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Message from the president 
January 2017 
First of all let me wish you all a Happy & Prosperous New 

Year! I am writing this from sunny Australia and hope it is not 

too cold in the UK! 2016 is another successful year and this 

could not have been possible without the dedication and coop-

eration of the teachers and committee members and the sup-

port by all members. 

The highlight of the year was our Deepavali celebration, 

which was held on 5th of November at the New College Thea-

tre. As in previous years we presented a cultural show to our 

members and to the wider community, in which all our chil-

dren participated. Police & Crime Commissioner Mr Angus 

McPherson was the chief guest and many councillors, council 

officers and members from other communities attended with 

our members. The celebration started with the playing of tra-

ditional drums and lighting of the traditional lamp. Our dance 

students, music students, mrithangam & violin students all 

participated and gave programmes. The highlight of the pro-

gramme was the “pot dance” which was choreographed by 

Nishanthi Rajan.  The evening ended with fire works and din-

ner. I thank all the teachers who spent hours rehearsing  with 

the children  and the parents who cooperated with the teach-

ers. Thanks also due to all those volunteers who helped on 

that day to make it a success. 

The year ended with a Christmas Celebration at Park South 

Community Centre on 19th December 2016. There were tradi-

tional Christmas carol singing and other music and dance pro-

grammes by children. As usual Santa presented the children 

gifts. The celebrations ended with Christmas Dinner. 

 

 

On   19th   November, we were invited to present a dance at 

the Military Academy at Shrivenham  for their International 

Day and our children performed the Pot Dance which was 

appreciated y all present. This dance was also performed at 

the Diwali celebrations by Swindians. 

The Tamil language classes, dance, music, mrithangam & vio-

lin classes are continuing. Large number of children  joined 

the Malalai classes to learn Tamil in September 2016, and we 

need more volunteers to assist the teacher. Sri Balu Ragu-

raman informed at the beginning of September that he will not 

be able to travel to Swindon every Sunday to teach violin due 

to various commitments and introduced one of his former stu-

dents, Mr Sathvik, to continue. Sri Balu will still be involved 

and will visit us once a month to assess progress and support 

the new teacher. We thank Sri Balu for all the work he has 

done and his continued support. 

Our children sat for various exams in Tamil Language, Music 

& Dance and were highly successful, many of them achieving 

“excellent” grade. A number of children participated in the 

Thirukkural and Speech competition organised by TEDC and 

the following children were successful: Rakshika Ragunathan 

and Raahavy Ragunathan 

We need assistance in helping with “manning” the Buckhurst 

Community Centre during term times. We need two volun-

teers (one in the morning and one in the afternoon) to be pre-

sent and arrange the tables etc, to keep the hall/rooms clean 

and generally to keep an eye on children. 

WISH YOU & YOUR FAMILIES A HAPPY PONGAL! 

Swindon Tamil Association 

தத | January 



jiytuplkpUe;J… 
jiytuplkpUe;J……. 
Kjypy; midtUf;Fk; GJtUl ey;tho;j;Jf;fisj; njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. ehd; ,jid 
mT];jpNuypahtpd; #upa xspapy; ,Ue;jthW vOJfpNwd;. ,q;fpyhe;jpy; kpjkhd FspH 
fhyepiy ,Uf;fhJ vd;W vjpHghHf;fpNwd;. 2016 Mk; Mz;L jkpo;r;rq;fj;jpw;F kPz;Lk; xU 
ntw;wpfukhd Mz;lhf ,Ue;jJ. ,J MrpupaHfs;> epHthff;FO mq;fj;jtHfs; xj;Jiog;Gk; 
mHg;gzpg;Gk; kw;Wk; mq;fj;jtHfspd; MjuTk; ,d;wp rhj;jpakhfp ,Uf;fhJ.  
nrd;w Mz;bd; Kf;fpa epfo;thf etk;gH 5 Mk; jpfjp epA+ nfhyP[; kz;lgj;jpy; 
nfhz;lhlg;gl;l jPghtspapidf; Fwpg;gplyhk;. fle;j Mz;Lfisg;NghyNt ,t;thz;Lk; vkJ 
midj;J khztHfSk; gq;Nfw;w fyhr;rhu epfo;r;rpfs; ,lk;ngw;wd. fhty;Jiw kw;Wk; 
Fw;wtpay; MizahsH jpU mq;f]; kf;NgH]d; (Mr Angus McPherson) mtHfs; gpujk 
tpUe;jpduhf fye;J nfhz;lhH. NkYk; fTd;]py; mYtyHfSk; kw;iwa r%fj;ijr; rhHe;j 
mq;fj;jtHfSk; tpohtpy; fye;J rpwg;gpj;jpUe;jdH. tpoh vkJ ghuk;gupa thj;jpakhd giw 
Koq;fg;gl;L kq;fs tpsf;Nfw;wYld; Muk;gkhfpaJ. vkJ eldk;> rq;fPjk;> kpUjq;fk; kw;Wk; 
taypd; fw;Fk; khztHfs; epfo;r;rpfis toq;fpdhHfs;. md;W tpNrl epfo;r;rpahf khztH-
fspd; ghidapy; epd;W eldk; Mba epfo;r;rp ,lk;ngw;wJ. ,J eprhe;jpdp ,uh[d; mtH-
fshy; xOq;fikf;fg;gl;lJ. md;iwa khiyg;nghOJ gl;lhR thzNtbf;ifAlDk; 
ghuk;gupa ,uhg;Nghrd tpUe;JlDk; epiwTngw;wJ. md;iwa epfo;r;rpfSf;fhf khztHfSf;F 
fw;gpj;j midj;J MrpupaHfSf;Fk; kw;Wk; mtHfSf;F xj;Jiog;G toq;fpa ngw;NwhHfs; 
midtUf;Fk; vdJ ed;wpfisj; njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. mj;Jld; md;iwa epfo;r;rp 
rpwg;ghf eilngw gy tiffspYk; cjtpa midtUf;Fk; vdJ ed;wpia 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.  
fle;j Mz;L vkJ ghlrhiy epfo;r;rpfs; 19 brk;gH 2016 md;W Parksouth Community Cen-

tre ,y; eilngw;w ej;jhH nfhz;lhl;lj;Jld; epiwTngw;wJ. md;W fNuhy; ghlg;gl;lJld; 
rpWtHfspd; ghly;fs; eldq;fs; vd;gd ,lk;ngw;wd. toikNghy md;Wk; ej;jhH jhj;jh 
gps;isfSf;F guprpy;fis toq;fpdhH. md;W fpwp];Jk]; tpUe;Jld; tpoh epiwTngw;wJ. 
19 etk;gH 2016 md;W International day f;fhf eldepfo;r;rpapid toq;Ftjw;fhf Shriv-

enham ,Ys;s ,uhZt gapw;rp ikaj;jpw;F (Military Academy) miof;fg;gl;bUe;Njhk;. vkJ 
khztHfs; ghid eldj;ij Swindians mikg;gpdhy; nfhz;lhlg;gl;l jPghtspf; 
nfhz;lhl;lj;jpYk; vkJ khztHfs; toq;fpapUe;jhHfs;. 
jkpo;> kpUjq;fk;> eldk; kw;Wk; taypd; tFg;Gf;fs; njhlHe;J eilngWfpd;wd. mjpfsT 
khztHfs; koiyaH tFg;gpy; ,ize;Js;shHfs;. vdNt MrpupaHfSf;F cjtpahf 
cjtpahrpupaHfs; Njitg;gLfpwhHfs;. fle;j nrg;nuk;gH khj njhlf;fj;jpy; vkJ taypd; 
Mrpupauhd ghY ,uFuhk; mtHfs; jd;dhy; xt;nthU Qhapw;Wf;fpoikAk; tFg;ngLf;f 
tuKbahJ vdj; njuptpj;J jd;dplk; taypd; fw;w khztuhd jpU சத்விக்           
mtHfis tFg;ngLg;gjw;fhf xOq;FgLj;jpAs;shH. gjpa MrpupaUf;F cjtpahfTk; khztH-
fspd; Kd;Ndw;wj;ij ftdpg;gjw;Fkhf khjk; xU jlit jpU ghY ,uFuhk; mtHfs; 
tFg;ngLf;f tUthH. jpU ghY ,uFuhk; mtHfs; toq;fpa Nritf;Fk; mtHfs; njhlHe;J 
toq;fp tUk; Mjutpw;Fk; vkJ ed;wpapidj; njuptpj;Jf;nfhs;fpNwhk;. 
vkJ khztHfs; jkpo;> rq;fPjk;> eldk; Nghd;w guPl;irf;F Njhw;wpdhHfs;. mjpfsT 
khztHfs; mjptpNrl rpj;jp ngw;Ws;shHfs;. vkJ khztHfs; jkpoH fy;tp 

Nkk;ghl;Lg;Nguitapdhy; elhj;jg;gl;l jkpo;j;jpwd; Nghl;bfspy; (jpUf;Fws;> Ngr;R கட்டுரை.) 
gq;Fgw;wpdhHfs;. mjpy; ைாகவி ைகுநாதன் ைக் ஷிகா ைகுநாதன்.                               
MfpNahH ntw;wp ngw;whHfs;. 
tFg;G fhyq;fspy; Buckhurst Park Community centre ,w;F xUehisf;F ,UtH tPjk; 
(fhiyapy; xUtH> khiyapy; xUtH) Nkirfis xOq;FgLj;Jtjw;Fk; tFg;giwfs; 
kz;lgq;fis Rj;jk; nra;tjw;Fk; khztHfis Nkw;ghHit nra;tjw;Fk; cjtpfs; Njit. 
cq;fspw;Fk; cq;fs; FLk;gj;jpdUf;Fk; ijg;nghq;fy; tho;j;Jf;fs;!!! 



Contacts  
 

Ram Thiagarajah - 01793 487 471  

Nalayini - 07456497808  

Swindon Tamil Association  

Buckhurst Park Community   

Centre  

Burghley Close, Walcot  

Swindon SN3 3BS   

Sinoj Yosodharan  6th January 

Akshaya Jayaseelan  7th January  

Thilakshan Kaliyugavaradhan  15th  

Raahavy Ragunathan 19th January 
Lakshmanan Ramanan 31st January 

 

Date of publication for next 

newsletter: April  

Please send articles, drawings 

and photo's to  

midula@outlook.com 
  If you want your child's birthday dis-

played in the next issue please contact 

Midula 

TEDC UK ஆல் பல பள்ளிகளுக்கிரையில் நாைாத்தப்பட்ை கட்டுரைப் பபாட்டியில் 
முதலிைம் பபற்ற எமது மாணவி ைாகவி ைகுநாதன் ஆல் எழுதப்பட்ை கட்டுரை. 

ஒற்றுதம 
 

ஒபவாரு மனிதனின் மனதிலும் ஒற்றுரம என்ற ஒரு நல்பலண்ணம் இருப்பது 
மிகவும் அவசியம். எல்பலாருரைய வாழ்க்ரகயிலும் இன்றிரமயாதது ஒற்றுரம 
என்ற பண்பாகும். பக்கத்து வ ீட்ைார்  , அயலவர்கள், அந்த ஊரிலுள்ளவர்கள் 
எல்பலாரிைத்திலும் ஒற்றுரமயாக வாழ்வது எல்பலார் வாழ்விலும் முன்பனற்றம் 
தரும். அதனால்த்தான் எம் முன்பனார் “கூடி வாழ்ந்தால் பகாடி நன்ரம”  என்று 
கூறியுள்ளார். உதாைணத்துக்கு காகங்கரள எடுத்து பகாள்ளுங்கள், அரவ 
எப்பபாழுதும் உணரவ கண்ைால் அந்த இைத்ரத வட்ைமாக சுற்றிப் பறந்துபகாண்டு 
கா கா என்று கரைந்து பக்கத்திலுள்ள மற்ரறய காகங்கரளயும் வைச்பசய்து 
அதன்பின் எல்லாம் பசர்ந்பத உணரவ உண்ணும். அரத பபால் மனிதர்களாகிய 
நாமும் பகிர்ந்துண்ணும் பழக்கத்ரத ரவத்து பகாண்ைால் மிகவும் நல்லது.  
 
முற்காலத்து மக்கள், தமக்குள் ஒற்றுரமயாக வாழ்ந்தார்கள். காலம் பசல்ல பசல்ல 
அறிவியல் வளர்ந்து, மனிதன் ஒற்றுரமயின்றி வாழ்கிறான். பவற்றிக்கு மிகவும் 
முக்கியம் ஒற்றுரம. ஒரு விரளயாட்டுப் பபாட்டிபயா அல்லது குழுக்களாக எந்த 
முயற்ச்சியில் ஈடுபட்ைாபலா எல்பலாரும் ஒற்றுரமயுைன் நைந்து பகாண்ைால்தான் 
பவற்றி கிரைக்கும். 
“ஒன்றுபட்ைால் உண்டு வாழ்வு, ஒற்றுரம நீங்கின் அரனவர்க்கும் தாழ்வு.” என்று 
கூறியுள்ளனர். இதற்கு உத்தைணமாக எங்கள் தாய்நாட்டில் நைந்த விடுதரலப் 
பபாைாட்ைத்ரத எடுக்கலாம். பல நாடுகள் ஒர் அணியில் ஒற்றுரமயாக நின்ற 
கைணியத்தால் எமது பபாைாட்ைம் தற்காலிகமாக பின்னரைரவ சந்தித்துள்ளது. எம் 
மாக்கள் அரனவரும் ஒற்றுரமயுைன் பசயற்பட்ைால் நாம் நிைந்தை பவற்றிரயப் 
பபற முடியும். எனபவ நாம் பவற்றுரமகரள மறந்து ஒற்றுரமயாக வாழ்பவாம், 
உயர்வு பபறுபவாம். 
 

ராகவி ரகுநாதன்  



 
ததப்ப ாங்கல்  

 
ரதத்திருநாள்  தமிழருரைய திருநாள் ஆகும் . இரத தமிழர் ரத 
முதலாம் நாளில் பகாண்ைாடுவர். இது தமிழருரைய  புத்தாண்டு 
நாளும் ஆகும்.  
ரதத்திருநாரள  ரதப்பபாங்கல் என்றும்  உழவர் திருநாள் 
என்றும் அரழப்பர். உலகில் மரழ பபய்வதற்க்கும், பயிர்கள் 
நீரையும் ஒளிரயயும் பபற்றுச் பசழிப்பாக வளர்வதற்கும், 
உயிர்களுக்குத் பதரவயான உணவுப் பபாருட்கள் விரளவதற்கும் 
மூல கைணியம் கதிைவபன.  
 

எனபவ இந்நாரள கதிைவனுக்கு நன்றி பசலுத்துவதற்காக 
பகாண்ைாடுவர். 
 

ரதப்பபாங்கலன்று ரவகரறயில் எழுந்து நீைடிப் புத்தாரை 
அணிவர். முற்றத்தில் பகாலம் பபாடுவர். மாவிரல, பதாைணம் 
கட்டுவர், புதுப்பாரனக்கு இஞ்சி, மஞ்சள், இரலகள் கட்டுவர். 
பாரனரய அடுப்பில் ரவத்துப் பபாங்கல் பபாங்குவர். 
 

பின்பு கதிைவனுக்கு பபாங்கபலாடு முக்கனிகளும் பண்ணியங்கள் 
பசர்த்து பரைப்பர். எல்பலாரும் பசர்ந்து கதிைவரன வணங்கி 
பபாங்கல் உண்டு 
மகிழ்வர். 
 

நிலானி வாகீசன் 
(ஆண்டு 6) 

 



ததப்ப ாங்கல் 2017 

Thai Pongal was celebrated by STA on 15 January 17   at the Park South Community 
Centre. More than 100 adults and children participated with the traditional cooking of 
Pongal in the courtyard of the Centre. After a sumptuous traditional pongal lunch, chil-
dren and adults showed their talents by performing various acts including dance, mu-
sic, Mrithanga recital etc. A glimpse of the performances can be seen in the photo-
graphs below. 
 

ரதப்பபாங்கல் ரத மாதம் 15ஆம் திகதி Park South Community Centre இல் சுவிண்ைன் 
தமிழ்ச் சங்கத்தால் பகாண்ைாைப்பட்ைது. அதில் பபரிபயார் சிறுவர்கள் உட்பை நூற்றுக்கும் 
அதிகமாபனார் கலந்து பகாண்டு பபாங்கல் பபாங்கி சிறப்பாக்க பகாண்ைாடினார்கள். மதிய 
உணவின் பின்பு எமது சிறுவர்கள் திருக்குறள் ,பபச்சு, நைனம் பபான்ற நிகழ்ச்சிகரள 
பசய்து வந்பதாரை மகிழ்வித்தார்கள். இங்கு நரைபபற்றவற்ரற நீங்கள் கீழ்வரும் 
பைங்களில் பார்க்கலாம். 



 

 Christmas Celebrations 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv38277s7RAhWGwxQKHYOxC-8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fchristmas-tree-clip-art-free&psig=AFQjCNGbXX1Jf9kZZu0mKJUsgY-qGa1oOQ&ust=14
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