(அமுதசுரபர பரப்ரவர 2015)

தமிழ வழிக கல்வர
நடந்த வந்த ப பாததயும ச செல்ல வவண்டிய ப பாததயும
வபர பா.  செ. முத்தககுமரன

-------------------------------------------------------------,
சுதந்திரப் வப பார பாட்ட க பாலத்தில் நமத சம பாழி வழியரல்

கல்வர கற்க

வவண்டும எனற குரல் ஓங்கியத. சுதந்திர வப பார பாட்டம வலுப்சபற்ற நம மககள
ஆட் செியரல் அமரும நிதல வந்த வப பாத 1937 ல் தமிழ ந பாட்டில் பளளிள்ளிகளிள்ளில் தமிழ,
கல்வர சம பாழி ஆகியத. அதன வரதளிவ பாக 1943 லிருந்த பளளிள்ளி இறதி வதர்வ எழுதி
சவற்றி சபற்ற ம பாணவர்களிள்ளில் 100 ககு

99 வபர் தமிழ வழிப் பளளிள்ளிக கல்வர

கற்றவர்களி பாக இருந்தனர்.
இவர்கள கல்லூரயரல் வ செர்ந்தவப பாத ஆங்கில வழிக கல்வரககு ம பாறினர்.
இந்த ம பாற்றம  செிலருககு தடும பாற்றம அளிள்ளித்தத. ஆகவவ கல்லூரயரலும தமிழ
வழிக கற்றல் வவண்டும எனற குரல் 1950 களிள்ளில் வமவல பாங்கியத.
1956 ல் தமிழ ம பாநிலம தனள்ளிய பாக பரரந்த (அத பாவத நமத ந பாடு சம பாழிவ பார
ம பாநிலங்களி பாகப் பரரககப்பட்ட) பரனனர் நமத ம பாநிலத்தில் தமிழவழி உயர் கல்வர
கற்க நமதம ஆயத்தப்படுத்திக சக பாளளி வவண்டும எனற ததீர்ம பானள்ளிககப்பட்டத.
அப்வப பாத தமிழில் கதலச்ச செ பாற்கள உருவ பாககவம, கல்லூர நிதலயரல்
ப பாடநூல்கள எழுதவம வவண்டும எனபதத உணர்ந்த தமிழ ஆர்வலர்கள இம
முயற் செியரல் ஈடுபட்டனர். அகக பாலகட்டத்தில் சவளிள்ளிவந்த  செில நூல்கள ஆங்கில
நதடயரல் தமிழில் எழுதப்பட்டன. அதவ நனற பாக இருககினறன எனற கருத்த
 செிலருககு இருந்தத. அவர்கள இத அறிவரயல் தமிழ எனறனர். எப்படி  செித்தர்கள
எழுதியவற்தற புரந்த சக பாளவத கடினவம பா அவ்வ பாவற இவற்தறப் பலர் புரந்த
சக பாளவத கடினம பாக இருந்தத
அப்வப பாத சம பாழிப்சபயர்ப்புக கதலதய வளிர்ப்பத எனற தமிழ ஆர்வலர்கள
முதனந்தனர். தமிழ நதடயரவலவய தமிழ இலககணத்தககு உட்பட்டு தமிழில்

அறிவரயல்,

சத பாழிநுட்ப

நூல்கள

எழுதவத

பற்றி

நூல்கள

எழுதப்பட்டன.

பயரலரங்குகள, கருத்தரங்குகள நடத்தப்பட்டன. அதன பரனனர் ஆங்கில நதடயரல்
எழுதியவர்களும தமிழ நதடயரல் எழுதவத வமல பானத எனபதத உணர்ந்த நல்ல
தமிழ நதடயரல் எழுதினர்.
தமிழில் அறிவரயல், சத பாழிநுட்பக கட்டுதரகள, நூல்கள ஓரளிவ சபருகிய
பரனனர்

எழுபதகளிள்ளின

பரற்பகுதியரல்

சத பாடங்கி

பல

ஆர பாய்ச் செி

ம பாந பாடுகள

நடத்தப்பட்டன. அவற்றில் நூற்றக கணகக பானவர்கள கலந்த சக பாண்டு த பாங்கள
ச செய்த ஆர பாய்ச் செிகதளிக குறித்த தமிழில் கட்டுதரகள எழுதி வ பா செித்தனர். தமிழில்
வரவ பாதித்தனர்.
அகக பாலகட்டத்தில் ஒவ்சவ பாரு ஆண்டும தமிழில் ஆயரரம பககங்களுககு
வமல் ஆர பாய்ச் செி கட்டுதரகள சவளிள்ளிவந்தன.  செிலர் முதனவர் பட்டத்தகக பான
ஆய்வ

ஏடுகதளியும

தமிழில்

எழுத

முனவந்தனர்.

அதற்கும

ப பாரதித பா சென

பல்கதலக கழகம அனுமதி அளிள்ளித்தத.
அறிவரயலும சத பாழில்நுட்பமும வரதரந்த வளிருகிற் நிதலயரல்

புதிய

ஆர பாய்ச் செி முடிவகதளி, நமத ஆர பாய்ச் செிய பாளிர்கள உடனுககுடன அறிந்த சக பாளளி
வழி வவண்டும எனபதற்க பாக பல ததறகளிள்ளில் ஆங்கிலத்தில் சவளிள்ளி வரும  செில
இதழகளிள்ளில் சவளிள்ளிய பான கட்டுதரகளிள்ளின சுருககம உடனடிய பாக தமிழில் எழுதப்பட்டு
சவளிள்ளியரடப்பட்டத.
இவ்வ பாற எல்ல பா நிதலகளிள்ளிலும தமிழ வழிக கற்கவம ஆய்வக கட்டுதர
சவளிள்ளியரடவம வ பாய்ப்புகள உருவ பாககப்பட்டன. ஆன பால் அவத க பாலகட்டத்தில்
ந பாசளி பாரு வமனள்ளியும சப பாழுத வண்ணமும பாக ஆங்கில வழிக

கல்வர பளளிள்ளி

நிதலயரல் வளிர்ந்தத! இதற்குக க பாரணம வணரக வந பாகவக பாடு  செிலர் ஆங்கில வழிக
கல்வரதய வளிர்ககிற பார்கள எனற ந பாமும தனள்ளிய பார் பளளிள்ளி நிர்வ பாகத்தினதர வத செ
ப பாடிவன பாம. எப்வப பாத வணரக வந பாகவக பாடு ச செயல்பட்டு சவற்றி சபற முடியும?
எனபதத ந பாம  செிந்திககவரல்தல. ஒரு சப பாருதளி மககள வரருமபரன பால்த பான அதத
வணரகம பாகக முடியும. அதத ந பாம கண்டு பரடித்த உடன ஆட் செிய பாளிர்கள மககள

வரருமபுகிற பார்கள;

ஆகவவ

அரசும

ஆங்கில

வழிக

கல்வரதய

வளிர்ககிறத

எனகிற பார்கள!
இந்நிதல நமதமச்

 செிந்திககத் தூண்டுகிறத. தமிழ வழியரல் கற்பதற்கு

இருந்த அத்ததணத் ததடகதளியும உதடத்த பரறகும மககள ஏன ஆங்கில வழிக
கல்வரதயவய வவண்டுகிற பார்கள? ஆங்கிலத்தின வமல் க பாதல பா?

அத

உயர்ந்த

சம பாழிய பா? இல்தலவய! பரன எனன?
இகவகளவரககு பதிதல ந பாம ஆங்கிலம எவ்வ பாற பரப்பப்பட்டத எனபதத
ஆர பாய்ந்த பால் சதரய வரும. ஆங்கிவலயர்கள தமத அண்தட

ந பாடுகளி பான

வவல்ஸ, ஸக பாட்ல பாந்த, ஐயர்ல பாந்த, ஆகியவற்றில் எல்ல பாம அம மககளுககு
நல்லத ச செய்வத வப பால முதலில் ஆட் செிதயக தகப்பற்றி, ஆங்கிலத்தத அரசு
அலுவலகங்களிள்ளிலும, நதீதிமனறங்களிள்ளிலும புகுத்தினர். இலத்ததீன சம பாழியரலிருந்த
வரடுததல சபற வவண்டும எனற வப பார்தவயரல்

வழிப பாட்டில் ஆங்கிலத்ததப்

பயனபடுத்தினர். பரனனர் ஆங்கிலத்தத வமல்தட்டு மககளிள்ளின குழந்ததகளுககுக
கற்பரத்தனர். அவர்கதளி ஆட் செியரல் பங்கு சக பாளளிச் ச செய்தனர். அந்த நிதலயரல்
சப பாத

வ பாழகதகயரல்

உருவ பாககப்பட்டத.

ஈடுபடவம,

ஆங்கிலம

வததவ

எனற

நிதல

இதன பரனனர் நடுத்தர மககளும அடிமட்ட வகுப்பரனரும

த பாங்களும ஆட் செியரல் பங்கு சபறவம, சப பாத வ பாழதகயரல் ஈடுபடவம, த பாம பாகவவ
ஆங்கிலம

கற்கத்

சத பாடங்கினர்!

இவத

முதறதயத்த பான

அவர்கள

ச செனற

ந பாடுகளிள்ளில் எல்ல பாம பயனபடுத்தினர். ஆங்கில வழிக கல்வர வளிர்ந்தத.
நம ந பாடு சுதந்திரம சபற்ற பரனனரும ஏன ஆங்கில வழிக கல்வர வளிர்கிறத?
புற்றவந பாய்

வப பாலப்

பரவகிறவத!

அத பாவத

அத

மற்ற

கல்வரதய

அழித்த

வளிர்கிறவத! அதற்குக க பாரணம எனன? உடனடிய பாகத் சதரயும க பாரணங்கள
இரண்டு.
ஆங்கிவலயர்கள சவளிள்ளிவயறம வப பாத தங்கள கல்வர முதறயரல் கல்வர
கற்றவர்களிள்ளிடவம ஆட் செிதய வரட்டுச் ச செனறனர். இருப்பததத் சத பாடர்வத எளிள்ளித
எனபத பால் புதிய ஆட் செிய பாளிர்கள அந்த வழியரவலவய நடந்தனர்; நடககினறனர்.

வமலும அதனவருககும ஆட் செியரல், சப பாத வ பாழகதகயரல் ஈடுபட வ பாய்ப்பு
வவண்டும எனற வப பார்தவயரல் ஆங்கிவலயரன கல்வர முதற பரவல பாககப்பட்டத.
வவற முதறகள இல்தலய பா? எனபதத செ  செிந்திகக பல ஆட் செிய பாளிர்களுககு
வநரமில்தல.  செிலருககு வவற முதற சதரந்த பாலும அததச் ச செயல்படுத்த அச் செம.
இவர்கள ஒரு வதகயரல் கிணற்றத் தவதளிகள வப பால் ச செயல்படுபவர்கள.
கிணற்றில் தவறி வரழுந்த தவதளி  செிறித வநரம சவளிள்ளிவய வர முயனற வரட்டு
பரறகு கிணற்றிவலவய உணதவத் வதடி உண்டு வ பாழத் சத பாடங்கும.  செில க பாலம
கழித்த அதத சவளிள்ளியரல் சக பாண்டு வந்த வரட்ட பாலும அத சவளிள்ளி உலதகக கண்டு
அஞ் செி திருமப கிணற்றில் குதித்த வரடும! அவத வப பால இவர்களும வவற வழிகள
சதரந்த பாலும அவ்வழிகளிள்ளில் ச செல்ல அஞ்சுகினறனர்.
இரண்ட பாவத பாக ஆங்கில வழிக கல்வர ஒரு வதகயரல்  செிலருககு  செ பாதகம பாக
அதமந்திருககிறத.
இயலவரல்தல.

திறதமயன பாவர்களிள்ளில்

அவர்களுககு

மற்ற

பலருககு

திறதமகள

ஆங்கில

இருப்பரனும

சம பாழி

கற்க

சம பாழித்திறன

இல்தல எனபத பால் அரசு வமற்பதவரகள, நதீதி மனற உயர் பதவரகள சப பாத
வ பாழதகயரல் உயர்வ, இதவ எவற்தறயும அவர்களி பால் சபற முடியவரல்தல.
அவர்கதளி ஒதககி தவத்த வவற  செிலவர பதவரகளிள்ளில் சத பாடர்வதற்கு ஆங்கிலம
ஒரு கருவரய பாக இருககிறத.
வமலும, சபருமப பால பானவர்கள ஆங்கிலத்ததப் புரந்த சக பாளளும நிதல
வர பாத

எனபத பால்

ஆங்கிலத்தில்

வப செி

மககதளி

ஏம பாற்றவத

எளிள்ளித.

எடுத்தகக பாட்டுககு நமத நிதி அதமச் செர் இந்த ஆண்டு disinvestment வழிய பாக
இத்ததன ஆயரரம வக பாடி ரூப பாய் திரட்டுகிவற பாம எனகிற பார். மககள நம நிதி
அதமச் செர் ஆங்கிலத்ததப் படித்த அறிவ சபற்றதன பால் ஏவத பா ஒரு புத அல்லத
ம பாற்ற முதலுதலீட்டு மூலம பணம திரட்டுகிற பார் எனற நமபுகினறனர். ஆன பால், அவர்
முந்திய அரசு வ செர்த்த தவத்த ச செ பாத்தத வரற்கிற பார். வவற ம பாற்ற முதலுதலீடு எதவம
ஏற்ப பாடு ச செய்ய வரல்தல. அரசு ச செ பாத்தத வரற்ற அரசு ச செலவ ச செய்கிறத எனபதத

அறிந்த பால், மககள கண்டிப்ப பாக எதிர்ப்ப பார்கள எனபத அவருககுத் சதரயும.
ஆகவவத பான அவர் ஆங்கிலத்தில் disinvestment எனகிற பார்.
இவத

முதறதயத்த பான

ஆங்கிவலயர்கள

பரனபற்றி

ஆட் செிதயக

தகப்பற்றினர். நல்லத ச செய்வத வப பால தங்கள சம பாழிதய, கல்வரதய மககள
ச செலவரல் பரப்பரனர். ஆட் செியரல் சத பாடர்ந்தனர். அவர்கள வழியரவலவய இனறம
ந பாம ச செல்வத பால் ஒரு  செிலர் மட்டுவம ஆட் செியரலும, சப பாதவ பாழகதகயரலும
ச செல்வ பாககு சபற ஆங்கில வழிக கல்வர உதவகிறத.
ஆங்கில

வழிக

கல்வர

சத பாடர்வதற்கு

இங்கு

ச செ பால்லப்பட்ட

இரு

க பாரணங்கவளி முககியம பானதவ. ஒரு  செிலர் த பாங்களும, தங்கதளிச்  செ பார்ந்வத பாருவம
பதவரகளிள்ளில் சத பாடர்வதற்கு ஆங்கிலம ஒரு கருவரய பாக இருககிறத எனபத பால்,
இனற பயனசபறகிறவர்கள ஆங்கிலத்ததத் சத பாடரச் ச செய்கினறனர்.
நம

தமிழ

ந பாட்தடப்

சப பாருத்தவதரயரல்

ஆந்திரர்கள,

மர பாத்தியர்கள,

முஸலுதலீமகள, ஆங்கிவலயர்கள ஆண்டிருககிற பார்கள. அவர்கள தங்கள ஆட் செியரல்,
முதறவய

தத்தம

சம பாழிய பான

சதலுங்கு,

மர பாத்தி,

ஆகியவற்தற ஆட் செி சம பாழிய பாகக சக பாண்டனர்.

ப பார செீகம,

ஆங்கிலம

ஆன பால், மககளுடன மககள

சம பாழியரவலவய சத பாடர்பு சக பாண்டனர். இதற்கு எதிர பாக ந பாம சுதந்திரம சபற்ற
பரனனர்த பான, நம கூட்ட பாட் செி அரசு, ஆட் செி சம பாழியரல்த பான நமமுடன சத பாடர்பு
சக பாளவவ பாம எனகிறத.
எடுத்தகக பாட்டுககு

ந பாம

ச செனதனயரலிருந்த தஞ் செ பாவூருககு

நம
ச செல்ல

தமிழ

ந பாட்டுககு

உளவளிவய

சத பாடர்வண்டியரல் பயணச் செீட்டு

வ பாங்கின பால் அத ஆங்கிலத்திலும, இந்தியரலும இருககிறத! நமககு ஒதககப்பட்ட
இடம எத எனற அறிய வண்டியரல் ஓட்டப்பட்டிருககும பட்டியதலப் ப பார்த்த பால்
அதவம

ஆங்கிலத்திலும,

இந்தியரலும

இருககிறத!

அத பாவத,

நம

ம பாநிலத்திவலவய ஓரடத்தில் இருந்த வவவற பாரடம ச செல்ல ந பாம ஆங்கிலம பாவத
அல்லத இந்திய பாவத கற்க வவண்டும!
ந பாம உணர வவண்டும.

இத மிகப் சபரய அநிய பாயம எனபதத

இப்வப பாதத பான  செமச் செீர் கல்வர சக பாண்டு வந்த வரட்வட பாவம! அதனவரும
ஆங்கிலமும ஆங்கில வழிக கல்வரயும கற்ற முனனுககு வரல பாவம! எனற
எண்ணல பாம. ஆன பால் அத ஒரு ம பாதய. நம ம பாநில சம பாழிதய வரட்டு வவற ஒரு
சம பாழிதயக

கற்ற

அறிவ

சபறவத

நம

வநரத்ததயும

சப பாருதளியும

வதீணடிப்பத பாகும. அத நம  செந்ததியரனர் தம சம பாழிதயயும, பண்ப பாட்தடயும
இழககச் ச செய்யும. அத பாவத நம  செந்ததியரனர் அவர்கதளிவய இழந்த வரடுவ பார்கள.
இத கண்தண வரற்ற  செித்திரம வ பாங்கிய கததய பாக முடியும அல்லவ பா? இத்ததகய
முடிவ நமககும, நம  செந்ததியரனருககும வரவவண்டும பா?  செிந்தியுங்கள.
ஆகவவ ந பாம உடனடிய பாக தமிழ ம பாநில அரத செத் தமிதழ முழுதமய பாக
ஆட் செியரல் பயனபடுத்த வற்புறத்தவதடன, தமய கூட்ட பாட் செி அரத செயும, தமிழ
ந பாட்டில் தமிதழ ஆட் செி சம பாழிய பாகப பயனபடுததச் ச செய்ய வவண்டும. வமலும,
கூட்ட பாட் செி அரசு ம பாநில அரசுகளுடன ம பாநில சம பாழியரல் சத பாடர்பு சக பாளளி
வற்புறத்த வவண்டும. தில்லியரல் அதமந்த அரசு கூட்ட பாட் செி அரவ செ அனறி மத்திய
அரசு

அல்ல

எனபதத

உணர்ந்த பால்,

மககளுடன

மட்டுமல்ல பாத

ம பாநில

அரசுகளுடனும ம பாநில சம பாழியரல்த பான சத பாடர்பு சக பாளளி வவண்டும எனற
கருத்தில் உளளி நிய பாயம வரளிங்கும.
இந்தத் திட்டத்ததச் ச செயல்படுத்த தமிழக அரசு ச செயலகத்தில் ஒரு  செில
உயர் அலுவலர்களுககும, அவர்களித வநரடி உதவரய பாளிர்களிளுககும மட்டுவம
சத பாடர்பு

சம பாழியரல்

பயரற் செி

வததவ.

மற்றவர்கள

ம பாநிலசம பாழியரல்

ச செயல பாற்றவத பால், அவர்களுககு ம பாநில சம பாழி தவரர வவற சம பாழி ஏதம
சதரயவவண்டியதில்தல.

கூட்ட பாட் செி அரசு தனத திட்டங்களிள்ளின வரவரங்கதளி

மககள சம பாழியரல் தருவத அதன கடதம. ஆகவவ, அந்த அரசு அலுவலகத்தில்
ம பாநில சம பாழிகள அதனத்திலும சம பாழிசபயர்ககக கூடியவர்கள வததவப்படும
அளிவககு பணரய பாற்ற வவண்டும. அதனத்த பணரய பாளிர்களும தங்கள ம பாநில
சம பாழியரல் நல்ல அறிவ சபற்ற இருப்ப பார்கள. அவர்களிள்ளில் ய பாருககு சத பாடர்பு
சம பாழி சதரய பாவத பா அவர்களுககு

மட்டுவம சத பாடர்பு சம பாழி பயரற் செி அளிள்ளித்த பால்

வப பாதம பான பாத.

வததவப்பட்ட பால்

முனற பாவத

சம பாழிதயக

கூட்ட பாட் செி

அரசு

அலுவலர்களுககு கற்பரப்பத எளிள்ளித. இந்தத் திட்டத்ததச் ச செயல்படுத்தின பால்
ந பாட்டில்

பரறந்த

படிககவவண்டும

அத்ததனக
எனற

குழந்ததகளும

வததவயும

இரண்டு

இருகக பாத!

மூனற

சம பாழிகள

பல

சம பாழி
கற்பதில்

குழந்ததகளிள்ளின வநரமும வதீண பாக பாத!
இந்தத் திட்டம ஒனறம புதிதல்ல.

1998 ஆம ஆண்வட, அப்வப பாத இருந்த

கூட்ட பாட் செி அரசு அதனத்த வத செிய சம பாழிகளும கூட்ட பாட் செி அரசு அலுவலக
சம பாழிய பாக

ஆககுவத பாக

வ பாககுறதி

அளிள்ளித்த,

அததச்

ச செயல்படுத்த

ஒரு

குழுதவயும அதமத்தத. அககுழுவரன அறிகதக எனனவ பாயரற்ற? அத பாவத இத்
திட்டம

ச செயல்படுத்த

முடிய பாததல்ல.

ந பாமத பான

அரத செச்

ச செயல்படுத்த

வற்புறத்தவவண்டும.
நம வக பாரகதக நம சம பாழி பயரற்றசம பாழிய பாக வவண்டும எனபதல்ல; நம
ம பாநிலத்தில் நம

சம பாழி

முழுதமய பாக ஆட் செி சம பாழிய பாக வவண்டும. அதன

பயன பாக நம சம பாழி கல்வர சம பாழிய பாகவம, நதீதி மனற சம பாழிய பாகவம, வழிப பாட்டு
சம பாழிய பாகவம த பான பாகவவ ஆகும எனபத உறதி. நம சம பாழிதய முழுதமய பாக
ஆட் செி சம பாழிய பாகச் ச செய்வத ஆட் செியளிர்களிள்ளின கடதம; இத சுதந்திர ந பாட்டில்
வ பாழும

எங்களித

உரதம

எனற

குரல்

சக பாடுப்வப பாம.

உரதமதயப் சபற நமககு இதறவன ததண நிற்ப பான பாக.

நமமுதடய

இந்த

