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S.No Title Author’s Name Publisher ISBN  number Year of 

Publicati

on 

1 

 

 

ம ொழியியல் ஆய்வு 

வரலொறு: 

பேரொ.ச.அகத்தியலி
ங்க ் 

ேங்களிே்புகள் 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் இளபவனில் 

ேதிே்ேக ், 

ேள்ளிே்ேொளளய
 ் - மசன்ளன 

 

978 - 81- 926200-7-7 2012 

2 ேதிமனண் 

கீழ்க்கணக்கின் 

யொே்ேள தி 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் சந்தியொ 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

  

 

978-93-84914-58-2 2015 

3 ஆய்வுே் ேதிவுகள் ே.திருஞொனச ்ேந்த ் இளபவனில் 

ேதிே்ேக ், 

ேள்ளிே்ேொளளய
 ் - மசன்ளன 

 

978-81-926209-5-3 2016 

4 தமிழியல் ஆய்வு 

வரலொறு: 

பேரொ.ய. ணிகண்ட
ன் - ஆசிரிய ் - 

ஆய்வுகள் - உளரே் 

ேதிவுகள் 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் சந்தியொ 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

  

 

978-9384915-94-0 2017 

5 ேதிமனண்கீழ்க்கண
க்கு வடிவமு ் 

வரலொறு ் 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் மநய்தல் 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

978-98-08908-0-7 

 

2018 

6 ேதிமனண்கீழ்க்கண
க்கு மதொகுே்பு ் 

வொசிே்பு ் 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் மநய்தல் 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

978-93-808907-9-1 2020 

 
Paper presentation : 

S. 

No 
Title Author’s Name Publisher ISBN  number 

Year of 

Publication 

1 

‘ேொரதி ேளடே்புகளில் 

இலக்கிய ் அறிஞர ்

குறித்த ேதிவுகள்’ 
 கொகவி ேொரதி 

ேொரள்வகள் 

மதொகுே்ேொசிரியர:் 

முளனவர ்ேொ.சரவணன் 

கவிதொ 

மவளியீடு 
81-83-45-060-1 2007 

2 

‘குறுந்மதொளக: 

பவடட்ுவர’் 
குறிஞ்சி சங்க 

இலக்கிய ்: வரலொறு - 

 ொனிடவியல் - 

மதொல்லியல் 

மதொகுே்பு: 

ேொ.மெய்கபணஷ், 

 . கொலடச்ுமி, 

சு. பகஷ்வரி 
 

ேரிசல், 

மசன்ளன 
- 2007 

3 
‘என்.எஸ்.களலவொணரி
ன் திளரே்ேடங்கள்’ 

மதொகுே்பு: கு.சுதொகர,் 

அ.சதீஷ்,  ொ.பூங்கு ரி 
ேரிசல், 

மசன்ளன 
- 2008 



ேொளல தமிழ் 

ஊடகங்கள் இருேதொ ் 

நூற்றொண்டு 

4 

‘பக.ஏ.குணபசகரன்’ 
மவட்சி தமிழகத் தலித் 

ஆக்கங்கள் 

மதொகுே்பு: ச.ேொரதி, 

சி.முத்துகந்தன், 

அ.கொரவ்ண்ணன், 

பி.மேொன்னுசொமி 

ேரிசல், 

மசன்ளன 
- 2009 

5 

‘தமிழ் நிகண்டுகளில் 

யொே்பிலக்கணே் 

ேதிவுகள்’ 
தமிழ் நிகண்டுகள் 

உள்ளடக்கமு ் 

வரலொறு ் 

ேதிே்ேொசிரியரக்ள்: 

அ.சித்திரபுத்திரன், 

இரொ.திருநொவுக்கரசு, 

 ொ.ேொரவ்திய ் ொள் 

தமிழ்ே் 

ேல்களலக்கழ
க ், தஞ்சொவூர ்

978-81-7090-414-4 2010 

6 

‘விகட நூல்கள்’ 
கரந்ளத - மவகுசன 

ஆக்கங்கள் 

(உளரயொடல் - 

விவரணங்கள்) 

மதொகுே்பு: 

த.தனஞ்மசயன், 

மெ.சந்திரகொ,  .சுந்தர,் 

கொ.களல ணி 

ேரிசல், 

மசன்ளன 
- 2011 

7 

‘வ.சுே. ொ.வின் 

இலக்கண ஆக்கங்கள்’, 
இருேதில் தமிழ்த் தட ் 

ேதித்பதொர ்

(மதொகுதி - 1) 

மதொகுே்ேொசிரியர:் 

ச.பவ.சுே்பிர ணியன் 

 ணிவொசகர ்

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

- 2011 

8 

‘தமிழ் 

இலக்கியத்துளறயில் 

நொன்’ 
ஓரள் மவளி 

மதொகுே்பு: 

இரொ.சீனிவொசன், 

ேொ. துபகஸ்வரன், 

அ.சதீஷ் 

நியூ மசஞ்சுரி 
புக் ஹவுஸ், 

மசன்ளன 

78-81234-2612-9 2014 

9 

‘தமிழ் இலக்கியங்கள் 

கொடட்ு ் சமூக அள தி: 

சிறே்ேொய்வு 

ஆசொரக்பகொளவ’ 

ேதிே்ேொசிரியரக்ள்: 

முளனவர ்பகொ.வீர ணி, 
முளனவர ்

இ.ஆர.்இரவிசச்ந்திரன் 

மேயல் 

ேதிே்ேக ், 

பகொளவ 

978-81-930440-1-8 2014 

10 

‘முதும ொழிக்கொஞ்சியி
ன் யொே்பு’ 

 ணிே்மேொன்னொர ் 

மதொகுே்பு: 

மெ.இரொதொகிருஷ்ணன், 

கு.முதற்ேொவலர,் 

 .அ. ணிப களல 

நறுமுளக, 

மசஞ்சி 
978-81-928695-5-1 2015 

11 

‘இளழபு’ 
மதொல்கொே்பியக் 

கவிளதயியல் (வடிவ ் - 

ேொடுமேொருள் - உத்தி- 

வளகள ) 

ேதிே்ேொசிரியர:் 

இரொ.ச ்ேத் 

புதுசப்சரி 
ம ொழியியல் 

ேண்ேொடட்ு 

ஆய்வு 

நிறுவன ், 

ேொண்டிசப்சரி 

978-81-85452-24-1 2015 

12 

‘யொே்பு’ 
மதொல்கொே்பியச ்

மசய்யுளியல்: புலமனறி  

இலக்கிய வழக்கு 

மதொகுே்பு: 

இரொ.சீனிவொசன், 

பச.சீனிவொசன் 

உலகத் 
தமிழொரொய்சச்ி 

நிறுவன ், 

மசன்ளன 

978-93-85165-92-4 2015 

13 

‘திருக்குறள் யொே்பியல் 

ஆய்வுகள்’ 
ேன்னொடட்ு திருக்குறள் 

 ொநொடட்ு  லர ்

 

தளலவர:் முளனவர ்

மூ.இரொசொரொ ், 

உறுே்பினரக்ள்: 

முளனவர ்க.ேசு ்மேொன், 

முளனவர ்கொ.மு.பசகர,் 

பேரொசிரியர ்

கு.ப ொகனரொசு, 

முளனவர ்

பகொ.விெயரொகவன், 

பேரொசிரியர ்

வ.மெயபதவன், 

பேரொசிரியர ்

உலகத் 
தமிழ்சச்ங்க ், 

 துளர  ற்று ் 

மசன்ளனே் 

ேல்களலக்கழ
க ், மசன்ளன 

- 2015 



ய. ணிகண்டன் 

14 

‘தமிழில் பிற ம ொழி 

யொே்பு வடிவங்கள்: 

சொமனட’் 
(இளணயொசிரியர)் 

ஒே்பியல் பநொக்கில் 

உலக ம ொழி 

இலக்கியங்கள் 

மதொகுே்ேொசிரியர:் 

முளனவர ்

ேொ.சங்கபரஸ்வரி 

டிஸ்கவரி புக் 

பேலஸ், 

மசன்ளன 

978-93-8430-162-0 2016 

15 

ேதிமனண்கீழ்க்கணக்கு
: தமிழ் அகரொதிே் 

ேதிவுகள்’ 
தமிழ் அகரொதியியல் 

ேன்முக வொசிே்பு 

மதொகுே்பு :  

அ.மசந்தில்நொரொயணன் 

மநய்தல் 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

978-93-808904-1-8 2017 

16 

‘உளரகொரர ்பநொக்கில் 

நொலடியொர ்யொே்பியல்’ 
நொலடியொர ்ேன்முக 

வொசிே்பு 

மதொகுே்பு: மு.பதவரொெ் 

மநய்தல் 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

978-93-80890-27-2 2019 

 

 
S.No Title Editor’s Name Publisher ISBN  number Year 

of 

Publication 

1 வஞ்சி இதழ்த ்

மதொகுே்புகள்: ஆய்வு 

- ஆவண ் 

மதொகுே்பு: 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ்,  

பத.சிவகபணஷ், 

ெ.சிவக்கு ொர,் 

மு.பதவரொெ் 

ேரிசல், 

மசன்ளன 

- 2012 

2 நவீனே் புளனவுகள் 

ேன்முக வொசிே்பு 

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் மநய்தல் 

ேதிே்ேக ், 

மசன்ளன 

978-93-808904-2-5. 

 

2018 

3 தமிழ் 

இலக்கியங்களு ் 

சமுதொய 

 ொற்றங்களு ் 

ேதிே்ேொசிரியரக்ள்: 

முளனவர ்

க.. ணிவொசக ், 

முளனவர ்ந. சங்கீதொ, 

முளனவர ்

ே.திருஞொனச ்ேந்த ், 

முளனவரச்ி.சண்முகே்ரி
யொ, முளனவர ்சு.இரொ ர ்

 துளர 

கொ ரொசர ்

ேல்களலக் 

கழக ் 

978-93-86568-38-0 2018 

 

 
S. 

No 

Title Gust Edited’s Name Journal &Publisher ISSN  

number 

Year of 

Publication 

1 நவீன இலக்கியச ்

சிறே்பிதழ் 

முளனவர ்அ.ப ொகனொ, 

முளனவர ்ே.திருஞொனச ்ேந்த ் 

மநய்தல் ஆய்வு 

கொலொண்டிதழ் 

2456-2882 2017 

2 தமிழியல் 

ஆளுள கள் 

சிறே்பிதழ் 

முளனவர ்ே.திருஞொனச ்ேந்த ் மநய்தல் ஆய்வு 

கொலொண்டிதழ் 

2456-2882 2018 

3 உளரயொசிரியரக்
ள் சிறே்பிதழ் 

முதுமுளனவர ்

ே.திருஞொனச ்ேந்த ், முளனவர ்

 ொ.வசந்தகு ொரி 

மநய்தல் ஆய்வு 

கொலொண்டிதழ் 

2456-2882 2019 



4 தமிழியல் 

ஆளுள கள் - 2 

சிறே்பிதழ் 

முதுமுளனவர ்

ே.திருஞொனச ்ேந்த ் 

மநய்தல் ஆய்வு 

கொலொண்டிதழ் 

2456-2882 2019 

 

 

 


