
No. Title Author Genre PDF

னக்குநள் pm0001.pdf

Thirukkural pm0001.pdf

ஆத்சூடி
Aattisoodi

கன்றந வந்ன்
Kondrai Vendhan

ல்
Nallvali

னெதுற
Moodhurai

னசம் – 1 (1-10)

Thiruvaasagam – 1 (1-10)

னசம் – 2 (11-51)

Thiruvaasagam – 2 (11-51)

னந்ம் (ந்ங்ள் – 1, 2)

Thirumanthiram (Thanthirangal – 1, 2)

னி வ் திதந்ம் / 

னப்தல்னண்டு 

Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirupallaandu

னி வ் திதந்ம் / 

னக
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirumozhi

னி வ் திதந்ம் / 

னப்தற
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruppaavai

னி வ் திதந்ம் / 

ச்சர் னக
Naalayira Thivya Prapandham / 

Naatchiyar Thirumozhi

5 ஆண்டள் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 ஆண்டள் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 கதரிழ்ர் சம் – றம் pm0005_01.pdf

5 கதரிழ்ர் சம் – றம் pm0005_01.pdf

4 னனெனர் சம் – றசம் pm0004.pdf

3 ிக் சர் சம் – றசம் pm0003.pdf

3 ிக் சர் சம் – றசம் pm0003.pdf

2 எபறர் pm0002.pdf

2 எபறர் pm0002.pdf

2 எபறர் pm0002.pdf

1 னள்லர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு

2 எபறர் ீகந pm0002.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0001.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0001_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0004.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0003.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0003.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0002.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0002.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0002.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0002.pdf


னி வ் திதந்ம் / 

கதனள் னக
Naalayira Thivya Prapandham / 

Perumal Thirumozhi

னி வ் திதந்ம் / 

னச்சந் ினத்ம்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirusandha Virutham

னி வ் திதந்ம் / 

னப்தள்பிகலச்ச
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirupalliyelutchi

னி வ் திதந்ம் / 

அனதின்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Amalanaathipiraan

னி வ் திதந்ம் / 

ண்ி தற்றநம்தது
Naalayira Thivya Prapandham / Kanni 

Noodraimmbathu

னி வ் திதந்ம் / 

னறன
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirumaalai

னி வ் திதந்ம் / 

கதரி னக pm0006_01.pdf

Naalayira Thivya Prapandham / 

Periaya Thirumozhi
pm0006_02.pdf

னி வ் திதந்ம் / 

சந னனறந
Naalayira Thivya Prapandham / Siriya 

Thirumurai

னி வ் திதந்ம் / 

னக்குறுந்ண்டம்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirukkurunthaandagam

னி வ் திதந்ம் / 

னகடுந்ண்டம்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thirunedundhaandagam

7 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

pm0007.pdf

7 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

6 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம்

7 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம்

5 கண்டடிப்கதடி ஆழ்ர் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 து ிர் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 னப்தழ்ர் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 கண்டடிப்கதடி ஆழ்ர் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 னறசதின் சம் – றம் pm0005_02.pdf

5 குனவசப் கதனள் சம் – றம் pm0005_02.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0006_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0006_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0005_02.pdf


னி வ் திதந்ம் / 

னந் /1

Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruvandhaathi/1

னி வ் திதந்ம் / 

னந் /2

Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruvandhaathi/2

னி வ் திதந்ம் / 

னந் /3

Naalayira Thivya 

Prapandham/Thiruvandhaathi/3

னி வ் திதந்ம் / 

னசரிம்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruvaasiriyam

னி வ் திதந்ம் / 

னினத்ம்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruvirutham

னி வ் திதந்ம் / 

னகலகூற்நனக்ற
Naalayira Thivya Prapandham / 

Thiruvelukoodrirukkai

னி வ் திதந்ம் / 

ன்னன் னந்
Naalayira Thivya Prapandham / 

Naanmugan Thivandhaathi

னி வ் திதந்ம் / 

கதரி னடல்
Naalayira Thivya Prapandham / Periya 

Thirumadal

னி வ் திதந்ம் / 

கதரி னந்
Naalayira Thivya Prapandham / Periya 

Thiruvendhaathi

இனுஜ தற்நந்
Raamanuja Noodrandhaathi

னய்க

8 னங்த்து அனணர் சம் – றம் pm0008.pdf

8 ம்ழ்ர் சம் – றம் pm0008.pdf

7 ம்ழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 னறச ஆழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 னங்ற ஆழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 ம்ழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 ம்ழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 வதழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 னத்ழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

7 கதய்றழ்ர் சம் – றம் pm0007.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0008.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0008.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0007.pdf


Thiruvaai Mozhi

னி வ் திதந்ம் /4 

Naalayira Thivya Pirapandham / 4

னந்ம் – 2 (3-6 ந்ங்ள்) 

Thirumandhiram – (3-6 Thandhiram)

னனறந 10 /னந்ம்
Thirumurai 10/ Thirumandhiram

னந்ம் – 3 (7-9 ந்ங்ள்)

Thirumurai – 3 (7-9 Thandhiram)

னனறந 10 /னந்ம்
Thirumurai 10 / Thirumandhiram

ண்ரீ் வச
Thannir Thesam  ்
வச ங்ள்
Thesiya Keethangal

கய்ப் தடல்ள்
Theivap Paadalkal

வச திதந்ம்
Thesiga Pirapandham

தத் ற /க்ம், 

ிபக்வுற
Pagawad Keethai / Thamizhaakkam, 

Vilakkaavurai

பகண்த
Nalavenba

னடிர்
Naaladiyaar

16 தன ஆசரிர்ள் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0016.pdf

15 னவந்ப் னனர் pm0015.pdf

14 ச. சுப்ி தர் pm0014.pdf

12 ச. சுப்ி தர் pm0012.pdf

13 வந் வசர் சம் – றம் pm0013.pdf

12 ச. சுப்ி தர் pm0012.pdf

10 னனெனர் சம் – றசம் pm0010.pdf

11 றனத்து pm0011.pdf

9 னனெனர் சம் – றசம் pm0009.pdf

10 னனெனர் சம் – றசம் pm0010.pdf

8 தன ஆசரிர்ள் சம் – றம் pm0008.pdf

9 னனெனர் சம் – றசம் pm0009.pdf

8 ம்ழ்ர் சம் – றம் pm0008.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0016.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0015.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0014.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0012.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0013.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0012.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0010.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0011.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0009.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0010.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0008.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0009.pdf


17

னக்குநள் /ஆங்ன 
கக்ம் (Thirukkural – 

English translation)

சுத்ணந் தர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0017.pdf

னனட்த /னனறந 1 

(தடல்ள் 1-570)

Thiruvarutpa / Thirumurai 1 (Paadalkal 

1-570)

னனட்த /னனறந 2.1 

(தடல்ள்571-1006 )

Thiruvarutpa / Thirumurai 2.1 

(Paadalkal 571-1006)

ிினம் /ன ற்தடு 
/த்வனே
Bible / Pudhiya Erpaadu / Matheyu

ிினம் /ன ற்தடு 
/ர்க்கு
Bible / Pudhiya Erpaadu / Mark

சறுதஞ்ச னெனம்
Sirupancha Moolam

டசப் தத்து
Nadaraasa Paththu

சு சரிற
Suya Sarithai

21 ஞணப் தடல்ள் ச. சுப்ி தர் pm0021.pdf

தல்றப் தடல்ள்
Palvagai Paadalkal

உனீ
Olaga Neethi

ந்ர் அனங்ம்
Kandhar Alangaaram

ந்ர் அதன
Kandhar Anupoothi

வல் ினத்ம், ில் 
ினத்ம், வசல் ினத்ம்
Vel Virutham, Mayil Virutham, Seval 

Virutham

23 அனரிர் சம் – றசம் pm0023.pdf

23 அனரிர் சம் – றசம் pm0023.pdf

23 அனரிர் சம் – றசம் pm0023.pdf

22 உனர் pm0022.pdf

21 ச. சுப்ி தர் pm0021.pdf

21 ச. சுப்ி தர் pm0021.pdf

20 னணிச னனர், சனவூர் pm0020.pdf

20 ரிசன் pm0020.pdf

19 ிினம் சம் – னத்தும் pm0019_02.pdf

19 ிினம் சம் – னத்தும் pm0019_01.pdf

18 இனங் அடிள் pm0018.pdf

18 இனங் அடிள் pm0018.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0017.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0021.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0023.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0023.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0023.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0022.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0021.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0021.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0020.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0020.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0019_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0019_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0018.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0018.pdf


ஆசக் வற
Aasaarak kovai

இன்ண ற்தது
Inna Naarpathu

இணிற ற்தது
Iniyavai Naarpathu

ப ற்தது
Kalavazhi Naarpathu

னதுகக் ஞ்ச
Mudhumozhi Kaanchi

அதி அந்
Abirami Andhathi

அதி அம்றப் தம்
Abirami ammai Pathigam

அதி அந் /ிபக்உற
Abirami andhaathi / Vilakkavurai

இன்ணிறன
Innilai

ந்ற ம்தது
Ainthinai Aimpathu

ந்ற லதது
Ainthinai Elupadhu

றக ம்தது
Thinaimozhi Aimpathu

ங்குறு தறு
Ainguru Nooru

ன
Ealathi

ர் ற்தது
Kaar Naarpathu

ிினம் /ன ற்தடு /2

Bible / Pudhiya Erpaadu /2
30 ிினம் சம் – னத்தும் pm0030.pdf

29 துற ண்ன் கூத்ணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0029.pdf

29 ிவிர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0029.pdf

28 தன ஆசரிர்ள் (5)
சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0028.pdf

27 ண்ன் வசந்ணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0027.pdf

27 னெர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0027.pdf

27 நன் கதறநணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0027.pdf

27 கதய்றர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0027.pdf

26 ண்சன் pm0026_03.pdf

26 அதி தட்டர் pm0026_02.pdf

26 அதி தட்டர் pm0026_01.pdf

25 துற கூடலூர் ர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0025.pdf

25 கதய்றர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0025.pdf

25 னஞ்வசந்ணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0025.pdf

25 தினர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0025.pdf

24 கதனின் னள்பிர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0024.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0030.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0029.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0029.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0028.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0027.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0027.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0027.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0027.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0026_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0026_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0026_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0025.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0025.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0025.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0025.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0024.pdf


ிினம் /ன ற்தடு 
/வன்
Bible / Pudhiya Erpaadu/ Yoovaan

ிினம் /ன ற்தடு 
/லூக்கு
Bible / Pudhiya Erpaadu/ Lukku

னனட்த /அல்
Thiruvarutpa / agaval

டிவுறட ிக் றன
Vadivudai Maanikka Maalai

வனன – க்ம் – 1 pm0032_01.pdf

Kalevalaa – Tamil Translation – 1 pm0032_02.pdf

வனன – க்ம் – 2

Kalevalaa – Tamil Translation – 2

சண்ன சம்
Shanmuga Kavasam

ந் சஷ்டி சம் (6 ந்ர் 
சங்ள்) 

Kandha sashti kavasam ( 6 kandar 

kavasangal)

ந் குன சம்
Kandha Guru Kavasam

சூபி
Soolaamani

தக னூறு
Pazhamozhi Naanooru

அன் சரிப்ன
Azhagin Sirippu

தற்றுப்தத்து
Pathitru Padthu

ிினம் /ன ற்தடு 
/க்ட்ஸ்
Bible / Pudhiya Erpaadu/ Eakts

ழ் ிடுதூது
40 துற கசக்ர் pm0040.pdf

39 ிினம் சம் – னத்தும் pm0039.pdf

38 தன ஆசரிர்ள் சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0038.pdf

37 தசன் pm0037.pdf

35 வனகத்வர் pm0035.pdf

36 னன்றுறநறணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0036.pdf

34 சந்ணந் சுள் pm0034_03.pdf

34 வ சுள் pm0034_02.pdf

pm0033.pdf

34 தம்தன் குகுனச சுள் pm0034_01.pdf

32 உன்

33 உன்

31 இனங் அடிள் pm0031.pdf

30 ிினம் சம் – னத்தும் pm0030.pdf

31 இனங் அடிள் pm0031.pdf

30 ிினம் சம் – னத்தும் pm0030.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0032_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0032_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0040.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0039.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0038.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0037.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0035.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0036.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0034_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0034_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0033.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0034_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0031.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0030.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0031.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0030.pdf


Tamil Vidu Thoodhu

ிினம் /ன ற்தடு 
/கரிந்ர்ள் 

Bible / Pudhiya Erpaadu/ Korinthiyarkal

ிினம் /ன ற்தடு 
/ஸன்ஸ் 

Bible / Pudhiya Erpaadu / Asians

ிினம் /ன ற்தடு 
/னசர்ள்
Bible / Pudhiya Erpaadu / Kalasiyarkal

ிினம் /ன ற்தடு 
/ஹபீ்ன
Bible / Pudhiya Erpaadu /Heepru

ிினம் /ன ற்தடு 
/தினவன்
Bible / Pudhiya Erpaadu /Pilamon

ிினம் /ன ற்தடு 
/கஸவனணிர்ள்
Bible / Pudhiya Erpaadu / 

Thesaloniarkal

ிினம் /ன ற்தடு 
/வ
Bible / Pudhiya Erpaadu / Timothi

துற ீணட்சஅம்ற 
திள்றபத்ழ்
Madurai Meenatchiyammai Pillaitamil

வனன – க்ம் – 3

Kalavala – Tamil Translation – 3

துறக் னம்தம்
Madurai Kalambagam

சனப்தம் /தம் 1 

/னர்க்ண்டம்
Silapathikaaram / Part 1/ 

Pugaarkkaandam

ன்ிக்டிற
47 ிபம்திணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0047.pdf

46 இபங்வ அடிள் ப்திம் pm0046.pdf

44 உன் pm0044.pdf

45 குகுனதர் pm0045.pdf

43 குகுனதர் pm0043.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

42 ிினம் சம் – னத்தும் pm0042.pdf

41 ிினம் சம் – னத்தும் pm0041.pdf

40 துற கசக்ர் pm0040.pdf
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Naanmanikadikai

னடும்
Thirikadugam

ண்ன் தட்டு
Kannan Paattu

குில் தட்டு
Kuyil Paattu

தர் தடல்ள் – 3 

Bharathiyaar Paadalkal – 3

துனரி அம்திறறன
Maduraapuri Ambigaimaalai

இன்ணிறன
Innialai

றந்றன
Kainilai

சஸ் அந்
Sarasvathi Andhathi

சடவதர் அந்
Sadakobar Andhathi

னல்றனப் தட்டு/ஆய்ச்ச
Mullai Paattu / Research

னச்சற்நம்தனக் வறர்
Thirusidrambalak Kovaiyaar

னனறந 8/ னச்சற்நம்தனக் 
வறர்
Thirumurai 8/ Thirusidrampalak 

Kovaiyaar

ப்கதனங்னக் ரிற
Yaapperunkalak Kaarigai

றறன தற்றநம்தது
Thinaimaalai Nodraimpathu

னநனூறு
57

சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0057.pdf

56 ிவறர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0056.pdf

55 அசர் இனக்ம் pm0055.pdf

54 ிக் சர் சம் pm0054.pdf

54 ிக் சர் சம் pm0054.pdf

53 றநறன அடிள் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0053.pdf

52 ம்தர் pm0052.pdf

52 ம்தர் pm0052.pdf

51 னல்னங்டணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0051.pdf

51 கதய்றர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0051.pdf

50 குனவச தண்டின் pm0050.pdf

49 ச. சுப்ி தர் pm0049.pdf

49 ச. சுப்ி தர் pm0049.pdf

49 ச. சுப்ி தர் pm0049.pdf

48 ல்னணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0048.pdf

47 ிபம்திணர் ீகந – 

தகணண்ழ்க்க்கு pm0047.pdf
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Puranaanooru

ஈடு இனக் பர்ச்ச
Elanaadu Ilakkiya Valarchi

ிவ சந்ி
Vivega Sindhaamani

ஆன் படல்
Aadhinaathan Valamadal

றண ிலப்தறன் டல்
Kaaraanai Vilupparaiyan madal

தற இம்
Pazhaiya Raamayanam

றபத
Valayaapathi

கதனநற்றுப்தறட
Porunaraadrupadai

சறுதற்றுப்தறட
Sirupaanaatrupadai

அங்லம் னங்லம்
Agangalum Mugangalum

அ ல்ள்
Azhiya Nizhalkal

னனனற்றுப்தறட
Thirumurugaatrupadai

இனத இனதஃது
Irupaa Iruppathu

உண்ற ிபக்ம்
Unmai Vilakkam

கதனம்தற்றுப்தறட
Perumpaanaatru Padai

கடுல் றட
Nedunalvaadai

துறக் ஞ்ச
Madurai Kaanchi

71 ங்குடி னணர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0071.pdf

70 க்ர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0070.pdf

69 டிலூர் உனத்ங்ண்ணர் pm0069.pdf

68 சங் டணர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0068.pdf

68 அனந் சச்சரிர் றச சத்ந்ம் pm0068.pdf

67 க்ர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0067.pdf

66 .ஆ. தன் pm0066.pdf

65 ச. ில்த்ணம் pm0065.pdf

64 த்த்ணர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0064.pdf

63 னடத்க்ண்ிர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0063.pdf

62 pm0062.pdf

61 pm0061.pdf

60 கசங்கண்டர் pm0060.pdf

60 கசங்கண்டர் pm0060.pdf

59 pm0059.pdf

58 பசங்ம் pm0058.pdf

57
சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0057.pdf
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க்ல் ிஞர் தடல்ள் – 1

Naamakkal Kavingar Paadal – 1

குநஞ்சப் தட்டு
Kurinchi Paattu

சத்ர் தடல்ள் 
(கய்ஞ்ஞணப் னனம்தல்)

Siththar paadalkal (Meinganap 

pulampal)

னக்டவூர் தங்ள்
Thirukadavur Pathikangal

சத்ர் தடல்ள் ககுப்ன
Sithar padalkal thoguppu

தட்டிணப்தறன
Pattinappaali

றனதடு டம்
Malaipadukadaam

க்ல் ிஞர் தடல்ள் – 2

Naamakkal kavigar paadalkal – 2

சஞண வதம்
Sivanana Potham

னனட்தன்
Tiruvarutpayan

வசல் (சறுறத் 
ககுப்ன)

Mgavaasal (Sirukadhai Thoguppu)

சத்ர் (தட்டிணத்ர்) தடல்ள்
Sithar (Pattinathaar) Padalkal

ழ் இக்ம்
Tamil Iyakkam

க்ல் ிஞர் தடல்ள் – 3

Naamakkal Kavingar Paadalkal – 3

இனண்ட டீு
86 தசன் pm0086.pdf

85 க்ல் இனங்ம் திள்றப pm0085.pdf

84 தசன் pm0084.pdf

83 தட்டிணத்துப் திள்றபர் சத்ர் தடல்ள் pm0083.pdf

82 இஞ்ச குர் pm0082.pdf

81 உத சச்சரிர் றச சத்ந்ம் pm0081.pdf

80 கய்ண்ட வர் றச சத்ந்ம் pm0080.pdf

79 க்ல் இனங்ம் திள்றப pm0079.pdf

78 கதனங்கௌசணர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0078.pdf

77 டிலூர் உனத்ங்ண்ணர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0077.pdf

76

அலிச் சத்ர், இவர், 
டுகபிச் சத்ர், கும்றதச் 
சத்ர், சட்றடனணி , னனென 

சத்ர் தடல்ள் pm0076.pdf

75 அதி தட்டர் pm0075.pdf

74 தத்ரிர் சத்ர் தடல்ள் pm0074.pdf

73 தினர் சங்னம் – தத்துப்தட்டு pm0073.pdf

72 க்ல் இனங்ம் திள்றப pm0072.pdf
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Irunda Veedu

தரிதடல்
Paripaadal

தரிதடல் ட்டு
Paripaadal Tirattu

த்ல் ழ்வம் 
(ிற ககுப்ன)

Maranathil

குடும்த ிபக்கு
Kudumba Vilakku

ல் றணவுள்
Kadhal Ninaivukal

தஞ்சன சதம்
Paanjaali Sabatham

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

னனறந 9 /னஇறசப்த
Thirumurai 9 / Thiru Isaippa

இறச அனது
Isai Amuthu

94

னசம் (ஆங்ன 
ககதர்ப்ன) – தம் 1 

(tiruvAcagam or Sacred Utterances – 

part 1)

ஜ.னை. வதப் /ிக் சர் 
(G.U. Pope / mAnikkavACagar)

சம் – றசம் pm0094.pdf

93 தசன் pm0093.pdf

92 னபிறத்வர் சம் – றசம் pm0092.pdf

92 னனனணர் சம் – றசம் pm0092.pdf

92 வட்டடிள் சம் – றசம் pm0092.pdf

92 ண்டத்ர் சம் – றசம் pm0092.pdf

92 னந்துனத்ம்தி டம்தி சம் – றசம் pm0092.pdf

92 னவூர்த்வர் சம் – றசம் pm0092.pdf

92 வசந்ணர் சம் – றசம் pm0092.pdf

91 ச. சுப்ி தர் pm0091.pdf

90 தசன் pm0090.pdf

89 தசன் pm0089.pdf

88 தன ஆசரிர்ள் pm0088.pdf

88 pm0088.pdf

87 தன ஆசரிர்ள் (13)
சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0087.pdf

86 தசன் pm0086.pdf
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சந்ரிறின் ற
Santhirigain Kadhai

னம் கள்
Mugam Kol

இணி என றறந
Ini Oru Vaigarai

ணின் ீ
Kanavin Meethi

ற்றுக் ம்
Kaatruvazhi Kiraamam

கல்ப்திம்
Tholkaappiam

வம்
Neminaatham

எப்தில் இனக்ம்
Oppial Ilakkiam

அர் ள்றப ிடுதூது
Azhakar Killai Vidu Thoodhu

தண்டின் தரிசு
Pandian Parisu

வணண்ீம்
Manonmaniam

னக்குற்நனக் குநஞ்ச
Thirukutraala Kuravanchi

னக்குற்நன றன
Thirukutrala Maalai

னக்குற்நனப் தம்
Thirukutraala Pathigam

னக்குறும்தனப் தம்
Thirukkumbaala Pathigam

அநப்தடர்ள்றண
Ariyapadaathavargal Ninaivaaga

107 ஆ. வசுச pm0107.pdf

106 னஞண சம்தந்ர் pm0106.pdf

106 னஞண சம்தந்ர் pm0106.pdf

106 னக்கூட சப்தக் ிர் pm0106.pdf

106 னக்கூட சப்தக் ிர் திதந்ம் – குநஞ்ச pm0106.pdf

105 சுந்ம் திள்றப pm0105.pdf

104 தசன் pm0104.pdf

103 கசக்ப்னனர் திதந்ம் – தூது pm0103.pdf

102 வ. றனசத இனக்க் ட்டுறள் pm0102.pdf

100 கல்ப்திர் இனக்ம் pm0100.pdf

101 குீ தண்டிர் இனக்ம் pm0101.pdf

99 ஸ். ில்த்ணம் pm0099.pdf

98 வ.தி. அிந்ன் சறுறள் ககுப்ன pm0098.pdf

97 வ.தி. அிந்ன் சறுறள் ககுப்ன pm0097.pdf

96 வ.தி. அிந்ன் சறுறள் ககுப்ன pm0096.pdf

95 ச. சுப்ி தர் சறுறள் ககுப்ன pm0095.pdf
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0101.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0099.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0098.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0097.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0096.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0095.pdf


இறபஞர் இனக்ம்
Ilaingar Ilakkiyam

னறனண்டர் குநஞ்ச
Thirumalaiyaandavar Kuravanchi

குறுந்கற
Kurunthogai

சனப்தம் /தம் 2 

/துறக்ண்டம்
Silappathigaram / Part 2 / Madurai 

Kaandam

சனப்தம் /தம் 3 

/ஞ்சக்ண்டம்
Silappathigaram / Part 3 / 

Vanchikkaandam

வற ச்சர் னட்டு
Kothai Natchiyar Thaalaattu

டறன ண்டு
Vadamalai Nigandu

உண்ற கந ிபக்ம்
Unmai Neri Vilakkam

கடிக்ி
Kodikavi

வதற்நபீ்தஃகநறட
Pottrippatrodai

சப்திசம்
Sivapprakaasam

கஞ்சு ிடு தூது
Nenju Vidu Thoodhu

ிண கண்த
Vinaa Venba

னெனன
Moovar Ulaa

இனதம் தற்நண்டு 
ஈத்ழ் இனக்ம்

117 கௌணகுன, சத்வன, தன் இனக் னறு pm0117.pdf

116 எட்டக்கூத்ர் திதந்ம் – உன pm0116.pdf

115 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0115.pdf

115 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0115.pdf

115 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0115.pdf

114 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0114.pdf

114 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0114.pdf

114 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0114.pdf

113 ஈஸ் த இனக்ம் pm0113.pdf

112 pm0112.pdf

111 இபங்வ அடிள் ப்திம் pm0111_02.pdf

111 இபங்வ அடிள் ப்திம் pm0111_01.pdf

110 தன ஆசரிர்ள் சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0110.pdf

109 pm0109.pdf

108 தசன் pm0108.pdf
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Irupathaam Nutraandu Elathamil 

Ilakkiyam

சூடி ண்டு
Soodamani Nikandu

த வசணதீம்
Paratha Senaapatheeyam

னஉந்ர்
Thiruvunthiyar

னக்பிற்றுப்தடிர்
Thirukkalitrupadiyaar

னத்கள்பிம்
Muthtollayiram

ம் றனத் ணவு
Kaakam Kalaitha kanavu

னத்கள்பிம்
Muthollayiram

னங்த்துப்தி
Kalingathu Parani

னனட்த /னனறந 3 

(தடல்ள்1959 -2570)

Thiruvarutpa / Thirumurai 3 (paadalkal 

1959 – 2570)

னனட்த /னனறந 4 

(தடல்ள்2571 – 3028)

Thiruvarutpa / Thirumurai 4 (paadalkal 

2571 – 3028)

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
126 க்வ ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 வசன் கதனள் ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 டிள் டர்வன் ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 றக்ல் அம்றர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 னஆனய் உறடர் சம் – றசம் pm0126.pdf

125 இனங் அடிள் சம் – றசம் pm0125.pdf

124 இனங் அடிள் சம் – றசம் pm0124.pdf

123 கசங்கண்டர் திதந்ம் – தி pm0123.pdf

122 pm0122.pdf

122 வசறனக்பி pm0122.pdf

121 pm0121.pdf

120 உய்ந்வ ணர் pm0120.pdf

120 றச சத்ந்ம் pm0120.pdf

119 pm0119.pdf

118 ண்டன னனடர் இனக்ம் pm0118.pdf

117 கௌணகுன, சத்வன, தன் இனக் னறு pm0117.pdf
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Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-1 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-1 / Paasurangal

னனறந 11-2 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-2 / Paasurangal

னனறந 11-2 /தசுங்ள்
Thirumurai 11-2 / Paasurangal

னனட்த /னனறந 5 

(தடல்ள் 3029-3266)

Thiruvarutpa / Thirumurai 5 (Paadalkal 

3029 – 3266)

திதந்த்ட்டு – தகு 1

Pirapanthathirattu – Part 1

னனட்த /னனறந 6.1 

(தடல்ள் 3267 -3871)

Thiruvarutpa / Thirumurai 6.1 

(Paadalkal 3267 – 3871)

சறு றத் ககுப்ன- 1

Siru Kathai Thoguppu – 1

 த சூடி
Mahabharatha Soodamani

சங்ற்த ம்
Sangarpa Niraakaranam

தண்டி, வச, ிஜ 
அசர் கய்ர்த்ள்
Paandiya, Sola, Vijayanagara arasar 

meikeerthikal

னனட்த /னனறந 6.2 

(தடல்ள் 3872 – 4614)
pm0135_01.pdf

135 இனங் அடிள் சம் – றசம்

134 pm0134.pdf

133 உத சம் றச சத்ந்ம் pm0133.pdf

132 pm0132.pdf

131 இ. ர்த்வசு சறுறள் – ககுப்ன pm0131.pdf

130 இனங் அடிள் சம் – றசம் pm0130.pdf

129 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்த் ட்டு pm0129.pdf

128 இனங் அடிள் சம் – றசம் pm0128.pdf

127 தட்டிணத்துப் திள்றபர் சம் – றசம் pm0127.pdf

127 ம்திண்டர் ம்தி சம் – றசம் pm0127.pdf

126 அடிள் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 இபம்கதனன் அடிள் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 தவ ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 ல்னடவ ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

126 க்வ ணர் சம் – றசம் pm0126.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0135_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0134.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0133.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0132.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0131.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0130.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0129.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0128.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0127.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0127.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0126.pdf
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0126.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0126.pdf


Thiruvarutpa / Thirumurai 6.2 

(Paadalkal 3872 – 4614)
pm0135_02.pdf

னனட்த /ணிப்தடல்ள் pm0135_01.pdf

Thiruvarutpa / Thanipaadalkal pm0135_02.pdf
னனட்த /னனறந 2.2 

(தடல்ள் 1007 – 1958)

Thiruvarutpa / Thirumurai 2.2 

(Paadalkal 1007 – 1958)

வசவசர் னதுக கண்த pm0137_01.pdf

Soomesar Mudhumozhi Venba pm0137_02.pdf

ீ கண்த pm0137_01.pdf

Neethi Venba pm0137_02.pdf

ல்ர் ன்ி றன
Naalvar Naanmani Maalai

ன்கணந
Nanneri

கற்நவற்ற
Vetrivetkai

சறு றத் ககுப்ன-2

Sirukadhai Thoguppu

ிவறன
Manimegalai

ந்க்னம்தம்
Nandhikalambagam

வனன – உறறடில் 
வனன pm0143_01.pdf

Kalovalaa – Urainadaiyil Kalovalla pm0143_02.pdf

சனனல்னறன
Sakalakalaavalli maalai

னச்கசந்துர் ந்ர் 
னகண்த
Thirusendhur Kandhar Kalivenba

ீ கந ிபக்ம்
144 குகுனதர் pm0144.pdf

pm0144.pdf

144 குகுனதர் திதந்ம் – னகண்த pm0144.pdf

143 உன் ிம், ககதர்ப்ன

144 குகுனதர் திதந்ம் – றன

142 திதந்ம் – னம்தம் pm0142.pdf

141 சத்றனச்சத்ணர் pm0141.pdf

140 இ. ர்த்வசு சறுறள் – ககுப்ன pm0140.pdf

139 அீ தண்டிர் ீ தல்ள் pm0139.pdf

139
துறங்னம் சப்திச 
னணிர் ீ தல்ள் pm0139.pdf

137 றச சத்ந்ம்

138
துறங்னம் சப்திச 
சுள் திதந்ம் – றன pm0138.pdf

136 இனங் அடிள் சம் – றசம் pm0136.pdf

137 சஞண னணிர் திதந்ம் – கண்த

135 இனங் அடிள் சம் – றசம்

135 இனங் அடிள் சம் – றசம்
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0137_02.pdf
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Neethi Neri Vilakkam

ண்டி அனங்ம்
Thandi Alangaaram

னனட்த /னனறந 6.3 

(தடல்ள் 4615-5818)
pm0146_01.pdf

Thiruvarutpa / Thirumurai 6.3 

(Paadalkal 4615 – 5818)
pm0146_02.pdf

ன்னூல்
Nannool

னணல் அல்ன
Kadhalinaal Alla

ண்கய்ச் சந்து
Ennei Sindhu

ந்ன் ம்னரி சந்து
Kandhan Manampuri Sindhu

சத்னொட கண்டிச்சந்து
Sithraaruda Nondisindhu

சுப்திிர் வல் சந்து
Subramaniar Mel Sindhu

தணிண்டர் டிச்சந்து
Palaniyaandavar Kaavadisindhu

வம் – னல் னனறந, 

தம் 1 (தடல்ள் 1-721)

Thevaaram – Muthal Thirumurai, Part 1 

(Paadalkal 1 – 721)

வம் – னல் னனறந, 

தம் 2 (தடல்ள் 722-1469)

Thevaaram – Muthal Thirumurai, Part 2 

(Paadalkal 722 – 1469)

ன்னூல் – ற்கநன தப்ன
Nannool – matroru Pathippu

னக்குநள் – ஆங்ன 
ககதர்ப்ன153 ஜ.னை. வதப் ற்றும் தனர் ககதர்ப்ன pm0153.pdf

152 தந் னணிர் இனக்ம் pm0152.pdf

151 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0151.pdf

150 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0150.pdf

149 னத்துக் றுப்தண்ன் திதந்ம் – சந்து pm0149.pdf

149 திதந்ம் – சந்து pm0149.pdf

149 திதந்ம் – சந்து pm0149.pdf

149 சண்னசன் திதந்ம் – சந்து pm0149.pdf

149 திதந்ம் – சந்து pm0149.pdf

pm0147.pdf

148 இ. ர்த்வசு ல் pm0148.pdf

146 இனங் அடிள் சம் – றசம்

147 தந் னணிர் இனக்ம்

145 ண்டிசரிர் இனக்ம் pm0145.pdf

144 குகுனதர் pm0144.pdf
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Thirukkural – English Translation

கலதது
Earezhupathu

னக்ற க்ம்
Thirukkaia Vazhakkam

க்னக் ண்ி
Ekkaala Kanni

ிினம் /ன ற்தடு -6 

/க்வப்ன னனம்
Bible / Pudhiya Erpaadu – 6 / 

Yaakkoppu Thirumugam

ிினம் /ன ற்தடு -6 

/வததுன னல், இண்டம் 
னனம்
Bible / Pudhiya Erpaadu – 6/ Pethuru 

muthal, Irandaam Thirumugam

ிினம் /ன ற்தடு -6 

/வன் னென்நம் னனம்
Bible / Pudhiya Erpaadu – 6 / Yovaan 

Moonram Thirumugam

ிினம் /ன ற்தடு -6 

/னை னனம், 

னகபிப்தடு
Bible / Pudhiya Erpaadu – 6/ Yuthaa 

Thirumugam, Thiruvelipaadu

வம் – இண்டம் 
னனறந, தம் 1 (தடல்ள் 
1-654)

Theevaaram – Irandaam Thirumurai, 

Part 1(Paadalkal 1 – 654)

இ கண்த pm0158_01.pdf

Ramayana Venbaa pm0158_02.pdf

ர்த னத்ம்
Ethipaarathu Muttham

அங்ற்ண்ி றன
160 உ.வ. ச அய்ர் திதந்ம் – றன pm0160.pdf

158 துி வணிச ங்ர் திதந்ம் – கண்த

159 தசன் pm0159.pdf

157 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0157.pdf

156 ிினம் சம் – னத்தும் pm0156.pdf

156 ிினம் சம் – னத்தும் pm0156.pdf

156 ிினம் சம் – னத்தும் pm0156.pdf

156 ிினம் சம் – னத்தும் pm0156.pdf

155 pm0155.pdf

154 ம்தர் pm0154.pdf

154 ம்தர் pm0154.pdf

153 ஜ.னை. வதப் ற்றும் தனர் ககதர்ப்ன pm0153.pdf
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0160.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0159.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0157.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0156.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0156.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0156.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0156.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0155.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0154.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0154.pdf


Angayarkanni Maalai

பக்ட்டுச் சத்சர் 
இட்றடி றன
Kalakkaattu Sathiyavaasakar Irattai 

Maalai

னக்பத் இட்ட 
றன
Thirukaalathi Ittakaamiya Maalai

தணி இட்றடி றன
Palani Iraattaimani Maalai

கடுங் குறக்ர் 
தறன
Magaranedunkulaikkathar Paamaalai

தட்டுக்வட்றட தடல்ள்
Pattukkottai Paadalkal

வம் – இண்டம் 
னனறந, தம் 2 (தடல்ள் 
655-1331)

Thevaaram – Irandaam Thirumurai, 

Part 2 (Paadalkal 655 – 1331)

சம்த னம்ிக் வற
Sidhambara Mummani Kovai

னனொர் ன்ிறன
Thiruvaarur Naanmanimaalai

ிறள் – னற் ககு 
(75 ிறள் )

Kavithai – Mutharthoguthi (75 

kavithaikal)

னட்சக் ிறள் -தம் 1, 2 pm0166_01.pdf

Puratchi kavithaikal – Part 1, 2 pm0166_02.pdf

சநப்னம் ண்டம்-1 தம்-

1

Seeraapuraanam kaandam – 1 part – 1

pm0167.pdf

166 தசன்

167 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம்

165 தசன் pm0165.pdf

164 குகுனதர் திதந்ம் – றன pm0164.pdf

163 குகுனதர் திதந்ம் – வற pm0163.pdf

162 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0162.pdf

161 தட்டுக்வட்றட ல்சுந்ம் தடல்ள் pm0161.pdf

160  ீட்சர் திதந்ம் – றன pm0160.pdf

160 திதந்ம் – றன pm0160.pdf

160 திதந்ம் – றன pm0160.pdf

160 திதந்ம் – றன pm0160.pdf

160 உ.வ. ச அய்ர் திதந்ம் – றன pm0160.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0166_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0166_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0167.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0165.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0164.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0163.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0162.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0161.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0160.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0160.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0160.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0160.pdf


சநப்னம் ண்டம்-1 தம்-

2

Seerapuraanam kaandam -1 part -2

கதன்ணிின் கசல்ன் pm0169_01_01.

pdf

Ponniyin Selvam
pm0169_01_02.

pdf

pm0169_02_01.

pdf

pm0169_02_02.

pdf

pm0169_03_01.

pdf

pm0169_03_02.

pdf

pm0169_04_01.

pdf

pm0169_04_02.

pdf

pm0169_05_01.

pdf

pm0169_05_02.

pdf

pm0169_05_03.

pdf

pm0169_05_04.

pdf

169 ல் னஷ்னெர்த் ல்

168 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம் pm0168.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_01_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_01_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_01_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_01_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_02_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_02_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_02_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_02_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_03_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_03_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_03_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_03_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_04_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_04_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_04_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_04_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_04.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0169_05_04.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0168.pdf


துற ீணட்சஅம்ற 
இட்றடிறன
Madurai Meenatchi ammai Irattaimani 

maalai

னத்துக்கு சு 
திள்றபத்ழ்
Muthukumaara Suvaami Pillaithamil

ீணட்சம்றகுநம்
Meenatchiyammaikuram

அந் னம் (ல்)

Anthima kaalam (Naaval)

வம் – னென்நம் 
னனறந, தம் 1 (தடல்ள் 
1- 713)

Thevaaram – Moonraam – Thirumurai, 

Part 1 (Paadalkal 1 – 713)

சநப்னம் ண்டம்-2 தம்-

1

Seerappuraanam kaandam – 2 Part – 1

சநப்னம் ண்டம்-2 தம்-

2
175 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம் pm0175.pdf

174 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம் pm0174.pdf

173 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0173.pdf

172 இ. ர்த்வசு சறுறள் – ககுப்ன pm0172.pdf

171 குகுனதர் திதந்ம் – குநம் pm0171.pdf

pm0170.pdf

170 குகுனதர் திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0170.pdf

169 ல் னஷ்னெர்த் ல்

170 குகுனதர் திதந்ம் – றன

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0175.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0174.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0173.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0172.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0171.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0170.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0170.pdf


Seerappuraanam kaandam – 2 Part – 2

ல்றச சம்ற 
இட்றட ிறன
Thilsai Sivakaamiyammai Irattai 

Manimaalai

ச்சின் ற
Thamizhatchiyin Kaththi

சநப்னம் ண்டம்-3 தம்-

1

Seerappuraanam Kaandam -3 Part – 1

வம் – னென்நம் 
னனறந, தம் 2 (தடல்ள் 
714 -1347)

Thevaaram – Moonram Thirumurai, 

Part 2(Paadalkal 714 – 1347)

னப்னழ் /தம் 1 (தடல்ள் 
1-330)

Thirupugazh / Part 1 (Paadalkal 1 – 

330)

வம் – ன்ம் 
னனறந, தம் 1 (தடல்ள் 
1-487)

Thevaaram – Naangaam Thirumurai, 

Part 1 (Paadalkal 1 – 487)

வம் – ன்ம் 
னனறந, தம் 2 (தடல்ள் 
488-1070)

Thevaaram – Naangaam Thirumurai, 

Part 2(Paadalkal 488 – 1070)

னப்வதனொர்ப் தட்டீசர் 
ண்டி ிடுதூது
Thirupperur Patteesar Kannadividu 

thoodhu

னறணக் 
அனண்ட திள்றபத் 
ழ்184 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0184.pdf

183

வற கசட்டிதறபம் 
ித்துன் குட்டிப்த 
வுண்டர்

திதந்ம் – தூது pm0183.pdf

182 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0182.pdf

181 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0181.pdf

180 அனரிர் சம் – றசம் pm0180.pdf

179 னஞண சம்தந்ர் சம் – றசம் pm0179.pdf

178 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம் pm0178.pdf

177 தசன் pm0177.pdf

176 குகுனதர் திதந்ம் – றன pm0176.pdf

175 உறுப் னனர் சம் – இஸ்னம் pm0175.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0184.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0183.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0182.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0181.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0180.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0179.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0178.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0177.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0176.pdf


Thiruvaanaikka Akilaandanaayaki Pillai 

Tamil

திதந்த்ட்டு – தகு 2

Pirapanthathirattu – Part 2

என த்துப் கதண்ின் 
றனப் திசம்
Oru Kiraamathu pennin thalai 

Pirasavam

வம் – ந்ம் னனறந, 

தம் 1 (தடல்ள் 1-519)

Thevaaram – Ainthaam Thirumurai, 

Part 1 (Padalkal 1 – 519)

னப்னழ் /தம் 2 (தடல்ள் 
331-670)

Thirupugazh / Part 2 (Paadalkal 331 – 

670)

வம் – ந்ம் னனறந, 

தம் 2 (தடல்ள் 520 – 1016)

Thevaaram – AinthaamThirumurai, 

Part 2 (Paadalkal 520 – 1016)

னப்னழ் /தம் 3 (தடல்ள் 
671 – 1000)

Thirupugazh / Part 3 (Paadalkal 671 – 

1000)

வசக்ர் திள்றபத்ழ்
Sekkilaar PillaiThamil

னப்னழ் /தம் 4 (தடல்ள் 
10011-1326)

Thirupugazh / Part 4 (Paadalkal 10011 

– 1326)

வம் – ஆநம் னனறந 
– தம் 1 (தடல்ள் 1-508)

Thevaaram – Aaraam Thirumurai – 

part 1 (Paadalkal 1 – 508)

சின் சதம் /தம் 1 

/னம்தம்
193 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0193.pdf

192 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0192.pdf

191 அனரிர் சம் – றசம் pm0191.pdf

190 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0190.pdf

189 அனரிர் சம் – றசம் pm0189.pdf

188 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0188.pdf

187 அனரிர் சம் – றசம் pm0187.pdf

186 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0186.pdf

185 இ. னனன் சறுறள் ககுப்ன pm0185.pdf

184 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்த் ட்டு pm0184.pdf

184 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0184.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0193.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0192.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0191.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0190.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0189.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0188.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0187.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0186.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0185.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0184.pdf


Sivakaamiyin sabatham / Part 1 / 

Poogambam

சின் சதம் /தம் 2 

/ஞ்ச னற்றுற
Sivakaamiyin sabatham / Part 2 / 

Kaanchi mutrugai

சின் சதம் /தம் 3 

/திக்ஷின் ல்
Sivakaamiyin Sabatham / part 3 / 

Bishoovin Kaadhal

வம் -ஆநம் னனறந, 

தம் 2 (தடல்ள் 509-981)

Thevaaram – Aarram Thirumurai, Part 

2 (Padalkal 509 – 981)

சக் னம்தம்
Kaasik Kalambagam

சம்தச் கசய்னேட்வற
Sidhambara Seiyutkovai

தண்ட னம்ிக்வற
Pandaara Mummani Kovai

சறுறள் – ககுப்ன – 1

Sirukadhaikal – Thoguppu – 1

சறுறள் – ககுப்ன – 2

Sirukadhaikal – Thoguppu – 2

ிண கண்த, கடிக்ி, 
கஞ்சு ிடு தூது, சப்திசம்
Vinaa venba, Kodikkavai, Nenjuvidu 

thoodhu, Sivaprakaasam

சின் சதம் /தம் 4 

/சறந் ணவு
Sivakaamiyin sabatham / Part 4/ 

Sidhaintha kanavu

201 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0201.pdf

200 வ ஈசன் ஞண வசர் ீது திதந்ம் – தூது pm0200.pdf

199 கஜந்ன் சறுறள் – ககுப்ன pm0199.pdf

197 குகுனதர் திதந்ம் – வற pm0197.pdf

198 கஜந்ன் சறுறள் – ககுப்ன pm0198.pdf

197 குகுனதர் திதந்ம் – னம்தம் pm0197.pdf

197 குகுனதர் திதந்ம் – வற pm0197.pdf

196 னவுக்சர் சம் – றசம் pm0196.pdf

195 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0195.pdf

194 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0194.pdf

193 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0193.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0201.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0200.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0199.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0197.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0198.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0197.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0197.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0196.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0195.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0194.pdf


ிச்சக்ர்த் ம்தர்
Kavisakkravarthi Kambar

சநப்னம் ண்டம்-3 தம்-

2

Seerapuraanam Kaandam – 3 part – 2

சறுறள் – ககுப்ன – 3

Sirukadhaikal – Thoguppu – 3

அறன ஏறச /தம் 1 (னம்தம்)

Alai Oosai / Part 1 (Poogambam)

அறன ஏறச /தம் 2 (னல்)

Alai Oosai / Part 2 (Puyal)

வம் – ம் னனறந – 

தகு 1 (தடல்ள் 1-517)

Thevaaram – Ealaam Thirumurai – 

Paguthi 1(Paadalkal 1 – 517)

அறன ஏறச /தம் 3 (னல்)

Alai Oasai / Part 3 (Puyal)

னத்கண்டர் னம் 
/சனக்ம் 1, 2

Thiruthondar Puraanam / Sarukkam 1, 

2

கதரி னம் – ண்டம் 1, 

சனக்ம் 1, 2

Periyapuraanam – Kaandam 1, 

Sarukkam 1, 2

அறன ஏறச /தம் 4 (னல்)

Alai Oasai / Part 4 (Puyal)

வம் – ம் னனறந – 

தகு 2 (தடல்ள் 518-1026)

Thevaaram – Elaam Thirumurai – 

Paguthi 2 (Padalkal 518 – 1026)

சத்ர் தடல்ள் ககுப்ன 4

Sithar Paadalkal Thoguppu
212

அப்வதய் சத்ர், இறடக்ட்டுச் 
சத்ர்,கங்ச் சத்ர் சத்ர் தடல்ள் pm0212.pdf

211 சுந்னெர்த் சுள் சம் – றசம் pm0211.pdf

210 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0210.pdf

209 வசக்ர் சம் – றசம் pm0209.pdf

209 வசக்ர் சம் – றசம் pm0209.pdf

208 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0208.pdf

207 சுந்னெர்த் சுள் சம் – றசம் pm0207.pdf

206 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0206.pdf

205 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0205.pdf

204 கஜந்ன் சறுறள் – ககுப்ன pm0204.pdf

203 உறுப் னனர் னம் pm0203.pdf

202 இ ங்ர் னறு / சரித்ம் pm0202.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0212.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0211.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0210.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0209.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0209.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0208.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0207.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0206.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0205.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0204.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0203.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0202.pdf


னனறநண்ட னம்
Thirumuraikanda Puraanam

தர்த்தன் ணவு /தம் – 1-2

Paarthipan Kanavu / Part – 1, 2

னத்கண்டர் னம் 
/சனக்ம் 3

Thiruthondar Puraanam / Sarukkam 3

கதரி னம் – ண்டம் 1, 

சனக்ம் 3

Periya Puraanam – Kaandam – 1, 

Sarukkam 3

னத்கண்டர் ன 
னறு (வசக்ர் 
சுள் னம்)

Thiruthondar Puraana varalaaru 

(Sekkilar Suvamikal Puraanam)

தித னனர் சரித்ம்
Pirathaaba Muthaliyaar Sarithiram

னத்கண்டர் னம் 
/சனக்ம் 4, 5

Thiruthondar Puraanam / Sarukkam 4, 

5

கதரி னம் – ண்டம் 1, 

சனக்ம் 4, 5

Periya Puraanam – Kaandam 1, 

Sarukkam 4, 5

தக ிபக்ம் 
/ண்டறனர் சம்
Pazhamozhi vilakkam / Thandalaiyaar 

Sathagam

பவப் னனர் தடல்ள்
kaalamega Pulavar Paadalkal

சங்னம் – 

ட்டுத்கற
Sanga Kaalam – Ettu thogai

221 னத்கற pm0221.pdf

220 பவம் தடல்ள் pm0220.pdf

219 தடிக்சுப் னனர் pm0219.pdf

218 வசக்ர் சம் – றசம் pm0218.pdf

218 வசக்ர் சம் – றசம் pm0218.pdf

217 னைம் வம் திள்றப னறு / சரித்ம் pm0217.pdf

216 உத சம் சம் – றசம் pm0216.pdf

215 வசக்ர் சம் – றசம் pm0215.pdf

215 வசக்ர் சம் – றசம் pm0215.pdf

214 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0214.pdf

213 உத சம் சம் – றசம் pm0213.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0221.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0220.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0219.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0218.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0218.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0217.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0216.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0215.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0215.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0214.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0213.pdf


222

னசம் (ஆங்ன 
ககதர்ப்ன) – தம் 2 

(tiruvAcagam or Sacred Utterances – 

part 2)

ஜ.னை. வதப் (G.U.Pope / 

mAnikkavACagar)
சம் – றசம் pm0222.pdf

தர்த்தன் ணவு /தம் – 3

Parthipan Kanavu / Part – 3

கதரி னம் – ண்டம் 2, 

சனக்ம் 6, தகு 1

Periyapuraanam – Kaandam 2, 

Sarukkam 6, Part 1

கதரி னம் – ண்டம் 2, 

சனக்ம் 6, தகு 2

Periyapuraanam – Kaandam 2, 

Sarukkam 6, Part 2

கதரி னம் – ண்டம் 2, 

சனக்ம் 6, தகு 3

Periyapuraanam – Kaandam 2, 

Sarukkam 6, Part 3

கதரி னம் – ண்டம் 2, 

சனக்ம் 6, தகு 4

Periyapuraanam – Kaandam 2, 

Sarukkam 6, Part 4

வசறனறன இபச
Solaimalai Ilavarasi

சங்னம் – 

ட்டுத்கற
Sangakaalam – Ettuthogai

இங்வச கண்த
Rangesa Venbaa

ிர் அல்
Vinaayakar Agaval

ந்ம்ற 
திள்றபத்ழ்
Kandhiyammai Pillaithamil

வங்பம்திற 
திள்றபத்ழ்
Srimangalambigai Pillai thamil

233 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0233.pdf

232 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0232.pdf

231
ஐறர், ன.த.இசத 
உறனேடன் திதந்ம் – அல் pm0231.pdf

230 திதந்ம் – கண்த pm0230.pdf

229 அனுறு pm0229.pdf

228 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0228.pdf

227 வசக்ர் சம் – றசம் pm0227.pdf

226 வசக்ர் சம் – றசம் pm0226.pdf

225 வசக்ர் சம் – றசம் pm0220.pdf

223 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0223.pdf

224 வசக்ர் சம் – றசம் pm0224.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0222.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0233.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0232.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0231.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0230.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0229.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0228.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0227.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0226.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0220.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0223.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0224.pdf


கதனந்னப்திட்டிர் 
திள்றபத்ழ்
Perunthirupiraattiyaar Pillaithamil

னிறடக்னனர் 
திள்றபத்ழ்
Thiruvidaikalimurugar pillaithamil

திதந்த்ட்டு – தகு 10 – வ 
அம்தனவசர் 
திள்றபத்ழ்
Pirapandhathirattu – part 10 – Sri 

Ambalavanathesigar Pillaithamil

ட்வதக்க் னம்தம்
Vaatpokki Kalambagam

னடுதுற ஆீணத்துக் 
குனதம்தறல்
Thiruvaaduthurai Aathinathuk 

Guruparambaraiyakaval

ந் னம் – தகு 1 

/திம் – உற்தத்க் ண்டம்
Kandha Puraanam – Part 1 / Paayiram 

– Urpathik kaandam

திதந்த்ட்டு – தகு 11 – வ 
அம்தனவசர் னம்தம்
Pirapanthathirattu – Part 11 – Sri 

Ambalavathesigar Kalambagam

ந் னம் – தகு 2 

/உற்தத்க் ண்டம்
Kandha Puraanam – Part 2 / Urpathi 

Kaandam

ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 1 – கடக்தல் pm0242_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu / Book 1 – 

Thodakka Nool
pm0242_02.pdf

pm0242_03.pdf

242 ிினம் சம் – னத்தும்

241 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0241.pdf

240 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – னம்தம் pm0240.pdf

239 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0239.pdf

238 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அல் pm0238.pdf

237 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – னம்தம் pm0237.pdf

236 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0236.pdf

235 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0235.pdf

234 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0234.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0241.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0240.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0239.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0238.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0237.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0236.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0235.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0234.pdf


ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 2 – ிடுறனப் 
தம்

pm0242_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu / Book 2 – 

Viduthalai Payanam
pm0242_02.pdf

pm0242_03.pdf

ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 3 – வனிர் pm0242_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu / Book 3 – 

Leviyar
pm0242_02.pdf

pm0242_03.pdf

னிறடனதூர் உன
Thiruvidaimaruthoor Ulaa

ல்னடம்
kallaadam

ிர் ன்ிறன
Vinaayakar Naanmanimaalai

ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 4 (ண்ிக்ற), 5 

(இறச் சட்டம்), 6. (வசு), 
7 (ீத்றனர்ள்)

pm0246_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu/ Book 4 

(Ennikkai), 5(Inai Sattam), 

6.(Yosuvaa),7(Neethithalaivargal)

pm0246_02.pdf

pm0246_03.pdf

ல்னறசப் னனற 
கல்னனர்ள்
Nallisai Pulamai Melliyalaarkal

ிினம் /தற ற்தடு /8 

(னொத்து), 9 (சனவல் – னல் 
தல்), 10 (சனவல் – 

இண்டம் தல்)

pm0247.pdf

248 ிினம் சம் – னத்தும் pm0248.pdf

246 ிினம் சம் – னத்தும்

247 இ ங்ர் னறு / சரித்ம்

245 ச. சுப்ி தர் திதந்ம் – றன pm0245.pdf

pm0243.pdf

244 ல்னடர் pm0244.pdf

242 ிினம் சம் – னத்தும்

243 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – உன

242 ிினம் சம் – னத்தும்

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0242_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0246_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0246_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0246_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0247.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0248.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0245.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0243.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0244.pdf


Bible / Palaya Erpaadu / 8 (Roothu), 

9(Saamuvel – Muthal nool), 

10(Saamuvel – Iraandaam Nool)

ந் னம் – தகு 3 

/உற்தத்க் ண்டம் (1329- 1783)

Kandha Puraanam 3/Urpaathi 

Kaandam(1329 – 1783)

திதந்த்ட்டு – தகு 13 

/சக் வற
Pirapanthathirattu – Part 13/ Sikaali 

Kovai

ந் னம் – தகு 4 /அசு 
ண்டம் (1 – 925 )

kandha Puraanam – Part 4 / Asura 

kaandam ( 1 – 925)

ிினம் /தற ற்தடு / 

னத்ம் 11 (அசர்ள் – னல் 
தல்), 12 (அசர்ள் – இண்டம் 
தல்), 13 (குநப்வதடு – னல் 
தல்), 14 (குநப்வதடு – 

இண்டம் தல்)

pm0252_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu / Book 11 

(Arasarkal – muthal Nool), 12 

(Arasarkal – Irandaam nool), 13 

(Kurippedu nool), 14 (Kurippedu – 

Irandaam Nool)

pm0252_02.pdf

திதந்த்ட்டு – தகு 14 

/னப்றதஞ்ஞீனத்ரிதந்
Pirapnathathirattu – Part 14 / 

Thirupainjeelithiripandhaathi

றனறசக்வற
Kalasaikovai

pm0253.pdf

254
கட்டிக்றன வ 
சுப்திினணிர் திதந்ம் – வற pm0254.pdf

252 ிினம் சம் – னத்தும்

253 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந்

251 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0251.pdf

250 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – வற pm0250.pdf

249 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0249.pdf

248 ிினம் சம் – னத்தும் pm0248.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0252_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0252_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0253.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0254.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0251.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0250.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0249.pdf


சஞண சத்ர் (ததக்ம், 

சுதக்ம்)

Sivanana Sithiyaar ( Parapakkam , 

Subakkam)

ிினம் /தற ற்தடு / 

னத்ம் 15 (ஸ்), 

16.(கவ), 17 (ஸ்ர்), 18 

(வன), 19 – னப்தடல்ள்
pm0256_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu / Book 15 

(Esra), 16(Nekemiya), 17(Esthar), 

18(Yobu), 19 – Thirupaadalkal

pm0256_02.pdf

இனக்ச் சுனக்ம்
Ilakkana Surukkam

ந்னக்ம் கன்னூல் 
ிபக்ம்
Ainthilakkan Thonnool Vilakkam

துறக் வற
Madurai Kovai

அந்
Azhakar Andhathi

தினல்
Kabilaragaval

திதந்த்ட்டு – தகு 15 

/னத்ல்றனந்
Pirapandhathirattu – Part 15 / 

Thiruthillaiyamagavandhaathi

சந்துப்தில்
Sidhupaaviyal

திதந்த்ட்டு – தகு 16 

/துறநறசந்
Pirapandhathirattu – Part 16 / 

Dhuraisaiyamakavandhaathi

264 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0264.pdf

263
இ. னனனன் (அங் 
டசன் உறனேடன்)

இனக்ம் pm0263.pdf

262 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0262.pdf

261 தினவர் திதந்ம் – அல் pm0261.pdf

260 திதந்ம் – அந் pm0260.pdf

259 ம்றதச் சங் ர் திதந்ம் – வற pm0259.pdf

pm0257.pdf

258 ீனணிர் இனக்ம் pm0258.pdf

256 ிினம் சம் – னத்தும்

257 ஆறுன னர் இனக்ம்

255 அனந் சச்சரிர் றச சத்ந்ம் pm0255.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0256_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0256_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0264.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0263.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0262.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0261.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0260.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0259.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0257.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0258.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0255.pdf


திதந்த்ட்டு – தகு 17 

/னக்குடந்றத்ரிதந்
Pirapandhathirattu – Part 17 / 

Thirukudanthaithiripandhaathi

சதுரி அநப்தபசீு சம்
Sathurakiri Arappalisura Sadhakam

ிினம் /தற ற்தடு / 

னத்ம் 21 (சறத உறபர்), 
22 (இணிறகுதடல்), 23 

(ச), 24 (வ)
pm0267_01.pdf

Bible / Palaya Erpaadu, Book 21 (Sabai 

Urayaalar), 22(Inimaimigu Paadal), 23 

(Esaaya), 24 (Eremyaa)

pm0267_02.pdf

ந் னம் – தகு 5 /அசு 
ண்டம் (926 – 1497)

Kandha Puraanam – Part 5 / Asura 

Kaandam (926 – 1497)

சத்ர் தடல்ள்: சக்ம்
Sithar Paadalkal : Sivavaakiyam

சத்ர் தடல்ள்: வ 
தட்டத்துப்திள்றபர் 
தடல்ள்-II

Sithar paadalkal : Sri 

Pattanathupillaiyaar Paadalkal – II

ிினம் /தற ற்தடு / 

னத்ம் 25 (னனம்தல்), 26 

(வசக்வல்), 27 (ணிவல்), 

28 (எச)
Bible / Palaya Erpaadu / Book 25 

(Pulambal), 26(Esakkiyal), 

27(Thaaniyel), 28(Esaaya)

திதந்த்ட்டு – தகு 18 

/னிறடனதூர்த்ரிதந்

271 ிினம் சம் – னத்தும் pm0271.pdf

272 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0272.pdf

270 வ தட்டத்துப்திள்றபர் சத்ர் தடல்ள் pm0270.pdf

pm0268.pdf

269 சக்ர் சத்ர் தடல்ள் pm0269.pdf

267 ிினம் சம் – னத்தும்

268 ச்சப்த சச்சரிர் னம்

266 அம்தனக் ிர் திதந்ம் – சம் pm0266.pdf

265 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0265.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0267_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0267_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0271.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0272.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0270.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0268.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0269.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0266.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0265.pdf


Pirandhathirattu – Part 18 / 

Thiruvidaimaruthoorthiripandhaathi

ந் னம் – தகு 6 /அசு 
ண்டம் (1498 – 1929 )

Kandha Puraanam – Part 6 / Asura 

kaandam (1498 – 1929)

திதந்த்ட்டு – தகு 19 

/தறனணப்தற்றுப்தத்ந்
Pirapandhathirattu – Part 19 / 

paalaivanappathittrandhaathi

திதந்த்ட்டு – தகு 20 

/னவூறநப்தற்றுப்தத்ந், 
21-னப்தறறசப் 
தற்றுப்தத்ந், 22 

னலர்ப்தற்றுப்தத்ந்; 
23-துறத் 
னஞணசம்தந்சுள் 
தற்றுப்தத்ந்
Pirapandhathirattu – Part 20 / 

Thiruvuraipathirupathandhaathi, 21 – 

Thirupazhai pathitrupathandhaathi, 22 

Poovaalurppathitrupathaandhathi, 23 – 

Madurai 

Thiruganasambanthasuvaamikal 

pathitrupathandhaathi

சத்ர் தடல்ள்: வ 
தட்டத்துப்திள்றபர் 
தடல்ள்-III / அனட்னனம்தல் 1-4, 

னறன, 

கஞ்கசடுழ்ல், 

உடற்கூற்றுண்ம்
Sithat paadalkal : Sri 

Pattanathupillaiyar Paadalkal – III / 

Arutpulampal 1 – 4, Pooranamaalai, 

Nenjasodumahildhal, 

Udarkootruvannam

275 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0275.pdf

276 வ தட்டத்துப்திள்றபர் சத்ர் தடல்ள் pm0276.pdf

274 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0274.pdf

273 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0273.pdf

272 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0272.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0275.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0276.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0274.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0273.pdf


ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 29 (வவல்); 30 

(ஆவஸ்), 31(எத); 32 

(வண); 33 (ீக்); 34 (கூம்), 

35 (அதகூக்கு), 36 (கசப்தணி); 
37 (ஆய்), 38 (கசக்ரி)
Bible / Palaya Erpaadu / Book 29 

(Yovel); 30(aamos), 31(Opathiya); 32 

(Meekkaa); 34(Naagoom), 

35(Abakooku), 36(Seppaniya); 

37(aakaai), 38(Sekkaria)

pm0278_01.pdf

pm0278_02.pdf

pm0278_03.pdf

pm0278_04.pdf
ிினம் /தற ற்தடு 
/னத்ம் 39 (னக்), 40 

(வதித்து), 41 (னைத்து), 42 

(ஸ்()), 43 (சனவணின் 
ஞணம்)

Bible / Palaya Erpaadu / Book 39 

(Malaaki), 40(Thopithu), 41(Yuthithu), 

42(Esthaki), 43(Salamanin Gnanam)

280
ணங்கும்தி த்வன் 
/Parnell’s Hermit in Tamil Prose

இச்சந் அய்ர் 
(க்ம்)

ல், ககதர்ப்ன pm0280.pdf

281

ன்னுிறப்வதன 
ன்னுிற றண /Measure for 

Measure (a tale from Shakespeare) 

Tamil Translation

தண்டி வடச சஸ்ரிர் 
(க்ம்)

ல், ககதர்ப்ன pm0281.pdf

குறப்தந் னி
Kuthiraipandhaya Laavani

ஹஸ் ஞ்சரி 
திதந்த்ட்டு – தகு 24 (2771 

– 2809) தகு 25 (2810-2914)283 S.P.S.K.று சதர் திதந்த் ட்டு pm0283.pdf

pm0279.pdf

282 இங்ச ஸன் திதந்ம் -னி pm0282.pdf

278

கதன்ணிின் கசல்ன் – 

ஆங்ன ககதர்ப்ன 
(Ponniyan Selvan – Part 1, 2)

ல் னஷ்னெர்த் – இந் 
ீனவம் (Kalki Krishnamurthy – Indra 

Neelameggham)

ல், ககதர்ப்ன

279 ிினம் சம் – னத்தும்

277 ிினம் சம் – னத்தும் pm0277.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0278_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0278_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0278_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0278_04.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0280.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0281.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0283.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0279.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0282.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0277.pdf


Haasya Manjari Pirapandhathirattu – 

Part 24(2771 -2809)

னஞணசம்தந்சுள் 
ஆணந்க்பிப்ன, 

னக்ற்குடிறனறன
Thirunanasambandhasuvaamikal 

Anandhakalippu, 

Thirukarkudimaamalaimaalai

ிினம் /தற ற்தடு – 

னத்ம் 46 (ணிவல் 
இறப்னள்), 47 (க்வதர் – 

னல் தல்), 48 -க்வதர் – 

இண்டம் தல்
Bible / Palaya Erpaadu – book 46 

(Thaaniyel Inaippukal), 47 

(Makkapeyar – Muthal Nool), 48 – 

Makka Peyar – Irandaam Nool

286

ந் னம் – தகு 7a 

/வந் ண்டம் /தம் 1a (1 

– 639)Kandha Puraanam – Part 7a / 

Mahendra Kaandam / Part 1a ( 1 – 639)

ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0286_01.pdf

ந் னம் – தகு 7b 

/வந் ண்டம் /தம் 1b 

(640 – 1170)

Kandha Puraanam – Part 7b / 

Mahendra Kaandam 1b (640 – 1170)

வதனனஷ் தர் 
தடல்ள்
Gobalakrishna Bharathiyaar Paadalkal

னகல்றனந்
Thirunellaiyandhaathi

னக்கற்நபசீந்
Thirukkodravaalisarandhaathi

ந் னம் – தகு 8a /னேத் 
ண்டம் /தம் 1 (1 – 456)

289 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0289_01.pdf

288 வ சுப்றத சு திதந்ம் – அந் pm0288_02.pdf

288 வ சுப்றத சு திதந்ம் – அந் pm0288_01.pdf

287 வதனனஷ் தர் இறச, தட்டு pm0287.pdf

286 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0286_02.pdf

285 சம் – னத்தும் pm0285.pdf

284 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன, பிப்ன pm0284.pdf

283 S.P.S.K.று சதர் திதந்த் ட்டு pm0283.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0286_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0289_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0288_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0288_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0287.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0286_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0285.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0284.pdf


Kandha Puraanam – Part 8a / Yuthaa 

Kaandam / Part 1 (1 – 456)

ந் னம் – தகு 8b /னேத் 
ண்டம் /தம் 1 /தடனம் 4 

(457 – 876)

Kandha Puraanam – Part 8a / Yuthaa 

Kaandam / Part 4 (457 – 876)

ந் னம் – தகு 8c /னேத் 
ண்டம் /தம் 1 /தடனம் 5-7 

(877 – 1303)

Kandha Puraanam – Part 8a / Yuthaa 

Kaandam / Part 1 /Padalam(877 – 

1303)

னள்பற்றுப் னம்
Thirunallaatruppuraanam

திதந்த்ட்டு – I இபறசப் 
தற்றுப்தத்ந், குபத்தூர்ப் 
தற்றுப்தத்ந்
Pirapandhathirattu – I Ilasai 

Pathitrupathadhaathi, Kulathoor 

Pathitrupathandhaathi

திதந்த்ட்டு – II – 

அனண்வடசுரிதம்
Pirapanthathirattu – II – 

Ahilaandesuvaripathigam

ஞ்சப் னம் – தகு 1 

/திம், தடனம் 1-6 (1-444)

Kaanchi Puraanam – Part 1 / 

Paayiram, Padalam 1 – 6 ( 1 – 444)

ந் னம் – தகு 9a / னேத் 
ண்டம் /தடனம் 8-11 (1304 – 

1922)

Kandha Puraanam – Part 9a / Yutha 

Kaandam / Padalam 8-11 (1304 – 

1922)

ந் னம் – தகு 9b / னேத் 
ண்டம் /தடனம் 9 (1923 – 2397)

293 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0293_02.pdf

293 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0293_01.pdf

292 சஞண வள் னம் pm0292.pdf

291 சஞண வள் திதந்ம் – தம் pm0291_02.pdf

291 சஞண வள் திதந்ம் – அந் pm0291_01.pdf

290 சஞண வள் னம் pm0290.pdf

289 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0289_03.pdf

289 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0289_02.pdf

289 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0289_01.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0293_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0293_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0292.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0291_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0291_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0290.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0289_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0289_02.pdf


Kandha Puraanam – Part 9a / Yutha 

Kaandam / Padalam 9 (1923 – 2397)

ந் னம் – தகு 9c / னேத் 
ண்டம் /தடனம் 12 (2398 – 2967)

Kandha Puraanam – Part 9a / Yutha 

Kaandam / Padalam 12 (2398 – 2967)

ஞ்சப் னம் – தகு 2 

/தடனம் 7 – 29 (445-1056)

Kaanchi Puraanam – Part 2 / Padalam 

7 – 29 (445-1056)

அப்கதனள் ிபக்ம்
Agapporul Vilakkam

ற்நற
Nattrinai

அநகநச்சம்
Aranerisaaram

கதரிம்ற னத்துறந
Periyanaayakiyammai Kalithurai

ஞ்சப் னம் – தகு 3 

/தடனம் 30 – 50 (1057 – 1691)

Kaanchi Puraanam – Part 3 / Padalam 

30 – 50 (1057 – 1691)

னநப்கதனள் கண்தறன
Purapporul Venbaamaalai

பில் ன்னும் 
இறநணர் அப்கதனள்
Kalaviyal ennum Irayanaar agapporul

ஞ்சப் னம் – தகு 4a 

/தடனம் 51 – 60 (1692 – 2022)

Kanchi Puraanam – Part 4a / Padalam 

51 – 60 (1692 – 2022)

ஞ்சப் னம் – தகு 4b 

/தடனம் 61 – 65 (2023 – 2742)
302 சஞண சுள் னம் pm0302_02.pdf

302 சஞண சுள் னம் pm0302_01.pdf

301 pm0301.pdf

300 ணரிணர் திதந்ம் – றன pm0300.pdf

299 சஞண சுள் னம் pm0299.pdf

298 சப்திச சுள் திதந்ம் – னத்துறந pm0298.pdf

297 னறணப்தடிர் pm0297.pdf

296
சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0296.pdf

295 ற்ிச ம்தி pm0295.pdf

294 சஞண சுள் னம் pm0294.pdf

293 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0293_03.pdf

293 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0293_02.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0302_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0302_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0301.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0300.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0299.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0298.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0297.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0296.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0295.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0294.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0293_03.pdf


Kanchi Puraanam – Part 4b / Padalam 

61 – 65 (2023 – 2742)

னப்தடற்நட்டு – தம் 1

Thirupaadatrirattu

ந் னம் – தகு 10 /வ 
ண்டம் / தடனம் 1- 5 (1 – 421)

Kandha Puraanam – Part 10 / Theva 

Kaandam / Padalam 1 – 5 (1 – 421)

னப்தடற்நட்டு – தம் 2

Thirupadatrirattu – Part 2

தறனந்
Pazhamalaiyandhaathi

ந் னம் – தகு 11a /க்ஷ 
ண்டம் /தடனம் 1-10 (1 – 403) 

தகு 11b – தடனம் 11-13 (404 – 

907)

pm0307_01.pdf

kandhipuraanam – Part 11a/ Thakoo 

Kaandam / Padalam 1 – 10(1- 403) 

Part 11b – Padalam 11-13(404 – 907)

pm0307_02.pdf

னப்தடற்நட்டு – தம் 3, 4

Thirupaadarthirattu – Part 3, 4

வில் னப்திள் 
கண்தக் கத்து
Kovil Thiruppanigal Venbak Kothu

திதந்த்ட்டு – III – 

றனறசப்திள்றபத்ழ், 

அனம்திற திள்றபத்ழ்
Pirapanthathirattu – III – 

Kalasaipillaithamil, Amuthaambikai 

Pillaithamil

ல்கட்டுப் தடல்ள் ஞ்சரி-1

Kalvettu Paadalkal Manjari – 1

311 இறச, தட்டு pm0311.pdf

310 சஞண வள் திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0310.pdf

pm0308.pdf

309 pm0309.pdf

307 ச்சப்த சச்சரிர் னம்

308 னேண சுள்

306 சப்திச சுள் திதந்ம் – அந் pm0306.pdf

305 னேண சுள் pm0305.pdf

304 ச்சப்த சச்சரிர் னம் pm0304.pdf

303 னேண சுள் pm0303.pdf

302 சஞண சுள் னம் pm0302_02.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0307_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0307_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0311.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0310.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0308.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0309.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0306.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0305.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0304.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0303.pdf


னஷ்ணம்
Krishnakaanam

ஈட்டிகலதது
Eattiyelupathu

ட்டிக் றன ிபக்ம்
Naatiya Kalai Vilakkam

சத்க்வற
Saathirakkovai

குநள்னெனம்
Kuralmoolam

னப்னல்னிறன
Thirupullanimaalai

ந் னம் – தகு 12 – 

தடனம் 14 – 20 (908-1562)
pm0318_01.pdf

Kandha Puraanam – Part 12 – 

Padalam 14 – 20 (908 – 1562)
pm0318_02.pdf

வதனொர்ப் னம் – தகு 1 – 

தடனம் 1 – 7 (1-627)
pm0319_01.pdf

Perur Puraanam – Part 1 – Padalam 1 

– 7 (1 – 627)
pm0319_02.pdf

கசக் கண்த, 
கசக் னத்துறந
Sikkanaatha Venbaa, Sokkanaatha 

Kalidhurai

திதந்த்ட்டு – IV – 

னவம்தந், 
னனல்றனினந்
Pirapandhathirattu – IV – 

Thiruvagamparathanthaathi, 

Thirumullaivayilandhaathi

தீ சம்
Manuneethi Sathagam

கசல்னன் ற 
(கணனப்வதச்சு)

Sollin Kadhai ( Vaanoli Pechu)

வதனொர்ப் னம் – தகு 2 – 

தடனம் 19 – 36 (1277 – 2220)
pm0324_01.pdf

324 ச்சப்த னணிர் னம்

323 ன.சன் ட்டுறள் pm0323.pdf

322 இசப்த உதத்ர் திதந்ம் – சம் pm0322.pdf

321 சஞண வள் திதந்ம் – அந் pm0321.pdf

320 குனஞண சம்தந்ர் pm0320.pdf

318 ச்சப்த சச்சரிர் னம்

319 ச்சப்த னணிர் னம்

317 திதந்ம் – றன pm0317.pdf

316 ஐறர் ீ தல்ள் pm0316.pdf

315 குவர் pm0315.pdf

314 சுத்ணந் தர் டக் றன pm0314.pdf

313 எட்டக்கூத்ர் pm0313.pdf

312 ஊத்துக்டு கங்டசுப்றதர் இறச, தட்டு pm0312.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0318_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0318_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0319_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0319_02.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0324_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0323.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0322.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0321.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0320.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0317.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0316.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0315.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0314.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0313.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0312.pdf


Perur Puraanam – part 2 – Padalam 19 

– 36 ( 1277 – 2220)
pm0324_02.pdf

னத்கண்டர்றன
Thiruthondarmaalai

இனக் ீதம்
Ilakkiya Theebam

இனக்த்ன் ரிள்
Ilakkiyathin Ethirikal

திதந்த்ட்டு – தகு 26 / 

னச்சறனந்
Pirapanthathirattu – Part 26 / 

Thirusiraamalaiyamagavendhaathi

ஆறணங்னச் கசப்வதடுள்
Aanaimalai Seppedukal

சவர் அன்வந – 

(அனணின் சறுறள் 
ககுப்ன)

Sagotharar Andro – (Ahilanin 

Sirukadhai Thoguppu)

திதந்த் ட்டு – தம் 5

Pirapandhathirattu – Part 5

ீப் தட்டில்
Navaneetha Paattiyal

னதற்நந்
ThiruNootrandhaathi

ம்திக்கு – ன. சணர் 
டிங்ள்
Thambikku – M.Varatharaasanaar 

Kadithangal

டம்தர்வில் உன 
(உ.வ.சறர் 
குநப்னறனேடன்)

Kadambarkoyil Ulaa ( 

U.V.Saminaathaiyar Kurippuraiyudan)

தண்டிக் வற
Paandikovai

336 திதந்ம் – வற pm0336.pdf

335 திதந்ம் – உன pm0335.pdf

334 ன.சன் ட்டுறள் pm0334.pdf

333 அிவ ஆழ்ர் திதந்ம் – அந் pm0333.pdf

332 ீ டணர் pm0332.pdf

331 சஞண வள் திதந்ம் – ட்டு pm0331.pdf

330 அனன் சறுறள் – ககுப்ன pm0330.pdf

329 pm0329.pdf

328 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0328.pdf

327 .கத. சஞணம் இனக்க் ட்டுறள் pm0327.pdf

pm0325.pdf

326 ஸ். றனரிப்திள்றப இனக்க் ட்டுறள் pm0326.pdf

324 ச்சப்த னணிர் னம்

325 குதர் திதந்ம் – றன
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0331.pdf
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ல்கட்டுப் தடல்ள் ஞ்சரி, 

சறன அந்
kalvettu Paadalkal Majari, Siramalai 

Andhaathi

ீத்ட்டு – ஆசரி றன, 

குண்டனவசத் ட்டு, 

கதனம்கதனள் ிபக்ம், 

டூர் த்ற (ட்டு)

Neethithirattu – Asiriya Maalai, 

Kundalakesi thirattu, Perumporul 

vilakkam, Thagadoot Yaathirai ( 

Thirattu)

னல்றனத்ற
Mullaithinai

கூத்ல் ட்டு (இறச-

ட்டிக்றன இல் 
தற்தக்ள்)

Koothiyal Thirattu (Isai – Naatiyakalai 

Iyal Noorpaakkal)

னது கனகு (சறுறத் 
ககுப்ன) 

Pudhu Merugu (Sirukadhai Thoguppu)

ரி ினத்ம்
Narivirutham

திதந்த்ட்டு – தகு 27 / 

னப்றதஞ்ஞீனத்ரிதந்
Pirapandhathirattu – Part 27 / 

Thirupainjalithripandhaathi

உண்னறனம்ற 
திள்றபத்ழ் 

Unnamulaiyammai Pillai Tamil

ர்த்ற ீத கண்த 
Karthikai Theeba Venba

திதந்த்ட்டு – தகு 28 / 

றனறசச்சம்தவசுர் 
றன345 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன pm0345.pdf

344 வசசன தர் pm0344_02.pdf

344 வசசன தர் திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0344_01.pdf

343 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – அந் pm0343.pdf

342 னத்க் வர் திதந்ம் – ினத்ம் pm0342.pdf

341 . . ஜந்ன் சறுறள் – ககுப்ன pm0341.pdf

340
ட்டிவன் – ிறன சணி 
வங்டச டக்றன தல் pm0340.pdf

339 ன.சன் சங்னம் – 

ட்டுத்கற pm0339.pdf

338 ீ தல்ள் pm0338.pdf

337 திதந்ம் – அந் pm0337.pdf
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0344_01.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0343.pdf
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Pirapandhathirattu – Part 28 / 

Kalasaisidhambareswarar Maalai

திதந்த்ட்டு – தகு 29 / 

அனண்ட றன 

Pirabandhathirattu – Part 29 / 

Ahilandanaayaki Maalai

திதந்த்ட்டு – தகு 30 / வ 
சுப்திிவசர் றன 

Pirapandhathirattu – Part 30 / Sri 

Subramaniathesikar Maalai

திதந்த்ட்டு – தகு 31 / வ 
சச்சணந்வசர் றன
Pirabandhathirattu – Part 31 / Sri 

Sachithaanadhathesikar Maalai

னத்ிறற்றுப்தறட
Thiruthanikaiyaatruppadai

ினம் ஏினம் 
(ட்டுறள்)

Kaaviyamum Oaviyamum (Katturaikal)

திதந்த்ட்டு:தகு 32 (3322-

3331): வ சுப்திி வசர் 
கஞ்சுிடுதூது
Pirabandhathirattu:Part 32 (3322 – 

3331): Sri Subramania Thesikar 

Nenjuvidu Thoodhu

திதந்த்ட்டு: தகு தகு 33-

1 : தட்டீச்சுப்னம் தகு 33-

2: னன்குபப்னம்
Pirabandha Thirattu : Part 33 – 1 : 

Pattichupuraanam Part 33 – 2 : 

Thiruvarankulappuraanam

தூதுத் ட்டு : ற 
னவங்டனறடன் 
விடுதூது

353 திதந்ம் – தூது pm0353_01.pdf

352
ரிசனம் வ ீணட்சசுந்ம் 
திள்றப னம் pm0352.pdf

351
ரிசனம் வ ீணட்சசுந்ம் 
திள்றப திதந்ம் – தூது pm0351.pdf

350 . . ஜந்ன் இனக்க் ட்டுறள் pm0350.pdf

349 ிட்சச ச்சப்த னணிர் திதந்ம் – ஆற்றுப்தறட pm0349.pdf

348 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன pm0348.pdf

347 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன pm0347.pdf

346 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன pm0346.pdf

345 . ீணட்சசுந்ம் திள்றப திதந்ம் – றன pm0345.pdf

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0353_01.pdf
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Thoodhu Thirattu : Manavai 

Thiruvengadamudaiyon 

Megaviduthoodhu

தூதுத் ட்டு : சங்னெர்த் 
ர்ள் வதரில் ிநனிடு 
தூது
Thoodhu thirattu : Sangara Moorthi 

Aiyavarkal Peril Viralividu Thoodhu

தூதுத் ட்டு : கசங்குந்ர் 
துல்ிடு தூது.

Thoodhuthirttu : Sengundhar 

Thukilvidu Thoodhu

னக்கூப்னம்
Thirukoovappuraanam

வந் சூடி
Vedhantha Soodaamani

வ சுப்திிவசர் 
ன்ிறன
Sri Subramanithesikar Naanmanimaalai

ன இனஞ்ச னனன் உன
Thiru Ilanji Murugan Ulaa

வகய்ண்டவர் 
ன்ிறன
Sri Meikanda thevar Naanmanimaalai

துற றன
Madurai Maalai

ட்டிகுடி னனன் திள்றபத் 
ழ்
Ettikudi Murugan Pillai Tamil

னப்வதனொர்க் னம்தம்
Thirupperur Kalambagam

றநறசக் னம்தம்
Marasai Kalambagam

னனனஞ்வசறனறன 
அர் னம்தம்

363 அரிதத் னர் திதந்ம் – னம்தம் pm0363.pdf

362
ழ்ப்தத்து ீர்வனப் 
தீம்தப் னனர் திதந்ம் – னம்தம் pm0362.pdf

361 ிசு கு. வடச வுண்டர் திதந்ம் – னம்தம் pm0361.pdf

360 வற.கு. வடச வுண்டர் திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0360.pdf

359 சதத னனர் திதந்ம் – றன pm0359.pdf

358 உறநனைர் வ. கதரிச திள்றப திதந்ம் – றன pm0358.pdf

357 தண்டக் ிர் திதந்ம் – உன pm0357.pdf

356 சந்வச ிஜ தண்டிர் திதந்ம் – றன pm0356.pdf

355 சப்திச சுள் pm0355.pdf

354
துறநங்னம் சப்திச 
சுள் னம் pm0354.pdf

353 தணந் னர் திதந்ம் – தூது pm0353_03.pdf

353 சுப்றதர் திதந்ம் – தூது pm0353_02.pdf

353 திதந்ம் – தூது pm0353_01.pdf
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http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0356.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0355.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0354.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0353_03.pdf
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/pdf/pm0353_02.pdf


Thirumaalirunsolaimalai Azhakar 

Kalambagam

அநப் வதர் (சங் தற் 
ட்சள்)

Arappor (Sanga Noorkaatchikal)

கசக் றன
Sokkanaatha Maalai

ண்ப்தர் னம்தம்
Kannappar Kalambagam

னதுறப் கதண்
Pudhumai Pen

னள்பினக்குவலர்க் னம்தம்
Pullirukuvelurk Kalambagam

வறனச்சம்தம் ன்ந 
வதனொர் னம்ிக்வற
Melaisidhambaram Enkira Perur 

Mummanikovai

வறனச்சம்தம் ன்ந 
வதனொர் தச்றசம்ற 
ஆசரிினத்ம்
Melaisidhambaram enkira 

Pachainayakiyammai Asiriya Virutham

னப்தசூர்ப் னம்
Thippasoor Puraanam

குபத்தூர் அனம்திற 
திள்றபத்ழ்
Kulathoor Amuthaambigai Pillaithamil

ர்க் னம்தம்
Kathirkaama Kalambagam

டற்றிவன (இனக்க் 
ட்டுறள்)

Kadarkaraiyile (Ilakiya Katturaikal)

ச்சக்னம்தம்
Katchikkalambagam

374 னண்டி அங் னனர் திதந்ம் – னம்தம் pm0374.pdf

373 .தி. வசதுதிள்றப இனக்க் ட்டுறள் pm0373.pdf

372 ந்ப்த சுள் திதந்ம் – னம்தம் pm0372.pdf

371 சஞண சுள் திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0371.pdf

370 னற னசுந் னனர் னம் pm0370.pdf

369
வனத்தூர் ந்ச 
னனர் திதந்ம் – ினத்ம் pm0369_02.pdf

369
வனத்தூர் ந்ச 
னனர் திதந்ம் – வற pm0369_01.pdf

368 தடிக்சுப் னனர் திதந்ம் – னம்தம் pm0368.pdf

367 த. ஜீணந்ம் pm0367.pdf

366 துறச னனர் திதந்ம் – னம்தம் pm0366.pdf

365 னைம் னத்துசப் திள்றப திதந்ம் – றன pm0365.pdf

364 . . ஜந்ன் இனக்க் ட்டுறள் pm0364.pdf

363 அரிதத் னர் திதந்ம் – னம்தம் pm0363.pdf
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தடற்நட்டு
Paadatrarittu

 ன
Thiyaaga Boomi

தச்றசப்தர் (டம்)

Patchayappar (Naadakam)

வறனேன
Thevaiyulaa

னடிச் சம்திற றன
Kaaladi Sarathaambigai Maalai

சசுப்திிக்டவுள் 
குநஞ்ச
Sivasubramaniya Kadavul

னறிறன ிடு தூது
Pugaiyilai vidu Thoodhu

ண்டவிப் னம்
Kandathevip Puraanam

ன் ிடு தூது 
(குநப்னறனேடன்)

Maan Vidu Thoodhu(With Notes)

கதய்ன் டு
Poi Maan Karadu

ந்னக்குள் என கய்ம் (1, 

2)
pm0385_01.pdf

Maandharukkul Oru Theivam ( 1, 2) pm0385_02.pdf

386

கதன்ணிின் கசல்ன் – 

ஆங்ன ககதர்ப்ன 
(Ponniyan Selvan – Part 3)

ல் னஷ்னெர்த் – இந் 
ீனவம் (Kalki Krishnamurthy – Indra 

Neelameggham)

ல், ககதர்ப்ன pm0386.pdf

வ குறக்ர் 
திதந்த்ட்டு – குறக்ர் 
னம்தம்
Sri Kuzhaikaathar Pirapandhathirattu – 

Kuzhaikaathar kalambagam

pm0387_01.pdf

385 ல் னஷ்னெர்த் ல்

387 திதந்ம் – னம்தம்

384 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0384.pdf

383 குந்றக் ிர் திதந்ம் – தூது pm0383.pdf

382 ீணட்சசுந்ம் திள்றப னம் pm0382.pdf

381 சணிச்சர்க்றப்னனர் திதந்ம் – தூது pm0381.pdf

380 ீதத்க் ிர் திதந்ம் – குநஞ்ச pm0380.pdf

379 ண்டுக்ல் கங்குச அய்ர் திதந்ம் – றன pm0379.pdf

378
தனதட்டறட 
கசக்க்ிர் திதந்ம் – உன pm0378.pdf

377 ன.சன் டம் pm0377.pdf

376 ல் னஷ்னெர்த் ல் pm0376.pdf

375 .உ. சம்தம் திள்றப தடற் ட்டு pm0375.pdf
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வ குறக்ர் 
திதந்த்ட்டு – குறக்ர் 
திள்றபத்ழ், இப் தடல்ள்

Sri Kuzhaikaathar Pirapandhathirattu – 

Kuzhaikaathar Pillai Tamil, Others

னைப்னம் (தம் 
1/தடனங்ள் 1- 21 )

Maayurappuraanam (Part 1 / 

Padalangal 1 – 21)

னதுறப்தித்ன் தறடப்னள் – 

சறுறள், ககுப்ன – 1 &amp; 

2

pm0389_01.pdf

Pudhumaipithan Padaippukal – 

Sirikadhaikal, Thoguppu – 1 & 2
pm0389_02.pdf

குறனப் திள்றபத்ழ்
Kumaramaalai Pillaitamil

அதி றள்
Abinava Kadhaikal

ஞ்றஞப் தட்டு, வல் தட்டு, 

வசற் தட்டு
Manjai Pattu, Vel Paattu, Sevarp Paattu

ள்பி ல்ம், ள்பி-
ர் க்கும்
Valli kalyaanam, Valli – Kizhavar 

Vaakkuvaatham

ச தக் வதற்ந அல்
Siva Parakrama Potri Agaval

வஞ்சனம் 
குவட்டக்னம்தம்
Sri kaanchipuram 

Kumarakottakalambagam

டக் றன
Naadagakalai

னந் ஆய்ச்சனேம் 
எப்னறப்தகுனேம்

395 . சு. கசங்ல் திள்றப சம் – றசம் pm0395_01.pdf

394 அவ்ற டி வ. சண்னம் ட இல் pm0394.pdf

393 சதத னனர் திதந்ம் – னம்தம் pm0393.pdf

392 . சு. கசங்ல் திள்றப திதந்ம் – அல் pm0392_03.pdf

392 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0392_02.pdf

392 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0392_01.pdf

pm0390.pdf

391 . சு. கசங்ல் னனர் pm0391.pdf

389 னதுறப்தித்ன் சறுறள் – ககுப்ன

390 ீதத்க் ிர் திதந்ம் – திள்றபத்ழ்

388 ீணட்சசுந்ம் திள்றப னம் pm0388.pdf

387 திதந்ம் – திள்றபத்ழ் pm0387_02.pdf
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Thirumandhira Aaraaitchi 

Oppumaippaguthiyum

னறணக் ட்டிடக் 
வடசத்ன் ற
Kalanai Kattiyadakkiya Kadorasithan 

Kadhai

ணிப்தடல்ள்
Thanipaadalkal

ஆன் சறுறள்
Aathavan Sirikadhaikal

ிறப் தத்து
Thanigai Pathu

னப்னழ்ப் தப்தசரிர் 
னறு
Thirupugazh Pathipaasiriyar Varalaaru

ச ஹத்ம்
Kaasi Mahatmiyam

ங்ச் சறுறள் 
(ங்த்னனந்து க்ம்)

pm0398_01.pdf

Vanga Sirikadhaikal (Tamil Translation 

From vangam)
pm0398_02.pdf

ன் கண்த (சு சம் 
/ ல் க கதர்ப்ன)

Nanmathi Venbaa (Sumathi Sathagam 

/ Tamil Translation)

அனரிர் வதற்ந 
அல்
Arunagirinaathar Potri Agaval

னத்ிறப் னச் 
சுனக்ம்
Thiruthanigai Puraanasurukkam

அனரிர் – னறும் 
தனய்ச்சனேம்
Arunagirinaathar – Varalarum 

Noolaraaichiyum

குநஞ்ச னர் pm0401_01.pdf

401 ீதம் . தர்த்ச சறுறள் – ககுப்ன

400 . சு. கசங்ல் திள்றப னறு / சரித்ம் pm0400_03.pdf

400 . சு. கசங்ல் திள்றப னச் சுனக்ம் pm0400_02.pdf

pm0399.pdf

400 . சு. கசங்ல் திள்றப திதந்ம் – அல் pm0400_01.pdf

398 சு.னஷ்னெர்த் சறுற ககுப்ன, 

ககதர்ப்ன

399 ம்.ஆர். வசய்ங்ர் திதந்ம் – சம், 

ககதர்ப்ன

397 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0397_03.pdf

397 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0397_02.pdf

397 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0397_01.pdf

396 இந் தர்த்ச சறுறள் – ககுப்ன pm0396.pdf

395 . சு. கசங்ல் திள்றப pm0395_03.pdf

395 . சு. கசங்ல் திள்றப ற pm0395_02.pdf

395 . சு. கசங்ல் திள்றப சம் – றசம் pm0395_01.pdf
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Kurichi Malar pm0401_02.pdf

pm0401_03.pdf

ஆத்ின் ங்ள்
Aathmaavin Raagangal

தினனங் லீறன / தம் 1 

(ள் 1- 10) / தம் 2 (ள் 
10- 25)

pm0403_01.pdf

Prabhu leelai / Part 1 (Kathikal 1 -10) / 

Part 2 (Kathikal 10 -25)
pm0403_02.pdf

வசன் கசங்குட்டுன்
Seran Senguttuvan

இகுவசதுத 
எனதுறநக்வற
Ragunaatha Sedhupathi Oruthuraikovai

தஞ்சந்க் ற – க்ம்
Panchathanthira Kadhai – Tamil 

Translation

இண்டு ண்தர்ள் (டம்)

Irandu Nanbarkal (Nadakam)

ஜ துநவு
Maharaja Dhuravu

ிஜ ங்ம் (டம்)

Vijaya rangam (Naadagam)

சம்தப்தட்டில் (ன. 

இ ங்ர் உறனேடன்)

Sidhambarapaattiyal ( M.Raasuva 

Iyangaar Uraiyudan)

ன ழ்ச் சறுறள்
Pudhiya Tamil Sirukadhaikal

ன்ணித்ழ் (ட்டுறள்)

Kannitamil (Katturaikal)

வபிர் னறு
Velir Varalaaru

413 ன. இங்ர் னறு / சரித்ம் pm0413.pdf

412 . . ஜந்ன் இனக்க் ட்டுறள் pm0412.pdf

411 அவசத்ன் சறுறள் – ககுப்ன pm0411.pdf

410 தஞ்வசர் இனக்ம் pm0410.pdf

409 தம்ல் சம்தந் னனர் டம் pm0409.pdf

408 குவர் pm0408.pdf

407 தம்ல் சம்தந் னனர் டம் pm0407.pdf

406
ண்ட 
னனர்/ிஷ்ட சர் ற pm0406.pdf

405
கதன்ணங்ல் 
அர்ிர் திதந்ம் – வற pm0405.pdf

404 ன. இ ங்ர் னறு / சரித்ம் pm0404.pdf

pm0402.pdf

403 சப்திச சுள் சம் – றசம்

401 ீதம் . தர்த்ச சறுறள் – ககுப்ன

402 ீதம் . தர்த்ச சறுறள் – ககுப்ன
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இம் /1. தனண்டம் 
/தம் 1(தடனங்ள் 1-10)

Raamayanam / 1.Bala Kaandam / part 

1(Padalangal 1 – 10)

இம் /1. தனண்டம் 
/தம் 2 (தடனங்ள் 11-22)

Raamayanam / 1.Bala Kaandam/ part 

2 (Padalangal 11 – 22)

ிக் வசன் உன 
(ஆங்ன ககதர்ப்ன)

Vikrama Sozhan Ulaa

துற ீணட்சம்ற, 

இட்றடி றன, 

ீணட்சம்ற குநம் 
(ஆங்ன ககதர்ப்ன)

Madurai Meenatchiyammai, Irattaimani 

Maalai, Meenatchiyammai Kuram 

(English Translation)

துற ீணட்சம்ற 
திள்றபத்ழ் (ஆங்ன 
ககதர்ப்ன)

Madurai Meenatchiyammai Pillai Tamil 

(English Translation)

 பிற
Kaakitha Maaligai

இத்ணனரிப் னம்
Rathinapuri Puraanam

ரில் பன்
Karikaal Valavan

ம்ச ினத்
Vamsa Viruthi

டக்கு ீ (சறுறத் 
ககுப்ன)

Vadakku Veethi (Sirukadhai Thoguppu)

420 அ. னத்துனங்ம் pm0420.pdf

419 அ.னத்துனங்ம் pm0419.pdf

418 . . ஜன்ணன் pm0418.pdf

417
ீர்த்ரித் வசர் / ந்ச 
உதத்ர் pm0417.pdf

416
னப்தப ங்ம் / 

த.தனசுப்திின் pm0416.pdf

415 கௌசல் ஹர்ட் திதந்ம் – திள்றபத்ழ், 

ககதர்ப்ன pm0415_03.pdf

415 கௌசல் ஹர்ட் திதந்ம் – றன, குநம், 

ககதர்ப்ன pm0415_02.pdf

415 கௌசல் ஹர்ட் திதந்ம் – உன, 

ககதர்ப்ன pm0415_01.pdf

414 ம்தர் சம் – றம் pm0414_02.pdf

414 ம்தர் சம் – றம் pm0414_01.pdf
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ஹரிச்சந் (டம்)

Harichadra (Dramma)

இம் /2. அவத் 
ண்டம்/தம் 1(தடனங்ள் 1-5)

Raamayanam / 2.Ayothiyaa Kaandam/ 

Part 1(Padalangal 1- 5)

இம் /2. அவத் 
ண்டம்/தம் 2(தடனங்ள் 6-

12)

Raamayanam / 2.Ayothiyaa Kaandam / 

Part 2 (padalangal 6-12)

த (டம்)

Mahapathi(Dramma)

குரிின் னெக்குத் 
(சறுறள்)

Kumariyin Mookuthi (Sirukadhaikal)

சதத (டம்)

Sabaapathi (Dramma)

 (டம்)

Yayaathi (Dramma)

ர் ீம்
Thamizhar Veeram

அனத்ன் (டம்)

Amalathithyan (Dramma)

ச-சுவனசண (டம்)

Sathi – Sulichanaa)

இம் /3. ஆி 
ண்டம்/தம் 1(தடனங்ள் 1-6)

Raamayanam / 3.Aranya Kaandam / 

Part 1 (Padalangal 1 – 6)

அனம் னநனம் (இனக் 
ட்டுறள்)

431 அ.ச. ஞணசம்தந்ன் pm0431.pdf

430 ம்தர் pm0430.pdf

429 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0429.pdf

428 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0428.pdf

427 .தி. வசதுதிள்றப pm0427.pdf

426 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0426.pdf

425 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0425.pdf

424 . . ஜன்ணன் pm0424.pdf

423 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0423.pdf

422 ம்தர் pm0422_02.pdf

422 ம்தர் pm0422_01.pdf

421 தம்ல் சம்தந் னனர் pm0421.pdf
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Agamum Puramum (Ilakiya Katturaikal)

றணவு ஞ்சரி (ட்டுறள்)

Ninaivu Manjari (Katturaikal)

ல்லுறக்வற 
(ட்டுறள்)

Nalluraikovai (Katturaikal)

தஞ்சதிக் றள்
Panjaapi Kadhaikal

தனப்தது ன்னும் 
சன்ற
Panamuppadhu Ennum 

Kaasimahimmai

435
னக்ங்ற ணந்ரி வ 
இசரிர் pm0435.pdf

434 ஹர்தஜன் சங் / ீன் pm0434.pdf

433 உ.வ.சறர் pm0433.pdf

432 உ.வ.சறர் pm0432.pdf

431 அ.ச. ஞணசம்தந்ன் pm0431.pdf
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