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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

தமிழர் மரபுத் திங்கள் அறிவிப்பும் - தத ப ொங்கல் விழொவும் 

பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு த ான்றிய ம ாழியான  மிழ் ம ாழி அ ன் 

பன்முகத்  ன்ம யுடன் த தலாங்கி வளர்ந்து நிற்கின்றது. இந்   மிழ்  ரபின் 

தேர்த்திமய அமடயாளம் கண்டு, பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவ (BTF)  மிழ்  க்கமள 

த ம்படுத் வும், ஆழ ாக தவரூன்றிய இந்   மிழ்  ரபின் நுட்பத்ம  உலகிற்கு 

உணர்த் வும் ம ாமலதோக்குடன்  னது ேடவடிக்மககமளத் ம ாடங்கியது. 

 மிழர்கள் ஆண்டு முழுவதும் பல தினங்கமள மகாண்டாடினாலும், ம ப் மபாங்கல் 

உள்ளடங்கிய  ரபுசார்ந்  அறுவமட காலத்ம  "  மிழ்  ரபுத் திங்களாக" கருதுகிறது. 

• பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவ 2011இல் லண்டன் ஹதரா (Harrow) ேகர 

சமபயுடன்  இமணந்து ம ப் மபாங்கல் விழாவிமன முன்தனாடி ேகர்வாக 

த ற்மகாண்டது. 

• அம த் ம ாடர்ந்து, பல சமூக அம ப்புகளுடன் இமணந்து "ம ப் மபாங்கல்" 

விழா  ற்றும் " மிழ்  ரபுத் திங்கள்” என்பனவற்றிற்கான  அங்கீகாரம் ஆகிய 

இரண்மடயும் ஊக்குவிக்கத் ம ாடங்கியது. 

• அடுத்து வந்  ஆண்டுகளில், பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவ  னது  மலம க் 

காரியாலயத்தில் ம ப் மபாங்கல் விழாவிமன சிறப்பாக முன்மனடுத்து பல 

 மிழ் இமளஞர்களின் பங்தகற்மப ஊக்குவித் து. இவற்றில்  மிழ் சமூக 

பிரதிநிதிகள் மிகுந்  ஆர்வத்துடன் கலந்து மகாண்டனர் 

• இவ் தவமளயில், கனடாவாழ் புலம்மபயர் அம ப்புகள்  ற்றும்  மிழ் 

 க்களின் தகாரிக்மகமய ஏற்றுக் மகாண்டு கனடிய அரசாங்கம் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ஜனவரி  ா த்ம   மிழ் பாரம்பரிய  ா  ாக அறிவித்  மன 

பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவ வரதவற்றிருந் துடன் அ மன பிரித் ானியாவில் 

வழிம ாழியும் ஏற்பாடுகமள தீவிர ாக த ற்மகாண்டது. 
• 2018ஆம் ஆண்டு ம ப் மபாங்கமல பிரித் ானியாவின் பாராளு ன்றில் மபரு 

விழாவாக முன்மனடுத் து. இதில் கன்சர்தவட்டிவ், ம ாழிலாளர்  ற்றும் 

லிபரல் ஜனோயகக் கட்சிகமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல ோடாளு ன்ற 

உறுப்பினர்கள்  மிழ் பாரம்பரிய உமடயான தவட்டி  ற்றும் சால்மவ அணிந்து 

கலந்து கலந்து மகாள்ள  ம ாடங்கினர்.  

 

அடுத் டுத்  ஆண்டுகளில், பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவயின் முயற்சிக்கு ஊக்கமும் 

ஆ ரவும் அபரிமி  ாக இருந் து. த லும் 2019, 2020  ற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் 

ஏராள ான  மிழ் பாரம்பரிய ேடனங்கள்  ற்றும் கலாச்சார ேடவடிக்மககளுடன் 

 மிழர் திருோமள த ம்படுத்   மிழ் இமளஞர்கள் முன்வந் னர். 
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2019இல் இவ் விழாவிமன "பெழுதமயொன மரபிதனப் ப ொற்றும் தமிழ் இதைஞர்கள்" 

என்றும் பின்னர் 2020இல் "தமிழ் மரபுத் திங்கள்" என்றும்  2021 இல் "தமிழ் மரபினில் 

சுயெொர்பு" என்றும் மபயரிட்டனர். 

2021 டிசம்பரில் லண்டன்  ாேகர அமவயில் (London Assembly) ஜனவரி  ா த்திமன 

தமிழ் மரபுத் திங்கள் என பிதரரமண நிமறதவற்றுவ ற்கு எம் ால் ம ாடங்கப்பட்ட 

முன்முயற்சி ஆக்கத்ம யும் ஊக்கத்ம யும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பம யிட்டு 

மபருமி ம் அமடகின்தறாம். லண்டன்  ாேகர அமவக்கு பிரித் ானிய  மிழர் 

தபரமவயின்  ன ார்ந்  ேன்றிமயத் ம ரிவித்துக் மகாள்கின்தறாம். 

பிரித் ானிய பாராளு ன்றத்திலும் ஏமனய உள்ளூராட்சி  ன்றங்களிலும்  மிழர் 

பாரம்பரியத்தின் விழுமியங்கமள ம ாடர்ந்து பரப்புவ ற்கான  னது முயற்சிமய 

பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவ (BTF)  மிழ்  க்களுடன் இமணந்து ம ாடர்கிறது, 
த லும் அது  னது இலக்மக அமடயும் என்பதில் திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளது. 

பிரித் ானிய  மிழர் தபரமவயினால் வருடா வருடம் பிரித் ானிய பாராளு ன்றத்தில் 

ேடாத்தி வரும் ம  மபாங்கல்  ற்றும்  மிழர்  ரபுத் திங்கழ் நிகழ்வு இம் முமற 

 ொரொளுமன்றின் ஜூபிளி  அரங்கில் ( Jubiliee hall) ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டிருந் து. 

 ற்தபாம ய  மகாடிய  மவரசு ம ாற்றின் காரண ாக   க்கள் மபாது மவளியில் கூட 

இயலா  நிமல அதிகரித்துள்ள ால்  ொரொளுமன்றம் பகொண்டு வந்துள்ை புதிய 

கட்டுப் ொட்டு நதைமுதறகளுக்கு அதமய அவர்களின் விதிமுதறகதை மதித்து மொற்று 

வழிமுதறயில் பமய் நிகர் நிகழ்வொக Zoom பதொழிநுட் த்தில் இம் மொதம் 17ஆம் திகதி 

மொதை 7 மணியிலிருந்து 9 மணி வதர இைம்ப ற உள்ைது.. 

எனதவ  எம் உறவுகதள! எல்தலாரும் பாதுகாப்பாக இருப்பிடங்களில் இருந்து இவ் 

விழா  நிகழ்வுகளில் பல்தவறு கமலஞர்கள், அமனத்துக் கட்சிமயயும் சார்ந்  

பாராளு ன்ற உறுப்பினர்கள், அறிஞர்கள் உடன் இமணந்து  சிறப்பிக்கு ாறு அன்பாக 

தகட்டுக் மகாள்கின்தறாம். 

 

When: 17 January 2022  07:00 PM – 9:00 PM (GMT)  

Topic: Thai Pongal - Tamil Heritage Month Celebration 2022  
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Please click the link below to join the webinar: 

https://us02web.zoom.us/j/82244876376?pwd=aGo4L3ZiU0Z5VXUveEpGeHNkVWEyUT09 

 

Webinar ID: 822 4487 6376 

Passcode: 274783 

 

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCrijfF827bKXoqiB54wrqpA 

 

Facebook: https://m.facebook.com/BritishTamilsForum 
 

முற்றும் 

 

Contact: S Sangeeth     Tel: +44 (0) 7412 435 697 
Email: news@britishtamilsforum.org 
 
 
Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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