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உங்கள் க�த்�க்கள் 
1997 லி�ந்� இன்� வைர இத்தளத்த�ற்� வ�ைக தந்தவர்கள் சிலரின் 
க�த்�க்கள் இங்� பத�யப்பட்�ள்ளன. 

 
எழ�ல்ந�லா ப�த�ய ேதாற்றம் ெபற்ற��ப்பைதப் பார்த்ேதன். விளம்பரங்கள் 
ஏ�ம�ன்ற� பத�வ�கைள படிக்க ம�கவ�ம் இல�வாக இ�க்க�ன்ற�. உங்கள் 
பணி ெதாடரட்�ம். 

மாலா 
இலங்ைக ஜூன் 14, 2017 

0 

இன்� தங்களின் வைலத்தளத்ைத கீழ்க்கண்ட இைணய தளத்த�ைன 
பார்த்�க் ெகாண்டி�க்�ம் ேபா� ெதரிந்� ெகாண்ேடன். உங்கள் இைணய 
தளம் ம�கவ�ம் அ�ைமயாகவ�ம், தம�ழ் ய�னிேகாட் பற்ற� ெதரிந்� ெகாள்ளவ�ம் 
உதவியாக இ�ந்த�. 

நன்ற�. 
நட்ப�டன், 
பா. சிவசங்கரன் 
தம�ழ்நா�, இந்த�யா  February 7th, 2014 

0 

சிறந்த தளம். நல்ல க�த்�க்கள். எங்கள் மாணவர்க�க்� எற்ற பல 
ெசய்த�கள் இத�ல் இடம்ெபற்�ள்ளன.  தம�ழ் இைணயத்ெதாடர்பான 
ெசய்த�கள் அத�கம். ேம�ம் வளர வாழ்த்�ம், அன்ப� ெநஞ்சம் �ைனவர் 
�ைர.மணிகண்டன். 
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�ைனவர் �ைர.மணிகண்டன் 
தம�ழ்நா�, இந்த�யா  December 16, 2010 

0 

�தல் �ைறயாக வ�க�ேறன். வள்�வன் பார்ைவ என்ற எங்கள� 
ம�ன்னஞ்சல் ��வி�ம் ய�னிேகாைட மட்�ேம பயன்ப�த்த�வ�க�ேறாம். 
தங்கள� இந்த இைணயத்தளம் எனக்� ம�கவ�ம் மக�ழ்ச்சி அளிக்க�ற�. Dear sir: 
Since I am a blind person, I am using screen reader [nvda] which helps me to read this web site 
very well. thank you, keep going on. 

g. vengateshan ேகாயம்ப�த்��ர், Sep 12th, 2010 

0 

�தன்�தலாக எழ�ல்ந�லா பார்க்க படிக்க வாய்ப்ப�க் க�ட்டிய�. ஒவ்ெவா� 
ப�த�ய�ம் ஒவ்ெவா� �ைவய�டன் இ�க்கக் கண்ேடன். என� 
தம�ழ்த்தாகத்�க்� ஏற்றவா� அைமந்த அைவயைனத்�ம் ஒ�ங்ேக க�ைடக்க 
வைக ெசய்த உங்க�க்� என� மனமார்ந்த நன்ற�. 

-கார்த்த�க், ெசன்ைன. Sep 11th, 2010 

0 

அன்ப�டன் மேகன், உங்க�ைடய இைணயத்தளம் ம�கவ�ம் நன்றாக உள்ள�. 
உங்க�ைடய இைணயத்தளத்ைத கடந்த ஐந்� வ�டங்களாக பார்த்� 
வ�க�ேறன். எனக்� தம�ழ�ல் எ��ம் ஆைச உங்க�ைடய 
இைணயத்தளத்ைத பார்த்த பின் தான் ேதான்ற�ய�. உங்க�ைடய 
இைணயத்தள உதவிய�டன் நா�ம் தம�ழ�ல் ஒ� இைணயத்தளத்ைத 
உ�வாக்க� உள்ேளன். அைத உங்க�டன் பக�ர்ந்� ெகாள்வத�ல் மக�ழ்ச்சி 
அைடக�ேறன். 
Unitamil : http://www.unitamil.com – தம�ழ�ல் ஒ� ேத� இயந்த�ரம். தம�ழ�ல் Youtube 
Videos, Yahoo News, Google Websearch and Google Image Search. இந்த 
இைணயத்தளத்ைத உ�வாக்�வதற்� எனக்� சிற�ய காலம் ேதைவப்பட்ட�. 
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இதற்� அடிப்பைடயாக அைமந்த� உங்க�ைடய எழ�ல் ந�லா 
இைணயத்தளம். 
எழ�ல் ந�லா எ�ம் இைணயத்தளத்ைத உ�வாக்க� என்�ள் தம�ைழ 
மலரச்ெசய்த உங்க�க்� என� நன்ற�கள். 

�ஜ�த்�மார், �விஸ். 

0 

�தன்�தலாக எழ�ல்ந�லா. ெகாம் பார்க்க படிக்க வாய்ப்ப�க் க�ட்டிய�. 
ஒவ்ெவா� ப�த�ய�ம் ஒவ்ெவா� �ைவய�டன் இ�க்கக் கண்ேடன். என� 
தம�ழ்த்தாகத்�க்� ஏற்றவா� அைமந்த அைவயைனத்�ம் ஒ�ங்ேக க�ைடக்க 
வைக ெசய்த உங்க�க்� என� மனமார்ந்த நன்ற�ய�ம் பாராட்�க்க�ம். 

அன்ப�டன் லீலாராம், ேகாலாலம்�ர், மேலசியா. 11/29/2008 

0 

அன்ப�டன் மேகன் நான் 2002 ம் ஆண்டிலி�ந்ேத உங்கள் 
வலத்தளத்த�ற்�(ம�ன்��லகத்த�ற்�) வ�பவன். இைணயத்தள அற�வ�ம், 
தம�ழ் ய�னிேகாட் பாவைனப் ேபான்றவற்ைற உங்கள் தளத்த�ன் ஊடாகேவ 
அற�ந்�க்ெகாண்ேடன். இைத என� பத�ெவான்ற��ம் �ற�ய�ள்ேளன். 
http://hongkongeelavan.blogspot.com/2008/04/blog-post.html பய�ள்ள பல 
இைணய தகவல்க�க்� �ன்ேனாடியான உங்கள் ேசைவ எமக்� ம�கவ�ம் 
பய�ள்ளதாக இ�ந்த�. இ�க்க�ற�. உங்கள் பணி ெதாடர வாழ்த்�க்கள். 

நன்ற�, அன்ப�டன் அ�ண், ஹாங்காங். 06/28/2008 

0 

ய�னிேகா� �ைறைய ெநல்ைலதம�ழ் இைணயத்த�ல் அற��கப்ப�த்த 
ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் தங்களின் எழ�ல்ந�லாைவ படித்� பார்த்த�ம் 
வந்த�. இந்த இைணயம் பலைர தம�ழ�ல் எ�த ைவத்�ள்ள� என்ப� 
ெப�ைமக்�ரிய விஷயம். நன்ற�. 
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என்�ம் அன்ப�டன் அ.ேமாகன்ராஜ், ெநல்ைல, இந்த�யா. 
18/05/2008 

Home page 

0 

வணக்கம் த�� மேகன்! தங்களின் இந்த எழ�ல்ந�லா தளம் �ற�த்� 
ஆனந்தவிகடனில் வந்த��ப்ப� பார்த்� ம�கவ�ம் மக�ழ்ச்சியாக இ�ந்த� 
வாழ்த்�கள்! யாராவ� இைணயத்த�ற்� ப�த�யவராக இ�ந்தால் 
அவர்க�க்� �தலில் நான் அற��கப்ப�த்�வ� உங்களின் இந்த 
அற்ப�தத்தளமான எழ�ல்ந�லா தான்! இத்தளம் எப்ேபா�ம் என்ெறன்�ம் 
ெபாலிவ�ட�ம் சிறப்ப�ட�ம் விளங்க பிரார்த்த�க்க�ன்ேறன். 

மீனா. ேகாலாலம்�ர், மேலசியா  23/01/2008 

‘எழ�ல்ந�லா’ பற்ற� ‘ஆனந்தவிகடன்’ 

0 

எவ்வளவ� ெபரிய ேசைவ ெசய்� ெகாண்டி�க்க�றீர்கள். இத்தைன நாள் இந்த 
வைலதளம் �ற�த்� அற�யாமல் இ�ந்த தற்காக ம�கவ�ம் வ�த்தப் ப�க�ேறன். 
தம�ைழ இைணயதளத்த�ல் ெகாண்� வ�வதற்காக இவ்வளவ� 
ேபாராட்டங்கள் நடந்� ெகாண்டி�க்க�ன்றனவா? நா�ம் தங்க�டன் ேசர்ந்� 
பணி ெசய்ய வி�ம்ப�க�ேறன்.. எப்படி உங்க�டன் ேசர்ந்� ெகாள்ள �டிய�ம்? 
ஆேலாசைன ெசால்�ங்கள். 

ம�க்க அன்ப�டன் – பிரபாகர். ெசன்ைன, இந்த�யா. 01-18-2008 

0 

வணக்கம்! தங்களின் வைலத்தளம் பார்த்ேதன். தகவல் ெந�ஞ்சாைலயில் 
தம�ழ் டவ�ன்பஸ் – அ�ைமயான கட்�ைர. என்ைனப் ேபான்ற தம�ழ் 
வி�ம்பிக�க்� இக் கட்�ைர பய�ள்ளதாக அைமந்த�. தம�ழ் ெமாழ�யின் 

https://nellaitamil.com/
https://ezilnila.ca/?p=1272
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வளர்ச்சி உண்ைமயான தம�ழ் உள்ளங்களில் தான் இ�க்க�ற�. 
அரசியல்வாத�களிட�ம், சின்னத்த�ைர ெதா�ப்பாளர்களிட�ம் சிக்க�த் 
தவிக்�ம் தம�ழ், வைலத்தளங்கள் �லமாவ� எ�ச்சி ெபறட்�ம். 

வாழ்த்�க்க�டன்,  ேதவிராஜன்.  பஹ்ைரன் 

0 

அன்பின் மேகன் அவர்க�க்�, 
தங்கள� அன்ப� மகள் எழ�ல்ந�லாவ�க்� 10 வய� கடக்க�ற� என்பத�ல் நான் 
ெப�மக�ழ்ச்சி அைடவ�டன், மகளின் அற�ைவய�ம் அழைகய�ம் வாழ்த்த� 
மக��ம் அைனத்� உள்ளங்க�டன் நா�ம் இைணந்� ெகாள்க�ேறன். 
வளர்ச்சியின் ஏணிப்படிகளில் ஏற�ச் ெசல்�ம்ேபா�, பின்ேன த��ம்பி, 
ஏணிையப் பிடித்�க் ெகாண்டி�ப்பவர்கள், ஏணிையத் தந்�தவியவர்கள், 
ஏ�பவர் தடம்ப�ரண்டால் தாங்�வதற்காய்க் காத்த��ப்பவர்கள் என்� 
இன்ேனாரன்ன அத்தைன ேபைரய�ம் மறந்� ேபாவ� மனித இயல்ப�. 
அத�லி�ந்� �ற்றாக விலக�க்ெகாண்�, அத்தைன ேபைரய�ம் ெபயர்ெசால்லி 
ந�ைனவ� �ர்ந்த��ப்ப� தங்கள் ம�கப்ெபரிய பண்ைபக் காட்�க�ற�. 
வாழ்த்�க்கள். 
எழ�ல்ந�லா இன்�ம் பலமடங்� வள�ம் ப�க�ம் த�ற�ம் பிரபல்ய�ம் ெபற, 
எழ�ல்ந�லாவின் ரசிகன் என்ற வைகயில் மீண்�ம் மனம் ந�ைறந்த 
வாழ்த்�க்கள். 

என்�ம் அன்ப�டன், �யின்ரஸ் �ைரசிங்கம் ெராறன்ேரா, கனடா. 

0 

த��.ெசந்த�ல்நாத�ைடய “டவ�ன்பஸ்” கட்�ைர ம�க ஆழமான ஆய்வ�க் 
கட்�ைர என்பத�ல் ம�ைகயில்ைல. இ� தம��க்� மட்�மல்ல; பிற இந்த�ய 
ெமாழ�க�க்�ம் ேசர்த்�த்தான். கணிணித் ெதாழ�ல் �ட்பத்ைத 
பயன்ப��வத�ல் தம�ழர்கள் பிற இந்த�ய ெமாழ�க�க்ெகல்லாம் 
�ன்ேனாடியாக இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� அைனவரின் வி�ப்பமாகேவ 
இ�க்�ம். 
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தம�ழ்த்ெதன்றல், ெபங்க�ர், இந்த�யா 

0 

அன்ப�ள்ள மேகன் அவர்க�க்�, உங்களின் எழ�ல் ந�லா இைணயத்தளம் 
ம�கவ�ம் தரமானதாகவ�ள்ள�. தம�ழ் ய�னிக்ேகாட் பற்ற�ய கட்�ைரகள் 
பய�ள்ளைவயாகவ�ள்ளன. வாழ்த்�க்கள். 

�.மணிமாறன் ,ெரார ன்ேரா , கனடா. 

0 

தம�ழ் விக்க�படீியா கட்�ைரைய தங்கள் தளத்த�ன் �தற்பக்கத்த�ல் கண்� 
ம�க்க மக�ழ்ந்ேதன். இ� ேபான்ற �ன்னி�த்தல்கள் விக்க�படீியா த�ட்ட 
வளர்ச்சிக்� உதவ�ம். தம�ழ் ய�னிக்ேகா� �ற�த்த மற்ற உதவிக்கட்�ைரக�ம் 
நன்�. தள வடிவைமப்ப�, வண்ணங்கள் மற்�ம் உள்ளடக்கங்க�ம் நன்�. 
இ� ேபால் �ைற ேதா�ம் தம�ழ்த்தளங்கள் உ�வா�தல் ேவண்�ம். 

ரவி, ம��னிக், ேஜர்மனி. 

0 

வணக்கம், எழ�ல் ந�லா! நான் எப்ெபா�ெதல்லாம் இைணயத்த�ற்� 
வ�க�ேறேனா அப்ெபா�ெதல்லாம் இப்பக்கத்த�ன் �லமாகேவ அைன�ம் 
ெசய்ேவன். அதாவ� “ப��ைவ தம�ழ் எ�த�” ையத் த�றக்க, மற்�ம் கணினி 
உலக�ல் ப�த�ய கட்�ைரகைளத் ெதரிந்�ெகாள்�தல் எனப் பல 
�ைறகளி�ம் இ� உதவியி�க�ற�. 
இ�மட்�மல்லாமல் என்�டய இைணயத்தளத்ைத தம�ழ�ல் (ச��) 
http://www.sarugu.cjb.net வடிவைமக்கக் �ட எழ�ல் ந�லா -தான் உதவியி�க்க�ற�. 
அதாவ� �னிேகாடில் தளம் அைமப்ப� பற்ற� எழ�ல் ந�லா தான் 
கற்�க்ெகாண்ேடன். கண்டிப்பாக என்�ைடய இந்த ெவற்ற�க்� எழ�ல் ந�லா- 
தான் காரணம். எனேவ எழ�ல் ந�லா-வ�க்� என்�ைடய ��ைமயான் 
நன்ற�கைளத் ெதரிவித்�க்ெகாள்க�ேறன். நன்ற�க�டன், 
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அ.ஆல்பர்ட்,  த��ச்சி,  இந்த�யா 
http://www.sarugu.cjb.net 

0 

சீரிய வடிவைமப்ப� சிறந்த க�த்�க்கள் எண்ணற்ற ெசய்த�கள் 
ஆக்க�ர்வமான பைடப்ப� எழ�ல் ந�லா – ெபா�த்தமான ெபயர்தான் 
வாழ்த்�க்கள் – ெமன்ேம�ம் வளர… 

ராம. க��ட்டிண�ர்த்த�,  ெசன்ைன, இந்த�யா 
http://krishtheindian.blogspot.com 

0 

அ�ைமயான விடயங்கைள தாங்க� ந�ற்�ம் எழ�ல்ந�லாவ�க்� வாழ்த்�க்கள். 
இன்�ம் பல பய�ள்ள கட்�ைரகைள எத�ர்பாத்� காத்த��க்க�ேறன். 🙂🙂 
அப்பப்ேபா� நடக்�ம் இைணய ெதாழ�ல்�ட்ப மாற்றங்கைளய�ம் 
உட�க்�டன் இட்டால் நன்றாக இ�க்�ம். எத�ர்பார்ப்ப�டன்…. 

தர்சன். ஸ்�ட்காட், ெஜர்மனி 

0 

வணக்கம், த�� மேகன் அவர்களின் இைணய தளத்த�ைன அடிக்கடி 
பார்ைவயி�ம் வாடிக்ைகயாளன் நான். அவரின் இைடயறாத உைழப்ப�ம் 
ஊக்க�ம் என்ைன ெபரி�ம் வியப்ப�க்�ள்ளா�க�ற�. அவரின் இந்த 
பணிைய சிறப்பாக ெசய்ய என� வாழ்த்�க்கள். – நன்ற�. 

இளங்ேகாவன் கேணசன் 
ெசன்ைன, இந்த�யா. 
http://kuvalai.com 
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வணக்கம். தங்கள் வைலத்தளத்ைத பார்ைவயிட்ேடன். ம�கவ�ம் அ�ைமயாக 
வடிவைமக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் தாய்ெமாழ�யாம் தம�ழ்ெமாழ�யில் பார்க்�ம் 
ெபா�� ம�கவ�ம் ஆனந்தமைடக�ேறன். இ�ேபான்ற இைணய தளங்களின் 
எண்ணிக்ைக அத�கரிக்க ேவண்�ம். அதைன ஊக்�விக்க ேவண்�ம். 
உலகத்தம�ழர்கள் அைனவ�ம் இவற்ற�ற்� தங்களால் இயன்ற உதவிகைள 
ெசய்த�ட ேவண்�ம். 

க.மாரி�த்� ெசன்ைன,  இந்த�யா. 
http://www.karkakasadara.com 

0 

Dear Mahen, 
I am very proud that you single handedly did so much and struggled for many years to come to 
where you are today. I am told that Unicode is the future for Tamil and you had the foresight 
much before the others in switching over and taking Tamil to an international level, the most 
important being the search engine. Keep it up. 

anbudan 
A.Muttulingam 

0 

அன்ப�ள்ள மேகன் அவர்கட்�, என� வந்தனங்கள்.. 
எழ�ல் ந�லா தளமான� – அதன� ெபய�க்� ஏற்றால்ேபால, ம�கவ�ம் 
தத்�பமான வடிவில் அழகான பல விடயங்கைள உள்ளடக்க�, மனத�ைனக் 
ெகாள்ைள ெகாள்�ம் விதத்த�ல் அைமக்கப்பட்டி�ப்ப� கண்� நா�ம் 
அதன்பால் ஈர்க்கப்பட்ேடன். 
என� நண்பர்க�க்�ம் அந்த தளத்த�ன் சிறப்ப�க்கைளப் பற்ற�ய 
அற��கங்கைள வழங்க�, அவர்கைளய�ம் பார்த்� மக�ழ ��ண்டி 
வ�க�ன்ேறன். எழ�ல் ந�லா என்�ம் பால் ந�லவாக ம�ளிர்ந்த�ட என� 
வாழ்த்�க்கைள ெதரிவித்�க்ெகாள்�க�ன்ேறன் 
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நன்ற�க�டன் 
மஸாக்க� (மஸாஹ�ம்) 
ஸ்ரீலங்கா 

0 

அன்ப�ள்ள மேகன் அவர்க�க்�, 
தங்களின் ம�ன்னஞ்சல் கண்� களிப்ப�ற்ேறன். உண்ைமையச் ெசால்ல 
ேவண்�ெமன்றால் தங்கள� எழ�ல்ந�லா வைலத்தளம் கண்ட பின்ப�தான், 
�னிக்ேகா� எ�த்��க்கைளக் ெகாண்� ஒ� தளம் அைமக்க �டிய�ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எனக்�ள் ேதான்ற�ய�. அதற்� �ன்ப� வைர TSCII யா, TAM ஆ 
அல்ல� ெசாந்த எ�த்தா என்ற �ழப்பத்த�ல் இ�ந்ேதன். 
தங்களின் உற்சாக�ட்�ம் வார்த்ைதகள் என்ைன ேம�ம் சாத�க்கத் 
��ண்�க�ன்ற�. என்�ம் எனக்� வழ�க்காட்டியாய் இ�ந்�, இந்த தளத்த�ன் 
வளர்ச்சியில் பங்� ெபற ேவண்டிக்ெகாள்க�ன்ேறன். 

நன்ற�ய�டன் 
பாப�, நாகப்பட்டினம். 
www.arusuvai.com 

0 

நாங்கள் இந்த�ய ெமாழ�களில் (ய�னிேகாட்டில்) எ�த�ய எ�த்ைத �ரலாக்�ம் 
(Text-to-Speech) ெமன்ெபா�ள்கைள ெசய்� வ�க�ேறாம். வைலத்தளத�ல் 
உள்ள பக்கங்கைள படிக்க, Internet Explorer-ல் ஒ� Plug-in (Pravakta) 
ெசய்�ள்ேளாம். அதன் த�றைமைய ெவளிப�த்த, நாங்கள் தங்கள் தளத்த�ல் 
உள்ள பக்கங்கைள உபேயாக�க்க�ேறாம். தங்கள் சிறப்பான ேசைவைய 
எண்ணி மக�ழ்ச்சி அைடக�ேறாம். ம�க்க நன்ற�. 

மாத்�பாஷா அணி 
matrubhasha@ncb.ernet.in 
ெபங்க�ர், இந்த�யா 
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நண்பேர! உங்கள் தளம் ம�கவ�ம் அ�ைமயாக உள்ள�. ேம�ம் ெதாடர்ந்� 
ெகா�ங்கள். தம�ழ் ஆங்க�லத்ைதய�ம் ெவன்� இைணயத்த�ல் �தலிடம் பிடிக்க 
ேவண்�ம் என்ப� என் ஆைச. உங்கைளப் ேபான்ேறாரால் அ� கண்டிப்பாக 
ந�ைறேவ�ம். வாழ்த்�க்கள். 

பரஞ்ேசாத� 
�ைவத் 
வைலத்தளம்: http://paransothi.blogspot.com 

0 

தங்கள் வைலத்தளத்த�லி�ந்� அத�கம் படிக்காத என்ைன ேபான்றவர்கள் 
ந�ைறய பயன் ெபற்� வ�க�ேறாம். ம�கவ�ம் நன்ற�. 

ெஜஹபர் அலி 
�ைவத் சிட்டி 
�ைவத் 

0 

ய�னிேகாட் பற்ற�ய கட்�ைரகள் ம�கவ�ம் சிறப்பாக உள்ளன. இத்தளம் 
ய�னிேகாட் பயன்ப�த்த� இைணயத்தளம் அைமப்பவர்க�க்� ஒ� 
�ன்�தாரணமாக இ�க்�ம் என்பத�ல் ஐயம�ல்ைல. தங்களின் பணி ெதாடர 
என் வாழ்த்�க்கள். “வாழ்க ய�னிேகாட் வளர்க தம�ழ்-ய�னிேகாட் 
இைணயதளங்கள்.” 

ரா�லன் 
சிட்னி – ஆஸ்த�ேரலியா 
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எழ�ல் ந�லா ஒர் அ�ைமயான வைலத் தளம் எனக் க��க�ேறன். உங்கள் 
தம�ழ்ப்பணி ேபாற்�தற்�ரியதா�ம். உலகவாழ் தம�ழர்கள் உங்கள் கணினிக் 
கட்�ைரகைளப் படித்� அற�வார்ந்த ச�தாயத்த�ன் ஓர் அங்கமாகத் 
த�கழேவண்�ம் என்ப� என் விைழவா�ம். அற�வ�க்� வி�ந்தா�ம் இன்�ம் 
பல கட்�ைரகைள அவ்வப்ேபா� உங்கள் வைலத்தளத்த�ல் ேசர்த்�க் 
ெகாள்வர்ீகள் என நம்ப�க�ேறன். 

பட்ீடர் ஜான்சன் 
ேகாலாலம்�ர், மேலசியா 

0 

Ayya, I saw your website and felt very good to see the Unicode Tamil site. I read about your 
experiences in this field. I am happy that although you are in a foreign country, you are 
interested in improving Tamil in the web. But in our country, it is very difficult to view the 
Unicode Tamil sites like yours, as our browsing centers use very old systems that doesn’t 
support Unicode. Further our dailies/magazines use their own non-unicode font for their 
websites. Also no body is interested in Tamil here. As you see I could not express my thoughts 
in Tamil, as there is no Tamil keyboard or a converter is available here. As you said, only God 
can save Tamil in Tamilnadu, the birth place of Tamil. 

V. Vinod 
Coimbatore, India 

0 

நல்ல �யற்சி .வாழ்க உங்கள் தம�ழ் தகவல் ெதாழ��ட்பப் பைடப்பளிப்ப�.தம�ழ் 
தகவல் ெதாழ�ல்�ட்ப உலக�ற்� உங்கள் பங்களிப்ப� காலத்த�னாற் ெசய் 
நன்ற�யா�ம். 

சி.ம.இளந்தம�ழ் 
சிலாங்�ர் 
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மேலசியா 
வைலத்தளம்: http://tamizha.com 

0 

எழ�ல் ந�லா ஒ� ம�க அ�ைமயான பய�ள்ள தளம் .. இ� மற்ற ய�னிேகா� 
எ�த்த�ல் அைமந்த பக்கங்க�க்�ம் ஒ� �ன்ேனாடி என்றால் ம�ைகயாகா� 

�த்� 
ெஜர்மனி 
வைலத்தளம்: http://muthukmuthu.blogspot.com 

0 

தங்கள் �யற்சிக்� எங்கள் வணக்கங்க�ம் வாழ்த்�க�ம். 

பாலராஜன்கீதா 
ெசன்ைன, இந்த�யா. 

0 

நான் தம�ழ�ல் கண்ட அ�ைமயான வைலதளம். ேம�ம் வளர வாழ்த்�க்கள். 

கா.மதன் 
ம�ைர 
தம�ழ் நா� 

0 

அன்ப� நண்பர் த�� மேகந்த�ரன் அவர்க�க்�, வணக்கம். 
நீண்ட நாைளக்�ப் பிற�, இப்ேபா�தான் ‘எழ�ல் ந�லா’ைவ மீண்�ம் 
பார்த்ேதன். நல்ல �ன்ேனற்றம். 
ந�ைறய விடயங்கைள இட்டி�க்க�றீர்கள். 
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இத�ல் கவிைத மற்�ம் கட்�ைரகைளச் ேசர்ப்ப� எப்படி? 
நா�ம் அ�ப்பலாமா? 

அன்ப�டன், 
நா.�த்� ந�லவன். 

0 

எழ�ல் ந�லா பக்கத்ைதப் பார்த்�, உண்ைமயில் ெப�ைம ெகாண்ேடன். 
காலப்ேபாக்க�ல் எம்மவர் இைணயத்தளம் தனித் தம�ழ�ல் உலாவ�ம் 
என்பதற்� இ� ஒ� உதாரணம். எழ�ல் ந�லா வளர் ந�லவாக�, ெபளர்ணம� 
ந�லவாக� ஒளி வசீட்�ம். வாழ்க தம�ழ்… 

ெரனி 
பரிஸ் 
பிரான்ஸ் 

0 

அன்ப� மேகன், உங்கள் தளம் ெசம்ைமயான �ைறயில் பராமரிப்பைத கண்� 
உவைகயாக உள்ள�. எனி�ம் PHP ேபான்ற வழங்க� ந�ைல ெதாழ�ல் 
�ட்பத்ைத பயன்ப�த்த�னால் பராமரிப்ப� வசத�யாக இ�க்�ம். ேம�ம் 
படங்கைள சார்ந்� தளம் உள்ள�. இங்� ேவகம் இன்�ம் தைடயாகேவ 
உள்ளதா�ம், �க�ல் ேபான்ற தளங்கள் �லம் ேதட வசத�யாக “Text version with 
links” ெகாண்� மாற்� தீம் ஒன்� உ�வாக்கவ�ம். நா�ம் இந்த �யற்சியில் 
ஈ�பட்� உள்ேளன். உதவி ெசய்ய ஆவலாக உள்ேளன். நன்ற�… 

அ�ண் 
ெசன்ைன மாநகரம் 
இந்த�யா 

0 
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�தல் பார்ைவயிேலேய மக�ழ்ச்சியைடந்ேதன். இன்ன�ம் ப�த�ய ஆக்கங்கைள 
ேசர்க்கேவண்�ம். என� நல்லாசிகள். வளர்க எழ�ல்ந�லா 

இ.ேதவ�� 
ஸ்காப�ேரா 
கனடா. 

0 

இத்தளம் ம�கவ�ம் அ�ைமயாக இ�க்க�ன்ற�! என� வைலப்பக்கத்ைத 
ய�னிேகாட் �ைறயில் வடிவைமப்பத�ல் வழங்க�ய ஆேலாசைனக�க்�ம், 
உதவிக�க்�ம் மேக�க்� என� நன்ற�கள். 

ம�ரன் சிவராசா 
ெமல்ேபண் 
ஆஸ்த�ேரலியா 

0 

வணக்கம்.. உங்கள் தளம் அ�ைமயாக உள்ள�… நா�ம் என� தளத்ைத 
�னிேகாட் �ைறைமயில் உ�வாக்க� வ�க�ேறன்.. அதற்� உங்கள் தளம் 
ம�கவ�ம் உதவியாக உள்ள�. நன்ற� 

அ�ண் பிரசாத் 
ெசன்ைன 
இந்த�யா 

0 

அரிய பணி ெசய்�வ�ம் உங்க�க்� நன்ற�கள் பல ! 

�த்� 
இந்த�யா 
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0 

அ�ைம.. அ�ைம.. இதனால் தம��க்�ம் ெப�ைம. 

இராஜன் ��கேவல் 
பிேறமன் 
ேஜர்மனி 

0 

உங்கள் இைணயத்தளம் சிறப்பாக உள்ள� ெவல்க தம�ழ் 

சிவேசாத� சதீஷன் 
லண்டன், 
ஐக்க�ய இராச்சியம் 

0 

தங்கள் தளம் தனித்�வமானதாக இ�க்க�ற�! தம�ழ் வாழ்க உன் தளம் வாழ்க! 

த�யாகராசா 
பாரிஸ் 
பிரான்ஸ் 

0 

உம� எழ�ல் ந�லா இைணய தளத்த�ைன கண்� மக�ழ்ச்சி அைடந்ேதன். 
விளம்பரங்கள் ஏ�ம�ன்ற� நல்ல ந�றங்க�டன் இனிய தம�ழ�ல் அழக�ய 
�ைறயில் பார்த்�ப் படிப்பதற்� வசத�யாக இ�க்க�ன்றன. தம��க்�ம், 
அம்ெமாழ�ையச் சார்ந்த அைனத்�ச் ச�கத்த�ன�க்�ம் அவசியமான 
எல்லாவிதச் ெசய்த�கள், கைதகள், கட்�ைரகள், கவிைதகள், �றள்கள் என் 
��ைதய�ம் உள்ளடக்க�ய�ள்ள ெப�ம் அ�த �ரபியாக உள்ள�. தம�ழ்த் 
ெதாண்டிற்� நன்ற� . வணக்கம்! 
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மாசிலாமணி 
FRANCE. 

0 

பிரிய�ள்ள கனக மேகந்த�ரன் அவர்கேள, வணக்கம் ! 

தங்கள் வைலதளத்த�ைன �தன் �தலாக இன்� காண ேநர்ந்த�. 
சிறகடிக்�ம் சமாதான ப�றாவிலி�ந்�, ‘எழ�ல் ந�லா’ என்ற ெகாஞ்�ம் 
எ�த்��விலி�ந்� சாயி நற்சிந்தைனகள் வைர ஒவ்ெவான்�ம் ம�கக் 
��ைம. ‘�ழக்கம்’, ‘நக்கீரன்’, ‘தம�ழ் ஈழம்’ என தம�ழ் ஈழ வைலத்தளங்ைள 
வைளய வ�ம் அடிேயன் தம�ழ் ஈழ இைளஞேர நடாத்�ம் ஒ� அழகான 
வைலத்தளத்த�ைன கா�ம் வாய்ப்ப� ெபற்றத�ல் ெப� மக�ழ்ச்சி 
அைடக�ேறன்… 

அடிேய�க்� ஏற்கனேவ அற��கமாக�ய�ள்ள பால பிள்ைள, வசீ, �ைலமான், 
��ந்த் ேபான்ற இனிய தம�ழ் ெநஞ்சங்க�ம் தங்கள் வைலத்தளத்த�ைன 
கன காலமாய் கண்� வ�க�றார்கள் என்ப� மக�ழ்ச்சிக்�ற�ய� ! 
வாழ்த்�க்கள் !! 

இனி உங்கள் வைலத்தளம் அடிேயனின் ‘favourites’-இல் சிக்க�க் ெகாண்� 
விட்ட� ! அடிக்கடி சந்த�ப்ேபாம், வணக்கம். 

வாழ்க ைவயகம் ! வளர்க மனித ேநய�ம் தம��ம் இைணந்� !! 

விஸ்ேவஸ்வரன் 

0 

அன்ப� மேகன், தங்கள் எ�த்� நைட எளிைமயாகவ�ம், இனிைமயாகவ�ம் 
உள்ள�. தங்க�க்� வி�ப்பம் இ�ப்பின் http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/ 
��விற்� வந்� லினக்ைச தம��க்� ெகாண்� வ�ம் �யற்சியில் ேச�மா� 
அைழக்க�ேறன். 
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பிரப� ஆனந் 

0 

அன்ப�ள்ள மேகன், 
உங்கள் பக்கம் ம�க அ�ைம. நீங்கள் தம��க்� ஆற்ற�வ�ம் ேசைவ 
மகத்தான�. உங்கள் ெபயர் ந�ச்சயம் தம�ழ் கணிணித்�ைற வரலாற்ற�ல் 
இடம் ெப�ம். ெதாடர்ந்� உங்கள் ேசைவைய ெசய்� வா�ங்கள். 
வாழ்த்�க்கள்!! 

அன்ப�டன், 
��ந்தராஜ். 
மேலசியா 

000 

  

Date: 2003-04-19 02:10:27 

Massilamany (no homepage) wrote: 

உங்கள் எழ�ல் ந�லா இைணய தளத்த�ைன கண்� மக�ழ்ச்சி அைடந்ேதன். 
விளம்பரங்கள் ஏ�ம�ன்ற� நல்ல ந�றங்க�டன் இனிய தம�ழ�ல் அழக�ய 
�ைறயில் பார்த்�ப் படிப்பதற்� வசத�யாக இ�க்க�ன்றன. தம��க்�ம், 
அம்ெமாழ�ையச் சார்ந்த அைனத்�ச் ச�கத்த�ன�க்�ம் அவசியமான 
எல்லாவிதச் ெசய்த�கள், கைதகள், கட்�ைரகள், கவிைதகள், �றள்கள் என் 
��ைதய�ம் உள்ளடக்க�ய�ள்ள ெப�ம் அ�த �ரபியாக உள்ள�. தம�ழ்த் 
ெதாண்டிற்� நன்ற� . வணக்கம்! 
மாசிலாமணி / FRANCE. 

♦ 
Date: 2003-03-02 01:29:24 
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S.Jayanthan (http://mysite.freeserve.com/tamilvaanam) wrote: 

Your web site is very nice and beautiful, I enjoyed it. You can give any Opportunity to write 
Tamil text in your guest book! 

♦ 
Date: 2002-12-15 01:02:01 
P.Muthuraman ( no homepage) wrote: 

I happened to see your website, when i was searching some info in the internet. It is really very 
nice and interesting. I appreciate your painstaking labour. Could you please infor me your 
website address? so that I can access directly to your website. I wish Good luck to all the 
people associated with this selfless project. 

♦ 
Date: 2002-11-22 16:50:44 
kasthuri ( no homepage) wrote: 

I am kasthuri, living in canada……Thank you for enabling us to read Tamil in the computer. It is 
thrilling to read shorts storires, poems, news etc like this. I appreciate the interest and the 
enthusiasm of the persons involved in this great job. Thank you once again. 

Neeenka mikavaum nandrakavum alakakavum tamilil nanka read pannna 
koodijathakavum…arumaijana tamil kathaikal, kaduraikal,pardukal,and kavithaikal its so cool i 
love it…..Neeenka short storied ellam real life filla nadakiratha eluthi irukinka….read pannna 
mikavum interest ah iruku,…..nan valamajakah tamil stories read panurathu illah tamil enda 
hehe endu sirishidu time waste panna virupam illah endu vididuvane ana unkada website ah 
google ah ennamo search panaika thane kandanan …..athuku piraku ippa ovoru nalum unkada 
website poi shorts stories read panuranan,,,i love it…ennaku kooda pidithathu short stories 
thane…….Neeenka ennum mennmelum valara en valthukal….. 

Kasthuri 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

♦ 
Date: 2002-10-30 01:37:40 
Visweswaran A S ( no homepage) wrote: 

பிரிய�ள்ள கனக மேகந்த�ரன் அவர்கேள, வணக்கம் ! 

தங்கள் வைலதளத்த�ைன �தன் �தலாக இன்� காண ேநர்ந்த�. 
சிறகடிக்�ம் சமாதான ப�றாவிலி�ந்�, ‘எழ�ல் ந�லா’ என்ற ெகாஞ்�ம் 
எ�த்��விலி�ந்� சாயி நற்சிந்தைனகள் வைர ஒவ்ெவான்�ம் ம�கக் 
��ைம. ‘�ழக்கம்’, ‘நக்கீரன்’, ‘தம�ழ் ஈழம்’ என தம�ழ் ஈழ வைலத்தளங்ைள 
வைளய வ�ம் அடிேயன் தம�ழ் ஈழ இைளஞேர நடாத்�ம் ஒ� அழகான 
வைலத்தளத்த�ைன கா�ம் வாய்ப்ப� ெபற்றத�ல் ெப� மக�ழ்ச்சி 
அைடக�ேறன்… 

அடிேய�க்� ஏற்கனேவ அற��கமாக�ய�ள்ள பால பிள்ைள, வசீ, �ைலமான், 
��ந்த் ேபான்ற இனிய தம�ழ் ெநஞ்சங்க�ம் தங்கள் வைலத்தளத்த�ைன 
கன காலமாய் கண்� வ�க�றார்கள் என்ப� மக�ழ்ச்சிக்�ற�ய� ! 
வாழ்த்�க்கள் !! 

இனி உங்கள் வைலத்தளம் அடிேயனின் ‘favourites’-இல் சிக்க�க் ெகாண்� 
விட்ட� ! அடிக்கடி சந்த�ப்ேபாம், வணக்கம். 

வாழ்க ைவயகம் ! வளர்க மனித ேநய�ம் தம��ம் இைணந்� !! 

♦ 
Date: 2002-10-15 00:02:00 

Peter Johnson ( no homepage) wrote: 

Hello Mahen: 
Thank you for creating tamil pages that are most useful to the global Tamil community.Much 
appreciate your effort.Keep it up. If possible, diversify the content as time permits. 
Regards 
Peter Johnson, Kuala Lumpur, Malaysia. 
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♦ 
Date: 2002-10-04 02:42:18 
Prabu ( no homepage) wrote: 

அன்ப� மேகன், தங்கள் எ�த்� நைட எளிைமயாகவ�ம், இனிைமயாகவ�ம் 
உள்ள�. தங்க�க்� வி�ப்பம் இ�ப்பின் http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/ 
��விற்� வந்� லினக்ைச தம��க்� ெகாண்� வ�ம் �யற்சியில் ேச�மா� 
அைழக்க�ேறன். 

♦ 
Date: 2002-07-08 17:16:14 

SG RAMESH BABU (  no homepage) wrote: 

i could not able to understand to use 

♦ 
Date: 2002-07-07 08:50:19 

Dayanidhi ( no homepage) wrote: 

I must appreciate you for spending your time painstakingly to develop such a marvelous web 
page. i have never seen such a diversified website in my life. its really different. The contents 
are really fantastic under the Padithu Suvaithavai headings for “Mother”. Keep it up 

with love 
Daya 

♦ 
Date: 2002-06-24 10:25:21 
Lilian Jeevetha ( no homepage) wrote: 

This website is good. Maybe you could improve a little on it. 
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♦ 
Date: 2002-05-19 09:41:00 

Umesh ( http://umesh_1.tripod.com) wrote: 

Excellent effort ! keep sending info whenever you update. Is it possible to create guest book 
also in Tamil ? Best wishes – Umesh 

♦ 
Date: 2002-04-13 17:18:00 

Subramanian.S (no homepage) wrote: 

Respected publisher 
i am subbu from chennai, i need newly updated tamil fonts, with pleasure, can u do it plz. 
thanking u 
subbu….. 

♦ 
Date: 2002-04-09 04:07:00 

Joseph Andrew ( no homepage) wrote: 

Dear Mahen 

Thank you for updating your page on 07/04/02 the day after my 61st birthday.I am a Sri 
Lankan Tamil now living in Melbourne, Australia.The new section Computer Training in Tamil is 
very useful. I read first page on HTML today. I find it a bit too difficult to understand but learned 
something useful.Looking forward for more subjects on that section. Keep up the good 
work.Regards. Joseph Andrew. 

♦ 
Date: 2002-02-25 09:45:00 
Prema Sembulingam ( no homepage) wrote: 
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Thank you for enabling us to read Tamil in the computer. It is thrilling to read poems, short 
stories, news etc like this. I appreciate the interest and the enthusiasm of the persons involved 
in this great job. Thank you once again. Prema. 

♦ 
Date: 2002-02-04 12:35:00 
Radha (no homepage) wrote: 

Its realy nice and best web site. kept up 
ungal uyaria ennam Niraiverattum Vallthukkal. 

♦ 
Date: 2002-01-20 23:20:00 
Dinesh ( no homepage) wrote: 

Thamizhlil Kannini Valai Pakkam Pinniya Ezhil Silandhiye Nee Needu Vazhvayaga.. 
Um Muyarchi Ayarchindri Thodara Vazhthugal.. 
Unakku en Vanakkangal.. 
Dinesh Kumar.P 

♦ 
Date: 2002-01-16 13:06:00 
rajagopal ( no email / http://rg.f2g.net) wrote: 

Hi! 
nice site. i haven’t browsed the whole site yet, but the site is good. well organized, good 
content. 

The page title doesn’t change when i select a link. guess you load the navigation frame first. 
maybe this script code would help 
parent.document.title = “title”; 

anbudan, 
rajagopal 
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♦ 
Date: 2002-01-15 11:25:00 
ramesh ( no homepage) wrote: 

Its very excellent works. I appreciate your interest and talents upon your tamil. You have Good 
and real Tamil in mind and Body. Myself and TamilNadu needs like you. Keepit up. May God 
Bless you. Be Cheer to say I am Tamilian. 

Thankyou 
Ramesh M. 

♦ 
Date: 2002-01-14 15:00:00 
A.N.JAYACHANDHIRAN ( http://do_not know how to create) wrote: 

can you please help me to create a home page. 
Ungal thamil thondu pallandu valattum. 

♦ 
Date: 2001-12-31 08:16:00 
Mugunth ( http://www.geocities.com/mugunthraj) wrote: 

அன்ப�ள்ள மேகன், 
உங்கள் பக்கம் ம�க அ�ைம. நீங்கள் தம��க்� ஆற்ற�வ�ம் ேசைவ 
மகத்தான�. உங்கள் ெபயர் ந�ச்சயம் தம�ழ் கணிணித்�ைற வரலாற்ற�ல் 
இடம் ெப�ம். ெதாடர்ந்� உங்கள் ேசைவைய ெசய்� வா�ங்கள். 
வாழ்த்�க்கள்!! 

அன்ப�டன், 
��ந்தராஜ். 

♦ 
Date: 2001-12-02 19:09:00 
M. S. Rajamanickam ( http://business.vsnl.com/vasanth) wrote: 
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I like it very much both the contents and cosmetics. Particularly the bird animation. I would like 
to re-design our web page using your ideas. Will it be possible ? If possible by Tamil fonts. 

M. S. Rajamanickam 

♦ 
Date: 2001-11-25 03:46:00 
Sasikumar Navaretnam ( no homepage) wrote: 

Enrum Illa alavuhadantha oru unarchiyinai naan ipp pakkaththai parthpolzuthu kidaiththathu. 
Ithu poandra thamil pakkangal innaiyaththai akkiramithu Bharathi kanavu vetri pera 
valthukiren. 

Ithanai uruvakkiyavarkalukkum athan kuluvinarkum enathu ithayaththin adiyilirunthu 
valthukiren. 

Vaalha Thamil Valarha ungal sevai. 

nanri Vanakkam 

♦ 
Date: 2001-11-22 21:55:00 
nila ( http://geocities.com/nila_siva23/homepage.html) wrote: 

hai! 
I visit your page. Oh! It’s look really nice.Lots of tamil messages in your page. 
keep it up……. 

♦ 
Date: 2001-11-14 20:47:00 
Vimaladhitha Maamallan ( http://geocities.com/vm_mallan) wrote: 

Dear sir, 
I am Vimaladhitha Maamallan, Tamil Writer from Tamilnadu, India. I am realy greatful to free 
muras anjal. With your help i have started a humble begining. if you find time, please do visit 
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my home page. 
If possible please tell our Tamil community. 
http://geocities.com/vm_mallan 
yours 
Vimaladhitha Maamallan 

♦ 
Date: 2001-09-11 09:01:00 
Ansari S.H ( http://www.shansari.8m.com) wrote: 

Hi! 
Really a tremendous work, 
Excellant,Marvelous,Beaufiful,Creative,Splendid,Spectacular,Fantastic,Cool ….. 

Keep it Up and maintain the same. 

With Regs 
-Ansari S.H 

♦ 
Date: 2001-08-12 20:21:00 
Dr S Mahendran ( no homepage) wrote: 

Dear Mahen, 
Your web site is even more attractive now and I enjoyed browsing through the various pages. 
Keep up the good work. 
Congratulations. 

♦ 
Date: 2001-07-21 13:00:00 
balasubramanian (no homepage) wrote: 

Wonderful website. please keep it up. I want to know about full details of murasu anjal. 
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vaazka thamiz… vaLarka our web site. 

♦ 
Date: 2001-07-20 14:04:00 
najmudeen ( http://www.geocities.com/najmudeen273) wrote: 

Fantastic and appreciate your marvellous effort. Pls keep it up. I want to know more about 
Dynamic Tamil Font. 

♦ 
Date: 2001-04-19 01:57:00 
Raisudeen ( http://www.geocities.com/mesneha) wrote: 

Good morning, 
Priya Mahen, 
Naan ungal thalathirku vijayam seythean. Mikka arumayaana vadivamaippu. Athilum naan 
thangalin kavithai pakkangalai mikka rasithu padithean. Priya manamillaamal pirihindrean. 
Meendum varuvean vanthu kondea iruppean. Vaalthukkal. 

♦ 
Date: 2001-02-16 08:51:00 
S.sivakumar ( http://www.rediffmail.com) wrote: 

hai mr.mahen, recently i know about murasu anjal. i am very happy to one more tamil web site. 
particularly, in tamil no of magazines , they have their web site. but that site contains, what we 
read in the magazines. in murasu angal is different. 

ungalathu intha anjal thodara vazthukal. 
sivakumar. 

♦ 
Date: 2000-10-27 02:38:00 
Sahid ( Saudi Arabia  no homepage) wrote: 
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very good designing and useful contents. But one thing is giving troble That is when printing 
the contens word on the righ do not show in the printd paper may be this is because of the 
over drawn right margin ? please do the needful especially for those who do not have time to 
read everything on the screen, like me. thanks 

♦ 
Date: 2000-09-19 01:42:00 
Prabhakar ( no homepage) wrote: 

Dear Mr. Mahend, Today I saw your homepage, really I am proud of you and I have read your 
Kavithai and Nan Padithu Suvaithavai really I feel good long days ago To day I got peace of 
mind. I appreciate you, I am from India Tamil Nadu, Now Iam working one of the leading 
company Kuwait. I would like to ask you one favour I want to learn How to make web design 
Please send us the How to make web design Booklet. Best regards, Prabhakar. Please answer 
me my email. prusya@hotmail.com 

♦ 
Date: 2000-09-02 04:07:00 
parameswaran ( no homepage) wrote: 

மேஹன் அ�ைமயாக இ�க்க�ற�.. ெதாடர்ந்� ப�த�ய ப�த�கைள இைணத்� 
வா�ங்கள். என� வாழ்த்�க்கள் 

♦ 
Date: 2000-08-07 20:16:00 
Shivabi ( http://www.ecomzee.com) wrote: 

உங்கள் ெவப்தளம் ம�க அ�ைமயாக உள்ள�. 

வாழ்த்�க்கள். 

வாழ்க வள�டன் 
சிவாபி. 
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♦ 
Date: 2000-08-02 05:11:00 
Tam Sivathasan ( no homepage) wrote: 

Excellent all around. Keep it up. Thamilulakam needs people like you. Together, we can rule the 
world-once again! 
Regards, Tam 

♦ 
Date: 2000-07-22 15:53:00 
pratheepan ( no homepage) wrote: 

I live in colombo. 
I saw your page. that was realy nice. speacialy 
tamil poems are very good. please dont stop. 
nanry vanakkam. vaalga tamil. 

♦ 
Date: 2000-06-30 21:04:00 
sujatha swaminathan ( no homepage) wrote: 

This site is a wonderful efforts of some like minded Tamils around the world.. 
All the very best for many more to come. 
I am sure your contribution to Tamils Around the world will be appreciated!! Bravo!! 

♦ 
Date: 2000-05-29 10:13:00 
K.P.SELVAM ( no homepage) wrote: 

Good work Mahen. Keep it up. The ever young tamil lovers will never forget your contributions. 

♦ 
Date: 1999-12-30 20:22:00 
Arjuna ( http://www.angelfire.com/zine/computers) wrote: 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

Nice page! My mom enjoyes spending hours surfing through the links you provided in your 
page. I just started by web page. So, I hope you check it out! 
-Arjuna=:) 

♦ 
Date: 1999-10-04 07:39:00 
sharma ( http://geocities.com/amrash32/) wrote: 

Sorry to disturb this time. I am using IE 4.0 but on your guestbook page, the text font color 
(pink) is not clearly visible. So on top of two forms, I am unable to recognize what they are 
meant for. 

Bye, 

Sharma from Trincomalee. 

♦ 
Date: 1999-10-04 07:37:00 
sharma ( http://www.geocities.com/sharma_62/) wrote: 

I found your site perfect. That is everything needed for Tamils are there. Shall visit later. By the 
way. I am from Trincomalee, Sri Lanka (Ceylon). Employed in the North East Provincial 
Counciol. Please also visit my another home page at www.geocities.com/amrash32/ This is 
about Kanniya, Keerimalai, Sangilithoppu, Koneswara Kovil etc. 

♦ 
Date: 1999-09-25 17:54:00 
k.p. senthilvelu ( http://homex.s.one.net.sg/member2/senthi) wrote: 

mr. Mahen your webpage is really nice.I have started my web page today.may I need your help 
to design my webpage .Eagerly waiting for your reply. 

♦ 
Date: 1999-09-07 10:50:00 
Ilavenil ( no homepage) wrote: 
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Dear Mahen, You have done a fantastic job but sad to say I can’t read the Tamil pages even 
though I have all the TSCII fonts. What’s wrong. Please help me. I do not have homepage. 

♦ 
Date: 1999-08-03 16:49:00 
jahubar ( http://jahubar.cjb.net) wrote: 

அன்ப�ள்ள மேகன்அவர்க�க்�, 

பக்கங்கள் ஒவ்ெவன்�ம் அ�ைம! அ�ைம! 
பல பயன் உள்ள வைலத்தலத்த�ன் �கவரிகக�டன்! 
அ�ைமயாக உள்ளன 

நன்ற�!நன்ற�!நன்ற�! 

அன்ப�டன் 
ஜ�பர் அலி / �பாய். 

  

♦ 
Date: 1999-08-03 11:33:00 
sulaiman ( no homepage) wrote: 

நல்லா இ�ந்�ச்� ! 
ஆனா, இன்�ம் ��சா பார்க்கல ! 
பார்த்த�ம் ம�படிய�ம் எ��ேறன் ! 

அன்ப�டன் 
சேகாதரன் 
�ைலமான். 

♦ 
Date: 1999-08-03 07:25:00 
Ramasubramanian D ( http://www.ee.iisc.ernet.in/daram) wrote: 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

Dear mahen 
Well done. I liked yr home page. However, I would like to make a suggestion. some of the links 
(for example, pazaya paadal pakkam) don’t exist. Please update them when u find time. Good 
attempt. please 
keep it up. 

DR 

♦ 
Date: 1999-07-01 12:54:00 
Kirupa ( http://members.tripod.com/Kirupakaran) wrote: 

“THAMILAN ENTRU SOLLADA, THALAI NIMIRNTHU NILLADA” 

You are really stand by the above , and we all guests are very much proud about you. Please 
keep it up. Your service is most needed to the tamils and the net. 

♦ 
Date: 1999-03-24 04:42:00 
Rathika Rajaram (  http://www.geocities.com/6687) wrote: 

Excellent Page. Well done. 
Rathika, Bangalore. 

♦ 
Date: 1999-01-29 13:49:00 
subramanian.n ( no email / icbbby@giasbm01.vsnl.net.in) wrote: 

dear sir , i got loaded anjal inai mathi/ inai kathir fonts and am able to read ananda vikadan 
correctly. but when attempted to read murasu anjal pakkangal i find tmail font for ‘ai’ is not 
reproduced instead i read ‘euro’. for example kavithai reads kavi’euro’th. hope this will be 
rectified.otherwise ‘ithu kadavul koduththa varam’ 
‘thodarattum ungal pani’ 
subramanian 
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♦ 
Date: 1999-01-16 20:26:00 
Krishnamoorthy (Malaysia) ( no homepage) wrote: 

tamilai internet vali partatil alvatra inbam adainthen. tamil valga. tamil valarga. Ennal mudinta 
varai madravarkalukkum solgiren. Thank you very much. 
well done. keep it up. I always try to give my very best support. 

♦ 
Date: 1999-01-15 17:10:00 
Prakash ( no homepage) wrote: 

Arumaiyana muyarchi. Thodaravum…. 

Enathu Valtugal. Nan INAYATTAI ( Internet ) anmaiyil than payan padutha thodanggi 
ullen….pala tagalvagali therinthu kolla arvamai ullen… 

yaraga iruppinum vali kattavum… 

unggal ottulai pukku nandi… 

VALGA NAM TAMIL MOLI…VALGA NAM TAMILARGAL… 

ENDRUM, 
PRAKASH 

♦ 
Date: 1998-11-15 20:03:00 
Ponnusamy chelladurai (  no homepage) wrote: 

please provide more information about murasu anjal,and guide how to use this 
programme,iam a beginner,help me. thanks 
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♦ 
Date: 1998-08-31 03:52:00 
Rajaji & Sumathy ( no homepage) wrote: 

Realy it’s a wonderful page. we just spend this whole day with your page. 

♦ 
Date: 1998-08-01 23:27:00 
Walter Jemie Gracian ( no email / no homepage) wrote: 

Dear Mahen Uncle: 
Your home page is very informative. I like the way you outlined your titles. Your title is very 
catchy and I will visit again. 

Yours Sincerely 

Walter Jemie 

♦ 
Date: 1998-03-25 22:12:00 
Thaya ( http://www.geocities.com/RainForest/Vines/6073) wrote: 

Hello Mahen! 
First of all,let me thank you for visiting my “Kavithai page” and your compliments on them. 
As you said I was thinking about put all the kavithai’s in tamil script.I’m working on it.very soon 
you’ll be able to see it in tamil. 

and thank you for inviting me to a wonderfull looking page of yours.I enjoyed many of those 
links.one think I couldn’t see yet.guess what…”U’r favorite kavithai’s”couldn’t get the font. 
will revisit soon and write you back. 

Thanks again. 
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♦ 
Date: 1998-03-23 18:37:00 
Keetha (  http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/9712) wrote: 

Hi! 
Your page is just outstanding.. very well done and professional looking.. 
Keep up the good work!! 

♦ 
Date: 1998-03-01 05:25:00 
Matheepan Panchalingam ( http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/4416/) wrote: 

Nice page. I was exploring while looking for ideas for my web page and found yours. Please 
visit mine and add a link to mine as well. 

Later, 
Mathy Panchalingam 

♦ 
Date: 1997-10-31 16:00:00 
MATHIVANAN.E. (  no homepage) wrote: 

A beautiful Page to Browse. I feel proud to sign in this 
guest book being a Tamilian. I read thru’ all your 
Page Only thing I can say is GOOD GOOD GOOD. 

Keep it up. 

My Wishes, 
MATHIVANAN. 

♦ 
Date: 1997-09-06 12:14:00 
raghuramang ( http://under_construction) wrote: 
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enjoyed your page.especially u’r son’s 
i’m a software engineer working in mumbai. 
if possible pl. help me finding a job in canada. 
bye! 

♦ 
Date: 1997-08-28 03:49:00 
Bala Pillai ( http://www.tamil.net) wrote: 

Uyarndtha thondu Mahen – keep up your good work. Do consider having your pages on the 
tamil dot net website as well. It’s free 🙂🙂 – for details see http://www.tamil.net 
Together with the Tamil discussion list, Thamizh Innaiyam, we’re hoping to make it easier for 
Tamils to find and relish the sweet sound and rhetoric of Tamil. Than in that less frictional 
midst, we can seriously look into the problems that Tamil polity has. 

anbudan../bala 
bala@tamil.net 

♦ 
Date: 1997-08-27 08:27:00 
Hema (  http://www.geocities.com/TheTropic/Shores/1625) wrote: 

Wow!!! Vast collection. 
Quite good collection of tamil sites.. 
Worth spending some time exploring u’r site. 

regds 
– Hema 

♦ 
Date: 1997-08-11 23:36:00 
kaviyarasu (  no homepage) wrote: 

You ‘ve done an excellent job keep it up. 
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♦ 
Date: 1997-07-25 02:32:00 
R. Bala ( bala@ihug.co.nz / no homepage) wrote: 

It is nice to see Tamil writings in the web. Nice work. 

♦ 
Date: 1997-07-23 15:33:00 
Paskarathas Arumugam ( http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/7174) wrote: 

A weel-designed site accomodating variety of useful information. Keep it up! I’ve included your 
site in my home page. 

♦ 
Date: 1997-07-16 00:48:00 
Sampath Kumar ( no homepage) wrote: 

It is very nice. I am working in US and it really 
means so much for guy like me to see our 
language and enjoy the literature from here. 
If possible please publish a lot of poems 
particularly of Mr.Vairamuthu. since i do not 
have multimedia i could not hear to it. If you could 
publish i could read and enjoy it 
Thanks 

♦ 
Date: 1997-06-06 06:46:00 
Neethan Namasivayam (  http://www.yesic.com/~neethan) wrote: 

Well Done Mahendran! Keep up your good work! 
if U have time please visit my site! 
Good LUCK 
Neethan 
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