
வரலா��வைரவ�ய�

வ�னா வ�க�

2 மத��ெப�வ�னா�க�

1. வரலா� எ�றா� எ�ன

2. ெஹேராேடா�ட�

3. �ச�ைடச��

4. தாம� கா�ைல�

5. ப�ரா�ச�� ேபக�

6. E.H. கா�

7. அரச�ய�வரலா�

8. ெபா�ளாதார வரலா�

9. ச�கவரலா�

10.அரச�யலைம�� வரலா�

11.ப�பா�� வரலா�

12.ச�ட வரலா�

13.ப�னா�� அரச�ய�வரலா�

14.ரா�வவரலா�

15.வரலா�� �வ�ய�ய��

16.வரலா��அரச�ய��

17.நாணயவ�ய�

18.க�ெவ��ய�

19.�வ�ய�ய�

20.வரலா� எ�ற�ைலஎ�த�யவ� யா�

21.வரலா�ற�� த�ைத



22.�னிதஅக���

23.கட�ளி� நகர�

24.க�ஹண�

25.�ேயாேபா��வா� ரா�ேக

26.ஜா�� ெம�காேல �ரெவ�ய�

27.�ராண�க�

28.ேவத�க�

29.அ�ெப�னி

30.அமீ� ���

31.ஜியா�த�ீ பரணி

32.தாரி�க� ஃெபெராஷாக�

33.இப�� ப�தா

34.அ�ப� நாமா

35.அ��ைபச�

36.ராஜ தர�க�ணி

37. K.A. நலீக�ட சா�த�ரி

38.ேசாழ�க�வரலா�

39.ஜா�நா� ச�கா�

40.அ�ர�கச�ீ வரலா�

41.ஜா�நா� ச�கா� எ�த�ய��க�

42. K.A. நலீக�ட சா�த�ரி எ�த�ய��க�

43.கனகசைப� ப��ைள

44.ஆய�ர�ஆ��க�����ப�ட தமிழக வரலா�

45.�ற� த�றனா��



46.அக� த�றனா��

47.�ைண��ப��ய�

48.அ���ற���

49.அ�டவைணக�

50.ப��ேச��ைகக�

51.�த�ந�ைலசா��க�

52.இர�டா� ந�ைலசா��க�

53.இர�டா� ந�ைலசா��க�

54.தகவ�கைளேசகரி�த�

55.ஆ��� க��ைர� தைல�ைப ேத�� ெச�த�

56.ஆ�� எ��த��உ�ளப�ந�ைலக�

57.இல�க�ய� சா��க�

58.க�ெவ��க�

59.அக�வா��� சா��க�

60.

ஐ��மத��ெப�வ�னா�க�

1. வரலா���கானவைரயைறகைளப�ற� �ற��� த�க

2. வரலா�ற�� த�ைமஎ�ைலப�ற� �ற��� எ��க

3. வரலா�அற�வ�யலாஅ�ல�கைலயா

4. இப�� க���வரலா�� ப�களி�ைப ப�ற� �ற��� வைரக

5. வரலா�இல�க�ய�ேதா� எ�வ�த� ெதாட��ைடய�

6. �ேயாேபா��வா� ரா�ேக ப�ற� ச���ற��� எ��க

7. �னிதஅக���ப�ற� �ற��� வைரக

8. க�ஹண�இ� ராஜதர�க�ணி ப�ற� ச���ற��� எ��க



9. அ�ெப�னி சாதைனகைள���க� எ��

10.�� ேகாசா�ப�ய��வரலா�� ப�களி�ைப��க

11. J.S. மி� ப�ற� �ற��� வைரக

12.ஜியா�த�ீ பரணிய��வரலா��� ப�களி�ைப��

13.ஆதார�கைளேசகரி�பத�� ஏ�ப�� ப�ர�சைனகைளெவளி�ெகாண�க

14.�னிதஅக���இ�எ����கைளப�ற� வ�ள�க� த�க

15.தைல�ைப� ேத�� ெச�வத�கான ப� ந�ைலக�யாைவ

16.ஆ���கான சா��கைளஎ�வா� ேசகரி�ைப

17.அக� த�றனா�� ம��� �ற த�றனா�� ேவ�பா��ைன��க

18.அ�த�யாய�க� ப�ற� ச���ற��� வைரக

19.ஒ� ஆ���க��ைரய�� அ���ற���க� இ� ��க�ய��வ� எ�ன

எ����கா��ட���க

20.�ைண��ப��ய� தயாரி�பத� ேநா�க� ப�ற� எ��க

21.வரலா��� சா��களி�வைககைளப�ற� �ற��� வைரக

10 மத��ெப�வ�னா�க�

1. வரலா� எ�றா� எ�ன அத� ேநா�க� த�ைம எ�ைல �ற��� க��ைர

வைரக

2. வரலா� அற�வ�ய� த�ைம உைடயதா அ�ல� கைல� த�ைம உைடயதா

வ�வாத��க

3. வரலா��அத��ைண�பாட�க� ப�ற� க��ைரவைரக

4. வரலா� ம��� வரலா��� ெதாட��ைடய �ைறகைள� ப�ற� ஒ� க��ைர

எ��க

5. வரலா�ற��வைககைளவ�ரிவாக வ�ள�க� க��ைரவைரக

6. ந�னஇ�த�ய வரலா�� வைரயைற�� ஜா�நா� ச�கா� இ� ப�களி�ைப

மத��ப��க



7. க�ஹண� எ�த�ய ராஜ தர�க�னி ப�ற� க��ைரவைரக

8. ேக ஏ நலீக�ட சா�த�ரி வரலா��� ப�களி�� �ற��� க��ைரவைரக

9. ஆரா��ச� தைல��கைள ேத��� ெகா��� ேபா� ப��ப�ற ேவ��ய

வழி�ைறகைளஒ�ெவா�றாகவ�வரி

10.வரலா�� ஆ�ைவ ������ ெகா��வ�� நடவ�� ைககைள வ�ல�க�

��க

11. �ைண��ப��ய�இ���க�ய��வ� ப�ற� ஒ����க��ைரஎ��க

12. ப��பா�வ��வைகக�ம���அத�பய�கைளெதா���எ��க

13.மனிதனி� நகர� ம��� கட�ளி� நகர� ஆக�யவ�ைற ப�ற� க��ைர

எ��க

14.� � ேகாசா�ப� ய��ஆர�ப காலவா��ைகைய�ற��ப��க

15.ந�ன ேம�க�த�ய வரலா�� வைரவ�ய� இல�ைகய�� ப�களி�ைப

வைரக

16.வரலா����� க� ெவ�� இ���� இைடய�லான உ�ளா��த

ெதாட�ப�ைனவ�வாத��க

17.வரலா�ற�� ச�தாய மத��ப�ைனெவளி�ெகாண�க


