
 
திரு.க.பாண்டியராசன் 

தமிழ் ஆட்சி மமொழி மற்றும் 

தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை 

அறமச்சர் 

 

 
 
 
 
 
 

 மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சிமமாழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாட்டுத்துறை அறமச்சர் 
திரு.க.பாண்டியராசன் அவர்கள் இந்திய அலுவலர்கள் சங்கத்தின்   110 ஆம் ஆண்டு 

மாநாட்டின் மதாடக்க விழாவில் பங்ககற்று ஆங்கிலத்தில் ஆற்றிய உறரயின் 

தமிழாக்கம் பின்வருமாறு:- 

மசன்ை இதழ் மதொடர்ச்சி... 

 

 

  ”சீர்குறைவு என்ைொல் என்ன? சீர்குறைப்பறை என்ைொல் என்ன?” என எனக்கு 

நொனன னேட்டுக்மேொண்னடன். நீங்ேள் உைே ைரைொற்றைக்  ேைனித்தொல், 

மபரும்பொைொன சீர்குறைவுேள், உண்றமயொேச் மசொன்னொல் அறனத்துச் 

சீர்குறைவுேளும் இரண்டு னைர்ேறைத்தொன் மேொண்டிருக்கின்ைன; ஒன்று  பிமரஞ்சு 

புரட்சி னபொை, புரட்சி என்ைறைக்ேப்படும் ஒரு சமூேச் மசயல்பொடு அல்ைது 

ஓரிரவில் உைறே மொற்றிய  னபொர் னபொன்ைறை.  

  உதொரணமொே உைே நிதி ேட்டறமப்பில் முக்கிய மொற்ைங்ேறை ஏற்படுத்திய,  

இரண்டொம் உைேப்னபொர், மூன்று ஆங்கினைய நிறுைனங்ேள் னதொற்றுவிக்ேப்பட்டன.  

ஒரு சீர்குறைவுக்குப் பின் பை நிேழ்வுேள் ஏற்படுகின்ைன. இன்று சீர்குறைவு எனும் 

மசொல் மபரு நிறுைன உைகில் பயன்படுத்தப்படுைது. நிருைொேத்தில் இச்மசொல் மிேத் 

தொரொைமொே, மதொழில்நுட்பம் சொர்ந்த சீர்குறைறைக் குறிப்பதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

  தொமஸ் ஃபிரீட்னமன் “ உைேம் தட்றடயொனது” (The World is flat)  என்ை 

புத்தேத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 2004 ஆம் ஆண்டு ைறரயிைொன ேொைத்தில் 

ஏற்பட்ட 10 சீர்குறைக்கும்  நிேழ்வுேறைக் குறிப்பிடுகிைொர். கிைக்கு 

மசருமனிறயயும் னமற்கு மசருமனிறயயும் பிரித்த மெர்மன் சுைரின் வீழ்ச்சிக்குக் 

ேொரணமொன அரசியல் சீர்குறைவில் மதொடங்கி,  10 சீர்குறைவு நிேழ்வுேறைப்பற்றி 

இப்புத்தேம் னபசுகிைது. 

 

  இறத ஏன் சீர்குறைவு என அைர் குறிப்பிடுகிைொர் என்ைொல், சுைர் இடிந்து ஆறு 

ஆண்டுேளுக்குள் 48 மொேொணங்ேள் உருைொனதொே அைர் கூறுகிைொர். விழுந்தது ஒரு 

சுைர் மட்டுமல்ை,  ஒரு ேருத்தியனை. இந்த 10 முக்கிய சீர்குறைவுேறைப் பற்றி அைர் 

னபசும் இப்புத்தேத்றத இவ்ைொறுதொன் மதொடங்குகிைொர்.  

 

வளரும்... 

இரண்டாம் உலகப்பபாருக்குப் பின் 

“யாமறிந்த மமாழிகளிகல 

தமிழ் மமாழி கபால் 

இனிதாவது 

எங்கும் காக ாம்” 
 

— பொரதியொர் 

இதழ் - ௨                                                           திருவள்ளுவராண்டு 2050                                               18.12.2019 



 
   
 

  

திருவள்ளுவர் மசய்த திருக்குைள் மபாதுறமயானது. 

“திருவள்ளுவன் தன்றன உலகினுக்கக தந்து வான்புகழ் மகாண்ட தமிழ்நாடு” 

என்ைார் நம் மாக்கவி பாரதியார். 

 

“வள்ளுவன் தன்றன” என்ை மதாடர், திருக்குைறளக் குறிப்பது.  தான் கவறு 

தான் தந்த நூல் கவறு என்றில்லாமல் திருக்குைள் நூறலக் குறித்த 

மதாடராகும். 

 

கல்லூரியில் நடத்தும் பாடங்கறளக் குறித்துப் கபசிக்மகாள்ளும்கபாது  

கசக்ஸ்பியர் வகுப்பு’ என்று கபசுகவாம்.  இதறனக் “கருத்தா ஆகுமபயர்”  

என்பர். 

 

திருவள்ளுவர் கவறு, திருக்குைள் கவறு என்றில்றல.  எனகவ, 

திருக்குைறளகய தானாக நின்று உலகத்திற்கு 

வழங்கிய மபாதுறம என நாம் நிறனந்து 

கபாற்ைத்தக்கதாகும். 

 

உலகத்தமிழ், என்ை சிந்தறனயில் பாரதியார் 

திருநாளில் வள்ளுவன் தன்றன என்று 

பாடியகபாது தன்றன என்பது திருக்குைகள 

என்று மனத்திற்படுகிைது. 

 

வாழ்க திருவள்ளுவம் ! 

மவல்க உலகப் மபாதுறம ! 

 

 

 

 

 

 

 

முறனவர்  

வா.மு.கச.முத்துராமலிங்க ஆண்டவர் 

தமிழ் இறணப்னபரொசிரியர், 

பச்றசயப்பன் ேல்லூரி, மசன்றன. 

 

மசன்ை இதழ் மதொடர்ச்சி... 

  சங்ேக் ேொைச் சமுதொயம் 

குைங்ேைொேவும், குடிேைொேவும் 

இருந்து, னசர, னசொை, பொண்டியர்ேள், 

ேறடமயழு ைள்ைல்ேள், னைளிர்ேள் 

என அறமந்து பின்னர் அரசு 

உருைொக்ேம் ஏற்பட்டுத் தமிைரின் 

மமொழி ேடந்த சிந்தறனேள் ேணியன் 

பூங்குன்ைனொர் உள்ளிட்ட புைைர் 

மபருமக்ேைொல் மற்றும் பை 

சொன்னைொர்ேைொல் மதொடர்ந்து 

கூைப்பட்டுள்ைன.   

  இத்தறேய உயர்ந்த சிந்தறனேளின் 

எழுச்சியொேத் தொன் உைேைொவிய  

தமிழ்     அறமப்புேள்      உருைொகின. 

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடையாளம் - மபருவுறடயார் ககாயில், தஞ்சாவூர் 

உலகளாவிய 
தமிழ் 

அமமப்புகள் 

ஆசிரியர் பகுதி 

உலகத்தமிழ் 2 

 இந்த உைேைொவிய தமிழ் அறமப்புேள் என்ை தறைப்பில் மதொடர்ந்து ஆய்வுச் சிந்தறனேறை ைைங்ே உள்னைொம்.  

 

உைேத் தமிழ் ஆரொய்ச்சிக்ேைேம், உைேத் தமிழ் ேைேம், உைேத் தமிழ் ஆரொய்ச்சி நிறுைனம், உைேத் தமிழ் 

பண்பொட்டு இயக்ேம் எனப் பல்னைறு அறமப்புேள் உைேைொவிய சிந்தறனனயொடு, மமொழி, ேறை, இைக்கியம், பண்பொடு, 

உைவுநிறை, தமிழ்க்ேல்வி, னைறை ைொய்ப்பு இன்னும் பை மபொருண்றம னநொக்கில் அறையொறையும் மசம்றமயொேவும், 

மசழுறமயொேவும் மசயல்படுகிைதொ என்பறத ஆரொய்ைது அடிப்பறடயொன ஒன்ைொகும்.                                               

.....ைைரும் 

சயாமில் திருவவம்பாமவ, திருப்பாமவ 
 

  தாய்லாந்தில் மன்னர் முடி சூட்டிக்மகாள்ளும்கபாது கறடப்பிடித்த மரபுகளில் திருப்பாறவ, 

திருமவம்பாறவ அந்நாட்டு மமாழி ஒலிப்புக்கு ஏற்ப பாடிவருகின்ைனர் என்ை மசய்திறய 

தமிழகத்திற்கு அறிஞர் மத.மபா.மீ. “சயாமில் திருமவம்பாறவ, திருப்பாறவ“ என்கை ஒரு 

நன்னூல் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

 



 ஔடையார் 
——————————————————————— 
ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 
ആത്തി ചൂടി | 

आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| 

ಆಭೂಡಿ 
 

——————————————————————— 
 
அறம் வசய விரும்பு  
 
 
Love to do virtuous deeds 

 

 أحب أن تفعل خيرا
 

常保德行  
 

ദാനധര്മ്മം  
ചെയ്യാന്  ആഗ്രഹിക്കുക  

 
धर्म निष्ट कार् करिा चाहें | 
 

దాన ధర్మం  చేయడంలో అక్కర్  
చూపు  

ಧಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೂೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆ 

ನೂೋಡಿಸು  
 
 

பிரெஞ்சு கடைக்கழகம் 

மசன்ை இதழ் மதொடர்ச்சி... 

  எத்திறசயும் புகழ்ம க்க இருந்த சீரிளறமத்திைம் 

குன்ைாத தமிழ ங்கக என்று நாம் கபாற்றுவது கபாலகவ 

பிமரஞ்சு மமாழிறயப் கபரழகு ததும்பும் மபண் ரசியாக -

இலக்கிய வித்தகர் விக்டர் யூககா எழுதியது நம்றம வியப்பில் 

ஆழ்த்தும்.   

முமனவர் ந.அருள், இயக்குநர,்  வமாழிவபயர்ப்புத்துமற 

 

  "பிமரஞ்சு மமாழி ஒரு மபண். இந்தப் மபண் மிக அழகானவள், மிகக் 

கர்வமானவள், மிக அடக்கமானவள், மிகத்துணிவானவள். மிக உ ர்ச்சியானவள், 

மிக வனப்பானவள், கற்புள்ளவள், மிக உயர்வானவள், மிகப்பழக்கமானவள், மிகச் 

மசருக்கத்தனமானவள், மக அறிவானவள், ஆழ்ந்த ஆத்மப் பூர்வமாக அவறள 

கநசிக்கும் நாம் அவளுக்கு நன்றி ஊட்டுபவளாக ஒருகபாதும் முயன்ைதில்றல" 

என்று அறிஞர் அனகடால் பிரான்ஸ் குறிப்பிட்டது இங்கு நிறனவுகூரத்தக்கது.   
 

  பிரான்சு பற்றிய அறனத்தும் மபருறமயானறவ, அருறமயானறவ. இதற்கு 

ஒப்பாக எந்த நாடும் இல்றல என்று இ ங்கியும் பி ங்கியும் வாழும் இங்கிலாந்து 

நாட்டு அறிஞர் ககால்ட் ஸ்மித் குறிப்பிட்டார். 

 

  ககாகவந்தர்களும், குறுநில மன்னர்களும், ககாமான்களும், கவளிர்களும் 

பிமரஞ்சுப் புரட்சிக்கு முன்னால் ஆர்ப்பாட்டம் மசய்திருந்த நாடு.  எனகவ காணும் 

இடமமல்லாம் அவர்கள் கட்டியிருந்த மாட மாளிறககள், கூட ககாபுரங்கள், 

அரண்மறனகள், ககாட்றட மகாத்தளங்கள், வளமறனகள், ஒப்பற்ை பூங்காக்கள், 

ஓங்கிய மரங்கள் சூழ்ந்த விடுதிகள், வாவிகள், கசாறலகள், எங்குப் பார்த்தாலும் 

எழிலார்ந்த சிற்பங்கள், உன்னத ஓவியங்கள், நீல விதானம் கபான்ை திறரச் 

சீறலகள், நித்திலப் பந்தர், கால் பதிக்கக் கூசும் கம்பள விரிப்புகள், அணிகள், 

அறைகலன், பால்நிலப் பளிங்கால் அறமத்த தறரகள் எனக் கற்களின் 

காவியங்கறளகய எங்கும் கா  முடிகிைது. 
 

மதொடரும்... 
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தமிழ்ச ் சங்கங்கள் 
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உலகத்தமிழ் மின்னிதழ் ததொடக்கம் குறித்து ததக்கொன் குர ொனிக்கல்  
நொளிதழில் 12.12.2019 அன்று தெளியொன தெய்தி 

 

மக்களாட்சியின் இயக்கம் மனித மனங்களில் தான் மலர்ந்து ம ம் பரப்பகவண்டும். 
 

எதறனயும் எதிர்மறையாகக் காண்பதும் எதிர்நிறல எண் ங்கறளகய எப்கபாதும் பரப்புவதும் நாட்டிற்கு நல்லதில்றல . 
 

கமாதல்களுக்கு வித்திடும் எந்த வீச்சுக்கும் இடங்மகாடாமல் ஆக்கச் சிந்தறனகளுக்கு அரவற ப்புக் காட்ட கவண்டும் . 

இருபது இருபறத ( 2020 )  றகநீட்டித் மதாடப்கபாகும் எதிர்காலத்தில் இந்தியா வல்லரசாகவும் - தமிழர்கள் வல்லறம 

வாய்ந்தவர்களாகவும் திகழ கவண்டும். 
                                                                                                                              

 - மரபின் றமந்தன் முத்றதயா   

                                                                                                                             நமது நம்பிக்றக . 

மக்களாட்சியின் மாண்பு  

 

ஹுஸ்டன் பல்கறலக்கழகம் 1927-இல் 

கதாற்றுவிக்கப்பட்டது.  இப்பல்கறலக்கழகம் 

மடக்சாசில் உள்ள மபரிய பல்கறலக்கழகம் 

ஆகும். 

 

ஹுஸ்டன்  தமிழ் ஆய்வுகள் இருக்றக அறமப்பு 

2019 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் திங்கள் முதல் 

நாளன்று கதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
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இவ்வார நிகழ்வுகள் 

18.12.2019 

21.12.2019 

20.12.2019 

கறலமாமணி, இன்னிறசத் திலகம், 

சூர்யபிரகாஷ்—மார்கழி இறச மறழ 
 

18.12.2019—மாறல 04.00 மணி 

மசன்றன கல்சுரல் அகாதமி 
 

21.12.2019—காறல 10.00 மணி 

ஸ்ரீபார்த்தசாரதி சுவாமி சபா 
 

22.12.2019—மாறல 04.45 மணி 

கர்நாடிக் குகளாபல் மஹரிகடஜ், 

திருவான்மியூர். 

 

திருநாவுக்கரசர் உழவாரப்பணி மன்ைம் 

நடத்தும் மபரிபுரா த் மதாடர் 

மசாற்மபாழிவு மதாடக்க விழா. 

 

இடம் : பொடி சிைன் னேொயில் 

நொள் : 18.12.2019 மொறை 06.00 மணி 

—————————— 

 

சாகித்திய அகாமதமி நடத்தும் 'மபண் 

றமயச் சிறுகறதகள்' - புத்தக மதிப்புறர 

நிகழ்ச்சி. 

 

இடம் : சொகித்திய அேொமதமி குணொ 

ைைொேம், இரண்டொைது தைம்,  

443, அண்ணொ சொறை, னதனொம்னபட்றட - 

மசன்றன - 18. 

நொள் : 18.12.2019, 19.12.2019,  

மொறை 05.00 மணி 

—————————— 

 

தமிழ் இறசச் சங்கம் நடத்தும் தமிழ் இறச 

77 ஆம் ஆண்டு விழா - மதாடக்க விழா 

 

இடம் : இரொெொ அண்ணொமறை மன்ைம், 

மசன்றன - 108. 

நொள் : 21.12.2019, மொறை 06.00 மணி 

—————————— 
 

தமிழ்ப் கபரறவ நடத்தும் உவறமக் கவிஞர் 

சுரதா 99 ஆம் பிைந்தநாள் விழா மற்றும் 

உலகத்தமிழ்க் கவிஞர் கபரறவ கரூர் 

மாவட்டத் மதாடக்க விழா 

 

இடம் :  கிரொமியம் அரங்ேம், னபருந்து 

நிறையம் அருகில், குளித்தறை. 

நொள் : 21.12.2019, மொறை 05.30 மணி 

—————————— 

 

அைவா ன் ஆராய்ச்சி அைக்கட்டறள 

நடத்தும் கபராசிரியர் க.ப.அைவா ன் 

முதலாம் ஆண்டு நிறனகவந்தல் நிகழ்வு. 
 

இடம் : இைனயொைொ ேல்லூரி,  

மசன்றன - 34. 

நொள் : 21.12.2019, மொறை 04.30 மணி 

—————————— 

 

புதுக்ககாட்றட இலக்கியப் கபரறவ 

நடத்தும் எழுமபரும் விழா 

 

இடம் : மொைட்ட ைர்த்தேக் ேைே சில்ைர் 

அரங்ேம், தறைறம அஞ்சைேம் அருகில், 

னமைரொெவீதி, புதுக்னேொட்றட - 1. 

நொள் : 22.12.2019, ேொறை 10.00 மணி 

—————————— 

 

புதுச்கசரி சிந்தறனயாளர்கள் கபரறவ 

நடத்தும் சிந்தறனயரங்கம் 

 

இடம் : னெொதி ேண் பரொமரிப்பு றமயம், 

றைசியொள் வீதி, புதுச்னசரி. 

நொள் : 22.12.2019, மொறை 06.00 மணி 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்வபற்ற கருத்துமரகள் 

மறையொைத்தில் ஆத்திசூடி என்பதற்கு மொைொே, 

ஆத்திச்சூடி என்று தறைப்பிடப்பட்டுள்ைது.  ஒற்று 

நீக்கிப் பதிப்பித்தல் சிைப்பு. 
 

--- னபரொசிரியர் மத.ஞொனசுந்தரம், 

துறணத்தறைைர், 

மத்திய மசம்மமொழித் தமிைொய்வு நிறுைனம், 

மசன்றன. 

பண்பொடுதுறை அறமச்சர் என்பது சரியொ? 

---- முறனைர் தொமறரக் ேண்ணன், 

தமிழ்ப்னபரொசிரியர், மொநிைக்ேல்லூரி, மசன்றன. 

மிக்ே மகிழ்ச்சி.  மதொடர்ந்திட ைொழ்த்துேள். 
 

--- முறனைர் ேண்ணன், மசந்தமிழ்ச் மசொற்பிைப்பியல் 

அேரமுதலித் திட்டம். 

மிேச் சிைப்பு ஐயொ. 

உைேத்தமிழ் இதழ், உைேத்தமிைறர 

இறணக்ேட்டும். 

--- திரு.சுசீைொ, தமிழ் ைைர்ச்சித்துறை. 

ைொழ்த்துேள்.  பொரொட்டுேள்.  மதொடரட்டும் புதிய முயற்சிேள். 

நன்றி. 

"Hail Thee, Glorious Tamil, adorned with lit-ware 
scaling those scaled the sky threadbare" 
Thus praised the turban fame Emperor of Poets  
11.12.2019 
On this Golden Day, reminding Bharathi's Birthday  
The e-Magazine "ULAGATHAMIZH" launches its pompous  
procession sparklingly. 
--- மபொன்.சின்னதம்பி முருனேசன், மமொழிமபயர்ப்பொைர். 

உைேத்தமிழ் மின்னிதழ், சிைப்பொே அறமந்துள்ைது. 

ைொழ்த்துேள்.  தங்ேளுறடய ேட்டுறரயில் FRANCE 

என்ை பதத்திற்கு ஆறு விைக்ேங்ேறை அளித்தது 

வியப்பிைொழ்த்தியது.  அைற்றின் ஆங்கிை 

மசொற்ேறை அறிவிக்ே விறைகினைன். தமிழ் ைரைொறு 

அறிந்திட நல்ை ைொய்ப்பு. 

--- திரு.ேொத்தினேயன், ஸ்பிக் நிறுைனம்,(ஓய்வு) 

தூத்துக்குடி. 

சிைப்பொன நொளுக்கு சிைப்பு னசர்க்கும் நிேழ்வு.  ைொழ்த்துேள் சொர். 

--- ே.பொசுேரன், பிரிவு அலுைைர், மமொழிமபயர்ப்புத்துறை 

நன்று. ைொழ்த்துேள். 

--- திரு.மொது, திருச்சி. 

அருறம ஐயொ. 

--- புவியரசு, உைேத்தமிழ்ச் சங்ேம்,  

மதுறர. 

Superb Sir. 
--- Nazeer, Chennai. 

Best Wishes/  Great 
---- Ganapathy Subramanian,  
       London. 

அருறம. ஐயொ.  நன்றிேள். 

--- விசயைட்சுமி, உதவிப் பிரிவு அலுைைர், 

மமொழிமபயர்ப்புத்துறை 

மிக்ே மகிழ்ச்சி ைொழ்த்துேள்.  சனேொதரொ ைொழ்ே தமிழ். 

--- திருமதி.அம்பொள் அடியொள், மெர்மனி. 

மேொேவியின் பிைந்தநொள்.  உைேத்தமிழ் உைொ ைரும் முதல் 

நொள். உைறே. னபருைறே. 

நன்று. னமலும் னமம்படுத்தைொம்.  ைொழ்த்துேள். 

---- ரியொஸ், நடுப்பக்ே ஆசிரியர், தினச்மசய்தி நொளிதழ். 

ைொழ்த்துேள்.  என்னபொன்ை இறைஞர்ேறையும் 

இறணத்துக்மேொள்ளுங்ேள் ஐயொ. 

--- சந்திரனசேரன், னரொட்டரி கிைப். 

நண்பொ.  மசம்மமொழிப்பொடல் னபொை உங்ேள் முயற்சியில் உைேத்தமிழ் 

மின்னிதழ் மதொடக்ே நிேழ்வுக்கு ஓர் அறிமுேப் பொடல் னதறை. 

--- திரு.ேண்ணு சிைகுமொரன், மனைசியொ. 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்வபற்ற கருத்துமரகள் 

மிேவும் பிரமொதம் அருள். 

--- திரு.முத்றதயொ, ேொறரக்குடி. 

மிேவும் அருறம சொர்.  திட்டமிட்டு மசயைொற்றுைதில் தங்ேளுக்கு நிேர் 

தொங்ேள்தொன். 
 

--- என்.திருச்மசல்ைன், துறண இயக்குநர், மமொழிமபயர்ப்புத்துறை. 

மகிழ்ச்சி. ைொழ்த்துேள். 

--- குமொர். தினமைர் 

மகிழ்ச்சி. 

னபரொ.அைனைந்தன், சைேர்ைொல் 

பல்ேறைக்ேைேம், புதுதில்லி. 

ைொழ்த்துேள் ஐயொ.  னதமதுரத் தமினைொறச 

உைேமமல்ைொம் பரை னைண்டும். 

--- முறனைர் அம்றப மணிைண்ணன்.   

உைேத்தமிழ் மின்னிதழ் மைற்றி உைொைொே 

மதொடங்ேட்டும். 

--- பிரபு, மசந்தமிழ் மசொற்பிைப்பியல் அேரமுதலித் திட்ட 

இயக்ேேம். 

மிேச்சிைப்பு. ைரனைற்பு. 

— னபரொ.மணைைேன், உைேத்தமிைொரொய்ச்சி நிறுைனம். 

ைொழ்த்துேள். 

--- பிந்து.  மசந்தமிழ் மசொற்பிைப்பியல் 

அேரமுதலித் திட்ட இயக்ேேம். 

Great Congratulations. 
_ மருத்துைர் மமய்ேண்டொன். 

உைேத்தமிழ் மைற்றி உைொ ைர ைொழ்த்துேள் அண்ணொ. 

--- னபரொ. ைொணி அறிைொைன், மசன்றனப் பல்ேறைக்ேைேம். 

மனமொர்ந்த ைொழ்த்துேள். 

--- திருமதி.ைொசுகி ேண்ணப்பன். 

மனமொர்ந்த ைொழ்த்துேள். 

--- திருமதி.ைொசுகி ேண்ணப்பன். 

தம்பி. ைொழ்ே ைொழ்ே. 

--- முறனைர் 

முத்துனைலு,மசன்றன. 

ைொழ்த்துேள். 

--- முறனைர் அன்புச்மசழியன், இயக்குநர் 

(மபொறுப்பு) 

அருறம. 

--- திருமதி.சொரதொ நம்பி ஆரூரன், 

ைொழ்த்துேள்.  திறசமயட்டும் மைரட்டும். 

உைேத்தமிழ். 

--- முறனைர் அண்ணொ ேண்ணன்.  

ைொழ்த்துேள்.   

--- ேவிஞர் இரொசி.அைேப்பன். 

ைொழ்த்துேள்.   

அருறம அருறம ைொழ்த்துேள். 

--- னபரொ.மு.இைங்னேொைன், புதுறை 

Awesome.  
திருமதி.சுேன்யொ ஸ்ரீரொம். 

மதொடர்புக்கு : ulagathamizh@gmail.com, ulagathamizh.blogspot.com 


