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தற்பபோது தமிழ் ஒரு மமோழிப்போடமோக மட்டுபம இருக்கிறது. அதுவும் 
நகரத்து பமட்டுக்குடி பள்ளிகளில் 'ஆப்ஷனல்' ஆக இருக்கிறது. தமிழ்ப் 
போடப்புத்தகம் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ள விதம், தமிழ் படிக்கும் ஆர்வத்மதக் 
குமறப்பதோக இருக்கிறது. எளிமமயோன தமிழில் மதோடங்கி, இலக்கியத் 
தமிமைச் சிறுவர்களுக்குப் படிப்படியோக அறிமுகப்படுத்தும் அணுகுமுமற 
இல்மல. இப்பபோதுள்ள கல்வி அமமப்பு முமறபய தமிழ்மமோழி மீதோன 
ஆர்வத்மத வளர்ப்பதற்கு உகந்ததோக இல்மல. 

இன்மறய உலகமயமோதல் பபோக்கில் தமிழில் படிக்கக்கூடியவர்கள் 
பின்தங்கிப் பபோகக்கூடும் என்ற ஒரு வோதம் முன் மவக்கப்படுகிறது. 

உலகமயமோதல் பபோக்கு என்பது இன்று வணிக அடிப்பமடயிலோனது. 
உலகக் குடிமகனோவது என்பது பபோன்ற லட்சியவோதம் அல்ல. வணிகத்துக்கு 
எமதல்லோம் உகந்தபதோ அமதல்லோம் தமைக்கும்; வணிகத்துக்கு அதிகம் 
மபோருந்தி வரோதமவ என்று மபோதுவோகக் கருதப்படும் கமல இலக்கிய 
ரசமனகள் எந்த மமோழியிலும் இதனோல் போதிக்கப்படுவது நடக்கும். 
மமோழிகமளக் கடந்து வணிக நுகர்வுக்கு ஏற்ற ஒற்மற முகத்மத, ஒற்மற 
ரசமனமய உருவோக்க உலக வணிக சக்திகள் முயல்கின்றன. அபத சமயம் 
அவரவருக்குத் தத்தம் மமோழி, பண்போட்டுடன் உள்ள ஆைமோன உறமவ 
அமவ அறியோமல் இல்மல. எனபவ அத்தமகய தனித் தன்மமகமளயும் 
தமது வணிகத்துக்குப் பயன்படுத்த முற்படுகின்றன, எல்லோரும் மகோபகோ 
பகோலோபவோ மபப்சிபயோ குடிக்க விரும்பும் ரசமன உள்ளவர்களோக மோற 
பவண்டும். இமதச் சோதிக்க, தமிழ் விளம்பரத்தில் தமிழ் சினிமோ நடிமகயும் 
கிபரக்க விளம்பரத்தில் கிபரக்க நடிமகயும்தோன் பயன்படுத்தப்படுவோர்கள். 

மற்றபடி, தமிழில் மட்டுபம படித்து ஒருவர் தன் அறிமவ வளர்த்துக் 
மகோள்ள முடியோது என்பதில்மல. அப்படி வளர்த்துக் மகோண்டவர்கள் 
உலகின் பிற போகங்களுக்குச் மசல்ல விரும்பினோல், அந்தந்த போகத்தில் 
மசல்லுபடியோகக்கூடிய மமோழிமயயும் கற்றுக்மகோள்ளபவண்டிவரும். அதில் 
எந்தச் சிக்கலும் இல்மல. 

தமிமைக் கட்டோயப் பயிற்று மமோழியோக மோற்றுவது, சிறுபோன்மம 
உரிமமகமள மறுப்பதோகும் என்கின்றனர். 

தோன் வோழும் சமூகத்தின் மபோது மமோழிமயக் கற்க ஒருவர் மறப்பதுதோன் 
ஜனநோயக விபரோத மனப்போன்மமயோகும். 

நோன் அசோமில் வசிக்கும் சிறுபோன்மமத் தமிைனோக இருக்கலோம். அதற்கோக அங்பக அசோமிய 
மமோழிமயப் படிக்க மறுக்க எனக்கு எந்த உரிமமயும் கிமடயோது.  
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• மக்கள் தனியோர் பள்ளிகமள பநோக்கிப் பபோவதற்கு அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் 
மபோறுப்பின்மம என்று ஒட்டுமமோத்தமோகச் மசோல்வதற்கில்மல. கல்லூரி ஆசிரியர்கபளோடு 
ஒப்பிடும்பபோது இன்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களின் பணி பமலோன தரத்திபலபய இருக்கிறது. 
அரசுப் பள்ளிகளின் முக்கிய பிரச்சிமன அங்பக இடம், பமமச, நோற்கோலி, மபோருட்கள் 
முதலிய வசதிகள், தனியோபரோடு ஒப்பிடுமகயில் மிகவும் குமறவு என்பதுதோன். தனியோர் 
பள்ளிகளில் இமவ ஒழுங்கோக இருப்பதோல், வசதியுள்ள மபோதுமக்கள் அவற்மற நோடுகிறோர்கள். 

இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு சுலபமோனது. அரசு ஊழியர்கள், அரசு அதிகோரிகள், அரசு 
நிர்வோகிகளோன அமமச்சர்கள் ஆகிபயோர் தம் குடும்பப் பிள்மளகமளக் கட்டோயமோக அரசுப் 
பள்ளிகளில் மட்டுபம பசர்க்க பவண்டும் என்று அரசோங்க நடத்மத விதிகளில் பசர்த்தோல் 
பபோதும். உடனடியோக அரசுப் பள்ளிகளின் வசதி, தரம் எல்லோம் உயர்ந்து விடும். 

தமிழில் மட்டும் அல்ல, எந்த மமோழியிலுபம எமதயும் கற்பிக்க முடியோத சிக்கல் இருக்கும் 
என்று நோன் கருதவில்மல. அந்த வமகயில் நவீன அறிவியமலயும் கற்பிக்க முடியும். 
கோலத்துக்பகற்ப மமோழி தன்மன வளப்படுத்திக்மகோள்ளும் தன்மமயுமடயது. அது இல்லோத 
பபோது அது உலக வைக்மகோழிந்து அழிந்துவிடும். சட்மட, சோவி எல்லோம் தமிழ்ச் மசோற்கள் 
அல்ல. இன்று அமவ தமிழ்தோன். இப்படி சில பவற்று மமோழிச் மசோற்கள் தமிைோக மோறிவிடும். 
தமிழில் ஏற்கனபவ உள்ள எளிய மசோற்கள் புதிய அர்த்தங்கமளக் குறிக்கப் பயன்பட முடியும். 
சில மசோற்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதோல் எளியனவோக மோறிவிடும். வோரியம், வளோகம் 
பபோன்றமவ இத்தமகயமவ. எனபவ எந்த அறிவியமலயும் எந்தத் தத்துவத்மதயும் எந்த 
மமோழியிலும் கற்பிக்க முடியும் என்கிறபபோது தமிைோலும் நிச்சயம் முடியும்.  

புதிய மபோருட்கள் பற்றி நூல்கள் எழுதும் பணி யோரிடம் ஒப்பமடக்கப்பட பவண்டும் 
என்பதுதோன் முக்கியமோனது. ஒரு துமற அறிஞர் நூமலத் தமிழில் எழுதபவண்டும். அவருக்கு 
உதவத் தமிழ் நன்கறிந்த ஒருவர் துமையோக இருக்க பவண்டும். மோறோகத் தமிழ்மமோழி 
அறிஞர் நூல் எழுதுபவரோகவும், துமற அறிஞர் அவருக்கு உதவு பவரோகவும் இருக்கக் 
கூடோது.  

 அரசும் தமிழ்ப் பற்றோளர்களும் மமோழி சோர்ந்த, கல்வி சோர்ந்த அரசியல் 
பிரச்சிமனகளில் மட்டுபம கவனம் மசலுத்தியிருக்கிறோர்கள். ஆனோல், புதிய நூல் 
உருவோக்கத்திபலோ, கல்விமுமற, போடத்திட்ட மோற்றம் பபோன்றவற்றிபலோ ஆைமோன கவனம் 
மசலுத்தியதில்மல. கிரோமப்புறப் பள்ளிகளில் படிக்கும் தோழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட 
மோைவர்களுக்கு ஆங்கிலக் கல்வி மறுக்கப்படுவது , அவர்கமளப் பின் தங்கிப் பபோகச் 
மசய்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்குத் பதமவப்படுவது ஆங்கில மமோழிப் புலமம 
மட்டுபம. ஆங்கில வழிக் கல்வி அல்ல. தற்பபோது நமது அரசுப் பள்ளிகளில் ஆங்கில 
மமோழிப் போடத்மத ஒழுங்கோகக் கற்பிக்கோத நிமல இருக்கிறது. இந்த நிமலயில் எல்லோப் 
போடங்கமளயும் ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்க முற்பட்டோல் இன்னும் பமோசமோகிவிடும். மசோந்த மமோழி 
வழியோகக் கைக்கு முதல் அணு அறிவியல் வமர எல்லோவற்மறயும் படித்து நன்கு 
புரிந்துமகோண்ட மோைவனுக்கு ஆங்கில மமோழி அறிவும் சரியோகத் தரப்பட்டோல், அவன் 
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அல்லது அவள், எல்லோவற்றிலும் ஆங்கிலவழியில் படித்தவர்கமள விஞ்சி நிற்போர்கள். இதுபவ 
அடித்தள மக்களின் பதமவ.  

 ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் உயர்வோன கல்வித்தரம் இருப்பதோக ஒரு மோமய நிலவுகிறது. 
கல்வித்தரம் என்பது என்ன? எந்த விஷயத்மதயும் படித்துப் புரிந்துமகோள்ளவும் 
புரிந்துமகோண்டமத இன்மனோருவருக்கு எடுத்துச் மசோல்லவும், படிப்பறிவின் துமையுடன் 
பமலும் அறிந்துமகோள்ளும் ஆர்வத்மதயும் உமைப்மபயும் பமற்மகோள்ளவும் இவற்றின் 
அடிப்பமடயில் தன் வோழ்க்மகமயயும் சமூக வோழ்க்மகமயயும் பமம்படுத்தும் மனமும் 
திறமமயும் மபற, ஒருவமரத் தயோர் மசய்வபத கல்வியின் பணி என்று நோன் நிமனக்கிபறன். 
இதன்படி போர்த்தோல் தற்பபோது எந்தப் பள்ளியிலும் தரமோன கல்வி இல்மல. 

இன்று தமிழ்வழிக் கல்விக்கு ஆதரவோக வோதிடுபவோரில் பல பிரிவினர் உள்ளனர். இமதத் 
தமது அரசியல் அமடயோளமோகக் கருதி மட்டும் மசயல்படுபவோர் ஒரு பிரிவு. இனச் சிக்கலின் 
முக்கியமோன அம்சமோக மட்டும் கருதி இயங்குபவோர் இன்மனோரு பிரிவு. ஒட்டுமமோத்த சமூகக் 
பகோளோறுகளின் இன்மனோரு பிரிக்க முடியோத பிரச்சிமன இது என்று  கருதி , இதில் 
ஈடுபடுபவோர் பிறிமதோரு பிரிவு. மூன்றோவது பிரிவினரிடமிருந்பத மதோமலபநோக்குத் தீர்வுகள் 
வரமுடியும். ஆனோல் இவர்கள் இன்று மிகவும் சிறிய எண்ணிக்மகயினபர. உடனடி 
நடவடிக்மககளுக்கோக மூன்று பிரிவினரும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இமைந்து மசயல்பட 
பவண்டிய அவசியம் உண்டு. அமத நிரோகரிக்க முடியோது. 

 • இந்தப் பிரச்சமனயில் அரசோமை , முற்றிலும் சிந்தித்து உருவோக்கப்பட்டது அல்ல. 
உடனடியோகத் தமிழுக்கு நமது பங்கோக எமதயோவது அமடயோளமோகச் மசய்து கோட்ட 
பவண்டிய அரசியல் அவசியத்தோல் மசய்யப்பட்டது. அபத சமயம் ஆங்கிலக் கல்வி முமற 
வணிகர்கமள விபரோதித்துக் மகோள்ளவும் அரசு விரும்பவில்மல. தமிழ்வழிக் கல்விமயப் 
படிப்படியோக மட்டுபம மீண்டும் மகோண்டு வர முடியும் என்று நோன் நிமனக்கிபறன். இதற்கு 
முன்போக அரசு மசய்ய பவண்டிய பல நடவடிக்மககள் உள்ளன. 

1. முதலில் சி.பி.எஸ்.இ., மமட்ரிக், ஸ்படட் பபோர்டு என்று பல முமறகள் உள்ளமத நீக்க 
பவண்டும். ஒபர ஒரு முமறதோன் இருக்க பவண்டும். 

2. தமிமையும் ஆங்கிலத்மதயும் மமோழிப் போடங்களோக எல்லோருக்கும் கட்டோயமோக்க 
பவண்டும்.   

3. தமிழ்வழிக் கல்வி எல்லோ - வகுப்புகளுக்கும் வர இன்னும் பத்தோண்டுகளோனோலும் 
பரவோயில்மல. அடுத்த ஆண்டு முதல் ஒவ்மவோரு ஆண்டோக இனி தமிழ்வழிக் கல்வி 
மட்டும்தோன் என்று மதோடங்கலோம். அப்படிப் பத்தோண்டுகள் ஆனதும், ஆங்கில மமோழிப்போடம் 
தவிர பவறு எந்தப் போடத்துக்கும் அரசோங்கத்தின் பதர்வுத்துமற, ஆங்கிலத்தில் பதர்வு 
மவக்கத் பதமவ இல்மல. ஆங்கில மீடியம் நடத்திபய தீருபவோம் என்று கருதுபவர்கள் 
பத்தோம் ஆண்டு இறுதித் பதர்வுகமளத் தங்களுக்கோக அரசு நடத்த பவண்டும் என்று எதிர் 
போர்க்க முடியோது. 
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 • தமிழ்வழிக் கல்விமய நமட முமறப்படுத்துவதில் அரசோமைகள் நிச்சயம் 
பதமவப்படுகின்றன. ஆனோல் அமவ அமரகுமறயோனமவயோக இருக்க முடியோது. ஒருபுறம் 
அரசு நடவடிக்மககளுக்கோகப் பபோரோட பவண்டும். கூடபவ மறுபுறம், பண்போட்டுத் 
துமறகளோன, பத்திரிமக, மதோமலக்கோட்சி முதலியவற்றின் வழிபய தமிழ் மமோழி மீதோன 
அன்மபத் தமிைர்களிடம் வளர்ப்பது  பதமவப்படுகிறது. 

-          
    -      2000 


