
தமிழக வரலா� 1565�த� 2000வைர

இர�� மத��ெப�வ�னா�க�

1. ஆ�க�ேலய�க�

2. ப�ெர���கார�க�

3. ட���கார�க�

4. தர�க�பா�

5. வா�ேகாடகாமா

6. ெட�மா�� க�ய�க�

7. ப�ெர���கார�க�

8. க�நாடக� ேபா�க�

9. ராப�� க�ைள�

10. �ப�ேள

11. வ�தவாச� �ர�

12. க�நாடக ேபாைர����� ெகா��வ�தஉட�ப��ைகக�

13. �ரபா��ய க�டெபா�ம�

14. ஊைம��ைர

15. க�ண�ஜா�ச�

16. ���ேதவ�

17. பா�சால��ற��ச�

18. ம�� சேகாதர�க�

19. ேவ�நா�ச�யா�

20. ெத�னி�த�ய �ர�ச�

21. ேவ�� கலக�

22. ந�ைலயான ந�லவரி த��ட�

23. ரய��வாரி �ைற



24. ச� தாம�ம�ேறா

25. ேம�க�த�ய க�வ� �ைற

26.

27. 1813ஆ�ஆ�� ப�டய� ச�ட�

28. ெம�காேல க�வ�� த��ட� 1835

29. ஓ��அற��ைக 1854

30. கீ�ேநா�க� கச�த� ேகா�பா�

31. வ�ளலார

32. சமரச ச�மா��க ச�க�

33. ைவ��ட �வாமிக�

34. பாரத�யா�

35. காமராஜ�

36. ச�த�ய���த�

37. ப�ராமண�அ�லாதா� இய�க�

38. �யமரியாைதஇய�க�

39. நதீ��க�ச�

40. இ�த� எத����

41. ெமாழிவாரி மாந�ல� ப�ரி��

42. மாெபா ச�வஞான�

43. க�ன� ேநசமணி

44. �ல�க�வ�� த��ட�

45. மத�ய உண�� த��ட�

46. த��க

47. அத��க

48. எ�ஜி ராம�ச�த�ர�



49. ச��ண�� த��ட�

50.

ஐ��மத��ெப�வ�னா�க�

1. ெத�னி�த�ய �ர�ச� ப�ற���க

2. �ரபா��ய க�டெபா�ம� ப�ற��ற���வைரக

3. ம�� சேகாதர�க� ப�ற��ற���வைரக

4. க�நாடக ேபா�கைள� ப�ற� ���கமாக எ��க

5. பாைளய�கார�களி����ச� ப�ற� எ��

6. ேவ�� �ர�ச��கான காரண�க�யாைவ

7. ேவ�� �ர�ச� ேதா�வ��கான காரண�க�யாைவ

8. ரய��வாரி �ைறஎ�றா� எ�ன

9. ந�ர�தர ந�லவரி த��ட�த�� ந�ைமகைள�ற��ப��க

10. தமி�நா��� ேம�க�த�ய� க�வ��ைறய��வள��ச�ைய�ற��ப��க

11. ேம�க�த�ய� க�வ��ைறய�� தா�க�த�ைன��க

12. 1854ஆ�ஆ�� சா�ல�உ� க�வ�� ��வ�� பரி��ைரகைள��க

13. க�ற��தவ மிஷ�னரிக� தமிழக�த���ஆ�ற�ய ெதா��ைன��க

14. வ�ளலா� ப�ற� ச���ற���வைரக

15. சமரச ��த ச�மா��க ச�க� ப�ற�வ�ள��க

16. ைவ��ட �வாமிக� ப�ற��ற���வைரக

17. ��ப�ரமணிய பாரத� ப�ற�வ�ள��க

18. இ�த�ய வ��தைல� ேபாரா�டவரலா�ற�� தமிழக�த�� ப�களி�ைபவ�வரி

19. ராஜாஜி ப�ற��ற���வைரக

20. காமராஜ� தமிழக�த���ஆ�ற�ய ெதா��ைன��க

21. ச�த�ய���த� ப�ற��ற���வைரக

22. த�ைதெபரியாரி� ச�கபணிகைள��



23. �யமரியாைதஇய�க� ப�ற��ற���வைரக

24. ப�ராமண�அ�லாதா� இய�க�த��வள��ச� ப�ற���

25. நதீ�� க�ச�ய�� எ��ச� ப�ற���க

26. ெமாழிவாரி மாந�ல�க� ப�ரி�� ப�ற�வ�ள��க

27. தமிழக எ�ைல� ேபாரா�ட�கைள��க

28. தமி�நா��� த��கவ�� சாதைனகைள��

29. எ�ஜிஆ� ப�ற��ற���வைரக

30. அ�ணா த��க ப�ற�வ�வரி அத� சாதைனகைள��

10 மத��ெப�வ�னா�க�

1. ேவ�� �ர�ச��கான காரண�க�ம���வ�ைள�க� ப�ற�வ�வரி

2. 1801ஆ�ஆ��ஏ�ப�ட ெத�னி�த�ய �ர�ச��கான காரண�க�ம���

வ�ைள�க� ப�ற� எ��க

3. ஆ�க�ேலய��� எத�ரான பாைளய�கார�க�அ� ேபாரா�ட�த�ைனப�ற�ஒ�

க��ைரவைரக

4. ப�ரி��ஷாரி� கீ� ெபா�ளாதார� வள��ச� அைட�த� க��ைரயாக எ���

5. ஈேவரா ராமசாமிய�� பணிகைளமத��ப��க

6. ஆ�க�ேலய�அற��க�ப��த�ய ந�லவரி �ைறப�ற�வ�ள��க

7. ரய�வாரி �ைறையந�ைற�ைறகைளவ�ள��க

8. ஆ�க�ேலயர�வ�வா� ெகா�ைகையவ�வரி

9. ஆ�க�ேலய�க�அற��க�ப��த�ய ந�லவரி �ைறப�ற�வ�ள��க

10. க�ற��தவ மத�த��ஆ�தமிழக�த�� ஏ�ப�ட தா�க�ைதவ�ள��க

11. ேம�க�த�ய க�வ� வள��ச�ய�ைனஆ�க

12. இ�த�ய ேதச�ய இய�க�த�� ��ப�ரமணிய பாரத�ய�� ப�க�ைனமத��ப��க

13. வ�ளலாரி� ேபாதைனகைளவ�வரி

14. காமராஜ� ப�ற� க��ைரவைரக

15. �த�த�ர� ேபாரா�ட�த�� தமி�அற�ஞ�களி� ப�ைகவ�வரி



16. �யமரியாைதஇய�க�த�� மத��ப��க

17. ெமாழிவாரி ம�சீரைம�ப�ைன� ப�ற�ஒ� க��ைரவைரக


