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தமிழக�த���த�ட� :
1. ~~மிகஉயா�்த ச�கர� ெதா�டெப�டா

2. ~~மிக�ெபாியஅைண ேம��ா அ்ைண

3. ~~~மிக� பழைமயானஅைண க�லைண

4. ~~மிக நீளமானஆ� காவ�ாி

5. ~~~மிக நீளமானபால� பா�ப�பால�

6. ~~மிகநீளமானகட�கைர ெமாினா

7. ~~மிக�ெபாிய ேதா் த��வா�ா ே்தா்

8. ~~மிக� ெபாிய ந�த� த�ைசப�ரகதீ�வரா ே்காவ�� ந�த�

9. ~~மிக�ெபாிய ேகாவ�� �ெர�கநாதா ே்காவ��

10. ~~மிகஉயரமானேகா�ர� �வ�������ா ஆ்�டா� ேகாவ�� ேகா�ர�

11. ~~ ,மிக�ெபாியச�ைல த��வ��வா ச்�ைல க�னியா�மாி

12. ~~ ,மிக�ெபாிய ெதாைலேநா�க� ைவ�பா�� ெதாைலேநா�க� காவ�ா்

13. ~~ ( 150 )மிகஉயரமானெகா�மர� �னிதஜாா�் ேகா�ைடெகா�மர� அ�உயர�

14. ~~Cartilha lingoa tamul e Portugues ( : )அ�ச�ட�ப�ட�த�தமி��� தமி�� ெசா�க�ல�தீ�எ����களி�அ�ச�ட�ப�ட� ��பனி�அ�சான�

15. ~~ Doctrina Christam ( )தமிழி��த�அ���� த�ப�ரா�வண�க� �த��த��தமி�அ�ெச����கைளபய�ப��த�அ�ச�ட�ப�ட�

16. ~~�த�ெமௗன�பட� கீசக வத�

17. ~~�த�ேப�� பட� காளிதா�

18. ~~ 40�த�வ�ண�பட� அ�பாபா�� த��டாக்��

19. ~~�த�நாவ� ப�ரதாப�த�யாா ச்ாி�த�ர�

20. ~~ { 1873}�த�நாளித� ெம�ரா�ெமய��

21. ~~�த�தமி� நாளித� �ேதசமி�த�ர�

22. ~~�த�வாெனா�ந�ைலய� ெச�ைனவாெனா�ந�ைலய�

23. ~~ --�த�இரய��பாைத ராய�ர� வாலாஜா

24. ~~ (1831)�த�வணிகவ�க� மதரா�வ�க�

25. ~~ (1688)�த�மாநகரா�ச� ெம�ரா�

�த�மனிதாக்�

தமி�நா�
1. ( ) ~~ (1920)கா�க�ர���த�தமிழக� தைலவா �்த�த�ர������ வ�ஜய ராகவா�சாாி

2. ( ) ~~ (1964)கா�க�ர���த�தமிழக� தைலவா �்த�த�ர����ப�ற� காமராஜா்

3. ~~ . . .ேநாப�ெவ�ற�த�தமிழா் சா ச்� வ� ராம�

4. ~~கவான்ா ெ்ஜனரலான�த�தமிழா் ராஜாஜி

5. ( )~~�த���யர��தைலவா த்மிழக��யர� டா�டா ர்ாதாக���ண�

6. ~~�த��தலைம�சா் ��பராய�ெர��யாா்

7. ( )~~�த��தலைம�சா �்த�த�ர����� ப�ற� ஒம��ா ர்ாமசாமி ெர��யாா்

8. ~~�த�கவான்ா் சா ஆ்ா�்ச�பா� எ�வா�்ைந

9. ~~�த�இ�த�ய கவான்ா் சா க்���ண�மாரச�� பவச��
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10. ~~�த�ெப��த�வா் ஜானக� ராம�ச�த�ர�

11. ( )�த�ெப��த�வா ே்தாத்��ல�பதவ���வ�தவா ெ்ஜயல�தா

12. ~~�த�ெப�கவான்ா் பா�த�மா �வ�

13. ( ) ~~ .�த�உ�சநீத�ம�றதைலைம நீத�பத� �த�த�ர�����ப�ற� ஜ���ப� சதாச�வ�

14. ~~ .உ�ச நீத�ம�ற நீத�பத�யான�த�தமி�� ெப� நீத�பத� ஆா ப்ா�மத�

15. ~~�த�ெப� நீத�பத� ப�மினி ேஜ��ைர

16. ~~�த�ெப�ம���வா் டா�டா �்��ெல��மி ெர��

17. ~~ . . ( )ஞான�ட�ெவ�ற�த�தமி� எ��தாளா் ப� வ� அக�லா�ட� அக�ல�

18. ~~தாதாசாேஹ�வ���ெப�ற�த�தமி� ந�கா் ச�வாஜி கேணச�

19. ~~உலகெச�சா�ப�ய�ப�ட�ெவ�ற�த�தமிழக�ரா் வ��வநாத�ஆன��

20. ~~ . .�த�த�ரஇ�த�யாவ��ஒ�மாந�ல ச�ட�ேபரைவ��ேதா�்ெத��க�ப�ட�த�த�ைர�பட ந�கா் எ�எ�ராேஜ�த�ர�

21. ~~ .க�ரா��மா�டா ப்�ட� ெவ�ற�த�ெப� எ�வ�ஜயெல��மி

22. ~~�த�ெப�ஐப�எ�அத�காாி த�லகவத�

23. ~~�த�ெப�தைலைம�ெசயலாளா் ெல��மி ப�ராேன�

24. ~~�த�ெப�காவ��ைறஆைணயா் ல�த�கா சர�

25. ~~�த�ெப�கமா�ேடா காளிய�மா�
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