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ஒரு குழந்வே, ெிறந்ே தநரத்ேிலிருந்து ேன் சுற்று சூழலில் ேன்வைக் காத்துக்
சகாள்ளவும், அவடயாளப் ெடுத்ேிக்சகாள்ளவும் கற்கத் சோடங்குகின்றது. ேன்வைச்
சுற்றி இருப்ெைர்களிடமிருந்து உணர்ந்தும், தகட்டும், ேன் குரவை சைளிப்ெடுத்ேியும்
,ேைக்தக ஒரு ேைி சமாழிவய உருைாக்கி உைகத்துடன் ேன் உணர்ச்சிகவளப் ெகிர்ந்து
சகாள்ளத் சோடங்குகின்றது. ெிறந்ே குழந்வேக்கு சமாழி என்று ஒன்று கிவடயாது
ஆைால் அது ேைது தேவைகவள மற்றைர்களுக்கு அறியப்ெடுத்தும் சாேைமாகத் ேன்
குரவைப் ெயன் ெடுத்துகிறது. மற்றைர்களின் குரலின் ஏற்ற ோழ்ைிலிருந்து அைர்களின்
உணர்ச்சிவயயும் புாிந்து சகாள்கிறது.
இப்ெடிப்ெட்ட நிவையில் குழந்வேயின் ோய் எந்ே சமாழியில் அந்ேக்
குழந்வேயுடன் சகாஞ்சிக் குைாவுகிறாதளா அம்சமாழி குழந்வேயின் ோய்
சமாழியாகிறது. அதுதை அக்குழந்வேயின் முேல் சமாழியாகக் கருேப்ெட்டது. ஆைால்
இந்ேக் கருத்து ேற்தொவேய ேமிழ் ேவைமுவறக்குச் சாியாை கருத்ோக எடுத்துக் சகாள்ள
முடியாது. ஏசைன்றால் நமக்கு முந்வேய ேவைமுவறயில் ோய் எந்ே சமாழியில்
தெசுகிறாதரா அந்ே சமாழிவயச் சார்ந்ேைர்களாயிருந்ேைர். ஆைால் இன்வறய இளம்
ோய்மார்கள் சொதுைாக இரு சமாழிகளில் குழந்வேயிடம் சகாஞ்ச ஆரம்ெிக்கின்றைர்.
அது மட்டுமல்ைாது குழந்வேவயச் சார்ந்ே சமூகமும் இரு சமாழிகள் கைந்தே எந்தநரமும்
கைந்து உவரயாடுகின்றைர். அேைால் ஒரு சிறு ையது குழந்வேயிடம் ேமிழ்சமாழிப்
ெற்வற எேிர்ொர்ப்ெதும், அந்ேக் குழந்வேயிடம் சமாழிப்புைவமவய எேிர்ொர்ப்ெதும்
சாியாைோ என்று தயாசிக்கும் நிவையில் செற்தறார்களும் ஆசிாியர்களும்
ேள்ளப்ெடுகின்றைர். அது மட்டுமல்ைாமல் ோய் சமாழியாை ேமிழில் தெசுைது, அந்ே
சமாழிவயத் சேளிவு செறக் கற்ெது என்ெது ஒரு தேவையில்ைாே ஒரு ெண்ொகதை ேமிழ்
சமூகத்ேிைரால் ஏற்று சகாள்ளப்ெட்டுைிட்டது. ஹிந்ேி,ஆங்கிைம்,ெிரஞ்சு, செர்மன், சீை
சமாழி ஆகிய சமாழிகவளக் கற்கும் குழந்வேகதள புத்ேிசாலிக் குழந்வேகளாகச்
சமூகத்ேிைரால் ஏற்று சகாள்ளப்ெடுகின்றைர்.

இேைால் இந்ேக் காைகட்டத்ேில் ேமிழ் தெசும் குழந்வேகளின் எண்ணிக்வக
மிகவும் குவறவு. ேமிழ்நாடு, இைங்வக,சிங்கப்பூர் மதைசியா ஆகிய நாடுகளில் ேமிழ்
ெள்ளிகளில் கற்றுக் சகாடுக்கப்ெட்டாலும் அைர்களின் ைாழ்க்வகத் தேவைகவளப் பூர்த்ேி
சசய்யும் ஒரு தேவை சமாழியாக மற்ற சமாழிகள் அவமந்து ைிடுகின்றை.குறிப்ொக புைம்
செயர் நாடுகளில் ைளரும் குழந்வேகளுக்குத் ேமிழ் சமாழியாைது ோயின்
சமாழியாகதைா, ேந்வேயின் சமாழியாகதைா, அல்ைது மூோவேயர் சமாழியாகதைாோன்
இன்று இருக்கிறது. அோைது இன்வறய ேவைமுவற குழந்வேகள்
ேமிழ்சமாழிவய இயற்வகயாகதை ஒரு இரண்டாம் சமாழியாகத்ோன் ொர்க்கிறார்கள்.
அைர்கள் நம் சமாழிவயக் கல்ைியாகக் கற்கும் தொது தேர்ைில் மிகுேி மேிப்பீடுகள்
ைாங்கித் தேர்ச்சி செறும் எண்ணத்துடன் மட்டுதம ெடிகின்றைர். இேைால் ேமிழில் தெசி
எழுதுதைாாின் எண்ணிக்வக தைண்டுமாைால் உயரைாம். ஆைால் ேமிழ்சமாழி ைளர்ச்சி
அவடயுமா? என்ற ஒரு ஐயம், ேமிவழக் கற்ெிக்கும் ஒவ்தைார் ஆசிாியர்
மைேிலும் எழத்ோன் சசய்கிறது.

ைருங்காைக் குடிகவளச் சசவ்ைதை ைளரும் ெடி உருைாக்கும் ெணி எல்ைா
ஆசிாியருக்கும் உள்ளது. அைர்களுள் தமைாைசோரு சொறுப்புவடயைர்கள் ேமிழ்
ஆசிாியர்கள். மாணைர்களுக்குத் ேமிழார்ைத்வே ஊட்டி, ேமிழ் சமாழிவய ைளர்க்க
தைண்டிய மிகப்சொிய சொறுப்பு ேமிழாசிாியர்கவளச் சார்ந்ேது. தேர்வுகளுக்கு
மாணைர்கவள அணியம் சசய்ைேன் மூைம் ேமிவழத், ேமிழவைக்,கட்டிக் காக்க முடியும்.
ஆைால் ேமிழ்சமாழிவய ைளர்க்க முடியுமா எைச் சிந்ேித்துப் ொர்த்ோல் அேன் ைிவட
எேிர்மவறயாகத் ோன் இருக்கும்.

ஒரு குழந்வே எவ்ைாறு ெிறந்ேவுடன் ேன் தேவைகவள நிவறவு சசய்ய ஒரு
சமாழிவயக் கற்கிறதோ அதேதொை மாணைர்களின் தேவைகவள நிவறவு சசய்யும் ஒரு
கல்ைியாகத் ேமிழ்சமாழிக்கல்ைி மாற தைண்டும். மாணைர்கள் ெள்ளிவய ைிட்டு சைளி
ைந்ேதும் ேங்களின் சமாழித் ேிறவமவயக் காட்டி அன்றாட ைாழ்ைில் சைற்றி அவடய
ைழி சசய்யும் கல்ைியாய்த் ேமிழ்க் கல்ைி மாற தைண்டியேன் தேவைவய உணர்ந்து

ஆசிாியர்கள் கற்ெிக்க தைண்டும். அப்தொது ோன் ேமிழ் சமாழி ைளரும். காைத்ேிற்கும்
நிவைத்து நிற்கும். ஒரு மாணைனுவடய சசயல்ேிறவையும் அைனுவடய ேைித்
ேிறவமவயயும் சைளிப்ெடுத்தும் ஒரு கருைியாகத் ேமிழ்க்கல்ைி அவமய தைண்டும்.
இப்ெடி ஒரு சிந்ேவை எழும் தொது ஆசிாியர்கள், செற்தறார்கள் மைேில் உடதை
சிை ேயக்கங்கள் எழுகின்றை. அவையாைை,இப்தொவேய ேவைமுவறயும் அைர்கள்
சூழலும் மாறிைிட்டை. நிவறய சோழில்நுட்ெங்கள் இப்தொது ைந்துைிட்டை.
ஆசிாியர்களுக்கு அேற்குாிய ைிழிப்புணர்வு இல்வை, அைர்களுக்குச் சாியாை சோழில்
நுட்ெப் ெயிற்சி இல்வை என்று ெை சிந்ேவை முட்டுக்கட்வடகள் உள்ளை. இந்ே
முட்டுக்கட்வடகவள முறியடிக்க ஆசிாியர்கள் மாற்றி சிந்ேிக்கத் சோடங்க தைண்டும்.
அேற்கு ஆசிாியர்கள் முேலில் புாிந்து சகாள்ள தைண்டியது எவ்ைளவு சந்ேர்ப்ெச்
சூழ்நிவைகள் மாறிைாலும் மைிே மூவளயின் கற்கும் ேிறன் இன்னும் தைறுொட்டு
ைிடைில்வை. அைர்களின் கற்ெித்ேல் ேிறவை ஊக்குைிக்கும் ைிேத்ேில் ேமிழ் கல்ைி
இல்வை என்ெதே உண்வம.
கற்ெித்ேலின் முேல் சகாள்வககள் என்ற ஆங்கிை நூலின் ஆசிாியர் தடைிட்
சமர்ாில்(First Principles of instruction by M David Merril) ஆசிாியர்கள் ோங்கள்
சசால்லித் ேரும் ொடங்களில் நிபுணராக இருந்ோல் கற்றல் முவற சிறப்ொக இருக்கும்
என்ற எண்ணம் சாியாைேல்ை, ஏசைன்றால் ஒரு சசய்ேிவயத் ேருைது மட்டும் கற்ெித்ேல்
ஆகாது. அேற்கு அைர் கூறும் ைிளக்கம் ெின்ைருமாறு,” கற்ெித்ேல் என்ெது உோரணங்கள்
சசய்முவறப் ெயிற்சிகள் சசயைாக்க முவறகள் ஆகியவை சகாண்டு கற்ெிக்கப்ெட
தைண்டும் மைிே மூவள ஒரு சசயைாகச் சசய்யும் தொது அவே ஏற்று சகாண்டு
ைாழ்க்வகயில் ெயன்ெடுத்ேத் சோடங்குகிறது. ைாழ்க்வகயில் ெயன்ெடுத்ே முடியாே
எந்ேக் கல்ைியும் ஒரு கல்ைி அல்ை. அது மைிே மூவளயின் நிவைைாற்றல் சக்ேிவயச்
தசாேிக்கும் ஒரு சசய்ேி மட்டுதம ஆகும். இந்ேக் கருத்வேதய ேமிழில் “ஏட்டுச்சுவரக்காய்
கறி சவமக்க உேைாது” என்று அன்தற சசால்லி வைத்ோர்கள்.
ேமிழ் சமாழிக்கல்ைி ஏட்டுச்சுவரக்காயாக இன்வறய காைகட்டத்ேில் மறுக்க
முடியாே உணவம. இவேத் ேமிழ் ஆர்ைைர்களும், ஆசிாியர்களும் ஏற்று சகாள்ள
மறுத்ோலும் ெள்ளியில் தமல்நிவை ைவர ேமிழில் ெடித்ே மாணைன் இவே நிச்சயம்
ஒத்து சகாள்ைான், அைன் இத்ேவை ஆண்டுகள் அைன் ெடித்ே ேமிழால் ேமிழ் ெற்று

தமதைாங்கியதே ேைிர அைன் ைாழ்க்வக ைளம் செறத் ேமிழ் உேைி சசய்யைில்வை. இந்ே
நிவைவய மாற்றத் ேமிழ் ஆசிாியர்கள் என்ை சசய்ய தைண்டும்?
ெள்ளிவய ைிட்டு சைளிதயறும் மாணைைின் தேவை என்ை என்ெவேக்
கைைத்ேில் சகாண்டு ேமிழ் சமாழிவயக் கற்ெிக்க தைண்டும். உயர்நிவைப் ெள்ளிவய
ைிட்டு சைளிதய ைரும் மாணைன் முேலில் சந்ேிக்கும் தநாட்டத்தேர்வு, ஆங்கிைத்ேில்
இருக்கும் கல்லூாிப் ொடங்கள், இரண்டாைது தைவை ைாய்ப்பு. கல்லூாிப் ெடிப்பு
முடிந்ோல் ோன் ஒரு தைவை ைாய்ப்பு என்ெது தொன்ற ஒரு நிவைவய இன்வறய ேமிழ்
கல்ைி சகாண்டு ைந்துள்ளது.ேமிழ் சமாழி ஒரு ஆட்சி சமாழியாக மட்டுமில்ைாமல் ஒரு
சோழில் கல்ைியாகவும் மாற தைண்டும். அேற்குத் ேமிழ் ெள்ளி அவற ஒரு தசாேவைக்
கூடமாக மாற தைண்டும். ஒரு சமாழிவயத் சோிந்ேைன் முேலில் நன்றாக சமாழி
செயர்க்கத் சோிந்ேிருக்க தைண்டும். இது ெிற சமாழி இைக்கிய சமாழிசெயர்ப்பு ஆய்வுக்
கட்டுவர சமாழி செயர்ப்பு அறிைியல் சமாழி செயர்ப்பு எைப் ெை ைவககளில்
மாணைர்களின் சமாழித்ேிறவை ஊக்குைிக்க முயற்சிகள் சசய்ய தைண்டும்.சமாழி
என்ெது ஊடகத் துவறயில் ஒரு செரும் ெங்கு ைகிக்கிறது. இந்ே ஊடகத் துவறக்குத்
தேவையாை ேிறன்கவளப் ெள்ளிக் கல்ைியிதைதய சசால்லிக் சகாடுக்க தைண்டும்.
சமாழி கற்ெித்ேல் மட்டுமல்ைாமல் சமாழியியவையும் கற்றுக் சகாடுக்க தைண்டும்.
இேைால் ேமிழ் அகரமுேலிக்குப் புதுச் சசாற்கள் கிவடக்கும் இரு சமாழிகள் கைந்து
தெசும் நிவையும் காைப்தொக்கில் மாறும், கைாச்சாரக் கல்ைி மூைம் ேமிழின் சோன்
கவைகவளத் ேமிழ் கல்ைியில் அறிமுகப்ெடுத்ேைாம். ேமிழ் உணவுகளின் ைவக ைளர்ச்சி
தொன்றைற்வறயும் ெயிற்றுைிக்கைாம்.இேைால் ேமிழ் மாணைன் ெள்ளிவய ைிட்டு
சைளிதய ைந்ேதும் ேமிவழப் ெயன்ெடுத்ேித் ேன் ைாழ்க்வகவயத் சோடங்கத் ேமிழ் கல்ைி
ைழி ைகுக்கும்.
இவேத் ேைிர ஒவ்சைாரு மாணைைின் குறிக்தகாவளயும் ஆசிாியர் நன்கு அறிந்து
அைனுக்கு ஒரு நல்ை ைழிகாட்டியாகவும் அவமய தைண்டும். ஒரு மாணைன் தேர்ைில்
நல்ை மேிப்செண்கள் செறும் ஒரு ேைி கருைியாக மட்டுதம சசயல் ெடும் நிவை நீங்கி ஒரு
ேமிழ் ஆசிாியர் ஒரு மாணைைின் தோழைாக, தோழியாக

அவமயும் தொது ேமிழ்

மாணைர்கள் கல்ைியில் அேிக ஈடுொட்டுடன் கைந்து சகாள்ைர். இேைால்
மேிப்செண்களுக்காகக் கற்ெிக்கும் நிவை நீங்கித் ேமிவழ தநசித்துத் ேமிவழத்
ேமிழுக்காகக் கற்க மாணைர்கள் முன்ைருைர். இேைால் ேமிழும் அைர்களுடன் தசர்ந்து

இவணந்து ைளரும். இந்ே மாற்றுச் சிந்ேவைவயப் புைம் செயர் நாடுகளில் உள்ள
ஆசிாியர்கள் நவடமுவறக்குக் சகாண்டுைருைது சிரமமல்ை. ஏன் என்றால்
செற்தறாருக்காகத் ேமிழ் கற்கும் குழந்வேகள் ேமிவழ ஆர்ைத்துடன் கற்க முன் ைரும்
தொது அைர்களுக்குப் செற்தறார் ,சமூகத்ேிைர் ஆகிதயாாின் ஒத்துவழப்பு உடைடியாகக்
கிவடக்கிறது.
இப்ெடிப் ெட்ட மாற்றுச் சிந்ேவைகவள ஆசிாியர்கள் ெள்ளியவறக்குக் சகாண்டு
ைந்ோல் ோன் நாம் ேமிழ்க் கல்ைிவய அடுத்ே ேவைமுவறக்கு எடுத்துச் சசல்ைது
மிகத்சேளிைாைோகவும், சொருளுள்ளதுமாகவும் ஆகிறது. .

