
வா#k கை k'(p*kகll

µ-p பெ யr: இராமநாதr வை t+,ŋகm கனகரt+னm
தn தை யாr பெ யr : இராமநாதr வை t+,ŋகm
தாயாr பெ யr : வை t+,ŋகm 1வகா2pπll ளை  (7ரணm)
πறp* : 23.08.1946

ஆரmபkகl: : 
1951 நெ :n<= கே ா? டை kகா: ம கே sவC Dt+யாசா லை
1952 நெ :n<= சை வpπரகாச Dt+யாசா லை
1953 யாH ∕ µtJtதmπ Dt+யாசா லை
1962 யாH ∕ செ ŋKnதா இnJk கlMC

உயrகl: : 
1964 -1968 கெ ாNmOp பlக லை k கழகm
கlDtத கை மை கll : இளŋக லை மாR, µJக லை மாR

க<πtதl செ ய<பா?

1975 – 1980 – களனி பlக லை k கழகm 
கSπtத பாடŋகll : இnJ நாகCகµm த2Nm

1980 - 2012 பே ராத னை p பlக லை k கழகm 
1980 - DC= ரை யாளr
1989 - 1 ரே Tட DC= ரை யாளr
1996 - J ணை ப் பே ரா1Cயr 
1999 - பே ரா1Cயr 
கSπtத பாடŋகll : இnJ நாகCகµm த2Nm
வU கை  தU DC= ரை யாளராகk கட மை யாSVய பlக லை kகழகm : WழkK 
பlக லை kகழகm

பாடநூல் ஆ லே ாச னை  – அரச வெ EF?
சை வ நெ V – தரm - 5
சை வ நெ V – தரm - 6   – µதSப+pO - 1998
சை வ நெ V – தரm - 7   – µதSப+pO - 1999
சை வ நெ V – தரm - 8   – µதSப+pO -  2000
சை வ நெ V – தரm - 9   – µதSப+pO - 1988
சை வ நெ V – தரm - 10 – µதSப+pO -  2000
சை வ நெ V – தரm - 11 – µதSப+pO -  2000

:GHகll: 
1995 - சாWt+ய மXடல DUJ - கனகரt+ன உபாt+யாCZ 
           [ல[ நlMr ஆ]µக நாவலr சCt+ரm
1996 - இnJசமயp பXபா?: கலாcசார அ மை cசாl வழŋகpப?ட DUJ 
            - 1. செ l லை யாpπll ளை `Z  யாHpபாண நlMர் ஆ]µக நாவலr 
            அவrகaZ சCt+ரச் bUkகµm அவrகll இயSVயUaய தcpபாம லை dm
2007 - சmபnதr DUJ – 2007 - ஆ]µகநாவலr வரலா] ஒU O+ய பாr வை dm ப+=m



பே ராசிரியர் கனகரத்தினம் அவர்களின் பிரசுரங்களும் 
பதிப்புக்களும்

........... O?பD+ ஈழt+l நாவலr ப+pπtத µதl gl

........... பXhதமR`Z வாHk கை  வரலா]c சுருக்கமும் ஆyவடŋகjm

........... கXக?h மடm ம றை ஞான சmபnதUm ஆZமானnதவாதµm

........... நாவலCZ கெ ாZ றை வே nதZ உ ரை வளm

........... ஈழtJ நா?டாr ஆyவடŋகl

........... சை வ1tதாnத மெ y`ய,l ஆ]µகநாவலCZ பŋகapO

........... பt தெ ாZபதாm gSறாXhl ஈழt+l தே ாZVய 
             சை வ சமய இயkகŋகll (1840 - 1858)
........... வட கே ா வை  சபாப+ நாவலr - ஓr ம+pn:
............ஈழநா?hl ஒlலாnதகால த2oயl வளrc1`l கெ ாZசாlls அhகளாr
........... சை வp பெ Cயாr ச. அUணாசல உபாt+யாUm இnJ பே ா?. ச. இராசரt+னµm
........... கெ ாkKDl சபாரt+ன µத,யாr - ஒU நே ாkK
........... சை வDt+யாDUt+c சŋக வளrc1`l இராசரt+னm அவrகaZ பŋகapO
........... ஈழtJ வZc மை  நா?:pபாடl
........... கXக?h மடm ம றை ஞான சmபnதUm ஆZமானnதவாதµm
........... மாCpபா?: அlலJ கXண கை யmமZ கpபSபா?:
........... பாரதm - மாDnதm pலµm உ ரை dm (ப+pபா1Cயr)
........... த2Hம றை  வoபா:
........... ஐயனாr வoபா?hl ஐயனாr prtதm
........... ஈழtJ செ mப றை c1தmபர bவா2கll - ஓr அVµகm
........... வரத பXhதUm வரத பXhதµm
........... பெ ாலந] வை  வெ Xகலc1Sபŋகll +Uநா=kகரb நாயனாr 
            பhமt தை  அhpப டை யாகk கெ ாXட ஆy=
........... கெ ாkKDl சபாரt+ன µத,யாr - ஒU ம+pn:
........... நவrதWUஷ்ண பார+`Z தcs லை c செ ydll
........... சை வ1காமR ஆ]µகmπll ளை  - ஓr ஆy=
........... த2H நா?hl சதாவதாc மே லை p O லே ா, நா.க+ர வே Sπll ளை
........... யாHpபாண வை சபCபாலன ச பை `Z தே ாSறµm வளrc1dm
........... ஆ]µகநாவUm DOலானnத அhகtm
........... சை வp பெ Cயாr இnJ பே ா? bpπரமRயm இராசரt+னm - ஓr ஆyவடŋகl
........... சை வp பெ Cயாr b. இராஜர?ணµm ஈழ கே சCp பெ ாZ னை யா=m
........... சை வp பெ Cயாr மகாDtJவாZ இvDl அmப கை பாகr
........... சŋக இலkWயt+l ஈழtJ அVஞr பŋகapO
........... 1வ நெ Vpπரகாசm
........... கU+கt+ மா லை
........... யாHpபாணm நlMr ஞானpπரகாச µcவr
........... ஈழநா?hl மகாபாரதt+Z செ lவாkK
........... ஈழtJ வZc மை கaZ நாc1யாr வoபா:
........... பார+யாr பே ாS]m யாHpபாணtJc bவா2 யாr? 
            ஞானpπரகாசr ஆy=k KVpO
........... ஈழtJ இnJp பXபா?hZ தே ாSறµm வளrc1dm 
            W.µ gSறாX: µதl அνராதOC காலm வ ரை  பK+ - 1
........... சை வpπரபnதm ஓr ஆyவடŋகl
........... த2H நா?hl நாவலCZ சை வµயS1கll
........... பXhதமR 1.கணப+pπll ளை  அவrகaZ வாH=m பRdm
........... யாHpபாண மlலாகm x. Dbவநாதπll ளை  அவrகaனJm Ot+ரr 



........... பXhதமR 1.கணப+pπll ளை  அவrகaZ வாH=m பRdm

........... யாHpபாண மlலாகm x. Dbவநாதπll ளை  அவrகaனJm Ot+ரr 
            D.கனகச பை pπll ளை  அவrகaனJm வாHk கை  வரலா]
........... நாவலr ஆt மை dm Oல மை யும் - ஓr ஆy=
........... கை லாசpπll ளை dm DOலானnத அhகtm
........... யாHpபாண வ?:k கே ா? டை  மகாDtJவாZ µ.ஆ]µகmπll ளை  அவrகll 
            இயSVய 1]t தெ ாXடr நாயனாr Oராணm (ப+pபா1Cயr)

1976 - சmபாDl இnJp பXபா:
1976 - த2ழVஞr K. µtJkKமாரசா2
1977 - xர சை வk கே ா?பா:m அதZ சµதாய நே ாkKm
1977 - ஈழtJ பk+ இலkWயp பரpO
1978 - சை வp பெ Cயாr வை t+ய,ŋகm J ரை cசா2
1978 - சை வp பெ Cயாr bJம லை  D. DbவநாதZ
1979 - நாவலr பRகaZ சை வ1tதாnதk கே ா?பா:கll
1980 - நாவலr பெ UமாZ 1nத னை கtm செ யSபா:கtm
1980 - நாவலr பெ UமாcZ 1nத னை கll
1980 - பt தெ ாZபதாm gSறாXhl எNnத சமயc சாrபான 
           கXடனŋகll, இலkWயŋகll 
1982 - இnJ சமயm - ஓr கX ணே ா?டm
1982 - வZc மkகaZ மரOm பXபா:m
1982 - 1983 – வZc`l கXணW வoபா:
1983 - ஆ]µகநாவலCZ சமய சµதாயpபRகll
1983 - அt வை தk கே ா?பா: 
1984 - வரலாS]p பே ரா1Cயr 1.பtமநாதZ
1984 - நாவலr வரலா] பSVய பே ாkK – ஒU ம+pn:
1985 - ஈழ நா?hl Oராணபடனc செ lவாkK
1986 - ஐயனாr வoபா:m ஈழtJ வZc மை  மkகtm.
1986 - ஏழா லை  அt+யh Oவ னே sவC அmமன் ஆலய வரலா] - ஒU நே ாkK
1988 - பே ரா1Cயr சதா1வm அவrகaZ வாHk கை k KVpOகll
1988 - மெ ாo gl வljநr பே ரா1Cயr சதா1வm
1989 - பXhதமRdm சை வpபாரmபCயµm
1989 - த2H மெ ாo வாHk கை  வரலாS] இலkWயt+l 
           வே . கனகரt+னm உபாt+யாயCZ 
           [ல[ ஆ]µகநாவலr சCt+ரm பெ ]m µkWயtJவm.
1990 - [ல[ ஆ]µகநாவலCZ அவrகaZ பாலபாடp ப+pOkகll
1990 - த2ழVஞr bZனாகm K. µtJkKமாரbவா2pπll ளை  (1900 – 1987)
1991 - ஈழtJ வZc மை கal 1] தெ yவ வoயா:
1991 - யாHpபாணm கா ரை <= தnத இU கXமRகll
1991 - nSறr பே r1வl பா+Cயாr ஓr அVµகm 
1991 - பே ராத னை p பlக லை k கழகt+l த2Hp பே ரா1Cயr 1. +l லை நாதZ
1992 - நா?டாr வழkகாSVl கெ ாt+t தெ yவm
1992 - வZc மkகaZ Dவசாயc சடŋKµ றை .
1992 - DOலானnத அhகtm நவrதWUஷ்ண பார+dm
1994 - µUக வoபா?hl தXடாdபாR prtதm
1994 - நா?டாr வழkகாSVl பெ CயதmπராZ வoபா:
1994 - ஈழநா?hl உ ரை `Z தே ாSறµm வளrc1dm
1994 - ஈழt+l கXணW அmமZ வoபா:
1994 – 1995 – வதனமாr வoபா:
1995 - ஈழநா?hl சே ாழr ஆ?1k காலt+l சை வ சமய வளrc1dm 
           ஆலயŋகtm க?hடŋகtm
1995 - பெ ாலந] வை k காலt+l சJr வே + மŋகலm



           ஆலயŋகtm க?hடŋகtm
1995 - பெ ாலந] வை k காலt+l சJr வே + மŋகலm
1995 - கனகரt+ன உபாt+யாCZ [ல[ நlMr 
           ஆ]µக நாவலr சCt+ரm (ப+pபா1Cயr)
1996 - ஆ]µகநாவலUm கா ரை <= காrt+ கே யp OலவUm
1996 - 1. வை  தா மே ாதரmπll ளை `Z பXபா?h`யl நே ாkK
1996 - bவா2நாத பXhதr ஓr அVµகm
1996 - நாவலr இயkகm
1996 - நா?:pOறt தெ yவ வoபா?hl பெ CயதmπராZ வoபா: ஓr அVµகm
1996 - 1. செ l லை யாpπll ளை `Z யாHpபாண நlMr ஆ]µக நாவலr அவrகaZ 
           சCt+ர bUkகµm அவrகll இயSVயUaய தcpபாம லை dm
1996 - பXபா?hயl (ஆ1Cயr)
1996 - [ல[ ஆ]µகநாவலr அவrகll : ஆyவடŋகl
1997 - நாவலr உ ரை t+றZ
1997 - பே ரா1Cயr 1.+l லை நாதZ அவrகaZ ஆkகŋகll பSVய ஆyவடŋகl
1997 - பே ரா1Cயr +l லை நாதZ மRDழா மலr (ஆ1Cயr)
1997 - 1. வை .தா மே ாதரmπll ளை  ஒU பXபா?hயl நே ாkK
1998 - ஈழtJ த2H நா?டாCயl வழkகாSVZ தே ாSறµm, வளrc1dm
1998 - இUபா லை  சே னா+ராச µத,யாr ஓr அVµகm
1999 - சமயcசடŋKகll உ` ரே ா?டµllள வாHk கை p பhமŋகll
1999 - {ழŋ கை t தmπராZ ஒU ம+pn:
2000 - ஒlலாnதr கால த2H இலkWய வரலாSVl π,pO | மெ l லே ாDZ பŋகapO
2000 - ஒlலாnதrகால தoH இலkWயt+l அனnத bp பை யr
2000 - நாவலr உ ரை நெ V +UµUகாS]pப டை யை  அhpப டை யாகk 
           கெ ாXட ஒU ஆy=
2000 - ஈழt+Z நா?டாr இலkWயt+Z தே ாSறµm வளrc1dm
2000 - இvDl 1Zனtதmπp Oலவr ஒU KVpO
2000 – 2001 - கா,ŋகராஜாDZ ஓr அVµகm
2001 - இராவ ணே சZ நாடகm πர+யாkகm - ஒU Dனா
2001 - பlக லை  (ஆ1Cயr)
2002 - நாவலCZ உ ரை வளm
2003 - }Cயனாr கே ா`l ஆ+னt+Z 1வாkWரக யே ாWகll
2003 – 20004 யாHpபாணம், பUt+tJ றை , Jm பை நகr 
           சபா.bpπரமRய சாs+Cயாr
2003 - இரXடாவJ உலக இnJ மாநா: 1றpO மலr 
           இலŋ கை  – ( மலr KN அŋகtதவr )
2004 - வட கே ா வை  சபாப+ நாவலr ஓr ம+pn:
2004 - நாவலCZ ப+pO நெ V
2004 - சை வµm த2Nm எZ~m கUtJs லை  ஒU Dமrசனm
2004 - ஆt+ }hdm ஆ]µகநாவலUm
2004 - பtமm (ஆ1Cயr)
2007 - கா ரை kகாl அm மை யாr ஒU பhமவியl நே ாkK
2007 - ஆ]µகநாவலr வரலா] ஒU O+ய பாr வை dm ப+=m
2007 - ஈழநா?hl ஓ லை c bவhகaZ பாJகாpO
2007 - இலŋ கை t தoH bடr மRகll 
2008 - ஆ]µக நாவலr ஒU வரலாS]c bUkகm
2009 - சை வµm த2Nm எZ~m கUtJs லை  ஒU Dமrசனk KVpO



πரIரŋகll: பெ ாGll சாrnத ப'p*

சமயm - வரலாL - கே ாMபா?
1976 - சmபாDl இnJp பXபா:
1977 - xர சை வk கே ா?பா:m அதZ சµதாய நே ாkKm
1977 - ஈழtJ பk+ இலkWயp பரpO
1982 - இnJ சமயm ஓர் கX ணே ா?டm
1983 - அt வை தk கே ா?பா: 
2009 - சை வµm த2Nm எZ~m கUtJs லை  ஒU Dமrசனk KVpO
.......... ஈழtJ இnJp பXபா?hZ தே ாSறµm வளrc1dm 
           W.µ gSறாX: µதl அνராதOC காலm வ ரை  பK+ - 1
.......... பt தெ ாZபதாm gSறாXhl ஈழt+l தே ாZVய 
            சை வ சமய இயkகŋகll (1840 - 1858)
.......... த2Hம றை  வoபா:
2007 - ஈழநா?hl ஓ லை c bவhகaZ பாJகாpO

தN# சமயp *ல மை யாளrகll
1976 - த2ழVஞr K. µtJkKமாரசா2
1978 - சை வp பெ Cயாr வை t+ய,ŋகm J ரை cசா2
1978 - சை வp பெ Cயாr bJம லை  D. DbவநாதZ
1984 - வரலாS]p பே ரா1Cயr 1.பtமநாதZ
1988 - பே ரா1Cயr சதா1வm அவrகaZ வாHk கை k KVpOகll
1988 - மெ ாo gl வljநr பே ரா1Cயr சதா1வm
1989 - பXhதமRdm சை வpபாரmபCயµm
1989 - த2H மெ ாo வாHk கை  வரலாS] இலkWயt+l 
           வே . கனகரt+னm உபாt+யாயCZ 
           [ல[ ஆ]µகநாவலr சCt+ரm பெ ]m µkWயtJவm.
1990 - த2ழVஞr bZனாகm K. µtJkKமாரbவா2pπll ளை  (1900 – 1987)
1991 - யாHpபாணm கா ரை <= தnத இU கXமRகll
1991 - nSறr பே r1வl பா+Cயாr ஓr அVµகm 
1991 - பே ராத னை p பlக லை k கழகt+l த2Hp பே ரா1Cயr 1. +l லை நாதZ
1992 - DOலானnத அhகtm நவrதWUஷ்ண பார+dm
1996 - 1. வை  தா மே ாதரmπll ளை `Z பXபா?h`யl நே ாkK
1996 - bவா2நாத பXhதr ஓr அVµகm
1997 - 1. வை .தா மே ாதரmπll ளை  ஒU பXபா?hயl நே ாkK
1998 - இUபா லை  சே னா+ராச µத,யாr ஓr அVµகm
1999 - {ழŋ கை t தmπராZ ஒU ம+pn:
2000 – 2001 - கா,ŋகராஜாDZ ஓr அVµகm
2000 - இvDl 1Zனtதmπp Oலவr ஒU KVpO
2000 - ஒlலாnதr கால த2H இலkWய வரலாSVl π,pO | மெ l லே ாDZ பŋகapO
2000 - ஒlலாnதrகால தoH இலkWயt+l அனnத bp பை யr
2003 - }Cயனாr கே ா`l ஆ+னt+Z 1வாkWரக யே ாWகll
2003 – 20004 யாHpபாணப் பUt+tJ றை  Jm பை நகr சபா.bpπரமRய சாs+Cயாr
2007 - இலŋ கை t தoH bடr மRகll 
........... இ.நம.1வசmO அவrகaZ யாHpபாணm, மlலாகm, D.Dbவநாதπll ளை  
            அவrகaனJm அவரJ Ot+ரr D.கனகச பை pπll ளை  
            அவrகaனJm வாHk கை  வரலா]
........... கXக?h மடm ம றை ஞான சmபnதUm ஆZமானnதவாதµm
........... வட கே ா வை  சபாப+ நாவலr - ஓr ம+pn:



........... கXக?h மடm ம றை ஞான சmபnதUm ஆZமானnதவாதµm

........... வட கே ா வை  சபாப+ நாவலr - ஓr ம+pn:

........... ஈழtJ சை வ சமய வளrc1`l 1த.µ.பbப+c செ ?hயார் - ஒU ம+pn:

........... ஈழநா?hl ஒlலாnதகால த2oயl வளrc1`l கெ ாZசாlls அhகளாr

........... சை வp பெ Cயாr ச. அUணாசல உபாt+யாUm இnJ பே ா?. ச. இராசரt+னµm

........... ஈழtJ செ mப றை c1தmபர bவா2கll ஓr அVµகm

........... வரத பXhதUm வரத பXhதµm

........... கெ ாkKDl சபாரt+ன µத,யாr ஒU நே ாkK

........... சை வDt+யாDUt+c சŋக வளrc1`l இராசரt+னm அவrகaZ பŋகapO

........... சை வ1காமR ஆ]µகmπll ளை  ஓr ஆy=

........... த2H நா?hl சதாவதாc மே லை p O லே ா, நா.க+ர வே Sπll ளை

........... யாHpபாண வை சபCபாலன ச பை `Z தே ாSறµm வளrc1dm

........... ஆ]µகநாவUm DOலானnத அhகtm

........... சை வp பெ Cயாr b. இராஜர?ணµm ஈழ கே சCp பெ ாZ னை யா=m

........... சை வp பெ Cயாr மகாDtJவாZ இvDl அmப கை பாகr

........... சŋக இலkWயt+l ஈழtJ அVஞr பŋகapO

........... கெ ாkKDl சபாரt+ன µத,யாr - ஒU நே ாkK

........... கை லாசpπll ளை dm DOலானnத அhகtm

........... பXhதமR 1.கணப+pπll ளை  அவrகaZ வாH=m பRdm

........... யாHpபாண மlலாகm x. Dbவநாதπll ளை  அவrகaனJm 
            Ot+ரr D.கனகச பை pπll ளை   அவrகaனJm வாHk கை  வரலா]
........... த2H நா?hl நாவலCZ சை வµயS1கll
........... கெ ௗரவ இராசரt+னm அவrகaZ s னை = மலr
........... மாதகl ம`lவாகனpOலவr - ஒU நே ாkK
........... நlMr தmO கை லாயpπll ளை `Z சமயp பRகள்
........... த2Hநா?hl சதாவதாc மே லை pO லே ா, நா. க+ர வே Sπll ளை
........... ஈழநா?hl சதாவதாc மே லை pO லே ா, க+ர வே Sπll ளை , 
            சை வp பெ Cயாr +U.µ.ம`lவாகனm
........... பார+யாr பே ாS]m யாHpபாணtJc bவா2 யாr? 
             ஞானpπரகாசr ஆy=k KVpO
........... யாHpபாணm நlMr ஞானpπரகாச µcவr
........... 1வ நெ Vpπரகாசm
........... கU+கt+ மா லை

ஆLµகநாவலr
1979 - நாவலr பRகaZ சை வ1tதாnதk கே ா?பா:கll
1980 - நாவலr பெ UமாZ 1nத னை கtm செ யSபா:கtm
1980 - நாவலr பெ UமாcZ 1nத னை கll
1983 - ஆ]µகநாவலCZ சமய சµதாயpபRகll
1984 - நாவலr வரலா] பSVய பே ாkK – ஒU ம+pn:
1990 - [ல[ ஆ]µகநாவலCZ அவrகaZ பாலபாடp ப+pOkகll
1996 - ஆ]µகநாவலUm கா ரை <= காrt+ கே யp OலவUm
2000 - நாவலr உ ரை நெ V +UµUகாS]pப டை யை  
           அhpப டை யாகk கெ ாXட ஒU ஆy=
2008 - ஆ]µக நாவலr ஒU வரலாS]c bUkகm
2004 - ஆt+ }hdm ஆ]µகநாவலUm
1997 - நாவலr உ ரை t+றZ
1996 - நாவலr இயkகm
........... த2H நா?hl நாவலCZ சை வசமய µயS1கll
........... சை வ1tதாnத மெ y`ய,l ஆ]µகநாவலCZ பŋகapO
........... நாவலCZ கெ ாZ றை வே nதZ உ ரை வளm
........... O?பD+ ஈழt+l நாவலr ப+pπtத µதl gl
........... நாவலr ஆt மை dm Oல மை `l ஓr ஆy=



........... O?பD+ ஈழt+l நாவலr ப+pπtத µதl gl

........... நாவலr ஆt மை dm Oல மை `l ஓr ஆy=

........... O?பD+ ஈழt+l நாவலr ப+pπtத µதl gl

:மQசனŋகll
1994 - ஈழநா?hl உ ரை `Z தே ாSறµm வளrc1dm
2001 - இராவ ணே சZ நாடகm πர+யாkகm - ஒU Dனா
1980 - பt தெ ாZபதாm gSறாXhl எNnத சமயc சாrபான கXடŋகll 

இலkSயŋகll
........... ஈழநா?hl மகாபாரதt+Z செ lவாkK
........... க?டடkக லை dm DkWரகDயjm
1995 -  பெ ாலந] வை k காலt+l சJr வே + மŋகலm
1994 -  µUக வoபா?hl தXடாdபாR prtதm
........... பெ ாலந] வை  வெ Xகலc1Sபŋகll +Uநா=kகரb நாயனாr 
             பhமt தை  அhpப டை யாகk கெ ாXட ஆy=
........... ஐயனாr வoபா?hl ஐயனாr prtதm
2007 -  கா ரை kகாl அm மை யாr ஒU பhம`யl நே ாkK

நாMடாQயl
1982 - வZc மkகaZ மரOm பXபா:m
1982 - 1983 – வZc`l கXணW வoபா:
1986 - ஐயனாr வoவா:m ஈழtJ வZc மை  மkகtm
1991 - ஈழtJ வZc மை கal 1] தெ yவ வoயா:
1992 - வZc மkகaZ Dவசாயc சடŋKµ றை .
1992 - நா?டாr வழkகாSVl கெ ாt+t தெ yவm
1994 - நா?டாr வழkகாSVl பெ CயதmπராZ வoபா:
1994 -1995 – வதனமாr வoபா:
1994 - ஈழt+l கXணW அmமZ வoபா:
1996 - நா?:pOறt தெ yவ வoபா?hl பெ CயதmπராZ வoபா: ஓr அVµகm
1999 - சமயcசடŋKகll உ` ரே ா?டµllள வாHk கை p பhமŋகll
2000 - ஈழt+Z நா?டாr இலkWயt+Z தே ாSறµm வளrc1dm
........... ஈழtJ வZc மை  நா?:pபாடl
........... மாCpபா?: அlலJ கXண கை யmமZ கpபSபா?:
........... ஈழtJ வZc மை  நா?:pபாடl
........... ஈழtJ வZc மை கaZ நாc1யாr வoபா: ஆyவடŋகl
1997 - பே ரா1Cயr 1.+l லை நாதZ அவrகaZ ஆkகŋகll பSVய ஆyவடŋகl
1988 - பே ரா1Cயr சதா1வm அவrகaZ ஆkகŋகll பSVய ஆyவடŋகl
1996 - [ல[ ஆ]µகநாவலr அவrகll : ஆyவடŋகl
........... பXhதமR`Z வாHk கை  வரலா]c bUkகµm ஆyவடŋகjm
........... சை வpπரபnதm ஓr ஆyவடŋகl
........... ஈழtJ நா?டாr ஆyவடŋகl
........... சை வp பெ Cயாr இnJ பே ா? bpπரமRயm இராசரt+னm 
            - ஓr ஆyவடŋகl

µTU ரை கll
2011 - மழ லை p 7ŋகா (µZ~ ரை )
2000 - பXபா?:c1nத னை  
2004 - 1லpப+காரµm ஈழtJ இ சை  நாடகµm (µZ~ ரை )

மலr ஆVQயr
1996 - பXப?hயl (ஆ1Cயr)
1997 - பே ரா1Cயr +l லை நாதZ மRDழா மலr (ஆ1Cயr)
2003 - இரXடாவJ உலக இnJ மாநா: 



1997 - பே ரா1Cயr +l லை நாதZ மRDழா மலr (ஆ1Cயr)
2003 - இரXடாவJ உலக இnJ மாநா: 
           1றpO மலr இலŋ கை  – ( மலr KN அŋகtதவr )

வெ Eவnத Wlகll
1985 - ஈழ நா?hl Oராணபடனc செ lவாkK
1986 - ஏழா லை  அt+யh Oவ னே sவC அmமZ ஆலய வரலா] ஓU நே ாkK
1997 - நாவலr உ ரை t+றZ
1999 - நாவலrமரO
2004 - பXhதமR 1.கணப+pπll ளை `Z Oல மை `யl : ஓr ஆy=
2005 - ஈழtJc சை வசமய வளrc1`l 1த.µ. பbப+c செ ?hயாCZ பŋகapO
2007 - ஆ]µகநாவலr வரலா] - ஒU O+ய பாr வை dm ப+=m
2007 - நாவலr ஆt மை dm Oல மை tJவµm
2008 - ஆ]µகநாவலr வரலா] ஒU bUkகm
........... நவrதWUஷ்ண பார+`Z தcs லை c செ ydll (அc1l)

ஆராycV பZp* µய<Vகll
1995 - கனகரt+ன உபாt+யாCZ [ல[ நlMr ஆ]µக நாவலr சCt+ரm
1996 - 1. செ l லை யாpπll ளை `Z யாHpபாண நlMர் ஆ]µக நாவலr அவrகaZ 
           சCt+ர bUkகµm அவrகll இயSVயUaய தcpபாம லை dm
2003 - நாவலCZ ப+pO நெ V யாHpபாண வ?:k கே ா? டை  
           மகாDtJவாZ µ.ஆ]µகmπll ளை  
           அவrகll இயSVய 1]t தெ ாXடr நாயனாr Oராணm
2004 - பtமm (ஆ1Cயr)
........... மாCpபா?: அlலJ கXண கை யmமZ கpபSபா?: (அc1l)
........... பாரதm - மாDnதm pலµm உ ரை dm (ப+pபா1Cயr) (அc1l)


