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புதுப்பிக்கப்பட்ட நூல் விபரப்பட்டியலுக்கு முன்னுரர 
 
திரு. அம்பிகைபாைனின் முதலாவது நூல் விபரப்பட்டியல் இலங்கை நூலை சங்ைத்தின் 

இகைநிலப் பரீட்கையின் ஒரு பகுதியாை 1981ம் ஆண்டில் திரு விவவைானந்தன் அவர்ைளால் 
வவளியிடப்பட்டது. திரு விவவைானந்தன் எங்ைள் தந்கதயாகர வேரில் ைந்தித்து அவரது ைல்வி, 
வதாழில் சாதகனைள் பற்றியும், மற்றும் அவரால் ைல்வி, கைவைமயம், தமிழ் மமாழி, தமிழ் 
இலக்ைியம், தமிழ்ப்மபரியார்ைளின் வாழ்க்கைச் ைரிதம் மதாைர்பாை பல்வவறுதுகைைளில் 
வவளியிடப்பட்ட ைட்டுகரைள், புத்தைங்ைள் பற்றியும் தைவல்ைகளப் வபற்றார்.  ோங்ைள் பிறப்பதற்கு 
முன்பும், 1970ம் ஆண்டில் எங்ைள் உயர் படிப்கபத் மதாைர்வதற்ைாை ோங்ைள் யாழ்ப்பாணத்கத விட்டு 
வவளிவயறிய பிறகும் எங்ைள் தந்கதயார் பல ைட்டுகரைகளயும் புத்தைங்ைகளயும் வவளியிட்டதால், 

எங்ைள் தந்கதயின் சாதகனைகள இந்நூல் விபரப்பட்டியல் மூலவம  அைிந்து மபருகம 
அகைைின்வைாம். திரு. விவவைானந்தன் அகனத்து ைட்டுகரைகளயும் புத்தைங்ைகளயும் ஆராய்ச்சி 
மூலம் ைண்டுபிடித்து முதலாவது நூல் விபரப்பட்டியகலத் தயாரித்துள்ளார்.  

முதலாவது நூல் விபரப்பட்டியலின் வாசிப்புத்திறகன வமம்படுத்துவதற்ைாை 
மறுவடிவகமக்ைப்பட்டும், மற்றும் ைட்டுகரைள், புத்தைங்ைளின் துல்லியமான வமற்வைாகளப் 
பிரதிபலிக்கும் வகையியிலும் புதுப்பிக்ைப்பட்ட நூல் விபரப்பட்டியல் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
முதலாவது நூல்விபரப்பட்டியலில் வவளியிடப்பட்டகவ உட்பட எங்ைள் தந்கதயின் வவறு பல 
ைட்டுகரைகளயும், புத்தைங்ைகளயும் இந்நூல் விபரப்பட்டியலில் வசர்த்துள்வளாம்.  

புதுப்பிக்ைப்பட்ட நூல் விபரப்பட்டியலில் எங்ைள் தந்கதயார் வவளியிட்டுள்ள 
ைட்டுகரைகளயும், புத்தைங்ைகளயும் நூலை எண்ணிம நூலைத்தில் (Noolaham Digital Library, 
www.noolaham.org)  திரு. ர. மயூரநாதனின் உதவியுைன்   வைமிப்பதில் மபருகம அகைைின்வைாம்.  இந்நூல் 
விபரப்பட்டியல் மாணவர்ைள், அறிஞர்ைள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்ைளுக்கு எங்ைள் தந்கத 
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வவளியிட்ட ைட்டுகரைகளயும் புத்தைங்ைகளயும் எளிதாை அணுைவதற்கு மபரும்பங்ைளிக்கும் என்பது 
குைிப்பிைத்தக்ைது. எங்ைள் தந்கதயார் திரு. அம்பிகைபாைன் அவர்ைளது மவளியடீுைள் நூலைத்தில் 
பாதுைாக்ைப்பட்டு, வருங்ைால தகலமுகைைளின் ைல்விவமன்கமக்கு உறுதுகணயாை இருக்குமமன 
நம்புைிவைாம். 
 

17.1. 2021          அம்பிகைபாைன் வசந்தில்வசல்வன் 

அம்பிகைபாைன் பாலசுப்பிரமணியம் 
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முதலாவது நூல் விபரப்பட்டியலுக்கு முன்னுரர 
 

இலங்கை நூலைச் ைங்ைம் நைாத்திவரும் நூலைவியல், ஆவணங்ைள், தயாரித்தல், தைவலியல் 
ஆைியவற்றுக்ைான இகைநிலப் பரீட்கையின்வபாது ைமர்ப்பிக்கும் வநாக்ைத்கத ைருவாைக் மைாண்டு 
திரு. ைங்ைரப்பிள்கள அம்பிகைபாைன் அவர்ைளின் பகைப்பாக்ைங்ைளைங்ைிய இந்நூல் விபரப்பட்டியல் 
தயாரிக்ைப்பட்ைது. 

உள்ளுர்த் தமிழ் எழுத்தாளர்ைகளக் மைளரவிக்ை வவண்டுமமன எண்ணியகமயினாலும், 
இகலமகைைாய் வபாலிருக்கும் எழுத்தாளர்ைகள மவளியுலகுக்குக் மைாண்டுவரவவண்டும் என்ை ஓர் 
அற்ப ஆகை உதித்தகமயினாலும், அன்னாருைன் அதிை ைாலம் பழகும் பாக்ைியத்கதப் 
மபற்ைிருந்தகமயினாலும், ஆைிரியர் ஆைிரியரின் பகைப்பாக்ைங்ைளினது வியாபைக்த்கத ஓரளவு, 
புரிந்து மைாண்ைவனாகையாலும் திரு. ை. அம்பிகைபாைன் அவர்ைளின் பகைப்பாக்ைங்ைளைங்ைிய நூல் 
விபரப்பட்டியமலான்கைத் மதாகுக்கும் பணியிகன வமற்மைாள்ளத் துணிந்வதன். 

நூல் விபரப்பட்டியகலத் மதாகுப்பதில் பலவவறு வழிைளிலும் ஆவலாைகன வழங்ைியும் 
வழிைாட்டியும் வமற்பார்கவயாளராை விளங்ைிய யாழ் பல்ைகலக்ைழைப் பதில் நூலைர் திரு. ஆர். 
எஸ். தம்கபயா அவர்ைளுக்கு எனது நன்ைிகய மதரிவித்துக் மைாள்வதில் மைிழ்ச்ைியகைைிவைன்.  
வமலும், அவ்வப்வபாது அபிப்பிராயங்ைகளத் மதரிவித்தும், ஆவலாைகனைகள வழங்ைியும் 
உதவிபுரிந்த விரிவுகரயாளர் திரு. ஜவீன் ைிவகனயா, விரிவுகரயாளர் திரு. வவ. இ. பாக்ைியநாதன் 
ஆைிவயாருக்கும் நன்ைி மதருவிக்ைக் ைைகமப்பட்ைவனாவவன். 

இறுதியாை நூல் விவரப்பட்ைடியகலத் மதாகுப்பதற்கு ஓர் ைந்தர்ப்பத்கத உருவாக்ைித் தந்த 
இலங்கை நூலைச்ைங்ைத்துக்கும், வவண்டிய விையதானங்ைகளப் மபறுவதற்கும் வைைரிப்பதற்கும் 
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ஆதரவும் ஒத்துகழப்பும் நல்ைிய குரும்பைிட்டி ைன்மார்க்ை ைகபப்மபாதுச்மையலாளர் திரு. இ. 
இராைரத்தினம் அதிபர் அவர்ைளுக்கும், யாழ் பல்ைகலக்ைழை நூலைத்தினருக்கும், ஈழநாடு 
பத்திரிகைக் ைாரியாலயத்தினருக்கும், மற்றும் அவ்வப்வபாது உதவிபுரிந்த நண்பர்ைளுக்கும் 
உைவினர்ைளுக்கும் எனது அன்பு ைலந்த நன்ைி உரித்தாகும். 
 
10.1.81            வவ. விவவைானந்தன் 
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அறிமுகம் 
திரு. ைங்ைரப்பிள்கள அம்பிகைபாைன் அவர்ைள் 1908ம் ஆண்டு 3ந்திைதி கவைாைி மாதம் 

சுன்னாைத்தில் பிைந்தார். இவர் ஓமரழுத்தாளர் மட்டுமின்ட்ரிச் கைவைமயத்தில் அதிை ஈடுபாட்டு 
மைாண்ை ஒரு ைல்வி மானுங்கூை. 
 திரு. ை. அம்பிகைபாைன் அவர்ைள் தமது ஆரம்பக் ைல்விகய மல்லாைம் ஆங்ைில 
பாைைாகலயிலும், இமரண்ைாத்தர ைல்விகய யாழ் இந்து ைல்லுரியிலும் வமற்மைாண்ைார். யாழ் 
இந்து ைல்லூரியிருலிந்து 1927ல் லண்ைன் மற்ைிக்குவலைன் (LONDON MATRICULATION) பரீட்கைலயில் 
ைித்தியகைந்ததும் பிமரமைன்னைிக் ைல்லூரியில் (PRESIDENCY COLLEGE) தமது படிப்கப 
வமைற்மைாண்ைார். இவர் மாணவராை விளங்ைிய ைாலப்பாகுதியில் மபாதுவிவைாரங்ைளிலும் ஆர்வ 
முகையவராய் விளங்ைினார். குைிப்பாை 1927ல் மைாத்மாைாந்தி இலங்கைக்கு விஜயம் மைய்த மபாது 
அம்பிகைபாைன் மதாண்ைராைச் மையட்பைைார். 1931ம் ஆண்ைளவில் யாழ் இகளஞர் ைாங்ைிரைின் 
மபாறுப்பான ஓர் உறுப்பினராைவும் விளங்ைினார். இவர் இந்தியாவில் பட்ைதாரி மாணவராை இருந்த 
வபாது திரு. வி. ை., ைல்ைி, மபரியைாமித்தூரன் வபான்ை தமிழ் எழுத்தார்ைளுைன் மதாைர்பு 
ஏற்பட்ைகமயும் இங்கு குைிப்பிைத்தக்ைது.  

1933ல் பட்ைப்பைடிப்கப முடித்து இலங்கை திரும்பியதும் திரு. அம்பிகைபாைன், சுவாமி 
விபுலானந்தா அவர்ைகள அதிபராைக் மைாண்டு விளங்ைிய மட்ைக்ைளப்பு ைிவானந்த 
வித்தியாைாகலயில் 1934ம் ஆண்டு மாைி மாதம் முதல் ஆைிரியராைப் பணியாற்ைத் மதாைங்ைினார். 
1935ம் ஆண்டு ஐப்பைி மாதம் கவத்தீஸ்வரா ைல்லூரியின் அதிபராைப் பதவி ஏற்ைார். அப்வபாது 
கவத்தீஸ்வரா வித்த்யாலயம் ஏழு ஆைிரியர்ைகளக் மைாண்ை ைனிஷ்ை பாைைாகலயாை விளங்ைியது. 
பின்னர் 1948ல் இரண்ைாந்தரப் பாைைாகலயாைவும், 1952ல் முதலாந்தரப் பாைைாகலயாைவும் அது 
தரமுயர்த்தப்பட்ட்து. 



VI 
 

 

 
 

திரு. ை. அம்பிகைபாைன் ைல்வித்துகை மதாைர்பாைவும் ஆைிரியர்த் மதாழில்   மதாைர்பாைவும் 
மபாறுப்புமிக்ை மையட்பாடுகைய ஓர் பிரமுைராைவும் விளங்ைினார். குைிப்பாை, 1946ம் அண்டு 
திருவானந்தபுரத்தில் நகைமபற்ை அகனந்திந்திய ைல்வி மைாநாட்டிலும், 1949ம் ஆண்டு 
வைாயம்புத்தூரில் நகைமபற்ை ஆதாரக்ைல்வி மைாநாட்டிலும் ைலந்துமைாண்ைார். ஆைிரியர்த் 
மதாழிலில் மதாைர்பாை ஆர்வம் ைாட்டிய திரு. அம்பிகைபாைன் 1938,1939ம் ஆண்டுக்ைளில் 
வைமாைாண ஆைிரியர் ைங்ைத்தில் மையலாளராைவும், 1940ம் ஆண்டில் அைில இலங்கை ஆைிரியர் 
ைங்ைத்தின் மபாருளாளராைவும, 1966, 67ம் ஆண்டுைளில் வைமாைாண அதிபர்ைள் ைங்ைத் 
தகலவராைவும், வைமாைாண ஆைிரியர் வைமலாபச் ைகபயின் தகலவராைவும் விளங்ைி 
அரும்பணிபுரிந்தார்.  

தமிழ் மமாழயியல், தமிழ் ஆராய்ச்ைி ஆைிய துகைைளில் ஆர்வம் மைாண்டு விளங்ைிய திரு 
அம்பிகைபாைன், 1949ம் ஆண்டு மைன்கன, திருவாரூர் ஆைிய இைங்ைலில் நகைமபற்ை தமிழ் 
விழாக்ைளில் ைலந்து மைாண்ைார். மற்றும் 1968ம் ஆண்டு மைன்கனயில் நகைமபற்ை உலைத் 
தமிழாராய்ச்ைி மைாநாட்டிலிலும், 1974ம் ஆண்டு யாழ்பாணத்தில் நகைமபற்ை உலைத் தமிழாராய்ச்ைி 
மைாநாட்டிலிலும், 1981ம் ஆண்டு மைன்கனயில் நகைமபற்ை உலைத் தமிழாராய்ச்ைி மைாநாட்டிலிலும் 
ைலந்துமைாண்ைார்.   

மபாதுத் துகை மதாைர்பாைப் பல்வவறு குழுக்ைலிலும், ைகபைலிலும் பங்குபற்ைிய திரு. 
அம்பிகைபாைன் கைவத்துக்கும், தமிழுக்கும் தம்கம அர்பணித்திருந்தார். குைிப்பாை 1951ம் ஆண்டு 
யாழ்பாணத்தில் நகைமபற்ை தமிழ் மைாநாட்டிகன ஒழுங்கு மைய்த குழுவில் மபாருளாளராை திரு. 
அம்பிகைபாைன் விளங்ைினார். இதற்கு முன்னர் இலங்கையில் ஒருவபாதும் நகைமபைாத மிைப்மபரிய 
ஒரு விழாவாை இத் தமிழ்விழாக் மைாண்ைாட்ைம் விளங்ைியகம குைிப்பிைத்தக்ைது. 1937ல் 
மைாவித்துவான் ைவணகையர் அவர்ைள் தமது பிைந்த தினத்கதக் மைாண்ைாடிய வபாது 
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அன்னாருக்குப் மபாற்ைிழி வழங்ைிய குழுவின் மையலாளராைவும் திரு. அம்பிகைபாைன் விளங்ைினார். 
வமற்குைிப்பிட்ைவாறு ஒருதமிழ்க் ைல்விமான் மைௌரவரிக்ைப்பட்ைகமயும் இலங்கையில் இதுவவ 
முதல்தைகவயாைகும். வமலும் 1948ம் ஆண்டு மார்ைழிமாதம் மைன்கன கைவைித்தாந்த ைமாைம் 
தனது முந்நூற்றுக்கு வமற்பட்ை பிரதிநிதிைளுைன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் வமற்மைாள்ள ஏற்ை 
ஒழுங்குைகளச் மைய்த குழுவின் மையலாளராைவும் இவர் விளங்ைினார். 1952, 54ம் ஆண்டுைளில் 
முகைவய சுத்தானந்தபாரதி, சுவாமி இராமநாதன் ஆைிவயாரின் விஜயத்துக்ைான ஒழுங்குைகள 
வமற்மைாள்ளும் மபாறுப்கபயும் இவர் ஏற்றுக்மைாண்ைார். 

கைவைமயம், இகை, ைல்வி ஆைிய துகைைளிலும் ஈடுபாடு மைாண்ை திரு. அம்பிகைபாைன் 
திருவைதீஸ்வர ஆகலயபுணருதரான ைகபயினது யாழ்பாணக் ைிகளயின் மையலாளராைவும், 
யாழ்ைீகழத்வதை ைல்விச்ைகப, வைஇலங்கைக் யாழ்ைீகழத்வதை ைங்ைீதைகப ஆைிய வற்ைின் 
நிகைவவற்றுக்குழு உறுப்பினராைவும், இராமநாதன் இகைக்ைல்லுரியின் மையலாளராைவும 
விளங்ைினார். வமலும், 1954ம் 57ம் ஆண்டுைளில் பல்ைகலக்ைழை ைகபயின் உறுப்பினராைவும், 1964, 
66ம் ஆண்டுைளில் இலங்கைப் பல்ைகலக்ைழை மைனற் உறுப்பினராைவும், 1975ல் யாழ்ப்பாண 
பல்ைகலக்ைழை ைகலபைீத்தின் ைல்விக்குழு உறுப்பினராைவும், 1979ம் ஆண்டு கத மாதம் முதலாம் 
திைதி முதல் யாழ்ப்பாண பல்ைகலக்ைழை ஆளுநர்ைகப உறுப்பினராைவும் விளங்ைினார். வமலும், 
ஐக்ைியநாடுைள் ைல்வி, விஞ்ஞானம், ைலாச்ைார தாபனத்தின் வதைிய ஆகணக்குழுவினது 
உறுப்பினராைவும், 1979ம் ஆண்டு யாழ் மபாதுைன நூலை ஆவலாைகனக்குழு உறுப்பினராைவும் 
விளங்ைினார்.  

எழுத்தாக்ைத் துகையில் மிக்ை ஈடுபாடுகைய இவர் 1957ல் சுவாமி விவவைானந்தர் நூற்ைாண்டு 
விழா மைாண்ைாைப்பட்ைவபாது "இலங்கையில் சுவாமி விவவைானந்தர்" என்ை நூகல மவளியிட்ைார். 
1969ம் ஆண்டில் மைாழும்பு ைலாபவனத்தில் நாவலர் ைண்ைாட்ைி விழா நகைமபற்ை மபாது ஸ்ரீலஸ்ரீ 
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ஆறுமுைநாவலர் விழா புத்தைக் ைண்ைாட்ைி என்ை ஒருைிறு பிரசுரத்கதயும் மவளியிைைார். 1972ம் 
ஆண்டு வயாைசுவாமிைளின் விழாக் மைாண்ைாத்தின்வபாது "வயாைர் சுவாமிைள்" என்னும் நூகலயும் 
மவளியிட்ைார் 

குைிப்பாை. திரு அம்பிகைபாைன் ைல்வி, கைவைமயம், தமிழ் மமாழி, தமிழ் இலக்ைியம், 
தமிழ்ப்மபரியார்ைளின் வாழ்க்கைச் ைரிதம் என்பனவபான்ை பல்வவறுதுகைைள் மதாைர்பாை 
தமிழ்ச்ைஞ்ைிகைைளிலும், பத்திரிகையிலும் அவநை ைட்டுகரைகள வழங்ைியுள்ளார். இவற்றுள் தமிழ்ப் 
மபரியார்ைளின் வாழ்க்கைச்ைரிதம் மதாைர்பாை ைட்டுகரைள் தனித்துவம் மபற்று விளங்குவகதயும் 
அவதானிக்ைலாம். ஆைியர் வபரின்பநாயைம், எச்.என். மபவரரா, நற்மபரியர் பாலைிங்ம், ஈழத்துப் 
மபருமைன் அருணாைலம், ைண்முைம் மைட்டியார், சுத்தானந்தர், குற்ைாலமுனிவர் டீ.வை.ைி, அமரர் 
ைல்ைி, ஈழவைைரியின் தந்கத நா. மபான்கனயா ஆைிவயார் குைித்து மவளிவந்த ைட்டுகரைள் 
குைிப்பிைத்தக்ைன. வமலும், ஈழத்து எழுத்தார்ைள் பற்ைி ைிராமஊழியன் மலர் ஒன்ைில் வித்துவான் 
ைவணகையர், நவாலியூர் வைாமசுந்தரப்புலவர், விபுலானந்தஅடிைள், பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள, ைி. வயத்திலிங்ைம், இலங்கையர்வைான், வைா. ைிவபாதசுந்தரம், ைம்பந்தன் 
ஆைிவயாகரப்பற்ைிச் சுருக்ைமாை விமர்ைனம் மைய்துள்ளார். இவற்றுட்க்மைல்லாம் மணிமகுைம் 
கவத்ததுவபால் 1950ம் ஆண்டு தீபாவளிமலரில் "ஈழநாட்டுப் மபருங்குடி" என்ை தகலயங்ைத்தில் 
எழுதிய ைட்டுகரயிவல வைர். முத்துகுமாரைாமி, ஸ்ரீ. மபா. குமாரைாமி, வைர். மபான். அருணாைலம், 
ைலாவயாைி ஆனந்தகுமாரைாமி ஆைிவயாகரப் பற்ைியும் அழைாை எழுதியுள்ளார். 

இலக்ைியத்துகை மதாைர்பாை எழுதிய ைட்டுகரைளுள் "இரு ைாதல் ைாட்ைிைள்" என்ை ைட்டுகர 
மிைவும் இரைகனக்குரியமதான்ைாகும். ைம்பன் இராமாயணக் ைாட்ைிமயான்றுைன் வைக்ஸ்பயீரின் ஒரு 
ைாதல் ைாட்ைிகய ஒப்பிட்டுக் ைம்பகன ஒருபடி உயர்த்திகவத்துள்ளார். 

ைல்வித்துகை மதாைர்பாை, அவ்வப்வபாது ஏற்பட்டுவரும் மாற்ைங்ைள், அைிக்கைைள் வரும்வபாது 
அவற்கை விளக்ைித்மதளிவாை விமர்ைனம் மைய்வது என்பனவும் வரவவற்ைக்கூடியமதான்ைாகும். 
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உயர்ைல்வி மதாைர்பாை அவர் எழுதிய ைட்டுகரைளும் "தரப்படுத்தல்", "ைர்வைலாைாகல” ைம்பந்தமான 
ைல்விப் பிரச்ைிகனைள் என்பன குைிப்பிைத்தக்ைன. 

ைமயத்துகை மதாைர்பாை ஆைிரியரால் எழுதப்பட்ை ைட்டுகரைளும் "பைவத்ைீகதயும் 
மபரியபுராணம்" அன்னியர் ஆட்ைியில் "கைவத்தின் நிகல", "ஈழநாடும் கைவமும்" வபான்ை 
ைட்டுகரைள் மிைவும் ைிைந்தன. 
 திரு. ை. அம்பிகைபாைன் "இலக்ைியச் ைிந்தகனைள்", "தமிழின் மறுமலர்ச்ைி", "என்ைரிதம்" 
முதலிய நூல்ைளுக்கு விமர்ைனம் மைய்துள்ளார். வமலும் பல நூல்ைளுக்கு அணிந்துகரயும் 
வழங்ைியுள்ளார். இதுவகர மவளிவந்த அைிவுப் பகைப்புைளில், ஆராய்ச்ைி நூல்ைளுள் "தமிழ் 
பண்பாடும்" ைவிகதயில் "மலரும் மாகலயும்" ைிறுைகதயில் "மநாண்டிக் ைிளியும்" விஞ்ஞானத்தில் 
"பத்துமாதமும்" அரைியலில் "ைார்ள்மாக்சும்" (மவ. ைாமிநாதைர்மா) ைிைந்தன என்பது அன்னாரது 
அபிப்பிராயமாகும். 
 திரு. ை. அம்பிகைபாைன் பகைப்பாக்ைங்ைகளக்மைாண்ை இந் நூல்விவரப்பட்டியல், ஆைிரியரால் 
எழுதப்பட்ை நூல்ைகளயும், ைிறு பிரசுரங்ைகளயும், மற்றும் நூல்ைள், ைஞ்ைிகைைள், பத்திரிகைைள் 
ஆைிய வற்ைில் தமிழ், ஆங்ைிலம் இருமமாழிைளிலும் மவளிவந்த ைட்டுகரைகளயும் 
உள்ளைக்ைியுள்ளது. பல்வவறு நூல்ைளுக்கு ஆைிரியர் எழுதிய விமர்ைனங்ைளும், வழங்ைிய 
அணிந்துகரைளும் இங்கு வைர்க்ைப்பைவில்கல என்பது ைவனத்தில் மைால்லப்படுதல் அவைியமாகும். 
இந் நூல்விவரப்பட்டியல் பகுதி ஒன்று, பகுதி இரண்டு எனப்பகுக்ைப்பட்டு அவற்ைில் முகைவய தமிழ், 
ஆங்ைில மமாழிைளில் மவளிவந்த பகைப்புைள் பதியப்பட்டுள்ளன. பகுதி ஒவ்மவான்றும் மபாருள் 
அடிப்பகையில், அைரவரிகை ஒழுங்ைில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளகம இங்கு குற்ைிப்பிைத்தக்ைது.  
19.01.81             வவ. விவவைானந்தன் 
  



பபாருளடக்கம் 
 

1. புதுப்பிக்ைப்பட்ட நூல்  
விபரப்பட்டியலுக்கு முன்னுகர    I – II 

2. முதலாவது நூல் விபரப்பட்டியலுக்கு 
முன்னுகர       III – IV 

3. அைிமுைம்      V – X 
4. நூல் விபரப்பட்டியல் 

பகுதி I  தமிழ்    1 - 14 
பகுதி II ஆங்ைிலம்  15 - 18 

5. அைரவரிகை அட்ைவகண  19 - 25 

 
 
 
 



1 
 

 
 

பகுதி 1: தமிழ் 
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குறியீட்டு தலைப்பு இதழ் ஆண்டு மாதம் திகதி பக்கங்கள் 

அரசியல் 

1 இலங்கை அரசியலும் தமிழரும் நான்ைாவது இலங்கை தமிழ் 
விழா மலர், சுன்னாைம்: 
திருமைள் அச்ைைம் 

1951   60-72 

இலச 

2 ைகல விழா ேிைழ்ச்சிைள் ஈழவைைரி 1957 01 27 5, 12 

3 வசன்கனயில் இகசவவள்ளம்: ோைசுரத்தின் 
சிறப்பு 

ஈழநாடு 1978 01 22 4 

4 திருமுகறயின் சிறப்பு: வதசிைர் மபாழியும் 
வதவைானம் (எம். எம். தாண்ைபாணிவதைிைர்) 

ஈழவைைரி 1955 01 2 7 

5 நாத உலைின் நட்ைம்: 
இராைரத்தினம்பிள்களயின் ைகலவளம் 

ஈழவைைரி 1956 12 16 7 

இைக்கியம் 

6 இரு ைாதல் ைாட்ைிைள் ஈழவைைரி 1944 04 14 8 

7 ைற்பினுக்ைணி ஈழநாடு 1962 06 27 4, 10 

8 தமிழ் மரபில் ைற்புமனம் ஈழநாடு 1968 04 19 2 

9 மாணவரும் தமிழ் இலக்ைியமும் ஈழவைைரி 1944 12 31 5 

கரல 
10. இந்தியக் ைகலயின் வநாக்ைங்ைளும் 

நைராஜவடிவத்தின் மபருகமயும் 
வைாயில். மைன்கன: 
மூவவந்தர் அச்ைைம் 
 

1979   457-462 

கல்வி 
11 ஆங்ைிவலயராட்ைியிவல யாழ்ப்பாணத்தில் 

ஆங்ைிலக்ைல்வியின் வலர்ச்ைி 
பாவலர் துகரயப்பாபிள்கள 
நூற்ைாண்டு விழா மலர், 
சுன்னாைம்: திருமைள் அச்ைைம் 

1972   55-64 

12 ஆதாரக் ைல்வி மைாநாடு ஈழவைைரி 1949 

1949 

5 

5 

15 

22 

7 

5 
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1949 5 29 5 

13 இலங்கையில் இராமைிருஷ்ன ைங்ைத்தின் 
ைல்விப்பணிைள் 

அைில இலங்கைத் 
தமிழாைிரியர் ைங்ை மவள்ளி 
விழாமலர் 

1974   9-11 

14 இலங்கையில் இராமைிருஷ்ன ைங்ைத்தின் 
ைல்விப்பணிைள் 

ஈழநாடு 1980 9 24 3, 7 

15. ஒவர பாைைாகலயிவலவய  ைைல 
வபாதகனைளும் இருக்ை  வவண்டும் 

ஈழநாடு 1966 7 13 5 

16 ைல்வியின் பயன் நாவலப்பிட்டி ைதிவரைன் 
வித்தியாலய மபான் விழா 
மலர். நாவலப்பிட்டி: ஸ்ரீ ஆத்ம 
வஜாதி நிகலயம் 

1974   13 

17 ைல்வி விைாரகண அைிக்கை ஈழவைைரி 1943 

1944 

1944 

12 

1 

1 

19 

9 

23 

5 

5 

5 

18 ைல்வி விைாரகண அைிக்கையும் அரைாங்ை 
ைகபயும் 

ஈழவைைரி 1945 3 25 6 

19 ைல்வி பற்ைிய ைருத்துக்ைள் ஈழவைைரி 1948 9 26 3 

20 ைர்வைலாைாகலயில் வபாதனாமமாழி ஈழநாடு 1974 8 9 6 

21 ைர்வைலாைாகல ைம்பந்தமான ைல்விப் 
பிரச்ைகனைள் 

ஈழநாடு 1978 

1978 

1978 

1978 

1979 

1979 

12 

12 

12 

12 

1 

1 

10 

17 

24 

31 

14 

21 

7 

4 

5 

4 

8, 11 

6 

22 மைாகுைான உத்திவயாைங்ைள் எல்வலாருக்கும் 
எப்பைக் ைிகைக்கும்; இராஜாஜி ைாட்டும் 
ைல்வி முகை 

ஈழவைைரி 1955 1 30 5, 6 

23 கைவத்த்துக்கும் தமிழுக்கும் நிகலக்ைளனாை 
விளங்கும் வித்தியாலயம் 

கவத்தீஸ்வரன் 1960   31 

24 தரப்படுத்தல் ஈழநாடு 1974 12 29 4, 5 

25 நம்நாட்டுக் ைல்விமுகை ஈழநாடு 1959 2 9 9, 12 
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26 நாவலர் பூமிைாஸ்திரம் எழுதினாரா? ஈழநாடு 1969 7 21 5, 14 

27 பல்ைகலக்ைழைம் அகமப்பதற்கு 
விபுலானந்தரும் நீைாம்ைமிஷனும் 
யாழ்ப்பாணத்கதவய மதரிந்தனர் 

ஈழநாடு 1969 12 29 4 

28 பல்ைகலக்ைழை வளாைத்துக்குத் திட்ைமிட்ை 
ைட்ைைம் வவண்டும் 

ஈழநாடு 1974 6 27 2 

29 வமனாட்டு ைீழ்நாட்டு அைிவுச் மைல்வங்ைகள 
இகனத்த மைமினைி 

ஈழநாடு 1974 10 6 11, 14 

30 யாழ்பாணத்து வளாைத்துக்கு முன்வனாடிைள் ஈழநாடு 1974 7 7 3 

31 வைபகுதிக்கு விஞ்ஞான ஆைிரியரைள் புதிதாை 
நியமிக்ைப்பைவில்கல 

ஈழநாடு 1967 7 20 2, 6 

32 வர்த்தைத்துகைக் ைல்விக்கு வழிைாட்டி 
(ைகலப்புலவர் நவரத்தினம் நிகனவு 
தினத்கதமயாட்டி எழுதப்பட்ைன) 

ஈழநாடு.  1969 3 14 6 

சமயம் 
33 அந்நியர் ஆட்ைியில் கைவத்தின் நிகல 

 
அச்சுவவலி ைிவாச்ைாரி ை. 
குமாரசுவாமி குருக்ைள் 
பாராட்டு விழா மலர் 

1960   65-70 

34 அவனன்ைி ஒரணுவும் அகையாது இந்துைாதனம் 1971 5 21 1 

35 ஆறுமுைோவலரும் சிதம்பரமும் வைாயில். மைன்கன: 
மூவவந்தர் அச்ைைம் 

1979   451-454 

36 இந்துக்ைளுக்கு ஒரு கைவயடு ஈழநாடு 1975 2 9 4, 6 

37 இராமைிருஷ்ணரும் கைவ நாயன்மாரும் ஈழவைைரி 1941 4 13 5 

38 ஈழநாடும் கைவமும் ைவணகையர் நிகனவு மலர், 
சுன்னாைம்: திருமைள் அச்ைைம் 

1960   81-90 

39 ஈழநாடும் கைவமும் திருக்வைதீஸ்வரம் 
கைவமைாநாடு மலர் 

1960   91-105 

40 எல்லாம் சிவமயம் இந்துைாதனம் 1971 11 26 3, 2 

41 எல்லாப் பிைப்பும் பிைந்திகழத்வதன் இந்துைாதனம் 1972 3 31 1, 2 

42 ஓரு சன்யாஸியின் ஆத்மைீதம் ஈழநாடு 1965 4 11 3, 6 
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43 குருவும் ைீைரும் ைிவைக்தி, (மைாழும்பு வைாயல் 
ைல்லூரி) மைாழும்பு: அரைன் 
அச்ைைம் 

1965-

66 

  27-29 

44 குருவும் ைீைரும் இந்துைாதனம் 1971 5 28 1 

45 குருவும் ைீைரும் ஈழநாடு 1967 1 18 4 

46 (மமா. மப.) சாந்தமும் ஓய்வும் (ைாலஞ்மைன்ை 
வண. ைி. எப், அன்ரூஸ் திருப்புத்தூர் 
ஆச்ைிரமத்தில் தியான ைாலத்தில் நிைழ்ச்ைி 
வபச்சு) 

ஈழவைைரி 1941 10 26 5 

47 தாயுமான சுவாமிைளும் ஈழநாடும் மதல்லிப்பகள: அருள்மிகு 
துர்க்ைாவதவி ஆலய ைித்திர 
வதர் ைிைப்பு மலர். சுன்னாைம்: 
திருமைள் அச்ைைம் 

1972   67-69 

48 நாவலரும் ைீரிமகலப் புனருத்தாரணமும் நாவலரும் மபருமான் 150-வது  
மஜயந்தி மலர் (ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுை நாவலர் ைகப): 
மைாழும்பு: மமய்ைண்ைான் 
அச்ைைம் 

1972 12  51-53 

49 (பதி. ஆ.) திருவைதீஸ்வரம் கசவமைாோட்டு 
மலர்.   

பதிப்புகர 

யாழ்ப்பாணம்: ைகலவாணி 
அச்ைைம 

1960 

 

1960 

  114ப 

 

III-IV 

50 திருவள்ளுவரும் அைிம்கையும் ஈழவைைரி 1941 8 24 5 

51 திருவள்ளுவரும் அைமும் ஈழவைைரி 1944 

1944 

7 

7 

16 

23 

6 

7, 8 

52 திருக்வைதீச்ைர ஆகலயபுனருத்தாரணமும் 
யாழ்ப்பாண மக்ைள் ைகைகமயும் 

ஈழநாடு 1971 7 23 5 

53 நாவலரும் ைீரிமகலப் புனருத்தாரணமும் ஈழநாடு 1973 3 4 2, 10 

54 நாவலர் பிரைங்ைங்ைளும் மிஷனரிமாரும் ஈழநாடு 1979 12 8 2, 8 

55 பைவத்ைீகதயும் மபரியபுராணமும் ஈழவைைரி 1940 

1940 

11 

11 

17 

24 

9 

9 

56 பைவத்ைீகதயும் மபரியபுராணமும் மைல்வி தங்ைம்மா 
அப்பாக்குட்டி பாராட்டு மலர், 

1974   32-35 
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(அைில இலங்கை இந்து 
மாமன்ைம்) மைாழும்பு: 
நியூலீலா அச்ைைம் 

57 மணிவாைைமரய்திய மமய்ப்பாடுைள் இந்துைாதனம் 1972 5 12 2, 3 

58 கவயைம் துயர் தீர்ைவவ இந்துைாதனம் 1973 11 30 1, 4 

சரித்திரம் 
59 (மமா. மப.) யாழ்ப்பாணத்தில் புத்தைமயம் 

ஓங்ைிய ைாலத்து மபாற் ைாைனம் வல்லிபுரக் 
வைாவில்லுக்குரியது (பிக்கு ராகுலர் 
என்பவரால் எழுதப்பட்ைது) 

ஈழவைைரி 1938 9 30 4 

பரம்பரர 
60 நாடுக்வைாட்கைச் மைட்டியாரின் 

அரும்பணிைள் 
ஈழநாடு 1979 7 16 5, 8 

61 யாழ்ப்பாணத்தில் மைாச்ைிக் ைவணகையர் 
பரம்பகர 

யாழ்ப்பாணம்: ைலாநிகலய 
அச்ைைம் 

1979   16ப 

பிரயாணம் 
62 தமிழ் நாட்டில் ஒரு வாரம் ஈழநாடு 1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

8 

8 

8 

8 

9 

1 

8 

15 

22 

5 

4 

11, 5 

4, 7 

4, 5 

4, 7 

மமாழியியல் 

63 தமிழ் ஆராய்ச்ைி ஈழவைைரி 1949 7 3 18 

64 திருவாரூர் கவபவம் ஈழவைைரி 1949 

1949 

4 

5 

24 

1 

5 

5 

65 நான் ைண்ை ஐந்தாவது தமிழ்விழா ஈழவைைரி 1952 9 7 1, 4 

66 விண்மவளி ஆராய்ச்ைியில் 
வபாட்டியிடுபவள்ைள் தமிழ் ஆராய்ச்ைியிலும் 
வபாட்டியிடுைிைார்ைள்: தமிழ் ஆராய்ச்ைி 
மைாநாடு வரலாது ைாணாத புதுகம 

ஈழநாடு 1968 1 1 4, 5 
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வாழ்க்லக வரைாறு 

67 அைக்ைத்தின் உரு பண்டிதமணி ை. அம்பலவனார் 
நிகனவு மலர், யாழ்ப்பாணம்: 
ஸ்ரீைண்முைநாதா அச்ைைம் 

1966   19ப 

68 அல்லும் பைலும் அயராதுகழக்கும் அைிஞன் 
சுத்தானந்தர் தியாை வாழ்வு 

ஈழவைைரி 1952 9 26 1, 4 

69 ஆைிரியர் வபரின்பநாயைம் ஈழவைைரி 1944 8 27 3 

70 ஆனந்தக்குமாரைாமி 1906. யாழ்ப்பாணம் 
அளித்த வரவவற்ப்பு 

ஈழவைைரி 1951 4 22 3, 11 

71 ஆனந்தகுமாரைாமி ைாக்ைர் (1877-1947) ைகலக்ைளஞ்ைியம் 1954   1:478 

72 (மதா. ஆ.) இலங்கையில் சுவாமி 
விவவைானந்தர் 

யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீைண்முைநாத 
அச்ைைம் 

1963   60ப 

73 இலக்ைணம் முத்துகுமாரைாமித்தம்பிரான் 
(1885-1949) 

ைகலக்ைளஞ்ைியம் 1968   10:112 

74 இலங்கையிலிருந்து மதுகரத் 
தமிழ்ச்ைங்ைத்தில் பண்டிதர் பரிட்கையில் 
ைித்தியகைந்த முதல் இலங்கையர் 
(சுவாமி விபுலானந்த அடிைளாரின் நிகனவு 
தினத்கதமயாட்டி மவளிவந்த ைட்டுகரைள்) 

ஈழநாடு 1979 

 

7 

 

19 

 

2, 5 

 

75 (ப. ஆ.) இலக்ைண சுவாமிைள் என்னும் ஸ்ரீமத் 
முத்துக்குமாரைாமித்தம்பிரான் நிகனவு மலர் 
(பதிப்புகர) 

யாழ்ப்பாணம்: ைலாநிகலய 
பதிப்பைம் 
 
 

1958   72ப 
 
 

 
 

76 இலக்ைணசுவாமிைளின் ைீரிய பணிைள் ஈழநாடு 1975 5 4 8 

77 (மமா. மப.) இலங்கையில் மைாத்மாைாந்தி ஈழநாடு 1968 9 29 2, 5 

78 ஈழத்து எழுத்தாளர் ைிராம ஊழியன், Turaiyar: 

Oozhiyan Press, S. India 

1944   49-51 

79 ஈழநாட்டுப் மபருங்குடி ைல்ைி: தீபாவளி மலர் 1950   137-140 

80 ஈழநாட்டில் வாகழயடி வாகழயாை ஈழநாடு 1970 11 13 4, 13 



8 
 

 
 

81 ஈழத்துப் மபருமைன் அருணாைலம் இலட்ைிய 
வாழ்வு 

ஈழவைைரி 1953 9 20 5 

82 உயர்ைல்விகய ஊக்குவித்தவர் மைாஜனன்: மஜயரத்தினம் 
மாட்ைி விதப்பு இதழ், 
(மதல்லிப்பகழ 
மைாஜனக்ைல்லூரி) (சுன்னாைம்: 
திருமைள் அச்ைைம் 

1971-

1976 

  6-7 

83 ஒரு யாழ்ப்பாணப் மபருமைன் ஐக்ைியதீபம்: அருளம்பலம் 
நிகனவு மலர். (வைபகுதி 
ஐக்ைிய வமற்பார்கவச் ைகப) 
யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீைண்முைநாத 
அச்ைைம் 

1962   20 

84 உலைம் வபாற்றும் ைலாவஜாதி (இன்று 
ஆனந்தகுமாரசுவாமி தினம்) 

ஈழநாடு 1965 8 22 3, 9 

85 உகழப்பால் உயர்ந்த மபரியார் (ஈழவைைரி நா. 
மபான்கனயா அவர்ைகளப் பற்ைியது) 

ஈழவைைரி 1951 4 29 6 

86 எச். எஸ். மபவரரா ஈழவைைரி 1945 2 11 3 

87 ைவணகையர் ைி. வித்துவைிவரான்மணி (1878-
1958) 

ைகலக்ைளஞ்ைியம் 1968   10:167 

88 ைல்லுரி மரகபப் வபணிக் ைாத்த அதிபர் 
 

வைர் மபான. இராமநாதன் 
50வது மகைவு ஆண்டு 

நிகனவு மலர், அதிபர் 
திருமதி. இ. அருணாைலம் 
ைிைப்பு மலர். (சுன்னாைம் 
இராமநாதன் ைல்லூரி) 
சுன்னாைம்: திருமைள் 
அழுத்தைம் 

1980   16-17 

89 ைல்ைி நிகனவுைள் ஈழவைைரி 1955 7 17 5, 7 

90 ைலாவயாைியின் வாக்கையும் பணிைளும் ஈழநாடு 1977 

1977 

1977 

1977 

7 

8 

8 

9 

31 

7 

14 

11 

7 

7, 9 

4 

4, 7, 8 
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1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1978 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

1 

25 

2 

9 

16 

23 

30 

6 

13 

20 

27 

4 

11 

18 

25 

1 

4 

5 

5 

4, 5 

4, 5 

4 

3, 6 

4 

4, 6 

4, 5 

4 

4 

4, 5 

8, 9 

7 

91 ைலாவயாைி ஆனந்தகுமாரைாமி யாழ்ப்பாணம்: ஆனந்த்தா 
அச்ைைம் 

1978   94ப 

92 ைலாவயாைி ஆனந்தகுமாரைாமி ஆத்மவஜாதி 30வது ஆண்டு 
ைிைப்பு மலர். நாவலப்பிட்டி: 
ஸ்ரீஆத்மவஜாதி நிகலயம் 

1977   37-40 

93 ைலாவயாைியின் நூல்ைவள என்கன அவர் 
பக்தனாக்ைின 

ஈழநாடு 1978 7 29 2 

94 ைகலப்புலவரின் ஆத்மீை வாழ்கை.  
(ைகலப்புலவர் நவரத்தினம் அனுபந்தம்) 

ஈழநாடு.  1962 3 11 V, VIII 

95 ைகல வளர்த்த ைல்ைி ஆைிரியர் ஈழவைைரி 1954 12 12 5 

96 ைவிமணியின் புலகம ஈழவைைரி 1954 10 3 6 

97 திரு. ஹன்டி வபரின்பநாயைம் மைாக்குவில் இந்துக்ைல்லூரி 
ஹன்டி வபரின்பநாயைம் 
நிகனவு மலர். யாழ்ப்பாணம்: 
மைட்டியார் அச்ைைம் 

1978   13 

98 குற்ைால முனிவரின் பிரிவு; இரைிைமணி 
டி.வை.ைி அரியபணி 

ஈழவைைரி 1954 2 21 5, 7 
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99 (மமா. மப.) ைவைாதரி நிவவதிகையின் 
திவ்விய ைரிதம் 

ஈழநாடு 1967 11 9 5, 6 

100 ைரித்திரப் வபராைியர் வி. ைனைைகபப்பிள்கள சுன்னாைம்: திருமைள் 
அழுத்தம் 

1980   16ப 
 

101 (ப. ஆ.) ைிவஸ்ரீ ை. குமாரசுவாமி குருக்ைள் 
பாராட்டு (பதிப்புகர) 

யாழ்ப்பாணம்: ைகலவாணி 
அச்ைைம் 

1960   121ப 

102 ஸ்ரீமத்.  முத்துகுமாரைாமித்தம்பிரான் ஈழவைைரி 1949 6 12 5 

103 ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுை நாவலர் விழா புத்தைக் 
ைண்ைாட்ைி 

சுன்னாைம்: திருமைள் 
அழுத்தம். 

1969   26ப 

104 சுவாமி விவவைானந்தர் வாழ்வும் பணியும் ஈழநாடு 1979 11 18 7 

105 சுவாமி விபுலானந்தர் வாழ்க்கையும் 
பணியும். (ைாகரதீவு ைிகல நிறுவினர் குழு) 

அடிைளார் படிவ மலர். 
மைாழும்பு: சுதந்திரன் அச்ைைம் 

1969   18-22 

106 சுவாமி விபுலானந்தர் ஞாபைக் குைிப்புைள் இந்துைாதன வச்ைிரவிழா மலர் 1949   19-21 

107 சுன்னாைம் மைல்லாச்ைி அம்கமயார் வரீவைைரி 1958 5 25 6 

108 சுன்னாைம் மைல்லாச்ைியம்மா ஈழவைைரி மவள்ளி விழா 
மலர். சுன்னாைம்: திருமைள் 
அச்ைைம் 
 

1956   94-96 

109 சுன்னாைம் மைல்லாச்ைி அம்கமயார் சுன்னாைம் மைல்லாச்ைி 
அம்கமயார் நிகனவு மலர்; 
யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீைாந்தா 
அச்ைைம் 

1960   1-10 

110 வைர். மபான். இராமநாதனும் உயர்ைல்வி 
வளர்ச்ைியும் 

ஈழநாடு 1975 1 26 4, 5, 7 

111 கைவ மபரியார் பற்ைிய ைில ைிந்தகனைள் புவலாலியூர் கைவப் மபரியார் 
ை. ைிவபாதசுந்தரனார் 
நூற்ைாண்டு விழா நிகனவு 
மலர். சுன்னாைம்: திருமைள் 
அச்ைைம் 

1978   53-54 

112 தத்துவ ஞானம் பகைத்த ைங்ைிலியன் ஈழவைைரி 1956 11 21 5, 10 

113 தமிழ்ச் ைான்வைான் திரு. நவைைபிள்கள  Senator Dr. S. Nadesan 

Memorial Number, (சுன்னாைம் 
1966   49-52 
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இராமநாதன் ைல்லூரி) 
யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீைண்முைநாத 
அச்ைைம். 

114 தமிழ் மமாழிக்கும் இனத்துக்கும் ைிகைத்த 
மைௌரவம்  

இலக்ைிய ைலாநிதி 
பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள அவர்ைள் 
பாராட்டு விழா மலர் 
யாழ்ப்பாணம்: வஸ்தியன் 
அச்ைைம். 

1978   17-19 

115 தமிழ் தாத்தா ைாமிநாகதயர் சுயைரிகத ஈழவைைரி 1952 7 20 3, 7 

116 தமிழ் வரலாறு ைாைன ஆரைிச்ைிப் வபரைிஞர் 
வ.ீ ைனைைகபப்பிள்கள 

ஈழநாடு 1980 3 16 4, 5 

117 தமிழிகை ைண்ை மணிமன்ைம், 
அண்ணாமகலச் மைட்டியார் பணிவைற்ை 
நிகனவு 

ஈழவைைரி 1953 4 26 1, 4 

118 “தமிழ்ச் ைான்வைான்” எனக்வைட்ை தாய். 
இராமநாதவைைரி இலங்கை மைாணர்ந்த   பாரத 
ரத்தினம் - திரு. நவைைபிள்கள.  அன்னார் 
நிகனவுக்கு ஒரு பல்ைகலக்ைழைம் 

ஈழநாடு 1965 1 31 3, 4 

119 தமிழின் மறுமலர்ச்ைி ஈழத்தைிஞர்ைளின் 
அரும்பணி 

ஈழவைைரி 1956 6 10 3, 10 

120 தமிழ் மமாழிக்கும் இனத்துக்கும் ைிகைத்த 
மைௌரவம். (பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள) 

ஈழநாடு 1978 5 28 5 

121 தற்ைாலத் தமிழ் நூலாைிரியர்ைள் ஈழவைைரி 1944 4 23 5 

122 தம்பரின் ஆத்மீை வாழ்கை A.E. Tamber; A Memorial 

Volume. Jaffna: Elanadau Ltd. 

1972   36-39 

123 தனித்து நிட்கும் ஆற்ைல் எவ்வாறு 
மபற்ைனர்? 

ஈழநாடு 1969 6 29 4 

124 திருவைதீஸ்வர திருப்பணியும் வைர். ைந்கதயா 
வத்தியநாதனும். (அைில இலங்கை இந்து 
மாமன்ைம்) 

இலங்கை இந்து 
திருக்வைதீச்ைரம் 
மண்ைலாபிவஷைம் மலர். 

1976   10-11 
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நாவலப்பிட்டி: ஸ்ரீஆத்மவஜாதி 
நிகலயம் 

125 நகைசுகவ மிக்ை தமிழ்ப் மபரியார் எம். எஸ். 
இகளயதம்பி 

ஈழவைைரி 1955 9 4 5, 12 

126 நல்லூர் மைல்லப்பா சுவாமிைள் வயாைர் சுவாமிைள் பிைந்த தின 
நூற்ைாண்டு நிகைவு விழா 
ைிைப்பு மலர். யாழ்ப்பாணம்: 
ஸ்ரீலங்ைா அச்ைைம் 

1972   194-198 

127 நாட்டுக்கு நலனளித்த நற் மபரியார். திரு. 
பாலைிங்ைம் ஆற்ைிய மபரும் பணிைள் 

ஈழவைைரி 1952 9 14 1, 4 

128 நாவலர் மபருமானின் அருங்குணங்ைள் 
(நாவலர் நிகனவுக் ைட்டுகர) 

ஈழநாடு 1970 11 18 4 

129 நாவலரும் குமாரசுவாமி புலவரும் நாவலர் நூற்ைாண்டு மலர். 
(மைாழும்பு: ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுை 
நாவலர் ைகப).  சுன்னாைம்: 
திருமைள் அச்ைைம் 

1979   168-177 

130 நாவலர் ைல்விப் பணி நாவலர் மாநாடு விழா மலர். 
(மைாழும்பு: ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுை 
நாவலர் ைகப). மைாழும்பு:  
மமய்ைண்ைான் அச்ைைம 

1969   45-49 

131 நாவலரும் மபாதுைன வைகவயும் ஈழவைைரி 1944 12 3 4 

132 நிகை வாழ்வு மபற்ைவர். (அமரர் தி. ை. 
இராமச்ைந்திரன் அவர்ைகளப் பற்ைியது) 
 

ஆத்மவஜாதி, வம-யூன். 
நாவலப்பிட்டி: ஸ்ரீஆத்மவஜாதி 
நிகலயம் 

1971   138-139 

133 பண்டிதமணியின் ஆற்ைல்ைகளப் 
பயன்படுத்த வவண்டும் (பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள பாராட்டு விழாைகப) 

பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள மணி விழா 
மலர். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்ைா  
அச்ைைம் 

1953   43-44 

134 பதீாம்பரன் வாழ்க்கையும் பணியும் தமிழ்ச்சுைர் 1972   1-2 

135 மாணவ மைாநாடுைளின் சூத்திரதாரியாை 
ஹன்டிவய விளங்ைினார் 

ஈழநாடு 1980 12 7 5, 7 
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136 முத்தமிழ் முழக்ை மைய்த வித்தைர்; 
ைண்முைம் மைட்டியாரின் ைீரிய வாழ்கை 

ஈழவைைரி 1953 5 17 1, 5 

137 முத்தமிழிலும் ஆற்ைல் மபற்ைவர் மணிமலர் 1960   14 

138 வயாைர்சுவாமிைள் (1872-1964) ைகலக்ைளஞ்ைியம் 1968   10:454-

455 

139 வயாைர்சுவாமிைளும் ைித்தர்மரபும். 
(வபராதகன இலங்கை பல்ைகலக்ைழை 
இந்துமாணவர் ைங்ைம்) 

இந்துதர்மம்: மவள்ளி விழா 
மலர். மைாழும்பு: ைபூர் 
லிமிற்மைட் 

1977-

78 

  51-53 

140 வயாைசுவாமிைள் யாழ்பாணம்: ஸ்ரீைண்முைநாத 
அச்ைைம 

1972   116ப 

141 வயாைர்சுவாமிைளும் ைித்தர் மரபும் ஈழநாடு 1979 4 1 4 

142 வயாைர்சுவாமிைள் ஈழநாடு 1964 3 25 4, 6 

143 கவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த மபரியார் 
கு. அம்பலவாணபிள்களயின் வாழ்க்கைக்   
குைிப்புக்ைள் 

திரு. சு. குமாரசுவாமிப புலவர் 
அவர்ைளின் ைிவரஷ்ை புத்திரன் 
திரு. அம்பலவாணபிள்கள 
அவர்ைளின் நிகனவு மலர் 

1975   3-7 

144 விவவைானந்தரின் அவதார மைிகம ஈழநாடு 1963 1 14 7 

145 Honour to a Tamil Scholar இலக்ைிய ைலாநிதி 
பண்டிதமணி ைி. 
ைணபதிப்பிள்கள அவர்ைள் 
பாராட்டு விழா மலர். 
யாழ்ப்பாணம்: வஸ்தியன் 
அச்ைைம். 

1978   19-20 

பிற்சசர்க்ரக 
146 ஸ்ரீைாந்தாவின் ைீரிய மதாண்டுைள் ஈழநாடு 1982 3 6 2, 7 

147 ைல்வி வளர்த்த குடும்பத்தில் வதான்ைியவர் 
வபராைிரியர் கைலாைபதி 

ஈழநாடு 1983 3 6 4, 8 

148 இராமநாதன் மதாைக்ைிகவத்த 
அைக்ைட்ைகளைள் 

ைிவத்தமிழ் ஆராய்ச்ைிக் 
ைட்டுகரைள் (ைிவத்தமிழ்ச் 
மைல்வி தங்ைம்மா 

1985 3 6 150-154 
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அப்பாக்குட்டி அவர்ைளின் 
மணிவிழாச் ைகபமவளியடீு) 
ஏழாகல: மஹாத்மா அச்ைைம் 

149 இராமைிருஷ்ணர் ைாட்டிய ைமரைமநைி கவத்தீஸ்வரன் 1957   33-37 

150 ைச்ைியப்பர் ைந்தபுராணம் ஒரு தமிழ் நாட்டுக் 
ைாப்பியம் 

யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ ைண்முைநாத 
அச்ைைம்  

1967   1-12 

151 ஆறுமுைநாவலரும் ைிதம்பரமும் இந்து ஒளி 1996 11 24 7-8 

152 ஈழநாட்டில் ைித்தர் மரபு  
 

திருக்வைதீச்ைரம் திருகுைத் 
திருமஞ்ைன மலர், 
திருக்வைதீச்ைர ஆலயத் 
திருப்பணிச்ைகப மவளியடீு    

1976 7 4 124-125 

153 மைன்கன கைவ ைித்தாண்டு மைாைமாஜம்  மதல்லிப்பகழ துர்கை 
அம்பாள் ஆகலயதில் 
நைாத்திய பவள விழாவில் 
கைவ இகளஞர் மைாநாட்டில் 
நிைழ்த்திய வாழ்த்துகர 

1981 5 10 1-5 

154 ைரித்திர வபரைிஞர் வி. ைனைைகபப்பிள்கள  யாழ்ப்பாணப் பல்ைகலக் 
ைழைத்தில் ைரித்திர 
வபரைிஞரின் பைம் திகரநீக்ைம் 
மைய்வதகத முன்னிட்டு இப் 
புத்தைம் மவளியிைப்பட்ட்து) 
சுன்னாைம்: திருமைள் அச்ைைம் 

1980 3  1-16 

155 நாவலரியல்: ஆறுமுைநாவலரினதும், 
ஆறுமுைநாவலர் பற்ைியதுமான 
மவளியடீுைள்: நூல்விபரப் பட்டியல் 
(முைவுகர) 

மைாழும்பு: ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுைநாவலர் ைகப 
சுன்னாைம்: திருமைள் அச்ைைம் 

1979   1-2 

156 வித்துவைிவராமணி ைி. ைவணகையர் கவத்தீஸ்வரன் 1959   27-34 

157 ஸ்ரீமத்.  இலக்ைணம் 
முத்துகுமாரைாமித்தம்பிரான் 

ஸ்ரீமத் 
முத்துக்குமாரைாமித்தம்பிரான் 
நிகனவு மலர் 

1958    

158 கைவ ைித்தாந்த ைமாஜமும் ஈழநாடும் திருவைதீஸ்வரம் 
கசவமைாோட்டு மலர்.   

1960   2-24 
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159 வயாைர்சுவாமிைள் வயாைசுவாமிைள் நம்பிக்கை 
நீதியம் 

2007   98ப 

160 யாழ் நூவல தமிழ் மக்ைளுக்கு விபுலானந்தர் 
மைாடுத்துச் மைன்ை மைாகை 
(சுவாமி விபுலானந்த அடிைளாரின் நிகனவு 
தினத்கதமயாட்டி மவளிவந்த ைட்டுகரைள்) 

ஈழநாடு 1979 7 129 8, 9 

161 நாவலர் புத்தைக் ைண்ைாட்ைி புத்தைக் ைண்ைாட்ைி குழு. 
நாவலர் நூற்ைாண்டு நிகனவு  

விழா ைிைப்பிதழ். மைாழும்பு: 

குமரன் அச்ைைம் 

1979    

162 ஈழத்து வபனா மன்னர்ைள் (ைரகவக் ைவி 
ைந்தப்பனார்) 

ஈழவைைரி 1950 4 24 3, 12 

163 யாழ்பாண நைரிலுள்ள குளங்ைள் வரீவைைரி 1981 3 8  

164 ைல்லூரிக் ைட்டிைத்திற்குப் பணச்ைைங்கு ஈழநாடு 1982 3 8  

165 தமிழில் ைீர்த்தனங்ைள் வதான்ை வவண்டும்! 
அன்வை குரல்மைாடுத்த பாரதியார் 

வரீவைைரி 1982 8 15  
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பகுதி II: ஆங்கிலம் 
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Index Title Magazine Year Month Date Pages 

BIOGRAPHY 

166 Mr. Jayaratnam: A Hindu Educationalist The Mahajanan. Jeyaratnam 

Valedictory number. 

Chunnnakam: Thirumakal 

Press 

1970   12-13 

167 Partner in a great work திருவாளர் ைா. கவரமுத்து 
பாராட்டு விழா. யாழ்ப்பாணம்: 
ஸ்ரீலங்ைா அச்ைியந்திரைாகல   

1967   5-7 

168 Partner in a great work The Vaidyeshwaran. Jaffna: 

Sri Lanka Printing Works 

1968   29-39 

169 Srimath Swami Natarajanandaji: Life of 

Devoted Service 

The Vaidyeshwaran. Jaffna: 

Sri Sanmuganathan Press 

1967   66-69  

170 W. A. Troupe Esqr The Young Hindu: Jaffna 

Hindu College 75th 

Anniversary, 25(100) 

1965   56-57 

EDUCATION 

171 A.I. Educational Conference The Hindu Organ    

Vol. LVIII (95) 

Vol. LVIII (96) 

 

1947 

1947 

 

3 

3 

 

18 

21 

 

2, 5 

1, 5 

172 Fifty Years of Vidyalaya The Vaidyeshwaran Golden 

Jubilee number. Chunnnakam: 

Thirumakal Press 

1963   21-28 

173 Looking Back The Vaidyeshwaran. Jaffna: 

Sri Sanmuganathan Press 

1960   13-16 

174 Ramakrishna Mission and Vaidyeshwara 

Vidyalaya 

Golden Jubilee Souvenir of 

The Ramakrishna Mission of 

Sri Lanka Centre. 

1980   16-18 

175 Two decades of Progress Vaidyeshwara Vidyalaya 

Festival of Arts Souvenir. 

1953   21-26 

LANGUAGE 

176 The future of English in India Kesari 1948 1 9 4, 8 

LITERATURE 
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177 Some Landmarks in the History of Tamil 

Literature in Ceylon 

Proc. of the 4th Int. Con. 

Seminar of Tamil Studies, 

Jaffna 

Jaffna I.A.T.R                            

 

 

1974 

1980 

   

 

Vol. 2 

335-354 

RELIGION 

178 Hindu mysticism Religious and Social Issues 

(Bulletin of the Christian 

institute for the study of the 

Religion and Society Ceylon; 

Chunnakam 3 ’82) 

1969   30-50 

179 (ed.) H.W. Schomerus’ Der Saiva Siddhanta Saiva Siddhanta 

1(4) 

IX (3-4) 

X (1) 

X (2) 

XI (2) 

XI (3) 

XII (1) 

XIII (1-2) 

XIV (1) 

 

1966 

1974 

1975 

1975 

1976 

1976 

1977 

1978 

1979 

 

10-12 

7-12 

1-3 

4-6 

4-6 

7-9 

1-3 

1-6 

1-3 

  

310-316 

89-98 

31-36 

68-73 

61-71 

107-111 

10-15 

1-8 

25-30 

180 (ed.) Saiva Agma: the chief Authority of 

Saiva Siddhanta 

Saiva Siddhanta 1(3) 

(The English Journal Devoted 

to the Exposition of 

comparative understanding, 

publish quarterly by the Saiva 

Siddhanta Maha Samjan, 

Madras, S. India) 

1966 6-9  198-210 

181 The contribution of Sir Ponnampalam 

Ramanathan to the study of Comparative 

Religion 

Saiva Siddhanta, XI(1) 1976   1-14 

182 The Guru and the Sishya Sister Nivedita Birth 

Centenary 

1968    

183 (ed.) The metaphysical starting point, Der 

Saiva Siddhanta 

Saiva Siddhanta 2 (1-2) 1967 1-3  56-66 
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184 Vedanta Philosophy Religion and Society issues. 

(Bulletin of the Christian 

institute for the study of the 

religion and Society, 

Chunnakam, Ceylon) 3(82) 

1969   25-29 

ADDENDUM 

185 Principal’s Report The Vaidyeshwaran 1948   33-39 

186 Principal’s Notes The Vaidyeshwaran 1951 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

  24-28 

75-77 

59-60 

67-69 

77-79 

55-57 

61-62 

187 The address at the opening of the new hall The Vaidyeshwaran 1954   7-14 

188 Visit of Indian High Commissioner-

Welcome Address 

The Vaidyeshwaran 1955   10-11 

189 Welcoming Swami Nisreyasanandaji The Vaidyeshwaran 1959   57-58 

190 Welcoming Minister of Education The Vaidyeshwaran 1967   12-15 

191 Elanadu and the Tamil Sangam Presented at the International 

Conference Seminar of Tamil 

Studies, Madurai, Tamil Nadu 

1981 1  1-12 

192 Proctor Mylvaganam Subramaniam Handout released on unveiling 

the portrait of Proctor 

Subramaniam at the Mallakam 

Courts, Jaffna 

1978    

193 Yoga Swamigal, English Translation of the 

First Edition in Tamil 

English Translation of the 

Yoga Swamigal in Tamil (First 

Edition) 

2016 4  1-117 

194 (ed.) H.W. Schomerus’ Der Saiva Siddhanta. 

Translation by Dr. Fritz. 

Saiva Siddhantam. An 

Explication and Assessment by 

Scholars The World Over. Vol 

1. (ed.) T. N. Ramachandran. 

 

1984 

 

 

  

111-117 
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Vol. 1. Gnanasambhandan 

Pathipakam: Dharamapuram 

195 Jaffna Association Memorandum Hindu Organ 1935 6 27 3 
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அைரவரிகை அட்ைவகண 
 

எண் தலைப்பு குறியீட்டு 
1 அைக்ைத்தின் உரு. 67 

2 அல்லும் பைலும் அயராதுகழக்கும்… 68 

3 அவனன்ைி ஒரணுவும் அகையாது. 34 

4 அந்நியர் ஆட்ைியில் கைவத்தின் நிகல. 33 

5 அங்ைிவலயராட்ைியிவல யாழ்ப்பானத்தில்… 11 

6 ஆைிரியர் வபரின்பநாயைம். 69 

7 ஆதாரக் ைல்வி மைாநாடு. 12 

8 ஆறுமுைோவலரும் சிதம்பரமும். 35 

9 ஆறுமுைோவலரும் சிதம்பரமும் 151 

10 ஆனந்தகுமாரைாமி. 71 

11 ஆனந்தகுமாரைாமி. 70 

12 இந்தியக் ைகலயின் வநாக்ைங்ைளும்… 10 

13 இந்துக்ைளுக்கு ஒரு கைவயடு. 36 

14 இராமைிருஷ்ணர் ைாட்டிய ைமரைமநைி 149 

15 இராமைிருஷ்ணரும் கைவ நாயன்மாரும். 37 

16 இராமநாதன் மதாைக்ைிகவத்த,,, 148 

17 இரு ைாதல் ைாட்ைிைள். 06 

18 இலக்ைண சுவாமிைள் என்னும் ஸ்ரீமத் முத்துகுமாரைாமித்தம்பிரான். 75 

19 இலங்கையில் மைாத்மாைாந்தி. 77 

20 இலக்ைணசுவாமிைளின் ைீரிய பணிைள். 76 

21 இலக்ைணம் முத்துகுமாரைாமித்தம்பிரான். 73 

22 இலங்கையிலிருந்து மதுகரத் தமிழ்ச்ைங்ைத்தில்… 74 

23 இலங்கையில் சுவாமி விவவைானந்தர். 72 

24 இலங்கை அரசியலும் தமிழரும். 01 
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25 இலங்கையில் இராமைிருஷ்ன ைங்ைத்தின் ைல்விப்பணிைள். 13 
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