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தலகாசி நகரத்ைதயும் அதன் மக்கைளயும் பிடித்திருந்த இந்த வருட குளிர்காலம்
ெமதுவாக அதன் பிடிப்ைப தளர்த்த ஆரம்பித்தது. அப்படி இருக்கும் தருணம் ஒரு
மாைல ேநரத்தில் தலகாசியில் வாழும் அறுபது தமிழ் குடும்பத்ேதார் அலுமினி
வில்ேலஜ் நிகழ்ச்சி அரங்கில் கூட ஆரம்பித்தார்கள். திருமதி கற்பகம் மற்றும் திரு
முத்துசுவாமியின் குடும்பத்ேதாரும், திருமதி மணிபிரியா மற்றும் திரு மேனாகரன்
குடும்பத்ேதாரும், திருமதி பானு மற்றும் திரு தா ேசாமசுந்தரம் குடும்பத்ேதாரும்,
விக்ருதி தமிழ் வருடப் பிறப்ைப ெகாண்டாடுவதற்ேக இந்த நிகழ்ச்சி அரங்ைகத்
தயாரித்து இருந்தார்கள்.
கடந்த 11 வருட காலமாகேவ தலகாசில் ைத மாதத்தில் ெபாங்கல் விழாைவயும்,
சித்திைர மாதத்தில் தமிழ் வருடப் பிறப்ைபயும், ேகாைட காலத்தில் பூங்கா சுற்றுப்
பயணத்ைதயும், ஐப்பசியில் தீபாவளிையயும் ெகாண்டாடுவது என்பது தலகாசி தமிழ்
சங்கத்தின் பழக்கமாகிவிட்டது. வழக்கம் ேபாலேவ இன்ைறய தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்
தமிழ்த் தாய் வாழ்த்ைதப் பாடிய பிறகு ஆரம்பித்தது. முதலில் திரு முத்துசாமி
அவர்கள் கூடியிருந்த இந்திய, இலங்ைக, சிங்கப்பூர், மேலசிய தமிழன்பர்கள்
அைனவைரயும் அன்புடன் வரேவற்று பல காலமாக தலகாசியில் வாழும்
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தமிழன்பர்கைளயும் சமீ பத்தில் வந்து இருக்கும் தமிழன்பர்கைளயும்
அறிமுகப்படுத்தினார்கள்.
சின்னச் சிரிய குழந்ைதகள் பாரதியாரின் Õஒடி விைளயாடு பாப்பா’ பாடைலப் பாடி
ஆடேவ தமிழ் புத்தாண்டு விழாவின் நிகழ்ச்சிகள் ெதாடங்கின. ெவளிநாட்டிேலேய
பிறந்து வளரும் குழந்ைதகளுக்கு தமிைழப் புரிந்து ெகாள்ளவும் தமிழில் ேபசவும்
வாய்ப்பு ெகாடுக்க ேவண்டும் எனும் குறிக்ேகாளுடன் கடந்த 6 வருட காலமாக தமிழ்
நாடகம், தமிழ் ெசய்யுள், மற்றும் தமிழ் பாடல் பயிற்சி ெகாடுத்து வரும்
தாயுமானசாமி மற்றும் பானு ேசாமசுந்தரம் “மாணிக்கம் மாட்டினான்” என்னும்
தைலப்புைடய நைகச்சுைவ நாடகத்ைத அரங்ேகற்றினார்கள்.

அந்த நாடகத்தில் 7

குழந்ைதகளும் 2 ெபரியவர்களும் கலந்து ெகாண்டு தமிழில் ேபசி நடித்தார்கள். கபட
நாடகம் ஆடும் மாணிக்கத்தின் காய்கறி வியாபாரமும் நைகத் திருட்டும் எப்படி
அவைன மாட்டி ைவக்கிறது என்பது தான் அந்த நாடகத்தின் கருத்து. பின்னர்
சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் கடவுள் பாட்டு பாடினார்கள். அதன் பிறகு திரு சிவராம
கிருஷ்ணன் மற்றவர்கள் ேபால ேபசியும் நடித்தும் காண்பித்தார் (mimicry).
இைடெவளியின் ேபாது தாயுமானசாமி ேசாமசுந்தரம் மற்றும் விேவக்
ேசாமசுந்தரம் நைகச் சுைவ வசனம் ேபசி அைனவைரயும் சிரிக்க ைவக்க
முயற்சித்தனர். திரு மேனாகரன் திைரப்பட பாடல்கள் எப்படி மாற்றம் அைடந்து
வருகின்றன என்பைத சுட்டிக் காட்டினார். திருமதி தீபா மற்றும் பிரபா கர்நாடக
இைசயில் பாடல்கள் பாடினார்கள். ெசல்வி சுதா திைரப்பட இைசக்கு ஒரு நடனம்
ஆடினார். இந்த நிகழ்ச்சிகளில் விேவக் ேசாமசுந்தரம், ராகுல் & ேராகித் வாசுேதவன்,
மாேதஷ் மேனாகரன், ராகுல் அபினவ், பார்கவி, ஜனனி, தீபா, மேனாகரன், பிரபா, மற்றும்
சுதா பங்ேகற்றனர்.
கைடசியாகக் திருமதி கற்பகம் நன்றி ெதரிவிக்கேவ நிகழ்ச்சி முடிவுப் ெபற்றது.
கூடி இருந்த அைனவரும் தாங்கள் ெகாண்டு வந்த சுைவயான உணவுப்
பதார்த்தங்கைள மற்றவருடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள ஆரம்பித்தனர். விக்ருதி வருடப்
பிறப்பும் நல்ல விதத்தில் ஆரம்பித்தது விழாவும் நல்ல விதத்தில் முடிவுற்றதது.
பின்னர் கூடியிருந்த அைனவரின் உதவியுடன் அலுமினி வில்ேலஜ் நிகழ்ச்சி
அரங்ைக சுத்தம் ெசய்து முடித்து விட்டு அைனவரும் வட்டுக்குச்
ீ
ெசன்றனர்.
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தமிழ் புத்தாண்டு விழா நிகழ்ச்சி வண்ண புைகப்பட ெதாகுப்பு
வண்ணப் பட கைலஞர்: பானு ேசாமசுந்தரம்

திரு முத்துசுவாமியின் வரேவற்பு

ேசாமசுந்தரம் நிகழ்ச்சி அறிவிப்பு

விநாயகர் பாடல்

தமிழ் நாடகம்

மற்றவர் ேபால ேபசுதல்

தமிழ் நைகச்சுைவ விருந்து
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குழந்ைதகள் பாட்டு

-

திருமதி கற்பகம் நன்றி நவிலல்

தாயுமானசாமி ேசாமசுந்தரம், 1993 முதல் தலகாசியில் தன் குடும்பத்துடன் வாழும் தமிழர்.
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