
“நமது பயணம்” என்ற 20ஆம் ஆண்டு நிறறவு நிறைவு மலர் வெளியீட்டு 

விழாவில் ெளர்தமிழ் இயக்கத் தறலெரின் அறிமுக உறை  

(The POD, ததசிய நூலகம், 5 வெப்டம்பர் 2021) 

 

அமைச்சர் எஸ் ஈஸ்வரன்  

திரு விக்ரம் நாயர் 

திருவாட்டி சாங் ஹூவீ நீ 

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் ஆல ாசகர் குழு, வளர்தமிழ் இயக்க உறுப்பினர்கள்,  

விருந்தினர்கள்  

 

அமனவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் ஞாயிறுப் ப ாழுமத எங்களுடன் பச விட  

வந்திருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி.  

 

நைது  யணம் என்ற இந்த நூல் பவளியீட்டு விழாவுக்கு உங்கமள அன்புடன் 

வரலவற்கிலறன். இந்த நூல் வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் 20 ஆண்டு நிமறமவக் 

பகாண்டாடுகிறது.  

 

2000-ைாம் ஆண்டு பதாடங்கப் ட்ட வளர்தமிழ் இயக்கம் நீண்ட தூரம்  யணித்து 

வந்துள்ளது. சிங்கப்பூரில் தமிழ் பைாழியின் எதிர்கா ம் குறித்த அக்கமற பகாண்ட 

நிபுணர்களும் சமூகத் தம வர்களும் ஒன்றிமணந்து இந்த இயக்கத்மதத் பதாடங்கினர்.  

 

 



கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இந்த இயக்கம் வலுவாக வளர்ச்சி கண்டு வந்துள்ளது.  

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் 20 ஆண்டுப்  யணத்மத இன்று நாம் பகாண்டாடுவதற்கு  

20 ஆண்டுக்கு முந்மதய நைது முன்லனாடிகளின் பதாம லநாக்கும் ஆமசகளுலை 

அடிப் மடக் காரணம்.  

 

“அன்று எெதைா ஒருெர் நட்ட மைம் இன்று எெதைா ஒருெருக்கு நிழல் தருகிறது,” 

என்று வாரன்  ஃப் ட் கூறியதுல ா , நைது சமூக முன்லனாடிகளின் பதாம லநாக்காலும் 

கடும் உமழப் ாலும் இன்று நாம் சி  சாதமனகமளக் பகாண்டாடுகிலறாம்.   

 

நைது சமூக முன்லனாடிகள் யார்? நாம் ஏன் இதமன ஓர் இயக்கம் என்று அமழக்கிலறாம்? 

இந்தக் லகள்விகளுக்கு விமடயளிப் லதாடு இன்னும்    அரிய தகவல்கமளயும் 

கமதகமளயும் தாங்கி வருகிறது “நைது  யணம்” என்ற இந்த நிமனவு ை ர். 

 

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின்  யணத்தில் முக்கியைான மைல்கற்கமள நிமனவு கூர்வது  

அவசியம் என இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானும் எனது இயக்க உறுப்பினர்களும் முடிவு 

பசய்லதாம். வாய்பைாழி லநர்காணல்கள், நூல்கள்,  

மின் ஆவணங்கள் வழி ஆராய்ச்சி என    முமனகளிலிருந்து பசயல் ட்டு, இந்தப்  ணியில் 

சுைார் 1300 ைணி லநரங்கமள முதலீடு பசய்துள்ளது நூல் உருவாக்கக் குழு.  

 

இந்த ஆய்வுகள் மூ ம், வளர்தமிழ் இயக்கம் தமிழ் பைாழி விழாக்கமளயும் தாண்டி 

மிகப்ப ரிய ஒன்மறப் பிரதிநிதிக்கிறது என் மத உணர முடிந்தது. தமிமழ வாழும் 

பைாழியாக மவத்திருப் தில் சமூகக் கடப் ாட்மடயும் ஒத்துமழப்ம யும்  மறசாற்றுகிறது 

தமிழ் பைாழி விழா.  

 



தனிப் ட்ட முமறயில், நான் பகாடுத்தமத விட நிமறயலவ ப ற்றுக் பகாண்டிருக்கிலறன். 

என்மனப் ல ால லவ, தமிழ் பைாழி விழாவில் க ந்து பகாள்ளும்   ரும் நைது பைாழி, 

இ க்கியம்,  ண் ாடு, கம கள்  

ஆகியவற்மறப்  ற்றி நிமறயலவ அறிந்து பகாண்டுள்ளனர்.  

 

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் வருங்கா த் தம வர்கள் புதிய சிந்தமனகமளயும் திட்டங்கமளயும் 

லைற்பகாள்வதற்கான உந்துசக்திமய இந்த “நைது  யணம்”  

என்ற நிமனவு ை ர் வழங்கும்.  

 

ைாறிவரும் சமூகச் சூழலில் பதாடர்ந்து லதமவயுள்ளதாகவும் புத்தாதக்கம் நிமறந்ததாகவும் 

இருப் து அமனவருக்கும் ஒரு சவா ாகலவ இருக்கும்.  

20 ஆண்டுகமள நாம் பகாண்டாடும் இந்தத் தருணத்தில், வளர்தமிழ் இயக்கம் அதன் முதல் 

தமிழ் இமளயர் விழாமவ அறிமுகம் பசய்துள்ளது என் மத ைகிழ்ச்சியுடன் பதரிவித்துக் 

பகாள்கிலறன். லநற்றுத் பதாடங்கிய அந்த விழா இம்ைாதம் 12ஆம் லததி வமர நீடிக்கும்.  

 

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நாம் சாதித்தமத இன்னும் வலுப் டுத்தக்கூடிய விதத்தில்  

புதிய  ாமதகமளயும் பவளிப் ாடுகமளயும் தமிழ் இமளயர் விழா உருவாக்கித் தரும் என்று 

நாங்கள் நம்புகிலறாம். 

 

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் இந்த பவளியீடு வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும்   மர ஊக்குவிக்கும் 

என்று நம்புகிலறன்.  

 

தமிறழ தநசிப்தபாம், தமிழில் தபசுதொம். 

நன்றி. 
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Opening Address by Chairman, Tamil Language Council  

at the launch of the 20th Anniversary publication,  

“Our Journey” on 5 September 2021 at The POD, National Library. 

Translation for the speech originally delivered in Tamil. 

 

Minister Iswaran  
Mr Vikram Nair  
Ms Chang Hwee Nee  
Members of the TLC Board of Advisors and Members of the TLC  
Distinguished Guests 
 

A very good morning! Thank you very much for taking time to spend your precious Sunday 

morning with us.  

Welcome to the launch of “Our Journey”, a publication that commemorates the 20th anniversary 

of the Tamil Language Council. 

Formed at the turn of the century in 2000, the TLC has come a long way. Interestingly, TLC in 

Tamil is Valar Tamil Eyakkam. Eyakkam is a movement. A movement that was started by a group 

of like-minded professionals and community leaders who were concerned about the future of 

the Tamil Language in Singapore. 

Over the last 20 years, this movement has indeed gathered momentum. We are able to celebrate 

20 years of the TLC’s journey today because of the vision and aspirations of pioneers more than 

20 years ago. Warren Buffet said, “someone is sitting in the shade today because someone 

planted a tree a long time ago”. Similarly, we have some achievements to celebrate today 

because of the vision and hard work of our pioneers in the community. 

I just shared 2 pieces of information that should arouse our interest: who are these pioneers and 

why is the Tamil Language Council referred to as a movement in the Tamil language. These and 

lots of more interesting information and stories are found in “Our Journey” or “Namathu 

Payanam” in Tamil. 

 



Two years ago, my council members and I agreed that it will be important to capture significant 

milestones of the TLC journey. The project team invested close to 1300 hours in oral interviews 

and referred to primary and secondary sources in both physical and digital forms. What is evident 

from the research is that the Tamil Language Council represents something larger than just the 

annual Tamil Language Festivals, which by themselves are landmark achievements for the 

community. The TLF serves as the epitome of community collaboration and co-operation towards 

making Tamil a Living Language. At a personal level, I have received more than I have given. Like 

me, many of us involved in the TLF have definitely become more enlightened and enriched by 

the language, literature, culture and the arts linked to the Tamil language.  

“Our Journey” will also serve as a launch pad for fresh ideas and initiatives for subsequent leaders 

in the TLC 

Staying relevant and innovative will be a constant challenge for everyone in an evolving social 

landscape. On that note, it’s worth noting that as we commemorate our 20 years, the TLC has 

also announced and launched the first Tamil Youth Festival, which started yesterday and will go 

on until 12 September. We hope the Tamil Youth Festival will help to create fresh pathways for 

the expression of the Tamil language in Singapore, strengthening what has already been achieved 

over the last 20 years. 

I hope that this publication by the Tamil Language Council will inspire many more in the coming 

years.   

 

Love Tamil, Speak Tamil 

 

Thank you 

 

 

 


