
���ைனவ� � ெப ச�தியேவ� ��கனா� எ�திய ��க� 

1. ப��ைளயா� ேபா
றி நா��  

2. கணபதி ேபா
றி 108  

3. கனகா�ப�ைக உடனாய ைகலாயநாத� ேபா
றி�திர��  

4. த�சிணா���தி ேபா
றி 108  

5. அ�ப�ைக ேபா
றி ஐ !� "�  

6. ெகா
றைவ ேபா
றி 108  

7. %�தமி' %(க) ேபா
றி 308  

8. ேவ* ேபா
றி 108  

9. வ�ள+ய�ைம ேபா
றி 108  

10. ேச,கிழா� ேபா
றி 108  

11. ெம.க/ட சிவ� ேபா
றி 108  

12. அ(� ந0தி சிவ� ேபா
றி 108  

13. மைறஞான சிவ� ேபா
றி 108  

14. உமாபதி சிவ� ேபா
றி 108  

15. வ�ளலா� ேபா
றி 108  

16. பா�ப) 2வாமிக� ேபா
றி 108  

17. ஐய3ப) ேபா
றி 108  

18. அ4ம) ேபா
றி 108  

19. நவகிரக க� ேபா
றி�திர�� 

20. �ெவா)பா) வ�/ம5)க� ேபா
றி�திர�� (அ6சி*)   

21. வா7யா� 2வாமிக� வரலா
�3 ேபா
றி  

22. வா7யா� 2வாமிக� 8தி�தமி' மாைல  

23. ப)ன+( தி(%ைற ேபா
றி வழிபா�  

24. தி(%ைற ேபா
றி 108 

25. தமி' மைற ைசவ அ4�டான� 

26. தமி'ேவ�வ� 

27. ெச0தமிழாகம !டந9ரா�� ந)�* 



28. வ/டமிழி* வா'வ�ய* சட !க�  

29. வ/டமிழி* வா'வ�ய* சட !க� (ஆ கில�தி*)  

30. தி(வ(� ப�ரகாச வ�ளலா� அறெநறி;� அைம3<க=�  

31. சிவேவ�வ�3 பாட
றிர�� 

32. தி(வ>3 ேப�.  

33. தி(ம0திர6 சி0தைன (மேலசிய ெசா
ெபாழி?� ெதா!3<)  

34. ப�ரேதாஷ வழிபா� - உ�=ைற (மேலசிய ெசா
ெபாழி?� 

ெதா!3<) 

35. ெதள�திய� 

36. காசிமடேம கல,கேம)-1 

37. காசிமடேம கல,கேம)-2 

38. ஊB� உய�!ற� �)��  

39. சரவண3 ெப(மா) சரண�8தி  

40. தி(வ�=வ� %�மண�, ேகாைவ  

41. க(வ� அறி?, ேகாைவ 

42. க(?
ப�தி (தி(ம0திர உைர)  

43. தி(ம0திர� - ஓ� அறி%க� (பாய�ர�)  

44. தி(%(கா
�3பைட ஒவ�ய?ைர  

45. தி(%(கா
�3பைட ஒவ�ய?ைர (ஆ கில�தி* (அ6சி*)  

46. இவேர ைசவ� இன+ேத கா/க !  

47. தி(வாசக ம!ட� - பாவமா ? (ம�3< "*)  

48. ேகாய�*கள+* கைளக��� கட?�டமி' 

49. தமி'வ��F8 

50. ச/%க கவச� - அ4பவ3 ேப(ைர  

51. ேபG� ெநறி - பழி3<� பதிHைர;�  

52. வ�நாயக� அகவ* - சி�தா0த6 சிற3<ைர  

53. ேகாள� பதிக� - வ�7?ைர  

54. தி(%ைற� தமி'� தி(மண ைகேய�  



55. ந�ப�ரா) தி(�ல� ந
றமி'நாடக�  

56. தி(ம0திர �)றா� த0திர சார� (ேயாக "*) 

57. தாலி;� தமிழ(�  

58. ெதா*கா3ப�ய�தி* ெம.ய�ய*  

59. தி(ஞான ச�ப0த� அவதார ேநா,க க�  

60. தி(,ேகாய�*கள+* நா�வழிபா�  

61. ெச0தமிழி* சிவாகம Iைச ெச.வ8 எ3ப> ?  

62. அ(0தமிழி* எB�8,க� 51(அ6சி*)  

63. ச�வஞாேனா�தர� தமிழாகம� 

64. Khadhar Story 

65. தமி' நா�கா�> 

66. Panchaangam (Mauritius)  

67. !(Iைச6 சிற3< 

எ�.ஆ�.எ�. ப�கைல� கழக அ�� ைனஞ� பய"#சி �#க�: 

68. தமிழக சமய வரலா�  

69. தமிழாகம%� ேகாய�
 கைல;�  

70. தமி' ம0திர க=� மைற ஒBகலா��  

71. சிவத9,ைக;� த9,ைக வைகக=�  

72. ைசவசி�தா0த�. ஒ� அறி%க�  

73. கட?� ம கல� (!ட%B,!)  

74. வா'வ�ய* சட !க�  

75. ேகாய�* நா�Iைச %ைறக� 

76. ெமாKசியL ப/>ைகக� வழிப� %ைற (MTTF)  

77. ைசவ3 ப/>ைகக� வழிப� %ைற (அ6சி*)  

78. மா�கழி பாராயண� ெதா!3<"*  

79. ேச,கிழா� ப��ைள�தமி' நய?ைர 

 

 



(பார� ப�கைலகழக அ�� ைனஞ� பய"#சி �#க�): 

 

80. (ைவணவ� தி(,ேகாய�* வழிபா��%ைற  

81. ைவணவ� தி(,ேகாய�* தி(�ெநறி (ச�3ேராMண�)  

82. ைவணவ வ�சி�டா�8வ�த� (வ�ள,க�)  

83. அைன�8 சாதிய�ன(� அ�6சக� ஆகலா� - உ6ச ந9திம)ற�தி) 

த9�3< வ�ள,க, ைகேய� "* 

 

!�0தக�க�: 

1. சி�தா0த6 சி0தைன� ேத) (திராவ�ட மாபா>ய� எ)4� 

சிவஞான பா>ய� %B8�)  

2. க)ன* தமிழி* கBவா. வழிபா� (ப�ரேதாஷ�)  

3. ப�>ன�தா� 

4. அளைவ இல,கண� (த�,க சா�திர�)  

5. ஆ0திர திராவ�ட3 ப*கைல, கழக ெசா
ெபாழி?  

6. பா�ப) 2வாமிக� வரலா�� ெப(ைமக=� 

 

ப/>ைககைள� தமிழா* வழிப�ேவா� 

1. ெபா க* – தமிழ� தி(நா�- பகலவ) வழிபா� 

2. வ�நாயக� ச8��தி வழிபா� 

3. நவரா�தி7 வழிபா� 

4. <ர�டாசி சன+,கிழைம வழிபா� 

 

www.dheivamurasu.org  || www.dheivathamizh.org 

www.tamizharchakar.com  || www.facebook.com/tamizharchakar   

 

Email: editor@dheivamurasu.org Phone: 9445103775 / 9380919082 / 9444042770 

 


