இன்றைய கால சூழ்நிறலயில் தாய்ம ாழியில் கல்வி என்பது பழற வாத ாக, குறுகிய
கண்ண ாட்டத்துடன், ண ாக்கப்படுகிைது. தமிழகத்றத மபாறுத்தவறை ம் அைசியல் கட்சிகளும்
தாய்ம ாழியில் கல்வி என்பது ம ாழியின் பாதுகாப்பு ற்றும் வளர்ச்சி என்ை எண் த்றதணய
மகாண்டுள்ளது. உலக ய ாக்கல் நிலவும் இந்தக் காலத்தில், தாய் ம ாழியில் கல்வி தங்கள்
குழந்றதகளுக்கு வள ான எதிர்காலத்றத ஏற்படுத்தி மகாடுக்கு ா என்ை ணகள்வி
மபற்ணைார்களிடத்தில் எழுகிைது. இதனால் தாய் ம ாழியில்கல்வி என்பறத ணவமைாரு
கண்ண ாட்டத்தில் பார்ப்பது அவசிய ாகிைது.
அந்த அடிப்பறடயில் தாய் ம ாழியில் கல்வி பற்றி ஐ ா சறபயின் உம ஸ்ணகா (UNESCO)
அற ப்பு பல்லாண்டு கால ாக ஆைாய்ச்சி மசய்துவருகிைது. அந்த ஆைாய்ச்சியின்
அடிப்பறடயில் சில தகவல்கள் ற்றும் வழி முறைகறள வழங்கியுள்ளது.
முதலாவதாக தாய் ம ாழியில் கல்வி பயிலும் குழந்றதகணள மிகவும் ஆழ ாக கல்வி
கற்கின்ைனர். இது அறனத்து வயதினர்க்கு அளிக்கப்படும் கல்விக்கும் மபாருந்தும்.
தாய் ம ாழியில் கல்வி கற்பதன் மூலம் குழந்றதகள் கற்பறத தாங்கள் ணபசுவதுடன் அல்லது
சமூகத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். அதனால் அவர்கள் எளிதில் கற்கின்ைனை, அதனால்
அவர்கள் ஒருவிஷயத்றத ண ாக்கும் விதம் ணவறும ாழியில் கற்பவர்கறள விட ாறுபடுகிைது.
இறவ அறனத்தும் கற்கும் திைறன ாளறடவில் அதிகரிக்கச் மசய்கிைது. இது கற்கின்ை
குழந்றதகளுக்கு ட்டுமில்லா ல் அதறனச் மசால்லிக் மகாடுக்கும் ஆசிரியர்களும் தாங்கள்
மசால்ல வருவறத கற்பவருக்குச் சரியாக ணபாதிக்க முடிகிைது. தாய் ம ாழியில்
குழந்றதகளால் எளிற யாக உறையாட முடிவதால் ஆசிரியர்கள் ணபாதிக்கும்
மபாழுது அவர்களால் எளிதில் கலந்துறையாடலில் ஈடுபட முடிகிைது. இதனால் ா வர்களின்
பங்களிப்பு உள்ள ஒரு கல்வி முறைறய மகாடுக்கமுடிகிைது. இதனால் ா வர்கள்
தன்னம்பிக்றக கூடுகிைது, ணபச்சாற்ைல் வளர்கிைது ற்றும் ஆக்கத்திைன் கூடுகிைது.
இறத உ ர்ந்து தான் தாய்ம ாழியில் அறிவியல் கல்விறய மகாடுப்பதன் மூலம் ஆக்கப்பூர்வ
சிந்தறனறய குழந்றதகள் த்தியில் மகாண்டுவை முடியும ன்று முன்னால் ஜனாதிபதி அப்துல்
கலாம் கூறுகிைார்.

தாய் ம ாழியில் கல்வி என்பது எல்லா
ம ாழிகளுக்கும் சாத்திய ாகு ா?
எழுத்து இல்லாத ம ாழிகள்,
சிறுபான்ற யினர் ணபசும் ம ாழிகள்,
இலக்க ங்கள் சரிவை இல்லாத ம ாழிகள்,
ம ாழி வளர்ச்சி அறடயாத ம ாழிகள்,
பிைம ாழிகளுக்கு ச ான மசால்வளம்
இல்லாத (மசாற்மைாறக) ம ாழிகளில் தாய்
ம ாழியில் கல்வி என்பது மிகப் மபரிய சவாலாகணவ உள்ளது. இறத கருத்தில் மகாண்டு பல
ஆைாய்ச்சிகளின் அடிப்பறடயில் பன்ம ாழி கல்வி என்ை ணகாட்பாட்றட வகுத்துள்ளது.
உண ஸ்ணகாவின் நிறலப்பாடு தாய் ம ாழியில் கல்வியின் முக்கியத்துவத்றத வலியுறுத்த
உண ஸ்ணகா பல கூட்டங்கறள டத்தி அதன் மூலம் பல தீர் ானங்கறள அறிவித்துள்ளது.
அந்த தீர் ானங்களின் மதாகுப்பு:

1. கல்வியின் தைத்றத உயர்த்த தாய் ம ாழியில் கல்விறய ஆதரிப்பது ற்றும்
ண ம்படுத்துவது
2. பள்ளிகளில் அறனத்து நிறலகளிலும் இரு ம ாழிகளில் அல்லது பன்ம ாழிகளில்
கல்விறய கற்றுத்தை ஊக்கப்படுத்துவது. அதன் மூலம் பல ம ாழிகள் உள்ள சமூகத்தில்
ச த்துவம் ண ணலாங்கவும் ஏற்ைத்தாழ்வுகறள கறளயவும் ஊக்கப்படுத்துவது.
3. கலாச்சாைப் பரி ாற்ை கல்வியில் ம ாழிறய முன்னிறுத்துவது.
அதாவது உண ஸ்ணகா தாய் ம ாழியில் கல்வி வலியுறுத்துவணதாடு பன்ம ாழிக் கல்விறய
அழுத்த ாக ஆதரிக்கிைது. பன்ம ாழிக் கல்வி என்பது மதாடக்க கல்விறய தாய் ம ாழியில்
மதாடங்கி ம துவாக ணதசிய ற்றும் சர்வணதச ம ாழிகளில் கல்விக்கு ாறுவதாகும்.
சில வருடங்களுக்கு முன் ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் உள்ள சில ாடுகளில் கல்வி, ஆங்கில
ம ாழியில் மகாடுக்கப் பட்டது. இதற்கு ஆங்கிணலயர் ஆளும் காலத்தில் ஆங்கில ம ாழியில்
ட்டுண கல்வி மகாடுக்கபட்டணத காை ம். 1990ல் டந்த உம ஸ்ணகாவின்
அறனவருக்கும் கல்வி என்ை உலக ா ாட்டிற்கு பின்னர் இந்த ம ாழி மகாள்றகயில்
ஆப்பிரிக்காவில் ாற்ைம் வந்தது. மதாடக்க கல்வியில் தாய்ம ாழியின் அவசியத்றத அந்த
ா ாடு உ ர்த்தியது. அதன் பின்னர் ஆப்ரிக்கா ாடுகளில் தாய் ம ாழியில் மதாடக்க கல்விறய
ம ல்ல புகுத்தினர். முதலில் மூன்று வருடங்கள் அதாவது ான்காம் வகுப்பு முதல் ட்டும் தாய்
ம ாழி கல்வி மகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சில இடர்ப்பாடுகறள சந்தித்தனர். குழந்றதகள்
தாய் ம ாழியில் புலற அறடயாத முன்ணப அவர்களுக்கு ணவற்று ம ாழி கல்வி
மகாடுக்கப்பட்டதால் அவர்களால் தங்கறள ணவற்று ம ாழி கல்விக்கு தயார் படுத்திக்மகாள்ள
இயலவில்றல. இதனால் மூன்று வருட தாய் ம ாழி கல்விறய குறைந்தது 8 வருடம் ஆக்க
ணவண்டு ம ன்று ஆைாய்ச்சியாளர்கள் உ ர்ந்தனர். மூன்ைாம் வகுப்பு வறை இருந்த தாய் ம ாழி
கல்வி ஒன்பதாம் வகுப்பு வறை அ ல்படுத்தப்பட்டது. அது ா வர்களுக்கு எளிற யாக
இருந்தது ற்றும் இதன் மூலம் ல்ல பலறன கண்டனர். இந்த ஆைாய்ச்சியின் அடிப்பறடயில்
தான் தாய் ம ாழியில் கல்வி 14 வயது வறை இருக்க ணவண்டும் என்ை முடிவிற்கு உம ஸ்ணகா
வந்தது.
உண ஸ்ணகாவின் இந்த பரிந்துறை பல ம ாழிகறள மகாண்டுள்ள இந்தியாவுக்கு மிகச் சரியாக
மபாருந்தும். இந்த பரிந்துறைறய இந்திய அைசு ற்றும் ாநில அைசுகள் அறிஞர்கறள மகாண்டு
ஆைாய்ந்து சிறு ாறுதல்களுடன் அ ல்படுத்தலாம். தாய் ம ாழியில் கல்வி கற்பவர்களால்
ஆங்கில ம ாழியில் கற்பவர்கறளப் ணபால் ஆங்கிலத்தில் சைள ாக ணபச முடி யாது என்ை
கருத்து ம் க்களிடத்தில் உள்ளது. இது மிக தவைான கருத்தாகும். இன்று இருக்கும்
கல்வித்தைம், கல்விக்கூடங்களின் தைம் ற்றும் அறத கற்று மகாடுக்கும் ஆசிரியரின் தைம்
மகாண்டு இந்த முடிவிறன ஏற்க முடி யாது. தாய்ம ாழியில் கல்வி இருப்பினும், ன்கு
மதாடர்பு திைன் மகாண்ட ஆங்கிலத்றத கற்று மகாடுப்பதன் மூலம் ஆங்கிலத்தில் கல்வி
கற்பவர்கறள விட ல்ல ஆங்கில புலற மிக்க ா வர்கறள உருவாக்க முடியும். இதற்கு
காை ம் ாம் எந்த ம ாழியில் கற்ைாலும், ம் சிந்தறன என்பது தாய் ம ாழியில் இருப்பணத
ஆகும். தாய் ம ாழியில் எண் ங்கறள எடுத்துறைக்கும் ஆற்ைல் இல்லா ல், ணவறு எந்த
ம ாழிறய கற்பினும் அந்த ம ாழியில் வல்லற மபை முடியாது.
ஜப்பாறன ணசர்ந்த ஓர் மபாறியாளர் மசன்றனயில் உள்ள பிைபல மதாழிற்சாறலக்கு
மதாழில்நுட்ப ணகாளாறுகறள சரிமசய்ய வருகிைார். மதாழில்நுட்ப ணகாளாறுகறள சரி
மசய்துஅன்று பத்திரிறகயாளர் கூட்டத்தில் கலந்து மகாண்டார். அவைால் சரியாக ஆங்கிலத்தில்
சைள ாக ணபச முடியவில்றல அதற்காக அவரின் திைற றய குறைத்து திப்பிட முடியாது.
ஜப்பான், மஜர் னி ணபான்ை வளர்ந்த ாடுகளில் ஆங்கிலத்றத ம ாழி அளவிணல கற்கிைார்கள்.
ஆங்கிலம் என்பதும ாழி ட்டுண அறதக் மகாண்டு ஒருவனின் திைற றய திப்பிடக்
கூடாது என்ை எண் ம் ம் க்களிடத்து வை ணவண்டும். அப்படி வரும் ாளில் தான்
அம ரிக்கர்களுக்கும் ஐணைாப்பியர்களுக்கும் ணவறல பார்ப்பறத விட்டு தங்களுறடய

ஆக்கப்பூர்வ ான சிந்தறன மகாண்டு ம் ாட்றட இறளஞர்கள் புதிய உயைத்திற்கு எடுத்துச்
மசல்வர்.
இந்தியாவில் ஆங்கிலத்தில் கல்வி மபறுபவர்களால் மபாதுவாக ஆங்கிலத்தில் ற்றும் தாய்
ம ாழியில் இைண்டிலும் சரியாக தங்கள் கருத்துகறள மவளிப்படுத்த
முடியாதவர்களாகணவ உள்ளனர்.
இந்த நிறலறய ாற்ை ணவண்டிய நிறலயில்
ம் அைசாங்கம் மசயல் படணவண்டும்
அதற்காக சில வழிமுறைகறள றகயாளலாம்.
1. தாய் ம ாழியில் மதாடக்க கல்விறய அைசு
எல்லா பள்ளிகளிலும் அ ல்படுத்த முயற்சி
மசய்யணவண்டும். ண ணல மசால்லப்பட்டது
ணபால் தாய் ம ாழியில் கல்வி
கற்பணத குழந்றதகளின் ன வளர்ச்சிக்கு
உதவும் என்ை கருத்றத க்களிடம் எடுத்துச்
மசல்லணவண்டும்.
2. ஒவ்மவாரு குழந்றதயின் பிைப்பு
சான்றிதழிலும் தாய் ம ாழி என்னமவன்பது பதிவு மசய்யப்படணவண்டும். இத னால்
பிைப்பு சான்றிதழில் என்ன தாய் ம ாழி இருக்கிைணதாஅந்த ம ாழியிணலணய
கல்விமகாடுக்கப்படும்படி மசய்ய முடியும். ணவறல நிமித்த ாக ணவறு ம ாழி
மகாண்ட ாநிலங்களுக்குச் மசல்பவர்களுக்கு ட்டும் இந்த விஷயத்தில் சிைப்பு சலுறக
அளிக்கலாம். அவர்களுக்கு ட்டும் ஆங்கிலத்றத பிைதான ாக மகாண்டு தாய்
ம ாழியிணலா அல்லது ணவற்று ம ாழியிணலா கல்வி மகாடுக்கலாம்.
3. முதலாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வறை தாய் ம ாழியில் கல்வி அற ய
ணவண்டும் ற்றும் இன்றைய சூழலில் உலகளாவிய மதாடர்புகளுக்கு ஆங்கிலக் கல்வி
ணதறவ என்பதால் ஆைம்பக் கல்வியில் மதாடர்பு திைறன ண ம்படுத்தும் ஆங்கில ம ாழி
கல்விறய பள்ளிகளில் ஆழ ாக கற்பிக்கணவண்டும். 6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள பாடங்கள்
அறனத்துக்கும் தமிழ் ற்றும் ஆங்கிலத்தில் இரு ம ாழிகளில்
இருக்கணவண்டும் இதனால் ஆங்கில ம ாழிக்கல்வியின் ம துவான மதாடக்கத்றத
ா வர்களுக்கு 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வறை தை முடியும். கல்வி
ணபாதிக்கும் ம ாழி, பாடபுத்தகங்கள் இருக்கும் ம ாழி ற்றும் ணதர்வு எழுதும்
ம ாழிஇறவ கல்வியின் நிறலக்கு ஏற்ப ஒணை ம ாழியிணலா அல்லது மவவ்ணவறு
ம ாழியிணலா, ா வர்களுக்கு எளிற யான வழிகளில் அற யு ாறு ஒரு கல்வி
திட்டத்றத அறிஞர் மகாண்டு ஆைாய்ந்து உருவாக்கணவண்டும்.
4. உயர் கல்வியில் பயிலும் எல்லாப் புத்தகங்கறளயும் தாய்ம ாழியில் ம ாழி
மபயர்ப்பது சாத்தியமில்றல என்பதால் உயர் கல்வியில் ஆங்கிலத்றத பிைதான ாக
றவக்கலாம். அதற்காக தாய் ம ாழியில் உயர் கல்விறய
முழுவது ாக புைக்கணிக்கத் ணதறவ இல்றல. முறைசாைா (informal) கருத்துப்
பரி ாற்ைங்கள், கலந்துறையாடல் ற்றும் விவாதங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். உயர்
கல்விறய ஆங்கிலத்தில் றவக்க ணவண்டும் என்பதற்கு ற்றுண ார் முக்கிய
காை ம் உள்ளது. ம் ா வர்கள் உயர் கல்விறய சர்வணதச ா வர்களுடன்
இறனந்து கற்பது அவசியம். ம் ாட்டில் உள்ள கல்லூரிகள் ற்றும்
பல்கறலகழகங்களில் ணதச ற்றும் சர்வணதச ா வர்களுக்கு கண்டிப்பாக இடம்
மகாடுக்க ணவண்டும். இதன் மூலம் கலாச்சாை பரி ாற்ைங்களுக்கு வழிவகுக்க முடியும்
ற்றும் ா வர்களின் திைற , சர்வணதச மதாடர்புகள் ண ன்படும்.
5. இந்திய அைசாங்கம் இப்மபாழுது ச ச்சீர் கல்விறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது
மிகவும் வைணவற்கத்தக்க ஒன்ைாகும். இதனால் சமூகத்தில் ச த்துவத்றத மகாண்டு
வருவதற்கும், தை ான கல்வி, ஏறழ,ப க்காைர் என்ை பாகுபாடு இல்லா ல் ச ாக

எல்ணலாருக்கும் கிறடக்க வழிவகுக்கும். ணவறலவாய்ப்பு ற்றும் உயர்கல்வியில்
ா வர்களின் உண்ற யான திைறன திப்பிடமுடியும். ண லும் தாய்ம ாழியில் கல்வி
என்ை நிறலப்பாட்றட மகாண்டு வருவதற்கு இந்த ச ச்சீர் கல்வி ன்கு உதவும். ச ச்சீர்
கல்வியில் இந்தியா முழுக்க ஒணை பாடங்கறள மகாண்டு வருவதன் மூலம் எல்லாப்
பாடங்கறளயும் இந்தியாவில் உள்ள அறனத்து ம ாழிகளிலும் எளிற யாக
ம ாழிமபயர்க்க முடியும். எல்லா பள்ளிகளிலும் ஒணை கல்வித் திட்டம் மகாண்டு
வருவதன் மூலம் தனியார் பள்ளியின் ண ாகத்றத க்களிடம் குறைத்து
ப க்காைர்களுக்கு ட்டுண தை ான கல்வி என்ை நிறலப்பாட்றட தவிர்க்க முடியும்.
இந்திய அைசாங்கம் ச ச்சீர் கல்விறய கட்டாய ாக எல்லா ாநிலங்களிலும்,
பள்ளிகளிலும் அ ல்படுத்த ணவண்டும். இதற்கு CBSE, ICSE, Matric ணபான்ை
பாடத்திட்டங்கறள இைத்து மசய்து ச ச்சீர் கல்வி ஒன்ணை இந்தியாவின்
கல்வித் திட்ட ாக்கணவண்டும்.
ம ாழி என்பது மவறும் கருத்து பரி ாற்ைங்களுக்கான ஒரு கருவி என்பறதத்தாண்டி அது ஒரு
க்களின் கலாச்சாைங்கறள தாங்கி நிற்கும் சாதன ாக உள்ளது. அது க்களின் பண்பாட்டுடன்
இைண்டைக் கலந்து உள்ளது. தாய்ம ாழி கல்வியால் கலாச்சாைங்கறள ஒட்டி கல்வி கற்க
முடிகிைது. க்கள் தங்கள் கலாச்சாைங்கறள தழுவி வாழ்கின்ைனர். இதனால் உலகில்
பல்ணவறுபட்ட கலாச்சாைங்கறள பாதுகாக்க முடிகிைது.
உலக ாடுகள் அறனத்தும் தாய் ம ாழி கல்வியின் அவசியத்றத உ ர்ந்து அறத ண ாக்கி
கர்ந்துள்ளன. ம் ாட்டிலும் அதன் முக்கியத்துவத்றத உ ர்ந்து தாய் ம ாழி கல்விறய
ஆதரித்தால் தான் ஒருவலிற யான தறலநிமிர்ந்த சமூகத்றத உருவாக்க முடியும்.
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