புத்தக எண்
தலைப்பு
ஆசிரியர்
10
நாட்களில்
பவர்பாயிண்ட்
621
ஈர ாடு ாஜா
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ் வவ.இன்சுவவ
28
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ் வவ.இன்சுவவ
29
15,000 முேலீட்டில் வையன்ஸ் அம்பானி ரகாடிகவளக்
குவித்ே கவே
219
ம.வைனின்
401 காேல் கவிவேகள்
267
சுஜாோ
ஃப்ளா ன்ஸ் வநட்டிங்ரகல்
165
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
அக்பர்
159
என்.வசாக்கன்
அக்னிச் சிறகுகள்
667
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
அக்னிச் சிறகுகள்
665
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
அடாவடிக் ரகாட்வட
51
என்.வசாக்கன்
அடுத்ே நூற்றாண்டு
242
சுஜாோ
அணிச்ச மைர்
474
பார்த்ேசா ேி
அண்டார்டிகா
58
முகில்
அேிர்ஷ்டம் ேந்ே அனுபவங்கள்
169
ரசா
அந்நிய நிைத்ேின் வபண்
229
மனுஷ்ய புத்ேி ன்
அந்நிரயான்யம்
576
ஓர ா
அபூர்வ மனிேர்கள்
414
ேி.ஜானகி ாமன்
அப்பம் வவட ேயிர் சாேம்
479
பாைகுமா ன்
அப்பாயிண்ட்வமண்ட் ஆர்டர்
217
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
அமிர்ேம்
416
ேி.ஜானகி ாமன்
அவம க்க உளவுத் துவ FBI கசிவயங்கள்
50
என்.வசாக்கன்
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
83
வேசிணி.
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
84
வேசிணி.
அவம க்கப் பண்பாடு
114
ஆல்பர்ட் ஹார்க்னஸ்
அம்ரபத்கர்
696
ஆர்.முத்துக்குமார்
அம்மா வந்ோள்
413
ேி.ஜானகி ாமன்
அ சு
149
வி.இ.வைனின்
அ ண்மவன கசியம்
408
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
அ ோ ம்
643
வவ.இவறயன்பு
அ ோ ம்
708
வவ.இவறயன்பு
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
572
கண்ணோசன்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
581
கண்ணோசன்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
582
கண்ணோசன்
அவை அ சி
376
சாண்டில்யன்
அவைரயாவச
359
கல்கி
அழகிய வப யவன் வந க்கட்டு
95
அழகிய வப யவன்
அழகின் சி ப்பு
234
பா ேிோசன்
அழிந்ே பிறகு
333
சிவ ாம கா ந்ே
அழிவற்றது
409
அரசாகமித்ேி ன்
அறிவியல் அற்புேங்களின் கவேகள்
600
மைர்க்வகாடி
அறிவியல் கைஞ்சியம் வினாடி வினா
626
முருரகசன்
அறிவியல் வசய்ேிப் ப மாற்றம்
602
மணவவ முஸ்ேபா
அறிவியல் ேமிழ்
603
டாக்டர் வா.வச.குழந்வேசாமி
அறிவியல் ேமிழ் அறிஞர் வப.நா.அப்புசுவாமிசா.கிருட்டினமூர்த்ேி
628
அறிரவாம் சிந்ேிப்வபாம்
274
சுஜாோ
அறுவவ ரஜாக்ஸ் பாகம 1
655
ரைனா ேமிழ்வாணன்
அறுவவ
ரஜாக்ஸ்
பாகம்
2
653
ரைனா ேமிழ்வாணன்
அனல் காற்று
338
வஜயரமாகன்
அனிோ-இளம் மவனவி
262
சுஜாோ

247
89
308
446
173
294
214
641
736
259
455
718
645
12
361
397
243
608
687
4
298
295
24
394
558
22
192
735
60
730
68
664
666
121
87
556
370
605
98
559
93
180
210
241
478
410
498
151
447
332

அனுமேி
சுஜாோ
அன்பிற் சிறந்ே ேவமில்வை…
ேமிழருவி மணியன்
அன்புக்கு முதுவம இல்வை
ரோப்பில் முஹமது மீ ான்
அன்னா கவ னினா
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
அன்வன வே சா
ஆர்.முத்துக்குமார்
அஜாே சத்ரு
ரகாவி.மணிரசக ன்
அஸிம் கம்ப்பூட்டர்ஜி
என்.வசாக்கன்
ஆச்சி
கண்ணோசன்
ஆண் வபண் சமத்துவம்
ரசா.நட ாஜன்
ஆேைினால் காேல் வசய்வர்ீ
சுஜாோ
ஆேவன் சிறுகவேகள்
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
ஆோ நூல்கள்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ஆத்ேங்கவ
ஓ ம்
வவ.இவறயன்பு
ஆத்ம சிந்ேவன
ாஜாஜி
ஆ ம்பத்ேில் அப்படித்ோன்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ஆ ய மாவய
ரப றிஞர் அண்ணா
ஆ யபட்டா
சுஜாோ
ஆர ாக்கிய வாழ்வுக்கு அருவமயான் ரயாகாசனங்கள்
ேி.ஆ.கிருஷ்ணன்
ஆல் ேி வபஸ்ட்
ரசாம.வள்ளியப்பன்
ஆழ்மனத்ேின் அற்புே சக்ேி
டாக்டர் ரஜாஸ்ப் மர்ஃபி
ஆன்ரறார் கவேகள்
வகள
இடிபாடுகள்
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
இண்டர்வியுக்களில் வவற்றி வபறுவது எப்படி வஜ.வின்வசன்ட்
இேய ாணிகளும் இஸ்ரபடு ாஜாக்களும்
வஜயகாந்ேன்
இந்ே நாள் இனிய நாள்
சுகி.சிவம்
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
மரனாஜ் பி காஷ்
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
மரனாஜ் பி காஷ்
இந்ேிய சமுோய வ ைாற்றில் வபண்வம
ாஜம் கிருஷ்ணன்
இந்ேியப் பி விவன
மருேன்
இந்ேியப் வபண்மணிகள்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
இந்ேியவில் ரேசிய இனங்கள்
வப.மணிய சன்
இந்ேியா 2020
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
இந்ேியா 2020
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
இந்ேியா முக்கிய விப ங்கள்
எஸ்.இ குநாேன்
இந்ேியாவும் புைிகளின் ேீர்வுத் ேிட்டமும்
பழ.வநடுமாறன்
இந்து ேர்மங்கள்
ேிருநாவுக்க சு
இவமக்காே இ வு
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
இயந்ேி ங்களுடன் விவளயாட்டு
வவத்ேண்ணா
இயல்பாய் இரு இந்நியனாய் எழு
பு.சி.இ த்ேினம்
இரயசு காவியம்
கண்ணோசன்
இ சிக்கத் ேகுந்ே ரகைிகளும் கிண்டல்களும் ரக.பாண்டியன்
இ ட்வடமவழ சீனிவாசன் அவர்களின் ேன் வேிவான்
ைாறு பகதூர்
இ ண்டாவது ஆப்பிள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
இ யில் புன்னவக
சுஜாோ
இரும்பு குேிவ கள்
பாைகுமா ன்
இருவர்
அரசாகமித்ேி ன்
இைக்கும் இைக்கியமும்
ேணிவகச்வசல்வன்
இவன்ோன் பாைா
ா.கண்ணன்
இழந்ே உைகம்
சர்.ஆர்ேர் கானண்டாயல்
இளவம பருவத்ேிரை
ைிரயா டால்ஸ்டாய்

380
325
554
34
171
698
699
706
700
701
702
703
704
705
260
729
460
462
313
194
82
10
610
484
486
481
487
485
482
716
639
652
631
540
105
340
17
515
518
530
514
509
200
73
69
56
710
41
488
315

இவளய ாணி
சாண்டில்யன்
இறகுகளும் பாவறகளும்
மாைன்
இவறரவேம் அல்கு ான்
இனி எல்ைாம் இனிரே..
வவ.இன்சுவவ
இன்குைாப் ஜிந்ோபாத்
அறந்வே நா ாயணன்
இன்று ஒரு ேகவல்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-1
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-11
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-2
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-3
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-4
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-7
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-8
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-9
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்னும் ஒரு வபண்
சுஜாோ
இன்னும் ஒரு வபண்ணின் கவே
வஜயக்காந்ேன்
இன்வனாரு உ வம
சு.சமுத்ேி ம்
இன்வனாரு உ வம
சு.சமுத்ேி ம்
இன்வனாரு வசருப்பு எங்ரக
ேமிழ்வாணன்
ஈசாப் நீேிக் கவேகள்
பக்ேவச்சைம் ரவணுரகாபால்
ஈர ாடும் காஞ்சியும்
கி.வ ீ மணி
உங்கள் வாழ்க்வகவய உயர்த்ேிக்வகாள்வது எப்படி
பி.சி.கரணசன்
உடைின் வமாழி
உமர்பாரூக்
உவடயார் பாகம் -6
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-1
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-2
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-3
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-4
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-5
பாைகுமா ன்
உண்வமயின் கு ல்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
உம்மாச்சு
உரூப்
உயர் கணக்கியல்
உயர்வவடய உன்னேத் வோழில்கள்
ேமிழ்வாணன்
உயிரும் உறவும்
ம.பீட்டர்
உயிர உயிர
மாைன்
உயிர்ச்வசால்
கபிைன் வவ முத்து
உவ யாடல் முைம் வவற்றி வபறுவது ஏப்படி
வாசன்
உைக அ ங்கில் ேமிழ்
மது.ச.விமைானந்ேம்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
அ.அ.மணவாளன்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
கா.சிவத்ேம்பி
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ரசா.ந.கந்ேசாமி
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ேமிழ்ண்ணல்
உைகப் புகழ் வபற்ற சிறுகவேகள்
புதுவமப்பித்ேன்
உைவக குலுக்கிய இரு நண்பர்கள்
அறந்வே நா ாயணன்
உரைாகங்கள் வ ைாறு
மு.வ.வவங்கரடசன்
உல்ஃபா ஒர் அறிமுகம்
ஆர்.முத்துகுமார்
உள்வளாளிப் பயணம்
வவ.இவறயன்பு
உள்ரளாளிப் பயனம்
வவ.இவறயன்பு
உறவில் கைந்து உண்ர்வில் நவனந்து
பாைகுமா ன்
உறவு ஒன்று ரவண்டும்
அனு ாோ மணன்

226
420
396
565
573
38
429
66
90
722
651
36
19
39
40
668
464
179
483
240
327
115
678
43
216
634
532
246
727
393
300
122
367
102
709
113
456
477
76
660
659
604
382
270
552
109
592
612
690
354

உனக்குள்ரள வோவைந்து விட்ரடன்
காவியன்
உன்வன நான் சந்ேித்ரேன்
மணிசந்ேி ன்
உன்வனப் ரபால் ஒருவன்
வஜயகாந்ேன்
உன்வனரய நீ அறிவாய்
கண்ணோசன்
உன்வனரய நீ அறிவாய்
கண்ணோசன்
உன்ரனாடு ஒரு நிமி ம்
வவ.இவறயன்பு
எங்ரக பி ாமணன்
ரசா
எங்ரக ரபாகிரறாம் நாம்
ேமிழருவி மணியன்
எண்ணங்கள்
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எண்ணங்கள்
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எண்ணங்கள்
டாக்டர்.எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எண்ணப்பறவவ சிறகடித்து
வவ.இன்சுவவ
எப்படி வஜயித்ோர்கள்?
மணன்
எழாவது அறிவு
வவ.இவறயன்பு
எழாவது அறிவு
வவ.இவறயன்பு
எழுச்சி ேீபங்கள்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
எனக்குள் இருப்பவள்
பி பஞ்சன்
எனது வாழ்க்வக
சார்ைி சாப்ளின்
என் அன்புள்ள அப்பா
பாைகுமா ன்
என் இனிய இயந்ேி ா
சுஜாோ
என் கி ாமத்து மண்
காவ ஆடை சன்
என் பள்ளி
கல்யாண் குமார்
என் ஜன்னைின் வழிரய
வவ முத்து
ஐ.ஏ.எஸ். ரேர்வும் அணுகுமுவறயும்
வவ.இவறயன்பு
ஐ.ஐ.எம். நிர்வாகவியல் கல்லூ
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ஐம்வபரும்பூேங்கள்
அ.கி.மூர்த்ேி
ஒரு ேழிழ் பாம னின் பயணம்
மு.ேன ாசு
ஒரு நடுப்பகல் ம ணம்
சுஜாோ
ஒரு நாவளக்கு 25 மணி ரந ம்
சிபி ரக.சாைமன்
ஒரு மனிேன் ஒரு வடு
ீ ஒரு உைகம்
வஜயகாந்ேன்
ஒரு மா ம மும் ம ங்வகாத்ேிப் பறவவகளும் சு.சமுத்ேி ம்
ஒரு வ ச் வசய்ேி
பி பாவேி கிருஷ்ணமூர்த்ேி
ஒரு வானம் பை பறவவகள்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ஓ பக்கங்கள்
ஞாநி
ஓடும் நேியின் ஓவஸ
வவ.இவறயன்பு
ஓர் புேிய ேவைமுவறயினவ ரோற்றுவிப்ரபாம்
வஜ.கிருஷ்ணமூர்த்ேி
கடைில் ஒரு துளி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
கடரைா க் குருவிகள்
பாைகுமா ன்
கடல் நிைம் மக்கள்
ச.மி.ஜான் வகன்னடி
கடல் புறா இ ண்டாம் பாகம்
சாண்டில்யன்
கடல் புறா முேல் பாகம்
சாண்டில்யன்
கடல் வாழ் பாலூட்டிகள்
ரக.ரக. ாஜன்
கடல் ரவந்ேன்
சாண்டில்யன்
கடவுல்
சுஜாோ
கடவுவளத் ரேடி
சுவாமி விரவகானந்ேர்
கடிேங்கள்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
கடினக் கைவவகள்
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
கடினக் கைவவகள்
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
கணிேத்ேின் கவே
நட ாஜன்
கவணயாழியின் கனவு
கல்கி

355
377
439
437
435
436
289
176
557
215
256
302
321
314
225
412
123
190
111
350
358
405
92
677
233
538
357
676
306
661
110
261
366
293
182
731
336
402
360
310
248
154
728
593
65
328
449
48
620
54

கவணயாழியின் கனவு
கல்கி
கண்ணி மாடம்
சாண்டில்யன்
கவேக் ரகாவவ
கவேக் ரகாவவ 2
கவேக் ரகாவவ 3
கவேக் ரகாவவ 4
கமைாம்பாள் ச த்ேி ம்
பி.ஆர். ாஜம
கமல்
பா.ேீனேயாளன்
கம்பன்
சுகி.சிவம்
கம்ப்பூட்டஜி
என்.வசாக்கன்
கம்ப்யூட்டர் கி ாமம்
க கால் வளவன்
கி.வா.ஜகந்நாேன்
க சல்
வபான்ன ீைன்
க ப்பு மணிகள்
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
கருப்பு மைர்கள்
நா.காம ாசன்
கவ ந்ே நிழல்கள்
அரசாகமித்ேி ன்
கர்ம வ ீ ர் காம ாஜர்
சூர்யகுமார்
கவைவாணர் கவே
ப ந்ோமன்
கல்கி கட்டுவ கள்
சு.பவானி
கல்கியின் சிறுகவேகள்
கல்கி
கல்கியின் சிறுகவேகள்
கல்கி
கல்லுக்குள் புகுந்ே உயிர்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
கல்வி உளவியல்
கி.நாக ாஜன்
கல்வவட்டுக்கள்
வவ முத்து
கவி ாஜன் கவே
வவ முத்து
களஞ்சியம்
வா.வச.குழந்வேசாமி
கள்வனின் காேைி
கல்கி
கள்ளிக்காட்டு இேிகாசம்
வவ முத்து
கற்பக விருட்சம்
கு.அழகி சாமி
கற்பவனக்கும் அப்பால்
சாண்டில்யன்
கனவுகளின் நடனம்
சாரு நிரவேிோ
கனவுத் வோழிற்சாவை
சுஜாோ
கனவுப்புவேயல்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
கனாக் கண்ரடன்
முத்துைட்சுமி ாகவன்
கன்பூசியஸ்
ரவணு சீன ீவாசன்
கன்னிப்வபண்
சு.விஸ்வநாேன்
காட்டுக்குள்ரள மான்குட்டி
இ ாரஜஸ்வ ரகாேண்டம்
காண்பவேல்ைாம் உண்வம
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
காேல் ஒத்ேிவக
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
காேல் ரந ம்
அனு ாோ மணன்
காயத்
சுஜாோ
கார்ல் மார்க்ஸ்
ரேவ.ரப ன்பன்
காைந்ரோறும் வபண்
ாஜம் கிருஷ்ணன்
காைம் ரேடும் ேமிழ்
மணவவ முஸ்ேபா
காவி
பூ.அ .குப்புசாமி
காற்ரறாடு வா
சுபா
காஸ்ட்டர்பி ட்ஜ் நக ரமயர்
ோமஸ் ஹார்டி
காஷ்மீ ர்
பா. ாகவன்
கிச்சன் மருந்து
சுவாமி சித்ோனந்ோ
கிமு.கிபி அ ய புவகபவடங்களுடன் கூடிய இ ண்டாம்
மேன்பேிப்பு

575
343
342
235
164
457
475
434
633
96
97
433
432
431
577
672
371
297
230
317
140
520
522
500
501
307
161
458
181
472
379
202
319
642
100
131
684
141
170
175
158
309
45
384
8
654
711
648
513
290

கிருஷ்ணா
ஓர ா
கிழக்கு முேல் கிழக்கு வவ
ேணிவகவசல்வன்
கீ ோஞ்சைி
ோகூர்
குடும்ப விளக்கு
பா ேிோசன்
குயிரை கவிக்குயிரை
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
குருேிப்புனல்
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
குறிஞ்சி மைர்
பார்த்ேசா ேி
குறுக்குச் சுவர்
ே.ந.குமா சாமி
குற்ற விசா வண முவறச்சட்டம்
அ.ச.நட ாஜன்
கூடிய பூ சூடற்க்க
நாஞ்சில் நாடன்
கூடிய பூ சூடற்க்க
நாஞ்சில் நாடன்
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 1
ரசா
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 2
ரசா
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 3
ரசா
ரகள்வி பேில்
கண்ணோசன்
ரகள்விகளால் ஒரு ரவள்வி
வவ முத்து
வகாஞ்சம் காேல் ரவண்டும்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
வகாஞ்சம் நில்லுங்கரளன்
அனு ாோ மணன்
வகாடிம த்து ரவர்கள்
வவ முத்து
ரகாபால்ை பு த்து மக்கள்
கி . ாஜநா ாயணன்
சகாயம் சந்ேித்ே சவால்கள்
ரக. ாஜாேிருரவங்கடம்
சங்ககாைக் காசு இயல்
ப.சண்முகம்
சங்கத் ேமிழர் மனிேரநய மணிவநறிகள்` சாைினி இளந்ேிவ யன்
சங்கத் ேமிழர் வாழ்வியல்
மு.சண்முகம் பிள்வள
சங்கத் ேமிழி ன் வழிபாடும் சடங்குகளும் மு.சண்முகம் பிள்வள
சங்கர்ைால்
ேமிழ்வானன்
சச்சின்
ரக. ரமஷ்
சத்ேிய ரசாேவன
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
சத்ேிய ரசாேவன
மகாத்மா காந்ேி
சத்ேிய வவள்ளம்
பார்த்ேசா ேி
சந்ேி மேி
சாண்டில்யன்
சமீ பத்ேிய மவையாளச் சிறுகவேகள்
எம்.முகுந்ேன்
ச யு காத்ேிருக்கிறாள்
இந்துமேி
சாகாவ ம்
வவ.இவறயன்பு
சாேவன பவடத்ே இந்ேிய விஞ்ஞானிகள்
மவைமான்
சாேவனச் வசம்மல் சி.சு.வசல்ைப்பா
வி. ாமமூர்த்ேி
சாேிக்க ஆவசப்படு
டாக்டர்.வச.வசரைந்ேி பாபு
சார்ைஸ் டார்வின்
சூர்யா ச வணன்
சார்ைி சாப்ளின்
என்.வசாக்கன்
சார்ைி சாப்ளின்
என்.வசாக்கன்
சார்ைி சாப்ளின்
ரபம் பிவ ளன்
சிக ங்கள் ரமல் வி யும் சிறகுகள்
ஈர ாடு ேமிழன்பன்
சிகாரகா வசாற்வபாழிவுகள்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சித்ேி பாவவ
அகிைன்
சிந்ேவன வசய்மனரம
ஆர்.எஸ்.மணி
சிந்ேிக்க வவக்கும் சி ப்புகள்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
சி யரே அழகு
இ.எஃப். ூமாவஸர்
சிை ரந ங்களில் சிை மனிேர்கள்
வஜயகாந்ேன்
சிைப்பேிகா த் ேமிழகம்
சாமி சிேம்ப னார்
சிைம்பு பிறந்ே கவே
கி.வா.ஜகந்நாேன்

250
255
349
426
205
630
106
351
686
693
467
586
480
451
453
459
578
638
136
137
720
550
112
129
271
139
188
597
57
646
591
166
276
636
353
570
551
656
579
585
443
368
331
285
101
401
286
337
204
673

சிைிக்கன் சில்லுப் பு ட்சி
சுஜாோ
சில்வியா
சுஜாோ
சிவகாமியின் சபேம் 3,4
கல்கி
சிவ ாமன்
எஸ்.வி.வி
சிறப்பாக நிர்வாகம் வசய்வது எப்படி
வாசன்
சிறு வோழில் வசய்யுங்கள்
ேமிழ்வாணன்
சினிமா ; அவைந்து ேி பவனின் அழகியல்
சாரு நிரவேிோ
சின்ன நூல்கண்டா நம்வம சிவறப்படுத்துவது
சிவசங்க
சீோப்பாட்டியின் சபேம்
பாக்கியம் ாமசாமி
சீனப்பழவமாழிகள்
ரைாகிோசன்
சுகப் ரபாகத் ேீவுகள்
பி பஞ்சன்
சுகமான சிந்ேவனகள்
கண்ணோசன்
சுகஜீவனம்
பாைகுமா ன்
சுேந்ேி பூமி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
சுேந்ேி பூமி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
சுேந்ேி பூமி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
சுந்ே காண்டம்
சுகி.சிவம்
சுந்ே களும் சுந்ே ன்மார்களும்
குட்டிகிருஷ்ணன் உருப்
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ
மருேன்
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ
மருேன்
சுய ச ேம்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
சுவாமி விரவகானந்ேர் வாழ்க்வகயும் வசய்ேியும்
ேபஸ்யானந்ேர்
சுற்றுைாவியல்
முவனவர் ச.ஈஸ்வ ன்
சுனிோ வில்ைியம்ஸ்
டாக்டர் ம.வைனின்
சுஜாோ பேில்கள் பாகம் 2
சுஜாோ
சுஜாோவின் கவே ஸ்ரீ ங்கம்
ஞ்சன்
சூஃபி கவேகள்
குருஜி வாசுரேவ்
சூ யச் சுற்றுைா
வநல்வை சு.முத்து
சூழ்ச்சி வழ்ச்சி
ீ
பா. ாகவன்
வசம்பருத்ேி
ேி.ஜானகி ாமன்
வச ாமிக் வோழில்நுட்பங்களும் பயன்களும்
பி.சி.சர்மா
ரச குரவ ா
மருேன்
ரசற்றில் மனிேர்கள்
ாஜம்கிருஷ்ணன்
வச ப பா க்வ ம்
யுவ கி
ரசாவைமவை இளவ சி
கல்கி
ஞான பீடம்
ேமிழருவி மணியன்
ஞான ரயாகம்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
ஞான ரயாகம்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
ஞானத்வே ரேடி
கண்ணோசன்
ஞானம் பிறந்ே கவே
கண்ணோசன்
டாம்சாயர்
மார்க் ட்வவன்
டிசம்பர் பூ டீச்சர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ரடவிட் காப்பர் பீல்டு
சார்ைஸ் டிக்கன்ஸ்
ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ைிட்டில் ஸ்டார்
ப சு ாம் பில்வாஸ்
ேகவல் புதுசு
ஆேனூர் ரசாழன்
ேங்க ேி சூைம்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
ேடுமாறூம் ஓடங்கள்
ஆருத் ா பாைன்
ேட்பம் ேவிர்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
ேண்டிக்கப்படும் நியாயங்கள்
சத்யா சீனிவாசன்
ேண்ண ீர் ரேசம்
வவ முத்து

138
232
497
525
623
528
527
85
536
537
590
548
516
519
544
494
531
489
629
541
493
524
512
505
275
72
691
23
32
62
15
201
490
251
334
589
492
503
506
80
549
362
67
79
128
428
107
296
35
583

ேத்துவஞானி ஸாக் ட்டீஸ் வாழ்வும் வாக்கும்
ேமிழச்சியின் கத்ேி
பா ேிோசன்
ேமிழரும் கீ வேயும்
பழ.வநடுமாறன்
ேமிழர் அளவவகள்
கு.பகவேி
ேமிழர் கண்ட ோவ வியல்
முவனவர் ரவ.வநடுஞ்வசழியன்
ேமிழர் ேிருமணம்
வி.சி.சசிவல்ைி
ேமிழர்ஆவடகள்
கு.பகவேி
ேமிழன் கண்ட அ சு
நாமக்கல் கவிஞர்
ேமிழியக்கம்
பா ேிோசன்
ேமிழியக்கம்
பா ேிோசன்
ேமிழிைக்கியத்ேில் மனிேரநயம்
சா.கிருட்டினமூர்த்ேி
ேமிழில் பிவழயின்றி எழுதுவது எப்படி? ரகா.இவளயவபருமாள்
ேமிழில் விடுேவை இைக்கியம்
கா.வசல்ைப்பன்
ேமிவழழுத்ேின் வ வடிவம்
சி.ரகாவிந்ே ாசனர்
ேமிழ் அச்சுத் ேந்வே ஆண்ட் க் அடிகளார் அ.சுப்பி மணியன்
ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
மு.வ ே ாசன்
ேமிழ் இைக்கியம் வசால்லும் கவேகள்
மு.அருணாச்சைம்
ேமிழ் எழுத்துச் சீ வமப்பு
வா.வச.குழந்வேசாமி
ேமிழ் நாடு முழு விளக்கம்
ேமிழ் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வ ைாறு
ஆ.பிச்வச
ேமிழ் மூைம் எளிேில் இந்ேி கற்றிடுவர்ீ
சி.ன்.கிருஷ்ண மூர்த்ேி
ேமிழ் வமாழியின் வ ைாறு
சூ யநா ாயண சாஸ்ேி யார்
ேமிழ்வமாழி இன இைக்கிய ரமம்பாடு
நா.வசயப்பி காசு
ேமிி்ழ் இைக்கிய வ ைாறு
சி.பாைசுப்பி மணியன்
ேவைவமச் வசயைகம்
சுஜாோ
ேவிக்குரே ேவிக்குரே
பா ேி ேம்பி
ேன்னம்பிக்வக
ம.வைனின்
ேன்னம்பிக்வக முன்ரனற்றத்ேின் முேல்படி
சிவசூ யன்
ேன்னம்பிக்வகயும் உயர்ேர்ம வநறிகளும் எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
ேன்னாட்சி
ரக.ஜி.ஜவர்ைால்
ேன்வனப் படித்ோல் விண்வனப் படிக்க்ைாம் ச.டி.சாந்ோசிவம்
ோகூர் சிறுகவேகள்
ே.நா.குமா சாமி
ோய்வமாழி வபறாேவேச் சமுோயம் வபறதுவா.வச.குழந்வேசாமி
ேிவச கண்ரடன் வான் கண்ரடன்
சுஜாோ
ேிருக்கச்சூர் வநாண்டி நாடகம்
சி.கிருட்டிணமூர்த்ேி
ேிருக்குறள்
ேிருவள்ளுவர்
ேிருக்குறள் சிறப்புவ
வசல்வம்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
ேிருவள்ளுவர்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
ேிருடப்பட்ட ரேசம்
நக்கீ ன்
ேிருமவறகள் வசால்லும் ரயாக கசியங்கள்
என்.ேம்மண்ணவசட்டியார்
ேிரும்பி வா ேீர்ப்வபத் ோ
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ேிருவிழாவில் ஒரு வேருப்பாடகன்
மு.ரமத்ோ
ேிீீதும் நன்றும்
நாஞ்சில் நாடன்
ேீர்க்கே சி
கலீல் ஜிப் ான்
துக்ளக் படம் எடுக்கிறார்
ரசா
துவணய்ர்ழுத்து
எஸ். ாமகிருஷ்ணன்
துப்பறியும் சாம்பு
ரேவன்
துளி ாய் நம்பிக்வக
வவ.இன்சுவவ
துன்பங்களிைிருந்து விடுேவை
கண்ணோசன்

318
198
196
311
719
560
561
562
563
400
421
657
717
390
389
388
6
422
737
223
103
692
78
529
329
197
37
725
20
91
415
193
569
542
145
495
546
553
213
504
526
418
272
150
663
208
258
373
476
253

வேய்வம் பிறந்ேது
கு .அழகி சாமி
வேலுங்குச் சிறுகவேகள்
கோபா ேி
வேனாைி ாமன் கவேகள்
வேன்னம்பாவள
முத்துைட்சுமி ாகவன்
வேன்னாப்பி க்க சத்ேியாக்கி கம்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
ரேடாரே வோவையாரே
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
ரேடிரனன் வந்ேது
மணிசந்ேி ன்
ரேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட நூல்கள்
அவைக்சந்ேர் பூஷ்கின்
ரேர்ந்வேடுத்ே கடிேங்கள்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -1
மக்ஸீம் கார்க்கி
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -2
மக்ஸீம் கார்க்கி
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -3
மக்ஸீம் கார்க்கி
வே யம்
ஓர ா
வோடுரகாடுகள்
மணிசந்ேி ன்
வோடுவானம்
ஓல்ரகா
ரோட்டத்துப் பூக்கள்
கவிஞர் கண்ணோசன்
நகுைனின் நாய்
அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
நகுைனின்ன் நாய்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
நக்சைிசம் பு ட்சி ேத்துவமா
அனில் பிஸ்வாஸ்
நடிப்புக் கவையும் ரபசும் படக்காட்சியும்பம்மல் சம்மந்ே முேைியார்
நப்பாவச
சிவசங்க
நம்ப முடியாே நல்ை கவேகள்
கமைரவைன்
நம்மாலும் முடியும்
வவ.இன்சுவவ
நம்மால் முடியும் ேம்பி நம்பு
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
நம்வம ரமம்படுத்தும் எண்ணங்கள்
ா.சிவா
நல்ை குடும்பம் நமது இைட்சியம்
சுகி.சிவம்
நளபாகம்
ேி.ஜானகி ாமன்
நன்வனறிக் கவேகள்
நாக கமும் சமுோயக் ரகாட்பாடும்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
நாடகவியல்
வி ரகா.சூ யநா ாயண சாஸ்த்ேி யார்
நாட்டுக்கு உவழத்ே நல்ைவர்
வ.உ.சிேம்ப ம் பிள்வள
நாட்டுப்புறக் கவேகளும் நாடக ஆக்கமும்
குணரசக ன்
நாமக்கல் கவிஞ ன் உவ நவடப் படப்புகளில்கி.
காந்ேியமும்
ரேசியவாேமும்
.அனுமந்ேன்
நாயன்மார் கவேகள்
கி.வா.ஜா
நா ாயண மூர்த்ேி
என்.வசாக்கன்
நாைடியார் வேளிவுவ
அ.மாணிக்கம்
நாவல்கவையியல்
இ ா.பாைசுப்பி மணியன்
நாவள வரும் நிைவு
மணிசந்ேி ன்
நாரனா வடக்னாைஜி
சுஜாோ
நான் நாத்ேிகன் ஏன்?
பகத்சிங்
நியும் நானும்
ரகாபினாத்
நிருவாகவியல் சிந்ேவனயாளர்கள்
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
நிர்வான நக ம்
சுஜாோ
நிைா வரும் ரந ம்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
நிைாக்காை ரமகம்
பாைகுமா ன்
நில்லுங்கள் ாஜாரவ
சுஜாோ

279
282
239
11
323
372
587
5
375
614
406
721
724
385
571
74
613
231
177
116
1
679
148
568
564
143
212
452
195
352
42
707
713
330
209
207
521
511
543
52
156
363
738
595
132
268
227
236
237
238

நிழல் விழும் ரந ம்
ரேவி பாைா
நிழல் விழும் ரந ம்
ரேவி பாைா
நிறமற்ற வானவில்
சுஜாோ
நிவனவுச் சுடர்
மு.மு.இஸ்மாயீல்
நிஜங்கள்
ருத் ன்
நிி் மட்டும் நிழரைாடு
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
நீங்களும் மாஜிக் கவேகள்
பாைாஜி
நீயும் நானும்
ரகாபிநாத்
நீைாவேி
சாண்டில்யன்
நுண்வபாருள் உைகம்
டாக்டர்.வம.வமய்யப்பன்
நூறாவது கடத்ேல்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
வநஞ்சினவைகள்
அகிைன்
வநஞ்சுக்கு நிம்மேி
கண்ணோசன்
வநஞ்சுக்கு நீேி
மு.கருணாநிேி
வநட்வவார்க் ஆன்வடனா & ப் ாப்பரகசன்
எஸ்.இ ாஜரசகர்
வநருப்பு நேி
தூயவன்
வநல்சன் மண்ரடைா
ரநர் ரநர் ரேமா
ரகாபிநாத்
ரநர்மவற சிந்ேவனயின் வியத்ேகு சக்ேிநார்மன்ட் வின்வசன்ட் பீல்
ரநற்றுப் ரபாட்ட ரகாைம்
வவ முத்து
பகத்சிங் சிவறப் ரபா ட்டமும் அ ய ஆவணங்களும்
எஸ்.சம்பத்
பகவத் கீ வே
கைா
பகவத் கீ வே ஓர் ே சனம்
ஓர ா
பகுத்ேறிவின் சிக ம் வப யார் ஈ.வவ. ா
ஏ.எஸ்.ரக
பங்குச் சந்வே அடிப்பவடகள்
ரசாம.வள்ளியப்பன்
பசி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
பஞ்ச ேந்ேி க் கவேகள்
இ ா.நா ாயணசாமி
படித்ரேன் சித்ரேன்
கல்கி
படிப்பது சுகரம
வவ.இவறயன்பு
படிப்பது சுகரம
வவ.இவறயன்பு
படியப்பா
ரமஷ் பி பா
பட்டாம்பூச்சியும் தூக்கமும்
சிவசங்க
பணம் வசய்ய விரும்பு
நாகப்பன் - புகரழந்ேி
பணம் பணம் பணம்
ேங்கரவலு மா முத்து
பண்வடத் ேமிழக வ வுகளும் குறியீடுகளும் இ ாசு.பவுந்துவ
பண்வடத் ேமிழர் வோழில்கள்
வி.சி.சசிவல்ைி
பண்வடத் ேமிழ் எழுத்துகள்
ேி.நா.சுப்பி மணியன்
பண்வடய நாக வகங்கள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ப ரேசியின் பயனம்
டி.வஜய ாஜ்
ப த் இருக்க பயரமன்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ப ட்வசயில் நிவறய மேிப்வபண் வபறுவேற்கு
ஏற்ற வழிகள் ாஜன்
எஸ்.ஆர்.ரகாவிந்ே
பை வபாருட்களின் ேயா ப்பு இ கசியங்கள் ரைனா ேமிழ்வாணன்
பா ே த்னா டாக்டர் இ ாோகிருஷ்ணன்
மா.கமைரவைன்
பா ேி இருந்ே வடு
ீ
சுஜாோ
பா ேி உைககவி
மு.அப்துல் கறீம்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்

688
635
395
356
545
386
417
419
658
723
126
133
146
135
444
269
124
508
203
535
491
606
184
187
186
441
369
502
320
221
222
671
624
732
734
733
675
496
70
75
104
398
399
647
471
601
611
680
681
348

பா ேிோசனின் கவிவேகள்
ைிரயா பப்ளிரக ன்ஸ்
பா ேியின் அறிவியல் பார்வவ
வா.வச.குழந்வேசாமி
பா ஸுக்குப் ரபா
வஜயகாந்ேன்
பார்த்ேிபன் கனவு
கல்கி
பாவாண ன் ஞாை முேன்வமாழிக் வகாள்வக இ ா.மேிவாணன்
பாவவ விளக்கு
அகிைன்
பானுமேி
மணிசந்ேி ன்
பாஸ் ரவர்டு
ரகாபிநாத்
பிடல் காஸ்ட்ர ா
ோ.பாண்டியன்
பி ச்சிவனகளுக்கு முடிவு காண்பது எப்படி எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
பி பாக ன் ேவைவமயில் ேமிழீ ழம் மைரும் பழ.வநடுமாறன்
பி பாக ன் வாழ்வும் ம ணமும்
பா. ாகவன்
பி பு மாண்டிகிறிஸ்ரடா
அவைக்ஸாண்டர் டூமாஸ்
பி ரவாம் சந்ேிப்ரபாம்
பிவ ட க் ஏங்கல்ஸ்
எஸ்.ரோோத்
பிற்காைச் ரசாழர் வ ைாறு
ேி.வவ.சோசிவபண்டா த்ோர்
பிி்ர ம்சந்த் சிறுகவேகள்
ாோகிருஷ்ணன்
புேிய ஆத்ேிசூடி
ச.வமய்யப்பன்
புேிய ஆத்ேிசூடி
ேமிழ்ப்பி யன்
புதுமுவற விவசாயம்
ஏ.அமிர்ேைிங்கம்
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
ஆ. ா.ரவங்கடாசைபேி
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
புதுவமப்பித்ேன்
புதுவமப் பித்ேன் பவடப்புகள்
புதுவமப்பித்ேன்
புவேயல் ேீவு
ஆர்.எல்.ஸ்டீவவன்சன்
புத்ேி முவனக்குற்றம் புத்ேிமுவன கவே பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
புறநானூறு
புைியூர்க் ரகசிகன்
பூக்காே மாவை
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
வவ.இவறயன்பு
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
வவ.இவறயன்பு
பூமர ங் பூமி
கபிைன் வவ முத்து
வப.நா.அப்புசுவாமியின் அறிவியல் கட்டுவ கள் மு.வளர்மேி
வபண் விடுேவை
ாஜம் கிருஷ்ணன்
வபண்கவளப் பாதுகாக்கும் சட்டங்கள்
ே.இ ாமைிங்கம்
வபண்ணியம் ரபசைாம் வாங்க
உ.வாசுகி
வபய்வயனப் வபய்யும் மவழ
வவ முத்து
வப ய யாவன சிறிய கயிறு
ஏ.ஆர்.முருரகசன்
வப யார் உேிர்த்ே முத்துக்கள்
முல்வை.பிஎல்.முத்வேயா
வப யார் களஞ்சியம்
கி.வ ீ மணி
ரபணுரவ வபற்ரறார் நைம்
ஆ.இ த்ேினம்
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 1
ரப றிஞர் அண்ணா
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 2
ரப றிஞர் அண்ணா
ரபஸிஸ்ட் ஜடாமுனி
புதுவமப்பித்ேன்
வபாய்ம்முகங்கள்
பார்த்ேசா ேி
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
பா.வப ல்மான்
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
பா.வப ல்மான்
வபான்னியின் வசல்வன்
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன்
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன்
கல்கி

344
345
346
347
580
130
640
440
283
284
599
249
649
147
547
153
134
466
566
650
615
682
517
278
281
510
127
378
726
99
88
108
49
617
59
619
299
339
86
596
25
280
277
427
463
94
468
695
383
160

வபான்னியின் வசல்வன் 2
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 3
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 4
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 5
கல்கி
ரபாகம் ர ாகம் ரயாகம்
கண்ணோசன்
ரபாேி ேர்மர்
அழகர் நம்பி
ரபாய் வருகிரறன்
கவிஞர் கண்ணோசன்
ரபாரும் அவமேியும்
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
ரபார
நீ ரபா
சிவஸ்சாமி
ரபார
நீ ரபா
சிவஸ்சாமி
ப் ாண சிகிச்வச எனும் இயற்வக வவத்ேிய முவற
பி.சி.கரணசன்
ப் யா
சுஜாோ
ப்ள ீஸ் இந்ே புத்ேகத்வே வாங்காேீங்க
ரகாபிநாத்
ம. . ாோயணம்
முகில்
மகத்ோன் மாற்றம்
வி.பாைசுப்பி மணியம்
மகா அவைக்சாண்டர்
ஆர்.முத்துக்குமார்
மகாகவி பா ேி
இைந்வே சு.இ ாமசாமி
மகாநேி
பி பஞ்சன்
மகாபா ே உபகவேகள்
அ விந்ேன்
மகான்கள் அருளிய மகத்ோன
வபான்வமாழிகள்
எவடயூர்
சிவமேி
ேிருமேி.சுப்புைட்சுமி சிவமே
மகிழ்வூட்டும் மின்னணுவியல்
இ.வசரடாவ்
மகுடபேி
கல்கி
மக்கள் ரநயச் சுயம யாவே
வபான்.ரகாேண்ட ாமன்
மடிசார் மாமி
ரேவி பாைா
மடிசார் மாமி
ரேவி பாைா
மணிரமகவை
டாக்டர் வகா.மா.ரகாேண்டம்
மணி த்னம் பவடப்புகள்:ஓர் உவ யாடல் அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
மண்மைர்
சாண்டில்யன்
மேம்
மே ாசப்பட்டினம் டு வசன்வன
பார்த்ேிபன்
மேன் கார்ட்டுன்ஸ்
வவயஸ்வி
ீ
மயக்கம் என்ன?
டி.எல்.சஞ்சீவிகுமார்
ம ணத்வே வவன்ற பு ட்சியாளர்கள்
இ ா.சிசுபாைன்
ம பணுக்களும் வசயல்பாடுகளும்
டாக்டர் டி.பாைசுப் மணியம்
ம யாேயாக வட்டுக்கு
ீ
ரபாங்கள் மஹா ாஜாரவ
என்.வசாக்கன்
மருத்துவ ஆய்வுக்கூட ப ரசாேவனகள் வகரயடு
இ ா.கண்ணன்
மவைக்கள்ளன்
நாமக்கல் கவிஞர் இ ாமைிங்கம்
மறியா ோமுவும் எழுேிய கடிேமும்
சுந்ே
ாமசாமி
மவறந்ே காட்சிகள்
பகவேிச ண் வர்மா
மன அவமேி ேரும் ேியானம்
சுவாமி
மனரச ைாக்ஸ் பிளிஸ்
சுவாமி சகரபாோனந்நா
மனச்சிவ
அனு ே மனன்
மனச்சிவற
அனு ாோ மணன்
மனம் ஒரு கு ங்கு
ரசா
மனம் வகாத்ேி மனிேர்கள்
சு.சமுத்ேி ம்
மனம் வகாத்ேிப் பறவவ
சாரு நிரவேிோ
மனிேர்கள் மத்ேியில்
பி பஞ்சன்
மனிேன்க்குள்வள ஒரு மிருகம்
மேன்
மன்னன் மகள்
சாண்டில்யன்
மாரசதுங்
டி.ஞாவனயா

144
199
407
304
218
174
465
3
33
411
627
21
301
18
2
71
55
683
120
312
189
305
287
670
669
206
257
644
163
523
712
374
152
442
507
404
391
392
220
430
637
266
365
53
470
381
448
445
425
61

மாணவர் ேவைவர் அப்புசாமி
பாக்கியம் ாமசாமி
மாப்பஸான் சிறுகவேகள்
ரகா.ப ரமஸ்வ ன்
மாயமாய் சிைர்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
மாயமான்
இந்துமேி
மார்க்வகட்டிங் யுத்ேங்கள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
மார்டின் லூத்ர் கிங் கருப்பு வவள்வள
பாலு சத்யா
மாறுேல் வரும்
மாைன்
மாறுப்பட்டு சிந்ேியுங்கள்
குருகி வாசுரேவ்
மாற்றங்கள் சாத்ேியரம..
வவ.இன்சுவவ
மானசர ாவர்
அரசாகமித்ேி ன்
மின்னணு ஆளுவம
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
மிஸ்டர் பாப்புைர்
சபி ரக.சாைமன்
மீ ண்டும் ஒரு ே ம்
நாக ாஜ குமார்
மு.வ ே ாசனார் மாணவர்களுக்குச் வசான்னது சபீோரஜாசப்
முடிசூடா மன்னர்
ாபின்
ர்மா
முேைாளியம்
அருந்ேேி ாய்
முேல் உைக ரபார்
மருேன்
முேல் முேைாகப் பார்த்ே ரபாது
மணிசந்ேி ன்
முேல்வர் அண்ணா வசாற்வபாழிவுகள்
மும்மடங்கு வபாைிந்ேன
மு.மு.இஸ்மாயீல்
முல்ைா நருடம் கவேகள்
முற்றுவக
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
மூரவந்ேர் உைா
ேங்கவயல் ரைாகிோசன்
மூன்றாம் உைக ரபார்
வவ முத்து
மூன்றாம் உைகப் ரபார்
வவ முத்து
மூன்வறழுத்து மந்ேி ம்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
வம னா
சுஜாோ
வமன்காற்றில் விவள சுகரம
வவ.இவறயன்பு
ரம கியூ
ஆர்.வப யசாமி
வமாழிவபயர்ப்புத் ேமிழ்
ச.சிவகாமி
வமாஸாட்
என்.வசாக்கன்
ரமாகனச்சிவை
சாண்டில்யன்
ரமாடியின் குஜ ாத்
ச வணன் ேங்கதுவ
ரமாபிடிக்
வஹர்மன் வமல்விஸ்
யயாேி
கந்ரேகர்
யாதுமாகி நின்றாள்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
யாருக்காக அழுோன்?
வஜயகாந்ேன்
யாருக்காக அழுோன்?
வஜயகாந்ேன்
யாருக்கு யார் எழுதுவது?
இவளய ாஜா
யாருக்கும் வவட்கமில்வை
ரசா
ரயாகா மாணவர்களுக்கான புேிய உைகம்
ஏவயம்
த்ேம் ஒர நிறம்
ம்மி & ரஜாக்கர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
ஷ்ய உளவுத் துவற
என்.வசாக்கன்
ாட்சசன்
எண்டமூ
ாணா ஹமீ ர்
சாண்டில்யன்
ாபின் ஹூட்
ரமத்யூ லூக்
ாபின்சன் குரூரஸா
ரடனியல் டிஃரபா
ாஜாமணி
எஸ்.வி.வி
ாஜிவ் வகாவை வழக்கு
ரக. க்ரகாத்ேமன்

118
674
142
162
534
224
499
461
14
31
27
13
689
244
335
594
288
191
438
326
183
632
46
47
403
618
607
264
322
245
263
584
211
533
625
44
228
324
316
30
303
473
685
26
7
364
117
450
454
714

ைவ்வாைஜி
வடுகபட்டி முேல் வால்கா வவ
வ ைாற்று நாயகன் பி. ாமமூர்த்ேி
வல்ைபாய் பரடல்
வளர்க ேமிழ்
வளர்பிவற
வள்ளைார் எழுேிய உவ நவட நூல்கள்
வாடாமல்ைி
வாமனர்களின் விச்வரூபம்
வாய்க்கால் மீ ன்கள்
வாழும் வள்ளுவம்
வாழ்க்வகயில் வவற்றிவபற
வாழ்ந்து பார்க்கைாம் வா
வானத்ேில் ஒரு வமாளனத் ோ வக
வானவில்
வானவூர்ேியின் வ ைாறு
வா ிங்டனில் ேிருமணம்
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
வி.ஸ.காண்ரடகர் கவேகள்
விக் மாேித்ேன் கவேகள்
விஞ்ஞான வினா-விவடகள்
விடுேவை ரவள்விவியில் ேமிழகம்-1
விடுேவை ரவள்விவியில் ேமிழகம்-2
விட்டுவிடு கருப்பா
விண்மீ ன்களின் உள்ரள
விண்வவளி வித்ேகர்
விப ேக் ரகாட்பாடு
வி யும் சிறகுகள்
விருப்பமில்ைாத் ேிருப்பங்கள்
விரும்பீச் வசான்ன வபாய்கள்
விரவகானந்ேர் அறிவுவ கள்
விளம்ப உைகம்
விி்ேிரய விேிரய ேமிழ் சாேிவய
வடிரயா
ீ
வமக்கானிசம் & ப்ரப ங்
வ ீ இவளஞருகளுக்கு….
வவயில் ேின்ற மவழ
வவள்ளம்
வவள்வளப் புறா ஒன்று
வவற்றி
வவற்றி பாவே
வவற்றி முழக்கம்
வவற்றி ரவண்டுவமனில்
வவற்றிக்வகாடி கட்டு
வவற்றிப் படிகள்
வவன்று வா ப த்
ரவடிக்வக பார்ப்பவன்
ரவேபு த்து வியாபா கள்
ரவர்ப்பற்று
ரவவை உங்களுக்ரக

எஸ்.ரக.முருகன்
வவ முத்து
என். ாமகிருஷ்ணன்
இ .வசங்கல்வ ாயன்
குரைாதுங்கண்
இ வந்ேி
ீ
நாத் ோகூர்
வள்ளைார்
சு.சமுத்ேி ம்
ரசாம்னத் சப்ரூ
வவ.இவறயன்பு
வா.வச.குழந்வேசாமி
ரஜம்ஸ் ஆைன்
சுகி.சிவம்
சுஜாோ
வாண்டா வாஸிவைவ்ஸ்கா
அ.இ ாசதுவ
சாவி
வி.எஸ்.காண்ரடகர்
வி.எஸ்.காண்ரடகர்
அல்ையன்ஸ்
நா ாயணரவலுப்பிள்வள
ேமிழ்வாணன்
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
பீமன் பாசு
ஞாநி
சுஜாோ
இ ா.கேிர சன்
சுஜாோ
சுஜாோ
விரவகானந்ேர்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
குரைாதுங்கண்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
நிைா சிகன்
நீைபத்மநாபன்
சுப் ஜா
ே.நா.குமா சாமி
சுபா
பார்த்ேசா ேி
பாைகுமா ன்
எக்வஸல் ரஜஸிஸ்
வானேி ேிருநாவுக்க சு
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
நா.முத்துக்குமார்
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
ரமஷ் பி பா

715
63
64
77
694
423
424
157
168
185
341
609
555
574
292
119
622
254
273
155
291
9
16
81
125
167
172
178
252
265
387
469
539
567
588
598
616
662
697

ரவவை உங்களுக்ரக
ரமஷ் பி பா
ஜப்பான்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ஜப்பான்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ஜமா இஸ்ைாமியா ஒர் அறிமுகம்
பா. ாகவன்
ஜவகர்ைால் ரநரு
பசுவமகுமார்
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
ரேவன்
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
ரேவன்
ஜார்ஜ் டிமிட்ர ாவ்
ா.சிி்சுபாைன்
ஜார்ஜ் வா ிங்டன்
பாலு சத்யா
வஜயக்காந்ேன் சிறுகவேகள்
வஜயகாந்ேன்
வஜன் ேத்துவக்கவேகள்
குருஜி வாசுரேவ்
ஸ்டீ ரயா ஆம்பிளிபயர்,வ க்கார்டு பிரளயர்
வமக்கானிசம்
ப்ரப ங்
ரைனா
ேமிழ்வாணன்
ஸ்ரீமத் பகவத் கீ வே
துளஸி ாம்
ஹ ஹ சங்க
வஜயகாந்ேன்
ஹா ஹா ஹா
ேமிழ்வாணன்
ஹாய் மேன் பாகம்-2
மேன்
ஹார்டுரவர்
பி.கார்ேிரகயன்
வஹக்கூ
சுஜாோ
வஹக்கூ ஒரு புேிய அறிமுகம்
சுஜாோ
ரஹாசிமின்
ரசாமு
ரஹாமர் இைியட்
சிவன்

ல் கைாம்
கைாம்

ழந்வேசாமி

மது மீ ான்

பி பாகர்

ாம்
ாம்

ய.சு. ாஜன்
ய.சு. ாஜன்

பி பாகர்

ண்டாயல்

வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்

ணுரகாபால்

உேயமூர்த்ேி

கைாம்

ணமூர்த்ேி
பி பாகர்

பி பாகர்

காேண்டம்
பி பாகர்

பி பாகர்

ைந்ேி

பாபு

பி பாகர்

டுஞ்வசழியன்

ாஸ்ேி யார்

வசட்டியார்
பி பாகர்

ணப்
ணப்
ணப்
ணப்

பிள்வள
பிள்வள
பிள்வள
பிள்வள

முேைியார்

சாஸ்த்ேி யார்

மணியன்

பி பாகர்

பி பாகர்

ய்யப்பன்

சன்ட் பீல்

பி பாகர்
ந்ே ாஜன்

ரவேநாயகம்
ரவேநாயகம்

ர் டூமாஸ்

ண்டா த்ோர்

பி பாகர்

ன்னுச்சாமி

முத்வேயா

ேி சுப்புைட்சுமி சிவமேி

காேண்டம்

ப் மணியம்

இ ாமைிங்கம்

ன்னுச்சாமி
ாகிோசன்

பி பாகர்

வைவ்ஸ்கா

ப்பிள்வள

ணரசக ன்
ணரசக ன்

பி பாகர்

புத்தக எண்
தலைப்பு
ஆசிரியர்
ரநர்மவற
சிந்ேவனயின்
வியத்ேகு
சக்ேிநார்மன்ட்
1
வின்வசன்ட் பீல்
முடிசூடா மன்னர்
2
ாபின்
ர்மா
மாறுப்பட்டு சிந்ேியுங்கள்
3
குருகி வாசுரேவ்
ஆழ்மனத்ேின் அற்புே சக்ேி
4
டாக்டர் ரஜாஸ்ப் மர்ஃபி
நீயும் நானும்
5
ரகாபிநாத்
வே யம்
6
ஓர ா
வவற்றிப் படிகள்
7
வானேி ேிருநாவுக்க சு
சிந்ேவன வசய்மனரம
8
ஆர்.எஸ்.மணி
9
உங்கள் வாழ்க்வகவய உயர்த்ேிக்வகாள்வது எப்படி
10
பி.சி.கரணசன்
நிவனவுச் சுடர்
11
மு.மு.இஸ்மாயீல்
ஆத்ம சிந்ேவன
12
ாஜாஜி
வாழ்க்வகயில் வவற்றிவபற
13
ரஜம்ஸ் ஆைன்
வாமனர்களின் விச்வரூபம்
14
ரசாம்னத் சப்ரூ
ேன்வனப் படித்ோல் விண்வனப் படிக்க்ைாம் ச.டி.சாந்ோசிவம்
15
16
உவ யாடல் முைம் வவற்றி வபறுவது ஏப்படி
17
வாசன்
மு.வ ே ாசனார் மாணவர்களுக்குச் வசான்னது சபீோரஜாசப்
18
எப்படி வஜயித்ோர்கள்?
19
மணன்
நம்வம ரமம்படுத்தும் எண்ணங்கள்
20
ா.சிவா
மிஸ்டர் பாப்புைர்
21
சபி ரக.சாைமன்
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
22
மரனாஜ் பி காஷ்
ேன்னம்பிக்வக முன்ரனற்றத்ேின் முேல்படி
23
சிவசூ யன்
இண்டர்வியுக்களில் வவற்றி வபறுவது எப்படி வஜ.வின்வசன்ட்
24
மனரச ைாக்ஸ் பிளிஸ்
25
சுவாமி சகரபாோனந்நா
வவற்றிக்வகாடி கட்டு
26
எக்வஸல் ரஜஸிஸ்
வாழும் வள்ளுவம்
27
வா.வச.குழந்வேசாமி
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ் வவ.இன்சுவவ
28
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ் வவ.இன்சுவவ
29
வவற்றி
30
ே.நா.குமா சாமி
வாய்க்கால் மீ ன்கள்
31
வவ.இவறயன்பு
ேன்னம்பிக்வகயும் உயர்ேர்ம வநறிகளும் எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
32
மாற்றங்கள் சாத்ேியரம..
33
வவ.இன்சுவவ
இனி எல்ைாம் இனிரே..
34
வவ.இன்சுவவ
துளி ாய் நம்பிக்வக
35
வவ.இன்சுவவ
எண்ணப்பறவவ சிறகடித்து
36
வவ.இன்சுவவ
நம்மாலும் முடியும்
37
வவ.இன்சுவவ
உன்ரனாடு ஒரு நிமி ம்
38
வவ.இவறயன்பு
எழாவது அறிவு
39
வவ.இவறயன்பு
எழாவது அறிவு
40
வவ.இவறயன்பு
உள்ரளாளிப் பயனம்
41
வவ.இவறயன்பு
படிப்பது சுகரம
42
வவ.இவறயன்பு
ஐ.ஏ.எஸ். ரேர்வும் அணுகுமுவறயும்
43
வவ.இவறயன்பு
வ ீ இவளஞருகளுக்கு….
44
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சிகாரகா வசாற்வபாழிவுகள்
45
சுவாமி விரவகானந்ேர்
விடுேவை ரவள்விவியில் ேமிழகம்-1
46
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
விடுேவை
ரவள்விவியில்
ேமிழகம்-2
47
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
காஷ்மீ ர்
48
பா. ாகவன்
ம ணத்வே வவன்ற பு ட்சியாளர்கள்
49
இ ா.சிசுபாைன்
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அவம க்க உளவுத் துவ FBI கசிவயங்கள்
என்.வசாக்கன்
அடாவடிக் ரகாட்வட
என்.வசாக்கன்
பண்வடய நாக வகங்கள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ஷ்ய உளவுத் துவற
என்.வசாக்கன்
கிமு.கிபி அ ய புவகபவடங்களுடன் கூடிய இ ண்டாம்
மேன்பேிப்பு
முேல் உைக ரபார்
மருேன்
உல்ஃபா ஒர் அறிமுகம்
ஆர்.முத்துகுமார்
சூழ்ச்சி வழ்ச்சி
ீ
பா. ாகவன்
அண்டார்டிகா
முகில்
ம யாேயாக வட்டுக்கு
ீ
ரபாங்கள் மஹா ாஜாரவ
என்.வசாக்கன்
இந்ேியப் பி விவன
மருேன்
ாஜிவ் வகாவை வழக்கு
ரக. க்ரகாத்ேமன்
ேன்னாட்சி
ரக.ஜி.ஜவர்ைால்
ஜப்பான்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
ஜப்பான்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
காவி
பூ.அ .குப்புசாமி
எங்ரக ரபாகிரறாம் நாம்
ேமிழருவி மணியன்
ேிருவிழாவில் ஒரு வேருப்பாடகன்
மு.ரமத்ோ
இந்ேியவில் ரேசிய இனங்கள்
வப.மணிய சன்
உரைாகங்கள் வ ைாறு
மு.வ.வவங்கரடசன்
வப யார் உேிர்த்ே முத்துக்கள்
முல்வை.பிஎல்.முத்வேயா
முேைாளியம்
அருந்ேேி ாய்
ேவிக்குரே ேவிக்குரே
பா ேி ேம்பி
உைவக குலுக்கிய இரு நண்பர்கள்
அறந்வே நா ாயணன்
வநஞ்சுக்கு நீேி
மு.கருணாநிேி
வப யார் களஞ்சியம்
கி.வ ீ மணி
கடல் நிைம் மக்கள்
ச.மி.ஜான் வகன்னடி
ஜமா இஸ்ைாமியா ஒர் அறிமுகம்
பா. ாகவன்
நக்சைிசம் பு ட்சி ேத்துவமா
அனில் பிஸ்வாஸ்
ேிீீதும் நன்றும்
நாஞ்சில் நாடன்
ேிருடப்பட்ட ரேசம்
நக்கீ ன்
ஈர ாடும் காஞ்சியும்
கி.வ ீ மணி
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
வேசிணி.
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
வேசிணி.
ேமிழன் கண்ட அ சு
நாமக்கல் கவிஞர்
மவறந்ே காட்சிகள்
பகவேிச ண் வர்மா
இந்ேியாவும் புைிகளின் ேீர்வுத் ேிட்டமும்
பழ.வநடுமாறன்
மேன் கார்ட்டுன்ஸ்
வவயஸ்வி
ீ
அன்பிற் சிறந்ே ேவமில்வை…
ேமிழருவி மணியன்
எண்ணங்கள்
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
நல்ை குடும்பம் நமது இைட்சியம்
சுகி.சிவம்
கல்வி உளவியல்
கி.நாக ாஜன்
இ சிக்கத் ேகுந்ே ரகைிகளும் கிண்டல்களும் ரக.பாண்டியன்
மனம் வகாத்ேிப் பறவவ
சாரு நிரவேிோ
அழகிய வப யவன் வந க்கட்டு
அழகிய வப யவன்
கூடிய பூ சூடற்க்க
நாஞ்சில் நாடன்
கூடிய பூ சூடற்க்க
நாஞ்சில் நாடன்
இயல்பாய் இரு இந்நியனாய் எழு
பு.சி.இ த்ேினம்
மே ாசப்பட்டினம் டு வசன்வன
பார்த்ேிபன்
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சாேவன பவடத்ே இந்ேிய விஞ்ஞானிகள்
மவைமான்
ேகவல் புதுசு
ஆேனூர் ரசாழன்
ஓ பக்கங்கள்
ஞாநி
நகுைனின் நாய்
அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
ரபணுரவ வபற்ரறார் நைம்
ஆ.இ த்ேினம்
உயிர உயிர
மாைன்
சினிமா ; அவைந்து ேி பவனின் அழகியல்
சாரு நிரவேிோ
துவணய்ர்ழுத்து
எஸ். ாமகிருஷ்ணன்
மயக்கம் என்ன?
டி.எல்.சஞ்சீவிகுமார்
கடிேங்கள்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
கனவுகளின் நடனம்
சாரு நிரவேிோ
கல்கி கட்டுவ கள்
சு.பவானி
சுற்றுைாவியல்
முவனவர் ச.ஈஸ்வ ன்
ஓர் புேிய ேவைமுவறயினவ ரோற்றுவிப்ரபாம்
வஜ.கிருஷ்ணமூர்த்ேி
அவம க்கப் பண்பாடு
ஆல்பர்ட் ஹார்க்னஸ்
என் பள்ளி
கல்யாண் குமார்
ரநர் ரநர் ரேமா
ரகாபிநாத்
ரவடிக்வக பார்ப்பவன்
நா.முத்துக்குமார்
ைவ்வாைஜி
எஸ்.ரக.முருகன்
ஹாய் மேன் பாகம்-2
மேன்
முேல்வர் அண்ணா வசாற்வபாழிவுகள்
இந்ேியா முக்கிய விப ங்கள்
எஸ்.இ குநாேன்
ஒரு வ ச் வசய்ேி
பி பாவேி கிருஷ்ணமூர்த்ேி
கர்ம வ ீ ர் காம ாஜர்
சூர்யகுமார்
பிவ ட க் ஏங்கல்ஸ்
எஸ்.ரோோத்
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
மணி த்னம் பவடப்புகள்:ஓர் உவ யாடல் அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
ேீர்க்கே சி
கலீல் ஜிப் ான்
சுனிோ வில்ைியம்ஸ்
டாக்டர் ம.வைனின்
ரபாேி ேர்மர்
அழகர் நம்பி
சாேவனச் வசம்மல் சி.சு.வசல்ைப்பா
வி. ாமமூர்த்ேி
பா ே த்னா டாக்டர் இ ாோகிருஷ்ணன்
மா.கமைரவைன்
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
மகாகவி பா ேி
இைந்வே சு.இ ாமசாமி
பி பாக ன் வாழ்வும் ம ணமும்
பா. ாகவன்
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ
மருேன்
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ
மருேன்
ேத்துவஞானி ஸாக் ட்டீஸ் வாழ்வும் வாக்கும்
சுஜாோவின் கவே ஸ்ரீ ங்கம்
ஞ்சன்
சகாயம் சந்ேித்ே சவால்கள்
ரக. ாஜாேிருரவங்கடம்
சார்ைஸ் டார்வின்
சூர்யா ச வணன்
வ ைாற்று நாயகன் பி. ாமமூர்த்ேி
என். ாமகிருஷ்ணன்
பகுத்ேறிவின் சிக ம் வப யார் ஈ.வவ. ா
ஏ.எஸ்.ரக
மாணவர் ேவைவர் அப்புசாமி
பாக்கியம் ாமசாமி
நாட்டுக்கு உவழத்ே நல்ைவர்
வ.உ.சிேம்ப ம் பிள்வள
பி பாக ன் ேவைவமயில் ேமிழீ ழம் மைரும் பழ.வநடுமாறன்
ம. . ாோயணம்
முகில்
பகத்சிங் சிவறப் ரபா ட்டமும் அ ய ஆவணங்களும்
எஸ்.சம்பத்
அ சு
வி.இ.வைனின்
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நான் நாத்ேிகன் ஏன்?
இவன்ோன் பாைா
ரமாடியின் குஜ ாத்
மகா அவைக்சாண்டர்
கார்ல் மார்க்ஸ்
ரஹாசிமின்
ப ரேசியின் பயனம்
ஜார்ஜ் டிமிட்ர ாவ்
சார்ைி சாப்ளின்
அக்பர்
மாரசதுங்
சச்சின்
வல்ைபாய் பரடல்
ரம கியூ
குயிரை கவிக்குயிரை
ஃப்ளா ன்ஸ் வநட்டிங்ரகல்
ரச குரவ ா

பகத்சிங்
ா.கண்ணன்
ச வணன் ேங்கதுவ
ஆர்.முத்துக்குமார்
ரேவ.ரப ன்பன்
ரசாமு
டி.வஜய ாஜ்
ா.சிி்சுபாைன்
ரபம் பிவ ளன்
என்.வசாக்கன்
டி.ஞாவனயா
ரக. ரமஷ்
இ .வசங்கல்வ ாயன்
ஆர்.வப யசாமி
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
மருேன்

ஜார்ஜ் வா ிங்டன்
அேிர்ஷ்டம் ேந்ே அனுபவங்கள்
சார்ைி சாப்ளின்
இன்குைாப் ஜிந்ோபாத்

பாலு சத்யா
ரசா
என்.வசாக்கன்
அறந்வே நா ாயணன்

அன்வன வே சா
மார்டின் லூத்ர் கிங் கருப்பு வவள்வள
சார்ைி சாப்ளின்
கமல்
வநல்சன் மண்ரடைா

ஆர்.முத்துக்குமார்
பாலு சத்யா
என்.வசாக்கன்
பா.ேீனேயாளன்

எனது வாழ்க்வக
சார்ைி சாப்ளின்
இ ட்வடமவழ சீனிவாசன் அவர்களின் ேன் வேிவான்
ைாறு பகதூர்
சத்ேிய ரசாேவன
மகாத்மா காந்ேி
கன்பூசியஸ்
ரவணு சீன ீவாசன்
விக் மாேித்ேன் கவேகள்
நா ாயணரவலுப்பிள்வள
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
ஆ. ா.ரவங்கடாசைபேி
வஜயக்காந்ேன் சிறுகவேகள்
வஜயகாந்ேன்
புதுவமப் பித்ேன் பவடப்புகள்
புதுவமப்பித்ேன்
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
புதுவமப்பித்ேன்
சூஃபி கவேகள்
குருஜி வாசுரேவ்
முல்ைா நருடம் கவேகள்
கவைவாணர் கவே
ப ந்ோமன்
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
வி.எஸ்.காண்ரடகர்
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
மரனாஜ் பி காஷ்
நன்வனறிக் கவேகள்
ஈசாப் நீேிக் கவேகள்
பக்ேவச்சைம் ரவணுரகாபால்
பஞ்ச ேந்ேி க் கவேகள்
இ ா.நா ாயணசாமி
வேனாைி ாமன் கவேகள்
நம்ப முடியாே நல்ை கவேகள்
கமைரவைன்
வேலுங்குச் சிறுகவேகள்
கோபா ேி
மாப்பஸான் சிறுகவேகள்
ரகா.ப ரமஸ்வ ன்

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
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உைகப் புகழ் வபற்ற சிறுகவேகள்
புதுவமப்பித்ேன்
ோகூர் சிறுகவேகள்
ே.நா.குமா சாமி
சமீ பத்ேிய மவையாளச் சிறுகவேகள்
எம்.முகுந்ேன்
பிி்ர ம்சந்த் சிறுகவேகள்
ாோகிருஷ்ணன்
ேண்டிக்கப்படும் நியாயங்கள்
சத்யா சீனிவாசன்
சிறப்பாக நிர்வாகம் வசய்வது எப்படி
வாசன்
மூன்வறழுத்து மந்ேி ம்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
பணம் பணம் பணம்
ேங்கரவலு மா முத்து
நிருவாகவியல் சிந்ேவனயாளர்கள்
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
பணம் வசய்ய விரும்பு
நாகப்பன் - புகரழந்ேி
இ ண்டாவது ஆப்பிள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
விளம்ப உைகம்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
பங்குச் சந்வே அடிப்பவடகள்
ரசாம.வள்ளியப்பன்
நா ாயண மூர்த்ேி
என்.வசாக்கன்
அஸிம் கம்ப்பூட்டர்ஜி
என்.வசாக்கன்
கம்ப்பூட்டஜி
என்.வசாக்கன்
ஐ.ஐ.எம். நிர்வாகவியல் கல்லூ
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
அப்பாயிண்ட்வமண்ட் ஆர்டர்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
மார்க்வகட்டிங் யுத்ேங்கள்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
15,000 முேலீட்டில் வையன்ஸ் அம்பானி ரகாடிகவளக்
குவித்ே கவே
ம.வைனின்
யாருக்கு யார் எழுதுவது?
இவளய ாஜா
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
வவ.இவறயன்பு
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
வவ.இவறயன்பு
ரோட்டத்துப் பூக்கள்
கவிஞர் கண்ணோசன்
வளர்பிவற
இ வந்ேி
ீ
நாத் ோகூர்
கருப்பு மைர்கள்
நா.காம ாசன்
உனக்குள்ரள வோவைந்து விட்ரடன்
காவியன்
பா ேி உைககவி
மு.அப்துல் கறீம்
வவயில் ேின்ற மவழ
நிைா சிகன்
அந்நிய நிைத்ேின் வபண்
மனுஷ்ய புத்ேி ன்
வகாடிம த்து ரவர்கள்
வவ முத்து
வநருப்பு நேி
தூயவன்
ேமிழச்சியின் கத்ேி
பா ேிோசன்
கவி ாஜன் கவே
வவ முத்து
அழகின் சி ப்பு
பா ேிோசன்
குடும்ப விளக்கு
பா ேிோசன்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிோசன்
நிறமற்ற வானவில்
சுஜாோ
என் இனிய இயந்ேி ா
சுஜாோ
இ யில் புன்னவக
சுஜாோ
அடுத்ே நூற்றாண்டு
சுஜாோ
ஆ யபட்டா
சுஜாோ
வானத்ேில் ஒரு வமாளனத் ோ வக
சுஜாோ
விருப்பமில்ைாத் ேிருப்பங்கள்
சுஜாோ
ஒரு நடுப்பகல் ம ணம்
சுஜாோ
அனுமேி
சுஜாோ
காயத்
சுஜாோ
ப் யா
சுஜாோ

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
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273
274
275
276
277
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288
289
290
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சிைிக்கன் சில்லுப் பு ட்சி
ேிவச கண்ரடன் வான் கண்ரடன்

சுஜாோ
சுஜாோ

நில்லுங்கள் ாஜாரவ
வஹக்கூ
சில்வியா
கம்ப்யூட்டர் கி ாமம்
வம னா
நிர்வான நக ம்
ஆேைினால் காேல் வசய்வர்ீ
இன்னும் ஒரு வபண்
கனவுத் வோழிற்சாவை
அனிோ-இளம் மவனவி
விரும்பீச் வசான்ன வபாய்கள்
விப ேக் ரகாட்பாடு

சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ

த்ேம் ஒர நிறம்
401 காேல் கவிவேகள்
சுஜாோ
பா ேி இருந்ே வடு
ீ
சுஜாோ
பி ரவாம் சந்ேிப்ரபாம்
கடவுல்
சுஜாோ
சுஜாோ பேில்கள் பாகம் 2
சுஜாோ
நாரனா வடக்னாைஜி
சுஜாோ
வஹக்கூ ஒரு புேிய அறிமுகம்
சுஜாோ
அறிரவாம் சிந்ேிப்வபாம்
சுஜாோ
ேவைவமச் வசயைகம்
சுஜாோ
ரசற்றில் மனிேர்கள்
ாஜம்கிருஷ்ணன்
மனச்சிவற
அனு ாோ மணன்
மடிசார் மாமி
ரேவி பாைா
நிழல் விழும் ரந ம்
ரேவி பாைா
மனச்சிவ
அனு ே மனன்
மடிசார் மாமி
ரேவி பாைா
நிழல் விழும் ரந ம்
ரேவி பாைா
ரபார
நீ ரபா
சிவஸ்சாமி
ரபார
நீ ரபா
சிவஸ்சாமி
ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ைிட்டில் ஸ்டார்
ப சு ாம் பில்வாஸ்
ேடுமாறூம் ஓடங்கள்
ஆருத் ா பாைன்
மூரவந்ேர் உைா
ேங்கவயல் ரைாகிோசன்
வா ிங்டனில் ேிருமணம்
சாவி
கமைாம்பாள் ச த்ேி ம்
பி.ஆர். ாஜம
சிைம்பு பிறந்ே கவே
கி.வா.ஜகந்நாேன்
ரஹாமர் இைியட்
சிவன்
ஹா ஹா ஹா
ேமிழ்வாணன்
கனாக் கண்ரடன்
முத்துைட்சுமி ாகவன்
அஜாே சத்ரு
ரகாவி.மணிரசக ன்
இடிபாடுகள்
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
துப்பறியும் சாம்பு
ரேவன்
வகாஞ்சம் நில்லுங்கரளன்
அனு ாோ மணன்
ஆன்ரறார் கவேகள்
வகள
மவைக்கள்ளன்
நாமக்கல் கவிஞர் இ ாமைிங்கம்

300
301
302
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304
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307
308
309
310
311
312
313
314
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336
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ஒரு மா ம மும் ம ங்வகாத்ேிப் பறவவகளும் சு.சமுத்ேி ம்
மீ ண்டும் ஒரு ே ம்
நாக ாஜ குமார்
க கால் வளவன்
கி.வா.ஜகந்நாேன்
வவற்றி பாவே
சுபா
மாயமான்
இந்துமேி
முற்றுவக
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
கற்பக விருட்சம்
கு.அழகி சாமி
சங்கர்ைால்
ேமிழ்வானன்
அன்புக்கு முதுவம இல்வை
ரோப்பில் முஹமது மீ ான்
சிக ங்கள் ரமல் வி யும் சிறகுகள்
ஈர ாடு ேமிழன்பன்
காேல் ரந ம்
அனு ாோ மணன்
வேன்னம்பாவள
முத்துைட்சுமி ாகவன்
மும்மடங்கு வபாைிந்ேன
மு.மு.இஸ்மாயீல்
இன்வனாரு வசருப்பு எங்ரக
ேமிழ்வாணன்
க ப்பு மணிகள்
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
உறவு ஒன்று ரவண்டும்
அனு ாோ மணன்
வவள்வளப் புறா ஒன்று
சுப் ஜா
ரகாபால்ை பு த்து மக்கள்
கி . ாஜநா ாயணன்
வேய்வம் பிறந்ேது
கு .அழகி சாமி
ச யு காத்ேிருக்கிறாள்
இந்துமேி
பூக்காே மாவை
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
க சல்
வபான்ன ீைன்
வி யும் சிறகுகள்
இ ா.கேிர சன்
நிஜங்கள்
ருத் ன்
வவள்ளம்
நீைபத்மநாபன்
இறகுகளும் பாவறகளும்
மாைன்
வி.ஸ.காண்ரடகர் கவேகள்
அல்ையன்ஸ்
என் கி ாமத்து மண்
காவ ஆடை சன்
காற்ரறாடு வா
சுபா
நப்பாவச
சிவசங்க
பட்டாம்பூச்சியும் தூக்கமும்
சிவசங்க
ரடவிட் காப்பர் பீல்டு
சார்ைஸ் டிக்கன்ஸ்
இளவம பருவத்ேிரை
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
அழிந்ே பிறகு
சிவ ாம கா ந்ே
ேிருக்கச்சூர் வநாண்டி நாடகம்
சி.கிருட்டிணமூர்த்ேி
வானவில்
வாண்டா வாஸிவைவ்ஸ்கா
காட்டுக்குள்ரள மான்குட்டி
இ ாரஜஸ்வ ரகாேண்டம்
ேட்பம் ேவிர்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
அனல் காற்று
வஜயரமாகன்
மறியா ோமுவும் எழுேிய கடிேமும்
சுந்ே
ாமசாமி
உயிர்ச்வசால்
கபிைன் வவ முத்து
வஜன் ேத்துவக்கவேகள்
குருஜி வாசுரேவ்
கீ ோஞ்சைி
ோகூர்
கிழக்கு முேல் கிழக்கு வவ
ேணிவகவசல்வன்
வபான்னியின் வசல்வன் 2
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 3
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 4
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன் 5
கல்கி
வபான்னியின் வசல்வன்
கல்கி
சிவகாமியின் சபேம் 3,4
கல்கி

350
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கல்கியின் சிறுகவேகள்
கல்கி
சின்ன நூல்கண்டா நம்வம சிவறப்படுத்துவது
சிவசங்க
படித்ரேன் சித்ரேன்
கல்கி
ரசாவைமவை இளவ சி
கல்கி
கவணயாழியின் கனவு
கல்கி
கவணயாழியின் கனவு
கல்கி
பார்த்ேிபன் கனவு
கல்கி
கள்வனின் காேைி
கல்கி
கல்கியின் சிறுகவேகள்
கல்கி
அவைரயாவச
கல்கி
காேல் ஒத்ேிவக
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ஆ ம்பத்ேில் அப்படித்ோன்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ேிரும்பி வா ேீர்ப்வபத் ோ
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ப த் இருக்க பயரமன்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
வவன்று வா ப த்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ம்மி & ரஜாக்கர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
கனவுப்புவேயல்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ஒரு வானம் பை பறவவகள்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
டிசம்பர் பூ டீச்சர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
புத்ேி முவனக்குற்றம் புத்ேிமுவன கவே பட்டுக்ரகாட்வட பி
இவமக்காே இ வு
பட்டுக்ரகாட்வட பி
வகாஞ்சம் காேல் ரவண்டும்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
நிி் மட்டும் நிழரைாடு
பட்டுக்ரகாட்வட பி
நிைா வரும் ரந ம்
பட்டுக்ரகாட்வட பி
ரமாகனச்சிவை
சாண்டில்யன்
நீைாவேி
சாண்டில்யன்
அவை அ சி
சாண்டில்யன்
கண்ணி மாடம்
சாண்டில்யன்
மண்மைர்
சாண்டில்யன்
சந்ேி மேி
சாண்டில்யன்
இவளய ாணி
சாண்டில்யன்
ாணா ஹமீ ர்
சாண்டில்யன்
கடல் ரவந்ேன்
சாண்டில்யன்
மன்னன் மகள்
சாண்டில்யன்
சித்ேி பாவவ
அகிைன்
வநஞ்சினவைகள்
அகிைன்
பாவவ விளக்கு
அகிைன்
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -3
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -2
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -1
யாருக்காக அழுோன்?
யாருக்காக அழுோன்?
ஒரு மனிேன் ஒரு வடு
ீ ஒரு உைகம்
இேய ாணிகளும் இஸ்ரபடு ாஜாக்களும்
பா ஸுக்குப் ரபா
உன்வனப் ரபால் ஒருவன்
ஆ ய மாவய
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 1
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 2

பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்

மக்ஸீம் கார்க்கி
மக்ஸீம் கார்க்கி
மக்ஸீம் கார்க்கி
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
ரப றிஞர் அண்ணா
ரப றிஞர் அண்ணா
ரப றிஞர் அண்ணா
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414
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426
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430
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433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
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444
445
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448
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ரேடாரே வோவையாரே
ேங்க ேி சூைம்
காண்பவேல்ைாம் உண்வம
விட்டுவிடு கருப்பா
யாதுமாகி நின்றாள்
கல்லுக்குள் புகுந்ே உயிர்
நூறாவது கடத்ேல்
மாயமாய் சிைர்
அ ண்மவன கசியம்
அழிவற்றது
இருவர்
மானசர ாவர்
கவ ந்ே நிழல்கள்
அம்மா வந்ோள்
அபூர்வ மனிேர்கள்
நளபாகம்
அமிர்ேம்
பானுமேி
நாவள வரும் நிைவு
பாஸ் ரவர்டு
உன்வன நான் சந்ேித்ரேன்
ரேடிரனன் வந்ேது
வோடுரகாடுகள்
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
ாஜாமணி
சிவ ாமன்
மனம் ஒரு கு ங்கு
துக்ளக் படம் எடுக்கிறார்
எங்ரக பி ாமணன்
யாருக்கும் வவட்கமில்வை
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 3
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 2
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 1
குறுக்குச் சுவர்
கவேக் ரகாவவ 3
கவேக் ரகாவவ 4
கவேக் ரகாவவ 2
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
கவேக் ரகாவவ
ரபாரும் அவமேியும்
புவேயல் ேீவு
ரமாபிடிக்
டாம்சாயர்
பி பு மாண்டிகிறிஸ்ரடா
ாபின்சன் குரூரஸா
அன்னா கவ னினா
இழந்ே உைகம்
ாபின் ஹூட்
காஸ்ட்டர்பி ட்ஜ் நக ரமயர்

இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
ரகாபிநாத்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
ரேவன்
ரேவன்
எஸ்.வி.வி
எஸ்.வி.வி
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ே.ந.குமா சாமி

வி.எஸ்.காண்ரடகர்
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
ஆர்.எல்.ஸ்டீவவன்சன்
வஹர்மன் வமல்விஸ்
மார்க் ட்வவன்
அவைக்ஸாண்டர் டூமாஸ்
ரடனியல் டிஃரபா
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
சர்.ஆர்ேர் கானண்டாயல்
ரமத்யூ லூக்
ோமஸ் ஹார்டி
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ரவேபு த்து வியாபா கள்
சுேந்ேி பூமி
பசி
சுேந்ேி பூமி
ரவர்ப்பற்று
ஆேவன் சிறுகவேகள்
கடைில் ஒரு துளி
குருேிப்புனல்
சத்ேிய ரசாேவன
சுேந்ேி பூமி
இன்வனாரு உ வம
வாடாமல்ைி
இன்வனாரு உ வம
மனம் வகாத்ேி மனிேர்கள்
எனக்குள் இருப்பவள்
மாறுேல் வரும்
மகாநேி
சுகப் ரபாகத் ேீவுகள்
மனிேர்கள் மத்ேியில்

இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
இந்ேி ா பார்த்ேசா
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
பி பஞ்சன்
மாைன்
பி பஞ்சன்
பி பஞ்சன்
பி பஞ்சன்

ேி
ேி
ேி
ேி
ேி
ேி
ேி
ேி
ேி
ேி

ாட்சசன்
எண்டமூ
வபாய்ம்முகங்கள்
பார்த்ேசா ேி
சத்ேிய வவள்ளம்
பார்த்ேசா ேி
வவற்றி முழக்கம்
பார்த்ேசா ேி
அணிச்ச மைர்
பார்த்ேசா ேி
குறிஞ்சி மைர்
பார்த்ேசா ேி
நிைாக்காை ரமகம்
பாைகுமா ன்
கடரைா க் குருவிகள்
பாைகுமா ன்
இரும்பு குேிவ கள்
பாைகுமா ன்
அப்பம் வவட ேயிர் சாேம்
பாைகுமா ன்
சுகஜீவனம்
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-2
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-5
பாைகுமா ன்
என் அன்புள்ள அப்பா
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம் -6
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-4
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-1
பாைகுமா ன்
உவடயார் பாகம்-3
பாைகுமா ன்
உறவில் கைந்து உண்ர்வில் நவனந்து
பாைகுமா ன்
ேமிழ் எழுத்துச் சீ வமப்பு
வா.வச.குழந்வேசாமி
ோய்வமாழி வபறாேவேச் சமுோயம் வபறதுவா.வச.குழந்வேசாமி
புேிய ஆத்ேிசூடி
ேமிழ்ப்பி யன்
ேிருக்குறள் சிறப்புவ
வசல்வம்
ேமிழ் மூைம் எளிேில் இந்ேி கற்றிடுவர்ீ
சி.ன்.கிருஷ்ண மூர்த்ேி
ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
மு.வ ே ாசன்
நாட்டுப்புறக் கவேகளும் நாடக ஆக்கமும்
குணரசக ன்
வப ய யாவன சிறிய கயிறு
ஏ.ஆர்.முருரகசன்
ேமிழரும் கீ வேயும்
பழ.வநடுமாறன்
இைக்கும் இைக்கியமும்
ேணிவகச்வசல்வன்
வள்ளைார் எழுேிய உவ நவட நூல்கள்
வள்ளைார்

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

சங்கத் ேமிழர் வாழ்வியல்
மு.சண்முகம் பிள்வள
சங்கத் ேமிழி ன் வழிபாடும் சடங்குகளும் மு.சண்முகம் பிள்வள
புறநானூறு
புைியூர்க் ரகசிகன்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
ேிருவள்ளுவர்
நாைடியார் வேளிவுவ
அ.மாணிக்கம்
ேமிி்ழ் இைக்கிய வ ைாறு
சி.பாைசுப்பி மணியன்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
யயாேி
கந்ரேகர்
பிற்காைச் ரசாழர் வ ைாறு
ேி.வவ.சோசிவபண்டா த்ோர்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ேமிழ்ண்ணல்
மணிரமகவை
டாக்டர் வகா.மா.ரகாேண்டம்
பண்வடத் ேமிழர் வோழில்கள்
வி.சி.சசிவல்ைி
ேமிழ்வமாழி இன இைக்கிய ரமம்பாடு
நா.வசயப்பி காசு
சிைப்பேிகா த் ேமிழகம்
சாமி சிேம்ப னார்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ரசா.ந.கந்ேசாமி
உைக அ ங்கில் ேமிழ்
மது.ச.விமைானந்ேம்
ேமிழில் விடுேவை இைக்கியம்
கா.வசல்ைப்பன்
மக்கள் ரநயச் சுயம யாவே
வபான்.ரகாேண்ட ாமன்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
அ.அ.மணவாளன்
ேமிவழழுத்ேின் வ வடிவம்
சி.ரகாவிந்ே ாசனர்
சங்ககாைக் காசு இயல்
ப.சண்முகம்
பண்வடத் ேமிழக வ வுகளும் குறியீடுகளும் இ ாசு.பவுந்துவ
சங்கத் ேமிழர் மனிேரநய மணிவநறிகள்` சாைினி இளந்ேிவ யன்
வமாழிவபயர்ப்புத் ேமிழ்
ச.சிவகாமி
ேமிழ் வமாழியின் வ ைாறு
சூ யநா ாயண சாஸ்ேி யார்
ேமிழர் அளவவகள்
கு.பகவேி
நாவல்கவையியல்
இ ா.பாைசுப்பி மணியன்
ேமிழர்ஆவடகள்
கு.பகவேி
ேமிழர் ேிருமணம்
வி.சி.சசிவல்ைி
நடிப்புக் கவையும் ரபசும் படக்காட்சியும்பம்மல் சம்மந்ே முேைியார்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
கா.சிவத்ேம்பி
ேமிழ் இைக்கியம் வசால்லும் கவேகள்
மு.அருணாச்சைம்
ஒரு ேழிழ் பாம னின் பயணம்
மு.ேன ாசு
விி்ேிரய விேிரய ேமிழ் சாேிவய
குரைாதுங்கண்
வளர்க ேமிழ்
குரைாதுங்கண்
புேிய ஆத்ேிசூடி
ச.வமய்யப்பன்
ேமிழியக்கம்
பா ேிோசன்
ேமிழியக்கம்
பா ேிோசன்
களஞ்சியம்
வா.வச.குழந்வேசாமி
உயிரும் உறவும்
ம.பீட்டர்
ேமிழ் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வ ைாறு
ஆ.பிச்வச
நாடகவியல்
வி ரகா.சூ யநா ாயண சாஸ்த்ேி யார்
பண்வடத் ேமிழ் எழுத்துகள்
ேி.நா.சுப்பி மணியன்
ேமிழ் அச்சுத் ேந்வே ஆண்ட் க் அடிகளார் அ.சுப்பி மணியன்
பாவாண ன் ஞாை முேன்வமாழிக் வகாள்வக இ ா.மேிவாணன்
நாமக்கல் கவிஞ ன் உவ நவடப் படப்புகளில்கி.
காந்ேியமும்
ரேசியவாேமும்
.அனுமந்ேன்
மகத்ோன் மாற்றம்
வி.பாைசுப்பி மணியம்
ேமிழில் பிவழயின்றி எழுதுவது எப்படி? ரகா.இவளயவபருமாள்
ேிருமவறகள் வசால்லும் ரயாக கசியங்கள்
என்.ேம்மண்ணவசட்டியார்
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சுவாமி விரவகானந்ேர் வாழ்க்வகயும் வசய்ேியும்
ேபஸ்யானந்ேர்
ஞான ரயாகம்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
கடவுவளத் ரேடி
சுவாமி விரவகானந்ேர்
நாயன்மார் கவேகள்
கி.வா.ஜா
இவறரவேம் அல்கு ான்
ஸ்ரீமத் பகவத் கீ வே
துளஸி ாம்
இந்து ேர்மங்கள்
ேிருநாவுக்க சு
கம்பன்
சுகி.சிவம்
இந்ே நாள் இனிய நாள்
சுகி.சிவம்
இரயசு காவியம்
கண்ணோசன்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
பகவத் கீ வே ஓர் ே சனம்
ஓர ா
உன்வனரய நீ அறிவாய்
கண்ணோசன்
மகாபா ே உபகவேகள்
அ விந்ேன்
பகவத் கீ வே
நாக கமும் சமுோயக் ரகாட்பாடும்
ஞான பீடம்
வநஞ்சுக்கு நிம்மேி
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
உன்வனரய நீ அறிவாய்
ஹ ஹ சங்க
கிருஷ்ணா
அந்நிரயான்யம்
ரகள்வி பேில்
சுந்ே காண்டம்
ஞானத்வே ரேடி
ரபாகம் ர ாகம் ரயாகம்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
துன்பங்களிைிருந்து விடுேவை
விரவகானந்ேர் அறிவுவ கள்
ஞானம் பிறந்ே கவே
சுகமான சிந்ேவனகள்
நீங்களும் மாஜிக் கவேகள்

கைா
சுவாமி விரவகானந்ேர்
ேமிழருவி மணியன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
வஜயகாந்ேன்
ஓர ா
ஓர ா
கண்ணோசன்
சுகி.சிவம்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
விரவகானந்ேர்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
பாைாஜி

ேிருக்குறள்
ேிருவள்ளுவர்
ேமிழிைக்கியத்ேில் மனிேரநயம்
சா.கிருட்டினமூர்த்ேி
வச ாமிக் வோழில்நுட்பங்களும் பயன்களும்
பி.சி.சர்மா
கடினக் கைவவகள்
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
காைம் ரேடும் ேமிழ்
மணவவ முஸ்ேபா
வானவூர்ேியின் வ ைாறு
அ.இ ாசதுவ
பை வபாருட்களின் ேயா ப்பு இ கசியங்கள் ரைனா ேமிழ்வாணன்
மன அவமேி ேரும் ேியானம்
சுவாமி
சூ யச் சுற்றுைா
வநல்வை சு.முத்து
ப் ாண சிகிச்வச எனும் இயற்வக வவத்ேிய முவற
பி.சி.கரணசன்
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அறிவியல் அற்புேங்களின் கவேகள்
மைர்க்வகாடி
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
பா.வப ல்மான்
அறிவியல் வசய்ேிப் ப மாற்றம்
மணவவ முஸ்ேபா
அறிவியல் ேமிழ்
டாக்டர் வா.வச.குழந்வேசாமி
கடல் வாழ் பாலூட்டிகள்
ரக.ரக. ாஜன்
இயந்ேி ங்களுடன் விவளயாட்டு
வவத்ேண்ணா
புதுமுவற விவசாயம்
ஏ.அமிர்ேைிங்கம்
விண்வவளி வித்ேகர்
ஞாநி
ஆர ாக்கிய வாழ்வுக்கு அருவமயான் ரயாகாசனங்கள்
ேி.ஆ.கிருஷ்ணன்
ஸ்டீ ரயா ஆம்பிளிபயர்,வ க்கார்டு பிரளயர்
வமக்கானிசம்
ப்ரப ங்
ரைனா
ேமிழ்வாணன்
உடைின் வமாழி
உமர்பாரூக்
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
பா.வப ல்மான்
கடினக் கைவவகள்
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
வநட்வவார்க் ஆன்வடனா & ப் ாப்பரகசன்
எஸ்.இ ாஜரசகர்
நுண்வபாருள் உைகம்
டாக்டர்.வம.வமய்யப்பன்
மகிழ்வூட்டும் மின்னணுவியல்
இ.வசரடாவ்
ம பணுக்களும் வசயல்பாடுகளும்
டாக்டர் டி.பாைசுப் மணியம்
விண்மீ ன்களின் உள்ரள
பீமன் பாசு
மருத்துவ ஆய்வுக்கூட ப ரசாேவனகள் வகரயடு
இ ா.கண்ணன்
கிச்சன் மருந்து
சுவாமி சித்ோனந்ோ
10 நாட்களில் பவர்பாயிண்ட்
ஈர ாடு ாஜா
ஹார்டுரவர்
பி.கார்ேிரகயன்
ேமிழர் கண்ட ோவ வியல்
முவனவர் ரவ.வநடுஞ்வசழியன்
வப.நா.அப்புசுவாமியின் அறிவியல் கட்டுவ கள் மு.வளர்மேி
வடிரயா
ீ
வமக்கானிசம் & ப்ரப ங்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
அறிவியல் கைஞ்சியம் வினாடி வினா
முருரகசன்
மின்னணு ஆளுவம
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
அறிவியல் ேமிழ் அறிஞர் வப.நா.அப்புசுவாமிசா.கிருட்டினமூர்த்ேி
ேமிழ் நாடு முழு விளக்கம்
சிறு வோழில் வசய்யுங்கள்
ேமிழ்வாணன்
உயர்வவடய உன்னேத் வோழில்கள்
ேமிழ்வாணன்
விஞ்ஞான வினா-விவடகள்
ேமிழ்வாணன்
குற்ற விசா வண முவறச்சட்டம்
அ.ச.நட ாஜன்
ஐம்வபரும்பூேங்கள்
அ.கி.மூர்த்ேி
பா ேியின் அறிவியல் பார்வவ
வா.வச.குழந்வேசாமி
வச ப பா க்வ ம்
யுவ கி
ரயாகா மாணவர்களுக்கான புேிய உைகம்
ஏவயம்
சுந்ே களும் சுந்ே ன்மார்களும்
குட்டிகிருஷ்ணன் உருப்
உம்மாச்சு
உரூப்
ரபாய் வருகிரறன்
கவிஞர் கண்ணோசன்
ஆச்சி
கண்ணோசன்
சாகாவ ம்
வவ.இவறயன்பு
அ ோ ம்
வவ.இவறயன்பு
வமன்காற்றில் விவள சுகரம
வவ.இவறயன்பு
ஆத்ேங்கவ
ஓ ம்
வவ.இவறயன்பு
வசம்பருத்ேி
ேி.ஜானகி ாமன்
ரபஸிஸ்ட் ஜடாமுனி
புதுவமப்பித்ேன்
சிை ரந ங்களில் சிை மனிேர்கள்
வஜயகாந்ேன்
ப்ள ீஸ் இந்ே புத்ேகத்வே வாங்காேீங்க
ரகாபிநாத்

650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

மகான்கள் அருளிய மகத்ோன
வபான்வமாழிகள்
எவடயூர்
சிவமேி
ேிருமேி.சுப்புைட்சுமி சிவமே
எண்ணங்கள்
டாக்டர்.எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
உயர் கணக்கியல்
அறுவவ ரஜாக்ஸ் பாகம் 2
ரைனா ேமிழ்வாணன்
சிந்ேிக்க வவக்கும் சி ப்புகள்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
அறுவவ ரஜாக்ஸ் பாகம 1
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ஞான ரயாகம்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
ரேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட நூல்கள்
அவைக்சந்ேர் பூஷ்கின்
பிடல் காஸ்ட்ர ா
ோ.பாண்டியன்
கடல் புறா முேல் பாகம்
சாண்டில்யன்
கடல் புறா இ ண்டாம் பாகம்
சாண்டில்யன்
கற்பவனக்கும் அப்பால்
சாண்டில்யன்
நியும் நானும்
இந்ேியா 2020
அக்னிச் சிறகுகள்
இந்ேியா 2020
அக்னிச் சிறகுகள்
எழுச்சி ேீபங்கள்
மூன்றாம் உைகப் ரபார்
மூன்றாம் உைக ரபார்
பூமர ங் பூமி
ரகள்விகளால் ஒரு ரவள்வி
ேண்ண ீர் ரேசம்
வடுகபட்டி முேல் வால்கா வவ
வபய்வயனப் வபய்யும் மவழ
கள்ளிக்காட்டு இேிகாசம்
கல்வவட்டுக்கள்
என் ஜன்னைின் வழிரய
ரநற்றுப் ரபாட்ட ரகாைம்
வபான்னியின் வசல்வன்
வபான்னியின் வசல்வன்
மகுடபேி
முேல் முேைாகப் பார்த்ே ரபாது
சாேிக்க ஆவசப்படு
வவற்றி ரவண்டுவமனில்
சீோப்பாட்டியின் சபேம்
ஆல் ேி வபஸ்ட்
பா ேிோசனின் கவிவேகள்
வாழ்ந்து பார்க்கைாம் வா
கணிேத்ேின் கவே
ேன்னம்பிக்வக
நகுைனின்ன் நாய்
சீனப்பழவமாழிகள்
ஜவகர்ைால் ரநரு
மனிேன்க்குள்வள ஒரு மிருகம்
அம்ரபத்கர்
இன்று ஒரு ேகவல்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-1

ரகாபினாத்
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
வவ முத்து
வவ முத்து
கபிைன் வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
கல்கி
கல்கி
கல்கி
மணிசந்ேி ன்
டாக்டர்.வச.வசரைந்ேி பாபு
பாைகுமா ன்
பாக்கியம் ாமசாமி
ரசாம.வள்ளியப்பன்
ைிரயா பப்ளிரக ன்ஸ்
சுகி.சிவம்
நட ாஜன்
ம.வைனின்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
ரைாகிோசன்
பசுவமகுமார்
மேன்
ஆர்.முத்துக்குமார்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
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இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-2
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-3
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-4
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-7
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-8
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-9
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-11
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
படிப்பது சுகரம
வவ.இவறயன்பு
அ ோ ம்
வவ.இவறயன்பு
ஓடும் நேியின் ஓவஸ
வவ.இவறயன்பு
உள்வளாளிப் பயணம்
வவ.இவறயன்பு
சி யரே அழகு
இ.எஃப். ூமாவஸர்
வமாஸாட்
என்.வசாக்கன்
படியப்பா
ரமஷ் பி பா
ரவவை உங்களுக்ரக
ரமஷ் பி பா
ரவவை உங்களுக்ரக
ரமஷ் பி பா
உண்வமயின் கு ல்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ரேர்ந்வேடுத்ே கடிேங்கள்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ஆோ நூல்கள்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
வேன்னாப்பி க்க சத்ேியாக்கி கம்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
சுய ச ேம்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எண்ணங்கள்
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
பி ச்சிவனகளுக்கு முடிவு காண்பது எப்படி எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
நம்மால் முடியும் ேம்பி நம்பு
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
மேம்
ஒரு நாவளக்கு 25 மணி ரந ம்
சிபி ரக.சாைமன்
காைந்ரோறும் வபண்
ாஜம் கிருஷ்ணன்
இன்னும் ஒரு வபண்ணின் கவே
வஜயக்காந்ேன்
இந்ேியப் வபண்மணிகள்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
கன்னிப்வபண்
சு.விஸ்வநாேன்
வபண் விடுேவை
ாஜம் கிருஷ்ணன்
வபண்ணியம் ரபசைாம் வாங்க
உ.வாசுகி
வபண்கவளப் பாதுகாக்கும் சட்டங்கள்
ே.இ ாமைிங்கம்
இந்ேிய சமுோய வ ைாற்றில் வபண்வம
ாஜம் கிருஷ்ணன்
ஆண் வபண் சமத்துவம்
ரசா.நட ாஜன்
வோடுவானம்
ஓல்ரகா
ப ட்வசயில் நிவறய மேிப்வபண் வபறுவேற்கு
ஏற்ற வழிகள் ாஜன்
எஸ்.ஆர்.ரகாவிந்ே

சன்ட் பீல்

ணரசக ன்
ணரசக ன்

முத்வேயா

ணமூர்த்ேி

ரவேநாயகம்

ரவேநாயகம்

ப்பிள்வள

ணுரகாபால்

ாகிோசன்

இ ாமைிங்கம்

ன்னுச்சாமி

மது மீ ான்

ன்னுச்சாமி

வைவ்ஸ்கா
காேண்டம்

பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி
பி

பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்
பாகர்

ர் டூமாஸ்

ண்டாயல்

ண்டா த்ோர்

காேண்டம்

ாஸ்ேி யார்

மணியன்

முேைியார்

சாஸ்த்ேி யார்

வசட்டியார்

ணப்
ணப்
ணப்
ணப்

பிள்வள
பிள்வள
பிள்வள
பிள்வள

ழந்வேசாமி

ய்யப்பன்

ப் மணியம்

டுஞ்வசழியன்

ேி சுப்புைட்சுமி சிவமேி
உேயமூர்த்ேி

ாம்
ய.சு. ாஜன்
கைாம்
ாம்
ய.சு. ாஜன்
ல் கைாம்
கைாம்

ைந்ேி

பாபு

வாமிநாேன்
வாமிநாேன்

வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்
வாமிநாேன்

ந்ே ாஜன்

புத்தக எண்
தலைப்பு
ேமிழ்
நாடு
முழு
விளக்கம்
629
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
518
வானவூர்ேியின் வ ைாறு
594
ஐம்வபரும்பூேங்கள்
634
குற்ற விசா வண முவறச்சட்டம்
633
ேமிழ் அச்சுத் ேந்வே ஆண்ட் க் அடிகளார்
544
நாைடியார் வேளிவுவ
504
சித்ேி பாவவ
384
வநஞ்சினவைகள்
385
பாவவ விளக்கு
386
அழிவற்றது
409
இருவர்
410
கவ ந்ே நிழல்கள்
412
மானசர ாவர்
411
மகாபா ே உபகவேகள்
566
ேட்பம் ேவிர்
337
நகுைனின்ன் நாய்
692
நகுைனின் நாய்
103
மணி த்னம் பவடப்புகள்:ஓர் உவ யாடல்
127
முேைாளியம்
71
ரேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட நூல்கள்
657
பி பு மாண்டிகிறிஸ்ரடா
444
வி.ஸ.காண்ரடகர் கவேகள்
326
ரபாேி ேர்மர்
130
அழகிய வப யவன் வந க்கட்டு
95
இன்குைாப் ஜிந்ோபாத்
171
உைவக குலுக்கிய இரு நண்பர்கள்
73
நக்சைிசம் பு ட்சி ேத்துவமா
78
மனச்சிவ
280
உறவு ஒன்று ரவண்டும்
315
காேல் ரந ம்
310
மனச்சிவற
277
வகாஞ்சம் நில்லுங்கரளன்
297
ரபணுரவ வபற்ரறார் நைம்
104
ேமிழ் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வ ைாறு
541
அக்னிச் சிறகுகள்
667
அக்னிச் சிறகுகள்
665
எழுச்சி ேீபங்கள்
668
இந்ேியா 2020
664
இந்ேியா 2020
666
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
184
ேகவல் புதுசு
101
ேடுமாறூம் ஓடங்கள்
286
புவேயல் ேீவு
441
சிந்ேவன வசய்மனரம
8
ரம கியூ
163
உல்ஃபா
ஒர் அறிமுகம்
56
அம்ரபத்கர்
696
அன்வன வே சா
173

153
114
711
615
408
405
402
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400
406
407
404
403
455
456
457
458
451
453
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450
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319
304
162
224
619
322
49
195
526
208
627
545
521
336
134
220
309
621
733
610
639
26
650
470
90
722
32

மகா அவைக்சாண்டர்
அவம க்கப் பண்பாடு
சி யரே அழகு
மகிழ்வூட்டும் மின்னணுவியல்
அ ண்மவன கசியம்
கல்லுக்குள் புகுந்ே உயிர்
காண்பவேல்ைாம் உண்வம
ேங்க ேி சூைம்
ரேடாரே வோவையாரே
நூறாவது கடத்ேல்
மாயமாய் சிைர்
யாதுமாகி நின்றாள்
விட்டுவிடு கருப்பா
ஆேவன் சிறுகவேகள்
கடைில் ஒரு துளி
குருேிப்புனல்
சத்ேிய ரசாேவன
சுேந்ேி பூமி
சுேந்ேி பூமி
சுேந்ேி பூமி
பசி
ரவேபு த்து வியாபா கள்
ரவர்ப்பற்று
ச யு காத்ேிருக்கிறாள்
மாயமான்
வல்ைபாய் பரடல்
வளர்பிவற
மருத்துவ ஆய்வுக்கூட ப ரசாேவனகள் வகரயடு
வி யும் சிறகுகள்
ம ணத்வே வவன்ற பு ட்சியாளர்கள்
பஞ்ச ேந்ேி க் கவேகள்
நாவல்கவையியல்
நிருவாகவியல் சிந்ேவனயாளர்கள்
மின்னணு ஆளுவம
பாவாண ன் ஞாை முேன்வமாழிக் வகாள்வக
பண்வடத் ேமிழக வ வுகளும் குறியீடுகளும்
காட்டுக்குள்ரள மான்குட்டி
மகாகவி பா ேி
யாருக்கு யார் எழுதுவது?
சிக ங்கள் ரமல் வி யும் சிறகுகள்
10 நாட்களில் பவர்பாயிண்ட்
வபண்ணியம் ரபசைாம் வாங்க
உடைின் வமாழி
உம்மாச்சு
வவற்றிக்வகாடி கட்டு
மகான்கள் அருளிய மகத்ோன வபான்வமாழிகள்
ாட்சசன்
எண்ணங்கள்
எண்ணங்கள்
ேன்னம்பிக்வகயும் உயர்ேர்ம வநறிகளும்
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214
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148
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143
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நம்மால் முடியும் ேம்பி நம்பு
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
வநஞ்சரம அஞ்சாரே நீ
பி ச்சிவனகளுக்கு முடிவு காண்பது எப்படி
சமீ பத்ேிய மவையாளச் சிறுகவேகள்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
வேன்னிந்ேிய ரகாயில்கள்
கடினக் கைவவகள்
கடினக் கைவவகள்
அக்பர்
அடாவடிக் ரகாட்வட
அவம க்க உளவுத் துவ FBI கசிவயங்கள்
அஸிம் கம்ப்பூட்டர்ஜி
கம்ப்பூட்டஜி
சார்ைி சாப்ளின்
சார்ைி சாப்ளின்
நா ாயண மூர்த்ேி
ம யாேயாக வட்டுக்கு
ீ
ரபாங்கள் மஹா ாஜாரவ
வமாஸாட்
ஷ்ய உளவுத் துவற
ேிருமவறகள் வசால்லும் ரயாக கசியங்கள்
வ ைாற்று நாயகன் பி. ாமமூர்த்ேி
ப ட்வசயில் நிவறய மேிப்வபண் வபறுவேற்கு ஏற்ற வழிகள்
இந்ேியா முக்கிய விப ங்கள்
வநட்வவார்க் ஆன்வடனா & ப் ாப்பரகசன்
அப்பாயிண்ட்வமண்ட் ஆர்டர்
இ ண்டாவது ஆப்பிள்
ஐ.ஐ.எம். நிர்வாகவியல் கல்லூ
பண்வடய நாக வகங்கள்
மார்க்வகட்டிங் யுத்ேங்கள்
மூன்வறழுத்து மந்ேி ம்
விளம்ப உைகம்
ஜப்பான்
ஜப்பான்
ைவ்வாைஜி
பகத்சிங் சிவறப் ரபா ட்டமும் அ ய ஆவணங்களும்
பிவ ட க் ஏங்கல்ஸ்
துவணய்ர்ழுத்து
சிவ ாமன்
ாஜாமணி
புதுமுவற விவசாயம்
வப ய யாவன சிறிய கயிறு
பகுத்ேறிவின் சிக ம் வப யார் ஈ.வவ. ா
ரயாகா மாணவர்களுக்கான புேிய உைகம்
வோடுவானம்
அந்நிரயான்யம்
கிருஷ்ணா
வே யம்

564
572
581
582
641
559
565
573
577
586
579
585
583
571
580
198
507
340
671
197
568
128
359
354
355
350
358
357
349
353
352
356
680
681
348
344
345
346
347
682
115
223
640
530
516
327
226
317
92
546

பகவத் கீ வே ஓர் ே சனம்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
அர்த்ேமுள்ள இந்து மேம்
ஆச்சி
இரயசு காவியம்
உன்வனரய நீ அறிவாய்
உன்வனரய நீ அறிவாய்
ரகள்வி பேில்
சுகமான சிந்ேவனகள்
ஞானத்வே ரேடி
ஞானம் பிறந்ே கவே
துன்பங்களிைிருந்து விடுேவை
வநஞ்சுக்கு நிம்மேி
ரபாகம் ர ாகம் ரயாகம்
வேலுங்குச் சிறுகவேகள்
யயாேி
உயிர்ச்வசால்
பூமர ங் பூமி
நம்ப முடியாே நல்ை கவேகள்
பகவத் கீ வே
ேீர்க்கே சி
அவைரயாவச
கவணயாழியின் கனவு
கவணயாழியின் கனவு
கல்கியின் சிறுகவேகள்
கல்கியின் சிறுகவேகள்
கள்வனின் காேைி
சிவகாமியின் சபேம் 3,4
ரசாவைமவை இளவ சி
படித்ரேன் சித்ரேன்
பார்த்ேிபன் கனவு
வபான்னியின் வசல்வன்
வபான்னியின் வசல்வன்
வபான்னியின் வசல்வன்
வபான்னியின் வசல்வன் 2
வபான்னியின் வசல்வன் 3
வபான்னியின் வசல்வன் 4
வபான்னியின் வசல்வன் 5
மகுடபேி
என் பள்ளி
ரோட்டத்துப் பூக்கள்
ரபாய் வருகிரறன்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ேமிழில் விடுேவை இைக்கியம்
என் கி ாமத்து மண்
உனக்குள்ரள வோவைந்து விட்ரடன்
ரகாபால்ை பு த்து மக்கள்
கல்வி உளவியல்
நாமக்கல் கவிஞ ன் உவ நவடப் படப்புகளில் காந்ேியமும் ரேசியவாேமும்

302
290
553
82
75
318
306
525
527
638
495
3
188
341
534
533
298
604
93
61
161
140
62
548
199
419
649
5
116
663
294
523
15
76
535
204
21
18
152
447
628
590
376
380
660
659
382
377
661
379

க கால் வளவன்
சிைம்பு பிறந்ே கவே
நாயன்மார் கவேகள்
ஈர ாடும் காஞ்சியும்
வப யார் களஞ்சியம்
வேய்வம் பிறந்ேது
கற்பக விருட்சம்
ேமிழர் அளவவகள்
ேமிழர்ஆவடகள்
சுந்ே களும் சுந்ே ன்மார்களும்
நாட்டுப்புறக் கவேகளும் நாடக ஆக்கமும்
மாறுப்பட்டு சிந்ேியுங்கள்
சூஃபி கவேகள்
வஜன் ேத்துவக்கவேகள்
வளர்க ேமிழ்
விி்ேிரய விேிரய ேமிழ் சாேிவய
ஆன்ரறார் கவேகள்
கடல் வாழ் பாலூட்டிகள்
இ சிக்கத் ேகுந்ே ரகைிகளும் கிண்டல்களும்
ாஜிவ் வகாவை வழக்கு
சச்சின்
சகாயம் சந்ேித்ே சவால்கள்
ேன்னாட்சி
ேமிழில் பிவழயின்றி எழுதுவது எப்படி?
மாப்பஸான் சிறுகவேகள்
பாஸ் ரவர்டு
ப்ள ீஸ் இந்ே புத்ேகத்வே வாங்காேீங்க
நீயும் நானும்
ரநர் ரநர் ரேமா
நியும் நானும்
அஜாே சத்ரு
வமாழிவபயர்ப்புத் ேமிழ்
ேன்வனப் படித்ோல் விண்வனப் படிக்க்ைாம்
கடல் நிைம் மக்கள்
புேிய ஆத்ேிசூடி
ேண்டிக்கப்படும் நியாயங்கள்
மிஸ்டர் பாப்புைர்
மு.வ ே ாசனார் மாணவர்களுக்குச் வசான்னது
ரமாடியின் குஜ ாத்
இழந்ே உைகம்
அறிவியல் ேமிழ் அறிஞர் வப.நா.அப்புசுவாமி
ேமிழிைக்கியத்ேில் மனிேரநயம்
அவை அ சி
இவளய ாணி
கடல் புறா இ ண்டாம் பாகம்
கடல் புறா முேல் பாகம்
கடல் ரவந்ேன்
கண்ணி மாடம்
கற்பவனக்கும் அப்பால்
சந்ேி மேி

375
378
383
374
381
513
110
106
94
331
179
522
288
334
519
505
493
727
351
329
330
23
333
291
283
284
460
462
300
463
461
111
731
558
557
578
91
689
339
328
303
316
596
25
620
730
552
109
45
551

நீைாவேி
மண்மைர்
மன்னன் மகள்
ரமாகனச்சிவை
ாணா ஹமீ ர்
சிைப்பேிகா த் ேமிழகம்
கனவுகளின் நடனம்
சினிமா ; அவைந்து ேி பவனின் அழகியல்
மனம் வகாத்ேிப் பறவவ
ரடவிட் காப்பர் பீல்டு
எனது வாழ்க்வக
சங்கத் ேமிழர் மனிேரநய மணிவநறிகள்`
வா ிங்டனில் ேிருமணம்
ேிருக்கச்சூர் வநாண்டி நாடகம்
ேமிவழழுத்ேின் வ வடிவம்
ேமிி்ழ் இைக்கிய வ ைாறு
ேமிழ் மூைம் எளிேில் இந்ேி கற்றிடுவர்ீ
ஒரு நாவளக்கு 25 மணி ரந ம்
சின்ன நூல்கண்டா நம்வம சிவறப்படுத்துவது
நப்பாவச
பட்டாம்பூச்சியும் தூக்கமும்
ேன்னம்பிக்வக முன்ரனற்றத்ேின் முேல்படி
அழிந்ே பிறகு
ரஹாமர் இைியட்
ரபார
நீ ரபா
ரபார
நீ ரபா
இன்வனாரு உ வம
இன்வனாரு உ வம
ஒரு மா ம மும் ம ங்வகாத்ேிப் பறவவகளும்
மனம் வகாத்ேி மனிேர்கள்
வாடாமல்ைி
கல்கி கட்டுவ கள்
கன்னிப்வபண்
இந்ே நாள் இனிய நாள்
கம்பன்
சுந்ே காண்டம்
நல்ை குடும்பம் நமது இைட்சியம்
வாழ்ந்து பார்க்கைாம் வா
மறியா ோமுவும் எழுேிய கடிேமும்
காற்ரறாடு வா
வவற்றி பாவே
வவள்வளப் புறா ஒன்று
மன அவமேி ேரும் ேியானம்
மனரச ைாக்ஸ் பிளிஸ்
கிச்சன் மருந்து
இந்ேியப் வபண்மணிகள்
கடவுவளத் ரேடி
கடிேங்கள்
சிகாரகா வசாற்வபாழிவுகள்
ஞான ரயாகம்

656
569
44
267
242
274
262
247
259
243
241
260
240
246
270
261
248
250
255
271
275
251
272
258
253
239
268
249
257
244
264
245
263
254
273
524
123
141
492
169
429
433
432
431
428
427
430
514
736
687

ஞான ரயாகம்
நாக கமும் சமுோயக் ரகாட்பாடும்
வ ீ இவளஞருகளுக்கு….
401 காேல் கவிவேகள்
அடுத்ே நூற்றாண்டு
அறிரவாம் சிந்ேிப்வபாம்
அனிோ-இளம் மவனவி
அனுமேி
ஆேைினால் காேல் வசய்வர்ீ
ஆ யபட்டா
இ யில் புன்னவக
இன்னும் ஒரு வபண்
என் இனிய இயந்ேி ா
ஒரு நடுப்பகல் ம ணம்
கடவுல்
கனவுத் வோழிற்சாவை
காயத்
சிைிக்கன் சில்லுப் பு ட்சி
சில்வியா
சுஜாோ பேில்கள் பாகம் 2
ேவைவமச் வசயைகம்
ேிவச கண்ரடன் வான் கண்ரடன்
நாரனா வடக்னாைஜி
நிர்வான நக ம்
நில்லுங்கள் ாஜாரவ
நிறமற்ற வானவில்
பா ேி இருந்ே வடு
ீ
ப் யா
வம னா
வானத்ேில் ஒரு வமாளனத் ோ வக
விப ேக் ரகாட்பாடு
விருப்பமில்ைாத் ேிருப்பங்கள்
விரும்பீச் வசான்ன வபாய்கள்
வஹக்கூ
வஹக்கூ ஒரு புேிய அறிமுகம்
ேமிழ் வமாழியின் வ ைாறு
கர்ம வ ீ ர் காம ாஜர்
சார்ைஸ் டார்வின்
ேிருக்குறள் சிறப்புவ
அேிர்ஷ்டம் ேந்ே அனுபவங்கள்
எங்ரக பி ாமணன்
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 1
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 2
கூவம் நேிக் கவ யினிரை 3
துக்ளக் படம் எடுக்கிறார்
மனம் ஒரு கு ங்கு
யாருக்கும் வவட்கமில்வை
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
ஆண் வபண் சமத்துவம்
ஆல் ேி வபஸ்ட்

212
155
14
102
607
510
617
129
603
4
651
684
614
108
160
156
445
734
434
201
30
46
47
287
207
343
498
550
89
66
570
509
491
313
631
630
632
292
307
658
342
449
608
543
508
414
416
413
646
415

பங்குச் சந்வே அடிப்பவடகள்
ரஹாசிமின்
வாமனர்களின் விச்வரூபம்
ஓ பக்கங்கள்
விண்வவளி வித்ேகர்
மணிரமகவை
ம பணுக்களும் வசயல்பாடுகளும்
சுனிோ வில்ைியம்ஸ்
அறிவியல் ேமிழ்
ஆழ்மனத்ேின் அற்புே சக்ேி
எண்ணங்கள்
சாேிக்க ஆவசப்படு
நுண்வபாருள் உைகம்
மயக்கம் என்ன?
மாரசதுங்
ப ரேசியின் பயனம்
ாபின்சன் குரூரஸா
வபண்கவளப் பாதுகாக்கும் சட்டங்கள்
குறுக்குச் சுவர்
ோகூர் சிறுகவேகள்
வவற்றி
விடுேவை ரவள்விவியில் ேமிழகம்-1
விடுேவை ரவள்விவியில் ேமிழகம்-2
மூரவந்ேர் உைா
பணம் பணம் பணம்
கிழக்கு முேல் கிழக்கு வவ
இைக்கும் இைக்கியமும்
சுவாமி விரவகானந்ேர் வாழ்க்வகயும் வசய்ேியும்
அன்பிற் சிறந்ே ேவமில்வை…
எங்ரக ரபாகிரறாம் நாம்
ஞான பீடம்
உைகத் ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
புேிய ஆத்ேிசூடி
இன்வனாரு வசருப்பு எங்ரக
உயர்வவடய உன்னேத் வோழில்கள்
சிறு வோழில் வசய்யுங்கள்
விஞ்ஞான வினா-விவடகள்
ஹா ஹா ஹா
சங்கர்ைால்
பிடல் காஸ்ட்ர ா
கீ ோஞ்சைி
காஸ்ட்டர்பி ட்ஜ் நக ரமயர்
ஆர ாக்கிய வாழ்வுக்கு அருவமயான் ரயாகாசனங்கள்
பண்வடத் ேமிழ் எழுத்துகள்
பிற்காைச் ரசாழர் வ ைாறு
அபூர்வ மனிேர்கள்
அமிர்ேம்
அம்மா வந்ோள்
வசம்பருத்ேி
நளபாகம்

556
589
503
180
555
231
83
84
698
699
706
700
701
702
703
704
705
154
296
423
424
279
282
278
281
308
80
690
225
512
117
209
301
96
97
79
85
299
183
1
228
324
597
520
150
86
194
694
361
370

இந்து ேர்மங்கள்
ேிருக்குறள்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
இ ட்வடமவழ சீனிவாசன் அவர்களின் ேன் வ ைாறு
ஸ்ரீமத் பகவத் கீ வே
வநருப்பு நேி
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
அவம க்க கூட்டுறவுகள்
இன்று ஒரு ேகவல்
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-1
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-11
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-2
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-3
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-4
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-7
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-8
இன்று ஒரு ேகவல் பாகம்-9
கார்ல் மார்க்ஸ்
துப்பறியும் சாம்பு
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
ஜஸ்டிஸ் ஜகந்நாேன்
நிழல் விழும் ரந ம்
நிழல் விழும் ரந ம்
மடிசார் மாமி
மடிசார் மாமி
அன்புக்கு முதுவம இல்வை
ேிருடப்பட்ட ரேசம்
கணிேத்ேின் கவே
கருப்பு மைர்கள்
ேமிழ்வமாழி இன இைக்கிய ரமம்பாடு
ரவடிக்வக பார்ப்பவன்
பணம் வசய்ய விரும்பு
மீ ண்டும் ஒரு ே ம்
கூடிய பூ சூடற்க்க
கூடிய பூ சூடற்க்க
ேிீீதும் நன்றும்
ேமிழன் கண்ட அ சு
மவைக்கள்ளன்
விக் மாேித்ேன் கவேகள்
ரநர்மவற சிந்ேவனயின் வியத்ேகு சக்ேி
வவயில் ேின்ற மவழ
வவள்ளம்
சூ யச் சுற்றுைா
சங்ககாைக் காசு இயல்
நான் நாத்ேிகன் ஏன்?
மவறந்ே காட்சிகள்
ஈசாப் நீேிக் கவேகள்
ஜவகர்ைால் ரநரு
ஆ ம்பத்ேில் அப்படித்ோன்
இவமக்காே இ வு

367
366
360
371
368
362
373
372
363
369
365
364
529
285
190
87
497
146
176
601
611
48
57
135
77
686
144
72
234
235
232
536
537
236
237
238
474
475
472
471
473
99
479
478
484
486
481
487
485
482

ஒரு வானம் பை பறவவகள்
கனவுப்புவேயல்
காேல் ஒத்ேிவக
வகாஞ்சம் காேல் ரவண்டும்
டிசம்பர் பூ டீச்சர்
ேிரும்பி வா ேீர்ப்வபத் ோ
நிைா வரும் ரந ம்
நிி் மட்டும் நிழரைாடு
ப த் இருக்க பயரமன்
புத்ேி முவனக்குற்றம் புத்ேிமுவன கவே
ம்மி & ரஜாக்கர்
வவன்று வா ப த்
நடிப்புக் கவையும் ரபசும் படக்காட்சியும்
ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ைிட்டில் ஸ்டார்
கவைவாணர் கவே
இந்ேியாவும் புைிகளின் ேீர்வுத் ேிட்டமும்
ேமிழரும் கீ வேயும்
பி பாக ன் ேவைவமயில் ேமிழீ ழம் மைரும்
கமல்
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
வபாழுதுரபாக்குப் வபளேிகம்
காஷ்மீ ர்
சூழ்ச்சி வழ்ச்சி
ீ
பி பாக ன் வாழ்வும் ம ணமும்
ஜமா இஸ்ைாமியா ஒர் அறிமுகம்
சீோப்பாட்டியின் சபேம்
மாணவர் ேவைவர் அப்புசாமி
ேவிக்குரே ேவிக்குரே
அழகின் சி ப்பு
குடும்ப விளக்கு
ேமிழச்சியின் கத்ேி
ேமிழியக்கம்
ேமிழியக்கம்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
பா ேிேசன் கவிவேகள்
அணிச்ச மைர்
குறிஞ்சி மைர்
சத்ேிய வவள்ளம்
வபாய்ம்முகங்கள்
வவற்றி முழக்கம்
மே ாசப்பட்டினம் டு வசன்வன
அப்பம் வவட ேயிர் சாேம்
இரும்பு குேிவ கள்
உவடயார் பாகம் -6
உவடயார் பாகம்-1
உவடயார் பாகம்-2
உவடயார் பாகம்-3
உவடயார் பாகம்-4
உவடயார் பாகம்-5

488
483
477
480
476
685
587
174
168
289
622
10
599
591
464
467
466
468
122
618
98
200
187
186
647
502
65
68
158
397
398
399
517
321
540
219
691
181
390
389
388
602
593
54
695
119
515
60
136
137

உறவில் கைந்து உண்ர்வில் நவனந்து
என் அன்புள்ள அப்பா
கடரைா க் குருவிகள்
சுகஜீவனம்
நிைாக்காை ரமகம்
வவற்றி ரவண்டுவமனில்
நீங்களும் மாஜிக் கவேகள்
மார்டின் லூத்ர் கிங் கருப்பு வவள்வள
ஜார்ஜ் வா ிங்டன்
கமைாம்பாள் ச த்ேி ம்
ஹார்டுரவர்
உங்கள் வாழ்க்வகவய உயர்த்ேிக்வகாள்வது எப்படி
ப் ாண சிகிச்வச எனும் இயற்வக வவத்ேிய முவற
வச ாமிக் வோழில்நுட்பங்களும் பயன்களும்
எனக்குள் இருப்பவள்
சுகப் ரபாகத் ேீவுகள்
மகாநேி
மனிேர்கள் மத்ேியில்
ஒரு வ ச் வசய்ேி
விண்மீ ன்களின் உள்ரள
இயல்பாய் இரு இந்நியனாய் எழு
உைகப் புகழ் வபற்ற சிறுகவேகள்
புதுவமப் பித்ேன் கவேகள்
புதுவமப் பித்ேன் பவடப்புகள்
ரபஸிஸ்ட் ஜடாமுனி
புறநானூறு
காவி
இந்ேியவில் ரேசிய இனங்கள்
சார்ைி சாப்ளின்
ஆ ய மாவய
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 1
ரப றிஞர் அண்ணாவின் சிறு கவேகள் 2
மக்கள் ரநயச் சுயம யாவே
க சல்
உயிரும் உறவும்
15,000 முேலீட்டில் வையன்ஸ் அம்பானி ரகாடிகவளக் குவித்ே கவே
ேன்னம்பிக்வக
சத்ேிய ரசாேவன
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -1
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -2
ரேர்ந்வேடுத்ே கவேகள் -3
அறிவியல் வசய்ேிப் ப மாற்றம்
காைம் ரேடும் ேமிழ்
கிமு.கிபி அ ய புவகபவடங்களுடன் கூடிய இ ண்டாம் பேிப்பு
மனிேன்க்குள்வள ஒரு மிருகம்
ஹாய் மேன் பாகம்-2
உைக அ ங்கில் ேமிழ்
இந்ேியப் பி விவன
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ
சுபாஷ் மர்மங்களின் ப ம பிோ

166
55
600
100
229
22
192
132
126
133
443
325
105
465
227
531
74
500
501
532
11
312
67
69
494
624
58
147
293
311
626
70
112
623
448
320
305
636
139
19
420
421
422
418
417
683
713
714
715
151

ரச குரவ ா
முேல் உைக ரபார்
அறிவியல் அற்புேங்களின் கவேகள்
சாேவன பவடத்ே இந்ேிய விஞ்ஞானிகள்
அந்நிய நிைத்ேின் வபண்
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
இந்ேப் பாவேயின் நீளம் ரபாோது
பா ே த்னா டாக்டர் இ ாோகிருஷ்ணன்
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
பி ோப முேைியார் ச த்ேி ம்
டாம்சாயர்
இறகுகளும் பாவறகளும்
உயிர உயிர
மாறுேல் வரும்
பா ேி உைககவி
ேமிழ் இைக்கியம் வசால்லும் கவேகள்
வநஞ்சுக்கு நீேி
சங்கத் ேமிழர் வாழ்வியல்
சங்கத் ேமிழி ன் வழிபாடும் சடங்குகளும்
ஒரு ேழிழ் பாம னின் பயணம்
நிவனவுச் சுடர்
மும்மடங்கு வபாைிந்ேன
ேிருவிழாவில் ஒரு வேருப்பாடகன்
உரைாகங்கள் வ ைாறு
ேமிழ் இைக்கிய வ ைாறு
வப.நா.அப்புசுவாமியின் அறிவியல் கட்டுவ கள்
அண்டார்டிகா
ம. . ாோயணம்
கனாக் கண்ரடன்
வேன்னம்பாவள
அறிவியல் கைஞ்சியம் வினாடி வினா
வப யார் உேிர்த்ே முத்துக்கள்
சுற்றுைாவியல்
ேமிழர் கண்ட ோவ வியல்
ாபின் ஹூட்
பூக்காே மாவை
முற்றுவக
வச ப பா க்வ ம்
சுஜாோவின் கவே ஸ்ரீ ங்கம்
எப்படி வஜயித்ோர்கள்?
உன்வன நான் சந்ேித்ரேன்
ரேடிரனன் வந்ேது
வோடுரகாடுகள்
நாவள வரும் நிைவு
பானுமேி
முேல் முேைாகப் பார்த்ே ரபாது
படியப்பா
ரவவை உங்களுக்ரக
ரவவை உங்களுக்ரக
இவன்ோன் பாைா

20
157
203
2
295
314
735
728
732
276
12
323
446
332
440
688
655
653
654
595
625
609
693
145
499
538
489
490
635
27
17
205
335
7
149
191
438
542
528
511
547
131
584
88
643
708
645
710
41
38

நம்வம ரமம்படுத்தும் எண்ணங்கள்
ஜார்ஜ் டிமிட்ர ாவ்
பிி்ர ம்சந்த் சிறுகவேகள்
முடிசூடா மன்னர்
இடிபாடுகள்
க ப்பு மணிகள்
இந்ேிய சமுோய வ ைாற்றில் வபண்வம
காைந்ரோறும் வபண்
வபண் விடுேவை
ரசற்றில் மனிேர்கள்
ஆத்ம சிந்ேவன
நிஜங்கள்
அன்னா கவ னினா
இளவம பருவத்ேிரை
ரபாரும் அவமேியும்
பா ேிோசனின் கவிவேகள்
அறுவவ ரஜாக்ஸ் பாகம 1
அறுவவ ரஜாக்ஸ் பாகம் 2
சிந்ேிக்க வவக்கும் சி ப்புகள்
பை வபாருட்களின் ேயா ப்பு இ கசியங்கள்
வடிரயா
ீ
வமக்கானிசம் & ப்ரப ங்
ஸ்டீ ரயா ஆம்பிளிபயர்,வ க்கார்டு பிரளயர் வமக்கானிசம்
சீனப்பழவமாழிகள்
நாட்டுக்கு உவழத்ே நல்ைவர்
வள்ளைார் எழுேிய உவ நவட நூல்கள்
களஞ்சியம்
ேமிழ் எழுத்துச் சீ வமப்பு
ோய்வமாழி வபறாேவேச் சமுோயம் வபறது
பா ேியின் அறிவியல் பார்வவ
வாழும் வள்ளுவம்
உவ யாடல் முைம் வவற்றி வபறுவது ஏப்படி?
சிறப்பாக நிர்வாகம் வசய்வது எப்படி
வானவில்
வவற்றிப் படிகள்
அ சு
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
வி.எஸ்.காண்ரடகர் கவேகள்
நாடகவியல்
ேமிழர் ேிருமணம்
பண்வடத் ேமிழர் வோழில்கள்
மகத்ோன் மாற்றம்
சாேவனச் வசம்மல் சி.சு.வசல்ைப்பா
விரவகானந்ேர் அறிவுவ கள்
மேன் கார்ட்டுன்ஸ்
அ ோ ம்
அ ோ ம்
ஆத்ேங்கவ
ஓ ம்
உள்வளாளிப் பயணம்
உள்ரளாளிப் பயனம்
உன்ரனாடு ஒரு நிமி ம்

ப்ரப ங்

39
40
43
709
642
42
707
221
222
644
31
28
29
34
36
35
37
33
182
605
678
677
233
676
672
230
673
679
675
670
669
674
113
24
394
396
393
648
395
391
392
185
574
729
165
164
338
13
718
716

எழாவது அறிவு
எழாவது அறிவு
ஐ.ஏ.எஸ். ரேர்வும் அணுகுமுவறயும்
ஓடும் நேியின் ஓவஸ
சாகாவ ம்
படிப்பது சுகரம
படிப்பது சுகரம
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
பூபாளத்ேிற்வகாரு புல்ைாங்குழல்
வமன்காற்றில் விவள சுகரம
வாய்க்கால் மீ ன்கள்
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ்
10,+2 ரேர்வுகளில் நிச்சயம் வவற்றிவபற டிப்ஸ்
இனி எல்ைாம் இனிரே..
எண்ணப்பறவவ சிறகடித்து
துளி ாய் நம்பிக்வக
நம்மாலும் முடியும்
மாற்றங்கள் சாத்ேியரம..
கன்பூசியஸ்
இயந்ேி ங்களுடன் விவளயாட்டு
என் ஜன்னைின் வழிரய
கல்வவட்டுக்கள்
கவி ாஜன் கவே
கள்ளிக்காட்டு இேிகாசம்
ரகள்விகளால் ஒரு ரவள்வி
வகாடிம த்து ரவர்கள்
ேண்ண ீர் ரேசம்
ரநற்றுப் ரபாட்ட ரகாைம்
வபய்வயனப் வபய்யும் மவழ
மூன்றாம் உைக ரபார்
மூன்றாம் உைகப் ரபார்
வடுகபட்டி முேல் வால்கா வவ
ஓர் புேிய ேவைமுவறயினவ ரோற்றுவிப்ரபாம்
இண்டர்வியுக்களில் வவற்றி வபறுவது எப்படி?
இேய ாணிகளும் இஸ்ரபடு ாஜாக்களும்
உன்வனப் ரபால் ஒருவன்
ஒரு மனிேன் ஒரு வடு
ீ ஒரு உைகம்
சிை ரந ங்களில் சிை மனிேர்கள்
பா ஸுக்குப் ரபா
யாருக்காக அழுோன்?
யாருக்காக அழுோன்?
வஜயக்காந்ேன் சிறுகவேகள்
ஹ ஹ சங்க
இன்னும் ஒரு வபண்ணின் கவே
ஃப்ளா ன்ஸ் வநட்டிங்ரகல்
குயிரை கவிக்குயிரை
அனல் காற்று
வாழ்க்வகயில் வவற்றிவபற
ஆோ நூல்கள்
உண்வமயின் கு ல்

720
719
717
442
554
652
439
437
435
436
256
138
506
196
193
177
269
726
120
189
266
9
16
81
125
167
172
178
252
265
387
469
539
567
588
598
616
662
697

சுய ச ேம்
வேன்னாப்பி க்க சத்ேியாக்கி கம்
ரேர்ந்வேடுத்ே கடிேங்கள்
ரமாபிடிக்
இவறரவேம் அல்கு ான்
உயர் கணக்கியல்
கவேக் ரகாவவ
கவேக் ரகாவவ 2
கவேக் ரகாவவ 3
கவேக் ரகாவவ 4
கம்ப்யூட்டர் கி ாமம்
ேத்துவஞானி ஸாக் ட்டீஸ் வாழ்வும் வாக்கும்
ேிருக்குறள் வேளிவுவ
வேனாைி ாமன் கவேகள்
நன்வனறிக் கவேகள்
வநல்சன் மண்ரடைா
பி ரவாம் சந்ேிப்ரபாம்
மேம்
முேல்வர் அண்ணா வசாற்வபாழிவுகள்
முல்ைா நருடம் கவேகள்
த்ேம் ஒர நிறம்

ஆசிரியர்
அ.அ.மணவாளன்
அ.இ ாசதுவ
அ.கி.மூர்த்ேி
அ.ச.நட ாஜன்
அ.சுப்பி மணியன்
அ.மாணிக்கம்
அகிைன்
அகிைன்
அகிைன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
அரசாகமித்ேி ன்
அ விந்ேன்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
அ விந்த் சச்சிோனந்ேம்
அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
அ விந்த் சச்சிோன்ந்ேம்
அருந்ேேி ாய்
அவைக்சந்ேர் பூஷ்கின்
அவைக்ஸாண்டர் டூமாஸ்
அல்ையன்ஸ்
அழகர் நம்பி
அழகிய வப யவன்
அறந்வே நா ாயணன்
அறந்வே நா ாயணன்
அனில் பிஸ்வாஸ்
அனு ே மனன்
அனு ாோ மணன்
அனு ாோ மணன்
அனு ாோ மணன்
அனு ாோ மணன்
ஆ.இ த்ேினம்
ஆ.பிச்வச
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ஆ.வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
ஆ வப.வஜ.அப்துல் கைாம்
ய.சு. ாஜன்
ஆ. ா.ரவங்கடாசைபேி
ஆேனூர் ரசாழன்
ஆருத் ா பாைன்
ஆர்.எல்.ஸ்டீவவன்சன்
ஆர்.எஸ்.மணி
ஆர்.வப யசாமி
ஆர்.முத்துகுமார்
ஆர்.முத்துக்குமார்
ஆர்.முத்துக்குமார்

ஆர்.முத்துக்குமார்
ஆல்பர்ட் ஹார்க்னஸ்
இ.எஃப். ூமாவஸர்
இ.வசரடாவ்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா வசௌந்ேர் ாஜன்
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்ேி ா பார்த்ேசா ேி
இந்துமேி
இந்துமேி
இ .வசங்கல்வ ாயன்
இ வந்ேி
ீ
நாத் ோகூர்
இ ா.கண்ணன்
இ ா.கேிர சன்
இ ா.சிசுபாைன்
இ ா.நா ாயணசாமி
இ ா.பாைசுப்பி மணியன்
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
இ ா.பாஸ்க ரசதுபேி
இ ா.மேிவாணன்
இ ாசு.பவுந்துவ
இ ாரஜஸ்வ ரகாேண்டம்
இைந்வே சு.இ ாமசாமி
இவளய ாஜா
ஈர ாடு ேமிழன்பன்
ஈர ாடு ாஜா
உ.வாசுகி
உமர்பாரூக்
உரூப்
எக்வஸல் ரஜஸிஸ்
வடயூர் சிவமேி
ேிருமேி.சுப்புைட்சுமி சிவமேி
எண்டமூ
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி

எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
எம்.முகுந்ேன்
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
எம். ாோகிருஷ்ணப் பிள்வள
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
என்.எஸ்.ரக பி சாத்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.வசாக்கன்
என்.ேம்மண்ணவசட்டியார்
என். ாமகிருஷ்ணன்
எஸ்.ஆர்.ரகாவிந்ே ாஜன்
எஸ்.இ குநாேன்
எஸ்.இ ாஜரசகர்
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.எல்.வி.மூர்த்ேி
எஸ்.ரக.முருகன்
எஸ்.சம்பத்
எஸ்.ரோோத்
எஸ். ாமகிருஷ்ணன்
எஸ்.வி.வி
எஸ்.வி.வி
ஏ.அமிர்ேைிங்கம்
ஏ.ஆர்.முருரகசன்
ஏ.எஸ்.ரக
ஏவயம்
ஓல்ரகா
ஓர ா
ஓர ா
ஓர ா

ஓர ா
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கண்ணோசன்
கோபா ேி
கந்ரேகர்
கபிைன் வவ முத்து
கபிைன் வவ முத்து
கமைரவைன்
கைா
கலீல் ஜிப் ான்
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்கி
கல்யாண் குமார்
கவிஞர் கண்ணோசன்
கவிஞர் கண்ணோசன்
கா.சிவத்ேம்பி
கா.வசல்ைப்பன்
காவ ஆடை சன்
காவியன்
கி . ாஜநா ாயணன்
கி.நாக ாஜன்
கி. .அனுமந்ேன்

கி.வா.ஜகந்நாேன்
கி.வா.ஜகந்நாேன்
கி.வா.ஜா
கி.வ ீ மணி
கி.வ ீ மணி
கு .அழகி சாமி
கு.அழகி சாமி
கு.பகவேி
கு.பகவேி
குட்டிகிருஷ்ணன் உருப்
குணரசக ன்
குருகி வாசுரேவ்
குருஜி வாசுரேவ்
குருஜி வாசுரேவ்
குரைாதுங்கண்
குரைாதுங்கண்
வகள
ரக.ரக. ாஜன்
ரக.பாண்டியன்
ரக. க்ரகாத்ேமன்
ரக. ரமஷ்
ரக. ாஜாேிருரவங்கடம்
ரக.ஜி.ஜவர்ைால்
ரகா.இவளயவபருமாள்
ரகா.ப ரமஸ்வ ன்
ரகாபிநாத்
ரகாபிநாத்
ரகாபிநாத்
ரகாபிநாத்
ரகாபினாத்
ரகாவி.மணிரசக ன்
ச.சிவகாமி
ச.டி.சாந்ோசிவம்
ச.மி.ஜான் வகன்னடி
ச.வமய்யப்பன்
சத்யா சீனிவாசன்
சபி ரக.சாைமன்
சபீோரஜாசப்
ச வணன் ேங்கதுவ
சர்.ஆர்ேர் கானண்டாயல்
சா.கிருட்டினமூர்த்ேி
சா.கிருட்டினமூர்த்ேி
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்

சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாண்டில்யன்
சாமி சிேம்ப னார்
சாரு நிரவேிோ
சாரு நிரவேிோ
சாரு நிரவேிோ
சார்ைஸ் டிக்கன்ஸ்
சார்ைி சாப்ளின்
சாைினி இளந்ேிவ யன்
சாவி
சி.கிருட்டிணமூர்த்ேி
சி.ரகாவிந்ே ாசனர்
சி.பாைசுப்பி மணியன்
சி.ன்.கிருஷ்ண மூர்த்ேி
சிபி ரக.சாைமன்
சிவசங்க
சிவசங்க
சிவசங்க
சிவசூ யன்
சிவ ாம கா ந்ே
சிவன்
சிவஸ்சாமி
சிவஸ்சாமி
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.சமுத்ேி ம்
சு.பவானி
சு.விஸ்வநாேன்
சுகி.சிவம்
சுகி.சிவம்
சுகி.சிவம்
சுகி.சிவம்
சுகி.சிவம்
சுந்ே
ாமசாமி
சுபா
சுபா
சுப் ஜா
சுவாமி
சுவாமி சகரபாோனந்நா
சுவாமி சித்ோனந்ோ
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்

சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுவாமி விரவகானந்ேர்
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சுஜாோ
சூ யநா ாயண சாஸ்ேி யார்
சூர்யகுமார்
சூர்யா ச வணன்
வசல்வம்
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா
ரசா.ந.கந்ேசாமி
ரசா.நட ாஜன்
ரசாம.வள்ளியப்பன்

ரசாம.வள்ளியப்பன்
ரசாமு
ரசாம்னத் சப்ரூ
ஞாநி
ஞாநி
டாக்டர் வகா.மா.ரகாேண்டம்
டாக்டர் டி.பாைசுப் மணியம்
டாக்டர் ம.வைனின்
டாக்டர் வா.வச.குழந்வேசாமி
டாக்டர் ரஜாஸ்ப் மர்ஃபி
டாக்டர்.எம்.எஸ்.உேயமூர்த்ேி
டாக்டர்.வச.வசரைந்ேி பாபு
டாக்டர்.வம.வமய்யப்பன்
டி.எல்.சஞ்சீவிகுமார்
டி.ஞாவனயா
டி.வஜய ாஜ்
ரடனியல் டிஃரபா
ே.இ ாமைிங்கம்
ே.ந.குமா சாமி
ே.நா.குமா சாமி
ே.நா.குமா சாமி
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
ே.ஸ்டாைின் குணரசக ன்
ேங்கவயல் ரைாகிோசன்
ேங்கரவலு மா முத்து
ேணிவகவசல்வன்
ேணிவகச்வசல்வன்
ேபஸ்யானந்ேர்
ேமிழருவி மணியன்
ேமிழருவி மணியன்
ேமிழருவி மணியன்
ேமிழ்ண்ணல்
ேமிழ்ப்பி யன்
ேமிழ்வாணன்
ேமிழ்வாணன்
ேமிழ்வாணன்
ேமிழ்வாணன்
ேமிழ்வாணன்
ேமிழ்வானன்
ோ.பாண்டியன்
ோகூர்
ோமஸ் ஹார்டி
ேி.ஆ.கிருஷ்ணன்
ேி.நா.சுப்பி மணியன்
ேி.வவ.சோசிவபண்டா த்ோர்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்
ேி.ஜானகி ாமன்

ேிருநாவுக்க சு
ேிருவள்ளுவர்
ேிருவள்ளுவர்
ேிவான் பகதூர்
துளஸி ாம்
தூயவன்
வேசிணி.
வேசிணி.
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
வேன்கச்சி ரகா.சுவாமிநாேன்
ரேவ.ரப ன்பன்
ரேவன்
ரேவன்
ரேவன்
ரேவி பாைா
ரேவி பாைா
ரேவி பாைா
ரேவி பாைா
ரோப்பில் முஹமது மீ ான்
நக்கீ ன்
நட ாஜன்
நா.காம ாசன்
நா.வசயப்பி காசு
நா.முத்துக்குமார்
நாகப்பன் - புகரழந்ேி
நாக ாஜ குமார்
நாஞ்சில் நாடன்
நாஞ்சில் நாடன்
நாஞ்சில் நாடன்
நாமக்கல் கவிஞர்
நாமக்கல் கவிஞர் இ ாமைிங்கம்
நா ாயணரவலுப்பிள்வள
நார்மன்ட் வின்வசன்ட் பீல்
நிைா சிகன்
நீைபத்மநாபன்
வநல்வை சு.முத்து
ப.சண்முகம்
பகத்சிங்
பகவேிச ண் வர்மா
பக்ேவச்சைம் ரவணுரகாபால்
பசுவமகுமார்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்

பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பட்டுக்ரகாட்வட பி பாகர்
பம்மல் சம்மந்ே முேைியார்
ப சு ாம் பில்வாஸ்
ப ந்ோமன்
பழ.வநடுமாறன்
பழ.வநடுமாறன்
பழ.வநடுமாறன்
பா.ேீனேயாளன்
பா.வப ல்மான்
பா.வப ல்மான்
பா. ாகவன்
பா. ாகவன்
பா. ாகவன்
பா. ாகவன்
பாக்கியம் ாமசாமி
பாக்கியம் ாமசாமி
பா ேி ேம்பி
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பா ேிோசன்
பார்த்ேசா ேி
பார்த்ேசா ேி
பார்த்ேசா ேி
பார்த்ேசா ேி
பார்த்ேசா ேி
பார்த்ேிபன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்

பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைகுமா ன்
பாைாஜி
பாலு சத்யா
பாலு சத்யா
பி.ஆர். ாஜம
பி.கார்ேிரகயன்
பி.சி.கரணசன்
பி.சி.கரணசன்
பி.சி.சர்மா
பி பஞ்சன்
பி பஞ்சன்
பி பஞ்சன்
பி பஞ்சன்
பி பாவேி கிருஷ்ணமூர்த்ேி
பீமன் பாசு
பு.சி.இ த்ேினம்
புதுவமப்பித்ேன்
புதுவமப்பித்ேன்
புதுவமப்பித்ேன்
புதுவமப்பித்ேன்
புைியூர்க் ரகசிகன்
பூ.அ .குப்புசாமி
வப.மணிய சன்
ரபம் பிவ ளன்
ரப றிஞர் அண்ணா
ரப றிஞர் அண்ணா
ரப றிஞர் அண்ணா
வபான்.ரகாேண்ட ாமன்
வபான்ன ீைன்
ம.பீட்டர்
ம.வைனின்
ம.வைனின்
மகாத்மா காந்ேி
மக்ஸீம் கார்க்கி
மக்ஸீம் கார்க்கி
மக்ஸீம் கார்க்கி
மணவவ முஸ்ேபா
மணவவ முஸ்ேபா
மேன்
மேன்
மேன்
மது.ச.விமைானந்ேம்
மருேன்
மருேன்
மருேன்

மருேன்
மருேன்
மைர்க்வகாடி
மவைமான்
மனுஷ்ய புத்ேி ன்
மரனாஜ் பி காஷ்
மரனாஜ் பி காஷ்
மா.கமைரவைன்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
மாயூ ம் முன்சீப் ரவேநாயகம்
மார்க் ட்வவன்
மாைன்
மாைன்
மாைன்
மு.அப்துல் கறீம்
மு.அருணாச்சைம்
மு.கருணாநிேி
மு.சண்முகம் பிள்வள
மு.சண்முகம் பிள்வள
மு.ேன ாசு
மு.மு.இஸ்மாயீல்
மு.மு.இஸ்மாயீல்
மு.ரமத்ோ
மு.வ.வவங்கரடசன்
மு.வ ே ாசன்
மு.வளர்மேி
முகில்
முகில்
முத்துைட்சுமி ாகவன்
முத்துைட்சுமி ாகவன்
முருரகசன்
முல்வை.பிஎல்.முத்வேயா
முவனவர் ச.ஈஸ்வ ன்
முவனவர் ரவ.வநடுஞ்வசழியன்
ரமத்யூ லூக்
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
ரமைண்வம வபான்னுச்சாமி
யுவ கி
ஞ்சன்
மணன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
மணிசந்ேி ன்
ரமஷ் பி பா
ரமஷ் பி பா
ரமஷ் பி பா
ா.கண்ணன்

ா.சிவா
ா.சிி்சுபாைன்
ாோகிருஷ்ணன்
ாபின்
ர்மா
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
ாஜம் கிருக்ஷ்ணன்
ாஜம் கிருஷ்ணன்
ாஜம் கிருஷ்ணன்
ாஜம் கிருஷ்ணன்
ாஜம்கிருஷ்ணன்
ாஜாஜி
ருத் ன்
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
ைிரயா டால்ஸ்டாய்
ைிரயா பப்ளிரக ன்ஸ்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைனா ேமிழ்வாணன்
ரைாகிோசன்
வ.உ.சிேம்ப ம் பிள்வள
வள்ளைார்
வா.வச.குழந்வேசாமி
வா.வச.குழந்வேசாமி
வா.வச.குழந்வேசாமி
வா.வச.குழந்வேசாமி
வா.வச.குழந்வேசாமி
வாசன்
வாசன்
வாண்டா வாஸிவைவ்ஸ்கா
வானேி ேிருநாவுக்க சு
வி.இ.வைனின்
வி.எஸ்.காண்ரடகர்
வி.எஸ்.காண்ரடகர்
வி ரகா.சூ யநா ாயண சாஸ்த்ேி யார்
வி.சி.சசிவல்ைி
வி.சி.சசிவல்ைி
வி.பாைசுப்பி மணியம்
வி. ாமமூர்த்ேி
விரவகானந்ேர்
வவயஸ்வி
ீ
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு

வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இவறயன்பு
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
வவ.இன்சுவவ
ரவணு சீன ீவாசன்
வவத்ேண்ணா
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வவ முத்து
வஜ.கிருஷ்ணமூர்த்ேி
வஜ.வின்வசன்ட்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயகாந்ேன்
வஜயக்காந்ேன்
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
வஜயந்ேி நாக ாஜன்
வஜயரமாகன்
ரஜம்ஸ் ஆைன்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்

ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
ஸ்ரீமன் நா ாயண்
வஹர்மன் வமல்விஸ்

