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      jiytuplkpUe;J……… 

md;Gk; gz;Gk; kpf;f ngupNahHfNs> jha;khHfNs>  

cq;fs; midtUf;Fk; vd; gzpthd tzf;fq;fs;. vd; Nky; ek;gpf;if itj;J 

vd;idAk;> vd; epHthf rigiaAk; njupT nra;jikf;F vq;fs; midtuJ 

rhHgpYk; Kjw;fz; kdkhHe;j ed;wpfisj;; njuptpj;Jf; nfhs;s tpUk;Gfpd;Nwd;. 

kd;wj;jpd; tsHr;rpf;fhfTk;> kd;w mq;fj;jtHfspd; csts Nkk;ghl;Lf;fhfTk; Gjpa 

nraw;jpl;lq;fis cs;thq;fp> vk;khy; Kbe;jtiu nrayhw;WNthk; vd;w Kidg;NghL 

te;jpUf;Fk; vkJ epHthfrigf;F cq;fs; gupG+uz MjuT fpilf;Fk; vd;w ek;gpf;ifNahL 

vdJ ,uz;lhz;L gazj;ij Muk;gpf;ftpUf;fpNwd;.   

36 tUlq;fis ntw;wpfukhf fle;J gyuJ fLk; ciog;gpd; gydhf vkJ kd;wk; Kd;Ndw;wg;ghijapy; nrd;W 

nfhz;bUf;fpwJ. NkYk;> tUlh tUlk; gy Gjpa jpl;lq;fs;> rpe;jidfs; vd kd;wj;jpd; nraw;ghLfSk;  

tpuptile;J nry;tJ Fwpg;gplj;jf;fJ. fle;j ,uz;L tUlq;fs; NguplH fhyr;#oy; vy;NyhiuAk; tPLfSf;Fs; 

Klf;fp itj;jpUe;j NghjpYk;> kdk; jsuhJ jdJ mq;fj;jtHfSf;fhf Nritfis kd;wk; njhlHe;njLj;Jr; 

nrd;wik vkf;nfy;yhk; ngUikNa. ,d;W NguplH fhyr;#oy; rw;W khwp tUk; epiyapy;> NeubahfTk;> #k; 

(zoom) thapyhfTk; vkJ Nritfis njhlu epHthfrig KbT nra;Js;sJ. nts;spf;fpoikfspy; gNwh]; 

kz;lgj;jpy; csts epfo;T kPz;Lk; Muk;gkhd epiyapy;> jdpj;J ,aq;FtJ kl;Lky;yhky;> NtW 

];jhgdq;fs;> kd;wq;fSld; ,ize;J nrayhw;Wtjd; Kf;fpaj;Jtj;ij czHe;J> Moksha Canada Int. vd;w 

r%f epWtdj;Jld; ,ize;J rpy Gjpa jpl;lq;fis mz;ikapy; Muk;gpj;Js;Nshk;. jpq;fl;fpoikfspy; 

Bridlewood Mall y; cs;s Moksha Canada d; kz;lgj;jpy; 2 kzpNeu epfo;nthd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J 

Nghd;w gy Gjpa Kaw;rpfis tUq;fhyq;fspy; nraw;gLj;j jpl;lkpl;bUf;fpd;Nwhk;. 

3 tUlq;fSf;F gpd;dH kPz;Lk; Rw;Wyhf;fs; fisfl;lj; njhlq;fpapUf;fpwJ. Nfhilfhyj;jpy; xUehs; 

Rw;Wyhf;fspy; Muk;gpj;J ntF tpiutpy; xU thufhyk; 56 mq;fj;jtHfSld; [Nkf;fh nry;ytpUf;fpNwhk;. 

mLj;j tUlk; ,d;Dk; gy cs;ehl;L> ntspehl;L gpuahzq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhd xOq;FfisAk; 

Rw;Wyhf;FOtpdH nra;J nfhz;bUf;fpd;wdH.  

kd;wj;jpd; nraw;ghLfs; tpupTgl;Lf; nfhz;L nry;fpd;w epiyapy;> kd;wj;ij mLj;j fl;lj;Jf;F vLj;Jr; 

nry;tJ vkJ iffspNyNa cs;sJ. cq;fsJ MjuNthLk;> kw;Wk; epHthfrig cWg;gpdHfs;> kd;w 

cWg;gpdHfsJ xj;Jiog;GlDk; kd;wj;ij tsHj;jpLNthk;. cq;fs; fUj;Jf;fs; tuNtw;fg;gLfpwJ.  

midtUf;Fk; ,dpa jPghtsp kw;Wk; ej;jhH-GJtUl tho;j;Jf;fis njuptpj;Jf; nfhz;L ,iwtdpd; ngUk; 

fUiziaAk; cq;fsJ MrpiaAk; Ntz;b tzq;fp epw;fpd;Nwd;. ed;wp.    rPtul;dk; kNfe;jpuh 
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,johrpupauplkpUe;J….     உங்கள ோடு நோன்……….ப ோ. களேசலிங்கம்    
                                                                                                                               
ஒன்ராறிய ா முது தமிழர் மன்ற விருட்ஷத்தின் ஒவ்வவாரு அசைவிற்கும் ஆதாரசுருதி ாய் விளங்கும் அன்பிற்கும், 

மதிப்பிற்கும் உரி  உறுப்பினர்கள் அசனவர்க்கும் எனது இத ம் கனிந்த வணக்கம். 
எமது மன்றத்தின் 36 ஆவது வருடாந்தப் வபாதுக்கூட்டம் 2022 .08 .29 இல் நிகழ்ந்ததும், புதி  
இ க்குனர்ைசப வபாறுப்யபற்றுக் வகாண்டதும் நீங்கள் அசனவரும் அறிந்தயத. இவ்யவசள ில், 
இதழாைிரி ர் பதவிக்கு    ஏகமனதாக என்சனத் வதரிவு வைய்து இ க்குனர்ைசபய ாடும், 
உங்கள் அசனவயராடும் யைர்ந்து பணி ாற்றத் தந்த ைந்தர்ப்பத்சத எண்ணி மனம் மிக 
மகிழ்கியறன். அசனவர்க்கும் எனது பணிவான நன்றிகள்.  இதுகாறும் நீங்கள் காட்டிவரும் 
அன்பும், ஆதரவும் வதாடர்ந்து கிசடக்கப்வபறும் என்ற வபரு நம்பிக்சகயும் எனக்குண்டு. 
இவ்வாண்டின் இறுதி ிதழாக இது வவளிவருகின்ற யபாதிலும், நான் வபாறுப்யபற்ற பின்னர் 

வவளிவரும் முதலாவது இதழ் என்பது மனமகிழ்ச்ைிச  அளிக்கிறது. இத்தருணத்தில், உங்கயளாடு 
ைில விட ங்கசளப் பகிர்ந்துவகாள்ள விரும்புகியறன். 

யபரிடர் காலம் தணிந்து வரும் நிசல ில்,நாம் புத்துணர்யவாடு, புதி  திட்டங்கயளாடு வை ற்பட 
யவண்டி வர்களாயுள்யளாம். இ க்குனர் ைசப முன்வனடுக்கும்  திட்டங்கசளச்  வை ற்படுத்த பல்யவறு உபகுழுக்கள் 
பணி ாற்றுகின்றன என்பது உண்சமய . ஆ ினும் அசனத்து மன்ற அங்கத்தவர்களின்  பங்களிப்பும் 
இன்றி சம ாதுள்ளது. காவணாளி (zoom) மூலமான நிகழ்வுகளுக்கு நாம் பரிச்ை மாகிவிட்ட யபாதிலும், ஏலயவ 
வதாடங்கப்வபற்ற யநருக்குயநர் நிகழ்வுகளுக்கும் ஆதரவு வழங்கி ஊக்குவிக்க யவண்டும். யபரிடர் காலத்திற்கு முன்யன 
நாம் அசனவரும் ஒவ்வவாரு வாராந்த நிகழ்வின் யபாதும் யநரடி ாகச் ைந்தித்து, மனம் விட்டு கசதப்பதும், சுக 
துக்கங்கசளப் பகிர்ந்து உணவருந்தி ஒன்றாய்க்  கூடி மகிழ்வதும் ைகஜமாக நடக்கும் விட ங்கள். அசவ எம்மிசடய  
ஒரு புரிந்துணர்வும், அந்நிய ான்னி மும் ஏற்படவும், வமன்யமலும் வளர்த்துக்வகாள்ளவும் உதவின. இவ்வுணர்விசன 
வதாடர்ச்ைி ாக யபணுவதன் மூலமாகயவ எம்மிசடய  ான இசணந்து பணி ாற்றும் மனப்பாங்கிசன   
வளர்த்துக்வகாள்ளமுடியும். எனயவ அன்பார்ந்த உறவுகயள, யநரடி ாகப் பங்குவகாள்ளக்கூடி  நிகழ்வுகளில் நாம் 
அசனவரும் இசணயவாம். ப ன்வபறுயவாம். மாற்றம் ஒன்யற மாறாதது என்ற நி திக்கு எமது மன்றமும் 
விதிவிலக்கல்ல. 

தனிசம வவறுப்புக்குரி வதன வபாதுவாகக் கருதப்படினும், ைிலைம ங்களில் தனிசம நல்ல தீர்வாக அசமந்திருக்கிறது. 
வமௌனம் வபாறுப்பற்ற தன்சம என்று வபாதுவாகக் வகாள்ளப்படினும், அதுயவ பல  ைம ங்களில் பிரச்ைிசனகளுக்குத் தக்க 
நிவாரணி ஆகிறது. ஆதலால், எதசன எந்த இடத்தில் ப ன்படுத்துகியறாம் என்பதியலய  அதன் ைிறப்புத் தங்கியுள்ளது. 
ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு; நம்மில் ஒற்றுசம நீங்கின் அசனவர்க்கும் தாழ்வு எனும் பாரதி பாடல் நமக்கு 
ஒற்றுசம ின் ைிறப்சப உணர்த்துகிறது. ைின்னஞ்ைிறு மசழத்துளிகள் அசனத்தும் யைர்ந்யத வபாங்கி வரும் யபராறு 
உருவாகிறது. ஆ ின் ஒற்றுசம ின் வலிசம ஏளனத்திற்குரி தல்ல. அஃது மாவபரும் ஆற்றல் மிக்கது. அத்யதாடு அறிவு, 
திறசம,உசழப்பு, விடாமு ற்ைி ஆகி வற்றின் முக்கி த்துவத்சதயும் நாம் உணரயவண்டும். 

எந்தவவாரு விட த்திசனயும் நாம் மனமகிழ்வுடனும், முழு ஈடுபாட்டுடனும் வைய்யும்யபாயத அதில் ஒரு திருப்தி 
கிசடக்கிறது.மனம் இல ிக்கிறது. மன்ற உறுப்பினர்கள் அசனவரும் அறிவும், அனுபவமும், ஆற்றலும் மிக்கவர்கள். 
திறசமைாலிகள்.  ாருக்கும் ைசளத்தவர்கள் அல்ல. எங்கள் திறசமகசள நாயம அசட ாளம் காண்யபாம். மன்றத்துச் 
வை ற்பாடுகளில் இசணந்து வமருகூட்டுயவாம். மன்றத்தின் நீண்ட, வநடி  ப ணத்தில் பலர் தாமும் நறுமணம் வசீும் 
மலர்கசளப்யபாலப் பரிணமித்தயதாடு, மன்றத்திசனயும் புதி  பரிமாணத்திற்கு வகாண்டுவைன்றனர். அன்பார்ந்த 
அங்கத்தவர்கயள, எமது மன்றம் அசடந்திருக்கும் இன்சற  உ ர்நிசலக்கு நல்லுள்ளம் வகாண்ட பல உறுப்பினர்களது 
தன்னலமற்ற உசழப்யப காரணம். தன்சன மசறத்துக்வகாண்டு அழகான பூக்கசளத் தாங்கி பார்ப்யபாசரப் பரவைப்படுத்தும் 
தண்டின் வலிச யும், உசழப்சபயும் உலகம் அறி ாதிருப்பினும், அத்தண்டின் அனுைரசண ில் உதிராது இருக்கும் 
மலர்கள் அறிந்திருப்பது அவைி யம. மன்றத்து உறவுகளாகி  நாமும் அம் மலர்கசளப் யபால் ஆயவாம்.  நாமும் 
நம்பிக்சகய ாடு ஓரணி நிற்யபாம். உறுதிய ாடு வை ற்படுயவாம். முன்யனாக்கி  எங்கள் ப ணத்தில் புதி  
உறவுகசளயும் அசணத்துக்வகாள்யவாம். இசணத்துக்வகாள்யவாம். வவற்றிப்படிக்கற்கசள நமதாக்குயவாம். நன்றி. 
வணக்கம்.   

இதயம் பசோல்வததச் பசய் பவற்றிளயோ ளதோல்விளயோ அததத் தோங்கும் சக்தி அதற்கு மட்டும் தோன் உண்டு- சுவோமி 
விளவகோனந்தர் 
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  Firstly, I would like to thank the members for allowing me to take this opportunity to 

serve the STC as the treasurer for the next couple of years. Though I was a member since 2017, I 

became more involved with STC since I joined as an internal auditor in November 2021. I am 

impressed by the organizations’ well written constitution, policies and procedures, internal 

audit, and their professional staff. It is a non-profit organization that serves for the betterment 

and well-being of its members of the Tamil community in Ontario for more than 35 years. 

As COVID restrictions have eased, we are now back in full swing and are planning to have more 
tours. Upcoming, we have our trip to Jamaica in November and more coming next year. We also have 

our festive season around the corner. 

In order to achieve our goals, we need to collect funds to carry on these activities. Therefore, as usual, we are organizing 
fundraising events. STC is also planning to have its annual Christmas raffle and the draw will be held on Christmas day. 
Members have been generously contributing towards the big raffle. We, the STC, are kindly requesting your extended 
support to make this event a success once again this year.      

Yours sincerely 
Kanes Kuganesan – Treasurer 

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

 

 
 
 
 

 

Senior Tamils’ Centre of Ontario---Membership 2023 
ஒண்டாரிய ா முதுதமிழர் மன்ற ஆண்டு சந்தாப்பணம் குறித்த விபரங்கள் 

 

2021 விசேட ப ொதுக்கூட்டத்தில் நிறைசேை்ை ் ட்ட யொ ்பின் பிரகொரம் ேந்தொ ் ணம் குறித்து பின்ேரும் 

தீரம்ொனம் நிறைசேை்ை ் ட்டுள்ளது 

Membership fee: The constitution which was revised and approved in 2021 had three categories for membership. 
The amounts for the 3 categories are now fixed and it is as follows; 

• Annual Membership Fee: $25 per person  
Membership for new members: $25 per person + $25 Enrolment fee (one time only) 

• Life Membership fee: minimum age 55 years and maximum age 90 years, discount rate 15%  
 

Formula is as follows: 90 years – current age of members x current membership ($25) x 85% 
 
Sustaining Membership Fee: Any member can be a Sustaining member who is willing to undertake or willing to 
sponsor an activity or a project for a certain period. 
 
Please contact the STC office for further details. 
 
 

 
 
 
 

mailto:seniortamils@gmail.com
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வருடாந்த நத்தார் சடீ்டு இழுப்பு 2022 

நத்தார் சீட்டுக்களை வார நாட்கைில் மன்ற அலுவலகத்தில்/ வவள்ைிக்கிழளமகைில் Burrows Hall நிகழ்வுகளில். அல்லது  

e-transfer மூலம் பணத்ளத வசலுத்தியும் வபற்றுக் வகாள்ைலாம். உங்களுக்கான நத்தார் சீட்டுக்கள் உடனடியாக 

மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி ளவக்கப்படும்.  டிசம்பர் மாதம் 18 திகதி நத்தார் வகாண்டாட்டத்தின் பபாது சீட்டு இழுப்பு 
இடம்வபறும். நத்தார் சீட்டுக்களை வாங்குபவார்  நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாள்ை பவண்டிய அவசியமில்ளல 

    

➢ ேொழ்க்றக என் து ஒரு ரயில்  யணம் ச ொலதொன்... நிறைய நிறுத்தங்கள்! நிறைய ேழித் தடம் மொை்ைங்கள்.! 
விதவிதமொன மனிதரக்ளுடன்  யணங்கள்...! சில சநரம் வி த்துக்களும் கூட! அறனத்றதயும் ரசித்துக் 
பகொண்சட,  யணிக்க கை்றுக் பகொள்சேொம்... ேொழ்விலும் கூட, அழகொய் அறமயட்டும் இந்த ேொழ்க்றக 
 யணம்.! 

 

Friendly Ambassadors meeting in progress 

Walkathon by STC members at CTC event. 



6 
 

பநஞ்சம் நிதறந்த “இ ம்த ிர்க ி”ன் நிகழ்வு 

23.8.2022 காசல 9 மணி. Warden & Finch ைந்திப்பு. Bridlewood Mall இல் அசமந்திருக்கும் Moksha Canada Foundation மண்டபம் வமது 
வமதுவாகக் கசள கட்டத் வதாடங்கி ிருந்தது. பதின்ம வ துச் ைிறார்கள் மலர்ந்த முகத்துடயன ைிறு,ைிறு குழுக்களாக 
வந்து வகாண்டிருப்பசதப் பார்க்சக ில் எங்கள் பால் ப்பருவம் கண்முன்யன வந்து யபானது. 60 -85 வ திற்கு இசடப்பட்ட 
ஒரு தசலமுசற 10 -16 வ திற்கு இசடப்பட்ட மூன்றாம் தசலமுசறய ாடு இசணந்து வை ற்படுகின்ற ஒரு 
உன்னதமான சூழசல நாம் ஏற்படுத்தி ிருக்கியறாம். எம் மூத்யதாரிடம் இருந்து இச்ைிறார்கள் கற்றுக்வகாள்ளும் 
பக்குவத்சதயும், இயத ைிறார்களிடமிருந்து அவர்களது வி த்தகு ஆற்றசல உள்வாங்கிக்வகாள்ளும் பண்பிசனயும் நாம் 
ஊக்குவிக்கியறாம். இதனூயட  எமது பழக்க, வழக்கங்களும் விழுமி ங்களும் பரஸ்பரம் பரிமாறப்படுவதும் கண்கூடு.  

"இளம் தளிர்கள்" உபகுழுவில் இசணந்து பணி ாற்றும் ஆற்றல் மிக்க மன்ற அங்கத்தவர்கள் த ாரித்த யநர்த்தி ான 
நிகழ்வுகளின் யகார்சவ, இந்நிகழ்சவ வமன்யமலும் வமருகூட்டி வதன்பசத மறுக்கமுடி ாது. நிகழ்வில் பங்குபற்றி  
ைிறார்கள் பதிவு வைய் ப்பட்டு ைிறு,ைிறு குழுக்களாக வகுக்கப்பட்டிருந்தனர்.. மன்றத்தசலவர் திருமதி.இந்திரா நடராஜா 
தமது தசலசம உசர ில் இளம்தளிர்கள் அணி உருவாக்கப்வபற்ற யநாக்கத்திசனயும், மன்றத்தின் எதிர்பார்ப்சபயும் 
விளக்கி யதாடு ஏலயவ வமய்நிகர் (zoom)  வா ிலாக நசடவபற்ற நிகழ்வுகசளயும் குறிப்பிட்டு ைிறார்களின் ஆற்றசலப் 
பாராட்டி மகிழ்விசனப் பகிர்ந்துவகாண்டார். வதாடக்க நிகழ்வாக "Helium Stick Game" எனும் warm up / Icebreaker விசள ாட்டு 
இடம்வபற்றது.  வதாடர்ந்து, ைிறார்களின் ைிந்தசன ஆற்றசலயும், கற்பசன வளத்சத வவளிப்படுத்தும் திறசனயும் 
ஊக்குவிக்கும் வசக ில் "rock painting contest " நிகழ்த்தப்பட்டு வவற்றி ாளர்களுக்கு பரிைில்களும், பாராட்டுக்களும் 
வழங்கப்பட்டன. காசல 11 மணி ளவில் snacks & cool drinks உடன் ைிறி  இசடயவசள. முற்பகல் 11.20 மணி ளவில் 
வைல்வி.ராதிகா அவர்கள் இந்தி ாவில் இருந்து வமய்நிகர் வா ிலாக வழங்கி  Zumba Dance ஏயகாபித்த பாராட்சடப் 
வபற்றது. இந்நிகழ்வில் அசனவரும் முழு ஈடுபாட்யடாடு இசணந்து தாமும் ஆடி தும், ராதிகா ஒவ்வவாருவசரயும் 
கரிைசனய ாடு பாராட்டி, ஊக்கப்படுத்தி தும் மிகவும் ைிறப்பிற்குரி து. ைிறார்களின் மனவிருப்பறிந்து வழங்கப்பட்ட மதி  
உணவு முடிவசட  மீண்டும் நிகழ்வு சூடு பிடிக்கத்வதாடங்கி து.(Ball  passing, Dumb Charades) இரு யபாட்டிகள் நசடவபற்றன. 
மிகுந்த உற்ைாகத்துடன் பங்குபற்றி  ைிறார்கள் பாராட்டப்பட்டனர். Why Volunteerism is Important எனும் தசலப்பில் வகௌதமி 
குமார் வவகு ைிறப்பாக எடுத்துக்கூறி யதாடு, பரத நாட்டி  அபிந ங்கள் குறித்த ைில விளக்கங்கசளயும் அளித்து 
அசனவரது பாராட்டிசனயும் வபற்றார். 

அடுத்து, மின் இசணப்புப் வபாறிமுசற ஒன்றிசன உருவாக்கும் யபாட்டி ைிறார்களின் இரு அணிகளுக்கிசடய  
நசடவபற்றது. வவகு ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றி  ைிறார்களின் ஆற்றல் அசனவரது கவனத்சதயும் ஈர்த்தது. தமது உடல் 
நிசலசமகசள கருத்திற் வகாள்ளாது, யநரடி ாகப் பங்குவகாண்டு ைிறார்கசள ஊக்கப்படுத்தும் மூத்யதாரின் திட ைிந்சத 
இங்கு விதந்து யபாற்றத்தக்கது. இளம்தளிர்கள் அணித்தசலவர் வில்மட் உலகயைகரம் அவர்களின் நன்றியுசரய ாடு விழா 
நிசறவுக்கு வந்தது.  ஓர் நிசறவான நிகழ்விசனப் பார்த்த திருப்தி அசனவர்க்கும் ஏற்பட்டதும், இளம்தளிர்கள் திட்டம் 
ைரி ான திசையநாக்கி நசடயபாடுவதும் மகிழ்ச்ைிக்குரி யத.    
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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. 

 

• Mrs. Thelma Mather, Mem # 1450, passed away 
on the 13th of Sep 2022. 

• Mrs. Seevamany Navaratnam, Mem # 1111, 
passed away on the 14th of Sep 2022. 

• Mrs. Thevarajyamany Rajasenan, Mem # 2960, 
passed away on the 17th of Aug 2022. 

• Mr. Kandasamy Navaratnarajah, Mem # 3461, 
passed away on the 3rd of Aug 2022. 
 
 

 
 
 

 

xd;uhupNah KJ jkpoH kd;wk; Gjpa 
cWg;gpdHfis md;Gld; tuNtw;fpd;wJ. 

3796 Jeyamani Loganathan 

3797 Kanagammah Suntharalingam 

3798 Sruimalar Sivapalan 

3799 Sivaneswary Jegarajasingam 

3800 Vijeyadevi Arasalingam 

3801 Selvarajah Navaratnarasa 

3802 Satkunamalar Navaratnarasa 

3803 Easwary Atputharajah 

3804 Umadevy Tharmadurai 

3805 Sivalingam Krishnananthamoorthy 

3806 Kamaleswary Krishnanathamoorthy 

3807 Jeyaledsumy Kunaratnam 

3808 Namasivayam Sivakurunathan 

3809 Rupavathy Sivakurunathan 

3810 Markandu Shanmugathas 

3811 Poopathyammah Shanmugathas 

3812 Kandiah Mahendralingam 

3813 Sorna Mills 

3814 Culam Mills 

  

 

  

 

இந்தியொவில் கணேன் இைக்கும்ச ொது மறனவி எல்லொ ஆ ரணங்கறளயும் கறலதத்ு விட சேண்டும். குறி ் ொக 

ேங்கொளத்தில் மறனவி ேண்ண உறடகறள கூட உடுத்தக்கூடொது.  

ரொமகிருஷ்ணர ்ேொகும்ச ொது அேருறடய மறனவி ேொரதொ சகட்டொர ் நீங்கள் இைந்த பின் நொன் என்ன பேய்ேது நொனும் 

பேள்றள புடறே உடுத்தி நறககறள கறலந்து விடேொ..அேர ்பேொன்னொர ்நொன் எங்சகயும் ச ொய்விட ் ச ொேதில்றலசய. 

நொன் இங்சகதொன் இரு ்ச ன் என் மீது பிரியம் றேத்திரு ் ேரக்ள் கண்களில் என்றன  ொரக்்கலொம். என்றன இந்த கொை்றில் 

உணரே்ொய் இந்த மறழயில் உணரே்ொய் இந்த பேய்யலில் உணரே்ொய் சிைகடிதத்ு ஒரு  ைறே  ைக்கும் ச ொது திடீபரன 

என்றன உணரந்்து பகொள்ேொய். நொன்தொன் அங்சக இருக்கிசைசனஅழகொக சூரியன் மறையும் ச ொது என்றன உணரந்்து 

பகொள்ேொய். நொன் அங்கிரு ்ச ன் நீ விதறே அல்ல என்பைன்றைக்கும் சுமங்கலி. இந்தத் திருமணம் கொல ேருத்தமொனதுக்கு 

கடட்ு ் ட்டது அல்ல. நித்திய திருமணம்.  

அேர ்ஒரு  க்தனுக்கும் குருவுக்கும் நடக்கும் திருமணதற்த  ை்றி ச சுகிைொர.் ேொரதொ ஒரு  க்றத அேருறடய மறனவி அல்ல. 

மறனவியொக இருந்தொல் என் து இரண்டொம்  ட்ேம். அ ் டித்தொன் நடந்தது அேர ்மரணம் அறடந்தொர.் ேொரதொ அழ கூட 

இல்றல. அேர ்இருந்தச ொது எ ் டி ேொழ்ந்தொசரொ அ ் டிசய ேொழ்ந்திருந்தொர ்
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அதிகோதலயில் எழுவது மிகவும் சிறப் ோன பசயல். 

அதிகாசல ில் உடலும், ைிந்தசனகளும் உற்ைாகமாக இருக்கும். 

உங்களுக்கு நீங்கயள மனதளவில் ஒரு instruction. 

நாசள முதல் அதிகாசல 5 மணிக்கு எழுந்திருப்யபன் என்று நமக்குள்யளய  

ஒரு ைங்கற்பம்.  

அதிகாசல ில் சுமார் ஒரு மணி யநரம் உங்கள் யநரம்.  ாரும் குறுக்கிட 
மாட்டார்கள். 

உடற்ப ிற்ைி ,தி ானம், நற்ைிந்தசனகள் என்று வழக்கப்படுத்தி வகாள்ளுங்கள். 

ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்தால் உங்கள் வாழ்வி ல் முன்யனற்றத்சத பார்த்து 

நீங்கள் ஆச்ைரி ப்படுவரீ்கள். 

இரவு உணவு உண்டவுடன் ைிறு குறு நசட. தூங்கப் யபாவதற்கு முன் Relaxஆக ஒரு ைாய்வு நாற்காலி ில் பத்து நிமிடம் 
உட்காருங்கள். கண்கசள வமன்சம ாக மூடி உடசல தளர்த்தி வகாள்ளுங்கள். 

ைில நிமிடங்கள் ஆழ்ந்து சுவாைியுங்கள். பிரபஞ்ை ைக்தி சுவாைத்தின் வழிய  உங்கள் உடல் முழுவதும் பரவி உங்கசள 
உடல் நலத்தில், ைிந்தசன ில் யமன்சமயுற வைய்கிறது என்று உறுதி ாக நம்புங்கள். 

நான் புத்துணர்ச்ைிய ாடும், விழிப்யபாடும், ஆர்வத்யதாடும் காசல ில் விரும்பி  யநரத்தில் (5 மணிக்கு) எழுயவன் என்று 
உங்களுக்குள் குசறந்தது 20 முசற ாவது வைால்லி வகாள்ளுங்கள். 

அதிகாசல ில் எழுவதால் நம் வாழ்வு எப்படி எல்லாம் ைிறக்கும், அன்சற  நாசள அழகாக திட்டமிடலாம், வைய்யும் 
வை ல்கசள நாள் முழுவதும் ைிறப்பாக வைய் லாம் என்பது யபால positive thoughts யநர்மசற எண்ணங்கசள பரவ 
விடுங்கள். 

இது ஒரு நல்ல Auto suggestion. ஆழ் மனதில் Sub conscious Mindல் நன்றாக பதிந்து விடும். உங்கசள ைிறப்பாக வழிநடத்தும். 

நாசள முதல் அதிகாசல 5 மணிக்கு நம் நாசள வதாடங்குயவாம். மு ற்ைித்து பார்க்கலாம். பழக்கப்படுத்தி வகாள்ளலாம். 

வாழ்சவ இனிசம ாக்கி வகாள்ளலாம். 

நல்ல மாற்றங்கசள வாழ்வில் வைப்படுத்தி வகாள்ளலாம். 

அதிகாசல யநர இ ற்சக ின் மாற்றங்கசள ரைிக்கலாம். 

சூரி  உத ம், வான மகளின் ைதிராட்டங்கள், பறசவகளின் இனி  உற்ைாக குரல்கள். நல்ல Ozone காற்று. நம்முள் மூழ்கி 
முத்வதடுக்க அருசம ான தருணம். 

பசம் ருத்தி பூவின் மருத்துவ  யன் ோடுகள் என்ன.? 

இத  யநாய் அணுகாமல் தடுக்கும் அற்புதமான ஒரு இ ற்சக மருந்து வைம்பருத்திப்பூ. வைம்பருத்தி பூசவப் 
பசுசம ாகயவா, கா  சவத்து வபாடி வைய்யதா சவத்துக் வகாண்டு, பாலில் கலந்து காசல, மாசல யவசளகளில் குடித்து 
வர இத  பலவனீம் நீங்கும். வைம்பருத்திப்பூக்கள் வவறும் இத யநாய் என்றில்லாமல், இத யநாய் ைம்பத்தப்பட்ட படபடப்பு, 
வலி, ரத்தக்குழாய் அசடப்பு என்று அத்தசன பிரச்சனகளில் இருந்தும் நிவாரணம் தரக்கூடி து. வைம்பருத்தி பூவின் 
இதழ்கசள ைாப்பிடுவதாலும், மாதவிடாய் பிரச்ைசனகள், கருப்சப யகாளாறுகள் அசனத்தும் நீங்கும். இரும்பு ைத்து ரத்தம் 
விருத்தி ஆவதற்கும், உடலின் பலத்திற்கும் இரும்பு ைத்து மிகவும் அவைி மாக இருக்கிறது. வவறுமயன வைம்பருத்திபூவின் 
இதழ்கசள ைாப்பிடலாம். ைாப்பிட விரும்பாதவர்கள் அப்பூசவ நீரில் யவகசவத்து, வடிகட்டி அருந்தலாம். 
வைம்பருத்திப்பூசவ ஜூஸ் வைய்து குடிக்கலாம். 4-5 வைம்பருத்திப்பூக்களின் இதழ்கசள எடுத்துக்வகாண்டு அதனுடன் விசத 
நீக்கப்பட்ட ஒரு வநல்லிக்காய், இரண்டு ஈர்க்கு கறியவப்பிசல, யதால் நீக்கி  இஞ்ைித்துண்டு ைிறிது யைர்த்து சம ாக 
அசரத்து வடிகட்டிக்வகாள்ள யவண்டும். இதில் யதன், நாட்டுச் ைர்க்கசர யைர்த்து அருந்தலாம். 
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Regulations regarding the STC Tours/Rw;Wyhf;fs;> gazq;fs; njhlHghd eilKiwfs:; 

❖ Admin fee structure adopted by the STC Board & Tour committee 2022-- corresponding to tour cost structure is as 
follows/epHthfrig kw;Wk; Rw;Wyhf;FOtpduhy; Rw;Wyhf;fl;lzq;fs; Fwpj;J  eilKiwg;gLj;jg;gLk; 
epHthf tpjpKiwfs; 
 

• No charges for day trips less than $500 (500 nlhyHfSf;F cl;gl;l xUehs; gpuahzq;fSf;F 
epHthf fl;lznkJTk; ,y;iy) 

• Overnight stay below $500 = $20 (500 nlhyHfSf;F cl;gl;l ,uT jq;Fk; gpuahzq;fs;) 
• Between $501 and $2000 = $ 30 (501 nlhyH Kjy; 2000 nlhyHfSf;F cl;gl;l gpuahzq;fs;) 
• Between $2001 and $4000 = $75 (2001 nlhyH Kjy; 4000 nlhyHfSf;F cl;gl;l gpuahzq;fs;) 
• More than $4001 = $100 (4001 nlhyHfSf;F Nkw;gl;l gpuahzq;fs;) 

 
❖ Any new member joining STC will have to have 3 months waiting period to join any trip organized by the Centre. 

Exceptions can be made by the Board. (Gjpjhf ,izAk; mq;fj;jtH kd;wj;jpdhy; Vw;ghL nra;ag;gLk; 
Rw;Wyhf;fspy; fye;J nfhs;tjw;F 3 khjfhy mtfhrk; Njit. Njitg;gbd; epHthfrigapd; 
Kbtpd;gb fye;J nfhs;syhk;.   
 

❖ Cash will not be accepted for trips over $500. Trip amounts over $500 could be paid by cheque or e-transfer. (500 
nlhyHfSf;F Nkw;gl;l gpuahzq;fSf;F fhNrhiy kw;Wk; <-nkapy; tq;fp gupkhw;wk; kl;LNk 
Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 
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STC AT A GLANCE 2022 

மகிழ்வான தருணங்கள் 
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யபாயவாமா ஊர்யகாலம் 
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