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                                                                                                                                                                                            பபபப�னிர�டா	 வ���னிர�டா	 வ���னிர�டா	 வ���னிர�டா	 வ�� 

தமி�தமி�தமி�தமி�    ஒ� மதிெப� வினா விைடஒ� மதிெப� வினா விைடஒ� மதிெப� வினா விைடஒ� மதிெப� வினா விைட 

கீ�கீ�கீ�கீ�கா�கா�கா�கா�	 அைன�� வினா�க���	 விைட	 அைன�� வினா�க���	 விைட	 அைன�� வினா�க���	 விைட	 அைன�� வினா�க���	 விைடயளி�க 	யளி�க 	யளி�க 	யளி�க 	. 

1. சி�பி பால�	பிரமணிய�தி� சாகி�திய அகாதமி வி�� ெப�ற ��…….. 

2. சி�பி பால�	பிரமணிய� பாரதியா� ப�கைல�கழக�தி�…….. தைலவராக 

பணியா�றினா�. 

3. தமி � !யி� எ#வா$ வரேவ&'� எ�$ சி�பி பால�	பிரமணிய� 

($கிறா�………. 

4. சி�பி பால�	பிரமணிய�……… ப�கைல�கழக�தி� பணியா�றினா�. 

5. சி�பி பால�	பிரமணிய� எ�தைன )ைற சாகி�ய அகாடமி வி�திைன	 

ெப�றா�……….. 

6. எ� அ�ைம ெச+தமிேழ    உ�ைன அ�லா� ஏ�ற �ைண ேவ$&ேடா எ�ற 

அ.க/ இட�ெப�$/ள கவிைத ��………. 

7. ெச�ப�தி………… தைலைய2 சா3	பா�. 

8. வானெம�லா�நிைற+�/ள 5�கா6.�நிற�……….. 

9. ெச�ப�தி எ�ப� எ#வைகயான 7ண�2சி……. 

10. வி�)+கி�$+அ எ�பதி�'கி�$' எ�ப�………. 

11. வி�)கி�ற ேதா/ மீதி� )��)�தா3 9�றி��!� இ#வ.யி� பயி�$ 

வ+�/ள அணி……….. 

12. தி.�.நடராச� எ:திய ��……….. 

13. இ'க ெவ�ேறா,�'க ெவ�ேறா,ப'க ெவ�ேறா,இ#வாிக/ இட�ெப�$/ள 

��……… 

14. ேபால+� நா6.� வ�ஷா ப�கைலகழக�தி� தமி 	 

ேபராசிாியராக	பணியா�றியவ�……… 

15. திறனா3< நைடைய தமி:�! அறி)க	ப'�தியவ�களி� ஒ�வ�…….. 

16. எ:�ைத>� ெசா�ைல>� ேபா�$ ெச3>ைள>� ஓ� உ/ அைம	பாக க��� 

��………. 

17. கவிைத தன� அ�ல� இல�கிய தன� எ�$ எதி� !றி	பிட	ப'கிற�……… 

18. பா வைகக@ட� அறிவிய� க����க@� இட� ெப�$/ள ��………. 

19. கவிைதயி� இயAகா�ற�…………. 

20. ந�பி ெந'BெசழியCைடய இ$தி2சடAகி� நிக <கைள	 பா.யவ�………. 

21. ெதா.>ைடய ேதா/ மண+தன� எ�$ 7கழ	ப6ட ம�ன�……… 
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22. காைளகளி� பல இனAகைள கா6கி�ற ெசா�க/ ………. கD� நிர�பி>/ளன. 

23. ஆ'களி� அைடயாளAகைள பலெபய�களி� !றி	பி'� ��……… 

24. ெதாைக நிைல !றி�� ெதா�கா	பிய�………ேப�கிற�. 

25. கட+த' தாைனFவி�A(. என�ெதாடA!� 7றநாG�$	 பாடD� அதிகமாக 

அைம+�/ளைவ………. 

26. ேபெரயி� )$வலா� ந�பி ெந'Bெசழியைன	 ப�றி பா.ய பாடD� எ�தைன 

ப&7கைள வாிைச	ப'�தி உ/ளா�……. 

27. தமி  அழகியைல� க6டைம	பத�! )த�ைம ஆதாரமாக விளA!வ�……….. 

28. ஆசிாிய� நட�ேத வBசி ஏைனய ெவ&பா நைட�ேத கD எ�ற ெதாட� 

இட�ெப�$/ள ��………… 

29. அணி இல�கண�ைத ம6'� ($� இல�கண ��……….. 

30. ………… எC�வடெமாழிஇல�கண �ைல� த:வி எ:த	ப6ட� த&.யலAகார�. 

31. ெவAகதி� இல�கண� !றி	ைப க&டறிக………. 

32. ஓAகDைட வ+� உய�+ேதா�எ�ற ெச3>ளி� இட� ெப�$/ள பாவைக……….. 

33. த&.யலAகார�தி� தமி  ெமாழி�! உவைமயாக (ற	ப6ட�…….. 

34. த&.யா� வா +த கால�……….. 

35. இ�ேவ$ ெபா�/க@�கானஒ�$ைமைய� (றி பி� ேவ$ப'�தி� கா6'� 

அணி………… 

36. பாரதியி� க.தAக/ எ�ற �ைல பதி	பி�தவ�……….. 

37. பரD � ெந�ைலய	ப� பாரதிைய விட எ�தைன ஆ&'க/ இைளயவ�…….. 

38. வ�ச மணி தீபிைக எ�ற �ைல எ:தியவ� ………….. 

39. வ�சமணி தீபிைக �ைல தி��தி எ:தி த�வத�காக பாரதி யா��! க.த� 

எ:தினா�………… 

40. உயி� எ:���களி� வைகக/………… 

41. இல�கிய�ைத>� ெமாழிைய>� ஒ�ேசர ேப�கி�ற இல�கண ��………… 

42. வசன நைட ைகவ+த வ/ளலா� எ�$ ேபா�ற	ப'பவ�…………. 

43. ஆ$)க நாவல��! நாவல� எ�ற ப6ட�ைத வழAகிய�………….. 

44. ெப�சிவ� பாரதியா� விவிDய�ைத தமிழி� ெமாழிெபய��க உதவியவ�………….. 

45. ஆ$)க நாவல� பிற+த ஊ�………….. 

46. 7ராண ��கைள வசனமாக எ:தி எளிய வ.வி� மா�றியவ�……….. 

47. ேதசிய ேபாிட� ேமலா&ைம ஆைணய� நி$வ	ப6ட நா/………… 

48. உலக 7வி நா/………… 
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49. தமிழக�தி� ெவ/ள2 சமெவளி அழிவத� காரண�………… 

50.  2005 ஆ� ஆ&' )�ைபயி� ஒேர நாளி� ெப3த மைழயி� அள<………… 

51. 7வி ெவ	பமைடத� மனித� உ�வா�கி� ெகா&ட சி�கேல எ�ற க��ைத 

தி6டவ6டமாக (றியவ�………. 

52. ஆ�.� ப!தி கட+த )	ப�ஆ&'களி�……….உ�வாகி>/ள� 

53. காலநிைல மா�ற� ப�றிய பணி� தி6ட ேபரைவ ெதாடAக	ப6ட ஆ&' ம�$� 

ெதாடAக	ப6ட நகர�……….. 

54. எ+தஆ&ைட இ+திய வானிைல ஆ3<� �ைறயின�………..மிக<� ெவ	பமான 

ஆ&டாக அறிவி��/ளன�  

55. தமிழக நில	பர	பி� வி'தைல�! )�7 ஏற�தாழ………… நீ�நிைலக/ இ�+தன. 

56. மைழைய கணி�!� அறி!றிகைள……….. விBஞானிக/ ெவளியி6'/ளன�. 

57. வAக கடDJ� அரபி�கடDJ� உ�வா!� 7ய�க@�! த�ெபா:� எ�தைன 

ெபய�க/ பாி+�ைர�க	ப6'/ள�…………. 

58. ஐ.நா. அைவயி� த�ெபா:� உ$	பின�களாக உ/ள நா'களி� 

எ&ணி�ைக………… 

59. பிறெகா� நா/ ேகாைட எ�ற கவிைதயி� ஆசிாிய�………. 

60. அ3ய	பமாதவ� இய�கிய !$�பட�தி� ெபய�………. 

61. நீ�நிைலகளி� இ�+� நீைர……….. 

உறிB�கிற� என ஐய	ப� மாதவ� ($கிறா�. 

62. மைழ ெப3ததா� நகர�………. நிற� ஆகிற� என ஐய	ப மாதவ� 

!றி	பி6'/ளா�. 

63. …………. க&ட பறைவக/ சAகீத� ெச3கி�றன என ஐய	ப� மாதவ� 

(றி>/ளா�. 

64. ெந'ந�வாைட ………… அ.கைள� ெகா&ட�. 

65. ப��	பா6' ��க@/ ஒ�$…………. 

66. ெந'ந�வாைடைய இய�றியவ�…………. 

67. ெந'ந�வாைட எ#வைகபாவா� இய�ற	ப6ட�…………. 

68. 7ல�7 எ�ற ெசா�D� ெபா�/………… 

69. ெந'ந�வாைடயி� ைவயக� பனி	ப வலேன�7 வைளஇ எ�ற ெச3>ளி� 

அைம+�/ள �ைற…………. 

70. ம+தி எ�பத� ெபா�/………….. 

71. ெந'ந�வாைடயி� ஆய�க/ தைலயி� L.யி�+த 5………….. 
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72. ெந'ந� வாைடயி� !றி	பிட	ப6ட ஆய�க/ எதனா� வ��த� 

அைட+தன�……………… 

73. பானா/ எ�பத� ெபா�/ ………….. 

74. எ:�தாள� உ�தம ேசாழனி� இய�ெபய�……………. 

75. )த�க� எ�ற சி$கைத அைம+�/ள சி$கைத� ெதா!	பி� ெபய� ………….. 

76. )த�க� சி$கைதயி� இட� ெப�$/ள வ.வா3� கா�………… நீல�தி� ஊைர 

��$கி�ற�. 

77. )த�க� சி$கைதயி� வ.வா3�காைல அைட�தி�+த�……………. 

78. )த�க� சி$கைதயி� வா3�காைல சீ�ெச3>� பணியி� ம�தCட� )தD� 

இைண+� பணியா�றியவ�………….. 

79. )த�க� சி$கைதயி� ம�ற� அைம�� ெசய�ப6ட கதாபா�திர�………….. 

80. )த� க� சி$கைதயி� !ள� ):வ�� 5�தி�+தைவ …………… 

81. பிேர�!மா� எ�ற கதாபா�திர�தி� இய�ெபய�…………….. 

82. ெபய�2ெசா�க/ எத� அ.	பைடயி� இ� வைககளாக	 பிாி�க	ப6'/ளன 

………… 

83. உய�திைணயி�ஆ&க@�!� ெப&க@�!� உாிய ெபா�	ெபய�க/ 

வ��ேபா� எதைன� ெகா&' பா� பா!பா' அறிய	ப'கிற� …………. 

84. அ�,ஆ/,ஆ�,அ�,ஆ/ )தDய விதிக/………….. ப!	ைப கா6'கி�றன. 

85. நர�7�!/ 9ைண மீ6' ெகா&.��கிற� எ�$ அ3ய	பமாதவ� 

!றி	பி'வ�…………… 

86. ெபா3யாவான� 7� ெபய� ெபாழி+தன. இ�ெதாடாி� ெபா3யா எ�பத� 

இல�கண�!றி	7 யா�……………… 

87. தமிழி� ேதா�றிய )த� நாவ� ……………. 

88. பிரதாப )தDயா� சாி�திர� எ�ற நாவைல எ:தியவ�………… 

89. நீேய 7�ஷேம� எ�ற பாடைல இய�றி மாMர� ேவதநாயக� அவ�கைள 

ெப�ைம ப'�தியவ� ……….. 

90. ெத�னி+திய	 ப!தியி� தா� வ�ட	 பBச� எ	ேபா� ஏ�ப6ட�…………. 

91. தமிழ� !'�ப )ைற எC� க6'ைர ப!திைய எ:தியவ� ……………. 

92. தமிழ� !'�ப )ைற க6'ைரயி� ���க� …………ெவளிவ+த�. 

93. த�மைன எ�C� மைனைய எ'��� ($� சAக இல�கிய ��…………. 

94. த�காDகமாக தA!மிட�ைத 7�கி� என அைழ�த ��………….. 

95. ெச�)� ெப&.� காதலBசிறா எ�ற வாிக/ இட�ெப�$/ள �� ………… 
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96. தா3வழி ெசா���க/ ெப&.��! ேபா32 ேச�+தன எ�பைத !றி	பி'� 

��……….. 

97. சில�7 கழி ேநா�7 !றி��� ($� சAக இல�கிய �� …………… 

98. மைன>ைற மகளி��! ஆடவ� உயிேர எ�$ !றி	பி6ட ��………… 

99. தனி�!'�ப� ப�றி !றி�� ($� சAக கால ��…………… 

100. விாி+த !'�ப� ப�றி பதி< ெச3த இல�கண��…………… 

101. ந�றா3 எ�பத� ெபா�/……………. 

102. சAககால�தி� ஆ& ைமய2 சFக )ைற�! எ'���கா6'…………….. 

103. சAககால�தி� இள� த�பதிய��! ஏ�ற அறி<ைர (றியவ� ………… 

104. ஜலாJதீ� Oமியி� கவிைதக/ சிலவ�ைறஆAகில�தி�    

        ெமாழிெபய��தவ�…………. 

105. ேகா�ம� பா��P ஆAகில�தி� ெமாழிமா�ற� ெச3த கவிைதகைள தமிழி�                 

ெமாழிெபய��தவ�…………. 

106. வி�+தின� இ�ல� எC� கவிைதைய வ.�தவ�……………… 

107. மனித வா �ைகைய ஜலாJதீ� Oமி எதCட� ஒ	பி'கிறா�………… 

108. மPனவி எ�பத� ெபா�/ 

109. கவிஞ� ஜலாJதீ� Oமி எ+த நா6.� பிற+தா� …………….. 

110. மPனவி எ�ற கவிைத� ெதா!	பி� நிர�பி>/ள க����க/ எதைன            

சா�+தைவ……….. 

111. சர�வதி அ+தாதி எ�ற �ைல இய�றியவ� ……………. 

112. க�பைர ஆதாி�தவ� ……………… 

113. க�ப� பிற+த ஊ� ………… 

114. க�பராமாயண�தி� உ6பிாி< ………… 

115. Fவ�லா எ�ற �ைல இய�றியவ� ……….. 

116. க�வியி� சிற+த தமி நா' 7க  க�ப� பிற+த தமி நா' எ�$ 7க +தவ�    

…………… 

117. ெச�தவ� எ�பத� இல�கண�!றி	7………….. 

118. அனக� எ�ற ெசா� யாைர� !றி�கிற� ………… 

119. என�!� F�ேதா� எ�$ பரத� யாைர ஏ�$� ெகா&டா�……….. 

120. !க	படல� அைம+�/ள கா&ட� ………….. 

121. ��7 உள� எனி� அ�ேறா �க� உள� அ� அ�றி	 எ�ற 

க�பராமாயண	 பாட� அ.க/ இட� ெப�$/ள பாவைக…………. 
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122. த+தன� தாைத த�ைன தட�ைக  எ�ற அ.யி� தாைத எ�ற ெசா�D� 

ெபா�/          யா�……………. 

123. உள� எ�பத� இல�கண�!றி	7 ……….. 

124. ந67� ேகா6படல� அைம+�/ள கா&ட� ……………. 

125. ��ாீவைன இராமாிட� அைழ�� வ+தவ�…………… 

126. உவா எ�பத� ெபா�/ …………. 

127. அ�Aகான� எ�பத� 7ண�2சி விதி …………. 

128. உாிைம� தாக� எ�ற சி$கைதயி� ஆசிாிய� …………… 

129. உாிைம�தாக� எ�ற சி$கைத இட�ெப�$/ள சி$கைத� ெதா!	பி� 

ெபய� ………… 

130. எ:�தாள� 5மணி எ+த 7தின�தி�காக சாகி�திய அகாெதமி வி��                                           

ெப�றா�…………. 

131. உாிைம� தாக� எ�ற சி$கைதயி� )த�ைம கதாபா�திர� ………….. 

132. 5மணி எ�பவ� எ#வைக எ:�தாள� ……….. 

133. எழ	7ழ< எ�ப� நில�ைத ……………. 

134. சAகஇல�கிய�தி� இ�லாத ெசா�க/ சAக கால ச)தாய�தி� 

நைட)ைறயி� இ�+�/ளன.அைவ ………… 

135. உவா உற வ+� ('� உ'பதி ரவி ஒ�தா� யா� யா�? ………….. 

136. எAக/ த+ைதய� நாெட�ற ேப2சினிேல ஒ� ச�தி பிற�!� F2சினிேல எC� 

பாரதியி� பாட� ெவளி	ப'��வ�………….. 

137. தமிைழ உய�தனி2 ெச�ெமாழி எ�$ த� ேப2சி� Fல� )த� )தD� 

ெம3	பி�தவ� ……………. 

138. பாிதிமா� கைலஞ� எ+த ம�னனிட� க�வி�காக உதவி� 

ெதாைகயிைன	ெப�றா� …………….. 

139. திராவிட சாPதிாி எ�ற ப6ட�ைத பாிதிமா� கைலஞ��! வழAகியவ� ……… 

140. பாிதிமா� கைலஞ�,).சி. 5�ண DAகனா�ட� இைண+� நட�திய இத  … 

141. ஞானேபாதினி எ�ப�……………. 

142. ந'வ&  அர� தமி  ெமாழிைய ெச�ெமாழியாக அறிவி�த ஆ&' ………….. 

143. பாிதிமா�கைலஞ� எ:திய தனி	பா�ர� ெதாைக எ�C� �ைல      

ஆAகில�தி� ெமாழி ெபய��தவ� …………… 

144. களவழி நா�ப� எC� �ைல� த:வி மானவிஜய� எ�ற �ைல எ:தியவ� 

…………… 
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145. பாிதிமா�கைலஞ� எ:திய Oபாவதி கலாவதி ஆகியைவ ………… 

146. தி��!ற/……………… ��க@/ ஒ�$. 

147. !ற6பா எ�ப� …………. 

148. தி��!றளி� அைம+�/ள இய�களி� எ&ணி�ைக …………. 

149. ஏ6'2 �வ.யிD�+� தி��!ற/ )த�)தD� அ2ச.�க	ப6ட 

ஆ&'…………… 

150. தி�வ/@வாி� நிைனைவ	 ேபா�$� வைகயி� தி�வ/@வ� 

ப�கைல�கழக� அைம+�/ள இட� ………. 

151. வ/@வ� த�ைன உலகிC�ேக த+� வா�7க  ெகா&ட தமி நா' எ�$ 

பா.யவ�----------- 

152. வ/@வைன ெப�றதா� ெப�றேத 7க  ைவயகேம எ�றவ�---------- 

153. ஞால� எ�பத� ெபா�/------- 

154. அ�7� அறC� எ�பத� இல�கண�!றி	7--------- 

155. எ:�தாணிக/ எ�தைன வைக	ப'�------ 

156. ெச�ைன 7ரைசவா�க�  ச�.எ�.சி. ..)�ைதயா உய�நிைல	 ப/ளி ஆசிாிய� 

சAக�தி� )த� ெசா�ெபாழி< நைடெப�ற நா/------ 

157. ப&ைடய கால�� ப/ளி�(டAக/ எ�ற ெசா�ெபாழி< �ேதசமி�திர� வார 

இதழி� ெவளிவ+த நா/------- 

158. ப&ைடய கால�� ப/ளி�(டAக/ எ�ற உ.ேவ.சா அவ�களி� 

ெசா�ெபாழி< எ+த வார இதழி� ெவளிவ+த�------- 

159. ப&ைடய கால�� ப/ளி�(டAக/ எ�$ உைர �ைல இய�றியவ�--------- 

160. மி�டனி� �வ��க நீ�க�ைத தமிழி� ெமாழிெபய��தவ�------- 

161. வினாத�வினாயைவ வி'�த� எ�றிைவ கடனா� ெகாளிேன மடநனி 

இக�!� எ�C� வாிக/ இட�ெப�$/ள ��------- 

162. �வ.கைள ைவ	பத�!� எ'��2 ெச�வத�!� உபேயாக	ப'� க�வி----- 

163. ஐயா& ெட3தி ைமயா. அறி+தா� கைலக/ எ�$ ($� ��----- 

164. பழ+தமி  இல�கியAகைள ேத.�ேத. அ2சி� பதி	பி�க அ��பா'ப6டவ�-- 

165. ப/ளி�! )தD� வ�பவைன------எ�$ அைழ	ப� 

166. க�வியி� வாத� ெச3தேலா' �� பயி�சி உைடயவ�க/ அரசைவகளி� 

வாத� 7ாி+� க�வி திறைமைய ெவளி	ப'��வ� என� ($� ��------ 

167.  ம�க/ ேப�� எளிய ெசா�கைள ெதாடராக அைம	ப�------ 
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168. �ரதாவி�-------எC� கவிைத� ெதா!	பி� இதி� ெவ�றிெபற எC� கவிைத 

இட� ெப�$/ள�. 

169. �ரதாவி� இய�ெபய�------- 

170. உவைம�கவிஞ� என அைழ�க	ப'பவ�------ 

171. ெதாைடக/ ந�! ெசழி�தி�+தா�-------வ��. 

172. கவிஞ� �ரதாவி�! தBைச தமி  ப�கைல�கழக� வழAகிய வி��-------- 

173. கவிஞ� �ரதா த�Cைடய ெபயைர எ+த கவிஞ� மீ�/ள ப�றினா� மா�றி� 

ெகா&டா�-------- 

174. கவிஞ� �ரதா கவிைதக@�காகேவ நட�திய இத ------- 

175. இதி� ெவ�றிெபற எ�ற கவிைதயி� பாவைக-------- 

176. மிB�� அறிவினிேல------விைள>�. 

177. இைடQ'எ�ற கவிைதைய இய�றியவ�------- 

178. இைடQ' எ�ற கவிைத இட� ெப�$/ள கவிைத ெதா!	பி� ெபய�-------- 

179. கவிஞ� சி.மணி அவ�க/ தன� கவிைதயி� மி!தியாக பய�ப'�தி>/ள 

உ�தி------ 

180. கவிஞ� சி.மணி அவ�க/ நட�திய சி�றிதழி� ெபய�------- 

181. எ�ேறா ஒ�)ைற வாC�! விள�க.	ப�------- 

182. இைடQ' எ�ற கவிைதயி� அைம+�/ள உ�தி------- 

183. தாேவ ேத சிA எ�ப�-------ெம3யிய� �� ஆ!� 

184. கவிஞ� சி.மணி அவ�க/ ஆ�றிய பணி------- 

185. பாட	ப'� ஆ&மகன� ஒ:கலா$கைள� ($வ�-------- 

186. பாி� ேவ&. வாயிD� நி�ப�--------�ைற 

187. ஒளைவயா��!	பாிசி� தராம� கால� நீ.�த சி�றரச�------ 

188. 7ற	பா6' என	 ேபா�ற	ப'� ��------- 

189. எ6'�ெதாைக ��களி� ஒளைவயா� பாடாத ��-------- 

190. வயA!ெமாழி-[இத� இல�கண�!றி	7]------- 

191. வாயிேலாேய என ெதாடA!� ஒளைவயாாி� பாட� 7றநாG�றி�------- 

 பாடலாக உ/ள�. 

192. ம: எ�பத� ெபா�/------ 

193. அதியமாC�காக R� ெச�ற 7லவ�------- 

194. எ�தைன வயதி�! உ6ப6ேடா��!வ&. ஓ6ட ச6ட� அCமதி 

ெகா'�கவி�ைல------ 
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195. சாைல	 ேபா�!வர�� உதவி�கான ெதாைலேபசி எ&------- 

196. இ+தியாவி� சாைல விப���க/ மி!தியாக நட�!� மாநில�------ 

197. தமி நா6.� நைடெப$� ெமா�த விப��களி� 35 வி:�கா'-------

ஊ�திகளா� ஏ�ப'கி�றன. 

198. ப�னா6'2சாைல அைம	7 மாநா' 1909ஆ� ஆ&' எA! நைடெப�ற�--- 

199. இ+தியாவி� ஏற�!ைறய-------- .கி.மீ. சாைலக/ உ/ளன. 

200. ெவ&பாவி�!ாிய ஓைச------- 

201. ெவ&சீ� ெவ&டைள எ�ப�-------- 

202. நா/,மல�,கா�,பிற	7 எ�ற வா3பா'கைள	 ெப�$ ).>� பா----- 

203. ெவ&பா இல�கியAக/ ெப�க� ெதாடAகிய கால�-------- 

204. ெவ&பா வ.வ�தி� ெப��பாJ� ேதா�றிய இல�கியAக/ 

205. ஏைனயபா�கைளவிட வைரய$�த இல�கண� க6'�ேகா	7 உைடய�-------- 

206. 'வ�பா’ எ�$ அைழ�க	ப'வ�------- 

207. ெவ&பாவி�!ாியதைள------ 

208. வ�� சீாி� )தலைச நிைரயாக இ�+தா� )த�சீ�------- இ��க ேவ&'� 

209. ஓரைச2 சீ�க/ யாைவ--------- 

210. கா� பிற	7 எ�ற ஈ�$2 சீ�க/-------- ஓைசேயா' ).>� 

211. ெவ&டைள-------- வைக	ப'� 

212. காவிென� கலேன;���கிென� கல	ைப- இ�ெதாடாி� கல� உண���� 

ெபா�/------- 

213. �ரதா நட�திய இத ------- 

214. !ழிமா�$ எ+த �ைறேயா' ெதாட�7ைடய ெசா�-------- 

215. �வாமி ேவதாசல� எ�ப� யா�ைடய இய�ெபய�------- 

216. மைறமைலய.க/ நட�திய இதழி� ெபய�-------- 

217. மைறமைலகளிடமி�+த தமி 	ப�$ ேமJ� மி!தியாக காரணமாக இ�+தவ�-

------ 

218. மதராச ப6டண� எ�$ அைழ�க	ப'� ப!தி------- 

219. ெத�னி+தியாவி� Tைழ<வாயி� எ�$ அைழ�க	ப'� நகர�------- 

220. மனித நாகாிக�தி� )த�ைமயான களAகளி� ஒ�றாக ஓட�(.ய ஆ$-------

- 

221. தாலமி எ�பவரா� ம�Dய�பா எ�$ �6.�கா6ட	ப6ட �ைற)க�-------- 

222. ப�லாவர�தி� உ/ள ப�லவ� !ைடவைர ேகாயிைல உ�வா�கியவ�--------- 
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223. தி�வ�D� ேகணியி� க&டறிய	ப6ட ெதா�ைம2சா�$------- 

224. தி�வ�D�ேகணி ஆ$ எ�$ அைழ�க	ப'� ஆ$------- 

225. (வ� நதி�கைர !றி�� யா�ைடய நா6!றி	பி� எ:த	ப6'/ள�-------- 

226. மாவD7ர2 ெசல< எ�ற தைல	பி� கவிைத எ:தியவ�-------- 

227. ஆAகிேலய� !.ேய�ற�தி�கான இட�ைத� ேத�+ெத'�தவ�------- 

228. பாரதிதாச� த� ந&ப�க@ட� பட! பயண� ெச3த கா�வா3-------- 

229. ெச�ைன மாகாண�தி� )த� தைலவராக இ�+தவ�----- 

230. யா�ைடய ஆ6சி�கால� ெச�ைனயி� ெபா�கால� என	ப6ட�------- 

231. ஆAகிேலயாி� அதிகார ைமயமாக விளAகிய நகர�------- 

232. ஆAகிேலயாி� நிதி உதவியி�றி இ+திய� ஒ�வரா� உ�வா�க	ப6ட க�வி 

நி$வன�-------- 

233. தி�வ�6பா எ�ற �ைல இய�றியவ�------ 

234. தி�வ�6பா-------- தி�)ைறகளாக ப!�க	ப6' உ/ள�. 

235. ெத3வமணி மாைல-----தி�)ைறயி� இட� ெப�$/ள�. 

236. ராமDAக அ.க/ பிற+த ஊ�. 

237. வா.ய பயிைர க&டேபாெத�லா� வா.யவ�------- 

238. ப�னி� தி�)ைறகளி� )த� F�$ தி�)ைறக/ இய�றியவ�------- 

239. தி�மயிலா	5� பதிக� அைம+�/ள தி�)ைற------- 

240. தி�)ைறகைள�ெதா!�தவ�------- 

241. மயிைல பதிக�தி� மா�கழி மாத� நைடெப$� விழா--------- 

242. மயிைல பதிக�தி� பA!னி மாத� நைடெப$� விழா--------- 

243. ெத�மயிைல எ�ப�-------- 

244. அகநாG$ எ�ற ��-------- ��க@/ ஒ�$. 

245. அகநாG$-------- பிாி<கைள உைடய� 

246. மீ� பி.�த� உ	7 விைளவி�த� ஆகிய ெதாழி�க@�!ாிய திைண-------- 

247. களி�றியாைன நிைரயி�அைம+�/ள பாட�களி� எ&ணி�ைக-------- 

248. மணிமிைடபவள�தி� அைம+�/ள பாட�களி� எ&ணி�ைக.-------- 

249. நி�தில�ேகாைவயி� அைம+�/ள பாட�களி� எ&ணி�ைக.-------- 

250. பழAகால�தி� தமி நா6.� ச+ைத�!ாிய உ�ப�தி	 ெபா�ளாக விளAகிய�-

----- 

251. ெப�Aகட� ேவ6ட��2 சி$!.	 பரதவ�-இவ�றி� பயி�$ வ+�/ள 

ெதாைட நய� யா�? 
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252. உமண� எ�பவ�.-------- 

253. தைல�!ள� எ�ற சி$கைதயி� ஆசிாிய�------ 

254. தைல�!ள� எ�ற சி$கைத இட�ெப�$/ள சி$கைத� ெதா!	7-------- 

255. ேதா	பி� )கம� மீரானி� 7தினAகளி� சாகி�திய அகாதமி வி�� ெப�ற 

பைட	7------- 

256. ேதா	பி� )கம� மீரானி� பைட	7க@/ தமிழக அரசி� வி�திைன 

ெப�றைவ------ 

257. ேதா	பி� )கம� மீரானி� பைட	7க/ எ+த வ6டார வழ�கி� 

அைம+�/ளன------- 

258. கி. ராஜநாராயண�------வ6டார� தமிைழ	 பய�ப'�தினா�. 

259. த�Cைடய வ6டார எ:�தி�!  காிச� இல�கிய� எ�$ ெபயாி6டவ�------- 

260. கட< எ�பத� ெபா�/------ 

261. ஏலா எ�பத� ெபா�/------- 

262. ப.ம� எ�பத� ெபா�/------- 

263. காைல இள� ெவயி� ந�றாக ேமய ��7$�� �/ளி வ�� 7� ெவயி� 

இ�கவிைதயி�------- பயி�$ வ+�/ள� 

264. உவைமக/-------வைக	ப'� 

265. விள�க வ+த ஒ� கா6சிையேயா க��ைதேயா கா6சி	ப'��கி�ற உ�தி------- 

266. உ/ெளா�$ ைவ�� 7ற� ஒ�$ ேப�வா� இ�ெதாட� உண���� ப&7----- 

267. விளியறி ஞமD இதி� !றி	பிட	ப'� விலA! எ�-------- 

268. வ.உ.சித�பரனாாி� �ேதசி க	ப� நி�வாக	 ெபா$	ைப ஏ�$� ெகா&டவ�-

------- 

269. ேசாம�+தர பாரதியா� தமி ��ைற தைலவராக பணியா�றிய 

ப�கைல�கழக� எ�------- 

270. ெதா�கா	பிய ெபா�/ அதிகார�தி�-------- இய�க@�! ேசாம�+தர 

பாரதியா� உைர எ:தி>/ளா�. 

271. ேசாம�+தர பாரதியா��! பாரதி எ�ற ப6ட� எ+த அர&மைனயி� 

ெகா'�க	ப6ட�. 

272. அைச>� உ�வAகைள பட� பி.�� கா6'� க�விைய க&'பி.�தவ�. 

273. ெச�ைனயி� 7திய திைரயரA!க/ உ�வாக காரணமாக இ�+தவ�------ 

274. தமிழி� ேதா�றிய )த� ேப�� பட�------ 

275. கவிஞ� ந!லனி� இய�ெபய�------ 
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276. கவிஞ� ந!ல� யா�ைடய கவிைதகைள ஆAகில�தி� ெமாழிெபய��தா�------- 

277. அர� உவா எ�பத� ெபா�/----- 

278. ேசர� த�பி சில�ைப இைச�த�� எ�$ !றி	பி6டவ�------- 

279. 21 நர�7கைள ெகா&ட யாழி� ெபய�----- 

280. நா6.ய ேமைடயி� ேமD�+� கீேழ இறA!� அைம	7ைடய திைரயி� 

ெபய�------ 

281. இ+திர� மகனி� ெபய�------- 

282. தைல�ேகாD� க6ட	ப'� சா�5நத� எ�பத� ெபா�/-------- 

283. நா6.ய அரAக�தி� ெத3வ	 பாட�கைள பா.யவ�க/--------- 

284. மாதவி ெப�ற ப6ட�------- 

285. எ& வைக ெம3	பா'கைள ($� ��------ 

286. ெவ!ளி எ�பத� ெபா�/------- 

287. ம�6ைக இத� இல�கண !றி	7------- 

288. ெம3	பா6.யைல (றியவ�------- 

289. �/ளி�கா'பால2ச+திர� எ+த ெமாழியி� ப6ட� ெப�றா�-------- 

290. சிவாஜி கேணச� அவ�க/ ந.�த )த� திைர	பட�------- 

291. சிவாஜி அவ�க/ ந.�த ச�ரபதி எ�ற நாடக�தி� ஆசிாிய�-------- 

292. ந.க� திலக�தி�! சிவாஜி கேணச� எ�$ ெபயாி6டவ�--------- 

293. இய�!ந� ராஜு# நா�தி�மைலயாள� திைர	பட�தி� சிவாஜி அவ�க@ட� 

ந.�கவி�+த ந.க�--------- 

294. எ�ைன	ேபா� சிவாஜி ந.	பா� ஆனா� எ�னா� தா� சிவாஜி ேபா� 

ந.�க ).யா� எ�$ (றிய ஹாD<6 ந.க�-------- 

295. ந.க� திலக�தி�! ெசவாDய� வி�திைன வழAகிய அர�----------- 

296. பா6'� உைரநைட>� கல+� ப�வைக ெச3>/களி� அைம+த ��--------- 

297. ந�GJ�! உைர எ:தியவ�---------- 

298. ஐ�ெப�� கா	பிய�ைத பBசகா	பிய� எ�$ !றி	பி6'/ள சி�றில�கிய 

�� எ�----- 

299. காைத எ�ற சி�$�	7 அைம+�/ள ��---------- 

300. பாவிக� எ�ப� கா	பிய ப&ேப எ�$ (றி>/ள ��--------- 

301. அரசிய� பிைழ�ேதா��! அற� (�றா!� எ�ற பாவிக�தி�! உாிய 

ெப�Aகா	பிய�--------- 

302. அணிகளி� இல�கண�ைத ($� ��க@/ )த�ைமயான�-------- 
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303. இ+திர ேமாகனா எ�ற �D� ஆசிாிய�---------- 

304. நாவ� ராணி எ�ற ப6ட�தி�! உாியவ�------ 

305. ைவ.).ேகாைதநாயகி அ�மா/ நட�திய இத ------ 

306. ெவ.இைறய�7 அவ�களா� எ:த	ப6ட��களி� தமி  வள�2சி� �ைறயி� 

பாிசிைன ெப�ற ��---- 

307. இரவி� கைடயாம�தி� உறAகாம� விழி�தி�+� உல! கா�!� உய� 

ெகா/ைகைய ெகா&ட ம�ன�-------- 

308. வாி, அ:வ�,ஓத�, உர�ஆகிய ெசா�களி� கடைல� !றி�காத ெசா� எ�-----

-- 

309. யவன�களி� க	ப�க/ நி$�தி ைவ�க	ப'� இடமாக இ�+த�-------- 

310. ந�வழி எ�ற �D� ஆசிாிய�--------- 

311. ஒ#ெவா� நா@� Lாிய� 7தி� எ�$ !றி	பி6டவ�---------- 

312. நி�வாக திற� !றி�த �வ� ஓவிய� அைம+�/ள இட�--------- 

313. மன� எ�ப� ேவளா&ைம�!6ப6ட ேமலா&ைம>ைடய� எ�பைத ($� 

நீதி ��--------- 

314. வா� )!+த நீ� மைழ ெபாழிய<� எ�ற ப6.ன	பாைல பாட� 

!றி	பி'வ�-------- 

315. ேஷ�Pபியாி� ஏேத�P ைடம� எ�ற பைட	7 நம�! உண���வ�---------- 

316. அதிசய மல� எ�ற கவிைத ஆசிாிய�--------- 

317. அதிசய மல� எ�ற கவிைத இட�ெப�$/ள ��----------- 

318. கவிஞ� தமி  நதியி� இய�ெபய�---------- 

319. கவிஞ� தமி  நதியி� தா3 நா'------------ 

320. கவிஞ� தமி  நதி 7ல�ெபய�+� ெச�ற நா'----------- 

321. கவிஞ� தமி  நதி எ��ைறயி� ப6ட� ெப�றா�------------ 

322. ேபOழி எ�பத� இல�கண�!றி	7--------- 

323. அதிசய மலைர அைடயாள� க&' வ+த�---------- 

324. அதிசய மலாி� 7�னைகயா� பிற+த�---------- 

325. ேதயிைல� ேதா6ட	பா6' எ�ற கவிைதைய இய�றியவ�--------- 

326. ந� பாட	 ப!தியி� இட�ெப�$/ள ேதயிைல� ேதா6ட	 பா6' 

அைம+�/ள வைக	பா'---------- 

327. பBச�தினா� தமிழ�க/ எ+த��றா&.� 7ல�ெபய�+தன�---------- 

328. 7ல�ெபய�+� ெச�ற தமிழ�களி� நிைல !றி�� பா.யவ�--------- 
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329. சீ�� சிற	7� இத� இல�கண !றி	7---------- 

330. ெபயாி' எ�பத� இல�கண�!றி	7--------- 

331. கAகாணிக/எ�பவ�--------- 

332. ேதயிைல� ேதா6ட�தி� இ+திய�க/ ��ப	ப6டத�! காரணமாக ஆசிாிய� 

($வ�----------- 

333. ேதயிைல� ேதா6ட ெதாழிலாள�களி� ��பமான வா <�! ஆசிாிய� 

(றி>/ள உவைம-------- 

334. கா3ெந� அ$��� கவள�ெகாளிேன எ�ற 7றநாG�$ பாடD� 

இட�ெப�$/ள திைண---------- 

335. ஒ� ஏ�காி� F�றி� ஒ� பA! எ�ப� ----------- 

336. கா3 ெந� அ$��� கவள� ெகாளிேன எ�ற 7றநாG�$ பாடD� இட� 

ெப�$/ள �ைற---------------- 

337. ெச$ எ�பத� ெபா�/--------- 

338. கா3ெந�அ$���கவள�ெகாளிேனஎ�ற 7றநாG$ பாடைல பா.யவ�------- 

339. 7ற�,7ற	பா6' என அைழ�க	ப'� ��-------- 

340. உ.ேவ.சா. அவ�க/ 7றநாGைற அ2சி� பதி	பி�த ஆ&'------- 

341. பிசி� எ�ப� எ+த நா6.� இ�+த ஓ� ஊரா!�-------- 

342. பிசிரா+ைதயா� கால�தி�பா&.ய நா6ைட ஆ6சி ெச3த ம�ன�---------- 

343. கா3ெந�- இத� இல�கண !றி	7 

344. சAக	பாட�களி�-------- �ைற பாட�க/ நா6' நலைன>� நி�வாக 

சீரைம	ைப>� பா'வனவாக உ/ளன. 

345. 7கV� க�ெவ6' !றி�த உ&ைமகைள க&டறி+தவ�--------- 

346. ஐராவத� மகாேதவ� எ+த பணியி� இ�+� வி��பி ஓ3< ெப�றா�----------- 

347. 7கV� க�ெவ6.� காண	ப'� ஆத� எ�ற ெசா� எ+த ம�ன�கைள  

      !றி	பி	ப'கிற� -------- 

348. தமி நா6.� உ/ள பிராமி� க�ெவ6'களி� ஆரா32சி�! அ. ேகாDயவ� -

--------- 

349. ஐராவத� மகாேதவ� எ:தியஆ3< ��--------- 

350. மாA!ள� !ைக க�ெவ6'�க/--------- கால�ைத2 ேச�+தைவ. 

351. ஆரா32சி ேபராசிாிய� எ�ற அைடெமாழியா� !றி	பிட	ப'பவ�----------- 

352. மயிைலயா�எ:திய )த� ��---------- 
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353. மேக+திரவ�ம� இய�றிய ம�த விலாச� எ�ற நாடக �ைல ஆAகில� 

வழியாக தமிழா�கியவ�------------ 

354. மயிைலயரா� எ:த	ப6ட-------- எ�C� �� தமிழக அரசி� )த� பாிைச 

ெப�ற�. 

355. )க� எ�ற கவிைதயி� ஆசிாிய�------ 

356. ஆல+�ைற எ�ற கிராம� எ+த மாவ6ட�தி� அைம+�/ள�---------- 

357. தன� )க�----------- ேபான� எ�$ �க+தி �	பிரமணிய� !றி	பி6'/ளா�. 

358. எ�லா )க)� அத� ேகாண�தி� இய�ப�$---------- கிட+த�. 

359. 7ைத>&ட வா �ைக எ�ற கவிைத ெதா!	பி� ஆசிாிய�------- 

360. ஜா� பனிய� எ�பவரா� ஆAகில�தி� எ:த	ப6டpilgrimsprogress எ�C� 

�ைல த:வி தமிழி� எ:த	ப6ட ��------------ 

361. ஆ�கிைன எ�ற ெசா�D�கான	  ெபா�ைள க&டறிய-------- 

362. ெகா.யவ� எ�ற ெசா�J�! ெபா�/ ($க--------- 

363. )�Cைட கைள+� ஒ� )��! அள�+ெதன2ெச+நிற அAகிேம� திகழ2 

ேச��தின� இர6சணிய யா�திாிக�தி� இ#வாிக/ இட�ெப�$/ள படல� -------- 

364. இர6சணிய யா�திாிக� எ�ற �� ஒ�--------- 

365. இர6சணிய யா�திாிக�தி�இர6சணியசாிதபடல� எ+த	ப�வ�தி� 

அைம+�/ள�-------- 

366. இர6சணிய யா�திாிக� எ+த மாத இதழி� ெதாடராக ெவளிவ+த�---------- 

367. இர6சணிய யா�திாிக� )த� பதி	பக� ெவளியிட	ப6ட ஆ&'------- 

368. ---------- மல� ேபா�ற சிவ+த நிற)ைடய அAகிைய இைற மகC�! Mத�க/ 

ேபா��தின�. 

369. பற�7 மைலத�ெபா:� எ#வா$ அைழ�க	ப'கிற�-------- 

370. ���7 எ�பத� ெபா�/--------- 

371. வ/ள�காாி எ�பவாி� இய�ெபய�------- 

372. அதியமா�---------- எC� மைல	ப!தியி� இ�+� பறி�� வ+த 

ெந�D�கனிைய ஔைவ�! ெகா'�தா�. 

373. ெந'Aேகா' மைல )க'எ�$ அைழ�க	ப'� ப!தி த�ெபா:�--------- என 

அைழ�க	ப'கிற�. 

374. சி$பாணா�$	பைட எ�ற �ைல இய�றியவ�----------- 

375. சி$பாணா�$	பைடயி� பயி�$ வ�� பா------- 

376. சி$பாணா�$	பைடயி� பா6'ைட� தைலவ�----------- 
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377. ெகா�D மைல�! உாியவ�-------- 

378. தமி:�! தைல ெகா'�த  வ/ள� எ�$ ேபா�ற	ப'பவ�------ 

379. கானமXைஜ�!� கDAக� ந�கியவ�-------- 

380. Tக� எ�பத� ெபா�/--------- 

381. உவ	ப இத� இல�கண !றி	7-------- 

382. )திர மைலைய ஆ6சி ெச3த !$நில ம�ன�---------- 

383. ஏைழெயன இத� 7ண�2சி விதி யா� __________ 

384. சி$பாணா�$ பைடயி� அைம+�/ள அ.களி� எ&ணி�ைக---------- 

385. ேகாைட மைழ எ�ற சி$கைதயி� ஆசிாிய�------- 

386. சா+தா த� எ+த ஊைர ேச�+தவ�--------- 

387. ேகாைட மைழ எ�ற சி$கைத ெப�ற வி��---------- 

388. ேகாைட மைழ எ�ற சி$கைத ெவளியான தமி  இதழி� ெபய�-------- 

389. ஏதிD� !ழ+ைதக/ ெபா�/ யா�?---------- 

390. சAக இல�கிய�தி� அக�திைண மா+த�களி� உ/ள�� உண�<கைள 

!றி	பாக உண���� !றிQ'க/--------- 

391. மைற��2 ெசா�ல<� மி!��2 ெசா�ல<� அ:�தி ெசா�ல<� பய�ப'� 

இல�கிய உ�திய� எ�?---------- 

392. சமாதான�தி�! உாிய !றிQ'--------- 

393. க'வ� எ�பத� ெபா�/---------- 

394. பா�9தி எ�C� கவிைத �ைல எ:தியவ�----------- 

395. ச.த.ச�!ணாி� உைரைய ேக6' R&ட	ெப�ற மயிைல. சீனி ெவAகடசாமி 

எ:திய ��---------- 

396. தமி  இமய� எ�$ தமி  அறிஞ�களா� ேபா�ற	ப6டவ�------------ 

397. தமி  வழி� க�வி இய�க� எ�ற அைம	ைப உ�வா�கி தமி 2 ��$லா 

ேம�ெகா&டவ�----------- 

398. வ.�ப.மாணி�க� த�Cைடய இள� வயதி� எA! கைட உதவியாளராக	 

பணியா�றினா�---------- 

399. மாமாAக� எ�பத� ெபா�/--------- 

400. Stamp pad எ�பத� தமி 2ெசா�---------- 
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விவிவிவிைட �றி�க"ைட �றி�க"ைட �றி�க"ைட �றி�க"    ::::---- 

1. ஒ�கிராம��நதி 

2. தமி  �ைற 

3. (வி 

4. பாரதியா� 

5. இர&' )ைற 

6. நில<	 5 

7. மைல ேம6.� 

8. சிவ	7 

9. ப&7 ெபய� 7ண�2சி 

10. நிக கால இைடநிைல 

11. உவைமயணி 

12. தமி  அழகிய� 

13. 7றநாG$ 

14. தி.�. நடராச� 

15. தி.�. நடராச� 

16. ெதா�கா	பிய� 

17. ெமாழி சா� கைல 

18. ெதா�கா	பிய� 

19. நைடயிய� 

20. ேபெரயி� )$வலா� 

21. ந�பி ெந'Bெசழிய� 

22. )�ைல� கD 

23. கிைட 

24. எ2சவிய� 

25. வ�Dன ெம3க/ 

26. 18 

27. சAக இல�கிய� 

28. ெதா�கா	பிய� 

29. மாறனலAகார� 

30. காவிய த�சன� 

31. ப&7�ெதாைக 

32. ேநாிைச ெவ&பா 

33. Lாிய� 

34. கி.பி. 12� ��றா&' 

35. ெபா�/ ேவ�$ைம அணி 

36. ரா.அ.ப�மநாப� 

37. ஏ: ஆ&'க/ 

38. கவிேகசாி சாமி தீ6 சிதா� 

39. ெவAகேடPவர ஏ6ட	ப� 

40. இர&' 

41. ெதா�கா	பிய� 

42. ஆ$)க நாவல� 

43. தி�வா'�ைற ஆதீன� 

44. ஆ$)க நாவல� 

45. யா 	பாண� ந�Y� 

46. ஆ$)க நாவல� 

47. 2005 .ச�ப� 23 

48. ஏ	ர� 22 

49. மண� அ/@த� 

50. 994 மி�D மீ6ட� 

51. ேடவி6 கிA 

52. நா�! ல6ச� ச�ர ைம�க/ 

53. 1992, ாிேயா . ெஜனிேரா 

54.  

55. ஐ+தாயிர� 

56. !ஜரா� ஆன+� ேவளா& 

ப�கைல�கழக� 

57. 64 

58. 193 

59. அ3ய	ப மாதவ� 
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60. இ�$ 

61. Lாிய 

62. ெவ/ைள 

63. ெவயி� 

64. 188 

65. ெந'ந�வாைட 

66. ந�கீர� 

67. ஆசிாிய	பா 

68. தனிைம 

69. (தி� பாசைற 

70. ெப& !ரA! 

71. கா+த/ 

72. தா� பழகிய நில�ைத வி6' 

ெபய�� நிைலயா� 

73. ந/ளிர< 

74. ெச�வராX 

75. தBைச சி$கைதக/ 

76. F�$ ைம� 

77. தி�ெந�ேவD கா6டாமண�! 

ெச.க/ 

78. அ�D 

79. பிேர� !மா� 

80. ெச#வ�D 

81. நா(� பி2ைச 

82. திைண 

83. விைன)�$ 

84. பா� 

85. மைழ��ளிக/ 

86. ஈ$ெக6ட எதி�மைற ெபயெர2ச� 

87. பிரதாப )தDயா� சாி�திர� 

88. மMர� ேவதநாயக� 

89. ேகாபாலகி�Zண பாரதியா� 

90. 19 ஆ� ��றா&' 

91. ப�தவ2சல பாரதி 

92. பCவ� காலா&' இத  

93. அகநாG$ 

94. 7றநாG$ 

95. 7றநாG$ 

96. !$+ெதாைக 

97. ஐA!$�$ 

98. !$+ெதாைக 

99. ஐA!$�$ 

100. ெதா�கா	பிய� 

101. ெப�ற தா3 

102. த+ைத வழி� !'�ப� 

103. ெசவிD�தா3 

104. ேகா�ம� பா��P 

105. எ�.ச�தியF��தி 

106. ஜலாJதீ� Oமி 

107. வி�+தின� இ�ல� 

108. ஆ�மீக க����க/ நிர�பிய 

இைச�கவிைதகளி� ெதா!	7 

109. ஆ	கானிPதா� 

110. ஆ�மீக� 

111. க�ப� 

112. சைடய	ப வ/ள� 

113. ேதர:+R� 

114. படல� 

115. க�ப� 

116. பாரதியா� 

117. விைனயாலைண>� ெபய� 

118. ராம� 

119. !க� 

120. அேயா�தியா கா&ட� 
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121. கDவி��த� 

122. த+ைத 

123. இைட�!ைற 

124. கி6கி+தா கா&ட� 

125. அCம� 

126. அமாவாைச 

127. ஈ$ேபாத�,இனமிக� 

128. 5மணி 

129. 5மணி சி$கைதக/ 

130. அBஞா. 

131. )�ைதய� 

132. காிச� எ:�தாள� 

133. ேமD6டா� ேபா� உ:வ� 

134. தி�மண)� !'�ப)� 

135. ராம�,��ாீவ� 

136. த+ைத வழி2 சFக )ைற 

137. பாிதிமா� கைலஞ� 

138. பாPகர ேச�பதி 

139. சி.ைவ.தாேமாதரனா� 

140. ஞான ேபாதி 

141. அறிவிய� இத  

142. 2004 

143. ஜி.>.ேபா	  

144. பாிதிமா� கைலஞ� 

145. நாடக �� 

146. பதிென& கீ �கண�! �� 

147. இர&ட. ெவ&பா 

148. 9 

149. 1812 

150. ேவY� 

151. பாரதியா� 

152. பாரதிதாச� 

153. உலக� 

154. எ&[�ைம 

155. F�$ 

156. 20/7/1936 

157. 16/8/1936 

158. �ேதச மி�திர� 

159. உ.ேவ. சாமிநாத� 

160. ெவ/ைள�கா�ப. 

�	பிரமணியனா� 

161. ந�G� 

162. R�! 

163. சி+தாமணி 

164. உ.ேவ.சா 

165. ேவ�தா� 

166. ம�ைர�காBசி 

167. உைரநைட 

168. �ைற)க� 

169. ராசேகாபால� 

170. �ரதா 

171. பா�க/ 

172. ராசராச� வி�� 

173. பாரதிதாச� 

174. காவிய� 

175. எ&சீ�கழிெந.ல.ஆசிாிய�வி�

�தத�. 

176. 7க  

177. சி. மணி 

178. இ�வைர 

179. அAகத� 

180. நைட 

181. வா�மீ� 

182. !றிQ' 
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183. சீனா 

184. ஆAகில	ேபராசிாிய� 

185. பாடா� திைண 

186. பாிசி� 

187. அதியமா� ெந'மா� அBசி 

188. 7றநாG$ 

189. ஐA!$�$ 

190. விைன�ெதாைக 

191. 206 

192. ேகாடாாி (ஆ>த�) 

193. ஔைவயா� 

194. 18 

195. 103 

196. தமி நா' 

197. இ� ச�கர 

198. பாாிP 

199. 55 ல6ச� 

200. ெச	ப� ஓைச 

201. கா3 )� ேந� 

202. ெவ&பா 

203. சAக� ம�விய கால� 

204. நீதி இல�கியAக/ 

205. ெவ&பா 

206. ெவ&பா 

207. ெவ&டைள 

208. மா2சீராக 

209. நா/,மல� (ேந�,நிைர) 

210. !�றியJகர� 

211. இர&' 

212. இைச�க�வி 

213. காவிய�, இல�கிய�, வி&மீ�,   

214. கணித� 

215. மைறமைல அ.க/ 

216. ஞான சாகர� 

217. பாிதிமா� கைலஞ� 

218. வடெச�ைன ப!தி 

219. ெச�ைன 

220. ெகா�றைலயா$ 

221. மயிலா	5� 

222. )தலா�மேக+திரவ�ம� 

223. ந+திவ�ம� க�ெவ6' 

224. (வ� ஆ$ 

225. வ/ள� ப2ைசய	ப� 

226. பாரதிதாச� 

227. பிரா�சிP ேட 

228. ப�கிAகா� கா�வா3 

229. எDேய� 

230. தாமP பி6 

231. ெச�ைன 

232. ப2ைசய	ப� க�Yாி 

233. ராமDAக அ.க/ 

234. ஆ$ (6) 

235. ஐ+தா� தி�)ைற 

236. ம�R� 

237. ராமDAக அ.க/ 

238. தி�ஞானச�ப+த� 

239. இர&டா� தி�)ைற 

240. ந�பியா&டா� ந�பி 

241. தி�வாதிைர விழா 

242. உ�திரவிழா 

243. இ�ளக�$� 

244. எ6'�ெதாைக 

245. F�$ 

246. ெந3த� 
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247. 120 

248. 180 

249. 100 

250. உ	7 

251. )ர& 

252. உ	7 வணிக� 

253. ேதா	பி� )கம� மீரா� 

254. ஒ� !6.�  தீவி� வைரபட� 

255. சா3< நா�காD 

256. �ைற)க�,(ன� ேதா	7 

257. !மாி�தமி  

258. ேகாவி�ப6. 

259. கி. ராஜநாராயண� 

260. ப.��ைற 

261. ெபாிய வய� 

262. கா6சி 

263. விைன	 ப.ம� 

264. இர&' 

265. ப.ம� 

266. )ர& ப&7 

267. நா3 

268. ேசாம�+தர பாரதியா� 

269. அ&ணாமைல	 

ப�கைல�கழக� 

270. F�$ 

271. எ6டய7ர அர&மைன 

272. தாமP ஆ�வா எ.ச� 

273. சாமி�க&[ வி�ெச�6 

274. காளிதாP 

275. �ைரசாமி 

276. பாரதியா� 

277. ப6ட�� யாைன 

278. பாரதியா� 

279. ேபாியா  

280. கர+�வர� திைர 

281. சய+த� 

282. ெபா� தக' 

283. ேதாாிய மகளி� 

284. தைல�ேகாD 

285. ெதா�கா	பிய� 

286. சின� 

287. ெதாழி�ெபய� 

288. ெதா�கா	பிய� 

289. ஆAகில� 

290. பராச�தி 

291. அறிஞ� அ&ணா�ைர 

292. ஈ.ேவ.ரா.ெபாியா� 

293. ேமாக�லா� 

294. மா�ல� பிரா&ேடா 

295. பிெரB� 

296. சில	பதிகார� 

297. மயிைல நாத� 

298. தமி வி' R� 

299. சில	பதிகார�, மணிேமகைல 

300. த&.யலAகார� 

301. சில	பதிகார� 

302. த&.யலAகார� 

303. ைவ.).ேகாைதநாயகி அ�மா/ 

304. ைவ.).ேகாைதநாயகி அ�மா/ 

305. ஜக�ேமாகினி 

306. வா3�கா� மீ�க/ 

307. ேசாழ� நல� கி/ளி 

308. உர� 

309. )சிறி 
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310. ஔைவயா� 

311. ஹிரா�\டP 

312. தி�ெந�ேவD 

313. அறெநறி2சார� 

314. வணிக ேமலா&ைம 

315. நிதி ேமலா&ைம 

316. தமி  நதி 

317. அத� பிற!� எB�� 

318. கைலவாணி 

319. ஈழ� 

320. கனடா 

321. கைல��ைறயி� 

322. ப&7�ெதாைக 

323. வ&ண��	52சி 

324. ந�பி�ைக 

325. )கம� இரா<�த� 

326. !�மி	பாட�க/ 

327. 19 ஆ� ��றா&' 

328. பாரதியா� 

329. எ&[�ைம 

330. ப&7�ெதாைக 

331. )கவ�க/ 

332. க�வி அறி< இ�லாைம 

333. ம&[ளி	 பா�7 

334. பாடா& திைண 

335. ஒ�மா 

336. ெசவியறி<]உ�ைற 

337. வய� 

338. பிசிரா+ைதயா� 

339. 7றநாG$ 

340. 1894 

341. பா&.ய நா' 

342. அறி<ைட ந�பி 

343. விைன�ெதாைக 

344. ெசவியறி<]உ 

345. ஐராவத� மகாேதவ� 

346. இ+திய ஆ6சி	 பணி அJவல� 

347. ேசர ம�ன�க/ 

348. ேக.வி.�	பிரமணிய� 

349. எ�D தமி  எபிகிராபி 

350. கி.).இர&டா� ��றா&' 

351. மயிைல சீனி ெவAகடசாமி 

352. கி��வ)� தமி:� 

353. மயிைல சீனி ெவAகடசாமி 

354. தமிழ� வள��த அழ! கைலக/ 

355. �க+தி �	பிரமணிய� 

356. ேகாைவ 

357. )கவாிய�$ 

358. இ$கி 

359. �க+தி �	பிரமணிய� 

360. இர6சணிய யா�திாிக� 

361. த&டைன 

362. பாதக� 

363. இர6சணிய சாித படல� 

364. உ�வக� கா	பிய� 

365. !மர	 ப�வ� 

366. ந�ேபாதக� 

367. 1894 

368. )��க� 

369. பிரா�மைல 

370. வ&'க/ 

371. தி�).�காாி 

372. 5ாி�க� 

373. உதகம&டல� 
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374. ந�Y� ந�த�தனா� 

375. ேநாிைசயாசிாிய	பா 

376. ஓ3மா நா6' ந/ளியேகாட� 

377. ஓாி 

378. !மண� 

379. ேபக� 

380. பார� 

381. ெபயெர2ச� 

382. !மண� 

383. இ,ஈ, ஐ வழிய#<� 

384. 269 

385. சா+தா த� 

386. காBசி7ர� 

387. இல�கிய சி+தைன அைம	பி� 

வி�� 

388. அ)த�ரபி 

389. தா3 த+ைத இ�லாத 

!ழ+ைதக/ 

390. உ/@ைற உவம� 

391. !றிQ' 

392. ெவ&7றா 

393. ஆ& !ரA! 

394. கவி�ேகா அ	�� ர!மா� 

395. கி���வ)� தமி:� 

396. வ.�ப.மாணி�க� 

397. வ.�ப.மாணி�க� 

398. ப�மா 

399. 12 ஆ&'க/ 

400. ைம ெபாதி 
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� ஒ����க�� ஒ����க�� ஒ����க�� ஒ����க�,அ� அறிவி� ஊ� அ� அறிவி� ஊ� அ� அறிவி� ஊ� அ� அறிவி� ஊ�  
 

 

 

அஅஅஅ....!பதி!பதி!பதி!பதி....எ�எ�எ�எ�....ஏஏஏஏ....,பிபிபிபி....எ#எ#எ#எ#....,,,, 

��கைல தமிழாசிாிய���கைல தமிழாசிாிய���கைல தமிழாசிாிய���கைல தமிழாசிாிய� 

89 40 28 26 22 

க�ளக�ளக�ளக�ள�����றி%சி�றி%சி�றி%சி�றி%சி    
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