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தனிமனித வாழ்வின் எல்லா நிைலகளி

ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கும்

இன்ைறய தகவல் ெதாழில் ட்ப ஊடகப் பண்பா , அறிைவப் ெப வதற்கான
வாசிப் த் தளத்தி ம் ெப த்த மா தல்கைள உண்டாக்கிவ கின்ற .
த்தக
வாசிப்பின்
லமாக
மட் ேம
அறிைவ ம்
இன்பத்ைத ம்
சிந்தைனத்
ண் தைல ம் ெபற
ம் என்ற மர வழிப்பட்ட வழி ைறையக் கடந்
ெசன் ெகாண்

க்கிற

உலகம்.

குறிப்பாக, ெதாழில் ட்பமயப்பட்ட ச

கம்

(Techno Centric Society) ஒன்
உலகளாவிய ெபா ைமத் தன்ைம டன்
கட்டைமந் ெகாண்
க்கிற .
இச்ச கத்தில்
ஒ வனாகத்
தன்ைன
அைடயாளப்ப த்திக் ெகாள்வதில் இன்ைறய இளம் தைல ைற மிகுந்த உத்ேவகம்
காட் வ கின்ற .
தமிழ் ெமாழி இலக்கியங்கைளக் கற்பித்தல் ெசயல்பா கள் இன் ம்
க ம்பலைகைய மட் ேம சார்ந்ததாகப் பாரம்பாியமான ஆசிாியர் - மாணவர்
அைமப்
ைறயில்
மாற்றமின்றித்
ெதாடர்கின்ற .
தற்ேபா
தனியார்
நி வனங்களின் ெதாழில் ைறச் ெசயல்பா களால் பள்ளிப் பாடங்கள் காட்சிவ வக்
கற்பித்தல் ைறக்குள் ைழந்தி ப்ப வரேவற் க்குாிய .
இன் , மிக ேவகமாக வளர்ந்
இைணத் க்ெகாள்ளாத எந்த ஒ

வ ம் தகவல் ெதாழில் ட்பத்ேதா

ெமாழியா

தன்ைன

ம், நிகழ்கால மற் ம் வ ங்கால இளம்

தைல ைறயின க்கு ஏற்ற ம், வி ப்பமான மான ஒ
ெமாழியாகத் தன்ைன
நிைலநி த்திக்ெகாள்ள
யா . ெப கிவ ம் உலகமயக் கலாச்சார ெவள்ளத்தில்
அ
ற்றாக அ த் ச் ெசல்லப்பட் விடக்
ம். தன் தாய்ெமாழிையத் ‘தாய்ெமாழி’
என்ற தகுதிேயா
ஒ வன் உலகமயச்சூழ ல் தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்குத்
ெதாழில் ட்ப வாசிப்
வாய்ப் கைள எதிர்ேநாக்கியி க்கும் நிைலயில் நம
ெசயல்பா கைள மதிப்
ெசய்வ அவசியம்.
மின் த்தகம் (e-book)
கணினி சார்ந்த, இைணயம் சார்ந்த, சிேலட்

மற் ம் அைலேபசி சார்ந்த

வாசிப் த் ெதாழில் ட்பப் ெப க்கத்திற்குப் ேபச்சு மாற்றியின் (text to speech - TTS)
பங்களிப் மிகுந்த

க்கியத் வம் வாய்ந்ததாக உள்ள . தற்ேபா

40க்கும் ேமற்பட்ட

உலக ெமாழிகள் க வி வாசிப்

ெமாழிகளாக மாற்றம் ெபற்றி க்கின்றன. ஆனால்

தமிழ்ச்சூழ ல் இயற்ைகவழிப் ேபச்சுமாற்றி (Natural TTS), பல்வைகக் ேகாப்
வ வைமப் க்களிலான (format) மின்

த்தகங்கைள இைணயத்தில் ேத தல் நா

நாள் ெப கிவ கின்ற . ஆனால், தமிழ்
வ விலானதாக மட் ேம உள்ள .
இத்தைகய வாசிப் வாய்ப் கள் இன்ைம
தமிைழப் பின் க்குத் தள்ளி ைவக்கின்ற

க்கு

சார்ந்த மின் த்தக உ வாக்கம் என்ப pdf
ெவகுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இ க்கும்
ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த வாழ்வியல் சூழ ல்
.

காெணாளிப் பிரதி (Video Text)
மின் த்தகப் பயன்பாட் ப் ெப க்கத்ேதா தற்ேபா எைத ம் காெணாளிக்
காட்சி வ வமாகக் கற்றல்
ைற மிகுந்த வரேவற்ைபப் ெபற்
வ கின்ற .
youtube.com உலகளாவிய நிைலயில் வாசிப் த் தளத்ைத, வாசிப்
வாசிப் த் தன்ைமைய மாற்றியைமத் ள்ள . எந்த ஒ
ைறசார்ந்த

ைறைய,
ட்பமான

அறிைவ ம்,
க த்தியைல ம்
காெணாளி
வாயிலாக
மிகத்
ெதளிவாகக்
கற் க்ெகாள்வதற்கான இந்தத் ெதாழில் ட்ப வாசிப்ைப இளம் தைல ைறயினர்
வி ம்பி ஏற் ள்ளனர்.
ெமாழி, இலக்கியம், தத் வம் ஆகிய

ைறசார்

ல்களில் மின் த்தகங்க

அ த்ததாகப் ஒ ப் த்தகங்களாகப் (Audio Books) பல இலக்கிய
ல்க

ம்

கிைடக்கின்றன.

ஆனால்,

காெணாளிப்

ல்க

பிரதிகளாக

க்கு

ம், தத் வ

உலகளாவிய

நிைலயில் எந்த ஒ
ம் ஆக்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. youtube.com தளத்தில்
தனி
ல் ஒன்ைறக் காெணாளிப் பிரதியாக ஆக்கிய
யற்சி ேத யவைர
கிைடக்கவில்ைல.
தமிழில் காெணாளிப் பிரதியாக்கம்
இத்ெதாழில் ட்பத் தளத்தில் தமிழர்களின் ஈ பா
உள்ள .

இ ப்பி

ம்

ெமாழி,

இலக்கியம்

ெசாற்ெபாழி த்தன்ைமேய ேமேலாங்கி
ெசாற்ெபாழி கேள
இந்த
இடத்ைத

குறிப்பிடத்தக்க அள

சார்ந்த

ன்ென ப் களில்

யி க்கின்ற .
குறிப்பாக, இலக்கியச்
அதிகம்
ஆக்கிரமித் க்ெகாண் ள்ளன.

ேநர யாக ஓர் இலக்கியத்ைத, இலக்கண
ைலக் காெணாளிப் பிரதி வ வில்
ட்பமாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்
மிக அாிதாகேவ உள்ள .
தமிழர்களின்
பாரம்பாியமான
உணர்ச்சி ர்வமான
ெசாற்ெபாழி த்
தன்ைமேய
இதற்கு
அ ப்பைடக் காரணமாக இ க்கின்ற .

இச்ெசயல்பா களில், தி மதி.

ஏகாம்பரத்தின் சங்கக் கவிைதகள் விளக்கங்கள், க

னிதா

ேபார்னியா வைளகுடாப் பகுதி

இலக்கியக்
ட்டப் ெபாழி கள், மேலசியாைவச்
ெவளியிட் ள்ள
தி க்குற க்கான
லத் டன்
குறிப்பிடத்தக்கன.

ேசர்ந்த
ய

ஓம் தமிழ்
வி
உைர
ஆகியன

ெதால்காப்பியம் - காெணாளிப் பிரதியாக்கம்
தமிழாின் ெதான்ைமயான இலக்கண
காெணாளிக

ம்

ெதால்காப்பியம்

ப்பில்
அறி கம்,

லாகிய ெதால்காப்பியம் குறித்த

கிைடக்கின்றன.

கடந்த

பத்

ெதால்காப்பியத்தின்

ெப ைம,

மாதங்களாக,

சிறப் ப்

பாயிரம்,

எ த் வைக, மாத்திைர எனத் ெதாடர்ச்சியாக ஓம் தமிழ்
வி காெணாளிப்
பதிேவற்றம் ெசய்
வ கின்ற .
பாராட் க்குாிய இம் யற்சியில் மேலசியத்
தமிழர்கள்

ஈ பட் ள்ளனர்.

தல்

ெசாற்ெபாழி த்

தன்ைம ம்,

பிரதிக்கு

ெந க்கமாக வாசகைனக் ெகாண் ெசல்லாைம ம், ெவகுமக்க க்குத் தம் ெமாழி
சார்ந்த ெப மிதங்கைளச் ெசால்வ மானதாக இம் யற்சிையக் க தலாம்.
ஒ

வாசகன் காெணாளி வழியாக ேநர யாகத் ெதால்காப்பிய

வாசிக்க ம்,
ேகட்க ம்,
அதற்கான
ெபா ைளப்
பல
உைரேவ பா க டன் ெதளிவாக அறிய ம்
ம்ேபா
பிரதிேயா உறவா ம் உணர்ைவப் ெபற
கின்ற . கற்றல்
ைறைம இதனால் சாத்தியமாகின்ற . இைணயத்தில் காட்சி வ
இ க்கும் பிரதி ம், பிரதியின்மீதான உைரவிவாதங்க
தைடயற்ற கற்ற

க்கு வழிேகா

ெதால்காப்பியத்ைதத்

தமிழ்

கின்ற .

அறிந்த

ற்பாைவ,

உைரயாசிாிகளின்
தான் அவனால்
கற்பித்த ல் திய
வமாக எப்ேபா ம்

ம் கால, இடம் சார்ந்த

அந்த வைகயில், இக்கட் ைரயாளர்

ஒ ெவா வ ம்

தாமாகேவ

வாசிக்க ம்,

ாிந் ெகாள்ள ம் ஏற்ற வைகயில் 2013 அக்ேடாபர் 19ஆம் நாளி ல் இ ந்
ெதால்காப்பியம் எ த்ததிகாரத்ைதக் காெணாளிப் பிரதியாக்கம் ெசய்
ப் - ல்
பதிேவற்றம்

ெசய்

வ கின்றார்.

இக்

உைரயாசிாியர்களின் உைர ேவ பா க
ேகட்க ம், காண ம்
தைலப்பிலான

காெணாளிப்

பிரதியாக்கம்,

டன் ெதால்காப்பியத்ைத வாசிக்க ம்,

ய வைகயில் வ வைமக்கப் பட் ள்ள . ‘‘விசும் ’’ என்ற

இத்திட்டச்

உைரயாட க்குாிய களமாக
உ வாக்கப்பட் ள்ள .

ெசயல்பாட் ன்

ஒ

பகுதியாக,

http://visumbu.wordpress.com

என்ற

தல்
வைலப்

ெதான்ைமயான இலக்கண இலக்கியப் பிரதிகேளா ெந ங்கிச் ெசல்வதற்கான
இ வாய்ப்பால் தன் ெமாழியின் அளப்பறிய வளத்ைதத் தாேன கற்கும் தன்ைமைய
வாசகனால் ெபற
கின்ற . இதனால், (1) காெணாளிக் காட்சி வ வமாக்கியவர்
உ வாக்கித் தந்த ஒற்ைற வாசிப்ைப ம் கடந்
ெசன்
வாசகன் தனக்கான ஒ
வாசிப்ைப உ வாக்கிக் ெகாள்ள

கின்ற .

(2) இ , தாய்ெமாழிப் பற்ைற

வளர்ப்பேதா , தன் ெமாழி இலக்கியங்களிடத்தில் ஒ வைன மதிப் க் ெகாள்ளச்
ெசய்கின்ற .

(3)

இத்தைகய

ெதாடர்ச்சியான

மாற்றங்கைள

வாசக

க்குள்

நிகழ்த்திக்ெகாண்ேட இ க்கும் தன்ைம ைடய
காெணாளிப் பிரதி. இதனால்,
ைல வாசித் ப்
ாிந்
ெகாள்வைதவிடக் காட்சி வ வில் அைனத்ைத ம்
ாிந் ெகாள்வதற்கான மனநிைலையப் ெபற் ள்ள திய தைல ைறயினாிடத்தில்

தம் தாய்ெமாழிேயா ம், பண்பாட்ேடா ம் ெந ங்கிய உறைவ உ வாக்கிவிட

ம்.

(4) உணர் ப் ர்வமான ெசால்லாடல்கைளக் கடந் , காரண காாியத் ெதாடர்பிலான
அறிவியல்
தன்ைம ைடய
ெசால்லாடல்கள்
அறி த்
ேதட ல்
ஆதிக்கம்
ெச

த்திவ ம் நிைலயில் காெணாளிப் பிரதியாக்கம் காலத்தின் கட்டாயமாகிற . (5)

குறிப்பாக, நம் ெச வியல் இலக்கண இலக்கியங்கைளக் காெணாளிப் பிரதியாக்கம்
ெசய்

த வதன்

லம் தற்காலத் தன்ைம ைடய ஒ

வாசிப்ைப வழங்கி, வளர்ந்

வ ம்
திய தைல ைறக்குத்
தாய்ெமாழிப் பற்ைற ம், தம் இனத்தின்
ெதான்ைமகுறித்த ெப மிதத்ைத ம் உ வாக்கி வளர்த்திட
ம்.
இைணயம்
உள்ளவைர நம் அறி ச் ெசல்வம் உலகின் ஏதாவ
ஒ
ைலயில் யாேரா ஒ
தமிழனால் வாசிக்கப்பட் க் ெகாண்ேட இ க்கும்.
ெதாழில் ட்பச் ெசயல்பா கள்
இைடெவளியற்ற மர த்ெதாடர்ச்சிையத் தக்கைவத் க் ெகாள்வதற்கு நாம்
ெசயல்ப த்த ேவண் ய ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த பணிகளில்
தன்ைமயானதாகக்
காெணாளிப்

பிரதியாக்கம்

உள்ள .

இ வா ,

பிரதியாக்கம்

ெசய்வதற்குத்

ேதர்ந்ெத க்கும்
ைலக் கற்பித்த ல் ேதர்ச்சி ெபற்ற அறி ம், எைத ம் காட்சி
வ வமாக்கித் த வதற்கான கணினித் ெதாழில் ட்ப அறி ம் ஒன்ைற ஒன்
ாிந் ெகாண் ம்,

உள்வாங்கிக்

ெகாண் ம்

ெசயலாற் ம்ேபா தான்

ெசம்ைமப்பட்ட காெணாளிப் பிரதிைய உ வாக்க

சிறந்த

ம். தமிழ்ச் சூழ ல், அறி ப்

பகிர் ம்,
க ம்
உைழப் ம்,
ெப ம்
ெபா ட்ெசல ம்
பிரதியாக்கத்திற்கான மிகப்ெபாிய இைடெவளிகளாக உள்ளன.

காெணாளிப்

காட்சி வ வப் பிரதிக்கான தர கைளத் திரட் த ல் ெதாடங்கி, பத் ப்
பதிைனந்

நிமிடங்களில் ெதளி ம், ெசறி ம் உைடய,

ாிதைலத் தரக்

ய ஒ

லத் க்கு மிக ெந க்கமான

காெணாளிைய உ வாக்குவதில், Video Recording, Audio

Recording, Video Editing, Audio Editing, Animation எனப் பல ெதாழில் ட்பங்கைள
ஒ ங்கிைணத் ச் ெசயல்ப வதன் வாயிலாக ஒ நிைறவான Full HD தரத்திலான
காெணாளிைய உ வாக்க
ம்.
இக்கட் ைரயாளர் ேமற்கண்ட அைனத் த்
ெதாழில் ட்பங்கைள ம்
பயன்ப த்தித்
தன
ெசாந்தச்
ெசலவில்
ெதால்காப்பியத்ைதக் காெணாளி வ வமாக்கி வ கின்றார்.
காட்சி வ வப் பிரதி (Visual Text) வாசக

க்கு மிக ம் ெந க்கமானதாக

இ க்கின்ற இச்சூழ ல் ெதால்காப்பியம், சங்க இலக்கியம் ஆகியன
ல்
வ விேலேய
டங்கிப்
ேபானால்
அைவ
தமிழர்களின்
ெபயரளவிலான
ெதான்மங்களாக மட் ேம எதிர்கால உலகத்தால் க தப்படக்
ய நிைல உ வாகும்.
இத்தைகய நிைலயிேலேய அவற்ைறக் ைகவி ேவாமானால் திதாகக் கட்டைமந்
வ ம் இளம் தைல ைறயினைரத் தங்கள் ெமாழிேயா ம், பண்பாட்ேடா ம்
வாழ்வதற்கான உணர்ைவப் ெபறைவக்கத் தவறியவர்களாகிவி ேவாம்.

