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Youtube Links for Chinthanai Arangam 

1. சிந்தனை அரங்கம் 04-07-2020   காயும் கைியும்         https://youtu.be/CritFaFbwp        

2. சிந்தனை அரங்கம் 18-07-2020 குறளரசரும் கவியரசரும்        https://youtu.be/qgS7bqabkXo   

3. Chinthani Arangam  18-07-2020 குறளரசரும் கவியரசரும்        https://youtu.be/BChWKrq2_HQ   

4. சிந்தனை அரங்கம் 25-07-2020 உயிரராவியத்தின் உன்ைதம்    https://youtu.be/_er0D7wl8zU  

5. சிந்தனை அரங்கம் 01-08-2020 சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழிவிழா  https://youtu.be/w1sUJnGcydw  

6. சிந்தனை அரங்கம்  08-08-2020 குறளும் குறளனும்             https://youtu.be/OSZVNLyDQFY  

7. சிந்தனை அரங்கம்  15-08-2020  சுழலும் மசால்லரங்கம்        https://youtu.be/MJYW-XBkiqk  

8 . சிந்தனை அரங்கம் 05-09-2020 ஆசிரியர் திைவிழா&வ.உ.சி. 

      பிறந்த நாள் விழா         https://youtu.be/kR0gO0n_qa0  

9. சிந்தனை அரங்கம் 12-09-2020 ஈரடியில் முப்மபாருள்           https://youtu.be/HIQGnfDbhhY  

10. சிந்தனை அரங்கம் 03-10-2020 மரலசியாவில் தமிழ் வளர்ச்சி  https://youtu.be/frMI8FVWNeM  

11. ரபரா.இராஜா ரகாவிந்தசாமி10-10-2010னவனய வளர்த்த தமிழ்  https://youtu.be/iHNyceL3rnU                    

12. முனைவர் ஸ்ரீலஷ்மி 31-10-2020 கம்பைில் மபண்ணியச் சிந்தனை https://youtu.be/XB29BJ2qPfw  

13. நித்யா அருணாச்சலம் 07-11-2020 பஞ்ச புராணம்-இனசயுனர   https://youtu.be/LykC6ni0FKg  

16 குழந்னதகள் பங்ரகற்பு 21-11-2020 மழனலயர் பட்டிமன்றம்    https://youtu.be/xVIF61i4tVM    

17. கரு. நாகராஜன் 28-11-2020 மகாகவியும் மக்கள் கவியும்,  https://youtu.be/Ueic7Mv-oHM    
18. ரெ.சண்முகவடிவவலு 05-12-2020,நாச்சுனவயும்மசவிச்சுனவயும் https://youtu.be/IVWBlrKWvjs  
19. பீர்முகம்மது 12-12-2020    எைது ஆசான் மகாகவி பாரதி https://youtu.be/63B73xJ4Ujo  
20. பார்வதி     02-01-2021 நலரம நல்கும் நாட்டியக் கனல  https://youtu.be/Mkg2K6V_ngE  
21.த.இராமலிங்கம் 09-01-2021 மருத்துவ மாணவர் பட்டிமன்றம் https://youtu.be/RV9JU5GUu04  
22.மனறமனல      16-01-2021 உலகம் தழீயது ஒட்பம்        https://youtu.be/d2UpY3abCFg   
23. சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சம் 23-01-2021 பயண இலக்கியம்    https://youtu.be/BXMD_TYSiMY  
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24. விஜயலட்சுமி ராமசாமி 30-01-2021 நாட்டுப்புற இலக்கியம் https://youtu.be/C8cUxvFhFa0  
25. விமலா அண்ணாதுனர 06-02-2021 இரும்பு மலர்கள்     https://youtu.be/Jx-36LHKnyY  
 
 26. மகுடம் தரித்த முத்து 13-02-2021 பாொட்டெங்கம் https://youtu.be/91knA_TC09Y  
  
 27.  நம் ரவரும் விழுதும் 20-02-2021 சித்ரா கணபதி https://youtu.be/Vho8ty4kKAc  
 
 28.  மனமது ரசம்மமயானால் 27-02-2021 நீலம் மதுமயன் https://youtu.be/Yp33C_UoN28  
 
 29.  சாகாக் கல்வி 06-03-2021 திருஞானானந்த சுவாமிகள் https://youtu.be/0htU7a1DuhQ  
 
 30.  தமிழ்ப்வபொயம்13-03-2021 வபொ.முமனவர் கரு.நாகொஜன் https://youtu.be/skoXhS9sEYM  
  
 31.  அயர்லாந்தில் தமிழ்ப் பணிகள் 20-03-2021 திரு.இொசகுமாென் https://youtu.be/b0I38dxZBF8  
 
32.வாக்காளர்களின் விழிப்பும்ரபாறுப்பும் 27-03-21 வகாபாலசுவாமி https://youtu.be/rAmRkjRmorQ  
 
33.ஆளுமம வளர்ச்சிக்கு நாட்டுப்புறப்பாடல் 3-4-2021வசாமசுந்தெம் https://youtu.be/BYptnrFrlZQ  
 
34. குறுந்ரதாமககூறும்வாழ்வியல்ரநறி10-04-2021முத்துவவலு  https://youtu.be/GL2LG3O0yKU 
 
35. உலகு தழுவிய தமிழ்த் ரதாண்டு 17-04-2021 ரபரி.முத்துொமன் https://youtu.be/xc94qfrDg7g    
36. ஆஸ்திவெலியாவில்அருந்தமிழ்வளர்ச்சி 24-04-2021 சந்திரிகா https://youtu.be/Kcfsc-u_aUY   
37. பனிமமலயில் தமிழ் 01-05-2021சுவாமி சரவணபவாைந்தா https://youtu.be/eMk5rvX14R0  

38. வதம்ஸ் நதிக்கமெயில் 08-05-2021 திருமதி சிவாைந்தி    https://youtu.be/iFuVsFHYXVk  
39. சீனத்தில்ரசந்தமிழ் வளர்ச்சி 15-05-2021 திருமமல வசாமு  https://youtu.be/cgAnTIyo_TQ    

40. அரமரிக்காவில் அன்மனத் தமிழ் 22-05-2021 கால்டுரவல்  https://youtu.be/mDUJI6sOCmU   
41. ஜப்பானில் தமிழ் வளர்ச்சி 29-05-2021 ொ.ரசந்தில்குமார்    https://youtu.be/KMhHeeVcf2w  
42. சுழமலப் பாதுகாத்து சுகமாய் 05-06-2021, எஸ்.பாலாஜி     https://youtu.be/od0PzosmP8o  
43.எங்கும் ரவற்றி! எதிலும் ரவற்றி 12-06-2021 குணவசகென்   https://youtu.be/7jXpktiLeU8  
44.தமிழகத்தின் ரதான்மம&கீழடிஆய்வு 19-06-2021 இொவஜந்திெ  https://youtu.be/ujX9I0m-tGI 
45.இயற்மக அறிந்து ரசயல் 26-06-2021 கிருங்மக வசதுபதி    https://youtu.be/6rAiqFxrz1I    
46.ரதால்காப்பியம் உணர்த்தும் 03-07-2021 வசவயான்           https://youtu.be/vlDozHZpUKQ  
47.கவிச்சக்கெவர்த்தி 10-07-2021 வபொ.செஸ்வதி இொமநாதன்   https://youtu.be/yh_q624twkI  
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48.உறவுகமள உணர்வவாம் 17-07-2021 முமனவர் வாசுகி      https://youtu.be/JlzTcnqt36k  
49.குருவும் சீடரும் 24-07-2021 முமனவர் த.இொசாொம்         https://youtu.be/3Sg9C1mOieU   
50. தமிழரின் ரதான்மம 31-07-2021 ஒரிஸா பாலு       https://youtu.be/hnVSORUaJZ0  
51.நதிவபால் ஓடிக்ரகாண்டிரு 07-08-2021 உலக நாயகி            https://youtu.be/L4F6tJZzSGM  
52. எல்லா உயிர்களும் ரதாழும்14-08-2021கிருஷ்ணசந்த் வசார்டியா https://youtu.be/gcvyHton4rc   
53. முப்பாலில் முத்தமிழ் 11-09-2021 முமனவர் க.திலகவதி    https://youtu.be/V-Swm8W1Qu0  
54. 35-வானவில் மலர் 18-09-2021முமனவர் எஸ்.ரசல்வொணி  https://youtu.be/kSECNuXTUOs 
55. அறிவியல் பூங்கா 25-09-2021 முமனவர் இொ.முருவகசன்   https://youtu.be/UQuOWfDg5tk  
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