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மனனைனயக விமைமயக 
 



ஒடளாவா தமி மிதடார ுதலுின நூலுைத உதலகடு அறமலதபபுபவிி ம்ி்்யக 
ெபரைமயக ெலாங்னதமாக. இநநூலக அைமவதறு நிடக உதவட “றறிிடக 
பவுதளேனடு” எமப மனமாரநத நனறலங. 
 

புதலதலங A. ஆன்லக, B. இூட்டக, C. லைத, D. பூவைல, E. ஆத்ூக எனத பிுபத 
பட்டிளதபடபஙுன. இதபட்டைூ வா்டுகதபாப பூ அிட புதலதலங எமப நூலுிி 
இரதபைத அறிரலங. 
 

ஒரவர ஒர தநனுிி க்டப 2 புதலதலங மாுினதம எபுப் ெுிூம்யக. எபுத புதலதலைு 
ஒர மாத லாூக ைவுிரடலூாக. வரகபன மாதக ம்யமன அறவுதி ெலாபுப தமலக ஒர மாதக 
ைவுிரடலூாக. இனனெமாரவர அதபுதலுைத தவணெமன பிவ ெுயிரதபன லாூக ந்டலதபள 
மாடளாப. புதலக ிரதபட ெலாபடலு தாமதமானாி நாெுான்டு ஒர புதலுபடு $0.50 வ்தக 
லடளடக வசிடலதபபக. 
 

ஒடளாவா மிதடார ுதல அதலுினரலகடு நூல உபதடாலக இூவுக. அதலுதவர அிூாததார ஒர 
புதலுபடு $20 வ்தக லடபதபடமக ஆுப் ுநதாவால $10 க ெுலுி நூலுைத 
உபதடா்டலூாக. வுடதபக ெுயயகதபாப ுதலுின அதலுதவர ஒரவின ்பாிர ததைவ. 
 

எபுத புதலக ெதாைூநப தபாயன அத புதலுின ெப்மியக வமானு தனவடலான ெுூவக 
அமவளதபபக.  

- இடடுனர ுைப, ஒடளாவா தமி மிதடார ுதலக 
மார், 2014.  

 

INTRODUCTION & GUIDELINES 
 

We are happy and proud to introduce you to Ottawa Tamil Seniors Association’s Library. Our 
heartiest thanks to “Trillium Foundation” to have provided fund for our Library. 
 
Books are listed under the following categories: A. Spiritual, B. Literature, C. Story,              D. 
Miscellaneous, and E. English. When you go through this List, you will come to know that the 
OTSA Library contains rare books  
 
One can borrow maximum 2 Books at a time. Borrowed books shall be kept for a month time. If 
required you can extend the time for another month by informing before the returning date. No 
extension shall be granted in case somebody booked to read that book. When you are late to 
return the books, a fine of $0.50 per day per book shall be charged. 
 
Use of Library is free to members of Ottawa Tamil Seniors Association. Non-members also can 
use the library by paying a deposit of $20 per book and an yearly subscription of $10. While 
applying to use the Library, recommendation from an OTSA Member is a pre-requisite.  
 
In the event a borrowed book is lost, cost of book plus Air Courier charges will be levied. 
 

- Board of Directors,  Ottawa Tamil Seniors Association 
March, 2014 

 

  



A. ஆன ம்�க �த்�க�் * SPRITUAL BOOKS 
 
 

A001 ஒ� வ�நா� �த்தர் சத்�� 

A002 தேபாவனம் ெவங்கேடஸ்வர சாஸ்தி� 

A003 பட்�னத்தார் பாடல்கள் � சாமிநாத ேதசி ேகந்திர சிவேயாகி 

A004 பஜனாவள� � சத்தியசாய� சமித்தி 

A005 உங்கள் வ�திையக் கண்டறி�ங்கள் ெராப�ன் ஷர்மா 

A006 உள்ளம் �றந்தவன் �ஜாதா 

A007 ஆய�ரம் ஜன்னல் சத்�� ஜக்கி வா�ேதவா 

A008 வ�நாயகர் அகவல் �தரன் 

A009 உனக்�ள் இ�க்கிற� உன்னதம் சத்�� ஜக்கி வா�ேதவா 

A010 கட�ள�ன் பள்ளத்தாக்� �ஜாதா 

A011 ப�ராணயாமக் கைல ஸ்வாமி 

A012 இைறவ�டன் இன�ய அ�பவங்கள் � சத்தியசாய� சமித்தி 

A013 ஏமாற்றாேத ஏமாறாேத �கி சிவம் 

A014 பக்தி மார்க்கம் ஸ்வாமி 

A015 ஆழ்நிைல தியானம் ேயாகாசனம் ேக.கி�ஷ்ணன் 

A016 நிைனப்ப�ம் நடப்ப�ம் �கி சிவம் 

A017 அச்சம் தவ�ர் �கி சிவம் 

A018 தியானம் உங்க�க்காக பரமஹம்ச நித்தியனந்தா 

A019 ப�ப்ப�யா தியானம் தமிழில் மா. ஜி. ராஜெலட்�மி 

A020 � இராம�ஜர் வாழ்�ம் வாக்�ம் மா. சீதாராமன் 

A021 எழாவ� அறி� -2 ேவ. இைறயன்� 

A022 எழாவ� அறி� -3 ேவ. இைறயன்� 

A023 நல்ல ��ம்பம் நம� இலட்சியம் �கி சிவம் 

A024 வ�ஞ்ஞான�ம் ெமய்ஞான�ம் �கி சிவம் 

A025 சிந்தைன வ��ந்� ேகா. �வாமி 

A026 சாய� பாபா (அற்�த ��ஷர்) ரா. கணபதி 

A027 ெசான்னார்கள் ெசான்னார்கள் -1 �கி சிவம் 

A028 ெசான்னார்கள் ெசான்னார்கள் -2 �கி சிவம் 

A029 ரா� ேக� ப�கார வ�ளக்கம் ��கப்ப��யன் 

A030 இந்�மதம் பதிலள�க்கிற� -1 லட்�மி �ப்ப�ரமண�யம் 

A031 இந்�மதம் பதிலள�க்கிற� -2 லட்�மி �ப்ப�ரமண�யம் 

A032 இந்�மதம் பதிலள�க்கிற� -3 லட்�மி �ப்ப�ரமண�யம் 

A033 �த்தர் ேபாதைனகள் ப. ராமஸ்வாமி 

A034 மல�ம் சாய� �கம் � சத்தியசாய� ேசவா நிைலயம் 

A035 நான் கண்ட சித்தர்கள் ெபான். பரம�� 

A036 பகவா�டன் உைரயாடல் ேக. எஸ். ஹிஸ்லாப் 

A037 ம�தர்ம சாஸ்திரம் ெமன். சிவராமன் 
 

படலக : 1 
 
 



A. ஆன ம்�க �த்�க�் * SPRITUAL BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

A038 உனக்காகேவ ஒ� ரகசியம் �பா 

A039 உனக்� எ� ேவண்�ம் சத்�� ஜக்கி வா�ேதவா 

A040 ஹிந்� தர்மம் ஆர். ப�.வ�.எஸ். மண�யன் 

A041 ைசவ�ம் ைவணவ�ம் சங்கர நாராயணன் 

A042 சிவன�ட் ெசல்வர் தி� ��க கி�பானந்த வா�யார் 

A043 கீைத ெசால்�ம் பாைத �வாமி வ�ேவகானந்தர் 

A044 கட்�ைரச் ெசல்வம் தி� ��க கி�பானந்த வா�யார் 

A045 உ�தியாக நம்�ங்கள் ேக. எஸ். �ப்ப�ரமண� 

A046 ஆனந்தம் பரமானந்தம் �கி சிவம் 

A047 அத்தைனக்�ம் ஆைசப்ப� சத்�� - �பா 

A048 ெதய்வெநறிக் கைதகள் �வாமி, அறிவாலயம் 

A049 ெதய்வெநறிக் கைதகள் �வாமி, அறிவாலயம் 

A050 அன்� ெநறிக் கைதகள் ஸ்வாமி 

A051 அர்த்த�ள்ள வாழ்� �கி சிவம் 

A052 நான் ஒ� ெவண்ேமகம் ெசந்�ரம் ெஜகத�ஷ் 

A053 �ன்றாவ� ேகாணம் �பா 

A054 தி�ப்�கழ் அ�ணகி��வாமிகள் 

A055 � தியாகராஜ �வாமி கீர்த்தைனகள் ஏ.ேக. ேகாபாலன் 

A056 அன்ைன ெதேரஷா ஞா. யாக்ேகா� 

A057 அ�பத்� �வர் கைதகள் அ�. ராமநாதன் 

A058 அ�பத்� �வர் கைதகள் அ�. ராமநாதன் 

A059 மனமற்ற நிைல �தாங்கன் 

A060 ஓைலச் �வ� டாக்டர் பாலகி�ஷ்ணன் 

A061 ேபாதி த�மர் �வாமி சியாமானந்த் 

A062 ��தல் பற்றிய �த்தகம் �வாமி சியாமானந்த் 

A063 ��தல் பற்றிய �த்தகம் (ஓேஷா) சியாமானந் 

A064 ேயாகாசனக்கைல: வாழ்க்ைகத் �ைண தி�மதி இளமதி - தி�மதி சிவகாழி 

A065 �மத் பவகத் கீைத ப�. �தரன் 

A066 இந்� மத இைணப்� வ�ளக்கம் � சங்கராச்சார்ய �வாமிகள் 

A067 (சத்��) ெசய் ெசய்யாேத �பா 

A068 (சத்��) ெசய் ெசய்யாேத �பா 

A069 அறம் ெஜயேமாகன் 

A070 நிச்சயமான நிரந்தரத் த�ர்�கள் பரமஹம்ச நித்தியனந்தா 

A071 தி�வாசகம் ஜி. வரதராஜன் 

A072 சத்திய மார்க்கம் அ� அம�னாஹ் ப�லாம ப�லிப் 
 

படலக : 2 

 

 

 



 

 

A. ஆன ம்�க �த்�க�் * SPRITUAL BOOKS 
 
இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

A073 தர்ம சாஸ்திரம் காட்�ம் வாழ்க்ைகப் பாைத அரவ�ந்தன் 

A074 மனம் அற்ற மனம் ��ஜி வா�ேதவா 

A075 மனம் எங்ேக ேபாகிற� கனகசபாபதி 

A076 திற� ேகால் கனகசபாபதி 

A077 அர்த்த�ள்ள இந்� மதம் கவ�ஞர் கண்ணதாசன் 

A078 பகவத் கீைத மகாகவ� பாரதியார் 

A079 ஆேராக்கிய வாழ்�க்� 55 ஆசனங்கள் ெஜகாதா 

A080 �வாமி வ�ேவகானந்தர் 100 கங்கா ராம�ர்த்தி 

A081 ப��த்த ேவதாகமம் இந்திய ேவதாகம சங்கம் 

A082 ஆன்ம�கச் சிந்தைனகள் �வாமி வ�ேவகானந்தர் 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

படலக : 3 
 



B. இூட்டத புதலதலங * LITERATURE BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

B001 கம்பராமாயணம் - அேயாத்தியா காண்டம் பழ. பழன�யப்பன் 

B002 கம்பராமாயணம் - பால காண்டம் பழ. பழன�யப்பன் 

B003 கம்பராமாயணம் - ஆரண்ய காண்டம் பழ. பழன�யப்பன் 

B004 கம்பராமாயணம் - கிஷ்கிந்தா காண்டம் பழ. பழன�யப்பன் 

B005 கம்பராமாயணம் - �ந்தர காண்டம் பழ. பழன�யப்பன் 

B006 கம்பராமாயணம் - �த்த காண்டம் ப�தி 1 பழ. பழன�யப்பன் 

B007 கம்பராமாயணம் - �த்த காண்டம் ப�தி 2 பழ. பழன�யப்பன் 

B008 கம்பராமாயணம் - �த்த காண்டம் ப�தி 3 பழ. பழன�யப்பன் 

B009 கம்பராமாயணம் - �த்த காண்டம் ப�தி 4 பழ. பழன�யப்பன் 

B010 சங்க இலக்கியம் - �றநா�� 1 பால�ப்ப�ரமன�யன், வ�ஸ்வநாதன்  

B011 சங்க இலக்கியம் - �றநா�� 2 பால�ப்ப�ரமன�யன், வ�ஸ்வநாதன் 

B012 சங்க இலக்கியம் - அகநா�� 1 இரா. ெசயபால் 

B013 சங்க இலக்கியம் - அகநா�� 2 இரா. ெசயபால் 

B014 சங்க இலக்கியம் - ஐங்���� 1 �ைனவர் அ. தட்சணா�ர்த்தி 

B015 சங்க இலக்கியம் - ஐங்���� 2 �ைனவர் அ. தட்சணா�ர்த்தி 

B016 ேசாழர்கள் - 1 ேக. ஏ. ந�லகண்டசாஸ்தி� 

B017 ேசாழர்கள் - 2 ேக. ஏ. ந�லகண்டசாஸ்தி� 

B018 ெசம்ெமாழித் தமிழின் இலக்கியச் சிறப்� ஆவ� ஐயாச்சாமி 

B019 தமிழ் இலக்கிய வரலா� சண்�க�ந்தரம், பல்லடம்  

B020 தமிழ் இலக்கிய வரலா� �ைனவர் கமலா ��கன் 

B021 தமிழ் ெமாழி வரலா� டாக்டர் �. சக்திேவல் 

B022 தமிழ் ெமாழி வரலா� டாக்டர் �. சக்திேவல் 

B023 கலித் ெதாைக �லி�ர்க் ேகசிகன் 

B024 தி�க்�றள�ல் இ�ந்� தி�மந்திரம் வைர K. T. ெப�யதம்ப� B.A. 

B025 ��ந்ெதாைக - �ல�ம் உைர�ம் இராமரத்தினம் 

B026 ேசாழர் காலச் ெசப்ேப�கள் டாக்டர் �. ராேஜந்திரன் 

B027 சிலப்பதிகாரம் - �ல�ம் உைர�ம் ந. �. ெவங்கடசாமி நாட்டார் 

B028 சங்க இலக்கியம் - ப�பாடல் ெப.�ப்ப�ரமண�யம்,  

B029 சங்க இலக்கியம் - ��ந்ெதாைக -1 வ�. நாகராஜன் 

B030 சங்க இலக்கியம் - ��ந்ெதாைக -2 வ�. நாகராஜன் 

B031 சங்க இலக்கியம் - கலித்ெதாைக �ைனவர் அ. வ�ஸ்வநாதன் 

B032 சங்க இலக்கியம் - பதிற்�ப்பத்� �ைனவர் அ. ஆலிஸ் 

B033 சங்க இலக்கியம் - பத்�ப்பாட்� -1 இரா. ேமாகன் 

B034 சங்க இலக்கியம் - பத்�ப்பாட்� -2 வ�. நாகராஜன் 

B035 சங்க இலக்கியம் - நற்றிைண �. ேவ. பால�ப்ப�ரமண�யன் 

B036 நற்றிைண - �ல�ம் வ�ளக்க�ைர�ம் - 1 ஒளைவ �. �ைரசாமிப�ள்ைள 

 
 
 

படலக : 4 
 



B. இூட்டத புதலதலங * LITERATURE BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

B037 நற்றிைண - �ல�ம் வ�ளக்க�ைர�ம் - 2 ஒளைவ �. �ைரசாமிப�ள்ைள 

B038 வால்ம�கி இராமாயணம் அ. ெல. நடராஜன் 

B039 ெதால்காப்ப�யம் ஞா. மாண�க்கவாசகன் 

B040 இராவண காவ�யம் ந. ெவற்றியழகன் 

B041 1000 ஒ� பக்கக் கட்�ைரகள் ேலனா தமிழ்வாணன் 

B042 கம்பன் என் காதலன் சிவ�மார் 

B043 மகாவம்ச தமிழில் எஸ். ெபா. 

B044 அ�ப்பைட தமிழ் இலக்கணம் எம். ஏ. �ஹ்மான் 

B045 தமிழ் நில�ம் �� வங்��யாதிக்க எதிர் மர�ம் மகாராசன் 

B046 சடங்கில் கைரந்த கைலகள் அ. கா. ெப�மாள் 

B047 தமிழ் வளர்த்த நல்லறிஞர்கள் �ன்றக்�� ெப�யெப�மாள் 

B048 ஒளைவக்�றள் எஸ். ெகள�ஸ்வ� 

B049 பாரதியார் கவ�ைதகள் மகாகவ� பாரதியார் 

B050 கண்ணதாசன�ன் கவ�மைழ �ைனவர் காஞ்சனா பா��ம் .. 

B051 தண்ண�ர் ேதசம் ைவர�த்� 

B052 நி�ட்டன�ன் �ன்றாம் வ�தி நா. �த்��மார் 

B053 நா�ம் இந்த �ற்றாண்�ம் கவ�ஞர் வாலி 

B054 அறிஞர் அண்ணாவ�ன் தமிழ்க் ெகாைட �ைனவர் ப. ஆ��கம் 

B055 நவ �னத் தமிழிலக்கிய அறி�கம் ெஜயேபாகன் 

B056 கன� ெமய்ப்பட ேவண்�ம் தமிழ�வ� மண�யன் 

B057 தி�க்�றள் �திய உைர �ஜாதா 

B058 உைரநைடத் தமிழில் சங்க இலக்கியம்-எட்�த்ெதாைக டாக்டர் எம். நாரயணேவ�ப்ப�ள்ைள 

B059 சிலப்பதிகாரத்தில் யா�ம் இைச�ம் டாக்டர் மா. ெபா. சிவஞானம் 

B060 1857 சிப்பாய் �ரட்சி உமா சம்பத் 

B061 சங்கத் தமிழ் �தல் கவ�யர�த் தமிழ் வைர சிவ�மார் 

B062 என் நரம்� வ �ைண இைசஞான� இைளயராஜா 

B063 சங்க இலக்கியத்தில் ��க் கவ�ைதக் ��கள் ெபான்மண� ைவர�த்� 

B064 சமகால உலகக் கவ�ைத ப�ரம்மராஜன் 

B065 இேதா மா�டம் �லவர் ம. அ�ள்சாமி 

B066 மாைல �ட்�ம் நாள் �றமகள் வள்ள�நாயகி 

B067 நாடற்றவன�ன் �றிப்�கள் இளங்ேகா 

B068 ஆகாயத்�க்� அ�த்த வ �� �. ேமத்தா 

B069 எண்ணங்கள�ன் வண்ணங்கள் கவ�ஞர் பாலரவ� 

B070 �ைனையப் ேபால் அைல�ம் ெவள�ச்சம் �ட்� ேரவதி 

B071 �ட்� வ�ரல் அப்�ல் ர�மான் 

B072 ைதப்பாைவ கவ�ஞர் கண்ணதாசன் 

B073 ஆடவர் மங்ைகயர் கவ�ஞர் கண்ணதாசன் 

B074 ைவகைற ேமகங்கள் ைவர�த்� 

படலக : 5 
 



B. இூட்டத புதலதலங * LITERATURE BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

B075 எல்ைல கடத்தல் ஒளைவ 

B076 பாரதியார் கவ�ைதகள் ெதா�ப்� அ�மதி ெதன்னகன் 

B077 இன்ெனா� ேதசிய கீதம் ைவர�த்� 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

படலக : 6 

 



C. லைதத புதலதலங * STORY BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

C001 வ�க்கிரமாதித்தன் கைதகள் ேக. எஸ். பதஞ்சலி ஐயர் 

C002 ஒ� மன�தன் ஒ� வ �� ஒ� உலகம் ெஜயகாந்தன் 

C003 இ�ம்� �திைரகள் பாலகாந்தன் 

C004 ெமர்க்��ப் �க்கள் பாலகாந்தன் 

C005 ஆனந்த வயல் பாலகாந்தன் 

C006 ெப�ய �ராணக் கைதகள் பாலகாந்தன் 

C007 ஏழாவ� காதல் பாலகாந்தன் 

C008 ��ய காந்தம் ல�மி 

C009 வ �ணா ஒ� வ �ைண ல�மி 

C010 இன�ய உணர்ேவ என்ைனக் ெகால்லாேத ல�மி 

C011 ஒ� சிவப்� பச்ைசயாகிர� ல�மி 

C012 ஒ� காவ��ையப் ேபால ல�மி 

C013 கடதாசி�ய�ன் கைத - 1 ல�மி 

C014 கடதாசி�ய�ன் கைத - 1 ல�மி 

C015 ெபான்ன�ய�ன் ெசல்வன் - 1 கல்கி 

C016 ெபான்ன�ய�ன் ெசல்வன் - 2 கல்கி 

C017 ெபான்ன�ய�ன் ெசல்வன் - 3 கல்கி 

C018 ெபான்ன�ய�ன் ெசல்வன் - 4 கல்கி 

C019 ெபான்ன�ய�ன் ெசல்வன் - 5 கல்கி 

C020 ெஜயகாந்தன் நாவல்கள் - 1 ெஜயகாந்தன் 

C021 ெஜயகாந்தன் நாவல்கள் - 2 ெஜயகாந்தன் 

C022 ெஜயகாந்தன் நாவல்கள் - 3 ெஜயகாந்தன் 

C023 ெஜயகாந்தன் நாவல்கள் - 4 ெஜயகாந்தன் 

C024 ெஜயகாந்தன் நாவல்கள் - 5 ெஜயகாந்தன் 

C025 ேதால் �. ெசல்வராஜ் 

C026 தாசன் கைடவழியாக அவர் ெசல்வதில்ைல வண்ணநிலவன் 

C027 அ� ேவ� வ�தமான காதல் கவ�ஞர் வ�. கந்தவனம் 

C028 அரன்மைனத் ேதவைத ேகாட்டயம் �ஸ்பநாத்  

C029 யாமம் எஸ். ராமகி�ஷ்ணன் 

C030 நதிய�ல் வ��ந்த மலர் ரமணன் 

C031 வாசைன �ந்தர ராமசாமி 

C032 ெபான் வ�லங்� நா. பார்த்தசாரதி 

C033 �ப்பறி�ம் சாம்� ேதவன் 

C034 சிந்தைனப் �க்கள் எஸ். பத்மநாதன் 

C035 சி�கைதகள் �ந்தர ராமசாமி 
 

படலக : 7 
 

 
 



C. லைதத புதலதலங * STORY BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

C036 100 சி�கைதகள் பாக்கியம் ராமசாமி 

C037 100 சி�கைதகள் பாக்கியம் ராமசாமி 

C038 சி�கைதகள் தாகம் - 1 அகிலன் 

C039 சி�கைதகள் தாகம் - 2 அகிலன் 

C040 வ�கடகவ� ெதன்னாலிராமன் கைதகள் ப�. எஸ். ஆச்சார்யா 

C041 மாயவைல பா. ராகவன் 

C042 சி�கைதகள் - 1 ெஜயகாந்தன் 

C043 சி�கைதகள் - 2 ெஜயகாந்தன் 

C044 மி�னம் �றமகள் 

C045 க�சல் காட்�க் க�தாசி கி. ராஜநாராயணன் 

C046 ச�தாய வ �தி நா. பார்த்தசாரதி 

C047 ெந�ங்கைதகள் - 1 அ�ராதா ரமணன் 

C048 ெந�ங்கைதகள் - 2 அ�ராதா ரமணன் 

C049 ெந�ங்கைதகள் - 3 அ�ராதா ரமணன் 

C050 ெந�ங்கைதகள் - 4 அ�ராதா ரமணன் 

C051 நாடகங்கள் �ஜாதா 

C052 இளைமய�ல் ெகால் �ஜாதா 

C053 அன�தாவ�ன் காதல்கள் �ஜாதா 

C054 ஆ...! .... �ஜாதா 

C055 காட்டா� ேஜ. ஷாஜகான் 

C056 ைவணவம் தந்த பக்திக் கைதகள் ஆர். வ�. பதி 

C057 வானம் வசப்ப�ம் ப�ரபஞ்சன் 

C058 ச�தாய வ �தி நா. பார்த்தசாரதி 

C059 என� க�ப்�ப் ெபட்� த� சங்கர் 

C060 அவ�க்� ஒ� க�தம் �. ேமத்தா 

C061 அவள் ஓர் ஆச்ச�யக்�றி ராேஜஷ்�மார் 

C062 ரம் ரம் ைவரம் ராேஜஷ்�மார் 

C063 ��ம்பம் ஒ� ேகாய�ல் ேபராசி�யர் ப�. சி. கேணசன் 

C064 மகாராஜாவ�ன் ேமாதிரம் சத்தியஜித்ேர 

C065 அஞ்சா� .... �மண� 

C066 உண்ைமக்� �ன்�ம் ப�ன்�ம் சிவகாமி 

C067 தங்கக் ேகாட்ைட சத்தியஜித்ேர 

C068 லட்சியவாதி ல�மி 

C069 நியாயங்கள் மா�ம் ேபா� ல�மி 

C070 அ�த்த �ற்றாண்� ல�மி 

படலக : 8 
 
 

 



C. லைதத புதலதலங * STORY BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

C071 இ�ள�ல் ெதாைலந்த உண்ைம ல�மி 

C072 அரக்� மாள�ைக ல�மி 

C073 வ�லங்�கள�ன் வ�ந்ைதக் கைதகள் �ர்� எஸ். ராஜ் 

C074 அனார்க்கலி கவ�ஞர் கண்ணதாசன் 

C075 ேத�க் கண்� ெகாண்ேடன் பால�மாரன் 

C076 ஊஞ்சலா�ம் உள்ளம் �த்�லட்�மி ராகவன் 

C077 அக்கின�ப் பறைவ �த்�லட்�மி ராகவன் 

C078 ஆய�ரம் கண�ப்ெபாறி வார்த்ைதகள் �ஜாதா 

C079 கைடசி வைர வாசந்தி 

C080 காரணமில்லாக் கா�யங்கள் வாசந்தி 

C081 இ�ள் வ�ம் ேநரம் �ஜாதா 

C082 மைல வாசல் சாண்�ல்யன் 

C083 ஆரம்பத்தில் அப்ப�த்தான் பட்�க்ேகாட்ைட ப�ரபாகர் 

C084 ஒ�த்தி ஒ�வைண நிைனத்�வ�ட்டால் ெபான் அ�ணாசலம் 

C085 என் காதலி ஒ� கண்ணகி �� அரவ�ந்தன் 

C086 அண�ல்கள் சிவசங்க� 

C087 இந்தப் �க்கள் வ�ற்பைனக்கல்ல ைவர�த்� 

C088 கள்ள�க்காட்� இதிகாசம் ைவர�த்� 

C089 வாய்வ�ட்�ச் சி�க்க வாழ்வ�யல் நைகச் �ைவகள் இளைச �ந்தரம் 

C090 ராஜா வந்தி�க்கிறார் �. அளகி�சாமி 

C091 வாழ்ெவ�ம் நதி இந்திரா ெசௗந்தர்ராஜன் 

C092 அைல ஓைச கல்கி 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

படலக : 9 
 



D பூவைல புதலதலங * MISCELLANEOUS BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

D001 சக்கைர ேநாய் பயப்பட ேவண்டாம் அ�தவன் 

D002 உடேன ெசய் ஜி.எஸ். எஸ். 

D003 தைலவலியா, தவ�ர்க்கலாம் டாக்டர் எம். எஸ். உதய�ர்த்தி 

D004 மன அ�த்தத்ைதப் ேபாக்�ம் வழிகள் �ன�தா �பாலன் 

D005 நா� எங்ேக ெசல்கிற� டாக்டர் ஏ. வ�. �ன�வாசன் 

D006 ெதாப்ைபைய �ைறக்க அற்�த வழிகள் இரத்தின சக்திேவல் 

D007 சி�க்க சி�க்க 250 ேஜாக்ஸ் வ. �. ராதாகி�ஷ்ணன் 

D008 ெபற்ேறார் ப�ள்ைளகள் உளவ�யல் தி�மதி அமிர்தெகௗ�நாயகி  

D009 தவப்�தல்வர்கள் சிவ�மார் 

D010 கர்ப்பம் �தல் ப�ரசவம்வைர Dr. T. காமராஜ் M.D., Ph.D. 

D011 இரகசியம் P.S.V. �மாரசாமி 

D012 வாழ்க்ைகைய வளமாக்�ம் எண்ணங்கள் வ�மலநாத் MA, MBA 

D013 ஹார்ட் அட்டாக் டாக்டர் இ. பக்தவத்சலம் 

D014 பண்�ைகையக் ெகாண்டா�ேவாம் ஆர். இராதாகி�ஸ்ணசர்மா 

D015 உய�ைரக்காக்�ம் இயற்ைக ைவத்தியம் ஆர். த�பா 

D016 இராஜ�வ் ப�ெகாைல�ம் தமிழர் ம�தான பழி�ம் தமிழன் பா� 

D017 எ�த்�ம் வாழ்க்ைக�ம் �ஜாதா 

D018 மனைத இளைமயாக ைவத்தி�ப்ப� எப்ப� ப�. சி. கேணசன் 

D019 ஈழத் தமிழ் எ�த்தாளர்கள் அ�ணகி� 

D020 ேநாய் த�ர்க்�ம் இைச டாக்டர் �. வ�. சாய்ராம் 

D021 இந்தியா�ம் ப��ட்�ஷ் ஆட்சி�ம் -1 சிங்கராயர் 

D022 இந்தியா�ம் ப��ட்�ஷ் ஆட்சி�ம் -1 சிங்கராயர் 

D023 அறிவ�யல் வரலா� - 1 �. �த்� 

D024 அறிவ�யல் வரலா� - 2 �. �த்� 

D025 அறிவ�யல் வரலா� - 3 �. �த்� 

D026 அகதி வாழ்க்ைக கைலயரசன் 

D027 ஈழத்தில் ெப�யார் �தல் அண்ணா வைர ஏ. ெந�ம்ெசழியன் 

D028 ஈழம் ��வ�ல்லத பயணம் ெமன். எம். ேகாபாலரத்தினம் 

D029 இடப் ெபயர்� ஆய்� இ. பால�ந்தரம் 

D030 ஈழம் சாட்சியமற்ற ேபா�ன் சாட்சியங்கள் ப�ரான்சிஸ் ஹா�சன் 

D031 தமிழ் சின�மாவ�ல் தமிழ் சிவ�மார் 

D032 ெபண் சிவ�மார் 

D033 என் கண்ண�ன் மண�கள் சிவ�மார் 

D034 ேகள்வ� பதில் சிவ�மார் 

D035 மறக்க ��யாத மன�தர்கள் தமிழ�வ� மண�யன் 
 

படலக : 10 
 
 

 



D பூவைல புதலதலங * MISCELLANEOUS BOOKS 
 

இூ. புதலு தைூதப எழுதாுர 

D036 உலகளாவ�ய தமிழர் கவ�ஞர் அம்ப� 

D037 ேபரறிஞர் அண்ணாவ�ன் வாழ்க்ைக �ம்�கார் பதிப்பகம் 

D038 ைட� சிவ�மார் 

D039 என் ெசல்லக் �ழந்ைதக�க்� சிவ�மார் 

D040 எ�ைக அகராதி ப�. ஆர். அப்பாய் ெசட்�யார் 

D041 ெவற்றி ெபற ம. ெசல்வராஜா 

D042 நவரத்தினங்கள் அழகர் வ�ேஜ 

D043 அ�வ�யல் அதிசயம் எம். ெஜ. எம். இக்பால் 

D044 ஏன் எதற்� எப்ப� �ஜாதா 

D045 அச்சேரைக த�ர்� ேரைக டாக்டர் எம். ப�. இராமன் 

D046 இ�பதாம் �ற்றாண்� வரலா� ஐ. சண்�கநாதன் 

D047 அதிர்ஷ்ட நம்பர்கள் தமிழ்வாணன் 

D048 ந�ங்க�ம் ெவற்றிெபற ���ம் ேக. எஸ். �ப்ப�ரமண� 

D049 ஈழத்�த் தமிழ�ம் நா�ம் மா. ெபா. சிவஞானம் 

D050 அக்�ப�ரசர் கி�ஸ்ஜார்மி 

D051 கண்ணதாசைனக் கண்ேடன் �லவர் ஈழத்� சிவானந்தன் 

D052 கண்ணதாசைனக் கண்ேடன் �லவர் ஈழத்� சிவானந்தன் 

D053 இ� வைர ஆர். என். ேலாேகந்திரலிங்கம் 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

படலக : 11 

 
 



E. ஆத்ூத புதலதலங * ENGLISH BOOKS 
 

NO. TITLE OF BOOK AUTHOR 
E001 Sandeha Nivarani Sri Sathya Sai Baba 
E002 Conversation with Sai Baba Jhon S. Hislop 
E003 Sathya Sai Speaks Vol.30 Sri Sathya Sai Baba 
E004 Sai Messages for You and Me Lucas Ralli 
E005 Sathya Sai Speaks Vol. XV Sathya Sai Baba 
E006 When the Kurinji Blooms Rajan Krishnan 
E007 Ramanujar Indra Parthasarathy 
E008 Lauress Weisberger Chasing Harry Winston  
E009 Sathya Sai Speaks N.Kasturi 
E010 Krishnamurti Mary Lutyens 
E011 The Scar K.A. Gunasekaran 
E012 Pearls of Devotion Smt.S.Subbulukshmi 
E013 Purifying the Heart John Goldthwait PhD 
E014 Sand & Other Stories Ashokamitran 
E015 The Greatest Adventure Dr. M.V.N.Murthy 
E016 Light on Yoga B.K.S. Iyengar 
E017 Tryst With Divinity Swapna Raghu 
E018 Light On Pranayama B.K.S. Iyengar 
E019 God on the Hill Velchera Narayana Rao 
E020 Krishna The Man & His Philosophy Osho Jaico 
E021 366 Readings from Hinduism Robert Van De Weyer 
E022 366 Readings from Buddism Robert Van De Weyer 
E023 366 Readings from Islam Robert Van De Weyer 
E024 Tirukkural Dr. S.M. Diaz IPS-Phd  
E025 Tirukkural Dr. S.M.Diaz IPS-PhD 
E026 Sisters of the Sari Brenda L. Baker 
E027 The world we Found Thirity Umrigar  
E028 Interpreter of Maladies Thimpa Lahiri 
E029 An Atlas of Impossible Longing Anuradharoy 
E030 A Thousand Splendid Sons Khaled Hosseini 
E031 Diabetes Cookbook Katherine E.Younker 
E032 Hindu Rituals Ramesh Chander Dogra  
E033 Starting Point Bible International Bible Society 
E034 Fire in the North Brain Mc Farlane 
E035 Give Me Back My Pony Jeanne Betancourt 
E036 Gooney Bird and the Room Mother Lois Lowry 
E037 The Boy who remembered everything Jennie Abbott 
E038 Rebecca the Rock 'n' Roll Fairy Daisy Meadows 
E039 Shillings Vicki Cameron 

 

படலக : 12 
 



E. ஆத்ூத புதலதலங * ENGLISH BOOKS 
NO. TITLE OF BOOK AUTHOR 
E040 Look before you leap Anne Mazer 
E041 The Walking Diet Les Snowdon  
E042 Take it off ! Keep it off ! Dr. Art Ulene 
E043 Hurricane Peak Margaret Mahy 
E044 Callanetics fit forever Callan Pinkney 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

படலக : 13 
 


