
F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 / ஆனி / JUNE  2019

 வசந்த மலர்

தமிழமுது பருக...       தமிழினபம் பபருக... அனைவரும் வருக...       

32 ஆம் பேரவைத் தமிழ் விழா
சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா
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அன்பான தமிழ் மக்களே, வணக்கம் !

அருவியின வசநத மலர் மூலம் உங்களேச் சநதிப்தில் மகிழ்ச்சி. இநத ஆண்டு 
உல்கததமிழ் ஆரபாய்ச்சி மன்றமும், வட அமமரிக்கத தமிழ்ச் சங்கப ள்ரளவயும், 
சி்கபாள்கபா தமிழ்ச் சங்கமும் இளணநது நடததும் “முபம்ரும் விழபா” வரும் சூளலத 
திங்கள் 4 முதல் 7 வளர (திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2050, ஆடளவ 19 முதல் 22 வளர) 
நளடம்்றவுள்ேது என்து நீங்கள் அளனவரும் அறிநத மசய்தி.

சி்கபாள்கபா ந்கரில் 10 ஆம் உல்கத தமிழபாரபாய்ச்சி மபாநபாடும், வட அமமரிக்கத 
தமிழ்ச்சங்கப ள்ரளவயின 32 ஆவது தமிழ்விழபாவும், சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்கப 
ம்பானவிழபாவும் ளசர்நது முபம்ரும் விழபாவபா்க நளடம்றுவது மி்கவும் மகிழ்ச்சியளிககின்றது.

உல்கத தமிழ் ஆரபாய்ச்சி மபாநபாட்டிற்கு ஆயிரததிற்கும் ளமற்்ட்ட ஆய்வுக்கட்டுளரச் சுருக்கங்கள் 
கிளடக்கபம்ற்்றன. அவற்றில் 130 ஆய்வுக ்கட்டுளர்கள் ளதர்வு மசய்யப்ட்டுள்ேன. தவததிரு தனிநபாய்கம் அடி்கேபாரின 
முயற்சியபால் மதபாடங்கப்ட்ட உல்கத தமிழபாரபாய்ச்சி மன்றம் இதுவளர ஒன்து உல்கத தமிழபாரபாய்ச்சி மபாநபாடு்களே தமிழ்நபாடு, 
மளலசியபா, பிரபானசு, இலஙள்க, மமபாரீசியசு எனப ்ல நபாடு்களில் நடததியுள்ேது. முதன முள்றயபா்க வட அமரிக்கபாவில், 
சி்கபாள்கபா ந்கரில் இநத ஆண்டு, ள்ரளவயின தமிழ்விழபாளவபாடு இளணநது நளடம்றுகி்றது நம் அளனவருககும் 
ம்ருளமககுரிய மசயல்.

ள்ரளவ விழபாவிற்கு, https://fetnaconvention.org/register/ என்ற இளணபபு வபாயிலபா்க ் திவு மசய்யலபாம்.

முபம்ரும் விழபாவிளனச் சி்றப்பா்க நடததி  முடிக்க இரவு ்்கல் ்பாரபாமல் உளழககும் நூற்றுக்கணக்கபான 
தனனபார்வலர்்களே ள்ரளவயின சபார்்பா்க ம்ரிதும் ்பாரபாட்டுகினள்றன. இநத அளமபபு முழுவதும் தனனபார்வலர்்கேபால் 
இயக்கப்டுகின்றது என்து அளனவரும் அறிநத ்பாரபாட்டுககுரிய மசய்தி. எபள்பாதும்ள்பால் இநத ஆண்டும் ள்ரளவ 
விழபாவில் ் ல புதுளமயபான முனமனடுபபு்கள் இடம்ம்்றவுள்ேன.

முனமனபள்பாதும் இல்லபாத அேவிற்கு ம்ருமேவில் தமிழ் உ்றவு்கள் திரள்வபார்்கள் என எதிர்்பார்க்கப்டுகின்றது. 
மிகுநத ம்பாருட்மசலவில், மபாம்ரும் உளழபபில், கூரிய திட்டமிடலுடன தமிழர் ்களல, ்ண்்பாடு,  அரசியல், வரலபாறு, 
ம்பாருேபாதபாரம் ஆகிய துள்ற்களில் நி்கழ்ச்சி்கள் நளடம்்ற உள்ேன. சி்றபபு விருநதினர்்கள் ்ல துள்ற்களில் இருநது 
அளழக்கப்ட்டுள்ேனர் என்ளத தபாங்கள் அளனவரும் ஏற்்கனளவ அறிநதிருபபீர்்கள்.

“கீழடி நம் தபாய்மடி” எனும் ்கருபம்பாருளில் நளடம்றும் தமிழ்விழபாவில் அருவி மலரின வபாச்கர்்கள் அளனவரும் தங்கள் 
குடும்்ம், உ்றவினர், நண்்ர்்களேபாடு ்கலநதும்கபாள்ளுமபாறு அளழபபு விடுககினள்றன.

சுநதர் குப்புசாமி, தளலவர், 

வட அமமரிக்கத தமிழ்ச்சங்கப ள்ரளவ

பபரனவத் தனைவரிடமிருநது...
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ஆசிரியர் கடிதம்

TX

உஙகளுக்குத் 
பதரியுமா?

அனபுடன இளஙபகாவன தஙகபவலு
அருவி ஆசிரியர்

மசயினட் லூயிஸ், மிமசௌரி.

1) மதுரை-இைாமமச்சுைம் மேசிய நெடுஞ்ாரையில் உள்ள இநேச் சிற்றூரின் பூமிக்கு அடியில் ஒரு 
ொகரிகமிக்க ெகைமம புரேயுண்டு கிரைப்பரேத் நோல்லியல்துரையினர் கண்ைறிநதுள்ளனர்..

அ) கீழடி ்பளளிச்்நரே. ஆ) சிரைமான் இ) கீழடி ஈ) திருபபுவனம்

அருவி வபாச்கர்்களுககு அன்பான வணக்கங்கள்.

இநத வசநத மலளர, நமது சங்கங்களின நி்கழ்வு்கள் 
குறிததச் மசய்தி்களேபாடு, சி்கபாள்கபா ந்கரில் சூளல முதல் 
வபாரததில் நடக்கவுள்ே  ள்ரளவயின முபம்ரும் 
விழபாவிற்்கபான சி்றபபு மலரபா்கவும் உங்களே அளடயச் 
மசய்வதில் ஆசிரியர் குழு ம்ருமகிழ்ச்சியளடகி்றது. 

்கடநத சில மபாதங்களில் நமது சங்கங்கள், 
வசநதததின வபாசம் மணககும் ்ல நி்கழ்ச்சி்களே 
நடததியுள்ேன. சிததிளரத திருவிழபாக்கள், சங்க ்கபாலம் 
முதல் இனறு வளரயிலபான ் பாடல்்கள் அடஙகிய இளச 
உலபா நி்கழ்ச்சி்கள், இளசச் மசபாற்ம்பாழிவு்கள்,  
்கருததரங்கங்கள், ்ட்டிமன்றங்கள், நள்கச்சுளவ 
நபாட்கங்கள், தமிழ் மரபிளச, ்பாரம்்ரிய நடனங்கள், 
்ள்றயிளச நி்கழ்ச்சி்கள், கூட்டுககும்மி, ள்கச்சிலம்பு 
நடனம், ஐயனபார் ளநயபாண்டி ளமேம், சிததிளர ்கலபாட்டபா, 
தமிழ்ப ்ள்ளி ஆண்டு விழபாக்கள், 65 வள்க ்சி 
தூண்டி்களுடனபான நே்பா்க விருநது, கூட்டபாஞளசபாறுடனபான 
அனளனயர் தினம் மற்றும் உல்க ம்களிர் தினக 
ம்கபாண்டபாட்டங்கள், அனளனயரின சிறுவயது மற்றும் 
வளே்கபாபபுப புள்கப்ட விேக்கக ்கபாட்சி்கள், அளனதது 
வயதினருககுமபான ்ல விளேயபாட்டுப ள்பாட்டி்கள், 
மருததுவ மு்கபாம்்கள், இேம் தளலவர்்கள் ்யிற்சிப 
்ட்டள்ற்கள்,  வபாளழயிளல விருநது, முள்ளிவபாய்க்கபால் 
நிளனளவநதல் நி்கழ்ச்சி்கள் என ஒவமவபாரு சங்க 

நி்கழ்வு்களும் நம் மசவிககும், உணர்விற்கும் இனிதபான 
மசய்தி்கள்.

இேம் தளலமுள்றயினருககு தமிழில் சுளவயபார்வமூட்டும் 
வள்கயிலபான திருககு்றள் ளதனீ, திருககு்றள் ்களதப 
ள்பாட்டி்கள், வில்லுப்பாட்டு, ள்கபாலபாட்டம், நபாட்கங்கள், 
உயிமரழுததுப ்பாடல், தமிழ் உச்சரிபபுப ள்பாட்டி, இேம் 
ச பா தளனய பாே ர்்களே ளத ர் நமதடுதது ளமளடயில் 
ஊக்கப்டுததுதல் எனப ் ற்்ல சி்றப்பான நி்கழ்ச்சி்கள்..!

இளவ அளனததிற்கும் முததபாய்ப்பா்க, ் ல சங்கங்களின 
நி்கழ்ச்சி்களில் ் ஙகும்றும் தமிழ் குடும்்ங்கள் மற்றும் தமிழ் 
இளேளயபாரின எண்ணிகள்க ஆண்டுளதபாறும் அதி்கரிதது 
வரும் மசய்திக குறிபபு்கள் தமிழரின ஒற்றுளமககும், கூடிச் 
மசயலபாற்றும் தி்றன ம்ருகி வருவதற்கும் ம்ருளமககுரிய 
சபானறு்கள்..

ள்ரளவயின 32-ஆவது ஆண்டு விழபா, உல்கததமிழ் 
ஆரபாய்ச்சி மபாநபாடு மற்றும் சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்கததின 
ம்பானவிழபா அளனததும் இளணநத முபம்ரும் விழபா சி்றபபு்ற 
நடததிட, அல்லும், ்்கலும், ஆதியிலும், அநதியிலும் முநதி 
நினறு, ்ல்ளவறு மபாநிலங்களிலிருநதும் , அயரபாது 
்ணியபாற்றிவரும் தனனபார்வலரின உளழபபிளனப ள்பாற்றும் 
வள்கயிலும் ,  ள் ரளவத தளலவர் மற்றும் விழபா 
ஒருஙகிளணப் பாே ர்்கள் தங்கேது ்கடிதங்களில் 
ள்கட்டுகம்கபாண்டுள்ேது ள்பாலவும், உங்கள் உ்றவு நட்புக்களேபாடு, 
ம்ருமேவில் திரண்டு வநது, அரங்கம் நிள்றயச் மசய்து, 
ஆதரவளிக்க அருவிக குழு அனள்பாடு ள்கட்டுகம்கபாள்கி்றது.

இநத வசநத மலருககுக ்கட்டுளர்கள் வழஙகிய தமிழ்ச்சங்கச் 
மசயற்குழுக்களுககும், ்கபாலதளத மதபாகுததுக ம்கபாடுதத அருவி 
ஆசிரியர் குழுவிற்கும் நனறி்கள் ்ல. அடுதது வரவிருககும் 
மலரில் மீண்டும் சநதிபள்பாம்.
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2) ேமிழகத்தில் கிரைக்கும் பிைாமி எழுத்திற்கு  “ேமிழி” என்று ந்பயரிடைவர் ொக்ாமியாவார். இேரன “நோன்ரமத் ேமிழ் எழுத்துக்கள” 
என ெைன காசிொேன் மற்றும் சு.இைா்மவல் ம்பான்மைார் குறிபபிடுகின்ைனர்.  “ேமிழ் பிைாமி” என்று ந்பயரிடைவர் யார்?
அ) ஐைாவேம் மகாமேவனாவார். ஆ) சிைம்ந்பாலி ந்ல்ைப்பன் இ) மேவமெயப்பாவாணர்  ஈ) கவிஞர் சுைோ.

வீரா பவணுபகாபால்
விழபா ஒருஙகிளணப்பாேர்

சிகாபகா முப்பேரும் விழா 2019 - விழா 
ஒருஙகிவைப்ோளர் மடல்.

அனபுளடயீர்,

வணக்கம். “மமபாழி உணர்ச்சி ஓரினததின முதல் 
உணர்ச்சி” என்ற உவளமக ்கவிஞர் சுரதபாவின கூற்றிற்ள்கற்், 
நம் மமபாழி நம் உணர்விலும் உதிரததிலும் ்கலநதுள்ேது. நம் 
உள்ேததிலும் உதிரததிலும் இளணநதுள்ே நம் 
அனளனததமிழின ம்ருளம, பு்கழ், நம்மினததின வரலபாறு 
அமமரிக்க மண்ணில் எதிமரபாலிக்க நபாம் எடுககும் முயற்சி 
்ததபாம் உல்கததமிழ் ஆரபாய்ச்சி மபாநபாடு.

இம்மபாநபாடு அளனததுல்கத தமிழபாய்வு மன்றம், 
வடஅமமரிக்க தமிழ்ச்சங்கப ள்ரளவ, சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்கம் 
மற்றும் ள்ரளவயின உறுபபினர் சங்கங்கள் முனமனடுபபில், 
தனனபார்வ மதபாண்டர்்கள், தமிழ் ஆர்வலர்்கள் ஒருஙகிளணநத 
ம்ருவிழபாவபா்க நளடம்்றவுள்ேது. சி்கபாள்கபா ம்ருந்கரம் 
இவவிழபாவிளன எதிர்ளநபாககி ்கபாததுள்ேது. ஊர் கூடியுள்ேது, 
ஊர் கூடியுள்ேது என்ளத விட உல்கம் கூடியுள்ேது என்ளத 
மி்கபம்பாருததமபானதபா்க அளமயும். இம்மபாநபாட்டிற்்கபான 
்ணி்கள் ்கடநத ஆண்டில் மதபாடஙகி மசயல் ளவ்கம் 
ம்ற்றுள்ேது. ்ணி்களின மதபாடக்கம் ்ல்ளவறு குழுக்கள், 
குழுக்களில் உலம்கஙகும் இருநது வநத மதபாண்டர்்கள் என 
அருளமயபா்க ஆரம்பிக்கப்ட்டது. அருளமயபா்கத மதபாடஙகுவளத 
அளர ளவளல முடிநதது என்தன பிரதி்லிபபு. இதளன 
உணர்நத நம் முனளனபார் “விளேயும் ்யிர் முளேயிளலளய 
மதரியும்” எனறு உளரததனர்.

இதுவளர, தனனபார்வ மதபாண்டர்்கள் நிரம்பிய ்ல்ளவறு 
அணி்கள் தபாங்கள் ஏற்றுள்ே ம்பாறுபபிளன, ்ணி்களே 
நபாள்ளதபாறும் மசய்து வருகின்றனர். இவற்றில் விழபா நி்கழ்ச்சி 
வடிவளமபபு, விருநதினர்்கள் அளழபபு, தி்றன ள்பாட்டி்களின 
ளதர்வுச்சுற்றுக்கள், ் ரபபுளர என ் ல ் ணி்களில் முனளனற்்றம் 
வேர்நது வருகி்றது. உலம்கஙகும் ்ரவியுள்ே தமிழர்்கள், 
தமிழறிஞர்்கள், தமிழ் அளமபபு்கள் மதபாடர்பு ம்கபாள்ேப்ட்டு 
அவர்்களின வருள்க ,  ்ங்களிபபிற்கு வழிவள்க 
மசய்யப்ட்டுள்ேது. விழபா ்ற்றிய மசய்தி்கள் புலனூட்கம், 
்கருவி ஊட்கம், அளல ஊட்கம் ள்பான்றவற்றின வபாயிலபா்கத 

மதபாடர்நது அளிக்கப்டுகின்றன. 
விழபாவிற்்கபான முன்திவு்கள் ் ல்ளவறு 
திளச்களிலிருநதும், நபாடு்களிலிருநதும் வநத வண்ணம் 
உள்ேன. இனறு இநத மபாநபாட்டிற்்கபான ்ணி்களின மசயல்ளவ்கம் 
அதி்கரிதது வருகி்றது. சீரிய மசயல்்களின ளவ்கம், மவளிப்பாடு 
இம்மபாநபாடு நபாளே சரிததிரம் ்ளடககும் என்து 
ள்ருண்ளமயபாகும்.

இம்மபாநபாட்டின  வபாயிலபா்க தமிழின  தளலச்சி்றநத  அறிஞர்  
ம்ருமக்கள்  தமது  ஆய்விளன நமககும்  உல்கததிற்கும்  
அளிக்கவுள்ேனர். இநத  ஆய்வு்கள்  நம்  மமபாழியின  
மசழுளமளய  உளரப்துடன, புதிய  மமய்பம்பாருட்்களேயும், 
முனனர்  இருககும்  மமய்பம்பாருட்்களே  வலுப்டுததும் 
வள்கயில் இருக்கபள்பாகின்றது. இததள்கய  அரிய 
ஆய்வுப்ளடபபு்களே, ஆய்வறிஞர்்களே  நபாம்  ஆதரிப்து  
நம்  மமபாழிககும், நம்  இனததிற்கும்  மசய்ய  ளவண்டிய  
்கடளம்கேபாகும். உலம்கஙகுமுள்ே  அறிஞர்்களே  
ஒனறிளணகின்ற  இநத  நி்கழ்விற்குப  ம்பாருள் ளசர்ப்தும், 
ஆதரவு  திரட்டுவதும்  நம்  ்கடளமயபாகி்றது. தமிழிற்கு  அணி  
மசய்கின்ற  நி்கழ்வில் ் ஙள்கற்கின்ற  மபாநபாட்டில்  ஆய்வறிஞர்  
வருள்க,  அவர்்கேது  ்யணச்மசலவு  ள்பான்ற  ்ல்ளவறு  
ம்பாருட் மசலவு்களுக்கபான  ம்கபாளடயபாேர்்களே  
எதிர்ளநபாககியுள்ளேபாம் . நமது விழபா  இளணயதேததில் 
இதற்ம்கன  தனிப்குதி உருவபாக்கப்ட்டுள்ேது. அதன  
வபாயிலபா்க  தபாங்கள்  ம்கபாளடயளிக்க  ளவண்டுகிள்றபாம்.

சிநதளனளயத  தூண்டும்  ஆய்வரஙகு்கள் மட்டுமல்லபாது  
நம்  தமிழர்  மரபு ள்பாற்றும்  ்களல நி்கழ்ச்சி்கள், ்கண்்கபாட்சி்கள், 
மதபாழில்  முளனளவபார்  கூட்டளமபபின  ்கருததரங்கம், தமிழர்  
்ல்ம்பாருள்  அங்கபாடி்கள்  என  ்ல்ளவறு  ்குதி்கேபா்க  
அளமயவுள்ேது. இநத  விழபா  உல்கததமிழர்  அளனவரும்  
ம்ருளம ம்கபாள்ே  மகிழ்ச்சியளடய, ஏற்்றம்  ம்ரும்  ஒரு  
ம்ருவிழபா! திருவிழபா! இநத  விழபாவில்  தபாங்கள்  நட்பு  சூழ 
குடும்்ததினருடன  ்ஙகும்கபாள்ே  ளவண்டுகினள்றபாம்! 
அளழககினள்றபாம்! வரு்க! வரு்க!  
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3) கீழடியில் ந்பரும்ளவில் ேமிழ்பிைாமி எழுத்துகள ்பதித்ே எநேப ந்பாருடகள கிரைத்துள்ளன?
அ) மட்பாண்ை சில்லுகள.  ஆ) கருஙகற்கள இ) ேஙகக் கடடிகள ஈ) சுடுமண் ந்பாம்ரமகள

தமிழர் வரலபாற்றில் ஒரு முததிளர ்திககும் நபாள் மநருஙகிக ம்கபாண்டிருககி்றது. முததமிழ், முக்கனி, 
மூளவநதர் வரிளசயில், சி்கபாள்கபாவில் வரும் ஜூளல 4 முதல் 7 ஆம் நபாட்்களில் 10 ஆம் உல்கததமிழ் ஆரபாய்ச்சி 
மபாநபாடு, வடஅமமரிக்கத தமிழ்ச் சங்கப ள்ரளவயின 32 ஆம் தமிழ் விழபா, சி்கபாள்கபா தமிழ்ச் சங்கததின ம்பானவிழபா 
என முபம்ரும் விழபா நளடம்்றவுள்ேது. முபம்ரும் விழபா சீளரபாடும் சி்றபள்பாடும் நடநதிட, வடஅமமரிக்கத தமிழ்சங்கப 
ள்ரளவயுடன இளணநது ளதபாளேபாடு ளதபாள் ம்கபாடுதது சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்க மசயற்குழு உறுபபினர்்களும் 
தனனபார்வதமதபாண்டர்்களும் உளழததுவருகின்றனர். அளனவரின ் ஙகும் மிளிர்நதிட, சிரமமினறி நடநதிட ் ல குழுக்களே உருவபாககி ம்பாறுபபு்கள் 
்கிர்நதளிக்கப்ட்டுள்ன. ஒவமவபாரு குழுவிலும் மசயல் வீரர்்கள் அளனவரும், உல்கம் வியககும் அேவுககு மவற்றி்கரமபா்க நடததிட ளவண்டும் 
என்ளதளய குறிகள்கபாேபா்கக ம்கபாண்டு அரும் ்ணியபாற்றி வருகின்றனர். இனள்றய நிளலயில், 35 ககும் ளமற்்ட்ட குழுக்கள், 400 ககும் 
ளமற்்ட்ட தனனபார்வத மதபாண்டர்்கள் என ஆர்வததுடன  மசயல்்ட்டு வருகின்றனர். நபாட்்கள் மநருங்க மநருங்க, ளமலும் ்ல குழுக்களும் 
அளமக்கப்டும்.

நிள்றநத நீளரபாடு வளேநளதபாடும் நதி்கள் வேமபார்நத தமிழ்கததின மசல்வங்கள். ்கரும்பிளடத ளதனும், ்களடமளட வபாளே மீனும், ்கனனியர் 
்றிததுவரும் மசங்கழுநீர்ப பூவும், ்கழனியில் உழுளவபார் ்கண்மடடுதத ஆளம்களும், ்கபாவிரியின நீர்ப ம்ருக்கபால் தி்கழ் ளசபாழ வேநபாட்ளட ஆட்சி 
புரிநதவர் ்கரி்கபாலச் ளசபாழர். 2000 ஆண்டு்களுககு முனபு, அவர் ்கட்டிய “்கல்லளண” தமிழன, மதபானளமக்கபாலததில் மதபாழிற்நுட்் அறிவில் 
சி்றநதிருநதபான என்தற்கு அளடயபாேம். இனறும் உல்கம் வியககும், தமிழனின மதபாழிற்நுட்் அறிவின சினனமபான, சி்றபள்பாடும் வலிளமளயபாடும் 
இனறும் மசயல்்ட்டுகம்கபாண்டிருககும் ்கல்லளணயின மபாதிரி வடிவம் விழபாவின மு்கபபில் ்கபாட்சிககு ளவக்கப்ட உள்ேது. 

தமிழின மதபானளமளயயும் தமிழனின ந்கர நபா்கரீ்க முதிர்ச்சிளயயும் ் ள்ற சபாற்றுகின்றன கீழடியில் நளடம்றும் மதபால்ம்பாருள் ஆரபாய்ச்சி்கள். 
“கீழடி நம் தபாய்மடி” என்ளத உல்கத தமிழபாரபாய்ச்சி ்கருததரஙகின ்கருபம்பாருள்.  கீழடியின மபாதிரி வடிவமும் ்கபாட்சிககு அளமக்கப்டவுள்ேது. 

ம்பான ஒளி ளசர் மபாளலயணிநது, மினமனபாளியபாய் வபாள் வீசி, மண் மீது மபாற்்றபார் ்ளட அழிககும் திண் ளதர் மனனன இரபாளஜநதிர 
ளசபாழன, தமிழ் உலகு பு்கழ் ளசபாழ மனனர் ஆவபார். 11 ஆம் நூற்்றபாண்டின தளல சி்றநத மனனரபான இரபாளஜநதிர ளசபாழர், வடகள்க ்கஙள்க 
வளர ்ளடமயடுததுச் மசனறு அஙகுள்ே மனனர்்களே வீழ்ததி தன ள்ரரளச நிறுவி 1000 ஆண்டு்கள் ஆகின்றன. ்கப்ற்்ளட அளமதது 
மதனகிழக்கபாசிய நபாடு்கள் ்லவற்ள்ற மவற்றி ம்கபாண்டு தமிழரின வீரதளத உலகுககுக ்கபாட்டிய மபாவீரர் இரபாளஜநதிர ளசபாழரின வரலபாறு 
நபாட்கமபா்க அரஙள்க்றவுள்ேது. அதில் தமிழ் நபாட்டிலிருநது வரும் ்களலஞர்்களேபாடு, இஙகுள்ே ்களலததி்றன மிகுநத தமிழ்ச்சங்க உறுபபினர்்களும் 
ம்ருமேவில் ் ஙள்கற்்ர்.  

உல்கபம்பாதுமள்ற தநது தமிழனின அறிவபாற்்றளல உலகுககு உளரதத ம்பாய்யபாமமபாழிபபுலவர் சிளல அமமரிக்கபாவில் நிறுவிட ளவண்டி 
எடுக்கப்ட்ட  நடவடிகள்க்கேபால் தமிழ் நபாட்டின சி்றபபுமிகு விஜிபி குழுமம்,  திருவள்ளுவர் சிளலளய நனம்கபாளடயபா்க ம்கபாடுததுள்ேது. தமிழின 
்ண்ளடய இலககியங்கள் முதல் இநநபாள் இலககியங்கள் வளரயிலபான நூல்்கள், ஆரபாய்ச்சிக்கட்டுளர்கள், அறிஞர்்களின அரிய ் ளடபபு்கள், 
மபாதபாநதிர இதழ்்கள், மசய்திமலர்்கள், ஒலி நபாடபாக்கள் என 4 இலட்சததிற்கும் ளமற்்ட்டளவ்களே தனன்கதளத ம்கபாண்ட “ளரபாஜபா முதளதயபா 
ஆரபாய்ச்சி நூல்கம்”, அரிய நூல்்களேக ்கபாட்சிப்டுததவுள்ேது. குறிப்பா்க திருககு்றளின முதன முதல் ் திபபு நூளல ்கபாட்சிப்டுததவுள்ேபார்்கள்.

தமிழனின மதபானளமயபான இளச ் ள்ற. மதபானளமளய ள்ணி ் பாது்கபாப்து நமது இயல்பு. சி்கபாள்கபா ம்பானவிழபாளவ மவளிப்டுததும் 
ஒருமு்கமபா்க “ம்பான ்ள்ற” இளசககும் நி்கழ்ச்சி நளடம்்றவுள்ேது. 50 ள்ர் தங்கள் உணர்ளவயும் தி்றளமளயயும் மவளிப்டுததி விழபா 
அரஙகில் இளசக்க ் யிற்சி எடுதது வருகின்றனர்.

இன்றளமநதது இனள்ற தீர்நதமதன நில்லபாது, தமிழின ம்ருளமயும் வேளமயும் மனித இனம் உள்ேவளர நிளலக்களவண்டும் என்தபால், 
நபாம் மசய்கின்ற ் ணி்கள் யபாவும் அடுதத தளலமுள்றககும் மசன்றளடய ளவண்டும் என்தில் சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்கம் உறுதியுடன இருககி்றது. 
இளேளயபாருககு தமிழ் உணர்வு ஊட்டுவதும், தமிழ் அறிளவ ளமம்்டுததுவதும், அவர்்களின தி்றளம்களே மவளிகம்கபாணர்வதும், தமிழ்ப 
்ணி்களில் ஈடு்டுததுவதும் முககியச் மசயலபாகும். அவர்்களின தி்றளம்களே மவளிகம்கபாணர்வதற்்கபா்க ்ல ள்பாட்டி்கள் நளடம்்றவுள்ேன. 
ள்பாட்டி்களில் ் ஙம்கடுததுகம்கபாள்ே ம்ரும் எண்ணிகள்கயில் முனவநதுள்ேபார்்கள். அதற்்கபா்க இளேளயபார் ்கடும் ் யிற்சி மசய்து வருகி்றபார்்கள். 

உங்கள் 2019 ள்கபாளட விடுமுள்றயின சூளலததிங்கள் முதல் வபாரததிளன, சி்கபாள்கபாவில் உங்கள் தமிழ் உ்றவு்களுடன ம்கபாண்டபாட அனபுநிள்ற 
ஆர்வததுடன அளழககிள்றபாம்! உங்கள் மனம் நிள்ற ஆதரளவ அனபுடன மீண்டும் ளவண்டுகிள்றபாம்!

சிகாபகா முப்பேரும் விழா 
2019 ேணிகள் - ஒரு ோர்வை

மணி குணபசகரன 
முதனளமப ் ணியபாேன, சி்கபாள்கபா தமிழ்ச்சங்கம்
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4) கீழடி ெகைம் மண்ணுக்கடியில் புரேயுண்ை காைணமாகக் கருேப்படுவது?
அ) பூகம்்பம் ஆ) சுனாமி இ) ஆற்று நவள்ளம். ஈ) எரிமரை 

பதன பூவகத் தமிழ்சசஙகம்
 மதன பூவ்கத தமிழ்ச்சங்கததின ‘சிததிளரப ம்ருவிழபா’ நி்கழ்ச்சி, ஏபரல் 20 ஆம் நபாளில், வண்ணமயமபான ் ள்ளி அரங்கததில், 

இளச, நடனம், ள்ச்சரங்கம், வில்லுப்பாட்டு, தி்றளமயபான “்கதக” நடன நி்கழ்ச்சி மற்றும் எல்லபாவற்றிற்கும் முததபாய்பபு ளவததபாற்ள்பால 
“ள்னளடபாளமம் /ளமம்” நி்கழ்ச்சி எனப ்ல்ளவறு சுளவயபான நி்கழ்ச்சி்களுடன சுமபார் 3 மணி ளநரததிற்கும் ளமலபா்கச் சி்றப்பா்க 
நடநளதறியது. இநத நி்கழ்ச்சி மூதத குடிமக்களுககு அர்ப்ணம் மசய்யப்ட்டது. சுளவயபான இரவு விருநதுடன நி்கழ்ச்சி இனிளத 
நிள்றளவறியது.
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ஆல்பபநீ தமிழ்சசஙகம்
ஆல்ம்நீ தமிழ்ச்சங்கததின சிததிளரத திருவிழபா, ஏபரல் 27 அனறு இநது ் ண்்பாட்டு ளமயததில் ள்கபாலபா்கலமபா்கக ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. 

இததிருவிழபாவிற்கு 450-ககும் ளமற்்ட்ட விருநதினர்்கள் வநதிருநதனர். 22 நி்கழ்ச்சி்களுடன நடநத இவவிழபாவில் குழநளத்களுக்கபா்க 
ளசபாேப ம்பாறி மற்றும் ் ஞசு மிட்டபாய் வழங்கப்ட்டன. ளமலும், ம்களிருக்கபா்க, பூக ்களடயும் அளமக்கப்ட்டது. எங்கள் உணவுக குழு, 
“வசநத ் வன” ் பாணியில், சுளவயபான உணவிளன, ் பாககு மட்ளட தட்டில் மவற்றிளல மற்றும் வபாளழப்ழததுடன ் ரிமபாறினர்.

ஏபரல் 27, 2019 அனறு நியூ யபார்க தமிழ்ச்சங்கததில், பு்கழ்மிக்க வபாய்ப்பாட்டு இளச விதத்கர் சிககில் குருச்சரண் நடததிய ‘இளச 
உலபா’ நளடம்ற்்றது. சுருதி சபாரதி வயலின இளசக்க, விஜய் ்களணஷ் மிருதங்கம் வபாசிக்க, சிககில் குருச்சரண்  வழஙகிய ‘சங்க ்கபாலம் 
முதல் இனறு வளர’ ்ல நூற்்றபாண்டு்களின வரிளசயில் தமிழ் இளசயின ்யணம், இதுவளர யபாரும் நி்கழ்ததபாத ஒரு புதுளமயபான 
அனு்வமபா்க இருநதது! அவரது ஆழ்நத தமிழ் இலககிய அறிவும், அதளன ளநர்ததியபா்க ் பாடல்்களில் அளிதத தி்றமும் ்கண்டு அளனவரும் 
மவகுவபா்கப ் பாரபாட்டியளதபாடு, தமிழ்ச் சங்கததின இநத புது முயற்சியிளனயும் மனதபார வரளவற்்றனர்.

நியூ யார்க் தமிழ்சசஙகம்

நியூ பெர்ஸி தமிழ்சசஙகம்
இநத ஆண்டு நியூ மஜர்ஸி தமிழ்ச்சங்கம் ஏற்்பாடு 

மசய்திருநத சிததிளரத திருவிழபா, ஐயபா “இளசக்கவி” 
இரமணன அவர்்களின இளசச் மசபாற்ம்பாழிவுடன இனிளத 
துவஙகியது. “மமபாழியழகி” திருமதி. ்ர்வீன சுல்தபானபா 
அவர்்களின “உயரப ்ழகுளவபாம்” என்ற மசபாற்ம்பாழிவில் 
திளேதது, “நள்கச்சுளவத மதன்றல்” திரு. ளமபா்கனசுநதரம் 
அவர்்களின “சிரிக்கப்ழகுளவபாம்” என்ற தளலபபில் அளமநத 
நள்கச்சுளவ மவள்ேததில் மூழ்கி, ஐயபா “மசபால்லின மசல்வர்” 
சுகி சிவம் அவர்்களின “இரசிக்கப ்ழகுளவபாம்” என்ற 
்கருததபாழம் மிக்க உளரயினில் இலயிக்க ளவதத 
மபாளலபம்பாழுதபாய் விழபா அளமநதது. இவவேவு அருளம 
ம்பாருநதிய ம்கபாண்டபாட்டங்களுககு முததபாய்ப்பாய் அளமநதது 
நியூ மஜர்ஸி தமிழ்ச் சி்றபார்்கள் நடிதது வழஙகிய “ளவள்்பாரி  
ஓர் அறிமு்கம்” என்ற குறுநபாட்கம்.

5) “ரவத்ோய் ந்பண்ரணத் நேன்்பால் நவண்நணய் ெல்லூர் அருட துரை” என்ை சுநேைர் ்பாைலில் 
குறிபபிைப்படும் அக்காைத் நேன்ந்பண்ரண ஆறு இன்று எவவாறு அரழக்கப்படுகிைது?

அ) அை்ைாறு ஆ) கல்ைாறு இ) மைடைாறு ஈ) சிற்ைாறு
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ஏபரல் 27 அனறு, ரிச்மண்ட் தமிழ்ச்சங்கததின வருடபாநதிர குழநளத்கள் ்கலபாச்சபார விழபா ள்கபாலபா்கலமபா்க நளடம்ற்்றது. அதில் 
200-ககும் ளமற்்ட்ட குடும்்ங்கள் வருள்க தநதளதபாடு, 200-ககும் ளமற்்ட்ட குழநளத்களும் ் ஙள்கற்று, ் ல நி்கழ்வு்களே நடததி அவர்தம் 
தி்றளம்களே மவளிப்டுததினர். அளனதது நி்கழ்ச்சி்களும் தமிழ்ப ் ண்்பாட்டிளன அடிப்ளடயபா்க ம்கபாண்டு அளமநதிருநதது சி்றப்பா்க 
இருநதது. ளமலும், 3 இேம் சபாதளனயபாேர்்கள் ளதர்நமதடுக்கப்ட்டுச் சி்றபபிக்கப்ட்டனர். வநதிருநத அளனவருககும் சுளவயும், சததும் 
நிரம்பிய சிற்றுண்டி்கள் வழங்கப்ட்டன. 

ரி்சமண்ட் தமிழ்சசஙகம்

சான ஆண்படானிபயா தமிழ்சசஙகம் 
மபார்ச் 23 ஆம் ளததி சபான ஆண்ளடபானிளயபா தமிழ்ச்சங்கம், இநதியபா அளசபாஸிளயஷன ஆப சபான ஆண்ளடபானிளயபா மற்றும்' 

குழநளத்களின உரிளமயும் நீங்களும்' எனும் அளமபபு இளவ அளனததும் இளணநது, வண்ணமயமபான 'ள�பாலிப்ண்டிள்க' 
ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. ஏபரல் 14, தமிழ் வருடபபி்றப்னறு, தமிழ்ச்சங்கததின 'மல்லிள்க மலர்' 2019-ன முதல் ்திபபு மவளிவநதது. 
ஏபரலில் ் தது நபாட்்கள் நடநத ஃபியஸ்டபா திருவிழபாவில், சபான ஆண்ளடபானிளயபா தமிழ்ச்சங்கம் ் பாரம்்ரிய நடனம் வழஙகிச் சி்றபபிததது.  
ஏபரல் 27-ஆம் ளததி, சிததிளரத திருவிழபா, சி்றநத ்களல நி்கழ்ச்சி்களுடன ள்கபாலபா்கலமபா்கக ம்கபாண்டபாடப்ட்டது.

அர்கனசாஸ் 
தமிழ்சசஙகம் 

அர்்கனசபாஸ் மபா்கபாணததின தளலந்கர் லிட்டில்ரபாக ந்கரில் 
தமிழ்ப புததபாண்டு விழபா அர்்கனசபாஸ் தமிழ்ச்சங்கம் சபார்பில் 
ஏபரல் 13, 2019-ல் ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. தமிழ் ்கல்வி மற்றும் 
்கலபாச்சபார ளமயம் ஆசிரியர்்கள்  குததுவிேககு ஏற்றி 
விழபாவிளன துவககி ளவததபார்்கள். திரு மீனபாட்சி வள்ளிநபாய்கம் 
அவர்்கள் இள்றவணக்கம் ்பாடினபார். தளலவர் திரு. மகிழ் 
இரபாளஜநதிரன வரளவற்றுப ள்சினபார். பினனர் தமிழ் ்கல்வி 
மற்றும் ்கலபாச்சபார ளமயம் மபாணவர்்கள் மற்றும் சங்க 
உறுபபினர்்களின ்களல நி்கழ்ச்சி்கள் நளடம்ற்்ற. நி்கழ்ச்சி்களே 
மசல்வி நிளவதபா மற்றும் தமிழ்க ்கல்வி ்கலபாச்சபார ளமய 
ஆசிரியர்்கள் மதபாகுதது வழஙகினர். நிள்றவில் மசயலபாேர் 
திரு மீனபாட்சி வள்ளிநபாய்கம் நனறி கூறினபார்.

6) கீழடிக்கு அருகில் உள்ள மாைொடு ்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்படை இநேச் சிரை 
என்னநவன்று ஊர்மக்கள அரழக்கின்ைனர்? 
அ) முனியாண்டி. ஆ) திருவளளுவர் இ) ஐயனார் ஈ) புத்ேர்.
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7) ரவரக ெதியின் எநேப புைத்தில் அதிக அ்ளவிைான நோல்ந்பாருடகள கண்டுபிடிக்கப்படடுள்ளன..
அ) கிழக்கு ஆ) மமற்கு இ) வைக்கு ஈ) நேற்கு.

வாசிஙடன வட்டாரத் தமிழ்சசஙகம்
வபாசிஙடன வட்டபாரத தமிழ்ச்சங்கததின சிததிளர விழபா, ஏபரல் 28 ஞபாயிறு அனறு வபாளழயிளல விருநதுடன சி்றப்பா்க நடநளதறியது. 

விழபாவில் சி்றபபு அளழப்பாேர் திரு. இளசக்கவி இரமணன அவர்்களின மசபாற்ம்பாழிவு மி்கவும் சி்றப்பா்க அளமநதது. முளேப்பாரி  
ஊர்வலம் தமிழ் மரபிளச முழங்க ளமளடளயறியது. தமிழ்ப்ள்ளி மபாணவ மபாணவியர்்கள் உயிமரழுதது, மமய்மயழுததுக்களே நிளனவில் 
ளவக்க எளிளமயபான 2 ்பாடல்்களே உள்ளூர் இளசயளமப்பாேர் திரு. அபிளசக மஜயகுமபார் அவர்்களின உதவியுடன தமிழ்ச்சங்கம் 
மவளியிட்டது. உயிமரழுததுப ் பாடலுககு நடனமும் திருமதி சு்பா இரவி அவர்்கேபால் அரஙள்கறியது.

ஹாரிஸ்புரம் வட்டாரத் தமிழ்சசஙகம்
்ஙகுனி மபாதம் 23-ஆம் நபாள் (ஏபரல் 6), சங்கததின முதல் நி்கழ்ச்சியபான சிததிளரத திருவிழபாவில், இளச, ்பாடல், மற்றும் 

நடனங்களுடன ்ல்ளவறு நி்கழ்ச்சி்கள் விருநதினர்்களே ்களிபபு்றச்மசய்தன. ்கடநத ஆண்டு இச்சங்கததில் தனனபார்வலரபாய் ்தவி 
வகிதது ்ங்கபாற்றிய நண்்ர்்கள் ம்கௌரவிக்கப்ட்டனர். இச்சங்கததின மூலம் சி்றபார்ககு நற்தமிழ் ்கற்றுததரும் ஓர் தமிழ்ப்ள்ளி 
வபாரநளதபாறும் நனளம ்யக்க இயஙகி வருகி்றது. வருடநளதபாறும் ம்னசில்ளவனியபா உணவு வஙகிககு ம்பாருள் ஆதரவளிப்தும், 
சபாளல சீரளமபபு ் ணியில் ஈடு்ட்டு ் ங்களிப்தும் இச்சங்கததின மசயல்்பாடு்களில் சிலவபாகும்.

பகாைம்பஸ் தமிழ்சசஙகம் 
ம்கபாலம்்ஸ் தமிழ்ச்சங்கம் சிததிளரத திருவிழபாளவ 

முனனிட்டு மபார்ச், ஏபரல் மபாதங்களில் சதுரங்கம், ள்கபாலம், 
திருககு்றள் மற்றும் ஆததிச்சூடி ஒபபுவிபபு எனப ்ல 
ள்பாட்டி்களே நடததி ஏரபாேமபான ் ரிசு்களே வபாரி வழஙகிச் 
சி்றபபிததது. தமிழர்்களின ்பாரம்்ரியக ்களல்களின 
சங்கமமபா்க மயிலபாட்டம், ஒயிலபாட்டம், ் பாம்்பாட்டம், ்கர்கபாட்டம் 
எனப ்ல ்களல்களே, உள்ளூர் ்களலஞர்்கள் நி்கழ்ச்சி 

மற்றும் ்கமனகடிக்கட் மபானுடம் ் ள்றக குழுவினரின ் ள்றளயயும் ளசர்தது 
மி்கச் சி்றப்பா்க நடததி அளனததுத தமிழர்்களேயும் மகிழ்விததுப 
ம்ருளமப்டுததியது.
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8) கீழடிக்கருகில் உள்ள இநே ஊரில் ேமிழ் பிைாமி எழுத்துக்கள ்பதிக்கப்படை ேஙகக் 
கடடிகள கிரைத்துள்ளன...  அநே ஊர்?

 அ) ்பாலூர் ஆ) மேனூர். இ) நவம்பூர் ஈ) அழகாபுரி

சி்கபாள்கபாவில் வரும் ஜூளல 4 முதல் 7 ஆம் நபாட்்களில் நளடம்்றவுள்ே முபம்ரும் நி்கழ்ச்சி்களேச் சி்றபபு்ற நடததிடப ் ல குழுக்கள் 
அளமக்கப்ட்டுள்ேன. ்கடநத ஏபரல் 7 ஆம் நபாள், “மூன்றபாம் திட்டமிடல் கூட்டம்”, ளரபாலிங மமளடபாவசில் நளடம்ற்்றது. சி்கபாள்கபா 
தமிழ்ச்சங்கதளத, சிறு விளதயிலிருநது ஆல் ள்பால் வேர்தத சங்க முனளனபாடி்களுககு அளழபபுவிடுதது, விருநதளிதது (CTS50 
Luncheon), ம்ருளமப்டுததி, அவர்்களின ஆளலபாசளன்கள் ம்்றப்ட்டன. ம்களிர் அணி சபார்்பா்க, ஏபரல் 6 ஆம் நபாள்  சபாம்்ர்கில் 
நடநத சளமயல் ள்பாட்டியில் 20 குழுக்கள் ்கலநது ம்கபாண்டு மவற்றி ம்ற்்றவர்்களுககுப ்ரிசு்கள் வழங்கப்ட்டது. இதன மூலம் 
திரட்டப்ட்ட நிதி, ் பார்ளவயற்ள்றபாருக்கபா்க, உடல் நலம் மற்றும் ஆளரபாககியம் மதபாடர்்பா்க “்பார்ளவயற்ள்றபார் எழுததுமுள்ற (பிமரய்ல்)” 
புதத்கம் மவளியிடவும், அவர்்களுக்கபான ் யிற்சிப ் ட்டள்ற நடததவும் $1400 நனம்கபாளடயபா்க அளிக்கப்ட்டது.

சிகாபகா தமிழ்சசஙகம்

கைடியத் தமிழர் பபரனவ
்கனடியத தமிழர் ள்ரளவயினபால் ஒழுஙகு மசய்யப்ட்ட 

10 ஆவது முள்ளிவபாய்க்கபால் நிளனளவநதல் நி்கழ்வு ளம 
மபாதம் 15 ஆம் தி்கதியனறு ்கனடிய தமிழர் ள்ரளவயினபால் 
்கனடிய ்பாரபாளுமன்ற வேபா்கததில் நடததப்ட்டது. 
இரு்துககும் அதி்கமபான ்கனடிய அளமச்சர்்கள், மததிய 
்பாரபாளுமன்றததின ் ல ்கட்சி்களேச் ளசர்நத உறுபபினர்்கள் 
எனப ் லரும் ்கலநது ம்கபாண்டிருநதனர். ்கனடியத தமிழர் 
ள்ரளவயின தளலவர் திரு சிவன இேஙள்கபா, அனள்றய 
மற்றும் தற்ள்பாதய நிளலகுறிதது உளரயபாற்றினபார். ்கனடிய 
இளசக்களலஞர் திரு வர்ணபா ரபாளமஸ்வரம் அவர்்கேபால் 
முள்ளிவபாய்க்கபால் அவலங்களேக கூறும் ்பாடமலபானறு 
இளசக்கப்ட்டது. முள்ளிவபாய்க்கபால் நிளனளவநதலின 
அஞசலி நி்கழ்வ பா ்க  எல் ளல பாரும்  மல ரஞ சலி 
மசலுததினபார்்கள்.

மததிய இநதியபானபா தமிழ்ச்சங்கம் சபார்பில் சிததிளரத திருவிழபாவபா, ்கடநத ஏபரல் 27 ஆம் ளததி மவகு சி்றப்பா்கக ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. 
அதில், ஒய். ஜி. மள்கநதிரபா அவர்்களின குழுவினபால் வட அமமரிக்கபாவிளலளய முதன முதலபா்க “ஆவி வநத நபாட்கம்” அரஙள்கற்்றப்ட்டது. 
அதளனத மதபாடர்நது, குழநளத்களின திருககு்றள் ளதனீ ள்பாட்டி்களும், திருககு்றள் ்களத மசபால்லும் ள்பாட்டி்களும், ஓவியப ள்பாட்டி்களும் 
நடததப்ட்டன.  மசன்ற ளம 11 ஆம் நபாளில் தமிழ்ப ்ள்ளியின ஆண்டு விழபாவும், ்ள்ளி குழநளத்களுககுப ்பாரபாட்டுப ்ததிரம் 
வழஙகுதல், மற்றும் மவற்றி ம்ற்்ற மபாணபாக்கர்்களே ம்கௌரவிககும் நி்கழ்ச்சி்களும் நளடம்ற்்றன.

மத்திய இநதியாைா தமிழ்சசஙகம்
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9) கீழடியில் கிரைத்ே 7 ேஙகக்கடடிகளிலும் ந்பாறிக்கப்படடிருநே ந்பயர் என்ன?
அ) ம்பாகுஇ குன்றிக் மகாரே. ஆ) ம்பாகுஇ குன்றிக் குைரவ இ) ம்பாகும் குன்ைக் குைரவ ஈ) ந்பருமாள மகாரே

ம்கனமடககி தமிழ்ச்சங்கததின தமிழ்ப புததபாண்டுச் சி்றபபுக ம்கபாண்டபாட்டங்கள் ்கடநத ஏபரல் மபாதம் 20 ஆம் நபாளில் லூயிவில் 
ந்கரில் உள்ே ÿ சுவபாமி நபாரபாயணன ள்கபாயில் வேபா்கததில் மி்கச்  சி்றப்பான முள்றயில் நளடம்ற்்றன.  விழபாவில் குழநளத்களும் 
ம்ரியவர்்களும் ்ல்ளவறு ்களலநி்கழ்ச்சி்களில் ்ஙள்கற்று ஆடிப ்பாடி தததம் தி்றளம்களே மவளிப்டுததினர்.  இம்முள்ற, சி்றபபு 
நி்கழ்ச்சியபா்க நளடம்ற்்ற மசயினட் லூயிசின 'அமமரிக்கன ் ள்றயிளச' குழுவின ் ள்றயிளச நடனம், சிலம்்ம், கூட்டுககும்மி, ள்கச்சிலம்பு 
நடனம், ஐயனபார் ளநயபாண்டி ளமேம் எனறு தமிழர்்களின ் பாரம்்ரிய நடனங்கள், நம் மதபால்்களல அளடயபாேங்களேப ் ரபபும் வள்கயில் 
அருளமயபா்க அளமநதன.

பகனபடக்கி தமிழ்சசஙகம்

மத்திய இல்லிைாய் தமிழ்சசஙகம்
தமிழ்ப புததபாண்டு மததிய இல்லினபாய் 

தமிழ்ச்சங்கததினரபால் ஆடல் ்பாடலுடன, சீரும், 
சி்றபபுடனும் ம்கபாண்டபாடப்ட்டது.  சி்கபாள்கபா தமிழ்ச் 
சங்கத  தளலவர் திரு மணி குணளச்கரன வருள்க 
தநது ஜூளலயில் சி்கபாள்கபாவில் நடக்கவிருககும் 
ள்ரளவ விழபா மற்றும்  உல்கததமிழ் ஆரபாய்ச்சி 
மபாநபாட்டின சி்றபள்ப்ற்றி உளரயபாற்றினபார்.  
்கண்ளணக ்கட்டிகம்கபாண்டு சிறுமியர் ஆடியதும், 
"எங்கம்மபா ஜிம்மிககி ்கம்மல்" ் பாடலுககு மஙள்கயர் 
ஆடி அளனவளரயும் மகிழ்விதததும் சி்றபபு. திரு. 
மசஙகுட்டுவன தளலளமயில் முதன முள்றயபா்கப 
புதுளமயபான தமிழ் உச்சரிபபுப ள்பாட்டி நடததப்ட்டு ் ரிசு்கள் வழங்கப்ட்டன. முதளதததரு ் ததித திருநள்கப ் பாடளல பிளழயில்லபாமல் 
நல்ல உச்சரிபபுடன ் பாடி முதல் ் ரிளச திருமதி சஙகீதபா சரவணன தட்டிச்மசன்றபார்.

்கடநத ஏபரல் மபாதம் 27 ஆம் ளததியனறு மதன மததியத தமிழ்ச்சங்கததின சபார்பில் ஆண்டுளதபாறும் நடததப்டும் சிததிளரத 
திருவிழபாவபான “சிததிளர ்கலபாட்டபா” எனும் நி்கழ்ச்சி, மி்கச் சி்றப்பான முள்றயில் ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. இநநி்கழ்ச்சியில் ் லகுரல் விதத்கரும், 
நள்கச்சுளவக ்களலஞருமபான ் டவபா ள்கபாபி ்கலநது ம்கபாண்டு அளனவளரயும் மகிழ்விததபார். ளமலும் சங்க உறுபபினர்்களும் மற்றும் 
உள்ளூர் தி்றளமயபாேர்்களும் ்கலநது ம்கபாண்டு உற்சபா்கமபா்க ஆடல், ் பாடல் மற்றும் இளச நி்கழ்ச்சி்களேயும் நி்கழ்ததி மகிழ்விததனர். 
ளம மபாதம் 14 ஆம் ளததியனறு, சங்கததின சபார்்பா்க நடததப்டும் தமிழ்ப்ள்ளியின ஆண்டுவிழபா சி்றப்பா்க நளடம்ற்்றது. ் ள்ளியின 
ஆசிரியர்்கள் மற்றும் நிர்வபா்க குழுவினர் ம்கௌரவிக்கப்ட்டனர்.

பதன மத்திய தமிழ்சசஙகம்

12

 வ
சந

்த 
ம

ல
ர் 

   
   

  ஜ
ூ

ன்
 - 2

01
9



10) கமுைக்குடி மற்றும் அனநஜியூர் - இஙகு கிரைக்கப்படை கல்நவடடுக்கள எரவ? 
 அ) வடநைழுத்து மற்றும் பிைாமி ஆ) வடநைழுத்து மற்றும் அைபிக். இ) ் மஸ்க்ருேம் மற்றும் பிைாமி  

ஈ) சித்திை எழுத்து மற்றும் வடநைழுத்து

ள்கனசஸ் ந்கரத தமிழ்ச்சங்கம், ஏபரல் 27-ம் ளததியில் நடததிய இநத ஆண்டு “நே்பா்கம்” நி்கழ்ச்சியில் நேன்கள் தங்கள் 
தமயநதி்களின மனங்களேக ்கவர எடுதத புதிய முயற்சி்கள் ் ல. இநத வருடததிய நே்பா்கததின ்கருபம்பாருள்: துடிப்பான ் பாரதம். 
ம்யருககு ஏற்்றபார் ள்பால், கும்்ள்கபாணம் சுககு ்கபாபி, மல்பார் ளதநீர் எனறு உ்சரிபபில் ஆரம்பிதது,  தபாண்ளட, ள்பி ளசபாேம் 65 
முதலபான ் சிதூண்டி்களேத மதபாடர்நது, ம்பாடி இட்லி, மங்களூர் ம்கபாசம்்ரி ் ச்ளசக ்கபாய்்கறி ்கலளவ, ் ம்்பாய் பூரி எனறு ் ல முககிய 
மற்றும் உ் ் தபார்ததங்களேச் சுளவதது, ் பாதுஷபா மற்றும் ் ழ ்கஸ்டர்டு என இனிப்பா்க முடிதளதபாம். இம்முள்ற சில தமயநதி்களும் 
நே்பா்க நி்கழ்ச்சியில் ் ல விதமபான அலங்கபாரங்கள் மசய்து ளவதது நமது? ஊர் திருவிழபாக ்களலளயக ம்கபாண்டு வநதது மவகு சி்றபபு!!

பகனசஸ் மாநகர தமிழ்சசஙகம்

அபயாவா தமிழ்சசஙகம்
அளயபாவபா தமிழ்ச்சங்கததின சிததிளரத திருவிழபாவபா்க, ஏபரல் 20 ஆம் நபாளில் நடநளதறிய "முததமிழ்ச் சங்கமம்" விழபாவில் 360-ககும் 

ளமற்்ட்டவர்்கள் ்கலநதும்கபாண்டனர். மினளசபாட்டபாத தமிழ்ச்சங்கப ் ள்றக குழுவினரின ் ள்றயபாட்டம், சங்கக குடும்்ங்களின நி்கழ்ச்சி்கள், 
இஷபாஞசலி மற்றும் ்கலபாஞசலி குழுமங்களின நடன நி்கழ்ச்சி்களும் சி்றப்பா்க அளமநதன! மதுளர வீதி ள்பான்ற சநளதக ்களட்களும், 
அலங்கரிக்கப்ட்ட புள்கப்டச் சபாவடியும் சங்க உறுபபினர்்களின ம்ரும் வரளவற்ள்ப ம்ற்்றன. நி்கழ்ச்சியின முடிவில் இரு்ததிளயநதுககும் 
ளமற்்ட்ட ் தபார்ததங்களுடன வபாளழ இளல விருநது ் ரிமபா்றப்ட்டது. 

பமட்பராப்பளக்ஸ் தமிழ்சசஙகம்
ஏபரல் 13, 2019 அனறு சுமபார் 300 குடும்்ங்களுடன சிததிளரத திருவிழபா சி்றப்பா்கக ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. ம்களிரும் சிறுமியரும் 

மபாவிேககு ஏநதி உலபா வநதது ்கண்்கவர் ்கபாட்சியபா்க இருநதது. மமட்ளரபாபமேகஸ் தமிழ்ச் சங்க வபாமனபாலியின [MTS RADIO] மதபாடக்கம் 
்ற்றிய அறிவிபபு, வட அமமரிக்கத தமிழ்ச் சங்கப ள்ரளவயின பிரதிநிதி்கள் ்கலநதும்கபாண்டு 2019 ள்ரளவ ் ற்றிய த்கவல் ் கிர்நது 
ம்கபாண்டது விழபாவின சி்றபபு அம்சமபா்க விேஙகிற்று. ளம 12 அனறு ள்கபாபள்ல் மற்றும் இர்விங வட்டபாரப பிரதிநிதி்கள் ஒனறிளணநது 
சுமபார் 30 குடும்்ங்களுடன கூட்டபாஞளசபாறு விருநது ் ளடதது, அனளனயருககு தங்கேது குழநளத்கள் மூலமபா்க ளரபாஜபா மலர் அளிதது, 
மகிழ்விதது அனளனயர் தினதளத அனபுடன ம்கபாண்டபாடினர்.  
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11)  கீழடிக்கு  அருகில் உள்ள தூரே ஊரில் கிரைத்ே இநேக் கல்லில் 
காணப்படும் உருவம் எநே மன்னரைச் ் ார்நேது?  
 அ) ம்ைன் ஆ) ம்ாழன் இ) ்பாண்டியன். ஈ) ்பல்ைவன்

அட்ைாண்டா மாநகர தமிழ்சசஙகம்
அட்லபாண்டபா மபாந்கரத தமிழ்ச்சங்கம் உல்க ம்களிர் தினதளத மபார்ச் 30, 2019 அனறு மி்கச் சி்றப்பா்கக ம்கபாண்டபாடியது. அட்லபாண்டபாவில் 

வபாழும் சி்றநத ம்ண் ஆளுளம்களே வரவளழதது விழபா சி்றப்பா்க வடிவளமக்கப்ட்டது. அட்லபாண்டபா மபாந்கருககு உட்்ட்ட ளமரியட்டபா 
்குதியில் தமிழ்ச்சங்கம், ஆளரபாககியததிற்்கபான ஜபார்ஜியபா தனனபார்வலர் திட்டததின (ஜபார்ஜியபா மக்கள் ம்பாதுநலத துள்ற) துளணயுடன, 
மருததுவ மு்கபாம் ஒனறு மருததுவர் ்களல அவர்்கள் தளலளமயில்  தி்றக்கப்ட்டுள்ேது.

ளம 18 ஆம் ளததி ஸ்ட்ரபாட்ஃள்பார்டு உயர்நிளலப்ள்ளி அரங்கததில் சி்றப்பா்க நளடம்ற்்ற ் பாரதி ்களல மன்றத தமிழ்ப்ள்ளியின 
ஆண்டு விழபாவில் தமிழ்ப ்ள்ளியின ஐநது ளமயங்களிலி௫நதும் சுமபார் 250 மபாணவ, மபாணவி்கள் உற்சபா்கததுடன ்ஙள்கற்்றனர். 
இவவபாண்டு விழபாவின ்க௫பம்பா௫ேபா்க 'தி௫ககு்றள்' எடுததுக ம்கபாள்ேப்ட்டது. திருககு்றளின ம்ருளமளய, ஒபபுவிததல், இளச, 
நபாட்கம், நடனம் மற்றும் ம்பாம்மலபாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, ள்கபாலபாட்டம் ள்பான்ற ்ல்ளவறு ்களலநி்கழ்ச்சி்கள் மூலமபா்க குழநளத்கள் 
அருளமயபா்க எடுததுளரததனர். ள்பாட்டி்களில் மவன்ற மபாணவர்்களுககு ள்கபாபள்்களும் ் தக்கங்களும் வழங்கப்ட்டன. 

பாரதி கனை மன்றம், ஹூஸ்டன

ொக்்ஸனவில் தமிழ மன்றம்
ஜபாகசனவில் தமிழ் மன்றம், ்கடநத சில மபாதங்கேபா்க 

அதன உறுபபினர்்களுககு வளலப்நது, ளமளசப்நது, 
சதுரங்கம் என ் லவிதமபான விளேயபாட்டுப ள்பாட்டி்களே 
நடததி, ள்பாட்டி்களில் முதல் இரண்டு இடங்களேப 
மவன்றவர்்களுககு ள்கடயஙளும், ் தக்கங்களும் வழஙகியது. 

ளம 11 ஆம் ளததி ஜபாகசனவில் தமிழ் மன்றம் 
அனளனயர் தினதளத மவகு விமரிளசயபா்கக ம்கபாண்டபாடியது. 
புள்கப்டச் சபாவடி, ளவடிகள்க விளேயபாட்டுக்கள், 
்ஙகும்ற்்ற அனளனயரின சிறுவயது மற்றும் வளே்கபாபபு 
புள்கப்ட விேக்கக ்கபாட்சி்கமேன ் ல்ளவறு அம்சங்களுடன 
அவவிழபா மி்கவும் சி்றப்பா்க நளடம்ற்று, அளனவரின 
மனங்களேயும் ்கவர்நது ் பாரபாட்டு்களேயும் ம்ற்்றது.
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12)  கீழடியில் கிரைத்ே இநேக் கடடிை அரமபபு எரேக் காடடுகிைது?
 அ) ம்மிபபுக் கைன் ஆ) உரை கிணறு. இ) ்படிக்கடடு ஈ) நவளிச் சுவர்

சபார்லட் தமிழ்ச்சங்கம் மபார்ச் 31 அனறு, முதன முள்றயபா்க, ம்களிர் தின ம்கபாண்டபாட்டதளத நடததியது. மருததுவர் திருமதி. குமபாரி, 
மவகு அழ்கபா்கக ்கலநதுளரயபாடல் நடததி, முககியமபான மருததுவக குறிபபு்களேப ்கிர்நது ம்கபாண்டபார். அட்லபாண்டபாவில் இருநது 
"முழஙகு ் ள்ற" குழுவினளர வரவளழதது ் ள்ற ஆர்வலர்்களுககு ் யிற்சி அளிக்கப்ட்டது. அடுதததபா்க ளம 12 ஆம் ளததி சிததிளரத 
திருவிழபா அனறு, தனனபார்வலர்்கள் தபாளம சளமதது 800-ககும் ளமற்்ட்டவர்்களுககு வபாளழ இளலயில் விருநது ் ளடததனர். ளமலும் 
மசவிககு உணவபாய், முததபாய்ப்பாய் அளமநதது "மசபால் ளவநதர்" சுகி சிவம், "மமபாழி அழகி" ் ர்வீன சுல்தபானபா, "நள்கச்சுளவ நபாய்கர்" 
ளமபா்கனசுநதரம் அவர்்களின ்கருததரங்கம் நி்கழ்ச்சி.

சார்ைட் தமிழ்சசஙகம்

� ூ ஸ் ட ன  ம ் ரு ந ்க ர த 
தமிழ்ச்சங்கததின சபார்பில் ்கடநத 
ஏபரல் 20 அனறு சிததிளரத திருநபாள் 
விழபா சி்றப்பா்கக ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. 
நபாட்டியமும் அதளனயடுதது ‘்கவி 
்டிப்து’ எவவபாறு என்ற விேக்கப்ட 
உளரயும் நளடம்ற்்றன. அதளனத 
மதபாடர்நது “தமிழர் வரலபாறு” என்ற 
தளலபபில் வபாசிஙடன வட்டபாரத 
தமிழ்ச்சங்க முனனபாள் தளலவர் திரு. 
அ்கததியன எனும் ஜபான ம்னடிகட்  
அவர்்களின விேக்கப்ட உளர நி்கழ்நதது. அதளனயடுதது அனனபாரது தளலளமயில் “இல்ல்றம் நல்ல்றமபா்க விேங்கத ளதளவயபானது 
“இரும்புக ்கட்டளேயபா? ்கரும்புச் மசபால்லபா?” என்ற தளலபபினில் சி்றபபுப ்ட்டிமன்றம் நளடம்ற்்றது. இறுதியில் மசயலபாேர் திரு. 
முதது நடரபாசன அவர்்கள் நனறியுர வழங்க, புதிய மசயலபாேர் திரு. சு்பாஷ் மசல்வரபாஜ் அவர்்களின அறிமு்கததுடன விழபா இனிளத 
நிள்றவுற்்றது.

ஹூஸ்டன பபருநகரத் தமிழ்சசஙகம்

தமிழ் வருடப பி்றபள் ம்கபாண்டபாடும் விதமபா்க மடனனசி தமிழ்ச்சங்கம் நடததிய சிததிளரத திருவிழபாவில் தமிழ்த திளரயுல்க 
நடி்கர் திரு. ஒய்.ஜி. மள்கநதிரன அவர்்கள் தன குழுளவபாடு ‘3ஜி’ என்ற நபாட்கதளத அரஙள்கற்றி சிரிக்கவும், சிநதிக்கவும் ளவததபார். 
சங்கததின சட்ட மவளியீடு, முனனபாள் அளமச்சர் திரு. மநபள்பாலியன, தளலவி திருமதி. ்கவிதபா சரவணன குழுவின முனனிளலயில் 
நளடம்ற்்றது. டி.என.எஃப தளலவர் திரு. ளசபாமசுநதரம் அவர்்கள், அளமபபின மசயல்்பாடு்கள் ்ற்றி உளர நி்கழ்ததினபார். 
சிறுவர்்களுககும், ம்ரியவர்்களுககும் தனிததனிளய நடததப்ட்ட சிக்கல் மற்றும் புள்ளிக ள்கபாலபள்பாட்டி்களுககு ்ரிசு்கள் 
வழங்கப்ட்டு, ் பாரம்்ரிய வபாளழ இளல விருநதுடன விழபா இனிளத நிள்றவும்ற்்றது.

படனைசி தமிழ்சசஙகம்
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13) கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்படை இநேப ந்பாருடகள யாரவ?
 அ) மவடரைக் கருவிகள ஆ) எழுத்ோணி. இ) ேநேப ந்பாருடகள ஈ) கற்கருவிகள

திருவள்ளுவர் ஆண்டு, 2050 ளவ்கபாசி மபாதம் 4 ஆம் நபாள் (ளம 18, 2019) மதியம், ளரபாட் ஐலண்ட் தமிழ்ச்சங்க உறுபபினர்்கேபால், 
“சிததிளரத திருவிழபா” மற்றும் “ள்கபாளடக கூடுள்கயபா்க” ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. ளரபாட் ஐலண்ட் வபார்விக ந்கரில் உள்ே ள்கபாடபார்ட் நிளனவுப 
பூங்கபாவில் குடும்்ததுடன கூடிய உறுபபினர்்கள், ளம 18 தமிழினப ் டும்கபாளலளய நிளனவுககூறும் விதமபா்க மமௌன அஞசலியுடன 
நி்கழ்ச்சிளயத துவஙகினபார்்கள். பினனர் ம்ரியவர்்கள் மற்றும் குழநளத்களுக்கபான விளேயபாட்டு்களுடனும், சிற்றுண்டியுடனும் நி்கழ்ச்சி 
மகிழ்ச்சி்கரமபா்க நிள்றவுற்்றது.

பராட் ஐைண்ட் தமிழ்சசஙகம்

மமய்ம்றக்க ளவககும் குழலிளசயும் இரண்டு மணி ளநரங்களுககு மடலவர் ம்ருநிலதளத இளசயுலகின உச்சியில், உணர்வு்கள் 
மள்றநதளதபார் உனனத நிளலயில் ்கட்டிபள்பாட்டன. இது லிடியனின தமிழ்ச்சங்கங்களுக்கபான முதல் நி்கழ்ச்சி என்து அழகுககு அழகு 
ளசர்ததது!  

படைவர் பபருநிைத் 
தமிழ்சசஙகம்

2019  ளம மபாதம் 3ம் தி்கதி, தமிழ்ப புததபாண்டு 
விழபா ,  மடலவர் ம்ருநிலததில் சி்றப்பா்கக 
ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. லிடியன நபாதஸ்வரம் தனது 
இளசததி்றளமயபால் வநளதபாளர வியக்க ளவததபார். 
அமமரிக்கபாவின “மி்கத தி்றநதவர்” விருது மவன்றவரும், 
ஏ.ஆர். ரஹமபானின சீடரும் ஆன லிடியனின பியபாளனபா 
தி்றளம அளனவரும் அறிநதளத. ஆனபால் அவரது 
தள்லபா வபாசிபபும், சள்கபாதரி அமிருதவர்ஷணியின 

கபைட்டிகட் 
தமிழ்சசஙகம்

ளம மபாதம் சனிககிழளம 4 ஆம் ளததி 
்கமனட்டி்கட் தமிழ்ச்சங்கததின சிததிளர திருநபாள் 
நுவீஙடண் ந்கரில் ம்கபாண்டபாடப்ட்டது. இதில் 
உள்ளுர் தி்றளம்களே மவளிப்டுததும் வள்கயில் 
இயல் இளச நபாட்க வடிவில் 32 நி்கழ்ச்சி்கள் 
தரப்ட்டன. இதில் 177 குழநளத்களும் 44 வயது 
வநளதபாரும் அடஙகுவர். இநநி்கழ்ச்சி்களே 
அமமரிக்கபாவில் பி்றநது வேர்நத இரண்டபாம் 
தளலமுள்றயினர் மதபாகுதது வழஙகியது 
குறிபபிடதக்கதபாகும். மமபாததம் 5 மணி ளநரம் 
நளடம்ற்்ற இநநி்கழ்ச்சியில் கிட்டதட்ட 
எழுநூறுககும் அதி்கமபாளனபார் ்கலநது ம்கபாண்டு 
விழபாவிளனச் சி்றபபிததனர்.
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14) கீழடியில் கிரைத்ே இநேத் ோயக் கடரை எநேப ந்பாரு்ளால் ந்ய்யப்படைது?
 அ) ் நேனக் கடரை ஆ) இரும்பு இ) ந்ம்பு ஈ) ேநேம்.

மில்வபாககி மபாந்கரத தமிழ்ச்சங்க உறுபபினர்்களின நீண்ட்கபால விளழவபான, மவளிச்சமூ்கததிற்குத மதபாண்டு மசய்யும் ளநபாககில், 
ஒரு மநடுஞசபாளலளயத ளதர்நமதடுததுச் சுததம் மசய்தபார்்கள். மிகுநத மகிழ்ச்சியுடன உறுபபினர்்கள் ் ஙகும்கபாண்டு மதபாண்டு மசய்தபார்்கள். 
ளம 3 அனறு “மவளிநபாடு வபாழ் தமிழர்்களுககு உள்ே சவபால்்கள்” எனகி்ற தளலபபில் தமிழிலும் மற்றும் ளம 4 அனறு ஆஙகிலததிலும் 
மருததுவர் திரு என. மஜ. ஞபானய்யபா அவர்்கள் உளரயபாற்றினபார்்கள். தமிழர்்கள் மட்டுமல்லபாது மற்்ற இநதிய மபாநிலததவர்்களும் ்கலநது 
ம்கபாண்ட இநத நி்கழ்ச்சி, மக்கள் மததியில் மிகுநத வரளவற்ள்ப ம்ற்்றது.

மாநகர மில்வாக்கி தமிழ்சசஙகம்

மவற்றி ம்ற்்ற அணி்களுககு விழபாவில் ்ரிசு்கள் வழங்கப்ட்டன. மன்றததின ள்கபாளடக 
ம்கபாண்டபாட்டத திருவிழபா முழுவதும் தமிழ் மக்கள் மன்றததின இளேஞர் அணியினரபால் 
ஒருஙகிளணக்கப்ட்டது என்து குறிபபிடததக்கது.

தமிழ மக்கள் 
மன்றம் -

 நியூஹாம்ப்்ஷயர்
தமிழ் மக்கள் மன்றததின ள்கபாளடக 

ம்கபாண்டபாட்டத திருவிழபா, ஜூன 2 ஆம் 
நபாளில் நபாஷுவபா ளநபார்த ்ள்ளி 
ள ம த பா ன த தி ல் ,  “ இ ள ே ஞ ர் 
ஒலிம்பி கஸ் ”  உ டன  இனிள த 
நளடம்ற்்றது. 50-ககும் ளமற்்ட்ட 
இளேஞர்்கள் ்கலநதும்கபாண்டு 
தட்கேம், நீேம் தபாண்டுதல், ஈட்டி 
எறிதல் ள்பான்ற ள்பாட்டி்களில் 
்தக்கங்கள் மவன்றனர். முனனதபா்க 
நடததப்ட்ட கிரிகம்கட் ள்பாட்டி்களில் 

மி்சசிகன தமிழ்சசஙகம்
்கடநத சனவரி 17 ஆம் நபாளில், கிரபாமிய மணம் தவழ சி்றப்பா்க நளடம்ற்்ற 

மிச்சி்கன தமிழ்ச்சங்கததின ‘மண் மணககும் ம்பாங்கல்’ விழபாவில், 
ஆயிரததுககும் ளமற்்ட்டவர்்கள் ்கலநது ம்கபாண்டனர். ஆடல், ் பாடல், நபாட்கம், 
கிரபாமியப்பாட்டு, வில்லுப்பாட்டு, ் ள்ற இளசமயன விதவிதமபாய் நி்கழ்ச்சி்கள் 

இடம் ம்ற்்றன. திரு. அமுதவபாணன தனது  நள்கச்சுளவயபால் 
அரங்கதளத அசததினபார். இளவ எல்லபாவற்றிககும் 
முததபாய்ப்பாய் அளமநதது  இேம் சி்றபார்்களின மதபாகுபபுளர. 
தமிழ்ப்ணி, சமூ்கப்ணி, சி்றநத மபாணவச் சபாதளனயபாேர் 
எனப ் லவள்கயபான விருது்களும் வழங்கப்ட்டன. மபார்ச் 24 
மற்றும் ஏபரல் 28 ளததி்களில் ‘இலககியப ் ட்டிமன்றம்’ மற்றும் 
‘புதத்கச் சங்கமம்’ நி்கழ்வு்களும் நளடம்ற்்றன. மபார்ச் 30 
அனறு நூல்கததில் ‘தமிழில் ்களத மசபால்லும் நி்கழ்ச்சி’ 
நளடம்ற்்றது.
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உஙகளுக்குத் பதரியுமா விவடகள்:
1) அ; 2) அ; 3) அ; 4) இ; 5) இ; 6) அ; 7) ஈ; 8) ஆ: 9) அ; 10) ஆ;  11 ) இ;  12)  ஆ; 13) ஆ;  14) ஈ

ஏபரல் மபாதம் 13 ஆம் நபாள், சனிககிழளம முன மபாளலப ம்பாழுதில், தபாம்்பா ந்கரில் அளமநதிருககும் ‘ஸ்்கபாட்டிஷ் ளரற் ளமசபானிக 
மசனடர்’ உள்ேரஙகில் ‘தமிழ் சிளந்கம்’ நடததிய தமிழ்ப புததபாண்டுக ம்கபாண்டபாட்டங்களில் சுமபார் 600-ககும் அதி்கமபாளனபார் ்கலநது 
ம்கபாண்டனர். 200-ககும் அதி்கமபான ்களலஞர்்கள் வழஙகிய ்களல நி்கழ்ச்சி்கள் மற்றும் இரவு விருநதுடன விழபா சி்றப்பா்க அளமநதது. 
ளம மபாதம் 10 ஆம் நபாள் மபாளல, சிளந்கம் தமிழ்ப ் பாடசபாளலயில் ் யின்ற 93 மபாணவ மபாணவியர்்களுககுச் சபானறிதழ் வழஙகும் விழபா 
நளடம்ற்்றது. ளம மபாதம் 11-ம் நபாள் ்கபாளல சிளந்கம் ‘யூத லீமடர்ஷிப’ ்யிற்சிப ்ட்டள்றயில் ளசர்நது ்யின்ற 15 மபாணவ 
மபாணவியர்்களுககுப ் ட்டமளிபபு விழபா நளடம்ற்்றது.

டுவின சிட்டீஸ் தமிழ 
அபசாசிபயசன 

இநத இேளவனில் ்கபாலததில், டுவின சிட்டீஸ் தமிழ் 
அளசபாசிளயசன ் ல்ளவறு நி்கழ்ச்சி்களேச் சி்றப்பா்க நடததி 
முடிததது. மபார்ச் 17-ஆம் நபாளில் நடநத அறிவியல் 
்கண்்கபாட்சியில் நூற்றுககும் ளமற்்ட்ட மபாணவர்்கள் ் ல்ளவறு 
ள்பாட்டி்களில் ்கலநது ம்கபாண்டனர். மவன்றவர்்களுககு 
்ரிசு்கள், ்ரிசு கூப்ன்கள் மற்றும் சபானறிதழ்்கள் 
வழங்கப்ட்டன. ஏபரல் மபாதம் 6 ஆம் நபாளில், டுவின சிட்டீஸ் 
தமிழ் அளசபாடிளயஷன மற்றும் ளசவபா இளணநது மருததுவ 
மு்கபாம் நடததின. ஏபரல் 7, 28 மற்றும் ளம 7 ளததி்களில் 
டுவின சிட்டீஸ் தமிழ் ்பாடசபாளல சபார்பில் தமிழ் அறிவுத 
தி்றன ள்பாட்டி நளடம்ற்்றது. 

தமிழ சிபநகம் - தாம்பா, ப்பளாரிடா

ள்பார்ட்லண்ட் மபாந்கரத தமிழ் மன்றம், ளம மபாதம் 19, 2019 அனறு நடததிய, தமிழ்ப புததபாண்டு சி்றபபு நி்கழ்ச்சியில், புள்கப்டச் 
சபாவடி, உலன நூலில், குதது விேகள்கபாடு வடிவளமக்கப்ட்ட ள்கபாலம் என ஆரம்பிதது பினனர், தளல வபாளழ இளலயில் 17 வள்கயபான 
அறுசுளவ விருநதும் வழங்கப்ட்டது. மசபால்ளவநதர் திரு.சுகி சிவம் தளலளமயில், மமபாழியழகி டபாகடர். ் ர்வீன சுல்தபானபா, நள்கச்சுளவ 
நயபா்கரபா திரு.ளமபா்கனசுநதரம் அவர்்களேபாடு உள்ளூர் தி்றளமயபாேர்்கே 6 ள்ர் ளசர்நது, “மவளிநபாட்டு வபாழ்கள்க திட்டமிட்ட ் பாளதயிலபா? 
திளச மதரியபாமலபா?” என்ற தளலபபில் நடநத நி்கழ்ச்சியில் இரண்டு அணியினரும் அரங்கதளதச் சிரிப்ளலயில் சிலிர்க்க ளவததபார்்கள். 
ள்பார்ட்லண்ட் மன்ற வரலபாற்றில் முதன முள்றயபா்க 850-ககும் ளமற்்ட்ளடபார் ்கலநது ம்கபாண்டு சி்றபபிததபார்்கள்.

பபார்ட்ைண்ட் மாநகரத் தமிழ மன்றம்
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Algonquin: 224-678-9184
Arlingtonn Heights N.: 847-398-7188
Aurora E.: 630-364-1815
Bartlett: 630-213-7475
Bloomingdale: 630-307-7475
Bolingbrook W.: 630-708-7271
Buffalo Grove: 847-947-8700Buffalo Grove: 847-947-8700
Glenview: 224-521-0090
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