இைணயத்தில் பரதநாட் யம்

தி மதி.

ஷ்யந்தி ஜு யன் ெஜயபிரகாஷ், MA, Ph.D
விாி ைரயாளர் (நடனத் ைற)

வாமி வி லானந்தா அழகியற் கற்ைககள் நி வகம்,
கிழக்குப் பல்கைழக்கழகம், மட்டக்களப் , இலங்ைக.

ன்

ைர:

மனிதர்கள்

ஒவ்ெவா வ ம்

ெதாடர்

ெகாள்ளப்

ெதாழி ட்ப சாதனங்களில் இன்ைறய
ேவகமாக ம், அதிக திற

ட

ழ

பயன்ப த் கின்ற

க்கு மிக ம் பய

தகவல்

ள்ளதாக ம், அதி

ம். மிகக் குைறந்த ேநரத்தில்; ெப ம் பயைனப்

ெபற் க் ெகாள்ள ம் உத கின்ற தகவல் ெதாடர்
சாதனேம இைணயமாகும்.
இன்ைறய ழ ல் சகல ைறகளி ம் இதன் பங்கு பற் தல் இன்றியைமயாததாகி
விட்ட . அந்தந்த

ைறகளின் பாாிய

ன்ேனற்றங்க

க்கும் இதன் பங்களிப்

ெப மள காணப்ப கிற . எனேவ இந்த இைணயத்தள பயன்பாட் ன்
நாட் ய கற்றல் கற்பித்தல் ைற அதன் வளர்ச்சிப்ேபாக்கு அதன் பயன்பா
அைமந் ள்ள

என்பைத அறிதேல இவ் ஆய் க் கட் ைரயின் ேநாக்கமாகும்.

இைணயத்தில் பரதநாட் யத்தின்
நா களின்

லம் பரத
எவ்வா

எல்ைலகைளக்

கடந்

க்கியத் வம்:
பல்ேவ

இன,

மத,

ெமாழி,

ேகாட்பா ,

பழக்கவழக்கங்கள், பாரம்பாியங்கள் ெகாண்ட மக்கைள எ விதமான ேவ பா ன்றி
இைணத் ள்ள

ஒ

மாணவர்கள், கல்

அைமப்ேப

இைணயமாகும்.

இன்

இைணயம்

என்ப

ாிகள், பல்கைலக்கழகங்கள், அரச தனியார் வர்த்தக நிைலயங்கள்

என்பவற்றிற்கு இன்றியைமயாத ஒன்றாகும். இைணயம் தங்கு தைடயின்றி
ாித
ேவகத்தில் பிரயாணம் ெசய்வதால் தகவல்கைள இலகுவில் ெபற் க்ெகாள்ள
கின்ற . இைணயத்தில் ஏராளமான விடயங்கள் காணப்ப கின்றன. அவற்றில்
நாம் வி ம் ம் வைலப்பக்கங்கைள நமக்கு ெசாற்ப ேநரத்தில் ேத த் த கின்றன.
இைணயத்தி டாக நடனத் தகவல்கைள எவ்வா ேவண் ெமன்றா ம் பாிமாறிக்
ெகாள்ளலாம் என்பதனால் வி ம்பிய யாவ ம் இைணயத்தி ள் ெதாடர் பட் தம
தகவல்கைள உள்ளீ
ெசய்வேதா
மட் மன்றி உலக வலயத்தி ள்ள நடனத்
தகவல்கைள ம் ெபற் க் ெகாள்ள

கிற .
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ெதாைலேபசி (Telephone), ெபக்
(Fax) இயந்திரம் லம் நைடெப கின்ற தகவல்
பாிமாற்றங்கைளவிட பரந்த ாீதியிலான தகவல் பாிமாற்றல் ைற இைணயம் லம்
நைடெப வேத
ெதாைலேபசியில்
எ த்

இதன
வாய் லத்

வளர்ச்சிக்கும்,
பிரசித்திக்கும்
தகவல் பாிமாற்ற ம் ெபக்

ல தகவல் பாிமாற்ற ம் நைடெப கிற . எனி

வாய்

ல,

எ த்

உ வங்கள்,

ல

தகவல்

ேயா,

பாிமாற்றம்

ஒ ப்பதி கள்

ஆைகயினால் இைணயம் இன்

காரணமாகும்.
லம் இயந்திர

ம் இைணயம்

மாத்திரமல்லாமல்

ேபான்றவற்ைற ம்

அ

கட் ல – ெசவிப் ல சாதனங்க

லம்

ைகப்படங்கள்,
ப்ப

ம்.

க்கான தகவல்

பாைதயாக மாறி ள்ள .
ேம

ம்

பத்திாிைககளில்

ெவளிவ கின்ற

நடனம்

சம்பந்தமான

அறிக்ைககள்,

ெசய்திகள், நிகழ் களின் ெதாகுப் க்கள் ேபான்றவற்ைற ம், ெதாைலக்காட்சிகளில்
ஒளிபரப்பப்ப கின்ற நடன நிகழ்ச்சிகள்,
ேயா நிகழ்ச்சிகள், ஒ பரப் நிகழ்ச்சிகள்
ேபான்றவற்ைற ம் இைணயத்தின் வைலயைமப்பின் ஊடாக உலகம்
ராக ம்
பார்க்கக்
கு

யதாக ம், தரவிறக்கம் ெசய்யக்

யவா ம் இ க்கின்ற .

– சிஷ்ய பரம்பைரயாக கற் வந்த பரதநாட் யம் தற்ேபா

ரட்சியினால்

ஒன்ைலன்

(online)

www.onlinebharathanatyam.com என்
பந்தைன நல்

லம்

கற் க்

தகவல் ெதாழில்ஙட்ப
ெகா க்கப்ப கின்ற .

ம் ெவப் தளத்தில் பரதநாட் யத்தின் வ

ர், த சா ர், ைம ர், கா சி ரம் ஆகிய ஐந்

ர்,

பாணிகளி

ம்

பரதநாட் யம் கற் த் த வேதா , பரதநாட் யத்திற்கான விமர்சன கட் ைரக

ம்

இங்கு இடம்ெப கின்றன. ேம

ம் பரதநாட் யம் பற்றிய க த் க்கைள ெவளியி ம்

ஓர் விவாத ேமைடத் தளங்களாக ம் இைணயம் பயன்ப த்தப்ப வைதக் காணலாம்.
உதாரணமாக பரதநாட் யம் தமிழ ைடயதா? அல்ல
தைலப்பில் விவாதிப்பதைன காணக்
பரதநாட் யம் சம்பந்தமான

ல்கள்,

இரவல் வாங்கியதா? எ

யதாக இ க்கின்ற .
ைகப்படங்கள்,

ேயா பதி கள், நடனத்

தகவல்கள், நடன ஆவணங்கள் ேபான்ற பல தகவல்கைள இைணயத்தின்
(google) ேத த

ன்

ம்

குள்

லமாக நமக்குத் ேதைவயான விபரங்கைள பதிவிறக்கம்

ெசய்ய ம், நம தகவல்கைள பதிேவற்றம் ெசய்ய ம்
கின்ற . இச் ெசயற்பா
உலகின்
பல
பாகங்களில்
இ க்கின்ற
மக்களிற்கும்
ெபா வானதாக
காணப்ப கின்ற . இைணயத்தில் காணப்ப கின்ற சில
ைமயாக இடம்ெப வதில்ைல. அவற்ைற
ெச

த்த ேவண்

ள்ள .
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ல்கள்,

ேயாப் பதி கள்

ைமயாக பார்ைவயிட கட்டணம்

ேம

ம் நடனம் சம்பந்தமான தகவல்கள், ெசய்திகள்,

பதி கள் E-mail, Facebook, Twitter

ைகப்படங்கள்,

ேபான்ற பல வைலத்தளங்களி

ேயா
டாக ம்

பாிமாற்றம் ெசய்யப்ப வைதக் காணலாம்.
உலகின் பல இடங்களி ம் வாழ்கின்ற
லம்ெபயர்ந்த தமிழர்களில், நடன
ஆசிாியர்கள் பலர் பரதநாட் யத்திற்காக மன்றங்கைள ஆரம்பித் அதற்கான ெவப்
(web) தளங்கைள ம் இைணயத்தில் பதி
அ

ெசய்

ைவத் ள்ளனர். எ த் க்காட்டாக

ேர யாவில் 10ற்கும் ேமற்பட்ட நடன நி வனங்கள் இயங்கி வ கின்றைம ம்

அதைனப் பற்றிய தர கைள ம் இைணயத்தின் வாயிலாக அறிய
இவ்வாறான பல நா களி

கின்ற .

ம், பல நடன நி வனங்கள் இயங்கி வ கின்றன என்ப

அைனவ ம் அறிந்தேத. (web)

தளங்களி

டாக ெவளிநா களில் பரதநாட் ய

வளர்ச்சியின் ெசயற்பா கைள அவதானிக்க
கின்ற . நடனக் கைலயிைன
கற்பதற்கான பிரபல்யமான இந்தியப் பல்கைலக்கழகங்களின் அ மதிகைள
இைணயத்தின்
லமாக ெபற் க் ெகாள்ள ம்
கின்ற . www.lanakasri.com
தளத்தில் எம்மவர் நிகழ் கள் பகுதியில் லம்ெபயர் மக்களின் கைல நிகழ் கள்
பற்றிய

ெசய்திகைள ம்,

ெசய்திகைள ம் காணக்

நம்

நாட்

மக்களின்

கைல

நிகழ் கள்

பற்றிய

யதா ள்ள .

பரதநாட் ய அரங்ேகற்றங்கள், நடன நிகழ் களின்
ேயா பதி கள் Youtube ல்
பார்க்கக்
ய வைகயி ம் அதைன அைனவாின் வி ப்பத்திற்கு ஏற்ற வைகயில்
வாக்களிக்கும்

ைறைமைய ம் ெகாண்டைமந் ள்ள . ஒ

ேபர் பார்ைவயிட் ள்ளனர் என்

நடன நிகழ்ைவ எத்தைன

ம் கணக்ெக ப்ைப ம், அதில் எத்தைன ேபர்

வி ம்பியி க்கின்றார்கள், எத்தைன ேபர் வி ம்பவில்ைல எ

ம் தகவல்கைள ம்

அங்கு காண
கின்ற . யா ைடய நடன
ேயா பதிைவ நாம் பார்க்க
ேவண் ெமன் நிைனக்கின்ேறாேமா அவர்களின் ெபயர்கைள அல்ல நிகழ்விற்கு
ெந க்கமான ெசாற்கைளத் ேத த ல் பதி
ெசய் ம் ேபா
சில ெநா களில்
இலகுவாக நம் கண் ன் வந் வி கின்ற .
இைணயத்தின்

வாயிலாக

பத்திாிைககைள

மட் மனறி

ெதாைலக்காட்சி

நிகழ்ச்சிகைள ம் பார்க்கக்
யவய
இ க்கின்ற . அந்தவைகயில் இந்திய
ெதாைலக்காட்சிகளில்
இடம்ெப கின்ற
நடன
நிகழ் கைள
அதிகளவில்
காண
கின்ற ேபாதி ம் இலங்ைக ெதாைலக்காட்சியான சக்தி ெதாைலக்காட்சியில்
இடம்ெபற்ற 'திமிதகதா', Classical Dance Star Season 1 ேபான்ற நிகழ்ச்சிகளின்
ேயா பதி கைள காண

ந்த . தற்ேபா

ெதாகுப் க்கள் காணப்படவில்ைல.
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நைடெப கின்ற நிகழ் களின்

ெதாைலேபசியில்

தகவல்கைள

பாிமாறிக்ெகாண்ட

நம

ச

கம்

தற்ேபா

இைணயத்தி டான Skype, Oovoo ேபான்ற தளங்களி டாக ேநர யாக
கம்
பார்த் தகவல் பாிமாற்றத்தில் ஈ ப மளவிற்கு ெதாழில் ட்பம் வளர்ந் ள்ளதைன
காணலாம். இன்
ஊடகமாக இல்லா

ஒ
நாட் ற்கு அல்ல
இனத்திற்கு ெசாந்தமான தகவல்
பல்ேவ நா களின் பல இலட்சக்கணக்காண நி வனங்கைள

ஒன்றிைணக்கும் ஒ

மகா வலயமாக இைணயம் காணப்ப கின்ற .

இைணயத்தளத்தில் பரத நாட் யம் கற்றல், கற்பித்த ன் பயன்பா கள்
பரத நாட் யத்திைன இைணயத்தளத்தி

டாக நாம் கற் க்ெகாள்ளப் ேபாவதனால்

தல் எமக்குப் பி த்த பாணியில் சிறந்தெதா

கு ைவத் ேதர்ெத க்க ேவண் ம்.

அவர் வழி அவைரப்பின்பற்ற ேவண் ம். ஒவ்ெவா

ஆசிாியர்க

ம் தங்க

க்குாிய

பாணிகளில் பரத நாட் யத்ைத அறி கப்ப த்தியி ப்பார்கள்.
உதாரணமாக

பரத

ராண,ெலௗகீக

நாட் யத்தின்

வரலா கள்

அறி கம்,

என்பன

குறிப்பிடப்பட்

அறி ைறகள் (Basic theory) கு விற்கு கு

(practical) ஒவ்ெவா
வைகயில்

ஆரம்ப

பாணிக
அட க

பிரேயாகம்,அட களின்
என்பன

குறிப்பிடப்பட்

ேதாற்றம்,

ஒ ப்பதி ,

வைககள்,அதன்

க்கும்.

ம மலர்ச்சி

பரத

நாட் ய

மாற்றமைடயா .ஆனால் ெசயல் ைற

க்கும் ஏற்றாற்ேபால் சற்
க்கான

வளர்ச்சி

தன்ைமகள்,

க்கும்.இவற்றிைன

மாற்றமைட ம்.அந்த

ஒளிப்பதி ,

ெசாற்கட் ப்

திதிைரப்பிரேயாகங்கள்

இைணயத்தளத்தில்

பார்த்

நாம்

இலகுவாக கற் க்ெகாள்ளலாம்.
அேத ேபான்

உ ப்ப கைள எ த் க்ெகாண்டால், உ ப்ப க

க்கான பாடல்,

வரங்கள், ஜதிகள் அைவ பாடப்ப ம் விதம், தாளம்ேபா ம் விதம் அவற்றிற்கான
ெசயல்

ைறகள் மிக ம் விபரமாக தரப்பட்

க்கும்.

அேத ேபான்
ஆய் க்கட் ைரகள்,அைவெதாடர்பான தர கள், ெபா த்தமான
தைலப்பி டாக ேத த ன்
லம் எமக்குத்ேதைவயான ேபா மான தர கள்
கிைடக்கப்ெப ம்.
இவ்வா

நாம் ஓாிடத்தில் இ ந்தவாேற ேமற்குறிப்பட்ட பயன்பா கைளப் ெபற்

இக்கைலைய வளர்க்க

ம்.
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ைர:
உலெகங்கும் பரந்

வா ம் பல தரப்பட்ட மக்களிடம் தகவல்கைள ெகாண்

ேசர்ப்பதில் ஊடகங்களின் பணி மகத்தான . உலகின் ஒ
ஒ

நிகழ்ைவ ம

ேபச ம்

இடத்தி

க்குடன் அறிய ம், அ

குறித்

கின்றெதனில் பத்திாிைக, வாெனா , ெதாைலக்காட்சி, இைணயம்

ஆகிய ஊடகங்களின்
அைடந்த

ப்பவர்கள் உட

இடத்தில் நைடெப கின்ற

பயன்கள்

லேம சாத்தியமாகின்ற . ஊடகத் ைறயால் மனித ச
கணக்கிலடங்கா.

ஊடகமாகேவ க த ேவண்

பத்திாிைககள்,

வைகயில்

பரதநாட் ய ம்

ள்ள . ஏெனனில் ஒ வர் தன

லம்
த்திைரகைள காட்
ம்.
தகவல்கைள ெதாிவிக்கின்ற ேபா
இைடேய ெதாடர்

அந்த

கம்
ஓர்

அங்க அைச கள்

அபிநயங்கள் ெசய் ம் மற்றவர்க க்கும்
அைவ ஒ வ க்கும் இன்ெனா வ க்கும்

வதில் ஊடகமாக ெதாழிற்ப கின்ற .

ெதாைலக்காட்சி

ேபால்

இைணய ம்

தற்காலத்தில்

நடனத்

தகவல்கைள ெவளியி ம் ஊடகமாக காணப்ப கின்ற . இைணயத்தின்
நடனத் தகவல்கைள உட

க்குடன் ெபற் க்ெகாள்ள

ைலயில்
நைடெப கின்ற
நிகழ் களின்
நடனத்தர கள்
ேபான்றவற்ைற
இைணயத்தில்
உலெகங்கும் நடனக்கைல பரவியி ப்பதைன அறிய

லம்

கின்ற . உலகின் எந்த

ேயாக்கள்,
பதிேவற்றம்

ைகப்படங்கள்,
ெசய்வதனால்

கின்ற . இைணயம் ஒ

ேசமிப் ஊடகமாக காணப்ப கிற . இ வைர காலத்தில்
ல்கள் காணப்பட்ட
காலம் ேபாய் இைணயப் த்தகம் என் ம் அளவில் ெதாழில் ட்பம் வளர்ச்சியைடந்
காணப்ப கின்ற .
இன்ைறய
காலகட்டமான
ெதாழில் ட்ப
வளர்ச்சி
ேமேலாங்கிய
காலகட்டமாைகயால் பரதநாட் ய வளர்ச்சி நிைலகைள ேசமிப் ஊடகங்களில் பதி
ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ மற் ம் கடைமப்பா க
கைலஞன் என்பவ

க்கு

திய

ம் நம் ஒவ்ெவா வ க்கும் உண் .

திய எண்ணங்கள், சிந்தைனகள் ெவளிப்பட் க்

ெகாண்
க்கும். அதைன
ண்ேபாகச் ெசய்யாமல் தான் ெபற் க் ெகாண்ட
அ பவத்ைத மற்றவர்க க்கு ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் அதைன பதி ெசய்வதன்
லம் கைலைய வளர்க்க
ம். பரதநாட் யம் தன் யத்ைத இழக்காமல் தன்
அைடயாளங்க டன் திய விடயங்கைள மக்க க்கு எ த் ச் ெசால் ம் நல்லெதா
ஊடகமாக ம், மக்கள் கைலயாக ம் இ த்தல் ேவண் ம். ஊடகங்கள் கைல மற் ம்
பண்பா க

க்கு

க்கியத் வம்

ெகா ப்பைவயாக ம்,

அவற்ைற

வளர்ப்பைவயாக ம் இ க்க ேவண் ம். ஊடகங்கைள தீர்மானிக்கும் சக்தியாக
மக்கள் உ வாக ேவண் ம்.
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