
11/16/22, 2:05 PM �ம்மா: சாடட்ரே்ட ேபாஸ்ட.் பத்ம��ஷ் ���களால் ெப�ைமப்ப�த்�ம் காம்ேகர ்ேக. �வேனஸ்வரி.

https://honeylaksh.blogspot.com/2019/05/blog-post.html 1/20

�ந்தைன ெசய் மனேம, ெசய்தால் ��ைன அகன்��ேம !!!

�ம்மா�ம்மா

என� இ�ப� �ல்கள்

சனி, 4 ேம, 2019சனி, 4 ேம, 2019

1,885,249

பக்கப் பாரை்வகள்.பக்கப் பாரை்வகள்.
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சாட்டர்ேட ேபாஸ்ட். பத்ம��ஷ் ���களால் ெப�ைமப்ப�த்�ம்
காம்ேகர் ேக. �வேனஸ்வரி.
பா�� க���ய�� மகள�� ம�ற�ைத� திற��ைவ�க சிற�� வ���தினராக பா��
க���ய�� �த�வராக இ��த தி� தி�மாற� ெஜயராம� அவ�களா�
அைழ�க�ப����ேத�. அ�நிக�� ���த சில நா�கள�ேலேய கா�ேக� �வேன�வ�
அவ�கைள�� அ�க����� சிற�� வ���தினராக ம�ேறா� நிக��சி�� அைழ�ததாக��
அ�நிக��சி�� மி�க பய���தாக அைம�ததாக�� �றி�ப��டா� �த�வ� தி�மாற�.
அத�� ��ேப கா�ேக� �வேன�வ� அவ�க� என�� �க�� ேதாழி எ�றா�� அத�
ப�� தா� அவ�ைடய பண�கைள ஊ�றி� கவன��க ஆர�ப��ேத�. 

ெபா�நல� ெதா��� ச�க� ெதா��� ம�ைறய ேந�மைற� க����க� க���
வ�ய�த���. த�ன�ப��ைக� ேபரரசியான அவ�ட� எ� �லா��காக ேந�� எ�தி�தர�
ெசா�லி� ேக����ேத�. உடேன அ��ப� வ��டா�. அவ� த� தா� த�ைத ெபய��
வ���க� வழ��வ� �றி�� அ��� பாரா���. ந��க�� ப���� பா��க�. அவர�
�யவ�வர�ைத� ����� எ�ணமி�லாம� அ�ப�ேய ெவள�ய�����கிேற�. அ�தன��
���.   

////கா�ேக� ேக. �வேன�வ�, CEO
கா�ேக� சாஃ��ேவ� ப�ைரேவ� லிமிெட�

Since 1992
ஐ.� நி�வன CEO, ெதாழி���ப வ��ந�, கி�ேய�� ைடர�ட�,

ெதாைல�கா�சி நிக��சி தயா��பாள�, எ��தாள�, பதி�பாள�,
ப�தி�ைகயாள�, த�ன�ப��ைக� ேப�சாள� என ப��க� ெகா�ட
இவ� M.Sc., Computer Science ம��� M.B.A ப�ட�க� ெப�றவ�.

Compcare Software Private Limited எ�ற சாஃ��ேவ� தயா���
நி�வன�தி� CEO & MD ஆக கட�த 25 ஆ�����
ேமலாக  ெசய�ப��வ�கிறா�.

100-��� ேம�ப�ட ெதாழி���ப� ம��� வா�வ�ய�
��தக�க� எ�தி��ள இவர� சாஃ��ேவ�  ம��� அன�ேமஷ�
தயா���க��, ெதாழி���ப� ��தக�க�� பல ப�கைல�கழக�
சா��த க���கள�� பாடதி�டமாக உ�ளன.

த� 12 வயதி� எ�த� ெதாட�கிய இவ� கட�த 38 ஆ��களாக
தின�ேதா�� எ�தி வ�கிறா�.

100-��� ேம�ப�ட ெதாழி���ப� ��தக�க�...

� � ே � � � � � � � �

Thenammai Lakshmanan

என� �� �ய�வரத்ைதக்
காண்க

ேதனம்ைமேதனம்ைம
ெல�்மணன்ெல�்மணன்

�ம்மா�ல் தற்ேபா�.�ம்மா�ல் தற்ேபா�.

1. �ம்மா 

2. ைடரிக்��க்கல்கள். 

3. THENU'S RECIPES 

4. ேகாலங்கள்  

5. CHUMMA !!! 

6.�ற்�லாக்க�ம்
�ற்�ண்�க�ம்

7.ெதய்வங்க�ம்
��த்தலங்க�ம்

என் மற்றஎன் மற்ற
வைலப்ப��கள்.வைலப்ப��கள்.

►  2022 (166)

►  2021 (121)

►  2020 (193)

▼  2019 (214)
►  �சம்பர ்(14)

►  நவம்பர ்(24)

►  அக்ேடாபர ்(16)

►  ெசப்டம்பர ்(25)

►  ஆகஸ்ட ்(24)

►  ஜ�ைல (14)

►  ஜ�ன் (19)

▼  ேம (13)
இ�ப்பைத
ஈந்ததனால்
ஐஸ்வரய்ம்
ெபற்றவள்.
�னமலர ்�ற...

காைரக்��ச்
ெசால்வழக்�.
��ப்�ம் ஒ��ம்.

தாய்�� – ஒ�
பாரை்வ.

ெசய்.. ெசய்யாேத -
ஒ� பாரை்வ.

வல்லாைர
சரஸ்வ��ம்
ெவற்�ைல
ேவந்த�ம்.

காைரக்��ச்
ெசால்வழக்�.

வைலப்ப��க்வைலப்ப��க்
காப்பகம்காப்பகம்
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 30-��� ேம�ப�ட வா�வ�ய� ��தக�க�...

 3000-��� ேம�ப�ட ெதாழி���ப க��ைரக�...

எ�தி உ�ளா�. இ��� ெதாட�கிறா�.

இவர� கா�ேக� நி�வன� �ல�,

 1000-��� ேம�ப�ட சாஃ��ேவ� தயா���க�...

 500-��� ேம�ப�ட ெதாழி���ப ெதாைல�கா�சி
நிக��சி�க�...

 200-��� ேம�ப�ட அன�ேமஷ� பைட��க�...  

 50-��� ேம�ப�ட ஆவண�பட�க�...

தயா��� வழ�கி��ளா�. இ��� ெதாட�கிறா�.

தவ�ர…

இவர�  நி�வன�தி� நைடெப�� வ�� ப�ேவ� பண�க��
ஒ� பண�யாக 2003-ஆ� ஆ��� இ��� சில ஆ��க� ஒ�
ெதாழி���ப ப�தி�ைக�� எ��டராக�� இ��தி��கிறா�.

தின�ேதா�� எ��வ� எ�ப� சா�தியமாகிற� எ��
ேயாசி�பவ�க���� பதி� ைவ�தி��கிறா�.

ெபா�வான நா�கள�� ெபா�ைமயாக எ��ேவ�. பயண�கள��,
உட�நிைல ச�ய��லாத நா�கள��, வ ���� ந�ல� ெக�ட� என
எ� நட�தா�� அ�த�த நா�கள�� எ� ெசளக�ய���� ஏ�ப
ஏேத�� ஒ�வ�த�தி� எ��ேவ�. எ�தாம� ம��� இ��க
மா�ேட�.

ஏெனன�� எ�  �வாச� வாசி��. எ� �வாச�தி� உய��
‘எ���’. அைத எ� 10 வயதி� க�டறி�ேத�.

அ�றிலி��� நா� தவறாம� அ�த�த வயதி� நா�
அ�பவ�ப�வைத எ�த ஆர�ப��ேத�.

நா� க�ைட வ�ர� ஆ�கா�� வ�ர� ந�வ�ர� ��ைற��
பய�ப��தி எ��வைத வழ�கமா�கி இ��ேத�. ைககளா�
எ��வைதவ��� ெதாழி���ப���� மாறி பல வ�ட�க�
ஆகிய���தா�� ேபனாைவ அ��த� ப����� ப���� ந�வ�ர�
ம��� இ��� கா���� ேபாய�����.

இ�தா� எ� எ��தி� அைடயாள���கான சா�சி.

இெமய��: compcare@hotmail.com
ெவ�ைச�: http://compcarebhuvaneswari.com/

With Thanks
Compcare K Bhuvaneswari, CEO
Compcare Software Private Limited///

///// 

�டட்ங்��ம்
ெபாடட்க�ம்.

1987 காதல் க�தம் !

க�தா�னி�ன்
பாரை்வ�ல் என்
இ� க�ைதகள்.

ேபாக்�ம் ப்ளாக்�ம்

பரதன் என்�ம்
பத்தைர மாற்�த்
தங்கம். �னமலர்
��...

ேகாைட
�ைளயாட�்
பாப்பா. அைதக்
�� �ைளயா�
பாப்பா...

சாடட்ரே்ட ேபாஸ்ட.்
பத்ம��ஷ்
���களால்
ெப�ைமப்ப...

ஆ�த்�ர�ம் அ�த
�ர��ம். �னமலர்
��வரம்லர ்-...

►  ஏப்ரல் (14)

►  மாரச் ்(20)

►  �ப்ரவரி (14)

►  ஜனவரி (17)

►  2018 (209)

►  2017 (308)

►  2016 (258)

►  2015 (322)

►  2014 (241)

►  2013 (232)

►  2012 (271)

►  2011 (229)

►  2010 (192)

►  2009 (114)

 
அேமஸானில் இந்�ைல வாங்க
படத்ைத க்ளிக் ெசய்ய�ம்

�ரபஞ்சப்ெபண்�ரபஞ்சப்ெபண்

�பாய் ஷாரஜ்ா�பாய் ஷாரஜ்ா
அ�தா�!!!அ�தா�!!!
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வ��� ெகா���� கால�ைத உ�வா�கிய
ெப�ேறா��� வ�தன�!

                            கா�ேக� ேக. �வேன�வ� 

ெச�ட�ப� 2, 2007. தி.நக� வாண�மஹா��� கா�� நா�� அ�பா அ�மா��
பயண����ெகா����ேதா�. ஒ� நிக��சி�� எ�ைன சிற�� வ���தினராக
அைழ�தி��தா�க�. ெப�ேறாைர�� அைழ��வர ேவ��� எ��
வ����திய���தா�க�. 

     வாண� மஹா� வ�தைட�ேதா�. அ�பா காைர பா�� ெச�ய, என�� ஒ�
ேபா�கா� வரேவ, ‘இேதா �பா���தா� இ��கிேறா�. இ��� சில
ெநா�கள�� அ�கி��ேபா�’ என� ெசா�லி, நிக��சி நட�கி�ற ஹா����
ெச�ேறா�.

     ஹா� ��மி��டாக இ��த�. நா�க� �ழ�ப� நி�ைகய�� ‘எ�ன இ�?’
என நா� ச�ேற �ரைல உய��தி� ேபச, தி�ெரன ஹா� ��வ�� ெவள��ச�.
‘எ�ன இ�’ எ�ப� நா� ெகா��த சி�ன�. அ� எத�காக என ெத���ெகா�ள
ெதாட��� ப���க�. 

     ‘ேஹ�ப� ேபர��� ேட!’ எ�ற உ�சாக� ��ச�. ‘Ideal Parents Day’ என
க�கைள� கவ�� ேபன�க�. �ெராெஜ��ட� �கி�ன�� நாத�வர இைச�ட�
எ� ெப�ேறா�� �ைக�பட�� �ப�மகி�� அற�க�டைள ெதாட�க வ�ழா
எ�ற வ�வர�க�� மாறி மாறி க� சிமி�ட ெநா�ய�� அ�த ஹாேல
கலகல�பான�.

     அைற ��வ�� கா�ேக�� எ��ட� பண�யா��பவ�க�, அ�பா
அ�மா�ட� தமிழகெம��� ப�ேவ� ஊ�கள�� பண����த ந�ப�க�,
உறவ�ன�க� என உ�சாக� ��ட�.

     ஒ�நிமிட� அ�பா அ�மா��� எ��ேம ��யவ��ைல. இ�வ��
படபட�பானா�க�. நா� �����பாகி வ�ஷய�ைத� ���கமாக� ெச�ேன�.

     ‘உ�க� இ�வ���� ச��ைர� ெகா��கேவ இ�த நிக��சி. அதனாேலேய
எ��ட� உ�கைள�� ஒ� நிக��சி�� அைழ�தி��பதாக ெசா�ேன�.

     இ�� இர�� நிக��க�. ஒ�� உ�க� இ�வ� ெபய��� �ப�மகி��
அற�க�டைளைய இ�� ெதாட�க இ��கிேற�. இர�டாவ� உ�க�
வா��ைகைய ஆவண�படமாக (Biography Film) தயா��தி��கிேற�. அைத��
திைரய�ட இ��கிேற�…. அத�� சில சிற�� வ���தின�கைள அைழ���ேள�.’

     எ�க��காக ஓ� ஓ� எ�லாவ�ைற�� ெச�த ெப�ேறாைர உ�கார
ைவ�� அ�ைறய தின� வ�ழாைவ பா��� ரசி�க ம��ேம நா� அ�மதி
ெகா��ேத�. அ�பா அ�மா �த� வ�ைசய�� அமர, எ�ேலா�� அவ�கள�ட�
மகி��சி�ட� ைக ெகா��� ேபச ஆர�ப��க, நா� எ� ��ட� இைண�� ம�ற
ேவைலகைள கவன��க� ெதாட�கிேன�.

     ேல�டா�, �ெராெஜ�ட�, Wi-Fi, �ைக�, ெவ�ைச�, ஆ�ேயா, வ ��ேயா என
அைன��� ச�பா��க�ப�� தயா� நிைலய�� இ��தன. 

     �ப�மகி�� அற�க�டைள �றி��…

     எ� அ�பா ‘கி��ண���தி’, அ�மா ‘ப�மாவதி’ இ�வ��
ெபய��  ‘�ப�மகி��’ எ�ற ெபயைர உ�வா�கிய���ேதா�. எ�க� கா�ேக�
நி�வன� ெதாட�கியதி� இ��ேத மா���திறனாள�க� பல� எ�ன�ட� ஏேத��
ஒ� உதவ� ேக�� வ��ெகா�ேட இ��தன�. ேம�� சி�வயதி� இ��ேத
அ�வ�ெபா�� ஆதரவ�ேறா� இ�ல�க��� ெச��� வழ�க� இ��த�. எ�
திறைம��� அறி���� மதி�பள���� இ�த ச�தாய���� ஏேத�� ெச�ய
ேவ��� எ�ற ேநா�கி� இ�த அற�க�டைளைய ஆர�ப��ேதா�. இத� �ல�
மா���திறனாள�க��� க�வ�, ேவைலவா��� என ஏேத�� ஒ� வ�த�தி�
உத�வ� எ�பைத ேநா�கமாக� ெகா�ேடா�. அத� உ�சமாக பா�ைவய�ேறா�
ம�றவ�க� உதவ�ய��றி தா�களாகேவ �கி�� ��� ெதாழி���ப� �ல�
ேத�� எ�த உத�� ‘��ைர� சாஃ��ேவ�’ உ�வா�கி��ேளா�.  

     வ�ழா��� தைலைம� தா�க ��தமி� ேபரரசி ஆ�மிக�
ெசா�ெபாழிவாள�  டா�ட� சர�வதி இராமநாத� அவ�கைள அைழ�தி��ேத�.

சிற�� வ���தின�களாக தி�மி�. H. ராமகி��ண� (இ�கா�க��
ெசயல�ற மா���திறனாள�யான இவ� ஆக� சிற�த ெச�தி வாசி�பாள�),
தி�மி�. R. ெஜயச�திர� (இ� க� பா�ைவ�திறன�ற மா��திறனாள�யான இவ�
தமிழி� டா�ட� ப�ட� ெப�ற க��� �த�வ�), தி�மி�. ெஜய� ரவ ��த� (கா�
ேக�காத மா���திறனாள�யான இவ� மா���திறனாள�க��கான Ability Foundation
நி�வன�தி� தைலவ�) �வைர�� அைழ�தி��ேத�.

     இ�தைன ெப�ைம வா��த சிற�� வ���தின�க� ஒ�ெவா�வராக உ�ேள
வர அவ�கைள அ��ட� வரேவ�� அமர� ெச�ேதா�.

     �தலி� டா�ட� சர�வதி இராமநாத� அவ�க� சிற��ைர ஆ�றி
நிக��சிைய ெதாட�கி ைவ�� அ�ப�� மி�தியா� ‘த�ன�ப��ைக� தாரைக’
எ�ற ப�ட�ைத என�கள��தா�.

     அ��� ‘அ���ள அ�பா அ�மா���…’ ஆவண�பட� திைரய�ட�.  திேய�ட�
����� வ�த சைப அைமதியான�.

     எ�க� அ�பா அ�மாவ�� தியாக� வ�ைலமதி�ப�ற�. 24 மண�ேநர �ழ�சி�
பண�ய�� இ�வ��. த�பாவள� ெபா�க� எ�றா� இ�வ�� ேச��� வ ����
இ��ப� அ��. இ�வ���� ேச��� வ���ைற எ�� வ�கிறேதா அ��தா�

� � � ி �ே � � �� � ி�
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https://www.amazon.in/dp/B09FH44PZ2
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எ�க��� ப��ைக தின�ேபால. அத�காக எைத�� வ��� ைவ�ததி�ைல.
அ�பா இன��� ெச�ய, அ�மா கார� ெச�ய எ�லா ப��ைகக�� எ�க�
வ ���� கலகலதா�.

     அ�பா இ�லாதேபா� அ�மா�� இ��பைத�ேபா�ற உண�ைவ��, அ�மா
இ�லாதேபா� அ�பா�� இ��பைத�ேபா�ற உண�ைவ�� ெகா��க எ�க�
ெப�ேறாரா� ம��ேம ���தி���� என நிைன�கிேற�.

     அ�த கால�திேலேய அ�மா�� இர� பக�
பண�ேநரமா�ற�தி�  ேவைல��� ெச�� 40 ஆ��கால� க�ைமயாக உைழ��
எ�க��ெக�லா� ேரா�மாடலாக இ��ததா�, எ�க� அகராதிய�� ேவைல
�ைம, க�ட� ேபா�ற வா��ைதக� எ�லா� இ�லேவ இ�ைல. 

     எ�க� �வைர�� எ�க� வ���ப�ப� ப��க ைவ��, எ�க� வ���பப�
ேவைல�� ெச�ல அ�மதி��, வ���பமான வா��ைகைய� ேத��ெத��க
அ�மதிெகா��� எ�லா �த�திர�கைள�� ெகா��� அ�ெப�� ஒ� கய��றி�
எ�கைள� க�� அத� ஒ� �ைனைய அவ�க� ைககள�� ைவ�� எ�கைள
க�������, உ�ள�ைகக������ ைவ��� தா�கினா�க�. ந�ல
�ணநல�க��, க�வ���தா� வா��ைக�� அ�தியாவசிய� எ�பைத எ�க�
இர�த�தி� கல�க ைவ�க, தா�க� அவ�ைற த�க� நா� நர�ெப�லா� ஏ�றி
��மாதி�யானா�க�.

     ேதைவயான ேநர�தி� ெம�ைமயாக��, ேதைவயான ேநர�தி�
க�ைமயாக�� நட��ெகா�ள� க���ெகா��� எ�த ேநர�தி�� ேந�ைமைய
வ��� எ�த கா�ய�ைத�� சாதி�க� �டா� எ�ற உ�னத �ண�ைத
எ�க���� வ�ைத�த எ�க� அ�பா அ�மா���� எ�க���மான
�ேலஷ�ஷி�ைப அ�த ஆவண� பட�தி� �த� பாதிய�� கா�சி�ப��தி
இ��ேத�.

     எ� அ�பா அ�மாவாக, எ� அ�பாவ�� அ�கா மக� ம��� அவ�
மைனவ�ைய ந��க ைவ�ேத�. சி�வயதி� நா�, த�ைக, த�ப� �வ��
கதாபா�திர���� எ� அ�வலக �டாஃ� ஒ�வ�� மக� ம��� மக�கைள
ந��க ைவ�ேத�.

     இர�டாவ� பாதிய�� அ�பா அ�மா�ட� ெவ�ேவ� ஊ�கள�� பண� ���த
ந�ப�க� ம��� எ�க� உறவ�ன�கள�ட� ேப�� எ���
கா�சி�ப��திய���ேத�.

     ெமா�த� 1-1/2 மண� ேநர ஆவண�பட�. 15 நா�கள�� ெமா�த ஷ����
ம��� எ���� அைன�ைத�� ���ேத�. ெலாேகஷ� ேத��, ந�ைக,
ந�க�க� ேத��, பய��சி ெகா��த�, �கி���, எ���� என அ�தைன��
நா�தா� ெச�ேத� எ�றா�� அ�த �மி� அைனவர� �� ஒ��ைழ�ப�னா�
ம��ேம அ� சா�தியமான�. எ� �த� ஆவண�பட�� இ�ேவ.  

     இ�த ஆவண�பட� இய�கிய�தா� எ� வா��ைகய�� அ�பா அ�மா����
ெத�யாம� நா� ெச�த �த� ெசய�. அத��� காரண�, அவ�கைள
ச��ைரஸாக அ�ப�� மைழய�� நைன�க ேவ��� எ�ற ேபராைசதா�…

     நிைன�தைத� ேபாலேவ அ�பா அ�மா இ�வ�� க�க� பன��க பட�ைத�
பா����ெகா����தைத நிக��சி வ ��ேயாவ�� பா��ேத�. சைபய�� இ��த
பல���� பல இட�கள�� க�சீஃ� ேதைவயாக இ��த�.

     அ�தைன உண��சி� ப�ழ�பான வசன�க�, ந���, ப��னண� இைச, கா�சி
அைம��… திைரய�ட��� �� எ����கி� இ��� கி�ட�த�ட 3,4 �ைற
பா��தி��தா�� என�ேக ஒ� திைர�பட� எ��தைத� ேபா�ற ெப�மித�
ஏ�ப�ட� அ�த சைபய��. 

     அ��� தி�மி�. ராமகி��ண�, தி�மி�. ெஜயச�திர�, தி�மி�. ெஜய�
ரவ ��திர� அைனவ�� சிற��ைர ஆ�றி  �ப�மகி�� அற�க�டைள
ெவ�ைச�ைட �வ�கி ைவ�க, இ�திய�� அவ�க� எ� அ�பா அ�மா��� Ideal
Parents எ�ற ப�ட�ைத��, ஆவண�பட�தி� ஈ�ப�ட அைனவ���� நிைன��
ப�ைச�� அள��க வ�ழா இன�ேத நிைறவைட�த�.

     நிக��சிைய ைலவாக �ைகப�� அெம��காவ�� வசி��� எ� த�ப�
த�ைகக� பா�ைவய��� அ�கி��தப� அ�பா அ�மா�ட� ேபச அ�பாவ��
பாச� க�கள�� க�ண�ராக. அ�மாவ�� பாச� வழ�க�ேபால �க
மல��சி�ட�� ெப�மித��ட�� ����ட��.

     அ��� அைனவ���� இன�ய வ���ேதா�ப�.

     இ�த நிக��சிய�� எ�ன ஒ� சிற�� எ�றா� உறவ�ன�க�, ந�ப�க�, எ�
நி�வன �டாஃ�க� என அைனவ�ேம எ� அ�பா அ�மா��� எைத�ப�றி��
��� வ�டாம� இரகசிய�ைத� கா�பா�றிய�தா�.

       இ�� எ�க� அற�க�டைள ஆர�ப��� 12 வ�ட�க� ஆகிற�. இத�
�ல� வ�ட�ேதா�� திறைமயானவ�கைள� ேத��ெத��� ‘�ப�மகி��’
வ��தள��� வ�கிேறா�.

     நா�க� வ��� ெப�ற கால� ேபா� நா�க� வ���ெகா���� கால�ைத
ஏ�ப��திய எ�க� ெப�ேறா� ெப�ைம�� உ�யவ�க� தாேன.
    
அ��ட�

கா�ேக� ேக. �வேன�வ�, CEO

Compcare Software Private Limited

ேம 4, 2019////
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https://www.amazon.in/dp/B0956LVQS1
https://www.amazon.in/dp/B094GWW15T
https://www.amazon.in/dp/B094CNC156
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��ய இ�ைக பைழய இ�ைககள்�கப்�

இதற்� ��ேசர:் க�த்�ைரகைள இ� (Atom)

Posted by Thenammai Lakshmanan at �ற்பகல் 8:45  

Labels: காம்ேகர ்ேக �வேனஸ்வரி, சாடட்ரே்ட ேபாஸ்ட,் COMPCARE K BHUVANESWARI, SATURDAY
POST

��கி:- நி�சயமாக உ�க� ெப�ேறா� ேபா�ற�படேவ��யவ�க�தா� �வனா.
�வன���� உ�கைள� ப�சள��தி��கிறா�க� அவ�க� . �யவ�வர� பா��ேத�
ப�ரமி�ேத�. 27 வ�ட�க� க�ன உைழ��. உ�ள�தைனய உய�� எ�பைத�
ெசயலி� கா�� இ��கிற��க�. உ�க� ெதா��� வ���க�� ெதாடர
வா����க�. 

சா�ட�ேட ேபா�ைட உ�க� எ����களா� ெகௗரவ��தைம�� அ���
ந�றி��. 

க�த்ைத உள்ளி�க

�ம்மா ( பத்� ) உங்க க�த்ைத�ம் ப�� ெசய்ங்க :)

1 க�த்�:

Thenammai Lakshmanan 10 ேம, 2019 அன்� �ற்பகல் 2:05

வைலப்ப�வர ்ஒற்�ைம ஓங்கட�்ம்.! 
என்�ம் நம்�ள் வ�ைம ெப�கட�்ம் !!
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