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மனதிற்கு இதமூட்டும் முற்றத்து ர ோஜோப் பூக்களோய், முது தமிழர் மன்றக் குடும்ப உறவுகளின் 
மலர்ந்த முகங்கள் இவ்வோண்டின் ரகோடைகோலத்திற்கு எழிலூட்டுகின்றன. எங்களின் மோண்புமிகு 
கனடியத் திருநோடு தனது 155 ஆவது பிறந்தநோடளக் ககோண்ைோடி மகிழ்ந்திருக்கிறது. உலகின் 
தடலசிறந்த வோழ்க்டகத் த த்டதக் ககோண்ை நோடு கனைோ என மீண்டும் அறிக்டககள் 
உறுதிப்படுத்தியிருப்பது எமக்குப் ப வசமூட்டுகிறது. அன்போர்ந்த உறவுகரள, வருகின்ற நோட்கள் 
குதூகலத்திற்குரிய நோட்ககளன்ற ரபோதிலும், சில முக்கியமோன விையங்கடள ஒன் ோறிரயோ 
முது தமிழர் மன்றத் தடலவக ன்ற வடகயில் உங்கரளோடு பகிர்ந்துககோள்ள ரவண்டிய 
கைப்போடு எனக்குள்ளது. 
 
என் அன்பிற்குரிய மன்ற உறுப்பினர்கரள, மன்றத் தடலவக ன்ற வடகயில் உங்கரளோடு 
சங்கநோதம் கசய்தியிதழ் வோயிலோக உட யோடும் இறுதிச் சந்தர்ப்பம் இதுவோகும். எமது 
மன்றத்தின் வருைோந்தப் கபோதுக் கூட்ைம் (AGM) விட வில் வ விருக்கிறது. ரகோவிட் 

கபருந்கதோற்றுக் கோலத்தில் என்மீது நம்பிக்டக டவத்து, ஈ ோண்டுகளுக்கு முன்னோல் 
இம்மன்றத்தின் தடலடமப் கபோறுப்பில் என்டன அமர்த்தினரீ்கள். உங்கள் அடனவ து ஆத வும், 

ஒத்துடழப்பும் நீங்கள் அளித்த உற்சோகமும் எனது பணிகடளச் கசவ்வரன முன்கனடுத்துச் கசல்ல 
உறுதுடணயோயடமந்தது. நோன் தடலடமப் கபோறுப்ரபற்ற நோளிலிருந்து இம்மன்றத்தின் உயர்ச்சிக்கும், வளர்ச்சிக்கும் 
என்ரனோடிடணந்து கசயற்படுகின்ற 2020-21,2021-2 இயக்குனர் சடபயின் உறுப்பினர்கள். தன்னோர்வத் கதோண்ைர்கள், 
நலன்விரும்பிகள், முன்னோட் தடலவர்கள் குறிப்போக மன்ற உத்திரயோகத்தர்கள் அடனவர்க்கும் எனது மனமோர்ந்த 
நன்றிகடளயும், போ ோட்டுக்கடளயும் கதரிவித்துக்ககோள்கிரறன்.  
 
"எண்ணிய முடிதல் ரவண்டும். நல்லரவ எண்ணல் ரவண்டும். திண்ணிய கநஞ்சம் ரவண்டும்" என்ற எனக்குப் பிடித்த 
போ தியின் கவிவரிகடள மனதிருத்திரய என்பணிகடள உங்கள் அடனவ து ஆத ரவோடும் நோன் முன்கனடுத்திருந்ரதன். 36 
ஆண்டுகோலமோக தோன் வழங்கிவரும் ரசடவயினூைோக நிமிர்ந்து நிற்கும் எமது முது தமிழர் மன்றம் ரமலும் வளர்ச்சிப் 
படிகளில் தைம் பதிக்க நோம் அடனவரும் ஒன்றுரசர்ந்துடழப்ரபோம். 
 

ஒளி படைத்த கண்ணினோய் வோ வோ  

      உறுதி ககோண்ை கநஞ்சினோய் வோ வோ  

             எளிடம கண்டு இ ங்குவோய் வோ வோ  

                    ஏறுரபோல் நடையினோய் வோ வோ  

 

நன்றி. வணக்கம்.                                                                                          

அன்புைன்,                                                                                                     
இந்தி ோ நை ோஜோ   

July 2022 
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Important Messages/Kf;fpa mwptpj;jy;fs;  
 

Annual General Meeting 2022/tUlhe;jg; nghJf;$l;lk; 2022 
 
The Annual General Meeting of the Senior Tamils’ Centre will be held on Monday 29th of August 2022 at 9.45am. 

This year, the meeting will take place virtually through ZOOM and the AGM packages will be sent soon to those who 

have paid their annual subscription for the year 2021 before the 31st Dec 2021 and to members who joined before 

May 29, 2022. If you do not receive the package before the AGM, please contact the office immediately. Further 

details regarding the AGM and the elections (2022/23) will be sent along with the AGM package. 

 
KJ jkpoH kd;wj;jpd; tUlhe;jg; nghJf;$l;lk; 2022; Mz;L Mf];l; khjk; 29k; jpfjp> jpq;fl;fpoik> #k; 

(zoom) fzzp njhopy;El;gj;jpd; thapyhf ,lk;ngWk;. 2021k; Mz;Lf;fhd tUlhe;jr; re;jhg;gzj;ij 2021 

brk;gH khjk; 31k; jpfjpf;F Kd;dH nrYj;jpa cWg;gpdHfSf;Fk;> 2022k; Mz;L itfhrp khjk; 29k; 

jpfjpf;F Kd;dH NrHe;j Gjpa cWg;gpdHfSf;Fk; kl;LNk Mz;Lf;$l;l mwpf;iffs; mDg;gp itf;fg;gLk;. 

Mz;Lf; $l;lj;jpw;F Kd;dH mwpf;iffs; fpilf;fh tpl;lhy; cldbahf kd;w mYtyfj;ij njhlHG 

nfhs;sTk;.  

 

Mf];l; khjk; elf;ftpUf;fpd;w Mz;Lf;$l;lk; kw;Wk; Njh;jy; Fwpj;j Nkyjpf tpguq;fs; Mz;Lf;$l;l 

mwpf;iffNshL midj;J mq;fj;jtHfSf;Fk; mDg;gp itf;fg;gLk;.   

 

Membership Renewal: Membership for year 2022 could be done through e-transfer, cheques or visiting the STC 

office during weekdays between 9.30-2.00pm. E-transfer to be done at seniortamils@gmail.com 

 

If you like to get the quarterly newsletters (Sanganatham) by post, please pay an additional $10 along with your 

membership. Membership receipts will be sent by email. 
 
2022f;fhd tUlhe;j re;jhg;gzk; Fwpj;J epidT+l;l Ntz;ba jUzkpJ. ,e;j tUlj;Jf;fhd 
re;jhg;gzj;ij jghy; %yNkh> tq;fp gupkhw;wk; %yNkh (e-transfer) my;yJ thuehl;fspy; kd;w 
mYtyfj;jpNyh nrYj;jp gw;Wr;rPl;il ngw;Wf; nfhs;syhk;. NkYk; rq;fehjk; fhyhz;L ,jo;fis 
jghypy; ngw;Wf;nfhs;s tpUk;GNthH 10 nlhyHfis Nkyjpfkhf nrYj;jp ngw KbAk;. mq;fj;Jt 
gzj;jpw;fhd gw;Wr;rPl;Lf;fs; kpd;dQ;ry; %ykhf mDg;gp itf;fg;gLk ; 
 

 
 
 
 

 

Craft class in action……… 

mailto:seniortamils@gmail.com
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,johrpupauplkpUe;J---- 
ரப ன்பிற்கும், கபருமதிப்பிற்கும் உரிய மன்ற உறுப்பினர்கள் யோவர்க்கும் என் மனம் நிடறந்த 
வணக்கம். சங்கநோதம் கசய்தியிதழ் ஆசிரிய ோக உங்கடளச் சந்திக்கும் வோய்ப்பு இத்ரதோடு 
நிடறவுக்கு வருகிறது. இ ண்டு ஆண்டுகள் இடமப்கபோழுதோக வந்திருக்கிறது. விட வில் 
ஆண்டுப் கபோதுக்கூட்ைம் நிகழ இருக்கிறது, படழயன கழிதலும், புதியன புகுதலும் 
கோலத்தின் போற்பட்ைரத. 

1989 டிசம்பரில் ஒன் ோறிரயோ முது தமிழர் மன்றம் தனது முதலோவது கோலோண்டுச் 
கசய்தியிதடழ கவளியிட்ைது. அந்த நோட்களில், நி ந்த  அலுவலர ோ முடறயோன கதோைர்போைல் 
வசதிகரளோ இல்லோதநிடலயில், அங்கத்தவர்களுைன் கதோைர்பு ககோள்வதற்கோன, மன்றத்து 
நைவடிக்டககடள  கதரியப்படுத்துவதற்கோன ஒர  ஊைகமோக இச்கசய்தி இதரழ விளங்கியது. கோலஓட்ைத்தில் பல்ரவறு 
மோற்றங்களுக்கு உட்பட்டு சர ோ சிவலிங்கம் அவர்கள் முதல் ஐ. கஜகதீஸ்வ ன் வட யோன 16 ஆசிரியர்கள் டகவண்ணத்தில் 
கமருகூட்ைப்கபற்று இன்று சங்கநோதமோக 12 பக்கங்களுைன் உங்கள் டககளுக்கும், கணினிக்கும் வந்துரசர்கிறது.  

கைந்து கசல்கின்ற இக்கோலவிடையில் நோன் கசய்தியிதழ் ஆசிரிய ோக எடுத்த முன்முயற்சிகளும், அடவ திருவிடனயோகிய 
திருப்தியும் நிடறயரவ எனக்குண்டு. எனினும் இவ்வோய்ப்பிடன வழங்கிய முது தமிழர் மன்று, மனநிடறரவோடு நோன் 
பணிகசய்யும் சூழடல உருவோக்கிய மதிப்பிற்குரிய தடலவர், கசய்தியிதழின் வடிவடமப்பு, உள்ளைக்கம் ரபோன்ற பல்ரவறு 
விையங்களில் என் ரவண்டுதலுக்கு மதிப்பளிக்கும் நிடறரவற்று உத்திரயோகத்தர் - யோவும், யோவரும் என்மனதில் 
நிடலத்திருப்பர்.  

என்டன கநறிப்படுத்திய, வழிப்படுத்திய இயக்குனர் சடப உறுப்பினர்கள், அவ்வப்ரபோது கசய்தியிதழுக்கு தமது பங்களிப்டப 
வழங்கி உறுதுடணயோய் இருந்ரதோர், முன்னோள் தடலவர்கள் யோவரும் என்நன்றிக்கு உரியவர்கள். "எப்கபோருள் 
யோர்யோர்வோய்க் ரகட்பினும் அப்கபோருள் கமய்ப்கபோருள் கோண்பதறிவு" என்போன் வள்ளுவன். "தன்கநஞ் சறிவது கபோய்யற்க  
கபோய்த்தபின் தன்கநஞ்ரச தன்டனச் சுடும்" என்பதும் அவ்வல்லோளன் கூறியது தோன். உள்ளத்தில் உண்டமகயோளி 
உண்ைோயின், வோக்கினிரல ஒளியுண்ைோகும். கவள்ளத்தின் கபருக்டகப்ரபோல் கடலப்கபருக்கும், கவிப்கபருக்கும் ரமவுகமன 
மோகவி ரபசுவோன். என் அறிவுக்கு எட்டியவட யில் ஒன் ோறிரயோ முது தமிழர் மன்றின் நலன் ஒன்டறரய கருத்தோகக் 
ககோண்டு நோன் கசயற்பட்டிருக்கிரறன். எனது இவ்வோறோன கசயற்போட்டின் கோ ணமோக எவ து மனமும் புண்பட்டிருப்பின் 
தடய கூர்ந்து என்டன மன்னிப்பரீ்களோக. 

நோன்கோவது தசோப்தத்டத ரநோக்கி நகரும் எமது முது தமிழர் மன்று, 1989 டிசம்பரில் இருந்து கதோைர்ச்சியோக கவளிவரும் 
கோலோண்டுச் கசய்தியிதழ் ஆகியவற்றின் நீட்சி, எம் அடனவ து ஒன்றுபட்ை மனங்களின் மோட்சியில் தோன் தங்கியுள்ளது. 
சங்கநோதம் எங்கள் முது தமிழர் மன்றத்தின் மங்கல நோதமோகத் கதோைர்ந்து ஒலிக்கட்டும்.  

ஒன்றுபட்ை எங்கள் கசயற்போட்டில் சோதடனக் கீதம் இடசக்கட்டும். 

போயுகமோளி நீ எமக்கு, போர்க்கும் விழி நோம் உமக்கு. 

வடீணயடி நீ எமக்கு. ரமவும் வி ல் நோம் உமக்கு. 

கண்ணின் மணி நீ எமக்கு, கோத்திடுரவோம் கருத்தோக. 

நன்றிகயோடு நல்வணக்கம். 

ஐயாத்துரை ஜெகதீஸ்வைன்  

 

 

 

அறிரவ வளர்த்திட வவண்டும் -மக்கள் அத்தரை வேருக்கும் ஒன்றாய் 

சிறியரை வமம்ேட ஜசய்தால் -ேின்பு ஜதய்வம் எல்வ ாரையும் வாழ்த்தும் 

வயிற்றுக்கு வசாறிட வவண்டும் -இங்கு வாழும் மைிதருக்ஜகல் ாம் 

ேயிற்றி ே  கல்வி தந்து -இந்த ோரை உயர்த்திட வவண்டும் 
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மன்றத்தின் 2014 ஆம் ஆண்டு வட யிலோன முக்கிய கசயற்போடுகள் பற்றி கசன்ற இதழில் போர்த்திருந்ரதோம். 2015 இல் Trillium 
Foundation மோனியத் திட்ைத்தின் கீழ் "Clean Air Ambassadors' Program " தூய கோற்டற அடனவரும் சுவோசிக்க உதவுதல் என்ற 
மூன்றோண்டு கோல திட்ைம் ஆ ம்பமோனது. முது தமிழர் மன்றம் முதிரயோர் நலனுக்கோன நிகழ்ச்சிகடள முன்கனடுத்துச் 
கசல்கின்ற ரபோதும், தோன் சோர்ந்த சமூகத்தின் நலனிலும் அதீத அக்கடற ககோண்டுள்ளகதன்படத கவளிப்படுத்த இத்திட்ைம் 
வழிரகோலியது. இத்திட்ைத்தின் பயன்போடுகள் குறித்த டகரயடு ஒன்று ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 
ஆண்டு ரதோறும் நைத்தப்பட்டுவரும் மருத்துவக் கருத்த ங்குகள், தகவற்பட்ைடறகள் IMHO, CMTA ரபோன்றவற்றுைன் ரசர்ந்து 
முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

2016 இல் மன்றத்தின் இயக்குனர்சடப உறுப்பினர்கள், தன்னோர்வத் கதோண்ைர்கள், மன்ற உத்திரயோகத்தர்கள் ஆகிரயோரின் 
வளர்ச்சிக்குத் ரதடவயோன தகவற் பட்ைடறகள் நைத்தப்பட்ைன. Governance workshop, Strategic Planning, Risk Management for 
Volunteers, Volunteer Management, Reaching success in succession planning ரபோன்றடவ அவற்றுள் குறிப்பிைத்தக்கடவ. கலோச்சோ ம், 
நிதி, விடளயோட்டுக்கள், சுற்றுலோ, உணவு உபசரிப்பு, கதோடலரபசி மூலமோன ஆறுதலுட யோைல், முதிரயோர் இல்லங்களுக்குச் 
கசன்று போர்டவயிைல், மகளிர் அணி ஆகிய குழுக்களின் கீழ் இடணந்து கசயலோற்றும் 60 க்கும் ரமற்பட்ை தன்னோர்வத் 
கதோண்ைர்களின் தன்னலமற்ற ரசடவகள் ஆண்டுரதோறும் விரிவடைந்து பலநூற்றுக்கணக்கோன பயனோளிகடள 
திருப்திப்படுத்தியிருக்கின்றன. 30 ஆவது ஆண்டு நிடறவு விழோ ரகோலோகலமோக ககோண்ைோைப்பட்ைது.  

2017 - 2018 கோலப்பகுதியில், the secret tools to successful event planning - part 1 & 2, The many facets of communication to avoid 
conflicts ஆகிய மூன்று பயிற்சிப்பட்ைடறகள் நைத்தப்பட்ைன. கனைோவின் 150 ஆவது பிறந்தநோள் விழோ ரமோர்னிங்டசட்  
பூங்கோவில் கவகு சிறப்போக ககோண்ைோைப்பட்ைது.  Extendicare நீண்ை கோல ப ோமரிப்பு நிடலயத்திலுள்ள 37 தமிழ் முதிரயோருக்கு  
நத்தோர் தினத்டத முன்னிட்டு அன்பளிப்புக்கள் வழங்கி ககௌ விக்கப்பட்ைனர். இவ்வன்பளிப்புக்கள் வழங்கும் நைவடிக்டக 
இன்னமும் கதோைர்ந்து முன்கனடுக்கப்படுகிறது. 2017 இல் ஆ ம்பிக்கப்பட்ை bridge, Abacus வகுப்புக்களும் கவற்றிக மோக 
நடைகபற்றன. NewHorizon திட்ைத்தின் கீழ் முதிரயோர் இடளரயோர்க்கிடைரயயோன சமூக கலோச்சோ  ஆற்றல்கள் குறித்த 
பரிமோற்றம் (Intergenerational Cultural and Social Skills exchange) எனும் புதியரதோர் திட்ைம் 2017 - 18 இல் நடைகபற்றது. இதன் 
கீழ் 13 -16 வயத்திற்கிடைப்பட்ை 40 இடளரயோருக்கு 2017 ஜூடல மோத இறுதியில் ரகோடைகோல பயிற்சிப்பட்ைடற ஒன்று, 
தமிழர் பண்போடு, கலோச்சோ ம், கடலகள், ரபோஷோக்குணவு சடமயல் விளக்கங்கள் மற்றும் முதிரயோர் ப ோமரிப்பு ரபோன்ற 
விையங்களில் கசய்முடற விளக்கங்கரளோடு நைத்தப்பட்ைது.  

2019 இல் Legal Rules and Responsibilities, Board Evaluation, Strategic Planning ரபோன்ற தகவற் பட்ைடறகள் நிகழ்த்தப்பட்ைன. 
வழடமயோன வோ ோந்த உள,வள நைவடிக்டககரளோடு புதிய முயற்சியோக "ர ோரபோடிக்ஸ்" வகுப்புக்கள் ஒருசில 
அங்கத்தவர்களின் ஆர்வத்தினோல் ஆ ம்பிக்கப்பட்டு, பர ோஸ் மண்ைபத்தில் வோ ம்ரதோறும் திங்கட்கிழடமகளில் கதோைச்சியோக 
நடைகபற்று  பின்னர் ரகோவிட்-19 கதோற்றுப் ரபரிைர் கோ ணமோக கோகணோளி zoom மூலம் நைத்தப்பட்டு வந்தது. தற்ரபோது 
மீண்டும் Burrows Hall இல் ரந டியோக ரமற்ககோள்ளப்பட்டு வருகிறது. நிதி திட்ைமிைல் குழு, திறன் ரமம்போட்டுக்குழு (Capacity 
Building Committee), கதோழில் நுட்பக்குழு ரபோன்ற உப குழுக்கள் ஏலரவ இருந்த உபகுழுக்களுைன் இயங்க ஆ ம்பித்திருந்தன. 
ரமலும்,க ோகறோண்ரைோ பல்கடலக்கழக தமிழ் இருக்டக (Tamil- Chair) அடமத்தல் கதோைர்போன நைவடிக்டகயில் முது தமிழர் 
மன்றம் கடலநிகழ்கவோன்றிடன நைத்தி 25000 ைோலர்கள் நிதி தி ைடிக் டகயளித்திருந்தது. எமது தோயக உறவுகளுக்கோக 
ஆடைகள், சிறுவர்களுக்கோன விடளயோட்டு உபக ணங்கள் ரசகரித்து கிளிகநோச்சி, மட்ைக்களப்பு மோவட்ைங்களுக்கு மன்றம் 
அனுப்பியிருந்தது.  

2020 மோர்ச்சில் ரகோவிட்-19 கதோற்றுப் ரபரிைர் குறித்த பதீியில் முழு உலகுரம குழம்பிப்ரபோயிருந்த நிடலயில்தோன், முது 
தமிழர் மன்றம் தோம் ஆற்றரவண்டிய பணிகள், எடுக்கரவண்டிய முன்கனச்சரிக்டக நைவடிக்டககள் குறித்து இன்னும் 
ரவகமோகவும், நிதோனமோகவும் சிந்திக்க ரவண்டிய தமது கபோறுப்டப  உணர்ந்திருந்தது. முன்கனப்ரபோதும் இல்லோதவோறு 
தனிடமயில் வோடும் முதிரயோர்க்கும், தோமோகத் தம் ரதடவகடள நிடறரவற்ற இயலோரதோர்க்கும் மன்றத்தின் 

ஒன்றாரிய ா முதுதமிழர் மன்றம்       ஐயாத்துரை ஜெகதீஸ்வைன் 
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உதவியும்,வழிகோட்ைலும் ரதடவப்படுமிந்த தருணத்தில், அடனவரினதும் போதுகோப்டப கருத்திற் ககோண்டு அலுவலகம் 
மூைப்பைரவண்டிய இக்கட்டில் மோற்றுவழிகடளத் ரதைரவண்டியிருந்தது. மன்ற அலுவலர்கள் வடீ்டிலிருந்தவோரற e -mail , 
cell phone , WhatsApp , Facebook , Website ரபோன்ற சமூக ஊைகங்கள் மூலம் அங்கத்தவர்கரளோடு  கதோைர்பு ககோண்டு 
தகவல்கடள பரிமோறி அவர்களுக்குத் ரதடவயோன உதவிகடள தோமும், ஏடனய தனிப்பட்ை கதோண்ைர்கள், கதோண்டு 
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் ஊைோகவும் இயன்றவட  கசய்தடம நன்றியுைன் நிடனவில் ககோள்ளரவண்டியடவ. 

ரமலும் வோ த்தில் ஐந்து நோட்களும் நடைகபற்றுவந்த உைல்,உள வள நிகழ்வுகளில் ரந டியோகப் பங்குபற்றி, சக 
அங்கத்தவர்கரளோடு முகம் போர்த்து அளவளோவி, தமக்குப் பிடித்த உணவு, சிற்றுண்டி வடககடள ரசர்ந்து, பகிர்ந்துண்டு 
களிப்புற்று இருந்தவர்கடள மீண்டும் அரத மனநிடலக்கு ககோண்டுவருதல் என்பது சவோலோன விையரம. ஆனோலும் இதடனச் 
சோத்தியமோக்கிக் கோட்டிய இயக்குனர் சடபயும், மன்றத்து நிடறரவற்று அலுவல ோன திருமதி. வசந்தி சோந்தகுமோர், அன்டறய 
நிதித்துடற அலுவலர் திருமதி.சோந்தினி தவ ோஜோ ஆகிரயோரும் தன்னோர்வத் கதோண்ைர்களும் என்றும் எங்கள்  கநஞ்சில் 
நிடலத்திருப்போர்கள். 

கபருந்கதோற்றுப் ரபரிைர் கோலத்தின் ஆ ம்பத்தில் கசவ்வோய், வியோழன், கவள்ளிக் கிழடமகளில்  வோ த்தில் மூன்று தினங்கள் 
அங்கத்தவர்களுக்கோன உைல், உள வள நிகழ்வுகள் zoom மூலம் நடைகபற்றுவந்தன. 2020 ஏப் ல் மோதத்திலிருந்து வோ ோந்தம் 
கவள்ளிக்கிழடமகளில் "டவகடற" எனும் குறுந்தகவல் கதோகுப்பு மின்னிதழோக கவளிவ த் கதோைங்கியது.  எனினும் 
ஒக்ரைோபர் 2020 இலிருந்து பல்ரவறு புதிய நிகழ்வுகள் நடைமுடறக்கு வந்தன.  வோ த்தில் ஐந்து நோட்களும் கோகணோளி 
(zoom) மூலமோக உைல்,உள வள நிகழ்வுகள் - தியோனமும், மூச்சுப்பயிற்சியும்; கதிட யில் அமர்ந்தவோறு கசய்யும் ரயோகோ, 
Makers  club , Cardio exercise, முடறசோர் ரயோகோ, Craft  club, அங்கத்தவர் ரந ம்/ விருந்தினர் ரந ம், Extendicare prayer meeting, 
Bridge வகுப்புக்கள் கி மமோக நைக்கத்கதோைங்கின.  

ரபரிைர்க் கோலத்திலும் மன்ற இயக்குனர்சடப உறுப்பினர்கள், நலன்விரும்பிகள், அலுவலர்கள் ஆகிரயோருக்கோன இரு தகவற் 
பட்ைடறகள் "Governance - Board Members' Roles and Responsibilities", Succession Planning zoom வழியோக நைத்தப்கபற்றன. 
மன்றத்தின் கவளிப்புற நைவடிக்டககள் மட்டுப்படுத்தப்பைரவண்டிய நிர்ப்பந்த நிடலயில், உள்ளக கசயற்போடுகளில் மன்றம் 
அதீத கவனம் கசலுத்தியது. இதன் விடளவோக மன்றத்தின் அடமப்புவிதிடய (Constitution) மறுசீ டமப்பதற்கோன குழு ஒன்று 
அடமக்கப்கபற்று, பல து அபிப்பி ோயங்கள் கபறப்பட்டு 2021.07.07 இல் கூட்ைப்கபற்ற விரசை கபோதுக்கூட்ைத்தில் 
நிடறரவற்றப்பட்டு 2022 .04 .01 முதல் நடைமுடறக்கு வந்துள்ளது. மன்ற வ லோற்றில் இது ஒரு டமற்கல் என்பது 
குறிப்பிைத் தக்கது. 2021 01 .14 டதப்கபோங்கல் தினத்தன்று எமது மன்றம் 35 ஆவது ஆண்டில் கோல்பதித்த நிகழ்விடன, 
திட்ைமிட்ைவோறு கபருவிழோவோகக் ககோண்ைோை முடியோத கபருந்கதோற்றுச் சூழலில் zoom வோயிலோக சிறப்புற நைத்தி 
முடிக்கப்பட்ைது. இத்தருணத்தில் மன்றத்தின் கோலோண்டுச் கசய்தியிதழ் "சங்கநோதம்" எனப் கபயர் சூட்ைப்பட்டு கவளியிட்டு 
டவக்கப்கபற்றது. மன்ற நிடறரவற்று உத்திரயோகத்தர்  தகவல் கதோழில் நுட்ப உதவியோளர ோடு  தயோரித்து வழங்கும் 
நிலோமுற்றம் எனும் வோ ோந்த  பல்சுடவக் கதம்ப நிகழ்ச்சி அடனவ து போ ோட்டையும் கபற்றகதோன்று.   

ரமலும், 2021 .02 .09 இல் ஆ ம்பித்து டவக்கப்கபற்ற "ஒன்றிடணரவோம் ரநயமுைன்" (Together in Friendship) எனும் புதிய 
திட்ைம் தனிடமயில் உழலும் முதிரயோரின் மன உடளச்சடலக் குடறக்கும் பயன்மிகு கசயற்போைோய் அடமந்துள்ளடம 
சுட்டிக்கோட்ைத்தக்கது. 2021 ஆகஸ்டில் கதோைங்கி டவத்த மற்கறோரு திட்ைமோன "இளம் தளிர்கள்" (Juniors' Wing)10-16 
வயதிற்கிடைப்பட்ை இளம் சிறோர்களுக்கோனது. மூத்ரதோரூைோக எமது கடல,கலோச்சோ ம், பண்போடு என்பவற்டற 
இருத ப்பினரும் இடணந்து கற்றுக் ககோள்வதும், கற்றுக் ககோடுப்பதுமோன ஒரு கசயற்போடு. குடறந்த ஆளணிப் 
பற்றோக்குடறரயோடு சிறப்போக முன்கனடுக்கப்பட்டுவரும் பணியோகும். கபருந் கதோற்றுக்கோலத்தில் ஏடனய நிறுவனங்களுைன் 
இடணந்து மூத்ரதோருக்குத் தடுப்பூசி வழங்க உதவி கசய்தடமயும், தனியோக வோழும் முதிரயோருக்கு உலர்உணவு, சடமத்த 
உணவு வழங்கியடமயும் குறிப்பிைத்தக்கடவ. ஒன் ோறிரயோ முது தமிழர் மன்றத்து மிக மூத்த அங்கத்தவர்கள் 
கபருந்கதோற்றுக்கோலத்தில் மனக்கிரலசமுறுவடதக் கருத்திற்ககோண்டு அவர்களுக்கு எண்பதுக்கு ரமற்பட்ை  அன்பளிப்புப் 
கபோதிகள் அவர்களின் இருப்பிைங்களுக்ரக கசன்று வழங்கியடமயும் இங்கு குறிப்பிைரவண்டியடவ.  

இத்தகு பணிகரளோடு முன்னகர்ந்து வரும் ஒன் ோறிரயோ முதுதமிழர் மன்றம் கதோைர்ந்தும் வசீ்ரசோடும், மூச்ரசோடும் 
நடைபயில அடனவரும் ஒன்றுபட்டு எங்கள் ஆத டவ வழங்குரவோம்.            

இத்ஜதாடர் இத்துடன் நிரறவு ஜேறுகிறது. 
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STC AT A GLANCE 

Recognition Day: Board of Directors, Subcommittee members, and staff were recognized for their selfless dedication 

and hard work towards the Success of Senior Tamils’ Centre of Ontario. 

Success of this organization.  
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Past Presidents of STC 

POWERFUL QUOTES TO STORE IN OUR HEARTS 

❥ "We are all so desperate to be understood, we forget to be understanding." (Beau Christopher 

Taplin) 

❥ "No matter how heavy life feels, no matter how chaotic things seem, no matter how dark it 

gets, you and I are never alone. Please know that you can always ask for help."  
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➢ Contribute your time, talents or money to support a good cause. 

➢ Seek mentors who align with your values and beliefs. 

➢ Expect and accept life’s uncertainty. 
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The Senior Tamils’ Centre deeply regrets to record 
the names of the following members who passed 

away in the recent past and condole  
with their families. 

 

• Mr. I. Pedurupillai Mem # 2866, passed away 
in May 2022. 

 
 
 

 

 

xd;uhupNah KJ jkpoH kd;wk; Gjpa 
cWg;gpdHfis md;Gld; 

tuNtw;fpd;wJ. 

3772 Andrew Rajasingham 

3773 Sivamany Balachandran 

3774 Manjula Rajapal 

3775 Vadivambigai Rajakumaran 

3776 Raj Thavaratnasingham 

3777 Thangavel Kesavan 

3778 Vijeyasingham Rabindran 

3779 Devarajani Rabindran  

3780 Amirtharatnam Veerabagu 

3781 Mary Josephine Amirtharatnam 

3782 Punithavathy Vithiyananthan 

3783 Arulanandam Ponnuthurai 

3784 Bharathi Mohan 

3785 Vimalarosa Thavanesan 

3786 Vamathevan Ramalingam 

3787 Kumarakulasundaram Ponnudurai  

3788 Yasothara Kumarakulasundaram  

3789 Meenalogani Prabaharan 

3790 Palanisamy Sanmugam  

3791 Meenaganthy Sarvanantham  

3792 Ratha Francis Xavier 

3793 Lakshmy Krishnapillai 

3794 Christine Leo Kaviar 

3795 Parameswaran Rajendram 

 

  

 

ோலுக்கு கஷ்டம் ஜகாடுத்தால் தயிர் ஆகிறது. 

தயிருக்கு கஷ்டம் ஜகாடுத்தால் ஜவண்ஜெய் ஆகிறது. 

ஜவண்ஜெரய ஜகாடுரம ஜசய்தால் ஜநய் ஆகிறது. 

ோர  விட தயிர் உயர்ந்தது, தயிரை விட ஜவண்ஜெய் 
உயர்ந்தது, ஜவண்ஜெரய விட ஜநய் உயர்ந்தது. 

இதனுரடய அர்த்தம் என்ைஜவன்றால், அடிக்கடி கஷ்டம், 

சங்கடங்கள் வந்தாலும் கூட எந்த மைிதனுரடய நிறம் 
மாறாமல் சமூகத்தில் அவருரடய மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. 

ோல் ஒரு நாரளக்கு மட்டுவம ேயன்ேடுத்த முடியும், ேின் 
அது ஜகட்டுப் வோய் விடும். ோ ில் ஒரு ஜசாட்டு வமார் 

விடும் வோது அது தயிர் ஆகிறது. அது இன்னும் 2 
நாட்களுக்கு இருக்கும். 

தயிரை கரடயும் வோது ஜவண்ஜெய் வருகிறது. அது 
இன்னும் 3 நாட்களுக்கு இருக்கும். ஜவண்ஜெரய 

ஜகாதிக்க ரவத்தால்,  ஜநய் ஆகிறது அது ஒரு வோதும் 
வெீாவது இல்ர . ஒவை நாளில் ஜகட்டுப் வோகும் 

ோலுக்குள், ஒரு வோதும் ஜகட்டுப் வோகாத ஜநய் ஒளிந்து 
இருக்கிறது. 

உங்கள் மைம் கூட அளவற்ற சக்திகளால் நிைம்ேியுள்ளது. 

அதில் ஜகாஞ்சம் வநர்ரமயாை எண்ெங்கரளப் 
வோடுங்கள். தைக்குத் தாவை சிந்தரை ஜசய்யுங்கள். 
தன்னுரடய வாழ்க்ரகரய இன்னும் சரி ோருங்கள். 

ேின் அப்ஜோழுது ோருங்கள், நீங்கள் ஒரு ஜோழுதும் 
வதால்விவய காொத ேசுரமயாை, மைிதைாக இருப்ேரீ்கள். 
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TRIP TO DARLINGTON PARK (8th July 2022) 

ஒண்டாரிவயா முது தமிழர் மன்றத்தின் குழுவிைைால் ஒழுங்கு ஜசய்யப்ேட்ட  Darlington பூங்கா ஒரு நாள் ேயெம் ெூர  

8, 2022 இைிவத நிரறவவறியது. 48 அங்கத்தவர்களுடன் எமது ேிையாெம் 9:30 AM ஆைம்ேமாகி 10:30 AM மெியளவில் 

பூங்காரவ ஜசன்று அரடந்வதாம். 2.5 வருடங்களாக COVID ன் தாக்கத்திைால் வநருக்கு வநர் சந்திக்க முடியாமல் இருந்த 

தாகத்ரத இன்று எல்வ ாரும் அளவளாவி தீர்த்து ஜகாண்டார்கள். இயற்ரகரய ைசித்தவர்கள் ஒரு ேக்கம், கடற்கரை ஓைம் 

கார  நரைத்தேடி நடந்தவர்கள் ஒருேக்கம், ஓங்கி வளர்ந்த மைங்களின் ேசுரமரய ைசித்தவர்கள் இன்ஜைாரு ேக்கம் என்று 

சிறு சிறு கூட்டமாக அனுேவித்துக்ஜகாண்டிருந்தார்கள்.  இவத வநைம் வாய்க்கு ருசியாக மதியவோசைம், சிற்றுண்டி, குளிர் 

ோைம் என்று மன்றம் எல் ா அங்கத்தவர்களுக்கும் தாைாளமாக வழங்கிைார்கள்.  

‘Moksha Foundation’ அங்கத்தவர் நிகில் எம்வமாடு க ந்து ஜகாண்டு ேஞ்சாேி நடைம், வமற்கத்திய ோடல், 

உெவுப்ேழக்கங்கள் குறித்த ஆவ ாசரைகள், உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் உட்சாகமூட்டும் விரளயாட்டுகள் எை 

அரைவரையும் மகிழ்வித்தார். பூங்காரவ விட்டு புறப்ேடும் வநைத்தில் சூடாை காப்ேியும், குளிர்ோைமும் எமக்கு 

வழங்கப்ேட்டது. மகிழ்ச்சிவயாடு 5 மெியளவில் Woodside Mall வந்தரடந்வதாம். இந்த அரிய சந்தர்ப்ேத்ரத அரமத்து 

ஜகாடுத்த ஒன்ைாரிவயா முதுதமிழர் மன்றத்திற்கு  நன்றிகள் ே .  

வதவைாெைி ைேநீ்திைன் (அங்கத்தவர் இ க்கம் 3779) 
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பறவைகளிடமிருந்து நாம் சில பாடங்கவள படிப்பபாம்... 

1. இரவு நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடுவதில்லல 🦜 

2. இரவு நேரங்களில் ஊர ்சுற்றுவதில்லல🦜 

3. தன் பிள்லளகளுக்கு தக்க சமயத்தில் வாழ்க்லகக்கான 

பயிற்சிகலள அளிக்கின்றன.🦜 

4. மூக்குமுட்ட உண்ணுவதில்லல. எவ்வளவு தானியங்கலள 

இட்டு  ககாடுத்தாலும் நதலவயானவற்லற மட்டும் 

ககாத்திவிட்டு பறே்து கசல்கின்றன. நபாகும் நபாது எலதயும் 

எடுத்து நபாவதில்லல.🦜 

5. இருள் சூழும்நபாநத உறங்க துவங்குகின்றன. அதிகாலல 

ஆனே்தமாய் பாட்டு பாடி எழுகின்றன.🦜 

6. தனது ஆகாரத்லத அலவ மாற்றுவதில்லல 🦜 

7. தனது உடலில் வலுவுள்ளவலர உலழக்கின்றன. இரவு 

அல்லாது மற்ற நேரங்களில் ஓய்வு எடுப்பதில்லல.🦜 

8. நோய் வே்தால் உண்ணுவதில்லல. சுகமான பின் உணவு 

எடுத்துக்ககாள்கிறது.🦜 

9. தன் குழே்லதகளுக்கு பரிபூரணமான அன்லப ககாடுத்து 

வளரக்்கின்றன.🦜 

10. கடுலமயான உலழப்பாளிகளாயிருப்பதால், இதயம், 

கல்லீரல், நுலரயீரல் நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லல.🦜 

11. இயற்லகக்கு எதிராக ஒருநபாதும் கசயலாற்றுவதில்லல. 

தனது அத்தியாவசிய நதலவக்கு மட்டும் இயற்க்லகயிலிருே்து 

கபற்று ககாள்கின்றன.🦜 

12. தனது கூடு மற்றும் சுற்று சூழல்கலள அனுசரலனநயாடு 

பாதுகாக்கின்றன.🦜 

13. ஒருநபாதும் தனது கமாழியிலன மாற்றி நவற்று கமாழி 

கலே்து நபசுவதில்லல.🦚 

14.பறலவகள் கூடுதலாக கூடுகள் கட்டி வாடலகக்கு 

விடுவதில்லல.                                              

 இதில் சில படிப்பிலனகலளயாவது ோம் பாடமாக 

எடுத்துக்ககாண்டால் வாழ்வு சிறப்பது திண்ணம். 🦉🦜🦢.     

அநதா அே்தப்பறலவ நபால வாழ நவண்டும். 

 

 
ரமண மகரிஷி ப ான்பமாழிகள் 

✓ வேசும்வோது ேயப்ேடாதீர்கள். அவதவோ  ேயப்ேடும்வோது 
வேசாதீர்கள். 

✓ ேயத்தின் முடிவவ வாழ்க்ரகயின் ஜதாடக்கம் ஆகும். 
✓ நிேந்தரை இன்றி உன்ரைவய ஜகாடுப்ேது தான் அன்பு. 
✓ இந்த கெம் தான் உண்ரம. இரதத் தவிர்த்து மற்றரவ 

அரைத்தும் நிரைவுகளும் கற்ேரையும் தான். 
 

உன்ரை தவிை வவறு யாைாலும் உன்ரை 
தடுக்க முடியாது.உன் வழியில்  

நீவய குறுக்வக நிற்காவத. 
 
 

https://www.tamilinfohub.online/2020/11/osho-quotes-in-tamil.html
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SENIOR TAMILS’ CENTRE OF ONTARIO 

Registered Non- Profit Corporation # 923023 

5200 Finch Ave. E, Unit 203, Scarborough ON M1S 4Z2 

Tel: 416-496-2897 Fax: 416-496-8941 Email: admin@seniortamilscentre.com 

Website: www.seniortamilscentre.com 

Face book: https://www.facebook.com/SeniorTamilsCentreofOntario 
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