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Sr No தலைப்பு பிரிவு மூை ஆசிரியர் ம ாழிமபயர்ப்பாளர்/ 
ஆசிரியர் 

Url Link  

1.  த ோல்வியுற்ற ரோஜ்ஜியம் 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

ஹோருகி முரகோமி 
 

ஜி.குெ்புசோமி http://kanali.in/tholviyutra-

raajiyam/  

2.  லிஃெ்டுக்குள்… 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

கூத ோ டீதகோ எம் ஏ சுசீலோ http://kanali.in/liftukkul/  

3.  ஐந் ோம் இரவு மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

நோட்சுதம 
மசோமசகி  

கதேஷ் ரோம் http://kanali.in/aintham-

iravu/  

4.  கதடசி 
புதகெ்பிடிெ்ெோள ் 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

யசுடோகோ சுட்சூய் 
 

ெோலகுமோர ்
விஜயரோம ் 

http://kanali.in/the-last-
smoker/  

5.  மூங்கில் மெட்டுெெரும் 
நிலோக்குழந்த யும் 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

எய் திதயோதடோதரோ 
ஒசோகி 

ச. ஆறுமுகம் 
 

http://kanali.in/japaniya-

devathai-kathai-

arumugam/  

6. H
a
r 

தூய திருமேம்.  
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

சயோகோ முரோடோ சசிகலோ ெோபு http://kanali.in/thuya-
thirumanam/  

7.  தநற்தறயதி ம் மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

ஹோருகி முரகோமி 
 

நரம் ோ குெ்புசோமி http://kanali.in/yesterday
/  

8.  எ ் க வுகளி ் 
மகே்தடமீ ் 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

யுடோ அகி ோரி கீ ோ மதிெோே ் http://kanali.in/en-

kanavukalain-kendaimeen/  

9.  ெற்று. மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

யுகிதயோ மிஷிமோ தகோ.கமலக் 
கே்ே ் 

http://kanali.in/patriotism/  

10.  
 

உதடமோற்றும் அதற 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

யுகிக்தகோ தமோட்
தடோயோ 

கோரக்ுழலி http://kanali.in/udai-

maatrum-arai/  

11.  நீல நிலவு மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

ஹிதரோமி 
கெோக்கமி 
 

ல ோ அருேோசச்லம் http://kanali.in/neela-

nilavu/  

12.  மரே வீட்டு சடங்கோள ். 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

யசுநோரி கெெ ் ோ 
 

விஜய ரோகெ ். 
 

http://kanali.in/marana-

veetu-sadangalan/  
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13.  விதநோ மோகவும் அத ோடு 
சில தநரங்களில் 
துயரமோகவும்! 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

கோசுதெோ 
இஷிகுதரோ 

ரோம் முரளி http://kanali.in/a-strange-

and-sometimes-sadness/  

14.  க வுெ் தெோரவ்ீர ் மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

தகோதெோ அதெ சுஷில் குமோர ் http://kanali.in/kanavu-

borveeran/  

15.  த  ் 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

மதஹோதகோ 
மயோஷிமமோத ோ  

கயல் http://kanali.in/bee-

honey/  

16.  ெறக்கும்  தல மகோே்ட 
மெே் 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

குரஹோஷி 
யுமிதகோ 

க. ரகுநோ  ் http://kanali.in/the-

woman-with-the-flying-

head/  

17.  சூரிதயோ யம் மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

எரிகோ தகோெயோஷி  மு ்து கோளிமு ்து http://kanali.in/sunrise/  

18.  ஒரு ெலதசெ் ெறதெ மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

ஓஸோமு  ோசோய் நதர ் http://kanali.in/oru-

valasai-paravai/  

19.  மறுகட்டுமோ ம் மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

தமோரி ஓதக ஆர.்ரோகதெந்திர ்  http://kanali.in/marukattu

manam/  

20.  ெோரத்ெயோளர ் மமோழிமெய்ரெ்்பு 
சிறுகத  

அசோதகோ 
மசரிஷெோ 

சூ.ம.மஜயசீல ் http://kanali.in/parvaiyalar

/  

21.  ரியும ோசுதக அகு ோகெோ 
குறுங்கத கள். 
 

மமோழிமெயரெ்்பு 
குறுங்க்த  

ரியும ோசுதக 
அகு ோகெோ 

கதேஷ் ரோம் http://kanali.in/ryunosuke-

akutagawa-micro-fiction-

stories/  

22.  மிமயதகோ கெகமி 
குறுங்கத கள்  
 

மமோழிமெயரெ்்பு 
குறுங்க்த  

மிமயதகோ கெகமி  மிழ்க்கிழவி http://kanali.in/mieko-

kawakami-micro-fiction/  

23.  சிபுயோ கிரோஸிங்க் 
 

சிறுகத  ரோ.மசந்தில்குமோர ்  http://kanali.in/syuphia-

crossing/  

24.  சோகெோ சிகோ கவித கள் 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

சோகெோ சிகோ உமோ ஷக்தி http://kanali.in/sagawa-

chika-poems/  

25.  ஜெ்ெோ ியக் கவித கள்  மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

 க.கலோதமோக ்  http://kanali.in/japanese-

poems-haiku/  
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26.  குளிரம்தல 
 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

ஹோ ்ஷோ ் சசிகலோ ெோபு http://kanali.in/hanshan/  

27.  மூ ்று ஜெ்ெோ ியக் 
கவித கள் 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

 ெ ்மஜோ நோரோயே ் http://kanali.in/three-

japanese-poems/  

28.  ஒஸோகி மஹோசோய்: நோள் 
முழுெதும் 
ெோர ்்த களற்று. 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

ஒஸோகி மஹோசோய் நந் ோகுமோர ் http://kanali.in/haiku-by-

ozaki-hosai/  

29.  ஜெ்ெோ ிலிருந்து சில 
கவித கள் 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

 தெ.நி.சூரய்ோ http://kanali.in/japanese-

poems/  

30.  
கவிஞ ி ் எழுதுதமதச 

 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

ஆங்கில ்தில்: கவி ோ 
எமசக்கிதயல் 
மம ்மடோ ்கோ 

ஷமீலோ யூசுெ் அலி 

 

http://kanali.in/kavingnin-

eluthumajai/  

31.  ஷந்ம ோரோ   ிக்கோ 
கவித கள் 

மமோழிமெய்ரெ்்பு 
கவித  

ஷந்ம ோரோ 
  ிக்கோ விருட்ச ் http://kanali.in/shuntaro-

tanikawa-poems/  

32.  அழகிய ஜெ்ெோனும் 
நோனும் | யசுநோரி 
கெோெட்டோ – தநோெல் 
உதர 
 

தநோெல் உதர யசுநோரி 
கெோெட்டோ சோ.த ெ ோஸ் http://kanali.in/yasunari-

kawabata-noble-speeches/  

33.  எ ் அ ்புக்குரிய 
குழந்த கதள 
விட்டுவிட்டு… 
 

மமோழிமெயரெ்்பு 
கட்டுதர 

 கோஷி நோகோய் சூ.ம.மஜயசீல ் 

 

http://kanali.in/leaving-

my-beloved-children-

behind/  
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34.  தடோக்கிதயோ, க்தயோதடோ, 
குதரோதசோெோ 

மமோழிமெயரெ்்பு 
கட்டுதர 

ச ்ஜிய ் தர 
 

 ோரிேி தகோமல் 

 

http://kanali.in/tokyo-

kyoto-and-kurosawa-ko-

by-satyajit-ray/  

35.  அகிரோ குதரோசெோ 
 

மமோழிமெயரெ்்பு 
கட்டுதர 

ச ்ஜிய ் தர  
 

ரோ.ெோலசுந் ர ் http://kanali.in/akira-

kurosawa-satyajit-ray/  

36.  கோஃெ்கோ - கடற்கதரயில் நோெல் ெகுதி ஹருகி முரகோமி.  கோர ்்திதகெ் 
ெோே்டிய ் 

http://kanali.in/translation-

of-kafka-on-the-shore/  

37.  ஒரு முகமூடியி ் ஒெ்பு ல் 
ெோக்குமூலம் 

நோெல் ெகுதி  யுகிதயோ மிஷிமோ கோர ்்திதகெ் 
ெோே்டிய ் 

http://kanali.in/oru-

mugamoodiyin-opputhal-

vaakkumoolam/  

38.  தகோமகோதரோ – மசஞ்சீயி ் 
கடி ம் 

நோெல் ெகுதி நட்சுதம மசோமசகி -  http://kanali.in/kokoro-novel-
by-natsume-soseki/  

39.  மோயி -சோ ்  நோெல் ெகுதி த ோசி மோருகி மகோ.மோ.தகோ.இளங்
தகோ 

http://kanali.in/maayi-

chaan-novel-chapter/  

40.  மதமோ ோதரோ – 
பீசெ்ழசச்ிறுெ ் 
 

சிறோர ் 
நோட்டுெ்புற 
ெடக்கத  

 ரோ. ெோலசுந் ர ் http://kanali.in/momotaro

u/  

41.  கபியோ-ஹிதமோ சிறோர ் 
நோட்டுெ்புற 
ெடக்கத  

 ரோ. ெோலசுந் ர ் http://kanali.in/the-short-

story-of-kaguya-hime/  

42.  “ஓரிகோமி எ ்ெது 
மக்களிடமிருந்து ெந்  
ஒரு மரபுக்கதல” – 
‘ஓரிகோமி’ கதலஞர ்
தியோகதசகர ்
 

 
 
தநரக்ோேல் 
 

 தநரக்ே்டெர:்  
க.விக்த ஷ்ெர ் 

http://kanali.in/interview-

with-thiyagasekar/  

43.  ஹோருகி முரகோமி 
தநரக்ோேல்கள் 

தநரக்ோேல் 
 

 ஜி.குெ்புசோமி http://kanali.in/interviews-

haruki-murakami/  
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 தலைப்பு  பிரிவு  எழுதியவர் Url Link  

48.  ஜெ்ெோ ிய கலோசச்ோர ்தி ் 
உடல்மமோழி அழகியல் 
 

கட்டுதர மெளி ரங்கரோஜ ் http://kanali.in/physical-aesthetics-of-

japanese-culture/  

49.  ஜெ்ெோ ் இலக்கிய மரபு: 
ம ்தயோஷூ – மகோகி ்ஷூ – 
தஹக்கூ 
 

கட்டுதர நோ. விசெ்நோ  ் 
 

http://kanali.in/manyoshu-kokinshu-

haiku/  

50.  சங்க – ஜெ்ெோ ியக் கோ ல் 
ெோடல்கள் 

கட்டுதர இரோம. குருநோ  ் http://kanali.in/sanga-japaniya-

kadhal-padalakal/  

 
44.  ”குேெ்ெடு ்துெத  
கதலயி ் தநோக்கம்” - 
மக ்ஸோபுதரோ ஓஏ 
 

தநரக்ோேல் 
 

 ரோஜ்ஜோ http://kanali.in/interview-

with-kenzaburo-oe/  

45.  ரியூ முரகோமி உட ் ஒரு 
கலந்துதரயோடல் 
 

தநரக்ோேல் 
 

 சூ.ம.மஜயசீல ் 
 

http://kanali.in/a-

conversation-with-ryu-

murakami/  

46.  மிமயதகோ கெகமி: 
'மெே்கள் இ ிதமலும் 
ெோய்மூடி மமௌ ியோய் 
இருெ்ெ ற்கில்தல’  

தநரக்ோேல் 
 

   மிழ்க்கிழவி  
 

http://kanali.in/mieko-
kawakami-interview/  

47.  ஆதிக்க 
மத ோெோெ ்துக்கு 
எதிரோகதெ எ து 
திதரெ்ெடங்கள் 
உருெோக்கெ்ெடுகி ்ற  – 
மசோகி தகோெயோஷி 

தநரக்ோேல் 
 

 ரோம் முரளி 
 

http://kanali.in/interview-

with-masaki-kobayashi/  
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51.    ்மெடிெ்பி ் நோயக ் : 
யுகிதயோ மிஷிமோ – கடலி ் 
ெ ெ்பிலிருந்து வீழ்ந்  
ம ி  ் 
 

கட்டுதர ெோலசுெ்பிரமேிய

 ் மெோ ்ரோஜ் 
http://kanali.in/about-yukio-mishima/  

52.  ஜெ்ெோ ிய மமோழியில் 
திருக்குறளும் ஐக்கூ ெடிவில் 
திருக்குறள் கரு ்துகளும்… 
 

கட்டுதர சி ் ோர ்்  ் 
சுந் ரம் 

http://kanali.in/thirukkural-and-haiku/  

53.  யுகிதயோ மிஷிமோவி ் 
"த செ்ெற்று" அல்லது 
மமருகூட்டெ்ெட்ட எஃகி ் 
இ ்சுதெ 

கட்டுதர நம்பி கிருஷ்ே ் http://kanali.in/yukio-mishima-

patriotism/  

54.  உள்தநோக்கிச ்மசல்லும் 
குறுகிய ெோத  – மட்சுதெோ 
ெோதஷோ 
 

கட்டுதர ெ ்மஜோ 
நோரோயே ் 

http://kanali.in/matsuo-basho/  

55.  ெோ ிலிருந்து சி றி உதிரந்்  
மசரர்ி மலரக்ள்  
 

கட்டுதர தஹமோ http://kanali.in/about-kamikaze/  

56.  ஜெ்ெோ ிய இலக்கியம் 
 

கட்டுதர சரெே ் 
மோேிக்கெோசகம் 

http://kanali.in/japanese-literature/  

57.  ஜெ்ெோ ிய சி ிமோ: 
தெோர/்குதிதர வீரரக்ளி ் 
ம ்றம் 

கட்டுதர ஸ்ெரே்தெல் 
 

http://kanali.in/japanese-cinema-war-

horsemens-forum/  

58.  ெசத்ச மீனும் 
கடற்ெரட்தடகளி ் முட்தடயும் 
 

சூழலியல் / 
கட்டுதர 

நோரோயேி 
சுெ்ரமேிய ் 
 

http://kanali.in/japanese-seafood/  

59.  வீழும் உலதகெ் புத ெது 
எெ்ெடி? 

சூழலியல் / 
கட்டுதர 

சு. அருே் பிரசோ ் 
 

http://kanali.in/veelum-ulagai-

punaivathu-eppati/  
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60.  சுசுமு ஓத ோவி ் 
நூற்றோே்டில்....... 
 

கட்டுதர கோ கநோட ் https://bit.ly/34PYLvR  

61.  ெோபி-சோபி : அறி லி ் 
அழகியல்  

கட்டுதர கோர ்்திக்தெலு http://kanali.in/wabi-sabi/  

62.  மியோசோகி: மோய 
நிலமெளிகளி ் கத மசோல்லி 
 

கட்டுதர ஈஸ்ெர ் http://kanali.in/hayao-miyazaki/  

63.  தயோதகோ ஒகோவி ் “The Memory 
Police” 
 

நூல் விமரச் ம்  சோ.த ெ ோஸ் http://kanali.in/the-memory-police-

yoko-ogawa/  

64.  After Dark- நோெல்  நூல் விமரச் ம்  ந.இரஞ்சி ் குமோர ் http://kanali.in/after-dark-novel-

review/  

65.  தடோட்தடோ-சோ ் ஜ ் லில் ஒரு 
சிறுமி 

நூல் விமரச் ம்  சுமதி அறதெந்  ் 
 

http://kanali.in/totto-chan-jannalil-

oru-sirumi-nool-vimarsanam/  

66.  நோ ்சுதமோ தஸோஸோகி-யி ் 
“தகோமகோதரோ”  
 

நூல் விமரச் ம்  விக்ரம் 
சிெக்குமோர ்

http://kanali.in/natsume-sosekis-

kokoro-review/  

67.  ரியும ோசுதக அகு ோகெோவி ்” 
சுழலும் சக்கரங்கள்” | 
 

நூல் விமரச் ம்  கோர ்்திக் 
ெோலசுெ்ரமேிய ் 

http://kanali.in/suzhalum-

sakkarangal-2/  

68.  கதிரவ்ீசச்ி ் நோயகி “மோயி-
சோ ்” 
 

நூல் விமரச் ம்  ஹ ீஸ் முஹம்மட் 
 

http://kanali.in/maayi-chaan/  

 

 

 க லி- ஜெ்ெோ ியக் கதல இலக்கியச ்சூழலியல் சிறெ்பி ழ்: 

முழுெதும் ெோசிக்க  
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