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ன் ைர 
 அச்சு ஊடகங்களின் வணிக, க த்  ேமலாதிக்கத்ைதத் தகர்த்  எளியவர்க ம்  
க த் கைளப் பகிரலாம், க த்தாட ல் பங்ேகற்கலாம், பைடப் கைள ெவளியிடலாம் 
என்ற நிைலைய உ வாக்கிய  மின் ஊடகங்களாகும். மக்கள்ெதாடர்  

ைணக்க விகளான ஊடகங்கள் அன்றாட நிகழ் கைள மக்களிடம் ெகாண்  
ேசர்ப்ப டன் க த் கைள உ வாக்க ம், கட்டைமக்க ம் ெசய்கின்றன. கைல, கல்வி, 
ச கம், கலாச்சாரம், அரசியல், விைளயாட் , வணிகம், கர் க்கலாச்சாரம், உண , 
உைட, ச க உறவாடல், தனிநபர் ஒ க்கம், வி மியங்கள், மதிப்பீ கள், நம்பிக்ைககள், 
ேபான்ற அத்தைன கைள ம் ெசய்தி வ வில் மக்களிடம் ெகாண்  ெசல் ம் 
ஊடகங்கள் க த் கைள உ வாக்குவ டன், திணிக்க ம் ெசய்கின்றன. ஊடகங்கள் 
ெசய்திகைளத் த வ டன் மக்களின் மனங்கைளத் தகவைமக்கும் பணிகைள ம் 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றன. இைவதவிர ஊடகங்கள் மக்க க்கு ெமாழி அறிைவ ம், 
ெமாழிவளத்ைத ம், ெமாழியின் ேபாக்குகைள ம் கற்பிக்கும் ஆசானாக ம் 
திகழ்கின்றன. அ வைகயில் ைமயநீேராட்ட அச்சு ஊடகங்களின் ெமாழி நைட, ெமாழி 
ஆ ைம, ெமாழிக் கட்டைமப்  ேபான்றைவ பரவலான திறனாய் கைள எதிர்ெகாண்  
வ கின்றன. கணிக்க இயலாத  ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி காரணமாகப் பரந்  விாி ம் 
இைணயம் மற் ம் மின் இதழ்கள் திைசகெளங்கும் பரவி வா ம் தமிழ் மக்கைள  
ெமாழியால் ஒன்றிைணக்கின்றன. அ வாறான தமிழ் மின் இதழ்களில் தமிழ்ெமாழியின் 
கட்டைமப் , ெமாழி நைட, ெமாழிக்கலப்  ேபான்ற கள் எங்ஙனம் ஆளப்ப கின்றன 
என்பைத ஆய்விற்கு உட்ப த் வ  காலத்ேதைவயாகும். மின் ஊடகங்களில் திய திய 
ெதாழில் ட்பங்கைளப் குத் தல் எங்ஙனம் அவசியமானேதா, அேதேபாலத் தமிழ் 
கணினி, மின் ஊடகங்களில் தமிழ்ெமாழியின் பயன்பாட்ைட அதிகாித்தல், ச க 
ஊடகங்களில் தமிழ்ெமாழியின் பயன்பாட்ைட ஊக்குவித்தல் ேபான்றைவ ம் 
அவசியமானதாகும். 
 தமிழ்ெமாழிப் பரப்பல், கற்பித்த ல் மக்கள்திரள் ஊடகங்களின் பங்கு மிக மிக 
இன்றியைமயாததாகும். எனேவ ெசய்திைய ைமயப்ப த்தி தமிழகத்தி ந்  தமிழில் 
வைலேயற்றப்ப ம் சில மின் இதழ்களில் தமிழ் ெமாழியின்  கட்டைமப் , ெமாழிநைட, 
ேவற் ெமாழிச் ெசாற்களின் ஆதிக்கம் ேபான்ற கள் ஆய் க்கு உட்ப த்தப் 
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பட் ள்ளன.  
 
 
மக்கள்திரள்  ஊடகங்களில் தமிழின் நிைல 
 ெவகுஜன ஊடகங்கள் எனப்ப ம் மக்கள்திரள் ஊடகங்கள் மனித மனங்கைள 
மாற் ம் வல்லைம ெகாண்ட க வியாகும். அந்த ஊடகங்கள் அன்றாட நிகழ் கைள 
எ த் ைரத்தல் என்ற நிைலையத்தாண்  க த் வாக்கும் பணிகைள ைனந்  
ேமற்ெகாண்  வ கின்றன. எ  தமிழ், எ  பிறெமாழி என்  பகுத்  உணர யாத 
வண்ணம் ஊடகச்ெசய்திகளில் ெமாழிக்கலப்  ம ந்  காணப்ப கிற . 
ெசய்தித்தாள்கைளப் ரட் னால் ெசய்திகளில் ஏராளமான வடெமாழிச்ெசாற்க ம் 
ஆங்கிலச்ெசாற்க ம் ம ந்  கிடப்பைதக் காணலாம். எ த் க்காட்டாக ஜனாதிபதி, 

ைண ஜனாதிபதி, பிரதமர், சபாநாயகர், ஜனநாயகம், அதிபர், ராஜினாமா, உத்தர , 
வாபஸ், ஆர்ஜிதம், ந ட ஈ , ேகா , பந்த், அமல், ேஜா , தலா, ஜாமீன், விஸ்வ பம், 
சித்ரவைத, ேராந் , உஷார் நிைல, தர்ணா, விஷம். ஜப்தி, சிபாாிசு, ைஜ, பிேரதம், 
விநிேயாகம், பல்  ேபான்ற சில ெசாற்கைளச் சுட்டலாம்.  இைவ தமிழ்ேபாலேவ 
ஊடகங்களால் மிக மிகச் சாதாரணமாகப் பயன்ப த்தப்பட்  வ கின்றன.  
 உலகம் வ ம் ெமாழிப்பா காப் க்காக உள்ள அைமப் கள் தம   
தாய்ெமாழியில்  பிற ெமாழிகள் கலப்பைதத் த க்கும் ேநாக்கில் பணியாற்றி வ கின்றன. 
அதற்கு உதாரணமாக மக்கள்திரள் ஊடகங்களில் ஆங்கில ெமாழிையப் 
பயன்ப த் வதற்குச் சீன அரசு தைட விதித் ள்ளைதச் சுட்டலாம். ெசய்தித்தாள்கள், 
இைணயத்தளங்களில் பிறெமாழிச் ெசாற்கைளப் பயன்ப த்தக் டா  என ம், 
குறிப்பாக ஆங்கில ெமாழிச்ெசாற்கைளப் பயன்ப த்தப்படக் டா  என ம் சீன அரசு 
ஆைணயிட் ள்ள . பிறெமாழி ெசற்கைளப் பயன்ப த் வதால் சீன ெமாழியின் 
தனித்தன்ைமக்குக் குந்தகம் ஏற்ப வதாக ம், ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கைளப் 
பயன்ப த் வதைன ஊடகங்கள் தவிர்க்க ேவண் ெமன ம் ஊடகங்க க்குச் சீன 
அரசாங்கம் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ள . ெதாைலக்காட்சி மற் ம் மின் 
ஊடகங்க க்கும் இந்த உத்தர  ெபா ந் ம் என ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 ஆனால் தமிழகத்தில் அத்தைகய ைனப்  இல்ைல என்பைதச் 
சுட் க்காட் கிறார் இதழாளர் மயிைல பா . அவர் தன  கட் ைரயில் 
‘ நாடா மன்றம் என்ற நல்ல தமிழாக்கம் வந்த பிறகும் தினத்தந்தி கு ம ஏ கள் 
பாரா மன்றம் என்ப ம், தினமலர் பார் ெமண்ட் என்ப ம் விளங்காப் திராகும். 
இேதேபால் உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் என்ப  பலரா ம் அறியப்பட் ப் 
பயன்பாட் க்கு வந்த பின் ம் ஐேகார்ட் , சுப்ாீம் ேகார்ட்  என்ப ம், ஆைணயர், 
ஆய்வாளர், ஆ நர், ேமல் ைற  ேபான்ற தமிழ்ச் ெசாற்கைள விலக்கிக் கமிஷனர், 
இன்ஸ்ெபக்டர், சப்-இன்ஸ்ெபக்டர், கெலக்டர், ாிசர்ேவஷன், ஆஸ்பத்திாி, கவர்னர், 
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அப்பீல் என்  ெதாடர்வ ம் ெபாறியாளர், ெபாறியியல், வி தி, பதவி நீக்கம், 
இைடநீக்கம், பி  ஆைண, கலந்தாய் , நடத் நர், ஓட் நர் என்ற தமிழ்ச் ெசாற்கள் 
உள்ளேபா ம் இன்ஜினியர், இன்ஜினியாிங், லாட்ஜ், ஸ்மிஸ், சஸ்ெபண்ட், 
பி வாரண்ட், க ன்சி ங், கண்டக்டர், ைரவர் என்ற ஆங்கிலச் ெசாற்கேள 
ஆளப்ப வ ம் தமி க்குத் தைடக்கற்கேள’  எனச் சுட் க்காட் கிறார்.  
 
தமிழ் மின் இதழ்களில் தமிழின் நிைல 
 ெமாழி நைட, வாக்கியக் கட்டைமப் , பயன்ப த்தப்ப ம் ெசாற்கள், ேவற்  
ெமாழிச்ெசாற்களின் வி க்கா   ேபான்றைவ ைமயநீேராட்ட இதழ்களில் இ ந்  
ேவ பட்  மின் இதழ்களில் தனித் வம் ெகாண்டதாக உள்ளனவா? என்பைத ஆய் க்கு 
உட்ப த்த ேவண் ய ேதைவ உ வாகி உள்ள . ஏெனன்றால் ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கள் 
தமிழ்ேபாலேவ, தமிழாகேவ வாசகர்களால் க தப்ப ம் க னமான ழல் உ வாகி 
உள்ள . அச் ழல் அண்ைமக்காலமாகப் பரவலாகக் காணப்ப வ டன், மின்இதழ்களில் 
மிக அதிக ஆளப்ப வைத ம் அவதானிக்க கிற .  
 அச்சு ஊடகங்களின் வாசகர்க க்கும், மின் ஊடகங்களின்  வாசகர்க க்கும் 
இைடயில் அ ப்பைடயில் சில ேவ பா கைளக்  காண ம். மின் ஊடகப் பயனர்கள்  
பாரம்பாிய ஊடகங்களி ந்  சற் க் தலான ச கத் ெதளி ம், அறி  நிைல ம் 
ெகாண்டவர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். எனேவ  மின் ஊடகங்களில் ெமாழிக் 
கட்டைமப் , ெமாழி நைட, ெமாழி ஆ ைம, ெமாழிக்கலப்  ேபான்றைவ ைமயநீேராட்ட 
ஊடகங்களி ந்  மா பட் , ேமம்பட்  இ க்க ேவண் ம். ஆனால் தமிழில் 
ெவளிவ ம் ெசய்தி மின் இதழ்களி ம் ைமயநீேராட்டச் ெசய்தி ஊடகங்கைளப் ேபாலேவ 
தமிழின் நிைல குறிப்பிட் ச் ெசால் மள க்கு ேமாசமாகேவ உள்ள . 
எ த் க்காட்டாகத் தமிழகத்தில் இ ந்  வைலேயற்றப்ப ம் மின் இதழ்களின் ெசய்தித் 
தளங்களின் கப்பில் அைமக்கப்பட் ள்ள க விப் பட்ைட (Menu) மற் ம் ைணக் 
க விப் பட்ைட (Sub Menu) ஆகியவற்றில் சினிமா, ேயா, ைலப்ஸ்ைடல்,  ேகலாி, 
ாீசார்ஜ், ாியல் எஸ்ேடட், பிசினஸ், ஆட்ேடா, ெமாைபல், கார்ட் ன், ெஹல்த் சாய்ஸ், ெவ 

.வி, ேபான்ற ஆங்கிலச்ெசாற்கேள  காணப்ப கின்றன. ெசய்தித்தைலப்  மற் ம் 
உள்ளடக்கங்கைள ஆய் க்கு உட்ப த்தினா ம் விவகாரம், வாபஸ், ேமாச ,  ஜப்தி, 
சிபாாிசு, விநிேயாகம், பல் , ேபான்ற ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கேள  ம ந்  
காணப்ப கின்றன. அேதேபால ஆங்கிலச் ெசாற்களான ஜஸ்ட் டயல், ஐபிஓ, ெரய் , 
பட்ெஜட், பாஸ்ேபார்ட், ெசல்ேபான், கம்ப் ட்டர், பிளாஸ் க், பஸ், லாாி, கார், ேடங்கர் 
லாாி, ரயில், கிாிக்ெகட், விவிஐபி, ப ங், ேபட் ங், ப்ளிேகட், ஒனர், ாி ஸ், சிபிஐ, 
டான்ஸ், ெச சுாி, சுப்ாீம் ேகார்ட், டாக்டர்கள், ேர ேயா ஜாக்கி ேபான்ற ஆங்கிலச் 
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ெசாற்க டன் விந்ைதயாகக் கு ப் - 1, நம்பர்-1, நம்பர் ஒன்  ேபான்ற எண் ம் எ த் ம் 
கலந்த ெசாற்க ம் கலந்  காணப்ப கின்றன. இதனால் மின்பரப்  வ ம் பிற 
ெமாழிக்கலப்  என்ப  இயல்ைப விட மிகக் தலாகேவ காணப்ப கிற . 
 தட்ஸ் தமிழ் ெசய்தி இைணயத் தளத்தில் க விப்பட்ைடயாக அைமக்கப்பட் ள்ள 
ஒன்ப  ெம வில் சினிமா, ேயா, ைலப் ஸைடல், ேகலாி, சர்ேவ எனப்ப ம் ஐந்  
ெம க்கள் ஆங்கிலத்திேலேய அைமக்கப்பட் ள்ளன. இதன் ைணக் 
க விப்பட்ைடகளான சப் ெம க்கள் Heroine, Hero, Shooting Spot, specials, Cricket என 
நீள்கிற . ெசய்தித்தைலப் கைள எ த் க்ெகாண்டால் ேதங்க்ஸ் ெசால் ம் மகள்! ச க 
வைலத்தளங்களில் உல ம் ேபாட்ேடா, பலாத்காரம் ெசய்த டாக்டர் தைலமைற  ேபா ,  
ெபண் கெலக்டர் ைக ,   ேபா  ேபா ஸ் அதிகாாி ைக  , சுதந்திரத் தினத்தன்ைனக்கு 
டாஸ்மாக்குக்குப் ட் ... கள்ளத்தனமாக விற்றால் ெஜயி !! ஒ  நிமிடம் ெசலவழித்  
இந்தச் சர்ேவயில் கலந் க்ேகாங்க.. இலவச ல்கைள ம், ப்பன்கைள ம் அள் ங்க!, 
ெசல்ேபான்கள், ஜீன்ஸ் பயன்ப த்தப் ெபண்க க்குத் தைட எனச் 
ெசய்தித்தைலப் களில் தங்கு தைடயற்ற ெமாழிக்கலப்  காணப்ப கிற . ெசய்தியின் 
உள்ளடக்கத்தில் ைகயாளப்ப ம் ெமாழிநைட ம், வாக்கியக் கட்டைமப் ம் 
கவைலக்குறியதாகேவ உள்ள .அவற்ைற உற்  ேநாக்குைகயில் ெமாழி குறித்த கவைல 
சிறி மற்றவர்கள் திட்டமிட்ேட இத்தைகய ெமாழிக்கலப்ைப ேமற்ெகாள்கிறார்கேளா 
என்  எண்ணத் ேதான் கிற .   
 ெசன்ைன ஆன்ைலன் எனப்ப ம் ெசய்திக்கான இைணயதளத்தின் பதிேனா  
க விப்பட்ைடகளில் சினிமா,ேகலாி,ாியல் எஸ்ேடட் ேபான்ற ஆங்கிலத் தைலப் கேள 
இடம் ெபற் ள்ளன. இந்தக் க விப்பட்ைடகளில் பல ைணக்க விப்பட்ைடகள் ேநர  
ஆங்கிலத்திேலேய இ ப்பைத ம் காண கிற . ெசய்திக க்கான தைலப் களில் 
வி.ஏ.ஓ-க்க க்கு ச ைககள், கண்ெடய்னர் லாாிகள் 3– வ  நாளாக ேவைல நி த்தம், 
ெபண்கள் ஜீன் ேபண்ட் அணியத் தைட! ேபான்ற ெமாழிக்கலப் டன் ய தைலப்ேப 
காணப்ப கிற . உள்ளடக்கங்கைள ேநாக்கினால் பிற ெமாழிச்ெசாற்கைள ைகயாள்வ  
குைறவாக இ ப்பைதக் காண கிற . ந்ைதய இைணயதளத்ைத விட இந்த 
இைணயதளத்தில் பிற ெமாழி ெசாற்களின் அள ம், ஆங்கிலத்தின் பயன்பா ம் 
குைறவாக இ ப்பைத அறிய கிற .  
 நக்கீரன் இைணய இதழில் தமிழின் நிைல குறித்  ஆய்ந்ததில் அ  இைணய இதழ் 
தன  க விப்பட்ைடகளில் ெவப் .வி, ேகலாி,health choice ேபான்ற க விப்பட்ைடகைள 
ஆங்கிலக் கலப் டன் அைமத்தி ப்பைதக் காண கிற . ெசய்தித்தைலப் களில் 
சுப்ாீம்ேகார்ட் வக்கீல்கள் ேகள்வி, மக்களைவ ேதர்த ல் ராஜ்நா சிங் ேகப்டன்: அமி ஷா 
ேமன் ஆப் த ேமட்ச்: நேரந்திர ேமா  கழாரம், மாணவிக க்குப் ெபண் 
சப்இன்ஸ்ெபக்டர் ஆேலாசைன, ேபா ஸ் இன்ஸ்ெபக்ட க்கு ‘ பி வாரண் ,‘ இன்  
மாைல அல்ல  நாைள ஸ்சார்ஜ் ேபான்ற ஆங்கில ெமாழிக்கலப் டன் ய வாக்கியக் 
கட்டைமப் கைளேய காண கிற . 
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 கு தம் இைணயதளத்தின் ெமாழிக்கட்டைமப்ைப ஆய் க்குட்ப த்தியதில் 
க விப்பட்ைடகள் அைனத் ம் ேநர  ஆங்கிலத்தில் மட் ேம இ ப்பைதக் காண 

ந்த . க விப்பட்ைடகள் அைனத் ம் Home, Magazine, Dotcom special, Web tv, Downloads, 
Tamil classic, Price plan, Cine news, Gallery, Games, Horoscope, Tourism, Cartoon, Schedule என 
ஆங்கிலத்தில் மட் ேம அைமக்கப்பட் ள்ளன. இந்த இைணயதளத்தில் 
ஆங்கிலச்ெசாற்கள் கலப்பின் ஊடாக வடெமாழிச்ெசாற்களின் கலப் ம் இயல்ைப விடக் 

தலாக ம், வ ந்  திணிக்கப்பட்டதாக ம்  காணப்ப கின்ற .  
 விகடன் இைணயதளத்தின் க விப்பட்ைடகள் அைனத் ம் கு தத்ைதப் ேபாலேவ 
ேநர  ஆங்கிலத்திேலேய அைமக்கப்பட் ள்ளன. க விப்பட்ைடகளில் News, Time pass, 
Astrology, Videos, Finance, Motor, Exclusive, Publications, E-books என் ம் ஆங்கிலக் 
க விப்பட்ைடகேள காணப்ப கின்றன. ெசய்திக்கான பக்கத்தில் ெவப் .வி, ைடம் 
பாஸ், சினிமா ேபான்ற க விப்பட்ைடக்கான தைலப் க டன் எ ட்டர் சாய்ஸ் , மளிைக 
கைட to ப்பர் மார்க்ெகட், இன்ைறய ேகலாி,சினிமா, ேயா ேபான்ற ைணத் 
தைலப் க ம் காணப்ப கின்றன. ெசய்திகளின் உள்ளடக்கத்தில் ஆங்கிலம் மற் ம் 
வடெமாழியின் அள  குைறவாகேவ காணப்ப கிற .   
 

ைர  
 தமிழின் மீதான ெமாழிப் பைடெய ப் கள் காலங்காலமாக றிய க்கப்பட்  
வ கின்றன. அ க்க க்கான பல ெமாழிகளின் பைடெய ப் களால் தமிழின் சல்  
ேவர்கைளக் ட அைசக்க யவில்ைல என்ப  ஏற் க்ெகாள்ளக் யதாக 
இ ந்தா ம், இன்ைறக்கு  உ வாகிக் ெகாண் க்கின்ற நிகழ்காலத் தைல ைற 
தமிைழப் ப க்காமேலேய, ஏன் தமிழில் எ தப் ப க்கத் ெதாியாமேலேய உ வாகிக் 
ெகாண் க்கிற  என்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம். இப்பின்னணியில் 
ஊடகங்களில்,  குறிப்பாக மின் ஊடகங்களில் நிகழ்ந்ேதறி வ ம் தமிழ் ெமாழி மீதான 
இப்ப ெகாைல உடன யாகத் த த்  நி த்தப்பட ேவண் ம். ஊடகங்களில் 
பயன்ப த்தப்ப ம் தமிழ்ெமாழி குறித்த விாிவான ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். ெமாழியின் பயன்பா  குறித்த வழிகாட்  ெநறி ைறக ம், கட் ப்பா க ம் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். தமிழ்ெமாழிேய அறியாமல் வள ம் இைளய தைல ைறக்கு 
இந்த மின்ஊடகங்கள் அறி கப்ப த் ம் தமிழ் ேபான்றெதா  ெமாழி வள ம் 
தைல ைறயினாிைடேய மிகக் தலான பாதிப்ைப உ வாக்கக் ம். எனேவ 
ெதாழில் ட்பப் பயன்பாட் ல் உள்ளக் கட் ப்பா கள் ேபாலேவ ெமாழிப் பயன்பா  
குறித்த கட் ப்பா ம் அவசியமாகும். அேதேபால தமிழ் ெமாழிைய லதனமாக ைவத்  
வ வாய் ஈட் ம் மின் ஊடகங்கள்  கலப்படம் இல்லாத வணிகம் ெசய்ய ேவண் ய 
சுயக்கட் ப்பா  அவசியமாகும். தமிழகத்தின் தமிழ்த் ெத வில் தமிழ்தான் இல்ைல!  
எனப் பாேவந்தன் பா ய ெபா ைத விடச் ழ்நிைல இன்ைறக்கு மிக 
ேமாசமாகிக்ெகாண் ள்ளைத வாசகர்களாகிய ெபா மக்கள் உணர ேவண் ம். 
வாசகர்களாகிய நாம்  தமிழ் அல்லாத ஊடகங்கைளப் றக்கணிக்க ேவண் ம் .  


