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அைனவ%&'( வண&க(,

ஏற&'ைறய கட0த 15 ஆ56களாக அ9ைல; தமி>?சAக( பCேவE
ஏFறGதா>Hகைள& கட0I இKE L6 நைட ேபா6வதF' உAகளிK ஈ6
இைணயFற ஆதரH(, ஒGIைழSTேம காரண(. ேதVதC அதிகாாி உ;பட
சAகS ெபாESபாளVகX அைனவ%( சனநாயகSப9 ேதVதC Yல(
ேதV0ெத6&கSப;டேத சAகGதிK Z&கிய நிக>வா'(.
அதFகாக உAக[&' நKறிையG ெதாிவிGI&ெகாXகிேறா(.

தைலவ% உைர - President’s message

NAME POSITION

Joseph Xavier David President

Jagadeesan Manimangalam Vice President 

Chris Antony Secretary

Senthil Rajan
Chidambaranathan

Treasurer

Jude  Nirmalaraj Public Officer

Don Bosco Arockiaswamy Committee Member 

Raj Ganesh Divya Sekar Committee Member

Manikandan 
Shanmugasundaram

Committee Member

Sreenivasan Joshi Committee Member

Dhachina Shanmuga Moopper Committee Member

Karthik Ranganathan Committee Member

Raja Kannusamy Committee Member

Adrian Jeremiah Committee Member

Srinivasan Narayanaswamy 
(Srini) 

Committee Member

Arokiaraj Sagayam Selvaraj 
(Sagay)

Committee Member

Prabhu Francin Singaraj Technical Director

Kathir Gurusamy Technical Director

Balasubramani Rajinder Commercial Director

ெத#$ ஆ'திேரலிய

தமிழ% 'ர) 
TAMIZHAR KURAL

NOVEMBER 2020

ATA Management Committee
இ&'\ ெபாESேபFற 'Eகிய காலGதிC தமிழV 'ரC, மாணவV அைமST, மகளிV அைமST, ேபாKற
சAக வளV?சி&கான அ9Sபைட க;டைமSTகைள மீ56( TISெபா^HடK ெதாடAகி இ%&கிேறா(.
ேம_( சAகGதிK இைணயதள( (Website) TனரைமST? ெசhI அைத? சாியான ெசயCபா;9F'
ெகா56வ0IXேளா(. எAகX நிVவாக&'\ உESபினVகளிK வி%SபGதிF'( திறைம&'(
ஏFறப9 பணிகX ஒI&கSப;6 அைனவ%( மி'0த ஈ6பா;6டK இ?ேசைவகைள ெசhI
வ%கிறாVகX. அவVக[&' ந( அைனவாிK சாVபாக நKறிையG
ெதாிவிGI&ெகாXகிேறK. பCகைல&கழகGதிC ப9Gத தமி> மாணவj&' அ5ைமயிC
நட0த Iயர ச(பவGதிF' உதவி என&ேக;டHடK அXளி&ெகா6Gத அைனGI நC_XளAக[&'(
நKறிையG ெதாிவிGI&ெகாXகிேறா(.

இ0த 2020( ஆ56 உலகGைதேய உ_&கிய COVID 19 பிர?சைனகைள சமாளிGI கட0த 18.10.2020
அKE ெதF' ஆtதிேர^யா தமி>SபXளி மீ56( திற&கSப;6 வ'Sபைற கFபிGதC பணி
ெதாடAகிuXளI. அதFகாக பXளி நிVவாகி, ZதCவV, ஆசிாியVகX அைனவ%&'(
நமI வா>GI&கைள ெதாிவிGI&ெகாXேவா(. பல தனி மனிதனிK ேதைவேய ஒ%
சYகGதிK ேதைவயா'(. அGேதைவகைள அைடய நா( ஒ% சAகமாக இைண0I ெசயCபட
ேவ59யI அவசியமா'(. அதன9SபைடயிC அ9ெலh9C வா>கிKற தமி> ம&க[(, '9ேயEகிற
ம&க[( சAகGதிC இைண0I தAகளாC இயKற பணிகைள? ெசhய ZKவரேவ56(
எKபேத எனI வி%Sபமா'(. அதனாC உAக[&'G ெதாி0தவVகைள சAகGதிC
இைண&க உதHAகX. ேம_( சAகGதாC ZKென6&கSப6கிKற ZயFசிக[&'
உAகளாC Z90த உதவிகைள? ெசhய வி%(பினாC தயH ெசhI எAக[&'G ெதாிவிuAகX.
நமI ஆதரேவ நமI பல(. நKறி.

அைனவ%&'( எAகளI இனிய தீபாவளி நCவா>GI&கX . 
அKTடK, ேஜாசS ேசவியV, தைலவV

Dr Kai Ling Kerr BDS
Dr Kai Ling Kerr BDS



ATA Women’s wing

தமிழராh.....தமிழV 'ரC

“ெசKறி6yV எ;6Gதி&'( - கைல?
ெசCவAகX யாH( ெகாணV0திA' ேசVSLV.”
எKறாV பாரதி
|மிSப0திK ெதKேகா9யிC
தனிSெப%( தீH&க5டமா( ஆtதிேர^யாவிC
அதி_( தனிGIவமாh...ெதF' ஆtதிேர^யாவிC
தரணி ஆ[( “தமி>”எKj(
ஒFைற?ெசாCலாC ஒKEப;6Xள நா(
திGதி&'( ேதனZதா( ந( தமி>
ந(ேமா6 நிKE விடாமC....
பாரதி }றிய கைல?ெசCவAகX
ந( தமி> ெமாழி&'( ெசா0தமாகிட
அாிய ெசCவமா( தமி> ெமாழிைய

சி0தாமC சிதறாமC அதK அழகியேலா6
ந( தைலZைறயின%&'G த0தி6ேவா(
ந( தைலZைறயினV, தAகX வி~ஞான, ெதாழிC�;ப
அறிH&கள~சியAகைள தமி> ெமாழியிC
ேசVGதிட நா( Iைண Tாி0தி6ேவா(
பாரதியிK கனைவ நனவா&கி6ேவா(
தரணி எA'( ஒ^&'( அமி>தமா(
தமிழVகளிK 'ரCகX
ெதF' ஆtதிேர^யா ம5ணி_(
தைலZைற தைலZைறயாக ஒ^&க;6(...
தரணி உXள கால( ம;6(

ெஜனிவி ம.ெஹ.

அ9ைல; தமி>?சAகGதிK ெப5கX பிாிH 01.11.20 அKE டாரKtவிC
பXளியிC சிறSபாக ெதாடAகSப;டI. இதKYல( தமி>ெமாழி, கைல,
கலா?சார(, ப5பா6கைள ZKென6GI பணியாFற ZKவ0IXள மகளிV
அணியிK ெபாESபாளVகX.

119 Walkerville Terrace, 
Walkerville South Australia 5081, 

For enquiries: (08) 7002 8000

!றி$ேகா( ம+,- ேநா$க/க(

- ப23க கலா5சார8தி: ெப<க( ப/ேக+க=- அவ@களி2
ெச:வா$கினா: இ5ச3தாய8தி: மா+ற/க( ெகா<E வர=-
இFத மகளி@ பிாி= ஊ$!தைல அளி$!-.

- திJடமிடLபJட நடவM$ைகக( Nலமாக ெப<களி2
ெதாடரைமLO ம+,- தனிLபJட வள@5சிைய ஆதாி$க.

- ெப<களி2 வள@5சி$கான நிகQ=க(, க:வி ம+,-
ெதாழி:3ைற நடவM$ைககைள ஒU/கைம$க.

- ஆVதிேரWயாவி: ெப<க( உாிைமக( !றி8த விழிLOண@ைவ
உZவா$க.

- ெப<கைள ப:ேவ, ெசய:களி: ஈEபE8\வத2 Nல-
அவ@க]$! அதிகார- அளி$க.

- ப23க கலா5சார8தி: ெப<க( ப/ேக+க=- அவ@களி2
ெச:வா$கினா: இ5ச3தாய8தி: மா+ற/க( ெகா<E வர=-
இFத மகளி@ பிாி= ஊ$!தைல அளி$!-.

- ஒZைமLபாE, ேந@ைம ஆகியவ+ைற நா/க( மதி$கிேறா-,
தனி8\வமான ப/களிLைப அ/கீகாி$கிேறா-.

- அைனவைர_- சமெமன வரேவ+கிேறா-.
- ெபா,LOண@ைவ மதி8த: ம+,- ெதாட@5சியான பிரதிபWLO

ம+,- ேம-பாE Nல- தர8ைத ேம-பE8த:.
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Catherine Jawahar

Event coordination and 
organising

Grace Rayappu

SriDevi Ashok Kumar

Vijaya Lakshmi

Anuradha Senthil Rajan Finance

Anne Priya

Events

Raji Vimal 

Dakshaa Raji

Indra Rajesh

Jagathiswary Youth Representative

tel:(08)70028000


The Festival of Lights 

ATA- Deepavali

தமிQ தFத உற=

கால- ெபா2ேபா2ற\, கடைம க<ேபா2ற\ எ2ற
பழெமாழியான\ ஆVதிேரWயாவி: வாU- நம$! ந2றாகேவ
ெபாZF\-. காரண- வார8தி: ஐF\ அ:ல\ ஆ, நா( ேவைல
ஒZ நா( ஓc= எ2ற அMLபைடயிேலேய அதிகமாேனா@ வாQF\
வZகி2ேறா-. கிைட$கி2ற ஒ2றிர<E ஓc= நாJகளி:
dJEேவைல, !E-ப$கடைம, பி(ைளக]$! பலவைகயான
சிறLO வ!LOக(, ெபா\ ேவைலக( என இவ+ைறெய:லா-
ெசcதபிறேக ெப+ேறா@களாகிய நா- உட+பயி+சி, நைடLபயி+சி
ேபா2ற ெசய:கைள5 ெசcய 3Mகி2ற\. இLபM8தா2 நா2
இZ$கி2ற உJவி: (Woodville) ப!தியி: ேநர- கிைட$!- ேபா\
நைடLபயி+சி ெசcேவ2. அLபM5 ெச:n-ேபா\ தமிQL
பாட:கைள$ ேகJE$ ெகா<ேடா அ:ல\ சில ேநர/களி:
ெதாைலேபசியி: தமிழி: ேபசி$ெகா<ேடா கவனமாக நடF\
ெச:ேவ2.

இLபM ஒZநா( ேபா!-ேபா\ ஒZவ@ த2 dJM+! 32னா:
உ(ள ேதாJட8தி: ேவைல ெசc_- சமய8தி: நா2தமிழி:
ேபசி$ெகா<E ெச:வைத$ேகJMZ$கிறா@. ம+ெறாZநா(அேத
ெதZவி: நா2 தமிQL பாடைல ச+, சLதமாக ேகJE$ெகா<E
ெச:n-ேபா\ பாடW2 சLத8ைத$ ேகJE அவ@ தன\ வாச:
அZேக வர, நா2 அவ@ dJைட$ கட$!-ேபா\ அவ@ 32னா:
வF\ சா@, வண$க-! எ2றா@. நா2 ச+, ஆ5சாிய- கலFத
மகிQ5சி_ட2 வண$க-! எ2ேற2 மி!Fத உ+சாக8\ட2. பிற!
ஒZவைர ஒZவ@ நல- விசாாி8\$ெகா<E !E-ப-, ேவைல,
வாQ$ைக இைவகைளLப+றி ேபசிவிJE5 ெச2ேற2. இ2, அவ@
என\ ந:ல ந<ப@களி: ஒZவராக உ(ளா@.

நா- மனிதனாகL பைட$கLபJMZLப\ ெபா\ அைடயாள-.
ஆனா: ந-ைம யாெர2, தனி அைடயாள- காJEவ\ ந-
தாcெமாழிேய. அ\=- உலகி2 3த2ைமயான, பழைமயான
ெமாழியா- தமிழி: ேபpவ\ நம\ சிறLO அைடயாள-. உலகி:
இ2, பழைமயானவ+ைற எqவள= ப8திரமாக பா\கா8\
வZகி2றா@க( எ2பைத அைனவZ- அறிேவா-. எ/களிைடேய
ஏ+பJட உற= ேதா+ற8ைத ைவ8\ வரவி:ைல. மாறாக ெமாழிைய
ைவ8ேத வF\(ள\. இ\ேபா2ற அsபவ/க(, வாcLOக( ந-
ஒqெவாZவZ$!- தினசாி வாQ$ைகயி: நட$!-. என\
ேவ<Eேகா( எ2னெவ2றா: ேவைல ெசc_- இட/கைள8
தவி@8\ dJM:, ெபா\வான இட/களி: ெதாிFதவ@கேளாE,
!றிLபாக ந- பி(ைளகேளாE தமிழி: ேபpேவா-. நா2 இதி:
ஒ2,ேம ெசcயவி:ைல. எ2ெமாழியி: ேபசிேன2.
அqவள=தா2. அதsைடய பலேனா O\ உற=.

ஆ- ! தமிQ எ2ப\ ெமாழி அ:ல. உற=.

அ2Oட2, ேஜாசL ேசவிய@

Date: 21st November 2020 
Time: 4:30 pm for a 5:00 pm start – 9.15 pm

Venue: Angkor Hall, 376 – 386 Salisbury Highway, 
Parafield Gardens.

Performances will include Classical Dance, Folk Dance, 
Cinematic Dance, Singing, Drama, Music and Live 
Band (SPB tribute)

Stalls: Snacks, Filter Coffee, Baadam Milk, Ice-cream, 
Sugarcane juice, and Henna.

Children’s attraction : Jumping Castle, Balloon Artists 

Fire works

Food: Traditional Tamil Dinner

Key Contacts

Mr. Karthik Ranganathan – 0404 407 800
Mr. Manikandan Shanmugasundaram – 0401 682 910



ATA Student’s Wing
இAகி�� ( �(மா ப9யிAக)

ஊாிC ஆAகிலGதிC ேப�( நபVகைள எCலா( க5ணாC பாV&கேவ Z9யாத கால(..
பXளிகளி_(, கC�ாிகளி_( ஆAகில வாGதியாVகX }ட ஆAகிலGைதேய தமிழிC
ைடர&;, இKைடர&; tL?ைச ேநVமைற& }FE, எதிVமைற& }FE எKEதாK
ெசாC^G த%வாVகX. அதனாC சிEவயதிC நாK ெவXைள&காரVகX ம;6ேம
ஆAகிலGதிC ேப�வாVகX. ந(மா;க[&' எCலா( ஆAகிலGதிC ப9&க ம;6ேம
ெதாிu(, ேபசG ெதாியாI எKEதாK ெவ'நா;களாக எ5ணி&ெகா59%0ேதK.

அSேபாைதய தமி> சினிமா&களிK கதாநாயகிகX மிகHம ேகாபGIடK, ”u t6Sபி;…
இ9ய;… Sள9 நாKெஸKt”, ‘ஐ விC காC த ேபா�t” எKE எ?சாி&ைக வி6SபாVகX.
நீதிமKற& கா;சிகளிC மிகH( அ9&க9 பயKப6GI( YKE ஆAகில வசனAகX:
ஆVடV ஆVடV ஆVடV, அSெஜ�K ஓவV�C6, அSெஜ�K சtெடhK6 ேபாKற
டயலா&'கைளேய ேக;6 ேக;6S TளிGIS ேபாயி%0த சமயGதிCதாK எK தி%மண
நாX வ0தI. தா^ெயCலா( க;9 Z90I மைனவிuடK தனியாக நிKறி%0தேபாI
மிகH( பய0த �பாவமாக இ%0த எK மைனவியிட(, ”t}C, காேல�Cலா( எAக
ப9?ச?” எKேறK. அவX மிகH( அட&கமாக, ” பிவிபி… �பிஎtஇ t}C” எKறHடK
என&' ெவலெவலGIS ேபாhவி;டI. எK இ6SபிC க;9யி%0த ேவ;9 ேலசாக
அவி>வI ேபாC ேதாKற, இE&கி& க;9&ெகா56 திகி_டK எK மைனவிையS
பாVGேதK. எனI பய( ஏதாவI ச5ைட வ0தாC அவX எKைன ஆஃS ெசhய,
தடால9யாக காKெவK; ஆAகிலGதிC ேபச ஆர(பிGதாC நாK எKன ெசhேவK?
மைனவி ஆAகிலGதிC எKjடK ச5ைட ேபா6( கா;சி மன&க5ணிC ஓ9யI.
பதி_&' ஆAகிலGதிC ேபசG ெதாியாமC தவி&'( நாK ேவE வழியிKறி, ~~"இSப நாK
எKன ெசாC^;டKj இSப9& ேகா?�&'ற… சாி வி6…” எKE சர5டரா'( கா;சி
மனதிC ஓட LதிuடK பாVGேதK. எKனதாK இAகி�� மீ9யGதிC ப9Gதி%0தா_(,
ச5ைடைய எCலா( இAகி�ஷிC ேபா6வI க�ட(தாK எKE நிைனGI&ெகா5ேடK.

ஏறGதாழ அேத சமயGதிC தி%மணமான எK ந5பK; ஒ%வK ஒ%நாX எKனிட(,
”எAக(மா அSபாH&' எதிர ச5ைட வ0I?�Kனா, நாj(, எK ஒhஃT(
இAகி��லதாK ச5டS ேபா;6&'ேவா(…” எKறாK. ஆAகிலGதிC ச5ைடS
ேபாடேவ56ெமKறாC எ�வளH ஆAகில அறிH இ%&கேவ56(. 'எSப9டா
இAகி��ல ச5ைடS ேபா;6 ேகாபமா ேபசி&'yAக?’ எKேறK. ‘(… ேடாK; டா& �
ம?-’ ‘இைத நாK }ட ேப�ேவK. ேவற ஏதா?�(?’ ‘ஷ; uவV மHG…ெக; அH; ஃSர(
ஹியVKj ெசாC^;6, நாK y;ட வி;6 ெவளிய வ0I6ேவK” இ0த ெக; அH;
எCலா( எAக ஊ% தயிV&கார(மாேவ ெசாC_(. அவAகள ெக; அH;j ெசாKனா,
அவAகதானடா ெவளியS ேபாக�(. நீ ஏKடா ெவளியS ேபாற?” எKேறK. அI
அSப9GதாK எKறாK! ந(ப தமி>ல ச5ைடS ேபாடறSப Y?ைச& க;9கி;6 ேகாபமா
ேப�ேவா(ல - உதாரணGI&' ‘அSப9ேய ெசHXல ஒ% எGI, எGதினKனா Y~�,
ZகைரெயCலா( ேப0I6(. எK உயிர வாAகKேன வ0I வா?சி%&' Yேதவி’… இைத
எSப9 இAகி��ல ெசாC_வ? எKறHடK அவK தி%தி%ெவKE விழிGதாK.

- Dr ேகாவி0தசாமி ராஜK

கா
ன!

ATA வி2 இைளஞ@ பிாி= 11.10.2020 அ2,
\வ/கLபJட\

!றி$ேகா(க(: தமிQ ெமாழி, கலா5சார-,
ப<பாE, ம+,- பழ$கவழ$க/கைள இ/!
பM$க வF\(ள மாணவ@களிட3- வள@Lப\
ம+,- த$கைவLப\. இ5ச/க-, அவ@களி2
ேநா$க/கைள ேம-பE8த=- அவ@களி2
சாியான ேதைவைய இLபிாிவி2 Nல-
க<டறிF\ அத+! ச/க8தா: 3MFத ஆதரைவ
அவ@க]$! வழ/!த:
.

NAME POSITION

Dharma Sekaran Kamaraj
Sivaprakash Murugan
Theepashree Sellappan

Student 
Coordinators

Gauthama Guevara
Sriram Krishnan
Arunaachalam Muruganantham
Vijayaraghavan Subbiah

Event Management 
Coordinators

Geethanjali M.S.
Sindhu Perumal

Finance 
Management Team

Who we see:
We can support your patients through several different avenues 
including:
- Enhanced Primary Care Plans
- Department of Veterans Affairs
- Return to Work SA and MVA claims
- Private (including private health funds)
- NDIS

LOCATIONS: : North Adelaide  22 Walter Street, North Adelaide 5006  Salisbury : 16 Frost Road, Salisbury 5108

Contact Us :  Mob: 0405 333 773 Fax: 08 8490 5533 Email: contact@maniphysio.com

a



Thamizh Schoolஎ"லா %க'( இைறவ- ஒ/வ01ேக

அ-%ைட56

தமிழ6 ;ர=- >லமாக உ@கA அைனவைரC( சEதிFபதி" ெப/
உவைக அைடகிேற-. இEத COVID 19 QRநிைலயா", தமிRFபAளி
Wத" ப/வXதி- WYவி" Zoom எ-ற இைணய வழி
பாடXதி^டXதி" இய@கி இFேபா_ நா-கா( ப/வXதி" மீab(
ேந6Wக வ;F%1கைள ஆர(பிX_ உAள_. நிழ=- அ/ைம
ெவயி=" ெதாிC( எ-ப_ேபா" ேந6Wக வ;F%களி- அ/ைம
ெப/ைமகைள ெபாிேயா6 ம^bம"ல சி-னdசிறா6கe(
ந-;ண6E_ மி1க மகிRfசிCட- பAளி1; வ/ைக தE_
ெகாaY/1கிறா6கA.

நா( கடE_ வEத இEத இ1க^டான காலக^டXதி" எ@கe1;
ெப/( உதவியாகg( ஆhதலாகg( இ/Eத அைணX_ அ-%
ெநdச@கe1;( எ@கA இதய@கனிEத ந-றிகA பல.

ேமi( தமிழ6;ர" மhபYC( மல6Eதி/1;( இEத இனிய
ேவைளயி", இதj; காரணமான அைனவ/1;( எ@கA பAளியி-
சா6பாக ந"வாRXைத kறி ெகாAகிேற-. ந-றி. வண1க(.

தீபா கிறிlY - பAளி Wத"வ6 பXளி ஆ56 விழா  இ0த ஆ56 9ச(பV 12, 2020 
அKE உ;விC டHK ஹா^C ெகா5டாடSப6(

SATS committee members:

ெத#$ ஆ'திேரலியா 

தமி/0 ப2ள4 

NAME POSITION

Theepha Christy Principal

Alagar Raj Nallasamy Parent Representative

Ramya Rajagopal Teacher 
Representative

Ramachandran Duraisamy Finance Admin

Jayakumar Bose Parent Representative

Madhan Raj Ramasamy Administrator

Senthil Rajan Chidambaranathan Parent Organization 
Representative

Prabhu Francin Singaraj Community 
Representative

Our Services Include:
TAX RETURNS / ACCOUNTING
COMPANY FORMATION
MORTGAGE BROKING
HOME LOANS
INVESTMENT LOANS
REFINANCE OF HOME LOANS / 
INVESTMENT LOANS
FINANCIAL PLANNING 
INSURANCES

We build quality houses in half the time 
of traditional, mainstream builders with 
higher quality finishes.

வாைக வாெனா^யிC ந( தமி> பXளி மாணவVகX பAேகFறனV

X

எGனி& t}C பேர9C (e-Concert) 18.10.2020 அKE 
தமி>SபXளி மாணவVகX பAேகFறனV



TAMIZHANDAA!

தமிR வாRக

க" ேதா-றி மaேதா-றா காலXேத W- ேதா-றிய >Xத ெமாழி ந(
தமிR ெமாழி. ஆதியி" கீற"களாக, வாி எ'Xதாக ேதா-றிய தமிR
பிராமி எ'X_1கA பிjகாலXதி" வைளgகeட-
kYய வ^ெட'Xதாக உ/மாறி தjெபா'_ நா(
பய-பbX_( எ'X_ Wைறயாக உ/மாறிய காலXதி- பயண( மிக
மிக ெநYய_ !!!!!.

ம_ைர கீழYயி" கிைடXதி^ட தமிR பிராமி எ'Xதி- வய_
oமா6 2600 ஆabகA எ-றா", Wத" எ'X_ எFெபா'_
ேதா-றியி/1;( எ-றா" ஆfசாிய( தா- மிdoகிற_. இ-0(
எ'X_ வYவ( இ"லாம" எXதைனேயாெமாழிகA ேபசFபbகி-றன,
இரவ" ெமாழி வYவ( ெபjh சில ெமாழிகA உAளன.
ெமாழியி- பல( எ-ப_ இய", இைச மjh( kX_ எ-ற நாடக(,
இ( >-றிi( தமிR ச@க கால( ெதா^b சிறE_ விள@;கிற_.
சிறEத தமிR இல1கிய s"கA தமிழாி- வாRவியைல, tரXைத,
நீதிெநறிைய, மா0டXைத, காதைல, ஊடைல, tரவிைளயா^ைட,
ேபா6கைள, ஆ^சிWைறைய, க^Yட1கைலைய, ம@ைகயாி-
tரXைத, மானXைத, ெதாழிைல, இயjைகைய, உயி6
ேநயXைதஇ-h(நா(அறிE_ெகாAள சா^சியாக நிjகி-ற_.

தமிழாி- வாRவிய" ெப/ைமயாக ச"=1க^b( அைத
சா6Eத ஆjhF பாசன( Wத" ஊjh பாசன( வைர சிறFபாக
அைமEத இயj1ைக ேவளாa வாR1ைக WைறC(.
தமி'1; இைணயாக ேதா-றிய ெமாழிகA அழிE_ வி^ட நிைலயி",
உயி6F%ட- பாைன ஓ^b கீற=" இ/E_ இ-ைறய
ெதாbதிைர கணினி வைர தமிR வாRகி-ற_. காலXதிj;
ஏjறாjேபா" த-ைனXதாேன ெச_1கி ெகாAe( வ=ைம
தமி'1;உab.

நtன கabபிYF%களி- ெபய6கைள ஆ@கிலXதி-
வழியி" மjறெமாழிகA பய-பbX_( ேபா_ தமிR ம^bேம %திய
ெசா"ைல தன1;A இ/Eதேத உ/வா1கி ெகாAகி-ற_. உலகX
தமிழ6கAஇF பாெர@;( தமிைழ தா@கிF பிY1கிறா6கA.

வாRக தமிR, வள6க ைவயக(
ராஜீ ர@கநாத-

நம_ அYெலyb தமிR ச@கXதி- மாணவ6 பிாிைவf
சா6Eத தி/ த6மா எ-பவ6 zFபE_ விைளயா^Y" ஒ/
சாதைனயாள6. வி/_நகைர ேச6Eத இவ6 10 வய_ Wத"
zFபE_ விைளயா^Y" ஆ6வ( ெகாab ெதாட6E_
விைளயாY வ/கிறா6. இவ6 பXதா( வ;Fபி"
பY1;(ேபா_ தமிழக அணியிjகாக விைளயாY த@க
பத1க( வா@கி இ/1கிறா6. சமீபXதி" அYெலyY"
நடEத zFபE_ ேபா^Yகளி" இவ6 ஆaகA
தனிFபிாிவி" சா(பிய-ஷிF ேகாFைபைய ெவ-றா6.
இர^ைடய6 மjh( கலF% இர^ைடய6 ேபா^Yயி"
இவ6 இரaடா( இட( ெபjறா6 எ-ப_
ெப/ைம1;ாிய_.

அதிக- பM8\ ெவ+றி ெபற
அMைலJ மாநகZ$! வFத
அ2O8 த-பிேய ஆ<J|ேவ
பM8த ப:கைல$கழக8திn-
ப!தி ேநரL பணியிட8திn-
பழகிய ந<ப@களிட8திn-
பாராJைட ெப+, விJE
பா@ ேபா+ற வாழாம:
பறFேதாM மைறFதாேய
ஆ<டவனி: உ2 ஆ2மா
அைமதி ெப+, இைளLபாற
ஆVதிேரWயாவிWZF\
க<ணீேராE
ஆ<JZைவ அsLOகிேறா-
அMைலJ ம$க( நா/க(

ஆ"#$ ேபான)ேப*

!ற(: ைக-மா, ேவ<டா கடLபாE மாாிமாJE
எ2 ஆ+,/ ெகா:ேலா உல!.

விள$க-: மைழையL ேபா: ைக-மா, கZதாம: ஒ+,ைமயாc
ெசய:பJடா: இFத உலகி: எைத_- சாதி$கலா-

ஆ2J|வி2 உட: தமிழக8\$! எE8\5ெச:ல
அMைலJ தமிQ5ச/க- $16,855 வைர ேசகாி8\  
உதவிய\. இதி: ப/! ெகா<ட அைன8\ 
உ(ள/க]$!- இ8தமிQ5ச/க- ந2றி �,கி2ற\.
ேமn- திZ ஆ<J| அவ@க( !E-ப8தினZ$!
தமிQ5ச/க- ஆQ8த அsதாப8ைத ெதாிவி$கி2ற\.

தி#$%ற'ப%தி 

அதிகார': ஒ+,ர- அறித/

0ற1 எ3: 211

சாதைனயாள0



ேநாய%ற 
வா)* 

வ(]வs-, ஹராாி_-

_வ: ேநாவா ஹராாி (Yuval Noah Harari), கடFத சில வZட/களாக
பலராn- அறியLபJட எU8தாள@. அவர\ O8தக/க( 21 Lessons
for the 21st Century, Sapiens மிக=- பிரபலமானைவ. த+கால
சNக- பி2ப+,- ப:ேவ, பழ$க/கைள, ந-பி$ைககைள
ேவேராE-, ேவரM ம<ேணாE- மா+,- வைகயி: அவர\
எU8\$க( வாசக@கைள சிFதி$க ைவ$!-. !றிLபாக கி.பி 2050:
வாழLேபா!- !ழFைதக( வள@8\ெகா(ள ேவ<Mய திற2கைள
அவ@ பJMயWEகிறா@ (21 Lessons for the 21st Century). அதி:
ஒ2,: ப:ேவ, தள/களிWZF\ வZ- ஒZ ெசcதியி2
உ<ைம8த2ைமைய ப!8\-, ெதா!8\- அறிF\ ெகா(]-
திற2. ஒZ கால8தி: மாணவ@க]$! தகவ:கைள ெகாELபேத ஒZ
ஆசிாியாி2 ேவைல. இ2, தகவ:க( மாணவ@களி2 விர:�னியி:
இZ$கி2றன. ஆனா: அவ+றி: எ\ உ<ைம என அறிF\
ெகா(வேத சவாலான விடய-. இ8திறைன வள@8\$ ெகா(]-
!ழFைத எதைன_- ப!8தறிF\ OாிF\ ெகா(]-. சNக
ஊடக/களி: வZ- அைன8ைத_- ந-பா\. இ\ ேபா2ற
திற2கைள வள@8\$ெகா(]- !ழFைதகேள தைலைமL
ெபா,Lபி+! வZவா@க(.

நி+க. இைதLபM$!- ெபாU\ ஏேதா Oதிய தகவ: ேபா:
ேதா2,-. ஆனா: ந- வ(]வ2 பல �+றா<Eக]$! 32O
நம$! அZளிய திZ$!றளிேலேய உ(ள\.

அதிகார-: அறி=ைடைம !ற( எ< 423

எLெபாZ( யா@யா@வாc$ ேகJபிs- அLெபாZ(
ெமcLெபாZ( கா<ப\ அறி=.

விள$க-: எLெபாZைள யா@ யாாிட- ேகJடாn- (ேகJடவாேற
ெகா(ளாம:) அLெபாZளி2 ெமcயான ெபாZைள$ கா<பேத
அறிவா!-.

அதிகார-: ெமc_ண@த: !ற( எ< 355

எLெபாZ( எ8த2ைம8 தாயிs- அLெபாZ(
ெமcLெபாZ( கா<ப\ அறி=.

விள$க-: ெவளி8ேதா+ற8ைதL பா@8\ ஏமாF\ விடாம:,
அ\ப+றிய உ<ைமைய உண@வ\தா2 அறி=ைடைமயா!-.
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Happy Deepavali!

May this festival of lights bring you all an abundance of happiness, prosperity and good 
fortune. 2020 has been a challenging year for everyone but as we gradually transition to a 
new COVID Safe ‘normal’, I’m so glad your community can come together and rejoice at this 
special time, celebrating the victory of good over evil. 

Joe Szakacs MP
Member for Cheltenham 
Assistant Shadow Minister to the Leader
Assistant Shadow Minister for Multicultural Affairs
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Message from the Honourable Jing Lee MLC
Assistant Minister to the Premier
Adelaide Tamil Association

On behalf of the Government of South Australia, I wish to extend my warmest
greetings and best wishes to the Adelaide Tamil Association as you hold your annual
Deepavali celebrations on Saturday 21st November 2020. Deepavali, also known as
Diwali or the Festival of Lights, celebrates the symbolic victory of light over darkness,
knowledge over ignorance, and good over evil. 2020 has been a challenging year for us
all and this heart-warming message of hope and triumph is more important than ever
during this time. While the COVID-19 pandemic has changed how we interact with each
other and hold events, we continue to value and celebrate our important traditions in
new ways. I wish to congratulate President Joseph Xavier and the hard-working
committee and volunteers of the Adelaide Tamil Association for the dedication and
creativity you have shown in holding this year’s event in a COVID Safe way. The
Government of South Australia is proud to support this year’s Deepavali celebration.
This auspicious festival is celebrated by millions of people around the world and is one
of the many cultural highlights that is now generously shared and embraced by the
wider South Australian community. Thank you to everyone in the Tamil community for
your contributions to enriching our multicultural state and for your ongoing generosity
and dedication to serving our community. May the light of millions of lamps brighten
your lives and bring you and your loved ones endless joy, prosperity and good health.
Happy Deepavali!
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Authorised by Chris Antony, Secretary,
ADELAIDE TAMIL ASSOCIATION

PO box 618, North Adelaide,  SA 5006
Website: www.adelaidetamil.com.au , secretary@adelaidetamil.com.au

Mr Joe Szakacs
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