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1.     இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துககொள்வதில் எனக்கு கெரும் மகிழ்ச்சி. இந்த 
தலலப்பு, “நமது ெயணம்” - அது இப்கெொழுது தக்க ஒரு தலலப்பு என்று நொன் 
கருதுகிறறன். ஏகனன்றொல், இது ஒரு வலகயில் ெொர்க்கும்கெொழுது, சிங்கப்பூரில் தமிழ் 
சமுதொயத்தின் ெயணம் என்று கசொல்லலொம். மறுப் ெக்கம், ஒவ்கவொருவரும் தனித்துவ 
வலகயில் ெயணத்லத றமற்ககொள்கிறொர்கள். அதனொல், ெயணம் என்று கசொல்லும்றெொது, 
தனி நெர் வலகயிலும் சரி, சமுதொயத வலகயிலும் சரி, இது மிகப் கெொருத்தமொன ஒரு 
தலலப்பு. அறத றநரத்தில், ஒரு ெயணம் என்று கசொல்லும்றெொது, இது ஒரு முடிவில்லொத 
ெயணம். ஏகனன்றொல், வளர்தமிழ் இயக்கம் ஈரொயிரமொம் ஆண்டில்தொன் உருவொனது. ஆனொல், 
அதற்கு முன்றெ, நம் தமிழ் கமொழி, கலொசொரம் றெொன்றவற்லற வளர்க்கும் முயற்சி 
கதொடங்கிவிட்டது.  
 
2.     தமிழ் புழக்கம், குறிப்ெொக நம் இலளயர்களிலடறய, குலறந்துககொண்றட 
வருகின்றது. அறத றநரத்தில், இலணயம் றெொன்ற ெல தகவல் கதொழில்நுட்ெம் 
சம்மந்தப்ெட்ட சொதனங்கள், நம் கமொழி மீது ஒரு ெலத்த தொக்கத்லத ஏற்ெடுத்திக் 
ககொண்டிருக்கிறது. அதனொல், றதசிய அளவில் ஒரு முயற்சிலய நொம் ஏற்ெடுத்திவிட்றடொம் 
- அலனத்து சமூக அலமப்புகளும் தங்கள் உணரச்சிகலள கவளிப்ெடுத்த றவண்டும்.  
 
3.     நம் கமொழி, அறத றநரத்தில் கதொழில்நுட்ெம் - இலவ இரண்லடயும் இலணத்து 
நொம் கசயல்ெட றவண்டும். அதன் மூலமொக, நம் இலளயர்களின் ஆர்வத்லத கதொடர்ந்து 
ஈர்க்க றவண்டும். இந்த முயற்சிக்கு ெலர் முக்கிய ெங்கொற்றினர், குறிப்ெொக “Tamil Language 
Council” என்ெலத தமிழில் “வளர்தமிழ் இயக்கம்”-ஆக கமொழிப்கெயர்ப்பு கசய்தவர்; அது 
மக்களுக்கு ஓர் உற்சொகத்லத தரும் என்ற நம்பிக்லகறயொடு தொன் அந்த கெயலரச் 
சூட்டினொர்.  
 
4.     நம் தமிழ் சமுதொயத்தில் ெல அலமப்புகள் இருக்கின்றன. ஒவ்கவொருவரும் ஒவ்கவொரு 
முலறயில் அவற்றின் ெங்கொற்றுகின்றன. ஆனொல், இலணந்து கசயல்ெட றவண்டும் என்ற 
றநொக்கத்துடன் இருப்ெது ஒரு சுலெமொன கொரியம் இல்லல. நொம் எல்றலொரும் 
சுயநலமில்லொமல் ெங்கொற்றி ஈடுெட றவண்டும். முக்கிய சமூக உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி 
கசொல்ல றவண்டும்; அறத றநரத்தில் நம் தமிழொசிரியர்கள், கல்வி அலமச்சு மற்றும் றதசிய 
மரபுலடலமக் கழகம் - அலனவருறம முக்கிய ெங்கொற்றி, ஆதரலவயும் 
ககொடுத்திருக்கிறொர்கள்.  
 
5.     ஆனொல், இறுதியில் இது முன்றனறுவதற்கு முக்கிய கொரணம் என்னகவன்றொல், நம் 
மக்களின் ஈடுெொடு. இது மிகவும் மகிழ்ச்சியொன கசய்தி, நம்பிக்லகலயத் தரும் கசய்தி, 
ஏகனன்றொல் நம் றநொக்கம் என்னகவன்றொல் இலளயர்களிலடறய தமிழ் ெற்லற நொம் 
ஆழமொக விலதக்க றவண்டும். அவ்வொறு கசய்தொல், நிச்சயமொக எதிர்கொலத்தில் தமிழ் 
கதொடர்ந்து சிங்கப்பூரில் திகழும்; நம் கலொசொரத்திற்கும் சரி, நம் சமுதொயத்திற்கும் முக்கிய 
ெங்லகயொற்றும்.  
 



 
6.     அதனொல், நொன் மக்களுக்கும் சரி, நம் மொணவர்களுக்கும் சரி, முக்கியமொக நன்றி 
கசொல்ல விரும்புகிறறன். இறுதியொக, ஒரு கருத்து: சமீெத்தில் நடந்த றதசிய தின 
உலறயின் றெொது நம் பிரதமர் கூறியது என்னகவன்றொல், சமூக நல்லிணக்கம் - இது 
நமக்கு மிகவும் அவசியமொனது. சிங்கப்பூர், நல்லிணக்கம் நிலறந்த சமுதொயமொக நொம் 
கெருலம ககொள்கிறறொம். ஆனொல், ெலர் இலத சுலெமொன ஒரு எண்ணமொக எடுத்துக் 
ககொள்கிறொர்கள். ஏகனன்றொல், இது ெல ஆண்டுகளொக இருந்து வருவதொல், இலத 
இயல்ெொன நிலல என்று எண்ணுகிறறொம். 
 
7.     வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள், முயற்சிகள் மிகவும் அவசியம். ஏகனன்றொல், 
சமூக நல்லிணக்கம் என்று கூறும்றெொது, முதலொவதொக அதற்கு அஸ்திவொரம் நம் 
அலடயொளம். அந்த அலடயொளத்தின் முக்கியமொன அம்சம், கமொழி. அந்த கமொழி, 
அலடயொளம், இரண்டுறம வலுவொக இருந்தொல்தொன் நொம் தன்நம்பிக்லகயுடன் மற்ற 
இனத்தவருடன் நல்ல உணர்லவ உருவொக்கிக் ககொள்ள முடியும். அதனொல், தமிழ் 
சமுதொயத்திற்கு நொம் ஆற்றும் ஒரு ெணியொக இருந்தொலும், அறத றநரத்தில் றதசிய அளவில் 
நம் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கும் இது ஒரு முக்கியமொன ெணி. 
 
8.     அலனவருக்கும் நன்றி கூறி விலடகெருகிறறன். வளர்தமிழ் இயக்தின் ெயணம் 
இருெது ஆண்டுகளுக்கு றமல் ஆகிவிட்டது. ஆனொல் இது ஒரு கதொடர்கலத. அடுத்த 
இருெது ஆண்டுகளில் மற்கறொரு அலமச்சர், அல்லது நொடொளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து, 
கதொடர்ந்து இந்தளவுக்கு நம் நொட்டின் தமிழ் கமொழி, கலொசொரம் ெற்றி ெொரொட்டி றெசுவொர் 
என்று நம்புகிறறன். 
 

9.     I want to say a few words in English. First, I want to acknowledge all our community 
leaders and everyone who has been involved in the Tamil Language Council. 
 
10.    First, I wanted to say that the term ‘journey’ is a very appropriate one because it is a 
journey not just for the Tamil community, which in its own right, has been significant. But it 
is also a journey for all of us as individuals, as members of the community.  
 
11.    I think it is an important point that the journey is not just at the level of the society, it is 
also of the individual, a personal journey. And I have benefited greatly from my association 
and involvement in the Tamil Language Council. I want to say a few words in English to 
reinforce the points I said in Tamil. 
 
12.    Firstly, why did we start the Tamil Language Council? A number of organisations were 
already actively involved in many activities, promoting Tamil language and culture. But, in the 
period around the late 1990s and early 2000s, the concern was that the use of Tamil was 
declining conspicuously – it was a problem not just for Tamil, but also for other languages.  
 
13.    The second was the concern around technology, Internet, and the impact of this 
happening – English was the language. So, we decided that we needed to pull the different 
strands of activity together, give it a national emphasis and adequate resourcing, so that we 
can mount a concerted effort to ensure that the Tamil language continues to thrive in 
Singapore. That is what the Tamil Language Council is for. If you look at the logo, you would 



notice there is some pixelation on the side, it was really designed to signal that digitalisation 
as not just an art, but there is also a digital side to it.   
 
14.    In embarking on this, we have been very fortunate to have the support a whole range 
of stakeholders, starting with first, the National Heritage Board and government 
organisations, but also the Tamil community organisations who played a very important role. 
It was particularly significant that they have all stepped forward – they all have individual 
programmes, but this is about complementing the national effort, and everyone gave their 
support.  
 
15.    I wanted to particularly acknowledge V T Arasu, who is the first Chairman; he was 
responsible for the name of Tamil Language Council (Valarthamizh Iyyakkam) – if you 
translate Tamil Language Council, it would not be Valarthamizh Iyyakkam. But we wanted to 
have a name that was culturally appropriate and evocative for the community – And I think 
we succeeded with this.  
 
16.    The other thing I would say is on the work that we are doing in the Tamil Language 
Council. Whilst on one hand, it is about the language, and how we want to continue to ensure 
it is relevant and a living language for Singapore, we also need to recognise that it is part of a 
wider national effort. So recently in the National Day Rally, Prime Minister talked about the 
importance of multiracial harmony in Singapore, how this will be work in progress and we 
must continue to strive to achieve that ideal. 
 
17.    In that context, it is very important that we recognise the foundation, which is in the 
identity that we have as members of different communities in Singapore. Because if we had 
to build strong bonds, across different ethnicities, different language groups, different 
religious groups, it starts with carrying self-confidence about our own language. And then we 
go forward, we are prepared to make adjustments in order to achieve the larger goal as a 
multi-racial society. And without that confidence, this will always be that much harder. So I 
think that work of the Tamil Language Council is not just about what we are doing for the 
Tamil community in terms of promotion of the language, but it is also about how it contributes 
to the larger national effort in engendering our multi-racialism. 
 
18.    So I want to thank everyone who has been involved with the government agencies, 
specifically National Heritage board, for their support and in all the resources that have been 
given. I want to thank all our community leaders in the Tamil organisations - they play a very 
important role in this effort. Our teachers, and Ministry of Education, because the teachers 
and schools have great involvement and a complementary role. And every year, we look 
forward to the Tamil Language Festival, which has been a signature event. But perhaps most 
significantly, I want to thank all the members of the community, especially our younger 
generation, who have been actively involved in all the events and programmes of the Tamil 
Language Festival and other programmes. Because I think, that more than anything else, gives 
us the confidence that this work that the Tamil Language Council has undertaken, is one that 
is not just relevant today – but it is also building the foundations for the language to continue 
to thrive tomorrow.  
 
19.    Thank you very much, everyone. I'm delighted to be here. Thank you for inviting me.  


