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கவினத கற்பித்தலுக்காை முக்கியமாை 

நநாக்கங்கள் 

 

• ஒரு கவினதயின் கருப்பபாருனளத் 

பதாிந்துபகாள்ளுதல் 

 

• கவினதயின் கட்டனமப்பு, சீர், அனச, 

உவமாைம் உவநமயம் மற்றும் உருவக 

அணிநயத்னதத் பதாிந்து பகாள்ளுதல் 
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• கவினதயில் பபாதிந்துள்ள பபாருனள 

உணர்ந்து பகாள்ளுதல் 

• குறியீடாக உணர்த்தப்படும் கருத்துகள் 

எனவ என்பனத உணர்ந்து பகாள்ளுதல் 

• கவினதனயக் காட்சிப்படுத்தும் பபாழுது 

இந்த அடிப்பனடயில் ஒவ்பவாரு 

காட்சினயயும் அனமக்கநவண்டும் 

• ஒரு கவினதனயக் காட்சிப்படுத்தும் 

முன்ைர் பின்வரும் எட்டு முக்கியமாை 

கருத்துகனள மைதில் பகாள்ளநவண்டும் 
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1.கவினத அடிகளில் வருகிற  சந்தினயப் 

பபாருளுக்நகற்ப பிாித்தல் 

2.வாக்கிய அனமப்பில் பபாருள் அடிப் 

பனடயில் மாற்றம் நதனவப்பட்டால் 

அவற்னற மாற்றி அனமத்துக்பகாள்ளுதல் 

3.கவினதயின் முழுனமயாை பபாருனளயும் 

பதளிவாக உணர்ந்து பகாள்ளுதல் 

4.எவ்வாறு காட்சிப் படுத்தநவண்டும் 

என்பதற்காை னகபயழுத்துப்படிவம் 

தயாாித்தல் (shooting script) 
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5.ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் (episode) முழுனம 

பபற நவண்டும் 

6.கவினதயின் பின்புலம் 

7.கவினதயின் முக்கிய கருத்து 

8.ஒவ்பவாரு நிகழ்வின் கால அளவு 

பதளிவாக வனையறுக்கப்படநவண்டும் 

   இதற்குத்தகுந்தவாறு காட்சிப் படுத்துவதற்காை 

னகபயழுத்துப் படிவத்னதத் தயாாித்துக் 

பகாள்ளநவண்டும் 
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• எடுத்துக்காட்டாகக் கீழ்வரும் குறுந் 

பதானகப்பாடனலக் காண்நபாம் 

  “யாருமில்னலத் தாநை கள்வன் 

   தாைது பபாய்ப்பின் யாபைவன் பசய்நகா 

   தினைத்தா ளன்ை சிறுபசுங்கால் 

   ஒழுகுநீ ைாைல் பார்க்கும் 

   குருகு முண்டுதான் மணந்த ஞான்நற.” 

                                                 குறுந்பதானக 25 

       கபிலர் 
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/“யாருமில்னலத் /தாநைகள்வன்/ 

   2  3 

   /தாைது பபாய்ப்பின்/ யாபைவன் பசய்நகா/ 

    4    5 

 /தினைத்தா ளன்ை/ சிறுபசுங்கால்/ 

     7   8 

 /ஒழுகுநீ ைாைல் பார்க்கும்/ 

      6 

 /குருகு முண்டு/தான் மணந்த ஞான்நற.”/ 

   9   1 
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• நமற்கூறிய 8 கருத்துகளில் 2 ஆம் கருத்தின் 

அடிப்பனடயில் இப்பாடனலப் பின் 

வருமாறு ஒழுங்கு படுத்தி அனமக்கலாம் 

• 1.தான் மணந்த ஞான்று 2.யாரும் இல்னலத் 

3.தாநை கள்வன் 4.தான் அது பபாய்ப்பின் 

5.யான் எவன் பசய்கு 6.ஒழுகு நீர் ஆைல் 

பார்க்கும் 7.தினைதாள் அன்ை 8.சிறு பசு 

கால 9.குருகும் உண்டு. 
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பபாருள் 

1.தனலவன் என்னைக் களவில் மணந்த 

காலத்தில் 

2.சான்றாவர் நவபறாருவரும் இல்னல. 

3.தனலவைாை கள்வன் ஒருவன் தான் 

இருந்தான் 

4.அப்படி இருந்த தனலவன் அப்பபாழுது 

கூறிய சூளுறவிலிருந்து தவறிைால் 

5. என்ைால் என்ை பசய்யமுடியும்? 
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6.ஓடுகின்ற நீாில் ஆைல் மீன் வரும்நபாது 

அனதச் சாப்பிடுவதாற்காகப் பார்த்து நின்ற 

7.தினையின் தண்னடப்நபான்ற 

8.சிறிய பசுனமயாை கால்கனள உனடய 

9.நானையும் இருந்தது 

   புலவாின் இந்தக்கற்பனைனயப் பின்வரும் 

கருத்துகளின் அடிப்பனடயில் பல 

வழிகளில் சித்தாிக்கலாம் 
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• இந்தப்பாடலில் தனலவன் தனலவியிடம் 

மணம் பசய்நவன் என்று கூறிை 

சூளுனைனயக் நகட்க ஒருவரும் அவ் 

விடத்தில் இல்னல 

• ஆைால், நானை அங்கிருந்தது. 

• இது ஒரு சிறந்த கற்பனை வளமாக இங்கு 

காணப்படுகிறது 

• காட்சிப்படுத்தும் பபாழுது பல பசய்திகனள 

இதன் அடிப்பனடயில் பகாடுக்க முடியும் 

• நானையால் சாட்சி கூறமுடியுமா? 

Dr.Sam Mohan Lal 11 

Language in India www.languageinindia.com 14:1 January 2014



• நதாழியின் ஆற்றானமனய நானை தீர்த்து 

னவக்குமா? 

• நானையின் பண்புகள் எனவ? 

• நானையின் குறிக்நகாள் என்ை? 

தனலவியின் குறிக்நகாள் என்ை? 

   தனலவைின் குறிக்நகாள் என்ை? 
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• நமற்கூறிய கருத்துகளின் அடிப்பனடயில் 

காட்சிப்படம் தயாிக்க முக்கியமாகக் 

கீழ்வரும் 4 முனறகனளக் கனடபிடிக்க 

நவண்டும் 

 1.அனசவூட்ட வனைகனல    (Animated   

       graphics) 

 2. வனைபடம் (Drawings) 

 3. அனசயும் படக்காட்சி (video document) 

 4. விவைனண (Narration) 

   இந்த நான்னகயும் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு  

பயன்படுத்தநவண்டும்  
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• பாடல் இைண்டு கீழ்வரும் 3 கருத்துகனள 

உள்ளடக்கியுள்ளது 

1. அன்பின் நினறவாை பவளிப்பாடு 

2. காதலாினடநய பதாிந்தும் பதாியாமலும் 

அறிந்தும் அறியாமலும்  இருக்கிற 

பினணப்பு 

3. தமிழாின் அடிப்பனடப் பண்பாடு 
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• பாடல் 2 

   சுனை வாய்ச் சிறு நீனை எய்தாது என்று 

எண்ணிப்  

   பினண மான் இைிதுண்ண நவண்டிக் கனல 

மாத்தன்  

   கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுைம் என்பர் காதலர் 

உள்ளம் படர்ந்த பநறி. 
                                                       (ஐந்தினண ஐம்பது – 38) 
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• சுனையில் சிறிதளவு நீநை உள்ளது.  

• பபண் மான் நினறவாை நீனைப்பருக 

நவண்டும் எை ஆண் மான் நினைக்கிறது. 

• ஆைால் தான் பருகாமல் பபண் மான் நீர் 

அருந்தாது என்பது ஆண் மானுக்கு 

நன்றாகத்பதாியும்.  

• எைநவ, தான் நீர் அருந்துவது நபால் 

வானய மட்டும் நீாில் னவத்துக் 

பகாள்கிறது 
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• இது அன்பு பபாதிந்த அகக்காட்சி. 

• இந்தச் சிறப்பாை கற்பனைக் காட்சி 

நனடபபறும் இடம் பானல நிலம். 

• பானல நிலத்தில் நீருக்குக் கடுனமயாை 

பஞ்சம் என்பது இயல்பு 

• இல்லாமல் இருக்கும்நபாது பகிர்ந்து 

உண்ணும், விட்டுக்பகாடுக்கும் மைப் 

பான்னம உவனம வாயிலாக எடுத்தாளப் 

பட்டுள்ளது 
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• மானை உவனமயாகக் கூறியிருப்பதற்காை 

காைணமாக அதன் அனமதியாை குணம், 

பபாறுனம, சாந்தமாை நதாற்றம் இனதக் 

கூறலாம் 

• தற்காலச் சமூகக் குடும்பவாழ்க்னகனயப் 

படம்பிடிப்பதன் வாயிலாக ஒப்பீட்டு 

நநாக்கில் இந்த நிகழ்ச்சினயக் காட்சிப் 

படுத்தலாம் 
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• பாடல் மூன்று கீழ்வரும் 3 கருத்துகனள 

உள்ளடக்கியுள்ளது 

1.பமன்னமயாை பபண்மைம் எவ்வாறு 

அனலக்கழிக்கப்படுகிறது  

2.மைநவதனைக்காை காைணம் 

3.நவதனைனய எவ்விதத்தில் எதிர் பகாள்ள 

முடியும் 
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பாடல் 3: 

 காை மஞ்னஞ யனறயீன் முட்னட 

 பவயிலாடு முசுவின் குருனள யுருட்டும் 

 குன்ற நாடன் நகண்னம பயன்றும் 

 நன்றுமன் வாழி நதாழி யுண்கண் 

 நீபைா படாைாங்குத் தணப்ப 

 உள்ளா தாற்றல் வல்லு நவார்க்நக 

                         குறுந்பதானக 38 
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• காைம் மஞ்னஞ அனற ஈன் முட்னட 
• காட்டிலுள்ள மயிலாைது பானறயில் நபாட்ட முட்னடகனள 

• பவயில் ஆடும் முசுவின் குருனள உருட்டும் 
• பவயிலில் வினளயாடும் குைங்கின் குட்டி உருட்டி வினளயாடும் 

நாடாை 

• குன்றம் நாடன் நகண்னம 
• மனல நாட்னட உனடய தனலவைது நட்பு 

• தணப்ப - அவன் பிாிய 

• உண் கண் நீபைாடு  
• னம தீட்டப்பட்ட கண்களிலிருந்து பபருகும் நீநைாடு 

• ஓைாங்கு - ஒருபடியாக 
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• உள்ளாது – அப்பிாினவ நினைத்து வருந்தாது 

• ஆற்றல் வல்லுநவார்க்நக 
• பபாறுத்துக் பகாள்ளுதலில் வன்னமயுனடநயார்க்கு மாத்திைம் 

• (தைக்கு அந்த ஆற்றல் இல்னல என்றும் பபாருள்படும்  

• என்றும் நன் மன் – எக்காலத்தும் மிகவும் நல்லதாகும் 
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• இப்பாடனல உளவியல் பூர்வமாகப் பார்க்க 

நவண்டும் 

• மயில் அனட காப்பதற்காக இட்ட 

முட்னடனயக் குைங்கின் குட்டி வினள 

யாட்டாக உருட்டுகிறது – அனதப்நபான்று 

• தனலவனுடைிருந்து இன்புறுவதற்காை 

தனலவி அவன் பிாிவால் துன்புறுகிறாள் 

• அநதாடு ஊைார் பழிச்பசால்னலயும் நகட்க 

நநாிடுகிறது 
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• குைங்கின் னகயில் இருக்கும் முட்னட 

எந்தநநைத்திலும் உனடந்துவிடும் 

• அந்த நினலயில் தான் தனலவியின் மைம் 

• அவ்வாறு இருந்தும் கூட மனலநாடன் 

திரும்பி வரும்வனை பபாறுனமயுடன் 

காத்திருப்பநத என் கடனம என்று தன் 

ஆற்றானமனயத் தனலவி நதாழியிடம் 

கூறுகிறாள் 
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• பாடல் நான்கின் பின்புலம்: 

• இைவுக்குறினய விரும்பிய தனலவனை பநாக்கி, 

“நீ இைவில் வருகிறதாக இருந்தால் உைக்குத் 

தீங்கு உண்டாகும்நமா என்று நினைத்து நாம் 

வாருந்துநவாம். ஆகநவ நீ வைநவண்டாம்” என்று 

நதாழி மறுத்துக் கூறுகிறாள். 
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• பாடல் 4 

 நதாழி கூற்று : 

• கருங்கட் டாக்கனல பபரும்பிறி துற்பறைக் 

• னகம்னம யுய்யாக் காமர் மந்து 

• கல்லா வன்பறழ் கினளமுதற் நசர்த்தி 

• ஓங்குவனை யடுக்கத்துப் பாய்ந்துயிர் 

பசகுக்கும் 

• சாை ைாட நடுநாள் 

• வாைல் வாழிநயா வருந்தும் யாநம 

      குறுந்பதானக : 69 
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• கரு கண் தா கனல – காிய கண்கனளயும் 

தாவுதனலயும் உனடய ஆண்குைங்கு 

• பபரும்பிறிது உற்பறை – இறந்து பாட்னட 

அனடந்ததாக 

• னகம்னம உய்யா – னகம்னமத் துன் 

பத்னதப் நபாக்க மாட்டாத 

• காமர் மந்தி – விருப்பத்னத உனடய பபண் 

குைங்காைது 
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• கல்லா வன் பறழ் – மைநமறுதல் முதலிய 

தன் பதாழினலக் கல்லாத வலிய குட்டினய 

• கினளமுதல் – சுற்றத்திைர் 

• நசர்த்தி – னகயில் ஒப்பித்து 

• ஓங்குவனை அடுக்கத்து – ஓங்கிய மனலப் 

பக்கத்தில் 

• பாய்ந்து உயிர் பசகுக்கும் – தாவி உயினை 

மாய்த்துக்பகாள்ளும் 

• சாைல் நாட – சாைனல உனடய நாட்டுக்குத் 

தனலவநை 
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• நடு நாள் – நள்ளிைவில் 

• வாைல் – வைநவண்டாம் 

• யாம் வருந்துதும் – அப்படி வந்தால் 

உமக்குத் தீங்கு உண்டாகும் என்று எண்ணி 

நாம் வருந்துநவாம் 

• வாழி – நீ தீங்கின்றி வாழ்வாயாக 
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• உன்னுனடய நாட்டில் பபண் விலங் 

கிைங்கள் கூட தம் துனணக்குத் துன்பம் 

வந்தால் தன் உயினை விட்டுவிடும் என்பது 

உைக்குத் பதாியாநதா. ஆதலால் உைக்கு 

ஏதாவது துன்பம் வந்தால் தனலவி உயிர் 

வாழமாட்டாள் என்பனதக் குறிப்பால் 

நதாழி உணர்த்துகிறாள். ஆகநவ, நீ 

இைவில் இங்கு வைநவண்டாம் 
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