ஆண்டு த ோறும் நிகழும் மோபெரும் பெோங்கல் விழோ

ஆண்டு ததோறும் நிகழும் ப ோங்கல் விழோவை தமிழ் மக்களின் ததசியக்
கட்டவமப்புகளோன கனடியத் தமிழர் ததசிய அவை, கனடோத் தமிழ்க் கல்லூரி,
அறிைகம் ஆகியன இம்முவையும் எடுத்து ைருகின்ைன. நிகழ்வின் வி ரங்கள்
பின்ைருமோறு.

நோள்: ஞோயிறு சனவரி 18, 2015
தநரம்: கோலை 10:00 மணி ப ோடக்கம் மோலை 3:00 மணி வலர
இடம்: கனடோ கந் சோமி ஆைய மண்டெம்

கல் ததோன்றி மண் ததோன்ைோக் கோலத்திற்கும் முன் ததோன்றிய மூத்த குடியோன தமிழர்
எங்கள் மரபுகள் தமிழர்க்கு என்று ஒரு தோயகம் இல்லோவமயோல் அழிந்பதோழிந்து
த ோகும் அைல நிவலயில் இன்று இருக்கின்ைது. இந்நிவல மோை தைண்டும் என்ைோல்
தமிழர் ைோழும் இடம் எங்கும் தமிழர் மரபுகள் ண் ோட்டு விழுமியங்கள் என் னவும்
தமிழ் பமோழிதயோடு சந்ததிகளுக்கு எடுத்துச் பசல்லப் ட தைண்டும்.

தமிழகம் தமிழீழம் த ோன்ை தமிழர் தோயகங்கவள கடந்து தமிழர் அதிகம் ைோழும் நோடு
கனடோ. இந்த மண்ணில் தமிழின் நீட்சியும் தமிழ் மரபுகளின் யிற்சியும் கட்டிக் கோக்கப்
டுைது பமோழிக் கடன் மட்டுமன்றி ததசியக் கடனுமோகும்.

அந்த தோர்ப் ரிய உண்வமயிவன உணர்ந்து கனடோ ைோழ் ல்தைறு அவமப்புகள்
இவணந்து தமிழ் மரபு ைழி ண் ோட்டு கவல நிகழ்வுகளூடோக தமிழர் புத்தோண்டோன
வத திங்கள் பிைப் ோம் வத ப ோங்கல் திருநோவள ைழவம த ோல் பைகு சிைப் ோக
அவனத்து தமிழ் மக்கவளயும் ஒருங்கிவணத்து நிகழ்த்தவுள்ளோர்கள்.

இந்நிகழ்வில் ப ரிதயோர் முதல் சிறிதயோர் ைவர அவனத்து மக்களும் கலந்து பகோண்டு
தோயகத்தில் ஊர் கூடி ப ோங்கலிட்ட இனிய நிவனவுகவள இந்த மண்ணில் கண்டு
கழித்து கூடி நிகழ்த்திக் பகோண்டோடி ஆடிப் ோடி மகிழும் கோட்சி ைழவம த ோல் பைகு
சிைப் ோக இம்முவையும் நவட ப ைவுள்ளதோல் அவனத்து தமிழ் உைவுகளும்
அந்நோளில் அணி திரண்டு ைருக என ைரதைற்கின்தைோம்.

தமிழர் புத்தோண்டு நிகழ்ச்சியோன இந்நிகழ்வில் மோவிவல ததோரணம் கட்டி இஞ்சி
மஞ்சள் கரும்பு என தோயகத்தில் முற்ைத்தில் தகோலமிட்டு ப ோங்கல் ப ோங்கிய
கோட்சிகள் தோயக நிவனவுகவள முழுவமயோக மீட்டு ைரும் என் வத உைவுகளுக்கு
அறியத்தருகின்தைோம்.

கல்லடுப்பு வைத்து புதுப் ோவன வைத்து புத்தரிசியிட்டு ப ோங்கும் மகிழ்வை ைழவம
த ோல் ப ரிதயோர் மட்டுமன்றி சிறுைர்களும் தனிதய தமக்கு என ஒரு ோவன வைத்து
ப ோங்கி மகிழும் கோட்சியில் ங்தகற்று இன்புற்று மகிழ முடியும்.

ஆடல் ோடல் கவிச்சரம் தமிழ் எழுச்சி உவரகள் என ல்தைறு தமிழ் சுவைகவள
சுவைப் ததோடு தித்திக்கும் ப ோங்கவலயும் நோவூை ஊர் கூடி ப ோங்கி கூடி உண்ணும்
த ரின் மும் கோண்கின்ை தோயக தமிழ் மரபு இன் த்வத இந்நிகழ்வில் எம் உைவுகள்
ைழவம த ோல் நிவைைோக ப றுைோர்கள்.

இைற்தைோடு இவ்ைோண்டு சிைப் ோக ஆழக் கடல் எங்கும் தமிழ் பகோண்டு ஆண்ட
எங்கள் தமிழ் மன்னன் இரோஜ இரோஜ தசோழனின் 1000 ஆைது நிவனைோண்டு என்ை
ைவகயில் மோவீரன் இரோஜ இரோஜ தசோழன் ற்றிய விைரண சித்திரம் ஒலிக்கும் 5 நிமிட
சிைப்பு கோபணோளியும் கோண்பிக்கப் டவுள்ளது.

எந்த மண்ணில் ைோழ்ந்தோலும் தமிழர்கள் நோம் தமிழர்கதள. இந்த மண்ணில்
ைோழ்ந்தோலும் நோம் தமிழ் மரபு பதோவலக்கோத தமிழர்களோக இனி ைரும் கோலத்திலும்
ைோழ தைண்டும் என்ைோல் தமிழர்கள் நோம் எம் அடுத்த சந்ததிக்கு தமிழர் எங்கள்

மரபுகவள சுவை குன்ைோமல் கற்றுக் பகோடுக்க தைண்டும்.
அழியோத் தமிழ்
பசல்ைததோடு எம் சந்ததிகள் தமிழ் த ோன்றும் தமிழரோக ைோழ்ைது இன்வைய தமிழ்
ப ற்தைோர் வகயிதலதய உள்ளது.

தோயகத்தில் நோம் எப் டி ைோழ்ந்ததோம் என் வத எம் எதிர்கோல தமிழ் சந்ததியினருக்கு
உணர்வு பூர்ைமோகவும் நிகழ்வுகளூடோகவும் எடுத்துச் பசோல்லும் ப ோழுது மட்டுதம
அைர்கள் இனமோன உணர்வு பகோண்ட தமிழர்களோக ைோழ்ைோர்கள்இ ைளர்ைோர்கள்.

நோவளய தமிழர்களும் தமிழ் த சும் தமிழரோக தமிழர் மரபுகவள கட்டிக் கோக்கும்
இனமோன தமிழர்களோக ைோழ்ைதற்தக இந்த தமிழ் மரபு திங்களின் ப ோங்கல் விழோ
நிகழ்வு.

அவனத்து உைவுகவளயும் ைருக ைருக என அன்த ோடு ைரதைற்கின்தைோம்.

வீழ்ைது நோமோனோலும் ைோழ தைண்டும் எம் தமிழ்!

கனடியத் மிழர் த சிய அலவ (NCCT)
ப ோலைதெசி: 416-830-7703 | மின்னஞ்சல்: info@ncctcanada.ca
முகநூல்: facebook.com/canadianncct

