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உடனடி வவளியீட்டுக்காக 

 
வத மாதத்திவன "தமிழர் மரபுரிவம மாதமாக" இந்த நாட்டில் 

அங்கீகரிக்க பைண்டும் - பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை 

 

தனிச ்சிறப்பு மிக்க வதான்மை வாய்ந்த வைாழி, பண்பாடு, வரலாறுடன் கூடிய 

தமிழினத்திமன அமடயாளப்படுத்துை் பல அை்சங்கள் உள்ளன. 

இயற்மகயின் சைநிமலமயக் குழப்பாத உற்பத்தி முமறகள் அதற்கு 

முக்கியைான நிலை், நீர,் ஆதவன், விலங்குகள் பபான்றவற்மற காலகாலைாக 

நன்றியுடன் நிமனவு கூறுை் பண்டிமககள், பழக்க வழக்கங்கள் இன்றளவுை் 

வதாடரக்ின்றன. அமவ உலவகங்குை் தமிழ்கூறுை் நல்லுலமக 

அமடயாளப்படுத்தவுை் ஒன்றாகப் பிமணத்து மவத்திருக்கவுை் 

வழிவகுத்துள்ளன. 

 

தை் நிலத்மதயுை் பாரை்பரிய இனத்துவத்துக்கான அமடயாளங்கமளயுை் 

தக்க மவக்கப் பபாராடுை் தாயகத்திலுள்ள எை் உறவுகள் துன்ப 

துயரங்கமளக் கடந்து "மத பிறந்தால் வழி பிறக்குை்" என்ற எதிரப்ாரப்்புடன் 

எப்பபாதுபை எதிரக்ாலை் பற்றிய தை் நை்பிக்மகமயக் மக விட்டதில்மல. 

தாங்கவவாண்ணாத பல இழப்புகமளயுை் சுமைகமளயுை் உள்ளத்தில் 

வபருவநருப்பாக சுைந்து வகாண்டு தத்தைது நாளாந்த கடமைகமள 

பைற்வகாண்டு வருகின்றாரக்ள். எதிரவ்ருை் மத வபாங்கல் தாயகத்தில் 

ைடட்ுைல்ல உலகவைங்குை் பரந்து வாழுை் தமிழர ் ைனங்களில் 

நை்பிக்மகமயயுை் சமூக ஒற்றுமைமயயுை் பைபலாங்கக் வசய்யடட்ுை் என்று 

பிரித்தானிய தமிழர ்பபரமவ வாழ்த்துகின்றது. 

 

மதப்வபாங்கல் என்பது தமிழரக்ளால் சிறப்பாகக் வகாண்டாடப்படுை் ஒரு 

தனிப்வபருை் விழா. தமிழர ்திருநாளாக தமிழரக்ளால் தமிழ்நாடு, இலங்மக, 

ைபலசியா, சிங்கப்பூர,் ஐபராப்பிய நாடுகள், வட அவைரிக்கா, வதன் 

ஆப்பிரிக்கா, வைாரிசியசு என தமிழர ் வாழுை் அமனத்து நாடுகளிலுை் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

வபாங்கல் விழாமவ தமிழர ் பதசிய விழாவாக பலர ் கருதுகின்றனர.் 

வபாங்கமல தமிழரக்ள் சையங்கமளக் கடந்து வகாண்டாடுை் வழக்கமுை் 

உள்ளது. 

 

தமிழரக்ளின் கமல, பண்பாடு, வரலாறு, அறிவியல் பபான்றவற்மற நாை் 

வாழுை் நாடட்ு ைக்களுக்கு வகாண்டு வசன்று தமிழ் இனை் ஒரு வதான்மையான 

பாரை்பரியமுள்ள ஒரு இனவைன்பமத வவளிக் வகாண்டு வருை் பல 

முயற்சிகள் புலை்வபயர ்நாடுகளில் முன்வனடுக்கப்படட்ு வருகின்றன. அதன் 
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அடிப்பமடயில் நீண்ட காலத் தயாரிப்புகளின் அடிப்பமடயில் பல 

வருடங்களிற்கு முன்னர ் பிரித்தானிய தமிழர ் பபரமவ மத வபாங்கல் 

தினத்மத இந்த நாட்டில் முக்கியத்துவப்படுத்த முயற்சிகள் எடுத்தது. தமிழ் 

ைக்களுை் அமைப்புகளுை் பசரந்்து பல்பவறு இடங்களில் வதாடரச்ச்ியாக 

வருடா வருடை் சிறப்பான முமறயில் மத திருநாள் விழாக்கமள நடத்துவது 

பாராட்டத் தக்கது. 

 

கடந்த வருடங்களில் "மத வபாங்கல்" தினத்மத பிரித்தானிய பாராளுைன்றில் 

நடத்தியமதப் பபான்று இை் முமறயுை் மத ைாதத்திமன “ைரபுரிமை 

ைாதைாக” பிரித்தானியாவில் நமடமுமறயில் வகாண்டுவருை் முயற்சியாக 

2020 மதப் வபாங்கல் நிகழ்வுகமள பிரித்தானிய தமிழர ்பபரமவ எதிரவ்ருை் 14 

ஜனவரி அன்று பாராளுைன்றில் நடத்திட ஏற்பாடுகமள பைற் 

வகாண்டுள்ளனர.் எதிரவ்ருை் காலங்களில் மத ைாதத்திமன "தமிழர ்

ைரபுரிமை ைாதைாக" இந்த நாட்டில் அங்கீகரிக்க மவப்பதற்கு அமனத்து 

ைக்களினதுை் ஏபகாபித்த ஆதரவுை் பங்களிப்புை் பதமவப்படுகின்றது. 

பிரித்தானியாவின் அமனத்து கட்சி பாராளுைன்ற உறுப்பினரக்ள் ைத்தியில் 

இக் பகாரிக்மகமய முன்மவத்து வசயல்படுை் பிரித்தானிய தமிழர ்பபரமவ 

இை் முயற்சிக்கு ஆக்கபூரவ்ைாக வசயல்பட விருை்புபவாமர வதாடரப்ு 

வகாள்ளுைாறு பவண்டிக் வகாள்கின்றது. 

 

பிரித்தானிய தமிழர ்பபரமவ 
(BTF) 
 

 

முற்றுை் 

 
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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