அன்னடைனீர், யணக்கம்
உகஅயில்

இனங்குகழ தல்கள் ளதுகளப்னக் குழுயிபளல் ல்வயறு தநழழ் தல்கள் ையடியக்

வகளப்னகளகப் (PDF) ளதுகளக்கப்ட்டுள். இந்தப் ட்டினழல் சங்ககளத்தழழனந்து ந்தளம் தற்ளண்டு யடபனி
தல்கள் பனம்ளலும் ளதுகளக்கப்ட்டு யிட்ை.
ஆளம் தற்ளண்டிழனந்து 19 ஆம் தற்ளண்டு யடப பயினளகழ ளதுகளக்க யிடுட்டுள் தல்கின் ட்டின
யரிடசப்டுத்தழனேள்வன்.

தநழழ்

.

.

ர்கள், ல்கடக்கமகங்கள், தநழழ்க்களப்னப் கமகங்கள், தநழழ் தகங்கள், ளதுகளக்கும் தினளர் நற்றும் அபசு

அடநப்னகள் இந்தப் ட்டினட டயத்துக் பகளண்டு வதைவும்.
.

.

எவ்பயளன தளக யிடுட்ைடய அடத்டதனேம் தழபட்டிப் ளதுகளக்க வயண்டும். இல்ட ன்ளல் இன்னும் சழ
ஆண்டுகலக்குப் ிகு நடந்த தநழழ் தல்கள் ட்டினழல் இந்த தல்கலம் இைம் பற்றுயிடும். த்தடவனள தநழழ்
தல்கட ளம் ஏடச்சுயடினிழனந்து ளதுகளக்கத் தயழனதளல் அடுத்த தடனடனினக்குக் களட்ை இனயில்ட.
தநழமழல் பயியந்த தல்கடப் ளதுகளப்துதளன் உண்டநனள தநழழ்ப் ளதுகளப்ன, பயினள அடத்து தல்கிலும் என
டிடனனளயது ளம் ளதுகளத்தளல்தளன் அடுத்த தடனடனினக்குக் களட்ை னடினேம். இமப்து பதரினளநவவன ளம்
இமந்து பகளண்டினக்கழவளம்.
எவ்பயளன்ளக ளம் நீ ட்பைடுப்வளம். இது பயறும் பசய்தழ

ல். தநழமழன் யபளற்ட டுத்துக் களட்டுகழ அவுவகளல்.

இனங்குகழ ண்ர்கள் தங்கள் இனக்கத்டதக் குழப்ிட்ைளல் அடத

இடணத்துக் பகளள்கழவன்.

அன்னைன்
பளள்ளச்சழ சன் - தநழமம்.யட - தநழமம்.ண்ட – 9788552061 – http://www.thamizham.net

3, 6, 7

–

.

யினயிச்சனம்

3 னத்ததத்தர்

னென்ளம் தழனயந்தளதழ

6 வனளழ்யளர்

தழனச்சந்த யினத்தம்

7

தழனநமழடச

ஆழ்யளர்

ளன்னகன் தழனயந்தளதழ

7

தழனநமழடச

ளண்டிக் வகளடய

7

?

தழனக்வகளனில் தழனபயண்ள (வேத்தழப தழனபயண்ள)

7 னடிகள் களையர்வகளன்

8

–

ஆழ்யளர்

.

சழயபனநளன் தழனனம்நணிக் வகளடய

8

தழனத்பதளண்ைத் பதளடக

8 சுந்தபர்

தழனக்டகளன ஞள உள (ஆதழ உள)

8 வசபநளன்

பனநளள்

ளனளர்

பளன் யண்ணத்து அந்தளதழ

8 வசபநளன்

பனநளள்

ளனளர்

னெத்தப் ிள்டனளர் தழனனம்நணிக்வகளடய

8 அதழபளயடிகள்

தழனக்குறுந்தளண்ைகம்

8 தழனநங்டக ஆழ்யளர்

தழனபடுந்தளண்ைகம்

8 தழனநங்டக ஆழ்யளர்

சழழன தழனநைல்

8 தழனநங்டக ஆழ்யளர்

தழனபயழு கூற்ழனக்டக

8 தழனநங்டக ஆழ்யளர்

தழனனகப் ளசுபம்

8 தழனயளயளனேடைனளர்

சவட்டுக்கயி

8 தழனயளயளனேடைனளர்

தழனயளனொர் னம்நணிக்வகளடய

8 வசபநளன்

பரின தழனநைல்

9

இம்பனநளன் அடிகள்

பனநளள்

8 தழனநங்டக ஆழ்யளர்

–

.

நளயிந்தம்

9 ளபதம் ளடின பனந்வதயளர்

னளப்ன தல்

9 ளைளளர்

வனபளணம்

9 குணத்தழபளசளரினளர்

வனபளணம்

9 குணத்தழபளசளரினளர்

இடச தடக்கம்

9 சழகண்டி

இபணினம்

9 ?

னளப்ன தல்

9 கழதனளர்

கந்தர்ய தல்

9 ?

சந்தம்

9 ?

னப்தம்

9 ?

நதுயிச்டச

9 ?

நளளவூர்ப் தழகம்

9 ?

யிம்சளபக் கடத

9 ?

யிக்கத்தளர் கூத்து

9 ?

தழனயளசழரினம்

9 ம்நளழ்யளர்

ளனளர்

பரின தழனயந்தளதழ

9 ம்நளழ்யளர்

ினகத்வதசழ

9

நளதங்க னியர்

அபச சந்தம்

9

?

அஞ்சவகசழ

9

?

9

?

தத்துயதரிசம்
10

–

சழவந்தழபநளட (வசளதழை தல்)

.
10

உவந்தழபளச்சளரினளர்

சழபளநட அந்தளதழ (தழனச்சழபளப்ள்ி அந்தளதழ) 10

வயம்டனர் வகளன் ளபளனணன்

அநழர்ததழ (அநழர்தநதழ)

10

?

கனிடளதழ களத்தழளதழ அந்தளதழ

10

க்கவ பவதய ளனளர்

களர் ட்டு

10

க்கவ பவதய ளனளர்

வகளப் ிபசளதம்

10

க்கவ பவதய ளனளர்

தழனழு கூற்ழனக்டக

10

க்கவ பவதய ளனளர்

தழனக்கண்ணப் வதயர் தழனநம்

10

க்கவ பவதய ளனளர்

தழனயஞ்சுமழ னம்நணிக் வகளடய

10

க்கவ பவதய ளனளர்

பனந்வதய ளணி

10

க்கவ பவதய ளனளர்

வளற்ழக் கழபயண்ள

10

க்கவ பவதய ளனளர்

தழன கம்னடைனளர் தழன அந்தளதழ

10

ட்டித்தடிகள் (ட்டித்துப் ிள்டனளர்)

தழனக்கண்ணப் வதயர் தழனநம்

10

கல்ளைவதயர்

சழயபனநளன் தழனஅந்தளதழ

10

பணர்

ஈசுயபனி தினன்

10

ஈசுயபனி

உய்னக்பகளண்ைளர் தினன்

10

உய்னக்பகளண்ைளர்

குனடக களயப்ன் தினன்

10

சளசப் ளைல்கள்

குனடக களயப்ன்

10

?

தழனக்கண்ணநங்டகனளண்ைளன் தினன்

10

தழனக்கண்ணநங்டகனளண்ைளன்

ிங்க சரிடத

10

?

மிக்வகளடய

10

?

பனம்பளனள் யிக்கம்

10

?

நங்க சரிடத

10

?

யளந சரிடத

10

?

ஆலடைனிள்டனளர் தழனயந்தளதழ

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

வகளனில் தழனப்ண்ணினர் யினத்தம்

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழன உள நளட

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழனச்சண்ட யினத்தம்

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழனத்பதளடக

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

11

–

.

தழனத்பதளண்ைர் தழனயந்தளதழ

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழனளடபனைர் இபட்டை நணிநளட

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழனளவுக்கபசு வதயர் தழனகளதச நளட

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

தழனனம்நணிக்வகளடய

11

ம்ினளண்ைளர் ம்ி

கூை சங்கநத்துப் பணி

11

?

பகளப்த்துப் பணி

11

?

ஆகநப் ிபநளண்னம்

11

ஆயந்தளர்

அஷ்ைளதச னபளணம்

12

யடபத்தடயன்
ீ
பசநன வகளரி நளனி

கன்ிய (தழனப்ளதழரிப்னழனைர்) னபளணம்

12

யடபத்தடயன்
ீ
பசநன வகளரி நளனி

னம்னழனைர் (தழனப்ளதழரிப்னழனைர்) ளைகம்

12

யடபத்தடயன்
ீ
பசநன வகளரி நளனி

அனம்டத் பதளள்ளனிபம்

12

எட்ைக் கூத்தர்

12

–

.

தழர் தல்

12

எட்ைக் கூத்தர்

உத்தப பளநளனணம் (உத்தப களண்ைம்)

12

எட்ைக் கூத்தர்

கண்ைன்வகளடய

12

எட்ைக் கூத்தர்

களங்வகனன் ளளனிபக் வகளடய

12

எட்ைக் கூத்தர்

குவளத்துங்க வசளமன் உள (னெயனள)

12

எட்ைக் கூத்தர்

குவளத்துங்கன் ிள்டத்தநழழ்

12

எட்ைக் கூத்தர்

தழல்டனேள

12

எட்ைக் கூத்தர்

யிக்கழபநவசளமன் உள (னெயனள)

12

எட்ைக் கூத்தர்

ழுப் பழுயது

12

எட்ைக் கூத்தர்

யிஞ்ஞள சளபம்

12

அனளப் பனநளள் ம்பனநளளர்

ிபவநனசளபம்

12

அனளப் பனநளள் ம்பனநளளர்

கண்ைங்களபம்

12

?

களகுத்தன் கடத

12

சூபன்யடதப் பணி

குணளதழத்தன்வசய்

12

?

தழனப்தழக்வகளடய

12

தழனஅபங்கத்தனதளர்

தழனப்னகலூர் அந்தளதழ

12 பற்குன்யளணர்

தீங்குடிப் த்து

12 ?

ளசயடதப் பணி

12

?

தழனக்குனடக நளன்நழனம்

12

?

யச்சணந்தழ நளட

12

யச்சணந்தழ வதயர்

பசஞ்சழக் கம்கம்

12

னகவமந்தழப் னயர்

இனனப்த்தளரினப்தழ

12 பநய்கண்ைளர்

13

–

இனத்து ளளனிபப்டி

.
13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

கழனன் அனள்ளடு

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

தழரிநத சழத்தளந்த சளப சங்கழபகம்

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

தழனப்ளடய னெயளனிபப்டி

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

ளசுபப்டி பளநளனணம்

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

பரினயளச்சளன் ிள்ட தழனபநளமழ உடப

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

நணிப்ிபயள யினளக்கழனளம்

13

பரினயளச்சளன் ிள்ட

குனம்பம்டப

13

ின்மகழன பனநளள் ஜீனர்

ஞ்சளர்த்த பகசழனம்

13

ின்மகழன பனநளள் ஜீனர்

தழனப்ல்ளண்டு யினளக்கழனளம்

13

ஞ்சவனர்

தழனப்ளடய ஈபளனிபப்டி

13

ஞ்சவனர்

பகஸ்னத்பனயியபணம்

13

ஞ்சவனர்

தற்பட்டு சபணளகதழ கத்னத்பன யினளக்கழனளம்

13

யளர்த்தளநளட

ம்ிள்ட

13

ஞ்சவனர்

ளடபயிடுதூது

13

சத்தழனற்ப் னயர்

சத்தழனற்ப் னயர் திப்ளைல்

13

சத்தழனற்ப் னயர்

அட்ைளதச பகசழனங்கள்

14

ிள்ட வளகளசளரினளர்

யச னரணம்

14

ிள்ட வளகளசளரினளர்

14

–

.

தழனப்ளடய ஆளனிபப்டி யினளக்கழனளம்

14

அமகழன நணயளப் பனநளள் ளனளர்

தழனயந்தளதழ யினளக்கழனளம்

14

அமகழன நணயளப் பனநளள் ளனளர்

நளணிக்கநளட

14

அமகழன நணயளப் பனநளள் ளனளர்

களம்பளதர் யண்ணம்

14

இபட்டைப்னயர் (குனைர் இஞ்சூரினர், னையர் னதுசூரினர்)

களஞ்சழ களம்பளதர் உள

14

இபட்டைப்னயர் (குனைர் இஞ்சூரினர், னையர் னதுசூரினர்)

தழனளவகசர் ஞ்சபத்தழம்

14

இபட்டைப்னயர் (குனைர் இஞ்சூரினர், னையர் னதுசூரினர்)

தழனஆநளத்தூர்க்கம்கம்

14

இபட்டைப்னயர் (குனைர் இஞ்சூரினர், னையர் னதுசூரினர்)

கனநளணிக்கன்வகளடய

14

?

சழயளந்தநளட

14

சம்ந்த னியர்

சழற்ம் ளடிகள் தளளட்டு

14

சம்ந்த னியர்

சழற்ம் ளடிகள் பயண்ள

14

சம்ந்த னியர்

சவயசம்வளதட

14

வதவயந்தழப நளனியர்

துகறுவளதக் கட்ைட

14 சவகளமழத் தத்துயப் ிபகளசர்

சழயப்ிபகளசக்கனத்துடப சூத்தழபம்

14 களமழ ழுடதகட்டி சழற்ம்ளடி () சழற்ம் ளடிகள்

தழனச்சழற்ம்ளடிகள் கட்ைட

14 களமழ ழுடதகட்டி சழற்ம்ளடி () சழற்ம் ளடிகள்

இபங்கல் னென்று

14 களமழ ழுடதகட்டி சழற்ம்ளடி () சழற்ம் ளடிகள்

ஞளனசளகபணம்

14

அனள் நச்சழயளனர் () அனள் நச்சழயளன வதசழகர்

ஞளனசளயிதழி்

14

அனள் நச்சழயளனர் () அனள் நச்சழயளன வதசழகர்

தழனப்னன்னறுயல்

14 களமழ ழுடதகட்டி சழற்ம்ளடி () சழற்ம் ளடிகள்

ஞளதீேளயிதழ

14

அனள் நச்சழயளனர் () அனள் நச்சழயளன வதசழகர்

ஞள அந்தழவனட்டி

14

அனள் நச்சழயளனர் () அனள் நச்சழயளன வதசழகர்

வளச யிதழ

14

அனள் நச்சழயளனர் () அனள் நச்சழயளன வதசழகர்

கப்ல் வகளடய

14

?

சப்த களடத யிமள

14 வசளடப் ிள்ட

சபவகளடி நளட

14 வளசபளசர்

பநய்பநளமழச் சரிடத

14

பநய்பநளமழத் வதயர்

தத்துய யிக்கம்

14

சம்ந்த சபணளனர்

னொ பசளனொ அகயல்

14

வகளடய அம்ளதத் தம்ிபளன்

ிபசளத அகயல்

14

வகளடய அம்ளதத் தம்ிபளன்

கந்தர் அந்தளதழ

15

அனணகழரிளதர்

தழனழுகூற்ழனக்டக

15

அனணகழரிளதர்

நனில் யினத்தம்

15

அனணகழரிளதர்

வயல் யினத்தம்

15

அனணகழரிளதர்

அதழநதுப கயிபளனர் ளைல்கள்

15

அதழ நதுப கயிபளனர்

15

–

.

அண்ணன் அநடி ிபளன்

15

ிபதழயளதழ னங்கபம்

அட்ைளங்க வனளகக்குள்

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

சந்தள அகயல்

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

அடய யிக்கம்

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

அடய யிக்கம் 2

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

சகளகநசளபம்

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

தச களரினம்

15

கந்டத ஞளப்ிபகளசர் ண்ைளபம்

ஆதழளதர் ிள்டத் தநழழ்

15

?

தத்துயயிக்கம்

15

கண்டடைன யள்ல்

சழகபத் நளட

15

கண்டடைன யள்ல்

ஞ்சளக்கப நளட

15

கண்டடைன யள்ல்

கச்சழ நளட

15

கண்டடைன யள்ல்

நனப்ிபகளசம்

15

கண்டடைன யள்ல்

அத்துடயதக் கழபயண்ள

15

கண்டடைன யள்ல்

அதழபகசழனம்

15

கண்டடைன யள்ல்

குனநபனசழந்தட

15

கண்டடைன யள்ல்

ஞளசளபம்

15

கண்டடைன யள்ல்

ழனதழப்னன்

15

கண்டடைன யள்ல்

ஞளயிக்கம்

15

கண்டடைன யள்ல்

சழத்தளந்ததரிசம்

15

கண்டடைன யள்ல்

சழயஞளப்ிபகளசம்

15

கண்டடைன யள்ல்

ஞ்சநக்கமற்ழ

15

கண்டடைன யள்ல்

சழயஞளவளத யினத்தம்

15

கண்டடைன யள்ல்

வபளந்தசழத்தழனளர்

15

கண்டடைன யள்ல்

சுனதழசர்யயிக்கம்

15

கண்டடைன யள்ல்

தழனனகப்ளசுபம்

15

கண்டடைன யள்ல்

உவதச நளட

15

கண்டடைன யள்ல்

அதழகளபப் ிள்ட

15

கண்டடைன யள்ல்

நளனப் ிபனம்

15

கண்டடைன யள்ல்

சத்தழனஞளவளதம்

15

சழயஞள யள்ல்

சழத்தளந்ததரிசம்

15

சழயஞள யள்ல்

உவதச நளட

15

சழயஞள யள்ல்

சழயஞளப்ிபகளச பயண்ள

15

சழயஞள யள்ல்

ஞள யிக்கம்

15

சழயஞள யள்ல்

அத்துயிதக் கழபயண்ள

15

சழயஞள யள்ல்

அதழபகசழனம்

15

சழயஞள யள்ல்

சழயகளநக்கச்சழ நளட

15

சழயஞள யள்ல்

கனணளநழர்தம்

15

சழயஞள யள்ல்

சுனதழசளப யிக்கம்

15

சழயஞள யள்ல்

சழந்தட பயண்ள

15

சழயஞள யள்ல்

ழபளநன அந்தளதழ

15

சழயஞள யள்ல்

தழனனகப்ளசுபம்

15

சழயஞள யள்ல்

சனத்தழப யிளசம்

15

களவநகப்னயர்

சழத்தழப நைல்

15

களவநகப்னயர்

சழயப்ிபகளச பயண்ள

15

ங்டக ளய்ச்சலூர்ப் தழகம்

15

ிபளசளத தீம்

15

ிள்டத்தழனளநம்

15

?

சழயப்ிபகளச பயண்ள

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

சழன்ப்ன பயண்ள (தத்துயசரிடத)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

பயண்ள அந்தளதழ (தத்துயயிக்கம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

அநழர்தசளபம்

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

கழத்துட அந்தளதழ (தத்துயசளபம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

ளன்நணி நளட (தத்துய அனுயம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

?
உத்தபல்லூபளர்
?

தழனயடி நளட

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

வளற்ழ நளட

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

னகழ்ச்சழ நளட

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

னம்நணிக் வகளடய (தத்துயனொம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

ஞளயிவளதன் கம்கம் (தத்துய ஞளம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

கழநைல் (தத்துயத் துணிவு)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

சழவடை உள (தத்துய யளக்கழனம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

உள (தத்துய களநழனம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

தசளங்கம் (தத்துய வளதம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

கழப்ள (தத்துய சழத்தழ)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

தழனத்தளளட்டு (தத்துயப் ிபகளசம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

ிள்டத் தழனளநம் (தத்துய ழடனம்)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

அஞ்ஞயடதப் பணி (தத்துயக் களட்சழ)

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

வநளகயடதப் பணி

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

தத்துயளநழனதம்

15

தத்துயபளன சுயளநழகள்

வடச டயயம்

15

பயளதழ வகசரினளர்

யள்ித் தழனநணம்

15

அப்ிள்டக்கயி

யளந சங்கழபகம்

15

?

தழனபழ யிக்கம்

15

தழனபழ யிக்க னத்டதனர்

சம்ிபதளன சந்தழரிடக

15

அப்னள்ளர்

அத்தழனைர்க் வகளடய

15

?

ஞளப்ளல்

15

னண்ணளக்கவ சர்

பநய்ஞ்ஞளம்

15

னண்ணளக்கவ சர்

னெப்ன

15

னண்ணளக்கவ சர்

சுண்ண பசய்ீர்

15

னண்ணளக்கவ சர்

வனளகப் ளைல்

15

னண்ணளக்கவ சர்

பந பகசழனம்

16

இவபயண சழத்தர்

தழனவநற்ி தனபளணம்

16

அர்த்த ஞ்சகம்

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

சப்த களடத

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

தழனநந்தழபளர்த்த அனம்த யிக்கம்

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

ிபந்தத் தினன்கள்

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

இபளநளனுச தற்ந்தளதழ

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

16

–

.
இவபயண சழத்தர்

நணயள நளனிகள் தல் உடப

16

ிள்டவளகம் ஜீனர்

வசளணகழரி நளட

16

குடக நச்சழயளனர்

வசளணகழரி பயண்ள

16

குடக நச்சழயளனர்

தழனயனடணத் தி பயண்ள

16

குடக நச்சழயளனர்

கநளன னபளணம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

டசய சநன பழ

16

நடஞள சம்ந்தர்

தழசுளசப் னுயல்

16

நடஞள சம்ந்தர்

பவநளவதசம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

இடயனூர்னன்

16

நடஞள சம்ந்தர்

ஏங்கு வகளனிற் னபளணம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

பதளல்களப்ினம் சழயநனம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

தழனக்வகளனிற்குன்ம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

வசளநயளபகற்ம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

பநததழநழபளத

16

நடஞள சம்ந்தர்

சகளகநசளபம்

16

நடஞள சம்ந்தர்

சழற்ம்ளடி நளட

16

நடஞள சம்ந்தர்

சழற்ம்ளடி பயண்ள

16

நடஞள சம்ந்தர்

னத்தழட

16

நடஞள சம்ந்தர்

சைநணிக் வகளடய

16

நடஞள சம்ந்தர்

தழனயண்ணளநடக் வகளடய

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

னநளட

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

அத்துயளக் கட்ைட

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

ிபசளத நளட

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

ஆனிபப் ளைல்

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

சழயகந்த வளகசளபம்

16

கநட ஞளப்ிபகளசர்

இதழகளச ளகயதம் (யிண்டு ளகயதம்)

16

பசவ்டயச் சூடுயளர்

இழங்க னபளணம்

16

அதழயபபளந
ீ
ளண்டினர்

பகளக்வகளகம்

16

அதழயபபளந
ீ
ளண்டினர்

அஞ்ஞயடதப் பணி

16 வசளதழப்ிபகளசர்

அம்ிடக நளட

16

தழனனளற்றுப் னபளணம்

16

யபதுங்கபளந ளண்டினன்
ழபம் அமகழன வதசழகர்

குனஞளசம்ந்தர்நளட

16

டசயசன்ினளச த்தளதழ

16

ழபம் அமகழன வதசழகர்
சழயளக்கழபக வனளகழகள் () சழயக்பகளழுந்து வதசழகர்

சர்யஜவளத்தபள

16

சழயளக்கழபக வனளகழகள் () சழயக்பகளழுந்து வதசழகர்

வதயிகவளத்தபள

16

சழயளக்கழபக வனளகழகள் () சழயக்பகளழுந்து வதசழகர்

ஸ்னதழசுக்தழநளட

16

சழயளக்கழபக வனளகழகள் () சழயக்பகளழுந்து வதசழகர்

சுந்தப ளண்டினம்

16

வசனைர் னனகன் உள

16

அதளரினப் னயர்
வசடக்கயிபளசப் ிள்ட

தழனயளட்வளக்கழ ளதர் உள

16

வசடக்கயிபளசப் ிள்ட

தழனப்ள்ிபனழுச்சழ யினளக்னளம்

16

ஞ்சவனர் (நளதயளசளர்னள)

தழனயளய்பநளமழ 9000டி உடப

16

ஞ்சவனர் (நளதயளசளர்னள)

தழனயினத்தம் யினளக்னளம்

16

ஞ்சவனர் (நளதயளசளர்னள)

பரின தழனபநளமழ யினளக்னளம்

16

ஞ்சவனர் (நளதயளசளர்னள)

தழனக்குனடக நளன்நழனம்

16

தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்

நளன் அகப்பளனள்

16

தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்

நளன் அங்களபம்

16

தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்

நளன் ளப்ளயிம்

16

தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்

தழனப்தழக் வகளடய

16

ம்பனநளள் னம்நணிக் வகளடய

16

தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்
தழனக்குனடகப் பனநளள் கயிபளனர்

வயம்த்தூபளர் தழனயிடனளைல்

16

?

பநபகசழன நளட

16

குன நச்சழயளனர்

அண்ணளநட பயண்ள

16

குன நச்சழயளனர்

அரிச்சந்தழப சரித்தழபம்

16

யபன்
ீ
ஆசுகயிபளனன்

இபளநளனண ஆசளர்ன தழவ்ன சரிடத

16

வளக ளச்சழனளர்

பநளந்தயிக்கம்

16

குனஞள சம்ந்தர்

னத்தழழச்சனம்

16

குனஞள சம்ந்தர்

தழரிதளர்த்த தசகளரின அகயல்

16

குனஞள சம்ந்தர்

யபத்தழநளட

16

குனஞள சம்ந்தர்

ண்ைளபக் கழத்துட

16

குனஞள சம்ந்தர்

பசளக்களத கழத்துட

16

குனஞள சம்ந்தர்

வபளந்தசழத்தழனளர்

16

குனஞள சம்ந்தர்

கூைல் னபளணம்

16

?

ல்டக் குயஞ்சழ

16

வசளதழபளனர்

பல்ட பயண்ள

16

வசளதழபளனர்

ளக குநளப களயினம்

16

?

னனனொயன் சரிடத

16

னன் பனநளள்

ஞளப் ள்ல

16

பல்ட யபளகக் வகளடய

16

சழயஞளசழத்தழனளர் பக்கம் உடப

16

தழனபயளற்ழனைர் ஞளப்ிபகளசர்

தழனபயளற்ழனைர்ப் னபளணம்

16

தழனபயளற்ழனைர் ஞளப்ிபகளசர்

பசந்தர்ன கழரி

16

17

சழதம்பளத ஞளப்ிபகளசர்
யடப
ீ
அம்ிகளதழ

யடப
ீ
கயிபளச ண்டிதர்

–

.

தழனக்களப்வர்ப் னபளணம்

17 அவகளப னியர் () அவகளபசழயத் தழனளகபளச ண்ைளபம்

அனணளசப் னபளணம்

17

டசய ல்ப் ளயர்

பசவ்யந்தழப் னபளணம்

17

டசய ல்ப் ளயர்

தழனபசங்களட்ைங்குடி னபளணம்

17

டசய ல்ப் ளயர்

தழனயிரிஞ்டசப் னபளணம்

17

டசய ல்ப் ளயர்

தீர்த்தகழரிப் னபளணம்

17

டசய ல்ப் ளயர்

வசளண டச நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயப்ிபகளச யிகளசம்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சதநணி நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

ிச்சளை யநணி நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

பகளச்சகக் கழப்ள

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

பரினளனகழ அம்டந படுங்கமழ படில் ஆசழரினயினத்தம் 17（துடநங்கம்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ
படிளசழரின யினத்தம்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தழனபயங்டகக் கம்கம்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தழனபயங்டக உள

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தழனபயங்டக அங்களபம்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயளந நகழடந

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

இஷ்ைழங்கப் அிவரக நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

இஷ்ைழங்கப் பனங்கமழபடில்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

இஷ்ைழங்கக் குறுங்கமழபடில்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

இஷ்ைழங்கக் ழபஞ்ச நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சுநத ழபளகபணம்

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

டகத்த நளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

ிேளத யநணிநளட

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தபயண்ள

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயஞளளடனவதசழகர் தளளட்டு

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயஞளளடனவதசழகர் பஞ்சுயிடுதூது

17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயஞளளடனவதசழகர் தழனப்ள்ிபனழுச்சழ 17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயஞள ளடன சுயளநழகள் ிள்டத்தநழழ் 17

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சழயஞளளடனவதசழகர் கம்கம்

（துடநங்கம்） சழயப்ிபகளச சுயளநழ

17

கண்ணப்ச்சனக்கனம் க்கவ பச்சனக்கனம்(களத்தழ னபளணம்)17（துடநங்கம்சழயப்ிபகளச சுயளநழ
சழயந்பதழுந்த ல்யன் உள

17

டிக்களசுப் னயர்

சழயந்பதழுந்த ல்யன் ிள்டத்தநழழ்

17

டிக்களசுப் னயர்

உடநளகர் தழகம்

17

டிக்களசுப் னயர்

ளம்ங்களபர் யனக்கக் வகளடய

17

டிக்களசுப் னயர்

தழனக்கழுக்குன்த்து உள

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

தழனக்கழுக்குன்த்து நளட

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

தழனயளனொர் உள

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

வசனைர்க் கம்கம்

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

பபளச சழங்க யண்ணம்

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

கவ ழ்வயலர் உள

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

கனத்தளற்று அபசன் உள

17

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

சந்தழபயளணன் வகளடய

17

தழனயிடைநனதூர் னபளணம்

17

துடனைர் ஞளக்கூத்தர்

ளசயடதப் பணி

17

டயத்தழன ளத ளயர் () டயத்தழனளத வதசழகர்

தழனல்லூர்ப் னபளணம்

17

டயத்தழன ளத ளயர் () டயத்தழனளத வதசழகர்

அந்தகக் கயி யபபளகய
ீ
னதழனளர்

கநளன அம்டந ிள்டத்தநழழ்

17

டயத்தழன ளத ளயர் () டயத்தழனளத வதசழகர்

நனிம்டந ிள்டத் தநழழ்

17

டயத்தழன ளத ளயர் () டயத்தழனளத வதசழகர்

சழயஞள வளதச் சூர்ணிக்பகளத்து

17

சளநழளத வதசழகர் () ஈசள வதசழகர்

தழனச்பசந்தழற் கம்கம்

17

சளநழளத வதசழகர் () ஈசள வதசழகர்

ீதழ சதகம்

17

சளநழளத வதசழகர் () ஈசள வதசழகர்

சழனங்களப சதகம்

17

சளநழளத வதசழகர் () ஈசள வதசழகர்

ஞளவளவதச களண்ைம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

நந்தழப நளட

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

ஆத்துந ழர்ணனம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

தூரணதழக்களபம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

சத்தழன வயத இட்சணம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

சகுண ழயளபணம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

பநசூட்சுந அிப்பளனம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

கைவுள் ழர்ணனம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

னர்பஜன்ந ஆட்வசம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

ழத்ன ஜீய சல்ளம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

தத்துயக் கண்ணளடி

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

சுளதர் சரித்தழபம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

தயசுச் சதகம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

ஞளதீிடக

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

ீதழச்பசளல்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

அழத்தழன ழத்தழன யித்னளசம்

17

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

ிபஞ்ச யிவபளத யித்னளசம்

17

தம்ிபளன் யணக்கம்

17

பலன்ழக் ளதழரினளர்

கழரீசழத்தளணி யணக்கம்

17

பலன்ழக் ளதழரினளர்

தத்துய வளதகர் (பளர்ட்-டி-பளிழ)

தநழழ் - இத்தீன் எப்ிக்கணம்

17

சவகன்ளல்கு னர்

தநழழ் - இத்தீன் அகபளதழ

17

சவகன்ளல்கு னர்

டிள் - தநழழ் பநளமழ பனர்ப்ன

17

சவகன்ளல்கு னர்

இந்துக்கின் மக்க யமக்கங்கலம் சைங்குகலம் 17

ஆி டூளய் ளதழரினளர்

ழத்தளனதழ

17

ஆறுனக சுயளநழ

பசன்டக் கம்கம்

17

ஆந்தக் கயிபளனர்

பசனனனகன் ிள்டத்தநழழ்

17

ஆந்தக் கயிபளனர்

சந்தழபயளணன் வகளடய

17

ஆந்தக் கயிபளனர்

தழனச்பசந்தூர் வகளடய

17

சவிச் சர்க்கடபப் னயர்

யைநளட பயண்ள

17

னடகதீன் ஆண்ையர் ிள்டத் தநழழ்

17 சவ்யளதுப் னயர்

ளடகக் கம்கம்

17 சவ்யளதுப் னயர்

நதீத்தந்தளதழ

17 சவ்யளதுப் னயர்

சனத்தழப யிளசம்

கசந்தக் கழபளகழ

17

கடிடக னத்துப் னயர்

தளமசழங்க நளட

17

அமகழன சழற்ம்க் கயிபளனர்

யிளபயண்ள உடப

17

நச்சழயளன தம்ிபளன்

சழயப்ிபகளசம் உடப

17

நச்சழயளன தம்ிபளன்

சழயஞளசழத்தழனளர் சுக்கம் உடப

17

நச்சழயளன தம்ிபளன்

இனளயினது உடப

17

நச்சழயளன தம்ிபளன்

கந்தர் ளைகம்

17

ளசுப்ிபநணின கயிபளனர்

மழ அந்தளதழ

17

ளசுப்ிபநணின கயிபளனர்

தழபளயிைவயத ழர்ணனம்

17

ளசுப்ிபநணின கயிபளனர்

ஞ்சபத்தழ சளதழடக

17

ளசுப்ிபநணின கயிபளனர்

டசயசழத்தளந்த தரிசம்

17

கயிபளனர்யினளகழபளத னபளணம்

17

டயத்தழனளத னியர்

தழனஞளசம்ந்தர் ிள்டத்தநழழ்

17

நளசழளநணி வதசழகர்

ளசுப்ிபநணின

ஞளயபண யிக்கம்

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

ஞளசம்ந்தர் சனெகநளட

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

தளளட்டு

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

தழனப்ள்ிபனழுச்சழ

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

னத்தழழச்சனச் சழற்றுடப

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

சழயஞள சழத்தழனளர் யிரிவுடப

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

பயள்டளைல்

17

பயள்ினம் தம்ிபளன்

தழனக்கழுக்குன் நளட

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

அத்துயித பயண்ள

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

கணளரழத இபத்தழநளட

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

சதகத்தழபனம்

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

அனுயசட்ஸ்தம்

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தழனயளந்துடச்சழந்து

17

சழத்தர் சழயப்ிபகளசர் () （துடனைர்）சழயப்ிபகளச சுயளநழ

தழனப்னயணயளனில் னபளணம்

17

கந்தசளநழப் னயர்

னஷ்யளதர்யண்ணம்

17

கந்தசளநழப் னயர்

தழனப்னயணதள யகுப்ன

17

கந்தசளநழப் னயர்

தீர்த்த யகுப்ள

17

கந்தசளநழப் னயர்

னெர்த்தழ யகுப்ள

17

கந்தசளநழப் னயர்

இஷ்ைழங்கக் டகத்தநளட

17 வயடன வதசழகர்

நனிட இபட்டைநணிநளட

17 வயடன வதசழகர்

குனநச்சழயளன லீட

17 வயடன வதசழகர்

நனித்துல்ள

17 வயடன வதசழகர்

ஞ்சதழப் னபளணம்

17

பசப்வசர் னபளணம்

17

துடடசப் னபளணம்

17

சழயவளகசளபம்

17

சந்தளளசளரின னபளணம்

17

ளரியளத லீட

17 வயடன வதசழகர்
ழபம் அமகழனர்
ழபம் அமகழனர்
தழனயளயடுதுட சுயளநழளத னியர்
தழனஞளசம்ந்த வதசழகர்
சுயளநழளத வதசழகர்

களசழவசத்தழபத்தழனயனட்ளட்டிபட்டு

17

சழயஞள வதசழகர்

தசகளரினம்

17

சழதம்பளத வதசழகர்

மடநக் வகளடய

17

சளநழளத வதசழகர்

ஞ்சளதழகளப யிக்கம்

17

சழதம்ப வதசழகர்

தழனப்வளனொர்ச் சந்ழதழனட

17

சழதம்ப வதசழகர்

வதளத்தழப நளட

17

சழதம்ப வதசழகர்

தழனப்வளனொர் னனகன் ிள்டத்தநழழ்

17

சழதம்ப வதசழகர்

களசழ னபளணம்

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

கடடசப் தழற்றுப்த்தந்தளதழ

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

கச்சழ ஆத்தனத்தழவபசர் தழகம்

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

18

–

தழனவயகம்பளந்தக் கிப்ன

.

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

பசப்டப்தழ இபளடச அகழளண்வைசுயரி தழகம் 18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

தழனனல்டயளனில் அந்தளதழ

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

ஞ்சளக்கப வதசழகர் நளட

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

இக்கணயிக்க சூளயி

18

சழயஞள னியர் () சழயள சுயளநழகள்

லீளகளண்ைம்

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

தழனச்பசந்தூர் ளன்நணிநளட

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

தழனத்தணிடகப் தழற்றுப்த்தந்தளதழ

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

பசன்ட யிளனக ிள்டத்தநழழ்

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

ஞ்சளட்சபயந்தளதழ

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

ீதழ ழவகதம்

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

ிபவநசர் தழற்றுப்த்தந்தளதழ

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

கச்சழ ஆந்தனத்தழவபசர் பயண்டுயிடுதூது

தழனக்கழுக்குன்த்துக் வகளடய

18 கச்சழனப் னியர் ()（களஞ்சழ）கச்சழனப் வதசழகர்

18

வசளநசுந்தபம் ிள்ட () வசளநசுந்தபப் னயர்

சழயஞள வதசழகசுயளநழநீ து தழனப்தழகம்

18

சழதம்பளத னியர்

தழனப்ளதழரிப்னழனைர்ப் னபளணம்

18

சழதம்பளத னியர்

அத்டயத உண்டந

18

குநளபவதயர்

ஆகந பழனகயல்

18

குநளபவதயர்

உவதச சழத்தளந்தக் கட்ைட

18

குநளபவதயர்

சகச ழட்டை

18

சழயதரிச அகயல்

18

குநளபவதயர்

அதழசன நளட

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

உவதச பயண்ள

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

சன்நளர்க்க சழத்தழனளர்

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

சழத்தளந்தப் ஃபளடை

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

தசகளரினம்

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

குநளபவதயர்

அனுவளக பயண்ள

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

ளசந்த ழபளகபணம்

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

உளனழட்டை பயண்ள

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

நச்சழயளன நளட

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

ழட்டை யிக்கம்

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

சழயளச்சழபநத் பதிவு

18

தந்டதனளர் சதகம்

18

அம்யளண வதசழகர் () துடச அம்யளண வதசழகர்

உவதச உண்டந

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

உவதசக் கட்ைட

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

சளந்தழங்க அடிகள் () சளந்தழங்க வதசழகர்

நீ ணளட்சழனம்டந கழபயண்ள

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

வயதகழரீசுபர் தழகம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

குநளபவதயர் பஞ்சுயிடுதூது

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

குநளபவதயர் தழகம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

ஞ்சளதழகளப யிக்கம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

சபயண வதசழகர் கழத்துட

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

சபயண வதசழகர் நளட

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

சபயண சற்குன நளட

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

சபயண ஞளினளர் எனளபயளனஃது

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

இபட்டைநணி நளட

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

பகளடநறுத்தல் உடப

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனயளசகம் உடப

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

பஞ்சுயிடுதூது உடப

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

நதுடப நளன்நழனம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

எமழயிபளடுக்கம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்ளதழரிப் னழனைர்ப் னபளணம்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் கழிப்ளட்டு

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் குனில்ளட்டு

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் தளளட்டு

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் தழனப்ள்ி ழுச்சழ

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் ஊசல்

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

தழனப்வளனொர் னனகன் தூது

18

தழனப்வளனொர் சழதம்ப அடிகள் () சழதம்ப சுயளநழ

அவசளனகழ ளைகம்

18

சவகளமழ அனணளசக் கயிபளனர்

அனுநளர் ிள்டத் தநழழ்

18

சவகளமழ அனணளசக் கயிபளனர்

இபளந ளைகக் கவ ர்த்தட

18

சவகளமழ அனணளசக் கயிபளனர்

தணிடகனேள

18

கந்தப்டனர்

தணிடகக் கம்கம்

18

கந்தப்டனர்

தணிடக அந்தளதழ

18

கந்தப்டனர்

தணிகளச அனுனதழ

18

கந்தப்டனர்

தணிகளசப் னபளணம்

18

கந்தப்டனர்

கைளயிட உவதசம்

18

கந்தப்டனர்

தழனச்பசந்தூர் ழவபளட்ைக னநக அந்தளதழ

18

ல்ளப்ிள்ட ளபதம்

18

ல்ளப்ிள்ட

கந்தப்டனர்

பதய்யனளட னபளணம்

18

ல்ளப்ிள்ட

ளண்டி நண்ை சதகம்

18

தழனத்பதளண்ைர் சதகம்

18

?

டகளசளதர் சதகம்

18

?

வகளயிந்த சதகம்

18

?

தழனயண்ணளநட சதகம்

18

?

தழனப்தழ சதகம்

18

?

அகத்தீசர் சதகம்

18

?

அபிச் சதகம்,

18

?

இவனசு ளதர் தழனச்சதகம்

18

?

சுநதீ சதகம்

18

?

சவதக்களதழ பளண்டி ளைகம்

18

?

தழனக்கச்சூர் பளண்டி ளைகம்

18

நளரினத்துப் னயர்

னளர் பளண்டி ளைகம்

18

?

குற்ள னநக அந்தளதழ

18

தழரிகூைபளசப்க் கயிபளனர்

சழயஞள னியர் கவ ர்த்தடகள்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

சழயஞள னியர் துதழ

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

?

சழயஞள னியர் யினத்தங்கள்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

திப்ளைல்கள்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

அம்யளண வதசழகர் ஞ்சபத்தழ நளட

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

அம்யளண வதசழகர் யண்ணம்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

அம்யளண வதசழகர் ஆந்தக் கிப்ன

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடசக் வகளடய

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

சழவடை பயண்ள

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடச சழதம்வபசர் சந்ழதழனட

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடச யண்ணம்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடச ஞ்சபத்தழம்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடச பணி

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

தழனக்கடசக் கட்டினம்

18

பதளட்டிக்கட சுப்ிபநணின னியர்

கன்ியளடி ஜநீ ன்தளர் பசழங்க ளனக்கர் யநைல்

18

ட்ைடை பசளக்களதப் ிள்ட

நதுடப பசளக்களதர்-அங்கனற்கண்ணி திப்ளைல்

18

ட்ைடை பசளக்களதப் ிள்ட

த்நகழரி ளதர் பதன்ல் யிடு தூது

18

ட்ைடை பசளக்களதப் ிள்ட

ஆதழ னெழசர் குயஞ்சழ

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

ஆதழனெழசர் பளண்டி ளைகம்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

அீதழ ளைகம்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

னழனைர் சழங்களபவயர் தழகம்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

சழதம்வபசர் யிழ யிடு தூது

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

யனணளனரி யிைங்வகசர் தழகம்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

நளரினத்தளப் ிள்ட சழத்தழபக் கயிகள்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

நளரினத்தளப் ிள்ட திப்ளைல்கள்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

நளரினத்தளப் ிள்ட யண்ணங்கள்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

நளரினத்தளப் ிள்ட இடசப்ளக்கள்

18

நளரினத்தளப் ிள்ட

தத்துயபளனர் அம்நளட

18

தத்துயபளனர்

தத்துயபளனர் தழனபயம்ளடய

18

தத்துயபளனர்

தத்துயபளனர் தழனப்ள்ிபனழுச்சழ

18

தத்துயபளனர்

தத்துயபளனர் ஊசல்

18

சு னபளணம்

18

கூமங்டகத் தம்ிபளன்

தத்துயபளனர்

ீடுர்ப் னபளணம்

18

யைநடனப் ிள்ட

ளககழரி னபளணம்

18

கயிபளஜ ண்டிதர்

ஆப்னூர்ப் னபளணம்

18

தழனப்னயணம் கந்தசளநழப் னயர்

ந்து டைப்வளர்

18

பசய்தத்துப் டைப்வளர்

18

?
?

உடசன் டைப்வளர்

18

னஜளத்து நளட

18

பசய்னது னகநது ஆழம்

னைசுனி கழஸ்றள

18

நதளர்சளகழன னயர்

பசய்த்தூன் கழஸ்றள

18

அப்துல்களதர் சளகழன

ஆனிபம் நசள

18

ரிநப் னயர்

பயள்ளட்டி நசள

18

தறு நசள

அப்துல் களதழறு பப்ட

18

?

நழஃபளஜ் ளநள

18

நதளறு சளகழன னயர்

தறு ளநள

18

பசய்னதகம்நது நடபக்களனர்

ிகள் ளனகம் சல் கண்ணிகள்

18

?

னகழனத்தீன் ஆண்ையர் தளய்-நகள் சல்

18

?

யீத பத்ளங்களபச் சழந்து

18

?

னயடிச் சழந்து

18

?

நளப்ிள்ட பப்ட ஆழம் சவ யின சரித்தழபக் கும்நழ

18

பசய்கு னஸ்தள எழனேல்ள கும்நழ

18

?

தழனக்களபண சழங்களபக் கும்நழ

18

?

ஞளத் தளளட்டு

18

அசளிப் னயர்

சுகளந்தத் தளளட்டு

18

அசளிப் னயர்

நணிநந்தழபத் தளளட்டு

18

அசளிப் னயர்

?

?

நீ ளன் தளளட்டு

18

ளகர் தளளட்டு

18

அசளிப் னயர்
அசளிப் னயர்

சவளக் கவ ர்த்தட

18

?

ஆதழ தத அங்களபக் கவ ர்த்தட

18

?

பநன்ள ஆந்தக் கிப்ன

18

?

ஆசளபக் வகளடய

18

அப்துல் நஜூது

தழனபழ ீதம்

18

ீர்னகம்நது சளகழன

ஞள வளச யிக்க யிளயிடை

18

இவபினஸ்

வயதப்பளனள்

18

இவபினஸ்

னநழ சளத்தழபம்

18

இவபினஸ்

இக்கணதற் சுனக்கம்

18

இவபினஸ்

வநளட்ச நளர்க்கம்

18

இவபினஸ்

வயத உதளபணத் தழபட்டு

18

இவபினஸ்

வயத சளத்தழபச் சுனக்கம்

18

இவபினஸ்

யடகத் தழனட்ைளந்தம்

18

இவபினஸ்

தழனக்களயலூர்க் கம்கம்

18

யபநள
ீ
னியர்

கழத்வதரி அம்நளள் அம்நளட

18

யபநள
ீ
னியர்

அடைக்க நளட

18

யபநள
ீ
னியர்

அடைக்க ளனகழ பயண்கழப்ள

18

யபநள
ீ
னியர்

அன்ட அழுங்கல் அந்தளதழ

18

யபநள
ீ
னியர்

வதயளபம்

18

யபநள
ீ
னியர்

யண்ணம்

18

யபநள
ீ
னியர்

வயதழனர் எழுக்கம்

18

யபநள
ீ
னியர்

வயத யிக்கம்

18

யபநள
ீ
னியர்

வதகம் அறுத்தல்

18

யபநள
ீ
னியர்

லூத்வதளர் இத்தழனல்ன

18

யபநள
ீ
னியர்

கைவூர்ளட்டு தழனச்சடக்குத் தழனனகம்

18

யபநள
ீ
னியர்

தழனச்சடக்குப் பளதுத் தழனனகம்

18

யபநள
ீ
னியர்

தழனச்சடக் கணிதம்

18

யபநள
ீ
னியர்

தநழழ்-த்தீன் அகபளதழ

18

யபநள
ீ
னியர்

வளர்ச்சுகவ சழனம்-தநழழ்-த்தீன் அகபளதழ

18

யபநள
ீ
னியர்

தநழழ்ச் பசய்னேள் பதளடக

18

யபநள
ீ
னியர்

னடகதீன் நளட

18

டள னகம்நது னயர்

யடகபதளடகப் ட்டினல்

18

ஜளன்நர்ைளக்

அபனத் தநழழ் அகபளதழ

18

குளம் களதழறு ளயர்

ிபந்த நபினல்

18

?

இந்தழடபனன் டைப்வளர்

18

அழனளர் னயர்

இனினந்தன் டைப்வளர்

18

அழனளர் னயர்

ஆழ்யளர்கள் யமழத்தழனளநம்

18

அப்னடய்னர்

அனம்பளனள் யிக்க ழகண்டு

18

அனநனந்து வதசழகர்

குன பம்டப

18

அமகழன ம்ி

குநளப சுயளநழனம்

18

குநளப சுயளநழ வதசழகர்

ஆத்ந பளநளனணம்

18

குநபகுனப வதசழகர்

சழதம்வபசுயபர் யண்ணம்

18

பதளட்டிக் கட சுப்ிபநண்ன னதழனளர்

தழனப்ழனலூர்ப் னபளணம்

18

னன் வயப் வதசழகர்

ஞ்சளக்கபப் ஃபளடை

18

ின் வயப் வதசழகர்

ஞளனசளயிதழ

18

ின் வயப் வதசழகர்

நபட்ையடண

18

ின் வயப் வதசழகர்

தழனப்ரினலூர் னபளணம்

18

ின் வயப் வதசழகர்

தழனக்களவூர் ந்தழ ளைகம்

18

நதுபக் கயிபளனர்

அழயளந்த சழத்தழ

18

நழகநளன்

பண் னத்தழ நளட

18

னகம்நது உவசன்

மநடக் வகளடய

18

சுயளநழளடதனள வதசழகர்

னடகதீன் னபளணம்

18

யண்ணக் கஞ்சழனப் னயர்

இடச ளனகம்

18

யண்ணக் கஞ்சழனப் னயர்

தீன் யிக்கம்

18

யண்ணக் கஞ்சழனப் னயர்

இஷ்ைழங்க அகயல்

18

தழனவுத்தபவகளசநங்டகப் னபளணம்

18

19

கனடணப்ிபகளசர் () கனடணப்ிபகளச வதசழகர்
நளசழளநணி சம்ந்தர்

–

.

தழனயளயடுதுட வ அம்யளண வதசழகர் ிள்டத் தநழழ்

19

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

தழனயளயடுதுட ஆதீத்துக் குனபம்டப அகயல்

19

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

தழனயளயடுதுட வ அம்யளண வதசழகர் கம்கம்

19

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

தழனயளயடுதுட வசுப்ிபநணின வதசழகர் நளட

19

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

தழனயளயடுதுட வசுப்ிபநணின வதசழகர் பஞ்சுயிடு தூது 19
தழனயளயடுதுட வ சழயஞள வனளகழகள் சரித்தழபம்

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

19

தழனயளடக்கள இபட்டை நணிநளட

நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்ிள்ட

18

?

தழனப்ஞ்சகம்

19

இபளநழங்க அடிகள்

ஜீயகளனண்ன எழுக்கம்

19

இபளநழங்க அடிகள்

தழனக்கச்சூர் ஆக்வகளனில் னபளணம்

19

வயலுச்சளநழக் கயிபளனர்

தழனவயட்ைக்குடிப் னபளணம்

19

வயலுச்சளநழக் கயிபளனர்

தழல்ட யிைங்கன் னபளணம்

19

வயலுச்சளநழக் கயிபளனர்

தழல்ட ழவபளட்ைக னநக அந்தளதழ

19

ிபநளதனதழ

19

வயலுச்சளநழக் கயிபளனர்

ஆச்சளரினப் ிபளயம்

19

வசளநசுந்தப ளனகர்

தழல்டத் தழனயளனிபம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

பதய்யத் தழனயளனிபம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

மளனிபப் ிபந்தம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

வசளநசுந்தப ளனகர்

தழனச்பசந்தூர்க் வகளடய

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

தழனச்பசந்தூர்த் தழனப்னகழ்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

பசன்டக் கம்கம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

ஆநளத்தூர்த் தனபளணம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

அறுயடக இக்கணம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

ஆதழசழத்தர் ளைல்கள்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

தநழழ் அங்களபம்

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

தநழழ்ளயர் சரிடத

19

யண்ணச் சபம் தண்ைளணி சுயளநழகள்

கற்க யிளனகர் தழகம்

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

சழத்தளந்த சளதக் கட்ைட

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

களநளட்சழ அம்நன் தழகம்

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

நளசழளநணினீசர் தழகம்

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

சுந்தப யிளனகர் தழகம்

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

சழத்தளந்தக் களரினக் கட்ைட

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

தழரினபசுந்தரி நளட

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

வசக்கழமளர் யபளறு

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

தழனபயளற்ழனைர்ப் னபளண யசம்

19

னடய கழனளண சுந்தப னதழனளர்

யபதளதர் தழகம்

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

களந்தழனம்டந தழகம்

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

தநழழ்க் கழத்துடனந்தளதழ

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

சழங்களபப் தம்

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

பல்ட ளனகநளட

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

வயில்ழப்னத்தூர் வகளடதனந்தளதழ

19

அமகழன பசளக்களதப்ிள்ட

சகுந்தட யிளசம்

19

இபளநச்சந்தழபக் கயிபளனர்

தளனகள யிளசம்

19

இபளநச்சந்தழபக் கயிபளனர்

இபங்வகளன் சண்டை ளைகம்

19

இபளநச்சந்தழபக் கயிபளனர்

இபணின யளசகப்ள

19

இபளநச்சந்தழபக் கயிபளனர்

தழனத்தணிடக இபட்டை நணிநளட,

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

னம்நணிக்வகளடய

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

ளன்நணிநளட

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

னகழநளக் கம்கம்

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

பஞ்சளற்றுப்டை

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

தழனபயண்களட்ைடிகள் யபளறு

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

வயளண் நபினல்

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

சங்கப யிசனம்

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

பரின னபளணம் உடபடை

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

நளர்க்கண்வைன னபளணம் உடபடை

19

பதளழுவூர் வயளனேத னதழனளர்

ணம்யிடுதூது

19

சபயணப் பனநளள் கயிபளனர்

அசுயவநதனளக னபளணம்

19

சபயணப் பனநளள் கயிபளனர்

யிளனகர் தழனனக யிளசம்

19

சபயணப் பனநளள் கயிபளனர்

ஆதழனொத்தந்தளதழ

19

சபயணப் பனநளள் கயிபளனர்

ளர்த்தசளபதழ நளட

19

இபளநளனுசக் கயிபளனர்

தழனவயங்கை அதனதழ

19

இபளநளனுசக் கயிபளனர்

யபதபளசப் பனநளள் தழற்றுப் த்தந்தளதழ

19

இபளநளனுசக் கயிபளனர்

ீதழ சழந்தளநணி

19

வயதகழரி னதழனளர்

தழனவயங்கைக் கம்கம்

19

யபபளகய
ீ
னதழனளர்

தழனக்கண்ணநங்டக நளட

19

யபபளகய
ீ
னதழனளர்

தழனவயங்கை னடைனளன் ஞ்சபத்தழம்

19

யபபளகய
ீ
னதழனளர்

யபதபளசர் ஞ்சபத்தழம்

19

யபபளகய
ீ
னதழனளர்

பனந்வதயித்தளனளர் ஞ்சபத்தழம்

19

யபபளகய
ீ
னதழனளர்

ஆதநட தழனப்னகழ்

19

ிச்டச இனபளகவ ம் னயர்

சவதக்களதழ தழகம்

19

ிச்டச இனபளகவ ம் னயர்

ளகூர் ிள்டத்தநழழ்

19

ிச்டச இனபளகவ ம் னயர்

ளனகத் தழனப்னகழ்

19

ிச்டச இனபளகவ ம் னயர்

பநளகழதீன் ஆண்ையர் நளட

19

தழனக்குமந்டத யடிவயன் ிள்டத்தநழழ்

19 னபடச சளதழ னதழனளர்

ிச்டச இனபளகவ ம் னயர்

நதுபநளட

19 னபடச சளதழ னதழனளர்

தழனப்பங்குன்த்து அந்தளதழ

19 னபடச சளதழ னதழனளர்

இபளந யிளசம்

19

கந்தப்ிள்ட

கண்டி ளைகம்

19

கந்தப்ிள்ட

சந்தழபலளச யிளசம்

19

னளட வநமகர் பளண்டிச் சழந்து

19

கந்தப்ிள்ட

சழறுத்பதளண்ைர் யிளசம்

19

இன்ிடசக் களயடிச் சழந்து

19

திப்ளைல் தழபட்டு

19

சந்தழபவசகப கயிபளச ண்டிதர்

சுயளநழளதம்

19

சுயளநழக் கயிபளனர்

தஞ்டச அந்தளபதழ அய்னங்களர்
னபடச யளக்கம் பசுபளந கயிபளனர்
பசன்ிகும் அண்ணளநட பபட்டினளர்

வநகதூதம்

19

னளழ்ப்ளண ளகளத ண்டிதர்

கயத்கவ டத

19

னளழ்ப்ளண ளகளத ண்டிதர்

இவதளவதசம்

19

னளழ்ப்ளண ளகளத ண்டிதர்

சளந்வதளக்கழன உழைதம்

19

னளழ்ப்ளண ளகளத ண்டிதர்

ில்கண ீனம்

19

கந்த சுயளநழனம்

19

களத சழந்தளநணி

19

கணதழ ிள்ட
சுப்ிபநணின வதசழகர்
ஆதழனெ னதழனளர்
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