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அணிந்துரை 

  

  தமிழ்க் கல்வி என்னும் பதாேருக்குத் தமிழ்வழிக் கல்வி, தமிழ்பமாழிக் கல்வி, 

தமிழ் பற்றிய கல்வி எை மூவனகயாகப் பிரித்துப் பபாருள் காணலாம்.  தமிழ்வழிக் 

கல்வி என்பது தமினழப் பயிற்று பமாழியாகக் பகாண்டு எல்லாப் பாேங்கனளயும் 

கற்பிப்பதாகும்.  தமிழ்பமாழிக் கல்வி என்பவதா தமிழ்பமாழியில் வகட்ேல், வபசுதல், 

படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய பமாழித்திறன்கனளக் கற்பிப்பதாகும். தமினழப் பற்றிய 

கல்வி என்பது தமிழ் இலக்கணம், இலக்கியம், பமாழியியல், பண்பாடு முதலிய-

வற்னறத் தமிழிவலா பிறபமாழியிவலா கற்பிப்பதாகும்.   

 

நம் சிங்னகயில், தமிழ்வழிக் கல்வி பதாேக்க காலத்தில் நாற்பதுக்கு 

வமற்பட்ே பள்ளிகளில் பதாேக்க நினலயிலும் உமறுப் புலவர் உயர்நினலப் 

பள்ளியிலும் இருந்தது. இப்வபாது இல்னல என்பனத நாம் அறிவவாம். எனினும் 

இன்று தமிழ்பமாழிக் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் ஆங்கில வழிப் பள்ளிகளில் 

பதாேக்கநினல அறபநறி பதாேர்பாை பாேம் தமிழ்வழி பயிற்றுவிக்கப்படுகிது.  நம் 

குடியரசின் இருபமாழிக் கல்விக் பகாள்னக காரணமாகத் தமிழ் பமாழிக் கல்விச் 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் சிறப்பாகப் பாலர் பள்ளி முதல் பதாேக்கக் கல்லூரி வனர      

உள்ளது.  25000க்கு வமற்பட்ே மாணவர்களும் 750க்கு வமற்பட்ே ஆசிரியர்களும் 

ஈடுபட்டுள்ளைர். பல்கனலக் கழகத்திலும் தமிழால்லாதார் இரண்ோம் பமாழி 

நினலயில் தமிழ் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.  தமிழ் பற்றிய கல்வி, தமிழ் இளங்கனலப் 

பகுதிவநரப் பட்ேப்படிப்பு யுனிசிம் பல்கனலக் கழகத்தில் பதாேங்கப்பட்டுப் பலர் 

பட்ேம் பபற்றுள்ளைர். வதசியக் கல்விக் கழகத்தில் இந்த ஆண்டு ஆசிரியப் 

பயிற்சிப் பட்ேயத்துேன் கூடிய இளங்கனலப் பட்ேப் படிப்பு பதாேங்கப்பட்டுள்ளது.  

பல்கனலக் கழகத்தில் முதுகனல, முனைவர் பட்ேம் பபற்றவர்களும் உளர். 

சிங்கப்பூர் வதசிய பல்கனலக் கழகத்திலும் விருப்பப் பாேமாக உள்ளது.   

  

 இம்மூவனகத் தமிழ்க் கல்விக்கும் உரிய பாேத்திட்ேம் கனலத்திட்ேம், 

பயிற்றுக் கருவிகள் உருவாக்கம், பயிற்று முனறப் பயிற்சித்திட்ேம், கணிப்பு, மதிப்பீடு, 

பதாழில்நுட்ப துனணநினல ஆகியவற்னற உருவாக்கும் பணிகளில் படிப்படியாை 

வளர்ச்சினயயும் முன்வைற்றத்னதயும் பசன்ற ஐம்பது ஆண்டுகளில் நம் சிங்னகயில் 

காண முடிகின்றது.  நம் சிங்னக அரசின் உன்ைத நினலக் பகாள்னகக்கு இணங்க 

இனவ தரத்தால் உயர்ந்து காணப்படுகின்றை. அனைத்துலகத் தமிழ்க் கல்வி-

யாளர்களின் பாராட்டினையும் பபற்று விளங்குகின்றை. அபமரிக்கா, கைோ 

முதலிய நாடுகளிலுள்ள தமிழ்ப்  பள்ளிகளாலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றை. 

எைவவ இந்தத் தமிழ்க் கல்வியின் பல்வவறு வனகயாை வளர்ச்சி நினலகனள 

வரலாற்று வநாக்கில் ஆவணப்படுத்தும் வநாக்கத்திலும், இனளயர் பலரும் அறிய 

வழி பசய்யும் எண்ணத்திலும் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கம் பல தமிழாசிரியர்-



கனளக் பகாண்டு இந்தக் கூறுகள் பற்றிக் கட்டுனர எழுதச்பசய்து அவற்னறத் 

பதாகுத்து ஓர் அரிய நூலக பவளியிே இருப்பது அறிந்து பபருமகிழ்ச்சி பகாள்-

கிவறன். பசன்ற ஆண்டு பபான்விழாக் பகாண்ோடிய நம் சிங்னகத்தாய்க்கு –  

தமினழ அதிகாரத்துவ பமாழியாக ஆக்கி அகமகிழும் சிங்னக அன்னைக்கு 

நல்லவதார் பபான்விழாப் பரிசாக இந்நூல் இலங்கும் என்பதில் எள்ளளவும் 

ஐயமில்னல. இந்நூனல எல்லாரும் வாவழிப் படித்துப் பபான்வபால் வபாற்றிப் பயன்-

பபறுவார்கள் எை நம்புகிவறன். சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்திற்கு இந்தச் 

சிறந்த தமிழ்பணினயச் பசய்து முடித்தனமக்கு என் நல்வாழ்த்துகனளத் 

பதரிவித்துக்பகாள்கிவறன். 

 

 

முயைவர் சுப. திண்ணப்பன்  
சார்புநியைப் பபைாசிரிைர், 
சிம் பல்கயைக்கழகம்,  சிங்கப்பூர். 

 

 

  



முன்னுரை 
 

 

சிங்கப்பூர் விடுதனல பபற்று 50 ஆண்டுகள் ஆகின்றை. கேந்த அனர 

நூற்றாண்டில் இங்குத் தமிழ்பமாழிக் கல்வியில் பல்வவறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளை. 

ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் தமிழ்த்துனற இயங்கத் பதாேங்கியது. தமிழாசிரியர்-  

கள் இந்தியா பசன்று தமிழில் பட்ேக்கல்வி பபறுவதற்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ேை.   

கல்வி அனமச்சு பாேத்திட்ே வமம்பாட்டுக் கழகத்னத அனமத்து தமிழ்பமாழிக்குப் 

பாேநூல்கள், பயிற்சி நூல்கள், கற்பித்தல் வளங்கள் ஆகியவற்னற உருவாக்கியது. 

தமிழ்பமாழிக்கு மூன்று முனற பாேத்திட்ே மறுஆய்வுகள் நனேபபற்றுள்ளை. 

தமிழாசிரியர்கள் தங்கனளத் தகுதிப்படுத்திக்பகாள்வதற்குச் ‘சிம்’ பல்கனலக் கழகம் 

தமிழ்த்துனறனயத் பதாேங்கியது. இவ்வாண்டுமுதல் கல்விக் கழகத்தில் பயிற்சி பபறும் 

மாணவ ஆசிரியர்களுக்குத் தமிழில் முழுவநரப் பட்ேக் கல்வினயத் பதாேங்கியிருப்பதும், 

கல்வி அனமச்சில் துனண இயக்குநர், உதவி இயக்குநர்கள், நினலய இயக்குநர், 

தனலனம முதன்னமயாசிரியர் ஆகிய பதவி உயர்வுகனளத் தமிழாசிரியர்கள் 

பபற்றிருப்பதும்  அம்மாற்றங்களுள் சிலவாகும். 

 

தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பற்றிய விவாதங்கள் உலக அளவில் நனேபபற-

வவண்டும் என்பதற்காகச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் பதாேங்கிய உலகத் 

தமிழாசிரியர் மாநாடு கேந்த 25 ஆண்டுகளாக பவற்றிகரமாக நனேபபற்றுவருகிறது. 

இந்த மாநாடு சிங்கப்பூனரத் தனலனமச் பசயலகமாகக் பகாண்டு இயங்கிவருகிறது. 

வருேந்வதாறும் தமிழ்பமாழி விழானவ ஒருங்கினணத்து நேத்திவரும் வளர்தமிழ் 

இயக்கம் வதான்றுவதற்கு மூல காரணமாக இருந்தது சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் 

பதாேங்கிய தமிழில் வபசுவவாம் என்ற இயக்கம் ஆகும்.  

 

இவற்னறபயல்லாம் ஆவணப்படுத்தும் முகத்தான் பல்வவறு கட்டுனரகளின் 

பதாகுப்வப இந்த நூல் ஆகும். கட்டுனரகனள எழுதியவர்களுக்குச் சங்கம் தன் 

நன்றியறிதனலத் பதரிவித்துக்பகாள்கிறது. இந்த நூல் முழுனமயாைது என்று 

கூறவியலாது. ஆகவவ, எதிர்காலத்தில் சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வினயப் பற்றி                

வமலும் விரிவாை தகவல்கனளயும் தரவுகனளயும் பகாண்ே ஒரு முழுனமயாை நூல் 

பவளிவரவவண்டியது அவசியமாகும். அதற்குத் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசரியர் சங்கம் 

தன்ைாலாை ஆதரனவ நிச்சயம் அளிக்கும். 
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சிங்கப்பூரில் தமிழ் 

முனைவர் சுப. திண்ணப்பன்  
சார்புநிலைப் பேராசிரியர், 

சிம் ேல்கலைக்கழகம்,  சிங்கப்பூர் 
 

      சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஓர் அதிகாரத்துவ ம ாழித் தகுதி மெற்றுள்ள காரணத்தால் 

தமிழ்ம ாழியும், தமிழ் இலக்கியமும் மெற்ற பெறுகள் ெலவாகும். அரசாங்கத்தின்                      

இரும ாழிக் மகாள்கக காரண ாகத் தமிழ் இன்று ஏறத்தாழ 140க்கு ப ற்ெட்ட 

மதாடக்கப் ெள்ளிகளிலும் 93க்கும் ப ற்ெட்ட உயர்நிகலப் ெள்ளிகளிலும் 12 ம ாழி 

நிகலயங்களிலும் 16 மதாடக்கக் கல்லூரிகளிலும் தாய்ம ாழிப் ொட ாகக் கற்பிக்கப்-

ெடுகிறது. இக்கல்வி நிகலயங்களில் ஏறத்தாழ 25,000  ாணவர்கள் தமிழ்ம ாழி ெயில்-

கிறார்கள்.  ஏறத்தாழ 750 தமிழாசிரியர்கள் ெணிபுரிகின்றார்கள். 

 

 சிங்கப்பூர் பதசியப் ெல்ககலக்கழகத்தில் மதற்கு ஆசிய இயல் துகறயிலும், 

ம ாழிகள் ெடிப்பு நிகலயத்திலும் தமிழ்ம ாழி, தமிழியல் ொடங்கள் விருப்ெப்ொடங்களாகப் 

ெல்ககலக்கழக  ாணவர்களுக்குப் ெயிற்றுவிக்கப்ெடுகின்றன. நன்யாங் மதாழில்நுட்ெப் 

ெல்ககலக்கழகத்தின் ஒரு ெகுதியான பதசியக் கல்விக் கழகத்தின் தமிழ்ம ாழிப் பிரிவு 

தமிழாசிரியர்களுக்கு உரிய ெயிற்சிப் ெட்டயப் ெடிப்பு கற்பிப்ெதுடன், தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல், 

ம ாழி இலக்கியம் மதாடர்ொன ஆய்வுகளும் மசய்துவருகிறது. ப லும், இளங்ககல 

(கல்வியியல்) ெட்டப் ெடிப்பு, கல்வியியல் முதுநிகல, முகனவர் ெட்டக்கல்வி வகுப்புகளும் 

நடத்தி வருகிறது. யுனிசிம் ெல்ககலக் கழகம் தமிழ் இளங்ககல (பி.ஏ) ெட்டப்ெடிப்பிகனப் 

ெகுதி பநரப் ெடிப்ொக நடத்தி வருகிறது. இக்கல்வி நிகலயங்களில் ம ாழி  ட்டுமின்றி 

இலக்கியமும் வளர்ச்சி மெற வழி வகுக்கப்ெடுகின்றது. 

 

  சிங்கப்பூர் நாடாளு ன்றத்தில் தமிழில் உறுப்பினர்கள் பெசுவதற்குரிய வாய்ப்பும் 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் தமிழில் பெசுவகதயும் பிற ம ாழிகளில் பெசுவகதயும் 

உடனடி ம ாழிப்மெயர்ப்புச் மசய்யும் ெணியும் இருந்து வருகிறது. 

 

 அரசாங்க அலுவலகங்கள், ெள்ளிகள், ெல்ககலக்கழகங்கள் முதலான கல்வி 

நிகலயங்களில் அறிவிப்புகள் முதலியன நான்கு அதிகாரத்துவ ம ாழிகளிலும் இடம்-

மெற்றிருப்ெகதச் சிங்கப்பூரில் ொர்க்கலாம். மெருவிகரவுப் பொக்குவரத்து  இரயிலிலும் 

தமிழில் அறிவிப்புச் மசய்யப்ெடுகின்றது. மசன்கன, பகாகவ முதலிய தமிழகப் ெகுதி-

களுக்குச் மசல்லும் சிங்கப்பூர் வானூர்திகளில் தமிழில் அறிவிப்புகள் மசய்யப்ெடுவதுடன் 

தமிழிகச பகட்கவும் தமிழ்த் திகரப்ெடம் ொர்க்கவும் வசதிகள் உள்ளன. மெருவிகரவுப் 

பொக்குவரத்து இரயில்களில் (எம்.ஆர்.டி) தமிழ் எழுத்தாளர்களின் கவிகதகள் சில 

இடம்மெற்று உலா வருகின்றன. 
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 தமிழ்ம ாழிப் ொடநூல்களும் ெயிற்றுக் கருவிகளும் சிங்கப்பூரிபலபய உருவாக்கப்- 

ெடுகின்றன. உலகிபலபய தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு அதிக அளவில் தர ான ெயிற்றுக் 

கருவிககள உருவாக்கித் தந்த மெருக  சிங்கப்பூருக்கு உண்டு. தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் 

தகவல் மதாழில்நுட்ெத்கதயும் இகணயத்கதயும் மிகுதியாகப் ெயன்ெடுத்தி வரும் நாடு 

சிங்கப்பூபர ஆகும். மதாடக்கநிகல  ாணவர்களுக்குத் தமிழ்ம ாழிப் ொடத்துடன் அற-

மநறிக் கல்வியும் தமிழில் ெயிற்றுவிக்கப்ெடுகின்றது. எனபவ அறமநறித் கல்வி மதாடர்ொன 

ெயிற்றுக் கருவிகளும் தமிழில் உருவாக்கப்ெட்டு வருகின்றன. இப்ெயிற்றுக் கருவிகளிலும் 

தமிழ் இலக்கியக் கூறுகள் இடம்மெற்றுள்ளன. 

 

  சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ாழி, இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உறுதுகணயாக இருப்ெகவ 

மசய்தித்தாள், வாமனாலி, மதாகலக்காட்சி முதலிய ஊடகங்கபள ஆகும். சிங்கக பநசன், 

தமிழ் முரசு, தமிழ்  லர்,  லாயா நண்ென், தமிழ் பநசன் முதலிய தமிழிதழ்கள் சிங்கப்பூர் 

தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த ெகுதிகள் அவ்வவ்பொது மவளியிட்டு எழுத்தாளர்கள் மதாடர்ந்து 

ெகடப்புககள உருவாக்க உதவியுள்ளன. இப்பொது ‘தமிழ் முரசு’ என்னும் மசய்தித்-       

தாள்  ட்டுப  உள்ளது. அது தமிழபவள் பகா. சாரங்கொணி அவர்களால் 1935இல் 

பதாற்றுவிக்கப்ெட்டது.  ாணவர்  ணி  ன்றம் ெகுதிகய இகணப்ொக மவளியிட்டு 

 ாணவர்களின் இலக்கியப் ெகடப்புகள் மவளிவரத் தமிழ் முரசு உதவி வருகிறது. 

வாமனாலியிலும், மதாடர் நாடகங்கள் சிறுககதகள், கவிகதகள் ஒலிெரப்ெப்ெடுகின்றன. 

மதாகலக்காட்சியிலும் இவ்வகக முயற்சிகள் மதாடரப்ெட்டு வருகின்றன. எனபவ இந்த 

ஊடகங்களின் ெணி இங்கு இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு ெலவகககளிலும் உர ாக 

இருந்துள்ளகதக் குறிப்பிட்டுத்தான் ஆக பவண்டும்.  

 

 சிங்கப்பூரில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு அரசாங்கம் நல்லாதரவு நல்கி வருகிறது. 

இலக்கியம், ககல ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்குெவர்களுக்குக் ‘கலாச்சார விருது’ (Culture 

Medallion) வழங்குகிறது. தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இதுவகர ஆறு பெர் இந்த விருது 

மெற்றுள்ளனர். ப லும் பதசிய புத்தக ப ம்ொட்டுக் கழகம் சிறந்த புத்தகங்களுக்கான 

விருது (National Book Development Council Award) வழங்கிப் ெகடப்ொளர்ககள 

ஊக்குவித்துள்ளது. ப லும் ஈராண்டுகளுக்கு ஒருமுகற சிங்கப்பூர்ப் புத்தகப் ெரிசு என்று 

10,000 மவள்ளிப் ெரிசிகன நான்கு ம ாழிப் புத்தகங்களுக்கும் வழங்கி வருகிறது. 

இதனால் தமிழ் இலக்கியப் புத்தகங்களும் ெரிசு மெற்றுவருகின்றன. சிங்கப்பூர்த் பதசிய 

ககல  ன்றம் (National Arts Council) 1986 முதல் ஈராண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

நடத்திவரும் எழுத்தாளர் வாரம் என்னும் நிகழ்ச்சிக்கு மவளிநாட்டுத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் 

இருவரும் உள்ளூர் எழுத்தாளர்கள் இருவரும் சிறப்பு அகழப்ொளர்களாக அகழக்கப்-

ெடுகின்றனர். அவர்கள் எழுத்தாளர்க்கு ஏற்ற ெயிலரங்கு, நூல் வாசிப்பு முதலிய நிகழ்ச்சி-

ககள நடத்துகின்றனர். எழுத்தாளர்களின் ெகடப்புககள மவளியிடவும் ககல  ன்றம் 

 ானியம் வழங்கி வருகின்றது.  

 

 மதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கிகடபய வழங்கப்ெடும் ஒரு  திப்புமிக்க விருது 

மதன்கிழக்கு ஆசிய இலக்கிய விருது (South East Asia Write Award). இது 
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1979லிருந்து தாய்லாந்து  ன்னரால் வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. மதன்கிழக்கு ஆசியாவில் 

ஆசியான் கூட்டக ப்பில் உள்ள இந்பதாபனசியா,  பலசியா, பிலிப்கென்ஸ், சிங்கப்பூர், 

தாய்லாந்து, புருகன, மியான் ார், கம்பொடியா, லாபவாஸ் முதலிய நாடுகளின் 

அதிகாரத்துவ ம ாழிகளில் ெகடக்கப்ெடும் தகலசிறந்த இலக்கியங்ககள உருவாக்கிய 

எழுத்தாளர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்ெடுகிறது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப் ெகடப்ொளர்கள் 

 ட்டுப  இவ்விருகதப் மெறும் தகுதிகய உகடயவர்களாகத் திகழ்கின்றனர். காரணம் 

மதன்கிழக்காசிய நாடுகளில் சிங்கப்பூரில்  ட்டுப  தமிழ் அதிகாரத்துவ ம ாழியாக 

உள்ளது. இதன் காரண ாக இதுவகர ஏழு தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இவ்விருகதப் 

மெற்றுள்ளனர். 

 

  சிங்கப்பூர், தகவல் மதாழில்நுட்ெத்தில் சிறந்து விளங்கும் நாடு. அதனால் 

இகணயத்தில் தமிழ் இலக்கியப் ெக்கங்கள், 2.2.96 முதல் சிங்கப்பூர் அந்நாகளய அதிெர் 

‘ஒங் மடங் சிபயாங்’ அவர்களால் திறக்கப்ெட்டு உலா வரத் மதாடங்கின. பதசிய நூலக 

வாரியமும் சிங்கப்பூர் இலக்கியங்ககளத் மதாகுக்கும் முயற்சியில் ஈடுெட்டுப் ொதுகாக்கும் 

ெணிகயச் மசய்து வருகிறது.  

 

 சிங்கப்பூர் அரசின் சார்ொக இயங்கும் வளர்தமிழ் இயக்கம், சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 

எழுத்தாளர் கழகம், தமிழ்ம ாழிப் ெண்ொட்டுக் கழகம் முதலிய சமூக அக ப்புகளும் 

அவ்வவ்பொது ெல இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள், ஆய்வரங்குகள் நடத்திச் சிங்ககயில் இலக்கிய 

வளர்ச்சிக்குப் மெரும்ெங்கு ஆற்றி வருகின்றன. சிங்கப்பூர்த் பதசிய ெல்ககலக்கழகக் ககல 

 ன்றம் ‘Singa’ என்னும் ஆங்கில இதழ் வாயிலாகத் தமிழ் இலக்கியம் ெற்றிய 

மசய்திககளயும், ெகடப்புககளயும் ஆங்கிலத்தில் ம ாழியாக்கம் மசய்து மவளியிட்டு 

வருகிறது. ப லும் சிங்கப்பூர்க் கவிகதகள், நாடகங்கள், புகன ககதகள் ஆகியவற்றில் 

நான்கு ம ாழிப் ெகடப்புககளயும் ஆங்கில ம ாழியாக்கத்துடன் அவ்வவ்பொது 

மதாகுதிகளாக மவளியிட்டுள்ளது. 

  

 இவ்வாறு ெல்லாற்றானும் வளர்ந்து வரும் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியத்தின் 

பதாற்றத்கதயும் வரலாற்கறயும் மதாகுத்துக் காணும் முயற்சிக்கு விகதயாக               

நா.பகாவிந்தசாமி, சிங்கப்பூர்த் பதசியப் ெல்ககலக்கழகத் தமிழ்ப்பெரகவ 1973இல் 

நடத்திய தமிழ்ம ாழி இலக்கியக் கருத்தரங்கில் ‘சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி ஒரு 

சமூக இயல் கண்பணாட்டம்’ என்னும் தகலப்பில் ெடித்த கட்டுகர அக ந்தது என்று 

கூறலாம். 

 

  பிறகு 2002இல் சுெ. திண்ணப்ென், ஏ.ஆர்.ஏ. சிவகு ாரன் இருவரும் இகணந்து 

எழுதிச் சிங்கப்பூர்த் பதசியப் ெல்ககலக்கழகக் ககல ன்றம் மவளியிட்ட ‘சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 

இலக்கிய வரலாறு ஒரு கண்பணாட்டம்’ என்னும் நூல் ஒரு மசடியாக வளர்ந்தது. அதன்பின் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் மவளியிட்ட சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ெல 

கிகளகளுடன் கூடிய  ர ாக இப்பொது திகழ்கிறது. இகடக்காலத்தில் மவளிவந்த 

தமிழ்ப்பெரகவக் கருத்தரங்கக் கட்டுகரத் மதாகுப்பு நூல்கள் சிலவும், சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 
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எழுத்தாளர் கழகம் தனது 20ஆம் ஆண்டு விழாகவ ஒட்டி மவளியிட்ட ஆய்வரங்கக் 

பகாகவயும் (1996) முகனவர் அ. வீர ணி ெதிப்ொளராக இருந்து சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 

இகளயர்  ன்றத்தின் சார்ொக 1994இல் மவளியிட்ட சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ாழி தமிழ் 

இலக்கிய வளர்ச்சி (1965 1990) என்னும் நூலும் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய 

வரலாற்றிகன  ர ாக வளர்க்க உர ாக இருந்து உதவியுள்ளன. 

 

  1965 முதல் 2015 வகரயில் ெதிப்பிக்கப்ெட்ட சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய நூல்ககள 

மின்வடிவ ாக்குவகத அடிப்ெகட பநாக்க ாகக் மகாண்ட மின்- ரபுகடக த் திட்டம் ஒன்று 

அண்க யில் மதாடங்கி ஒரு தனிப்ெட்ட குழுவினர் மசயலாக்கம்ெடுத்தி வருகின்றனர். 

பதசிய நூலக வாரியம், பதசிய ரபுகடக க் கழகம், பதசிய ககல  ன்றம், சிங்கப்பூர்ப் 

புத்தக வளர்ச்சி  ன்றம் முதலிய அக ப்புகளும் இத்திட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்து 

வருகின்றன. 2015 சிங்கப்பூர் தனது 50வது ஆண்டு சுதந்திர விழாகவக் 

மகாண்டாடும்பொது இந்த மின்மதாகுப்பிகன முடித்து நாட்டிற்கு வழங்குவதாக உள்ளனர். 

இதனால் சிங்கப்பூர் இலக்கியங்களும் உலகினர் அகனவரும் எளிதில் ெடிக்கத்தக்கனவாக 

 ாறும்.  

 

வளர்தமிழ் இயக்கம் என்னும் அரசாங்கச் சார்புகடய இயக்கம் ஆண்டு பதாறும் 

ஏப்ரல்  ாதத்தில் ெல அக ப்புளுடன் இகணந்து தமிழ்ம ாழி விழா ஒன்கற மிகச் 

சிறப்ொக நடத்தி வருகிறது. சிறுவர், இகளயர், முதிபயார்,  ாணவர் எனப்ெல 

திறப்ெட்டவர்களுக்குத் தமிழ்ம ாழி மதாடர்ொகப் ெல்பவறு நிகழ்ச்சிகள் இவ்விழாவில் 

நடத்தப்ெடுகின்றன. இவ்விழா தமிழ்ம ாழிப் புழக்கம் கூடுவதற்கு வழி மசய்கிறது. 
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சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வி: ததோற்றமும் வளர்ச்சியும்  
 

சி. முத்தையா 
(ஓய்வுபெற்ற) மூத்த ொடத்திட்டச் சிறப்பு அதிகாரி  

ொடத்திட்ட வரைவு மற்றும் மமம்ொட்டுப் பிரிவு 
கல்வி அரமச்சு, சிங்கப்பூர் 

 
 

“… if we were monolingual in our mother tongues, we would not make a living. Becoming 

monolingual in English would have been a setback. We would have lost our cultural identity, that 

quiet confidence about ourselves and our place in the world.” (Taken from Memoirs of Lee Kuan 

Yew, From Third World to First)  

 
காலனித்துவ ஆட்சியில் தமிழ்க் கல்வி 

‘சிங்கப்பூர் என்றுமே ஒமே மேொழியைப் ம ொது மேொழிைொகக் மகொண்டிருந்ததில்யை. 

அது  ன்மேொழிச் சமூகேொகமே இருந்து ேந்திருக்கிறது. ேக்கள் தங்கள் குழந்யதகளுக்கு 

எப் டிக் கல்வி புகட்ட மேண்டும் என் யதப் பிரிட்டிஷொர் அேர்களிடமே விட்டுவிட்டொர்கள்’ 

என்று திரு லீ தேது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளொர். அேசொங்கம் ஆங்கிைப்  ள்ளிகயளயும், 

ேைொய்க்கொேர்கள் நொட்டின் மதொல்குடியினர் என் தொல் அேர்களுக்கு ேைொய் மேொழித் 

மதொடக்கப்  ள்ளிகயளயும் ேட்டுமே அயேத்தது. இந்திைர்கள் தங்களுக்கு மேண்டிை தமிழ் 

அல்ைது பிற இந்திை மேொழிப்  ள்ளிகள் அல்ைது ேகுப்புகயளத் தொங்கமள அயேத்துக் 

மகொண்டனர். சீனர்கள் தங்கள் சமூகத்தில் மேற்றி ம ற்றேர்கள் அளித்த நிதி 

ஆதேயேக்மகொண்டு  ள்ளிகள் கட்டிக்மகொண்டனர்.  

 

சிங்கப்பூருக்கு ேந்த இந்திைர்களில் ம ரும் ொமைொர் தமிழர்கள்.  த்மதொன் தொம் 

நூற்றொண்டிமைமை இந்திைர்கள் சிங்கப்பூருக்கு ேேப் ம ொக இருந்தொர்கமள ஒழிை இங்கு 

அேர்கள் நிேந்தேேொக தங்கி ேொழவில்யை. இரு தொம் நூற்றொண்டிமைமை அேர்களில் 

ம ரும் ொமைொர் சிங்கப்பூரில் நிேந்தேேொகத் தங்கி ேொழத் தயைப் ட்டனர். அதன் பின்னமே 

தங்கள் பிள்யளகளின் கல்வியில் நொட்டம் மகொள்ளைொயினர். 1941இல்  திமனட்டுப் 

 திவுமசய்ைப் ட்ட தமிழ்ப்  ள்ளிகள் சிங்கப்பூரில் இருந்திருக்கின்றன. ஆனொல் ஜப் ொனிைப் 

ம ொர் முடிவுற்ற பிறமக தமிழ்க் கல்வியில் ஒரு ேளர்ச்சி நியையைக் கொணமுடிகிறது.               

1947-1950 கொைக் கட்டத்தில் சிங்கப்பூரில் மசைற் ட்ட தமிழ்ப்  ள்ளிகள்  ற்றிை 

விேேங்கயளப் அடியிலுள்ள அட்டேயணயிலிருந்து மதரிைைொம். இயே எல்ைொமே 

மதொடக்கப்  ள்ளிகள். ம ரும் ொைொனயே ஆண்களும் ம ண்களும்  டித்த கைப்புப் 

 ள்ளிகள். ஓரிரு  ள்ளிகமள ஆண்கள்  ள்ளிகளொகமேொ, ம ண்கள்  ள்ளிகளொகமேொ 

இருந்தன.   ள்ளிகளின் நிர்ேொகத்யத யேத்து இேற்யற மூன்று ேயகைொகப் பிரிக்கைொம்.  
 

 மிஷன்  ள்ளிகள் - கிறித்தே ேற்றும் இேொேகிருஷ்ணொ மிஷன்கள் நடத்திை 
 ள்ளிகள் 

 தனிைொயே உரியேைொளேொகக் மகொண்ட  ள்ளிகள் 

 மதொழிற்சங்கங்கள் ேற்றும் சமூகக் குழுக்கள் ஆகிைேற்றொல் நடத்தப் ட்ட 

 ள்ளிகள் 
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அட்டவணை 

ஆண்டு 

பதிவு 
செய்யப்பட்ட 
 பள்ளிகள்/ 
எண்ணிக்கக 

ச ொத்த 
 ொணவர்கள் 

பதிவு 
செய்யப்படொத  
பள்ளிகள் 

எண்ணிக்கக 

 ொணவர் 
எண்ணிக்கக 

பிற இந்தியப் 
பள்ளிகள் 

1947 உதவிம ற்றயே 5 919 29 - *குசேொத்தி - 1, 
* ஞ்சொபி - 1 

உதவிம றொதயே 6 

1948 உதவிம ற்றயே 11 1012 26 950 *குசேொத்தி-1, 
* ஞ்சொபி - 1 

உதவிம றொதயே 4 

1949 உதவிம ற்றயே 10 1315 20 770 - 

உதவிம றொதயே 9 

1950 உதவிம ற்றயே 23 1486 14 330 **குசேொத்தி - 1, 
** ஞ்சொபி – 1, 
**ேயைைொளம் - 1 உதவிம றொதயே - 

 
குறிப்பு: i) *1947, 1948 ஆகிை ஆண்டுகளில் இைங்கிை குசேொத்தி ேற்றும்  ஞ்சொபி 

 ள்ளிகள்  திவு மசய்ைப் டொத  ள்ளிகள்.  

ii)  **1950இல் இைங்கிை குசேொத்தி,  ஞ்சொபி ேற்றும் ேயைைொளப்  ள்ளிகள் 

 திவு மசய்ைப் ட்டயே.  

 

இேற்றுள் மிஷன்களொல் நடத்தப் ட்ட  ள்ளிகமள நல்ை நிர்ேொகத்யதப் ம ற்றுச் 

சிறப் ொன முயறயில் இைங்கின. ேற்ற நிர்ேொகங்களின்கீழ் இைங்கிை  ள்ளிகள்  ைேற்றில் 

நியையே ேனநியறவு தருேதொக இல்யை எனக் கல்வி அறிக்யககள் குறிப்பிடுகின்றன. 

இேற்றின் நிதி நியையும் கற்பித்தல் தேமும் மேொசேொக இருந்தமதொடு நிர்ேொகக் 

குழுக்களுக்குக் கல்வியில் உண்யேைொன அக்கயற கியடைொது.  ள்ளிகள்  ைேற்றின் 

கட்டடங்கள் மேொசேொன நியையில் இருந்தன. அேசொங்கம் அளிக்கும் நிதி உதவியைக் 

மகொண்டு அேற்யற மேம் டுத்த இைைவில்யை. கொேணம் கட்டடங்கள்  ள்ளி 

நிர்ேொகங்களுக்குச் மசொந்தேொனயே அல்ை. ஜப் ொனிைப் ம ொர் முடிந்த பின்னர் நடப்புக்கு 

ேந்த அேசேகொைத்தின்ம ொது, மதொழிற்சங்கங்களொல் நிர்ேகிக்கப் ட்ட  ள்ளிகளின் 

நிர்ேொகக் குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் சிைர் அேசொங்கத்தொல் ‘மதடப் டுமேொேொக’ 

இருந்தொர்கள். சிைர் யகதொயினர்; சிைர் தயைேயறேொகினர். அதன் கொேணேொகப் ம ொது-

ேொன உறுப்பினர்கள் இல்ைொததொலும் ம ொதுேொன நிதி ஆதேவு இல்ைொததொலும்  ள்ளிகள் 

மூடப் டும் நியை ஏற் ட்டது.  

 

1949இல் ம ொது நை உணர்வுள்ள சிைர் தமிழ்க் கல்விக் கழகம் என்ற ஓர் 

அயேப்ய த்  மதொற்றுவித்தனர். இந்த அயேப்பு, மிஷன்  ள்ளிகள் அல்ைொத இதே 

 ள்ளிகளுள்  திமனொரு  ள்ளி களின் குயறகயளக் கயளேதில் அேற்றுக்கு உதவிைது. 
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1949 இறுதியில் சிை  ள்ளிகளின் ஆசிரிைர்களுக்குச் சிை ேொதங்களொகச் சம் ளங்கள் 

மகொடுக்கப் டவில்யை. அயே மூடப் டும் நியையில் இருந்தன. இத்தயகை சூழ்நியையில் 

இயடக்கொை நடேடிக்யகைொக 1950 முதல் அேசொங்கம் எல்ைொ இந்திைப்  ள்ளிகயளயும் 

தனது கட்டுப் ொட்டில் மகொண்டுேேத் தீர்ேொனித்தது.  இதன்மூைம் எல்ைொ ஆசிரிைர்களின் 

கல்வித் தகுதியையும் ேதிப்பீடு மசய்ேது முதல் கொலிைொக உள்ள ஆசிரிைர்  ணியிடங்கயள 

நிேப்புேது ேயே ம ொறுப்புகயள அேசொங்கம் தொமன எடுத்துக் மகொண்டது. 

   

1950 - 1959 ேயே தமிழ்ப்  ள்ளிகள் அயனத்தும் அேசொங்க உதவிம றும் 

 ள்ளிகளொகமே இருந்தன. தமிழ்த் மதொடக்கப்  ள்ளிகளில்  யின்ற ேொணேர்கள் ஏழொம் 

ஆண்டு இறுதியில் ேைொைொக் கூட்டேசு நடத்திை ஆசிரிைர்  யிற்சிக்கொன தகுதித் மதர்வியன 

எழுதினர். அதற்கொன சொன்றிதழ் இந்திைப்  ள்ளிச் சொன்றிதழ் எனப் ட்டது.  இத்மதர்வு 

1959 இறுதி ேயே நடந்தது. 1960 முதல் சிங்கப்பூரின் ம ொதுக் கல்வி முயறயின்கீழ்த் 

மதொடக்கப்  ள்ளி இறுதித் மதர்வு ஆறொம் ஆண்டு இறுதியில் நடத்தப் ட்டு ேருகிறது. 

    

1960இல் இரு முக்கிை நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தன. மசயிண்ட் ஜிைொர்ஜஸ் தமிழ்ப் 

 ள்ளியும் அேவிந்தர் தமிழ்ப்  ள்ளியும், அேசொங்க நிைத்தில் இருந்தனேொதைொல், அேசொங்கப் 

 ள்ளிகளொயின. அமத ஆண்டில் 1946 முதல் மசைற் ட்டு ேந்த உேறுப்புைேர் தமிழ்த் 

மதொடக்கப் ள்ளி, மேக்ஸ்மேல் சொயையில் மதசிை ேளர்ச்சி அயேச்சுக்கும் மேக்ஸ்மேல் 

சந்யத ேற்றும் உணவு அங்கொடி நியை ைத்துக்கும் இயடமை புதிை கட்டடம் கட்டப் ட்டு, 

உேறுப் புைேர் தமிழ் உைர்நியைப்  ள்ளி எனத் மதொடக்க நியை, உைர்நியை என இரு 

நியைகயளயும் உள்ளடக்கிை முழுப்  ள்ளிைொகச் மசைற் டத் மதொடங்கிைது. தன்னொட்சி 

ம ற்ற சிங்கப்பூரில் தமிழ்ப்  ள்ளிகளின் நிர்ேொகம் ம ரிதும் மேம் ட்ட தொல்,  ள்ளிகளுக்குத் 

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் மசயே 1961 முதல் மதயேயில்ைொது ம ொயிற்று.   

 

ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிழ்  

1950 ேயே சிங்கப்பூரில் இைங்கிை தமிழ்ப்  ள்ளிகள் அயனத்தும் தமியழப்  யிற்று 

மேொழிைொகக் மகொண்டயே. முதல் முயறைொக, 1951இல் ஆங்கிைத் மதொடக்கப்  ள்ளிகள் 

சிைேற்றில் தமியழ இேண்டொம் மேொழிைொகக் கற்பித்தல் மசொதிக்கப் ட்டது.  அது மேற்றி 

அளிக்கமே அடுத்த ஆண்டில் 32  ள்ளிகளில் தமிழ் கற்பித்தல் மதொடங்கிைது. 1958இல் 

110  ள்ளிகளுக்கு அது விரிவு டுத்தப் ட்டது. அேற்றுள் நொற் து  ள்ளிகளிமைமை தமிழ் 

 டிப் ற்குப் ம ொதுேொன ேொணேர்கள் இருந்தனர். ேற்ற எழு து  ள்ளிகளில் மிகவும் 

குயறேொன ேொணேர்கமள இருந்ததொல், இந்தப்  ள்ளிகளின் ேொணேர்களுக்கு 26 

 ள்ளிகளில், சனிக்கிழயேகளில் தமிழ் ேகுப்புகள் நயடம ற்றன.  

 

1955இல் முதல் முயறைொக, ஆங்கிை உைர்நியைப்  ள்ளி ேொணேர்களுக்குத் தமிழ் 

இேண்டொம் மேொழிைொகக் கற்பித்தல் முைற்சி மேற்மகொள்ளப் ட்டது. 1956 ேற்றும் 1957 ஆம் 

ஆண்டுகளில் முயறமை பீட்டி உைர்நியைப்  ள்ளி ேற்றும் ேொஃபிள்ஸ் கல்வி நியைைம் 

ஆகிைேற்றில்  குதி மநேத் தமிழ் ேகுப்புகள் மதொடங்கப் ட்டன. இேற்றில் பிற் கலில் 

ஏறத்தொழ 300 ேொணேர்கள் தமிழ்  யின்றொர்கள். 1959இல் கொன் எங் மசங் ேற்றும்  ொர்ட்லி 
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உைர்நியைப்  ள்ளிகளில்  குதி மநேத் தமிழ் ேகுப்புகள் மதொடங்கப் ட்டன. அயே 

ஒவ்மேொன்றிலும் ஒரு முழு மநேத் தமிழ் ஆசிரிைர் நிைமிக்கப் ட்டொர். 1958இல் மேொத்தம் 

450 ேொணேர்கள்  குதி மநேத் தமிழ் ேகுப்புகளில் தமிழ்  யின்றொர்கள்.  

 

இவ்ேொறு ஆங்கிைத் மதொடக்கப்  ள்ளிகளிலும், உைர்நியைப்  ள்ளிகளிலும் தமிழ் 

இேண்டொம் மேொழிைொகக் கற்பித்தல் மதொடங்கப் ட்டு ேளர்ச்சி கண்டது. 

 
1959 – 1979 ஆண்டுகளில் தமிழ்க் கல்வியின் வளர்ச்சி   

1959ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் 30ஆம் நொள் நயடம ற்ற ம ொதுத் மதர்தலில் ேக்கள் 

மசைல் கட்சி (ேமசக) அமேொக மேற்றி ம ற்று அேசொங்கம் அயேத்தது. அதயனத் 

மதொடர்ந்து சிங்கப்பூர் தன்னொட்சி ம ற்ற நொடொனது. தன்னொட்சி ம ற்ற நொட்டின் முதல் 

பிேதேேொக அேேர் திரு லீ குேொன் இயூ ம ொறுப்பு ஏற்றொர்.   

 

கொைனித்துே ஆட்சியின்ம ொது, சிங்கப்பூரில் ஆங்கிைப்  ள்ளிகள், ேைொய்ப்  ள்ளிகள், 

சீனப்  ள்ளிகள், தமிழ்ப்  ள்ளிகள் என நொன்கு விதேொன மேொழிகயளப்  யிற்று 

மேொழிைொகக் மகொண்ட  ள்ளிகள் தனித்தனிைொக இைங்கின.  அேற்றுக்கு இயடமை எந்த 

விதேொன ஒருங்கியணப்பும் இல்யை. இத்தயகை சூழ்நியையில்  ை இன,  ை சேை 

ேக்களியடமை தொங்கள் அயனேரும் ஒரு நொட்டு ேக்கள் என்னும் உணர்வு மதொன்ற ேொய்ப்பு 

இல்ைொேல் ம ொய்விட்டது. ஆனொல், அேர்களிடம் மேொழி உணர்வும்,  ண் ொட்டு உணர்வும் 

மேமைொங்கி இருந்தன. 

  

அப்ம ொது சிங்கப்பூரில் மேயையின்யே விகிதம் 12 விழுக்கொடொக இருந்தது. 

சிங்கப்பூர் ேக்களில் ம ரும் ொமைொர்  டிப் றிவு இல்ைொதேர்கள்; அமதொடு அேர்கள் 

மதொழில்திறன் அற்றேர்கள். ஆண்டுமதொறும் 62,000 குழந்யதகள் பிறந்தனர். ேக்கள் 

மதொயக ஆண்டுக்கு 4 விழுக்கொடு என்ற விகிதத்தில் ேளர்ந்தது. இந்நியையில் மேயை 

ேொய்ப்பியன அளிக்கத் மதொழிைொளர் அதிக எண்ணிக்யகயில் மதயேப் டும் மதொழில்களில் 

முதலீடுகயள ஈர்க்கத் மதொழில்ேைத் திட்டத்யதச் மசைற் டுத்த அேசொங்கம் முடிவு மசய்தது. 

அமத சேைம்  ள்ளி மசல்லும் ேைதில் உள்ள பிள்யளகள் எல்ைொருக்கும் இைேசப் 

 த்தொண்டுக் கல்வி ேழங்கும் திட்டத்யதயும் அேசொங்கம் ேகுத்தது. புதிதொகப்  ள்ளிகள் 

கட்டப் ட்டன. ஏற்மகனமே உள்ள  ள்ளிகள் இருமநேப்  ள்ளிகளொகச் மசைல் ட்டன.  

 

அேசொங்கம் இரு மநொக்கங்கயள அடிப் யடைொக யேத்துப் புதிை கல்விக்-

மகொள்யகயை ேகுத்தது. மேயை இல்ைொதிருந்மதொர் ம ரும் ொலும் மதொழில்திறன் 

அற்றேர்கள். அேர்களுக்கு மேயை ேொய்ப்பியன ஏற் டுத்தித் தேமேண்டும். அமத சேைம் 

 ள்ளி மசல்லும் ேைதிலுள்ள எல்ைொப் பிள்யளகளுக்கும் குயறந்த  ட்சம்  த்தொண்டுக் 

கல்வி கற்க ேசதிகள் மசய்து தேமேண்டும்.  

 

நொட்டின் தற்ம ொயதை மதயேயையும் எதிர்கொைத் மதயேயையும் கேனத்தில் 

மகொண்டு புதிை கல்விக் மகொள்யக ேகுக்கப் ட்டது. கட்டுயேயின் மதொடக்கத்தில் திரு லீ 
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அேர்களின் மேற்மகொள் சுட்டுேது ம ொை பிள்யளகளுக்கு அேேேர் மேொழியில்               

ஒருமேொழிக் கல்வி ேழங்கினொல் அேர்களுக்கு எதிர்கொை ேொழ்க்யக இல்யை. அமத 

சேைத்தில் எல்ைொரும் ஆங்கிைத்யத ேட்டுமே கற்றொல் அேர்கள் தங்கள் இன 

அயடைொளத்யதயும்  ண் ொட்யடயும் இழந்துவிடுேொர்கள். எனமே கல்வியின் யேை 

மநொக்கம் எதிர்கொை ேொழ்க்யகக்கு இயளைர்கள் தங்கயள ஆைத்தப் டுத்திக் மகொள்-

ேதற்குத் மதயேைொன திறன்கயளயும் சிறந்த விழுமிைங்கயளயும் அேர்களுக்குக் கற்றுத் 

தந்து, அேர்கள் ம ரிைேர்கள் ஆகும்ம ொது  தங்களின் ம ொறுப்புகயள உணர்ந்து 

மசைைொற்றும் குடிேக்களொகவும் திகழுேொறு மசய்ைமேண்டும். கல்விக் மகொள்யககள் 

கொைத்திற்கு ஏற்  அவ்ேப்ம ொது ேொறினொலும் மேமை மசொல்ைப் ட்ட அடிப் யடக் 

மகொள்யககள் ேொறொதிருந்தன.  

 

அேசொங்கத்தின் மேொழிக் மகொள்யக அண்யேை எதிர்கொைத்தில் உருேொகவிருக்கும் 

ேமைசிைொமேொடு இயணந்து சிங்கப்பூர் சுதந்திேம் ம றுேயத அடிப் யடைொகக்               

மகொண்டது. இதன் டி ேைொய் மேொழி மதசிைமேொழிைொகத் மதர்ந்மதடுக்கப் ட்டது. ஆங்கிைம் 

அயனத்துைக மேொழிைொகவும், அறிவிைல் மதொழில்நுட்  மேொழிைொகவும், உைர்கல்விக்கு 

ேொயிைொகவும், அேசொங்கத்தின்  ணிமேொழிைொகவும் விளங்கிைது. மேலும், அது சீனர், 

ேைொய்க்கொேர், இந்திைர் முதைொன எல்ைொ இனத்தேயேயும் இயணக்கும்  ொைேொகவும் 

திகழ்ந்தது. இக்கொேணங்களொல் ஆங்கிைம் நொட்டின் ம ொது மேொழிைொகத் மதரிவு 

மசய்ைப் ட்டது. மூன்றொேதொக சீனம், ேைொய், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிை நொன்கு மேொழிகளும் 

அதிகொேத்துே மேொழிகளொகப் பிேகடனம் மசய்ைப் ட்டன. இந்தப்  ன்மேொழிக் 

மகொள்யகப் டி அேசொங்கம் 1960இல் மதொடக்கப்  ள்ளிகளில் கட்டொை இருமேொழிக் கல்விக் 

மகொள்யகயை அறிமுகப் டுத்திைது. இதன் மூைம் ஆங்கிைப்  ள்ளிகளில் சீனம், ேைொய், 

தமிழ் ஆகிை மூன்று மேொழிகளும் இேண்டொம் மேொழிகளொகக் கற்பிக்கப் ட்டன. அமத சேைம் 

சீனம், ேைொய், தமிழ்ப்  ள்ளிகளில் ஆங்கிைம் இேண்டொம் மேொழிைொகக்  கற்பிக்கப் ட்டது.  

 

இந்த ஏற் ொடு எல்ைொருக்கும் ஏற்புயடைதொக இருந்தது. நொட்டின்  ல்மேறு 

இனத்தேரியடமை  தொங்கள் சிங்கப்பூேர் என்னும் ஒற்றுயே உணர்யே ேளர்க்க நொன்கு 

மேொழிப்  ள்ளிகளிலும் ஒமே  ொடத்திட்டம்  ைன் ொட்டுக்கு ேந்தது. இதன் மூைம் எல்ைொ 

மேொழிப்  ள்ளிகளிலும் ஒமே ேொதிரிைொன கல்வி முயற பின் ற்றப் டுேதொயிற்று. மதொடக்கக் 

கல்வி ஆறு ஆண்டுகளொகவும், உைர்நியைக் கல்வி நொன்கு ஆண்டுகளொகவும் ஆயிற்று.  

  

1963இல் சிங்கப்பூர் ேமைசிைொமேொடு இயணந்து சுதந்திேம் அயடந்தது. ஆனொல், 

அது நியைக்கவில்யை. அடுத்த ஈேொண்டுகளில், 1965இல் ேமைசிைொவிலிருந்து பிரிந்து 

முழுதும் சுதந்திேம் ம ற்ற நொடொயிற்று. அதயனத் மதொடர்ந்து 1966இல் உைர்நியைப் 

 ள்ளிகளில் இேண்டொம் மேொழி கற் து கட்டொைேொக்கப் ட்டது. மதொடக்க நியையில் 

1966இலும், உைர்நியையில் 1969இலும்  இேண்டொம் மேொழித் மதர்வு (ேொய்மேொழி ேற்றும் 

எழுத்துத் மதர்யே உள்ளடக்கிைது) கட்டொைப்  ொடேொக்கப் ட்டது.    
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அேசொங்கம் அேலுக்குக் மகொணர்ந்த, இருமேொழிக் கல்விக் மகொள்யக எந்த ஓர் 

இனத்துக்கும் கூடுதல் சொதகேொகமேொ  ொதகேொகமேொ இல்யை. அதனொல் இதயன ேக்கள் 

ஏற்றுக் மகொண்டனர். மேலும், ஆங்கிைக் கல்வி தங்கள் பிள்யளகளுக்கு நல்ை மேயை 

ேொய்ப்பியன நல்கும் என்றும் நியனத்ததொல், ம ற்மறொர்கள் தங்கள் பிள்யளகயள 

ஆங்கிைப்  ள்ளிகளுக்கு அனுப் த் மதொடங்கினர். இதனொல் தொய்மேொழிப்  ள்ளிகளில் 

ேொணேர் எண்ணிக்யக வியேந்து சரிைத் மதொடங்கிைது.  தமிழ்ப்  ள்ளிகளில் 1975இல் 

மதொடக்கநியை ஒன்றொம் ேகுப்புக்கு ேொணேர் எேரும்  திவுமசய்ைப் டவில்யை. இதன் 

கொேணேொக 1979 இறுதியில் தமிழ்த் மதொடக்கப்  ள்ளிகள் அயனத்தும் ஒரு முடிவுக்கு 

ேந்தன. ஒமே தமிழ் உைர்நியைப்  ள்ளிைொன உேறுப் புைேர் தமிழ் உைர்நியைப்  ள்ளி, 

1982 இறுதியில் மூடப் ட்டது. அப்ம ொது  ள்ளியின் நிர்ேொகக் குழு கல்வி அயேச்சிடம் 

உேறுப்புைேர் என்னும் ம ையே ஏமதனும் ஒரு கல்வி நியைைத்துக்குச் சூட்டும் டி 

மேண்டுமகொள் விடுத்தது. அதயன ஏற்றுக் மகொண்ட கல்வி அயேச்சு மசயிண்ட் ஜிைொர்ஜஸ் 

தமிழ் மேொழி நியைைத்தின் ம ையே உேறுப் புைேர் தமிழ் மேொழி நியைைம் என 

ேொற்றிையேத்தது. இதன்மூைம் 1983இல் தமியழப்  யிற்று மேொழிைொகக் மகொண்ட 

 ள்ளிகள் அயனத்தும் ஒரு முடிவுக்கு ேந்தன. இதன் பின்னர் ஆங்கிைப்  ள்ளிகளில் 

ேட்டுமே தமிழ் இேண்டொம் மேொழிைொகக் கற்பித்தல் மதொடர்ந்தது.  

 

அமத சேைத்தில், மதர்வுக்குரிை  ொடங்களொக இரு மேொழிகள் (ஆங்கிைம் ேற்றும்             

தொய்மேொழி)  யில்ேது எதிர் ொர்த்ததும ொல் ேொணேர்களுக்குச் சுை ேொக இருக்கவில்யை. 

1970களின் மதொடக்க ஆண்டுகளில் ஒவ்மேொர் 1000 பிள்யளகளுக்கும் அேர்களில் 350 

ம ர்கமள,  த்து ஆண்டு முடிவில் (மேொத்த ேொணேர் எண்ணிக்யகயில் 35%) மூன்று 

அல்ைது அதற்கும் அதிகேொன  ொடங்களில் மதர்ச்சி ம ற்றனர். இதனொல் ேொணேர்                    

 ைர் உைர்நியைக் கல்வியை முடிக்க முடிைொேல்  ொதியிமைமை  ள்ளிப்  டிப்ய  முடித்து 

மேளிமைற மநர்ந்தது.  

 

1979இல் கல்வி  ற்றிை திரு மகொ மகங் ஸ்வீ’யின் அறிக்யக மேளியிடப் ட்டது. அது 

இரு மேொழிகள்  யில்ேது எல்ைொேொலும் இைல்ேதன்று என்று கண்டறிந்து மூன்றொம் ேகுப்பு 

இறுதியில், ேொணேர்களின் கற்கும் ஆற்றலுக்கு ஏற்  மூன்று கல்விப் பிரிவுகளில் – ேழக்கக் 

கல்வி, நீட்டிப்புக் கல்வி, ஒரு மேொழிக் கல்வி -  கல்வியைத் மதொடர்ேதற்கு ஏதுேொக 

அேர்கள் தேம்  பிரிக்கப் ட்டனர்.  இத்திட்டத்தின் கீழ்த் மதொடக்கப்  ள்ளிக் கல்வியை, 

ேழக்கப் பிரிவு ேொணேர்கள் மேொத்தம் ஆறு ஆண்டுகளில் முடிக்க, நீட்டிப்புப் பிரிவு 

ேொணேர்களும், ஒரு மேொழிக் கல்விப் பிரிவு ேொணேர்களும் மதொடக்கக் கல்வியை எட்டு 

ஆண்டுகளில் முடித்தனர். அமத சேைத்தில் மதொடக்கப் ள்ளி இறுதித் மதர்வில் ேொணேர்-

களின் மதர்ச்சி அடிப் யடயில் சிறப்புப் பிரிவு, வியேவுப் பிரிவு, ேழக்கப் பிரிவு என்னும் 

மூன்று கல்விப் பிரிவுகளில் தேம் பிரிக்கப் ட்டனர். எல்ைொப் பிரிவு ேொணேர்களும் 

ஆங்கிைத்யத முதல்மேொழிைொகப்  யின்றனர். சிறப்புப் பிரிவு ேொணேர்கள் தொய்மேொழியை 

முதல் மேொழி நியையிலும், வியேவுப் பிரிவு ேொணேர்களும் ேழக்கப் பிரிவு ேொணேர்களும் 

தொய்மேொழியை இேண்டொம் மேொழி நியையிலும்  யின்றொர்கள். சிறப்புப் பிரிவு ேொணேர்களும் 
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வியேவுப் பிரிவு ேொணேர்களும்  உைர்நியைக் கல்வியை நொன்கு ஆண்டுகளிலும் ேழக்கப் 

பிரிவு ேொணேர்கள் உைர்நியைக் கல்வியை ஐந்து ஆண்டுகளிலும் முடித்தனர்.   

 

இந்த அறிக்யகைொல் தமிழ்க் கல்வி ேளர்ச்சிக்குத் துயணபுரிந்த மேலும் இரு 

முக்கிைப்  ைன்கள்: i.  ொடத்திட்ட மேம் ொட்டுக் கழகத்தின் மதொற்றம்; ii. தமிழ் மேொழி 

நியைைங்கயள மூடுேயத இைக்கொகக் மகொண்டு 25 மதொடக்கப்  ள்ளிகளிலும் 25 

உைர்நியைப்  ள்ளிகளிலும்  ள்ளி மநேத்திமைமை தமிழ் கற்பிக்க ஏற் ொடு மசய்யும் 

ஐந்தொண்டுத் திட்டம். 1980இல்  ொடத்திட்ட மேம் ொட்டுக் கழகம் அயேக்கப் ட்டது. 

 ொடநூைொக்கக் குழுக்கள் ஏற் டுத்தப் ட்டன. 1984இல் மதொடக்கநியை ேற்றும் 

உைர்நியைகளுக்கொன முதல் மதொகுதி  ொடநூல்களும்  யிற்றுக் கருவிகளும்  ைன் ொட்டுக்கு 

ேந்தன. அன்று முதல் நேக்கு மேண்டிை கற்பித்தல் துயணப்ம ொருள்கயள நொமே 

தைொரித்து ேந்மதொம். 1996 டிசம் ரில்  ொடத்திட்ட மேம் ொட்டுக்கழகம் மூடப் ட்டது. ஆனொல் 

அதன் தொய்மேொழிகளுக்கொன  ொடநூைொக்கக் குழுக்கள் ேட்டும் கல்வி அயேச்சின் 

 ொடத்திட்ட ேயேவுப் பிரிவுடன் இயணக்கப் ட்டன. அதனொல்  ொடத்திட்ட ேயேவுப் பிரிவு 

என் து  ொடத்திட்ட ேயேவு ேற்றும் மேம் ொட்டுப் பிரிவு ஆனது.  

  

உயர்நிலலப் பள்ளிகளில் முதல்ம ாழியாகத் தமிழ் 

1985இல்  ள்ளிகள் ேன்றக் கூட்டத்தில், உைர்நியைப்  ள்ளிகளில் ேைொய், ேற்றும் 

தமிழ் மேொழிகயள முதல் மேொழி நியையில்  யில்ேதற்குப் ம ொதுேொன ேொணேர்கள் 

இருந்தொல் 1986இலிருந்து அேற்யற ேொணேர்களுக்குக் கற்பிப் தற்குத் மதயேைொன 

ேசதிகள் மசய்து தேப் டும் என்று கல்வி அயேச்சர் அறிவித்தொர். அமத ம ொல் 1986இல் 

உேறுப் புைேர் தமிழ் மேொழி நியைைத்தில் உைர்தமிழ் கற்பித்தல் மதொடங்கப் ட்டது. ஆனொல், 

இன்று 30க்கும் மேற் ட்ட உைர்நியைப்  ள்ளிகளிலும் தமிழ் நியைைங்களிலும் உைர்தமிழ் 

கற்பிக்கப் டுகிறது.  

 

மதாடக்கப் பள்ளிகளில் முதல்ம ாழியாகத் தமிழ்   

1991இல் ‘மதொடக்கப்  ள்ளிக் கல்வியை மேம் டுத்துதல்’ என்னும் தயைப்பில் 

மேளியிடப் ட்ட அறிக்யக, 1979இல் அறிமுகேொகி அப்ம ொது நடப்பிலிருந்த மதொடக்கப் 

 ள்ளிக் கல்விமுயறயில் சிை நுட் ேொன ேொறுதல்கயளப்  ரிந்துயேத்தது.  

 

அதன் டி மதொடக்கக் கல்வி ஆறு ஆண்டுகயளக் மகொண்டதொக ேொற்றப் ட்டது. 

நொன்கொம் ேகுப்புக்குத் தேம் பிரித்தல் ேொற்றப் ட்டது. நொன்கொம் ஆண்டு இறுதியில் 

ேொணேர்களின் மசைல்திறன் ேற்றும் ம ற்மறொர்களின் விருப் ம் ஆகிைேற்றின் 

அடிப் யடயில் EM1, EM2, EM3 என்னும் மூன்று கல்விப் பிரிவுகளில் அேர்கள் 

தேம்பிரிக்கப் ட்டனர். இதன் டி EM1 பிரிவுக்குத் தேம் பிரிக்கப் ட்டேர்கள் தொய்மேொழியை 

முதல் மேொழி நியையில்  யின்றனர்.  

 

மதொடக்கப் ள்ளி இறுதித் மதர்வில் ேொணேர்களின் மதர்ச்சி நியைக்மகற்  

உைர்நியைப்  ள்ளிகளில் சிறப்புப் பிரிவு, வியேவுப் பிரிவு, ேழக்கப் பிரிவு (ஏட்டுக் கல்வி), 
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ேழக்கப் பிரிவு (மதொழில்நுட் ம்) என நொன்கு பிரிவுகளில் ேொணேர்கள் தேம்பிரிக்கப் ட்டுத் 

தங்களின் கல்வியைத் மதொடர்ந்தனர். இேற்றில் சிறப்புப் பிரிவு ேொணேர்கள் தமிழ் 

மேொழியை முதல் மேொழி நியையில்  யின்றனர்.  

 

 1990களின் நடுப் குதியில் அதிகேொன உைர்நியைப்  ள்ளிகளில் தமிழ் 

கற்பித்தயை அறிமுகப் டுத்த முைற்சி மேற்மகொள்ளப் ட்டது. அதயன ஒட்டி 1993, 1995, 

1996 ஆகிை ஆண்டுகளில் இந்திைத் தயைநகரிலும், தமிழகத் தயைநகர் மசன்யனயிலும் 

மநர்கொணல் நடத்தப் ட்டு ஆசிரிைர்கள் மதர்ந்மதடுக்கப் ட்டனர். இரு த்யதந்துக்கு 

மேற் ட்ட உைர்நியைப்  ள்ளிகளில் புதிதொகத் தமிழ் கற்பித்தல் அறிமுகம் கண்டது. 

தற்ம ொது மதொடக்க நியையிலும் உைர்நியையிலும் 90 விழுக்கொட்டுக்கு மேற் ட்ட  ள்ளி-

களில்  ள்ளி மநேத்திமையும், உைர்நியையில் 12 மேொழி நியைைங்களில்  ள்ளி மநேத்துக்கு 

அப் ொலும் தமிழ்  கற்பிக்கப் டுகிறது. உைர்நியையில் 34  ள்ளிகளிலும் நியைைங்களிலும் 

உைர்தமிழ் கற்பிக்கப் டுகிறது. 

 

1998, 2005, 2010ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்மகொள்ளப் ட்ட ேறு ஆய்வுகள் 

தமிழ்மேொழிக்மகனச் சிறப் ொக மேற்மகொள்ளப் ட்டயே. இயே சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வி-

யின் ேளர்ச்சிக்கு மேலும் ேலுச்மசர்க்க உதவின. உேறுப் புைேர் தமிழ்மேொழி நியைைம் 

2000இல் மேம் டுத்தப் ட்டதும், அது புதுக் கட்டடேொக 2012இல் திறந்துயேக்கப் ட்டதும், 

மதசிை தமிழ் மேொழி விருப் ப் ொடத் திட்டம் அறிமுகம் கண்டதும் ஆகிை இயே எல்ைொம் 

தமிழ்க் கல்வி ேளர்ச்சிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்த முைற்சிகள்.  

 
 
இக்கட்டுகை எழுதுவதற்குப் பயன்பட்டகவ :  
 

சிங்கப்பூர் ஆவணக் கொப்பகம்: Education Reports of 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 
1956, 1965, 1966 

சிங்கப்பூர் 150 ஆம் ஆண்டு விழொச் சிறப்பு  லர், கட்டுகை 1: தமிழ்க் கல்வி வைலொறு,            
கட்டுகை 2: ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிழ் 

150 Years of Education, 1969 by T Doraisamy 

Article: Recent development in Education in Singapore: Ho Wah Kum, RELC, &                    
S Gopinathan ,  RELC   

Article: Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance, 
www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf 

Article: Bilingual Education Policy in Singapore: Implications for second language 
Acquisition,  L Quentin Dixon, Havard University Gradute School of Education 

Article: Education in Singapore,: Development since 1965, Goh C B, & Gopinathan S 
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சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்ம ாழிக் கல்வியும் 

சி. சாமிக்கண்ணு 
தலைவர், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம்  

 

 

முன்னுரை   

  1951ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்களில் ததோன்றிய சிங்கப்பூர்த் தமிழோசிரியர்  சங்கத்தின் 

முக்கிய த ோக்கங்களில் ஒன்று தமிழ்ம ோழியும் தமிழ்ம ோழிக் கல்வியும் வளரப் 

போடுபடுவதோகும்.  

      

  ஆங்கிலப் பள்ளியில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் மபற்றுவந்து சம்பளத்துக்கு  

இணையோன சம்பளத்ணத சங்கம் தமிழோசிரியர்களுக்கு 1956இல் மபற்றுத் தந்தது. 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ோழிக் கல்வி தவர்விட்டு வளர்வதற்கோன முக்கியக் கோரைங்களில் 

இதுவும் ஒன்று என்றோல் அது மிணகயோகோது. 

 

1960களில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம்  

   தலசியோ (ம ோகூர்போரு) மசன்று ஆசிரியர் பயிற்சி மபற்று வந்த தமிழோசிரியர்-

களுக்குத் உள்ளூரில் தமிழோசிரியர் பயிற்சி வழங்குவதற்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் 

1964-1965-ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ்த்துணற மதோடங்க ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 

  1964லிருந்து உ றுப் புலவர் உயர்நிணலப் பள்ளியிலிருந்து உயர்நிணல 4 முடித்த 

 ோைவர்கள் மவளிவரத் மதோடங்கிய பிறகுதோன் தமிழோசிரியர்கள் மபரும்போதலோர் 

உயர்நிணலக் கல்வி பயின்றவர்கள் என்ற நிணல ஏற்பட்டது. இவர்களின் வருணகயோல் 

தமிழோசிரியர்களின் தகுதியும் தரமும் உயர்ந்தது. உ றுப் புலவர் உயர்நிணலப் பள்ளி-

யிலிருந்து மவளிவந்த  ோைவர்களின் வருணக சிங்கப்பூர் தமிழ்க் கல்வி வரலோற்றில் ஒரு 

திருப்புமுணனயோக அண ந்தது.  

 

  1968-ஆம் ஆண்டு தமிழ்க் கல்வியின் தரத்ணத உயர்த்ததவண்டும் என்ற சங்கத்தின் 

தவண்டுதகோளின்படி தமிழகத்திலிருந்து இரண்டு மகோழும்புத் திட்டப் தபரோசிரியர்கள் 

வரவணழக்கப்பட்டனர்.  

 

1970களில் வளர்ச்சி  

 1971ஆம் ஆண்டு சங்கம் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியுடனும் கல்வி அண ச்சுடனும் 

இணைந்து முதல் தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல் ஆய்வரங்கு ஒன்ணற  டத்தியது. 
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  கல்வி அண ச்சில் தமிழ்ப் பகுதிக்கு தமிழ் அறிந்த ஆங்கில ஆசிரியர்கதள 

நியமிக்கப்பட்டனர். கல்வி அதிகோரிகளோகத் தமிழோசிரியர்கதள நியமிக்கப்பட தவண்டும் 

என்ற சங்கத்தின் தகோரிக்ணக கல்வி அண ச்சு 1976ஆம் ஆண்டு நிணறதவறியது.   

 

  1970ஆம் ஆண்டு முதல் 1981ஆம் ஆண்டுவணர  ோைவர்களுக்கு இலக்கியப் 

தபோட்டிகணளச் சிங்கப்பூர்த் தமிழோசிரியர் சங்கம், மதோடர்ந்து  டத்தி வந்தது.  

 

  1978ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசு மபரியோரின் எழுத்துச் சீர்திருத்தத்ணத ஏற்றுக் 

மகோண்டதபோது, அதணன ஆதரித்துச் சிங்கப்பூர்த் தமிழோசிரியர் சங்கத்தின் சங்க ஏடோன 

‘தமிழோசிரியர் குரலில்’ அதன் அந் ோள் துணைச் மசயலோளர் திரு. சி.  சோமிக்கண்ணு 

அவர்கள் எழுதிய கட்டுணரயின் விணளவோக, 1983ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர்த் திங்கள் 26ஆம் 

 ோளில் மவளியிடப்பட்ட கல்வி அண ச்சின் அறிவிப்பின்படி, 13 எழுத்துகள் குறித்த தமிழ் 

எழுத்துச் சீர்திருத்தம் சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில்  டப்புக்கு வந்தது.  

 

1980களில் ன ோன்றிய எழுச்சி 

   தமிழோசிரியர்கள் பட்டதோரிகள் ஆவதற்கு வோய்ப்புகள் வழங்கப்படதவண்டும் என்ற 

சங்கத்தின் பல்லோண்டுகோலக் தகோரிக்ணகயின்படி, 1985ஆம் ஆண்டு முதல் 

தமிழோசிரியர்கள் தமிழ் ோடு மசன்று, தமிழ் இலக்கியத்தில் இளங்கணலப் பட்டம் மபற 

ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது.  

     

1990களில்  மிழ்மமோழிக் கல்விக்கு முன்மோதிரி 

   1991ஆம் ஆண்டு சங்கம் தமிழோசிரியர்களின் கணினியறிணவ வளர்க்கப் பயிற்சி 

வகுப்புகள்  டத்தியது. அப்தபோது ‘போரதி’ என்னும் ம ன்மபோருள் முதன்முணறயோக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

        

     சங்கம் 1991ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர்த் மதோணலத் மதோடர்பு வோரியத்துடன் இணைந்து, 

உலகில் முதன்முதலில் Teleview - ‘ஸ் ோர்ட்’ என்னும் மின்னியல் தமிழ்ப்போடங்கள் 

தயோரித்து ஒளிபரப்பியது.  

   

    1992ஆம் ஆண்டு முதலோம் உலகத் தமிழோசிரியர்  ோ ோட்ணடத் மதோடங்கி ணவத்தது. 

இதுவணர பதிமனோரு  ோ ோடுகள் பல்தவறு  ோடுகளில்  ணடமபற்றுள்ளன. இந்த 

 ோ ோட்ணட ஒருங்கிணைத்து  டத்துவதற்கு உலகத்தமிழசிரியர் தபரணவ ஒன்று அண க்கப்-

பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர்த் தமிழோசிரியர் சங்கத்ணதத் தணலண யக ோகக் மகோண்டு இயங்கும் 

அந்தப் தபரணவ சங்கத் தணலவர் சி சோமிக்கண்ணு அவர்கணளத் தணலவரோகக் மகோண்டு 

மசயல்பட்டுக் மகோண்டிருக்கிறது. 

 

    தமிழ்  ோைவர்களின் தபச்சுப் புழக்கம் குணறந்து வருவணத உைர்ந்த சங்கம்  

1992ஆம் ஆண்டு தமிழில் தபசுதவோம் என்ற இயக்கத்ணதப் பள்ளிகளில் மதோடங்கி  டத்தி 
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வந்தது. பிறகு  ோடு தழுவிய நிணலயில்  டத்தினோல் மிகுந்த பயன் விணளயும் என்று 

எண்ணியது. ஆகதவ சிங்கப்பூரில் உள்ள சமூக அண ப்புகணள ஒன்று திரட்டி, த ோக்கத்ணத 

விளக்கியது. இறுதியில் துணைக்குழு ஒன்ணற அண த்தது. அக்குழு 1994, 1996 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் தமிழ்ம ோழி வோரம் என்ற தமிழ் இயக்கத்ணத சிறப்போக  டத்தியது. அந்த 

இயக்கம் மதோடர முடியோத நிணல ஏற்பட்டதோல் தமிழ்ம ோழி வோரம் நின்று தபோனது.   தமிழ் 

 ோைவர்களுக்கோகத் தமிழ்ம ோழி இயக்கம் மீண்டும்  டத்தப்படதவண்டும், என்ற 

தகோரிக்ணகணயச் சங்கம்,   ணறந்த திரு. V.T. அரசு அவர்களிடம் மகோண்டு மசன்றது. 

அன்ணறய துணைப்பிரத ர் திரு.  யக்கு ோர் அவர்களின் அனு தியுடன் 1999ஆம் ஆண்டு 

அரசோங்கத்தின் ஆதரவுடன் வளர்தமிழ் இயக்கம் அண க்கப்படடது. பல சமூக 

அண ப்புகளுடன் சங்கமும் அதில் மதோடர்ந்து அங்கம் மபற்று வருகிறது. அந்த அண ப்பு 

இன்று ஆண்டுததோறும் தமிழ்ம ோழி விழோணவ  டத்தி வருகிறது.  

 

  1994ஆம் ஆண்டுமுதல் தமிழ் ோட்டிலுள்ள பல்கணலக் கழகங்கதளோடு (போண்டிச்தசரி, 

மசன்ணன,  துணர, தஞ்சோவூர்) இணைந்து தமிழோசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி வகுப்புகள் 

ஏற்போடு மசய்யப்பட்டன. புதுணவ ம ோழியியல் நிறுவனத்துடன் இணைந்தும் ஆசிரியர் 

பணியிணைப்புத் திட்டம்  டத்தப்பட்டது. இதுதபோன்ற 8 திட்டங்கள் இதுவணர  டத்தப்-

பட்டுள்ளன. 

  

    உ றுப்புலவர் தமிழ்ம ோழி நிணலயத்தில் கடந்த 20 (1992) ஆண்டுகளோகத் 

மதோடக்க உயர்நிணல  ோைவர்களுக்குத் தமிழ்த் துணைப்போட வகுப்புகள் சனிக்கிழண -

களில்  டத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

   

 

2000-மு ல் 2015-வரை  

  2002ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவோர் ஆண்டும் தமிழ் முரசுடன் இணைந்து 

தமிழோசிரியர்கணளக் மகௌரவிக்கும் மபோருட்டு,  ல்லோசிரியர் விருது வழங்கி வருகிறது. 

த லும்  ஓய்வுமபற்ற தமிழோசிரியர்களுக்கு வோழ் ோள்  ல்லோசிரியர் விருதும் வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது.  

 

   கல்வி அண ச்சு அண துத்துள்ள தமிழ்ம ோழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவிலும்                   

2006ஆம் ஆண்டுமுதல் சங்கம் அங்கத்துவம் மபற்று தமிழ்ம ோழி வளர்ச்சிக்குப் பங்களித்து 

வருகிறது. 

 

  அம்புலி ோ ோ என்னும்  ோைவர்  இதழிணன 2008ஆம் ஆண்டு முதல் மவளியிட்டு 

வந்தது. பிறகு, 2010ஆம் ஆண்டு முதல் வளர்நிலோ என்னும் புதிய இதழிணனச் சங்கம் 

உருவோக்கிக் சிங்கப்பூர்ப்  பள்ளி  ோைவர்களுக்கோக மவளியிட்டு வந்தது. தற்மபோழுது சுட்டி 

 யில் என்னும்  ோைவர் இதணழயும் மவளியிட்டு வருகிறது. 
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  சங்கத்தின் முயற்சியோல் 2005ஆம் ‘சிம்’ பல்கணலக் கழகத்தில் தமிழோசிரியர்கள் 

இளங்கணலப் பட்டம் மபற ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 2014-ஆம் ஆண்டு சங்கம் கல்வி 

அண ச்சருக்கு கடிதம் எழுதியதுடன் தபச்சுவோர்த்ணதயும்  டத்தியதோல் 2016ஆம் ஆண்டு 

முதல் கல்விக் கழகத்தில் முழுத ரப் பட்டக்கல்வி மதோடங்கப்பட உள்ளது  

 

  கல்விக் மகோள்ணககள்  ற்றும் தமிழ்ம ோழி, தமிழ்க்கல்விக்கு அக்கணறக்குரிய-

வற்ணறப் பற்றிக் கருத்துணரப்பததோடு அவ்வப்தபோது ததோன்றும் சிக்கல்கணளக் கணள-

வணதயும் தமிழோசிரியர்களின் திறன் த ம்போட்டுக்கு ஆவன மசய்வணதயும்  சங்கம் முக்கியப் 

பணிகளோகக் மகோண்டு மதோடர்ந்து மசயல்பட்டுவருகிறது.  
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தமிழ்மமொழிக் கல்வியும் மறுஆய்வு நடவடிக்கககளும் 

                    த. வேணுவ ோபோல் 

                    வ ோ. கிருஷ்ணமூர்த்தி  
தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 

பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 

 

முன்னுரை 

பல இன மக்களைக் ககொண்ட சிங்கப்பூரில் 1959ஆம் ஆண்டு முதற்ககொண்டு              

தமிழ் அதிகொரத்துவ கமொழிகளுள் ஒன்றொக வீற்றிருக்கிறது. இதன்வழி ஏளனய 

தொய்கமொழிகைொன சீனம், மலொய் கமொழிகளுக்குக் கிளடக்கும் எல்லொ வொய்ப்பு வசதிகளும் 

தமிழ்கமொழிக்கும் கிளடக்கப்கபறுகிறது. 1955இல் கல்வி அளமச்சு அளமயப்கபற்றது. 

அன்று முதல் நொட்டின் வைர்ச்சிக்கும் மமம்பொட்டுக்கும் ஏற்பக் கல்வித் துளற படிநிளல 

வைர்ச்சி கண்டு வருகிறது. 1966ஆம் ஆண்டு முதற்ககொண்டு, சிங்கப்பூரில் இருகமொழிக் 

கல்விக்ககொள்ளக நடப்பில் உள்ைது. இக்ககொள்ளகக்மகற்பப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலமும், 

அதிகொரத்துவ தொய்கமொழிகளும் முளறமய கற்பிக்கப்படுகின்றன. சீனம், மலொய், இந்திய 

இனத்தவர் யொவரும் பள்ளிகளில் முதன்ளம கமொழியொகவும் கதொடர்பு கமொழியொகவும் 

ஆங்கிலத்ளதப் பயில்கின்றனர். மொணவர்கள் தொய்கமொழிமயொடும் பண்பொட்மடொடும் உள்ை 

பிளணப்ளப வைர்த்துக்ககொள்வதற்கொக அவரவர் தொய்கமொழிளய ஒரு பொடமொகப் பயில 

மவண்டும் என்பது நம் கல்விக் ககொள்ளகயொகும்.  கடந்த 50 ஆண்டுகைொக இந்த 

இருகமொழிக் கல்விக் ககொள்ளக நம் நொட்டின் பல இன சமுதொயத்தின் தனித்தன்ளமளயக் 

கட்டிக்கொக்க உதவுவமதொடு துரித கல்வி வைர்ச்சிக்கும் கபரும் பங்கொற்றி வருகிறது.  

 

சமூகத்திலும் வீட்டுப் பின்னணியிலும் நிகழும் கமொழிச்சூழல் மொற்றங்களுக்கு ஏற்பச் 

சிங்கப்பூர் அரசொங்கம் அவ்வப்மபொது தொய்கமொழிக் கல்வியில் ஆய்வுகளையும் கற்றல் 

கற்பித்தலில் தகுந்த மொற்றங்களையும் கசய்து வருகிறது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மட்டும், 

கல்வி அளமச்சு தொய்கமொழிக் கல்வியில் மூன்று மறுஆய்வு நடவடிக்ளககளை 

மமற்ககொண்டுள்ைது.  இந்த மறுஆய்வு நடவடிக்ளககள் சீனம், மலொய் கமொழிகமைொடு தமிழ் 

கமொழிளயயும் உள்ைடக்கி நடத்தப்பட்டன. தமிழ்கமொழி மறுஆய்வு நடவடிக்ளககைொக 1996, 

2005 ஆகிய ஆண்டுகளிலும், மூன்று தொய்கமொழிகளுக்கு ஒட்டுகமொத்தமொக ஒர் ஆய்வும் 

என 2010இல் நளடகபற்றன. இந்த மூன்று மறுஆய்வின் முடிவுகளும் பரிந்துளரகளும் 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்கமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் அபரிமிதமொன மொற்றங்களைக் ககொண்டுவர 

உதவின.   

 

1996 தமிழ்ம ொழி  றுஆய்வு நடவடிக்ரை 

சிண்டொ எனப்படும் சிங்கப்பூர் இந்தியர் மமம்பொட்டுச் சங்கத்தொல் நியமிக்கப்பட்ட 

தமிழ்க் கல்வி மறுஆய்வுக் குழு பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பித்தலில் நிலவும் பிரச்சிளனகள் 

குறித்து ஆரொய்ந்து அறிக்ளக வழங்கும்படி பணிக்கப்பட்டது.  அந்த ஆய்வுக்குழு மூன்று 

முக்கியக்கூறுகளை ளமயமொகக்ககொண்டு தம் ஆய்விளன மமற்ககொண்டது.  அளவயொவன: 
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1. சிங்கப்பூர் சமுதொயத்திற்குப் பொடத்திட்டம், பயிற்றுகருவிகளின் கபொருத்தப்பொடு 

 

2. பொடத்திட்டத்தில் வளரயறுக்கப்பட்ட கற்றல் எதிர்பொர்ப்புகளின் கடினத்-

தன்ளமயும் வகுப்பளறச் சூழலுக்குப் கபொருந்தும் கமொழித்தரமும் 

 

3. தமிழ்கமொழிக் கல்வியின் தரம்  

 

இந்த மறுஆய்வின் முடிவில், பொடத்திட்டமும் அதன் உள்ைடக்கமும் இன்ளறய 

சிங்கப்பூர்ச் சூழலுக்கு ஏற்புளடயனவொக உள்ைன என்பளத ஆய்வுக்குழு உறுதிப்படுத்தியது.  

மமலும், பொடத்திட்டத்தில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட கற்பித்தல் முளறகளும் புத்தொக்கமும் 

பன்முகத்தன்ளம ககொண்டிருப்பதொகக் கண்டறியப்பட்டன. ஆயினும், சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் 

கல்வியின் தரத்ளத மமம்படுத்தச் சில முக்கியப் பரிந்துளரகளை ஆய்வுக்குழு 

முன்ளவத்தது.  அளவயொவன: 

 

1. தமிழ்கமொழி கற்பித்தல் தரத்ளத உயர்த்தும் வளகயில் தமிழொசிரியர்களுக்குப் 

பட்டப்படிப்புக்கொன வொய்ப்புகளைக் கல்வி அளமச்சு ஆரொய்தல் மவண்டும். 

 

2. தமிழொசிரியர்களுக்குக் கற்பித்தல் பணிகமைொடு பள்ளி நிர்வொகப் கபொறுப்பு-

கள் வழங்கப்படல் மவண்டும். 

 

3. பள்ளிச் சூழலில் தரமொன மபச்சுத்தமிளழ அறிமுகப்படுத்துதல் குறித்து 

ஆரொய்தல் மவண்டும்.  

 

ஆய்வுக்குழுவின் பரிந்துளரகளைக் கவனத்திற்ககொண்டு பொடத்திட்டமும் பயிற்று-

கருவிகளும் சீரளமக்கப்பட்டன. 2000ஆம் ஆண்டு முதற்ககொண்டு திருத்தியளமக்கப்பட்ட 

பொடத்திட்டமும் புதிய பயிற்றுகருவிகளும் பள்ளிகளில் அமல்படுத்தப்பட்டன.   

 

 

2005ஆம் ஆண்டுத் தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் ைற்பித்தல்முரை  றுஆய்வு 

நடவடிக்ரை  

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தமிழ்கமொழிளயக் கற்பளதயும் கற்பிப்பளதயும் விரிவொக 

ஆரொய்வதற்குத் தமிழ்கமொழிப் பொடத்திட்டம் கற்பித்தல்முளற மறுஆய்வுக் குழு ஒன்ளறக் 

கல்வி அளமச்சு 2004ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் அளமத்தது.  பொடத்திட்டம், கற்பித்தல்-  

முளற, மதர்வு முளறகள் ஆகியவற்ளற மறுஆய்வு கசய்வமத இக்குழுவின் முக்கியப் 

பணியொக அளமந்தது.  இந்த ஆய்வின்மபொது, கல்வியொைர்கள், மொணவர்கள், கபற்மறொர், 

கமொழி ஆர்வலர்கள் ஆகிமயொரிடமிருந்து கருத்துகள் கபறப்பட்டன.   

 

ஆய்வின் பின்னணி 

சிங்கப்பூர் மக்கள் கதொளகயில் குளறந்த சதவீதத்தினமர தமிழ் மபசுவதொல், 

பள்ளிக்கு கவளிமய அம்கமொழிளயப் பயன்படுத்தும் மதளவயும் வொய்ப்பும் அதிகம் இல்ளல.  
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ஒரு கமொழிளயப் பயன்படுத்தும் அைளவப் கபொறுத்மத அம்கமொழியில் திறன்வைர்ச்சி 

ஏற்படுமொம். ஆளகயொல், நம் தமிழ் மொணவர்களில் கபரும்பொன்ளமயினர் ஆங்கில 

கமொழிமயொடு ஒப்பிடுளகயில் தமிழ்கமொழியில் திறன் குன்றிமய இருந்தனர். சிங்கப்பூர்த் 

தமிழர்களைப் கபொறுத்தமட்டில், தமிழ் முதன்ளமயொன வீட்டுகமொழியொக இருந்த நிளல 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் கபரும் மொற்றத்ளதக் கண்டது. கபரும்பொன்ளமயொன தமிழ்க் 

குடும்பங்களில் இருகமொழி அறிந்தவர் இருந்தொலும், கபரும்பொலும் குடும்பங்களில் அதிகம் 

பயன்படுத்தப்படும் கதொடர்புகமொழியொக இருப்பது ஆங்கிலமம. 2005இல் கதொடக்கநிளல 

முதல் வகுப்பில் மசர்ந்த தமிழ் மொணவர்களில் 55 சதவீதத்தினர் இத்தளகய 

குடும்பங்களிலிருந்து வந்தவர்கைொவர்.  

 

எதிர்ைொலச் சிங்ைப்பூரில் தமிழ் – நம் இலக்கு 

வருங்கொலச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ச் சந்ததியினரிளடமய தமிழ் வொழும் கமொழியொகத் திகழ 

மவண்டும் என்பதும், பலவளகப் பண்பொட்டுப் பொரம்பரியத்ளதக் ககொண்டு உலக நகரொக 

விைங்கும் சிங்கப்பூரின் தனித்தன்ளமக்கு வலுவூட்டும் அம்சமொக அது விைங்க மவண்டும் 

என்பளதயும் ஆய்வுக்குழு இலக்கொக அளமத்துக் ககொண்டது. இந்த இலக்ளக 

அளடயக்கூடிய வளகயில் தமிழ்கமொழிப் பொடத்திட்டம், பொடவைங்கள், கற்பித்தல்               

முளறகள், மதிப்பீட்டு முளறகள் மொற்றியளமக்கப்பட மவண்டும் என்னும் மநொக்கில் 

ஆய்வுக்குழு கசயற்பட்டது. 

 

சிங்ைப்பூர்த் தமிழ்ச்சமூைத்தில் எதிர்பொர்க்ைப்படுவன: 

1. சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கள் ஒருவமரொடு ஒருவர் தயக்கமின்றிச் சரைமொகத் தமிழில் 

உளரயொடும் திறம் கபற்றிருத்தல் 

 

2.  இல்லங்களில் ஆங்கிலத்மதொடு தமிளழயும் பயன்படுத்தும் நிளல; கபற்மறொர் 

பிள்ளைகளிளடமய தமிழ் கதொடர்புகமொழியொக இருத்தல் 

 

3.  தமிழ் பயின்மறொர் தமிழ் நொமைடு படிக்கும் ஆர்வமும் திறனும் ககொண்டவர்-

கைொயும், வொகனொலி, கதொளலக்கொட்சிகளில் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளைக் மகட்கும், 

பொர்க்கும் வழக்கமுளடவர்கைொயும், தகவல் கதொடர்புச் சொதனங்கள், 

இளணயம் மபொன்றவற்றில் தமிளழ அன்றொடம் பயன்படுத்துபவர்கைொயும் 

இருத்தல்  

 

ஆய்வுக்குழுவின் முக்கியப் பரிந்துரைைள்: 

தமிழ் பயில்மவொரிளடமய எதிர்பொர்க்கப்படும் தமிழ்கமொழித் மதர்ச்சியிளன 

அளடதற்கு இந்த ஆய்வுக்குழு சிலவற்ளற முக்கியப் பரிந்துளரகைொக முன்ளவத்தன. 

 

1. தமிழ் வகுப்பளறகளில் வொய்கமொழித் திறன்களுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் 

அளித்தல் மவண்டும்.  அன்றொட உளரயொடலில் மபச்சுத்தமிழ் முக்கியத்துவம் 

கபறுமொறு பொடங்கள் கற்பிக்கப்படமவண்டும்.  



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் 

 

20 
 

2. தமிழ் நூல்கள் படித்தளலயும், தமிழில் எழுதிப் பயிற்சி கபறுதளலயும் 

கதொடர்ந்து வலியுறுத்துதல் மவண்டும். 

 

3. தமிழ்கமொழியில் மொணவர்கள் திறன்வைர்ச்சி கபறும் வளகயில் கவவ்மவறு 

கற்பித்தல் அணுகுமுளறகளையும் கற்பித்தல் உத்திகளையும் ஆசிரியர்கள் 

ளகயொளுதல் மவண்டும். மொணவர்கள் மனங்ககொள்ளும் வளகயில் 

திறனறிந்து கற்பிக்கும் ஆற்றளல ஆசிரியர்கள் வைர்த்துக்ககொள்ைல் 

மவண்டும். 

  

4. மொணவர்களிளடமய தமிழ் நூல் வொசிப்ளப வைர்த்திடப் கபொருத்தமொன 

வைங்களை உருவொக்கித் தருதல் மவண்டும். 

 

5. மதர்வு மதிப்பீடுகளும் மசொதளனகளும் மொணவர்கள் கமொழிமீது ஈடுபொட்ளட 

வைர்க்கும் வளகயில் அர்த்தமுள்ைதொயும் திறன் அளடவுநிளலகளை 

விைக்குவதொயும் அளமதல் மவண்டும்.  

  

6. தமிழொசிரியர்கள் கதொடர்ந்து தங்களை மமம்படுத்திக்ககொள்வதற்குப் 

கபொருத்தமொன பணியிளடப் பயிற்சி வகுப்புகள், பட்டளறகள் முதலொனளவ 

திட்டமிட்டு நடத்தப்பட மவண்டும். 

 

7. கபருகி வரும் தகவல் கதொழில்நுட்பப் பயன்பொட்ளடக் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு 

ஏதுவொகப் பயன்படுத்தி மொணவர்களின் தமிழ்கமொழி கற்கும் ஆர்வத்ளத 

வைர்த்தல் மவண்டும்.  கதொழில்நுட்பம் சொர்ந்த தமிழ்கமொழி கற்றல் 

கற்பித்தளல ஊக்குவித்தல் மவண்டும் . 

 

கல்வி அளமச்சுக்கு ஆய்வுக்குழு கவளியிட்ட பரிந்துளரகளின் அடிப்பளடயில் 

தமிழ்கமொழிப் பொடத்திட்டம், பயிற்றுவைங்கள் உருவொக்கம், கற்பித்தல் முளறகள்,    

ஆசிரியர் பயிற்சி உள்ளிட்ட கூறுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மொற்றங்கள் ககொண்டுவரப்பட்டன. 

வகுப்பளறகளிலும், வகுப்பளறக்கு அப்பொலும் மபச்சுத்தமிளழப் பயன்படுத்துமொறு கபரிதும் 

வலியுறுத்தப்பட்டது.  தமிழ்கமொழிக் கல்வி என்பது பள்ளி சொர்ந்த நிளலயில் மட்டும் தனித்து 

இயங்கொமல், இல்லம், பள்ளி, சமூகம் ஆகியவற்றின் கூட்டுமுயற்சியில் நடவடிக்ளக சொர்ந்த 

அனுபவக்கல்வியொக அளமயப் கபற்றது. இந்த மொற்றங்களைச் சமூகமும் கபற்மறொரும் 

நல்லொதரவு தந்து வரமவற்றனர்.  

 

ைல்வியர ச்சின் தொய்ம ொழிைள்  று ஆய்வு 2010 

2005ஆம் ஆண்டு நளடகபற்ற மறுஆய்வு நடவடிக்ளகயில் குறிக்கப்பட்ட 

பரிந்துளரகள் அமலொக்கம் கபறுகின்ற நிளலயில், வீட்டிலும் சமூகத்திலும் மொறிவரும் 

கமொழிச் சூழலுக்மகற்ப இருகமொழிக் ககொள்ளக கதொடர்ந்து பயனும் கபொருத்தமும் 

உளடயதொக விைங்குவளதக் கல்வியளமச்சு மறுவுறுதிப்படுத்தியது. அதற்மகற்பச் 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் 

 

21 
 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தொய்கமொழி கற்பித்தல், மதிப்பீடு ஆகியவற்ளறக் கல்வியளமச்சு 

ஆய்வுக்குழு மீண்டும் 2010ஆம் ஆண்டு மறு ஆய்வு கசய்தது . 

 

தொய்ம ொழிைள்  று ஆய்வுக்ைொன அவசியம் 

இரண்டு முக்கியக் கொரணங்களுக்கொக இந்தத் தொய்கமொழிக் கல்விக்கொன ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. சிங்கப்பூரர்களின் இல்லங்களில் கமொழிச்சூழல் கதொடர்ந்து துரித மொற்றம் 

கண்டு வருவது ஒரு கொரணம். உலக அைவில் அதிகமொமனொர் இரண்டொம் கமொழிளயக் கற்க 

ஆர்வங்ககொள்வதொல், கமொழிக்கல்வியில் பல முன்மனற்றங்கள் நிகழ்ந்து உலகமய-

மொக்கலுக்கு வழிவகுத்துள்ைன என்பதும் மற்கறொரு கொரணமொகும். மமலும், தகவல் 

கதொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ை புத்தொக்கம் கமொழிகளைக் கற்பதற்கும் கற்பிப்பதற்குமொன 

வொய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தியுள்ைன. இளவ சிங்கப்பூரில் தொய்கமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் 

ஏற்படுத்தியுள்ை வைர்ச்சிளயயும் தொக்கத்ளதயும் கணித்து அதற்மகற்றொற்மபொல் ஒவ்கவொரு 

தொய்கமொழியும் வொழும் கமொழியொகத் திகழ்வளத உறுதிகசய்யக் கற்றல், கற்பித்தல், மதிப்பீடு 

ஆகியவற்றிற்குப் கபொருத்தமொன உத்திகளைப் பரிந்துளரப்பதற்கொக ஆய்வுக்குழு ஒன்று 

அளமக்கப்பட்டது . 

 

முக்கியப் பரிந்துரைைள் – ைற்ைலில் ஆர்வம்; பயன்பொட்டில் திைர  

மூன்று தொய்கமொழிகளுக்குமொக நளடகபற்ற இந்த ஆய்வில் கற்றல் கற்பித்தல் 

கதொடர்பொன பல முக்கியக் கூறுகள் மீண்டும் ஆரொயப்பட்டன. மொணவர்கள் தொய்கமொழிளய 

ஆர்வத்மதொடு கற்றலும், அளதத் திறம்படப் பயன்படுத்துதலும் என்பளவ இலக்குகைொக 

அளமக்கப்பட்டன. தொய்கமொழி கற்றல் கற்பித்தளல மமலும் கசம்ளமப்படுத்த ஆய்வுக்குழு 

நொன்கு முக்கியப் பரிந்துளரகளை முன்ளவத்தது. 

 

1. திறளமளய மமம்படுத்துவதற்குக் கற்பித்தளலயும் மதிப்பீட்ளடயும் கதொடர்பு 

உளடயதொக்குதல்; 

 

2. கவவ்மவறு திறன்கள் ககொண்ட மொணவர்களுக்கு உதவும் வளகயில் பல்மவறு 

கற்றல் வைங்களை உருவொக்குதல்; 

 

3. தொய்கமொழி கற்றலுக்கும் பயன்பொட்டிற்கும் உகந்த சூழளல அளமத்தல்; 

 

4. அதிகமொன தொய்கமொழி ஆசிரியர்களைப் பணியில் நியமித்தலும் அவர்தம் 

தரத்ளத மமம்படுத்துதலும் . 

 

ஆய்வுக்குழுவின் பரிந்துளரகளை ஏற்றுக் கல்வி அளமச்சு தொய்கமொழிப் பொடக்-

களலத்திட்டத்ளதச் சீரளமத்தது. மொணவளர ளமயமொகக் ககொண்டு பொடக்களலத்திட்டம் 

வடிவளமக்கப்பட்டது. அவ்வொறு கற்றல் கற்பித்தலில் நிகழ்த்தப்பட்ட மொற்றங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்கன வருமொறு: 

 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் 

 

22 
 

1.  மொணவர்களின் மவறுபட்ட கதொடங்குநிளலகளைக் கண்டறிந்து அவர்களின் 

கற்றல் மதளவகளுக்மகற்பக் கற்பித்தல் நிகழ்த்தப்பட்டது; 

 

2.  கதொடர்ந்து வொய்கமொழித் திறன்களுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளித்தல்;  

குறிப்பொக வொய்கமொழிக் கருத்துப்பரிமொற்றத்தில் நல்ல அடிப்பளடளயத் 

கதொடக்க ஆண்டுகளிமலமய அளமத்தல்; 

 

3.  சிறு வயதிமலமய வொசித்தலில் ஈடுபொட்ளட வைர்த்து கமொழி கற்றலில் 

வலுவொன அடிப்பளடளய அளமத்துத் தருதல்; 

 

4. கமொழிளயத் திறம்படப் பயன்படுத்துபவரொக மொணவர்களை உருவொக்கிட 

ஆசிரியர்களுக்குத் கதளிவொன முளறயில் கமொழித் மதர்ச்சிநிளல விைக்கக்-

குறிப்புகள் தயொரித்துத் தருதல்; 

 

5. இருவழிக் கருத்துப்பரிமொற்றத் திறன்கைொன, மபச்சுவழிக் கருத்துப்-

பரிமொற்றம், எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிமொற்றம் ஆகியவற்ளற மமம்படுத்தும் 

வளகயில் வகுப்பளறகளில் அதிகமொன கமொழி நடவடிக்ளககள் நிகழ்த்தப்-

படுதல். 

 

6. தகவல் கதொடர்புத் கதொழில்நுட்பத்தில் மொணவர்கள் ககொண்டுள்ை 

ஈடுபொட்ளடத் தக்க முளறயில் தொய்கமொழிக் கல்விக்குப் பயன்படுத்திக்-

ககொள்ைக் கூடுதல் வைங்களை உருவொக்கித் தருதல் . 
 

முடிவுரை 

கடந்த 20 ஆண்டுகளில், தமிழ்கமொழிக் கல்வியில் நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த மூன்று 

மறுஆய்வு நடவடிக்ளககளும் சிங்கப்பூரில் தமிழ்கமொழிக் கல்வியில் குறிப்பிடத்தக்க 

மமம்பொடுகளைக் கொண்பதற்கு உதவியுள்ைன. இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்பளடயில் 

நிகழ்த்தப்பட்ட மொற்றங்களும் கபறப்பட்ட முன்மனற்றங்களும் தமிழ்கமொழிப் பொடக்-

களலத்திட்டம், பயிற்றுகருவிகள், கற்பித்தல் முளறகள், மதிப்பீடுகள் முதலொனவற்ளறத் 

தரப்படுத்தவும் தகுதிப்படுத்தவும் மபருதவியொய் அளமந்துள்ைன.  இவற்றின் விளைவொகச் 

சிங்கப்பூரின் தமிழ்க் கல்வி உலக அரங்கில் பல நொடுகளின் நன்மதிப்ளபப் கபற்றுள்ைது. 

மமலும், உலகைொவிய நிளலயில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் புதிய பரிமொணங்களை 

அளமத்துத்தரவும் இந்த ஆய்வுகள் உதவியுள்ைன. 

 

கட்டுரைக்கான துரைநூற் பட்டியல்: 

1. Report of The Tamil Education Review Committee - SINDA October 1996 

2. தமிழ்மமாழிப் பாடத்திட்டம் கற்பித்தல்முரை மறு ஆய்வுக் குழு அறிக்ரக, நவம்பர் 2005 

3. தாய்மமாழிகள் மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்ரக 2010 
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சிங்கப்பூரில் பாலர் பள்ளித் தமிழ்க் கல்வி 
 

புஷ்பலதா சரவணன் 

நந்தினி இளங்க ாவன் 
தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 

பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 
 
 
முன்னுரை 

சிங்கப்பூரில் ஆங்கிலம், சீனம், மலாய் ஆகிய மமாழிகளுடன் தமிழும் ஓர் 

அதிகாரத்துவ மமாழியாக விளங்குகிறது. பிள்ளளகள் ஆங்கிலத்துடன் தமது தாய்-

மமாழிளயயும் கற்கவவண்டும் என்னும் வ ாக்கில் இருமமாழிக் மகாள்ளக வகுக்கப்பட்டது. 

பாலர் பள்ளிகளில் மதாடங்கித் மதாடக்கக் கல்லூரிகள் வளரயிலும் மாணவர்கள் தமிளைக் 

கற்க இங்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்திக் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுளரயில் பாலர் 

பள்ளிகளில் தமிழ்க் கல்வி என்பளதப்பற்றிக் காண்வபாம். 

 

பாலர் பள்ளிகளின் த ாற்றம் 

 ம் இளம் பிள்ளளகளுக்கு அறிவாற்றல், திறன்கள், பண்பு லன் முதலியவற்றில் 

வலுவான ஆரம்பத்ளதக் மகாடுக்க வவண்டும். அவர்களளத் மதாடக்கப்-

பள்ளிகளுக்குத் தயார் மெய்யவவண்டும். இந்த வ ாக்கங்களள நிளறவவற்று-

வதற்காகச் சிங்கப்பூரில் பாலர் பள்ளிகள் வதாற்றுவிக்கப்பட்டன. பாலர் பள்ளிகள் 

மூன்றாண்டு கல்விளய வைங்குகின்றன. இது  ான்கு வயது முதல் ஆறு வயது 

பிள்ளளகளுக்மகன  டத்தப்படுகிறது. பிள்ளளகள் பிறருடன் பைகிச் ெமூகப் 

பண்புகளள வளர்த்துக்மகாள்ளவும் கருத்துப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடவும் முளறயான 

கல்விக்குத் தயாராகவும் பாலர் பள்ளிச் சூைல் வழிவகுக்கிறது. பாலர் பள்ளிப் 

பிள்ளளகள் ஆங்கிலத்வதாடு தாய்மமாழிளயயும் கற்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் 

தரப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பாலர் பள்ளிகளளச் ெமூக அளமப்புகள், ெமய அளமப்புகள், 

தனியார் நிறுவனங்கள் முதலியளவ  டத்தி வருகின்றன.  

 

ம.செ.க. ெமூக அறநிறுவன பாலர் பள்ளிகள் 1 

1960களின் மதாடக்கத்தில் மக்கள் மெயல் கட்சி பாலர் பள்ளிகளள 

அளமத்தது. இப்பள்ளிகளில் ஆங்கிலத்வதாடு சீன மமாழிளயயும் கற்க வாய்ப்பு 

ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டது. 1970களில் மக்கள் மெயல் கட்சியின் பாலர் பள்ளிகள் 

சிங்கப்பூரர்களிளடவய மிகவும் பிரபலமளடந்தன. அதிகமான பிள்ளளகள் பாலர் 

கல்விளயப் மபற வவண்டும் என்பதற்காகத் தீவு முழுவதும் வமலும் பல நிளலயங்கள் 

நிறுவப்பட்டன. 

                                                           
1
 PAP Community Foundation  Kindergartens 
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1986-ஆம் ஆண்டு வம மாதம் 17-ஆம் வததியன்று மக்கள் மெயல் கட்சி ெமூக 

அறநிறுவனம் ஒன்ளற நிறுவியது. அந்த நிறுவனத்தின்கீழ் மக்கள் மெயல் கட்சியின் 

எல்லா பாலர் பள்ளிகளும் இடம்மபற்றன. 1980களின் இறுதியிலும் 1990களின் 

மதாடக்கத்திலும் இந்தப் பாலர் பள்ளிகளின் பாடக்களலத்திட்டமும் வெதிகளும் 

வமம்படுத்தப்பட்டன. இவத காலக்கட்டத்தில் ம.மெ.க. ெமூக அறநிறுவனம் பாலர் 

பள்ளிகளில் தாய்மமாழியாகத் தமிழும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

ெைஸ்வதி பாலர் பள்ளி  

இந்திய ெமூகத்தின் பாலர் பள்ளிக் கல்வித் வதளவளய ஈடுகட்டுவதற்காகச்  

ெரஸ்வதி பாலர் பள்ளி வதாற்றுவிக்கப்பட்டது. இது இந்து அறக்கட்டளள வாரியத்தின்              

ஆதரவில் 1990ஆம் ஆண்டு மதாடங்கப்பட்டது. 1990ஆம் ஆண்டு முதல் 1998ஆம் 

ஆண்டுவளர, இந்தப் பாலர் பள்ளி ஸ்ரீ ளவராவிமட காளியம்மன் ஆலய மண்டபத்தில் 

வகுப்புகளள  டத்தி வந்தது. தற்வபாது இது கிம் கிமயட் அமவனியூவில் இயங்கி 

வருகிறது. இப்பள்ளியில் ஆங்கிலத்வதாடு தமிழும் கற்பிக்கப்படுகிறது. 

 

பாலர் கல்வித் ச ாடர்பான ஆய்வு 

1991ஆம் ஆண்டு இந்தியக் கல்விச் மெயற்குழு இந்தியக் கல்வி ஆய்வு ஒன்ளற 

வமற்மகாண்டது. அந்த ஆய்வறிக்ளகயில் பாலர் கல்வித் மதாடர்பான கீழ்க்காணும் 

திட்டங்கள் பரிந்துளரக்கப்பட்டன.  

 பிற ெமூகத்தினருக்கு வைங்கப்படும் ஆயத்தக் கல்விக்கு ஒப்பாக இந்திய 

பிள்ளளகளுக்கும் ஆயத்த கல்வி வைங்கப்பட வவண்டும். 

 குளறந்தது ஆங்கிலமும் தமிழும் வைங்கக்கூடிய இன்னுமமாரு பாலர் பள்ளிளய 

1992ஆம் ஆண்டில் மதாடங்க வவண்டும். 1993லும் 1994லும் ஆண்டுக்கு 

ஒன்றாக ஆங்கிலமும் தமிழும் வைங்கக்கூடிய பாலர் பள்ளிளயத் மதாடங்க 

வவண்டும்.  

 

கல்வி அரமச்சின் ஆயத் க் கல்வித் திட்டம் 

கல்வி அளமச்சு 1991ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலம் தமிழ் ஆகிய இரண்டுக்குமான 

ஆயத்தக் கல்விப் பாடத்திட்டத்ளத உருவாக்கியது 2 . இப்பாடத்திட்டம் மதாடர்பான 

கூடுதல் தகவல்கள் கிளடக்கவில்ளல.  

 

 

ொை ா பாலர் பள்ளி 

1992ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ொரதா பாலர் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வமாகத் 

திறக்கப்பட்டது. 1993-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பாடங்கள் முளறயாக 

ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அக்காலக்கட்டத்தில் தமிளைத் தாய்மமாழியாக வைங்கிய சில 

                                                           
2
  Ministry of Education. (1991). Preparatory Year Programme – General Manual. Singapore. 
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பாலர் பள்ளிகளுள் ொரதா பாலர் பள்ளியும் ஒன்றானது. இச்வெளவ இந்திய 

ெமூகத்தினரிளடவய மபரிதும் வரவவற்கப்பட்டது.  

 

கல்ொ பாலர் பள்ளி 

கல்ொ பாலர் பள்ளி 1992ஆம் ஆண்டு மதாடங்கப்பட்டது. அப்வபாது அது 

ஆங்கிலத்துடன் பஞ்ொபி மமாழிளய மட்டுவம வைங்கியது. பள்ளியின் சுற்று 

வட்டாரத்தில் அதிகமான இந்தியர்கள் வாழ்ந்து வந்ததாலும் அக்காலக்கட்டத்தில் 

தமிழ்மமாழிளய வைங்கக்கூடிய பள்ளிகள் மிகவும் குளறவாக இருந்ததாலும் கல்ொ 

1993ஆம் ஆண்டில் தமிழ்மமாழிளயயும் இந்திமமாழிளயயும் வைங்கியது. இது               

இந்திய ெமூகத்தினரிளடவய  ல்ல வரவவற்ளபப் மபற்றது. கல்ொ பாலர் பள்ளி 

மபாங்கல் வபான்ற விைாக்களளக் மகாண்டாடுவதன்மூலமும் இந்திய மரபுளடளம 

கைகத்துடன் ஒன்றிளணந்து மெயற்படுவதன்மூலமும் இந்திய பாரம்பரியத்ளதப் பற்றிய 

விழிப்புணர்ளவயும் பிள்ளளகளிளடவய ஏற்படுத்துகிறது.  

 

ெைஸ்வதி  ர்ம முனீஸ்வைன் பாலர் பள்ளி 

2005ஆம் ஆண்டு, இந்து அறக்கட்டளள வாரியமும் தர்ம முனீஸ்வரன் 

ஆலயமும் இளணந்து ெரஸ்வதி தர்ம முனீஸ்வரன் பாலர் பள்ளிளயத் துவக்கி-

ளவத்தன. இந்திய ெமூகத்தின் பாலர் கல்வித் வதளவளயப் பூர்த்திமெய்யும் 

வ ாக்கத்வதாடு இப்பள்ளி அளமக்கப்பட்டது. இது ஆங்கிலத்ளதயும் தமிளையும் வைங்கி 

வருகிறது. ெரஸ்வதி தர்ம முனீஸ்வரன் பாலர் பள்ளியில், பிள்ளளகள் அடிப்பளட 

மமாழித் திறன்களள வளர்த்துக்மகாள்கிறார்கள். வமலும், அவர்கள் பிற இனத்தவரின் 

பைக்க வைக்கங்களளயும் பண்பாடுகளளயும் மதிக்கக் கற்றுக்மகாள்கிறார்கள். வமலும்            

பரிவு காட்டுதல், பகிர்ந்துமகாள்ளுதல் ஆகியளவயும் பிள்ளளகளுக்கு வலியுறுத்தப்-

படுகின்றன. 

 

பாலர் பள்ளிகளள  டத்தும் அளமப்புகள் தங்கள் பிள்ளளகளின் வதளவ-

களுக்வகற்பப் பாலர் கல்விப் பாடக்களலத்திட்டத்ளத உருவாக்கி அமலாக்கம் மெய்து 

வருகின்றன. அதனால், 2012ஆம் ஆண்டு முளறப்படுத்தப்பட்ட பாலர் கல்விளய 

உருவாக்கும் திட்டத்தில் கல்வி அளமச்சு ஈடுபட்டது.  

 

கல்வி அரமச்சின் பாலர் பள்ளி நிரலயங்கள் 

ஆரம்பக் காலப் பருவம் ஒரு பிள்ளளயின் முழுளமயான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் 

இன்றியளமயாதது. தரமான பாலர் கல்வி பிள்ளளகளின் தன்னம்பிக்ளக, ெமூகத் 

திறன்கள், பண்புகள் ஆகியவற்ளற வளர்க்க உதவுகிறது. இளவ பிள்ளளகளின் 

எதிர்கால வாழ்விற்கு வலுவான அடித்தளத்ளத உருவாக்கித் தருகிறது. இவற்ளறக் 

கருத்திற்மகாண்வட சிங்கப்பூர்க் கல்வி அளமச்சின் பாலர் பள்ளிகளுக்கான 

பாடக்களலத்திட்டம் 2013ஆம் ஆண்டு உருவாக்கம் கண்டது. இப்பாடக்களலத்திட்டம் 

தரமான பாலர் கல்விளய வைங்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதுடன் ஆங்கில மமாழிவயாடு 
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தாய்மமாழிளயயும் (தமிழ்/மலாய்/சீனம்) வைங்குகிறது. இதளனமயாட்டித் தாய்மமாழி-

களுக்கான இளம் மாணவர்களளப் வபணி வளர்க்கும் பணிச்ெட்டம் உருவாக்கம் 

கண்டது. தாய்மமாழிகளுக்கான பணிச்ெட்டத்ளதச் சிறப்பாகச் மெயற்படுத்துவதற்-

காகக் கல்வியாளர் வழிகாட்டி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கூடுதலான 

விளக்கங்களும் எடுத்துக்காட்டுகளும் இடம்மபற்றிருக்கின்றன.  
 

பாலர் பள்ளியில் தமிழ்மமாழிளயப் பயிலும் பிள்ளளகள் அளத ஆர்வத்துடனும் 

ஈடுபாட்டுடனும் கற்க உதவுவதற்காக ‘விண்மீன்கள்’ என்னும் பயிற்றுகருவிகளின் 

மதாகுப்பு உருவாக்கப் மபற்றிருக்கிறது. இத்மதாகுப்பில் மபரிய புத்தகங்கள், களதப்-

புத்தகங்கள், வண்ணப் பட அட்ளடகள், எழுத்து, மொல்லட்ளடகள், பாடக்குறிப்புகள் 

முதலியன இடம்மபற்றுள்ளன. வமலும், மின்னிலக்க வளங்கள் தயாரிக்கும் முயற்சிகள் 

வமற்மகாள்ளப்படவிருக்கின்றன. 
 

மபரிய புத்தகங்கள், வண்ணப் பட அட்ளடகள், எழுத்து, மொல்லட்ளடகள் 

ஆகியவற்றின் துளணயுடன் வகட்டல், வபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய மமாழித்-

திறன்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. மாணவர்கள் அடிப்பளடத் திறன்களான வகட்டல், 

வபசுதல் திறன்களில் தகுந்த வதர்ச்சியிளனயும் படித்தல், எழுதுதல் திறன்களில் ஆரம்ப 

நிளலயிளனயும் மபறும் வ ாக்கில் பாடக்குறிப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.  
 

மபரிய அளவிலான புத்தகங்களளயும் வண்ணப் படங்களளயும் பிள்ளளகள் 

அதிகம் விரும்புவர். அப்படங்கவளாடு சில எளிய மதாடர்களும் இருந்தால் 

அவர்களுக்கு அவற்ளறப் படிக்க வவண்டும் என்னும் ஆர்வம் இயல்பாக ஏற்படும். 

இளதக் கருத்திற்மகாண்வட கல்வி அளமச்சின் பாலர் பள்ளி பிள்ளளகளுக்குப்     

மபரிய புத்தகத்தின்வழித் தமிழ்மமாழி கற்றல் அறிமுகம் மெய்யப்பட்டுள்ளது. மபரிய 

புத்தகத்தின்வாயிலாகக் கருத்ளதயும் கவனத்ளதயும் கவரும் ஆர்வமூட்டும் களத-

களளக் கூறிப் பிள்ளளகளிடம் வாசிப்புப் பைக்கம், வாழ்க்ளகக்குத் வதளவயான 

விழுமியங்கள், பண்பாடு முதலியவற்ளற ஆசிரியர்கள் வளர்க்கிறார்கள். வமலும், 

ஆசிரியரின் துளணவயாடு மபரிய புத்தகங்களிலுள்ள மதாடர்களள வாய்விட்டுப் 

படிக்கும்வபாது பிள்ளளகள் பல மொற்களளச் ெரியாக ஒலிக்கக் கற்றுக்மகாள்-

கிறார்கள். வமலும், மற்றவர்களுடன் உளரயாடுவதற்கும் அவற்ளறப் பயன்படுத்திக்-

மகாள்வார்கள். இவ்வாறு தமிழ்மமாழி வாழும் மமாழியாக நிளலத்திருக்கும் என்பது 

தமிழ்மமாழிப் பாடக்களலத்திட்ட உருவாக்க குழுவினரின்  ம்பிக்ளக. 

 

ஒவ்மவாரு தவளணக்கும் (10 வாரங்கள்) 4 மபரிய புத்தகங்களும் 8 களதப்-

புத்தகங்களும் வைங்கப்பட்டுள்ளன. மபரிய புத்தகங்களிலுள்ள களதகள் சிங்கப்பூர்ச் 

சூைலில் பிள்ளளகளின் அனுபவத்திற்குட்பட்ட நிளலயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மபரிய 

புத்தகம், களதப்புத்தகம் இரண்ளடயும் பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்-

குரிய அணுகுமுளறகள் பரிந்துளரக்கப்பட்டுள்ளன.  பிள்ளளகளின் வகட்டல், வபசுதல் 

ஆகிய மமாழித்திறன்களள வளர்ப்பதற்கு உதவும் வளகயில் பாடல்கள், களதகள், 

அர்த்தமுள்ள விளளயாட்டுகள், கற்றல் நிளலயங்கள், மொல்வளப்மபருக்கம், குடும்பத்-
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தினருடன் வெர்ந்து மெய்யும்  டவடிக்ளக, படம் பார்த்துப் வபசுதல், மபாருளளக் 

காட்டிப் வபசுதல் முதலிய  டவடிக்ளககள் பரிந்துளரக்கப்பட்டுள்ளன. பிள்ளளகள் 

இயல்பான வாழ்க்ளகச் சூைலில் பயன்முளனப்புமிக்க வளகயில் வபச்சுவழிக் கருத்துப்-

பரிமாற்றத்ளத நிகழ்த்துவதற்கு உதவும்  டவடிக்ளககளும் பரிந்துளரக்கப்பட்டுள்ளன. 

அன்றாட வாழ்க்ளகயில் ஒருவவராடு ஒருவர் மதாடர்புள்ளப் மபரும்பாலும் பயன்படுவது 

வபச்சுத்தமிவை ஆகும். இதனால், வபச்சுவழிக் கருத்துப்பரிமாற்றத்திற்குப் வபச்சுத்-

தமிழ்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
 

பிள்ளளகள் முளறயாக எழுதத் மதாடங்குவதற்கு முன்னர், பலவளகயான 

தளெ ார் இயக்கப்பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். வமலும், புள்ளிகளள இளணத்தல், 

சுழிகள், வளளவுகள், வகாடுகள் வளரதல், முதலிய பயிற்சிகள் தமிழ் எழுத்துகளளச் 

ெரியான வடிவில் முளறயாகவும் மதளிவாகவும் எழுதிப் பைகத் துளணபுரியும். 
 

பிள்ளளகளின் கற்றலில் குடும்பத்தினரும் பங்மகடுக்க வவண்டும் என்னும் 

வ ாக்கில் குடும்பத்தினருடன் வெர்ந்து மெய்யும்  டவடிக்ளககளும் தயாரிக்கப்-

பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் இந்த  டவடிக்ளககளில் ஈடுபடும்வபாது குடும்ப உறுப்பினர்-

களுடன் தமிழில் உளரயாடும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது; குடும்ப உறவு வலுப்படுகிறது; 

பிள்ளளகள் பள்ளியில் என்ன கற்கிறார்கள் என்பளதக் குடும்ப உறுப்பினர்களும் 

அறிந்துமகாள்ள முடிகிறது. 
 

பாலர் பள்ளிகளுக்கான பாடக்களலத்திட்டம் 2014ஆம் ஆண்டு கல்வி 

அளமச்சின் ஐந்து பாலர் பள்ளி நிளலயங்களில் வொதளன மெய்யப்பட்டது; 2015ஆம் 

ஆண்டு வமலும் ஐந்து பாலர் பள்ளி நிளலயங்களில் வொதளன மெய்யப்படுகிறது. 

அவதாடு, 2016ஆம் ஆண்டு வமலும் ஐந்து பாலர் பள்ளி நிளலயங்களில் வொதளன 

மெய்யப்படும். 2016ஆம் ஆண்டு பாலர் பள்ளி முதலாம் ஆண்டுக்கு இப்பாடக்களலத்-

திட்டம் அமலாக்கம் காணும். இதளனத் மதாடர்ந்து 2017ஆம் ஆண்டு பாலர் பள்ளி 

இரண்டாம் ஆண்டுக்கு இப்பாடக்களலத்திட்டம் அமலாக்கம் காணும்.  

(காண்க: அட்டவளண-1). 
 

ஆண்டு 
பாலர் பள்ளி                                

மு லாம் ஆண்டு 
பாலர் பள்ளி 

 இைண்டாம் ஆண்டு 

2014 முன்வனாட்டச் வொதளன 
 

2015 முன்வனாட்டச் வொதளன முன்வனாட்டச் வொதளன 

2016 அமலாக்கம் முன்வனாட்டச் வொதளன 

2017 
 

அமலாக்கம் 
 

அட்டவரை-1 
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முடிவுரை 

கிளடக்கப்மபற்ற தகவல்கள் வாயிலாகப் பாலர் பள்ளியில் தமிழ்க் கல்விளயப்பற்றி 

அறிந்துமகாண்வடாம். அதுமட்டுமின்றிக் கல்வி அளமச்சின் பாலர் பள்ளிப் பாடக்-

களலத்திட்டம் இளம் பிள்ளளகளின் கல்வித் தரத்ளத உயர்த்தி அவர்களளப் வபணி 

வளர்க்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்ளல. இதனால், பாலர் பள்ளிகளிலும் 

இருமமாழிக் மகாள்ளக வலுப்மபறும். பாலர் பள்ளியிவலவய பிள்ளளகள் தமிழ்-

மமாழியின்மீது ஆர்வம்மகாண்டு அளத ஈடுபாட்டுடன் கற்றுத் தமிளை வாழும் 

மமாழியாக்குவர் என்பது திண்ணம். 

 
 

 
மேற்மகோள் சோன்றோதோரங்கள் :  
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த ொடக்கப்பள்ளித்  மிழ்த ொழிப் பொடத்திட்டம் 

சி சுப்புலட்சுமி 
தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 

பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 
கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 

 

 

முன்னுரை 

தமிழின் மேன்மே அதன் ததொன்மேயில் ேட்டுேன்றி அதன் ததொடர்ச்சியிலும் 

உள்ளது. தமிழ்தேொழி ததொடர்ந்து சிங்கப்பூரில் புழக்கத்திலிருக்க மேண்டுதேனில் 

கொலத்திற்கு ஏற்ற ேொற்றங்கள் மதமே. தமிழ்தேொழி கற்றல் என்பது ேொணேர்களுக்குச் 

சுகேொன ஓர் அனுபேேொக இருக்க மேண்டும்; சுமேயொகிவிடக்கூடொது என்பதில் சிங்கப்பூர்க் 

கல்வி அமேச்சு அதிகக் கேனம் தெலுத்தி ேருகிறது. ேொணேர்களின் ேொறிேரும் வீட்டுப்-

பின்புலத்திற்மகற்பவும், அேர்களின் மதமேகளுக்மகற்பவும், நொட்டுருேொக்கத்திற்கு ஏற்பவும் 

கொலந்மதொறும் தமிழ்தேொழிப் பொடத்திட்டம் பல ஆக்கபூர்ேேொன ேொற்றங்கமளக் கண்டு 

ேருகிறது.  

 

 

த ொடக்கக்கொலங்களில்  

சிங்கப்பூரில் தமிழ்தேொழி கற்றல் கற்பித்தலின் ேரலொறு 1834ஆம் ஆண்டு ெமூக 

ஆர்ேலர்கள் சிலரின் முயற்சியொல் ததொடக்கம் கண்டது 1 . ஆரம்பத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிக்-

கூடங்கள் தமிழர்கள் அதிகம் ேொழும் ேட்டொரங்களில் மதொற்றுவிக்கப்பட்டன. ஆங்கிமலயர், 

ஜப்பொனியர் எனத் ததொடக்கக்கொலங்களில் ஆட்சி மகேொறிய ேண்ணம் இருந்ததொல் 

தமிழ்தேொழிக் கல்வியில் ஏறுமுகேொன ேொற்றங்கள் அதிகம் நிகழவில்மல. 1950க்கு 

முன்னர்த் தமிழ் முதன்தேொழி நிமலயில் ேட்டுமே பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பட்டது. சிங்கப்பூர்ப் 

பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிப்பதற்தகன்று பிரத்திமயகேொகப் பொடத்திட்டமேொ பயிற்றுகருவிகமளொ 

உருேொக்கப்படவில்மல.  

 

1951ஆம் ஆண்டு மெொதமன நிமலயில் சில ஆங்கிலத் ததொடக்கப்பள்ளிகளிலும் 

தமிழ் இரண்டொம் தேொழியொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு நல்ல ேரமேற்பு கிமடக்கமே 

பல பள்ளிகளில் தமிழ் இரண்டொம் தேொழிநிமலயில் கற்பிக்கப்பட்டது. டிெம்பர் 1957இல் 

தேளிேந்த கல்வி அறிக்மக நொன்கு தேொழிகளுக்கும் (ஆங்கிலம், சீனம், ேலொய், தமிழ்) ெே 

ேதிப்பு, இருதேொழிக் கல்விக்தகொள்மக, எல்லொப் பள்ளிகளுக்கும் தபொதுேொன பொடத்திட்டம்2 

மபொன்ற கூறுகமள ேலியுறுத்தியது. அதமனத் ததொடர்ந்து சிங்கப்பூர்த் ததொடக்கநிமல, 

உயர்நிமலப் பள்ளிகளுக்கொன முதல் தமிழ்தேொழிப் பொடத்திட்டம் 1958இல் ஆங்கிலத்தில் 

எழுதப்பட்டது.  

 

 

                                                           
1
 பழனிசாமி. கே., உமறுப் புலவர் தமிழ்ப் பள்ளியின் வரலாறு 1946 - 1982, பக்ேம் 18 

2
  Ministry of Education, (2007), Many Pathways. One Mission, Fifty Years of Singapore Education, Nu Colours Print, Singapore, 

Pages 11-12  
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1958இல் வரையப்தெற்ற மு ல் ெொடத்திட்டம்  

(Syllabus for the Teaching of Tamil in Primary and Secondary Schools in 

Singapore) 

  

ேரலொற்று முக்கியத்துேம் ேொய்ந்த பொடத்திட்டமிது. இதற்கு 

முகவுமர ேழங்கிய ஜி.பி. டொர்க், 3  ‘தமிழர்கள் சிறுபொன்மேயின-  

ரொயினும் விறுவிறுப்பும் தெறிவும் ேொய்ந்த ததொன்மேயொன 

நொகரிகத்திற்குச் தெொந்தக்கொரர்கள். தமிழ்தேொழியில் புலமே 

தபற்றிருத்தல் அளவிடுேதற்கரிய இலக்கியச் தெல்ேத்திற்கொன 

ேொயிமலத் திறந்து மேக்கும். .... ... ... பள்ளிக்குச் தெல்லும் முன் 

ஓரளவு தமிழ் ததரிந்தேர்களுக்கு ேட்டுேன்றித் தமிழ் அறமே 

ததரியொதேர்கமளயும் கருத்திற்தகொண்டு இந்தப் பொடத்திட்டம் 

உருேொக்கப்பட்டுள்ளது, 4  என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர். இப்பொடத்திட்டம் தமிமழத் 

தொய்தேொழியொகக் தகொண்ட பிள்மளகளுக்கும் தமிமழப் மபெ அறிந்திருக்கும் தமிழரல்லொத 

பிள்மளகளுக்கும் உரியது. தமிழ்தேொழியறிவு அறமே இல்லொத பிள்மளகள் முதலில் 

ேொய்தேொழிப் பயிற்சிகமள ஆறு ேொதங்களுக்குப் தபற்ற பிறமக இந்தப் பொடத்திட்டத்தின் 

அடிப்பமடயில் தமிழ் பயில முடியும் என்ற தெய்தி பொடத்திட்டத்தின் முதற்பக்கத்தில் 

முன்னுமரயொக இடம்தபற்றுள்ளது. 

  

ததொடக்கப்பள்ளிகளிலும் உயர்நிமலப்பள்ளிகளிலும் தமிழ்தேொழிப் பொடத்தின்மபொது 

என்தனன்ன கற்பிக்கப்பட மேண்டும் என்பதற்கொன குறிப்புகள் இப்பொடத்திட்டத்தில் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்பொடத்திட்டம் தற்மபொது ேழங்கப்படுேதுமபொல் பள்ளிகளுக்கு 

இலேெேொக ேழங்கப்பட்டிருக்குேொ என்ற மகள்வி எழுகிறது. கொரணம் இப்பொடத்திட்டத்தின் 

விமல 30 கொசு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

 

ெக்கம் உள்ளடக்கம் 

பக்கங்கள் 1 – 22  

ததொடக்கநிமல 1 - 6 

பொடத்திட்டம் – சிங்கப்பூர்த் ததொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிழ் 
கற்பித்தல்  

பக்கங்கள் 23 – 27 

படிேம் II – படிேம் V  

பொடத்திட்டம் – சிங்கப்பூர் உயர்நிமலப்பள்ளிகளில் தமிழ் 
கற்பித்தல் 

பக்கம் 28 

படிேம் IV – V  

தமிழ் இலக்கியம்  

  

ததொடக்கநிமலயில் எழுத்துகள் மநர்மகொட்டு ேரிேடிேமுமறயில் அறிமுகப்படுத்தப்-

பட்டுள்ளன. மேலும் அமே அமெகளொகப் பிரித்துக் கற்பிக்கப்பட மேண்டும் எனவும் 

ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தேொரு நிமலயிலும் 4 தேொழித்திறன்கள் அடிப்பமடயில் 

                                                           
3
 G.P. Darke, Deputy Director (Professional), Ministry of Education, Singapore 

4
  Ministry of Education, (1958). Tamil Language Syllabus, Government Printer, Singapore, Foreword  

‘Even though the Tamil Community is the smallest of the main communities which makeup Singapore, its members are the 
heirs of a very ancient and vigorous civilisation. Proficiency in the Tamil Language will open the door to a great and profound 
literature… ’ 
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என்தனன்ன கற்பிக்கப்பட மேண்டும் எனச் சுருக்கேொன விளக்கங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இேற்மறொடு ஒவ்தேொரு நிமலக்குேொன இலக்கணக் கூறுகளும் தெய்யுள்களும் குறிப்பிடப்-

பட்டுள்ளன. அமதமபொல உயர்நிமலயில் படிேம் 2 முதல் 5 ேமர கற்பிக்கப்பட மேண்டியமே 

ஐந்மத பக்கங்களில் மிகவும் சுருக்கேொகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. படித்தலுக்கும் கருத்துணர் 

திறனுக்கும் உயர்நிமலயில் அதிக முக்கியத்துேம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இலக்கியம், 

இலக்கணம், கருத்தறிதல், சுருக்கி ேமரதல், கட்டுமர, தேொழிதபயர்ப்பு, ேகுப்பு நூலகம் 

எனப் பலேற்மறப்பற்றிய குறிப்புகளும் இப்பொடத்-திட்டத்தில் உள்ளன.  

 

 தமிழ் இலக்கியத்தில் ஈடுபொடும் தேொழியில் ஓரளவு மதர்ச்சியுமுமடய ஆண் 

ேொணொக்கர் ேட்டுமே உயர்நிமலப்பள்ளி இறுதித் மதர்வில் இலக்கியப்பொடத்மதத் மதர்வுப் 

பொடேொக எடுக்க முற்படலொம் 5  என்ற குறிப்பு, பொல் பொகுபொட்மட தேளிப்படுத்தியிருப்பது 

இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படிதயன்றொல் 1950களில் தபண்பிள்மளகளின் கல்வி நிமல 

என்ன என்ற சிந்தமனமய இது எழுப்புகிறது.   

  

1961இல் தவளியிடப்ெட்ட  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டங்கள் 

1958இல் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட பொடத்திட்டத்தின் தமிழ் ேமரேொக ேலர்ந்தன 

1961இல் எழுதப்பட்ட பொடத்திட்டங்கள். ‘தமிழ்த் ததொடக்க, உயர்நிமலப் பள்ளிகளுக்கொன 

தமிழ்தேொழிப் பொடத்திட்டம்’ (Syllabus for the Teaching of Tamil Language in Primary 

and Secondary Tamil Schools in Singapore) ஒன்றும், ‘ஆங்கில, ேலொய், சீனத் ததொடக்க, 

உயர்நிமலப் பள்ளிகளுக்கொன தமிழ்தேொழிப் பொடத்திட்டம்’ (Syllabus for the Teaching of 

Tamil in Primary and Secondary Non-Tamil Schools in Singapore) ஒன்றும் 

தமிழிமலமய எழுதப்பட்டன. தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கொன பொடத்திட்டத்தின் எளிய ேமரேொக 

அமேந்தது தமிமழ இரண்டொம் தேொழியொகப் பயில்பேர்களுக்கொன பொடத்திட்டம். தமிமழ 

முதன்தேொழியொகப் பயில்பேர்களும் இரண்டொம் தேொழியொகப் பயில்பேர்களும் கற்க 

மேண்டியேற்றுள் உள்ள மேறுபொட்மட விளக்கப்படுத்தும் ேண்ணம் இமே ேமரயப்-

பட்டிருந்தன. இேற்றிலும் தமிழ் எழுத்துகமளக் கற்பிப்பதற்கு மநர்மகொட்டு ேரிேடிேமுமறமய 

ேலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும், ‘தெொற்கமளத் தனித்தனி எழுத்துகளொகக் கற்பிக்கொேல் 

அமெகளொகப் பிரித்துக் கற்பித்தொல் ேொணேர்கள் விமரவில் கற்றுக்தகொள்கிறொர்கள் 

என்பமத நமடமுமறயில் கொணலொம்,’ என்ற குறிப்பும்6 உள்ளது.  

 

1979 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம் (இைண்டொம் த ொழி)  

[Tamil Langauge Syllabus (Second Language)] 

அடிப்பமட தேொழித்திறன்கமள ேொணேர்கள் தபற்றிடச் தெய்ேமதத் தமலயொய மநொக்க-

ேொகக் தகொண்டு எழுதப்பட்டது 1979இல் தேளிேந்த இப்பொடத்திட்டம். ஆங்கிலப் 

பள்ளிகளில் தமிமழ இரண்டொம் தேொழியொகப் பயிலும் ேொணேர்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு 

இது ேடிேமேக்கப்பட்டது. ததொடக்கக்கல்விமய முடிக்கும் நிமலயில் ேொணேர்கள்; 

 

                                                           
5 Ministry of Education, (1958). Tamil Language Syllabus, Government Printer, Singapore, page 28  

‘It is suggested that only boys who have cultivated an interest in Tamil literature and who show more than average ability in 
the language should attempt this paper in the School Ceritificate Examination ...’ 

6 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (1961), தமிழ்த் ததாடக்ே, உயர்நிமலப் பள்ளிேளுக்ோன தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம், பக்ேம் 
2.  



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் ( 1965 – 2015 ) 

 32 

 

 மபச்சு ேழக்கிலுள்ள இயல்பொன தமிழ்தேொழியிமனக் மகட்டுப் புரிந்துதகொள்ேர் 

 தம் அனுபேங்கமளயும் கருத்துகமளயும் எளிய தமிழில் ததளிேொகவும் பிமழயின்றி-

யும் எடுத்துச் தெொல்ேர் 

 எளிய உமரநமடயில் அமேந்த நூல்கள், இதழ்கள், தெய்தித்தொள்கள் முதலியேற்-

மறப் படித்துப் புரிந்துதகொள்ேர் 

 தம் அனுபேங்கமளயும் எண்ணங்கமளயும் எளிய நமடயில் பிமழயின்றி எழுதுேர் 

என்ற எதிர்பொர்ப்புகளுடன் இப்பொடத்திட்டம் ேடிேமேக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

1980 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம், புதிய கல்விமுரறக்குரியது 

( Tamil Language Syllabus for New Education System) 

 இப்பொடத்திட்டத்தின் முகவுமரயில் இப்பொடத்திட்டம் ‘ேழக்கேொன (ஆறொண்டு) 

ததொடக்கக் கல்விக்குரிய தமிழ்ப் பொடத்திட்டம்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலப் 

பள்ளிகளில் தமிழ்தேொழிமயப் பயிலும் ேொணேர்களுக்தகன இது தயொரிக்கப்பட்டது. 

 

1981 – புதிய கல்விமுரறக்கொன  மிழ் இைண்டொம் த ொழிப் ெொடத்திட்டம்  

(Syllabus for Tamil as Second Language in the New Education System) 

1979-இல் புதிய கல்விமுமற நமடமுமறக்கு ேந்தது. ேொணேர்கள் அேரேர் 

திறனுக்கு ஏற்பத் ததொடக்கநிமல 3-இன் இறுதியில் அரெொங்கத் மதர்வு எழுதுேர். அதன் 

அடிப்பமடயில் ததொடக்கநிமல நொன்கிலிருந்து ேொணேர்கள் தரம்பிரிக்கப்பட்டனர். ஆறு 

ஆண்டுகள் பயிலும் ேொணேர்கள் ேழக்கக் கல்விப் பிரிமேச் மெர்ந்தேர்கள். ெற்று உதவி 

மதமேப்படுமேொருக்கு எட்டு ஆண்டுகள் நீட்டிப்புக் கல்வியும், சிரேப்படும் ேொணேர்களுக்கு 

எட்டு ஆண்டுகள் ஒருதேொழிக் கல்வியும் ேழங்கப்பட்டது. 1981இல் தேளிேந்த புதிய 

கல்விமுமறக்கொன தமிழ் இரண்டொம் தேொழிப் பொடத்திட்டம் ேழக்கக் கல்விப் பிரிவினருக்கும், 

நீட்டிப்புக் கல்வி பயிலும் ேொணேர்களுக்குேொக எழுதப்பட்டதொகும். இஃது அடிப்பமட 

தேொழித்திறன்களில் ேொணேர்கள் நல்ல மதர்ச்சி தபற்றிருப்பமதொடு ‘மபச்சு ேழக்கிலுள்ள 

தமிமழக் மகட்டுப் புரிந்துதகொள்ளவும் தம் கருத்துகமளயும் அனுபேங்கமளயும் எளிய 

தமிழில் பிமழயின்றி எடுத்துச் தெொல்லவும், ... ... ... படித்துப் புரிந்துதகொள்ளவும், தம் 

எண்ணங்கமளயும் அனுபேங்கமளயும் எளிய நமடயில் பிமழயின்றி எழுதவும் மதமேயொன 

திறமேகமளப் தபறும்படி தெய்யும் ேமகயில் அமேந்துள்ளது 7.’  

 

இதில் ஒவ்தேொரு நிமலயிலும் கற்பிக்கப்பட மேண்டியமே ஆசிரியர் ேழிகொட்டியில் 

உள்ளது மபொல, ேொய்தேொழிப்பயிற்சி, ேொசிப்பு, எழுத்து, கமத, பொடல்/தெய்யுள்/பழதேொழி, 

தேொழிப்பயிற்சி, கட்டுமர, கருத்தறிதல் ஆகிய தமலப்புகளில், ததளிேொக ேழங்கப்-

பட்டுள்ளன. நீட்டிப்புக் கல்விப் பிரிவில் பயிலும் ேொணேர்களுக்கு நொன்கொம் ேகுப்புமுதல் 

எட்டொம் ேகுப்புேமர கற்பிக்கப்பட மேண்டிய பொடப்பகுதிகளின் பட்டியல் குறிப்பிடப்-

பட்டிருந்தது. ஒருதேொழிக் கல்விப் பிரிவுக்கொன பொடத்திட்டம் மகட்டலுக்கும் மபசுதலுக்கும் 

அதிக முக்கியத்துேேளித்து ேமரயப்பட்டிருந்தது. 

  

                                                           
7
 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (1981), புதிய ேல்விமுமைக்ோன தமிழ் இரண்டாம் தமாழிப் பாடத்திட்டம், பக்ேம் 1 
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1993 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம் (த ொடக்கநிரல)  

[Tamil Language Syllabus (Primary)] 

 
 ேழக்கம், நீட்டிப்பு, ஒருதேொழிக் கல்விப் பிரிவுகள் 1992-இல் உயர்தமிழ் (மீத்திறன் 

ேொணேர்கள்), தமிழ் (ெரொெரிநிமல ேொணேர்கள்), அடிப்பமடத்தமிழ் (மபயப்பயிலும் 

ேொணேர்கள்) என ேொற்றங்கண்டன. இம்மூன்று பிரிவு ேொணேர்களின் மதமேகமளக் 

கருத்திற்தகொண்டு 1993-இல் தேளிேந்த பொடத்திட்டம் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அமேச்சின் 

பொடத்திட்ட ேமரவுப் பிரிேொல் ேடிேமேக்கப்பட்டது. ‘ேொணேர்கள் ஆறொண்டுத் 

ததொடக்கக்கல்விமய முடிக்கின்றமபொது, தமிமழப் பயன்படுத்துேதில், எதிர்பொர்க்கின்ற 

அளவு தேொழித்திறனும் கருத்துப்பரிேொற்றத் திறனும் தபற்றுத் திகழ்ேதற்கும், அேர்களின் 

மதர்வுத் மதமேமய நிமறமேற்றுேதற்கும் ஏதுேொக இப்பொடத்திட்டம் ேடிேமேப்புச் 

தெய்யப்பட்டுள்ளது 8 .’ கருத்துப்பரிேொற்றத் திறனுக்கு முக்கியத்துேேளித்துப் பொடத்திட்டம் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. குறிப்பொக அடிப்பமடத்தமிழ் பயிலும் ேொணேர்களுக்குக் மகட்டல், 

மபசுதல் திறன்கமளொடு கருத்துப்பரிேொற்றத் திறனும் அதிகம் ேலியுறுத்தப்பட்டது. 

அடிப்பமடத்தமிழ் பயிலும் ேொணேர்களுக்கு என்தனன்ன கற்பிக்கப்பட மேண்டும் என்பமே 

பொடத்திட்டத்தில் பின்னிமணப்பொக இமணக்கப்பட்டுள்ளன.  

  

இப்பொடத்திட்டத்தில்தொன் முதன்முதலில் கருப்தபொருள்கள் அறிமுகங்கண்டன. ேனித 

உறவுகள், ெமூகமும் நொடும், உலகமும் நொமும், கற்பமன உலகம், அறிவியலும் ததொழில் 

நுட்பமும், இயற்மக, கமலயும் பண்பொடும், சுகொதொரமும் உடல்நலமும் என எட்டுக் 

கருப்தபொருள்கள் அறிமுகங்கண்டன. கருப்தபொருள்களுக்கு ஏற்ற தமலப்புகளும் பொடத்-

திட்டத்தில் பரிந்துமரக்கப்பட்டன. இேற்றின் அடிப்பமடயிமலமய பயிற்றுேளங்கள் 

உருேொக்கப்பட்டன. 
 

  

ெக்கம் உள்ளடக்கம் 

இயல் 1 மநொக்கங்களும் குறிக்மகொள்களும்  

இயல் 2 அணுகுமுமற  

இயல் 3 கருப்தபொருள்கள், தமலப்புகள், நடேடிக்மககள் 

இயல் 4 நுண்திறன்களும் கருத்துப்பரிேொற்றப் பயன்பொடுகளும் 

இயல் 5 தேொழிக்கூறுகள் 

இயல் 6 ேதிப்பீட்டு விளக்கக் குறிப்புகள் 

பின்னிரைப்புகள் கற்றல் விமளவுகள், தெய்யுள்களும் பழதேொழிகளும், 
அடிப்பமடத் தமிழ்ப் பொடத்திட்டம் 

 

 

 
                                                           
8
 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (1993), தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம் (ததாடக்ேநிமல), பக்ேம் 1 
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2002 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம் (த ொடக்கநிரல)  

[Tamil Language Syllabus (Primary)] 

 

2002இல் தேளிேந்த இப்பொடத்திட்டம் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அமேச்சின் பொடத்திட்ட 

ேமரவு ேற்றும் மேம்பொட்டுப் பிரிேொல் ேடிேமேக்கப்பட்டது. இப்பொடத்திட்டம் 1999இல் கல்வி 

அமேச்சு மேற்தகொண்ட தமிழ்தேொழி ஆய்வின் பரிந்துமரகமளயும் 1997இல் கல்வி 

அமேச்சு அறிமுகப்படுத்திய மதசியக் கல்வி, பமடப்புத்திறனும் சிந்தமனத்திறனும், தகேல் 

ததொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு, கல்வியின் விரும்பத்தக்க விமளவுகள் ஆகியேற்மறயும் 

கருத்திற்தகொண்டு ேமரயப்பட்டதொகும். ‘ேொணேர்கமள நொட்டின் சிறந்த குடிேக்களொகத் 

திகழச் தெய்ேதில் ஆசிரியர்களுக்கு ேழிகொட்டி உதவுேதற்கொகக் கல்வியின் விரும்பத்தக்க 

விமளவுகள் அமடயொளம் கொணப்பட்டுள்ளன. 9 ’  தமிழ் பயிலும் ேொணேர்கள் அேரேர் 

திறனுக்கு ஏற்பத் தமிழ்தேொழியில் அேர்களது திறமன ேளர்த்துக்தகொள்ள மேண்டித் 

ததொடக்கநிமல ஐந்தொம், ஆறொம் ேகுப்புகளில் உயர்தமிழ், தமிழ், அடிப்பமடத்தமிழ் என 

மூன்று நிமலகளில் தமிழ்தேொழி ததொடர்ந்து கற்பிக்கப்பட்டது. இம்மூன்று நிமலகளிலும் 

என்தனன்ன கற்பிக்கப்பட மேண்டும் என இப்பொடத்திட்டத்தில் ததளிேொகக் குறிப்பிடப்-

பட்டுள்ளது. உயர்தமிழ் பயிலும் ேொணேர்கள் கல்வி முடித்துப் பணிபுரியும் கொலத்தில் தமிழ்த் 

திறனொளர்களொகத் திகழ்ேர் என்ற எண்ணத்தில் அேர்களுக்கொன பொடத்திட்டமும், பயிற்று-

ேளங்களும் மகட்டல், மபசுதல் படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய நொன்கு திறன்களுக்கும் ெே 

முக்கியத்துேேளித்து உருேொக்கப்பட்டன. முழுமேயொன ேதிப்பீட்டின் அேசியமும் இப்பொடத்-

திட்டத்தில்  ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

2008 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம் 2008 (த ொடக்கநிரல)  

2008 Syllabus, Tamil Language (Primary) 

 

‘முன்தபல்லொம் பொடத்திட்டங்கள் தபரும்பொலும் பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற ேறு ஆய்வு தெய்யப்பட்டுத் 

திருத்தியமேக்கப்படும். ஆனொல், இப்மபொது திருத்தியமேக்கப்பட்ட 

ஒரு பொடத்திட்டம் அேலுக்கு ேந்த இரண்டு அல்லது மூன்று 

ஆண்டுகளிமலமய இமடக்கொல ஆய்வு தெய்யப்படுகிறது,’ 10              

என்று மேனொள் கல்வி அமேச்சின் தமிழ்த்துமறத் தமலேர்            

சி.முத்மதயொ தேது கட்டுமரயில் குறிப்பிட்டதுமபொல 2002 பொடத்-

திட்டம் அேலொக்கம் கண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் 2005-இல் 

மிகப் தபரிய அளவில் தமிழ்தேொழி ேறு ஆய்வு ஒன்று 

மேற்தகொள்ளப்பட்டது.  

 

 பொடத்திட்டமும் பொடநூல்களும் ேொணேர்கள் தமிமழ அன்றொட ேொழ்க்மகயில் 

பயன்படுத்துேதற்கு ஏற்ற ேமகயில் எளிமேயொக்கப்பட மேண்டும். 

 தேொழிப் பயன்பொட்டுக்கு உதவும் இலக்கணக் கூறுகள் ேட்டுமே கற்பிக்கப்பட 

மேண்டும். 

                                                           
9
 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (2002), தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம் (ததாடக்ேநிமல), பக்ேம் 1 
10  முத்மதயா, சி. (2004), சிங்ேப்பூர்ப் பள்ளிேளில் தமிழ் ேற்பித்தலும் ேற்பித்தகலாடு ததாடர்புமடய பிரச்சிமனேளும், 

‘உலே அரங்கில் தமிழ்’ மாநாட்டில் பமடக்ேப்பட்ட ேட்டுமர, கதசியப் பல்ேமலக்ேழேம், சிங்ேப்பூர் 
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 மபச்சு தேொழிக்மக முதலிடம் தர மேண்டும். எளிய மபச்சுத்தமிமழ ேொணேர்கள் 

இயல்பொகவும் ெரளேொகவும் மபசுேதற்கு உதவும் ேமகயில் பொடத்திட்டம் அமேய 

மேண்டும். 

 பொடநூல்கள் எளிய தமிழ் நமடயில் அமேய மேண்டும். 

 

என்று பொ.மகெேன் தேது கட்டுமரயில் 11  பரிந்துமரத்திருந்தொர். இவ்ேொறு ேறு ஆய்வின்-

மபொது கல்வியொளர்கள், தமிழ் ஆர்ேலர்கள், தபற்மறொர், ேொணேர், ஆசிரியர் எனப் பலரின் 

கருத்துகள் மெகரிக்கப்பட்டன. தமிழ் கற்பிக்கப்படும் பிற நொடுகளுக்குக் கற்றல் பயணங்கள் 

மேற்தகொள்ளப்பட்டன. தமிழ் அங்தகல்லொம் எவ்ேொறு கற்பிக்கப்படுகிறது என்று கண்டறியப்-

பட்டது. கிமடக்கப்தபற்ற தரவுகளின் அடிப்பமடயில் பல ஆக்ககரேொன பரிந்துமரகள் 

முன்மேக்கப்பட்டன. இப்பரிந்துமரகமளக் கருத்திற்தகொண்டு 2008இல் அேலொக்கம் கண்ட 

பொடத்திட்டம் ேமரயப்பட்டது. மபச்சுத்தமிமழ முன்னிமலப்படுத்தித் தமிழ்தேொழி கற்றல் 

கற்பித்தல் பள்ளிகளில் மேற்தகொள்ளப்பட்டது. தமிழ் தேறுேமன ேகுப்பமற தேொழியொக 

ேட்டுேல்லொது ேொணேர்கள் பள்ளி ேொழ்க்மகக்குப் பின்னும் பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்பொட்டு 

தேொழியொகத் துலங்க மேண்டும் என்னும் உயரிய மநொக்கமே இதற்குக் கொரணம். மகட்டல், 

மபசுதல், படித்தல் திறன்களுக்கு அதிக முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டது.  

 

பொடக்கமலத்திட்டம் (curriculum) என்னும் புதிய கமலச்தெொல் அறிமுகங்கண்டது. 

சிங்கப்பூரில் தமிமழ ேொழும் தேொழியொக்குதல் என்னும் இலக்மக முன்னிறுத்தித் 

தமிழ்தேொழிப் பொடக்கமலத்திட்டத்திற்தகன்று பணிச்ெட்டம் ஒன்றும் ேடிேமேக்கப்பட்டது. 

ேொணேர்கமள மேயேொகக்தகொண்டு ேமரயப்பட்ட இப்பொடக்கமலத்திட்டம் மதமேக்மகற்ற 

தநகிழ்வுத்தன்மே, ஆர்ேமூட்டும் கற்பித்தல்முமற, அர்த்தமுள்ள ேதிப்பீடு ஆகிய மூன்று 

முக்கிய அடிப்பமடக் கூறுகமளக் தகொண்டு அமேந்தது. இக்கூறுகமளச் தெம்மேயொக 

அமேப்பதன்ேழித் தமிழ்தேொழி கற்றல் கற்பித்தலின் இலக்மக வீடு, பள்ளி, ெமூகம் 

ஆகியேற்றின் முத்தரப்புக் கூட்டு முயற்சியின் ேொயிலொக அமடயலொம் என்ற நம்பிக்மக 

பொடத்திட்டத்தில் தேளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 12  பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட தெய்தி-

களுக்குக் கூடுதல் விளக்கேளிக்கும் ேமகயில் இரு பொடத்திட்ட ேழிகொட்டிகள் 

உருேொக்கப்பட்டன. 

 

‘2005-ஆம் ஆண்டு மேற்தகொள்ளப்பட்ட தமிழ்தேொழி ேறு ஆய்வின் பரிந்துமரகள் 

தமிழ்தேொழி கற்றல் கற்பித்தலில் குறிப்பிடத்தக்க ேொற்றங்கள் ஏற்படக் கொரணேொயின. தமிழ் 

பயிலும் ேொணேர்களின் தேொழித் மதமேகளுக்மகற்பப் தபொருத்தேொன முமறயில் பொடக்-

கமலத்திட்டம் ேொற்றியமேக்கப்பட்டது. தமிமழத் மதர்வுப்பொடேொக ேட்டுமே கற்பிக்கொேல், 

ேகிழ்வூட்டும் ேகுப்பமறச் சூழலில் உயிமரொட்டம் நிமறந்த பொடேொகக் கற்பிக்க உதவும் 

ேமகயில் கற்பித்தல் அணுகுமுமறகளும் உத்திகளும் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டன. அடிப்பமட 

தேொழித்திறன்களில் ேொணேர்கள் அமடந்துள்ள ேளர்ச்சிநிமலயிமன அளவிட முழுமே-

யொன ேதிப்பீட்டு நடேடிக்மககள் தபரிதும் உதவும்,’13 என்று 2008 பொடக்கமலத்திட்டத்தின் 

                                                           
11  கேசவன், ப. (2004), சிங்ேப்பூரில் தமிழ்தமாழிக் ேல்வி, ‘உலே அரங்கில் தமிழ்’ மாநாட்டில் பமடக்ேப்பட்ட ேட்டுமர, 

கதசியப் பல்ேமலக்ேழேம், சிங்ேப்பூர் 
12 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (2008), தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம் 2008 (ததாடக்ேநிமல), பக்ேம் 4 
13

 சிங்ேப்பூர்க் ேல்வி அமமச்சு, (2015), தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம் 2015 (ததாடக்ேநிமல), பக்ேம் 3 
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சிறப்பியல்புகள், 2015 தமிழ்தேொழிப் பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது, இங்குக் 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

2015 –  மிழ்த ொழிப் ெொடத்திட்டம் 2015 (த ொடக்கநிரல) 

2015 Syllabus, Tamil Language (Primary) 

 

2005 ஆய்வின் பரிந்துமரகளொல் விமளந்த பயன்கமள 

ேலுப்படுத்தும் ேமகயில் 2010ஆம் ஆண்டில் தொய்தேொழிகளுக்-

தகன மேலும் ஒரு ேறு ஆய்வு மேற்தகொள்ளப்பட்டது. இவ்விரண்டு 

முக்கிய ேறு ஆய்வுகளின் பரிந்துமரகமள ேழிகொட்டியொகக்-

தகொண்டு ததொடக்கநிமலப் பொடத்திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டது. 

2008 பொடத்திட்டத்தின் பயன்மிகு கூறுகமளத் தக்கமேத்துக்-

தகொள்ேமதொடு, தேொழி கற்றல் கற்பித்தமல ேலுப்படுத்தும் சில 

முக்கியக் கூறுகளும் 2015 பொடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்-

பட்டுள்ளன.  

 

தொய்தேொழி கற்கும் ேொணேர் ஆர்வத்துடன் த ொழிரயக் 

கற்று அ ரனத் திறம்ெடப் ெயன்ெடுத்  வவண்டும் என்பது எதிர்பொர்க்கப்பட்டது. 

அதற்கொகக் கருத்துப்பரிேொற்றம், பண்பொடு, ததொடர்பிமணப்பு என்னும் மூன்று குறிக்மகொள்-

கள் அமடயொளம் கொணப்பட்டன. 

 

இந்த ஆய்வில் கற்பித்தலுக்கும் ேதிப்பீட்டுக்கும் இமடமய நிலவும் இமடதேளிமயக் 

குமறத்து அேற்றுக்கிமடமய உள்ள ததொடர்பிமனத் ததளிவுற விளக்க மேண்டுதேன்பது 

ேலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், பல்மேறு தேொழித் ததொடங்குநிமலகளில் இருக்கும் 

ேொணேர்கள் அமனேருக்கும் பயன்படுேொறு பொடத்திட்டம் தநகிழ்வுத்தன்மே தகொண்டதொக 

அமேய மேண்டும் என்பதும் நிமனவுறுத்தப்பட்டது. தேொழித்திறன் ேளர்ச்சியில் ஒவ்தேொரு 

நிமலயிலும் ேொணேர்கள் தபற மேண்டிய மதர்ச்சிநிமலகமள விளக்கும் ேமகயில் 

மதர்ச்சிநிமல விளக்கக்குறிப்புகள் உருேொக்கப்பட்டன. 

 

பள்ளி ேொழ்க்மகக்குப் பிறகும் தொய்தேொழிக் கல்வி ேொணேர்க்குப் பயன்மிக்கதொக 

இருக்க மேண்டுதேன இருேழிக் கருத்துப்பரிேொற்றத் திறன்கள் (மபச்சுேழி, எழுத்துேழி) 

அறிமுகம் கண்டன. இேற்மறச் தெயற்படுத்துேதற்கு ஏதுேொகப் பொடக்கமலத்திட்டத்தில் 

தகேல் ததொடர்புத் ததொழில்நுட்பக் கருவிகளின் பயன்பொடும் அதிகரிக்கப்பட்டது. 

 ொைவர்கரள ர ய ொகக்தகொண்ட விழுமியங்கள் சொர்ந்  கல்வி ேலியுறுத்தப்பட்டது. 

2008, 2015க்கொன பொடத்திட்டங்கள் தபொது ேக்களின் பொர்மேக்கொக இமணயத்தில் ஏற்றம் 

தெய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

முடிவுரை 

கல்வியொளர்களுள் ஒருேரொன ஜொர்ஜ் ெொம்ென் என்பொர், ‘தொய்தேொழி, பள்ளி 

ேொழ்க்மகக்கு இன்றியமேயொதது. அது பள்ளியொகிய உடலுக்கு உயிரொக உள்ளது. அறிமே 

ேளர்த்துக்தகொள்ளும் ஒரு கருவியொக இருப்பது ேட்டுேன்றிக் குழந்மதமய ேொழ்க்மகயில் 

ஈடுபடுத்தும் இன்றியமேயொத உறுப்பொகவும் உள்ளது,’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர். இப்படிப்பட்ட 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் ( 1965 – 2015 ) 

 37 

தொய்தேொழியொகிய தமிழ்தேொழிமய சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கள் தம்மே அமடயொளம் கொண்பதற்கு 

உயிர்நொடியொக விளங்குகிறது. ‘அச்ெமேொ தயக்கமேொயின்றித் தமிழ்தேொழிமயக் கற்பதற்கு 

ேொணேர்களுக்கு உதவும் ேமகயில் தேவ்மேறு ேமகயொன கற்பித்தல் முமறகமள 

ஆசிரியர்கள் மகயொள மேண்டும். குறிப்பொகத் ததொடக்கநிமல முதல் சில ஆண்டுகளுக்கு 

இது மிகவும் அேசியம்.’ 14  என்று தமிழ்தேொழி ேறு ஆய்வு அறிக்மகயில் (2005) 

ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘நிமறேொன கல்விக்கு அளேொகக் கற்பித்தல்,’ (Teach Less, 

Learn More) என்னும் சிங்கப்பூர்க் கல்விக் தகொள்மகக்கு ஏற்ப ேொணேர்களின் திறமனயும் 

மதமேமயயும் அறிந்து தமிழ்தேொழி கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் உகந்த பொடக்கமலத்-

திட்டமும் பொடத்திட்டமும் ததொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டுேருகின்றன. தமிழுக்கு மேற்-

தகொள்ளப்படும் முயற்சிகள் ேருங்கொலச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ச் ெந்ததியினரிமடமய, தமிமழ    

ஒரு ேொழும் தேொழியொக நிமலதபறச் தெய்யும் என்பது உறுதி.  
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த ொடக்கப்பள்ளித்  மிழ்ப் பொடநூல்கள் உருவொக்கம் 
 

மு தமிழ்வாணி  
செ உஷாராணி   

தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 
பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 

 
 
 
முன்னுரை 

 சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழி மதொடர்ந்து புழக்கத்திலிருப்பதத உறுதி மெய்வதற்கொகவும் 

வருங்கொலச் ெந்ததியினரிதடயே தமிழ் வொழும் ம ொழிேொக நிதலத்திருக்க யவண்டும் 

என்பதற்கொகவும் கற்றல் கற்பித்தலில் அவ்வப்யபொது  ொற்றங்கள் மெய்ேப்பட்டன. ந து 

இலக்தக அதடேத் ததடேொக உள்ளதவ ேொதவ, அவற்தற  ொற்றுவதற்கொன வழிவதக-

கள் என்மனன்ன என்பனவற்தறக் கண்டறியும் மபொருட்டுக் கல்விேத ச்சு அவ்வப்யபொது 

கற்றல் கற்பித்தல் குறித்து ஆய்வுகள் நடத்திக் கொலத்திற்யகற்ற பரிந்துதைகதள 

முன்தவத்துள்ளது. இப்பரிந்துதைகதளக் கருத்திற்மகொண்டு அந்தந்தக் கொலக்கட்டத்திற்கு 

ஏற்பப் பொடத்திட்டமும் பயிற்றுவளங்களும் உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

   

 1834ஆம் ஆண்டு தமிழ்ம ொழிக் கல்வி சிங்கப்பூரில் மதொடக்கம் கண்டு இன்றுவதை 

நிதலமபற்று நிற்கிறது. மதொடக்கத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிக்கப்பட்டது.             

1951ஆம் ஆண்டு முதல் ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிழ் இைண்டொம் ம ொழிேொகக் 

கற்பிக்கப்படத் மதொடங்கிேது. இருப்பினும், தமிதழக் கற்பிப்பதற்மகனச் சிங்கப்பூரியலயே 

தமிழ்ப் பொடநூல்கள் ஏதும் தேொரிக்கப்படவில்தல.  யலசிேொ, தமிழகப் பொடநூல்கயள தமிழ் 

கற்பிக்கப் பேன்படுத்தப்பட்டன. 1970களுக்குப் பிறயக சிங்கப்பூர்  ொணவர்களுக்கொகச் 

சிங்கப்பூரியலயே தமிழ்ப்பொடநூல்கள் உருவொக்கப்பட்டன. 

 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் வாசகம்  

 முதன்முதலில் 1973இல் சிங்கப்பூர்ப் பொடத்திட்டத்ததமேொட்டித் தமிழொசிரிேர்கள்                

சீ. வைதப்பன், அ. இைொ ெொமி, யெ. மெல்வைொசு, மபொ.  ணிவொெகம் ஆகியேொரின் கூட்டு-

முேற்சியில் ‘சிங்கப்பூர்த் தமிழ் வொெகம்’ என்னும் ததலப்பில் அத ந்த பொடநூல் வரிதெயும், 

‘சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப் பயிற்சிநூல்’என்னும் ததலப்பில் அத ந்த பயிற்சிநூல்களும்  

எழுதப்பட்டன. ஆங்கிலத் மதொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிதழ இைண்டொம் ம ொழிேொகக் கற்ற 

 ொணவர்கள் தமிழ் எழுத்துகள் அதனத்ததயும் ஓைொண்டில் கற்றுக்மகொள்ளச் சிை ப்படுவர் 

என்பததக் கருத்திற்மகொண்டு மதொடக்கநிதல 1-இல் யநர்யகொட்டு வரிவடிவமுதறயில் 132 

எழுத்துகளும் மதொடக்கநிதல 2-இல் 115 எழுத்துகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

‘இந்நூல்கள் ஆங்கிலத் மதொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிழ் கற்கும்  ொணொக்கர்க்கு நன்முதறயில் 
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பயிற்சி அளிக்கக்கூடிேதவேொகும்,’ என்று புத்தகத்ததப் பதிப்பித்த அன்தன பதிப்பகத்தொர் 

தம் பதிப்புதையில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். 

 

சிறுவர் தமிழ்  

1979இல்  ொணவர்களின்  ொறுபட்ட கற்றல் திறனுக்கு ஏற்பக் கல்விமுதறயில் 

டொக்டர் யகொ மகங் ஸ்வீ ததலத யில் மெேற்பட்ட ஆய்வுக்குழுவொல் பல முக்கிே  ொற்றங்-

கள் பரிந்துதைக்கப்பட்டன. மதொடக்கநிதல மூன்று இறுதித்யதர்வு முடிவுகளுக்கு ஏற்ப  

 ொணவர்கள் நொன்கொம் வகுப்பில் ஆய்வறிக்தகயில் பரிந்துதைத்திருந்ததற்கு ஏற்பத் தைம் 

பிரிக்கப்பட்டனர். வழக்கக் கல்வி, நீட்டிப்புக் கல்வி, ஒரும ொழிக் கல்வி என  ொணவர்கள் 

அவைவர் திறனுக்கு ஏற்பத் தைம் பிரிக்கப்பட்டனர். நீட்டிப்புக் கல்விப் பிரிவிலும் ஒரும ொழிக் 

கல்விப் பிரிவிலும் பயின்ற  ொணவர்களுக்குத் மதொடக்கக்கல்வி எட்டு ஆண்டுகள்வதை 

நீட்டிக்கப்பட்டது.  

 

இவ்வொறு தைம்பிரிக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர்  ொணவர்களுக்கொகப் பிரித்தியேக ொகப் 

பயிற்று வளங்கதளத் தேொரிப்பதற்கொக 1980-இல் சிங்கப்பூர்ப் பொடத்திட்ட ய ம்பொட்டுக் 

கழகம் நிறுவப்பட்டது. பொடநூலொக்கக் குழுவினரின் முேற்சியில் 1983-ஆம் ஆண்டு ‘சிறுவர் 

தமிழ்’ பொடநூல் வரிதெ அறிமுகங்கண்டது. “கல்வி அத ச்ெொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்ட புதிே 

கல்வி முதறக்கொன மதொடக்கப்பள்ளித் தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டத்தத அடிப்பதடேொகக் 

மகொண்டு இப்பொடநூல்கள் எழுதப்பட்டன. நம் நொட்டுப் பள்ளிகளில் தமிழ் பயிலும் 

 ொணவர்களின் பட்டறிவுக்கும், சிங்கப்பூர்ச் சூழலுக்கும் ஏற்பப் பொடங்கள் அத ந்துள்ளன,” 

எனப் பொடநூலின் முகவுதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  வழக்கக் கல்வி, நீட்டிப்புக் கல்வி, 

ஒரும ொழிக் கல்வி ஆகிே மூன்று பிரிவினருக்கு ொன பொடநூல்களும் பயிற்சிநூல்களும் 

உருவொக்கப்பட்டன. பொடநூல்கள்  ொணவர்களின் கண்தணயும் கருத்ததயும் கவரும் 

வண்ணம் வண்ணப்படங்கதளக் மகொண்டு அத ந்திருந்தன. ம ொழியின் அடிப்பதடத் 

திறன்களின் வளர்ச்சிக்குத் துதணபுரியும் வதகயில் இந்நூல்கள் உருவொக்கப்பட்டன. 

பொடநூல்கள், பயிற்சிநூல்கள் ஆகிேவற்யறொடு முதன்முதறேொக, இவற்றின் மதொடர்பொன 

ஆசிரிேர் தகயேடுகளும், கண்வழி-மெவிவழித் துதணக்கருவிகளும் உருவொக்கப்பட்டன.  

 

1991இல் தமிழ் எழுத்துகதளமேல்லொம் ஓைொண்டுக்குள் அறிமுகப்படுத்திவிடலொம் 

என்ற எண்ணத்யதொடு கீழ்த்மதொடக்கநிதலப் பொடநூல்கள் சில  ொற்றங்களுடன் திருந்திே 

பதிப்பொக  றுபதிப்புக் கண்டன. தமிழ் படிக்கும்  ொணவர்கள் த து பள்ளி வொழ்க்தகக்கு 

அப்பொல் எத்ததகே திறன்கதளப் மபற்றிருக்க யவண்டும் என்பததயும் அவர்கள் ம ொழி 

கற்றலில் மவவ்யவறு திறன் நிதலகள் மகொண்டவர்கள் என்பததயும் கருத்திற்மகொண்டு 

பொடநூல்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் தேொரிக்கப்பட்டன. 
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வளர்தமிழ்  

 1991இல் மதொடக்கப்பள்ளிக் கல்வி ய ம்பொடு குறித்த அறிக்தகயில் மதொடக்க-

நிதல 5-ல்  ொணவர்கதளத் தைம் பிரித்தல் ஏற்புதடேதொக இருக்கும் என்று முடிவு 

மெய்ேப்பட்டது. இதன் அடிப்பதடயில் வழக்கம், நீட்டிப்பு, ஒரும ொழிக் கல்விப் பிரிவு-

களுக்குப் பதிலொகத் மதொடக்கநிதல 4 யதர்வு முடிவுகளின் அடிப்பதடயில் மதொடக்கநிதல 

5-இல்  ொணவர்கள் உேர்தமிழ் (EM1), தமிழ் (EM2), அடிப்பதடத்தமிழ் (EM3) எனத்    

தைம் பிரிக்கப்பட்டனர். இம்மூன்று பிரிவு  ொணவர்களின் யததவகதளக் கருத்திற்மகொண்டு 

1993இல் புதிே பொடத்திட்டம் அ லொக்கம் கண்டது. இப்பொடத்திட்டத்ததமேொட்டி 

வளர்தமிழ்ப் பொடநூல் வரிதெ 1995-இல் அறிமுகம் கண்டது. இப்பொடநூல் வரிதெயில் 

தமிழ்ம ொழிதேச் சூழல் அடிப்பதடயில் கற்பிப்பதற்கொகக் கருப்மபொருள்கள் முதன்-

முதறேொக அறிமுகம் கண்டன.  னித உறவுகள், ெமூகமும் நொடும், உலகமும் நொமும், 

கற்பதன உலகம், அறிவிேலும் மதொழில் நுட்பமும், இேற்தக, கதலயும் பண்பொடும், 

சுகொதொைமும் உடல்நலமும் ஆகிே 8 கருப்மபொருள்கதள த ே ொகக் மகொண்டு பொடங்கள் 

எழுதப்பட்டன. அயதொடு பொடநூல்கள் பேன்பொட்டுச் சூழலுக்கும் பண்பொட்டுச் சூழலுக்கும் 

ஏற்ப எழுதப்பட்டன. ய லும் ம ொழித்திறன்கதள ஒருங்கிதணத்துக் கற்பிக்கும் வதக-

யிலும் பொடங்கள் வடிவத க்கப்பட்டன. இதனுடன்  ொணவைது தமிழ்ம ொழிப் பேன்பொட்தட 

அதிகரித்தல், சிந்தித்தல் திறதன வளர்த்தல் முதலிே யநொக்கங்களின் அடிப்பதடயிலும் 

வளர்தமிழ்ப் பொடநூல் வரிதெ உருவொக்கப்பட்டது. கருத்துப்பரி ொற்ற அணுகுமுதறயில் 

பொடங்கள் நடத்தப்படயவண்டும் என்பததயும் இது வலியுறுத்திேது. 1997ஆம் ஆண்டு 

மதொடக்கநிதல 5இல் தமிழ்ப்பொடநூல்கள் தமிழ், உேர்தமிழ், அடிப்பதடத் தமிழ் ஆகிே 

மூன்று நிதலகளுக்கும் உருவொக்கப்பட்டன. 1998இல் தகவல் மதொழில்நுட்பம், 

சிந்ததனத்திறன்கள் ஆகிேவற்தற இதணத்துக் கற்பிக்க வொய்ப்பளிக்கயவண்டிப் பொடத்-

திட்டக் குதறப்பு ய ற்மகொள்ளப்பட்டது. எனயவ இேற்தக, சுகொதொைமும் உடல்நலமும், 

அறிவிேலும் மதொழில்நுட்பமும் ஆகிே கருப்மபொருள்கள் நீக்கப்பட்டன. கதலயும் பண்பொடும் 

என்னும் கருப்மபொருள்  ைபும் பண்பொடும் என்று  ொற்றங்கண்டது. 

 

 

அரும்பு  

இந்தப் பொடநூல் வரிதெ இைண்டு யநொக்கங்கதள அடிப்பதடேொகக் மகொண்டு 

உருவொக்கப்பட்டது. ஒன்று தமிழ் ம ொழியில்  ொணவர்களின் திறதன வளர்ப்பது; 

 ற்மறொன்று தமிழ்ப் பண்பொட்தடயும்  ைதபயும்  ொணவர்கள் அறிந்துமகொள்ளத் துதண 

புரிவது. இதனுடன் ‘அரும்புக்கு விருந்து’ என்னும் கணினி வட்டும் உருவொக்கப்பட்டுத் 

தமிழ்ம ொழிக் கல்வியில் பல மதொழில்நுட்ப வளங்கள் யெர்க்கப்பட்டன. இதனுடன் 

வளர்தமிழ்ப் பொடநூல் வரிதெயின் பேன்மிகு கூறுகளொன கருப்மபொருள் அடிப்பதடயில் 

அத ந்த பொடங்கள், கருத்துப்பரி ொற்ற அணுகுமுதற, சிந்ததனத் திறன் வளர்ச்சி 

ஆகிேதவ இந்தப் பொடநூல் வரிதெயிலும் தக்கதவத்துக்மகொள்ளப்பட்டன.  
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தமிழ ாரச  

தமியழொதெப் பொடநூல் வரிதெ பின்வரும் மூன்று அடிப்பதட யநொக்கங்கதளக் 

கருத்திற்மகொண்டு உருவொக்கப்பட்டது –  

 

 அடிப்பதட ம ொழித் திறன்களில் முதறேொன பயிற்சிேளித்தல் 

 தமிழ்ப் பண்பொட்டுக் கூறுகதளயும் பொைம்பரிேக் கூறுகதளயும் அறிேச்மெய்தல் 

 நொட்டுருவொக்கத்திற்குத்  யததவேொன  பண்புநலன்கதளப்  மபற்றிடச்மெய்தல்   

 

வகுப்பதறயில் தமிழில் குறிப்பொகப் யபச்சுத்தமிழில் கலந்துதைேொடும் சூழதல 

உருவொக்கித் தந்து, அதன்வழி  ொணவர்களின் தமிழொர்வத்தத வளர்க்கத் துதணபுரியும் 

வதகயில் தமியழொதெப் பொடநூல்கள் வடிவத க்கப்பட்டன. கருத்துப்பரி ொற்ற அணுகு-

முதறதே த ே ொகக் மகொண்டு எளிே நதடயில் பொடங்களும்,  ொணவர்களின் 

ஆர்வத்ததத் தூண்டிக் கற்றலில் ஈடுபடுத்தும் நடவடிக்தககளும் இத்மதொகுப்பில் தைப்-

பட்டுள்ளன. அடிப்பதட ம ொழித் திறன்கயளொடு சிந்ததனத் திறன்கதளயும் ஒருங்-

கிதணத்து வளர்ப்பதற்கொன பல்யவறு கற்பித்தல் நடவடிக்தககளும் இத்மதொகுப்பில் 

இடம்மபற்றுள்ளன. 

 

 

ழதன் தமிழ்  

யதன் தமிழ்ப் பொடநூல் வரிதெ 2015-ஆம் ஆண்டு அ லொக்கம் கண்டது. 2005, 

2010 தமிழ்ம ொழி  று ஆய்வுகளின் முக்கிேப் பரிந்துதைகதளக் கருத்திற்மகொண்டு 

இப்பொடநூல் வரிதெ உருவொக்கம் கண்டு வருகிறது. தமிதழத் தொய்ம ொழிேொகப் பயிலும் 

 ொணவர்கள் ம ொழிதே ஆர்வத்துடன் கற்றுத் திறம்படப் பேன்படுத்துவயதொடு நல்ல 

பண்பொளர்களொகவும் திகழ வழிகொட்டி உதவுவதத முக்கிே யநொக்கங்களொகக் மகொண்டு 

யதன் தமிழ்ப் பொடநூல் வரிதெ தேொரிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி வொழ்க்தகக்குப் பிறகும் 

தொய்ம ொழிக் கல்விேொனது  ொணவர்களுக்கு ஈடுபொடுமிக்கதொகவும் பேன்மிக்கதொகவும் 

இருப்பதற்கு அடிப்பதட ம ொழித்திறன்கயளொடு இருவழிக் கருத்துப்பரி ொற்றத் திறன்கள், 

21-ஆம் நூற்றொண்டுத் திறன், சிந்ததனத் திறன் முதலிே திறன்களும் இத்மதொகுப்பில் 

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

 ொணவர்கள் இேல்பொன வொழ்க்தகச் சூழல்களில் பேன்முதனப்புமிக்க வதகயில் 

தமிழ்ம ொழிதேப் பேன்படுத்திப் யபச்சுத்தமிழில் ெைள ொகவும் தன்னம்பிக்தகயுடனும் 

யபெவும் தமிழில் கலந்துதைேொடித் தங்கள் கருத்துகதளப் பரி ொறிக்மகொள்ளவும் பொடங்கள் 

கற்றல் களங்கள் அடிப்பதடயில் தேொரிக்கப்பட்டுள்ளன.  ொணவர்களுக்கு ஏற்ற சூழதல 
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உருவொக்கித் தந்து அதன்வழி  ொணவர்களின் தமிழொர்வத்தத வளர்க்கத் துதணபுரியும் 

வதகயில் இப்பொடநூல் மதொகுப்பு வடிவத க்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

முடிவுரை 

சிங்கப்பூர்க் கல்விக் மகொள்தகக்கு ஏற்ப  ொணவர்களின் திறதனயும் யததவகதளயும் 

கருத்திற்மகொண்டு தமிழ்ம ொழிப் பொடநூல் மதொகுப்புகள் உருவொக்கப்பட்டு வந்துள்ளன; 

தமிழ்ம ொழி கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் உகந்த அணுகுமுதறகளும் பேன்முதனப்புமிக்க 

நடவடிக்தககளும் பரிந்துதைக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. சிங்கப்பூரில் தமிழ்  ொணவர்களிதடயே 

தமிதழ ஒரு வொழும் ம ொழிேொக நிதலமபறச் மெய்ே இதவ துதணபுரியும் என்பது 

திண்ணம்.  
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த ொடக்கப்பள்ளிகளில்   மிழ்த ொழிப் பயிற்றுமுறைகள் 

 

 ரா. மஞ்சுளா தங்கப்பன்  
முதன்மை ஆசிரியர் (தமிழ்மைொழி) 

தரநிமை ஆய்வுப் பிரிவு 
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் கமைக்கழகம் 

 

 

முன்னுரை 

ஒரு மமொழியைச் சரிைொகவும் சரளமொகவும் சூழலுக்கு ஏற்பப் மபொருத்தமொகவும் 

பைன்படுத்துவதற்கு அன்றுமுதல் இன்றுவயர தமிழொசிரிைர்கள் மொணவர்களுக்ககற்ற 

பல்கவறு பைன்முயைப்புமிக்க பயிற்றுமுயறகயளப் பின்பற்றி வந்துள்ளைர். 1965ஆம் 

ஆண்டுமுதல் இன்றுவயர மொணவர்களின் கற்றல் பின்புலத்திற்ககற்பத் மதொடக்கப்பள்ளித் 

தமிழொசிரிைர்கள் கமற்மகொண்டு வந்துள்ள பயிற்றுமுயறகயள இக்கட்டுயர விளக்குகிறது.  

 
 
1965ஆம் ஆண்டுமுதல்  

1960ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு மதொடக்கப்பள்ளிகளுக்கியடகை ஒருங்கியணக்கப்- 

பட்ட பொடத்திட்டகமொ முயறைொை பொடநூல்ககளொ இல்யல. தமிழொசிரிைர்கள் மலொைொ, 

தமிழகம் ஆகிை நொடுகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட பயிற்றுவளங்கயளகை பைன்படுத்திைர். 

வகுப்பயறகளில் கற்பித்தலின்கபொது ஆசிரிைகர முதன்யம மபற்றொர். ஆசிரிைர் கூற 

மொணவர்கள் ககட்கும் விரிவுயர பொணிகை பின்பற்றப்பட்டது. எழுத்தறிமுகத்திற்கு மநடுங்-

கணக்கு முயற கமற்மகொள்ளப்பட்டது. 1960இலிருந்து மதொடக்கப்பள்ளி மொணவர்களுக்கு 

இரண்டொம் மமொழி கட்டொைப் பொடமொக்கப்பட்டது. அக்கொலக்கட்டத்தில் மபரும்பொலொை தமிழ் 

மொணவர்களின் வீட்டுமமொழி தமிழொக இருந்ததொல் மொணவர்களொல் சரளமொகத் தமிழில் 

கபசுவதற்கு முடிந்தது. மலொைொ மற்றும் தமிழகத்யதச் கசர்ந்த பொடநூல்கள் கற்பித்தலுக்குப் 

பைன்படுத்தப்பட்டை. அவற்றுள் ஒன்று ‘ஆங்கிலப் பொடசொயலகளுக்கொை தமிழ் வொசகங்கள்’ 

என்னும் பொடநூல் வரியச. ஆசிரிைர்கள் கமற்மகொண்ட பயிற்றுமுயறகள் பொடநூல்கயளச் 

சொர்ந்கத இருந்தை.  

 
 
1970ஆம் ஆண்டுமுதல்  

1970களின் இறுதியில் உள்நொட்டுத் கதயவக்ககற்பத் தமிழ்ப் பொடநூல்களும் 

பயிற்சிநூல்களும் தைொரிக்கப்பட்டை. மதொடக்கப்பள்ளிகளில் எழுத்து அறிமுகம் மநடுங்-

கணக்கு முயறயிலிருந்து கநர்ககொட்டு வரிவடிவ முயறக்கு மொற்றப்பட்டது.  ‘டம் டம், டமொரம், 

பட பட, பட் பட்’ என்னும் ஒலிப்பு முயறயிலிருந்து வரிவடிவ எழுத்துமுயற அறிமுகப்-

படுத்தப்பட்டது. இவ்மவழுத்துககளொடு அவற்யற எழுதுவதற்கொை யகமைழுத்துப் பயிற்சி-

களும் மொணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டை. 
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அக்கொலக்கட்டத்தில் சிங்கப்பூயரச் கசர்ந்த தமிழொசிரிைர் குழுமவொன்று எழுதி 

மவளியிட்ட ‘சிங்கப்பூர்த் தமிழ் வொசகம்’ என்னும் பொடநூல் வரியச பள்ளிகளில் பைன்-

படுத்தப்பட்டை. எழுத்துகள் ஒன்றுகசர்ந்து மசொற்களொதயலயும் மசொற்கள் பலகசர்ந்து 

மசொற்மறொடர்களொகி ஒரு கருத்யத விளக்குவயதயும் மதொடக்கப்பள்ளித் தமிழொசிரிைர்கள் 

தம் வகுப்பயறக் கற்பித்தலில் கமற்மகொண்டைர். இவ்வொகற கொரணகொரிை முயறப்படி 

எழுத்து, மசொல், மதொடர்மமொழி என்னும் முயறயில் கற்பித்தல் நயடமபற்றது. ஆத்திசூடி, 

மகொன்யறகவந்தன், மூதுயர, நல்வழி, பழமமொழி, திருக்குறள் கபொன்ற மசய்யுள் பகுதி-

களும் மமொழி கற்பித்தலுடன் ஒருங்கியணக்கப்பட்டுக் கற்பிக்கப்பட்டை. இப்பகுதிகயளக் 

கற்பிப்பதற்குச் மசொற்மபொருள், கருத்துயர என்னும் முயறயில் ஆசிரிைர் எடுத்துக்கூறுவது, 

அவற்யற மொணவர்கள் ககட்டுக்மகொண்டிருப்பது, முதல் நொள் கற்பித்தவற்யற மறுநொள் 

ஒப்புவிக்கச் மசய்வது கபொன்ற பயிற்றுமுயறகயளத் தமிழொசிரிைர்கள் கமற்மகொண்டைர். 

இலக்கணப் பொடம் விதிவிளக்க முயறயில் கற்பிக்கப்பட்டது. அக்கொலத்தில் மதொடக்கப்-

பள்ளிகளில் மொணவர்கள் மபற்ற ஆழ்ந்த இலக்கண அறிவு அவர்கள் தொமொககவ பல 

இலக்கிைங்கயள நைமுணர்ந்து கற்கத் துயணபுரிந்தை. 

 
 
1984ஆம் ஆண்டுமுதல்  

1984ஆம் ஆண்டு மதொடக்கப்பள்ளிகளுக்கொை பொட நூலொக்கக் குழு எழுதி 

மவளியிட்ட ‘சிறுவர் தமிழ்’ பொடநூல்வரியசக்கு ஏற்புயடை பல்கவறு பயிற்று முயறகயளத் 

தமிழொசிரிைர்கள் பின்பற்றிைர். ககட்டல் கருத்தறிதல் பயிற்சிகளும் முதன்முயறைொக   

இந்தப் பொடநூல் வரியசயில் இயணக்கப்பட்டை.   

 

அக்கொலக்கட்டத்தில், கல்விக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளில் 

கற்பித்தல் மதொடர்பொை வகுப்பயற ஆய்வுகளும் கமற்மகொள்ளப்பட்டை. தமிழொசிரிைர்கள் 

தம் பயிற்றுமுயறகயள மொற்றிையமப்பதற்கு இயவ உறுதுயணைொக இருந்தை. தமிழ் 

மொணவர்களின் உச்சரிப்புத் திறயை கமம்படுத்துவதற்கொகச் ‘மசந்தமிழும் நொப்பழக்கம்’ 

(திண்ணப்பன் சுப, 1986) என்னும் பயிற்றுகருவித் மதொகுப்பின் மூலம், பள்ளிகளில் 

மொணவர்களுக்குத் தமிழ் உச்சரிப்புப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டை. 

 

1984இல் தமிழ் எழுத்துகளில் மொற்றத்யதச் சிங்கப்பூர் அரசு ஏற்றுக்மகொண்ட 

நியலயில் திருத்தம் மசய்ைப்மபற்ற 13 தமிழ் எழுத்துகயளக் கற்பிப்பதற்கொை பயிற்று-

முயறகள் கமற்மகொள்ளப்பட்டை. கமலும் வொசிப்புத் திறயை கமம்படுத்துவதற்குப் பகுதியில் 

விடுப்பட்ட இடங்கயள ஊகித்து நிரப்பும் ‘குகளொ ஸ்’ (Cloze) பகுதிமுயற (ககொவிந்தசொமி. 

நொ, 1987) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தமிழொசிரிைர்கள் மொணவர்களியடகை கயத நூல்கள் 

படிக்கும் ஆர்வத்யதயும் தூண்டிைர். வகுப்பயறயில் நூலகங்கள் அயமக்கப்பட்டை. 

வொய்விட்டு வொசித்தகலொடு வொய்க்குள் படிக்கும் பழக்கத்திற்கும் அதிக முக்கிைத்துவம் 

மகொடுத்து மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறன் வளர்க்கப்பட்டது. இத்துடன் கருத்துப்பரிமொற்ற 

அணுகுமுயறயின் அடிப்பயடயில் வழிகொட்டு கட்டுயர, மசொல்வமதழுதுதல், ககட்டல் 
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கருத்தறிதல், கநொக்கல் கருத்தறிதல் முதலிை மமொழிக்கூறுகயளக் கற்பிப்பதற்குத் 

தமிழொசிரிைர்கள் பல்கவறு பயிற்றுமுயறகயளப் பின்பற்றிைர். அக்கொலக்கட்டத்தில்       

பியழ ஆய்வு ஒரு சிறந்த கற்பித்தல் முயறைொகக் கருதப்பட்டது. கற்பித்தலின்கபொது 

தமிழொசிரிைர்கள் மபரும்பொலும் தமக்குக் கியடத்த அனுபவத்யதகை மூலதைமொகக்-

மகொண்டு தம் பயிற்றுமுயறகயள உருவொக்கிக் கற்பித்தைர். 

 

 

1993ஆம் ஆண்டுமுதல்  

1993ஆம் ஆண்டு மவளியிடப்பட்ட பொடத்திட்டம் ஒருங்கியணந்த பொடத்மதொடர் 

(Integrated Lesson Sequence) சொர்ந்த கற்பித்தயல வலியுறுத்திைது. நயடமுயற 

வொழ்க்யகயில் எந்தமவொரு கருத்துப்பரிமொற்றச் சூழலிலும் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட                  

மமொழித் திறன்கள் பைன்படுத்தப்படுவதொல் இயவ மமொழி நடவடிக்யககளின்கபொது 

ஒருங்கியணக்கப்பட்டுக் கற்பிக்கப்பட்டை. மொணவர்கள் கற்றுக்மகொண்ட ஒன்றில் இன்னும் 

ஆழமொை அறிவு மபறகவண்டும் என்பதற்கொக ஒரு தயலப்யபமைொட்டி அவர்களுக்குக் 

குவிகநொக்குப் பொடங்களும் நடத்தப்பட்டை. இக்கொலக்கட்டத்தில் ‘வளர்தமிழ்’ பொடநூல்-

வரியச  பைன்படுத்தப்பட்டது. மொணவர்களின் சிந்தயைத் திறயை வளர்க்கும் கநொக்கத்தில் 

கற்பித்தல் பயிற்றுமுயறகள் கமற்மகொள்ளப்பட்டை. ஒரு பிரச்சியையுடன் மதொடர்புயடை 

எல்லொக் கொரணிகயளயும் ஒரு குறிப்பிட்ட பைன் கருதி முழுயமைொக ஆரொய்தல், புதிை 

கருத்துகயள உருவொக்கவும் புது அர்த்தம் தரவும் புதுத்மதொடர்புகயள ஆரொய்ந்து அறிதல், 

ஆக்கத்திறனுடன் சிந்தித்தல், தகவல்கயளப் பகுத்தொய்தல், மதிப்பீடு மசய்தல் கபொன்ற 

சிந்தயைத் திறன்கயள மொணவர்களியடகை வளர்க்கும் கநொக்கத்தில் தமிழொசிரிைர்கள் தம் 

வகுப்பயறக் கற்பித்தயல வழிநடத்திைர். நன்யம தீயமகயளக் கண்டறிதல், ஒற்றுயமயில் 

கவற்றுயம அல்லது கவற்றுயமயில் ஒற்றுயம கொணல், மதொடர்புபட அயமந்திரொத 

கருத்துகயள விலக்குதல் அல்லது சிதறிக் கிடக்கும் ஒரு மபொருளின் பொகங்கயள ஒன்று 

கசர்த்தல், கியடத்துள்ள சொன்றுகயள அடிப்பயடைொகக்மகொண்டு ஏற்புயடை முடிவுக்கு 

வருதல் அல்லது மபொதுவொை கருத்துகயளத் தீர்மொனித்தல் கபொன்ற கற்பித்தல் 

உத்திமுயறகள் வகுப்பயறக் கற்பித்தலின்கபொது கமற்மகொள்ளப்பட்டை. இவற்யறத் 

தவிர்த்து மமொழி கற்பித்தலுடன் பண்பொட்டுச் மசய்திகளும் ஒருங்கியணத்துக் கற்பிக்கப்-

பட்டை. கருப்மபொருள் சொர்ந்த கற்பித்தலின்கபொது மொணவர்களின் மமொழித் கதயவகயளக் 

கருத்திற்மகொண்டு பல்கவறு மசைல் சொர்ந்த நடவடிக்யககளில் தமிழொசிரிைர்கள் அவர்கயள 

ஈடுபடுத்திைர். 

 

 

2002ஆம் ஆண்டுமுதல்  

‘சிந்திக்கும் பள்ளிகள் கற்கும் நொடு’ என்னும் கல்வி அயமச்சின் ககொட்பொட்டிற்கு 

ஏற்ப இக்கொலக்கட்டத்தில் சிந்தயைத் திறன்கள், கதசிைக் கல்வி, தகவல் மதொடர்புத் 

மதொழில்நுட்பப் பைன்பொடு ஆகிை புதிை முைற்சிகள் பொடங்களின்கபொது அறிமுகப்படுத்தப்-

பட்டை. 1990கயளப்கபொன்று ஆசிரிைர்களின் பயிற்றுமுயறகள் கருத்துப்பரிமொற்றத்யத 
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யமைமொகக் மகொண்டயமந்திருந்தை. கமலும் எல்லொ நியலகளிலும் பண்பொட்டுக்-

கூறுகளுக்கு முக்கிைத்துவம் மகொடுத்துத் தமிழொசிரிைர்கள்  பொடங்கயளக் கற்பித்தைர்.  

 

2002ஆம் ஆண்டின் கல்விக் மகொள்யகக்கு ஏற்பத் தமிழொசிரிைர்கள் 

மொணவர்கயளச் சுைமொகக் கல்வி கற்பவர்களொகவும் பயடப்பொக்கச் சிந்தயை- 

ைொளர்களொகவும் பிரச்சியைக்குத் தீர்வு கொண்பவர்களொகவும் உருவொக்கும் கநொக்கில் மமொழி 

கற்பித்தகலொடு சிந்தயைத் திறயை வளர்க்கும் நடவடிக்யககயள கமற்மகொண்டைர். 

கமலும் நொட்யட கநசித்தல், சமூகத்திற்கும் நொட்டுக்கும் கடப்பொடுமகொள்ளுதல் கபொன்ற 

கதசிைக் கல்விச் மசய்திகளும் பொடங்களுடன் இயணத்துப் புகட்டப்பட்டை. இக்கொலக்-

கட்டத்தில் மதொழில்நுட்பம் சொர்ந்த பயிற்றுமுயறகயளயும் தமிழொசிரிைர்கள் பின்பற்றிைர். 

பொடங்களின்கபொது மமொழித்திறன்கயளத் தவிர்த்துச் மசய்முயறத் திறன்கயள (Process 

Skills) வளர்க்கும் கநொக்கத்தில் அவற்றிற்குத் மதொடர்புயடை உத்திகள் மொணவர்களுக்குக் 

கற்பிக்கப்பட்டை. இப்பயிற்றுமுயறகள்  அயைத்தும் ‘அரும்பு’ பொடநூல்வரியசயின் ஆசிரிைர் 

யககைட்டில் பரிந்துயரக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

தமிழொசிரிைர் கமற்மகொண்ட பயிற்றுமுயறகள் கற்கபொயர யமைமொகக் மகொண்டு 

அயமந்தை. எழுத்து அறிமுகம் ‘ட, ப, ம’ வரியசமுயறயில் மதொடர்ந்து அறிமுகப்-

படுத்தப்பட்டது. எழுத்துகயள அறிமுகப்படுத்திக் கற்பித்து வரும்கபொது படித்த எழுத்து-

கயளக் மகொண்டு அயமயும் எளிை மசொற்மறொடர்களும் சிறிை வொக்கிைங்களும் 

அவ்வப்கபொது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டை. இயவ மொணவர்களின் அனுபவத்துக்கு 

உட்பட்டயவைொக இருந்தை. 

 

 

2008-ஆம் ஆண்டுமுதல் 

கதயவக்ககற்ற மநகிழ்வுத்தன்யமமிக்க பொடத்திட்டம், ஆர்வமூட்டும் கற்பித்தல்முயற, 

அர்த்தமுள்ள மதிப்பீடு ஆகிைவற்றிற்கு ஏற்பப் பயிற்றுமுயறகள் மொற்றம் கண்டை. 

பள்ளியிலும் பள்ளிக்கு அப்பொலும் தமிழ்மமொழியின் புழக்கம் மொணவர்களியடகை 

நியலத்திருக்கும் கநொக்கத்தில் தமிழொசிரிைர்கள் பைன்முயைப்புமிக்க கற்பித்தல் 

உத்திகயளப் பைன்படுத்திக் கற்பித்தைர். மதொடக்கநியல 1, 2 வகுப்புகளில் முயறசொரொ 

மதிப்பீட்டின்வழிப் கபசுதல், ககட்டல், படித்தல் திறன்கள் கமம்படுத்தப்பட்டை. ஆசிரிைர்கள் 

மரபுவழிப் பண்புகயளயும் சமூக மைவுணர்வு சொர்ந்த கற்றயலயும் (Social & Emotional 

Leaning)  தம் கற்பித்தலில் வலியுறுத்திைர். சுை, மை நலன் (personal and mental well-

being), பண்புநலன்கள் (character), குடியுரியம (citizenship), கல்வித் கதர்ச்சி 

(academic achievement) வொழ்க்யகத் மதொழில் (employment) ஆகிை ஐந்து கூறுகளில் 

மொணவர்கள் சிறந்து விளங்கத் துயணமசய்யும் வயகயில் கற்றல்வலியுறுத்தப்பட்டது. 

மொணவர்களின்  திறன் வளர்ச்சி முழுயமைொை மதிப்பீட்டின்வழி (Holistic Assessment) 

நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 
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2005-ஆம் ஆண்டு கமற்மகொள்ளப்பட்ட தமிழ்மமொழி மறுஆய்வின் பரிந்துயரக்கு 

ஏற்ப வொய்மமொழிக் கருத்துப்பரிமொற்றத்திற்கும் கபச்சுத்தமிழுக்கும் கூடுதல் முக்கிைத்துவம் 

வழங்கப்பட்டது. வீட்டில் தமிழ்ப் பின்ைணி இல்லொத மொணவர்களுக்கு வொய்மமொழித் திறன் 

சொர்ந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டை. வகுப்பயறக் கற்பித்தலின்கபொது கபச்சுத்தமிழ் வடிவம் 

மொணவர்களின் மைத்தில் ஆழப் பதியுமொறு வகுப்பயற நடவடிக்யககள் நடத்தப்பட்டை.  

 

கநரடிக் கற்பித்தல்கபொல் அல்லொமல் வியளைொட்டு, புதிர், விைொ-வியட, கயத 

கூறுதல் முதலொை மொணவர்களின் ஆர்வத்யதத் தூண்டும் நடவடிக்யககளின்மூலம் 

ஆசிரிைர்கள் மொணவர்களுக்கு உகந்த கபச்சுப் பயிற்சிகயள அளித்தைர். இயவ 

‘தமிகழொயச’ பொடநூல் வரியசயில் இயணக்கப்பட்டிருந்தை. 

 

வொய்க்குள் வொசித்தல் நடவடிக்யகயின்கபொது ஆசிரிைர்கள் அகன்ற படிப்யபயும் 

ஆழ்ந்த படிப்யபயும் நடத்திைர். அகன்ற படிப்பு, கயதப் புத்தகங்கள், நொளிதழ்கள், வொர 

மொத இதழ்கள் ஆகிைவற்யற கமகலொட்டமொக அறிந்துமகொள்ளவும் படித்து மகிழவும் 

உதவிை. மதொடக்கநியல ஒன்று, இரண்டொம் வகுப்புகளில் தமிழ் எழுத்துகயளக் கற்பிக்க 

கவண்டிை கொல அளவு ஒன்கறகொல் ஆண்டிலிருந்து ஈரொண்டுகளொக நீட்டிக்கப்பட்டதொல் 

இவ்வகுப்புகளில் பயிலும் மொணவர்கள் அகன்ற படிப்பில் ஈடுபடவில்யல. ஆதலொல் 

மதொடக்கநியல மூன்று, நொன்கொம் வகுப்புகளில் உள்ள மொணவர்களுக்கு அகன்ற படிப்பு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கருத்துகயள ஆழ்ந்து புரிந்துமகொள்ளவும் அவற்யற நீண்ட 

கொலம் நியைவில் நிறுத்துவதற்கும் ஆழ்ந்த படிப்பும் மொணவர்களுக்கு அறிமுகப்-

படுத்தப்பட்டது.  

 

இக்கொலக்கட்டத்தின்கபொது கீழ்க்கொணும் கற்றல் ககொட்பொடுகயளயும்  அணுகு-

முயறகயளயும் ஆசிரிைர்கள் தம் பயிற்றுமுயறகளில் இயணத்துப் பொடங்கயளக் 

கற்பித்தைர். 

 

 ஈடுபொடுமிக்க கற்றல் ககொட்பொடுகள் (PETALS) 

 ‘புளூம்’ ககொட்பொடு (Bloom’s Taxonomy) 

 பைன்முயைப்புமிக்க ஈடுபொட்டிற்கும் முன்கைற்றத்திற்குமொை உத்திகள் (SEED) 

 கவறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் (Differentiated Instruction) 

 கூடிக்கற்றல் அயமப்புமுயறகள் (Cooperative Learning Structures) 

 பல்வயக நுண்ணறிவுத் திறன்கள் (Multiple Intelligence) 

 முயைப்புடனும் சுைமொகவும் கற்கும் உத்திகள் (Strategies for Active and 

Independent Learning – SAIL) 
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தமியழத் கதர்வுப் பொடமொக மட்டுகம கற்பிக்கொமல், மகிழ்வூட்டும் வகுப்பயறச் சூழலில் 

உயிகரொட்டம் நியறந்த பொடமொகக் கற்பிப்பதற்கு ஆசிரிைர்களுக்கு உதவும் வயகயில், 

கற்பித்தல் அணுகுமுயறகளும் உத்திகளும் ஒருங்கியணக்கப்பட்டை. அடிப்பயட மமொழித் 

திறன்களில் மொணவர்கள் அயடந்துள்ள வளர்ச்சிநியலயியை அளவிட முழுயமைொை 

மதிப்பீட்டு நடவடிக்யககள்உதவிை.  

 

 

2015 ஆம் ஆண்டுமுதல்   

2010-ஆம் ஆண்டில் தொய்மமொழிகளுக்மகை கமற்மகொள்ளப்பட்ட மறுஆய்வின் 

பரிந்துயரகளுக்ககற்பத் தற்கபொது ஆசிரிைர்கள் கமற்மகொண்டுவரும் பயிற்றுமுயறகளில் 

கருத்துப்பரிமொற்றம், பண்பொட்டு விழுமிைங்கள், இருவழித்மதொடர்புத் திறன்கள் ஆகிையவ 

வலியுறுத்தப்படுகின்றை.  

 

ககட்டல், கபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிை நொன்கு மமொழித்திறன்கயளத் 

தவிர்த்துப் கபச்சுவழிக் கருத்துப்பரிமொற்றத்யதயும் எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிமொற்றத்யத- 

யும் வளர்க்கும் வயகயில் பொடங்கள் வடிவயமத்துக் கற்பிக்கப்படுகின்றை. திறன் 

கமம்பொட்டியை வலியுறுத்தும் திறன்சொர் கற்பித்தல் அணுமுயறக்ககற்ப ஆசிரிைர்கள் ‘நொன், 

குடும்பம், சமூகம், நொடு, உலகம்,’ என்னும் களங்களின் அடிப்பயடயில் பொடங்கயள 

நடத்துகிறொர்கள். ‘கதன்தமிழ்’ பொடநூல் வரியசயில் இடம்மபற்றுள்ள பொடங்கள்         

குறிப்பிட்ட களத்தில் மொணவர்களின் மசொல்வளத்யதப் மபருக்க ஏற்புயடை சூழயல 

அயமத்துத் தருகின்றை. இப்பொடங்கள் மொணவர்களின் வைதிற்கும் அனுபவத்திற்கும் ஏற்ப 

அயமந்திருக்கின்றை.  

 

கமற்கூறப்பட்ட திறன்ககளொடு  21-ஆம் நூற்றொண்டுத் திறன்கயளயும் சிந்தயைத் 

திறன்கயளயும் வளர்க்கும் கநொக்கத்தில் ஆசிரிைர்கள் பொடங்கயளத் திட்டமிட்டுக் 

கற்பிக்கிறொர்கள். தகவல் மதொடர்புத் மதொழில்நுட்பம் சொர்ந்த கற்பித்தலுக்குக் கல்வி 

அயமச்சொல் உருவொக்கப்பட்ட தொய்மமொழிகளுக்கொை இருவழித்மதொடர்புத் தளம் 

துயணபுரிகிறது. நம்பகமொை முயறயில் தகவல் மதொடர்புத் மதொழில்நுட்பத்யதப் பைன்-

படுத்தி மமொழித்திறன்கயள வளர்ப்பதற்கும் இருவழிக் கருத்துப்பரிமொற்றுத் திறன்கயள 

மதிப்பிடவும் இத்தளம் அயமக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரிைர்கள் மதொடக்கப்பள்ளி மொணவர்-

களுக்குத் தட்டச்சுப் பயிற்சி அளிப்பதற்கும் இத்தளம் பைன்படுகிறது.  

 

எழுத்தறிமுகத்திற்கு கநர்ககொட்டு வரிவடிவமுயற மதொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு 

வருகிறது. எளியமயிலிருந்து கடிைத்திற்குச் மசல்லுதல் என்னும் கல்வி உளவிைற் 

ககொட்பொட்டின்படி எழுதுவதற்கு மிகவும் எளியமைொக இருக்கும் ‘ட’ என்னும் எழுத்துடன், 

எழுத்துகளின் அறிமுகம் மதொடங்குகிறது. இலக்கணத்யதயும் மமொழிமரயபயும் ஆசிரிைர்கள் 

மதொடர் வொக்கிைங்களிலும் சூழல் அடிப்பயடயிலும் வொசிப்புப் பனுவல்கள் வொயிலொகவும் 
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கற்பித்து வருகின்றைர். மவளிப்பயடைொகக் கற்பித்தல் முயறயில் ஆசிரிைர் கற்றல் 

கநொக்கங்கயளயும்  கற்றல் மசைற்பொட்யடயும் கற்றல்  வியளவுகயளயும் மொணவர்களுக்குத் 

மதளிவொக விளக்கிக் கூறித் தம் கற்பித்தயல கமற்மகொள்கிறொர்கள். இவற்யறத் தவிர்த்து 

21ஆம் நூற்றொண்டுத் திறன்களுள் ஒன்றொை பயடப்பொக்கச் சிந்தயைத் திறயையும் 

(Creative Thinking Skill) நுண்ணொய்வுச் சிந்தயைத்திறயையும் (Critical Thinking Skill) 

வளர்க்கும் மபொருட்டுத் தமிழ்மமொழி கற்பித்தலில் பயடப்பொக்கத்யதயும் ஒருங்கியணத்து 

வருகிறொர்கள்.  

 

எண்மபொருள் ஆகச்மசலச் மசொல்லித்தொன் பிறர்வொய் 

நுண்மபொருள் கொண்பது அறிவு 

                                                                   குறள் 424 

 

மசொல்வயதப் பிறர் அறிந்துமகொள்ளும் வயகயில் எளிைமுயறயில் கூறி, பிறர் கூறும் 

நுட்பமொை கருத்துகயளயும் ஆரொய்ந்து கொணும் அறியவ ஆசிரிைர்கள் தத்தம் பயிற்று-

முயறகளின் வொயிலொக மொணவர்களுக்கு ஒவ்மவொரு கொலக்கட்டத்திலும் ஊட்டிவந்-

துள்ளைர். ஆசிரிைர்கள் கொலத்திற்ககற்ப மொணவர் கதயவைறிந்து தம் பயிற்றுமுயறகயள 

மொற்றிையமத்து மொணவர்கயள உணர்வுபூர்வமொை கற்றலில் ஈடுபடுத்தும்கபொகத,  கற்றல் 

முழுயம மபறுகிறது. 
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உயர்நிலைப்பள்ளித் தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் 
 

சிலம்பாயி முத்துசாமி 
இரத்தினமாலா பரிமளம் 

தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 
பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 
 
 

முன்னுரை 

ஒரு நாட்டின் வளப்பத்திற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் அடிப்படையாக உள்ள 

கூறுகளுள் மிகவும் முக்கியமாேது கல்வித்துடற. கல்வித்துடறயிேர் மாணவர்களின் 

னேடவக்னகற்பப் பாைத்திட்ைங்கடள உருவாக்குகின்றேர். இடவ மாணவர்களது 

அறிவாற்றலும் பல்னவறு திறன்களும் வளர்ச்சியடைய உேவுகின்றே. சிங்கப்பூரில் 

இவ்வாறாே பாைத்திட்ைங்கள் ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திற்மகே உருவாக்கப்பட்டுள்ளே. 

சிங்கப்பூரில் ேமிடை வாழும் மமாழியாக நிடைத்திருக்கச் மெய்ய இப்பாைத்திட்ைங்கள் 

துடணபுரிகின்றே. இப்பாைத்திட்ைங்கள் மநகிழ்வுத்ேன்டமமிக்கோகவும் ஆர்வமூட்டும் 

கற்பித்ேல் முடறகடளக் மகாண்ைோகவும் அர்த்ேமுள்ள மதிப்பீட்டை வலியுறுத்துவ-

ோகவும் அடமந்துள்ளே. இத்ேடகய பாைத்திட்ைங்கள்வழிக் கற்கும் மாணவர்கள் 

ேமிழ்மமாழித் திறன்கடளப் மபற்றவராகவும் நமது பண்பாட்டையும் விழுமியங்கடளயும் 

உணர்ந்து கடைப்பிடிப்பவராகவும் உருவாவார்கள். 

 

1834ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்களில் பதிமேட்னை மாணவர்கடளக் மகாண்டு 

சிங்கப்பூர் இைவெப் பள்ளி, முேல் ேமிழ் வகுப்டப நைத்தியது1. ஆோல், 1958ஆம் 

ஆண்டில்ோன் மோைக்கநிடை, உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைம் 

முேலில் ஆங்கிைத்தில் அச்னெறியது. அக்காை நாட்டு நிடைடமக்கும் ேமிைர் முன்னேற்றத்-

திற்கும் ஏற்ப அது வடிவடமக்கப்பட்டிருந்ேது. அேன் பின்ேர், நமது அரொங்கத்ோல் 

முன்மமாழியப்பட்ை பை புதிய கல்விக்மகாள்டககளுக்கு ஏற்பப் பை பாைத்திட்ைங்கள் 

உருவாக்கப்பட்ைே. 

 

தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் – 1958 

“சிறுபான்டமயிேராே சிங்கப்பூர்த் ேமிைர்கள் மோன்டமயாே நாகரிகத்டேக் 

மகாண்ைவர்கள். ேமிழ்மமாழியில் புைடம மபற்றிருந்ோல், அது அளவிைற்கரிய இைக்கியச் 

மெல்வத்தின் வாயிடைத் திறந்து டவக்கும். னமலும், நம் நாட்டு வளர்ச்சியில் இந்தியப் 

பண்பாட்டின் பங்களிப்டப அறிந்துமகாள்வேற்கும் புரிந்துமகாள்வேற்கும் உேவும். 

பள்ளிக்குச் மெல்வேற்கு முன் ஓரளவிற்குத் ேமிைறிந்ேவர்கடளயும் ேமிடை அறியாேவர்-

கடளயும் கருத்திற்மகாண்டு இப்பாைத்திட்ைம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது,” என்று இப்பாைத்-

திட்ைத்தின் முன்னுடரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜி.பி.ைார்க்.  

                                                           
1 பழனிசாமி, கே. (1987). உமறுப் புலவர் தமிழ்ப் பள்ளியின் வரலாறு 1946 – 1982. பக் 73, 74. 
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இப்பாைத்திட்ைத்தில் மோைக்கநிடை, உயர்நிடைப்பள்ளி, இைக்கியம் ஆகியவற்றிற்-

காே பாைத்திட்ை விளக்கம் இைம்மபற்றுள்ளது. உயர்நிடைப்பள்ளித் ேமிழ்மமாழிப் 

பாைத்திட்ைம் படிவம் இரண்டில் மோைங்கி ஐந்தில் முடிவுறுகிறது. படிவம் ஒன்று ஏன் 

விடுபட்டுள்ளது என்பேற்காே காரணம் மேரியவில்டை. உயர்நிடைப்பள்ளித் ேமிழ்-  

மமாழிப் பாைத்திட்ைத்தில் படித்ேல், கருத்ேறிேல், கட்டுடர, இைக்கணம் சுருக்கி வடரேல், 

மமாழிமபயர்ப்பு ஆகியவற்டறப்பற்றிய விளக்கத்டேக் காணைாம். வகுப்பு நூைகம் என்னும் 

ேடைப்பின்கீழ், அந்நூைகத்தில் நாவல், சிறுகடேகள், நாைகம், கவிடே, எளிடமப்-

படுத்ேப்பட்ை ெங்க இைக்கியங்கள் முேலியடவ டவக்கப்பை னவண்டும், னமல் உயர்நிடைப்-

பள்ளி மாணவர்கள் கடைக்களஞ்சியம், அகராதிகள் முேலிய னமற்னகாள் நூல்கடள 

எளிதில் மபறுவேற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தித் ேரப்பை னவண்டும் என்னும் மெய்திகள் 

இைம்மபற்றுள்ளே. 

 

இைக்கியப் பாைத்திட்ைத்தில் உடரநடை, மெய்யுள் முேலிய இைக்கிய வடிவங்கள் 

இைம்மபற்றிருந்ேே என்படே அறிய முடிகிறது. ஆோல், கற்பித்ேலுக்குப் பயன்படுத்ேப்பட்ை 

நூல்களின் விவரங்கள் இல்டை. படிவம் நான்கு, ஐந்தில்ோன் இைக்கியப் பாைம் 

கற்பிக்கப்பட்ைது. இைக்கியத் னேர்வுத்ோள் ேமிழில் ேயாரிக்கப்பட்டிருந்ோலும் ேமிழில் 

அல்ைது ஆங்கிைத்தில் விடை எழுேைாம் என்னும் குறிப்பும் உள்ளது. அனோடு, 

இப்பாைத்திட்ைத்தில் இைக்கியத்தில் ஆர்வமும் ஓரளவிற்கு மமாழியறிவும் உள்ள ஆண்கள் 

மட்டும் இைக்கியப் பாைத்டேப் படித்து, பள்ளிச் ொன்றிேழ்த் னேர்வு எழுே முயற்சி 

மெய்யைாம்2 என்னும் குறிப்மபான்றும் உள்ளது. இது சிந்ேடேக்குரியது. 

 

தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் – 1961 

1958-ஆம் ஆண்டிற்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைனம, மாணவர்களின் கற்றல் 

நிடைக்-னகற்ப, 1961ஆம் ஆண்டு இரு னவறு பாைத்திட்ைங்களாகத் ேமிழில் உருவாக்கப்-

பட்ைது. 

 ஆங்கிை, மைாய், சீேத் மோைக்க, உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் 

பாைத்திட்ைம் 

 ேமிழ்த் மோைக்க, உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைம் 

 

ஆங்கில,  லொய், சீனத் மதொடக்க, உயர்நிரலப்பள்ளிகளுக்கொன தமிழ்ம ொழிப் 
பொடத்திட்டம் 

ேமிழ் பயிலும் மாணவர்கள் ேம் பள்ளிப் படிப்டப முடிக்கும் முன் ேமிழ்மமாழிடயப் 

பிடையறப் னபெவும், எழுேவும், ோம் பார்த்ே நிகழ்ச்சிகடள வாய்மமாழி மூைமாகப் 

பிறர்க்குத் மேளிவாகக் கூறவும், இவற்டறத் மேளிவாக எழுேவும், உற்றார் உறவிேர்க்குத் 

ோம் மேரிவிக்க விரும்பும் கருத்துகடளத் மேளிவாகக் கடிேம் வாயிைாக எழுதித் 

மேரிவிக்கவும், பிறர் னபசுவடேப் புரிந்துமகாள்ளவும், எளிய ேமிழ் மவளியீடுகடளப் 

படித்துப் புரிந்துமகாள்ளவும் னவண்டும். இேற்கு னவண்டிய மமாழி அறிவும் திறடமயும் மபற 

                                                           
2 Ministry of Education. (1958). Syllabus for the Teaching of Tamil in Singapore. P 28.  
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வழி வகுப்பனே ஆங்கிை, மைாய், சீேத் மோைக்க, உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே 

ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைத்தின் குறிக்னகாள். 

 

இப்பாைத்திட்ைத்தின்வழித் ேமிழ் படித்ே மாணவர்கள் படித்ேல், கருத்ேறிேல், 

கட்டுடர, இைக்கணம், சுருக்கி வடரேல், மமாழிமபயர்ப்பு ஆகிய பாைங்கடளப் 

படித்திருக்கின்றேர். இைக்கணம், மொல்வளம் முேலியடவ படித்ேல், கருத்ேறிேல் 

ஆகியவற்னறாடு இடணத்னே கற்பிக்கப்பட்ைே. மோைக்கத்தில், கட்டுடர வடரேல் படித்ே 

பாைத்னோடு மோைர்புடையோய் இருந்ேது; பிறகு, மாணவர்கள் அறிந்திருந்ே கருத்து-

கடளமயாட்டி அடமந்திருந்ேது. கட்டுடரகளின் எண்ணிக்டக, னநாக்கம், ேன்டம 

முேலியவற்றில் வளர்ச்சிநிடை காணப்பட்ைது. இம்மாணவர்கள் இைக்கியத்டே ஒரு 

பாைமாகப் படிக்கவில்டை. 

 

தமிழ்த் மதொடக்க, உயர்நிரலப்பள்ளிகளுக்கொன தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் 

ேமிழ் உயர்நிடைப்பள்ளிகளில் ேமிழ் பயிலும் மாணவர்கள் னமற்கண்ை 

பாைங்கனளாடு இைக்கியத்டேயும் ஒரு பாைமாகப் படித்ேேர்; இைக்கணப் பாைத்தில் 

அடிப்படை இைக்கணத்னோடு அணி, மரூஉ, இயல்பு வைக்கு, ேகுதி வைக்கு, வழுவடமதி 

ஆகிய மொற்மறாைர் இைக்கணத்டேயும் கற்றேர். 1958ஆம் ஆண்டுத் ேமிழ்மமாழிப் 

பாைத்திட்ைத்தில் இருந்ே வகுப்பு நூைகம் பற்றிய மெய்திகள் இப்பாைத்திட்ைங்களிலும் 

இைம்மபற்றிருந்ேே. 

 

1961ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ை மோைக்க, உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே 

ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைங்களுக்குப் பிறகு, 1979ஆம் ஆண்டிலும் 1980ஆம் ஆண்டிலும் 

மோைக்கநிடைப் பள்ளிகளுக்குத் ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்-

கின்றே. ஆோல், உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைங்கள் உரு-

வாக்கப்பட்ைேவா என்பேற்காே ொன்றுகள் கிடைக்கவில்டை.        

 

உயர்நிரலப்பள்ளிப் பொடத்திட்டங்கள் : தமிழ் இைண்டொம் ம ொழி – 1981 

ஜேவரி 1979இல் புதிய கல்வி முடற அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது3. இப்புதிய கல்வி 

முடறக்னகற்பக் கல்வி அடமச்சு 1981இல் உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் 

பாைத்திட்ைத்டேத் திருத்தியடமத்ேது. இப்பாைத்திட்ைம் விடரவுக் கல்விப் பிரிவிேருக்கும் 

வைக்கக் கல்விப் பிரிவிேருக்கும் உரியது. விடரவுக் கல்விப் பிரிவிேர் நான்காண்டுகளிலும் 

வைக்கக் கல்விப் பிரிவிேர் ஐந்ோண்டுகளிலும் ேங்கள் உயர்நிடைக் கல்விடய முடிப்பர். 

 

மோைக்கநிடை இறுதித் னேர்வில் மவற்றிமபற்று உயர்நிடைப்பள்ளிக்கு மாணவர்கள் 

வரும்னபாது, இவர்கள் அடிப்படை மமாழித்திறன்கடளப் மபற்றிருப்பர். இவர்களின் 

மமாழித்திறன்கடள னமலும் வளர்த்து, ேமிைறிடவ விரிவடையச் மெய்ேனை இப்பாைத்-

திட்ைத்தின் முேன்டமயாே னநாக்கமாகும். மாணவர்கள் அகராதி, கடைக்களஞ்சியம் 

முேலியவற்டறப் பயன்படுத்துவேற்குத் னேடவயாே பயிற்சிகடளப் மபற்றிருக்க னவண்டும், 

                                                           
3 Goh, C. B., & Gopinathan, S. (2008). Education in Singapore: Development since 1965. P 92. 
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ேமிழ் நாளிேழ்களில் இைம்மபறும் மெய்திகடளப் படித்துப் புரிந்துமகாள்ள னவண்டும், 

எளிய ேடைப்புகளில் கடிேங்கள், கட்டுடரகள் எழுதும் திறடேப் மபற்றிருக்க னவண்டும் 

என்பேவும்  இப்பாைத்திட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளே. 

 

இம்மாணவர்களின் மமாழித்திறன்கடள வளர்ப்பேற்குத் னேடவயாே வாய்மமாழிப் 

பயிற்சி, வாசிப்பு, கருத்ேறிேல், சுருக்கி எழுதுேல், மரபுத்மோைர்கள், இடணமமாழிகள், 

உவடமகள், பைமமாழிகள், மொல்வது எழுதுேல், கட்டுடர, இைக்கணம், மமாழிப்பயிற்சி 

ஆகியவற்றுக்காே விளக்கங்கள் இப்பாைத்திட்ைத்தில் ேரப்பட்டுள்ளே. கற்பிக்க னவண்டிய 

மெய்யுள்கள் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளே4 என்னும் குறிப்பு இப்பாைத்திட்ைத்தில் 

இைம்மபற்றிருந்ோலும் இடவ யாடவ என்பேற்காே விளக்கம் இல்டை. கட்டுடர, 

இைக்கணம், மமாழிப்பயிற்சி ஆகியடவ வகுப்புவாரியாக விளக்கப்பட்டுள்ளே. மரபுத்-

மோைர்கள், இடணமமாழிகள், உவடமகள், பைமமாழிகள் ஆகியடவ வகுப்புவாரியாகப் 

பட்டியலிைப்பட்டுள்ளே. 

 

தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் (உயர்நிரல) – 1993 

1992இல் வைக்கநிடைத் மோழில்நுட்பக் கல்விப் பிரிவு அறிமுகம் கண்ைது. 

இப்பிரிவில் கற்கும் மாணவர்கள் ோய்மமாழிடய (ேமிழ், மைாய், சீேம்) அடிப்படை 

நிடையில் பயில்வார்கள். ஆகனவ, இப்பிரிவிேருக்குரிய அடிப்படைத் ேமினைாடு, ேமிழ், 

உயர்ேமிழ் ஆகியவற்றுக்காே பாைத்திட்ைங்கடளக் கல்வி அடமச்சின் பாைத்திட்ை வடரவுப் 

பிரிவிேர் 1993இல் உருவாக்கிேர். இப்பாைத்திட்ைம் ஆறு இயல்கடளயும் நான்கு 

பின்னிடணப்புகடளயும் மகாண்டு மிகவும் விளக்கமாக உள்ளது.   

 

மாணவர்கள் ேமிழ்மமாழியில் திறன் மபற உேவுவது, இந்தியப் பண்பாட்டையும், 

நாட்டுருவாக்கத்திற்குத் துடணபுரியும் மரபுவழிப் பண்புகடளயும் மபாது நன்மேறிப் 

பண்புகடளயும் அறிந்து னபாற்றச் மெய்வது என்பே இப்பாைத்திட்ைத்தின் னநாக்கங்கள். 

 

இந்ேப் பாைத்திட்ைத்தில் மனிே உறவுகள், ெமூகமும் நாடும், உைகமும் நாமும், 

கற்படே உைகம், அறிவியலும் மோழில்நுட்பமும், இயற்டக, கடையும் பண்பாடும், 

சுகாோரமும் உைல் நைமும் என்னும் எட்டு வடகயாே கருப்மபாருள்களும் இவற்றுைன் 

மோைர்புடைய ேடைப்புகளும் துடணத் ேடைப்புகளும் பட்டியலிைப்பட்டுள்ளே. 

கருப்மபாருள்கள், ேடைப்புகள், மமாழி நைவடிக்டககள், நுண்திறன்கள், கருத்துப்-

பரிமாற்றப் பயன்பாடுகள், இைக்கணக்கூறுகள் ஆகியவற்டற ஒருங்கிடணத்துப் பாைங்-

கடளக் கற்பிக்கும் ‘கருப்மபாருள் ொர்ந்து அடமயும் ஒருங்கிடணந்ே பாைத்மோைர்’ 

அணுகுமுடறடயப் இப்பாைத்திட்ைம் பரிந்துடரக்கிறது. இவற்றுக்காே விளக்கங்களும் 

இைம்மபற்றுள்ளே. இப்பாைத்திட்ைத்தில் மதிப்பீட்டு விளக்கக் குறிப்புகளும் கற்றல் 

விடளவுகளும் விரிவாகக் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளே. 

 

                                                           
4 ேல்வி அமமச்சு. (1981). உயர்நிமலப்பள்ளிப் பாடத்திட்டங்ேள் : தமிழ் இரண்டாம் மமாழி. ப 3. 
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கல்வி அடமச்சு 1997இல் ‘சிந்திக்கும் பள்ளிகள் கற்கும் நாடு’ என்னும் இைக்டக 

அறிமுகப்படுத்தியது. இடேக் கருத்திற்மகாண்டு சிந்தித்ேல் திறன், னேசியக் கல்வி, ேகவல் 

மோழில்நுட்பப் பயன்பாடு ஆகிய மூன்று மெயல்திட்ைங்கள் உருவாக்கப்பட்ைே. இச்மெயல்-

திட்ைங்கடள ஆசிரியர்கள் நடைமுடறப்படுத்துவேற்காக 1998இல் பாைத்திட்ைம் 10% 

முேல் 30% வடர குடறக்கப்பட்ைது. 

1998இல் ேமிழ்மமாழி மறு ஆய்வு ஒன்று னமற்மகாள்ளப்பட்ைது. மறு ஆய்வுக் 

குழுவிேர் ேமிழ்மமாழிடயக் கற்பேற்குச் சிரமப்படும் மாணவர்களுக்காகத் ேமிழ்மமாழி ‘B’ 

பாைத்திட்ைத்டேப் பரிந்துடரத்ேேர். இந்ேப் பாைத்திட்ைம் 2001ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்-

படுத்ேப்பட்ைது5. 

 

தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் (உயர்நிரல) – 2002 

இன்டறய மாணவர்கடள நாடளய ேடைவர்களாக்குவது ஆசிரியர்களின் டகயில் 

உள்ளது. ஆகனவ, ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டி உேவக் கல்வியின் விரும்பத்ேக்க 

விடளவுகள் 1997ஆம் ஆண்டு வகுக்கப்பட்ைே. னமலும், எழுத்ேறிவு எண்ணறிவுத் 

திறன்கள், ேகவல் திறன்கள், சிந்ேடே புத்ோக்கத் திறன்கள், கருத்துப்பரிமாற்றத் 

திறன்கள், அறிவுப்பயோக்கத் திறன்கள், ெமூக ஒத்துடைப்புத் திறன்கள், ேன் நிர்வாகத் 

திறன்கள், பண்பு வளர்ச்சி ஆகிய அடிப்படைத் திறன்களும் விழுமியங்களும் அடையாளம் 

காணப்பட்ைே. இவற்னறாடு சிந்தித்ேல் திறன், னேசியக் கல்வி, ேகவல் மோழில்நுட்பப் 

பயன்பாடு ஆகியவற்டறயும் கற்றல் கற்பித்ேனைாடு ஒருங்கிடணப்பேற்குரிய உயர்நிடைப்-

பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைம் 2002இல் கல்வி அடமச்சின் பாைத்திட்ை 

வடரவு மற்றும் னமம்பாட்டுப் பிரிவிேரால் வடரயப்பட்ைது. 

 

உயர்நிடைப்பள்ளிகளில் விடரவுநிடைப் பிரிவிலும் வைக்கநிடை ஏட்டுக்கல்விப் 

பிரிவிலும் உயர்ேமிழ்ப் பிரிவிலும் அடிப்படைத்ேமிழ்ப் பிரிவிலும் ேமிழ் கற்பிக்கப்பட்ைது. 

ேமிழ்மமாழித் திறன்கடளக் கற்பிப்பேற்குக் மகாடுக்கப்படும் முக்கியத்துவம் அந்ேந்ேப் 

பிரிவுக்னகற்ப னவறுபடும் என்பது இப்பாைத்திட்ைத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இப்பாைத்திட்ைத்தில் மனிே உறவுகள், ெமூகமும் நாடும், உைகமும் நாமும், 

பண்பாடும் மரபும், கற்படே உைகம் என்று கருப்மபாருள்கள் ஐந்ோகக்  குடறக்கப்-

பட்டுள்ளே. ‘கருப்மபாருள் ொர்ந்து அடமந்ே திறன்கள் ஒருங்கிடணந்ே கற்றல் கற்பித்ேல்’ 

அணுகுமுடற இப்பாைத்திட்ைத்திலும் நடைமுடறப்படுத்ேப்பட்ைது. மற்றக் கூறுகள் 

1993ஆம் ஆண்டுத் ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைத்தில் உள்ளவாறு அடமந்துள்ளே. 

 

மோைக்கப்பள்ளிப் பாைத்திட்ைத்தில் இைம்மபற்றுள்ள பைமமாழிகள் உயர்நிடைப்-

பள்ளிகளிலுள்ள ேமிைாசிரியர்களின் ேகவலுக்காகப் பின்னிடணப்பில் மகாடுக்கப்-

பட்டுள்ளே. 

                                                           
5 Ministry of Education. (18 Feb 2000). MOE Announces Measures to Enhance the Teaching and Learning of Tamil 
Language in Schools. Retrieved from http://www.moe.gov.sg/media/press/2000/pr20000221.htm. 
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தமிழ்ம ொழிப் பொடத்திட்டம் (உயர்நிரல) – 2011 

கல்வி அடமச்சு 2005-ஆம் ஆண்டு ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைம் கற்பித்ேல்முடற மறு 

ஆய்வு ஒன்டற னமற்மகாண்ைது. ஆய்வில் மபறப்பட்ை ேரவுகளின் அடிப்படையில் 

பரிந்துடரகள் முன்டவக்கப்பட்ைே. இப்பரிந்துடரகடளக் கவேத்திற்மகாண்டு 2011ஆம் 

ஆண்டு உயர்நிடைப்பள்ளிகளுக்காே ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைம் அமைாக்கம் கண்ைது.    

இந்ேப் பாைத்திட்ைத்தின் இைக்கு ‘சிங்கப்பூர் மாணவர்களிடைனய ேமிடை வாழும் 

மமாழியாக்குேல்’ என்போகும். இேன் அடிப்படையில் ேமிழ்மமாழிப் பாைக்கடைத்திட்ைப் 

பணிச்ெட்ைம் ஒன்று வடரயப்பட்ைது. இதில்  மோைக்கநிடை, உயர்நிடை, மோைக்கக்-

கல்லூரி ஆகியவற்றிற்குரிய கற்றல் விடளவுகள் இைம்மபற்றுள்ளே. மாணவர்கடள 

டமயப்படுத்தி வடரயப்பட்ை முக்னகாணத்தில் னேடவக்னகற்ற மநகிழ்வுத்ேன்டமமிக்க 

பாைத்திட்ைம், ஆர்வமூட்டும் கற்பித்ேல்முடற, அர்த்ேமுள்ள மதிப்பீடு ஆகியடவ இைம்-

மபற்றுள்ளே. னமலும், பாைத்திட்ைத்தின் இைக்டக அடைவேற்கு வீடு, பள்ளி, ெமூகம் 

ஆகியவற்றின் முத்ேரப்புக் கூட்டு முயற்சி னேடவ என்படே இப்பாைக்கடைத்திட்ைம் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

அன்றாை வாழ்க்டகச் சூைலுக்குப் மபாருத்ேமாே னபச்சுத்ேமிழ் 

மமாழிநடையிலிருந்து மாறுபட்டு எழுத்துத்ேமிழில் னபசுவது இயல்பாேேன்று6. அேோல், 

மமாழித்திறன்கள், கருத்துப்பரிமாற்றத் திறன்கள், பண்பாடு, விழுமியங்கள் ஆகியவற்னறாடு 

னபச்சுத்ேமிழும் இப்பாைத்திட்ைத்தில் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. னமலும், சிந்ேடேத் 

திறன்கள், ேகவல் மோைர்புத் மோழில்நுட்பம், 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள், கற்றல் 

அடைவுநிடைகள், இைக்கணக் கூறுகள், மரபுத்மோைர்கள், இடணமமாழிகள், உவடமத் 

மோைர்கள், பைமமாழிகள், மெய்யுள்கள், னவறுபடுத்ேப்பட்ை கற்பித்ேல் அணுகுமுடற, 

கூடிக்கற்றல் அடமப்புமுடறகள், பன்முடேப்பாங்கு அணுகுமுடற, பிரச்சிடே 

அடிப்படையிைாே கற்றல், நாைகம்வழிக் கற்றல், படைப்பாக்கத்திறன் னமம்பாட்டிற்காகக் 

கற்பித்ேல், மதிப்பீடு ஆகியடவ பற்றிய விளக்கங்கள் இப்பாைத்திட்ைத்தில் உள்ளே. 

 

இப்பாைத்திட்ைத்திலும் உறவுகள், ெமூகமும் நாடும், உைகமும் நாமும், மரபும் 

பண்பாடும், கற்படே உைகம் என்னும் கருப்மபாருள்கள் மொல்ைளவில் சிறு மாற்றங்க-

னளாடு இைம்மபற்றுள்ளே. மமாழி கற்றலில் ேகவல் மோைர்புத் மோழில்நுட்பத்டேப் 

பயன்படுத்துவேற்காகத் ேகவல் மோைர்புத் மோழில்நுட்பச் மெயல்திறன் அட்ைவடண 

ஒன்று பின்னிடணப்பில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

மோைக்கப்பள்ளிப் பாைத்திட்ைத்தில் இைம்மபற்றுள்ள மெய்யுள், பைமமாழிகள் 

உயர்நிடைப்பள்ளிகளிலுள்ள ேமிைாசிரியர்களின் ேகவலுக்காகப் பின்னிடணப்பில் ேரப்-

பட்டுள்ளே. 

                                                           
6 ேல்வி அமமச்சு. (2011). தமிழ்மமாழிப் பாடத்திட்டம் (உயர்நிமல). ப 17.  
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ஆசிரியர்கள் பாைத்திட்ைத்டே முடறயாகவும் சிறப்பாகவும் நடைமுடறப்படுத்ேத் 

ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ை வழிகாட்டி ஒன்று உருவாக்கம் கண்ைது. இவ்வழிகாட்டியில் 

கூடுேல் விளக்கங்களும் உோரணங்களும் மாதிரிப்பாைங்களும் வைங்கப்பட்டுள்ளே. 

 

 

 

 

முடிவுரை 

ேமிழ்மமாழியறிவு சிறிேளனவ உள்ள மாணவர்களுக்கும், ஓரளவிற்கு உள்ளவர்-

களுக்கும், வலுவாக உள்ளவர்களுக்கும் இவர்களின் ேமிழ்மமாழித் திறன் னமலும் வளர 

உேவனவண்டும். இவர்கள் ேமிழ்மமாழிடயக் கற்று இடேத் ேங்கள் வாழ்க்டகயில் 

பயன்படுத்ேனவண்டும். இயல்பாே வாழ்க்டகச் சூைல்களில் ேன்ேம்பிக்டகயுைனும் 

அர்த்ேத்துைனும் பயனுடைய வடகயிலும் கருத்துப்பரிமாற்றம் மெய்யும் திறன்மிக்க 

மாணவர்களாக இவர்கள் உருவாக னவண்டும். ஆகனவ, இம்மாணவர்களுக்கு உகந்ே 

ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றே. இடவ மோைர்ந்து னமம்படுத்ேப்-

பட்டுவருகின்றே. ேமிழ்மமாழிப் பாைத்திட்ைங்கள் அர்த்ேமுள்ளடவயாகவும் ஆர்வமூட்டு-

படவயாகவும் இருந்ோல், மாணவர்கள் ேமிழ்மமாழிடயத் னேர்வுப் பாைமாகக் கருோமல், 

வாழும் மமாழியாகப் னபாற்றுவர். 
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பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 
 
 

முன்னுரை 

தமிழர்கள் சிங்கப்பூரில் காலூன்றத் ததாடங்கிய காலந்ததாட்டட இங்டக தமிழ் 

டேரூன்றி ோழ்ந்து ேருகிறது. இருப்பினும், 1833ேரை சிங்கப்பூரில் தமிழ்ப் பள்ளிகள் 

இருந்தனோ என்பதற்கான சான்றுகள் கிரடக்கவில்ரல. ஆனால், 1834ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் திங்களில் பதிதனட்டட மாணேர்கரைக் தகாண்டு சிங்கப்பூர் இலேசப் பள்ளி, 

முதல் தமிழ் ேகுப்ரப நடத்தியது1. சிங்கப்பூரில் தமிழ்தமாழி கற்றல் கற்பித்தலின் ேைலாறு 

இங்கிருந்டத ததாடங்கியிருக்க டேண்டும். அப்டபாது தமிழ்தமாழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குத் 

துரணபுரிேதற்குரிய பாடநூல்கள் உருோக்கப்பட்டதாகத் ததரியவில்ரல. 

 

தமிழ்க் கல்விரய மறுசீைரமத்துப் புத்துயிர் ஊட்டுேதற்காக 1949ஆம் ஆண்டில் 

சமூக உணர்வுமிக்க தமிழர்கள் தமிழ்க் கல்விச் சங்கத்ரத அரமத்தனர். இச்சங்கத்தின் 

1950ஆம் ஆண்டிற்கான ேருடாந்திை அறிக்ரக, ‘பாடப்புத்தகங்கள் இந்தியாவிலிருந்து 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்டன. இருப்பினும், இப்புத்தகங்கள் உள்ைடக்கத்திலும் அணுகு-

முரறயிலும் தபாருத்தமில்லாமல் இருந்ததுடன் பாடத்திட்டத்தில் உள்ை எல்லா 

அம்சங்கரையும் உள்ைடக்கவில்ரல,’ என்று கூறுகிறது2. அதன் பிறகு, 1983ஆம் ஆண்டு 

ேரை இந்தியா மட்டுமல்லாமல் மடலசியாவிலிருந்தும் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட பாட-

நூல்கள், பயிற்சிநூல்கள் உயர்நிரலப்பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு ேந்தன. ஆனால், 

இரே மாணேர்களின் டதரேரயப் பூர்த்தி தசய்யவில்ரல3. 

 

1979இல் தேளியிடப்பட்ட கல்வி அரமச்சின் அறிக்ரகரயத் ததாடர்ந்து புதிய 

கல்வி முரற அறிமுகமானது. இப்புதிய கல்வி முரறயில் பயிலவிருக்கும் மாணேர்களுக்குத் 

தகுந்த பயிற்றுேைங்கள் உருோக்க டேண்டிய அேசியம் ஏற்பட்டது. ஆகடே, 1980இல் 

சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட டமம்பாட்டுக் கழகம் நிறுேப்பட்டது. 

 

உயர்நிரைப்பள்ளித் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் (தமிழ்) 

புதிய கல்வி முரறக்டகற்ப மாணேர்கள் விரைவுக் கல்விப் பிரிவினைாகவும் ேழக்கக் 

கல்விப் பிரிவினைாகவும் தைம் பிரிக்கப்பட்டனர். விரைவுக் கல்விப் பிரிவில் படிப்பேர்கள் 

நான்காண்டுகளிலும் ேழக்கக் கல்விப் பிரிவில் படிப்பேர்கள் ஐந்தாண்டுகளிலும் தங்கள் 

                                                           
1 பழனிசாமி, கே. (1987). உமறுப் புலவர் தமிழ்ப் பள்ளியின் வரலாறு 1946 – 1982. பக் 73, 74. 
2 பழனிசாமி, கே. (1987). உமறுப் புலவர் தமிழ்ப் பள்ளியின் வரலாறு 1946 – 1982. பக் 78, 80. 
3 முத்ததயா, எஸ். ஏ. (2000). உயர்நிதல இரண்டாம் வகுப்புக்ோன தமிழ்ப் பாடநூலில் இடம்பபற்றுள்ள 
அருஞ்பசாற்ேளின் பபாருதள ‘ஜட்ஜ்பமண்டல் குகளாஸ்’ மூலம் மாணவகர ஊகித்து அறிதல் – ஓர் ஆய்வு. 
சிங்ேப்பூரில் தமிழ் ேற்றல் ேற்பித்தல் பதாடர்பான ஆய்வுேள்: பதாகுதி 1. ப 182. 
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உயர்நிரலக் கல்விரய முடிப்பர். இேர்களுக்குரிய பயிற்றுேைங்கரைத் தயாரிப்பதற்காக 

ஜனேரி 1983இல் சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட டமம்பாட்டுக் கழகத்தினைால் உயர்நிரலப்-

பள்ளிகளுக்கான தமிழ்ப் பாடநூலாக்கக் குழு உருோக்கப்பட்டது4. இேர்களின் அரிய 

முயற்சியில் உருோனடத ‘தமிழ்’ என்னும் பயிற்றுேைங்கள் ஆகும். பாடநூல்கள் பயிற்சி-

நூல்கள், ஆசிரியர் ரகடயடுகள், ஒளி ஊடுருவித்தாள்கள், ேண்ணப் படவில்ரலகள், ஒலி 

நாடாக்கள், கல்வித் ததாரலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்பன இப்பயிற்றுேைங்களுள் 

அடங்கும். 

 

தமிழ்ப் பாடநூல் ேரிரச உள்நாட்டுச் சூழலில் எழுதப்பட்ட முதல் பாடநூல் 

ேரிரசயாகும். பாடநூல்களின் தபாருைடக்கம் உரைநரடப் பகுதி, தசய்யுள் பகுதி, 

இலக்கணப் பகுதி எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த நூல்களில் சமூகம், நாடு, பண்பாடு, 

சமயம், தமாழி, இலக்கியம், அறிவியல், தபரியார் ோழ்க்ரக ேைலாறு, அறதநறி முதலிய 

பல்டேறு துரறகரைச் சார்ந்த உரைநரடப் பகுதிகள் இடம்தபற்றுள்ைன. இரே யாவும் 

மாணேர்களின் தமாழியறிவிரன ேைர்ப்படதாடு தபாது அறிரேயும் ேைர்க்கத் துரண 

தசய்யும்5. டமலும், பாடநூல்களில் இலக்கண விைக்கங்கள், கடவுள் ோழ்த்து, நீதிதநறிப் 

பாக்கள், கரதப் பாடல்கள், பல்சுரேப் பாடல்கள் முதலியரே இடம்தபற்றுள்ைன. 

 

மாணேர்கள் தம் அன்றாட ோழ்க்ரகயில் காணும் பலேரகயான தசய்திகரைப் 

படித்துப் புரிந்துதகாண்டு தங்கள் புரிந்துணர்ரே தேளிப்படுத்துேதற்கு ோய்ப்புகள் தைப்பட 

டேண்டும். அதனால், பயிற்சிநூல்களில் கருத்துவிைக்கப் படங்கள், விைம்பைங்கள், 

அறிவிப்புகள், நிகழ்ச்சி நிைல்கள், உரையாடல்கள் முதலானரே இடம்தபற்றுள்ைன. 

இலக்கணம், மைபுத்ததாடர்கள், இரணதமாழிகள், உேரமத்ததாடர்கள், பழதமாழிகள் 

ததாடர்பான பயிற்சிகளும் ேழங்கப்பட்டுள்ைன. இரே எல்லாம் மாணேரின் தமாழித்-

திறரன ேைர்த்து, அேர்கள் தமிரழப் பிரழயின்றி எழுத உதவும் என்று நம்புகிடறாம்6 

என்று பயிற்சிநூல்களின் முன்னுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

பாடநூல்களிலும், பயிற்சிநூல்களிலும் உள்ை பனுேல்களும் படங்களும் தேள்ரை, 

கறுப்பு ேண்ணங்களில் அரமந்துள்ைன. ஆசிரியர் ரகடயட்டில் ஒவ்தோரு பாடத்திற்கு-

மான தபாது டநாக்கங்கள், சிறப்பு டநாக்கங்கள், கற்பித்தல் முரறகள், பாடப்தபாருள் 

அறிவு, பரிந்துரைகள், துரணநூல்கள் ஆகியரே விைக்கப்பட்டுள்ைன. டமலும், 

இலக்கணம், தசய்யுள் ஆகியேற்றுக்கான விைக்கங்களும் உள்ைன. டகட்டல், டபசுதல், 

எழுதுதல், உரையாடுதல், நடித்தல் ஆகியேற்றுக்கான பனுேல்களும் பயிற்சிகளும் 

இடம்தபற்றுள்ைன.       

 

உயர்நிரைப்பள்ளித் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் (பழகு தமிழ், தமிழ் அமுது, தமிழ் மாரை) 

1992இல் அறிமுகம் கண்ட ேழக்கநிரல (ததாழில்நுட்பம்) பிரிடோடு ேழக்கநிரல 

(ஏட்டுக்கல்வி) பிரிவு, விரைவுநிரலப் பிரிவு ஆகியேற்றுக்கான தமிழ்தமாழிப் பாடத்-

                                                           
4 Curriculum Development Institute of Education. (1988). A Report on Tamil Language (L2) for Secondary Schools 
(TASS) : January 1983 – December 1988. P 1. 

5 ேல்வி அதமச்சு. (1983). உயர்நிதலப்பள்ளிேளுக்ோன தமிழ் 1, பாடநூல், வழக்ேம்/விதரவு. முன்னுதர. 
6 ேல்வி அதமச்சு. (1983). உயர்நிதலப்பள்ளிேளுக்ோன தமிழ் 1, பயிற்சிநூல், விதரவு. முன்னுதர. 
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திட்டங்கரைக் கல்வி அரமச்சின் பாடத்திட்ட ேரைவுப் பிரிவினர் 1993இல் உருோக்கினர். 

அப்பாடத்திட்டங்கரைதயாட்டிச் சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட டமம்பாட்டுக் கழகத்தினர் தமிழ்ப் 

பயிற்றுேைங்கரை உருோக்கினர். இேர்கள் இப்பயிற்றுேைங்கரைப் பாடக்டகாரே 

என்டற குறிப்பிட்டுள்ைனர். 1997ஆம் ஆண்டிலிருந்து பாடத்திட்ட ேரைவு மற்றும் 

டமம்பாட்டுப் பிரிவினர்7 தமிழ்ப் பயிற்றுேைங்கரை உருோக்கத் ததாடங்கினர். பயிற்று-

ேைங்கைாகப் பாடநூல்கள், பயிற்சிநூல்கள், ஆசிரியர் ரகடயடுகள், துரணப் பாடநூல்கள், 

ஒலித்தட்டுகள், ஒளி நாடாக்கள், ேண்ணப் பட அட்ரடகள், ஒளி ஊடுருவித்தாள் படங்கள் 

முதலியரே ேழங்கப்பட்டன. 

 

மாணேர்களின் தமாழிநிரலக்டகற்பப் பாடநூல்கள் அரமந்திருந்தன (காண்க: 

அட்டேரண 1). 

 

மமாழிநிரை பாடநூலின் தரைப்பு கல்வியாண்டு 

அடிப்பரடத் தமிழ் பழகு தமிழ் – ேழக்கநிரல (ததாழில்நுட்பம்) 4 ஆண்டுகள் 

தமிழ் 
தமிழ் அமுது – ேழக்கநிரல (ஏட்டுக்கல்வி) 5 ஆண்டுகள் 

தமிழ் அமுது – விரைவுநிரல 4 ஆண்டுகள் 

உயர்தமிழ் தமிழ் மாரல – உயர்தமிழ் 4 ஆண்டுகள் 

(அட்டேரண 1) 

 

பாடநூல்களில் மனித உறவுகள், சமூகம், நாடு, உலகம், அறிவியல், ததாழில்நுட்பம், 

இயற்ரக, பண்பாடு, சுகாதாைம் முதலிய கருப்தபாருள்கள் சார்ந்த பாடங்கள் 

இடம்தபற்றுள்ைன. இப்பாடங்களில் டகட்டல், டபசுதல், ோசித்தல், எழுதுதல், சிந்தித்தல் 

ஆகிய திறன்கரை ேைர்க்கும் ேரகயில் நடேடிக்ரககள் அரமந்துள்ைன. ேழக்கநிரல 

(ததாழில்நுட்பம்) மாணேர்களுக்கு ோய்தமாழிப் பயிற்சிகளிலும் டகட்டல்-டபசுதல் 

பயிற்சிகளிலும் அதிக முக்கியத்துேம் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது8. ‘தமிழ் அமுது’ பயிற்சிநூல் 

4இல் டகட்டல் அல்லது டநாக்கல் கருத்தறிதல் பயிற்சித்தாள்கள் இரணக்கப்பட்டுள்ைன9. 

 

பாடநூல்கள், பயிற்சிநூல்களின் பின்னிரணப்பாகத் தமிழ் எழுத்துகளின் பட்டியல் 

இடம்தபற்றுள்ைது. மாணேர்கள் தமிழ் எழுத்துகரை நிரனவுகூர்ேதற்கு இப்பட்டியல் 

உதவியாகவுள்ைது. ‘பழகு தமிழ்’ பாடநூல் 1, 2-இன் பின்னிரணப்பில் மாணேர்கள் 

தசால்லிப் பழகுேதற்காகச் தசாற்கள் இடம்தபற்றுள்ைன. ‘தமிழ் அமுது’, ‘தமிழ் மாரல’ 

பாடநூல்களில் ஒவ்தோரு பாடத்தின் இறுதியிலும் அறிவுக்கு விருந்தாகப் தபான்தமாழிகள் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

                                                           
7 From 1 Dec 96, the Curriculum Development Institute of Singapore (CDIS) and the Curriculum Planning Division 
(CPD) of the Ministry of Education (MOE) will be restructured to form two new Divisions. The two new Divisions will 
be the Educational Technology Division (ETD) and the Curriculum Planning and Development Division (CPDD). 

8 ேல்வி அதமச்சு. (1993). உயர்நிதலப்பள்ளிேளுக்ோன பழகு தமிழ் 1, பாடநூல், வழக்ேநிதல (பதாழில்நுட்பம்). 
முன்னுதர. 

9 ேல்வி அதமச்சு. (1997). உயர்நிதலப்பள்ளிேளுக்ோன தமிழ் அமுது, பயிற்சிநூல், விதரவுநிதல 4, வழக்ேநிதல 
(ஏட்டுக்ேல்வி) 5. முன்னுதர. 
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பாடநூல்களில் மூேண்ணங்களில் பனுேல்களும் படங்களும் இடம்தபற்றுள்ைன. 

ஆனால், பயிற்சிநூல்களிலுள்ை பனுேல்களும் படங்களும் தேள்ரை, கறுப்பு ேண்ணங்-

களில் உள்ைன. ஆசிரியர் ரகடயட்டில் கூடிக் கற்றல் அணுகுமுரறகள், பாட டநாக்கங்கள், 

கற்பித்தல் நடேடிக்ரககள் முதலியரே தைப்பட்டுள்ைன; டகட்டல் கருத்தறிதல் பனுேல்-

களும் பயிற்சிகளுக்குரிய விரடகளும் ேழங்கப்பட்டுள்ைன. 

 

1998இல் பாடத்திட்ட ேரைவு மற்றும் டமம்பாட்டுப் பிரிவின் உயர்நிரலப்-

பள்ளிகளுக்கான தமிழ்ப் பாடநூலாக்கக் குழுவினர் தங்கைது இைண்டாம் கட்டப் பணியாகத் 

தமிழ் அமுது துரணப் பாடநூல்கரையும் தமிழ் மாரல துரணப் பாடநூல்கரையும் எழுதத் 

ததாடங்கினர். விரைவுநிரல, ேழக்கநிரல (ஏட்டுக்கல்வி), உயர்தமிழ் மாணேர்களின் 

ோசிப்பு ஆர்ேத்ரதத் தூண்டி, இேர்களின் தமாழிேைத்ரதயும் சிந்தரனத் திறரனயும் 

டமம்படுத்தடே இந்நூல்கள் எழுதப்பட்டன. துரணப் பாடநூல்களில் சமூகம், ேைலாறு, 

ோழ்க்ரக நிகழ்வுகள், பண்பாட்டு விைக்கக் கரதகள் இடம்தபற்றுள்ைன. இக்கரத-

களுக்கு ேண்ணப் படங்கள் சிறப்புச் டசர்த்தன. 

 

கல்வி அரமச்சு 1997இல் ‘சிந்திக்கும் பள்ளிகள் கற்கும் நாடு’ என்னும் இலக்ரக 

அறிமுகப்படுத்தியது. இரதத் ததாடர்ந்து சிந்தித்தல் திறன், டதசியக் கல்வி, தகேல் 

ததாழில்நுட்பப் பயன்பாடு ஆகிய மூன்று தசயல்திட்டங்கள் உருோக்கப்பட்டன. 

இச்தசயல்திட்டங்கரை ஆசிரியர்கள் நரடமுரறப்படுத்துேதற்காக 1998இல் பாடத்திட்டம் 

10% முதல் 30% ேரை குரறக்கப்பட்டது. இதற்டகற்பப் பாடநூல்களிலும் 

பயிற்சிநூல்களிலும் உள்ை தமாழிக்கூறுகள், மைபுத்ததாடர்கள், இரணதமாழிகள், 

உேரமத்ததாடர்கள், பழதமாழிகள் ஆகியரே குரறக்கப்பட்டு 1999இல் அமலாக்கம் 

கண்டன. 

 

உயர்நிரைப்பள்ளித் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் (முல்ரை, மருதம், குறிஞ்சி, மெய்தல்) 

2002இல் கல்வி அரமச்சின் பாடத்திட்ட ேரைவு மற்றும் டமம்பாட்டுப் பிரிவினைால் 

உயர்நிரலப்பள்ளிகளுக்கான தமிழ்தமாழிப் பாடத்திட்டம் ேரையப்பட்டது. இந்தப் 

பாடத்திட்டத்ரத அடிப்பரடயாகக் தகாண்டு பாடநூல்கள் எழுதப்பட்டன (காண்க: 

அட்டேரண 2). 

 

மமாழிநிரை பாடநூலின் தரைப்பு கல்வியாண்டு 

அடிப்பரடத் தமிழ் முல்ரல – ேழக்கநிரல (ததாழில்நுட்பம்) 4 ஆண்டுகள் 

தமிழ் 
மருதம் – ேழக்கநிரல (ஏட்டுக்கல்வி) 5 ஆண்டுகள் 

குறிஞ்சி – விரைவுநிரல 4 ஆண்டுகள் 

உயர்தமிழ் தநய்தல் – உயர்தமிழ் 4 ஆண்டுகள் 

(அட்டேரண 2) 

 

மாணேர்களின் புத்தகச் சுரமரயக் குரறப்பதற்காகப் பாடநூல்கள் இரு பகுதி-

கைாக (A & B) பிரிக்கப்பட்டன. இப்பாடநூல்களுக்கு ேலு டசர்க்கும் ேரகயில் பயிற்சி-

நூல்கள், ஆசிரியர் ரகடயடுகள், ஒலிேட்டுகள், ோனவில் என்னும் கணினிேட்டுகள், மின் 
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ஒளிேட்டு (E-Video) முதலியரே ேழங்கப்பட்டன. கணினிேட்டுகளின் உருோக்கம் தகேல் 

ததாழில்நுட்பப் பயன்பாட்ரட ேலியுறுத்தின. 

 

உறவுகள், சமூகமும் நாடும், உலகமும் நாமும், மைபும் பண்பாடும், கற்பரன உலகம் 

ஆகிய கருப்தபாருள்கரை ரமயமாகக் தகாண்டு பாடங்கள் எழுதப்பட்டன. இருப்பினும், 

மைபும் பண்பாடும் என்னும் கருப்தபாருளுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துேம் தகாடுக்கப்-

பட்டுள்ைது. மாணேர்கள் டபசுேதற்டகா, பாகடமற்று நடிப்பதற்டகா, சிந்தித்து ஒரு 

பிைச்சிரனக்குத் தீர்வு காண்பதற்டகா ஏற்ற ேரகயில் நடேடிக்ரககள் அரமக்கப்-

பட்டுள்ைன. கூடிக் கற்றல் அணுகுமுரறகள், இரண நடேடிக்ரககள், குழு நடேடிக்ரக-

கள், தமாழி விரையாட்டுகள் முதலியரே டசர்க்கப்பட்டுள்ைன. மருதம், குறிஞ்சி, தநய்தல் 

ஆகிய பாடநூல்களில் மைபுத்ததாடர்கள், இரணதமாழிகள், உேரமத்ததாடர்கள், 

தமாழிக்கூறுகள் முதலியேற்றின் பயன்பாடுகள் விைக்கப்பட்டுள்ைன. பாடநூல்களில் 

இடம்தபற்றுள்ை நடேடிக்ரககள் ோய்தமாழிப் பயிற்சியாகடே தசய்ேதற்குரியரே என்னும் 

குறிப்புப் பாடநூல்களின் அறிமுகத்தில் இடம்தபற்றுள்ைது. 

 

பாடநூல்களிலும் பயிற்சிநூல்களிலும் உள்ை குறிப்பிட்ட சில தசாற்களுக்கு நிகைான 

ஆங்கிலச் தசாற்களும், சில தசாற்களுக்கு விைக்கங்களும் அடிக்குறிப்பில் தகாடுக்கப்-

பட்டுள்ைன10. பாடநூல்களில் ஒவ்தோரு பாடத்தின் இறுதியிலும் மாணேர்களுக்குப் பயன் 

தரும் தகேல்கள் இடம்தபற்றுள்ைன. 

 

 உயர்நிரல 1 – நம் பண்பாட்ரட அறிந்துதகாள்டோம் 

 உயர்நிரல 2 – சிந்தரனத் துளிகள் 

 உயர்நிரல 3 – விடுகரத 

 உயர்நிரல 4 – கவிச்சைம் 

 

பாடநூல்கள், பயிற்சிநூல்களின் பின்னிரணப்பாக அருஞ்தசாற்பட்டியல், தமிழ் 

எழுத்துகளின் பட்டியல் ஆகியரே இடம்தபற்றுள்ைன. பாடநூல்களில் அருஞ்தசாற்-

பட்டியல், மைபுத்ததாடர்கள், இரணதமாழிகள், உேரமத்ததாடர்கள், பழதமாழிகள், 

தசய்யுள் பகுதி, தமிழ் எழுத்துகளின் பட்டியல் ஆகியரே பின்னிரணப்பாகக் தகாடுக்கப்-

பட்டுள்ைன. பாடநூல்களிலுள்ை படங்களும் குறிப்புகளும் ேண்ணத்தில் உள்ைன. 

எனினும், பயிற்சிநூல்களில் உள்ைரே தேள்ரை, கறுப்பு ேண்ணங்களிடலடய உள்ைன. 

 

ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் கூடிக் கற்றல் அணுகுமுரறகள், ஸ்டகம்பர் (SCAMPER) 

உத்திகள், புளூம் டகாட்பாடு, கட்டுரை எழுதுேதற்கான தசய்முரற எழுத்துத் திறன், 

பிைச்சிரனக்குத் தீர்வு காணுதல், சுருக்கி ேரைதல் முதலியரே படிப்படியாக 

விைக்கப்பட்டுள்ைன. பாடநூல், பயிற்சிநூல்களில் இடம்தபற்றுள்ை டகள்விகளுக்குரிய 

விரடகளும் ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் 

விருப்ப நடேடிக்ரககளும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ைன. கற்பித்தலுக்குப் பிறகு, டநைம் 

இருப்பின் ஆசிரியர்கள் இந்நடேடிக்ரககரைப் பயன்படுத்திக்தகாள்ைலாம். 

                                                           
10 ேல்வி அதமச்சு. (2002). மருதம், உயர்நிதல 2, வழக்ேநிதல (ஏட்டுக்ேல்வி), பாடநூல் 2A, ப 45. 
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உயர்நிரைப்பள்ளித் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் (தமிழ்ச்சுடர்) 

2005ஆம் ஆண்டிலும் 2010ஆம் ஆண்டிலும் கல்வி அரமச்சு இைண்டு மறு 

ஆய்வுகரை டமற்தகாண்டு பரிந்துரைகரை முன்ரேத்தது. இப்பரிந்துரைகளுக்டகற்பக் 

கல்வி அரமச்சின் பாடத்திட்ட ேரைவு மற்றும் டமம்பாட்டுப் பிரிவினர் ‘தமிழ்ச்சுடர்’ பயிற்று-

ேைங்கரை உருோக்கத் ததாடங்கினர். அரே பாடநூல்கள், பயிற்சிநூல்கள், ஆசிரியர் 

ரகடயடுகள், மின்னிலக்க ேைங்கள் என்பனோகும். மின்னிலக்க ேைங்கள் கல்வி 

அரமச்சின் இரணயப்பக்கங்களில் (OPAL, iMTL) ஏற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ைன. 

 

ேழக்கநிரல (ததாழில்நுட்பம்), ேழக்கநிரல (ஏட்டுக்கல்வி), விரைவுநிரல, 

உயர்தமிழ், தமிழ் ‘B’ ஆகிய அரனத்து நிரலகளுக்கும் ‘தமிழ்ச்சுடர்’ என்னும் தபயரிடலடய 

தனித்தனிப் பாடநூல்கள் எழுதப்பட்டன. மாணேர்கள் ேகுப்பரறயிலும் ேகுப்பரறக்கு 

அப்பாலும் டபச்சுத்தமிழில் இயல்பாகவும் தன்னம்பிக்ரகயாகவும் கலந்துரையாடுேதற்கான 

சூழரல ஏற்படுத்தித் தரும் ேரகயில் இப்பாடநூல்கள் அரமந்துள்ைன. டமலும், 

எழுத்துேழிக் கருத்துப்பரிமாற்றத்திற்கும் ோய்ப்புகள் ேழங்கப்பட்டுள்ைன11. மாணேர்கள் 

21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கரைப் தபற்றுத் திகழும்ேண்ணமும் இப்பாடநூல்கள் 

எழுதப்பட்டுள்ைன. இந்தப் பாடநூல்களில் பரழய சிறந்த கூறுகடைாடு புதிய மாற்றங்களும் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

 

பரழய சிறந்த கூறுகள் 

 இலக்கணம், மைபுத்ததாடர்கள், இரணதமாழிகள், உேரமத்ததாடர்கள் 
ஆகியேற்றின் விைக்கங்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 
 

 பாடங்கள் கருப்தபாருள்கள் சார்ந்தரேயாக அரமந்திருக்கின்றன. 
 

 தமிழ் எழுத்துகளின் பட்டியலும், அருஞ்தசாற்பட்டியலும், மைபுத்ததாடர்கள், 
இரணதமாழிகள், உேரமத்ததாடர்கள், பழதமாழிகள் ஆகியேற்றின் பட்டியலும், 
தசய்யுள் பகுதியும் பின்னிரணப்பாக ேழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

 

 தமாழித்திறன்கரை ஒருங்கிரணத்துக் கற்பித்தலுக்குரிய நடேடிக்ரககள் 
இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

 

 பாடநூல்கள் இரு பகுதிகைாக (A & B) இருக்கின்றன. 
 

 குறிப்பிட்ட சில தசாற்களுக்கு நிகைான ஆங்கிலச் தசாற்களும், சில தசாற்களுக்கு 
விைக்கங்களும் அடிக்குறிப்பில் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

 

 பாடநூல்களிலுள்ை படங்களும் குறிப்புகளும் ேண்ணத்தில் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 
 

 பாடநூல், பயிற்சிநூல்களில் இடம்தபற்றுள்ை வினாக்களுக்குரிய விரடகள் ஆசிரியர் 
ரகடயடுகளில் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

 

 ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் விருப்ப நடேடிக்ரககள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
 

                                                           
11 ேல்வி அதமச்சு. (2013). உயர்நிதலப்பள்ளித் தமிழ்ப் பாடநூல் வரிதச, தமிழ்ச்சுடர், தமிழ் விதரவுநிதல, பாடநூல் 3B. 

ப 27. 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் ( 1965 – 2015 ) 

 

67 
 

 மாணேர்களின் ோசிப்பு ஆர்ேத்ரதத் தூண்டத் துரணப் பாடநூல்கள் 
ேழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

 

 

புதிய மாற்றங்கள் 

 ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் பழதமாழிகளுக்கான விைக்கங்கள் இடம்தபற்றிருக்-

கின்றன. 

 பயிற்சிநூல்களிலுள்ை படங்களும் குறிப்புகளும் ேண்ணத்தில் அரமந்திருக்கின்றன. 

 ஆசிரியர் ரகடயடுகளில் சில கூடுதல் நடேடிக்ரககள் பரிந்துரைக்கப்-
பட்டிருக்கின்றன. ஆசிரியர்கள் மாணேர்களின் கற்றல் நிரலக்டகற்ப இந்த 
நடேடிக்ரககரை நடத்துகிறார்கள். 
 

 கல்வி அரமச்சின் இரணயப்பக்கத்தில் (OPAL) கரதப் பனுேல்கள் ஏற்றம் 
தசய்யப்பட்டுள்ைன. இரே ததாடர்பான நடேடிக்ரககள் பயிற்சிநூல்களில் 
இடம்தபற்றுள்ைன. மாணேர்களின் ோசிப்புப் பழக்கத்ரத ஊக்குவிக்க ஆசிரியர்கள் 
இேற்ரறப் பயன்படுத்திக்தகாள்கிறார்கள். 

 
 மாணேர்கள் சுய மதிப்பீடு தசய்ேதற்கும் சக மாணேரை மதிப்பீடு தசய்ேதற்கும் 

உரிய குறிப்புகள் ேழங்கப்பட்டுள்ைன. 
 

 மாணேர் தசயல்திறன் குறித்து ஆசிரியர் கருத்துரைக்கவும் பயிற்சிநூலில் இடம் 
ேழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

‘தமிழ்ச்சுடர்’ பயிற்றுேைங்கள் இன்றைவும் நரடமுரறயில் உள்ைன. அடுத்த பயிற்று-

ேைங்களின் உருோக்கம்ேரை இப்பயிற்றுேைங்கரை டமலும் பயன்விரைவுமிக்கதாய் 

அரமத்துக்தகாள்ைக் கல்வி அரமச்சு அதிகாரிகளும் ஆசிரியர்களும் ததாடர்ந்து 

பணியாற்றி ேருகிறார்கள். 

 

முடிவுரை 

தமிரழ ோழும் தமாழியாக்க டேண்டும் என்படத நம் கனோகும். இக்கனரே 

நனோக்கடே அந்தந்தக் காலக்கட்டத்தில், கல்வி அரமச்சு கற்றல் கற்பித்தலில் ஆய்வுகள் 

டமற்தகாண்டது. இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் பல 

பரிந்துரைகள் முன்ரேக்கப்பட்டன. இப்பரிந்துரைகரைக் கேனத்திற்தகாண்டு 

பயிற்றுேைங்கள் உருோக்கப்பட்டன; உருோக்கப்பட்டு ேருகின்றன. ஆசிரியர்கள் 

இேற்ரறச் தசம்ரமயாகப் பயன்படுத்தி மாணேர்களின் தமிழ்தமாழித் திறரனயும் 

ஈடுபாட்ரடயும் ேைர்க்க டேண்டும்.      

 
மேற்மகோள் சோன்றோதோரங்கள் 
 
கல்வி அமைச்சு. (1983). உயர்நிமைப்பள்ளிகளுக்கான தமிழ் 1, பாடநூல், 
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உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் தமிழ்ம ொழிப் பயிற்றுமுலைகள் 
 

சுப்பிரமணியம் நடேசன் 
முதன்மை ஆசிரியர் (தமிழ்மைொழி) 

தரநிமை ஆய்வுப் பிரிவு,  
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் கமைக் கழகம்  

 
 
முன்னுரை 

பாடக்கலைத்திட்ட அமைாக்கத்தின் வெற்றி, அதலைப் பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்கள் 

லகயாளும் பயிற்றுமுலைகளின் தரத்லதப் வபாறுத்துள்ளது. அதாெது, பயிற்றுமுலைகள் 

சரிெர அலமந்தால் மட்டுமம,பாடக்கலைத்திட்டம் ெகுத்துள்ள கற்ைல் விலளவுகலள 

மாணெர்கள் வசவ்ெமை அலடெர். நம் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சு, தமிழாசிரியர்கள் 

தரமாை பயிற்றுமுலைகலளத் திைம்படக் லகயாளுெதற்காை ஆதரலெப் பாடக்கலைத்திட்ட 

ெளங்கள்ெழியும் பணித்திைன் மமம்பாட்டின்ெழியும் ெழங்கிெருகிைது. இக்கட்டுலர, 

1965முதல் 2015ெலர சிங்கப்பூரில் உயர்நிலைக்காை தமிழ்வமாழிப் பாடப் பயிற்றுமுலைகள் 

அலமந்துள்ள மபாக்குக் குறித்து விளக்குகிைது.      

 
பயிற்றுமுரைகள் (1965முதல் 1989வரை) 

உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் இரண்டாம் வமாழியாக 1955முதல் சீைம், மைாய், தமிழ் 

ஆகிய தாய்வமாழிகள் கற்பிக்கப்பட்டு ெருகின்ைை. வதாடக்கத்தில், தமிழகப் பாடநூல்-

களும் மைாயாவின் (மமைசியா) பாடநூல்களும் உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு 

ெந்தை. அப்மபாது ஏலைய பாடங்கலளப் மபால், தமிழ்வமாழிக்காை பயிற்றுமுலைகளும் 

ஆசிரியலர லமயமாகக்வகாண்மட அலமந்திருந்தை. தமிழாசிரியர்கள் சுண்ணப்பைலகலய 

வெகுொகப் பயன்படுத்தி விரிவுலர பாணியில் தமிழ்வமாழிலயக் கற்பித்தைர். அன்லைய 

நிலையில், தமிழாசிரியர்கள் தாங்கள் கற்பித்த பாடத்தின் பாடப்வபாருலளத் தங்கள் 

கண்மணாட்டத்தில் விளக்கியதும் மாணெர்கள் அதலை ஏற்றுக்வகாண்டு மைைம் வசய்து 

கற்ைதும் பரெைாகக் காணப்பட்டது.   

 
சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சு, 1981ல் வெளியிட்ட முதல் பாடத்திட்டம் ‘தமிழ் 

இரண்டாம் வமாழி: உயர்நிலை ெகுப்புகள் 1முதல் 4ெலர (விலரவு/ெழக்க உயர்நிலைக் 

கல்வி) என்பதாகும். அதில் எலெ கற்பிக்கப்பட மெண்டும் என்று பட்டியலிடப்பட்டிருந்தாலும் 

அலெ எப்படிக் கற்பிக்கப்பட மெண்டும் என்பதற்காை விரிொை விளக்கங்கள் இல்லை. 

எடுத்துக்காட்டிற்கு, சிறு நிகழ்ச்சிலயமயா, கலதலயமயா, கலதப் பகுதிலயமயா படித்த 

பின்ைர் மாணெர்கலள நாடக ெடிெத்தில் நடிக்கலெக்கைாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ஆைால், நாடக உத்திகளின்ெழி வமாழிகற்பித்தலுக்காை முலைகள் பற்றிய விளக்கங்கள் 

ெழங்கப்படவில்லை.  

 
அன்று ொசிப்புப் பாடத்தின்மபாது மாணெர்கள் அகராதிலயப் பயன்படுத்தி 

அருஞ்வசாற்களுக்கு இடம்மநாக்கிப் வபாருள்வகாள்ளுெதற்காை பயிற்சிகலள ஆசிரியர்-
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கள் ெழங்கிைர். மாணெர்களின் எழுத்துப்பிலழகலளக் கலளயும் மநாக்கத்தில் வசால்ெ-

வதழுதுதல் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டை. கட்டுலரப் பாடங்களின்மபாது மாணெர்கள் வசாந்த 

ொக்கியங்களில் எழுதுெதற்குப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டை. வதாடக்கத்தில் மாணெர்கள் 

சிறுசிறு ொக்கியங்கலள எழுத ஊக்குவிக்கப்பட்டைர். அமதாடு, கட்டுலர எழுதுெதற்கு 

முன்மைாடியாக ொய்வமாழிக் கட்டுலர அலமயமெண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

அன்லைய பாடத்திட்டம், இைக்கணத்திற்கும் வமாழிப்பயிற்சிகளுக்கும் முக்கியத்துெம் 

அளித்தது. தமிழாசிரியர் விதிவிளக்க முலையின் அடிப்பலடயில் இைக்கணத்லதக் 

கற்பித்தைர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
அப்பாடத்திட்டம் முன்வமாழிந்த பயிற்றுமுலைகலள அடிவயாற்றி, சிங்கப்பூர்ப் 

பாடத்திட்ட மமம்பாட்டுக் கழகம், உயர்நிலைப்பள்ளிகளுக்காை பாடநூல் ெரிலசலயத் 

‘தமிழ்’ என்னும் வபயரில் தயாரித்து வெளியிட்டது. அப்மபாது, பாடநூல், பயிற்சி-

நூல்கமளாடு ஆசிரியர் லகமயடும் முதன்முலையாக வெளியீடு கண்டது. ஆசிரியர் 

லகமயட்டில் பயிற்றுமுலைகள் பற்றிய ெழிகாட்டுக் குறிப்புகள் மமமைாட்டமாக 

அலமந்திருந்தாலும் அலெ சார்ந்துள்ள மகாட்பாடுகள் பற்றிய தகெல்கள் விளக்கப்-

பட்டிருக்கவில்லை. இருப்பினும், தமிழாசிரியர்கள் தாங்கள் அறிந்து லெத்துள்ள பயிற்று-

முலைகலளப் பயன்படுத்திக் கற்பிக்க மெண்டும் என்ை எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. திைன் 

பலடத்த தமிழாசிரியர்களுள் சிைர் தாங்கள் நடத்திய பள்ளிசார் பாட ஆய்வுகலள 

1980களின்மபாது கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகளில் பலடத்தைர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

 

கல்விக் கழகத்தில் பணியாற்றிய விரிவுலரயாளர் அமரர் திரு. நா. மகாவிந்தசாமி 

அெர்கள் மமலைநாட்டுக் கல்வியாளர்கள் ஆய்வுபூர்ெமாக முன்லெத்த பயிற்றுமுலை-

கலளத் 1980களில் தமிழ்வமாழிக்கு அறிமுகம் வசய்துெந்தார். அன்ைாரின் அரிய 

முயற்சியின் பயைால் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்வமாழிக்காை பயிற்றுமுலையின் தரம் புதிய மமம்-

பாட்லடக் கண்டது. எடுத்துக்காட்டிற்கு, வநடுங்காைமாகத் தமிழ்வமாழி கற்பித்தலில் 

ொய்விட்டுப் படித்தல் மட்டுமம கெைம் வசலுத்திக் கற்பிக்கப்பட்டு ெந்தது. வகன்ைத் 

குட்மன் (Kenneth Goodman) என்னும் அவமரிக்க வமாழியியைாளரின் ‘ொய்க்குள்               

படித்தல்’ என்னும் ொசிப்பு முலை பற்றிய மகாட்பாட்டிலைத் திரு.8நா.8மகாவிந்தசாமி  

தமிழுக்குத்  அறிமுகப்படுத்திைார். 

 

பயிற்றுமுரைகள் (1990முதல் 2010வரை) 

தமிழ்வமாழிப் பாடத்திட்டம் 1990களுக்குப் பின்ைர், ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வமாழித்-

திைன் அணுகுமுலைலய ெலியுறுத்தியலமயால் பயிற்றுமுலைகளும் அதற்மகற்ைொறு 

அலமந்தை. சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சின் பாடத்திட்ட ெலரவுப் பிரிவு, உயர்நிலைக்காை 

தமிழ்வமாழிப் பாடத்திட்டத்லத 1993ல் வெளியிட்டது. மாணெர்கள் தமிலழப் பிலழயைப் 

மபசுெதும் எழுதுெதும், வெவ்மெறு கருத்துப்பரிமாற்ைச் சூழல்களில் தக்கொறு வசயல்படும் 

திைனும் முக்கியம் எை அப்பாடத்திட்டம் ெலியுறுத்தியது.  
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அக்காைக்கட்டத்தில் தமிழாசிரியர்கள் ொய்வமாழிக் கருத்துப்பரிமாற்ைத் திைன்-

ெளர்ச்சிக்குப் (மகட்டலும் மபசுதலும்) பல்மெறு பயிற்றுமுலைகலளக் லகயாண்டைர். 

எடுத்துக்காட்டிற்கு, தகெல் பரிமாற்ை விலளயாட்டுகள், அலமப்பு விலளயாட்டுகள், 

பாெலை நடிப்பு, ஊகமுன்ைறிவு விலளயாட்டுகள், சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணல், வசயல்-

திட்டங்கள் மபான்ைெற்லைக் குறிப்பிடைாம். ொசித்தலையும் ொசித்தல் கருத்தறிதலையும் 

கற்பிக்கப் பாத்திரமமற்று நடித்தல், படித்த கலதக்குச் சுயமாக முடிலெ எழுதுதல், 

தனிநிலை–இலணநிலை–குழுநிலை–ெகுப்புநிலை ொசிப்பு, முன்மாதிரி ொசிப்பு, கைந்து 

கிடக்கும் கலதப் பனுெலின் பத்திகலள ெரிலசப்படுத்துதல், வசய்தித் தலைப்புகலளயும் 

வசய்திகலளயும் இலணத்தல், முன்னுலரக்கும் நடெடிக்லககள், வசாந்தக் கருத்துத் 

வதரிவித்தல், பனுெலைவயாட்டிக் மகள்விகள் தயாரித்தல் மபான்ை பயிற்றுமுலைகலளத் 

தமிழாசிரியர்கள் லகயாண்டைர்.   

 
எழுத்துக்கூட்டலையும் வசால்ெளப் வபருக்கத்லதயும் கற்பிக்கும் மநாக்கத்தில் 

எழுத்துக்கூட்டல் விலளயாட்டுகலளத் தமிழாசிரியர்கள் பயன்படுத்திைர். எடுத்துக்-

காட்டிற்கு, வசாற்கள் உருொக்குதல், வசால்மைணி, வசாற்சங்கிலிகள் அலமத்தல், 

வசால்லுடன் வபாருலள இலணத்தல், வசாற்வபாருள் விலளயாட்டுகளாை வசாற்வபாருள் 

புதிர், விடுகலத மபான்ை பயிற்றுமுலைகலளக் லகயாண்டைர். அப்பாடத்திட்டத்லத 

அடிவயாற்றிச் சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட மமம்பாட்டுக் கழகம் தயாரித்து வெளியிட்ட 

பயிற்றுகருவிகளாை: தமிழ் மாலை, தமிழ் அமுது, பழகு தமிழ் மபான்ைலெயாகும். 

அக்காைக்கட்டத்தில் தமிழாசிரியர்கள் ெகுப்பலைகளில் ஒளியூடுருவிக் கருவிலய 

வெகுொகப் பயன்படுத்திக் கற்பித்தைர்.  

 
மதசியக் கல்விக் கழகத்லதச் மசர்ந்த திரு. நா. மகாவிந்தசாமி அெர்கள் வதாடர்ந்து 

1990களிலும்புதிய பயிற்று முலைகலளத் தமிழ்வமாழிக்கு அறிமுகம் வசய்து ெந்தார். 

எடுத்துக்காட்டிற்கு, வசய்முலைக் கட்டுலர, சிந்தலைத் திைன்கலள ஒருங்கிலணத்துக் 

கற்பித்தல் மபான்ைெற்லைக் குறிப்பிடைாம். முலைெர் சுப. திண்ணப்பன் அெர்கள் 1993ல் 

கற்பித்தல் மகாட்பாடுகள் பற்றிய ஒரு விரிொை கட்டுலரலய உைகத் தமிழ்க் கல்வி 

லமயத்தின் வதாகுப்பில் வெளியிட்டிருந்தார். இருப்பினும், கற்பித்தல் மகாட்பாடுகலளப் 

பயிற்றுமுலைகமளாடு வதாடர்புபடுத்தும் சிந்தலையும் மபாக்கும் 1993ல் வெளிெந்த 

பாடத்திட்டத்தில் காண முடியவில்லை.  

 

சிங்கப்பூர்க் கல்வி ெரைாற்றில் 1997ல் சிந்திக்கும் பள்ளிகள் கற்கும் நாடு என்னும் 

திட்டம் ஒரு வபரும் திருப்பத்லத ஏற்படுத்தியது. அது மதசியக் கல்வி, சிந்தித்தல் திைன், 

தகெல் வதாழில்நுட்பப் (Information Technology) பயன்பாடு ஆகியைெற்லைப் 

பாடத்மதாடு ஒருங்கிலணத்துக் கற்பிக்க மெண்டியதன் அெசியத்லத ெலியுறுத்தியது. 

அக்காைக்கட்டம் முதல் கற்ைல் கற்பித்தல் என்பது மாணெலர லமயமாகக்வகாண்டு 

வசயல்படத் வதாடங்கியது. அம்மாற்ைங்கலள உள்ொங்கும் மநாக்கத்தில், சிங்கப்பூர்க் கல்வி 

அலமச்சின் பாடத்திட்ட ெலரவு மற்றும் மமம்பாட்டுப் பிரிவு 2002ல் உயர்நிலைக்காை 

தமிழ்வமாழிப் பாடத்திட்டத்லத உருொக்கியது. அப்பாடத்திட்டம் 1993ல் வெளிெந்த 

பாடத்திட்டத்லத அடிவயாற்றிக் கருத்துப்பரிமாற்ைத் திைன்ெளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துெம் 
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அளித்தது.அப்புதிய பாடத்திட்டத்லதத் வதாடர்ந்து, 2002முதல் குறிஞ்சி (விலரவு), 

முல்லை (ெழக்கம்–ஏட்டுக்கல்வி), மருதம் (ெழக்கம்-வதாழில்நுட்பம்), வநய்தல் (உயர்தமிழ்) 

ஆகிய வபயர்களில் உயர்நிலைக்காை பயிற்றுகருவிகள் வெளிெந்தை.  

 
தமிழாசிரியர்கள் கருத்துப்பரிமாற்ை நுண்திைன்கலள ெளர்க்கும் மநாக்கத்தில் 

நலடமுலை ொழ்க்லகமயாடு வதாடர்புலடய சூழல்களுக்கு முக்கியத்துெம் அளித்துக் 

கற்பித்தைர். அத்திைன்கலள ெளர்க்கக் கூடிக்கற்ைல் அணுகுமுலை வபரிதும் 

முக்கியத்துெம் வபற்றிருந்தது. எடுத்துக்காட்டிற்கு, ஆசிரியர் லகமயட்டில், ெரிலச ெட்ட 

மமலச, அறிவு ெட்டம், ெட்டத்தின் உள்மள-வெளிமய, மூன்று படிநிலைப் மபட்டி மபான்ை 

பயிற்றுமுலைகள் கற்பித்தலின்மபாது பயன்படுத்தப்பட்டை. பிை பயிற்றுமுலைகளாை 

வசாற்சிதைல், கருத்துதிர்ப்பு, சிந்தலை ெலரபடம், ஸ்மகம்பர் உத்தி மபான்ைலெயும் 

கற்பித்தலின்மபாது பயன்படுத்தப்பட்டை. அமதாடு, பயன்பாட்டு இைக்கணம் விதிெரு-

முலையின் அடிப்பலடயில் ஆசிரியர்களால் கற்பிக்கப்பட்டது.  

 
தமிழாசிரியர்களுள் பைரும் தகெல் வதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்திக் கற்பிப்பதில் 

ஆர்ெங்காட்டிைர். பல்மெறு ஒளிெட்டுகலளயும், வமன்வபாருள்கலளயும், இலணயத்லத-

யும் பயன்படுத்திக் கற்பித்தமதாடு, சக ஆசிரியர்களுடன் பயிைரங்குகள், மாநாடுகள்ெழித் 

தங்கள் அனுபெங்கலளயும் பகிர்ந்துவகாண்டைர். சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சும், மதசியக் 

கல்விக் கழகமும், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழாசிரியர்க்காை பணியிலடப் 

பயிற்சி மமம்பாடு குறித்துப் பை பயிைரங்குகலளயும் கருத்தரங்குகலளயும் அவ்ெப்மபாது 

நடத்தி ெந்தை. அமதாடு, அலெ பயிற்றுமுலைகள் வதாடர்பாை கட்டுலரகளும் ஆய்வு-

களும் அடங்கிய பை வதாகுப்பு நூல்கலளயும் வெளியிட்டை. இவ்ெரிய முயற்சி இன்லைக்கும் 

வதாடர்கிைது. 

 
தமிழ்வமாழிப் பாடத்திட்டம் கற்பித்தல்முலை மறு ஆய்வுக் குழு அறிக்லக (2005), 

மபச்சுத்தமிழ்ப் புழக்கத்திற்கு முக்கியத்துெம் அளித்துக் கற்பிக்குமாறு பரிந்துலரத்தது. 

தமிழாசிரியர்கள் எழுத்துத்தமிலழ விடுத்துப் மபச்சுத்தமிலழப் பயிற்றுவிப்புக்குப் பயன்-

படுத்தும் வமாழியாகக் லகயாளத் தலைப்பட்டைர். பள்ளியிலும் பள்ளிக்கு வெளியிலும் 

மாணெர்கள் தன்ைம்பிக்லகயுடன் உலரயாடும் வபாருட்டுத் தமிழாசிரியர்கள் பல்மெறு 

மபச்சு நடெடிக்லககலள ெகுப்புகளில் நடத்திைர். சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சு, மெறு-

படுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் முலைக்கு முக்கியத்துெம் அளித்து, தமிழாசிரியர்களுக்குப் பல்மெறு 

பயிற்சிகலளயும் ெழங்கியது.   

 
பயிற்று முரை (2011முதல் 2015வரை) 

தாய்வமாழிகளுக்காை மறு ஆய்வு 2010ன் பரிந்துலரகலள அடிவயாற்றி, 

உயர்நிலைக்காை புதிய தமிழ்வமாழிப் பாடத்திட்டத்லதச் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சு 

2011ல் வெளியிட்டது. நடப்பில் உள்ள இப்பாடத்திட்டம், தற்மபாலதய கல்விச் 

சிந்தலைகலளயும் நவீை பயிற்றுமுலைகலளயும் கருத்திற்வகாண்டு உருொக்கப்-

பட்டுள்ளது. தமிழ்க் குடும்பங்களில் ஆங்கிைவமாழிப் புழக்கம் அதிகரித்து ெருெதால், 

தமிழாசிரியர்கள் மெறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் முலைகலளப் பயன்படுத்திக் கற்பிக்-
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கின்ைைர். கூடிக்கற்ைல் அலமப்புமுலைகள், பன்முலைப்பாங்கு அணுகுமுலை, பிரச்சிலை 

அடிப்பலடயிைாை கற்ைல், நாடகம்ெழிக் கற்ைல், பலடப்பாக்க மமம்பாட்டிற்காை கற்பித்தல் 

மபான்ை பயிற்றுமுலைகலளத் தமிழாசிரியர்கள் பயன்படுத்துகின்ைைர். இப்பயிற்றுமுலைகள் 

பற்றிய விளக்கங்களும் எடுத்துக்காட்டுப் பாடங்களும் பாடத்திட்ட ெழிகாட்டு (2011) 

வதாகுப்பில் ெழங்கப்பட்டிருக்கின்ைை. 

 

தமிழாசிரியர்கள் வமாழித்திைன்கமளாடு சிந்தலைத்திைன்கள், 21ம் நூற்ைாண்டுத் 

திைன்கள், தகெல் வதாடர்புத் வதாழில்நுட்பத்திைன் மபான்ைெற்லை ஒருங்கிலணத்துக் 

கற்பிக்கின்ைைர். சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சின் முயற்சியில் தாய்வமாழி கற்ைல் 

கற்பித்தலுக்கு உதவும் வபாருட்டு இருெழித் வதாடர்புத்தளம் என்னும் வபயரில் இலணயத்-

தளம் ஒன்று உருொக்கப்பட்டுள்ளது. நம் தமிழாசிரியர்கள் இதலைப் பயன்படுத்தித் 

தமிழ்வமாழிலயச் சுலெயூட்டும் ெலகயில் கற்பிக்கின்ைைர். ெகுப்புகளுக்கு அப்பால் சமூக 

ஊடகங்கலளயும், இலணயத்லதயும், லகமபசிகலளயும் பயன்படுத்தித் தமிழ் கற்பதற்காை 

பை ொய்ப்புகலளத் தமிழாசிரியர்கள் மாணெர்களுக்கு ஏற்படுத்தித் தருகின்ைைர். அடுத்து, 

முழுலமயாை மதிப்பீட்டின் முக்கியத்துெத்லத உணர்ந்து கற்பித்தலியலையும் மதிப்பீட்லட-

யும் ஒருங்கிலணத்துக் கற்பிக்கின்ைைர். பாடக் கற்பித்தலின்மபாது மகள்வி மகட்டல், 

கருத்துத்வதரிவிப்பு ெழங்குதல், வசயல்திைன் மதிப்பீட்லட நடத்துதல் மபான்ை மதிப்பீட்டு 

முலைகலளயும், மதிப்பீட்டுக் கருவிகளாை தகுதிநிலை விளக்கக்குறிப்புகள், சரிபார்ப்புப் 

பட்டியல் மபான்ைெற்லையும் பயன்படுத்துகின்ைைர்.  

 

சிங்கப்பூர்க்கல்வி அலமச்சின் ஏற்பாட்டில்,தமிழாசிரியர்கள்புதிய பயிற்றுமுலைகள் 

பற்றி மமலும் வதரிந்துவகாள்ளுெதற்கு மமைசியா, தமிழகம் மபான்ை வெளிநாடுகளுக்குக் 

கல்விப் பயணங்கள் மமற்வகாள்கின்ைைர். அங்குக் கற்றுக்வகாண்ட புதிய பயிற்றுமுலை-

கலளத் தங்கள் பள்ளிகளில் வசயல்படுத்திப் பார்த்து, பின்ைர்த் மதசியநிலையில் மற்ைத் 

தமிழாசிரியர்களுடன் பகிர்ந்துவகாள்கின்ைைர். வெளிநாடுகளிலிருந்து சிைந்த தமிழறிஞர்-

கலளச் சிங்கப்பூர்க்கு ெரெலழத்துப் பை பயிற்றுமுலைகள் பற்றிக் கற்றுக்வகாள்கின்ைைர்.         

 

சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலமச்சின் தமிழாசிரியர் பணித்திைன் மமம்பாட்டகம் 2010முதல் 

புதிய பயிற்றுமுலைகலளப் பல்மெறு பயிைரங்குகளின்ெழி உயர்நிலைப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்-

களுக்கு அறிமுகம்வசய்து ெருகிைது. எடுத்துக்காட்டிற்கு, 2012-13ல் பதிமைழு மூத்த 

தமிழாசிரியர்கள் ஒன்ைலர ஆண்டுக்காைத்திற்கு நீடித்த பல்ைடுக்குப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, 

அகன்ை ொசிப்புத் திட்டம் குறித்து நான்கு வசயைாய்வுகலள மமற்வகாண்டைர். தங்கள் 

வசயைாய்வுக் கட்டுலரகலள உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் பலடத்தைர். கடந்த  

2013-14 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏழு மூத்த தமிழாசிரியர்கள், பணித்திைன் மமம்பாட்டகம் 

அலடயாளங்கண்ட ஏழு கற்பித்தல் மகாட்பாடுகள் பற்றிய விரிொை ஆய்வுக் கட்டுலர-

கலளயும் மாதிரிப் பாடங்கலளயும் எழுதிைர். வதாகுப்பில் அடங்கிய கட்டுலரகள் யாவும், 

தமிழாசிரியர்கள் பயிற்றுமுலைகலளத் திைம்படக் லகயாளத் துலணபுரியும். 
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முடிவுரை 

தமிழ்வமாழி பயிற்றுமுலைகளின் தரம் காைந்மதாறும் மமம்பட்டு ெந்துள்ளது. 

தமிழ்வமாழி கற்ைல் கற்பித்தலைப் வபாறுத்தெலர உைக அரங்கில் சிங்கப்பூர்க்கு என்று தனி 

மதிப்பும் இடமும் உண்டு. கற்ைல் சுலெக்க மெண்டுமாைால் தமிழாசிரியர்கள் பைதரப்பட்ட 

பயிற்றுமுலைகலளப் பாடத்தன்லமக்மகற்பத் மதர்ந்வதடுத்துப் வபாருத்தமுைப் பயன்படுத்த 

மெண்டும். அமதாடு, தாங்கள் பயன்படுத்துகின்ை பயிற்றுமுலைகளுக்காை கல்வியியல் 

மகாட்பாடுகளின் பின்ைணிலய அறிந்துலெத்திருப்பதன் மூைம் கற்பித்தல் வசயல்பாடு-

கலளத் தன்ைம்பிக்லகயுடனும் வதளிவுடனும் லகயாளைாம். அமதாடு, தமிழாசிரியர்கள் 

தமிழ் கற்பித்தலை இனிலமயும் எளிலமயும் மிக்கதாகச் வசய்ெது அெசியம் (இராலமயா, 

2000). தமிழ்வமாழி கற்பித்தலின் தரநிலை புதிய உச்சங்கலளத் வதாட மெண்டுமாைால், 

ஆய்வுைகில் குறிப்பிடப்படும் புதிய பயிற்றுமுலைகலளத் தமிழ்வமாழி விலரந்து உள்ொங்க 

மெண்டியது காைத்தின் அெசியம். 

 
பார்வையிட்ட நூல்கள் 
 
தமிழ் இரண்டாம் ம ாழி: உயர்நிலை வகுப்புகள் 1முதல் 4வலர (விலரவு/வழக்க 

உயர்நிலைக் கல்வி) (1981). சிங்கப்பூர்க் கல்வி அல ச்சு. 
 
சுந்தரராசு, ம ான்(1984). 1984-ல் தமிழ் கல்வியல ச்சு தமிழுக்கு ஆற்றியுள்ள  ணிகள். 

மதாகுப் ாசிரியர்: ததன்ம ாழி த ா சுந்தரம். 3வது தமிழ் இலளயர் ஆய்வரங்கம். 
தமிழர் த ரலவ இலளயர்  ன்றம். 

 
திண்ணப் ன்,சு . (1993). கற்பித்தலியல் தகாட் ாடுகளும் ம ாழிகற்பித்தலும். தமிழ் கற்றல். 

மதாகுதி 1.1, அலரயாண்டிதழ் (சூலை). உைகத் தமிழ்க் கல்வி ல யம். 
 
உயர்நிலைக்கான தமிழ்ம ாழிப்  ாடத்திட்டம் (1993).சிங்கப்பூர்க் கல்வி அல ச்சு. 

தமிழ்ம ாழிப்  ாடத்திட்டம் கற்பித்தல்முலற  று ஆய்வுக் குழு அறிக்லக 
(2005).சிங்கப்பூர்க் கல்வி அல ச்சு. 

 
இரால யா, கா. (2000). சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலை இனில யும் எளில யும் 

மிக்கதாக்குதவாம். மதாகுப் ாசிரியர்கள்: டாக்டர் கா இரால யா & டாக்டர் 
சீதாைட்சுமி. தமிழ்க் கலை அச் கம். சிங்கப்பூர்.  
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தாய்ம ாழிகளுக்கான  று ஆய்வுக் குழு அறிக்லக (2010).சிங்கப்பூர்க் கல்வி அல ச்சு. 
 
உயர்நிலைக்கான தமிழ்ம ாழிப்  ாடத்திட்டம் (2011). சிங்கப்பூர்க் கல்வி அல ச்சு. 
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த ொடக்கக்கல்லூரிக்கொன பொடத்திட்டமும் பொட வளங்களும் 
 

 ம. ஞானசேகரன்  
முனனவர் ப ான். ேசிகுமார் 

தமிழ்ம ொழிப் பகுதி, தொய்ம ொழிகள் துறை 
பொடத்திட்ட வறைவு  ற்றும் ம ம்பொட்டுப் பிரிவு 

கல்வி அற ச்சு, சிங்கப்பூர் 

 
 
முன்னுரை 

இன்றைக்குச் சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழி அரசொங்கத்தின் அங்கீகொரத்துவ ம ொழிகளில் 

ஒன்ைொகவும் வொழும் ம ொழியொகவும் இருந்துவருகிைது. சிங்கப்பூரின் துரித வளர்ச்சி 

 க்களின் வொழ்க்றக முறைகளில்  ட்டு ன்றி அவர்கள் பேசும் ம ொழிச் சூழலிலும் அதன் 

தொக்கத்றத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது என்பை கூைபவண்டும். சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழியின் நிறை 

என்று ேொர்த்தொல் அதறை இரு நிறைகளில் கொணைொம்.  ஒன்று சிங்கப்பூரில் தமிழ்வழிக் 

கல்வி. இரண்டொவது, சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி. முன்றையது தமிழ்ம ொழி ேயிற்று 

ம ொழியொக இருந்த நிறைறயயும் பின்றையது ஆங்கிைம் ேயிற்றும ொழியொக  ொறிய பின்ைர் 

தமிழ்ம ொழி தொய்ம ொழி நிறையில் கற்பிக்கப்ேடுவறதயும் குறிக்கும்.  

 

தமிழ்வழிக் கல்விப் ேள்ளிகள் தமிழ்ப் ேள்ளிகள் எை அறழக்கப்ேட்டை. 1834ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்களில் ேதிமைட்பட  ொணவர்கறளக் மகொண்டு சிங்கப்பூர் இைவசப் 

ேள்ளி, முதல் தமிழ் வகுப்றே நடத்தியது. சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழி கற்ைல் கற்பித்தலின் 

வரைொறு இங்கிருந்பத மதொடங்கியிருக்க பவண்டும். சிங்கப்பூரின் தமிழ்ப்ேள்ளிகறளப் ேற்றி 

ஆய்வு மசய்துள்ள ே. சிவசொமி என்ேொர் 26 ேள்ளிகளின் மேயர்கறளக் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

1960ஆம் ஆண்டு உயர்நிறை அளவிைொை தமிழ்ப்ேள்ளியொக உ றுப்புைவர் தமிழ்ப்ேள்ளி 

உருவொைது. சிங்கப்பூரின் மேொருளியலில் ஏற்ேட்ட துரித ொை வளர்ச்சியும் அதன் கொரண-

 ொக ஏற்ேட்ட சமூக  ொற்ைமும் ஆங்கிைப் ேள்ளிகளின் பதொற்ைத்திற்கும் தமிழ்ப் ேள்ளிகளின் 

 றைவுக்கும் ஒருபசர வழி வகுத்தை என்பை கூைைொம். 1951இல் ஆங்கிைப் ேள்ளிகளில் 

தமிழ்ம ொழி ஒரு ேொட ொக இடம்மேைத் மதொடங்கியது. 

 

புகுமுக வகுப்புகளில் தமிழ்ம ொழி 

சிங்கப்பூரில் 1967ஆம் ஆண்டு வறர, அரசொங்கப் ேள்ளிகள் எவற்றிலும் புகுமுக 

வகுப்பு என்ை மேயரில் தமிழ்ம ொழி கற்றுக்மகொடுக்கப்ேடவில்றை. புகுமுக வகுப்புகளில் 

தமிழ்ம ொழி மதொடங்கப்ேட்டது மிகவும் பிற்ேட்ட கொைப் ேகுதியில்தொன் என்பை கூை-

பவண்டும். ஆயினும் 1960களில் மதொடக்கத்திலிருந்து திரு ஸ்டீேன்  ொணிக்கம் எனும் 

மூத்த தமிழொசிரியர், முதிபயொர் கல்விக் கழகத்தின் வகுப்புகளில் ஒன்ைொக, புகுமுகக் 

கல்லூரிப் ேடிப்பு ப ற்மகொள்ளும் தனியொர்  ொணவர்களுக்கொை வகுப்பிறையும் நடத்திைொர். 

அது மூன்று  ணி பநர வகுப்ேொக ஞொயிற்றுக்கிழற  பிற்ேகல் பநரங்களில் நறடமேற்ைது.     
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1966ஆம் ஆண்டு வறர ேல்கறைக்கழகப் புகுமுக வகுப்புத் தமிழ்ம ொழிப் ேயிற்சி 

என்ேது ஓரொண்டுப் ேயிற்சியொகபவ இருந்தது. ஆைொல் ேள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து மசன்ை 

 ொணவர்கள், அபத ேொடத்றத ஈரொண்டுகளுக்குப் ேயின்ைைர். ேொடத்திட்டத்திலும் தமிழ் 

என்ேது முதல்ம ொழி நிறையில் ேயிற்றுவிக்கப்ேட்டது. அன்றைய கொைக்கட்டத்தில் 

இன்றிருப்ேது பேொை அது இரண்டொவது ம ொழிமயை அறழக்கப்ேடவில்றை.  

 

ேள்ளிக்கூடங்களில் முழுபநர  ொணவர்களொய் இருந்தவர்கள் முதல்வர்களின் 

அனு தி மேற்று திரு ஸ்டீேன்  ொணிக்கம் நடத்தி வந்த முதிபயொர் கல்விக் கழக 

வகுப்புகளில் ஒன்ைொை தமிழ்ப் ேொட வகுப்புகளில் பசர்ந்து ேயின்ைைர். 1967ஆம் ஆண்டில் 

 ொணவர்களின் எண்ணிக்றக அறுேறதத் தொண்டியதொல், ஆசிரியர் திரு. முத்து ொணிக்கம் 

முதல் ஆண்டு  ொணவர்களுக்கும் திரு. ஸ்டீேன் இரண்டொம் ஆண்டு  ொணவர்களுக்கும் 

ேொடம் நடத்திைொர்கள்.   

 

1968ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரின் முதல் மதொடக்கக் கல்லூரியொை பதசிய மதொடக்கக் 

கல்லூரி நிறுவப்ேட்டது. திரு. தம்பிநொதன் அங்குத் தமிழொசிரியரொக நியமிக்கப்ேட்டொர். 

தமிழ்ம ொழிறயப் ஒரு ேொட ொகப் ேயிை விரும்பிய  ற்ை ேல்கறைக்கழகப் புகுமுக வகுப்பு 

 ொணவர்கள், விக்படொரியொ உயர்நிறைப் ேள்ளியில் இயங்கிய தமிழ்ம ொழி நிறையத்தில் 

பிற்ேகலில் நடத்தப்ேட்ட வகுப்புகளுக்குச் மசன்று ேயின்ைைர். பதசிய மதொடக்கக் 

கல்லூரியின் துவக்கமும் கல்வி அற ச்சின் மகொள்றகயும் ேள்ளிகளில் நடக்கும் புகுமுக 

வகுப்புகளில் தமிழ்ம ொழி ஒரு ேொட ொகப் புகுவதற்கு வழிபகொலியது. தமிழ்ம ொழி 

கற்பிப்ேதற்மகன்று ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்ேட்டைர். இன்று ேதிபைழு மதொடக்கக் 

கல்லூரிகளிலும் தமிழ் ஒரு ேொட ொக உள்ளது. இன்று எந்த  ொணவரும் மவளியில் மசன்று 

புகுமுக வகுப்பு நிறையிைொை தமிழ்ம ொழிறயப் ேயிைபவண்டிய பதறவ இல்றை.  

ேல்கறைக் கழகங்களில் பசர்வதற்கு இரண்டொம் ம ொழித் பதர்ச்சி கட்டொய ொக்கப்ேட்ட 

பின்ைர், தமிறழ இரண்டொவது ம ொழியொகப் ேயில்பவொரின் எண்ணிக்றக அதிகரிக்கத் 

மதொடங்கியது.  

 

ேல்கறைக்கழகப் புகுமுக வகுப்புக் கல்வி தமிழ் இரண்டொம் ம ொழிப் ேொடத்திட்டம் 

அறடயக் கருதும் இைக்கு ேற்றிப் பின்வரு ொறு குறிப்பிடுகிைது. “புகுமுக வகுப்பு இரண்டு 

அல்ைது மூன்ைொம் நிறையிறை முடிக்கும் தருணத்தில்  ொணவர்கள் கறத, கட்டுறர, 

நொடகம், கவிறத ஆகியவற்றைப் ேடித்தறிவதற்கும், அவற்றிலுள்ள  மசொல் நயம், மேொருள் 

நயம் ஆகியவற்றைச் சுறவத்து உணர்வதற்கும் அகரொதி, கறைக்களஞ்சியம் ஆகிய-

வற்றைப் ேயன்ேடுத்துவதற்கும், கடிதம், கறத, கட்டுறர, மசய்திக் குறிப்பு ஆகியவற்றை 

எழுதுவதற்கும் பதறவயொை திைன்கறளப் மேற்றிருக்க பவண்டும்.” இதறை  ொணவர்கள் 

எந்த அளவு அறடந்துள்ளொர்கள் என்ேறதச் பசொதித்து அறிவதற்கொக நடத்தப்ேடுவபத 

மேொதுக்கல்விச் சொன்றிதழ் ப னிறைத் தமிழ் இரண்டொம் ம ொழித் பதர்வு ஆகும். 

ப ல்நிறை தமிழ் இரண்டொம் ம ொழித் பதர்வு என்ேது இரண்டு தொள்கறள 

உள்ளடக்கியதொகும். ப ல்நிறை தமிழ் இரண்டொம் ம ொழித் பதர்விறைச் சொதொரண 

நிறையில் எழுதுபவொர் தொள் 1ஐ  ட்டும் எடுத்தொல் பேொதும். ஆைொல், ப ல்நிறைத் தமிழ் 
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இரண்டொம் ம ொழித் பதர்விறை ப ல்நிறையில் எடுத்துப் ேடிப்பேொர் இவ்விரண்டு தொள்-

கறளயும் எடுக்கபவண்டும்.   

  
இன்று 17 மதொடக்கக் கல்லூரிகளிலும் புகுமுக வகுப்பு  ொணவர்கள் தமிறழ ஒரு 

ேொட ொகப் ேயிலுகின்ைைர். முன்பு பேொை, எந்த  ொணவரும் மவளியில் மசன்று புகுமுக 

வகுப்புத் தமிறழப் ேயிை பவண்டிய பதறவ இன்று இல்றை. ஆைொல் ேொடத்திட்டத்தில் 

தமிறழ இரண்டொவது ம ொழிமயை அறழக்கிபைொம்.   

 

“புகுமுகக் கல்விக் கறைத் திட்டத்தில் தமிழ் முதல்ம ொழித் பதர்வுப் ேொட ொக 
இடம்மேற்றிருந்தது. இத்பதர்வுப் ேொடம் இரண்டு தொள்கறளக் மகொண்டது. இதில் 
இரண்டொம் தொள் இைக்கியப் ேொடங்கறளச் பசொதிக்கும் ஒன்ைொகும். இத்பதர்வுப் 
ேொடத்றதப் மேொதுவொகப் புகுமுக வகுப்பு  ொணவர்கள் எடுப்ேதற்குக் கல்லூரி 
முதல்வர்கள் அனு தி வழங்குவதில்றை. தனியொரொகத் பதர்வு எழுதுேவர்கபள இதறை 
எழுதுகின்ைைர்.  
 
மதொடக்கத்தில் புகுமுகக் கல்விக் கறைத்திட்டத்தில் தனிமயொரு ேொட ொகத் தமிழ் 
இைக்கியம் இடம்மேைவில்றை. ப ல்நிறையில் தமிறழ இரண்டொம் ம ொழியொக ஒருவர் 
எடுக்க விரும்பிைொல் ப ல் சொதொரண நிறைக்குரிய தொள் ஒன்றுடன் இைக்கியத் தொளொை 
இரண்றடயும் பசர்த்து எடுக்க பவண்டும். இத்தொளில் சிறுகறத, கவிறத, புதிைம், 
நொடகம் ஆகிய நொன்கு நூல்களிலிருந்து பகட்கப்ேடும் பகள்விகள் இடம்மேறும்.  
  
தமிழ்ம ொழிறயப் புகுமுக வகுப்புகளில் இரண்டொம் ம ொழியொக ப ல்நிறையில் எடுத்துப் 
ேயிலும் வொய்ப்பு இருந்த பேொதிலும் கல்லூரிகளிலும் உயர்நிறை புகுமுக வகுப்பு 
நிறையங்களிலும் மேரும்ேொபைொர் ப ல் சொதொரண நிறையிபைபய தமிறழப் ேயின்று 
வருகின்ைைர்.  
 
இதற்கொை கொரணங்கள்,   
 
1) மதொடர்ந்து ப ற்கல்வி கற்ேதற்பகற்ேப் ேல்கறைக் கழகத்தில் தமிழ்ப் பிரிவு 
இல்ைொதது. தமிழ் இைக்கியத்திற்குப் ேதில் பவமைொரு ேொடத்றதத் மதரிவு மசய்து 
ேடித்தொல் உயர்கல்வி கற்ேதற்கு அது துறணயொக இருப்ேபதொடு பவறை வொய்ப்புகளும் 
அதிக ொக இருக்கும் என்ை எண்ணம்.  
 
2) உயர்நிறைப் ேள்ளிகளில் இைக்கியத்றத ஒரு ேொட ொக எடுத்துப் ேடிக்கொத 
 ொணவர்களுக்குத் தங்களொல் ேடிக்க இயலு ொ என்ை அச்சம்.   
 
இருப்பினும் இன்று (1988) மதொடக்கக் கல்லூரிகளில் தமிறழ இரண்டொம் ம ொழியொக 
ப ல்நிறையில் சு ொர் 100க்கு ப ற்ேட்ட  ொணவர்கள் எடுத்துப் ேடித்து வருகின்ைைர்.” 

 

(தமிழ்ம ொழிச் சிைப்பு ஆய்வொளர் திரு. டி.டி. சொம்ரொஜ் அவர்களின் சிைப்புறர. ேல்கறைக்-

கழகப் புகுமு வகுப்புகளுக்கொை தமிழ்ம ொழி இைக்கியக் கருத்தரங்கு, 15-3-1988)  
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பொடத்திட்டம் (பல்கரைக்கழகப் புகுமுநிரை) 

தமிழ்ம ொழிப் ேொடத்திட்டம் 2011 & 2014  

ேல்கறைக்கழகப் புகுமுநிறை 

உயர்தரம் 1 தமிழ்ம ொழி 2012 

தமிழ்ம ொழி ‘B’ 2012 

உயர்தரம் 2 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் 2014 

உயர்தரம் 3 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் 2014 

 

“சரியொைவற்றிற்குத் துறணநிற்கும் துணிறவப் மேற்றிருத்தல்; இன்ைல்கள் 

ஏற்ேடும்பேொது அவற்றைத் துணிவுடன் எதிர்மகொள்ளுதல்; பிை கைொச்சொரங்கறள 

அரவறணத்துக்மகொண்டு மசயற்ேடுவபதொடு சமூகப் மேொறுப்புணர்றவயும் மேற்றிருத்தல்; 

புத்தொக்கச் சிந்தறையும் மதொழில்முறைப்பும் மேற்றிருத்தல்; நுட்ே ொக ஆய்ந்தறிந்து 

சிந்திக்கும் திைன் மேற்றிருப்ேபதொடு பிைர்  ைங்மகொள்ளும்ேடிப் பேசும் திைறையும் 

மேற்றிருத்தல்; உன்ைதத்றத அறடயும் குறிக்பகொபளொடு மசயற்ேடுதல்; ஆபரொக்கிய 

வொழ்க்றகமுறைறயப் பின்ேற்றுவபதொடு முருகியல் உணர்றவயும் மேற்றிருத்தல்; சிங்கப்பூரர் 

என்று மசொல்லிக்மகொள்வதில் மேருற  மகொள்வபதொடு உைக அரங்கில் சிங்கப்பூரின் 

நிறைப்ேொட்றடப் புரிந்துமகொள்ளுதல்.” - இறவமயல்ைொம் ேல்கறைக்கழகப் புகுமுகநிறைக் 

கல்விறய முடிக்கும்  ொணவர்களிடம் எதிர்ேொர்க்கப்-ேடுவைவொகத் தமிழ்ம ொழிப் 

ேொடத்திட்டம் 2014 குறிப்பிடுகிைது.  

 

தமிழ்ம ொழிப் ேொடக்கறைத்திட்டத்தின் ேணிச்சட்டம் (Tamil Language Curriculum 

Framework) 2005 தமிழ்ம ொழிப் ேொடத்திட்டம் கற்பித்தல்முறை  று ஆய்வுக்குழுவும், 

2010 தொய்ம ொழிகள்  று ஆய்வுக்குழுவும் அறிவித்த ேரிந்துறரகறள அடிமயொற்றி 

வடிவற க்கப்ேட்டுள்ளது. இப்ேணிச்சட்டத்தில் ேல்கறைக்கழகப் புகுமுகநிறையில் 

 ொணவர்களின் இைக்கொகப் பின்வருவைவற்றைக் குறிப்பிடுகிைது.  

 

“ ொணவர்கள் வயதிற்கும் அனுேவத்திற்கும் மேொருத்த ொை ேனுவல்கறளக் பகட்டும் 

ேடித்தும் புரிந்துமகொள்வர்; சரள ொக உறரயொடுவர்; கருத்துகறளப் பேச்சுத் தமிழிலும் 

எழுத்துத் தமிழிலும் மவளிப்ேடுத்துவர்; உள்நொட்டு மவளிநொட்டுச் மசய்திகள் ேற்றிக் 

கருத்துறரப்ேர்; கவிறதகள், சிறுகறதகள், கட்டுறரகள், நொவல்கள், முதலியவற்றைப் 

ேடிப்ேர்;  ேல்வறகயொை  கட்டுறரகள்  எழுதுவர்.” 

 

இயல் 2இல் தமிழ்ம ொழி கற்ைல் கற்பித்தலுக்கொை பநொக்கங்கள் வறரயறுக்கப்-

ேட்டுள்ளை.  

“உைகளவில் ம ொழி கற்ைலின் சூழல்கள்  ொறிவருகின்ைை. அதற்பகற்ேத் தமிழ்ம ொழி 

கற்ைல், கற்பித்தல் பநொக்கங்கள் வறரயறுக்கப்ேட்டிருக்கின்ைை. நம் தமிழ்ம ொழி கற்ைல், 

கற்பித்தல் மூன்று பநொக்கங்கறளக்மகொண்டு அற ந்துள்ளது. அவற்றின்வழி நொம் 

தமிழ்ம ொழிறயத் திைம்ேடப் ேயன்ேடுத்தும்  ொணவர்கறள உருவொக்க முடியும்” 

என்ேைவொகும். 
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ேல்கறைக்கழகப் புகுமுகநிறைத் தமிழ்ம ொழிப் ேொடத்திட்டமும் கற்ைல் விறளவுகளும் 

ேற்றி இயல்13 குறிப்பிடுகிைது. ப லும்,  ொணவர்கள் தங்கள் ம ொழித்திைனுக்கும் 

பதறவக்கும் ஏற்ேப் மேொருத்த ொை ேொடநிறைறயத் பதர்ந்மதடுத்துப் ேடிக்கப் ேல்கறைக்-

கழகப் புகுமுக வகுப்புப் ேொடத்திட்டம் வொய்ப்ேளிக்கிைது.  அறவயொவை: 

 

 உயர்தரம் 1 தமிழ்ம ொழி (Higher 1 TL) 

 உயர்தரம் 2 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் (Higher 2 TLL) 

 உயர்தரம் 3 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் (Higher 3 TLL) 

 தமிழ்ம ொழி ‘B’ (TL ‘B’) 

 

உயர்தைம் 1 தமிழ்ம ொழி (H1TL) 

இது மேொதுக் கல்விச் சொன்றிதழ் ப ல்நிறைத் பதர்வுக்குரிய உயர்தரம்-1 நிறைக்கொை 

ேொட ொகும்.  ொணவர்கள் உயர்நிறைப் ேள்ளிகளில் கற்றுத்பதர்ந்த ம ொழித்திைன்களில் 

கூடுதல் ேயிற்சியளித்து அவர்களின் ம ொழியறிறவ ப லும் வளர்க்கும் வறகயில் இந்தப் 

ேொடத்திட்டம் வடிவற க்கப்ேட்டிருக்கிைது. கற்ைலில் ஆர்வநிறைறய அதிகரிக்கவும் 

பேச்சுவழிக் கருத்துப்ேரி ொற்ைத் திைறை ப ம்ேடுத்தவும் உதவும் வறகயில் இரண்டு 

விருப்ேப் ேொடங்கள் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கின்ைை. அவற்றுள்  ொணவர்கள் ஏபதனும் 

ஒன்றைத் பதர்ந்மதடுத்துப் ேயிைைொம்.  

 

உயர்தைம் 2 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் (H2TLL) 

இப்ேொடம் மேொதுக் கல்விச் சொன்றிதழ் ப ல்நிறைத் பதர்வுக்குரிய உயர்தரம்-2 

நிறைக்கொை ேொட ொகும். இது ம ொழிப் ேகுதிறயயும் இைக்கியப் ேகுதிறயயும் 

உள்ளடக்கியிருக்கிைது. ம ொழிப் ேகுதியில்  ொணவர்களின் ம ொழித்திைன் வளர்ச்சிக்கு 

உரிய ம ொழி நடவடிக்றககள் இடம்மேற்றுள்ளை. இைக்கியப் ேகுதி  ொணவர்களுக்குத் 

தமிழ் இைக்கியத்றத அறிமுகப்ேடுத்தித் தமிழ் இைக்கிய நூல்களின்ேொல் ஆர்வத்றதத் 

தூண்டத் துறணபுரியும்.  

 

இைக்கியச் சொைல் (இைக்கியத் மதொகுப்பு நூல்)  

மதொடக்கக் கல்லூரியில் உயர்தரம் 2 இைக்கியம் கற்க்கும்  ொணவர்களுக்கு ‘இைக்கியச் 

சொரல்’ என்னும் இைக்கியத் மதொகுப்பு நூல் உருவொக்கப்ேட்டுள்ளது. சங்க இைக்கியம் 

முதைொக இக்கொை இைக்கியம் வறர உள்ள ேறடப்புகளில் பதர்ந்மதடுத்த சிை ேறடப்புகள் 

இைக்கியச் சொரல் என்னும் நூலில் மதொகுத்தளிக்கப்ேட்டுள்ளை. இந்நூலில் ஐம்ேது 

விழுக்கொட்டு அளவு உள்ளூர்ப் ேறடப்புகளும் இடம்மேற்றுள்ளை. கவிறதகளில்  ரபுக்-

கவிறத, புதுக்கவிறத, றைக்கூக் கவிறத ஆகியை பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டுள்ளை.  ொணவர்-

களின் வயதிற்கும் அனுேவத்திற்கும் ஏற்ேச் சிந்தறைறயத் தூண்டும் வறகயிைொை 

சிறுகறதகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளை. இன்றைய இறளயர்களின் இைக்கிய ரசறைக்கு உகந்த 

வறகயில் ேடிப்ேதற்கும் நடிப்ேதற்கு ொை இரண்டு உள்ளூர் நொடகங்களும் இந்நூலில் 

இடம்மேற்றுள்ளை.  
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இந்த இைக்கியத் மதொகுப்பு நூல் சிங்கப்பூர்த் பதசியக் கறை  ன்ைமும், சிங்கப்பூர்க் 

கல்வி அற ச்சும் இறணந்து மவளியிட்டுள்ளது. ‘இைக்கியச் சொரல்’ – விளக்கக் றகபயடு 

மதொடக்கக் கல்லூரியில் உயர்தரம் 2 இைக்கியம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கற்கும் 

 ொணவர்களுக்கும் வழிகொட்டியொக ‘இைக்கியச் சொரல் – விளக்கக் றகபயடு உருவொக்கப்-

ேட்டுள்ளது.  
 

உயர்தைம் 3 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியம் (H3TLL) 

உயர்தரம்-3 நிறைக்கொை இப்ேொடம் ேல்கறைக்கழகப் புகுமுகக் கல்வி  ொணவர்-

களுள் உச்சத் பதர்ச்சி மேறும் தகுதியுறடய  ொணவர்களுக்குரியது. இந்தப் ேொடத்றதப் 

ேடிக்க விரும்பும்  ொணவர் உயர்தரம்-2 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியப்   ேொடத்றதப் ேயில்ேவரொக 

இருக்கபவண்டும். ஏமைனில், இது உயர்தரம்-2 தமிழ்ம ொழி, இைக்கியப் ேொடத்தின் 

விரிவொகும்.  

 

தமிழ்ம ொழி ‘B’ (TL ‘B’) 

தமிழ்ம ொழியில் மிகுந்த சிர த்றத எதிர்பநொக்கும்  ொணவர்களுக்கொகத் தமிழ்-

ம ொழி ‘B” ேொடத்திட்டம் அற ந்துள்ளது. மேொதுக் கல்விச் சொதொரண நிறைத் பதர்வில் 

தமிழ்ம ொழி ‘B’  எழுதிய  ொணவர்கபள இத்பதர்வு எழுதத் தகுதி மேறுவர். இத்பதர்வுக்கு 

எவ்வித ஊக்கப் புள்ளிகளும் வழங்கப்ேட  ொட்டொது. உயர்தரம்-1 பிரிவிைருக்குப் பேொைபவ 

இப்பிரிவில் ேயிலும்  ொணவர்களின் தமிழ்ம ொழி ஆர்வநிறைறய அதிகரிக்கவும் பேச்சுவழிக் 

கருத்துப்ேரி ொற்ைத் திைறை ப ம்ேடுத்தவும் இரண்டு விருப்ேப் ேொடங்கள் அறிமுகப்ேடுத்தப்-

ேட்டிருக்கின்ைை.  ொணவர்கள் அவற்றுள் ஏபதனும் ஒன்றைத் பதர்ந்மதடுத்துப் ேயிை 

வொய்ப்பு வழங்கப்ேட்டிருக்கிைது. 

 
த ொடர்பு நூல்கள் 
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தேசிய ேமிழ்ம ொழி விருப்பப்பொடத்திட்டம் (NETP) 

 
முனைவர் ரா. விமலன் 

தமிழொசிரியர் 
உ றுப்புலவர் தமிழ்ம ொழி நிலலயம் 

 

முன்னுரை 

சிங்கப்பூர்க் கல்வி அமைச்சு தாய்மைாழிகளுக்கான பாடக்கமைத்திட்டத்தில் ததசிய 

தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத்மதயும் (NETP) ஒரு கூறாக இமைத்துள்ளது. சீனம் (CLEP), 

ைைாய் (MLEP) மைாழிகமளப் தபான்தற தமிழ்மைாழிக்கும் இப்பாடத்மத அறிமுகப்-

படுத்தியுள்ளது. இந்தத் ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டத்மத 2012ஆம் ஆண்டு 

முதல் உைறுப்புைவர் தமிழ்மைாழி நிமையம் மபாறுப்தபற்று மவற்றிகரைாக நடத்தி 

வருகின்றது. இப்பாடத்திட்டம் பற்றியும் இது ைாைவர்களுக்கு எவ்வமகயில் பயனளித்து 

வருகின்றது என்பமதப் பற்றியும் விளக்குவதாக இக்கட்டுமர அமைகின்றது.  

 

தேசிய ேமிழ்ம ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டம் - தேொற்றம்  

கல்வி அமைச்சின் தாய்மைாழிகளுக்கான ைறுஆய்வுக்குழு அறிக்மகமய 

அடிப்பமடயாகக் மகாண்டு 2011-ஆம் ஆண்டு இந்தச் சிறப்புப் பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது. உைறுப்புைவர் தமிழ்மைாழி நிமையத்தில் 2012ஆம் ஆண்டு 

இப்பாடத்திட்டம் அைைாக்கம் மெய்யப்பட்டது. மதாடக்கைாக, உயர்தமிழ் 1, உயர்தமிழ் 3, 

மதாடக்கக் கல்லூரி 1 ஆகிய மூன்று நிமைகளில் பயிலும் ைாைவர்களுக்கு ைட்டும் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், 2013ஆம் ஆண்டு முதல் உயர்நிமைப்பள்ளிகளில் 

உயர்தமிழ் பயிலும் உயர்நிமை ஒன்று முதல் உயர்நிமை நான்கு வமரயிைான ைாைவர்-

களுக்கும் மதாடக்கக் கல்லூரிகளில் தமிழ், தமிழ் இைக்கியம் (H2) பயிலும் மதாடக்-

கல்லூரி ஒன்று, இரண்டு ஆகிய வகுப்புகளில் பயிலும் ைாைவர்களுக்குமைன மைாத்தம் 

ஆறு நிமைகமளச் தெர்ந்த ைாைவர்களுக்கு இப்பாடம் அறிமுகைாகி, நடத்தப்மபற்று 

வருகின்றது.  

 

தேசிய ேமிழ்ம ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தின் த ொக்கம் 

தமிழ்மைாழி, இைக்கியம், பண்பாட்டுக் கூறுகளில் திறம் பமடத்த ைாைவர்கள் 

அவற்றில் தைலும் புைமை மபறவும் ஆழ்ந்து கற்றுப் பாராட்டவும் தவண்டும் என்பமததய 

இத்ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டம் முதன்மையான தநாக்கைாகக் மகாண்-

டுள்ளது. அதனதைதய இப்பாடத்திட்டம் உயர்தமிழ் கற்கும் ைாைவர்களுக்கு ைட்டுதை 

விருப்பப்பாடைாக நடத்தப்மபற்று வருகின்றது. 

 

இருமைாழிக் கல்விக்மகாள்மகமயச் மெயல்படுத்தி வரும் நைது நாட்டில், 

தமிழ்மைாழிமயப் மபாருத்தவமர பள்ளிகளில் உயர்தமிழ்தான் உச்ெநிமைக் கல்வியாகத் 

தமிழ் ைாைவர்களுக்கு 2011ஆம் ஆண்டு வமர இருந்து வந்தது. 2012இல்  ததசிய 

தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டம் அைைாக்கம் கண்ட பிறகு, இதுதவ நைது தமிழ் 
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ைாைவர்களுக்குப் பள்ளிகளில் வழங்கப்மபறும் உச்ெநிமைத் தமிழ்மைாழிப் பாடைாக 

அமைந்துள்ளது. இத்ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டம் ஒரு ததர்வுப்பாடைன்று; 

இது ஒரு விருப்பப்பாடம் ைட்டுதை. ைாைவர்கள் பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழ்க் கல்விதயாடு 

நின்றுவிடாைல் இன்னும் அதிக அளவில் பைதுமற ொர்ந்த அறிமவத் தமிழில் மபறச் 

மெய்வதத இப்பாடத்திட்டத்தின் தநாக்கம்.  

 

பொடத்திட்டம் – ஒரு பொர்ரை 

இப்பாடத்திட்டத்தில் நடத்தப்மபறும் பாடங்கள் வகுப்பமறக் கல்வியாகவும், 

அனுபவக் கல்வியாகவும் ைாைவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இமவ பின்வரும் 

கூறுகமள அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு அமைந்துள்ளன.  

 

வகுப்பு பாடம் 
கூடுதல் பயிற்சி 

வகுப்புகள் 
கால அளவு 

உயர்நிமை 1 முதல் 

உயர்நிமை 4 வமர 

 தபச்சுக்கமை 

 எழுத்துக்கமை 

 ஊடகம் 

 மைாழிமபயர்ப்பு 

 இைக்கியம் 

 ைரபும் பண்பாடும்   

தமிழ்ச் 

மொற்மபாழிவுகள், 

கருத்தரங்குகள்,             

பிற நிகழ்வுகள் 

25 – 30  

ைணி தநரம் 

 

மதாடக்கக் கல்லூரி 1 

& 

மதாடக்கக் கல்லூரி 2 

 தமிழர் பண்பாடும் 

நாகரிகமும் 

 ஊடகக் கமை 

 இைக்கியம் 

 அயல்நாட்டு  

      அனுபவக் கல்விப் 

பயைம் (14 நாட்கள்) 

தமிழ்ச் 

மொற்மபாழிவுகள், 

கருத்தரங்குகள்,     

பிற நிகழ்வுகள் 

25 – 30 

ைணி தநரம் 

 

 

தமிழ்மைாழிமயச் சிறப்பாகப் படித்துவரும் உயர்தமிழ் ைாைவர்களுக்கு அதில் 

மதாடர்ந்த ஆர்வத்மதயும் ஆழைான அறிமவயும் வழங்கும் வமகயில் இந்தப் பாடத்திட்டம் 

மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வமகயில் இப்பாடைானது தமிழ் ைாைவர்களிடம் பயன்மிகு 

கற்றமையும் திறன்மிகு கற்பித்தமையும் வழங்கும் மபாருண்மை மிக்கதாக விளங்கி 

வருகின்றது. 

 

பொடப்மபொருளுக்கு அப்பொலும் பைந்ே அறிவு 

ைாைவர்கள் தைற்கண்ட பாடக்கூறுகமளக் கற்றுக்மகாள்வததாடு ைட்டுைல்ைாைல் 

எழுத்தாளர்கமளச் ெந்தித்துக் கைந்துமரயாடுதல், தமிழ்மைாழி முகாம்களில் ைாைவர் 

தமைவராகப் மபாறுப்தபற்று ஆளுமைப் பண்புகமள வளர்த்துக் மகாள்ளுதல், தமிழ்மைாழி 

ைாத நிகழ்வுகளில் பங்தகற்றல், ஆய்வரங்கம் கருத்தரங்கம் தபான்றவற்றில் கைந்து-
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மகாள்ளுதல் எனப் பற்பை நடவடிக்மககளில் கைந்துமகாண்டு பரந்தமதாரு தமிழறிமவப் 

மபறப் பைவாய்ப்புகள் இவ்விருப்பப்பாடத் திட்டத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.  

 

ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டத்தின் ஒரு கூறாக, அயல்நாட்டு அனுபவக் 

கல்விப்பயைம் இருக்கிறது. இது இவ்விருப்பப்பாடத் திட்டத்தில் பங்தகற்கும் ைாைவர்-

களுக்கு நடத்தப்மபறும் சிறப்புப் பாடங்கதளாடு மதாடர்புமடய ஒன்றாக மவக்கப்-

பட்டுள்ளது. இப்பயைம் வகுப்பமறக்கு அப்பால் மென்று அனுபவக் கல்வி மபறும் வாப்மப 

வழங்குகின்றது. தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களுக்குச் மென்று தமிழகத்தின் மைாழி, 

பண்பாட்டுச் சூழமை அறிந்து வருவததாடு, வகுப்பமறயில் கற்ற இதழியல், ஊடகம் தபான்ற 

துமறகள் பற்றிய பரந்த அறிவிமன அந்தந்த நிறுவனங்களுக்தக மென்று தநரடி 

அனுபவைாய்ப் மபற்று வருகின்றனர்.  

 

ஆழ ொன விழுமியங்களும் ைலுைொன அடித்ேளமும்  

 ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் ைாைவர்களுக்கு 

ஆழைான விழுமியங்கள் வலுவான அடித்தளத்துடன் கற்பிக்கப்படுகின்றன. எழுத்தறிதவாடு 

எண்ைறிவும் 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கமளயும் உள்ளடக்கிய பாடத்திட்டைாக 

இப்பாடத்திட்டம் அமைகின்றது. ைரபும் பண்பாடும், நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், ெங்க 

இைக்கியங்கள் ஆகிய சிறப்புப் பாடங்களின் மூைம் ஆழைான விழுமியங்கள் ைாைவர்களுக்கு 

எடுத்துமரக்கப்படுகின்றன. முக்கியைாகப் புறநானூற்றுப் பாடல்களின் மூைம் பழந்தமிழர்கள் 

மகாண்டிருந்த வீரம், நாட்டுப்பற்று, ஈமகப்பண்பு ஆகிய விழுமியங்கள் ைாைவர்களின் 

எதிர்காை வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் வலுவான அடித்தளங்களாக எடுத்துமரக்கப்பட்டன.  

 

 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்களில் ஒன்றான பமடப்பாக்கத் திறமன 

மவளிப்படுத்தும் ஊடகச் மெய்தி உருவாக்கம் (வாமனாலி & மதாமைக்காட்சி), குறும்படத் 

தயாரிப்பு தபான்றவற்றில் துமறொர்ந்த வல்லுநர்கமள அமழத்து ைாைவர்களுக்குப் 

பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்மபறுகின்றன. இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்தகற்ற ைாைவர்கள் 

இத்துமற ொர்ந்த புதுப்புது அனுபவங்கமளப் மபற்று, வலுவான எதிர்காைத்திற்கு உதவும் 

அடித்தளத்மத அமைத்துக்மகாண்டுள்ளனர்.   

 

ைொழ்விற்கும் ைளர்ச்சிக்கு ொன கற்றல்  

 நைது எதிர்காைச் ெமுதாயத்ததிற்குப் தபச்சு, எழுத்து, மைாழிமபயர்ப்பு, 

இைக்கியம், ஊடகம் எனப் பை துமறகளிலும் வல்லுனர்கள் ததமவ. இந்த எதிர்காைத் 

ததமவகமள நிமறவுமெய்யும் தநாக்கத்தில் இத்துமறகமள ைாைவர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்துவததாடு ைாைவர்களிடம் ஆர்வத்மதத் தூண்டி தைலும் அத்துமறொர்ந்த 

கல்வியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக்மகாண்டு எதிர்காை வாழ்வுக்கு வழியமைக்கும் கல்வியாகவும் 

இதமன நீட்டிப்பதத இப்பாடத்திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். அந்தவமகயில் இவ்விருப்பப்-

பாடம் வாழ்க்மகக்கான கற்றைாகவும் வாழ்க்மகயின் தநாக்கைறிந்து நல்வாழ்வு மபற, ைனம் 

விரும்பிய கற்றைாகவும் அமைந்து ைாைவரின் வாழ்வு சிறக்க வழிதகாலுகின்றது.  
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அனுபைம் ைழிக் கற்கும் அயல் ொட்டுக் கல்விப் பயணம் 

ததசிய தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டத்தில் அயல்நாட்டு அனுபவக் கல்விப் 

பயைம் ஒரு கூறாக உள்ளது. இது அனுபவம் வழி. ைனம் விரும்பிக் கற்கும் கற்றல் முமற-

யாகும். அதததவமளயில் அவர்களின் எதிர்காை வாழ்க்மகக்கான புரிதல், பண்பாட்டுத் 

மதளிவு தபான்ற நிமைகளில் அனுபவங்கமள வழங்குகின்றது. தைலும் வாழ்க்மகக்கான 

கற்றல்; வாழ்க்மகயின் தநாக்கைறிந்து நல்வாழ்வு மபற, ைனம் விரும்பிக் கற்றல் என்னும் 

அடிப்பமடயில் இந்தப் பாடத்மதப் பயில்கின்ற ைாைவர்களில் சிைர் எதிர்காைத்தில் 

இவற்றில் ஏததனுமைாரு துமறயிமன வாழ்க்மகத் மதாழிைாகவும் ஏற்றுச் மெய்வதற்கான 

ொத்தியக் கூறுகள் நிமறய உண்டு. அகற்கான அறிமுகத்மதயும் அடித்தளத்மதயும் 

ஆர்வத்மதயும் இந்த அனுபவக் கல்விப் பயைம் ஏற்படுத்தித் தருகின்றது. முக்கியைாக 

இளம் எழுத்தாளர்கள், மைாழிமபயர்ப்பாளர்கள், நிருபர்கள், ஊடகத்துமற ொர்ந்தவர்கள், 

தமிழாசிரியர்கள் என்று தமிழ்மைாழி புழங்கும் எத்தமனதயா துமறகளில் இவர்கள் 

விரும்பிப் பணியாற்றும் நிமை ஏற்படைாம். தைலும், இத்துமறகளிலுள்ள இடப்பற்றாக்-

குமறகள் நாமள இவர்களால் நீங்கைாம். தைலும், இத்துமறகளில் மபருைளவு வாய்ப்புகள் 

காத்துக்கிடக்கின்றன. ஆயினும், இத்துமறகமளத் தவிர்த்து ைருத்துவம், மபாறியியல், 

ெட்டத்துமற என்று இவர்கள் மவவ்தவறு துமறகளில் ஈடுபட்டு மிளிர்ந்தாலும் 

தழிழார்வத்தின் காரைத்தால் தழிழ்ச் ெமூகத்தினதராடு ஒன்றுவதற்கும் தமிழின் 

தைன்மைக்குப் பாடுபடுவதற்கும் ெற்றும் தயங்கைாட்டார்கள் எனச் மொல்ைைாம். தழிழும் 

தழிழார்வமும் அவர்கமளத் தமிழ்ச் ெமூகத்ததாடு நிச்ெயம் ஒன்றிமைக்கும் என்பது 

மதளிவு. 

 

முடிவுரை 

தாய்மைாழிகளுக்கான பாடக்கமைத்திட்டத்தில் விருப்பப்பாடமும் ஒரு கூறாகப் 

பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அவ்வமகயில் கல்வி அமைச்சு 2010ஆம் ஆண்டு 

அறிவித்த தாய்மைாழிகள் ைறு ஆய்வுக்குழு அறிக்மகயின் பரிந்துமரயின்படி, ததசிய 

தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டம் உைறுப்புைவர் தமிழ்மைாழி நிமையத்தில் அைைாக்கம் 

கண்டு வருகின்றது. இப்பாடத் திட்டம் 'வகுப்பமறக்கு அப்பால்' என்னும் இைக்கில் 

தமிழ்மைாழிக் கல்விமய ைாைவர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது. மைாழி, இைக்கியம், 

பண்பாடு, வரைாறு, அறிவியல் தபான்ற பைதுமற அறிமவப் பரந்துபட்ட தநாக்கில் வழங்கி 

அவர்கமள எதிர்காை வாழ்வுக்குத் தயார்ப்படுத்துகின்றது. அவ்வமகயில் ததசிய 

தமிழ்மைாழி விருப்பப்பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் ைாைவர்களுக்கு எதிர்காை வாய்ப்பு-

களுக்கான பை கதவுகள் திறந்துவிடப்படுகின்றன. அவற்றுள் ததமவயானவற்மறத் 

ததர்ந்மதடுத்துக்மகாண்டு வாழ்க்மகயில் தைம்பாடு காண்பது ைாைவர்களின் மககளில்-

தான் உள்ளது. 
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பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ்க் கல்வி 

முனைவர் க. ஷண்முகம் 
பாடத்துனைத் தனைவர் - தமிழ்ம ாழி, இைக்கியம் 

சிம் பனைகனைக்கழகம் 
 

 

முன்னுரை 

குடியரசில் தமிழ்க் கல்வி நூற்று எண்ணூறு ஆண்டுக்கால வரலாற்றைக் ககாண்டது 

என்ைால் ககட்பவர் மறலக்கலாம். தமிழகத்திலிருந்து இங்கு 18ஆம் நூற்ைாண்டில் புலம்-

கபயர்ந்தவர்கள் தம் கமாழிறயத் தக்கறவக்ககவண்டும் என்ை ஆர்வத்தினால் 

தமிழ்க்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தந்தனர். கபரும்பாகலார் கூலி கவறல கெய்பவர்ககே-

யானாலும் தம் குறைந்த ஈட்டலிலிருந்கத தமிழ் பள்ளிகறேக் கட்டுவதற்கும் அவற்றைப் 

பராமரித்து நிர்வகிப்பதற்கும் மனமுவந்து நிதி ககாடுத்துதவினர். தமிழர் ொதி, மதம், 

புலம்கபயர்ந்து வந்த பூர்வீகம், கபச்சு வழக்கு கபான்ை பலவற்ைால் அன்று கவறு-

பட்டிருப்பினும் கமாழிகயான்ைால் மட்டுகம ஒன்றுபட்டு இருந்தனர். அதன் விறேவு இங்குச் 

சுமார் 24 தமிழ்ப் பள்ளிகள் கட்டப்பட்டு, கமாழி கபணிவேர்க்கப்பட்டது.  

 

தமிழுக்குச் சம அந்தஸ்து 

1956ஆம் ஆண்டானது இரு நாடுகளுக்கு ஒரு கபரும் திருப்புமுறனயாக 

அறமந்தது. ஸ்ரீலங்கா நாட்டில் அவ்வாண்டுதான் தமிழர்களின் மனவுணர்வுக்கும் 

தமிழுணர்வுக்கும் மதிப்புத் தராமல் ‘சிங்கேகமாழி மட்டுகம ஆட்சிகமாழி’ என 

அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சிங்கப்பூகரா பல இனங்கள், பல கமாழிகள், பல நாட்டினர்,  

பல ெமயங்கள் ககாண்ட நாடாயினும், அதிகாரத்துவ கமாழி அந்தஸ்றத நான்கு 

கமாழிகளுக்கு வழங்கி உலக கமறடயில் தன்றன உயர்த்திக்ககாண்டது. அந்த ஆண்டு 

கவளியிடப்பட்ட அறனத்துக் கட்சிகளின் (All Party Committee Report) பரிந்துறரகளில் 

சீனம், மலாய், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகியறவ ெம அந்தஸ்றத அறடந்தன. 1959இல்                      

லீ குவான் யூவின் தறலறமயில் கவற்றிகபற்ை மக்கள் கெயல் கட்சி அப்பரிந்துறரகள் 

அறனத்றதயும் கெயல்படுத்தின.  அந்நிறலயில் இன்றும் நீடிக்கிைது.   

 

தமிழ்ப் பள்ளிகளின் நிரை 

அன்று தீவில் அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாயிருந்த தமிழ்ப்பள்ளிகள் அறனத்துகம 

கதாடக்கப்பள்ளிககே.1கல்வித்தகுதிறய கமம்படுத்திக்ககாள்ே விரும்பிய மாணவர்-

களுக்குத் கதாடர்ந்து பயில வாய்ப்பில்லாத நிறல அப்கபாது இருந்தது. இக்குறைறயக் 

கறேய கறடயநல்லூர் முஸ்லீம் ெமூகத்தினர் 1960இல் உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிறலப் 

பள்ளிறயத் கதாற்றுவித்தனர். இப்பள்ளிறய உருவாக்கப் பாடுபட்டவர்களுள் இருவர் 

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். ஒருவர் அ.ந. றமதீன்; மற்ைவர் தமிழகவள் ககா. ொரங்கபாணி 

(ககா.ொ). ஆனாலும், 1960இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளி 1983இல் மூடுவிழா கண்டது. 

தமிழ்ப் கபற்கைார்கள் தங்கள் பிள்றேகளின் எதிர்காலத்றத மனத்தில்ககாண்டு ஆங்கிலப் 
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பள்ளிகளுக்குப் பறடகயடுத்துச் கென்ைகத தமிழ்ப்-பள்ளிகளின் ெரிவுக்கும் அவற்றின் 

அழிவுக்கும் காரணமாகும். இகத நிறல அடுத்தடுத்து  மலாய்கமாழிப்  பள்ளிகளுக்கும்,  

சீனகமாழிப்  பள்ளிகளுக்கும்  ஏற்பட்டது. எனினும், நாட்டுச் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் 

அமல்படுத்தப்பட்ட இருகமாழிக் கல்விக் ககாள்றகயால் தாய்கமாழிகள் இன்றுவறர 

பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ைன. கணிெமான தமிழ் மாணவர்கள் கற்கும் கதாடக்கநிறல, 

உயர்நிறல, கதாடக்கக் கல்லூரிகளில் தமிழ் இரண்டாம் கமாழியாக இன்றுவறர 

கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்ைது. இன்று பாலர்பள்ளிகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. இன்று 

இரண்டு பல்கறலக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பு தமிழில் வழங்கப்படுகிைது.  

 

ைாஃபிள்ஸ் கல்வி நிரையம் (Raffles Institution) 

ராஃபிள்சும் டாக்டர் கராபர்ட் கமாரிென் (Dr Robert Morison) என்பவரும் முறைகய 

மலாய்கமாழி, சீனகமாழி ஆற்ைல் கபற்ைவர்கள். அதன் காரணமாக உயர்கல்வி நிறலயில் 

ஒரு நிறலயத்றத உருவாக்கி, அதில் இவ்விரு கமாழிகறேயும் கற்பிக்கப் கபரார்வம் 

காட்டினர். 1823ஆம் ஆண்டு இதற்கான நிலம் அறடயாேம் காணப்பட்டு ராஃபிள்ஸ் 

அடிக்கல் நாட்டினார். ஆனால், பணி கதாடங்குவதற்கு முன்னர் ராபிள்ஸ் இங்கிலாந்துக்கும், 

டாக்டர் கமாரிென் சீனாவுக்கும் கெல்லகவண்டிய நிறல ஏற்படகவ கல்வி நிறலயம் 

உருவாவதில் தடங்கல் ஏற்பட்டது. ஆனாலும், பின்னர் அது ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் ராஃபிள்ஸ் 

கல்வி நிறலயமாக (Raffles Institution)  உருவாகியது. 1834இல் இந்நிறலயத்தில்தான் 

18 மாணவர்கறேக் ககாண்ட தமிழ் வகுப்கபான்று முதன்முதலில் கதாடங்கப்பட்டது.  

 

ைாஃபிள்ஸ் கல்லூரி (Raffles College) 

பிரிட்டிஷார் இம்முயற்சிறயத் கதாடர்ந்து 1919இல் சிங்கப்பூர் கதாற்றுவிக்கப்-

பட்டதன் நூற்ைாண்றடக் ககாண்டாடும் வறகயில் உயர்கல்விக்காக ஒரு கல்லூரிறயக் 

கட்டத் தீர்மானித்தனர். 1929ஆம் ஆண்டு ஜுறல மாதம் 22ஆம் கததி ராஃபிள்ஸ் கல்லூரி 

(Raffles College) கறலகள், ெமூக அறிவியல் பாடங்கறேக் கற்பிக்கும் கல்விக்கூடமாக 

இயங்கத் கதாடங்கியது. கல்லூரியில் கறலப் பிரிவு, அறிவியல் பிரிவு என இரு பிரிவுகள் 

இருந்தன. இரண்டாம் உலக யுத்தத்திற்குப் பின்னர், இராஃபிள்ஸ் கல்லூரி 1905ஆம் 

ஆண்டு அறமக்கப்பட்ட ஏழாம் எட்வர்ட் மன்னர் மருத்துவக் கல்லூரியுடன் (King Edward 

VII Medical College) இறணந்து மலாயா மக்களுக்காக ஒரு பல்கறலக்கழகமாக 

(மலாயாப் பல்கறலக்கழகம்) 1949இல் உருமாறியது. அது அப்கபாது சிங்கப்பூரில் இயங்கி 

வந்தது. மலாயா தீபகற்பத்திற்குத் தனிகய ஒரு பல்கறலக்கழகம் கதறவயில்றல என்று 

கருத்து அப்கபாது நிலவியது. அதன் பின்னர் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் ெங்கத்தின் 

தறலவர் டாக்டர் ஷண்முகரத்னம் அவர்களின் கருத்துகறேக் ககட்ட காலனித்துவ 

நாடுகளின் அறமச்ெர்  (Secretary of State for the Colonies) மலாயாவுக்குத் தனிப் 

பல்கறலக்கழகம் கவண்டும் என்பதில்  கருத்திணக்கம் ககாண்டார். அதனால், 1959ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 15ஆம் கததி மலாயாப் பல்கறலக்கழகம் இரு வோகமாகப் பிரிந்து 

ஒன்று சிங்கப்பூரிலும் மற்ைது ககாலாலம்பூரிலுமாகச் கெயல்படத் கதாடங்கியது. பின்னர் 

1960ஆம் ஆண்டு இரு நாடுகளின் அரசுகளும் இவ்விரு பல்கறலக்கழகங்களின் 

நிறலறயத் கதசிய அேவில் உயர்த்த விரும்பின. அதனால், 1962ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதம் முதல் கததி மலாயாப் பல்கறலக்கழகச் சிங்கப்பூர்ப் பிரிவு, சிங்கப்பூர்ப் பல்கறலக்-
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கழகமாகவும், ககாலாலம்பூர்ப் பிரிவு மலாயாப் பல்கறலக்கழகமாகவும் கபயர் மாற்ைங்கள் 

அறடந்தன. சிங்கப்பூர்ப் பல்கறலக்கழகத்தின் முதல் துறணகவந்தராக (Vice Chancellor) 

Dr. B.R. ஸ்ரீநிவாென் பதவி ஏற்ைார். 

 

பல்கரைக்கழகத்தில் தமிழ்  

தமிழ் ஆர்வலர்களுக்குப் பல்லாண்டுகோக இங்குள்ே பல்கறலக்கழகங்கள் 

ஏதாவது ஒன்றில் தமிழ்ப்பட்டக் கல்விறய அறிமுகப்படுத்தகவண்டும் என்ை ஆறெ 

கமகலாங்கி இருந்தது. இதற்கு 1956 முதகல வித்திட்டவர் தமிழகவள். அவர் தமிழ்     

முரசில் பல்கறலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துறை அறமயகவண்டியதன் அவசியத்றத மிகவும் 

வலியுறுத்தி எழுதிவந்தார். மலாயா - சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் பல்கறலக்கழகம் 

அறமப்பது பற்றி அரசு ஆய்வு கமற்ககாண்டகபாது  பல்கறலக்கழகப் பரிந்துறரக் குழுவில் 

தமிழகவளும் இடம்கபற்றிருந்தார். அதில் அமர்ந்துககாண்டு அவர் அங்குத் தமிழ்த் துறை 

கவண்டும் என்ை ககாரிக்றகறய முன்றவத்தார்.  

 

தமிழர்தம் கனவு நனவாக,1957இல் சிங்கப்பூரில் அப்கபாது இயங்கி வந்த மலாயாப் 

பல்கறலக்கழகத்தில் இந்தியத்துறை கதாடங்கப்பட்டது. அங்குப் பாடத்திட்டம் அறமக்கும் 

பணி கதாடங்கியகபாது அதற்குத் தமிழகத்திலிருந்து நீலகண்ட ொஸ்திரியார் வரவறழக்கப்-

பட்டார். பாடத்திட்டக் குழுவில் இடம்கபற்ை அவர் இந்திய ஆய்வியல் துறையில் முதன்-

கமாழியாக ெமஸ்கிருதகம இருக்கத்தக்கது என்று பரிந்துறர கெய்தார். அறதக் ககட்டு 

இங்குள்ே தமிழ் ஆர்வலர் கபார்க்ககாடி ஏந்தினர்.  

 

எதிர்ப்புக் குரலுக்குப் பக்கபலமாக இருந்தவர் ககா ொரங்கபாணிகய. தமிழ் முரசில் 

கமாழியுணர்றவத் தூண்டும்வறகயில் தறலயங்கங்கள் கவளிவந்தன. “இந்நாட்டில் வாழும் 

இந்தியர்களில் எண்பது விழுக்காட்டினரான தமிழர்களின் தாய்கமாழியான தமிகழ அரசு 

அங்கீகாரகம் கபைகவண்டும். அதற்கக இந்திய ஆய்வியல்துறையில் முதலிடம் தரகவண்டும்,” 

என்ை குரல் எங்கும் எதிகராலிக்கத் கதாடங்கியது. அதன் நிமித்தம் சிங்கப்பூர்க்கிறே-

மலாயாப் பல்கறலக்கழகம் தமிழுக்கு முதன்றம இடம் வழங்கியது. அகத கவகத்தில் ககா 

ொ அவர்கள் சிங்கப்பூர்த் தமிழர் பிரதிநிதித்துவ ெறபறய றமயமாக றவத்துத்  ‘தமிழ் 

எங்கள் உயிர்’ நிதிறயத் கதாடங்கினார். இந்த இயக்கம் மலாயப் பல்கறலக்கழகத் 

தமிழ்த்துறைக்கு நிதியும், ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் நூல்கறேயும் அளித்தது.  என்ைாலும், 

1959இல் அரும்பாடுபட்டுச் சிங்கப்பூர்க்கிறே-மலாயாப் பல்கறலக்கழகத்தில் உருவாக்கிய 

இந்திய ஆய்வியல் துறை மலாயாத் தறலநகர் ககாலாலம்பூர் வோகத்துக்கு மாற்ை-

லாகியது. 

 

  அகத கவறேயில் சிங்கப்பூர்க்கிறே-மலாயாப் பல்கறலக்கழகத்தில் 

தமிழ்த்துறை இடம்கபைவில்றல. அதன் பின்னர்ச் சுமார் 50 ஆண்டுக்காலமாகத் தமிழ் 

ஆர்வலர்களும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கமும் பல முயற்சிகறே எடுத்து, உள்ளூர்ப் 

பல்கறலக்-கழகங்கள் ஏதாவகதான்றில் தமிழ்ப் பட்டக் கல்விறய அறிமுகப்படுத்த 

விறழந்தும் பயனளிக்காமல் கபாய்விட்டது. இக்காலக்கட்டம் தமிழில் உயர்கல்விறயப் 

கபாறுத்தவறர ஓர் இருண்ட காலம் என்று கூைலாம். இதன் விறேவாக உள்ளூரிகலகய 
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தமிழில் பட்டக்கல்வி கற்ைவர்கள் இல்லாத நிறல உருவாகியது. தமிழ் ொர்ந்த அலுவல்-

கறே ஆங்கிலப் பட்டதாரிககோ கமல்நிறலயில் தமிறழ இரண்டாம் கமாழியேவில் 

கற்ைவர்ககே கெய்தனர். தமிழில் உயர்கல்வி இல்லாத நிறலயில் தமிழ்கமாழியின் தரம் 

படிப்படியாகக் குறையவும் தமிழ்மீது பற்று தமிழரிறடகய  ெரியவும் காரணிகோயின.  

 

தமிழ்த்துரை அரமய எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு முயற்சிகள் 

தஞ்கொங் பகார் கதாகுதியில் 1966ஆம் ஆண்டு நடந்த தமிழர் திருநாள் விழாவின்-

கபாது முன்னாள் பிரதம மந்திரி லீ குவான் யூ அவர்கள் ககாள்றக அேவில் மலாயாப் 

பல்கறலக்கழகச் சிங்கப்பூர் வோகத்தில் தமிழ்த்துறை அறமப்பதற்கு உடன்பட்டார். 

  

காலஞ்கென்ை முன்னாள் கதசியத் கதாழிற்ெங்கக் காங்கிரசின் தறலவரும், ஆன்ென் 

கதாகுதி நாடாளுமன்ை உறுப்பினரும், அதன் பின்னர் அதிபருமான சி.வி. கதவன் நாயர், 

சிங்கப்பூர்த் கதசியப் பல்கறலக்கழகம் நடத்திய கபரறவயில் தமிழ்த்துறை அறமப்பது 

பற்றிக் கல்வி அறமச்சுடன் தாம் கபசியகபாது, ‘அது கபாதுமான தமிழ் மாணவர்கறே 

ஈர்க்குமா?’ என்று தம்மிடம் வினவப்பட்டதாகத் கதரிவித்தார். அவர் அங்கு அரங்கில்  

குழுமியிருந்த கபராேர்களிடமும் அகத வினாறவ முன்றவத்து, “உங்கோல் தமிழ்த்துறை 

அறமக்கப் கபாதுமான தமிழ் மாணவர்கள் கிறடப்பார்கள் என்று நிரூபிக்க முடிந்தால் நான் 

உங்களுக்கு உதவத் தயார்” என்ைார். விறரவில் அதற்கான ஆய்றவ கமற்ககாண்டு, புள்ளி 

விவரங்கறேத் தன்னிடம் ககாடுக்கும்படியும் ககட்டுக்ககாண்டார். (சிங்கப்பூர்த் கதசியப் 

பல்கறலக்கழகப் கபரறவ (1981, கதாகுதி 1, பக்கம் 116). 

 

அதறனத் கதாடர்ந்து கதவன் நாயரால் 1979ஆம் ஆண்டு தமிழ்கமாழிப் 

பண்பாட்டுக் கழகம் நிறுவப்பட்டகபாது அதன் வறரவுச் ெட்டதிட்டத்தில் இதர ககாரிக்றக-

களுடன் சிங்கப்பூர்ப் பல்கறலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துறை அறமப்பதுபற்றியும் ககாரிக்றக 

ஒன்று இடம்கபற்றிருந்தது.  

 

1979ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்டு 8ஆம் நாள் சிங்கப்பூர்த் தமிழர்ப் பிரதிநிதித்துவ ெறப 

எட்டு அம்ெங்கள் அடங்கிய ஒரு விண்ணப்பத்றத அப்கபாறதய கல்வி அறமச்ெரும், 

தற்கபாறதய அதிபருமான டாக்டர் கடானி டான் அவர்களிடம் ெமர்ப்பித்தது. அதிகலாரு 

ககாரிக்றக சிங்கப்பூர்ப் பல்கறலக்கழகம் அல்லது நன்யாங் கதாழில்நுட்பப் பல்கறலக்-

கழகம் இவ்விரண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் தமிழ்த்துறை அறமக்ககவண்டும் என்பது. 

அதற்குப் பதிலளித்த அவர், ‘அத்தறகய துறை, கதறவயின் அவசியத்றதப் கபாருத்தும், 

இறுதி முடிவு பல்கறலக்கழகத்தின் முடிறவப் கபாருத்தும் இருக்கும்’ என்று கூறிவிட்டார். 

அதனால், தமிழாசிரியர்கள் கபாதுக் கல்விச் ொன்றிதழ் கமல்நிறல (GCE A) அேவில் 

மட்டுகம தமிறழ இரண்டாம் கமாழியாகக் கற்க இயன்ைது. தமிழில் பட்டப்படிப்பு கானல்-

நீராககவ இருந்தது. இருப்பினும், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கமும் தமிழார்வர்களும் 

ெறேக்காமல் முயற்சி கெய்து வந்தனர். 

 

இறடயைா பல்கவறு முயற்சிகள் கமற்ககாண்டும் அரசு சிறிதும் வறேந்து 

ககாடுக்காததன் காரணகமன்ன? பல காரணங்கறேப் பட்டியலிடலாம் என்ைாலும், தமிழ்ப் 
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பட்டக்கல்விக்குத் தமிழ் மாணவர்கள் ஈர்க்கப்படமாட்டார்கள் என்பகத தறலயாய         

காரணம் எனலாம். தமிழ்க் கல்வி மட்டுகம கபாதுமான கவறல வாய்ப்புகறேத் தராது 

என்ை எண்ணம் தமிழ்ச் ெமூகத்தினரிறடய கவரூன்ைத் கதாடங்கிய காலமும் அதுகவ.  

மற்கைான்று, ஆங்கிலம் கற்ைவர்களுக்கும் தாய்கமாழிறயக் கற்ைவர்களுக்குமிறடகய 

இருந்த ஊதிய கவறுபாடு. இதனால், தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மாணவர் கெர்க்றக அதால-

பாதாேத்திற்குச் கென்றுககாண்டிருந்தது. 

 

நன்யாங் ததாழில்நுட்பப் பல்கரைக்கழகம் 

இதன்கீழ் இயங்கிவரும் கதசியக் கல்விக் கழகத்தில் ஆசிய கமாழிகள், பண்பாட்டுப் 

பிரிவின் ஒரு பகுதியாகத் தமிழ்ப் பிரிவு இருக்கின்ைது. இதன் முதன்றமப் பணி 

தமிழாசிரியர்கறே உருவாக்குவதும், பணியிறடப் பயிற்சிகள் நடத்தித் தமிழாசிரியர்களின் 

கமாழித்தரத்றதயும் கற்பித்தல் முறைகறேயும் கமம்படுத்துவதுமாகும். ஈராண்டுப் பட்டயக் 

கல்விக்கும் (Diploma in Education), ஓராண்டுப் பட்டப் படிப்புக்குப் பிந்றதய பட்டயக் 

கல்விக்கும் (Post Graduate Diploma in Education)  இப்கபாது முழுகநரப் பயிற்சி 

தரப்படுகின்ைது. இன்று பகுதி கநரக் கல்வியியலில் முதுகறலப் பட்டமும் (Master in 

Education) கதாடங்கப்பட்டுள்ேது. இப்பிரிவு கமாழி, இலக்கியம் கற்பித்தல் முறை 

ஆகியவற்றில் ஆய்வு நடத்துகின்ைது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ்கமாழி, இலக்கியம் பற்றியும் 

முறனவர் (டாக்டர்) பட்ட ஆய்வுகள் கெய்யப்பட்டுள்ேன-கெய்யப்பட்டும் வருகின்ைன. இன்று 

ஆசிரியர்கள், பள்ளி ொர்ந்த பலவறக ஆய்வுகள் கமற்ககாள்ேவும் இப்பிரிவு வழி-

வகுத்துள்ேது. மாணவர்களின் உச்ெரிப்புத் திைன் கமம்படுத்த உதவும் ‘கெந்தமிழும் 

நாப்பழக்கம்’ என்னும் நூல் ஒன்றும், பயிற்று கருவித் கதாகுப்பு ஒன்றும், தமிழ் 

வரிவடிவத்றதக் கற்பிக்கக் றககயடு ஒன்றும் வாசிப்புத் திைறனக் கற்பிக்கப் பல ஒலி 

நாடாக்களும் இப்பிரிவு உருவாக்கி கவளியிட்டுள்ேது. கற்பித்தல் கதாடர்பாகப் பல 

கருத்தரங்குகளும் நடத்துகிைது.  

 

தமிழ்க் கணினியில் பயன்படுத்த புதிய விறெப்பலறக (Keyboard) ஒன்று 

உருவாக்கியதுடன் அதறன எளிதில் கற்க உதவும் தற்பயிற்சிச் ொதனம் ஒன்றையும் 

தயாரித்துள்ேது. மகலசியா, சிங்கப்பூரில் இவ்விறெப்பலறக இன்று பயன்பாட்டில் உள்ேது. 

பாடத்திட்டம், பயிற்றுகருவிகள், கதர்வு கதாடர்பான பணியில் கல்வி அறமச்சிற்கு உறு-

துறணயாக இப்பிரிவு இருந்துவருகிைது. தமிழ்க்கல்வி கற்ைல், கற்பித்தல், சிங்கப்பூர்த்                   

தமிழ் இலக்கியம் கதாடர்பான நூல்கள் பலவற்றை கவளியிட்டுள்ேது. இப்பிரிறவச் கெர்ந்த 

விரிவுறரயாேர்கள் அறனத்துலகக் கருத்தரங்குகள் பலவற்றில் கலந்து கட்டுறரகள் 

பறடப்பகதாடு தமிழ்க்கல்வி பற்றிய ஆய்வுத்திட்டங்கள் பலவற்றையும் கமற்ககாண்-

டுள்ேனர். 

 

2016ஆம் ஆண்டு ஜுறல மாதம் கதசியக் கல்விக் கழகத்தில் கல்வியலில் 

இேங்கறலப் பட்டம் (Bachelor of Arts in Education) தமிழில் அறிமுகமாகியுள்ேது 

என்பறத நிறனத்துச் ெமூகம் மகிழலாம். இது இேங்கறலப் பட்டப்படிப்புடன், ஆசிரியர்ப் 

பணிக்கானப் பயிற்சிறயயும் கெர்த்து அளிக்கிைது. கமலும், 2017ஆம் ஆண்டு முதல்  நீ 
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ஆன் பலதுறைக் கல்லூரியில் பாலர் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்ககன பட்டயக் கல்வி தமிழில் 

(Diploma) கதாடங்கப்பட்டுள்ேது.  

 

சிங்கப்பூர்த் வதசியப் பல்கரைக்கழகம் 

      சிங்கப்பூர்த் கதசியப் பல்கறலக்கழகத்தில் 1999 முதல் கதற்கு ஆசிய இயல் 

பிரிவு, கமாழிகள் படிப்பு நிறலயம் ஆகியவற்றின் ொர்பில் தமிழ் இயல், தமிழ்கமாழிப் 

பாடங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்ைன. கதற்கு ஆசிய இயல் பிரிவு தமிழியல்-1, தமிழியல் -2, என 

இரண்டு பாடங்கறேப் பல்கறலக்கழகத்தில் அந்தந்தத் துறையில் படிக்கும் மாணவர்களின் 

கதறவகளுக்கு ஏற்ை வறகயில் நடத்துகிைது.  A நிறலயில் அதாவது பல்கறலக்கழகப் 

புகுமுக வகுப்பில் தமிழ்த் கதர்ச்சி கபற்ை மாணவர்கள் இப்பாடங்கறே விருப்பப் 

பாடங்கோக (Elective) படிக்கலாம். தமிழியல் 1 பாடத்தில் கமாழியியல், இலக்கிய, 

பண்பாட்டுக் கூறுகள் கநாக்கில் தமிழ் பயிற்றுவிக்கப்படுகிைது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியத் 

திைனாய்வும் கவிறத நலம் பாராட்டலும் இப்பாடத்தில் உள்ேன. தமிழியல் 2 பாடத்தில் 

தமிழ் இலக்கியம், கமாழிகபயர்ப்பு, கதன்கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழ்ப்பண்பாடு ஆகிய 

கூறுகள் உள்ேன. கமாழிகள் படிப்பு நிறலயத்தில் தமிழரல்லாத சீன, மலாய், இந்திய 

கவளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு அடிப்பறடத் தமிழ்கமாழி கற்பிக்கப்படுகிைது. அன்ைாட 

நடவடிக்றககளில் பல்கவறு சூழல்களில் கபெவும், ஓரேவு எழுதவும் பழகவும் 

மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி தரப்படுகிைது. இந்த இரு பாடங்கறேயும் பல்கறலக்கழகத்தில் 

பல்துறையில் படிக்கும் மாணவர்கள் விருப்பப்பாடமாக எடுத்துப் பயிலலாம். இதுவறர 

ஏைத்தாழ 300 தமிழரல்லாத மாணவர்கள் தமிழ்கமாழி பயின்றுள்ேனர். தமிழர் பண்-

பாட்டுக் கூறுகளும் இவர்களுக்குச் கொல்லிக் ககாடுக்கப்படுகின்ைன; தமிழகத்திற்குச் 

சுற்றுப் பயணமும் கமற்ககாள்ளுகின்ைனர்.      

 

கமலும், தமிழ் ொர்ந்த  துறைகளில் கதற்கு ஆசியப் பாடப்பிரிவின் கீழ் முறனவர் 

பட்ட ஆய்வுகளும் கமற்ககாள்ேப்பட்டுள்ேன.  சிங்கப்பூர் இலக்கியம்பற்றி ஒரு கருத்தரங்கும், 

அறனத்துலக அரங்கில் தமிழ் என்னும் தறலப்பில் இரு மாநாடுகளும் சிங்கப்பூர்- மகலசியத் 

தமிழ் இலக்கியம் பற்றிய கருத்தரங்கு ஒன்றும் நறடகபற்றுள்ேன.  

 

சிம் பல்கரைக்கழகம் 

கடந்த காலத்தில் உயர்கல்விறயப் கபைமுடியாத நிறலயில் தமிழாசிரியர்கள் தம் 

கல்வித்தரத்றத உயர்த்த தமிழகத்துக் கல்லூரிகளுக்குச் கென்ைனர். அதற்கு 1980இல் 

முதன்முதலில் வழிககாலியவர் கல்வி அறமச்சின் பாடத்திட்ட கமம்பாட்டுப் பிரிவில் பணி-

யாற்றிக்ககாண்டிருந்த மூத்த கல்வியாேர் சி.1முத்றதயா அவர்கள். இவர் காறரக்குடி 

அழகப்பா கல்லூரியில் மூன்ைாண்டுகள் இேங்கறலக் கல்விறய முழுகநரம் கற்று வந்தார். 

அவறரத் கதாடர்ந்து ஒருவர் பின் ஒருவராகக் கணிெமான அேவில் தமிழாசிரியர்கள் 

தமிழகம் கென்று படித்து வந்தனர். சிலர் அங்கு முதுகறலப் பட்டப் படிப்றபயும் முடித்தனர். 

தமிழாசிரியர்களுள் கபரும்பான்றமயினர் கபண்கோக இருக்கின்ைறமயால் மிகச் சிலகர 

இவ்வாய்ப்றபப் பயன்படுத்திக்ககாண்டு பட்டம் கபற்ைனர். மாைாகக் கணிெமான 

தமிழாசிரியர்கள் எஸ் ஐ எம் ( SIM) எனப்படும் சிங்கப்பூர் நிர்வாகக் கழகம்  (Singapore 

Institute of Management)  நடத்தி வந்த லண்டன் கதாறலக்கல்விப் பல்கறலக்கழகப் 
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பட்டப் படிப்றபப் பகுதிகநரமாகக் கற்று ஆங்கிலகமாழி மற்றும் ஆங்கில இலக்கியத்தில் 

இேங்கறலப் பட்டம் கபற்ைனர். என்ைாலும், கதாடர்ந்து பள்ளிகளில் தமிழ்கமாழிறயக் 

கற்பித்து வந்தனர்.  
 

2005ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் நிர்வாகக் கழகத்திற்குக் கல்வி அறமச்சு, பட்டப் 

படிப்புகறே வழங்க அங்கீகாரம் தந்தது. 2006இல் இக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவாகச் சிம் 

பல்கறலக்கழகம் அறமக்கப்பட்டது. அது முதல் சிம் பல்கறலக்கழகம் கவறல கெய்து-

ககாண்கட கமற்கல்விறயத் கதாடர விரும்புபவர்களுக்குப் பகுதிகநரப் பட்டக் கல்விறய 

அறிமுகம் கெய்தும் பட்டங்கறே வழங்கியும் வருகின்ைது. தற்கபாறதய துறணப் பிரதமரும் 

நிதி அறமச்ெருமான தர்மன் ெண்முகரத்தினம் அவர்களின் உதவியுடன் சிங்கப்பூர்த் 

தமிழாசிரியர் ெங்கத்தின் இறடவிடா முயற்சியால் தமிழ்கமாழி மற்றும் இலக்கியத்தில் 

இேங்கறலப் பட்டம் 2006ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 50 மாணவர்கறேக் ககாண்டு 

கதாடங்கப்பட்டது. தமிழாசிரியர்ககே முதல் நுறழறவ முழுறம கெய்தனர்.  
 

தமிழ் இேங்கறலப் பட்டம் தமிழ்நாட்டுக் கல்லூரிகளின் பட்டக்கல்விக்கு நிகராக 

இருக்கும் கநாக்கில்  தமிழ் நாட்டில் மதுறரக் காமராஜர் பல்கறலக் கழகத்துடன் ஓர் 

ஒப்பந்தம் கெய்யப்பட்டது. அவ் ஒப்பந்தப்படி ஏழு பாடங்கள் அங்கிருந்து கபைப்பட்டன. 

பதினான்கு பாடங்களில் அதுகபாக மீதப்பாடங்கள் உள்ளூர், தமிழ் நாட்டுப் கபராசிரியர்-

களின் துறணககாண்டு வடிவறமக்கப்பட்டன. தமிழகக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படாத 

கமாழிகபயர்ப்பு, கமாழியியல் பாடங்கள் சிம் பல்கறலக்கழகத்தில் அளிக்கப்படுகின்ைன. 

மற்கைாரு கெர்க்றகயானது சிங்கப்பூர், மகலசிய இலக்கியங்களும் பாடத்திட்டத்தில் 

கெர்க்கப்பட்டுள்ேன. கமாழிப்பாடத்திட்டமானது மாணவர்களின் கமாழித் திைன்கறேயும் 

கமாழியறிறவயும் வேர்த்துக்ககாள்ே ஆவன கெய்கின்ைது. இலக்கியப் பாடத்திட்டமானது 

பல்கவறு காலக்கட்டத்தில் எழுந்த இலக்கிய வறககறேப் படித்து இன்புை வறக 

கெய்கிைது.  
 

சிம் பல்கறலக்கழகத்தில் 2009ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் மாதம் நடந்த முதல் 

பட்டமளிப்பு விழாவில் 25 கபர் தமிழில் இேங்கறலப் பட்டம் கபற்ைனர். அதறனத் தமிழ்க் 

கல்வியில் ஓர் எல்றலக்கல்லாகக் கருதலாம். 2016ஆம் ஆண்டு வறர 300 கபர் தமிழில் 

இேங்கறலப் பட்டம் கபற்றுள்ேனர். தற்ெமயம் நூறு மாணவர்கள் படித்தும் வருகின்ைனர். 

இங்குப் பட்டம் கபற்ைவர்களுள் பலர் தமிழாசிரியராகத் தற்ெமயம் பணியாற்றி வருகின்ைனர். 

அதுமட்டுமல்லாமல் இன்னும் சிலர் குறிப்பாக ஆசிரியர்ப் பணியில் இருப்கபார் முதுகறலக் 

கல்வியியறலப் (Master of Education) பகுதிகநர அடிப்பறடயில் கதசியக் கல்விக் 

கழகத்தில் கதாடர்ந்து கற்றுப் பட்டம் கபற்றுள்ேனர். இதர சிலர் கதாடர்ந்து படித்தும் 

வருகின்ைனர். சிம் பல்கறலக்கழகத்தில் தமிழில் இேங்கறலப் பட்டம்கபற்ை ஒரு 

தமிழாசிரியர் தற்கபாது கதசியக் கல்விக் கழகத்தில் ஆங்கிலத்தில் முதுகறல நிறலயில் 

பயன்பாட்டு கமாழியியல் (Applied Linguistics) கல்விறய கவற்றிகரமாக முடித்துள்ோர். 

மற்கைாரு மாணவி அறனத்துலக உைவுகள் (International Relations) என்ை துறையில் 

நன்யாங் கதாழில்நுட்பப் பல்கறலக்கழகத்தில் தம் படிப்றப கமற்ககாண்டுள்ோர். வாழ்-

நாள் கல்விக்கு ஊக்கமூட்டும் அரசு, சிம்பல்கறலக் கழகத்தில் பயிலும் சிங்கப்பூர்க் 

குடிமக்களுக்குக் கட்டணத்தில் 55 விழுக்காடும் நிரந்தரக் குடிவாசிகளுக்கு 20 விழுக்காடும் 

கழிவு வழங்குகிைது.  
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2013ஆம் ஆண்டு தமிழ்ப் பட்டக் கல்வியில் மற்கைாரு றமல்கல் நடப்பட்டது. தமிழ் 

மாணவர்களுக்குப் பரவலான கவறல வாய்ப்புகறேத் தரகவண்டும் என்ை கநாக்கிலும் 

ஆங்கிலகமாழியின் முக்கியத்துவம் கருதியும் தற்கபாது நறடமுறையில் இருக்கும் 

தமிழ்கமாழி, இலக்கிய இேங்கறலப் பட்டத்துடன் இன்னும் இரண்டு பட்டக்கல்வி சிம் 

பல்கறலக்கழகத்தில் அறிமுகமாயின. அறவ தமிழ்கமாழி, தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் 

கதாடர்பியலும் (Communication); தமிழ்கமாழி, தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலகமாழி 

(English Language) பட்டக்கல்வியும் ஆகும். 2016ஆம் ஆண்டு முதல் பாலர்வகுப்புக்கு 

முந்றதயக் கல்வி (Early Childhood Education) பட்டப்படிப்பில், எட்டு பாடங்கறேத் 

தமிழில் ஆங்கிலத்கதாடு படிக்கவும் ஆவன கெய்யப்பட்டுள்ேது. 
 

பட்டக்கல்விப் பாடங்கறே உள்ளூர் விரிவுறரயாேர்கள் பகுதிகநர அடிப்பறடயில் 

மாறல ஏழு மணி முதல் இரவு 10 மணி வறர கற்பித்து வருகின்ைனர். இதுதவிர 

தமிழகத்திலிருந்து ஒவ்கவாரு பருவத்தின்கபாது பல்கறலக்கழக மற்றும் கல்லூரிப் 

கபராசிரியர்களும் பல்கறலக்கழகத்திற்கு வரவறழக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்குச் சிைப்பு 

விரிவுறரயாற்ை வெதி கெய்யப்பட்டுள்ேது.  
 

முடிவுரை  

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருகமாழியக் கல்விக் ககாள்றக-

யிலிருந்து சிறிதும் பிைழாமல் அரசு, அறனவருக்கும் ஆங்கிலத்கதாடு தாய்கமாழிக் 

கல்விறய, பாலர்வகுப்பு முதல் பல்கறலக்கழகம் வறர வழங்கிவருகிைது. தமிழகத்துக்கு 

கவளிகய ஸ்ரீலங்கா தவிர்த்து, சிங்கப்பூரில் மட்டுகம தமிழுக்கு அதிகாரத்துவகமாழி 

அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ேது. தமிழ்கமாழி, கல்வித் திட்டத்தில் ஒரு பாடமாக றவத்துப் 

பாதுகாக்கப்படுகிைது. என்ைாலும், கமாழிறயக் கற்பகதாடு நின்றுவிடாமல் அறத வாழும் 

கமாழியாக்க, தமிழ்ச் ெமூகம் அதறன அன்ைாடப் புழக்கத்திற்குக் ககாண்டு வந்தாகலாழிய 

அதன் எதிர்காலம் இந்நாட்டில் உறுதியில்றல. 
 

பார்வை நூல்கள் :  

All Party Report, (1956), Report of the All-Party Singapore: Committee of the Singapore Legislative 
Assembly on Chinese Education, Government Publication Bureau. 

சிங்கப்பூர்த் தேசியப் பல்கவைக் கழகப் தபரவை (1981, தோகுதி 1, பக்கம் 116.) 

Chelliah, D. D. (1947), A History of the educational Policy of the Straits Settlements, Kuala Lumpur, 
Malaysia: The Government Press.  

Doraisamy, T. R. (1969), 150 years of education in Singapore. Singapore: TTC Publication Board. 

Gopinathan, S. (1974), Towards a national system of education in Singapore. Singapore, 1945-1973. 
Singapore: Oxford University Press. 

Jeganathan, M. (1993), The development of Tamil language education in Singapore, Master’s thesis, 
Department of English Language and Literature, National university of Singapore. 

Puru Shotam, N. S. (1998), Negotiating language, constructing race: Disciplining differences in Singapore, 
Berlin, Germany, Mouton de Gruyter.  

 
  



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் ( 1965 – 2015 ) 

 

93 
 

தேசியக் கல்விக் கழகத்தில் 
ேமிழாசிரியர்க்கான பணிதேம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டங்கள் 

டாக்டர் சீதா லட்சுமி 
தேசியக் கல்விக் கழகம், சிங்கப்பூர் 

 
 

முன்னுரை 

ஆசிரியர் பயிற்சி என்பது ஒரு நாட்டின் அறிவுப்பூர்வ வளர்ச்சிக்கும் அறிவுநநாக்கிய 

பபாருளியல் வளர்ச்சிக்கும் உலகளாவிய நாடாக அந்நாடு திகழ்வதற்கும் வழிபெய்வது. 

இங்கு அத்தகு நிலலயில் தமிழாசிரியர் பயிற்சியில் பணி நேம்பாட்டுப் பயிற்சி குறித்துத் 

தகவல் பதரிவிப்பு நிலலயில் இக்கட்டுலை அலேகிறது. 

 

பணிக்கு முந்தியபயிற்சி  

ஆசிரியர் பயிற்சி எனும்நபாது பணிக்கு முந்தியபயிற்சி, பணியிலடப் பயிற்சி, 

பணிக்குப் பிந்திய பயிற்சி என்று மூவலகயாக அலேயும். இங்கு பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 

எனும்நபாது கல்வி அலேச்சு தமிழாசிரியர் பணிக்காகத் நதர்வு பெய்த விண்ணப்பதாைர்- 

கலளப் பள்ளியில் எவ்வித அனுபவமும்  இல்லாேல் நநைடியாகத்  நதசியக் கல்விக் 

கழகத்திற்குப் பயிற்சி பபற அனுப்பிலவக்கும். அங்கு அவர்கள் பபறும் பயிற்சிதாம் பணிக்கு 

முந்திய பயிற்சி எனப்படும். இப்பயிற்சி ஓர் ஆைம்ப ஆசிரியர், தேது கற்பித்தல் பாடம் 

பதாடர்பான உள்ளடக்கம், கற்பித்தல் முலறகள், தேது பொந்த உள்ளடக்க அறிவு 

நேம்பாடு, சிங்கப்பூர் ொர்ந்த கல்வி வைலாறு,  கல்வித் பதாழில்நுட்பம், குழந்லத அல்லது 

பதின்ேவயதுொர் உளவியல், கல்வி உளவியல், துலணப்பாடங்கள், பல்லினப் பண்பாட்டியம் 

ஆகியன குறித்துத் தமிழில் அதிகப் பாடங்கலளயும் ஆங்கிலத்தில் சில பாடங்கலளயும் 

கற்பர். பதாடர்ந்து பள்ளி ொர்ந்த பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவர். அண்லேய சில ஆண்டுகளில் 

அவர்களில் பலர் பணிக்குத் பதரிவு பெய்யப்பட்டதும் பதாடக்க/உயர்நிலலப் பள்ளிகளில் 

ஒப்பந்த ஆசிரியைாகச் சில அல்லது பல ோதங்கள் பணி புரிந்துவிட்டுப் பின் நதசியக் 

கல்விக்கழகத்துக்குப் பயிற்சி பபற வருகிறார்கள். இவ்வாறு வரும் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 

ஆசிரியர்கள் பட்டயவகுப்பில் அல்லது பட்டத்துக்குப் பிந்திய கல்வியியல் பட்டய வகுப்பில் 

பயில்வர்.  

 

இப்பயிற்சியில் பங்நகற்நபாரில் ஒரு ொைார் பள்ளி, இலளயர் கல்லூரி, பலதுலறத் 

பதாழில்நுட்பக் கல்லூரி, பல்கலலக்கழகம் ஆகியவற்றில் ஏநதனும் ஒன்றில் ோணவர்-

களாகப் படிப்லப முடித்துவிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு வருவதும், ேற்பறாரு ொைார்  ஒன்று 

அல்லது பலவலகப் பணிகளில் பணியாற்றிவிட்டுப் பின் ஆசிரியர் பணிக்கு வருவதும் என 

இரு ொைாைாக இடம்பபறுகின்றனர். அவர்களில் சிங்கப்பூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களும் 

பவளியூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களும் இடம்பபறுவர். இவ்விரு ொைாரும் நவறுபட்ட வயது, 

வாழ்வியல் அனுபவம், பணி அனுபவம் பபற்றிருந்தாலும் அவர்களுக்குப் பணிக்கு முந்திய 

பயிற்சி ஒநை வலகயில் வழங்கப்படுகின்றது. 
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பணியிரைப் பயிற்சி   

பணியிலடப் பயிற்சி என்று கூறும்நபாது பணிக்குச் நெர்ந்த பிறகு அவர்கள் தேது 

பட்டத்பதாழில் அறிலவ நேம்படுத்திக்பகாள்ள வழி பெய்யும் பயிற்சிகள் ஆகும். இவற்லறக் 

கல்வி அலேச்சும், நதசியக் கல்விக் கழகமும், பிற கல்வி அலேப்புகளும் வழங்கி வரு-

கின்றன. அண்லேய ஆண்டுகளில் முதன்லே ஆசிரியர்களும்  இப்பயிற்சிலய வழங்கு-

கின்றனர். இப்பயிற்சியில் ஆசிரியர்கள் விரும்பி விண்ணப்பிப்பதும் பள்ளியின் நதலவ 

நநாக்கி அனுப்பிலவக்கப்படுவதும் இடம்பபறுகின்றன. இத்தகு பணியிலடப் பயிற்சிக்கு 

வருபவர்கள் வழங்கப்படும் பயிற்சி வகுப்புக்கு ஏற்ப 10 நபருக்கு நேல் கலந்துபகாள்வர். 

இவர்கள் முப்பதுக்கு நேல் பெல்ல ோட்டார்கள். அவ்வலகயில் ஆசிரியர்களுக்கு இலடயில் 

நல்ல இலடவிலனயாடலும் உள்கட்டலேப்புத் பதாடர்புகளும் உருவாக வழி கிலடக்கும். 

பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு அவ்வப்நபாது பவளிவரும் கல்வியியல் குறிப்பாக 

இைண்டாம் போழி ொர்ந்த ஆய்வு முடிவுகள், ஆய்வுக்கட்டுலைகள், நதசியக் கல்விக்கழக 

விரிவுலையாளர்கள் நேற்பகாள்ளும் ஆய்வுகளின் முடிவுகள், பவளியிடும் ஆய்வுக்-

கட்டுலைகள், அவர்களுக்குக் கிலடக்கும் புதிய பயிற்சிகள், அவர்கள் பங்நகற்கும்  

ஆய்வைங்குகள், ோநாடுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பபறும் கற்றல் கற்பித்தல் நநாக்கிய 

பெய்திகலளத் தமிழாசிரியர்களுக்குக் பகாண்டு பெல்வர். இத்தகு பயிற்சிகள் பணியிலடப் 

பயிற்சிகளாக அலேயும். இலவ உரிய நிர்வாக வழிகாட்டுதல்களுடன் நலடபபறும். இத்தகு 

பயிற்சிகள் தமிழாசிரியர்கள் தங்களது அடிப்பலட ஆசிரியர் பயிற்சிலய முடிந்துப் பள்ளியில் 

நெர்ந்தபிறகும் பதாடர்ந்து தங்களது துலற நநாக்கிய பட்டத்பதாழில் நேம்பாட்டுக்காகவும் 

தம் தனிப்பட்ட நேம்பாட்டுக்காகவும் பயிற்சி பபறுவலதக் குறிக்கும். அறிவு ொர்ந்த 

பபாருளியலலயும் வாழ்நாள் கல்விலயயும் பதாடர்ந்து பெயல்படுத்திவரும் சிங்கப்பூரில் 

இத்தகு பயிற்சிகள் தமிழாசிரியர்களிலடநய தன்னம்பிக்லகலய வளர்க்கவும் 

தலலலேத்துவப் பண்புகலள நேம்படுத்தவும் உறுதுலண புரியும். இத்தகு பயிற்சிகள் 

அவைகளுக்கு அவர்களது பள்ளியில், குழுேத்தில், கல்வி அலேச்சு நிலலயில் வழங்கப்-

பபறும். அலவ ஒவ்பவான்றும் தனித்துவக் கூறுகலளக் பகாண்டிருப்பதுநபால 12 ேணி 

நநைம், 24 ேணி நநைம் என நலடபபறும் இவ்வகுப்புகளும் தேக்பகனச் சில தனித்துவக் 

கூறுகலளக் பகாண்டிருக்கும். அவ்வாறு நநாக்கும்நபாது ஆசிரியர்கள் பன்முலன-

களிலிருந்து தங்கலள நேம்படுத்திக்பகாள்ள முலற ொர்ந்த வாய்ப்புகள் அலேவது 

பயன்மிக்கது. சிங்கப்பூரில் பணியிலடப் பயிற்சிவகுப்புகள் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 

வகுப்புகலளப் நபாலத் தனியிடம் பபற்றலவ. எனினும் உரிய பதிவுகள், ஆவணங்கள் 

இல்லாத நிலலயில் கிலடத்த மிகச்சில தைவுகலளக் பகாண்டு இந்தக் கட்டுலை ஒரு தகவல் 

பதரிவிப்புக்கட்டுலையாகத்தான் இங்கு இடம்பபற்றுள்ளது. அவ்வலகயில் ஈைாயிைோம் 

ஆண்டுக்குப் பிறகு இடம்பபற்ற பயிற்சி வகுப்புகளில் சிலவற்றின் தலலப்புகலளப் 

பார்ப்நபாம்: 
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தாய்ம ாழித்துரைத் தரைவர், பாைத்துரைத் தரைவர்க்கான  பணிம ம்பாட்டு 

வகுப்பு: 

பட்டக்கல்விக்கு ஈடான உயர்கல்விச் ொன்றிதழ் வகுப்பு/ உயர்கல்விப் பட்டய வகுப்பு: 

கல்வியியல் உயர்ொன்றிதழ் வகுப்பு என்பது மூன்று பிரிவுகளாக நடத்தப்பபற்றது. 

600 ேணி நநைம் பயிற்சிலயக் பகாண்ட இவ்வகுப்பு போழி, இலக்கியம், ஆசிரியவியல், 

ஆசிரியவியல் நநாக்கிய ஆய்வு எனப்பல பிரிவுகலளக் பகாண்டிருந்தது.  இந்த ஆய்வு 

வகுப்பில் 56நபர் பங்குபபற்று பயின்றனர். இந்த ஆய்வு தமிழ்க்கல்வி வைலாற்றில் 

குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பணிநேம்பாட்டுப் பயிற்சிவகுப்பு எனலாம். இத்தலகய வகுப்பு  நவறு 

எதுவும் இதுவலை நலடபபறவில்லல. இந்த வகுப்பில் பயின்ற பலைது பலடப்புகள் சுருக்கித் 

பதாகுக்கப்பட்டு நான்கு பதாகுதிகளாக வந்துள்ளன.  அலவ சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல், 

கற்பித்தல் குறித்த சிறந்தநதார் ஆவணத்பதாகுப்பாக உள்ளன எனலாம். அதுகுறித்துப் 

பின்வரும் பகுதியில் விரிவாக நநாக்கலாம். 

 

தமிழ் போழி சிங்கப்பூரில் அதிகாைத்துவ போழிகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும் அது 

பட்டக்கல்வி வகுப்பாகச் சிங்கப்பூர்த் நதசியப் பல்கலலக்கழகத்தில் அலேயப்பபறவில்லல. 

நதசியக் கல்விக்கழகத்திலும் ஆசிரியர் ொர்ந்த பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டநபாதிலும் 

பட்டக்கல்வி வழங்கப்படவில்லல. இது  காைணோகத் தமிழாசிரியர்கள் பலர் நேல்படிப்பு 

படிக்க இயலாது, பட்டத்பதாழிலில் நேம்பட இயலாது தவித்தனர். தற்நபாலதய 

தமிழாசிரியர்களில் பபரும்பாலாநனார் ேகளிைாக இருந்தாலும் 1980-2000க்கு உட்பட்ட 

காலகட்டத்தில் கணிெோநனார் பபண்களாக இருந்தனர். சிங்கப்பூரின் வாழ்க்லக முலறயில் 

வாழ்ந்துவிட்டு புதிய சூழலில் தமிழகத்தில் பட்டக்கல்வி பயில்வதும் வயதான பபற்நறார், 

குடும்பம் குழந்லதகள், வாழ்க்லகத்துலண எனப் பல சிக்கல்களும் அவர்களில் பலலைப் 

பட்டக்கல்வி பபற வழி பெய்யவில்லல. சிலர் இதனால் ஆங்கிலத்தில் பட்டக்கல்வி 

பபறலாோ என்றும் சிந்தித்தனர்.  தவிைவும் சிலர் அந்த வாய்ப்லபப் பயன்படுத்தித் தமிழகம் 

பென்று படித்துவந்தனர். சிலர் நவறு பல காைணங்களால் அவ்வாறு பெய்ல இயலாது 

பட்டக்கல்விலய ஒத்திலவத்தனர். தமிழ்ச்ெமூகம் ொர்ந்த தமிழ் ேற்றும் ஆங்கிலக் 

கல்வியாளர்கள் தமிழில் பட்டக்கல்வி நதலவ என்று குைல் தந்தனர். ெமூகமும் இது குறித்து 

அதிகம் நபசியது. இந்நிலலயில் அதாவது அந்தக் காலக்கட்டத்தில் ஆசிரியரின் திறன் 

நதர்ச்சிலய நேம்படுத்துவது குறித்து கல்வி அலேச்சு சிந்தித்தது. உயர்நிலலக்கல்வி 

முடித்த ஆசிரியர் உயர்நிலலப்பள்ளியில் படிக்கும் ோணவருக்கு எவ்வாறு பாடம் 

நடத்துவது? என்று சிந்தித்தது. ஆசிரியரின் நேம்பாடும் தன்னம்பிக்லக உயர்வும் 

அவருக்கும் ோணவர்களுக்கும் தமிழ்ச்ெமூகத்தின் முன்நனற்றத்துக்கும் பபரிதும் பயன்படும் 

என்ற கல்விக்கழகத் தமிழ்த்துலற உணர்ந்தது. இதற்கிலடயில 1993இல் 

தமிழகத்திலிருந்து 80 ஆசிரியர்கள் பதரிவு பெய்யப்பட்டு இங்கு அலழத்துவைப்பட்டனர். 

எனினும் இத்தலகய தற்காலிகத் தீர்வு சிங்கப்பூரில் பட்டக்கல்வி அலேயாத நிலலயிய 

முழுலேயான தீர்வாகாது. உரிய நதலவலயப் பூர்த்தி பெய்ய இயலாது (இைாலேயா, 2000, 

ப. iv) என்று கருதப்பட்டது. ேற்ற சிங்கப்பூரில் அதிகாைத்துவ போழிகளாக இருந்த 

நான்கில் தாய்போழிப் பாடங்களாகக் கற்றுத்தைப்பட்ட சீனம், ேலாய் போழிகளில்  

பட்டக்கல்வி இருக்கும்நபாது ேற்பறாரு தாய்போழிப் பாடோன தமிழுக்கு அத்தலகய 
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இல்லாதது  ஒரு குலறயாகவும் இருந்தது. இந்நிலலயில் கல்வி அலேச்சு, ஆசிரியர்களுக்கு 

ஒரு பட்டயக்கல்வி வகுப்லபத் பதாடங்கி நடத்துோறு நதசியக் கல்விக்கழகத்லதக் 

நகட்டுக்பகாண்டது. அதன்படி 1991இல் நதசியக் கல்விக்கழகம் எனப் பபயர் ோற்றம் 

பபற்ற கல்விக்கழகத்தின் தமிழ்த்துலற, கல்வியியல் உயர் ொன்றிதழ் (Advanced 

Certificate in Education) (Tamil Studies) என்ற வகுப்லபத் பதாடங்கி நடத்த 

எண்ணியது. இந்த வகுப்பு, உயர்நிலலப் பள்ளிகளிலும் பதாடக்கக் கல்லூரிகளிலும் 

பணிபுரியும் பட்டதாரி இல்லாத ஆசிரியர்களுக்கு வடிவலேக்கப்பட்டது. 

 

600 ேணி நநை வகுப்பாக வடிவலேக்கப்பட்ட இந்தப் பயிற்சிவகுப்பு ஆண்டுக்கு 4 

தவலணகள் எனத் தலா ஈைாண்டுகளுக்கு நலடபபறும் என்றும் போத்தம் 4 பிரிவுகளாகப் 

பாடங்கள் பகுத்கப்பட்டு நடத்தப்பபறும் என்றும் இைாலேயா (2000) குறிப்பிடுகிறார்.   

அலவ, 

 

 ஆசிரியத்பதாழிலியல்(150ேணி நநைம்) 

 இலக்கணவியல் (150ேணி நநைம்) 

 இலக்கியவியல் (150ேணி நநைம்) 

 கற்பித்தல் நலடமுலற குறித்த பள்ளி ொர்ந்த பயிற்சி – 150 ேணி நநைம்) 

(அட்டவலண-1ஐப் பார்க்கவும்) 

 

அட்ைவரை 1: முதல் பயிற்சி வகுப்பின் உள்ளடக்கத் தலலப்புகள், காலம் குறித்த 

விவைங்கள் (பிற இைண்டு வகுப்புகளும் இத்தலகய உள்ளடக்கத் தலலப்புகலளநய 

பகாண்டிருந்தன.) 

 

எண் பாடப்பபாருள் தவணை பாடநேரம் கணிப்புமுணை 

1 ஆசிரியத் மதாழிலியல்  

150                
 ணி மேைம் 

 

1.1 
திறன்கலள இலணத்துத் 
தமிழ் போழி/ இலக்கியம் 
கற்பித்தல் 

ஜனவரி 1998 ஒப்பலடப்பு 

1.2. போழிச்நொதலன பெப்டம்பர் 1989 ஒப்பலடப்பு 

1.3 
தமிழ் போழிப் பாடத்திட்ட 
நேம்பாடு 

ஜனவரி 1989 ஒப்பலடப்பு 

1.4 
போழியியலும் போழி 
கற்பித்தலும் 

ஜூலல 1987 ஒப்பலடப்பு 

1.5 
போழி கற்றலும் போழி 
லகவைப்பபறுதலும் 

ோர்ச் 1989 ஒப்பலடப்பு 
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எண் பாடப்பபாருள் தவணை பாடநேரம் கணிப்புமுணை 

2 இைக்கை இயல்  

150      
 ணி மேைம் 

 

2.1 எழுத்தியல் ஜூலல 1987 நொதலன 

2.2 புணரியல் ஜனவரி 1988 நொதலன 

2.3 பொல்லியல் பெப்டம்பர் 1987 நொதலன 

2.4 பதாடரியல் ோர்ச் 1988 நொதலன 

2.5 பயன்பாட்டில் இலக்கணம் ஜூலல 1988 ஒப்பலடப்பு 

3 இைக்கிய இயல் 
 

150  ணி 
மேைம் 

 

3.1 தமிழ் இலக்கியம் - ஒரு 
கண்நணாட்டம் 

பெப்டம்பர் 1987 நொதலன 

3.2 ெங்க கால, இலடக்கால 
இலக்கியம் 

ோர்ச் 1988 நொதலன 

3.3 காப்பியங்கள் பெப்படம்பர் 1988 நொதலன 

3.4 இக்கால இலக்கியம் – 
கவிலத  

 நொதலன 

3.5 இக்கால  இலக்கியம் - 
உலைநலட 

 ஒப்பலடப்பு 

4 கற்பித்தல் ேரைமுரை- 
பள்ளி சார்ந்த ஆய்வு 

 
150  ணி 
மேைம் 

ஒப்பலடப்பு 

 
ம ாத்தம்  600  ணி 

மேைம் 

 

 

“கல்வியியல் உயர்ொன்றிதழ் எனப்படும் இப்பணியிலடப் பயிற்சி வகுப்புத் 

பதாடங்கப்பட்டதன் தலலயாய நநாக்கம் உயர்நிலலப்பளள்ளகளில் தமிழ் பயிற்றுவிக்கும் 

பட்டதாரிகள் அல்லாத தமிழாசிரியர்களின் தமிழ்போழி, தமிழ் இலக்கிய அறிலவ 

வளர்ப்பநதாடு, தமிழாசிரியர்களுக்குத் பதாழில் ொர்ந்த கற்பித்தல் முலறகலளயும் 

கற்பிப்பநதயாகும்”  (இைாலேயா, 2000:iv). 

 

பயிற்சி வகுப்பு ஆைம்பிக்கப்பட்டநபாது, முதல் வகுப்பில் 22 ஆசிரியர்கள் 

பங்நகற்றனர். அவர்கள் அலனவரும் உயர்நிலலப் பள்ளிகளில் கற்பித்தவர்கள். அடுத்து 

வந்த பயிற்சி வகுப்பில் பங்நகற்ற 19 ஆசிரியர்களுள் ஏழு நபர் பதாடக்கப் பள்ளிகளில் 

ஆசிரியர்களாகப் பணிபுரிந்தவர்கள். மூன்றாம் வகுப்பில் பங்நகற்ற 14 நபரில்  பத்துப்நபர் 

பதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள். ஒருநவலள எதிர்பார்த்த அளவுக்கு உயர்நிலலப்பள்ளி 

ஆசிரியர்கள் பயிற்சி வகுப்பில் பங்நகற்க இயலவில்லலநயா என்று இங்குச் சிந்திக்கத் 

நதான்றுகிறது. ஆனால், இைாலேயா (2000, ப. vi) இது குறித்துக் கூறும்நபாது, 

பதாடக்கப்பள்ளியில் பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் பயிற்சி முடித்த நிலலயில் பின்னாளில் 

நதலவ ஏற்படும்நபாது அவர்கலள உயர்நிலலப் பள்ளிக்கு அனுப்பிக் கற்பிக்கலவப்பதற்கு 
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ஏதுவாகக் கல்வி அலேச்சு இவ்வாறு  ஏற்பாடு பெய்திருக்கலாம் என்கிறார். இந்தப் பயிற்சி 

வகுப்பில் கற்றுத்தைப்பட்ட பாடங்கலள நநாக்கும்நபாது அலவ ேலாயாப் பல்கலலக்-

கழகத்தில் கற்றுத்தைப்பட்ட இளங்கலல BA., தமிழ் வகுப்பின் பாடத்தில் முக்கால் பகுதி 

என்கிறார் அவர்.  இது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பெய்தி.  

 

பட்டயக்கல்வி பயிற்சி வகுப்பில் பங்நகற்ற ஆசிரியர்கள் தங்களது உள்ளடக்க 

அறிவான தமிழ் போழி, தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் இலக்கியம், புதிய கற்பித்தல் முலறகள் 

ஆகியவற்லற ஆழோக அறிவதுடன் சுயோகத் தாநே புதிய தலலப்புகளில் சிந்தித்து 

வகுப்பலற ொர்ந்த ஆய்லவ நடத்தும் வலகயில் பயிற்சி பபற்றனர். 90 ேணி நநை அளலவக் 

பகாண்ட இப்பாடத்தின் உள்ளடக்கத்தில் இறுதியாக இடம்பபற்ற பள்ளி ொர்ந்த                    

ஆய்வு பாடத்தில் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் ெந்தித்தச் சிக்கல்களில் 

இன்றியலேயாத ஒன்லறத் பதரிவு பெய்து அது குறித்து பள்ளியில் தைலவத் திைட்டி 

ஆைாய்வது நநாக்கோக அலேந்திருந்தது. இப்பாடத்தில் கல்வியியல் ஆய்வு, பதாடர்புநூல் 

திறனாய்வு, தைவுகலளத் திைட்டி ஆய்வு நேற்பகாள்ளுதல், தைவுகலளப் பகுப்பாய்வு 

பெய்தல், முடிவில் முடிலவயும் பரிந்துலைகலளயும் தருதல் என்ற நிலலயில் ஆய்வு 

பநறிமுலற கற்றுத்தைப்பட்டது. பதாடர்ந்து கல்விக்கழக விரிவுலையாளர் ஒருவர்                

பயிற்சியில் பங்குபபற்ற ஒவ்பவாரு ோணவருக்கும் ஆய்வு நேற்பார்லவயாளைாக இருந்து 

உரிய வழிகாட்டுதலல வழங்கி ஆய்நவடு எழுத உறுதுலண புரிந்தார். அந்த ஆய்நவடுகள் 

சிங்கப்பூரில் தமிழ் போழிப் புழக்கம், இலளயர்களிலடநய குறிப்பாக ோணவர்களிலடநய 

தமிழ் போழி படிப்பது குறித்த கருத்துக் கணிப்புகள், தமிழ் போழிப் பாடங்கலளப் பள்ளியில் 

எவ்வாறு சுலவபடக் கற்பிப்பது (நகட்டல், நபசுதல் திறன்கள் குறித்த பலவலகத் 

தலலப்புகள், ேவுன வாசிப்பு, உைக்க வாசிப்பு, வாசிப்புப் பனுவலின் ஏற்புலடலே, 

வாசித்தலில் பதாழில்நுட்பக் கருவிகளின் பங்கு, எழுதுதல், எழுதுதல் ொர்ந்த திறன் 

நேம்பாடுகலள அதிகரித்தல், பிலழ ஆய்வு, பிலழகலளக் குலறப்பதில் ேற்றும் கலளவதில் 

பொல்வபதழுதுதலின் பங்கு என்பன உட்பட இலவ நபான்ற பல தலலப்புகள்) குறித்த பல 

தலலப்புகளில் ஆய்நவடுகள் இடம்பபற்றன. அவ்வலகயில் ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்நவடு-

கலளச் சுருக்கி இைாலேயா நான்கு பதாகுப்பு நூல்கலள பவளியிட்டார். அந்த நூல்களின் 

பபயர் அலனத்துத் பதாகுதிகளுக்கும் ஒநை பபயைாக அலேந்திருந்தது. ஒவ்பவாரு 

பதாகுதிக்கும் ‘பதாகுதி 1’, ‘பதாகுதி 2’, ‘பதாகுதி 3’, ‘பதாகுதி 4’ என்று தகவல் பபயரில் 

தைப்பட்டிருந்து. நூல் பதாகுதியின் பபயர் வருோறு.  
 

 இைாலேயா கா., (பதா.ஆர்.) (2000). “சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடர்பான 
ஆய்வுகள்”(பதாகுதி I). சிங்கப்பூர்:நதசியக்கல்விக் கழகம். 
 

 இைாலேயா கா., (பதா.ஆர்.) (2000). “சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடர்பான 
ஆய்வுகள்”(பதாகுதி II). சிங்கப்பூர்:நதசியக்கல்விக் கழகம். 
 

 இைாலேயா கா., (பதா.ஆர்.) (2000). “சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடர்பான 
ஆய்வுகள்”(பதாகுதி III). சிங்கப்பூர்:நதசியக்கல்விக் கழகம். 
 

 இைாலேயா கா., (பதா.ஆர்.) (2000). “சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடர்பான 
ஆய்வுகள்”(பதாகுதி IV). சிங்கப்பூர்:நதசியக்கல்விக் கழகம். 
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ஒவ்பவாரு பதாகுதியிலும் இடம்பபற்றிருந்த நுலழவாயில் பகுதி (இைாலேயா, 2000:iv-xiii) 

நேற்கூறிய பயிற்சி வகுப்பிலனப்  பற்றிய பெய்திகலள விரிவாகத் தந்துள்ளது.  இத்தகு 

ஆவணப்படுத்தல் ஆய்வுலகில் இன்றியலேயாதது. 

 

அட்ைவரை 2: நதசியக் கல்விக் கழகத் தமிழ்த்துலற நடத்திய கல்வியியல் உயர்-

ொன்றிதழ் வகுப்பு/கல்வியியல் உயர்பட்டய வகுப்பு குறித்த விவைங்கள், அலவ ொர்ந்த 

கட்டுலைகளின் பதாகுப்புகள் குறித்த விவைங்கள். 

எண் 
வகுப்பின் 
பபயர் 

பதாடங்கப்பட்ட 
ோள் 

முடிவுபபற்ை 
ோள் 

பங்நகற்நைார் 

நூலில் 
இடம்பபற்ை 

ஆசிரியர்களின் 
கட்டுணரகள் 

1 கல்வியியல் 
உயர் 

ொன்றிதழ் 
வகுப்பு 

(Advanced 
Certificate 

in 
Education)  

25.03.1986 12.03.1988 22 22 நபரின் 
பலடப்புகளும் தலா 

11 என்ற 
முலறயில் முதல் 

இரு 
பதாகுதிகளில் 

இடம்பபற்றுள்ளன. 

2 கல்வியியல் 
உயர் 

ொன்றிதழ் 
வகுப்பு 

(Advanced 
Certificate in 
Education) 

06.07.1987 27.05.1989 19 16 நபரின் 
கட்டுலைகள் 

மூன்றாம் 
பதாகுதியில் 

இடம்பபற்றுள்ளன 

3 கல்வியியல் 
உயர்பட்டய 

வகுப்பு 
(Advanced 
Diploma in 
Education) 

எனப் பபயர் 
ோற்றம் 
பபற்றது 

09.07.1990 28.05.1992 14 13 கட்டுலைகள் 
நானகாம் 

பதாகுதியில் 
இடம்பபற்றுள்ளன 

 

இங்கு நேநல தைப்பட்டுள்ள அட்டலவண 2ஐ ஆழோக நநாக்கும்நபாது, இந்த 

வகுப்புகள் மூன்றாக அலேந்திருந்தாலும் அலவ அலனத்தும் அதிக இலடபவளியின்றி 

நடத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, முதல் வகுப்புத் பதாடங்கி நலடபபற்றுக்பகாண்டிருக்கும்-

நபாநத இைண்டாம் வகுப்பு நலடபபற்றுள்ளது. இைண்டாம் வகுப்புக்குப்பின் சிறிது 

இலடபவளி தைப்பட்டு மூன்றாம் வகுப்பு ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நேலும், மூன்றாம் வகுப்பு 

நலடபபறும்நபாது கல்விக்கழகத்தின் பபயர் ோற்றம், அது பதாடர்பான நிர்வாகக் 

கலந்துலையாடல்கள் நலடபபறுவதும் இலடயில் நலடபபற்றிருக்கும். வகுப்பின பபயரும் 

ொன்றிதழ் வகுப்பு என்ற நிலலயிலியிருந்து பட்டய வகுப்பாகப் பபயர் ோற்றம் பபற்றுள்ளது.  
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 இலவ அலனத்தும் நதசியக் கல்விக்கழக விரிவுலையாளர்களின் வழக்கோன 

பணிக்கு முந்திய ஆசிரியர்ப் பயிற்சி, ஆய்வுப்பணி, பதிப்பு, நிர்வாகப்பணி ஆகிய 

அலனத்துக்கும் இலடயில் நலடபபற்றலே இங்குக் கவனத்தில் பகாள்ளப்படநவண்டிய-

தாகும். இம்முயற்சி அரிய முயற்சி என்று பாைாட்டநவண்டிய முயற்சி. இதுவும் இது ொர்ந்த 

நூல் பவளியீடும் உலகத்தமிழ்க் கல்வி வைலாற்றில் லேல் கல் எனலாம். ஏபனனில் இத்தகு 

முயற்சிலய முலறயாகச் பெய்வதும் அலதப் பின்னாளில் வருநவார் அறியும்வலகயில் 

ஆவணப்படுத்திலவப்பதும் சிங்கப்பூரின் தமிழ்க்கல்விச் நெலவலய உலகறிய லவக்கும் 

முயற்சியாகும். ஆய்வு நூல் பதாகுப்புகளில் சிலைது ஆய்வுக்கட்டுலைகள் பவளியிடப்-

படாலேக்கு அவர்களது ஆய்வு ஏடுகள் மீண்டும் தமிழ்ப்பகுதியில் திருப்பித்தைப்படவில்லல 

என்பதாகும். இந்தத் பதாகுப்பு நூல்கள் முழு ஆய்நவட்லடயும் சுருக்கி ஒரு கட்டுலையாக 

அலேத்துத் தைப்பட்டுள்ளது. இன்று அது ஓர் அரிய ஆய்வு பற்றி அறிய உதவும் 

ஆவணோகத் தமிழில் அலேந்துள்ளது.   

 

பணியிலடப் பயிற்சி என்பது ஒரு வாைத்தில் மூன்று நாள்களுக்கு நலடபபறுவது ஒரு 

புறம் என்றிருக்க, பல வாைங்களுக்கு நலடபபறுவதும் உண்டு. இத்தகு ஆழோன வகுப்புகள் 

ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு முழுலேயான புரிந்துணர்லவயும் குறிப்பிட்ட ஒரு தலலப்பில் கூடுதல் 

நேம்பாட்லடயும் வழங்கும் வலகயில் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டிருந்தன. அலவ குறித்து 

திண்ணப்பன்(1993) அரிய தகவல்கலளப் பதிவு பெய்துள்ளார். அத்தகு வகுப்புகள் குறித்த 

பட்டியல் வருோறு: 

 

• பணியிலடப் பயிற்சி எனும்நபாது ஆங்கிலத் பதாடக்கப்பள்ளிகளில் இைண்டாம் 

போழியாகத் தமிலழக்கற்பித்தல் - பதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கானது (1977) 

• தமிழாசிரியர் தைநேம்பாட்டுப் பணியிலடப் பயிற்சிவகுப்புகள் (பதாடக்கப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கானது - இலக்கணம், போழியியல், தமிழ் ஒலியியல், இலக்கிய 

வைலாறு- பாடப்பபாருளறிவு நேம்பாடு நநாக்கியது (1980கள்). 

• தமிழாசிரியர் தைநேம்பாட்டுப் பணியிலடப் பயிற்சிவகுப்புகள் (உயர்நிலலப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கானது - இலக்கணம், போழியியல், தமிழ் ஒலியியல், இலக்கிய 

வைலாறு- பாடப்பபாருளறிவு நேம்பாடு நநாக்கியது (1980கள்) 

இனி அலவ ேற்றும் அலவ நபான்ற சில வகுப்புகள், முயற்சிகள் குறித்த பெய்திகள் 

இடம்பபறுகின்றன. நதசியக் கல்விக் கழம் புதிய ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்புகலளத் தாநே 

கண்டறியும் வலகயில் அல்லது புதிய ஆய்வு நேம்பாடுகலள அறியும் நிலலயில் அலவ 

குறித்து ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி அல்லது பயிலைங்லக ஏற்பாடு பெய்து அவர்களது 

நேம்பாட்டுக்கு வழி பெய்துள்ளது. அவ்வலகயில் தமிழ் எழுத்துகளில் சீர்திருத்தம் 

ஏற்பட்டநபாது, சிங்கப்பூரில் அவ்வாறு ோற்றம் பபற்ற எழுத்துகலளக் கற்பிக்கும் வலகயில் 

லகநயடு ஒன்லறத் தமிழ்த்துலறயின் விரிவுலையாளர்கள் 1984இல் தயாரித்து 

பவளியிட்டனர். அலவ பதாடர்பாக உரிய பயிற்சிலய வழங்கும் வலகயில் பயிலைங்கு 

ஒன்லறக் கல்வி அலேச்சுடன்  இலணந்து  தமிழ்த்துலற நடத்தியது.  
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உயர்நிலலயில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு 90ேணி வகுப்பாகவும் பதாடக்க-

நிலலயில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு 180ேணி நநை வகுப்பாகவும் இவ்வகுப்பு 

அலேந்தது. இவ்விரு வகுப்புகளும் வாைத்துக்கு 3 ேணிநநை வகுப்பு என்ற முலறயில் பல 

வாைங்களுக்குத் பதாடர்ந்து நலடபபற்றது. இங்கு உயர்நிலலலயவிடத் பதாடக்கநிலல 

ஆசிரியர்களுக்கு அதிக நநை அளவில் பணி நேம்பாட்டு வகுப்பு இடம்பபற்றது அவர்களுக்கு 

நல்ல அடித்தளமிடும் வலகயில் அலேந்திருக்கலாம்.  

 

வாசிப்புத்திறலன எவ்வாறு நேம்படுத்துவது என்பது குறித்த ஆய்லவ நேற்பகாண்ட                     

நா.நகாவிந்தொமி அது குறித்த முன்நனற்றங்கலள, விளக்கங்கலள பயிலைங்குகள், 

பணியிலடப் பயிற்சி வகுப்புகள் வழிநய எடுத்துலைத்தார். அவர் கணினி பதாடர்பான 

பணியிலடப்யிற்சி வகுப்புகலளயும் நடத்தினார். அவ்வலகயில் அவைது வீனஸ் பேன்-

பபாருள் பயிற்சிவகுப்பு, கணியன் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கன.                 

இலவ 1990களின் ஆைம்ப ஆண்டுகளில் இடம்பபற்றன. இைாலேயா தேது பிலழ                   

ஆய்வு, ஆசிரியர்களின் வினாக்கள் குறித்த பயிற்சி வகுப்புகலள ஏற்பாடு பெய்து 

நடத்தினார்.  

 

நநைடியாகப் பயிற்சி, பயிலைங்குகலள ஏற்பாடு பெய்துவதுடன் பகிர்வைங்குகலளயும் 

கருத்தைங்குகலளயும் ஏற்பாடு பெய்து நடத்தியுள்ளது. 1988முதல் கல்விக்கழகம் என்று 

முன்பு அலழக்கப்பட்ட நதசியக் கல்விக்கழகம் தமிழாசிரியர்களுக்குப்  பகிர்வைங்குகலளயும் 

கருத்தைங்குகலளயும் ஏற்பாடு பெய்துவந்துள்ளது. அவ்வலகயில் நதசியக் கல்விக்-

கழகத்தில் 1988 முதல் 2000ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு நலடபபற்ற கருத்தைங்குகலள 

இைாலேயா தேது நூலில் பதிவ பெய்துள்ளார். இதுவலை பதிலனந்துக்கும் நேற்பட்ட 

பகிர்வைங்குகலள /  கருத்தைங்குகலள கழகம் ஏற்பாடு பெய்துள்ளது. 

 
இலவ யாவும் முலறொர்ந்த நிலலயில் பணி நேம்பாட்டு  வகுப்புகளாக இல்லாது 

முலறொைா நிலலயில் பணிநேம்பாட்டுக்கு வழிவகுக்கும் வலகயில் முலறப்படி ஏற்பாடு 

பெய்து நடத்தப்பட்ட பகிர்வைங்குகள், கருத்தைங்குகள் ஆகும். 

 

பணியிலடப்பயிற்சி வகுப்புகள், பணி நேம்பாட்டு வகுப்புகள் ஆகியன முலற ொர்ந்த 

நிலலயில் இருந்துவந்தன எனினும் அவற்றின் பதாடர்ச்சி அதிகம் நதலவப்படுகிறது. 

அவ்லவயில் நதசியக் கல்விக்கழகம் பதாடர்ந்து பல பணியிலடப்பயிற்சி வகுப்புகலள 

நடத்துவது சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்களின் பகாள்ளளலவ ஆழோகவும் அகலோகவும் 

ஆக்கும் தன்லேயது என்பதுடன் ஒவ்நவார் ஆசிரியரும் பதாடர்ந்து இைண்டாண்டுகளுக்கு 

ஒரு முலற ஒரு பயிற்சி வகுப்பில் பங்நகற்பதன்வழிநய தம்லேத் பதாடர்ந்து காலத்துக்-

நகற்ற வலகயில் பட்டத்பதாழில் நநாக்கில் தக்கலவத்துக் பகாள்கிறார் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்து கல்வியாளர் வீைேணி (2015 - தனிப்பட்ட இலடவிலன-

யாடல்) குறிப்பிடும்நபாது குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்திற்குப்பின் ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட பயிற்சி 

வகுப்புக்குச் பெல்வது அவசியம் என்று அலேவது நன்று என்றார்.  இது உண்லேயில் 

ஏற்புலடய ஒன்று என்பதுடன் குறிப்பிட்ட பயிற்சி வகுப்புகலள முடித்ததும் அது ஒரு 
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ொன்றிதழுக்நகா பட்டயத் தகுதிக்நகா இட்டுச்பெல்லும் வலகயில் சில புதிய முயற்சிகலள 

நேற்பகாள்ளப்படுவதும் இங்கு அவசியோனதாக அலேகிறது.  இன்னும் கூறப்நபானால், 

குறிப்பிட்ட அளவு பணியிலடப் பயிற்சி வகுப்புகலள முடித்தவர்கள் படிப்படிநய தங்களது 

பயிற்சி வகுப்புகலள முடித்துச் பெல்லும்நபாது (Accreditation path) வழியில் ஒவ்பவாரு 

நிலலயிலும் ஒரு புதிய தகுதிலயப் பபறவும், முதுகலலப் பட்டத்லதப் பபறவும் வழிவகுப்பது 

தமிழாசிரியர்களின் பணி நேம்பாட்டுக்கும் பட்டத்பதாழில் உயர்வுக்கும் வழிவகுக்கும் 

(அட்டவலண 3ஐ பார்க்கவும்).   

 

அட்ைவரை 3: தமிழாசிரியர் பணிம ம்பாட்டு முன்மனற்ைம் - பரிந்துரைகள் 

வகுப்பின்  

பபயர் 

கால 

அளவு 

பபறும் 

சான்றிதழின் 

மதிப்பு 

கட்டாயம் 
இடம்பபை 

நவண்டிய கூறு/ 
பயிற்சி வகுப்பு 

ஒரு பணியிலடப்         
பயிற்சி வகுப்பு 

24 ேணி நநைம் 

(3 நாள்கள்) 

ஒரு பயிற்சி 

வகுப்பு நிலறவு 
பள்ளி ொர்ந்த 

ஆய்வு 

10 பணியிலடப் 

பயிற்சி வகுப்புகள் 
(பவவ்நவறு 

தலலப்பிலானலவ) 

10 X 24 =                     
240 ேணி நநைம் 

உயர்நிலலச்  

ொன்றிதழ்நிலலத் 

தகுதி (Certificate) 

பள்ளி ொர்ந்த 
ஆய்வு 

15 பணியிலடப் 

பயிற்சி வகுப்புகள் 
15 X 24 =                   

360 ேணி நநைம் 
பட்டயத்தகுதி 

(Diploma) 
பள்ளி ொர்ந்த 

ஆய்வு 

25 பணியிலடப் 

பயிற்சி வகுப்புகள் 
25 X 24 =                        

600 ேணி நநைம் 

உயர்பட்டயத் 

தகுதி 

(Advanced Diploma) 

பள்ளி ொர்ந்த 
ஆய்வு 

35 பணியிலடப் 

பயிற்சி வகுப்புள் 
35 X 24 =                        

840 ேணி நநைம் 
பட்டத்தகுதி (Degree) 

பள்ளி ொர்ந்த 
ஆய்வு 

50 பணியிலடப் 

பயிற்சி வகுப்புகள் 
50 X 24 =               

1200 ேணி நநைம் 

முதுகலலப்                    
பட்டத்தகுதி                      

(Masters Degree) 

பள்ளி ொர்ந்த 
ஆய்வு 

 

நேற்கூறப்பட்ட பரிந்துலைகள், அண்லேயில் அதிக அளவில் தமிழாசிரியர் பணியில் 

புதிதாக இலணந்துள்ள இளம் தமிழாசிரியர்களுக்கும் அயல்நாட்டிலிருந்து வைவலழக்கப்-

பட்ட தமிழாசிரியர்களுக்கும் பபரிதும் உதவியாக அலேயும். தவிைவும் உேறுப் புலவர் தமிழ் 

உயர்நிலலப் பள்ளியில் படித்துத் தமிழாசிரியைாகப் பணிபுரிந்துவரும் மூத்த ஆசிரியர்-
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களுக்கும் நேநல கூறப்பட்ட இரு ொைாருக்கும்  இலடநய உள்கட்டலேப்புத் பதாடர்புகள் 

உருவாகவும் தமிழ்போழிக் கல்வியில் ஆய்வு நநாக்கிய புதிய ோற்றங்கள், முன்நனற்றங்கள் 

இடம்பபறவும் வழி கிலடக்கும். இது கனவல்ல நனவு என்று கூறும் நாள் விலைவில்  வரும் 

என்று நம்புநவாம்! சிங்கப்பூரில் தமிலழ வாழும் போழியாக்குநவாம்! 

 

இதுவலை இங்கு இடம்பபற்ற தகவல்கள் மிகவும் குலறவாக இருந்தாலும் 

இக்கட்டுலைலய வாசிப்நபார் பதாடர்ந்து தங்களது பணி நேம்பாட்டுப் பயிற்சி வகுப்புகலளப்  

பற்றிக் கட்டுலையாளருக்குத் தகவல் தந்தால் இக்கட்டுலையின் வளர்ச்சி குறித்துத் 

பதாடர்ந்து சிந்திக்கப்படும்.  

 

நதசியக் கல்விக்கழகோனது நன்யாங் பதாழில்நுட்பப் பல்கலலக்கழகத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும். நன்யாங் பதாழில்நுட்பப் பல்கலலக்கழகம் பதாடர்ந்து தனது ஆய்வு ேற்றும் 

நேம்பாட்டுத்துலறயில் நவகோக முன்நனறிக்பகாண்டுவருகிறது. அதன் உலகத்தைவரிலெ 

முன்நனற்றம் நதசியக் கல்விக் கழகத்தில் பணிபுரியும் தமிழ்த் துலறயினருக்கும் 

பபாருந்தக்கூடிய எதிர்பார்ப்நப. அவ்வலகயில் அரிய பல முயற்சிகளும் பணி நேம்பாடுகளும் 

அலவ ொர்ந்த பெயல்பாடுகளும் தமிழாசிரியர்கலள நநாக்கிவரும் நாள் மிக அருகில் 

உள்ளது. 

 

‘சிம்’ (SIM) பல்கலலக்கழகத்தில் ஜனவரி 2006இல் பகுதிநநை வகுப்பாகத் தமிழ் 

போழி, இலக்கியப் பட்டக்கல்வி வகுப்பு ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ளது (http://www.unisim.edu.sg/ 

Happenings/newsrelease/Pages/MR2005-5.aspx). ஆகஸ்டு 2016இல் நதசியக் கல்விக் 

கழகத்தில் ஆசிய போழிகள் ேற்றும் பண்பாடுகள் துலறயில்  கல்வியியலுடன் கூடிய 

முழுநநைத் தமிழ்ப் பட்டக்கல்வி ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

   

மிக்க ேன்றி உரித்தாகுக! 

இந்தக் கட்டுலையின் ஆசிரியர் கட்டுலைலய எழுதும்நபாது அயல்நாட்டில் பணி 

நிமித்தம் தங்கியிருந்தநபாது நதலவயான கட்டுலையின் பதிவுகலளத் தங்களது அலுவலக, 

குடும்பப் பணிகளுக்கு இலடயில் நதடி மின்னஞ்ெல் வழிநய அனுப்பிப் நபருதவி புரிந்த 

முலனவர் பபான் ெசிகுோருக்கும், திருேதி பைஹனா பானுவுக்கும் எனது உளங்கனிந்த 

நன்றிலய உரித்தாக்குகிநறன் . 
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பமாழியும் இலக்கியமும். ஆசிரியர்: சுப. திண்ைப்பன். பப. 79 - 96. 
புதுக்நகாட்ணட, இந்தியா: நதன் வள்ளியம்ணம பதிப்பகம். 
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தமிழாசிரியர் பணித்திறன் மேம்பாடு – அன்றும், இன்றும்   

 

தமிழரசி சுப்பிரமணியம் 
முதன்மை ஆசிரியர் (தமிழ்மைொழி) 

தரநிமை ஆய்வுப் பிரிவு 

சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் கமைக்கழகம் 
 

 

முன்னுரை 

 பாடப்புலமையும் (subject mastery) கற்பித்தலியல் சார்ந்த பாடப்பபாருளறிவும் 

(Pedagogical content knowledge) ஆசிரியருக்கு இரு கண்கள் பபான்றமை. 

தமிழாசிரியர் என்பைர் தமிழ்பைாழி, இலக்கணம், இலக்கியம் முதலியைற்றில் பாடப்-

புலமையும் கற்பித்தலியல் சார்ந்த பாடப்பபாருளறிமையும் பபற்றுத் தம் திறன்கமள 

பைம்படுத்திக்பகாள்ளபைண்டும். பணிக்கு முந்திய  பயிற்சி (Pre-service) பபற்ற பிறகு, 

பயிற்சிபபற்ற ஆசிரியராக நியமிக்கப்படுபைர், பணியிமடப் பயிற்சிகளில் கலந்துபகாண்டு 

தம்மைத் பதாடர்ந்து தகுதிப்படுத்திக்பகாள்ைது இன்றியமையாதது. அவ்ைமகயில் 

தமிழாசிரியரின் பணிசார் ைற்றும் கற்றல் கற்பித்தல் திறன் பைம்பாட்டிற்கான ைழிகளும் 

ைாய்ப்புகளும் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எவ்ைாறு அமைந்துள்ளன என்பமதக் 

கண்பணாட்டமிடுைதாக  இக்கட்டுமர அமைந்துள்ளது. 

 

ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி 

1961-இல் பதாடங்கி 1972 ைமரயிலான காலக்கட்டத்தில் பணிக்கு முந்திய 

பயிற்சிமயத் தமிழாசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி (Teachers Training College) 

ைழங்கியது. 1968ல் இயங்கிைந்த 14 தமிழ்த் பதாடக்கப்பள்ளிகளிலும் ஒரு தமிழ் 

உயர்நிமலப் பள்ளியிலும் சுைார் 101 தமிழாசிரியர்கள் பணியாற்றியதாக அறியப்-

பட்டுள்ளது. இைர்களுக்கும் ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் பணியாற்றிைந்த தமிழாசிரியர்களுக்கும் 

ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் ைறுபயிற்சி ைகுப்புகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இமையாவும் 

கல்வி அமைச்சால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டமை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1971ம் ஆண்டு 

ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியும், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும், கல்வி அமைச்சுப் 

பள்ளிகள் ஆய்ைாளர் பகுதியும் ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடர்பாக 

ஓர் ஆய்ைரங்கிமன பைற்பகாண்டன. கல்வி அமைச்சு அதிகாரிகளும் ஆசிரியர் பயிற்சிக் 

கல்லூரித் தமிழ்த் துமற விரிவுமரயாளர்களும் பள்ளித் தமிழாசிரியர்களும் பமடத்த 

கட்டுமரகள் ஆய்ைரங்கில் இடம்பபற்றுள்ளன. அதுபை சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் 

பதாடர்பாக நமடபபற்ற முதல் ஆய்ைரங்கு என்று ஆைணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

ஆசிரியர்க்கான பணிக்கு முந்திய பயிற்சி, பணியிமடப் பயிற்சி, ஆய்வுப்பணி ஆகிய 

மூன்று பரப்புகளிலும் தமிழாசிரியர்களின் பணித்திறன் பைம்பாட்டிற்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் 

கல்லூரி துமண புரிந்துள்ளது. 
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கல்விக் கழகம் 

 1973 - 1991 ைமரயிலான காலக்கட்டத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி, கல்விக் 

கழகம் (Institute of Education) எனப் பபயர் ைாற்றம் கண்டு அரசாங்கத்தின் ஆமண 

பபற்ற நிறுைனைாக இயங்கத் தமலப்பட்டது. ஆசிரியர் பணிக்குமுந்திய பயிற்சி, பணியிமடப் 

பயிற்சி, ஆய்வுப் பணி ஆகியைற்மறக் கல்விக்கழகம் கைனித்துைந்தது.  

 

 ‘ஆங்கிலத் பதாடக்கப்பள்ளிகளில் இரண்டாம் பைாழியாகத் தமிமழக் கற்பித்தல்’ 

என்னும் பயிற்சி ைகுப்பு ஒன்று 1977ல் பணியிமடப் பயிற்சி ைகுப்பாக நடத்தப்பபற்றது.பிறகு, 

உயர்நிமலப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்கும் பதாடக்கப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்கும் 

1980களில் தமிழாசிரியர் தரபைம்பாட்டுப் பணியிமடப் பயிற்சி (Upgrading Course for TL 

Teachers) ைகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன. இைற்றின்ைழித் தமிழாசிரியர்கள் ஏறத்தாழ 120 

பபர் பயன்பபற்றனர் எனலாம். இைர்களின் பாடப்புலமை பைம்பாட்டிற்கு ைழிபசய்யும் 

பநாக்கத்துடன் இலக்கணம், பைாழியியல், தமிழ் ஒலியியல், இலக்கிய ைரலாறு ஆகிய 

பாடங்கள் நடத்தப்பபற்றுள்ளன. உயர்நிமலப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்கு 90 ைணிபநரம், 

பதாடக்கப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்கு180 ைணி பநரம் என்னும் கால அளவில் 

ைாரத்திற்கு 3ைணி பநரம் கல்விக் கழகத்தில் பணியிமடப் பயிற்சி ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தேசியக் கல்விக் கழகம் 

1991ம் ஆண்டு ஜூமலத் திங்கள்முதல் கல்விக் கழகமும் உடலுரக் கல்லூரியும் 

(College of Physical Education) ஒருங்கிமணந்து ‘பதசியக் கல்விக் கழகம்’ (National 

Institute of Education)என்னும் பபயரில் நன்யாங் பதாழில்நுட்பப் பல்கமலக்கழகத்தின் 

தன்னாட்சி பபற்ற உயர்கல்வி நிறுைனைாயிற்று. 

 

அந்தக் காலக்கட்டத்தில் சிங்கப்பூர்த் பதசிய பல்கமலக்கழகத்தில் தமிழ்பைாழிப் 

பட்டக்கல்வி ைழங்கப்படாததால் தமிழாசிரியர்கள் ஏறத்தாழ 90 விழுக்காட்டினர் பட்டதாரி 

அல்லாதைர்களாக இருந்துள்ளனர். பட்டம் பபறாத தமிழாசிரியர்கள் பலர் உயர்நிமலப்-

பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிப்பது பதாடர்பாகத் தங்கள் அக்கமறகமள முன்மைத்தனர். 

இதற்குத் தற்காலிகைாகத் தீர்வு காணக் கல்வி அமைச்சு பட்டதாரி தமிழாசிரியர்கமளத் 

தமிழகத்திலிருந்து ைரைமழத்துப் பள்ளிகளில் பணியைர்த்தியது. அத்துடன் உயர்நிமலப்-

பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் தமிழாசிரியர்களின் கல்வித்தகுதிமய ைலுப்படுத்த, ‘கல்வியியல் 

உயர் சான்றிதழ்’ (Advanced Certificate in Education–Tamil Studies) என்னும் 600 

ைணி பநரப் பணியிமடப் பயிற்சித் திட்டத்மதத் பதசியக் கல்விக் கழகத்தில் நடத்தக்கல்வி 

அமைச்சின் பணியர் பயிற்சிப் பகுதி (Staff Training Branch) ஏற்பாடு பசய்தது. இத்திட்டம் 

பின்னர், ‘கல்வியியல் உயர் பட்டயம்’ (Advanced Diploma in Education–Tamil Studies) 

எனப் பபயர் ைாற்றம் கண்டது. இப்பயிற்சிக்கான பாடத்திட்டம் தமிழ்பைாழி, இலக்கணம், 

இலக்கியம் ஆகியைற்றுடன் கற்பித்தலியல் ைற்றும் கற்பித்தல் நமடமுமறகுறித்த 

பள்ளிசார்ந்த ஆய்வு பைற்பகாள்ைமதயும் பகாண்டு ைடிைமைக்கப்பட்டிருந்தது. 1986முதல் 

1988ைமரமுதல் ைகுப்பு, 1987முதல் 1989ைமர இரண்டாம் ைகுப்பு, 1990முதல் 
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1992ைமர மூன்றாம் ைகுப்பு என்றைாறு பைவ்பைறு காலக்கட்டங்களில் பதசியக் கல்விக் 

கழக விரிவுமரயாளர்களால் இவ்ைகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன.  பைாத்தம் 55 தமிழாசிரியர்-

கள் இப்பணியிமடப் பயிற்சி ைகுப்புகளில் பயின்று தம் பணித்திறமன பைம்படுத்திக்-

பகாண்டுள்ளனர். இத்திட்டம் பதாடக்கத்தில் உயர்நிமலப் பள்ளிகளிலும் பல்கமலக்கழகப் 

புகுமுக ைகுப்புகளிலும் பணிபுரியும் பட்டதாரி அல்லாத தமிழாசிரியர்களின் பணித்திறன் 

பைம்பாட்டிற்காகச் பசயல்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், பதாடக்கப்பள்ளிகளில் கற்பித்துைந்த 

தமிழாசிரியர்களுக்கும் இப்பயிற்சி ைகுப்புகளில் பங்பகற்க ைாய்ப்பு ைழங்கப்பட்டது. 

இப்பயிற்சியிமன பைற்றிகரைாக முடித்த பதாடக்கப்பள்ளித் தமிழாசிரியர்கள் உயர்நிமலப்-

பள்ளிகளில் கற்பிக்க அனுப்பப்பட்டனர். இப்பயிற்சி ைகுப்பில் பயின்றபபாது இைர்கள் 

ஒவ்பைாருைரும் பைற்பகாண்ட பள்ளிசார்ந்த ஆய்வுகள் அமனத்தும் கட்டுமரகளாகத் 

பதாகுக்கப்பபற்று, பதசியக் கல்விக் கழகத்தின் பைனாள் தமலைர் முமனைர்                            

கா. இராமையா அைர்களின் அரும் முயற்சியால் 2000ம் ஆண்டு 4 பதாகுதிகள் பகாண்ட 

நூல்களாக ஆைணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

ேமிழாசிரியர்களுக்குப் பட்டக்கல்வி 

 1980ம் ஆண்டுத் பதாடக்கத்தில் கல்வி அமைச்சு நிதி ஆதரவு ைழங்கித் 

தமிழாசிரியர்கள் சிலமரத் தமிழ்நாட்டுப் பல்கமலக்கழகங்களில் இளங்கமலப் பட்டக்கல்வி 

பயில அனுப்பிமைத்தது. பட்டப்படிப்பிற்குப் பின் நாடு திரும்பிய அைர்கள் முக்கியப் 

பபாறுப்புகளில் பணியைர்த்தப்பட்டனர். இச்சையத்தில் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 

முயற்சியினால் தமிழகத்தின் ைதுமர காைராசர் பல்கமலக்கழகத்தில் தமிழில் அஞ்சல்ைழி 

இளங்கமலப் பட்டக்கல்விமய (correspondence course) பைற்பகாள்ளும் ைாய்ப்புத் 

தமிழாசிரியர்களுக்குக் கிட்டியது. கல்வி அமைச்சு அஞ்சல்ைழி இளங்கமலப் பட்டத்மத 

அங்கீகரிக்கவில்மல. ஆயினும், அவ்ைாறு பயின்று பட்டம் பபற்ற தமிழாசிரியர்கள் தாம் 

பட்டதாரி என்னும் தகுதி பபற்றமைக்காக ைனநிமறவுபகாண்டனர் எனலாம்.  அதன் பிறகு, 

தமிழகம் பசன்று பட்டக்கல்வி பைற்பகாள்ள விமழந்த தமிழாசிரியர்களுக்கு மூைாண்டு 

பணிவிடுப்பளித்து இளங்கமலப் பட்டக்கல்வி பயிலும் ைாய்ப்பிமன கல்வி அமைச்சு 

ஏற்படுத்தித் தந்தது. அவ்ைாய்ப்பிமனத் தமிழாசிரியர்கள் கணிசைாபனார் பயன்படுத்திக்-

பகாண்டு, தமிழகத்தின் ைதுமரக் காைராசர் பல்கமலக்கழகம், பசன்மனப் பல்கமலக்-

கழகம், பாரதிதாசன் பல்கமலக்கழகம் ஆகியைற்றுள் ஒன்றில் பசர்ந்து பயின்று பட்டதாரி 

ஆசிரியர்களாயினர். 

 

2000ம் ஆண்டு பநர்காணல் ைற்றும் எழுத்துத் பதர்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுத் பதரிவு 

பசய்யப்பட்ட தாய்பைாழி ஆசிரியர்களுக்கு பைளிநாட்டுப் பல்கமலக்கழகங்களில் பட்டப் 

படிப்மப பைற்பகாள்ளத் ‘தாய்பைாழிகள் விருது’  (Mother Tongue Award) ைழங்கப்-

பட்டது. இந்த ைாய்ப்பிமனப் பயன்படுத்தித் தமிழகம் பசன்று படித்துப் பட்டக்கல்விமய 

முடித்த தமிழாசிரியர்களும் தற்பபாது நம்மிமடபய உள்ளனர். தமிழகத்திற்குச் பசன்று 

பட்டக்கல்வி பைற்பகாள்ள இயலாத தமிழாசிரியர்களுக்காகச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் 

சங்கம், பதாடர்ந்து பல ஆண்டுகள் முயன்று பபாராடிக் கல்வி அமைச்சின் ஆதரமைப் 

பபற்று 2006ம் ஆண்டு ‘சிம்’ பல்கமலக் கழகத்தில் (SIM University) தமிழில் பட்டக்கல்வி 
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பதாடங்க ைழிைமக பசய்தது. தமிழாசிரியர்கள் பலர் ‘சிம்’  பல்கமலக்கழகத்தில் பகுதி-

பநரைாகப் பயின்று இளங்கமலப் பட்டம்பபற்றுப் பட்டதாரிகளாகியுள்ளனர். முன்பு 

அஞ்சல்ைழி இளங்கமலப் பட்டக்கல்விமய முடித்திருந்த தமிழாசிரியர்கள் சிலரும் ‘சிம்’ 

பல்கமலக்கழகத்தில் படித்துக் கல்வி அமைச்சின் அங்கீகாரம் பபற்ற இளங்கமலப் 

பட்டதாரிகளாகி உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க தகைலாகும்.  

 

 இளங்கமலப் பட்டம் பபற்றுள்ள தமிழாசிரியர்கள் சிலர் கல்வி அமைச்சின் 

கல்விைான் நிதி ஆதரவுடன் (MOE Scholarship) முழுபநரைாகத் பதசியக் கல்விக் 

கழகத்தில் பயின்று முதுகமலப் பட்டம் பபற்றுள்ளனர். தமிழாசிரியர்கள் பைறு சிலர் தம் 

பசாந்த பசலவில் பகுதிபநரைாகத் பதசியக் கல்விக் கழகத்தில் முதுகமலப் பட்டம் 

பபற்றுள்ளனர். ஒருசிலர் முமனைர் பட்டமும் பபற்றுள்ளனர். கல்வி அமைச்சு 2006ம் 

ஆண்டு பணித்திறன் பைம்பாட்டுத் பதாடர்பப் பாடத்பதாகுப்பு (Professional Development 

Continuum Modules - PDCM) என்னும் திட்டத்தில் முதுகமலக் கல்வியியல் பட்டப் 

படிப்பிமனத் தமிழ்பைாழிப் புலத்திற்கும் (Tamil Language Faculty) அறிமுகம் பசய்தது. 

ஆசிரியர்கள் தம் கல்வித் தகுதிமய பைலும் உயர்த்திக்பகாள்ள நன்யாங் பதாழில்நுட்பப் 

பல்கமலகழகத்தின் பதசியக் கல்விக் கழகத்தில் தமிழில் முதுகமலக் கல்வியியல் 

பட்டப்படிப்பிமன பைற்பகாண்டு பட்டம்பபற்ற பட்டதாரி தமிழாசிரியர்கள் பலர் உள்ளனர். 

அைர்களுள் சிலர் பதசியக் கல்விக் கழகத்திலும் தமிழகத்திலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பல்கமலக்கழகங்களிலும் முமனைர் பட்டம் பபற்றுள்ளனர்; சிலர் முமனைர் பட்டப்-

படிப்பிமன பைற்பகாண்டும் ைருகின்றனர்.  

 

ேமிழாசிரியர் தோழில் மற்றும்திறன் தமம்பாடு 

 தமிழாசிரியர் பதாழில் ைற்றும் திறன் பைம்பாட்டிற்குச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் 

சங்கத்தின் பங்களிப்புக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தமிழாசிரியர்களுக்குப் பிறபைாழி ஆசிரியர்-

களுக்கு ைழங்கப்படுைது பபான்று ஒபர ைாதிரியான சம்பளம் கிமடக்க 1955லிருந்து 

1970கள்ைமர சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் இமடவிடாது முயன்றுள்ளது; அத்துடன், 

நன்யாங் பதாழில்நுட்பப் பல்கமலக்கழகத்தின் ஒரு துமறயான பதசியக் கல்விக் கழகத்தில் 

தமிழாசிரியர்கள் ‘கல்வியியல் பட்டயப் படிப்பபாடுகூடிய பட்டக்கல்வி’ பைற்பகாள்ள பைண்டு-

பைன்று பபாராடிைந்துள்ளது. பைலும், 1970 பதாடங்கித் தமிழாசிரியர்கள் தம் பதாழில்சார் 

திறன்கமள உயர்த்திக்பகாள்ளவும் கல்வியில் பைம்பாடமடயவும் பயிற்சி ைகுப்புகமள 

நடத்தியுள்ளது. அைற்றுள் சில: இமச, ஓவியம், மகவிமன ைகுப்புகள், கல்வி ைதிப்பீட்டு 

ைகுப்புகள், கணினி ைகுப்புகள் பபான்றமை; பைலும், அஞ்சல்ைழி இளங்கமலப் 

பட்டப்படிப்மப பைற்பகாண்டைர்களுக்கு உதவும் பபாருட்டுத் துமணப்பாட ைகுப்புகமளயும் 

ஏற்பாடுபசய்து நடத்தியுள்ளது. அமனத்துலக அளவில் தமிழாசிரியர் பணிசார்திறன் 

பைம்பாட்டிமனக் கருத்திற்பகாண்டு, சிங்கப்பூரில் முதல் உலகத் தமிழாசிரியர் ைாநாட்டுப் 

பபாறுப்பிமன ஏற்று 1992ல் ஜூன் திங்கள் 15-18 பததிகளில் பைற்றிகரைாக 

நடத்தியுள்ளது சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம். அத்துடன், தமிழாசிரியர்களின் பைளி-

நாட்டுக் கற்றல் பயணங்களுக்கும் அவ்ைப்பபாது ஏற்பாடு பசய்து ைந்துள்ளது. 
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1980ல் நிறுைப்பபற்ற சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட பைம்பாட்டுக் கழகம் (Curriculum 

Development Institute of Singapore - CDIS), 1983ஆம் ஆண்டு பதாடக்கப்பள்ளி-

களுக்கும் உயர்நிமலப்பள்ளிகளுக்குைான தமிழ்பைாழிப் பாடநூல், பயிற்சிநூல் ைரிமச-

கமளயும் கற்பித்தல் ைளமைகமளயும் உருைாக்கும்  பணியில் ஈடுபட்டது. 1984முதல் 

அமை பள்ளிகளில் படிப்படியாக அைலாக்கம் கண்டன. அைற்மறபயல்லாம் பயன்விமள-

வுமிக்க ைமகயில் பயன்படுத்தும் ைழிமுமறகமளத் தமிழாசிரியர்களுக்கு விளக்கி அைர்தம் 

கற்பித்தல் திறன்கமள பைம்படுத்துைதற்கான பயிலரங்குகளும் கருத்தரங்குகளும் 

பதாடர்ந்து நமடபபற்றுள்ளன.  1996ஆம் ஆண்டு, டிசம்பர் 10ஆம் பததிமுதல் சிங்கப்பூர்ப் 

பாடத்திட்ட பைம்பாட்டுக் கழகமும் கல்வி அமைச்சின் பாடத்திட்ட ைமரவுப் பிரிவும் 

(Curriculum Planning Division–CPD) ஒருங்கிமணக்கப்பட்டுப் பாடத்திட்ட ைமரவு ைற்றும் 

பைம்பாட்டுப் பிரிவு (Curriculum Planning and Development Division - CPDD) எனப் 

பபயர்  ைழங்கப்பபற்றுக் கல்வி அமைச்சின் பநரடிப் பார்மையில் இயங்கிைருகின்றது. 

இப்பிரிவின் தமிழ்ப்பகுதி அதிகாரிகள் பதாடக்கப்பள்ளிகளுக்கும் உயர்நிமலப்பள்ளி-

களுக்கும் தமிழ்பைாழிப் பயிற்றுைளங்கமள உருைாக்கும் பபாறுப்பிமன ஏற்று அைற்மறச் 

பசவ்ைபன பதாடர்ந்து பசய்துைருகின்றனர்.  

 

பதமை கருதி தமிழ்பைாழி கற்றலுக்கான ைறு ஆய்வுகள் சில 1990களில் பைற்-

பகாள்ளப்பட்டன. 2000ம் ஆண்டுமுதல் ஒவ்பைார் ஐந்தாண்டுக்கும் ஒருமுமற  தாய்பைாழி-

களுக்கான பாடக்கமலத்திட்ட ைறு ஆய்வு பைற்பகாள்ளப்பட்டு ைருகின்றது. 2005, 2010 

நடத்தப்பபற்ற ைறு ஆய்வுகள் சிங்கப்பூரில் தமிழ்க்கல்வி ைளர்ச்சிக்கு ஒரு திருப்புமுமனயாக 

அமைந்தன எனக் குறிப்பிடலாம். குறிப்பிட்டுக் கூறபைண்டின், 2000ம் ஆண்டில் பைற்-

பகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் முதன்முமறயாக ைாணைர்களும், அைர்தம் பபற்பறார்களும், சமூக 

உறுப்பினர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். பின்னர், அக்குழுக்களின் பரிந்துமரகளுக்கு ஏற்பப் 

புதிய பாடக் கமலத்திட்டமும் பயிற்றுைளங்களும் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. அைற்மற நமட-

முமறப்படுத்துைதற்கு ஆதரைளிக்கும் ைமகயில் பாடக்கமலத்திட்டம், கற்பித்தலியல், 

ைதிப்பீடு, தகைல் பதாடர்புத் பதாழில்நுட்பம் ஆகியமை குறித்து தமிழாசிரியர்களுக்குப் 

பணியிமடப் பயிற்சிகள் ைழங்கப்பட்டு ைந்துள்ளன.  

 

கல்வி அரமச்சின் ேமிழாசிரியர் பணித்திறன் தமம்பாட்டகம் 

 2002ம் ஆண்டு, ஆசிரியர் பணிநிமலயின் உச்சத்மத (Pinnacle of Teaching 

Track) அமடந்தைர்களாக அங்கீகரிக்கப்படும் ‘முதன்மை ஆசிரியர்’ பணிநியைனம் கல்வி 

அமைச்சால் நடப்பிற்குக் பகாண்டுைரப்பட்டது. 2003ம் ஆண்டு தமிழாசிரியர் ஒருைர் தமிழ்-

பைாழிக்குப் பபாறுப்பபற்று முதன்மை ஆசிரியர் பணியில் அைர்த்தப்பட்டார். 2009ைமர 

முதன்மை ஆசிரியர்கள் குழுை நிமலயில் அக்குழுைப் பள்ளிகளிலுள்ள ஆரம்பநிமல 

ஆசிரியர்கள், மூத்த ஆசிரியர்கள் ஆகிபயாரின் பணித்திறன் பைம்பாட்டிற்கு ஆதரைளித்து-

ைந்தனர். 2010ஆம் ஆண்டுமுதல் சிங்கப்பூர் ஆசிரியர்களின் பணித்திறன் பைம்பாட்டுத் 

திட்டங்கமள உன்னதநிமலக்கு இட்டுச்பசல்லும் பநாக்குடன் கல்வி அமைச்சின்  ‘ஆசிரியர் 
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பதாடர்பகம்’  (Teachers’ Network) என்னும் அமைப்பு ‘சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் ைன்றம்’ 

(Academy of Singapore Teachers) என்னும் பபயரில் அதிகாரபூர்ைைாகக் கல்வித் 

தமலமை இயக்குநர் (Director General for Education) அைர்களின் தமலமையில் 

இயங்கத் பதாடங்கியது. அப்பபாதிலிருந்து முதன்மை ஆசிரியர்கள் அந்த அமைப்பகத்திலும் 

பைாழி நிமலயங்களிலும் பதசியநிமலயில் பணியாற்றி ைருகின்றனர். 

 

சிங்கப்பூர்ச் சீனபைாழி, ைலாய்பைாழி ஆசிரியர்களின் பணித்திறன் பைம்பாட்டிற்காக 

அவ்ைம்பைாழி நிமலயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபபால 2010ம் ஆண்டு பிப்ரைரித் 

திங்கள் 11ம் நாள் தமிழாசிரியர் பணித்திறன் பைம்பாட்டிற்காகத் ‘தமிழாசிரியர் பணித்திறன் 

பைம்பாட்டகம்’  உைறுப்புலைர் தமிழ்பைாழி நிமலயத்மதத் தளைாகக்பகாண்டு பசயல்படத் 

பதாடங்கியது. அதன் முக்கியப் பணி கற்பித்தலியல், ைதியுமரத் திட்டம், ைளமைத் தயாரிப்பு, 

பாடம்சார் ஆய்வு ஆகிய நான்கு களங்களில் தமிழாசிரியர்களின் பணித்திறமன பைம்-

படுத்தும் திட்டங்கமளச் பசயல்படுத்துைதாகும். அைற்றுள் ஆரம்பநிமல ஆசிரியர், ைழி-

காட்டு ஆசிரியர், மூத்த ஆசிரியர் ஆகிபயாமரக் குவிபநாக்கிய பணித்திறன் பைம்பாட்டுத் 

திட்டங்கள் குறிப்பிடத்தக்கமை.  

 

தற்பபாது, தமலமை முதன்மை ஆசிரியர் ஒருைரும் முதன்மை ஆசிரியர்கள் மூைரும் 

தமிழாசிரியர் பணித்திறன் பைம்பாட்டுத் திட்டங்கமளச் பசயலாற்றி ைருகின்றனர். அைற்றுள் 

குறிப்பிடத்தக்கமை: பயிலரங்குகள், கருத்தரங்குகள், கலந்தாய்ைரங்குகள், தமிழாசிரியர் 

ைழிநடத்தும் பகிர்ைரங்குகள், கற்றல் பதாடர்பிமணப்புக் கற்றல் சமூகக் கூட்டங்கள் 

(Network Learning Communities), ஆசிரியர் பணிநிமல பற்றிய கலந்துமரயாடல்கள், 

ஆரம்பநிமலத் தமிழாசிரியர்களுக்கான பணிபைம்ைபாட்டுத் திட்டம் பபான்றமையாகும். 

கற்றல் கற்பித்தலிலும் தகைல் பதாடர்புத் பதாழில்நுட்பத்திலும் மகபதர்ந்த தமிழாசிரியர்-

களின் திறமைகமளப் பாராட்டிப் பயன்படுத்தி, கற்பித்தல் ைளமைகமளத் அைர்களுடன் 

இமணந்து தயாரித்து ைழங்கும் முயற்சியிலும் முதன்மை ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

அத்துடன் பசயலாய்வு, பாட ஆய்வு பபான்ற பாடம்சார் ஆய்வுப் பணிகளில் தமிழாசிரியர்-  

கள் ஈடுபடவும், ஆய்வில் கண்டறிந்தைற்மறத் பதசிய நிமலயிலும் அமனத்துலக 

ைாநாடுகளிலும் பமடத்திடவும் முதன்மை ஆசிரியர்கள் ைழிகாட்டுகின்றனர். பைளிநாட்டுக் 

கற்றல் பயணங்கள்ைழித் தமிழாசிரியர்களின் கற்றமல விரிவுபடுத்தவும் ஏற்பாடுகள் 

பசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

முடிவுரை 

ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள் என்னும் ைமகயில் தங்கள் முழுத்திறன்கமளயும் 

ைளர்த்துக்பகாள்ள ஆதரவும் ைழிகாட்டுதலும் ைழங்கிடக் கல்வி அமைச்சு பல முமனப்பு-

கமளச் பசயல்படுத்திைந்துள்ளது; பதாடர்ந்து பசயல்படுத்தும் என்பது திண்ணம். 

'பநற்றுக் கற்பித்த முமறயிபலபய இன்றும் கற்பித்தல் என்பது சிறார்களின் எதிர்-

காலத்மதக் பகாள்மளயடிப்பதற்குச் சைைானது’  என்றார் ஜான் டூவி (John Dewey). 
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ஆமகயால், காலத்தின் கட்டாயத்திற்பகற்ப ஆசிரியர்கள் தங்கள் கல்வித் தகுதிமயயும் 

பணித் திறமனயும் பதாடர்ந்து பைம்படுத்திக்பகாண்பட ைரபைண்டும்.  

 

 

 

 

 

பார்வையிட்ட நூல்களும் கட்டுவைகளும் : 

 

கல்வி அவைச்சு, (1969). சிங்கப்பூர் 150ஆம் ஆண்டு விழாச் சிறப்பு ைலர், பக்கம் 42. 
 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், (1975). சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்க வைள்ளி விழா 
ைலர், பக்கம் 32. 

 

திண்ணப்பன், சுப. (1993). சிங்கப்பூரில் தமிழ்: வைாழியும் இலக்கியமும், ததன் 
ைள்ளியம்வை பதிப்பகம், ததைதகாட்வட, தமிழ்நாடு-இந்தியா, பக்கம் 79-86. 

 

வீைாசாமி, சாமி. (1992). முதல் உலகத் தமிழாசிரியர் ைாநாட்டு ைலர், சிங்கப்பூர்த் 
தமிழாசிரியர் சங்கம், பக்கம் 16-19. 

 

வீைைணி, அ. (1994). சிங்கப்பூரில் தமிழ்வைாழி, தமிழ் இலக்கிய ைளர்ச்சி 1965-1990,     
The Journal Printers, Singapore, பக்கம் 92-102.  

 

வீைைணி, அ. (1996). சிங்கப்பூர் ைளர்ச்சியில் தமிழ்வைாழி, தமிழ்க் கவல அச்சகம், 
சிங்கப்பூர். 

 

இைாவையா, கா. (2000). சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் வதாடர்பான ஆய்வுகள்: 
வதாகுதி 4, தமிழ்க் கவல அச்சகம், சிங்கப்பூர், பக்கம் iv-viii. 

 

கல்வி அவைச்சு, (2005). தமிழ்வைாழிப் பாடத்திட்டம் கற்பித்தல்முவற ைறு ஆய்வுக் குழு 
அறிக்வக, பாடத்திட்ட ைவைவு ைற்றும் தைம்பாட்டுப்பிரிவு, சிங்கப்பூர்,       
பக்கம் 71-81. 
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தமிழ்ம ொழிக் கல்வியில்   

உ றுப்புலவர் தமிழ்ம ொழி நிலலயத்தின் பங்கு                                                                                          
 

எஸ். பி. ஜெயராெதாஸ் பாண்டியன்  
தலைலை முதன்லை ஆசிரியர் (தமிழ்மைொழி) 

தரநிலை ஆய்வுப் பிரிவு,  
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் கலைக் கழகம்  

 

முன்னுரை 

நமது சிங்கப்பூர்க் குடியரசு ஆங்கிலம், மலாய், சீனம், தமிழ் ஆகிய நான்கு 

மமாழிகளையும் ஆட்சி மமாழிகைாக அங்கீகரிப்பதுடன் அளை பள்ளிகளில் கட்டாயத் 

தாய்மமாழிப் பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றன என்பது சிறப்பிற்குரியது. உலகிலலலய 

தமிளை அதிகாரத்துை மமாழிகளுள் ஒன்றாகக் மகாண்ட ஒலர நாடு சிங்கப்பூர்.                    

(வீரமணி.அ., 1966). பன்மமாழி ைைங்கும் இத்தளகய சூைலில் மற்ளறய தாய்மமாழிகளுக்கு 

உள்ைதுலபால் தமிழின் பயன்பாட்டிளன ஊக்குவிப்பதும் அைற்ளற லமம்படுத்துைதற்கும் 

ைைப்படுத்துைதற்குமான ைழிமுளறகளைச் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் மிகுந்த கடப்பாட்லடாடு 

மசய்து ைருகிறது. அவ்ைளகயில், உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம்  சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் 

கல்வி ைரலாற்றில் அதற்மகன ஒரு தனி இடத்ளதப் மபற்றுச் சிறப்புடன் திகழ்ந்து-

மகாண்டிருக்கிறது.   

 

சிங்கப்பூரில்  தமிழ்க் கல்வி வைலாறு – சிறு கண்ண ாட்டம் 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வி ைைர்ச்சிக்கு நீண்டமதாரு பாரம்பரிய ைரலாறு உண்டு. 

சிங்கப்பூர்த்  தமிழ்க் கல்வியானது இரண்டாம் லபாருக்குப் பின்னலர ஒருமுகப்படுத்தப்- 

பட்டுச் சீராக இயங்கத் மதாடங்கியது என்ற மசய்தியிளனத் தமிழ்க் கல்வி ஆய்வுகள் பல                    

பதிவு மசய்திருக்கின்றன. சுமார் 30 பள்ளிகள் திரு. லகா. சாரங்கபாணி அைர்களைத் 

தளலைராகக்மகாண்ட தமிழ்மமாழி லமம்பாட்டு மத்திய குழுவின் கீழ் ைந்தன. 

(சாமிக்கண்ணு, சி. 2004). 1943 ஆண்டு முதல் 1944ஆம் ஆண்டு ைளரயுள்ை  

காலக்கட்டத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிகள் மதாடங்கப்பட்டு லமம்பாட்டு நிளலளய அளடந்தன. 

அப்லபாது  ஆங்கிலப் பள்ளிகளுக்குப் பதிலாகத் தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்குச் மசல்லுமாறு 

இந்திய மாணைர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். 1959ஆம் ஆண்டில், சிங்கப்பூரில் மக்கள் 

மசயல் கட்சி (ம.மச.க) தன்னாட்சி மபற்ற சிங்கப்பூரின் முதல் அரசாங்கத்ளத அளமத்தது; 

நான்கு மமாழிப் பிரிளையும் சரிசமமான ைளகயில் நடத்துமமன உறுதியளித்தது. ஆனாலும், 

1969ஆம்  ஆண்டிற்குப் பின்னர், சிங்கப்பூரில் சமூகம், அரசியல், மபாருளியல் ஆகியைற்றில் 

ஏற்பட்ட துரித மாற்றங்கைால் தமிழ்ப் பள்ளிகள் சரிளைக் கண்டன. 1966 ஆண்டில் 

அரசாங்கம் இருமமாழிக் கல்விக் மகாள்ளகளய அறிமுகப்படுத்தியது. மாணைர்கள் 

ஆங்கிலத்ளத முதன்மமாழியாகவும், தத்தம் தாய்மமாழிளய இரண்டாம் மமாழியாகவும் 

கற்பதால், ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிழ்மமாழி கற்றல்-கற்பித்தல் நளடமபற்றது. இவ்ைாறு 

இருந்தலபாதிலும், மதாடக்கநிளலத் தமிழ்ப் பள்ளிகள் மதாடர்ந்து 1980ஆம் ஆண்டு ைளர 
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மசயல்பட்டுக்மகாண்டிருந்தன. இதற்குக் காரணம் என்னமைனில், மதாடக்கநிளலயில் 

தமிழ்ப் பள்ளிகளில் தமிழ்க் கல்வி கற்றுைரும் மாணைர்கள் மதாடர்ந்து உயர்நிளலயில் 

தமிழ்க் கல்வி மபறுைதற்காக அன்றிருந்த ஒலர உயர்நிளலப் பள்ளியான உமறுப்புலைர் 

தமிழ் உயர்நிளலப் பள்ளியில் தமிழ் கற்பிக்கப்பட்டதுதான். 

   

ஆங்கில உயர்நிரலப்பள்ளிகளில் தமிழ் 

 ஆங்கில உயர்நிளலப் பள்ளிகளில் தமிளை இரண்டாம் மமாழியாகக் கற்பிக்கத் 

மதாடங்கி, இவ்ைாண்லடாடு (1955 - 2015) 60 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. 1966ஆம் 

ஆண்டில் இருமமாழிக் கல்விக் மகாள்ளக அமலாக்கப்பட்டுக் கட்டாயமாக்கப்பட்டதால் 

தமிளை இரண்டாம் மமாழியாகப் பயிலும் மாணைர்களின் எண்ணிக்ளக அதிகரிக்கத் 

மதாடங்கியது. பீட்டி உயர்நிளலப் பள்ளியில்தான் (Beatty Secondary School)  முதன்-

முதலாகத் பகுதி லநர தமிழ்மமாழி ைகுப்புகள் மதாடங்கப்பட்டன. இந்நிளலயில் ஆங்கிலப் 

பள்ளிகளில் தமிழ்மமாழி கற்பிப்பதற்குத் தமிைாசிரியர்கள் லைளலக்கு அமர்த்தப்பட்டனர். 

தமிழ் மாணைர்கள் எண்ணிக்ளக குளறைாகக் மகாண்டிருந்த பள்ளிகள் ஒரு முழு லநர 

தமிைாசிரியளரப் மபறும் தகுதிளயப் பூர்த்திமசய்ய இயலாத காரணத்தினால் தமிழ் ைகுப்பு-

கள் நளடமபறும் ஆங்கிலப் பள்ளிகளுள் ஒரு பள்ளியானது தமிழ்மமாழி நிளலயமாக 

அளமந்தது. அந்தப் பள்ளி சனிக்கிைளமகளில் மசயல்பட்டது.  இந்நிளலயில், 1960ஆம் 

ஆண்டு முதல் ஆங்கிலத் மதாடக்கப் பள்ளிகள் சில, தமிழ் பயிலும் மாணைர்களுக்கான 

தமிழ்மமாழி நிளலயமாகவும் விைங்கியதால் சனிக்கிைளமத் தமிழ் ைகுப்புகளுக்கான  

லதளை ஒரு முடிளைக் கண்டது.  

 

1945ஆம் ஆண்டில் மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்ப் பள்ளி என்ற மபயரில் ஒரு தனியார் 

தமிழ்த் மதாடக்கப் பள்ளி நிறுைப்பட்டது. பின்னர், 1948இல் அப்பள்ளி அரசினர் 

உதவிமபற்று, மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் அரசினர் தமிழ்ப் பள்ளியாக இயங்கியது. 1958இல் 

அப்பள்ளி முழுளமயாக அரசின் உதவிமபற்ற மதாடக்கப்பள்ளியாக இயங்க ஆரம்பித்தது.    

 

1955 - 1957ஆம் ஆண்டுக்கும் இளடப்பட்ட காலக்கட்டத்தில் சிங்கப்பூரில் தமிழ் 

கற்கும் மாணைர்களின் எண்ணிக்ளக அதிகரிக்கத் மதாடங்கியதால் மூன்று உயர்நிளலப் 

பள்ளிகள், ைைக்கமான பாடத்திட்ட லநரத்திற்குப் பின்னர், (outside curriculum hours) 

பள்ளியின் ஒரு பகுதிப்பணியாக, தமிழ்மமாழி கற்பிக்கும் நிளலயங்கைாக விைங்கின. 

பின்னர், அடுத்தடுத்து ஆண்டுகளில் லதளை கருதி கல்வி அளமச்சால் லதர்ந்மதடுக்கப்-

பட்ட ஆங்கில உயர்நிளலப் பள்ளிகளில் தமிழ்மமாழி நிளலயங்கள் நளடமபறத் மதாடங்கின.  

 

செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் ொரலத் தமிழ் நிரலயமும் அதன் சபயர்மாற்றமும்  

இதற்கிளடயில், 1975ஆம் ஆண்டு, கல்வி அளமச்சின் லமற்பார்ளையில் இயங்கி 

ைந்த மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் அரசினர் தமிழ்ப் பள்ளியில் மாணைர் லசர்க்ளகயின் எண்ணிக்ளக 

குளறந்து ைந்ததால் அப்பள்ளி மூடப்பட்டது. இருந்தலபாதிலும், தமிழ்மமாழிப் பாடத்ளத 

ைைங்க இயலாத ஆங்கில உயர்நிளலப் பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழ் மாணைர்களுக்காக,  

மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் அரசினர் தமிழ்ப் பள்ளி, தமிழ்மமாழி நிளலயமாகச்  மசயல்படத் 
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மதாடங்கியது. அதன் விளைைாகலை, மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் அரசினர் தமிழ்ப் பள்ளி, பின்னர், 

மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் சாளலத் தமிழ் நிளலயம் (St Georges Road Tamil Centre) என 

அளைக்கப்பட்டது. மற்ற உயர்நிளலப்பள்ளிகளில் பகுதி லநரமாகச் மசயல்பட்டுைந்த 

தமிழ்மமாழி நிளலயங்களுக்கும் இப்பள்ளிக்கும் ஒரு லைறுபாடு உண்டு. மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் 

சாளலத் தமிழ் நிளலயம் தனி ஒரு தமிழ்மமாழி நிளலயமாக இயங்கி ைந்தது. 

இந்நிளலயத்திற்மகன்று ஒரு லமற்பார்ளையாைரும் , ஒன்றுக்கும் லமற்பட்ட முழுலநரத் 

தமிைாசிரியர்களும் பள்ளியின் இதர பணிளய லமற்மகாள்ைப் பணியாைர்களும் கல்வி 

அளமச்சால் நியமிக்கப்பட்டார்கள் .  தமிழ்மமாழி நிளலயத்தின் தளலளமத்துைப் பணிளய 

ஏற்று நடத்துைதற்குத் தமிழ்மமாழி கற்றல் கற்பித்தல் மற்றும் பள்ளி நிர்ைாகம் ஆகியைற்றில்  

நல்ல லதர்ச்சியும் அனுபைமும்ைாய்ந்த தமிைாசிரியர்கலை நியமிக்கப்பட்டிருப்பதும் இங்லக 

குறிப்பிடத்தக்கது.   (கல்வி அளமச்சு: பாளதயும் பயணமும், 2011). 

 

கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் லபாதிய ைசதியின்ளமயினால் மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் சாளல 

தமிழ் நிளலயம் 1982ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 27ஆம் லததி அன்று 588C சிராங்கூன் 

சாளலயில் அளமந்திருந்த பளைய பீட்டி உயர்நிளலப் பள்ளிக் கட்டடத்திற்கு இடம் மாறி, 

மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்மமாழி நிளலயம் (St Georges Tamil Language Centre) என்று 

மபயர் மாற்றம் கண்டது. அது கல்வி அளமச்சின் பள்ளிகள் பிரிவின் (Schools Division) 

லமற்பார்ளையில்  1995 ைளர மசயல்பட்டுைந்தது.  

 

அலத காலக்கட்டத்தில், மமக்ஸ்மைல் சாளலயில், அன்று சிங்கப்பூரில் அளமந்-

திருந்த ஒலர தமிழ் உயர்நிளலப்பள்ளியான உமறுப்புலைர் தமிழ் உயர்நிளலப் பள்ளியில் 

(Umar Pulavar Tamil High School)  மாணைர்கள் எண்ணிக்ளக மிகவும் குளறந்ததாலும் 

அவ்லைளையில் நகர சீரளமப்புத் திட்டத்திற்கு அவ்விடம் லதளைப்பட்ட காரணத்ளத 

முன்னிட்டும் உமறுப்புலைர் தமிழ் உயர்நிளலப் பள்ளி சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வி ைரலாற்றில் 

ஒரு சகாப்தத்ளத ஏற்படுத்திவிட்டு, டிசம்பர் 1982-இல் மூடப்பட்டது. அப்பள்ளியில் தமிளை 

முதலாம் மமாழியாகக் கற்றைர்கள் பின்னாளில் தமிைாசிரியர்கைாக உருைாகி இந்நாள் 

ைளர ஒருசிலர், ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிளை இரண்டாம் மமாழியாகக் கற்பித்து 

ைருகிறார்கள் என்பது சுளைத் தகைலாகும்.    

 

உமறுப்புலவர் தமிழ்சமாழி நிரலயம் – சபயர் வைக் காை ம் 

1982ஆம் ஆண்டு உமறுப்புலைர் தமிழ் உயர்நிளலப் பள்ளியின் மபயளரத் 

தக்களைக்கும் மபாருட்டு, ஒரு மதாடக்கப்பள்ளிக்லகா உயர்நிளலப்பள்ளிக்லகா அப்-

மபயளரச் சூட்டலாம் என அப்பள்ளியின் நிர்ைாகக் குழு அரசிடம் தமது லகாரிக்ளகளய 

முன்ளைத்தது. அரசு அப்பரிந்துளரளய ஆதரிக்கவில்ளலமயன்றாலும், பதிலாக, மசயிண்ட் 

ஜார்ஜஸ் தமிழ்மமாழி நிளலயத்திற்கு உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம் எனப் மபயர் 

சூட்டக் கல்வி அளமச்சுக்குப் பரிந்துளர மசய்தது. கல்வி அளமச்சு அப்பரிந்துளரளய 

ஏற்றுக்மகாண்டு, 1983ஆம் ஆண்டுமுதல் மசயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்மமாழி நிளலயம், 

உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம் எனப் மபயர் மாற்றம் கண்டு லதளையான 
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ைசதிகளுடன் மசயல்பட்டு ைந்துள்ைது. உயர்நிளலப்பள்ளிகள் மட்டுமல்லாது புகுமுக 

ைகுப்புகளுக்கான  தமிழ் ைகுப்புகளும் 1995 ைளர நிளலயத்தில் நளடமபற்று ைந்தன.  

 

21ஆம் நூற்றாண்டில் உமறுப்புலவர் தமிழ்சமாழி நிரலயம் 

2001ஆம் ஆண்டில், கல்வி அளமச்சின் தமிழ்மமாழி ஆய்வுக்குப்பின் உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயம் மறுசீரளமக்கப்பட்டுக் கற்றல் கற்பித்தல் ைசதிகளை லமம்படுத்தியது.  

அவ்ைாண்டு ஆகஸ்டு 3ஆம் லததி, அன்ளறய துளணப் பிரதமர் திரு எஸ் ஜயக்குமார் 

அைர்கள் மறுசீரளமக்கப்பட்ட நிளலயத்ளத அதிகாரபூர்ைமாகத் திறந்து ளைத்தார். 

நிளலயம் கூடுதலாக, ஒரு லதசியத் தமிழ்மமாழி ைைளம நிளலயமாகவும் (National Tamil 

Language Resource Centre) மசயல்படும் என அறிவித்தார். 2001ஆம் 

ஆண்டுமுதற்மகாண்டு, பள்ளிகள் சிங்கப்பூரின் தமிழ்மமாழி கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் 

உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயத்ளத ஒரு முன்மாதிரி என அங்கீகரித்துள்ைன. 

இந்நிளலயத்திலுள்ை தமிழ் சார்ந்த ைைங்களை மற்றப் பள்ளி மாணைர்களும் 

தமிைாசிரியர்களும் அதிக அைவில் பகிர்ந்துமகாண்டு பயன்படுத்தி ைரலாயினர்.  இதற்கு 

முன் நளடமபற்றுக்மகாண்டிருந்த தனி இளச, நடன ைகுப்புகள், 2001ஆம் ஆண்டுக்குக்குப் 

பின்னர், கல்வி அளமச்சின் ஆதரவில் ‘இந்திய பல்லிளசக்குழு’ என்னும் மபயரில் 

உருமைடுத்தது. கற்றல் பயணத்துக்காக மாணைர்களும் ஆசிரியர்களும் இந்நிளலயத்துக்கு 

அடிக்கடி ைந்து பயன்மபற்றுைருகின்றனர். இதன்ைழி, அைர்கள் தமிழ்மமாழி பற்றியும் 

தமிழ்ப் பண்பாடு, கலாசாரம் பற்றியும் தம் புரிந்துணர்ளை ைைர்த்துக்மகாண்டுள்ைனர். 

ஒவ்லைார் ஆண்டும், மாணைர்கள் தமிழ்மமாழி பண்பாட்டு முகாம் என்ற நிகழ்ச்சியிலும், 

‘தமிழில் லபசுலைாம்; தமிழில் ைாசிப்லபாம்’ முகாம் நிகழ்ச்சியிலும் ஆர்ைத்லதாடு 

கலந்துமகாண்டு பயனளடந்தனர். தமிழில் கணினிப் பயன்பாடு அதிகரித்தது. 

லபச்சுத்தமிழில் லபச ஊக்கமளிக்கும் லநாக்கில் ‘இளைய நிலா’ என்னும் மாணைர் 

ஒலிபரப்புக் கூடம் ஒன்று எளிய முளறயில் அளமக்கப்பட்டது. அதில் மாணைர்கள் 

கலந்துமகாண்டு லபச்சுத்தமிழில் தளடயின்றிப் லபசப் பைகிக்மகாண்டனர். நிளலயத்தின் 

பயன்மிகு நடைடிக்ளககளைக் கண்டு மபற்லறார்களும் சமூகத்தினரும் பாராட்டி 

மகிழ்ந்தனர். நிளலயம், முதன்முளறயாக, 2007ஆம் ஆண்டில், தம் மாணைர்களை  

அயல்நாட்டு கற்றல் அனுபைப் பயணத்துக்கு ஏற்பாடு மசய்து தமிழ்நாட்டுக்கு அளைத்துச் 

மசன்றுள்ைது. இன்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுளற  இக்கற்றல் பயணம் இடம்மபறுகிறது. 

 

நிளலயத்தில் நளடமபறும் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் மதாடர்பான நடைடிக்ளககள் 

தமிழ்மமாழி ைைர்ச்சிக்கு இன்றியளமயாதளை எனக் கருதிய கல்வி அளமச்சு, தமிழ்க் 

கல்வியின் எதிர்காலத் லதளைகளைப் பூர்த்திமசய்யும் ைளகயில் நிளலயத்திற்மகனத் தனிச் 

சிறப்புைாய்ந்த ஒரு புது கட்டடத்ளதக் கட்டித் தர முடிவுமசய்தது. எனலை, 2009ஆம் 

ஆண்டு, உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம் புதிய கட்டட நிர்மாணத்திற்காக விக்லடாரியா 

சாளலயில் (Victoria Street) அளமந்திருந்த முன்னாள் ல ாங் மைன் பள்ளிக் (Hong 

Wen School) கட்டடத்திற்குத் தற்காலிகமாக இடம் மாறியது. அலத காலக்கட்டத்தில், 

2010ஆம் ஆண்டு, பிப்ரைரித் திங்கள் 11ஆம் லததி அன்று, அன்ளறய ைர்த்தகத் 

மதாழில்துளற மற்றும் கல்வி அளமச்சுக்கான மூத்த துளண அளமச்சர் திரு எஸ் ஈஸ்ைரன் 
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அைர்கள் உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம் தமது கூடுதல் பணியான சிங்கப்பூர் 

தமிைாசிரியர் பணித்திறன் லமம்பாட்டகமாகச் மசயல்படும் என அறிவித்தார். உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயம் 2011ஆம் ஆண்டு, ஜூன் திங்கள் 27ஆம் லததி முதல் 2 பீட்டி 

சாளலயில் உள்ை புதிய கட்டடத்தில் இயங்கத் மதாடங்கியது.  சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி 

ஏட்டில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ைரலாற்றுப் பதிைாகும். 2012ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு 

திங்கள் 4ஆம் நாைன்று, துளணப் பிரதமர் திரு தர்மன் சண்முகரத்தினம் அைர்களுடன், 

பிரதமர் அலுைலக அளமச்சரும், உள்துளற மற்றும் ைர்த்தக மதாழில் அளமச்சுகளுக்கான 

இரண்டாம் அளமச்சருமான திரு. எஸ். ஈஸ்ைரன் அைர்களும் உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி 

நிளலயத்தின் புதிய ைைாகத்ளத அதிகாரபூர்ைமாகத்  திறந்துளைத்தனர்.  உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயத்தாரின் முயற்சியால் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி ைரலாற்றில் 

முதலாைதாக உருைான ‘சிங்கப்பூரின் தமிழ்க்கல்வி மரபுளடளமயகம்’ சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் 

கல்வி பற்றிய ைரலாற்ளறப் பதிவுமசய்ைளதயும், தமிழ்க் கல்வியின் ைைர்ச்சிக்கு 

எவ்விதத்தில் நம் சமூகம் பங்காற்றியுள்ைது என்பளதப் பளறசாற்றுைளதயும் லநாக்கங்-

கைாகக் மகாண்டளமக்கப்பட்டது. பன்மனடுங்காலமாகச் சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்றல் 

எவ்ைாறு மாறித் தளைத்துள்ைது என்பதற்கு இந்த மரபுளடளமயகம் சான்று பகர்கின்றது.   

 

கல்வி அளமச்சின் 2010ஆம் ஆண்டில் தாய்மமாழிகள்  மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்ளக, 

முன்ளைத்துள்ை பரிந்துளரகளுள் ஒன்று லதசியத் தமிழ்மமாழி விருப்பப்பாடத் திட்டம் 

(National Tamil Language Elective Programme). உயர்தமிழ் பயிலும் உயர்நிளல 

மாணைர்களுக்காகவும், H2 தமிழிலக்கியம் கற்கும் மதாடக்கக்கல்லூரி மாணைர்களுக்-

காகவும் இத்திட்டம் அறிமுகமானது. தமிழ் மாணைர்கள் தமிழ்மமாழிளய ஆைமாகப் 

படித்தறிைதும் அதளனப் பல்லைறு சூைல்களில் பயன்படுத்துைதும் இதன் முக்கிய 

லநாக்கங்கைாகும். இத்திட்டத்திற்குரிய பாடக்களலத்திட்டத்ளத ைளரயும் பணி நிளலயத்-

ளதச் சார்ந்தது. அதளன நளடமுளறப்படுத்தும் முழுப் மபாறுப்ளபயும் உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயத்திடம் கல்வி அளமச்சு ஒப்பளடத்திருப்பது நிளலயத்தின் 

நம்பகத்ளதயும் முக்கியத்துைத்ளதயும் பளறசாற்றுகின்றன.  

 

2010ஆம் ஆண்டில் லதசிய அைவில் தமிைாசிரியர்களுக்கான பணித்திறன் 

லமம்பாட்டகம் என்னும் மற்மறாரு மபாறுப்ளபயும் உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம் 

தளலலமற்மகாண்டிருந்தது. தமிைாசிரியர்களின் நிபுணத்துை ஆற்றளல லமம்படுத்தவும் 

அைர்களை  ஒரு கற்றல் சமூகமாக உருைாக்கவும் இந்நிளலயம் மார்ச்சு 2015 ைளர 

தளலளம முதன்ளம ஆசிரியர், முதன்ளம ஆசிரியர்கள் ஆகிலயாரின் மபருமுயற்சியுடன்  

மசயல்பட்டுைந்துள்ைது. ஏப்ரல் 2015 முதல் தமிைாசிரியர்க்கான பணித்திறன் லமம்பாடு 

குறித்த  மசயற்பாடுகள், கல்வி அளமச்சின் சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் களலக் கைகத்தின் 

(Academy of Singapore Teachers) மபாறுப்பில் அளமந்திருந்தாலும், நிளலயத்தின் 

ைசதிகளைக் கருத்திற்மகாண்டு தமிைாசிரியர் பணித்திறன் லமம்பாட்டிற்கான அளனத்துப் 

பயிற்சித் திட்டங்களும் நளடமபறும் ைைமிக்க தைமாக விைங்குகிறது, உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயம்.  
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இன்று உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயத்தில் கற்றல் கற்பித்தலலாடு, தமிழ்மமாழி 

தங்கள் ைாழ்நாள் மமாழியாக நிளலத்திருக்கும் ைண்ணம் மபாருத்தமான பல்ைளக  

ைைமூட்டும் நடைடிக்ளககள் மைற்றிகரமாகவும் சிறப்பாகவும் நடந்லதறி ைருகின்றன. 

அைற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று ‘மாணைர் தமிழ்த் திருவிைா’ (MTL Fortnight) 

நடைடிக்ளககள்.  நளடமபற்றது. 2007ஆம் ஆண்டுமுதல் பல்லாற்றானும் முயன்று 

மபரும்மைற்றி கண்ட ஒரு முயற்சிலய இன்று நிளலயத்தின் மற்மறாரு சாதளனயாக 

மாறியுள்ைது. 2014ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு திங்கள் 3ஆம் லததி (3-8-2014) அன்று,  

நிளலய முகப்பில்  திருைள்ளுைப் மபருந்தளகயின் உருைச் சிளல திறந்துளைக்கப்பட்டது.  

இதுலை சிங்கப்பூரில் முதன்முளறயாக அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் மபற்றுத் லதாற்றுவிக்கப்-

பட்டுள்ை ைள்ளுைர் சிளல என்பது ைரலாற்று உண்ளம. இம்முயற்சி தமிழ்மமாழி 

நிளலயத்திற்கு மட்டுமல்ல தமிழ்க் கல்விக்கு நாம் அளனைரும் ஒன்று லசர்ந்து சூட்டிய 

மணிமகுடம்.   

 

காலலைாட்டத்தில் பல குறிப்பிடத்தக்க சைால்களைச் சமாளித்து, படிப்படியாக 

மாற்றங்களையும் முன்லனற்றங்களையும் கண்டுள்ைது உமறுப்புலைர் தமிழ்மமாழி நிளலயம். 

மதாடக்கக்காலத்தில் மரபுைழியாக, அதாைது ஒரு தமிழ்மமாழி நிளலயமாக 

இயங்கிைந்துள்ை இந்நிளலயம், இன்று, லதசிய நிளலயில் தமிைாசிரியப் மபருமக்கள், 

மாணைர்கள், மபற்லறார்கள் ஆகிலயாரும் நிளலயத்தின் ைைங்களைப் பயன்படுத்திப் 

பயனளடகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாது, தமிழ்மமாழி கற்றல் கற்பித்தல் ைைர்ச்சிக்குப் 

பாடுபடும் கல்வியாைர்கள், சமூக அளமப்புகளைச் லசர்ந்த தமிைார்ைலர்கள் அளனைரும் 

நிளலயத்ளதச் சிங்கப்பூர் அரசு தமிழ்மமாழிக்கு அளித்த ஒரு ைரமமனக் கருதி,  பல்லைறு 

தமிழ்மமாழி, தமிழ் இலக்கிய நிகழ்வுகளை நடத்தி ைருகிறார்கள். இன்று உமறுப்புலைர் 

தமிழ்மமாழி நிளலயம் ஓர் உயிலராட்டமிக்க தமிழ்மமாழி நிளலயமாக  உயர்ந்து நின்று 

பரிணமிக்கிறது, சரியாத  சரித்திரமாக!  
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தமிழ்ம ொழிக் கல்வியும் ததர்வுகளும் 
 

முனைவர் மா இராஜிக்கண்ணு 
துணை விரிவுணையாளர் 

சிம் பல்கணைக்கழகம் 
 

 
 

முன்னுரை 

1947ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூரில் இயங்கி வந்த தமிழ்ப் பள்ளிகள் ஆண்டுத் ததர்வவ 

நடத்தத் ததொடங்கின. இத்தவகய ததர்வு 1959ஆம் ஆண்டு வவை நவடதபற்றது. 1960ஆம் 

ஆண்டில் முதன்முதலில் ததொடக்கப்பள்ளி இறுதித் ததர்வு கல்வி அவைச்சொல் நடத்தப்-

பட்டது. குறிப்பொக ஆங்கிலம், சீனம், ைலொய், தமிழ்தைொழிப் பிரிவுப் பள்ளிகளுக்கு இத்ததர்வு-

கள் நவடதபற்றன. தமிழ்ப் பள்ளி ைொணவர்கள் தமிழ் முதல் தைொழியில் கணக்கு,  

அறிவியல், நிலநூல், வைலொறு, தமிழ் ஆகிய ததர்வுகள் எழுதினர். 1966ஆம் ஆண்டுமுதல் 

இைண்டொம் தைொழி கட்டொயைொக்கப்பட்டதொல் ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் பயின்தறொர் தமிழில் 

ததர்வு எழுதினர். இத்ததர்வு வினொத்தொள்கள் சிங்கப்பூர்க் கல்வி அவைச்சின் ததர்வுப் 

பிரிவொல் தயொரிக்கப்பட்டன. தமிழுக்தகன தனித் ததர்வுப் பிரிவு கல்வி அவைச்சில் இயங்கி 

வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 1963ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் தமிழ் உயர்நிவலப் பள்ளிக்தகனப் பள்ளி இறுதிச் 

சொன்றிதழ்த் ததர்வு நடத்தப்பட்டது. இத்ததர்வு வினொக்களும் சிங்கப்பூரிதலதய தயொரிக்கப்-

பட்டன. இந்தக் கொலக்கட்டத்தில் ஆங்கிலப் பள்ளிகளுக்தகன (உயர்நிவல) நடத்தப்பட்ட 

தகம்பிரிட்ஜ் தபொதுக்கல்விச் சொன்றிதழ் - சொதொைண நிவலத் ததர்வு, உயர்கல்விச் சொன்றிதழ் 

(HSC) ததர்வு ஆகியவற்றுக்கொன தமிழ்தைொழி, தமிழிலக்கியப் பொடங்களுக்குரிய வினொத்-

தொள்கள் இங்கிலொந்தில் தகம்பிரிட்ஜ் பல்கவலக் கழகத்தொல் தயொரிக்கப்பட்டன. விவடத்-

தொள்கள் அங்தகதய தகொண்டு தசல்லப்பட்டுத் திருத்தப்பட்டன.  

 

திருத்தியவைக்கப்பட்ட கல்விக் தகொள்வகயின்படி தமிழ்தைொழி, தமிழிலக்கியப் 

பொடங்களுக்கொன ததர்வுத் தொள்கள் 1971ஆம் ஆண்டு முதல் சிங்கப்பூரில் தயொரிக்கப்பட்டு, 

விவடத்தொள்கள் இங்தகதய திருத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ததொடக்கப்பள்ளி இறுதித் ததர்வு வினொத்தொள்கள் சிங்கப்பூரில் தயொரிக்கப்படுகின்றன. 

தபொதுக்கல்விச் சொன்றிதழ் வழக்க நிவலத் ததர்வு, தபொதுக்கல்விச் சொன்றிதழ் 

சொதொைணநிவலத் ததர்வு, தபொதுக்கல்விச் சொன்றிதழ் தைல்நிவலத் ததர்வு ஆகியவற்றுக்-

கொன தமிழ்தைொழி, இலக்கியத் ததர்வுத் தொள்களும், அவற்றிற்குரிய வொய்தைொழி, தகட்டல், 

கருத்தறிதல் ததர்வுத் தொள்களும் சிங்கப்பூரிதலதய தயொரிக்கப்படுகின்றன.  
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ைொணவர்கள் அவடந்துள்ள கல்வி முன்தனற்றத்வதக் கண்டறிய துவண புரிய 

வல்லது ததர்வு முவறதய எனலொம். ைொணவர்களது கல்வியொற்றவல அளந்தறிய 

இன்றியவையொத அளவுதகொல் ததர்வு எனில் மிவகயொகொது. சிங்கப்பூரில் அன்வறய ததர்வு 

முவறக்கும் இன்வறய ததர்வு முவறக்கும் பல்தவறு தவறுபொடுகள் உள்ளன. ததர்வு 

முவறகள் ைொணவர்தம் ஆற்றவல அளந்தறிவததொடு ஆசிரியர்களது கற்பித்தல் 

முவறகவளயும் அளந்தறிகின்றன. ததர்வு முவறகவளயட்டி ைொணவர்களும் ஆசிரியர்களும் 

சிறப்புப் தபறுகின்றனர். 

  

சீனொவில் கி.மு. 2357ஆம் ஆண்டில் எழுத்துத் ததர்வு ததொன்றியது என நொம் 

அறிகிதறொம். அக்கொலக்கட்டத்தில் அைசு ஊழியர்கவளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்கும் பதவி 

உயர்வு அளிப்பதற்கும் ததர்வு முவறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இங்ஙனம் ததர்வு முவற 

ததொன்வை வொய்ந்தது என்பது புலப்படுகிறது. பின்னொளில் ஐதைொப்பிய நொடுகளில் ததொன்றிய 

பல்கவலக் கழகங்களில் வொய்தைொழித் ததர்வுகள் நவடதபறுகின்றன என அறிகிதறொம். 

ஆனொல் பண்வடய இந்தியொவில் ததொற்றம் கண்ட குருகுலக் கல்வி முவறயில் ததர்வுகள் 

நடத்தப்பட்டனவொ என்பது புலப்படவில்வல. 

 

 ததர்வுகள் பல்துவற சொர்ந்ததொர் பயனவடயும் வவகயில் துவண புரிகின்றன. 

சொன்றொக உயர்வகுப்பிற்குச் தசல்தவொர்க்கும், கல்விநிதி உதவி தபறுதவொர்க்கும் ததர்வுகள் 

மிக இன்றியவையொதனவொகப் பயன்படுகின்றன. தைலும் கற்பித்தல் தைம்பொடு அவடவதற்கும் 

ததர்வுகள் பயன்படுகின்றன. ததர்வின் முடிவுகவளக் தகொண்டு ஆசிரியர்கள் தம் கற்பித்தல் 

முவறகவள ைொற்றிக்தகொள்வதற்கும் ததர்வுகள் வழிவகுக்கின்றன எனலொம். 

  

ததர்வுகள் அவடவுச் தசொதவன, முன்தனற்றக் கணிப்புச் தசொதவன, திறனறிச் 

தசொதவன, ைனப்பொன்வைச் தசொதவன, குவறயறிச் தசொதவன எனப் பல்வவகப்படும். 

எனினும், சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வியில் பொடப்தபொருள் சொர்ந்தது (content based), 

பொடப்தபொருள் சொைொதது (content free) எனத் ததர்வுகவள இருவவகப்படுத்தலொம். 

தைல்நிவலத் ததர்விவனப் தபொறுத்தவவையில் இலக்கியப் பொடம் பயில்தவொர்க்தகனக் 

குறிப்பிட்ட பொடநூல்கள் ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்வறயட்டிதய வினொக்கள் 

அவைக்கப்படும். பொட நூல்கவள ைொணவர்கள் பொர்த்துக்தகொண்தட விவட எழுதும் முவற 

அண்வையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர்ப் பொட நூல்கவளப் பொைொைதல 

விவடகள் எழுத தவண்டும். சிங்கப்பூரில் ஆங்கிலம், ைொண்டரீன், ைலொய், தமிழ் ஆகிய 

தைொழித் ததர்வுகள் பொடப்தபொருள் சொைொதவவ. இத்ததர்வுகளில் தைொழியறிவுவடய எவரும் 

அைை வொய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. இத்ததர்வுகளில் (தைொழித் ததர்வு) முதல் பகுதிக்கு ைட்டும் 

(கட்டுவை) கல்வி அவைச்சொல் பரிந்துவைக்கப்பட்ட அகைொதிகவள ைொணவர்கள் பயன்படுத்த 

அனுைதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 சிங்கப்பூரில் இயங்கிவந்த தமிழ்ப்பள்ளிகள் ஆண்டுத் ததர்விவன 1947ஆம் 

ஆண்டில் நடத்த ஆைம்பித்தன. தபொதுவொக மூன்றொம் வகுப்பிலிருந்து ஆறொம் வகுப்பு 

வவையிலொன ைொணவர்களுக்கு இப்தபொதுத் ததர்வு நடத்தப்பட்டது. ைலொய்க் கூட்டைசொல் 
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ததர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. 1950ஆம் ஆண்டு முதல் 1960ஆம் ஆண்டுவவை ஏழொம் 

வகுப்புத் ததர்வு நவடதபற்றது. இதில் ததர்ச்சியுறும் ைொணவர்களுக்கு இந்தியப் பள்ளிச் 

சொன்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் இத்ததர்வு ‘ஆசிரியர் ஆயத்தப் பரிட்வச’ எனப் 

தபயர்ைொற்றம் கண்டது. இத்தவகய ததர்வுகள் சிங்கப்பூரில் நவடதபற்றது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. தபொதுவொக இத்ததர்வுகளில் கணிதம், தமிழ், நிலநூல், வைலொறு, 

அறிவியல் தபொன்ற பொடங்கள் இடம்தபற்றிருக்கும். 

 

 1959இல் சிங்கப்பூர் தன்னொட்சி தபற்ற பின்னர், கல்விக் தகொள்வகயில் ைொற்றங்கள் 

ஏற்பட்டன. இதுகொறும் ைலொயொக் கூட்டைசு கல்வி அவைச்சொல் நடத்தப்பட்டு வந்த 

தமிழ்த்ததர்வுகள் (தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்தகன) சிங்கப்பூர்க் கல்வி அவைச்சொல் நடத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. ஆங்கிலம், சீனம், ைலொய், தமிழ்தைொழிப் பிரிவுப் பள்ளிகளுக்குத் தனித்தனிதய 

ததர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. தமிவழ முதல் தைொழியொகக் தகொண்ட தமிழ்ப்பள்ளி ைொணவர்கள் 

கணிதம், அறிவியல், நிலநூல், வைலொறு ஆகிய பொடங்களில் தமிழில் ததர்வு எழுதினர். 

1966ஆம் ஆண்டில் இைண்டொம் தைொழி கட்டொயைொக்கப்பட்டதொல், தமிழ்ப் பள்ளிகளில் 

பயின்ற ைொணவர்கள் ஆங்கிலப் பொடத்திவன இைண்டொம் தைொழியொகப் பயின்று ததர்வு எழுத 

முற்பட்டனர். 1972இல் நிலநூல், வைலொறு ஆகிய பொடங்கள் ததொடக்கப் பள்ளி இறுதித் 

ததர்விலிருந்து நீக்கப்பட்டதொல், தமிழ்ப்பள்ளி ைொணவர்கள் தமிழ் தைொழி (முதல்தைொழி), 

ஆங்கிலம் (இைண்டொம் தைொழி), கணிதம், அறிவியல் ஆகிய பொடங்களில் ததர்விவன 

எழுதினர். இந்நிவல 1982 ஆண்டு வவை நீடித்தது எனலொம்.  

  

1960ஆம் ஆண்டில் ததொற்றம் கண்ட உைறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிவலப் பள்ளியில் 

கல்வி கற்ற ைொணவர்கள் 1963ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் உயர்நிவலப் பள்ளி இறுதிச் 

சொன்றிதழ்த் ததர்வு (School Certificate) எழுதினர். தமிழ் (முதல்தைொழி), கணிதம், 

நிலநூல், வைலொறு, தமிழ் இலக்கியம், ஒவியம், ஆங்கிலம் (இைண்டொம் தைொழி), அறிவியல் 

ஆகிய பொடங்களில் ததர்வு எழுதினர். பின்னர் உயிரியல் (Biology), ைவனயியல் (Home 

Economics) தபொன்றவவயும் ததர்வுப் பொடங்களொக அவைந்தன. இத்தவகய ததர்வுகள் 

1986ஆம் ஆண்டு வவை நவடதபற்றன. ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிவழ இைண்டொம் 

தைொழியொகப் பயிலும் ைொணவர்களுக்தகனத் ததர்வுகள் நவடதபற்று வருகின்றன. 

 

 புதிய கல்விக் தகொள்வகப்படி ததொண்ணூறுகளில் ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் தமிவழ 

இைண்டொம் தைொழியொகப் பயின்ற தமிழ் ைொணவர்கள், ஏவனய பொடங்கவள ஆங்கிலதைொழி 

வொயிலொகப் பயின்றனர். முதலொம் வகுப்பு முதல் நொன்கொம் வகுப்புவவை ஆங்கிலம், கணிதம், 

அறிவியல், தொய்தைொழி (ைொண்டரீன், ைலொய், தமிழ்) ஆகியன ததர்வுப் பொடங்களொகக் 

கற்பிக்கப்பட்டன. தைலும் இவச, அறதநறிக்கல்வி, உடற்பயிற்சி, ஓவியம் தபொன்ற 

பொடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டு வந்தன. ததொடக்கநிவல நொன்கொம் வகுப்பு இறுதியில் தைம் 

பிரிக்கும் ததர்வு (Streaming Examination) நவடதபற்று வருகிறது. இத்ததர்வில் 

ததர்ச்சியுறுதவொர் மூன்று வவகயொன கல்விப் பிரிவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். முதல்               

பிரிவு EM1 (ஆங்கிலம், தொய்தைொழி 1) எனக் தகொள்ளப்படும். இப்பிரிவுக்குச் தசல்தவொர் 

ஏவனய பொடங்களுடன் ஆங்கிலம், தொய்தைொழி ஆகிய பொடங்கவள முதல்தைொழி நிவலயில் 
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கற்பர். இைண்டொம் கல்விப் பிரிவு EM2 எனப்படும். இப்பிரிவில் ஏவனய பொடங்களுடன், 

ஆங்கிலத்வத முதன்தைொழி நிவலயிலும், தமிவழ இைண்டொம் தைொழி நிவலயிலும் பயில்வர். 

மூன்றொம் பிரிவு EM3 எனப்படும். இப்பிரிவில் ஏவனய பொடங்களுடன் ஆங்கிலத்வத 

முதன்தைொழி நிவலயிலும் தமிவழ வொய்தைொழி நிவலயிலும் கற்பர். 

 

த ொடக்கப்பள்ளி இறுதித்த ர்வு (Primary School Leaving Examination)  

 முன்னர் குறிப்பிட்ட நிவல ைொணவர்கள் (EM1, EM2, EM3) 1993ஆம் ஆண்டு முதல் 

புதிய கல்விக் தகொள்வகப்படி ததொடக்கப்பள்ளி இறுதித் ததர்வில் ஆங்கிலம், இைண்டொம் 

தைொழி, கணிதம், அறிவியல் ஆகிய பொடங்களில் ததர்வு எழுதிவருகின்றனர். மீத்திற 

ைொணவர்கள் (EM1) இைண்டொம் தைொழிக்குப் பதிலொக உயர்தை தொய்தைொழிப் பொடத்தில் 

(Higher Mother Tongue) ததர்வு எழுதி வருகின்றனர். தைலும் தகட்டல் கருத்தறிதல் 

(Listening Comprehension), வொய்தைொழித் ததர்வு ஆகிய பொடங்களிலும் ைொணவர்கள் 

(EM1, EM2) தசொதிக்கப்படுகின்றனர்.  

 

 மூன்றொம் பிரிவில் (EM3) பயிலும் ைொணவர்கள தமிழ்தைொழிவய வொய்தைொழி 

நிவலயில் பயில்வதனொல், அவர்கள் தமிழ் இைண்டொம்தைொழி வினொத்தொளில் இடம்-

தபற்றுள்ள தகட்டல் கருத்தறிதல், வொய்தைொழி ஆகிய கூறுகளில் ைட்டுதை ததர்வு 

எழுதுவொர்கள். ததொடக்கப்பள்ளிகளுக்கொன இறுதித் ததர்வுத் தொள்கள் சிங்கப்பூரில் 

தயொரிக்கப்பட்டு, விவடத்தொள்கள் இங்தகதய திருத்தப்படுகின்றன. 

 

தபொதுக்கல்விச் சொன்றி ழ் - சொ ொைணநிரைத் த ர்வு (Singapore - Cambridge 
General Certificate of Education - Ordinary Level Examination)  

 தபொதுவொக, சிங்கப்பூர் உயர்நிவலப் பள்ளிகளில் சிறப்புக் கல்விப் பிரிவு (Special 

Course), விவைவுக் கல்விப் பிரிவு (Express Course), வழக்கக் கல்விப் பிரிவு (Normal 

Course) எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கக் கல்விப் பிரிவொனது வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி, 

வழக்கம் ததொழில்நுட்பக் கல்வி என இரு பிரிவுகளொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்புக் கல்விப் 

பிரிவினரும், விவைவுக் கல்விப் பிரிவினரும் நொன்கொண்டுக் கல்விக்குப் பின்னர் தபொதுக்-

கல்விச் சொன்றிதழ் சொதொைண நிவல எனும் ததர்விவன எழுதுவர். இவர்கள் ஏவனய 

ததர்வுப் பொடங்களுடன் தமிழ் முதன்தைொழி, தமிழ் இைண்டொம் தைொழி, தமிழ் இலக்கியம் 

ஆகியவற்வறத் ததர்வுப் பொடங்களொக எழுதுவர். தமிழ் முதன்தைொழி (உயர்தமிழ்), தமிழ் 

இலக்கியம் ஆகிய பொடங்களில் ததர்வு எழுதுதவொர் எண்ணிக்வக குவறவொகும். 

 

 1970ஆம் ஆண்டு வவை தமிழ் இைண்டொம் தைொழிக்குரிய ததர்வுத்தொள் இங்கிலொந்தி-

லுள்ள தகம்பிரிட்ஜ் ததர்வு ஆவணக்குழுவொல் தயொரிக்கப்பட்டது. விவடத்தொள்களும் 

இங்கிலொந்திதலதய திருத்தப்பட்டன. 1971ஆம் ஆண்டுமுதல் தமிழ் இைண்டொம் தைொழிக்-

குரிய விவடத்தொள்கள் சிங்கப்பூரிதலதய தயொரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  
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தபொதுக்கல்விச் சொன்றி ழ் - வழக்கநிரைத் த ர்வு (Singapore - Cambridge General 

Certificate of Education - Normal Level Examination)  

 1984ஆம் ஆண்டில் இத்ததர்வு ததொடங்கப்பட்டு இன்றும் நடப்பில் இருந்து 

வருகிறது. நொன்கொண்டுக் கல்விக்குப் பின்னர் இத்ததர்விவன ைொணவர்கள் எழுதுவர். 

இதில் தமிழ் இைண்டொம் தைொழி ததர்வுப் பொடைொக அவைந்துள்ளது. இப்பிரிவு ைொணவர்கள் 

ஐந்தொம் ஆண்டில் தபொதுக் கல்விச் சொன்றிதழ் சொதொைண நிவலத் ததர்விவன எழுதுவர். 

 

 

தபொதுக்கல்விச் சொன்றி ழ் - தேல்நிரைத் த ர்வு (Singapore - Cambridge General 

Certificate of Education  -  Advanced Level Examination) 

 சொதொைண நிவலத் ததர்வில் ததர்ச்சியுறுதவொர் இைண்டு அல்லது மூன்றொண்டுக்குப் 

பின்னர் இத்ததர்விவன எழுத அனுைதிக்கப்படுவர். தைல் உயர்நிவலக் கல்விப் பிரிவொனது 

ஈைொண்டுக் கல்விப் பிரிவு, மூன்றொண்டுக் கல்விப் பிரிவு என இைண்டு வவககளொகப் 

பிரிக்கப்பட்டு, 1975ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் கண்டது. இதற்கு முன்னர் இது உயர்க்கல்விச் 

சொன்றிதழ்த் ததர்வு (Higher School Certificate)  என அவழக்கப்பட்டது. இத்ததர்வில் 

அடங்கியுள்ள தமிழ் வினொத்தொள்கள் (தொள் 1, தொள் 2) இங்கிலொந்தில் தயொரிக்கப்பட்டன. 

விவடத்தொள்களும் அங்தகதய திருத்தப்பட்டன. ஆனொல், 1975ஆம் ஆண்டு முதல் 

இன்றுவவை தமிழ்தைொழித் தொளும், தமிழிலக்கியத் தொளும் சிங்கப்பூரிதலதய தயொரிக்கப்-

படுகின்றன. தற்தபொது தமிழ்தைொழித் தொள் 1 எனவும் (Singapore - Cambridge General 

Certificate of Education - Advanced Level Higher 1),  தமிழ்தைொழி, இலக்கியம் - தொள் 

2 (Singapore - Cambridge General Certificate of Education - Advanced Level 

Higher 2), எனவும் வழங்கப்படுகின்றன. ‘தமிழ்தைொழி-தொள் 1’ என்பதில் கட்டுவை, 

கருத்தறிதல், சுருக்கி வவைதல், முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல், ைைபுத் ததொடர், 

இவணதைொழிகள், தசொற்புணர்ச்சி ஆகியவவ தசொதிக்கப்படும் தைொழிக்கூறுகளொகும். 

‘தமிழ்தைொழி, இலக்கியம்’ ததர்வு என்பது இைண்டு பிரிவுகளொகப் பிரிக்கப்படும். ‘தொள் 1’ 

என்பதில் சுருக்கி வவைதல், சுயவிவடக் கருத்தறிதல், இலக்கணம், ைைபுத்ததொடர், 

இவணதைொழிகள் ஆகிய கூறுகள் அடங்கியிருக்கும். தொள் 2 என்பதில் நொவல், நொடகம், 

கவதச் தசய்யுள், சிறுகவதத் ததொகுப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தகட்கப்படும் வினொக்கள் 

அடங்கியிருக்கும். 

 

முடிவுரை 

2004ஆம் ஆண்டில் நிறவப்பபட்ட சிங்கப்பூர்த் ததர்வுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டுக் கழகம் 

(Singapore Examinations and Assessments Board - SEAB) ததர்வுத் தொள்கள் 

தயொரிக்கும் பணிவய தைற்தகொண்டு வருகிறது. ஆவண தபற்ற கழகைொன (Statutory 

Board) இந்நிறுவனம் கல்வி அவைச்சின் கூட்டுறவுடன் தசயல்பட்டு வருகிறது.  
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இக்கழகத்தில் ஒவ்தவொரு தைொழிக்கும் தனி ததர்வுப் பிரிவு உள்ளது. ததசிய அளவில் 

தமிழ்தைொழிக்கு நவடதபறும் ததர்வுகவளத் தயொரிப்பதற்கும் ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் 

தமிழ்தைொழிப் பிரிவு முழுப்தபொறுப்பு வகிக்கிறது. தமிழ்தைொழிக் கல்வியில் நம் நொடு 

அவடந்துள்ள முன்தனற்றத்துக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்கொட்டொகச் இப்பிரிவின் 

தசயல்பொடுகள் விளங்குகின்றன.   
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தமிழ்ம ொழிக் கல்வி வளரச்சியில் கணினி ம ன்ம ொருள்கள் 

கலைமணி இரத்தினசாமி 
ஓய்வுபெற்ற தமிழாசிரியர் 

 

 

முன்னுரை 

இந்த ஆண்டு சிங்கப்பூர் தனது 50ஆம் ஆண்டுப் ப ொன்விழொவைக் பகொண்டொடு-

கிறது. இத்தருணத்தில் சிங்கப்பூர் கடந்துைந்த கணினித் பதொழில்நுட் ப்  ொவதவைச் சிறிது 

பின்னனொக்கிப்  ொர்ப் து சிறப் ொக இருக்கும். இப் ொர்வை  ன்னனொக்கங்களில் கொணக்-

கூடிைதொக இருந்தொலும், இக்கட்டுவை சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி ைளர்ச்சியில் கணினி 

பென்ப ொருள்களின்  ரிணொெத்வத விைரிக்கும். முதலில் கணினி பென்ப ொருள் என்றொல் 

என்ன என் வதக் கீழ்க்கொணும் ைவகயில் ைவைைவற பெய்துள்னளன். கணினி என்ற 

ைன்ப ொருளில் பென்தகடு (floppy disk) அல்லது குறுைட்டு (CD ROM) ைழி நிறுைப் ட்டுச் 

சில பெைல் ொடுகவள அளிப் னத பென்ப ொருள். பென்ப ொருள்கள் தமிழ் எழுத்துருக்கள், 

பெொற்பெைலி, ஒளிப் டங்கள், இவெகள், அல்லது அைற்வற பதொகுக்கும் எடிட்டர்களொகவும் 

இருக்கலொம். னெலும் அவை கல்வி ெொர்ந்த பென்ப ொருள்களொகவும் இருக்கலொம். 

இதுன ொன்ற ஆயிைக்கணக்கொன (தமிழில் நூற்றுக்கணக்கொன) பென்ப ொருள்கள் 1980 

இறுதிைொக்கில் னதொன்றி, பதொண்ணூறுகளில்  ல்கிப்ப ருகி, 2005க்குப் பின் ெவறைத் 

பதொடங்கின. இந்த 20 ஆண்டு கொலகட்டத்வதக் கணினி பென்ப ொருளின் ப ொற்கொலம் 

எனலொம். கணினியில் தமிழ்ப்  ைன் ொட்டிலும் தமிழ்க்கல்வி ெொர்ந்த பென்ப ொருள் 

தைொரிப்பிலும் சிங்கப்பூர் பதொண்ணூறுகளில் உலகத்திற்கு முன்னனொடிைொகத் திகழ்ந்தது 

என் து ப ருவெக்குரிை விஷைெொகும். ஈைொயிைெொம் ஆண்டுகளில் ஏற் ட்ட பதொழில்நுட் ப் 

புைட்சியில் தகைல்பதொடர்புச் னெவை னெம் ட்டு, இவணைம் துரிதனைக ைளர்ச்சி கண்டது. 

கிட்டத்தட்ட 2007க்குப் பின் பென்ப ொருள்களின்ைழிப் ப ற்ற அவனத்துப்  ைன் ொட்வடயும் 

இவணைம்ைழி (ப ரும் ொலும் இலைெெொக) ப ற்றுக்பகொள்ள முடிந்தது. ஒரு ெைொெரித் 

னதவைக்கு உதவும் அவனத்து பென்ப ொருள் இைக்கங்கவளயும் GOOGLE© இலைெெொக 

இன்று அளிக்கிறது. இைற்வற பென்ப ொருள் என்று அவழக்கொது, இவணைச்னெவை 

என்னற அவழக்கனைண்டும்.  

 

அந்தப் ப ொற்கொலத்தில் தமிழுலகத்தில் நூற்றுக்கணக்கொன பென்ப ொருள்கள் 

னதொன்றியிருந்தலும் இக்கட்டுவை சிங்கப்பூரில் பிை லெொய் விளங்கிை கல்விெொர்ந்த 

பென்ப ொருள்கவள ெட்டும் பதொகுத்தளிக்கிறது. இக்கட்டுவைைொளர் கடந்த 25 

ஆண்டுகளொகத் தமிழ் தகைல் பதொழில்நுட் த் துவறயில்  ணிைொற்றியுள்ளொர். கல்விெொர்ந்த 

 ல பென்ப ொருள்களின் உருைொக்கத்தில் னேைடிகொகப்  ணிைொற்றிைைர். இக்கட்டுவை 

அைைது  ொர்வைவையும் அனு ைத்வதயும் அடிப் வடைொகக்பகொண்டு  வடக்கப் ட்டதொகும். 
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சிங்கப்பூரில் கணினிகள் அறிமுகம்  

சிங்கப்பூரில் கணினிகள் எண் துகளின் பதொடக்கத்தில் அறிமுகெொயின. அப்ப ொழுது 

கணினிகள் பைறும் ைன்ப ொருளொகெட்டும் இருந்தன. ‘னடொஸ்’ (DOS) என்ற அடிப் வட 

இைக்குதளத்துடன் ெட்டுனெ விற்கப் ட்டன. உருைகெொக விளக்கனைண்டுெொனொல், கணினி 

என் து அடுப்பு ன ொன்றது; பைறும் அடுப்வ  வைத்துக்பகொண்டு உணவு ெவெக்கமுடிைொது. 

அதற்கு உணவுக்கொன அடிப் வடப் ப ொருட்கள் அைசிைம். அரிசி இருந்தொல் னெொறு 

ஆக்கலொம்;  ருப்பும் கொய்கறியும் இருந்தொல் ெொம் ொர் பெய்ைலொம். இந்த ‘உணவுப் 

ப ொருள்கள்தொம்’ கணினி பெொழியில் பென்ப ொருள் என்று கருதனைண்டும். அக்கொலத்தில்  

ஆங்கிலபெொழி பென்ப ொருள்கள் ெட்டும்தொன் கிவடத்தன. கணினிகளில் தமிழ்பெொழிவைப் 

 ைன் டுத்த முடிைொததொல் ப ரும் ொலொன தமிழர்கள் அைற்வற ைொங்க அதிக எண்ணம் 

பகொள்ளவில்வல. 

  

தமிழ்ச் செொற்செயலிகள் 

 ‘தமிழ்க் கணினிக்’பகன உள்ளூர்ச் ெந்வத என்று கூறுனைொெொனொல் அது அச்சுப் 

 திப் கங்கள், பெய்தி நிறுைனங்கள் ெற்றும், முக்கிைெொக, ேெது கல்விச் ெமுதொைமுனெ! 

1987இல் ப ங்களூரிலிருந்த SRG நிறுைனம் ‘ ொைதி’ என்னும் DOS ெொர்ந்த தமிழ்ச் 

பெொற்பெைலி ஒன்வறச் சிங்கப்பூைர்களுக்கு அறிமுகப் டுத்திைது. அப்ன ொதுதொன் 

உண்வெைொன புைட்சித் பதொடங்கிைது. திடீபைன சிங்வகத் தமிழொசிரிைர்களுக்கு ஒரு 

பெொந்தக் கணினிவை ைொங்குைதற்குக் கொைணம் கிவடத்தது. ‘ ொைதி’ பென்ப ொருளின் 

குறியீடும் அச்சும் தற்ன ொவதை தைத்னதொடு ஒப்பிடுவகயில் குவறந்னத இருப்பினும், 

முன்னனொடித் தமிழொசிரிைர்கள் சிலர் அதவனக் பகொண்டு ைகுப் வறப்  யிற்சித்-

தொள்கவளயும் னதர்வுத்தொள்கவளயும் தட்டச்சுச் பெய்ைத் துைங்கினர்.  அனத ஆண்டு, 

இன்னும் புதுவெைொன ெற்றும் னெம் ட்ட ‘துவணைன்’ என்னும் தமிழ்ச் பெொற்பெைலி 

உருைொனது. அவதத் பதொடர்ந்து ‘முைசு’ என்னும் ெற்பறொரு தமிழ்ச் பெொற்பெைலி 

ெந்வதக்குள் ைந்ததும் தமிழ் ஆசிரிைர்களுக்கும் ஆர்ைலர்களுக்கும் பென்ப ொருள் 

பதரிவுகளுக்குப்  ஞ்ெமில்வல.  

 

1991இல், ‘வீனஸ் டி.தி.பி (DTP)’ –  ொைதியின் சீர்த்திருத்தப் ட்ட ைடிைம் 

பைளிைொனதும் கல்வி அவெச்சு தமிழ் ஆசிரிைர்கள் அவனைருக்கும் அவத ைழங்குைதற்குப் 

 ள்ளிகளின் மூலம் ஏற் ொடு பெய்து தந்தது. ‘வீனஸ் டி.தி.பி’-யின் விவல $800 

பைள்ளிைொக இருந்தன ொதிலும் தமிழொசிரிைர்கள்  லரும் தங்கள் பெொந்தப்  ைன் ொட்டிற்கு 

ஒரு பிைதிவை ைொங்கிக்பகொண்டனர். பைளிேொடுகளிலிருந்து ‘அழகி’, ‘கம் ன்’ ன ொன்ற  ல 

பென்ப ொருள்கள் இங்கு ைந்தொலும் அைற்றொல் சிங்வகயில் கொலூன்ற முடிைவில்வல. 

   

1993இல் ‘வின்னடொஸ்© 3.1’ பைளிைொனன ொது, அவனத்துனெ ெொறத் 

பதொடங்கிைது. ைவைகவல  ைனீட்டொளர் இவடமுகம் (GUI), கணினிச்சுட்டி, ெற்றும் 

 ல்னைறு ைவகைொன ைர்த்தக பென்ப ொருள்களின் ைருவக தமிழ் ஆசிரிைர்கவள இன்னும் 

துரிதப் டுத்தின. தொைவக© பென்ப ொருள் வின்னடொஸ்க்கொன தமிழ் எழுத்துருக்கவள 

முதன்முதலில் ஜனைரி 1994இல் பைளியிட்டது. 1994இல் உெறுப்புலைர் தமிழ்பெொழி 
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நிவலைம் அதன் னதர்வுத்தொள்கள் தைொரிப்பில் கணினிவை முழுவெைொகப்  ைன் டுத்திை 

முதல்  ள்ளிைொகத் திகழ்ந்தது. ஆசிரிைர்கள் ஆங்கில பென்ப ொருள்களில் தமிழ் 

எழுத்துருக்கவளப்  ைன் டுத்த முடிந்தது. ைொழ்த்து அட்வடகள், சுைபைொட்டிகள், 

ேொள்கொட்டிகள் ன ொன்ற டி.தி.பி-கள் தமிழில் ைடிைவெக்க முடிந்தது. ஆசிரிைர்களுக்குத் 

தங்கள் பெொந்த கற்பித்தல் ைளங்கவளத் தைொரிக்கப்  ல பென்ப ொருள்கள் கிவடத்தன. 

 ைர் ொய்ன்ட் (Powerpoint) 1990களிலிருந்து புழக்கத்தில் இருந்தன ொதிலும், 

இப்ன ொதுதொன் அதவனத் தமிழொசிரிைர்-கள் ைகுப் வறகளில்  ைன் டுத்த ஆைம்பித்தனர். 

1996-இல் கல்வி அவெச்சு குத்தவக மூலம் ‘கணிைன்’தமிழ் பென்ப ொருவளத் 

னதர்ந்பதடுத்தது. கணிைன் இரு ஆண்டு-களுக்குப்  ரிந்துவைக்கப் ட்ட தமிழ் 

பென்ப ொருளொக இருந்தது. 

 

தகவல் சதொழில்நுட்ப முதன்ரைத் திட்டம் 

ஏப்ைல் 1997-இல், ேம் ெொணைர்கவள 21-ஆம் நூற்றொண்டு ெைொல்கவளச் 

ெந்திப் தற்குத் தைொர் பெய்ை கல்வி அவெச்சு கல்விக்கொன முதல் தகைல் பதொழில்நுட்  

முதன்வெத் திட்டத்வத (ICT Masterplan) பைளிைொக்கிைது. இந்த முதன்வெத் திட்டத்தின் 

அடிப் வட னேொக்கம் கல்விச் ெமுதொைத்தின் ைருங்கொல னதவைகவளத் பதொடர்ந்து 

முன்னனை எதிர் ொர்த்து அத்னதவைகவளப் பூர்த்தி பெய்யும் ைண்ணம் அவெத்தனல ஆகும். 

இந்தத் திட்டத்தின் ைொயிலொகப்  ல கற்றல் னேொக்கங்கள் பகொண்ட பென்ப ொருள்கள் 

தைொரிக்கவும் ப றவும் கல்வி அவெச்சு தகைல் பதொழில்நுட் ப் பிரிவு (ETD) ஒன்வற 

நிறுவிைது.  

  

பென்ப ொருள் பதொழில்துவறயும் கல்வி அவெச்சும்  ொட உள்ளடக்கம் ெற்றும் 

பதொடர்புவடை னெவைகவள உருைொக்குைதிலும் ைழங்குைதிலும் முவனப்புடன் ஈடு ட்டன. 

பென்ப ொருள் விநினைொகிம் பெய்னைொர் கற்றல் பென்ப ொருள்கவள அவடைொளம் 

கொணுதல், விற் வனக்குப் பின் பதொழிநுட்  ஆதைைளித்தல் ன ொன்ற கூடுதல் னெவை-

கவளப்  ள்ளிகளுக்கு ைழங்குைதற்கும் ஊக்குவிக்கப் ட்டனர். இரு உள்ளூர்  திப் க 

நிறுைனங்கள் கற்றல் குறுைட்டொகச் சிங்கப்பூர்ப்  ள்ளிகளுக்கொக பைளியிட்டன. உலகத்தின் 

முதல் தமிழ்க் கல்விெொர் குறுைட்டொன ‘குள்ளொய் விைொ ொரியும் குைங்கும்’ என்னும் 

குறுைட்வட முதலிலும் ‘அபிேைொவின் குருவி’ என்னும் குறுைட்வட அடுத்தும் கினளரிபடக்ஸ் 

நிறுைனம் பைளியிட்டது. பிை ல உள்ளூர்  திப் கெொன வடம்ஸ்  திப் கம் ‘ஆசிை 

ேொட்டுப்புறக் கவதகள்’ என்னும் தவலப்பில் சில  ன்பெொழி (தமிழ் உட் ட) கல்வி 

குறுைட்டுத் பதொடர்கவள பைளியிட்டது. கல்வி அவெச்சும் கல்விெொர்ந்த குறுைட்டுகவள 

உருைொக்கிப்  ள்ளிகளுக்கு பைளியிட்டது. 

 

கல்வி அரைச்சின் தயொரிப்புகள் 

1. பதொடக்கநிவல 4 ெொணைர்களுக்கொக ‘மின்மினி உலகம்’ – இது ஒரு  ல்லூடக ஊடொடு 

குறுைட்டு. குடிவெ ெற்றும் அறபேறிக் கல்வியின் கற்றல் கற்பித்தவல ைளப் டுத்துைது 
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இதன் னேொக்கெொகும். உலகத்தினலனை குடிவெ ெற்றும் அறபேறிக் கல்விப்  ொடக்கவலத் 

திட்டத்திற்கொக உருைொன முதல் தமிழ் மின்ைட்டு இதுனை.  

2. ‘சுடபைொளிச் னெொவல பதொடர்’ – பதொடக்கநிவல 1 முதல் 6 ைவை  யிலும் 

ெொணைர்களுக்குத் தமிழ்பெொழிக் கற்பிக்க 5 தமிழ்பெொழிக் கல்விெொர் குறுைட்டுகவளக் 

பகொண்ட பதொடர். ைளர்தமிழ்  ொடத்திட்டத்தின் (1998) அடிப் வடயில் தமிழ்பெொழிக் 

கற்றல் கற்பித்தவல னெம் டுத்த உருைொக்கப் ட்ட குறுைட்டுகள்:  

 

சுடசைொளி செொரை சதொடர் 
சவளியிடப்பட்ட 

ஆண்டு 

முகொமில் மூன்று ேொள்  (பதொ.நி.1) 1998 

ைொனைொ! இைர் ைொனைொ! ( பதொ.நி. 1, 2 & 3) 1998 

உலகம் சுற்றும் ஜூ ஜூ (பதொ.நி. 2 & 3) 2000 

ெொைனின் ெொளிவக (பதொ.நி.3 & 4) 2000 

ெக்ைொ (பதொ.நி.5 & 6) 2001 

 

  1997-இல், ப ொருளொதொை ைளர்ச்சிக் கழகம் (EDB) ெற்றும் னதசிைக் கணினிக் 

கழகம் (NCB) உள்ளூர்த் பதொழில் னெம் ொட்டுத் திட்டத்தின் (LIUP) கீழ் அவனத்துலக 

பென்ப ொருள் நிறுைனங்கவள ஈர்த்து உள்ளூரில் இைங்கவும் உள்ளூர்  ல்லூடகத் 

தைொரிப் ொளர்களுடன் முத்தைப்புக் கூட்டிவண உடன் ொடுகவள உருைொக்க ைழி ைகுத்தது. 

உைர்நிவலப்  ள்ளிகளுக்கொன இரு தமிழ்பெொழிக் கற்றல் குறுைட்டுகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

இவணந்து உருைொக்கப் ட்டன. 

  

1. தமிழ் – ‘கவலயும்  ண் ொடும்’ (கல்வி அவெச்சு, என்ஐஐடி (இந்திைொ),  ஐடீ21.பிவைைட். 

லிமிட்டட்) 

2. ‘ெொைத் தீவு’ (கல்வி அவெச்சு, ப ன்ட்தொஃன ொர் (இந்திைொ), பகொபனக்ட்!  பிவைைட். 

லிமிட்டட்) 

 

2002-இல், கல்வி அவெச்சு “ைளர்தமிழ்” பதொடக்கப் ள்ளி  ொடத்திட்டத்வத (1998) 

புதிதொக உருைொக்கப் ட்ட “அரும்பு” பதொடக்கநிவலப்  ொடத்திட்டெொக (2002) ெொற்றி-

ைவெத்தது. அதனொல் சுடபைொளிச் னெொவல குறுைட்டுத் பதொடவை  ெொற்றனைண்டிை 

அைசிைம் உருைொனது.  

 

தமிழொசிரிைர்கள்  லரும்  ொடனைவள னேைம் ன ொதொவெைொல் சுடபைொளிச் னெொவல 

பதொடர் குறுைட்டுகவள ைளர்தமிழ்  ொடப்புத்தகத்துடன் (1998) இவணத்துப்  ைன்-

 டுத்துைதில் சிைெத்வத எதிர்னேொக்கினர் என் வதக்  கல்வி அவெச்சு உணர்ந்தது.  

ஏபனனில் அைற்வறப்  ைன் டுத்துைதற்கு உரிை னேைம்  ொடத்திட்டத்தில் ைகுக்கப்-
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 டவில்வல. ஒரு சில ஆசிரிைர்கள் ெட்டுனெ அக்குறுைட்டுகவளப்  ைைலொகப்  ைன்-

 டுத்தினர்; அதுவும் ைளமூட்டும் ேடைடிக்வககளொய் ெட்டுனெ  ைன் டுத்தினர். ஆகனை, 

அரும்பு  ொடத்திட்டத்திற்கொக உருைொன குறுைட்டுகள் பதொடர் புதிை  ொடத்திட்டத்திற்கு 

ஈடுபகொடுக்கும் ைவகயில் அவெைப்  ொடனைவள னேைத்தில்  ைன் டுத்தும் ைவகயில் 

அவெக்கப் ட்டது.  இந்தப் புதிை பதொடர், பதொடக்கநிவல ஒன்று முதல் ேொன்கு ைவை 

 யிலும் ெொணைர்களுக்கொக ‘அரும்புக்கு விருந்து’ என்னும் ப ைரில் ேொன்கு  குதிகள் 

பகொண்ட பதொடைொக பைளிைந்தது. (2002லிருந்து - 2004க்கு இவடப் ட்ட கொலத்தில்) 

அதற்கு ஒத்த பதொடர் குறுைட்டுகள் ‘ைொனவில்’ என்ற ப ைரில் மூன்று தவலப்புகளில் 

உைர்நிவல 1 முதல் 3 ைவையில்  யிலும் ெொணைர்களுக்கொகத் தைொைொனது.  ‘அரும்பு, 

பதொடர் 6’ ெற்றும் ‘ைொனவில், பதொடர் 4’ ஊடொடு முவறயில் இவணைத்தில் 

அவெைவிருந்தது. 2007ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் கண்ட அவை, பதொடக்கநிவல ஆறு 

இறுதித் னதர்வு (2006) ெற்றும் ெொதொைண நிவலத் னதர்வுத் தொள்களின் அவெப்வ த் தழுவி 

அவெந்தன.  

 

கல்வி அவெச்சு உருைொக்கிை  ல்லூடக குறுைட்டுகளுடன், ‘தமிழ் புக் 2000’, 

(அபெரிக்கொவில் தைொைொனது) ‘பெந்தமிழ்’ (உள்ளூர் நிறுைனெொன தமிழ் பேட்ைர்க் 

 ப்லிஷிங் ஹவுஸுக்கொக இந்திைொவில் உருைொனது) ஆகிை பைளிேொடுகளிலிருந்து 

இறக்குெதி பெய்ைப் ட்ட ெற்ற கல்விெொர்  ல்லூடக குறுைட்டுகளும் னெர்த்துக்-

பகொள்ளப் ட்டன. Pebbles என்ற இந்திை நிறுைனம்  ொட்டி பெொன்ன கவதகள், ஈெொப் 

கவதகள்,  ஞ்ெதந்திைக் கவதகள் என்று முப் துக்கும் னெற் ட்ட தவலப்புகவள விைொ ொை 

ரீதியில் பைளியிட்டது. 

 

பதொடக்கநிவல 1 முதல் 6 ைவையிலொன ெொணைர்களுக்கொன அரும்பு ஒலிைட்டுத் 

பதொடர்கள் 1 முதல் 6 ைவையிலொன ெொணைர்களுக்கொன அரும்புக்கு விருந்து பதொடவைப் 

பூைணெொக்கின. அதுன ொல் ைொனவில் ஒலிைட்டுத் பதொடர் உைர்நிவல 1 முதல் 4 

ைவையிலொன ெொணைர்களுக்குப்  ைன் ட்டது. இந்தத் தகைல் பதொடர்புத் பதொழில்நுட் ப் 

 டிெத்தின் சிறப்புக் கூறு ைழக்கநிவலத் பதொழில்நுட்  ெொணைர்களுக்கும் அவை 

 ைனளித்தனத ஆகும். 

 

இரையம்   

அகண்டவல ைரிவெ இவணப்பின்(Broadband) புழக்க அதிகரிப் ொலும் ஆசிரிைர் 

ெற்றும் ெொணைர்களின் கற்றல் கற்பித்தலின் அதிகரிக்கும் னதவைகவளப் பூர்த்திபெய்ை 

உகந்த ஊடகெொக இவணைம் னதர்ந்பதடுக்கப் ட்டது. பதரிவுவிவடக் னகள்விகள் 

உருைொக்கி, பதரிவுவிவட அவெப்புச் பெொல் உருைொக்கி ெற்றும் ஃபிலொஷ் (Flash) 

பெைலிவைப்  ைன் டுத்தி ஊடொடு ைளங்கவள உருைொக்கும் விருப் வெப்பு (customized) 

பென்ப ொருள் கருவிகவளக் கல்வி அவெச்சு உருைொக்கிைது.  

 

னெ 12ஆம் னததி 2001இல் துைக்கம் கண்ட ‘ேம் ேொடி’ என்னும் இவணைத்தளம்  

10 முதல் 12 ைைது ெொணைர்களுக்கு உரிை தமிழ்பெொழிப்  க்கெொக ெொற்றம் கண்டு 
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அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 2005-ஆம் ஆண்டில் அகண்டவல ைரிவெயின் ைருவகைொலும் 

ஆசிரிைர் ெொணைர்களின்  ொடப்ப ொருள்  ங்களிப் ொலும் அப் க்கம் பிை லெவடந்தது.  

 

2009-இல் கல்வி அவெச்சு, கல்வி அவெச்சின் தமிழ்பெொழி பெொல் உள்ளீடு 

பென்ப ொருவள – ‘முைசு அஞ்ெல்’  -  எல்லொப்  ள்ளிகளுக்கும் அறிமுகப் டுத்தி அதன் மூலம் 

தமிழ் எழுத்துரு உள்ளீட்வடச் சீைவெத்துத் தைப் டுத்திைது. அடிப் வடத் தட்டச்சுத் 

திறவன ெொணைர்கள் ப ற்றதொல் இவணைத்தில் தகைல்கவளத் னதடுைது சுல ெொனது. 

ெொணைர்கள் சுைமுவனப்புடன் கற் தற்கு ைொய்ப் ளிக்க ஆசிரிைர்களொல் முடிந்தது. 

 ொடக்கவலத்திட்டத்தில் தகைல் பதொடர்புத் பதொழில்நுட் த்வதப் புகுத்தப்  ள்ளிகள் 

முவனப்புக் கொட்டின.  ொடத்திட்டம், னதசிைத் னதர்வுகள் ெற்றும்  ொடக்கவல அவெப்புக் 

களம் ஆகிைைற்றிற்கு இவடனை அதிக ஒருங்கிவணப்புக் கொணப் ட்டது. இைற்றுக்குத் 

“தொய்-பெொழிக் கல்வி இருைழித் பதொடர்பு தளம்’, ‘10Tசிகைம்’, ‘எடுெொல் 2.0 தளம்’ ,

“ஓபிள்” (One Portal All Learners – OPAL)  ன ொன்ற இவணைத் தளங்கள் ப ரிதும் 

எளிதொக்கி உதவிைதொல் முன்பு பிை லெொய் இருந்த பென்ப ொருள்கள் பெல்ல ெவறைத் 

பதொடங்கின . 

 

முடிவுரை 

ஆசிரிைர்கள், முன் எப்ன ொதும் இல்லொத அளவிற்கு, தம் னதவைகவள உணர்ந்து, 

தங்கள் ெனப்ன ொக்வக ெொற்றிக்பகொண்டு தகைல் பதொடர்பு பதொழில்நுட் த்தில் ஏற் டும் 

ெொற்றங்களுடன் இவணந்து பெல்லத் தைொைொயினர். தமிழொசிரிைர்கள் அடிப் வட பெொற்-

பெைலிவைப்  ைன் டுத்திை கொலம் ெவலனைறி இன்று அவனத்திலும் னெனலொங்கி இருக்கும் 

தகைல் பதொடர்பு பதொழில்நுட் க் களத்தில் திறன்ன சிகவளயும் பதொடுதிவை ைவை ட்டிவக-

கவளயும் (Tablets)  ைன் டுத்தும் அளவிற்கு ைளர்ச்சி கண்டுள்ளனர். இன்று புழக்கத்தில் 

இருப் ைற்வற ஒரு சில ெொதங்களினலனை ைழக்கற்றுன ொகும் ஒன்றொய் ெொற்றிவிடும் தன்வெ 

ைொய்ந்தது அதீத னைகத்தில் ைளர்ந்து ைரும் தகைல் பதொழில்நுட் ம்.  

 

கல்வி அவெச்சும் தமிழ்பெொழி ஆசிரிைர்களும் சிங்கப்பூரிலும் உலக அைங்கிலும் 

தமிழ்பெொழிக் கல்வியில் அன்றிலிருந்து இன்றுைவை, பதொடர்ந்து தகைல் பதொடர்பு 

பதொழில்நுட் ப்  ைன் ொட்டின் ைளர்ச்சிக்கு இன்றிைவெைொத  ங்கிவன ஆற்றி ைருகின்றனர்.   
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பள்ளிக் குழும நடவடிக்கைைள் 

முஹைதீன் நிசார் அன்வர் 
தமிழாசிரியர்   

கிளிமென்டி டவுன் உயர்நிலைப் பள்ளி 
 

 

முன்னுரை 

ஒரு கை தட்டினால் ஓகை எழாது என்பது பழமமாழி மட்டுமல்ல.  அது நம் அன்றாட 

வாழ்க்கையில் நிகனத்துப் பார்த்துச் மையல்பட வவண்டிய ஒரு வாழ்வியல் உண்கமயும் கூட. 

தனித்து நின்று மையல்பட்டு மவற்றியகடவது ைாத்தியமற்ற ஒன்றல்ல. இருப்பினும் தனி 

முயற்சி கூட்டுமுயற்சி ஆகும்வபாது ைாதகனைளின் அளவும் மவற்றிைளின் சுகவயும் 

மபற்றுத் தருகின்ற மகிழ்ச்சிக்கு அளவவ இல்கல என்றால் அது மிகையாைாது.  

  

 மாணவர்ைகளப் வபணி வளர்ப்பதும் புதுகம புகுத்தகல கமயமாைக் மைாண்ட 

ைற்கும் சூழகல வழங்குவதும் தாய்மமாழிக் ைற்றலின் தகலயாயக் குறிக்வைாளாை 

விளங்குகின்றது. மாணவர்ைள் தங்ைள் எதிர்ைாலச் ைவால்ைகள மவற்றிைரமாை 

எதிர்மைாண்டு வாழ்க்கையில் மவற்றி மபற இக்குறிக்வைாள்ைள் உதவுகின்றன.  இந்தக் 

குறிக்வைாள்ைள் நிகறவவறுவவதாடு மட்டுமல்லாமல், மாணவர்ைள் தமிழ்மமாழி மீது 

ஆர்வமும் ஈடுபாடும் மைாண்டிருக்ைவவண்டும். அவர்ைளது வாழ்நாள் ைற்றலின் ஓர் 

அங்ைமாைத் தமிழ்மமாழியும் இடம்மபற வவண்டும். தமிழ் ைற்கின்ற மாணவர்ைள் 

தமிழ்மமாழிகயயும் தமிழ் பண்பாட்கடயும் வநசிக்ை வவண்டும். மமாழி மற்றும் பண்பாட்டின் 

அருகம மபருகமைகள உணர்ந்து, நல்லமதாரு முன்மாதிரியாை வாழவவண்டும். உரிய 

முயற்சிைகள வமற்மைாண்டால் இது நிச்ைம் ைாத்தியவம. தமிழாசிரியர்ைளின் மவற்றிகய 

இகத கவத்வத நாம் அளவிடலாம்.  பள்ளிைளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்ைள் தங்ைளால் 

இயன்ற சிறந்த வைகவகயச் மைய்து வருகிறார்ைள். பல பள்ளிைள் வைர்ந்து ஒரு குழுமமாைச் 

மையல்படும்வபாது பலன்ைள் பன்மடங்ைாகின்றன. மாணவர்ைளும் அதிை அளவில் 

பயனகடகின்றனர். 

 

 

குழுமங்களின் அவசியம் 

 சிங்ைப்பூரில் அரைாங்ைப் பள்ளிைள் யாவும் குழுமங்ைளாை மையல்படுகின்றன. 

குழுமத்திலுள்ள பள்ளிைளில் உள்ள தமிழ்த்துகறைள் பிற பள்ளிைவளாடு இகணந்து பல 

நடவடிக்கைைகள வமற்மைாள்கின்றன. மாணவர்ைளும் ஆசிரியர்ைளும் மபற்வறார்ைளும் 

பயனகடயும் வண்ணம் பல நிைழ்ச்சிைள் ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன. ஒற்றுகமவய பலம் 

என்பதற்குப் பள்ளிக் குழுமங்ைளின் முயற்சிைள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்ைாட்டு. இரண்டு 

அல்லது மூன்று ஆசிரியர்ைள் ஒரு மையகலத் திட்டமிட்டுச் மைய்யும்வபாது பல நகடமுகறச் 
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சிக்ைல்ைள் ஏற்பட வாய்ப்புைள் இருக்கின்றன.  அவத திட்டத்கதப் பல பள்ளிைகளச் ைார்ந்த 

முப்பது ஆசிரியர்ைள் வைர்ந்து, திட்டமிட்டுச் மைய்யும்வபாது பணிச்சுகம குகறகின்றது. 

ஆசிரியர்ைளும் மனமுவந்து எல்லா நடவடிக்கைைளிலும் தங்ைகள ஈடுபடுத்திக்மைாண்டு 

தங்ைள் வவகலைகளச் மைம்கமயாைச் மைய்கின்றனர்.   

 

ஒவ்மவாரு குழுமத்திற்கும் ஓர் ஆசிரியர் தகலகமப் மபாறுப்கப ஏற்று அந்தக் 

குழுமத்கத வழிநடத்துகிறார். அவர் கூட்டங்ைகளக் கூட்டி, குழும ஆசிரியர்ைளின் 

ஒத்துகழப்கபப் மபற்றுத் திட்டங்ைகளச் மையல்படுத்துகிறார். மபரும்பாலான குழுமங்ைளில் 

தகலகமப் மபாறுப்கப ஏற்றிருக்கும் ஆசிரியரின் பள்ளியில் உள்ள பள்ளி முதல்வவரா, 

துகண முதல்வவரா, தாய்மமாழித்துகறத் தகலவவரா குழும ஆவலாைைராை விளங்கி, 

குழும நடவடிக்கைைள் சிறந்த முகறயில் நகடமபற பல வழிைளில் ஆதரகவ வழங்குகிறார். 

குழும நடவடிக்கைைளுக்ைாை குழும நிதியும் அவநைக் குழுமங்ைளில் ஒதுக்கி கவக்ைப்-

பட்டிருக்கும். மாணவர்ைளுக்குப் பயனளிக்கும் நடவடிக்கைைகள வமற்மைாள்வதற்கு இந்த 

நிதி மபரிதும் துகண புரிகின்றது.   

 

 

குழும நடவடிக்ரககளில் சில 

 

மாணவர்களுக்கான பயிலைங்குகள்  

குழுமத்தில் உள்ள தமிழ் மாணவர்ைளுக்ைாைப் பயிலரங்குைள் ஏற்பாடு 

மைய்யப்படுகின்றன. வதர்வு வினாக்ைகள அணுகும் முகறைள், ைட்டுகர எழுதும் 

உத்திைள், வபச்சுத் திறகன வளர்க்கும் உத்திைள், நடிக்கும் திறன்ைகள 

வமம்படுத்துதல், புத்தாக்ைச் சிந்தகனைகளத் தூண்டுதல், சிறுைகத, ைவிகத 

எழுதுதுதல், வைட்டல் திறன்ைள் வளர்த்தல் வபான்ற திறன்ைகள கமயமாைக் 

மைாண்ட பயிலரங்குைள் குழுமங்ைளால் ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன. மாணவர்ைள் 

இம்மாதிரியான பயிலரங்குைளின் மூலம் தங்ைள் திறன்ைகள வமம்படுத்திப் மபரிதும் 

பயன் அகடந்திருக்கின்றனர். தன்முகனப்புப் வபச்சுைளும் வநர நிர்வாைப் வபச்சு-

ைளும் குழுமங்ைளால் ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன. மபற்வறார்ைள் இம்மாதிரியான 

பயிலரங்குைகளப் மபரிதும் வரவவற்கின்றனர். இம்மாதிரியான பயிலரங்குைளின் 

மூலம் மாணவர்ைள் தங்ைளுகடய குகறபாடுைகள உணர்ந்து, அவற்கற நிவர்த்தி 

மைய்கின்றனர். தங்ைளுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் திறன்ைகளயும் ைண்டறிந்து, 

அத்திறன்ைகள அடுத்த  நிகலக்குக் மைாண்டு மைல்கின்றனர். பயிலரங்குைகள 

நடத்துவதற்குக் அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த ஆசிரியர்ைளும் ைல்வி அகமச்சு அதிைாரி-

ைளும் அகழக்ைப்படுகின்றனர். நாடைம், ைவிகத, ைகத, ைகல ைார்ந்த பயிலரங்கு-

ைகள நடத்த உள்ளூர் பிரபலங்ைளும் அகழக்ைப்படுகின்றனர்.         
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பபாட்டிகள்  

பல குழுமங்ைளில் ஆண்டுவதாறும் வபாட்டிைள் நடத்தப்படுகின்றன.  

வபச்சுப்வபாட்டி, மைாற்வபார், பாடல் வபாட்டி, நடனப் வபாட்டி, ைகத மைால்லும் 

வபாட்டி,  மபாது அறிவுப் வபாட்டி, தட்டச்சு வபாட்டி, ைட்டுகர, சிறுைகத எழுதும் 

வபாட்டி, நாடைப்வபாட்டி, மைய்யுள், குறள் மனனப் வபாட்டி ஆகியவற்வறாடு 

புத்தாக்ைச் சிந்தகனைகளத் தூண்டும் பல வகையான வபாட்டிைளும் நடத்தப்-

படுகின்றன. ஒவ்மவாரு குழுமத்திலும் உள்ள மாணவர்ைள் தங்ைள் பள்ளிைகளப் 

பிரதிநிதித்து இந்தப்  வபாட்டிைளில் ைலந்துமைாள்கின்றனர். சிறப்பு நடுவர்ைள் 

இந்தப் வபாட்டிைளுக்கு வருகைதந்து நிைழ்ச்சிகயச் சிறப்பிக்கின்றனர். வபாட்டியில் 

மவற்றி மபறுவது ஒவ்மவாரு வபாட்டியாளரின் குறிக்வைாளாை இருந்தாலும்,            

வபாட்டி  என்று வரும்வபாது எல்லாரும் மவற்றி மபற்றுவிட முடியாது. ஆகையால் 

பங்மைடுப்பின் முக்கியத்துவத்கதயும் மாணவர்ைளுக்கு உணர்த்த இந்தப் வபாட்டிைள் 

ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன.     

 

 

முகாம்கள்  

குழுமங்ைள் ஆண்டுவதாறும் மமாழி மற்றும் ைலாச்ைார முைாம்ைளுக்கு 

ஏற்பாடு மைய்கின்றன.  இந்த முைாம்ைள் மபரும்பாலும்  ஒரு நாள் முைாம்ைளாைவவ 

அகமகின்றன.  தமிழ் பாரம்பரிய விகளயாட்டுைளான ைபடி, எட்டுக்வைாடு, ையிறு 

இழுத்தல், உறியடித்தல், பல்லாங்குழி, பரமபதம், பம்பரம் விடுதல் வபான்றகவ 

இம்முைாம்ைளின் அங்ைங்ைளாை விளங்குகின்றன. மறந்துவபான தமிழ் விகளயாட்டு-

ைள் மாணவர்ைளுக்கு அறிமுைம் மைய்யப்படுகின்றன. தமிழர் ைகலைள் மாணவர்-

ைளுக்கு மறந்துவபாைாமல் இருக்ைவும் நடவடிக்கைைள் ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன. 

இருவாரத் தாய்மமாழி நடவடிக்கைைளின்வபாது இம்மாதிரியன ைகலைள் குழும 

ஏற்பாட்டில் மாணவர்ைளின் பார்கவக்குக் மைாண்டுவரப்படுகின்றன. சிலம்பம், 

வைாலாட்டம், கும்மி, மயிலாட்டம், ைாவடியாட்டம், மபாய்க்ைால் குதிகர ஆட்டம், 

ஒயிலாட்டம் வபான்ற ைகலைகளக் குழுமப் பள்ளிைள் உமறுப் புலவர் தமிழ் மமாழி 

நிகலயம் ஏற்பாடு மைய்யும் இருவாரத் தாய்மமாழி நிைழ்ச்சிைள் மூலமாைவும் தங்ைள் 

மாணவர்ைகளக் ைண்டுைளிக்ைச் மைய்கின்றன.        

 

 
ஆசிரியர்களுக்கான கற்றல் பயணங்கள்  

ைற்றல், ைற்பித்தல் என்பகவ வகுப்பகறயில்தான் நகடமபறவவண்டும் என்றிருந்தது 

அந்தக் ைாலம்.  ைற்றல் பயணங்ைள் வமற்மைாள்ளாத பள்ளிைவள இன்று இல்கல 

எனலாம். ைற்றல் பயணங்ைள் மாணவர்ைள் மட்டும் ைலந்துமைாண்டு பயன்-
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மபறக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை அல்ல. ஆசிரியர்ைளும் இதன் மூலம் அதிைம் 

பயனகடகிறார்ைள். குழுமங்ைள் மபரும்பாலும் ஆசிரியர்ைளுக்ைான ைற்றல் பயணங்-

ைகள ஏற்பாடு மைய்கின்றன. இந்தக் ைற்றல் பயணங்ைள் ஆசிரியர்ைளுக்குத் தங்ைள் 

அன்றாடப் பணிச்சுகமைகளத் தற்ைாலிைமாை மறந்து இன்புறும் ஒரு நடவடிக்கை-

யாை இருக்கும் அவத ைமயம் புதிய விஷயங்ைகளக் ைற்றுக்மைாள்ளும் ஒரு 

வாய்ப்பாைவும் அகமகின்றன. வாமனாலி, மதாகலக்ைாட்சி, மைய்தித்தாள் 

அலுவலைங்ைள், நிறுவனங்ைள், மதாழிற்ைாகலைள், மற்ற பள்ளிைள், மவளியூரில் 

உள்ள பள்ளிைள் வபான்ற இடங்ைளுக்குக் ைற்றல் பயணங்ைள் ஏற்பாடு மைய்யப்-

படுகின்றன. குழும ஆசிரியர்ைவளாடு ைற்றல் பயணம் மைல்வது சிறந்த ைருத்து 

பரிமாற்றங்ைளுக்கும் வழி வகுக்கும் ஒரு ைந்தர்ப்பமாை விளங்குகின்றது. ைற்றகதயும் 

மபற்றகதயும் ைை ஆசிரியர்ைளுக்கும் மாணவர்ைளுக்கும் மைாண்டு வைர்க்கும் சீரிய 

பணிகயயும் நமது ஆசிரியர்ைள் மைம்கமயாைச் மைய்து வருகின்றனர். 

 
 

பபற்பறார்களுக்கான பயிலைங்குகள்  

குழுமங்ைளின் ஏற்பாட்டில் மபற்வறார்ைளும் பயனகடயும் வகையில் 

அவர்ைளுக்ைாை பலதரப்பட்ட பயிலரங்குைள் ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன. மபற்வறார் 

பிள்களைளுக்கு எவ்வாறு நல்ல வழிைாட்டிைளாை விளங்குவது? அவர்ைளுகடய 

ைல்விப் பணயத்தில் எவ்வாறு உறுதுகணயாை இருப்பது? பின்தங்கிய பிள்கள-

ைளுக்கு எவ்வாறு ஊன்றுவைாலாை இருந்து அவர்ைளுக்கு உைந்த ஒரு ைற்றல் 

சூழகல ஏற்படுத்திக் மைாடுப்பது?  பிள்களைவளாடு எவ்வாறு ஓர் அணுக்ைமான 

உறகவ ஏற்படுத்திக்மைாள்வது?  இது வபான்ற வைள்விைளுக்கு விகட ைாணும் 

மபாருட்டு பலதரப்பட்ட ைருப்மபாருள்ைகள கமயமாைக் மைாண்ட பயிலரங்குைளும் 

சிறப்புச் மைாற்மபாழிவுைளும் மபற்வறார்ைளுக்ைாை ஏற்பாடு மைய்யப்படுகின்றன.  

ைல்வி என்பது ஆசிரியர்-மாணவர்-மபற்வறார் ஆகிய மூன்று தரப்பினரும் ஒன்றுகூடி 

நிகலநாட்டக்கூடிய ஒன்று என்பகத யாராலும் மறுக்ை முடியாது. இந்த 

உண்கமகயப் மபற்வறார்ைளும் நன்குணர்ந்து இம்மாதிரியான பயிலரங்குைளிலும் 

மைாற்மபாழிவுைளிலும் ைலந்துமைாண்டு குழும ஆசிரியர்ைளின் முயற்சிைளுக்கு 

வபராதரவு அளித்து வருகின்றனர்.  குழும ரீதியாை இம்மாதிரியான நிைழ்ச்சிைள் 

நகடமபறும்வபாது மபற்வறார்ைள் தங்ைள் பள்ளிகயச் ைார்ந்த மபற்வறார்ைளுடன் 

ைருத்துப் பரிமாற்றம் மைய்வவதாடு நின்றுவிடாமல் இதர குழுமப் பள்ளிகயச் ைார்ந்த 

மபற்வறார்ைளுடனும் ைருத்துப் பரிமாற்றம் மைய்துமைாள்கின்றார்ைள். இது மிைவும் 

ஆக்ைைரமான ஒரு விஷயம் என்பது மறுக்ை முடியாத உண்கம.  இம்மாதிரியான 

முயற்சிைளால் பயன் அகடவது மபற்வறார் மட்டுமல்ல, மாணவர்ைளும்தான். 

தங்ைளுகடய நலனில் தங்ைள் மபற்வறாருக்கு அக்ைகறயும் ஈடுபாடும் இருக்கின்றது 

என்பகத அறியும் மாணவர்ைளுக்கு இதுவவ ஒரு மபரிய உந்துைக்தியாை 

விளங்குகின்றது.     
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பேர்வுத்ோள்கள் ேயாரித்ேல்  

ைற்றல் வைகவயின் மிைவும் முக்கியமான ஒரு பணி வதர்வுத்தாள்ைள் 

தயாரித்தல்.  தரமான வதர்வுத்தாள்ைகளத்  தயாரித்தில் எளிதான ஒரு ைாரியம் 

அல்ல. அதிை ைவனத்துடனும் அதிை வநரம் மைலவழித்தும் மைய்ய வவண்டிய ஒரு 

மிை முக்கியமான பணி இது.  ைற்றல் பணி, இகணப்பாட நடவடிக்கைைள்,  இதர 

பள்ளிச் மையற்குழுக்ைளில் ஆற்ற வவண்டிய பணிைள் வபாை ஆசிரியர்ைள் 

வதர்வுத்தாள்ைள் தயாரிக்கும் வவகலக்கும் ைணிைமான வநரத்கத ஒதுக்ை வவண்டிய 

ைட்டாயம் ஏற்படுகின்றது. ைராைரியாை இரண்டு ஆசிரியர்ைள் பணியாற்றும் பள்ளியில், 

மதாடக்ை நிகலப் பள்ளிகயப் பார்க்கும்வபாது, ஆசிரியர்ைள் இருவரும் அகனத்து 

நிகலைளுக்கும் வைர்ந்து ஓராண்டிற்குக் குகறந்த பட்ைம் 14 வதர்வுத்தாள்ைகளத் 

தயாரிக்ை வவண்டும். உயர் தமிழ் ைற்பிக்ைப்படும் உயர்நிகலப் பள்ளிகய 

எடுத்துக்மைாண்வடாம் என்றால் இரண்டு ஆசிரியர்ைள் அகனத்து நிகலைளுக்கும் 

வைர்ந்து ஓராண்டிற்குக் குகறந்த பட்ைம் 16 வதர்வுத் தாள்ைகளத் தயாரிக்ை 

வவண்டும்.  தாள் 1 மற்றும் தாள் 2 என்று பிரித்துக்மைாண்டால் மதாடக்ைப்பள்ளி 

ஆசிரியர்ைள் 28 வதர்வுத்தாள்ைளும் உயர்நிகலப் பள்ளி ஆசிரியர்ைள் 32 

வதர்வுத்தாள்ைளும் தயாரிக்ை வவண்டும். இது ைண்டிப்பாை எளிதான ைாரியம் 

அல்ல. இங்குதான் குழுமம் என்னும் அகமப்பு ஆசிரியர்ைளின் துகணக்கு 

வருகின்றது. குழும அடிப்பகடயில் பல பள்ளிைள் வைர்ந்து வதர்வுத்தாள்ைகளத் 

தயார் மைய்கின்றன. இது ஆசிரியர்ைளின் வவகலப் பளுகவயும் மன 

உகளச்ைகலயும் மவகுவாைக் குகறக்கின்றது.  இதனால் ஆசிரியர்ைள் தங்ைளது 

ைற்பித்தல் பணிகயயும் மைம்கமயாைச் மைய்யக்கூடிய வகையில் பயன் அகட-

கின்றனர். குழுமத் வதர்வுத்தாள்ைள் என்று வரும்மபாழுது அதவனாடு வைர்ந்து பல 

கூடுதல் மபாறுப்புைகளயும் ஆசிரியர்ைள் மனதிற்மைாண்டு தங்ைளது பணிகயச் 

மைம்கமயாைச் மைய்துவருகின்றனர். இருப்பினும் பல பள்ளிைள் குழும அடிப்பகட-

யில் நிைழ்ச்சிைகள ஏற்பாடு மைய்துவந்தாலும் வதர்வுத்தாள்ைள் தயாரிப்பு என்று 

வரும்மபாழுது தனித்வத இயங்குகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்ைது.       

 

 

ஒற்றுரமபய பலம் 

சிங்ைப்பூரில் பள்ளிைள் குழுமங்ைளாைச் மையல்படத் மதாடங்கிப் பல ஆண்டுைளாகி-

விட்டன.  தமிழாசிரியர்ைள் குழுமங்ைள் வழி பல அரிய முயற்சிைகள வமற்மைாண்டு 

ஆயிரக்ைணக்ைான மாணவர்ைள் பலகர நன்கமயகடயச் மைய்திருக்கின்றனர்.  ஆசிரியர்-

ைளின் உகழப்பும், பள்ளி முதல்வர்ைளின் ஆதரவும் மாணவர்ைள் மற்றும் மபற்வறார்ைளின் 

ஒத்துகழப்பும் இல்லாது குழுமம் என்ற அகமப்புமுகற இந்த அளவுக்கு மவற்றி ைண்டிருக்ை 

முடியாது. வவற்றுகமைகளக் ைடந்து மாணவர் நலன் நாடுகின்ற ஆசிரியர்ைளின் 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் 

 

138 
 

ஒற்றுகமயும் பரந்த மனப்வபாக்கும் குழுமங்ைகள மவற்றியகடயச் மைய்திருக்கின்றது 

என்பது மவள்ளிகடமகல. இந்த ஒற்றுகம ஓங்ை வவண்டும்.  மாணவர்ைளும் ஆசிரியர்-

ைளும் மபற்வறார்ைளும் குழுமங்ைளால் வமலும் பயன் மபறவவண்டும்.  
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ஊடகங்களில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி - வொம ொலி 

கலாரத்னா செ. ப. பன்னீர்செல்வம், 
எம் ஏ,  எம் ஃபில், சிங்கப்பூர் 

 
 

 

முன்னுரை 

சிங்கப்பூர்க் குடியரசில் வான ாலி, ன ாலைக்காட்சி, னெய்தித் ாள்கள், இலையத் 

 ளங்கள், இலையவாெல்கள், னெயலிகள் நவீ  ஊடகங்கள் மு லியலவ  மிழ்ன ாழிக் 

கல்விக்கு இன்று நல்ை அடித் ளங்களாகப் பங்காற்றி வருகின்ற . இந்  ஊடகங்கலளப் 

பயன்படுத்துவவார், ன ாழி வளமும் இ  நைனும் வ ம்பாடு காைவவண்டும் எனும் 

குறிக்வகாளில் உறுதியாக உள்ள ர். அ ற்னக வவ திட்டமிட்டுப் பல்வவறு னெயல்-

பாடுகளில் தீவிர ாக இறங்கி,  மிழ்ன ாழிக் கல்வி வளர்ச்சிக்கு சீரா  ன ாண்டாற்றியும் 

வருகின்ற ர். இவ்வலகயில், சிங்கப்பூரில் வான ாலி,  மிழ்ன ாழிக் கல்விக்கு ஆற்றியுள்ள, 

ஆற்றிவரும் னபாறுப்பா  னெயல்பாடுகள் பற்றி, இந் க் கட்டுலர பார்லவயிடுகிறது.  

 

ஒலிபைப்புச் சேரை துைக்கம் 

சிங்கப்பூரில் 1936ஆம் ஆண்டு, ஒலிபரப்புச் வெலவ ன ாடங்கிய ாக வரைாறு 

கூறுகின்றது.  1963ஆம் ஆண்டு ன ாலைக்காட்சி வெலவகள் ன ாடங்கப்பட்ட . 1974ஆம் 

ஆண்டு கறுப்பு னவள்லள ஒளிபரப்புக்கு விலடனகாடுத்து, வண்ை ஒளிபரப்பு, அதிகார-

பூர்வ ாகத் ன ாடங்கி லவக்கப்பட்டது. 

 

உைனகங்கும், ஊடகக் கல்வி, ன ாடர்புத்துலற ஊடகங்கலளப்  பற்றிக் குறிப்பிடும்-

வபாது, அறிவித் ல், அறிவூட்டல், அக கிழ்வித் ல் ஆகிய மூன்று முக்கிய னெயல்பாடுகலள, 

அவற்றின் கடல களாக வலியுறுத்தி வருகின்ற . இந்  மூன்லறயுவ   குறிக்வகாளாகக் 

னகாண்டு சிங்கப்பூர் வான ாலி கடந்  பை ஆண்டுகளாகச் னெயைாற்றி வருகின்றது. 

1940களில்  னியார்த்  மிழ்ப்பள்ளிகள் பை இருந்  . அவற்றுள் ஒரு சிை, னபாருளா ார 

னநருக்கடியில் சிக்கி சிை காைம் னெயல்படா லும் இருந்  . ஆ ாலும் நல்லுள்ளம் 

னகாண்ட பைர் நிதி திரட்டி அவற்லறத் திறம்பட இயங்கவும் னெய்  ர். 

 

 மிழறிஞர் ெ.ொ. சின் ப்ப ார் காைத்தில், அவ்வாறு சிர த்திலிருந்   மிழ்ப்-

பள்ளிகளுக்கு நிதித் திரட்ட, கிலடத் ற்கரிய பூக்கலள விற்றும் நிதி திரட்டப்பட்ட ாகச் 

ொன்றுகள் கூறுகின்ற . 

 

சிங்கப்பூர்த்  மிழ் வளர்ச்சி  த்தியக்குழு ஒன்று 1946ஆம் ஆண்டு அல க்கப்-

பட்ட ால், நிதிப் பற்றாக்குலற ஒரளவுக்கு நீக்கப்பட்ட ாகவும் அது ன ரிவிக்கின்றது.  று 

ஆண்டில் 1947ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரின் கல்வியாளர்கள், சிங்லகத்  மிழ்  ாைவர் 

கழகத்ல  நிறுவியுள்ள ர். அங்கு அறனநறிகள், வபச்சுப் பயிற்சி, பாட்டுப் பயிற்சி, 

அறிவுலரக் னகாத்து ஆகியலவ கற்பிக்கப்பட்ட ாகவும் ன ரிகின்றது. இ ற்கு உறுதுலை-

யாகச் சிங்கப்பூர் வான ாலி, அந் க் கழகத்தில் வ ர்ச்சி னபற்ற  ாைாக்கருக்கு 

ஒலிபரப்பின் வழியாகத்  மிழ்ன ாழிக் கல்வி ொர்ந்  பயிற்சிகலள நடத்திய ாகப் பதிவுகள் 
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கூறுகின்ற . இன்னும் னொல்வ ாயின் சிங்கப்பூரின் வான ாலி,  மிழ்ன ாழிக் கல்விக்கு 

மிகப் பழங்காைத்திவைவய ன ாண்டாற்றத் ன ாடங்கியிருப்பல த் ன ரிந்துனகாள்ள 

முடிகிறது.  

 

வகத்வ யில் இருந்து  ாம்ென் ொலைக்கு வான ாலி நிலையம் 1952ஆம் ஆண்டில் 

வந்  பிறகு, இன்னும் கூடு ைாகத்  மிழ்ன ாழிக் கல்விக்கு அது பங்காற்றியது. அ ற்கு 

எடுத்துக்காட்டாகப் பள்ளிக்கூட ஒலிபரப்லபக் கூறைாம். பாடல் பயிற்சி, இைக்கிய, 

இைக்கை விளக்கங்கள், பலடப்பிைக்கியங்கள் ஆகியலவ அந்  ஒலிபரப்பில் சிறப்பாக 

இடம்னபற்ற . திரு தி எட்வர்ட்ஸ் அ ற்குப் னபாறுப்பாளராகப் பணியாற்றி ார். அந் ப் 

பிரிவில் ான் திரு. டிவிட்டி ராஜூ,  திரு. ன .திரு. அரசு, திரு. எம்.வக. நாராயைன்,     

திரு. இ.எஸ்.வஜ. ெந்திரன் மு லிவயார் ன ாடக்ககாைத்தில் பணியாற்றி ர். 1960இல் 

பள்ளிக்கூட ஒலிபரப்பு நிறுத் ப்பட்டு,  வைசியா னென்றதும், வான ாலியின் னபாதுத்  மிழ் 

ஒலிபரப்புத்துலற அவற்றின் பை நிகழ்ச்சிகலளப் புதுக் வகாைத்தில் ஒலிவயற்றி வந் து.  

 

சிங்கப்பூர் வான ாலியின் வரைாற்லற உன்னிப்பாகக் கவனித்துப் பார்த் ால்,  க்கள் 

ன ாடர்புத் துலறயில், அது ஆற்றியுள்ள வெலவ  கத் ா து, உன்   ா து என்று 

ன ரிந்துனகாள்ளைாம்.  மிழ்ன ாழிக் கல்வி என்பது, கல்விலய  மிழ்ன ாழி மூைம் 

கற்பிப்பது ான் என்ப ால், ன ாழி, இைக்கைம், இைக்கியம், வரைாறு, நிைநூல், அறிவியல், 

அரசியல், ெமூகவியல், நீதினநறி மு லிய பல்வவறு துலற நிகழ்ச்சிகலள வான ாலி 

ஒலிபரப்பிவந்துள்ளது.  (ஆ ாரம்: னெ.ப. பன்னீர்னெல்வம், எம்.ஃபில். ஆய்வு, வான ாலியும் 

சிங்கப்பூரில்  மிழும்   மிழரும்: அழகப்பா பல்கலைக் கழகம்) 

 

மாற்றங்கள் 

1965ஆம் ஆண்டு சிங்லக வான ாலித்  மிழ்ப் பிரிவின்  லைவராகப் புைவர்                   

அ. முருலகயன் ப வி ஏற்றவபாது, இவற்லற   த்திற்னகாண்டு நிகழ்ச்சி நிரலில் பை 

 ாற்றங்கலளச் னெய் ார்.  மிலழ மு ல் ன ாழியாகப் படித்வ ாருக்கும் இைக்கிய நாட்டம் 

னகாண்வடாருக்கும் உ வக்கூடிய பை நிகழ்ச்சிகள், அப்வபாதுமு ல் வான ாலியில் 

இடம்னபற்று வந்  . இைக்கிய  ைர்,  களிர்  ைர், திருக்குறள் கற்வபாம், மு லிய ரீதியில் 

அவ்வலக நிகழ்ச்சிகள் இடம்னபற்றல ச் சுட்டிக்காட்டைாம். இலடக்காைத்தில் வ சிய 

ன ாழிற்ெங்க காங்கிரசும் இ ய ஒலி என்னும் வான ாலி ஒலிபரப்லப நடத்தியது. அதிலும் 

நல்ை இைக்கிய நிகழ்வுகள் இடம்னபற்ற . ஆயினும் சிங்கப்பூர் வான ாலி என்னும்வபாது, 

மு லில், வரடிவயா  ைாயா சிங்கப்பூர், வரடிவயா சிங்கப்பூர், ஒலி வழி நான்கு, ஒலிக்-

களஞ்சியம், ஒலி 96.8, சுவாரா சிங்கப்பூரா (பண்பலை ஒலிபரப்பு) ஆகியவற்றில் 

வளர்க்கப்பட்ட  மிழ்க்கல்வி ன ாடர்பா  நிகழ்ச்சிகலள இங்வக கண்வைாட்டமிடுவது 

ொைச் சிறந் து. எப்படிப் பார்த் ாலும் இங்குள்ள ஊடகங்கள், நல்ை  மிலழ வளர்த்வ  

வந்துள்ள  என்ப ற்கு  ாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது. 

 

ன ாடக்கப் பள்ளி வகுப்புகளில்  மிழ்  ாைவர்களுக்கு உகந்  பாடங்கலளயும் 

ஒலிபரப்பிய னபருல  சிங்கப்பூர் வான ாலிக்கு உண்டு. பாட வநரம் ன ாடக்கப்பள்ளித் 

வ ர்வுக்கு  ாைாக்கர்கலள ஆயத் ப்படுத்தியது. ஓர் ஆசிரியரும் இரு  ாைாக்கர்களும் 

பாடம் ன ாடர்பாக உலரயாடும் பாணியில் அந்  நிகழ்ச்சி அல ந்திருக்கும். அந் ப் பாடம் 
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ன ாடர்பா  வி ாக்கலள  ாைாக்கர்கள் எங்களுக்கு முன்கூட்டிவய அனுப்பி லவத் தும் 

அல  அந்  நிகழ்ச்சிக்குப் பாடம் எழுதும் ஆசிரியருக்கு எழுதி அனுப்புவவாம். அந்  

ஆசிரியர்  ாம் எங்களுக்கு அனுப்பி லவக்கவுள்ள பாடத்தில் அவற்றுக்கா  விலடகலள 

உள்ளடக்கி மீண்டும் நிலையத்துக்கு அனுப்பிலவப்பார். அ ன் பின் ர், அந்  நிகழ்ச்சி 

ஒலிப்பதிவு னெய்யப்பட்டு வான ாலியில் இடம்னபறும். அல ப் வபாைவவ உயர்நிலையில் 

னபாதுக்கல்விச் ொன்றி ழ் ொ ாரை நிலைத்வ ர்வு எழுதும்  ாைவர்களுக்காக உங்கள் 

 மிழ் என்னும் பாட நிகழ்ச்சிலய ஒலிபரப்பியது ஒலி வழி  நான்கு வான ாலி. அ ல த் 

 யாரித்து ஒலிபரப்பியவர் கட்டுலரயாளர். 

 

 ாைவர் வ லட என்னும் நிகழ்ச்சிலயத்  திரு. பி. கிருஷ்ைன் ன ாடங்கிலவத் ார். 

அதில்  ாைவர்கள் பங்வகற்கும் நாடகங்கள், பாடல் அங்கங்கள், இலெ அங்கங்கள், புதிர் 

அங்கங்கள் மு லியலவ இடம்னபற்ற .  மிழ்ன ாழிக் கல்வி ன ாடர்பா  அங்கங்களும் 

இடம்னபற்ற .  மிழில் நல்ை பயிற்சி னபற  ாைவர்களுக்கு அது உ வியாக இருந்  ாக, 

ஆசிரியர்கள் பைரும் பாராட்டியுள்ள ர்.   ாைவர் வ லடலயத்  திரு. கிருஷ்ைனுக்குப் 

பிறகு னெ. ப. பன்னீர்னெல்வம், அ ன் பின், திரு. வீ. கலைச்னெல்வன் ஆகிவயார் 

 யாரித்  ர்.  ாைவர் வ லட,  வான ாலியில் வாரம் ஒரு முலற ஒலிவயறியது. அதில், 

 மிழ்ன ாழிக் கல்வி, இைக்கியம் ன ாடர்பா  வகள்வி பதில் அங்கமும்  வறா ல் 

இடம்னபற்றது.  அது  ாைவர்களிலடவய நல்ை வரவவற்லபப் னபற்றது. 

 

இலவ  விர,  ைாயாப் பல்கலைக்கழகத்தின்  மிழ்த்துலறயில் பணியாற்றிய 

வபராசிரியர் இரா. ண்டாயு ம், பின் ர் முல வர் சுப.திண்ைப்பன், முல வர்                    

ஆ.இரா. சிவக்கு ாரன் ஆகிவயாருலடய எழுத்துப் படிவங்கள் ஒலிப்பதிவு னெய்யப்பட்டு 

எளிய  மிழ், எளிய இைக்கைம் மு லிய நிகழ்ச்சிகளாக ஒலிவயற்றம் கண்ட . மு லில் 

திரு. பி. கிருஷ்ைன் அவற்லறத்  யாரித் ார். இவற்லறப் வபாைவவ, இைக்கை ஆொன் 

பா.வகெவன், எளிய இைக்கைம் என்னும் நிகழ்ச்சிக்குப் பை ஆண்டுகள் எழுதி ார். 

அதுவவ பிறகு நூைாக னவளியிடப்பட்டு, பை பரிசுகலளயும் னவன்றது. அதில்  மிழ் 

இைக்கைத்தின் முக்கிய கூறுகள் விளக்கப்பட்ட . ஒலி வழி நான்கில்  திரு. பி. கிருஷ்ைன், 

னெ. ப. பன்னீர்னெல்வம் ஆகிவயார் அந்  நிகழ்ச்சிக்குக் குரல் னகாடுத்துத்  யாரித் ார்கள். 

 ாைவர்களுக்காகவவ, னொல்வளம், னொற்சுலவ ஆகிய பதில ந்து நிமிட நிகழ்ச்சி- 

களும் ஒலி வழி நான்கில் இடம்னபற்ற . 70களில் ெரொள் ராஜாவும் 80களில் பா ா 

பாைகிருஷ்ைனும் அவற்லறத்  யாரித்  ர். இலவ யாவுவ   ாைவர்களுக்குத்  மிழ் 

வழியாக பை ஆற்றல்மிகுத்  கவல்கலளச் னொல்லித்  ந்  . ஆறாம் வகுப்பு  ாைாக்கர் 

ன ாடங்கி புகுமுக வகுப்பு  ாைவர்கள் வலரயில்  மிலழக் கற்க இந்  வான ாலி 

நிகழ்ச்சிகள் உ வி வந்  . 

 

திரு. தி.சு. வ ாக த்தின் ஒரு ‘னொல் வகளீர்’,  மிழ்ச் னொற்களின் பயன்பாடு  பற்றி 

சுலவ-யா  முலறயில் விளக்கம்  ந் து.  னெ.ப. பன்னீர்னெல்வத்தின் ‘னொல்லுக்குப் 

னபாருள்’, ‘னொல்லும் னபாருளும்’ ஆகியலவ ஒரு னொல் நம் ன ாழியில் எப்படினயல்ைாம் 

பயன்பாட்டில் உைா வருகின்றது என்பல  விளக்கியது. இரு நிகழ்ச்சிகளுவ  பை 

ஆண்டுகள் வான ாலியில் இடம்னபற்ற .  
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மீ ாட்சி ெபாபதியின் அறிவவா ா நாம், அறிவியல் ரீதியாக பல்வவறு வாழ்வியல், 

அறிவியல், நுட்பங்கலள  ாைவர்களுக்கும் னபாதுவா  வநயர்களுக்கும் விளக்கியது. 

 ன்முல ப்பு நிகழ்ச்சியாக, இலளயர் இன்னுலர அமு ம், இன்லறய சிந் ல  ஆகிய-

வற்லற வழங்கியவபாது, இைக்கியச் சுலவமிக்க  கவல்கலளயும் இலடயிலடவய வெர்த்துத் 

 ந் ார், னெ. ப. பன்னீர்னெல்வம்.  க ைாதுலர, சிறுவர் நிகழ்ச்சிகலளத்  யாரித்துத் 

 ந் வபாது, கண்டுபிடிப்பாளர்கள், முன்வ ாடிகள் ஆகிய ன ாடர்கலள அந்நிகழ்ச்சிக்கு 

எழுதித்  ந் வ ாடு, நூல் அறிமுகம், கா ன்னவல்த் நாடுகள், ொலைகளின் வரைாறு 

மு லிய கல்வி ொர்ந்  அங்கங்கலளயும்  ாைவர்களுக்காக எழுதித்  ந் ார் 

கட்டுலரயாளர். 

 

வான ாலியின் சிறுவர்  ைர், பிள்லளக்கனிகள், இவ்வாரக் குழந்ல  நட்ெத்திரம் 

மு லிய நிகழ்ச்சிகள், நம் சிறார்கள், ன ாழியில் சிறந்து விளங்கவும்  மிலழ அச்ெமின்றிப் 

வபெவும் ஊக்குவித்  . இவ்வலகயில், சிங்கப்பூரில் வான ாலி என்னும் ஊடகம், 

இலளயருக்கும்  ாைவருக்கும் முதிவயாருக்கும்  மிழ்ன ாழிக் கல்வி ன ாடர்பா  பல்வவறு 

நிகழ்ச்சிகலள முலறயாக இடம்னபறச் னெய்திருப்பல  யாரும்  றுக்க இயைாது. ஆயினும் 

அலவ நூல் வடிவம் னபறா  ால், அவற்லறக் வகளா வர்கள் அவற்லறப் பற்றி விரிவாக 

அறிந்து-னகாள்ளமுடியா ல் வபாயிற்று என்னும் ஆ ங்கம் இன்றும் பைரிடம் உள்ளது. 

ஆய்வாளர்களும் அவற்லறப் பற்றி எழு ா வைவய இருந்துவிட்ட ர். சிறுவர்களுக்காக 

சிறுவர் வ லட, பாைர் அரங்கம், பாைர் வ லட, சிறுவர் அரங்கம் ஆகியவற்றில் பை 

நாடகங்கள் இடம்னபற்ற . அவற்றில் நம் ன ாடக்கப்பள்ளி சிறார்கள் மிகச் சிறப்பா  

நடிப்புப் பயிற்சிலயப் னபற்ற ர்.  

 

திருவாளர்கள் தி.சு. வ ாக ம், ஜி.ஆர்.  ணி, கவிஞர் கா. னபரு ாள், கண்ைப்பன், 

கார்வ கம், இந்திரஜித்  ஆகிவயார் நாட்டு நடப்பாகிய அன்றாடக் வகாலவலயத்  யாரித்-

  ர். காலையிலும்  ாலையிலும் ஒலிவயறிய அந்  நிகழ்ச்சி, பல்வவறு நடப்பு விவகாரத் 

 கவல்கலள வநயர்களுக்கு வழங்கி உ வியது. அவ்வலகயில் முல வர் சீ ாைட்சுமி 

கூறுவது வபாை, வான ாலியும் ன ாலைக்காட்சியும் அரசியல்  ற்றும் கைாொரக் கல்வி 

 ருவல  முக்கியக் கடல யாகக் னகாண்டு வெலவயாற்றி வந்துள்ள , வருகின்ற . 

1964ஆம் ஆண்டு ன ாடங்கப்பட்ட  மிழ்  ைர் நாவளடுகூட வான ாலி என்னும் ஊடகம் 

பற்றி ஆய்வுகலள வழங்கியவபாது, ஒலிபரப்புத்துலற ஆற்றிவந்துள்ள  மிழ்ன ாழிக் கல்வி 

ன ாடர்பா  நிகழ்ச்சிகலளப் னபரிதும் பாராட்டியுள்ளது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

வான ாலியில் திரு. கு இரால யாவின்  லைல யில், பண்பலை ஒலிபரப்பாக 

சுவாரா சிங்கப்பூரா என்னும் ஒலிபரப்பு இடம்னபற்றவபாது, அதில் உைக இைக்கிய 

நாடகங்கள்,  மிழ் இைக்கியத்தில் உள்ள முக்கிய  கவல்கள் யாவும் இடம்னபற்ற . 

ன ாழியும் இைக்கியமும் ஒன்வறானடான்று அணுக்க ா  ன ாடர்புனகாண்டிருப்ப ால் 

அலவ இரண்டிலுவ  வான ாலி  னிக்கவ ம் னெலுத்தி வந்துள்ளது.  திரு. பா.வகெவன்  

கூறுவதுவபாை, ன ாழிலயக் கற்பது வவறு, ன ாழியால் கற்பது வவறு. அல   றவா ல் 
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சிங்லக வான ாலி நிலையம் அ ன் நிகழ்ச்சிகலளத்  யாரித்து வழங்கி, ஊடகத்தின் 

மூை ாக  மிழ்ன ாழிக் கல்விக்குத்  னிச் சிறப்பு வெர்த்து வந்துள்ளது உள்ளங்லக 

னநல்லிக்கனி. சிங்லக வான ாலி ஒலிபரப்பியிருக்கும் நாடகங்கள்  மிழ்ன ாழிக் கல்வியில் 

முக்கிய இடம்னபற்றுள்ள னெவ்விைக்கியங்களின் னொத்துக்கள் எ ைாம். 

 

பி. கிருஷ்ைனின் விைங்குப் பண்லை,  ாடி வீட்டு  ங்கைம், இலளயர் வ லடக்காக              

னெ.ப. பன்னீர்னெல்வம் எழுதிய ‘முதிர லை வள்ளல்’, ‘வபகன்’, ‘கண்ைகி’, ‘ொகுந் ைம்’, 

‘ வ ான் ணீயம்’, ‘யார் குற்றம்?’, ‘னபாற்லகப் பாண்டியன்’ ஆகியலவ இலளயர் 

ெமு ாயத்ல ப் னபரிதும் ஈர்த் வ ாடு வநயர்களின் நல்ை வரவவற்லபயும் னபற்ற .               

கவில  மூை ாகவும் ஊடகங்கள்,  மிழ்ன ாழிக் கல்விலய வளர்த்து வந்துள்ள . அதில் 

சிங்லக வான ாலி  கத் ா  பங்காற்றியுள்ளது. பி.கிருஷ்ைனின் கல  வநரம்கூட பை 

புகழ்வாய்ந்  கல கலள வநயர்களுக்கு அறிமுகம்  னெய் து. நாவல் நாடகத் ன ாடர்கள், 

இலை லறகாய், இக்கட்டு,  ன . திரு அரசு எழுதிய இைக்கிய விருந்து, இைக்கிய நயம், 

கவிஞர் சுர ாவின் னொல்லின் கல , னெ.ப. பன்னீர்னெல்வத்தின் நாளும் ஒரு குறள், 

நில வில் வரைாறு,  இன்லறய சிந் ல , முத் மிழ்  ன்றம் ஆகியலவ வான ாலி 

என்னும் ஊடகத்தின் வழி  மிழ்ன ாழிக் கல்விலய வளர்த்  நிகழ்ச்சிகள் என்று 

  நிலறவவாடு கூறைாம். பாடிப் பழகுவவாம் நிகழ்ச்சியில் ஆசியான் கவிஞர் பரைன், 

க.து.மு. இக்பால், கவிஞர்  கா. னபரு ாள் ஆகிவயாரின் பாடல்கள் இலெவயாடு பாடப்-

பட்ட . நிலையத்தின் நாகனரத்தி ம் சுப்லபயா, பத் ாவதி கிருஷ்ைன், ராஜ ணி 

பிரான்சிஸ், ொர ா ெங்கர் ஆகிவயாருடன் சிறுவர் சிறுமியரும் வெர்ந்து பாடி ர். எண்பது-

களில், கவில  விழாலவப் பி.கிருஷ்ைன், னெ.ப. பன்னீர்னெல்வம், னர.ெண்முகம் 

மு லிவயார்  யாரித்  ர். அது, வ லடயிவை  க்கள் முன்னிலையில் கவிஞர்கள் கவி பாட, 

இலெப் பின் ணியில் பாடகர்கள் பாடுவ ாக அல ந் து  ட்டுமின்றி ஊடகத்தின்வழி 

 மிழ்ன ாழிக் கல்வியும்  மிழிலெயும் வளரவும் வழிகாட்டியது. அதில் இடம்னபற்ற பாடல்கள் 

யாவற்லறயும் சிங்கப்பூர் கவிஞர்கவள இயற்றியிருந்  ர், இங்குள்ள இலெயல ப்பாளர்-

கவள இலெ கூட்டியிருந்  ர்.  

 

இப்படியாகத் ன ாடக்க காைம் மு ல்,  ற்காைம் வலர,  மிழ்ன ாழிக் கல்வி வளர, 

வான ாலி னபரும் பங்காற்றி வந்துள்ளல  நம் ால்  றக்கவியைாது. வான ாலி வளர்த்  

 மிலழத் ன ாடர்ந்து  கட்டிக்காப்பது  இன்றியல யா து! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் 

 

144 
 

 

 

 

ஆய்வுக்கு உதவிய குறிப்புகள்: 

1. செ. ப. பன்னீர்செல்வம், பத்தாவது சிங்கப்பூர் இளையர் மாநாட்டுக்காக எழுதி 
வழங்கிய உளை. 
 

2. சபரியார் பார்ளவ: சிறப்பு மலர் மம 2011 
 

3. மநர்காணல்: தமிழமவள் சதாண்டன் தியாகைாஜன். 
 

4. செ.ப. பன்னீர்செல்வம், எம். ஃபில் ஆய்வு: அழகப்பா பல்களலக்கழகம். 2005 
 

5. டாக்டர் சீதாலட்சுமி : கட்டுளையாைருடன் மநர்காணல்கள்,  முளைவர்  பட்ட 
ஆய்மவடு 

 
6. பா மகெவன்: உலக அைங்கில் தமிழ்,  மாநாட்டுளை,  2012 

 

 

 

 

  



சிங்கப்பூரில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – கடந்த 50 ஆண்டுகள் ( 1965 – 2015 ) 

 

145 
 

ஊடகங்களில் தமிழ்ம ொழிக் கல்வி – மதொலைக்கொட்சி 
 

மீனாட்சி சபாபதி  
தமிழாசிரியர், தஞ்ச ாங் காத்சதாங் பெண்கள் ெள்ளி 

(முன்னாள் மூத்த ஒலிெரப்ொளர்) 
 

 

 

முன்னுரை 

சிங்கப்பூர்த்  த ொலைக்கொட்சி 1960களில் Radio Television Singapore (RTS) 

என்று வழங்கப்பட்டது. பின்னர் SBC, TCS ஆகிய தபயர் மொற்றங்கள் தபற்று இப்பபொது 

Mediacorp TV என்ற தபயரில் வழங்குகிறது. அந் க் கொைம் மு ல் இந்  2016-ஆம் 

ஆண்டிலும், பேரடி நிகழ்ச்சிகள் வழியொகவும்  பல்வலக நிகழ்ச்சிகளின் அலமப்புமுலறகள் 

வழியும்  மிழ்க் கல்விப் பங்களிப்லபச் தெய்து வருகிறது. 

 

RTS கொைத்தில் சிங்லகத் த ொலைக்கொட்சியில் 2 ஒளியலைகள் மட்டுபம இருந் ன. 

ஒளியலை 8இல் அந் க் கொைத்தில்  மிழுடன் சீனதமொழி நிகழ்ச்சிகளும் பெர்ந்து 

இடம்தபற்றன. ஒளியலை 5 மைொய், ஆங்கிை தமொழி நிகழ்ச்சிகள் வழங்கியது. இன்று 4 

அதிகொரத்துவ தமொழிகளுக்கும்  னித் னி ஒளியலைகள் உள்ளன. அன்று  மிழில் 

தெய்திகள், விலளயொட்டு வர்ணலன, ப சிய தின வர்ணலன, சிறுவர் நிகழ்ச்சிகள், ேொடகம் 

பபொன்றலவயும் வொரம் ஒரு திலரப்படமும் ஒளிபரப்பொயின. கொைபவொட்டத்தில் நிகழ்ச்சி-

களின் எண்ணிக்லகயும் ஒளிபரப்பு பேரமும் படிப்படியொக அதிகரித்து இன்று  மிழ் ஒளியலை 

வெந் ம் என்ற தபயர் மொற்றத்துடன் வொதனொலியுடன் பெர்ந்து 24 மணி பேர பெலவ வழங்கி 

வருகிறது. இ ற்கிலடயில் நிகழ்ச்சி அலமப்பிலும்  ரத்திலும் பேொக்கத்திலும் நிலறய 

மொற்றங்கள் கொைத்துக்பகற்ப அலமந்து வந்துள்ளன.  

 

 

இரையர் பங்கேற்பு 

 மிழ்க் கல்வி எனும்பபொது அது மொணவர்கலள பேொக்கி அலமயபவண்டும். 

அவ்வலகயில் இலளயர்  ங்கள் திறலமலய தவளிக்கொட்ட அலமந்  நிகழ்ச்சிகள் சிறுவர் 

உைகம் (1971) மு ல் சுட்டீஸ் கிைப் (2011) வலரயில் பைவி மொனலவ. சிறுவர் 

உைகத்தில் த ொடக்கப்பள்ளி மொணவர்கள் கல கள் தெொல்ைவும், தெொற்தபொழிவு நிகழ்த் -

வும் பொட்டுப் பொடி, ேடனமொடி அல்ைது இலெக் கருவிகள் வொசித்துத் திறலமலயக் கொட்டவும் 

வொய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அலனத்தும்  மிழிபைபய இடம்தபற்ற ொல் அது  மிழ்க் கல்வி 

ஆனது. அப  பபொன்ற மற்ற நிகழ்ச்சிகள் பின்னர் அதிகம் ஒளிபரப்பொகவில்லை என்றொலும் 

மொணவர்களின் ேடிப்புத் திறலன தவளிப்படுத்தும் பை ேொடகத் த ொடர்கள் அண்லமயில் 
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தவளிவந்து மிகவும் புகழ் தபற்றன. சுப்பிரமணி, லம டியர் குடும்பம் பபொன்றலவ குறிப்பிடத்-

 க்கலவ.  

 

குறிப்பொக அண்லமக் கொைத்தில் மிகவும் புகழ்தபற்ற மொணவர் நிகழ்ச்சியொக 

விளங்குபலவ விவொ ப்பபொட்டித் த ொடர்கள். த ொலைக்கொட்சியில்  மிழ் கற்பிக்கும் முக்கிய 

நிகழ்ச்சியொக இ லனக் குறிப்பிடைொம். த ொடக்கநிலை மொணவர்க்குச் தெொற்பபொர், 

உயர்நிலை மொணவர்க்குச் தெொற்களம், புகுமுக வகுப்பு மொணவர்க்குச் தெொற்சிைம்பம் என 

மூன்று பிரிவுகளொக ேடத் ப்படும் இப்பபொட்டிகலள ஒருங்கிலணத்து ேடத்துவது மக்கள் 

கழகத்தின் இந்திய ேற்பணிப் பபரலவயொகும். கொலிறுதி, அலரயிறுதி, இறுதிச்சுற்று  எனப் 

படிநிலைகளில் இலவ ஒளிபரப்பொகும்.  த ொடக்கப்பள்ளி, உயர்நிலை, த ொடக்கக்கல்லூரி 

ஆகியவற்றின் மொணவர்கள் பைர், மிக ஆர்வமொகப் பங்பகற்று அல்ைது பொர்த்து,  மிழ் 

தமொழியுடன்  ங்கலள ஒன்றிலணத்துக் தகொள்ள உ விய நிகழ்ச்சிகள் இலவ.   

 

 

ேலாசாைம் 

த ொலைக்கொட்சியில் கைொெொரத்ல  வளர்க்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நிலறய இடம்-

தபற்று வந்துள்ளன. பர  ேொட்டிய அரங்பகற்றம், அ ன்  ன்லம பபொன்றவற்லறத் 

த ளிவொக விளக்கும் நிகழ்ச்சி, கர்ேொடக ெங்கீ  நிகழ்ச்சி பபொன்றலவ அவற்றுள் அடங்கும். 

குறிப்பொக பொரம்பரியம் என்ற நிகழ்ச்சித் த ொடரில், கைொெொரம் த ொடர்பொன பபட்டிகளும் 

வில்லுப்பொட்டு பபொன்ற பொரம்பரியக் கலைகளும் இடம்தபற்றன.  ற்பபொது ஒளி-

பரப்பொகும் ’என்ன ேடக்குது’ என்னும் நிகழ்ச்சியில் சிங்கப்பூர் முழுவதும் ேலடதபறும் 

பல்பவறு  மிழ்க் கலை நிகழ்ச்சிகள் குறித்   கவல்களும் கொட்சிகளும் இடம்தபற்று 

வருகின்றன.  ற்பபொது த ொலைக்கொட்சிப் பல்சுலவ நிகழ்ச்சிகளில் பொரம்பரிய ேடனங்-

கலளக் கொண முடிவதில்லை. அதிகமொக ேவீன வலக ேடனங்கபள இடம்தபறுகின்றன. 

எனினும் அவற்றின் பின்னணியில்  மிழ்ப் பொடல்கள் ஒலிப்ப ொல், அது ேன்லமயொகிறது. 

 விர, ஊர்க்குருவி நிகழ்ச்சி  மிழ் ேொட்டின் பொரம்பரியத்ல  உள்ளூர் ெமூகத்துக்குத் 

த ரிவிக்கும் ஒரு பொைம் பபொை விளங்குகிறது. பமலும் சுவடுகள் நிகழ்ச்சி, சிங்கப்பூரின் 

முன்பனொடி எழுத் ொளர்கள், ேடிகர்கள் பபொன்பறொலர அறிமுகப்படுத்தி வரைொற்று முத்திலர 

பதித் து.  

 

உரையாடல்  

கொைஞ்தென்ற இயக்குேர் பக பொைெந் ர் உட்பட்ட பை பிரபை கலைஞர்களுடன் 

உள்ளூர்ப் பிரபைங்கள் ேடத்தும் உலரயொடல், அலமச்ெர்கள், ெமூகத்  லைவர்கள் 

பபொன்பறொருடன்    கைந்துலரயொடல்,    ேொட்டுத்     லைவர்களின்   பபச்சு    பபொன்ற   பை   
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நிகழ்ச்சிகள், ஆங்கிைம் பபசும் ேம் உள்ளூர்த்  மிழ் மொணவர்களுக்குத்  மிழில் பபெ ஓர் 

ஊக்கத்ல யும் ேம்பிக்லகலயயும் அளிக்கவல்ைலவ. கருத்துக்கள நிகழ்ச்சிகளொன  

தெொல்ைத் ொன் பவண்டும், பபசுபவொம்,  பபொன்ற பை நிகழ்ச்சிகளில் பல்பவறு  லைப்பு-

களில் தபொதுமக்கள் கைந்துதகொண்டு பபசி வருகின்றனர். இவற்றில் பங்பகற்பபொர்  மிழில் 

உலரயொடுவது ெமு ொயத்தில்  மிழ்ப் புழக்கத்ல  தவளிப்படுத்தியப ொடு வளர்க்கவும் 

தெய் து என்பதில் ஐயமில்லை.  

 

 

சசய்திேள் 

அன்றும் இன்றும்  மிழ்ச் தெொற்கலள, அதிலும் குறிப்பொக உள்ளூர்ச் சூழல், 

துலறெொர் தெொற்கள் பபொன்றவற்லறப் பரவைொகக் கற்பிக்கும்  னிச் சிறப்புமிக்க முக்கிய 

நிகழ்ச்சியொக அலமந்திருப்பது  மிழ்ச் தெய்தி.  

 

அன்றொடச் தெய்தி அறிக்லகயிலும் தெய்தித்துலறயினர்  யொரிக்கும் ேடப்பு விவகொர 

நிகழ்ச்சிகளிலும் பல்பவறு பயனுள்ள தெொற்கள் பயன்படுகின்றன. உண்லமயில், பை 

தெொற்களுக்குரிய ேம்பகமொன அகரொதியொக விளங்குவது தெய்தி நிகழ்ச்சி. சிறந்  

தமொழிதபயர்ப்பு அறிலவ தவளிப்படுத்துவது இதுபவ. பல்பவறு துலறகளில் பணிபுரிபவொர், 

அந் ந் த் துலற ெொர்ந்  ஆங்கிைச் தெொல்லுக்பகற்ற சிறந்  தமொழிதபயர்ப்பு எதுதவன்று 

உறுதிப்படுத்  ேொடுவது தெய்திப் பிரிவின் திறலனத் ொன். எடுத்துக்கொட்டுக்கு, உள்ளூர்த் 

 மிழ்ச் தெய்தி ஊடகங்களில் பரவைொகப் பயன்படும் தெொற்களொன பவலை அனுமதிச் சீட்டு, 

சுகொ ொர பமம்பொட்டு வொரியம், முத் ரப்பு ஒத்துலழப்பு, ஐபரொப்பிய ஒன்றியம், முன்னுரிலம,  

ேொடொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பபொன்ற பை தெொற்கலளக் கூறைொம். மொணவர்கள் 

மட்டுமின்றி, தபொதுமக்களும் அறிந்துதகொண்டு நிலனவில் நிறுத் பவண்டிய தெொற்கலள 

தினம் ஒரு தெொல்ைொக அறிமுகப்படுத்தி தெொல்வளம் தபருக்குவது தெய்தி. பமலும் 

ஆண்டுப ொறும் ஒளிபரப்பொகும் ப சிய தின வர்ணலனயில் உள்ேொட்டு அலமப்புகளின் 

தபயர்கள் உட்பட்ட பை ேல்ை தெொற்கள் த ளிவொக அறிவிக்கப்படும். எடுத்துக்கொட்டுக்கு 

குடிலமத்  ற்கொப்பு, வொன்குலட வீரர்கள், ரொணுவப்பலடத்  ளபதி பபொன்ற பை இனிய 

தெொற்கள் இடம்தபறும். பமலும் ப சிய தினப் பபரணியும் குறிப்பிடத் க்கது. பிர மரின் 

ஆங்கிை உலர மிகவும் சிறந்   மிழ் தமொழிதபயர்ப்புடன் ஒளிபரப்பொவது பொரொட்டுக்குரியது. 

 

 

நாடேங்ேள் 

அந் க் கொை ேொடகங்கள் தபரும்பொலும் குடும்பம் த ொடர்பொக அலமந்திருந் ன.  னி 

ேொடகமும் த ொடர் ேொடகங்கள் பைவும் இருந் ன.  பை பமலட ேொடகங்களின் ஒளிப்-

பதிவுகளும்   ஒளிபரப்பப்பட்டன.  ஆங்கிை வெனங்கள்   இடம்தபறொமல் இருந் ன. ஆனொல்  
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உள்ளூர்ப் பபச்சு வழக்கில் இடம்தபற்ற மைொய் தமொழிச் தெொற்கள் இயல்பொக இடம்-

தபற்றன. மொறொக, இந் க் கொைத்தில் ேொடகங்களின் கருப்தபொருள்கள் மிக விரிவொகிவிட்டன. 

தபரும்பொலும் இலளயர்களுக்கு உரிய  லைப்புகள் பயன்படுகின்றன. இந்  ேொடகங்கள் 

உள்ளூரில் மட்டுமின்றி தவளிேொட்டிலும் புகழ் தபற்றுவிட்டன. குறிப்பொக, ‘பவட்லட’ ேொடகத் 

த ொடர் அலனவலரயும் கவர்ந்து ெொ லன பலடத் து.  சிங்லக முழுவதும் உள்ள  மிழ் 

இலளயர்களின் பபச்ெொவும் மூச்ெொகவும் இருந் து ‘பவட்லட’. ‘பவட்லட’ ேொடகம் பற்றி 

மொணவர்கள் பைர்  ங்கள் பொடபவலைக் கட்டுலரகளிலும் எழுதினர். பவட்லட ேொடகக் 

கலைஞர்களுடன் 2015இல் ேடந்  சிங்லகப் தபொன்விழொக் தகொண்டொட்டம் மொதபரும் 

வரபவற்லபப் தபற்று அரங்கம் நிலறந்  நிகழ்ச்சியொக ேடந்ப றியது.  

 

 

ச ாழித் தைம் 

அன்று ஆங்கிைம் தகொஞ்ெமும் கைக்கொமல் ேல்ை  மிழ் பபெபவண்டியது நிகழ்ச்சிப் 

பலடப்பொளர்களின்  கடலமயொக இருந் து. த ொலைக்கொட்சி அறிவிப்புகள் அக்கொைத்தில் 

முழுக்க முழுக்க ேல்ை  மிழில், ஆங்கிைக் கைப்பின்றி அலமந்திருந் ன. பல்சுலவக் க ம்ப 

நிகழ்ச்சி, பேர்கொணல்கள், பமலட நிகழ்ச்சி பபொன்ற அலனத்திலும் மிக உயர்தமொழித்  ரம் 

இருப்பது உன்னிப்பொகக் கவனிக்கப்பட்டது. சிங்லகயின் ஊடகத்  மிழ்  உைகப் புகழ் 

தபற்றிருந்  கொைம் அது. எடுத்துக்கொட்டுக்கு, 1980களின் இறுதியில்  மிழ்ேொட்டுத் 

த ொலைக்கொட்சிப் பலடப்பொளர்கள் சிைர் ஒப்பந்  அடிப்பலடயில் சிங்லக நிகழ்ச்சிகளில் 

அறிவிப்பு தெய்ய வந்திருந் னர். அப்பபொது மிகப் பிரபைமொன ஒரு தபண் அறிவிப்பொளர் 

 மிழ் ேொட்டுக்குத் திரும்பிச் தென்ற பின் அங்கிருந்  முன்னணி வொர இ ழுக்கு அளித்  

பபட்டியில் தெொல்லியிருந் ொர். சிங்கப்பூரில்  ொம் பபசிய வெனத்ல  ஒவ்தவொரு வரிலயயும் 

திருத்திச் தெொல்லிக்தகொடுத் னர் என்று. ஒரு  மிழ் வொக்கியத்தில் ேொலு ஆங்கிைச் 

தெொற்கலளச் பெர்த்துப் பபசும் பொணிலய மொற்றி முழுத்  மிழ் வொக்கியங்களொகப் பபெக் 

கற்பித் னர் என்று மிகவும் பொரொட்டிப் பபசியிருந் ொர். இவ்வொறு, ேம் சிங்லகயின்  ரமொன  

ேற்றமிழ்ப் பபச்சுத் திறன் கடல்  ொண்டிப் புகழ் தபற்றிருந் து.   

 

 

இன்றுள்ள நிலைலமயில் கொைக் கட்டொயத்தினொல் தமொழித்  ரம் குலறந்திருப்பது 

உண்லம. அதிக ஆங்கிைக் கைப்பு, இைக்கணப் பிலழகள் மு லிய பிரச்சிலனகள் 

உலரயொடலிலும் ேொடகத்திலும் உண்டு. எடுத்துக்கொட்டுக்கு, ஒரு சிை ேொடகங்களின் 

வெனத்தில் ேொம், ேொங்கள் என்னும் தெொற்கலளத்  வறொகப் பயன்படுத்தியதுண்டு. 

கைந்துலரயொடல் நிகழ்ச்சியில் முழு வொக்கியங்களொக ஆங்கிைபம பபசுவதும் ஆங்கிைச் 

தெொற்கள் கைந்  வொக்கியங்கலளப் பபசுவதும் உண்டு. 
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இவற்றுக்கு ஈடுகட்டும் வலகயில் இன்தனொரு புறம்  மிழ் தமொழித் திறலன வளர்க்க 

உ வும் பவறு அங்கங்கள் உள்ளன. முக்கியமொக,  மிழ்ச் தெய்தி. இதில்,  தினம் ஒரு  

தெொல், இன்லறய ஆங்கிைதமொழிப் பின்னணியுலடய மொணவர்களுக்கு மிகவும் உ வுகிறது. 

ேொடொளுமன்றம், ெமூக ஊடகங்கள், ஒருங்கிலணப்பு பபொன்ற தெொற்கள் முலறபய 

Parliament, social media, co-ordination பபொன்ற தெொற்களின் தமொழிதபயர்ப்பு என்பல  

மொணவர்கள் அறிய வழிவகுக்கிறது  மிழ்ச் தெய்தி. பமலும், தெய்தி வொெகங்கள் 

அலனத்தும் வொசிப்பொளர் வொசிக்கும்பபொப  வரிவடிவிலும் திலரயின் அடிப்பகுதியில் 

ப ொன்றுவ ொல், மொணவர்கள் கூறப்படும் தெொற்களின் உச்ெரிப்லபயும் கருத்ல யும் தமொழி 

இைக்கணத்ல யும் ஒருங்பக புரிந்துதகொள்ள வழி பிறக்கிறது.  இ ன் கொரணமொகபவ, 

சிங்லக ஆசிரியர்கள் பைர்,  ங்கள் மொணவர்கலளக் கட்டொயம்  மிழ்ச் தெய்திலயக் கொணச் 

தெொல்லி வலியுறுத்துகின்றனர்.  தெய்தி மட்டுமின்றி, சுலவ, என்ன ேடக்குது,  எங்பகபயொ 

பகட்ட குறள், பெட்லட மு லிய பை நிகழ்ச்சிகலளப் பொர்ப்ப ன் வழி உள்ளூர்த்  மிழ்ச் 

ெமூகத்துடனொன த ொடர்பும் அவர்களுக்கு வளர்கிறது. இ னொல் மொணவர்கள்  ொங்கள் 

எழுதும் கட்டுலரகளில் ெமூகம் த ொடர்பொன  லைப்புகளில் கருத்துகலள எழு வும் 

அ ற்குரிய தெொல் வளத்ல ப் தபருக்கிக்தகொள்ளவும் முடிகிறது. எல்ைொவற்றுக்கும் பமைொக, 

 மிழ் தமொழி சிங்கப்பூர் எனும் ேொட்டில் எத் லகய சிறந்  இட்த்ல ப் தபற்றுள்ளது 

என்பல  உணர முடிகிறது. 

 

 

ஆக முக்கியமொக,  மிழ் தமொழியின் சிறப்லபயும், தபருகிவரும் ஆங்கிை தமொழிச் 

சூழலில்  மிலழ வொழும் தமொழியொக லவத்திருக்க வளர்  மிழ் இயக்கம் பமற்தகொள்ளும் 

ேடவடிக்லககலளயும் மக்களிடம் தகொண்டு தெல்லும் தூதுவனொக விளங்கி வருவது 

த ொலைக்கொட்சி. இன்று சின்னக் குழந்ல கள் மு ல் தபரியவர்கள் வலர, “ மிழில் 

பபசுபவொம்,  மிலழ பேசிப்பபொம்” என்று இலெபயொடு பொடக் கொரணம் த ொலைக்-

கொட்சியில் ஆண்டுப ொறும் ஆரவொரத்ப ொடு ஒலிக்கும்  மிழ் தமொழி விழொ அறிவிப்பு ொபன! 

த ொடக்க விழொ நிகழ்ச்சி மு ல் சிறுவர், இலளயர்,  பள்ளி, பல்கலைக்கழக, நூைக, ெமூக 

மன்ற நிகழ்ச்சிகள்,  மிழ்ச் ெங்க ேடவடிக்லககள், பபொட்டிகள், கவில , சிறுகல  

அரங்கங்கள், ேொடகங்கள் மு லிய பைவற்லறயும் கொட்டி, சிங்லகயில்  மிழ் வொழ்வல ப் 

பலறெொற்றுவது த ொலைக்கொட்சி.  
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இந் க் கட்டுலரயில் சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ளது தகொஞ்ெம் ொன். 50 ஆண்டுக்கு 

பமற்பட்ட  னது தெயல்பொட்டில் சிங்லகத்  மிழ்த் த ொலைக்கொட்சி, தமொழி வளர்ச்சிக்கு 

எவ்வளபவொ தெய்துள்ளது. ெமூகத்தில் மிகுந்  தெல்வொக்லகப் பதித்து  லைமுலற-

கலளத்  ொண்டி அது தமொழி வளர்த்துள்ளது என்பது உண்லம. 
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தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சியில் அமைப்புகளின் சீரிய பங்கு 

மு. அ. மசூது 
முன்னாள் துணைத் தணைவர், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் 

துணைத் தணைவர், சிங்கப்பூர் கணையநல்லூர் மூஸ்லீம் லீக் 
துணைத் தணைவர், தமிழர் பேரணவ 

 

 

முன்னுரை 

நமது நாட்டில், சிங்கப்பூரின் தமிழ்க் கலாசாரத்திற்கு முக்கியமானததார் இடம் 

இருப்பது தபால, தமிழ்மமாழிக்கும் தனி ஓரிடம் நிச்சயம் உண்டு. நமது நாட்டின் பல்லினக் 

கலாசாரத்திற்குத் தமிழ்ப் பண்பாடு அழகு தசர்ப்பதுதபால, நமது தமிழ்மமாழியும் நாட்டின் 

அழகுத் ததாற்றத்திற்கு வலு தசர்த்து வருகிறது. 

சிங்கப்பூரின் ஆட்சிமமாழிகளில் ஒன்றாக இருக்கும் தமிழழ, அரசாங்கம் நன்கு 

ஆதரித்து வளர்த்து வருகிறது. அரசாங்கத்தின் இருமமாழிக் மகாள்ழகயின் பயனாகப் 

பாலர் வகுப்பு முதல்,  பல்கழலக் கழகம் புகுமுகவகுப்பு வழர, தமிழ் தபாதிக்கப்படுகிறது. 

அரசாங்கத்தின் ஆதரவினால் மதாழலக்காட்சி, வாமனாலி, மசய்தித்தாள் தபான்ற முக்கிய 

ஊடகங்களில் தமிழ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிங்கப்பூரின் சமூக அழமப்புகள் பலவும் தமிழ் 

வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்டு வருகின்றன. 

தமிழ்மமாழியின் இன்ழறய நன்னிழலக்கும், மதிப்பிற்கும், உரிய காரணத்ழதக் 

கண்டறிய நாம் பின்தனாக்கிச் மசன்று வரலாற்று ஏடுகழளப் புரட்டிப் பார்ப்பது மிக 

அவசியம். இராஃபிள்ஸின் சிங்கப்பூர் வருழகக்குப் பிறகு, தமிழ் நாட்டிலிருந்து தமிழர்கள் 

மபருவாரியாகச் சிங்கப்பூருக்கு வருழக தரத் மதாடங்கினர். 1824ஆம் ஆண்டுகளில் 

சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள் வாழ்ந்த இடங்களில் எல்லாம் தமிழ்ப்புழக்கம் அதிகமாக 

இருந்திருக்கிறது. தமிழ்மமாழிழய வளர்ப்பதற்கான முயற்சிகளும் தமற்மகாள்ளப்-

பட்டுள்ளன. சிங்கப்பூரின் தமிழ்க் கல்வி வரலாறு தபாருக்கு முன்தப மதாடங்கிவிட்டது 

என்றாலும், இரண்டாம் உலகப் தபாருக்குப் பின்தான் தமிழ்க் கல்வியின் சீரான வரலாறு 

மதாடங்குகிறது. 

தபாருக்கு முன்பு, சிங்கப்பூரில் நான்கு மிஷன் தமிழ்ப் பள்ளிகளும், பதினாறு தனியார் 

தமிழ்ப் பள்ளிகளும், இயங்கி வந்தன. தமிழழப் பிரதானமாக ழவத்து இயங்கிய 

இப்பள்ளிகள் யாவும் மதாழிற்சங்க வாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிவந்தன. 

மபாதுமக்களின் நன்மகாழட மூலமாகதவ இப்பள்ளிகள் இயங்கி வந்தன. நிரந்தர 

வருமானம் இல்லாழமயால், பல ஆசிரியர்களுக்கு மாதக் கணக்கில் சம்பளம் அளிக்கப்-

படாமல் இருந்தது. அச்சமயம், மசயல்பாடுழடய தமிழர் சீர்திருத்தச் சங்கத்தின் தழலவராக 

இருந்தவர் தகா. சாரங்கபாணி. அவர், தமிழ்ப் பள்ளிகளில் நிலவிய அவலத்ழதக் கல்வி 
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இலாகாவின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு மசன்றார். தமிழர் சீர்திருத்தச் சங்கத்தின் 

தழலயீட்டால், தமிழ்மமாழி தமம்பாட்டுக்குழுழவக் கல்வி இலாகா ததாற்றுவித்தது.             

இதன் பிறகு, பள்ளிகள் யாவும் முழறயாகப் பதிவு மசய்யப்பட்டு, நிர்வாகம் 

சீரழமக்கப்பட்டது. ஆசிரியர்களுக்கு உடனுக்குடன் சம்பளம் கிழடக்க ஆவன மசய்யப்-

பட்டது. தமிழ்க் கல்வியின் தரமும், தமிழ்ப் பள்ளிகளின் நிழலயும் தமம்பட, தமிழர் 

சீர்திருத்தச் சங்கம் ஆற்றிய பணி மிக முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. 

இரண்டாம் உலகப் தபாருக்குப் பின், தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் 

மசலுத்தப்பட்டது. தமிழ்க் கல்வி தவரூன்றி நிற்க எல்லா முயற்சிகளும் தமற்மகாள்ளப்-

பட்டன. தமிழ்க் கல்வியின் வளர்ச்சிழய உறுதி மசய்ய, அரசு 1949ஆம் ஆண்டு, தமிழ்க் 

கல்விக் கழகம் ஒன்ழற நிறுவியது. தமிழ்மமாழியின் வளர்ச்சிக்கு அரசு மட்டும் 

மபாறுப்தபற்க முடியாது, தமிழ்ச்சமூகமும் தனது பங்ழக ஆற்ற முன்வர தவண்டும் என்று 

தமிழ்க் கல்விக் கழகம் அழறகூவல் விடுத்தது. தமிழர் சீர்திருத்தச் சங்கம், சிங்கப்பூர் 

கழடயநல்லூர் முஸ்லிம் லீக், மசம்பவாங், சாங்கி தமிழ்ச்சங்கங்கள், நாமக்கல் சங்கம் 

தபான்ற அழமப்புகள் அச்சமயம் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்துடன் இழணந்து பணியாற்றிய 

அழமப்புகளாகும். 

1951ஆம் ஆண்டு, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் உதயமானது. மதாடக்கக் 

காலமுததல தமிழ்க் கல்விக் கழகத்ததாடு தமிழாசிரியர் சங்கம் இழணந்து பணியாற்ற 

ஆரம்பித்தது. பள்ளியில் இடப்பற்றாக்குழற, நூல்கள் தபாதாழம, சம்பளம் சரிவர 

வழங்கப்படாழம ஆகிய பிரச்சிழனகழளத் தமிழாசிரியர் சங்கம், கல்விக் கழகத்தின் 

கவனத்திற்கு எடுத்துச் மசன்று, நிலவரம் சீர்மபற உதவியது. 

 

கரையநல்லூர் முஸ்லிம் லீக் / உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிரலப் பள்ளி 

உமறுப்புலவர் தமிழ்ப் பள்ளி ஆரம்பத்தில், சிங்கப்பூர் கழடயநல்லூர் முஸ்லிம் 

லீக்கின் கட்டிடத்தில் இயங்கி வந்நது. பின்னர், இப்பாடசாழல மமக்ஸ்மவல் சாழலக்கு 

இடம் மாறியது. உமறுப்புலவர் தமிழ் பாடசாழலழயப் தபான்று சுமார் 20 தமிழ்த் மதாடக்கப் 

பள்ளிகள் அச்சமயம் சிங்கப்பூரில் இயங்கி வந்தன. அப்தபாது, தமிழ் உயர்நிழலப் பள்ளி 

இல்லாததால், மதாடக்கநிழல ஆறாம் வகுப்ழப முடித்த மாணவர்கள் உயர்நிழலக் 

கல்விழயத் மதாடர முடியாத பரிதாப நிழல நிலவியது. அ. நா. மமய்தீன் அவர்களின் 

தழலழமயில், சிங்கப்பூர் கழடயநல்லூர் முஸ்லிம் லீக், அரசு, மபாதுமக்கள் ஆகிதயாரின் 

ஆதரவுடன் மமக்ஸ்மவல் சாழலயில் உயர்நிழலப் பள்ளிழயக் கட்டி முடிந்தது. 

உமறுப்புலவர் உயர்நிழலப் பள்ளியின் ததாற்றத்தினால், பல நூறு தமிழ் மாணவர்கள் 

உயர்நிழலக் கல்விழயத் மதாடரவும், தங்கள் தகுதிழய உயர்த்திக் மகாள்ளவும் வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டது. உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிழலப் பள்ளி, மதன்கிழக்காசியாவின் ஒதர தமிழ் 

உயர்நிழலப் பள்ளி என்னும் வரலாற்ழறப் பழடத்தது. வணிக மமாழியான ஆங்கிலத்தின் 
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ததழவ அதிகரிக்கதவ, உமறுப்புலவர் பள்ளி உட்பட, பல தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கு வரும் 

மாணவர் எண்ணிக்ழக குழறந்து, தமிழ்ப் பள்ளிகழள மூடதவண்டிய நிழல ஏற்பட்டது. 

உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிழலப் பள்ளிழயயும் மூட தவண்டிய கட்டாய நிழல உருவானது. 

150க்கும் தமற்பட்ட தமிழாசிரியர்கழள உருவாக்கி, சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வி வரலாற்றில் 

இடம்மபற்ற உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிழலப் பள்ளி தற்சமயம் இல்ழல. ஆயினும், 

உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிழலப் பள்ளியின் நிழனவாக, உமறுப்புலவர் தமிழ்மமாழி 

நிழலயம் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது. உமறுப்புலவர் கல்வி உதவி அறங்காவல் நிதியமும் 

மசயல்படுகிறது. சிங்கப்பூர் கழடயநல்லூர் முஸ்லிம் லீக், தமிழ்மமாழி விழாவின்தபாது, 

உமறுப்புலவர் நிழனவாகவும், நிறுவனர் அ. நா. மமய்தீன் நிழனவாகவும், தமிழ்ப்மபரு-

மக்களுக்கு விருதுகழள வழங்கி, உமறுப்புலவர் பள்ளிழய நிழனவுகூர்ந்து வருகிறது. 

1959ஆம் ஆண்டு, ஆங்கிலம், சீனம், மலாய், தமிழ் ஆகிய மமாழிகளுக்கு 

சமதகுதிழய அரசு வழங்கியது. வணிக மமாழியாகவும், அறிவியல் மமாழியாகவும் விளங்கிய 

ஆங்கிலத்தின் ததழவ அதிகரிக்கதவ, அரசாங்கம் ஆங்கிலப் பள்ளிகளுக்கும், ஆங்கிலப் 

பள்ளிகளில் தபாதிக்கப்படும் தாய்மமாழிக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்க ஆரம்பித்தது. 

1965ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த மக்கள் மசயல் கட்சி அரசு, இருமமாழிக் 

மகாள்ழகழயப் பள்ளிகளில் அமல்படுத்தியது. ஆங்கிலத்ழத முதல் மமாழியாகவும், 

தமிழழ இரண்டாம் மமாழியாகவும் எடுத்துப் பயிலும் தமிழ் மாணவர்களின் எண்ணிக்ழக 

மவகுவாக உயரலாயிற்று. ஆயினும், மதாடக்க, உயர்நிழல, பல்கழலக் கழகம் 

புகுமுகவகுப்புத் தமிழ் மாணவர்கள், ததசிய நிழலத் ததர்வுகளில் சிறப்பாகச் மசய்யவில்ழல 

என்ற உண்ழம புலனானது. பல்கழலக் கழகத் தமிழ்ப் தபரழவ நடத்திய ஆய்வின் மூலம் 

இவ்வுண்ழமகள் மவளிச்சத்திற்கு வந்தன. தமிழ் மாணவர்களின் ததர்ச்சி உயர்வுக்குத் 

தங்களால் ஆன பணிகழளச் மசய்ய முழனந்தது பல்கழலக் கழகத் தமிழ்ப் தபரழவ. 

1971ஆம் ஆண்டு பல்கழலக் கழகத் தமிழ்ப் தபரழவ தமிழர் இயக்கத்தின் ஆதரதவாடு, 

இராமகிருஷ்ண பள்ளிகளில் துழணப்பாட வகுப்புகளுக்கு ஏற்பாடு மசய்தது. துழணப்பாட 

வகுப்புகள் முதலில் பல்கழலக் கழகம் புகுமுகவகுப்பு மாணவர்களுக்கும், பின்னர், 

உயர்நிழலப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் மதாடங்கப்பட்டு, பின்னர், மதாடக்கநிழல 

வகுப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டன. வகுப்புகளுக்கு நல்ல வரதவற்பு கிட்டதவ, 

வகுப்புகழள விரிவுபடுத்த தவண்டிய நிழல உருவானது. டாக்டர் அ. வீரமணிழயத் 

தழலவராகக் மகாண்ட தமிழ் இழளயர் மன்றம் துழணப்பாட வகுப்புகழள நடத்தும் 

மபாறுப்ழப எடுத்துக்மகாண்டது. பின்னர், 1994ஆம் ஆண்டு முதல், துழணப்பாட 

வகுப்புகழள நடத்தும் மபாறுப்ழபத் தமிழர் தபரழவ தமற்மகாண்டு வகுப்புகழள தமலும் 

விரிவுபடுத்தி, அதிக அளவிலான தமிழ் மாணவர்கள் படிப்பதற்கு வசதி ஏற்படுத்திக் 

மகாடுத்தது. 

சிங்கப்பூரில் துழணப்பாட வகுப்புகழள விரிவான அளவில் ஏற்பாடு மசய்து, தமிழ் 

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு முன்தனாடியாக இருந்த அழமப்புகளில், தமிழ் 
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இழளயர் மன்றமும், தமிழர் தபரழவயும் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழர் 

தபரழவக்கு திரு. ஜி. கந்தசாமி தழலவராக வந்த பிறகு, கல்விக் குழு ஒன்று 

அழமக்கப்பட்டது. கல்விக் குழு, துழணப்பாட வகுப்புகழளச் சீரழமத்து நன்கு நிர்வகித்து 

வந்தது. தமிழர் தபரழவத் தழலவர் ஜி. கந்தசாமி, தமிழ் மாணவர்களின் கல்வித் 

ததர்ச்சியில் கவனம் மசலுத்தியததாடு, பள்ளிகளில் தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலிலும் தமது 

கவனத்ழதத் திருப்பினார். இவரது மபருமுயற்சியால், தமிழ் கற்பிக்கப்படும் தமலும் சில 

மதாடக்கப் பள்ளிகள் உருவாயின. தமிழ் நிழலயங்களில் தமிழ் பயிலும் மாணவர்களின் 

சிரமங்கழளயும் தமிழர் தபரழவ அரசின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு மசன்றது. தமிழ் 

இழளயர் மன்றம், பல்கழலக் கழகத் தமிழ்ப் தபரழவ, தமிழர் தபரழவ ஆகிய அழமப்புகள், 

தமிழ் மாணவர்களின் கல்வித் ததர்ச்சிழய தமம்படுத்தும் வகுப்புகழள நடத்திக்-

மகாண்டிருந்தன. 

 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் 

இக்காலக் கட்டத்தில், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், தமிழ்மமாழியின் 

வளர்ச்சிக்கு மூன்று ஆக்கப்பூர்வ நிழலகளில் திட்டம் வகுத்துச் மசயல்பட்டது. 

தமிழாசிரியர்களின் தகுதிழய உயர்த்துவது, பள்ளிகளில் கற்றல், கற்பித்தல் திறன்கழள 

தமம்படுத்துவது, மாணவர்களின் மமாழி ஆற்றழலயும், தபச்சுப் புழக்கத்ழதயும் 

வலுப்படுத்துவது ஆகியழவதய அந்த மூன்று மசயல் திட்டங்களாகும். 

பட்ைக் கல்வி -  தமிழ் ஆசிரியர்கள் தங்கள் கல்வித்தகுதிழய உயர்த்திக்மகாள்ள 

தமிழ்ப் பட்டக் கல்வி அவசியம் என்ற தகாரிக்ழகழய அரசிடம் மதாடர்ந்து 

வலியுறுத்துக்மகாண்தட இருந்தது. தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் தமிழ்ப் பட்டக் கல்வி 

பிரச்சிழன உடனடியாகக் கவனிக்கப்பட தவண்டிய முக்கிய அம்சம் என்பழதத் தமிழர் 

தபரழவ தபான்ற அழமப்புகளும் அரசிடம் வலியுறுத்தி வந்துள்ளன. சிங்கப்பூர்த் 

தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் மபருமுயற்சியால், அப்தபாது சங்கத்தின் தழலவராக இருந்த            

சா. வீழரயாவின் கடுழமயான உழழப்பால், சங்கம் மதலசியா வாண்தடா கல்வி 

நிறுவனத்துடன் இழணந்து,  மதுழர காமராசர் பல்கழலக் கழகத்தில் அஞ்சல் வழி 

இளங்கழலப் பட்டக் கல்விழயத் மதாடங்கியது. பட்டக்கல்விழயப் மபறதவண்டும் என்ற 

துடிப்தபாடு இருந்த 30 தமிழாசிரியர்கள், சங்கத்தின் மபருமுயற்சியால் தமிழ் இளங்கழலப் 

பட்டத்ழதப் மபற்றனர். பல்லாண்டு முயற்சிக்குப் பிறகு, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 

வலுவான தகாரிக்ழகழய அரசு ஏற்று சிம் பல்கழலக் கழகத்தில் பகுதி தநரத் தமிழ்ப் 

பட்டக் கல்விழயத் மதாடங்கியது. சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் தழலவரான                      

திரு. சி. சாமிக்கண்ணுவின் மதாடர் முயற்சியும், பல சமூக ஆர்வலர்களின் உழழப்பும், 

பட்டக் கல்வி உருவாகக் காரணமாய் அழமந்தது. ததசியப் பல்கழலக் கழகத்திலும் தமிழ்ப் 

பட்டக் கல்வி ஏற்பாடு மசய்யப்பட தவண்டும் என்ற சங்கத்தின் தவண்டுதகாள் தற்சமயம் 

நிழறதவற்றப்படும் நிழலயில் உள்ளது, மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாகும். 
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கற்றல் கற்பித்தல் கருத்தைங்கு 

சிங்கப்பூரில் தமிழ் வாழும் மமாழியாக இருக்க தவண்டுமமனில், பள்ளிகளில் தமிழ் 

கற்றல், கற்பித்தல், சிறப்பாக உன்னத நிழலயில் இருக்க தவண்டும் எனச் சங்கம் கருதியது. 

1971ஆம் ஆண்டு, ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிதயாடும், கல்வி அழமச்சின் தமிழ்ப் 

பிரிதவாடும் இழணந்து, தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல், மதாடர்பான சிறப்பு கருத்தரங்கு ஒன்ழற 

நடத்தியது. கற்றல், கற்பித்தல், மதாடர்பாகச் சிங்கப்பூரில் நழடமபற்ற முதல் கருத்தரங்கு 

இதுதவ ஆகும். சிங்கப்பூர் பள்ளிகளில் கற்றல், கற்பித்தல் உன்னத நிழலயில் 

இருப்பதற்கான உத்ததசத் திட்டம் ஒன்ழறக் கருத்தரங்கு முன்ழவத்தது. தமிழாசிரியர்கள் 

அழனவரும் கலந்துமகாண்ட இக்கருத்தரங்கு கற்றலிலும், கற்பித்தலிலும், பல மாற்றங்-

களுக்கு வித்திடக் காரணமாக இருந்தது எனலாம். 

 

தமிழ்மமாழிப் பபாட்டிகள் 

தமிழ்மமாழியின் வளர்ச்சி வகுப்பிற்கு மவளியிலும் நழடமபற தவண்டும் என்ற 

தநாக்கில், தமிழ் மாணவர்களின் எழுத்து, தபச்சு, சிந்தழனத்திறன் ஆகியவற்ழற 

தமம்படுத்தும் பலவிதமான தபாட்டிகளுக்குச் சங்கம் ஏற்பாடு மசய்தது. 1973ஆம் ஆண்டு 

மதாடங்கி, 10 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இப்தபாட்டிகழளச் சங்கம் சிறப்பாக நடத்தியது. 

பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் மாணவர்கள் கழத கூறுதல், பாடுதல், மசய்யுள் ஒப்புவித்தல், 

தபசுதல், கட்டுழர எழுதுதல், மசாற்தபார் நிகழ்த்துதல் ஆகிய தபாட்டிகளில் ஆர்வத்துடன் 

பங்குமகாண்டு பயன்மபற்றனர். இன்று, வாமனாலி, மதாழலக்காட்சி, மபாது அரங்கம் 

ஆகிய அங்கங்களில் நிகழ்ச்சி நடத்துனர்களாகவும், அறிவிப்பாளர்களாகவும் சிறந்து 

விளங்குதவார், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் நடத்திய தமிழ்மமாழிப் தபாட்டிகளில் 

பங்மகடுத்துப் பயிற்சி மபற்றவர்களாவர். சங்கத்தின் இலக்கியப் பகுதிச் மசயலாளராக 

இருந்த திரு. வி. ஆர். பி. மாணிக்கத்தின் மதாய்வில்லாப் பணியும்,  திரு. மு. அ. மசூது, 

திரு. சி. சாமிக்கண்ணு ஆகிதயாரின் கடுழமயான உழழப்பும் தமிழ்மமாழிப் தபாட்டி-

களுக்குச் சமூகத்தின் மபருத்த ஆதரழவ ஈட்டித் தந்தன. 

 

துரைப்பாை வகுப்புகள் 

தமிழ் மாணவர்களின் தமிழ்த் ததர்ச்சிழய உயர்த்தும் கடப்பாடு தன்ழனச் 

சார்ந்திருப்பழதச் சங்கம் உணர்ந்திருந்தது. இந்திய மாணவர்களின் கல்வித்ததர்ச்சி 

நிழலழய உயர்த்துவதற்காகச் சிண்டா 1992ஆம் ஆண்டு, கணிதம், ஆங்கிலம், அறிவியல் 

ஆகிய பாடங்களில் துழணப்பாட வகுப்புகளுக்கு ஏற்பாடு மசய்தது. இத்துழணப்பாட கல்வி 

உதவித் திட்டம், சிங்கப்பூர் முழுவதும் மதாடங்கப்பட்டது. தமிழ்மமாழியும் துழணப்பாட 

வகுப்புகளில் தசர்க்கப்பட தவண்டும் என்ற தகாரிக்ழகழயத் தமிழ்ப் மபற்தறார்கள் 

முன்ழவத்தனர். சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், மறு ஆண்தட (1993), உமறுப்புலவர் 
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தமிழ்மமாழி நிழலயத்தில் தமிழ்த் துழணப் பாட வகுப்புகழளத் மதாடங்கியது. 

ஆங்கிலப்பாடங்களின் ததர்ச்சி விகிதாச்சாரத்திற்குச் சிண்டா ஒரு காரணமாக விளங்கி 

வருவதுதபால, தமிழ்மமாழியில் ததர்ச்சி விகிதாச்சாரம் உயர, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் 

சங்கம் சிறந்த பங்காற்றி உள்ளது. 

 

உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு 

தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலில், சிங்கப்பூரின் அனுபவத்ழத உலகத் தமிழ் ஆசிரியர்-

களிடம் பகிர்ந்துமகாள்ளவும், உலகத் தமிழ் ஆசிரியர்கழள ஒருங்கிழணக்கவும், சிங்கப்பூர்த் 

தமிழாசிரியர் சங்கம், உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு ஒன்ழற சிங்கப்பூரில் கூட்டியது. 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் சிறந்த பணியாகக் கருதப்படும் இம்மாநாடு, உலகத் 

தமிழாசிரியர்கள் ஒன்றிழணந்து மசயல்படவும், தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலில், உன்னதம் 

அழடயவும், அடுத்த தழலமுழறக்குத் தமிழ்மமாழிழயக் மகாண்டு மசல்லவும் உதவி-

யுள்ளது எனில் மிழகயல்ல. சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் இதுவழர மூன்று உலக 

மாநாடுகழள மபாறுப்தபற்று நடத்தியிருப்பததாடு, தமிழ் புழங்கும் ஏழனய நாடுகளில்           

8 மாநாடுகள் நழடமபற உதவிக்கரமும், ஒத்துழழப்பும் நல்கியுள்ளது. உலகத் தமிழாசிரியர் 

மாநாடுகளுக்குச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் தழலழம ழமயமாகவும், தளமாகவும் 

விளங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. முதல் மாநாடு உருவாக்கத்திற்கு உழழத்த                          

திரு. வி.ஆர்.பி. மாணிக்கமும், இப்மபாழுது மாநாட்டுத் மதாடர் பணிகழளக் கவனித்து 

வருகின்ற, திரு. சாமிக்கண்ணுவும், உலக மாநாட்டுச் சரித்திர ஏட்டில் நிழனவு 

கூறத்தக்கவர்கள். 

 

தமிழ்மமாழி வாைமும் வளர்தமிழ் இயக்கமும் 

இந்திய சமூகத்தின் குடும்பப் பிரச்சிழனகள், மாணவர்களின் கல்வி நிழலழய 

மவகுவாகப் பாதிப்பழத உணர்ந்த சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், சமூகத்தின் 

அக்கழறக்குரிய இவ்விஷயத்ழதச் சமூகத்தின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு மசல்ல, சமூக 

அழமப்புகளின் கூட்டம் ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு மசய்தது. தமிழ் மக்களிழடதய கல்வி 

மதாடர்பான ஒரு விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துவதும், எதிர்தநாக்கியுள்ள பிரச்சிழனகளுக்கு 

சமூகத்தின் ஒத்துழழப்தபாடு தீர்வு காண முயல்வதும் கூட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாக 

இருந்தது. கல்வி, தமிழ்மமாழி, பண்பாடு ஆகியவற்ழறக் கருவாகக்மகாண்டு நிகழ்ச்சி-

களுக்குப் மபருமளவில் ஏற்பாடு மசய்து, மக்களிழடதய விழிப்புணர்ழவ உண்டுபண்ண 

கூட்டத்தில் முடிமவடுக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிழய ஒருவாரம் முழுழமயும் நடத்துவது எனவும், 

விழாவிற்குத் தமிழ்மமாழி வாரம் எனப் மபயரிடுவது எனவும் ஒப்புக் மகாள்ளப்பட்டது. 

தமிழ்மமாழி வாரம் என்ற மபயரில் மபரிய அளவில் விழாக்கள், தீவு முழுவதும் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டன. விழாக்கள் அழனத்தும் சமூக அழமப்புகளின் ஒட்டுமமாத்த ஆதரவுடன் 
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நழடமபற்றன. தமிழ்மமாழி வாரம் சமூகத்தில் மபரிய அளவிலான தாக்கத்ழதயும் 

விழிப்புணர்ழவயும் ஏற்படுத்தின. தமிழ்மமாழி வாரத்திற்கு மக்களிழடதய அதமாக ஆதரவு 

இருந்ததால், அரசாங்கதம முன்வந்து விழாக்கழள நடத்த முழனந்தது. ‘வளர்தமிழ் 

இயக்கம்’ என்ற மபயரில் அரசாங்க ஆதரவுடன் இயக்கம் உருவானது. சிங்கப்பூர்த் 

தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் முயற்சியில் உருவான தமிழ்மமாழி வாரம், இப்மபாழுது வளர்தமிழ் 

இயக்கமாகப் மபயர் மபற்று, சமூக ஆதரவுடன், பல்தவறு விழாக்கழள மாதம் முழுதும் 

நடத்தி வருகிறது. தமிழ்மமாழி வாரத்திழன மவற்றிகரமாக நடத்தி சமூகத்தில் 

விழிப்புணர்வு உண்டாக அதிக உழழப்ழப நல்கிய வழக்கறிஞர் நிர்மலன் பிள்ழளயின் பணி 

பாராட்டத்தக்கது. 

 

தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகம் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வி வரலாற்றில் சிறந்த பங்களிப்பு மசய்த அழமப்புகளின் 

வரிழசயில் தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகத்திற்கு முக்கிய இடம் உண்டு. பள்ளிக்-

கூடங்களில் தமிழ் மாணாக்கர்கள் எதிர்தநாக்கும் பிரச்சிழனகழள அவ்வப்தபாது கல்வி 

அழமச்சின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு மசன்று, தீர்வு ஏற்பட தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் 

கழகம் மசவ்வதன பணியாற்றி உள்ளது. மதாடக்கப் பள்ளிகளில் தமிழ் பயிலும் 

மாணாக்கர்கள் தத்தம் பள்ளிக்கூடங்களிதலதய தமிழழப் பயிலும்தபாது, உயர்நிழலப் 

பள்ளி மாணாக்கர்கள் தவறு பள்ளிக்குச் மசன்று தமிழ் பயில தவண்டிய இக்கட்டான 

நிழலழய மாற்றி அழமத்ததில் தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகத்திற்கு பங்குண்டு. 

 

உங்கள் பிள்ரளகளால் இயலும்! 

தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் கல்வி நடவடிக்ழககளில் தழலயானதாகக் 

கருதப்படுவது அவ்வியக்கம் நடத்திய தன்முழனப்புப் தபச்சுகளாகும். ‘முயன்றால் சாதித்துக் 

காட்டலாம்’ என்ற முழக்க வரியுடன், சமூக நிழலய நற்பணி மன்றங்களுடனும், சமூக 

அழமப்புகளுடன் அச்சங்கம் நடத்திய தன்முழனப்புச் மசாற்மபாழிவும், கலந்துழரயாடல்-

களும் சமூகத்தில் நல்ல பலழன உண்டாக்கின. மாணவர்கள், இழளஞர்கள், 

மபற்தறார்கள் எனப் பல தரப்பாரும், ‘உங்கள் பிள்ழளகளால் இயலும்’ என்னும் நிகழ்வில் 

மபருமளவில் கலந்துமகாண்டனர். தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் தழலவராக 

இருந்த திரு. ழவ. திருநாவுக்கரசு மக்களிழடதய இருந்த நல்லாதரழவக் கருத்திற்-

மகாண்டு, தன்முழனப்பு கலந்துழரயாடல்கழளப் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்த உதவினார். 
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வாமைாலியின் தன்முரைப்பு முழக்கம்! 

தமிழ்மமாழிழயயும், தமிழ் மாணவர்கழளயும் ழமயமாக ழவத்து, அவர்களுக்குப் 

பயன்படும் வழகயில், கழகம் வாமனாலியில் ஏற்பாடு மசய்த ‘மவற்றி நிச்சயம்’, 

‘ஒளிமயமான எதிர்காலம்’ ஆகிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் முக்கியமாகக் கருதப்பட்டன. 

வாமனாலியில் 2 ஆண்டுகளாக நழடமபற்ற இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளும், தமிழ் மாணவர்-

களுக்குக் கல்வியில் உற்சாகத்ழதயும், ஊக்கத்ழதயும் ஏற்படுத்தின. 

 

மபரிய புத்தகங்கள் உருவாக்கம் 

மதாடக்கப் பள்ளிக்குச் மசல்லும்முன்தன, தமிழ் மாணவர்களுக்குத் தமிழ்மமாழியின் 

மீது பற்ழற உண்டாக்க தவண்டும் எனும் தநாக்கில், பாலர் பள்ளிகள் அழனத்திலும் தமிழ் 

பயிற்றுவிக்கப்பட தவண்டும் என்னும் தகாரிக்ழகழய விடுத்த அழமப்புகளில் ஒன்று 

தமிழ்மமாழிப் பண்பாட்டுக் கழகம். பாலர் பள்ளிகளில் கற்பித்தல் சிறப்பாக அழமயப் 

பாடக்கருவிகள் ததழவ என்பழத உணர்த்த ஆங்கிலப் புத்தகங்களுக்கு நிகராகப் மபரிய 

புத்தகங்கள் நான்ழகத் தமிழில் மவளியிட்டுப் பாலர் பள்ளிகளுக்கும், மதாடக்கப் 

பள்ளிகளுக்கும் அழவ விநிதயாகம் மசய்யப்பட்டன. 

 

திருக்குறள் விழா 

தமிழ் மாணவர்களிடமும், தமிழ்ப் மபற்தறார்களிடமும், தமிழ் உணர்ழவ வளர்த்திட 

தமிழ்மமாழி பண்பாட்டுக் கழகம், திருக்குறள் விழாழவ நன்கு பயன்படுத்தி வந்துள்ளது. 

கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக நழடமபற்றுவரும் திருக்குறள் விழா, தமிழ்ச் 

சமூகத்தினரால் மபரிதும் பாராட்டப்படுகின்ற ஒரு விழாவாகும். தமிழ்மமாழி, பண்பாடு, 

கல்வி ஆகியவற்ழறக் கருப்மபாருளாகக் மகாண்டு, கழகம் பல சிறந்த மசாற்மபாழிவுகழள 

இதுகாறும் வழங்கியுள்ளது. இதற்காகச் சிறந்த தமிழ்ப் தபச்சாளர்கள் வரவழழக்கப்-

பட்டுள்ளனர். மபற்தறார்கழளயும், மாணவர்கழளயும் ழமயமாக ழவத்து ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்ட விழா, இப்மபாழுது மாணவர்களின் தமிழ் ஆற்றழல மவளிக்மகாணரும் 

வழகயில் பலவிதமான தபாட்டிகழள நடத்தி வருகிறது. மாணவர்களின் மமாழித்-

திறன்கழள மவளிக்மகாணரும் தமிழ்மமாழிப் தபாட்டிகள், ஆசிரியர்களிடமும், மபற்தறார்-

களிடமும், நல்வரதவற்ழபப் மபற்று மாணவர்களிடம் நல்ல பலழன விழளத்துள்ளன. 

திரு. மு. ஹரிகிருஷ்ணழனத் தழலவராகக் மகாண்டு இயங்கும் தமிழ்மமாழி 

பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழ் மாணவர்களின் மமாழி நலனிலும், தமிழ்க் கல்வி            

வளர்ச்சியிலும், ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இவர் மதாடங்கியுள்ள தபச்சாளர் மன்றம், தமிழ் 

மாணவர்களிழடதயயும், இழளதயார்களிடமும், தமிழ்ப் தபச்சாற்றழல வளர்க்கும் தநாக்கில் 

மசயல்பட்டு வருகிறது. 
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தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் 

சமீப காலமாக, தமிழ் மாணவர்களின் மமாழி நலனில் அக்கழறயும், சிரத்ழதயும் 

காட்டி வரும் அழமப்பு தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம். தமிழ்மமாழியின் மதாடர் வளர்ச்சிக்கு 

எழுத்தாளர்கள் மிக முக்கியம் எனவும், எழுத்தாளர்கள் பள்ளியிலிருந்துதான் 

உருவாக்கப்பட தவண்டும் எனக் கழகம் திண்ணமாக நம்புகிறது. 1995ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு, சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம், தனது பார்ழவழயத் தமிழ் மாணவர்கள் மீது 

மசலுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. மாணவர்களின் தமிழ்ப்பற்ழற வளர்க்கவும், அவர்கள் தமிழழச் 

சரளமாகப் தபசவும், பிழழயின்றி எழுதவும், பலவிதமான தமிழ்மமாழிப் தபாட்டிகழள 

நடத்தி வருகின்றது. மாணவர்களிழடதய இலக்கியக் கதாபாத்திரங்கழள அறிமுகப் 

படுத்துவதற்காக, பாலர் வகுப்பு மதாடங்கி, மதாடக்க நிழல 4 வழர பயிலும் மாணவர்-

களுக்கு மாறுதவடப் தபாட்டிழயக் கழகம் சிறப்பாக நடத்திவருகிறது. மாணவர்களின் 

சிந்தழனத்திறன், கற்பழனத்திறன் ஆகியவற்ழற வளர்க்கக் கழத கூறும் தபாட்டி, தபச்சுப் 

தபாட்டி ஆகியவற்ழற வருடந்ததாறும் நடத்தி வருகிறது. இருபதாம் நூற்றாண்டின் 

மிகச்சிறந்த கவிஞர்களில் ஒருவரான கண்ணதாசனின் பாடல்களில் உள்ள மதிப்புக்கழள-

யும், சிறப்புக்கழளயும் மாணவர்கள் அறிந்து மகாள்ள தவண்டும் என்பதற்காகக் கழகம், 

ஆண்டுததாறும் கண்ணதாசன் விழாழவ ஏற்பாடு மசய்வததாயு, விழாவில் கண்ணதாசன் 

பாட்டுப் தபாட்டிழயயும் நடத்தி வருகிறது. 

சிங்கப்பூரின் தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சிக்கு எழுத்தாளர் கழகம், ததசிய நூலக வாரியம், 

சிங்கப்பூர் கழலகள் மன்றம் தபான்ற அழமப்புகளுடனும் இழணந்து பணியாற்றி வருகிறது. 

தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் நழடமபறும் ‘முத்தமிழ் விழா’, சிங்கப்பூரில் 

நழடமபறும் தமிழ் விழாக்களில் சிறந்த ஒரு விழாவாகப் தபாற்றப்படுகிறது. தமிழ் 

எழுத்தாளர்கழள ஊக்குவிக்கவும், அங்கீகரிக்கவும், தமிழதவள் தகா. சாரங்கபாணியின் 

மபயரில் விருது வழங்கப்படுகிறது. 

தமிழ்க் கல்வியின் நாட்டமுழடய அழனத்து நடவடிக்ழககளிலும், தமிழ் எழுத்தாளர் 

கழகம், மற்ற சமூக அழமப்புகளுடன் இழணந்து, ததாள் மகாடுத்து வருகிறது. 

தமற்கண்ட அழமப்புகதளாடு, சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சிக்கும், தமிழ்க் 

கல்வியின் பிரதான தூண்களாக விளங்குகின்ற தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கூறுகளுக்கும் பல 

முக்கிய அழமப்புகள் மதாடர்ந்து தபாட்டிகழளயும், நடவடிக்ழககழளயும், விழாக்கழளயும் 

நடத்திவருகின்றன. தமிழ்க் கல்விக்கு ஆக்கமூட்டும் நடவடிக்ழககழள இழவ 

தமற்மகாண்டு வருகின்றன. மாதவி இலக்கிய மன்றம், சிங்கப்பூர் மதன்காசி முஸ்லிம் 

நலனபிவிருத்திச் சங்கம், மக்கள் கவிஞர் மன்றம், கவிமாழல, தங்கமீன் இலக்கியக் களம் 

ஆகிய அழமப்புகளும் தமிழ்மமாழி வளர்ச்சிக்கும், தமிழ்க் கல்விக்கும் பாடுபட்டுவருகின்றன. 
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நிதி உதவி 

தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டு வரும் சமூக அழமப்புகள் நிதி ஆதரவின்றி 

நிகழ்ச்சிழய நடத்திடவும், மவற்றி காணவும் இயலாது. சமூக அழமப்புகள் தமிழ்மமாழி 

வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டு வருவழதப் பதிவு மசய்கின்ற தநரத்தில், நிதி ஆதரவு அளித்து 

வருகின்ற நிறுவனங்கழளயும் கண்டிப்பாகப் பாராட்டி, அவற்றின் பணிழய நிழனவு கூர்வது 

மிக முக்கியமாகும். அந்த வழகயில், தமிழ்ச் சமூகம் நிதி ஆதரவு வழங்கி வருகின்ற நிதி 

நிறுவனங்களுக்கு நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளது. 

MES குழுமம், MMI, லிட்டில் இந்திய கழடக்காரர்கள் சங்கம், இந்திய உணவுக் 

கழடக்காரர்கள் சங்கம், ஆனந்த பவன், த ாதி புஷ்பக்கழட, காயத்ரி, அப்தபாதலா, 

அபிராமி, ஹனிஃபா மடக்ஸ்ழடல்ஸ், தபாப் ரா ு, முஸ்தஃபா அறக்கட்டழள, த ாதி 

மாணிக்கவாசகம், மசல்வி ஸ்தடார், தகாமள விலாஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள்                   

சிங்கப்பூரின் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி, நல்மலண்ணத்ழதப் புலப்படுத்திய 

நிறுவனங்களாகும். 

பள்ளியில் மாணவர்கள் பயிலுகின்ற தமிழழ, பள்ளிக்கு மவளிதய எடுத்துச்               

மசன்று, மாணவர்கழளயும் மபற்தறார்கழளயும் நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுத்தி, தமிழ்த் தீபம் 

அழணயாமல் சமூக அழமப்புகள் காத்து வந்திருக்கின்றன. தமிழ்மமாழிழயத் தங்கள் 

நிகழ்ச்சிகளில் பிரதானமாகக் கருதிப் பல சிரமங்களுக்கு இழடதய நிகழ்ச்சிகழள நடத்தி 

வருகின்றன. அரசாங்கம் தமிழுக்குச் சமதகுதிழய வழங்கியிருப்பழத நன்றியுடன் 

நிழனவுகூறும் தமிழ்ச் சமூக அழமப்புகள், தங்களது எதிர்காலச் சவால்கழளயும் நன்கு 

உணர்ந்து மசயல்பட்டு வருவது சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சிக்கு நல்ல 

அறிகுறியாகும். 
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சிங்கப்பூரில் தமிழ் வளர்த்த அறிஞர்கள் 

 
முனைவர் மா இராஜிக்கண்ணு 

துணை விரிவுணையாளர் 
சிம் பல்கணைக்கழகம் 

 
 

 

தமிழவேள் வகோ சோரங்கபோணி  

 உயர்தனிச் செம்ச ொழியொம் தமிழன்னைக்கு அணி செய்தவர்கள் பலர். அவர்தம் 

சதொண்டிைொல் சிங்கப்பூரில் தமிழ்ச ொழி நொட ொறும் வளர்ந்துவருவது கண்கூடு.சபொன்விழொ 

பன க்கும் நம் நொட்டில் அம்ச ொழினயப் டபணி வளர்ப்பவர்கள் ச ொழியின்பொல் நொட் ங் 

சகொள்ளும் நற்றமிழ் அறிஞர்களின் சதொண்டு அளப்பரியது. சிங்னகயில் தமிழர்கள் 

கொலூன்றியதிலிருந்து இன்றுவனை தமிழ் செம் ொந்து விளங்குகிறது. சிங்கப்பூரில் தமிழ் 

வளர்த்த தமிழறிஞர்கள் பலர் ஆயினும், இருவனைப் பற்றிடய என் கட்டுனை அன கிறது. 

  

என் டநொக்கில் முதன்ன யொைவர் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திற்குப் புகழ் டெர்த்த 

தமிழடவள் டகொ ெொைங்கபொணி அவர்கடள ஆவர். இந்திய ெமூகத்திற்கும் தமிழ்ச ொழி 

வளர்ச்சிக்கும் பல்லொற்றொனும் சதொண் ொற்றிய அவனை அறியொதொர் இலர். அன்ைவர் 

இந்நொட்டில் தமிழர்கள் தமிழ்ச ொழினயப் டகணிக் கொத்தி த் தமிழ்முைசு நொடளட்டின் 

வொயிலொக ஊக்கம் அளித்தவர். 

  

தமிழடவள் அவர்கள் மூன்று அணுகுமுனறகள் வொயிலொகத் தமிழச ொழி 

வளர்ச்சிக்குப் பொடுபட் ொர் எைலொம். தமிழ் முைசு நொடளட்டின் வழி தமிழர்கனளத் தட்டி 

எழுப்பிைொர் எனில் மினகயொகொது. எண்பது ஆண்டு விழொனவக் கொணும் தமிழ் முைசு 

தமிழ்ச ொழி வளர்ச்சிக்கு அரிய பங்குகனை ஆற்றிவருவது சபருன யுன த்து. அவர் 

உயிடைொடிருந்த கொலத்தில் அவ்வப்டபொது முைசில் தனலயங்கம் எழுதி தமிழ்ச ொழிக்குப் 

சபருன  டெர்த்தொர். தமிழறிஞர்களின் அரிய கட்டுனைகனள முைசில் இ ம்சபறச் செய்தொர். 

இதைொல் தமிழ்  க்கள் பயைன ந்தொர்கள் என்பதில் ஐய்யமில்னல.  டலசியொ. சிங்கப்பூர் 

வொழ் தமிழ் இனளஞர்களின் எழுத்தொற்றனல வளர்க்க இனை இதழொக ‘ ொைவர்  ன்ற 

 லர்’ என்பதனை உருவொக்கிைொர்.  (இந்நொளில்  ொைவ முைசு என்று அனழக்கப்படுகிறது) 

  

‘ ொைவப் பருவம் முதல் எழுத்து ஆர்வத்னத வளர்ப்பதற்கொகத் தமிழ் முைசில் 1952 

இல்  ொைவ  ணி ன்ற  லனைத் சதொ ங்கிைொர். ஏைொள ொை கட்டுனைகள், சிறுகனதகள், 

கவினதகள் சகொண்  ஆண்டு  லர்கனளயும் சிறப்பு  லர்கனளயும் சவளியிட் ொர்.  
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ஆயிைத்துத் சதொள்ளொயிைத்து ஐம்பதுகளில் ஞொயிறுடதொறும் சவண்பொக்கள் 

நினறந்த முைெொக சவளிவந்தது நினைவுகூைத்தக்கது. அவ்வ யம் தமிழ் முைசின் 

துனையொசிரியைொகப் பணிபுரிந்த அ ைர் முருகு சுப்பிை ணியம் அவர்கள் இப்பகுதினய 

நன்முனறயில் வழிந த்திச் சென்றொர். 

 

“கவிஞர்களில் சபரும்பொடலொர் முனறயொை யொப்பிலக்கைப் பயிற்சி தை ொை  ைபுக் 

கவினதகனள எழுதவும் அறுபதுகளின் சவண்பொப் டபொட்டியும், இலக்கை 

விளக்கங்களும் கவினதப் பக்கமும் சபரிதும் துனைபுரிந்தை” 

(இலக்கியம் வளர்த்த தமிழடவள் ெொைங்கபொணி, பக்கம் 6) 

என்னும் கூற்று டநொக்கற்பொலது. 

  

 

1952ஆம் ஆண்டில் தமிழர் திருநொள் என்னும் சபருவிழொ சகொண் ொட் த்னதத் 

சதொ ங்கினவத்தொர். அவ்விழொ சிங்கப்பூர் முதல் சபர்லிஸ் ( டலசிய  ொநிலம்) வனை மிக்க 

சிறப்பு ன் சகொண் ொ ப்பட் து. விழொவுக்சகைச் சிறப்பினை நல்க தமிழ் நொட்டிலிருந்து 

ஆண்டுடதொறும் தமிழ்ப் டபைொசிரியர் இருவனை அனழத்துச் செொற்சபொழிவு ஆற்ற ஏற்பொடு 

செய்தொர். ட ன டதொறும் சிங்கப்பூர்,  டலசியத் தமிழர்கள் முன்டைற்றத்திற்கொகச் 

செொற்சபொழிவு ஆற்றித் தமிழர்கனளத் தட்டி எழுப்பிய சபருன  அன்ைொனைடய ெொரும். 

அந்நொளில் சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள் அதிக ொக வொழ்ந்த பகுதிகளொை டலொடைொங் லொலொட், 

ஜூச்சியொட், ஜொலொன் கொயு, டநவல் டபஸ், பொசிர் பொஞ்ெொங், புக்கிட் பொஞ்ெொங், துனறமுகப் 

பகுதி டபொன்றவற்றில் தமிழர் திருநொள் சகொண் ொ ப்படும். இன்று சிங்கப்பூர்  ொதவி 

இலக்கிய  ன்றம் ஆண்டுடதொறும் தமிழர் திருநொள் விழொனவச் சிறப்பொகக் சகொண் ொடி 

வருகிறது. 

  

 

 லொயொப் பல்கனலக் கழகம் சிங்கப்பூரில் இயங்கிய கொலத்தில்(1955) இந்தியப் 

பகுதினய நிறுவும் முயற்சி ட ற்சகொள்ளப்பட் து. இந்திய அைெொல் வைலொற்று ஆசிரியர்     

திரு. நீலகண்  ெொஸ்திரி என்பொர் சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பப்பட் ொர். அன்ைவர்         

தமிழுக்குப் பதிலொக வ ச ொழினயப் பரிந்துனை செய்தொர். இஃது இங்கிருந்த           

தமிழர்களி ம் சவறுப்பினை உண் ொக்கியது. வீறுசகொண்ச ழுந்த தமிழடவள், தமிழறிஞர் 

அ.சி. சுப்னபயொ, ெொ.சி. சின்ைப்பைொர் டபொன்டறொர் ெொஸ்திரி அவர்களுக்குக் கடும் 

எதிர்ப்பினைத் சதரிவித்தைர். 
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ெொஸ்திரி அவர்கள் ஏ ொற்றத்து ன் இந்தியொ திரும்பிைொர். 2.10.1956 இல்  லொயொப் 

பல்கனலக் கழகத்தில் இந்தியக் கல்வியல் துனற உருவொக்கப்பட் து. டபைொசிரியர் முத்து 

இைொெொக்கண்ைைொர் அவர்கள் தமிழ் விரிவுனையொளைொகப் பணிபுரிந்தது நினைவுக்-

கூைத்தக்கதொகும். (இலக்கியம் வளர்த்த தமிழடவள் ெொைங்கபொணி, பக்கம் 6) 

  

 

தமிழடவள் அவர்கள் முயற்சியொல் `தமிழ் எங்கள் உயிர்` என்னும் சபயரில் நிதி 

திைட் ப்பட்டு பல்கனலக் கழகத்தில் தமிழ் நூல்கள் இ ம்சபற வழங்கப்பட் து. 1959-இல் 

இப்பல்கனலக் கழகம்  டலசியத் தனலநகர் டகொலொலும்பூருக்கு  ொற்றம் செய்யப்பட் து. 

அதனு ன் இந்தியக் கல்வியல் துனறயும் சென்றுவிட் து. ஆைொல் இங்குத் டதொற்று-

விக்கப்பட்  சிங்கப்பூர்ப் பல்கனலக் கழகத்தில் இந்தியக் கல்வியல் துனற இல்லொது 

டபொயிற்று. 

   

 

தமிழடவள் இன்று நம்மின டய இல்லொவிட் ொலும் தமிழ் வளர்ச்சிக்கொக அவர் 

வினதத்த வினத இன்று வளர்ந்து பயன் தருகின்றனதக் கண்கூ ொகக் கொைலொம். 

   

“சிங்னகயில் தமிழ், தமிழர் ெமுதொயம் சதொ ர்பொை சிந்தனைகள் டகொ.ெொ.வின்  

 ைத்தில் எப்டபொதுட  இருந்து வந்தை.  தமிழ் முைனெத் தமிழர்களின் குைலொகவும்  

ெமுதொய வளர்ச்சிக்கொை கருவியொகவும்  பயன்படுத்திப் பல்டவறு திட் ங்கனளச்  

செயல்படுத்தி முன்நின்றொர்.”                                                                                

(சிங்கப்பூர்த் தமிழ் முன்டைொடிகள், பக்கம் 170) 

 

 

தமிழடவளின் நினைவொகத் தமிழ் முைசு நொடளடு தொங்கிவருவது அன்ைவர்க்குப் 

சபருன  டெர்ப்பதொகும். `சிங்கப்பூர் பிைஸ் ட ொல்டிங்ஸ்’ (SPH) நிறுவைத்தில் தமிழ் முைசு 

இனைந்துவிட் து. எனினும் நொடளட்டின் முதல் பக்கத்தில் `நிறுவைர் தமிழடவள்                       

டகொ ெொைங்கபொணி` என்னும் அவைது திருப்சபயர் அன ந்திருப்பது அன்ைொனை என்றும் 

நினைவுகூைச் செய்கிறது. 

 

 

தமிழடவள் அவர்கனள நினைவுகூரும் வனகயில் ` ன்ைொர்குடி - திருத்துனறப்பூண்டி 

தொலுகொ ஆதிதிைொவி ர் ெங்கம்’ என்னும் அன ப்பு, `தமிழடவள் நற்பணி  ன்றம்’ என்னும் 

சபயரில் 2.7.1996 முதல் இயங்கிவருகிறது. முன்ைொள் சிங்கப்பூர் அதிபர் திரு எஸ் ஆர் 

நொதன் அவர்களொல் 18.1.2004 ஆம் நொளன்று டகொ ெொைங்கபொணி கல்வி அறக்கட் னள 
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நிதி என்பது நிறுவப்பட் து. ட லும் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தொளர் கழகம் `தமிழடவள் 

விருது’ என்பதனை ஆண்டுடதொறும் எழுத்து, ெமூகத் சதொண்டு டபொன்றவற்றில் சிறந்து-

விளங்கும் தமிழன்பர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. இவ்விருது கழகம் ஏற்பொடு செய்யும் 

`முத்தமிழ் விழொவன்று வழங்கப்படுகிறது. `தமிழடவள் நொ க  ன்றம்’ என்ற அன ப்பும் 

இயங்கிவருவது சபருன க்குரியது.  

    

  

27.6.2015 ஆம் நொளன்று சிங்கப்பூர்த் டதசியப் பல்கனலக் கழக கலொெொை அைங்கில் 

`முைசு’ என்னும் சபயரில் நொ கம் ந ந்டதறியது. இது தமிழடவள் அவர்களின் வொழ்க்னக 

வைலொற்னற எடுத்துக்கொட்டுவதொகும். திரு நல்லு திைகைன் அவர்களொல் எழுதப்பட்  

இந்நொ கம் ைவீந்திைன் நொ கக் குழுவொல் ட ன டயறியது. தமிழடவள் பொத்திைத்தில் 

புகழ்சபற்ற கனலஞர் திரு டெொ கொர்த்திக்டகயன் அவர்கள் திறம்ப  நடித்திருந்தொர். திரு தி 

ெொைங்கபொணி டவ த்தில் ஜில்லியன்  ொன் அவர்கள் நடித்திருந்தொர். இது தமிழடவள் 

அவர்கனள நினைவுகூர்வதொக அன ந்திருந்தது சபருன ப த்தக்கதொகும். 

(கொண்க :  `முைசு’ கொட்டிய தமிழடவள் ெொைங்கபொணியின் கனத - தமிழ்முைசு 29.6.2015) 

 

 

வொழ்நொள் முழுவதும் தமிழர் முன்டைற்றம், தமிழ்ச ொழி வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு 

அரும்பொடுபட்  தமிழடவள் அவர்களின் திருப்சபயர் சிங்கப்பூர் வைலொற்றில் என்றும் 

நினலத்து விளங்குவதொக.  னறந்த சிங்கப்பூர் முதல் பிைத ர் திரு லீ குவொன் இயூ அவர்கள் 

தமிழடவள் பற்றி சபருன யொகப் பொைொட்டியுள்ளொர். 

 

`Tamil is the spoken and written language among the majority of Indians in 

Singapore. Sarangapany’s efforts to promote the language contributed to 

the providence of the language among Indians.’ 

(Ismath Mohamed 2013, the Legacy of G Sarangapany) 

  

தமிழ்ப் சபரு கன் தமிழடவள் அவர்களின் முைசு என்சறன்றும் ஒலிக்கட்டும். நொமும் 

ஒளிர்டவொ ொக. 
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திரு அ நோ மெய்தீன் 

 

“தமிழ்க்கல்வி எனும்விளக்கு  எரிவதற்கு 

   தம்மு னலத் திரியொக  ொற்றிக் சகொண்டு 

   இன ப்சபொழுதும் டெொைொத உனழப்பு என்னும் 

   எண்சைய்வொர்த்த அரும்  னிதர் ஏ என் ச ய்தீன்” 

 

 

என்னும், நம் நொட்டு முதுகவிஞர் க து மு இக்பொல் அவர்களின் புகழொைத்திற்கு உரியவர் 

அ ைர் அ நொ ச ய்தீன் அவர்கள். உ றுப்புலவர் தமிழ் உயர்நினலப்பள்ளி என்றொடல அவர் 

சபயர்தொன் நம் விழித்தினையில் விரியும். ஆைம்பக் கல்வி சிறிதளடவ கற்றிருந்தொலும் தமிழ்ப் 

பிள்னளகளின் கல்வியில் அதிக நொட் ம் சகொண் வர். ஒரு நிறுவைத்தில் ெொதொைை 

ஊழியைொகடவ கன சிவனை பணிபுரிந்தொர். அன்பொை பொர்னவயும் எளிய டதொற்றமும் 

ச லிந்த உ லும் உறுதிமிக்க சநஞ்ெமும் சகொண் வர். அவனை இந்நொள் இனளஞர் பலர் 

அறியொர். 

 

  

சிங்கப்பூரில் இயங்கும் `கன யநல்லூர் முஸ்லிம் லீக்` என்னும் அன ப்பொல்                     

கட் ப்பட்  சதொ க்கப் பள்ளியில் அதிக ொை பிள்னளகள் பயின்றைர். அவர்களுக்கு 

உயர்நினலக் கல்வியும் அளிக்க டவண்டும் என்னும் நன்டநொக்கில் உயர்நினலப் பள்ளினய 

உருவொக்கும் திட் ம் ஏற்பட் து. அத்திட் த்தினை வழிந த்திச் செல்ல அ நொ ச ய்தீன் 

அவர்கள் முற்பட் ொர். அதற்சகை நிதினயத் திைட்டுவதில் அன ப்பு உறுப்பிைர்களு ன் 

கலந்தொடலொசிக்கலொைொர். 

  

 

அ நொ ச ய்தீன் அவர்கள் தம் குழுவிைரு ன் சகொன வள்ளல்  த்டதொ லீ டகொங் 

சியொன் அவர்கனளக் கொைச் சென்றொர். "வசூல் பணினயத் சதொ ங்கி ஏசழட்டு  ொதங்க-

ளொகிறது.  இதுவனை எங்களொல் டெர்க்க முடிந்தது 2,000 சவள்ளிதொன். தொங்கள் ஒரு 

சபரிய சதொனகனய அளித்தொல், அதனைப் சபொது க்களி ம் எடுத்துச் செொல்லி 

உற்ெொகத்து ன் எங்களொல் வசூலில் இறங்க முடியும்’ என்று  த்டதொ அவர்களி ம் கூறிைொர். 

(மெய்தீன் என்னும் ெோெனிதர், பக்கம் 63) 
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இதனைக் டகட்டு  ைம் சநகிழ்ந்த வள்ளல் உ டை 10,000 சவள்ளிக்கொை 

கொடெொனலனய அளித்தொர். குழுவிைர் மிகுந்த  கிழ்ச்சியு ன் அன்ைொர்க்கு நன்றி கூறி 

வின சபற்றுச் சென்றைர். 

  

அ நொ ச ய்தீன் அவர்களது சிந்தனைடயொட் மும் சபொதுநல ஆர்வமும் ஒரு செயனல 

முடித்துவி  முடிவு செய்தொல் அதனை முடிக்கும்வனை ஓய்வதில்னல. கின த்த 

நன்சகொன னயக் சகொண்டு உயர்நினலப் பள்ளி கட்டும் பணி சதொ ங்கியது.  

 

1959இல் சிங்கப்பூர் முதலன ச்ெைொக இருந்த திரு லிம் இயூ  ொக் அவர்கள் 

ச ய்தீனு ன் சநருங்கிய நட்பு பூண் வர். அதுடபொல தமிழடவள் அவர்களி மும் சநருங்கிய 

நட்பு சகொண்ச ொழுகிைொர். திரு லிம் இயூ  ொக் அவர்கள் 9.4.1959 ஆம் நொளன்று எண் 

41 ட க்ஸ்சவல் டைொட்டில் உ றுப்புலவர் தமிழ் உயர்நினலப் பள்ளிக்கு அடிக்கல் 

நொட்டிைொர்கள். 

  

கட்   டவனல சதொ ங்கிய கொலத்தில் 18,000 சவள்ளி நிதிப் பற்றொக்குனற 

ஏற்பட் து. இதனைத் தமிழடவளி ம் அ நொ ச ய்தீன் அவர்கள் முனறயிட் ொர். அன்ைொர் 

ஆவை செய்வதொக உறுதி அளித்தொர். தமிழ்முைசு நொளிதழும் தமிழர் சீர்திருத்த ெங்கமும் 

நிதி திைட்  ஏன்பொடுகள் செய்தை. 1959 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 25, 26 ஆம் நொள்களில் 

நொடு முழுவதும் ஆயிைம் சதொண்டூழியர்கள் சகொடி திைத்தின் வொயிலொக நிதி 

திைட்டிைொர்கள். ச ொத்தம் 16,000 சவள்ளி திைட் ப்பட் து. 

  

உயர்நினலப்பள்ளி கட்டும் அவர் கைவு நைவொைது. 1960இல் அப்டபொது கல்வி 

அன ச்ெைொக இருந்த திரு டயொங் நியுக் லின் அவர்களொல் திறந்துனவக்கப்பட் து. 

சதொ க்கப் பள்ளியும் உயர்நினலப் பள்ளியும் ஒடை கட்  த்தில் இயங்கிவந்தை. 

அவ்வொண்டில் உயர்நினலப் பள்ளியில் 23  ொைவர்கள் டெர்ந்தைர். 

  

பள்ளியில் முனறயொை நூலகம் அன க்க ச ய்தீன் அவர்கள் அரும்பொடுபட் ொர். 

அதற்சகை அவர்  ைம் உனளச்ெல் சகொண் ொர். ஊருக்குப் பயைம் ட ற்சகொண் ொர். 

 

`நூலகத்னதப் பலப்படுத்த டவண்டும் என்படத எைது முக்கிய ொை நொட் ம். அங்கு 

சென்று டெர்ந்ததும் சதரிந்தவர்கள் டவண்டியவர்களி ச ல்லொம் செொல்லினவத்து 

நல்ல நூல்கனளச் டெகரிக்க ஆைம்பித்டதன். அந்தச் ெ யத்தில்   நொ இப்ைொஹிமும் 

இந்தியொவுக்கு என்னு ன் வந்துவிட் ொர். எைது முயற்சிக்கு அவர் துனையொக 

இருந்தொர். ஏறத்தொழ 1,700 நூல்கள்வனை டெகரித்துவிட்ட ன். நூல்கனளச் 

டெகரித்து 3  ொதங்களில் எைக்கு இங்கு அனுப்புவதற்கு ஏற்பட்  800 ரூபொய் 
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செலனவயும் பள்ளிக் கைக்கில் டெர்க்கொது என் செொந்த செலவொகடவ பற்று 

எழுதிக்சகொண்ட ன்.* 

(மநஞ்சில் பதித்த நினைவுச் சுேடுகள், பக்கம் 106, அ நோ மெய்தீன்) 

 

இங்ஙைம் சபொதுநல வொழ்க்னகயில் தன்ைலமின்றி வொழ்ந்தவர். அவனைப் டபொன்ற 

அன்பர்கள் சிலடை உள்ளைர். அவர் எழுதிய `சநஞ்சில் பதித்த நினைவுச் சுவடுகள்’ 

என்னும் நூலுக்கு அணிந்துனை வழங்கிய தமிழறிஞர் அ ைர் னவ திருநொவக்கைசு அவர்கள், 

 

  `ச ய்தீன் அவர்கள் அனை நூற்றொண்டுக் கொலம் 

   ெமுதொயத்திற்கும் தமிழுக்கும் இன யறொத 

   உனழப்னப அளித்தவர். சதன் கிழக்கு ஆசியொவில் 

   ஒடை தமிழ் உயர்நினலப் பள்ளினயத் டதொற்றுவித்த 

   முன்ைணி சதொண் ர். 

எைப் புகழொைம் சூட்டி  கிழ்வது என்றும் சநஞ்சில் நினலக்கவல்லது. ட லும் மூத்த 

தமிழொசிரியரும் கன யநல்லூர் முஸ்லிம் லீக் செயலொளரு ொை திரு மு அ  சூது அவர்கள், 

 

  `கல்வியில் பின்தங்கியிருந்த  க்கனளத் தட்டிசயழுப்பிக் 

   கல்வியின் அருன  சபருன கனள உைைச் செய்து 

   கல்விச் ெொனலனயயும் எழுப்பி, கல்வி அறங்கொவல் நிதினயயும் 

   உருவொக்கி, இன்று பல நூறு இனளஞர்கள்  

   உயர்கல்வி சபற சநம்புடகொலொய் இருந்தவர் 

   அ நொ ச ய்தீன்.(மெய்தீன் என்னும் ெோெனிதர், பக்கம் 195) 

என்னும் புகழுனை வொைத்தில் உனறந்திருக்கும் என்று நம்புடவொ ொக. 

 

பல கொைைங்களொல் உ றுப்புலவர் உயர்நினலப் பள்ளி மூடும் நினல வந்தடபொது 

உன ந்துடபொைொர். ஆைொல் யதொர்த்தத்னத ஏற்றுக்சகொண் ொர். எனினும் உ றுப்புலவர் 

சபயர் நினலக்க டவண்டும் என்பதனை  ைத்தில்சகொண்டு, செயிண்ட் ஜியொர்ஜஸ் 

தமிழ்ச ொழி நினலயத்தினை உ றுப்புலவர் தமிழ்ச ொழி நினலயம் எைப் சபயர்  ொற்றக் 

டகொரி அைெொங்கத்தி ம் டகட்டுக்சகொண் ொர். இவ்டவண்டுடகொனள நன்கு ஆைொய்ந்த அைசு 

அவ்வண்ைட  செய்தது. 1983ஆம் ஆண்டில் சபயர்  ொற்றம் கண்  நினலயம் இன்றும் 

புகழு ன் திகழ்கிறது. கல்வி அன ச்சின் ச ொழிவள கூ  ொக விளங்கிவருவது கண்டு 

சபருமிதம் சகொள்டவொம். 

 

 அ ைர் அ நொ ச ய்தீன் அவர்கனள நினைவுகூரும் வண்ைம் `ஏ என் ச ய்தீன் 

விருது’ 2011 ஆண்டில் சதொ க்கம் கண் து. ஈைொண்டுக்கு ஒருமுனற இவ்விருது தமிழ்த் 
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சதொண்டு ஆற்றிடயொர்க்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிகழ்வு அவனைப் டபொற்றிப் 

பொைொட்டுவதொக அன கிறது. அவர் புகழ் தமிழ்க் கல்வி வைலொற்றில் என்றும் நினலயொைதொக 

இருக்கும். அவர் ஊன் உ ல்  னறயினும் புகழு ம்பு யொண்டும்  னறயொது நினலசபறுவதொக.

  

  னவயத்துள் வொழ்வொங்கு வொழ்பவர் வொனுனறயும் 

  சதய்வத்துள் னவக்கப் படும் 

என்னும் குறட்பொவுக்கு இலக்கை ொகத் திகழ்ந்தவர் என்பதில் எவர்க்டகனும் ஐயம் 

உண்ட ொ? 

 

 

மேற்மகோள் நூல்கள் 

 

1. இலக்கியம் வளர்த்த தமிழமவள் மகோ சோரங்கபோணி, 2013, தமிழ்முரசு & National 
Arts Council, Singapore 
 

2. சிங்கப்பூர்த் தமிழ் முன்ம ோடிகள், 2014, சச.ப. பன்னீர்சசல்வம், தங்கமீன் 
பதிப்பகம், சிங்கப்பூர் 

 
3. செஞ்சில் பதித்த நின வுச் சுவடுகள், 1959, மதோழனேப் பதிப்பகம், 
கும்பமகோணம், தமிழ்ெோடு 

 
4. சேய்தீன் என்ற ேோேனிதர், டோக்டர் அசகய்யது இப்ரோஹீம் (ஹிேோ ோ னசயது), 
2013, சிங்கப்பூர் கனடயெல்லூர் முஸ்லிம் லீக், சிங்கப்பூர் 

 
5. The  Legacy of G Sarangapany, 2013, Irshath Mohamed, Thamizhavel Narpani 

Mandram, Singapore 
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சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப்  படைப்பிலக்கியத்தில் தமிழாசிரியர்கள் 

ப ொன் சுந்தரரொசு 
மேனாள் முதன்மேயாசிரியர் (தமிழ்மோழி) 

தமிழாசிரியர்,  கமைகள் பள்ளி 

 

 

முன்னுரை 

ஒரு நாட்டின் புற அழகை மேம்படுத்துவது ைணக்கியலும் அறிவியலும் என்றால், 

அந்நாட்டின் அை அழகைப் பபாலிவுறச் பெய்வது அந்நாட்டின்  இலக்கியங்ைமே! ஒரு 

நாட்டு ேக்ைளின் உள்ேத்து உணர்வுைகேயும் அவர்ைள் அகைந்த ஏற்றங்ைகேயும் 

இறக்ைங்ைகேயும் உணர்ச்சி மோதல்ைகேயும் அழகுணர்ச்சிமயாடு பவளிப்படுத்தும் சிறப்பு 

இலக்கியங்ைளுக்கு உண்டு. பபாதுவாை ேக்ைளின் வாழ்க்கைகயக் ைாலக்ைணக்மைாடு 

ைணித்துக் கூறுவது இலக்கியங்ைள். அதனால்தான் இலக்கியங்ைள் ைாலம் ைாட்டும் 

ைண்ணாடி என்று சிறப்பிக்ைப்படுகின்றன. 

 

சிங்ைப்பூர் இலக்கியம்  சுோர் 185 ஆண்டுைகேக் ைைந்து  வேர்ச்சிகயயும் உன்னத 

நிகலகயயும் மநாக்கிப் பீடு நகை மபாடுகின்றது. 'பிரான்சிஸ் பி இங்' என்பார்தான் முதன் 

முதலில் 'டி எஸ் எலியட்' என்ற நூகல இங்கிலாந்தில் 1935இல் பதிப்பித்ததாைப் பதிவு 

பெய்யப்பட்டிருக்கிறது. (T.S. Eliot by Francis P.Ng, 1935) சிங்ைப்பூர் இலக்கிய 

வேர்ச்சியில் தமிழ் இலக்கியங்ைளுக்குச் சிறப்பான இைமுண்டு. சிங்ைப்பூர்த் தமிழ்         

இலக்கியம் 1872ஆம் ஆண்டு முதல் இம்ேண்ணில் மவர்விட்டு வேர்ந்து  வருகிறது.                

தமிழ் இலக்கியம் சிங்கை ேண்ணில் பெழித்து வேர உகழத்தவர்ைளுள் தமிழாசிரியர்-     

ைளுக்குத் தனி இைம் உண்டு. தமிழாசிரியர்ைோல் சிங்கைத் தமிழ் இலக்கியம் அழகு 

பபற்றது என்றுகூைச் பொல்லலாம். அவர்ைளுள் பலர் சீரிய இலக்கியப் பணியில் ஒன்றாகிய 

பகைப்பிலக்கியத்தின் புதினத் துகறயில் (fiction) ஈடுபட்டு எடுப்பான இலக்கியங்ைள் 

பகைத்துள்ேனர்.  இக்ைட்டுகர அவர்ைகே அகையாேம் ைாட்டும்.   

 

ஆனால்,1திரு.1பா.1மைெவன்,1திரு.1சி.1முத்கதயா1ஆகிய இருவரும் சிங்ைப்பூர்த் 

தமிழ்போழியின் தரத்கதயும் தமிழாசிரியர்ைளின் பபருகேகயயும் உலை அரங்கில் 

உயர்த்தியவர்ைள். அவர்ைகேத் தவிர்க்ை இயலவில்கல. 

 

பா கேசவன் 

சிறந்த ைல்விோனாகிய  திரு பா. மைெவன் அவர்ைள் 36 ஆண்டுைள் தமிழ்க் ைல்விப் 

பணியாற்றியுள்ோர்.  இவர் இயல்பாைமவ எழுதுவதில் மிகுந்த ஆர்வம் பைாண்ைவர். இவர் 
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ைட்டுகர நூல்ைள் பல எழுதியுள்ோர். ஒரு சிறுைகத நூலும் நாைை  நூலும்  விகரவில்  

பவளிவரவிருக்கின்றன.  இருந்தாலும் எல்லாற்கறயும் விஞ்சி நிற்பது இவர் பவளியிட்டுள்ே 

'இலகு தமிழில் இனிக்கும் தமிழ் இலக்ைணம் ' எனும் இலக்ைண நூல்தான். தமிழுலைம்  

மபாற்றும்  அரிய  நூலான இது தமிழை அரசின் சிறந்த நூலுக்ைான (இலக்ைணம்) விருதும் 

(2006), அனந்தாச்ொரியார் அறக்ைட்ைகேயின் சிறந்த நூலுக்ைான விருதும் (2006) 

பபற்றுள்ேது. சிங்ைப்பூர்த் தமிழும் தமிழாசிரியரும் உலை அரங்கில் நிகனவில் 

பைாள்ேப்படுவதற்கு வழி வகுத்த நூல் இதுபவன்றால் அது மிகையன்று. 

 

சி முத்ரையா 

சுோர் 40 ஆண்டுைள் ைல்வித் துகறயில் பல்மவறு பபாறுப்புைள் வகித்தவர். பணி 

ஓய்வு பபறுவதற்கு முன்  ைல்வியகேச்சில் மூத்த பாைத்திட்ை சிறப்பு அதிைாரியாைப் 

பபாறுப்பு வகித்தார். இவர் ோணவர்ைளுக்கு உதவும் பல கைமயடுைகேயும்  சிறிய 

நூல்ைகேயும் பவளிட்டிருந்தாலும்  பணி ஓய்வு பபற்ற பிறகு பவளியிட்ை  'லட்சுமியின்   

ோணவர் தமிழ் அைராதி' (2008) எனும் நூல் உச்சிமேல் கவத்துப் உயர்த்தத் தக்ை-   

பதாரு முயற்சியாகும். சிங்ைப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ஒருவர் தமிழ் அைராதி பவளிட்ைகே  

மபாற்றுதலுக்குரிய ஓர் அரிய பணியாகும்.  

 

S கேசுைாசன் 

சுோர் 45 ஆண்டுைாலம் தமிழிசிரியராைப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பபற்றவர். தற்மபாது  

அவருக்கு வயது 85. அவர் ராஃபிள்ஸ் ைல்வி நிகலயத்தில் தமிழாசிரியராை இருந்தமபாது,  

'முன்மனறு வாலிபா...'என்று பதாைங்கும் பாைகல எழுதினார். அப்பாைகல ஆங்கிலத்தில் 

போழி பபயர்த்து 1967ஆம் ஆண்டு முதல் சிங்ைப்பூரில் இருந்த அகனத்துப் பள்ளிைளிலும் 

பயிலும் பிள்கேைள் ஒரு ெமூைப் பாைலாைப் பாடுவதற்கு ஏற்பாடு பெய்யப்பட்ைது.  

 

1985 முதல் சிங்கைத் மதசிய நாள் பைாண்ைாட்ைத்தில் நான்குபோழிச் ெமூைப் 

பாைல்ைள் இைம்பபறத் பதாைங்கியமபாது, தமிழ்ப் பாைலுக்ைான இைத்திற்கு முன்மனறு 

வாலிபா பாைல் மதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ைது. அன்று முதல் இன்று வகர அப்பாைல் சிங்கையில் 

ஒலித்துக் பைாண்டிருக்கிறது. மதசிய அேவில் ஏற்றுக் பைாள்ேப்பட்ை ஒரு பாைகல 

இயற்றிய திரு மேசுதாென் ஒரு முன்மனாடி தமிழிசிரியர் ேட்டுேன்று, ஒரு முன்ோதிரித் 

தமிழாசிரியருோவார். 

 

மு ைங்ேைாசன் 

இவர் 1959ஆம் ஆண்டு ேமலசியாவிலிருந்து சிங்ைப்பூருக்கு வந்து தமிழ்ப் 

பள்ளிைளில் ஆசிரியராைவும், தகலகே ஆசிரியராைவும், உேறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிகலப்-

பள்ளியில் ஆசிரியராைவும் பணியாற்றினார். அத்துைன்  இன்னும் பல்மவறு இைங்ைளிலும் 
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பணிபுரிந்துள்ோர். 2001ஆம் ஆண்டு இறுதிவகர தமிழாசிரியராைப் பணிபுரிந்து பணி ஓய்வு 

பபற்றவர். ைவிகத நாைைம் சிறுைகத ைட்டுகர எனப் பல துகறைளில் திரு தங்ைராென் 

அவர்ைள் பல பகைப்புக்ைகேப் பகைத்துள்ோர். இவர் இதுவகர 25 நூல்ைள் 

பவளியிட்டுள்ோர். இவர் மூத்த முன்மனாடித் தமிழிசிரியர் அணிகயச் மெர்ந்தவர் என்பது 

ஒரு பபருகைக்குரிய பெய்தி. 

 

 

அமைர் அ பார்வதி 

சுோர் 40 ஆண்டுைள்  தமிழிசிரியர் பணியாற்றி ஓய்வு பபற்ற பார்வதி அவர்ைள் 

இேகேயிலிருந்மத எழுத்துத் துகறயில்  ஆர்வம் பைாண்டு எழுதி வந்தவர். அவர் 

ைகலத்துகறயிலும் பங்பைடுத்துள்ோர். 2015ஆம் ஆண்டு இவ்வுலகைவிட்டுப் பிரிந்து 

பென்ற பார்வதி அவர்ைள் மூன்று ைவிகத நூல்ைள் பவளியிட்டுள்ோர். இேமவனிற் பூக்ைள் 

(1997), அருள்ேலர்ைள்(2014), தமிழ் உலா( 2014) என்பனமவ அகவ. பார்வதி தமிழ் 

எழுத்தாேர் ைழைத்தின் தமிழமவள் விருதும் பபற்றவர். இவர் அகேதியாை இருந்து 

அரும்பணியாற்றியவர்.   

 

திரு  பப சிவசாமி 

37 ஆண்டுைள் தமிழாசிரியர் பணியாற்றியவர் திரு சிவொமி. தமிழார்வமும் பபாதுத் 

பதாண்டில் ஆர்வமும் பைாண்ை இவர், தமிழா (2004), சிங்ைப்பூரில் தமிழ்ப் பள்ளிைள் 

மவரிலிருந்து கிகேைள் வகர (2015)  ஆகிய நூல்ைகே பவளியிட்டிருந்தாலும்  1990ஆம் 

ஆண்டு இந்தியர் பண்பாட்டு ோதத்தின் பதாைர்பில் இவருகைய 'தனிேனிதன்' என்ற 

சிறுைகத நூல் பவளியிைப்பட்ைகே குறிப்பைத்தக்ைது. பணி ஓய்வுக்குப் பின் 'தமிழ் அமுதம்' 

என்னும் இதகழக் ைைந்த ஒன்பது ஆண்டுைோை நைத்தி வருகிறார். 

 

அமைர் நா கோவிந்ைசாமி 

தமிழாசிரியராைப் பணிகயத் பதாைங்கிக் ைல்விக் ைழை விரிவுகரயாேராை 

உயர்ந்தவர்.  சிங்கைத்தமிழ்  இலக்கிய வேர்ச்சிக்ைாைப் பாடுபட்ைவர். இவர் இதுவகர  

மவள்வி, மதடி, சிங்கைத் தமிழ்ச்சிறுைகதைள் ஆகிய நூல்ைகே பவளியிட்டுள்ோர். பல 

நூல்ைளுக்குத் பதாகுப்பாசிரியராை இருந்தவர். திறனாய்வுத் துகறயிலும் இவர் மேமலாங்கி 

இருந்தார். 

  

1994ஆம் ஆண்டு, தாய்லந்தின் 'பதன்கிழக்ைாசிய விருது' இவருக்கு 

வழங்ைப்பட்ைது. ைணினியில் தமிழ்போழி இைம்பபறக் ைாரணோய் இருந்தவர். அதனால், ' 
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தமிழ் ைணினித் தந்கத' என்றும் மபாற்றப்படுகின்றார். இவர் ேகறவு சிங்ைப்பூர்த் தமிழுக்கும் 

இலக்கியத்திற்கும் ஒரு மபரிழப்பாை  ஆயிற்று. 

 

இைாம ேண்ணபிைான் 

சுோர் 40 ஆண்டுைள் தமிழாசிரியராைவிருந்து 1985 இல் ஓய்வு பபற்றவர். 

சிங்ைப்பூரின் மிைவும் புைழ் பபற்ற மூத்த தமிழ் எழுத்தாேர்ைளில் ஒருவர்.   

 

இவர் தம் பகைப்புைளுக்ைாைப் பல பரிசுைகேப் பபற்றுள்ோர். மதசியப் புத்தை 

மேம்பாட்டு ேன்றத்தின் புத்தைப்பரிகெப் பபற்ற சிறப்புக்குரியவர.1990ஆம் ஆண்டில் 

பதன்கிழக்ைாசிய எழுத்தாேர் விருகதயும்  1998ஆம் ஆண்டில் ‘ோண்ட் பிோங்க்’ இலக்கிய 

விருகதயும் பபற்றார். இலக்கியத்திற்ைாைக் ‘ைலாொரப் பதக்ைத்கத 1999ஆம் ஆண்டில் 

பபற்றுள்ோர்.  

 

இைா துரைமாணிக்ேம் 

இவர் ஓர் இேங்ைகலப் பட்ைதாரி.  சுோர் 47 ஆண்டுைள் தமிழாசிரியராைப் பணி-

புரிந்துள்ோர். சிங்ைப்பூரில் தமிழில்  சிறுவர் இதழ் பதாைங்கி நைத்தியவர்ைளில் முன்மனாடி 

இவர். ோணவர் பூங்ைா என்ற சிறுவர் இதகழப் பல ஆண்டுைள் நைத்தியுள்ோர். இவர் 

இதுவகர ைாலம் ைைந்துவிட்ைது, எல்கலக்மைாடு, வேர்பிகற ஆகிய சிறுைகதத் 

பதாகுப்புைகே பவளியிட்டுள்ோர். சிங்ைப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாேர் ைழைத்தின் துகணத் 

தகலவராை இருக்கும் இவர், ைைந்த ைாலங்ைளில் பல பபாது அகேப்புைளில் பபாறுப்பான 

பதவிைள் வகித்துள்ோர். 

 

பபான் சுந்ைைைாசு 

ஒரு முதுகலப் பட்ைதாரியான இவர் 1970இல் ஒரு பதாைக்ைப்பள்ளி ஆசிரியராைப் 

பணிகயத் பதாைங்கித் தாய்போழித்துகறத் தகலவர், முதன்கேயாசிரியர் ஆகிய 

பதவிைளுக்கு உயர்ந்தார். 48 ஆண்டுைோைத் தமிழ் ைற்பிக்கும் பணியில் இருந்து 

வருகிறார்.  

 

1963இல் எழுதத் பதாைங்கிய இவர் இது வகர இருபதுக்கு மேற்பட்ை வாபனாலி 

நாைைங்ைளும் ஒரு பதாைர் நாைைமும் முப்பதுக்கு மேற்பட்ை பதாகலக்ைாட்சி நாைைங்ைளும் 

இரண்டு பதாைர் நாைைங்ைளும் எழுதியுள்ோர். 1973இல் சிறுைகத எழுதத் பதாைங்-

கினார். என்னதான்  பெய்வது? (1981), புதிய அகலைள் (1981), உதயத்கத மநாக்கி                    

(நாைைத் பதாகுப்பு - 1990), பபான் சுந்தரராசு பகைப்புக்ைள் (2007),   பபான் சுந்தர-
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ராசுவின் சிறுைகதைள் (முன்கனய சிறுைகதைளின் மூன்றாம் பதிப்பு 2011) ஆகிய 

நூல்ைகே பவளியிட்டுள்ோர். 

 

இவர் தம் இலக்கியப் பகைப்புக்ைளுக்ைாை ஏராேோன பரிசுைள் பபற்றுள்ோர். இவர் 

ஒரு புைழ்பபற்ற முன்னாள் வாபனாலி, பதாகலக்ைாட்சிச் பெய்தி வாசிப்பாேர்.  

 

மு.அ.மசூது 

சுோர் 50 ஆண்டுைள் தமிழாசிரியர் பணி; ெமூைப் பணி. பல்மவறு அகேப்புக்ைளில் 

பபாறுப்பான பதவி வகிப்பவர். பதாண்டுள்ேம் பைாண்ைவர். இவர் தம்முகைய பல்மவறு 

பணிைளுக்கிகையில் இலக்கியப் பங்ைளிப்கபயும் ேறக்ைவில்கல. உணர்வுைளின் 

ஊர்வலங்ைள்(1994), பிகறத்மதாணி (1997) எனும் இரண்டு ைவிகத நூல்ைகே 

பவளியிட்டுள்ோர்.  

 

இவர் சிறுவர் ைகதைள், கிராமியக் ைகதைள், மூக்குக் ைண்ணாடி, சிறுவர் ைவிகதத் 

பதாகுப்பு, கிராமியக் ைகதைள், மபான்ற சிறுவருக்ைான நூல்ைகேத் பதாகுத்து 

பவளிட்டுள்ோர்.  இவர் ஒரு பன்முைத் திறனாேர். 

 

முரைவர் சீைாலட்சுமி 

சிங்ைப்பூரில் தமிழ்போழியில் முகனவர் பட்ைம் பபற்ற முதல் பபண்ேணி இவர். 

பதாைக்ைப்பள்ளி, உயர்நிகலப் பள்ளிைளில் படிக்கும்மபாமத தமிழ்போழி, ைகத, ைவிகத, 

ைட்டுகர ொர்ந்த மபாட்டிைளில் அதிைோைப் பங்மைற்றுப் பரிசுைகேப் பபற்றவர். பட்டிேன்றம், 

ைவிகத வாசித்தல்,  பகைப்பிலக்கியம் எழுதுதல் எனப் பல துகறைளில் சிறந்து 

விேங்குபவர். 

 

மதசியக் ைல்விக் ைழைத்தில் இகணப்மபராசிரியரான இவர் தனியாைவும் பிறருைன் 

இகணந்தும் 10க்கும் மேற்பட்ை நூல்ைகே பவளியிட்டுள்ோர். ைட்டுகர, ைவிகத, 

சிறுைகத ஆகிய பகைப்புத் துகறயில் பல பரிசுைகேப் பபற்றுள்ோர். மதசியக் ைகலைள் 

ேன்றமும் சிங்ைப்பூர் பிரஸ் ம ால்டிங்ஸூம் (SPH) இகணந்து நைத்திய தங்ைமுகன 

விருதுப்மபாட்டியில் 1995இல் தங்ைமுகன விருகதப் பபற்றுள்ோர். முஸ்தபா தமிழ் 

அறக்ைட்ைகேயின் 2010ஆம் ஆண்டுக்ைான   ைரிைாலன்  விருகதப் பபற்றுள்ோர். 

 

திருமதி வீைப்பன் பலட்சுமி 

தமிழ்போழி, இலக்கியத்தில் முதுைகல (M.A) பட்ைம் பபற்றவர். பள்ளிப் பருவத்தில் 

எழுதத் பதாைங்கிய இவர் இதுவகரப் பல ைட்டுகரைள், சிறுைகதைள், சிறுவர் மேகை 
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நாைைங்ைள், பதாைர் நாைைங்ைள் என நூற்றுக்கு மேற்பட்ை பகைப்புைகேப் பகைத்துள்ோர். 

2001ஆம் ஆண்டில் சிங்ைப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்ைம் தன் பபான்விழாகவ முன்னிட்டு 

நைத்திய குறுநாவல் மபாட்டியில் இவர் எழுதிய 'புது வாத்தியார்' என்ற பகைப்பு இரண்ைாம் 

பரிசு பபற்றது.  

 

பூச்கசாங் கசேர் 

தமிழ்போழி, தமிழ் இலக்கியத்தில்  இேங்ைகலப் பட்ைம் (BA) பபற்றுள்ே இவர் ஒரு 

இேம் தமிழாசிரியர். ைகத, ைவிகத, பதாைர்ைகத, நாவல், வாபனாலி,  பதாகலக்ைாட்சி 

நாைைங்ைள். திறனாய்வுக் ைட்டுகரைள் எழுதுவதில் விருப்பமுகையவர். ைகத, ைவிகதப் 

பட்ைகறைள் நைத்துதல் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் பைாண்டுள்ோர். புது வாழ்வு (சிறுைகதத் 

பதாகுப்பு), என் நிலா (சிறுைகதத் பதாகுப்பு), நண்பன் (ைவிகதத் பதாகுப்பு),  

அட்கைப்பபட்டிப் படுக்கையும் பவள்கேத் தாடித் தாத்தாவும் (சிறுைகதத் பதாகுப்பு) 

ஆகிய நூல்ைகே பவளியிட்டுள்ோர். 

 

1983இல் சிறந்த ைவிஞர் விருது, சிறந்த சிறுைகத விருது ஆகியவற்கறப் 

பபற்றுள்ே இவர் வேர்ந்துவரும் ஓர் இேம் எழுத்தாேர். 

 

தமிழாசிரியர்ைளுள் தம் பகைப்புக்ைகே நூல்ைோைத் பதாகுத்துள்ேவர்ைள்தாம் 

இங்கு சுட்டிக் ைாட்ைப்பட்டுள்ேனர். இன்னும் தமிழாசிரியர் பலர் ைகத, ைவிகத, நாைைம் 

மபான்ற தமிழ்ப் பகைப்பிலக்கியத்தில் ஈடுபட்டுள்ேனர். அவர்ைளுள் சிலரின் பகைப்புக்ைள் 

பிறர் பவளியிட்டுள்ே பதாகுப்புக்ைளில் இைம் பபற்றும் உள்ேன.  எழுத்தாேர்ைள் தம் 

பகைப்புக்ைகே நூல்ைோை பவளியிடுங்ைாகல அவர்ைள் பபயர்ைளும் நூலாசிரியர்ைள் 

பட்டியலில் இைம்பபறும். அதன்வழித் தமிழாசிரியர்ைள் இலக்கியத்திற்ைளித்த பங்கும் பதிவு  

பெய்யப்படும். 
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