டுத் நந்து 

ண்டு ஆஓநநர்ள் அணர்ள் ஓய் ஜநப்தேட்மப் ற்டநப் நர்ந்து ண்சர். 

ஙன்ணது ணஞம், ணஞ ஙட்நதம் ணஞ இதநநதம் த்ம ஙணடிக்மநல் 

ஈடுட்ர்ள் ன்து ர்ச அதணங்மப் ற்டநப் ஓநசர். (RP ணட் 

ணநமஓக் தத்துப் நஜற்ட தொமடநல் ங்தௗம அதணங்மப் நர்ந்து 

ண்சர்) அப்தது ஜணர்ள் இமஙநமநல் ஜநப்தேடு 

ஓய்ப்ட்சர்.  

 

க்த்நல் சநப்ட் ஙநமநல் டுக்ப்ட் சுல் ஙணடிக்ம நன்தை 

குடும்த்ம அமந்து நன்தை ட்த்மச் ஓன்டமந்து அன் நன்சர் ள்நக்கு 

ணந அணர்ம அமத்துச் ஓன்டது. ள்நநன் அதநல் இதக்கும் ய்டநச் 

ஓந்ம, உதக்மக்கு ஜணர்ள் அமத்துச் ஓல்ப்ட்ல். உன் நதம் 

ஜணர்தௗன் ணந ஓல்தம் ஜநழ்ச்ஓநச ஜசஙநம அணர்நன் ஜநழ் 

சும் ஆர்ணத்ம ஜதம் அநப்டுத்தும் ன்ட ஞ ஙம்நக்மநல் இந் 

ஙணடிக்ம ஜற்ள்ப்ட்து. 

 

ந்ணது ணஞ ஙணடிக்மநல் ஜணர்ள் உதக்ம, ய்டநச் ஓந்ம 

ன்ட  இங்தௗக்கு ஜண ஙண்ர்டு ஓல்தம்து ஜசணநல் 

அணர்ள் தம் ஊக்தொம் உற்ஓதொம் அணர்மத் ஜநநல் ஓத் தூண்டும் ன்ட 

ண்த்நல் ஜணர்ள் ஆர்ணத்துன் ற்டல் த்ம ஜற்ண்சர். 
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இந்ஙணடிக்மநல் அணர்ள் மதௗக்குச் ஓன்த அங்குள் தட்ள், 

உதள், ய்டநள் ர்ச ஓய்நமக் மக்ஞர்தௗன் ஜநநல் 

உமஞடித் ணல்மத் நஞட் ணண்டும். நன்சர் ற்டல் த்நல் ற்தக் 

ண்மணமத்ம், அசல் ற்ட அதணங்மத்ம் ணகுப்நல் 

ணநக்ஜதம், நணதம் ஓணண்டும் ன்தம் அடநததத்ப்ட்து.  

 

ஜதம் ணக்ஙநம ஜணர்ள் ஓல்ணத்நன் அணஓநத்ம ஓற்தக் ணசத்நல் 

ள்ணண்டும் ன்தம், ணநமஞத ஙநம ஜணர்ள் ஓற்தக் கூடுல் 

ஙணடிக்மக் ற்டல்  அதணம் வ்ணத சுல் ஙணடிக்மக்கு 

ஜதம் உணந ஓய்த்ம் ன்மக் தத்நல் ள்ணண்டும் ன்தம் 

தட்நன் ர்மத்ம் , அமண ர்ச ள்ணநமத்ம்  இன்ட 

அணநல் ஜநநல் ட்டு உமஞ ணண்டும் ன்தம் கூடப்ட்து.  

 

ஜணர்ள் ங்ள் மத்மஓநமப் ன்டுத்ந உமஞமப் நத 

ஓய்தம், ம் டுக்தம் அதஜநக்ப்ட்சர். இசல் இந்ஙணடிக்ம ஜதம்  

அணர்நன் ஆர்ணத்ம அநப்டுத்துணதம், ஜநழ் சும் ன்சம்நக்மம 

ஊக்ப்டுத்தும் ஙநமநதம் அமஜந்ச.  

ற்டல் த்நற்குப் நன் ணக்ஙநம ஜணர்ள் ஜநகுந் ஆர்ணத்துன் 

தைநஓற்மக் ற்தக் ண்டு சுல் ஙணடிக்மநல் ங்குள் 

தொடிணக் கூடநசர். ணநமஞதஙநம ஜணர்ள் அடநதொம் இல் எதணநம் 

சும்து ஜநகுந் ணசத்துதம், ணநசக்மக் ட்கும்து தைநத்ம் ணமநல் 

ட்ணண்டும் ன்மத் ங்ள் அடநந்க் கூடநசர்ள். 

ங்ள் சுணம எதப்நத ஓய்ணது ஜதம் ங்ள் ஜநநல் ஓ 

உதணதம் தத்துத் நணநத்சர். ங்ள் நத ஓய் உமஞம 

ஜனண்டும் ட்கும் அதணம் ங்தௗக்கு ஜநழ்ச்ஓந அநப்தம் கூடநசர்.  

ஆடணது ணஞம் ஜணர்ள் ண்டு ர்ச சூம (எத குத ஜங்ப் 

தள்ள் ற்டநத்ம் ஜற்டத குத ஓமஜல் தள்ள் ற்டநத்ம் சூம 

ணகுப்மடநல்) உதணக்ந அது ற்டநப் ஓநசர்  

ணக்ஙநம,  ணநமஞதஙநம ஜணர்ள் எவ்ணதணதம் ஜங்ப் தட்ள், 

ஞம்ந உமள், உதள், அநன்ள் ன்த ஙம் ண்ட்ம 

டுத்துக்கூதம் தட்மக் ண்டு எத ண்ட்ஓந அமஜத்சர்.  

ண்ட்ஓநநல் இம்ற்ட தட்நன் ர்ள், அணற்டநன் ண்ட்டுச் ஓநடப்தை 

ன்ட ணல்ம இமத்நன் உணநதம், ற்டர்நன் உணநதம், 

த் ட்டிநன் உணநதம் ற்த அணற்மட ணகுப்நல் ஓநசர். ண்ட்டுச் 
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சூமத் ங் உதணக்நப் ஓநம அணர்ள் தமஜதம், 

ஜநழ்ச்ஓநதம் ஙநமசத்ம ஆஓநநர்ள் அடந தொடிந்து. 

இது ன்ட ஙணடிக்மல் ஜநநல் சுணது டிசம் ன்ட ஙநமஜடந 

ஜணன் ஙநமசத்ல் ஙத்நக் ட்ம் ன்ட உர்ந் ஙக்டு  ணகுப்நல் 

சும் ண்ஜ ஜங்ந ஙநன்டது. 

 

ந் ஆத ணஞத்நல் ஜணர்ள் ற்ட அதணங்மப் ற்டநத்ம் அது 

ர்ச ஓய்நமத்ம் ற்டந ஜணர்ள் ணநக் ட்டநப்ட்ச.  

இவ்ணத ஆத ணஞங்தௗக்குத் ர்ந்து ஜணர்நன் ணய்ஜநத் நடமச 

ஜம்டுத்தும் ல்ணத ணநஜச ஙணடிக்மள் ஜற்ள்ப்ட்ச. 

ஜணர்ள் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்க்கூடி ணமநல் அணர்ள் சநதம் 

குதணதம் இமதம் ணநஜச ஙணடிக்மநல் ஈடுட்சர். இமச 

அடிப்மக் ண்டு ஜணர்தௗக்குப் நன்சநமத் ர்த என்த 

ஙத்ப்ட்து. 

 

தொடித 

ஆத ணஞ ஙணடிக்மதௗக்குப் நடகு ஜணர்நன் ஜநழ் சும் ஆர்ணம் 

அநநத்நதந்ம உஞ தொடிந்து.  

ஆர்ணம் கூடிநதந்டு ங்தம் ஜநநல் ஓ தொடித்ம் ன்ட ன்சம்நக்ம 

ற்ட்மக்  தொடிந்து.  

ஆஓநநர்தௗக்கும் ஜணர்தௗக்குஜநமச தைநந்துர்த ஜம்ட்டிதந்து. 

தத்துத் ஜநநதல் சுணநததந்து ஜணர்ள் ச்சுத்ஜநநல் சுணற்கு 

தொன்த அநல் ணற்டநற்டநதக்நடர்ள் ன்ம ஆஓநநர்ல் உஞ 

தொடிந்து. 

ஜணர்நம குத உர்தம், ட்டி ஜசப்ன்மஜத்ன் ஓல்டும் 

நடதம் இதந்ம அடந தொடிந்து. 

ணதட் சூதல் ஜணர்ள் ல்ணத ஙணடிக்மநல் ஈடுடும்து 

அணர்ள் ஆர்ணதொன் ஓல்ட்மக்  தொடிந்து. 

அதணம் ஓர்ந் ற்டநதன் ணந ணகுப்நல் ஜற்ள்ப்ட் இத்ம 

ஙணடிக்மள் ணந சுதல் ஜணர்நன் ஆர்ணத்மத்ம் 

ன்சம்நக்மத்ம் அநநக்ச் ஓய்துன் ச்சுத் ஜநநல் நடம்ப் ஓ 

தொற்ட்சர் ன்ம ஆஓநநர்ல் அடந தொடிந்து. 
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அட்ணம  

என்த ணக்ம்  

 

Pre – Test 

தொன்சநமத் ர்த 

15.8 Mean Mark 

Post – Test 

நன்சநமத் ர்த 

18.8 Mean Mark 

என்த ணநமஞத  

 

Pre – Test 

தொன்சநமத் ர்த 

17 Mean Mark 

Post – Test 

நன்சநமத் ர்த 

19.6 Mean Mark 

 

உர்ஙநம என்த ணக்ம் ஜணர்நன் தொன்சநமத் ர்ணநன் ஓஞஓந தொடிதள் 

15.8 ஆதம் நன்சநமத் ர்ணநன் ஓஞஓந தொடித 18.8 ஆதம்இதந்து.  

உர்ஙநம என்த ணநமஞத ஜணர்நன் தொன்சநமத் ர்ணநன் ஓஞஓந தொடிதள் 

17 ஆதம் நன்சநமத் ர்ணநன் ஓஞஓந தொடித 19.6 ஆதம் இதந்து.   

 

ணநமததௗம் இர்டுதௗம் 

1. ஆங்நத்நல் சுணம ணக்ஜக் ண்டிதக்கும் ஜணர்ள் 

ஙணடிக்மநல் ஈடுடும்து ஆர்ணஜநன்டந இதந்சர் 

2. ணல் நல் தட்த்மப் ன்டுத்தும்து ற்டும் இர்டுமச் 

ஓந ஓய் ஆஓநநர்தௗக்குப் நற்ஓந மணப்ட்து. 

3. குத ஙணடிக்மநல் ஈடுடும்து ஜணர்ள் ஆங்நத்மத்ம் 

ன்டுத்ண ஓய்சர். 

4. துஜச ஓல்ணம் இல்து ஜணர்நம க்ம் 

ற்ட்து 

5. ஆங்நத்நல் ஓநந்நத்துத் ஜநநல் சும்து ணடச ணக்ந அமஜப்நல் 

ஓநசர்.  

 

நந்துமஞள் 

ள்நதௗம் ஓதோ அமஜப்தைதௗம் ஜற்ள்தௗம் தொற்ஓநதௗக்கு ஜத் ங்ள் 

நள்மள் ய்ஜந ற்ற்கு உந் சூம உதணக்நக் டுக்கும் தம் 

தப்தை ற்டர்தௗக்கு இதக்நடது ன்ட ல்ணந அமஜச்ஓநன் 2010 

ய்ஜநள் ஜத ஆய்தக் குத அடநக்மநல் கூடப்ட் தத்துப்டி  
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‘’ஜணர்ள் ஜநழ்ஜநம ஆர்ணத்துன் ஓப் ள்நதௗம் ஓதோதொம் 

ஜட்டுஜல்து ற்டர்தௗம் இமந்து ஓல்டுணடு, ங்ள் 

நள்மநம் ஜநநல் ஓந, அணர்மத்ம் ஜநநல் ஓ ஊக்குணநத்ல் ஜநழ் 

ஜந ன்தம் ணதம் ஜந இதக்கும் ன்நல் ஜநல்ம’’. 

 

தொடிதமஞ 

இதுன்ட ள்ந ஓர்ந் ஆய்தம ஜற்ள்ணல் ஜணர்ள் 

க்ஜநன்டநத்ம், ஓல்ணத்துதம், ஆங்நச் ஓற்ம அநம் க்ஜதம் 

சுணர் ன்து நண்ம்.  

 

ன்ட் தல்ள் 

1. இஞமஜ   ஜநநல் ஜணர்ள் ஓய்த்ம் ஜநப் நமள் – ஏர் ஆய்த  

ஸ்ம்ஃர்டு அச்ஓம், ஓநங்ப்தர்,1998 

2. நண்ப்ன் ,சு. ஓநங்ப்ததம் ஜநழ் ஜநத்ம் இக்நதொம்  

ஓநக் ல்ணநக் ம், ஓநங்ப்தர்- 1993 

3. நதஜம, ம்.ஸ் ஜந ற்நத்ல்,ஜநணஓர் தம், ஓநம்ஞம்,1978 

4. ஞஜஓநணம் கு,  இக்த் ஜநழ் ஜஞதை, அன்சம் ணநதௌடு, ஓநணங்ம. 

5. Vidwan. K,  Tamil Teaching and Learning Today and Tomorrow: A South African 

Perspective  – First World Tamil Teacher’s conference, Singapore.              

6. ய்ஜநள் ஜத ஆய்தக் குத அடநக்ம -  MOE 2010. 

7. Teaching and Learning of Tamil Language in a Fun Way – Volume 1 Dr Seetha 

Lakshmi  2009 
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இஞண்ம்ஜந / அந்ஙநஜந ஙநமநல் 

ஜநழ் ற்டதம் ற்நத்தம் 

 
Dr. அனுஷ்யா சத்தியசீைன்   
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,  இைங்லக. 
முன்னுலர 

 

ஜந ன்து ஓநந்மசநன் தோஊற்த. ஓதொத்ம இமக்கும் ஓங்நத. ஜசந 

உடதம ஆக்கும், ஆற்டல் மத் ஆத்ம். ண்ட்டின் குடநதௌடு. 

இக்நப்நன்சங்நன் ததம. ஜத்த்நல் ஜந அடநணநன் ஊற்த. உர்ணநன் 

அடிஙம். ஙம்மஜ ஙஜக்கு உர்த்ந ஙம் ஙஜக் ணழ்ணற்கு ணந தணது. 

இம்ஜநம இத ணமநல் நம். 1. ஜநக்ல்ணந 2. ஜநணநக்ல்ணந. 

1.ஜநக்ல்ணந ன்து ஜநம அடநணற்க் ற்து. 2. ஜநணநக்ல்ணந 

ன்து குடநப்நட் எத ஜநநதெ ணடர் அடநதத்துமடமக் ற்து. 

இவ்ணநத ணம ப்டிதம் இக் ட்டுமஞநல் ஜநக்ல்ணந ற்டந 

தத்ல் இம்தநன்டச. 

 

ஜநழ் ஜநசது இன்த இஞட்ஓ ணத்துன் ணர்ந்து ணதம் 

உஜஜதசல்  இன்சல்தௗக்குட்டுணமச அணசநக் தொடிநடது. 

உஜஜதக்கு ஞஜ இதப்மணநல் தொன்மஜசது சநத்ம் 

அசடிமசந் இம ணஓநதௗஜகும். இச்ஓசங்நன் ய்ஜந 

இதப்து ஆங்நஜ. இன்மட ற்ம ஙடநதௗம் ணமணய்ப்தைக்தௗம் 

இசடிமந் ணமந தநச் ஓல்தம் து ஆங்நக் ஜநநன் 

ணநதத்நத்ம் அநநத்துச் ஓல்நன்டது. அசல் மச ஜநநன் ஓல்ணக்கும் 

ணர்ச்ஓநத்ம் குமடந்துணநட்ச. இத்க்ஜசது ஜநழ்ஜநம நக்ண 

ஓய்நன்டது. இத்க்ம் ஜநழ்ஜநம ய்ஜநக் ற்ணர்நத்நதம் 

ர்க் இஞண்ம் ஜநக் ற்ணர்நம அநம் உள்து. தைம்ர் 

ஜநர் இஞண்ம் ஜநத் ஜநமக் ற்நடர்ள். இணர்ள் உநன் 

ல்ணத ஙடுநதம் ணழ்நன்டசர். அங் அணர்ள் ல்ணநஜந அவ்ணவ் 

ஙட்டு ஜநம ன்டுத்துநன்டசர். அசல் ஜது உண்மஜச 

ய்ஜநமக் ற் தொதம் து  இர்டும நர்ஙக்குநன்டசர். 

இந்ஙநமநததந்து ஜநழ்ஜநம ப்ற்ட ணண்டுஜநன் தைம்ர் 

ஙடுநல் ஜநழ்ஜநம ற்கும் - ற்நக்கும் து ற்டுநன்ட 

இர்டுமத்ம் அணற்டநததந்து ணநடுணற்ச உத்நமத்ம் அமம் 

ணுல் ஜந அணஓநஜசது. ஊங்நதெடும் ஙர்ல்நதெடும் நமத் 

ஞதநன் அடிப்மநல் இவ்ணநஞ ஆய்தக்ட்டுமஞ இம்தநடது.  
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அந் ணமநல் தொதல் ற்டல் ற்நத்தச இர்டும ஙக்ந, ற்டல் 

ற்நத்ம ஜம்டுத்துணற்ச உத்நம ஆஞம்.  

 

ற்டல் ற்நத்தச இர்டுள்- 

 

1. ஜநழ் ஜநமக் ற் தொற்டும் து அற்ச அடிப்மத்நடன்ள் 

(ட்ல்,ச்சு,ணஓநப்தை,தத்து) நள்மநம் தொதல் ணநதத்ந 

ஓய்ப்ல் அணஓநம். ச்சுத் ஜநதக்கும் தத்துத் ஜநதக்கும் அமஜப்நல் 

ணதடுள் ப்டுநன்டச. தத்துத் ஜநம நள்மள் தைந 

ஜநண ததுநன்டமஜம உஞ தொடிந்து. எத நள்ம துண 

சது ஜநத் ட்த்ம ஆத ணநற்குள் தஞஜக்ந ணநடுநன்டது. ஆசல் 

தைம் ர் ஙடுநதள் நள்மள் அவ்ணதுப் தணத்ம ண்டி 

நன்சஞ ஜநழ் ஜநமக் ற் ஆஞம்நக்நன்டசர். அசல் அணர்நம் 

ஜநத்நடன் ணநதத்ந குமடணண ற்டுநன்டது. 

2. ஜநமக் ற், ற்நக் தொதம் து ஜநமஜப்தை, இக் அமஜப்தை, 

இக்ந அமஜப்தை, எதசநல் ணதடு, உதசநல் ணதடு ஜங்நல் 

ணதடு ன்டசணற்மட இசங் ஓநஞஜப்டுநன்ட ன்மஜத்ம், ஜது 

ல்ணநஜந, இஞண்ம் ஜநம என்தன் என்த ந்து தூய்மஜற்ட 

ஜநப் நஞணத்ம ணநப்டுத் தொமசத்ம் ன்மஜத்ம் அது நமச 

உதம் ஓந்ர்ப்ங்ள் நமக்கும் து ஜநம ற்ததந்து ணநநச் 

ஓல்தம் ஙநமநமசத்ம் தொடிநடது. அற்கு ஆஓநநநன் ஜநடநத 

மஜ ஞஜநன்டது. 

3. ஜநழ் ஜநமக் ற்நக்நன்ட ல்ணந ஙநமங்நல் தத்ஜச சூல்ள் 

அமஜந்நதக்மஜமப் டப்ட் ணல்நததந்து அடந தொடிநடது. 

உஞஜ - மத்நட் தத்ப்டின்மஜ, ஆஓநநணம் 

ப்மஜ ன்டணற்மடக் குடநப்நம். ச்சுத்ஜநமக் ற்ற்கு 

மசள் நத் மணப்டுத்துணநல்ம, தட்டி, 

ஓடிநத்நததந் ற்தக்ள் தொடித்ம். ஆசல் த 

தொற்டும்து ஜநநன் இக் அமஜப்தை நன்ற்டப்டுணற்குந 

துமஜநசதும், ணநநநசதும் அடிப்மநல் ற்நக்க்கூடி 

ஆஓநநணம் நமக்ப் டமஜ சுட்டிக்ட்ப்த்க்து. 

4. ற்நத்ம ஜற்ள்தௗம் து தத்ஜற்ட உஞப் ன்டு 

அல்து அணற்டநததந்து உச்ஓப்மசப் டக்கூடி ஓநடப்தைத் ர்ச்ஓந ற்ட 

ஆஓநநர்ள் இல்மஜ ன்ட நன்சமததௗம் ப்டுநன்டச. 

அசல் ஓநச ஜந ஙர்த அங்கு இம் தணநல்ம.  
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5. ஜணர்மத் சநத்சந இசங்க் கூடிணல்மஜ 

ற்நப்ணர்நம இதக் ணண்டும் ச ஜநடநகர்ள் கூதநடர்ள். 

அத்ம ன்மஜ ணநஙடுநல் ப்டுணநல்ம ன்ட உண்மஜத்ம் 

இங்கு சுட்டிக்ட்த்க்து. 

6. ஙதசஜநநல், உணநல், ஆஞய்ச்ஓந தொமடள் ன்ச ஏங்ந ணர்ந்து 

ணதம் இந்ஙட்நல் ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்தக்ச ஞஜச தல்ள், 

நற்ஓந தல்ள் ததுப்டுணதும், ணநநடுப்டுணதும் தைம்ர் 

ஙடுநல் துஜச இல்ம. தல்நல் உள்க்ம், நற்ஓநள் 

ஜந ற்டம ணநதத்ந ஓய்ணசண நணநல் இல்மஜத்ம் இங்கு 

தத்நல் ள்ப்த்க்ச. 

7. ஜநமக் ற்நப்ணர்ள் ஜணர்நன் நற்ஓநக் ப்நம 

நதத்துணதும், நன்தெட்ட்ல்மச் ஓய்ணதும் குமடத ன்ம 

அடநதொடிநடது ஜதம் ர்ஓற்டு/ ர்ஜநப்தேடு ன்சணற்டநல் 

அக்மட ட்ப்டுணநல்ம ன்தும்  அதணங்ள் 

ணங்ப்டுணநல்ம ன்தும் சுட்டிக்ட்ப்டுநன்டச. 

8. தத்துக்ம த ஆஞம்நக்கும்து தொமடச எதங்குதொமட 

நன்ற்டப்மஜ, உச்ஓநத்து தமஜ, ன்டணற்டநசல் தத்துக்ம 

உதப்நன்டந ததுல், தத்துப்நம ணநடுல் ன்ட குமடடுதௗம் 

ஜநகுந்ணநல் ப்டுநன்டச. 

9. ஜநமக் ற்நப்ணர்தௗக்ச ணநட்ல்ள், தத்ஞங்குள், 

ஓஜர்தள் ன்டச அந்ஙடுநல் இம்தணது ஜநக்குமடத அசல் 

ற்நத்தல் ஈடுடுணர்ல் எத ஜணசநன் உணது, உணதுக்ச 

 ல்ம, ற்நத்ல் தொமடமஜள், உஞப்ன்டு, ஜணர்து 

ணழ்க்மப்நன்சந ன்சணற்டநல் அக்மட ட்ப்டுணநல்ம 

இந்ஙநமப்டுதௗம் நன்சமமண ற்டுத்துநன்டச. 

10. ந்ணத ஓன்தொமடநதம் நட்ஜநல், எதங்குடுத்ல் தத்ஜ 

இம்தம்துன் உத்ஜணநமமண நர்ர்க் தொடித்ம். இமச 

“தொமஜச்ஓன்தொமட” ன்ர். ஆசல் தைம்ர் ஙடுநல் இம்தொமஜச் 

ஓன்தொமட இல்ஜல், அல்து ஏஞத இதக்நன்ட ஙநமநல் ற்டல் –

ற்நத்ல் இம்தநன்டது. அசல் ஜணர்தௗம் ஆஓநநர்தௗம் ஜது 

ஙக்ம் / இக்கு துணசத் நஜ ற்டல் ற்நத்ல் ஓன்தொமடநல் 

ஈடுடுநன்டசர். 

 

ஜற்கூடநது ன்ட இன்சஞன்ச மஜள் தைம்ர் ஙடுநல் 

ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்டல் – ற்நத்தன் து 
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ப்டுநன்டமஜம அடந தொடிநடது. அந் ணமநல் ஜம்ட்டிற்ச 

உத்நம அமம் ணுல் இங்கு தத்ஜசகும். 

 

ற்டல் – ற்நத்ம ஜம்டுத்தக்ச உத்நள்  

 

தைம்ர் ஜநர்நன் ஜந ற்டல்ற்நத்தல் கூடி அக்மட 

ஓதத்ப்ணண்டும். ய்ஜநநன் அணஓநம் உஞப்ணண்டும். தொதல் 

எத ஜணதக்கு ன் ஜநமக் ற்நன்டம் / ற்நக்நன்டம் ன்து ற்டந 

நத ற்டுத்ப்ல் ணண்டும். ஜநத்நடன்நன் அணஓநம் 

உர்த்ப்ணண்டும். ஜந ற்ற்கு அடிப்ம அமஜணது 

ஜநத்நடன்கும். அமணணச ற்சண குடநப்நப்ட்து – 

ட்ற்டநடன், ச்சுத்நடன், ணஓநப்தைத்நடன், தத்துத்நடன் ன்மணகும். 

ஆஞம்ஙநமநல் ட்ல், ச்சுத்நடன்ம ணர்த்துக்ள்ணற்ச 

ஓந்ர்ப்ங்ம ற்டுத்நக்டுக்ணண்டும். சசநல் ட்ல், ச்சு தம் 

ஜநத்நடன்நதெ ஜநத்சம் ற்டுநடது. ட்தன் தோம் தத்து, 

ஓற்நன் உச்ஓநப்தை ணதடும, எதன்நன் இல்தைம அடநதொடிநடது. 

ட்ற்நடன் ஙன்கு அமஜத்ம் எத ஜணசல்             ஙன்கு ஓநந்நக்தொடித்ம். 

ண்க்தக்ம உள்ணங் தொடித்ம். உள்ணங்நணற்மட ணநப்டுத் 

தொமசமநல் ச்சுத்நடன் ணநதத்நநன்டது. இவ்ணநஞண்டும் ஜநத்நடன்நல் 

இகுணசமணகும். நன்தைன் “தத்து” தம் ஜநத்நடன் நற்டு 

நற்டப் ணண்டும். தத்ங்குதொன் “தத்து” தம் 

உற்நற்ட்டுக்ச ஙமதொமடம, மஓக்ட்டுப்ட்ம ணர்த்துக்- 

ள்ல் ணண்டும். ணட்தொம் டும்  தொடி நள்மல் 

ததொடிமல் அணற்டநமச அடிப்மக் ண்டு 

தத்மப்க்குல் ஆஞம்நக்ப் ணண்டும். 

  

“தத்து ன்து  ச்ஓநமச ஙநஞந்ஞம் ஆக்கும் எத தொற்ஓந சம். ச்சு 

நட்ணட்ஜற்ட ஜசஙநமநததந்து ன்தணது. தத்து அம்ஜசஙநமநததந்து 

நட்ணட்ஜச ஜசஙநமம ணநப்டுத்துணற்கு ன்மச எதங்குடுத்நக்-

ள்தௗம் தொமடமஜமக் குடநப்து” ச ஞ..ஓநணத்ம்ந குடநப்நடுணதும் இங்கு 

ஜசங்ள்த்க்து. 

இந் அடிப்மநல் எவ்ணதநடன்மத்ம் ணர்ப்ற்ச உத்நள் 

ஓநணற்மட இசங் ம். 
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ட்ல், ச்சு நடன் ணர்த்ல் - 

1. ஓநடந் ச்ஓர்து ஙன்கு உச்ஓநக்ப்ட் நணச ச்சுக்ம ட் 

எவ்ணத ஜணதக்கும் ணய்ப்தைக்ள் ணங்ப்ல். 
 

2. ச ஓநப் ணய்ப்தைக்ள், ஙஞ அணஓம் ணங்ப்ல். 
 

3. ம் சும் ஜநம எதப்நத ஓய்து ஜனக் ட்ற்கும் உச்ஓநப்தைப் 

நமம இசங்ண்ற்கும் ஓந்ர்ப்ங்ள் ணங்ப்ல். 

எவ்ணத ஜணதம் இச்ஓற்டுநன்து சநத்சந 

ணசநக்ப்ல். 

 

4. தத்ஜச, நணச உச்ஓநப்தைக்மக் ண் ஜந 

ஙப்நதள் ஓநக்ப்ல், ன்டுத்ப்ல். 
 

5. ஓற்ட்டுக்ல்ணந, அதணக்ல்ணந ன்ட ற்நத்ல் தொமடமஜ இன்த 

அந நஞஓநத்ந ற்தள்ச. அந் ணமநல் ஜணர்நம 

ஓற்டுநதெ அதணம் டப்ல். இத்நடன்ம ஜம்டுத் 

ஙணடிக்ம டுக்ப்ல். இத்ம நடன்நல் (ட்ல், ச்சு) 

தைம்ர் ஙடுநதள் நள்மள் ர்ச்ஓந தணது ஓநடநது 

குமடணசண இதக்கும் ன்ல் ஜநமக் ற்நக் தொற்டும்து 

ஞதம ணங்குணமச தொக்நஜக் ள்து அணற்மடத் ஜ 

ற்தக்ள்ணற்ச தைடச்சூல் உதணக்ப்ல் ணண்டும்.  

 

தத்து, ணஓநப்தைநடன்ம ற்நப்ற்ச உத்நள்- 

 

1. எதக்குடநம ட்டுப் ததௗதம் நடன் ணர்ச்ஓந ற்ட நன்சர் 

அச்ஓநப்ட் தத்துக்ம ணஓநத்து ததௗதம் நடதக்ச 

நற்ஓநள் ணங்ப்ல். 
 

2. ஜநழ் ஜநநதள் தத்து ஙநமநதள் ஓந சநக்கூதள் ஓநக்ல்ம 

ற்தணநக்ம். ஜநநல் எவ்ணத எதக்கும் ஙநஞச ணந ணடிணஜநல்ம. 

எத ணடிணம் தோன்த எததௗக்கு ன்டுத்ப்ம். உ.ம்-“” ன்ட ணடிணம் 

எதப்ந அமதக்கும், எதப்தைம அமப்தக்கும், உஞஓதக்கும் 

ன்டுத்ப்டுநடது. ல், ங்ம், சந ன்ணற்மட டுத்துக்ட்ம். 

இது ன்ட தணுக்ங்ள் ஆஓநநர்ல் இசங்ப்ட்டு ஜநகுந் 

நதன் ற்நக்ப்ல். 
 

3. தத்துக்ள் ததுணற் இகுணச டிதொமடமஜப்நல் 

அடநதொப்டுத்ப்ல். உஞம்- 1. தொதல் உநர் தத்துக்மத்ம், நன் 
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ஜய்தத்துக்மத்ம், அன்நன் உநர்ஜய் தத்துக்மத்ம் 

தப்க்குல். 2. அன்நற்டு “ஙடுங்க்கு அட்ணம” ண்டு 

ஓல்க்ங்ம உதணக் உதல். 3.ஓற்மக் ண்டு 

சநணக்நங்ள், நற்டு கூட்டுணக்நங்ள், ப்தைணக்நங்ள் 

தப்க்குல். அடுத் டிஙநமநல் த்ஜது ணக்ந ஜநணடிணநல் த 

நற்தணநத்ல். 
 

4. ணஓநப்நன் து நன்ணதம் ணநங்நல் ணசம் ஓதத்ப்ம். 

ணக்நங்ள் ஆக்குணநததந்து ஆக்ங்ள் மக்கும் ணமஞநச 

ஙநமநல் தத்ஜச இங்நல் இக்ம் ர்ச ணநக்ங்ள் 

அநக்ப்ல் ணஞணற்த்க்கும். சநத்து இக்ம் ற்நத்ல் ன்து 

தத்ப்சதம், ணநமசத்நடன்ஜநக்தம் அமஜது.  

உச்ஓநப்தை, சநணதடு, நத, ன்சணற்டநல் அக்மட ஓதத்ப் 

ணண்டும். ஜதம் ஜௌசணஓநப்தை, உஞத்துணஓநப்தை, ஜட்ணஓநப்தை, 

ததௗர் ணஓநப்தை ன்சணற்டநதம் ணசம் ஓதத்ப் ணண்டும்.  

 

5. ணஓநப்தைத்நடமச ஜதம் ஊக்குணநக் ற்ட தல்ள், த்நநமள், 

ஓஞ்ஓநமள், ஙணல்ள், ஓநதமள் ன்ணற்மடத்ம் இத்நஞசநல் 

ஊங்மத்ம் ணநக்கும் க்ம் ஜணர்நம் ற்டுத்ப்ல் 

அணஓநம். 

 

ஜநழ்ஜந ற்நத்தன்து துண ணசத்நற் ள்ப் ணண்டிமண. 

1. ற்டல் ற்நத்ற் ஓற்டுமச் ஓநடந் தொமடநல் எதங்குடுத்நக் 

ள்ணன் தோம், ணகுப்மடநல் உப்சத சூழ்ஙநம 

உதணக்ப்ல். 

2. ஓநசதர்ணஜச ணமநல் ஓநடப்ச ணநத்நல் ஆஓநநர் – ஜணர் இமத் 

ர்தைள் ப்ல். 

3. ஜக்ர் இகுணக் நஞநத்துக் ள்க் கூடிணநத்நல், 

ற்நக்ணநதக்கும்  உள்க்த்ம அமஜப்க்ந, எதங்குடுத்ந, 

இகுணக்ந ணங்குணன் தோம் ற்டம இகுச்ஓய்ல். 

4. ற்டதக்கு ணநதம் ணமநச ஜச்சுல்(தைழ்ல்), ணஞணற்டல் 

ன்ட ஊக்குணநப்தை ன்டுத்ப்ல். 

5. ற்நக்கும் ணநங்ள் ஙன்கு நடுத்நக் ட்ப்ல். 

6. ஜக்ர் சுற்டதல் ஈடுடுஜத தூண்ப்ல். 

7. டிடநணற்கும், ண்டநந்து ற்ற்கும், நஞச்ஓநமசனர்க்குந் நடன் 

ணநதத்நக்கும் மணச ஓந்ர்ப்ங்ள்  ணங்ப்ல்.  
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8. ஓற்டுள், ணநமட்டுக்ள், த்நஞஜற்த ஙடித்ல் தொதணற்டந-

தெக் ற்நக் தொதல். 

9. ற்ர் ஈடுக்கூடி ணமநல் டிஙநம ணநமஓநல் அடநத ணங்ப்ல். 

10. தத்ஜச ஜனணதத்தத்ல்ள், நன்தெட்ல்ள் ணங்ப்ல்.  

 

தொடிதமஞ 

 

ட்ல், ச்சு, ணஓநப்தை, தத்து தம் ஙன்கு ஜநத்நடன்மத்ம் ஆஞம் 

ஙநமநததந்து டிப்டிச தொமடநல் ஙன்குநட்ஜநட்டு, ந ணங்நன் 

துமண்டு, ல்ணத ற்நத்ல் தொமடமத்ம், தட்ங்மத்ம் 

ன்டுத்ந, ற்நத்ல் இம் தம் தது ஜநழ்ஜந ற்டல் ன்து ஜந 

நச எத நஜண அமஜத்ம். அற்கு ஆஓநநர் அர்ப்நப்டும் 

ஈடுட்டும் ற்நப்தும் ஜணன் ஆர்ணத்டும், ஜநழ்ச்ஓநடும் 

ற்தும் ஜநதம் ணண்ற்ச. தைம்ர் ஙடுநதள் ஜநர்ள் 

ஜநழ்ஜநம “ணதம்ஜந” ஆ மணப்ற்கு ஜற்கூடப்ட் அம்ஓங்நல் 

ணசம்ஓதத்ப்டுல் ணநமசத்நடன்ஜநக், ணநமநடன்ஜநக்  இஞண்ம் 

ஜந ற்டல் –ற்நத்தக்கு ணநணகுக்கும். 

 

துமதல்ள் 

1. Dakin Julian and Others, (1968) Language in Education: The Problems in 

Common Wealth Asia and Indo-Pakistan Sub Continent, London. 

2. Harry Abeygunawardne, (1999) “Some Thoughts on Language” Week End 

Express, Colombo. 

3. Pattanayak D,P (1981)Multilingualism and Mother Tongue Education ,Oxford 

University Press, Bombay, Calcutta, Madras. 

4. WWW.geocities.com 

5. WWW.und.ac.za. 

6. ஓத்நஓனன் ஓ.(1996) இங்ம அஞஓநதல் ஜநத்ம் ஜதொம்;  ழ்ப்ம். 

7. ஙர்ல்தோம் டப்ட்மண. 
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ஜநழ் ஜநநல் தத்ற்டம ணர்ப்நல் 

ஓய்நத்நன் ங்கு 

 

சரசு பூபதி   
கஅ. அஸ்மது பீவி 
சிராங்கூன் கார்டன் உயர்நிலைப் பள்ளி,  சிங்கப்பூர் 
 

தொன்தமஞ 

 

ஜநழ் ஜணர்ள் தத்துத் ஜநழ், ச்சுத் ஜநழ் இஞண்டிதம் நடமஜ ட 

ணண்டும். அப்துன் அணர்தௗம ஜந ஆற்டல் ஙநமத்து ஙநற்கும்” 

(ஜநழ்ஜநப் த்நட் ஜத ஆய்தக் குத அடநக்ம 2005 க்ம் 26). ததுதக்கு 

எத சந ஓக்ந உண்டு. ஙஞடிப் ஓத் ங்கும் ஜணர்ள்கூ 

துநச்ஓடும், ன்தொமசப்டும், ன்சம்நக்மடும் ங்ள் தத்தும 

ணநப்டுத் தத்து துமதைநநடது. This power that writing has to increase students’ 

self esteem is attributed to the fact that most pupils are more courageous in their 

compositions than in their speech. Writing affords the time necessary to cultivate confidence 

and ideas (p211,Cathy Collins Block).  

 

ஜநக்ல்ணநநல் ஓதோம், குடும்ம், சநர் ஙநதணசங்ள், ர்தைச் ஓசங்ள் 

அமசத்நற்கும் தம்ங்கு உண்டு (ஓஞணன் நஙன்). ஜநம ஜணர்ள் 

ணநதம்நக் ற்கும் ணமநல் ஙமதொமடக்கு ற்டணத தைதுப்தைது உத்நமப் 

ன்டுத்ந ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்மமத் ர்ந்து ஜற்ண்ல் 

ஜணநம ஜநழ்ஜநமப் டிக் ணண்டும் ஜற்தம் அன்டம் ஓ 

ணண்டும் ன்ட ஆர்ணம் ஜங்கும். இமசக் தத்நற்ண்டு, ஆய்ணர் 

ஓநங்ப்தநல் ணநணதம் ஜநழ் தொஞசு ஓய்நத்மப் ன்டுத்ந, ஜணர்நன் 

தத்ற்டம ஜம்டுத்துணம ஙக்ஜக் ண்டு இவ்ணய்ணநமச 

ஜற்ண்டுள்சர்.    

 

 

ஓநக்மக் ண்டநந் ணநம் 

 

ற்துள் சூழ்ஙநமநல் ஙம் ஜணர்நல் தம்ர் ஜநழ் தல்ம 

அல்து ஓய்நத்ம ணநதம்நப் டிப்து நமது. இன் ணநமண 

ஜணர்நன் தத்ற்டல் நக்ப்ட்டிதந்து. 
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ங்ள் ஜசநல் உநத் ண்ங்ம ணநந மணச ஓல்ணம் குன்டந 

இதந்து. இமசக் தத்நற்ண்டு ங்ள் ள்நநல் உர்ஙநம இஞண்ம் 

டிணத்நல் நதம் 27 ஜணர்நம எத தத்துக்நப்தை ஙத்ப்ட்து. 

இக்தத்துக்நப்நன் டி 95% ஜணர்ள் ஜநழ் தல்மப் டிப்நல்ம. 

ஜதம் 98% தடுநல் ஜநழ் ஓய்நத்தௗம் ணங்ப்டுணநல்ம ன்த ந 

ணந்து.  

இம்ஜணர்நம ஓய்நத்ள் ணஓநக்கும் க்த்ம அடநதொப்டுத்ந 

அணர்நன் தத்ற்டம ஜம்டுத் எத ஓல் நட்ம் உதணக்ப்ட்து. 

இச்ஓல் நட்த்நல் ஜநழ் தொஞஓநல் எவ்ணத ணஞதொம் ணநணதம் இமர் தொஞசு 

குந ர்ந்டுக்ப்ட்து.  

 

இமர் தொஞசு 

 

இன்மட க்ட்த்நல் ஊங்நன் துமடு ல்ணந ற்டல் ன்ட ஙநம 

உதணநக்ண்டிதக்நடது. ஊம் ற்நத்தல்  ஜற்டங்ம ற்டுத்ந 

ஙல் ற்டல் ணநமதம ற்டுத்நத்ள்து (நஞஞன், 2006). ஊத்மப் 

ன்டுத்தும்து, அது ணதஜச த்துக்கு எத துமக்தணந 

இல்ஜல், அதுண அப்த்நன் தொக்ந அங்ஜத் நணண்டும். ஜதம் 

கூடப்சல், ஊத்மக் ண்டு ற்நக்கும்து, அது த்துன் 

இஞண்டக் ந்நதக்ணண்டும். அசல், ந் ஊத்ம, வ்ணத, த்நன் 

ப்குநநல் இமப்து, ன்து தொன்கூட்டி நட்ஜநப்ட்டிதக்ணண்டும் 

(நநண்ன் Brinton, 2001). ஊங்ள் ற்டதக்கு எத தொக்நக் ஞஜ 

இதப்ல் அன் தக்ம் த்துக்குப் தத்ஜ இதத்ல் அணஓநம்.  

 

இவ்ணமநல் ஓநங்ப்தநல் ணநகும் ஜநழ் தொஞசு ஓய்நத்நன் ஏர் அங்ஜச 

இமர் தொஞசு இவ்ணய்ணநற்குப் ன்டுத்ப்ட்து. இப்குநநல் 

ணநநப்டும் ஓய்நள் ஜணர்ள் ணநதம்நப் டிக்கும் ணமநல் 

அமஜந்நதப்டு அணர்நன் அதணத்நற்கு உட்ட்தம் இதப்ல்ன் 

ஆய்ணர்ள் இமசத் ர்ந்டுத்சர்.   

 

தத்துப் நஜற்ட தல் 

 

தைண தஃர்ட் (Paula Rutherford) ன்ணஞல் ஸ்நல்ல்  ச்ஓர் (Skilful 

Teacher) ன்ட நற்ததொமட அடநதொம் ண்து. இப்நற்ததொமடநல் 

ஆஓநநர்தௗக்ச ற்டல் ற்நத்ல் ஓநடப் அமஜ  அணுகுதொமடதௗம் 
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ஙணடிக்மதௗம் டுத்துமடக்ப்ட்டுள்ச. அநல் இம்ற்ட என்தன் இந்க் 

தத்துப்நஜற்ட தல் ஙணடிக்மகும். 

 

இந்ஙணடிக்ம அடநணநல் ஜற்தம் ணஞத ன்ட ங்தௗக்கு 

ற்தைமகும். சசநல் இந்ததன் ணது க்த்நல் ஆஓநநர் டுக்கும் 

த்ம எட்டி உணநக்குடநப்தைள் இம்தம். ஜணர்ள் அமசப் டித்துப் 

தைநந்துண்டு, தொக்நத் ணல்ம உள்ணஒநக்ள்ணர். அன் நன், 

தத்துப்நஜற்ட ததன் இது க்த்நல் ங்நன் நடதக்கும் ணநதப்த்நற்கும் 

ற் ஜச ணமஞப்ம் ஓய்ல், சுதக்ந ணமஞல், ங்ள் ணமஞல் ஜற்தம் ஓநத ஓநத 

குடநப்ள் ததுல் ன்டணற்மடச் ஓய்ணர். இந்ஙணடிக்மநன் தோம், 

ஜணர்ள் ஆஓநநர் ற்தக்டுத் த்மப் தைநந்துண்சஞ ன்ம 

ணநப்டுத்துணர். 

 

இந்க் தத்துப்நஜற்ட தல் உத்நம ஜணர்நன் தத்துத்நடமச 

ஜம்டுத்துணற்கு ஆய்ணர்ள் ன்டுத்நத்ள்சர்.  

 

ஓய்தொமட 

 

இந் ஆய்தக்கு உர்ஙநம இஞண்டு ணநமஞத ஜற்தம் ணக்ஙநமநல் நதம் 27 

ஜணர்ள் உட்டுத்ப்ட்சர். இம்ஜணர்தௗக்கு ஆய்ணர்ள் இஞண்டு 

ணதங்க் ற்நத்து ணதநடர்ள். ஜநழ்ஜநமப் தத் ணமஞ 

இவ்ணநஞண்டு நநணநதம் நதம் ஜணர்ள் எஞ ஞத்நல் இதந்சர். 

அதுஜட்டுஜநன்டந, இவ்ணநத ணகுப்நசநன் ணமதௗம் எஞ ஓஜத்நல் 

அமஜந்நதந்தம். ஆய்மண ஜற்ள் துண இதந்து.  

 

தொன் ஙணடிக்ம (ஆய்தக்கு தொந்ந ஙணடிக்ம)  
 

டி 1  

தத்துக்நப்தை என்த ஙத்ப்ட்து. அநல் ஜணர்நன் தடுநல் ஜநழ் 

ஓய்நத்ள் ணங்குணது ஜற்தம் அமச ணஓநப்து குடநத்தும் ண்டநப்ட்து. 

ஜதம் ஜணர்நன் தத்துத் நடமசக் நக் எத தத்துக்நப்தைம் 

ஙத்ப்ட்து. 
 

டி 2  

ஜணர்தௗக்குச் ஓய்நத்ள் ணஓநக்கும் தொமட ஜற்தம் நடன் குடநத்து ட்மட 

என்த ஙத்ப்ட்து. இப்ட்மட ஓநங்ப்தர் ஓந த ணநத்நன்               

அநந எதணஞல் ஙத்ப்ட்து. இப்ட்மடநல் இமர் தொஞசு 
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அடநதொப்டுத்ப்ட்து. ஓய்நப்குநமப் டித்து, அநததந்து தொக்நத் 

ணல்ம வ்ணத அமம் ண்து ன்து குடநத்து குடநப்தைள் 

ணங்ப்ட்ச. 
 

டி 3  

ஜணர்தௗக்குக் தத்துப் நஜற்ட தல் அடநதொம் ஓய்ப்ட்து, தத்துப் 

நஜற்ட ததல் வ்ணத ஜச ணமஞம் ஓய்ணது ன்த ஆய்ணர்ள் 

உஞங்தௗன் டுத்துக் கூடநசர். ஜணர்ள் ங்நன் தத்துப் நஜற்ட 

ததன் தொப்தை அட்மம ணடிணமஜத்சர். 

 

 

ஆய்த தொமடமஜ 

டி 1  

த்து ணஞங்தௗக்கு இமர் தொஞஓநல் ணநணந் ஓய்நமப் டித்து ஜணர்ள் 

அச்ஓய்நமட்டி ஜசணமஞம் ஓய்சர். ஜணர்ள் 

இம்ஜசணமஞத்ம தத்துப் நஜற்ட ததல் (interactive book) ஓய்சர்.  

 

இமர் தொஞஓநல் ணநணந் மப்தைள் 

 

ணஞம் மப்தை ந 

1 இமர்நம ஙநஜந ணதம் ஜதுப் க்ம் 03/03/2011 

2 இப்தை,ஓநஞஜங்ள் இம ஓநடந் ர்ச்ஓந ற்ட ஜஸ்ணந 10/03/2011 

3 க்குணம் தம் தொன் தல் உடத 24/03/2011 

4 ம் ஜடநச் ஓல்தம் இமர்ள் குற்டச் ஓல்நல் ஓநக்ஜல் 

ப்நக்ம் 

31/03/2011 

5 ணநதது ற்தத் ந் அடநணநல் ஆர்ணம் 07/04/2011 

6 ஆட்த்ம ஙடும் இமர் க்கு ஓந? 14/04/2011 

7 தைத் நடன் ட்டி இமர்ள் 21/04/2011 

8 இமர் மநல் ணதம் ஜநழ் 28/04/2011 

9 ஜடக் உடி த ஙட்ள் 07/07/2011 

10 $20,000 ஓணநல் 21ணது நடந்ஙள் ஓய்ணது ஓந? ணட? 14/07/2011 

 

டி 2  

ஜணர்ள் தத்துப் நஜற்ட ததல் அணர்ள் டித் ஓய்நநன் 

ஜசணமஞத்மச் ஓய்டு ங்ள் ண்ப் நஞநதப்மத்ம் ஓய்சர்.  
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டி 3 

எவ்ணத ணஞதொம் ஆய்ணர்ள் ஜணர்நன் மப்தைமத் நதத்ந 

ஜநப்ண்ம ணங்நடு, ஜம்டுத்துணற்ச குடநப்தைமத்ம் 

ணங்நசர்.     

 

 

தொடிதள் 

 

 தத்துக்நப்தை  

ஆய்தக்கு தொந்ந ஙநம 

 

ள்ணந:  

இமர் தொஞமஓப் டிக் ஆஞம்நக்து: 

ஆம் 

(%) 

இல்ம 

(%) 

1) உன்சல் ஓநடப் த தொடிநட?   15 85 

2) உன்சல் நட்ஜநட்டு த தொடிநட?   19 81 

3) ஜசநல் ன்டந ண்ங்ம ணநப்டுத் தொடிநட?   33 67 

4) ததுணற்குப் ந தத்துள் இதக்நன்டசண? 22 78 

5)ஙன ணது ஜச ணமஞ உத்நமப் ன்டுத்ந ததுநட? 22 78 

6) உன்சல் ன்சம்நக்மடு த தொடிநட?   33 67 

 

 

ஆய்தக்குப் நந்ந ஙநம 

 

ள்ணந:  

இமர் தொஞமஓப் டிக் ஆஞம்நத் நடகு: 

ஆம் 

 (%) 

இல்ம 

 (%) 

1) உன்சல் ஓநடப் த தொடிநட?   89 11 

2) உன்சல் நட்ஜநட்டு த தொடிநட?   81 19 

3) ஜசநல் ன்டந ண்ங்ம ணநப்டுத் தொடிநட?   96 4 

4) ததுணற்குப் ந தத்துள் இதக்நன்டசண? 93 7 

5)ஙன ணது ஜச ணமஞ உத்நமப் ன்டுத்ந ததுநட? 70 30 

6) உன்சல் ன்சம்நக்மடு த தொடிநட?   96 4 
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 ஜணர்நன் தத்ற்டல் 

தத்துப் நஜற்ட ததல் ஜணர்நன் ண்ப் நஞநதப்தைநன் தோம் 

ஆய்ணர்ள் அணர்நன் தத்ற்டல் ஜம்ட்டிதப்மக் ண்டநந்சர். 

அதுஜட்டுஜநன்டந, அணர்ள் தந ட்டுமஞநதம் தொன்சற்டத்மக்  

தொடிந்து. ஆய்ணநன் தொடிதள் ஜதம் ணதணம ஆய்ணர்ள் ஆண்டிதநத் ர்த 

2010 ஜற்தம் ஆண்டிமத் ர்த 2011 ஆந இத ள்நத் ர்தநன் ட்டுமஞ 

ஜநப்ண்ம எப்நட்டுப் ர்த்சர்.  

 

ஜணர் ஆண்டிதநத் ர்த 2010 

(100%) 

ஆண்டிமத் ர்த 2011 

(100%) 

1 66 72 

2 43 55 

3 67 52 

4 64 72 

5 70 67 

6 41 70 

7 49 70 

8 54 65 

9 46 63 

10 54 68 

11 57 75 

12 60 52 

13 50 70 

14 44 68 

15 6 45 

16 56 67 

17 43 72 

18 49 75 

19 39 68 

20 43 73 

21 56 65 

22 54 73 

23 40 58 

24 27 42 

25 47 73 

26 59 50 

27 61 62 

  

இக்ட்டுமஞ ஜநப்ண்ம எப்நட்டுப் ர்க்மநல், 85% ஜணர்ள் ங்நன் 

தத்ற்டதல் ஜம்ட்டுள்சர் ன்து ந ணதநடது. அதுஜட்டுஜநன்டந, 
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அணர்நன் ணகுப்தை ட்டுமஞப் ங்நதம் ஜணர்ள் டிப்டி 

தொன்சடநத்ள்சர் ன்தும் ந ணதநடது. 

 

ஆய்ணநன் ணஞம்தைள் 

ஆய்ணர்ள் ஜற்ண் இந் ஆய்த எத ஓநத ஆஞம்க்ட் தொற்ஓநன். 27 

ஜணர்மக் ண்டு ஜற்ள்ப்ட் இவ்ணய்த ஓந ணஞம்தைதௗக்கு 

உட்ட் உள்து.  

 ஜணர்நன் ண்நக்ம குமடண உள்ல் தொடிதம மணத்து எட்டு 

ஜத் தொடிதக்கு ணந்து ணந தொடிது.  

 இவ்ணய்த குதந க்ட்த்நல் ஙத்ப்ட் என்த ன்ல் இன் 

தொடிதமப் துமஜ டுத் தொடிது.  

 ணமநன்து ஜநழ்ப் த்நன் ஜற்டக் கூதமத்ம் ணசநக் ணண்டி 

இதந்ல் ஙஞப் ற்டக்குமட எத நஞச்ஓநமசண இதந்து.  

 இவ்ணய்ணநற்கு உட்டுத்ப்ட் ஜணர்ள் ணவ்ணத நநதமச் 

ஓர்ந்ணர் இதந்ல், ஜநப்ண்ம ணங் ஆய்ணர்ள் எஞ 

ஜநநச ஜநப்தேட்டுக் குடநப்மத் (rubrics) ர் ஓய்த்ம் சூழ்ஙநம 

உண்சது.  

 தைந அணுகுதொமடநல் ஜணர்நன் தத்துத் நடன் ஜற்தம் ஓய்நத்ள் 

ணஓநக்கும் க்த்ம ஜம்டுத்துணது எத ஓணண அமஜந்து. 
 

தொடிதமஞ: 

ஆஓநநர்ள் ணகுப்மடநல் ணந நற்தக் தணநமப் ன்டுத்நக் 

ற்நத்ம இசநமஜக் ணண்டும்.  ஓய்நத்ள்மத்ம், இழ்மத்ம், 

ர்தைச் ஓசங்மத்ம் ன்டுத்ந ஆஓநநர்ள் ற்நப்து ஙல்து (ஓஞணன் 

நஙன்).  

ஆசதம், ணதம் ஓய்நத்ம ணங்நக் டுத்து டிக்ச் ஓன்சல்ஜட்டும் 

து. அது ர் ஙணடிக்ம என்மட ஙத்நசல்ன் ன் நட்டும். 

இற்கு ங்ள் ஓல் நட்ம் ஓன்த தம்.  

 

இமர் தொஞஓநல் இம்ற்ட ஓய்நள் ஜணர்நன் அதணத்நற்கு 

உட்ட்டிதந்தம் இந்க் தத்துப்நஜற்ட தல் அணுகுதொமட தைதுமஜச 

என்ட இதந்தம், ஜணர்ள் இந்ஙணடிக்மநல் ஜநதம் ஆர்ணத்துன் 

ஈடுட்சர். அதுஜட்டுஜநன்டந, ஓய்நத்ள்நல் ணநகும் ஓய்நமப் 

ன்டுத்ந ஜணர்தௗக்குப் ம் ஙத்தும்து, அது அணர்நம ஓதோ 

ணநப்தைர்மண உண்க்குநடது ஜற்தம் அணர்நன் ணழ்க்மமச் ஓநச 

மநல் இட்டுச் ஓல்ணற்கு அணர்மச் ஓநந்நக்த் தூண்டுநடது.   
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உஞத்நற்கு, தோன்டம் ணஞத்நல் ணநணந் “க்குணம் தம் தொன் தல் 

உடத” ன்ட மப்மட்டிப் ற்டர்நம் ஜசம் நடந்து ஓ தொடி ஓந 

ணநதங்ள் குடநத்து ஜணர்ள் ணநப்ம தநநதந்சர்.  

 

டித் ஓய்நமட்டி ங்நன் தத்துக்மக் கூட ங்ந ஜணர்ள் 

கூ, ங்நன் தத்துப்நஜற்ட ததல் ணநப்மதம் நணதம்  

தத்துக்ம தநநதந்சர். இன் தோம், டித்ம ஜணர்ள் தைநந்து 

ண்சஞ ன்ம ஆய்ணஞல் நக் நக் தொடிந்து. 

 

துமதல்ள் ஜற்தம் ட்டுமஞள் ட்டில் 

 

1. ஜநழ் ஜநப் த்நட்ம் ற்நத்ல்தொமட ஜத ஆய்தக் குத அடநக்ம. 

(2005). ல்ணந அமஜச்சு. ஓநங்ப்தர். 

2. நஞஞன், உ. (2006). ஜநழ் ஜந ற்நத்தல் ஊங்நன் ங்கு. 

ஜநநதன் நர்ணநல். ம் 1. குப்ஓநநர்ள்: ஔணன், ண, 

உன்சந ஙஓர், ஓநஞஜ். மகன் நப்ம். ஓன்மச.  

3. ஓஞணன் நஙன், தொன்மஜ உமஞ, தைத்நஞஜம் ஆண்டில் ய்ஜந 

ற்நல் உள் ஓணல்தௗம் ணய்ப்தைதௗம், அடிப்மக் ல்ணநநல் 

நட்ங்ள், ஓநக் ல்ணநக் ம், ஙன்ங் நல்தட்ப் 

ல்மக்ம், ஓநங்ப்தர் 

4. Brinton, Donna. M. (2001). The Use of Media in Language Teaching. In 

Teaching English as a Second Language or Foreign Language. Ed: Celce - 

Murcia Marianne. Heinle & Heinle. USA. 

5. Cathy Collins Block; 2001;  Teaching the Language Arts – Expanding 

Thinking   Through Student –Centered  Instruction; Pearson, Allyn & Bacon 

6. Rutherford, P. (2008); Instruction for All Students, Second Edition. Just Ask 

Publications & Professional Development, USA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



161 

 

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ஓல்ணப் தக்ம்  

நப்தைம் ன்டும் - நஞங்கு 
 

விஜயராணி ககாவிந்தசாமி, குவின்ஸ்டவுன் உயர்நிலைப் பள்ளி 
சிைம்பாயி முத்துசாமி, கல்வி அலமச்சு 
  க   . 

 

தொன்தமஞ 

ஓநங்ப்தநல் இதஜநக் ல்ணநக் ள்மநன் அடிப்மநல் ஆங்நதொம் 

ய்ஜநதௗம் ஓநங்ப்தர்க் ல்ணநதொமடநன் தொக்நக் கூத இதந்து 

ணதநன்டச. இதப்நதம் அமசத்து ணநத்நற்கு ஆங்நம் அணஓநம் ன்ல் 

ஓநங்ப்தர்க் குடும்ங்நல் ஆங்நம் ஆநக்ம் ஓதத்துணமத்ம் ய்ஜநநன் 

தைக்ம் குமடந்து ணதணமத்ம் ல் இசக் குடும்ங்நதம்  தொடிநடது.  

 

2010 ய்ஜநள் ஜத ஆய்தக்குத அடநக்ம 

தடுநல் ஜடநணதம் ஜநச் சூதம் உஜஜதன் க்தொம் ணல் 

நல்தட்த்நதம் ஜன்தள்நதம் ற்ட்டுள் தைத்க்தொம் ஓநங்ப்தநல் 

ய்ஜநக் ற்டல் ற்நத்தல் ற்டுத்நத்ள் ணர்ச்ஓநமத்ம் க்த்மத்ம் 

நப்ற்ச 2010 ய்ஜநள் ஜத ஆய்தக்குத என்த அமஜக்ப்ட்து. 

அக்குத 2005ஆம் ஆண்டு ஙத்ப்ட் ய்ஜநள் ஜத ஆய்ணநன் 

நந்துமஞதௗக்கு ற் நதத்நமஜக்ப்ட் க்மத்நட்ங்ள், 

நந்துமஞக்ப்ட் ற்நத்ல் அணுகுதொமடநன் ணநமதள் ஆநணற்மடச் 

ஓனர்த்தூக்நப் ர்த்டு ல்ணத ணநநல் ஞப்ட்ணர்நஜநதந்து 

ணல்மத் நஞட்டித்ம் ஆஞய்ந்தும் ய்ஜநக் ற்டல் ற்நத்தன் ஙநமமக் 

ண்டநந்து. 

 

ந் இதது ஆண்டுத் க்ஙநம தொம் ணகுப்தைப் நணநன்து 

ஆண்டுதம் நஞட்ப்ட் ஞதள் இல்ங்நல் ஆங்நத்நன் தைக்ம் 

தொன்மஜ ஙநமநல் இதப்மத்ம் ஓதோத்நசநம ஆங்நத்நன் க்ம் 

ததொஜ இதப்மத்ம் ட்டுணம ஜத ஆய்தக்குத ண்டநந்து. ஜதம், 

ஆங்நத்நன் தைக்ம் தட்டுஜநநல் ந க்த்ம ற்டுத்நநதப்மத்ம் 

இத்க்ம் ஜணர்நன் ஜசப்ன்மஜநதம் ய்ஜநத் நடசநதம் 

நஞநதப்மத்ம் ஆய்தக்குத குடநப்நத் ணடணநல்ம.  
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ஜற்டஜமந்துள் தட்டு ஜநச்சூல் 

ஓநங்ப்தநல் தடுநல் தம்ச ற்டர்ள் ம் நள்மதௗன் 

ஆங்நத்ந சுநன்டசர் ன்மத்ம் ஓந குடும்ங்நல் ய்ஜநடு 

ஆங்நத்மக் ந்து ன்டுத்துநன்டசர் ன்ட உண்மஜமத்ம் ஆய்தக்குத 

தைள்ந ணநணஞங்தௗன் டுத்நம்நத்ள்து. இப்டிப் ஞப்ட் தட்டுஜநப் 

நன்சநத்ன் க்ப்ள்ந தொம் ணகுப்நல் ணந்து ஓதம் ஜணர்நன் 

ஜநத் நடன்தௗம் ஞப்ட்ண உள்ச. அணர்நன் 

ங்குஙநமதௗம் ணதட்டிதக்நன்டச. ஓந ஜணர்ள் ய்ஜநநன் 

ச்ஓதள், அமஜப்தைள் ற்டந அடநதன் ணதநன்டசர். இணர்ல் 

ய்ஜநநல் வ்ணநச் ஓநஞஜதொஜநன்டநக் தத்துப் நஜற்டம் ஓய் தொடிநடது. 

இப்டிப்ட் ஜணர்தௗக்குக் ல்ணநமஜச்ஓநன் த்நட் ணமஞத ஜற்தம் 

ஜம்ட்டுப் நநத உதணக்ந ணங்நணதம் நற்ததணநமத் ஞஜப் 

ன்டுத்நக் ற்நக் இதம். ஆசல், ய்ஜநநல் ஞ்ஓதொம் 

அடிப்மடநத இல் ஜணர்தௗக்கும் ஜநதம் குமடணச 

அடிப்மடநதம ஜணர்தௗக்கும் இப்நற்ததணநமப் ன்டுத்ந 

ஜநத்நடன்ம ணர்த்ந தொற்டுணற்கு தொன் அணர்தௗக்கு அடிப்மம 

அமஜத்துக் டுக்ணண்டி ஙநம உள்து. அமசச் ஓய்ந ஆஓநநர்தௗக்கு 

அந உணநத்ம் ஆஞதம் மணப்டுநடது ன்து ஜநஓநநர்நம் 

ஙத்ப்ட் தத்துக்நப்நல் ந ணந்து.   

 

மண எத ஞணம் (corpus data) 

ஜணர்நன் ணதட் ங்குஙநமமக் ண்டநந்து அணர்தௗக்குத் 

ன்சம்நக்மம ற்டுத்நத் ஜநழ்ஜநடநமணப் டச் ஓய் ஆணசச் 

ஓய்ப் ணண்டி மண இதப்மத்ம் அற்குத் ஜநஓநநர்தௗக்கு உணந 

மண ன்மத்ம் ஆய்ணர் உர்ந்ர். சண, ஜநழ்ஜநப் தைக்ம் 

இல் சூதததந்து ணதம் ஜணர்ள் ஜநநல் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்ணற்கு 

ப்டி உணம் ன்ம அடநந்துள்தௗம் ஙக்நல் ஓந ஜநஓநநர்நம் 

தத்துக்நப்தை ஙத்ப்ட்து. அந்க் தத்துக்நப்நததந்து  தத்துள் 

அடநப்ட்ச.  அணற்தள், “ஜணர்ள் அடிப்மத் நந்துள் 

ணண்டி ஓற்நன் ட்டில் என்த இதந்ல் ஓநடப் இதக்கும்,” ன்ட 

ஜநஓநநர்நன் தத்து ஜங்நக் ப்ட்து. 

சண, ஜநழ்ஜநப் தைக்ம் இல் சூதததந்து ணதம் ஜணர்தௗக்கு 

உணந எத ஞணம் (corpus data)  மண ன்ம ஆய்ணர் ணதண ஙம்நசர். 

அத்ஞணம் ஜநஓநநர்தௗக்குப் தணந இதக்கும் ன்தம் அணர் தநசர். 

ஓநங்ப்தநல், எதணர் ஜநநல் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்ணற்குத் மணச 



163 

 

ஓற்நன் குப் அடிப்மச் ஓற்ட்டி உள் ன்த ண்டந 

தொமசந்து, அப்டி எத ட்டிம உதணக்குணற்ச தொற்ஓநள் 

ஜற்ள்ப்ட்ச ன்தும் ஆசல், அப்ந இன்தம் ஙநமடத டணநல்ம 

ன்தும் ந ணந்ச. சண, ஆய்ணர் எத ஞணத்ம உதணக்கும் நநல் 

ஈடுட்ர்.  

 

தைசய்த 

எத குடநப்நட் ணநமமண ற்டுத் ணண்டும் ன்ட ண்த்டு 

ஜற்ள்ப்ட் இந் தொற்ஓநம இமதௌடு ஙக்ந ஏர் ஆய்ணண 

ஆய்ணர் தநசர்.  

தைசய்த ஓய்ணற்ச ஓந தணநள் ணடிணமஜக்ப்ட்ச. அக்தணநமக் 

ண்டு ஜநழ்ஜநநல் ஞ்ஓம்கூ அடிப்மடநத இல் ஜணர்ள், 

ஜநழ்ஜநநல் ஜநக் குமடணச அத அடிப்மடநத உம ஜணர்ள், 

அணர்ம் குடும்த்நசர், ர்ப்ள்நத் ஜநஓநநர்ள், க்ப்ள்நத் 

ஜநஓநநர்ள் ஆநநம் தத்துக்நப்தை ஙத்ப்ட்து. ஜதம், 

இம்ஜணர்ள் ஜநநல் ஓக்கூடி சூல்நல் ஓந ஙணடிக்மநல் 

ஈடுட்து அந்ந் இங்நல் ஙமற்ட உமஞல்தௗம் 

ஓம்ந்ப்ட்ணர்நன் அதஜநத்ன் எதப்நத (audio recording) ஓய்ப்ட்ச. 

ஜணர்ள் குடநப்நட் சூதல் ஜநநல் ஓந அணர்தௗக்குத் மணச 

அடிப்மச ஓற்ள் மண ன்ம அடநதம் ஓந தணநள் (tools) 

உதணக்ப்ட்டு ஜணர்நதொம் ஜநஓநநர்நதொம் ணங்ப்ட்ச. 

அணற்டநன்ணந அணர்ள் டுத் ணல்நன் துமண்டு ஞணம் 

உதணக்கும் தொற்ஓந ங்நது. 

 

ஞதமப் குப்ய்த ஓய்ல்   

 

தத்துக்நப்நன்ணந ஓநக்ப்ட் ஞததௗன் எதப்நத ஓய்ப்ட் 

உமஞல்ள் ணநணடிணத்நல் நத ஓய்ப்ட்டு ஆஞப்ட்ச. இணற்தன் 

தைசய்ணநல் ந்துண் இம்ஜணர்நதொம் அணர்ம் ற்டர்நதொம் 

ஜநஓநநர்நதொம் ணய்ஜநக் ட்டநப்ட் தத்துதௗம் 

ஆஞப்ட்ச. இமண இந்ப் தைசய்தக்கு தொக்நத் ஞத அமஜந்ச.  

இத்ஞதநன் துமண்டு ஜணர்ல் அடிக்டிப் ன்டுத்ப்ட் 

ஓற்ள் மண ன்து அமம் ப்ட்டுத் குத்துப் 

ட்டிதப்ட்ச. 
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ஓற்நன் நதம் ற்தைமமஜத்ம் 

 

டக்குமட இதததக்கும் ஜற்ட் ஓற்ள் ஜநநல் ணய்ஜநக் தத்துப் 

நஜற்டத்நற்கு அடிப்மசமண ன்த அமம் ப்ட்ச. அமண 

ன்ட்டுத் மண அடிப்மநல், 

 தட்டில் குடும்த்நசதன் ஜநநல் சுணற்குப் ன்டும் ஓற்ள் 

 ணநமட்டுப் தங்ணநல் ஙண்ர்தௗன் ஜநநல் சுணற்குப் ன்டும் 

ஓற்ள் 

 ணகுப்நல் ஆஓநநததம் ஓ ஜணர்தௗதம் ஜநநல் சுணற்குப் 

ன்டும் ஓற்ள் 

 து இங்நல் ஜநநல் சுணற்குப் ன்டும் ஓற்ள் 

ன்த இங்தௗக்கு ற் அடிப்மச் ஓற்ள் குக்ப்ட்ச. 

குக்ப்ட் ஓற்நல் தொமட,  இங்நல் அநஜப் 

ன்டுத்ப்ட் ஓற்ம தொததம் ஜநக் குமடணப் ன்டுத்ப்ட் 

ஓற்ம இதநநதம் மணத்ல் ச ணநமஓப்டுத்தும் ந 

ஜற்ள்ப்ட்து. அடுத்து அச்ஓற்ள் ர்ச்ஓற்ள், ணநமசச்ஓற்ள் 

ன்த நநக்ப்ட்ச. 

இவ்ணட உதணக்ப்ட் ஓல்ணப்ட்டில், தள் ணநக் ஙநமநதம் 

தத்துப் நஜற்ட ஙநமநதம் ந் அணநற்கு உதம் ன்து 

ஜநஓநநர்நதொம் ற்டர்நதொம் டுத்துச் ஓநத்துப் 

ர்க்ப்ணநதக்நடது. இந் தொற்ஓந ஆய்ணர் ஜற்ள்தௗம் தொமசணர் 

ட்த்நற்ச ஆய்ணநன் எத குநகும் ன்து இங் குடநப்நத்க்து. 

 

ச்சுத் ஜநதக்கு தொக்நத்துணம்  

ஜநழ்ஜநநல் ஞ்ஓம்கூ அடிப்மடநத இல் ஜணர்தௗக்கும் 

ஜநழ்ஜநநல் ஜநக் குமடணச அத அடிப்மடநத உம 

ஜணர்தௗக்கும் ணய்ஜந அடிப்மநச ற்நத்ல் தொமட ஓநடந்து 

ன்ம  ஜதப்ற்நல்ம.  

 

சுல் ன்து ஏர் ஆக்த்நடன் (productive skill). ஆண, ள்நடசச 

(receptive skill) ட்குந்நடமச ஏஞதக்கு ணர்த் நன்சஞ சுந்நடமச 

ணர்ப்ற்குந ங்மத் ஞணண்டும் (நததொதன்,1998:218)  

 

ஜநநல் ணய்ஜநக் தத்துப் நஜற்டம் ஓய்ச் ஓநஞஜப்டும் ஜணர்தௗக்குத் 

ஜநஓநநர் தொன்ஜநந இதந்து அணர்நம் அநஜப் ச்சுத் ஜநநல் 
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ஓநத்ம், ஜநநல் ஓக்கூடி ஜணர்மப் ஓச் ஓய்தும் அணர்தௗம 

ட்குந்நடமச ஏஞதக்கு ணர்க் தொற் ணண்டும். இமண தம் தத்ஜச 

சூமஜதநல் இம்ட ணண்டும். இவ்ணத ஓய்ணல் ஜணர்ள் ம் 

ஓல்ணத்ம ணர்த்துக்ள் இதம் ன்து ஆய்ணநன் தத்து.  

 

இஞட்ம ணக்கு ஜந 

ஜநழ் இஞட்ம ணக்கு ஜந ன்ல் இம்ஜநமக் ற்தக்ள்ணது ஓநஞஜம் 

ன்ட ண்ம் ஜல் ர்த்துக்ள் ணண்டிது ஜநதம் தொக்நம். அசல் 

ஜணர்தௗக்கு ஜநம தொதல் ச்சு ணக் ஜட்டுஜ அடநதொப்டுத் 

ணண்டும். தட்டில் ஙல் ஓஞஜச ஜநழ்ப் ச்மஓக் ட் ணய்ப்நல் 

குந்மதௗக்கு ஆஓநநநன் ச்சுன் ஓநடந் ணநட்டி அமஜத்ம். சண, 

ஆஓநநநன் ச்சு ஜக்ர் நன்ற்தணற்கு ற்டர் டுத்துக்ட் 

அமஜல் ணண்டும். 

 

ஞணத்நன் ற்தைமமஜமச் ஓநத்துப் ர்க்ச் ஓந ற்நத்ல் அணுகுதொமடள் 

ஜணர்ள் ங்ள் தத்தும டுத்நம் துஜச ணய்ப்தைம 

ணகுப்மடநல் ணங்குணது அணஓநம். ற்டல் சூல் ஜணர்தௗக்கு 

ஊக்தோட்க்கூடி இதப்மத் ஜநஓநநர்ள் உதந ஓய் ணண்டும். 

தத்தும டுத்துக்கூடக் கூச்ஓப்டும் ஜணர்தௗக்கு தொன்சடநத ஜம்ட்டு 

உத்ந ஜநதம் இன்டநமஜ என்டகும். தொன்சடநத ஜம்ட்டு உத்ந ன்து 

ஜணர்ள் ற்டல் டிஙநமநல் ஓநஞஜத்ம நர்ஙக்கும்து ஜண 

ற்தத் ர்ந்துணஞ ஆஓநநர்ள் ணங்க்கூடி டிஙநம உணநமக் குடநக்நடது. 

இந் உணநம ஆஓநநர் எவ்ணத ஜணதக்கும் மணப்டும்து ணங்குல் 

அணஓநம்.(Hogan, Kathleen,Ed.; Pressley, Michael, Ed 1997). இற்கு, 

ஜணர்தௗக்குத் ஜநநல் எத ஓல்ம அடநதொப்டுத்தும்து சூழ்ஙநமக்குத் 

க்ணத, ஆஓநநர் அம்ஜணர்நன் ஆங்நஜந அடநமணப் 

ன்டுத்நக்ள்ணம டுத்துக்ட்க் குடநப்நம்.  

ச்சுத்ஜநம ணநணடிணத்நல் ஜணர்நன் ர்மணக்குக் ண்டுணஞஜல் 

இதப்து ஙன்மஜ க்கும். ஞணத்நல் குக்ப்ட்டுள் ஓற்ம 

ஆங்நத்நல் ணங்ந அன் தமப் க்த்ந இம்டச் ஓய்ம்.  
 

Naan  -  I 

Nee   - You 

Yaar  - Who 

Vaa  - Come  
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ஞணத்நல் குக்ப்ட்டுள் ஓற்மச் ஓநத ஓநத குப்தைப் நநத்து, 

அணற்மடச் ஓநத அட்மநல் அச்ஓநட்டு ஜணர்நம் டுக்ம். 

இவ்ணமச தொற்ஓந ஜணர்நன் ஆங்நஜந அடநமணப் ன்டுத்ந 

அணர்நன் ஓல்ணத்மப் தக் உதணடு அணர்தௗக்கு 

ஊக்தோட்டுணதம் அமஜத்ம்.   

ணகுப்மடநல் ஙமதம் ஙணடிக்மள் தம் ஜணர்நன் ற்டல் 

அதணங்நல் தம் க்த்ம ற்டுத்க்கூடிகும் ன்த ஜநஜந ஸ் ட்ஜன் 

ஜது ஆய்ணநன்ணந ண்டநந்து கூதநடர். (Mimi Steadman 1998).  

ஜணர்ள் ச் ஓய்ல் (imitation) தோம் அநம் ற்நன்டசர் ன்து 

உணநல் உர்த்ந ஙநற்கும் உண்மஜகும். (சுப்தைஞட்டிர், 1957: 194).  

எவ்ணத ஜநழ் ணகுப்மடநதம் ஜநநல் ஓக்கூடி ஓந ஜணர்ள் இதக்ண 

ஓய்ணர். இம்ஜணர்மத் ஜநநல் ஓச் ஓநஞஜப்டும் ஜணர்தௗன் இம 

ஓர்த்து, ஙணடிக்மம ஜற்ள்தௗல் ஙற்மச அநக்கும் ன்து 

ஆய்ணநன் ண்ஜகும். 

 

ஜணர்நன் ணகுப்மட அதணங்ள் எவ்ணன்தம் அணர்தௗக்கு இசந 

அதணஜ அமஜணம ஆஓநநர்ள் உதந ஓய்த்ம்ணண்ம் ற்டல் ற்நத்ல் 

அணுகுதொமடள் ணசஜத் நட்ஜநட்டுச் ஓல்டுத்ப் ணண்டும். 

 

ணல் ர்தைத் நல்தட்த்நன் ன்டு 

ஜணர்நன் ஓல்ணத்மப் தக்தம் ஜநழ்ஜநநல் ஓ ஊக்குணநக்தம் 

ணல்ர்தைத் நல்தட்ம் ஜநதம் ன்டும். 

 

ல்ணத ஞங்தௗக் உநல் ல்ணத ஙடுதௗக்குப் தைம்ர்ந்து ஓன்த 

ணழ்ந்துண்டிதக்கும் ஜநர்ள் ம் ஜநமத்ம் ண்ட்மத்ம் 

ஙநத்மத்ம் ம் நள்மள் ஜடணஜல் ற்தப் ன்ட ணண்டும் ன்ட 

ண்த்நல் ற் தொற்ஓநம ஜற்ண்டுள்சர். அணற்தள் என்த ணல் 

ர்தைத் நல்தட்த்மச் ஓநடப்ப் ன்டுத்நத் ஜநழ்ஜநமக் 

ற்நக்கும் தொற்ஓநகும். அணர்நல் எத ஓநர், “ம் ற்ட இன்ம் த 

இவ்மணம்,” ன்ட ஙல்ண்த்துன் ஜற்த்ந ஙடுநல் ம் 

நள்மதௗக்குத் ஜநழ் ஓக் ற்நக் ம் உதணக்ந ஜன்தள்மப் 

தந்ன்மஜடு இமத்ங்நல் நர்ந்துண்டுள்சர். நநந 

ன்ர் உதணக்நத்ள், ‘i Speak Tamil,’ ஜந ஓநஸ்ம்ஸ் உதணக்நத்ள் 

‘mTamil-1’,அ இங்ணசநன் ‘ஜமப் ம்’, ஓLLC உதணக்நத்ள் 

‘Tamil Numbers’ ன்க் ப்நதன்ஸ் ஓததன்ஸ்LLC இன் 
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‘TamilSpeakEasy’, தஞ க் தஜநட்டின், ‘uTalk HD Tamil’ ஆநமண அணற்தள் 

ஓநணகும்.  இமண ன்த இன்தம் த்மச ண்ற்ட ஜன்தள்தௗம் 

ஓததௗம் ஜநழ் ந ணநதம்தைம் அமசணதம ன்ட்டுக் 

இமத்த்நல் குணநந்து நக்நன்டச. அணற்டநததந்து தத்ஜசணற்மடக் 

ணசஜத் நத ஓய்து ‘ஃன்’ ன்ட ஙதச ‘ஸ்ஜர்ட்ஃன்நதம்’ 

மத்மஓநநதம் நசநநதம் இணஓஜண ஜநச்ஓற் ணநமக் 

னநடக்ம் ஓய்து, மணக்ற்ப் ன்டுத்நத் ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்மச் 

சுமணச அதணஜக்ம்.   

 

ணல் நல்தட் ணர்ச்ஓநமத்ம் ஓநங்ப்தநல் ஜணர்தௗக்கு உள்  ணல் 

நல்தட் ணய்ப்தைமத்ம் ணஓநமத்ம் ஙன்கு ன்டுத்நத் ஜநழ்ஜநமச் 

ஓநடப்க் ற்நக் ஆஓநநர், ற்டர் ச அமசத்துத் ஞப்நசதம் தொற்ஓந 

ஓய் ணண்டும்.    

 

ஜநழ்ஜநநல் ஓநடநதம் அடிப்மடநத இல் ஜணர்தௗக்தம் 

ஜநழ்ஜநநல் ஜநக் குமடணச அத அடிப்மடநத உம 

ஜணர்தௗக்தம் ஆய்ணர் குத்துள் அடிப்மச் ஓல்ணப் 

ட்டிதல் இம்ற்தள் ஓற்ம ந நற்ஓந உதணக்நக்   

மத்மஓநநதம் நசநநதம் நத ஓய்து ஜணர்தௗக்கு ணங்ம்.  

ஆய்ணர் ஞணத்நல் டக்குமட இததத ஓற்மத் குத்துள்ர். 

அணற்மடச் சூதக்கு ற்ப் நநத்து, எதப்நத ஓய், தத்ஜச 

ங்தௗதம் எதத்தம் எநப்நத ஓய் ஜணர்தௗக்கு ணங்ம். 

ஜணர்ள் இச்ஓற்ம ஜனண்டும் ஜனண்டும் எதக்ச் ஓய்து, ட்டும் ர்த்தும் 

நற்ஓந டச் ஓல்ம். அற்கு உணந ‘எஓநட்டி’ (audacity) ன்ட 

ஜன்தம இணஓஜண இமத்த்நததந்து னநடக்ம் ஓய்து 

ள்ம். இவ்ணத ணல் நல்தட்த்மச் ஓநடப்ப் ன்டுத்நத் 

ஜநழ்ஜநமக் ற்நத்து ஜணர்ள் ங்தௗம ற்டதக்குத் ங் 

தப்ற் உணம்.   

 

தொடிதமஞ  

ஜநழ்ஜநநல் ஞ்ஓம்கூ அடிப்மடநத இல் ஜணர்ள், 

ஜநழ்ஜநநல் ஜநக் குமடணச அத அடிப்மடநத உம ஜணர்ள் 

ஆநதக்கு உணக்கூடி எத ஞணத்ம உதணக் ஆய்ணர் 

டுத்துக்ண் தொற்ஓந, எத ன்சந தொற்ஓந. இந் தொற்ஓந தஜணநல் 

ஙமட ணண்டும். அடிப்மச் ஓற்டு ஙநன்தணநஜல் அடுத்டுத் 
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ஙநமதௗக்குத் மணச ஓல்ணப்ட்டில்ள் உதணக்ப் ணண்டும். 

அமண ஓநங்ப்தநல் ணவ்ணத ஙநமநல் ஜநழ் நதம் ஜணர்தௗக்கு 

உதம்டி இதத்ல் ணண்டும். எத ஜணன் ன் ற்கும் ஜநநன் ஜனதும் 

அம்ஜநமப் சுணநன் ண்ட்டின் ஜனதும் ந் ணமச ஜசப்ங்கு 

(attitude) ண்டிதக்நடன் ன்து அணன் ஜநமக் ற்கும் ணத்நற்கு 

உந்ண ஜண அமஜக்கூடும் ன்த நதஜம (க்ம் 47) 

குடநப்நடுநடர். சண, ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் ற்நக்கும் ஆஓநநர்தௗன் 

ற்டதம் ஜநழ் ஓதோத்நசதம் என்தஓர்ந்து ஓநச ஜசப்ங்நமச ற்டுத் 

ம் ங்நமச ஆற்டந ணண்டும்.   அமசணதம் என்தட்டுத் ஜநம ணதம் 

ஜநக்குணம்.  

 

ணழ் ஜநழ்.   ணழ் ணதொன்.   

 

 

ர்தைதல்/ துமதல் ட்டில் 
 
Kress,G (2003). Literacy in the media age. London Routledge 
 

Hogan, Kathleen,1997 ED422375 - Scaffolding Student Learning: Instructional Approaches 

& Issues. Advances in Teaching and Learning Series. (Available online 

http;//eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recodDetails/detailmini.jsp?nfpb)   
 

Mimi Steadman 1998. Using Classroom Assessment to Change Both Teaching & Learning: 

New Directions for Teaching and Learning. Jossey – Bass Publishers  

 

ஜநழ் தல்ள்: 
 

நதஜம ஜ சு, 1998. ஜநழ் ற்நத்ல். ஜநக்ணஓர் நப்ம். 
  

சுப்தைஞட்டிர், ங. 2000. ஜநழ் நற்தம் தொமட. ஜய்ப்ன் ஜநய்ணம் 

த்நட் ணமஞத ஜற்தம் ஜம்ட்டுப் நநத, 2011. ல்ணந அமஜச்சு.ஜநழ்ஜநப் 

த்நட்ம் (க்ஙநம)  
 

த்நட் ணமஞத ஜற்தம் ஜம்ட்டுப் நநத, 2008.  ல்ணந அமஜச்சு: ஜநமஓ 1A, 

தல், நற்ஓநதல், ஆஓநநர் மடு, உர்ஙநமப் ள்நத் ஜநழ்ப்தல் ணநமஓ  
 

த்நட் ணமஞத ஜற்தம் ஜம்ட்டுப் நநத, ல்ணந அமஜச்சு. 2010: ஜநழ்ஜநள் ஜத 

ஆய்தக் குத அடநக்ம – ஆர்ணத்துன் ற்தத் நடம்ப் ன்டுத்துணமஞ உதணக்குல்  

 
 

 



169 

 

இரை அமர்வுகள் 2 
 

ஆஞம்த் க்ஙநமத் ஜநழ்ணகுப்தைநல் ஆங்நஜநப் 

ன்டு 
 

Dr. சீதா ைட்சுமி  
      க   க க , ந                 க   க க  
  க   . 
 

ஓநங்ப்தநல் இஞண்ம் ஜந ஙநமநல் ற்நக்ப்டும் ய்ஜநப் ங்நல் 

என்டச ஜநழ் ஜநமப் தம்ச இந்ந ஜணர்ள் ற்நடர்ள். 

இணர்நல் க்ஙநம என்டநல் நதம் ஜணர்நல் 60 ணநதக்ட்டிசர் 

ஆங்நம் சும் நன்சநநததந்து ணதநடர்ள் (ஈஸ்ணஞன், ஸ்., 2010). 

இந்ஙநமநல் இம்ஜணர்தௗன் ஜநமச் ஓஞஜப் சும் ஓநங்ப்தஞர்தௗம் 

ஜநத்நததந்து ணந்து நதம் இல்தை ஜநர்தௗம் நல்நடர்ள். 

ஜநமப் ஓ ஜணர்ள் ர் ள்நநல் ஜநமப் டித்துணநட்டும் ணதம் 

ஙநமத்ம் ஜநமப் ஓநசதம் ர் ள்நநல் ஜநழ் ணகுப்தைக்குச் ஓல் 

ஙநமத்ம் க்ஙநம என்டநல் ஙம் ணும் எத ட்ஓநகும். இந்ஙநமநல் 

அண்மஜக்ஜச் ஓனசஜந ணகுப்தைநல் ஆங்நத்ம தொல் ஜநப் 

நதம் ஜணர்ள் ம் இல்ங்நதம் ஆங்நஜநமப் ன்டுத்தும்  

நன்சநநல் ள்நநல் ய்ஜந ணகுப்நல் ஆங்ந ஜநம எத 

டிக்ல்ப் ன்டுத்தும் ஙநம( ங் ஓங், 2010) இம்ற்த ணதநடது. 

இம்தொமட ஓநங்ப்தநல் ஆய்த ஙக்நல் ஙநதௐநக்ப்ட்டுத் ற்து குடநப்நத்க் 

ள்நநல் தைக்த்நல் உள்து. ய்ஜநநல் ற்தத்தணது தைந ஙநமநல் 

ஜணர்தௗக்கு அணர்தௗக்குப் தைக்ஜச ஆங்நஜநநல் ற்தத்ந்து 

ய்ஜநணநக்குக் ண்டுணதம் ஙநமம இது டுத்துமஞக்நடது. ஜநழ் 

ணகுப்தைநல் இத்கு ஆய்தள் அநம் இம்டணநல்ம. ஜதம் 

ஜநழ்க்ல்ணநத்துமடநல் ல்ணநநல் ஆய்தள் அநம் இல்ம ன்ட எத 

நன்சநநல், ஜநழ் ஆஓநநர்ள் ஆஞம்த்க்ணகுப்தைநல்  ந் அணநற்கு 

ஆங்நஜநமப் ன்டுத்துநன்டசர் ன்மத்ம் ஜநழ் ஜணர்ள் ந் 

அணநற்கு ஆங்நத்மத் ம் ய்ஜந ணகுப்தைநல் ன்டுத்துநடர்ள் 

ன்மத்ம் அணற்தக்ச நன்சநக் ஞங்மத்ம் டுத்துக்கூதநடது 

இக்ட்டுமஞ. இக்ட்டுமஞ, ஓநங்ப்தநல் ஆஞம்த் க்ப்ள்நநல் த்நட் 

ஙமதொமடப் டுத்ல் (Curriculum Implementation in Early Primary Schooling in 

Singapore-CIEPSS: Stage 1) ன்ட ஓநக்ல்ணநக்க் ல்ணநநல் 

ஆய்தத்நட்த்நன் எத குநத்(OER47/08 MS) ஜநழ் ணகுப்தைநல் எத, 
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எநப்நத ஓய்ப்ட்டு, எதர்க்ப்ட்டு, ஜநர்க்ப்ட் ஞதநன் 

குப்ய்ண அமஜநன்டது.  

 

தொன்தமஞ 

ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் ஜந, அநஞத்துண ஜநநல் என்ட இதக்நடது. இது 

ல்ணநத்துமடநல் க்ணகுப்தைள் தொல் ல்மக்ப் தைகுதொணகுப்தைள்ணமஞ 

ஜணர்ள் நதம்ணமநல் ய்ஜநப் ம் ன்ட நல் இஞண்ம் 

ஜநப் ஜ அமஜந்நதக்நடது. குடநப்நட் ஓந ர் ள்நநதம் 

ற்நக்ப்ட்டுணதம் ஜநழ் ஜந, ஓநங்ப்தநல் சக்ச எத ஓய்நத்த் 

ஜநழ் தொஞமஓத்ம் 24ஜநஙஞ ணசத ஙநமஜ எத96.8 எதணநமத்ம் சநத் 

மக்ட்ஓந எநணந ணஓந்ம் ஓண்ட்ஞமத்ம் ற்தள்து. து 

இங்நல் ஜநழ் ஜநநதம் அஞஓங்க் ட்ங்ள் ள்நள், அநஞத்துணப் 

ர்ப்மநல் நட அநஞத்துண ஜநதௗன் சக்கும் ஏர் இம் ற்தத் 

நழ்நடது. ஓதோத்நன் ஆஞதன் ஆண்டுக்ததொமட ஜநழ் ஜந ணந 

ண்ப்டுநடது. அநல்  ஜநழ் அமஜப்தைள் இமந்து ஓதோத்நற்குத் 

ஜநழ்ச்ஓமண ஆற்டநணதநன்டச. 

 

ஜற்கூடப்ட் நன்தைத்மக் ண்டிதக்கும் ஜந ஜந, 18ஆம் 

தற்டண்டிததந்து எத ஜநத் க்ப் ள்நக்கூங்மத்ம் 

ன்நக்ஓநணநல் எஞ ஜநழ் உர்ஙநமப் ள்நச உஜதப் தைணர் ஜநழ்ப் 

ள்நமத்ம் ற்டநதந்து. அஞஓங்த்நன் மஙக்குன் கூடி இதஜநக் 

ல்ணநக் ள்ம 1966இல் க்ப்ள்நநதம் 1969இல் உர்ஙநமப் 

ள்நநதம் அடநதொப்டுத்ப்ட்ச (Manfred Wu Man-Fat, 2005). ஙட்டின் 

ஜணர்ள் இதஜந ஆற்டல் மத்ணர் ணநங் ணநஓய் இதஜநக் 

ள்ம, ஙடு ர்ந்து உ ஙடுதௗன் ட்டிநட்டு தநல், 

அஞஓநல், ஓந ணற்டநமப் தம் ணமநல் தொக்நக் ள்ம 

ணநங்நது. அமசத் ர்ந்து ஜநழ்ஜந ஆங்நப்ள்நநல் இஞண்ம் 

ஜநஙநமநல் ய்ஜநப் ஜக் ற்தத்ஞப்ட்து. 
 

நன்சந 

ஓநங்ப்தநன் ஜக்ள் மநல் ஜநழ்ச்ஓதோம் 4.5ணநதக்டு ன்ட அணநல் 

உள்து. ஓனச, ஜய் ஜணர்தௗன் எப்நடும்து ஜநழ் ஜணர்தௗக்குப் 

தணநமஞத ஞநதல், மண்நநல் அல்து ஙஜது அக்ம்க்ங்நல் 

ஜநடநந் ங்ள் ஙண்ர்தௗன் ஜநநல் ஓக் நமக்கும் ணய்ப்தைள் ஜநதம் 

குமடத  (ர்ஜன் ஓண்தொஞத்நசம், 2005). இந்ஙநமநல் அணர்ள் ங்து 

இல்த்நல் ஜநழ் ஓக்நமக்கும் ணய்ப்தைதௗம் ற்து குமடந்து ணதநன்டச. 
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1982இல் க்ஙநம 1 ஜணர்நன் ஜநப்நன்சந தம்து, இந்ந 

ஓதோத்நல் த்நல் தோன்த ர் ஆங்நம் ஓநஙநம ற்து 2010ல் த்நல் ஆத 

ர் ன்த ஜடநத்ள்து. 2005இல் 58 ணநதக்ட்டு இந்ந ஜணர்ள் ஆங்நம் 

சும் இல்ங்நததந்து ணதநன்டசர்  (MOE,2004).   2010இல்  ஙமற்ட 

ஆய்த என்டநல், இந்நர்ள் இல்ங்நல் ஜநழ் ஜட்டும் அல்து அநம் ஜநநல் 

சுணர்  30 ணநதக்ட்டிசஞதம் ஆங்நதொம் ஜநதம் சுணர் 33 

ணநதக்ட்டிசஞதம் ஆங்நம் ஜட்டும் அல்து அநம் ஆங்நத்நல் சுணர் 

38 ணநதக்ட்டிசஞதம் உள்சர் (ல்ணந அமஜச்சு, 2011). இவ்ணமநல் 

ஆங்நஜந ஜநழ் இல்ங்நல் ன் க்த்மத் ர்ந்து 

அநநத்துணதநடது. இது ல்ணநக்கூங்நதம் குடநப்த் ஜநழ் ணகுப்தைநல் 

குடநப்நத்க் ணநமதம ற்டுத்நணதநடது. சநதம் ச்சுத்ஜநம 

அநஜப் ன்டுத்தும்ணமநல் 2006 தொல் ஜநழ் ணகுப்தைள் ஓல்ட்டு 

ணதநன்டச. 

 

ஜநழ்ச்ஓதோத்நன் ஜநப் ன்டு ர்ந்து ஜடந ணதம் ஙநமநல், ஜநழ் ஜந 

ர்ந்து ன்மசப் ணமநல் ஜம்டுத்ந ணஞப்  தொற்ஓநம 

ஜற்ண்டு ணதநடது. 1980ள் ங்நப் ஆய்தள் ஜநழ்ஜநக் ல்ணந 

ர் இம்ற்டதம், ந் 1996இல் தொக்நஜச எத ஜதஆய்தம் 

(Mahizhnan A, 1996),  2005ஆம் ஆண்டு ந அணநச ஜநழ் ஜநப் 

த்நட்ம் ஜற்தம் ஆஓநநணநல் குடநத் ஜதஆய்தக்குத ஙத்ந ஆய்தம்  (ல்ணந 

அமஜச்சு, 2005),  2010 ய்ஜநள் குடநத் ஜதஆய்தக்குதணநன் அடநக்மத்ம் 

(ல்ணந அமஜச்சு, 2011) ஜநழ் ஜநக் ல்ணந ணஞற்டநல் குடநப்நத்க்மண. 

ஓதோத்நன் ஜநப் தைக்ப் நன்சந ஜடநணதணல் ஜநழ் ஜந ணகுப்நல் 

ச்சுத்ஜநதக்ச மண அநநத்மஜத்ம் அது தத்துத்ஜநதக்கு 

இட்டுச்ஓல்தம் ஜ அமஜணமத்ம் ன்சம்நக்மத்ன் சும் ஜநழ் 

ஜணர்ம உதணக்குணமத்ம் ஆய்தநன் தொடிதள் ணதத்தத்துநன்டச. 

நர்ச்ஓநங்ப்தர் இந்நத் ஜநர் ற்டந ஓநந்மசத்ம் அமச ஙசணக்கும் 

ணமநல் ஜணர்மத் ஜநநல் ஙன்கு ஓமணப்தும் ஜநஓநநர்நன் 

ற்ம ஙக்ங் இதந்துணதநன்டச. இந்ஙநமநல் 

க்ப்ள்நநல் என்டம் ணகுப்நதம் இஞண்ம் ணகுப்நதம் ஜநழ் ணகுப்தைநல் 

ஜநக்ப்தை, ஜந ஜற்டம் ஆநச ந் அணநற்கு இம்ற்தள்ச ன்த 

இந்க் ட்டுமஞ ஙக்குநடது. இங்கு ஜந ஜற்டம், ப்தை தம்து 

ஆங்நஜநநன் ன்டு வ்ணத அமஜந்துள்து, ஆஓநநர்ள் ஜற்தம் 

ஜணர்ள் ஜநழ்ணகுப்நல் ஆங்நத்மப் ன்டுத்துணது வ்ணத 

அமஜந்துள்து ன்த ட்டுமஞ ஙக்குநடது. இப்து ஜநக்ப்தை, ஜந 

ஜற்டம் குடநத்துப் ர்ப்ம். 
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ஜந ஜற்டம்(Code Switching), ஜநக் ப்தை(Code Mixing) 
 

ஜந ஜற்டம் ன்து, சும்து இஞண்டு ணமச இக் 

தொமடநததந்து டப்ட் ணத ஜநநல் கூதம(ஓற்ள், 

ர்ள், ணக்நங்ள் ன்டச)  ணக்நங்தௗக்நம  எதணர் 

ன்டுத்துணது ன்ட தநல் ட்டி தம் ணநக்ம் அமஜநடது.  இன்தம் 

கூடப்சல், ஜந ஜற்டம் ன்து, ணக்நங்தௗக்கு இம ஙநதம் என்த 

ன்துன் இது உமஞக்மண ஓர்ந் ள்மதௗன் ர்தைமது. இது 

ஓதோ, உணநல் ஞங்ல் ஊக்குணநக்ப்டுநடது(Ritchie W.C. and Bhatia, 

T.K. 2004: 337). ஜநக்ப்தை ன்து, ணத ஜநநல் கூதம(ஓற்ள், 

ர்ள், ணக்நத்நன் உட்நநணச ஓநத ணக்நம் ணக்நங்ள்)எத 

ணக்நத்துக்குள் ன்டுத்துல் ன்ட தநல் ன்டுத்துநடம். 

இன்தம்கூடப்சல் ணக்நத்நற்கு உள் இம்தம் இது இக் 

ணநநல் நஞச்ஓநமசமச் ஓந்நக்கும் ன்மஜது. அஙஞம் இதுதம் ஓதோ, 

உணநல் ஞங்ல் ஊக்குணநக்ப்ம்.( Ritchie W.C. and Bhatia, T.K. 

2004:337). ஜநக்ப்தை ன்து எதணர் ம் ணழ்ணநல் ப்தும் 

ன்டுத்க்கூடிது ன்த கூடதொடிது. அ ஙஞம் அது ஜ எதணஞது 

ணநதப்த்நன்நல் இம்தம். ணற்தைதத்ந ணஞணமக்தொடிது. தம்ர் 

சும் ஜந ஜநக்ப்நல் ன்டுத்ப்டும்து அங் தம் அற்க் 

ணம ள்ணநல்ம. அதுண ஓநதன்மஜ ஜநநல் இம்ற்டல் உணநல் 

அதத்ம் உண்கும்.( Katja F Cantone, 2007).ஜநக்ப்தை ன்து சூதக்கு 

ற், சும் மப்தைக்கு ற் ஓதோ ஜநநல் ணநநநன்டி, 

இக்ச்ஓநக்ம ஜனடஜல் இம்தணகும்(ஜய்ஓல்.Meisel(1994:415 in 

Katja F Cantone, 2007). 

 

ஜநழ்ச்ஓதோத்நல் ஜநழ்ஜநப் ன்டு, ஜநழ்ஜநப்ஞஜநப்தை, ஜற்டம், 

ணகுப்மடநல் ஜணர்நன் ற்டல், ஜநநன் ணமள் குடநத் ஜநர் 

ஆஓநநர்நன் ஜசப்க்குள் சப்  மப்தைநல் ஆய்தள்(Chitra Shegar 

and Ridzuan Bin Abdul Rahim, 2005. Mani, A., and Gopinathan, S. 1983, Saravanan 

V., 1998,1999,2001,2001, Saravanan V., Lakshmi, S., & Caleon, I., (2007), 

Schiffman, H, F. (1995,2002, 2008) ணந்நதந்தம், ஜநழ் ணகுப்தைநல் ஜந 

ஜற்டம், ஜநக்ப்தை குடநத்து அந அணநச ல்ணநநல் ஆய்தள் 

இம்டணநல்ம. ஆங்ங் ள்நநல்  ஓல்தொமட ஆய்தள் 

இம்ற்டதம் அணற்டநன் நதள் ஆய்ணதக்கு அநஜக் நமக்ணநல்ம. 

இஞமஜ (1998) ஜது நம ஆய்த குடநத் ததல், ஜணர்நம ஜந 

இமதௌடு ன்து தட்ம் ட்டுமஞநல் இதப்மத்ம் அது ய்ஜநம 
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இஞண்ம் ஜநப் தக்கும் ஜநழ் ஜணர்தௗக்கு அநஜ இல்ம 

ன்தம் குடநப்நடுநடர். ள்நநல் அநஙஞத்துக்கு ஆங்நம்நல்ணது, 

மக்ட்ஓநநல் ஆங்ந அமணநமஓள், ணசதநல் ஆங்ந 

அமணநமஓள் அநம் இதப்து, ஓய்நத்நல் ஆங்நச்ஓய்நத்ள்ள் 

அநம் இதப்து, அணற்டநல்க்ங்ள் ஜநழ்ச் ஓய்நத்ம ணந அநம் இதப்து, 

ணநநல் நட இசத்ணதன் கும்தும் ம் இசத்ணநல் இமதன் 

கும்தும் ஆங்நத்நல் உமஞடுல், ள்நக்குச் ஓன்டது தொல் ஓநந்மச 

ஜநப்தம்தம் ஆங்நம் அமஜணதும் இத்கு ஜந இமதௌட்டுப் 

நமதௗக்குக் ஞம் ன்து அணர் தத்து. ப்க்நல் இத்கு நமள் 

அநநக்கும் ன்தும் அணஞது ச்ஓநக்மகும். அல் ஆங்நத்நல் 

ஓநந்நத்துத் ஜநநல் ததும் ணக்ந அமஜப்தைதொமடச அமஜப்தைதொமடநல் 

ஜற்டம்(Transfer of Structure) குடநத்தும் அணர் நணநத்நதக்நடர். ஓனசஜநநல் 

ற்து ய்ஜந ணகுப்தைக்கு ணதம் ஜணர்நன் குடும்ப் நன்சந ஜடநணதம் 

ஙநமநல், ஆங்நத்மத் ய்ஜநமப்ன்டுத் உதம் எத ஜக் 

ண்டு ஆய்த ஙநழ்த்நத் ற்து ஆஓநநர்ள் அம்தொமடமப் ன்டுத்ப் 

நற்ஓந தணம  ங் ஓங்(Goh Yeng Seng, 2010) நணநத்துள்ர். ஜந 

ஜற்டம், ஜநக்ப்தை ஆநச குடநத்துப் ஆய்ணர்ள்  ற்டங்ம 

டுத்துமஞத்தம் இங்கு Ritchie W.C. and Bhatia, T.K. 2004 குடநப்நட் 

ற்டத்மப் ன்டுத்நப் குப்ய்த இம்தநடது. 

 

ஆய்த ஙடநதொமட:  

இந்க் ட்டுமஞக்ச ஆய்த,  ஓநங்ப்தநல் ஆஞம்த்க்ப்ள்நநல் 

த்நட் ஙமதொமடப் டுத்ல்(Curriculum Implementation in Early Primary 

Schooling in Singapore-CIEPSS: Stage 1) ன்ட ஓநக்ல்ணநக்க் ல்ணநநல் 

ஆய்தத்நட்த்நன் எத குநத்(OER47/08 MS) ஜநழ் ணகுப்தைநல் ட்டு 

ணகுப்மடநல் ஆய்தக்ச ஞதள் நஞட்ப்ட்ச. எத, எநப்நத ணந 

நத ஓய்ப்ட் ணகுப்மடப் நதள் எதர்க்ப்ட்டு நன் 

ஜநர்க்ப்ட்ச.  க்ஙநம 1ஆம் ணகுப்தைநதம் க்ஙநம 

2ஆம் ணகுப்தைநதம் இம்ற்ட நதநததந்து எத ணகுப்நல் இம்ற்ட 

நணநன் குப்ய்த இங்கு இம்தநடது. இங்கு ட்டுமஞக்குத் ஞப்ட் க் 

அத தந ட்டுமஞ, சுதக்ஜ இம்தநடது. ணய்ஜநப் மப்நல் 

தொதமஜச குப்ய்த இம்தம். ஜதம் ஜநக்ப்தை, ஜந ஜற்டம் 

குடநத்து ஆஓநநர்நதொம் ஙர்தொம் ப்ட்து. இங்கு இப்து, 

க்ஙநம என்டம் ணகுப்நல் இம்ற்ட ப்நணநன் எதர்ப்நன் 
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ணந அங்கு இம்ற்ட ஜநக்ப்தை, ஜந ஜற்டம் குடநத்து ணநநணப் 

ர்ப்ம். 

இந் ணகுப்தை, என்து ஜணர்மக் ண் ணகுப்தை. சுஜர் ஏஞண்ப் 

ள்நநல் ற்நத்துணதம் ண் ஆஓநநதக்கு உள் ஜணர்நல் எதணர் ணநஞ 

ஜற்டணர்ள் ண்ள். அணர்நல் தோணர் ஜநத்நததந்து ணதம ந்ணர்ள். 

தோணர் ஓநங்ப்தநல் நடந்ணர்ள் சநதம் இல்த்நல் ஆங்நத்நல் ர்ம 

ஙநழ்த்துணர்ள். ஜனதொள் தோணர் ஓநங்ப்தநல் நடந்ணர்ள், இல்த்நல் ஜநழ் 

சுணர்ள். ணகுப்மடநல் இஞண்டு ஜமஓநல்தொமட 4 ஜற்தம் 5 ஜணர்ள் 

ச ஆஓநநநன் ணது க்த்நம் இதுதூக்த்நதம் அஜர்ந்நதந்சர். 

இணர்தௗக்குக் ற்நக்கும் ஆஓநநர் ங்து ஜநழ்ப் த்நல் வ்ணத 

ஆங்நத்மக் ந்து ஓநசர் ன்மப் ர்ப்ம். 

 

எதர்ப்தை 1:  

நடஜநநசர் இதப்ல் ன்டுத்ல் 

 

ஆஓநநர்: ஓந, அப்டி ஙநல்தங். நன்ச நதம்ந த்னங்? 

இஞண்டு ணநதந்நங் ணந்நதக்க். ஙம்ஜ ணகுப்தைக்கு. ஓந? 

அணங்தௗக்கு ணக்ம் ஓல்ணும். ஓந? ணக்ம் ஆஓநநம 

and good afternoon Mam  .  ஓல்தங் ஓந? ஓல்தங் 

ஜணர்ள்: ணக்ம் ஆஓநநம. Good afternoon..Mam 

 

இங்கு ணகுப்நல் எதப்நத, எநப்நத ஆநணற்டநதம் ஏர் அட்ணமநன்னழ் 

ணகுப்மட ஙநழ்தமப் நத ஓய்ல் (coding) ன்ட தொமடநதம் நணநல் 

ஈடுட் நட ஆங்ந ஆய்த உணநர்ள் இதந்ல் ஆஓநநர் ஜணர்நம் 

ஆங்நத்நதம் ணக்ம் கூதம்டி நணநத்ர். இது ஓதோ ஜநநல் 

ற்டத்நன்டி accommodation  ன்த தள்டும். 

 

எதர்ப்தை 2: 

ஜணநன் ஜநமத் ர்ல். அன் ணநத் ஜநநல் ஓல்ம 

ணஞணமத்ல் 

 

ஆஓநநர்: ஓந, அப்டி ஙநல்தங். நன்ச நதம்ந த்னங்? 

இஞண்டு ணநதந்நங் ணந்நதக்க். ஙம்ஜ ணகுப்தைக்கு. ஓந? 

அணங்தௗக்கு ணக்ம் ஓல்ணும். ஓந? ணக்ம் ஆஓநநம 

and good afternoon Mam  .  ஓல்தங் ஓந? ஓல்தங் 

ஜணர்ள்: ணக்ம் ஆஓநநம. Good afternoon..Mam 
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ஜணந: ன் birthday ணஞ ஜநந இதக்கு 

ஆஓநநர் உன்ச birthday ணஞ ஜநந இதக்? ஆஹ். . . birthday 

ன்ச ஓல்தணங். 

ணகுப்தை(ஜணர்ள்): நடந் ஙள். .  நடந்ஙள். 

இங்குக் குடநப்நப்ட்டுள் ஜணந, தட்டில் ஆங்நம் சுணர் ன்ல் 

அணமஞப் ஓ மணக்ணண்டும் ன்து ஆஓநநநன் தொக்நஙக்ம். அ ஙஞம் 

அணர் ஜ ணத ணந்து சுணம ஙநதத்க்கூது. இந்ஙநமநல் ஜணந 

சப்டுத்தும் ஆங்நச்ஓல்தக்கும் ஜநழ் நணண்டும். ஜணநத்ம் 

ஓணண்டும், ஜற்ட ஜணர்தௗம் இந் உமஞதல் ர்ந்து ங்ற் 

ணண்டும் ன்ட அடிப்மநல் ஜணநநன் ஜநமத் ர்ந்து ன்டுத்நப் 

நன் அற்ச ஜநர்ப்மப்ம் ணகுப்நல் ட்நடர். ஆஓநநநன் இந் உத்ந 

ஜணர்தௗக்குத் நந்நதப்ல் அணர்ள் உசடிப் நடந்ஙள் 

ன்நடர்ள். அணர்து உற்ஓத்நன் ணநப்ம அங் நடந்ஙள் ன்ட 

ஓல் இஞட்டித்து ணதநடது. 
 

அமசப் நன்ணதம் குநநதம் ம். 
 

ஜணந: ணந்து ன் birthday ஜநந ணுது 

ஆஓநநர்: ன்ச ஓல்ணங் ஜநழ். . . நடந்ஙள் 

ஜணர்ள்: நடந்ஙள். 
 

ஜ இம்ற்தள் உமஞதல் ஆஓநநர் தொன்தை ன்டுத்ந உத்நம 

ஜனண்டும் ன்டுத்ந ஜநநல் ஜணர்நல் ஓல்ற்டமத்ம் ஜநழ்ச் 

ஓற்மத் ர்ந்து ஙநமசணநல் நக்கும் தொற்ஓநத்ம் இமணநமசதல் 

ய்த ற் ணமநல் தன்டுத்துநடர். இவ்ணத ஜனடும் ஜனண்டும் 

ணய்ப்தை ன்து நமக்கும்ல்ம் ன்டுதுணது அணஞது உத்ந 

அமஜநடது 

 

எதர்ப்தை 3: 

ஜது உமஞமத் தம் ஓற்ள்: 
 

ஜணந: சக்கு ணந்து, ஙன் ணந்து தொன்சடி ன்ச birthday 

celebration ஜந சக்கு ணுது. ன் birthday அப்  

ஙடந celebrate ண்ன், சக்கு டந்ஙள்த என்ச நமச்ஓது  

ஞம் ஓந்தஜ இதக்கு 

ஆஓநநர்: டந் ஙள்த என்த நச்ஓது ஞம் ஓந்தஜ 

இதக்கு, உசக்கு? So, அது ண்டுட ஜநந ணுது உசக்கு. 

ஓந XXXXXX. 
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ஜ குடநப்நப்ட் உமஞதல் சும் ஜணந, ஜநத்நததந்து ணதம 

ந் இல்தைஜநர். அம்ஜணந ஙன்கு ஜநழ் சுநடர். சநதம் ஓந 

ஓற்ம ஆங்நத்நல் ன்டுத்துநடர். அணதக்குப் நல் கூதம்து 

ஆஓநநர் ஜணந கூடநம உதநப்டுத்தும்ணமநல் தத்துமக் ட்நடர். 

சநதம் அணர் So ன்ட ஓல்மப் ன்டுத்துநடர். இது குடநத்து ஆஓநநர் 

தத்துமஞக்கும்து, ஜக்குத் ம் சும்து ஓந ஆங்நச்ஓற்ள் ட்ம் 

இம்தணது ஜது ச்சுப்நநன் எத குந ன்த நணநக்நடர். 

” சக்கு அடிக்டி ணதம். ஓநஓஜம் ஏ ன்தணன். ஓந ஓஜம் ஓநன்தணன்” 

ன்த கூதம் அணர்,  ok, Ah. .  ன்ணற்மடத்ம் ஜது இமணநமசதல் அல்து 

ற்நத்தல் ன்டுத்துநடர். அநஜ ok ன்ம 10 தொமடத்ம் Ah ன்ம 7 

தொமடத்ம் ன்டுத்நநதக்நடர். ஓந ஓஜங்நல் ‘ஓந’ ன்தம் அந் ok ன்ட 

ஓல்தன் தள்டும் ஜநழ்ச்ஓல்மப் ன்டுத்துநடர். 

எதர்ப்தை 5: 

ஓநச ஜநழ்ச்ஓல் நணநல்ம 

 

ஜணர்: சக்கு ன்சன்ச இப். . .(not so clear). ஞண்டு ஞ 

birthday. அணங் ணந்து ன்ச friend ஏ baby birthday cut cake 

குடுத்ங். இன்சன்த ணந்து ஞண்ணது ந  cake 

ஆஓநநர்: ந cake குடுத்நதக்ங் 

 

இங்கு இம்டதள் ணகுப்மட இமணநமசதல் ஜணர் ஜநம தட்டில் 

ன்டுத்துணர் ன்டதம் ஆங்நத்நல் ஓந ஓற்மப் ன்டுத்துநடர். 

அநல் தொக்ந இம்தம் cake ன்ட ஆங்நச்ஓல்ம ஆஓநநர் ஜணர் 

ஓநமத் நதம்க்கூடந உதநப்டுத்தும் ணமநல் தொம் ன்டுத்துநடர். 

இங் cake ன்ட ஓல்தக்குத் ம் டித் த்நததந்து ஜநநல்ஓல் மத்ம் 

அடநணநல்ம ன்தம் தட்டிதம் ள்நநதம் ர்தைச்ஓசத்நதம் அவ்ணட 

ட்டநந் ஙநமநல் தொம் ன்டுத்நதம் தத்மத் நணநத்ர், 

ஆஓநநர். “க் ன்ற்குத் ஜநநல் நணநல்ம. சக்கு ணந்து ஓநச ணர்த் 

இதக்ன்த ந. இங் ஆடம் ணகுப்தை டிக்நட நள்மங் கூ 

ணய்ஜநத்ர்தம் ணதம்து நடந்ஙள் த்நப் சும்து தன் 

ஓல்டங்” ன்டணர், ர்ந்து, “என்டம் ணகுப்தை ஜணர்தௗக்கு க் 

அப்டிங்ட ஜநழ் ஓல்ஜன்த ந. அச க்ச ஓல்தட்ன்” 

ன்நடர். 

இவ்ணத pencil, burger, stapler, pancake சப்  ஓற்தௗக்குத் ஜநநல் ஓல் 

நணநல்ம ன்ம ணகுப்மட உமஞல்ள்ணந அடநம். 
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எதர்ப்தை 6: 

ஜநநல் ஜநர்ப்மத் தல் 

 

ஆஓநநர்: ஆஹ். Pinkyத்ம நடந்ஙள் இன்சநக். ஆச Pinky ன் 

க் ஓஜ இதக்கு? ஙமசக்டனங்? XXXXXr ஓத. ன் ஓஜ 

இதக்கு? 

ஜணர்: Friend 

ஆஓநநர்: ஙண்ர் ணர். XXXXX ஓஜ இதக்கு? 

ஜணர்ள்: Presents  

ஆஓநநர்: Presents.  நஓ த இல். நந? 

ஜணர்ள்: Cake(க்) இல் 

ஆஓநநர்: Cake((க்) இல். ஙண்ர்ள் இல். நசு தள் 

இல். (க்)  இல். XXXXX 

ஜணந: Party 

ஆஓநநர்: ஆஹ். .  party.  எத ண்ட்ம் இல். Xxxxx? 

 

இங்கு இம்ற்ட இமணநமசதல் தொதல் ள்ணநம ஆஓநநர் ஜநழ் சும் 

ஜணநநம் ட்நடர். அணர் ஆங்நத்நல் நல் ந்தும் ஆஓநநர் ஜநநல் 

ஜநர்ப்மத் தநடர். நடகு, அன் ர்ச்ஓநம இல்த்நல் 

ஆங்நம்சும் ஜணநநம் ட்நடஞ. அணர் ஆங்நத்நல் presents ன்த நல் 

கூட உசடி அந்க் ள்ணநநன் ர்ச்ஓநம ஜற்டத ஜணநநம் 

அணது ஜநழ்சும் ஜணநநம் ட்டு உதநப்டுத்துநடர். அற்கு 

ஜணர்ள் “க் இல்ம” ன்நடர்ள். ஆஓநநர் ட்ணற்மட ஆங்நத்நல் 

paraphrase ன்ட தொமடநல்ம் ணநநல் நதம்ச்ஓல்நடர். ர்ந்து ஜற்டத 

ந ஜணந party  ன்நடர். இங் ணகுப்நல் ஜநழ் நந் ஜணர்தௗம் 

இல்த்நல் ஜநழ் ஓ ஜணர்தௗம் ஆங்நத்மப் ன்டுத்துணம 

அடநதொடிநடது. சநதம் ஆஓநநர் உசடி உமஞதன் துடிப்தை 

ஜடணமநல் ஜநநல் ஓற்மக் கூடந ஜணர்தௗக்குப் தைநமணக்நடர். 

அற்கு அணர் ஞங்தௗம் மணத்நதக்நடர். அணற்மடப் ர்ப்ம். 
 

துண ஜணர்ள் ஜநநல் தொதமஜப் ஓதம் ட்தம் 

ஓநஞஜப்டுநடர்ள். அணர்நம் ஙம் “தொதக் தொதக்த் ஜநநல்ஓநசல் 

ஜணர்ள் ஓச் ஓநஞஜப்டுநடர். அணர்நம் ஜநநல் ன் ஓணண்டும் 

ன்டல் தத்துமத் ஜ கூட தொன்ணஞஜட்ர்ள் ன்து ஆஓநநர் தத்து. 

இந்ஙநமம அடநந் அணர் அங்நதந்து அணர்ம ணகுப்நல் ர்ந்து 

உமஞல் ஙமதம்  ணமநல் ப்டிக் ண்டு ஓன்டர்? 
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“Present நசுப்தள் இல்த ன்த ஙன் சும்து ஜநழ் 

அடநதொப்டுத்துணன். இக்ட்தும் அணங் ஜநழ் நசுப்தள்த 

ன்டுத்துணங்.” ன்த குடநப்நடும் ஆஓநஞநர், இது ல் party, sad ன்ட 

ஓற்தௗக்கும் ஜநநல் ஜநர்ப்மக் கூதநடர். இது குடநத்துக் 

ட்கும்து, இம எத ற்நத்ல் உத்ந ன்நடர். “ன்ச ஓந ஓஜம் 

அணங்தௗக்குத் நதுன்த ஙசச்ஓ ஙன் ஜநநல் ஓல்ணன். அப்டி 

நதுன்ச அ ள்ணந ட்ன்” ன்டர். இது ப்டிச்ஓத்நம் ன்டல் 

அணர் ஜது நள்மநன் ஜநப்தைக்ம், ச்சுப் தைக்ம், ணகுப்மட ஜந, 

தட்டுஜந ஆநச ஓர்ந் ஓற்நன் ன்ட்டுப் தைக்ம் ஆநணற்மடத் 

ம் அடநந்துமணத்நதப்த் நணநத்ர். “ன்ச “நள்மங் ஜநழ் 

த்ந ஙன் நஞ்ஓந ணச்ஓநதக்ன்” ன்டர், அணர். 

 

எதர்ப்தை 6: 

டிசஜச ஓற்த் ஜநழ் ஜநர்ப்தைச் ஓல் அமஜத்ம்து 

ஆங்நத்நல் ர்ல் 

 

ஜணர்: ஜநல், ஞடி 

ஆஓநநர்: இ ல்ஜ ணந்து தட் ணக் தொடி 

ஜணர்: இல்ம் wild animals 

ஆஓநநர்: Wild animals  தைடிக்கும் 

ஜணர்: ஆஓநநம, சக்கு ணந்து ஓநங்ம், அநல், நந, ஜநல், 

ஞடி, மசத்ம் தைடிக்கும். ச இதக்? 

 

ஜ இம்ற்தள் இமணநமசதல் ஜணர்  wild animals ன்த 

கூடநம ஆஓநநர் அவ்ணட நதம்க்கூதநடர். இற்குக் ஞம் டி 

ஜநதங்ள் ன்ட தூ ஜநழ்ச்ஓல்  ஜணர்தௗக்கு இல் ஜசத்நல் நந் 

ஓல் இல்ம ன்மத்ம் ஆங்நத்நல் உள் ஓல்தக்குக் நமக்கும் 

அல்து ஜசக்ண்நல் நமக்கும் உசடிப்தள், ட்ஓந ஆநச 

ஜநழ்ச்ஓல்ம இங்கு இணர்தௗக்குச் ஓல்ணல் நமக்து ன்த அடநந்து ம் 

கூடநத் நணநக்நடர். 
 

“மணல்ட் அசநஜல்ஸ் அப்டிங்ட டி ஜநதங்ள் அப்டின்த ஓல்டணந 

ஆங்நத்து இதக்டது உமஞதக்கு உணந இதக்கு. டி ஜநதங்ள்த 

ஓல்தம்து டி அப்டிங்ட ஓல்தக்கு அர்த்ம் தைநஞ்ஓநதக்து. ஆச 

மணல்ட் அசநஜல்ஸ்த ஓன்ச அணங்தௗக்கு ஓனக்நஞஜ தைநத்ம்” ன்து 

ஆஓநநர்ம் தத்து. 
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இங்கு ஆஓநநர் உமஞதன் ய்த குமடநதக்ச் ஓந இங்நல் 

ஆங்நச்ஓல் ன்டு இதப்து தமது ன்துன் அங்கு 

தைநச்ஓர்க்ப்டும் அல்துஜநர்ப் ணதம் எத ஜநழ்ச்ஓல் தைந 

அல்து அன்சநஜ இதந்தம் ஜணர்நன் இமணநமசல் மப்டும் 

ன்தம் தத்துமஞப்து ஓநந்நக்த்க்து. 

 

எதர்ப்தை:7  

இமணநமசதன் ணம், ணநதணநதப்தைக் ஆங்நம் ன்டுத்ல்; தொமட 

ன்டுத்ந ஓல்ஜனண்டும் ணதம்து ஜநநல் ஜநர்ப்மத் ஞல் 

 

ஆஓநநர்: ங் க்ம் ன்டந? 

ஜணர்ள்:  Farm 

ஆஓநநர்: Farm ர்க்ம். ணட? ஓநங்ப்தர் ங் 

ர்க்ம்? எத . . .  

ஜணர்ள்: Zoo 

ஆஓநநர்: ணநங்நல் ட்த்து ர்க்ம். ஓந, அடுத்து, 

இந்க் குதண ஙஜ ர்க்ம். 

இங்கு farm ன்ம அவ்ணட ன்டுத்தும் ஆஓநநர், இது தம்தம் 

ஓநங்ப்தநல் இதக்து ன்ட ணழ்ணநல் அதணத்நன் அடிப்மநல் உள்ஙட்டில் 

ங் ர்க்ம் ன்நடர். ஜணர்ள் Zoo ன்நடர்ள். இப்த்நல் இற்கு 

தொன்தை இ ஆங்நச்ஓல் ணந்து அவ்ணட ன்டுத்நணர் இப்து 

ணநங்நல் ட்ம் ன்நடர். அவ்ணத ன்டுத்துணற்கு ன்ச ஞம் 

ன்த ட்து, தொதல் farm ன்ட ஓல்தக்கு அவ்ணட 

ஆங்நச்ஓல்மப் ன்டுத்நமத்ம் நன் zoo ன்ட ஓல்தக்குத் 

ஜநழ்ச்ஓல் ன்டுத்நமத்ம் ற்டநப் நன்ணதஜத ணநணநக்நடர்: 

 

“ஃர்ம் அப்டிங்டதுக்கு ண்மன்த சக்கு அப் ஜநழ் ணஞ. அந் 

ஙஞத்து சக்கு ணஞ. ஞ்ஓம் ஞ்ஓம் ணஞஜ இதந்நதக்ம்.”  ன்டணர் Zoo 

ன்ட ஓல்மப் ற்டநப் சும்து, ஜநநல் ணநங்நல் ட்ம் ன்ம 

ஙநமசக்கும்து, “அது ஞ்ஓம் ஞம் ந ணர்த்ம. அச zooன்த 

ஓல்தட்ன். ஙநமட ஓநட்டு ணர்டங். அடுத்து ன்ச த்ன்த 

ஓல்ணங். ‘ஜநழ் ஓல்த’ன்ச அணங் சுடது ம ணதம். அச 

அதங் ஞஸ்ட்நக்ட் ண்ணண்ன்த ன் அப்டி ணநட்டுட்ன்.” 

ன்நடர். நடகு குடநப்நட் ஓல் அவ்ணப்து ணதணல், “அடிக்டி zoo ன்த 

ணர்ட ணநங்நல் ட்ம்த ஓல்டது ஙல்துன்த ஓல்தட்ன்” ன்டர். 
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எதர்ப்தை 8 

உள்தர் ணழ்ணநல் அதணம், ணநதர் ணழ்ணநல் அதணம் – இஞண்மத்ம் 

இமத்துப் த்நல் ஜநமப் ன்டுத்ல் 

ஜணர்: அநல் ணந்து ஜஞத்து இதக்கும் 

ஆஓநநர்: ஆஹ். .  nuts ச்ஓன்த ஓல்ணங்த,  ஜநந, 

அது ஓப்டும் 

 

ஜ ணந்துள் உமஞதல் ஆங்நத்நல் nuts ன்ட ஓல்தக்கு, ‘ச்ஓன்’  

ன்ட ஓநங்ப்தர் ஜநப் ன்ட்டுச்ஓல்மத்ம் ம ன்த 

ஜநழ்ச்ஓல்மத்ம் அடநதொப்டுத்துநடர். அற்குக் ஞம், உள்தர்ப் 

நன்சநநல் ஜய்ஜநநல் ன்டுத்தும் ச்ஓன் ன்ம ஜணர்ள் ம் 

தொன்சடநதன் எப்நட்டுப் அடநதம் ஜநத்துப் நள்மள் ம ன்த ங்ள் 

ட் ஓல்மக் ண்டு தத்ம அடநதம் இங்கு அணர் அவ்ணத 

ன்டுத்நசர். இமப் ற்டநப் சும்து, “Nuts- ச்ஓன்த ஙம் ஓநங்ப்தர் 

ஓல்டம். அது ஜநழ்ச்ஓல் இல்ன்த ஙநமசக்டன். மன்ச 

ஊர்ப்நள்மங்தௗக்கு நத்ம். ன்ச மன்த ஓன்ச அணக் 

தைநஞ்ஓநப்ங்.” ன்டர். இங்கு ஆஓநநதக்கு ஆங்நச்ஓல்தக்கு உந நசஓநப் 

தைக்த்நல் உள் ஓநங்ப்தர்ச் ஓல்தம் ஜநத்நல் ன்டுத்தும் ஓல்தம் 

நந்நதப்ல் இணர் க்ஙநம என்டநல் ஜநழ் நந் ஓநங்ப்தர் 

ஜணர்ள், ஜநழ் ஙன்கு நந் ஜந ஜணர்ள், ஜநழ் அநம் ஓ 

ஓநங்ப்தர் ஜணர்ள் ஆந தோணமஞத்ம் இமக்கும் உத்நம அடநந்து 

மணத்நதக்நடர் சம். 

 

எதர்ப்தை 9: 

குப்ஜச ஙநமநல் ஜணர்நன் ஓநந்மசப்க்குக்கு ற் ஆங்நத்மப் 

ன்டுத்துல் 

 

ஆஓநநர்: ஆஹ். .  xxxxxx ண! Xxxx ஓல்த. உசக்கு ன்ச நத்ம். 

Xxxxxx ஙன ணந்து ணது ஙநப் த்ந ஆஹ்.. ஓல்த ச்சும் 

ங்தௗக்கு. 

ஜணர்: ஙந ணந்து தட் ணக் தொடிது. ன் ணக் தொடிதுன்ச 

ன்ச, அது ணந்து டு இதக்கும். 

ஆஓநநர்: அது ணந்து ட்டு இதக்கும். ஙன த்நர்ந ஙந? 

ஜணர்: ஆஜம் த்துர்ன், TV. 

ஆஓநநர்: TV த்நர்ந? ன்ச ஓஞ்சுச்சு ஙந? 
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ஜணர்: Red Wolf த்துர்ன். 

ஆஓநநர்: Red Wolf த்துர்க். ஓநணப்தை ஙந. அப்தைடம் ன்ச ஓஞ்சுச்சு 

அந் ஙந 

ஜணர்: ஙஜ எத  டிச்ஓம் 

ஆஓநநர்: ஆஹ். . தங். Xxxxxக்கு ஙநம் இதக்கு Êச்ஓ எத .  

தொதம் 

ஜணர்: ஙந  ச்ஓர். அந்க் ம ஙந ணதம். ஆஹ். .  அந்க் ம 

ஙந ணதம் 

ஆஓநநர்: ஙன ணப்ந, தட்? 

ஜணர்: இல், ணக்ண ஜட்ன். 

  

இந் ணஜச ர் உமஞதல்  ஓய்நம ஙம் அடநதொடிநடது. இந் 

உமஞதல் ங்ற்கும் ஜணன்ன் அங்நதக்கும் எஞ ஆண். ஜதம் அணன் 

ஆங்நம் சும் இல்ப்நன்சநமச் ஓர்ந்ணன். இதந்தம் அங் அணசல் 

ர்ந்து ன்மச உமஞதல் க்நப்டுத்தம் ஆஓநநதக்குப் நல் கூடதம் 

அநதம் ஜநநல் ஓதம் தொடிநடது. அணன் ங்கும் தொதமஜச ணக்நத்மப் 

ன்டுத்ணநல்ம.  

 

இங்கு ஆஓநநர் ஙந ன்ம Red Wolf  ன்தஜணன் இமத்துப் ஓநற்கு 

வ்ணமநதம் ஜதப் ஆட்ஓஜ ணத ன்த தத் கூடணநல்ம. “அந் 

ஙஞத்து ந்துமஞல் ய்ட்தக்ட ஙன் ஓல்” ன்ட ஆஓநநர் 

இஞண்டுக்குஜச ஜநழ்ச்ஓற்மச் ஓல்ணநல்ம ன்டதம், ஆஓநநதம் 

ஜணதம் ஓநணப்தை ஏஙமத் ஜநநல் அநம் ள்ணநப்ட்நல்ம. 

ர்த்துஜநல்ம ன்நன்டசர். ஆய்ணதம்கூப் ர்த்நல்ம. இது ம்தைம் 

னநத்ம் ற்டந ஓநதணர் மநல் ணதம் னநப் நள்மமப்ற்டநப் சுணது. 

உண்மஜணழ்ணநல் அன் உநர்ப்மப் ர்க்தம் ஜணர்ள் ஆங்நக் 

மப்தைத்ங்ள், ங்ள் ஆநணற்டநல் அடிக்டி இத்ம ஏஙமப் 

ர்ப்தம் ர்க் ஙந ன்டநதப்ல் ஜநநல் உள் ஙநம அணர் ஓநணப்தை 

ஏஙய்க்குக் ன்டுத்துநடர். இது குடநத்துக் தத்துமஞக்கும்து ஆஓநநர், “Wolf 

- சக்கு ஜநழ் ந. ஜ, ஜணர்ள் ஙநத்ம் ஏஙத்ம்ன்ட இஞண்டுக்கும் 

இம கும்நடுடங். ன்ச ஜநழ் மந ஙநன்தன் ணதது” ன்நடர்.  

இதுணமஞ ஙம் ர்த்  குநநல் அநஜ ஆஓநநநன் ஆங்நஜநப் 

ன்ட்மப் ர்த்ம். இங்கு அநஜ ஓல் அணநல் ஆங்நம் 

இம்தநட எந ணக்ந அணநல் ஆங்நம் இம்டணநல்ம. 

இவ்ணமநல் ஆஓநநர் ஜநம சுநடர் ன்தம் மணக்கு ற் 

ஆங்நத்மப் ன்டுத்துநடர் ன்த உஞதொடிநடது. அ ஙஞம்,  ஜநநல் 
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ஙநமட ஓய்நம ஓற்ம ந ஙநமநல் இணர் இதக்நடர் 

ன்ட ஜணர்ம ணண்டுஜன்ட ஆங்நத்நன்ணநச் ஓதத்துநடர் 

ன்ட கூட இது.  

 

இங்கு ஆஓநநர் ஓந ஓஜங்நல் ஆங்நத்நல் ஓநந்நத்து அ க்நல் ஜநழ் 

ணக்ந அமஜப்மப் ன்டுத்துநடர். அணர் ள்நநல் ஆங்நணநப் டித்தும் 

ஓநங்ப்தநல் ற்ம ஓஞஓந இமர்நம இம்தம் 

ர்தைஜநச ஆங்நத்நன் க்ம் அணநம் இதப்தும் நணதநடது. 

 

ஜணர்நம் அநதம் க்ஙநம என்த ஜணர்டிம் சும்து 

இத்கு ஆங்நச்ஓற்மப் ன்டுத்துணது அணர்தௗன் உள் ஙதக்த்ம 

அநப்டுத்துணதுன் ம் ஙன்கு தைநதம் இத ஓஞதக்கும் இம ஙல் 

தைநந்துர்த ற்தம் ணநதநடது. ஜதம் ஞப்ட் நன்சநநததந்து 

ணதம் ஜணர்ள் ங்ள் ஙண்ர்தௗன் ஙட்ம ணர்த்துக்ள் 

ணண்டிணர்தம் இதக்நடர்ள். ஆங்நணநப் ர் ள்நநல் டித்துணதம் 

அணர்நம் இவ்ணத மணச இங்நல் அணர்ள் ன்டுத்தும் ஆங்நச் 

ஓற்மக் ண்டு அணர்நம் உமஞமத் ர்ணது, ணகுப்நல் 

ஜநழ்ச்ஓநமத்ம் அணர்தௗக்கு ஙநமட சுணநல் ஊக்குணநப்மத்ம் தநடது. 

அசல் ஙம் அணர்ள் ணநந ணது தொடிணநல் ஙல் ‘மசத்’ தம் 

ன்மஜது ன்த இவ்ணகுப்நன் உமஞல்ணந அடந தொடிநடது. 

 

“ஙன் ஞம் த்துட்ன். அணங் தட் ஙக்டது, ணகுப்தை ஙக்ட ணநதம் - 

அணங் ஜசசு ணநட்டு ஓடங். ன்ஜசசு ன்ச ணகுப் ஓல்தக்ம்த 

ஙசக்நடங். இல்ட்டி ஞம் ப்டுடங். ன்ச ஙம்ஜ துக்டுத்தம் 

ஓ, ஜநழ் ங்ங்ன்ச ப்தம் ஙல் ஜணர் ஆட்ஓந 

ண்நட்டுதப்ங். அச ல்தம் ஓ” இப்டித அணுகுதொமட மண 

ன்ம டுத்துக்கூதம் ஆஓநநர், “இந் ணக்ப்தைச அணங்தௗக்கு ஜநஜ 

இதக்குட ஆமஓம் ணஞ ஆஞம்நக்குது. அசன் ஙன் இப்டி ஙத்துடன்” 

ன்த ஞத்ம ணநப்டுத்நசர். 

 

இதுணமஞ ஙம் ர்த் குப்ய்ணநததந்து ஆஓநநநன் ஆங்நப்ன்ட்ம 

எட்டிப் நன்ணதம் தத்தும அடநதொடிநடது: 

 ஜநழ் ணகுப்நல் ஜநக்ப்தை இம்தநடது. ஜந ஜற்டம் 

இம்டணநல்ம 

 ஆஓநநர்-ஜணர் உடமணப்தத் ணகுப்மடநல் ஆங்நச்ஓல் 

ன்டு, ஜநநல் அணற்மட அடநத்ம்க்கு, ர்ந்து ஜநநல் 

ஓற்மணம ணர்த்ல் ஆநச இம்தநன்டச. 
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 த்நன் ஈர்ப்தைத்ன்மஜத்ம் ஆஓநநநன் தைநந்துர்தம் 

ஓற்தஙனக்குப்க்ச ஜநப் ன்டும் ஜணர்தௗக்குத் ஜநநல் 

ஆர்ணத்ம உண்டுண்தைநன்டச. 

 ஜணர்ள் ஙநமடப்ஓ ஆஓநநர்ள் அற்கு ற்ப்த்நமசக் 

ண்டுஓல்ணண்டும்.  இன் உணநல் ணகுப்நல் ஜநநல் அநம் 

ஓ நன்சநமச் ஓர்ந் ஜணர்ம ஙன்கு ஓமணக்தொடித்ம்.  

 ஆஓநநநன் ஙல் ஜநடநத த்நல் ஜணர்மப்ணமநல் 

ள்ணநமக் ட்தம் ஓதம் ர்ந்து உமஞதம் மணக்கும். 

 ஆஓநநதம் ஓந ஓற்தௗக்குத் ஜநநல் ஜநர்ப்தைத் ந ஙநமநல் 

உள்ர். 

 ஜணர்நன் மணக் இங் ஆஓநநர் ஜநக்ப்ம ஆநக்தம் 

ஆங்நச்ஓற்மத் ர்ந்து ன்டுத்தம் மண இதக்கும்து 

ஜநநல் ஜநர்ப்மத் ந்து ஊக்குணநக்தம் ற்ட உத்நமப் 

ன்டுத்துநடர்.  

இணர் ஜது ற்நத்ததம் ஜது ஜணர்நத்நதம் ண்டுள் ஆர்ணம், 

ப்டு ஆநணற்டநன் அடிப்மநல் ர்ந்து  தைந உத்நமக் 

ண்டநணர் சம். 
 

ஜநழ் ணகுப்நல் ஆஓநநர்ம் ஆங்ந ஜநப் ன்டு ன்து  நன்ணதம் 

ஞங்தௗக் அமஜந்நதக்நடது ன்ம இந்ப் குப்ய்ணநன்ணந 

அடநதொடிநடது. 

 ஜநழ்ச்ஓல் நணநல்ம 

 இமணநமசதக்ப் ன்டுத்ல் 

 ஜணநன் ஜநமத் ர்ல் 

 ஆங்நத்மத் ர்ந்து ஜநமப்ன்டுத்ல் 

 ஜணர்நன் ததும அவ்ணட உச ஜநர்த்ல் 

 சும் க்த்நன் எத குந அமஜல் 

 நடஜநநசர் இதப்ல் ன்டுத்ல் 

 நந்தம் அந் ஙஞத்நல் ஙநமசதக்கு ணஞணநல்ம/ ணநல் ணஞணநல்ம 

 ஜநமத் ர்ந்து ஆங்நம் ணதல்(ஜணர்நன் ஓநடந் 

தைநந்துர்தக்) 

இக்ஞங்நல் ஓநணற்மடக் குடநத்து ஜ எதர்ப்தைநன் துமடு 

ர்த்ம்.   
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ஜணர்நன் ஆங்நஜநப் ன்டு 

 

ஜணர்நன் ஆங்ந ஜநப்ன்டு தம்து தம்தம் 

அணர்தௗக்குத் ஜநநல் ந ஓற்ம ஆங்நத்நல் ன்டுத்துநன்டசர். 

ஜதம் நமஜ உள் ஓற் இதப்நன் ஆங்நச்ஓற்மத் 

ஜநழ்ச்ஓற்தௗக்குப் நப் ன்டுத்துநன்டசர். நசஓந ணழ்ணநல் அணர்ள் 

ன்டுத்தும் ஓற்ள்(bye bye) அணர்து இமணநமசதல் 

இம்தநடது. இணர்நல் ஜநத்நததந்து ணந் ஜணர்தௗம் ஓநங்ப்தமஞச் 

ஓர்ந் ஜணர்தௗம்(birthday, present) குடநப் ஜநநல் சும் ஜணர்தௗம் 

இல்த்நல் ஆங்நத்நல் சும் ஜணர்தௗம் ணகுப்மட தம்து அணர்து 

ல்ணந ஜநம ணந ணழ்ணநல் ஜநம(தொமட ஓஞச் சூதல் ன்டுத்தும் 

ஜந)ப் நன்ற்டந ஆங்நத்நல் ஓற்மப் ன்டுத்துநன்டசர். சநதம் 

க்ஙநம என்டநல், அக்ர் ஜம் இஞண்ம் ணஞத்நல் எதப்நத 

ஓய்ப்ட் த்நன் அடிப்மநல் ர்க்கும்து அணர்து ஆங்நஜநப் 

தைக்ம் குமடண இதப்தும் ச்சுத்ஜநநல் சுணதும் ஜநழ்ச்ஓநமத்தநடது.  

 

இதுணமஞ ர்த் அணநல் ஆஓநநர்ம் ச்ஓநதம் ஜணர்நன் ச்ஓநதம் 

ஜநக்ப்தை, ஙநழ்ந்நதக்நடது. ஆசல் ஜநஜற்டம் ஙநணநல்ம. ணக்ந 

அணநல் ஆங்நத்மப் ன்டுத்தும் ங்கு இம்டணநல்ம.  சநதம் 

அணர்து எட்டுஜத் ஆங்நம் ஜநப் ன்ட்மப் ர்ப்ம்! 

 

அட்ணம: ஆஓநநர்-ஜணர் ஜநப்ன்டு 

சுணர்/ 

சுணர் 

ஜத்ச் 

ஓல் 

ன்டு 

ஆங்நச்

ஓல் 

ன்டு 

ஜய்ச்ஓல் 

ன்டு 

ஜநழ்ச் 

ஓற்நன் 

ன்டு 

ஆஓநநர் 2515 64(2.5%) 1(.1%) 2450(97.4%) 

ஜணர்ள் 958 75(7.8%) - 883(92.6%) 

 

இந் அட்ணம எத ணகுப்நன் இமணநமசதல் இம்தம் 

ஜநக்ப்ம டுத்துக்ட்டுநடது ன்துன் அநல் இத ஓஞதம் 

ன்டுத்ந ஜநழ்ஜநநன் அமணத்ம் அடந தொடிநடது. ஆஓநநர் தொமட 64 

ஆங்நச் ஓற்மத்ம் 2450 ஜநழ்ச்ஓற்மத்ம் எத ஜய்ச்ஓல்மத்ம் 

ன்டுத்நத்ள்ர். ஜணர்ள் ம் ன்டுத்ந ஜத்ச் ஓற்ச 958 

ஓற்நல் 75 ஆங்நச்ஓற்மத்ம் 883  ஜநழ்ச்ஓற்நன் அதன் 

எப்நடும்து ஜணர்ள் 38 ணநதக்டு அதக்குத் ஜநமப் 

ன்டுத்நத்ள்சர். இங்கு ஜணர்நன் ஜநழ்ஜநப் தைக்த்துக்கு துண  



185 

 

ஆங்நக்ப்தை இம்ற்டநதக்நடது ன்த கூடம். இந்க் ட்டுமஞ ஓநங்ப்தர்த் 

ஜநழ் ஜந ணகுப்தை என்டநல் இம்ற்ட எத ஙள் த்ம அடிப்மக் 

ண்டு அமஜந்நதந்தம் இம ணகுப்தைநதம் இம்தம் ஙநழ்த 

ன்த ள் இணமநல் இந்ப் மப்நன் ணமஞமட இங்கு 

குடநப்நத்க் இதந்தம் இன் தத்துள் இஞண்ம் ஜநத் ஜநழ் 

ற்நக்கும் ணகுப்தைதௗக்கும் தந்தும் ன்து  குடநப்நத்க்து. 

 

தொடிதமஞ: 
 

ஜநழ் ஜநப் த்நட்ம் (ல்ணந அமஜச்சு, 2007) க்ஙநம ணகுப்தை 

ஜணர்நன் சுல் ற்டநக் குடநப்நடும்து, ஜணர்ள் ச்சுத்ஜநநல் 

ஓப் ந நற்ஓநமத்ம் ற்ட சூமத்ம் ஆஓநநர் ற்டுத்நத்ஞணண்டும் 

ன்தம், ஜணர்ள் சும்து,  “நடஜநச் ஓற்ள் ஆங்ங் 

ச்சுத்ஜநநல் இம்தணம ஏஞத அதஜநத்ல்”(.24) ன்தம், “ஓஞஜதம் 

ன்சம்நக்மடும் சும் நடமச ணர்த்ல்”(.24), “ஜணர்ள் 

ச்சுத்ஜநநல் ஓய்த்ம் ணதம உதகுன் நதத்ஜல் அணர்மத் 

ர்ந்து ஓணநடுல்”(.24) ன்தம் கூதநடது. இங்கு ணகுப்மடநல் 

இம்ற்ட உமஞக்மணநல் ஜற்கூடந தத்துள் உநர்ற்டநதப்ம 

அடநதொடிநடது. ஜணர்தௗக் ஆஓநநர் உந இங்நல் ஜநக்ப்மத்ம் 

உமஞதல் ய்த ற்நதக்தம் ஜணர்நன் ன்சம்நக்ம 

குமடநதக்தம் அணர் ஆங்நஜநச் ஓற்மப் ன்டுத்நநதக்நடர் 

ன்தம் கூடம். 

 

இன்மட ஓநங்ப்தநல் ஜணர்ம மஜஜக் ண் ங்ள் 

இம்தநன்டச. தப்தள்தௗம் அவ்ணத அமஜண ஜணர்ம 

ஈர்க்நன்டச. இந்ஙநமநல் ஜணர்ள் ணகுப்நல் தொன்சநம ட அணர்ள் 

ணநநல் ய் அணர்ம ஈர்ப்து இன்டநமஜது. அந அணநல் 

குடும்ங்நல் ஆங்நம் இம்தம் ணக்ம் அநநப்தும் குமடந் அத 

ஞஜ ஜநழ் ணகுப்நல் ம் ஜநநசமஞ அநஜப் ர்க்கும் ஜநழ் 

ஜணர்தௗக்குள் ஜநப்ற்த, ஜநநன்ஜனது ஆர்ணம், ம் ஞம்ந ண்தைள் 

ஜனச ணநநப்தைர்த, ன்சம்நக்மத்ன் ஜநநல் ஓணர் உர்ல் ஆந 

இக்குள் ஙநமடணட,  ஜநக்ப்தை ன்து இன்மட இதத்ஞம் 

தற்டண்டில் மண உள்து சம். சண அம இன்மட உணந 

ஙநமநல் ஙம் ஜணர்நம ர்ந்து ண்டுத்ந ணர்த்துணஞணண்டும் 

(இங் ங் ன், 2009). அப்துன் இணர்ள் உணந ஓநங்ப்தஞர் 

உஞதம் ன்சட்டிசதன் துநதன் ஓதம் ம் தத்தும ஙன்கு 
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ணநப்டுத்தம் இதம். அமடநல் ஆடித்ச அம்த்நல் ஆதொடித்ம்! 

ஓநத்நஞதொம் மப்க்ம் ஓந்ஜநதம் ஙப்க்ம்! ஜதம், ஜந ன்து 

இன்டநமஜ எத நடன். 

 

ஜற்ள் தல்ள்/ட்டுமஞள்: 

 

1. இஞமஜ, 1998. ஜநநல் ஜணர்ள் ஓய்த்ம் ஜநப்நமள்: ஏர் ஆய்த. 

ஓநங்ப்தர்:  ஆஓநநர். 

2. ல்ணந அமஜச்சு, 2007. ய்ஜநப் த்நட்ம் 2008 க்ஙநம,                  

ஓநங்ப்தர்: ல்ணந அமஜச்சு. 

3. ல்ணந அமஜச்சு, 2011. ஆர்ணத்துன் ற்தத் நடம்ப் ன்டுத்துணமஞ 

உதணக்குல்: 2010 ய்ஜநள் ஜதஆய்தக்குத அடநக்ம.                                       

ஓநங்ப்தர்.: ல்ணந அமஜச்சு.  

4. Chitra Shegar and Ridzuan Bin Abdul Rahim, 2005. Tamil Language Instruction in Singapore: A 

preliminary report on findings of classroom pedagogical practice. Research Report. Singapore: 

Centre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education, 1-27.        

5. Goh Yeng Seng, 2010. The Bilingual Approach (BA) for Primary School Chinese Language 

Teachers  TE21 Summit - Sharing on AG Pedagogical Practices, National Institute of Education, 

Singapore. 

6. Katja F Cantone, 2007. Code-switching in Bilingual Children. Netherlands: Springer 

7. Mahizhnan, A. 1996. Report of the Tamil Education Review Committee, SINDA, Singapore.  

8. Manfred Wu Man-Fat, 2005. A Critical Evaluation of Singapore's Language Policy and its 

Implications for English Teachinghttp://www3.telus.net/linguisticsissues/singapore.html 

9. Mani, A., and Gopinathan, S. 1983.  Changes in Tamil Language Acquisition and Usage in 

Singapore: A Case of Subtractive Bilingualism.  Southeast Asian Journal of Social Science, 

11(1), 104-117. 

10. MOE, 2004. Malay Language and Tamil Language Curriculum and Pedagogy Review 

Committees Set Up, Media Releases(14 December 2004), Singapore. Website: 

http://www.moe.gov.sg/media/press/2004/pr20041214a.htm  

11. Ng Eng Heng. Speech by Dr Ng Eng Hen, Minister for Education and Second Minister for 

Defence, at the MOE Work Plan seminar 2009, 17 Seminar 2009, 11.00 am at the  

http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/moe/speech/S-20090917.html 

12. Saravanan,.V. (1998). Language maintenance and language shift in the Tamil community.  

In Gopinathan, S., Pakir, A., Kam, H. W., & Saravanan, V.(Eds). Language, society, and  

education in Singapore: Issues and trends (2nd ed.). Singapore: Times Academic Press.  

155–178. 

13. Saravanan, V. (1999). Bilingual Chinese, Malay and Tamil children’s language choices in a 

multilingual society. Early Child Development and Care, 152, pp. 43–54.  

14. Saravanan, V. (2001). The significance of bilingual Chinese, Malay and Tamil children’s English  

http://www3.telus.net/linguisticsissues/singapore.html
http://www.moe.gov.sg/media/press/2004/pr20041214a.htm
http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media_releases/agencies/moe/speech/S-20090917.html


187 

 

network patterns on community language use patterns. Early Child Development and Care, 166,                  

81 – 91.  

15. Saravanan, V. (2002). Effects of socio-economic status and social networks on linguistic 

behaviour:  

16. Focus on Singapore. In Methodological Issues in Language Maintenance and Language Shift 

Studies.    M K David.(Ed.), Berlin: Peter Lang. 

17. Saravanan V., Lakshmi, S., & Caleon, I., (2007). Attitudes towards literary Tamil and standard 

spoken Tamil in Singapore. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(1), 

58–79. 

18. Schiffman, H. F. (1995). Language shift in the Tamil communities of Malaysia and Singapore: The  

paradox of Egalitarian language policy. Language loss and public policy, I, Bills G. (Ed). 

Southwest Journal of Linguistics, 14(1&2). Retrieved August 21, 2009, from  

http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/540/handouts/sparadox/sparadox.html 

19. Schiffman, H, F. (2002). Tongue-tied in Singapore: A language policy for Tamil? Journal of 

Language, Identity and Education, 2(2), 105–125. 

20. Schiffman, H, F. (2008). Tamil language policy in Singapore: The role of implementation. 

Language, capital, culture: Critical studies of language in education in Singapore (209–226). 

Rotterdam: Sense Publishers. 

21. Ritchie W.C. and Bhatia, T.K. 2004. “Social and Psychological Factors in Language Mixing”, 

In The handbook of bilingualism T.K. Bhatia and W.C. Ritchie (Eds.), (pp. 336-352), Oxford: 

Blackwell Publishing Ltd. 

22. Tharman Shanmugaratnam . 2005. Speech by Mr Tharman Shanmugaratnam, Minister for 

Education, at the 54th Thamizhar Thirunaal Community Fund Dinner, on Sunday,   20 November 

2005,  at 7pm at Ceylon Sports Club.  

http://www.trc.org.sg/resources/archive/20Nov05.htm 

 

குடநப்தை:    XXXXX   (ஜணநன் உண்மஜப்தக்குப் நல் இவ்ணத ஞப்ட்டுள்து) 

 

Acknowledgements:  

 I wish to acknowledge Prof Renu Gupta’s guidance and support in writing this paper and my 

sincere thanks to her for her immense interest in my paper. 

 I wish to express my heartfelt thanks to the Tamil teachers for their interviews for this paper. 

 This paper makes use of data from the research project “Curriculum Implementation in early 

primary schooling in Singapore (CIEPSS) -stage 1(OER 47/08 MS) - Research project funded 

by the Office of Educational Research, National Institute of Education, Singapore. The views 

expressed in this paper are the author’s and do not necessarily represent the views of the 

Office of Educational Research or the Institute.  

 

 

 

http://opac.nie.edu.sg/uhtbin/cgisirsi.exe/x/MAIN/0/5?searchdata1=1367-0050


188 

 

ஓதோத்ர்தை ணந 21-ஆம் தற்டண்டுத் 

நடன்மப் தல் 

 

          க  &              
          &         
         க     ,   க   . 
 

ஓய்தச் சுதக்ம் 

ஓதோத் ர்தைம மஜஜக் ண் ற்டல் ஙணடிக்மம 

ஜணர்தௗக்கு ற்டுத்நத் தணன் தோம் ஜணர்ள் 21 ஆம் தற்டண்டுத் 

நடன்மப் டதொடிநன்ட ன்மக் ண்டநண இச்ஓய்ணநன் 

ஙக்ஜகும்.   உர்ஙநம தோன்டநல் உர்ஜநழ் நதம் 24 ஜணர்ள் 

இச்ஓய்ணநல் ங்குற்டசர். தொன்சநமக் தத்துக்நப்தை, தொன்சநமத்ர்த, 

இமதௌட்டுத் நட்ப் ங்ள், நன்சநமத் ர்த, நன்சநமக் தத்துக்நப்தை 

ஆநச ஙத்ப்ட்ச. இமதௌட்டுத் நட்ப்ங்ள் தொமடப்டுத்ப்ட்ச. 

ஜணர்தௗக்குச் ஓதோத்ர்தை ற்டும் ணமநல் ணகுப்மடநதம் 

ணகுப்மடக்கு ணநத்ம் ல்ணத ஙணடிக்மதௗக்கு ற்டு ஓய்ப்ட்டு 

அணற்மட ஜற்ள்  தொமடச நற்ஓநதௗம் ணங்ப்ட்ச. டுக்ப்ட் 

ஙணடிக்மதௗக்குத் குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைதௗம் ணங்ப்ட்ச. 

அணற்மடக்ண்டு ஆத ணஞ இமதௌட்டுப் நட்ங்நன் ஓல்டுள் 

அணநப்ட்ச.  ஜணர்ள் 21 ஆம் தற்டண்டின் ஓல் நடன்மப் 

தணற்கு இந்ஙணடிக்மள் நதும் உணநநதக்நன்டச. ஜணர்நன் 

ஜநத்நடன், ஓதோத்ர்தை, மப்க்த்நடன் ஆநமண ஜம்ட்டிதப்ம  

ஆய்தத் ஞதள் ட்டுநன்டச.  

 

தொன்தமஞ 

இந் 21 ஆம் தற்டண்டில் ஜணர்தௗக்கு அடிப்மச அடநத, 

ஜநத்நடன்ள் ஆநணற்டநல் ந அடநதம் நற்ஓநத்ம் இதந்ல் ஜட்டும் 

து. அணர்ள் ல்ணந ஓர்ந் நடன்டு மச ஓல் நடன்மத்ம் 

ணர்த்துக் ள் ணண்டி மண தநத்ள்து. ணழ்க்மச் ஓணல்மச் 

ஓந்நக்தம் நர்ள்தம் அணர்தௗக்குப்  அடநத, ஜநத்நடன்டு 21-

ஆம் தற்டண்டுச் ஓல் நடன்தௗம் ஜநதம் அணஓநஜநன்டச. ஜணர்நன் 

ஜநத்நடன்ம ணர்ப்டு ஜற்ட ஓல்நடன்நதம் ணசம் ஓதத்நப் 

நற்ஓநநக் ணண்டி ப்டு ஆஓநநர்மச் ஓர்ந்துள்து. இத்நடன்மத் 

சநத்துக் ற்நக்ஜல், ஜநப் ஙணடிக்மநன் தோஜ இமத்துக் 

ற்நப்து தத்ஜகும்.  
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நன்சந 

2010 ஆம் ஆண்டு ய்ஜந ஜதஆய்தக் குதணநன் நந்துமஞநல்  ஜணர்ள் 

ய்ஜநம ஆர்ணத்துன் ற்த ஜநமத் நடம் ன்டுத்தும் ஆற்டம 

ணர்க் ணண்டும் ன்து தொக்ந ஙக்ஜகும். ஓநங்ப்தநல் ய்ஜநள் 

ணதம்ஜந ணநங் அஞசு, ஓதோ  அமஜப்தைள், ள்நள் ஆநச  ர்ந்து 

டுட்டு ணதநன்டச. ள்நள் ஜணர்தௗக்கு தொதமஜச ல்ணநம ணங் 

ல்ணத நத்நட்ங்மச் ஓல்டுத்ந ணதநன்டச. அணற்தள் 21 ஆம் 

தற்டண்டுத் நடன்மப் தணது தொக்நக்கூடகும்.  

 

ஓநக்மக் ண்டநந் ணநம் 

இந் 21 ஆம் தற்டண்டில் ஜணர்ள் ல்ணந அடநணடு அதண அடநதம் 

தம்துன் அணர்ள் இந்க் ட்த்நதம் நர்த்நதம் ஓநடந்து 

ணநங் தொடித்ம். ஜணர்ள் குதஙநமநல் நற்தம்தும் தைத்க் 

தொமடநல் மப்தைம உதணக்நப் மக்கும்தும் ன்சம்நக்ம இல்ஜல் 

ஜநத்நடன் குமடந்தும் ணநங்நமக் தொடிந்து. ஜணர்ள் குதஙநமநல் 

ங்ள் தத்துமத் க்ம் இல்ஜல்  டுத்துச்ஓல்தம் எத மப்மச் 

ஓநடப் ணநப்டுத் அணர்தௗக்கு ணகுப்மடக்கு அப்தம் ஓந ற்டல் 

ஙணடிக்மள் மண ன்து ண்டநப்ட்து. 

 

ஙக்ம் 

21 ஆம் தற்டண்டுத் நடன்மச் ஓதோத்ர்தை ணநப் தணற்குப் 

ல்ணத ஓதோம் ஓர்ந் ஙணடிக்மம ஜணர்தௗக்கு ற்டுத்ந தணடு 

அன்தோம்  அணர்ள் ங்ள் நர் ஓணல்மச் ஓஜநத்து ணற்டந 

தணற்கு உந நடன்ம ணர்த்துக்ள்ச் ஓய்ணது இச்ஓய்ணநன் 

ஙக்ஜகும். 

ததுள் 

நஞச்ஓமசக்குத் னர்த ணுல், ஞ நம், ர்தைடுத்துல் ஆந 

கூதநல் துஜச நற்ஓநமத்ம் ஓதோம் ஓர்ந் ல்ணத ஙணடிக்மம 

ஜணர்தௗக்கு ற்டுத்நத் தணன் தோம் ஜணர்ள் 21 ஆம் தற்டண்டு 

நடன்ம ணர்த்துக்ள் தொடித்ம் ன்து இச்ஓய்ணநன் ததுகும். 

 

ஆய்த ணநசக்ள் 

1. ஓதோத் ர்தைம மஜஜக் ண் ற்டல் ஙணடிக்மள் தோம் 

ஜணர்நன் 21 ஆம் தற்டண்டுத் நடன்ம ணர்க் தொடித்ஜ? 
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2. ஓதோத்ர்தைம ஙணடிக்மம ஜணர்தௗக்கு வ்ணத 

ற்டுத்நக் டுப்து? 

 

ஓல் தொமட  

தொன்சநமக் தத்துக்நப்தை, தொன்சநமத் ர்த, இமதௌட்டுத் நட்ப் ங்ள், 

நன்சநமத் ர்த நன்சநமக் தத்துக்நப்தை ஆநமண இச்ஓய்ணநல் 

தொமடப்டி ஙத்ப்ட்ச.  தொன்சநமக் தத்துக்நப்நல் ஜணர்நன் 

நன்தைத்ம அடநந்துள்ப்  ள்ணநள் ட்ப்ட்ச. அணற்தள் 

மப்ற்டல், ஜற்தம் ஓதோம் ஓர்ந் ஓல்டுள்,  ஙணடிக்மள், 

ஆநணற்டநல் ஜணர்நன் ங்நப்ம அடிப்மக் ண்  ணநசக்ள் 

இம்ற்டச. 

தம்ச ஜணர்ள் ஓய்நத்ள், ணசத, மக்ட்ஓந ன்ட 

ஓதோ ஊங்நன் மப்தைமப் ற்டந அடநந்நதந்தம் அணற்டநல் ங்குற்த 

ங்ள் தத்தும ணநப்டுத்நநல்ம ன்தும் அணர்நன் 

மப்க்த்நடன் ணநப் துஜச  ன்சம்நக்ம அணர்தௗக்கு இல்ம 

ன்தும் நந்து. சண , அன் அடிப்மநல் இச்ஓய்தக்ச 

ததும உதணக்குணது ந இதந்து. இமசக் தத்நற்ண்டு 

ஜற்ள்ப்ணண்டி ஆஞ ஙணடிக்மள் நட்ஜநப்ட்ச. ஜதம், 

அணர்நன் மப்க்த்நடமச ணர்க் துமதைநத்ம் குநஙநம 

ணநக்க்குடநப்தைதௗம் உதணக்ப்ட்ச. 

 

ஆய்தக்தணநள் 

இந் ஆய்ணநமச ஜற்ள்ணற்கு தொன்சர், தொதல் தொன்சநமக் தத்துக்-     

நப்தைப் டிணம் நக்ப்ட்து. தொன்சநமத்ர்த ஜற்தம் நன்சநமத்                

ர்த ஆநணற்தக்குப் ஜணர்நன் ஜநஙணடிக்மள் ணசஜத் 

ர்ந்டுக்ப்ட்ச. அமண ஓதோத்டு ஙள்தம் ஓந்நக்நன்ட ஙநழ்தம-

ட்டி அமஜக்ப்ட்ச. ஜதம் அமண ணகுப்மடக்கும் அப்ல் ஜணர்ள்  

ணநத் அதணத்மப் தம் ணமநல் அமஜக்ப்ட்ச. டுக்ப்டும் 

ஙணடிக்மமச் ஓநடப்ச்ஓய்து தொடிக் குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள் 

அநக்ப்ட்ச. அக்குடநப்ம ஜணர்ள் அடநந்துள்ணற்கும்.  தொன்சநமத் 

ர்ணநன் து ஜணர்நன் ஓல்டுள் குடநத் ணநக்தொம் அநக்ப்ட்ச. 

ஜணர்நன் தைநந்துர்மணத்ம் அணர்நன் ஜற்ட நர்ர்ப்தைமத்ம் 

அடநந்துள்ணற்கு நன்சநமக் தத்துக்நப்தைப் டிணம் நக்ப்ட்து. 

இதந ஜணர்நன் இச்ஓய்த குடநத் ண்ங்ம அடநந்துள் 
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கூகுல் த்நல் தத்துக்ம் அமஜத்துத் ஞப்ட்து. அணற்டநல் ஜணர்ள் 

ங்ள் ண்ங்மப் நத ஓய்சர். 

 

இமதௌட்டுத் நட்ம் 

இமதௌட்டுத் நட் அடிப்மநச  ஙணடிக்மள் தோன்த ஜங்தௗக்கு 

ஙநழ்தத்ன்மஜடு அமஜக்ப்ட்ச.  ஜணர்நன் தொன்சநமக் தத்துக் 

நப்தை ஜற்தம் தொன்சநமத் ர்தள் இணற்டநன் அடிப்மநல் ஜணர்ள் 

ஓதோத்நடன் தம் ணமநல் ஙணடிக்மள் ர்ந்டுக்ப்ட்ச. இற்கு 

அணர்தௗக்குத் குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைதௗம் ஜற்தம் நற்ஓந ணகுப்தைதௗம் 

உதம் ணமநதம் அணர்நன் ஆர்ணஙநமமத் தூண்டும் ணமநதம் 

அமஜந்நதந்ச. 

 

1.  ள்ந ஙணடிக்மள் –நக்மச்ஓந்ம ஙநததல் -, ணடிக்மர்நம் 

ஓந தள்ம ணங்ச்ஓய்ல், தைமப்ஜடுத்ல், ட்டிக்ணுல், 

ர்மணர்ம ஈர்த்ல், ஓய்நத்தௗக்குச் ஓய்ந உதணக்குல்-)  

2.  ணசத ஙநழ்ச்ஓநநல் ங்டுத்ல் – ணசத மப்ஞடு 

உமஞடுல் ன்சம்நக்மடு ங்ள் தத்துமப் நர்ந்துள்தௗல் 

எத 96.8 இல்மஜ ஔங்தன் ஙநழ்ச்ஓந (26-7-2011 இஞத 9-10ஜந ணமஞ ங்ற்தை) 

3.   மக்ட்ஓந ஓய்ந உதணக்குல் ( ஙநதஸ்ஜக்ர் ஜன்தநல் 

ஓய்நமத் மக்ட்ஓந நநல்  உதணக்குல்) 

4.  ம கூதல்-க்ப்ள்ந ஜணர்தௗக்குப் ல்ணத உத்நதொமடமப் 

ன்டுத்ந ம ஓல்தல்)   

5.   ஜநழ் தொஞசு ல்ணநப்ம்  ( ஜநழ் தொஞஓநல் ஓய்ந உதணக்குல் அன் 

அச்சுஓய்த்ம் தொமட, ணடிணமஜப்தை ன்ட ணல்ம அடநந்துள்தௗல்  

6.  ஓநதம நஞங்கு  ( ஓநதம ஆஓநநநன் அதணங்மத்ம் அணநன் 

மப்தைமத் நடசய்த ஓய்த்ம் ஙக்நதம் மப்தைம உதணக்கும் 

தணுக்ங்மத்ம் ஆஞய்ல்) 

7.  ஙப்நஞங்கு ( ங உத்ந தொமட , ங ணஓசங்ம ததுல், 

அணற்தக்கு ற் ட்ஓநம அமஜத்ல், ஙடிப்தைத்நடன் ன்டமண) 

8.  ணநம்ஞம் நத்ல் ( மக்ட்ஓந, ணசத, ஓய்நத்ள் 

ஆநணற்தக்கு ணநம்ஞம் நத்ல்) 

9.  நசந ண்ட்ஓந ஙநததல் ( ஜணர்நன் மப்தைம ஜற்டணர்தௗக்கு 

டுத்துக்கூதல், ன்டுத்ப்டும் ஜன்தள்ள், அணற்டநன் ன்ள் 

ன்டமண – உஜதப்தைணர் ஜநழ்ஜந ஙநமத்நல் ஙமற்ட ஙநழ்ச்ஓநநல் 

ங்ற்டல்)  
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10.  அமப்நழ் உதணக்குல் (ல்ணத ஙநழ்ச்ஓநள் குடநத் அமப்நழ் 

உதணக்குல் நதஜம், நடந்ஙள், ஓதோ ஜன்ட ஙநழ்ச்ஓநள் ன்டமண) 

 

தொடிதநன் குப்ய்த  

இமதௌட்டுத் நட் ஙணடிக்மநல் ற்ட அதணம்  அமந் ன்ள் 

ஆஓநநர் ஜணர்நம உன்ச தத்தும ணநப்டுத்நச. 

குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள் ங்மத் ர் டுத்நக்ள் உணநம 

ஜணர்ள் டுத்துக்கூடநசர். இமதௌட்டுத்நட் ஙணடிக்மள் ஜணர்நன்  

ஜநத்நடன்மத்ம் ஜற்டணர்தௗன் குதஙநமநல் இமந்து நற்டதம்  

மப்ற்டல் நடமச ணர்க்தம்  ஓநந்மசத் நடமச ணர்க்தம் உணநச 

ன்ற்கு இச்ஓய்ணநததந்து டப்ட் தொடிதள் ஆஞஜ உள்ச 

 

தொன்சநம, நன்சநமத் ர்த தொடிதள் 

 

 

 

 

 ட்டுப்டுத்ந கூதள் 

21 ஆம் தற்டண்டுத் நடன்ள் 2010 ஆம் ஆண்டு நந்துமஞக்ப்ட்  

த்நட்த்நன் அடிப்மநல் இச்ஓய்த தொல் தொற்ஓந 

ஜற்ள்ப்ட்து. ஆண, அற்ச ஆய்தத் ஞததௗம் ஙணடிக்மமத்ம் 

ர்த ஓய்ணது ஓற்த ஓநஞஜஜ இதந்து. ஜதம், உர்ஙநம 3 ஜணர்ள்  

இதணகுப்ப் நநக்ப்ட்டிதந்சர். ஆண அணர்தௗக்குந நற்ஓந 

ஙணடிக்மமத்ம் அமசத் ந்து ஙணடிக்மமத்ம் இஞண்டு 
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ணகுப்தைதௗக்கும் சநத்சந ஜற்ள் ணண்டிநதந்து. ஜதம், ணசத, 

ஓய்நத்ள், ம கூதல் ன்ட ஙணடிக்மம ஜற்ள்ணற்கு 

அற்குந இங்நல் எப்தைல் டணண்டி ஙநம இதந்து. அற்குந 

ஙட்மத் நத ஓய்ணநல்  ஙனட்டிப்தை ற்ட்து.  

 

நந்துமஞள்   

இச்ஓய்த தொதமஜ ணற்டந அமந்துள் ன்ம அடந ஜதம் ஆத 

ஜ த்நற்கு ஜணர்நன் ஓல்டும உற்தஙக் ணண்டும். 

ஜணர்நன் ஜநத்நடன்மக் ணசநத்து ணஞணண்டும்.  

துண ற்டல் ஙணடிக்மம ஜற்ள்தௗம்து குநஙநம 

ணநக்க்குடநப்தைமப் ன்டுத்ம். அன்தோம் ஜணர்ள் ஓநச 

இக்ம ஙக்ந ற்டல் நடமச ணர்த்துக் ள் தொடித்ம். 

உர்ஙநம 3 ஜணர்ள் இச்ஓய்ணநல் ங்குற்டசர். இ ன்த 

உர்ஙநம 1 ஜற்தம் 2 ஜணர்தௗக்கு  ஙணடிக்மடு கூடு 

ணகுப்மடக்கு ணந ல்ணத ஙணடிக்மம ற்டுத்நக் டுக்ம். 

 

தொடிதமஞ 

21 ஆம் தற்டண்டுத் நடன்ள் ல்ணந அமஜச்ஓல் குடநப்நப்ட்டிதந்தம்  

இவ்ணய்ணநல் ஜணர்ள் ம் ஓதொத்டு இமந்து ஓல்தம் ஜநநன் 

நர் மண அடநந்துள்தம் ங்நன் தைத்க்த்நடமச 

ணர்த்துக்ள்தம் இத்ம ஆய்தள் மடுக்கும். ஓநங்ப்தநல் 

ஜநழ்ஜநம ணதம் ஜநக்தம். ஜநழ் ஜநம ஆர்ணத்துன் ற்த 

அமத் நடம் ன்டுத்தம் இதுன்ட ற்டல் ஙணடிக்மள் உதம் 

ன்து இச்ஓய்ணநன் ணந அடநந்துள் தொடிந்து.  
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21 ஆம் தற்டண்டுத் நடன்ள்  (குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள்)                                                                                                           நன்சநமப்தை 1 

 

ண் நடன்ள் 1 2 3 4 5 6 குடநப்தை 

  

 

எதங்நமந்  

ஓதோத் நடன்ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜற்டணர்தௗன் 

ந்துமஞ 

குமடந் தொற்ஓநமக் 

ண்டிதத்ல் 

 

 

ஜற்டணர்தௗன் 

ஏஞத 

ந்துமஞடுல் 

ணர்த்மள் 

மஓமநல் 

ணசக்குமடத 

தத்ஜச 

ணர்த்மக்மத்ம் 

மஓமமத்ம் 

ன்டுத்ந 

ஜற்டணர்தௗன் 

ந்துமஞடுல் 

ல்ணத ஓதோத் 

ர்தைநல் 

தத்ஜ 

உமஞடுல் 

ல்ணத ஓதோத் 

ர்தைநல் 

உமஞடும்து 

தத்ஜச 

கூர்தர்மப் 

ன்டுத் தொற்ஓந 

ஓய்ல் 

ல்ணத ஓதோத் 

ர்தைநல் 

உமஞடும்து 

தத்ஜச 

கூர்தர்மப் 

ன்டுத் அடநல் 

 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து 

டுக்தம் குத 

ணற்தமஜம 

அதஓநக்தம் 

குமடந் தொற்ஓந 

 

 

 

 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து 

டுக்தம் குத 

ணற்தமஜம 

அதஓநக்தம் 

ஏஞத தொற்ஓந 

ஓய்ல் 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து டுக்தம் 

குத ணற்தமஜம 

அதஓநக்தம் 

நந்நதத்ல் 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து 

டுக்தம் 

ணநட்டுக்டுத்து 

குத 

ணற்தமஜம 

அதஓநக்தம் 

ஙன்டத் 

நந்நதத்ல் 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து 

டுக்தம் 

ணநட்டுக்டுத்து 

குத ணற்தமஜம 

ட்டுக்குள் மணத்து 

துணச 

குடநக்ம 

அம தொற்ஓந 

ஓய்ல் 

ஜற்டணர்தௗக்கு 

ணமந்து டுக்தம் 

ணநட்டுக்டுத்து குத 

ணற்தமஜம 

ட்டுக்குள் மணத்து 

துணச 

குடநக்ம அமல் 

 

குத ணமநல்  

ங்நப்தை குமடத 

 

 

 

 

குத ணமநல்  

ஏஞத ங்நப்தை  

 

குத ணமநல் 

ங்நத்ல்  

குத ணமநல் 

ங்நத்து சக்கு 

உந தப்ம 

ற்டல் 

சக்குந 

தப்மத்ம் 

ஓநடந் 

ங்நப்மத்ம் 

ண்டு இக்ம 

அமணன் 

ணந 

துணச 

குடநக்ம 

அம தொற்ஓநத்ல்   

சக்குந 

தப்மத்ம் ஓநடந் 

ங்நப்மத்ம் 

ண்டு இக்ம 

அமணன் ணந 

துணச 

குடநக்ம அமல்   
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நன்சநமப்தை 2 

ஓதோத்ர்தை ணந 21ஆம் தற்டண்டின் நடன்மப் தல் 

ஆய்தக்கு தொந்ந தத்துக்நப்தை 
 

ணதண 

உன்டுநடன் 
உன்டுநடன் 

ஏஞத 

உன்டுநடன் 
ஜதக்நடன் 

ணதண 

ஜதக்நடன்  

1 2 3 4 5 
 

தத்ஜச ணட்த்ம ஙநததம் 
 

  1 2 3 4 5 

1 ஜநழ்ப்ம் சக்கு ணநதப்ஜச ஜகும்.      

2 ள்நநல் ய்ஜநத் ஜநழ்ஜநமப் டிப்து அணஓநம்.      

3 ய்ஜநநன் ணந ஙன் ன் நடமச ணர்க் தொடித்ம்      

4 ஙன் ஜநழ் ஓய்நத்ள் டிப்ன்      

5 சக்குத் ஜநழ்ச் ஓய்நத்தௗக்குப் மப்தைம அதப் ணநதப்ம் உண்டு.      

6 
ஜநழ்ச் ஓய்நத்தௗக்கு ன்சல் மப்தைம அநக் தொடித்ம்.(ஓய்ந, 

ம, ணநம) 
     

7 ஙன் ஜநழ் ணசத ஙநழ்ச்ஓநமக் ட்ன்      

8 சக்கு ஜநழ் ணசதநல் ஙநழ்ச்ஓநமப் மக் ஆர்ணம் உண்டு.      

9 ன்சல் ஜநழ் ணசதக்கு ஙநழ்ச்ஓநம மக் தொடித்ம்      

10 ஙன் ஜநழ்த் மக்ட்ஓந ஙநழ்ச்ஓநமப் ர்ப்ன்      

11 ஙன் ஜநழ்த் மக்ட்ஓந ஙநழ்ச்ஓநநல் ங்ற் ஆமஓப்டுநடன்      

12 
ஊங்நல் சக்கு ணநம்ஞங்ள் நடிக்கும் (மக்ட்ஓந, ணசத, 

ஓய்நத்ள்) 
     

13 ஜநழ் ஜநநல் ன்சல்  ணநம்ஞங்ம உதணக் தொடித்ம்      

14 
ஜற்ட ள்ந ஜணர்தௗன் ஙன் இமந்து ஙணடிக்மநல் 

ஈடுணநதம்தைநடன் 
     

15 
ஜற்ட ள்ந ஜணர்தௗன் ஙன் இமந்து மப்தைம உதணக் 

ணநதம்தைநடன் 
     

16 ஜநழ் ஓதோ அமஜப்தைள் ஙத்தும் ஙநழ்ச்ஓநநல் ந்துள்ணன்      

17 
நதஜம் ன்ட ன் தட்டு ஙநழ்ச்ஓநதௗக்கு ன்சல் அமப்நமத் 

ஜநநல் உதணக் தொடித்ம் 
     

18 
ஜநழ்சும் மக்ஞர்நம் ஙன் ஜநநல் தள்மக் ட்டு ணங் 

தொடித்ம். 
     

19 ன்சல் ஆங்நத்நல் உள்ணற்மடத் ஜநநல் ஜநர்க் தொடித்ம்      

20 ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜநர்ப்தை ஓமணக்கு ன்சல் உண தொடித்ம்.      
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ஜஓநத் ஜநழ்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்த்நல் 

ண்ட்டுக் கூதள்  

 
ககாவி.சந்திரன் 
மசைாமா 
கபரா,  மகைசியா 
 

ஜநத்ம் ண்டும் ஏர் இசத்நன் உநர்ப்ச் ஓல்ப்டுநன்டச. அவ்ணமநல் 

ஜஓநத் ஜநழ்க்கூத ஙல்தநல் ண்ட்டுக் கூதள் ந்தம் ப்ட்டு 

ணதநன்டச. ண்டு ர்ச கூதள் ஜஓநத் ஜநழ்ப்ள்நதௗக்ச 

மத்நட்த்நல் ன்டுத்ப்ட்டும் ணதத்தத்ப்ட்டும் ணதநன்டச.   ஜஓநத் 

ஜநழ்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்ம் தோன்த க் ட்ங்மக் ந்து 

ணந்துள்து.  க்த்நல்,  க்ப் ள்நதௗக்ச மத்நட்ம் (KLSR), 

அடுத்துத் க்ப்ள்நதௗக்ச எதங்நமக்ப்ட் மத்நட்ம் (KBSR), 

ற்தது க்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்த்                ஞ ஆணம் (KSSR) 

ச  தோன்த மத்நட்ங்ள் இதுணமஞநல் ன்டுத்ப்-ட்டுள்ச.   

ஜஓநணநல் ன்டுத்ப்டும் ஜநழ்ஜந க் மத்நட்த்நல் ப்டும் 

ண்ட்டுக் கூதம இக்ட்டுமஞ ஆஞய்நன்டது. 

 

ஜஓநத் ஜநழ்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்  உதணக்த்நல், ஜந, இசம், 

ண்ட்டுக் கூதள் ஆநமண ணசத்நல் டுத்துக்ள்ப்ட்டுள்ச. இன் ணந 

ஜநநன் சநப்தம் ண்டுமத்ம் ணஞதமத்ம் ஜணர் மதொமட 

அடநந்துள் ணநணம ஓய்ப்ட்டுள்து. ஜஓநக் மத்நட்ஜசது 

தொதமஜச ஜசநமச உதணக்குணதுன் ஙன்சடநப்ண்தை, ஜசததந, 

ஙட்டுப்ற்த, ஓதோப் ண்டு ன்ட கூதம உள்க்ந ஜணர்ம 

உதணக்குணம ஙக்ஜக் ண்டுள்து.  

 

ப்தள் ணந ண்டு 

 

ஜஓநத் க்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்த்நல் ஜநர் ண்டு ஓர்ந் 

ல்ணத ணல்ள் ப்தள் உள்ச. ஜநர் ஜதத்துணம், ஜநர் 

மள், ஜநர் இமஓ, ட்ம், ங்ல் ன்ட ண்டு ஓர்ந் கூதள் 

ப்த உள்க்ப்ட்டுள்ச. டுத்துக்ட், ஓநப்நஞம் 

ர்ச ணஓநப்தைப் தணல் 3-ஆம் ஆண்டுக்ச மத்நட்த்நல் 
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ணதத்தத்ப்ட்டுள்து. ஜநத்நடன் 2.2(3) இல் இக்கூத ணதத்தத்ப்டுநடது. 

ஜதம் ஜநர் ஜதத்துணம் ர்ச தணல் ந்ம் ஆண்டுப் ததல் இம் 

ற்தள்து. (ண் : க்ம் 111 ஜநழ்ஜந தல் ஆண்டு 5).  இன்ணந 

ஜணர் குதொம் ஜநர்நன்  அந மப்ண்ட்ம அடநந்து ள்ணற்கு 

ணய்ப் அமஜநன்டது. ஜதம் ஜநநன் ண்ட்டின் அமஜ ணநங்கும் 

ஓநப்நஞக் ப்நத்ம ஜணர்ள் அடநந்து ள்தம் ணநதநடது. 

இஞண்ம் ஆண்டுக்ச மத்நட்நல் ங்ல்  

நதஙமப் ற்டந ணஓநப்தைப் தணல்தௗம் இம்ற்தள்ச.   (ண்: க்ம் 12 

&13 ஜநழ்ஜந தல் ஆண்டு 2) இமண அமசத்தும் ஜணர்ள் ஜநர்நன் 

ண்ட்ம அடநந்து ள்ப் தம் ங்ற்தநன்டச. 

 

ஜநநள் ணந ண்டு 
 

ஜநழ்ஜந மத்நட்த்நல் இமக்ப்ட்டுள் ஜநநள் ன்ட குநநன் 

ணநதம் ண்டு ஓர்ந் கூதள் ற்நக்ப்டுநன்டச. தொம் ஆண்டு 

ங்ந இமஙநமப்ள்ந ணமஞ ற்நக்ப்டும் மத்நட்த்நல் ஜநநள் 

ன்ட குந இமக்ப்ட்டுள்து. இப்குநநல் ஆத்நசூடி, தைந ஆத்நசூடி, 

ன்மட ணந்ன், உ ஙனந, ணற்டந ணற்ம, நதக்குடள், தோதுமஞ,                    

ஙன்சடந, ஜநள், உணமஜத்ர்ள், இமஜநள் ன்ட கூதள் 

இம்ற்தள்ச. மத்நட்த்நல் இம்ற்தள் இப்குநள் ண்ட்ம 

ணர்ப்ற்கு ஊன்த அமஜநன்டச. இன் ணந ஙம் ஙஜது ண்ட்டுக் 

கூதம அடநந்து ள் தொடிநன்டது. 

ட் :   

நடன் 2.11 ணநம, ல், ஓய்த்ள் ஆநணற்டநன் தள் அடநணர். 

 1.17 ஓந்ப்ல், ணநம, ஓய்த்ள் ஆநணற்மட எப்தைணநத்து ஜநழ்ணர். 

 

ஜற்ண் ஜநத்நடன் ணந ஙஜது இக்நத்நல் உள் ஓய்த்ள்ள்,                  

ணநமள் ன்டமண ஜஓநத் க்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்த்நல் 

இம்ற்தள்ச. ட், உப் துஜமடம் நதக்குடள் தொம் ஆண்டு 

ங்ந ஆடம் ஆண்டு ணமஞநதம், நன்சர் இமஙநமப்ள்நநதம்  

ற்நக்ப்டுநன்டது. (ண் :க்ம் 69 ஜநழ்ஜந தல் ஆண்டு 4) இன் ணந 

ஜஓநத் ஜநழ்ப்ள்நதௗக்ச மத்நட்ம் ண்ட்டுக் கூதம 

உள்க்நநதக்நன்டது ன்து ணள்நமஜம. 
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ஙம் ணந ண்டு 
 

ண்ட்ம ணர்ப்நல் ஙங்தௗம் தொக்நப் ங்கு ணநக்நன்டச. இக்ந 

ஙங்ள், தைஞ ஙங்ள்,   இநஓ ஙங்ள் தொசணற்டநல் ஙம் ஙஜது 

ண்ட்டுக் கூதமக் ம். அவ்ணமநல் ஜநழ்ஜந மத்நட்த்நல் 

தொன்ஜநப்ட்டுள் ப்தள்நல் ல்ணத ஙங்ள் இம்ற்தள்ச.  

ட் : 

நடன் 2.12 ம, உமஞல், ஙம் ஆநணற்டநன் த்நஞங்நன் ண்தைம 

ணநக்குணர். 

ஜற்ண் ஜநத்நடன் ணந குஜணள்ல், ஜஞம் ன்ட இக்ந 

ஙங்ள் மத்நட்த்நன் ணந ற்நக்டுநன்டச.    (ண்:  க்ம் 83 

ஜநழ்ஜந தல் ஆண்டு 4).  இன் ணந ஜணர்ள் ஙஜது ண்டுமத் 

நந்து ள்தம் இக்நச் சுமணநமசச் சுமணக்தம் ணய்ப் அமஜநன்டது. 

 

ஙனந ஙடநக் மள் ணந ண்டு 

 

ண்ட்ம ணர்ப்நல் ஙனந ஙடநக் மதௗம் தொக்நப் ங்கு ணநக்நன்டச. 

மத்நட்நல் இம்ற்டநதக்நன்ட ஜநத்நடன் 1.1 1.8 ஆநமண இக்கூதம 

ணர்ப்ற்குக் அடிப்ம அமஜந்துள்ச.   ட்,  

1.1 ல்ணத சூல்நல் ண்தைன் சுல், ணநல் தொநர்ந்ணதன் ண்தைன் 

சுல் ன்ட நடன்ள் ண்ட்மத் நடம் ணதத்தத்துநன்டச. 

1.8  ஓணநஜடுத்ணற்மட ணநணநத்துக் கூதணர்  

ன்ட நடசநன் ணந ஜணர்ள் ங்ள் ஓணநஜடுத் ஙனந ஙடநக் மம ஜனண்டும் 

கூதணர். இஞண்ம் ஆண்டுக்ச ததல் ம ணள்ல் ர்ன் ர்ச 

ஙனந ஙடநக் ம இம்ற்தள்து. (ண்: க்ம் 40& 41 ஜநழ்ஜந தல் 

ஆண்டு 2) இன் ணந ண்ட்டுக் கூதள் ஜணர்நம தைகுத்ப்டுநன்டச.  
 

தொடிதமஞ 
 

ஜஓநக் மத்நட்த்நல் ண்ட்டுக் கூதள் ல்ணத ஙநமநல் 

தைகுத்ப்டுநன்டச. ஜணர்ள் ஜநர்ம் ணழ்ணநல் கூதமத்ம் ண்ட்டுக் 

கூதமத்ம் ற்டநப் தைஞந்துள் ஜஓநக் மத்நட்ம் ணநமஜக்நடது 

ன்டல் ஜநமது. 
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நசந ணநமட்டுள் ணந ஜந ற்நத்ல் 
 
அமுதா மணி 
விட்லி உயர்நிலைப் பள்ளி 
சிங்கப்பூர் 
 
தொன்தமஞ 
 

ஙம் ஙட்டில் ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் ஜணர்நன் 

அடிப்மத் நடன்ள் ட்ல், சுல், ததுல், ஓநந்நத்ல் ஆநணற்மட 

தொமடக் ற்நப் ஜநழ்ஜந ற்நப்நன் ஙக்ஜகும்.  இத்நடன்ம 

ஜணர்நம் ண்டு ஓர்ப்ற்கு ஆஓநநர்ச ஙம்  உத்நமக் 

மணண்டி ட்த்நல் இதக்நடம்.  ஆஓநநர்ச ஙம் ஙத்தும் 

ங்நல் ஜணர்மக் ணதம் கூதள் இல்ணநடில் அமண ஜணர்மச் 

ஓன்டமணநல்ம ன்த ஆய்தள் கூதநன்டச. 
 

ஜணர்நன் நன்சசந 
 

இக் ஜணர்ள் நசந ணஓநள்.  நசநமப் ல் மத்ம் துநஜச் 

ஓய்து தொடிக்கும் இல்மக் ண்ணர்ள்.  தைதுமஜமத்ம் ட்டித்ன்மஜமத்ம் 

ணநதம்தைணர்ள்.  ணநமஞணச் ஓதப்மத்ம் ன்மஜமத்ம் ற்டணர்ள். 
 

ப்குந 
 

ல்ணந அமஜச்ஓநன் ததல் ஜஞதைத்ர்ள், இமஜநள், 

உணமஜத்ர்ள் ஜற்தம் இக்ப் குநள் ஓநதகுந இம்ற்தள்ச.  

ஓநத குந இதப்நதம் இக்தொம், ஜஞதைத்ர் இமஜநதௗஜ 

ஜணர்தௗக்கு அந ஓதப்மத் தம் ங் ணநங்குநன்டச.  ஜதம், 

இணற்மட ஜணர்தௗக்குக் ற்நக்ப் துஜச ணங்ள் இல்ல், 

ஆஓநநர்தௗக்கு இப்த்மக் ற்நப்து ன்தஜ தம் ஓண இதந்து 

ணந்துள்து. 
 

ஓநக்மக் ண்டநந் ணநம் 
 

உர்ஙநமப் ள்நநல் டிக்கும் ஜணர்தௗக்கு ஜஞதைத்ர்தௗம் 

இமஜநதௗம் ர்ணநல் எத கூடண ணதநடது.  இக்ப் குநள் சந 
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ர்ணநல் ணஞணநட்தம், அது ஜநழ்ஜநநன் தொதுதம்தை ன்ம ஙம் 

அடநநல்ம. 
  

ஓன்ட ணதம் உர்ஙநம இஞண்டு நதம் ஜணர்தௗக்கு இப்குநமக் 

ற்நப்து சக்கும் தம் ஓணண இதந்து.  ஜஞதைத்ர்ள், 

இமஜநநன் தம ணநக்நணநட்டு அணற்மட ணக்நத்நல் அமஜத்துக் 

ட்ச் ஓன்சன்.  அது ஜணர்தௗக்கு ஜநகுந் ஓதப்மக் டுத்து.  ஜதம் 

டித்தும் ஜடந்தும் சது.  அணர்ல் டித்ம ஙநமசணநல் மணத்துக்ள் 

தொடிணநல்ம. சண, ணடத அணுகுதொமடம ஙடிசன். 
  

ஜணர்தௗக்கு ஜஞதைத்ர்ள், இமஜநநன் தம தொன்கூட்டி 

கூடஜல் அணர்மச் ஓந்ஜக் ண்டுநடித்து ணகுப்நன்தொன் 

நர்ந்துள்தௗம்டிக் கூடநசன்.  அதுதம் சநக்ணநல்ம.  ஜணர்ள் என்த, 

ண்டுநடிக் தொல்ணநல்ம அல்து அணர்தௗக்குக் ண்டுநடிக்த் நணநல்ம. 
 

தைந அணுகுதொமட 
 

 ணகுப்நல் ற்டல் ஙமட ணண்டும், ற்நத்ல் அல் ன்து 

ல்ணநமஜச்ஓநன் ஙக்ஜகும்.  இம அடிப்ம மணத்துக்ண்டு 

ஜணர்நன் அடிப்மத் நடன்மத்ம் ஜசத்நல் மணத்துக்ண்டு 

ணநமட்டுள்தோம் அணர்தௗக்கு இந்ப் த்ம ஙத் தொடிதஓய்ன்.  அற்கு 

சக்குக் மடுத்து இமத்நல் ஙன் ண்டுத் இணஓ ''Powerpoint Game 

Templates”.  
 

இணற்மடக் ண்டு வ்ணத நமஜச ணநமட்டுமத் நக்ம் 

ன்மக் ற்தக்ண்ன்.  இந் அமஜப்தைம மணத்து ஙன் 'ண்டுநடி 

ண்டுநடி‘, 'ஓல்தங்ள் ணல்தங்ள்‘, 'ன் ள்ணநக்கு ன்ச நல்‘ ன்ட 

ணநமட்டுமத் நத்ன்.   
 

இவ்ணநமட்டுள் அமசத்தும் ஜஞதைத்ர்ள், இமஜநள் ஜற்தம் 

இக்ப் குநம ஜணர்தௗக்குச் சுணஞஸ்ஜதம் ற்மசத்நடததம் 

ற்நக்ப் நதும் துமதைநந்ச. 
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ணநமட்டுநன் இல்தை 
 

 துணண ணநமட்டுள் நள்மநன் ஓநந்மசம எதஙநமப் 

டுத்துநன்டச ன்த ஆய்ணர் Lepper & Cordova (1992) கூடநநதக்நடர்.  அடு 

அணர்நன் ஓநந்மச ஆற்டதம் ஜம்டுநடது.  அதுஜட்டுஜன்டந, ஆஞக்நஜச 

ட்டித்ன்மஜத்ம் அணர்நம ணர்நடது.   

குதஉர்தம், ணல் ணண்டும் ன்ட ஆர்ணதொம் ஜணர்தௗக்கு அநஜச 

ஊக்த்ம அநக்நன்டச ன்து ஆய்ணர்நன் தத்து.   ஜதஜ 

ணநமட்டுநன் தோம் ஆஓநநர்ள் உதக்குன் ஜணர்நன் ணற்மடச் 

சுட்டிக்ட்டி அணர்ம ணநஙத் தொடிநடது. 

 
 

ஜற்டம் 
 

 இந் நசந ணநமட்டும ஙன்  அடநதொம், தொமடஓஞ ஜநப்தேடு,  

ஜணர்நன் தொன்சடநமணச் ஓநத், த்நதப்ம் ஆநணற்தக்குப் 

ன்டுத்நத்ள்ன்.  ஜணர்நன் தொத்நல் ஓதப்மத்ம், அணர்நன் 

ணநப்மத்ஜ ஜநப் ங்நல் ண் சக்கு, இந்க் நசந ணநமட்டுள் 

தைநத ஜற்டத்ம ற்டுத்நச.  ஜணர்நன் ஜநப்ண்தௗம் ஙல் 

தொன்சற்டத்மக் ண்ச.   
 

ஆஓநநர்ச ஙஜது ஙக்ம் ணகுப்மடநல் ற்டல் ஙமட ணண்டும் ன் 

ஆகும்.  ணதம் நற்ஓநத்ள்நல் ஙநமடணட அந் ஙக்ம் சக்கு இந்க் 

நசநணநமட்டுநன் தோம் ஙநமடணடநது.   
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இஞண்ம் ஜநஙநமநல் 

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ஙநதம் ஓநக்ல்ள் 

 

Dr. சகராஜினி மசல்ைக்கிருஷ்ணன் 
குோங்யாங் மமாழி நிலையம் 

 

இஞண்ம் ஜநஙநமநல் ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் இதந்து ணதம் இன்மட சூதல் ஜநழ் 

ற்டல் ற்நத்தல் ஜணர்தௗக்கும் ஆஓநநர்தௗக்கும் உள் ஓநக்ல்தௗம் 

ஓணல்தௗம் த்மச ன்மத்ம், அணற்டநன் ணநமதள் மண ன்மத்ம் 

இக்ட்டுமஞ ஆஞ தொதநன்டது. 

 

இஞண்ம் ஜநஙநமநல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ஙநதம் ஓநக்ல்ள் 

  

 இசச் ஓதொ ஜக்ள் ணதநன்ட ஓநங்மநல் தட்டில் சும் ய்ஜநம 

ணநநல் ன்டுத் தொடிணநல்ம. ல்தக்கும் துணச ஜந 

ஆங்நஜ ஙநதநன்டது. ற்ம குடும்ங்நல் நள்மதௗம் ற்டர்தௗம் 

தட்டிதம் துஜநச ஆங்நத்ந உமஞடுநடர்ள். தட்டின் 

உள்த்ம் ணநத்ம் ஜநழ்ப்தைக்ம் இல் ஓநங்மநல் ஜநழ் ற்டதம் 

ற்நத்தம் இதஓஞதக்கும் ஓணண ணநங்குநன்டச.  

 

2010 ஆம் ஆண்டு, மணநல் ஙமற்ட ‘உத் ஜநழ் இம ஜஙட்டில்’ 

ஓநங்ப்தநன் அன்மட நல் ணர்த்ம் ஜற்தம் ல்ணநத்துமட தும அமஜச்ஓர் நத 

ஸ். ஈஸ்ணஞன் அணர்ள் ந்து ண்டு சுமநல், ‘ஓநங்மநல் ஜநழ் நதம் 

ஜணர்நம ஜநழ் ஆர்ணத்ம ணர்ப்தும், அன்ட ணழ்க்மநல் ஜநமக் 

தத்துப் நஜற்டத்துக்குப் ன்டுத் அணர்ம ஊக்குணநப்தும் ஙம் 

நர்ஙக்நத்ள் தொக்நச் ஓணல்’13 ன்த கூடநசர். ‘அண்மஜ க்நன்டி 

ஓநங்ப்தஞர்நல் 3.1% ர் ஜநழ்ஜநமத் ய்ஜநக் ண்டுள்சர்’14. 

இவ்ணத குமடணச ணநதக்ட்டிமசக் ண் ஜநர்நன் ஜத்நநதம் 

ய்ஜநநல் சுணநல் ஓநக்ல் இதக்நடது. இந்ஙநமமஜக்ச ஞம், ப்தைத் 

நதஜங்நன் ண்நக்ம 2,000 ஆம் ஆண்டில் 12 ணநதக் இதந்து.   ந் 

ஆண்டு அது 20 ணநதக்ட்மத் ட்து. ஓனசர், ஜய், இந்நர் அல்மஞ 

                                                 
13

. http://www.alaikal.com/news?p=40982  
14

. http://www.ta.wikipedia.org/wiki  
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ஜதொடித் ஓனச ஜஜன்ள் (ஜத்க் ப்தைத் நதஜ ணநநத்நல்) 51.9 ணநதக்டு 

ன்த தைள்ந ணநணஞத்துமட சது ணநதௌட்டில் நணநத்துள்து’15 இத் ணல் 

அடிப்மநல் ர்க்கும்து தட்டுச்சூதல் ய்ஜநநல் சுணது ன்து 

அமசத்து இசத்தக்கும் ஓணண ணநங்குநடது.  

‘ஜநழ் இஞட்ம ணக்கு ஜந. ஙம் சுணது என்த. ததுணது என்த. அதுதம் ஙம் 

ச்ஓநதம் தத்நதம் எஞ க்நமசக் மப்நடிப்நல்ம’.16  இவ்ணத, 

ததுணது என்டதம் சுணது ணடதம் இதக்கும் ஙநமநல் ஓநங்ப்தர் 

ஜணர்ள் இணற்டநமசத் சநத்சந ற் ணண்டி சூல்நல் உள்சர். 

இப்டிக் ற்டல் சுமஜ அநநக்கும்து இல் ஜணர்தௗக்கு அம்ஜநநன் 

ஜனது உள் ஆர்ணம் குமடத்ம் ணய்ப்தை அநநக்நடது. ஜதம், ஜநழ்ஜந ற்டல், 

ங்ள் ணழ்மண ணப்டுத் உணது ன்தம் ஜணர்ள் நஜ ஙம்தைநன்டசர். 

 

ஓணல்ம நர்ள்தௗம் ஓல் நட்ங்ள்  

இத்ம சூதல் ணகுப்மடக்கு ணதம் ஜணர்தௗக்கு ணகுப்மடநல் 

ஜநப்தைக்த்ம அநநக் ஊங்நன் உணநம ங ணண்டித்ள்து. ணல் 

நல் தட்த்நல் மஓநடந் ஙச ஓநங்ப்தநல் ணகுப்மடக் ஊங்மக் 

ண்டுணஞ ணண்டித்ள்து. ஓதோணமத்ங்ச தொப்தைத்ம், ட்தட்ர், 

ணமப்தக்ள், தொதணற்டநன் தோம் ற்டம ஜற்ள் ணண்டித்ள்து. 

இமப்க்ங்ள் ஓர்ந் தட்டுப்ங்மத் தணன் தோதொம் 

இமப்க்ங்நல் ணல்மத் நஞட்டி எப்மப்தைச் ஓய்ச் ஓல்தணன் 

தோதொம் ற்டம ஜற்ள் ணண்டித்ள்து.  

 

ல்ணந அமஜச்ஓநன் ல்ணநப் க்ஜச ‘டித்ஜல் 02’ ணமத்த்நல் 

ல்தணங்ள், ட்ல், ர்த்ல், நடன்ள் எநற்டப்ட்டுள்ச. ம் 

ர்ச, ஓதோம் ர்ச, ணழ்ணநல் ர்ச இமப்க்ங்ம 

உப்டுத்நக் ற்டதம் ற்நத்தம் ஙநழ்நன்டது. (“E Learning”) ச 

அமக்ப்டும் ஜநன்சநல் ங்நன் ணநத்ம் ய்ஜநக்ற்டல் ஙநழ்நன்டது. 

ள்நநல் உள் ‘ஸ் தங்’ (‘S Link’) ச அமக்ப்டும் இமத்த்நல் 

ங்ம ஜற்டம் ஓய்து ஜணர்தௗக்குத் ய்ஜநக் ல்ணந 

தைட்ப்டுநடது. 

                                                 
15

 . http://tamilmurasu.com.sg/story/2494 
16

 . http://veatkai.wordpress.com/2008/12/08 

http://tamilmurasu.com.sg/story/2494
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ம்ந ணத் மக்ட்ஓநநல்  எநஞப்ப்டும், ‘ஙன? ஙச?’, ‘ஜக்ள் அஞங்ம்’, 

‘அஞட்ம அஞங்ம்’ ன்டணற்டநன் ஓந குநம இமத்நல்  ஞணநடக்ம் 

ஓய்து அணற்டநல் ணதம் ங்ற்ர்நன் ணநடும் நடதம் அணர்து ஓஞஜச 

ஜநப்தைக்தொம் சுட்டிக் ட்ப்டுநன்டச. ஜதம்,தத்து ணக்நல் அமஜந்துள் 

ஜந, ச்சு ணக் ஜதம்து அமநன்ட ணதடுதௗம் ஜணர்தௗக்கு 

உர்த்ப்டுநன்டச. 

 

ஙதநல் ஙஜ ஜந ஙமணநல் அநந்து கும் ன்தம் அச்ஓத்நன் 

ஞஜத் ற்து ல்ணந அமஜச்சு, ச்சுஜநக்கு அந தொக்நத்துணம் 

அநத்துள்து. ணநமஞதஙநம, ணக்ஙநம ஜணர்தௗக்கு 20 ணநதக்டும், 

ணக்ஙநம நல்தட் ஜணர்தௗக்கு ணஓநத்ல், சுல் நடன்தௗக்ச 

ஜநப்ண்ள் 50 ணநதக்டும் ணமஞதக்ப்ட்டுள்ச.  

 

ஜணர்ள், ஙமதொமட ணழ்ணநல் ஜநமப் ன்ட்டு ஜநக் 

ள்ணண்டுஜநன் அணர்ம ணகுப்மடச் சூதல் ச்சுஜநக்குத் ர் 

ஓய் ணண்டிது ஆஓநநநன் மஜநன்டது. ஜணர்ள், ங்தௗக்கு 

இல்ச, க்ஜச ஜநச ஆங்நத்நல் ஓநந்நத்து அம அப்டி 

தத்தம் ச்ஓதம் ஜற்தம்து ஜநச்ஓநமத ற்டுநன்டது. 

ணக்நங்நன் ட்மஜப்தைக் குமநன்டது.  

 

ன்மஜப் ன்மஜச ‘ஙங்ள்’ ன்தம் ஓல்மப் ன்டுத்ப் ணண்டி 

இங்நல் ல்ம் ஜணர்ள், ‘ஙம்’ ன்தம் உப்ட்டுத் ன்மஜப் 

ன்மஜம ன்டுத்துநன்டசர். ‘ஙங்ள் ற்மஞக்குச் ஓன்டம்’ 

ன்ற்குப் ந, ‘ஙம் ற்மஞக்குச் ஓன்டம்’ ச ததுநன்டசர். இந்த் 

ணற்டநமச அணர்தௗக்கு ணநக்குணற்குப் ம ணஞற்தத் நமஞப்ங்நல் 

ன்டுத்ப்ட் தத்து ணக்கு ஙமடும் உமஞல்மத்ம், ற்ப் 

ச்சு ணக்நல் அமஜந் நமஞப் உமஞல்மத்ம் நமஞநட்டு அணற்டநல் 

உள் ஜற்டங்மச் சுட்டிக்ட்டும்து அணர்ல் ணதடும 

உஞதொடிநன்டது. 

 

ச்சு ணக்நல் அமஜந் நமஞப்ப் ல்மத் நமஞநட்டு தத்து ணக்கு, ச்சு 

ணக்நததந்து ஜதட்டு உள்து ன்ம உர்த்தும்து ஜணர்ள் உர்ந்து 
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ள்நன்டசர். தத்து ணக்நல் அமஜந்துள் உமஞல்ம ஜணர்நம் 

ந்து அணற்மடப் ச்சுஜநமப் ன்டுத்நப் ஓச்ஓய்ணன் தோம் 

ச்சுஜநக்கும் தத்துஜநக்கும் இம உள் ணதடுள் 

உர்த்ப்டுநன்டச. அஙஞம், ச்சுஜந ஜணர்நன் தத்நல் 

ணந்துணநணத க் ணண்டி மஜத்ம் ஆஓநநர்தௗக்குண்டு.  

ஜநழ் இக்நக்மநன் ஓநடப்தைமக் நத் துணுக்குள் தோம்               

(video clippings) ண்நத்து உமஞடுணன்ணந அணர்ல் இக்நங்நன் 

ஓநடப்ம அடநதொடித்ம்.  

 

1935 ஆம் ஆண்டு தொல் ணநணதம் எஞ ஜநழ் ஙநச ‘ஜநழ்தொஞசு' சது 

‘ஜணர்தொஞசு’ ன்தம் குநநன் க்ங்நல் ஜணர்து மப்தைச 

ணநம, ட்டுமஞ, தொதணற்மட ணநநட்டு ஜணர்தௗக்கு ஊக்ஜநத்து 

ணதநடது. 

 

‘எத 96.8’ ன்தம் ணசத அமணநமஓ, ஓய்நமத்ம் ல்மத்ம் 

தணடு ல்ணந ஓர்ந் ததுக்கு ஙநழ்ச்ஓநமத்ம் மத்து ணதநடது. 

‘ணஓந்ம்’ ன்தம் மக்ட்ஓந எநணந, ஆண்டு தம் ஜநதக்ச எநஞப்தை 

ஜந ஙஞங்ம ஙனட்டித்துக் ண் ணதநடது. இணற்டநன்தோம் ஜநதக்ச 

நர்ம் ஓநங்ப்தநல் ணஜ இதக்கும் ன்தம் ஙம்நக்மத்ம் ஜணர்தௗக்கு 

அடநததத்ப்டுநன்டது. 

 

நட்ங்தௗம் ன்தௗம் 

ல்ணந அமஜச்சு, ‘தொஞசு அஞ்ஓல் 10’ ன்தம் ஜநழ் ஜன்தம ணநநட்டு அம 

உள்னட்டு ஜநன்சஞ்ஓல் தொமடதம் ஆக்நத்ள்ல் இமத்நல் ஜநநல் ல் 

சுஜந ணதநடது. ஓநங்ப்தநல் ன்ட்டில் உள் ‘தொஞசு அஞ்ஓல்’ ன்தம் ஜநழ் 

ஜன்தம, 2004 ஆம் ஆண்டில் ஆப்நள் நசந ஙநதணசம் ற்த 

அம்ஜன்தம ஆப்நள் நசநடு இமத்துக் ண்து. ‘ஏஸ்4’ 

(IOS4) ன்தம் ஓதமப் ன்டுத்தும் ஆப்நள் மத்மஓநநதம் 

ஆந்நஞய்டு (Android) ஓதமப் ன்டுத்தும் மத்மஓநநதம் 

நதக்குடள், ஆத்நச்சூடி, தப் அஞந ன்ட தல்மப் நணநடக்ம் ஓய்து 

ணகுப்மடநல் ன்டுத்தும் ணய்ப்தைம் ற்து அமஜந்துள்து. இம்தொற்ஓநமத்ம் 

ஓநங்ப்தர் ஆஓநநர்ள் ணகுப்மடநல் ஓய்து ணதநடர்ள். ஜநநல் ஜநன்சஞ்ஓல் 
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அதப்தம், ஜநழ் ணநமஓப்ம ற்தத்ஞப்டுநன்டது. ஜநநல் ‘ஓல்தசம்’ ன்தம் 

ஓதநன் தோம் ஜநநல் குதஞ்ஓய்ந அதப்தைல் ஊக்குணநக்ப்டுநன்டது. 

 

‘ஓற்ஓநம்ம்’, ‘ஓற்ம்’ ன்ட ணநணப்ட்டிள் ஆண்டுதம் 

ஜணர்நம ற்த ணதம் ஓல்ணக்கு, ‘ணநஜம’, ‘ஜநழ்தத்ர் ’ 

ஙநழ்ச்ஓநள் ‘இக்நணட்ம்’, ‘இந்நக்ம மஜம்’, ‘ஓநங்ப்தர் தண்மக்ம்’, 

‘ஜநழ்ஜந ஜற்தம் ஓஞஓங்ம்’, ‘ஓநங்ப்தர்த் ஜநழ் ஆஓநநர் ம்’, ‘ஓநங்ப்தர்த் 

ஜநழ் இமர்ஜன்டம்’, ‘ஜநர் ஞமண’ ன்ட ஓதோ அமஜப்தைல் ஙத்ப்டும் 

ஜநழ் ஙநழ்ச்ஓநநன் தக்ம் ஏர் நர் ஙம்நக்மமத் தநன்டது. ஜண 

தத்ர்நன் மப்தைள் ஜணர்தொஞஓநல் ணஞந்தம் தந ணதணதும் 

ஜசஙநமடமணத் தநன்டது. 

 

அண்மஜநல் ‘ஓநம் ல்மக்ம்’ ங்நத்ள் ஜநழ் இங்மப் ட்ப்டிப்தை, 

‘ஓநக் ல்ணநக்த்நல்’ ஜநஓநநர் ட்ப்டிப்நற்கும், தொதுமச் 

ஓன்டநதக்கும் ஓதம் ஜண ஆஓநநர்ள் ண்நக்ம, ஜநழ்த்துமடக்கு ணந்து 

ஓர்ந்துள் இம் ஆஓநநர்நன் ண்நக்ம ன்டமணல்ம் ஜநதக்ச 

ணமஜச நர்த்மத் தம் ன்நல் ஜநல்ம. 
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ஜனஓநதல் ப்டும் ன்ஜநச் சூதல் ஜநழ்ஜந 

ற்டல் ற்நத்ல் 

 

M. சந்தா ைட்சுமி கேலையன் 
சுோமி சிோ ந்தா மாநிை உயர்நிலைப் பள்ளி  
மமாரீசியஸ். 
 

ஜனஓநதல் ப்டும் ன்ஜநச்சூதல் ஜநழ் ஜநத்ம் ண்டும் 

சநப்ட் இங்ம ணநக்நன்டச. 18 ஆம் தற்டண்டில் ஜநர்ள் ஜனஓநஸ் 

ஜண்நல் குடிடநசர்.  இதம் தற்டண்டின் க்த்நல் ஜநர்ள் ஙல் 

ணர்ச்ஓநம அமத் ங்நநதந்சர்.  1968-இல் ஜனஓநஸ் ணநடும 

அமந் நடகு ஙமதொமடப்டுத்ப்ட் ல்ணநக் ள்மநன் அடிப்மநல் 

ஜநழ்ஜநசது ள்நநல் ற்தத்ஞப்டுநடது.  ற்தது ஙட்டிதள் 

ஆஞம்க்ல்ணந தொல் ஜசநமக்ல்ணந ணமஞ ஜநழ் ஜந நட னம ஜநதௗதம் 

ஆங்ந ஜநத்ம் ஜற்தம் நஞஞ்சு ஜநத்ம் ஆந ஜநள் ஞணக் 

ற்நக்ப்டுநன்டச. ஜணஜநநன் ஜநர்ணத்ம ஜம்டுத்தும் நநதம் 

ஆஓநநர்ள் உதணக்கும் நநதம் ங்ள் ஙட்டு அஞசு ஓல்ட்டு ணதநன்டது. 

இக்நசந உநல் ணல் நல் தட்ம் ன்ட துமடநதம் ஈடுட்டு அந ண 

ணர்ச்ஓநமக் ண்டு ணதநன்டது. உஜஜதன் சூதல்  ஙம் இம 

மதொமடநசர்நம ஜநர்ணத்ம ஊக்குணநப்ற்தம் ஜநத்நடமச 

ஜம்டுத்துணற்தம் தம் ஓணல்கும். இக்ட்டுமஞநல் தோஜ 

ஜனஓநஸ் ஙட்டில் உர்ஙநமப் ள்நநல் ஜநஓநநஞப் நற்தணநல் 

சக்கு ற்ட் அதணங்ம ணநணநக் தொல்ணன். 

 

ஜனஓநஸ் -  எத ர்மண  
 

ஜனஓநஸ் ஆப்நநக்க் ண்த்நற்குத் ன்நக்நல் இந்ந தங்தல் 

ப்டுநன்ட ஓநத னணகும்.  அது இந்ந ஜக்தல் நடதல் ன்த தைழ்ணர்.   

அமச் சுற்டநதம் ல் சூப்ட்டுள்து.  அன் ஙநப்ஞப்த சுஜர் 

ததற்தஇதது ஓதுஞக் ல்கும்.  ஙட்டின் ஜத் ஜக்ட் ம 1,200,000 (CSO 

2000) ன்த க்நப்ட்டுள்து. ஜனஓநஸ் குடிடநணர்நன் ஙடு. அநல்  

இசஜக்ள் கூடி ணழ்நடர்ள். இங் இந்நர்ள், ஞப்நர்ள், ஆப்நநக், 
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ஓனசர்ள் எற்தமஜத்ன் ஓர்ந்து ணழ்நடர்ள்.   இச்ஓநடந னதக்கு ணந்து குடிடந 

ல்ணத இசஜக்ள் ல்ணத ஜநதௗன் ணந்சர்.  

 

ஜனஓநதல் ல்ணத இசஜக்ள் குடிடந  இந்ஙட்டின் ன்ஜநச் 

சூதக்குக் ஞஜகும்.  ல்தச ஜக்மக் ண் ஜனஓநதல் எவ்ணர் 

இசத்ணதக்கும் ம்  ஜந, ண்டு, ஓஜம் ஆநணற்மட ணர்ப்ற்குச் ஓஜ 

உநமஜ உண்டு.   இப் ன்மஜ ஓதொத்நல் ஜநக் ல்ணந ல் ஜநநசர்க்கும் 

அணஞணர் ணநதம்தைநன்ட ணமந நமப்ற்கு ஜனஓநஸ் அஞசு இன்த ணந 

ணகுத்துள்து.  

 

ன்ஜநம் 
 

ஜனஓநஸ் சூமஜணநல் ய்ஜந, தொல்ஜந, இஞண்ம் ஜந, தோன்டம் ஜந 

ன்ட குடும ணகுத்துள்சர்.  ஆப்ஞ ஜனஓநர்நன் ய்ஜநந 

நநல் தஙநம ஜந சம். ஆசல்,  ஜனஓநஸ் ஙட்டில் ன்டந 

ணர்ந்து இன்த தம்ச ஜக்ல் ஓப்ட்டுணதம் நநல் குஙநம ட 

ஜந ( non- standard language) ன்ட ஞத்நற் ஆட்ஓநஜநத் குநமப் 

டஜல், ஆங்நம் ஆட்ஓந குநமத்ம் ற்தள்து. ஜனஓநசு நநதக்கும் 

ஜ்தைந ஜநக்கும் ல்ணநஜநக் ள்மநல் உந இம் 

அநக்ப்ணண்டும் ச ர் ணற்தைதத்ந ணதநன்டசர்.  ஆமல், எத த்நல் 

ச்சு ணக் ஜட்டும் இதந்து ணந் ஜனஓநஸ் நநல், ஜனஓநர்ல் அன்த 

தத்து ணக்நல் தமந் நநல் இன்த க்ஙநம ள்நநல் ஜத் 

நப் நடது.  ஆங்ந ஜந எத ன்ட்டு ஜநப் நன்ற்டப்டுநடது.  

ஜதம் ற்டல் ற்நத்தம் இந் ஜந ணநன் ஙக்ப்டுநடது.  

நஞஞ்சுஜநத்ம் ஜனஓநஸ் ணழ்க்மநல் தொக்ந ங்கு ணநக்நடது. 

ஙமதொமடநல் நஞஞ்சு ஜநத்ம் அநஜப் ன்டுத்துநடது. இம்ஜநம 

அடுத்து இந்ந, ஜநழ், தங்கு, ஜஞத்ந, உதது, ஜண்¢ன், ஜ்தைந ஆந 

ஜநள் ஞணப் ஓப்டுநன்டச.  ல்ணநத்நட்த்நல்  னமஜநக்ல்ணந 

ட்ப் ஜக்ப்ட்து. இத ஜநக் ல்ணநமணநப் ன்ஜநக் ல்ணந 

ஞந் ஜசப்ன்மஜமச் ஓநத ணந ணர்ப்ற்கு ஙம் ஙட்ஞசு ஙம்தைநடது. 

ஜந நஞச்ஓநமசமத் ணநர்க், ஜநக் ள்மம ஜனஓநஸ் அஞசு 

ணகுத்துள்து. 
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ல்ணந ஜநக் ள்மமப் தத்ணமஞநல் துணச தத்துள்: 

 

1.  ந் ஏர் இசத்நன் ஜந உர்மணத்ம் நக்கும் ணமநல் ல்ணநஜநக் 

ள்ம உதணல் கூது. 

 

2. ஆங்நம், நஞஞ்சு ஆந ஜநடு னம ஜநநல் என்தம் ட் 

ஜந இதக் ணண்டும். 

 

3. ஆங்நம், நஞஞ்சு, னம ஜநநல் என்த ன்ட தொம்ஜநத்நட்ஜ இதத்ல் 

ணண்டும். 

 

4. எவ்ணத ஜநத்ம் டிப்டி அடநதொப்டுத்ப் ணண்டும். 

 

5. ஆங்நஜ நற்த ஜந இதத்ல் ணண்டும்.  

 

6. தொந்ந ணகுப்தைநல் ஜணர்நன் ய்ஜந அல்து சுற்தப்தைடச்சூதல் ற்ட 

ஜந, நற்த ஜந இதக் ணண்டும். 

 

 சண, ல்ணநத் நட்த்நற்ற் எஞ ஙஞத்நல் தோன்த ஜநமக் ற் 

ணண்டித்ள்கும். ஆ, எத ஜநழ் ஜணன் ன்ஜநச ஜடநணநடுநடன்.  

அணது, நநல், ஆங்நம், நஞஞ்சு, ஜநழ் ஆந ஙன்கு ஜநநல் ந 

அடநத இப்நள்மதௗக்குக் நமத்துணநடுநடது. ன்ஜநடநத எத சந ஜசநசநன் 

ஜக் தப்டுணடும் மணதம் ஙநமசக்ப்டுநடது. ஆசல் 

ஜனஓநதல் தட்டி சுற்தப்தைடச் சூத தம்ச ஜநழ்ச் ஓநடர்தௗக்குத் 

ஜநழ் சுநட ணய்ப்தை இல்ம. சண, ஜநப் த்நட்ம் இந்ஙமதொமட 

உண்மஜமக் தத்நற்ண்டு உதணக்ப் ணண்டும்.  

         

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் 

 

க்ஙநமப் ள்ந - 

1968-இல் ஜனஓநஸ் ணநடும ற்ட நடகு ஙமதொமடடுத்ப்ட் ல்ணநக் 

ள்மநன் அடிப்மநல், ள்நநல் ஜநழ் எத ஜப் ஓல்தக்- 

டுக்ப்டுநடது.  இன்த இததத அஞசு க்ஙநமப் ள்நநல் இததற்த 

தொப்த்மந்து தொதஙஞத் ஜநஓநநர்ள் நற்டந ணதநன்டர்ள் (MOE,2011). 

க்ப் ள்நநல் தொல் ணகுப்தை தொற்ண்டு ஆடம் ணகுப்தை ணமஞ ஜற்ட 
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துமடதௗன் ணது எத னம ஜநத்ம் ற்நக்ப்டுநன்டது.  ல்ணநத் நட்த்நல் 

ஜநழ் ற்து  தோன்டம் ஜந இதக்நடது. 

 

உர்ஙநமப் ள்ந  - 

1983 ஆம் ஆண்டில் அஞசு உர்ஙநமப் ள்நநல் ஜநழ் ஜநமக் 

ற்தத்ஞப்டுநடது.  ற்த்நல் 65 அஞஓநசர் உர்ஙநமப் ள்நநதம் ஜத்ஜ 

ந்ந ஙநதணசத்து உர்ஙநமப் ள்நநதம் ஜநழ் ஜநமக் ற்கும் ணய்ப்தை 

அநக்நடது (MOEHR 2010). ஜநழ் ஜந ற்நத்ல் தம்ச ட்நல் 

நக்ப்டுநடது.    உர்ஙநமப் ள்நநல் ஜந,  இக்ம், ஜந ர்ப்தை 

இம்தோன்தம் த்நட்த்நல் அமஜந்துள்ச. ஜநழ் ஜணர்ள் ர் தொல் 

டிணத்நல் ங்ந தோன்டம் டிணம்ணமஞ ஆர்ணத்துன் ஜநழ் ஜநமக்  

ற்தக்ள்நடர்ள்.  ஆசல் ஜல் ஜல் அணர்ள் அக்மட  ஜங்நணநடுநடது.  

ஓநர் அக்மடநன்மஜ நடமஜநன்மஜ அந் ஜநமப் டிக்ஜல் 

ணநட்டுணநடுநடர்ள்.  ணத ஓநதக்கு ‘ள்நச் ஓன்டநழ்’ (School Certificate)  

டிக்கும்து  ஜநழ் ஜநம எத துமடப் நதணற்குப் ள்ந தொல்ணர் 

அதஜந தணநல்ம.    ற்து,   ஙன்ம், ந்ம், ஆடம் டிணங்தௗக்ச  

தல்ள் இன்தம் நக்ப்ணநல்ம.   ஆண, ஜநஓநநர்ள் ஓனங்ப்தர், 

ஜஓந, ஜநழ்ஙடு ன்ட ஙடுநல் நக்ப்ட் தல்ம 

உநக்நடர்ள்.   இந்ஙநமநல்,   ஙன் ணல் நல்தட்த்மக் ற்டதக்கும் 

ற்நத்தக்கும் தத்ஜப் ன்டுத்ந ஜணர்நன் ஆர்ணத்மத் தூண்டிப் 

த்ம ஙன்கு தைநந்து ள் தொற்ஓந ஓய்நடன். ஜதம், உர்ஙநமப் 

ள்நநல் ஜநமச் ஓல்தக் டுக்நன்ட  ஜநஓநநர்தௗக்கு ணநட்தம் 

அணர்ள் ஓய்நன்ட நம ஜற்ர்மண ஓய்தம் இன்தணமஞ ஜற்ர்மணர் 

ஙநஜநக்ப்ணநல்ம. 

 

ஜமப்ள்ந - 

 சநர் ஜமப் ள்நநல் ஜநழ் ஜநமத்ம் இக்நத்மத்ம் இணஓஜச் 

ஓல்தத்தநன்டசர். அஞஓங்ப் ள்நநல் நற்ட ஜநஓநநர்ள் ஜம 

ஙஞங்நல் ஜநமக் ற்நக்நடர்ள். இவ்ணகுப்தைள் ணநல்நதம், 

ஓங்க்ட்டிங்நதம் ஙத்ப்டுநன்டச.  இத்ம ள்நநல் ஜநமக் 

ற்நக்கும் ஆஓநநர்தௗக்கு தௐய் 1000 -2000 ணமஞ உணநத் ம 

ஜந்தம் அஞஓங்த்ல்  ணங்ப்டுநடது. ஜனஓநஸ் க்நச் ஓங்ம், அந 

ஜனஓநஸ் ஜநழ்த் ர்தக்குத, ஜநழ்க்ல்ணந ஜன்டம் ன்ட குதக்ல்  ஜநழ் 
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ற்கும் ஜணர்தௗக்கு ஆண்டு மஓநநல் ர்த ஙத்ந, ஓன்டநதம் 

ணங்ப்டுநடது. 

  

உர்ஙநமக் ல்ணந - 

ஜத்ஜ ந்ந ஙநதணசத்நல் தோன்டண்டுக்  அணநல்  ட் ணகுப்தை ற்தத் 

ஞப்டுநடது. ஜநழ் உட் னழ்த்நமஓ ஜநநல் இங்மப் ட்                      

ணகுப்தை ஙத்ப்டுநடது. ஜநநல் தொதுமப் ட்ப்டிப்தைம் இன்தம் 

அஞம்நக்ப்ணநல்ம. ஜதம், ஓந ல்ணந ஙநதணசத்நன் எத்துமப்தைன் ஜத்ஜ 

ந்ந ஙநதணசத்நல் ஆஓநநர் நற்ஓநக் ல்ணநப் டிப்தைம் ஜநநல் 

ஓல்தக்டுக்ப்டுநடது. 

 

ச்சுத் ஜநழ் - 

எத ஓந ஜநழ்க் குடும்ங்மத் ணநஞ தம்ச குடும்ங்நல் நநல் ஜந 

ன்டுத்ப்ட்டு ணதநடது.  குந்மப்தணம் தொல் ஜநமப் ய்ஜநக்க் 

மணஞப் தம் சூழ்ஙநம இன்மட ஜனஓநஓநல் இல்ம      ன்ட கூடம். 

ஜநர்ள் சும்துகூ நநல் ஜநநல் உமஞடுணம ணக்ஜக் 

ண்டுள்சர்.  ள்நநல் ஜநமப் டிக்தம் ததம் நற்ஓந அநக்நடர்ள். 

ஆசல் ச்சுத்ஜநமச் ஓநடநதம் குணநல்ம.  இந்ஙநம ஜம்,  ஙம் ள்ந 

ஜணர்தௗக்குப் ச்சுத் ஜநமக் ற்தத் தணது ஙம் த்நட்த்நல் 

இம்டணண்டும். ச்சுத்ஜநநன் ன்ட்மத்ம் ணர்ச்ஓநமத்ம் ண்ணும் 

தத்ஜப் துக்ணண்டும்.  ந்ச் ஓதொத்நல் ச்சுஜந ணக்நன் 

ன்டு ஜங்நப்நட, அந் ஜந அநமண ணநமஞணநல் ப்நடது 

ன்து ஆர்த்ம். சண, ச்சுத்ஜநம ஜணர்ள் மணஞப்தணது ஆஓநநர்ள் 

மநல்ன் உள்து. ணகுப்நல் ச்சுத்ஜந தத்துப் நஜற்டத்நற்கும் ன்டும் 

ஊஜ இதக்ணண்டும்.  அற்கு, ஆஓநநர் ஙல்த தொன்ஜநந 

ணநங்குணது தொக்நம். 

 

ச்சுத்ஜநம அணநததந்து ப்ற்தம்ணண்ம் ஜனஓநதன் ம ஜற்தம் 

ச்ஓஞ  அமஜச்சு ஓல்ட்டு ணதநடது. 2008 ஆம் ஆண்டில், ஜநழ் சுணர் 

என்டநம் (Tamil Speaking Union) ன்ட அமஜப்தை ஙநதணப்ட்டு, தொமசணர் ஔனணன் 

ஓம்ஜன் ன்நன் மமஜநல் ல்ணத ஙணடிக்மம ஜற்ண்டுணதநடது.  

(MOAC,2008) ள்நஜணர்தௗக்கும் து ஜக்தௗக்கும் ச்சுத்ஜநழ்ப் நற்ஓந 
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ணகுப்தைம ஙங்கும் ஙத்துநடர்ள்.  அணர்ள் ஜநம ஜனட்டுதணக்ம் ஓய்த்ம் 

தொற்ஓநநல்  ஈடுடுநடர்ள். (MTSU,2010) 
 

உஜஜல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் 
 

உஜஜல் ஆங்நத்நல் ஞணந 'globalisation' ன்து தகும். அது 1981 

ஆம் ஆண்டி தஞம் ர்தைக்ப் ன்டுத்த் ங்நது. 

மத்ர்தை, க்குணஞத்து, ணல், நல்தட்ம், அஞஓநல், ண்டு, 

ஆந துமடநன் தொன்சற்டங்ள் அமணற்கும் உ ஓதோங்தௗக்நம 

ர்தை ஜற்ள்ணற்கும் உஜஜல் சம். ஆசல், உஜஜல் 

ன்ம ணதம் தஞப் ர்மணநல் ஜட்டும் ஙம் ர்க்க்கூது. 

உஜஜல் ச்ஓஞங்தௗம் ல்ணந தொமடதௗம் ணநஜச க்ங்தௗக்கு 

உள்நன்டச. ''தும் ஊஞ ணதம் நர்'' ன்த ஓங் த்ந ஏர் 

உஜஜக்ச் ஓநந்மசம ற்தணநத்ணர்ள் ஜநர்ள்.  உஜஜல் இன்த 

ஙம் உத்ம எத குக்நஞஜஜச் சுதக்நணநட்து ன்நல் தக்கும் ம் 

இதக்தொடிது.  ஙம் டும் ணல்ம உதக்குன் ஙம் ண்தொன்  ண்டுணந்து 

ஙநதத் இமத்மணந ஓநடந்  ணத எத ணசம் இதக்தொடிது. இல், இமஓ, 

ஙம் ன்த ணகுத்துத் ஜநம தொத்ஜநழ் ச ணங்நசம்.  இக்நசந த்த்நல் 

ஙன்ணது ஜநழ் உதணநநதக்நடது. அது நசநத் ஜநழ் ஆகும்.  ஜநழ் இமப் 

ல்மக்ம் உம் தொததும் ணதம் ஜநழ் ஜக்தௗக்கு அநக்கும் ல்ணநத் 

நட்த்நன் னழ் அநச்சுணடி தொல் ஆஞய்ச்ஓந ணமஞ இமணந ஜநழ்க் ல்ணந 

ணங்ப்டுநடது. ஆண, ஜநழ் இமர்தௗக்த் ணல் நல்தட்ம் ணநத் 

ஜநழ் ற்டம எத ஜ அணஓநம் ஓர்க் ணண்டும்.  இல்மசநல் இங் 

நல்தட்த் ஜநழ் ணஞது. உஜஜக்ல் சூதல் ஜநமக் க் ஙம் 

அணஓநம் ஓய்ணண்டி நங்ள்  உள்ச.  டித் ஜநர்ள் ஜத்நந 

ஜநழ் உர்மண ஊட் ணண்டிது அணற்டநல் ம நஜகும்.  அந இந் 

உத் ஜநஓநநர் ஜஙடு எத தொக்ந ங்நப்மச் ஓய்நதக்நடது ன்து 

உண்மஜ.  இது ஞ ணண்டும்.   

 

தொடிதமஞ 
 

இன்த  ஜனஓநஓநல் தோன்டம் ஜந ஙநமநல் ஜநழ் ப்ற்டப்ட்டு ணதணற்கு 

எவ்ணத ஜனஓநஸ் ஜநதம் ஜனஓநஸ் அஞசுக்குக் மஜப்ட்டுள்ன். 

ல்ணத ஓநக்தக்தௗநம ஜநம ஙம் இன்த ணர்த்து ணதம் அ ஙஞத்நல் 

ன்ஜநச்சூல் ஜநநன் நர்த்மக் ள்ணநக்குடநக்ந ணதநடது. 
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ஜற்குடநப்நட்ணற்மட ஙம் னணநஞஜ ஓநக்கும் ம் ணந்துள்ம உர்ந்து 

ணநமஞணநல் ஓல்ணண்டும். இம்ஜஙட்டின் தோஜ உத் 

ஜநஓநநர்நம ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் ர்ச தத்துப் 

நஜற்டங்தௗம் நர்ததௗம் ஙந ணமஓய் ணண்டும். இவ்ணத ஓய்ல், 

உங்கும் ஜநம ணழ்ணங்கு ண மணக் தொடித்ம். 

 

ர்மணதல்நன் ட்டில்: 

 

Central Statistics Office (2004) Population & Vital Statistics [online]. Available at: 

 < URL: http://www.gov.mu/portal/sites/ncn/cso/service.htm> [access date: 25 July 2011] 
 

Chetty P (2004). National Seminar on Strategic Plan for the Tamil Community: A Strategy for Tamil 

Language Maintenance. 
 

Chinnammai S. (2005). Effects of Globalisation on Education & Culture. University of Madras, 

Chennai, Tamil Nadu, India. 
 

 Education Act ( 1957) . An act to consolidate and amend the law relating to Education. No. 42(3b) 
  
Hookoomsing, V.Y( 1989) A Brief History of the Tamil Language in the Multilingual Mauritius. Paper 

presented at the International Tamil Studies Conference, University of Mauritius, Mauritius. 
 

 MIE (1975-6). Languages in Mauritius: Aims of Languages and Teaching in Mauritius. ( Annex2,iii) 

Mauritius Tamil Speaking Union ( 2010) Spreading Tamil Language and Culture in Mauritius. 
 

Ministry  of Arts and Culture (2008). The Tamil Speaking Union Bill. Explanatory Memorandum.( 

No.X11 of 2008) 

Ministry of Education and Human Resource (2010). Statistics for State Secondary Schools and State 

Colleges 
 

ஜனஓநஸ் ல்ணநமஜச்சு. (2011) ணல் : அஞசுத் க் ஙநமப் ள்நள் 

தொத்துஓஜந, (2010). ஜனஓநஸ் ஜநர்: ஜந- ண்டு- ஓதோம். தைத்ஞ ல்மக் 

அச்ஓம்,  ஜஓந 
 

National Curriculum Framework- Primary (2009). Asian Languages. Ministry of Education and Human 

Resource, Mauritius p.65 
 

இஞஓஞம், சு (1991). ஜனஓநஸ் ஜநதம் ஜநதம்.  ஜநழ்ப் ல்மக் அச்ஓம், 

ஞ்ஓதர். 
 

Richards A ( 2009) Mauritius: Rodrigues, Reunion. Bradt Travel Guides Ltd, England. 

 

 

 



 

 

214 

ண்டு தணந ஜநழ் ற்டதம் ற்நத்தம் 
 

சு. இராசரத்தி ம் 
க டா 
 

அநம் தொதணதும் ஞணந ணதம் ஜநழ் இசத்நற்ச ஜநழ்ஜந ற்நத்தன்து - 

ற்ர் ஜது நள்மள்,  ற்நக் தொற்டுணர் ற்டர்ள். இவ்ணநத 

ஞப்நசதம் இச்ஓதல் தொதஜசடு, ணநதப்டு ஈடுடுநன்டர்? 

ன்நதம் - ஜநழ்ஜந ற்நத்தன் ணற்டந ங்நத்ள்து. சண அணற்மட 

தொதல் உற்த ஙக்குணம். ஜநழ் இசத்நன் எத குநநசர் ஜத்நநல் இன்த 

தந்துள் ள்ணந 'ஜது அடுத் மதொமடநசர் நல்ஓர் ல்ணநக்ப் தம் 

ஙஞத்மச் ஓணநடுணதுன், ம் ணதம் ஙடுநல் உள் தம்ன்மஜ 

இசங்தௗன் ட்டிநட்டுத் நல் ணய்ப்நமசப் டணண்டி இன்மட 

ஙமதொமட உநல்;  ஜது நள்மள் ஜநம ன் ற் ணண்டும்? அற் 

ஙஞத்மத்ம் த்மத்ம் ன் ஓணந ணண்டும் ?ன்". இத்ணடச 

தத்சது தம்குநப் ஞணஜல் இதப்ற்ச ஙணடிக்மமக் 

தத்நல் னந தொன்சடுக் ணண்டி அணஓநம் எததைடம் இதக்நன்டது. 

அணற்மட ணதத்நற்கு ணநட்டு ணநடுணம். 
 

தைம்ர்ந்து ணதம் ஙடுந ஜநம ன் ற்   ணண்டும்?  ன்ற்குப்        

ஞங்ள் இதந்தும் இக்ட்டுமஞக்கு ற்தைம ஞத்ம ஜட்டும் 

தொன்மணக் ஙநமசக்நடன். 

 

ல்தச ண்ட்டுச்சூல் 

 

இன்மட ஜநன் ல் இசப்ண்ட்டுச் சூதல் ணழ்ணசல் ற்டர்தௗக்கும், 

அடுத் மதொமடநசஞந நள்மதௗக்கும் இம தைநந்துர்தம், இமஓந்து 

ணதம் ன்மஜத்ம் ஜநக்குமடணண ப்டுநன்டச. இந்ஙநம தைம்ர் 

ஜநர் ணழ்ணநல்  ணழ்ணநற் ஓநக்ல்மத் ற்தணநத்து உள்து. 

 

இச்ஓநக்ல்தௗக்கு ஜநர் ணழ்ணநற் ண்டு ற்டந இத ஞப்நசதம் ண்டுள் 

ஙம்நக்மத்ம், தைநந்துர்ணநன் ன்மஜத்ஜ ஞஜ அமஜநன்டது. 

 

ஙம் ஜசநல் தம் ஓநந்மசநன் ணநப்ட்டிற்கும், ஙம் நள்மநன் ஓநந்மச 

ணநப்ட்டிற்குஜநம ணதடு உள்து. இதுண ஓ தொஞண்டுதௗக்கும் 

அடிப்ம இதக்நன்டது. 

 

இவ்ணதடுதௗக்கு ஜதம்  ஞநங்ள் இதந்தும் ண்டு ஜந 

தொக்நஜச அமஜந்நதந்து. அதுண ஙம் உள்த் உமடந்துள் ணழ்ணநல் 
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தொமடகும். 

சண ல்தசப் ண்ட்டுச் சூதல் ணதம் ஜது நள்மள் ஜநர் ணதம் 

தொமடமஜம ஙன்கு அடநந்துள்ல் அணஓநஜநடது. இன்த அணர்ள் ஜநர் 

ணழ்ணநமத் ஜநழ்ஜநக் ல்ணநநதெண ணநங்நக்ள் தொடித்ம். 

அப்துன் அணர்ல் ம் தோத்நன் ஓல்மத்ம், ஓமத்ம் தஞஜ 

ணநங்நக்ள் தொடித்ம் ன்சல் அணர்தௗக்குப் ண்டு தணந 

ஜநழ்ஜநக்ல்ணந ஜநஜந அணஓநஜநன்டது. தைம்ர்ந் ணழ்ணநல் 

ஜநழ்ஜநக்ல்ணந ன் ன்ற்கு இதுதம் எத தொக்நப் ந அமஜநடது. 

 

த்நட்ம் 

 

ஜநழ்ஜநக்ச த்நட்ஜசது ஜநர்து ண்ட்ம (ணழ்ணநம) 

அடிப்மதம், நடஇசங்நன் ண்ட்ம எப்நல் ஙக்நல் 

துப்மதம் ண்டு அமஜக்ப்ல் ணண்டும். ஜது ண்ட்டில் உள் 

அடநணநற் கூதள், ணநதஜநங்ள்  ன்மண ஜணர்நம் டுத்துச் ஓல்ப்ல் 

ணண்டும். ஙம் ற்நக்கும் இக்நங்ள், மள், ஜநணக்கு ன்ச 

ண்ட்மத்ம் ணஞற்மடத்ம் ஙன்கு தைப்டுத்துண அமஜ ணண்டும். 

 

ஆஓநநர்நன் ங்கு 

 

ண்டு   தணநத் ஜநமக்  ற்நக்  தொற்டும்  ஆஓநநர் ங்கு ஜந அப்நது. 

ஜநர்நசது   ண்ட்டில் அமஜந்துள்    ஓங்குள், ண்டிமள், ணநக்ள் 

ஙந்க் குடும் ணழ்ணநல் தொமடள் அணற்மடச் சுட்டி ஙநற்கும் ஜநள், 

ஜஞதைத்ர்ள் ன்ணற்டநல் நந்துள் அடநணநற்ஞங்ள், ணநதஜநங்ள், 

ன்ள் ன்ணற்மட ஙன்கு ணநங்நக்ள்ல் ணண்டும். ஆஓநநர்ள் 

நர்ஙக்கும் ஓணல்ள் ன்சணன்டல் இணற்டநல் எத குநக்ச ஞங்தௗம் 

ணநக்ங்தௗம் ணடத் ஜநர் ஓதோத்நல் கூடப்ட்டும், தப்ட்டும் ணந்துள்து. 

சண இணற்டநன் உண்மஜப் தம ண்டநல் ஆகும். 

 

அத்துன் ல்ணத ஊங்ள் ணநப் ணநஜச உநல் ஙமதொமடம 

அடநந்து ண்டுள் ஜணர் ற்ர் ன்மச ஙம் ஜசநற் ள்ல் 

ணண்டும். ஜணர்நன் ஜசநற் ன்தம் ள்ணநள், அணர்ள் ர்க்கும் ம் 

தொற்டநதம் ணதட் அமஜநன்டது. சணநல் உள் எத ஆஓநநர் 

நர்ண் எத ஓம்ணத்ம டுத்துக்ட்ச் சுதக்ஜக் கூட ணநதம்தைநடன். 

 

மப்ங்ற் ண்டிம ற்டநக் ற்நத் ஆஓநநர் - அது ஓஜம் ந் ஜநர் 

நதஙள், உணர் தஙள், ஙன்டந ஙணநதம் ஙன்ஙள், ஜநர்ள் ல்தம் 

ண்டும் ஙள் ன்டர். 
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இமக்ட் ஜணர் எதணர்,  ஓஜம் ஓர்ந் ண்டிம அல்ணநன்             

ங்தன்து ன் நள்மர் நடித்து மணக்நடர்ள்? ன்த ட்ர் - 

ஆஓநநர் ன்ச நல் அநக் ணண்டும் ன்ம உங்ள் ஓநந்மசக் ணநட்டு 

ணநடுநடன். 

 

இ ன்த ஓநத ஓற்டர்மக் ற்நக்கும் து கூ ஜணர்நம் 

ள்ணந தநன்டது.  டுத்துக்ட் - 

'தைல்ணந ச்மஓ ஙநடஜத் ற்டம் அநத்து" உச ஜணன் ஙநடத்மத்ம் 

'ச்மஓ" ன்நடனர்ள் ஙன்கு அணந நங்மத்ம் அம்ஜ 'ச்மஓ" இதக்கு 

அணநணநல்ம ன்நடர்" அது ன்ச 'ச்மஓ" இது ன்ச 'ச்மஓ", ன்த ட்ர்? 

 

சண தைம்ர் ஙடுநல் ஜநழ்ஜநமக் ற்நக்கும் ஆஓநநர்ள் ண்டிமள், 

ணநக்ள், ஓங்குள் ன்ணற்மட ன் ண்டுநடர்ள்? அந்ஙநழ்த ன் 

அந்ஙநல் ஙத்ப்டுநடது? அது வ்ணத ஙத்ப்டுநடது? எவ்ணத ஙநழ்ணநதம் 

ஙக்கும் ஓங்குநன் உள்ர்ந் அர்த்ம் ன்ச? ன்ட  ணநங்ம 

அடநணநற் ர்மணநல் நந்து மணத்நதக் ணண்டும்.         அணற்டநற் நந்துள் 

ணநதஜநங்ம ஙன்கு ணநங்நக் ண்டிதக் ணண்டும். அத்துன் ர்ச் 

ஓற்ள், ணநமசச் ஓற்ள் ன்ணற்டநற்ச ணர்ச்ஓற்ம அடநந்நதக் 

ணண்டி மண ற்டுநடது. 

 

'ண்டு" ற்டந நத 

 

'ண்டு" ற்டந ஙம் ண்டுள் நதம், ஙஜது ண்ட்டில் ஙம் ண்டுள் 

ற்தஜ ம்ஜநம உள் தொஞண்டுதௗக்கு அடிப்ம அமஜநடது, அற்கு 

தொற்டி ஙம் 'ண்டு" ன்டல் ன்ச ன்மசப் தைநந்து ள் ணண்டும். 

'ண்டு" ன்து ஜநர் ஜநநல் ஙக்நல் ஜசநகுத்ம உர்த், 

ஜம்டுத்க்கூடி, ஓநடப்நக்க்கூடி, க் ணக்ங்ம டுத்துக்கூதம் 

ஓல் உள்து. ஆல் இக்நணந ஙநன்த ண்ட்மக் கூதணர் 

ஜக்நன் ஓநடப்தை ணய்ந் உர் ண்தைம ஜட்டும் (ண்தை) ண்டு சக் ள்ணது 

ணமஜ. 

ஆசல் இன்மட உநல் ஓதோ, ஜசநணநர்ள் ஏர் இசத்நச, 

ஜசநச உப்ங்நன் ணநப்டுச க்ணக்ங்ள், எதக்தள் 

(ணழ்ணநல்) ஙமதொமடள் ஓணற்மடத்ம் 'ண்டு" ச அமப்ர் அமண 

த்ம தோஙம்நக்ம உமசணநதம் அவ்ணநசத்ம ஜம்டுத்த் தும 

ஙநற்நதம் 'ண்டு" ன்ட குடநப்நடுணர். 
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ண்ட்டின் ற்டம் 

ஜசநசநன் இங்கு தணநச 'உல்" அக்தணநம இக்கும் ஜநன்ஓஞம் ன்ட 

'உநர்" அவ்ணநக்த்நற்குக் ட்ம நடப்நக்கும் 'ஜசம்" இம்தோன்டநற்கும் தொமட 

ஆஞஜசமண உத, அன்தை, அடநத ஆகும். 

 

உல், உநர், ஜசம் ன்மண சநத்சந, இல்ண உந்து ஓக்நமத் 

ற்தணநப்மண.  

 

மண - ஜசநர் - 
இல்ச  

உந்து ஓக்நள் 

உத 
 
 

உல் 
 
 

உல்ஓர் உந்து ஓக்நள்: 

ஓந, ம், ஙநத்நமஞ, 

தஜஓம் நத்ல்,   

தர்த ன்டமண. 

அன்தை 
 
 

உநர் 
 
 

உநர்ஓர் உந்து ஓக்நள்:  

துப்தைர்த, ஆர்ணம் 

உமமஜ, ற்தள்ம்,  ஙன்டந, 

இஞக்ம்,  துக்ம், ம்,  

மஜ,  நம் ன்ட 

உர்தநன் தூண்ல்,  

உல் ஙய். 

 

அடநத 
 
 

ஜசம்  
 
 

அடநல்ஓர் உந்து ஓக்நள் 

ஆக்ஓக்ந, தஆஞத்ம் இல்தை, 

ண்ங்ள், தசதள், 

ற்மசள்,  தம 

இக்ந 

ஜய்நல் ன்ட 

ணநப்டுள். 

 

       

இல்த் ன்தம் இவ்தந்து ஓக்நள் ஜசநசநன் உள்த்து உர்தம 
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ஆட்டிப்மக் ணல்ச. அத்மணம ஙநமடத ஓய்ணமஞ அந் உள்ம் 

அமஜந ள்து. 

 

சண இல்த் ன்டந உந்து ஓக்நம எவ்ணத ஜசநதம், எவ்ணர் 

இசதொம் ங்கு? வ்ணத? ப்டி? நத்துக் ள்நன்டசர் அல்து க்நக் 

ள்நன்டசர் ன் அம்ஜசநசநன் அல்து அவ்ணநசத்நன் ண்டு 

(ணழ்ணநல்) சக் ள்ம். 

 

ஜற்கூடந ஜது மணம எவ்ணர் இசதொம் ஙநமடத ஓய்து ள்ணற்த் 

ன் ணதம் சூதல் ஜசநர்நம உடதம ஜம்டுத்க்கூடி எதங்கு 

தொமடள், ஓங்குள், ஙமதொமடள், மஜள், ணநதஜநங்ள் ன்ணற்மட 

ணகுத்துக்ண்டு ஜது ணழ்மண ஜம்டுத்நக் ண்சர் அதுண அணர்து 

ண்டு ஆநற்த. 
 

இப்ண்ட்ம டுத்துச் ஓல் அன் ணந நடந் ஜநணக்கும அமஜத்துக் 

ண்சர். டுத்துக்ட் உடதள் (நப், ஜஜ, ஜஜந, ஓநத்ந,    ஓநத்ப் 

.........) ன் சூதல் உள் ங்ள், தணங்ள், தட்ள், நடஉநர் 

இசங்ள், ....... அணற்டநன் ணர்ச்ஓந ஙநமள், ன்டணற்மடப் குத்துப் 

ர்க்க்கூடிச் ஓற்ம அமஜத்துள்ர்ள். 

 

ஜசந ஜசங்ம, ஜசந உடதம ஜம்டுத்தம், என்டக்தம், இமஓணக்தம் 

கூடி ஓங்குள், ணநக்ள், ண்டிமள், ன்ணற்மட உதணக்நக்ண்சர். 

 

ஜதம் ன் சூதல் ணதம் ஜசநர்ம அமப்ற்குந ஜநணக்குள் தொல், 

எவ்ணர் ஙநழ்ணநதம் உநக் ணண்டி ஓற்ங்ள் ணமஞ துல்தஜப் 

குத்து மணத்துள்ன். டுத்துக்ட் ணது தோத்ணமஞ 'ஙனங்ள்" ன்த அமப்து 

ஙம் ணதம் ஙடு தொல் ல்தந ணமஞ 'ங்ள் ஙடு", 'ங்ள் ல்தந" ன்டமப்து. 

 

எத ஜநழ்ச்ஓநஞஜச ணந தொடிணநன்து 'இதந ஙநழ்ண’ / 'மஓந’ ன்த 

கூடது 'ஙநமடண ணதம் அடுத் ஙநழ்ச்ஓந’  ன்த கூதணது.  எத ஙல் ஙநழ்த ஙக்கும் 

(நதஜம்) இத்நற்குச் ஓன்த ணநமதம் து 'ணதநடன்" ன்த கூதணது.  

(இன்தள் இதுன்த ஙல் ஙநழ்தள் ஜதம் ஜதம் ஙக்ட்டும் ன்த 

ணழ்த்துண அமஜத்ம்) 
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எத துக் ஙநழ்ணநற்குச் (ஜஞச்ஓங்கு) ஓன்த ணநமதம்து 'நடன்" 

ன்த கூடந ணநமதணது (இன்தள் இதுன்த துக் ஙநழ்த ஜதம் 

ஙமட ணண்ம்) ச ணழ்த்துண அமஜத்ம். இங்கு இக்ணந ஙநல்து 

ண்ட்டுணந ஙநற்மப் தைநந்து ள்ணண்டும். 

 

இவ்ணத ஜநர் ணழ்ணநல் எவ்ணர் இத்நதம் ண்ட்டு ணநணந் ஓற் 

ஙநமடந்துள்ச. நடஜந தோம் ல்ணந ற்கும் சூததள் ம் ஜணர்ள் 

தத்துணந ஜத்நஞம் ஜநர்த்துப் ர்க்து ண்ட்டுணந ஜநர்த்துப் 

ர்த்ல் ணண்டும். இமண ண்ட்டுணந ஜநழ்ஜந ற்டல், ற்நத்தல் தொக்ந 

ங்கு ணநக்நன்டது. 

 

ஙக்ம் 

ண்ட்டு ணந ஜநழ்ஜநமக் ற்நத்தன் தொக்ந ஙக்ங் 

நன்ணதணசணற்மடக் ள்ம். 

 

• ஏதணமஞத் ன் குடும்த்துதம்,   ன் இசத்துதம்,    இமஓந்து 

ணக்கூடிணஞ உதணக்குணது 

 

• ன் இசம் ண்டுள் ணழ்ணநல் (ண்ட்டு) தொமடமப் ன்ட 

ஜற்மட இசங்தௗம் ண்டுள்ச ன்சல், ஜற்மட இசங்நன் 

ணழ்ணநல் தொமடமத்ம் ஙம் ஜநக்ணண்டும் ன்ட ண்த்ம 

உண்க்குணன் தோம் ஜற்மட இசங்மத்ம் ஜநத்து ணதம் ண்நமச 

உதணக்குல். 

 

• ண்ட்டின் எத கூட ஙனம் ணநங்கும்.  

 ஙனம் - அடநணநல் (ணநஞ்கச) ணர்ச்ஓநமக் ட்டும். 

 

ண்டு - ஜசணர்ச்ஓநமத்ம், அடநணநல் ணர்ச்ஓநமத்ம் ட்டும் இமந் ஙநம 

 

உகு ஙனம் இல் ண்ட்மஞ ற்தக் ள்ம். ஆசல் ண்டு 

இல் ஙனம் உமணமஞ ற்தக்ள்ணது ப்டி? சண அடநணநற் 

ல்ணநடு ண்ட்டுணநத் ஜநழ்ஜந ற்டதம் அணஓநம் ஆநன்டது. 
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ஓல் 

இந்ஙக்த்நமச அம ஙம் ஜநழ்ஜநமக் ற்நக்கும்து நன்ணதம் 

ணமநற் குத்துக் ண்டு, ல்ணத ணடிணங்நல் த்நட்த்ம அமஜத்துக் 

ள்ம். 

1. ண்ட்டு ணநநடந் ஓற்மக் மள், உமஞல்ள், ஙங்ள் 

தோம் அடநதொப்டுத்ல். டுத்துக்ட் உடததொமடச்ஓற்ள், ஜநமப் 

 ன்மஜச்ஓற்ள், ங்ள், தணங்ள், உநர் இசங்நன் 

ணர்ச்ஓநப் தணங்ள் ன்டமண.   

 

2. ஜநர் ஓங்குள், ண்டிமள், ணநக்ள் இமண ப்து? ன்? ப்டி?  

ண்ப்டுநன்டச ன்ட அடிப்ம.   

 

3. ணநதஜநங்ள் -   ணநதஜநங்ள் உப்துணசமண.  அமண உநதள் 

ல் இசங்தம் ற்தக்ள்ப்ட்மண.  டுத்துக்ட்ப் 'ய் 

ஓல்க் கூது" ன்து எத ணநதஜநம்.  இமச உநல் உள் ல் 

இசங்தௗம் ற்தள்ச. 

  

4. ஜநர்ம் ள்மள் -  ள்மள் இசத்துக்நசம் ஜதடும், ணதடும்  

டுத்துக்ட் 'எதணதக்கு எதத்ந" ன்து ஜநர் ள்ம இது 

இஸ்ஜநச் ஓதோத்நற்கு ற்தைமது அல். 

 

5. ஙம்நக்மள் -   ஙம்நக்மதௗம் இசத்துக்நசம் ணதடும். எவ்ணர் 

இசதொம் ஓ ஙநழ்தம எட்டிப் ல்ணத ஙம்நக்மம உமணர்ள்.      

(டுத்துக்ட் இடந்ணர்தௗக்கு ட்ம் ஙள் உத மத்ல்.) 

    

ஙம்நக்மநன் அடிப்மந ஓ ஙநழ்தநதம் உள் ஓங்குள் 

அமஜந்துள்ச. 

 

6. குடிணக்கு  (ணக்டிடு, குடநதௌடு) -      இமண அந்ந் இசங்ள் ஜது 

ணழ்ணநன் ஓ ஙநழ்ணநன்து, ஙமதொமடப் நன்ற்தம் - 

டுத்துக்ட் ஜநழ்ச்ஓநஞஜச ஙநழ்ணநன்து ஜணநமம 

உள்க்ஜதம், ஞத்ம ஜல்ஙக்நத்ம், த ணமமக் 

குமத்தம் ட்டுணர்ள். துக் ஙநழ்ணசல் ஜணநமமப் 
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நடப்க்ஜதம், ஞத்ம னழ்ஙக்நத்ம், டந (ஜந்ன்) ணமமத்ம் 

ட்டுணர்ள்.  

குத்துணநக்நல் ஜநழ்ணச ஙநழ்ணநற்கு 5 நநமத்ம் ற்டந மணப்ர்ள். 

இடந்ர் ஓங்நன்து 3 நநம ஜத்நஞம் ற்டந மணப்ர்ள்.    

இமணள் ல்ம் ன்ச ஙநழ்த ன்த அடநது ணதணதக்கும் அடநணநக்கும் 

குடநதௌடுள். 

7. ஜஞதைத்ர்ள், ஜநள் -    இமணள் ஜநர்து ஙம்நக்மள், 

ள்மள் அடிப்மநல் அமஜந் ணழ்ணநன் ணநட்டிச் ஓற்டர்ள்.  

அணற்மட ஙன்கு அடநதொப்டுத்ல் ணண்டும். 

 

8. ணநடுமள் -   இமண ஜநர்ள், ம் ணழ்ந் சூம மணத்துக்ண்டு 

உதணக்ப்ட்மண. 

 

9. மள் -  ஓநற்ம், ஏணநம், இமஓ, ஙசம், ஙம், ஓநம்ட்ம்             

ன்ட இன்சஞன்சணற்டநன் ணஞத, ணர்ச்ஓந, ஓநடப்தை ன்ணற்மட 

டுத்துக்கூடல். 

 

10. ஜநர் ம் ஜதத்துணம், க்ம -    இணற்டநன் ஓநடப்நல்தைள், ஜதந் 

உணக் ண் இன்மட உநல், உண ஜதந்க் ண் ஜநர் 

ணழ்ணநல்தை, உமச் ஓநடப்ப் ணும் க்மநன் ஓநடப்நல்தைள். 

 

ஜற்கூடப்ட்மணம டுத்துக்ட்க்கூடி இக்நங்ள், இக்ங்ள், 

மள், ப்நங்ள், ணஞதள்  ன்ணற்மடப் ல்ணத ணடிணங்நல் இன்மட 

நல்தட் உணநடு ற்நத்ம தொன்சடுத்ல் ண்ட்டுணந ஜநழ்ஜந 

ற்டல் ற்நத்தக்குச் ஓநடப் அமஜத்ம். 

 

ண்டு ற்டநத்ம், ஜசநர்ணழ்ணநல் ற்டநத்ம் ணநநண 2008ம் ஆண்டு ஜந 

அஞஓநன் தொற்நசு ற்ட தச 'ண்டு - ணதம் ணநததும்" ன்தம் சது ததற் 

குடநப்நட்டு உள்ன்.  

 

'ஜநநன் ணழ்ண ஜநநன் ணழ்த’ 
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ஜணர்நன் தத்துப்மப்நல்  

ணதநக்கும் நடமச ணர்த்ல் 

 

 .      ,           
                   
  க   . 
 

 

ணதமச ன்ன் ணநக்ம் 
 

ணதமச ன்ற்கு ஙநல் ர்ப்து ன்ட உர்மண ற்டுத்தும் ச்சு 

அல்து தத்து ன்த தள்.*17 ணநகன் ன் ணும் ட்ஓநம அன் இல்தை 

ஓற்தம் நநதைஜல் ஓல்நடம் ஜம் அகுர்தன் ணநப்டுத்தும்து 

அவ்தத்நதொமட ணதமச ன்தம் மஞப் தநடது.18 அணது மத்ம் 

கூர்ந்து ணசநத்து தட்ஜ ணநக்கு ணதமச ன்த தள் ள்ம்.  

 

 

நன்சந 
 

ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜநப் த்நல் உச்ஓத் ர்ச்ஓந தணடு மச 

ங்நதம் உச்ஓத் ர்ச்ஓந தநன்ட க்ப்ள்ந ஜணர்ள் உர்ஙநமப் 

ள்நநல் உர்ஜநழ் டிக்கும் ணய்ப்மப் தநன்டசர்.  

 

ஓநக்மக் ண்டநந் ணநம் 
 

ஜணர்ள் ம் மப்நல், ஏர்இம், ஏர்உர்ச்ஓந தொதணற்மட, தட்ஜ ணநக்ந 

ததுணநல்ம.  உஞஜ, ன் ந ஓஜ இதந்ள் ன்ம தத்நல் 

ணநப்டுத்தும்து, அணள் ‘ண்னதம் ம்மத்ஜக் ப்ட்ள்’ ன்தம்,  

ஜநழ்ச்ஓந இதக்கும் ஙநமம ததும்து, ‘ஆசந்க் தல் தோழ்நசள்’ 

ன்தம் ததுணர். இத்ம ர்ள், ஜந்ர்ள் அதணநக்கும் இன்துன் 

உர்தம, தட்ஜ ணநக்நக்ட்ணநல்ம.  சண, இச் ஓநக்மக் மந்து 

ஜணர்நன் தத்ற்டம ஜம்டுத், ணதநத்து ததும் உத்நம 

                                                 
17

 ட்சுஜநநன் ஜணர் ஜநம்ஜந அஞந   

  

18
 ணந்நன் அநன் ஓநநப்தை அடநதொம் 
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அடநதொப்டுத்ஜ தம் ண்ம் உநத்து. சண, ஆய்ணர் இமச 

ஆய்தப்தக் ண்ர்.   

 

ஙக்ங்ள்  

 

இம், சூல், உர்ச்ஓந தொசணற்மட தட்ஜ ணநக்ந தக் ற்நத்ல்.  

 தத்மப் தத்ஜச அமஜநதம், உணமஜதம் இன்ச நட 

ர்தம் ணதநத்து ததும் நடமச ணர்த்ல்.   

 ணதமசப் குநதௗம் அமண ர்ச ற்டல் ற்நத்ல் உத்நதௗம் 

ஜணநன் தத்ற்டம ஜம்டுத் மடுக்நன்டசண சக் ண்டநல்.  

 

ததுள்  

 

‘ஜணர்ம அதணக் ற்டல் சுற்ஓந அணுகுதொமட (Experiential Learning 

Approach) ணநக் ற்டல் ஙணடிக்மநல் ஈடுடுத்ந, ணதநத்து தப் நற்ஓந 

அநத்ல் அணர்நன் ட்டுமஞ ததும் நடன் ஜம்டும்’ ன்து ஆய்ணநன் 

ததுள் ஆகும்.   

அதணக் ற்டல் சுற்ஓந அணுகுதொமட ன்து, அர்த்தொள் அதணங்மப் 

தல், உற்தஙக்நப் நஞநதத்ல், டுத் தொடிணநன் அடிப்மநல் 

ஙமதொமடப்டுத்நப் ர்த்ல், ர்க் னந எத தொடிதக்கு ணதல்  ன்தம்  ஙன்கு  

ல்ணட்ப் குநமக் ண் எத தொதணட்ஜகும்.  

 

ஆய்த ணநசக்ள்   
 

 ஜணர்ள்  தத்துப் மப்நல் ணதமசமப் ன்டுத்து ன்?  

 ணதநத்து ததும் நடமசக் ற்நக்கும் தொமடள் மண?  

 ஜணர்நம ணதநத்து ததும் நடமச ணர்ப்ல் த்ம 

ஙன்மஜள் ணநமத்ம்?   

 

ஆய்தக்கு உட்ட்ர் 
 

உர்ஙநம இஞண்டில் உர்ஜநழ் நதம் நன்தோன்த ஜணர்ள் இந் ஆய்தக்கு 

உட்டுத்ப்ட்சர். இணர்ள், ஆய்ணர் ற்நக்கும் ள்நநல் எஞ ணகுப்நல் 

உர்ஜநழ் நல்நன்டசர். ண்ள் ட்டு தம் ஆண்ள் ணதம் அங்குணர்.  
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ஜணர் நன்தைம்  

 

இச்ஓய்ணநல் ங்ற்ட ஜணர்ள் ல்ணத குடும்ச் சூமச் ஓர்ந்ணர் 

ஆணர்.  இணர்தௗள் ஙன்கு ர் ஜநல் நடஜநமத் ய்ஜநக் 

ண்ணர்ள்.  30.8% ஆங்நம் ஜட்டும் சும் குடும்ச் சூமத்ம்  46%    

ஆங்நதொம் ஜநதம் சும்  குடும்ச் சூமத்ம்  ண்ணர் ஆணர்.  15% ஜநமத்ம்  

8%  நடஜநமத்ம் சும்  குடும்ச் சூமக்  ண்ணர்  ஆணர்.  

 

ஆய்தக் தணநள் 
 

ல்ணத தல்நததந்தும், இமத்நததந்தும், ந் த்நல் ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் 

ற்நத்தக்குத் தும ஙநன்ட  ணங்நததந்தும்  ர்ந்டுக்ப்ட் குநள்  

ஆய்தக் தணநப் ன்டுத்நக்ள்ப்ட்ச.   

 

ஓய்தொமட 
 

தொன்சநமத் ர்த, இமதௌட்டுக் ற்நத்ல், நன்சநமத் ர்த ன்தம் தொமடநல் 

ஆய்ணநன் ணடிணமஜப்தை அமஜந்து. ஜணர்நன்  நன்தைதொம் ஜநழ்ஜந ற்டல் 

குடநத் அணர்து ஜசப்க்கும் தத்துக்நப்தைப் டிணம் தோம் நஞட்ப்ட்து. 

அடுத்து ஜணர்தௗக்கு தொன்சநமத் ர்த ஙத்ப்ட்து. அத்ர்த தொடிதநன் 

அடிப்மநல் ஓநக்ல்  ண்டநப்ட்து.  ததுதௗம் ஆய்த ணநசக்தௗம் 

உதணக்ப்ட்ச. ஆய்த ணநசக்தௗக்கு ணநம ண்டநத்ம் ஙக்நல் ஆய்ணஞல் 

ர்தைதல் நடசய்த ஜற்ள்ப்ட்து. இமதௌட்டுக் ற்நத்ல் ணஞத்நற்கு 

எத ஜநஙஞம் ச  என்து ணஞங்தௗக்கு, அதணக் ற்டல் சுற்ஓந 

அணுகுதொமடமப் (Experiential Learning cycle Approach)  நன்ற்டந ஙமற்டது. 

ஆண்டிதநத் ர்ணநல் டுக்ப்ட் ட்டுமஞ ணநச,  நன்சநமத் ர்ணக் 

ள்ப்ட்து. நஞட்ப்ட் ஞதள் குப்ய்த ஓய்ப்ட்டு, ற்டல் ற்நத்ல் 

ஜம்ப் நந்துமஞள் ணங்ப்ட்ச. சண,  இது எத ஓய்ணகும்.      

 

ங்தௗம் ஙணடிக்மதௗம்  
 

ணதநத்து ததும் நடமச ணர்க், ணதமசப் குநம ணஓநத்ல்,  ண்தோடிக் 

ட்ல், ல்ட்ஓநம உற்தஙக்ல், குநநல் டித் ணதமசக் ட்ஓநம 

ஙடித்ல்,   உணநச் ஓற்மப் ன்டுத்ந ணதமசப் குநம உதணக்குல், 
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ங்மப் ர்த்து உணநச்ஓல் இல்ஜ ணதநத்துப் சுல்  தொச 

ஙணடிக்மநல் ஜணர்ள் ஈடுடுத்ப்ட்சர். எவ்ணத  த்நன்தும் 

மஓந ஙணடிக்ம ஜணர்ள் எவ்ணத ணதமசப் குநம 

உதணக்நசர்ள்.      

 

ஞதநன் குப்ய்த 

 

ஜணர்நம் தத்துக்நப்தை  நஞட்டுணற்கு ணங்ப்ட் ணநசக்தௗள் ஓந 

நன்ணதஜத:  
 

1. சக்குத் ஜநழ் ணநதப்ஜச ம். 

2. ள்நநல் ய்ஜநத் ஜநழ்ஜநமப் டிப்து அணஓநம். 

3. ஙம் ண்ட்ம அடநந்து ள் ஙஜக்குத் ஜநழ் அடநத அணஓநம்.   

4. ஜநநல் ன்சம்நக்மத்ன் ட்டுமஞ, ம தொத ததுணன்.  

5. ன்சல் எத தம, ஏர் இத்ம, ஏர் உர்ச்ஓநம ணதநத்து த 

தொடித்ம்.  

 

இணற்தக்குப்  தம்ச   ஜணர்ள்  ணதண உன்டுநடன் ன்ட 

நமணத் ர்ந்டுக்ஜல், உன்டுநடன் ன்ம, ஏஞத 

உன்டுநடன் ன்ம ன்  ர்ந்டுத்நதந்நதந்சர். இது ஜணர்து 

ஜசப்க்மக் ட்டுண உள்து.   
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அட்ணம  
 

தொன்சநமத் ர்ணநதம்  நன்சநமத் ர்ணநதம் ஜணர்ள் ற்ட ஜநப்ண்ம 

எப்நட்டு ணதடுமக் ண்டநல்.  
 

ஜணர் 

தொன்சநமத் ர்த 

ஜநப்ண்ள் 

100% 

நன்சநமத் ர்த 

ஜநப்ண்ள் 

100% 

ணதடு 

% 

1.  57 64.2 7.2 

2.  70 70 0 

3.  65.7 77 11.3 

4.  65.7 65.7 0 

5.  50 54.2 4.2 

6.  77 91 14 

7.  70 80 10 

8.  57 88.5 31 

9.  68.5 68.5 0 

10.  68.5 81.4 12.9 

11.  68.5 70 1.5 

12.  45.7 50 2.3 

13.  57    64.2     7.4 

 

இங்குக் டுக்ப்ட்டுள் எப்தேட்டு அட்ணமமப் ர்க்மநல் தோன்த 

ஜணர்நன்  ஜநப்ண்நல் ந் ஜற்டதொம் ற்ணநல்ம. ஆசல், ஜற்டணர்ள் 

தொன்சற்டம் அமந்நதப்து நணத் நநடது.   

தொன்சநமத் ர்ணநல்  70% தொல் 77% ணமஞ ற்டணர் தோணர் ஆணர். 65%  தொல் 69% 

ணமஞ ற்டணர் ந்து ர். 55%தொல் 57% ணமஞ ற்டணர் தோணர். 50% ஜநப்ண்ள் 

ற்டணர் எதணர். 45.7% ற்டணர் எதணர்.   ஆசல், நன்சநமத் ர்ணநல் 80% 

தொல் 90% ணமஞ ற்டணர் ஙன்கு ர். 70% தொல் 77% ணமஞ  ற்டணர்  தோணர். 65% 

தொல் 69%ணமஞ ற்டணர்ள் இதணர். 64% ஜநப்ண்ள் ற்டணர் இதணர். 

50%தொல் 54% ணமஞ ற்டணர் இதணர் ஆணர்.   

தொன்சநமத் ர்ணநல் ற்ட தொடிதநன் அடிப்மநல் ணகுப்நன் ஓஞஓந 

ஜநப்ண் 63.1% உள்து. ஆசல், நன்சநமத் ர்ணநல் ற்ட தொடிதமப் 
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ர்க்கும்து,  ணகுப்நன் ஓஞஓந ஜநப்ண் 71.1%   ஆத் நநடது.  இத ஓஞஓந 

ஜநப்ண்மத்ம்  எப்நட்டுப் ர்க்கும்து 8% தொன்சற்டம் நநடது.   

 

தொடிதமஞத்ம் நந்துமஞதௗம்  

 

 ஜணர்க்குப் ல்ணத  ணநநல் ணதமசம அடநதொப்டுத்நக் ற்நத்ல், 

ஜணர்நம் ணதநத்து ததும் ஆற்டம ணர்க் தொடித்ம்  சக் 

ண்டநப்ட்து.    ஜணர்தௗக்கு ணதமசநன் தொக்நத்துணம் சந 

டுத்துச் ஓல்ப்டு, ஜணர்ள் ணதமசப் குநம அவ்ணணப் 

ர்த்டநதும் அணர்ள் ம் மப்நல் ணதமசமப் ன்டுத்ற்குக் 

ஞம் சம்.    

 

ஜணர்நம ணதநத்து ததும் நடமச ணர்ப்ல்,  உதணத் 

ற்டங்மத்ம் தள்நன் ன்மஜமத்ம் ஜசந உர்தமத்ம் உந 

ணமநல் ணநக்ந த அடநந்துள்நடர்ள். அணர்நன் தத்ற்டல் சந 

ஜநப்மப் தணடு அன் ச ஜநப்ண்தௗம்  கூடுநன்டச.    குத 

ஙணடிக்மநல் ஈடுடுமநல் ஓஜணநஜநதந்தும் அந்ந்ச் சூதக்ற்ட 

தைந ஓற்மத்ம் ர்மத்ம் ஜணர்ள் ற்தக்ள்ணல்            

அணர்நன் ஓல்ணம் தகுநடது.  ணநஞ, ஆய்தக்குப் நன்சர் ஙத்ப்ட் 

தத்துக் நப்நல்  தம்ச ஜணர்து ஜசப்க்கு ணநதம்த்க் 

தொன்சற்டத்ம ட்டிநதந்மக்   தொடிந்து.    

 

ஜணர்ள் ணதமச ஓய்ணநல் உள்  தட்ங்மப் தைநந்துண்டு 

ஜநப்தத்ஜ அமஜத்து தக் ற்தக் ண்தும் , க் இங்நல் 

ணதமசம அமஜக்ச் ஓந ஙஞங்நல் ணடநணநடுநன்டசர். ணநஞ, ஆய்தக் க் 

ட்த்நல் எத ஜணர்,  ணதமசம அணடு ன்டுத்நக் தத்ம 

ணநக்ஜல், ணதமசக் அந தொக்நத்துணம் ந்து  தநணநட்ர். ஆய்ணநன் 

தொடிணநதம் இவ்ணட எத ஜணர் தநணநட்ர். ற்டதல் இதுன்ட ணதள் 

ற்டுணது இல்தைன். சண, இநல் ணசத்துன் இதந்து ஜணர்ம 

ஙடநப்டுத் ணண்டிதும் அணஓநஜநடது.   
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சண, அந்ந்ப் ள்நநல்  உர்ஜநழ் நதம் ஜணர்நன் நடசடநந்தும் 

ஆய்ணர் ம் ள்நநல் ணதமச குடநத் ங்ம அமஜத்து ஙத்நது 

ஜற்டப் ள்நதௗம் ஓய்துர்த்துப் சமம்.    

 

ஆய்தக்குத் தும ஙநன்ட தல்ள்:  

1. தொத்ம, ஸ்.,  ட்சுஜநநன் ஜணர் ஜநம்ஜந அஞந.  

2. க்ர் ன், ., ணந்நன் அநன் ஓநநப்தை அடநதொம்.  

3. ஙஜக்ல் ணநகர் ல்ள். மப்தை “அணள்”   

4. க்ர் ணஞஞஓன்,தொ., இக்ந ஜஞதை  

5. குப்ஓநநர் க்ர். இஞமஜ, ., ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்    

     - ற்டல் ற்நத்ல்   ர்ச ஆய்தள் குந 1,2,3,4.  

6. ஜநழ் அதொது தல்ள் . ஓநங்ப்தர்  த்நட் ஜம்ட்டுக்    

    ம்.   

7. ஜநழ் ஜம தல்ள் . ஓநங்ப்தர்  த்நட் ஜம்ட்டுக்    

    ம்.   

8. அத் ஜநழ் இக்நம்.  ஓநத் அஜந ணநதௌடு. 

9. க்ர் ணஞஞஓன், தொ., ற்டடி – ட்டுமஞ  

10.சுந்ஞஞஜஓஜந, ஓநதம : க்த்நல் ணந் அப்  

11.இங்ண்ன், ஜ., ஓநதம:  நநமக் ண் சந  

12.ஞஜ நந, அடநமண ணர்க்கும் தத்துமஞக் மள்  

13.http://www.youtube.com 

14.http://www.thinnai.com 

15.http://www.thamilworld.com 

16.http://archives.aaraamthinai.com 

17.http://www.tamiloviam.com        
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ஜஓநத்  ஜநழ்ஜநப் த்நட்தொம் 

ண்டு  தணந ற்டதம் 

 

Dr.       ந        
மசையாங் பாரு இலடநிலைப் பள்ளி, பத்து ககவ்ஸ் 
      . 
 

ஜஓநணநன் ஜநழ்ஜநப் த்நட்ம் ஓநடப்சத ண்டு தணந      ஜநழ் 

ற்டல் ற்நத்தக்கு ணநணகுக்நடது; உஜத்ம நர்ள்த்க் 

ஜநழ்ஜந்மசத்  ர் ஓய்நடது. 

 

ஜஓநக் ல்ணநத் த்துணம், ஙட்டுப்ற்த, குடிமஜத்ர்த, ல்தச எற்தமஜ, 

இக்ப்க்கு, ஓதோப் ண்ட்டுக்ட்டு, ஆஞக்ந ணழ்த, ற்க் 

ல்ணநநல் ப்டும் அடநதப்தைம், தைந தற்டண்டிற்குத் மணச தூஞ 

ஙக்குச் ஓநந்மச, ணழ்ஙள் ற்டல் ன்டணற்மட  ணதத்தத்துநடது. உல், உம், 

ஆன்ஜனம், அடநணற்டல் ஆந கூதநதம் ஜணர்ள் ஓஜன்ஙநம ணர்ச்ஓந 

அமணம ஜஓநக் ல்ணநற்டு ணதத்தத்துநடது. தொதமஜச                  

ஜஓந ஜக்ம உதணக்கும் ணமநல் அணர்மத் நல் துமடக்கும் 

ர்டுத்தும் தட்டு த்நட்ம் ணமஞதக்ப்ட்டுள்து. இத்துமக் 

கூதம உள்க் ணண்டி சூதல், ஜஓந ஜநழ்ஜநப் த் நட்ஜசது 

இந்தற்டண்டுக்குத் மணச தொதமஜச ஜசந ஆற்டம உதணக்ணல் 

ஜற்ண் கூதடு ஆக்ச்ஓநந்மச, ர்தைத்துமட நடன்ள், நர்ணநல், 

ணல் நல்தட்ம், உஜச் ஓணல்ம நர்ள்ல் ஆந நடன்மத்ம் 

எதங்நமக்நன்டது. அநல் ண்டு தணந ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தக்கும் ஓநடப் 

ணநணகுத்துள்து. இற்கு ஆஞம், இமஙநமப் ள்நதௗக்த் நக்ப்ட் 

ஜநழ்ப்ப் தைத்ங் ஓன்ட அமஜநன்டச. 

 

ஆஞம்ப்ள்நநன் ஜநழ்ஜநப் த்நட்ம் 
 

அமசத்தும் உஜஜநக் ண்டிதக்கும் இந்தற்டண்டில் ஜநழ்ப் ண்டும் 

ஜநதம் ஜல் ய்ணநடும் ஓத்நக் கூதள் ஙநமடண உள்ச. இவ்ணடச 

சூதல்  ஓணல்ம நர்ஙக்கும் ஙம் ஜணர்ள் ங்நன் ய்ஜநக் 

ல்ணநமச் ஓவ்ணச நதம் ணமநல் ஆஞம்ப்ள்நதௗக்ச தல்ள் 
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அமஜக்ப்ட்டிதக்நன்டச. ஜணர் ணதுக்ற் நந்துமஞக்ப்ட் ட்ல். 

ச்சு, ணஓநப்தை, தத்து ஆந ஜநத்நடன்ம அடிப்மக் ண்டு 

தல்ள் தப்ட்டுள்ச. ஙட்டுப்ற்த, இக்நம், இற்ம, ண்டு, 

ணநமட்டு, ஙன்சடந, ணல் நல் தட்ம், உ ஜம்  ஆந கூதள் 

ஆஞம்ப்ள்நநன் ப்தநல் தைகுத்ப்ட்டுள்ச ன்டதம் ஜநத்ம் 

ண்டும் ஜமடஜல் ஙநமத்நதக்ப்  தஓநநர்ள் நதும் 

ங்ற்டநத்ள்சர் ன்த கூதணது ஜநமது. 

 

இமஙநமப்ள்நநன் ஜநழ்ஜநப் த்நட்ம் 
 

ஜஓந ஙட்டின் ல்ணநச்ஓட்த்நற்ற், இமஙநமப் ள்நநல் ஜநழ்ஜந எத 

கூடுல் ஜநப்ஜக் ற்நக்ப்டுநடது. இற்குந ல்ணநற்டு 

க்ப்ள்நத் ஜநழ்க்ல்ணநற்ட்டின் ணர்ச்ஓந ணநநணமநடது. ஜநழ் 

ணங்கும் ஙடுதௗக்நம ஓதோ, ண்டு, ணநத் ர்தைம 

ற்டுத்நக்ள்தம் ஙட்தைடமண ணர்த்துக்ள்தம் இக்ல்ணநற்டு 

ணமஓய்நடது. ஓதொத் ர்நமச ஜம்டுத்துல், ணல்ம தொமடப் 

ற்தக் மதௗல், ஜநழ்ஜநநமசப் ற்டநப் ணுல் ஆநணற்டநல் 

ஜணர் ஓநடந்து ணநங் ஙல் ஜநடநமணப் டணண்டும் ன்  

இப்த்நட்த்நன் குடநநக்கும். அணமநல், சந ஜசந ஆற்டதன் 

ணர்ச்ஓநக்கு ணய்ப்நத்ல், இமட ஙம்நக்மஜநக்,  சக்கும் ன் குடும்த்நற்கும் 

ன் ணதம் ஓதொத்நற்கும், ஙட்டிற்கும் தப்தைர்த ஜநக் ஙற்குடிஜமச 

உதணக்குல், ன் சூடு இமந்து ணதம் ஙற்ண்தைள் குடிஜக்ம 

உதணக்குல் ன்ட கூதள் இப்ததல் இம்ற்டநதக்நன்டச. 

 

ட்டுமஞநன் ஙக்ம் 
 

ண்டு தணந ஜந ற்டல் ஜநநன் அஓல் ணடிணத்மத்ம் ஏர் இசத்நன் 

அமத்மத்ம் நக்க்ணல்து. ஜஓநத் ஜநழ்ப்ப் தைத்ங்நல் 

அடிப்ம ஜநத்நடன்ச ட்ல், ச்சு, ணஓநப்தை, தத்து ஆந 

ஜநத்நடன்டு  ற்க் ல்ணநநல் ப்டும் அமசத்துத் நடன்மத்ம் 

எதங்நமத்நதக்நடர்ள். அணற்மடக் ற்நக்ப் த்மப்தைள் ஏர் ஊஜத் 

நழ்நன்டச. இப்ங்ள் வ்ணடல்ம் ஜநழ்ப்ண்ட்டிமசத்ம் ஜநநன் 

ல்  ஆர்ணத்மத்ம் ணநமக் ணல்ச ன்ம டுத்துக்ட்டுநன் தோம் 

அடநம்.  இப்ங்ள் ணந  ஜநர்நன் ஓநடப்தைள், ஓநந்மசள் ன்டமண 
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ஜணர்ல் உய்த்துஞப்டுநடது. ங்ள்  இல், இமஓ, ஙம் ன்த 

தொத்ஜநநல் அமஜந்நதக்நன்டச. ங்ள், ல்ள், ணநமள், தணல்ள், 

ஙங்ள் ச அமஜந்நதக்கும் இணற்மடப் ர்த்தும் டித்ம் ணஓநத்தும் ஜநம். 

ஙங்ம ஜணர்ள் ஙடித்தும் ஜநம். அ ணமநல், ஜநழ்ப்ண்ட்டுக் 

கூதமத்ம் ஜசநல் நக் இப்தல்ள் வ்ணடல்ம் ணநஓய்நன்டச,  

ண்டு தணநமண த்மச ணநதக்டு, ஜநழ் ஜநநள் த்மச ணநதக்டு, 

அமண ன்சன்ச ன்ம ஆஞய்ணதுன் இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும். 

 

ண்டு ன்டல் ன்ச? 
 

ஜசநர்தௗம  ஜந, ண்ங்ள், ஙம்நக்மள், க்ங்ள், மள், 

ணநநதொமடள், ஓல்தொமடள், மள்,  ஓங்குள், ணநக்ள், அமச் 

ஓநன்சங்ள் ன்ட அம்ஓங்நன் மண ண்டு. ஜசநசநன் நஜ 

ணர்ச்ஓநநல் இந்ப் ண்டு எத தொக்நப் ங்ம ணநக்நடது. 

ற்தக்ள்ணற்ச ஆற்டதம், ன் ற்டம அடுத் ஓந்நநசதக்கு டுத்துச் 

ஓல்தம் ஆற்டதம் ஜசநதக்கு இல்சமண. இந் ஆற்டல்நன் ணநமண 

அணதக்கு ற்க்கூடி அடநத, ஙம்நக்ம,  ஙணடிக்மள் ஆநணற்டநன் 

மண ண்டு சப்டுநடது.  

 

ண்டு ன்து உர்ந் ஙநம். ல்ணநல் ற்டும் ஜம்டு ன்த அஞநநல் 

தள் ஓல்ப்டுநடது. ஓம்ர்ன் (2005) ன்ணர், ண்டு ன்து 

ணழ்ணநல் ஜநப்தைள், ணக்ங்ள், ஞம்நம் இணற்மட உள்க்நது ன்நடர். 

ஜதம், அது எத குடநப்நட் நநணநசர் வ்ணத ஓநந்நக்நன்டசர், ஙநமசக்நன்டசர், 

அணர்தௗக்நமநல் உடணடுநன்டசர், உத்மப் ற்டந தொடிணடுக்நன்டசர் 

ன்மக் குடநக்நடது ன்நடர். ண்டு ன்து ஜசநர்நன் ஙத்ம, ண்ம், 

ர்தை, உடததொமட ஆநணற்மட உள்க்நது ன்த ய் (1996) 

கூதநடர். மஙன்-ர்ட்(1984) ன்ணஞ ண்டு ன்து ஜசநர்நன் ஙத்ம, 

ஙம்நக்மள், ண்ங்ள், ஜநப்தேடுள், அதணங்ள் ஆநணற்மட உள்க்நது 

ன்த குடநப்நடுநடர்.  

 

மள், இக்நங்ள், ஙன்சடநள், ற்டதல்  ஙட்ம் ன்டணற்டநன் உன்ச 

ஙநம; ல்ணந அல்து நற்ஓந ணந ஜசம ணப்டுத்துல் அல்து ஓனர்டுத்துல்; எத 
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குடநப்நட் ஓதோ இச அல்து ணது நநணநசநம் ப்டும் க் ணக்ங்ள் 

ஜற்தம் ஙம்நக்மள் ஆநமண ண்டு ன்தம் தள் ள்ப்டுநடது. 

 

ஜநழ்ப் ண்டு 
 

உங்கும் ணதம் ஜநர்நன் ணழ்க்ம தொமடநதம் அன்ட க் 

ணக்ங்நதம், ணதன்டநத்ள் ஜந, இக்நம், ஞம்ந மள், ஓங்கு 

ஓம்நஞங்ள், நதணநக்ள், உத, உம ன்டணற்டநன் நஞநதப்கும்.  

சுநன்ட ஜந, இக்நம், இமஓ, ஙசம், ஞம்ந மள், ஙம், 

ற்ப்தைக் மள், ஏணநம், ஓநற்க்ம, ட் ணடிணமஜப்தை, ணநமட்டுள், 

உத, உம, நதணநக்ள், த்துணங்ள், ஓங்கு ஓம்நஞங்ள், நஞஜநக் 

மள், அடநணநல், நல் தட்ம் ன்ட அமசத்நதஜ ஜநழ்ப் ண்ட்டின் 

கூதமப் ர்க்ம்.   

 

ஜஓந ஜநழ்ப்த்நட்தொம்  ஜநழ்ப் ண்ட்டுக் கூததௗம் 

 

ஜஓநணநன் ஜநழ்ஜநப் த்நட்ஜசது ஜநழ்ப்ண்ட்மத்ம் ஜஓநக் 

ல்ணநத் த்துணத்மத்ம் உள்க்நத்ள்து. ஜதம், ற்க் ல்ணநநல் ப்டும் 

அமசத்துத் நடன்மத்ம் உள்க்ந தைந தற்டண்டுக்குத் மணச 

தொதமஜச ஜசந ஆற்டம உதணக்ணல் நடன்ம எதங்நமப்டு, 

ஙட்டுப்ற்த குடிமஜத்ர்த ன்ட கூதமத்ம் ணதத்தத்துநடது.  ஜதம், ஜநழ் 

ஜநமக் ற்கும் ஜணர்ள் அடிப்மத் ஜநழ் இக்த்ம அடநந்து தத்மச் 

ஓம்ஜநநல் ணநப்டுத்தம் ணமஓய்நன்டது.  

 

ஜநழ்ப் ப்தைத்ங்நல் ப்டும் க் கூதள் 

 

கூதள் ஆஞம்ப்  ள்ந இமஙநமப் ள்ந 
உட்த 

ஜட்டுஜ 

ஜநழ்ப் ண்டு 13 % 13 % 14 % 

ஜநழ் ஜநந 7 % 7 % 10 % 

ஜஓநக் கூதள் 12 % 12 % 8 % 

நல் தட்ம்/ 

அடநணநல் 
6 % 6 % 19 % 
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கூதள் ஆஞம்ப்  ள்ந இமஙநமப் ள்ந 
உட்த 

ஜட்டுஜ 

து 24 % 24 % 7 % 

உல் ஙம் 6 % 6 % 15 % 

உம்/ஙன்சடந 20 % 20 % 12 % 

இற்ம 12 % 12 % 3 % 

நர்ணநல் 1 % 1 % 5% 

உஜம் - - 7% 

 

ஜநந ஜற்தம் ஜநழ்ப்ண்ட்டுக் கூதள் ங்ள் அடிப்மநல் 

ல்தநல் இவ்ணத  குக்ப்ட்டிதந்தம், ஜமடத ஜதம் 

அநஜச ஜநழ்ப் ண்ட்டுக் கூதள் ஜஓநத் ஜநழ்க்ல்ணநத் நட்த்நல் 

அமஜந்துள்ச.  அத்துன், உஜத்நற்கு ஜணர்மத் ர் ஓய்த்ம் 

கூததௗம் அநம் ப்டுநன்டச. இப் ததல் துமடள் 

எதங்நமக்ப்டும் அ ணமநல் ஜநத்நடன்தௗக்நமநச 

எதங்நமப்தைதௗம் ஜற்ள்ப்ட்டுள்ச. ஆஓநநநன் ற்நத்ல் 

நடதக்ற்தம் ற்மசத் நடதக்கு ற்தம் ஙல் ணநமன்ஜநக் ங் 

இணற்மட ஜற்ட இதம்.  

 

இக்நத்துமடக்ச ற்டல்த 

 

ல்ணத இக்ந ணமமப் ததௗர்ல்; தத்துப் டிணங்ம ணஓநத்து 

அணற்தள் ப்டும் ஜநச்ஓநடப்ம உய்த்துர்ல். ஆக்ப்தர்ணஜச 

அடிப்மநல் தத்துப்டிணங்ம உதணக்குல், ஜற்ட தத்துப் டிணங்மப் 

ற்டந ன் தத்மக் கூதல், இக்நங்நன் ஙம் ஞட்டுல் ன்டமண 

இக்நத்துமடக்ச ற்டல்த இப்த்நட்த்நல் அமஜநன்டச.   

இக்ந ஙங்ள், மள், ப்நங்ள், இநஓங்ள், ல்ணமச் 

ஓய்த்ள்ள், ணநமள்  ங் அமஜக்ப்ட்டிதக்நன்டச. ஜநநன் ஙந 

தொநர்ச்ஓநமத்ம் ஜநநன் ஆத்மத்ம் ஙம் ண்ட்டிமசத்ம் சுமண 

உர்த்நநதக்நன்டச இப்ங்ள்.  உஞஜ: 
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ஓன், ம்ர் ஙம். அநல் ணதம் மப்த்நஞங்ச ஓஜன்சன், ம்ர், 

எட்க்கூத்ர், ஓமப்ணள்ல் இணர்நன் ண்தைஙன்ம ஜநப்ந 

ணமஓய்நடது.  இஞஜம், ஜஞம், ங ஜந்ந ன்ட ணநங்ள் 

ஜந ணம், அக்த் ஜநர்நன் ஓநடப்தைள், ஓநந்மசள், ஜன்சர்நன்  எப்ற்ட 

ஆட்ஓநதொமடள் ன்டணற்மடப் ற்டதம் உய்த்துஞதம் ணநஓய்நன்டச. 

ஜதம், அணற்மடட்டிச் ஓந்க்தத்மக் கூடதம் உர்  ஓநந்மசத் நடன்மத்  

தூண் ணல்தம் அமஜநன்டச.   

 

ஓநப்நஞம், ஜநஜம, ம் இஞஜம், ஙணண் ன்ட ண்ம 

ப்நங்நல் மப்ட் ஜநச்ஓநடப்ம உய்த்துஞ தொடிநடது. ல்ணமச் 

ஓய்த்ள் குநநல் ஞப்ட் தோதுமஞ, நததொமட, ஙடிர், அடஙடநச்ஓஞம் 

ல்ள் ஜணர்ள் ல்ணத இக்ந ணமமப் ததௗஞதம் ற்டதம் 

ணமஓய்நடது. ணநஞதம், மஜந்ர்நன் ண்தை ஙன்ம ஜநப்நடுல், 

தூண்ல் ணநசக்ள் ன்டமண ஓநந்மசத் நடன், ண்தைக்கூதள் ன்டணற்மட 

அமத்ம் ணண்ம் ஓநடப்தைட உதணக்ப்ட்டுள்ச. 

 

தஞண்டி ட்ம்ஜன் ணஞத, ஙம் தொன்சர் உநநதம் ஜ ஜநத் 

ஜசத்நற்கும் தஞத்நற்கும் டுத்துக்ட் ணநங்குநடது. மத ணள்ல்ச  

ஓநந ஓக்ஞணர்த்ந, குஜன், ந, அநஜன், நள்ந ணணன் அணர்மப்ற்டந 

ஓநடப்தைக் மதௗம்  ணநடுணநல்ம ன்ட கூடணண்டும். மநல் ஓநடந்  

ர்மசப் ற்டந அநஜச்  ஓல்ப்ட்டிதக்நடது. இப்ங்ள் ஙம் 

தொன்சநன் ஓநடப்மக் கூதணடு ஙம் தொன்சர்ள் வ்ணடச ஞம்நத்மக் 

ண்டிதந்சர் ன்மத்ம் ஙம் இம மதொமடநசர் உஞச் ஓய்நன்டச. 

ஜணர்ள் அணர்ம தொன்ஜநநக் ள்தம் ணநமஜக்நன்டச. 

 

ங்நல் ப்டும் நடன்தௗம் ண்டும் 

 

நர்ணநதம் ஓநக்ல் மதம் -  

நர்ணநல் ன்து ந் , ஙநழ், நர் ஙப்தைமத்ம் 

ஓநக்ல்மத்ம் உதம் ணமநல் ஜற்ள்ப்டும் ற்டல் அணுகுதொமடகும். 

இன் ணந ஜணர் ஙந் ஜற்தம் ஙக்ணநதப்ம அதஜசநத்து ணநமமண 

ஊநத்து ஜற்தத் நட்ங்ம உதணக்குல் ஆகும். ஓநந்மசக்கு, நர்ணநல் 

ன்ட மப்நன் னழ் ததல் டுக்ப்ட்டுள் ட்டுமஞள், ள்ணநள், 
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கூற்தள் ஜணர்ள் ஞஜச் ஓநந்நப்ற்கும் ஜநர் ண்ட்டிமச ஆஜ 

அடநதம் ணநணகுக்நன்டச. தத்ஜச, ற்தைம, ஜதட் தத்துள், 

ணநக்ங்ள் கூதணற்கும் இப்த்நட்ம் ணநஓய்நடது. அற்ச 

டுத்துக்ட்டுள் ஓநணற்மடப் ர்ப்ம். 

  

ஜநழ், இந்ந ஙநங்ள்  -  மமஜத்ம் ன்மஜத்ம் ணய்ந் இந்ந ஙநம் 

ற்டந ம் இப்த்நட்த்நல் இம்ற்தள்து. இந்ந ஙநம் வ்ணத 

ம்டிணநற்குப் ஞணநநதக்க் கூடும் ன்ட ள்ணநத்ம், ன் இப்தது 

அங்ர் ணட் மந்து மணநப்ட்டுக் நக்நடது ன்ட ள்ணநத்ம் 

ஜணர்நன் ஓநந்மசமத் தூண்டும் ள்ணந அமஜந்நதக்நன்டச.  ஜதம், 

உநல் ணத ந்ந் ஙடுதௗக்கு இந்ந ஙநதொம் ண்டும் ஞணநநதக்நடது 

ன்ம ஜந, ணநட்டுத்ங்ள், உததொமட, ட்க்ம, ஓஜம், க் 

ணக்ம், உம, ணஞத  ஓன்தடு ஆஞய் ன்ட தூண்ல், ஆஜசத 

ஓநந்மசமப் த்நக்ணல்து. இன்ணந, ஙம் ண்ட்டின் ணமஞத்ம் அது 

ஞணநக்நக்கும் ஆத்மத்ம் உர்ந்து தமஜள்ணடு அமசப் ற்டநக் 

க்தம் தொமசணர்ள். “நர்த்நல் இது ன்ட ஙநம ஙம் ஙட்டிதம் 

ற்டுஜ?”, ற்ஜல் இதக் ன்ச ஓய் இதம்?” ன்ட ணநசக்ள் 

ஜணர்நன் தூஞஙக்குப் ர்மணக்கு  ஙல் அடித்ஜதம்  அமஜநன்டச. 

 

ஜநஓநஸ் ஜக்ள் ஜநம ஜடந்நதப்ற்ச ஞங்ம ஆஞய்ந்து 

ட்டிதடுல், அங்குத்  ஜநழ் ஜநமத்ம் ண்ட்டிமசத்ம் ணர்க் 

ஜற்ள்த்க் நட்ங்மக் கூதல் ன்ட அணுகுதொமடள் ஜணர் ல்நட 

ஆற்டல்மப்  ட ணய்ப்நக்கும். ஆய்தச் ஓநந்மச, ஆக்ச் ஓநந்மச இணற்மடத் 

தூண்டுணதம் அமஜத்ம். நர்த்நல் ஜணநன் அன்ட ணழ்தக்கும், 

நதல் ற்டும் ஓநக்ல்மக் மணற்கும், தொடிணடுப்ற்கும் இச்ஓநந்மசத் 

நடன்ள் துமதைநத்ம். 

 

நதணநக்ள், தஙட்ள்  -  னணந ணந்ச்சு, ஓநத்நமஞப் ௌர்ஜந,    

மப்தஓம், ங்ல் ன்ட ஓநடப்தை ஙட்ள் த் மப்தை ணந்நதக்நன்டச. 

அநல் ஙம் ண்ட்டிமசப் நஞநதக்கும் அச ங்தௗம் 

இம்ற்டநதக்நன்டச. க் டிள். அர்ச்ஓமசச் ஓனட்டு, அன்சசம், தஓ 

ஙட்ஓத்நஞம், நக்ம ன்ட ண்ட்டுச் ஓற்தௗம் மப்ட்டிதப்மக் 

தொடிநடது. டிணம் 1 ப்தைத்த்நல் மப்ங்ல்  ன்ட ணநம இம் 



 

 

236 

ற்டநதக்நடது. அநல் ங்மக் ண்டும் ணநம் கூடப்டுநடது. ணநமம 

உய்த்துதம் தத்நல்  மணச தட்ச அங்நக்ப்-ட் 

தைதுப்மச, ஓங்ல், ணநடகு, ஜஞ்ஓள் த்து, அநஓந, ஓர்க்மஞ, ஙய் ன்ட 

தட்ள் கூடப்டுநன்டச. ணஓதல் ப்டும் ம், ட்ப்டும் ஞம், 

ஜணநம, தம்தை ற்டநத்ம் அடநதொடிநடது. ஜதம், ங்தக்கு தொல் ஙச 

நப்ண்டிம ற்டநத்ம் குடநப்நப்ட்டுள்து. மச நதம் தைநச 

தைகுதம், ஜடு ன்த ற்தல், கூட்டுப் ங்ல், ணநதந்நசமஞச் ஓன்த ல் 

(ணும் ங்ல்) ன்ட ஓற்ள் ஙம் ண்ட்டிமசக் ண்டிமப்ல் 

ட்ணல்  ணல்மக் கூதநன்டச.  ஜதம், இப்ம் ண்ட்டிமசத்ம் 

ஜநமத்ம் நநக் இது ன்மத்ம் உர்த்ந ஙநற்நன்டது.  

 

ர்ந்து, “ங்ல் ன்ட நதஙட்ள் நர்த்நல் வ்ணத 

ண்ப்டும்?”, “நர்ள்தௗம் ஓநக்ல்ம வ்ணத மணது?” ன்ட 

ள்ணநள் ஜணர்நன் ஜசந நர்ம் ற்டந ஓநந்மசமத் 

தூண்ணல்தம் ணஞப்கும் ஓநக்ல்மக் மணற்ச ணநணமம 

ஆஞதம்  ணம ஓய்நடது. ணந்நன் ணதந்துணமணந ணஞஜல் ப்                 

ஜல் ன்ம உர்த்ந  த்நற்ற்ட அடநதப்ண்ட்மக் ண் 

ஓல்தைம ஜசந ஆற்டமத் ற்தணநக்க் கூடிய் அமஜந்துள்து  இப்ம். 

 

ணநம ஙமநல் உம் ஆன்ஜனம் ஓர்ந் கூததௗம் ஜநர் ணழ்ணநதம் -  

ந ஙநம் ணண்டும் ன்ட ஞநநன் ல் டிணம் 3 ப்தைத்த்நல் 

இம்ற்டநதக்நடது.  இக்ணநம அமஜநச ணழ்தக்குக் ந ஙநஜ             

தும் ன்ட தம உர்த்ந ஙநற்நன்டது. ந ஙநம், அன் அத ந,  

சுற்டநதம் த்துப் நமசந்து ன்மச ஜஞங்ள், இம் ன்டல், ஙநணந 

தொற்டத்ந, அங் த்தும் குநமஓ ட் ணண்டும் ன்ட தமக் 

ண்து. இப்ம், ணநமநன் ஜநஙமம உய்த்துஞச் ஓய்நடது. 

குநமஓமக் ட்ணண்டும், இம் ன்டல் தஓ ணண்டும் ன்டல்   சுற்டநதம் 

சுமஜ ஙநமடந்நதக்ணண்டும் ன்ட தமத்ம் உர்த்துநடது. “அந்க் ட்டு 

ணநந அம்ஜ ஙநன்டன் ணல் ணண்டும்” ச ஞநர் ஓக்நமப் ர்த்துப் 

டுணதம் அமஜந் இந்ப் ல் இற்மடு  இமந் ணழ்மண ஙம் 

தொன்சர் வ்ணத அதணநத்நதக்நடர்ள், ணநதம்நசர்ள் ன்மத்ம் 

இமடதம ணண்டி ணழ்ந் அமஜநச ணழ்மணத்ம் ம் நடித்துக் ட்டுநடது. 
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‘ந ஙநம்’, ‘ஙநணந தொற்டத்ந’ “அம்ஜ” (ஞஓக்ந) ன்ட ஓற்ள் ஙஜக்கு 

ஜட்டும் ஓந்ஜச ஓல் அன்ட? 

 

உஜக் கூதம் ந்ஜநநன் உ ஙக்கும் 

 

டிணம் 4  ப்தைத்த்நல்  இந்த் மப்நல் எத ம்.   இது  இக்நம் ட்டும் 

ந்ஜநர் ணழ்ணநல் உண்மஜமக் கூதநடது. ஜநநன் ஞந்து ணநநந் உக் 

ண்ட்ம் ஙம்மஜ ணநக்ச்ஓய்நடது. அஜநக் தத்ர்          ணண்ல் 

ணநல்ந ன்ணர் எஞ உம் (One World) தம் ததமச தநத்ள்ர். அந்ததல் 

‘நர்த்நல் ஙம் ஓநந்மசள் உம அணந இதக்ணண்டும் ன்த 

குடநப்நட்டுள்ர்.   இந்க் தத்து உர்ணசன்த ன்த அஜநக்ர்ள் 

ஞட்டுநன்டசர். ஆசல் ஈஞநஞம் ஆண்டுதௗக்கு தொன்சஞ ந்ஜநழ்ப் தைணர் 

நன் தங்குன்டசர்,  

‘தும் ஊஞ ணதம் நர்’   ன்த உ ஜக்ள் அமசணமஞத்ம் எஞ குடும்ஜ 

ண்நப் டி உண்மஜநமச அடநந்ல் த்தும  ஜநப்நமசத்ம் ஓநடப்நமசத்ம்  

ஜநர்ல் ண்டு ஞட்டுணர்.  இது ன்ட ன்ஜநநன் ஓநடப்தைம ஙம் 

ஓந்நநசர் அடந  ணநணகுக்நடது  ஜஓந ஜநழ்ப் ப்தைத்ங்ள்.  ஜதம், 
 

தம் ஙஜல் ஊஞஜல் ன்சதணன் 

ஓந்துமத்ங் ல் ணத     (397)                                               

ன்ட  குடநல்  ய்ணப்  தைணர்  நதணள்தௗணர்,  ற்டணர்ள்  உநற்  உநணர்ள் 

ன்நடர்.  

 

ஞநஞ,  

ணநற்தக்குச் ஓடந ணண்டும் - இங்கு 

ணதம் ஜசநதக் ல்ம் 

நற்டநப்  ல்ணந ந் - இந்ப் 

மஞ உர்த்ந ணண்டும்  

ன்த, உநல் ணதம் ஜக்ள் அமசணதம் ஓநற்த ணழ்ந்து, ல்ணந ற்கும் ணஓந 

ற்த, அசல் உம உர்த்தும் நதத்ண்டில் மப்ணண்டும் ன்நடர். 

இவ்ணத ந்தம் ஜநழ்ச் ஓன்டர்ள் ஞந்துட் உ ஙக்ந ஙநன்த 

உகுநர் அமசத்மத்ம்  ஏநசஜக் ண்டு ணழ்ணங்கு ணழ்ந் இவ்தண்மஜம 

இப்ல்ள் டுத்நம்தைநன்டச. இது ன்ட ணநமநன் ஜநச்ஓநடப்தை, 
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குடடிநன் ய்தம்  இம் உள்ங்ந ஙம் ண்ட்டிமசப் நப்நல் 

ஙநச்ஓம் ணற்டந ற்டநதக்கும்.  அற்கு இப்த் நட்ம் ணநட்டுநடது ச 

ஆநத்ஞஜய்க் கூடம்.  

 

உல்  ஙம் ஓர்ந் கூதள்  -  உல் ஙம் ன்ட உத ஜற்தம் உற்நற்ஓந 

ற்டநதுன். அவ்ணமநல் ஙம் தம் ஜநர் உதமப்  சுநன்டச ஜஓந 

ப்தைத்ங்ள்.   ஜநர் உத ணமதௗம் அன் ர்தௗம் இன்த ஜமடந்து 

ணதநன்டச ன்ட ஓல்ம். இச்சூதல் ஜநர் ஞம்ந உதம 

அடநதொப்டுத்துணடு ஆஞக்நஜச ணழ்ணநற்கும் ணநத்நடும் ணமநல் 

த்நட்ம் அமஜக்ப்ட்டிதக்நடது. டுத்துக்ட், ணந்க் கும்தை, ணந் 

மஓ, ணந்க் ந ன்டமண கப்டுத்ப்டுநன்டச. ற்கும் 

குந்மதௗக்கு இமண ன்சணன்த நணநட்தம் ங்ள் ணந அடநதொம் 

ஓய்து மணத்துணநட்ல் ங்ள் ய், ட்டிநம் ட்டுத் நணர்ள். ஙம் தம் 

ஙட்டு ஜதத்துணம், ஓநத் ஜதத்துணம் ஆநணற்மடத்ம் ஙநசதட்டுநடது. துஓந, 

ணப்நம, ணற்டநம, ஜஞ்ஓள், ணநல்ணம், ன்ட            இற்ம தள்நன் 

ர்தௗம் ஜநமஜத்ம் ஜநர் ணழ்ணநல் என்டநணநட் ஞம்நதொம் ஜடக்ப்ஜல் 

இதக் இப்ப்தைத்ங்ள் ணநணகுக்நன்டச. ஓசம், ஓநத் ஜதத்துணம், 

ஓநத்ர்ள் ற்டநத்ம் ங்நல் குடநப்ப்ட்டுள்ச. 

 

இற்ம கூததௗம் ஜநர் ணழ்ணடு இமந்துணநட் ஓற்தௗம் 

 

ஜநர் ணழ்ணநல் என்டந ணஞங்தௗள் ணமஜஞதொம் என்த. ணம இம  ஓப்டு, 

ணமடி ணம ணழ் ன்ட ணழ்த்துமஞ இணற்மட ஙம்ஜநஜநதந்து நநக் 

இது ன்மத்ம் இப்ங்ள் உர்த்துநன்டச. ஈடில் துஓந, ஓம்தத்ந, 

ஜமஞ, ன்மச, தம்தை, ஜணநம ஜற்தம் ஓநத் ஜதத்துணம் கூதம் இற்ம 

ஜதந்துள், உத, ஜடு, ன்த, ஜநல் ஆந உநநசங்தௗம் இம்ற்தள்ச. 

இமட ஞற்டல் ன்ட ம் இந் இற்மநன் சுற்ஓந, ள்ள்,  இணற்டநன்  

இக்ம்,  அமச இக்குணர் ர் ன்ட தைநர்தௗக்கு, 

 

மணம் ந ணர் ஙய் 

ணய் நஞன் ணநக்  
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ன்த கூதம் ய்ம ஆழ்ணநன் ஙநஞத் நவ்ப்நஞந்ம், உம              

இக்கும் ஞற்டல் இமடணச ச அகுட ணநக்ந ஙநற்நன்ட ட்ஓநமத் 

நததத்துநடது.  

 

ஜநந  

 

ஙம் ஜநழ் ஜநநல் ஙடுங்ஜச் ஓநடந்து ணநங்கும் ஜநள், 

உணமஜத்ர்ள், ஜஞதைத் ர்ள், இமஜநள் இணற்மடப் ன்  

ற்டணண்டும். உஞஜ, ‘ஜநத்ம் எதத்ம் ’, ‘தணடு ஓர்ந் ஙதம் 

ஜம் தம்’ ன்ட ன் ஜநள் ஙம் ண்ட்டிற்கு ஜட்டுஜ 

ஓந்ஜசமண. இணற்மட இக்நப் குநநல்  ஓர்த்து ஜணர்ள் ஜநச் 

ஓநடப்நமசப் ஞட்தம் ணநணகுத்நதக்நடர்ள். 

 

ஜநழ் ஜநநன் ஓநடப்தை 

 

எத ண்ட்டின் அமத்நற்கு ஜந தொக்நஜ இதக்நடது. ஜநழ் ஙம் 

ய்ஜந; ன்மஜசது. அன் ன்மஜத்ம் ஆத்மத்ம் அத்மத்ம் 

நமத்ம் ஏஞதக்தம் இம மதொமடநசர் அடநந்து ற்டணண்டும் 

ன்நல் த்நட்க் குதணநசர் ணசஜய்ச் ஓல்ட்டிதப்தும் நநடது.  ஜநழ், 

ஜநழ் சக் கூட அது அஜநழ்து ச  எதக்கும் சக்கூடந ஜநழ்ந்ணர் தைஞட்ஓநக் ணநகர் 

ஞநஓன். இமத் ன்ஜநழ், னந்ஜநழ் ன்ட அமஜந ஜய்நக்கும். 

மணண ஓஜக் குஞணஞந ஆழ்ணர்ள் தம் ணண்ஜநழ், ஓங்ஜதத் ஜநழ், ணநன் 

ஜநழ், ஓங்த் ஜநழ், மணய்த் ஜநழ், நதணஞங்த் ஜநழ், ங ஜதத ஜநழ் சப் 

ணடப் ற்டநநதப்து இப்ங்ள் ணந நணதநடது.   

 

ன்மசப் ‘நத்ன்’ ன்த சுந்ஞதோர்த்ந ஙசர் மணதது, இமடணன்    நதும் 

ஜநழ்ச்ஓநமந்ஞம். ஞம் ஜநல் மணன் ன். ல்தஜமக் 

ட்டிதள் ஆநம் ன் ண்டு ணதம்டி நத்ன். அணன் ஜதஙள் 

ணதங்மத்ன் ணந்ல் நத்ன். அணன் ஓநசன். “ஜமக்கு ஙந்ன். 

ணநங்நல் அமந்ன். மடத்ன் ண்டு ஜமத்ன். எத டிமப் 

நடித்ன். ஓன்த மத்ன். ஓட்டிநல் நநந்ன். ஙன்ட ணடித்ன். ண்டு 

ஜநழ்ந்ன். ஓநடநது குடித்ன்.  நத்ன். மத்ன். அர்ந்ன். ஜடந்ன். 

இன்த ம தந்ன். ணநமஞந்ன். ஙந்ன்.    ணந்ன். ஓர்ந்ன்” ன்டன். 
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ஙதம் இமக்ட்டு ஜநழ்ந்ன். ன்ச ஜநநன் இசநமஜ ன்நடர் ந.ஆ. 

ணநசுணஙம். ஜநநன் இசநமஜம உர்த்ந ஜணர்நன் ஆர்ணத்மத் ஜநநன் 

ல் ஈர்க் இப்ங்ள் ணநதம் ன்த உதநக் கூடம். 

 

ஜநர் ண்ட்டுச் ஓற்ள்  

 

ம், ஞம், டி ஆட்ம், ஓநம்ம், ணப்நம, ணமநம, ஓம்ஜஜநட்டு 

அஜர்ல் ன்ட ண்ட்டுச் ஓற்ள் இம்ற்டநதக்நன்டச. தொம்ஜன்சர்ள், 

அணர்நன் மஙர்ள், ந்ஜநர் ணழ்க்மதொமட அ ஙதெத, தைடஙதெத, ஓங் 

ம் ஆநமண ற்டநத்ம் ஓல்ப்ட்டிதக்நன்டச.  

 

ஓஜக் குஞணர்ள் ஙல்ணர் 

 

ஜநழ்  ஜநமத்ம்  நததொமட  ல்மத்ம்  நநக்  இது. அவ்ணமநல் 

நதஙதக்ஞஓர், நதஙதக்ஞஓர் டி ‘ஜஓநல் தமத்ம் ஜம ஜநதொம்’                 

ன்ட ல், தன் இசநமஜத்ம் க்நத்ம் ஙநமடந் தள் இமண தம் 

ஜநழ்ப்த்நட்த்நல் அற்தைஜய் அமஜந்நதக்நன்டச. நதகசஓம்ந்ர், 

சுந்நஞதோர்த்ந சுணஜநள், ஜநக்ணஓர் ஆந ஓஜ ஆஓநநர்ள் ற்டந 

தணல்தௗம் அணர்ள் டி ஜநநமஓதௗம் கூடப்ட்டிதக்நன்டச. 

 

ணழ்ஙள் ற்டதக்கு அடித்ம் அமஜக்நடது. 

  

நதக்குடள், ணநண ஓநந்ஜந, நததொமட, தோதுமஞ, ஙடிர், ஙநஞத் நவ்ணந 

நஞந்ம், அடஙடநச்ஓஞம், நதணதட், ங ணண், ஓநப்நஞம், ஜநஜம, 

ம் இஞஜம், ஙன்தெல் இணற்டநததந்து ஓய்த்டிமத்ம் ல்மத்ம் 

ந்து அணற்டநற்ச ணநக்ங்மத்ம் ந்நதக்நடது. இணற்டநன் ஓஞங்மக் ற்கும் 

ஜணர்ள் ஜதம் இந்தல்த் டி ணழ்ஙள் தொததும் ற்தம் ஆர்ணதோட்டுநடது 

இப்த் நட்ம்.  

 

ண்ட்டிமச ணநமப்ல்  ற்டும் ஙன்மஜள். 

 

1 ணழ்ணநல் ஙடநமக்  ற்தத் தநடது 

2. ஙன்மஜ னமஜமப் தைநமணக்நடது 
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3. குடும் அமஜப்மப் தைநமணக்நடது 

4. ஙஞ ஙநர்ணத்மக் ற்தத்தநடது 

5. சும் ஜநம ஙநர்நக்நடது 

6. நடதன் ப்டி ஙல்தக்துன் ணழ்ணது ன்மச் ஓல்தத்தநடது 

7. ஆண் ண் உடதம ணமஞதக்நடது 

8.  உத  ணக்ங்மக் கூதநடது 

9.  அநஞம், மஜத்துணம் அமச ஜநத்ல் ஆநணற்மட உர்த்துநடது 

10. ஙமச்சுமணசமண மண  ன்மப் தைநமணக்நடது 

11. ஓஜத்நன் ங்ம ணதத்தத்துநடது. 

12. ஆம அநன்ம ணநக்குநடது 

13. எஞ ண்ட்டுக் குதணநசநம ‘ஙம்’ தம் எத குத உர்மணத் தநடது. 

14  தொன்ஜநநசணர்மப் நன்ற்ட ணநட்டுநடது. 

15. ஆழ் ஜசநன் ணதமஜம ஙநஞப்தைநடது.  

16. உர்ணடு ந் மம உய்த்துதம் ஆத்ஜ நதப்நமத் தநடது 

17. ஞம்நத்நன் ஓநடப்தை, ஆம், ஜநப்தைள் இணற்மடத் நணநத்து இம 

ஓந்நநசர் ணடச ணநநல்  ஓல்ணமத் டுக்நடது. 

18. ண்ட்டின் ஓநடப்தைமக் ட்டிக் க்கும் தொ¨மசப்மத் தநடது.  

19. நன்ற்ட ம் அமஜக்நடது. 

20. ஜசம் அமஜநட ணநணகுக்நடது. 

21 உல், உ ஙல்ணழ்ணநற்கு ணநட்டுநடது 

22. ஓர்ந்நதக் எத அமஜப்தை இதக்நடது ன்ட ஜச¨¢த்மத் தநடது 

23. ஜந்மஞ நர்த்நற்குத் ர்டுத்துநடது. 

 

இப்ட்டில் இன்தம் ஙனஜசது. நற்குக் ம் ஜதம் ன்மஜத்மது. 

 

இச, இமமஞ ணநப்டுத்துணது ன்து ல்ணநநன் தொக்நப் ந 

அமஜநடது. அப்நம ஜஓந ஜநழ்ப்த்நட்ப் நநணநசர் ஜநச் ஓநடப்ச் 

ஓய்துள்சர். ற்டதக்கும் ற்நத்தக்கும் தல் எத தணந. ஆநதம், 

ஜணர்ள் ஙநமடந் மசப் ட ணண்டுஜநன், நடமஜத்ம் அதணதொம் 

ணய்ந் ஆஓநநர்ல் நட்ஜநட்டுச் ஓய்ப்ட் இப்தல்மத் நடம் 

ன்டுத்நசல் ஜணர்ள் அமணண்டி குடநநக்குதௗக்கு அமண ஙநச்ஓம் 

தும ஓய்த்ம் ன்நல் ஓநடநதும் ஜநல்ம.  
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 ண்டு தணந ஜநக்ற்டதல் ஞம்¢ம் க்ப்டுநடது; ண்ட்டுச் 

ஓற்ள் ஜமடஜல் ஙநன்த தள் தநன்டச; ஜநத்ம் ணர்நடது. ண்டு 

ஓர்ந் இக்நஜ இதப்நன் அது ஜநக் ற்டல் ற்நத்தக்கு இஞட்டிப்தை 

ஙன்மஜமத் தநடது ன்து நண்ம். ண்டு ஓர்ந் ஜநக்ற்டல் ற்நத்தல் 

ஜநமக் ற்கும் தத்நல் ண்ட்டிமசத்ம் ஜமடஜல் துக் 

இதநடது. ஜநமத்ம் அது ஓர்ந் ண்ட்டிமசத்ம் நநத்துக் ற் இது. 

அவ்ணத ற் ஙர்ந்தம் அது ந ஜதக்கு எப்ச. 

 

ண்ட்டுக்கூதம ஜந ணநதம், ஜநமப் ண்ட்டுக் கூதள் 

ணநதம் ற்ம். ண்டு ஙநமடந் ஜநத்நடச நர்த்நல் அன்ட 

ணழ்ணநல் ணல்மச் ஓனர்தூக்நப் ர்த்து, சூதக்கு ற்த் ஞஜச ஜநநல் 

தத்தும ணநந உதம். 

 

தொடிதமஞ 
 

உஜச் ஓணல்ம நர்ள்த்க், ஜநழ் ஜநமத்ம் ஜநழ் 

ண்ட்டிமசத்ம் ஞம்நத்மத்ம் ற்த்து அது  ணள்த்ல் அடித்துச் 

ஓல்ஜல் க்ணல் தொதமஜச ஜநழ் ஜந்மச உதணக்கும் நடன்ம 

எதங்நமத்நதக்நடது ஜஓந ஜநழ்ப் த்நட்ம்.  

 

ஜற்ள்ள்: 

 

1. ஜநழ்ஜந  தல் ஆண்டு 1 தொல் 6 ணமஞ 

2. ஜநழ்ஜந  தல்  டிணம் 1 தொல் 5 ணமஞ 

3. ஆஓநநர் ணநட்டி தல் டிணம் 1 தொல் 5 ணமஞ 

4. .ந.ஸ்.ம். ஜநழ்ஜந த்நட்ம் 

5. இமஙநமப்ள்நதௗக்ச இக் இக்ந ணநக்தமஞ 

6. ஆஞம்ப் ள்நதௗக்ச இக் இக்ந ணநக்தமஞ 
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ஜநழ்  ற்டல்  ற்நத்தல்  ணல் ர்தைத் நல் தட்ம் , 

ஓதோக் ட்மஜப்தை  ணமநன்  ணமஜதௗம்  ன்டும். 

 

  .         
      . 
 

தொன்தமஞ : 

ணல் ர்தைத் நல்தட்த்நன் ணமஜ, உஜஜதன் ட்மஜப்நல் 

ணநநந்து  ல்மமக் ந்து ணநட்து. இந்ஙநம ஓத்நஜசநல் இமத்நன் 

ங்நப்தை அப்டநது. அநஙதச ணல் ர்தைத் நல் தட்தொம் 

ல்தத்நன் எதங்நமப்தைம் ஜநழ் ஜந ற்டல் ற்நத்தல் தைத்க்ச் 

ஓநந்மசமத்ம் தைந அணுகுதொமடமத்ம் ஊக்குணநக்நன்டச.  

 

இன்த, இமத்நல், ஜநழ் எதங்குடந தம் தசநட் ன்டுத்ந ணநஞல் 

ஓடுக்குப் டும் ஙஞத்நல் டுடநநன் தோம் ணல்மத் நஞட்டிணந 

இதம். அதுல் நஞ ஓதோக் ட்மஜப்தை ணமச, ணமப்த (Blog), 

ஃஸ்தைக் (Facebook), டிதட்ர்(Twitter) தம் குதஞ்ஓய்நமநல் ஜநச் 

சுஜத் ஜநநல் தைங்தம் தொடித்ம். இதப்நதம், ஜஓநச் சூதல், 

ஜநஓநநர்நம ற்டல் ற்நத்தக் தொன்சற்டுநல் இமத்நல் 

ஜநழ் எதங்குடந, ஓதோ ட்மஜப்தை ணமள்  ன்டணற்டநன் ன்டு வ்ணத 

தூஞம் ந்துள்து தம் ணநசதக்கு ணநம ணும் ணமநல் இவ்ணய்த 

ஜற்ள்ப்ட்து.  

 

ஓதோக் ட்மஜப்தை ணமநததந்து ல்ணந ட்மஜப்தை ணமகும் ஓல்ஙடந: 

ஓதோக் ட்மஜப்தை ணமநததந்துன் ல்ணந ட்மஜப்தை ணம 

நஜநக்நடது.இவ்ணநத ட்மஜப்தைதௗம் அடிப்மநல் என்டசநதம் அன் 

ஙக்ங்ள் ணவ்ணடசமண. ல்ணந ட்மஜப்தை ணமசது ல்ணநத் துமடச் 

ஓர்ந்கும். அவ்ணத ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ணந ணப்டுத்ப்டும் குதஜம், 

ணம ட்மஜப்தை உதணக்த்நற்குப் நடகு இக்கு ஙக்ந நஜநக்ப்டுல் 

அணஓநஜநடது. அன் ணர்ச்ஓநக்கும் ணநமன்ஜநக் ஜற்டங்தௗக்கும் ந  

அணஓதொம் ர்ந் எதங்நமக்ப்ட் கூட்டுதொற்ஓநத்ம் மணப்டுநடது.  
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ஜநழ்ச்ஓதோ ல்ணந ட்மஜப்தை ணமநன் ஙனடித் ர் ஙணடிக்மதௗக்கு 

அடித்ஜ ணநங்குணச இத கூதகும். என்த அன் ஙம்த்ன்மஜ; 

ஜற்டன்த இக்கு ஙக்ந ஓல் ஙணடிக்மகும். ஜதம், ல்ணநநல் 

ட்மஜப்தை ணமநன் ஙக்ங்தௗம் நண ணமஞதக்ப்டுல் தொக்நம். 

ஜநழ்க்ல்ணந ட்மஜப்நன் இல்தை ன்மஜம உர்ந்து ஓல்ட்ல் அன் 

ணர்ச்ஓநக்குத் துமதைநத்ம். 

 

ஓதோக் ட்மஜப்தை ணம ன்ட ஙதச ணல் ர்தை நல் தட்ங்நல் 

ஜநழ்ப்ள்ந ஆஓநநர்நன் ஈடுடு: 

 

ணல் ர்தை நல் தட்த்நன் ம் ணல் நர்ணநல்ன் உள்து. ல்ணந 

ட்மஜப்தை ணமநன் ஜ அமச ஙநர்ணநக்நன்ட ஆஓநநர்நம்ன் உள்து. 

ஜநன்ஜநல் ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ணநநணக்ம ணப்டுத் ஜஓநத்  

ஜநஓநநர்ள் இன்தம் தொமசப்தை ட் ணண்டும்.  

 

ஆய்த தொமடமஜ / ஆய்தத் ங்ள்: 

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ன்ட்டில்  

ஆஓநநர்நன் ஙநம, ஙநதம் ஓணல்ம அமங்தம் அணற்மடத் னர்க் 

ஜற்ள்ப்ணண்டி ணநமப் நந்துமஞக்தம் ஏர் ஆய்த 

ஜற்ள்ப்ட்து. இந் ஆய்த ஜஓநணநல் ஔகூர் ஜஙநத்நல் உள்  

தோணர், குதௗணங், ஓநஜட், கூய், ஔகூர் த, கூய், த் னங்ந ஆந 

ஜணட்ங்நல் ல்ணத ஙநமநல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ம ஜற்ண்டுணதம் 

169 ஆஓநநர்ள் ஜத்நநல் ஜற்ள்ப்ட்டு ஞதள் டப்ட்ச. இந் ஆய்ணநல் 

ங்டுத் ஆஓநநர்தௗல் 21 ர் அல்து 12.4 ணநதக்ட்டிசர் ஆண்தௗம், 148 

ர் அல்து 87.6 ணநதக்ட்டிசர் ண்தௗம் ஆணர். அணர்தௗல் 120 ர் (71.01%) 

ஆஞம்ப் ள்நநதம் ஜதம் 49 ர் (28.99%) இமஙநமப்ள்நநதம் 

நற்தநன்டசர்.அணர்நன் ல்ணநத் குநசது : ஸ்நம் /ஸ்நநம் 24 

ர்(14.2 %), ட்க்ல்ணந 50 ர்(29.6%), இங்ம 91 ர்(53.8%) ஜற்தம் 

தொதும 4 ர் (2.4 %) ஆகும். 

 

ஆய்த ணநசத்ள்: 

ஆஓநநர்நன் அடிப்ம ணநஞங்மத் ணநர்த்து, ணல் ர்தை நல் 

தட்ணநல், ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ர்ச 50 ள்ணநள் ஓர்த்துக் 
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ள்ப்ட்ச. இணற்மடத் ணநர்த்து ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ன்ட்டில் 

ஆஓநநர்ள் நர்ஙக்கும் ஓணல்மப் ற்டந ததம் அற்ச ணநணமமப் 

நந்துமஞக்தம் இத நடந் தொடித ள்ணநள் ணங்ப்ட்ச. 

 

குத்ய்த: 

இந் ஆய்ணநற்ச ஞதள் அமசத்தும் ‘SPSS Version 19.0 ஜன்தமக் 

ண்டு குத்ப்ட்ச. 

அட்ணம : 1 

ஆஓநநர்நன் ற்டல் ற்நத்ல் அதணம் 

 அதணம் ண்நக்ம ணநதக்டு 

1. 

2. 

3 

4 

5 

<  2 ஆண்டுள் 

2 - 5 ஆண்டுள் 

6 - 10 ஆண்டுள் 

11 - 15 ஆண்டுள் 

> 16 ஆண்டுள் 

27 

40 

54 

27 

21 

16.0 

23.7 

32.0 

16.0 

12.4 

 ஜத்ம் 169 100.0 

அட்ணம 1-இல் குடநப்நட்டுள்டி, 16.0 ணநதக்டு ஆஓநநர்ள் 2 ஆண்டுக்கும் குமடணச ற்டல் ற்நத்ல் 

அதணம் ற்தள்சர். 2 இதந்து 5 ஆண்டுள் அதணம் ற்டணர்ள் 40 ர் (23.7%).ஆஓநநர்நல் 54 ர்( 

32.0%) 6 இதந்து 10 அண்டுள் ணமஞநல் அதணத்மப் ற்தள்சர். 11 இதந்து 15 ஆண்டுள் அதணம் 

ற்டணர்ள் 27 ர்(16.0%). ஜதம், 16 ஆண்டுதௗக்கு ஜல் ஆஓநநஞ அதணம் ற்டணர்ள் 21 

ர்(12.4%). 

அட்ணம : 2 

ஓதோ / ல்ணந  ட்மஜப்தை ணம ன்டு 

 தொற்தம் ஜதத்ல் ஜதத்ல் உதநநன்மஜ ற்டல் தொற்தம் ற்டல் 

1. ஜநநல் 

எதங்குடந 

4 

( 2.4 %) 

34 

(20.1 %) 

53 

(31.4 %) 

55 

( 32.5 %) 

23 

( 13.6 %) 

2. ஜநநல் 

ஜநன்சஞ்ஓல் 

12 

( 7.1 %) 

55 

(32.5 %) 

54 

( 32.0 %) 

35 

( 20.7 %) 

13 

( 7.7 %) 

3. ஓ..ணம 

ஙநர்ணநக்நடன் 

16 

( 9.5 %) 

47 

( 27.8 %) 

59 

( 34.9 %) 

35 

( 20.7 %) 

12 

( 7.1 %) 

4. ணமப்த 

  ( Blog ) 

10 

( 5.9 %) 

51 

( 30.2 %) 

40 

( 23.7 %) 

50 

( 29.6 %) 

18 

( 10.7 %) 

5. டிதட்ர் 

  ( Twitter ) 

28 

( 16.6 %) 

64 

( 37.9 %) 

53 

( 31.4 %) 

19 

( 11.2 %) 

5 

( 3.0 %) 

6. ஃஸ்தைக் 

  ( FaceBook ) 

7 

( 4.1 %) 

19 

( 11.2 %) 

40 

( 23.7 %) 

65 

( 38.5 %) 

38 

( 22.5 %) 

 

அட்ணம 2-இல் ஜநநல் எதங்குடந ன்டுத்துணர் 78 ர்( 46.1%) , உதநநல்ர் 53 ர்( 

31.4 %) , ன்டுத்ணர்ள்  38 ர் ( 22.5 %) ஆணர். ஆஓநநர்நல் ஜநநல் ஜநன்சஞ்ஓல் 

ன்டுத்துணர் 48 ர் அல்து 28.4  ணநதக்ட்டிசர். ஜநநல் ன்டுத்ணர்ள் 67 ர் 
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அல்து  39.6 ணநதக்ட்டிசர். உதநநன்மஜ ன்டணர்ள்  54 ( 32.0 %) ர். ஓதோ ட்மஜப்தை ணம 

ஙநர்ணநப்ணர்ள் 47 ( 27.8 %) ர். ஙநர்ணநக்ணர்ள் 63 ( 37.3 %) ர் ஜற்தம் உதநநன்மஜ ன்த 

குடநப்நட்ணர்ள் 59 ர்  அல்து 34.9  ணநதக்ட்டிசர். ஓதோ ட்மஜப்தை ணமச ணமப்த, 

டிதட்ர் ஜற்தம் ஸ்தைக் ஆந தோன்டநதம் தொமட 68 (40.3%) ர் , 24 (14.2%) ர் , 103 (61.0%) 

ர் ன்டுத்துநடர்ள். ன்டுத்ணர்ள் தொமட ணமப்தணநல் 61 (36.1 %) ர், டிதட்நல்  

92 (54.5 %) ர் ஜற்தம் ஃஸ்தைக்நல் 26 (15.3 %) ர்.   

ஓதோ ட்மஜப்தை ணம ன்ட்டில் உதநநன்மஜ ன்டணர்நல் ணமப்த 40 (23.7 %)  ர், 

டிதட்ர் 53 (31.4 %)ர் , ஜற்தம் ஃஸ்தைக் 40 ( 23.7 %) ர் ஆணர். 

ஆஓநநர்ள் ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ன்ட்டில் நர்ள்தௗம் ஓணல்ள்: 

ஆஓநநர்ள் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்தல் ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம நல் 

தட்ம் ன்டுத்தும்து நர்ள்ணக் கூடந ஓணல்ள் இங்கு குத்து 

ணங்ப்டுநன்டச (அட்ணம : 3). 

அட்ணம : 3 

ஆஓநநர்ள் நர்ள்தௗம் ஓணல்ள் 

ண் ஓணல்ள் 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

ன்டுத்தும் தொமடம தொதமஜ நந்நதக்ணநல்ம. 

ஆஓநநர்நம நல் தட் ணநநப்தைர்த குமடத. 

ள்நச் சூல் ன்டுத் ம உள்து. 

நசந, இமம் ன்டுத்தும் ஆர்ணம் குமடத/ அடிப்ம இல்மஜ. 

ஆஓநநர்நன் ணமப் தௗ (ஙநர்ணப் நள், ள்ந ஙணடிக்மள்). 

ஜநழ் எதங்குடந ன்டுத் நமஜ. 

ஜணர்நன் ஈடுடு நதப்நநக்கும் ணமநல் இல்ம. 

இமணந ல்ணந ற்டந ணநநப்தைர்ணநன்மஜ. 

ஓதோ ட்மஜப்தை ணம ர்ச ணல்ள் அடநமஜ. 

ஆஓநநர்நம ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணமநல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் ர்ச 

ந்துமஞல்ள் ஜநக் குமடத. 

 

ஆஓநநர்நன் நந்துமஞள்: 

இந் ஆய்ணநல் ஈடுட் 169 ஔகூர் ஜஙந ஜநஓநநர்ள் ஓதோ / ல்ணந 

ட்மஜப்தை ணமநல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ம ஜம்டுத் ல்ணத 

நந்துமஞம ணங்நசர். அணர்ள் ணங்ந நந்துமஞள் குக்ப்ட்டு, 10 

தொல் தொக்ந நந்துமஞள் (அட்ணம: 4)இங்கு ணங்ப்டுநன்டச. 
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அட்ணம : 4 

ஆஓநநர்ள் ணங்ந நந்துமஞள் 

ண் நந்துமஞள்: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம ர்ச நஞங்கு ஙத்துல். 

ஆஓநநர்ள் நல் தட் அடநமண ணர்க் நற்ஓந ணங்குல். 

ஆஞம்ப் ள்ந ஙநர்ணம் ந நல் தட் ணஓநம ற்டுத்துல். 

ஆஓநநர்நம ஓதோ/ல்ணந ட்மஜப்தை ணமல் ற்டும் ஙன்மஜம டுத்துமஞத்து 

ஆர்ணத்மக் கூட்டுல். 

இமக் ல்ணநநன் அணஓநத்ம ஜநஓநநர்நன் ணசத்நற்கு ண்டு ஓல்தல். 

ஜநழ் எதங்குடந ன்டுத்தும் ணநதொமடம ஆஓநநர்தௗக்கு நற்ஓநநன் ணந ற்தக் டுத்ல். 

ஜணர்ள் ஆர்ணதொன் ஜநநல் ன்டுத் ஊக்குணநத்ல். 

இமணந ஜநழ்க் ல்ணந ஜணர்நன் ஜந அடநமண, ஓநந்மச ஆற்டம ணப்டுத்துண 

அமஜல் ணண்டும். 

ஓதோ ட்மஜப்தை ணம ர்ச தத்ஞங்குள்/ ட்மடள் ஙத்ப் ணண்டும். 

ஜநஓநநர்நம ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணமநன் ணந ஆக்ஞஜச ந்துமஞதக்கும், 

துமட ஓர்ந் தைத்க் தொற்ஓநதௗக்கும் ஆக்தொம் ஊக்தொம் அநத்ல். 

 

குப்ய்த: 

ஆய்ணநல் ங்டுத் 169 ஆஞம்ம் (120 ர்), இமஙநமப் ள்ந ( 49 ர்) 

ஜநஓநநர்நல் ஓதோ அல்து ல்ணந ட்மஜப்தை ணமநல் 46.1 ணநதக்ட்டிசர் 

( 78 ர்) ஜட்டுஜ ஜநழ் எதங்குடந ன்டுத்துணது ணம அநக்நடது. அணது 

ஜனதொள் 53.9 ணநதக்ட்டிசர் அடநமஜ ஞஜதம் அல்து ணநநப்தைர்த 

இல்மஜநன் ஞஜதம் ன்டுத்ணநல்ம ன்த நணதநடது.ஜதம், 

இன்மட ல்ணநச் சூதல் ஓதோ ட்மஜப்தை ணம 'ணநர்க் தொடிது' தம் 

கூற்தக்கு ற்தக் ண்ணர்ள் 103 ர் அணது 60.9 ணநதக்ட்டிசர். 

அக்கூற்மட ற் ஜதத்ணர்ள் 13 ( 7.7%) ர் ஜட்டுஜ. இதப்நதம் உதநநன்மஜ 

ன்த குடநப்நட்ணர்ள் 53 ர் அல்து 31.4 ணநதக்ட்டிசர். ஜத்த்நல் 103 ர் 

ஓதோ ட்மஜப்தை ணமநன் அணஓநத்ம அல்து ஓல்ஙடநம உர்ந்ணர் 

இதப்து ஓற்த ஆதல் அநக்நடது. 

 

ற்டல் ற்நத்தல் ஓதோ ட்மஜப்தை ணமம ஙநச்ஓம் 'ன்டுத் தொடித்ம்' ன்த 

உதநய் ற்டணர்ள் 128 ர் ( 75.7 %). இக்கூற்தக்கு ஙடுஙநம ணநத்ணர்ள் 39 

ர் அல்து 21.9 ணநதக்ட்டிசர். இக்கூற்மட ற்ணர்ள் 2 ர் (1.2 %)  

ஜட்டுஜ! தம்ச ஆஓநநர்ள் ணல் நல் தட்ணநதன் 

அத்நணஓநத்ம உர்ந்துள்சர் ன்த கூடம். ஜதம், 145 ர் அல்து 85.8 

ணநதக்டிசர், ஓதோ ட்மஜப்தை ணமநசல் 'ன்ணநமதஜநக் ஙன்மஜ 
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அமம்' ன்த ஙம்நக்ம ண்டுள்சர். ஆசல், 20 ர் ( 11.8 %) 

உதநநல் ஜசப்ன்மஜநதம், 4 ர் ( 2.4 %) ஜட்டுஜ ஙம்நக்மநல்ஜல் 

ற் ஜதத்துள்சர். ஜநழ் எதங்குடநநன் ன்டு அநநத்ல், ஓதோ ட்மஜப்தை 

ணமநன் ன்டும் அநநக்கும் ன்து ஆய்ணநன் தத்கும். சண, 

ஜநஓநநர்ள் அந அணநல் ஜநழ் எதங்குடநமப் ன்டுத் ஊக்குணநக் 

ணண்டும். அன்ணந ஓதோ ட்மஜப்தை ணமநல் ஜநழ்ன் தைக்தொம் அநநக்கும் 

ச உதநக் கூடம். 

  

தொடிதமஞ: 

ஜஓநணநல் குடநப் ஔகூர் ஜஙநத்நல் ஆஞம்ம் / இமஙநமப் ள்ந 

ஜநஓநநர்ள், ஜஙந இக்ணநன் ல்ணநநல் இக்கு, ட்டு சக் 

ல்ணநத்துமட ஓர்ந் ஓணல்ள் ணநர்த்து, ஓதொத்நஜநதந்தும் ஓணல்மத்ம் 

நர்ர்ப்தைமத்ம் ஓந்நக் ணண்டித்ள்து. 'ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணம' 

ன்து உத்ஞ ல்ணநக்கு ணநணகுக்கும் எத ல்தம். இன்மட ணல் நல் 

தட்ச் சூதல் 'ஜநன் ஜநழ்ணந ற்டல் ற்நத்ல்' ஙமட அந ஓத்நம் 

இதக்கும்து அத் நல் தட்த்மப் ன்டுத்ஜல் ணநடுணது ணநண 

ஆஓநநர்தௗக்குப் நன்சமணகும். ஓதோ / ல்ணந ட்மஜப்தை ணமசது 

ல்ணநநதல் நஞஜமந்து ணதம் ஓல்ஙடநகும்.ஜநஓநநர்நன் ல்ணநச் 

ஓநந்மச ஜற்டங்நசல்ன் ஆக்ப்தர்ணஜச ற்டல் ற்நத்ம 

ஜணர்தௗக்கு ணங் தொடித்ம்.    சண, ஜநஓநநர்ள் ஜநன்தநல் ல்ணநநல் 

ர்ச ணமநல் ஜநன் ஜநநல் தைங்தம் ன்ணநமத ஜநக் ஜற்டங்தௗக்கு 

ணநத்நடுணர்த் ந ணண்டும்.   

 

 

              /       : 
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ஜநழ் ற்டதல் தொதமஜச ஜநப்தேடு - நஞங்கு 

 

      க ந   ,                 க     
க         ,           க     
  க   . 

 

தொதமஜச ஜநப்தேடு ன்து ணவ்ணத தோங்நன்ணந எத ஜணநன் 

ஞப்ட் ன்மஜமப்ற்டநத் ர்ச்ஓநத் ணல்மத் நஞட்டுணதும், 

அம்ஜணநன் ஜம்ட்டுக்ச ஞஙநம, அதஙநமநச தத்துத் நணநப்ம 

ணங்குணதும், ணநட்டுணதும் ஆகும். தொதமஜச ஜநப்தேடு ற்டம 

ணடிணமஜக்தம் ஓல்டுத்தம் ஆஓநநர்தௗக்கு ணநட்டுணடு ங்ள் 

ஓல்தொமடம ஜற்டநக்ள்தம் உதநடது. ங்ள் நள்மநன் 

ணர்ச்ஓநக்கும் தொன்சற்டத்நற்கும் ற்டர்ள் உணதம் ணம ஓய்நடது. 

 

ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்ஓநன் மமஜநல் ஓல்ட் க்க் ல்ணந ஜத ஆய்த 

ஜற்தம் அஜக்க் குத, க்க் ல்ணநநன் ஞத்ம ஜம்டுத் தொன்மணத்துள் 

 நந்துமஞதௗள் என்த தொதமஜச ஜநப்தேட்மத் க்ப்ள்நநல் 

அஜல்டுத்துணகும். இப்நந்துமஞநன் அடிப்மநல் 2009தொல் ஓநங்ப்தர்த் 

க்ப்ள்நநல் தொதமஜச ஜநப்தேடு அஜக்ம் ண்டுணதநடது.  

 

ஜநப்தேடு ன்து தொமடஓர்ந் ஜநப்தேட்ம ஜட்டுஜ உள்க்நக் தநணந 

தொடிது.  அற்கும் அப்ற்ட்டு ஞந் ஙக்டு ஜநப்தேட்ம அணுகுணது 

சநக்கும். ஜநப்தேட்டின் மசப் ட ணண்டுஜசல் ஆஓநநர்ள் ஞப்ட் 

ஜநப்தேட்டுக் ட்டுமத்ம் ஙடநதொமடமத்ம் நணப் தைநந்துமணத்நதக் 

ணண்டும். அடு, தத்ஜச ஜநப்தேட்டு தொமடமத் ர்ந்டுக்தம், 

ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மமத் நடம் ணடிணமஜக்தம், அணற்மடச் ஓல்டுத்தம் 

அடநந்துமணத்நதப்து அணஓநஜகும்.  

 

ஓநங்ப்தர்த் க்ப்ள்நதௗக்ச ஜநழ்ஜநப் க்மத்நட்ம் 

தொமடஓர்ந் ஜநப்தேட்டிற்கும் தொமடஓஞ ஜநப்தேட்டிற்கும் தொக்நத்துணம் அநக்நடது. 

2009-இல் ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்சு தொதமஜச ஜநப்தேட்ம 16 ள்நநல் 

ஓமச தொற்ஓந அஜல்டுத்நது. ஓமசக் ட் தொற்ஓநநல் ஈடுட் 

இப்ள்நமச் ஓர்ந் ஜண்மஜக் குதணநசர்தௗம் ஆஓநநர்தௗம் ஜநப்தேட்டுக் 
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ட்டுள், ஜநப்தேட்டு தொமடள், ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மள் தொதமணற்டந 

ணநநணதம் ஆஜதம் நஞங்ங்நன்ணநக் ற்தக்ண்சர்.  

 

ஜநப்தேட்மப் தத்ணமஞ இந்க் ற்டல் எத ர்ம் ன்த ஓல்ம். 

சுதங்க்கூடநன், ல்ணந அமஜச்சு ஙத்ந ஜநப்தேடு குடநத் ல்ணத நஞங்ங்தௗம் 

கூட்ங்தௗம் ங்தௗக்குப் தம் ன் அநத்ச. அப்நஞங்ங்நன்து 

ஆஓநநர்தௗக்குக் ற்நத்தல் ஜநப்தேடு ணநட்டி (Pedagogy and Assessment Guide) 

என்த ணங்ப்ட்து. அநல் ஓந ஜநநப் ங்ள், ஜநப்தேட்டுக் தணநள் சப் 

ல்ணத ணங்ள் இமக்ப்ட்டிதந்ச. ஜதம், த்நட் அநநதௗம் 

ள்நதௗக்கு ணந்து ஆஓநநர்மச் ஓந்நத்து தொதமஜச ஜநப்தேட்ம தொமடச் 

ஓல்டுத் ணநட்டிசர். அணர்து ஆஞத தொதமஜச ஜநப்தேட்மச் 

சுதொஜச தொமடநல் அஜக்ம் ஓய்ணற்கு ஜநதம் உணந அமஜந்து.  

 

ஜநப்தேட்டுத் நட்த்ம உதணக்குதம் ஓல்டுத்துதம்  

ங்ள் ள்நநல் உதணக்ப்ட் ஜநப்தேட்டுத்நட்ம் ற்டதல் ஜணநன் 

ஆர்ணத்மத் தூண்தம் சு ற்டதக்கு ணநணகுக்தம் உணநது. ல்ணந அமஜச்சு 

அடநதொப்டுத்ந ஈடுடுஜநக் ற்டல் நச்ஓட்த்ம (PETALSTM) தணந ங்ள் 

ள்நநன் ஜநப்தேட்டுத் நட்ம் ணகுக்ப்ட்து. இப்நச்ஓட்த்நன் அடிப்மநல் 

ற்டல் ன்ஜநக்தம் அர்த்தொள்தம் அமஜத்ஜத ஓல்நடன் ஜநப்தேடுள் 

ணடிணமஜக்ப்ட்ச. இமண ஜநத்நடன் ணர்ச்ஓநக்கு ணநத்நட்ச.   

 

ற்டல் த்ம (Learning Journey) ஜநப்தேட்டுத் நட்த்நல் எதங்நமத்து 

ஆஓநநர்ந ங்தௗக்கு எத தைந அதணஜ அமஜந்து. சசநல், ற்டல் 

த்நன்ணந ஜணர்தௗக்கு ணகுப்மடக்கு அப்ல் ஜநழ்ஜநப் த்மக் 

ற்நக்கும்து ஜணர்ள் ட்டி ஆர்ணத்மக் ண்டு ஙங்ள் ணநந்ம். ஜநழ் 

ற்ச் ஓநஞஜப்டுநட ஜணர்ள் உற்ஓத்துன்  ஙணடிக்மநல்  ஈடுட்து 

ஜசஙநமடமண ந்து. டுத்துக்ட்டுக்கு, ஙங்ள் க்ஙநம என்டம் ணகுப்தை 

ஜணர்மக் ற்டல் த்நன் எத குநச் ஓந்மக்கு அமத்துச் ஓன்டம். 

அங்குள் ய்டநள், ங்ள் ஆநணற்டநன் ர்ம ஜணர்ள் இல்ச 

சூதல் ற்தக்ண்சர். இப்த்நன்து ஜணர்தௗம 
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ற்டர்மத்ம் ஈடுடுத்நசம். ள்ணந ட்ல் (Questioning), 

தத்துத்நணநப்தை (Feedback) ன்ட ஜநப்தேட்டு தொமடமப் ன்டுத்நக் 

ற்நத்ம். ணகுப்தைக்குத் நதம்நதும், ஜணர்ள் ல்ணத ணய்ஜநஓர்ந் 

ஓல்நடன் ஜநப்தேட்டுப் நநல் ஈடுட்சர்.   

 

ற்டல் ணர்ச்ஓநத் நட்ம்  (Learning Progression Plan) 

ஜநப்தேட்டுத் நட்ம் ங்நன் ற்டல் ற்நத்தக்கு உததும இதந்தும், 

ஓந ஜங்தௗக்குப் நடகு அநல் ஜதம் ஓந ணல்ம இமத்துக்ண்ல் 

ஓநடப் இதக்கும் ன்த ங்தௗக்குத் ன்டநது. சண, ஜநப்தேட்டுத் நட்த்ம 

ணநநதடுத்துணநல் ஙங்ள் ஈடுட்ம். அநல், ற்டல் ர்ச்ஓநஙநமம உந 

த்நல் ஓநர்த்ல் (milestone checks), இதணம ஜநப்தேடுமப் ன்டுத்தும் 

தொமடள் (தொமடஓர்ந் ஜநப்தேடு, தொமடஓஞ ஜநப்தேடு), நல்தட்ச் ஓசங்நன் 

எதங்நமப்தை,  ணநநணக்ம், துமக்தணநள் தொதச 

இமத்துக்ள்ட்ச. இந் ணநநணக்ம் ண் ஜநப்தேட்டுத் நட்ஜ ற்டல் 

ணர்ச்ஓநத் நட்ஜ உதணக்ம் ண்து.  

இன்ணந ஜல்க்ஙநம ணகுப்தைதௗக்குக் ற்நக்கும் ஆஓநநஞல்கூக் 

னழ்த்க்ஙநம ணகுப்தைதௗக்குக் ற்நக்க்கூடி ஓத்நம்  ஙநணநது. இந்க் 

ற்டல் ணர்ச்ஓநத் நட்த்நன்ணநக் ற்டல் ற்நத்ல் ஜதம் ணநநணக்ம் ண்டு 

ணதணமந்து.  

 

ஜநப்தேட்டில் ஆஞஙணடிக்ம (Scaffolding)  

 

ணகுப்மடநல் ஆஞ ஙணடிக்மம ஙங்ள் ஜற்ண்து தொதல் ஓந 

ஓநக்ல்மச் ஓந்நத்ம். டுத்துக்ட்டுக்கு, ஜனத்நட ஜணர்தௗக்கு அமண ஜநச் 

சுஜ அமஜந்ச. ஆசல், ஓஞஓந ஜணர்தௗக்கும், ஓஞஓநக்கும் னழ்ஙநமநல் 

உள் ஜணர்தௗக்கும் ஆஞ ஙணடிக்மள் ஜநகுந் மசத்ம் ஊக்த்மத்ம் 

அநத்ச. அணர்தௗக்கு ஆஞ ஙணடிக்மமத் நட்ஜநட்டுச் ஓல்டுத்துணற்கு, 

ஜநழ்த்துமடநததந் அமசத்து ஆஓநநர்தௗம் கூட்டுதொற்ஓநநல் ஈடுட்சர். 

இசல் நமத் ஙன்மஜ ன்சணன்டல் அடுத்டுத் ஆண்டுநல் ஆஓநநர்ள் 

னழ்த்க்ஙநம ணகுப்தைதௗக்குக் ற்நக்கும்து, அணர்ள் த்ம 
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ஓநக்ல்ம நர்ஙக்க்கூடும் ன்த தொன்கூட்டி அடநந்து அணற்மடக் 

மந்சர்.  

 

ஜநப்தேட்டு தொமடமச் ஓம்மஜப் ன்டுத் ணண்டுஜசல் நட்ஜநடுல் 

அணஓநஜகும். ஆஓநநர்ள் த்நல் ஜணர்நம் ட்க்கூடி தூண்டுல் 

ணநசக்ள் ற்டநத்ம் துததல் ணநசக்ள் ற்டநத்ம் குடநத்துக்ள் ணண்டும்.  

ஜணர்நன் ப் தைநந்துர்மணச் ஓநப்ற்கும் ஆப்டுத்துணற்கும்  ள்ணந 

ட்கும் தொமட தள் அமஜந்து. ஆஞம்த்நல் ஆஓநநர்தௗக்கு ணநசக்ம 

ணடிணமஜப்நல் ங்ள் இதந்ச. அணற்மடத் னர்க் ஆஓநநர்ள் எத குடநப்நட் 

சூம மஜஜக்ண்டு (-டு: ணநமட்டுத்நல்) எவ்ணர் ஆஓநநதம் ஓந 

தூண்டுல் ணநசக்மத்ம் துததல் ணநசக்மத்ம் உதணக்நசர். நடகு, அணர்ள் 

உதணக்ந ணநசக்நல் மண தூண்டுல் ணநசக்ள், துததல் ணநசக்ள் ன்த 

ந்துஓந ணமப்டுத்நசர். இந் அணுகுதொமடநன் தோம் ஆஓநநர்ல் ங்து 

ள்ணந ட்கும் நடமச ஜதம் ணர்த்துக்ள் தொடிந்து. 

 

ஜநப்தேட்டுக் தணநள் (Assessment Tools)  

 

எவ்ணத த்நன் க்த்நதம் ஆஓநநர்ள் அன்மட த்நன் 

குடநக்ம ணநணநப்மப் ண ஜணர்தௗம் ங்ள்  இதநநல் 

வ்ணத ற்தக்ண்சர் ன்ம ஜநப்நதம் அடநந்நதக் ணண்டும். 

சு ஜநப்தேடு, ஓ ஜணர் ஜநப்தேடு, ஆஓநநதன் இமந் ஜநப்தேடு 

தொதணற்டநன் தோம் ஜணர்ள் ம் ற்டல்ஙநமம அடநந்துள் தொடித்ம். 

ணகுப்மடநல் ஜணர்நன் ற்டல், ஆஓநநநன் ற்நத்ல் ஆநமண ஜம்தம் 

ஆக்ஞஜச ஜற்டங்மப் டதம் ஜநப்தேட்டு தொமடள் உதம்.  

 

சு ஜநப்தேட்டின்து குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைநல் குடநப்நப்ட்டுள் 

அமணம (criteria) ந் அதக்கு ங்ள் அமந்நதக்நடம் ன்த 

ஜணர்ள் சுஜ ஜநப்நடுணர். ஜணர்ள் ம் மப்மச் சு ஜநப்தேடு ஓய் 

நன்சஞ ஓ ஜணர் ஜநப்தேட்டில் ஈடுடுணது ஓநடந்கும். இன்ணந ஜணர்ள் 

நடதம மப்மப் தப்டு ஜநப்தேடு ஓய்தம் அணர்நம ஙல்தடத 

ணஞதம் ணய்ப்தைண்டு.   
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ஞஜச சு ஜநப்தேட்மத்ம் ஓ ஜணர் ஜநப்தேட்மத்ம் ஓய்ணற்குக்  

அணஓம் மண. ஜணர்நம் இத்நடன்ம ஏநஞண்டு ங்நன் தோம் 

ணர்த்துணந தொடிது. ஜநப்தேட்டுத் நடன்ம ஜணர்நம் ணர்க் ஙம் 

அணர்தௗக்கு உந உணநமச் ஓய் ணண்டும். குடநப், ஓ ஜணர் 

ஜநப்தேட்டின்து ஜணர்ள் எதஓர்தைமமஜநன்டந (free from biasness) 

ஓல்ப் தத்ஜச ஆஞ ஙணடிக்மம ஆஓநநர் ணகுப்மடநல் 

தொன்ஜந இதந்து ஓல்டுத்நக் ண்நக் ணண்டும். இநல் ஙநச்ஓம் ணற்டந 

நமக்கும். ஜநப்தேட்டின்து ஜணர்ள் எத குடநப்நட் குநஙநமம 

ணங்நமஜக்ச ஞங்ம ணநக்குணது ஓநடப்தை. இன்ணந ணகுப்மடநல் 

ற்டல் ற்நத்ல் ஓநடப் ஙமதம்.  

 

சு ஜநப்தேட்மத்ம் ஓ ஜணர் ஜநப்தேட்மத்ம் ஓய் ஜநப்தேட்டுக் தணநள் ஜந 

தொக்நம். ஜநப்தேட்டுக் தணநதௗள் ஓந குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள், ஓநர்ப்தைப் 

ட்டில் தொதமணகும்.  

 

குநஙநம ணநக்க்குடநப்தைள் ஜநப்நடுணற்ச அமணமத்ம், ஜணர்ள் 

அமக்கூடி ணவ்ணத ஓல்நடன்தௗக்குந குநஙநமமத்ம் 

அணற்தக்ச ணநக்ங்மத்ம் ண்டிதக்கும். இணற்மடத் க்ஙநம 1-2 

ணகுப்தை ஜணர்தௗக்கு ற்ட ஙநமநல் ஆஓநநர்ள் ணடிணமஜத்ம். ஆஞம்த்நல் 

4-5 அமணமப் ன்டுத்நசம். ற்நத்தன்து அமசத்து 

அமணமத்ம் ஜநப்நட்ல் ஓநஞஜங்மச் ஓந்நத்ம். ற்து 1-2 

அமணம ன்டுத்ந ணதநடம். 

 

ஓநர்ப்தைப் ட்டில் ன்து எத குடநப்நட் ஙக்த்நற் ஜணர்நன் 

ஜநத்நடன்ம அல்து ஓல்டும ஜநப்நதம் ண்நக்தம் உதம் 

எத தணந ஆகும். ஓநர்ப்தைப் ட்டில் சு ஜநப்தேட்டுக்கும் ஓ ஜணர் 

ஜநப்தேட்டுக்கும் உதம். இம ஙங்ள் ங்ள் ள்நநல் ஜணர்நன் ற்டல் 

மணநன் அடிப்மநல் தொமட நதத்ந ணடிணமஜத்ம்.  

 

ற்நத்ம ஜற்டநமஜத்தம் ற்டதக்குப் தப்ற்டதம் 

ஜநப்தேட்டின்ணந ஜணர்ள் ங்ள் ற்டதக்குத் ங் தப்ற்டம 

ஙங்ள் ண்ம். ற்டல் அமதமத்ம் ஆஓநநநன் நர்ர்ப்தைமத்ம் 
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நணப் தைநந்துண்டு ஓல்ட்ல், தொன்சற்டத்நற்ச ணநதொமடம 

அணது ற்டதல் அடுத் டிஙநம ன்ச ன்ம ஜணர் அமம் 

ண்டுள் தொடிந்து. அநத் ன்தொமசப்தைன் ஓல்ட்டுச் சுஜக் ற்கும் 

நடதம் ஜணர்நம ன்ட்து. இசல், ஆஓநநர்ள் ஜணர்நன் 

தொன்சற்டத்மக் ண்நக்தம் அணர்தௗம ஓநந்மசச் ஓல்ட்ம 

உர்ந்து, ற்நத்ல் தொமடமத்ம் ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மமத்ம் ஜற்டந 

அமஜக்தம் தொடிந்து.   

 

ஓநக்ல்மக் மந்ணநம் 

தொதமஜச ஜநப்தேடு எத ஙனண் ஜகும். இமச் ஓல்டுத்தும்து  

ஓநக்ல்மச் ஓந்நக் ஙர்ந்ச. ஙஞம் எத ந ஓண இதந்து. குநஙநம 

ணநக்க்குடநப்தைள், ஓநர்ப்தைப் ட்டில்ள் ன்டணற்மடத் நப்ற்கு அந 

ஙஞம் டுத்து. குதஜப் ள்நநன் ஙநமநல் ஜநப்தேட்டு ணங்ம ஙங்ள் 

நத்து ங்ள் சுமஜம ஏஞதக்குக் குமடத்து. ஜதம், ஜநப்தேட்டு ணங்ள் 

ணற்மட ஙங்ள் நக்க் ல்ணந அமஜச்சு ணங்ந த்நட் ணநட்டி, 

ஜநப்தேட்டு ணநட்டி தொதமண தணந இதந்ச. 

 

எவ்ணத ஜணமஞத்ம் ஜநப்தேடு ஓய்ல், ஜநப்தேட்மப் நதஓய்ல் ன்டமண 

ஙநச்ஓம் ஙஞம் டுக்கும். ஆநதம், ஜணர்ள் அமத்ம் ன்மப் 

ர்க்கும்து இமச் ஓய்ஜல் ஙம்ஜல் இதக் தொடிது. ஜதம், ப்க்நல் 

அதணத்நன் ஞஜ இமண ஙஜக்குச் சுஜநணநடும்.  

 

ங்ள் ள்நமப் தத்ணமஞநல் தொதமஜச ஜநப்தேடு ன்து 

னழ்த்க்ஙநம ஆஓநநநன் தப்தைஜட்டும் அல். தொதமஜச ஜநப்தேடு 

ன்து ங்ள் ஜநழ்த்துமடநன் தப்தை ன்த ஙங்ள் உர்ந்து ஓல்ட்ம். 

ங்ள் கூட்ங்நன்து ஜநப்தேட்மப்ற்டந அநம் ஓநக்ள்ணம். தைந 

ஆஓநநர்தௗக்கு இணற்மடப்ற்டந டுத்துமஞத்ம். எத துமடச் 

ஓல்டும்து எதணதக்தணர் உணந ஓய்து உற்ஓம் அநப்து ற்டல் 

ற்நத்தக்குப் தணந இதக்கும் ன்து உதந.   
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தொடிதமஞ 

 

தொதமஜச ஜநப்தேட்ம ஆஓநநர்ள் ஓல்டுத்தும்து ஓநற்ஓந ஓநக்ல்ம 

அணர்ள் நர்ஙக் ஙதம். அணற்மடக் ண்டு ஆஓநநர்ள் க்ம் ட் மண 

இல்ம. தொதமஜச ஜநப்தேடு ஆஓநநர்தௗக்கும் ஜணர்தௗக்கும் ல்ணத 

ன்ம அநப்ல் அமசத் மஙக்குதம் தொத தொற்ஓநத்தம் 

ஓல்டுத்தும்து ணநதம்த்க் ணநமதம அம தொடித்ம்.  
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இம அஜர்தள் 3 

 

இஞண்ம் ஜந ஙநமநல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல்  

 

க             
                  
  க    
 

தொன்தமஞ: 

ற்டல் ற்நத்தல் ஙமச்சுமணமக் ப்து ன்து ல்க் ங்நதம் 

உநன் ல்ப் குநநதம் ஆஓநநர்ல் மப்ட்டு ணதநன்டது 

ஆஓநநமஞ மஜஜக் ண் ற்டல்  ற்நத்தல் ஜணர்ள் அமசணதம் 

அமஜந  இதப் ஓநடந் தொமட ன்த ற்டப்ட்து. ஆஓநநர் ம் 

ற்நக்கும்தும் ந்துமஞடும்தும் ஜணர்ள் ணய்ணநட்டுச் ஓநநத்ல் 

அணஜநமக் தப்டும் ஙநம இதந்து ணந்து. இந்ஙநம இன்த 

ஜமடநணநட்து.  ஜணமஞ மஜஜக் ண் ற்டல் ற்நத்தல்  

ஜணர்நன் ங்ற்மச் சுமணத்மக் ஙமச்சுமண உர்மண 

எதங்நமத்துக் ற்நப்து ஜநதம் அணஓநம். ணகுப்மட ற்டல் ற்நத்தல் 

ஙமச்சுமண  உர்த இதந்ல்ன்  ஆஓநநர் ஜணர் உடத ணதப்டும்.   எத 

ஙல் ணகுப்மடச் சூம உதணக் ஙமச்சுமண உர்மண எதங்நமத்துக் 

ற்நப்து தைத்க்த்நற்கும் ஓநந்மசத்நடமச ணர்ப்ற்கும் ணந ணகுக்நடது.  

 

 நர் ஙக்ந நஞச்ஓநமசள்:   

 

1. ஓநங்ப்தநல் 60% ணநதக்ட்டுக்கும் ஜத்  ஜநழ்க் குடும்ங்நல் 

ஆங்நம்ன் தைக்த்நல் உள்து. இசல்  நர்த்நல் ஜநழ்  

இமர்ள் ஜநமப் சுணர்? இல்ச ஙநமநல் ச்சுத்ஜநழ் 

தைக்ம் இணர்நம்  இதக்குஜ? ன்ச ஓணல்ண உள்ச  

2. ட்டு அல்து என்து ங்ம ஆங்நத்நல் டிக்கும் ஜணர்நம 

ஜநழ்ப் தைக்த்ம ணதப்டுத்துணது  ன்தும் ஜநதம்  ஓணல் ஜநக் என்த 

3. தட்டுச்சூதம் ணநப்தைடச் சூதம் ஆங்நப் தைக்த்நற்கு ற்ட ணமநல் 

அமஜந்துள்மஜல் ஜநநல் சுணற்ச ணய்ப்தைதௗம் ஜநதம் குமடண. 
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4. அப்டி ச்சுத்ஜநநல்  ஓநசதம் ஙமச்சுமணநதெ நந்நதக்கும்  

உட்தள், அது உர்த்தும் ஓதொ ஓநந்மச ஆநணற்மட உர்ந்து  

ள்ணது  ன்து அசநதம்  ஓணல் ஜநக்து. 

5. ஜஞதைத்ர்ள், இமஜநள், ஜநள் ன்டணற்டநல் 

ஜமடந்நதக்கும் ஙமச்சுமண, ணஞ்ஓப் தைழ்ச்ஓநப் ன்டுத்தும் ர்நல் 

ப்டும் ஓநந்மசமத் தூண்டும் ணமநல் அமஜந் ஓநநப்தை, ஙமதொமட 

ஓல்டுநல் உதணகும் ஓநநப்தைத் துணுக்குள் ன்டணற்மடப் தைநந்து 

ண்டு ஜணர்ல் ஞஓநக் தொடி ஙநம  ப்டுநடது 

6. இத்ம இர்ப்டுதௗக்நம ஜநழ் ஜநப் த்மச் சுமணத்ம 

க்குணது ப்டி? ன்து ற்டந ஓநந்மசல்  ஜற்ள்ப்ட் 

இவ்தத்ந. ஜதம் இவ்தத்நக்குத் மணப்டும் ற்நத்ல் துமக்தணநம 

ஜம்டுத்நக் ள்ணதும் ஓற்தச் ஓநஞஜஜச நஜ  இதந்து. 

 

னர்தள்:  

 ட்டு அல்து என்து ங்ம ஆங்நத்நல் டிக்கும் ஜணர்மத் 

ஜநநன்ல் ஈடுடு ள் மணக்கும்  உத்ந ஙமச்சுமண 

உர்மணக் ற்டல் ற்நத்தல் எதங்நமத்ல் 

 ட்டுமஞ +டிம்+ தத்டநல் = ஜநழ் ன்ட ஙநமம ஜற்டநத் ஜநம 

ஜநழ்ச்ஓநஞஜச சூழ்ஙநமநல் ஜநமக் ற் மணத்ல் 

 இஞண்டு ணஞங்தௗக்கு எததொமட ‘ஓநநப்ம் ஓநந்நப்ம்’  

ன்டஙணடிக்மநன் அடிப்மநல்  ற்டல் ற்நத்ம ஜற்ள்தௗல் 

 ஜணர்தௗக்குள் ஜமடந்து நக்கும் ஙமச்சுமண உர்மணத்ம் 

ஓநந்நக்கும் ஆற்டமத்ம், மப்ற்டமத்ம்  ஜம்டுத்துல் 

 ச்சுத்ஜநநல் ந்துமஞத் ஜநழ் ஜணர்ம ஈர்ப்ற்ச ஏர் 

உத்நதம், ணகுப்தைக்கு ஜநழ்ச்ஓநடும் ஆர்ணத்டும் 

ணஞணமப்ற்ச ஏர் உத்நதம் இமச ஙமதொமடப்டுத்துல்  

 

தைந அணுகுதொமடள்: 

 

ஓநங்ப்தர் ன்த ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்நக்கும் ஙடுநல் 

ஜணர்ள் தைநந்துள்தௗம் ணமநல் அன்ட ஙநழ்தம எதங்நமத்துக் 

ற்நக்ம். ஓய்நத்ள்நல் இம்தம் தச் ஓநத்நஞப்ங்ள், ஙமச்சுமணத் 

துணுக்குள் ன்டணற்மடப் ற்டந தத்துமப் நர்ந்து ள்தௗஜத  
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ஜணர்ம ஊக்ப்டுத்ம். நமஞப்ங்நல் இம்தம் ஙமச்சுமணக் 

ட்ஓநமப் ற்டநப் ஓமணக்ம். ஓநநத்நஞன், சுமணத்துள் ன்ட ஙமச்சுமண 

இழ்ம அடநதொப்டுத்ந ஜணர்ம ற்டல் ஙணடிக்மக்கு 

ஆத்ப்டுத்ம். ஙமச்சுமண தத்ர்ச ஆர்.ஜணன்,                       

கு.கச ஓம்ந்ன்,  நஞஓந ஜன், சந. ஸ். ஜநப்ன், நநஔஜன் 

ன்டநன் ஙமச்சுமணக் மம ஆஓநநர்ள் டித்து அணற்மட 

ஜணர்தௗன் நர்ந்துள்ணன் தோம் அணர்து மம 

அடநதொப்டுத்ம். அப்தைஓஜந.ம் ன்ட இமப் க்த்நல் இம்தம் 

ஙமச்சுமணத் துணுக்குமப் டிக் மணக்ம். இவ்ணத ஜணர்நன் 

ஙநமக்ற்ப் தைந தைந உத்நம  அடநதொப்டுத்துணன் ணநப் ச்சுத் 

ஜநமப் தைக்த்மத்ம் ணதப்டுத்ம்.     

     

 “ஜந ண ணண்டும் ன்டல் த்துக்ற் அமச ஜற்டந அமஜக் ணண்டும். 

இமகர்ள் ணநதம்தைம் அம்ஓங்ம அநல் ஓர்க் ணண்டும். அவ்ணத ஓய்ல் 

ந் ஜநக்கும் ஓநடந் நர்ம் உண்டு. ஜநழ், இமத்நல் அநம் உள்து. 

இது தமஜ. ஆசல், இமத் ர்ந்து ஙம் க் மணத்துக்ள் ணண்டும். 

இங்கு ணந்துள்ணர்ள், அது ற்டந ணநணநக் ணண்டும்” ன்த உத்ஜநழ் 

ஓம்ஜந ஜஙட்டில்  அமஜச்ஓர் நத ஈசுணஞன் ஓநசர்.                     இந்க் 

ட்ட்டின் அடிப்மநல் ஜணர்ள் ணநதம்தைம் ணண்ம் இமம், 

மக்ட்ஓந, ணசத, ணநம்ஞங்ள், ணநதௌடுள், தச்ஓநத்நஞப் ங்ள், 

ஙமச்சுமணத் துணுக்குள் ன்டணற்டநன் தோம்  ஜணர்ள் சுணற்ச 

சூம அமஜத்துக் டுக்ணண்டும். மக்ட்ஓந ஙநழ்ச்ஓநமத்ம், 

நமஞப்ங்மத்ம், நமஞப்ல்மத்ம் எதங்நமத்துக் ற்தும் ற்நப்தும் 

இன்த ஙமதொமட ணக்நணநட்து. குடநப் ஙமச்சுமண உர்மண 

எதங்நமக்கும்து ஜணர்நன் ங்ற்தை அநநக்கும் ன்ல் 

இவ்தத்நமக் ற்நத்தல் எதங்நமத்துக் ற்நக்ப்ட்து.  

 

டி ஙநம 1:   ஜநழ் ஜணர்மத் மக்ட்ஓநநல் ‘ஓன் எநணந’ ‘ணநஔய் 

எநணந’ ஆந  எநணநநல் எநஞப்ப்தம்  அஞட்ம அஞங்ம், 

அஓத்ப்ணது த? க்ப் ணதுத’ ன்ட ஙமச்சுமண ஙநழ்ச்ஓநமப் 

ர்த்து ணதஜத  ஊக்ப்டுத்நசன். ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் இம்தம் ஙடிர் 

ணடிணத, ணநணக் ஆநநன் ஙமச்சுமணக் ட்ஓநள் இமந் எநணட்டும 

ணகுப்நல் ண்நத் நன்சர் அநல் இம்தம் சுமணச தத்துமப் ற்டநக் 
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ந்துமஞல் ஙநழ்ந்து.  அணற்டநல் இம்தம் ணட்ஞ ணக்குள், ச்மஓ 

ணக்குள் ஆநமண உர்த்தும் ஙமச்சுமணநன் ஆத்ம, அமண உர்த்தும் 

ஓதொ ணநநப்தைர்மண, சூழ்ஙநமக்ற் அமஜந் ஙமச்சுமண உமஞம, 

இல்ச ச்சுத்ஜநழ்ப் தைக்த்ம ஜணர்ல் தைநந்து ள் தொடிணநல்ம. 

ஆஓநநர் அணற்மட டுத்துமஞக்கும்  து  ற்டல் ற்நத்ல் ஆர்ணதோட்க்கூடி 

அமஜநடது. ஜணர்தௗக்கு ஜநதம் நடித்ஜச      நத.தேன், ஓர்த ஓப்நன் 

ன்ட ஆங்ந ஙமச்சுமண ஙடிர்நன் உமஞல் இம்ற்ட எந ணட்டுநல்  

உள் எதப்குநம ஙனக்நணநட்டு அல்து எதமக் குமடத்துணநட்டு  மஓம 

ஜநமக் ண் குநநன் தோஜ உமஞமத் ங்ந அணர்ம 

ஙமச்சுமணப் ஓ மணக்ம். 

 

டிஙநம 2:  எஞ ஜநநச அணுகுதொமடம ஜற்ண்ல் அது 

ஜணர்தௗக்குச்  ஓதப்ம ற்டுத்நணநடும். அசல் ஙள், ணஞ, ஜ இழ்நல் 

ணநணதம்  ஙமச்சுமணத் துணுக்குமப் ன்டுத்நக் ற்டல் ற்நத்ம 

ஜற்ள்ம். ஆஓநநர்ள்ம் டித்து ஞஓநத்ணற்மட ஜணர்தௗன் 

ணகுப்மடநல் நர்ந்து ள்ணன் தோம் ஜணர்தௗம் அணற்மடப் டிப்ற்கு 

ஊக்தோட்ம். ஏநத ணநநல் இம்ற்தள் அத்துணுக்குள் உர்த்தும் 

தத்துள் ஓந ஓஜங்நல் ஏஞநஞம் ணர்த்மதௗக்குச் ஓஜஜ அமஜந்து ணநடுணமத் 

நதடுத்ம். ஙமணநல் இப்க்ம் ஜணர்ள் ஜண அணற்மடப் 

டித்துப் தைநந்து ள்ணற்கு ணநணகுக்கும். இஞண்டு ணஞத்நற்கு எததொமட 

ஜநழ்ஜந ணகுப்நமச ஙமச்சுமண ணநதந்து ணகுப் இமச ஜற்ள்ம். 

 

டிஙநம 3.  அடுத்டுத் ணகுப்தைநல் ஜணர்நன்  ஆர்ணத்மத் தூண்டும் 

ணமநல்  ஙமச்சுமணத் துணுக்குநல் இம்தம் உமஞதல் எதகுநம 

ஜட்டும்  ஙனக்நணநட்டு,  அற்ற் அடுத் குநம ஙநமடத ஓய் மணக்கும் 

நற்ஓநமத் ந்து அமச அஓல் குநடு எப்நட்டுப் ர்த்து ஜணர்நன் 

மப்தைத்நடமசப் ஞட் ணண்டும். இது ஜணர்நம தைத்க்த்மத்ம் 

தைந ஓநந்மசமத்ம் உதணக்கும். ஜணர்ள்  ஆஓநநர்ள் நர்ப்ர்ப்ற்கும் 

ஜ ஙமச்சுமணத் துணுக்கு உமஞல்மப் மக்கும்து ற்டல் 

ற்நத்ல் சுமணத்மநணநடும். க்த்நல் கூடுச ஙஞத்மப் நற்ஓநக்கு 

டுத்துக்ண்தம் நன்சர் குடநப்ட் ணமஞமடக்குள் தொடித்துணநடும் 

க்த்ம ஜணர்ள் ஜற்ள்ணர்ள்.    
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டிஙநம 4. ஙமச்சுமணத் துணுக்குநல் இம்தம் உமஞல் குநம 

தொதமஜ  ஙனக்நணநட்டு அநல் இம்தம் ங்ம ஜட்டும் டுத்து 

அற்ற் ஙமச்சுமண உமஞல்ம ததும் நற்ஓநமக் டுக் ணண்டும். 

ணகுப்மடநல் அணற்மடச் ஓ ஜணர்டு நர்ந்து ள்தௗம்து 

ஙமச்சுமணடு ன்சம்நக்மத்ம் மப்ற்டல் நடதம் எதங் 

ணர்க்ப்டுநன்டச. ஜதட் ண்தைமக் ண் ணநங்குநன் ங்ம 

இமப் தத்நக் டுத்து அமண என்மட ஜற்டன்த ஓந்நத்ல் 

ஜற்ள்தௗம் உமஞல், ஜதட் ண்தைமக் ண் ஜசநர்நன் 

ங்ம இமப் தத்நக் டுத்து அணர்ள் எதணமஞதணர் 

ஓந்நத்ல் ஜற்ள்தௗம் உமஞல் ன்டணற்மடக் ற்மச ஓய்து த 

ணண்டும். நன்சர் அணற்மட ணகுப்மடநல் நர்ந்து ள்தௗம்து ஆர்ணதோட்டும் 

அங்ஜதம் இது அமஜந்துணநடுநடது 

 

டிஙநம 5. அடுத் ஙநமநல் ஜணர்தௗம ணஓநப்தைத்நடமச ஜம்டுத்தும் 

ணமநல் இக்நப் குநள், ஓய்நப்குநள் ன்டணற்மட ணஓநக்க் 

டுப்ம ணநச் ஓநநப்தட்டும் ஓநந்மசக் மள், சதஞஜன் மள்  

ன்டணற்டநததந்து  ணஓநப்தைப் குநமத் ர்ந்டுத்துக் டுக்கும்து 

அணர்ல் நமஜ ணஓநக்தொடிநடது. அநல் இம் தம் ஙமச்சுமணக் 

மநன் க்த்மக் டுத்து அக்மம தொடித்து ததுஜத நற்ஓந 

டுக் ணண்டும். மநன் தொடித ஙமச்சுமண ஊட்க்கூடி 

அமஜணண்டும்  ன்ம ஆஓநநர்ள் நதடுத் ணண்டும். ஜணர்நன் 

மப்ம ணகுப்மடநல் நர்ந்து ள்ச் ஓய்த்ம்து   அம்தொடிதள் 

ணவ்ணடதம் தைந த்நதம் அமஜத்ம்து அணர்நம 

ஜமடந்நதக்கும் தைத்க்த்நடமச ணநப்டுத்தும் ணய்ப்நமசத்ம் உதணக்நக் 

டுக்   தொடிநடது.  

 

டிஙநம 6.  ஜணர்தௗக்குப் ப்குநநல் இம்ற்தள் ஙமச்சுமணப் 

தன்  சூமத்ம் தத்மத்ம் தைநமணக் ணண்டும்.  ஓநங்ப்தர்ச் சூதல் ஜர் 

ணநற்டல் ன்து ஜணர்ல் தைநந்துள் தொடிது ன்ல்  அமசத்ம் 

ணநக்நக் கூடணண்டும்.    

 

ஞன்த ர்மத்ய் சத்துதம் து 

ஙனஞன்த ர்மத்ய் ஙடுந்மஞநல் ணந்நன் 
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ணஞன்த ஜன்ஜநல் ஙர்ஆய்ச்ஓநர் மணந் நன் 

ஜஞன்த ர்மத்ய்! தொப்தம் ற்ட!  

 

ன்ட தல் இம்தம் ணசத்நல் உள் ஜத்மக்  ர்(ஜம்-ஜம) 

ன்தம், அது ஜம ஜண்நல் நத்ம்து ஙனர் ன்தம், நநல் ஙனர் 

ந்ல் அது  ஜர்  ன்தம் கூடணண்டும். நன்சர் ஜர்க்ந ணநற்கும் ஜநல் 

நமஞணந ஙனஞ அந அணநல் ந்நதப்மத்ம் சுட்டிக்ட்ணண்டும். 

ஜர்க்நநன் ஜசம் ண்ஜல்  ஙஜதம் ஙமச்சுமணதம் 

ஜப்தைணர் டிநதப்மத்ம் க் ஓன்ததௗன் ஜணர்தௗக்குப் தைந 

மணக்ணண்டும். ஜதம் இமப்ன்ட ல்நதம் ஙமதொமட 

ணழ்க்மநதம், இம்தம்  ணஞ்ஓப்தைழ்ச்ஓந அநநல் இம்ற்தள் 

இல்ச ஙமச்சுமணம ஜணர்ள் ஞஓநத்து ஜநதஜத ற்டல் ற்நத்ம 

ஜற்ண்ல் ஜணர்ள் ஜநம ணநதம்நப் டிப்ர்ள். இல்தம் 

ஙமச்சுமணதம் ஓ தொற்டுணர்ள்.  

 

டிஙநம 7. ஙம்ஙட்டில் மம எதங்நமத்துக் ற்நக்கும் உத்ந இன்த 

ஞணப் ற்டப்டுநடது. அநல் ஙமச்சுமணம இமத்துக் 

ற்நத்துணநட்ல் ஓர்க்மஞப் ந்தல் ன்ஜநப் நந்ற்க் ற்டல் 

ஙணடிக்மள் சுமணத்மநணநடும்.  டுத்துக்ட், ‘ ஓ உந்ன் 

ஆர் குத்துநத்’ ன்ட ல் ஞம்ந ஙட்டித்நற்குநது. அப்தக்ச 

ஙசத்ம எநணந ச்ஓய் நன்சர் அப்தல் இம்தம் ண்சநன் 

குதம்தைம அடிப்ம மணத்து எத ஙமச்சுமண ஙம் என்மட 

ஜணர் உதணக்ந ஙடிக்ணண்டும். ஙஞக் ட்டுப்ட்மத்ம் ஜணர்ள் 

மநடிக்ணண்டும் ன்த ணதத்தத்ப்ட்து. தட்டுப்த்மச் 

ஓய்துண்டு ணஞ ஜணன் எதணன், தட்டுப்த்மப் ற்டந  ஆஓநநநம் 

ஓக்கூது, ஙநமசத டுத்க் கூது ன்த  ஜற்ட ஜணர்நம் ணண்டுள் 

ணநடுத்ல், த்ம தொடித்துணநட் ஜணர்நன் தைத்ங்ம டுத்து  ஜமடத்து 

மணத்ல், ணகுப்மடநல் தும் அடநது ல் தச  அமஜநமக் த்ல் 

ன்த   நஜங்ம உள்க்ந ஙமச்சுமண ஙத்ம ஜணர்ள் 

மத்து  அணர் ணநத குதங்ச் ஓநநத்துணநட்சர். இது ன்ட 

ப்குநநல் இம்தம் இமண ன்ட இக்நக் ட்ஓநமத்ம் 

ஙமச்சுமணக் ட்ஓநப் மத்துக் ட்டும்து அக்ற்டல் 
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ஙணடிக்மசது ன்டன்தம் அணர்தௗம ஜசநல்  சுஜஞத்ந ப் 

நந்து ணநடும்.  

 

 ஓய்த:  ஜநம இஞண்ம்  ஜநக் ற்நக்கும்து ஜணர்நமம 

ஈடுட்ம உண்க்குணது ப்டி?  ன்ட ஙநமநல் ஜற்ண் ல்ணத 

அணுகுதொமடநல் ஜணர்ம ஜநதம் ஈர்த்து ஙமச்சுமணம எதங்நமத்துக் 

ற்நத்ல்  ன்ட உத்ந ஆகும். ஜற்கூடந டிஙநமம அடிப்மக் 

ண்டு  அவ்ணப்து ஙமச்சுமணம எதங்நமத்துக் ற்நத்து ற்டல் 

ற்நத்ல்   சுமண அமஜந்து. ஜணர்நம தத்துப் நஜற்டதொம் 

அநநக்த் ங்நது.   இமச “Teachers Network” இல் ஆஓநநர்தௗன் 

நர்ந்து ண் து  ஙல் ணஞணற்தை நட்டிது. உர்ஙநம தோன்த ணநமஞத 

ணகுப்நற்கு ஜட்டும் இவ்தத்நம ஜற்ண் ஙன் அமச ணநமஞத, ணக்ம் ஆந 

இத ணகுப்தைதௗக்குந ஓய்த தொமடநதம்  அணுநசன். இவ்ணநஞண்டு 

ணகுப்தைநன் ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்மம எப்நட்டுப் ர்க்கும் 

ஓய்ணநன்தோம்  இவ்தத்நள் இம்ட  ணக் ணகுப்நன் ஆர்ணதொம் 

ஓநந்மசத்நடதம்  ணநமஞத ணகுப்தை அதக்குச் ஓநடப் அமஜணநல்ம ன்ம 

அடந தொடிந்து. ஙமச்சுமணம எதங்நமத்துக் ற்நக்கும்து ற்டல் 

ற்நத்தல் ஆர்ணதொம் ஓநந்மசத்நடதம் அநநப்ம ஆய்ணநன் தோம் அடந 

தொடிந்து.  

 

நந்துமஞள்  

ற்டல் ற்நத்தல் தொக்நஜச இத்மப் தணது ஆஓநநர் ஜணர்தௗக்கு 

இம உள் தைநந்துர்தன். ஜநழ் ஆஓநநர்ள் ஜநழ்ஜணர்தௗன் 

ஙமச்சுமணப் ஓநப் கும்து ஆஓநநர் ஜணர் உடத அணுக்ஜச 

ஜர்நடது. த்நட்த்ம ஜட்டும் மஜஜக்ண்டு ற்டல் ற்நத்ம 

ஜற்ள்ஜல் ஜணர்நன் ஆர்ணத்மத்ம் தத்நல் ண்டு அணர்தௗம 

ணநதப்த்நற்கு ற்ட ணமநல் அவ்ணப்து இது ன்ட உத்நம ஜற்ண்டு 

ற்நக்ம்.  ச்சு ணக்நல் இம்தம்  எதப்தை தொமட, உச்ஓநநப்தை தொமட, 

உச்ஓநநப்தைப் நம, தள் ணதடுள் ன்டணற்டல் உதணகும் ஙமச்சுமண 

உர்மண ஆஓநநர்ள் இல்ச் சுட்டிக்ட் ணண்டும். எத அதத்ம், எத ற்ட 

இடக்ம்  ன்டணற்டல் உதணகும் ஙமச்சுமணம உர்த்துணடு, ஓநச 

எதப்தை தொமடக்கு ணந ட் ணண்டும். ஓநத்நஞதொம் மப்க்ம் ஓந்ஜநதம் 



 

 

264 

ஙப்க்ம் ன்ற்ற்  ஜணர்தௗம் அணற்மடக் தத்நல் ஙமணநல் 

ஙமச்சுமணத்ர்ணடு ஓ தொற்டுணர்ள். இல்ச ஙநமநல் சுணற்ச 

ணய்ப்தைம ஜணர்தௗக்கு உதணக்நத் ந்ல் அணர்ள் ணழ்ஙள் தொதணதும் 

ஙமச்சுமணம ஞஓநப்டு ஜட்டுஜல்ஜல்  நடர் ஞஓநக்கும் ணண்ம் 

ஙமச்சுமணதம் சுணர்ள்.  ஙமச்சுமணத் துணுக்குமப் மக்கும் 

ஆற்டமத்ம் தணர்ள்.  

 

 

 

தும தல்ள்  

 

1.   உமஞல் ஜநழ்- தொமசணர்.  அஸ்நதங்ம் 

2.   ற்டல் ற்நத்தல் நர்ஙக்கும் ஓணல்ள்- 8-ஆம் உத்ஜநழ் ஜஙட்டு ஜர். 

3.   உத்ஜநழ் ஓம்ஜந ஜஙட்டு ஜர்  

4.   Diglosssic situation in Tamil(A socio linguistic approach) Dr.Deiva Sundaram 

5.   http://www.learningandteaching.info/teaching/humour.htm 
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ஜநழ்ஜந இக்ம் ற்நத்தல் ற்த் ஜநழ் இக்நம் 

 

மன் ர் மன் ன் மருலத  
மைாயாப்   க    க க  
      . 
 

தொன்தமஞ 

இன்மடக் ல்ணநத்நல்  ஜற்டங்ள் ற்ட்டு ணதநன்டச. இந் 

ஜற்டங்தௗக்ற் ஜநழ்ஜந ற்டததம் ஜற்டங்ள் ற் ணண்டிது 

அணஓநஜகும். இக்தொம் இக்நதொம் ஜநழ்ஜநநன் இத ண்கும். 

ஆண, இக்த்மத்ம் இக்நத்மத்ம் தத்நத்ம்  இமத்தும் ற்நத்ல் 

இன்டநமஜநடது. அவ்ணமநல் இன்மடக் ல்ணநத்நல் ற்த் ஜநழ் 

இக்நக் கூதமப் ன்டுத்ந வ்ணத ஜநழ்ஜந  இக்ம் ற்நக்ம் 

ன்ம இணண் ஆஞய்ணம். 

 

ர்ச்ஓற்ள்/ணநமசச்ஓற்ள் : அமஜப்தை - ன்டு 

தொதமஜநததந்து குநக்குப் ல், நந்நததந்து நணற்தக்குப் ல் 

ன்ட ற்டல் ணநநள் ஓற்நன் ணநண தத்தும அடநதொம் 

ஓய்ணம ணதத்தத்துநன்டச. வ்ணமச ஓற்ம அடநதொப்டுத்துணது? 

நமஜநததந்து அதமஜக்குச் ஓல்ல் ன்ட ற்டல் ணநநக்ற் 

ர்ச்ஓற்மத்ம் அணற்டடு இமந்து ஓல்தம் ஞமச்ஓற்மத்ம் 

தொதல் அடநதொப்டுத்ல் ஙம். அமச அடுத்து ணநமசச்ஓற்மத்ம் அணற்டடு 

இமந்து ஓல்தம் ணநமசமச்ஓற்மத்ம் அடநதொப்டுத்ல் ணண்டும்.அந் 

ணமநல், ணநப்ஞஞசு மணஞதொத்துணநன் ‘ணநங்கு’ ன்ட தைதுக்ணநமநன் ஓந 

ணநமக். ண்ம். 

எத தள் - ம ண்ன் 

எத தள் - ஜநல்  ண்ன் 

எத தள் -  த  ண்ன் 

எத தள் - தன் ண்ன் 
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இக்ணநம ணநநதள் ர்ச்ஓற்ச ணநங்குள் தம் ஜணர்தௗக்கு 

ஙன்கு நச்ஓஜசமண ன்டதம் .தைநந்துள் இ க் ஙநம                  

அல்து ஜமர்ப் ள்நப் நள்மதௗக்குப் ங்மக் ட்டிக் கூடச்ஓய்ம்.  

ர்ந்து ஜணர்தௗக்குத் நந் ணத ணநங்குநன் ர்மத்ம் 

கூடச்ஓய்ம். தத்ஜச நட ற்த் ஜநழ் இக்ந ணடிணங்ள் 

ஓநணற்மடத்ம் ன்டுத்ம். ர்ந்து இமஙநம ஜணர்தௗக்குச் 

ஓற்ஞ்ஓநம் தக்கும் நற்ஓநம ணங்ம்.. 

 

டுத்துக்ட்டு : ‘தள்’ ன்ட ஓல்தக்குப் தத்ஜச ணத ஓற்ம 

அமங்ண்டு  தது:  

   

இ ண  சு ண  அ 

 மட  ஞ   ன் 

ய் இ ண ஃ ஜ ண  

ண ஈ ஓ ன்  ன் ன் 

ம் ஓ ங ண் அ  கு 

ஜந ஈ ஆ தொ த  ன் 

 

எத ___________   -_ம ண்ன்  

எத  __________ - ஜநல்  ண்ன் 

எத  __________  -  த  ண்ன் 

எத  __________ - தன் ண்ன் 

 

ர்ந்து, ர்ச்ஓற்டு ர்தைடுத்ந ணநமசச்ஓற்ம 

அடநதொப்டுத்ம்.  

இந் அடிப்மநல் ணநப்ஞஞசு மணஞதொத்துணநன் ‘ஜஞங்மப் டுணன் ’ ன்ட 

தைதுக்ணநமநன் ஓந ணநமக். ண்ம். 

 நடந்ம் ட்டில் ஜஞத்நன் உம் 

 ஙந்ம் ஙமணண்டி ஜஞத்நன் உம் 
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  தநசம் ன்ஓநல் ம ஜஞத்நன் உம் 

ஜந்ம் ஜம ஓந்சம் ஜஞத்நன் உம் 

துநன்டம் மம ஞ்சு ஜஞத்நன் உம் 

ஙந்ம் தும ஞப்ர் ஜஞத்நன் உம் 

இடந்ம் ஓணப்ட்டி ம ஜஞத்நன் உம் 

நந்ம் சும ணநடகு ஜஞத்நன் உம் 

  ற்டல் - ற்நத்ல் ஓற்ட்டில் இக் அமஜப்தைம என்டடு என்டமசத் 

ர்தைடுத்நக் ற்நப்து தள் ணநமதம ற்டுத்தும். அந் ணமநல் 

ஜற்ண் ணநமநல் இம்ற்தள் ணநமசச்ஓற்தௗன் ர்தைம 

தத்ஜச ஓந ர்ச்ஓற்மத்ம் ன ண்ம். 

 

 ணநமசச்ஓற்ள்  ர்ச்ஓற்ள் 

நடந்ம்    ட்டில்  

 ஙந்ம்    ஙமணண்டி  

  தநசம்    ன்ஓநல்   ம  

ஜந்ம்    ஜம   ஓந்சம்  

துநன்டம்    மம   ஞ்சு  

ஙந்ம்    தும   ஞப்ர்  

இடந்ம்    ஓணப்ட்டி   ம  

நந்ம்    சும   ணநடகு  

 

ணநமச அடிச நட, ங, தது, ஜ, துநல், இட, ந ன்டசணற்மடப்                     

 தொமட கூடச்ஓய்ல் ணண்டும். மணசநன்  ஙநழ், நர் 

ணநமசமஜப்தைமத்ம் (ணநமசதொற்த அமஜப்தைள்) அடநதொப்டுத்ம். 

 

இமத்ர், ஙடில்ர்க் குற்டநதஞம் ணதஜநகும், இஞட்டிக்கும்  

ண்ஓசநன் ல்ள் ட்ற்குத் ன் ன்த இசநமஜசமண ன்து 

ணதம் அடநந்! ஆசல் அமச ணநகர் ணத வ்ணத அ 

டுத்துமஞக்நடர் ன்மப் நன்ணதம் ணநநல் தொடிநடது. 
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‘ட்டுக்குள் சனக்ள் கூட்டுக்குள் மணத்ம 

 ட்டுக்குள் மணத்ணன் ஙன ‘ 

இந்க் ணநம ணநநல் உள் ட்டு, கூட்டு, ட்டு ஆந ஓற்ள் (இணற்டநல் 

உள் ‘ஞம்’) தம் இஞட்டித்து ணந்துள்ச. டு, கூடு, டு ஆநச 

ஙடில்ர்க் குற்டநதஞஜகும். ஙடில்ர்க் குற்டநதஞம் ணதஜநகும், 

இஞட்டிக்கும் ன்ட இக் ணநநமக் ற்நக் ஜற்ண் இக்ந  ணடிணத்ம 

ஙன்கு ன்டுத்நக் ள்ம் (டுத்துக்ட்டிமசத் ந்து ணநக்ம்) அல்ண? 

அதுன்ட இமத்ர்க் குற்டநதஞம் ணதஜநகும், இஞட்டிக்கும் ன்ட இக் 

ணநநமக் ற்நக்தம் துணப் தத்ஜச இக்நப் குநமத் நதஓய்து 

ள்தம் ணண்டும். 

 

ஜந ற்டல் ற்நத்ல்  : தத்துர் ணநசக்ள் / ஓநந்மசத்நடன் ணர்த்ல். 

டுக்ப்ட்டுள் ஓநதமம ( ஙநர்ஜ ஞணன் தந ஜ ந குத ய்ணம் 

ன்ட ஓநதம) டித்டநந் நன்சர் னழ்க்டுக்ப்ட்டுள் ணநசக்தௗக்கு உந 

ணநம த. 

அ)  ன டுக்ப்ட்டுள் ஓல்தக்கும் ஓற்டர்தௗக்கும் சூதக்ற்ட 

தள் ந்து ணநக்கு.. 

i) நஞ்ஓந தத்து  

ii) ணத நமஞ ஜநடது   

iii) ச்ஓம்  

 

ஆ)  இக்மநல் ணதம் உஜ த்மப் ண்தைமப் ற்த ணநங்குநடள் 

ன்ம ணநக்கு. 

இ)  ஓஞஔ ன் ஆஓநநநன் ஜனது சுஜத்தும் நநல் ந் அதக்கு உண்மஜ 

உள்து ன்ம ஆஞய்.   தத்துமச் ஓன்தடு ஙநதத. 

ஈ)  ஓஞஔ ன்ட ஜணநள் எதக்க்ச ஓல்நல் ஈடுடுணற்கு 

இக்மநல் கூடப்ட்டுள் ஞங்ள் ற்தைமசண உள்சண? ன் 

அவ்ணத ததுநடனர்ள்? 
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இங் டுக்ப்ட்டுள் ணநசக்தௗக்குப் தத்ஜச – ஓநச 

ணநமதணற்கு ற்டணத ஜநழ் ஜநமஜப்தைம் (grammar structure) ஜநழ்ஜநப் 

ன்டும் (use of Tamil) இமதை டுத்ப்ட் ஙநமநல் ற்டல்-ற்நத்ல் 

அமஜணண்டும். 

 

இவ்ணமச இமநமசக் ற்தத் தணற்குப் ல்ணத ணமச இக்நப் 

ன்டும்   டுத்துக் ட்டுதௗம் மணப் டுநன்டச. இமச மஜப்டுத்ந 

‘இக்நம் ண்ற்கு இக்ம் இம்தன்’ ன்ட ள்ம ணதத்தத்ப்ட்டும் 

ஜற்ள்ப்ட்டும் ணதநடது. ஜதம், இன்மட ஜந ற்டல் - ற்நத்தல் 

தஜணநல் நன்ற்டப்ட்டு ணதம் தத்ல் அணுகுதொமடத்ம்  (Communicative 

Approach to Language Learning-Teaching) இந் அடிப்மநல் அமஜந்து. அணது 

ஜநமஜப்நன் ஓநச - நணச - ஙநமடணச தண்மஜம (Conveyed 

Meaning) அடநற்குப் ல்ணத ஓதொப் ண்ட்டுச் சூல்தௗம் 

ஜநப்ன்ட்டு என்டநச்ஓல்தம் ஜநச்ஓஞக் கூததௗம் (Suprasegmental 

Features, Body Language, gestures, semiotics) ஞஜநன்டச ன்மச 

இவ்தணுகுதொமட ணநக்குநடது ன்டல் அது ஜநமன்த.  

இன்தம் ஓல்ப்சல் ‘ஜநணநப்ட்டுத் நடமசத்ம் (Linguistic 

Competence)  ‘தத்டநத் நடமசத்ம் / தைநநடமசத்ம் (Comprehension / 

Understanding Efficiency)  ஜம்டுத்துணற்ற்ட ற்டல் -- ற்நத்ல் 

அணுகுதொமடள் மண ன்ம இன்மடக் தத்ல் ர்ச 

ள்மள் ணதத்தத்துநன்டச ன்நல் ஜதுஜநல்ம. 

 

ஜற்ள் தல்ள்  

 

1. அடநகர் குத. (2000) மணஞதொத்து ணநமள். ஓன்மச : சூர் ணததௌடு 

2. தஞன், ந. & ஔ, ண.(1997) ஜநநல். ஓநம்ஞம் : ஜநக்ணஓர் 

நப்ம். 
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3. ஓண்தொம், ஓ. (2002) தத்ல் : ததம் உததம். ஓன்மச : ஜநணஓர் 

நப்ம்.  

4. ஙநர்ஜ ஞணன்,(2009) ‘ஜ ந குத ய்ணம்’, இமத்நர் ம் 

ஓநதமத் குப்தை.   ம்தர் : ஜஓநத் ஜநழ் தத்ர் ஓங்ம். 

5. மணஞதொத்து. (2000) மணஞதொத்து ணநமள். ஓன்மச : நதஜள் ஙநமம். 
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ஜநழ்ஜந ற்டதல் தொதமஜச ஜநப்தேட்டின் ங்கு 

 
         ,              க     
            ,                   க     
  க   . 
 

ற்டல்-ற்நத்தன் இன்டநமஜ எத கூத ஜநப்தேடு. அந் ஜநப்தேடு ன், 

தக், ப்து, வ்ணத ஜற்ள்ப்டுநடது ன்ம அடநந்நதப்து 

எவ்ணர் ஆஓநநநன் ம மஜகும். ஜநப்தேட்டின் அடிப்ம ஙக்ம் 

ற்டம ஜம்டுத்துணதும் அணநடுணதும் ஆகும். ஜநப்தேடு அர்த்தொள் அமஜணது 

அணஓநம். இக்ஞத்ல்ன் இன்த ல்த உ ஙடுநன் ல்ணந 

ஙநதணசங்ள் ஜநப்தேட்டில் சநக் ணசம் ஓதத்ந ணதநன்டச. இந்ப் நன்சநநன் 

அடிப்மநல்ன் ஓநங்ப்தர்த் க்ப்ள்நதௗக்ச ‘க்மத்நட்ம் 

2008’ ஜநப்தேட்ம ணதத்தத்ந ணதநடது. ‘ஓநந்நக்கும் ள்ந ற்கும் ஙடு’ ன்தம் 

ல்ணந அமஜச்ஓநன் இக்நற்ற் ஜணர்தௗம ஜநத்நடன்மத்ம் 

ஓநந்மசத்நடன்மத்ம் ணர்க் ஜநப்தேடு தஜணநல் ங்நக் தொடித்ம். 

ஜணர்ள் ங்ள் ர்ச்ஓநஙநமமத்ம் ற்டல் இக்குமத்ம் சுஜத் 

னர்ஜசநக் ஜநப்தேட்டுதொமட உண ணண்டும். த்நட்ம் குடநப்நடும் ற்டல் 

அமதஙநமம (Learning Outcomes) ஜணர்ள் ந் அதக்கு 

அமந்துள்சர் ன்ம அணந ஜநப்தேடு ன் ணண்டும். ணகுப்நல் 

ற்நக்ப்டுமண ஜட்டுஜ ஓமசக்குட்டுத்ப் ணண்டும் சத் ஜநழ்ஜந 

ஜத ஆய்த அடநக்ம (2005) ணதத்தத்துநடது.  

 

தொதமஜச ல்ணநநன் எத தொக்நக் கூட தொதமஜச ஜநப்தேடு உள்து ன்த 

ஓல் தொடித்ம்.  ஆண்டுக்ஜ ஙம் ற்நக்ப்ட் த்ம ஜணர்ள் 

ந் அதக்குக் ற்டடநந்துள்சர் ன்ம ண்டந, ஞம்ந தொமடநச 

ர்ததொமடமப் நன்ற்டந ணந்துள்ம். இது ற்டம ஜநப்நடுல் (Assessment 

for Learning) அல்து தொமடஓஞ ஜநப்தேடு (Summative Assessment) சப்டுநடது. 

அணது, ஜணர்ள், ந் அதக்குக் ற்டமப் தைநந்துமணத்துள்சர் ன்ம 

ஙநர்நக்கும் ஏர் அத இது ன்ட்டு ணந்துள்து.  

 

அண்மஜக்ஜச் ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்சு ற்டதக்ச ஜநப்தேட்டில் அநக் 

ணசம் ஓதத்ந ணதணம அடநணம். அணது, இம்ஜநப்தேடு  ஜணர்ள் 
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அமந்துள் ற்டல் அமதஙநமம ஜநப்நடுணடு ஙநன்தணநடுணநல்ம. 

அடு, அணர்ள் ற்டதல் அடுத் ஙநமம அம த்ம ற்நத்ல் 

ஙணடிக்மம ஜற்ள் ணண்டும் ன்மத்ம் ஆஓநநதக்கு அடநணநக்நடது. 

அப்டி அந் ஜணர்ள், ணநதம்த்க் அமதஙநமம அமந்நதக்ணநடில், 

அணர்தௗக்குத் மணச ணமநல் ற்நத்ல் தொமடமத்ம் ஙணடிக்மமத்ம் 

ஜற்டநமஜத்துக் ற்நத்து, அணர்மத் ர்ச்ஓநடச் ஓய் இவ்ணம ஜநப்தேடு 

உதநடது. இமச ‘தொமடஓஞ ஜநப்தேடு’ (Formative Assessement) ன்தம் 

குடநப்நடுநடம். இத்ம ஜநப்தேட்டு தொமட, ஜணர்நன் ற்டல் ஙநமமத் 

நண டுத்துமஞக் உதணடு, ஜணர்நம் ன்சம்நக்மமத்ம் 

ணர்க்நடது. ற்டதக்கும் த்ம் நள்மநன் ணர்ச்ஓந ஙநமமக் ண்டந 

இம்தொமட உததும ணநங்குநடது.  

 

ஜணர்ள் ங்ள் ற்டதக்கு தொதப் தப்ற் ணண்டும். அ ணமநல் 

ற்டமச் சுஜச அதணஜ த ணண்டும் ன்சணற்மட 

அடிப்மக்ண்டு ஓநங்ப்தர்க் ல்ணந அமஜச்சு தொதமஜச ஜநப்தேட்டு 

தொமடம 2009-ஆம் ஆண்டு ஓமச நட்ஜப் நசத க்ஙநமப் 

ள்நநல் அஜல்டுத்நது. அந்ச் ஓமசத் நட்ப் ள்நநல் ங்ள் இத 

ள்நதௗம் அங்கும்.    

 

நன்ணதம் ஞங்தௗக் தொதமஜச ஜநப்தேட்டுதொமட ஓமசத் நட்ஜச் 

ஓற்டுத்ப்ட்து.  

 

1. க்க்ல்ணந ஜத ஆய்த ஜற்தம் அஜக்க்குதணநன் PERI (Primary Education 

Review and Implementation) நந்துமஞதௗக்ற்க் ல்ணந அமஜச்சும் ஓமசப் 

ள்நதௗம் என்டநமந்து தொதமஜச ஜநப்தேட்ம அஜல்டுத்துல்   

2. ஓமசப் ள்நள் ஓற்டுத்ந ணற்டநண் ஜநப்தேட்டு தொமடதௗள் ன்ஜநகு 

ணநதொமடம ஜட்டும் ர்ந்டுத்து அணற்மடச் ஓம்மஜப்டுத்துல் 

3. ன்தொமசப்தைஜநக் ஜநப்தேட்டுச் ஓல்தொமடம ல்ப் ள்நநதம்  

தொமடப்டுத் ணநணகுத்ல் 

 

ள்நநல் தொதமஜச ஜநப்தேட்டு தொமடம அஜக்ம் ஓய்ணற்குக் ல்ணந 

அமஜச்சு ஓமசப் ள்நதௗக்குப் ல்ணத ணமநல் உததும இதந்து. 

தொதல், தொதமஜச ஜநப்தேடு ர் ஆஓநநர்தௗக்குப் நஞங்ங்ள் 
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ஙத்ப்ச. அப்நஞங்ங்நன்து  தொதமஜச ஜநப்தேடுற்டந 

ணநணஞங்ள் ணநக்ஜ டுத்துமஞக்ப்ட்ச. அணற்டடு தொதமஜச ஜநப்தேட்டு 

தொமடம ணகுப்மடக் ற்நத்தன்து வ்ணத ஓற்டுத்துணது, ணங்ம 

வ்ணத நப்து ன்டமணத்ம் உஞங்தௗன் சுட்டிக்ட்ப்ட்ச.  

 

ல்ணந அமஜச்ஓநன் அநநள் அவ்ணப்து ள்நதௗக்கு ணதம ஜற்ண்டு 

ஜநஓநநர்தௗன் ந்துமஞடிப் ள்நள் நர்ஙக்கும் ஓநக்ல்ள்ற்டந 

அடநந்துண்சர். அடு அணற்மடக் ம ல் ணமநதம் உணநக்ஞதொம் 

ஙனட்டிசர்.  

 

ல்ணந அமஜச்சு ஙத்ந நஞங்ங்தௗக்குப் நன்சர், எவ்ணத ஓமசப் 

ள்நமச் ஓர்ந் ஆஓநநர்தௗம் தொதமஜச ஜநப்தேட்டுத் நட்த்ம அஜக்ம் 

ஓய்த்ஜத த்நல் இடங்நசர். ள்ந தொல்ணர் ங்ந அமசத்துப்  

ஆஓநநர்ள் ணமஞநதம் தொதமஜச ஜநப்தேடுஓர்ந் நஞங்குதௗம் கூட்ங்தௗம் 

அணர்தௗக்கு ஙத்ப்ட்ச. அற்குத் தும ங்ள் ள்ந தொதமஜச 

ஜநப்தேட்டுக்ச நச்ஓட்ம் என்மட உதணக்நது. அநல் ஙன்கு தொக்நப் 

நநதள் உள்ச. அமண நட்ஜநடுல், அஜக்குல், அடநணநத்ல், ஜத ஆய்த 

ஜற்ள்தௗல் ன்ச.    

 

          நட்ஜநடுல் (Planning) 

      

     அஜக்குல் (Implementation) 

                          

                                 அடநணநத்ல் (Informing) 

                

ஜத ஆய்த (Review) 

 

1. நட்ஜநடுல் 

 

நட்ஜநப் ந்ணத நதொம் ணற்டந து ன்ற்ற் தொதமஜச 

ஜநப்தேடுத் நட்த்மப் ள்நநல் ஓம்மஜ அஜல்டுத்துணற் எத சநக் 
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குத என்த அமஜக்ப்ட்து. அக்குதணநல் ள்நநன் ஜண்மஜக் குத 

உதப்நசர்ள் இம்ற்டசர். அணர்ள் ள்நநன் இக்கு, ள்மள், 

ஜணர்நன் ற்டல் மணள் தொதணற்மடக் தத்நற்ண்டு ள்நஓர் 

ஜநப்தேட்டுத் நட்த்ம உதணக்நசர்.   

 

அமசத் ர்ந்து, ய்ஜநத் துமடநன் (ஓனசம், ஜய், ஜநழ்)  ஜநப்தேட்டுத் 

நட்ங்ள் ணமஞப்ட்ச. அமண ஜநத்நடன்ம தொமடஓர்ந் 

ஜநப்தேட்டுதொமடநதம் தொமடஓஞ ஜநப்தேட்டுதொமடநதம் ஜநப்ந உணநச. 

எவ்ணத ணமக்கும் தோன்த ஜநதௗக்குஜ எஞ ஜநப்த ணங்குண 

தொடிணடுக்ப்ட்து.    

 

2. அஜக்ம்  

 

 நத்நட்த்நல் இமத்ல் 

 

ல்ணநர்ள் ற்நத்மத்ம் ஜநப்தேட்மத்ம் எதங்நமத்துக் ற்நப்ன் 

அணஓநத்ம ணதத்தத்ந ணந்துள்சர். சண, ற்டமப்  இதநநல் ஜட்டும் 

ஜநப்தேடு ஓய்ஜல், ற்டல் ற்நத்ல் ஙநதம் அம ஜநப்தேடு ஓய்ணது 

அணஓநஜநடது. இம அடிப்மக்ண்டு ள்நநல் ஙப்நல் இதக்கும் 

ஜநழ்ஜநப் நத்நட்த்நல் தொதமஜச ஜநப்தேட்ம எதங்நமத்துப் தைந 

நத்நட்ம் உதணக்ப்ட்து.   

 

 க்குடநப்தைள் நத்ல் 

 

தொதமஜச ஜநப்தேட்ம தொமடச் ஓற்டுத் க்குடநப்தைள் 

மணப்ட்ச. நசத ஓமசப் ள்நள் சநஙநமநல் க்குடநப்தைம 

உதணக்நச. நஞங்ங்நன்து ற்ட தொதமஜச ஜநப்தேடுற்டந 

ணநணஞங்மப் க்குடநப்தைள் உதணக்கும்து ன்டுத்துணற்ச ணய்ப்தைக் 

நமத்து. ல்ணந அமஜச்சு அநநநன் ணநட்டுதன் க்குடநப்தைள் 

ஓம்மஜப்டுத்ப்ட்ச. நடகு அமண edumall2.0 ன்தம் இமத்த்நல் 

ற்டம் ஓய்ப்ட்ச.  ள்நதௗம் நத்நத் இப்க்குடநப்தைள் இன்த 

ள்நதௗக்குச் ஓநடந் ணங்ப் ன்ட்டு ணதநன்டச. ஜநநப் ங்நல் 

குடநப்நப்ட்டுள் ஜநப்தேட்டு ஙணடிக்மம ஙத்துணற்கு தொன், ஆஞ 
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ஙணடிக்மள் (Scaffolding) ஙத்ப்ட்ச. த்நன்து தப்க்கூடி 

ணநசக்ள் (Questioning) ஓல்நடன் ஜநப்தேடு தொசமண க்குடநப்தைநல் 

உள்  ணர்ச்ஓநநல் இமக்ப்ட்ச.         

 

 ஓற்டுத்துல்  

 

ணகுப்மடநல் தொதமஜச ஜநப்தேட்டு தொமடம இமத்துப் ங்ள் 

ஙத்ப்ட்ச. எவ்ணத த்நன் க்த்நதம் ஜணர்நம் ற்டல் 

குடநக்ள்ள் டுத்துமஞக்ப்ட்ச. இன்ணந ஜணர்ள்  இதநநல் 

அம ணண்டி இக்ம ஙன்கு தைநந்துண்டு அற்ற்ச் ஓற்ட்சர். 

ள்ணந ட்ல், தத்துத் நணநப்தை (feedback) தொத ஜநப்தேட்டு தொமடள் அந 

அணநல் ங்நன்து ன்டுத்ப்ட்ச. ஜணர்நன் ஓல்நடமச 

ணநக்ட்ப்  ணய்ப்தைள் ற்டுத்நத் ஞப்ட்ச. இற்கு எத ஓநடந் 

டுத்துக்ட் அமஜந்து தமக் ட்டிப் சும் (Show-and-Tell) 

ஓல்நடன் ஙணடிக்மகும். தமக் ட்டிப் சும்து ஜணர்தௗக்கு 

தோன்த ஙநமநல் தத்துள் ணங்ப்ட்ச. தொதல், ஜணர்ள் சுஜத் ங்ள் 

ஓல்நடன் ஜநப்தேட்டின்து ஓல் ணநதம்தைம் தத்தும இமஙநமநல் 

கூதணர். தத்துமக் ட் ஓ ஜணர்ள் தத்துத் நணநப்ர். அடுத்து, 

ஆஓநநர் அம்ஜணர்நன் ணய்ஜநப் மப்நன்து தத்துத் நணநப்ர். 

இதந, தமக் ட்டிப் ஓந ஜணர் ம்தொம ஓல்நடமசப்ற்டநச் 

சு ஜநப்தேடு ஓய்து ணகுப்நசநம் ம் ர்ச்ஓநஙநமற்டநத்ம் ற்டதன் அடுத் 

குடநக்ள்ற்டநத்ம் கூதணர். இந் தோன்த ஙநமநதம் ஜணர்ள் ங்ள் 

மப்தைக்குடநத்து ஙநமடள், குமடள், ஜம்ட்டிற்ச ஆஓமசள் 

ஆநணற்மடப் தணர்.   

 

3. அடநணநத்ல்  
 

தொதமஜச ஜநப்தேட்டு தொமடநல் ஜணர்தௗக்குப் ல்ணத ஓல்நடன் 

நற்ஓநதௗம் ஓநத ஓநத ர்ததௗம் ர்ச்ஓந ஙத்ப்ட்ச. அணற்மட 

தொமடப் ற்டதக்கு அடநணநக்ப் ல்ணத தொமடள் மப்ட்ச.  

1. ஓல்நடன் ப்தைள் (Performance Portfolio) – இணற்டநல் ஜணர்நன் 

ஓல்நடமச ணநக்ட்டும் ணமநல் ஓந தொன்ஜநநப் மப்தைள் 

மணக்ப்ட்ச. அடு ஆஓநநர் ணங்ந தத்துத் நணநப்தை  
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ணநக்க்குடநப்தைள், ஓநர்ப்தைப் ட்டில் (Checklist) ன்டமணத்ம் 

மணக்ப்ட்ச.  

2. தத்துமஞல் (Conferencing) ணநதம் ற்டதக்கு ஜணர்நன் 

ஓல்நடன் ர்ச்ஓநஙநம குடநத்து அடநணநக்ப்ட்து.  

 

4. ஜத ஆய்தம் ஜநப்தேடும்  

எவ்ணத ணம அல்து தணத்துக்கு இதநநல் தொதமஜச ஜநப்தேடு 

ர் ஜத ஆய்தம் ஜநப்தேடும் (Review and Assessment)        

ஜற்ள்ப்ட்து. அவ்ணத ஜற்ள்தௗம்து நன்ணதணசணற்டநல் ணசம் 

ஓதத்ப்ட்து.  

 ஜணர்ள் ண்டுள் தொன்சற்டம் ற்டந ணல்ள் ஓநத்ல்  

 ஓநத் ணல்ம ஆஞய்ந்து ஜணர்நன் தொன்சற்டத்ம மஜஜக் 

ண்டு குடநத் ஙஞத்நல் தத்துத் நணநத்ல்  

 ற்டல் ற்நத்ல் ற்டநப் நஞநதத்தம் தொன்சற்டத்நற்ச ணநதொமடநல் 

ஈடுடுதம் 

 

தொதமஜச ஜநப்தேட்டின் ன்ள்  

இசந தொதமஜச ஜநப்தேட்ம அஜல்டுத்தும்து அதணப்தர்ணஜக் 

ண்டநந் ஓந ன்மப் ர்ப்ம்.  

1. ஜணர்நன் ன்சம்நக்ம ஜம்ட்டுள்து. அணர்ல் ற்து 

ணகுப்நன்தொன் ணந்து ங்ள் தத்துமத் ன்சம்நக்மத்ன் நணதம் 

ஓஞஜதம் கூட இல்நடது.  

2. ஜணர்ள் ஜநழ்ச்ஓநதம் ணநதப்த்டும் ற்மப் ர்க் தொடிநடது. 

ஆஓநநநன் நர்ர்ப்தைம ஜணர்ள் ஙன்கு அடநந்துமணத்துள்சர். 

இம்தொமடநல் ஜணர்ள் ங்ள் ற்டல் ர்ச்ஓந குடநத்து அடிக்டி தத்துமப் 

தநன்டசர். சண, அணர்தௗக்குத் ஜது ஙநமடள், குமடள் ஆநணற்மட ஙன்கு 

அடநந்துள் ணய்ப்தை ற்டுநடது.  

3. தொதமஜச ஜநப்தேடு அஜக்ம் ண்நததந்து ஜணர்ள் அமசணதம் 

ங்நல் தொத ஈடுடு ட்டுணதும் ண்கூடு. இற்கு தொக்நக் ஞம் 

அணர்தௗக்குத் ம் ஓ ஙண்ர்நன் மப்தைமட்டிக் தத்துத் நணநக்கும் 
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ணய்ப்தைக் நமத்கும். அ ஙஞத்நல் ஜற்டணர்தௗக்குக் கூடப்டும் 

தத்துமக் ட்டுத் ங்ம ஜம்டுத்நக்ள்தம் இம்ஜநப்தேடு உதநடது.  

4. அடு ற்டர்-ஆஓநநர் ஆந இத ஓஞதம் ஜணர்ம ஙன்கு 

அடநந்துள் தொதமஜச ஜநப்தேட்டு தொமட நதும் உதநடது.  ஜதம், 

ற்டர்ள் ம் நள்மநன் தொன்சற்டத்நல் அந அக்மட ஓதத்துணமத்ம் 

 தொடிநடது.  

 

நர்ஙக்ந ஓநக்ல்ள்  

1. ஙஞம் ற்டக்குமட எத ஜநப் தம் ஓண அமஜந்து. எவ்ணத தொமடத்ம் 

ணநநணக் தத்துத் நணநப்ற்குக் கூடுல் ஙஞம் மணப்ட்து ன்து இங்குக் 

குடநப்நத்க்து.  

2. மணச ணங்மத் நப்ற்ச  அணஓம் ஜநதம் 

குமடணண இதந்து. அசல், ஜநதம் துநஜத் நட்ஜநட்டுச் ஓற் 

ணண்டிநதந்து. 

3 தோன்த ய்ஜநதௗக்நம எதங்நமந் ஜநப்தேட்டுத் நத்ம 

உதணக்குணநல் ஓந ஓநக்ல்ள் இதந்ச. ணவ்ணத ஜநத்நடன்தௗக்குக் 

டுக்ப் ணண்டி ணநந அத, நட்ஜநப்ட் ர்தநன் டிசத்ன்மஜ, 

ஓநக்ப் ணண்டி கூதள், ன்டணற்டநல் எற்தமஜமக் ட்டுணது ஙங்ள் 

நர்ஙக்ந ஓநக்ல்நல் ஓந. 

4 ல்த் ஞப்நசமஞத்ம் இந் தொமடமப் ற்தக்ள்ச் ஓய்ணநல் தமஜ 

மணப்ட்து. 

 

ஜற்ள்ப்ட் னர்தள் 

1. அவ்ணப்து ஓமசப் ள்நள் என்டநமந்து ணங்மத் நத்ச. 

ஜதம், ஓந ஓஜங்நல் க்குடநப்தைதௗம் ள்நதௗக்நம நஜடநக்-

ள்ப்ட்ச.  
 

2. கூடுச ஙஞத்ம டுத்துக்ண்டு அந்ந் ஜநதௗக்குந ஓநடப்தைக் 

கூதமப்ற்டநக் ந்துஓந தோன்த ஜநதௗக்நம எதஜநத் தத்துக்கு ணஞ 

தொன்டது.  
 

3. ற்டமஞச் ஓந்நப்ற்ச ணய்ப்தைம ற்டுத்நக்ண்டு அணர்நம் 

தொதமஜச ஜநப்தேட்டின் ன்ள்ற்டந ணநக்ப்ட்ச.  
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தொடிதமஞ 

“ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ்ஜந ற்டல் எத சுமணச அதணஜ அமஜ 

ணண்டும். ஜநப்தேட்ம தொமடக் மள்ணது அற்கு ஙநச்ஓம் துமதைநத்ம். 

ஓநங்ப்தநல் ஜநழ் ணதம் ஜநத் ந, ஜணர்ள் ங்ள் ய்ஜநம 

உர்ததர்ணஜ ணநதம்நப் டிக் ணண்டும். இந் இக்ம அம ஜநப்தேட்டிற்கும் 

எத தொக்நப் ங்குண்டு. ஜநப்தேடு அர்த்தொம அமஜத்ம்து, 

ஜணர்தௗக்கு அது சுமஜத் ன்டது.” 

(Adapted from edumall, Ministry of Education, Singapore) 
 

இமச அடிப்மக்ண்டுன் ஆஓநநர்ள் தொதமஜச ஜநப்தேட்மச் 

ஓற்டுத்ந ணதநன்டசர். தொதமஜச ஜநப்தேட்டின் அடிப்மநல் எதணர் ஜநழ்க் 

ல்ணந ற்ஞசல் அணர் ஜநழ்ஜநநல் ஓநடப்தைத் ர்ச்ஓந தணடு ம் 

ய்ஜநச ஜநம ணநதம்நப் தைங்தம் ற்டதம் ஓய்ணர்.    
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ஜநழ் ணல் இமத் ங்ள் : ஏர் ஆய்த 

 

சு.ககாலதநாயகி                   
உதவிப் பல்கலைக்கழக நூைகர், அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம்           
இந்தியா 
 

தொன்தமஞ 

 இன்மட ணநஞ்கச உநல் இமம் தொல் ன்ஜந ஊஜ நழ்நடது. 

உம் தொதணநதம் உள் ஜக்நல் குடநப்நட் ணநதங்நல் எதங்மஜப்தை 

உமணர்ம இமக்கும் ஜநப்நத் ணல் ஊஜதம்இ ணல் நத ஃ 

நஜற்ட ஓசஜதம் இமம் நழ்நடது. 

      

இன்த இமத் ணல்ள் உநன்  ஜநநல் இம் ற்டநதந் நதம், 

தம்சமண ஆங்நத்ம ஓர்ந் அமஜப்ட்டுள்ச. இமப்ன்ட 

தம்ச இமத் ணல் டும் ஜன்டநத்ம் (டுடந) ஆங்ந 

ஜநம ஓர்ந்து அமஜந்நதக்நடது. 

  

இன்மட ட்த்நல், இமத்நல் ஜநழ் ஜநநன் ங்கும் அநநத்துக் 

ண் ணதநன்டது. ஓம்ஜநம் ஜநழ் ஜந த்நற்கு ற்ட ணமநல் 

ன்மச ணர்த்துக் ண் ணதநன்டது. டக்குமட இமப்ன்ட்டில் 

ஜநழ்ஜந குடநத் ணல் நஜற்டம் உ அணநல் இஞண்ம் இத்நல் 

இதப் தைள்ந ணநணஞங்ள் நணநக்நன்டச. 
  

உம் தொதணதும் ஞணந ணதம் ஜநர்ம, இமணந ஜநழ் ஜநல் 

இமத்நதப்து ணல் நல்தட்த்நன் தைஞட்ஓந ஆகும். ஜநழ் ஜநமக் 

ற்தம், ற்நக்தம் இமத் ங்ள் அநம் தந உள்ச. 

 

ஜநழ் இமத்ங்ள்  

 இன்மட ஙநமநல் ஜநநல் 19071 இமத்ங்ள் ன்ட்டில் இதக்நன்டச.  

இந் இமத்ங்ள் ல்த மப்தைநன் நன்ணதம் அட்ணம–1-இல் 

குக்ப்ட்டு ட்டிதப்ட்டிதக்நன்டச.  

1 www.tamildomain.com/topsites 
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அட்ணம – 1 : ல்த மப்தைநல் ஜநழ் இமத்ங்நன் நர்த 

ண் மப்தைள் ண்நக்ம ணநதக்டு 

1. ஜநன்ல்ணந ணச் ஓசங்ள் 31 1.63 

2. ஜநன்சநழ்ள் 42 2.20 

3. ததுக்கு 1247 65.39 

4. குதஜம் 5 0.26 

5. ஊம் 77 4.04 

6. ஓல்தமப்ஓந 19 0.99 

7. சநத்துணம் 73 3.83 

8. ஏநப்ங்ள் 26 1.36 

9. ணமணஓல்ள் 23 1.21 

10. ஜஙல்தக்ம் 36 1.90 

11. டுடந 13 0.68 

12. இமஓக்கூதள் 148 7.76 

13. துமஙநம ஆஞங்ள் 48 1.42 

14. ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் 34 1.78 

15. ஜநழ் ஓமணள்  27 8.12 

16. ஜற்டமண 58 2.46 

 ஜத்ம் 1907  100 

  

இன்மட ஓதொம் இமத்த்ம ஓர்ந்து இதப்ல் இத்ம 

இமத்ங்நன் ஓநஞத்ன்மஜ, ஜற்தம் ஙநமத்ன்மஜம ஆஞ ணண்டி 

ஙநர்ந்ம் உள்து.  
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ஜ குடநப்நப்ட்டுள் கூதடுநல் ஜநழ் ற்டல், ற்நத்ல் ஆநணற்டநக்ச 

இமங்மக் ண்டுள்ச. இந் எவ்ணத கூதடுநததந்தும், ஙன்கு 

இமத்ம் தம், ஜத்ம் இதது இமத்ங்ள் ஆய்ணநற்கு டுத்துக் 

ள்ப்ட்டுள்ச. 

 

 

 

அட்ணம – 2 :  

ஆய்ணநற்கு டுத்துக் ள்ப்ட் ஜநழ் இமத்ங்நன் கூதடுள் 
 

ண் மப்தைள் ண்நக்ம ணநதக்டு 

1.  ஜநன்ல்ணந ணச் ஓசங்ள் 4 20 

2.  ஜநன்சநழ்ள் 4 20 

3.  ணமணஓல்ள் 4 20 

4.  துமஙநம ஆஞங்ள் 4 20 

5.  ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் 4 20 

ஜத்ம் 20 100 
 

ஜநன்ல்ணந ணச் ஓசங்ள், ஜநன்சநழ்ள், ணமணஓல்ள், துமஙநம 

ஆஞங்ள் ஜற்தம் ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் ஆந ந்து  

கூதடுமத் ர்த ஓய்து, இந் எவ்ணத கூதடுநததந்தும், ஙன்கு 

இமத் ங்ள் ர்தச் ஓய்ப்ட்டு, ஜத்ம் இதது இமத்ங்ள் 

ஆய்ணநற்கு டுத்துக்ள்ப்ட்ச.  
  

இந் ஆய்ணநல் இமத்ங்நன்; ஓநஞத்ன்மஜ, ஙநமத்ன்மஜ ஆநணற்மட 

ண்டநணற்க் கூகுள் (கூநள்) ஜ்ஞங்க்(Google PageRank),  அக் ஜநப்தை 

(alexa traffic rank), கூகுள் இன்க்ஸ் (Google Index), ப இன்க்ஸ் (Yahoo 

Index ), நங் இன்க்ஸ் (Bing Index),  ன்க்ஸ் இன்க்ஸ் (Yandex Index) 

ஜற்தம்  ததநஸ் இன்க்ஸ் (Delicious Index) ஆநமண ன்டுத்ப்ட்ச. 
 

ர்த ஓய்ப்ட் இமத்ங்நன் குடுள்  

துமக் நன்சட்டு ன்து எத இமத் தொணநநன் இதநநல்  இம் 

தம் குநகும். துமக் நன்சட்டுள் இமத் டுதன்து ஓந 

ஙஞங்நல் தொக்நத்துணம் அநக்ப்டுணல் ஆய்ணநற்கு ர்தச் ஓய்ப்ட் 
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இதது இமத்ங்மத் துமக் நன்சட்டுள் ண்டு குக்ப்ட்டு 

அட்ணமநப்ட்ச.   
 

அட்ணம – 3 : இமங்நன் துமக் நன்சட்டுள் 

ண் துமக் நன்சட்டுள் ண்நக்ம ணநதக்டு 

1.  .com 14 70 

2.  .edu 2 10 

3.  .in 1 5 

4.  .org 3 15 

ஜத்ம் 20 100 

ஜற்கூடந அட்ணம–3-இன் டி,  .com  ன்தம் துமக் நன்சட்டு 

தது ணநதக்டும், .org  நமசந்து ணநதக்டும், .edu த்து ணநதக்டும்,   .in  

ந்து ணநதக்டும்  ற்தள்து அடநப்டுநடது. 
 

ஜதம், இந்க் கூதடுநல் ர்ந்டுக்ப்ட் இதது இமத்ங்நன் 

ஓஞஓந கூகுள் ஜ்ஞங்நமச ண்டநந்து, கூதடுள் ஞணநமஓப்டுத்ப்ட்டுக் 

னழ்ண் அட்ணம–4-இல் டுக்ப்ட்டுள்ச. 

அட்ணம – 4 : ஓஞஓந கூகுள் ஜ்ஞங்நன் டி இமத்ங்நன் ஜநப்தேடு  

ண் மப்தைள் 
ஓஞஓந கூகுள் 

ஜ்ஞங்க் 
ஞம் 

1.  ஜநன்ல்ணந ணச்ஓசங்ள் 3.75 2 

2.  ஜநன்சநழ்ள் 3.00 4 

3.  ணமணஓல்ள் 2.75 5 

4.  துமஙநம ஆஞங்ள் 4.00 1 

5.  ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் 3.50 3 

 

இன் தோம், இந் 5 கூதடுநல் துமஙநம ஆஞங்ள் தொணது 

இத்மத்ம், ஜநன்ல்ணந ணச் ஓசங்ள் இஞண்ணது இத்மத்ம், ஜநழ் ஜந 

ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் தோன்டணது இத்மத்ம் ற்தள்ச. 

 

இந்த் ஞணநமஓம எப்நடுணற் அக் ஜநப்தை தொமடத்ம் 

ன்டுத்ப்ட்ச. க்நப்ட் ஓஞஓந அக் ஜநப்தைக் ண்டு இந் 

கூதடுள் ஞணநமஓப்டுத்ப்ட்ச. அக் ஜநப்தை தொமட ஜற்தம் 

இமத்ங்நன் ஞணநமஓ அட்ணம–5-இல் டுக்ப்ட்டுள்து. 
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அட்ணம – 5 : அக் ஜநப்தை தொமடக் ண்டு இமத்ங்நன் 

ஜநப்தேடு  

ண் மப்தைள் ஓஞஓந அக் ஜநப்தை ஞம் 

1.  ஜநன்ல்ணந ணச்ஓசங்ள் 28,03,571.75 4 

2.  ஜநன்சநழ்ள் 8,14,587.50 2 

3.  ணமணஓல்ள் 41,11,319.75 5 

4.  துமஙநம ஆஞங்ள் 6,04,378.00 1 

5.  ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் 10,83,301.75 3 

  

ஜற்கூடந இத ஞணநமஓமத்ம் (கூகுள் ஜ்ஞங்க் ஜற்தம் அக் ஜநப்தை 

தொமட) எப்நட்டுப் ர்க்கும்தது, தும ஙநம ஆஞங்ள் தொல் இத்மத்ம், 

ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் தோன்டம் இத்மத்ம் எதஓஞப்   ற்தள்ச. 

இஞண்ம் இம் அக் ஜநப்மப் தத்ணமஞ ஜநன்சநழ்ள் கூதட்டிற்குக் 

டுக்ப்ட்டுள்ச.  

ஜதம், இந் இமத்ங்நன் உள்டுப்தைள், ணநத்டுப்தைள் தொமட 

ண்டநப்ட்டு அட்ணம–6-இல் டுக்ப்ட்டிதக்நன்டச.  

 

அட்ணம–6:  உள்டுப்தைள் ஜற்தம் ணநத்டுப்தைநன்  ணநநஓஞப்டி 

இமத்ங்நன் ஜநப்தேடு 

 

ண் மப்தைள் உள்டுப்தைள் ணநத்டுப்தைள் 

உள்டுப்தைள் 

ஜற்தம் 

ணநத்டுப்தைநன் 

ணநநஓஞம் 

1.  ஜநன்ல்ணந 

ணச்ஓசங்ள் 
68.75 14.75 4.66:1 

2.  ஜநன்சநழ்ள் 106.75 3.25 32.8:1 

3.  ணமணஓல்ள் 51.00 1.50 34:1 

4.  துமஙநம 

ஆஞங்ள் 
24.75 2.25 11:1 

5.  ஜநழ் ஜந 

ஆஞய்ச்ஓந 

ஙநதணசங்ள் 

24.75 6.00 4.13:1 
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இன் தோம், இமத்ங்நன் உள்டுப்தைள், ணநத்டுப்தைள் ஜற்தம் 

அமணநன் ணநநஓஞம் ண்டநப்ட்டு அட்ணமநப்ட்டிதப்து 

நணந்துள்து. 

 

இசல் நணதணது சநல், உள்டுப்தைள் அநஜ இதப்நன், அந் 

குடநப்நட் இமத்ம் ற்டநச் ஓய்நம அநம் அடநந்து ள் தொடித்ம். 

ணநத் டுப்தைள் அநம் இதப்நன், இமத்ம் ஓர்ந் ணல்ள் அநம் 

டக்கூடி ணய்ப்தைள் அநம் ன்த ஙம் தத்நல் ள்ம். 

  

அட்ணம–7:  இமத்ங்தௗம் அன் கூகுள் இன்க்ஸ், ப 

இன்க்ஸ், நங் இன்க்ஸ்,  ன்க்ஸ் இன்க்ஸ்,  ஜற்தம் ததநஸ் 

இன்க்ஸ் ஜநப்தைதௗம். 

 

 

ஜதம், அட்ணம–7-இல் டுக்ப்ட்டிதக்கும் கூகுள் இன்க்ஸ் ஜற்தம் அன் 

ஞம்,  ப இன்க்ஸ் ஜற்தம் அன் ஞம், நங் இன்க்ஸ் ஜற்தம் அன் ஞம், 

ன்க்ஸ் இன்க்ஸ் ஜற்தம் அன் ஞம்,   ததநஸ் இன்க்ஸ் ஜற்தம் 

அன் ஞம் ஆநணற்மடக் தத்நல் ண்டு ர்க்கும்து, ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந 

ஙநதணசங்ள், ணமணஓல்ள்,  துமஙநம ஆஞங்ள்,   ஜற்தம் ஜநன்ல்ணந ண 



ண் 
மப்தைள் 

கூகுள் 

இன்க்

ஸ் 



ஞ

ம் 

பஇன்

க்ஸ் 



ஞ

ம் 

நங் 

இன்க்ஸ் 

 

ஞ 

ம் 

ன்க்ஸ் 

இன்க்ஸ் 



ஞ

ம் 

ததநஸ் 

இன்க்ஸ் 



ஞ

ம் 

1.  

ஜநன்ல்ணந 

ணச்ஓசங்ள் 

 

12,055 5 8,533 3 1,939.5 3 23 5 29.5 4 

2.  
ஜநன்சநழ்ள் 

 
3,09,002 2 2,638.5 4 476 5 26 4 4.5 5 

3.  
ணமணஓல்ள் 

 
63,246.5 3 24,542 1 9,175 1 339 3 5.5 1 

4.  

துமஙநம 

ஆஞங்ள் 

 

17,628.5 4 12,480.75 2 4,721.75 2 409.75 2 18.75 2 

5.  

ஜநழ் ஜந 

ஆஞய்ச்ஓந 

ஙநதணசங்ள் 

 

5,62,868.25 1 1,982 5 1,445 4 863.25 1 4 1 
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ஓசங்ள் ஆந கூதடுள் தொன்சந இங்மப் ற்தள்ம அடந 

தொடிநடது. 

 

தொடிதமஞ  

ஜநழ் ற்டல், ற்நத்ல் ஆநணற்தக்கு இன்மட ஙநமநல் இமத்ங்ள் 

உததும உள்ச. இந் ஆய்ணநல் ண்டநந்டி ஜநழ் ற்டல், ற்நத்ல் 

தொமடம ஜநன்ல்ணந ணச்ஓசங்ள் ஆந ஜநன்சநழ்ள்,  ணமணஓல்ள் ஜற்தம் 

ஜநழ் ஜந ஆஞய்ச்ஓந ஙநதணசங்ள் தோம் நற்தணநத்ல் ஜநதம் சநக்கும். 

ஜதம் இன்மட ஓதொதொம் இமச அநம் ணநதம்தைணது ௌள்த் 

நணநடது. இன்மட இமத்ங்நன் ஓநஞத்ன்மஜமத்ம் 

ஙநமத்ன்மஜமத்ம் அநநப்ஜசல் ஜநழ் ஜந ற்டல் உணந 

அணநல் ணதம் ன்து நண்ம். 

 

 

ஆய்ணநற்கு டுத்துக்ள்ப்ட் இமத்ங்தௗம் அணற்டநன்                                    

எதஓனர் ண இங்குடநப்நதௗம் (URLs) 

ண் இமத்நன் ர் எதஓனர் ண இங்குடநப்நள் 

1.  Learn Tamil through English www.learntamil.com 

2.  Online Tamil Library www.chennailibrary.com 

3.  Tamil Internet Library for Kids www.kids.noolagam.com 

4.  
Web Assisted Learning and Teaching of Tamil 
(WALTT) 

http://ccat.sas.upenn.edu/plc/tamilweb/tamil.html 

5.  Free English to Tamil Dictionary www.tamilpadi.com 

6.  Kaanthalakam www.tamilnool.com 

7.  Online English-Tamil Dictionary www.tamildict.com 

8.  Online Tamil Dictionary www.agaraadhi.com 

9.  Andhimazhai www.andhimazhai.com 

10.  Koodal www.koodal.com 

11.  Modern Tamil World www.moderntamilworld.com 

12.  Tamil Nadu Online www.tamilnaduonline.org 

http://www.chennailibrary.com/
http://www.kids.noolagam.com/
http://www.tamilpadi.com/
http://www.tamilnool.com/
http://www.tamildict.com/
http://www.agaraadhi.com/
http://www.koodal.com/
http://www.moderntamilworld.com/
http://www.tamilnaduonline.org/
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ண் இமத்நன் ர் எதஓனர் ண இங்குடநப்நள் 

13.  Ezilnila http://ezilnila.com 

14.  Keetru www.keetru.com 

15.  Nilacharal www.nilacharal.com 

16.  Tamil Oviam www.tamiloviam.com 

17.  Association for Tamil Computing www.kanithamizh.in 

18.  
Roja Muthiah Research Library (RMRL) 
Project 

www.lib.uchicago.edu/e/su/southasia/ rmrl.html 

19.  Tamil Foundation – Malaysia www.tamilfoundation.org 

20.  Tamil Heritage Foundation www.tamilheritage.org 

 

 

 
 

http://ezilnila.com/
http://www.keetru.com/
http://www.nilacharal.com/
http://www.tamiloviam.com/
http://www.kanithamizh.in/
http://www.tamilfoundation.org/
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ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்தல் ஙக்ல் தத்டநல் 

 

Dr. எம்.       
               ,   க   . 
 

இன்மடக்கு ணகுப்மடநல் ஜநழ்ற்நக்கும் தது ஜணர்நன் ணசத்ம 

ஈர்ப்ற்கும் ப்தம ஜதம் ணநக்குணற்கும் த்மச் சுணஞஓநஜ 

ஆக்குணற்கும் நமஞப்க் ட்ஓநள் அல்து த்டு ர்தைம 

எநப்க்ட்ஓநமப் ன்டுத்துநடம். அந் ணமநல் இது ன்ட (தடி) 

எநப்க் ட்ஓநநல் ஓநணற்மடக் ட்ல் தத்டநல் ன்த ஙக்ல் 

தத்டநப் ன்டுத்ப்ட்ச. இசல் அநப் ன்நமத்து. 

ஜணர்நம் ஜநக்கூதமத்ம், ஜநத்நடன்மத்ம், ற்நத்டு 

ண்ட்மத்ம் நநல் ண்டு ஓர்க் தொடிந்து. டுத்துக் கூதணமணந 

ஙஞடிக் ட்ஓநநன் தோம் ர்ப்து ஜணர்நன் தைநந்துர்மணத்ம் 

ஜம்டுத்நது. அன் ணநமதன் இந்ப்நர்தம் ட்டுமஞத்ம் ஆகும். 

 

க்ட்ஓநம ஙக்ல் தத்டநப் ன்டுத்நதது ஜணர்நன் 

ணகுப்தை, ஜணர்நன் ஙநம தொதமண ணசத்நல் ள்ப்ட்ச. ணகுப்தை 

ன்து ணநமஞதஙநம, ணக்ஙநம, ணக்ஙநம நல்தட்ப் நநத 

ஆநணற்மடக் குடநக்கும். ஜணர்நன் ஙநம ன்த ஓல்தம்து ஜனத்நடன் 

ஜநக்ணர்ள், ஓஞஓந ஙநமநல் உள்ணர்ள், ஓஞஓநக்கும் குமடந் ஙநமநல் 

உள்ணர்ள் ன்கும். இணற்மடக் ணசத்நல் ண்டு ஙக்ல் தத்டநதக்குத் 

மணச ள்ணநள் நக்ப்ட்ச.  

 

ள்ணநள்:  1. ஓந? / ணட? 2. டிட் இங்ம ஙநஞப்தைல் 3. ல்ணநமத் 

ர்தள் 4. ஏநத ஓற்நல் நல் அநக்க்கூடி ணநசக்ள் 5. ஏநத 

ணக்நங்நல் ணநமநக்க் கூடிமண ஆகும்.   

 

க்ட்ஓநம ஙக்ல் தத்டநப் ன்டுத்ந தது ஜணர்ள் ஜற்ட 

ஙணடிக்மமணந அந ஈடுட்டுன் ஓய்த் ங்நசர். ஜநதம் 

ஓநடப்ண ஓய்து தொடித்சர்.  

 

எத ய் ன் குந்மக்கு உணடு ண்ட்மத்ம் ஓர்த் ஊட்டுநடள் 

ன்ர்ள். அ ன்டதுன் ஜந ற்நத்தம். ஜநமக் ற்நக்கும் ஙம் 
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ண்ட்மத்ம் ஓர்த்துக் ற்நக்நடம். அவ்ணமநல் ஙக்ல் தத்டநல் ஙம் 

ண்ட்டுக் கூதமக் ற்நப்ற்கு எத ஓநடந் தணந ன்ட ஓல்ம்.  

ண்டும் ஙநதொம் ஙஜக்கு இத ண்கும். உள்த்நன் ஓம்மஜ 

ண்கும். ண்டு ன்து ஙம்ஜநம நடப்நததந் ணர்க்ப் ணண்டி 

என்டகும். குடும் உடமண ணர்க்கும் ஙம் ண்ட்டில் தொநமஞப் ணுல் 

தொக்நஜசக் தப்டுநடது. ற்டமஞப் ணுல், ற்டமஞ ஜநத்ல், 

ற்டர் ஓல் ட்டு ஙத்ல் இதுதம் ஙம் ண்! 

 

இன்மட சூதல் ற்டமஞ ஜநத்ல், ற்டதக்கு உதல் ன்து ஜநதம் 

தொக்நம் ன்ம ஜணர்தௗக்கு உர்த் ணண்டித்ள்து. இம 

உர்த்துணற்கு எத ணய்ப் அத்நர் த்நல் ணதம் எத ட்ஓந டுத்துக் 

ட்ப்ட்து.  

 

எத ஓநதணன் ண்ந தக்கும் ஙக் இ ந்மக்கும் ண்டு 

ஓய்ணமத் ன் ம மஜச் ஓய்து ணதநடன். இப்டித்ம் எத ஓநதணன் 

இதக்நடன் ன்மக் ள்ணநப்ட்டு அத்நர் அணமசக் ண்டு அது 

உண்மஜச ன்ம அடந ணதநடர்.  

 

அத்நமஞப் ர்த்தும் அணர் எத தொசநணர் ன்ம அடநந்து ணக்ம் கூதநடன். 

ஆசல் அணர் ர் ன்மக்கூ அணநம்ன் ட்டுத் நந்துள்நடன். 

நன்சர் அணமஞ அஜதம்டிக் கூடநச் ஓல்நடன். ங் நடய் ஙநல் ன்த கூதம் 

அத்நநம் அன்டம் மநல் ன் ற்டதக்குச் ஓய்த்ம் நணநமமச் 

ஓய்துணநட்டு ணதணக் கூதநடன். அத்நஞ ஆஓன் ஸ்சத்நல் ணந்நதக்கும் 

ன்மசணந உசக்கு அன்மச ந்மர்ள் நப் ய்ணநட்ர்? ன்த 

ட்நடர். ஓநதணச, ``ஜ, ந நடகுச குத ன்த ங்மப் ன்ட 

நர் ஓல்தநதக்நடர்ள்?‘‘ ன்த இம்தைநடன். ணந் ன்மசணந 

உசக்குச் ஓந்க் நம் தொக்நஜ? ன்த ட்நடர். ன்மசப் ற்டடுத்து 

ய்ந்மர்ச ன்த கூதநடன் ஓநதணன். உத்ம 

ஆட்டிப்மப்ணர்ள் ன்மசப் ன்ட கசநர்ள்ச ன்த அத்நர் கூட 

அந் கசநர்மத்ம் இந் உத்நற்குத் ந்ணர்ள் எத ய்ந்மர்ச 

ன்த ஓநதணன் கூடந, ஆத்நஞப்னர்ள் இ அமஞஙடிநல் ணந்துணநடுநடன் 

ன்த கூடநணநட்டு உள் ஓன்த ணநடுநடன்.  
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ற்டதக்குப் நணநமஓய்து ணங்ந ஓநதணசநம், ணந தன் 

ஓநக்ண்டிதந்ய் ன்த ட்நடர்  அணன் ந்ம. அத்நர் ணந்நதக்நடர் 

ன்த கூட, அதந்ண தொசநணமஞ க் மணத்துணநட்டு ணந்நதக்நடய் ன்த 

டநடித்துக்ண்டு ஏடிணதநன்டசர். ஓநதநள்மத்சஜ ங்ள் ஓல்ணன் 

ஓய் ணமட ஜன்சநத்துணநடுங்ள் ன்த ஜன்சநப்தைம் ட்நன்டசர். ங்மக் க் 

மணத்துணநட்டு ங்மப் ந ஙநமசத்து ங்ள் ஜன் ஓய் நமமப் 

தத்த ணண்டும் ன்த ணண்டுநன்டசர். ண்நல் சக்குக் 

ண்தம் தல் ன் ணதக்கு ஊன்ததம் இதக்கும் ன் 

நள்மநம் த்மக் ட்டிணந ணண்ம் ன்த அந்த் த்ம் ணண்டுநடர். 

ஆசல் அணஞ ன்மசக் க் மணத்ற்க் ப்ணநல்ம ன்தம் 

ங்தௗக்குத் ண்டு ஓய்ணமப் ர்க் மணத்ற் ஆசந்ப்டுணதம் 

கூதநடர்.  
 

இந்ப் குநமப் ர்த் ஜணர்ள், ற்டர்ள் வ்ணத தொக்நம் 

ற்டர்தௗக்குத் ண்டு ஓய்ணது வ்ணத உர்ந் ஓல் ன்மப் 

தைநந்துண்ர்ள். அணர்நன் ஜசநல் அமஞஙடிநல் ணதணக் 

கூடநச்ஓல்தம் ஓநதணசநன் ஓல் எத ஙடி ஓநந்நக் மணத்து.   
 

ணக்ஙநம நல்தட்ப் நநணநல் டிக்கும் ஜணர்ள் இந்ப் க்ட்ஓநமப் 

ர்த் நன்சர் நன்ணதம் ஓந?/ணட? ணநசக்தௗக்கு ணநம தநசர்.  

 

ண. ண் ர்ள் ஓந ணத 

1 ஓநதணன் ய்ந்மமஞ அன்தைன் ணசநத்து ணந்ன்   

2 ஓநதணன் அத்நநன் ற்டத்மக் ண்டு அஞ்ஓநசன்   

3 ஓநதணன் தொசநணநன் ச்சுக்குக் ட்டுப்ட்டு ஙந்ன்   

4 ஞல் ஙக் இது, ந்ம ர்மணநல்ணர்   

5 தொசநணமஞப் ற்டநச் ஓநதணசநன் ற்டர் அடநந்நதந்சர்   

6 தொசநணமஞக் க்மணத்துணநட்டுத் ஜக்குத் ண்டு ஓய் 

ஜசநன் ஓம ண்ந ற்டர் ஜநழ்ந்சர் 

  

7 தொசநணநம் ஓநதணசநன் ற்டர் ஜன்சநப்தைக் ட்சர்   

8 ற்டமஞ ஜநத் ஓநதணமச அத்நர் ஞட்டிசர்   

9 அத்நர் ஓநதணமசப் ற்டந அடநந்து அணமசக் ணந்ர்   

10 ன் ண்மணந ஓநதணசநன் ண்டு உர்ந்து ன்த 

அத்நர் கூடநசர் 
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ணநசக்தௗக்கு அமசணதஜ ஓநடப் ணநமநத்நதந்சர்.    நன்சர்,  

1.  அந்ச் ஓநதணசநன் ஓல் ஓந ன்த ததுநட? ன்?  

2.  ஙனங்ள் உங்ள் ற்டதக்கு ந்ந் ணமநல்ம் உணந  

      ஓய்நடனர்ள்? 

ன்ச ன்ட ணநசக்தௗக்கு ணகுப்நல் ந்துமஞடி தத்துமப் நர்ந்து 

ண்சர்.  

இ ட்ஓந உர்ஙநம இஞண்டு ணநமஞத ணகுப்தை ஜணர்நம் ட்ப்ட்து. 

இணர்தௗக்குக் டுக்ப்ட் ணநசக்ள் ஏநத ணநநதம்  ஓந ணக்நங்நதம் 

நல் தக் கூடிமண இதந்ச.  

 

1. ஓநதணசநன் ய் ந்மர்தௗக்கு உள் குமடள் ன்ச? 

2. அடுத் நடணநநல் ய் ந்மர் தக்குத் ண்டு ஓய் ணநதம்தைநன்டசர்? 

ன்? 

3. தொசநணர் ன் ண்டு ஓநடநநணநட்து ன்த கூடக் ஞம் ன்ச? 

4. ஙல் நள்மல் ர் தக்குப் தமஜ ன்த தொசநணர் கூதநடர்? 
 

ஜனத்நடன் ஜநக் ஜணர்தௗக்குக் டுக்ப்ட் ணநசக்ள்:  

 

1. ஓந்க் நம் உசக்கு தொக்நஜப் ய்ணநட்? - இங்குச் ஓந்க் நம் 

ன்த அத்நர் கூடநது மச? 

2. அத்நர் ஓநதணமசக்  ணந்ன் ஙக்ம் ன்ச? 

3. கசநர்மத்ம்ணந ய்ந்மஞ உர்ந்ணர்ள் ன்ம ஓநதணன் வ்ணத 

ஙநமஙட்டிசன்? 

4. ஙன ஓநதணசநன் ஙநமநல் இதந்நதந்ல் ன்ச ஓய்நதப்ய்? 

 

ட்ஓந ந்து ஙநஜநங்! ன்டதம் இந்க் ள்ணநதௗக்கு அணர்ள் தந நல் 

ஜநதம் ஓநடப் இதந்து. ர்த் ட்ஓநம ஜசநல் மணத்து ணநசக்தௗக்ச 

ணநமம தநசர்.  
 

ணநமம தந தொடித் நடகு நன்ணதம் ணநசக்ள் குடநத்துக் ந்துமஞடி 

ணகுப்நல் தத்துமப் நர்ந்து ண்சர். 

 

1. தொசநணநம் ற்டர் ஜன்சநப்தைக் ட்க் ஞம் ன்ச? 

2. இக்த்நல் நள்மள் ற்டதக்கு வ்ணமநல்ம் உணந 

இதக்ம்? 
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ஜணர்ள் ஜற்ண் ணநசக்ள் குடநத்து குதஙநமநல் ணநணநத்து தத்துமச் 

ஓநடப்ப் நர்ந்துண்சர். 
 

இன்நடகு இந் ஙக்ல் தத்டநல் ற்டந ஜணர்நம் தத்துள் 

ட்ப்ட்ச. 
 

தம்தம் ஜணர்ள் சுல், ணஓநத்ல், ததுல் இந் ஙணடிக்மமணந 

ட்ல் ஙணடிக்மம ஆர்ணத்துன் ஓய்ணர். ஞம், எதத்ட்மக் ட்டுப் 

நல் அநப்து அணர்தௗக்கு ந இதக்நடது. ற்தது எதஜட்டுஜன்டந 

எதத்ம் எநத்ஜ தடி ட்ஓநமக் ட்டி ஙக்ல் தத்டநச் 

ஓய்த்ம்தது ஜநதம் ந இதக்நடது ன்டசர். ட்டுக் தத்டநமச் 

ஓய்த்ம் தது இதந் ஓநத ஓர்தகூ ர்த்துச் ஓய்த்ம்து இல்ம ன்டசர். 

ட்டு ததும்து ஓய்மணந ர்த்து ததும்து ஓநடப் ஓய்துள்சர் 

ன்மத்ம் அடநதொடிநடது. 

 

தடி ணந ர்த்ல் அந்க் த்நல் தொசநணர்ள் ர்க் 

ப்டிநதந்ர்ள்? ஜக்ள் ப்டி ணழ்ந்ர்ள்? ன்மத்ம் அடந தொடிந்து 

ன்டசர். அணர்ள் சுணமப் ன்த ங்தௗம் ஓணண்டும் ன்த ணநதம்நசர்.   

 

 ட்கும்து ஓந குநதௗக்குப் தள் நது. ஆசல் அஜநந 

தள் ந ஓல் இங்கும் ணந்து. ஆசல் ஙஞ ட்ஓநமப் ர்க்கும்து 

அன் தள் நந்துணநடுநடது. சண ஓநஞஜஜநன்டந ஓய் தொடிநடது ன்டசர்.  

 

 எதத்ட்மக் ட்கும்து அந்ச் ஓய்நமப் ற்டந உர்த அவ்ணண 

இதப்நல்ம. ஆசல் தடிணநல் எநப்க்ட்ஓநப் ர்க்கும்து 

அச்ஓய்நமப் ற்டந உர்த தொதமஜ இதக்நடது ன்டசர். எநப்க்ட்ஓந 

ங்ள் ஜசநல் ஙல்த நப்ம ற்டுத்துநடது ன்டசர். சண, 

எநப்க்ட்ஓந அணர்நன் ஓநந்மசத் நடமச ணர்க்நடது. அதுஜட்டும் அல்ஜல் 

அணர்நன் ற்டம நமஜக்குநடது.  
 

நர்த்நல் ட்டுமஞ ததுணற்கும் இப்டி தடிமணப் ன்டுத்நசல் ன் 

ஜநச் ஓநடப் இதக்கும் ன்த ஙம்தைநடன்.  

இதுஜட்டுஜன்டந, இமத்த்நல் குதம்ப் ட்டிநல் ஓநடந் குதம்ம் ன்த 

நசு ற்ட இம்ற்தள்  `ஆமஓ‘‘ ன்ட எத குதம்த்மத்ம் ஜணர்ள் 

ஙக்ல் தத்டநச் ஓய்சர்.   இது த்து ஙநஜநம் ஜட்டுஜ ஏக்கூடிகும்.    
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WINNER - BEST SHORT FILM , INDIAN FILM FESTIVAL 2010, 

MELBOURNE – AUSTRALIA 

http://www.youtube.com/watch?v=2T699DfffhU 
 

சுதக்ம்: 

ஓல்ணம் ன்தம் ர்ண் ஓநதணன் ஓன்மசநல் ஜநமக் மன்டநல் 

ணம ஓய்நடன். அணதம ஆமஓ மஓந தோஜ ஜநதம் ஙனண் 

மணநல் அணது நதஙல்ணதநல் இதக்கும் ன் நம் ஓணண்டும் 

ன்துன். அணன் ணம ஓய்த்ம் இத்நற்கு அதந எத மஓந 

மஜத்ம் உள்து. அங்கு ணம ஓய்த்ம் ண் ந்து ஙநஜநம் சுணற்கு வ்ணத 

ம் ணண்டும் ன்த கூதநடள். ஓல்ணம் ந்து ஙநஜநத்நற்குள் ஓந தொடிப்ற்கு 

ன்ச ஓணண்டும் ப்டிப் ஓ ணண்டும் ன்த சக்குள் ஓநப் ஓந நற்ஓந 

ஓய்நடன். ஓல்ணம் ன் த்ன் ஓநசச? இல்ம? ன்துன் ம. 

அணன் ஓதொடிஜல் சது ஓம். அந்ச் ஓத்ம ஜணர்ள் ண்ர்ள்  

அணன் ஙநமம உர்ந்ர்ள். அதுகுடநத்துப் ஓநசர்ள்.  
 

இமச ஙக்ல் தத்டநச் ஓய் நடகு, ஜணர்நன் சுல் நடமசத்ம், 

ச்சுணநக் தத்துப்நஜற்டத்நடமசத்ம் ணர்க்கும் ஙக்நல் ந்துமஞதம் 

ஓய்ப்ட்து. இது ஜணர்நன் ஓநந்மசமத் தூண்டுண இதந்து. 

ஜணர்ள் அநஜண ஓநசர்ள். ஙநமட தூண்டுல் ணநசக்ள் துததல் 

ணநசக்மக் ட்டுப் ஓ மணக் தொடிந்து. அணர்ள் ஆர்ணத்டு ஙனண் ஙஞம் 

ஓநமக் தொடிந்து.  
 

ஙநமடண. . . .  
 

ஙக்ல் தத்டநல் தோம் ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்ம ஈடுடுஜநக்க் ற்ட 

ஜற்ட தொடிநடது. ஜணர்நன் ற்டல் ஆர்ணத்மத் துடிப்டு மணத்துக்ள் 

தொடிநடது. தத்துத் நடமச ஜம்டுத்துணடு,   ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் 

தொமடமத்ம் ஓல்டுத் தொடிநடது. தொக்நஜ அணர்நன் ச்ஓற்டமத்ம் 

இல்ப் சும் நடமசத்ம் ணர்க்தம் ஜம்டுத்தம் தொடிநடது. ட்டுமஞ 

ததுணற்ச ஊக்க்கூடதம் இமசப் ன்டுத் தொடித்ம்.  
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தைந ற்நத்ல் தணநள் தோம் ஜநழ் ற்நத்ல் 

 
 .    க  ,        க             
  .        ,                 
  க   . 
 

தொன்தமஞ  

இதத்ஞணது தற்டண்டில் ணல் நல்தட்ம் தொக்ந இம் ணநக்நடது, 

ஙதசணல் நல் தட்க் தணநடு  ணநமட்டு தொமடமத்ம் தைகுத்நக் 

ற்நப்ன் தோம் ஜணர்நன் ற்டல் ஈடுடு ஓநடப் அமஜத்ம். அவ்ணமநல் 

ஙங்ள் ணகுப்மடநல் இமஓஙற்த, ஓல்ணநமட்டு, ஞஜம், எத ணர்த்ம 

எத இட்ஓம், மக்ட்ஓந ஓய்நணஓநத்ல் ன்ட ஙணடிக்மம 

ணகுப்மடநல் ன்டுத்நசம். ஜணர்நன் ற்டல் ஓற்டுள் ஜநச் 

ஓநடப் இதந்ச. அணற்மட உங்தௗன் நர்ந்து ள்நடம். 

 

1.இமஓ ஙற்த ஙணடிக்ம தோஜ ஆஓநநர் ஓந சுல் மப்தைமத் நத 

ஓய்து ஜணர்மப் ஓ ஊக்குணநத்ல் இந்ஙணடிக்மல் ஜணர்ள் அச்ஓம், 

கூச்ஓம், க்ஜநன்டந ஆர்ணத்டு சுணர். இசல் ச்சுத்ஜநழ் ணதம். 

 

தொதல் ஜணர்ள் ண்நக்மக்கு என்த  குமடண ணட் ணடிணநல் ஙற்தம 

ஜணர்ள் ஏடி உட்தம் ணஓநக்ற்ப்  ணண்டும். தைந ஙல் அர்த்தொள் 

ஜணர்ள் ணநதம்தைநன்ட ல்மத் நதஓய்து எவ்ணன்ட எதற்ட 

ணண்டும்.  ஜணர்நன் அதணத்நற்கு ற்ட  சும் மப்தைமத் நத 

ஓய்து எத அட்மப் ட்டிநல் ஞ மணத்நதக் ணண்டும். ம 

எதற்டநதன் ஜணர்ள் சுற்டநணஞத் ங்குணர். ம ஙநதத்நதன் 

ஜணர்ள் ட்டி ட்டுக்ண்டு ஙற்தல் உட்ஞ இம் நடிப்ர். இம் 

நமக் எத ஜணர் அட்மப் ட்டிநல் உள் மப்நசநல் என்மட டுத்து 

குமடந்து 3 ஙநஜநங்ள் ஓ ணண்டும். இவ்ணநம் ணகுப்தை ஜணர்ள் அமசணதம் 

ங்டுத்துப் சுணர். ஜதம் ல்தௗக்குப் ந எநணட்ம எநற்டநத்ம் 

இந்ஙணடிக்மமத் ஞம். சும் மப்தைதௗக்குப் ந 

ணநல்மமத் நத ஓய்தும் ஓமணக்ம்.  
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2. ஓல்ணநமட்டு ஆஓநநர் ஜநழ் இக்நங்ள் ர்ச மச் 

சுதக்ங்ம உதணக்ந, அநல் இம் ற்தள் அதஞ்ஓற்நன் ட்டிமத்ம் 

ஜணர்நம் டுப்ர். ஜணர்ள் ஓற்டகுநநததந்து குடநப்நட் 

இக்நத்துக்குந ஓற்மக் ண்டுநடித்து ணநமஓப்டுத்துணர். குதக்தத்துப் 

தைநர் தோஜதம் தைந ஓற்ம அடநணர். டுத்துக்ட்டு 

 

ம்தங் ப்நங்ள் 

ஜநநல் ன்டந ப்நங்ள் ஓநணற்மட ம்தங்ப்நங்ள் ன்ட மப்நல் 

குத்துள்சர். அமண தொமட  

1. ஓநப்நஞம்  

2. ஜநஜம  

3. ஓனணஓநந்ஜந  

4. ணமந  

5. குண்ஓந  

ச ணங்ப்டும். இணற்தள் ஓநப்நஞத்ம இற்டநணர் இங்ணடிள். இணர் 

ஓஞன் ஓங்குட்டுணசநன் ம்ந. இணர் ம் ந.ந. 2ஆம் தற்டண்டு. ஓநப்நஞஜ 

ஜநநல் ன்டந தொல் ப்நஜகும். அடுத்துத் ன்டநது ஜநஜம. இது 

ஓனத்மச் ஓத்சர் ன்ணஞல் தப்ட்து. இன் மத் மணந ஜநஜம, 

ணன் ஜணந இதணதக்கும் நடந்ணள். அணநன் மமக் கூதணல் ஓநம்தை, 

ஜநஜம இஞண்மத்ம் இஞட்மக் ப்நங்ள் ன்டமப்ர். இவ்ணநஞண்டும்  

ஓஜத்நல் ன்டந ப்நங்ள். இமச அடுத்துத் ன்டந 

ஓனணஓநந்ஜநம தநணர் நதத்க்ணர். இன் மணன் ஓனணன் 

ந்தணத்ம, குஜம, துமஜ, ஜஓந, சஜம, ணநஜம, சுஞஜஞ்ஓந, 

இக்ம ன்ட ட்டுப்ண்ம ஜந்து இதநநல் தொத்நமணமக் 

குடநப்ல் இற்கு ஜதல் ன்ட ஜற்டத தம் உண்டு. 

ம்தங்ப்நங்தௗள் ஙன்ண இம்தம் தல் ணமந. இம 

ஓஜதொசநணர்ள் தநக் கூதணர். இந்தல் தொதணதும் நமக்ணநல்ம. சுஜர் 

15 ல்ள் ஜட்டுஜ ற்து நமத்துள்ச. இது ஙணட்டி ஙஞன் 

ன்தம் ணநசநன் ணஞற்மடக் கூதநடது. இத்குப்நல் இதந இம்தம் 

தல் குண்ஓந. குண்ஓந ன்தம் ண்நன் ணழ்க்ம ஙநழ்ச்ஓநமக் 

குடநப்ல் இப்ர் ற்டது. இந்ததம் தொதமஜக் நமக்ணநல்ம. ற்து 
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19 ல்ள் ஜட்டுஜ நமத்துள்ச. இன் ஆஓநநர் ஙகுத்சர். இது 

தைத்ஜத்நன் தமஜ சும் எத ர்க் தகும்.  

 

தல் ஆஓநநர்   ஓஜம் 

ஓநப்நஞம் இங்ணடிள் ஓஜ ஓஜம் 

ஜநஜம ஓனத்மச்ஓத்சர்        ௌத் ஓஜம் 

ஓனணஓநந்ஜந   நதத்க் ணர் ஓஜ ஓஜம் 

ணமந ஓஜதொசநணர்ள்     மஓ ஓஜம் 

குண்ஓந ஙகுத்சர்              ௌத் ஓஜம் 

 

3. ஞஜம்  -  ஞஜ ணநமட்டு தோம் உன்டு நர்ஜமட, ன்ணநமச 

நடணநமச, ஓய்ணநமச ஓப்ட்டுணநமச, அதணமப் ர்ள் ன்ட ந 

இக்ங்ம அடநணர். 

ஞஜம் (ம்தைம் நத்ம்) ஜநர்நன் ஞம்ந ணநமட்டுநல் என்த. 

இமசப் ஜஞ ஜக்ள் ம்தைத்ம் ன்த நமஜக் குடநப்நடுணர். 

இவ்ணநமட்டு இதணநஜச த்துணங்ம உள்க்நது. என்த 

ஓஜத்ர்ச த்துணம். ம்தைள் ணழ்ணநல் ற்டும் இர்ப்டுமத்ம் 

நள் ணழ்ணநல் நமக்கும் ணய்ப்தைமத்ம் குடநப்து. ஞஜத்ஜமண ஙடும் 

ஜசநர்ள் எஞ குடநக்தௗன் ணழ்ணநல் நர்ப்டும் ந்ஓங்நல் அப்ட்டுச் 

ஓநக்நணநஜல் ணய்ப்தைமப் ன்டுத்ந தொன்சடநசல் இமடணமச அமம் 

ன்து ஓஜணநள் கூதம் த்துணம். ஜற்டன்த ணழ்ணநல் இன் துன்ங்ள் 

ணதணது இல்தை. ம்ல்ம் துன்ங்ள்’ நல்ம் இன்ங்ள். ம்ல் 

டிட்ணர் ஓர்ந்து ய் நன்ங்நணநது ஊக்த்டு உமத்ல் ணற்டந 

ன்தம் நம அமந்து ஜநழ்ச்ஓந அமம். சண, இவ்ணநமட்டு 

ஜணர்தௗக்கு  ஊக்த்ம அநக்கும்  என்டகும். 

 

ணநமடும் தொமட 

த்மச ர் ணண்டுஜசதம் ணநமம். க்ட்மம மணத்து, ம 

ஙர்த் ணண்டும். அந் ண்நல் ந இதந்ல் ஜ டம். அவ்ணண்நல் 

ம்நன் மநதந்ல் டிட்டு ம்நன் ணல் இதக்கும் இத்நற்கு இடங்ந 

ணநடுணர். இவ்ணத எவ்ணதணஞத் ர்ந்து ம உதட்டி ஆடி தொதல் ண் 

100 அமணர் ணற்டந ற்டணர். இம்தொமடம ஜணர்தௗக்ற்ட தொமடநல் 
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ஓநடநது ஜற்டந அமஜத்துக் ள் ணண்டும். ண்நன் இம 

டுக்ப்ட்டிதக்கும் இக்ப் குநதௗக்கு ணநமநக் ணண்டும். 

அப்ததுன் ஜணர்ள் ணநமட்மத் ஞதொடித்ம். 

 

ன் - இவ்ணநமட்டில் ஜணர்ள்  ஆர்ணத்டு ங்ற்டு 

ஜநக்கூதமத்ம் ற்தக் ள்ணர். இவ்ணநம் ற்தக் ள்ணது அணர்ள் ஜசநல் 

சுஜஞத்ந ல் நத்ம். 

 

4. எத ணர்த்ம எத ட்ஓம் 

 

இம்தொமட ஜணர்நம் ஓற்ஞ்ஓந அடநமணப் தக் உதம். எத இதணர் 

இம் ட ணண்டும். நமஞநல் ட்டும்ஓல்ம எதணர் ர்த்து ன் குதணநதள் 

ஜற்டதணநம் தத்ஜச 3 குடநப்மம குடநப்நட் ஙஞத்நற்குள் டுக் 

ணண்டும். ஜற்டதணர் அந் குடநப்மக் ண்டு குடநப்நட் ஙஞத்நற்குள் ண்டு 

நடிக்ணண்டும். இவ்ணத10 ஓற்மச் ஓநக் கூடந குத ணற்டந ற்ட 

குதணக் தப்டும். இவ்ணநமட்டின் தோம் எத தள் ன்ஜந ன்ட 

ஜநக்கூதம ஙன்கு ற்தக் ணர்.  

 

5. மக்ட்ஓநச் ஓய்நள் – ஜணர்ள் ஜநழ்த்மக்ட்ஓநச் ஓய்நமப் 

ர்ப்ன் தோம் ஜணர்நன் ஜநடநத, து அடநத ஜற்தம் ட்ல்  நடன் 

ணர்நடது. 

ஜணர்நம் அன்டச் ஓய்நமத்  நமஞநல் ட்டி ணஓநக்ச் ஓல்ம். 

ஆஓநநர் எதப்நமமத்நதத்துணன் தோம் ஜணர்நன் ணஓநப்தைத்நடன் 

ஜம்டும். ஜணர்நன் து அடநத  ணர்ணடு ணஓநப்தைத் நடன்   ட்ல் 

நடன் கூடுநடது.  

ஜதம் எநப்க்ட்ஓநள் – இம எநப்க்ட்ஓநமக் ட்டி 

ஜணர்மத் ஜநநல் ஓஞஜப் ஓ ஊக்குணநம் 

எதப்நத  - ஜணர்ள் ணநம்ஞங்ள் ஜற்தம் ல்ணத மப்தைநல் சுணம 

எதப்நத ஓய்ணன் தோம் நதத்ஜப் ஓ மணக்ம் 

ங்ள்- ஙதம் ங்ள் ஜற்தம் ஙஞப் ங்ள் தோம் ஓ மணப்டு ஓநத ஓநத 

ர்ம த மணப்ன் தோம் ச்ஓற்டமத்ம் தத்ற்டமத்ம் ணர்க் 

தொடித்ம்.   
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தொடிதமஞ: ஜணர்ள் அண்மஜக்ங்நல் ஜநழ்ப்ம் டிப்ம எதசுமஜக் 

ததுநடர்ள். இதுன்ட ணநமட்டு தொமடள் தோம் ற்டல் ற்நத்ல் 

ஙமற்டல் சுஜ இதக்கும் ன்து உள்ங்ம ஙல்தக்சந. 
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ன்ஜநக் ஜந ற்நத்தக்கு இக்நங்நன் ங்கு 

 
               க  
      . 

 

ஜந்சநன் ர்தை தணந ணநங்ந ஜந, ஜந் ஙன ணர்ச்ஓநக்கு 

அமஜ இதந் ஜந இன்த  ஙநமநல் நஜங்மக் ண்டு  

துமட உதக்ண்டு உள்து. இன்த ஜநசது ஜசநமசத் 

ர்தைடுத்துணற்கு ஜட்டும் அல்து அடநதத் துமட ணர்ச்ஓநக்கும் ஓநந்மசத் 

நடன் ணர்ச்ஓநக்கும் ஜநதம் இன்டநமஜ ணநங்குநன்டது. அவ்ணட ஜந 

ர்ச ஆய்ததௗம் த்நற்குக் ம் ஜற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் ண்டு ணதநடது. 

 

இக் ஜந அடநகர்ள் ஜநம உநநல் நன்தைத்நல் (Biolinguistic approach) 

ஆஞய்ச்ஓந ஓய்நன்டசர். இந் அடிப்மநல் ஜசந ஜந ஏர் அடநதப்தைன் (human 

faculty of language) ன்த ஆய்ந்துமஞக்ப்டுநடது          (Prof. Chomsky). ஜசந 

உம்நல்  உதப்தைள் இதப்து ண அணது தோம இதப்து  

ஜநத்ம் எர் உதப்தை ண தப்டுநடது. அவ்ணத தொக்நத்துணம் ஙநமடந் 

இந் ஜந ற்நத்ல் ன்து இன்மட ஙதச உநல் எத ஓணண உள்து. 

 

இக்நங்ள் குடநப் ஜநழ் இக்நங்ள் ஓனந இக்ம மஜஜ மணத்துப் 

மக்ப்ட்ச. ஓங் இக்நங்ள் தொல் ற் இக்நங்ள் ணமஞ ஏர் 

இக்ம அல்து டிப்நமசம மஜஜ மணத்து தப்ட்மண உள்ச. 

இந் இக்நங்ள் வ்ணத ஜந ற்நத்தக்குப் ங்ற்ட இதம் ன்ம 

இந் ஆய்ணநன் தோம் ண்ம். 

 

ஜஓந இமஙநமப்ள்நதௗக்ச ஜநழ்ஜந த்நட்த்நன் தொன்மஜச 

ஙக்ம் அல்து குடநநக்கு ன்சணசநல் இமஙநமப் ள்நநல் 

எதங்நமக்ப்ட் ஜநழ்ஜந த்நட்த்நதள் இக்நப் குநள் 

ர்ச அமடணநமசப் ற்த அணற்மடத் ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்தல் 

ணநப்டுத் ணண்டும் ன்கும். இன் அடிப்மநல் ர்க்கும் து ஜந 

ற்நத்தக்கு இக்நங்நன் ங்கு ன்ட மப்நச ஆய்த தோன்த துமடம 

உள்க்நகும். அமண ஜநத்நடன், இக்நம் ஜற்தம் நற்டநல் ஆகும். 

இமண தோன்த துமடநன் ஙக்ங்ம ஆஞய்ந்ல் இமண வ்ணத என்மட 
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என்த ர்தை ண்டுள்து; ன்ஜநக் ஜந ற்நத்தக்கு இக்நங்ள் 

வ்ணத ங்ற்தநன்டது ச அடந தொடித்ம். 

ஜஓந மத்நட் ஜம்ட்டின் ஜநழ்ஜந த்நற்ச 

ஙக்ங்மக் கூதம் து னழ்க்ணும் அடிப்மநல் ம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ஜற்ணும் ஙக்ங்நன் அடிப்மநல் வ்ணத இக்நங்ள் 

ன்ஜநக் ஜந ற்நத்தக்குத் தும ஙநற்நன்டச ன்ம ணும்தது 

தோன்த துமடமத்ம் உள்க்ந எத தொக்நஜச கூடதம் இன்மட 

உஜஜல் ள்மக்கு ற்ட ணமநதம் அணர்மத் ர் ஓய்த்ம் எத 

ஙக்ம் 

 

ஜநணம் இக்நம் நற்டநல் 

 ட்ல்,  

ச்சு, 

தத்து, 

இக்ம். 

 

 ல்ணத 

சூல்தௗக்கு ற் 

ன்ணநமதஜநக் 

ணமநல் சும் 

நடமசப் தணர் 

 ல்ணத 

தோங்நததந்து 

ணல்மத் நஞட்டி 

ஆஞய்ந்து அணற்மடப் 

ன்டுத்தும் 

ஆற்டமப் தணர். 

 ல்ணத ணமச 

தத்துப் 

டிணங்மப் 

மக்கும் ஆற்டமப் 

தணர்.  

 இமஙநப் 

ள்நதௗக்குடந ஜநழ் 

இக்நப் குநள் 

ர்ச அடநணநமசப் 

ற்த ஙம் 

ஞட்டுணதுன் அணற்மடத் 

நடன்ஜநக் ணமநல் 

ற்நக்கும் ஆற்டமப் 

தணர். 

 இக்நங்நல் உள் 

ஙன்சடநக் கூதம 

உய்த்துர்ந்து அணற்மடக் 

ற்டல் ற்நத்தல் 

நடம்ப் ன்டுத்தும் 

ஆற்டமப் தணர். 

 ஓநந்மசத் நடமசத்ம் 

ற்டல் நடமசத்ம் 

ன்டுத்ந இக்ந 

குநநன் ஙம் 

ஞட்டுணதுன் நடசய்தம் 

ஓய்ணர். 

ஜநழ்ஜந ற்டல் 

ற்நத்தல் ஓநந்மசத் 

நடமசத்ம் ற்டல் 

நடமசத்ம் ன்டுத்துணர். 
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துமடதம் ணநங்குணது ஓநந்மசத் நடன் ஆகும். அணது ன்ஜநக் 

ற்நத்தக்கு இக்நங்ள் வ்ணத ங்ற்தநன்டது ன்த ர்க்கும் து 

குடநப் ஓநந்மசத் நடன் ணர்ச்ஓநக்குப் தம் துமப்தைநநன்டது. 

 

இக்நங்நன் ணநச் ஓநந்மசத் நடமச ஜம்டுத்துல் 

மப்தை : ஜநநள் ணநச் ஓநந்மசத் நடன் ஜனட்ஓந 

ணமஞமட:  

1. இக்ந தல் - நதக்குடள்  

2. ஓநந்மசத் நடன் - ஆக்ச் ஓநந்மச ஜற்தம் ஆய்தச் ஓநந்மச. 

3. அநள்- உணமஜ ஜற்தம் உதணம் 

 அநநன் ன்டு ஓநந்மசத் நடன் ணர்ச்ஓநக்கு தொக்நப் 

ங்ற்தநன்டது. இந்ச் ஓநந்மசத் நடன் ஜசந ணழ்ணநல் ற்டும் ஓநக்ல்தௗக்குத் 

னர்த  உந்து அமஜத்ம் ன்நல் ந்ணத ஜற்தக் தத்தும் இல்ம. 

நதக்குடநல் அணது 1330 குடட்க்நல் தம்ச குடள்நல் ஓநந்மசத் 

நடன் கூதள் தைமந்நதப்ம  இதம். இந் ஓநந்மசத் நடன் 

ணமப்ட்தம் இந் ஆய்ணநற்கு இஞண்டிமச ஜட்டும் டுத்துக்ள் 

இதக்நடம். அணது ஆக்ச் ஓநந்மச ஜற்தம் ஆய்தச் ஓநந்மச ஆகும். ஆக்ச் 

ஓநந்மச ஜற்தம் ஆய்தச்ஓநந்மசநன் னழ் ஓநணற்மட ஜட்டும் ஆஞணநதக்நடம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஓநந்மசத் நடன் 

ஆக்ச் ஓநந்மச 

 

 

ஆய்தச் ஓநந்மச 

 

 எத் ன்மஜ (உணமஜ/உதணம்) 

 ர்தை டுத்துல் 

 ட்ஓநப்டுத்துல் 

 எற்தமஜ ணற்தமஜ ல் 

 ஜநப்நடுல் 

 தொடிதக்கு ணதல் 
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உணமஜ - எப்தை ஙக்குல்/ எத் ன்மஜ 
  

நதக்குடநல்  இங்நல் எத் ன்மஜ உம ஓய்நள் ஓநத்நநக்ப் 

ட்டுள்ச. அணது உணமஜ ஜற்தம் உதணம். எத தத்ம அல்து 

தம   நமஜ  ணநக்நப் தைநமணப்ற்கு  அந்க்  தத்  அல்து  

த ர்ச தள் அன்டந ணடத தமக் ண்டு 

ணநக்கும்தது டிப்ர் அல்து ட்ர் நநல் தைநந்து ள் ணநமநடது.  

 

இமச தோன்த அடிப்மநல் ம் 

தொணது : இஞண்டு தமத்ம் எப்தை ஙக்குல். 

இஞண்ணது : இஞண்டு தள்நதம் உள் எத் ன்மஜம அமம் 

ணுல். 

தோன்டணது : இஞண்டு தமத்ம் ர்தைடுத்துல். 

ஜற்ணும் அடிப்மநல் வ்ணத எப்தைமஜம அமம் ண்டு ஓநந்மசத் 

நடமச ணப்டுத்துநன்டது ன்த ர்ப்ம். 

 

ட்டு 1 

அமடமட அன்சர் ணர்ம் ட்  

ஜமடநடர்க்கு உய்த்துமஞக் ன் (1076) 

 

தள் 

 

ணர் ம் ட்டநந் ஜமடதமப் நடர்க்கு ணதக் ண்டு ய்ச் 

ஓல்தணல் அமடப்டும் மட ன்டணர். 

 

தொணது   : மடமக் ணஞடு எப்நடுல் 

(எப்நடுல்) 

இஞண்ணது : இஞண்டிதம் உள் எப்தைமஜ ன்சணன்டல் இஞண்டும் இமஓம 

அல்து      

(எஞன்மஜ)  ஏமஓம தப்தைம். 

 

தோன்டணது   : மட ப்டி ந்ணத ணநமமணத்ம் ண்நப் ர்க்ஜல் இமஓம   

(ர்தை)     அல்து ஏமஓம தப்தைநட அது ன்த ணர்ள் ந்ணத   
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             ணநமமணத்ம் ண்நப்ர்க்ஜல் ம் ட்டநந் ஜமடதள்ம   

             ணதப் ய்ச் ஓல்தணர் 

 

ட்டு 2 

 

ஜண்டி மந் ஜஞத்மசர் ண் 

டிமந்துண் ணர்  (576) 

 

தள் : ண்ட்த்நற்கு உந ண்டு தந்ந இதந்தும் ண்ட்ம் 

இல்ணர், (ண் இதந்தும் ) ஜஞத்நமசப் ன்டணர் 

 

தொணது : ஜஞத்ம அன்ற்ட ஜசநசடு எப்நடுல். 

(எப்நடுல்)  

 

இஞண்ணது : இஞண்டும் அன்தை ன்ட உர்தக்குத் தூண்ப்மண 

(எஞ ன்மஜ)  

 

தோன்டணது :   ஜஞத்நற்கு ந்ணத உர்ச்ஓநத்ம் இல்ம, அதுன்த 

ஜசநசநத்நல்   

(ர்தை)     அன்தை இல்மசநல் அணன் உர்ச்ஓநற்ட ஜஞத்மப் ன்டணச   

             தப்டுநடன். 

 

 

ட்டு 3 
 

ச்ஓப்தை ல்தம் தைம அடநணநமச  

ஙநச்ஓ ஙநஞப்தைக் ன்டங்கு  (532) 

 

தள் : ஙள்தம் ணநஜல் ணதம் ணதமஜ அடநமணக் ல்தணது  

எதணதம தைம அணதம ஜடந ன்தணநடும் 

 

தொணது : ணதமஜம ஜடநடு எப்நடுல் 

(எப்நடுல்)  
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இஞண்ணது : இஞண்டும் அடநமண இக்ச் ஓய்த்ம் 

(எஞ ன்மஜ) 

 

தோன்டணது : ணதமஜல் ணநமத்ம் னமஜத்ம் ஜடநல் ணநமத்ம் னமஜத்ம் எஞ 

நப்மக் டுக்கும். 

இவ்ணத எப்தை ஙக்ந அடநத்ம் து ஜசநசநன் ஓநந்மசத் நடன் ஜங்ந 

ணதம் ன்து ஓநந்மசத் நடன் ஆய்ணர்நன் தத்து. எத தம 

அல்து எத தநன் ன்மஜம இன்சத தடு எப்நடும் தது 

ஜசநசநன் ஓநந்மசத் நடன் குடநப் ஆக்ச் ஓநந்மச ணர்ச்ஓந தம் (Bloom 

1956).  

 

 அநநன் ன்டு ணஓநப்நன்; ட்நன்  ஆக்ச் ஓநந்மசமத் 

தூண்ணல்து. ஜற்ண் உணமஜ அநநன் ன்சது ணஓநப்ர் 

அமசப் டிக்கும் து அநதள் எற்தமஜ ணற்தமஜம அடநந்துள் 

தொற்டுநன்டசர். இவ்ணத எற்தமஜ ணற்தமஜம அடநத்ம் தட்டு குப்ய்த 

(analysis) ஓய்நன்டசர். இவ்ணடச குப்ய்ணசது ஓநந்மசத் நடன் ணமநல் 

உர்ஙநம ஓநந்மசத் நடச தப்டுநடது.  

 

 

1. உதணம்/ metaphor -– எத்ன்மஜ/ analogy 

 

உதணம் ன்து உணஜசத்மத்ம் உணஜத்மத்ம் ணற்தமஜப்-டுத்ஜல் 

எற்தமஜப்டுத்நக் கூதம் தொமட. உணமஜ ன்து எத தம இன்சத 

தடு எப்நட்டு கூதல் ஆகும். ஆசல் உதணம் எத தள் இன்சத 

தண ஆந ஙநற்கும். இந் உதண ன்டும் ஆக்ச் ஓநந்மச ணர்ச்ஓநக்குத் 

துமதைநநன்டச. இமசக் னழ்க்ணும் குடநன் ணந அடந தொடித்ம். 

 

ம அதப்நப் ல்ம் ந 

ஜம ஜதம் ஙய் 

 

தள் : இந் ஜஙய், மப்தநல் அதம்ய்த் ன்டந 

ற்தல்ம் ஞதம்ய் ணர்ந்து ஜமப் தநல் ஜஞநன்டது.  
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இந் குடநல், எத ஜஞசது மநல் ஜட் இதந்து, தல் அதம்ந 

ஜமநல் ஜர்ந்துஙநற்நன்டது. இது எத ஜநன் ஜர்ச்ஓநநன் டிஙநமமக் 

ட்டிசதம் ணள்தௗணர் இந்ச் சூமக் ல் உர்தக்ண் எத ண்டு 

எப்நடுநடர். இந்க் குடநல் ந் இத்நதம் எத ண்மப் ற்டந அல்து 

மப் ற்டந ணள்தௗணர் குடநப்நணநல்ம. ஆசல் எத ண்நன் ல் 

உர்தம எத ஜஞண எப்நடும் து டிப்ர் ஙநச்ஓஜ அமசத் 

ர்தைடுத்ந அன் உட்தத்ம அடநந்துள் ணண்டும். இவ்ணடச சூதல் 

ஓநந்மசத் நடன் ஜங்கும். 

 

2. ட்ஓநப்டுத்துல் - ற்மசத்நடன் 

 

ஓநந்மசத் நடசநல் அடுத்த நஜம் ட்ஓநப்டுத்துல் ஆகும். அணது எத 

சூம அல்து தத்ம ணநங்நக் ள்ணற்கு எத ட்ஓநக் 

ண்டுணதல். ஙமதொமட ணழ்க்மநல் ந் ஙநமநல் உள் ஜக்தௗம் டித்துக் 

கூடணதநன்ட தத்ம ணநங்நக் ள்ணண்டும் ன்து ணள்தௗணநன் ண்ஜ 

இதந்நதக்க் கூடும். ஆசல் இந் தற்டண்டில் இமச ஆய்தக்கு டுத்துப் 

ர்க்கும் தது ஜந தட்ஜச தொமடநல் ஓநந்நத்து ணள்தௗணர் இந்த் நதக்குடம 

ணடித்நதக்நன்டர் ன்து தைப்டுநடது. இமசக் னழ்க்ணும் குடள்ணந அடந 

தொடித்ம். 

 

 கும்ம சநத்து எநப் தைள்டந் ற்ட 

 உம்டு உநநம ஙட்தை  (338) 

 

 தள் : உம்டு உநர்க்கு உள் உடத, ன் இதந் கூடு சந 

இதக்   

               அமணநட்டு ணடநத்நற்குப் டமண டந்ற் ன்டது. 

 

இங்கு ணள்தௗணர் எத சூமத் ன் கூடணதநன்ட தத்டு உணமஜ 

ட்டுநன்டர். உநதக்கும் உதக்கும் உள் ர்மக் கூட்மணநட்டு டந்து 

ஓன்ட டமணப் ன்டது தம் தத்ம ணநக் ணந் சூதல் ஓநந்மசத் நடன் 

ஜம்டுநன்டது. அணது எதணசநம் உள் ற்மசத் நடன் ஜதம் 
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ணம்தநன்டது. இந் ற்மசத் நடன் ன்து ஆக்ச் ஓநந்மசநன் எத 

குநகும்.  

 

ஆக்ச் ஓநந்மசசது ஓநந்நக்கும் ஆற்ட ணநஞ அடநணற்டல் ன்து 

நமது. ஆமல் ணநதொம் ஓநந்நக்கும் நடன் தைமந்து நக்நடது. தைதுப் தைது 

தத்துள் உதணகுணற்கும் தைந த்நல் ஓநந்நத்துச் ஓல்டுணற்கும் இந் 

ஓநந்மசத் நடன் இன்டநமஜ அமஜநடது. ஆக்ச் ஓநந்மச ன்து எத 

ஜசநன் இதுணமஞ வ்ணத ஓநந்நத்து எத ஓநக்மத் னர்த ணுநடன் சதம் இசந 

வ்ணடல்ம் ஓநந்நத்துத் ஓநக்மத் னர்த ண்ன் சதம் ண்டநந்து கூதணதும் 

அங்கும். ஙம்தொம அன்ட ணழ்ணநல்  ஓநக்ல்ள் இம்தநன்டச. இந்ச் 

ஓநக்ல்ள் னர்க்ப்ஜல் இதப்ற்கு எத ஞம் ஜசநசநம் குமடந்து 

ப்டும் ஆக்ச் ஓநந்மச ஆகும்.  

 

3. ஆய்தச் ஓநந்மச 

ஆய்தச் ஓநந்மச ன்து எத தம அல்து தத்ம ஆய்த 

அடிப்மநல் ர்ப்து ஆகும். குடநப் அநதள் ணத அல்து குமடகும். 

இன்ணந எத ஜசநசநஜ அல்து அணசநம் உள் தத்துந 

ணும் குமட இதந்ல்; ணத இதந்ல் அமசத் நதத்நக் ள் இதம். 

இவ்ணடச ஆய்தச் ஓநந்மசத்நடமசக் னழ்க்ணும் குடநன்ணந அடநம். 

   

மடிது ழ்டு ஓவ்ணநதுஆங் ன்ச 

ணநமசடு ல் ல்  (279) 

 

தள் : ஙஞத் ன்டநசதம் அம்தை டிது; ணமதன்  ன்டநசதம் 

நன் ம்தை ஙன்மஜசது; ஜக்நன் ண்தைமத்ம் ஓல் ணமல் உர்ந்து 

ள் ணண்டும். 

 

இந்க் குடநல் நதணள்தௗணர் எத ஜசநசசணன் ஓநந்மசத்நடமசக் குடநப் 

ஆக்ச்ஓநந்மசம ஙநச்ஓஜ ன்டுத் ணண்டும் ன்த ணதத்தத்தும் 

தட்டுக் கூடநத்ள்ர். அணது எத மநன் ற்டம் ர்ப்ற்கு ஙஞ 

இதந்தம் ( ஙர் ன்து ஙர்ஜமடப் ண்மக் குடநக்கும்) அன் ணநமத 

னங்சகும். ஜட ழ் தம் இமஓக்தணந ர்ப்ற்கு ணமண இதந்தம் 



 

 

306 

( ணமத ன்து நர்ஜமட ண்மக் குடநக்கும்) அன் ணநமத ஙல் மசக் 

குடநப்சணகும். இவ்ணடச அநமப் ர்க்கும்தது தொதல் ஙம் ஓநந்நக் 

ணண்டும் ர்ந்து அமச ஆஞ ணண்டும். இதுண ஓநந்மசத் நடன் 

ணர்ச்ஓநக்கு உததும இதக்கும். 

  

அநள் ன்டுத்து ணந ஜநதம் நணச தொமடநல்   ட்ர் ஜசமப் 

தைண்டுத்ஜல் கூடணதநன்ட தத்மப் தைநத்ம்டி ணநங்நக் ள்தௗம்டி 

ண்டுய்ச் ஓர்க்ப் டுநடது. எத ஜசநசநன் குமடம டுத்துக் கூதம் 

தது ஓற்த ஙநசஜதம் ஜசம் தைண்ஜதம் டுத்து ணநக் ணண்டும். அற்கு 

அநள் ன்டு எத ஙல் தொன்தஞம்.  

 

ல்ணநத்ம டுத்துக் ண்ல் ஆஓநநர்ள் உணமஜ உதஜ 

ன்டுத்தும் தது ஜணர்ள் நமஜ ணநங்நக் ள்ணற்கும் 

இவ்ணடச குடள்ள் உதநன்டச. ஜதம் இக்நங்நல் ப்டும் 

இவ்ணடச அநள் ணந ஜணர்நன் ஓநந்மசத் நடன் ஜங்கும்; 

இன்மட ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்தக்கு ஜதம் ணதஓர்க்கும். 
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ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்தல் ஜன்தள்ள் - நஞங்கு 

 
          க ,          க      
        ,                     
  க   . 

 

 

ஙத ணண்தொம் தத ஜசநய்  ணர்ந்து ண்டிதப்து நசநத் 

நல்தட்ம். நசந இன்டநக் ல்ணந இல்ம தம் அணநற்குக் நசநத்ம் 

இமதொம் ஜக்ள் ஜத்நநல் உர்ந்ங்ந ஙநற்நன்டச. உநல் ஙநதம் 

ஆக்ப்தர்ண ஜற்டஜ இது தப்டுநடது. இம்ஜற்டத்நற்ற்க் ற்நத்ல் 

ற்டதல் ம்மஜ ஜற்டநக்ண்டு தேடுஙம ணண்டும் ன்ட ள்மத்ன் 

ஓநங்ப்தர் ல்ணநமஜச்சும் ஓல்ட்டுணதநன்டது. ணல் நல்தட் ணர்ச்ஓநல் 

உதணச இமணநக் தணநதௗம் ஜன்தட்தௗம் இன்மட உம ஈர்க்த் 

ணடணநல்ம. இணற்டடு இமந்நதப்ம இன்மட ஜணர்தௗம் 

இமர்தௗம் நதும் ணநதம்தைநன்டசர். தம்மநல் தநக் ற்ட ம் ய் 

இமம் ணநக் ற்கும் ம் ணந்துணநட்து. அந் ணமநல் ஓநங்ப்தர் ள்நள் 

ற்டல் ற்நத்தக்த் ணல் நல்தட்த்மத் னணநஞஜப் ன்டுத்ந 

ணதநன்டச. 

 

இன்மட ஜணர்ள் ணல் நல்தட்த்டு ஓர்ந்து ணதம் ன்மஜ 

ண்ணர்ள். இணர்ள் ஜநன்சநல் உம ஆப் நடந்ணர்ள். இணர்ள் 

ணநதப்த்நற்ற் ற்நத்ல் அமஜண ஓச் ஓநடந்து ன்ம அடநந்து ஓநங்ப்தர் 

ஆஓநநர்ள் ஓல்டுநடர்ள். இமணநக் தணநமச் ஓம்மஜப் 

ன்டுத்நக் ற்டல் ற்நத்தல் ஈடுடுநடர்ள். 

 

ல்ணநமஜச்ஓநன் ற்நத்ல் ற்டதல் ணல் நல்தட்ம் 

இன்மட அடநதஓர் தநல் ணல் நல் தட்த்ம மஜஜக் 

ண்டுள்து. இற்ற் ஜணர்ம உதணக்ண ஓநங்ப்தர் ல்ணநமஜச்சு IT 

Master Plan 3- ஙமதொமடப்டுத்நத்ள்து. ஜணர்நன் சுஜக் ற்கும் 

நடமச ணப்டுத்துல், ஜணர்ம ஆஜச, ஞந் அடநத ட ஊக்குணநத்ல், 

ங்கும் ப்ததும் ற்டல் ஜற்தம் ற்டல் அமதம அமம் ண்டு 

அற்ற்க் ற்நத்ல் உத்நமத்ம் ணங்மத்ம் ன்டுத்துல் 
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ஆநணற்மடக் தத்நற்ண்டு ஆஓநநர்ள் ங்ம உதணக்நக் ற்நத்தல் 

ஈடுட்டுள்சர். எவ்ணத த்நதம் 30 ணநதக்டு ணமமத் ணல் 

நல்தட்த்மப் ன்டுத்ந ற்நக்நடர்ள்.  

இமணநக் தணநச கூல் ம் ஜற்தம் ஓந ஜன்தள்ள் ஜநழ் ற்டல் 

ற்நத்தக்கு வ்மநல் உதநன்டது ன்மப் ர்ப்ம்.  

 

கூல் இமத்க் தணந 

கூல் ங்ள்(Sites), ஆணங்ள்(Docs), அஞ்ஓல்(Mail) ஆநமண ற்நத்ல் 

ற்டதக்குப் ன்டுநன்டச. இமத்நன் ணந ன்டுத்ப்டும் இமண 

இதணநக் தத்துப் நஜற்டத்நற்கு உந் உள்ச.  

 

 

ற்டல் ற்நத்தல் ஓந ஜன்தள்ள் 

 

Lectora Professional Publishing Suite 

http://www.trivantis.com 

 

ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்மதௗக்குப் ல்ணத ஜன்தள்ள் 

ன்டுத்ப்டுநன்டச. அணற்தள் Lectora Professional Publishing Suite ன்ட 

ஜன்தமக் ண்டு ல்தக் நசநப் ங்மத் நத்து அணற்மட 

இமத்த்நன் தோம் ஜணர்தௗக்கு ணங் தொடித்ம். அணது, அநல் 

உதணக்ப்ட் ங்மக் நசந ணட்டுதம் இமக் ப்தைதம் 

ஜற்டநக்ள் தொடித்ம். இன்ணந உதணக்ப்டும் ங்ள் ஜணர்நன் 

ஆர்ணத்மத் தூண்டும் ணமநல் அமஜணடு ஜணர்நன் சுற்டதக்கும் 

தும ஙநற்நன்டச. 

 

 

BRAVO 

http://www.c3softworks.com/ 

 

BRAVO ன்தம் இந் ஜன்தள் ணகுப்மடக் ற்டல் ஙணடிக்மதௗக்குப் 

நதும் உதநன்டது. ணநமட்டு தொமடநல் ற்டல் ஙணடிக்மம 

ஜற்ள் ணநஓய்நடது. இந் ணநமட்டுள் ஜணர்மக் ணதம் ணமநல் 
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உதணக்ப்ட்டுள்ச. ஜதம், ன்டுத்துணற்கு நமஜதம் அமஜந்துள்ச. 

இம்ஜன்தமக் ண்டு ஙணடிக்ம ஜற்ள்தௗம்து அநல் ஜணர்ள் 

ஜநகுந் உற்ஓத்துன் ங்ற்நன்டசர். 

 

 

NewsMaker   

http://www.aboutnewsmaker.com/ 

 

NewsMaker ஜன்தள் ஜணர்நன் மப்ற்டம ணர்க் உதநன்டது. 

இன் தோம் ஜணர்ள் ங்நன் ணஓநக்கும் நடமச ணர்த்துக்ள் தொடித்ம். 

நமஞநல் அணர்ள் தந குநமப் டித்துக்ண் அமப் நதம் ஓய் 

தொடித்ம்.   நடகு, அணர்ள் ணஓநத் குநநல் நமள் இதப்நன் அணற்மட 

ஙனக்நக்ண்டு ஜனண்டும் நத ஓய் தொடித்ம். 

 

ஜற்குடநத் கூல் ஜற்தம் ஓந ஜன்தள்மப்  ன்டுத்துங்ள்; ற்டல் 

ற்நத்ம ணஜக்குங்ள். 
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ஜணர்ள் நடதக்கும் மணக்கும் ற்ட 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல்  -   நஞங்கு 

 

சி.          
      சுப்பிரமணியம் 
க        ,   க   . 
 

தொன்தமஞ 

 

எவ்ணதக்கும் ற்ட ல்ணநம ணங் ணண்டும் ன்து ஓநங்ப்தர்க் ல்ணநதொமடநன் 

தொக்நக் குடநக்கும். எவ்ணத ஜணதம் ற்டதல் ணமநல் 

ணதட்டிதப்ர். ய்ஜநடநத அடண இல்ணர்தௗக்கும் ஓநடநண 

உமணர்தௗக்கும் அந உணந மணப்டுநடது. அ ஓஜம் ய்ஜநநல் 

ணதணச அடிப்மமப் ற்டநதக்கும் ஜணர்நன் ஜநத்நடன் ஜதம் ணஞ 

உண ணண்டும். இல்ங்நல் ஜடநணதம் ஜநச்சூமக் தத்நற்ண்டு, 

ல்ணத ஜணர்நன் ல்ணநத் மணம ஙநமடத ஓய்த்ம் ணமநல் ய்ஜந 

ற்நத்ல் தொமடள் அமஜ ணண்டும். இணற்மடக் தத்நற்ண்டு நடன் அடநந்து 

ற்நப்டு ஜணர்நன் மண அடநந்தும் ற்நக் உதம் அணுகுதொமடச 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் ஓநங்ப்தர்ப் ள்நநல் ணதத்தத்ப்டுநடது. ஜந 

ற்டதல் ஜணர்தௗக்கு ஙம்நக்ம ணஞ உதணடு ஜணர்நன் ற்டல் 

மணதௗக்ற்தம் அடநதத்நடத்நற்ற்தம் ஙட்ங்தௗக்ற்தம் 

ங்மத் நட்ஜநட்டு ஙத் இவ்ணணுகுதொமட நதும் உதம். இந் 

அணுகுதொமடம ஜற்ள்தௗம் ணகுப்மடநல் ஜணர்தௗக்குப் ஞப்ட் 

ற்டல் ணய்ப்தைள் ணங்ப்டுநன்டச. ஜதம், எவ்ணத ற்டல் ஙணடிக்மத்ம் 

எவ்ணத ஜணநன் ற்டல் மணமப் தத்து ணடிணமஜக்ப்டுநடது. இது, 

ஜணர்ள் சுஜச் ஓநந்நப்ணர்தம் ற்ணர்தம் உதண 

ணநணகுக்நடது.  

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் ன்டல் ன்ச? 

 

அண்மஜக் ங்நல், ற்நத்ல் ர்ச ல்ணமச அணுகுதொமடதௗம் 

உத்நதௗம் ற்நத்தல் ணதத்தத்ப்டுநன்டச. அணற்தள் என்தன் 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் ன்தம் அணுகுதொமடகும். ஜணர்தௗக்குப் 

ணநஜச ற்டல் மணள் உள்ச. அணற்டநன் அடிப்மநல், அணது 
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ஜணர்நன் நடதக்கும், மணக்கும் ணநதப்த்நற்கும் ற், ஆஓநநர் 

ங்மத் நட்ஜநட்டு ஙத்துண ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் ஆகும்.   

 

ஆஓநநர்ள் ங்ள் ணகுப்தை ஜணர்தௗக்கு ற்ட ங்மத் நட்ஜநடும்து, 

ஜணர்ள் எஞ ணதுமணர் இதந்நதம் அணர்ள் ணதட் 

அடநதத்நடன்,  ல்ணநப் நன்தைம், ணநதப்தை ணதப்தைள் ண்ணர்ள் ன்ம 

ஙன்குர்ந்து ஓற்டுல் ணண்டும். எஞ ணதும ஜணர்நம் எற்தமஜக் 

கூதள் இதப்துல், ணற்தமஜதௗம் ஙநமடந்துள்ச ன்தம் அடிப்ம 

உண்மஜம உர்ந்து ஆஓநநர்ள் ஓற்ட்ல் ணகுப்மடநல் ற்டல் ன்து 

எவ்ணத ஜணர்க்கும் அர்த்தொள் அமஜத்ம். 

 

ணதடுத்ப்ட் ற்த்தன் அடிப்மக் ட்டுள் 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஞஜச க்மத்நட்ம் 

ஞம் ணய்ந் ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் உதணக்த்நற்கு உந 

க்மத்நட்ம் க்ஜ இதத்ல் ணண்டும். இது ஜணர்ம 

ஈர்க்க்கூடி, அணர்நன் ஆர்ணத்மத் க்மணக்க்கூடி, ஜணர்நன் 

அடநநடன்ம ணநநணமச் ஓய்க்கூடி, ஜணர்தௗக்குச் ஓணல்ஜநக் 

அமஜல் ணண்டும். 

 

குத அமஜப்நல் ஙநழ்தத்ன்மஜ 

ஜணர்நன் ணதட் மணள், நடன்ள், ற்டல் நன்தைம்/ற்டல் ந, 

ஙட்ங்ள் ஆநணற்மட ஙன்குர்ந்து அணர்மக் குதக் அமஜத்ல் 

சநக்கும். அவ்ணத குதக்ள் அமஜப்நல் ஙநழ்தத்ன்மஜ ணண்டும். 

 

ஜநக்த்க் ஙணடிக்மள் 

ஜணர்ள் எவ்ணதணமஞத்ம் அணர்தௗம நடதக்கும் ஆர்ணத்துக்கும் ற்க் 

ற்டல் ஙணடிக்மநல் ஈடுடுத்துல் அணஓநம். ஙணடிக்மள் எவ்ணத 

ஜணர்க்கும் அணஞணர் நடதக்கு ற்ச் ஓணல்ஜநக்ய் இதத்ல் ணண்டும். 

குழு அமைப்பில்  
நெகிழ்வுத் 
தன்மை 

நெளிப்பாடு/ 
ைதிப்பீடு  

ைதிக்கத்தக்க  
ெடெடிக்மககள் 

தரைான  
பாடக்கமைத் 

திட்டம்  

கற்றல் 
சமூகம் 

5 மபாதுோ  ககாட்பாடுகள்  
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ற்டல் ஓதோம் 

ஆஓநநர் ம் ணகுப்மடநல் அச்சுதத்ற்ட ற்டல் சூல் ஙநதணம உதநப்டுத் 

ணண்டும். ஜணர்டு என்டநமந்து ஓற்ட்டு அணர்நன் ணற்டநக்கும் 

ணர்ச்ஓநக்கும் ஆஓநநர் ஜ இதத்ல் அணஓநம். ஜணர்மக் குத ஙநமநல் 

அல்து சநஙநமநல் ஓந்நத்து அணர்நன் ஓந்ங்மப் க்குணடு 

அணுக்ஜச உடமணத்ம் ணர்த்துக்ள்தௗல் ணண்டும். ஆஓநநர்-ஜணர், 

ஜணர்-ஜணர் ச ற்டல் ஓதோங்ள் உதணதம் ஜணர்ள் ங்ள் 

ற்டதக்குப் தப்ற்தம் ஆஓநநர் ணநணம ஓய்ல் ணதடுத்ப்ட் 

ற்நத்தல் அணஓநஜகும்.  

 

ணநப்டு/ ஜநப்தேடு  

ற்டல் ணநப்டு ன்து ஜணர்ள் எவ்ணதணதம் ங்ள் 

ற்தக்ண்மப் ஞப்ட் ணநநல் ணநப்டுத்துணகும். ற்நத்தம் 

ஜநப்தேடும் என்தக்ன்த ஙதங்ந ர்தைமமண. ஜநப்தேடு ன்து ர் 

ஙணடிக்ம அமஜந்ல்ன் ற்டல் ன்து ஜணர்தௗக்கு அர்த்தொள் 

என்ட அமஜத்ம். ஜணர்நன் ர்ஙநம, ற்டல் நன்தைம்/ற்டல் ந, 

ஙட்ங்ள் ஆநணற்மடக் தத்நற்ண்டு ஜந ஙணடிக்மநன்து 

ஆஓநநர் ஜணர்நன் ஓற்ட்மக் ணசநத்து உதக்குன் தத்துத் நணநத்து 

அணர்ம ணநஙத்ணண்டும். ஜணர்நன் ற்டல் அமதம ஙநர்நத்து 

அற்குத் க்ணத ஙணடிக்மம ஜற்டநமஜத்ல் தொக்நஜகும். 

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்தல் ணற்மடப் ணதடுத்ம்? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ணற்மட 

ணதடுத்ம்? 
 

க் ட 

நப் 

ுப? 

ப்டிக் 

ற்நப்து? 
ன்ச நப்து? 

ப்டி ஜநப்நடுணது? 

Content Process Product 

ணற்மட ணதடுத்ம்? 

ணநப்டு ப்தள் ஓற்டு  
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ப்தள் 

ஜணர்நன் அடநதத்நடன், அதணம் அடநந்து ஆஓநநர் ப்தம, அணது 

ணற்மடக் ற்நப்து ன்ம ணதடுத்ம். ப்தள் ஜணர்நன் 

நடன், ஙட்ம், ற்டல்ந தொதணற்டநன் அடிப்மநல் ணதடுத்ம்.  

  

ஓற்டு 

ஜணர்நன் ற்டல் நன்தைம், ற்டல் நள், ஙட்ங்ள் ஆநணற்தக்ற் 

ஆஓநநர் ம் ற்நத்ல் ஙணடிக்மம ணதடுத்ம். ஜணர்ம 

ஆக்தர்ணஜக் ற்டதல் ஈடுடுத்துணற்கு உந் ற்நத்ல் ஙணடிக்மம 

ஜற்ண்டு ற்நக் ணண்டும். 

 

ற்டல் ணநப்டு 

ஜணர்ள் ங்ள் ற்தக்ண்ணற்மடப்  ணநநல் ணநப்டுத்ம். 

அணற்மட ஆஓநநர் ஜணர்தௗக்கு ற்த் நட்ஜநட்டுக் டுக்கும்து அது 

ற்டம ணதப்டுத்தும். ஜணர்நன் ற்டம உதக்குன் ஜநப்நதம் அமண 

உதம்.  

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ம ணற்டநன் அடிப்மநல் ணதடுத்ம்? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ர்ஙநம 

உணநல் அடிப்மநல், ஜணர்ள் ற்டதக்ச ர்ஙநமநல் இதக்கும்து 

ஙநழ்த்ப்டும் ற்நத் ன்ஜநக் அமஜத்ம் ன்த குடநப்நப்டுநடது. 

சண, எத த்மக் ற்நக் ஆஓநநர் நட்ஜநடும்து ம் ஜணர்ள் அமக் 

ற்தக்ள் ந் அதக்குத் ஞ இதக்நடர்ள் ன்ம அணர் 

ணற்டநன் அடிப்மநல் ணதடுத்ம்? 

 

ற்டல் நன்தைம் / 

ற்டல் ந 

ல்ந  
ற்டல் நன்தைம்  

ர்ஙநம 

 

 ஙட்ங்ள் 

ங்ள்  
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உதநப்டுத்நக்ள் ணண்டும். ஜணர்ள் எவ்ணதணநன் ர்ஙநமக்கு 

ற்ப் த்ம ணதடுத்ந அமஜத்துக் ற்நத்ல் ஙல் மசநக்கும். 

 

ஙட்ங்ள் 

எத ஜணநன் ஙட்த்ம அடநந்து ற்நக்கும்து ற்நப்மண அந் குடநப்நட் 

ஜணமஞ நநல் ஓன்த அமத்ம். அற்குக் ஞம் அந் ஜணநன் ணசம் 

நல் ஈர்க்ப்டுநடது; அணதக்குக் ற்டல் சுஜச ஜநடது.  

 

ற்டல் நன்தைம்/ற்டல் ந  

ஜணர்ள் எவ்ணதணதம் ணவ்ணத ற்டல் நன்தைத்மத்ம் ற்டல் நமத்ம் 

ண்ணர் இதக்நடர்ள். ல்ணம தண்டநதத் நடன்ள் அடிப்மநல் 

ஜணர்ம ணதடுத்ம், அல்து ஞர்ட் ஸ்ர்ன்ர்க் (Robert Sternberg) 

குடநப்நடுணது அடநததர்ணஜ ஆய்ந்டநந்து ற்கும் ஜணர்ள், ஙமதொமடநல் 

ஓய்துர்த்துக் ற்கும் ஜணர்ள், ற்மசத்நடத்துதம் மப்க் 

ஙநமநதம் ஓநந்நத்துப் ர்த்துக் ற்கும் ஜணர்ள் ச ணதடுத்நக் ற்நக்ம். 

இவ்ணத ஜணர்நன் நன்தைம், ற்டல்ந அடநந்து ணங்ப்டும் ற்நத் 

அணர்தௗக்கு ஜநதம் உந் ற்டல் அதணஜ அமஜத்ம். 

 

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் – ஓந ற்நத்ல் உத்நள் 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ம ஜற்ள்தௗம் ஆஓநநர்ள் ல்ணத உத்நமப் 

ன்டுத்துணர்ள். தம் ஏர் உத்ந ஜட்டும் ஜணர் ல்தக்கும் 

ற்தைம இதக் தொடில்ண? அத்ம ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் 

உத்நதௗள் ஓந: 

 

அடநல்-தைநல்-ஓய்ல் (KUD), ஞஃப்ட் (RAFT), டிர்ட் (Tiered), நங்க்-க்- (Think-Tac-Toe), 

ஙக்கு ண்த்துநள் (Multiple-Entry-Journal), ல்ணம தண்டநதத் நடன்ள் (MI),  

கூடிக்ற்டல் உத்நள் (CLS)  

ஓந ற்நத்ல் உத்நள் 
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அ. அடநல்-தைநல்-ஓய்ல் [Know-Understand-Do (KUD) 

 

ணதடுத்ப்ட் ற்நத்தக்கு அடிப்மச உத்ந அடநல்-தைநல்-ஓய்ல் 

ஆகும். இவ்தத்ந ஆஓநநர் ஜது ற்நத்ம ணதடுத்துணநல் குணநஙக் 

ணநட்டுநடது. அன் டிஙநமள் நன்ணதஜத: 

 

i. த்மத் ங்குணற்கு தொன், ஜணர்ள் ணற்மட அடநந்துள்தம், 

தைநந்துள்தம், ஓய்தம் ணண்டும் ன்மத் னர்ஜசநத்ல் 

-டு: 

அடநந்துள் ணண்டிமண:  அதச்ஓற்ள், ணமஞமடள், ணல்ள் 

தைநந்துள் ணண்டிமண:  ட்டுள், துமஜக்கூதள்,  

                                                   அடிப்ம உண்மஜள்                            

ஓய் ணண்டிமண:   அடநந்தும் தைநந்தும் ண்ணற்மடப்  

      ன்டுத்தும் நடன்ள்,    

      ஓற்ள்/ஓற்டர்ம உதணக்குல் 

ii. ஜற்ண் தொமடநல் ற்நத்தக்குத் நட்ஜநடுல் 

iii. ஜணர்ள் அடநந்துள்தம், தைநந்துள்தம், ஓய்தம் ணண்டிணற்மட 

ணகுப்நல் அணர்து ர்மணக்கு மணத்ல் 

 

ஜணர்நன் ற்டல் நடதக்ற் அணர்ள் அடநந்துள்தம், 

நந்துள்தம், ஓய்தம் ணண்டிணற்மடப் நப்ல் அணர்ள் ங்நன் 

ற்டல் ணத்நற்ற்க் ற் இதம். 

 

ஆ.  நங்க்-க்- [Think-Tac-Toe] 

 

இந்க் ற்நத்ல் உத்ந டிக்-க்- {Tic-Tac-Toe} ன்தம் ணநமட்டு 

தொமடமப் நன்ற்டந அமஜந்கும். ஜணர்நன் ர்ஙநம, ஙட்ம், ற்டல் 

ந/ற்டல் நன்தைம் ஆநணற்டநன் அடிப்மநல் ணதடுத்நக் ற்நக் 

இவ்தத்ந ணய்ப்நக்நடது. 9 ட்ங்நல் எவ்ணத ணநமஓத்ம் எத குடநப்நட் 

தப்தமக் ண்டிதக்கும். அக்தப்ததௗக்ச தோன்த ணவ்ணத 

ஙணடிக்மள் அல்து ஜநப்தேட்டுப் நள் ட்ங்நல் டுக்ப்டும். 

ஜணர்ள் த்ம் ணநதப்ங்நன் அடிப்மநல் எவ்ணத ணநமஓநததந்தும் 
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என்மடத் நதஓய்து அநல் ஈடுடுணர். அன்ட ணஓநப்தை, தத்டநல் ற்நக் 

இவ்தத்ந ற்தைமது. ஏர் டுத்துக்ட்டு: 

 

 

மததன்மததன்  

மப்தைமப்தை  

மததல் உள் 

த்ம ணமஞ; 

மப்ம தது. 

மநன் மப்தை 

உசக்குப் 

நடித்நதக்நட? 

ன்? 

ஙன இந்க் மநன் 

தத்ஞ 

இதந்நதந்ல் மக்கு 

ன்ச மப்தை 

டுத்நதப்ய்? ன்? 

த்நஞம்த்நஞம்  உசக்குப் நடித் 

த்நஞம் ர்? 

ஙன அணமஞத் 

ர்ந்டுக்க் 

ஞம் ன்ச? 

உசக்குப் நடித் 

த்நஞம் ர்? 

அணதம 

ண்தைமப் 

ட்டிதட்டு தது. 

மநல் ணதம் 

த்நஞத்நன் 

குஙன்ள் உன்சடு 

வ்ணத எத்நதக்நன்டச? 

மநன்மநன்  

க்ம்க்ம்,,  

தொடிததொடித  
  

மநன் 

க்தொம் 

தொடிதம் உன்மசக் 

ணர்ந்? ன்? 

ஙன மநன் தொடிமண 

வ்ணத ஜற்டந 

அமஜத்நதப்ய்? 

ஙன மநன் தொடிமணத்ம் 

க்த்மத்ம் 

வ்ணத ஜற்டந 

அமஜத்நதப்ய்? 
 

 

 

இவ்தத்நநல் ஜணர்தௗக்குத் ங்ள் ஜற்ள்ணநதக்கும் ற்டல் ஓற்ட்டில் 

அல்து ணநப்ட்டில் ணநதப்த்நத உள்து. 

 

 

இ.  டிஙநம ணர்ச்ஓநதொமடநல் ற்நத்ல் (Tiered Instruction) 

 

தொன்தை குடநப்நட்து ஞர்ட் ஸ்ர்ன்ர்க் ஜணர்ம தோணமச ற்டல் 

நமக் ண்ணர் ணமப்டுத்துநடர். 

 

  ஙமதொமடநல் ஓய்து ர்த்துக் ற்ணர்ள் (Practical Learners) 

 அடநதப்தர்ணஜ ஆய்ந்டநந்து ற்ணர்ள் (Analytical Learners) 

 ற்மசத்நடத்துதம் மப்க்  ஙநமநதம் ஓநந்நத்துக் ற்ணர்ள் 

(Creative and Critical Thinking Learners) 

 

தோன்த ஙநம ற்டல்ந ண் ஜணர்தௗக்ற்க் ள்ணநள், 

ஙணடிக்மள் அல்து நள் நமஜநததந்து டிப்டிச் 

ஓணல்ஜநக்மண அமஜக்ப்ட்டு ணங்ப்டும். இசல், ஜணர்தௗக்குச் 
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ஓதப் ஜற்டஜ ற்டுணநல்ம. அணஞணஞது ற்டல்நநல் ற்டல் 

ஈடுட்டுன் ஙநதம். 

 

 

ஈ.   ஙக்கு ண்த்துநள் (Multiple Entry Journal) 

 

ணஓநத்ல் எத ணழ்ஙள் நடசகும். அத்ம ணஓநத்ம ஜணர்ள் 

ததௗர்ந்தும் ஆஜதம் ஜற்ள்ணற்ச டிஙநமமக் ண்து 

இவ்தத்ந. ணஓநப்ற்குதொன், ணஓநக்கும்து, ணஓநத்நன் ஆந ஓஜங்நல் 

ஜணர்ள் ங்ள் ணசம் ஓநடஜல் ணஓநக் ணநட்டும் ள்ணநள் அணர்தௗக்கு 

ணங்ப்டும். அக்ள்ணநநல் ணசத்மக் ஓதத்துணல் ஜணர்ள் 

ததௗர்ந்தும் ஆஜதம் ணஓநக் இதம். இன் டிஙநமள்: 

 ஜணர்ள் ணஓநக் ணண்டி தணம ஜௌசஜ ணஓநத்ல்  

 அன்நன்,  ‘குந ஙன்டப் தைநநடது, ஏஞதக்குப் தைநநடது, அடண 

தைநணநல்ம’  ஆநணற்டநல் அணர்நன் ர்ஙநமமக் நத்ல் 

 நப்நன் அடிப்மநல் ஜணர்ள் குதக்ச் ஓற்டுல் 

 ணஓநக்கும்தொன், ணஓநக்கும்து, ணஓநத்நன் ஆந ஓஜங்நல் தத்ஜச 

ணநட்டும் ணநசக்மக் ண்டு ஜணர்ள் ங்ள் ணஓநப்ம 

ஜற்ள்தௗல் 

 

உ.  ஞஃப்ட் [Role, Audience, Format, Topic (RAFT)] 

 

ஞஃப்ட் ன்து த்நஞம்/ம், ர்மணர், அமஜப்தை/ணடிணம், மப்தை ஆநமண 

உள்ங்ந குப்நன் சுதக்ச் ஓல் ஆகும். இவ்தத்ந ணதட் நடமசத்ம் 

ஙட்ங்மத்ம் உம ஜணர்ம தொதமஜக் ற்டதல் ஈடுடுத்துநடது. 

ஜணர்நன் மப்ற்டம ஜம்டுத்துநடது. ஜணர்ள் எத குடநப்நட் 

த்நஞத்ம/த்ம ற்த, குடநப்நட் ர்மணர்தௗக்க் குடநப்நட் 

அமஜப்தை/ணடிணத்நல் தத்ஜச மப்நமசக் ண்டு நத்து 

ணங்க்கூடி ஓற்டும இது ணநக்குநடது. ஏர் டுத்துக்ட்டு: 
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ம்/த்நஞம் 

(ர்?) 

ர்மணர் 

(தக்?) 

அமஜப்தை/ணடிணம் மப்தை 

ஜன்/ஜள் குடும்ம் ணநம அன்தை 

ஙண்ன் ஜணர்ள் ட்டுமஞ ஙட்தை 

ஙநதர் 
ணசத 

ட்ணர் 
ட்டி ணர்ந் எதணர் 

இக்குஙர் துஜக்ள் ஙம் அன்நன் ணநம 

 

 

 

தொடிதமஞ 

 

அக்ந்ட், ல்ணநர்ள் ஜணர்தௗம ணதுக்கும் நடதக்கும் ற்ட 

தத்ஜச ற்நத்ல் தொமடமத் ர்ந்டுத்துக் ற்நத்ல்ற்டநக் குடநப்நட்டு 

ணந்துள்சர். ஜணர்ம மஜஜக் ண்மஜந் ணதடுத்ப்ட் 

ற்நத்ல் அணுகுதொமட  ங்நல் ஜணர்மப்ற்டந ஆஓநநர்ள் ஙன்கு 

அடநந்துள்தம் அணற்டநற்ற் எவ்ணத ஜணநன் மண, நடன் அடநந்து 

ற்நத்மத் நட்ஜநதம் ம் ஙத்தம் துமதைநந்து ணதநடது. ஜநமப் 

ன்டுத் ஜணர்தௗக்கு ஊக்தோட்க்கூடி ணமநல் அமஜண ஙல் ற்கும் 

சூகும். இச்சூம ணதடுத்ப்ட் ற்நத்ல் அணுகுதொமட ஙநச்ஓம் 

ற்டுத்நத் தம். 
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இரை அமர்வுகள் 4 
 

இல்தை ஜற்தம் ற்டல் சூல்நல் ஓநங்ப்தர்த் ஜநநன் ன்டு  

-   எத ஓதொஜநநல் அணுகுதொமட 

Dr.  இரா. கேல்முருகன் 
நன்யாங் மதாழில்நுட்பப் பல்கலைக் கழகம், கதசியக் கல்விக் கழகம் 
சிங்கப்பூர். 
 
 

ஜந ன்து ஜக்ல் உதணக்ப்ட் அநத ம. 

தத்துப்நஜற்டத்நற்கும் உள்த்து உர்தம ணநப்டுத்துணற்கும், 

தொதமஜச அதணங்மப் ற்தப் சமணற்கும் ஞஜ அமஜணது 

ஜந. ஜற்டணர்டு உடணடி ஜநத் தும ஙநற்கும் இமப்தைச் ஓங்நத. 

இத்ம  கூதமத் ன்சத் ண்  ஜநழ்ஜந ன்மஜத்ம், 

ஓதமஜத்ம், ணமஜத்ம் ண்டு ணதம் ஜந, உர்சநச் ஓம்ஜந 

உம ணம் ணந்து ண்டிதக்நடது. 

ஜதுஞத் ஜநமஓ உம் 

   ஞதம் ணம ஓய்நல் ணண்டும் 

ன்ட தொண்சுக் ணநகசநன் தொக்த்நற்ற் ண்து ஙடுதௗக்கு ஜல் இசந 

ஓந்ஜநழ் தேடுஙம ட்டு ணதநடது. தைம் ர்ந் ஙடுநல் ஜநழ்ஜந  

ஓனஞடும் ஓநடப்டும் ந ணர்க்ப்டுணடு தைத்ம் தைந அணுகுதொமடநன் 

ணந ற்நக்ப்ட்டும் ணதநடது. ஓநங்ப்தநல் ஜணர்தௗம் ஜக்தௗம் ஜநழ்ஜநம 

அன் ன் அடநந்து ணமநல் ன்டுத்ந ணதநன்டசர்.  ஓந்ஜநழ் 

அன்மசக்கு ஜகும் சூட்டிப் தமஜ ஓர்க்கும் தைம்ர்ந் ஙடுநல் 

ஓநங்மக்குடிஞசு  மஙநஜநர்ந்து ஙநற்நடது ன்நல் ள்தம் ஜநல்ம. 

 

இதஙநம ணக்கு  

ஜநழ்ஜந தத்து ணக்கு, ச்சுணக்கு ச இதஙநம ணக்கு ண்து. எத 

தத்நமச தந ணஓநப்ற்கும் அ தத்ம நநல் உள்ணர்நம் இல்க் 

கூதணற்கும் இதணம ணக்குமப் ன்டுத்துநடம். தொன்சது தத்து ணக்கு; 

நன்சது ச்சு ணக்கு. இவ்ணதட்ம தொன் தொதல் ணநக்நக் ல்ணந உநற்கு 

அடநதொப்டுத்ந தமஜ ஓதொ ஜநநல் அடநகர் (Sociolinguists) ர்கூஓன் 
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(Ferguson)ன்ணமஞ ஓதம். எத ஓதொத்நல் இதஙநம ணக்கு ற்டுணற்குந 

ஞங்ள்: 

1. அச்ஓதொத்நல் ஙனண் ஜ இக்நப் ஞம்நதொம், ஜச்ஓர்ச 

இக்நங்தௗம் ஜக்ள் சும்ஜநநல் அல்து ர்ச ஜநநல் 

அமஜந்நதக் ணண்டும். 

2. ஓதொத்நல் ஓநதன்மஜநசர் ஜட்டுஜ ல்ணந அடநத ற்டணர் 

அமஜந்து தம்ன்மஜச ஜக்நன் ச்சு ஜந, இக்ந 

ஙமநசநன்தம் ஏஞத ஜதட் அமஜ ணண்டும் 

3. தத்து ஜநக்கும் ச்சுஜநக்கும் உள் ணதடுள் அநநத்தும் 

எவ்ணத ணமத்ம் த்ஜக்ச, ன்டும் தொம் இதொம் ணவ்ணட 

அமஜணண்டும். 

இம்தோன்த அமஜப்தைள் ந்ந் ஓதொங்நல் ற்ட்தம் அங்கு இத ஙநம 

ணக்கு உதணகும் ச ணநநணச ணநக்ம் தநடர் ஜநநல் அடநகர் ஓனசநணஓ 

ணர்ஜ. 

 

ஓநங்ப்ததம் ன்ஜந ணக்குச் சூதம்  

 

நநட்டிஷ் நக்நந்நக் ம்சநநன் ஙநர்ண அநநச ஓர் ஸ்ம்ர்டு 

ஞநள்ஸ் ன்ணர் 1819 ஆம் ஆண்டில் ஔகூர் சுல்ன் அணர்நம் ஓய்து 

ண் எப்ந்த்நற்குப் நடகு அர்ந் டும், ஓநன்சஞ்ஓநடந குன்ததௗம், ஞடு 

தொஞச இங்தௗஜக் ட்ஓநநத் எத ஓநடந னத ணந ஙநமஜ ணர்ந்து. 

சுஜர் 140 ஆண்டுநல் ஜக்நன் உமப்தைம், ஜசம் ஞ தொற்ஓநத்ம் ஓர்ந்து 1959 

ல் ஓநங்ப்தர் சநஙத் ன்சட்ஓந ற்ட ங ணநங்ந, 1963 – ல் ஜ 

ஙட்டுன் இமந்து, இஞண் ஆண்டுநல் ஓந 1965 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்டு 

ஜம் என்ம் ந ஜணநததந்து நநந்து சநக் குடிஞசு ங, உ ஙடுள் 

ணநக்கும் ணண்ம் எப்ற்ட ஙப் தேடுஙம ட்டு ணதநடது. 

 

க் த்நததந் ஜஓந, இந்ந, ஓனச, இங்ம, இந்சநஓந 

ன்ட ஙடுநததந்து ல்ணத இசத்மச் ஓர்ந் ஜக்ள் ஓநங்ப்தநல் குடிடந 

ஙட்டின் தொன்சற்டத்நற்கு அஞது டுட்டு ணதநன்டசர். ல்ணத இச ஜக்ள் 

ணதம் ஙட்டில் ன்ஜந ணக்குச் சூல் ன்து ணநர்க் தொடி என்த. 2000 ம் 

ஆண்டின் ஜக்ள் மக் க்டுப்நன் டி ஓநங்ப்தர்க் குடிஞஓநன் ஜத் 

ஜக்ள் ம, 50,76,700 (ம்து ட்ஓத்து தத்ந ஆடநஞத்து ததத). 
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இணர்நல் ஓனசர்ள் 74.1 ணநதக்ட்டிசர். ஜய்க்ஞர்ள் 13.4 ணநதக்ட்டிசர். 

இந்நர்ள் 9.2 ணநதக்ட்டிசர். நட இசத்ணர்ள் 3.3 ணநதக்ட்டிசர்.  

 

இந்நர்தௗள் ஜநழ், ஜமம், தங்கு, ஞ்ஓந, இந்ந, ணங் ஜந 

சுணர் அங்குணர். இணர்நல் ஜநமத் ய் ஜநக் ண்ணர்ள் 

டத் 66 ணநதக்ட்டிசர். சண இந்நர்தௗள் அந ண்நக்மநல் 

இதப்ணர்ள் ஜநர். இங்கு ஆங்நம் தொல்ஜநதம், 

துஜநதம், ர்தை ஜநதம் உள்து. ஓனசம், ஜய், ஜநழ் 

ஜநள் இஞண்ம் ஙநம ஜந உள்ச. 

 

ஓநங்ப்தர் ஜக்நன் ல்ணநடநத ஆண்டுக்கு ஆண்டு அநநத்து ணதணம ஜக்ள் 

மக் க்டுப்நன் ணந அடந தொடிநடது. 

 

1980 84% 

1990 90% 

2000 93% 

2010 95.9 

  

ஓநங்ப்தர் ள்நநல் ஜநதம் ஜநழ் ஜணர்தௗம்: 

ய்ஜநம ஜநப்ஜக் ற்நக்கும்து நமஜநநன் க்ம், 

ஙநமடணநல் ஓற்ஞ்ஓநம், தத்துத்நடன், ஙம ன்டணற்மட ஜநப்நல் 

ஓய்ணண்டும் ன்நடர் ஞர்ட் . அற்ற்ச் ஓநங்ப்தர் அஞஓங்ம் 

ல்ணநக்கு அந தொக்நத்துணம் டுத்து ஆஓநந, ஜணர்தௗக்குத் மணச 

ற்டல் ற்நத்ல் ர்ச ணஓநமச் ஓய்து டுத்துக் ண்டிதக்நடது. 

ள்நநல் ஙதச நல்தட் ணஓநமப் தக்ந ஜணர்ள் நல் தட்த் 

துமடநல் ஓநடந்து ணநங் ணநணம ஓய்நடது. இங்கு 218 க்ப்ள்நநதம், 

89 உர்ஙநமப்ள்நநதம் 12 உர்ஙநம ஜந ஙநமங்நதம் 16 க்க் 

ல்தநநதம் 1 ஜத்நக் ல்ணந ஙநமத்நதம் ஜநழ் ஜந ற்நக்ப்ட்டு 

ணதநடது. ல்மக் ப் தைகுதொ ஙநமநல் 700 க்கும் ஜற்ட் ஜணர்ள் ஜநழ் 

ஜநமப் நல்நடர்ள். 

 



 

 

322 

ன்ஜந ணக்குச் சூதல் ய் ஜந தொல் ஜந ன்ட ய்ஜந ஜநழ் 

ன்ட ஓல்தநன்ட ட்டு ந் ணமநதம் தந்து. சண ன் ஜநழ் 

ஜந இஞண்ம் ஙநம ஜநக் ற்தக் டுக்ப்டுநடது. ஜநழ் 

ஜணர்நன் ஞத்நற்கும் ன்மஜக்கும் ற்ப் ள்நநல் ஜநழ், உர்ஜநழ், 

அடிப்மத் ஜநழ், ஜநழ் ஜந B ச ஙன்கு ணமப் நநதநல் ஜநழ் ஜந 

ற்நக்ப்ட்டு ணதநடது. 

 

க்ப் ள்நநல் EM 2 ல்ணநப் நநணநல் உள் ஜணர்தௗக்கும் 

உர்ஙநமப்ள்நநல் ணநமஞத ஜற்தம் ணக்ப் நநத ஜணர்தௗக்கும் ஜநழ் 

ஜந ற்தத் ஞப்டுநடது. ஜநழ்ஜநநல் ஜநச் ஓநடந் ணமநல் நடன் ற்ட 

ஜணர்தௗக்கு உர்ஜநதம், க்ப்ள்நநல் EM 3 ல்ணநப் நநணநல் உள் 

ஜணர்தௗக்கும் உர்ஙநமப் ள்நநல் ணக்ம், நல்தட்ப் நநத 

ஜணர்தௗக்கும் அடிப்மத் ஜநதம், நட ங்நல் அநத்நடன் ற்தத் ஜநழ் 

ற்நல் ஜநகுந் ஓநஞஜத்ம நர்ள்தௗம் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் ஜந B த்ம் 

ற்தக் டுக்ப்டுநன்டச. 

 

ஓநங்ப்தநல்  ஞண ந்து ள்நமத் ர்தஓய்து 20 ஜணர்தௗக்குப் ச்சுத் 

ஜநழ் ர்ச ணநச ஙநஞல் டுக்ப்ட்ச. ஜணர்நம், 

  அன்டம் ணகுப்மடநதம் ணகுப்மடக்கு அப்தம் ஜநமப் ன்டுத்தும் 

ஙநம  

  ஜநழ்ஜனது அணர்ள் ண்டிதக்கும் ஆர்ணம் 

  ஙண்ர்டு உமஞடும்து அணர்ள் ன்டுத்தும் ஓற்ள் 

  ர்ச்ஓநத் ஜநழ்ச் ஓற்மப் ன்டுத்நப் ஓ இமஜக்குந 

ஞங்ள்  

  துணச் ஓல்ணம் குமடந்து ப்டுணற்குந சூல்ள் 

  ஜநழ்ஜநநன் உச்ஓநப்நல் ற்டும் ஓநக்ல்ள் 

  நடஜந ஜணர்டு ஓர்ந்நதக்கும் ஙஞம் அநஜ இதக்கும்து 

ஜநழ்ஜநப் தைக்த்நன் ஙநம 

  ஜநம ணதம் ஜந ஆக்குணற்குந நர்த் நட்ம்  

ன்ட ணநசக்ள் அங்ந ணநசஙநஞல் டுக்ப்ட்டுத் ஞதள் ஓநக்ப்ட்டுப் 

நத ஓய்ப்ட்ச. அசடிப்மநல் 80 ணநதக்ட்டு ஜணர்ள் 
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ஜநழ்ஜநமக் ற்கும்தும் சும்தும் ஆங்ந ஜநநல் ஓநந்நத்துப் ஓ 

த தொற்டுநன்டசர். ர்தை ஜநதம் தொன் ஜநதம் ணநங்குநன்ட 

ஆங்நம் ஜணர்ள் அடிக்டிப் ன்டுத்துணற்கு துணச ஜந 

இதப்ல் அமசத்ஜநழ் ஜநடு ந்துஓக்கூடி ட்த்துக்கும் 

உட்டுநன்டசர். ஜணர்நம் ஓநக்ப்ட் ஞதநல் ஓந, 

 

 ஜநல் Lesson ஞம் Simple ன்த ஓல் தொடி. ஞ்ஓம் boring ஆ 

இதக்கும். சதொம் bus டுத்து school  டதுக்குள் தும் தும்த 

ஆநடுது. 

 Class , ஞம் ஓத்ஜப் சுடது டிக்நடதுக்கு disturbance ஆ இதக்கு. 

 ஜநழ்ப் ம் இப் ஞம் boring ஆ இதக்குன்த ன் ஓல்ட? 

 Compo ன்த ஓன்ச ன் இப்டி நச்ஓநட. 

 Stupid ஜநந ஓ, ங ததுடமச் ஓல், அந்  title  ஓல்டன் 

 -  ப்தம், ஓநக்நட் இதக்நடங். அச, இப் எதங் டிக் try 

ண்டன். 

 ஏய், ஓந்நசந, Face book ன்த ஓன்ச,ஞம் fun ஆ இதக்கும். 

 Class க்கு ணந English and ஜநழ் mix ண்நத்ன் சுணம். ஜத்டி 

ஜநழ் சுட இல். 

 Exam க்கு ஜட்டும்ன் டிக்நடது. தட், ல்தம் English ன். அச 

ஜநழ்ப் ஓ ஞம் difficult  so, ஆர்ணம் இல்ஜப் குது. 

 Friend’s கூப் சும் து mostly English ன் ஜநநல் ஓக் ஷ்ம். 

சுசதம், ஜத்ணங்  bully ன்தணங் 

 ஜநழ் ர்ச்ஓநப் சுச ஞம் mistakes ணதம். some words க்குத்  

ஜநழ் ஓல்த் நது. So நஞ்ஓதம் சுடநல்.  

 அப் அடிக்டி சுணர் I don’t mind. 

 இமப்ய்ப் தஓ டுத்துக்நடந! Take it is easy da ! 

ஜணர்ள் சும் ஜநநல்  ஜநத்ணதம் (Code-switching), ஜநக் ப்தைம் 

(Code-mixing)  ந்  அணநற்கு இதக்நடது ன்து  ற்டந ஆய்தள் ர்ந்து 

ஙமற்தக் ண்டிதக்நன்டச. ஆங்ந ஜநம அநம் ந்து சும் ஙநம 

உதணகும் து ஜநச் ஓநமத ற்ட்டு, ஜநப் தைக்ம் ஞ்ஓம் ஞ்ஓஜக் 

குமடந்து ணநக்கூடி சூழ்ஙநமத்ம் ற்டும்.  
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சண ஜணர்ள் ஜநழ் ஜநநன் ன்மஜமப் தைநந்து ள்தௗம்ணமஞ, ஆங்நச் 

ஓற்மத் டி அமஜல் ஓந்ஜநநல் உமஞ தொடித்ம் ன்ட ஙநம ணமஞ 

ஆங்நத்ம அவ்ணப்து ன்டுத் அதஜநக்ம். 

ஜநக் ப்தை ற்டுணற்ச தொக்நக் ஞங்ச் ஓதொ ஜநநர் 

நன்ணதஜத ணமப்டுத்துநன்டசர். 

1. நட ஜநமக் ந்து சுணது ஞணம் (Prestige motive) ச 

ண்ணுணல் 

2. ஓல் ணதம்  தத்ம நமஜ டுத்துமஞக் தொடித்ம் ன்ல் 

3. ய்ஜநநல் ஓஞஜப் சுணற்குந ஓல்ணத்ம அநம்     

    ற்டநஞல். 

4. ற்தைம ஓல்ம ஙநஞப் இல் 

5. தைநப் ன்டுத்தும் தள்தௗக்குந ஓல் ஜநழ்ஜநநல் 

இல்ல் ஜநக்ப்தை  ற்டுநன்டது. 

ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் ஜந ஜனது ஆர்ணதொம் அ ஙஞத்நல் அந ஓல்ணப் 

தக்தொம் ற்ட்ல் நடஜநக் குதக்னட்மக் ஞ்ஓம் ஞ்ஓஜக் 

குமடத்துக் ண்டு ஙல் ஜநநல் ஓ தொடித்ம். ஜநழ் ஜநநல் ற்சண ன் 

ணங்நப்  ஜப் ன் ட்டில் இதந்துணதம் ஓற்மத் ணநர்க்தம் 

தொடிது. அற்கு இமப் தைதுமஜச  ஜநழ்ச் ஓற்மத் டிக் 

ண்டுநடித்துச் ஓர்த்தம் ஜமஞ இமத் ண்னர் ப் ட்டும் ஜதம் 

ஙநன்த ண்டிதக்கும்.  

ஓன்ட : 

Coffee ன்மக் கும்ந ன்தம் Ball point ச ன்மப் ந்து தொமசப் ச 

ன்தம் Cycle ன்ம ஈதம ஜநநணண்டி ன்தம் தைதுமஜ ணதந்து  தூ ஜநநல் 

ஜணர்ள் ன்டுத்நத்ன் ஆணண்டும் ச ணநதப் நட்மஓநல் இடங்நசல், 

அணர்நம் இதக்கும் ஆர்ணதொம் குமடணற்கு ணய்ப்தை ற்டும். சண, இஞண்ம் 

ஜந ஙநமநல் ஜநமக் ற்கும் ஜணர்ள் ஓநற்ஓந அணஓநஜச ஓற்ம 

ஆங்நத்ந ன்டுத்நப்  நடகு ஜநழ்ச்ஓற்தௗக்கு ஜடம். 

 

ணஜ ணர்ந்து ணதம் அடநணநல் ணர்ச்ஓநநல் இது ன்ட ண்நடந் மச் 

ஓற்ள் வ்ணந ஜற்டதொஜநன்டநத்ம், ஜநக்ப்ட்டும் ன்டுத்ப்ட்டு 

ணதநன்டச. தைந உதணகும் ல்ச் ஓற்மத்ம் ஜந ர்த்துக் 

ண்டிதக் இது. தைநசணச் ஓற்ள் உதணநக் ண்டு இதப்து 

இற்மநன் ஙநந. இவ்ணத ணங்கும் ஓற்ம ல்ணநச் ஓற்ள் அல்து ற்ட 
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ஓற்ள் சப் நம் ன்நன்டசர் ஓதொ ஜநநர். ஜநநன் 

ன்ட்டில் ஓற்நன் மணத்ம் அநநத்துக்ண் இதக்கும். 

      

ஜநநல் ன் ணங்குணதும் ன் டுப்தும் இன்த ஙற்டல், ம் ஜ 

ஙமற்தக்ண்டிதப்துன். அ ஙஞத்நல் தைநத் ன்தம் ல்ச் 

ஓற்தௗம் நட ஜநச் ஓற் இதக்ணண்டும் ன்ட அணஓநம் இல்ம. நட 

ஜநச் ஓற்நல் ஓந நமஜத் ஜநழ்ப் டுத்ப்ட்டு, ன்ட்டில் ணற்டநத்ம் 

ண்டிதக்நடது. ஓநங்ப்தநல் Computer ன்ட ஓல்தக்குப் நக் நசந ன்த 

ஜநர்க்ப்ட்டு அச்ஓல் வ்ணநச் ஓநக்தஜநன்டந ல்ஞதம் 

ன்டுத்ப்ட்டு ணதநடது.  

 

இது Dollar ன்து ணள்ந சதம், message ன்து குதந்ணல் சதம் 

Hand phone ன்து மக்த் மஓந சதம் ன்ட்டு ணதணமக் 

தொடிநடது. இதுன்த நமஜச ஜநர்ப்தை ண்  ஓற்ம 

உதணக்நசல் ப்க்நல் ஙல் ஜநழ்ச் ஓற்ள் அநஜ உதணந 

ஜக்நம ன்ட்டில் உணந ணதம்.  

மக்ட்ஓந, ணசத, த்நநம, தல்ள், இக்ந தல்ள், ஜ 

இழ்ள் ன்டணற்டநல் தம்தம் ன்டுத்ப்டும் தத்துத் ஜநமச் ஓந 

ணமநல் ஓநங்ப்தர் ஜணர்ள் அநம் ன்டுத்துணமத்ம் தொடிநடது. 

க்ஙநம ஜணர்ள் ணசதநல் உமஞடும்து  

 

“ஙன் க்ஙநம இஞண்ம் ணகுப்நல் டிக்நடன்”  

“அம்ஜ ஓந்மக்குச் ஓன்டநதக்நடர்”  

“ஙன் ஙற்த ன் த்தன் ள்நக்குச் ஓன்டன்”  

 

ச தத்துத் ஜநந அநஜ உமஞடுணமத்ம் ம். சசநல் 

ணகுப்மடத் ஜந ணழ்க்மத் ஜநழ் ச ண்நன் ணநமணகும். இந்ஙநம 

ஜட ணண்டிது ஜந அணஓநம். 

 

ஜணர்ள்  ஓந ணமநல் தத்துத் ஜநநல் சுணதும், ஆங்நத்நன் ன்டு 

ஜணர்நம அநநத்துக் ண்டு ணதணதும், ஆங்நத்ந 

உமஞடுணம ணநதம்தைணதும், ஜநழ்ங்மப்ற்டநக் ந்துமஞடும் தும் 

ஆங்நத்மப் ன்டுத்துணதும் ஜநழ் ஜநநன் ன்டு குமடந்து ண்டு 
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ணதணற்குக் ஞங் அமஜநன்டச. அடு ஜநர்நன் தடுநல் ஜநழ்  

ஜநப்தைக்ம் ஙதௗக்குஙள் குமடந்து ண்டு ணதண ஆய்தள் 

நணநக்நன்டச. 

 

ஜக்ள் மக் க்டுப்நன்டி ஜநழ்ஜநமப் ன்டுத்துணர்  

ண்நக்ம 1980 –ல் 54 ணநதக்தம், 1990-ல் 43.2 ணநதக்தம்,    2000-ல் 

42.9 ணநதக்தம் குமடந்து ண் ணதநடது. இந் ஙநமமக் ணசத்நல் 

ண்டு அஞஓங்தொம், ல்ணந அமஜச்சும்,  ஓதோ அமஜப்தைதௗம் ச்சுத் ஜநதக்கு 

அந தொக்நத்துணம் டுத்துப் ல்ணத ணநநன் தோம் ச்சுத் ஜநம 

ஜம்டுத் தொற்ஓநள் ஓய்துணதநன்டச. 

 

ல்ணந அமஜச்சு,  தைந த்நட்த்நல் ச்சுத் ஜநதக்கு  அந ஜநப்ண்ள் 

ணங்ந ஜணர்மப் ச்சுத் ஜநநல்  ஓஞஜ உமஞ ணநணம ஓய்நடது. 

ஓதோ அமஜப்தைள் ல்ணத ம ஙநழ்ச்ஓநம ஜணர்தௗக் ஙத்ந அன் ணந 

அணர்ள் ச்சுத் ஜநநல் ஜம்ப் டுடுநடது.  

 

ஓநங்ப்தர்ப் ள்நதௗக்கு அப்ல் ஜநழ்ஜநநன் ஙநம: 

ஓநங்ப்தர்த் ஜநழ் ஜக்நம் ஜய்,  ஜநச் ஓற்நன் ப்தை இல் 

அமஜந்நதப்ம அணர்து ச்சுத் ஜநநல் அநம் ம். ஞம் ஓநங்ப்தர்  

தொன்தை ஜணநன் எத குந இதந்து. அப்து ஓனசர்தௗம், 

ஜய்க்ஞர்தௗம், இந்நர்தௗம் ர்தை ள்ணற்குப் துணச ஜந 

ஜய் ஜந அமஜந்நதந்து. 

 

ணழ்க்மம ஜம்டுத்நக் ள்க் ல்ந்து ணந் ஜநழ் ஜக்ள் ல்ணநடநத 

அநம் இல் ஙநமநல் ஜய்ஜநச் ஓற்ம அநம் ந்து சுணமக் 

ஞணம் ( prestige motive) சதம் ண்நசர். 

 

நல் ஙநதணசங்ள், ஜநம, உத, ய்டநக் மள் ன்ட, ஜக்ள் கூடும் 

இங்நல் ணல் நஜற்டம் ஓய்து ள்ணற் ஜய் ஜநச் ஓற்மப் 

ன்டுத்ப் ணண்டின் அணஓநம் (Need filling motive) ற்ட்து. 

ஓநங்ப்தநல் ணழ்நன்ட தோத் மதொமடத் ஜநர்நஜ ஜய் ஜநக் ப்தை 

அநம் இதப்மக்  தொடிநடது. ஞம் அணர்நல் தம்ர் ஜய் 

ஙட்மச் ஓர்ந்ணர்ள்.   
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 அந்க் த்து ஙங் ம்ங்  ன் இதந்ம். 

 அணத தைதுஓ டி ணங்நநதக்ர் 

 டிந ந ஓப்த்தும் ஓநதணதம் ணங்ணும் 

 தேஓங் நங் ல்ச் ஓப்ட்டுக் மநதம் ணநக்நடங். 

 அப் ஓதக்குப் நதக்ர். 

 அந்க் மந ஙஓநஜ ஞம் ஙல்தக்கும் 

 எவ்ணத ஜஓதொம் ஓண ட்ணும் 

 ஊச அச்ஓதம் ணங்நட்டுண. 

 அணத ச்ஓங் ணங்நட்டுணஞப் நதக்த.  

 அணன் ஓம்ல் ண்டு  ணந்ன் 

 அணத ஔ ணம ஓய்நடர் 

 அம்ஜ குஓநசநநல் இதக்ங் 

 ஜக்ன் எத ங்குசு ணங்நட்டுப் ட் ச்ஓர் ண்ணுணங் 

 ங்ப்டிந டந தட்டுக்கு ணந்ன் 

 ச ஜஓத்து இதந்து தடு ஓஜ இதக்கு 

ணற்தஜநச் ஓற்மக் ன் ணங்ந ஜநநல் ன்டுத்தும் து ஜநழ் 

ஜநநன் அமஜப்நற்கும் அன் எத அமஜப்நற்கும் ற் ஜற்டந அமஜத்துக் 

ள்ணது இல்தை. அந் ஙநமநல் ஓநங்ப்தர்த் ஜநநல் ணகுப்மடக்கு அப்ல் 

இல்தை ஙநமஙநல் ஜக்நம ஜய் ஜந ந் ஜநழ் ஜந ன்ட்டில் 

இதப்ம அடந தொடிநடது. 

 

ள்நநல் ஜணர்ள் ஜநழ்ஜநமக் ற்கும் து இஞண்ம் ஜந 

ஙநமந ற்நன்டசர். ணகுப்மடமத் ணநஞ ணநநங்நல் ஜநமக் ற்தக் 

ள்ணற்குந ணய்ப்தை ஜநதம் குமடணண உள்து.  இச ஜக்ள் ணதம் 

சூதல் ஜந மணஞப்டல் ( Language acquisition) ன்து இ என்த. 

நர்தட்டில் ஓனசக் குடும்தொம் க்த்து தட்டில் ஜய்க் குடும்தொம் ணழ்ந்து 

ண்டிதக்கும் சூதல் குந்மள் சண ஜநணத்மப் தக்நக் ள் 

இஜல் ய்ணநடுநடது.  ஜநம தொல் ஜநக்க் ற்கும் சூதல் இத்ம 

இர்டுள் இல்ம.  தட்டிற்கு ணந ஓ ஙண்ர்தௗம், நர் தட்தம், 

ஜநந சுணல்  ஞஜச  ஓற்மத் சண அடநந்து 

ள்தொடிநடது. ல்ணநச் ஓமக்குள் டி டுத்து மணப்ற்கு தொன் ஞஜச 

ஓற்ம அடநந்துள் தொடிநடது.  
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இந் ஙநம ஓநங்ப்தநல் ஜநதம் குமடத. ப்தைத் நதஜத்ல் ந்ம சும் ஜந 

ஜநதம் ய் சும்  ஜந  ஜய், ஓனசம் ன்ட ணத ஜநதம் 

அமஜந்து ணநடுநன்டச. இந் ஙநமநல்  தட்டில் ஜநழ் தைக்ம் அநம் இல்ஜல் 

ய்ணநடுநடது. ள்நக்குச் ஓன்த ஜநழ் டிக் ஙநடும் து.  நமஜப் 

தைநந்து ள் இஜல் இன்சதக்கு உள்நத் ஜநழ்ஜநம ணதக்கும் சூல் 

உதணநடது. இந் மதொமடநசர் ஆங்ந ஜநச் ஓற்மத்ம் _ ‘lah’ ன்ட 

ணநகுநமத்ம் அநம் ன்டுத்துநன்டசர். 

 

ங்ள் குந்மள் சும் ஆங்ந ஜநமக் ண்டு அம் ஜநதம் ற்டர்நன் 

ண்நக்மத்ம் அநஜநக் ண்டிதக்நடது. ஆங்ந ஜநநன்  அணஓநத்ம 

அடநந்து அன்டம் ஆங்நத்ந ங்ள் குந்மடு உமஞடும் 

ற்டர்தௗம் அநஜநக் ண்டிதக்நன்டசர். இது ஜட்டுஜல்ஜல் ஜய், ஓனச 

ஙண்ர்டு ஆங்நத்நல் ஜட்டுஜ உமஞ ணண்டி அணஓநம் ற்டுணதம் 

ஜநழ் ஜநப் தைக்ம் அநம் இல் ஙநம உதணந ணநடுநடது.  

 

ஓநங்மத் நதஙட்டில் ஓம்ஜநம் ஜநழ்ஜநம ஙநமத்து ஙநற்ச் ஓய்ணது 

ஆஓநநர்நன் மநதம் ற்டர்நன் மநதம் ன் இதக்நடது. இமசக் 

தத்நல்ண்டு ஜணர்நம் ச்சுத் ஜநநல் உடணடி, உமஞடித் ஜநழ் ஜனது 

ஜநகுந் ஆர்ணத்ம ற்டுத் ணண்டும். ஓநங்மத் நதஙட்டில் ஜநழ்ஜநநன் 

ணத்மப் தக்நச் ஓணஞம் ற்ட உர்சநச் ஓம்ஜநத் ஜநம உண 

ணந ணண்டும். இல்மசநல் ஜல்த் ஜநழ் இசநச் ஓகும் ன்ட ம எதணசநன் 

கூற்தப்டி இசந ஙம் ஜநழ் ஜந “ஜநல் ஜத” ப்  ஜநநன்  

ப்ஜப் நடந் தைது ஜந (Creole) ஜதம் ஙநமத்ம் ற்ம். சண 

ஙம் உநநதம் ஜச ஜநழ்ஜந உர்ணதும் ழ்ணதும் ஙம் மநல்ன்!. 

 

ன்ட் தல்ள்: 

இஞமஜ,           ஜநழ் ஜணர்ள் ஓய்த்ம் ஜநப் நமள் ஏர் 

       ஆய்த - ஸ்ம்ர்டு அச்ஓம் ஓநங்ப்தர், 2001. 

தஞன், ந           ஓதொ ஜநநல், ந ஙநமம் 

       ஓன்மச 1973  

ஓண்தொம், ந.          ஜய் ப்டிப் சுணது ஜசன்ஜந ணநஸ், 

       ஓன், ர் ம்தர், 1998. 
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நண்ப்ன், சு..        ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்ஜநத்ம் இக்நதொம், 

       ஓநக் ல்ணநக் ம் ஓநங்ப்தர் 1993. 

ணல்தொதன், இஞ.      ஓநங்ப்தர்ப் ச்சுத் ஜநநல் நடஜநத் க்ம் 

       ஞ. தஞன் ஜநணநஜர் க்.221 - 237 

       தொத்தூர். 

ணல்தொதன்  இஞ.   ஓநங்ப்தர்த் ஜநழ் – இக்நம் ன்தொப் ர்மண,      

                         ஜநழ்க் ம அச்ஓம், ஓநஒக்ப்தர் - 2008 

Velmurugan R   “A Linguistic Study of Minority Language in  

        Tamil nadu, August, 2002, Singapore. 
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ட்ல், ச்சுத்நடன் ற்நத்தல்  

ணல் நல்தட்ப் ன்டு 

 

       குமார்,              க        க    க க  
க. திைகேதி, ைாடாங் ரின்ச்சிங் மதாடக்கப் பள்ளி 
      . 
 

தொன்தமஞ 

ங்ஜ ல்ணந மச ஙமதொமடநல் இதந்து ணந்தம்,  

ஜற்டத்நற்ற் ல்ணந ற்டல் ற்நத்தல்  ஓனர்நதத்ம் ஓய்ணது ஜந அணஓநம். 

இக்க்ட்த்நல் ல்தத்நன் ன்டு ற்டல் ற்நத்ததம் ஆஜச 

ஜற்டத்மக் ண்டுணதணம ஜதக் தொடிது. ஆ, இப்ல்தத்ம மணத்து 

க்ப் ள்ந என்டம் டிஙநம ஜணர்நன் ற்டதல் ஈடுட்மத்ம் 

ஆர்ணத்மத்ம் நடமசத்ம் வ்ணத தைந ற்டல் ற்நத்ல் ணநதொமடநன்ணந 

ஜம்டுத்ம் ன்ம இக்ட்டுமஞ ணநணநக்நடது. 

 

ஜநத்நடன் ணஓநப்தை, தத்து, ட்ல், ச்சு ஆந ஙன்கு அடிப்மத் 

நடன்ம உள்க்நது. இந்ஙன்கு நடன்தௗம் எதங் ஓநணஞ 

ணக்ப்ணண்டும் ன்து ஜஓந ல்ணநத்நட்ம் (1986) ணதத்தத்துநடது. 

இத்நடன்நல் ட்தம் ச்சும் ல்தத்நன் உணநடு ஜதகூட் 

இக்ட்டுமஞ தொல்நடது. 

 

ட்ல் நடன் 

ஜஓநக் ல்ணநத்நட்த்நன் (1986) ணமஞமஞப்டி, ட்ல் நடசநல் ஜணர்ள் 

ல்ணத சூல்நல் உன்சநப்ச் ஓணநஜடுத்தும் எத ணதடும 

அடநந்துண்டும் ஓணநஜடுத்ணற்டநன் தமப் தைநந்துண்டும் துங்குணர். 

 

ச்சுத்நடன் 

ஜஓநக் ல்ணநத்நட்த்நன் (1986) ணமஞமஞப்டி, ச்சுத்நடசநல் ஜணர்ள் 

ண்தைன் ஙல் ஜநநல் உமஞடி ஜற்டணர்நம ர்ம 

ற்டுத்நக்ள்ணர்.  அடு, ஙன்கு ஓநந்நத்து த்ம் தத்து, ண்ம், ணல் 

ஆநணற்மடச் ஓநச உச்ஓநப்தைன் நண உமஞப்ர். 
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தொந்ம ஆய்தள் 

ல்த நல்தட்த்நல் உமஞ, ணமஞம, எத, எந, அசநஜதன் ஆநச 

தொக்ந உட்கூதள் ன்த ஔஜதடின் தன் (2003), குடநப்நடுநடர். இமண தம் 

ற்டல் ற்நத்தல் ஜநதம் தள் இதப்மத் சது ட்டுமஞநல் 

ஙநதணநத்ள்ர்.  

ஆய்தநன்ணந ஙதச ல்த நல்தட்ங்மக் ற்டக் ற்நத்தல் 

ன்டுத்துணல் ஜணர்ள், குடநப் ர் ள்ந ஜணர்ள் மசம 

நநல் ற்தக்ள்நடர்ள் ச நநடது (அஹ்ஜட் நசந, 2005). 

 

ஆய்தக்குட்டுத்ப்ட்ர் 

ங் ஜஙநத்நல் உள் ஓந ணமத் ஜநழ்ப்ள்ந என்டநன் தோன்டம் ஆண்டு 

ஜணர்ள் இவ்ணய்தக்கு உட்டுத்ப்ட்சர். ஆய்தக்கு உட்டுத்ப்ட் 

ஜத்ம் தொப்து நல் ஆண்ள் நன்தோணதம் ண்ள் நசதணதம் அங்குணர். 

இந் ஜத் ண்நக்மநல் நமசணர் ஙஞச் சூமப் நன்சசநக் 

ண்ர். மசர் தைடஙமஞச் ஓர்ந்ணர்ள். 

 

ஓக் தொமட 

இவ்ணய்தக்கு ஜத்ம் தோன்த ஓக் தொமடள் மப்ட்ச. அமண; 

i. ஓக் தொமட 1: ள்ணந நல்  

ii. ஓக் தொமட 2: எத 

iii. ஓக் தொமட 3: ம 

இணற்டநல் ஓக் தொமட 1 ல்தத்நன் உணநநன்டந ஙத்ப்டும். இன் 

தொடிதள் ல்தத்நன் துமடு ஙத்ப்டும் ஓக் தொமடடு 

(ஓக் தொமட 2 ஜற்தம் 3) எப்தேடு ஓய்ப்டும்.  

ஓக் தொமட 2 ஜற்தம் 3க்குக் நசந ன்டுத்ப்டும். ஜற்ட 

ல்தங்மக் ட்டிதம் நசந  ஓல்டுமக் ண்டுள்மஜல் 

இவ்ணநத ஓக் தொமடமத்ம் ஙத்துணற்கு இது ன்டுத்ப்டும். 

 

ஓக் தொமட 1: ள்ணந நல் 

ள்ணந நல் குந இஞண்டு நநதப் நநக்ப்டும். தொணது நநணநல் 

ஆய்ணஞல் எவ்ணத ஜணநதொம் சநத்சந ள்ணநமக் ட்ப்டும். 

இக்ள்ணநள் ற்சண நக்ப்ட்மணகும். இநல், ஜணமஞப் ற்டந சு 
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ணநஞங்ள், அடிப்மப் துக் ள்ணநள் ஆநமண அங்கும். இஞண்ம் 

நநணநல், ஜணர்ள் ஔடி ணகுக்ப்ட்டு, எதணர் அணதக்குத் ன்டந 

ணது இஞண்டும் ள்ணநமக் ட் இன்சதணர் அற்குச் ஓந நதப்ர். 

நன்சர், நல் ஓன்ச ஜணர் ள்ணந ட் தொதல் ள்ணந ட்ணர் நல் 

ஓல்ணர். ஜணர்து ல் ள்ணநதௗம் நல்தௗம் குடநப்டுக்ப்ட்டுப் 

குப்ய்த ஓய்ப்டும். 

 

ஓக் தொமட 2: எத ஜற்தம் ல்  

தொல் ஙணடிக்மநல் ஜணர்ள் நசநநன் தோம் எதற்டப்டும் எதமக் 

என்மடக் ட்ர். இவ்ணதள் ணநங்கு, ஓல், இற்ம தொசணற்டல் 

தப்டும் ஏமஓ இதக்கும். ஏமஓமக் ட்டு ஜணர்ள் அது ந் ஏமஓ 

ன்த ண்டுநடித்துக் கூதணர்.  

 

அடுத் ஙணடிக்மநல் ஜணர்ள் எதஙணநன் தோம் எதற்டப்டும் ல் 

என்மடக் ட்ர். ஜணர்ள் ட்டிஞ  இதக்கும் ஙக்நல் ம 

ல் என்மடத் ர்ந்டுக்ப்டும். இப்ல், நதத்ஜச உச்ஓநப்தைன் 

இகுணச சநநசதம் இதக்கும். இப்ல் தொதன் தொல் எத ஙநஜநம் 

ஜட்டுஜ ஆய்தக் ன்டுத்ப்டும். ஜணர்ள் அந் எத ஙநஜநத்நல் ணதம் 

ல் ணநம ஜட்டுஜ ஓணநஜடுப்ர். 

 

தொல் தொமட ல் எதஞப், ஜணர்ள் அம அமஜநதம் ணசஜதம் 

ஓணநஜடுப்ர். நன்சர், ட் ல் ணநம ஜசதுக்குள் அமஓ எத ஙநஜநம் 

ணங்ப்டும். அ ல் குந ஜனண்டும் எதஞப்ப்டும். நன்சர், தொப்து 

ஓற்ள் அங்ந ட்டில் என்த ஜணர்தௗக்கு ணங்ப்டும். அநல் 

ஜணர்ள் தல் ட் ஓற்மப் ட்டிதல் ண்டுநடித்து ணட்ஜநடுணர். 

 

ஓக் தொமட 3: ம 

ஜணர்நம் ஜநழ் அசநஜதன் ந நசநநல் ட்ப்டும். 

ஜணர்ள் அக்நம அமஜநதம் உன்சநப்தம் ண்ர். த்து 

ஙநஜநங்தௗக்கு ஜற் அக்நமக் ண்டு அநல் ணதம் உமஞம 

உன்சநப்க் ட்டு மமத்ம் நஞநப்ர்.  
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நன்சர் தொல் ஙணடிக்ம, ஜணர்ள் நநல் ங்ள் ட் 

மஜந்ர்நன் ர்மத்ம் ஊர்நன் ர்மத்ம் டுக்ப்ட் 

ணள்மத்நல் ட்டிதடுணர். ஜத்ம் த்து ர்ள் இதக்கும் ன்த 

ஜணர்தௗக்கு தொன்கூட்டி அடநததத்ப்டும். 

 

இஞண்ம் ஙணடிக்ம, ஜணர்ள் தநல் ண் மம எதணர் நன் 

எதணஞ ஓங்நதத் ர் ல் ஓல்த தொடிப்ர். ஜணர் ங் மம 

ஙநதத்ணண்டும் ன்தம் அணர் ணநட் இத்நததந்து அடுத்து ந் ஜணர் 

மமத் ஞணண்டும் ன்த ஆய்ணஞல் தொடித ஓய்து நக்ப்டும். இநல் 

மட்தொம் தொன்சணர் ணநட் இத்நல் ஓநத் ங்குதம்  ஆய்ணநன் 

குடநப்டுத்தல் தொக்நஜ தப்டும். 

 

ஆய்த குப்ய்த 

ஆய்ணநன் ஞதள் ஜற்கூடந ஓக் தொமட தோம் நஞட்ப்ட்டு, ட்ல் ஜற்தம் 

ச்சுத்நடதக்ச குப்ய்த ஓய்ப்ட்து. தொதல், ஜணர்நன் 

சநத்சநச அமதஙநமமக் க்ந ணமஞமட ஓய்ப்ட் தைள்நள்,  

அ ள்நநல் த்து ஆண்டுதௗக்கும் ஜற்ட் ஆஓநந அதணம் ண் 

தோணஞல் ணங்ப்ட்ச.  

 

அடுத்து, உற்த ஙக்ல் ணந டப்ட்த் ணல்ள் ணநக்தொமடநல்  

நதஓய்ப்ட்ச. ஆய்தக்கு உட்டுத்ப்ட் தொப்து ஜணர்தௗம் எதணர் நன் 

எதணஞ ஙஞடி ள்ணந நல் தோம் அணர்து ஈடுட்மத்ம் ஆர்ணத்மத்ம் 

ஓல்டுமத்ம் அடநந்து குடநத்துக்ள்ப்ட்து. 

நன்ணதம் அட்ணம எட்டு ஜத் அணநல் ல் ஓக் தொமடதௗக்கும் 

ஜணர்ள் ணங்ந ஈடுட்மக் ட்டுநடது. 

 

ஆய்த தொடித 

ஓக் தொமட ஈடுடு ட்டி ஜணர் ண்நக்ம ணநதக்டு 

1 15 50% 

2 30 100% 

3 30 100% 

அட்ணம 1 
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அட்ணம 1இன் தொடிதநன்டி, ஜணர்ள் ல்தத்நன் தோம் ஙத்ப்டும் 

ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்மம அநம் ணநதம்தைநடர்ள் ன்து தைசநடது. 

ஜட, ல்தத்நன் உணநநன்டந ஙத்ப்ட் ஙணடிக்ம ணகுப்நல் ந 

ஜணர்தௗக்கு ஈடுட்ம ற்டுத்ணநல்ம. இநல் நன்ங்ந ஜணர் 

நதும் அங்குணர் ன்து ஆய்ணநன் உற்தஙக்தன் தோம் அடநப்ட்து. 

எவ்ணத ஓக் தொமடக்கும் ஜணர்நன் சநத்சந ட்ல் ஜற்தம் 

ச்சுக்குப் ற்ட அமதஙநமநன் எட்டுஜத் தொடிதள் ணநதக்ட்டு 

அடிப்மநல் நன்ணதம் அட்ணம ட்டுநடது.   

தைள்நள் ஓக் தொமட 1 ஓக் தொமட 2 ஓக் தொமட 3 

ண்நக்ம  

 

% ண்நக்ம  % ண்நக்ம  % 

0-19 2 6.7 2 6.7 0 0 

20-39 1 3.3 1 3.3 2 6.7 

40-59 15 50.0 10 33.3 2 6.7 

60-79 0 0 0 0 0 0 

80-100 12 40.0 17 56.7 26 86.6 

அட்ணம 2 

 

ஆய்ணநன் ண்டுநடிப்தை 

நசஓந ணழ்க்மநல் ஜணர்ள் ல்தத்நன் தோம்  ணல்ம 

ஙஞடிதம் ஜமடதொஜதம் தநன்டசர். அமக் ற்டல் ற்நத்தக்ச 

ன்டுத்ந ஜணர்ம ஈடுச் ஓய்த்ம்து தம் ஜற்டத்ம 

ற்டுத்நத்ள்து. இன்ணந, ல்தம் ஜணர்நன் ணசத்மப் நதும் 

ஈர்த்துள்து ன்து நணநடது. 

 

ல்தத்நன்தோம் அநக்ப்டும் நற்ஓநநல் ஜணர்ள் ங்து ஆற்டம 

அநஜ ணநப்டுத்துநடர்ள். நன்ங்ந ஜணர்தௗம் ஆர்ணத்துன் ற்டல் 

ற்நத்தல் ந்து ண்டு ஆற்டம ணநக்ஞ தொற்ஓநக்நன்டசர். 

ஜணர்ள் தம்தம் சுஜ ஈடுதம் ங்தௗம தத்தும 

ஜற்டணர்தௗக்குத் நணக் கூடதம் தைந அணுகுதொமடள் மணப்டுநன்டச. 
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ட்ல் நடசநல் ஜணர்ள் ல்ணத சூல்நல் உன்சநப்ச் ஓணநஜடுத்தும் எத 

ணதடும அடநந்தும் ஓணநஜடுத்ணற்டநன் தமப் தைநந்துண்டும் 

துங்குணற்கு இத்ம ணநதொமடள் ன்டுநன்டச. ச்சுத்நடசநல் 

ஜணர்ள் ண்தைன் ஙல் ஜநநல் உமஞடி நடதன் ர்ம 

ற்டுத்நக்ள்ணடு, ஓநந்நத்துத் ங்நன் தத்து, ண்ம், ணல் 

ஆநணற்மடச் ஓநச உச்ஓநப்தைதம் நததம் மணதம் நடதன் 

உமஞ இமண உதநன்டச. 

 

ஆண, ற்டல் ற்நத்தல் ல்தத்மப் தைந ஜற்தம் ல்ணந 

அதகுதொமடடு ன்டுத்துணன் தோம் ஜணர்நன் ட்ல் நடமசத்ம் 

ச்சுத்நடமசத்ம் ணர்க்தொடித்ம் ன்து இவ்ணய்ணநன்ணந நண்ஜநடது. 

சண, ஜநழ்ஜந நக்கும் ஆஓநநர்தௗக்குப் ஞப்ட் அணுகுதொமடள் 

அமஜந்நதப்து ஓச்ஓநடந்து. ற்டல் ற்நத்தல் ற்ட்டுணதம் ணமச 

ஜற்டங்தௗக்கு ற் ஆஓநநர்ள் ங்மத் ர்டுத்நக்ள் ணண்டும்.  
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இஞண்ம்ஜந, அந்ஙநஜந ஙநமநல் 

ஜநழ் ற்டல்,  ற்நத்ல். 

 

   க            
              க            
க        ,       . 
 

தொதமஞ 

ன்மஜ ணய்ந் ஜநழ்ஜந உநல்  ஙடுநல் ஓப்ட்டு ணதநடது. 

ஜநர்ள் ணதம்  இங்நல் ஜநழ்ஜந ன்டு ஜநச்ஓநடப்ண உள்து 

ன்டல் அது ஜநமது. அந் ணமநல், ஜஓநணநதம் ஜநழ்ஜந 

ஓப்ட்டும், ஜமர் ள்ந ங்ந ல்மக்ம் ணமஞநல் நப்ட்டும் 

ணதநன்டது. ஜஓநணநல் 523 ஜநழ்ப்ள்நள் இங்ந ணதநன்டச. 

இத்ஜநழ்ப்ள்நநல் டக்குமட 1 ட்ஓத்து நஞம் ஜணர்ள் ல்ணநப் 

நல்நன்டசர். இப்ள்நள் தோன்த  சூதல் அமஜந்நதக்நன்டச. தொணது 

ட்ப்தைட சூல், இஞண்ணது தைடஙர் சூல்,  தோன்டணது ஙர்தைட சூல் ள்நள்.  

இப்ள்நநல் ஜத்ம் 12 ங்ள் ஜணர்தௗக்குப் ற்நக்ப்டுநன்டச. 

ஜய்,  ஆங்ந ஜநமத் ணநர்த்து ஜற்ட ங்ல்ம் ஜநழ்ஜநந 

ற்நக்ப்டுநன்டச.  ட்ப்தைடம் ஜற்தம் தைடஙர் குநநல் இங்கும் 

ள்நநல் ஜநழ் ஜணர்மத் ணநர்த்து ஓநடநது அணநல் ஜய்க்ஞ 

ஜணர்தௗம், ல்குடிநசர் ஜணர்தௗம் ஜநழ்ப்ள்நநல் நல்நன்டசர்.   

 

ஜஓநணநல் ஓநத் க்ப்ள்நள் அணது ஜய் க்ப்ள்நள் 4393  

உள்ச. இப்ள்நநல் 95 ணநதக்டு ஜய் ஜணர்தௗம் 5 ணநதக்டு ஓனச 

ஜணர்தௗம் இந்ந ஜணர்தௗம் நல்நன்டசர். 2007 ஆம் ஆண்டு க்ம் 

ஜஓந அஞஓங்ம் ர்ந்டுக்ப்ட் ஓநத் க்ப்ள்நநல்  

ஜநழ்ஜந,ஓனச ஜந ஜற்தம் அஞதை ஜநப் த்ம அடநதொம் ஓய்து. 

ணநதப்ப்ஜச இத்நட்த்நன் ணந ஞஜச ஜய்ஞ ஜணர்தௗம் ஓனச 

ஜணர்தௗம் ஜநழ்ஜநமத் க்ப்ள்நநல் நல்ணற்கு 

ணய்ப்நக்ப்ட்டுள்து. இற்கு தொன்சர் ஜஓநணநல் ல்மக் 

ஜணர்தௗக்கு ஜட்டுஜ  ர்தப்ஜ (elective) ஜநழ்ஜநப்ம் 

அடநதொப்டுத்ப்ட்டிதந்து.  
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ஜணர் நன்சசந 

ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜந ற்கும் இம்ஜணர்ள் ஜய்க்ஞர்ள் 

ஆணர். இணர்ள் ஜஓநணநல் ல் குநநதம் ணழ்நடர்ள். இன்தம் 

அநஜச ஜய்ஞர்ள் நஞஜங்நதம், தைடஙர் குநநதம் ணழ்நடர்ள். 

அன்டம் ணழ்க்ம சூதல் இணர்ள் ஜநர்மச் ஓந்நப்தும்,ஜநர்நன் 

ணழ்க்ம தொமட, ம, ச்ஓஞத்ம அடநந்தும் மணத்துள்ர்ள். 

 

இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ம் 

1. ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்டல் ற்நத்தன் அதணங்மப் 

நர்ந்துக் ள்தௗணது, 

2. ஜநழ்ஜநநன் ஜனது ற்தக்ண்டு ஜநநல் ததம், ணஓநக்தம் 

உமஞதம் ஜற்ள்தௗம் ஙணடிமம ஆஞய்ல். 

 

ஜணர்நன் ண்நக்மத்ம் ஆஓநநர்நன் ஙநமத்ம் 

ஓநப்ள்நநல் ஜய் ஜற்தம் ஆங்நஜநப்ங்மத் ணநர்த்து ற்து 

ஓனச ஜநத்ம் ஜநழ்ஜநத்ம் ற்நக்ப்டுநடது. ற்து 233 ஓநப்ள்நநல் 

ஜநழ்ஜந நக்ப்ட்டு ணதநடது. இங்கு 9463 ஜணர்ள் ஜநழ்ஜந 

த்ம ற்த ணதநன்டசர். இணர்நல் 1577 ஜணர்ள் ஜய்க்ஞ 

ஜணர்கும். இப்ள்நநல் 276 ஜநஓநநர்ள்  ஜநழ் நத்து ணதநடர்ள். 

ஓந ள்நநல் ணகுப்தை ஙஞத்நதம் ஜதம் ஓந ள்நநல் ள்ந தொடிந் நடகும்  

ஜநழ்ஜந  ற்நக்ப்டுநடது.   அமசத்து ஜணர்தௗம் இவ்ணகுப்தைநல் 

நல்ணற்கு இது துண அமஜநடது. இவ்ணகுப்தைநல் ற்நக் ட்ந 

ஆஓநநர்ள் ஙநஜநக்ப்ட்டுள்சர். ஆஓநநர் நற்ஓந ங்நல் ஏர் ஆண்டுக்கு 

இணர்தௗக்குச் ஓநடப்தை நற்ஓநநக்ப்டுநடது. ஜஓநணநல் ல் 

ஜஙநங்நதள் ர்ந்டுக்ப்ட் ள்நநல் இப்ம் ஜநச்ஓநடப் 

ற்நக்ப்டுநடது. எவ்ணர் ஆண்டும் இத்நட்ம் ணநநணக்ம் ஓய்ப்ட்டு மச 

ள்நதௗக்கு அடநதொப்டுத்ப்டுநடது.  அவ்ணமநல் ஜஓநணநல் அஞஓங்த்நன் 

தொற்ஓநல் ஜநர் அல்ணர்தௗக்குத் க்ப்ள்நநல் ஜநழ்ஜந 

இஞண்ம் ஜந அடநதொப்டுத்ப்ட்டுள்து எத ணஞற்த ஙநழ்ண  

தப்டுநடது. 
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ஜநழ்ஜந  ஙஞதொம்  தைத்தொம் 

இஞண்ம் ஜநத் ஜநமக் ற்கும் இம்ஜணர்தௗக்கு ணஞத்நற்கு 150 

ஙநஜநங்ள் ஜநழ்ஜந நக்ப்டுநடது.  அட்ணமக்குள் ஜநழ்ஜநப் 

ம் ற்நக்ப்டும் ள்நநல், ணகுப்நல் இதக்நன்ட அமசத்து ஜணர்தௗம் 

ஜநம ற்நன்ட ணய்ப்தை ற்டுநடது. இவ்ணகுப்நல் டிக்கும் ஜணர்தௗக்கு 

அஞஓங்ம் இணஓ ப்தைத்ங்ம ணங்நத்ள்து. இது அம்ஜணர்ள் 

ஜநழ்ஜநம ஜதம் ஓநடப் நல்ணற்கு தம் துமப்தைநநடது.  ஜநதம் 

நமஜ நக்ப்ட் இப்தைத்ங்ள் இவ்ணம ஜணர்தௗக்கு 

ற்தைமதம் அமஜந்துள்ச.   

 

இஞண்ம்ஜந ஜநமக் ற்கும் ஜணர்நன் நட்ம் நன்ணதம் 

கூதம உம ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்து. 

1. ர்தை 

நடதன் ர்தை ள்தௗம்து எதங்நமந் ஜநற்டமப் 

ன்டுத்ந ணய்ஜநதம் ஜற்ட ணமநதம் ஜய், ஆங்நம், ஓனசம், ஜநழ் 

ஆந ஜநநல் ர்தை ள்தௗல். 
 

2.  அடநணநல் நற்தட் நநத 

அடநணநல் அடநத, அடநணநல் நடன், அடநணநல் ண்தை ஆந கூதம     

ஆய்ணநன்ணந மணஞப்தல். 

 

  ஓநக்தக்கு னர்த  ந ஆற்டமத்ம் அடநமணத்ம் மணஞப்தல். 

 

  அன்ட ணழ்ணநல் என்மடச் ஓய்ணற்குத் மணப்டும் நல்தட்க்   

  கூதச தணநள், ணநதொமடள், உத்நள், ஓல்தொமடள்    

  அநணற்மடப் ற்டந அடநமணத்ம் நடமசத்ம் மணஞப்தல். 

 

3. ஆன்ஜனம், ஙத்ம, ண்தை 

      ஆன்ஜனம், இமடஙம்நக்ம, ஙத்ம, ண்தை ன்டணற்மட உய்த்துர்ந்து   

      மப்நடித்ல் 

 

4.  ஜசநணநல் 

      ஓதொணநல், சுற்தச்சூல், ஙடு, உம் ஆநணற்மடப் ற்டந     

      ல்ணநடநமணப் ற்தக் மப்நடித்ல். 
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5.  ஓல்தைமமஜ 

      மத்நட்ம், தைடப் ஙணடிக்ம ஆநணற்டநன் ணந   

      மமஜத்துணத்மத்ம் ஙற்ண்மத்ம் ணதப்டுத்துல். 

 

6.  உதம் தொதகுர்ச்ஓநத்ம் 

      சநஜசந ஙல்ணழ்ணநற் உற்கூத, சுஞம் ஆநணற்மட  

      ஜம்டுத்துல். 

      ற்மச ணம், ஆக்ம், நடம், நடமஞப் ற்தல் ஆந கூதம     

      ணதப்டுத்துல் 

 

தல்நன் அமஜப்தைம் உள்க்தொம் 

ஜணர்நன் அன்ட ணழ்க்மக்கு ர்தைமதம் இன்மட ஓதொ 

ணர்ச்ஓநக்கு ற்தைமச ணமநல் ங்ள் இம்ற்தள்ச. ஜய் ஜற்தம் 

ஓனச இசத்து ஜணர்ள் ன்ல் தைத்ங்நல் அணர்ள் ணநங்நக் ள்தௗம் 

அணநற்குத் ஜநழ்ச்ஓற்டு ஜய் ஓற்மத்ம் இம்ட ஓய்துள்சர். 

குடநப்நட் அந்ச் ஓல்ம ஜய் உச்ஓநப்நல் ப்டி கூதணது ன்த நண 

தைத்த்நல் குடநக்ப்ட்டுள்து.  

 

..  1. துநல் தல் - tuyil elutal 

  2.  ல்துக்குல் - pal tulakkutal 

  3. குநத்ல்  - kulittal 

  4. ஓனதம அநல் - ci:rudai anital  

 

தத்துக்ம அடநதொம் ஓய்த்ம்தும் இந் ணநதொமட மப்ட்டுள்து. 

..  ஜல்தசம்  - Mellinam 

  ஒ    nga 

  க    nya 

  ச    na 

  ங    na 

  ஜ    ma 

      na 
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இம்தொமடசது ஜணர்ள் ஓற்மச் ஓந ணஓநக்த் துமப்தைநநடது. 

ஆசதம் ஜணர்ள் ஜநழ் தத்துக்மப் ர்த்து ணஓநக் ஓநஞஜப்டுநடர்ள். 

ஆஓநநர் துமத்ன் ஜட்டுஜ ஜணர்ல் ணஓநக் இதநன்டது.  

 

இஞண்ம் ஜந ஜநழ்ஜநம டிக்கும் ஜணர்தௗக்குப் 

ப்தைத்ங்தௗம் ஜற்ட ஆணங்தௗம் ஜநழ்நந இதத்ல் 

அணஓநஜநடது. அதுஜட்டுஜல்து ஆஓநநர் ணமநன்  து 

ஜணர்நம் ஜநழ்ஜநநல் உமஞடி ங்மப் நத்தும் 

ஙணடிக்மநல் ஈடுடும்தும்  ஜணர்ள் ஜநநல் உமஞடுணற்கு ணய்ப்தைம் 

ற்டுநடது. 

 

ய்ஜநச் சூதல் ந் ஜநத்ம் ற்நக்ப்டும்து ணகுப்மடநல் 

ஜட்டுஜல்து ணநநதம், ணநமட்டு இங்நதம் தடுநதம், ல் 

இங்நதம் ஜநக் ற்டல் ஙநழ்நடது. ஆசல் இஞண்ம்ஜந ஜநம 

ற்நன்டணர்ள் ணகுப்மடமத் ணநர்த்து ஜநமக் ற்நன்ட சூல் ற்டுணநல்ம. 

 

ற்டல் ற்நத்தல் ப்டும் ஙநமடதௗம் குமடதௗம் 

ஜநர் அல் ஜணர்தௗக்குத் ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்நக்கும்து 

ப்டும் ஙநமடமத்ம் குமடமத்ம் ர்ந்து ண்ம். இற், ஓந 

குடநப்நட் ள்நநல் உற்தஙக்ந ணல்ள் இங்கு தொன்மணக்ப்டுநன்டச. 

 

ட்ல் ச்சு 

ஜணர்ள்  ணமநன் து ஆஓநநர் ணங்கும் ல்ணத சூல்தௗக்கு ற் 

துங்குணது ஜநச்ஓநடப் உள்து. இவ்ணகுப்நல் அமசத்து ஜணர்தௗம் 

ஆஓநநதக்கு தொமட ணக்ம் ஓல்ணதும் நன் ஙன்டந கூதணதும், ஆஓநநர் கூதம் 

ட்மமக் ட்டு துங்குணதும் ஜநச்ஓநடப் உள்ச. ஆஓநநநம் அணர் 

இல்ண தைந  ஓய்நமக் ட்டுப் சுணது ஜநக்குமடணண உள்து. 

ஆசல் ஆஓநநர் எத குடநப்நட் ஜணமஞ அமத்து ள்ணநமக் ட்கும்து 

நட ஜணர்ள் மம உர்த்ந நல் கூட தொற்ஓந ஓய்ணது ஞண 

ப்டுநடது. ஜணர்ள் ஆஓநநநம் ‘’ ‘ம’ ன்ட ஜநமச் 

ஓற்மச் ஓஞஜப் சுணதும் குத ஙணடிக்மநல் ஜணர்ள் ஈடுடும்து 

ஓற்மத் ஜநநல் ஓல்த ணநடுப்ட் ஓற்ம இமப்தும் ஙல் 

தொன்சற்டஜகும்.  
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ஜணர்ள் ணகுப்ம ணநட்டு ணநநல் ஓல்ணற்கு ஆஓநநநம் ஜநந அதஜந 

ட்தும் ஜநச்ஓநடப் உள்து. ‘ம ஙன் நப்மடக்குச் ஓல் தொடித்ஜ?’ 

ன்த ஓஞஜ கூதணது ஜநச்ஓநடப் உள்து.  ஓநதணர் ல்மத்ம் ஙன்ட 

டுநடர்ள். ஜநழ்ஜந  ணமநல் ஆஓநநநன் ங்கு ஜநச்ஓநடப் 

உள்து.   

இது ன்ட சூல் ணஞணற்க்கூடிகும். ஜணர்மப் உமஞத்  தூண்டும் 

ஙணடிக்.மம அநப்டுத்நசல் ஜணர்நன் ச்சுஜந ணர்ணற்கு 

ணய்ப்தைள் ற்டும். 

ணஓநப்தைத் நடன் 

ணகுப்நல் நதம் ஜணர்ள் தத்துக்மத்ம் ஓற்மத்ம் அமம் ண்டு 

ஜநச்ஓநடப் ணஓநக்நன்டசர். ஆஓநநர் அட்மநல் ட்டும் ஓற்மச் 

ஓநதம் நணதம் உச்ஓநக்நடர்ள். மத்நட்த்நன் உள்க்த்ம-

ட்டி ஜணர்நன் அன்ட ணழ்க்மக்குத் ர்தைமதும் அணர்ள் 

அன்டம் ர்க்நன்ட அதணநக்நன்ட சூதல் அமஜந்துள் ஓற்ள் ஜட்டுஜ 

ணங்ப்டுநன்டச.  

 

தத்து நடன் 

ஜநம இஞண்ம் ஜந நதம் ஜணர்ள் தொம் ஆண்டு க்ம் 

ந்ம் ஆண்டு ணமஞநதம் தத்தும ஙன்ட ணநணடிணஜ ததுநடர்ள். 

ஆஓநநர் கூதம் ஓற்ம உள்ணங்நக் ண்டு ஜநச்ஓநடப் ததும் நடமசப் 

ற்டநதப்து ஜநதம் ணஞணற்க்கூடிகும். ணக்நத்நல் ணநடுப்ட் இத்ம 

ஙநஞப்தைம் ஆற்டம ஜணர்ள் ற்தள்சர். ஆசதம், ண்ங்மத்ம் 

தத்துக்மத்ம் ன்டுத்நக் ற்மச ணத்துன் மப்தைம உதணக்கும் 

நடமச அணர்ள் இன்தம் டணநல்ம ன் உண்மஜ. இம்ஜணர்தௗக்ச 

ஜநழ்ஜநக் ற்டல் ற்நத்ல் ணகுப்மடந தொடிந்துணநடுணல் ஜந ணர்ச்ஓந 

ஜற்தம் ன்டு குமடண உள்து, ஆண அணர்ல் சுஜ ஓநந்நத்து த 

இஜல் நடது.  

 

இஞண்ம்ஜந ஜநம ற்நன்ட ஜணர்தௗக்குப் ச்சுஜநம ணர்க் 

ஓநல் ணநதொமடள். 
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ஓநப்ள்நநல் இந் ணகுப்தைள் ங்ப்ட்டு ந்து ஆண்டுநணநட் 

ஙநமநல், இவ்ணகுப்நல் டிக்நன்ட ஜணர்ள் ஜநழ்ச்ஓற்மத்ம் 

ணக்நங்மத்ம் ர்த்து ணஓநக்தம், ஓநச ணடிணநணத்துன் ததுணற்கும் 

நடமஜப் ற்தள்சர். ஆசல் இம்ஜணர்ள் ஜநநல் நடஜணர்தௗச 

அல்து ணநந சுணநல்ம. இணர்நன் ச்சுஜநம ஊக்குணநக் ன்ச 

ணநணமம ஆஓநநர் மம் ன்ற்குச் ஓந நந்துமஞள். 

1. ணகுப்மடநல் ஜநழ்ச்ஓந இல் ஜநமக் ற்நன்ட சூம  

ற்டுத்ந ஜணர்ள் உமஞடுணற்கு அந ணய்ம ற்டுத் ணண்டும். 

 

2. ஆஓநநர் ணகுப்நல் ஜநழ்ஜநந அநம்  உமஞடுணது ஜந 

தொக்நஜகும்.  

 

3. ல்ணமச ஙணடிக்மநன் தோம் ஜணர்ம உமஞச்ஓய்ணது 

ஓநடந் ஙணடிக்மகும். சூமஜமண உதணக்ந ஜணர்ம உமஞச் 

ஓய்ணது ஜநச்ஓநடந் ஙணடிமகும்.. 

 

 

4. ணநக் ஙமநல் இல்ஜல் உததைள் குமடந் ஙநமநல் ணக்நங்ம 

ஜணர்தௗக்கு ணங்குல். 

 

5. ட்மம ஙநமடணற்தம் ணக்நங்ம எத ஜணர் இன்சத 

ஜணநம் கூடந துங்ச் ஓய்ல்.  

 

6. ஓநத ஓநத ணக்நங்ம அநம் ணஓநக்ச் ஓய்ல்.  

       .:  ஙற்த ஜம ய்து 

        ண்னர் தநது 

       தடுள் தோழ்நது. 

 

7. ஓநன்ச-ஓநன்ச ணர்த்மம டுத்து ந்து ஆய்ல் (Discusion) 

     ணர்மசச் ஓய்ல்.  

     ல்ள் ணந ஜணர்ம உமஞச் ஓய்ல். 
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இஞண்ம் ஜநத் ஜநழ்க் ற்டல் ற்நத்ம ணர்த்டுக் ஓந நந்துமஞள் 

1. ஜஓநணநல் ஜநழ்ப்ள்நநதம் ஓனசப்ள்நநதம் ஜய் வ்ணத 

ட்ப் ஜ உள், அவ்ணட ஜய்ப்ள்நநல் ஜநழ் அல்து 

ஓனசஜந ட்ப்ஜ ஆக்ப் ணண்டும். 

2. ஜநழ்ஜநப்ம் அணஓநம் ணமந ற்நக்ப்ணண்டும்.  

3. ணல் ஊங்ள் குடநப் ணசத மக்ட்ஓநநல் ஜய் 

எதமநல் இப்த்ம நமஜ நக் தொற்ஓநள் 

ஜற்ள்ப் ணண்டும். 

4. இஞண்ம் ஜந ஜநழ்ஜநமக் ற்Ìõ ஜணர்தௗக்கு ஆண்டுதம் 

ஜந ர்ச ட்டிம ற்த ஙத் ணண்டும். 

5. ணநம்ஞப்ம, அடநதப்தை மநல் ஜநழ்ஜந ட்ம் இம்ட 

ஆணச ஓய்ணண்டும். 

 

 

 

தொடிதமஞ 

இக்ட்டுமஞ ஜஓநணநல் ஓநத் க்ப்ள்நநல் ஜநம இஞண்ம் 

ஜந ற்கும் ஜணர்ம மஜ ண்டு ஜற்ள்ப்ட் ஆய்ணநன் 

அடிப்மநல் தப்ட்கும். தொல் தொமட ஜய்த் க்ப்ள்ந 

ஜணர்ள் ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் ஜந ற்  ஜஓந அஞஓங்ம் 

ஜற்ண் இம்தொற்ஓந ஜதம் ணநநணக்ம் ஓய்ப் ணண்டும்.  ஜணர்தௗம் 

ற்டர்தௗம், ஜய் இசத்நசதம் இம்தொற்ஓநக்கு தொத ஆஞத ணங்நசல் 

ஜநழ்ஜநம ஜய் ஜணர்ள் ஆஜக் ற்தஞதம், ஜநந ஓநடப் 

உமஞடி ங்நன் தத்துக்மப் நஜடநக் ள்தம் துண அமஜத்ம். 
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ண்டு தணந ஜநழ் ற்டதம் ற்நத்தம் 

 

   ந         
      க    க க ,          க   
      . 

 

இன்மட ல்ணநச் சூதல் ஜணர்தௗம் ஓந ஆஓநநர்தௗம் ஓந ஓஜ த் 

மணதௗக் அநதொக்நம் டுத்துத்  ங்ள் ல்ணநப் த்ம தொன்சடுத்துச் 

ஓல்நன்டசர். அதுதம் குடநப்த் ர்த ணகுப்தைநல் நல்நன்ட ஜணர்தௗம் 

ஆஓநநர்தௗம்  தொற்டத் ர்தக் தொன்தநமஜத்ம் தொக்நத்துணம் டுத்து 

த்மப் நல்நன்டசர்; நற்தணநக்நன்டசர்.  இன் ணநமணக் ல்ணந 

ற்ட்டின் உன்ச ஙக்ஜந தொதமஜச ஓஜஓனர்  ணர்ச்ஓநத்ம ஜந்மச 

உதணக்கும் தொற்ஓந ல்ணநநல் தொடிநன்டது ன்த ல்ணநர்ள் ணமப்-

டுன்டசர். ல்ணந ற்ட்டில் ணதத்தத்ப்டுநன்ட ஆன்ஜ, அடநத, உல், உள்த் 

மணதௗள் அடநதத்மணக்கு ஜட்டுஜ தொக்நத்துணம்  டுக்ப்டுநன்டது.  

உல்ணர்ச்ஓநத் மணத்ம் உள் ணர்ச்ஓநத் மணத்ம்  ஆன்ஜன ணர்ச்ஓநத்ம் 

தைடந்ள்ப்டுநன்டச. இணற்டடு ஓர்ந்து ண்ட்டு அம்ஓங்தௗம் தொக்நத்துணம் 

ஞப்ஜல் ஏஞங்ட்ப்டுநன்டச. இச்சூததந்து ஜன ஜநஓநநர் நதும் 

ங்ற்ட தொடித்ம். ஜநத்நடன்ந சுநடன், ஓணநஜடுத்ல் நடன், டித்ல் 

நடன், ததுநடன், இக்ம், இக்நம் ஆந கூதடு ண்ட்டுக் 

கூதமத்ம் இமத்துக் ற்டல் ற்நத்ம ஜற்ண்ல் குதந ஙக்க் 

ல்ணநநன் நர்ஜமட ணநமதநதந்து ஜணர்மக் ப்ற்டம். 

இன்மட ல்ணந தொமடநல் ணற்மடப் தைகுத்நக் ற்நக்ணண்டும் ன்த ல்ணந 

ற்டு நர்ர்க்நன்டது. து அடநத, ஙற்ண்தை (ஜசந ணநதஜநங்ள்), ஓதொ 

ண்ட்டு ஙடநதொமடள், ல்ணம தண்டநத (ன்தண்டநத), ணள் ல்ணந, 

நர்ணநல், ணல் நல் தட்த்நடன், நல்தொமசணம், ஆக்தொம் 

தைத்க்தொம்,  குடிமஜநல், ஓநந்நக்கும் நடன் அல்து ஓநந்நக்கும் ணநதொமட, 

சுற்தசூல் ல்ணந, அடநணநல் நடன், ஓநக்ல் னர்த, சனட்ர் ல்ணந ன்ட 

கூதம த்நன்து தைகுத் ணண்டும் ன்த ஜஓந க்ப்ள்நத் ஞ 

ஆணம் நந்துமஞக்நன்டது. இணற்டடு ண்ட்டுக்கூதமத்ம் ஙஜது த்நல் 

தைகுத்நசல் ஓநஓஜஙநம ணர்ச்ஓந அமந் ஜந்ன் உதண ணய்ப்தைள்து.   
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ண்டு ன்டல் ன்ச? 

ண்டு ற்டநப் ர் ணநக்ம் கூட தொற்ட்டுள்ர்.  அணர்தௗள் அடநகர்                        

. . ஜனசட்ஓந சுந்ஞசர் அணர்ள்  ந் ணநக்ம் இங்குக் தத் க்து. ஓநடந் 

ணழ்க்மக்கு அடிப்ம அமஜநன்ட உள்ப்ங்நன் ணநப்ட்ம 

ண்டு ன்நன்டம் ன்நன்டர் அணர். அந் ணநப்டு சுமணத்ர்ணதம் 

ஙமத்ம ணமசதம் ன்தம். அது ஜக்ள் கூட்த்நன் ஓநடப்நல்தம்  

சந ஜக்நன் ஓநடப்நல்தம் ணநங்கும் ண்டு சக் 

குடநக்ப்டுநன்டது ச ..ஜன. ணநணநக்நடர்.  ஜக்நன் ம ணஞற்டநல் 

அணர்ள் இற்டநக் ண் தணநள், ஓதோப்க்ம், ணக்ம், ஙம்நக்ம, ஓஜம் 

தொதணற்மடப் ண்டு ன்ட ஓல்ல் குடநக்நன்டசர் ச அ. ட்ஓதோர்த்ந 

குடநப்நடுநன்டசர். ண்டு ன்து ஜசநன் ஓதோத்நல் ஏர் அங்ஜ 

இதந்துண்டு ற்ட அடநத, ற்டந ஙம்நக்ம, ம, ஙடந, ஓட்ம், ஓதோ 

ணக்ம், ஜசநசநன் இஞ ஆற்டல்ள், நக்ண் க் ணக்ங்ள் 

ஆநணற்மட உள்க்ந ஓநக்தம்ஓடநதம் ஜநக் எத தொதமஜத்குப்தை சப் 

ண்டு தம் ஓல்தற்கு ணமஞமட கூடநத்ள்ர் நநட்டிஷ் ஜந்ணநல் ந்ம 

சப் ற்டப்டும் மர் (Tylor). Culture is defined as ‘that complex whole which 

includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society’ சண ண்டு தம் ஓல் 

தட்ஓடநதஜநக் எத ஓல். அது ஓதொத்நன் ல்க்கூதமத்ம் 

உள்க்நது. ஓதொத்நன் ஏர் அங்ஜந ஜசநதக்கு ண்டு ற்டந அடநத 

ஜநதம் தொக்நம். அது ள்நநல் அணஓநம் ற்நக்ப் ணண்டி என்த.       

 

ண்டு ற்டந அடநணநசல் ணநமத்ம் ஙன்மஜள் 

ண்ட்டிசல்  உள்ந தகும்; உநர்த்த்துணம் ஜநநதம்; நடர் ஜனது அன்தைம் 

அததௗம் ஜநகும்; ஓதொத்நல் உள் ணநதஜநங்ள் ஓதொ உதப்நசர்ந 

ஜணர்ள் அடநந்துள் ணய்ப் அமஜநன்டது. அமசப் நன்ற்டந ணதம் 

இது ணநணகுக்நன்டது. ஓதொத்நல்  எத னண ணஜல் ப் ணதம் 

ஙநமக்கு ஜசநமச உர்த்தும். சந ஜஞம் ப் ஆது ன்ச ன்ட 

ணநநப்தைர்ச்ஓந ற் ணய்ப்தைண்டு. ஓதோ உதப்நசர்நன் ஓற்ட்டிமச, ஓதோப் 

க்ணக்ங்ம அடநந்து ஊஞடு எட்டி ணதம் ஜசப் க்குணத்ம ற்டுத்ப் 

ண்ட்டுக்ல்ணந உதம் .   
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த்நல் தைகுத்துணற்குந  ண்ட்டுக்கூதள்  

ஜநர் ணஞத, உம, இடப்தை, ஈஜச்ஓங்கு, ஜநர் ணநமட்டுள், ஓஜ ணழ்த, 

ஜநர்  ஙம்நக்மள், ஓஜ ணநக்ள், ஜநர் இமஓ, ஓநற்க்ம, ஜநர் ஙசம்/ 

ஙட்டிக் ம, ட்டிக்ம, ஏணநக்ம, ஜநர் ஜதத்துணம் ன்மடமண 

ண்ட்டுக்கூததௗள் அங்கும்.. 

 

ஜநப்த்நல் ண்ட்டுக்கூதள் 

ள்நநல்  ங்ள் ற்நக்ப்டுநன்டச. அணற்தள் ஜநப்ஜ 

ண்ட்டுக்கூதமப் தைகுத்ப் தத்ஜச ஜ அமஜநன்டது. ஜந 

ற்நக்கும் ஆஓநநர் ஜநம ணதமஜநல்  ற்நக் தொடிது. அற்குக் ம 

ட்டுமஞ உமஞ  ணநம சப் ல்ணத ணடிணநச 

ப்குநமப் ன்டுத்துநன்டம். அதெ ண்ட்டுக்கூதமத்ம் 

இமத்துக்ற்நத்ல் ஜநத்நடசடு ண்ட்மத்ம்  அடநந்து ள் ணய்ப்தை 

ற்டும். 

ல்ப் ணநதம் ண்ட்டுக்கூதமப் தைகுத் ஙநமசப்து ஓநச 

தொமடது. தத்ஜச இங்நல் ஜட்டுஜ தைகுத்துல் ஓநடப்தை. ண்ட்மப் 

நக்ப்நன்டன்  ன்த டுத்துக்ண் ஙக்த்ம ணநட்டு ணநகுல்  

ஓநன்த.   

 

ண்டு தணந இக்ப்ம் 

இக்ம் ற்நக்கும்தது ஙஜது ண்டு ர்ச ஓய்நமப் தைகுத்ம்.  

ர்ணமள் ற்நக்கும்தது குடநப்க் ப்ர் ற்டந ணநக்குதது 

ஙஜது ஜநழ் ஜங்ந ஓநத்நமஞ மணஓந ஆசந, ஆடி, ஆணந, தைஞட்ஓந, ப்ஓந, 

ர்த்நம, ஜர்ந, ம, ஜஓந, ங்குசந ன்ட ஜங்ம  ணநமஓக் நஞஜஜச் 

ஓல்ப் நற்தணநக்ம். இன்ணந ஆங்ந ஜத்மத்ம் ஜநழ் ஜத்மத்ம்  

அடநந்து ள் ணய்ப்தை ற்டுநன்டது.   இசடு ஙம் ஓதொத்நசர் 

ண்டும் ஓஜ ணநக்த்ம்  அவ்ணஜம் ஙம் அடநதொப்டுத்ம்.  எவ்ணத 

ஜநழ் ஜத்நதம் ண்ப் டுநன்ட ஜநழ்ப் ண்டிமள், நதணநக்ள் ற்டநக் 

ற்நக்ம். ஓநத்நமஞநல், ஓநத்நமஞப் தணம், மணஓநநல் ணநஓம், ஆசந ஜஞ்ஓசம், 

ஆடிப்தஞம், ஆணநநல் தைதுஜமச தைகுல், தைஞட்ஓநநல் ஙணஞத்நந , ணநஙர் 

ஓதுர்த்ந, ப்ஓநநல் னணந, ந் ஓஷ்டி ணநஞம்,  ர்த்நமநல் ர்த்நமத் னம், 

ஜர்நநல் மணஙன்தை, நதணநமஞ, மநல் மப்தஓம் ன்ட ஓதொ ஓஜ 
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ஙநழ்தள் அணர்தௗக்குத் ங்ள் ஓர்ந் ஓஜ அடநதம், ஓதோ அடநதம் ற்த ஙல் 

குடிஜச ணதம் ணய்ப்ம ற்டுத்தும். இ ன்த இப்ர் ற்டநக் 

ற்நக்கும்தது ஜநர் ணம ஙநப்குடு ற்டநக் குடநப்நம்.  இக்ம் 

ற்நக்கும்தது சூழ்ஙநமக்ற் ஙஜது  ண்டு ர்ச ஓய்நமத் 

ணக் கூடநச்ஓல்ம். இக்ப்த்ம ணதம் இக்ப்ஜ 

ஙத்ஜல் ஜணர்து ணழ்க்மடு நன்சநப் நமந் ஓஜச்ஓய்நதௗம்  

ஓதோச் ஓய்நதௗம் அணர்மச் ஓதோம் ஓர்ந் ஜசநர் ண ணந ணகுக்கும் ச 

ஙம்ம். 

 

இக்நப்த்நல் ண்டு  

ஓய்த்ள் ற்நக்கும்தது ஙஜது ண்ட்டில் ற்டப்டும்  ணநதஜநங்ள் 

இல்ண அப்த்நன் ணந ஜணர்மச் ஓன்டமத்ம். ஆத்நசூடி, 

ன்மட ணந்ன்,உஙனந, ஙதந்ம, தோதுமஞ, ஙல்ணந, ஙன்சடந, 

ஙனநஙடநணநக்ம், ,ஙடிர், நதக்குடள் தொதணற்மட ஜநப்த்நன்து 

ற்நக்கும்தது ஙஞடிண  ஜமடதொஜண ஙஜது ண்ட்டின் 

ணநதஜநங்ள் அடுத் மதொமடக்குச் ஓன்டமணம உதந ஓய்ம். 

ஆஓஞக்மண ன்ட ததம் ண்ட்டுக்கூதம த்நல் உட்தைகுத் உதம்.  

இஞஜம், ஜஞம், ஓநப்நஞம், ஙணண், ஙல்ங்ள் ம, 

அநச்ஓந்நஞன் ம ன்ட நஞஜந, இநஓக் மள், அணற்டநல் உள் 

நமக்மள்  கூ ஙஜது ண்ட்டிமச ணர்க்ப் நதும் ன்டும். 

ஜற்ணும் ணநதஜநங்ள் ஙநமடந்  ண்டு ர்ச மம 

ஜநப்த்நல் ன்டுத்துணது ண்டு  உதம். அம்தைத ஜஜணநல் கூ 

ண்ட்டு அம்ஓங்ள் உள்ச.    

 

ஜநந ற்நத்தல் ண்டு 

ஜந ஙமக்கு அகு ஓர்க்கும் ஜநள், இமஜநள், 

உணமஜத்ர்ள், ஜஞதைத்ர்ள் ஆநணற்மடக் ற்நக்கும்ததும் 

ண்ட்டுக்கூதமப் ற்டநச் ஓநந்நக்தம் ணநணநக்தம் இம் உண்டு.  ”ஙதங்த் 

நன்டல் தத ணசு” அநஜநள், து குத்துல், ம்தம் மணத்ல், ம ததல், 

மஙமசத்ல், ல் தட்டில் ட்டி அஜ?, குதஜந ணதம் ய் 

ணர்த்ம ணதம் ஓண்டி ன்டணற்டநற்குப் தள் ணநக்கும்தது 

ண்ட்டு அடிப்மநதம் ஓற்த ஙக்ம்.       
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ண்டும் ஜநத்நடன்ள் ற்நத்தம் 

ஓணநஜடுத்ல் நடன் 

ஜநப் த்நல்  சுநடன் ஓணநஜடுத்ல் நடன் ற்நப்து ணமஜச என்த. 

அவ்ணஜம் ண்ட்டுக்கூதமத்ம்   தைகுத்ந ஜநப்த்ம ஙத்துணற்கு இம் 

உள்து. குடநப், ஙம், ம, ணநம ன்டணற்மடச் ஓணநஜடுத்ல் நடன் 

ஙத்தும்தது  ண்ட்டுக் கூதள் உள் ப்குநமப் ன்டுத்ம். 

த்ம ண்ட்டு அம்ஓங்ள் உள் ம, ணநம, ஙம், இமஓப்ல் 

ன்டணற்மடத் நத ஓய்ணது ஜணர்நன் நன்தை அடநமணப் தத்து 

ஆஓநநர் ஙநர்நத்துக் ள்தௗல் ணண்டும்.  இப்தல்ம் இமங்நல் 

 உமஞள், ல்ள், ஙங்ள் ப்டுநன்டச.  அணற்மட ஙம் ஙன்கு 

ன்டுத்நக்ள்ம். ஓடநணட்டுதௗம் கூச் ஓந்மநல் ஙநமடண உள்ச. 

சுந.ஓநணம் ன்டநன் ஓஜ ன்தொமசப்தை உமஞள் நதும் ஜணர்மக் 

ணதம் ன்து நண்ம். ண்ஓசநன் அர்த்தொள் இந்துஜம் உமஞத்ம் 

ஓணநப்தைதக்கு ஙல் ணநதந்  அமஜத்ம். நதசந்  ணநர் னஞன் 

ன்டநன் உமஞதௗம் ண்ட்டு அஜஓங்ம ஙஜது த்நல் தைகுத் உதம்.   

 

 சுநடன் 

ஜணர்நன் சுநடமச ணர்ப்நல் ஆஓநநர்க்குப் தம்ங்கு உண்டு. 

சுநடமச ணர்க் சநள் தொமடநச ச்சு, ஓற்ர், தத்ஞங்ம், டும் 

நற்ஓந ன்டணற்மட ஙத்ம்.  அவ்ணஜம் ண்டு ஓர்ந் மப்தைமக் 

டுத்துப் ஓமணக்ம். மணக்ம். ”ஜநர் ண்டும் ண்டிமள்”, 

”ஜநர் உத’ ”ஜநர் இமஓ”, ஜநர் தஞணநமட்டுள் சப் ணடச  

ண்டு ர்ச மப்தைமக் டுக்ம். ண்டு ற்டந ல்மப் 

மணக்ம்.  

ஜநநப்ல்:  

”ஜநன் ன்தஓல் மஙநஜநர்ந்து ஙநல்”, 

 ”அச்ஓம் ன்து ஜமஜ..”, 

 ”ஜநன் ன்டத இசதொண்டு சந அணர்க்த குதொண்டு” 

 இவ்ணட ஏஞங் ஙங்ள் ஙடித்ல், ஙடிப் ல்ள் டுல் ன்ட  

சுநடன் த்நன்து ண்டு தணந  மப்தைமப் ன்டுத்ம்.       “ 

ஜநன் ன்டத இசதொண்டு;  சந அணர்க்ர் குதொண்டு’’ – 

 இது ற்டந உஜது தத்ன்ச? 
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 ஜநதக்ன்த சந கும் உண்? 

அப்டி இதந்ல் அமண மண?     - ன்ட ணநணத் மப்தைள் ஜணர்மச் 

ஓநந்நக் மணக்கும். ஜநர் ண்டு ற்டந அடந மணக்கும். 

  

ணஓநக்கும் நடன் 

ணஓநப்தைப் ம் ஙத்தும்தது ண்டிப் ஆஓநநர் உமஞஙமப்குநம  

ஜணர்தௗக்குக் டுக் ணண்டித்ள்து. ஓநற்ஓந ஓஜங்நல் ணநமள், 

ஙங்ள், ட்டுமஞள், உமஞல் குநள் ன்டணற்மட ன்டுத் 

ணண்டித்ள்து. இத்ம சூல்நல் மணக்ற்ப்  ண்டு ர்ச 

தப்தமக் ண் ப்தமப் ன்டுத்ம்..  ஜநர் ணஞத, 

உம, ஜநர் ணநமட்டுள், ஓஜ ணழ்த, ஜநர்  ஙம்நக்மள், ஓஜ ணநக்ள், 

ஜநர் இமஓ, ஓநற்க்ம, ஜநர் ஙசம்/ ஙட்டிக் ம, ட்டிக்ம, 

ஏணநக்ம, ஜநர் ஜதத்துணம்ன்ட மப்தைநல் உள் ணஓநப்தைப் குநமப் 

ன்டுத்ம்.  சு ணஓநப்தைத்ல் ணமமக் டுக்ம். “ ஜநன் 

ன்டத இசதொண்டு; சந அணர்க்ர் குதொண்டு “ இது ற்டந ணல்மத் 

நஞட்டும்டித்ம் ண்ட்டு அடநமணப் தக்கும் ஙணடிக்மமக் டுக்ம்.       

 

தது நடன் 

ஜநத்நடசநல் ட்டுமஞத்  மப்தைள் நத ஓய்த்ம்தது ண்டு 

ர்ச மப்தைமத் நதஓய்து ஜணர்ள் அன் ர்ச 

ஆய்தநல் இடங்கும் சூல் ற்டுத்ம்.  இன் ணநமணப் ண்ட்மப் ற்டந 

ஜதம் ணநநணதம் ஆஜதம் அடநந்துள் ணய்ப்தை ற்டும். “ ஜநன் 

ன்டத இசதொண்டு; சந அணர்க்ர் குதொண்டு “ இது ற்டந உஜது தத்து 

ன்ச? ன்ட ணநசத் மப்தைள்  ண்டு ஙக்ந அணர்நன் ர்மணமத்   

நதப்தைம்.     

 

ஜநப்த்நல் ஓல்நட்ங்ள் 

இப்தல்ம் ல்ணந தள் நந் இதக் ணண்டும் ன்ற்ப் 

ள்நநல் ஜணர்தௗக்குக் ஆய்த ஜற்ள்தௗம் சூம  ற்டுத்ந 

ணதநன்டர்ள். ஓல்நட் ணடிணநல் ஜநப்தேடும் ஙத்துநடர்ள். இத்ம 

சூல்நல்ம் ண்டு ர்ச மப்தைள் ண்ட்டு அடநணநமச 

ணர்க்தம் கூர்மஜப்டுத்தம்  உதம். ஜநர் உத உண்ணும் தொமட ற்டந 
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ஆஞய்ந்து அடநக்ம என்த ர் ஓய் ன்ட ப்ந ணமள் ண்டு 

ற்டந ஜதம் அடந ணநணகுக்கும். 
 

நந்துமஞள் 

மத்நட்ம் உதணக்குணர்ள் ண்ட்டுக்கூததௗக்கும் மத்நட்த்நல் உந 

இம் டுத்ல். தல் ததுணர்ள்: ண்டு ர்ச மப்தைநல் 

உமஞஙமப் குநம ணஓநப்தைப் குநம ததல் உட்தைகுத்துல். ஆஓநநர்ள் 

ங்ள் ற்டல் ற்நத்தல் ண்ட்டுக் கூதமப் தத்ஜச இங்நல் 

உட்தைகுத்ந ஜநப்த்ம  ஙத்துல். ள்நள் ல்தநள் ல்மக்ங்ள்  

இமப் ஙணடிக்மநல் ண்ட்டு அம்ஓங்தௗக்கும் இங்டுத்ல்; 

ஊக்குணநத்ல்   
 

தொடித 

ஜநப்த்ம ணதம் ஜந ற்நக்கும் ஜக் தஜல் அப்த்நன் ணந 

ண்ட்டுக்கூதமத்ம் தைகுத்நசல் ஓநஓஜ ணர்ச்ஓந அமந் ஜந் இசத்ம 

உதணக் தொடித்ம். ணல் த்த்நல் ணதம் ணல் ஜட்டுஜ நந் ஜசநர்ம 

உதணக்ஜல் ஓதொம் ஓர்ந் ஜசநர்ம உதணக்நசல்  ஙம உம் 

ணதம் ந்நஞ ஜஜச  உஜ இதக்து. அன்தைம் இஞக்தொம் ஙநமடந் ஜசந 

ஙஜநக் ஓதொத்ம உதணக்ந தைண்நம் ஙம்மஜ ணந்து ஓதம்.      
 

தும தல்ள் 

1. ட்ஓநதோர்த்ந, அ. (1999) ஜநர் ஙநதொம் ண்டும். ஓன்மச: ழ் 

ணநதௌடு 

2. Lucy Mair (1975) An Introduction to Sociall Anthropology. London: Oxford 

University Press. 

3. அஞங்ஞஓன், ஜ. (1998) ஜநநல் ஜஞதைத்ர்ள். ஞம்தர்: தொதன் 

நப்ம் 

4. ஔந்ஙன், ந.ண.(1988) ஜநழ்ப் ஜநள். ஓன்மச: தஞ்ஓம அச்ஓம்.  

5. த்நட்ம்: ஜநழ் ஜந. ல்ணந அமஜச்சு குணதம்தர் ணன் ஓ 

ன் தைஷ்க் (1983) 
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இங்மநல் ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்டல் 

ற்நத்ததள் நஞச்ஓமசள் : ச்சுத் ஜநழ் ற்டந ஏர் ஆய்த 

 
சிேமகௌரி சிேகுருநாதன்,   
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 
இைங்லக.  
 

ஜநழ்ஜந  ஆண்டுத் ய்ஜநக்  ற்நக்ப்ட்டும், ற்ப்ட்டும் 

ணந் சூழ்ஙநமநல் அண்மஜக்ஜ இஞண்ம்ஜநதம், அந்ஙந 

ஜநதம் ஆஓந ஙடுநல் ஜட்டுஜல், ஞப்ந அஜநக்  ஙடுநதம் 

ற்நக்ப்ட்டு ணதநன்டது. 

 

இஞண்ம் ஜந ற்நத்ல் ன்து ய்ஜந ற்நத்ல் ல் ச்சு ஊத்நல் 

ஙன்கு ர்ச்ஓந ற்ட ஜணசநன் ஜநற்டம தத்து ஊத்துக்கு 

ஜற்தணன்த.  இது எத ஓணல் ஙநமடந் நகும். 

 

ந்ணத ஜநமக் ற்கும்தும் ஜணர்தௗக்கு தொதல் ன்தம் நஞச்ஓமச 

உச்ஓநப்தை  ற்டநண இதக்கும். சன்டல் எத ஜநம உச்ஓநக்ஜல் 

ற்டல் அநது, ற்கும் ஜநநல் தைந ஏமஓதௗம் எதநன் தைந ஓர்க்மதௗம் 

ணதணதுண்டு. ஓற்நல் எதள் நன்த ணதம் இங்தௗம் தைநசணம். 

 

எத ஙட்டில்  ஜநள் ணக்நல் இதப்நதம் அந்ஙட்டு ஜக்நன் ய்ஜநத்ம்  

இஞண்ம் ஜநத்ம் தொக்நத்துணம் கூடிசண உள்ச.ஆஓநணநன் தொத்து ச 

ணர்நக்ப்டும் இங்மநல் தம்ன்மஜ இசத்ணஞச ஓநங்ணநன் 

ய்ஜநச் ஓநங்தொம் ஓநதன்மஜத் ஜநநசதும் தொஸ்தம்நசதும் 

ய்ஜந ஜநழ் ஜநத்ம் உள்ச. 

 

சுந்நஞத்நற்கு தொற்ட் த்நல் இங்மநல் ஙநணந நநத்சநர் ஆட்ஓநநன் 

ணநமண சுந்நஞ இங்மநல் ஆங்நத்நற்ச தொக்நத்துணம் அநஜசண 

இதந்து. ஓநங்ணதம் ஜநதம் ர்தை ள்ணற்ச துஊஜணம் 

ஆங்நம் நற்ட்து.  இஞண்ம் ஜந ஆங்நத்நற்கு அஞஓ அங்னஞம் 

நமத்துன் ஓமநதம் ட் இஞண்ம் ஜநக் ற்நக்ப்ட்டு 

ணதநடது. சுந்நஞத்நற்குப் நன்சர் ஜநழ் ஓநங் ஜக்ந அஞஓநல் அநமஓள் 



 

 

352 

ஞஜத் ன்டந ழ்ப்தைர்தள், ணதப்தை, குஞம் ன்சதம் 1956ஆம் 

ஆண்டில் ண்டு ணஞப்ட் சநச் ஓநங்ச் ஓட்தொம் ஜநர்மத்ம் 

ஜநழ்ஜநமத்ம் ஙட்டின் ஙநர்ண ஙநமநல் இதந்து எதுக்நச. இங்ம 

சுந்நஞம் அமந் நன்சர், ஜநர்ள் ஓநங்ணர்நம ற்ட் 

ழ்ப்தைர்ச்ஓநள் அஞஓநல் நஞச்ஓமச உதணடுத் தும் ஜநப் 

நஞச்ஓநமசதௗம் இதக்ண ஓய்ச.இவ்ணடச ஓந்ர்ப்த்நல் ஜநம இஞண்ணது 

ஜநக் ற்ற்ச ணய்ப்தைக்ள் இல்ஜ ய்ணநட்ச.  

 

இன்மட ப்குநநல் இங்மநல் ஜநழ்ஜநத்ம் ஓநங்த்துன் அஞஓ தஜ 

ஜந இதக்நன்ட தும் ஜநழ்ஜநக்கும் ஜநர்தௗக்குஜச தொக்நத்துணம் 

டுக்ப்ஜ இதந்து ணதநன்டது. துண இங்மநல் இஞண்ம் 

ஜந ஆங்நம் இதப்துன் ஓமநல் நக்ப்ட்டும் ணதநன்டது. 

சநதம் ஓநங் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ்ஜநத்ம் ஜநழ் ஜணர்தௗக்கு ஓநங் 

ஜநத்ம் இஞண்ம் ஜநக் ற்நப்ற்கு அஞஓங்ம்  ஙணடிக்மம 

டுத்து ணதநன்டது. இங்மநல்  ஓநங்ப் ஓமநல் ஜநழ்ஜந 

ற்நக்ப்ட்டு ணதணதுன் இங்மநல் ஜநழ்ர் ஓடநந்து ணதம் ஜணட்ங்தௗக்கு 

ஙநஜநக்ப்டும் அஞஓ உத்நத்ர்ள், ணர்ள் இஞணுணத்நசர் 

ன்ணர்தௗக்கும் ஜநழ்ஜநக்ல்ணந ணங்ப்டுநன்டது. அண்மஜக் ஜ 

ஜநமச் ஓநங் ஜணர்தௗக்கு இஞண்ம் ஜநக் ற்நப்ற்ச 

ஙணடிக்மம இங்ம அஞஓங்ம் ஜற்ண்டு ணதநடது. சண ஜநழ் 

ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற் ணண்டும் ன்ட ஆர்ணம் ஓநங் 

ஜணர்நம ற்ட்டுள்து.   

 

இவ்ணடச எத சூழ்ஙநமநல் இஞண்ம் ஜநத்  ஜநமக் ற்நப்நல்  

ஆஓநநர்ள் ஜட்டுஜல், ற்நல் ஜணர்தௗம்  நஞச்ஓநமசம 

நர்ள்நன்டசர். இப்நஞச்ஓமசநல் , ஜநநல் னந அணுப் 

ணண்டிமண உள்துன்  ஆய்ததௗம் இவ்ணநம் ர் 

ஜற்ள்ப் ணண்டி ஙநமநல் இவ்ணய்தக்ட்டுமஞசது ஓந 

நஞச்ஓமசம ச்சுத்ஜநம அடிப்மக் ண்டு எதநல் அமஜப்தை 

னந ஆஞ தொற்டுநன்டது. 

  

ஓநங் ஜணர்ள் ஜநம இஞண்ணது ஜநக் ற்நல்  ஓநக்ல்ம 

நர்ள்நன்டசர். ஙம் எத ஜநமப் ன்ட்டிற்த் ர்ந்டுக்கும்து 
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தொதல் அமசப் ஓக் ற்தக் ள் ணண்டும். சசநல் ஜந  

ர்தக்குப் ன்டுத்துணற்ண ற்ப்டுநடது. 

சண இஞண்ம் ஜந ற்டல் / ற்நத்ல் ஓற்ட்டி ச்சுஜநக்கு 

தொக்நத்துணம் டுக்ப் ணண்டும். அநஜச ஜணர்ள் இஞண்ம் 

ஜநநல் ஓநடப் தக்கூடிணர் இதக்நன்டர்ன்டந,   அம்ஜநநல் 

ஓஞஜப் சுணற்கு தொடி ஙநமநல் உள்சர். இவ்ணடச எத ஙநம 

இஞண்ம் ஜந ற்நப்நல் ற்டுணது ணநர்க் தொடி என்டந ணநட்து. 

 

ஜதம் இஞண்ம் ஜந ற்நப்நல் நம ஜநமத் நத ஓய்ணது ஜநப் 

ந நஞச்ஓநமச உள்து. இங்மமப் தத்ணமஞநல் ச்சுத்ஜநழ் 

நஞஓத்நற்கு நஞஓம், ஓதோத்நற்கு ஓதோம் ணதட் ப்டுநடது. 

ழ்ப்த்ஜநழ், ஜட்க்ப்தைத்ஜநழ், தொஸ்தம்ஜநழ், தம்தைத்ஜநழ் ன்ச 

இங்மநல் உள் ச்சுத்ஜநழ் ணதடுகும். 

 

இவ்ணடச எத சூழ்ஙநமநல் இங்மநல் ஜநம இஞண்ம் ஜந ஓநங்  

ஜணர்தௗக்குக் ற்நக்கும்து ந்க் நமஜநமத் நத ஓய்ணது ன்து 

எத நஞச்ஓநமசகும். டத் தோன்த ஓப்ங்தௗக்கு ஜத் ர்ந் 

த்த்த்நசல் ன்சநங்மச் ஓநங்ணதௗக்கும், ழ்ப்த் ஜநர்தௗக்கும், 

ஜட்க்ப்தைத் ஜநர்தௗக்கும் இமநச ர்தை குமடணசண இதந்து 

ணந்து. ஆசல் ஓநங்ணதௗக்கு, ஜமஙட்டுத் ஜநர், தொஸ்தம்தௗசச 

ர்தை ஙதக்ஜச இதந்து. அது ஜட்டுஜன்டந ஜமஙட்டு ஜற்தம் தொஸ்தம்  

ச்சுத் ஜநழ் இந்நப் ச்சுத் ஜநதன் அந ஙதக்தொம இதப்ல், 

இவ்ணநத நமஜநநல் என்மட நத ஓய் ஜணர்தௗம் ஆஓநநர்தௗம் 

தொல்ணர். சநதம் இங்மமப் தத்ணமஞநல் ழ்ப்த்ஜந ஓதோ 

அந்ஸ்நதள் நம ஜந அணது தத்துத் ஜநநததந்து அநத 

நடழ்ணற்ட இதப்ல், அமசத் நத ஓய்ணது ஜணர்தௗக்கு ன் 

உள் அமஜத்ம். சநதம்  நமஜநமத் நத ஓய்ணநல் ஆஓநநர்தௗம் 

ஜணர்தௗம் ஞங் தது என்மடத் நத ஓய்ணது ஙல்து. சசநல் 

நமஜநமப் தைநந்து ள்தௗம் அணந ணதடுள் ப்டும். 

 

ஜநழ் ஜநத்ம் ஓநங் ஜநத்ம் எதசநல்,ணக்நணநல் ஜற்தம் உதசநல் 

ஙநமநல்  ணற்தமஜமக் ண்டிதப்ற்கு ஞம் இத ஜநதௗம் 

ணவ்ணத ஜநக் குடும்ங்மச் ஓர்த்நதப்கும். ஜநம இஞண்ம் 
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ஜநக் ற்கும் தும் ற்ப்நக்கும் தும் ச்சு ஜநநல் ற்டும் 

நஞச்ஓமசள் எதசநல்,ணக்நணநல் ஜற்தம் உதசநல் ஙநமநல் 

ற்டுநன்டது. இக்ட்டுமஞ எதசநல் ஙநமநல் ஜணர்தௗக்கும் 

ஆஓநநர்தௗக்கும்  உதணகும் நஞச்ஓமசம ணநக்குணதுன் அணற்மட ஙநணர்த்ந 

ஓய்ணற்கு ஆஓநநர்ள் மக் கூடி உத்நமத்ம் தொன்மணக்நடது. 

ழ்ப்ப் ச்சுத் ஜநநல் 10 உநர்எதன்தௗம் தம்தைம் அன் 

சுற்தப்தைடத்நல் ஓப்டும் ஓநங்த்நல் 13 உநர் எதன்தௗம் உள்ச. 

ஜநழ் 

                 தொன்   ஙடு    நன்  

ஜல்         i                      u               i:            u: 

இம        e                      o               e:           o: 

ம          a                                a: 

 

ஓநங்ம் 

        தொன்   ஙடு    நன் 

ஜல்    i                  u                  i:         u: 

இம   e        Ə        o                  e:         o: 

ம   æ                  a                  æ:         a: 

  

ஜநதன் எப்நடுமநல் ஓநங்த்நல் æ æ: Ə ன்ட தோன்த எதன்ள் அநஜ 

உள்ச. 

இதஜநநன் உர்எதன்நன் ஜற்டதநல் அந ணதடு உள்து. 

ஜநநல் /i / ன்ட எதசநன் ஜற்டத [Ɨ] , [i] ன்சதம், ஓநங்த்நல் [i] 

ஜட்டுஜ ஜற்டத உள்து. சண ஜநநல் [i]நன் ஜற்டதச [Ɨ] 

உச்ஓநக்ப் ணண்டி இங்நல் ஓநங் ஜணர்ள் [i]  ன்ட எதப்ர்ள். 

இஙநமன்  [i:]  ன்ட எததக்கும். ஜநநல் [u]  எதன் [Ɨ],[u]  ஆந 

இஞண்மத்ம் ஜற்டத உமது. ஓநங்த்நல் ׀u׀   எதன் [u]  தம் 
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ஜற்டதம ஜட்டுஜ உமது. இ ஙநமன் ஙடிததம் உண்டு. சண 

ஜநழ்ச் ஓற்நல் [Ɨ]  [Ɨ:]  ணதம்து  அமச  ஜணர்ள் தொமட  [u] , [u:]  ச 

எதக்நடர்ள்.  /na:kku/  தம் ஓல் ஜநஞல்  /na:kk Ɨ/  ச எதக்ப்டும். ஆசல் 

ஓநங் ஜணர்ள் /na:kku/  ச எதப்ர். 

 

இவ்ணட ஜநநல் /a/ எதன் [a], [ε]  தம் ஜற்டதம உமது. அற்கு 

ஓநங்த்நல் [æ]  தம் ஜற்டத உள்து. சண ஜணர்ள் [ε]  

எதக்ப்ணண்டி இங்நல் [æ]  ன்ட உச்ஓுநக்நன்டசர். ஜநழ் ஓற்நன் 

இதநநல் ணதம் -ai ⁄ - a y தம் மஞ  e⁄ei  ச எதக்கும் க்கு 

அணர்நதொள்து. 

உஞம்: ம  kaţay – [kaţe],[ kaţei] 

 ஓற்நன் தொல் ணநமஓநல் ணதம் ஙடிதன் ஙனட்த்மக் குமடத்து உச்ஓநக்கும் 

க்கு ஜநழ் ற்கும் ஜணநதொள்து. ஓநங்த்நல்  ஓற்நன் ஈற்டநல் ணதம் 

உர் எதள் எதணம குஞல்ணம எதன் நடித்ன் உச்ஓநக்ப்டுநன்டச. 

இணமஜ ஜநழ்ச் ஓற்நன் ஈற்டநல் ணதம் உநர் எதம எதக்கும் து 

ஓநங் ஜணர்தௗக்கு ணந்து ணநடுநன்டது.  

உஞம்: தடு  [v Ɨ ţ Ɨ] = [ v i: du] 

இத ஜநநதம்  தோக்நச எததௗக்கு தொன்சர் ணதம் உநர் எதள்  தோக்நசச்ஓல் 

தநன்டச.  ஆசல் ஓநங்த்நல் இந் தோக்நசச்ஓல் ணன்மஜ ற்டது. ஜநந 

ஜன்மஜ ணதணது ஓநங் ஜணர்ள் ஜநழ்ஓ ஓற்நதம் தோக்நசச்ஓம 

ணன்மஜப்டுத்ந ணதநன்டர்ள்.  இத்ம இல்தைல் ஓநங் ஜணர்ள் 

சுந் ஜநழ் "ஓநங்த் ஜநழ்” ஆநணநடுநன்டது. 

 

ஜநழ்ஜநநல் 14ஜய்தன்தௗம்,ஓநங் ஜநநல் ஜந 10 

எதன்தௗன் 24 ஜய்தன்தௗம் உள்ச. 

ஜநழ் 

            p      t     t      ţ    c    k                                 

                  m               n     ņ 

             l        ļ                  

                         r 

         v                       y 

 

 



 

 

356 

 

ஓநங்ம் 

 

 

 

 

  

இத ஜநநதம் 11 எதன்ள் துணக் ப்  

 

ஜநநல் ப்டும் தசநங தசநண் ம 

த ஓநங்த்நல் இல்ம. அவ்ணட ஓநங்த்நல் எதப்தை, எதப்நச தொன் 

தோக்நசச்ஓல் எதன்தௗக்கும் இமத்ள் தொவ்ணந தொஞண் ஜநந இல்ம. 

 

இதஜநநதம் தொவ்ணந தொஞண் தோக்தன்ள் இதப்நதம் தோன்டம் எதன் 

ணதடுநடது. ஜநநல் ஜதங்தன் 2 ஓநங்த்நல் 1, ஓநங்த்நதள் 

குநி்ந்துஞஓததம் குஞல்ணம நசந்துஞஓததம் ஜநநல் இல்ம. 

 

ஜநழ் ஜய்தன்நன் ஜற்டதம உச்ஓநப்நல் ஓநங் ஜணர்ள்  

ஓநக்ல்ம நர்ள்நன்டசர். ஜநநல் ப்டும் தசநங தசநண்த் 

மத [t] ஓநங்த்நல் இல்ம. இவ்ணத ஜநச்ஓற்நல் தொல்ஙநமநல் 

ணதம் ல்ம் அமசச் ஓநங் ஜணர்ள் ணமஙத் மத [ţ]   

உச்ஓநக்நன்டர்ள்.ஓற்நன் ஈதநர்தௗக்நம [ţ]  சந ணதம் து 

தசநங தசநண் ணதத [r] அது எதக்ப்டுநன்டது. 

 

இஞட்டித்து  [n]  ச ணதம்து அமச [t] ச எதக்நடர். ஙணம 

தோக்தத்ம் ஙணம ஜதங்தத்ம் ஜநந எதன்ள் அணது [n]  [n] 

நற்டும எத [Functional] தொஞண்ஙநமநல் ணதணச. இமணன்த 

தசநங தநண் ஜதங்தத்ம் ணமங ஜதங்தத்ம் ஜநந எதன்ள் 

ஓநங்த்நல் [n]  [n] ஜற்டதள் [I]  [I]   ஜற்டதள் [n] [ļ]   நணற்டநல் 

“ணமஙத்ன்மஜ“ ( ) குடநப்நத்க் அத இல்ம. ஜந இஓண உள்து. 

ஆல் ஜணர்ள் ஜநநல் ணதம்  /n/  [ņ]   எதம  தசநங தநண் எத 
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அணது [n] ஆ எதக்நன்டசர். இன்த [I]  [I]   எதம  தசநங தநண் 

எத, அணது /I/  [I] ஆ எதக்நன்டர்ள். இசல் அணர்ள் ச்ஓநல் ஜநநல் 

ணதடுத்ந எதக்ப்டும் ஓற்ள் (ன்மச. ண்ம, ல்ம, ள்ம 

ன்டமண) எஞ ஜநந எதக்ப்டுநன்டச. அணது உச்ஓநப்நதம் தநதம் 

ணதடும் இவ்ணநத ஓற்ள் என்டந ணநடுநன்டச. ஓல்தன் ஙடுண உநர் 

எததௗக்நம ணதம் /p/ எதன் [Φ~β] ச எதக்ப்டும். இமசச் ஓநி்ங் 

ஜணர்ள் தம்தம் [∫] சண [b] சண எதக்நன்டசர்.  

 

ஜநழ்ச் ஓற்நல் ஈதநர்தௗக்நம ணதம் [k] [x] ச எதக்ப்டும். இமசச் 

ஓநி்ங் ஜணர்ள் ம் ஜநநல் ணதம் [h] [g] ஆண எதக்நடர்ள். இசநப் 

துண எப்நட்டுப் ர்க்கும்து ம எதநன் எதப்தை ணன்மஜ இத 

ஜநநதம் ணதடுநடது. ஓநங்த்நல் ணதம் b d ḍ  j g எதன்ள் சக் 

ண்ம். இமண இணற்மடத் ஜநழ் ஜற்டதம ணந எதப்தை ணன்மஜ 

ஜநக்மண. சண ஜநழ் ஜற்டதமத்ம் ஓநங் ஜணர்ள் ஜநக் 

எதப்தைச எதக் தொற்டுநன்டசர். /v/ [v] ஓநங்த்நதம் ஜநநதம் உண்டு. 

ஜநழ்ச் ஓற்நன் தொல்ஙநமநல் ணதம் [v] எதமச் ஓநங் ஜணர்ள் 

எதக்கும்து ஜது உடுமக் குணந மணத்து எதக்நன்டசர். ஆல் அது ஜநழ் 

எதத் ன்தணநல்ம.  

 

ஜநழ் ஜய்தன்நன் கூட்டு ஓநங் ஜணர்தௗக்கு ஓந உச்ஓநப்தைப் 

நஞச்ஓநமசம ற்டுத்துநன்டது. ஜநநதள் ஜய்தன்நன் இஞட்டிப்மக் 

ட்டிதள் ஓநங்த்நல் ணதம்  இஞட்டிப்தை ஙனட்ஜசதம், ணநமடப்தைள்தம் 

உள்து. ஜநநதள் [‼] [rr] [t t] [ņņ] ஆந  ஓர்க்மள் ஓநங் ஜணர்ல் 

தொமட [ІІ] [r] [ţţ] [nn] ச எதக்ப்டுநடது. 

 

ணதட் எதன்ள் என்ட ணதம்து ஓநங் ஜணர்ள் அணற்மட 

நன்சக்கு ஏநசஜ (regressive assimilation ) எதக்நன்டசர். உஞஜ ஜற்கு 

-  [me:tku] ன்து   [me:kku] ன்டநடது. 

 

அவ்ணட ஜநநதள்  ஏந தோக்ன்அல் மத ஓநங்த்நல் இல்ம. 

சண ஜணர்ள் இமச ஏந தோக்ச எதக்நன்டசர். டுத்துக்ட்    

அன்தை  [εnbu:] ன்து [ambu:]  ச எதக்ப்ட்டு ஓல்தம் ணடந, தள் 

ஙநமத்ம் ணடநன்டது. 
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இவ்ணடத் ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் து ஜணர்ள் 

நர்ள்தௗம் நஞச்ஓமசள் ஆஓநநர்தௗக்குப் தம் ஓணல் அமஜந்து 

ணநடுநன்டச. ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்நக்கும் து உச்ஓநப்தை ஙநமநல் 

ச்சு ஜநம ஜணர்தௗக்குச் ஓனர்ஓய்ணது ப்துஜ டிச நந 

ணநடுநடது. சநதம் ஆஓநநர்ள்  உத்நமத்ம் இஞண்ம் ஜந ற்நத்ல் 

தொமடமத்ம் மண்டு ணற்டந ள்ம். 

 

ஜநநதல் ல்ணந ஙநமஓர் ஆய்தள் துதம் ஜநழ்ஜநம இஞண்ம் 

ஜநக் ற்டல்/ ற்நத்ததள் எதசநநல் னநச ணநங்ள் ர் 

அண்மஜக்ங்நல் அந அணநல் ஜற்ள்ப்ணநல்ம. அத்துன் 

இஞண்ம்ஜந ற்டதல் எதசநல் தொமடம அடநந்து ள்ணற்கு 

ஜணர்மத் ர்டுத்துணநல் ஆஓநநர்நன் ணண்மஜ ணநதத்ந 

ஓய்ப்ணநல்ம. 

இவ்ணய்ணசது  இமச அற்தணற்ச எத ஓநத தொற்ஓநண உள்து. சண 

இவ்ணநம் ர்ச  ஆய்தள் குடநப்ப் ஓம ஆஓநநர்மத்ம், 

ல்ணநஓர் ஞஓநநர்மத்ம் எதங்நமத்து ஜற்ள்ப் ணண்டிது 

அணஓநஜநன்டது.  

 

தம்ச ஆஓநநர்ள் உச்ஓநப்தைப் ற்டந நணநன்மஜமக் 

ண்டுள்சர். ஆஓநநர்தௗக்கு எதநல் நற்ஓநள் நற்ஓநப் ட்மடநன் 

ஊ ணங்ப்ணண்டும்.(Teacher training /Professional development courses on 

pronunciation)அது ஆஓநநர்தௗக்கு ட்ஜச இதக் ணண்டும். 

தம்ச ஆஓநநர்ள் வ்ணத ற்நப்து ன்ம ற்டர்ன்டந, 

ஜநநல் ற்டந அடநத அணர்தௗக்குப் துஜச இல்ம. 

 

ஜணர்தௗக்குப் ச்சுத் ர்ல் நற்ஓந ணகுப்தைக்ள் ஜநக் குமடணசண 

உள்ச. இது ஜணர்நன் ச்சு அமத ஜட்த்நல் க்ம் ணநமணநக்நன்டது. 

உச்ஓநப்தைப் நற்ஓந ணகுப்தைக்கு தொக்நத்துணம் டுக்ணண்டும். 

 

ஓநங் ஜணர்தௗக்குத் ஜநழ் ஜணர்தௗன் சுணற்ச ஓந்ர்ப்ங்ம 

ற்டுத்நக் டுக் ணண்டும். இது அணர்நன் ச்சு ஜநநன் ணர்ச்ஓநக்கு 

உதணதுன் ஓஞ உடதம ணதணமச் ஓய்த்ம்.  
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உச்ஓநப்தை ற்நத்ல் (Pronunciation teaching)  ஆண்டுநன் நன் ற்த்நல் 

தைந நஜம் ண்டுள்து. அத்துன் இஞண்ம்ஜந ற்நத்தல் ல்ணத 

ற்நத்ல் தொமடதௗம் உத்நதௗம் த்நற்குக் ம் அடநதொப் -டுத்ப்ட்டு 

ணந்துள்ச.  அணற்டநல் தொக்நஜசமண : 

 உஞத்து ணஓநத்ல் (Read aloud) 

 உஞத்துச் ஓநந்நத்ல் (Think aloud)  

   ஓநந்நப்ற்கு ச்சுதக் டுத்ல் (make your thinking visible) 

 ஓற்ம தத்துக்தம் அமஓதம் நநத்து ஜணர்ம உச்ஓநக்ச் 

ஓய்து நதப்நத் நதப்நச் ஓல்தல் ( repeated drilling)   

 ஜணர்தௗக்கு ணநநதொமடம ணநக்ந அணர்தௗக்கு ஜநழ்எத உச்ஓநப்நமச 

டுத்துக்கூதல் 

 உ எதன்நன் அநச்சுணட்டின் (IPA) உணநத்ன் ஜணர்ள் ந் 

இங்நல் (எத  நடக்குஜநம்,எத உச்ஓநக்கும் தொமட)  ணடச தொமடநல் 

உச்ஓநக்நடர்ள் சத் நத டுத் ணண்டும்.    

 ஆஓநநர் உச்ஓநக்கும் எதமத்ம் ஓற்மத்ம் ஜணர்ல் அமம் 

ச் ஓய்ல்             

 

 ஆண்டுத் ஜநம இஞண்ம் ஜநச் ஓநங் ஜணர்தௗக்குக் 

ற்நக்கும் ஆஓநநர்தௗசச ஙர்தன் நன்சர் ச்சுஜந ற்நத்தல் 

குடநப் உச்ஓநப்தை ஙநமநல் ற்டும் நஞச்ஓநமசதௗக்ச னர்ண 

நன்ணதணசணற்மட தொன்மணக்நன்டன்.’ 

 

 உச்ஓநப்தை ஙநமநல் ஜநழ்ஜநமக் ற்நக்கும்து ஞந் ஙநமநல் 

ஓற்ள், ஓற்டர்ள், ணக்நங்ள் ன்ணற்டநல் ணசம் 

ஓதத்துணதுன் சநச எதநல் ற்டும் நமநதம் குடநப்நத்க்த 

ணசம் ஓதத்ணண்டும். 

 உச்ஓநப்தைப் நமநன்டநத் நணச இதக் ணண்டுஜநன் ஜணர்ள் 

சந ணநநதொமடமத்ம் ச்சு ஜந ணநங்மத்ம் ஜசப்ம் 

ஓய்ஜல் அணர்ள் சுஜப் சுணற்ச சூழ்ஙநமள் ற்டுத்ப் 

ணண்டும்.  
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 துண ஜணர்ள் ணநநதொமடள்,சூத்நஞங்மக் ற்தக்ள் ஆர்ணம் 

ட்டுணர்ள், சுணது ன்து அணர்தௗக்கு எத தோட்டும் ஓ 

இதப் இற்குக் ஞம்.சண ஜணர்ள் ம் ற்ட எதசநல் 

உச்ஓநப்தை ணநநம ஓல்தொமடப்டுத்ந அநதள் ணதம அணர் 

இசங்ண்டு ள் இஜநக் ணண்டும். 

 உச்ஓநப்மக் ற்டல் ன்து அநணநச நற்ஓநமக் ண் உள்து. 

குடநப்த் க் ஙநமநல் ஜணர்தௗக்கு எத ஓற்டமஞ, 

ணக்நத்ம நமநன்டந உச்ஓநக்கும்ணமஞ ஜனண்டும் ஜனண்டும் ஓல்ணது 

நமச நற்ஓநது. ஓந ணமநல்  "நதப்நச் ஓல்தல்” (drilling) 

ன்து  ஜநக்ல்ணந ணகுப்தைக்நல் ணதப்தைள் ஜதணற்குக் ஞம் 

ஓந ஙத்மநர் தொமடம (behaviorist method) அதன் ஆஓநநர்ள் 

இமப் ஆகும். இப்நற்ஓநசது ணகுப்தைக்நல் ஓந ஓஜங்நல் ஙஞத்ம 

தடிப் இதக்குசல் ஓநச, மணச, தள் 

ஓற்டர்ம ணகுப்தைக்கு ணந நதப்நச் ஓல்ச் ஓய்ணன் தோம் 

ஜணர்ள் ஙநமடந் மச அமணர்ள். 

 ஆஓநநர்நன் எதசநல் ஓம்ந்ஜச தஞ அடநத ஜணர்தௗக்குச் ஓநடந் 

ணநட் இதக் ணண்டும். ஆஓநநர்தௗக்கு ஓந ஜநநல் 

ட்டுள் அணஓநஜத் நந்நதத்ல்  ணண்டும். (Being practical 

requires some kind of theory.)  

 தத்ஜச த்நட்ம் அணஓநம். உச்ஓநப்தைத் ர்ச ணகுப்தைக்ள் 

துணப் த்நட்த்நமச ண்டிதப்நல்ம. சண 

ஆஓநநர்நதொள் r தஜட்ச த்நட்த்நற்ற் 

உணநக்குடநப்தைமப் ன்டுத்ம்.  

 ஜணர்ம மஜப்டுத்ந ற்நத்ல் தொமட இதக் 

ணண்டும்.ஜணர்நன் ற்டல் க்நன் ன்மஜம ஆஓநநர்ள் ணநங்நக் 

ள் ணண்டும். ஜணர்ள் ம் ட் உச்ஓநப்நமசத் நதப்நக் 

கூதம்து ஜற்ள்தௗம் ணதம சுட்டிக் ட் ணண்டும். 

உஞஜ “ சக்கு எத ஜநக்கு  ல்தக்கூம் தோப்தம்.” 

 ச்சுஜநப் நற்ஓநநல் ஓற்ள், ஓற்டர்ள், ணக்நங்ள் 

ன்ணற்மட இஞண்ம் ஜநக் ற்டல் ணகுப்நற்கு ணந 

உநக்க்கூடிணத நண  உச்ஓநக் நற்ஓநநக் ணண்டும். 
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 ஜணர்ம ங்தௗம ச்ஓநமசப் நத ஓய்ச்ஓய்து அமசத் 

ங் ணநஜர்ஓநக்ச் ஓய்ல், அநதள் ணதம நதத்ச் ஓய்ல் . 

 ஜணர்ள் சுணற்கு ஓந்ர்ப்ம் அநப்துன் ணதம அணர்தௗக்குப் 

தைநத்ஜத சுட்டிக் ட்டி சும்து அணர்தௗக்குள் அதத்ங்மக் 

குமடக் ணண்டும். 

 

எத ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்கும் தும்  ற்ப்நக்கும் தும் 

ன்தம்  ஓநக்ல்நல் எத ஙநமநல் ன்தமண ஆஞம்த்ந 

ண்டநப் ணண்டிமண. இக்ட்டுமஞ ஜநமச் ஓநங்ள் ஜணர்ள் 

இங்மநல் ற்நல் நள்தௗம் நஞச்ஓமசமத்ம் அணற்மடத் னர்ப்ற்கு 

ஆஓநநர்ள் ம ணண்டி உத்நமத்ம் டுத்துக் கூதநன்டது. சநதம் 

இவ்ணநம் ர்ச  ஆய்தள் ஜற்ள்ப் ணண்டி ஙநமநல் 

இவ்ணய்ணசது ஏர் ஆஞம் தொற்ஓந உள்து. 

 

தும தல்ள் : 

 

1. Coates,W.A De silva,M.W.S.1960.”The segmental phonemes of Sinhalese”.University of 

Ceylon Review,18.163-75 

2. Gair.J.W.,Suseendirarajah,S.Karunatillake,W.S.1978.An Introduction to Spoken 

Tamil,External services Agency,University of Ceylon. 

3. Kailainathan.R.1980.A contrastive study of Sinhala and Tamil phonology.M.A. 

Disssertation,University of Kelaniya. 

4. Kailainathan.R.1998.Problems in learning Sinhala and Tamil as second languages.in Sri 

Lankan journal of South Asian studies,University off Jaffna,Sri lanka . 

5. Interview with the lecturers at the University of Kelaniya 
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ற்டல் உத்நநன்ணந தத்துத்நடன் ஜம்டு - நஞங்கு 

 

பிகரமா ராமலிங்கம்,  சங்காட் சாங்கி உயர்நிலைப்பள்ளி 
ரா மஞ்சுளா தங்கப்பன்,  உமறுப்புைேர் தமிழ்மமாழி நிலையம் 
சிங்கப்பூர். 
 

ஜநழ்ஜநமக் ற்ற்கு ஜணர்தௗக்கு உதம் ணமநல் ணவ்ணத ணமச 

ற்நத்ல் தொமடம ஆஓநநர்ள் மணண்டும். இற்குத் துமதைநணது 

ஜணர்நன் ற்டல் தொமடள் ஆகும். ஆண ஜணர்ள், ற்டதன் து 

மதௗம் ற்டல் உத்நமப்ற்டந  அடநந்நதப்து இன்டநமஜது.  

 

இக்தத்ம அடிப்மக் ண்டு ஜணர்ள் ஜநழ் ஜநமக் ற்ற்குக் 

மதௗம் ற்டல் உத்நமப் ற்டந ஆய்தம் அணர்நன் தத்துத்நடன் 

ஜம்ட்டுக்கு இக்ற்டல் உத்நள் வ்ணத ன்டுநன்டச ன்மப் ற்டந 

ஓல்தொமட ஆய்தம் ள்நநல் ஜற்ள்ப்ட்ச. ஆய்தநல் 

ண்டநப்ட் ணல்தௗம் ஆஓநநர்ள் ம் ஜணர்ள் ன்டுத்தும் ற்டல் 

உத்நதௗக்கு ற் வ்ணத ங்மத் நட்ஜநட்டுக் ற்நக்ம் ன்ற்ச 

ணநதொமடதௗம் இப்நஞங்நல் ஓன்தடு ணநக்ப்டும். 

 

அ) நஞங்த்நன் ஙக்ங்ள்: 

1. ஆக்ஸ்ர்ட் நச்ஓட்ம் (Oxford Framework, 1990) ஜநழ்ஜந ற்டல் 

ற்நத்தக்குப் தந்தும் ணமநல் இதப்ல் இப்நச்ஓட்ம் ற்டந 

அடநந்துள்தௗல். 

2. ஜநழ் ஜணர்ள்  ஙர்தொக் ற்டல் (Direct)  உத்நதௗள்    என்டச அடநத 

ஓர்ந் (Cognitive) ற்டல் உத்நமத் ஜநழ்ஜநக் ற்டதல் அநஜப் 

ன்டுத்துநடர்ள் ன்து ஆய்ணநன் தொடிதள் ணநக்குநன்டச. (Manjula 

Ramasamy, 2005) இக்ண்டுநடிப்தைள் ற்டந ணல்ம ணநக்குல். 

3. அடநத ஓர்ந் (Cognitive) ற்டல் உத்நநன் தோம் ஜணர்நன் 

தத்துத்நடன் வ்ணத ஜம்ட்டிதக்நன்டது ன்மத்ம் இந்க் ற்டல் 

உத்நதௗக்கு ற் ததுல் ஙணடிக்மம வ்ணத ணடிணமஜத்துக் 

ற்நப்து ன்மத்ம்  அடநந்துள்தௗல்.  
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நஞங்நன் அமஜப்தை – எத ண்ட்ம் 

                       

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
 
                                
                                                            

 
 
 

 

 

ஜணர்ள் அநஜச 

அடநத ஓர்ந் ற்டல் 

உத்நமப் 

ன்டுத்நத் ஜநழ் 

ஜநக் ற்டதல் 

ஈடுடுநடர்ள் 

ன்மச் 

ஓன்ததௗன் 

ணநக்குல். 

 

குதக்நன் 

மப்தைம்  

ந்துமஞதம் 

 

அடநத ஓர்ந் ற்டல் 

உத்நமப் 

ன்டுத்நக் 

தத்டநல் த்ம 

ணடிணமஜத்ல்.(ஜநந)  

 

அடநத ஓர்ந் ற்டல் 

உத்நமப் ற்டந 

ணநக்ம் 

 

அடநத ஓர்ந் ற்டல் 

உத்நமப் 

ன்டுத்ந 

ததுல் 

ஙணடிக்மமத் 

நத்ல் 

 

க்ம் 

 

ணநக்ம் 
குத 

ஙணடிக்ம 
தொடித 
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