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                                 இரா.ம ாகனசுந்தரி- எம்.ஏ., பி.எட்., -திண்டுக்கல் 

சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற தமிழ்ப் புத்தகங்கள்& தமிழ் 

எழுத்தாளர்கள் :- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

ஆண்டு புத்தகத்தின் பெயர் ஆசிரியர் ெிரிவு 

2013 ககாற்கக (நூல்) ம ா டி குரூஸ் நாவல் 

2012 மதால் டி. கெல்வராஜ் நாவல் 

2011 காவல் மகாட்டம் சு. கவங்கமடென் நாவல் 

2010 சூடிய பூ சூடற்க நாஞ்ெில் நாடன் ெிறுககதகள் 

2009 கககயாப்பம் புவியரசு கவிகத 

2008  ின்ொரப்பூ ம லாண்க  கபான்னுொ ி ெிறுககதகள் 

2007 இகலயுதிர்காலம் நீல பத் நாபன் நாவல் 

2006 ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வடீு மு. ம த்தா கவிகத 

2005 கல் ரம்  ி. திலகவதி நாவல் 

2004 வணக்கம் வள்ளுவ ஈமராடு த ிழன்பன் கவிகத 

2003 கள்ளிக்காட்டு இதிகாெம் கவரமுத்து நாவல் 

2002 ஒரு கிரா த்து நதி ெிற்பி கவிகத 

www.Padasalai.Net

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%8B_%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%B8%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9F%E0%AE%BF._%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81._%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AF%82_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88_%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B2_%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%BF._%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ஆண்டு புத்தகத்தின் பெயர் ஆசிரியர் ெிரிவு 

2001 சுதந்திர தாகம் ெி. சு. கெல்லப்பா நாவல் 

2000 
வி ர்ெனங்கள்  திப்புகரகள் 

மபட்டிகள் 
தி. க. ெிவெங்கரன் வி ர்ெனம் 

1999 ஆலாபகன அப்துல் ரகு ான் கவிகத 

1998 விொரகணக் க ிஷன் ொ. கந்தொ ி நாவல் 

1997 ொய்வு நாற்காலி மதாப்பில் முக து  ீரான் நாவல் 

1996 அப்பாவின் ெிமனகிதர் அமொக ித்திரன் ெிறுககதகள் 

1995 வானம் வெப்படும் பிரபஞ்ென் நாவல் 

1994 புதிய தரிெனங்கள் கபான்னலீன் நாவல் 

1993 காதுகள் எம். வி. கவங்கட்ராம் நாவல் 

1992 குற்றாலக்குறிஞ்ெி மகாவி.  ணிமெகரன் நாவல் 

1991 மகாபல்லபுரத்து  க்கள் கி. ரா நாராயணன் நாவல் 

1990 மவரில் பழுத்த பலா சு. ெமுத்திரம் நாவல் 

1989 ெிந்தாநதி லா. ெ. ரா ா ிர்தம் சுயெரிகத 

1988 வாழும் வள்ளுவம் வா. கெ. குழந்கதொ ி இலக்கிய வி ர்ெனம் 

www.Padasalai.Net

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF._%E0%AE%9A%E0%AF%81._%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF._%E0%AE%95._%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%88_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE._%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%AE%E0%AF%8D._%E0%AE%B5%E0%AE%BF._%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF._%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF._%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81._%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AE%BE._%E0%AE%9A._%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE._%E0%AE%9A%E0%AF%86._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF
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ஆண்டு புத்தகத்தின் பெயர் ஆசிரியர் ெிரிவு 

1987 முதலில் இரவு வரும் ஆதவன் ெிறுககதகள் 

1986 இலக்கியத்துக்கு ஓர் இயக்கம் க.நா.சுப்பிர ணியம் இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1985 கம்பன்: புதிய பார்கவ அ. ெ. ஞானெம்பந்தன் இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1984 ஒரு கவிரிகயப் மபால லட்சு ி (திரிபுரசுந்தரி) நாவல் 

1983 பாரதி : காலமும் கருத்தும் கதா. மு. ெி. ரகுநாதன் இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1982  ணிக்ககாடி காலம் பி. எஸ். இராக யா இலக்கிய வரலாறு 

1981 புதிய உகரநகட  ா. இரா லிங்கம் வி ர்ெனம் 

1980 மெர ான் காதலி கண்ணதாென் நாவல் 

1979 ெக்தி கவத்தியம் தி.  ானகிரா ன் ெிறுககதகள் 

1978 
புதுக்கவிகதயின் மதாற்றமும் 

வளர்ச்ெியும் 
வல்லிக்கண்ணன் வி ர்ெனம் 

1977 குருதிப்புனல் இந்திரா பார்த்தொரதி நாவல் 

1975 தற்காலத் த ிழ் இலக்கியம் இரா. தண்டாயுதம் இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1974 திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் க. த. திருநாவுக்கரசு இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1973 மவருக்கு நீர் ரா ம் கிருஷ்ணன் நாவல் 

www.Padasalai.Net

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D_(%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95._%E0%AE%A8%E0%AE%BE._%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85._%E0%AE%9A._%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BF_(%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A._%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%9A%E0%AE%BF._%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF._%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF._%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE._%E0%AE%A4%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95._%E0%AE%A4._%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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                                 இரா.ம ாகனசுந்தரி- எம்.ஏ., பி.எட்., -திண்டுக்கல் 

ஆண்டு புத்தகத்தின் பெயர் ஆசிரியர் ெிரிவு 

1972 ெில மநரங்களில் ெில  னிதர்கள் க யகாந்தன் நாவல் 

1971 ெமுதாய வதீி நா. பார்த்தொரதி நாவல் 

1970 அன்பளிப்பு கு. அழகிரிொ ி ெிறுககதகள் 

1969 பிெிராந்கதயார் பாரதிதாென் நாடகம் 

1968 கவள்களப்பறகவ அ. ெனீிவாெ ராகவன் கவிகத 

1967 வரீர் உலகம் கி. வா. க கநாதன் இலக்கிய வி ர்ெனம் 

1966 வள்ளலார் கண்ட ஒருக ப்பாடு  . கபா. ெிவஞானம் ெரிகத நூல் 

1965 ஸ்ரீ ரா ானு ர் பி.ஸ்ரீ. ஆச்ொர்யா ெரிகத நூல் 

1963 மவங்ககயின் க ந்தன் அகிலன் நாவல் 

1962 அக்ககரச் ெகீ யிமல  ீ. ப. மொமு பயண நூல் 

1961 அகல் விளக்கு மு. வரதராென் நாவல் 

1958 ெக்கரவர்த்தித் திரு கன் கி. இரா மகாபாலாச்ொரியார் உகரநகட 

1956 அகல ஓகெ கல்கி நாவல் 

1955 த ிழ் இன்பம் ரா. பி. மெதுப்பிள்கள கட்டுகர 

 

www.Padasalai.Net

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE._%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81._%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85._%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A_%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF._%E0%AE%B5%E0%AE%BE._%E0%AE%9C%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE._%E0%AE%AA%E0%AF%8A._%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF._%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D_(%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%80._%E0%AE%AA._%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%93%E0%AE%9A%E0%AF%88_(%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE._%E0%AE%AA%E0%AE%BF._%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
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