
 

எனக்கு பிடித்த நாவல்கள் – வவலூர் பா.லிங்கம் 

 

கனலி கலல- இலக்கிய இலையதளம் 

வ.எை் ஆசிரியர ்பபயர ் நூலின் பபயர ்

1 கா.ந.சுப்பிரமை்யம் 
1-பபாய்த் வதவு 

2-ஒரு நாள் 

2 பெப்சிபா வேசுதாஸன் புத்தம் வீடு 

3 ஆர.்ஷை்முக சுந்தரம் நாகம்மாள் 

4 தி.ோனகிராமன் 
1-உயிரத்் வதன் 

2-அம்மா வந்தாள் 

5 பேயகாந்தன் ஒரு வீடு, ஒரு உலகம், ஒரு மனிதன் 

6 அவ ாகமித்ரன் கலரந்த நிழல்கள் 

7 லா. .ராமாமிருதம் அபிதா 

8  ா.கந்த ாமி பதாலலந்து வபானவரக்ள் 

9 நீல.பத்மநாபன் பள்ளிபகாை்டாபுரம் 

10 ஆ.மாதவன் கிருஷ்ைப் பருந்து 

11 நாஞ்சில் நாடன் 

1- மாமி ப் பலடப்பு 

2-மிதலவ 

3-தலலகீழ் விகிதங்கள் 

12 ஐ க் அருலமராேன் கீரல்கள் 

13 காசியப்பன் அ டு 

14 பூமைி 
1-பிறகு 

2- பவக்லக 

15 வதாப்பில் முகமது மீரான் ஒரு கடவலார கிராமத்தின் கலத 

16 ஜி.நாகராேன் 
1- நாலள மற்பறாரு நாவள 

2-குறத்தி முடுக்கு 

17 பேயவமாகன் 

1-ஏழாம் உலகம் 

2- காடு 

3- விஷ்ணுபுரம் 

18 பபருமாள் முருகன் 
1-மாபதாரு பாகன் 

2-பூக்குழி 

19 யூமா வாசுகி ரத்த உறவு 
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கனலி கலல- இலக்கிய இலையதளம் 

20 இலமயம் 
1-வகாவவறு கழுலதகள் 

2-ப ல்லாத பைம் 

21 சிவகாமி 
1-ஆனந்தாயி 

2-பலழய கழிதலும் 

22 கை்மைி ஞானவ கரன் 
1-அஞ் லல 

2-வகாலர 

23 வோடி.குரூஸ் ஆழி சூழ் உலகு 

24 வா.மு.வகாமு கள்ளி 

25 பாமா கருக்கு 

26 கரி  ்ான் குஞ்சு பசித்த மானுடம் 

27 பதா.மு.சி.ரகுநாதன் பஞ்சும் பசியும் 

28 எம்.வி.பவங்கட்ராம் 
1-வவள்வி தீ 

2-நித்திய கன்னி 

29 சுந்தர ராம ாமி 
1-ஒரு புளியமரத்தின் கலத 

2-வே.வே.சில குறிப்புகள் 

30 நகுலன் நிலனவுப்பாலத 

31 கி.ரா வகாபல்ல கிராமம் 

32 வை்ைநிலவன் 

1-கடல்புரத்தில் 

2-கம்பா நதி 

3-பரயினஸ்ீ ஐயர் பதரு 

33 கீரனூர ்ோகிர்ராோ 
1-துருக்கி பதாப்பி 

2-மீன்கார பதரு 

34 எம்.வகாபாலகிருஷ்ைன் 
1-மைல் கடிலக 

2- மலனமாட்சி 

35  .பாலமுருகன் வ ாளகர ்பதாட்டி 

36 சுோதா 
1-மை்மகன் 

2-ரத்தம் ஒவர நிறம் 

37 சி.எம்.முத்து பநஞ்சின் நடுவவ 

38 கிருத்திகா வாசுவவ  ்ரம் 

39 ப.சிங்காரம் 1-புயலிவல ஒரு வதானி 
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கனலி கலல- இலக்கிய இலையதளம் 

2-கடலுக்கு அப்பால் 

40 அழகிய பபரியவன் 
1-வல்லில  

2-தகப்பன் பகாடி 

41 உமா மவகஸ்வரி யாரும் யாருடனமில்லல 

42 சு.வவணுவகாபால் நுை்பவளிக் கிரகைங்கள் 

43 லக்்ஷமி  ரவைகுமார ் உப்பு நாய்கள் 

44 டி.ப ல்வராே் வதால் 

45 தஞ்ல  ப்ரகாஷ் கரமுை்டார ்வீடு 

46 சி.சு.ப ல்லப்பா வாடிவா ல் 

47 விட்டல்ராவ் நதிமூலம் 

48 பிரபஞ் ன் மானுடம் பவல்லும் 

49 ஆதவன் காகித மலரக்ள் 

50 எஸ்.ராமகிருஷ்ைன் 

1- யாமம் 

2- உறுபசி 

3-இடக்லக 

51 வ ா.தர்மன் 
1-தூரல்வ 

2-சூல் 

52 சிதம்பர சுப்ரமை்யன் இதயநாதம் 

53  ங்கர ்ராம் மை்ைால  

54 இந்திரா பாரத்்த ாரதி குருதிப்புனல் 

55 கு.சின்னப்ப பாரதி தாகம் 

56 பபான்னலீன் 
1-கரி ல் 

2-மறுபக்கம் 

57  ம்பத் இலடபவளி 

58  ம்சுதீன் ஹீரா பமளனத்தின்  ாடச்ியங்கள் 

59 அரவிந்தன் பபான்னகரம் 

60 மு.ராவேந்திரன் வடகலர ஒரு வம் த்தின் வரலாறு 

61 சி.ஆர.்ரவீந்திரன் ஈரம் கசிந்த நிலம் 
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கனலி கலல- இலக்கிய இலையதளம் 

 

இலங்லக எழுத்தாளரக்ளின் முக்கிய பலடப்புகள் 

வ.எை் ஆசிரியர ்பபயர ் நூலின் பபயர ்

1  யந்தன் ஆறா வடு 

2 மலரவன் வபார் உலா 

3 வஷாபா  க்தி 
1-Box- கலதப் புத்தகம் 

2- ம் 

4 புஷ்பராைி அகாலம் 

5 தமிழ்கவி ஊழிக்காலம் 

6 குைா கவியழகன் 
1-விடவமறிய கனவு 

2- நஞ்சுை்ட காடு 

7 தமிழ்நதி பாரத்்தீனியம் 

 

62 ஸ்ரீதர கவை ன் உப்பு வயல் 

63 க.வீரபாை்டியன்  லூன் 

64 அ.பவை்ைிலா கங்காபுரம் 

65 எஸ்.அரஷ்ியா ஏழுலரப் பங்காளி வலகயறா 

65 மாற்கு ஐம்வபரியற்லக 

66 சுப்ரபாரதிமைியன் வரலக 

67  ாரு நிவவதிதா ஜீவரா டிகிரி 

68 கவிபித்தன் நீவாநதி 

69 முத்துநாகு சுளூந்தி 


