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அணிந்துகர 

சிங்கப்பூரின் பல்லினப் பண்பாட்டுக் ககாள்கககளும் இருக ாழியம் 

பன்க ாழியம் ஆகியகை குறித்த கல்விக் ககாள்கககளும் அதனதன் க ாந்த கைற்றிக் 

ககதககைக் ககாண்டுள்ைன. தமிழாசிரியர்கள் “சிங்கப்பூரில் தமிழ்க ாழிக் கல்வி: 

நேற்று, இன்று, ோகை” என்னும் தகைப்பிைான நூகை கைளியிடுைது குறித்து ோன் 

 கிழ்கிநேன். தாய்க ாழிக் கல்விக் ககாள்கககள் பற்றி ோன் எழுதிய சிை 

ஆய்வுக்கட்டுகைககைப் பற்றிய தமிழாசிரியர்களின் கருத்துககை விைக்கும் கட்டுகைத் 

கதாகுப்நப இந்நூல். இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் ஆர்ைமும் முகனப்பும்  

பாைாட்டுக்குரியகை. 

தாய்க ாழி என்பது பண்பாட்டு, க ாழியியல், இன அகடயாைங்ககை 

ந ம்படுத்தும் ஒரு ைாயிைாக அக கிேது. இது அகனத்துச்  மூகங்களும் அைற்றின் 

பண்பாட்டு மூைதனத்கதயும் க ாழியியல் மூைதனத்கதயும் ந ம்படுத்திக்ககாள்ை 

ைாய்ப்புககை அளிக்கிேது. கதாடர்ச்சியான  ாற்ேங்களுக்கு உட்பட்ட இவ்வுைகில், ஒரு 

பிள்கைகய இருக ாழிககைப் பயன்படுத்தி  ைைர்த்கதடுப்பது அப்பிள்கை திேம்-

கபற்ே, ஈடுபாடுமிக்க குடி கனாகவும் தனது குடும்ப அைவிலும்  மூக அைவிலும் 

தனி னிதனாகவும் உருைாக ைழிைகுக்கிேது. ஒரு பிள்கை கபற்றுள்ை 21ஆம் 

நூற்ோண்டுத் திேன்கள் அதன் சிந்தகன ந ம்பாட்டுக்குத் நதகையான 

தனித்துைமிக்க சூழகைத் தரும்; புதிய கதாழில்நுட்ப ைைங்கள் அதன் உைகத்கத 

விரிைாக்கும்.  

தமிழ்க ாழிகயப் பயிலும் சிங்கப்பூர்  ாணைர்கள், குடும்பத்தில் தமிழ்க ாழிப் 

பயன்பாட்கட ைலுப்படுத்திக்ககாள்ை நைண்டும். அதற்காக அைர்கள் தமிழில்  ட்டும் 

நபசுபைைாக இருக்க நைண்டும் என்ே அைசியமில்கை. உைக ய ாக்கப்பட்ட 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் குடி க்கைாக விைங்குைதன் மூைம், தமிழாசிரியர்கள் 

 ாணைர்களுக்குச் சிேந்த முன் ாதிரிகைாக விைங்கி, அைர்ககை ஊக்கப்படுத்த 

முயைைாம். அவ்ைாறு க ய்தால் அைர்கள் தங்கள்  ாணைர்களிடத்தில் ேல்ை 

தாக்கத்கத ஏற்படுத்த முடியும்.  

இத்தககய புத்தாக்கமிக்க,   யத்திற்நகற்ே கல்வி முயற்சியிலும் நூல் 

கைளியீட்டிலும் ோன் பங்நகற்பதில் கபரு கிழ்ச்சி ககாள்கிநேன். இதன் பயனால் 

ந லும் பை  றுஆய்வுககைச் க ய்யவும் தமிழ்க் கல்விகய ந ம்படுத்தவும் முடியும். 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்கள்  ங்கத்துக்கும் கைந்தாய்ைைங்கப் பணிக்குழுவிற்கும் எனது 

உை ார்ந்த ேன்றிகயத் கதரிவித்துக்ககாள்கிநேன். 

அன்புடன், 

 

சரவணன் க ோபிநோதன் 
சார்புநிலைப் பேராசிரியர் 
லீ குவான் இயூ போதுக்பைாள்லைப் ேள்ளி  
சிங்ைப்பூர்த் பேசியப் ேல்ைலைக்ைழைம் & 
ைல்வியியல் இயக்குநர், தி பெட் ஃேவுண்பேஷன், சிங்ைப்பூர் 
  



ஓர் அடிக்குறிப்பு  

நபைாசிரியர் எஸ். நகாபிோதன் அைர்களின் ஆங்கிைக் கட்டுகைகள் தமிழில் 

கபயர்க்கப்பட நைண்டுக ன்பதில் ோன் ஆர்ைம் காட்டியதற்கும் அக்கட்டுகைககைப் 

பற்றிய விைாதங்ககை ந ற்ககாள்ளு ாறு ஆநைா கன கூறியதற்கும் அடிப்பகடக் 

காைணம் அன்னாருக்குப் புகழாைம் சூட்டநைண்டும் என்பதற்காகைன்று. புகழாைம் 

அைருக்குப் கபாருத்த ானது என்ோலும், முதல் நோக்கம் அதுைன்று. அைரும்              

அைர் நபான்ே நபைறிஞர்களும் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் உைகத்திற்கு ைைைகழக்கப்-

படநைண்டும் என்பதற்காகவும் அைர்தம் கருத்துககையும் கருதுநகாள்ககையும் தீவிை           

ைாசிப்புக்கும் விைாதங்களுக்கும் உட்படுத்தப்படநைண்டும் என்பதற்காகவும்தான். 

அந்த கேடுோகைய  விருப்பம் இப்நபாது நிகேநைறியிருப்பதில் எனக்குப் 

கபரு கிழ்ச்சி. அதகன நிகேநைற்றித் தந்தைர்களுக்கு என்  ன ார்ந்த ேன்றி!  

கல்விக் ககாள்கககள் காைந்நதாறும்  ாறிக்ககாண்நட ைருைன. காைத்திற்-

நகற்பவும்  ாற்ேத்திற்நகற்பவும் தமிழ்க் கல்வியாைர்கள் தம்க  ந ம்படுத்திக்-

ககாள்ைது கட்டாய ாகிவிட்டது. பகழயன கழியும்நபாது எைற்கேத் தக்க 

கைத்துக்ககாள்ைநைண்டும் என்பதற்கும் புதியன புகும்நபாது எைற்கே ஒதுக்கி 

கைக்கநைண்டும் என்பதற்கும் விநைகம் நதகைப்படுகிேது. கல்விக் ககாள்கககள் 

ஏட்டுச் சுகைக்காயாய் இருந்துவிடா ல் கறியாக  ாற்றுைதற்கு அனுபைம் 

நதகைப்படுகிேது. எண்ணிய கரு ம் எண்ணியைாநே ேகடகபேச் க யைாற்ேல் 

நதகைப்படுகிேது. எல்ைாைற்றுக்கும் அடிப்பகடயாக ஆழ்ந்த அறிவு நதகைப்படுகிேது. 

இகையகனத்தும் தமிழ்க் கல்வியுைகில் தகழத்நதாங்கத் தமிழாசிரியர்கள் கபரிதும் 

பாடுபடுைார்கள் என்னும் ேம்பிக்கக எனக்கு உண்டு. நூற்றூக்கணக்கான 

தமிழாசிரியர்கநைாடு தமிழ்ப் பணியில் ஈடுபட்ட அனுபைத்தில் ஏற்பட்ட ேம்பிக்கக இது. 

வீண் நபாகாது! 

அன்புடன், 

 

அருண் மகிழ்நன் 
சார்புநிலைப் பேராசிரியர்  
நன்யாங் போழில்நுட்ேப் ேல்ைலைக்ைழைம் & 
சிறப்பு ஆய்வு மதியுலரஞர் 
பைாள்லை ஆய்வுக் ைழைம் 
சிங்ைப்பூர்த் பேசியப் ேல்ைலைக்ைழைம் 
 

 
  



முன்னுகர 

நபைாசிரியர் எஸ் நகாபிோதன் அைர்கள் கல்வி உைகில் தகைசிேந்த அறிஞர். 

அைர் உைக அைவில் பைைாலும்  திக்கப்படுபைர். அைருகடய நூல் தமிழில் 

கைளிைந்திருப்பது குறித்து  கிழ்ச்சி அகடகிநேன். அந்த நூலிலுள்ை அைருகடய 

கருத்துககைத் தமிழாசிரியர்களிடம் ககாண்டுக ல்லும் இம்முயற்சி பாைாட்டுக்குரியது. 

நபைாசிரியர் நகாபிோதன் அைர்கள், கல்விக் கழகத்தில் பணியாற்றியநபாநத ோன் 

அைகை ேன்கறிநைன். முன்னாள் கல்விக் கழகத் தமிழ்த்துகேத் தகைைர் முகனைர் 

கா. இைாக யா அைர்கள் நதசியக் கல்விக்கழகத்தில் தமிழில் பட்டக்கல்வி 

கதாடங்குைதற்கு முயற்சிகள் ந ற்ககாண்டநபாதும் சிம் பல்ககைக்கழகத்தில் தமிழ்ப் 

பட்டக்கல்விகயத் கதாடங்குைதற்குச்  ங்கம் முயற்சிகள் ந ற்ககாண்டநபாதும் ோன் 

நபைாசிரியர் நகாபிோதன் அைர்ககைச்  ந்தித்துக் கைந்துகையாடியுள்நைன்.  

இன்கேய தமிழாசிரியர்கள் தமிழில்  ட்டு ல்ைா ல் ஆங்கிைத்தில் ேகடகபறும் 

பல்நைறு  பயிற்சி ைகுப்புகளிலும் கைந்துககாண்டு, தங்ககைத் தகுதிப்படுத்திக்-

ககாண்டு ைருகிோர்கள் என்பகத யாரும்  றுக்கமுடியாது. அைர்கள் கற்ே 

உத்திககையும் அணுகுமுகேககையும் தமிழுக்கு எவ்ைாறு பயன்படுத்தைாம் என்று 

சிந்திக்கிோர்கள்; கபாருத்த ானைற்கேத் தமிழ்க ாழி கற்பித்தலுக்கு ஏற்ப 

 ாற்றியக த்துத் தங்கள்  ாணைர்களுக்குச் சிேப்பாகக் கற்பித்து ைருகிோர்கள்.  

சிேந்த கல்விக் ககாள்கககைால்  ட்டும் எந்தப் பயனும் விகைந்து-

விடப்நபாைதில்கை. ஆசிரியர்கள் அைற்கே ஆழ ாகப் புரிந்துககாண்டு அைற்கே 

ேகடமுகேப்படுத்துைதில்தான் அைற்றின் கைற்றி அடங்கியுள்ைது. கல்விக் ககாள்கக-

களும் கற்ேல் கற்பித்தல் முகேகளும் காைந்நதாறும்  ாறிக்ககாண்டு ைருைதால், 

தமிழாசிரியர்கள் அைற்கேத் கதாடர்ந்து கற்ேறிந்து ைைைநைண்டும். ந லும் 

நபைாசிரியர் நகாபிோதன் அைர்களின் நகாட்பாடுகளும் கருத்துகளும் தங்கள் 

கற்பித்தலுக்கு எவ்ைாறு ைலுவூட்டும் என்று தமிழாசிரியர்கள் எண்ணிப் பார்ப்பார்கள் 

என ேம்புகிநேன். 

அன்புடன், 
 

சி. சோமிக் ண்ணு 
ேலைவர் 
சிங்ைப்பூர்த் ேமிழாசிரியர் சங்ைம்  
  



நூல் உருைாக்ைம் :  பின்னணியும் அணுகுமுகையும் 

நபைாசிரியர் நகாபிோதனின் ‘சிங்கப்பூரில் கல்விக்ககாள்ககயும் ேகடமுகேயும்’ 

என்னும் தகைப்பிைான நூல் ஏப்ைல் திங்கள் 2014இல் கைளியீடு கண்டது. அதகனத் 

கதாடர்ந்து, ஆய்ைாைரும் கல்வியாைரு ான திரு. அருண்  கிழ்ேன் அைர்கள் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்  ங்கத் தகைைர் திரு. சி.  ாமிக்கண்ணுவிடம் அந்நூலின் 

உள்ைடக்கம் பற்றிய கருத்தாடல் தமிழாசிரியர்களுக்கிகடநய ேகடகபறுைது சிேப்பு 

என்று நயா கன ைழங்கினார். அதற்கான கைத்கதச்  ங்கம் அக த்துக் ககாடுத்தால் 

தமிழாசிரியர்கள் தாய்க ாழிக் ககாள்கககள் பற்றிய விழிப்புணர்கைப் கபறுைநதாடு 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்க ாழிக் கல்வியின் நிகை குறித்த ஆழ ான விைாதங்களிலும் ஈடுபட 

முடியும் என்று திரு அருண் கருதினார். திரு.  ாமிக்கண்ணு அதகனச் க யல்படுத்த 

முன்ைந்ததுடன் சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தமிழ்க ாழிக் கல்விக்குப் கபாறுப்பு ைகிக்கும் 

கல்வி அக ச்சு, ஆசிரியர் பயிற்சி ைழங்கும் நதசியக் கல்விக் கழகம், ஆசிரியர்களுக்குப் 

பணிந ம்பாட்டுப் பயிற்சி ைழங்கும் தமிழாசிரியர் பணித்திேன் ந ம்பாட்டகம் ஆகிய 

அக ப்புககைச் ந ர்ந்த தமிழ்த்துகேக் கல்வியாைர்களுடன் முதற்கூட்டம் 18 ஜூன் 

2014அன்று ேகடகபற்ேது.  

கூட்டத்தில் நூலின் உள்ைடக்கத்கதகயாட்டி, ஏற்ேகதாரு நிகழ்விகன ஏற்பாடு 

க ய்து ேடத்த அகனைரும் ஒரு னதாக ஒப்புக்ககாண்டனர். அகதத் கதாடர்ந்து 

பணிக்குழு ஒன்று அக க்கப்பட்டது.  தமிழாசிரியர் பணித்திேன் ந ம்பாட்டகத்கதச் 

 ார்ந்த முதன்க  ஆசிரியர் திரு.  சுப்பிை ணியம் ேநட ன்,  நதசியக் கல்விக் கழக 

இகணப் நபைாசிரியர் சீதா ைட்சுமி, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்  ங்கத்தின் கபாதுச் 

க யைாைர் திரு. சுப. ேல்லுைாஜ்  ஆகிய மூைரும் பணிக்குழு உறுப்பினர்கைாகச் 

க யல்படத் கதாடங்கினர்.  

தமிழாசிரியர்களுக்காகக் கைந்தாய்ைைங்கம் ஒன்கே ேடத்துைது என்றும் அதில் 

கதாடக்கப்பள்ளி, உயர்நிகைப்பள்ளி, புகுமுகைகுப்புப் பிரிவுககைச் ந ர்ந்த 

ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு இருக்கநைண்டும் என்றும் பணிக்குழு தீர் ானித்தது. 

அதகனத் கதாடர்ந்து, நூலிலுள்ை இயல்-5, இயல்-6, இயல்-7 ஆகிய 

ஆய்வுக்கட்டுகைகள் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. அக்கட்டுகைகளில் இருக ாழியம், 

கல்விக்ககாள்கக, க ாழிக்ககாள்கக, தமிழ் க ாழிக்கல்வி, தமிழ்ச்  மூகம்                  

பற்றிய கருத்துகள் இடம்கபற்றிருந்தக யால் அைற்கே க ய ாக கைத்துக் 

கைந்தாய்ைைங்கத்கத ேடத்த முடிவு க ய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆைம்பம் 

முதநை கபாறுப்பாைைாகச் க யல்பட்டுைந்த சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்  ங்கத்தின் 

உறுப்பினர்கைாக உள்ை ஆசிரியர்கள் சிைகையும் முன்பயிற்சி ஆசிரியர்ககையும் 

குவிநோக்குக்குழுக் கைந்துகையாடலுக்கு அகழப்பது என்று முடிகைடுக்கப்பட்டது.  

நபைாசிரியர் நகாபிோதனின் நூலிலிருந்து நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட அக்கட்டுகைகள் 

குறித்துத் கதாடக்கப்பள்ளி, உயர்நிகைப்பள்ளி, புகுமுகைகுப்பு என ஒவ்கைாரு பிரிவு 

ஆசிரியர்களும் ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்க ாழிக் கல்வி  - நேற்று, இன்று, ோகை’ என்னும் 



கண்நணாட்டத்தில் ஆைாய்ந்து கட்டுகை ஒன்கேப் பகடப்பது என முடிவு 

க ய்யப்பட்டது. அதகனத் கதாடர்ந்து, ஒவ்கைாரு பிரிவுக்கும் ஏற்ே இைண்டு 

தமிழாசிரியர்ககைப் பணிக்குழு அகடயாைம் கண்டு அைர்கைது ஒப்புதகைப் கபற்ேது. 

பின்னர் அைர்கைது பள்ளி முதல்ைர்களுக்குக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. பள்ளி 

முதல்ைரின் அனு தி கிகடத்ததும், பகடப்பாைர்கள் தங்களுக்கான கட்டுகைகயப் 

படித்துத் தம் கருத்துககைத் கதாகுத்து எழுதும் ைககயில் அைர்களுக்கு 

ைழிகாட்டுகுறிப்புகள் தைப்பட்டன. அைர்கைது கருத்துககை அவ்ைப்பிரிகைச் ந ர்ந்த 

ஆசிரியர்கள், முன்பயிற்சி ஆசிரியர்கள் ஆகிய சிைரிடம் பகிர்ந்திடவும் அைர்கைது 

கருத்துககைக் நகட்கவும் குவிநோக்குக்குழுக் கைந்துகையாடல் ஏற்பாடு 

க ய்யப்பட்டது.  

கதாடக்கப்பள்ளி, உயர்நிகைப்பள்ளி, புகுமுகைகுப்புத் தமிழாசிரியர்களுக்கான 

குவிநோக்குக்குழுக் கைந்துகையாடல்கள் முகேநய 15 ஏப்ைல் 2015, 16 ந  2015,                        

6 ஆகஸ்ட் 2015 ஆகிய நததிகளில் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்  ங்கப் பணி கனயில் 

ேகடகபற்ேன. ஒவ்கைாரு பிரிவுக்கு ான கைந்துகையாடலின் கதாடக்கத்தில், 

பகடப்பாைர்கள் தங்கைது கருத்துககை முன்கைத்தனர். அதகனத் கதாடர்ந்து 

வினாக்கள், விைக்கங்கள், புதிய சிந்தகனகள் எனக் கடந்தகாைம், நிகழ்காைம், 

எதிர்காைம் என்பதன் அடிப்பகடயில் கைந்துகையாடல் இடம்கபற்ேது. பங்நகற்நோர் 

ஒப்புதலுடன் கைந்துகையாடல் ஒலிப்பதிவு க ய்யப்பட்டுப் பகடப்பாைர்களிடம் 

தைப்பட்டது. பகடப்பாைர்கள் ஒலிப்பதிவின் கருத்துககையும் இகணத்துத் தம் 

பகடப்புககைத் தயாரிக்க முகனந்தனர். அைர்களுக்கு ைழிகாட்டும் ைககயில் 

ைழிேடத்துேர்கைாகப் பணிக்குழு உறுப்பினர்கள் பங்நகற்ேனர்.  

முடிவில் அைர்கைது பகடப்புகள் கதாகுப்பட்டும் க ப்பமிடப்பட்டும் இப்நபாது 

நூல் ைடிவில் தயாைாகியுள்ைது.   தியுகைஞர், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்  ங்கம், 

பணிக்குழு உறுப்பினர்கள், குவிநோக்குக்குழுக் கைந்துகையாடல் உறுப்பினர்கள், 

பகடப்பாைர்கள் என அகனைரும் கைந்தாய்ைைங்கக னும் இைக்கக நோக்கிச் 

க யல்பட்டனர். அதன் விகைவுதான் இன்கேய கைந்தாைாய்வு நிகழ்ச்சியும் இந்த 

கதாகுப்பு நூலும். இந்தப் பயணத்தில் பங்நகற்ே ஒவ்கைாருைருக்கும் பணிக்குழு 

உறுப்பினர்கள் தங்கைது ேன்றிகயத் கதரிவித்துக்ககாள்கிோர்கள். 

அன்புடன், 

ேணிக்குழு உறுப்பினர்ைள் 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



உள்ைடக்ைம் 

 

 

எண் தலைப்பு பக்கம் 

1. கல்வியில் க ாழிக்ககாள்கக –  

சிங்கப்பூர்க் கண்நணாட்டம்: தாய்க ாழிப் பாட ாகத் 
தமிழ்க ாழி 
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2. சிங்கப்பூரில் தமிழ்க ாழி குடும்பக ாழியாைதும் 

பயன்படுைதும்: இருக ாழிப் பயன்பாட்டில் நதய்வு  

– ஒரு மீள்பார்கை 
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3. சிங்கப்பூரில் இருக ாழியமும் இருக ாழிக் கல்வியும் 
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சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

1 
 

கல்வியில் ம ொழிக்மகொள்கக –  

சிங்கப்பூர்க் கண்ண ொட்டம்: தொய்ம ொழிப் பொட ொகத் தமிழ்ம ொழி 
 
திருமதி ய ோகவதி யகோபோலகிரு ஷ்ணன் 
கிரீன்ரிட்ஜ் த ொடக்கப்பள்ளி 
 
திருமதி ஃபிரோன்சிஸ்கோ சுபோஷ் லோசர் 
பள்ளித் திறன் மேம்பொட்டொளர், 
இன்ம ொவொ த ொடக்கப்பள்ளி 
___________________________________________________________________ 

 

கட்டுரைச் சுருக்கம் 

சிங்கப்பூரில், இராஃபிள்ஸ் வந்த காலம் முதல், கல்வி ததாடர்பான 

விவாதங்களிலும் முடிவுகளிலும் த ாழிக்தகாள்கக முக்கிய இடம் தபற்றுவருகிறது. 

த ாழிகயயும் பண்பாட்கடயும் கற்றறிவது பயனுள்ளதாகச் சிங்கப்பூரில் 

கருதப்பட்டுள்ளகதக் ககாபிநாதனின் கட்டுகரவழி (2014) அறியலாம். சிங்கப்பூரில், 

19ஆம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்திகலகய இருத ாழிக்தகாள்ககயின் 

முக்கியத்துவம் உணரப்பட்டது. 1920-க்குப்பின், இருத ாழிக்தகாள்ககவழி 

த ாழிகயயும் பண்பாட்கடயும் கற்பது கல்வி வளர்ச்சியில் பயனுகடயதாகக் 

கருதப்பட்டகதயும் உணரப்பட்டகதயும் ககாபிநாதனின் கட்டுகர ததளிவுறுத்து-

கிறது. இங்குக் கல்வித்துகறயில் தாய்த ாழிகள் தபறும் இடம் குறித்தும், 

அவற்றின் பங்கு பற்றியும் நூலாசிரியர் எடுத்துகரக்கிறார். தாய்த ாழிககளப் பற்றிப் 

கபசும்கபாது அவற்றுள் ஒன்றான தமிழ்த ாழிக்கல்வி கடந்து வந்த காலம், 

தற்கபாகதய அதன் நிகல, அதன் எதிர்கால இலக்குகள் குறித்துத் 

ததாடக்கப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களின் சிந்தகனகள் இங்கு விவரிக்கப்படுகின்றன.  

 

தாய்த ாழிகள் தபறும் இடம் குறித்துப் கபசும்கபாது அவற்றுள் ஒன்றான 

தமிழ் பற்றியும் கல்வித்துகறயில் அதன் பங்கும் வளர்ச்சியும் ந க்குத் ததரிகின்றன. 

பன்த ாழிச் சூழகலக்தகாண்ட நாட்டில் த ாழிக்தகாள்கக வடிவக ப்பில் ஏற்பட்ட 

தகடகளும் வாய்ப்புகளும், பல்லினச் சமுதாயத்தில் ச த்துவம் நிலவ 

வடிவக க்கப்பட்ட த ாழிக்தகாள்கககளும் கருத்தாழமிக்க காரணங்களும் 

கல்வியாளரும் நூலாசிரியரு ான ககாபிநாதனால் (2014) எடுத்துகரக்கப்-

பட்டுள்ளன. க லும், த ாழிக்தகாள்ககயின் தபாதுவான கநாக்கங்ககள 

அகடவதில் உள்ள பிரச்சிகனகளும் புதிய வாய்ப்புகளும் பற்றி அக்கட்டுகரயில் 
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விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் 1979இல் எழுதிய ஆய்வுக்கட்டுகரக்குப் பின்னர், 

கல்வித்துகறயில் பல புதிய முயற்சிகள் எவ்வித ான ததாய்வுமின்றித் ததாடர்ந்து 

க ற்தகாள்ளப்பட்டன. இதன் அடிப்பகடயில், த ாழிக்கல்வி ததாடர்பான 

தற்காலப் பார்கவகள், தவற்றிகண்ட இருத ாழிக் கல்வியின் கட்டக ப்புகள் 

ஆகியன குறித்த ஆய்வு ரீதியான கண்கணாட்டமும் எதிர்காலப் பரிந்துகரகளும், 

பரிந்துகரகளுக்கான காரணமும் விளக்கமும் பற்றி இக்கட்டுகர ஆராய்கிறது.  

முன்னுரை 

 சிங்கப்பூர்க் கல்வித்துகறயில் த ாழிக்தகாள்கக தனக்தகனத் தனியிடம் 

தபற்றுள்ளது,  சிங்கப்பூரின் தபாருளியலில் அது தபறும் இடமும், பன்த ாழிச் 

சமூகப் பின்னணியும், அவற்றுக்கிகடகய இடம்தபறகவண்டிய ததாடர்பின் 

அவசியமும் முக்கியக் காரணங்களாக அக கின்றன. ககாபிநாதன் தம் 

கட்டுகரயில் (2014) கல்வியில் இன்றியக யா இடம்தபறும் த ாழிக்தகாள்கக 

குறித்து வரலாற்று அடிப்பகடயிலான காரணங்ககள விளக்குகிறார். அவரது 

ஆய்வுக்கட்டுகர, இக்கட்டுகரகயப் பகடக்கும் கட்டுகரயாளர்கள் த ாழிக்-

தகாள்கககய மீள்கநாக்குவதற்கும் தமிழாசிரியர்கள் விவாதிப்பதற்கும் 

வாய்ப்பளித்துள்ளது. அக்காலக் கல்விக்தகாள்கககள், நகடமுகறகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்தகாண்ட பாடம் என்ன?  இக்காலத்திற்கு 

அம்முகற எவ்வாறு முக்கியத்துவம் தபற்று விளங்குகிறது, அவற்றின் 

தபாருத்தப்பாடு என்ன என்பன கபான்ற ககள்விகளுக்கான விகடகள் இங்குக் 

கண்டறியப்படும். க லும், எதிர்காலத்தில் எத்தககய த ாழிக்தகாள்கககள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட கவண்டும் என்பது ததாடர்பான பரிந்துகரகளும் 

இக்கட்டுகரவழி முன்கவக்கப்படும்.  

 த ாழி என்பது கல்வித்துகறயில் ஒரு பாட ாகவும் (Subject)  ற்றப் 

பாடங்ககளக் கற்பிக்கும் ஓர் ஊடக ாகவும் (Medium of Instruction) திகழ்கிறது. 

அரசியல், இன அகடயாளம், பன்த ாழியினரிகடகய ஆகராக்கிய உறவு, 

தனி னிதனின் அறிவு முன்கனற்றம், தபாருளியல் வளர்ச்சி கபான்றவற்கற 

த ாழிக்கல்வி தன்னுள் தகாண்டுள்ளது. “கடுக யான த ாழியியல் 

கதம்பத்தன்க க்குச் சிங்கப்பூரின் இன ரபுகடக  காரண ாகிறது. த ாழியியல் 

கதம்பத்தன்க  என்று கூறும்கபாது, த ாழி கவற்றுக கய கநாக்கும்கபாது 

அல்லது வகரயறுக்கும்கபாது, த ாழி எகதக் குறிக்கிறது என்பகதக் கவனத்தில் 
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தகாள்ளகவண்டியிருக்கிறது” (ககாபிநாதன், 2014, ப. 91). இங்குச் சீன 

த ாழியினகரவிட இந்திய இனத்தவர் அதிக அளவில் த ாழியியல் பிரிவுககளக் 

தகாண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கிகடகய  கலயாளம், ஹிந்தி, பஞ்சாபி எனப் பல 

த ாழிகள் உள்ளன. எழுத்துவடிவம் எனும்கபாது  ற்ற இந்திய த ாழிககளாடு 

தமிழ்த ாழியின் எழுத்துவடிவத்கத ஒப்பிடும்கபாது கவறுபாடுகள் உள்ளன. 

எனகவ, இத்தககய த ாழிககளயும் த ாழிக்தகாள்கக என வரும்கபாது 

கவனத்திற்தகாள்ள கவண்டும் (ககாபிநாதன், 2014, ப. 92). இதனால் சிங்கப்பூர்க் 

கல்வித்துகறயில் த ாழி வளர்ச்சிக்கு எப்கபாதும் இன்றியக யாத ஓர் இடமுண்டு. 

தவிரவும் பலவகக  லர்ககளக் தகாண்டு கட்டப்பட்ட கதம்பத்தில் இது இன்ன 

 லர்,  இன்ன இகல என்று மிகத் ததளிவாக பிரித்துப் பார்ப்பது சற்றுக் கடினம் 

என்பதுகபால இங்குச் சிங்கப்பூரிலும் த ாழியளவில் கடுக யான கதம்பத்தன்க  

நிலவுகிறது, இது குறித்துக் ககாபிநாதன் கல்வியாளர்களின் கருத்துககள 

க ற்ககாள் காட்டுகிறார். குகவா (1976), தசய்த ஆய்வின்படி சிங்கப்பூரில் 

பயன்பாட்டு நிகலயில் தபரும்பான்க  த ாழிகளாக ஆங்கிலம்,  லாய், தமிழ், 

 ாண்டரின், ஹாக்கியன் ஆகிய ஐந்கதயும், சிறுபான்க  த ாழிகளாகத் 

திகயாச்சியூ, காண்டனிஸ், ஹய்னானிஸ் ஆகிய மூன்கறயும் வகரயறுக்கிறார். 

 ற்தறாரு கல்வியாளரான கடா ச்சின் கச (கடா, 1979 cf. ககாபிநாதன், 1980,  

ப. 176) த ாழிகள் பற்றிக் கூறும்கபாது வீடுகளில் கபசப்படும் முக்கிய 

த ாழிகளாகச் சீனக் கிகளத ாழி,  ாண்டரின், ஆங்கிலம்,  லாய், தமிழ், கவறு 

இரண்டு த ாழிகள் ஆகியவற்கறக் குறிப்பிடுகிறார்.  

கல்வித்துகறயில் சிங்கப்பூரருக்கு ஏற்ப த ாழிக்தகாள்கககள 

வகுக்ககவண்டிய கதகவ அரசாங்கத்திற்குக் கட்டாய ாகிறது. அந்த வககயில் 

சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் ஆங்கில த ாழிகயயும் தாய்த ாழிககளயும் தகாண்டு 

இருத ாழிக்தகாள்கககய வகுத்துள்ளது. அறிவியல், ததாழில்நுட்பம், 

வணிகத்ததாடர்பு, தபாருளியல், உலகத்ததாடர்பு கபான்றவற்றுக்கு உதவுவது 

ஆங்கிலம். இக்காரணங்களால் அது ஒரு முதல்த ாழிப் பாட ாக அக ந்துள்ளது. 

அகத கநரத்தில், நான்கின  க்கள் வாழும் நம் நாட்டில் அவரவர் பண்பாடு, 

பாரம்பரியம், விழுமியங்கள், அறதநறிப் பண்புகள், வரலாற்று கவர்கள் 

கபான்றவற்கற அறியத் தாய்த ாழிக்கல்விப் பாடம் உதவுகிறது. இத்தககய 

ததாகலகநாக்குச் சிந்தகனயால் சிங்கப்பூர் அகடந்த முன்கனற்றங்கள் பல. 

இந்தத் ததாகலகநாக்குச் சிந்தகனகய வகுத்த சிங்கப்பூரின் முன்கனாடித் 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

4 
 

தகலவர்கள் திரு லீ குவான் இயூ, திரு இராஜரத்தினம் கபான்கறாரின் 

பங்களிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கன.  

1. மைொழிக்மகொள்ரக வடிவரைப்பு: வொய்ப்புகளும் தரைகளும் 

த ாழிக்தகாள்ககக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதன் விகளவால், 

அரசியல்  ற்றும் இனச் ச த்துவம், சமூக இடப்தபயர்வு, இன அகடயாளம், 

இனங்களுக்கு இகடயிலான உறவு, தனிநபரின் திறக  கபான்ற சில பயன்கள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. த ாழிக்தகாள்ககயின் வடிவக ப்பு அதிக அக்ககறக்கும் 

கசாதகனக்கும் உட்பட்டிருந்தகபாதிலும், இருத ாழியத்தின் கதகவ என்பதில் 

ஒப்புதல் கண்ட கபாதிலும், இலக்குககள அகடவதற்கான உத்திககளப் 

தபாறுத்தவகர ஒப்புதல் கிகடக்கவில்கல (ககாபிநாதன், 2014, ப. 91). 

 இருத ாழியத்தின் இலக்குககள அகடவதற்கான உத்திககளப் 

தபாறுத்தவகர ஒப்புதல் கிகடக்காக  தகடயாககவ இருந்தது. இருத ாழிக்-

தகாள்கககளுள் மிக முக்கிய ானதாகக் கருதப்பட்ட கற்பித்தலியல் ஏற்படுத்திய 

தாக்கங்ககளப் புரிந்துதகாள்வதில் தடங்கல் ஏற்பட்டகத அதற்கான காரண ாகும். 

 நான்கு அதிகாரத்துவ த ாழிகள், ஒரு கதசியத ாழி என ஒரு 

வகரமுகறகயக் தகாண்டிருந்தாலும் சிங்கப்பூரில் இன,  தப் பிரிவுகள் த ாழிச் 

சிக்ககல அதிக ாக்கவில்கல என்பது ககாபிநாதனின் கருத்து (2014).  ாறாக 

அகவ த க்தகனத் தனித்துவ ான  ரகபயும் பண்பாட்கடயும் தகாண்டு 

விளங்குகின்றன. த ாழியியல் கவறுபாடுககளச் ச ாளிக்க ஐகராப்பாவில் உள்ள 

சுவிட்சர்லாந்து கபான்ற பன்த ாழிச் சமுதாயங்கள் க ற்ககாள் காட்டப்படுகின்றன. 

சுவிட்சர்லாந்தில் த ாழி கவறுபாட்டிற்குப் புவியியல் காரண ாக அக ந்துள்ளது. 

சிங்கப்பூரில் சீன, தமிழ்,  லாய் த ாழிகள் ததாடர்புக்கருவிகளாகவும் தத்தம் 

பாரம்பரியங்களின்  ரபுகடக க் குறியீடுகளாகவும் உள்ளன. ஆககவ, 

தகாள்கககள் வடிவக க்கப்படும்கபாது, அங்கக பண்பாடு, அரசியல் ஆகியனவும், 

த ாழிக்தகாள்கககளுடன் கசர்த்துப் பின்னப்பட்டிருப்பது கவனத்திற்தகாள்ளப்-

பட்டிருந்தன என்று ககாபிநாதன் ததரிவிக்கிறார்.  
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1.1 மைொழிக்மகொள்ரக ந ொக்கங்கரை அரைவதில் தரைகள் 

ஒரு நாட்டில் வாழும் பல்லின  க்கள் தங்களுக்குள் உகரயாடும் 

த ாழிகளுள் கவறுபாடு இருந்ததாலும் அவர்கள் பல த ாழியியல் 

சூழ்நிகலகளிலிருந்து வந்திருந்ததாலும் த ாழிக்தகாள்கக வடிவக ப்பின் 

கநாக்கங்ககள அகடவதில் இகடயூறுகள் ஏற்பட்டிருப்பதில் ஆச்சரியமில்கல. 

சிங்கப்பூரில் த ாழி, கல்விச் சிக்கல்களுக்கும் சில இடர்ப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட 

இயலாததன்பகத 1945-55 காலக்கட்ட நிகழ்வுகள் எடுத்துகரக்கின்றன. 

சிங்ககயில் சமூக  திப்பு, வாழ்வு க ம்பாடு கபான்றவற்றுக்கும் கல்விக்கும் 

வலுவான ததாடர்புள்ளது என்று கூறும் ககாபிநாதன், பின்காலனித்துவச் 

சமூகங்கள் பலவற்றில் அரசியலாக்கப்பட்ட கல்வி புதிதல்ல (2014, ப. 92) என்றும் 

கூறுகிறார். அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கவறுபட்ட த ாழித் தரப் பிரிவுகளில் 

பள்ளிகள் கதான்றக் காரண ாயிருந்தன என்று ததரிகிறது. நாட்டில் பல்லினச் 

ச த்துவம் நிகலக்கவும் அக தி காக்கவும் எடுத்த இந்த முடிவு ததாடக்கத்தில் 

சரியாக இருந்தாலும், கதகவக்ககற்பப் படிப்படியாகப் புதிய  ாற்றங்ககளப் 

தபற்றன. இவ்வாறு த ாழிக்தகாள்கக வடிவக ப்பின் கநாக்கங்ககள அகடவதில் 

இகடயூறுகளும் கதான்றின. 

சிங்கப்பூரில் த ாழிக்கல்வி, அதுசார்ந்த பிரச்சிகனகள், விவாதங்கள் 

என்பன சமூகங்களிருந்து பிரிக்கப்பட முடியாதகவ. த ாழிக்கல்விசார்ந்த 

விவாதங்களில் சமுதாயம், ஆசிரியர் சங்கம், தசய்தித்தாள், வர்த்தக 

நிறுவனங்களின் சம்க ளனம் ஆகியகவ முக்கியப் பங்கு வகித்தன (ககாபிநாதன், 

2014, ப. 93). இதிலிருந்து ஒரு சமூகத்தில் த ாழிதபறும் முக்கியத்துவத்கதயும் 

அதன் தாக்கமிக்க தன்க யயும் நன்கு அறியலாம் 1968இல், ஆசிரியர் சங்கத்தின் 

அழுத்தத்தால் இரண்டாம் த ாழியில் சில பாடங்கள் கற்பிக்கும் திட்டம் மீண்டும் 

திரும்பப்தபறப்பட்டது. இதுகபான்ற நகடமுகறகள் நிகலக கயச் சிக்கலாக்கி-

யகதத் ததளிவாக உணரமுடிகிறது. க லும், 1969-1970 காலக்கட்டத்தில் 

ஆங்கிலவழிப் பள்ளிகள் சிலவற்றில் ததாடக்கநிகல மூன்றில் வரலாறு கபான்ற 

பாடங்கள் தாய்த ாழியில் கற்பிக்கப்பட்டன. ஆனால், அம்முகற ஓராண்டிற்குப் 

பின்னர் நிறுத்தப்பட்டகத நூலாசிரியர் நிகனவுகூர்கிறார் (ககாபிநாதன், 2014,           

ப. 93).  
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1.2 மைொழிக்மகொள்ரக வடிவரைப்பொல் கிரைக்கப்மபற்ற வொய்ப்புகள் 

அரசியலாக்குதல் என்பதன் காரண ாக, நான்கு த ாழிப்கபாதகனப் 

பள்ளிகளும் ச  ாக இருந்தகபாதிலும்  க்களின் விருப்பம் ஆங்கிலப் பள்ளிகளின் 

பக்கம் தசன்றது. இருத ாழிக்தகாள்கக நகடமுகறயில் இருந்தாலும் 

தாய்த ாழிகயக் கற்க நிகறய வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டாலும் ஆங்கிலப் 

கபாதகனப் பள்ளிகளாலும் தாய்த ாழிகய நன்றாகப் கபாதிக்க முடியும் என்பகத 

நிரூபிக்க கவண்டியிருந்தது. இங்குத் தாய்த ாழி கற்றல்  ட்டுமின்றி அது கற்றுத் 

தரப்படும் சூழலும் முக்கிய இடம்தபறுவகத அறிய முடிகிறது.  

 

தாய்த ாழிக் கல்விக்கான ஊக்குவிப்புச் சமூகத்தில் க ல் ட்டத்திலிருந்தும் 

சமூகத்தின் பிறநிகலகளிலிருந்தும் வந்தது. அப்கபாகதய பிரத ர் திரு லீ குவான் 

இயூ 1974இல் ஆங்கிலம் கற்ற சீனப் தபற்கறார்களிடம் அவர்கள் பிள்களககளச் 

சீனப்பள்ளிகளுக்கு அனுப்பு ாறு அறிவுறுத்தினார். சீனப் பள்ளியின் சுற்றுச்சூழலில் 

ததாடக்கநிகலயுடன் உயர்நிகலக்கல்விகயயும் பயிலலாம் என்ற நிகல இருந்தது. 

அகதாடு, சீனத ாழிகயத் ததாடர்ந்து கற்றால் பிள்களகள் வாழ்நாள் முழுவதும் 

அம்த ாழியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் என்று அறிவுறுத்தியகதயும் ககாபிநாதன் 

(2014, ப. 93, 94) த து கட்டுகரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இனத ாழிகய, 

தாய்த ாழிகயக் கற்பகதத் ததாகலகநாக்கில் சிந்திக்கும் பாங்கு இங்கக 

தவளிப்படுகிறது, தாய்த ாழிக் கல்விக்குக் கிகடத்த வரகவற்பு, முக்கியத்துவம் 

ஆசிரியருக்கும்  ாணவருக்குமிகடகய நகடதபறும் கற்பித்தலியலுக்குத் 

தரப்படவில்கல. இது ககாபிநாதனின் ஆதங்கம். அதாவது, த ாழிக்தகாள்கக-

சார்ந்த விவாதங்களில் அரசியல் முக்கிய இடம் தபறு ளவுக்குக் கற்பித்தலியல் 

தபறவில்கல என்பகத அறிய முடிகிறது. 

பிரத ர் லீ குவான் இயூவுக்குத் தாய்த ாழிக்கல்வியில் இருந்த அபரிமித ான 

நம்பிக்கக காரண ாக, நம் சிங்கப்பூர்க் கல்விக்தகாள்ககயில் தாய்த ாழிக்கல்வி 

ஓர் அகசக்கமுடியாத இடத்கதப் தபற்றிருக்கிறது என்பகத 1974-இல் அவர் சீனப் 

தபற்கறார்களுக்கு அளித்த ஆகலாசகனகளிலிருந்து அறியமுடிகிறது. இதுவகர 

கல்வியில் த ாழிக்தகாள்கக தபறுமிடத்கதயும் தாய்த ாழிக்கல்விக்கான ஆதரவு, 

கற்பித்தலியல் குறித்த சில விவாதங்ககளயும் பார்த்கதாம். இனித் தமிழ்த ாழிக் 

கல்வி குறித்துப் பார்ப்கபாம். 
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1.3 அண்ரைய ைறுஆய்வுகளும் நைம்பொடுகளும் 

தமிழ்த ாழிக் கல்வி குறித்த  றுஆய்வுகள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக 

அதிகம் நகடதபற்றாலும் 2005முதல் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆய்வுகள் 

இடம்தபற்றுள்ளன எனலாம். இன்றுவகர நம் நாட்டில் 2005இல் 

க ற்தகாள்ளப்பட்ட சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்டம்  ற்றும் கற்பித்தல்முகற குறித்த 

 றுஆய்விலும், 2010இல் க ற்தகாள்ளப்பட்ட தாய்த ாழிகள்  றுஆய்விலும் 

(கல்வி அக ச்சு, 2005, 2011)  ாணவர்கள் தாய்த ாழிகயயும் தாய்த ாழிகய 

விரும்பும் வககயிலும் வாழ்வில் ததாடர்ந்து பயன்படுத்தும் வககயிலும் எவ்வாறு 

க ம்படுத்தலாம் என்னும் கநாக்கத்தில்  றுஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 

2010 தாய்த ாழிகளுக்கான  றுஆய்வில், “ ாணவர்கள் தாய்த ாழிகய விரும்பிக் 

கற்கவும், அதகன வாழும் த ாழியாகப் பயன்படுத்தவும், அவர்கள் தங்கள் 

வாழ்வில் பலகவறு சூழல்களில் பிறருடன் திறம்படத்ததாடர்பு தகாள்ளும்வககயில் 

கதர்ச்சிமிக்க த ாழிப் பயன்பாட்டாளர்களாக உருவாகவும் அவர்களுக்கு உதவ 

கவண்டும்” (“..to help students to like, learn and use their MTL as a living 

language, and produce proficient users who can communicate effectively in a 

variety of real-life settings (கல்வி அக ச்சு, 2011, ப. 14) எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்கபாது தாய்த ாழியில் உயர்தமிழ் (HMTL) கற்கும் 

வாய்ப்பு  உயர்நிகலயில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பிரத ர் அன்று வலியுறுத்திய 

தாய்த ாழிக்கல்வியின் முக்கியத்துவத்கதக் காட்டுகிறது.   

ககாபிநாதன் த து ஆய்வுக்கட்டுகரயில் சுட்டிக்காட்டுவது என்னதவன்றால், 

த ாழிகய  ட்டும் இலக்காக்குதல் ததாடர்வதால் தகாள்கக வடிவக ப்பானது 

கற்பித்தலியல் குறித்து அக வகதவிடப் பல கவகளகளில் அரசியல் சம்பந்தப்-

பட்டதாககவ அக ந்துவிடுகிறது என்பதாகும். தகாள்கக வடிவக ப்புக்கு 

கவண்டிய திறக யும் விகவகமும் கிகடக்கப்தபறவில்கல என்றும் அவர் குகற 

கூறுகிறார்.   

“ஆசிரியவியலுக்கு (கற்பித்தலியலுக்கு) முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படாத 

நிகலயில், எடுத்த முடிவிலிருந்து பின்வாங்குவது அணுகுமுகறயில்  ாற்றம் 

தசய்வது கபான்ற தசயல்கள், த ாழி சம்பந்தப்பட்ட பல தகாள்கககள் அவசர 

முடிவுகளால் உருவாக்கப்பட்டகவ என்பகதச் சாட்சியத்கதாடு காட்டுகின்றன. 

அத்தககய தகாள்கககள் தந்த பாடங்கள்வழிகய ஏற்புகடய நல்ல படிப்பிகன 
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கிகடத்ததாகத் ததரியவில்கல என்கிறார், ககாபிநாதன். கற்பித்தலியலின் 

முக்கியத்துவத்கத உணர்த்தும் ஆய்வு வழிச்சான்று, பரிகசாதகன, பயிற்சி  ற்றும் 

பாரபட்ச ற்ற கபாதகன கபான்றகவ தகாள்கக வகுப்பதிகலா தசயல்-

படுத்துவதிகலா முக்கியக்கூறுகளாகத் திகழவில்கல” (ககாபிநாதன், 2014, ப. 

94). கடந்த பத்தாண்டுகளில் இருத ாழியம் எவ்வாறு நியாயப்படுத்தப்பட்டது 

என்பகத க கலாட்ட ாக கநாட்டமிட்டால்கூடக் கற்பித்தலியல் விகளவுகளுக்குக் 

தகாடுக்கப்படகவண்டிய கவனம் கிகடக்கவில்கல எனக் ககாபிநாதன் 

ததரிவிக்கிறார். 

ககாபிநாதன் கூறிய இக்கருத்துகள், த ாழிக்தகாள்கககய வடிவக ப்பதில் 

முக்கிய இடம்தபறுகின்றன. த ாழிகயத் திட்டமிடுதலில் உள்ள பல்கவறு கூறுகள் 

த க்குள் ததாடர்புகடயகவ. எனகவ, இகவயும் இவற்றின் விகளவுகளும் கல்வி 

உட்பட  ற்றத் தரப்புககளயும் பாதிக்கலாம் என்பது இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. 

க லும், கல்விசாராத  ற்றப் பகுதிகளில் உண்டாகும் வளர்ச்சியும் 

த ாழிக்தகாள்கககயப் பாதிக்கக்கூடும் என்பகதக் கவனத்திற்தகாள்வது 

குறித்தும் எச்சரிக்கிறார், ககாபிநாதன் (2014, ப. 94).   

த ாழிக்தகாள்கக என்பது மிகவும் கவனத்துடன் ககயாளகவண்டிய ஒரு 

பகுதி. இத்தககய முக்கியக் கருத்துககளக் ககாபிநாதன் த து ஆய்வில் 

ததளிவாக விளக்கியிருக்கிறார். அவரது அனு ானமும் கல்விக்தகாள்ககயில் 

அவரது ஆய்வின் ஆழ ான பார்கவயும் பின்னர் நாட்டுத் தகலவர்களுக்கும் கல்வி 

அக ச்சுக்கும் நல்லததாரு வழிகாட்டியாக அக ந்திருப்பகத நாம்  றுக்க 

முடியாது. அவரது சிந்தகனகளும் ததாகலகநாக்கும் கல்விக்தகாள்கக 

வடிவக ப்பில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளன என்றால் அது மிககயாகாது.  ற்றப் பல 

கல்வியியல் ஆய்வுகளிலும் அவரது கருத்துகள் க ற்ககாள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

“புத்தாயிர ாம் ஆண்டில் தாய்த ாழி கற்பிப்பதில் உள்ள சவால்களும் 

வாய்ப்புகளும்” என்னும் தகலப்பில் ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கில் அவர் 

ஆற்றிய முதன்க  உகரயில் ககாபிநாதன் (2001) கூறிய கருத்துககள இங்குச் 

சற்றுப் பார்ப்கபாம். அவர் சு ார் 25 ஆண்டுகளாக ஆசிரியர்ககளப் 

பயிற்றுவித்தலிலும், ததாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியப் பயிற்சித் திட்டங்ககள 

 றுசீரக த்துச் தசம்க ப்படுத்தும் பணியிலும் தாம் தபற்ற பல அனுபவங்ககளப் 

பகிர்ந்துதகாண்டார். த ாழிக்தகாள்ககபற்றியும் கல்வித்துகறயில் த ாழியின் 
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பங்குபற்றியும் பல ஆராய்ச்சிககளயும் அவர் க ற்தகாண்டார். அவற்கற கவத்துப் 

பார்க்கும்தபாழுதும், நம் சமுதாயம் பல சவால்ககள எதிர்கநாக்குவதாகக் 

குறிப்பிட்டார். எனகவ, எதிர்காலத்கதச் சீர்ப்படுத்திடவும் கல்விக்தகாள்ககககள 

வகுத்திடவும் நம் ால் முடியும் என்று நம்பிக்கக ததரிவித்தார். இதிலிருந்து 

கல்விக்தகாள்கககளில் அவரது ததாகலகநாக்குச் சிந்தகன அறியப்படுகிறது. 

அகதாடு அவர், “அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான சிங்கப்பூரின் கல்வித் கதகவகள், 

சவால்கள்” என்னும் தகலப்கப அணுகினார். தாய்த ாழிக்கல்விக் தகாள்கககள் 

குறித்து என்ன கூறுகிறார் என்று பார்ப்கபாம்.  

கநற்று, இன்று, நாகள என்னும் வரிகசயில் சிங்கப்பூர்க் கல்விக்-

தகாள்கககளில் அவருக்குள்ள அக்ககற குறிப்பிடத்தக்கது, குறிப்பாகக் கடந்த 

காலச் சிங்கப்பூர்க் கல்விக்தகாள்கககளில் காணப்பட்ட குகறபாடுககள ஆய்வு 

தசய்து, 1920 – 1980 வகர த ாழிக்தகாள்ககத் திட்டங்களின் காரணங்கள் 

பற்றியும், அகவ த து கநாக்கங்ககள அகடவதில்  எழுந்த பிரச்சிகனகள், புதிய 

வாய்ப்புகள் பற்றியும், 1979க்குப்பிறகு இருந்த  கல்வியின் நிகல பற்றியும், புதிய 

முயற்சிகள் பற்றியும் அவர் விளக்கியிருப்பகத இக்கட்டுகரயிலிருந்து அறிந்து-

தகாள்ளலாம். ககாபிநாதன், கல்விசாரா  ற்றப் பகுதிகளான, ததாழில்-

 ய ாக்குதல், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் அதிக ான முதலீடு ஆகியன 

ஆங்கிலவழிப் பள்ளிகள் கதகவகய அதிகரித்தன என்றும், ஆங்கிலத்திகன 

ஏற்றுக்தகாள்ள கவத்தன என்றும் இதனால், த ாழிக்தகாள்கக வடிவக ப்பில் 

அரசியல், சமூக, தபாருளாதார கநாக்கம் என்று பல நிகலகளில் விட்டுக்தகாடுக்க 

கநரிடுகிறது என்றும் கூறுகிறார். இவ்வாறு உள்ள நிகலக யில் ஓரளவு  ட்டுக  

சாதிக்கப்பட்டுள்ளது; முடிவுகளில் அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது என்பது ககாபிநாதன், 

வலியுறுத்தும் பிற கருத்துகளாகும். ஆங்கிலத ாழியின் பயன்பாடு, அதற்கான 

பின்னணிக் காரணம், தாய்த ாழிகளின் பயன்பாடு, அதற்கான பின்னணிக் 

காரணங்கள் ஆகியவற்கற அவ்வப்கபாது எடுத்து விளக்குகிறார்.  

ககாபிநாதன், த து கட்டுகரயில் த ாழிக்தகாள்கக அ லாக்கத்தில் 

இடர்ப்பாடுககள விவாதித்தகபாதிலும், வாய்ப்புகள் இருந்தகதயும் அது குறித்த 

தசய்திககளயும் ததரிவிக்கிறார். சிங்ககயில் த ாழியியல் புரிந்துணர்வு            

எப்கபாதும் காணப்படுகிறது என்பகத நன்கு கவனிக்க கவண்டும். அடுத்து, நில 

அக ப்தபாழுங்காலும்  ாறிவரும் சூழலில் நகர ய ாக்குதலாலும் இடம்  ாறிய 
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 க்களிடம் தபாதுத்தகவல் சாதகனகளின் தாக்கம் அகனவரிடமும் தசன்று 

கசர்கிறது. அரசியல் அதிகாரம் அதன் கருத்துககள எளிதில் ததரிவிக்கிறது. 

இகளயகயார் தம் தாய்நாட்டின்மீது தகாண்டுள்ள சமூக, பண்பாட்டு உறகவத் 

தளர்த்தியிருப்பது உண்க .  லாய்த ாழிகயத் கதசிய த ாழியாக ஏற்றுக்-

தகாள்வதும் இகதக் காட்டுகிறது. இது அரசியல்  ற்றும் சமூக அடிப்பகடயின் 

குறிக்ககாளன்று.  ாறாக, இந்தக் குறிக்ககாகள அகடயப் பயன்படுத்தப்படும் 

உத்திகள் என அறியப்படுகிறது. 

2. மைொழிக்மகொள்ரகத் திட்ைங்களின் பகுத்தறிவொன கொைணங்கள்                                       

பள்ளி அக ப்பில் நான்கு முக்கியத் திட்டங்ககள அகடயாளம் காணலாம். 

முதலில் 1956 அகனத்துக் கட்சி அறிக்ககயின் வரலாற்றுப் பதிப்பு 

தவளியிடப்பட்டது. அப்கபாது அதிகாரத்துவ த ாழிகளாக வகரயறுக்கப்பட்ட 

ஆங்கிலம், சீனம்,  லாய், தமிழ் ஆகியவற்கறக் கற்பிக்கும் த ாழிகளாகவும் சில 

கவகளகளில் சில பாடங்களுக்கு  ட்டும் உயர்நிகலக் கல்வியிலும் பல்ககலக்கழக 

நிகலயிலும்கூடப் பாடங்ககளக் கற்பிக்கும் த ாழிகளாகவும் இருந்தன. க லும், 

இம்த ாழிகளில்  ாணவர்கள் கதர்வும் எழுதலாம். பல்லினச் சமுதாயத்தில் 

அதிகாரத்துவ த ாழிகளுக்குச் ச த்துவம் அளிக்கப்படா ல் பாரபட்சம் 

காட்டப்படு ானால், அது தபரும் பாதிப்கப ஏற்படுத்திவிடும். எனகவ, இவ்வாறு 

ச த்துவத்தின் அடிப்பகடயில் இத்திட்டத்கத வகுத்ததற்கு உள்ளார்ந்த 

காரணங்கள் இருந்தன.   

இரண்டாவதாக, இருத ாழியம் (Bilingualism) என்னும் திட்டத்கத 

பின்வரும் அடிப்பகடயில் நியாயப்படுத்தலாம் (சீதாலட்சுமி, 2000). அது 

இனங்களுக்கு இகடகய ததாடர்கபச் சாத்திய ாக்கித் கதசிய ஒற்றுக கய 

வலுவாக்குகிறது; அது பல்லினப் பண்பாட்டுக் தகாள்கககயத் ததாடரச் தசய்கிறது; 

அது தனி னிதனுக்கும் இனப்பிரிவுக்கும் அகடயாளத்கதயும் சமூக உணர்கவயும் 

தருகிறது; இறுதியாக அது கவகல வாய்ப்புககளயும் அதிக ாக்குகிறது. எனகவ, 

ஒவ்தவாரு  ாணவரும் இருத ாழித்கதர்ச்சி அகடவகதக் குறிக்ககாளாகக் 

தகாண்டு, தன் முழுத்திறக கயப் பயன்படுத்தி அகத அகடய முயலகவண்டும் 

என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக,  ாணவர்கள் ஆங்கில த ாழிகயயும் தம் 

தாய்த ாழிகயயும் கதர்ந்ததடுக்கலாம். அதாவது சீனர்களுக்கு  ாண்டரின்; 

 லாய்க்காரர்களுக்கு  லாய்; இந்தியர்களுக்குத் தமிழ். ஆங்கிலம் எனும்கபாது. 
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அது பயன்பாட்டு  திப்புக்கும், கவகல வாய்ப்புக்கும், க ற்கத்திய அறிவியல்  ற்றும் 

ததாழில்நுட்பத்கத அணுகுவகத உறுதிதசய்வதற்கும் கற்றுக்தகாள்ளப்-

படகவண்டும். காரணம், ஆங்கிலத ாழி வணிகம், கல்வி, சமூகம் கபான்றவற்றில் 

உயர் நிகலகய அகடவதற்கு முக்கிய த ாழியாகத் கதகவப்படுகிறது.  

“ஆங்கிலத்கதாடு தாய்த ாழி கற்றலுக்குக் கூறப்படும்  ற்தறாரு காரணம் 

என்னதவன்றால், அது  ாணவர்களுக்கு இனம்  ற்றும் பண்பாட்டு 

அகடயாளத்கதப் பற்றிய நுண்ணறிகவ அளித்துப் பன்கனாக்குப் பண்பாட்டுக் 

தகாள்கககயப் பரா ரித்து வளர்க்கிறது. க ற்கத்திய விழுமியங்ககளயும் 

வாழ்க்கக முகறககளயும் ஏற்றுக்தகாண்டு, எங்கக அகடயாள இழப்புநிகல, 

பண்பாட்டு இழப்புநிகல, பூர்வீக ற்றநிகல கபான்ற விகளவுகள் ஏற்பட்டுத் 

தாய்த ாழித்திறனுக்குப் பாதிப்பிகன வழங்கிவிடுக ா என்ற நிகல 

எதிர்தகாள்ளப்படுகிறது” (ககாபிநாதன், 2014, ப. 95). 

சிங்கப்பூரில் இருத ாழிக்தகாள்கக என்பது நம் கல்வித் திட்டத்தின் 

முக்கியக் கூறாகும். இக்தகாள்ககக்கு ஏற்ப  ாணவர்கள் ஆங்கிலத்கதயும் 

தாய்த ாழிகயயும் பள்ளிகளில் பயிலும் வாய்ப்பிகனப் தபறுகின்றனர். சமூகத்திலும் 

இல்லங்களிலும் விகரந்து  ாறிவரும் த ாழிச் சூழலுக்கு ஈடுதகாடுக்கும் வககயில் 

தாய்த ாழியில் கற்றல் கற்பித்தல் காலத்திற்கு ஏற்பத் தக்க  ாற்றங்ககளக் கண்டு 

வந்துள்ளது. நம் நாட்டில் தமிழ்த ாழிகயத் ததாடர்ந்து வாழும் த ாழியாக 

நிகலதபறச் தசய்வகத நம் இலக்காகும். பல்கவறு இனங்ககளயும் தகாண்ட 

சிங்கப்பூரில் இருத ாழித்திறன் என்பது அடிப்பகடத் கதகவயாக இருக்கிறது. 

உலக நாடுகளுடன் ததாடர்புதகாள்ளவும் நம் பண்பாட்டு விழுமியங்கள்,  ரபுகள் 

முதலியவற்கறத் ததாடர்ந்து கபாற்றிக் காப்பதுவும் குறிக்ககாளாகக் தகாள்ளப்-

பட்டுள்ளது. தமிழ்த ாழிப் பாடத்திட்டத்தில் தமிகழ வாழும் த ாழியாக்குதலும் 

இலக்காகக் தகாள்ளப்பட்டுள்ளது (கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 11) என்பகதக் 

கட்டுகரயாளர்கள் சுட்ட விகழகின்றனர்.   

2.1 பகுத்தறிவு ந ொக்கிலரைந்த முடிவுகள்   

இன்று சிங்கப்பூர்  ாணவர்கள் அயல்நாடுகளில் படிக்கச் தசன்றாலும் 

பணிபுரியச் தசன்றாலும் சிங்கப்பூரில் படித்த கல்விக்கு நல்ல  திப்பும் அங்கீகாரமும் 

வழங்கப்படுகின்றன. 
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 லாய்  ட்டும் தனிதயாரு கதசிய த ாழியாகவும், நாட்டு அகடயாளத்கதக்  

குறிப்பதற்காகவும்  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. அந்த த ாழிக்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்பட்டு, பள்ளிகளில் கீழ் உயர்நிகல வகுப்புகளுக்கான கால 

அட்டவகணயில் அதற்தகன இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

“கடந்த 15 ஆண்டுகள், த ாழிக்தகாள்கககளில் ஏற்பட்ட இத்தககய 

முக்கிய உத்திகளின் உருவாக்க முயற்சிகள், ஒருங்கிகணந்த பள்ளிககள 

உருவாக்குவதுடன்  இனங்களுக்கிகடகய உள்ள உறகவ ஊக்குவித்து 

த ாழித்திறகன க ம்படுத்தும்வககயில் க ற்தகாள்ளப்பட்ட ஒரு முக்கிய 

கட்டக ப்பு  ாற்றம். இத்தககய ஒருங்கிகணந்த பள்ளிகளில், இரண்டுக்கு 

க ற்பட்ட த ாழிப்பிரிவுகள் தபாது நிர்வாகத்திகனகயயும்,  ற்ற வசதிககளயும் 

பகிர்ந்துதகாள்கின்றன” (ககாபிநாதன், 2014, ப. 98). இரண்டாம் த ாழி 

கற்றுக்தகாள்ளுதல் 1960லிருந்து ததாடக்கநிகலயிலும் 1966லிருந்து 

உயர்நிகலயிலும் கட்டாய ாக்கப்பட்டது. 1966இல் ததாடக்கநிகலயிலும் 

1969இல் உயர்நிகலயிலும் இரண்டாம் த ாழி ஒரு கதர்வுப் பாட ாகியது. 

1968இல் தாய்த ாழிவழிப் பள்ளியில், ததாடக்கநிகலயில் அறிவியலும் கணிதமும் 

ஆங்கிலத்தில் கற்பித்தல் ததாடங்கப்பட்டது. 1969இல் சில ஆங்கிலவழிப் 

பள்ளிகளில் குடியியலும் 1970இல் வரலாறும் தாய்த ாழியில் கற்பிக்கப்பட்டன. 

1969இல்  லாய்ப் பள்ளிகளிலும் தமிழ்ப்பள்ளிகளிலும் உயர்நிகல ஒன்றில், 

 ரகவகல, உகலாக கவகல, அடிப்பகட மின்சாரகவகல கபான்ற பாடங்கள் 

ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டன எனக் கல்வித்துகறயில் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 

குறிப்பிடத்தக்க  ாற்றங்ககள நூலாசிரியர்  எடுத்துகரக்கிறார். 

த ாழிக்தகாள்கககய க லும் சீராக்க கவண்டிய கதகவகய 1970களில் 

க லும் மூன்று தகாள்கககள் ககாடிகாட்டுகின்றன. முதலாவது, 1975இல் 

ததாடக்கப்பள்ளிகளில், இரண்டாம் த ாழியில் உறவாடும் கநரவிகிதம்  ற்றும் 

கற்பிக்கும் கநரம் ஆகியவற்கற அதிகரிப்பதாகும்.  ாணவர்கள் இருத ாழியத் 

திறகனப் தபறப் பள்ளியில் இரண்டாம் த ாழியில் உறவாடும் கநர அதிகரிப்பு 

அவசிய ான கூறு என்பகத இந்த முடிவு எதிதராலிக்கிறது. இரண்டாவது, 

1974இல் வாழ்க்கக நலக்கல்வி என்னும் புதிய குடியியல் பாடம், வரலாறு  ற்றும் 

புவியியல் ஆகிய பல பாடங்களின் ஒருங்கிகணப்பு பள்ளிகளில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்பாடங்களும், ஓவியம்-ககவிகனப் பாடமும் 
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தாய்த ாழியில் கற்பிக்கப்பட்டன. மூன்றாவது,  ாணவர்கள், த ாழியில்              

உறவாடும் கநரம்  ற்றும் அவர்களுக்கு த ாழி கற்பிக்கும் கநரம் ஆகியவற்றின் 

கதகவககள நகடமுகறப்படுத்தப் பள்ளிகளுக்குக் கூடுதல் நீக்குப்கபாக்குத் 

தன்க  வழங்கும் தபாருட்டுக் 1975, 1978களில் தகாள்கக  ாற்றியக க்கப்-

பட்டது.  

சிங்கப்பூரின் த ாழிக்தகாள்ககயின் பல கூறுகள் திறனாய்விற்கு 

உட்பட்டிருந்தாலும் அவற்றால் நன்க களும் கிட்டியுள்ளன. இங்கு அவ்வககயில் 

மூன்று தவற்றிககளக் குறிப்பிடலாம். முதலாவதாக, பிறத ாழி கபசுகவாரிடம் 

புரிந்துணர்வு, பிறத ாழிகயக் கற்றுக்தகாள்ளும் ஆர்வம், சிறுபான்க யினருக்கு 

முக்கிய இடம் தகாடுத்தல் முதலியன நடுநிகலயான முக்கிய அரசாங்கக் 

தகாள்கககளின் விகளவுககள ஆகும். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்கதக் தகாண்ட 

சிங்கப்பூர்,  ரபுகடக யின் அகடயாளச் சின்ன ாகக் கருதப்படும் நிலவியல்சார்ந்த 

அரசியல் பகுதியில் அக ந்துள்ளது. இந்நிகலயில் த ாழிகயப் புறக்கணிப்பது 

மிகவும் சுலப ாக இருந்தாலும், அவ்வாறு தசய்யாதது பாராட்டுதற்குரியது 

(ககாபிநாதன், 2014, ப. 98).  

இரண்டாவது முக்கிய ான தவற்றியாக அக வது, இருத ாழியம் 

எழுத்தறிகவ க ம்படுத்தியதுதான். கணக்தகடுப்பு ஆண்டுகளில் 20% எழுத்தறிவு 

வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கல்வி, தபாருளியல்  ற்றும் அரசியல் 

வாய்ப்புகள் ச  ாக்கப்பட்டன.  

மூன்றாவதாக, அரசாங்க த ாழிககளச் ச  ாக நடத்துவது அரசாங்கக் 

தகாள்ககயாக இருந்தாலும், ஆங்கிலத ாழி ததாடர்பு நிகலயில் ஒரு முக்கியப் 

பங்கு வகிப்பது ததளிவாகத் ததரிந்தக . இது பன்னாட்டு முதலீட்டாளரின் த ாழி; 

அகனத்து இனக்குழுக்களும் கபாட்டியிடப் பயன்படும் ததாடர்புக்கருவி. தவிரவும் 

ஆங்கிலத்தின் முக்கியத்துவத்கத ஆங்கிலம் அல்லாத தரப்பிரிவுகளும் தவகுவாக 

ஏற்றுக்தகாண்டன. ஆங்கிலப்பிரிவுக்கு அதிக ாகனார் பதிவு தசய்துதகாண்டனர். 

இந்தப் பின்னணியில், ஆங்கிலம், எழுத்தறிவில் அதிக முன்கனற்றம் கண்டது. 

இப்கபாக்குத் ததாடர்ந்து தக்ககவக்கப்படும் என்ற ககாவின் அறிவிப்பு 

ஆங்கிலத்தின் முக்கியப் பங்கிகன முன்னறிவிக்கிறது (ககாபிநாதன், 2014, ப. 99). 

அது இன்றும் ததாடர்ந்து நிகலத்தன்க யுடன் இருந்து வருகிறது. 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

14 
 

2.2.  ந ொக்கங்கரை அரைவதில் பிைச்சிரனகளும் புதிய வொய்ப்புகளும் 

“சிங்கப்பூரில் த ாழிக்தகாள்ககயின் தபாதுவான கநாக்கங்ககளப் பற்றிய 

இணக்கம் இருந்தகபாதிலும், இந்கநாக்கங்ககள அகடய அவ்வப்கபாது 

முன்த ாழியப்பட்ட உத்திகள், கல்வியாளர்கள், தபற்கறார்கள் ஆகிகயாரிகடகய 

கவகலகயயும் வி ர்சனத்கதயும் உண்டுபண்ணத் தவறவில்கல. இதுகபான்ற 

எதிர்விகளவு கல்வியின்க ல் தபற்கறார் தகாண்டுள்ள அக்ககறகயக் காட்டிய-

கபாதும், கல்வியக ச்சின் உத்கதசத் திட்ட வகரவுகள்மீது அவர்கள் தகாண்டுள்ள 

அதிருப்தியின் சாட்சியாகவும் விளங்குகிறது” (ககாபிநாதன், 2014, ப. 99).  

சிங்கப்பூரின் கல்விக்தகாள்ககயில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இருத ாழியம் 

ஒரு க யக்கூறாக இருந்துவந்தகபாதிலும், தபரும்பாலானகவ கற்பித்தலியலின் 

விகளவுககளப் பற்றியில்லா ல் அரசியல், சமூகம் ததாடர்பானகவயாககவ 

இருந்தன (ககாபிநாதன், 2014, ப. 100). இங்குக் கற்றல் கற்பித்தலின் 

இன்றியக யாக  மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.  

இருத ாழியத் திட்டம் இனங்களுக்கிகடயிலான ததாடர்புக்கு உதவிதசய்து 

பண்பாட்டு உறுதித்தன்க கய ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டகதத் தவிர குறிப்பாக 

அதன் இலக்குகள் வகரயப்படவில்கல. இலக்குககள அகடவதற்கான பாடத்திட்ட 

உத்கதச வகரவு முதலியகவபற்றி மிகக் குகறவான கருத்தாய்வுப் பரிசீலகன 

 ட்டுக  தசய்யப்பட்டுள்ளது. இருத ாழியிகடகய உள்ள தவவ்கவறு த ாழித்-

திறன்கள்பற்றி கருத்தாய்வு நிகலயில் அதிகக் கவனம் தசலுத்தப்படவில்கல  

என்று நூலாசிரியர் ஆதங்கப்படுகிறார். 

2.3 ந ொக்கங்கரை அரைவதில் பிைச்சிரனகள்   

முதல் த ாழிகயவிட இரண்டாம் த ாழி சாதாரண  ாணவரிடமிருந்து 

அளவுக்கு அதிக ாக எதிர்பார்த்தது என்பதற்கான சாட்சியங்கள் அதிக ாக 

இருந்தகபாதிலும் இலக்கக அகடவதற்கான மிகக் குகறவான முயற்சிககள 

எடுக்கப்பட்டன. இருத ாழியம் சமூகத்தில் முக்கிய இடத்கத தபற்றிருந்தால், ஒரு 

கட்டத்தில், ஒரு  ாணவன் ஒரு த ாழிகய நன்கு ததரிந்திருப்பகதவிட 

இருத ாழிககளக் குகறபாடுடன் ததரிந்திருப்பது க ல் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. 

 ாணவர்கள் குகறந்தபட்சம் ஒரு த ாழியில் எழுத்தறிகவ அகடவகதாடு 

இரண்டாவது த ாழியில் ஓரளவு கபசிப் புரிந்துதகாள்ளகவண்டும் என்ற 
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குறிக்ககாள் இருந்தது. இருப்பினும் அதகன நிகறகவற்ற ததளிவான விளக்கமும், 

அகடயக்கூடிய வழிமுகறகளும் முக்கியம் என்று கருதப்படுகின்றது.  

3. புதிய வொய்ப்புகள்   

“முதல்  ற்றும் இரண்டு த ாழிகளுக்கிகடகய த ாழித்கதர்ச்சி அகடதலில் 

உள்ள இருநிகல வித்தியாசம் குறித்து  றுஆய்வு தசய்யப்படாதது 

வருத்தத்திற்குரியது. இந்த நிகலக்கான காரணம் ததரிவிக்கப்படாததற்கு இந்த 

நிகல நியாய ானது என்று கருதப்பட்டதால் இருக்கலாம்” (ககாபிநாதன், 2014;           

ப. 94).  ாணவர்களின் த ாழித் கதர்ச்சிநிகலகய  திப்பிட ஆசிரியர்களிடம் ஒரு 

வழியும் இல்கல. அப்படி ஆரம்பக்கட்டத்தில்  திப்பிடப்பட்டிருந்தால் தபாருத்த ான 

கற்பித்தல் முகறககளக் ககயாண்டிருக்கலாம் என்பன கபான்ற கருத்துககள 

முன்த ாழிந்திருப்பதிலிருந்து ககாபிநாதன் அவர்களின் ததாகலகநாக்குச் 

சிந்தகனகயயும் கல்விக்தகாள்ககககள வடிவக ப்பதில் அவருக்கு இருக்கும் 

ஈடுபாட்கடயும் நம் ால் உணர முடிகிறது.  

 த ாழி ககவரப்தபறல், கதகவகள் குறித்த பிரச்சிகனகளுக்குச் சில  

எடுத்துக்காட்டுககளப் பார்ப்கபாம். பாடக்கருவிகள் ததாடர்பான பிரச்சிகன-

யின்பால் மிகக் குகறவான கவனம் தசலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. த ாழி அல்லாத 

பாடங்களின்  றுசீரக ப்பில் அதிகக் கவனம் தசலுத்தப்பட்டு த ாழிசார்ந்த 

பரி ாணத்தில் குகறவான கவனம் தசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் த ாழியில் 

கற்கும்  ாணவர்களுக்குத் தயாரிக்கப்படும் பாடப் புத்தகங்ககள தவளியிடும் 

பதிப்பாளர்களுக்கு வழிகாட்டிகள் தகாடுக்கப்படவில்கல. தமிழ் ததாடர்பான 

தனியார் நூல்களில் கற்பித்தலியல்சார்ந்த கூறுகளின்படி அவற்றின் உள்ளடக்கம் 

அக வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனால்,  ாணவர்களுக்குப் பாடப்தபாருகளப் 

புரிந்துதகாள்வதில் சிக்கல் உண்டாகிறது. இரண்டாம் த ாழியாக எடுத்துப் 

படிக்கும்  ாணவர்களுக்குப் பாடக்கருவிகள் உரிய பயனளிக்கவில்கல. இது 

இன்றும் கவனிக்கப்பட கவண்டியகதார் அம்சம். 

த ாழி கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முகறயில்  றுஆய்வு 

தசய்யப்படகவண்டிய கநரம் வந்துவிட்டது.  றுஆய்வு இடம்தபறும்கபாது, 

முகறயாக அக க்கப்பட்ட புலனாய்வு நிபுணத்துவக் குழு வாயிலாக ஆய்வு 

க ற்தகாள்ளுதல் என அக யலாம். முதலில் த ாழிச்சூழல் குறித்த 

சமூகத ாழியியல் தகவல்ககளச் கசகரித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட கவண்டும். 
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த ாழிக்தகாள்கககளில்  ற்றப் புது முயற்சிககளப் தபறுவதற்குக் காத்திருக்க 

கவண்டும். நம் த ாழிச் சிக்கலுக்கான தீர்வு பட்டத்ததாழிலியல்  ற்றும் 

நிபுணத்துவம் ஆகும்  (Professionalism and expertise) (ககாபிநாதன், 2014,            

ப. 110). 

“குகற கூறப்படாத ஒரு பகுதி என்னதவன்றால், த ாழி கற்றகல 

க ம்படுத்துவதற்கு க ற்தகாள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின் எண்ணிக்கக. எடுத்துக்-

காட்டுக்கு,  திப்புமிக்க பிரத ர் பரிசு (பிரத ர் தபயரால் அக ந்த பரிசு). மிகச் 

சிறப்பான இருத ாழித் கதர்ச்சி இலக்கக அகடதலுக்கான உரிய தவளிப்பாட்டு 

கநரத்கத (Language Exposure Time - LET) அல்லது உறவாடும் கநரத்கத 

த ாழிகளுக்கு வழங்கும் வககயில் கால அட்டவகணகய வகுத்துச் சாதகன 

புரிந்த பள்ளிகளுக்கான பரிசு ஆகியன இதில் அடங்கும்” (ககாபிநாதன், 2014,             

ப. 103). 

இத்தககய ஊக்குவிப்பு இன்றும் சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் முக்கியத்துவம் 

தபறுவகத நாம் அறிகவாம். உறவாடும் கநரத்கத அதிக ாக்கும் கநாக்கில்  

(கல்வி அக ச்சு, 2015) இங்கு த ாழி ககவரப்தபறல் திறன்கள் வளர்க்கப்பட்டு 

நல்ல பலகன அளிக்கத் ததாடங்கியிருப்பகத நாம்  றுக்க முடியாது என்று 

கட்டுகரயாளர்கள் நம்புகின்றனர். க லும்,  ாணவர்களின் த ாழித்கதர்ச்சிகய  

 திப்பிடத் தற்கபாது நிகறய வழிமுகறகள் உள்ளன. தபாருத்த ான கற்பித்தல் 

முகறகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. 

 ாணவர்களின் த ாழித்கதர்ச்சிகய  திப்பிடுதல், த ாழிசார்ந்த 

அம்சங்களில் அதிகக் கவனம் தசலுத்துதல், த ாழி கற்பித்தலுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் முகறகய  றுஆய்வு தசய்தல் கபான்றகவபற்றி எழுப்பப்பட்ட  

அகறகூவல்ககளப் பின்னர்க் கல்வியக ச்சு கருத்திற்தகாண்டு அதற்கான 

நடவடிக்ககககளயும் பரிந்துகரககளயும் படிப்படியாக அ லாக்கம் தசய்தது. 

இத்தககய கருத்துககள தவளியிட்டுள்ள ககாபிநாதன், தாம் அக்காலட்டத்தின் 

கல்விக்தகாள்கககளில்  கண்டறிந்த குகறபாடுககளச் சுட்டிக்காட்டியது  மிகவும் 

வியப்புக்குரியதாகக் கட்டுகரயாளர்களுக்குத் கதான்றுகிறது. அவரது கல்விக்-

தகாள்ககக் கருத்துகள் 1980முதல் இன்றுவகர படிப்படியாகச் சிங்கப்பூரில் 

நகடமுகற கண்டுள்ளகத நம் ால்  றுக்க முடியாது. அதற்குச் சான்றாக 2005, 

2010 ஆகிய ஆண்டுகளில் க ற்தகாள்ளப்பட்ட முக்கிய  றுஆய்வுகளின் 
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பரிந்துகரககள (கல்வி அக ச்சு, 2005; 2011) வழிகாட்டியாகக் தகாண்டு 

பாடத்திட்டம் க ம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்பகடயில் பாடக்கருவிகளும் 

உருவாக்கம் கண்டுள்ளன. இருத ாழிக்தகாள்ககக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

வககயில் புதிய பாடக்கருவிகளும் கற்பித்தலியலில், குறிப்பாக த ாழித்திறன்களின் 

வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் கூறுகளும் அறிமுகம் கண்டுள்ளன. த ாழித்திறன் 

வளர்ச்சிகயாடு விழுமியங்களுக்கும் கூடுதல் கவனம் தரப்பட்டுள்ளகதயும் 

ககாபிநாதன் அறிந்திருப்பார். அவரது ஆகலாசகனகளும் குகறகூறல்களும் 

இத்தககய முன்கனற்றத்திற்கு வித்திட்டுள்ளன என்பதில் ஐயமில்கல. அவர் 

அன்று கண்ட கனவு இன்று நனவானது என்பகதக் கடந்த பத்தாண்டுகளில் 

அறிமுகம் கண்டுள்ள ததாடக்கப்பள்ளி வகுப்புகளுக்கான பாடத்திட்டங்ககளக்-

தகாண்டு (கல்வி அக ச்சு, 2008; 2015) அறியலாம் எனக் கட்டுகரயாளர்கள் 

கருதுகிறார்கள்.  

புதிய பாடத்திட்டமும் அவ்வப்கபாது சற்றுப் தபாருத்தப்பாடின்றிக் 

காணப்படுவகத இங்குக் கட்டுகரயாளர்கள் குறிப்பிட விரும்புகின்றனர். 

தற்கபாகதய சிங்கப்பூர்ச் சூழலில் தமிழ்த ாழிப் புழக்கம் குகறவாக இருப்பதால் 

இரண்டாம் த ாழி கற்றகல சுக யாக்கா ல், சுகவயாக ஆக்க உதவலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, 2015இல் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள கநாக்கத்கதப் புரிந்து-

தகாண்டு தபாருத்த ான வடிவத்தில், எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரி ாற்றம் தசய்தல், 

பலதரப்பட்ட எழுத்து வடிவங்களுக்கு  றுத ாழி எழுதுதல் ஆகியகவ புதிதாக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளன; ததாடக்கநிகல மூன்று முதல் ஆறு வகரயில் எதிர்-

பார்க்கப்படுகின்றன. இத்தககய கற்றல் விகளவுககள  ாணவர்கள் தபறுவதற்கு 

த ாழிகயக் ககவரப்தபறும் ஆற்றல் கதகவப்படும். அது ஒருகவகள, உயர்தமிழ் 

வகுப்பு  ாணவர்களுக்குப் தபாருத்த ாக இருக்கலாம். ஆனால், கபச்சுவழிக் 

கருத்துப்பரி ாற்றத்திற்கக தடு ாறும் ததாடக்கநிகலயில் உள்ள தமிழ் வகுப்பு 

 ாணவர்கள் தபரிதும் சிர ப்படுகிறார்கள். மீத்திறன் நிகலயில் இருக்கும் 

 ாணவர்கள் இத்திறகனப் பாடுபட்டுக் கற்றாலும், கபயப்பயிலும்  ாணவர்களால் 

இயலாத ஒன்றாக உள்ளது. இல்லத ாழிச் சூழலுக்கு ஈடுதகாடுக்கும் வககயில் 

தாய்த ாழி கற்றல் கற்பித்தல் எங்ஙனம் சிறப்பகடயும்? இரண்டாம் த ாழி கற்றல் 

தாய்த ாழிகயப் பிகழயின்றிப் கபசுவதற்கும், எழுதுவதற்கும் உதவினாகல 

கபாது ானதாகும்.  
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சிங்கப்பூரின் முன்னாள் பிரத ர் லீ குவான் இயூ அவர்கள், 

குறிப்பிட்டுள்ளகதச் சற்றுக் கண்கணாட்டமிடலாம் (ககாபிநாதன், 2014, ப. 113). 

இருத ாழி சாதகன முழுக யானதல்ல என்று விவரித்துள்ளார். அதாவது                     

சு ார் 20 விழுக்காட்டினர்  ட்டுக  இருத ாழித்கதர்ச்சி தபற்றவர்கள். அதாவது, 

அவ்வாறு கதர்ச்சி தபற்றவர்கள், ஒரு த ாழிகயச்  சரள ாகக் ககயாளுபவர்-

களாகவும், இரண்டாவது த ாழிகயப் கபாது ான அளவிற்குக் ககயாளுபவர்-

களாகவும் இருந்தனர் என்பதாகும். இருத ாழிக்தகாள்கககய விடாமுயற்சிகயாடு 

ததாடர்வகதத் தவிர சிங்கப்பூருக்கு கவறுவழி இல்கல என்று அரசு கருதுகிறது. 

தரம் குன்றிய  ாணவர்களுக்குச் சலுகககள் தகாடுத்தாலும், உயர்ந்த இருத ாழித் 

திறக  தகாண்டுள்ள  ாணவர்ககள அகடயாளம் கண்டு அவர்களுக்குச் சிறந்த 

வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்குச் சாதகன வாய்ப்புத் தரப்படகவண்டும்.  

இத்தககய சூழகல இன்றும் நம் அரசாங்கம் தக்ககவத்திருப்பகதக் 

கட்டுகரயாளர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். நம் நாட்டிற்கக உரிய தனித்தன்க  

இருத ாழிக்தகாள்கக ஆகும். இக்கல்விக்தகாள்கக பகழயதாக இருந்தாலும் 

அது தபான் கபான்றது என்றால் மிககயாகாது. இது நாம் கற்றுக்தகாள்ள-

கவண்டிய,  கட்டிக்காக்க கவண்டிய தகாள்ககயாகும்.  

4. 1979க்குப் பிறகு கல்வியில் புதிய முயற்சிகள் 

இக்காலக்கட்டத்தில் புதிய ஆய்வுக் கட்டுகரகள் எழுதி முடிக்கப்பட்ட பின்னர், 

கல்வியில் புதிய முயற்சிகள் தகடயின்றித் ததாடர்ந்தன. ஒரு முக்கியத் ததாழில் 

 ற்றும் நிதி க ய ாகச் சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிகய ஊக்குவிக்கக் கல்வியக ச்சு 

 ாணவர்கள் கற்கக்கூடிய த ாழிகளின் எண்ணிக்கககய உயர்த்தியது. இரண்டு 

அதிகாரத்துவ த ாழிகளில் திறக  தபற்ற  ாணவர்கள் மூன்றாம் த ாழிகயப் 

பயிலலாம். பிதரஞ்சு, தஜர் ன், ஜப்பான், ஆகிய த ாழிகளில் ஒன்கறச் சிங்கப்பூர் 

ககம்பரிட்ஜ் தபாதுக்கல்விச் சாதாரணநிகலத் கதர்வில் கதர்ந்ததடுக்கலாம். 

இருத ாழித் திறக கய உறுதிதசய்யவும், ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் ஏற்படும் 

கலாசார இழப்பு அபாயத்துக்கு எதிராகவும்,  ாணவர்ககளச் சீனப் பள்ளிகள் 

ஈர்க்கும் வககயிலும் கவத்திருக்க அரசாங்கம் வககதசய்தது. இதன்வழி 

அரசாங்கம் சீனப் பள்ளிகளின் பாரம்பரியத்கதத் ததாடர்ந்து கட்டிக்காக்கவும் 

உயர்த்தவும் தசய்தது. இத்தககய பள்ளிகளில் சிறந்த ஆசிரியர்கள் பணியில் 

அ ர்த்தப்பட்டனர். ததாடக்கப்பள்ளி இறுதித் கதர்வில் கதர்ச்சிதபற்ற சிறந்த எட்டு 
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விழுக்காட்டு  ாணவர்கள், அரசாங்கம் கதர்ந்ததடுத்த ஒன்பது முன்னணிச்  

சீனவழி உயர்நிகலப்பள்ளிகளில் கற்க அனு திக்கப்பட்டனர். அவர்கள் சீன 

இனத்தவர்களாக இருந்தார்கள். 

 ற்ற ஆங்கில உயர்நிகலப்பள்ளிகளில், கூடுதலான ஆங்கிலத்தில் 

நடத்தப்படும்  ஆழ்நிகலக் கற்றலுக்கான வளமூட்டும் திட்டங்களில் (Immersion) 

கசர்வதற்குச் சிறப்பு உதவித்திட்டம் வழிவகுக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் ஆங்கிலத் 

திறக யின்மீதுள்ள முக்கியத்துவத்கத வலியுறுத்தியது. இதகனக் ககாபிநாதன் 

கட்டுகர ந க்கு எடுத்துகரக்கிறது.  

4.1 1979க்குப் பிறகு இருந்த கல்வியின் நிரல  

இருத ாழியம் ததாடர்ந்து உயர்கல்வியில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஒரு 

நிகலயிருந்து அடுத்த நிகலக்கு உயர்வதற்கு த ாழியில் சிறந்த கதர்ச்சி 

கதகவப்பட்டது. 1979இலிருந்து பல்ககலக்கழகப் புகுமுக வகுப்புகளுக்குச் 

தசல்வதற்கு இரண்டாம் த ாழியில் கதர்ச்சி (குகறந்தபட்சம் S8) என்னும் 

தரநிகலகயப் தபற்றிருக்ககவண்டும். பல்ககலக்கழகப் புகுமுக வகுப்பில் உள்ள 

 ாணவர்களின் தரநிகல கசாதிக்கப்படும். முதலாண்டில் ஆங்கிலத்தில் 

பலவீன ாக அல்லது கதர்ச்சிதபறாத  ாணவர்களுக்கு அல்லது ஆங்கிலம் 

அல்லாத உயர்நிகலப் பள்ளிகளிலிருந்து வந்த  ாணவர்களுக்கு த ாழிப்பாடம் 

கபாதிக்கப்படும். ஆங்கிலத்தில் பலவீன ாக இருக்கும்  ாணவர்களுக்கு, இந்த 

வகுப்பு இரண்டு ஆண்டுகளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கப்பட்டது. 

ததாடக்கக் கல்லூரிகள் இரண்டு ஆண்டுப் படிப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டது. இகண 

வளாகத் திட்டத்தின் (Joint Campus Program - JCP) விகளவாக இந்த 

 ாணவர்ககள ஒரு தபாதுப் பல்ககலக்கழகத் கதர்வு முகறக்குத்  

தயார்ப்படுத்துவது இதன் கநாக்க ாக இருந்தது.  

நன்யாங் பல்ககலக்கழக  ாணவர்கள், சிங்கப்பூர்ப் பல்ககலகழக 

 ாணவர்களுடன்  இகணந்து புக்கிட்தீ ா வளாகத்தில் பாடம் படித்து ஒகர 

கதர்கவ எழுதுவர். க கல வகரயப்பட்ட முக்கிய ான இந்த அக ப்புநிகல 

 ாற்றங்கள், இருத ாழிக் தகாள்கககயயும் அதன் நகடமுகறப்படுத்துதகலயும் 

இன்னும் சீராக்க அரசாங்கம் எடுத்துக்தகாண்ட கடப்பாட்கடயும் ககாடிட்டுக் 

காட்டுகின்றன. 
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இகவகபான்ற தவவ்கவறு த ாழிக்தகாள்கககள், நகடமுகறப்படுத்து-

தலுக்கான உத்திகள் ஆகிய அகனத்தும் தவளிப்பகடயாக ககா அறிக்ககயில் 

விவரிக்கப்பட்டன. பிரத ர்  ாணவரிகடகய இருத ாழிச் சாதகன முழுக யான-

தல்ல என்றும் கிட்டத்தட்ட 20 விழுக்காட்டினர்  ட்டுக  இருத ாழித் கதர்ச்சி 

தபற்றகதச் சுட்டினார். தபாதுவாக ஆங்கிலத்தின் தரம் குகறந்தது என்பதும் 

அதில் அடங்கும்.  

ககா அறிக்ககப்படி, சு ார் 60 விழுக்காட்டு  ாணவர்கள் குகறந்தபட்ச 

கதர்ச்சிகய ஒரு த ாழியில் அல்லது இரண்டு த ாழியில் தபறத் தவறினர். 

பள்ளிகயவிட்டுச் தசன்ற பிறகு அகநக ாகப் பின்னகடவு ஏற்பட்டது. ஆங்கிலம், 

ஆங்கிலவழிப் பள்ளிகள் ஆகிய இரண்டிலும் ஆங்கிலத்தின் தரம் குகறந்ததும் 

அடங்கும். ஆனால், இருத ாழிக்தகாள்கககய விடாமுயற்சிகயாடு ததாடர்வகதத் 

தவிர சிங்கப்பூருக்கு கவறுவழி இல்கல என்று அரசு கருதியது. இருந்தகபாதிலும், 

அதிக ான  ாணவர்கள் பள்ளி த ாழிககளக் ககயாள்வதில் எதிர்கநாக்கும் 

தகடகய நீக்கவில்கல. 85 விழுக்காடு  ாணவர்களுக்கு வீட்டின் த ாழிகள், 

பள்ளியின் த ாழிகள் அல்ல என்பது அறிக்கக குறிப்பிட்டது என்கிறார் 

ககாபிநாதன்.  

தபரும்பாலான  ாணவர்களின் குகறந்த த ாழி ககவரப்தபறல் நிகலகய 

ஏற்றுக்தகாள்வதும் பள்ளி ஆண்டுககள அதிகரித்தலும் த ாழி ககவரப்தபறலுக்கு 

நன்க யாக  அக ந்தகபாதும், அப்கபாகதய முயற்சிகள் பள்ளி அக ப்பில் தபரிய 

 ாற்றங்ககள அறிமுகப்படுத்தி ஒன்றிகணந்த பள்ளி அக ப்பின் வளர்ச்சிகயப் 

பாதித்தன.  

5. புதிய முயற்சிகள் 

இரண்டாம் த ாழி கற்பித்தலின் ஒரு முக்கிய உத்தி எனில், 1972இலிருந்து 

த ாழியில் உறவாடும் கநரம் அதிகரிக்கப்பட்டதுதான். இதனால், இரண்டாம் 

த ாழிக்கான பாடத்திட்ட கநரமும் அதிகரிக்கப்பட்டது. இங்கு இரண்டாம் த ாழித் 

திறக கய க ம்படுத்தும் வககயில் த ாழி உறவாடும் கநர அதிகரிப்கபப் 

பயன்படுத்திக்தகாள்ளு ாறு மீண்டும் மீண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு வலியுறுத்தப்-

பட்டது. உறவாடும் த ாழி கற்றலில் பிறக் கூறுகளுக்கு உரிய கவனம் 

தசலுத்தப்படாவிடில், கநரத்கத அதிகரிப்பது என்ற ஒன்று  ட்டும் திறன்-

க ம்பாட்கட அதிகரிக்காது. 
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ஆழ்நிகலக் கற்றலுக்கான வளமூட்டும் திட்டங்களின்வழி (Immersion) த ாழி 

கற்கும் முகற எனும்கபாது த ாழியில் உறவாடும் கநரத்கத அதிகரித்து 

த ாழிக்காகத் தரப்படும் பயிற்சிகய இன்னும் ஒரு படி முன்கனற்றுகிறது. 

த ாழியின் புழக்கத்கத அதிகரிக்கும் ஆழ்நிகலக் கற்றலுக்கான வளமூட்டும் 

திட்டம் பள்ளிகளில் இடம்தபற்றது. இருப்பினும், க ற்தகாள்ளப்பட்ட சில ஆய்வுகள் 

இந்த உத்தியின் விகளவினால், இரண்டாம் த ாழியில் மிகக் குகறந்த 

அளவிலான முன்கனற்றத்கதகய தபறமுடிந்ததாகக் காட்டின. “சீன, ஆங்கிலவழி 

உயர்நிகலப்பள்ளிகள் இரண்டாம் த ாழித் கதர்ச்சியில் குறிப்பிட்ட தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்தவில்கல. நடப்பிலுள்ள பள்ளி இகணப்பு முகற இரண்டாம் த ாழி 

கதர்ச்சிகய க ம்படுத்தவில்கல,” என்று டான் (Tan) கூறுவகத நூலாசிரியர் 

குறிப்பிடுகிறார். 

இகண வளாகத்திட்டம் (Joint Campus Program - JCP) பற்றிய ஆரம்பக்-

கட்டக் கருத்தும் இதகனகய காட்டுகிறது. இந்தச் சான்றின்க ல் கவக்கப்பட-

கவண்டிய ஆழ்நிகலக் கற்றலுக்கான வளமூட்டும் திட்டக் தகாள்ககக்கான 

பிரத ரின் காரணங்கள் பின்வரு ாறு: 

இந்த  ஆழ்நிகலக் கற்றலுக்கான வளமூட்டும் திட்டத்தின் தவற்றிக்குப் 

பிரத ர்  திரு லீ  குவான் இயூ மூன்று குழுவினர்ககள உதாரணம் கூறுகிறார். 

அறிவியல் பயிற்சி வகுப்புக்காக தவளிநாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட சீனத ாழிவழிப் 

படித்த கல்வி ான்கள், சிங்கப்பூர்த் கதசியப் பல்ககலக்கழகத்தில் பயிலும் 

சீனவழிக்கல்வி பயின்ற அறிவியல்  ாணவர்கள், சிங்கப்பூர் ராணுவப்பகட  

அதிகாரிகள் ஆகிய மூன்று குழுக்ககள அவர் எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுகிறார். 

ஆனால், இதுகபான்ற சான்றுகள் கீழ் உயர்நிகலவகுப்புகளில் ஆழ்நிகலக் 

கற்றலுக்கான வளமூட்டும் திட்டக் தகாள்கககய அறிமுகப்படுத்துவற்குப் 

கபாது ானதா என்பது சந்கதகத்திற்குரியது. 

உளத ாழியியல், சமூகத ாழியியல் கூறுகள் ஆகியன த ாழி ககவரப்-

தபறலுக்குத் தீர்வுகள் காண முயலும்கபாது கருத்திற்தகாள்ளப்பட கவண்டும். 

நகடமுகறப்படுத்துதல் குறித்த உத்திகளும் கருத்திற்தகாள்ள ப்பட கவண்டும். 

அதற்குக ல் சிங்ககயில் த ாழி கற்கும் சூழகல, நிகலக கயப்பற்றிப் கபாது ான 

ஆய்வுகள் நடத்தப்படகவண்டும். அப்கபாகதய ச யத்தில்  உயர்நிகலப்பள்ளிகளில்  
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நகடமுகறக்கு  வந்துள்ள உத்தி  றுபரிசீலகன தசய்யப்படகவண்டும் என்று 

ககாபிநாதன் கருதுகிறார்.  

ச த்துவத்தின் அடிப்பகடயில் கல்வியக ப்புக்கான அடிப்பகடககள 

1959இல் அகனத்துக் கட்சி அறிக்கக வகரயறுத்தது. இந்த அறிக்ககயின் 

இலக்ககச் தசயல்படுத்துவதில் அல்லது குறிக்ககாகள அகடவதில் 

த ாழிக்தகாள்கககள் மிகவும் முக்கிய ானகவ என்று கருதப்பட்டன. கல்வி  

அக ச்சு அதன் இலக்ககச் தசயல்படுத்திட இகடப்பட்ட ஆண்டுகளில் 

(Intervening years) தசம்க யான, பாரபட்ச ற்ற த ாழிக் தகாள்கககய 

உருவாக்குவதில் முயற்சிகள் க ற்தகாண்டதாகக் கூறுகிறார், ககாபிநாதன். 

த ாழித்திட்டத்கத உருவாக்கும்கபாது த ாழிபற்றிய குறிக்ககாள்கள் 

முக்கிய ானகவயாக இருந்தாலும், எந்த வககயிலும்  ாற்றா லும் நிறுத்தா லும் 

ததாடர்ந்து இருத ாழி இலக்ககத் ததாடர்வதால், முன்கனய முக்கியக் 

குறிக்ககாள்களுக்கு இகணயாக  ற்றப் பிற முக்கியக் தகாள்ககககளப் பற்றிய 

சிந்தகனகள் புறக்கணிக்கப்படு ா என்னும் ககள்வி எழுக  என்று வினவுகிறார், 

ககாபிநாதன். புதிய தகலக த்துவத்தின்கீழ்  இந்த அடிப்பகடச் சிக்கல்களுக்கு 

அதிகக் கவனம் கிகடக்கும் என்று நம்புவகதாடு, பாடத்திட்டத்தின் விகளவுகள், 

தாக்கம், கதர்வு கநாக்கிய சிந்தகனகள் ஆகியகவ பற்றியும் ஆராய்ச்சி கதகவ 

என்று அவர் வலியுறுத்துகிறார். இக்கருத்து என்றும் சிந்தகனக்கு எடுத்துக்-

தகாள்ளப்படகவண்டும் என்பகத நாம்  றுக்க முடியாது.  

இந்தச் சிந்தகன குறித்து இக்கட்டுகரயின் பிற்பகுதியில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 1980இல்  எடுக்கப்பட்ட   க்கள்ததாககக் கணக்கு 

த ாழிப்பங்கீடு, பயன்பாடு ஆகியன பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள் ததாகுக்கப்-

பட்டன. இந்தத் தரவுகள் அகடயக்கூடிய திட்டங்ககள உருவாக்கச் சரியான 

அடித்தளத்கதத் தரும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார், ககாபிநாதன். க லும், 

கற்பித்தலியல் எதிர்ப்பார்ப்புககள  திக்கும் நியாய ான திட்டங்களும் சீர்திருத்தம் 

தசய்யப்பட்ட  கல்வி அக ப்பின் முத்திகரயாக விளங்கும் என்றும் ககாபிநாதன் 

நம்பிக்கக ததரிவிக்கிறார். 

அவரது நம்பிக்ககயின் அடிப்பகடயில் படிப்படியாக 1980களுக்குப் பின்னர்ச் 

சிங்கப்பூரில், கல்வித்துகறயில் இருத ாழிக்தகாள்ககக்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்பட்டது. நான்கின  க்கள் வாழும் நம் நாட்டில் பண்பாடு, பாரம்பரியம், 
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விழுமியங்கள், அறதநறிப் பண்புகள், வரலாற்று கவர்கள் ஆகியவற்கற  தித்து 

இருத ாழிக்தகாள்ககயில் தாய்த ாழிக்கல்விக்கு முக்கியப் பங்கு அளிக்கப்பட்டது. 

இத்தககய ததாகலகநாக்குச் சிந்தகனயால் சிங்கப்பூர் அகடந்த முன்கனற்றங்கள் 

பல. இனி, தற்காலப் பார்கவககளயும் த ாழிக்தகாள்ககயில் ஏற்பட்டுள்ள 

 ாற்றங்ககளயும் முன்கனற்றங்ககளயும் கண்கணாட்டமிடுகவாம்.  

6. தற்கொலப் பொர்ரவகள்  
 

6.1 மைொழிக்கல்வியின் நிரலத்தன்ரை  

 ததன்கிழக்காசியா நாடுகளுள் சிங்கப்பூரில்தான் தமிழ் ஓர் அதிகாரத்துவ 

த ாழியாக அக ந்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் இருத ாழிக்தகாள்கக 

சிங்கப்பூரில் ஆங்கிலத்துடன்  தாய்த ாழிககளயும் வாழகவத்து வருகிறது. 

தமிகழப் தபாறுத்தவகர "இருத ாழிக்தகாள்கக இந்நாட்டில் தமிகழ 

வாழகவக்கும் ஆணிகவர்" என்கிறார் திண்ணப்பன் (1993, ப. 8). 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்த ாழி தற்கபாது முதல், இரண்டாம் தகலமுகறயினரிடம் 

ஓரளவுக்குத் ததாடர்புத ாழியாக இருந்து வருகிறது. மூன்றாம் நான்காம் 

தகலமுகறயினகரப் தபாறுத்தவகர தபரும்பாலான பள்ளிகளில்  ட்டும் 

பயன்படும் கதர்வு த ாழியாக அக ந்துள்ளது (சீதாலட்சுமி, 2009). 

இந்நிகலயில் தமிழ்த ாழிப் புழக்கத்கதப் பள்ளிகளில் அதிகரிக்க 

1980முதல் 2015வகர கல்வி அக ச்சு படிப்படியான  ாற்றங்ககளச் தசய்து 

த ாழிக்தகாள்கககளின் அடிப்பகடயில் பாடத்திட்டத்கத வகுத்துச் 

தசம்க ப்படுத்திப் பல்கவறு திட்டங்ககள அ ல்படுத்தி வந்துள்ளது. 

 ஒவ்தவாரு முகறயும் பாடத்திட்டத்கத  திப்பீடு தசய்து ஆய்வுகள் 

அடிப்பகடயில்  றுஆய்வுக் குழுக்களிடம் ஆகலாசகன தபற்றுத் 

தாய்த ாழிக் கல்விக்கு ஆதரவாகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள், த ாழியியல் 

அறிஞர்கள், சமூக நல ஆர்வலர்கள், கல்வியியலாளர்கள், ஆசிரியர்கள் 

என்று அறிவுசார் வட்டங்களில் கலந்துகரயாடி, அவர்களின் பரிந்துகரயின் 

அடிப்பகடயில் முன்கனற்றப் பாகதயில் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி பயணம்-

தசய்துதகாண்டிருக்கிறது. 

 கடந்த காலத்தில் த ாழிக்தகாள்ககககள  றுபரிசீலகன தசய்யும்கபாது, 

கற்பித்தலியலின் முக்கியத்துவத்கத உணர்த்தும் ஆய்வுவழிச் சான்று, 
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பரிகசாதகன, பயிற்சி  ற்றும் பாரபட்ச ற்ற கபாதகன கபான்றகவ 

தகாள்கக வகுப்பதிகலா தசயல்படுத்துவதிகலா முக்கியக் கூறுகளாகத் 

திகழவில்கல. கற்பித்தலியலுக்குக் தகாடுக்ககவண்டிய கவனம் கிகடக்க-

வில்கல என்று வரலாற்றுச்சான்றுகள் கூறுகின்றன (ககாபிநாதன், 2014,   

ப. 94).  

 

6.2 இருமைொழிக் மகொள்ரகயினொல் கிரைத்த பயன்கள் 

சிங்கப்பூரில் இருத ாழிக் கல்விக்தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்தி 

ஆங்கிலத்கதயும் தாய்த ாழிகயயும் சிறப்பாகக் கற்றுப் பயன்படுத்தும்                 

வககயில்  ாணவர்ககள உருவாக்கியிருப்பது இக்தகாள்ககயினால் கிகடத்த                   

பயன்களுள் ஒன்றாகும். இத்தககய கருத்துப்பரி ாற்றத்திறன் வாழ்க்ககக்கும் 

பணியிடத்துக்கும் கதகவப்படும் திறனாகும். க லும், இத்திறன் சிங்கப்பூரின் 

கபாட்டித்திறகன க ம்படுத்துவதற்குப் பயன்படுகிறது. இளந்தகலமுகறயினர் 

தத்தம் பண்பாடு,  ரபு, இலக்கியம், வரலாறு கபான்றவற்கறப் புரிந்துதகாண்டு 

கபாற்றுவதன் வாயிலாக இருத ாழிக்தகாள்ககயின் பங்களிப்கப அனு ானிக்க 

முடியும். க லும், அவர்கள் தங்கள் தனித்தன்க கய வளர்த்துக்தகாள்ளவும் 

இத்திறன் பயன்படுகிறது.  

 

6.3 தமிழ்க் கல்வியின் இலக்கு 

`சிங்கப்பூர்  ாணவர்களிகடகய தமிகழ வாழும் த ாழியாக்குவதற்குத் தமிழ் 

பயிலும்  ாணவர்கள் ஒருவகராடு ஒருவர் தயக்கமின்றிச் சரள ாகத் தமிழில் 

உகரயாடத் கதகவயான த ாழியாற்றகல வளர்த்துக்தகாள்ள கவண்டும்` என்பது 

தமிழ்க் கல்வியின் இலக்கு. (கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 11). இந்த இலக்கக 

நிகறகவற்றும் வககயில் பாடத்திட்டம் கற்பித்தலியல்,  திப்பீடு ஆகிய கூறுகள் 

க ம்பட்டு வருகின்றன.  

6.4 தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல் ந ொக்கங்கள் 

 ாணவர்கள் தம்  னத்தில் எழும் கருத்துககளத் தன்னம்பிக்ககயுடன் 

கபச்சுவழியாகவும் எழுத்துவழியாகவும் தவளிப்படுத்தும் ஆற்றகலப் தபறச் 

தசய்தல் கவண்டும். அதற்காகக் ககட்டல், கபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய 
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அடிப்பகட த ாழித்திறன்ககளாடு 21ஆம் நூற்றாண்டிற்குத் கதகவயான முக்கியத் 

திறன்களாகிய இருவழிக் கருத்துப்பரி ாற்றத் திறன்களும் தமிழ்த ாழிப் 

பாடத்திட்டத்தில் வலியுறுத்தப்படுகின்றன (கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 11). 

6.5 விரும்பத்தக்க கற்றல் விரைவுகள் 

 ாணவர் கல்விப் பயணத்தின்கபாது ஒவ்தவாரு நிகலயிலும் அவர் 

தபறகவண்டிய த ாழித்திறன்ககளயும் நற்பண்புககளயும் கல்வியின் விரும்பத்தக்க 

கற்றல் விகளவுகள் என்னும் பகுதி பட்டியலிட்டுக் காட்டுகிறது. சிங்கப்பூர்க் 

கல்விமுகறயின்கீழ் பயிலும் ஒவ்தவாரு  ாணவரும் கல்வியின் விரும்பத்தக்க 

விகளவுககள அகடந்திருக்க கவண்டும் (கல்வி அக ச்சு 2015, ப. 13).   

6.6  ரைமுரறயில் உள்ை தமிழ்க் கல்வி முரற 

கடந்த 2005, 2010 ஆகிய ஆண்டுகளில் க ற்தகாள்ளப்பட்ட முக்கிய 

 றுஆய்வுகளின் பரிந்துகரககள வழிகாட்டியாகக்தகாண்டு ததாடக்கநிகலப் 

பாடத்திட்டம் க ம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நடப்பிலுள்ள பாடத்திட்டத்தின் பயன்மிகு 

கூறுககளத் தக்ககவத்துக்தகாண்டு, த ாழி கற்றல் கற்பித்தகல வலுப்படுத்தும் 

சில முக்கியக் கூறுகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 

த ாழித்திறன்களின் வளர்ச்சிகயாடு நற்பண்புகளுக்கு அடித்தள ாக விளங்கும் 

விழுமியங்களிலும் தமிழ்த ாழிப் பாடத்திட்டம் அதிகக் கவனம் தசலுத்துகிறது 

(கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 17).  

6.7  ரைமுரறச் சிக்கல்கள்  

உலகில் உள்ள சு ார் 5000 த ாழிகளுள் 50 விழுக்காடு 

வழக்தகாழிந்துகபாகும் அபாயநிகலயில் இருக்கின்றன. இந்த நிகல 

ததாடர்ந்தால் அடுத்த நூற்றாண்டின் ககடசியில் சு ார் 500 த ாழிககள எஞ்சி 

இருக்கக்கூடும் (Krauss, 1992). இந்தத் தகலமுகறயின் குழந்கதகள் கற்கா ல் 

இருப்பதாகலா அடுத்த தகலமுகறயின் குழந்கதகள் கற்கா ல் கபாவதாகலா 

த ாழிகள் இறக்கும்நிகலயில் உள்ளன. பகடதயடுப்பாகலா, கநாயாகலா ஒரு 

த ாழிச் சமூகம் அழிவகதவிட, பலம் வாய்ந்த  ற்தறாரு த ாழிகயாடு ஐக்கிய ாகி 

அழிவகத அதிகம் (அண்ணா கல, 1995, ப. 2).  

‘...இரு த ாழியியல்......இனங்களுக்கிகடகய ததாடர்கபச் சாத்திய ாக்கித் கதசிய 

ஒற்றுக கய வலுவாக்கிறது; அது பல்லினப் பண்பாட்டுக் தகாள்கககயத் 
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ததாடரச் தசய்கிறது ...ஒவ்தவாரு  ாணவரும் இருத ாழித் கதர்ச்சிகய 

அகடவகதக் குறிக்ககாளாகக் தகாண்டு தன் முழுத் திறக கயப் பயன்படுத்தி 

அகத அகடய முயல கவண்டும்’ (ககாபிநாதன். 2014; ப. 95).  

ஒரு சமூகம் அதன் வாழ்க்ககப் படிப்பிகனககள அடுத்தடுத்து வரும் 

தகலமுகறயினர்க்கு அறிவிக்கும் ஒரு கருவூல ாகக் கல்வி அக கிறது. இந்தப் 

படிப்பிகனககளப் பிறரிடம் பகிர்ந்துதகாள்ளப் பயன்படும் ஓர் ஊடகம்தான் த ாழி. 

பல பரிணா  வளர்ச்சிகயக் கண்டு வரும் இம்த ாழியானது, ஒரு சமூகத்தில் 

இடம்தபறும்  ாற்றங்களால், அதாவது, அது புழங்கப்படும் நாட்டின் அரசியல் 

தாக்கங்கள், சமூகப் கபாக்குகள், ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி, தபாருளாதார 

ஏற்றத்தாழ்வுகள், உற்பத்தித்திறன், ததாழில் கதர்ச்சி கபான்றவற்றின் 

தாக்கத்திற்குட்படுகிறது. உள்ளத்தில் கதான்றிய எண்ணங்ககளச் சித்திரவடிவில் 

காட்சிப்படுத்திய காலம் கபாய், இப்கபாது எழுத்துக்களால் அக ந்த தசாற்களால் 

தவளிப்படுத்தும் கால ாக  ாறியுள்ளது. “த ாழியியல் அறிஞர் ஃபிஷ்த ன் 

தாய்த ாழிகய ஒருவர் கபசா ல் அந்நிய த ாழியில் தம் வாழ்க்ககத் 

ததாடர்புககள நிகழ்த்தும்கபாது தாய்த ாழிகயக் ககவிட்டவராகிறார்” என்று 

இராக யா (1995) குறிப்பிட்டுள்ளார். இது இலத்தீன், ச ஸ்கிருதம் கபான்ற 

த ாழிககளப் தபாறுத்தவகரயில் உண்க யாகிவிட்டது (சீதாலட்சுமி, 2001,        

ப. 6).  

“தாய்த ாழிக் கல்விகய வழங்குவதிலும் ததாடர்ந்து க ம்படுத்துவதிலும் 

அரசுக்கு இருந்த அடிப்பகட கநாக்கம் இகளயர்களிகடகய அவரவர் கலாசாரம், 

பண்பாடு உயரிய ககாட்பாடு, த ாழி ஆகியகவ அழிந்து கபாய்விடா ல் 

காப்பகதயாகும்” (தங்ககவலு, 1977, ப. 63).  ாறி வரும் சமூகத்தில் பல 

 ாணவர்களிகடகய தாய்த ாழியில் இந்தக் கருத்துப்பரி ாற்ற உத்திமுகற 

சுமூக ாக நகடதபறாததற்குப் பல சிக்கல்கள் காரணங்களாக உள்ளன. 

இத்தககயததாரு சூழ்நிகலகயச் சிங்கப்பூரர்களும் எதிர்தகாள்ளும் தன்க  

காணப்படுகிறது. இந்த நகடமுகறச் சிக்கல்கள் பற்றிய சிந்தகனகளும் 

அச்சிக்கல்ககளக் ககளய க ற்தகாள்ளப்பட கவண்டிய சாத்தியக் கூறுகளும் 

இந்தக் கட்டுகரயின் மூலம் ஆராயப்படுகின்றன. தற்கபாகதய த ாழிப்புலக யும் 

த ாழிப்பயன்பாடும் எவ்வாறானததாரு கதாற்றத்கதப் பள்ளி,  சமூகம்   ற்றும் 

கதசிய ரீதியில் பிரதிபலிக்கின்றன என்பதும் ஆராயப்படுகின்றன.  
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7. மதொைக்கநிரலப் பள்ளித் தமிழொசிரியர்களுைன் குவிந ொக்குக் குழுக் 

கலந்துரையொைல்  

த ாழி கற்பித்தல் இளம் பிராயத்திகலகய இடம்தபற்றால் அது அவர்களின் 

 னத்தில் எளிதில் நிகலத்து இருக்கும். எனகவ, ததாடக்கநிகலப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களின் பணி இங்கக இன்றியக யாதது. இந்த முக்கியத்துவத்கத               

அறிந்து, ததாடக்கநிகலப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுடன் குவிகநாக்குக் குழுக் 

கலந்துகரயாடல் ஒன்கற நடத்திகனாம். அப்கபாது தமிழ் பயிலும்  ாணவர்களின் 

நிகலப்பாடும் அவர்களுள் சிலர் தமிழில் பின்தங்கி இருப்பதற்கான காரணங்களும் 

கருத்துகரக்கப்பட்டன. அகதாடு, முன்கனற்ற நிகலயிகன எவ்வாறு அகடய 

முடியும் என்பதற்கான பரிந்துகரகள் முன்கவக்கப்பட்டன.  

தசால்வளப் பற்றாக்குகற, கபச்சில் சரளமின்க , இலக்கண அறிவில் 

ததளிவின்க , பண்பாட்டுக் கூறுகள்பற்றிய க கலாட்ட ான புரிந்துணர்வு, தமிழர் 

ககலகளில் கநரடியான அனுபவமின்க ,  ாணவர்களின் நாட்டங்கள் தமிகழ 

விடுத்து  ற்றவற்கற நாடியிருக்கும் நிகல, பல்லூடகத் ததாடர்புச் சாதனங்களில் 

தமிழின் ஊடுருவல் அதிகம் இல்லாக  கபான்றகவ முக்கியக் காரணிகளாக 

அவர்களால் இனங்காணப்பட்டன. க ற்குறிப்பிட்ட ஒவ்தவாரு காரணத்கதயும் 

நான்கு முக்கியக் கூறுகளாக வககப்படுத்த முடியும். 

1. த ாழி வளர்ச்சி - தசால்வளப் பற்றாக்குகற (சீதாலட்சுமி, 2009), கபச்சில் 

சரளமின்க , இலக்கண அறிவில் ததளிவின்க , தகடயில்லா வாசிப்பு, 

எழுத்துப்பிகழயின்றி எழுதுதல் (இராக யா, 2000). 

2. தமிழர் பண்பாட்கடப் பற்றிய அறிவுப் தபருக்கமும் அனுபவமும் - பண்பாட்டுக் 

கூறுகளின் க கலாட்ட ான புரிந்துணர்வு, தமிழர் ககலகளில் கநரடியான 

அனுபவமின்க . 

3. நவீன ததாழில்நுட்பச் சாதனங்களில் தமிழின் ஊடுருவல் – திறன்கபசிக் 

கருவிகளில் தமிழின் பயன்பாட்கட இன்னும் அதிகரித்தல்  

4.  ாணவர்களிகடகய தமிழ்ப்பற்று குகறந்துவரும் தன்க  – தமிழ்க்கல்வி 

கதர்கவயும் கடந்து ஒருவகரப் பண்படுத்தும் ஓர் ஊடக ாக அக கிறது என்ற 

புரிந்துணர்கவ வளர்க்கும் அவசியம் உள்ளது.  
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வரைபைம் 1 –  ரைமுரறச் சிக்கல்கள் 

 

 

8. விரைதிறன்மிக்க கல்விச் சூழல்  

இன்கறய கல்விச் தசயல்பாட்டில் பயன்மிகு விகளவுககள அகடவதற்கு 

ஊன்றுககாலாக அக வது முன்கனற்ற கடந்து தகாண்டுவரும் ஓர் ஆகராக்கிய-

 ான கல்விச் சமுதாய ாகும். ஒரு நல்லாசிரியர், நல்ல  ாணாக்கர்  ற்றும் 

‘சிந்திக்கும் பள்ளி, கற்கும் நாடு’ என்பன யாவும் தற்தசயலாக வாய்த்தகவ அல்ல. 

 ாறாக ஒவ்தவாரு கல்வியாளரின் கடின உகழப்பும் முயற்சியும் அகவ 

ஒவ்தவான்றுக்கும் அடித்தள ாக அக கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்விச் சூழகல 

ஏற்படுத்துவதன் வாயிலாகத் தமிழ் “வாழும் த ாழி’ என்னும் இலக்கக அகடய 

முடியும். 

தபாதுவாக, கல்வி என்பது அறிகவ  ட்டும் வளர்க்கும் ஒரு தசயல்பாடல்ல 

என்பது பலராலும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ஒன்றாகிவிட்டது.  ாணவகர 

க ய ாகக்தகாண்ட கற்பித்தலில் கற்றகலச் சாத்தியப்படுத்த கவண்டும் என்றால் 

கற்றலுக்கு உகந்த சூழகல உருவாக்குதல் நன்று.  

• தசால்வளப் பற்றாக்குகற 
• கபச்சில் சரளமின்க  
•  ாணவர்களிகடகய இலக்கண அறிவுத் 
ததளிவின்க  

ம ொழி  வளர்ச்சி 

• பண்பாட்டுக் கூறுகளின் க கலாட்ட ான   
புரிந்துணர்வு 

• தமிழர் ககலகளில் கநரடியான அனுபவமின்க  

தமிழர் பண்பொட்கடப் 
பற்றிய  அறிவுப் மபருக்கமும்  

அனுபவமும்  

• க கசக் கணினி முதல் ககயடக்க மின்கருவிகள் 
வகர தமிழில் குகறவான ததரிவுத்தன்க கய 
உள்ளது.  

மதொழில்நுட்பத்தில் தமிழின் 
ஊடுருவல்  

• தமிழ்க்கல்வி, கதர்கவயும் கடந்து ஒருவகரப் 
பண்படுத்தும் ஓர் ஊடக ாக அக ய வல்லது 
எனும் புரிந்துணர்கவ வளர்க்கும் அவசியம் 
உள்ளது.  

தமிழ்ப்பற்று அதிகரிப்பின் 
ணதகவ  
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ஆசிரியர்கள்  ாணவர்களின் கற்றல் ததாடர்பான  னப்கபாக்குககளச் 

சரியாக வழிநடத்தும் வழிகாட்டிகளாவர். ஆககவ,  ாணவர்கள் எதிர்கநாக்கும் 

இந்த நகடமுகறச் சிக்கல்ககளப் கபாக்கும் தபாறுப்பு ஆசிரியர்களின் மிக 

முக்கியப் தபாறுப்பாகும்.  

க ற்குறிப்பிட்ட கருத்துகளின் அடிப்பகடயில் கதசிய அளவில் இருத ாழிக் 

தகாள்ககயின் முக்கியத்துவத்கதயும் அதன் நகடமுகறப் பண்புககளயும் 

பின்வரும் பகுதிகளில் விளக்க முற்பட்டுள்களாம். தரவுச் கசகரிப்பிற்குப் பயனாக 

இருத ாழிக் தகாள்ககயிகனப் பின்பற்றும் ஏகனய நாடுகளின் கல்விமுகற 

 ாதிரிககளயும் ததாகுத்து ஆராய முற்பட்டுள்களாம்.   

9. ஆய்வு ரீதியொன கண்நணொட்ைமும் எதிர்கொலப் பரிந்துரைகளும் 

‘சிங்கப்பூர்  ாணவர்களிகடகய தமிகழ வாழும் த ாழியாக்குதல்’ என்பது 

கல்வி அக ச்சின் இலக்குகளுள் ஒன்றாகும். 

2010 தாய்த ாழிகள்  றுஆய்வுக்குழு அறிக்ககயின் பகுதி ஒன்கற இங்குக் 

குறிப்பிடுவது தபாருத்த ானதாக இருக்கும். ‘இருத ாழிக் கல்விக்தகாள்ககயின் 

அடிப்பகடயில் ஆங்கிலமும் தாய்த ாழிகளும் ததாடர்ந்து சிங்கப்பூர்க் 

கல்விமுகறயின் முக்கியக் கூறுகளாக இருந்து வருகின்றன. உலக ய ாகி வரும் 

சூழலில் உலக நாடுககளாடு ததாடர்பு ஏற்படுத்திக்தகாள்ளப் தபாதுத ாழியான 

ஆங்கிலம் உதவுகிறது. தபாருளாதார ரீதியில் அகனத்துலக வணிகத்திற்கு 

ஏதுவான சூழகல ஆங்கிலம் உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்கவார் இனத்கதயும் 

அவரவரது பாரம்பரியத்கதாடும் ஆசியப் பண்பாட்டு மூலங்ககளாடும் 

இகணப்பதற்குத் தாய்த ாழிக் கற்றல் ஒரு பால ாக அக ந்துள்ளது'' (கல்வி 

அக ச்சு, 2011, ப. 14). 

க லும் சீனா, இந்தியா, ஆகிய நாடுகளின் வளர்ச்சியும் ஆசியானின் 

ஒருங்கிகணப்பும் தாய்த ாழிககளக் கற்பதற்கான கதகவகய க லும் 

உறுதிப்படுத்துகின்றன.’ இந்தப் புரிந்துணர்கவாடு நாம் நகடமுகறயிலுள்ள தமிழ்க் 

கல்விமுகறகய ஆராய்ந்கதாம். நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்தவாரு பாடக்ககலத்-

திட்டமும் கல்வியின் விரும்பத்தக்க விகளவுககள அகடயும் கநாக்கில் 

அக ந்துள்ளது. சிங்கப்பூர்க் கல்விமுகறயில் கற்கும் ஒவ்தவாருவரும் கல்வியின் 

விரும்பத்தக்க விகளவுககளப் தபற்றிருக்க கவண்டும்.  
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10. கல்வியின் விரும்பத்தக்க விரைவுகள் 

ததாடக்கநிகலக் கல்விகய முடிக்கும்  ாணவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்-

படுகின்ற விரும்பத்தக்க விகளவுகளாகப் பின்வருவன அகடயாளப்படுத்தப்-

பட்டுள்ளன.  

 எது சரி, எது தவறு என்று கவறுபடுத்தி அறிதல்  

 தம் ஆற்றல்ககளயும் அகத க ம்படுத்துவதற்கான வழிமுகறககளயும் 
அறிதல் 

 ஒத்துகழத்தல், பகிர்ந்துதகாள்ளுதல், பிறர்மீது பரிவுதகாள்ளுதல் 

 எகதயும் துருவி அறியும் ஆர்வத்கதாடு இருத்தல்  

 சுய ாகச் சிந்தித்துத் தம் கருத்துககளத் தன்னம்பிக்ககயுடன் 

தவளிப்படுத்துதல்  

 தசய்யும் தசயலில் தபருமிதம் தகாள்ளுதல் 

 நல்ல பழக்கவழக்கங்ககளயும் ககலகள் பற்றிய விழிப்புணர்கவயும் 
தபற்றிருத்தல்  

 சிங்கப்பூகரப்பற்றி அறிவகதாடு அதகன கநசித்தல்  

   (கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 5)  

‘உலகளாவிய தன்க யும் உலக நாடுகளிகடகய தநருக்க ான உறவும் 

வளர்ந்து வருகின்றன சூழலில் ஒன்றுக்கு க ற்பட்ட த ாழிககள அறிந்திருப்பதும் 

பிறரது பண்பாடுககளப் புரிந்துதகாள்வதும் எத்துகண அவசியம் என்பகத உலக 

நாடுகள் உணரத் ததாடங்கியிருக்கின்றன. அதனால் இன்று பல்கவறு நாடுகள் 

ஒன்றுக்கு க ற்பட்ட த ாழிககளக் கற்பகத ஊக்குவித்து வருகின்றன. சிங்கப்பூர் 

1966ஆம் ஆண்டிலிருந்து இருத ாழிக் கல்விக்தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்தி 

வருகிறது. அதாவது, ஆங்கிலத்கதயும் தாய்த ாழிகயயும் கற்பகத இந்த 

இருத ாழிக் தகாள்ககயாகும்’ என்று தமிழ்த ாழிப் பாடத்திட்டம் 2015 எனும் 

நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (கல்வி அக ச்சு, 2015, ப. 6).  

இத்தககய தகாள்கககளின் அடிப்பகடயில் நம் கல்விச் தசயல்பாடுகள் 

முன்தனடுத்துச் தசல்லப்படுகின்றன. ததாகலகநாக்குப் பார்கவயிலான 

இக்தகாள்கககளுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்ட பணிச்சட்டங்கள் இங்கு ஆதார ாகக் 

தகாள்ளப்பட்டன. தமிகழ வாழும் த ாழியாக்கும் கநாக்கில்  ாணவகர 

க ய ாகக்தகாண்டு அடிப்பகட த ாழித்திறன்கள்,  ாணவகரப் பண்புநிகல-

களில் தசம்க ப்படுத்தப் பண்பாட்டு விழுமியங்கள், சமூக வளர்ச்சிகய 

ஊக்குவிக்கும் வககயில் கருத்துப்பரி ாற்றத் திறன்கள் ஆகியவற்கறக் தகாண்டு 
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ந து தமிழ்த ாழிப் (கல்வி அக ச்சு, 2015) பாடக்ககலத்திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடக்ககலத்திட்டம் தற்கபாகதய கல்விச்சூழலுக்குப் 

தபாருத்த ாக அக ந்திருப்பது அதன் தனிச்சிறப்பாகும். பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் 

த ாழாசிரியர்களின் பார்கவயில் க லும் சில கூறுககள இகணத்துக்தகாண்டு 

பாடக்ககலத்திட்டத்திற்கு எப்படி த ருகூட்டலாம் என்று ஆராய்கிறது இக்கட்டுகர.   

11. குவிந ொக்குக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 

பாடத்தின் விகளவுககளயும் ஆராய்வது அவசியம். ...பாடங்களின் 

கருத்கதக் கற்றுக்தகாடுப்பகதவிட ஆசிரியர்கள் தசால்வளம், தசாற்தறாடர் 

அக த்தல், த ாழிப் பயன்பாடு,  ற்றும் பாடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 

தசாற்களின் தபாருள் ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுத்த கவண்டும்’ (ககாபிநாதன், 

2014, ப. 117). 

காலத்தின் கட்டாயத்தினால் நம் சமூகத்திலும் த ாழியிலும் பல  ாற்றங்கள் 

ஏற்படுவகதத் தவிர்க்க முடியாது. இந்த  ாற்றங்களுக்ககற்ப நாம் நம் த ாழி 

கற்றல் கற்பித்தகலத் ததாடர்ந்து  றுபார்கவயிட கவண்டும் என்ற சிந்தகனகய 

எண்பதுகளிகலகய ககாபிநாதன் வித்திட்டுவிட்டார்.  உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்படும் 

சிந்தகன  ாற்றங்ககளயும் அறிவுத்துகறயில் ஏற்படும் புதிய வளர்ச்சிககளயும் 

ததாழில்நுட்பப் பாய்ச்சல்ககளயும் கல்வித்துகறயில் ஏற்படும் புதிய 

முன்கனற்றங்ககளயும் அறிந்துதகாண்டு அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து நம் 

கல்விச் தசயல்பாடுககளப் புதுப்பித்துக் தகாண்கட கல்வி அக ச்சு 

தசயல்பட்டுவருகிறது. உயிர்ப்புமிகு கல்வித்திட்டத்தின் உதவியுடன் துடிப்புமிகு 

ஆசிரியர்களாக நம்க த் தகுதிப்படுத்திக்தகாள்ளும் கடப்பாடு அகனவருக்கும் 

உண்டு. விழிப்புணர்வுக்கும் உறவாடலுக்கும் உரிய சிறந்த தள ாக அக ந்த 

குவிகநாக்குக் குழுக் கலந்துகரயாடல் பல புதிய சிந்தகனககளயும்  ாற்றுப் 

பார்கவககளயும் வழங்கியது. ஆக்ககர ான அந்தக் கலந்துகரயாடல் கூட்டத்தில் 

பல புதிய திட்டங்களும் சிந்தகனகளும் பரிந்துகரக்கப்பட்டன.  

அகவ கீழ்வரும் பட்டியலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்கறச் சற்று 

விளக்க ாக ஆராய்கவாம்.   
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12. பரிந்துரைகளின் கொைணமும் விைக்கமும் 

‘சீனா, இந்தியா, ஹாங்காங், கதவான், ஆகிய நாடுகளில் சிங்கப்பூர் 

சந்திக்கின்ற த ாழிச்சவால்ககளப் கபான்று எதிர்தகாள்வதில்கல (கல்வி 

அக ச்சு 2011, ப. 17). இருப்பினும் இந்நாடுகள் த ாழி கற்றகல 

அர்த்தமுகடயதாக்க ஏதுவான சூழகலயும் கற்பித்தலியலிலும் ததாழில்-

நுட்பத்திலும் புதுக கயயும் வாய்த ாழி, எழுத்து ஆகியவற்றின் வாயிலாகக் 

கருத்துப்பரி ாற்றத்திற்கு முக்கியத்துவத்கதயும் அளித்து வருகின்றன.                

ஒவ்தவாரு  ாணவரும் தம் திறனுக்ககற்பத் தாய்த ாழியில் சிறந்து விளங்க 

வழிவகுக்க கவண்டும் என்பகத சிங்கப்பூர்க் கல்வி அக ச்சின் குறிக்ககாளாக 

இருந்து வருகிறது.  

மைொழி  வைர்ச்சி   

ஒரு த ாழி அதன் இறப்கபத் (Language Death) தவிர்க்க கவண்டு ானால் 

 க்கள் அகதத் ததாடர்ந்து பயன்படுத்த கவண்டும் (சீதாலட்சுமி, 2009, ப. 33) 

என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்று.  

தமிழ் நவீன த ாழியாக கவண்டு ானால், நவீன கால வாழ்க்கக 

 திப்பீடுககள இது பிரதிபலிக்ககவண்டும். கதகவக்கு ஏற்பத் தன்கன 

 ாற்றிக்தகாள்வதும் த ாழியின் வளர்ச்சிக்குத் கதகவயான ஒன்று. ததாழில்நுட்பப் 

பயன்பாடு, சிறப்புத் துகறயின் தபருக்கம், புதிய சமூகத்தின் அம்சங்கள் 

கபான்றகவ த ாழியில் பிரதிபலிக்ககவண்டும். உலகம் வளரும் கவகத்திற்கு 

ஈடுதகாடுத்து த ாழியும் வளரகவண்டும். இந்த வளர்ச்சிக்குப் பள்ளி 

ஆசிரியர்களும்  ாணவர்களும் உறுதுகணயாக நிற்ககவண்டும். அதற்கு 

 ாணவர்களின் ஈடுபாடு இன்றியக யாதது. அவர்ககள ஆழ ாக ஈடுபடுத்த 

முதலில் அவர்களின் ஆர்வத்கத அதிகரிக்ககவண்டும்.  ாணவர்களின் நாட்டத்கத 

த ாழியின்பால் ஈர்க்ககவண்டும். அவர்களின் கவனத்கதத் தன்பால் ஈர்க்கும் 

திகசதிருப்பிகள் நிகறயகவ உள்ளன. எடுத்துக்காட்டிற்கு, ததாகலததாடர்புச் 

சாதனங்கள், திறன்கபசியில் உள்ள விகளயாட்டு அம்சங்கள், சமூகத் ததாடர்புத்-

தளங்கள் கபான்றகவ இக்கால இகளயர்ககள அதிகம் ஈர்க்கக்கூடியகவயாக 

உள்ளன.  இதன் விகளவாக  ாணவர்கள் தமிழ் வாசிப்பில் அதிக நாட்டம் 

தசலுத்தவதில்கல. வாசித்தல் என்பது கல்வித் தரத்கத க ம்படுத்துவதற்குரிய 

அடிப்பகடத் திறனாகும்.  
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தற்காலத்தில் ஏற்படும்  ாற்றங்ககள அறிந்துதகாள்ளவும் வாசிப்பு மிக 

முக்கிய ான ஒரு கருவியாகும். இந்த அடிப்பகடத் திறகன வளர்த்துவிட்டால், பிற 

த ாழிசார் பிரச்சிகனகளான எழுத்துப்பிகழகள், சரள ற்ற கபச்சு, இலக்கணப்-

பிகழகள் கபான்றவற்கறத் தவிர்க்கலாம். ஒவ்தவாரு காலக்கட்டத்திலும் வாசகர் 

வட்டத்கத அக த்து நூல் திறனாய்வுககளப் பகடக்க ஊக்குவிக்கலாம். 

வாசிப்புத்திறன் க ம்படக ம்பட ஒருவரது வாதத்திறக யும் கூடும். தசால்வளம் 

தபருகப் தபருக, கபச்சில் தன்னம்பிக்ககயும் அதிகரிக்கும். அடுத்தக்கட்ட 

நிகலயாகப் புதிய தசாற்கள் உருவாக்கத்திற்கு அவர்ககள ஊக்குவிக்கலாம். 

தா ாககவ புதிய ததாடர்கள், ககலச்தசாற்கள் கபான்றவற்கற  ாணவர்ககள 

உருவக்கிப் பகடக்க ஊக்குவிக்கலாம். இது தசவ்வகன நகடதபற  ாணவர்ககள 

அதிகம் வாசிக்கு ாறு ஊக்குவிக்ககவண்டும். அகவ நூல் வடிவத்தில்தான் 

இடம்தபற கவண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்கல. காலத்தின்  ாற்றங்ககள அறிந்து 

 ாணவர்களின்  னநிகலகயப் புரிந்துதகாண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த வாசிப்புப் 

பயிற்சிககளக் ககயாளகவண்டும்.  ாணவர்கள் மின்னூல்ககளப் பயன்படுத்த 

வாய்ப்பளிக்கலாம். பல சிறந்த நூல்ககளத் கதர்ந்ததடுத்து அவற்கற மின்னிலக்க 

நூல்களாக உருவாக்கி த ாழிகயக் ககவரப் தபறச் தசய்யலாம்.  ாணவர்கள் 

எங்குச் தசன்றாலும் தம் ால் தமிழ் நூல்ககளச் சுலப ாகப் தபற முடியும் என்ற 

நம்பிக்கககய அவர்களுக்குத்  தர கவண்டும். கடந்த ஆண்டில், தமிழ் 

மின் ரபுகடக க் குழுவின் முயற்சியில் மின்னாக்கம் தசய்யப்பட்ட ஐம்பது 

ஆண்டுக்காலச் சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய மின்னூல்ககள  ாணவர்கள் படிக்கு ாறு 

ஊக்குவிக்கலாம் 

(http://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse/Tamil_Digital_Heritage_Collection.aspx). 

அடுத்து,  ாணவர்கள் தமிழில் சரள ாகப் கபசாததற்கு முக்கியக் காரணம் 

தங்களுக்குத் தமிழில் பல ததாடர்ககளச் சரியாகச் தசால்லத் ததரியாதகத. 

"த ாழி என்பது கருத்துப்பரி ாற்றத்துக்குரிய ஒரு கருவி. கருத்துப்பரி ாற்றம் 

என்பது உணர்தல், உணர்த்தல் என்னும் இரு தண்டவாளங்களின் வழியாக 

இயங்குவது" (திண்ணப்பன், 1995, ப. 169). த ாழிக்கூறுககள நன்கறிந்து 

பிகழயிலா இயல்பறிதலாகிய தசம்க யும் தங்குதகடயின்றிச் தசல்லும் 

சரளத்தன்க யும் கருத்துப்பரி ாற்ற க ம்பாட்டிற்குரிய கட்டாயத் கதகவகளாகும். 

 ரபுவழி அணுகுமுகற, பயன்பாட்டிலக்கண அணுகுமுகற, தசயல்திறன் சார்ந்த 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

34 
 

அணுகுமுகற ஆகியவற்கற வலியுறுத்தபவர்கள் சரளத்தன்க க்கு முதலிடம் 

தருவர் (Van,  1975, Brumfit, 1981). 

குறிப்பாக, ஒருக -பன்க  விகனமுற்றுகளிலும், காலங்களிலும், மூவிடப் 

தபயர்களிலும்  பல குழப்பங்ககள  ாணவர்கள் தகாண்டுள்ளனர். இது அவர்கள் 

கற்றல் வழியாக த ாழிகயக் ககவரப்தபறவில்கல என்பகதக் காட்டுகிறது. 

 ாணவர்களுக்கு அடிப்பகட இலக்கணப் பயிற்சிககளக் கட்டாய ாக 

அளிக்ககவண்டும் என்பது எங்களது பரிந்துகர. இப்பயிற்சிகள் பாடநூல்களும் 

பயிற்சிநூல்களும் அதிக ாக இடம்தபறகவண்டும். கல்வி அக ச்சு உருவாக்கும் 

பாடநூல்களும் பயிற்சிநூல்களும் பாடங்கள் நடத்தப்பட்ட பிறகு தம் 

முக்கியத்துவத்கத இழக்கின்றன. கதர்வுக்குத் தயார்தசய்யும்  ாணவர்களும், 

தமிழ்த ாழிகய விரும்பிப் பயிலும்  ாணவர்களும், தமிழ்ப் பாடநூல்ககள 

வகுப்பகறக்கு அப்பால் ததாட்டுப் பார்ப்பது ஐயம்தான். த ாழிப்பயன்பாட்டுக்கு 

அவசிய ான எளிய இலக்கணப்பயிற்சிகள் பாடநூல்களில் தருவதால் அவற்றின் 

பயன்பாடு கூடும். இப்பயிற்சிககள ஆசிரியர்கள்  ாணவர்களுக்குக் கண்டிப்பாகக் 

கற்றுக்தகாடுக்க கவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ததாடக்கநிகல 1ஆம் வகுப்பு 

 ாணவர்களுக்கு எளிய ஒருக -பன்க  பட்டியல்ககள அளிக்கலாம். அடுத்தடுத்த 

நிகலயில் அவர்களுக்கு ஆண்பால்-தபண்பால், காலங்கள், மூவிடப் தபயர்கள் 

கபான்ற பட்டியல்ககளச் கசர்த்துக் தகாள்ளலாம். தமிழ் நூல்ககள எளிதில் 

புறக்கணிக்க முடியாதவாறு அகவ அக யகவண்டும்.  

ததாடக்கநிகல 1முதல் 4வகர  ாணவர்களின் தமிழ்த ாழிப் புலக கயச் 

கசாதிக்க இந்த இலக்கணக் கூறுகளின் அடிப்பகடயில் கசாதகன தபறகவண்டும். 

அதன் பிறகக பயன்பாட்டு நிகலயில்  ாணவர்களின் த ாழிப்புலக கயச் 

கசாதிக்க கவண்டும் என்று இக்கட்டுகர பரிந்துகரக்கிறது. 

ஆசிரியர்களின் பங்கு 

த ாழி வளர்ச்சி எனும்கபாது, இதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு அதிகம் உள்ளது. 

 ாணவர்களின் த ாழித்தரத்கத க ம்படுத்த முயலும் ஆசிரியர்கள்  ாணவர்கள் 

தசய்யும் த ாழிப்பிகழககளக் கவனிக்ககவண்டும்.  

பிகழகள் தசய்வது  னித இயல்பு. எழுத்தறிவிக்கும் ஆசிரியர்  ாணவர்-

களின் பிகழககளத் திருத்தி அறிவு ஊட்டுவது கடக யாகக்தகாள்ள கவண்டும்.  
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கநாய்நாடி கநாய்முதல் நாடி அதுதீர்க்கும்  

 வாய்நாடி வாய்ப்பச் தசயல் (குறள் 943)  

என்னும் குறளுக்ககற்ப  ாணவர்கள் தசய்யும் பிகழககள முதலில் கண்டறிய 

கவண்டும். அதன் காரணத்கத நிர்ணயிக்ககவண்டும். பிறகு அவற்கறக் 

ககளவதற்கான வழிககள ஆராயகவண்டும். பின்னர் அவ்வழிமுகறககளத் தம் 

 ாணவர் தன்க க்ககற்பத் தக்கவககயில் பின்பற்றிப் பயன் காண்பதும் ஆசிரியர் 

க ற்தகாள்ள கவண்டிய பணிகளாகும்.  

 

13. தமிழர் பண்பொட்ரைப் பற்றிய அறிவும் அனுபவமும் 

 
‘… னிதகனச் சமுதாய ாகப் பிகணக்கும் ஆற்றலும் த ாழிக்கு உண்டு. 

சிந்தகன, உணர்வு, பண்பாடு, நம்பிக்கக, ஆகியவற்கறயும் த ாழி வழியாக நாம் 

பரி ாறிக்தகாள்கிகறாம்’ (திண்ணப்பன், 1995, ப. 11).  

 

இப்புதிய நூற்றாண்டில் அறிவுநிகலயானது விரிவாக்கமும் வளர்ச்சியும் 

தபற்ற அளவிற்கு முந்கதய நூற்றாண்டுகளில் இல்கல.  னிதச் சமுதாயத்தின் 

வளர்ச்சிக்கு அறிவுப் தபருக்கம் இன்றியக யாத ஒன்றாக விளங்குகிறது. இன்கறய 

காலக்கட்டத்தில் அறிவின்பால் உள்ள கவட்ககயும் அறிவின் உருவாக்கமும் பல 

எல்கலககளக் கடந்து தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. அறிவுசார் சமூகம், அறிவுசார் 

தபாருளாதாரம் என்று சிந்தகன திகசதிரும்புவதால், இகளயர் சமுதாயம் தத்தம் 

பண்பாட்டு கவர்ககள  றந்தும்  றுத்தும் தசன்றுதகாண்டிருக்கும் நிகல 

க கலாங்கிக்தகாண்டிருக்கிறது. தமிழர்களுக்தகன்று இருக்கக்கூடிய சில சிறப்புப் 

பண்பாட்டியல்புகள் நம்  ாணவர் சமூகத்தினர் பலர் அறியா ல் இருப்பது 

வருத்தத்கதத் தரக்கூடிய உண்க  நிகல. தமிழ்க் கல்வி மூலம் தமிழர் பண்பாடு 

மீதான ஒரு விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தித் தருவது ஆசிரியர்தம் கடப்பாடாகும். 

தமிழரது பண்பாட்டுக் கூறுகள் தமிழர்ககளப் பக்குவப்படுத்தவல்லன. இதன்வழி 

வரும்  ரபிகனயும் ககலககளயும் இன்னும் ஆழ ாக அறிவதற்குத் தமிழ்ப் 

பாடக்ககலத்திட்டத்தில் தமிழர் பண்பாட்கடக் குறிப்பாகச் சிங்கப்பூர்சார்ந்த 

கருப்தபாருள்ககள அதிகரிப்பகதாடு அனுபவக் கல்விகயயும் இகணக்க 

கவண்டும்.   
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14. மதொழில்நுட்பத்தின் தொக்கம்  

சமூகமும் நாடும் வளர்ச்சியகடயும் கவகத்கதவிடத் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

அதிகவகத்தில் வளர்ச்சியகடந்து தகாண்டிருக்கிறது. 21ஆம் நூற்றாண்டுத் 

திறன்களுள் ததாழில்நுட்பத் திறன் இன்றியக யாத ஒன்றாக உள்ளது. 

உலகத்கதத் தம் உளளங்ககயில் அடக்கி ஆண்டுதகாண்டிருக்கும் ததாழில்-

நுட்ப ானது பற்பல திகசகளில் தம் ஆதிக்கத்கதச் தசலுத்துகிறது. இதற்குக் 

கல்வியும் விதிவிலக்கல்ல. இன்கறய கல்விச்சூழலில் ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிகய 

அரவகணத்துச் தசயல்படாவிடில் இழப்பு ந க்குத்தான் என்பதில் ஐயமில்கல. 

இந்த இழப்பானது தமிழ்த ாழி கற்கபாருக்கு கநரா ல் இருக்க கவண்டு ானால் 

தகவல்ததாடர்புத் ததாழில்நுட்பத்தின்வழிக் கற்பிப்பகத ஆதரிக்கவும் 

அதிகரிக்கவும் கவண்டும். இக்காலத் தமிகழ உருப்படுத்தும் முகறயில் 

ஆசிரியர்களுக்கும்  ாணவர்களுக்கும் இலக்கணம், தமிழ் எழுதுகவாருக்கு த ாழிப் 

பயன்பாட்டு வழிகாட்டி, அச்சிடுகவாருக்கு த ாழி வழக்குக் கககயடு கபான்றகவ 

இகணயத்திலிருந்து தபறத் ததாழில்நுட்ப வசதிகள் உள்ளன. அகதப் பயன்-

படுத்திக்தகாள்ளகவண்டும்.  

இன்கறய தகலமுகறயினரின் தசயல்பாடுககள அறிந்து அவர்களின் 

கபாக்குக்ககற்ப நாம் தமிழ்க் கல்வியில் தபாருத்த ான ததாழில்நுட்ப வசதிககளப் 

புகுத்தகவண்டும். இகணயத்கதப் பயன்படுத்தித் தனியாககவா, குழுவாககவா, 

குழு ப் பள்ளிகளுடகனா உடனிகணந்து ஒப்பகடப்புகள் தசய்து பகிர்ந்திடச் 

தசய்யலாம்.  

15. தமிழ்ப்பற்ரற அதிகரிப்பதன் நதரவ 

‘யாம் அறிந்த த ாழிகளிகல தமிழ்த ாழிகபால் இனிதாவது எங்கும் 

காகணாம்’ என்று பாடிய பாரதியின் தபான்வரிகள், நம் தமிழ்த ாழியின் சிறப்கப 

நன்கற தவளிக்தகாணர்கிறது. இத்துகண சிறப்கபக் தகாண்ட தமிழ்த ாழியானது, 

இன்று வாழும் த ாழியாகத் திகழ நம் கல்வி அக ச்சு க ற்தகாண்டுள்ள 

முயற்சிகள் பாராட்டுதற்குரியகவ. ஆனால், அவற்றில் நிகறந்திருக்கும் சவால்கள் 

எண்ணிலடங்கா. இவற்கற முறியடிக்க நாம் முதலில் நம்  ாணவர்களிகடகய தமிழ் 

உணர்கவ ஊட்டகவண்டும். அதற்கு முதற்படி, நாம் புதிய சிந்தகனதகாண்ட தமிழ் 

ஆர்வலர்கள் என  ாணவர்கள்முன் வாழ்ந்துகாட்ட கவண்டும். நவீன புத்தாக்கச் 

சிந்தகனகளுடன் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தகல அணுககவண்டும். புதிய 
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சிந்தகனகளும் பார்கவகளும் தமிழிகல ததான்க க் காலத்திலிருந்து 

இருந்துள்ளது என்பகத  ாணவர்களிடம் எடுத்துச் தசால்லகவண்டும். பாரதியார், 

பாரதிதாசன், தஜயகாந்தன் கபான்ற சிறந்த, புரட்சிகர ான சிந்தகனயாளர்கள் 

நம்மிகடகய இருந்துள்ளனர் என்ற எண்ணக்கருகவ  ாணவர்களிடம் 

விகதக்ககவண்டும். இதன்வழித் தமிழ் மீதும் தமிழர் மீதும் ஓர் ஆழ்ந்த  திப்கப 

நம் இக்கால இகளயர்களிடம் வளர்க்க முடியும். தமிழின் சிறப்கபயும் தமிழ்சார்ந்த 

சிறந்த முன்கனாடிககளயும் பற்றி நம் பாடத்தில் கூடுதலாக இகணக்கலாம். 

இதற்கான வளங்ககளச் கசகரித்து ஆசிரியர் சமூகத்கத வளப்படுத்தலாம். இதற்கு 

ஆசிரியர்கள் பரந்துபட்ட பார்கவககளயும் அகன்ற வாசிப்கபயும் க ற்தகாண்டு 

 ாணவர்ககள ஊக்குவிக்ககவண்டும். இந்தப் பயணத்தில் தபற்கறாருடனும் தமிழ் 

ஊடக நிறுவனங்களுடன் ககககாத்துச் தசயல்படகவண்டும்.  

 

 

 ரைமுரறச் சிக்கல்கள் பரிந்துரைகள் 

1. மைொழி  வைர்ச்சி 

 தசால்வளப் 

பற்றாக்குகற 

 கபச்சில் சரளமின்க  

 இலக்கணக் கூறுகளின் 

ஆழ ான புரிதலின்க  

 கபயப் பயிலும் 

 ாணவர்கள் 

எதிர்தகாள்ளும் சிர ம் 

 

 அகன்ற வாசிப்கப அதிகரித்தல்  

 முகறப்படுத்தப்பட்ட நூலக கநரம்  

 தசாற்தபாருளுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் 

அளித்தல்  

 கபயப் பயிலும்  ாணவர்களுக்கு 

க ம்பாட்டுத் திட்டங்ககள அறிமுகப்படுத்தல் 
(SDR, RRP, ICAN)  

 ககட்டல் கருத்தறிதலுக்குக் கூடுதலான 

பயிற்சிகள்  

* SDR – School Based Dyslexic Remediation  
* RRP- Reading Remediation Programme  
* ICAN – Improving Confidence & Achievement in Maths   

 

2. தமிழர் பண்பொட்ரைப் 

பற்றிய  அறிவும்  

அனுபவமும் 

 

 பண்பாட்டுக் கூறுகள் 

பற்றிய க கலாட்ட ான 

புரிந்துணர்வு 

 தமிழர் ககலகளில் 

கநரடியான 

அனுபவமின்க  

 

  ரபும் பணிபாடும் என்னும் கருப்தபாருளில் 
அதிக ான பாடங்ககள வழங்குதல்  

 அனுபவக் கல்விகய இகணத்தல்  
 தபற்கறார்களுக்கான பயிற்சிப் பட்டகறகள் 

அளித்தல் 
 ஊடகத்தில் பண்பாட்கடப் பற்றிய 

கூடுதலான தகவல் அளித்தல்  
 உயர்தமிழ்  ாணவர்ககளக் கூடுதலான 

 ரபும் பண்பாடும் சார்ந்த நடவடிக்கககளில் 
ஈடுபடுத்துதல் 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

38 
 

 ரைமுரறச் சிக்கல்கள் பரிந்துரைகள் 

 

3. மதொழில்நுட்பத்தின் 

தொக்கம்  

 தகவல் ததாடர்புச் 

சாதனங்களில்  

தமிழ்த ாழியின் 

ஊடுருவல் அதிகம் 

இல்லாக  

 

 

 குழு ப் பள்ளிகளுடன் இகணயம்வழி 

உடனிகணந்து கற்றல் (Collaborative 

Learning); தளங்ககள உருவாக்கிக் குழு 

ஒப்பகடப்புகள் தசய்தல் 

 ககதயழுத்துவழிக் கணினியில் அச்சிடும் 

நவீன ததாழில்நுட்பக் கருவிப் பயன்பாடு 

(Padlet with Google Handwriting) 

 ததாழில்நுட்பம்வழித் தமிழ் கற்றகல 

எளிக ப்படுத்துதல்  

 கநாக்கல்வழிக் கற்றகல அதிகரித்தல் 

 
4. தமிழ்ப்பற்று 

அதிகரிப்பின் நதரவ 

  ாணவர்களின் 

தமிழ்ப்பற்று  ற்றும் 

தமிழ்த ாழியின்பால்   

உள்ள ஈர்ப்பு 

குகறந்திருப்பது.  

 
 விகளயாட்டுவழித் தமிழ்த ாழிகயக் கற்றல்  

 ஆசிரியர்களின் தமிழர் பண்பாடு, வரலாறு 

பற்றிய அறிகவ ஆழப்படுத்துதல்   

 ஆசிரியர்களின் தமிழ்த ாழிக் கல்விசார் 

அறிகவ ஆழப்படுத்துதல்  

 தபற்கறாரும் பிள்களகளும் இகணந்து 

தசயல்படும் நடவடிக்ககககள 

அறிமுகப்படுத்துதல் 

 உயர்தமிழ்  ாணவர்களுக்குத் தமிழ் 

முரகசாடு கசர்ந்து சில ஒப்பகடப்புககளச் 

ச ர்ப்பிக்கும் நடவடிக்ககககள வகுப்பில் 

பகிரும் வாய்ப்புககள அறிமுகம் தசய்தல் 

 
 

16.  ைப்பில் இருக்கும் மைொழி  ைவடிக்ரககரை ைறுபொர்ரவயிடுதல்  

இந்தப் பரிந்துகரககள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு ஒரு சாத்திய ான 

கட்டக ப்புப் பள்ளிநிகலயில் முன்த ாழியப்பட கவண்டியது அவசியம். இந்தக் 

கட்டக ப்பானது நடப்பில் இருக்கும் பணிச்சட்டத்கதாடு இகணந்து தசயல்படக் 

கூடியதாகவும் தநகிழ்வுத்தன்க யுகடயதாகவும் இருப்பது இன்றியக யாதது.  

 

முடிவுரை 

 

“நம் நாட்டில் இரண்டாம் த ாழிக்தகாள்கக தமிழ்த ாழிகய நிகலதபறச் 

தசய்யச் சரியான பாகதகய ந க்குக் காட்டி வலுவான அடித்தளத்கத 

அக த்துள்ளது. இரண்டாம் த ாழிக்தகாள்கககய வகுத்துத் தமிழ்த ாழியின் 
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ஏற்றத்திற்குத் துகணபுரிந்த ந து அரசாங்கத்தின் தசயல் ஒப்பற்றது” (தங்ககவலு, 

1977, ப. 68). 

 

கற்பித்தலானது வளம் தபாருந்தியதாக இருக்க கவண்டு ாயின் அப்பணியில் 

ஈடுபடுகவார் அப்பணி ததாடர்பாக எழுகின்ற சமூகச் சவால்ககள எதிர்தகாண்டு, 

அவற்கறச் ச ாளிக்கக்கூடிய கல்விசார் திறன்ககளயும் தபற்றிருக்கும் 

கல்வியாளர்களாகத் தம்க த் தயார்படுத்திக்தகாள்ள கவண்டும். ஆசிரியர்கள் 

ததாழில் புரிபவர்கள் என்னும் கண்கணாட்டம் நீங்கி, ஒரு சமுதாயத்கத                     

 ாற்ற வல்லவர்கள் என்ற எண்ணம் ஆசிரியர்கள்  னத்தில் ஆழ ாக கவரூன்ற 

கவண்டும்.  ாணவர்களுக்குக் கல்விப் கபாதகனகய வழங்குவகதாடு 

 ட்டு ல்லாது அவர்களின் உளநலன்கள்மீதும் அக்ககறதகாள்ள கவண்டிய 

முக்கியப் தபாறுப்பு ந க்குள்ளது. குறிப்பாக,  ாணவர்களிடம் பண்பாட்டு 

விழுமியங்ககள வளர்த்துப் பண்பட்ட சிறந்த சமுதாய உறுப்பினர்களாக 

உருவாக்கும் கடப்பாடு த ாழியாசிரியர்களின் இன்றியக யாத தபாறுப்பாகும். 

இந்தப் தபாறுப்பிகனத் தனி ஒருவரால் தசய்யவியலாது. ஆசிரியர் சமூக ாகிய           

நாம் இகணந்து தசயல்பட்டு  ாணவர் சமூகத்கத க ம்படுத்த இது ஓர்                

அகழப்பு. ஒன்றிகணந்து தமிகழ வாழும் த ாழியாக்குகவாம்.  

 

துரணநூல் பட்டியல் 
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சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழி குடும்பம ொழியொவதும் பயன்படுவதும்:            

இரும ொழிப் பயன்பொட்டில் ததய்வு – ஒரு மீள்பொர்வவ 

முனைவர் விஜயாராணி மூர்த்தி 
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பாடத் தலைவர், 
பபண்டிமியர் உயர்நிலைப் பள்ளி 
___________________________________________________________________ 

கட்டுரைச் சுருக்கம் 

இரண்டாம் உலகப்ப ாருக்குப் பிறகு சிங்கப்பூரில் நிகழ்ந்த அரசியல் 

மாற்றங்களும் சமூக மாற்றங்களும் தமிழர்களையும் தமிழ்மமாழிளயயும் ம ரிதும் 

 ாதித்தன. அன்று ஆட்சியிலிருந்த அரசு ம ாருைாதார வைர்ச்சிக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்தது. தமிழ்ச் சமுதாயமும் ம ாருைாதார மாற்றங்களுக்கு 

ஏற் த் தம்ளமத் தயார்மசய்ய முற் ட்டது. தமிழ்க் குடும் ங்களில் இருந்த தமிழ்ப் 

பிள்ளைகள் தமிழ்ப்  ள்ளிகளுக்குச் மசல்வது குளறயத் மதாடங்கியது. அவர்கள் 

ஆங்கிலப்  ள்ளிகளுக்குச் மசல்லத் மதாடங்கினர். அன்றுமுதல் தமிழ்க் 

குடும் ங்களில் தமிழ்மமாழியின்  யன் ாடு பதய்வு கண்டுவந்துள்ைது.   

1983ஆம் ஆண்டில் ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழி குடும் மமாழியாவதும் 

 யன் டுவதும்: இருமமாழிப்  யன் ாட்டில் பதய்வு’ என்னும் தளலப்பில் 

பகாபிநாதன் அ வீரமணியுடன் இளைந்து எழுதிய கட்டுளர (பகாபிநாதன், 

வீரமணி, 2014) ‘சிங்கப்பூரில் கல்விக்மகாள்ளகயும் நளடமுளறயும்’ என்னும் 

மதாகுப்ப ட்டில் இடம்ம ற்றுள்ைது. இக்கட்டுளரயில் அன்ளறய சமுதாயத்தில் 

தமிழ்மமாழியின் நிளல என்ன என் து ற்றியும் அம்மமாழிக்கு எதிர்காலத்தில் 

ஏற் டவுள்ை நிளல ற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ை பகாபிநாதன், தமிழ்மமாழி கண்டுவந்த 

மாற்றங்கள் ற்றிச் சான்றுகளுடன்  கிர்ந்துமகாண்டுள்ைார். சுமார் 33 ஆண்டுகள் 

கடந்த பின்னரும் கட்டுளரயாைரின் கவளலக்குரிய அம்சங்கள் கவனிக்கப் ட 

பவண்டிய நிளலயிபலபய உள்ைனவா அல்லது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ைனவா 

என் ளதயும் அதற்கான காரைங்களையும் ஆய்வபத இக்கட்டுளரயின் பநாக்கமாக 

அளமகிறது. 
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முன்னுரை 

சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் ம ற்று ஐம் து ஆண்டு நிளறளவக் மகாண்டாடும் 

இவ்பவளையில் நாட்டு நிர்மாைத்தில்  ங்பகற்ற நம் முன்பனார்களின் அயரா 

உளழப்ள யும்  ங்களிப்ள யும் நன்றியுடன் நிளனவுகூர்வது நம் ஒவ்மவாருவரின் 

கடளமயாகும். அவ்வளகயில் சிங்கப்பூருக்கு வந்த தமிழர்கள் தங்களின்  

மமாழிளயயும் கலாசாரத்ளதயும் வந்த இடத்திலும் கட்டிக் காப் தில் முக்கியக் 

கவனம் மசலுத்தினர். நாடு வைர்ந்தது ப ாலபவ நாட்டு மக்களும் வைர்ந்தனர்.  

கால ஓட்டத்தில் வாழ்க்ளகச் சூழலில் ஏற் ட்ட மாற்றங்கள் இம்மண்ணில் 

தமிழ்மமாழிளயக் கற் திலும் ப ணுவதிலும் சில இளடயூறுகளையும் 

தாக்கத்ளதயும் ஏற் டுத்தி வந்துள்ைன. அதனால், அவ்வப்ப ாது மமாழிப் 

 ற்றாைர்களும், மமாழியியல் வல்லுநர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் தங்களின் 

ஆதங்கத்ளதப்  திவுமசய்து வந்துள்ைனர்.  

1983ஆம் ஆண்டில் ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழி குடும் மமாழியாவதும் 

 யன் டுவதும்: இருமமாழிப்  யன் ாட்டில் பதய்வு’ என்னும் தளலப்பில் 

பகாபிநாதன் அ வீரமணியுடன் இளைந்து எழுதிய கட்டுளர (Mani & Gopinathan, 

1983) ‘சிங்கப்பூரில் கல்விக்மகாள்ளகயும் நளடமுளறயும்’ என்னும் மதாகுப்ப ட்டில் 

இடம்ம ற்றுள்ைது (பகாபிநாதன், 2014). இக்கட்டுளரயில் அன்ளறய 

சமுதாயத்தில் தமிழ்மமாழியின் நிளல என்ன என் து ற்றியும் அம்மமாழிக்கு 

எதிர்காலத்தில் ஏற் டவுள்ை நிளல ற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ை பகாபிநாதன், 

தமிழ்மமாழி கண்டுவந்த மாற்றங்கள் ற்றிச் சான்றுகளுடன்  கிர்ந்து-

மகாண்டுள்ைார். சுமார் 33 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும்  கட்டுளரயாைரின் 

கவளலக்குரிய அம்சங்கள் கவனிக்கப் ட பவண்டிய நிளலயிபலபய உள்ைனவா 

அல்லது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ைனவா என் ளதயும் அதற்கான காரைங்களையும் 

ஆய்வபத இக்கட்டுளரயின் முதன்ளமயான பநாக்கமாக அளமகிறது. 

1. தமிழ்ம ொழிப் புழக்கம் 

“தமிழ்மமாழியின் புழக்கம் குளறந்துவருவதாகக் காட்டும் ஆய்வு 

முடிவுகளும், (குபவா, 1976, 1979 பகாபிநாதன், 2014). வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

தமிழ்மமாழியின் எதிர்காலத்ளதக் பகள்விக்குறியாக மாற்றியுள்ைன” என்றும் 

“சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழியின் புழக்கம் குளறந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது; 

ஆனால் எதிர் ார்க்கப் ட்டது” என்றும், கால் நூற்றாண்டிற்கு முன்னபர தமது 
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கட்டுளரயில் பகாபிநாதன் (2014,  . 121) தம் கருத்ளதக் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

பமலும், அவர் “மமாழியின் எதிர்கால நிளல உன்னிப் ாகக் கவனிக்கப் ட 

பவண்டும்” என்று சக மமாழியியல் ஆய்வாைர்களின்  கருத்துகளையும் தம் 

கட்டுளரயில் முன்னிறுத்தித் தமது அக்களறளயச் சமுதாயத்திற்கு 

எடுத்தியம்பியுள்ைார். அவரது அக்களறக்குரிய இக்கருத்து மீண்டும் 2005, 2010 

ஆகிய ஆண்டுகளில் சிங்கப்பூர்க் கல்வியளமச்சால் (கல்வி அளமச்சு, 2005). 

நடத்தப் ட்ட மறுஆய்வுகளில் வலியுறுத்தப் ட்டிருப் து இத்தருைத்தில் நிளனவு-

கூரத்தக்கது.  

‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழி குடும் மமாழியாவதும்  யன் டுவதும்: இரு மமாழிப் 

 யன் ாட்டில் பதய்வு’ என்னும் கட்டுளரயில் மமாழியியலாைரின் கூர்த்த 

 ார்ளவளய உைரமுடிகிறது. தமிழ்மமாழியின் எதிர்காலம் குறித்து அன்று 

பமற்மகாள்ைப் ட்ட  ற் ல ஆய்வுகளைத் தம் கட்டுளரயில் சுட்டிக்காட்டித் 

தமிழ்மமாழியின் எதிர்காலம்  ற்றிய சிந்தளன தமிழர்களுக்குத் பதளவ என்று 

கூறிய பகாபிநாதனின் கருத்து இன்றைவும் தமிழ்மமாழி மதாடர் ாக 

பமற்மகாள்ைப் டும் ஆய்வுகளில் இடம்ம றத் தவறுவதில்ளல. கல்வியளமச்சு 

2005ஆம் ஆண்டிலும் 2010ஆம் ஆண்டிலும் பமற்மகாண்ட ‘தமிழ்மமாழிப் 

 ாடத்திட்டம் கற்பித்தல்முளற’ மறுஆய்வுகளின் அறிக்ளககள் (இயல் 8,  . 103) 

பகாபிநாதனின் அக்களறக்குரிய கருத்ளத மீண்டும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றன. 

‘தமிழ்ச் சமூகம் ஒரு முக்கியக் பகள்விக்கு விளடகாை பவண்டுமமன்று 

இந்தக் குழு கருதுகிறது. ஒரு நிளலயிலிருந்து அடுத்த நிளலக்குச் மசல்வதற்காகப் 

 டிக்கும் பதர்வுப்  ாடமாகபவ தமிழ் இருந்துவிடாமல், இன்ளறய சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 

இளையர்கள் மட்டுமன்றி, அவர்தம் பிள்ளைகளும் ப சும் மமாழியாக – 

அவர்களிளடபய வாழும் மமாழியாகத் தமிளழ ஆக்குவது எப் டி என் துதான் 

அந்தக் பகள்வி.’  இன்றைவும் இபத பகள்விதான் பகட்கப் ட்டு வருகிறது. 

If the Tamil community continues its present disregard for Tamil in intra-

ethnic communication and within the family, the language may disappear from 

Singapore’s language landscape within the next 20 to 30 years. Alternatively, 

Tamil may remain a school subject important only for the sake of passing the 

examination, if the second language requirement continues to be enforced. Future 

generations may become passive bilinguals, but without the productive skill 
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needed to speak the language. A language has to continue to be spoken by the 

community or it will become “dead.”  என்று சண்முகமும் அபத அக்களறக்குரிய 

கருத்ளதபய தமது ஆய்வு முடிவில் குறிப்பிட்டுள்ைார் (Shanmugam, 2015, p. 56).  

2. பிறம ொழிகளின் ஆதிக்கம் 

இந்திய மாைவர்களிளடபய ஆங்கிலத்தின் புழக்கம் 1991இல் 49 

சதவிகிதமாக இருந்தது. 2010இல் 58 சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ைது என்று 

2010ஆம் ஆண்டில் பமற்மகாள்ைப் ட்ட தாய்மமாழிகள் மறுஆய்வுக்குழு 

அறிக்ளகயில் (கல்வி அளமச்சு, 2011,  . 16) குறிப்பிடப் ட்டுள்ைது. ஆனால், 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்தும் இன்ளறய நிளல என்ன? இந்தியர்களிளடபய 

 டிப் றிவு அதிகமாக உள்ைது என்று மார்தட்டிக்மகாள்ை இயலவில்ளல. 

1957ஆம் ஆண்டில்  டிப் றிவு என் து, “ஓர் எளிய கடிதத்ளத எழுதப்  டிக்கத் 

மதரிவது” என்று கருதப் ட்டது. 1970, 1980களில் நளடம ற்ற மக்கள்மதாளகக் 

கைக்மகடுப்பில், மமாழியறிவு என் து, “மசய்தித்தாள் ஒன்றிளனப் 

புரிந்துமகாள்ளும் வளகயில்  டிக்க இயலுவது” என்று வளரயறுக்கப் ட்டதாகக் 

(2014,  . 123) பகாபிநாதன் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

2005ஆம் ஆண்டில் பமற்மகாள்ைப் ட்ட தமிழ்மமாழிப்  ாடத்திட்டம் 

கற்பித்தல்முளற மறுஆய்வுக் குழு அறிக்ளகயில் ( . 4) எதிர்காலச் சிங்கப்பூரில் 

தமிழ் நமது இலக்கு என்னும் துளைத் தளலப்பின்கீழ், சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கள் 

தங்கள்  

 வீடுகளில் சிரமமின்றித் தமிளழப்  யன் டுத்துவார்கள்; தம் பிள்ளைகபைாடு 

தமிழிபலபய ப சுவார்கள்  

 வாமனாலி, மதாளலக்காட்சிச் மசய்திகளைக் பகட்டுப் புரிந்துமகாள்ைக் 

கூடியவர்கைாகவும் இருப் ார்கள்  

என்னும் எதிர் ார்ப்புகள் குறிப்பிடப் ட்டுள்ைன. இன்று சிங்கப்பூரில் 

ப ச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்கப் ட்டு வருகிறது. எழுதப்  டிக்கத் 

மதரியபவண்டும் என்ற நிளலயிலிருந்து ப ச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்க 

பவண்டிய நிளல உருவாகியுள்ைது. கழுளத பதய்ந்து கட்மடறும் ாகிவிட்டதா? 

அல்லது இது காலத்தின் நியதியா? என்று நாம் சிந்திக்கபவண்டும். ஒரு மமாழி 
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எழுத்து வழக்மகாழிந்து ப ச்சு வழக்கில் மட்டுபம இருக்குமானால் அம்மமாழி 

எவ்வைவு காலத்திற்கு நிளலத்திருக்கும்?  

சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் ம ற்ற பின்னர்ப்  ள்ளிகளில் இருமமாழிக்மகாள்ளக 

வலியுறுத்தப் ட்ட மதாடக்கக் காலத்தில் சுமார் 15லிருந்து 35 விழுக்காட்டு 

மாைாக்கர் இந்திய வம்சாவழியினராய் இருந்தும் தமிழறிவு இல்லாமல் இருந்தனர் 

(பகாபிநாதன், 2014,  . 127). அவர்கள் நிளனத்திருந்தால் தமிழில் எழுதப் 

 டிக்கக்கூடிய நிளலளயப் ம ற்றிருக்க முடியும். ஆனால், அவ்வாறு ம றவில்ளல. 

ஏமனனில், அவர்கள்  ள்ளியில் தமிளழ ஒரு  ாடமாகக் கற்கவில்ளல. ஆனால், 

இன்ளறய நிளலளம என்ன? மதன்னிந்திய வம்சாவழியினர் மட்டுமல்ல சமீ த்தில் 

இங்குக் குடிபயறியுள்ை தமிழர்களுள் சிலர் தங்கள் பிள்ளைகளைத் தமிழ்  யில 

ஊக்குவிப் தில்ளல. அவர்கள் ஹிந்தி, மலாய் அல்லது மாண்டரீன் வகுப்புகளில் 

தங்கள் பிள்ளைகளைச் பசர்க்கிறார்கள்.  

பகாபிநாதன் தம் கட்டுளரயில், அன்று தமிளழ ஒரு  ாடமாகப்  டித்த 

மாைவர்களும்கூடத் “தமிளழவிட மலாய் மமாழிளயக் கற் து சுல ம்.                   

எனபவ, தமிழில் ப சத்மதரியாத தமிழர்கள்கூட மலாய்மமாழிளயக் கற்க 

விருப் ப் டுகின்றனர்” (2014,  . 133) என்றும் “தமிழ்மமாழியின் புழக்கம் 

குளறவதற்குக் கல்விமுளற முக்கியக் காரைமாக அளமகிறது. எனபவ, நமது 

கல்வித் திட்டம் மறு ரிசீலளன மசய்யப் டபவண்டும்” (2014,  . 23) என்றும் 

குறிப்பிட்டிருந்தார். அவருளடய கருத்து இன்றும் நாம் சிந்திக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.  

நாடு தழுவிய அைவில்  ல்பவறு தரப்பினபராடு குழுமக் கூட்டங்களையும் 

கலந்துளரயாடல்களையும் நடத்தி, மபலசியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆய்வுப் 

 யைங்களை பமற்மகாண்டு, ஃப ார்ப்ஸ் ரிசர்ச் (Forbes Research) என்னும் 

அளமப்புடன் இளைந்து 2600க்கும் பமற் ட்ட மாைவர்களையும் ஆசிரியர்-

களையும் மதிப் ாய்வில் ஈடு டுத்தி மவளியிடப் ட்ட 2005ஆம் ஆண்டின் 

மறுஆய்வுக்குழுவின் அறிக்ளக (கல்வி அளமச்சு, 2005)   ரிந்துளரத்தளதக் 

பகாபிநாதன் தமது சீரிய சிந்தளனயுடனும் மதாளலபநாக்குப்  ார்ளவயுடனும் 30 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர  ரிந்துளரத்துவிட்டார். இனியும் ஆய்வுக்கு பமல் 

ஆய்வுகள் மசய்து தரவுகளைச் பசகரிப் ளத நிறுத்திக்மகாண்டு, இதுகாறும்   

என்ன முயற்சிகள் பமற்மகாள்ைப் ட்டுள்ைன, அளவ எதிர் ார்க்கப் ட்ட  

அைவுக்குப்  யனளித்துள்ைனவா என் தில் கவனத்ளதச் மசலுத்திட பவண்டும்.   
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  “தமிழ்  டிக்கப் ப ாதிய வாய்ப்பில்லாளம தமிழுக்கு ஓர் இழப் ாகும்” (2014, 

 . 137) என்று பகாபிநாதன் தமது கட்டுளரயில் குறிப்பிட்டுள்ை ‘வாய்ப்பில்லாளம’ 

என் து அக்காலத்தில் நிலவிய அரசியல் மற்றும் ம ாருைாதார வாழ்க்ளகச் சூழல், 

தமிளழக் கற்றுத்தர முளறயான  யிற்சிம ற்ற ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிளல, 

மலாய்மமாழியின் எளிளம மற்றும் அதன் மசல்வாக்கு ஆகியவற்ளற 

மனத்திற்மகாண்டு குறிப்பிடப் ட்டதாகக் மகாள்ைலாம். ஆனால், இன்று 

அத்தளகய நிளல இல்ளல.  ாலர் ள்ளி, மதாடக்கப் ள்ளி, உயர்நிளலப் ள்ளி, 

மதாடக்கக் கல்லூரி, பதசிய கல்விக்ககழகம் ( ட்டப் டிப்பு), பதசியப்  ல்களலக் 

கழகம், சிம்  ல்களலக் கழகம் ( குதிபநரப்  ட்டப் டிப்பு), நீ ஆன்  லதுளறக் 

மதாழிற்கல்லூரி ( ட்டய வகுப்பு) எனப்  ல நிளலகளில் முளறயாகத் தமிழ்  யில 

வசதி வாய்ப்புகள் உள்ைன. இவற்ளறப்  யன் டுத்தித் தமிழ் மாைவர்கள் 

தமிழ்மமாழியின் ால்  ற்றுக்மகாள்ைச் மசய்ய ஏற்ற நடவடிக்ளககள் எடுக்கப் ட 

பவண்டும். அந்தப்  ணிளய யார் மசய்ய பவண்டும் என் பத பகள்வி.  

3. வொழ்க்ரகச் சூழலின் பிைதிபலிப்பு 

அன்று தமிழர் அல்லாத பிற இந்திய மமாழிகளைப் ப சியவர்களுக்குத் 

தமிழ்மமாழிளயத் தாய்மமாழியாகக் கற் தில் சிரமம் இருந்தால் மலாய்மமாழிளயத் 

பதர்ந்மதடுத்துக்மகாள்ைலாம் என்று சிறப்புச் சலுளக வழங்கப் ட்டது. 

அக்காலத்தில் இந்திய மமாழி எனத் தமிழ் மட்டுபம  ள்ளிகளில் 

கற்பிக்கப் டாததாலும் (1989, அக்படா ர் 6ஆம் பததிதான் தமிழல்லாத பிற 

இந்திய மமாழிகள் (Non Tamil Indian Languages) பதர்வுப்  ாடமாக 

ஏற்றுக்மகாள்ைப் ட்டதாக அறிவிக்கப் ட்டது, அதன் பிறகு 1990இல் 

முதன்முதலாகப் ம ங் வாங் மதாடக்கப் ள்ளியில் முதல் ஹிந்தி வகுப்பு 

ஆரம்பிக்கப் ட்டது. பிற இந்திய மமாழிகளைப்  டிப் தற்கு அங்கீகாரம் 

வழங்கப் டாததலும் தமிழரல்லாத இந்தியர்கள் தமிழ்  டிக்க பவண்டிய கட்டாயச் 

சூழ்நிளல இருந்தது. அதனால், தமிளழத் தாய்மமாழியாகப்  யிலாத பிற இந்திய 

மமாழிகள் ப சுபவார் தமிழுக்குப்  திலாக மலாய்மமாழிளயத் பதர்ந்மதடுத்துப் 

 டிக்க வாய்ப்புகள் வழங்கப் ட்டன.   

இன்று தமிழ் அல்லாத பிற இந்திய மமாழிகைான ஹிந்தி,  ஞ்சாபி, 

ம ங்காலி, குஜராத்தி, உருது ஆகிய 5 மமாழிகளையும்  ள்ளியில் தாய்மமாழிப் 

 ாடபவளையிபலபய  டிப் தற்கு (50 மதாடக்கப் ள்ளிகள், 29 உயர்நிளலப் 
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 ள்ளிகள் (Hindi Society) வாய்ப்புகள் வழங்கப் ட்டுள்ைன. அதனால், அவர்கள் 

தமிளழத் பதர்ந்மதடுக்க பவண்டிய கட்டாயம் இல்ளல.  

தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரும் திறனாைர்களின் பிள்ளைகள் இந்திய 

நடுவைரசுப்மு ாடத்திட்டத்தில் (Central Board of Secondary Education) 

 டித்துவிட்டு இங்கு வந்து கல்விளயத் மதாடர்வதால் அவர்கள் ஏற்மகனபவ  டித்த 

மமாழிளயபய இங்கும் பதர்ந்மதடுக்கின்றனர். மீண்டும் தாய்நாட்டிற்குச் மசல்ல 

பவண்டிய நிளல வந்தால் அங்குச் மசன்றும் மதாடர ஏதுவாகத் தமிளழத் தவிர பிற 

இந்திய மமாழிகளைத் (ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம்) பதர்வுமசய்து  டிக்கின்றனர். 

இதனால் பிற இந்திய மமாழிகள் இங்குச் மசல்வாக்குப் ம றுகின்றன. பமலும், 

இந்தியப்  ாடத்திட்டங்களை வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்ற உலக 

நிளலயிலான  ாடத்திட்டங்களையும் (IGCSE, CBSE-I, International Baccalaureate 

Diploma Programme (IBDP), Cambridge IGCSE , CBSE, Global Montessori Plus) 

வழங்குவதால் இந்தியாவிலிருந்து வரும் திறனாைர்கள் தங்களின் பிள்ளைகளை 

அப் ள்ளிகளிபலபய பசர்ப் தற்கு விரும்புகின்றனர். அதனால், அத்தளகய 

 ள்ளிகளின் எண்ணிக்ளகயும் (Global Indian International School – Queenstown, 

Balestier, East Coast, DPS International School, NPS International School, 

Yuvabharathi International School) கூடிவருகிறது. 

 ள்ளியில் பிற இந்திய மமாழிளயத் பதர்ந்மதடுத்துப்  டித்தாலும் வீட்டில் 

தமிழ் ப சி, தமிழ் நாளிதளழப்  டித்து வந்தாபல இளையர்களிடம் மமாழிப் ற்றும் 

மமாழியறிவும் இருக்கும். ஆனால், தமிழ்க் குடும் ங்களிலும் சமூகத்திலும் நிலவும் 

நிளல என்ன? பவளலயிடங்களில் வர்த்தக மமாழியான ஆங்கிலத்தில் 

கருத்துப் ரிமாற்றம் மசய்துமகாண்டிருந்துவிட்டு வீடு திரும்பும் ம ரியவர்கள் 

வீட்டுக்கு வந்ததும் அபத மமாழியில் குடும்  உறுப்பினர்களுடனும் கருத்துப்-

 ரிமாற்றம் மசய்கின்றனர். இதற்குப் பிள்ளைகளும் சளைத்தவர்கைல்லர். 

அவர்களும்  ள்ளியில்  ல்லின மாைவர்களுடன் ஆங்கிலத்தில் கருத்துப் ரிமாற்றம் 

மசய்கின்றனர். இவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த பின்னரும் ம ற்பறாருடனும் 

மற்றவர்களுடனும் ஆங்கிலத்திபலபய உளரயாடுகின்றனர். பவளல முடிந்தும்  ள்ளி 

முடிந்தும் வீட்டிற்குள் நுளழயும் ம ரியவர்களும் சிறுவர்களும் முழுக்க முழுக்கத் 

தமிழில் ப சுவது (மமாழித்தாவல் நிளலயில் - code switching) சிறப்பு  என்ற 

ப ாதிலும்,  ல பவளைகளில் அந்நிளல காைப் டுவதில்ளல. இருப்பினும் 

ஆங்கிலம் கலந்த தமிழிலாவது (மசால் கலப்பு நிளலயில் - code mixing) ப சித் 
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தமிளழ வாழும் மமாழியாக வலம்வரச் மசய்பவாம் என்ற அைவிலாவது தமிழுைர்வு 

இருக்க பவண்டும்.  

4. ம ொழி வளர்ச்சியும் பொடத்திட்டமும் 

“தமிழ்மமாழியின் புழக்கம் குளறவதற்குக் கல்வி முளற முக்கியக் காரைமாக 

அளமகிறது. எனபவ, நமது கல்வித் திட்டம் மறு ரிசீலளன மசய்யப் டபவண்டும்” 

(2014,  . 134) என்று பகாபிநாதன் தம் கட்டுளரயில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

1980களில் இருந்த  ாடத்திட்டம் இன்று இல்ளல. ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுளற 

 ாடத்திட்டங்கள் மறுஆய்வு மசய்யப் ட்டுக் காலத்திற்பகற் த் மதாடர்-

மாற்றங்களைக் கண்டு வருகின்றன. தமிழ்மமாழிப்  ாடத்திட்டத்தில் அக்காலத்தில் 

தமிழ்நாட்டில்  யன் ாட்டிலிருந்த  யிற்றுகருவிகபை சிங்கப்பூரிலும் ம ரும் ாலும் 

 யன் டுத்தப் ட்டன. அந்நூல்களில் காைப் ட்ட  ாடப்ம ாருள், கருப்ம ாருள், 

உள்ைடக்கம், அணுகுமுளறகள் யாவும் தமிழ்நாட்டுச் சூழலுக்குப் ம ாருத்த-

மானளவயாக இருந்தனபவயன்றிச் சிங்கப்பூர்ச் சூழலுக்கு ஏற்றளவயாக இல்ளல. 

எழுத்துமமாழிக்கும் மனனம் மசய்து ஒப்பிப் தற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்-

 ட்டிருந்தது. சிங்கப்பூர்ச் சூழலில் வைர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்தப் 

 யிற்றுகருவிகள் உகந்தளவயாக அளமயவில்ளல. ப சுதல் திறனுக்கும் பகட்டல் 

திறனுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்காத அந்தப்   ாடநூல்களைப்  டித்து வைர்ந்த 

மாைவர்களுக்கு மவளியுலகில் சமுதாயத்பதாடு மதாடர்புமகாள்வதற்கான 

ஆற்றளல வைர்த்துக்மகாள்ைப் ப ாதுமான அைவில் துளைபுரியவில்ளல.   

இன்று நிளல மாறிவிட்டது. மாைவர்களுக்குத் பதளவயான திறன்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்து, சிங்கப்பூர் மண் வாசளனயுடன் தமிழ்ப்  ண் ாட்ளடயும் 

கலந்து 1980கள் முதல் சிங்கப்பூரிபலபய  யிற்றுவைங்கள் உருவாக்கம் காைத் 

மதாடங்கிவிட்டன. சிங்கப்பூர்க் கல்வியளமச்சு இதற்மகனபவ ஒரு தனிப்பிரிளவ 

1980ஆம் ஆண்டில் ஏற் டுத்தி,  ாடத் திட்டங்களை வளரயளற மசய்து 

அதற்பகற் ப்  ாடநூல்களையும்  யிற்றுவைங்களையும் இன்றைவும் தயாரித்து 

வருகிறது. 2004-5ஆம் ஆண்டு தாய்மமாழி மறு ஆய்வுக்குழு அளித்த 

 ரிந்துளரகளின் அடிப் ளடயில் கற்றல் கற்பித்தல் முளறயில் மாற்றங்கள் 

மகாண்டுவரப் ட்டுள்ைன. அதளனத் மதாடர்ந்து பதர்வு முளறயிலும் 

ப ச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வளகயில் மாற்றங்கள் மசய்யப்-

 ட்டுள்ைன. வாய்மமாழித் பதர்வும், பகட்டல் கருத்தறிதல் பதர்வும் 
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பசர்க்கப் ட்டுள்ைன. எழுத்துத் பதர்விலும்  ல மாற்றங்கள் மசய்யப் ட்டுள்ைன. 

மலாய், சீனம், தமிழ் என எம்மமாழி  யின்றாலும் மமாழி அளடவுச் பசாதளனயில் 

ஒருளமப் ாடு காணும் வளகயில் பதசியநிளலத் பதர்வுகளில் மாற்றங்கள் 

மசய்யப் ட்டுள்ைன. 

தமிழ் கற்பிக்கப் ட்ட மதாடக்கப் ள்ளிகள் அளனத்தும் தமிளழப்  ாட 

பநரத்திபலபய கற்பித்து வந்தன. ஆனால்,  ல உயர்நிளலப்  ள்ளிகளிலும் 

அவ்வாபற கற்பிக்கப் ட்டாலும், சில  ள்ளிகளில் மிகக் குளறவான 

எண்ணிக்ளகயிலான தமிழ் மாைவர்கள் இருந்ததால்  ள்ளி முடிந்த பிறகு பிற் கல் 

பவளையில் தாய்மமாழிளயப்  யில்வதற்காக பவறு  ள்ளிக்பகா தமிழ் 

நிளலயத்திற்பகா அனுப் ப் ட்டனர். 1998 முதல் உயர்நிளலப்  ள்ளிகள் யாவும் 

முழுபநரப்  ள்ளிகைாக மாற்றப் ட்ட நிளலயில் தமிழ்மமாழி ஒரு  ாடமாக 

வழங்கப் டாத  ள்ளிகளில்  யிலும் தமிழ் மாைவர்கள் தமிளழப்  டிக்க 

உமறுப்புலவர் தமிழ்மமாழி நிளலயத்திற்பகா பவறு  ள்ளிக்பகா மசல்லும் நிளல 

 டிப் டியாகக் குளறக்கப் ட்டது. பமலும்,  ல  ள்ளிகளில் தமிழ்மமாழி 

தாய்மமாழிப்  ாட பநரத்திபலபய கற்பிக்கப் டுகிறது. மாைவர்களின்  யை 

பநரத்ளதக் குளறக்கக் கூடுதலான  ள்ளிகள் (11) தமிழ்மமாழி நிளலயங்கைாகச் 

மசயல் டுகின்றன. இன்ளறய நிளலயில் (2016 ஜனவரி) 100 உயர்நிளலப் 

 ள்ளிகள் தமிளழப்  ாடபவளையின்ப ாபத கற்பித்து வருகின்றன (முத்ளதயா, 

1992). இவற்றில் உயர்தமிழ் கற்பிக்கும்  ள்ளிகளின் எண்ணிக்ளகயும் (2016 

நிலவரப் டி 30) கூடியுள்ைன. மதாடக்கக் கல்லூரிகள் அளனத்திலும் தமிழ் 

கற்பிக்கப் டுகின்றன. விருப் ப்  ாடமாக இலக்கியம்  யிலும் மாைவர்களும், 

பதசிய தமிழ்மமாழி விருப் ப்  ாடத்திட்டத்தில் (National Elective Tamil Language 

Programme)  யிலும் மாைவர்களும் உமறுப்புலவர் பதசிய வைளம நிளலயத்தில் 

 யின்று வருகின்றனர்.  

அக்காலத்தில் முளறயான,  யிற்சிம ற்ற தமிழாசிரியர்கள் இல்லாத நிளல 

இருந்தது. அதனால் தமிழ் கற்பிக்கும்  ணி ஓரைவு தமிழ் மதரிந்தவர்களின் 

ம ாறுப் ாக இருந்தது.  இப்ம ாழுதுள்ை நிளலளம  ல நிளலகளைக் கடந்து 

வந்துள்ைது. உள்ளூரில் தமிழில்  ட்டக் கல்விளய பமற்மகாள்ை வாய்ப்பு இல்லாத 

நிளலயில் தமிழில்  ட்டம் ம ற விரும்பிய தமிழாசிரியர்களுக்குத் தமிழ்நாட்டிற்குச் 

மசன்று  ட்டக்கல்வி  யில வாய்ப்புகள் 1980இல் (முத்ளதயா, 2016) ஏற் டுத்தித் 
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தரப் ட்டன. 1993ஆம் ஆண்டு மதாடக்கத்தில் ஆசிரியர்கள்  ற்றாக்குளற 

ஏற் ட்டப ாது தமிழகத்தில் முளறயான  யிற்சி ம ற்ற அனு வமுள்ை தமிழகத் 

தமிழாசிரியர்களைக் கல்வியளமச்சு  டிப் டியாகப்  ணியில் அமர்த்தியது. உள்ளூர் 

தமிழாசிரியர்களுக்கும் முளறபய பதசியக் கல்விக் கழகத்தில் கூடுதல்  யிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப் ட்டன.  

“தமிழ்மமாழி திறளம குளறந்தால் நாம் விளரவில் நம்முளடய 

அளடயாைத்ளத இழந்துவிடுபவாம்.” என்னும் பகாபிநாதனின் (2015,  . 138) 

அக்களறக்குரிய வரி தமிழ்மமாழியறிவின் அவசியத்ளத வலியுறுத்துவதாகபவ 

உள்ைது.   

இன்று நமது  ள்ளிகளில்  யிலும் மாைவர்கள் தங்கள் தாய்மமாழிளய 

முதல்  த்து ஆண்டுகளுக்குக் கட்டாயம்  யில பவண்டும். இக்கட்டாயம் 

வலியுறுத்தப் டவில்ளலயானால், ம ாதுமமாழியாகவும் மதாடர்புமமாழியாகவும் 

உள்ை ஆங்கிலபம ப ாதும் என்ற மனநிளலக்கு மக்கள் வந்துவிடுவர். தற்ப ாது 

குறிப்பிட்ட சில காரைங்களுக்காக மிகக் குளறவான எண்ணிக்ளகயிலான 

மாைவர்களுக்கு இக்கட்டாயத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் டுகிறது.  

மாைவர்கள் தாய்மமாழியில் பின்தங்கியிருந்தாலும் அவர்கள் உயர்நிளலக் 

கல்விக்குப் பிறகு மதாடக்கக் கல்லூரிக்குச் மசல்ல வழிவிடும் பநாக்கத்தில் ‘பி’ 

 ாடத்திட்டம் (MTL ‘B’) ஆரம்பிக்கப் ட்டது (2004). அறிமுகப் டுத்தியப ாது 

இத்திட்டத்ளதப் ம ற்பறார்களும் மாைவர்களும் ம ரிதும் விரும் வில்ளல. 

ஆனால், இன்று பமல்  டிப்பிற்குச் மசல்லப் பிற  ாடங்கள் ப ாதும் என்று 

எண்ணிக்மகாண்டும் மாைவர்களுள் சிலர் தமிழ்மமாழி ‘பி’  ாடத்திட்டத்ளதத் 

பதர்ந்மதடுக்கின்றனர். இதற்குத் தமிழின்மீது அவர்களுக்கு ஆர்வமில்ளல 

என் ளதவிட அறியாளமயும் விழிப்புைர்வு இல்லாளமயுபம காரைங்கைாகும். தமிழ் 

மாைவர்களிளடபய தமிழ்மமாழி ஆர்வத்ளதயும் விருப் த்ளதயும் எவ்வாறு 

வைர்ப் து என்று அளனவரும் சிந்தித்துச் மசயல் டபவண்டும்.  

5. ம ொழி வளர்ச்சியில் ஆசிரியர்களின் பங்கு 

தமிழ்மமாழியின் புழக்கத்ளத ஊக்குவிக்க ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் ப ாதாது  

( . 135). இன்ளறய கற்பித்தல் மாைவருக்கு முளறயான மமாழியறிளவ 

வைர்க்கிறதா? மமாழித்திறளன பமம் டுத்துகிறதா? மமாழி உைர்ளவ 
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அளிக்கிறதா? என் ன மிக முக்கியமான சிந்தளனக்குரிய வினாக்கைாகும்.  

தங்களின் தமிழ்ப்புலளமளய வைர்த்துக்மகாள்வதில் 1980களில் இருந்த 

தமிழாசிரியர்கள் காட்டிய முளனப்ள யும் ஆர்வத்ளதயும் இன்ளறய இைம் 

ஆசிரியர்கள் காட்ட பவண்டும். அவர்கள் மசாந்தமாகபவ தமிழில்  ட்டம் 

ம றுவதற்கான வழிவளககளைத் பதடிக்மகாண்டு மசன்றனர். இக்காலத்தில் 

உள்ளுரிபலபய அதற்கான வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் மசய்து தரப் டும் நிளலயில் 

இைம் ஆசிரியர்கள் இந்த வாய்ப்புகளைப் ம ரிதும்  யன் டுத்திக்மகாள்ை 

பவண்டும். தமிழாசிரியர்  ணியில் இருக்கும்ப ாதாவது அவர்கள் தங்களின் 

மமாழிப் புலளமளயயும்,  ண் ாட்டு அறிளவயும் வைர்த்துக்மகாள்வது அவசியம் 

என் ளத உைர்ந்து ஆவன மசய்யபவண்டும். இல்ளலமயன்றால், இக்கால 

மாைவர்களுக்கு நமது  ண் ாட்ளடயும், விழுமியங்களையும், மமாழிளயயும் 

மகாண்டுப ாய்ச் பசர்ப் தில் சிரமத்ளத எதிர்பநாக்கக்கூடும்.  

 ண் ாட்டு விழுமியங்கள் விரிவாக மாைவர்களின் மனங்மகாள்ளுமாறு 

ஆர்வத்பதாடும் ஆழத்பதாடும் கற்பிக்கப் ட்டால் அவர்கள் தங்கள் மமாழிபயாடு 

 ண் ாட்ளடயும் ஒருங்பக அறிவார்கள்.  ண் ாட்ளடத் தனி ஒரு கூறாகக் கற்பித்தல் 

கூடாது. அவ்வாறு மசய்தால்  ண் ாடு  யனற்றதாகவும், மமாழி 

பதளவயில்லாததாகவும் மதரியும். மமாழிளயயும்  ண் ாட்ளடயும் இளைத்துக் 

கற்பிக்க பவண்டும். “ ணியில் உள்ை ஆசிரியர்கள் தங்களை 

பமம் டுத்திக்மகாள்ை முளறயான  யிற்சிக் கைங்கள் மிகமிகக் குளறவு. இைம் 

ஆசிரியர்கள் தமிழ்ப் ண் ாடு மதாடர் ான ஆழத்ளதயும் அகலத்ளதயும் ம ற 

எண்ணினாலும் எங்பக, எப் டிப் ம றுவது? என்று அறியாதவர்கைாக 

இருக்கின்றனர். அதற்குக் காரைம் அதற்கான தைங்கள் எதுவும் முளறயாக 

ஏற் டுத்தப் டவில்ளல. நம்மிளடபய  ண் ாட்டுப் ப ாதகர்கள் மிகக் குளறவு. 

 ாடத்திட்டத்தில் ஆங்காங்பக  ண் ாட்டுச் மசய்திகள் விரவி உள்ை ப ாதிலும் 

அவற்ளறப்  ற்றி இன்ளறய ஆசிரியர்களுக்குத் மதளிவாகத் மதரிந்திருந்தால்தான் 

அவர்கள் தங்களின் மாைவர்களுக்கு அவற்ளற ஈடு ாட்டுடன் கற்பிக்க இயலும். 

எனபவ, ‘ ண் ாட்டுக் கைஞ்சியம்’ என்னும் சிப் த்ளதத் தகவல் மதாழில்நுட்  

வசதிகளுடன் உருவாக்கினால் வருங்காலத்தில் மிகுந்த  யளனத் தரும். 

 ண் ாட்ளட அறிந்துமகாள்ளும் வளகயில் கூடுதல்  ணியிளடப்  யிற்சிகளும் 

கருத்தரங்குகளும் நடத்தப் ட பவண்டும். தமிழாசிரியர்கைாக இருக்கும் 

ஒவ்மவாருவரும் கட்டாயம் இதில் கலந்துமகாண்டு  யிற்சிம ற பவண்டும். 
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வைங்களைத் திரட்டி ஒரு கட்டளமப்பின்கீழ்க் மகாண்டுவந்தால் அளனவருக்கும் 

 யனுளடயதாக இருக்கும்” என் ன ப ான்ற வலிளமயான கருத்துகளை பம 6, 

2015 அன்று நளடம ற்ற குவிபநாக்குக்குழுக் கலந்துளரயாடலில் கலந்துமகாண்ட 

ஆசிரியர்கள் முன்ளவத்தனர். அவர்களின் கருத்து முற்றிலும் ஏற்புளடயது. 

இதற்குக் கல்வியளமச்சும், சமூக அளமப்புகளும், சமூக ஊடகங்களும் ம ரிதும் 

துளைபுரியலாம். 

 ள்ளியின் இலக்ளக அளடவதற்கும், ம ற்பறார்களின் எதிர் ார்ப்ள  

ஈடுகட்டுவதற்கும் இன்று ஆசிரியர்களின்  ணி மாைவர்களைத் பதர்வுக்குத் 

தயார்ப் டுத்துவதாகபவ ம ரும் ாலும் உள்ைது. இதற்கும் அப் ால் மாைவரிடம் 

மமாழியறிளவத் தூண்டுவதமதன் து ஆசிரியரின் ஆர்வத்ளதயும் ஈடு ாட்ளடயும் 

ம ாறுத்பத அளமயும். எனபவ, ஆசிரியர்கள் தமிழில் ஆழங்கால் ட்டிருப் து 

அவசியம். புதிய ஆசிரியர்கள், குறிப் ாகத் மதாடக்கப் ள்ளி ஆசிரியர்கள் தங்களின் 

மமாழிப்புலளமளய அதிகரித்துக்மகாள்ை பவண்டும். சாதாரை நிளலக் கல்வி, 

உயர்நிளலக் கல்வி,  ட்டயக் கல்வி முடித்து ஆசிரியர்  யிற்சி ம ற்றுத் 

தமிழாசிரியர்கைாகப்  ணிபுரிகிறவர்கள் தங்களின் மமாழி அறிளவ 

வைர்த்துக்மகாள்ை பவண்டிய வழிவளககளைக் கல்வியளமச்சு ஆராயபவண்டும்.  

 ணியிளடப்  யிற்சிகளுக்கும், விைக்கக் கூட்டங்களுக்கும் வருளகதரும் 

தமிழாசிரியர்களின் எண்ணிக்ளக நாளுக்குநாள் குளறந்துமகாண்டு வருகிறது. 

இதற்கு ஆசிரியர்களின்  ணிச்சுளமயும்,  ள்ளியின் குறுக்கீடும் காரைமாக 

இருக்கலாம். இதற்குத் தகுந்த தீர்வுகண்டு எல்லாத் தமிழாசிரியர்களும் 

கலந்துமகாண்டு  யனளடய வளக மசய்யலாம். 

 

6. ம ொழி வளர்ச்சியில் நொளிதழ் 

பகாபிநாதன் தம் கட்டுளரயில், “எத்தளன இந்தியப் ம ற்பறார்கள் தமிழ் 

தினசரிளயப்  டிக்கின்றனர்?” என்று வினவுகிறார் (2014,  . 138). தமிழ் 

மசய்தித்தாளைப்  டிக்கும் இந்தியக் குடும் ங்களின் எண்ணிக்ளகயில் ஒரு ம ரிய 

மாற்றம் ஏற் ட்டதாகத் மதரியவில்ளல. இதற்குத் தமிளழவிட ஆங்கிலத்தில் புலளம 

ம ற்றிருப் தும், ஆங்கிலச் மசய்தித்தாளில் ஏராைமான மசய்திகள் விரிவாக 
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மவளியிடப் டுவதும், தமிழ்ச் மசய்தித்தாளில் மிகக் குளறந்த மசய்திகபை 

இடம்ம றுவதும் காரைங்கைாக இருக்கலாம்.  

தமிழ் முரசு நாளிதழ் குளறந்த  க்கங்களில் மவளிவந்தாலும், உள்ளூர்ச் 

மசய்திகளையும் மவளியூர்த் தகவல்களையும் மவளியிடுவதில்  ல முன்பனற்றங்-

களைக் கண்டுவந்துள்ைது. இருப்பினும், அது இன்னும் தமிழ்மமாழி ப சும் 

அளனத்துக் குடும் ங்களையும் மசன்றளடயவில்ளல என்றுதான் கூற பவண்டும்.   

சிங்கப்பூரில்  ணியாற்றிவரும் தமிழ்நாட்டு ஊழியர்கபை தமிழ்ச் மசய்தித்தாள் 

வாங்கு வர்களின் எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தி வருகின்றனர். தமிழ்ச் மசய்தித்தாள் 

வாசிக்கும்  ழக்கத்ளத இன்ளறய ம ற்பறார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் 

ஏற் டுத்த பவண்டும். அபத பவளையில், திங்கட்கிழளமகளிலும் புதன்கிழளம-

களிலும் மாைவர்களுக்கும் இளையர்களுக்கும் ஏற்ற மசய்திகளைத் தாங்கி மலரும் 

தமிழ் முரசு நாளிதழும் மற்றக் கிழளமகளிலும் அவர்களுக்கு ஏற்ற அங்கங்கபைாடு 

மலர பவண்டும். ப ாதிய விற் ளன இல்லாமல் ப ானால் இருக்கும் ஒபர தமிழ்ச் 

மசய்தித்தாளும் எத்தளன நாளைக்குத்தான் நீடிக்கும்? 

தாய்மமாழி என் து ஒருவரது இனத்தின் தனித்துவத்ளதயும்  வாழ்வியல் 

கூறுகளையும் கலாசார மவளிப் ாடுகளையும் நாகரிகங்களையும்  ளறசாற்றுகின்ற 

சக்தியாகும். அதுபவ அவரது ம ருளமக்குரிய அளடயாைமும் ஆகும். சமூகப் 

 ண் ாட்டினால் உருவாகும் விழுமியங்களையும் நம்பிக்ளககளையும் அந்தச் 

சமூகத்திலிருக்கும் இைந்தளலமுளறயினரிடம் சிறப் ாகக் மகாண்டு பசர்க்க 

உதவுகின்ற தாய்மமாழி, அச்சமூகத்தினளர ஒன்றிளைக்கப் ம ரிதும் உதவும்.  

  “சிங்கப்பூர் எழுத்தாைர்கைால் எழுதப் டும் தமிழ்ப் புத்தகங்களும் 

இதழ்களும் நிளறய மவளிவர பவண்டும்” (பகாபிநாதன், 2014,  . 139). இன்று 

சிங்கப்பூர் எழுத்தாைர்கைால் எழுதப் டும் நூல்களின் எண்ணிக்ளக 

ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்துக்மகாண்டு வருகின்றன. எழுத்தாைர்களை 

ஊக்குவிக்கச் சமூக அளமப்புகளும் உதவுகின்றன. புரவலர்களும் நூல் 

மவளியீட்டிற்குத் தாராைமாக உதவி மசய்து வருகின்றனர். சமூக அளமப்புகள் 

வாரந்பதாறும் மாதந்பதாறும் இலக்கிய வட்டம், வாசகர் வட்டம், நூலாய்வு, 

சிறுகளதப் ப ாட்டிகள், எழுத்தாைர்களின் சந்திப்புகள்,  யிற்சி வகுப்புகள் என 

நடத்தி வருகின்றன. பமலும், பதசியக் களலகள் மன்றம் வழங்கும் தங்கமுளனப் 

ப னா விருது, ஆசியான் நாடுகளின் இலக்கிய விருது, கரிகாலன் விருது 
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ப ான்றளவ எழுத்தாைர்களின் ஆர்வத்ளதத் தூண்டி வருகின்றன. ப ாட்டிகளும் 

 ரிகளும் கவிளத, கட்டுளர, களதகள் எழுதுபவாரின் எண்ணிக்ளகளயயும் 

தரத்ளதயும் கூட்டியுள்ைன. 

7. ம ொழி வளர்ச்சியில் இதழ்களின் பங்கு 

சிங்கப்பூரில் தமிழ் வார, மாத இதழ்களைத் மதாடர்ச்சியாக மவளியிடுவது 

என் து ம ரும் சவாலாகபவ உள்ைது. சிங்ளக பநசன், சிங்ளகச்சுடர் இதழ்கள் 

மதாடங்கிய சில ஆண்டுகளிபலபய நிறுத்தப் ட்டுவிட்டது. ‘சிராங்கூன் ளடம்ஸ்’ 

மாத இதழும், ‘தமிழ் அமுதம்’ காலாண்டு இதழும் சிலரின் அரிய முயற்சியினால் 

நடத்தப் ட்டு வருகிறது. சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் மாைவர்களுக்பகற்ற ஒரு 

மாத இதளழ மவளியிடும் முயற்சியில் இறங்கியது. இந்தியாவில் மவளியிடப் டும் 

ஓர் இதழின் சிறப்புப்  திப் ாக, சிங்கப்பூர் பிரதியாக அச்சிட்டு மவளியிட்டு வந்தது. 

அந்த இதழ் சிங்கப்பூர் மாைவர்களுக்குப் ம ாருத்தமாக அளமயாததால் சங்கம் 

தற்ப ாது மபலசியாவில் மாைவர்களுக்காக அச்சிடப் டும் சுட்டி மயில் என்னும் 

இதழுடன் இளைந்து சிங்கப்பூர்  திப்ள  அச்சிட்டு மவளியிட்டுப்  ள்ளிகளுக்கு 

வழங்கிவருகிறது. ப ாதிய ஆதரவில்லாத காரைத்தினால் இதழ்கள் சிங்கப்பூரில் 

மவளியிடுவது இயலாத காரியமாகபவ உள்ைது. வாமனாலி, மதாளலக்காட்சி 

நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தாைாரமாகச் மசலவிடும் நிறுவனங்கள், மனம் ளவத்து ஒரு 

சிறு குதிளய நன்மகாளடயாக அளித்து வந்தால் இதழ்கள் மவளிவருவதற்கும் 

நீடித்து நிளலப் தற்கும் சாத்தியமுள்ைது. 

உயர்நிளலயிலும் மதாடக்கக் கல்லூரியிலும் தமிழ் இலக்கியம்  யிலும் 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ்நாட்டு எழுத்தாைர்களின் இலக்கியங்கபை ஆரம் க் 

காலத்தில்  ாடமாக இருந்தன. இந்நிளல 2010ஆம் ஆண்டு தாய்மமாழிக் கல்வி 

மறுஆய்விற்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டு எழுத்தாைர்களின்  ளடப்புகள் குளறக்கப் ட்டு, 

உள்ளூர் எழுத்தாைர்களின் கவிளதகள், சிறுகளதகள், நாடகங்கள்  ாடமாகச் 

பசர்க்கப் ட்டுள்ைன. உள்ளுர் எழுத்தாைர்களின் எழுத்துகள் கண்டுள்ை 

முன்பனற்றமும் வைர்ச்சியுபம இதற்குக் காரைங்காைாகும்.   

8. ம ொழி வளர்ச்சியில் கரை ன்றங்கள் 

“கர்நாடகக் கிராமியப்  ாடல்கள், நாடகங்கள், நடனங்கள் ஆகியவற்றின் 

வைர்ச்சி கவனிக்கப் ட பவண்டியளவ’’ (பகாபிநாதன், 2014,  க்கம் 139). 
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இன்ளறய சிங்கப்பூர் மக்களின் வாழ்க்ளகச் சூழல் கிராமியப் ாடல்களின் 

பதளவளயக் குளறத்து வருகிறது. இருப்பினும், 1980களுக்குப் பிறகு சிங்கப்பூரில் 

கர்நாடக இளச மற்றும் நடன வகுப்புகளின் எண்ணிக்ளகயும் அவற்ளறக் 

கற்ப ாரின் எண்ணிக்ளகயும் கூடியுள்ைன. மாைவர்களுக்கு நற் ழக்க-

வழக்கங்களைக் கற்றுக்மகாடுக்க பவண்டும் என்ற எண்ைமும் விருப் முளடய 

ம ற்பறார்கள் வார இறுதி வகுப்புகளுக்குத் தங்களின் பிள்ளைகளை 

அனுப்புகின்றனர். இங்கு இளச நடனங்களைக் கற்பிப் வர்கள் இந்தியாவிலிருந்து 

வரு வர்கைாக மட்டுபம இருந்தநிளல மாறி, இந்நாட்டிபல பிறந்து வைர்ந்தவர்-

கைாகவும் இருப் து முன்பனற்றத்ளதக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், இளவ 

தனித்தனிக் குழுக்கைாக அவ்வப்ப ாது களல நிகழ்ச்சிகளைப்  ளடக்கின்றன. 

ஒருங்கிளைந்த அளமப் ாக இருந்து மமாழியுைர்பவாடு  ண் ாட்டு உைர்ளவயும் 

ஊட்டுவனவாக இருக்க பவண்டும். 

 ல நாடகக் குழுக்கள் தத்தம் உறுப்பினர்களின் தனிப் ட்ட 

குறிக்பகாள்களுக்கும் விருப் ங்களுக்கும் ஏற் ச் மசயல் ட்டு வருகின்றன. 

அளனத்து நாடகக் குழுக்களும் பமளட நாடகங்களை அரங்பகற்றுவதில் 

ம ாருைாதாரச் சிக்கல்களை எதிர்பநாக்கி வருகின்றன. சமூக அளமப்புகள் நிதி 

உதவி மசய்தால் நம் களலஞர்கள் இன்னும் துடிப் ாகச் மசயல் டுவார்கள். 

மக்களின் அன்றாட வாழ்வியல் பிரச்சிளனகளையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் 

மட்டுபம ளமயப் டுத்தும் நாடகங்கைாக பமளடபயற்றப் டுகின்றன. அதுவும் வயது 

பவறு ாடின்றி நடுத்தர வயதினர் அல்லது வயதாபனார் எதிர்மகாள்ளும் 

பிரச்சிளனகளை ளமயப் டுத்துவனவாகப்  ளடக்கப் டுகின்றன. இதனால், 

இந்நாடகங்கள் இளையர்களை ஈர்ப் னவாகபவா  ண் ாட்டு விழுமியங்களைப் 

ப ாதிப் னவாகபவா இருப் தில்ளல.   

9. ம ொழி வளர்ச்சியில் வொம ொலியும் மதொரைக்கொட்சியும்  

“சிங்கப்பூர் ஒலி ரப்புக்கழகத்தில் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் தர உயர்வும் 

கவனிக்கப் ட பவண்டியளவ” என்னும் கருத்து நிலவியது (பகாபிநாதன், 2014 

 .139). சிங்கப்பூர் ஒலி ரப்புக் கழகம் என்னும் அளமப்பின்கீழ் வாமனாலி, 

மதாளலக்காட்சி நிளலயங்கள் இயங்கி வந்துள்ைன. சிங்கப்பூரில் 

இந்தியர்களுக்மகன 1980-களில் ஒரு மசய்தித்தாளும், ஒரு வாமனாலி 

நிளலயமும், ஒரு மதாளலக்காட்சி ஒளிவழியும் இருந்திருக்கின்றன. அபத 
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ஊடகங்கள்தான் இன்றும் உள்ைன. அவற்றின் எண்ணிக்ளகயில் எந்தவித 

மாற்றமுமில்ளல. தமிழ் முரசு மட்டும் ம யர் மாறாமல் மதாடர்கிறது. மற்றளவ 

அவ்வப்ப ாது ம யர் மாற்றங்கண்டு வந்திருக்கின்றன.  

அக்காலத்தில் ஒலிவழி 4 (1982) என்னும் ம யரில் ஒலி ரப் ாகிய இந்திய 

வாமனாலிச்பசளவ, ஒலிக்கைஞ்சியம் (1992) என்றும், ஒலி 96.8 (1997) என்றும் 

ம யர் மாற்றம் கண்டது. 2001 முதல் 24 மணி பநரமும் ஒலி ரப்புச் பசளவளய 

வழங்குவபதாடு இளைய ஒலி ரப்புச் பசளவளயயும் வழங்குவது  ாராட்டுக்குரியது. 

இன்று இளையர்கள் முதல் ம ரியவர்கள் வளர வயது பவறு ாடு இல்லாமல் 

வாமனாலி பகட்கின்றனர். தமிழ் ப சத் மதரிந்தவர்களிளடபய வாமனாலிச் பசளவ 

பிர லமளடந்துள்ைது. ஆனால், வாமனாலி பகட்டுத் தமிழ் ஆர்வத்ளத 

வைர்த்துக்மகாண்டவர்கள் எத்தளன ப ர்? அன்ளறய வாமனாலி நிகழ்ச்சிகளில் 

மமாழியின் தரம் கட்டிக்காக்கப் ட்டது. ஆனால், இன்ளறய நிகழ்ச்சிகள் 

நடப்பியளல ளமயப் டுத்துவனவாக இருப் தால் மமாழியின் தரத்தில் சிளதவுகள் 

ஏற் டுகின்றன.  

வாமனாலியில் ப ச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப் டுவது இன்ளறய 

காலத்திற்குத் பதளவயான ஒன்றுதான். ஆனால், பிறமமாழி கலந்து ப சுவதும் 

(ஜில்லாக்..), உச்சரிப்புப் பிளழகளுடன் நிகழ்ச்சி  ளடப் தும், கவர்ச்சியாக இருக்க 

பவண்டுமமன் தற்காகப் ம ாருளில்லாத வார்த்ளதகளைப்  யன் டுத்துவதும் 

மமாழிச் சிளதவுக்கு வழிவகுக்குபமயன்றி ஒருப ாதும் பநயர்களிளடபய மமாழி 

ஆர்வத்ளதத் தூண்டாது.  

மசய்திகள் வாசிக்கப் டும்ப ாது குறில் மநடில் பவறு ாட்ளடயும் ஒலி 

பவறு ாட்ளடயும் (குறிப் ாக ‘ழ’) கவனிக்காது வாசிக்கும்ப ாக்கு அதிகரித்-

துள்ைது. ஒரு மசால்ளலத் தவறாகப்  டித்துவிட்டால் அளத உடபன 

திருத்திக்மகாள்ளும் வழக்கம் இல்லாத ப ாக்கு ம ரும் வருத்தத்ளத அளிக்கிறது. 

அவ்வாறு மசய்யும்ப ாது ம ாருள் சிளதகிறது என் ளதயும் தவறான மசய்தி 

ஒலி ரப் ாகிறது என் ளதயும்  ளடப் ாைர்கள் உைர்வதில்ளல.  

மதாளலக்காட்சி பசனல் 8 சீன நிகழ்ச்சிகளுடன் தமிளழயும் வார நாட்களில் 

தினசரி ஒரு மணி பநரமும் (வாரத்தில் 5 மணி பநரம்), வார இறுதியில் 10 மணி 

பநரமும் ஒளி ரப்பியது. பிறகு பிளரம் 12க்கு மாறி, 1995-இல் வசந்தம் மசண்ட்ரல் 
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எனப் ம யர் மாற்றம் கண்டு, பின் 2008ஆம் ஆண்டுதான் இந்திய மமாழிக்மகன 

ஒரு தனி ஒளிவழி ஆரம்பிக்கப் ட்டது. அன்றுமுதல் வசந்தம் என்னும் ம யரில் 

வாரத்தில் 29 மணி பநரமாக இருந்த ஒளி ரப்பு பநரம் 69 மணிபநரமாகக் 

கூட்டப் ட்டுள்ைது. இன்ளறய காலக்கட்டத்தில் வாமனாலி, மதாளலக்காட்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் பநரம் கூட்டப் ட்டிருப் ளத நிளனத்து நாம் ம ருளமமகாள்ை 

முடியாது. ஏமனனில், இந்திய மமாழிகைான ஹிந்தி, மதலுங்கு, மளலயாைம், 

 ஞ்சாபி, ம ங்காளி, கன்னடம், மராத்தி ஆகிய மமாழி நிகழ்ச்சிகளும் ஒலி ரப்பு 

பநரத்ளதப்  கிர்ந்துமகாள்கின்றன. ப ாதாத குளறக்கு அதிக அைவில் 

இடம்ம றும் விைம் ரங்களும் தமிழ் ஒளி ரப்புக்கான பநரத்ளதப் ம ருமைவில் 

குளறத்துள்ைன.  

ஒரு வாரத்தில் 5 தமிழ்த் திளரப் டங்களும், 2 பிற இந்திய மமாழித் 

திளரப் டங்களும், 1.30 மணி பநரம் திளரப் டங்கள் மதாடர் ான நிகழ்ச்சிகளும், 

இந்திய உள்ளூர் நாடகங்களும், சளமயல் நிகழ்ச்சிகளும் ம ரும் ங்கு பநரங்களை 

விழுங்கிவிடுகின்றன. மீதமுள்ை பநரத்தில் நாட்டு நடப்புகள், கல்வி நிகழ்ச்சிகள், 

வரலாற்று நிகழ்வுகள் என ஒளி ரப் ப் டுகின்றன.  

மதாளலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் திளரப் டங்கள் மதாடர் ான நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

அளிக்கப் டும் முக்கியத்துவத்ளதப்  ண் ாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்பகா  ாரம் ரிய நடன 

நிகழ்ச்சிகளுக்பகா தருவதில்ளல. மவளியூர் நாடகங்களுக்கான முக்கியத்துவம் 

குளறக்கப் ட்டு உள்ளூரில் தயாரிக்கப் டும் நாடகங்களுக்கு முக்கியத்துவம் 

தரப் டுவது மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய மசயபல. இருந்தாலும், நாடகங்களில் 

நாட்டுநடப்புகளைக் காட்டுகிபறாம் என்றும், அதிகமான  ார்ளவயாைர்கைால் 

 ார்க்கப் ட பவண்டும் என்றும் கருதி நம்  ாரம் ரியத்ளதயும்  ண் ாட்டுக் 

கூறுகளையும் காற்றில்  றக்கவிடும் அைவிற்கு நாடகங்கள் தயாரிக்கப் டுகின்றன. 

நடப்பியளலக் காட்டுவதாக எண்ணிப் ப ாளத, அடிதடி, தவறான உறவுகள், 

வஞ்சித்தல் எனக் களதகள் ஒரு வட்டத்திற்குள் சுற்றுகின்றன. வரலாற்றுச் 

மசய்திகளை ளமயமாகக் மகாண்டு உருவாக்கப் ட்டு ஒளி ரப் ான ஒரு 

மநடுந்மதாடர் நாடகம் (அண்ைாமளல). ஜப் ானியர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 

தமிழ்ப் ம ண்கள் பகவலமாக வாழ்ந்ததாகப்  ளறசாற்றுகிறது. இது தமிழ்ப் 

ம ண்களையும் இனத்ளதயும் இழிவு டுத்தும் அைவில் உள்ைது என் ளதத் 

தயாரிப் ாைர்கள் உைரபவண்டும். இம்மாதிரியான நாடகங்களைப்  ார்க்கும் 
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இைந்தளலமுளறயினரிளடபய எத்தளகய சிந்தளனகளை விளதக்கும் என் ளத 

ஒருகைம் எண்ணிப் ார்க்க பவண்டும்.  

மாைவர்களை ளமயமாகக் மகாண்டு உருவாக்கப் டும் நாடகங்களின் 

கருப்ம ாருள் யதார்த்தங்களைப்  டம்பிடித்துக் காட்டுவதாக எண்ணிக்மகாண்டு 

தயாரிப் ாைர்கள் சிலர் ஆங்காங்பக நளடம றும் ஒரு சில தவறுகளையும் 

அக்களறக்குரிய மசயல்களையும் தங்கள் நாடகங்களில் மிளகப் டுத்தி மவளிச்சம் 

ப ாட்டுக் காட்டுகின்றனர். அப் டிப் ட்ட நாடகங்களை உருவாக்குபவார் அவற்றால் 

ஏற் டக்கூடிய பின்விளைவுகளைப்  ற்றியும் சிந்திக்க பவண்டும். அத்தளகய 

நாடகங்கள் நம் மமாழிளயயும்  ண் ாட்ளடயும் ம ருளமளயயும் 

 ார்ளவயாைர்களிடம் மகாண்டுப ாய்ச் பசர்க்குமா என்று சிந்திக்க பவண்டும். 

‘தூள்’ ப ான்ற ப ாட்டி நிகழ்ச்சிகைால் சமுதாயத்திற்கு என்ன நன்ளம என் ளதப் 

 ற்றிச் சிந்திக்க பவண்டும்.  இத்தளகய நாடகங்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் 

 ார்க்கும் இந்தியப் ம ற்பறார்கள் தங்கள் பிள்ளையும் இப் டி ஆகிவிடக்கூடாது 

என்ற அச்சத்திற்கு ஆைாகின்றனர். நாம்  ல்லினச் சமுதாயச் சூழலில் 

வாழும்ப ாது மற்ற இனத்தவர்கள் நம் நாடகங்களைப்  ார்த்து நம்  ண் ாட்ளடக் 

குளறத்து மதிப்பிட நாம் வாய்ப் ளிக்கக் கூடாது.  

இவற்றுக்குப்  திலாக இளையர்களிளடபய மமாழி ஆர்வத்ளத வைர்க்க 

அதிகமான கல்வி நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரித்தும்,  நாட்டுநடப்பு, மதாழில் முளனப்பு, 

தன்முளனப்பு, கருத்துக்கைம் ப ான்ற நிகழ்ச்சிகளை ஒளி ரப்பியும், ஆங்காங்பக 

 ள்ளிகளிலும், கல்வி நிளலயங்களிலும், சமுதாயக்கூடங்களிலும் நடக்கும் 

நிழ்ச்சிகளைத் மதாகுத்தும் வழங்கலாம். இவ்வாறு மசய்வதன்மூலம் 

மாைவர்களிளடபய தன்னம்பிக்ளகளய வைர்க்க முடியும். நாமும் இவர்களைப்-

ப ாலப் ப ாட்டிகளிலும் நிகழ்ச்சிகளிலும்  ங்பகற்க பவண்டும் என்ற ஆர்வத்ளதப் 

ம றுவார்கள். இத்தளகய நிகழ்ச்சிகளைப்  ார்க்கும் ம ற்பறார்களும் தங்கள் 

பிள்ளைகளைப்  ங்கும ற ஊக்குவிப் பதாடு பவண்டிய உதவிகளையும் மசய்வர். 

இதனால் இளையர்களிளடபய மமாழிப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். 

ஊடகங்கள் கல்விசார்ந்த மசய்திகளை மவளியிடுவதற்கு முக்கியத்துவம் 

மகாடுக்க பவண்டும். கல்வி நிளலயங்களில் நளடம றும் நிகழ்ச்சிகளைத் 

மதாகுத்து வழங்கினால்  ங்பகற்ற மாைவர்களுக்குப் ம ருளமயாக இருக்கும். 

 ார்க்கும் மாைவர்களுக்குத் தாமும் இதுப ால் கலந்துமகாள்ை பவண்டும் என்ற 
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ஆர்வம் பிறக்கும். மமாழியின் வைர்ச்சிக்கு இத்தளகய நடவடிக்ளககள் ம ரிதும் 

துளைபுரியும்.  

சிங்கப்பூர் இளையர்களுக்கு நம்  ண் ாட்டு நிகழ்ச்சிகளைப்  ற்றியும் 

 ாரம் ரியக் களலகளைப்  ற்றியும் இயல் ாக அறிய வாய்ப்பில்ளல. 

விழாக்காலங்களின்ப ாது அவ்விழாவின் முக்கியத்துவம், மகாண்டாடப் டும் விதம் 

முதலானவற்ளற ஒளி ரப்பும்ப ாது சரியானளதத் மதரிந்து கற்றுக்மகாள்ை 

வாய்ப் ாக இருக்கும். மமாழிபயாடு  ண் ாட்டுத் மதாடர்ள யும் அறிந்து-

மகாள்ளும்ப ாதுதான் அதன் சிறப்ள  அவர்கள் உைர்வார்கள். பமலும், இந்தியப் 

 ாரம் ரிய நடனங்கள், வாய்ப் ாட்டு, கச்பசரிகளுக்கு இடமளிக்க பவண்டும். 

அக்காலக்கட்டத்தில் வாமனாலி, மதாளலக்காட்சிகளில் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் 

ஒளி ரப் ாகும் கால அைவு குளறவாக இருந்தப ாதும் நிகழ்ச்சிகளின் தரம் 

உயர்த்தப் ட பவண்டும் என்று கட்டுளரயாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். இதிலிருந்து 

எவ்வைவு பநரம் ஒலி ரப் ப் டுகிறது என் ளதவிட எவ்வைவு தரமான நிகழ்ச்சிகள் 

ஒளி ரப் ாகின்றன என் தில்தான் கவனமாக இருந்துள்ைனர். ஏமனனில்,  

அப்ம ாழுதுதான் தமிழ் உயர்வானதாக,  ண் ாட்டுச் மசறிவுள்ைதாக, மதிப்புமிக்க 

மமாழியாகப் ப ாற்றப் டும்: இளையர்கைால் கற்கப் டும் என ஆய்வாைர்கள் 

கருதியுள்ைனர்.  

ஊடகங்கைான வாமனாலி, மதாளலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைத் 

தயாரிப் வர்கள் தரமான மமாழிளயப்  யன் டுத்த பவண்டும்.  ளடப் ாைர்களின் 

உச்சரிப்பிலும், அவர்களின் நளட உளட  ாவளனகளிலும் மமாழியும்  ண் ாடும் 

கட்டிக்காக்கப் ட பவண்டும். நம் நாட்டில் இருக்கும் ஒபர மசய்தித்தாைான தமிழ் 

முரசு  ல வழிகளில் மமருகூட்டப் ட்டிருப் தும்,  ல தரப் ட்ட வாசகர்களின் 

எதிர் ார்ப்ள  ஈடுமசய்யும் வளகயில் மசய்திளய மவளியிடுவதும்  ாராட்டுக்குரியது. 

அபத சமயம் மமாழிளயக் ளகயாளுவதில் பிளழயின்றித் தரமான மமாழிநளடளயப் 

பின் ற்ற பவண்டும்.  

ஊடகங்கள்,  திப்புத்துளற, அறிவிப்புப்  லளககள், விைம் ரங்கள், 

பிரசுரங்கள், அரசாங்க மவளியீடுகள், அறிக்ளககள் ப ான்றவற்றில் இடம்ம றும் 

தமிழ் வாசகங்களைச் சரி ார்த்து அனுமதியளிக்க ஒரு ளமயம் பதளவ. தற்ப ாது 

அவரவர் ப ாக்கிற்பகற் வும், கூகல் மமாழிம யர்ப்புடனும் அச்சிடுகின்றனர். தமிழ் 
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ஓர் உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தும் அடிக்கடி பிளழகபைாடு மவளிவருகின்ற 

நாளிதளழப்  டிப் து வருத்தமளிக்கிறது. இளதப்  டிக்கும்  மாைவர்களும் 

ம ாதுமக்களும் அதுதான் சரியான வடிவம் எனத் தவறாக எண்ணிவிடக்கூடும் 

என் ளத ஊடகத்துளறயினர் மறந்துவிடக்கூடாது.   

10. ம ொழி வளர்ச்சியில் சமூக அர ப்புகளின் பங்கு 

‘தமிழ்மமாழியின் வைர்ச்சியில் சமூகத்தின் அக்களறயும் கல்வித்துளறயின் 

ஈடு ாடும் இன்றியளமயாதது’ (பகாபிநாதன், 2014,  . 136). தமிழ்மமாழிளய 

வைர்ப் தற்காகச் சமூக அளமப்புகளும் சங்கங்களும் மாைவர்களுக்குப்  ல்பவறு 

ப ாட்டிகளை நடத்துகின்றன. இப்ப ாட்டிகள் எந்த அைவிற்குத் தமிளழப்  ப சவும் 

வைர்க்கவும் உதவுகின்றன?  ஏற் ாட்டாைர்களின்  பநாக்கமும், கைமும், 

 ங்களிப்பும் மவவ்பவறாக இருப் தனால் எதிர் ார்த்த அைவு உண்ளமயான மமாழி 

உைர்ளவ ஊட்டுகிறதா என் து சிந்திக்கத்தக்கது.   

நடத்தும் ப ாட்டிகள் மாைவர்களின் மமாழித்தரம், ஆர்வநிளல, ப ாட்டி 

நடத்தும் முளற, பதர்வு மசய்யும்விதம் ப ான்றளவ மாைவர்களிளடபய 

ஆர்வத்ளதத் தூண்டும் வளகயில் இருக்க பவண்டும். ப ாட்டிகள் மாைவர்களின் 

வயளதயும்  யிலும் நிளலளயயும் கவனத்திற்மகாண்டு நடத்தப் ட பவண்டும். 

ம ாதுவாக பமல் உயர்நிளல, கீழ் உயர்நிளல என்று நடத்தும்ப ாது அதில் 

உயர்தமிழ் பிரிவில்  யிலும் மாைவர்களுக்பக முன்னுரிளம தரப் டுவதும் 

அவர்கபை  ரிசுகள் ம றுவதும் வழக்கமாக உள்ைது. விளரவுநிளல, 

வழக்கநிளலயில் (ஏட்டுக்கல்வி)  யிலும் மாைவர்களுக்கு அடுத்தடுத்த 

நிளலயிபலபய வாய்ப்புகள் வழங்கப் டுகின்றன. அடிப் ளடத்தமிழ்   யிலும் 

மாைவர்களுக்கு இதுப ான்ற வாய்ப்புகள் எட்டாக் கனியாகபவ ஆகிவிடுகின்றன.  

சமூக அளமப்புகள் மாைவர்களுக்கு நடத்தப் டும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளைத் 

தமிழாசிரியர்கபைாடு இளைந்து நடத்தும்ப ாது நிகழ்ச்சிகளின் தரம் 

பமம் டுவபதாடு மாைவர்களின் ஈடு ாடும் அதிகரிக்கும். ப ாட்டிகளுக்கு 

நடுவர்கைாக அளழக்கும்ப ாது பிர லங்களை அளழப் தில் தவறில்ளல. ஆனால், 

மாைவர்களின் இன்ளறய நிளலளயப் புரிந்துமகாண்டிருப் வர்கைாகவும் 

அவர்களுடன் மதாடர்புளடயவர்கைாகவும் இருப் பதாடு மமாழியறிவும் 

 ண் ாட்டுைர்வும் மிக்கவர்கைாக இருப் வர்களை அளழக்க பவண்டும்.  
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ஆடல்  ாடல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினால் மட்டுபம தமிழ் வாழும் மமாழியாக 

இருக்கும் என்னும் எண்ைப்ப ாக்கு அதிகரித்து வருகிறது. களல நிகழ்ச்சிகள் ஓர் 

அங்கமாக இருப் தில் தவறில்ளல. ஆனால், அதுபவ முழு நிகழ்ச்சியாக 

அளமவதால் பநாக்கம்  ாதிப்புறுகிறது.  

நிகழ்ச்சிகள் யாவும் தமிழில் நளடம ற பவண்டும். தமிழ் அளமப்புகளும் 

சமூக நிளலயங்களும் மற்ற இன உறுப்பினர்களுக்குப் புரிய பவண்டும் என் தற்காக 

நிகழ்ச்சிகளை ஆங்கிலத்தில் வழிநடத்துவதும், ஆங்கிலத்திபலபய ப சுவதும் 

முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப் ட பவண்டும். இந்நிளல நீடிக்குமானால் தமிழ் மறந்து 

ஆங்கிலபம இவர்களின் ப ச்சு மமாழியாகிவிடும். 

சமூக அளமப்புகைால் நடத்தப் டும் ப ாட்டிகளின் தரத்ளத யாரும் 

பசாதிப் தில்ளல. பநாக்கம் நிளறபவறியுள்ைதா எனக் கருத்துக்கணிப்பும் 

மசய்வதில்ளல. சமூக அளமப்புகளை ஒருங்கிளைத்துப் ப ாட்டிகளை 

மநறிப் டுத்தும் முளற இருக்குமாயின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில்  ல ப ாட்டிகள்  ல 

இடங்களில் நளடம றுவளதத் தவிர்க்கலாம்.  ரவலாக ஆண்டுபதாறும்  ல 

நிகழ்ச்சிகள் நளடம ற்றால் இன்னும் கூடுதலான மாைவர்கள்  ங்பகற் ார்கள். 

அபத சமயத்தில் பதர்வுக் காலங்களில்  ல ப ாட்டிகள் நடத்தப் டுவதால் 

விருப் முள்ை மாைவர்கைால்கூடக் கலந்துமகாள்ை இயலாமல் ப ாய்விடுகிறது. 

  

11. ம ொழி வளர்ச்சியில் குடும்பங்களின் பணி 

வீட்டில் தாத்தா  ாட்டியருடன் இருக்கும் பிள்ளைகள் வீட்டுச் சூழலில் தமிழ் 

ப ச வாய்ப்பிருக்கிறது. ஆனால், இன்று இைம் ம ற்பறார்கள் புதியதாக வீடு 

வாங்கிக்மகாண்டு தனிபய மசன்று விடுவதாலும், முதிபயார்களை அவர்களின் 

நலன் கருதி முதிபயார் இல்லங்களில் தங்க ளவப் தாலும் தாத்தா  ாட்டியினர் 

ப ரப்பிள்ளைகளுக்கிளடபய உள்ை உறவில் அவ்வைவாக மநருக்கமில்ளல. சில 

குடும் ங்களில்  ணிப்ம ண்கைாகத் தமிழ் மதரியாதவர்கள் பவளலயில் 

அமர்த்தப் டுவதால் அவர்களிடம் வைரும் பிள்ளைகள் தாய்மமாழிளயக் பகட்டு 

வைரும் சூழ்நிளல மாறி,  ணிப்ம ண் மமாழி ப சும் குழந்ளதகைாக வைர 

ஆரம்பிக்கின்றனர்.  
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‘’தமிழ் மமாழிளயக் கட்டிக்காக்கும் முக்கியப்  ணி ம ற்பறார்களின் 

ளககளில் அடங்கியுள்ைது’’  பதவன் நாயர்–( . 136) 

"ஒரு மமாழி மக்களின் மதாடர்ள  இழந்து விடுமானால் அது உயிருள்ை, 

வலுவுள்ை, மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு ம ாருைாக இருப் ளதவிடுத்து, தன் 

வீரியத்ளதயிழந்து உயிரற்ற மசயற்ளகப் ம ாருைாகிவிடும்...' (Dinamani, 2010) 

என்னும் கூற்றும், "குழந்ளத தன் முதல்  ாடத்ளதப்  டிப் து தாயிடமிருந்துதாபன! 

ஆகபவ, குழந்ளதகளின் மனவைர்ச்சிக்குத் தாய்மமாழிளயயல்லாது பவமறாரு 

மமாழிளய அவர்கள் பமல் சுமத்துவது நாட்டுக்குச் மசய்யும் ம ரிய  ாவம் என்பற 

நான் கருதுகிபறன்...'' என்னும் காந்தியடிகளின் கூற்றும் நிளனவிற்மகாள்ைத் 

தக்களவ.  

ம ற்பறார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைத் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அளழத்துச் 

மசல்லபவண்டும். அங்கு இடம்ம றும் நிகழ்ச்சிகளைப்  ற்றித் தங்கள் 

பிள்ளைகளுடன் கலந்துளரயாடலாம். பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்கும் வளகயில் 

அவர்களுடன் தாங்களும் பசர்ந்து  ங்கும றலாம். தங்களுக்கு பநரம் இல்ளல 

என்றால் பிள்ளைகளையாவது அனுப்பி ளவக்கலாம். அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்குப் 

பிறகு, தங்கள் பிள்ளைகளுடன் அன்ளறய நிகழ்ச்சிளயப்  ற்றிக் 

கலந்துளரயாடினால் மமாழிப்புழக்கம் பமலும் அதிகரிக்கும். விழாக்கள் 

மகாண்டாடுவதன் மூலமும், வீட்டில் இந்தியப்  ண் ாட்ளடக் 

களடப்பிடிப் தன்வழியும்  ண் ாட்டு விழுமியங்களைப் பிள்ளைகளுக்கு 

உைர்த்தலாம். தாங்கள் இழந்தளதத் (மமாழிளய,  ண் ாட்ளட) தங்களின் 

குழந்ளதகைாவது ம றுவதற்குப் ம ற்பறார்கள் ஆவன மசய்யபவண்டும்.  

ம ொழியும் பண்பொடும் 

‘ ள்ளி மசல்லும் மாைவர்களிளடபய ஆங்கிலம் அதிகமாகப் 

 யன் டுத்தப் டுதல் எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் அளதபய இந்திய சமூகத்தின் 

மதாடர்பு மமாழியாக ஆக்கிவிடக்கூடும்’ (பகாபிநாதன், 2014,  . 136)  

மற்ற இனத்தவர்கள் அவர்களுக்குள் அவர்களின் தாய்மமாழியில் 

ப சிக்மகாள்வளதப் ம ருளமயாக நிளனக்கின்றனர். ஆனால், தமிழர்கள் 

ஆங்கிலத்தில் ப சிக்மகாள்வளதபய சுல மாக நிளனக்கின்றனர். உலகைாவிய 

நிளலயில் ஒரு மமாழி அதுவும் ஆங்கிலம் மட்டுபம ப ாதும் என்றும், அதன்வழிபய 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

63 
 

வாழ்க்ளகக்குத் பதளவயான அளனத்ளதயும் ம ற்றுவிடலாம் என்றும் 

கருதுகின்றனர். பிற மமாழியின் வாயிலாகத் தமிழ்மமாழியின்  ண் ாட்ளட 

அறிந்துமகாள்வது சக்ளகயாகத்தான் இருக்குபம தவிர, சாரமுள்ைதாக 

அளமயாது. இத்தளகய நிளல நீடித்தால் காலப்ப ாக்கில்  ண் ாட்டின் 

முக்கியத்துவம் மளறந்து சடங்குபூர்வமான ஒன்று பதளவயா எனக் கருதி 

ஒதுக்கிவிடும்நிளல ஏற் டுவது உறுதி. 

 

12. ம ொழியும் இ  அரடயொளமும் 

“கலாசாரமற்ற ம ாருைாதார அல்லது மற்ற காரைங்கள் தமிளழ வாழ 

ளவக்க முடியாது’’ (பகாபிநாதன், 2014,   .138). உலகத் தாய்மமாழி நாைாகப் 

பிப்ரவரி 21ஆம் பததிளய யுமனஸ்பகா நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது. அன்ளனயர் 

தினம், அன் ர்கள் தினம் மகாண்டாடுவதுப ால இந்நாளையும் சமுக அளமப்புகள் 

பிர லமாகக் மகாண்டாட ஏற் ாடுகள் மசய்ய பவண்டும். அன்ளறய தினம் 

நளடம றும் அளனத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தாய்மமாழியின் முக்கியத்துவத்ளதயும் 

 ண் ாட்ளடயும் வலியுறுத்தலாம்.  

‘இைம் சமுதாயத்துக்கு நல்ல சூழ்நிளலளய உருவாக்கித் தருவதிலும், 

மாைவர்களைப்  ண் டுத்தி நல்ல குடிமக்கைாக உருவாக்குவதிலும், 

நற் ண்புகளை விளதத்துச் சான்பறாராக்குவதிலும் தாய்மமாழியின்  ங்கு 

இன்றியளமயாதது (அக்னிபுத்ரன்). இதற்குச் சான்றாகச் சீனா, ஜப் ான், மஜர்மனி, 

மதன் மகாரியா ப ான்ற சில நாடுகள் தங்களுளடய தாய்மமாழிளய மட்டுபம நம்பி 

எல்லாத் துளறகளிலும் மவற்றி ம ற்றிருக்கின்றன. ஆங்கிலத்ளத அவர்கள் 

சர்வபதச உறவுக்காக மட்டும்தான்  யன் டுத்துகின்றனர் என்ற உண்ளமளய நம் 

இளையர்களுக்கு உைர்த்த பவண்டும்.  

‘மமாழி திறளம குளறந்தால் அளடயாைத்ளத இழந்துவிடுபவாம். மமாழி – 

கலாசாரம் – இனம் சமன் ாட்ளட அரசாங்கம் வலியுறுத்துகிறது’ (2014, 138). ஓர் 

இனத்ளத அழிக்க பவண்டுமானால், அவ்வினம்  யன் டுத்தும் மமாழிளய முதலில் 

அழிக்க முயற்சித்தாபல ப ாதுமானது. விளரவிபலபய அவ்வினபம அழிந்துவிடும். 

ஒரு மனிதனுக்குத் மதரிந்த மமாழிளயப் ப சினால் அது அவன் அறிளவ மட்டுபம 
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அளடயும், அதுபவ அவன் தாய்மமாழியில் மசான்னால் அவன் இதயத்ளதச் 

மசன்றளடயும்’ என்று மநல்சன் மண்படலா கூறுவது முற்றிலும் உண்ளம.  

தற்ம ாழுது இைந்தளலமுளறயினருக்காக நாம் என்ன  ண் ாட்டுக் 

மகாள்ளகளய வகுத்துள்பைாம் என்று சமூக அளமப்புகளும் கல்வியாைர்களும் 

சிந்திக்க பவண்டும். ஆண்டு முழுவதும் பமற்மகாள்ைப் டும் நடவடிக்ளககள் 

 ண் ாட்டுக்கூறுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றவா என மீள் ார்ளவயிட 

பவண்டிய அவசியம் ஏற் ட்டுள்ைது. விழாக்களும் மகாண்டாட்டங்களும் 

விமரிளசயாகக் மகாண்டாடப் டுவதாக ஊடகங்களில் மசய்தி மவளியிடப் டுவது 

மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ஆனால், இைந்தளலமுளறயினளர இத்தளகய நிகழ்ச்சிகள் 

எந்த அைவிற்கு ஈர்க்கின்றன? அவர்களின்  ங்பகற்பு இல்ளலமயனில் 

பிற்காலத்தில் நம்  ாரம் ரியத்ளத யார் பின் ற்றுவார்கள்?  

தமிழ்மமாழி விழா ஒவ்பவாராண்டும் அரசாங்கத்தின் உதவிபயாடு  ல்பவறு 

சமூக அளமப்புகள் ஒருங்கிளைந்து ஒரு மாதம் முழுவதும்  ல்பவறு நிகழ்ச்சிகளை 

நடத்தி வருகின்றன. கடந்த  த்தாண்டுகளில் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் எத்தளகய 

மாற்றங்கள் ஏற் ட்டுள்ைன? பநாக்கம் எந்த அைவிற்கு நிளறபவறியுள்ைது? தமிழ்ச் 

சமூகம் வகுத்துக்மகாண்ட  யளன அளடந்துள்ைதா? குளறநிளறகள் ஆராயப் ட்டு 

பமம் டுத்தப் ட்டுள்ைனவா என மதிப்பிடுவதும் பமம் டுத்துவதும் அவசியம்.  

தமிழ்மமாழி விழா நிகழ்ச்சிகளில் மிகச் சிலபர கலந்துமகாள்கின்றனர். 

குறிப் ாக, மாைவர்களும் தமிழாசிரியர்களும் எதிர் ார்த்த அைவில் கலந்து-

மகாள்வதில்ளல என்ற குளற ாடு நிலவுகிறது. அதற்கான காரைங்களை யாரும் 

அறிய முற் டுவதாகத் மதரியவில்ளல. ஆசிரியர்களும் மாைவர்களும் 

கலந்துமகாள்ளும் வளகயில் நிகழ்ச்சி நடத்தும் பநரமும் காலமும் இருக்க 

பவண்டும். தமிளழ இன்ளறய இளையர்கள் ஆர்வத்பதாடு  யன் டுத்தும் வளகயில் 

நிகழ்ச்சிகள் அளமய பவண்டும். 

ப ாட்டிகள் மட்டுபம மமாழிளய வைர்த்துவிடா. மாைவர்கள் மமாழிளயயும் 

 ண் ாட்ளடயும் ஆழமாக அறிந்துமகாள்ளும் வண்ைம்  ல்பவறு  யிற்சி 

வகுப்புகளுக்கு ஏற் ாடு மசய்ய பவண்டும். ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டுபம ஏராைமான 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவளதக் குளறத்துக்மகாண்டு ஆண்டு முழுவதும்  ல்பவறு 

காலக்கட்டங்களில் நடத்த பவண்டும். பதர்வுக் காலங்களைக் கவனத்திற்மகாண்டு 
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இளையர்களின் பதளவகளை அறிந்து அவர்களை நிகழ்ச்சியின் ால் ஈர்ப் தற்கான 

வழிவளககளை ஆராய பவண்டும்.  ரிசுகள் மட்டுபம மாைவர்களுக்கு ஆர்வத்ளத 

ஏற் டுத்திவிடா. அன்றாட வாழ்க்ளகச் சூழபலாடு மதாடர்புளடய வளகயிலும் 

ஒரிடத்தில் கற்றவற்ளறப்   யன் டுத்தும் வளகயிலும்  திட்டமிட பவண்டும். 

 

13. பரிந்துரைகள் 

• மாைவர்களுக்கு வாசிப் தில் ஆர்வத்ளத ஏற் டுத்த பவண்டும். அதற்கான 

சுளவயான களதக்கைம் அறிமுகமாக பவண்டும். இன்ளறய அறிவியல் 

மதாழில்நுட்  வசதிகளைப்  யன் டுத்தி மாைவர்களிளடபய மமாழிளயக் 

மகாண்டுப ாய்ச் பசர்க்கும் வழிவளககளில் எழுத்தாைர்களும்  திப் கத்தாரும் 

கவனம் மசலுத்த பவண்டும். 

• ஆங்கில மமாழியில் மவளிவருவதுப ால தமிழில் நூல்கள் அழகிய 

வடிவளமப்பிலும், கருத்துகளைச் மசால்வதிலும் எளிளமளயயும் கவர்ச்சிளயயும் 

ஏற் டுத்த பவண்டும். விற் ளனளய மட்டுபம கவனத்திற்மகாள்ைாது 

தமிழ்மமாழியின் வைர்ச்சியிலும் நாட்டங்மகாள்ை பவண்டும். 

• ஊடகங்கள் தங்களின் இலக்குகள் எதுவாயினும் மமாழியின் வைர்ச்சிக்கும் 

 யன் ாட்டிற்கும் சற்றுக் கூடுதல் கவனம் மசலுத்த பவண்டும். தமிளழப் 

பிளழயின்றிப்  யன் டுத்த பவண்டும். ம ாதுமக்களுக்குத் தரமான தமிளழ 

வழங்குவதில் முன்னுதாரைமாகத் திகழ பவண்டும். ம ாதுவாக மமாழி 

வைர்ச்சியில் வாமனாலிக்கும் மதாளலக்காட்சிக்கும் ம ரும்  ங்குண்டு. எனபவ, 

தமிழ் ஊடகங்களின் மமாழிப் யன் ாடு மசம்ளம டுத்தப் ட பவண்டும். 

ஒருங்கிளைந்த மமாழிம யர்ப்பும் மசாற்கட்டளமப்பும் உருவாக்கப் ட பவண்டும்.  

• நம் மாைவர்களை 21ஆம் நூற்றாண்டிற்குத் தயார்மசய்யும் அபத 

பவளையில், தமிழ்மமாழிளய அவர்கள் மத்தியில் வாழும் மமாழியாக்குவளத 

உறுதிப் டுத்தவும் பவண்டும். அதற்குத் தமிழாசிரியர்கைாகிய நமது  ங்கு என்ன? 

தமிளழ மட்டும் கற்பித்துவிட்டுக் கடளம முடிந்தது என்றிருப் தா? அல்லது நம் 

இந்திய மாைவர்களின் முழுளமயான வைர்ச்சியில் நமது முழு அக்களறளயச் 

மசலுத்துவதா? சிந்தித்துச் மசயல் ட பவண்டும்.  
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• சிண்டா ப ான்ற சுய உதவிக் குழுவுடனும் ம ற்பறார்களுடனும் சமூக 

அளமப்புகளுடனும் இளைந்து நமது இந்திய மாைவர்களின் நலன் கருதி, 

அவர்களின் முழுளமயான வைர்ச்சிக்கு நாம்  ாடு ட பவண்டும்.  

 

• தமிழாசிரியர்கைான நாம் நமது மாைவர்கள் தமிழ்மமாழிளய விரும்பிப் 

 டிக்குமாறு  ாடங்களை அளமக்க பவண்டும். கல்வியளமச்சு உருவாக்கி 

வழங்கிவரும்  யிற்றுவைங்களைபய ம ரிதும் நம்பியிருக்காமல் மாைவர்களின் 

திறனறிந்து ம ாருத்தமான  யிற்றுவைங்களை உருவாக்கிப்  யன் டுத்துதல் நலம் 

 யக்கும்.  

 

• வகுப் ளற நடவடிக்ளககள் தமிளழ ஒரு பதர்வுப்  ாடமாகக் கற்பிக்காமல் 

மமாழி அறிளவ வைர்ப் தாகவும், மமாழியுைர்ளவ ஊட்டுவதாகவும்,  ண் ாட்டு 

விழுமியங்களைக் கற்பிப் தாகவும் இருக்க பவண்டும்.  

 

• இளையர்களிடத்தில் மமாழிளய வைர்ப் தில் ஆசிரியர்கபைாடு சமூக 

அளமப்புகளும், மதாண்டூழிய அளமப்புகளும், களல மன்றங்களும் இளைந்து 

மசயல் ட்டால் எதிர் ார்த்த மவற்றி இலக்ளக விளரவில் அளடய இயலும்.  

 

• மமாழியின் வைர்ச்சி  ல்பவறு அளமப்புகளின் ஒருங்கிளைந்த 

மசயல் ாட்டில்தான் உள்ைது. மாைவர்களின் ஈடு ாடு – ம ற்பறார்களின் 

தூண்டுதல் – சமுக அளமப்புகளின் ஆதரவு – ஊடகங்களின்  ங்களிப்பு – 

ஆசிரியர்களின் முயற்சி – அரசாங்கத்தின் ஒத்துளழப்பு ஆகியளவ 

ஒருங்கிளையும்ப ாதுதான் ஒரு மமாழி வாழும் மமாழியாகத் மதாடர்ந்து நீடிக்கும். 

கடந்த 25 ஆண்டுகளில் நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்ளக அதிகரித்திருந்தாலும் 

முன்பனற்றம் காைப் ட பவண்டிய கூறுகள் இன்னும்  ல உள்ைன.    
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மதொகுப்புரை 

 சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்குமுன் ப ராசிரியர் பகாபிநாதன் அவர்கள், 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழி குடும் மமாழியாவதிலும்  யன் டுத்துவதிலும் கண்டறிந்து 

கூறிய கருத்துகளில்  ல இன்ளறய நிளலயிலும் களையப் டாமல் இருப் து 

வருந்தத்தக்கது. சமூக அளமப்புகளின் எண்ணிக்ளகயும், அளவகள் நடத்தும் 

நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்ளகயும் கூடியுள்ைன. ஆனால்,  ங்பகற் ாைர்களின் 

எண்ணிக்ளகயிபலா, இளையர்களைக் கவர்வதிபலா, பநாக்கங்களை 

நிளறபவற்றுவதிபலா எத்தளகய முன்பனற்றங்களைக் கண்டுள்ைன என் து 

சிந்திக்கத்தக்கது.  

 கடந்த 35 ஆண்டுகளில் மக்களின் வாழ்க்ளகத் தரமும், வசதி வாய்ப்புகளும் 

ம ருமைவு முன்பனற்றங்கண்டு வந்துள்ை அைவிற்கு மமாழிப் ற்றும்,  ண் ாட்டில் 

உள்ை ஈடு ாடும் அதிகரித்துள்ைதா என் து பகள்விக்குறியாகபவ உள்ைது.  

 தாய்மமாழிக் கல்விக்மகாள்ளககள் காலந்பதாறும் மறு ரிசீலளன 

மசய்யப் ட்டு, அளதச் மசயற் டுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் முயற்சியும், அதற்கான 

நிதி உதவியும் ம ரும் ான்ளமயான மமாழிகளுக்குத் தரும் அபத அந்தஸ்ளதச் 

சிறு ான்ளமயினர் ப சும் மமாழிக்கும் தந்து வருகிறது. ஆனால், சீன, மலாய் 

மமாழி ப சும் இளையர்களிடம் காைப் டும் மமாழிப் ற்றும்,  ண் ாட்டு 

விழுமியங்களும் தமிழ் மாைவர்களிளடபய குளறவு என்று கருதத்  பதான்றுகிறது. 

 சமூக ஊடகங்கள் வியா ார பநாக்கமின்றிச் மசயல் ட முடியாததும், மற்ற 

மமாழி ஊடகங்களுடன் ப ாட்டித்தன்ளமளய எதிர்பநாக்குவதும், அதற்காக 

நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப் தில் மநகிழ்வுத் தன்ளமளயக் ளகயாள்வதும் காலத்தின் 

கட்டாயம் என் ளத மறுப் தற்கில்ளல. அபத சமயம், மமாழிச் சிளதளவயும், 

 ண் ாட்டுச் சீரழிளவயும் ஊக்குவிக்கா வண்ைம் நிகழ்ச்சிகள் அளமயும் டி 

 ார்த்துக்மகாள்ை பவண்டியது அவர்களுளடய முக்கியக் கடளமயாகும். 

நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரிப் திலும்  ளடப் திலும் இளையர்களுக்கு வாய்ப் ளிப் து 

 ாராட்டத்தக்கது. இருப்பினும், அவர்கள் முன்பனாடிகளின் வழிகாட்டுதபலாடு 

மநறிப் டுத்தப் ட பவண்டும். ‘ஊர்க்கூடித் பதர் இழுத்தல்’ என்ற சிந்தளனளயச் 

சற்பற ஒதுக்கிளவத்துவிட்டு,  
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“இதளன இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து 

அதளன அவன்கண் விடல்’’ (குறள்: 517)  

என் தற்பகற் ப் புதுளமயும்  ழளமயும் இளைந்து புத்தாக்கத்துடன் 

உயிபராட்டமுள்ை வளகயில் மமாழியுைர்பவாடு ஒன்று ட்டுப்  ண் ாட்டுக் 

காவலர்கைாகத் திகழ பவண்டும். அவ்வாறு மசய்தால் மமாழியிலும் 

 ண் ாட்டிலும்கூட நாம் மற்ற நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழலாம்.  
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சிங்கப்பூரில் இரும ொழியமும் இரும ொழிக் கல்வியும் 

திரு வீரமுத்து கணேசன் 
வழிகாட்டு ஆசிரியர் (தமிழ்ம ாழி)  
அண்டர்சன் மதாடக்கக் கல்லூரி 
 
திருமதி ஷாமினி சந்திரணசகர்  
மமரிடியன் ம ாடக்கக் கல்லூரி 
__________________________________________________________________ 

கட்டுரைச் சுருக்கம் 

சிங்கப்பூரில் இரும ொழிக்மகொள்கக உருவொகி வளர்ந்த சூழகையும் 

இக்மகொள்கக ந து கல்விக்மகொள்கக மீது ஏற்படுத்திய தொக்கத்கதயும் கட்டுகை 

ஆைொய்கிறது. இரும ொழிக் கல்வியின் நநொக்கம், அவசியம், பயன் ஆகியவற்கற 

விளக்குவநதொடு அதில் உள்ள வொய்ப்புககளயும் இடர்ப்பொடுககளயும் 

எடுத்துகைக்கும் வககயில் இக்கட்டுகை அக ந்துள்ளது. இரும ொழிக் 

மகொள்கககக்கு வித்திட்ட வைைொற்றுச் சூழகைப் பின்ந ொக்கிப் பொர்ப்பநதொடு 

அதன் சமூகப் பரி ொணங்ககளக் கொண்பது அவசியம். இகடப்பட்ட கொைத்தில் 

இரும ொழிக் மகொள்ககத் திட்டத்தில் ஏற்பட்ட மதொய்வுககள அகடயொளம் கண்டு, 

அவற்கறக் ககளவதற்கொ  பரிந்துகைகளும் கட்டுகையில் ஆைொயப்பட்டுள்ள . 

இக்கட்டுகைகய அடிப்பகடயொகக் மகொண்டு கருத்துககளத் மதொகுக்கத் 

மதொடக்கக் கல்லூரி ஆசிரியர்களுடன்  கைந்துகையொடல் நடத்தப்பட்டது. 

அதன்வழித் மதொடக்கக் கல்லூரி பொடக்ககைத்திட்டத்திற்கு ஏதுவொ  

 ொற்றங்களும் நதகவயொ  பரிந்துகைகளும் திைட்டப்பட்ட . இரும ொழிக் 

மகொள்கக: நநற்று இன்று நொகள என்னும் கண்நணொட்டத்தில் இக்கட்டுகை 

வகையப்பட்டுள்ளது. எதிர்கொைத் தகைவர்ககள உருவொக்கும் கடப்பொடுமகொண்ட 

கல்வியொளர்கள், கட்டுகையில் இடம்மபற்றுள்ள பரிந்துகைககள ஆைொய்ந்து 

நகடமுகறக்குக் மகொண்டுவை முயற்சிகள் மசய்தொல் எதிர்கொைத்தில் 

இரும ொழித்திறன்மிக்க சமுதொயத்கத உருவொக்கி வளர்த்மதடுக்க முடியும் என்பது 

எங்களது நம்பிக்கக. இவ்வககயில், சிங்ககயில் தொய்ம ொழி நீடித்த புகழும் 

நிகைத்த வொழ்வும் மபறும் என்பது திண்ணம்.          
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முன்னுரை 
 

     சிறந்த குடி க்ககள உருவொக்குவநத கல்வியின் அடிப்பகட நநொக்கம். 

தன் ம்பிக்ககக்கும் புத்துருவொக்கத்திற்கும் வழிவகக மசய்யொத எந்தமவொரு 

கல்வியொலும் மபரும் பயன் கிட்டொது. இருபத்நதொைொம் நூற்றொண்டுத் 

திறன்ககள  ொணவர்கள் மபறுவதற்கு அவர்கள் மபற்றிருக்கும் ம ொழிப்புைக  

மிகவும் ககக்மகொடுக்கிறது. ம ொழிப்புைக  என்பது நகட்டல், நபசுதல், 

படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய அடிப்பகட ம ொழித்திறன்கநளொடு நபச்சுவழிக் 

கருத்துப்பரி ொற்றத்திலும் எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரி ொற்றத்திலும் சிறந்து 

விளங்குவகதக் குறிப்பிடுகிறது. ஆங்கிைத்நதொடு தொய்ம ொழிகயயும் அறிந்து 

இரும ொழிகளிலும் புழஙகும்நிகை இரும ொழியம் எ ப்படுகிறது (நகொபிநொதன், 

2014, ப. 151). இரும ொழிகயப் பயன்படுத்துபவர் இரும ொழியொளர் 

எ ப்படுகின்றொர். கல்வி கற்நறொர் பைர் இரும ொழிகளில் அடிப்பகட ம ொழித்-

திறன்கநளொடு இருவழிக் கருத்துப்பரி ொற்றத் திறன்களிலும் சிறந்து 

விளங்குகிறொர்கள்.  

 

   சிங்கப்பூரில் சீ ம்,  ைொய், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய நொன்கும் 

அதிகொைத்துவ ம ொழிகளொக உள்ள . இருப்பினும், ஆங்கிைந  அலுவைக 

ம ொழியொகவும், கல்வி நிகையங்களில் முதன்க ப் பயிற்றும ொழியொகவும், 

பல்நவறு இ த்தவரின் மதொடர்பு ம ொழியொகவும் நகொநைொச்சுகிறது. 

 

1. சிங்கப்பூர்: வைலாற்றுக் கண்ண ாட்டம் 

    வைைொற்றுக் கண்நணொட்டத்தின் அடிப்பகடயில் சின் ஞ்சிறிய குடியைசு 

நொடொ  சிங்கப்பூர் இன்று வளர்ச்சி கண்ட ஒரு நொடொகத் திகழ்வதற்கு வணிகம், 

தகவல் மதொடர்புத்துகற, நிதி நிறுவ ங்கள் ஆகியவற்றில் கண்டுள்ள 

முன்ந ற்றங்கள் முக்கியக் கொைணங்களொகும். இதற்கு நம் நொட்டின் புவியியல் 

அக விடமும் குடிநயறியவர்களின் மதொழில் முக ப்புத் திறக யும் 

அடிப்பகடக் கொைணங்களொகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  (நகொபிநொதன், 2014, ப. 

141). ந லும், நிகைத்து நின்று சீைொக இயங்கும் அைசியலும் அதன் நிர்வொகத் 

திறக யும் நம் நொட்டின் மவற்றிக்கு வழிவகுத்தது. 
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     ஸ்டொம்ஃநபொர்டு இைொஃபிள்ஸ் 1800-களில் சிங்கப்பூகைக் குடியிருப்பொக 

 ொற்ற முயன்றொர். சிங்கப்பூர் 1900களில்தொன் மபரும்பொலும் குடியிருப்பு நொடொக 

வளைத் மதொடங்கியது எ க் கட்டுகையொசிரியர் குறிப்பிடுகிறொர். ஆங்கிநையரின் 

‘சைக்கூடு  ொற்றல்’  என்னும் மபொருளொதொைத் திட்டத்தி ொல் இது 

சொத்திய ொயிற்று. 

 

    இந்நூற்றொண்டிலும் இநத ரீதியொ  மபொருளொதொைத் திட்டந  சிங்கப்பூரின் 

வளர்ச்சிக்கு அடித்தள ொக அக ந்துள்ளது. மதொடர்ந்து பல்நவறு 

நொடுகளிலிருந்து  க்கள் இங்குக் குடிநயறுவகதக் கொண்கிநறொம். அக்கொைச் 

‘சைக்கூடு  ொற்றல்’  என்னும் திட்டந  இன்று  நவீ  ய ொகிச் சிங்கப்பூகை 

வணிக க ய ொக்கியுள்ளது. இத்திட்டம் 1900களில் எவ்வொறு அண்க  

நசய்க  நொட்டி கைக் கவர்ந்திழுத்தநதொ அது நபொைநவ இன்றும் பைர் 

வணிகப் மபொருளொதொை நநொக்கங்களின் கொைண ொகநவ சிங்கப்பூகை நொடி 

வருகின்ற ர்; குடிநயறி வருகின்ற ர். 

 

      அக்கொைக்கட்டத்தில் பல்நவறு இ த்கதச் சொர்ந்த குடிநயறிகளின் 

எண்ணிக்கககயப் மபொறுத்துச் சிங்கப்பூர் பன்ம ொழிச் சமுக ொகத் திகழ்ந்தது. 

ஹொக்கியன், திநயொசிநயொவ், கொன்டனீஸ்,  ொண்டரின்,  ைொய், தமிழ், 

 கையொளம், பஞ்சொபி, ஆங்கிைம் நபொன்ற பை ம ொழிகள் நபசப்பட்ட . 

1930களில் பள்ளிகளில் நொன்கு வித ொ  கல்விமுகற மசயல்பொட்டில் 

இருந்தது. குறிப்பொக ஆங்கிைம்,  ைொய், சீ ம், தமிழ்ப் பள்ளிகள் இருந்த . 

ஆ ொல்,  இகவ  க்களிகடநய இணக்க ொ  ஒரு மபொதுத் மதொடர்பும ொழிக்கு 

வழிமசய்ய இயைவில்கை. ஆ ொல், இகவ  க்களிகடநய பை ஏற்றத்தொழ்வுகள் 

ஏற்படக் கொைண ொய் அக ந்த . அப்நபொகதய ஆங்கிநையர் ஆட்சி ஆங்கிைப் 

பள்ளிகளில் கவ ஞ்மசலுத்தியது. அது ஆங்கிைக் கல்விக்கு அதிக 

முக்கியத்துவம் வழங்கியது. 1959ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரின் ஆட்சிப் மபொறுப்கப 

ஏற்ற  க்கள் கட்சி, சிங்கப்பூர்க் குடியுரிக  உள்ளவர்களுக்கும் சிங்கப்பூரில் 

உள்நொட்டில் படித்தவர்களுக்கும் நவகை அளிப்பது எ வும் முடிவு 

மசய்யப்பட்டது. ஆங்கிை அறிவும் வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்நிகையில் ஆங்கிைக் 

கல்வி பயின்நறொருக்நக வொய்ப்புகள் அதிகம் வழங்கப்பட்ட . எ நவ, 

ஆங்கிைம் முக்கியம் என்ற எண்ணம்  க்களிகடநய பைவைொக நிைவியது. 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி : நேற்று,  இன்று,  ேொளை 

74 
 

 

      இந்த   ப்பொன்க  இன்றும் தமிழரிகடநய நவரூன்றியுள்ளது என்நற 

கருத நவண்டும். இதன் கொைண ொகத் தொய்ம ொழியின்பொல் உள்ள ஈடுபொடு 

குகறந்த வண்ணம் உள்ளது. தமிழ் முதன்க யொ  வீட்டும ொழியொக 

இருந்தநிகை  ொறிவிட்டது. குடும்பங்களில் ஆங்கிைந  அதிக ொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பகதயும் அறிய முடிகிறது (கல்வி அக ச்சு, 2011, 

ப. 2). 

      பத்தொண்டுகளுக்கு ஒரு முகற அைசொங்கம் எடுத்துவரும்  க்கள்மதொககக் 

கணக்கு வழியொக நொம் சிங்கப்பூரில் உள்ள ம ொழிகளின் வளர்ச்சிகயயும் 

நபொக்குககளயும் உணை முடிகிறது. இந்த ஆய்வின்வழிச் சிங்கப்பூரில் 

தமிழ்ம ொழியின் புழக்கம் குகறந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. சிங்கப்பூரில் 

1957ஆம் ஆண்டு 4.8 விழுக்கொடொக இருந்த தமிழ்ம ொழிப் புழக்கம், 1970ஆம் 

ஆண்டு 3.8 விழுக்கொட்டிற்குக் குகறந்தது. தற்நபொது 2016ஆம் ஆண்டில் 3.3 

விழுக்கொட்டிற்குச் சரிந்துள்ளது. சிங்கப்பூரில் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கக 

குகறவு என்றொலும் பின்பற்றும் ச யம், நபசும் ம ொழி எ ப் பைவழிகளில் 

அவர்கள்  ொறுபட்டவர்கள். எ நவ, தமிகழ ஓைளவுக்கு  ட்டுந  பயன்படுத்த 

முடிகிறது. தமிழ்ம ொழியின் எதிர்கொைநிகை உன்னிப்பொகக் கவனிக்கப்பட 

நவண்டும் (குநவொ, 1976, நகொபிநொதன், 2014, ப. 140). 

 

2. சிங்கப்பூரில் இரும ாழிக் மகாள்ரக உருவாகிய சூழல்  

(1950கள் முதல் 1960கள் வரை) 

      வைைொற்கறச் சற்று உற்று நநொக்கி ொல், 1960களில் புதுக்குடியைசொக 

உருவொகிய சிங்கப்பூர்,  ற்ற வளரும் நொடுககளப்நபொல் ந து அைசொங்கம் 

கல்விக்கு முதன்க  முக்கியத்துவம் மகொடுத்தது. வலுவொ  நொடொகத் திகழக் 

கல்வியின் நதகவகய நன்குணர்ந்த ந து அைசொங்கம் வைவுமசைவுத் 

திட்டத்தின் பட்டியலில் கல்விக்கொ  மசைவுத் மதொகககய இைண்டொவதொக 

கவத்திருந்தது. ந லும், அைசியல் நிகைத்தன்க , மபொருளியல் வளர்ச்சி 

நபொன்ற மசல்மநறிககளத் மதொடர்ந்து நபண நவண்டிய கடப்பொடு 

அைசொங்கத்திற்கு இருந்தது. புதிய தகைமுகற அைசியல்வொதிககள 

உருவொக்குவதிலும் இ வொத அைசியல் பிைச்சிக கள் மீண்டும் எழொ ல் 

இருப்பதிலும் அைசொங்கம் உன்னிப்பொக இருந்தது. 
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      சிங்கப்பூரில் கல்வி, திறக , பன் ொட்டுக் கருத்துகள், அறிகவ வைநவற்கும் 

திறந்த   ப்பொன்க  நபொன்றகவ ஊக்குவிக்கப்பட்ட . இவற்றில் வளர்ச்சி 

கொண ஆங்கிைம ொழியின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டது. நவீ  ய ொகும் 

உத்நவகத்தில் சிங்கப்பூைர்கள் தொம் “’ஆசியர்’  என்னும் உணர்கவ இழந்து, 

பண்பொடிழந்தவர்களொக ஆகிவிடுவொர்கநளொ எ  அைசொங்கம் கவகைப்பட்டது” 

(நகொபிநொதன், 2014, ப. 147). எ நவ, தொய்ம ொழியில் நதர்ச்சி மபற்றிருப்பது 

வலியுறுத்தப்பட்டது. அநதொடு, பண்பொட்டுப் பொைம்பரியங்ககளச் சரியொகப் 

புரிந்துமகொண்டு மபருமிதம்மகொள்ளத் தொய்ம ொழி அவசியம் என்பநத 

இரும ொழிக் கல்விக்கொ  கருதுநகொளொக இருந்தது (நகொபிநொதன், 2014). 

அக்கொைக்கட்டத்தில்தொன் அறமநறிக் கல்வியும் ச யக் கல்வியும் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட .  

     ஆகநவ, சிங்கப்பூரின் ம ொழிக்மகொள்ககயொ து அக்கொைக்கட்டத்தில் ந து 

அைசொங்கம் எதிர்நநொக்கிய சவொல்ககளக் கருத்திற்மகொண்டு எழுந்தகவ. 

கல்விசொர்ந்த நநொக்கங்கள்  ட்டு ல்ைொ ல் சமூக ரீதியொ  நதகவககளயும் 

நிகறநவற்றும் வககயில் அகவ அக ந்த . ம ொழிக்மகொள்ககயின் முதல் 

நநொக்கம் மவவ்நவறு இ ங்களுக்கிகடநய மதொடர்கப ஏற்படுத்துவதொகும். 

இைண்டொவதொக, ம ொழிகய ஒரு சமூக வள ொகப் பொர்க்க நவண்டிய சூழல் 

நிைவியதொகும். மபரும்பொலும் 1955-60களில்தொன் இரும ொழிக்மகொள்கக 

நவரூன்றத் மதொடங்கியது. உைகப் மபொருளியலில் நுகழயவும் உயர்தை 

மதொழில்நுட்பத்கதப் மபறவும் ஆங்கிைந  உதவும் என்பதொல் ஆங்கிைம் 

முதன்க  ம ொழியொக ஏற்கப்பட்டது. ஆ ொல், அநத நவகளயில் 

தொய்ம ொழிகளின் முக்கியத்துவத்கத இழந்து விடக்கூடொது என்பதொல் 

இரும ொழிக் மகொள்ககயொ து கல்வித்திட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது 

(நகொபிநொதன், 2014). தொய்ம ொழியொ து உணர்வுபூர்வ ொ   ந ொபைத்கதத் 

தரும் என்றும், அடிப்பகடயில் நொம் ஓர் ஆசிய சமுதொயம் என்னும் அடிப்பகட 

பண்பொட்டு உணர்கவ இழக்கொ ல் இருக்கநவண்டும் என்றும் ந து அைசொங்கம்  

வலியுறுத்தியது. 

      ந கைநொட்டி ர் பொணியில் நவீ  ய ொதலி ொல் ஒழுக்கமநறிககளச் 

சிங்கப்பூைர்கள் இழந்துவிடக்கூடொது என்பகதயும் வலியுறுத்த 

இரும ொழிக்கல்வி உதவியது. பன் ொட்டு நிறுவ ங்களின் ந ைொதிக்கம் 
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ஆங்கிைப் புைக க்நக முக்கியத்துவம் மகொடுத்தது. இத ொல், வழிவழியொகச் 

மசயல்பட்டுவந்த குை ைபுச் சங்கங்கள், ம ொழிச் மசய்தித்தொட்கள், சங்கங்கள், 

ம ொழியொசிரியச் சங்கங்கள் வலுவிழந்து வரும் சூழல் ஏற்பட்டது. இதக ச் 

ச ொளிக்க  திப்புமிக்க கருவியொகத் தொய்ம ொழி மசயல்படும் எ  அைசொங்கம் 

நம்பியது. மபொருளொதொை நநொக்கமும்  ொண்டரின் ம ொழி அதிகொைத்துவ 

ம ொழியொகத் நதர்ந்மதடுக்கப்பட்டதற்குக் கொைண ொகவும் அக ந்தது. சீ  

நொட்டின் சந்கதகள் நுகழயநவ  ற்றக் கிகளம ொழிககளக் கொட்டிலும் 

மபொதும ொழியொக  ொண்டரின் ம ொழி நதர்ந்மதடுக்கப்பட்டது. ஆகநவ, 

பன்ம ொழிச் சமுதொய ொகத் மதொடங்கிய ந து குடியைசில் நொன்கு அதிகொைத்துவ 

ம ொழிகள் அறிவிக்கப்பட்ட .  ைொய்ம ொழி நதசிய ம ொழியொக 

ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்டது. இந்த நொன்கு அதிகொைத்துவ ம ொழிகள் 

நொடொளு ன்றத்திலும், சட்டங்களிலும், மசய்தி பைப்பும் அைசின் வொம ொலி 

நிகையங்களிலும், பத்திரிகககளின் புழக்கத்திலும் மகொண்டுவைப்பட்ட  

(நகொபிநொதன், 2014). 

 

3. சிங்கப்பூரில் இரும ாழிக் மகாள்ரக 

       உைகப் மபொருளொதொைம் அறிவியல் மதொழில்நுட்பத் துகறகளில் 

பங்குமகொண்டு மவற்றி மபற ஆங்கிை ம ொழியறிவு மிகவும் அவசிய ொகக் 

கருதப்பட்டது. அநதநவகளயில் ந க்குரிய கைொசொைங்களில் மபொதிந்துள்ள 

விழுமியங்ககளயும் ஆசிய ம ொழிககளயும் நபணிப் பொதுகொத்துக்மகொள்ளுவதும் 

முக்கிய ொகக் கருதப்பட்டது. ஆகநவ, நகடமுகறத் நதகவகளுக்கு ஏற்பச் 

சிங்கப்பூரில் இரும ொழிக் மகொள்கக வகுக்கப்பட்டது.  

      பல்லி   க்கள் தம் கைொசொை  ைபுககளப் நபணும் நநொக்கத்தில் 

ஒவ்நவொர் இ த்தவரும் ஆங்கிைத்நதொடு தம் தொய்ம ொழிகயயும் (சீ ம்,  ைொய், 

தமிழ்) கற்றுக்மகொள்ள நவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கப்பட்டது. இந்நொன்கு 

ம ொழிகளுக்கும் ச  உரிக  உண்டு. இகவநய சிங்கப்பூரின் இரும ொழிக் 

மகொள்ககயின் அடிப்பகடத் தத்துவ ொகும். 

       “சிங்கப்பூரில் இரும ொழிக் மகொள்கக உள்ளதொல், ஆங்கிைம்  

அத்துடன் தொய்ம ொழிகயயும் சிறு வயதிநைநய கற்றுக்மகொள்ளவில்கை 
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என்றொல் அது பின் ர்ச் சிை  ொ  ஒன்றொகிவிடும்” என்று முன் ொள் பிைத ர் 

திரு. லீ குவொன் இயூ கூறியுள்ளொர். நவீ  ய ொக்கும் உத்நவகத்தில் 

சிங்கப்பூைர்கள், தொம் ‘ஆசியர்’ என்னும் உணர்கவ இழந்து, பண்பொடு 

இழந்தவர்களொக ஆகிவிடுவொர்கநளொ - பண்பொட்கட ஓடிப்நபொககவத்து-

விடுவொர்கநளொ என்று அைசொங்கம்  கவகைப்பட்டது. எ நவ, தொய்ம ொழியில் 

நன்கு நதர்ச்சி மபற்றிருப்பதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டது. பண்பொட்டுப் 

பொைம்பரியங்ககளச் சரியொகப் புரிந்துமகொண்டு மபருக ப்பட ம ொழி            

எத்துகண அவசியம் என்பது இரும ொழிக் கல்விக்கொ  கருதுநகொளொகவும் 

(உள்ளுகறயொக) சொைொம்ச ொகவும் இருந்தது (நகொபிநொதன், 2014, ப. 147).  

         பன்ம ொழிக் குழுவி ரும் இ க் குழுவி ரும் வொழும் சிங்கப்பூைொ து 

உயர்ந்த வளர்ச்சிகயப் மபறநவண்டு ொ ொல் எவ்வித ம ொழிப் பிைச்சிக க்நகொ, 

இ ப் பிைச்சிக க்நகொ இடந்தைைொகொது என்பது நம் சிங்கப்பூர்த் 

தகைவர்களின் தீர் ொ  ொகும். அதன்  விகளவொக உருவொ நத சிங்கப்பூரின் 

இரும ொழிக் மகொள்கக. இது சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்குப் நபருதவியொய் 

அக ந்தது. சிங்கப்பூரின் மபரும் வளர்ச்சிக்கு இ , ம ொழிப் பிைச்சிக யற்ற 

சூழல் மபரிதும் உதவியது. இத ொல், பன் ொட்டுச் சூழலில் பை துகறகளிலும் 

இகடயூறு இன்றிச் சிங்கப்பூர் முன்ந ற முடிந்தது. மபொருளொதொை வளர்ச்சியில் 

சிறப்பொகவும் விநவகத்துடனும் ஈடுபட்ட சிங்கப்பூரின் மவற்றிக்கு இ , ம ொழிப் 

பிைச்சிக யற்ற அக திச்சூழல் ஒரு முக்கியக் கொைண ொகும். 

        நவற்றி ங்களுக்கிகடநய சிறந்த மதொடர்பு இருப்பது நதசிய 

ஐக்கியத்துக்குத் நதகவ. அநதநவகள மபொருளொதொைம் அறிவியல் 

துகறகளிலும் சிங்கப்பூர்  க்கள் நதர்ச்சி மபற நவண்டியது அவசியம். இதன் 

கொைண ொக, ஆங்கிைம ொழிகயயும் பல்லி   க்கள் த து கைொசொை  ைபுககளப் 

நபணிக்மகொள்ளத் த து தொய்ம ொழிகயயும் (சீ ம்,  ைொய், தமிழ்) 

கற்றுக்மகொள்ள நவண்டும். இந்நொன்கு ம ொழிகளுக்கும் ச  அந்தஸ்து உண்டு. 

இகவநய சிங்கப்பூரின் இரும ொழிக் மகொள்ககயின் அடிப்பகடத் தத்துவ ொகும். 

 

        "ந து தொய்ம ொழியில்  ட்டும் நொம் நதர்ச்சி மபற்றவர்களொயின் நொம் 

வொழ்வொதொைம் எ  எதக யும் மபற்றுக்மகொள்ள முடியொது. ஆங்கிைத்தில் 

 ட்டும் நதர்ச்சி மபற்றிருந்தொலும் பின்தங்க நநரிடும். ந து கைொசொை 
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அகடயொளத்கத இழக்கும் நிகை உண்டு. உைகில் ந க்குரிய இடத்கதயும் 

இழக்க நநரிடும் எ ச் சிங்கப்பூரின் முன் ொள் பிைத ர் லீ குவொன் இயூ (2000) 

கூறியுள்ளொர் (நகொபிநொதன், 2014). 

 

        உைகப் மபொருளொதொைத்தில் பங்குமகொள்ள ஆங்கிைம ொழியறிவு 

நதகவ, அநதநவகளயில் ந க்குரிய கைொசொைங்களில் மபொதிந்து கொணப்படும் 

விழுமியங்ககளயும் ஆசிய ம ொழிககளயும் நபணிப் பொதுகொத்துக்மகொள்ளுதல் 

நவண்டும ன்ற நகடமுகறத் நதகவகளுக்குநகற்பநவ இரும ொழிக் 

மகொள்கக வகுக்கப்பட்டது. 

 

        தொய்ம ொழிநயொடு ஏக ய பொடங்களும் ஆங்கிை ம ொழியில் 

கற்பிக்கப்படும்நபொது ஒவ்மவொரு சிங்கப்பூர்  ொணவரும் பள்ளிக் கல்விகயக் 

கற்று முடிக்கும்நபொது ஆங்கிைத்திலும் தொய்ம ொழியிலும் நதர்ச்சி மபற்றிருப்பொர். 

த து இ க்குழுவுடன் தொய்ம ொழியிலும் ஏக ய இ க்குழுவி ருடன் 

ஆங்கிைத்திலும் மதொடர்புமகொள்ள இரும ொழிக் மகொள்கக வகக மசய்யும். 

சிங்கப்பூர் உைகப் மபொருளொதொைத்தில் தகைநிமிர்ந்து நிற்கவும் அதன் கைொசொை 

விழுமியங்ககள உள்வொங்கிக்மகொள்ளவும் இவ்வொறொ  இரும ொழிக் கல்வி 

உதவும். ஆங்கிை ொ து வர்த்தகம், மதொழில்நுட்பம், நிர்வொகம்சொர்ந்த ம ொழி; 

சீ ம்,  ைொய், தமிழ் ஆகிய   ொணவர்களின்  ைபுரிக , கைொசொை 

விழுமியங்கள்சொர்ந்த ம ொழிகள்.  

 

4. நரடமுரையில் இரும ாழிக் மகாள்ரக 

 

        ஆங்கிைத்கதயும் தொய்ம ொழிகயயும் கற்பிக்கும் இரும ொழிக் மகொள்கக 

1966இல் ஆைம்பக் கல்வியிலும் 1969இல் இகடநிகைக் கல்வியிலும் அறிமுகம் 

மசய்யப்பட்டது. ஆங்கிைம் பயிற்றும ொழி, தொய்ம ொழி கைொசொை, விழுமிய 

நநொக்கத்துக்கொ  ஒரு பொடம் என்னும் முகறயில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்ட 

இரும ொழிக் மகொள்கக, சிங்கப்பூரின் அைசியல், மபொருளொதொை, நதசிய 

சொதக க்கொ  ஒர் அடித்தளம் என்பது அைசொங்கத்தின் கருத்து. ந லும், 

1979இல் ந ற்மகொள்ளப்பட்ட கல்விமுகறபற்றிய ஓர் ஆய்வின்படி  ொணவர்கள் 

எதிர்பொர்த்தபடி இரும ொழிகளில் சரியொ  நதர்ச்சிகயப் மபற்றிருக்கவில்கை. 
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 ொணவர்களுள் 40 விழுக்கொட்டி நை  இரும ொழிகளில் நதர்ச்சி மபற்றிருந்த ர். 

கல்வி அக ச்சின் கருத்தின்படி இரும ொழித் நதர்ச்சி பைவைொக 

இடம்மபறவில்கை. ஆங்கிைம் உட்பட தொய்ம ொழி எழுத்தறிவும் திருப்திகை ொக 

இருக்கவில்கை. 

 

         இத ொல், கல்விமுகறயில் ஏற்பட்ட வளங்களின் விையத்கதக் 

கருத்திற்மகொண்டு கல்வி அக ச்சு சிை பரிந்துகைககளச் மசய்தது. 

ஆங்கிைம ொழி, தொய்ம ொழி ஆகிய இரு ம ொழிகளுடன் ந லும் ஒரு மூன்றொவது 

ம ொழிகயக் கற்க அனு தி வழங்கப்பட்டது. இரும ொழிகளில் நதர்ச்சி மபற 

முடியொத  ொணவர்கள் ஆங்கிைத்கதச் மசம்க யொகக் கற்கவும் ஆற்றல்மிக்க 

 ொணவர்கள் ந ற்கண்டவொறு மூன்றொவது ம ொழிகயக் கற்கவும் 

அனு திக்கப்பட்ட ர். ம ொழிக் கல்வியில் இவ்வொறொ  ஒரு 

மநகிவுத்தன்க மிக்க மகொள்கக பரிந்துகைக்கப்பட்டது. 

 

         ம ொழிக் கல்வியில் இத்தககய சிறு சிறு  ொற்றங்களுக்கு 

இட ளித்தொலும் அடிப்பகடயில் ஆங்கிைவழிக் கல்வி, தொய்ம ொழிக்கல்வி 

என்னும் அடிப்பகடக் மகொள்கக மதொடர்ந்து அைசொங்கத்தொல் 1987லும் 

1991லும் வலியுறுத்தப்பட்டது. அதொவது, சர்வநதசப் மபொருளொதொை முகறயில் 

பங்குமகொள்ளல், நதசிய ஐக்கியத்துக்குத் நதகவயொ  மபொதும ொழி என்னும் 

அடிப்பகடயில் ஆங்கிைம ொழி அறிவும் ஆங்கிைவழிக் கல்வியும் மதொடர்ந்து 

வலியுறுத்தப்பட்ட . 

 

        சிங்கப்பூரில் இரும ொழிகளில் எழுத்தறிகவப் மபறுவது ஒர் அடிப்பகடக் 

கல்விக் மகொள்ககயொக நன்கு நவரூன்றிவிட்டது. மிக அண்க க்கொை 

ஆய்வுகளின்படி சிங்கப்பூரில் வொழும் எல்ைொ இ த்தவர்களும் இரும ொழித் 

நதர்ச்சியுகடயவர்களொகக் கொணப்படுகின்ற ர். சிங்கப்பூரின் இரும ொழிக் 

மகொள்ககயின் தொக்கம்பற்றி ஆைொய்ந்த அறிஞர்கள் பைரின் கருத்தின்படி, 

இக்மகொள்ககயொ து சிங்கப்பூரின் மபொருளொதொை மவற்றிக்கும், அைசியல் சமூக 

உறுதிப்பொட்டிற்கும், நதசிய வளர்ச்சிக்கும் மபரிதும் உறுதுகணயொக 

அக ந்திருப்பது புை ொகிறது. 
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5. தாய்ம ாழி கற்ைலுக்கு 25 மில்லியன்  

       அண்க யில் (மசப்டம்பர் 2015இல்) பிைத ர் திரு லீ சியன் லூங் ஒரு 

முக்கிய அறிவிப்கப மவளியிட்டொர். அந்த அறிக்ககயில், தமிழ்,  ைொய், சீ ம் 

ஆகிய தொய்ம ொழிகளின் கற்றகையும் பயன்பொட்கடயும் ஊக்குவிக்கும் 

மபொருட்டு, இம்மூன்று ம ொழிகளுக்கொ  வளர்ச்சிக் குழுக்களும் அடுத்த 

ஐந்தொண்டுகளில் ஐம்பது விழுக்கொடு அதிக நிதி மபறும் என்றும் தொய்ம ொழி 

கற்றலுக்கு 25 மில்லியன் நிதி மபறும் என்றும் அறிவித்தொர். எதிர்வரும் 

ஆண்டுகளில் தொய்ம ொழிக் குழுக்கள் பல்நவறு ம ொழிசொர்ந்த நடவடிக்கககள் 

நடத்தவும் நீண்ட கொை நடவடிக்கககள் எடுக்கவும் இந்த நிதி வழங்கப்படுகிறது. 

நிதி உதவிகய அதிகப்படுத்தியதன்வழித் தொய்ம ொழிக்கொ  வளர்ச்சிக் 

குழுக்கள் அதிகளவு  ொணவர்கள் பயனுறும் வககயில் ம ொழிசொர்ந்த 

நிகழ்ச்சிககள விரிவொக்க முடியும் என்றும் சமூகப் பங்கொளிகளும் 

குடும்பங்களும்கூட இதன் ஒரு பகுதியொகத் திகழ முடியும் என்றும் பிைத ர் 

கூறி ொர். ‘’நொம் அக வரும் ஒன்றிகணந்து ந து தொய்ம ொழிககள வொழும் 

ம ொழிகளொக்குநவொம்’’ என்றும் பிைத ர் வலியுறுத்தி ொர் (லீ, 2015). 

       ந லும், பிைத ர் சிங்கப்பூரில் நடப்பில் உள்ள இரும ொழிக் 

மகொள்ககபற்றி விளக்கும்நபொது, ’’சிங்கப்பூரில் அக த்து இ ங்களும் 

மபொதுவொ  ஒரு ம ொழியின் மூைம் இகணந்து நவகை மசய்யவும் 

மதொடர்புமகொள்ளவும் ச வொய்ப்புககள வழங்கும் மபொருட்டு ஆங்கிைம ொழி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத ொல்தொன் ஆங்கிைம் முதல்ம ொழியொகக்  

கற்பிக்கப்படுகிறது. அநத நநைம் ந து தொய்ம ொழிககள வளர்த்து, நபொற்றிப் 

பொதுகொத்து வொழும் ம ொழிகளொக நிகைத்திருக்கச் மசய்ய நொம் மபருமுயற்சி 

எடுக்க நவண்டியுள்ளது. ந து  ைபுகள், நற்பண்புகள், கைொசொைம் 

ஆகியவற்கறத் மதொடர்புபடுத்துவது தொய்ம ொழிதொன்’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

ஆங்கிைம், தொய்ம ொழி ஆகியவற்றின் ஆற்றல் உைகளவில் சிங்கப்பூகைப் 

நபொட்டித்தன்க யுடன் விளங்கச் மசய்யும். அத ொல்தொன் ந து இரும ொழிக் 

மகொள்கக அத்தியொவசிய ொ  ஒன்றொகத் மதொடர்கிறது (லீ, 2015).  

       சமூகத்தின் ஆதைகவத் திைட்டுவதற்கொகப் பத்து ஆண்டுகளுக்கு 

முன் ர்த் தொய்ம ொழி வளர்ச்சிக் குழுக்கள் உருவொக்கப்பட்ட . பள்ளிகளுக்கு 

அப்பொல் தொய்ம ொழிககளக் கற்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் சொதக ொ  
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சூழகை உருவொக்கத் தொய்ம ொழி வளர்ச்சிக் குழுக்கள் உதவி மசய்து 

வருகின்ற . கடந்த சிை ஆண்டுகளொகப் பல்நவறு நிகழ்ச்சிககள அகவ 

மதொடர்ந்து நடத்தியுள்ள . தமிழ்ம ொழிக்கொ  குழுவொகிய வளர்தமிழ் இயக்கம் 

ஆண்டுநதொறும் தமிழ்ம ொழி  ொதத்தில் தீவு முழுவதும் அதிக அளவில் 

பல்நவறு தமிழ் நிகழ்ச்சிககள ஏற்பொடு மசய்வநதொடு தமிழ்ம ொழி விழொகவயும் 

நடத்தி வருகிறது. 

      இரும ொழிக் மகொள்கக சிங்கப்பூரின் வளப்பத்திற்கும் நதச நிர் ொண 

முயற்சிகளுக்கும் அடித்தள ொக அக ந்துள்ளது என்கிறொர் துகணப் பிைத ர் 

தர் ன் சண்முகைத் ம் (2003). 

6. சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ாழி  

      சிங்கப்பூர், மதன்கிழக்கொசிய நொடுகளுள் ஒரு சின் ஞ்சிறிய 

தீவு. இருப்பினும், மபொருளொதொைச் மசழிப்புமிக்க நொடு.  இங்குத் தமிழ்ம ொழி ஓர் 

அதிகொைத்துவ ம ொழியொக அக ந்து இன்று நகொநைொச்சுகிறது. சிங்கப்பூர் 

 க்கள் மதொகக சு ொர் 5.5 மில்லியன்.  இதில் சு ொர் ஒன்பது விழுக்கொட்டி ர் 

இந்தியர்.   இவர்களுள் 54.2 விழுக்கொட்டி ர் தமிழர்கள் (SINDA, 2011). 

        தமிழர் உைகில் குடிநயறியுள்ள நவறு எந்த நொடுகளிலும் தமிகழப் 

நபணிக் கொப்பதற்கு இல்ைொத வொய்ப்பு வசதிகள் சிங்கப்பூரில் உள்ள . 

சிங்கப்பூர் அைசொங்கத்தொல்  தமிழ்ம ொழி ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்டு, அதன் 

வளர்ச்சிக்குப் அது நபைொதைவு நல்கி வருகிறது. இன்கறய சூழலில் 

தமிழ்ம ொழிகயக் கற்பதற்கும் அதக ப் பயன்படுத்துவதற்கும் வொய்ப்பும் 

வசதியும் மபருகியுள்ள . ஆ ொல், இந்த வசதியும் வொய்ப்பும் சரியொ  

முகறயில் பயன்படுத்திக்மகொள்ளப்படுகிறதொ என்பகத ஆய்வு மசய்தல் 

அவசிய ொகிறது.  

         தமிழ்ம ொழியின் பயன்பொடு குறித்த அண்க ய ஆய்வுகள் 

வீட்டுச்சூழலிலும் மவளிச்சூழலிலும் தமிழ்ம ொழிப் புழக்கம் குகறந்து 

வருதொகநவ எடுத்துக்கூறுகின்ற . சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கள் ஒருவநைொடு ஒருவர் 

மதொடர்புமகொள்ளும்நபொது, தமிகழப் பயன்படுத்துவது குகறந்து வருகிறது 

என்று தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் கற்பித்தல்முகற  றுஆய்வுக் குழு அறிக்கக 

2010 (கல்வி அக ச்சு, 2011, ப. 21) மவளியிட்டுள்ளது. இதற்குப் பல்நவறு 
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கொைணங்கள் கூறப்பட்டொலும் மிக முக்கிய ொக மூன்று கொைணங்கள் 

முன்கவக்கப்படுகின்ற .  

1. நொட்டின் ஒட்டும ொத்த  க்கள் மதொககயில் தமிழர்கள் சிறுபொன்க யி ர். 

 

2. கல்விக்கூடங்களிலும் மவளியிடங்களிலும் ஆங்கிைம ொழியின் ஆதிக்கம். 

பள்ளிகளில் இைண்டொவது ம ொழியொகநவ தமிழ்ம ொழி பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. 

 

3.  தமிழர்கள் தங்களது தொய்ம ொழிகயப் பயன்படுத்தொ ல் புறக்கணிப்பது.  

      இவற்றுள் முதல் இைண்டு கொைணங்ககள நம் ொல்  ொற்றியக க்க 

முடியொது.  ஆ ொல், மூன்றொவது கொைணத்கத நொம் நிக த்தொல் 

 ொற்றியக க்க முடியும். அதற்குப் மபற்நறொர்கள், இகளயர்கள், 

தமிழொசிரியர்கள், கல்வி அக ச்சு ஆகியவற்நறொடு ஒட்டும ொத்த தமிழ்ச் 

சமூகமும்   ம் கவக்கநவண்டும். 

      ஒரு ம ொழி பயன்பொட்டினின்று  குகறவதொல் அம்ம ொழி ம ல்ை ம ல்ை 

 கறயும் அபொயம் உள்ளது.  க்களின் அன்றொட நகடமுகற வொழ்விற்குப் 

பயன்தொைொத ஒரு ம ொழி உயிர் வொழ இயைொது. பல்லி   க்கள் வொழும் 

சிங்கப்பூரில் ஆங்கிைம் மபொதுவொ  மதொடர்பு ம ொழியொக இருந்தொலும், 

அவைவர் பண்பொட்கட நன்கு உணைத் தொய்ம ொழிதொன் முக்கிய ொக 

இருக்கிறது. அதற்கொகநவ சிங்கப்பூரின் முதல் பிைத ர் திரு லீ குவொன் இயூ 

அவர்கள் தொய்ம ொழியுடன் இகணந்த இரும ொழிக் மகொள்கககய வகுத்ததொக, 

அண்க யில் அக ச்சர் திரு ஈஸ்வைன் கூறியிருக்கிறொர் (2009). 

7. வீட்டுச்சூழலில் ம ாழிப் பயன்பாடு 

      ம ொழிப் பயன்பொட்டில் வீட்டுச்சூழல் மிக முக்கிய இடத்கதப் மபறுகிறது. 

இன்று மபற்நறொர் இருவரும் ஆங்கிைக் கல்வி மபற்றவர்களொக இருக்கிறொர்கள். 

இவர்கள் ஆங்கிைத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் மகொடுப்பதொல் தமிழில் 

குகறவொகநவ நபசுகின்ற ர். இன்னும் சிை இடங்களில் அறநவ தமிகழப் 

பயன்படுத்துவது இல்கை. ஆக, முதலில் மபற்நறொர்கள் தொய்ம ொழியின் 

முக்கியத்துவத்கத உணர்ந்துமகொள்ள நவண்டும். மபற்நறொர்கள் 

உணர்ந்துமகொள்ள நவண்டிய முக்கியக் கருத்து என் மவன்றொல், தங்கள் 
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பிள்களகள் எவ்வளவுதொன் படித்துப் மபரும் அறிவொளிகளொகத் திகழ்ந்தொலும் 

இவ்வுைக வொழ்விற்குரிய அறமநறிகளும்  ைபுசொர்ந்த ககை, கைொசொை 

விழுமியங்களும் மபற்றிருக்க நவண்டும். அதற்கு மிகவும் முக்கியம் தொய்ம ொழி. 

இல்ைொவிட்டொல், மசொந்த அகடயொளத்கதநய இழந்துவிடக்கூடிய அபொயம் 

நநரிடைொம். தங்கள் பிள்களகள் முகவரிகயத் மதொகைத்தவர்களொக  ொற 

வொய்ப்புண்டு. ஒவ்நவொர் இ த்தவரும் அவைவர்  ைபுவழிப் பண்பொட்கடப் 

நபொற்றிப் பொதுகொக்கத் தொய்ம ொழி மிகவும் அவசிய ொ  ஒன்றொகிறது. 

      நல்ை அறமநறிககள ம ொழி வொயிைொகக் கற்பிக்க நம் தமிழ்ம ொழியில் 

எண்ணற்ற இைக்கிய வளங்கள் குவிந்து கிடக்கின்ற . தற்நபொது தமிழ் 

மின் ைபுகடக க் குழு கடந்த 50 ஆண்டுக்கொைச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இைக்கிய 

நூல்கள் மின்வடிவ ொக்கியுள்ளது (NLB, 2015). இவற்கறமயல்ைொம் 

பயன்படுத்தி வொழ்வியல் விழுமியங்ககளப் மபற்றொல்தொன் பிள்களகளின் 

எதிர்கொைம் மசம்க யொக அக யும். தமிழும் வொழும் ம ொழியொகச் சிங்கப்பூரில் 

வளம்மபறும். இதற்குப் மபற்நறொர்கள்   த்தளவில் மபரும்  ொற்றம் மபறுதல் 

அவசிய ொகிறது. 

8. தற்ணபாரதய சவால்கள் 

       சிங்கப்பூரில் தமிழ் இகளயர்கள் தமிழ்ம ொழியில் உகையொடுவது 

குகறந்து வருகிறது என்பது அண்க ய ஆய்வு (கல்வி அக ச்சு, 2011) 

(தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் கற்பித்தல்முகற  றுஆய்வுக் குழு அறிக்கக, 2010) 

கூறும்  ற்நறொர் உண்க யொகும். இகளயர்கள் இருவர் ஒருவகைமயொருவர் 

சந்திக்கும்நபொது தத்தம் தொய்ம ொழியில் உகையொடும்   ப்பக்குவம் 

அகடந்துவிட்டொல் உயரிய இடத்கதத் தமிழ்ம ொழி இங்நக பிடித்துவிடும் 

என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்கை. ந லும், தொய்ம ொழியில் நபசி ொல்தொன்  

பிற சமுதொய  க்களுக்கு  த்தியில் தங்களது அகடயொளத்கத 

நிகைநிறுத்திப் பண்பொட்டுச் சிறப்புமிக்க ஒரு வொழ்க்கக முகறகயப் மபற 

இயலும் என்பகத இகளயர்கள் உணர்ந்துமகொள்ள நவண்டும். “உணர்ச்சி- 

ரீதியொக ஏற்றுக்மகொள்ளும்படியொ  ம ொழியொக நொம் தொய்ம ொழிகயக் 

மகொண்டிருக்கவில்கை என்றொல் உணர்ச்சிரீதியொக ஊ ப்பட்டிருப்நபொம். 

நம்க ப்பற்றி நொந  ஐயுறுநவொம்; தன் ம்பிக்கக குகறந்தவர்களொக 

இருப்நபொம்”  (லீ குவொன் இயூ, 1984, நகொபிநொதன், 2014, ப. 149).  
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     இரும ொழிக் மகொள்ககககளச் மசயல்படுத்த ந து அைசொங்கம் தீவிை 

முயற்சி எடுத்து வந்துள்ள நபொதிலும் இந்தக் மகொள்கக பை சவொல்ககள 

எதிர்நநொக்கநவ மசய்கிறது. முதைொவதொக, ஆங்கிைம ொழியின் ஆதிக்கத்கதக் 

குகறக்க முடியொத சூழல். அைசொங்கம், மபொருளொதொைம், கல்வி ஆகிய 

துகறகளில் ஆங்கிைத்திற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் முக்கியத்துவம், பை 

தருணங்களில் தொய்ம ொழிகளின் முக்கியத்துவத்கத  க்களின் பொர்கவயில் 

குகறத்துவிடுகிறது. இத ொல், இளம் சிங்கப்பூைர்கள் தொய்ம ொழிக் கல்விகயத் 

நதர்வுக் கண்நணொட்டத்தில்  ட்டுந  பொர்க்கின்ற ர். கல்விக் மகொள்ககயில் 

வலியுறுத்தப்பட்டத ொநைநய குகறந்தபட்சம் உயர்நிகைவகை அதக ப் 

பொட ொகப் பயில்கின்ற ர். அந்நிகைகயக் கடந்து ம ொழிப் பொடங்ககளப் 

புகுமுக வகுப்பிலும் பல்ககைக்கழகங்களில் ஆர்வத்துடன் பயிை 

முன்வருவதில்கை. அடிப்பகடயில் தொய்ம ொழிக் கல்வியில் மபொருளொதொை 

ஆதொயம் இல்கை என்ற எண்ணப்நபொக்கு இளம் சிங்கப்பூைர்களிடம் 

நவரூன்றியுள்ளது. அதக யும் கடந்து ஆர்வத்துடன் தொய்ம ொழிப் பொடத்கதப் 

பயிை வொய்ப்புகளும் வசதிகளும் குகறவொகநவ உள்ள . உதொைணத்திற்கு, 

மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் H2 பொட ொக வழங்குதில் பை சிக்கல்கள் 

அடங்கியுள்ள . பொட அட்டவகண இடங்மகொடுக்கொத கொைணத்தொல் 

தொய்ம ொழிகய H2 பொட ொகப் பயிலும் வொய்ப்கபப்  ொணவர்கள் பைர் 

இழக்கின்ற ர். 

 

        தொய்ம ொழியில் திறக யும் ஆர்வமும்மகொண்ட  ொணவர்கநள 

உயர்நிகைப் பள்ளிகளில் உயர் தொய்ம ொழிப் பொடத்கதப் பயிலும் வொய்ப்கப 

ந து கல்வி அக ச்சு வழங்க நவண்டும். பை “ந ல் தைப் பள்ளிகளில்” 

அட்டவகணச் சிக்கல்ககளச் ச ொளிக்க அக வருக்கும் உயர் தொய்ம ொழி 

பயிலும் வொய்ப்கப வழங்குவதொல் இறுதியில் இைண்டு சலுககப் 

புள்ளிகளுக்கொகநவ உயர் தொய்ம ொழிப் பொடம் பயிலும் சூழகைப் மபொதுவில் 

கொண்கிநறொம்.  

 

      தொய்ம ொழிப் பொடத்கத மவறும் பல்ககைக்கழக அனு திக்கொ  நதகவ 

எ ப் பொர்க்கொ ல் எதிர்கொைத்தில் பயன்மிக்க ஒரு ம ொழித்திறக யொகப் 

பொர்க்க ஊக்குவிக்க நவண்டும். இதற்கு அவர்களின் ஆர்வநிகைக்நகற்பப் 
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பொடங்ககள வடிவக த்தல் நவண்டும். பிற்கொைத்தில் தங்கள் மபொதுவறிகவத் 

தம் தொய்ம ொழியிலும் பகிர்ந்துமகொள்ள, நடப்பு விவகொைங்ககளப் பற்றித் தத்தம் 

இ  ரீதியொ  கண்நணொட்டத்தில் அைசி ஆைொய்ந்து கருத்துதிர்ப்புச் மசய்ய 

‘ம ொழியொக்கத் திறன்’ என்னும் புதிய பொடத்கத உருவொக்கி, புகுமுக 

தொய்ம ொழிக் கல்வியில் அறிமுகப்படுத்தைொம். அப்பொடத்கதத் தொய்ம ொழியில் 

கற்பிக்க நவண்டியது அவசியம். இந்தத் திறன் புகுமுக வகுப்பு  ொணவர்ககள 

உைகளொவிய சிந்தக ககளத் திறம்பட இரும ொழிகளிலும் ஆைொய உதவும்.  

 

      இன்று இகளயர்கள் சமூக வகைத்தளங்ககளப் மபரிதும் 

பயன்படுத்துவதொல் அங்கும் தமிழ்ம ொழிகயக் மகொண்டு நசர்க்க நவண்டிய 

நதகவ ஏற்பட்டுள்ளது. புழக்கத்தில் உள்ள தமிழ் ம ன்மபொருள்கள் நபொக, 

ந லும் நவீ  ம ன்மபொருள்கள், மசயலிகள் உருவொக்க நவண்டியது 

அவசிய ொகிறது. ந து கல்வி அக ச்சு கொை றிந்து தற்நபொது நதசியநிகைத் 

நதர்வுகளில் தமிழ்த் தட்டச்சுப் பயன்பொட்டுக்கு வழிவகுத்திருப்பது 

பொைொட்டத்தக்கதொகும். 

9. புகுமுக வகுப்பு: கண்ண ாட்டம் 

     கல்வி நிகையங்களில் மதொடக்கநிகை முதல் பல்ககைக்கழகப் புகுமுக 

வகுப்பு வகை சீ ம்,  ைொய், தமிகழத் தொய்ம ொழியொகக் மகொண்நடொர் கட்டொயப் 

பொட ொகப் பயில்வதற்நகற்ற இரும ொழிக் மகொள்ககயில் அைசு அவ்வப்நபொது 

பை  ொற்றங்ககளச் மசயல்படுத்தி வருகிறது. முன்பு தொய்ம ொழியில் திறன்மிக்க 

 ொணவர்கநள உயர்நிகைப் பள்ளிகளில் உயர்தமிழ்ப் பொடத்கதப் பயிை முடியும். 

இன்று சைொசரி திறன்மகொண்ட  ொணவர்களும் உயர்தமிழ்ப் பொடத்கதப் 

பயிைைொம் என்னும் நிகை உருவொகிவிட்டதொல், மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் 

தமிழ்ப் பொடம் பயில்வகதத் தவிர்க்க, மபற்நறொர்களும் உயர்நிகைப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களும் சைொசரி ம ொழித்திறன்மகொண்ட  ொணவர்களுக்கும் 

உயர்தமிகழப் பயிைப் பரிந்துகைக்கின்ற ர். அவர்களும் குகறந்த அளவில் 

நதர்ச்சி மபற்று (B4,C5,C6) மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் தமிழ் பயில்வகதத் 

தவிர்த்து விடுகின்ற ர். இவர்கள் உயர்தமிழில் மபறும் குகறந்த அளவு 

நதர்ச்சிநய பல்ககைக்கழகம் மசல்ைப் நபொது ொ  தகுதியொகவும் 

அக ந்துவிடுகிறது. இவ்வகக  ொணவர்களுள் ம ொழித்திறன் மிக்கவர்கள் 
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கல்லூரிகளில் H2 என்னும் அளவில் தமிழ் இைக்கியத்கதப் படிக்கைொம் என்று 

எடுத்துக்கூறி ொலும் ஒருசிைகைத் தவிை ஏக நயொர் அத்தகவலுக்குச் 

மசவி டுப்பதில்கை. கொைணம், உயர்நிகைப் பள்ளிகளில், கல்லூரிகளுக்குச் 

மசன்றொல் தமிழ் பயிைத் நதகவயில்கை என்ற   ப்பொன்க  

உருவொகிவிடுவநத ஆகும்.  

       பல்நவறு கொைணிகளொல் குறிப்பொக வீட்டுச்சூழல் கொைண ொக 

ம ொழித்திறனில் சைொசரிக்கும் கீழ்நிகையில் உள்ள  ொணவர்கள் உயர்நிகைப் 

பள்ளிகளில் சொதொைண நிகையில் தமிழ் பயின்றுவிட்டுத் மதொடக்கக் கல்லூரி 

வரும்நபொது அவர்களுக்குக் கட்டொய ொக H1 என்னும் நிகையில் தமிகழப் 

பயிைநவண்டிய சூழல் அக கிறது. ம ொழியின் மீது ஆர்வமின்றியும் 

தமிழ்ம ொழிப் புழக்கம் இல்ைொ லும் வரும்  ொணவர்களுக்குக் குகறந்த கொை 

அளவில் தமிழ் பயிற்றுவிக்க நவண்டிய நிர்ப்பந்தம் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு 

ஏற்படுகிறது. இவ்வககயில் அடங்கும்  ொணவர்களுள் கணிச ொந ொர் 

தமிகழத் தொய்ம ொழியொகப் மபற்றிருப்பதும் இல்கை. அவர்களது இல்ைங்களில் 

ஆங்கிைம் அல்ைது பிற இந்திய ம ொழிகள் புழக்கத்தில் இருக்கும் சூழல் 

உள்ளது. இப்படிப்பட்ட மநருக்கடியொ  சூழலிலும் கற்றல் கற்பித்தலில் 

புதுக ககளப் புகுத்தி ஆர்வமூட்டும் வககயில் வகுப்பகற நடத்திச் 

மசல்வநதொடு பல்நவறு நபொட்டிகள் நடத்தியும் தமிழ்ம ொழியின் மீது 

 ொணவர்களுக்கு ஆர்வத்கத ஏற்படுத்துகின்ற ர் கல்லூரிகளில் பணியொற்றும் 

தமிழொசிரியர்கள். 

10. தற்ணபாரதய பாடத்திட்டம் 

     பொடத்திட்டம். பொட ஏற்பொடு என்பகவ கற்பித்தலுக்கு அடிப்பகடயொக 

அக ந்த  கருவிகளொக, ஆவணங்களொகக் கருதப்மபறுகின்ற . கற்கும் சூழல், 

நிகைகளுக்கு ஏற்பப் பொடப்மபொருகளப் பகிர்ந்து அளித்தநை பொடத்திட்டத்தின் 

பணியொகும் (திண்ணப்பன், 1995, ப. 112).   

    கல்வி அக ச்சும் நதர்வுத்துகறயும் சூழலுக்கு ஏற்பப் பொடத்திட்டத்திலும் 

நதர்வு அக ப்புமுகறகளிலும் நல்ை  ொற்றங்ககள அவ்வப்நபொது மசய்து 

வருவது பய ளிப்பதொக உள்ளது. மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் கற்பிக்கப்படும் 

இைக்கியப் பொடநூல்கள்,  ொணவர்களின் நிகையறிந்து  ொணவர்களுக்கு 
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இைக்கியத்தின்மீது ஆர்வமூட்டும் வககயில் தை ொ  நூல்ககளத் நதர்வு 

மசய்தல் நவண்டும். ஆர்வமூட்டொத எதுவும் மவற்றி மபறுவதில்கை என்பது 

உைக வழக்கு. சிங்கப்பூரின் இரும ொழிக் மகொள்கக மவற்றியகடயவும், 

சிங்கப்பூரில் தொய்ம ொழிகள் வொழும் ம ொழிகளொக என்றும் நிகைத்திருக்கவும் 

மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் H2 என்னும் நிகையில் ம ொழி, இைக்கியம் பயிலும் 

 ொணவர்களின் எண்ணிக்கக கட்டொயம் அதிகரிக்க நவண்டும். உயர்நிகைப் 

பள்ளியில் உயர்தமிழ் பயிலும்  ொணவர்களுக்கும் அவர்கள் மபற்நறொர்களுக்கும் 

மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் தமிழ் இைக்கியம் (H2) பயிை வொய்ப்புள்ளது என்ற 

தகவலும் பல்ககைக்கழகம் மசல்லுவதற்கு அது நபருதவியொக அக யும் 

என்பது நபொன்ற பயனுள்ள தகவல்கள் நபொய்ச் நசரும்வககயில் கல்வி 

அக ச்சின் தமிழ்த்துகற கூடுதல் வழிகளில் பங்கொற்றைொம்.   

11. தகவல் ஊடகங்களின் பங்கு 

     ம ொழியியைொளர் சி. மபண்ட்லின் கூற்றின்படி, ம ொழியின் மசயல்பொடு 

என் மவன்றொல் அது அறவழி இகணப்பொன்களொகவும் குறியீட்டு அகடயொள 

மூைங்களொகவும் திகழ்வதொகும். அதொவது  ொனுட வொழ்க்ககயின் 

நன்ம றிககளக் கொைணகொரியங்கநளொடு தனி னிதனுக்குத் மதளிவொக 

எடுத்துகைப்பதும் அவ து  ைபுவழிச் சிறப்புககள அவனுக்கு எடுத்துக்கூறி 

அவ து அகடயொளத்கத உறுதிப்படுத்துவதும் ம ொழியின் மசயல்பொடு என்று 

அவர் வகையறுத்துக் கூறுகிறொர். இது தனி னித அளவில் மிக முக்கிய ொ து 

எ ச் மசொல்ைைொம்  (நகொபிநொதன்,  1979,  1980,  2014).   

      ஒரு ம ொழியின் மசம்க யொ  பயன்பொட்டிற்கு அம்ம ொழி நபசும் 

சமூகத்தின் ஆதைவு மபரு ளவு நதகவ. “இருபதொம் நூற்றொண்டு, 

மதொழில்நுட்பக் கருவிகள் பைவற்கற வியத்தகு முகறயில் உருவொக்கிய ஒரு 

நூற்றொண்டு” (திண்ணப்பன், 1995, ப. 168). ஒரு ம ொழியின் பயன்பொட்கட 

ந ம்படுத்துவதில் வொம ொலி, மதொகைக்கொட்சி, நொளிதழ்கள் நபொன்ற தகவல் 

சொத ங்கள் மபரு ளவில் உதவ முடியும். அவ்வககயில் ஒலி 96.8, வசந்தம் 

மதொகைக்கொட்சி, தமிழ் முைசு நபொன்ற தகவல் ஊடகங்கள் சிங்கப்பூரில் 

தமிழ்ம ொழிப் பயன்பொட்டுக்கு நற்பணியொற்றி வருகின்ற . ந லும், இந்திய 

நொட்டுத் தனியொர்த் மதொகைக்கொட்சி நிறுவ ங்கள் சிங்கப்பூரில் தமிழ் 

ஒளிபைப்கப இருபத்திநொன்கு  ணி நநைமும் வழங்கி வருகின்ற . 
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அத்மதொகைக்கொட்சி ஒளிவழிகளில் ஒளிபைப்பொகும் மநடுந்மதொடர்கள், 

ககைநிகழ்ச்சிகள், திகைப்படங்கள், நிகழ்ச்சிகள் நபச்சுத்தமிழில் தொக்கத்கத 

ஏற்படுத்தி வருகின்ற . நகட்டல், பொர்த்தல், நபொைச் மசய்வது மூை ொக 

 னிதர்கள் சிறப்பொக ம ொழியொற்றகைப் மபற இயலும். 

      பிறர் மசய்வது நபொைநவ தொனும் மசய்வது  ட்டு ல்ைொ ல் அகதப் 

நபச்சுத்தமிழில் பயன்படுத்தியும் பொர்க்கிறொர்கள். உதொைண ொக, திகைப்-

படங்களில் வரும் புகழ்மபற்ற வச ங்களின் தொக்கம் இகளயர்களின் 

நபச்சுத்தமிழில் வைம் வருவகத நொம் கொணைொம்.  

12. சமூக அர ப்புகளின் பங்கு 

      ‘’மதொடக்கக் கல்லூரிகளிலும் புகுமுக வகுப்புகளிலும் தமிழ் எடுத்துப் 

படிக்கும்  ொணவர்கள் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ச் சமுதொயத்தின் அரிய மசொத்துகள். 

பல்ககைக்கழகம் மசன்று அறிஞர்களொகவும், மதொழில் நிபுணர்களொகவும் 

 ொறவுள்ள தமிழ் நபசும்  ொணவர்கள், தமிகழயும் அகதச் சொர்ந்த 

சமுதொயத்கதயும்  றந்தொல், அது சிங்கப்பூரின் முன்ந ற்றத்திற்கு உதவும் 

மசயைொக இைொது’’ (வீை ணி, 1996, ப. 257 - 258). இவரின் கருத்து முற்றிலும் 

சரிநய. புகுமுக வகுப்பு  ொணவர்ககளச் சமுகம்சொர்ந்த நடவடிக்கககளில் தமிழ் 

அக ப்புகள் ஈடுபடுத்தும் முயற்சி ந லும் தீவிை ொக்குதல் நவண்டும்.  

 

     வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் ஆதைவில், ‘தமிகழ நநசிப்நபொம் தமிழில் 

நபசுநவொம்’ என்னும் முழக்கத்துடன், வீடு முதல் வீதி வகை, எங்கும் தமிழ் 

எதிலும் தமிழ் முழங்கத் தமிழுக்கு ஒவ்நவொர் ஆண்டும் தமிழ்ம ொழி விழொ 

சிறப்பொக நடத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றொகும். 

இகளயர்களிகடநய தமிழ்ம ொழி ஆர்வத்கதத் தூண்டவும் அவர்தம் 

சிந்கதயில் தமிழ்ம ொழி உணர்கவத் தக்ககவக்கவும் ஏப்ைல்  ொதம் முழுதும் 

விழொக்கள், நிகழ்ச்சிகள், பயிைைங்குகள், நபொட்டிகள், மவளியீடுகள் எ  

நடத்தப்படுகின்ற . கொைப் பரிணொ த்தின் சுழற்சியில் ஆங்கிைம ொழிகய 

ஆைொதிப்பவர்கள் கூட இந்நிகழ்ச்சிகள்வழித் தமிழ்ம ொழிகய அங்கீகரிக்க  

 றக்கவில்கை. இந்நிகைகயத் மதொடர்ந்து கட்டிக்கொத்து ந லும் 

நிகழ்ச்சிககளச் மசம்க ப்படுத்தி ஆண்டுநதொறும் இகளஞர்ககள ஈர்க்கும் 
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வககயில் பைவைொகப் பல்நவறு நடவடிக்ககககள ந ற்மகொள்ளநவண்டும். 

இகளஞர்கள் விரும்பும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்து அறிந்துமகொள்ள ஓர் ஆய்கவ 

ந ற்மகொண்டு அதற்நகற்ப நிகழ்ச்சிககள ஏற்பொடு மசய்வது அவசியம். 

இகளஞர்கள் தமிழின் அருக மபருக கய உணர்ந்து அந்நிகழ்ச்சிகளில் 

ஈடுபடும்நபொது சிங்கப்பூர் அைசு ககடப்பிடிக்கும் இரும ொழிக் மகொள்ககயில் 

தமிழ்ம ொழி த க்குரிய மபருக கயப் மபறும் என்பதில் ஐயமில்கை.  

13. பரிந்துரைகள் 

1. பண்பொட்டுக் கைொசொை அறமநறி விழுமியங்கள் தொய்ம ொழியில் கற்பிக்கப்பட 

நவண்டும்; நற்சிந்தக கள்  ொணவர்களிகடநய நவரூன்ற நவண்டும் 

என்றொல் மதொடக்கப்பள்ளிகளில் நற்குணம்  ற்றும் குடியியல் கல்வி 

தொய்ம ொழியில் கற்பிக்கப்படுவதுநபொை உயர்நிகைப் பள்ளிகள், மதொடக்கக் 

கல்லூரிகளில் அவைவர் தொய்ம ொழிகளில் அப்பொடம் கற்பிக்கப்பட நவண்டும். 

தற்நபொது இந்நிகைகளில் பயிலும்  ொணவர்களுக்குப் பைந்துப்பட்ட 

கூறுகளில் கவ ம்மசலுத்தி நற்குணம்  ற்றும் குடியியல் கல்விப் பொடம் 

கற்பிக்கப்படுகிறது. பல்லி   ொணவர்கள் கைந்த வகுப்பில் ஆங்கிைத்தில் 

கற்பிக்கப்படுவதற்கொ  பின் ணிகயயும் கொைணத்கதயும் புரிந்துமகொள்ள 

முடிகிறது. இருப்பினும், ஒருசிை பொட நவகளககளயொவது தொய்ம ொழியில் 

இப்பொடத்கத நடத்துவதற்கு முயற்சி ந ற்மகொள்ளைொம். அப்நபொதுதொன் 

பதின்  வயதில் அவர்களது உைகம் விரியும்நபொது, இன்னும் ஆழ ொக 

அடிப்பகடப் பண்புககள நவரூன்றிப் புரிந்துமகொள்ள முடியும். அநதொடு, 

வருங்கொைச் சந்ததியி ரின் நடத்கத மசம்க யுற இவ்வணுகுமுகற 

ஏதுவொக அக யும். 

 

2. புகுமுக வகுப்புகளில் கட்டொயப் பொட ொ  H1 பொடத்கதப் பயிலும் 

 ொணவர்ககள ஏழு  ொதங்களில் அறக்கப் பறக்கக் கற்பித்து முதைொம் 

ஆண்டிநைநய A நிகைத் நதர்வுக்கு அனுப்பிகவக்கொ ல் நிதொ  ொக 1½ 

வருடத்திற்கொவது பொடத்கதப் பயிை அனு திக்க நவண்டும். அப்நபொதுதொன் 

ந து தொய்ம ொழி  ொணவர்களின்   த்தில் அழகொ  அழியொக் நகொை ொகப் 

பதியும். பொடத்திட்டம்  ற்றும் நதர்வுக்குச் நசொதிப்படும் திறன்ககள 

 றுபரிசீைக  மசய்தல் நவண்டும்.  ொணவர்களின் நதகவயிக க் 

கருத்திற்மகொண்டு, அதக மயொட்டிய நிகையில் பொடங்களும், 
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பயிற்றுகருவிககளயும் மதரிவுமசய்தல் நவண்டும். பிறகு பொடங்ககளயும் 

அவற்கறக் கற்பிப்பதற்கொ  முகறககளயும் நசொதித்து அறிவதற்கொ  

நதர்வுமுகறகளும் அக தல் நவண்டும். கற்பித்தல் கற்றலின்நபொது 

எதிர்நநொக்கும் இடர்ப்பொடுககளயும் கண்டறிந்து அகத உடந  

ககளந்மதறியத் தீர்வுகள் கொணவும் நவண்டும்.  

 

3. புகுமுக வகுப்பில் தொய்ம ொழிகளில் சிறப்பொகத் நதர்ச்சிமபறும் 

 ொணவர்களுக்கு உள்ளூர்ப் பல்ககைக்கழகம் கூடுதல் புள்ளிகள் 

வழங்கைொம். இத்தககய அங்கீகொைம்  ொணவர்களுக்கு ஊக்கத்கத 

அளிக்கும்.  

 

4. இகளயர்கள் தொய்ம ொழிகளில் பகடக்கும் ககை, கைொசொை, பண்பொட்டு 

நிகழ்ச்சிகளுக்குப் மபற்நறொர்கள், ஆசிரியர்கள், சமுதொயம், அைசொங்கம் 

கூடுதல் ஆதைவு தந்து ஊக்குவிக்க நவண்டும். 

 

5. பை மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் தொய்ம ொழி  ன்றங்கள் (இகணப்பொடம்) 

கைொசொை  ன்றங்கள் படிப்படியொக அகற்றப்பட்டு வருவது நவதக க்குரிய 

ஒன்றொகும். இதற்கொ  கொைணங்கள் கண்டறியப்பட்டு உரிய நடவடிக்கக 

எடுக்க நவண்டும்.  

 

6. தற்நபொது பல்நவறு சமூக அக ப்புகள்  ொணவர்களுக்கு ம ொழிசொர்ந்த பை 

நபொட்டிககள நடத்தி வருவது பொைொட்டுக்குரியது. ஆ ொல், அப்நபொட்டிகளில் 

கைந்துமகொள்ள  ொணவர்கள் பைர் முன்வருவதில்கை. நபொட்டிகளில் 

 ொணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கைந்துமகொள்ளும் வழிவகககள் உருவொக்கப்பட 

நவண்டும். இதற்கொகப் மபற்நறொர், ஆசிரியர், சமூக அக ப்புகளின் 

தகைவர்கள் இகணந்து குழு ஒன்றிக  அக த்து  றுஆய்வு மசய்தல் 

நவண்டும்; தகுந்த நடவடிக்கககள் ந ற்மகொள்ள நவண்டும். 

 

7. தொய்ம ொழிப் பொடத்கத மவறும் பல்ககைக்கழக அனு திக்கொ  நதகவ 

எ ப் பொர்க்கொ ல் எதிர்கொைத்தில் பயன்மிக்க ம ொழித் திறக யொகப் பொர்க்க 

ஊக்குவிக்க நவண்டும். இதற்கு அவர்களின் ஆர்வநிகைக்நகற்பப் 
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பொடங்ககள வடிவக த்தல் நவண்டும். பிற்கொைத்தில் தங்கள் 

மபொதுவறிகவத் தம் தொய்ம ொழியிலும் பகிர்ந்துமகொள்ளநவொ, நடப்பு 

விவகொைங்ககளப் பற்றித் தத்தம் இ  ரீதியொ  கண்நணொட்டத்தில் அைசி 

ஆைொய்ந்து கருத்துதிர்ப்புச் மசய்யநவொ ”ம ொழியொக்கத் திறன்’ என்னும் புதிய 

பொடத்கதப் புகுமுக நிகையில் தொய்ம ொழிக் கல்வியின் பகுதியொக 

அறிமுகப்படுத்தைொம்.  

 

8. உயர்கல்வி நிகைகளில் தமிழ்ம ொழிக்கும் தமிழிைக்கியத்திற்கும் வளர்ச்சி 

நதகவப்படுகிறது. புகுமுக வகுப்பில் H2 பொட ொகத் தமிழிைக்கியப் பொடம் 

பயிலும்  ொணவர்களின் எண்ணிக்கக அண்க ய கொைங்களில் குகறந்து 

வருவது கவகைக்குரியது. இதற்குப் பை கொைணங்கள் கூறப்படுகின்ற . 

குகறந்தது ஆண்டுக்கு நூறு  ொணவர்ககளயொவது மதொடக்கக் 

கல்லூரிகளில் தமிழிைக்கியப் பொடம் பயிலும் வககயில் இைக்கு நிர்ணயித்து 

அதற்கொ  முயற்சிகளில் ஈடுபடநவண்டும். இதற்கு உயர்நிகைப் பள்ளிகளில் 

பணியொற்றும் தமிழொசிரியர்களுக்குத் மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் 

தமிழ்ப்பொடங்கள் எப்பிரிவுகளில் எவ்வொறு கற்பிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய 

தகவல்கள் மசன்று நசை நவண்டும். இைக்கியப் பொடங்களுக்கொ  நூல்கள் 

(சிறுககத, நொடகம், கவிகத, நொவல்)  ொணவர்களின் திறனுக்கு ஏற்றவொறு 

ஆர்வமூட்டக்கூடிய இைக்கியப் பகடப்புகளொக அக தல் நவண்டும். 

இதற்கொ  முயற்சிககளச் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அக ச்சின் தமிழ்த்துகறப் 

பிரிவு முன்ம டுக்க நவண்டும்.    

 

9. ந து நகொரிக்கககளுள் ஒன்றொ  ஆசிரியர் பயிற்சிநயொடு தமிழில் 

இளங்ககைப் பட்டப்படிப்கபயும் இகணத்துக் கற்பித்தல் தற்நபொது 

நகடமுகறக்கு வந்திருப்பது வைநவற்கத்தக்கது. இதுபற்றிய விழிப்புணர்வு 

 ற்றும் சரியொ  தகவல்ககள இகளயர்களிடம் மகொண்டு நசர்க்கக் கல்வி 

அக ச்சு உரிய நடவடிக்கககள் ந ற்மகொண்டு வருகிறது. இம்முயற்சிக்கு 

அக த்துத் தமிழ் அக ப்புகளும் ஆதைவு அளிக்கநவண்டும்.  

 

10. சிங்கப்பூரின்  க்கள் தத்தம் இ  அகடயொளங்ககளத் மதொடர்ந்து 

பொதுகொத்து வலுப்படுத்தி வொழும்வககயில் அைசு பல்நவறு முயற்சிககள 
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ந ற்மகொண்டு வருகிறது. தமிழர்களுக்குத் தமிழ்தொன் முகவரி அதுநவ 

அவர்களின் அகடயொளம். அகடயொளத்கத இழந்தொல் அது நபரிழப்பொக 

 ொறும் என்பது திண்ணம். தமிழ் ஒரு புத்தகம ொழியொக  ட்டும் இல்ைொ ல் 

பண்பாட்டு ஊக்குவிப்பு ம ாழியாக  ொறி ொல்தொன் சிங்கப்பூரில் 

தமிழ்ம ொழி வளர்ச்சியகடயும். அதற்கொ  முயற்சிககள ந லும் 

மசம்க ப்படுத்த வளர்தமிழ் இயக்கம் நபொன்ற அைசு ஆதைவுமபற்ற 

அக ப்புகள் மதொடர் நடவடிக்ககககளத் மதொய்வில்ைொ ல் ந ற்மகொள்ள 

நவண்டும்.   
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