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இளங்கோவன் தஙக்வலு
ஆல�ோசகர்

சசயின்ட் லூயிஸ், MO

்ேசு சுநதரமோறன்
 துணையோசிரியர்

சோன் ஃபிரோன்சிஸ்லகோ, CA 

மீனோ சுநதர் 
ஆல�ோசகர் 

சோன் ஃபிரோன்சிஸ்லகோ, CA

விேயகுமோர் ் தவரோஜ்
துணையோசிரியர்

நியூயோர்க், NY

இளங்கோவன் சநதோனம்
துணையோசிரியர்

சோன் ஃபிரோன்சிஸ்லகோ, CA 

பிரதிபோ பி்ரம்குமோர்
துணையோசிரியர்
அட்�ோண்ோ, GA

இரம்யோ ரவீநதிரன்
 ஆசிரியர் 
சோர்�ட், NC

ஷீலோ ரமணன் 
இணையோசிரியர்

சோன் அன்ல்ோனியோ,TX

உமோ ரோம்குமோர் 
இணையோசிரியர்

நியூயோர்க், NY

சசநதில் முருகன் 
்வலுசோமி  

வோஷிங்ன், DC 

இநது ரோவ்
துணையோசிரியர்

நியூயோர்க், NY

அருவி மலர்க் குழு
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வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவவயின் உறுப்பினர் ்சங்கத்தின் 
தூண்களான அவற்றின் அங்கத்தினர்்கள் அவனவர்ககும் என் இனிய வணக்கம். 
பேரவவயின் பேராளர்்கள், வாழ்ாள் உறுப்பினர்்கள், ெற்றும் ம்காவடயாளர்்களுடன் 
அருவி இதழ வாயிலா்க உவரயாடுவதில் ெகிழ்சசி ம்காள்கிபேன்.

பேரவவயின் 35-ஆவது ஆணடு விழா நியூயார்ககில் யூவல 1, 2, 3 
தி்கதி்களில் இனிபத ் டந்து முடிந்தது. “ம்காபரானா மேருந்மதாற்றின் அ்ச்சம் 
இன்னும் முழுதா்க வில்காத நிவலயில், இரணடு ஆணடு்கள் ப்ரடியா்க 
்சந்தித்திராத  ேல குடும்ேங்கள், இவ்விழாவில் ்கலந்தும்காணடு, ்சற்பேேககுவேய 
இரணடாயிரம் பேர் கூடிய ஓர் மேருவிழா, ்ானூற்றுககும் பெற்ேடட 
தன்னார்வலர்்களால், அவர்தம் தன்னலெற்ே உவழப்ோல் நி்கழந்தது. விழாவுககு 
வந்திருந்த சிேப்பு விருந்தினர்்கவள முழுவெயா்கப் ேயன்ேடுத்திபனாம்.
சுவவமிக்க சிேப்ோன உணவு, அவத விட்ச சிேப்ோ்க உணவு ேரிொறிய ் ெது 
தன்னார்வத் மதாணடர்்கள், பெலும் ேற்ேல தன்னார்வலர்்கவளக ம்காணட 40ககும் பெற்ேடட குழுக்கள், 
இவளபயார் அதி்கம் ேஙகுமேற்ே சிேப்ோன இவணயெர்வு்கள், ேற்ேல போடடி்களும் அதில் ேஙகு மேற்ே 
உற்்சா்கமிக்க இவளபயாரும்,  இலககிய வினாடி வினா உள்ளிடட அருவெயான ேல பெவட நி்கழவு்கள், 
ேவேயும் கும்மியும் ்கலந்த தனித்துவம் மிக்க ்சங்கங்களின் ்சங்கெம், தமிழ்க முதல்வரின் ்காமணாளி,  குறிப்ோ்க 
அக ்காமணாளியில், மதாற்றுக ்காலத்தில் ் ெது பேரவவயின் உதவி்கவள ெேவாெல் ் ன்றி ம்சால்லிய ோஙகு, 
அரசியல் பே்சாெல், அயல்கத் தமிழர்்களின் ்லன் ்கருதி ஆற்றிய உவர – ்ெது பேரவவயின் வரலாற்றில் 
மோறிக்கப்ேடபவணடியது’’ என்று ் ன்றியுடன் விழா ஒருஙகிவணப்ோளர் கூறியுள்ளார்.

நியூயார்க தமிழ்ச ்சங்கத்துடன் இவணந்து பேரவவ அவெககும் “தமிழக குடில்” சிேப்ோ்க அவெய இந்த 
விழா பேருதவியா்க அவெயும் என்ேது உறுதி. ம்சவ்வபன நிவேவவடந்த 35-ஆவது விழாவுககு உவழத்த 
தன்னார்வலர்்களுககும், நிதியுதவி புரிந்த வள்ளல்்களுககும், வணி்கர்்களுககும், எனது உளங்கனிந்த ் ன்றிவயத் 
மதரிவித்துக ம்காள்கிபேன். அடுத்த ஆணடு ்சாகரமெணபடா ் ்கரில் ் டககும் 36-ஆவது பேரவவ விழாவில் 
மீணடும் ்சந்திப்போம்.

பேரவவயானது, தமிழுககும் தமிழர்ககும் மதாணடாற்றுவபதாடு, தமிழர் ேணோடவடயும் தமிழ மொழியின் 
சிேப்பு்கவளயும் வட அமெரிக்காவின் அவனத்துத் தரப்பினர்ககும் எடுத்து்ச ம்சல்கிேது. பெலும், ்ம் தமிழ்ச 
்சங்கங்களில் ஆர்வமுவடபயார் தங்கள் எழுத்து, ்கவிவத, ெற்றும் பே்சசுத் திேன்்கவள வளர்த்துக ம்காள்ள 
ேயிற்சிப் ேடடவே்கள் ்டத்தவும் ம்சய்கிேது. “ெயிபல ெயிபல” என்ே குழுவின் மூலொ்கத் தங்களின் 
அனுேவங்கவள  தஙகு தவடயில்லாெல் ்கவத வடிவில் பிேருடன் ேகிர்வதற்்கானத் தளத்திவன அவெத்துள்பளாம். 
“ஆறுமு்கங்கள்” என்னும் குழு தரம் வாய்ந்த விவாத பெவடவய அவெககிேது. அருவி இதழ ்கவிவத, ்கடடுவர, 
ெற்றும் இதழியல் திேன்்கவள ேதிப்பிப்ேதுடன், பேரவவ ெற்றும் ்சங்கங்களின் நி்கழ்சசி்கவளத் மதாகுத்து 
அளித்து வந்தது. ம்காபரானா மதாற்றின் இரணடாணடு ்காலம் ்கடந்து, மீணடும் பேரவவயின் அருவி இதவழ 
மவளிகம்காணடு வருவது  மேரு ெகிழ்சசியிவனத் தருகிேது.

அணவெயில் மோருளாதாரத்தில் ்லிவுற்ே பிரிவினருககு 10 ்சதவிகித இட ஒதுககீடு அளிககும் உ்ச்ச 
நீதிென்ேத் தீர்ப்பு ்கவனிக்கத்தக்கது. இந்திய அரசியலவெப்பு ்சடடத்தின்ேடி ்சமூ்கநிவல ெற்றும் ்கல்வியறிவு 

்பரவவத் தவலவர் மடல்
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ஆகியவற்றில் ் லிவுற்ேவர்்களுககு ெடடுபெ இது வவரயில் இட ஒதுககீடு அளிக்கப்ேடடு வந்தது. தற்்செயம் மோருளாதார 
அடிப்ேவடயில் ஏற்ேடுத்தப்ேடடுள்ள இந்த இடஒதுககீடு தமிழ்ாடவடப் மோறுத்தவவரயில் ஏற்்கனபவ இருந்த  69 ்சதவீத 
இட ஒதுககீடவட 79 ்சதவீத அளவு அதி்கரிககிேது. வாககு அரசியலுக்கா்கவும், உயர்்சாதி பிரிவினர் ேயன்மேறும் வவ்கயில் 
இந்த இடஒதுககீடு அவெந்துள்ளதா்க எதிர்ப்புக குரல் எழுந்துள்ள நிவலயில், இந்த இடஒதுககீடு அவனத்து பிரிவினருககும் 
மோதுவானது என்று அவெந்திருந்தால் நி்ச்சயம் அவனவராலும் வரபவற்்கப்ேடடிருககும் ஒன்ோ்க ொறி இருககும் என்ேதில் 
நீங்களும் உடன்ேடுவீர்்கள் என்று எணணுகிபேன்.

44வது ்சர்வபத்ச ம்சஸ் ஒலிம்பியாட ம்சன்வனயில் யூவல 28 முதல் ஆ்கஸ்ட 9, 2022 வவர ் வடமேற்ேது என்ேது 
்ாம் அவனவரும் அறிந்தபத. உருசியாவில் ் டக்கவிருந்த இந்தப் போடடி, போர் சூழல் ்காரணொ்க பவறு ஒரு ் ாடடில் 
்டத்துவது என்று தீர்ொனம் ம்சய்யப்ேடட நிவலயில், போடடிவய எடுத்து ் டத்த தமிழ்க அரசு முன்வந்தது. ம்காபரானா 
ப்ாய்த் மதாற்று ்காலத்தில், கிடடத்தடட ்ான்கு ொதங்களிபலபய, ம்சன்வன ெ்காேலிபுரத்தில் ஏற்ோடு ம்சய்யப்ேடட 
இந்தப் போடடி உல்க அரஙகில் தமிழர்்களின் மேருவெவய நிவலநிறுத்தி உள்ளது என்று ம்சான்னால் அது மிவ்க 
இல்வல. போடடிவய்ச சிேப்ோ்க ்டத்திய தமிழ்க அரசு, FIDE அவெப்பு, பின்னின்று உவழத்த தன்னார்வலர்்கள் 
அவனவருககும் பேரவவயின் ்சார்ோ்க வாழத்து்கவளத் மதரிவித்துக ம்காள்கிபேன். 

‘மெடராஸ் ப்மரசிமடன்சி’ என்ேது தமிழ்ாடு என்று மேயர் ொற்ேம் மேற்ே தினொ்க யூவல 18 ஆம் பததிவயத் தமிழ்க 
அரசு அறிவித்துள்ளது. பேரவவயின் ்சார்ோ்க தமிழ்ாடு ் ாவள முன்னிடடு யூவல 18 அன்று பேரவவயின் ்சமூ்க ஊட்கப் 
ேக்கங்களில் வாழத்து்ச ம்சய்தி மவளியிடப்ேடடது.

ொணபுமிகு உள்துவே அவெ்ச்சர் திரு. அமித் ஷா தவலவெயிலான அலுவல் மொழி மதாடர்ோன ் ாடாளுென்ேக 
குழு ொணபுமிகு  குடியரசுத் தவலவர் அவர்்களுககு, 2022 அகபடாேர் ொதத்தில் அளித்துள்ள அறிகவ்கயில், ஆஙகிலம் 
ேயிற்று மொழியா்க உள்ள இடங்களில் எல்லாம், இந்திவயப் ேயிற்று மொழியா்க அெல்ேடுத்த பவணடும் என்ே ேரிந்துவரவய 
முன்வவத்துள்ளது. ஐ.ஐ.டி, ஐ.ஐ.எம், சி.எஸ்.ஐ.ஆர் உள்ளிடட ஒன்றிய அரசு மதாழில்நுடேக ்கல்லூரி்களில் இந்திவயப் 
ேயிற்று மொழியா்க ஆககும் ேரிந்துவர, ஆஙகிலத்தில் ்ல்ல புலவெ மேற்ே மதாழில்நுடேப் ேணியாளர்்கள் அதி்கம் 
உள்ள ் ாடு என்ே நிவலயில் உள்ள இந்தியாவவ, முன்பனற்ேப் ோவதயில் இருந்து ேல வருடம் பின்பனாககித் தள்ளும் 
ஒரு முயற்சியா்கபவ ்கருதுகிபேன். இந்திய ஒன்றியத்தின் அரசியல் ்சடடத்தின் எடடாவது அடடவவணயில், தமிழ உள்ளிடட 
22 மொழி்களுபெ ்செ உரிவெ ம்காணட மொழி்கள் என்ேது மதளிவா்கக கூேப்ேடடுள்ளது. பவற்றுவெயில் ஒற்றுவெ 
்காணும் தன்வெ ம்காணட இந்திய ் ாடடில் அவனத்து மொழி பேசும் ெக்கவளயும் அரவவணத்து, அவனத்து மொழி்களுபெ 
இந்திய ஒன்றியத்தின் அலுவல் மொழி என்ே நிவலயிவன எடடிட பவணடும் என்ேபத உலம்கஙகும் வசிககும் அவனத்து 
தமிழர்்களின் எணணொ்க இருககும் என்ேது திணணம்.  

நீட பதர்வில் இருந்து தமிழ்கத்திற்கு விலககு அளிககும் தீர்ொனம், தமிழ்ாடடில் உள்ள ்கல்லூரி்களில் துவண 
பவந்தர்்கவள நியமிக்க தமிழ்க அரசிற்கு அதி்காரம் அளிககும் தீர்ொனம் உள்ளிடட இருேதிற்கும் பெற்ேடட தீர்ொனங்கவள 
குடியரசுத் தவலவர் அவர்்களுககு அனுப்ோெல் ்காலம் தாழத்தி வரும் ஆளு்ர் திரு. ஆர்.என்.இரவி அவர்்கவள ஒன்றிய 
அரசு திரும்ேப் மேற்று, ்சன்ாய்க ொணபிவனக ்காக்க பவணடும் என்ேதில் எவருககும் இரு பவறு ்கருத்து்கள் இருக்க 
முடியாது. ஆளு்ர் ேதவியில் இருப்ேவர் எந்தக ்கடசிவய ்சாராெலும், ் டுநிவலயா்க்ச ம்சயல்ேட பவணடியதும் முககியம். 
ஆனால் ஒன்றிய அரசின் வ்கப்ோவவயா்க்ச ம்சயல்ேடும் ஆளு்ர் அவர்்கவளத் திரும்ேப் மேற்று ்சன்ாய்கம் தவழத்பதாங்க 
ஆவன ம்சய்ய பவணடும் என்று பேரவவயின் ்சார்ோ்க ஒன்றிய அரசிற்கு பவணடுப்காள் விடுககிபேன். 

உலம்கஙகும் உள்ள தமிழர்்களின் உயர்விவனயும், தமிழின் ஏற்ேத்வதயும் இரு ்கணமணனக ம்காணடு பேரவவ 
துடிப்புடன் ம்சயலாற்றுகிேது. இந்த ொமேரும் ேணியில் எங்களுடன் இவணந்து ம்சயலாற்றும் உங்கள் அவனவருககும் 
புத்தாணடு வாழத்து்கவளயும், இனிய தமிழர் திரு்ாள் வாழத்து்கவளயும் மதரிவித்துக ம்காள்கிபேன்.

அன்புடன் 

முணைவர் போ�ோ சுவோமிநோதன், நியூயோர்க்  

44

 ப
னிபனி
  ம
ல
ர்

ம
ல
ர்  
  
  
  த

ை
த
ை  
ம
ாை

ம்
ம
ாை

ம்
  --  
20

23
20

23



 ஆசிரியர் கடிதம்
்தியானது ்காடு ெவல்கவளயும், பெடு ேள்ளங்கவளயும், ்கடந்து நீர் எழு்சசியா்க பிரம்ொணடொய்  ‘ப்சா’ என்ே ஓவ்சயுடன் 

வீழும் அழவ்கப் ோர்த்தவுடன் பதான்றும் பேருவவ்க போல், ேல தமிழ ம்ஞ்சங்களின் ்சங்கெொய் இந்த அருவி இதழ 
உங்கள் ்கரங்களில் தவழும் போது உங்கள் உள்ளத்திலும் அபத ெகிழ்சசி நிவல ம்காள்ளும் என்று ் ம்புகிபேன். அவனவருககும் 
முதலில் புத்தாணடு ் ல் வாழத்து்கவளயும், தமிழர் திரு்ாள் ் ாள் வாழத்து்கவளயும் மதரிவித்துக ம்காள்கிபேன். 

‘ேவழயன ்கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ 

என்று புேப் மோருள்்கள் ்சார்ந்து ெடடுபெ தமிழர் திரு்ாவளக ம்காணடாடாெல் தமிழர் 
ேழம்மேருவெவய நிவலநிறுத்தும் ேல விடயங்கவள, மீணடும் தமிழ்ச ்சமூ்கம் அறியத் 
தருவது, ேவழயன எல்லாமும் புேம் தள்ள பவணடியவவ அல்ல என்ேவதபய ்ெககு 
உணர்த்துகிேது. 

்சங்க இலககியப் பேருவர்கள், “்ா்கரீ்கத்தின் ேயணம் - சிந்து ்செமவளி முதல் வவவ்க 
வவர” என்ே மேயரில்  வவவ்கக ்கவர ்ா்கரீ்கத்வதப் ேற்றி ேலரும் அறிய பேரவவ 
ஏற்ேடுத்தியுள்ள கூடடு வகுப்பு்கள், ்கவட்ச்சங்க ்காலம் மதாடஙகி இருேத்தி ஒன்ோம் 
நூற்ோணடு வவர உள்ள தமிழ எழுத்துக்கள், அதன் வடிவங்கள், அதன் ேரிணாெ வளர்்சசி 
ஆகியவற்வே அறிய தமிழ்க மதால்லியல் துவே பெற்ம்காணடுள்ள ்டு்கற்்கள் ேற்றிய 
ஆய்வு்கள், அரிக்கன்பெடு, ்காவிரிப்பூம்ேடடினம், ஆதி்ச்ச்ல்லூர், கீழடி உள்ளிடட ேல்பவறு 
இடங்களில் பெற்ம்காள்ளப்ேடும் அ்கழவாராய்்சசி வழி ்சங்க இலககியத்துடன் ஒரு 
இறுக்கொன பிவணப்வே ஏற்ேடுத்தும் ேணி்கள் என்று ேழவெவயக ம்காணடாடும் 
முககியொனமதாரு தருணத்தில் ் ாம் இருககிபோம். அறிவியல் மதாழில்நுடேம் வளராத ்காலத்திபலபய, 

“யாதும் ஊரே யாவரும் ரேளிர்” 

என்று ேரந்துேடட ோர்வவவயக ம்காணட தமிழ இனம், மதாழில் நுடேம் வளர்ந்த  இக்கால ்கடடத்தில் இன்னும் உயரிய 
சிந்தவன்கவள ெனதில் இருத்த பவணடியதும், அவத இவ்வுல்கத்திற்கு  எடுத்து்ச ம்சால்லும் நிவலயில் தன்வன வவப்ேதும் 
மி்கவும் முககியம் வாய்ந்தது. எனபவ, ் ம்மிவடய உள்ள பேதங்கவள, பவற்றுவெ்கவளக ்கவளந்து ேணேடட ெனிதர்்களா்க, 
தன்னலம் ்கருதாது மோது ்லத்வதப் பேணிக ்காப்ேவர்்களா்கத் தி்கழ பவணடும். ஏமனனில் ்ெது அடுத்த தவலமுவே 
்ாம் ம்சால்வவத அல்ல, ் ாம் ம்சய்வவத ெடடுபெ கூர்ந்து ்கவனித்துக ம்காணடிருககிேது. தமிழர் ேணோடானது, வாவழயடி 
வாவழயாய் ஒரு தவலமுவேயிடம் இருந்து அடுத்த தவலமுவேககுக ்கடத்தப்ேடும் ஒன்று. அப்ேணோடடுக ்கடத்தி்களா்கபவ 
தமிழர் விழாக்களும்,  ம்காணடாடடங்களும், வாழவியல் முவே்களும் அவெந்துள்ளன. எனபவ இத்தமிழர் திரு்ாளில் பென்வெ 
மோருந்திய குறிகப்காள்்கவள ப்ாககி்ச  ம்சல்வவதபய ் ெது இலக்கா்கக  ம்காள்பவாம். சீரிய வாழகவ்க ம்றி்கவள எடுத்து்ச 
ம்சால்லும் ்ெது இலககியங்கவள ்ெது ோவதயின் விளக்கா்கக ம்காள்பவாம். புதியமதாரு ெறுெலர்்சசிவய ்ெது 
உள்ளங்களிலும், இல்லங்களிலும், இவ்வவய்கத்திலும் ஏற்ேடுத்துபவாம் என்பே உறுதி ம்காள்பவாம்.

்சாகரமெணபடாவில் ்டக்கவிருககும் 36-வது பேரவவ விழா, ம்சன்வனயில் ்டக்கவுள்ள FiTEN விழா ேற்றிய 
ம்சய்தி்கவளயும் இந்த இதழில் ்காணலாம். ம்காபரானா மேருந்மதாற்றினால் மெய்நி்கரா்க ் வடமேற்ே ேல்பவறு தமிழ்ச ்சங்க 
நி்கழவு்கள் தற்்செயம் ப்ரடியா்க ்வடமேறுகின்ேன. இவ்வாறு ்வடமேற்ே ேல்பவறு நி்கழவு்கள் ேற்றிய ம்சய்தி்கவளயும் 
மதாகுத்து அளித்துள்பளாம். இ்சம்சய்தி்கவள உரிய முவேயில் மதாகுத்தளித்த தமிழ்ச ்சங்கப் மோறுப்ோளர்்களுககு, அருவி 
ெலர் குழுவினரின் ் ன்றி்கவள உரித்தாககுகிபேன். இந்த அருவி இதழ சிேப்ோ்க ெலர பின்னின்று உவழத்த அருவி ஆசிரிய 
குழுவில் உள்ள அவனத்து உறுப்பினர்்களுககும் ் ன்றி்கள் ேல. அருவி இதழ மவளியாகும் இந்தப் ேனிக்காலத்வதக ்காடடும் 
வவ்கயிலும், தமிழர் ்கவல்கவள நிவனவுேடுத்தும் விதொ்கவும், இரு ஓவியங்கவள, முன் அடவடக்கா்க வவரந்தளித்த 
வவரந்தளித்த திருமிகு ஷீலா ரெணன், ்சான் ஆணபடானிபயா, மடக்சாசு அவர்்களுககும் மிக்க ் ன்றி.

 அன்புடன் 

இரமயோ ரவீந்திரன்
சார்்லட், வட ேரோத்லனா
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பழங்குடி வகுப்பில் பிறந்து, பல்ரவறு துனபங்ேள், இடர்ப்பாடுேள்  
இவறதறயயல்்லாம் ைாண்டி, ஆளுநர் உள்ளிட்ட பல்ரவறு பைவிேதை 
வகித்து, ைத்லதமத்துவத்தில் ஆழந்ை அனுபவம் யபறறு ‘‘நாட்டின முைல் 
குடிமேள்” எனற யபருதமரயாடு இந்தியாவின 15 ஆவது குடியேசுத் 
ைத்லவோேப் யபாறுப்ரபறறுள்ை  ரமைகு திேவுபதி முர்மு அவர்ேளுக்கும்,  

அயமரிக்ேத் ைமிழ வாயனாலி நிறுவனரும், வடஅயமரிக்ேத் ைமிழச் 
சங்ேப் ரபேதவயின ரமனாள் யசய்லாைரும், சான பிோனசிஸரோ 
வதைகுடாப் பகுதி ைமிழமனறத்தின ரமனாள் ைத்லவோேவும் இருந்ை 
சிறப்புேதைப் யபறறவர்.

 திரு. ஆறுமுகம லபச்சிமுத்து

நினைவில் நின்றவர்்கள்

வோழ்த்துலவோம வோரீர்!!!

ைமிழேத்தில் பிறந்து, இந்திய அேசால் யவளிநாடு வாழ இந்தியருக்ோன 
யபருதம மிகு விருைான, 'பிேவாசி பாேதீய சம்மான' யபறறவரும்,  
பப்புவா நியூ கினி  நாட்டில் உள்ை நியூ யவஸட் பிரிட்டன மாோணத்தின 
ஆளுநோே மூனறாவது முதறயாே ரைர்ந்யைடுக்ேப்பட்டுள்ை ரமைகு 
சசீந்திேன முத்துரவல் அவர்ேளுக்கும்,

இந்தியா முழுவதும் உள்ை 38 ஆோய்ச்சி நிறுவனங்ேளின கூட்டதமப்தப 
வழி நடத்தும் அறிவியல் மறறும் யைாழில்துதற ஆோய்ச்சி ேவுனசிலின 
(CSIR) முைல் யபண் இயக்குனோேத் ரைர்வு யசய்யப்பட்ட முதனவர் 
திருமதி நல்்லைம்பி ேத்லச்யசல்வி அவர்ேளுக்கும் 

லபரணவ வோழ்த்துகணைத் சதரிவித்துக் சகோளவதில் சபருணை சகோளகிறது. 

லைதகு திசரௌபதி ைர்மு

திரு சசீந்திரன் முத்துலவல்

திருைதி நல்�தமபி கண�ச்சசல்வி

66

 ப
னிபனி
  ம
ல
ர்

ம
ல
ர்  
  
  
  த

ை
த
ை  
ம
ாை

ம்
ம
ாை

ம்
  --  
20

23
20

23



சார்லட் நகர தமிழ்ச்  சஙகத்தின்  
2022 ஆம் ஆண்டிறகானப் ப�ாஙகல் 

விழா, சமையல் ப�ாட்டி, ப�ாம்மை பசய்யும் 
ப�ாட்டி, ைாயக்குரல் வித்தகி பசல்வி நிரஞசனாவின்  
சிறப்பு நிகழ்ச்சி ைறறும் சஙக உறுப்பினரகளின் 
கம்லநிகழ்ச்சிகள் என பகா்லாக்லைாக பிப்ரவரி 
12ஆம் பததி பகாண்்ா்ப்�ட்்து. கல்லூரி 
பசல்லும் பிள்மளைகளின் வழிகாட்டுதலுக்காக, 
கல்லூரிகளுக்கு விண்்ணப்பித்தல் ைறறும் பசரக்மக 
முமறக்கான வழிமுமறகமளை ‘College Career Coach’ 
திரு .ரகுராம் சுகுைார உறுப்பினரகளு்ன் 
பைய்நிகராகப் �கிரந்து பகாண்்ார.

நாம் வாழும் சமுதாயத்தின்  பதா்ர 
வளைரச்சிக்குப் �ஙகளிக்கும்  வண்்ணம் சார்லட் 
நகர தமிழ்ச்  சஙகத்தின் இமளைஞர குழு “Charlotte-
Mecklenburg Storm Water Services” ந்த்திய “Tree 
Maintenance”  நிகழ்ச்சியிலும் , “Adopt-A-City Street 
Program” (Adopt-A-City Street Program, Keep Charlotte 
City Streets Litter free) என்னும் சார்லட் நகமரத்  
தூய்மைப்�டுத்தும் நிகழ்ச்சியிலும், “NC MedAssist” 
ந்த்திய தன்னாரவ்லத்  பதாண்டு நிகழ்ச்சியிலும், 
பிப்ரவரி, ைாரச் ைறறும் ஜூன் ைாதஙகளில் 
�ஙகுபகாண்்னர. 

சார்லட் ப�ருநகர ப�ாது நூ்லகஙகளில் தமிழ் 
நூல்கமளைக் பகாண்டு பசரக்கும் முயறசியின், ஒரு 
கட்்ைாக, சார்லட் தமிழ்ச் சஙகம், சார்லட் நூ்லகக் 
குழு என்னும் தன்னாரவ்ல அமைப்பு்ன் 
இம்ணந்து தமிழ்ப் புத்தகக் பகாம்யளித்தது.

சார்லட் தமிழ்ச் சஙகம் ைருத்துவம் 
பதா்ர�ான �ல்பவறு நிகழ்ச்சிகமளை ைருத்துவ 
நிபு்ணரகளின் உதவியு்ன் அளித்து வருகிறது. 
அ தன்  ப த ா் ர ச் சி ய ா க  ை ரு த்துவ ர .  
திரு.�ழனியப்�ன் ைாணிக்கம் அவரகளு்னான 
ைருத்துவ உமரயா்ல் ைறறும் சித்த ைருத்துவரகள் 
திரு.பசல்வ சண்முகம், திரு.அருள் அமுதன் 
அவரகளு்னான க்லந்துமரயா்ல் முமறபய  
ஏப்ரல் ைறறும் ஜூம்ல  ைாதத்தில் ந்த்தப்�ட்்து. 

பை  ைாதம்  நம்ப�றற  சித்திமரத் 
தி ரு வி ழ ா வி ன்  ஒ ரு  � கு தி ய ா க த் 
தன்னாரவ்லரகளைால்  சமைக்கப்�ட்் அறுசுமவ 
விருந்து சுைார 1 000 உறுப்பினரகளுக்கு 
வாமழயிம்ல விருந்தாகப் �ரிைாறப்�ட்்து. 
சித்திமரத் திருவிழாவில் பசவிக்கு விருந்தாக 
‘அபைரிக்க �ட்டிைன்றஙகளின் சா்லைன் 
�ாப்ம�யா’ என புகழப்�டும் திரு.அகத்தியன் 
ஜான் ப�னடிக்ட் நடுவராக அைரந்த சிறப்புப் 
�ட்டிைன்றம் இளைவல்களின் �ஙபகறப�ாடு, 
ைக்களின் ப�ராதரமவப் ப�றறது. சஙக 
உறுப்பினரகள் அமனவரும் ஒரு குடும்�ைாய் 
ஒன்றிம்ணயும் பகாம்க் பகாண்்ாட்்ம் 
�ல்பவறு விமளையாட்டுகளு்ன் பசப்்ம்�ர 
ைாதத்தில் இனிபத ந்ந்பதறியது.

“நம்ைால், நைக்காக ந்த்தப்�டும் சஙகம்” 
என்�மத என்றும் நிமனவில் பகாண்டு சார்லட் 
நகர தமிழ்ச் சஙக பசயறகுழு தறப�ாது வரும் 
2023 ஆம் ஆண்டிறகான ப�ாஙகல் நிகழ்ச்சிக்கான 
�ணிகளில் முழு மூச்சாக இயஙகி வருகிறது.

சார்லட் ந்கர தமிழ்ச்  சங்கம்
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ஒவ பவ ா ரு  ஆ ண் டு ம் 
நம்ப�றுவமதப் ப�ா்லபவ 

இவவாண்டும் சிறுவரகள் ைறறும் 
ப � ரி ய வ ர க ளு க் க ா ன ப்  � ்ல 
விமளையாட்டுப் ப�ாட்டிகள் ஜூன் 
ை ற று ம்  ஜூம்ல  ை ா த ங களில் 
நம்ப�றறன. ஆகஸ்ட் ைாதம் இன்�ச் 
சுறறு்லா,  நம் கிராைத்து விமளையாட்டுகள், 
உ்ணவு வமககள் ைறறும் இமச 
நிகழ்வுகள்  இனிபத  ந்ந்தது . 
அக்ப்ா�ர ைாதத்தில் நம்ப�றற 
சஙகத்தின்  தீ�ாவளி நிகழ்ச்சியானது 
ப�ரும் ைகிழ்ச்சிமய ஏற�டுத்தும் 
வமகயில் விைரிமசயாகவும், பதா்ரந்து, 
நவம்�ர ைாதத்தில்,  அமனத்து இந்திய 
ைாநி்லஙகளின் ‘இந்தியா பவஸ்ட்’ ல்  
நம்ப�றற அணி வகுப்பு நிகழ்வு  
�மற இமசபயாடு  ந்ந்ததும் சிறப்பு! 

அடுத்து ‘Diwali SA’ என்ற அமனத்து 
ைாநி்ல நிகழ்வில் �்கில் வ்லம், ந்னம் 
ைறறும் பகா்லப் ப�ாட்டி என 

அைரக்களைப்�ட்்து. இதில் பகா்லப் ப�ாட்டியில் நம் தமிழ்நாடு 
முதல் இ்த்மதப் பிடித்து அமனவரது �ாராட்டுக்கமளைப் 
ப�றறது மிகச் சிறப்பு! டிசம்�ரில் ைகாகவி �ாரதியின் பிறந்தநாள் 
விழா �்லவித கம்லநிகழ்ச்சிகளு்ன் நம்ப�றறது.

சி்காப்கா  தமிழ்ச ்சங்கத்தின் முன்பனாடி, அணு 
உவல போன்ே  திடடங்களில்  சிேப்புப்  மோறியாளர், 
ேழனி ெ்களிர்க ்கல்லூரியின் நிறுவனர்.

அசைரிக்கத் தமிழ் முன்லைோடி

பணணைக்கோடு சுப்பிரைணியம

நினைவில் நின்றவர்்கள்

சான ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் சங்கம்
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திருவள்ளுவர திருநாள் ைறறும் ப�ாஙகல் 
விழா ஆகிய இரண்ம்யும் இம்ணத்து 

பிப்ரவரி ைாதம்  திருவள்ளுவரின் திருவுருவச் சிம்ல 
நியூ ப�ரலின் ப�ாது நூ்லகத்தில் ைதிப்பிறகுரிய 
பையர திரு.கவாலியர ஜான்சன் அவரகளைால் 
திறந்து மவக்கப் �ட்்து. தறப�ாது மில்வாக்கி 
பையரின் அலுவ்லகத்தில்  திருவள்ளுவர சிம்லயாக 
வீறறிருக்கிறார!

பநரம்ல நிகழ்ச்சிகளைாக திருைதி.மைதிலியு்ன் 
பயாகா நிகழ்ச்சி, மகபராபிராக்்ர ைருத்துவர 
கரஸ்கியு்ன்  பநரகா்ணல், ைஙமகயர தின சிறப்பு 
நிகழ்ச்சியாக ஊட்்ச்சத்து நிபு்ணர திருைதி.
அ்லபைலு மவரவனு்ன் ப�ட்டி, பவம்ல வாய்ப்பு 
�றறி விஸ்்ம் இன்ப�ாப்க் நிறுவனர திரு.சுபரஷ் 
தஙகபவலுவு்ன் க்லந்துமரயா்ல் ஆகியமவ 
ஒளி�ரப்�ப்�ட்்ன. ஜூன் ைாதம் பநதன் பேல் 
�ள்ளியில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா நம்ப�றறது. 

சன் பதாம்லக்காட்சி “பகாஞசம் நடிஙக �ாஸ்” 
புகழ் ஆதவன், �்ல குரல்களில் ப�சி, �ா்ல்கள் 
�ாடி, விமளையாட்டு நிகழ்ச்சிமயயும் ந்த்தி, 
வந்திருந்த ஏராளைைான தமிழ்க் குடும்�ஙகமளை 
ைகிழ்வித்தார.

Adopt a Highway: GMTS தன்னாரவ்லரகள், 
சாம்லபயாரஙகளில் சுத்தம் பசய்யும் �ணிமய 
இந்த ஆண்டு பகாம் கா்லத்தில் மூன்று முமற 
பசய்தனர. ஆகஸ்ட் ைாதம் பகாம்ச் சுறறு்லா,  
விமளையாட்டுகள் ைறறும் சுமவயான உ்ணவு்ன் 
சிறப்�ாக நம்ப�றறது. நாற�து குடும்�ஙகளுக்கு 
பைல் க்லந்து பகாண்்னர. GMTS பசயறகுழுக்  
கூட்்ம்  அக்ப்ா�ர ைாதம் ந்ந்தது. மில்வாக்கி 
தமிழ்ச்   சஙக உறுப்பினரகள் க்லந்து பகாண்டு 
வரும் ஆண்டுகளில் சஙகத்தின் �ணிகள் �றறி 
விவாதித்தனர. வரும் புத்தாண்டில் �்ல புது 
முயறசிகமளை பைறபகாள்ளை இருக்கிபறாம்.

மில்வாக்கி மாந்கர தமிழ்ச் சங்கம்
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ஊட்டியிருந்தது. 

https://www.einpresswire.com/article/573298886/
canadian-parliament-recognizes-the-genocide-of-
tamils-in-sri-lanka-and-tamil-genocide-remembrance-
day-may-18

தியாகி திலீ�ன் நிமனவு நிகழ்வாக கபனடிய 
உ்ணவு வஙகிக்கு உ்ணவுப் ப�ாருமளை நன்பகாம் 
வழஙகி இருந்தது. நியூயாரக்கில் நம்ப�றற வ் 
அபைரிக்க தமிழ்ச்சஙக ப�ரமவயின்  (FetNA) 35 
ஆவது ப�ரமவ தமிழ் விழாவிலும் ைறறும் உ்லக 
தமிழ் அமைப்புகளின் ப�ரமவ(FGTO) விழாவிலும், 
ஒட்்ாவா தமிழ் ஒன்றியம் க்லந்து பகாண்்து.

Ottawa Tamil Association Ottawa Tamil Association 
ஒட்டாவா தமிழ் ஒனறி�ம்ஒட்டாவா தமிழ் ஒனறி�ம்

அழேனகுைம், தவதே நதியின ேதேயில் உள்ை ஒரு கிோமம் 
எனபது நாம் அறிந்ைரை. அழேன எனபது இனறு ஆப்ோனிஸைானில் 
உள்ை ஒரு கிோமத்தின யபயரும் கூட எனபது உங்ேளுக்குத் யைரியுமா?

ஒட்்ாவா தமிழ் ஒன்றியம் 
வழமை ப�ான்று மத 

ைாத தமிழ் ைரபுத் திஙகள் 
விழாவு்ன் 2022 ஆண்ம்த் 
பதா்ஙகியது. ப�ரும் பதாறறு 
நீடிப்�தன் கார்ணைாக,இந்த 
ஆண்டும் பைய்நிகர வழியாக 
தமிழ் ைரபுத் திஙகள் விழா 
நம்ப�றறது. இரு ைணி பநர 
நிகழ்வுகள், கனடிய அரசு 
ஒன்றாரிபயா அரசு ைறறும் 
ஒட்்ாவா நகர பிரதிநிதிகளின் 
உமரகளு்ன் தமிழ் ைரபு சார 
கம்ல நிகழ்வுகளு்ன் தமிழீழ 
வர்லாறு ைறறும் தமிழின 
அழிப்பிறகு  நீ தி  � ற றிய 
சிறப்புமரகளு்ன் �்ல ஆயிரம் 
ைக்கள் �ாரக்கும் வமகயில் 
IPTV ைறறும் இம்ணயம் வழியாக 
நம்ப�றறது.https://youtu.be/
vMj5XtzYwa8.

ஒட்்ாவா தமிழ் ஒன்றியமும் �்ல கனடிய தமிழ் 
அமைப்புகளும் ஒருஙபக தமிழின அழிப்பு நிமனவு 
நாமளை கனடிய �ாராளுைன்ற முன்றலில் ஒழுஙகு 
பசய்திருந்தனர. பை 18, 2022 அன்று கனடிய 
�ாராளுைன்றம் சிறி்லஙகா அரசினால் தமிழின 
அழிப்பு நம்ப�றறமத ஓர முன் பைாழிதல் 
மூ்லைாக அமனவரும் ஏறறுக் பகாண்்னர. 
அத்து்ன் பை 18 ஐ தமிழின அழிப்பு நிமனவு நாள் 
எனவும் வழி பைாழிந்தனர. �்ல வரு்ைாக கனடிய 
தமிழ் அமைப்புகளும் ஒட்்ாவா தமிழ் ஒன்றியமும் 
விடுத்து வந்த பகாரிக்மக ஒன்றுக்கு கனடிய 
�ாராளுைன்றம் பசவிைடுத்து தமிழ் ைக்களுக்கு 
நீதிக்கான சிறு ஒளிபயான்மறக் காட்டி நம்பிக்மக 
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ப�ான் விழாக் கண்் நியூயாரக் தமிழ்ச் 
சஙகம், பகாபரானா  ப�ரி்ர 

பதாறறுக்குப் பின் நவம்�ர 5 ஆம் பததியன்று 
பநரிம் விழாவாக, தீ� ஒளித்திருநாள் ப�ரும் 
ைகிழ்பவாடு  பகாண்்ா்ப்�ட்்து. இவவிழாவில் 
குழந்மதகளின் ஆ்ல், �ா்ல்கள், தாயகத்திலிருந்து 
வந்திருந்த  முமனவர திருமிகு இ. பஜ. சுந்தர 
அவரகளின் “உ்லகத்தமிழ்க் களைஞசியம் ஓர 
அறிமுகம்” சிறப்புமர, CBS பதாம்லக்காட்சியில் 
2019-ம் ஆண்டு “The World’s Best” என்ற �ட்்த்மத 
பவன்ற இளைம் இமசக்கம்லஞர திரு. லிடியன் 
ந ாதஸ்வரம்  ைறறும் அவரது சபக ாதரி 
அமிரதவரஷிணி ஆகிபயாரின் இமசவிருந்து 
ப�ான்ற நிகழ்வுகள் ந்ந்தன. பைலும் இவவிழாவில் 
வ் அபைரிக்கத் தமிழ்ச்சஙகப் ப�ரமவயின் 

வாஷிஙடன் வடடாரத் தமிழ்ச ்சங்கப்  பேரவவயின் பெனாள் 
ம்சயற்குழு உறுப்பினர், ஹார்பவர்டு தமிழ இருகவ்க உள்ளிடட 
ேல்பவறு தமிழ ்சர்ந்த முன்மனடுப்பு்களுககு ஒத்துவழப்பு 
்ல்கியவர்.

திரு. இரோதோகிருஷைன்   குன்ைத் 

நினைவில் நின்றவர்்கள்

பைனாள் தம்லவர திரு. கால்டுபவல் பவள்நம்பி, 
இந்நாள்  தம்லவர முமனவர  �ா்லா சுவாமிநாதன், 
ைறறும் 2022 ப�ரமவ விழா ஒருஙகிம்ணப்�ாளைர 
திரு. அரஙகநாதன் உத்தைன், நியூயாரக் தமிழ்ச்சஙகத் 
தம்லவர திரு.ராம் பைாகன் ஆகிபயார ஜூம்ல 
1,2,3,4 பததிகளில் நியூயாரக் நகரில் பகா்லாக்லைாக 
ந்ந்து முடிந்த 35 வது ப�ரமவ விழாவிறகு 
உமழத்த தன்னாரவ்லரகளுக்குப் ப�ான்னாம் 
அணிவித்துக் பகௌரவித்தனர. இறுதியாக, 
இவவரு் ப�ரமவ விழாவில் சுமவயான உ்ணவு 
அளித்த ரஜினி நியூபஜரசி உ்ணவகத்தினரின் 
சுமவமிக்க இரவு விருந்து்ன் விழா இனிபத 
நிமறவு ப�றறது.

நியூ�ார்க்  தமிழ்ச் சங்கம்
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அதுமவாரு மோற்்காலம்
வதப்மோங்கல் விழாகப்காலம்
அழுது ம்காணபட பதடுகிபேன் 
இந்்ாளில் அது ்காபணாம்!

ொர்்கழியின் ்காற்ேடிககும் 
ொர்புககுள் குளிரடிககும்
ெஞ்சள் நிேப் பூ்சணிப்பூ 
ெனம் ்கவரும் ெடல்விரிககும்!

ஆடு்களும் ொடு்களும் 
ேேவவ்களும் ப்சர்ந்திவ்சககும்
அதி்காவலப் மோழுது்களில் 
அப்ேடிபயார் சு்கமிருககும்!

்கால்புவதயும் ப்சற்றினிபல 
்கலப்வே்கவள ஏர் இழுககும்
்காவள்கள் ப்கடேதற்குக 
்கணீமரனப் ோடமடாலிககும்!

்கன்னிப் மேண்களது 
்கல்கலப்பு்ச சிரிப்மோலியில்
்கதிர் ஏந்திப் புன்னவ்கத்துக 
்காவளயினம் ்கதிரடிககும்!

ெஞ்சள் ெடல்வாவழ 
ொவிவலத் பதாரணங்கள்
பவம்பு பிரணவடமயன்று 
வீமடஙகும் தவழெணககும்!

துதிகவ்கக ்கடவுமளனத் 
திரடடி வவத்த ்சாணத்தில்
தும்வேப்பூ சிரிக்க 
அரு்கம்புல் புவதந்திருககும்!

உற்ோர் உேபவார் என்று 
ஊர்கூடி ் லம் வினவும்

ஒவ்மவாருவர் உடல்மீதும் 
புத்தாவட ெணம் ்கெழும்!

ெணெ்கவளக ்காணேதற்கும் 
ொப்பிள்வள பிடிப்ேதற்கும்
ெனதுககு உ்கந்தமதனத் 
வதொதம் வ்கம்காடுககும்!

ம்காடுஙப்காவட மவப்ேத்தில் 
ஒதுஙகுவதும் இல்லாெல்
்கார்்கால அவடெவழயில்
ஒடுஙகுவதும் இல்லாெல்
ொர்்கழி முடிந்தபின்பு 
ெலருகின்ே புதுொதம்
ெனககுளிர்்சசி மிகுந்தபவார் 
தமிழ ொதம் வத ொதம்!

்காய்ந்து போன ்கார்த்திவ்க 
ஒரு்ாள்தான் வந்துபோகும்
தீய்ந்துபோன தீோவளியும் 
ஒரு்ாள்தான் வந்துபோகும்
மூன்று்ாள் மோங்கலில்தான் 

மூ்சசுமூடடும் உணமவன்று
மூத்தவர்்கள் இவளயவர்ககுப்
ேழமொழியாய்்ச ம்சால்வார்்கள்!

போகி போ்சசு மோங்கல் வந்தது
மோணணுகுடு ொொமவன்று
ேவேயவேந்து சிறுவர்கூடடம்
ோடமலான்வே இவ்சககும்!

'போக்கத்த ே்சங்கபள
போங்கடா' என்ச ம்சால்லி
பிரம்மேடுத்து விரடடிவிடடுப்
ோடடியினம் சிரிககும்!

சிறு்கடல்போல் நீர்நிவேந்து 
சித்பதரி ததும்பும்
சிேகுலர்த்த நீர்க்கா்கம்
்கவரம்டு்க ஒதுஙகும்!

வான் முழுதும் ேேவவயினம் 
வரிவ்ச்களாய் ் ்கரும்
வணண வணணப் ேேவவ்களால்
ெரககிவள்கள் ெலரும்!

புத்தரிசி உவலமோஙகி
பூப்போல வழிய
புது அடுப்பும் அதன் ம்ருப்பும்
புவ்கசூழக ்கெழ
மோங்கபலா மோங்கமலன்று
மோஙகிமயழும் முழக்கம்,
புதும்ல்வல விவளயவவத்த
வயல்மவளிககும் ப்கடகும்!

அதுமவாரு மோற்்காலம் 
வதப்மோங்கல் விழாகப்காலம்
அழுதும்காணபட பதடுகிபேன்
இந்்ாளில் அது ்காபணாம்!

அது ஒருஅது ஒரு

கவிஞர் திரு. ஜெயபாஸகரன்கவிஞர் திரு. ஜெயபாஸகரன்

ப�ாற்காலம்...!ப�ாற்காலம்...!
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அது ஒருஅது ஒரு
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மிச்சிகன் தமிழ்ச் சஙகத்தின் 
புதிய பசயறகுழு (2022-

2 0 2 4 )  ஜூம்ல  ை ா த த்தில் 
ப � ா று ப் ப� ற ற வு ் ன் 
ஒருஙகிம்ணத்த நிகழ்ச்சிகள் பின் 
வருைாறு:

1. மிச்சிகன் தமிழ் உறவுகமளை 
ஓரி்த்தில் ஒன்று பசரத்து 
சுறறஙகள் பும் சூழ “குளு குளு 
பகாம்க் பகாண்்ாட்்ம்” 
என்ற தம்லப்பில் பகாம் விழா 
ஆகஸ்ட் ைாதம் 14 ஆம் நாள் 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து.

2. இந்திய சுதந்திர தினத்மத 
முன்னிட்டு மிச்சிகனில் உள்ளை 
அமனத்து இந்திய பைாழி 
சஙகஙகளும் ஒன்று பசரந்து 
ஆகஸ்ட் 20 அன்று ஒருஙகிம்ணத்த 
இந்தியத் திருநாள்(India day) அணிவகுப்பில் 
மிச்சிகன் தமிழ்ச் சஙகம் க்லந்து பகாண்டு  தமிழ் 
பைாழி, இனம் சாரந்த  �ண்�ாட்டுக் கூறுகமளை 
எடுத்தியம்பியது.

3. மிச்சிகன் தமிழ்ச் சஙகம் என்�து பவறுைபன 
கம்ல நிகழ்ச்சிகள் ைட்டுமின்றி இ்லக்கியத்மதயும் 
ைக்களி்ம் பகாண்டு பசரப்�தில் முமனப்ப�ாடு 
பசயல்�டும் அமைப்பு என்�மத பைய்ப்பிக்கும் 
வமகயிலும், தமிழ் ஆரவ்லரகளுக்குத் தீனி ப�ாடும் 
விதத்திலும் ஆகஸ்ட் 27 அன்று “இ்லக்கிய ைாம்ல” 
என்ற நிகழ்ச்சி ந்த்தப்�ட்்து.

4. �குத்தறிவுப் �க்லவன் தந்மத ப�ரியாரின் 
144-வது பிறந்த நாமளை முன்னிட்டு மிச்சிகன் 
தமிழ்ச் சஙகம் முன்பனடுத்த குழந்மதகளுக்கானப் 
ப�ச்சுப் ப�ாட்டி நிகழ்ச்சி பசயறகுழுவின் கூட்டு 

முயறசியால் பசப்்ம்�ர 22 அன்று இம்ணயவழி 
பநரம்ல நிகழ்ச்சியாகச் சிறப்�ாக நம்ப�றறது.

5. தமிழ் இ்லக்கியஙகளில் அதிக வாசகரகமளை 
ஈரத்த நூல்களில் ஒன்றான  ப�ான்னியின் 
பசல்வன் என்ற புதினத்மதத் தழுவி திமரப்�்ம் 
பவளியானமத ைக்கள் ைத்தியில் பகாண்டுச் 
பசல்்ல பவண்டும் என்ற எண்்ணத்தில் "ப�ாட்டி 
ப�ாடு ப�ான்னியின் பசல்வபனாடு" என்ற 
நிகழ்ச்சி பசப்்ம்�ர 27 அன்று இம்ணயவழி 
பநரம்ல நிகழ்ச்சியாக ந்த்தப்�ட்்து.

6. மிச்சிகன் தமிழ்ச் சஙகம் வரு்ந்பதாறும் 
ந்த்தும் தீ�ாவளி நிகழ்ச்சி “நம்ை வீட்டு தீ�ாவளி 
2022” என்ற தம்லப்பில் நவம்�ர 5 அன்று சிறப்�ாக 
நம்ப�றறது. பைலும் இந் நிகழ்ச்சி �ல்சுமவ 
உ்ணவு, ந்னம், நா்கம், இமசக் கச்பசரியு்ன் 
ந்ந்பதறியது.

மிச்சி்கன தமிழ்ச் சங்கம்

குயவர்ேதைக் ‘ரோ’ எனறு நம் சங்ே ோ்லத் ைமிழர்ேள் 
யோண்டாடினார்ேள். ‘ே்லம் யசய்யும் ரோரவ’ எனறு நம் சங்ே 

இ்லக்கியத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
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ப்காலம்�ஸ் ப்காலம்�ஸ் 
தமிழ்ச்  சங்கம்தமிழ்ச்  சங்கம்

பகா்லம்�ஸ் தமிழ்ச் சஙகம் முதன் 
முமறயாக பைமச �ந்தாட்்ப் 

ப�ாட்டிமய ைாரச் 19 ஆம் பததி ந்த்தியது. இந்தப் 
ப�ாட்டியில் சிறுவர முதல் ப�ரியவர வமர 
�்லரும் க்லந்து பகாண்டு சிறப்�ாக விமளையாடி 
ைகிழ்ந்தாரகள்.  பகா்லம்�ஸ் தமிழ்ச் சஙகம் 
பதா்ரந்து ைரபுக் கல்வி கம்லக்கூ்த்து்ன் 
இம்ணந்து, நிகழ் நிம்லயில் சி்லம்�ம் �யிறசிகமளை 
ந்த்தி வருகிறது. ரத்தீஷ் ஆசானும் பீவின் 
ஆசானும் மிகவும் சிறப்�ாக நம் பகா்லம்�ஸ் வாழ் 
பிள்மளைகளுக்கு உ்ம்லயும் ைனமதயும் தி்ைாக்கும் 
�யிறசிகமளை வழஙகி வருகிறாரகள்.  ஈபராடு 
ைபகஷ் உ்ன் இம்ணந்து “பசால்லுஙக பவல்லுஙக” 
என்ற நிகழ்ச்சி நிகழ் நிம்லயில் ைாரச் 7 ஆம் பததி  
சிறப்�ாக ந்ந்து முடிந்தது. 

ைாதா, பிதா, குரு, பதய்வம் என்று பசால்வாரகள். 
இன்று க்ல் க்ந்து வந்து வாழ்ந்தாலும் நம் 
அமனவரின் பதா்க்கமும் நம் ப�றபறாரகள் 
தான். க்ந்த இரு ஆண்டுகளைாக பகாபரானாவால் 

தாயகம் பசல்்ல முடியாைல் இஙகிருப்�வரகளும், 
நம்மை வந்து �ாரக்க முடியாைல் ப�றபறாரகளும் 
இருந்தனர. இந்த வரு்ம் மீண்டும் இயல்பு 
நிம்லமைக்குத் திரும்பியவு்ன் �்லரின் ப�றபறார 
தஙகளின் ைகன் அல்்லது ைகள் குடும்�த்தினமரப் 
�ாரக்க வந்திருந்தனர. அப்�டி நம்ை பகா்லம்�ஸ்க்கு 
வந்திருந்த ப�றபறாரகளுக்காக முதன் முமறயாக 
ஒரு ப�ான் ைாம்லப் ப�ாழுமத பகா்லம்�ஸ் 
தமிழ்ச் சஙகம் தமிழ்த் திண்ம்ணயு்ன் இம்ணந்து 
ஏற�ாடு பசய்திருந்தது. 

பகா்லம்�ஸ் தமிழ்ச் சஙகம் க்ந்த அக்ப்ா�ர 
ைாதம் ‘பிக்னிக் ப்’ என்ற  நிகழ்ச்சிமயச்  சிறப்�ாக 
ந்த்தியது.  இதில் �ல்பவறு நிகழ்ச்சிகள் சிறப்�ாக 
நம்ப�றறன. குறிப்�ாக, இந்த நிகழ்ச்சில் 
எழுநூறறுக்கும் (700 +) அதிகைான தமிழ் பசாந்தஙகள் 
�ஙகு ப�றறாரகள். அமனவருக்கும் சிறப்�ான 
ைதிய உ்ணவு, ைாம்ல சிறறுண்டி, நீரபைார ைறறும் 
பதநீர வழஙகப்�ட்்து.

   “பூம்புோர் ரபாறறுதும் பூம்புோர் ரபாறறுதும் 
   வீங்குநீர் ரவலி யு்லகிற ேவனகு்லத்ரைாடு
   ஓங்கிப் பேந்யைாழுே ்லான.”
       சி்லப்பதிோேம் மங்ே்ல வாழத்துப் பாடல் 

இைங்ரோவடிேள் முதறரய திங்ேள், ஞாயிறு மறறும் மதழரயாடு ரசர்த்துப்  பூம்புோர் 
நேேத்தையும் வாழத்தித் ைமிழின முைல் ோவியமான சி்லப்பதிோேத்தைத் யைாடங்குகிறார். 
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பதா் ர ந் தி ம ்ண ந் து ள் ளை  ஐ க் கி ய 
அபைரிக்காவின் ப�ருநகரைாம் 

ஜாக்சன்வில்லில், நிமறந்து வாழக் கூடிய தமிழ்க் 
குடும்�ஙகளுக்காக ந்த்தப்�டுகிறது ஜாக்சன்வில் 
தமிழ் ைன்றம்(JTM) .இரு�து ஆண்டுகளைாகச் 
பசயல்�டும் இம்ைன்றம், இந்த ஆண்டு (2022) 
எண்்ணறற நிகழ்ச்சிகமளைக் கூட்்ாகவும் ,  
உறசாகைாகவும், பகா்லாக்லைாகவும் ந்த்திக் 
பகாண்டு வருகிறது. மதத் திருநாளைாம் ப�ாஙகல் 
திருநாளில், விழாக் பகா்லம் பூண்டு ப�ாஙகலிட்டு, 
வீரவிமளையாட்டுகளு்ன் பதா்ஙகியது , 
இந்தாண்டு நிகழ்ச்சிகள். கவிமதப் ப�ாட்டி, 
மகபயழுத்துப் ப�ாட்டி, ஆ்ல் �ா்ல் நிகழ்ச்சிகள், 
ஒரு நாள் சுறறு்லா, மிதிவண்டி �யிறசி, நம்ப் 
�யிறசி ,  பயாகா ,  இமளைஞரகள் ைறறும் 
ப�ரியவரகளுக்கான மகப்�ந்து, ைட்ம்ப்�ந்து, 
பூப்�ந்து, ப்ன்னிஸ். ப�ண்களுக்கான �ந்து 
வீசுதல் என்று விமளையாட்டிலும்  கம்லயிலும் 
சை�ஙகு அளித்து இந்த ஆண்டு �்ல கம்ல 
நிகழ்ச்சிகமளை ந்த்தி விருதுகமளையும் வழஙகி 
பகௌரவித்துள்ளைது இம்ைன்றம். 

கூடுதல் சிறப்�ாக, வ் அபைரிக்கத்  தமிழ்ச்சஙகப் 

ஜாக்சனவில் தமிழ் மன்றம்
ப�ரமவ �ரிசளித்த திருவள்ளுவர சிம்லமய  
வரபவறகும் விதைாக இ்லக்கியக் குழு சார�ாக 
“சிம்ல வரபவறபு சிறப்பு நிகழ்ச்சிமய” ந்த்தியது. 
இதில் “தம் ைக்கள் ைழம்லச்பசால் பகளைாதவர” 
என்றவருக்கு ைழம்ல பைாழிகளின் வாயி்லாகபவ 
குறமளைபய ைாம்லயாக்கி அழகு �ாரத்தது 
இம்ைன்றம்.

 பைலும் �ாரமவயறற �ள்ளிக்குத் பதமவயான 
ப�ாருட்கமளை உதவியதும், இ்லக்கிய ைன்றம் 
மூ்லம் இ்லக்கிய நிகழ்ச்சிகள், கூட்்ஙகள், 
விவாதஙகள்  ந்த்தியதும் குறிப்பி்த்தக்கது. 
வர்லாறறாளைரகள் - திமரஆரவ்லரகள் இம்பய 
ந்ந்த "கல்கியின் ப�ான்னியின் பசல்வன் Vs PS-
1” �ட்டிைன்றம் �ாரமவயாளைரகமளைக் கவரந்தது. 
பவளியூர கம்லஞரகமளையும்  திமரப் புகழ் 
�ா்கரகமளையும் அமழத்து வந்து இமசைமழயில் 
நமனய  மவத்தது பைலும் ஒரு சிறப்பு அம்சைாகும். 
வரப்ப�ாகும் ஆண்டுகளில் நிகழ்ச்சிகமளை  
இன்னும் சிறப்�ாகவும், பிரம்ைாண்்ைாகவும்  
ந்த்தத் திட்்மிட்டுள்ளைது இம்ைன்றம். ஜாக்சன் 
வில்லில்  தமிழ் பசாந்தஙகள் கூடி ைகிழ, �ன்ை்ஙகு 
வளைர, பதா்ரந்து தமிழ் வளைரப்ப�ாம் என்�தில் 
எஙகளுக்கு எந்த ஐயமுமில்ம்ல. 
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மத்தி� இல்லிைாய்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம்மத்தி� இல்லிைாய்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம்
ைத்திய இல்லினாய்ஸ் தமிழ்ச் சஙகம் 

பகாம் விழா, திருவள்ளுவர சிம்ல 
திறப்பு விழா, தீ�ாவளி ஆகிய விழாக்கமளைச் 
சிறப்�ாகக் பகாண்்ாடியது. அய்யா அப்துல் 
க்லாம் ைறறும் நடிகர �த்ைசிறீ விபவக் நிமனவால் 
ந்ப்�ட்் ைரஙகமளைச் சஙகத்தின் அஙகத்தினர 
�ாரமவயிட்்னர .  திருவள்ளுவர சிம்ல 
ப�ரமவயால் எஙகள் சஙகத்திறகு  வழஙகப்�ட்்து. 

சிம்ல திறப்பு விழாவில் ஒரு குறளுக்கு ஒரு பவள்ளி 
என்ற வமகயில் �ரிசு வழஙகி சிறுவரகமளை 
ஊக்குவித்பதாம். இயல்பு நிம்ல திரும்பியதால் 
க ல்லூரி  ை ா்ணவர கமளையும்  அமழத்து 
ப�ருவமகயு்ன் ப�ாஙகல் விழாவிமனக் 
பகாண்்ா்வுள்பளைாம். சமளைக்காைல், அறுசுமவ 
உ்ணவு சமைத்த அமனவரும் நன்றி. 

“குறும் ஜபாறை உணங்கும் ததர் ஜெள் என்பு
கடுங் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும்…” (அகநானூறு 245)

எனற பாடல் வறட்சியால் பசித்திருக்கும் ஒட்டேம், எலும்பு உண்ணும் 
இயல்தபப் பறறிக் குறிக்கிறது. இது மதுதே மருைன இைநாேனாரின  
பாடல். பாத்லவனத்தில் வாழும் ஒட்டேத்தின இந்ை அறிய இயல்பு மதுதேப் 
பு்லவருக்கு எப்படித்  யைரிந்திருக்கும்?
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 கு.உமா்தவி 
்கவினத்கள் 

2.

ேயம்்கவ்வும்

ோழவடந்த குடிவ்ச நீ

ோவ்ச்கள் ேல்லி்கள் சிலந்தி்கள்

ம்கால்லும் விஷப்ோம்பு்கள்

குடி இருந்ததுப்போ்க 

உனது இல்லேக்கல்லவேககுள்

புத்தம்புதிய சில உடல்்கவளயும்

இன்று ்காவுகம்காள்கிோய்.

3. 

வாழவின் ்கணங்கள் 

யாவற்வேயும் 

ேரிவிற்கு வழஙகிவிடடு

வ்கநிவேய ்காதலும் 

அன்பின்புரிதலும் பவணடும் 

பி்சவ்சக்காரர்்களா்கக 

்காத்திருப்ேபத 
இவ்வாழவின் 
்வ்கமுரண.

1.
வ்கம்காள்ள முடியாத
அன்வேத் தந்தால்
்ாமனன்ன ம்சய்பவன் என்கிபேன்
நீபயா வ்க்கவள இன்னும் 
வி்சாலொககு என்கிோய் 
இரு வ்க்களால் எல்வல வகுககிபேன்
ஒருமுவன ்கடல் 
ெறுமுவன ெவல

அவல்கவள ஏந்திவந்து
்கனவு்கவள நிவேககிேது உன்்கடல் 
பிசிர்்கவளத் தூவிதூவி 
பித்தியாககிப் போகிேது உன்ெவல
இரணடுககும் இவடயில் ஓடும் 
்திமயான்வே அறிந்பதாம் இல்வல 

்திவயப் ேருகிடாத 
அன்பின்சுவெ கூடுகிேது 
கூடிகூடி அது மேருஞசுவெயாகிேது
தாளொடடாத ேளுவவ 
அப்ேடிபய போடடுவிடடு 
மவறுெபன
்காற்றிலவ்சயும்  இவல  ோர்த்தும்காணடிருககிபேன்
என்பனாடு  ப்சர்ந்து  நீயும்  ோர்த்தும்காணடிருககிோய்
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கவிஞர் 
இரமயோ ரவீந்திரன்
சோர்�ட், வ் கலரோண�ைோ 

தமிழர் திருநாள்தமிழர் திருநாள்
ஈரடியில் வாழவளந்த ம்சந்்ாப்போதார்
தமிழுககுப் பு்கழ ப்சர்த்த ோவலர்
குேளுககுக குரல் ம்காடுத்து
நீள்பு்கழ ம்காள்பவாம்
வள்ளுவபெ வாழும் வழிமயன
மதளிந்து வாழபவாம்
இயற்வ்கயும் உழவனும்
உயர்ந்தால் வளர்ந்தால்
வவயமும் ப்செமுே
வளொய் வாழும்

்கடடிக ்கரும்பு
தித்திககும் மவல்லம்
மதவிடடாத ோல்
ம்ய் ்கெழும் முந்திரி
முத்தான புத்தரிசியும் ப்சர்த்து
மோன் ெஞ்சள் ்கடடிவவத்த
ெணோவனயில் மோங்கலிடடு
மோங்கபலா மோங்கமலன்று
குலவவயிடடு ோடிடுபவாம்
அவனத்துயிரும் அன்ோபல
தமிழ போல வாழ்கமவன்பே
ெனதார வாழத்துகிபோம்.

தமிழர் திரு்ாள் ் ல்வாழத்து்கள் !!!

ோர் விளங்கப் ேசியின்றி வாழ
ேயிர் விவளத்திடும் ்கரங்கள் ஓங்க
உழவும் மதாழிலும் ஏற்ேம் மேற்றிட
வதெ்கள் பதான்றினாள் ் ானிலம் போற்றிட

போகியன்று புதுவெ்கள் புகுத்துபவாம்
ொந்தவரப் ேற்றிமயரிககும் ெடவெ்கள் மோசுககுபவாம்
போகிவய 'போககி' என்ேதாய் அல்லாெல்
்கன்னல் ம்சழிக்கக ்கழனி ம்காழிக்க
விண எழுதும் நீர் ெடல்
மும்ொரியும் ெண ப்சர
ெணணும் ெரமும் தவழக்க
மோய்க்காெல் மோழியும் வானமுதத்திற்கு
உவவ்கயுடன் ் ன்றி ம்சலுத்தும்
்ாளா்க்ச ம்சய்பவாம்

மோங்கல் அன்று ேடடாவட்கள் பூணுபவாம்
உல்கம் வாழ
ப்சற்றில் உவழககும் உழவர்தம்
ம்சந்தாெவரக ்கழல்்கள் போற்றுபவாம்
உறுேசி நீக்க உணவிவன்ச ப்சர்ககும்
அவர்தம் வாழவுயர வாழத்துபவாம்
ம்சங்கதிபரான் மோலி்கமவன்பே
ஆனந்தக கூத்தாடுபவாம்

உழவிற்குத் பதாள் ம்காடுககும்
பிே உயிவரப் போற்றுபவாம்
ொடடுப் மோங்கல் அல்ல
யாவருககுொன ெகிழ்சசிப் மோங்கமலன்பே
தீந்தமிழப் ேள்ளு ோடுபவாம்

்காணும் மோங்கல் அன்று
உணர்வுககு உரம் ப்சர்ககும்
உேவு்கவள ெகிழவிப்போம்
வாழவிற்கு அர்த்தம் ம்சால்லும்
வரெவர்்கள் நிவனவில் வவப்போம்
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திருமிகு காம்்ா சி திருமிகு காவயா சி திருமிகு சக்தி ஜசந்தில்

அசைரிக்கோவில் உயர்நிண�ப் பளளி 
ைோைவர்களுக்கோைத் 

திருக்குறள கட்டுணரப் லபோட்டி

்கடந்த ஆணடு முதல் அந்நிய சூழலில் வாழும் 
குழந்வத்கள் திருககுேவள எங்ஙனம் உணர்ந்து 

ம்காள்கிோர்்கள் என்று அறியும் வவ்கயில், ்ாடு தழுவிய 
்கடடுவரப் போடடி ஒன்றிவன  வாசிஙடன் வடடாரத் தமிழ்ச்சங்கம், 
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவவ, அமெரிக்கத் தமிழக 
்கல்விக்கழ்கம் ெற்றும் இலககிய ஆய்வுககூடடம் ஆகிய 
அவெப்பு்கள் இவணந்து ்டத்தி வருகிேது. அவ்வவ்கயில் 
இவ்வாணடும் (2022) இஙகு உள்ள உயர்நிவலப் ேள்ளி 
ொணவர்்களுக்கா்க ் டந்த திருககுேள் ்கடடுவரப் போடடியில் 
அமெரிக்காவின் ேல ொநிலங்களிலிருந்து ொணவர்்கள் 
்கலந்தும்காணடார்்கள். அந்தப் போடடிககு ொணவர்்கள் தங்கள் 
்கடடுவர்கவளத் தமிழிபலா அல்லது ஆஙகிலத்திபலா எழுதலாம் 
என்று அறிவிக்கப்ேடடிருந்தது. அதற்ப்கற்ே சில ொணவர்்கள் 

தங்கள் ்கடடுவர்கவளத் தமிழிலும், சில ொணவர்்கள் தங்கள் 
்கடடுவர்கவள ஆஙகிலத்திலும் எழுதி அனுப்பினார்்கள்.

முவனவர் ்கவல்சம்சழியன் (ம்சன்வன, தமிழ ் ாடு), ெற்றும் 
முவனவர் திருெதி சித்ரா ெபஹஷ் (டல்லஸ், மடக்சாஸ் 
அமெரிக்கா) ஆகிய இருவரும் ்கடடுவர்கள் அவனத்வதயும் 
ேடித்து ெதிப்மேண்கள் வழஙகினார்்கள்.

அந்த ெதிப்மேண்களின் அடிப்ேவடயில் ேன்னிரணடு 
்கடடுவர்கள் சிேந்த ்கடடுவர்களா்கத் பதர்ந்மதடுக்கப்ேடடன. 
அடுத்து, அந்தக ்கடடுவர்கவள எழுதிய ொணவ ொணவி்கவள, 
திரு. ெணி. மு.ெணிவணணன் (்கலிிஃபோர்னியா, அமெரிக்கா), 
திரு. இளஙப்காவன் தங்கபவலு (மிம்சௌரி,அமெரிக்கா) ெற்றும் 
திரு.்கரு.ெலர்்சம்சல்வன் ஆகிய மூன்று ்டுவர்்களும் 
ப்ர்்காணல் ம்சய்தார்்கள். அந்த ப்ர்்காணலின் மோழுது, 
ஒவ்மவாரு ொணவனும் (ொணவியும்) தங்கள் ்கடடுவரயில் 
உ ள் ள  ்க ரு த் து ்க வ ள  ஐ ந் து  ெணி த் துளி ்களி ல் 
ம்சாற்மோழிவாற்றினார்்கள். அதன் பின்னர், திருககுேவளப் 
ேற்றி சில மோதுவான ப்கள்வி்களும் அவர்்களின் ்கடடுவரவயப் 
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ொணவரின் 
முதற் மேயர்

ொணவரின் 
ெரபுப் மேயர்

தவலப்பு மொழி ொநிலம் தகுதி ேரிசுத் 
மதாவ்க

்சகதி ம்சந்தில் வள்ளுவரின் ோர்வவயில் 
்கல்வி

தமிழ ஜார்ஜியா முதல் $1,000 

்காம்னா  பொ்கன் குொர் திருககுேளில் வரும் 
உவவெ

தமிழ மடன்னிசி இரணடாவது $500 

்காவ்யா   பொ்கன் குொர் திருககுேள் எல்லா ்ச 
்சமூ்கங்களுககும் எக்காலத் 
துககும் மோதுவானதா?

தமிழ மடன்னிசி மூன்ோம் $250 

ேற்றி சில மோதுவான ப்கள்வி்களும் 
ப்கட்கப்ேடடன. முதற்்கடடத் பதர்வு, ம்சாற்மோழிவு, 
ப்ர்்காணல் ஆகிய மூன்றிலும் ொணவ 
ொணவி்கள் மேற்ே ெதிப்மேண்களின் 
அடிப்ேவடயில் ேரிசு்களுககுத் தகுதியான 
மூன்று ்கடடுவர்கள் பதர்ந்மதடுக்கப்ேடடன. 
அவ வ  கு றி த் த  ம ்ச ய் தி ்க ள்  ப ெ ப ல 
அடடவவணயில்.

போடடியில் மவற்றிமேற்ே மூவருககும் 
எங்கள் வாழத்து்கள். போடடியில் ்கலந்தும்காணட 
அவனத்து ொணவ ொணவி்களுககும் 
அவர்்கவள ஊககுவித்த அவர்்களின் 
மேற்போர்்களுககும் எங்களுவடய ோராடடுக்கள்.  

அருவி ெலர்க குழுவிற்்கா்க
ஜசந்தில் முருகன் 

ஹரப்ோ மொமஹஞ்சதாபரா மதால்மோருள் ஆராய்்சசியில், முககிய ேஙகு வகித்த பிரிடடிசு  
மதால்மோருள் ஆய்வாளர், எர்மனஸ்ட மெகப்க, இந்த ஆராய்்சசியின் போது கிவடத்த ஒரு 
முத்திவரவயப் ேற்றி இப்ேடிக கூறுகிோர், “ஒரு ்காவள ேல ஆண்கவளத் தாககி அதவன்ச 
சுற்றி அவர்்கள் அவனவரும் தவரயில் கிடப்ேதா்கத் பதான்றுகிேது; ஆண்கள் அந்தக 
்காவளயின் மீது ஏே முயலும்  ஒரு விவளயாடடு போன்று ”

சிந்து ்செமவளி ெக்களிவடபயயும் ‘்சல்லிக்கடடு’ ோரம்ேரியம் இருந்திருககுபொ? இல்வல 
சிந்து ்செமவளி ெக்கள் தான் தமிழ்கத்திற்குக  குடிமேயர்ந்து விடடனபரா?
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இவவரு்ம் ஓக்்லபோைா தமிழ்ச் சஙகத்திறகு 
மிகுந்த உறசாகைான ஒன்றாகும். இந்த 2022 

ஆண்டில் ,  பை ா த் தம்  ஏழு நிகழ்ச்சிகள் 
ந்த்தப்�ட்்ன. முதலில் மிகச் சிறப்�ாகப் 
ப�ாஙகல் �ண்டிமகக் பகாண்்ாட்்ஙகள் 
காப்ணாளி  மூ்லைாக ந்ந்பதறியது.  அடுத்து வந்த 
அமனத்து நிகழ்வுகளும் ைக்கபளைாடு ைக்களைாக 
பநரில் ஒன்று கூடிக் பகாண்்ா்ப்�ட்்து. அமவ, 
தமிழ் வரு்ப்பிறப்பு பகாண்்ாட்்ஙகள், தமிழ் 
இ்லக்கிய ைன்றம் ைறறும் புத்தகக் கழகம் நிறுவுதல், 
திருவள்ளுவர சிம்ல திறப்பு, ைாதாைாதம் 
காப்ணாளி மூ்லம் புத்தகக் க்லந்துமரயா்ல், 

பகாம் விமளையாட்டுப்  ப�ாட்டிகள், பகாம்ச் 
சுறறு்லா, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் ப�ாட்டி, 
கம்சியாக தமிழ்க் கூட்்த்து்ன் முடிவம்ந்தது. 
க்ந்த இரண்டு ஆண்டுகளைாக பகாவிட் தாக்கத்தால் 
ைக்கமளை பநரில் திரட்டி நிகழ்வுகமளை ந்த்த 
இய்லாததால், இவவரு்ம் அமனவரும் மிகுந்த 
உறசாகத்து்ன் ப�ருைளைவில் நிகழ்வுகளில் �ஙகு 
ப�றறனர. எஙகள் சஙகம் www.oktamilsangam.com 
என்னும் வம்லத்தளைத்மதயும் இந்த ஆண்டு புதிதாக 
அறிமுகப்�டுத்தியது. நாஙகள் வரவிருக்கும் 2023 
ஆம் ஆண்ம்  மிகச் சிறப்�ாகக் பகாண்்ா்  
ஆவப்லாடு  எதிர�ாரத்துக்  காத்திருக்கிபறாம்.

ஓக்�ல�ோைோ தமிழ்ச் சஙகம

உங்ேளுக்குத் யைரியுமா? 1330 திருக்குறள்ேளில் ஒரு இடத்தில் கூட 
ஒரு ேடவுதைப் பறறிரயா அல்்லது ஒரு மைத்தைப் பறறிரயா அல்்லது 

ஒரு நாட்தடப் பறறிரயா குறிப்பு கிதடயாது.
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நியூ பஜரசி தமிழ்ச் சஙகத்தின் 2022 ஆம் 
ஆண்டிறகான முதல் நிகழ்ச்சியாக, ஜனவரி 

29 ஆம் நாள் - ஒரத்தநாடு முமனவர பகாபு 
அவரகளின் குழுவினர பைய் நிகர வாயி்லாகக் 
கிராமிய இமச விருந்து, நமகச்சுமவ நாவ்லர திரு.
பச.பைாகன சுந்தரம் அவரகளின் சிரிப்பு விருந்து, 
ைறறும் கம்லநிகழ்ச்சிகள் நம்ப�றறன. 

ைாரச் 5 ஆம் நாள், உ்லகத் தாய்பைாழி ைறறும் 
சரவபதச ைகளிர நாள் விழா ஒருஙகிம்ணக்கப் 
�ட்்து. இதில் முமனவர மு.இளைஙபகாவன் 
ைறறும் கவிஞர சல்ைா ஆகிபயார சிறப்பு 
விருந்தினரகளைாகக் க்லந்து  பகாண்்ாரகள்.  இந்த 
ஆண்டின் முதல் பநரடி நிகழ்ச்சியாக பை 8 ஆம் 
நாள் சித்திமரத் திருவிழா ைறறும் அன்மனயர தின 
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ந்ந்பதறின.  சிறப்பு 
விருந்தினராக ைரபின் மைந்தன் முத்மதயா 
அவரகள் க்லந்துபகாள்ளை, ப்மளைன்ஸ்ப�ாபரா 
தமிழ்ப் �ள்ளி ைா்ணவரகள் பைம்பயறறிய 
ப�ான்னியின் பசல்வன் வர்லாறறு நா்கம் 
நம்ப�றறது.

பை 21 அன்று, ஏழாவது ஆண்்ாகத் பதா்ரந்து, 
நியூ பஜரசி தமிழ்ச் சஙகமும் NAMI (National Alliance 
for Mental Illness) -யும் இம்ணந்து விழிப்பு்ணரவுப் 
ப�ரணி ைறறும் நம்ப் �ய்ணம் ந்த்தியது.

பகாம்க் கா்ல சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக ஜூம்ல 
ைாதம் 9 அன்று திரு. �ா்லச்சந்திரன் IAS, திரு. 

நியூ செர்சி தமிழ்ச் சஙகம

காரத்திமக பசல்வன், கவிஞர குட்டி பரவதி 
அவரகளின் சிறப்புமர, க்லந்துமரயா்ல் ைறறும் 
எழுத்தாளைர,  நா்கக் கம்லஞர, திருநஙமக  
A.பரவதி அவரகள் வழஙகும் ஓரஙக நா்கம் 
நம்ப�றறது.

இவவாண்டின் நிமறவு நிகழ்ச்சியாகத் தீ�ாவளி 
சரபவடி பகாண்்ாட்்ம் அக்ப்ா�ர 30 ஆம் 
நாள் பவறறிகரைான பநரடி நிகழ்ச்சியாக ந்ந்தது. 
இந்நிகழ்ச்சியில் ஆ்ல் - �ா்ல், அறுசுமவயில் 
கிறஙகடித்த அருமையான வாமழ இம்ல விருந்து, 
சிறந்த தம்�திகளுக்கான ப�ாட்டி - திருவாளைர - 
திருைதி நியூ பஜரசி, விஜய் டிவி சூப்�ர சிஙகர - 
�ா்கரகளின் இன்னிமச நிகழ்ச்சி எனப் �ல்சுமவ 
நிகழ்ச்சிகள், ஒன்மற விஞசி ஒன்றாய் அமனவரின் 
உள்ளைத்மதயும் பகாள்மளை பகாண்டு, ைகிழ்ச்சியில் 
ததும்�ச் பசய்தது.
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இரண்டு வரு் இம்பவளிக்குப்பின்,  
ோரிஸ்�ரக்  வட்்ாரத் தமிழ்ச் சஙக 

நிரவாகக் குழு உறுப்பினரகள்  “ பதான்றிற 
புகபழாடு பதான்றுக ”  என்ற வள்ளுவர 
வாக்கிறகி்ணஙக, 'ோரிஸ்�ரக் 'வட்்ாரத் தமிழ்ச் 
சஙகத்தின் ப�ான் விழா ஆண்ம் (2022) மிகச் 
சிறப்�ாகக் பகாண்்ாடினர.  வசந்த கா்லம், 
பகாம் கா்லம், இம்லயுதிர கா்லம்,  எனப் பிரித்து, 
முமறபய தமிழ்ப் புத்தாண்டு, பகாம்ச்சுறறு்லா, 
ப�ான்  விழா ஆண்டு நிகழ்ச்சிகமளை ந்த்தி 
ோரிஸ்�ரக் வாழ் தமிழரகமளை ைகிழ்வித்தனர.

பை 21, தமிழ்ப் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியாகச் 
சி ற ா ர களு க்கு த்  தி ரு க் கு றள்  ப � ா ட்டி , 
ப�ரியவரகளுக்கு அவரகளின் தமிழறிமவச்  
பசாதிக்கும் வண்்ணம்  எழுத்தாக்கம் (Spelling) 
ஆகிய ப�ாட்டிகமளை ந்த்தி சிறாரகள் ைறறும் 
ப�ரியவரகளின் எழுத்துத் திறமன பைம்�டுத்தினர.  
�ரத நாட்டியம், �மற இமச , குழந்மதகள் ந்னம் 
ஆகியவறறிறகுப் பின் எல்ப்லாரும் பவகுவாக 
எதிர�ாரத்திருந்த வாமழ இம்லயில் விருந்து்ணவு 
;  விநிபயாகச் சஙகிலியில்  ஏற�ட்் �ாதிப்பு 
கார்ணைாக, வாமழ இம்லக்குத் தட்டுப்�ாடு 
ஏற�ட்டுவிட்்து.  அந்தக் குமறமய உ்ணவு 
பைற�ாரமவ குழுவின் மிகச் சிறந்த விருந்பதாம்�லின் 
க ா ர ்ண ை ா க ,  வ ந் தி ரு ந் த  எ வ ரு ம்  
ப�ாருட்�டுத்தவில்ம்ல.

பசப் 10 -  லீவிஸ்ப�ரரி நகரில்  உள்ளை மிக 
அழகான ஏரிக் கமரயில் பகாம்ச் சுறறு்லாவிறகு 
ஏற�ாடு பசய்திருந்தனர. வீட்டிறபகாரு �தாரத்த 
ைாகச் சஙக உறுப்பினரகள்  பகாண்டு வந்த உ்ணவு 
வமககளு்ன்,  உ்ணவு பைற�ாரமவ குழுவினர,  
ஏரிக் கமரயில் அன்று சமைத்தளித்த  உ்ணவும், 
ஏரியின் ரம்மியத்தில் ைனத்மதப் �றிபகாடுத்தவர 
களின் வயிறமற நிமறத்து ைகிழ்வித்தன. கா்லம் 
ைாறி ப�ாச்பசன, ப�ண்கள் மகப்�ந்து விமளையா ,் 
ஆண்கள் மியூசிக்கல் பசரில் ஓடி விமளையா்க்  
குதூக்லத்திறகுக் குமறபவ இல்்லாைல் ப�ாயிறறு. 

Oct 29 -  திரு. கப்ணஷ் குைார ப�ான்மனயன் 

ஹாரிஸ்�ர்க்  
வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கம்

தம்லமையில், HATS நிரவாகக் குழு உறுப்பினரகள், 
தீ�ாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியும் , ப�ான்  விழா 
ஆண்டுக் பகாண்்ாட்்ஙகமளையும் , ஒன்று வாங 
கினால் ஒன்று இ்லவசம் என்ற முமறயில்   
பகாண்்ாடி அசத்தி விட்்னர.  சிறப்பு 
விருந்தினராக FeTNA வின்   தம்லவர, முமனவர. 
�ா்லா சுவாமிநாதன், சம�பயாரின் குறிப்�றிந்து, 
குறுகிய பநரத்தில் சிறப்�ான பசாறப�ாழிபவான்மற 
ஆறறினார. அவர,  �ாரதியார, �ாரதிதாசன்  
கவிமதகமளை பைறபகாள் காட்டி ,  H A T S 
உறுப்பினரகளுக்கு அறிவுமர வழஙகி HATS-இன் 
50வது  விழாவின் சிறப்ம�ப் �ாராட்டிப் ப�சினார,

குழந்மதகள் நிகழ்ச்சிகள் எல்்லாம் சிறப்�ாக 
முடிவுற,  எல்ப்லாரும் பவகுவாக எதிர �ாரத்துக் 
பகாண்டிருந்த ‘விஜய் டிவி சூப்�ர சிஙகர’ �ஙபகறற 
�ா்கரகளின்  திமர இன்னிமச நிகழ்ச்சி 
ஆரம்�ைானது. நிகழ்ச்சிமய,  சாமியிலிருந்து 
பதா்ஙகி  ஆசாமியில் முடித்தாரகள். ( �ழம் 
நீயப்�ாவிலிருந்து ஆரம்பித்து, அய்யா சாமியில் 
முடிந்தது)  கம்சிப் �ா்ல் ஒரு கதம்�ம்!  �்ல 
குத்துப்�ா்ல்களில் இருந்து ஓரிரு வரிகள். 
சிறாரகளு்ன், ப�ரியவர களும் பசரந்து பகாள்ளை 
அரஙகபை திமிப்லாகப் �ட்்து என்றால் 
மிமகயாகாது.  இந்த முப்ப�ரும் நிகழ்ச்சிகள் 
அல்்லாைல், தமிழ்ச் சஙக நிரவாகக்குழு, ப்ன்னிஸ் 
ப�ாட்டி, உயில் , பசல்வம் முதலீடு  ஆகியமவகமளைப் 
�றறி வகுப்புகள் எடுத் தனர. பைலும், குழந்மதகள் 
உதவிபயாடு , பநடுஞசாம்ல �ராைரிப்புப் 
�ணிகமளை பைறபகாண்்னர.  

அபைரிக்க வாழ்வியலில் இம்ணந்த பின்னும் 
ோரிஸ்�ரக்  தமிழரகள் தஙகள் தனித்துவத்மத 
இழக்காைல் ஒறறுமையாகத் தமிழ்க் க்லாச்சாரத்மதப்  
ப�ணி  வருவமதப் �ாரக்கும்ப�ாது  'தமிழன் 
என்பறார இனமுண்டு தனிபய அவரக்பகாரு 
கு்ணமுண்டு ' என நாைக்கல் கவிஞரின் கவிமத 
வரிகள்தாம் நிமனவுக்கு வருகின்றன. ஒருபவமளை 
நாைக்கல்்லார  முறபிறவியில்  ோரிஸ்�ரக்கில் 
வாழ்ந்த தமிழராய் இருப்�ாபரா? என்று  எண்்ணவும் 
பதான்றுகிறது!!
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சாக்ரபைண்ப்ா தமிழ் ைன்றம் 1997 
ஆம் ஆண்டு பதா்ஙகி இன்று வமர 

25 ஆண்டுகளைாகத்  தமிழ் பைாழியின் கம்ல, 
இ்லக்கியம் ைறறும் க்லாச்சாரத்தின் சிறப்ம�  
இன்மறய தம்லமுமறக்கு எடுத்துச் பசல்லும்  சீரிய 
�ணிமயச் சிறப்�ாகச் பசய்து வருகிறது. பைலும்  
சாக்ரபைண்ப்ா வாழ் தமிழ்ச் பசாந்தஙகமளை 
இம்ணக்கும் �ா்லைாகவும்  விளைஙகுகிறது. 
ஆண்டுபதாறும் ப�ாறுப்ப�றகும் இயக்குநரகள் 
ைறறும் தன்னாரவ்லரகள் அமனவரும், ஒவபவார 
ஆண்டும் அயராது �ாடு�ட்டு, தமிழ் ைன்றத்தின் 
வளைரச்சிக்குப் �டிகள் அமைத்ததன் விமளைவு, 
இன்று சிறப்�ான வளைரச்சிமய நம் தமிழ் ைன்றம் 
ப�றறு இருக்கிபறாம்.

பவள்ளிவிழா  ஆண்டில் �யணிக்கும் 
சாக்ரபைண்ப்ா தமிழ் ைன்றம் பதா்ரந்து 

சோக்ரசைணல்ோ 
தமிழ் ைன்றம

தனித்துவைான �ல்பவறு நிகழ்வுகமளை இவவாண்டு 
பசயல்�டுத்தி இருக்கிபறாம். இதில் ஒரு சி்ல 
நிகழ்வுகமளை இஙபக �கிரந்து பகாள்ளை 
விரும்புகிபறாம். 

ககாற்டக் கால பயிற்சிப் பட்டறை  

ைன்றம் இந்த ஆண்டு புதிய முயறசியாக 
இமளைஞரகளின் ப�ச்சாறறல், தம்லமைப் �ண்பு 
ைறறும் இமச ப�ான்ற தனித்திறன்கமளை 
பைம்�டுத்தி்ப் �யிறசிப் �ட்்மற ஒன்மறக்  
பகாம் கா்லத்தில் ஒரு ைாத கா்லம்  ந்த்தியது. 
இந்த முயறசிக்குக் கிம்த்த சிறப்�ான 
வரபவறம�த்  பதா்ரந்து இனி வரும் 
ஆண்டுகளிலும் இந்த முயறசிமய பதா்ரந்தி் 
உள்ளைது.

 இறைஞர் மன்ைம் 

இளைம் தம்லமுமறயினரின் தனித்துவ 

“மயிர்நீப்பின் ொழாக் கெரிமா அன்்ார்
உயிர்நீப்பர் மா்ம் ெரின்.
எனகிறார் திருவள்ளுவர். ( குறள் 969 )
இந்ைக் குறளில் ேவரிமா எனறு வள்ளுவர் குறிப்பிடுவது மான அல்்ல; இதமய மத்லயில் 

வாழும் மாடு வதேதயச் ரசர்ந்ை வி்லங்கு (‘ஹிமா்லயன யாக்’). புறநானூறறுப் பாடல் 
132 மறறும் பதிறறுப்பத்துப் பாடல் 43 ஆகிய இேண்டிலும்  நேந்தைப் புல் உண்ணும் 
இந்ைக் ேவரிமாதவப் பறறிக் குறிப்பு உள்ைது.  
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ஆறறல்கமளை பைம்�டுத்தி்வும் ைறறும் தமிழ்ச் 
சஙகப்  �ணிகளில் அவரகளின் �ஙகளிப்ம� 
அதிகப்�டுத்தி்வும் இவவாண்டு முதல் �தினான்கு 
இமளைபயாரு்ன் இமளைஞர ைன்றம் ஒன்மற  
உருவாக்கியுள்ளைது.

 தமிழ்ப் பள்ளிகளு்டன் கூடடுக் குழு 

சாக்ரபைண்ப்ா �குதியில் உள்ளை நான்கு 
தமிழ்ப்  �ள்ளிகளு்ன் இம்ணந்து  ஒரு 
கூட்்மைப்ம� உருவாக்கி அதன் மூ்லம் திருக்குறள் 
ஒப்புவித்தல் ப�ாட்டி, ப�ச்சுப் ப�ாட்டி ைறறும் 
ஓவியப் ப�ாட்டிகமளைப் ப�ாஙகல் விழாபவாடு 
பசரத்து ந்த்தி வருகிறது.

றபந்தமிழ் ொசகர் ெட்டம்

இ்லக்கிய ஆரவத்மத ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் 
இவவாண்டு முதல் ம�ந்தமிழ் வாசகர வட்்ம்  
என்ற அமைப்ம� உருவாக்கி தமிழறிஞரகளு்ன் 
உமரயா்ல், சிறுகமதகளுக்கானக் க்லந்துமரயா்ல் 
ைறறும் இ்லக்கிய விழாக்கள் ஆகியவறமற  ந்த்தி 
வருகிறது.

பூங்கனி மின் இதழ்

சாக்ரபைண்ப்ா �குதி வாழ் தமிழ் ைக்களின் 
தனித்திறமன ஊக்கப்�டுத்துவதறகாக  இவவாண்டு 
முதல் சாக்ரபைண்ப்ா தமிழ் ைன்றத்தால் 
"பூஙகனி" என்ற மின் இதழ் பதா்ஙகப்�டுகிறது. 
இவவிதழ் ப�ாஙகல் திருநாள் ைறறும் தமிழ்ப் 
புத்தாண்டு விழா இதழ் என்று வரு்த்திறகு 
இரண்டு முமற இம்ணயத்தில் பவளியி்ப்�டும். 
இவவிதழில் கவிமத, ஓவியம், இமச, சிறுகமத, 
சமையல் குறிப்பு , இமச , ைகளிர �க்கம் , 
விமளையாட்டு, கல்வி ைறறும் தமிழ் பைாழி சாரந்த 
கட்டுமரகள் என்று உஙகளின் �ல்பவறு திறன்கமளைக்   

பகாண்்தாக இருக்கும்.

தமிழ் மரபுத் திங்கள்

ச ா க் ர ப ைண்ப் ா  த மி ழ்  ைன் ற த் தின் 
பவண்டுபகாளுக்கு இ்ணஙகியும்  தமிழ் பைாழியின் 
ப�ருமைமயயும், சாக்ரபைண்ப்ா வாழ் தமிழ் 
ைக்கள் ஆறறியுள்ளை �ணிகமளையும் �ாராட்டி  
2022 ஆம் ஆண்டின் சனவரி ைாதத்மத,  மதப் 
ப�ாஙக்லாகத் தமிழரகள் பகாண்்ாடுவமத, 
சாக்ரபைண்ப்ா �குதிமயச் சாரந்த பையரகளைான 
திரு.ப�ால்சம், திரு. பராஸ்வில், திரு.ராஞபசா 
பகாரப்ாவா ைறறும் திரு ராக்லின்  ஆகிய 
நால்வரும்   “தமிழ் ைரபுத் திஙகள் (தமிழ்ப் 
�ண்�ாட்டு ைாதைாக)”  அறிவிப்பு பசய்து 
தமிழுக்கும், இப்�குதிமயச் பசரந்த தமிழ் 
ைக்களுக்கும் சிறப்புச் பசய்துள்ளைனர.

ஜெள்ளி விழா ஜகாண்டாட்டம்

ப�ாஙகல் ைறறும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா 
இவவாண்டு சிறப்�ாகக் பகாண்்ா்ப்�ட்்து. 
க்ந்த பை ைாதம், 25 ஆண்டுக்கா்ல ைன்றத்தின் 
தூ்ணாக இருந்த இயக்குநரகளின் தன்னாரவ 
பசமவமயப் �ாராட்டி விழா எடுக்கப்�ட்்து. 
பைலும் பவள்ளி விழா ஆண்டில் வ் அபைரிக்கத் 
தமிழ்ச் சஙகப் ப�ரமவயின் 36வது ப�ரமவ விழா 
சூன் 30 ைறறும் சூம்ல 1,2 2023 ஆகிய திகதிகளில் 
சாக்ரபைண்ப்ாவில் நம்ப�ற இருப்�து பைலும் 
சிறப்�ாகும். ப�ரமவ விழாவில் வ் அபைரிக்கத் 
தமிழ்ச் பசாந்தஙகமளை வரபவறக ஆவப்லாடு 
காத்திருக்கிபறாம் .  உஙகள் வருமகயால் 
சாக்ரபைண்ப்ா ைண்ணில் தமிழ் ை்ணக்க 
பசய்திடுஙகள்.

தமிழால் இம்ணபவாம். தமிமழத் தரணி 
ப�ாறறி் பசய்திடுபவாம்.

அருவி போன்ே மி்க்ச சிேந்த தமிழப் பே்சசுககு உரியவர், 
ேடடிென்ேங்களின் தவலவர், தமிழக்கடல் என்று 
அவனவராலும் போற்ேப்ேடடவர், தமிழ ெற்றும் ்சமூ்கப் 
ேணி்கவள இரு ்கண்களா்க எணணி்ச ம்சய்தவர்.

திரு சநல்ண� கணைன் 

நினைவில் நின்றவர்்கள்
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ஒப ர க ா ன்  ை ா நி ்ல த் தி ன் , 
ப�ாரட்்லண்ட் ைாநகர தமிழ் 

ைன்றம், இந்த ஆண்டு தன் 20ஆவது 
அகமவயில் அடிபயடுத்து மவக்கிறது 
என்�மத ைட்்றற ைகிழ்ச்சியு்ன் கூற 
விரும்புகிபறாம்.

2022ஆம் ஆண்ம் வம்லபயாளி 
மூ ்ல ம்  ப � ா ங க ல்  நி க ழ் பவ ா டு 
பதா்ஙகிபனாம். இதில் தமிழ் வினாடி 
வினா ப�ாட்டி, கவிமதப் ப�ாட்டி, 
குழந்மதகள் ைறறும் ப�ரியவரகள் 
ந ாட்டுப்பு ற  ந்னம்  ஆகியமவ 
இ்ம்ப�றறது. ைாரச் ைாதம் “தமிழ்த் 
பதனி” ப�ாட்டி ந்த்தப்�ட்்து. இதில் 
குழந்மதகள் ப�ரும் எண்ணிக்மகயில் 
ஆரவத்து்ன் �ஙபகறறனர. 

 தமிழ் வரு்ப் பிறப்ம� வம்லபயாளி 
வழிபய சிறப்�ாகக் பகாண்்ாடிபனாம், இதில் 
தமிழ்த் பதனீயில் பவறறி ப�றற குழந்மதகளுக்குப் 
�ரிசுகள் வழஙகியது்ன்,  ஈபராடு ைபகஷ் - அசார 
- டி.எஸ்.பக �ஙபகறற காப்ணாலி நமகச்சுமவ 
நிகழ்ச்சியும், திறமையான உள்ளூர �ா்கரகளின் 
இமச நிகழ்ச்சியும் இ்ம்ப�றறது.

பகாம் விடுமுமறயில் இருந்து பநரிம் 
நிகழ்ச்சிகமளை ந்த்துகிபறாம். பகாம்க்கா்ல 
நிகழ்வுகள், சூம்ல  ைாதம் மூன்று மைல்  
பதாம்லவான  ைம்லபயறறத்து்ன் பதா்ஙகியது, 
இதில் 6 ைாத குழந்மத முதல், ப�ரியவரகள் வமர 
அமனவரும் க்லந்து பகாண்டு ைகிழ்ந்தனர. ஆகத்து 
ைாதம் பவனில் விழா பகாண்்ா்ப்�ட்்து. 
300க்கும் அதிகைாபனார க்லந்துபகாண்் 
இவவிழாவிறகு வந்தவரகளி்ம் ஜூம்�ா, திருவிழா 
ப�ாட்டிகள், �ஞசு மிட்்ாய், சு்சு் ஆப்�ம் 
ப�ான்றவறறிறகு ஏபகாபித்த வரபவறபு கிம்த்தது 
குறிப்பி்த்தக்கது.

ஜிபிடிஎம் இன் மிகப்ப�ரிய நிகழ்வான தீ�ாவளி 
ைகா பகாண்்ாட்்ம், நவம்�ர ைாதம் Skyview High 
School உள் அரஙகில் 1000க்கும் அதிகைாபனார 
க்லந்து   பகாண்டு மிகச் சிறப்�ாக ந்ந்து முடிந்தது.  
இதில் �்ல குழுவினர �ஙபகடுத்த ந்னப் 
ப � ா ட் டி யி ல்  ப வ ற றி ய ா ளை ர க ள் 
பதரந்பதடுக்கப்�ட்்னர .  ந்னப் �ள்ளி 
ைா்ணவரகளின் �ரதநாட்டியமும் இ்ம்ப�றறன. 
�ரதநாட்டியம் - �மற - ம்பகா டிரமின் சஙகைம் 
பைய்சிலிரக்க மவத்தது. அடுத்து வந்த �மற 
இமசக் கம்லஞரகளின் இமச அமனவமரயும் 
ஆ் மவத்தது. சுமவயான பதன்னிந்திய இரவு 
விருந்து �ரிைாறப்�ட்், பிறகு பிர�்ல பிண்்ணணி 
�ா்கர திரு. ேரிஷ் ராகபவந்திரா சூப்�ர சிஙகர 
நிகழ்ச்சியின் நடுவராகக் க்லந்து பகாண்டு 
பவறறியாளைரகமளைத் பதரந்பதடுத்தது்ன், 
சியாட்டில் - ரிதம் ஸ்டுடிபயா இமசக் குழுவு்ன் 
இம்ணந்து அமனவமரயும் ைகிழ்வித்தார.  

லபோர்ட்�ணட் ைோநகர தமிழ் ைன்றம

சிந்து சமயவளி நாேரீேத்தின அேழவாோய்ச்சித் ை்லங்ேைான ஹேப்பா மறறும் 
யமாயஹஞரசாைாரோவில் கிதடத்ை ஆறு முேம் யோண்ட யடேரோட்டா 
பேதடதயப் ரபானரற கீழடி அேழவாோய்ச்சியிலும்  கிதடத்திருக்கிறது.
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மிஞ்சிப்கபா்ால்.... 

நம்றமப் பற்றி நான்கு கபர்
நாெலிக்கப் கபசுொர்கைா?
கபசடடுகம!

நம்றமக் கணடு நமடடு சிரிப்றப
உதிர்ப்பார்கைா?
உதிர்க்கடடுகம!

நாம் எப்படி எல்லாம் 
ந்டந்திருக்க கெணடும் 
என்று அெர்கள் கதறெயில்லாமல்
கெறல ஜகாள்ொர்கைா?
ஜகாள்ைடடுகம!

அசசம், ம்டம், நாணம், பயிர்ப்பு, கற்பு
கணணியம், கடடுப்பாடு
ஆகியெற்ைால் உன்ற்ச
சுடடுப் ஜபாசுக்க ெருகிைார்கைா?

ஜநருப்பாய் மாறு
ஜநருஞ்சியாய் மாறு

ஜெள்ைமாய் மாறு
புயலாய் புைப்படு
பூகம்பமாய் பிைந்து காடடு

ஐறய நீ, ஐம்பூதங்களின்
ஐக்கியம் நீ,
அஞ்சாமல் உலறக எதிர்ஜகாள்
அசசம் ெந்தால் ஆராய்ந்து பார்
அழாகத!

உ்க்கு
அண்ட இ்டமா இல்றல?
ஆயிரம் கதிரென் விைக்ஜகரிக்க
அகிலகம உ்க்கிருக்கு

ொழ்றெ முடித்துக் ஜகாள்ை
ெழி ஆயிரம் உணடு
ொழ்ந்து நீ காட்ட நம்பிக்றக
மடடுகம உணடு

இனி ொழகெ முடியாது 
என்ஜைணணும் ஜபாழுஜதல்லாம்
எணணிக் ஜகாள்!

என்் ஜசய்து விடும்
இந்த உலகம் நம்றம?????

தெறு ஜசய்தாயா? திருத்திக்
ஜகாள்ைலாம்
உன்ற்த் தெறு ஜசய்ய 
ஜசய்து விட்டார்கைா?
கபாராடி விலகி வி்டலாம்!

மணணின் ஆழத்தில்
வீழ்ந்தாலும் துழாவிப் பார்
உ்க்காக ஏகதா ஒரு கெர்
அங்கக இருக்கும்,
பற்றிக்ஜகாணடு
ஜெளிசசத்திற்கு ொ!

இப்படியாக நீ
ொழ்ந்து காடடிவிடடு
ஜசால்
என்் ஜசய்ய முடிந்தது
இந்த உலகத்தால் என்று!!

கவிஞர் 
த.ச.பிரதிபா பிகரம்

அடலாண்டா, GA

என்ை 
சசய்துவிடும 
இந்த 
உ�கம?
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மதப்ப�ாஙகல் மிக விைரிமசயாக 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து. பையர 

ேூவர தம்லமை விருந்தினராக வந்திருந்தார. 
இவவிழாவில் ப�ாஙகலின் சிறப்பு, தமிழ்க் 
க்லாச்சாரம், பைாழி, பதன்னிந்திய உ்ணவு, 
�ாரம்�ரியம் ப�ான்றமவ முன்னிம்லப் 
�டுத்தப்�ட்்ன.

 ப�ண் உறுப்பினரகள் அமனவரும் ைகளிர 
தினத்மதக் பகாண்்ாடினாரகள்.  அவவிழாவில் 
ஆபராக்கியம், உ்ற�யிறசி, பதாழில் உள்ளிட்் 
�்ல தம்லப்புகள் விவாதிக்கப்�ட்்ன. பைலும் 
பதாழிற�ண்�ட்்வரகளும் க்லந்து பகாண்டு 
தஙகள் கருத்துக்கமளைப் �கிரந்தாரகள். முதன் 
முமறயாக விமளையாடுவமத ஊக்கப்�டுத்தவும், 
பதன்-ஆசிய விமளையாட்டுகமளை விமளையா் நம் 
சஙகத்தினருக்கு வாய்ப்பு ஏற�டுத்தவும், மகப்�ந்து, 
பூப்�ந்து, ப்பிள் ப்ன்னிஸ் ைறறும் பகரம் 
விமளையாட்டுப் ப�ாட்டிகள் ந்த்தப்�ட்்ன.

பை  ைாதத்தில்  வசந்த  விழா  பகாண்்ா்ப்�ட்்து.
அவவிழாவில் சஙக உறுப்பினரகள் �்லவிதைான 
உ்ணவுகமளை விற�மனயாளைரகளி்ம் ப�றறு 
சுமவத்து ைகிழ்ந்தாரகள். குழந்மதகளுக்கும் 
ப�ரிபயாருக்கும் விமளையாட்டு ப�ாட்டிகள் 
ந்த்தி �ரிசுகள் வழஙகப்�ட்்ன.

முதன் முமறயாக கிரிக்பகட் ப�ாட்டி 

அ�போைோ தமிழ்ச் சஙகமஅ�போைோ தமிழ்ச் சஙகம
ந்த்தப்�ட்்து. இதில் 14 அணிகள் �ஙபகறறன. 
இந்நிகழ்ச்சியின் ைறபறாரு முக்கிய அம்சைாக, 
முதன் முமறயாக அ்ல�ாைாவில் ப�ண்களுக்பகன  
கிரிக்பகட் ப�ாட்டி ந்த்தப்�ட்்து. 

கிரிக்பகட் ப�ாட்டிமய ஒட்டி ைார�கப் 
புறறுபநாய் விழிப்பு்ணரவு ைறறும் நிதி திரட்டுதல் 
ந்த்தப்�ட்்து. அதன் மூ்லம் $1200 நிதி 
திரட்்ப்�ட்டு, எஙகள் சஙகத்தின் சார�ாக  
அபைரிக்கன் பகன்சர  பச ாமசட்டிக்கு 
வழஙகப்�ட்்து.

அ்ல�ாைா தமிழ்ப் �ள்ளியின் ஆண்டு விழா 
கம்ல  நி க ழ் ச் சி களு்ன்  விைரிமசய ா க 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து. திரு. பநப்ப�ாலியன் 
துமரசாமி அவரகள் சிறப்பு விருந்தினராகப் 
�ஙபகறறார. 

அக்ப்ா�ர ைாதம் ‘முத்தமிழ் ைாம்ல’ கம்ல 
விழா மிகக் பகா்லாக்லைாகக் பகாண்்ா்ப்�ட்்து. 
இதில் �்ல வமகயான கம்ல நிகழ்ச்சிகள் இ்ம் 
ப�றறன. பைம்பிஸ் �மற குழுவின் ‘தமிழர கம்ல 
- �மற’ இந்நிகழ்ச்சியின் ஒரு முக்கியைான 
அம்சைாக இருந்தது.

புதிய உறுப்பினரகள் ைறற உறுப்பினரகமளை 
சந்திப்�தறகு வாய்ப்பு அளிக்கவும், உ்ற�யிறசிமய 
ஊக்குவிப்�தறகும் ைாதம் ஒரு நம்�ய்ணம் 
அல்்லது ைம்லபயறறம் ஏற�ாடு பசய்யப்�டுகிறது.
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அரிபசானா தமிழ்ச் சஙகம்  ஆரம்பித்து 
30 ஆண்டுகமளை க்ந்து பவறறி நம் 

ப�ாடுகிறது. இந்த வரு்ம் 2022  நவம்�ர ைாதம் 
13ம் பததி முத்து விழாமவ முன்னிட்டு "சிறப்பு 
சரபவடி விழா" மிக ைகிழ்வாகக் பகாண்்ா்ப் 
�ட்்து. தமிழ்ச்சஙக ப�ாறுப்�ாளைரகளும், 
தமிழ்ப்�ள்ளி ைா்ணவரகளும், ஆசிரியரகளும்  
ைறறும் தன்னாரவ்லரகளும் இம்ணந்து விழாமவச் 
சிறப்�ாக ந்த்திபனாம்.

இந்த வரு்ம் 2022 ஏப்ரல் ைாதம் 24ம்  பததி 
" உ றி ய டி  வி ழ ா "  மி க ச்  சி ற ப் � ா க க் 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து.  அன்று இயல், இமச, 
நா்கம், �ட்டிைன்றம், ைாறுபவ்ப் ப�ாட்டி, 
வினாடி வினா, புமகப்�்ப் ப�ாட்டி, ஓவியம், 
பகா்லம் என்று �்ல நிகழ்ச்சிகள் விழாக்களில் 
இ்ம் ப�றறன. இதில் ைாண்வரகள், ஆசிரியரகள் 
என �்லர க்லந்து பகாண்்னர.

அரிபசானா தமிழ்ப் �ள்ளியானது அரிபசானா 
தமிழ்ச் சஙகத்தின் ஓர அஙகம். இந்த வரு்ம் "�டிக 
விழா" என்று 15 வது �ட்்ம் அளிப்பு விழாமவச் 
சிறப்�ாக ந்த்தி இளைம் �ட்்த்தாரிகமளைப் 
ப�ருமையுறச் பசய்பதாம். பைலும் ஒவபவாரு 
ஆண்டும் �ட்்ம் ப�றறு பசல்லும் ைா்ணவ, 

ைா்ணவிகள் ஆரவைாகப் �ள்ளியில் ஆசிரியர 
�ணிமய பைறபகாள்கிறாரகள். அது மிகவும் 
சிறப்பு.

தமிழ்ப் �ள்ளி ஆரம்பித்து 15 வரு்ம் ஆகி 
இருக்கிறது, 60 ைா்ணவரகளு்ன் பதா்ஙகிய 
�ள்ளி இப்ப�ாது 550 பைற�ட்்  ைா்ணவரகள் 
தமிழ் கறகும் �ள்ளியாக வளைரந்து இருக்கிறது. தமிழ் 
கறகும் ஆவல் உள்ளை குழந்மதகளும், தஙகள் 
குழந்மதகள் தமிழ் கறக பவண்டும் என்ற ஆவல் 
உ ள் ளை  ப � ற பற ா ர க ளு ம்  இ ம ்ண ந் து 
பசயல்�டுவதுதான் இந்த வளைரச்சிக்குக் கார்ணம்.

�ாம்லப்பூ என்ற இதழ் மூ்லம் ஆண்டுபதாறும் 
ைா்ணவரகளின் கவிமத, கட்டுமரகள், ஒவியஙகள் 
முதலியவறமற பவளியிட்டு தமிழ் கறகும் ஆவம்ல 
பைலும் ஊக்கப்�டுத்துகிபறாம். வ் அபைரிக்கத் 
தமிழ்ச்சஙகப் ப�ரமவ ந்த்தும் தமிழ்த் பதனீ 
ப�ாட்டியில் நம்�ள்ளி ைா்ணவரகள் பதா்ரந்து 
�ஙகு ப�றுகிறாரகள். 2021ம்  ஆண்டு பதசிய 
அளைவில் ந்ந்த தமிழ் கூறும் தம்லமுமற ப�ச்சுப் 
ப�ாட்டியில் நம் �ள்ளியிலிருந்து நான்கு 
ைா்ணவரகள் �ஙகு ப�றறது ப�ருமை.

"பதெதுரத் தமிபழாவ்ச உல்கமெலாம்
ேரவும் வவ்க ம்சய்தல் பவணடும்"

அரிலசோைோ தமிழ்ச் சஙகமஅரிலசோைோ தமிழ்ச் சஙகம
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ஹீஸ்்ன் தமிழ்ச் சஙகத்தில் க்ந்த சனவரி 
ைாதம் ‘திருக்குறள் திருவிழா’ நிகழ்வு 

நம்ப�றறது.  அவவிழாவில், ைா்ணவரகள் 
ப�ருைளைவில் க்லந்து பகாண்டு திருக்குறமளைப் 
�ாஙகுற ஒப்புவித்தாரகள். 

ப�ருந்பதாறறு பநாயினால், ப�ாஙகல் 
விழாவானது இம்ணய வழியில் நம்ப�றறது. 
அவவிழாவில் நம்ப�றற  இன்னிமச நிகழ்வானது 
கண்் அமனவமரயும் ப�ருவமகயாக்கியது 
எனில் அது மிமகயாகாது.

பைலும், 2022 ஆம் ஆண்டின் திசம்�ர ைாதத்தில் 
நம்ப�றவுள்ளை ப�ரியவரகளுக்கான  ‘திருக்குறள் 
திருவிமளையா்ல்’ என்ற நிகழ்வானது ப�ரும் 
வரபவறம�ப் ப�றறுள்ளைது.  இவவாண்டு 
�ட்டிைன்றம், பசாறப�ாழிவுகள், இ்லக்கியக் 
கூட்்ஙகள் உள்ளிட்் �ல்பவறு நிகழ்வுகள் 
சிறப்�ாக ந்ந்பதறியது.

ை ா ்ண வ ர க ளு க் கு ப்  � ள் ளி யி ல் , 

�ூஸ்்ன் தமிழ்ச் சஙகம�ூஸ்்ன் தமிழ்ச் சஙகம
தமிழ்ப்�ா்த்திறகான  ைதிப்பீடு ப�றும்வமகயில், 
� ா ் த் தி ட் ்  ப ை ம் � ா ட் டு ப்  � ணி க ள் 
முடிக்கப்�ட்்ன.வழமை ப�ா்லபவ, ஆசிரியர 
க்லந்தாய்வுக் கூட்்ஙகளும், �யிறசிப்  �ட்்மறயும் 
சிறப்�ாக ந்ந்தது. பூஙகாவில் சிறறு்லாவும் 
அமதபயாட்டி விமளையாட்டுப் ப�ாட்டிகளும் 
நம்ப�றறன. 

ப � ரமவ ச்  ப ச ய்தி கமளை  ேூஸ்்ன் 
தமிழ்ச்பசாந்தஙகளி்ம் பகாண்டு பசரப்�தில் 
முமனப்ப�ாடு பசயல்�டுவதும் பதா்ரகிறது. 
‘தமிழால் இம்ணபவாம்’ என்ற பகாட்�ாட்ப்ாடு 
சஙகப் �ணிகளும் நிகழ்ச்சிகளும் பதா்ரந்த 
வண்்ணம் இருக்கின்றன. சஙகத்தில் இளைம் 
தம்லமுமறகளி்ம் முமனப்பும் ஆரவமும் 
முன்பனாக்கிப் �யணிக்கின்றன.

அம்ைட்ப்ா!  எதிரவரும் சனவரி ைாதத்தில் 
ப�ாஙகல் விழாவிமன, வாமழயிம்ல விருந்து்ன் 
மி க ச்  சி ற ப் � ா க க்   ப க ா ண் ் ா ் த்     
திட்்மிட்டுள்பளைாம்.

சிந்து சமயவளி நாேரீேத்துக்கும் மறறும் திோவிட நாேரீேத்துக்கும் 
யபாதுவான யபரும்பானதமயான மண்பாண்ட வதே எதவ?

அ . ேருப்பு மறறும் சிவப்பு மட்பாண்டங்ேள் , ஆ . வர்ணம் பூசப்பட்ட 
சாம்பல் நிற மட்பாண்டங்ேள், இ. ோவி நிற மட்பாண்டங்ேள், ஈ .சிவப்பு 
மட்பாண்டங்ேள் 

சரியான விதட: அ
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2021 ஆண்டின் அபைரிக்கத் தமிழ்க் 
கல்விக்கழக ஆண்டு விழா மிகச் 

சிறப்�ாக பைய்நிகர விழாவாக நிகழ்ந்பதறியது. 
தமிழறிஞரகள் சிறப்பு விருந்தினரகளைாகப் �ஙபகறறு 
விழாவிமனச்  சிறப்பித்தனர. ஆண்டு விழாவில் 
ைா்ணாக்கரகள் தம் �ல்பவறு திறன்கமளை கம்ல 
நிகழ்ச்சிகள் வாயி்லாக பவளிப்�டுத்தினர. 
விழாவிமன ஒட்டி ஆண்டு விழா ை்லர 
பவளியி்ப்�ட்்து. 2022  ஆண்டிறகானப் புதிய 
நிரவாகக் குழு பதரந்பதடுக்கப் �ட்்து. 

FeTNA ைறறும் ATA இம்ணந்து நிகழ்த்திய புத்தகத் 
திறனாய்வில் திருமிகு �ா்லகிருஷ்்ணன் இ.ஆ.�. 
அவரகள் எழுதிய Journey Of Civilization என்ற நூல் 
திறனாய்வு பசய்யப்�ட்்து. அந்நிகழ்வில் 
�ஙகாறறிய ைா்ணாக்கரகளுக்குச் சான்றிதழ்  
சூம்லயில் நியூயாரக் ைாநகரில் நிகழ்ந்த FeTNA 
விழாவில் வழஙகப்�ட்்து. 

சூம்ல ைாத இறுதியில் இரண்டு நாட்களுக்கு 
ஒரு �யிறசிப் �ட்்மற வாசிங்ன் டி.சி.யில் 
நிரவாகக் குழுவினருக்கு அளிக்கப்�ட்்து அதில்.  
Maryland Non-Profit Organization அவரகளைால் Board 
Of Excellence என்ற ஒரு �யிறசியும் அதன் பின்னர 
அ.த.க.வின் அடுத்த கட்் எதிரகா்ல பதாம்ல 
பநாக்குப் �ய்ணத் திட்்ஙகள்  குறித்துத் 
திட்்மி்ப்�ட்்து.  தறப�ாழுது இருக்கும் 
அ.த.கவின் �ா்நூல்கமளை  அபைரிக்க ைண்ணில் 
பிறந்து வளைரும் குழந்மதகளுக்கு உகந்தவாறு, 
இன்னும் எங்ஙனம் �ா்த் திட்்ஙகமளை திறம்�் 
வடிவமைப்�து என அ்லசி ஆராயப்�ட்்து.  

உ்லகின் பவவபவறு நாடுகளில் பசயல்�டும் கல்வி 
முமறகள் குறித்து ஆராயப்�ட்்து.  இதில் 
�ா்த்திட்்ஙகள் வடிவமைத்த ஆசிரியர 
குழுவினரும் க்லந்துமரயாடினர. அ.த.க.விறபகனத் 
தனி அம்யாளைஙகள்(branding) வடிவமைப்�து, 
அ.த.க.வின் புத்தகஙகமளைத் தனித் தன்மையு்ன் 
அறிவியல் பூரவைாக வடிவமைப்�து, அ.த.க.வின் 
பைன்ப�ாருள் பைன்�டுத்துவது, ப�ான்றமவகள் 
குறித்துக் கருத்துப் �ரிைாறறம் பசய்யப்�ட்்து. 
அடுத்த �த்தாண்டுகளுக்கான எதிரகா்ல 
இ்லக்குகமளைக் கண்்ம்ந்தது சிறப்�ாக 
அமைந்தது.   

இ ந் த  ஆண்டும் வழமையாக  நி கழும் 
ஆசிரியரகளுக்கானப் �யிறசிப் �ட்்மறயும் 
சிறப்�ாக நிகழ்ந்தது.  �்ல ைாநி்லஙகளிலிருந்து 
ஆசிரியரகள் �ஙபகறறு �யனம்ந்தனர.  
அ.த.க.வின் �ள்ளிகளுக்கு Tamil Language Seal of 
Biliteracy & Foreign Language Credit �யிறசி 
அளிக்கப்�ட்்து.  �ள்ளிகள் ஆரவைாகப் �ஙபகறறு 
�்ல ஐயஙகமளை வினவி, விம் கண்்ம்ந்து 
நம்முமறப்�டுத்தும் விதைாகப் �யிறசி அமைந்தது 
மிகச் சிறப்பு.  

க்ந்த அக்ப்ா�ர ைாதத்தில்  Dr. Donald Davis, 
Director of South Asian Studies, University Of Texas, 
Austin அவரகளின் தம்லமையில் ACTFL என்ற 
அமைப்பிலிருந்து திருமிகு Paul Sandrock  அவரகளைால்  
அ.த.க.வின் �ள்ளி ஆசிரியரகளுக்குப் �யிறசி 
அளிக்கப்�ட்்து. 

அசைரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம
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ஒளி தின்னும் இருளுககுள் 
ஓபடாடி வந்திடுவாய்- ெ்கபள!

ேதார்த்தங்கள் ேல உணடு-வேயிபல
ேகிர்ந்துணடு ேசியாறு ோப்ோ!

புத்த்கம் வாங்க ப்கடட ேணமிருககு-உள்பள 
ெேவாெல் வாஙகி வா ெ்கபள!

நிலம் ் வனய ெவழ வரப் போகுது-நீ 
்வனயாெல் வந்து விடு ரா்சாத்தி!

“போம்ொ"- ஒற்வே வார்த்வதயில் ேதில்!

நிவலப்ேடி தாணடி வருவதற்குள் வந்து நின்ேது 
வா்சலில் ேள்ளிப் பேருந்து!

ேதின்ேருவ பதாழி்களுடன் வளவளமவன்று 
தவலவய ஆடடி ஆடடி பேசியேடிபய  
ம்சல்ல ெ்கள் அவ்சரொ்கத் திரும்பி 
பேருந்து ்கணணாடி வழிபய 
வ்கயாடடி விடடுப் போ்க,

உ்சசி குளிர்ந்து புன்னவ்கத்தாள் அம்ொ!
 
இபதா இன்று ்கண எதிபர ்கணணாடி!  
நிவலக்கணணாடியில் நின்ேவாறு 
ப்ாககின்- தன்னுருவாய் ெ்கள்!

புவ்கப்ேடத்தின் ெங்கலான ்கணணாடி வழிபய அம்ொ…
ஓர் வித்தியா்சம் அன்று தமிழில்-இன்று 
அத்தவனயும் ஆஙகிலத்தில்!

“உனதாய் ் ானும்
எனதாய் அவளும்”
என
சுழன்று ம்காணடிருககிேது
பூமிபயாடு ப்சர்ந்து
்ம் வாழகவ்க ேந்தும்!!!

ஷீ�ோ ரைைன் 
சோன் அணல்ோனிலயோ ச்க்சோஸ் 

கண 
எதிலர 

கணைோடி!
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சின்சினாட்டி ைாநகர தமிழ்ச் சஙக ப�ாஙகல் 
விழா, பைய்நிகர விழாவாக "பகாலிவுட் 

க்லாட்்ா" வம்லபயாளியில்  பநரம்லயாக, சுைார 
25 ப�ர �ஙபகறற நிகழ்ச்சியாக நம்ப�றறது. 
பகாவிட் - 19 ப�ரும் பதாறறுக் கார்ணைாக 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பை்லாக தமிழ்ச் சஙக 
நிகழ்ச்சிகள் அமனத்தும் வம்லபயாளியில் ந்ந்து 
வந்தமத முறறுக்கு பகாண்டு வரும் வமகயில் 
தமிழ்ச் சஙக உறுப்பினரகளி்ம் கருத்து 
பகட்கப்�ட்டு, வரபவறபின் அடிப்�ம்யில் 
சித்திமரக் பகாண்்ாட்்ம் ஓர  உள்ளைரஙகு  
விழாவாக  ஏப்ரல் 16, 2022 பிற�கல் 2.00 ைணி 
முதல் இரவு 8:00 ைணி வமர  பகாண்்ா்ப்�ட்்து. 
4 0 0   ப�ர  க்லந்து பகாண்் ‘சித்திமர 
பகாண்்ாட்்ம் - 2 0 2 2 ’  �ல்பவறு கம்ல 
நிகழ்ச்சிகளு்னும், இரவு விருந்து்னும் இனிபத 
முடிவுறறது.

க்ந்த மூன்று ஆண்டுகளைாகச் சிறப்புற தமிழ்ச் 
சஙகத்மத ந்த்திச் பசன்ற நிரவாகக் குழு �ணி 
நிமறவு ப�றறு,   இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம்  
தமிழ் சஙகத்தின் புதிய நிரவாகக்  குழு 
ப�ாறுப்ப�றறது.  சின்சினாட்டி ைாநகர தமிழ்ச் 
சஙக தமிழ்ப் �ள்ளியின் 2021-22 கல்வியாண்டிமன 
பவறறிகரைாக நிமறவு பசய்து பை ைாதம் 21 ஆம் 
பததி சனிக்கிழமை ஆண்டு விழாமவ பைய்நிகர 
விழாவாக வம்லபயாளியில் பநரம்லயாகக் 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து.

தமிழ்ச் சஙகத்தின் பகாம் விழா ஆகஸ்ட் 6, 
2022 அன்று பிற�கலில் பநரடி விழாவாக கீேனர 
பூஙகாவில் பகாண்்ா்ப்�ட்்து. உறுப்பினரகள்  

சின்சிைோட்டி  
ைோநகர் தமிழ்ச் சஙகம

குடும்�த்பதாடு வந்து க்லந்து பகாண்டு, �ல்பவறு 
விமளையாட்டுப் ப�ாட்டிகளில் �ஙபகறறு, �ரிசு 
ப�றறு விழாமவச் சிறப்பித்தாரகள்.

தமிழ்ப்  �ள்ளியின் 2022-23 கல்வியாண்ம் 
மீண்டும்  "பைசன் உயரநிம்லப்�ள்ளி வளைாகத்தில்" 
பநரடியாக ந்த்த முடிவு பசய்து  130 க்கும் 
பைற�ட்் ைா்ணவரகபளைாடு ஆகஸ்ட் 20, 2022 
பிற�கல் 2:00 ைணிக்கு ைா்ணவர, ப�றபறார, 
நிரவாகிகள் இம்ணந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் 
�ாடி பவறறிகரைாக ஆரம்�ைானது.

ஜூம்ல 1 முதல் அக்ப்ா�ர 7 வமர நூறு 
நாட்கள் நம்ப்ப�றற "1 மில்லியன் அடிகள்" 
நம்ப்�யிறசி ப�ாட்டிகளில் உறுப்பினரகள் 
க்லந்து பகாண்டு �்லர பவறறிக் பகாட்ம்த் 
பதாட்்னர. 450க்கும் பைற�ட்ப்ார  வருமக 
தந்த தீ�ாவளி - 2022 பகாண்்ாட்்ம் நவம்�ர 19, 
2 0 2 2  அன்று உள்ளைரஙகில்  சி றப்� ா க க் 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து. விழாவின் கம்ல நிகழ்ச்சிகள் 
உறுப்பினரகளின் ஒப்�றற அரப்�ணிப்பு்ன் 
பதாழில்முமற கம்லஞரகளின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
இம்ணயாக அல்்லது அதறகும் பை்லாக மிகச் 
சிறப்�ாக அமையப் ப�றறது. இந்த ஆண்டு புதிதாக 
�மற, ஒயி்லாட்்ம் ப�ான்ற நிகழ்ச்சிகமளை 
முமறயாகப் �யிறசி பசய்து அரஙபகறறினர.

சித்திமர ைறறும் தமிழ்ப் �ள்ளி ஆண்டு விழாச் 
சிறப்பு "சஙகைம்" இதழ்கள் உறுப்பினர தமிழ்ப் 
�ள்ளி ைா்ணவரகளின் �ஙகளிப்�ால் சிறப்புற 
பவளியி்ப்�ட்்து. 

ெறலதைம்: cincytamilsangam.org,
ெறலஜயாளி: youtube.com/@, 

GreaterCincinnatiTamilSangam
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வாசிங்ன் வட்்ாரத் தமிழ்ச் சஙகம் 
இந்த ஆண்டு, ப�ருந்பதாறறு  

கா்லத்திறகுப் பிறகு, கா்லாந்திர விழாக்கமளை 
பநரடியாக முழு உறசாகத்து்ன் பகாண்்ாடியது. 
ப�ாஙகல் விழா, சித்திமர விழா, முத்தமிழ் விழா 
ைறறும் குழந்மதகள் தின விழாக்கமளைப் �்ல 
மு க் கி ய  பி ரமு க ர களு்ன்  சி ற ப் � ா க க் 
பகாண்்ாடியது. இஙபக ஆளுமையில் இருக்கும் 
அரசியல் பிரமுகரகள் ைறறும் இந்தியாவிலிருந்து 
இஙபக  வருமக  த ந்திருக்கும்  கல்லூரிப் 
ப�ராசிரியரகள்,  இமசக்கம்லஞரகள், திமரப்�்ப் 
பிர�்லஙகள் ைறறும் ஏமனபயாமர இந்த வரு்ம் 
சஙகம் சந்தித்தது.  ப�ாஙகலுக்கும், தீ�ாவளிக்கும் 
�ள்ளிகள் விடுமுமற அறிவித்திருந்ததால் 
ைா்ணவரகளும் �்ல நிகழ்ச்சிகளில் ஆரவமு்ன் 
�ஙபகறறனர. முமளைப்�ாரி, �மற இமச, ந்னம், 
நா்கம், இமச விருந்து தவிர இ்லக்கிய வினாடி 

வோசிங்ன் வட்்ோரத் தமிழ்ச் சஙகமவோசிங்ன் வட்்ோரத் தமிழ்ச் சஙகம
வினா ,  ப ச ா ற ப� ாழிவு ,  �ட்டிைன்றம் , 
ப�றபறாரகளுக்கும் பிள்மளைகளுக்கும்  �்ல 
ப�ாட்டிகள், இன்�ச் சுறறு்லா, விமளையாட்டு 
நிகழ்ச்சிகள் என முழு பவகத்து்ன் இந்த ஆண்டு 
ைகிழ்வாகக் பகாண்்ாடியது. இச்சஙகத்தின் ஒரு 
அஙகைாகத்  திகழும் பதன்றல் முல்ம்ல கா்லாந்திர 
இதழ்கமளை ஒவபவாரு  விழாவிலும் பவளியிட்்னர. 

 இந்த வட்்ாரத்திலுள்ளை தமிழ்ப் �ள்ளி 
ஆசிரியரகளுக்கும் �யிறசிகள் பகாடுக்கப்�ட்்ன. 
இவவிழாக்களின் ப�ாது �ாரம்�ரிய உ்ணவு 
வழஙகப்�ட்்து. இந்நாட்டில் உள்ளை இமசக் 
கம்லஞரகள் இமசக்  குழுக்கமளைப் �்ல 
ைாநி்லஙகளில் ந்த்தி வருகின்றனர. �ாடும் திறன் 
ைட்டுைல்்லாது ஏமனய இமசக்கருவிகமளை 
பைம்�் வாசிக்கும் இவரகமளை ஊக்குவிக்கும் 
வமகயில், அவரகளின் இமச நிகழ்ச்சிகள் 
ஒவபவாரு விழாவின் ப�ாதும் ந்த்தப்�ட்்ன.

1992 முதல் 1995 வவர தஞவ்ச தமிழப் ேல்்கவலக்கழ்கத்தின் 
துவணபவந்தர், ம்சம்மொழி தமிழ உயராய்வு நிறுவனத்தின் 
துவணத் தவலவர், தம் ேடடிென்ேப் பே்ச்சால் ஔவவககுள் 
இருந்த ்கன்னித் தமிவழ உல்கறிய்ச ம்சய்தவர்.

முணைவர் அவணவ ந்ரோசன்

நினைவில் நின்றவர்்கள்
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2022 ஆம்  ஆண்டின்  நிம றவில் 
இருக்கின்பறாம் ,   தமிழரத்  

திருநாளில் பதா்ஙகி, தீ�ாவளிக்  பகாண்்ாட்்ம் 
வமர அட்்லாண்்ாத் தமிழ்ச் சஙகம்  அட்்லாண்்ா 
ைக்களு்னும் ,  தமிழு்னும்  இம்ணந்து 
நம்ப�ாட்டுள்ளைது.

அட்்லாண்்ா ைாநகரத் தமிழ்ச்சஙகம் 2022, 
ைாரச் 5 ஆம் நாள் ப�ாஙகல் விழாமவத் தமிழர 
திருவிழாவாகக் பகாண்்ாடியது.

இந்தத் திருவிழா வழக்கம் ப�ா்ல அல்்லாது, 
நைது தாய்த் தமிழகத்தில் நம்ப�றும் திருவிழாப் 
ப�ா்ல  ஒரு திறந்த  பவளிப் பூஙகாவில் 
பகாண்்ா்ப்�ட்்து.  திருவிழாக்களில் இருப்�து 
ப�ா்லபவ ப�ட்டிக்கம்கள், பைாரப்�ந்தல், 
தண்ணீரப் �ந்தல், சர�த், ப�ாஙகல் மவக்கும் 
ப�ாட்டி, ைருதாணி இ்ல், முக ஓவியம் தீட்்ல், 
ப�ண்களுக்கு விருப்�ைான ஒப்�மனப் 
ப�ாருட்களுக்கான கம்கள் ைறறும் இதரக் 
கம்களும் இ்ம் ப�றறிருந்தன. இது வந்திருந்த 
தமிழ் ைக்கள் அமனவருக்கும் ைகிழ்ச்சிமயயும், 
வியப்ம�யும் தந்தது என்பற பசால்்ல்லாம்.

அதமனத் பதா்ரந்து ஏப்ரல் 16 ஆம் நாள், 
சனிக்கிழமை  அன்று  அட்்லாண்்ா ைாநகரத் 
தமிழ்ச் சஙகத்தின் சித்திமரத்  திருவிழாவும்  பவகு 
சிறப்�ாக  நம்ப�றறது, இதில் குழந்மதகள் முதல் 
ப�ரியவரகள் வமர க்லந்து பகாண்டு விழாமவச் 
சி ற ப்பித் தனர ,  இ த றகிம்பய  �ள்ளிக் 
குழந்மதகளுக்கான அமனத்து �ா்ஙகளுக்குைான 
சிறப்பு வகுப்புக்கமளைக் குழந்மதகபளை எடுத்தனர, 
அதறகாக அவரகளுக்கானத் தன்னாரவ்லர �ணி 
பநரமும் பகாடுக்கப்�ட்்து.

ஆகஸ்ட் 27ஆம் நாள், சனிக்கிழமை  அன்று 
அட்்லாண்்ா ைாநகரத் தமிழ்ச் சஙகத்தின் 
ப�ண்மைமயப் ப�ாறறும் '�ாமவ' ைகளிர விழா 
பகா்லாக்லைாக ந்ந்பதறியது.  ப�ண்களின் 
தனித்திறமைகமளை பவளிக்பகா்ணரும் விதைாக, 
"தனித்திறன் தாரமககள்" நிகழ்ச்சி, ஆ்ல், �ா்ல், 
நமகச்சுமவ என கமளை காட்டியது! 

இதமனத் பதா்ரந்து, GATS ைறறும் GCSMR 
[Global Centre For Siddha Medicine And Research] 
உ்ன் இம்ணந்து சித்த ைருத்துவரகளைான Dr.பசல்வ 

சண்முகம்  ைறறும் Dr.அருள் அமுதன் ஆகிபயாரு்ன் 
"சித்த ைருத்துவ முமறயின் ைருந்து அல்்லாத 
அணுகுமுமறகள் மூ்லம் பநாய்கமளைத் தடுப்�து" 
என்ற தம்லப்பில் ஒரு சந்திப்பு அைரமவ க்ந்த 
சூம்ல ைாதம் ந்த்தியது.  இந்த சந்திப்பு ஷபரான்ஸ் 
ஸ்பிரிஙஸ் �ாரக்கில் பநரடியாக நம்ப�றறது.

இதில் �்லரும் க்லந்து பகாண்டு �யனம்ந்து, 
ைருத்துவரகளி்மும் தஙகளின் �்ல பகள்விகளுக்கு 
விம் ப�றறுச்  பசன்றனர. 

அது ைட்டுைல்்லாைல் வாரம்பதாறும் ப�ாது 

அட்�ோண்ோ  ைோநகரத் தமிழ்ச் சஙகம
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ைருத்துவ முகாம் ைறறும் �ல் ைருத்துவ முகாமை  
அட்்லாண்்ா ைாநகரத் தமிழ்ச் சஙகம் பதா்ரந்து 
ந்த்தி வருகிறது. இதனால் �்லர, குறிப்�ாக ப�ாதிய 
ைருத்துவ காப்பீடு இல்்லாதவரகள் �யன் ப�றுகின்றனர.

பைலும்  நைது  பத ாண்டுக்குழு வாயி்லாக 
தன்னாரவ்லரகள் ஒவபவாரு ைாதமும் முதல் சனிக்கிழமை 
கிவின்னட்டில் உள்ளை 'home of hope' என்ற குழந்மதகள் 
காப்�கத்திறகு உ்ணமவ வழஙகி வருகின்றனர. அபதாடு 
இந்த ஆண்டு ரத்த தான முகாமும் பை ைாதம் ந்த்தப் 
�ட்்து. சதுரஙகப் ப�ாட்டியில் இருந்து வந்த �்ணமும்  
St.Jude's என்ற குழந்மதகள் ஆய்வகத்தின் பதாண்டுக்கு 
குழு சார�ாக அளிக்கப்�ட்்து என்�து குறிப்பி்த்தக்கது.

2022 ஆம் ஆண்டிறகான வம்லப்�ந்து ப�ாட்டிகள் 
பவறறிகரைாக ஆகஸ்ட் ைாதம் 1 4ஆம் நாள் 
நிமறவம்ந் தது , ப ைலும்  சிறுவர களுக் க ான 
சதுரஙகப்ப�ாட்டி, வம்லப்�ந்து ப�ாட்டிகள் 
ப�ரியவரகளுக்கான மகப்�ந்து ப�ாட்டிகள் என 
விமளையாட்டுத் துமறயிலும் தனது ஒத்துமழப்ம� 
ைக்களுக்கு வழஙகி தமிழ்ச் சஙகம் ஊக்குவித்தது. பைழும் 
இந்த ஆண்டு 3 முமற வயதானவரகளுக்கான நிகழ்மவ 
ந்த்தி தாயகத்திலிருந்து வரும் ப�றபறாரகளுக்கு ஒரு 
அரவம்ணப்ம�யும், அவரகளுக்கான ைகிழ்ச்சிக்கான 
பநரத்மதயும் அட்்லாண்்ாத் தமிழ்ச் சஙகம் ஏற�டுத்திக் 
பகாடுத்தது என்றால் அது மிமகயல்்ல! 

அக்ப்ா�ர திஙகள் 8 ஆம் நாள் ந்ந்த,  2022 ஆம் 
ஆண்டின் முத்தமிழ் விழா சஙக உறுப்பினரகள் 
அமனவரின் ஒத்துமழப்�ால் மிகச்சிறப்�ாக 
நம்ப�றறது, இந்த முத்தமிழ் விழாவில் தமிழ்ப் 
ப�ாட்டிகளும் ந்த்தப்�ட்்து. தமிழ்ப் ப�ாட்டிகள் 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் பநரில் ந்த்தப்�ட்்து. 
இதில் 159 ப�ாட்டியாளைரகள் 309 ப�ாட்டிகளுக்கு  
விண்்ணப்பித்திருந்தாரகள். குழந்மதகளுக்கான தமிழ்க் 
கல்விமய பைம்�டுத்த தமிழ்ச் சஙகத்தால் அமைத்துக் 
பகாடுக்கப்�ட்் இந்தத் தளைத்மத அவரகள் மிகச் 
சரியாகப் �யன்�டுத்திக் பகாண்்து எஙகளுக்கு மிகுந்த 
ைன நிமறமவக்  பகாடுத்தது.

அக்ப்ா�ர ைாதம் 29-ஆம் பததி சனிக்கிழமை  
தமிழ்ச் சஙகத்தின், ‘தமிபழ அமுபத”, ‘இமச ைமழ’ ைறறும் 
‘மூத்பதாரகளுக்கானக் குழு’ ஆகிய மூன்று தும்ணக் 
குழுக்களும் இம்ணந்து ந்த்தும் "பநஞசம் ைறப்�தில்ம்ல 
- புதினம், புதிர, புத்திமச" என்ற ப�ான்னியின் பசல்வன் 

ரம்லச்ரசரி மறறும் கீழச்ரசரி அேழவாோய்ச்சிேளில் ேண்யடடுக்ேப்பட்டச் சினனம் எது?
அ. சல்லிக்ேட்டு,  ஆ. நிறகும் யாதன, இ. சண்தட புலி, ஈ. ரசவல் சண்தட 

சரியான விதட: ஈ

சிறப்பு நிகழ்ச்சி என மூன்று நிகழ்வுகளும் 
ஒபர பநரத்தில் நம்ப�றறன.

நவம்�ர 19 ஆம் நாள் நம்ப�றற 
தீ�ாவளிக் பகாண்்ாட்்ம் இந்த ஆண்டின் 
நிமறவு நிகழ்வாக அமைந்தது, மிகவும் சிறப் 
� ா க  நம்ப� ற ற  இ ந் த  நி க ழ்வில் 
அ ட் ்ல ா ண் ் ா வி ல்  வ ா ழு ம் 
ப�ரும்�ான்மையான தமிழரகள் ஒபர 
இ்த்தில் கூடி ைகிழ்ந்தனர.

இந்த ஆண்டு முழுவதும் இ்லக்கிய  
குழுவின் வாயி்லாக  இரண்டு வாரஙகளுக்கு 
ஒரு முமற தமிபழ அமுபத என்னும் நூல் 
�கிரும் நிகழ்வு நம்ப்ப�றறது. அதில் 
திருக்குறளும் மூதுமரயும் சிறு குழந்மதகள் 
�கிரவாரகள். அவரகமளைத் பதா்ரந்து 
ப�ரியவரகள் நூம்ல அறிமுகம் பசய்வர. 
அபத ப�ால், ‘கூத்துப் �ட்்மற’ என்ற குழு 
பதா்ஙகப்�ட்டு அதன் வாயி்லாக இரண்டு 
சிறுவர  நா்கஙகள்  ந்த்தப்�ட்்து. 

இவவாறு இந்த ஆண்டு முழுவதும் 
�ல்பவறு வமகயில் நல்்ல நிகழ்வுகளைாலும், 
நல்்ல முன்பனடுப்புகளைாலும் தமிபழாடும் 
தமிழ் ைக்கபளைாடும் இம்ணந்து இருந்தது 
அட்்லாண்்ா ைாநகரத்  தமிழ்ச் சஙகம் 
என்�தில் உவமக  பகாள்கிபறாம்.
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சாஸ்தா தமிழ் அறக்கட்்மளையின் 
15வது ஆண்டு திருக்குறள் ைறறும் 

தமிழ் திறன் ப�ாட்டிகள் பவகு சிறப்�ாக 
ந்ந்பதறியது.  திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி, ப�ச்சுப் 
ப�ாட்டி, கட்டுமரப் ப�ாட்டி ைறறும் ஓவியப்  
ப�ாட்டிகள், நாடு தழுவிய அளைவில் ந்த்தப்�ட்டு, 
400க்கும் பைற�ட்் �ஙபகற�ாளைரகள் க்லந்து 
பகாண்டு சிறப்புச் பசய்தனர.   15700 முமற 
திருக்குறள் ஓதப்�ட்டு  $7900 �ரிசுத்  பதாமகயாக 
வ ழங க ப் �ட்்து .   ப சயின்ட்  லூயிஸ் , 

சோஸ்தோ தமிழ் அறக்கட்்ணைசோஸ்தோ தமிழ் அறக்கட்்ணை
மிபசௌரியிலிருந்து 12 வயது ைா்ணவன் பசல்வன். 
தனிஷ் சட்்நாதன் 1330 திருக்குறமளையும் ஓதி 
"குறள் இளைவரசன்" என்ற �ட்்த்மத பவன்றார.

12வது ஆண்்ாக, நிதி திரட்டும் விழா க்ந்த 
வாரம் ந்த்தப்�ட்்து.  உதவும் கரஙகள், பராஜா 
முத்மதயா ஆராய்ச்சி நூ்லகம், வ் ப்க்சாஸ் 
உ்ணவு வஙகி(NTFB) ஆகிய நிறுவனஙகளுக்கு 
$ 1 3 0 Kக்கும் பை்லாக நிதி திரட்்ப்�ட்டு 
வழஙகப்�ட்்து.  நிகழ்ச்சியில் 3T கிரிபயஷன்ஸ் 
வழஙகிய "எைப்லாகத்தில் 5G " என்ற நமகச்சுமவ 
பைம் ந ா்கம்  நிகழ்ச்சிக்குக்  கூடுதல் 
பைருபகறறியது.

 

“பூவும் புவ்கயும் மோங்கலுஞ ம்சாரிந்து”
சிலப்ேதி்காரம் (5:68-69)

ஒரு விழாவா்கப் ‘மோங்கல்’ எனும் வார்த்வதயின் முதன்வெயான குறிப்பு ்ம் தமிழின் முதல் 
்காவியொன சிலப்ேதி்காரத்தில் ‘இந்திரவிழா ஊர் எடுத்த ்காவத’ யில் இடம்மேற்றுள்ளது. 

—------------------- 

எழுத்து, ம்சால், மோருள் என்ே ேகுதி்களா்கப் பிரித்து அவெக்கப்ேடட நூல் எது?
அ. புே்ானூறு  ஆ. ் ற்றிவண இ . மதால்்காப்பியம் ஈ . அ்க்ானூறு 

விவட: இ . மதால்்காப்பியம்
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பகன்்க்கி தமிழ்ச் சஙகம் 2022 ஆண்டு 
ந்த்திய நிகழ்ச்சிகளின் �ட்டியல் பின் 

வருைாறு: 

ைாரச் 13 - ைகளிர தின பகாண்்ாட்்ம்

ஏப்ரல் 24 -  தமிழ்ப் புத்தாண்டு பகாண்்ாட்்ம் 
(விழாவில் லூயிஸ்வில் பையர திரு கிபரக் பிஸிச்பசர 
�ஙகுப�றறு திருவள்ளுவர சிம்லயிமனத் திறந்து 

கென்டக்கி தமிழ்ச் சஙெம்

மவத்தார). 

ஜூம்ல 30 - கிரிக்பகட் விமளையாட்டு ப�ாட்டி 
(23 அணிகள் �ஙகுப�றறன, முதல் �ரிசு $1500 
இரண்்ாம் �ரிசு $500) 

ஆகஸ்ட் 7 - பகாம் ைகிழ்விழா 

நவம்�ர 5  - வாமழ இம்ல விருந்து

பிராகுயி மொழி பேசும் ேழஙகுடியினர் இன்வேய ெத்திய ேலூசிஸ்தான், ோகிஸ்தான், 
ஆப்்கானிஸ்தான் ேகுதி்களில் வாழகிோர்்கள். பிராகுயி மொழி   —---------------                           
மொழியினத்வத்ச ப்சர்ந்தது. விவட: திராவிட 
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தஙகத் தம்லநகரில் 36வது ப�ரமவ விழா நம் 
தமிழ்த் திருவிழா!

“ஜெடடுக் கனிகள் ஜசய்து தங்கம் முதலாம்
கெறு பலஜபாருளும் குற்டந் ஜதடுப்கபாம்” 
என்ை பாரதியின் ெரிகளுக்கிணங்க, 

தங கம்  கண்் ை ாநி்லத்  தம்ல ந க ரம் 
சாக்ரபைண்ப்ாவில், சஙகம் கண்் தமிமழ 
பகாலுபவறறி அழகு கா்ண உ்லகத் தமிழமர வருக 
வருகபவன வரபவறகின்றனர வ் அபைரிக்கத் 
தமிழ்ச்சஙகப் ப�ரமவ நண்�ரகளும், பவள்ளி 
விழா கண்் சாக்ரபைண்ப்ா தமிழ் ைன்ற 
அன்�ரகளும்.

“ஊரில் தமிழின் மார்றபத் தடடிப்
பாரில் தமிழன் நாக் என்னும்
சீறரத் தந்த தமிகழ ொழ்க!”

என்ற �ாரதிதாசமனப்ப�ா்ல, நாமும் தமிமழக் 
பகாண்்ா், 

இந்த ைாப�ரும் 36வது ப�ரமவத் தமிழ் விழா, 
ஜூன் 30 முதல் ஜூம்ல 3 வமர ப�ாட்டிகளு்னும், 
�ாட்டுகளு்னும், தமிழுக்பக உரித்தான கவிமத 
ைறறும் ப�ச்சுக்களு்னும் தமிமழ பைலும் 
பைம்�டுத்தி, பைருபகறறி, பைளைதாளைஙகளு்ன் 
விழாக்பகா்லம்  பூண்டு தமிழர அமனவரும் ஒன்று 
திரளும் ஒரு அரிய ப�ரிய வ் அபைரிக்கத் தமிழ்த் 
திருவிழா.

விழா நம்ப�ரும் பததிகள் அபைரிக்க 
விடுதம்ல தின விடுமுமற நாளு்ன் இம்ணந்து 
அமைவதால், �ஙபகற�ாளைரகளுக்கு உதவும் 
வண்்ணம், விழா அமைப்�ாளைரகள் ஒரு சிறப்பு 
சுறறு்லாக் குழுமவ அமைத்துள்ளைனர. இந்தக் 
குழுவின் தன்னாரவ்லர, தமிழ் விழாவில் �ஙபகறக 
வருமக தரும் அன்�ரகளுக்கு, சாக்ரபைண்ப்ா 
ைறறும் சுறறுப் �குதிகளைான சான் ஃப்ரான்சிஸ்பகா, 
பநப்�ா �ள்ளைத்தாக்கு, ப்லக் ் ாபோ, பயாசிைட்டி 
பதசிய பூஙகா புகழ்வாய்ந்த சுறறு்லா இ்ஙகமளை 
சுறறுவதறகு அவரவர சுறறத்தார ப�ா்ல உதவக் 
காத்திருக்கின்றனர.

ொணிகம் ஜசய்ொர்க்கு ொணிகம் கபணிப்
பிைவும் தமகபால் ஜசயின்

என்ற வள்ளுத்தின்�டி, இந்தத் தமிழ் ைாநாடு 
கம்ல இ்லக்கியம் ைட்டுைல்்லாது, வாணிகம் 
வளைரக்க, பதாழில் சாரந்த �ட்்றிமவ இம்ணக்கும் 
எண்்ணத்து்ன் பதாழில்முமனபவார ைாநாடு 
ஒன்மற ஏற�ாடு பசய்துள்ளைது. பதாழில் சாரந்பதார 
ைறறும் பதாழில் ஆரவ்லர �ஙகுப�றறு �யன் ப�ற 
இ ந் த  ை ா ந ா டு  வ ழி  வ கு க் கு ப ைன் �து 
ஒருஙகிம்ணப்�ாளைரகளின் எண்்ணம், பநாக்கம்.

திமச, இன �ாகு�டில்்லாைல் வளைரந்த தமிழ் 
பைாழி பைலும் வளைர, வாழ, தமழத்பதாஙக உ்லகத் 
தமிழமர அன்பு்ன் அரவம்ணத்து, 

வ் அபைரிக்கத் தமிழ்ச்சஙகப் ப�ரமவயும், 
சாக்ரபைண்ப்ா தமிழ் ைன்றமும் “வாரீர…வாரீர” 
என வரபவறகிறது!

36 வது லபரணவ விழோ
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ரபேதவயின 36வது ைமிழ விழாவின ஒரு அங்ேமாே, யசனதனயில் சனவரி 8 மறறும் 9, 2023 ஆகிய நாட்ேளில் 
யைாழில் முதனரவாருக்ோன முைல் மாநாடு(FiTEN - FeTNA international Tamil Entrepreneur Network) 
நதடயபற இருக்கிறது. இஃது உ்லேைாவிய ைமிழ யைாழில் முதனரவார்ேதை ஒனறிதணத்து, வைர்ந்து வரும் 
யைாழில் முதனரவாருடனும், யைாழில் முதனரவாோே விருப்பமுள்ை மாணவர்ேளுக்குடனும் ஒரு உறவுப் பா்லம் 
அதமக்கும் முயறசியாகும். அதனவரும் அத்லேடய்லன திேண்டு வாரீர்! நல்்லாைேவு ைாரீர்!!

லைலும விவரஙகளுக்கு,  www.fiten.org  என்ற இணையதைப் பக்கத்ணத போர்க்கவும.
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