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2009 சித்திைரத்தமிழ்விழா



ஆண்டு 2000  த்தில் தலகாசியில் வாழும் தமிழ்ஆ டு த்த த ழு த ழ்
குடும்பங்கைள ஒன்று ேசர்த்து தமிழ் விழா ெகாண்டாடவும்
மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரத்ைத பரப்பவும் ,  நிைல நிறுத்தவும் ,  
திரு முத்துசுவாமியும் ,  திருமதி கற்பகமும் ஆைசப்பட்டு
ஒரு விண்ணப்பம் அளித்தார்கள் அந்த வருடம் ெதாடங்கிஒரு விண்ணப்பம் அளித்தார்கள் .  அந்த வருடம் ெதாடங்கி
இந்த வருடம் வைர அவர்கள் ஊக்குவிப்பால் தமிழ் விழா
நடந்து வந்துள்ளது .  அது பற்றிய வரலாறு இது .



திருமுத்துசுவாமி மற்றும்திருமதி கற்பகம்அவர்களின்திருமுத்துசுவாமி மற்றும்திருமதி கற்பகம்அவர்களின்
விண்ணப்பத்ைதமனதில்ைவத்துஅவர்கள்குடும்பமும்
ேசாமசுந்தரம் குடும்பமும் தமிழ்விழாவிற்கானஏற்பாடுகைளச்
ெசய்யத்ெதாடங்கினார்கள். பலதமிழ் குடும்பங்களும்வருடாத் த த ழ் குடு ளு ரு
வருடம்தமிழ்விழாவில்பங்குெகாள்ளஆைசப்பட்டனர்.



ஆண்டு 2000  முதல் 2003 வைர எங்கள் கூட்டங்கள் 
ெபாதுவாக தமிழ் நண்பர்கைளயும் அவர்களின் ெபாதுவாக தமிழ் நண்பர்கைளயும் அவர்களின் 
குடும்பத்ேதாைரயும் பார்த்துப் ேபசுவதும், பழகுவதும், 
உணவு அருந்துவதுமாக இருந்து வந்தது. இந்த
கூட்டங்கள் திருமுத்துசுவாமிஅவர்களின்இல்லத்தில்தருமுத்து இ த்த
நடந்துவந்தது.



அந்த சமயம் திருமதி உஷா 
மற்றும் திரு நமாஸ் சந்திரா 
அவர்களும் (கல்லூரிஅவர்களும் (கல்லூரி
ஆசிரியர்கள்) தலகாசியில் 
வாழும் தமிழ்க் குழந்ைதகளுக்கு 
தமிழ்ப் பாடம் ெசால்லித் தரதமிழ்ப் பாடம் ெசால்லித் தர
ஆைசப் பட்டார்கள். அடுத்து 
வரும் தமிழ் வருடப்பிறபிற்கு 
அைனவரும்தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்அைனவரும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்
ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
பிரியப்பட்டார்கள்.



ஆண்டு 2004 ல்திருமதி
உஷாசந்திரா
தலகாசியில்வாழும்தலகாசியில்வாழும்
தமிழன்பர்களின்
குழந்ைதகளுக்குத்
தமிழ்ப் பாடம்ெசால்லித்தமிழ்ப் பாடம்ெசால்லித்
தரஆரம்பித்தார்கள். 
ஆண்டு 2004 ல்ெதாடங்கி
2006 வைர நான்கு
குழந்ைதகளுக்கு
ஒவ்ேவாரு ஞாயிற்று 
கிழைமயும் மணி 3 
முதல் 4 வைர முதல் 4 வைர 
அவர்கள் தமிைழ 
எழுதவும், படிக்கவும், 
ேபசவும், மற்றும் ேபசவும், மற்றும் 
உச்சரிக்கவும் ெசால்லிக் 
ெகாடுத்தார்கள்.



திருமதி உஷா சந்திராவின் தமிழ் பள்ளியும்
அதன் மாணவர்களும் 2 0 0 4 ல் .

தமிழ் பாடம் | ஆசிரிையயும்மாணவர்களும்

அதன் மாணவர்களும் 2 0 0 4  ல் .

த ழ் |ஆ யு ளு

2004‐06 தமிழ்ப் பள்ளி
குழந்ைதகளுக்கு வாரா வாரம்வட்டுப் பாடம்இருந்தது.குழந் த ளு கு ர ர டு இருந்தது
ெபற்ேறார்களும் உதவி ெசய்தார்கள். குழந்ைதகளும் 
ெபற்ேறார்களும் வாரா வாரம் பாடம் படித்தார்கள்.



திருமதி உஷா சந்திராவின் பள்ளி
மாணவர்களின் முதல் நிகழ்ச்சி 2 0 0 4 தமிழ்

“அம்மாஇங்ேக வா வா” பாட்டு

மாணவர்களின் முதல் நிகழ்ச்சி 2 0 0 4  தமிழ்
வருடப் பிறப்பு .

அ இ டு

2004தமிழ்வருடப்பிறப்பு2004 தமிழ்வருடப்பிறப்பு
(திருமுத்துசுவாமிஅவர்களின்இல்லம்)

ண் ெ ண்டு ட்டு“ஒண்ணு ெரண்டு மூணு நாலு” பாட்டு

சாய் பிரசாத் & சாய் பிரியா பாட்டு



திருமதி உஷா சந்திராவின் பள்ளி
மாணவர்களின் இரண்டாவது நிகழ்ச்சி 2 0 0 5

“ேதா ேதா நாய்க் குட்டி” பாட்டு

மாணவர்களின் இரண்டாவது நிகழ்ச்சி 2 0 0 5  
தமிழ் வருடப் பிறப்பு .

த த ந கு டி டு

2005 தமிழ்வருடப்பிறப்பு

ி ி ில் ல் ட்டு“நிலா நிலா ஓடி வா நில்லாமல்ஓடிவா!” பாட்டு



2005 Glimpses – பாரதியாரின் பாட்டு

ஆண்டு 2005 ல் திருமதி பிரியாவும் ேசாமசுந்தரமும் 10 
குழந்ைதகளுக்கு பாரதியாரின் ”ஒளி பைடத்தகுழந்ைதகளுக்கு பாரதியாரின் ஒளி பைடத்த
கண்ணினாய் வா வா!” பாட்டும் நடிப்பும் ெசால்லிக்
ெகாடுத்து 2005 IATLH Glimpses of India வில்பங்கு ெகாள்ள
ெசய்தார்கள்.த



2006 விய தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

ஆண்டு 2006 க்குள்  பல தமிழன்பர்கள் ேசரேவ விய 
வருடப் பிறப்ைப ஒரு ெபாது இடத்தில் நடத்த முடிவு 
ெசய்ேதாம்  அந்த வருட நிகழ்ச்சியில் பல குழந்ைதகளும்  ெசய்ேதாம். அந்த வருட நிகழ்ச்சியில் பல குழந்ைதகளும், 
ெபரியவர்களும் பங்கு ெகாண்டனர்.



2006 Glimpses – ேபாலிக்குத் தண்டைனநாடகம்

ஆண்டு 2006  ல் தலகாசியில் வாழும் 8 குழந்ைதகள்
ேபாலிக்குத் தண்டைன என்னும் தமிழ் நாடகத்ைத 2006 ேபாலிக்குத் தண்டைன என்னும் தமிழ் நாடகத்ைத 2006 
IATLH Glimpses of India ல்அரங்ேகற்றினார்கள். அந்த
நாடகத்ைத முழுவதும் தமிழிேலேய ேபசி நடித்தார்கள். 
நாடகத்ைத பானுவும் ேசாமசுந்தரமும் தயாரித்து ந த் த னுவு ந்தரமு த த்து
அளித்தார்கள்.



2007 சர்வசித்து தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

ஆண்டு 2007 தமிழ் விழாவில் பல குழந்ைதகளும், 
ெபரியவர்களும் பங்கு ெகாண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில்
இராமாயணம் தமிழ் நாடகம், சிறுமியர் நடனம், சிறுமியர்இராமாயணம் தமிழ் நாடகம், சிறுமியர் நடனம், சிறுமியர்
சிறுவர் ஆைட அலங்காரக் காட்சி, ெபரியவர்கள் பாட்டு, 
ெபரியவர்கள் ேபச்சும் நைட ெபற்றன.



2008 சர்வதாரி தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

ஆண்டு 2008 தமிழ் விழாவில் பல குழந்ைதகளும், 
ெபரியவர்களும் பங்கு ெகாண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில்
ெதனாலி இராமன் (ேசாமசுந்தரம் எழுதியது) தமிழ் நாடகம், ெதனாலி இராமன் (ேசாமசுந்தரம் எழுதியது) தமிழ் நாடகம், 
சிறுமியர் பாட்டு, ெபரியவர் பாட்டு, ெபரியவர்கள் ேபச்சும்
நைட ெபற்றன.



2009 ெபாங்கல்விருந்து

ஆண்டு 2009 ெபாங்கல் விருந்தில் பலர் பங்கு ெகாண்டனர். 
இந்த விருந்தின் ேபாது வண்ணக் ேகால அலங்காரங்களும்
கைல நிகழ்ச்சிகளும் நைடப் ெபற்றன  மேனாகரன் குடும்பம் கைல நிகழ்ச்சிகளும் நைடப் ெபற்றன. மேனாகரன் குடும்பம் 
பரிசு அளித்தது. இனிப்பு ெபாங்கலும் பல சுைவயான உணவுப்
பதார்த்தங்களும் பரிமாறப் பட்டன.



2009 தமிழ் விழா

இப்படியாக கடந்த 10 வருடமாக தமிழ் விழா உங்கள்
அைனவரின் ஒத்துைழப்பின் காரணத்தால் நல்ல
விதமாக நடந்து வந்துள்ளது  அது ேபால ெதாடர்ந்துவிதமாக நடந்து வந்துள்ளது. அது ேபால ெதாடர்ந்து
வரும் வருடங்களில் தமிழ் விழா நடக்க உங்கள் ஆதரவு
ேதைவ.

நன்றி!
வணக்கம்!வணக்கம்!


