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முகவுரை, 
அனபாரந்த தமிழ் நேயர்களுக்கோர் 

விஞ்ஞாபனம், : 

ஊூபனமீர் த 

உலகத்தில் மானிடராய் பிறந்தவர்கள் முதலில் குழந்தைப் 

பருவத்தையும் அதன்பின் பால்யப்பருவத்தையும் பின் இளமைப் 

பருவத்தையும் கடைசியாக முதுமைப் பருவத்ை தயும் ௮டை 

கிறுர்கள் என்பது யாவரும் அறிந்த விஷயம், நம் குழலை துகளை 

அந்தந்த பருவங்களில் பெற்றோர்கள் அல்லது! வளர்ப்போர்கள். . 

எவவிச நடையுடை பாவனையுடனும் எவ்விதமான கல்விப்பயிற் 

நல்லொழுக்கம் முதலியதுகளுடன் : வளர்த்து 'வருகிருர்களேோ 

அவ்விதமான குணங்கள் தான். அவரவர்களிடத் இலிருக்கி ற்று 

மேலும் செல்வவான்௧ள துங்கள்புத்திரார்களை அருமையாகவளர்ப் 

பார்கள். தரித்தராகள் தங்கள்தங்கள் சக்இக்குத். தக்கபடி: வளர். 

ப்பார்கள். ' தர்ய்தத்தையா்கள் குழந் துகளை . பள்ளிக்கி அனுப்ப 

வும் கல்விபயிலச் செப்யவும்செம்பவும். சந தாஷழும் ' ஊக்கமு 

மூடையவசா யிருப்பார்கள், இது மேலே சொன்ன இருபாலர். 

கரநக்கும் அவல் ஒன்ே த, -- அதிலும் முதலில் பள்ளியில்வைக்கும் 

பொழுதே குழந்தைக்கு 6.௮ல்லது 6 வருஷத்துக்கு மேலாக 
குழச்தை எற்க்குறைய 4 வருஷகாலம், தாப்பாஷையை படிக்க. 

வேண்டியிருக்கி றது, இதைப்படித்து எழுதவும் - வாடிக்கவும் 

தெரியும்போது குழந்தைக்குவயது பத்துக்கு மலா கிறது இது 

மட்டும்போதுமா ராஜபாலை அவசியம் படிக்கவேண்டிய தா யிரு . 

க்தறது, அதுவிஷயத்தில் யாவரும் ஊக்கமும் பழக்கமு் முடை 

பவர்களா யிருக்கிறார்கள். : அந்த பாஷையையும் சற்றோக்கு 

றைய எழுதப்படிக்க தெரிவதற்குள் குழந்தைக்கு வயஅ 15 ௮ல் 

லஅ 16 ஆற. செல்வமுடையவர்கள். உயர்தரப்பரீட்சைக்கும் : 
கலாசாலைகளுக்கும் தங்கள் புத்திரர்களை. ௮னுப்பி . கல்விபயிலச் 

செய்விக்கிறார்கள். பெண்மக்களுக்கும் ௮நேக கல்விச்சாலைகள 

- ௮மைக்கப்பட் டிருக்கின்றன ஏழ்மை ஸ்திதியுள்ளவர்கள் தங்கள 

குழந்தைகள் கொஞ்சம் எழுதப்படிக்கத் தெரிந்தவுடன் வறுமை 

பின் பொருட்டு தங்கள்புதல்வர்களை தனவந்தர்களிடத்தில் சேவ 
கம்செய்ய ஏற்பாடு 'செய்கிறுர்கள். .. அப்படிப்பட்ட. மக்கள பிச . 

. புக்களுக்கு ஊழியம் செய்வதிலும் அவர்கள் அலுவல்களைப்பார்ப் - 
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(2) 

பதிலும் அவர்கள் கொடுக்கும்திரவிய சகாயத்தைக் கொண்டு 
வீ ட்டி லுள்ளவர்களைப் போஸிக்கவும் கேரம்சரியாய் விடுகிறது 
அப்படிப்பட்டவாகள் ஈம்மிந்தியர்களுக்குண்டான பலசாஸ்த்தி 

சங்களையும் வா௫ித்தறிர்து)கொள்ளகோமில்லாதவர்களாயும் சக்தி 
யபற்றவா களாயும் ஆகிரார்கள் அதுபற்றி சகலருக்கும் உபகாசார் 
த்தமாயும் அறிவை | விர்த்: இசெய்யும் பொருட்டும் இந்அசாஸ் திர 

களில் உள்ள லெபாகங்களை இல புஸ்சகங்சள் மூலமாய் வெளி 
யிடத் துணிந்தனன், சாமுத்ரி காலக்ஷ்ண சாஸ்த்திரம் என்னும் 
இ;த்தவபைபெயர் பூண்ட புஸ்தகம் ௮கேக பெரிய மஹான்களால் 

சமஸ்கிருத பாலையிலிருற்து வறு பலபாஷைகளில் மொழி 

பெயர்க்கப்பட்டவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து சோதித்து அ இலு 

ள்ள முக்கிய சாராம்சங்களை ஒன்ருகச்சேர்த்து இப்புத்ககமூலம் 
வெளியிடப்பட்டிருக்கி றது இது ஈம்மிக்துக்களுக்கும் பொது 
வாய் தமிழர்களுக்கு மோர் அருமையான அறிவை விளக்கும் 
புத்தகமாகும் இது 'ஜா திடசாஸ்த்திர த்தின் ளெசாஸ்த் தெமாகிய 
மேகைசாள் இரத்தின் சகோதரசாஸ்த்திரமாகும் மேலேசொன்ன 
சேரகை சாஸ்த்திர த்தையும் சகலர்களும் தங்கள் தங்கள் கைகளை 
பார்த்து தாங்களே அறிந்துகொள்ளக்கூடியமா திரியில் தெளிவா 
யும் சுலபமாய் அறியக்கூடிய விதமாயும் எழுதிவருகிறேன். கட 

வுள்அனுக்கிர ஹத்தால் கூடிய சக்கரம் வெளிவரும். இம்மாதிரி 
சத்தான சங்கதிகளடங்யெ புஸ்தகம் இதுவரை வெளிவந்திசா. 
அகையால் இதைக்கண்ணுற்ற பாரதமக்கள 6 ஒவ்வொருவரும் துங் 
கள் தங்கள செல்வச் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் கிறுவயதா யிருக் 

கையிலேயே பலவிதமான சாஸ்த்இரங்களின் சாராம்சங்களை எளி 
இல் அறிந் துக்கொள்ளக்கூடிய நுண்மையான அநுி/வை கொடுக் 

கக்கூடிய தாகையால் இதுபோன்ற சத்தான புத்தகங்கமா அவர 
வர்கள் விட்டில் ஒவ்வொன்று வைத்திருந்தால் பின்னோர்களுக்கு 

செம்பவும் ௮னுகூலமா யிருக்கும் இதில் மனி தர்கள் ஆண், பெண் 
இருபாலர்களின் முகம் நெற்றி, காது, புருவம், மயிர். கண்கள, 

கண்ரெப்பைகள், மூக்கு. வாய், உதடு, பற்கள், மீசை, தாடி, கழு 
தீன, தொண்டைக்கு றுத்தெதும்பு. பூணூ 9வலும்பு, மார்பு, மூலை 

கள முலைக்காம்புகள் கஷ்கம் தோள்கள் முதுகு கண்டமணி வயிறு 

சொப்புள் இடுப்பு கைகள் மணிக்கட்டுகள் கைவிரல்கள் ஈகங்கள் 
இண் பெண்களின் மர்மஸ்தானங்கள் தொடைகள் மாழங்கால் 
பாருத்துக்கள் கணுக்கால் பாதம் கால்விசல்கள் முதலான ச்சல 

விதமான அங்கங்களின் லக்ஷணங்களைப்ப ற், றி கூறியிருக்றெறு, 
இதுமாத்திரமல் ல இன்னும் ஸ்திரீ லக்ஷணங்கள் பொத அலக்ஷண 
கள் நல்லஞாபக முடை. யவாகள் ஞாபகசக்தி பற்றவர்கள் நல்ல 
அபிப்பிசாய முடையவர்கள் ஞானமும் யோசனையு முடையவர் 
கள் ௮விவேக முடை பவர்கள் தேவபக் புடையவுர்கள பாவச் 
செய்கை புடையவர்கள் அரியாயச்செய்கை புடையவர்கள் நியா 
பச்செய்கை புடையவர்கள் பயமுடையவர்கள் பலமும் 'பெளரி 
ஒிமுமுடையவர்கள் வெட்கங்கெட்ட மனிதர்கள் தன்னடக்க 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



(3) 
முூடையவா்கள் இல்லாத வர்கள் ஈம்பிக்கை புடையவர்கள் சம்பி 
க்கை யற் நீறவாகள நல்லொழுக்கமுடையவர்கள் இல்லாதவர்கள் 
பலமில்லா தவர்கள் குரூரமும் அத்இரமு முடையவர்கள் அஜாக்க 
ரதை புடையவர்கள் உண்மை யுடையவர்கள் பொய் யுடையவர் 
கள் கபடி. கள் முகஸ் அதி அல்ல ௮ பொய் ஸ்தோத்திரம் செய்ப 
வர்கள் ஈகையுடைபவர்கள் நாகர் கமும் மரியாதையு முடையவா 
கள் இன்பமில்லாதவர்கள் உழைப்பாளிகள் சோம்பேரிகள் மந்த 
புத் இ. புடையவர்கள் தங்குமுகம் உடையவர்கள் விரயமுடைய 
வாகள் கர்வமுடையவர்கள் 4 £கய முடையவர்கள் இர க்கமுடை 
பவாகள் விரோ தழமுடைவர்கள் பொழுமையுடையவர்கள் அவசர 
முடையவர்கள் வீ ரரும்பராக்ரமுமுடையவர்கள் கெட்ட மனிதர் 
கள் மந்த ! புத்திருடையவர்கள் நல்ல புத்தி புடையவர்கள் உற்சாக 
மில்லாதவர்கள் பதமானதும் உலர்நதும் குளிர்ந்தும் சூடாயும் 
உள்ள முூளயுடையவர்கள் துக்ககரமான மனை ,சயுடையவர்கள் 
ஈுபமுள்ளவா கள் கோபமுடையவர்கள் இரத்தப்புஷ்டியுள்ளவா 
கள் இவர்களின் ல௯ஷணங்களைப்பற்றி சற்றேறக்குறைய (780) 
விஷய விளக்கவினாவிடைகளுடன் பல ஏட்டுப்பிரதிகளினின்றும் 
ஹிந்துக்களின் பழயசாஸ்இரங்களிலிருக்அு வெவவேறு பாஷைக 
ஸில் பிரசுரிக்கப்பட்ட பல அருமையான அல்களினின்றும் சத்தா 

யுள்ள சங்கதிகளை யெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து கூடியவரையில் எ 
கப்பட்டிருக்க ௦௫௦ மலேசெ! “ன்ன( 780)விஷயவிள ககவினாவிடை 

சாதாரணமாய் மனிதர்கள் படித்து ஞாபகத்தில் வைத்துக் 
கொள்வதாயிருர்தால் அவர்கள் ர்ந்த வயதடைந்த காலத்தில் 
அனுபவத்தில் எவவளவு சங்கதிககா யமியசக்தியுடையவர்ளோ 
அவவளவு சங்கஇகளையும் இளமைப்பருவத் திலேயே அறிந்து: 
அறிவுடையவர்களாய் உலகதி ) தில் 5 வாழ்வார்கள் என்பதில் எவ்வித 
சந்தேகமும் இல்லை ஆகையால் நேயர்களே ?/ சிறியேன் எழுதிய 
இப்புததகத்தில் உள்ள குணங்களை ௪ இர ஹித்து குற்றங்களை நீக்கி. 

ரன்னை ஆசீர்வஇப்பி ர்க்ளென நம்புகி மீறான், 

இங்கனம், 

சி.ஆர். என். மணி, 
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மதப்புசை. 
ஓ எனது தாய்தாட்டின் தமிழபிமான நேயர்களே ! 

இதுகாரும் ஈமது நண்பர்கள் யாவரும் எப்பொழுது வெளி 
வருமென்தெதிர்பார்ததுக் கொண்டிருந்த சாமுத்ரீகாலக்ஷணசா 
ஸ்.த்தரமென்ப,து இதுவே, இச்சாஸ்சரத்தை ஒவ்வொரு சகோ 
த.ச சகோதரிகளும் தங்கள் தங்கள் யெவ்வன காலத்திலேயே 
கவனிக்கவேண்டியதவ௫யம், 

இச்சாஸ்த.தரசத்சால் ஏனைய சகோதாசகோதரிகளும் ௮வச 
வர்கள் இல்வாழ்க்கையில் இடையராதகின்ப மெய்தி மாசற்ற வா 
ழ்வு வாழ்கக்கற்றுக் கொள்வதில் சந்தேக மில்லை. இத்தகைய 
அருமையான சாஸ்த்திரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பரஸ்பரம் 
அ இகரிக்க வேண்டு மென்ற நோக்கத்துடன் இல்வாழ்வோர்கள் 
மீது ௮திக கருணை பாராட்டிய நம்மில் சில ஈண்பர்களின் வே: 
ண்டுகோளுக் கணெங்கி இதை அுச்டத்துணிந்த கோயரககர் 
௪, ஆர. என்: மணி அவர்கள் நீடுதளைத்தோங்குக, 

இச்சாலஸ்த தரத்தை சிலர் ஆங்கிலம் வடமொழி முதலியவை 
களில் பிரசுரித்திருக்கின்றனராயினும் விஷயக் குறிப்புகளிது 
போல் நன்மை தரத்தக்கதாய் காணப்படவில்லை யென பல அறி 
ஞர்களும் கூறியுளளார். 

இதை முற்றிலும் வாரித்துணர்கின்ற நண்பர்கள் ஏனையோ 
ரும் இவவரியசாஸ்த் திரம் இவசே எழுதவல்லவசெனப்புகழ்வதில் 
சற்ழேலும் சந்தேகமில்லையெனவே யெனக்குத்தோன்றுகன்றது 

இன்னமும் இதுபோன்ற உலக நல்விஷயமான சாஸ்இர 
கை அச்சிடுமாரு கேட்டுச் கொண்டிருக்கிறேன். சமீபத்தில் 
ஆண்டவனருளால் பேரியதோர் சேகைசாஸ்சசமொன்றெவருத 

வியுமின்றி ஈமக்கு காமே தெரிந்து கொள்ளுமாரு ௮ச்சிடஏற் 
பச; செய்து கொண்டி ருக்குருர் கூடிய சக்ரம் வெளி வரும் 

எனைய நண்ப சிகாமணிகளும் ௫ர்வதிப் பீர்களென சம்பு 
கிறேன், 

இங்கனம் காளையார் கோவில், 

செ, சோம, முத்தய்யா. 
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செ 

உள்ளுரை. 

மணிக்கட்டின்லக்ணங்கள - : 

செம்பர், ௬ 

இ இசாஜலக்ஷண ங்கள் 

2 இல பொ௮ லக்ஷணங்கள் ம 

8 மயிரின் லக்ஷணங்கள் ௧௦௧௧ 

4 கண் புருவங்கள் மூடி. ௦ செப்பை. 

5 கண்களின் லக்ஷணங்கள். டக 

0, மூக்கின் லக்ஷணங்கள் ச் 

7 உதடு பற்கள் முதலியவை ௦௧௭௦ 
6 காதகளின் லக்ஷணங்கள் .. 

9 வாயின் லக்ஷணங்கள் ௦௧௦௯ 

10 மீசை தாடிகளின் லக்ஷணங்கள் ... 

11] மோவாயின் லக்ஷணங்கள் ௧௧௧௯ 

ம மதன் கறகன்ன் 
13 தெத்றியின் லக்ஷணங்கள். 

14 கஷ்கங்களின் லக்ஷணங்கள் ௦ 

19 கொப்புளின் லக்ஷணங்கள் ச 

10 . பூணூ£ வெலும்பு ௧9௯௧ 

17 கழுத்து ௦௦௧௦ 

18 மூதுகு ஸ் 
190 கைகளின் ற 

20 கைவிரல்களின் மத 

அரி ஈகங்களின் ன ௬௦௬ 

2 ஆண்குறியும் பீஜங்களும் 0௯ 

பக்கம், , 

ஞூ ஸூ. ஜே வு ஷூ. ப ஆ து ஒட-ஷுவ 

ஆ. பம மேல ஒம் ஹே. 

ரக15.. 
14 
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செம்பர். 

24 

2௦ 

20 

27 

28 

29 

90 

9] 

32 

32 

34 

35. 
' தல்லபுத்தி யுள்ளமனிதர்கள் 3௦ 

37 

90 

30 ' 

40 

4] 

42 

49 
44. 
45 
46 
47. 

46 

49 

50 : 

௦1. 

குண்டி வபிறு முதலிப வி 55964 

இக்திரிய லக்ஷணங்கள் 

“ஸ்திரீ லகஷணங்கள் ௨௦% 

பல பொது லக்ஷணங்கள 

கோபமுடைய சுபாவமுடையவர்கள் 

- இசத்தபுஷ்டியுள்ள மனிதர்கள் 
கபமுளள மனிதர்கள க் 

, துக்கசசமான மனதையுடையவர்கள் 

சூடுள்ள மூளையுடையவர்சள 

குளிர்ச்த மூளையுடையவர்கள ன ரர 

உலர்த்த மூளையுடையவர் 

பதமான மூளையுடையவர் வை 

மத்தயுத்திுடையகர்கள்.... 
ட நல்லி ஞாபகமுடையவர்கள் [111 

ஞாபகசக்தி யற்றவர்கள 

தல்ல 'அவிப்பிராய மூடையவர்கள 

ஞானமும் யோசனையுமுடையவர்கள் 

அவிவேகமுடையவர்கள் 

"தேவபக்தியுடையகர்கள் 

பாவச்செய்கையுடையவர்கள் 

நியாய்ச்செய்கையுடையவர்கள் .. 

- அநியாயச்செய்சையடையவர்கள் 

பலமும் பெளரிஷமும் உடையவர்கள் 

பயமுடையவர்கள.' 

வெட்கங்கெட்ட மனிதர்கள் 

தனனடஉக்க முடையவர்கள் 

தன்னடக்க மில்லாத்வா்கள் 1 

666 
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பக்கம், 

32. 

33 

௦4. 

39 

36 
த 
97 
38. 
98 .. 

39 

(ட. ட ட்டி... ட் ் 

ர டி 4] 

(ி ரி ் ட்ட்,் உட் 

99 



நெம்பர், பக்கம் 

52 கம்பிக்சையற்ற மனிதர்கள் யக 43 

33 விசுவாசமுள்ள மனிதர்கள் த் வடக்க 

௦4 தல் ஒழுக்கமுடைய மனிதர்கள் , ட ட 42 

௦௦ நல்லொழுக்கமில்லாதவர்கள் வட வட்டகீக 

20 பலமில்லாதவர்கள் ததி டஉ்டகீக 

57  குரூரமும் ஆத்கரமும் பொருமையும்; அர்ச்செய்சை 
முதலியன உடையவர்சள் வட கச 

௦8 அஜாக்ரெதையுடையவர்கள் ட வடட்டகீத் 

௦9 உண்மையுடையவர்கள் டி ட்ட 

60 பொய்யுடையவர்கள் த்தி வட்டு 

01 கபடிகள் மல்லது மாயாவிகள் .., வடடகீரீ 

62 முகஸ்துத௮ல்லது பொய்ஸல் தோத்தம்செய்பவர்கள் 47 

68 ஈகையும் உதாரத்வமு முடையவர்கள். ட கீர 

04 சாகரீகமு மரியாதையு ழேடையவர்கள் 4 தி 46 

05 இன்பமில்லா தவர்கள் ட் 9௦௧௧ 48 

06 உழைப்பாளிகள் வடி ௦௦௬௦ 48 

07 சோம்பேரிகள் வடி ,9௦5 49 

03 . மந்த புத்இியும் தூஙகுமூக மூடையவர்கள் ரக் 49 

09 விரய முடையவர்கள் தி க்கக் ஃ0 

£0 கெர்வ மூடையவர்கள் டட னி 90 

71 சகசிய முடையவர்கள் 5௧௧௦ க் 60 

72 இசக்க முடையவர்கள் ப ஒட] 

793 பொழ௫ுமை யுடையவர்கள் தி தி 5 

(4 ௮வசச முடையவர்கள் 5௦௧௦ பரல் 62 

73 விரமும் பராக்செமு முூடைவர்கள் கக 52 

76 கெட்ட மனிதர்கள 0௪ 5௮௧௧ 58 
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டே... 

ஷுண்முகராதன் அணை, 

- சாமுத்ரிகா லக்ஷணசாஷஹத்திரம், 

சாற்றுக்கவி, 

இராமனாதபுரம் ஜில்லா எழுவங்கோட்டை தாலூக்கா 
காரை மாநகர் ஸ்ரீமான் நா, நா, நாகப்ப செட்டியா சவர்கள் 
இயற்றியது. 

விருத்தம். 

அருள்வளரும் அ௮வனிமிசை இரங்கூன் றன்னில் 
'அங்கிலமாம் வடமொழியா லறைந்த நூலை 

இருள்பாக்கக் கதிரோனுமெதிர்ப்பட்டாற் போல் 
இவ்வுலகோ ருய்யவிதை யிசைத்தானீங்கு 
அருந்தமிழால் சாமுத்ரீகா சாஸ் ததிரத்தை 

ஆக்கியோன் ௮வனிதனில் கோயம்புத்தூர் 
் மூருகுசேரி ராமசாமி புத்திரன் நாத 

மணியென்பான் அச்சிலிட்டளித்தான் மாதோ, 

இராஜலக்ஷணங்கள், 

1. மிறாதுவான உள்ளங்கைகள் உள்ளங்கால்களும் அவை 
கள் தாமரைப்புஷ்பத்தின் இதழ்களைப்போலும் விரல்களானது 

வியர்வை நீரினால் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமலும் தாமற நிறம் 

போன்ற ஈகங்களையும் அமையைப்போல் பருத்த வடிவத்தையும் 
செம்மையாய் அமைக்கப்பட்ட தலையையும் சிவர்தஉதடும் கடை 
வாயும், கண்களும், கண்களின் கடைப்பாகங்களும், .காக்கும், 
நீண்டகைகள் ௮தாவன தொக்கும் பொழுது தன்கைகள் தன் 
முழங்கால் பொருத்துக்கு சமீபமாயும், சரியாயும்உள்ள அமைப் 

புடையதேகம் அரசர்களுக்குண்டு. தவிரவும் கூடீயார்கள் தொ 
டைகள் யானையின் அதிக்கையைப்போலும், ௮ இல் சில மயிர்கள் 
உளளதாயும் அவர்கள் கொப்புளில் ஒரு மயிரும் இருக்கும். 

டியார்கள் சமமான பீஜங்களையுடையவர்களாயுமிருப்பார்கள. 

. ... சிலபொது லக்ஷணங்கள். 

ர, ஒருமனிதன்மஞ்சள் நிறமான ஈகங்களையும் நாகரீகமில் 
லாத முகத்தையும், பருத்து தலையையும், அவன் பாதங்களின் . 

॥ 

% 
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(2) 
பெருவிரல்கள், சகோணலாயாவது அல்லது இ௫கும் ௮ங்கும்பார் 
க்கு மாகில், அவன் விசனமும் துரி த்திரமும், உடையவனென்ற றி 
ந துகொள்ள வேண்டியது, 

2. கற்றவர்களுக்கும், வேதசாஸ்த்திங்களில் தேர்ச்சி 
யடைந்தவர்களுக்கும், தொடைகளில் இரண்டு மயிர்களிருக்கும், 

3. ஏழைகளுக்கு மூன்று மயிர்களிருக்கும், 

4, ரோகி அலலது வியாதிஸ்தலுக்கு அவன் முழங்கால் 
பொருத்துக்களில் சதையில்லாமல் சுூன்யமாயிருக்கும். 

4, எவனொருவன் சிறிய உபஸ்தம் அல்லது அண்குறியை 
யுடையவனோ அவன் சந்ததியில்லாத செல்வ வானாவான். 

9. எவனொருவன் ௮இக நீளமான, ஆண் குறியையுடைய 
வனோ ௮வன் தரித்இரனாவான். ன 

0, பழுதான மணிக்கட்டை யுடையவன், ஏழையாவான். 

.. மங்கலான வெளி இின நிறத்ை தயுடைய மணிக்கட்டை 
யுடைய ஒருவன் சந்தோஷ ச்தையடைவான். 

8, எவனொருவன் அதிக சப்தத்தோடு மூத்த.த்தை வெ ளிப்படுத்துவானோ அவன் தரித்திரனாவான், இ 

9. எவனொருவன் யாதொரு சப்தமும் இல்லாமல், மூத்த 
சத்தை, வெளிப்படுத். அவானோ அவன் அரசனாவான். 

10. எவனொருவன் சமமான வயிறையுடையவனா யிருக்க 
ரோனே, ௮வன் தன்வாழ்காளில் வேறு வேறு விசமான சுகங்களா 
பனுபவிப்பான், 

]] தாழியைப்போல் வயிை ற யுடையவன் கஷடதீை த 
படைவான. ன க ன இ 

12. பாம்பு போல் வளைந்த வயிறையுடையவன் ஏழையா 
வான. 

18. எவனொருவன் வயிற்றில் கோடுகள் -இருக்தறெே தா 
அவன் தீர்க்காயுசை யடைவான், ன ன ரர 

14. எவனொருவன் நெற்றியில் மூன்று வறைகள் அல்ல 
கோடுகள் இருக்கிறதோ அவன் சந்ததியோடு சுகமாய் செல்வத் 
டன அறுபது வயது வசை ஜீவித் திருப்பான், 

15, எவனொருவன் நெற்றியில் ஒரு வறை அலல கோடு 
மட்டும் இருந்து அது காஅவரை சென்றிருக்கு மாகில் விவ 
னுக்கு ஆயுள் இருபஅவருஷம், பது 
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[0. - எவஜனொருவன கெற்றியில் மூன் அுவறைகளுமிருந்து , ல ங் 
௮வவறைகள் காதுவரைசென் றி க்ரு மாகில் அவன அருவயது 

வரை ஜீவித் திருப்பான், 

17. மேலே சொன்னபடி. இசண்டுவறைகள் மட்டும் காது 

வசை எட்டியிருக்குமாகில், அவன் எழுபது வயதுவரை ஜீவித் 

திருப்பான், 

18. எவனொருவன் நெற்றியில் இரண்ெ கோடுகள் ஒன்று 
தெளிவாயும், மற்றொன்று த தெளிவில்லாம லும் இருக்கிறே தா 
௮வன் இருபது வயஅவரை ஜஇவித்திருப்பான். 

19, எவனொருவன் நெற்றியில் தீர்க்கமில்லாத வறைகள : 
இருக்கறெசோ ௮வன் நாற்பது வயதுவரை ஜீவித்திருப்பான. 

20. எவனொருவன் நெற்றியில் ழுூதிக்தவறைகள் இருக் 
செதெதோ ௮வன தற்செயலாய் மரணமடைவான். 

மயிரின் லக்ஷ£ணங்கள். 

1, 'கெட்டியாயும் மிரு வாயும் உள்ள மயிசை யுடையவா 

கள் புருவத்தன்மை புடையவாகளாயும் சரீசப்பிரகருதியுடைய 
வர்களாயும் குளிர்ச்சி யுள்ள சரீரத்தை யுடையவர்களாயு மிருப் 
பார்கள், 

2. மிருதவாயும் கீமேதொங்கிக் கொண்டிருக்கும் மயிரை 
யுடையவாகள் இரத்தப்புஷ்டி. யுடையவர்களாயும் அது ௮௧. 
விரைவாகவளருமானால் அவர்கள் €தளதேகத்தைவிட்டு உஷ்ண 
சேகத்தை யடைபவர்களு மாயிருப்பார்கள், 

3. ௮.இக மயிசையுடையவர்கள் எளிதில் கோபித்துக்கொ 
ளபவராயிருப்பார்கள். 

4, கருப்பு நிறமாயும் சுருள் சுருளாயு மிருக்றெ மயிசை 
யுடையவர்கள் உஷ்ணமுடைய வர்களாயிருப்பார்கள். 

5. நேராயும் முடிவில் முள்ளம் பன்றியின் சிறு முள்ளைப 
போலுமுள்ள மயிரை யுடையவர்கள் பயத்தை யுடையவர்களா 

வார்கள். 

6, மழமழப்பானதும் மட்டமானதுமான மயிரையுடைய 
வர்கள் விஷப விவகாரங்களை எளிதில் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய 

வர்களாயும், கண்யமுடைய வர்களாயு மிருப்பார்கள்.. . க 

சி சுத்தமானதும் மிரு துவானதுமான மயிரையுடையவா 

கள்: பலஹினர்களாயும் கோயாளிகளாயுமிருப்பார்கள். 
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கண்புருவங்கள். மூடி. 01% ரெப்பைகளின் லகூணங்கள் 

1. கண்புருவத்தின்மேல் சீளமானதாயும் ஒன்றோடொன்று 
சேர்ந்தும்இருக்கப்பட்டமயிரசை யுடையவர்கள், சாதாரண மனி 
சர்களாயும் அஷ்ட்டச்செய்கை யற்றவர்களாயு மிருப்பார்கள். 

2. கண்களின் புருவங்கள் இயற்கையாகவே மடிப்பா 
யிருக்குமாகில் ௮வன் மரியாதையற்ற வனாயும் பொருமைக் கா 
ரனாயும் வாக்குத்தத்தத்தை மருதளிப்பவனாயுமிருப்பான். 

8. கண்களின் புரு வங்கள் குறுகலாயும் ஒடுக்கமாயும் 

இருக்குமாகில் அவன நல்ல நடத்தை புடையவனும, நியாயவா 

ஞயும் பழிக்குப்பழி வாங்குபவனாயு மிருப்பான், 

4, எவனொருவன் கண்களின்மேல் மூடிகள், ௮ல்லஅ ரெப் 
பைகள் குள்ளமாயும் சிறியதாயும் இருக்கிறதோ ௮வன் ரகூய 
மூடையவனும் புத்திமானாயும் குரூரமுள்ளவனும் வழக்குடைய. 

வலுமாயிருபபான, 

5 கண்களின் ரெப்பைகள நீளமாயிருக்குமாகில் அவன் 

சட்டப்பயிற்கி புடையவனாவான், 

0, அது அ.இக மபிசையுடையதா யிருந்தால் ௮/வன 

நாட்டுப்புரத்தான் என்று ௮றிய?வண்டியது. 
7. விசாலமாயும் விரிவாயும் உள்ள புருவங்களை யுடைய 

வர்கள் ஏழைகளாவார்கள, 

8, நீளமாயும் ஒன்றோடொன்று பொருக்தாமலும் இருக் 

கிற புருவங்கள் செல்வ வானகளுக்குண்டு, 

9. அறைச்சந்திரனைப் போன்ற புருவங்களை யுடையவர் 

கள் செல்வ வானாவார்கள் ் 

10. இரண்டு புருவங்களுக்கும் மத்தியில் வெட்டுடைய 
வர்கள் ஏழைகளாவார்கள். 

11. அமுக்கப்பட்ட புருவங்களை யுடையவர்கள் ஸ்திரீ 

களுக்கு பியோஜன மற்றவர்களா யிருப்பார்கள், 

கண்களின் லக்ஷணங்கள். 

1 அதிகமாக பெரியகண்களை யுடையவர்கள் சோம்பேரி 

களாகவும் தைரியமுள்ளவர்களாகவும் பொய் சொல்ஓயவாகளா 

கவும் நாட்டுப்புரத்தார்களாகவும் கடவுளினிடத்தில் பக்தியற்ற 

வர்களாயுமிருப்பார்கள், ன இ ர ரர ௨” ன ர 

2, அழமான கண்களையுடையவர்கள் பெரிய மனதை 
யடையவர்களாயும் சந்தே௫களாயு மிருப்பார்கள். 
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3. கூர்மையும்: திகு;முமான கண்களையும் சாய்ந்தகண் 
செப்பைகளையு மூடையவர்கள் ' போக்கிரிகளாகவும் நியாயச்சட் 
டம் தெரியாத ஜனங்களுடன் சேருபவர்களாயும் இருப்பார்கள்... 

4, கோவேறு கழுதையைப் போன்ற சிறிய கண்களை 
யுடையவர்கள் விரைவில் ௮றிர்துகொள்ளக்கூடிய சக்இியற்றவர் 
களாயும் மற்றவர்கள் சொல்வதை யெல்லாம் ஈம்புகிறவர்களாயு 
மிருப்பார்கள். 

5, கற்றுணர்ந்தவர்கள். சிவந்த. தாமரை பிதற்போன்ற 
கண்களை யுடையவா்க எளாவார்கள். 

0. அதிர்ஷ்டசாலிகளா யிருப்பவர்கள் சண்கள கருப்பும் 

நீலமும் கலந்த நிறமாயிருக்கும், 

[.. தாமரை பிதழ்போலும் மூலைகளில் வளைவாயும் * உள்ள. 
சண்களை யுடையவர்கள் வாழ்காளில் சகலவித இன்பல்கன்யு. 
மடைவாரகள், 

தி பூனையின் கண்களைப் "போன்றவர்கள் பாவமுடையவ 
ராவார்கள். 

0, யானையின் கண்களைப் போன்றவர்கள் புத்தவிசர்களா 
வார்கள், 

10. விசேஷமான சித்திம்போன்ற. கண்கள் அசசர்களுக் 

குண்டு, . 
11, உருண்டை வடிவமான கண்கரையுடையவர்கள். பாபிக 

ஸா வார கள், ர 

12, பார்வைக்குறைவா யிருக்கிற கண்கள் தரித்இரர்களுக் 
குண்டு, 

மூக்கின் லக்ஷணங்கள். 

1, பெரிய மூக்கை யுடைய்வர்கள் சுத்த பொய்யர்களச 
யம் கலகக்காசர்களாயும் பெரிய வேசிக்களளர்களாயு மிருப்பார் 
கள். 

2... பெரியதாயும் சீளமாயும் சீழேதொக்கிக் கொண்டிருக் 
இற மூக்கையுடையவர்கள் நல்ல: விஷயங்களில்: பேசாசையுடை 
யவர்களா யும் சாதாரணமனதை யுடையவர்களாயும் தாங்கள் 
செய்கிற நன்மை தின்மையான காரியங்களில் ரகசியமும் விவேசு 
மும் உள்ளவர்களாயும் மற்றவர்கள் செய்யும் காசியங்களை பரிகா 

* சம் செய்பவர்களாயு மிருப்பார்கள், 
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9, பொருத்தமாயும் பெரியதாயுமிருக்கெ மூக்கையுடைய 
வார்கள் உற்சாகமுள்ளவர்களாயும் ௮மைதியுள்ளவர்களாயும் எப் 
போதும் பல விஒயங்களில் அசையுள்ளவர்களாயு மிருப்பார்கள், 

4, வட்ட: வடிவமான மூக்கின் முனையின் மேல் புள்ளிக 

ளிருக்குமாகில் ௮வர்கள் பேதமை யானவர்களாயும் கர்வமுள்ள 
வர்களாயும் விசுவாசமுள்ள வர்களாயும் வீணர்களாயு மிருப்பார் 
கள், ப ப 

9. மேலே சொல்லப்பட்ட குறிகள் ஒரு ஸ்திரீயிக்கு 
இருக்குமாகில் ௮வள் அஷ்டச் செய்கை யுடையவளாயும் விப 
சாரத்வ முடையவளாயு மிருப்பாள். 

0, மூக்கின் முனையிலாவது ௮தன் மேல் பாகத்திலாவது 
மயிரையுடையவர்கள் எப்போதும்: சாதாராண மனதையுடைய 
வர்களா யிருப்பார்கள், 

£,' வட்ட வடி வமாயும் நீளமாயும் இன்பமான முச்ச்சாய 
லையுமுடைய மூக்கு ஒரு ஸ்திரீயிக்கு இருக்குமாகில் ௮வள்புத்தி 
சாலியாயும் கெட்டிக்காரியாயும் பதிவிரதையாயு மிருப்பாள், ... 

8. கிளியைப் போன்ற மூக்கை யுடைவர்கள் சந்தோலத் 
நையடைவார்கள். 

9. இலேசான மூக்கை யுடையவர்கள் அல்லது தடி.ப்பமில் 
லாக மூக்கையடையவர்கள் 8ீண்டகாலம் ஜீவித் இருப்பார்கள், 

10, சணெற்றைப்போன்றும் மூக்கன் முனை உடைத்தும் 
இருக்குமாகில் ௮வன் ஸ்இரீகளுக்கு பியோஜனமற்றவனென்று 
தெரிர்து கொள்ள வேண்டியது, 

11. நீண்ட மூக்கையுடையவர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டமுடை 
யவராவார்கள், 

12. தட்டையான மூக்கையுடையவர்கள் (திருடர்களாயும் 
துர் ௮திர்ஷ்டசாலிகளாயும் இருப்பார்கள், 

13... தேராயும் அழகயெருனையுடன் சிறிய கா௫ித்துவாரங் 
களும் உள்ள மூக்கு அ௮ரசர்களுக்குண்டு, 

14, சதைப்பிடித்தமுள்ள மூக்கு மச் இரிகளுக்குண்டு. 

உதடுபற்கள் முதலியவைகளின் லக்ஷணங்கள். 

௬ ], சிவப்புநிறமானஉ தடுகள் இராஜவம்சத்.தவர்களுக்குண்டு, 

2... மேடுபள்ளமான உதடுகள்: தீரித்இரர்களுக்குண்டு. 
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ப 8௨ கெட்டியாயும் நதியும் ப பற்கள் இருப்பது. செம்ப 
வும். சிலாக்கியம், 

4, கூர்மையாயும் சமனாயும் பற்கள் இருக்குமாலில்.. ௮௮ 
வும் சிலாக்கியந்தான, 

9. தாக்கு கீளமாயிருப்பது மேன்மை, 

0, காக்கு நீலவர்ணமா பிருக்குமாசில் அதுவும் அதிக 
மேன்மை, 

ச்சி அது வெள்ளை தகடு போன்ற : நிறமுடையதா யிருக் 

தால் ௮வன் திரவிய காசம் செய்பவனாவான். 

காதுகளின் லக்ஷணங்கள்; 

1. விசாலமானதும் பெரிதும் அகலமுமான காஅகளையு 

டையவர்கள் தன்மையறிந்து கொள்ளும் சக்தீ ? தியற்றவர்களாயும் 

சோம்பேரிகளாயும் ஞாபகசக்த்தி யற்றவர்களாயு மிருப்பார்கள், 

தி சிறிய காதுகளையுடையவர்கள் கல்ல தன்மையதியக்கூ 
டியவராவார்கள், 

5, செம்மையான பொருத்தமுடைய காஅகளையுடையவர் 

கள புத்திசாலிகளாகவும் ஜாக்காதையுள்ளவர்களாகவும் சத்திய 
வர்தர்களாகவும் தைரியசாலிகளாகவும் இருப்பார்கள்; 

4, கொஞ்சம் நீளமான காதையுடையவர்கள் தைரியசா 
லிகளாகவும் நாணமில்லா தவர்களாயும் பெருந்தீனி இன்பவர் 
களாகவும் இருப்பார்கள். 

5. குட்டையான காதுகள் லோபியாகளுக்குண்டு. 

0. வல்லயம்போன்ற 
காதுகள் அசசர்களுக்குண்டு. 

7, பெரிய காஅகள் பிரபுக்களுக்கும் பர்கா ச்சூக்கும 
உண்டு, 

8. காதுகளில் மயிசையுடையவர்கள்  ா ற்பாயுசுடைய 
வாரவாரகள. 

வாயின் லக்ஷணங்கள், 

1. :பெரியதாயும் ௮அகலமாயும் உள்ள வாயையுடையவர் 
கள் வெட்கம் கெட்டவர்களாயும் மதலைப்பேச்சையுடையவர் 
களாயும் பொய்யர்களாயும் நிர்மூடர்களாயும் ராணங்கெட்டசை 

6. ரியத்தையுடையவர்களாயும் அசோஹிகளாயு மிருப்பார்கள். 

* 
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2: தஇிறிய வாயையுடைய ஒரு ஸ்திரியாவது மனிதனாவது 
அமரிக்கையும் விசுவாசமும் பயமும் வாக்கு தாட்டியமும் ஞான 
மும் படிப்பும் உடையவர்களாவார்கள், ஆனால் அப்படிப்பட்ட 
வார்கள் ௮௪ போஜனமருக்த மாட்டார்கள், 

6, கெட்டியான உதட்டையுடையவாகள் புத திசாலிகளை 

விட சற்று சாதாரண மானவர்களாயும் மற்றவர்கள் சொல்லக் 
கூடி யவைகளை யெல்லாம் நம்புபவர்களாயு மிருப்பார்கள். 

4. மிருதுவாயும் கொ ஞ்சம்கெட்டியாயுமுள்ள. உதடுசளை 

யுடையவர்களும் சிறியதாயும் லேசானதாயு முள்ள உதடுகக் 
யுடையவர்களும் அதிக பேச்சு பேசுபவர்களாயும் நாணமுள்ள 
வர்களாயும் எதையும் எளிதில் ஜிக்தகொள்பவர்களாயு மிருப் 

பார்கள். 

5. செம்மையான நிறத்தையுடைய உதடுகளையுடையவர் 
களும் கொஞ்சம் செட்டியான உதடுகளையுடையவர்களும் விசு 
வாசமுள்ளவர்களாயும் நீதியுள்ளவர்களா யும் அஷ்டத் தனங்களை 

லிட்டு விட்டவர்களாயு மிருப்பார்கள். 

0. ஒரு உதட்டை விட மற்றொரு உதடு கெட்டியாயுள்ள 
வாகள் சங்கதிகளை சேஹிப்ப தில் நிதானமுள்ள-வர்களாயும் பே 
தைகளாயும் தங்கள் ௮றிவை விளையாட்டுத்தனமாக உபயோகப் 
படுத்துபவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

மீசைதாடிகளின் லக்ஷணங்கள். 

1. லேசாயும் மிருதுவாயுமுள்ள மீசை தாடியுடையவர் 
கள் காமமுள ளவாகளா யிருப்பார்கள். 

2. தீவிர அவர்கள் மெல்லிய திசேகத்தையுடையவர்களா 
யும் உறுதியுள்ளவர்சளாயும் பயக்தவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

9. போதுமான கெட்டியானதும் நேர்த்தியானஅமான 
மீசை தாடியுடையவர்கள் நல்ல குணமுள்ளவர்களா யும் ௪கல 
காரியங்களிலும் நியாயவான்களாயும் இருப்பார்கள். 

4, மீசை யில்லா.தவர்களும் சிறிய மீசையுடையவர்களும் 
பொதுவாய் கெட்ட ஈடத்தையுடையவர்களா யிருப்பார்கள். 

௮. அழகாயும் மலேசாயும் மிரு அவாயும் உடைய தாடி. 

மீசை உள்ளவர்கள் வாழ்சாளில் சகல இன்பங்களையும் அனுப 
லிப்பார்கள். 

0. -இருடனுடையமீசையும் தாடியும் 'செட்டியாயும் குட் 
டையாயும் கெம்புவாணமாயு மிருக்கும், 

ப 
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மோவாயின் லக்ஷணங்கள். 

1, கீளமாயும் சங்கியைப் போலும் உள்ள மோவாய் -. 
விசேலமாய் ஒரு ஸ்திரிக்கு இருக்குமாகில் ௮வள் தா ௮திர்ஷ்ட 
முூடையவளாயும் வாக்குகள் செல்லாதவளாயுமிருப்பாள, 

2, ஷீர்ஸ ஒரு ஆண்மகனுக்கு இருக்குமாகில் வன மரி 

யாதையற்றவனும் யாதொரு சங்கதியையும் ரசசியமாய் மனதில் 
வைக்கத்திரபையற்றவளுபும். உடனே எவ்வித சங்கதியானலும் 
௮௮ மற்றவர்களுக்கு கெடுதலச் செய்யக்கூடியதா'யிருந்தாலும் 
அதை வெளியிடும் வரா மூவன் மனதானது சமாதான்மாகாத 
வழாயும் இருப்பான். 

3. சிறியமோவாயை உடையவர்கள் பொருமையும் செட் 
டஎண்ணமுமுடையவர்சளாயிருப்பார்கள். 

4, லேசாயும் உருண்டை உடி வமாயும் உள்ளமோவாயை. 
யுடையவர்கள் அண்சகன்மை யுஉடயகர்களல்ல, அனால்: பெண் 
தன்மையுடையவரசாவார்கள் இருத்த போதிலும் அவர்கள் தைரி 
பமுடையவர்களாயும் சர்வமுடையவர்களாயு மிருப்பார்கள. 

9. சதுரமானமோவாயை யுடையவர்கள் ௮தஇக தைரிய 
சாலிகளா கவும் இரேக பலமுடையவர்களாயுமிருப்பார்கள்; 

0. சுருக்கான அல்லது மடிப்புள்ள மோவாயைடையவர் 
கள் ஆண்சக்தி யில்லாதவர்களாயும் பலஹிீனர்களாயும் இருப் 
பார்கள், 

7. வளைந்த மோவாயையுடையவர்கள் தூர் ௮ கங்காரமுள் 
ளவர்களாயும் அசோஹிகளாயும் தன்னைச்சேரரஈ்தவர்கள் செய் 
யும் காரியாஇிகளில் முதன்மையானவர்களாயிருக்க வேண்டு 
மென்றெண்ணு பவர்களாயும் தன் அயலார்களுக் செல்லாம் 
விசோ "இகளாயுமிருப்பார்கள். 

8. ௮௮ ஒரு ஸ்ரீ க்கு இருக்குமாகல் . அவ்ள் குரூ 
மூடையவளும் மற்றவர்களிட.த்தில் பொருமையுடையவளாயும் 
தீன் குழந்தைகளிடத்திலும்கூட. கியாயமற்றவளாயுமிருப்பாள். 

9. இளைத்த மோவாயை யுடையவர்கள் தரி த்திசர்சளா 
வார்கள், 

10. சதைப்பிடித்தமுள்ள மோவாயையுடையவர்கள் செல் 
வவானாவார் கள, 

முகத்தின் லக்ஷணங்கள், 

| 1. அதிகமான சசதைப்பிடித்தமுள்ள முகத்தையுடை பவர் 
_ கள் பயமுடையவர்களாயும் உதாசண குணமுடையவர்களாயும் 
இன்பங்களை யனுபவிக்கக்கூடியவர்களாயும் மற்றவர்களிட த்இல்' 

௩] 2 

௩ 

ர் 
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(10) 
விசுவாசமுடையவர்சகளாயும் கெர்வமுடையவர்களாயும் தாங்கள் 
நினைக்கும் சாரியங்களை ௮டைய துூர்ப்பச க்ியமுடையவர்களாயு 
மிருப்பார்கள. 

2, உருண்டை வடிவமான முகக்தையுடையவர்கள் நற். 

செய்கைகளை கிரஹிக்கும். புத்கமான்களாயும் இலசமயங்களில் 

குரூரமுள்ள வர்களாயுமிருப்பார்கள. 

3. சிறிதாயும் உருண்டை. வடி.வமாயுமுள்ள முகத்தை 
யுடையவர்கள் பலமில்லாத சாதாரண மனிதர்களாயும் ஞாபக 
சக்த்தியற்றவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

4, நீளமான முகத்தையுடையவர்கள் தங்கள் பேச்சுக்களி 
லும் செய்கைகளிலும் ஸ்துதி செய்பவர்களாயும் தர்மவான் 

களரயும் கெடுதல் எண்ணம் உடையவர்களாயும் போகங்களில் 
பிரியமுடையவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

5. கெட்டியாயும் ௮கலமாயுமுடையமுகத்தையுடையவர் 
கள வேசிமக்களாயிருப்பார்கள். 

௦. வெளுத்த நிறமுடைய முகத்தையுடையவர்கள , திசேக 

செளக்கயெமில்லா தவர்களாயும் விஷயங்களை ஞாபகத்தில் பதியத் 

தக்க ருணம் உடையவர்களாயுமிருப்பார்கள. 

[. சுத்தமாயும் மிருதுவாயும் உளள முகம் இசாஜ வம்சத் 

சுவர்களுக்கும் பிரபுக்களுக்குமுண்டு. ப 

6. விகாரமாயும் மிருதுவாயிருமலும் உள்ள முகம் தரித்து 

சாகளுக்குண்டு,. 

0, ஒரு குழக்ை ததன் தாயைப்ே பால் முகம் உடையவனா 

பிருப்பானாகில் ௮வன் ௮௧ கஷ்டங்களை. யடைவான். 

10. உருண்டை வடிவமான முகம் செல்வவான்க ளுக்கு 

முண்டு 
11. சதெட்டையான முகம் ஏழைகளுக்குண்டு. 

12, துஷ்டர்கள் கோமையான முகத்தையுடையவர்கள்ா 

யிருப்பார்கள் 

13. அமுக்கப்பட்ட முகத்தையுடையவர்கள் புத்திரர் 

களில்லா தவர்களாவார்கள். 

14, லோபிகளுக்கு முகம் குட்டையாயிருக்கும். 

நெற்றியின் லக்ஷணங்கள். 

1, விசாலமாயும் உயசமாயும் சங்தெழ்போலும் சாடு 

முசடுமான நெற்றிதரித்திரா்களுக்குண்டு, 
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டீவி 

(1) 
2. அறைச்சந்தினைப்போன்ற தெற்றி செல்வவான்களுக் 

குண்டு. 
3, விசாலமான கெற்றியுடையவர்கள் அ௮சானகளாவார் 

கள. 

4, தசைப்புஷ்டியான கெற்றியுடையவர்கள் பாவிகளா 
வார்கள். . 

5. உயாமாயும் முக்கோண வடிவுள்ள நெற்றியையுடைய 
வர்களி௨ தஇல் தஇரவியம் இருககும். 

6, உருண்டை. வடிவமான தெற்றி லோமியர்களுக்குண்டு 

7. உன்னதமான நெற்றி அசசர்களுக்குண்டு, 

8. வியர்வையில்லாமலும் உலாந்.து முள்ள செற்றியுடை 

பவர்கள் ஈல்ல சகுணமுடையவர்களல்ல. 

0. போதுமான வியர்வையுடன் சொஞ்சம் மேடு பள்ள 
முள்ள நற் தியுடையவர்கள் சந்தோஷ க்கை பலுபவிப்பார்கள் 

10. லலிதமாயும் விகாசமாயும் உடைய நெற்றி பைத்திய 
காசர்களுக்குண்டு, 

கஷ்.கங்களின் லக்ஷணங்கள். : 

|, தோற்றத்துக்கு மாத்திரம் நியாயமாயுள்ள அலலது 

வெளிக்குமாத்திரம் சரியாயிருக்கிற கஷ்கங்களையுடைய . மனி 

தர்கள் தரித்திரசாவார்கள். 

2. சமமான கஷ்கங்களையுடையவர்கள் வாழ்காளில் பல. 

விதமான எண்ணங்களையும் அனுபவிப்பார்கள், 

3. பொரந்துபோன்ற சகவஷ்கங்களையுடையவர்சுள் கெர்வத் 

தையும் ௮ஸ்த்தியையுமடைவார்கள். 

4. உன்னதமானதும் மேடுபளளமுள்ள அல்லது வளக்க 

கஷ்கங்களையுடையவர்கள் அரசர்களாவார்கள. 

கொப்புளின் லக்ஷணங்கள் 

1. மீனப்போன்ற கொப்புளையும் வயிறையுமுடையவர் 

கள் சச்தோல.த்தையடைவார்கள். 

2. விசாலமான அல்லது தாழ்ந்த கொப்புளையுடையவர் 

கள் கழுமய தீதிலாவது அல்லது அபாயமாணமாவது அடை 

வார்கள். 
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(12) 

4, கொப்புளுக்குள் ஒருபக்கமாக மடிப்பு இருச்குமாகில் 

அவன நீண்ட காலம் ஜீவித்திருப்பான. 

5. அதற்குள் விஷாஈமண்டலம் அல்லது நாடிமண்டலம் 

போலிருக்குமாகில் ௮வன் செல்வத்தையுடையவனாவான். 

6 அது£ழ் நோக்கி இருக்குமாகில் அவன் சாஜயோச 

மடைவான, 

7. அது தாமரைப் புஷ்பத்துக்குள்ளிருக்கும் விதையின் 

மேல தோலைப்போலிருக்குமாகில் அவன ௮ச௪னாவான்.. 

8. அதில் ஒரு மடிப்பு மாத்திரம் இருக்குமாகில் ௮வனு 

க்கு ௮யுள் நூரு வருஷம். 
9. ௮ல் இசண்டு மடிப்பு இருக்குமாகில் அவன் செல் 

வத் துடன் வாழவான. 

10. இல் மூன்றுமடிப்புகள் இருக்குமாகில் அவன் ஒரு 
குருவாயாவது உபாத்தியாயனாபாவது போதனாசிரியனாயாவது 
இருப்பான். ன 

11. விரிவாயும் உன்னதமாயுமுள்ள கொப்புள் ஏழைகளு 
க்குண்டு. 

12, உன்னதமான கொப்புளையுடையவர்கள் அற்பசயுளைய 
டைவார்கள. 

13. கொப்புளுக் குள்ளிருக்கும் மடிப்பு கேசாயிருக்கு 
மாகில் ௮வன் சந்ேதோஷத்தையடைவான;. 

14. அதற்குள்ளிருக்கும் மடிப்பு தூசமாயிருக்குமானால் 

அவன் ஸ்திரீகளுக்கு பரிரயோஜனமற்றவனென்று தெரிர் அ 

கொள்ளவேண்டியது. 

15. எவனொருவன் மிருதுவான சதைப்பிடித்த முள்ள 

சரியான கஷ்கங்களையும் அவைகளின் வலது பக்கத்தில் ௮ணி 

வரிசையான மயிர்களையும் உடையவனே ௮வன் அசசனாவான். 

16. மேலே சொல்லப்பட்ட. மயிர்கள் மேலே செல்லப் 

பட்ட இடத்தில் எதிர்நோக்டுப்பார்க்குமாகில் ௮வன் எண்ணக் 

கள் ஒன்றும் பியோஜனமாக மாட்டாது. 

17. உயரசமில்லாத முலைக்காம்பையுடைய ஒருவன் ௮இர் 

ஆடசாலியாவான. ட. 

16. உயசமாயும் சமனில்லாமல் மஞ்சள நிறமாயும் உளள 

மூலைக்கா மபையுடையவர்கள் தரித்திரராவார்கள். ப 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



(18) 
மார்பின் லக்ஷணங்கள். 

1. உனனகதமாயும் சதைப்பிடி ததத்தோடு நடுக்கமும் அதிர் 
சசியமில்லாகமார்பை யுடையவர்கள் ௮ரசரசாவார்கள் இன்னும் 
அவர்கள் கரம்பு மயமான சதைப்பிடி ததமுள்ள பலமான மயிர் 
கள் கீழ்கோக்கப்பட்ட சாயும் இருப்பார்கள். 

2 ஒரு தனவரற்தன் சமமான மாரபையடையவனாயிருப் 
பான், 

3. இலந்தைப்பழதிதையோல் மார்பையடைய ஒருவன் 
அ/இக சக் இயடை பவனாயிருப்பான். 

4, சமனில்லா த மார்பையுடையவர்கள தரி*ரர்களா 

யும் அயுதங்களால் கொல்லப்படுபவர்களாயு மிருப்பார்கள், 

மார்புக்கு மேல்பாகத்கதி லூள்ள பூணாவெலும்பின் 
லக்ஷணங்கள். 

1. மேடு பள்ளமும் காடுமுசடுமான காறை எலும்பை 
யுடையவர்கள தரித்திரமாலார்கள், | 

உ உன்னதமான காறை எலும்பையுடையவர்கள் வாழ் 
தாளில் பலவி தமான எண்ணங்களை அனுபவிப்பார்கள். 

3. இல்ை துப்ப ் த்தைப் 23 பா.லுடையவாகள் செல்வவச 

னாவா ர்க். | ் 

4. தாழ்ந்த காறையெலும்பையடையவர்கள் த்ரித்செசா 
வார்கள். 

கழத்சென்லக்ஷணங்கள் 

1 தட்டையான கமுகதையடையவாகள தரித்தசசாலாரி 

ள் 

2. மானைப்போன்ற கழுதை துயுடையவர்கள் பக்இமார்க்க 
மான வேத நூல்களை எழு அபவசாவார்கள், 

௦.  சங்கிதழ், போன்ற, கழுத்தையடையவர்கள் ௮சசர்க 
ளாவார்கள், ன ச 

4, நீண்ட கழுத்தையுடையகர்கள் ௮ இகமப்படியுள்ளவச் 
களும் பெருக்தீனி இன்பவர்களுமாயிருப்பார்கள். 

5. அமுக்கப்பட்ட  கழுத்தையடையவர்கள் தரித்தார்க 
ளாவார்கள். 
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(14) 
மூதுகின்லக்ஷணங்கள், 

1. மயிரிலில்லாமல் சமமான முஅசையுடையவர்கள் அனு *லமான குறியையடையவர்கள் எண்றெண்ணவேண்டிய ு.. 

2... சமனில்லாததும் வேறுவிதமான முதுகையுமுடையவர் 
கள பிரதிகூலக்குறி எண்றெண்ணவேண்டியது. 

கைகளின்லக்ஷணங்கள். 

ட டர். சதைபபிடிக்சச்சோடு செம்மையாய் அமைக்கப்பட்ட 
தும் செம்மையான பொருத்துக்களையும் உடைய கைகளையுடை 
பவர்கள் சுபமான குறியையடையவர்கள் என்று அறிஈதுகொ 
ளளவேண்டிய௰ து. ் 

8. வட்டமாயும் செம்மையான ௪ தப்பிடி த்தத்தோடும் 
மூழஙகால் வரை நீண்டுகொண்டிருக்கும் கைகனையுடையவர்கள் 
அ ரசர்களாவார்கள். 

3. குட்டையான மயிர் முளைத்த கைகளணாயுடையவர்கள் 
தரித்தெசாவார்கள். ன ரூ, ன ட 

4, யானையின் துதிக்கையைப்போன்ற கைகளாயுடைத்தா 
யிருப்பது செம்பவும் சிலாக்கியம். 

5. மீனின் சிறகைப்போன்ற கஷ்சங்களையும் ௮ இல் சேகர 
இமை வாணம்போன்ற மயிசையம் ௮.தில் நல்ல வாசனையும் உடை 
யவர்கள் சுபகுறிகளையுடையவரசாவார்கள், 

0, மற்றவர்கள் விசேஷமாப் தரித்திர்களாயிருப்பார்கள்* 

கைவிரல்களின் ல:்ஷணங்கள் 

1. கைவிரல்கள் 2ஈசாயுடையவர்கள் சுபசகுனமுடையவ 
ச்ரவார்கள். | டட 

9. குட்டையான விரல்களையடையவர்கள் புக்க்திசாலி 
களாயிருப்பச 1 கள. 

௦, தட்டையான விரல்களை உடையவர்கள் வேலைக்காசர் 
களாவார்கள். 

4. ஒடுக்சமாயும் வளைக்தும் ௪தைப்பிடி தீது மில்லாத 
விரல்கசையுடையவர்கள் தரித்திராகளாவார்கள்; 

5, குச௩கின் அிரல்களைப்போலுள்ள வர்களும் 'தரித்இரர் 

களாவார்கள், . ப ர ர 
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கைகளின்லக்ஷ்ணங்கள் 

1. யாதொரு மனிதனுடைய கைகள நீளமாயும், தடிப்ப 

மாயும், இருக்கிறதோ அவன், சோம்பேரியாயும், கோழைமனஅ 

டையவனாயும், சாதாசண மனிதனஞாயுமிருப்பான். | 

ட. யாதொரு மனிதனுடைய, உளளங்கையானஅு, நீளமா 

(பும், விரல்கள் செம்மையாய் அமைக்கப்பட்டும், மிருதவாயும், 

கொஞ்சம், கெட்டியாயுமிருக்குமா௫ல், அவன சமத்காரமுள்ளவ 

னாயும் ஸ்திரமில்லாச அஷ்டத்தனத்துக்கும், இருட்டுக்கும் உடந் 

தையாயுமிருப்பவனாவான். 

8, யாதோரு. மனிதனுடைய, உளளஙகையானது, குழி 

யாயும் பொருத்துக்களில் செம்மையான முடிச்சும் இருக்குமாகில் 

அவன நீண்டகாலம் ஜிவித்திருப்பான் அனால் ௮து அளவுக்கு 

மிஞ்சிய ௮இக குழியாயிருக்குமாடுல், அவன் அற்பாயுளேயடை 

வான. 

4, யாதாரு மனிதனுடைய கைகள் ௮இக குட்டையாயும் 

தடிப்பமாயும் முடிவில் ௮இக சதைப்பிடித்தமாயும் இருக்கிற 

தோ அவன் திருடனாயும் பொய் சொல்லுபவனாயும் நிஜமான 

துஷ்டனாயுமிருப்பான். 

5, யாதொரு மனிதனுடைய உள்ளங்கைகள் அளவுக்கு 

மிஞ்னெ நீளமுள்ளதாயும் விரல்கள் தடி.ப்பமாகவும் இருக்குமா - 

கில் ௮வன் கெர்வமுடையவனாயும் சோம்பேரியாயும் அஜாக்கிர 

தையுள்ளவனுமாயிருப்பான். 

டட): பெரியதா யும் நீளமாயும் உளள கைகளையுடையவர்கள். 

ஊக்கமுடை யவர்களாயம் கல்ல நிலமையுடையவா்களாயும் தந் 

இரசாலிகளாயும் நியாயச்சபையாசோடு சேருபவர்களாயும். தங். 

கள் ௪௦ நஇதர்களிடத்தில் விசுவா சமூடையவாகளாயு மிருப்பார் 

அள், 

7. யாதொரு மனிதனுடைய கைகள் அளவுக்கு குறை... 

வான குட்டையாயிருக்கிறதோ ௮வன் ௮இக பேச்சு பேசுபவ 

ஞயும் பெருந்தீனி இன்பவனாயும் மற்றவா்கள காரியங்களை 

தூஷிப்பவனுமாயிருப்பான, ் 

௨... 5, யாதொரு மனிதனுடைய கையின் சிருவிரலின் முனை 

யானது ௮வன் மோதி விரலின் மூன்றாவது பொருத்துக்கு சம் 

பமாய் இருக்கிறதோ ௮வன் தன் குடும்பத்தை செம்மையாய் . 

ஈடத்துபவனாய் இருப்பான் தவிற அவன் மனைவி அ௮வனுச்கு ் 

ழ்படிந்து நடப்பவளாயும் ௮வனை சந்தோஷப்படுத்அபவளாயு 

மிருப்பாள், ன ல ் க 

நி 

ர் 
தி 
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(16). 
0, மேலே சொன்ன இருவிரலின் முனை மேலே சொன்ன 

படி. சமனில்லாமல் கு௮கலாயிருக்குமாகில் ௮ வன் மனைவி கலக்கி 

காரியாயிருப்பாள, 

10. யாதொரு மனிதனுடைய முதல் விரல் அல்லது அள் 

காட்டி விசலானது இரண்டாவது அல்லது பாம்பு விரல் ௮வவ 
ளவு நீளமுள்ளதாயிருந்தால் ௮வன் கர்வமுடையவஞயும் விசே 
வபோகப்பிரியமுள்ளவனாயும் இருப்பான், 

11, அனால் இவ்லில் பாம்பு விசலைவிட சிறியதாயிருக்கு 
மானால் ௮வன் கொடூமும்|கோபமுமுள்ளவனாயிருப்பான்; 

12. பாம்பு விரல் அல்லது சடுவிரலின் தலைப்பாகம் கூர் 
மையாயிருக்குமாகில் ௮வன் ௮.இக உஷ்ண முடையவனாயிருப் 

பான. 

13, இவ்விரல் கோணலாக வளைந்து இருக்குமாகில் அவன் 
கொலைபாதகனாவான். 

14, மூனாவது அல்லது மோதிர விரலானது . அள்க் 

காட்டி விரல் ௮வ்வளவு நீளமுடையதாயிருந்தால் ௮வன். வித் 

தைகளில் தேர்ச்சியுடையவனாயும் பணக்காரனாயுமிருப்பான்; 

15, கடைலிரல் அல்லது சருவிரலான.து ௮திக நீளமாயி 
ருந்தால் ௮வன் மோசக்காரனாயிருப்பான், 

10, ஷே விரல் ௮௧ திறியதாயிருந்தால் அவன் செம்ப 

வும் கெட்டிக்காரனாயிருப்பான். 

17. இவவிரல் கூர்மையாயிருக்குமாகில் அவன ரகசிய 

சாஸ்த்திரங்களை எழுதுபவனாயிருப்பான். 

18. இவ்வி£லின் முனைப்பாகம் மொத்தமாயும் பருத்தும் 

இருந்தால் ௮வன் பொதுவாய் இருடனாயிருப்பான், 

19, புலியின் விரல்களைப்போன்ற விரல்களையுடையவர்கள் 

பலவான்களாவார்கள, 

20, அடக்கமுள்ள அல்லது அமுக்கப்பட்ட உள எவ் 
சையையுடையவர்கள் தகப்பனால் சம்பாதிக்கப்பட்ட சொத்துக் 
களை நாசம் செய்பவரசாயிருப்பார்கள், 

21, எவனொருவன் கையை £ீழே தொங்கவிடும்பொழுஅ . 

விரல்கள் சப்தத்தை கொடுக்கிறதோ ௮வன் குணம் கெட்டவ 
.சூயும் ஏழையாயும் இருப்பான், 

22. மேடுபள்ளமான விரல்களையுடையவர்கள் எப்போதும் 
வரி கொடுப்பவாகளாவார்கள, 
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25. இவப்பு நிறமான கைகளையும் உ ள்ளஙகைகளையுமு: டை. 
பவாகள செல்வவானாவார கள். 

24. வாசனையுள்ளறும் செம்மைபாய்அமைக்கப்பட்டதும் 
பலமான உறுஇயுள்ள மணிக்கட்டுகள் அரசர்களுக்குண்டு, 

22. காடுமாடான விசல்ககாயும் மஞ்சள் நிறமான நகவ் 
களையுமுடைய வர்கள் தரித்இரர்களாயும் மற்ற ஜனங்களின் சம் 
சாரங்களிட.த் சில் பழக்கமுள்ளவர்களாயுமிருப்பார்கள், 

நகங்களின் லக்ஷணங்கள், 

1, விகாரமானதும் கிறமற்ற ஈகங்களையு முடையவர்கள் 
எப்பொழுதும் மற்றவா்களிட த்தில் சேவகம் செப்பவராவார்கள் 

$ 

2. உமியைப்போன்ற நகக் எகளைய/டைய வர்கள் ஈபும் ௪கர் 
சளாவார்கள். 

3.. காரடுமூரடான உடைந்த ஈகங்களையடையவர்கள் தீரித் 

இரராவார்கள். 

4. தாமறம்போன்ற நிறமுடைய நகங்கள் அரசர்களுக் 
குண்டு, 

௦, எவர்கள் பெருவிரல் ஈகத்தின் மேல்பாகத்தில் வார் 
கோதுமையைப்போன்ற அடையாளமுள்ள குறிஇருக்கிுறதோ 
௮வர்கள் செல்வவானாவார்கள். 

0. மேலேசொன்ன அடையாளம் பெரியவிரலின் அடிப் 
பாகத்திலிருக்குமாகில் ௮வர்கள் புத் தரர்சளையுடையவராவார் 
கள், ப 

.் விசாலமான ஈகங்களையுடையவர்கள் கூச்சமுடையவர் ப 

களாயும் பயமுடையவாகளாயும் உதாரகுணமுடையவர்களாயு 
மிருப்பார்கள், 

5. நகங்களின் முனைப்பாகத்தில் வெள்ளைப்புள்ளியிருக்கு 

மாகில் அவர்கள் கண்ணியமுடையவர்களாயும் உலக விவகாசங் 
களில் நண்மையான புத்தியை செலுத்துபவர்களாயுமிருப்பார் 
கள், 

0, வெண்மை நிறமான சகங்களையுடையவர்கள் ௮இக 
வியா தியடையவர்களாவார்கள; 

10, மேலே சொன்ன வெண்மை நிறம் ஒரு ஸ்திரீயின் 
கையில் இருக்குமாகில் ௮வள் இடகா த்திரமுள்ள மனதையுடை 
யவளாயும் மோசசக்கா ரியாயுமிருப்பாள். 

டா ழ் 
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11. மேலே சொல்லப்பட்ட வெண்மைகிறமான நகங்க 
ரின் முடிவில் ஏதாவது புள்ளிகள் இருந்தால் அவர்கள் : ௮.ற்பா 
யுளையும் அர்மரணத்தையுமடைவார்கள், 

12, சகங்களின் ஆரம்பத்தில் இவப்பு சலச்சத பலவித வர் 
டல, ம் ( 

ணமான புள்ளிகள் இருக்குமாகில் அவன் ௮தஇிககோபமுடைய 
வனும் சண்டைக்கராானாயுமிருப்பான். 

13. ஈகங்களின் மூளை கருப்பு நிறமாயிருந்தால் ௮வன் 
விவசாயியாவான். 

14, ஒடுக்கமான நகங்களையுடையவர்கள் கெட்ட செய். 
சைகளை செய்பவர்களாயும் தன் அயலார்களுக்கு கெடுதல் செப் 
ப்வா்களாயுமிருப்பார்கள். 

15. நீண்ட ஈகங்களையுடையவர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்க 
ளாயும் வித்தியாசம்பா சாட்டாமல் மறுபடியும் ரேகம் செய்து 
கொள்பவர்களாயுபிருப்பார்கள், 

16. கோணலான நகங்களை யுடையவர்கள் மோசக்காரர் 

களாயும் தைரியம் இல்லாதவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

1/. சிறியதாயும் உருண்டை வடிவமாயும் உள்ள ஈசங்களை 
புடையலா்கள பிடி.வாதக்காரர்களாயும் கோபமுடையவர்களா 
யும் பகையையுடையவர்களாயுமிருப்பார்கள், 

18, நகத்னெ முனையில் வளைவாயிருக்குமாகில் ௮வன் பய 
சதையும் காவத்தையமுடையவனாவான், 

19. உருண்டை வடிவமான நகங்களையடையவர்கள் கோ 
பமுடையவர்களாயிருக்தாலும் 2க்செம் ஷேகோபத்தை தனித் 
அக்கொளளுவார்கள் தீவிர ரகசிய சாஸ்த்இரங்களை விரும்புவார் 
கள, 

20. சதைப்பிடித்சமுள்ள நகஙசளையுடையவர்கள் சோம் 
சேபேரிகளாவார்கள். 

21. வெண்மையும் கருப்புமான நகங்களையுடையவர்கள் 
தன அயலார்களை மோசம் செய்பவர்களாயும் பலவிதமான வியா. 
யை புடையவா்களுமாவார்கள். 

42. இவப்பு நிதமும் புள்ளியுமுடைய ஈகங்களையடையவர் 
கள் கோபமுடையவர்களாயும் பொதுவாய் கெட்ட செய்கை 
களை செய்பவர்களாயுமிருப்பார்கள், 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



(19) 

2௨. ஒருமனிதனுடைய தகம், ண்டும்வளைந்தும் இருந்தால 

அவன் குரரமூளளவனுயும் வம்புக்காரனாயுமிருப்பான, 

24, அத சிறியதாயும் கருப்பு நிறமாயுமிருந்தால் அவன் 

விசுவாச அசரோஹ மூள்ளவனாயிருப்பான, 

25 அது கொஞ்சம் வகாவாயும் அகலமாயும் கருப்புகிறமா 

புமிருக்குமாகில் அவன் மானமில்லாதவனாயும் 8. மாசச்காரனாயு 
ு ் ச 

மிராப்பான், 

26, ௮ நீண்டும் கொஞ்சம் வெண்மைகிறமாயுமிருந்தால் 

௮ வன் நல்லகடத்தையுடையவனாயும் ௪ த்தியவக்தனு யுமிருப்பான் 

07... அத லேசாயிருக்குமா கில் அவன தேக அசெளகரிய 

முள்ளவளுபும் பிறரை மோசம் செய்பவனாயும் இருப்பான, 

26. அறு: உருண்டை வடிவமாயிருக்தால் ௮வன் இன்ப 

ரந ங்களை விரும்புவனாபிருப்பான். 

20, யாதொரு மனிதனின் பெருவிரலின் நகத்தின்பேரில். 

வெள்ளைப்புள்ளி இருக்குமாகில் அவன் காமுகனாயிருப்பான். 

90. மேலே சொல்லப்பட்டபுள்ளிகருப்பு நிறமாயிருந்தால் 

அவன் மிசொாண்டுத்கனமான நடதை தயினால் நாசமடைவான். 

31. யாதொரு மனிதனுடைய முதல் விரல் அல்லது ஆள 

காட்டி விரலின் நகத்தின் பேரில் வெள்ளைப்புள்ளி இருக்குமாகில் 

அ வன ஐசுவரியவானாயிருப்பான, 

32. அது கருப்பு நிறமான புள்ளியாயிருக்தால் ௮வன. 

அவசியம் இரவியத்தை நாசம் செய்பவனாவான. ப 

58. யாதொரு மனிதனுடைய பாம்பு விரல் அல்லது நடு. 

விரலின்ரஈகத்தின் மேல வைள்ளைப்புள்ளிகளிருக்கால் அவன் கடல் 

யாத்திரை செய்வான் அத்தப்புள்ளி கருப்பு நிறமாயிருக்தால் 

அவன் இகரம் மாணமடைவான. 

341. மூன்னாவத அல்லது மோதிரவிரலின் நகத்தின்மேல் 

வெள்ளைப்புள்ளியிருந்தால அவன் ஐசுவரியவானாயிருப்பான்.. 

35, ஒடை புள்ளிகருப்பு நிறமாயிருக்தால் அவன அற்ப 

புத்தியுடைய வனாயும் நிர்தையா னபழிச்சொழற்களை சம்பாதித்துக் 

'கொள்பவனாயுமிருப்பான 

36, சன்னவிரல் அலலது கடைவிரலின் ஈகத்தின்மேல் 

- வெள்ளைப்புள்ளியிருர்தால் ௮வன சாஸ்த்திர அராயச்சி செய்ப 

வனாயும் வியாபாரத்தில் இரவிய சம்பாத்தியம் செய்பவனாயும் 

இருப்பான். 
ப 
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57. மேட. ஈகத்டின்பேரில் மஞ்சள் அல்லது கருப்பு புள்ளி 

யிருக்குமாகில் ௮வனுக்கு மாணம் சமீபமென்றறித்து கொள்ள 
வேண்டியது, ப 

௦8. ஒரு மனிகனுடைய சைகளிலுள்ள நகங்கள் நீளத்தை 
விட அசலமாயிருக்குமாகில் ௮வன் ௮இக கருத் அள்ள வனாயும் 
கேள்விகளில் சிறர். தவனாயும் , சன் ௮இகாரத்தை தன் அயலா। 
டத்திலாவது சுற் .றக்காரிடக்லொவது ஒப்புலிச.அவிட்டுதான் 
ஒரு சமா சாரப்பத்திரிலக எழு அபலனாயிருப்பான். 

39. ஒரு மனிகன் தன் நகங்களைப் பற்களினால் கடிகனாம் 

பழக்கமுடை யவனாபிருப்பானாகில் ௮ வன ௮இக கோபக்காரனா 

பூம் ஓய்வில்லாத வியாகூலமுடையவலுமாயிருப்பான்; 

, குறியும் பீ ஜங்களும் 

1. எவனொருவன் பொமாண்டமான பெருத்த அண் கூறி 
பை உடையவனோ அவன் கெர்வமுடையவனாயும் செல்வவானா 
யுமிருப்பான், 

ப எவனோருவனுடைய இட.துபக்சத்து பீஜம் தோன்றா 
மலிருக்கிறதோ ௮வன் மக்கட்பேரில்லா தவனாவான் 

3, கரடுமுரடான ப்ஜதை புடையவர்கள் மச்சட்பேரு 

டையவரசாவார்கள் அவைகள் தம தொக்கக்கொண்டி ருக்கு 

மாகில் அ௮வாகள தரிழ்திரராவார்கள், 

4, ஒரு மனிதனுடைய ௮ண் குறியின் தலைப்பாகம் இலக் 

தைப்பழத்தைப் மூ 2டாலிருச்குமாகல் அவன் சந்தோஷத்தை 
படைவான் அதன்மேல் தடிப்பமான நரம்புகள் இருக்குமாகில் 
அவனும் சந்தோலத்தை அடைவான், 

9. எவனொருவன் நீளமாயும் மேடுபள்ள முள்ள கரடுமூச 
டான பீ ஜகா யுடையவனோ அவன் ஏழையாயிருப்பான், 

௦, எவனொருவன் இக நீண்ட அண் குமியையுடைய 

வோ அவன் தரிச்தானாவான். 

[.... எவனொருவன் இறிய பிஜங்களையுடையவனோ ௮ வன் 
பலமுள்ள தளகர்த்தனாயிருப்பான், 

6 எவ னாருவன ஒற்றைப் கமுடையவனோ ௮வன் ப்ல்.. 

ஹீனனாவான், 

9. எவனொருவன் காடுமுரடான மேடுபள்ளமுள்ள பிஜங் 
களையுடையவனோ ௮வன் சஞ்சலமான மனைவியை அடைவான். 

10, சமமான பிஜங்களையுடைய ஒருவன் அரசனாவான். 
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11. எவன ருவன் சமமாயுள்ள நீளமான பிஜங்களைய/டை 

பவனோ அவன் நூரு வபதுவரை ஜீவித இருப்பான். 

மணிக்கட்டின் லஷணங்கள் 

|. எவனொருவன் உபர் மணிக்கட்டையுடையவனோ 

வன் ௮ரேக வராம் ஜீவித்திருப்பான், 

2. கரடுமுரடான மணிக்கட்டையுடைய ஒருவன் பண்டி 
தனாவான, 

3. மஞ்சள் நிறமுடைய மணிக்கட்டையுடைய ஒருவன் 

ஏழையாவான, 

4, கருப்பு நிறமானால் சச்தோவூத்தையடைவார்கள, 

குண்டி. வயிறு முதலியவைகள். 

1, எவழனெறாவன் ஸ் ஜி போகத்தை இகரம் முடிக்கிறு 

னோ ௮ வன் இக காலம் ஜீவித் த் இருப்பான், 

2. ாவஜனொ னாருவன ௮௫௧ நேரம் ஸ்இரீ சம்போகம் செய் 

கிரூனோ ௮வன் அற்பாயுசையடைவான, 

5. எவூனொாருவனுக்கு பெரியகுண்டி. பிருக்ெ2ே தா அவன் 

துன இரவியத்தில் ௮௫௧ கொவழமுடை. பவனாயிருப்பான், 

., சதைப்பிடி த்தமுள்ள குண்டியையுடைய ஒறாவன் சர் 

தோலவத்தை அடைவான, 

், எவனொருவன் குரங்கைப்போன்ற இடுப்பையுடைய 

வனோ அவன் தரித்தினாவான். 

0, பாம்பைப்போன்ற வயிறையுடையவர்கள் தரித்திரர் 

களாவார்கள். 

7, பானையைப்போலும் தாளத்தைப் போலும் வயிறையு 

டைபயவர்கள் செல்வவானாவார்கள், 

6 1) 8 6 $ ட 

மனிதர்களின் இந்திரிய லக்ஷணங்கள், 

1, மஹனோஞ்சிதமில்லாத இந்திரியத்தையுடைய ஒருவன் 

தரித்திரனாவான். 

2, புஷ்பத்தின் வாசனையுள்ள இர்திரியத்தையுடைய ஒரு 
வன அரசனாவான், 

3, மதன்ே பான்ற வாசனையுடைய இந்திரியத்தையுடைய 
ஒருவன் அளவுக்கு மிஞ்சிய இரவி.பத்தை அடைவான், 

த 
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4, மீன் வாசனையுளள இக்திரியத்தையுடைய ஒருவன் 

மக்கட்பேருடையவனாவான், 

6, அது கஞ்சியைப்போலிருக்குமாகில் அவன் 
சுண்ணிகளை 

- களையடைவான, 

0. ௮து மாம்ச வாசனைபுடையதானால் அவன்; வாழ்நாளில் 

பலவிதமான இன்பசுகங்களை யனுபவிப்பான். 

7, ௮து சாராயம வாசனையாயிருச்தால் அவன் போதனா 

ரியனாவான், 

8, அதில் சாம்பல்போன்ற வாசனை யுள்ள வர்கள் தரித்திர 

சாவார்கள். 

ஸ்திரீ லக்ஷணங்கள். 

1, சமமாயும் குளிர்ச்சுபாயும் உள்ள உள்ளங்கால் உள்ளக, 

சைகளையும் வீரல்கள ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து உனனதமா 

யும் கூர்மையாயும் இருக்கும் ஒரு ஸ்திரீ அரசியாவாள், 

2. அவளை எவனொருவன் விவாகம்செய்து கொள்ளுகிரு 

னோ ௮வன ௮ரசனாவான. 

8. இன்னும் சாமரைமொ க்கைப்போன்ற கணுக்காலகளும் 

மிருதுவாயும் வியவையில்லாத உள்ளங்கைகளும் அவைகளில் 

மீனப்போலும் ௮ங்குசம்போலும் ஜெண்டாவைப்போலும் 

அடை யாளக்குறிகள் இருக்குமா தில் அதுவும் அரசிக்குறிய 

லகஷணங்களாகும, 

4. மேலும் அசசயினுடைய'பாதஙகள் இடியைப்போலும் 

தாமரையைப்ே பாலும் கொழுமுனையைப்ே பாலுமிரு
க்கும். 

5. பசெம்மையானறும் உருண்டை வடிவுள்ள அம் : மயிரில் 

லாத இடுப்பையுடைய ஸ்திரி நல்ல லகஷணமுடையவளாவாள, 

0. தொடைகள் யானையின் துதிக்கையைப்போலும் சம 

மாயும் மயிரில்லாமலும் இருப்பது செம்பவும் சிலாக்கியம், 

/. குண்டி லவிசாலமாயும் அத்திமாத்தின் இலையைப்போ 

அம் இருப்பது சுபலகஷண மென்றறியவேண்டியது. 

லிருப்பது செம்பவும் நல்ல லக்ஷணங்களாம். ட. 
6, நெற்றியும் மாரும் அறையும் ஆமை புருவைப்போ 

0, சதையுளள மணிக்கட்டையுடைத்தாயிருப் பது செம்பு 

வும் இலாக்கியம், 
5, 
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10. சொப்புள் அழமாயும் விசாலமாயும் சதைப்பிடித்தத் 
தோடு உள்ளே மூன்று மடிப்புடன் அமைக்கப்பட்டி டிருந்தால் 
செம்பவும் நல்ல ல௯£ணம், 

11. மயிரில்லாமல் சமனாயும் கூர்மைபயாயும் உள்ள “ஸ்சனங 

களையுடையவள் பாத்தியசாலிபாவாள். 

12, உதடுகள் இவப்பு நிறமாயிருப்பது நல்ல ல௯உணம், 

18, உருண்டை. வடிவமாயும் சதைப்பிடிச்தமும் உடைய 
உதடுகள் இருப்பது மொம்பவும் மேன்மை. 

14, குயில் சப்இப்பதுபோல பேசும் ஸ்ரீ செம்பவும் 
அதிர்ஷ்டசாலி, 

19, சேரான மூக்கையுடையவள் அழூய குணங்களும் 
செம்பவும் மேன்மை யுடையவரரமாயிருப்பாள, 

10. ேலோற்பல புஷ்பம்போன்ற கண்களயுடைப ஸ்திரி 
செம்பவும் நல்ல லச்ஷணாமும் அதிரஷ்டமுமுடையவள். 

17. கண் புருவங்கள் அ. இக புஷ்டியாயிராமல் ௨ இக்ரெ 
சரஇரன் போலிருப்பது செம்பவும் ண்மை, 

16 ௮இக உன்னதமாயிராத.தும் மயிரில்லாமலும் அக 
சதைப்பிடித்தமும் இல்லாத கெ. றறியை புடைத்தாயிருப்பது 
சுப லக்௨ணம், 

ப 19. காஅகள் மிருதுவாயும் சமனாயும் இருப்பது ரெம்ப 
6/2 சிலாக்கியம், 

20. மயிர் மிராதுவாயும் கருப்பு நிறமாயும் இருந்தால சுப 
ல௯உணம், 

21. செம்மையாப் அமைக்கப்பட்ட தலையும் உள்ளங்கால் 
அலலது உள்ளங்கைகளில் குதலை ரயைப் போலாவன யானையைப் 
போலாவஅு மாக்களைப்போலாவ.து சக்கரத்தைப்போலாவஅ ஜெ 
ண்டாவைப்போலாவது பர்வதத்தைப்போலாவன சங்கதள்போ 
லாவது கொடையைப்போலாவ தாமரை புஷ்பத்தைப்போலா 
வது ரசத்தைப்போலாவன அங்குசத்தைப்டோலாவது பலிபீடம் 
போலாவது புஷ்பமாஃ லையைப்போலாவது சாமாம் போலாவது 
அடையாளங்கள் அல்ல து கூறிகளையுடைய ரேை ககள்யிருச் தால் 
அவள் அரசர்களால் சே௫ிக்கபபடுபவளாவாள், 

22. மணிக்கட்டுகள் செம்மையாய் அமைக்கப்பட்டிருப் 
பது உத்தமம், 

23. கைகள் திரமரைப்புஷ்பம் போலிருப்பது மிகவும் 
இலாக்கியம், 
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24. உள்ளங்கைகள் அக குழியில்லாமலும் ௮௫௧ உன் 
க தமாயிராமலும் இருப்பது சுபல௯உணம். 

22. உள்ளங்கை வரிகள் ௮ல்லது உள்ள௫்கையில் ௮ரேக 
சேகைககாயுடைய, ஸ்திரீவிதவையாகாமல் ௮ வள் வாழ்நாள்களை 
பனுபவிப்பாள், 

20. யாதொரு ஸ்இரீயின் சிறியவிரல் அல்லது கால் கடை 
விரல் பூமியில் படாமலிருக்கி ற தா அவள் விபசாரிபாவாள் 

27. யாதொரு ஸ்திரீயின் மிபருவிரல் அளக்காரட்டி விரலை 8் நடு 

விட நீளமாயிருக்கி ற்தோ ௮வளும் விபசாரியாவாள், 

28. இடுப்பில் மயிரையுடைய ஸ்திரீ சஷ்டத்தை யனுப 
விப்பாள், 

20. நரம்பு மயமாயும் ௮இக சதைப்பிடித்தமும் உடைப் 

ஸ்இரீயும் கஷ்டத்தை யனுபவிப்பாள். 

30, சிறிய குண்டியையுடையவளும் கஷ்டத்தை யனுப 
விப்பாள். 

21, குட்டையான கழுத்தையுடைய ஒரு ஸ்இரீ தரித்திர 
திதையடைவாள , 

32. நீண்ட கழுசதையுடைய ஸ்இரீயின் குநிம்பம் நாச 
மடையும், 

3 ட் ௮ [த ச ட ் ய் ரி ப அ! இ ் 15.  வககிரதாவஷடியாய் ௮அல்லஅ சரிவாய் பார்க்கற சண் 
களையுடையவள் விபசாரியாவாள். 

௦4 யாதொருஸ்இரீயின்டெற்றிஉயாமா யிருக்கிறதோ௮வள் 
தன் புருஷனின் இளய சசகாதானை நாசமடையச்செய்வாள். 

35. இடுப்பு பெரியகாயுடையவள் தன் புருஷனை நாசம 
டையச்செய்வாள். 

30. மயிருள்ள இடுப்பையுடைய ஒரு ஸதிரீயானவள் 
புருஷனுக்கு ௮னுகூலமானவளல்ல. 

97. வயிறு நீண்ட ஒரு ஸ்இரீ தன் புருஷனின் தகப்பனை 
நசாசமடையச்செய்வாள். 

38. மார்பில் அல்லது ஸ்தனங்களில் மயிருடையவர்கள் 
கடத்தை யடைவார்கள். ன க ர 

39. காடுமுரடான காதையுடையவர்கள் அவலகஷணம் 
சான்ற றியவேண்டியது, 

40. கூர்மையாயும் சமமாயிராத பற்களையுடையவர்களும் 
கஷடத்தையடைவார்கள். 

1 
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42. அது செட்டியாயிருந்தால் ௮உ௨ள தன் பருவனை நாச 

மன டயச்செய்வாள. | 

.. 48, பசையில்லாமல் நரம்பு பயமாயும் சமஞயிராமலும் 
உள்ள தரேகத்தையுடைய ஒரு ள்.தீரீ தரித்திரத்ல தய ஓ பவிப் 
[௧7 இர 

44, ஒரு ஸ்திரீயின்மேல் உதடு பெரியதாயிருந்தால் ௮வள் 
சண்டைக்காரியாயும் சீறி விமுபவளுமாயிருப்பாள். 

45, ஒரு ஸ்திரீயானவள் தன் உருவத்திலும் திரேசு அங். 
கங்களிலும் அழகுள்ளவளாயும் உருண்டை வடிவமான பூர்ண 
தொடைகளுடன் ஒரு பெண் யானையின் ஈடையைப்போல் நடிப் 
பவளாயும் அழ கண்களுடன ஒரு வாலிபளை மயக்கச்செய் 

பவளுமாயிருப்பாளாகில் ௮வள் அ௮.திர்ஷ்டசாலியாயிருப்பாள. 

40, ஒரு பெண் சுகஜீவியாய் வளர்ச்சியுடைய கருப்பு நிற 
. மான மயிரையும் தழகய உன்னதமாயுள்ள இரண்டு ஸ்தன 
நிகளும் ஒன்றுக்கொன்று கெருக்கி சேர்த்தும் ௮வள பாதங்கள் 

சமமாய் பூமீயில் படக்கூடியதாயும் மட்டூக்கடஙகாத மயிசையு 
டையவளாயுமிருப்பாளாகில் அவள் செம்பவும் திர்ஷ்டமுடை 

யவளாவாள், 

47, ஒரு ஸ்திரீயின் கொப்புள் ஈரம்பானது வளைத்து முண் 

டம்போல வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கத்தை சுற்றிச் 

கொண்டும் அவளுடைய ரகசய ஸ்தானமானது (அல்குள்) ஒரு 

௮௪௪ இலை வடிவமாயும் ௮வள் கணுக்கால்கள் மத்தியில் கொஞ் 
சம் குழியாயும் ௮வள் பெருவிரலின் தலஃப்பாகத்தின்&ீளம் கொப் 

புள் குழிக்கு சரியாயும் இருக்குமாகில் ௮வள் மெச்சத்தக்க 

முகச்சாயலையும் ௮.இர்ஷ்டமும் உடையவளாயிருப்பாள். 

48, ஒரு ஸ்திரீயானவள் தொங்குற வயிறழையுடையவ 
ளாயும் ௮வ்வயிற்றின்மேல் கோதுமை அரிசி அல்லது நீர்க்காவி 

நிறம்போலுள்ள மயிசைய/ுடையவளாயிருப்பாளாகில் ௮வள் எவ்வித தீங்கனின்றும் தப்பித்து சுகமாயும் பத்திரமாயும் வாழ் 

வாள் என்றறிக கொள்ளவேண்டிய, 

40, யாதொரு ஸ்திரீயின் சன்னப்பொழறிகள் மதுக புஷ் 

பம்போன்ற வர்ணத்தையுடையதாயும் அவளுடைய வளைக்த 
கண்பருவங்கள் மூக்கின் ௮டிப்பாகம்வசை கெருங்காமலிருக்கு 

மாதில் ௮வள மெச்சத்தக்கவளும் சகலசாலும்விரும்பத்தக்கவளு 

மாயிருப்பாள, 

50, பாதொரு ஸ்திரீயானவள் பூர்ண சந்தானைப்போல் 
மூகரும் சூரியன் உதிக்கும் காலத்தில் உள்ள பிரகாசத்தைப் 

போல் தேஜஸும் விசாலமான கண்களும் உடையவளாயிருப் 
பாளா௫ில் ;௮லவள் சக்தோவூத்சையனுபவிப்பாள, 
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௦1, யாதொரு ஸ்கிரீயானவள் கெம்பு வர்ணமான நிற 

மூடையவளோ அவளும் சந்தோஷத்தை யனுபவிப்பாள், 

52, யாதோரு ஸ்திரீயானவள் செம்பவும் நீல நிறமாயிரு 

க்கிருளோ ௮வள் விபசா ரத்வமுடையவளாயிருப்பாள் அப்படி 

யிருந்தாலும் தன் புருஷனுக்கு காரியவிஷயங்களில் மந்திரியைம் 
போலும் சுகானுபவ௫்களில் சிநேதெனைப்போலும் நேசத்தில் 

தாயைப்போலும் படுக்கையில் தாயைப்போலுமிருப்பாள. 

53. யாதொரு ஸ்திரீ சுருள்சுருளான அழகிய நீண்ட கூர் 
தலையும் வட்டமான முகத்தையும் ஆழமான கொப்புளையுமுடை 
பவளோ அவள் குடும்பம் அஇசரித்துக்கொண்டிருக்கும், 

இ இ 94, யாதொரு ஸ்திரீயின் முகம் தங்கமயமாயும் அவள் 

கைகள இவப்பாயும் இருக்குமாகில் ௮வள ப த்மினியாயிருப்பாள 

தவிர கற்பு என்னும் தர்மத்தையே எப்பொழுதும் பிறர்களுக்கு 

போதித்துக்கொண்டுமிருப்பாள். , 

58. யாதொரு ஸ்திரீ கரடு முரடான மயிரையும் வட்ட 
வடிவமான கண்களையும் உடையவளோ அவள் விதவையாவாள். 
தவிர தன் சுற்றத்தாருக்கு எப்போதும் பியோஜன மற்றவள் 
வாள், 

56. எண்ணைப்பசையுள்ள பற்களையுடைய ஒரு ஸ்திரீ 
தல்ல சாப்பாட்டை யுடையவளாயிருப்பாள். ப ன டி 

... 57. எண்ணைப்பசையுள்ள தோலையுடைய ஒரு ஸ்திரீ 

நல்ல படுக்கையையுடையவளாயிருப்பாள், 

௦8. எண்ணைப்பசையுள்ள பாதங்களையுடைய ஒரு ஸ்திரீ 

வண்டி வாகனா ககணையுடையவளாயிருப்பாள. 

௦9.. யாதொரு ஸ்திரீ முழங்கால் பொருத்துக்களில் போ 

தமான சதைப்பிடித்தம் இல்லாமலிருக்கிருளோ ௮வள குண்ம 

கெட்டதாயும் துர்கட த்தையுடையவளாயுமிருப்பாள். 

கு 00. உயரமும்உன்ன தமாயுள்ளஸ் தனங்களையும் வைகள் 

மாரரில்லாமல் ஒன்றோடொன்று சோக்தும் பூண சந்திரனைப் 

போல் அல்லது சூரியன். உடுிக்கும்போஅள்ள பிரகாசமுடைய் 

முகமும் தாமற நிறம்போன்ற நகங்களும் இழயெ பாதங்கள் 

யும் தாமரைப்புஷ்பம்போலும் வட்ட வடி.வழுமான . உள்ளங்கை 

உள்ளங்கால்களையும் ௮வைகளில் வியர்வை நீர் சுசியாமலும். மயி 

சில்லாத. ௮ழயே இடுப்பையும் அழமான தொப்புளையும் மயிரில் 

லா த. மார்பையும் கண் புருவங்கள் ப வில்போல். வளைந்து மூக்கு 

வசை விஸ்தரித்தும் ௮வள் உள்ளங்கால் உள்ளங்கைகளில் தாம 
ரைப்புஷ்பம்போலாவது மீனைப்போலாவது ௮ங்குசத்ை தப்போ 
லாவது௮டையாளங்கள் இருக்குமாகில் ௮ வள் செம்பவும் ௮ இர் 

ஷடமுடையவளாயும் சகலவிதமான” இன்பங்களை “யனுபனிப்ப் 

வளுமாயிருப்பாள், 
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பலபொது லக்ஷணங்கள். 

1. ஒரு மணிதன் செற்றியில் நான்கு கோடுகள் இருந்தால் 
அவன் இராஜ வம்சத்தில் பிறந்தவனாயும் 95 வயது வரை ஜீவித் 
அம் இருப்பான். ள் 

3 ஒரு கோடும் இல்லாமலிருந்தால் ௮; வன தொண்ணூரு 
வயது வசை ஜிவித்திருப்பான். ன ரர, 

5. இல கோடுகள் இருந்து ௮ இரண்டு பக்கங்களிலு 
முள்ள மயிர் வரை விஸ்தரித்திருருக்குமாகல் அவன எண்பது 
வயதுவரை ஜீவித்திருப்பான், ப 

4, நெற்றியிலுள்ள கோடுகள் தாருமாராயிருக்குமாகல் 
அவன் கட்டுக்கடங்காத போக்கிரியா வான். 

ரக ம் 20௮ டதள் அல்லத எழு கோடுகள்
 இருக்தால்' ௮வன்' 

ஐம்பது வயதுக்கு மேல் ஜீவித்இிருப்பான், 

0௦. குட்டையான கோடுகள் இருந்தால் அற்பாயுசையடை, 
வான. 

7... குடையைப்போன்ற தலையையுடையவன் ௮சசவம் 
சத்தில் பிரப்பவனாவான், ன ர 

ன கு 6. ஒருவன் மிருதுவான தலையையுடையவனானால் அவன் 
தகப்பன் இறர்அ விடுவான். இள டட 

9, உருண்டை வடிவமான தலையையபுடையவன் செல்வ 
வானாவான, ன உரு 

10. செப்புக்குடம் போன்ற தலையையுடையவர்கள் தரித் 
இசர்களாயுமிருப்பார்கள், 

1]. கொரப்புள் அமமாயிருப்பது லொக்யெம், ன 

12. நெற்றி முகம் மார்பு இவைகள் விசாலமாயிருப்பதி 
இலாக்கியம், 

13. கண்கள் பக்கங்கள் பற்கள் மூக்கு. வாய் கழுத்தின் 
பின்புறம் இவைகள் உயாமாயிருப்ப௮ மிகவும் சிலாச்சியம், 

14, உள்ளங்கைகள் கடைவாய்கள் நகங்கள் கண்களின் 
சடைப்பாகங்கள் பாதங்கள் காக்கு உதடுகள் இவைகள் சிவப்பு 
நிறமாயிருக்தால் ௮வர்கள் செம்பவும் ௮.இர்ஷ்டசாலிகளாயிருப் 
பார்கள் முக்கியமாய் இவவிச எல்லா குறிகளும் ஒன்ன சேர்ந்த 
அசசர்களுக்குக்தானிருக்கும், 

௫ 
ர் 

13 -தலிரசைகளுக்கும் மார்புக்கும் கண்களுக்கும் மூக்குக் 
கும் உளள ஸ்தானம் நீளமாயிருக்கவேண்டும். 
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16. வில்லின் மேல்பாகத்தைபோன்ற உள்ளங்கைகளையும் 

தாமரைப்புஷ்பத்தைப்போன்ற வயிறையும் கைவிரல்கள் கால் 

விரல்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்த்தும் தாமறம்போன்ற நிறத் 

தையுடைய நகங்களும் ஆமையைப் 2பான்ற உற்சாகமான 

பாதங்களும் உறுதியான கணுக்கால்களும் ௮ழூய பாரிசங்களும் 

அரசர்களுக்குண்டு. , 

17. கரடுமுரடான பாதங்களையும் பல மாஇரியான வர்ண 

சகளையுடைய நக களையும் ஒன்றோடொன்று பொருந்தாமல் 

ஜசமாய் அமைக்கப்பட்ட விரல்களைபும் உடையவர்கள் தரித்தி 

சர்களாயிரப்பார்கள, 

18. செம்மையாய் அமைக்கப்பட்டசவந்தநிறத்தையுடைய 

பாதங்களையும் மயிரில்லாமல் சமமாய் உள்ள ௧ ணுக்கால்களையும் 

யானையின் து ித்கைை பப்போான்த தடைகளையும் சமமான முழ 

ங்கால் பொருத்துக்களைபும் உடையவர்கள் ராஜவம்சத்தில் தர்ம 

இத தனை:புடை பவர்கசளன்9றண்ணிக் 9சொள்ள வண்டிய து, 

19. யாதொரு மனிதன் சுருள் சுருளான மபிரையுடைத் 

சாயிருக்கிரு னை ௮வன அ௮க்நிப நாட்டில் மாணமடைவான். 

20, யா தொரு மனி தன் முழ௫கால் பொருத் துக்களில் 

செம்பவும் ௮௫இகமான சதைப்பிடித்தம் இல்லாமலி நக்கிறுனே 

௮ வன் தரதிர்ஷ்டசாலியாவான் 

21. யாதொரு ஸ்ரீ முழங்கால் பொருத்துக்களில் போ 
தமான சதைப்பிடித்தம் இல்லாமவீருக்கிறாளோ அவள் குணம் 

கெட்டவளும் அர்நடத்தையை யுடையவளாயிருப்பாள். 

22. அ௮வலக்ஷணமான முழஙகால்பொருத்அக்களையுடைய 
வன் தரித்திரனாவான். 

23 எவூனொருவன் குட்டையான அண்குறியையபுடைய 

வனோ அவன் தனவறந்தனா பும் சொல்ப சந்ததியுடையவனாயும் 

நீண்ட ஆயுசையுடையவனுமாயிருப்பான், 

(கோபமுடைய சுபாவமுடையவர்கள்) 

1. ேடியார்கள் ௮௫க மயிரையுடையவர்களாயும் உஷ்ண 
மான இசேகத்தைபுடையவர்களாயும் ஒல்லியான தஇிரேகத்தை 
யுடையவர்களாயுமிருப்பார்கள். 

2, ேடயார்கள் முகம் மஞ்சள நிறமாயிருக்கும். 

9. இயற்கையாக அவர்கள : வாயினாலும் நாவி லும் கப 
டமான வார்த்தைகள் மி/சால்லார்கள். 

( 
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ஸ், அடிக்கடி அதிக தாகமுடையவசாயிருப்பார்கள், 

5. சுறுசுறுப்பும் சலனஞாம் பிரயோஜனமுமில்லாதமனதை 
புடையவசாயிருப்பார்கள், 

6. அவர்கள் காடிகள் கெட்டியாயும் அடிக்கடி வேகமாய் 
ஈடி.தீதுக்கொண் டு விருக்கும், 

ச. அவர்கள் எச்சில் கசப்பா யிருக்கும், 

டே லேசாயும் மஞ்சள கிறமாயும் அவியுடன் மூத்திரம் 
அபய்பவரா யிருப் பார்கள். 

இரத்தப்புஷ்டியுள்ள மனிதர்களின் அடையாளங்கள். 

1. எடியார்கள் உஷ்ணமாயும் “தளமாயும் உள்ள இசேசு 
தையும் மிருவலான ௪தைப்பிடி த்தும் மயிருுள்ளவர்களாயி 

ரூப்பார்கள். 

2. ஷேயார்கள் இசேசம் பு 'தியகிற றமாகத்ே தோன்௮வ?ே தாடு 
கூட சோஜாப்: பூ வாணமுள்ளவர் களாயும் சு௮சறுப்புள்ளவர் 

களாயுமிருப்பார்கள். 

9. முகத்தில் சத்த ஜொலி தொல்ப்புள்ளவர்களாவிரும 

பார்கள். 

கி, நாடிகள் மிருஸுவாயும் குளிர்ச்சியா யம் விறைவாயுமிரு 

&ரும், | 

9. மூத்திசம் சற்று இவப்பு நிறமாயிருக்கும். 

6.  எசிகில் கொஞ்சம் ருசியாயிருக்கும், 

7. கேயார் “கள் எப்போ தும் சிவப்பு நிறமான வஸ்துக்களை 
யூஹ் அழகான வஸ் அக்களையும் சாட்டியல் முதலான அசளையும் 

கனவில் காண்பார்கள். 

8. மனோசம்மியமும் தாசாளமுருடைய க குணங்களையுடை. 

ப வர்களாயிருப்பார்கள்.. 

9, அடிக்கடி சக்தோஷத்தையுடையவர்களாயும் இரித்அக் 
கொண்டும் விருக்சு செய்வதில் பிரியமுள்ளலா் களாயுமிருப்பார் 
கள; 

(0. டியார்கள் உண்ணும் உணவுகள அவ்வளவும் ஈத 
சத்தமாகவே மாறும், ப 
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கபநூள்ள மனிதருடைய குறிகள். 

1. டேடியார்கள சிரேகம் குளிர்ச்யொயும் மிருதவாயும் 
கொழுத்தும் கரடுமுரடா யும் மயிரில்லாதவர்களாயுமிருப்பார்கள் 

2. வெண்மை நிறமான முகங்களையும் கலாக்ஷ்ண்முடைய 
வர்களாயுமிருப்பார்கள். 

3. வெண்மை நிறமும் அதிகமான மூச்சொத்தையுடைய 
வா ் களாயுமிருப்பார்கள், 

4,  மிருதுவாயும் மெதுவாயும் பலனுக்கெட்டாசனமான 
நாடியையுடையவர்களாயிருப்பார்கள், 

6, சிறிது தாகமுடையவர்களானா லும் எப்போதும் தாக 
சாந்தி செய்ய பிரிய மற்றவர்களாயுமிருப்பார்கள், 

6, ஏறக்குறைய வெண்மை நிநமான வஸ்அக்களையும் தண் 
ணிரில் அபத துவருவதைப்போன்ற கனவுகளையும் காண்பார்கள் 

[.... அடிக்கடி ௮இக அரக்கத்தையுடையவர்களாயிருப்பார் 
கள, 

8. சக்தியற்ற மெதுவான நடையையும் வேலைசெய்ய அரு 
வருப்புள்ளவர்களாயுமிருப்பார்கள், 

0. அன்னக்குழாயிலிருக்து எப்போதும் கபம் ௮தஇகரித்து 
வத் அகொண்டேயிருக்கும், 

துக்க கரமான மனதையுடையவர்களின் லக்ஷணங்கள். 

1, ஷேயார்கள் இரேகம் பிரகாசமில்லாமலும் சக்தியற்ற 
வர்களாயும் ஈயத்தைப்போன்ற நிறமுடையவர்களாயு மிருப்பார் 

கள், 
2. எச்சில் கொஞ்சமாயும் புளிப்பாயுமிருக்கும் 

5, மூத்திரம் கொஞ்சம் நீலநிறமா. யும் வெண்மை நிறமாயும் 
ஒருபக்கத்திலிருக்து மத்தொரு பக்கத்தூக்கு ஒளிபோக விடுக 
சாயுமிரு க்கும், 

ன ச க் சாடிகள்கெட்டியாயும்புலனுக்கெட்டாததாயுமிருக்கும் 

5. வெறுப்பும் காகத் இலுள்ள... பேய் பிசாசங்களைப்போ 
லும் பயங்கரமான கருப்பு நிறமான காட்சியையுடைய கனவு 
களை காண்பவராவார்கள். 

6. அ தக துக்கமும் , வியாகூலமும் எப்போசம். குடி கொ 

ண்டி ருக்கும். 
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சகி எப்போஅம் ௮இக பயமுடையவராயமிருப்பார்கள்." 

8, மாருத நிலையையும் உறு இயையும் அவர்கள் செய்யும் 

பங்களில் உடைத்தாயிருப்பார்கள். 

ப் டு 
கி ் 

சூடுள்ள அல்லத. உஷ்ணமான மூளையுடையவர்கள்.. 

1. இயற்கையான ஹிருகயத்தையும கவெப்புகிறமான முக். 

முடையவர்களா யுமிருட் ப்பார்கள். 

2, மையார் களுக்கு மயிர் விரைவாக முரீக்கும், 

8. கடினமானதும் ௮௫ கருப்பான -மயிசையுடையகர்' 

களாயும் தலைமயிர் சிக்கிரம் உதிர்ந்து போகக்கடியதாயுமிருப 

பார்கள். 

8 

குளிர்ந்ததூளையுடையவர்கள். 

1, இயற்கையாய் குளிர்ந்த மங்கலான முகத்தையுடைய 

வரா பிருப்பார்கள் 

2. ஒியார்களுக்கு மெதுவாய் மயி ் க்கும், 

2. மயிர்நேராயும மிருதுவாயும் கொஞ்சம் மஞ்சள் வர்ண 

தா புபிருக்கும். 

- உலர்ந்த முளையுடையவர்கள். . 

1, கண்களில் கொஞ்சம் குறைந்த ப்ரீ முடை ட யவர் களா 

பிருப்பார்கள். 

2: கெட்டியான 'மயிசையுடையவர்களாயும் அவைகள் 

சக்கரம் உஇர்ந்துவிடக்கூடிய தாயுமிருப்பார்கள
். | 

9. பிறர் வாக்யெங்களை சிக்கிரம் குவனித்துக்சொள்ளும் 

சக்தியுடையவசாவார்கள். ர ரர 

4. அதிகமாகத் தாக்கமாட்டார்கள். 

பதமான மூளையுடையவர்கள்.. 

ட இள தாடி பலமாயும் அரக்கு மேலும்
 கழுவாய் அடக்கம் 

கொண்டிருக்கும்; 

2 பலமாயும் அடிக்க. மூச்சை இழக்க. கிப
வர்களார 

மிருப்பார்கள், 
ன ரர. 
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3. மமிருள்ள௮ம் பெரிதானதும் காடூமூடான மார்பை 

புடையலராயிருப்பார்கள். 

4, தாங்கள் செய்யும் காரியங்களில் உற்சாகமுடையவசா 
யிருப்பார்கள். 

5... திடீரெனவும் கடுமையுமான கோபத்தை யுடையவர் 
களாயிருப்பார்கள். 

உற்சாகமில்லாத சள ஹிருதய முடையவர்கள், 

1, கொஞ்சமாய் மூச்சுவாங்க விடுபவர்களாயிருப்பார்கள் 

4: நாடிகள் சிறியதாயும் மெதுவாய் நடித்துக்கொண்டும் 
இருக்கும், 

3. ஸ்தனங்கள் ஓடுச்கமாயும் ஓப்பமாயும் மூடிக்கொண்டும் 
இருக்கும். 

4, காரியா இகளில் மெதுவாயிருப்பார்கள், 

ச, சாதாரணமாய் கொஞ்சம் கோபமுடையவர்களாயு 
மிருப்பார்கள், 

நல்ல புத்தியுள்ள மனிதாகளின் குறிகள். 

1. நேராயும் சரியானதாயும் ௮இக உயசரும் குட்டையு 
மில்லா மல் உமாச ௮ளவுடன் அமைக்கப்பட்ட இசேசத்தைய 
டையவர்களாயிருப்பார்கள், 

க. ௮௪ சதைப்பிடி த்தமாயில்லாமலும் ஒல்லியாயில்லாம 
அமிருப்பார்கள். 

8௨ ஷேயார்கள் தே ரகத்துலுள்ள ௪ க இயற்கையாகலே 
மிரு அவாயிருக்கும், , 

4, கெட்டியாயும் லேசாயும் இல்லாத மிருதுவான சோலை 
புடையவசாவார்கள். 

5. வெண்மை நிறமாயும் சிவப்பு நிறமான இளஞ்சாயம் 
போன்ற நிறத்தையடையவா் களாயுமிருப்பார்கள், ப 

0. மயிர்கள் கெட்டியாயும் மிருதுவாயுமில்லாமல் ஒப்ப 
மாக தேராகவடையதும் மஞ்சள் நிற தீதுக்கும் கோதுமை வரண 
,தீதக்கும் சேராத ஒருவிதமான நிறத்தையுடையவர்களாயு மிரு 
ப்பரா்கள், ப 

ர். பெரிதும் சிறிதும் இல்லாத தலையையுடையவாகனா 
விருப்பார்கள், , 
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8. ௮திக சதைப்பிடித்தமும் சதைப்பிடித்தமில்லாதது 

மான நடுவு நிலையுள்ள முகத்தையுடையவர்களாயிருப்பார் கள். 

09. ஏறிய நெற்றியுடையவர்களாயிருப்பார்கள், 

10, ௮ பெரிதும் சிறிதும் இல்லாமல் உருண்டை வடி. 

வமான சுத்தமான கண்களையுடை.யவர்களாயிருப்பார்கள். 

1], ரூபலாவண்யமுடையதாயிருப்பார்கள, 

12, காதுகள் குழியுள்ளலும் இத்திரம்போலுமுடையவர் 
களாயிருப்பார்கள். 

13. கம்பீரமான நாக்கையுடையவா களாயிருப்பார கள. 

14, தீவிரமும் வெறுப்பு மில்லாத சப்தத்தையுடையவர் 
களாயிருப்பார்கள். 

15. அழகாயும் ஒப்பமா யுமுள்ள கமுத்தையுடையவாகளா 

பிருப்பார்கள். ப 

10, தொண்டைக் குறுத்தெலும்பு அசைந்து கொண்டும் 

தெரிந்துக்கொண்டு மிருக்கும், 

17... பின்பக்கமும் விலாப்பக்கமும் ௮ இக சதையிராது, 

18. முதுகு சமமாயும் மெல்லியதாயுமிருக்கும், 

19, இரக கட்டுடையவரசாயிருப்பார்கள். 

20, கைகள் நீளமாயும் ௮ழகாயும் ஒப்பமாயும் இருக்கும்; 

21. விரல்கள் நீளமாயும் மத்திய அளவுளளஅம் ஓப்பமா 

யும் சமமாயும் இருக்கும், 

22. பாதங்கள் அ௮ழகாயும் மிருஅவாயும் ௮இக சதைப் 

பிடி *ீதமில்லாமலுமிருக்கும், 

28. சமமாயும் லேசாயும் வெண்மை தநிறமாயும் சிவப்பு 

சோஜாப்பூ வாணம் கலந்த நிறத்தையுடைய நகங்களையுடையவர் 

களாயிருப்பார்கள். 

24, அகலமாயும் ஒடுக்கமாயும் லேசாயும் கெட்டியாயு 

.மூள்ள பலவித பற்களையுடையவர்களாயிீருப்பார்கள். 

. மந்தபுத்தியுடையவர்கள், 

1, பெரியதாயும் நீளமாயுமுடைய திரேக ௮மைப்புள்ள 
வர்சுளாயிருப்பார்கள், 

ஆ ் 
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உ கொழுப்பும் ௮இக ௪ சப்பிடித்தமும். கலந்த. திசேச 

மூடையவர்களாயிருப்பார்கள், 

3. சதை கெட்டி பாயிருக்கும், 

4, நிறம் அதக கருப்பாயும் ஒளி மங்கியுமிருக்கும். 

5. தலை மிகப்பெரிதாகவாவது அல்லது சிறியதாயும். கடி 

- சாமாயும் கெட்டியாயுமிருக்கும், 

0, தலயின் முன்பக்கம் குழியாயும்பின்பக்கம் உருண்டை. 

, வடிவமா யுமிருக்கும்.. 

[. மூகம் ுதிகப்பெரியதாயும் 'சதைப்பிடி ச்தமுள்ளதா 

யுமிருக்கும், 

8. நெற்றி பெரியதாயும். சதைப்பிடித்தமுள்ள த! தாயும் உ௬ 

-ண்டை, வடிவமா யுமிருக்கும், 

9. காதுகள் அஇக கெட்டியாகவும் கேதியதல்லாமதும் 

'மேல்பாகமாக அ௮மைக்கப்பட்டதாகவுமிருக்கும். 

10. நில்யாயும் அசைவில்லாமலும் மறைவான அல்லது 

-ஸ்பஷ்டமில்லாத கண் களையுடையவர்களா யிருப்பார்கள். 

1], கதுப்பு அல்லு கன்னம் 'பெரியதாயும் ௪ுை தப்பிடித்த 

மூள்ளதாயுமிருக்கும். 

12, கழுத்து கெட்டியாயும் குட் டையாயும் சதைப்பிடி த் 
தத்தோடு கொழுத்துமிருக்கும். 

19. தொண்டைக் குறுத்தெலும்பு அதன் ஸ்தானத்தில் 
செம்மையாய் அமைக்கப்படா ததாயிருக்கும், 

14, _முத்டின் தோளெலும்பு மேலே செரிக்க கொண்டிரு 
க்கும். 

19. இடுப்பு அதிக சதைப்பிடித்தமாடுமிருக்கும், 

10, மார்பு பெரியதாயும் சதைப்பிடி த் தமாயுமிருக்கும், 

17. தொடைகள் -இிறியதாயும் குட்டையாயும் வளைந்து 

மிருக்கும், ர ரச ௫. 
18, வயிறு முன்னால் தள்ளிக்கொண்டி ருக்கும், 

19, கைகள் சதைப்பிடித்தமுள்ள தாயிருச்றும். 

"தல்லஞுபகமுடையமனி, தர்கள் . 

1, இரேகங்களின் உயர்ந்த பர்கங்கள் இக பெரிதாயும் 

சிறியதாயும். இல்லாமல், சமமாப் அமைக்கப்பட்டும் கொழுப்பில் 

லாமல் கொஞ்சம் சதைப்பிடி த்தமுள்ளதாயுமிருக்கும். 
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ந்தி ரை கொஞ்சம் உலர்ந் இருக்கும், 
5, தலையின் பின்பக்சம் பிதாங்க்கொண்டி ருக்கும். 

4, காதுகள் சாசாசணமாய் பெரியதாயிருக்கும், 

ஞாபகச ந்திய ற்றவர்கள்: 

1, இரகத்தின் மேல்பாகம் செம்மையாய் அமைக்கப்ப' 
டாமல் சிறியதாயும் தட்டையாயுமிருக்கும், 

2, மூளை கொஞ்சம் நனைவாயிருக்கும், 

3. தலையின் பின்பக்கம் அடக்கமுடையதா யிருக்கும். 

ன 4. காஅகள் மிகவும் பெரியதாயிருக்கும், 

தல்ல அபிப்பிராயமூடையவர்கள், 

1. கண்கள் மிதமாப் நகர்ந்து கொண்டி ருக்கும். 
த 

மற்றவர்களைவிட நல்ல சுபாவம் உடையவர்களாயிருப் 
பார்கள்; 

ரி பேச்சு மெதவாயும் சலிக்காததாயும் புத்சொலித்தன 
மாசவுமிருக்கும். 

ஞானமும் யோசனையுமுடையவர்கள் 

1.  திரேக அமைப்பு கொஞ்சம் சியதாயாவது அல்ல: 
ஈடுத்தாமாயாவத இருக்கும், 

5, தலை முன்பாகம் சாதாணமான அளவுள்ளதாகவுப: 
பின்பாகம் கொஞ்சம் பெரியதாகவுமிருக்கும். 

இ: மூகமானஅ அதிகப்பெரிதும் இறிதும் இல்லாமல் கொ 

ஞ்சம்சல தப்பிடித்தமுள்ள தாயிருக்கும். 

4, நெற்றி கொஞ்சம் சமசதரமாயும் ீளமாயும் ௪ கன்னப்: 

, புபுரறிகள்வரை வியாபித்தும் இருக்கும். ள் 
உர 5. கம்பீரமான பூர்ண சண்கள் சுத்தமாய் அசைர்து. கொ, 

ண் டிருக்கும், 

6: சாக்கு, ஒப்பமாயும் அண்மையாயுமிருக்கும், 

ட 'முதத்துக்குத் தகுந்த பேர்துமான முள்வுள்ள ௮ழயெ 
மூக்கையடைய்வர்களாயிருப்பார்கள, 
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8, சப்தம் ௮தஇி௧ பெரிதும் சிறிதும் இல்லாமல் மத்திபம 
மாயிருக்கும, 

0, கழுத்து வலதுபக்கம் கொஞ்சம் சாய்ந்தால் டோலிருக் 

கும், 

10. சண்ட மணியானது கொஞ்சம் புடை த்துக்கொண்டி 

ருக்கும். ன க 

11. தொண்டைச் குறுத்தெலும்பு செம்மையாய் ௮மை 

க்கப்பட்டி ௬க்கும, 

12, மார்பு பெரியதாயிருக்கும். 

18. புஜங்கள் பெரியதாயும் சமமாயும் இருக்கும். 

14, கைகள் நீளமாயிருக்கும், 

12, அவர்கள் பேசும்போது இயற்கையாக விரல்கள் 

அசைந்து கொண்டிருக்கும், 

அ விவேக முூடையவர்5ள் 

1. திரேகத்தின்உருவம் பெரியதாயும் இடதுபக்கம் புடை. 
ப்பாயுமிருச்கும். 

2. தலை உருண்டை வடிவமாயும் குழியாயுமிரு நக்கும், 

3. மார் வெப்பு நிறமாயும் கழுத்துக்கு ற் அதிகமாக் 
முளைத்தும் இருக்கும். 

4, முகம் ௮.இகப் பெரியதாகவும் சதைப் பிடி த்தமுள்ள 

தாயுமிருக்கும். 
5. கண்கள் இறியதாயும் வெப்பு நிறமாயும் மககலாயும் 

சன்னமாக நகர்ர்து கொண்டும் மேல்பாகம் தலையினின்றும் புடை 
தீ௮ுக்கொண்டுமிருக்கும், 

06, காதுகள் பெரியதாயும் €ளமாயும் மேல்பாகம் நேராக 
வுமிருக்கும். 

7, தெற்றி ௮௧ சறியதாயும் உருண்டை வடி.வமாயும் 
உயாமாயும் இருக்கும், 

... 8. கன்னம் £2ழ தொங்கிக்கொண்டும் சுரு௩்கிக்கொண்டு 
மிருக்கும், | 

9, வாய்,கூர்மையாயும் சசதியைப்போ லுமிருக்கும், 

10. உதடுகள் பெரியதாயும் புடைத்து மிருக்கும், 

! ட 
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11. சப்தம் சிறியதா கவும் கூர்மையாகவும் மற்றவா களுக்கு 

எரிச்சலையுண்டு பண்ணுவசா. புமிருக்கு ௨, 

[2. அடிக்கடி சத் தில்லாத மதலைச்ெ சொற்களப்போல் சம் 

பாஷிப்பவர்களாயிருப்பார கள். 

13. கழுத் நின் மேலபாகம் அஇெப்பெரியதாயும்ச்பாகம் 

சிறியதாயும் ௮மைக்கப்பட்டிருக்கு கம், 

14, தோள்களில் மயிர் முளைத்திருக்கும். 

19. இடுப்பு சதையுள்ளதாயிருக்கும். 

10, கைகள் ரெம்பவும் குட்டையாயும் அதன் பொருத்து 

க்கள் நீளமாயும கெட்டியாயும் குட்டையாயுமிருக்கும். 

117. விரல்கள் குட்டையாயும் ௪௮ தப்பிடி த்த முள்ள தாயு 

மிருக்கும். 

18. அஜாக்செதையாக முன்னுக்கு குணிக்தும் முகச்சாயல் 

மட்டும் வெளிக்கு உயாமாகத்தோற்றும் படியான அச்சரியகர 

மான நடை நடப்பவர்களாயிருப்பார்கள். 

தேவபக்தியுடையவர்கள் 

1. மூகம் அழக௫யெதாயிருக்கும், 

2. கண்கள் ரெம்பவும் அழகாயும் நெத்தியின் சமபாகத் 

அக்கு சரியாக புடைத்துக்கொ ண்டுமிருக் டும். 

5... இன்னும் கண்கள் குளிர்ச்சயொயும் பிசசாசமாயும் வழ 

க்கமாக இறக்தும் தாங்கள் எண்ணின காரியங்களிலே3ய இத்தை 

யை செலுத்தும் குணங்களை 'யுடையவர்களாயிருப்பார்கள். 

4, சாதுவான மனி தர்களைப்போன் றஐரூபமுடையவாா வார் 

கள். 

5. ரெம்பவும் சனமாயும் தாழ்வாயுமில்லாமல் மத்தெமான 

தொனியையுடையவர்களாயி ப்பார்கள். 

0, அதிகமான சிரிப்பில்லாமல் மத்திமமசன புன் சிரிப்பை 

யுடையவர்களாயிருப்பார்கள், 

பாவச்செய்கையுடையவர்கள் 

இட மூகம் விகாசமாயிருக்கும். 

2, கா'துகள ஒடுக்கமா யும் நீண்டுமிருக்கும். 

3, உலாந்தும் வெண்மை நிறமாயும் வெளியில் புடைத்துக் 

கொண்டு மிருக்கற கண்களையுடையவசாயிருப்பார்கள், 
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(38) 
4, வாய் றியதாயிருக்கும் அனாலும் வெளியில் புடைத௮.- 

ச்கொண்டிருக்கும். 

த. பற்கள் நீளமாயும் வளியே தள்ளிக் கொண்டுமிருக்கும் 

உ 6, இமுதடுகள் இறியதாயும் அத கன்மேல் ; பற்கள் தொல்ிக் 
கொண்டுமிருக்கும், ன ரர 

7. சீக்செமாக றிய தொனியுடனும் மூக்கில் சப்தம் 
வரும்போல் பேசுபவர் களாயுமிருப்பார்கள், 

லு 8, கழுத்து பசையற்றதாயிருக்கும், 

9, முதுகு வளைந்திருக்கும், 

10. கால்களும் மேல்தோள்களும் சறியதாயும் எட்பமா' 

யும் பலமில்லா ததாயுமிருக்கும். 

ட 

தியாயச் செய்கையுடையவா ன். 

1. தஇிசேகம் பொதுவாய் ஒரு அளவையுடையதாய் அமை 
க்கப்பட்டிருக்கும், 

2. நெற்றி. கீளமாயும் கன்னப் பொரிகள் இசண்டுபக்கங் 

களிலும் விரிர்திருக்கு சம். ன 

ட. &* மயிர் கருப்பாயும் கோதுமை ரிசி வாணம்போலும் 
இருளைப்போ ஓயிருக்கும். 

4, கண்கள் கொஞ்சம் பெரிதாயும் கம்பீரமாகவும் பிரகா 
இ தக் ் கொண்டுமிரு4 க்கும், 

5 ஆழ்ந்த கருத்அள்ள பேச்சையுடையவர் களாயிருப் 
பார்கள், 

0. புகழத்தக்க னி சஷமான முகச்சாயலையுடையவர்களா 
பிருப்பார்கள்; 

௮ நியாயச்செய்கையுடையவர்கள், 

1, சண்கள் பசையில்லாமலும் உருண்டுகொண்டு. மெனு | 

- வாய் அசையக்கூடியதும் அக்ஷத்திரக்களேப்பேரல், தோன்றி 

அறைய்க்டியதாவு ற்கு, 

ல 7. அருவருப்பான ரூபத்தையுடையவர்களும். தூர்ப்புத் ௧ 

யுடன் பார்ப்பவர்களாயும், பயமுறச் செப்பவர்களாயுமிருப்பார் 

சன். 
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பலமும்பெள ரிஷமும்உடையவர் கள் 

ர, கிரேகம் சரியான சிலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். 

21. தலை கொஞ்சம் பெரிய தாயிருக்கும் 

3 மயிர் ௦ே மேரரயும் சுருளாயும இல்லாமல் மத்திமமா 

யிருக்கும். 

4. கெ த்றி சரியான அளவுள்ள சமச அசமாயிருக்கும். 
நீவிர். பப்ப 

5, கண்கள் கல (நிறமாயாவது ' மஞ்சள்: நிறமாயாவனை 
சிவப்பு நிறமாயாவன இறந்து கொண்டிருக்கும், 

0. புருவங்கள் வில்லைப்போல் வளக் இருக்கும். ன ரர 

7. மூக்கு தெற நதியிலிருந்து ே கோணலாகவாவது கொஞ்சம் 
உருண்டையாகவாவது புறப்பட்டு முடிவில் சாய்ந்திருக்கும். ள் 

6. வாய் பெரியதாயிருக்கும், 

9, மோவாய் ௪துரமாயும் மயிருள்ளதாயுமிருக்கும், ் 

10, உதடுகள் லேசாயிருக்கும். 

11, தொனிபெரியதாகவும் சபத தீதுக்கொண்டுமிருக்கும், 

௬ 2, பலமாயும் ம இடைவிடாமல் மூச்சுவாங்க விடுபவர்களா 

புமிருப்பார்கள், ப இ 

18... கழுத்து பெரியதாயும் கேசாயுமிருக்கும், 

14, மார்பு பெரியதாயும் பூரணமாயுமிருக்கும், ன ர. 

டி 15. முதுகின் பாகங்கள் பெரியதாயும் ௨ அஇயாசவுமிரு 

க்கும், 
ட ன ர தம் 

10, தோளகள பெரிபதாயும் அ.கலமாயும் விரிந்துமிருக் 

கம், 
ட..197.. ல்கள் பெரியத்ரயும் பொருத்துக்கள் செம்மையாய் 

ட்ட. ஆந்த 

அமைக கப்பட்டு நிருக்கும். ்் 

18. தவிர எட்டி அடிவைத்து 'நடப்பவர்களாயும் ட 

க யரரகள உடக்கும்போது 0 ழே தாள்கள் , அசைந்து கொண்டுமிறுக் 

19, 'மேலே சொன்ன அடை டயாளமுடையவர்கள். பெருக் 

தசமையுள்ள- டி றந் ச். ஆலோசனையை புடையவர்களாயுபிரும் 

பாராரகள். ட்டர் ் 
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பயமுடையவர்கள் அல்லது தைரியமில்லாதவர்கள் 

1, ஷேஷயார்கள் இரகம் சாய்ந்தும் £ம் நோக்கியும் ௮] 

மைக்கப்பட்டிருக்கும். . 

2. அற்பபுத்தியுடைய பழக்கமுடையவர்களாயும் மயிரில் 

லாதவர்களாயுமிருப்பார் ர்கள். 

3... சோர்வடைந்த நடையையுடையவர்களாயிருப்பார்கள 

4, இிரேகத்திலுள்ள மயிர்கள் லேசாயும் மிருஅவாயும் 

இருக்கும், 

5, இரகத்தின் நிறம் வெண்மையாயாவது கருப்பாயா 

வது ஈய நிறமுடையதாயாவது இருக்கும். 

0. தலையின் முன்பாகம் அமுக்கப்பட்டும் பின்பாகம் குசி 

யாயுமிருக்கும் 

7. மயிரின் நிறம் வெண்மையாயாவது கருப்பு மாயா 

வது இருக்கும். 

டே முகம் மஙகலாயும் விசனகாமுடைதாயுமிருக்கும், 

9, திறியவாயும் உதடுகள் இறந்துமிருக் கம், 

10, மூச்சுவா ங்கி விடுதல் கொஞ்சமாயும் பலஹீனமா 

யும் இருக்கும், 

11. தொனியானது சீக்கிரமாகவும் ஒப்பமாகவும் கொஞ் 

சம் மூக்கில் சப்தித்அுக்கொண்டுமிருக்கும், 

12, பலமில்லாத கூர்மையசன விரிவில்லாத சம்பாஷணை 
யுடையவரசாயிருப்பார்கள். 

18, கழுத்து நீண்டிருக்கும், ' 

14, நெற்றி பெரியதாயும் எலும்புள்ளதும் ௪தைப்பிடித்த 
முமாயிருக்கும். 

15. மார்பு ஒப்பமாயும் ஓஒடுக்கமாயும் தளர்ந்து பிருக்கும், 

10, பொருத்துச்களும் தீல்களும் பலமற்றதாயிருக்கும், .-' 

17, கைகள் குட்டையாயிருக்கும், 

18, அங்கங்கள் சிறியதாயும் ஒப்பமாயுமிருக்கும், 

19, கைகள் பெரிதும் சிறிதுமாயிருக்கும், 
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வெட்கங்கெட்ட மனிதர்கள். 

1. மேகத்தைப்போல் வளைக துகொண்டிருக்கும் செத்தி 
புடையவராயிருப்பார்கள். 

படை கண் புருவங்கள் நீளமாயிருக்கும், 

5. கண் கூசும்படியாயுள்ளதும் பிரகாசமூடையதும்: கெ 
ட்ட கண்களயுடையவசாயிருப்பார்கள். 

&, முகச்சாயல் உக்கரமாகவும் கடுகடுப்பா கவுமிருக்கும். 

9. மூக்கு நீளமாயும் வாய்வசை விஸ்த்தரித்தும் இருக்கும் 

0, வாய் பெரி;பதாயும் வெளியே புடைத்துக்கொண்டும். 
இருக்கும், 

், பற்கள் நீளமாயும் ஒருபக்கம் கூர்மையாயும் மற்றபக் 
சம். கட்டியா யுமிருக்கும், 

3. கழுத்து குட்டையாயும் லவேளைகளில் செம்மையாய் 
அமைக்கப்படாததாயுமிருக்கும். 

9, மார்பு பெரியதாயிருக்கும். 

10. தோள்கள் ரெம்பவும் பெரியதாயிருக்கும். 

11, கைகள் நீளமாயும் பெரியதாயுமிருக்கும். 

12, விரல்கள் குட்டையாயும் கெட்டியாயுமிருக்கும். 

தன்னடக்க நுடையவர்கள். 

1. மயிர் கெட்டியாயும் வசவு பிக்கல் தடுவு சல்யுள்ள 

தாயிருக்கும், 
£்..... நெற்றி மேக வாணமும் வெளிச்சம் அல்லது பிரகாச 

மூமில்லாத நடுவு நிலையள்ள வர்ணமுடையதாயிருக்கும். 

3. கண்கள்: பெரியதாயும் சமமான "முளிகளையுடையதா , 
யுமிருக்கும். | 

௫. சொப்புளுக்கும் மர் மஸ்தானத்தக்கும் உள்ள தாரம் 
தொண்டைக்கும் மார்பின் அடிப்பா குத்துக்குமுள்ள தூர த்துக்கு 

உ க. ங்மாயிருச ௫ம், 

தன்னடக்கமில்லாதவர்கள். 

1 மூகம் குங்குமப்பூ நிறம்போலிருக்கும். 
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2௨ கண்களபெரியதாயும் கொஞ்சம் குழியாயும் கொஞ்சம் 

சிவப்பு நிறமாயும் மறைவாயும் உட்சென்றும் இருக்கும், 

3. வாய் குழியாயும் செம்பவும் ௮வலக்ஷணமா கவுமிருக் 

4, பேச்சு பெரியதாயும் பலமற்றதாயுமிருக்கும். 

5, மூச்சு வாங்கி விடுதல் சீக்கிரமாகவும் பூராவாயுமிருக் 

6. கழுத்து கொழுத்தும் தொண்டையின் இழைக்குழி 
சம்பத்தப்பட்டும் இருக்கும், 

[ச வயிறுபெரியதாயும் மிருதுவாயும் சீம்பாகம் வளைந்தும் 

இருக்கும், 

8. கைகள் ஓஒப்பமாயிருக்கும். 

9, கொரப்புளுக்கும் மார்பின் அடிபாகத்துக்கும் உளள 
இடத்தைகிட பெரிபதாயிருக்கும். 

தம்பிக்கையற்ற மனிதர்கள். 

1, தலை ரெம்பவும் சிறியதாயும் கரடுமுரடாயும் பின்பக்கம் 
குறைவாயும் இருக்கும், 

2 நெற்றி ஒரு சிறிய மலையைப்பொன்ற கூர்மையும் குழி 
புள்ள தாயும் இருக்கும். 

9, கண்கள் சிறியதாயும். குழியாயும் வறட்டியாயும் மங்க 
லாயும் ஊடுருவிப்பார் த்துக்கொண்டுமிருக்கும், 

விசுவாசமுள்ள மனிதர்கள். 

1. தெற்றி கடினமாயும் க்ஷ்ணிக்கக்கூடியதாயுமிருக்கும். 

2, கண் புருவங்கள் சுருக்குள்ளதாயிருக்கும், 

3. கண்கன மத்திய பாகமாக பிரகாசித்துக்கொண்டும் 
வாஞ்சையுடையதாகவும் கருப்பு நிறமாயும் இருக்கும். 

தல்ஒழுக்க முடையமனிதஆர்கள். 

1. திசேச அமைப்பு கொஞ்சம் தளர்த்தாப்போலும் முன் 
அக்கு குனிர்தாப்போ றுமிருக்கும், 

2. மெதுவாயும் மத்திமமான ஈடையையுடையவர்களாயு 
மிருப்பார்கள. 
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9௨ கண்கள் மறைவானதாயும் மேகம்போலும் ௮திகமாக 
இிறவாமலும் பூராவாக மூடாமலும் பகுதி பார்த்தும் பார்க்கா 

ததுபோல் இமைசொட்டுவதாயும் இருக்கும். ப 

4, கண் புருவங்கள் சமமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும், 

9, கன்னக்கதுப்பின் சதை சீக்கிரம் உதித்தும் கரைந்தும் 

தோன்றும். 

6. சப்தமும் சம்பாஷணையும் சூக்ஷமபுத்தியும் அலோசனை 

புள்ளதாயும் தாமதமும் நிதானமுடையதாயுமிருக்கும். 

7. காதுகள் ரத்தப்புஷ்டியைக்காட்டும் வர்ணமுடையதா 
யும் நாரணத்தினைைண்டாகும் முகச்சிவப்பைப்போ லஓுமிருக்கும். 

நல்ஓழுக்கமில்லா தவர்கள், 

1. தஇிசேகம் நேராயும் ஊடூருவினதாயும் இருக்கும். 

2. நிறம் சிவப்பாயிருக்கும், 

3. தலையின் முடிப்பாகம் கூர்மையாயும் நீளம் அ௮திகமாயு 
மிருக்கும். 

4, மயிர் இவப்பாயிருக்கும், 

5. மூகம் ரெம்ப நீளமாயாவது உருண்டை வடிவமாயா 

வது இருக்கும். 

6. கண்கள் விரிவாகவும் இறக்தும் பிரகாசித்துக்கொண்டு 
மிருக்கும். 

... 7, கண்மூடி மயிருள்ளதாயும் சிவப்பு நிறமாயுமிருக்கும். 

6, கண் புருவங்கள் செம்பவும் நீளமாயிருக்கும், 

9, பேச்சு அுடூக்காகவும் மரியாதையில்லாமலும் தூவணை 

யாகவும் இருக்கும். 

10. மூக்கு முரடாயும் மழுக்காயும் தெத்றிக்கு சமீபத்தில் 

கோணலாயாவது வளைத்தா வது இருக்கும், 

1], மார்பு ஒப்பமாயும் உன்னதமாயுமிருக்கும், 

12, பெருவிரல்களும் நகங்களும் கோணலாயாவது வளைக் 
தாவது இருக்கும், 

13. அப்படிப்பட்ட ஆண் ௮ல்லஅ பெண் விரைவாக அல் 

லது ௮வசாமாக எட்டி நடக்கும் கடையையுடையபவர்களச 
யிருப்பார்கள். 
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பலமில்லாதமனிதர்கள். 

, தலை கொஞ்சம் பெரியதாயிருக்கும், 

2. இிசேகத்தின் உருவம் கொஞ்சம் முன்னுக்கு குனிக் 
தாப்போலிருக்கும், 

9. இரேகத்ின் இயற்கையான அமைப்பு கொஞ்சம் நனை 
வாயும் மிருதுவாயும் ஒப்பமாயும் கொஞ்சம் மயிருடையதாயு 
மிருக்கும். 

4, மயிர் சுத்தமாயும் ஓபபமாயும் பிரகாசமாப் அல்லது 
கொஞ்சம் மஞ்சள் வர்ணமாயிருக்கும், 

5. கண்கள் கருப்பு நிறமா யிருக்கும். 

6, புருவங்கள் நேசாயிருக்கும், 

/... சப்தம்கெட்டியாயும் மிருதுவாயும் மெதுவாயும் பெண் 
தன்மையைப்போ லுமிருக்கும். 

8. வார்த்தைகள் சாதுவாயும் ௮ஜாக்ரெதைபாயும் தளர்க் 
தும் இருக்கும். 

0, நடை மெதுலாயும் ஜாகரை தயில்லாமலும் இருக்கும், 

குரூரமும் ஆத்திரமும் பொறுமையும் தூர்ச்செய்கை 
முதலியன உடைய மனிதஆர்கள். 

1, இரேகம் ஒல்லியாக கேசாயிருக்கும், 

2. தஇிரேகத்தின் நிறமும் முகச்சாயலும் வெப்பும் மஞ்சள் 
நிறமா யுமிருக்கும். 

3. மூகம் உருண்டை வடிவமாயிருக்கும், 

4, நெற்றி உருண்டை வடிவமாயாவஅ அல்லது வெள்ளா 
ட்டின் கெழ்றியைப்போல் சுருக்காயுமிருக்கும், 

9. கண் புருவங்கள் பின்னுக்குத்தள்ளி வளைந்து விரிவா 
யிருக்கும். 

0, கண்கள பெரி.பதரசகவும் பளுவாயும் ரததம்போலும் 
தீப்பொரிபோல் பிரகாசித்துக்கொண்டுமிருக்கும், 

7. கன்னப்பொரிகள் உபா திருக்கும், 

6, மூக்கன் சழ்பாகம் கூரமையாயிருக்கும், 

9. நாரித்துவாரம் பெரியதாயும் பொந்துபோலிருக்கும், 
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10. வாய் ௮ம்புக்கூடுபோலிருக்கும், 

1], பற்கள் நேராகவும் கூர்மையா கவுமிருக் ௧. 

12. நாக்கு தீவிரமாய் கொனள்னிப்பேசு தன்மையுடைய 
தாயிருக்கும், 

13. சப்தம் பெரிதாயும் சிறியதாயும் கூர்மையாயும் வார்த் 
தை முடிவில் €ீச்சென்னும் சப்கமுடையதாயுமிருக்கும். 

19, வார்த்தை தீவிரமாயும் கெட்டியாயும் ௮ற்ப விஷயத் 
இற்கும்கூட இரண்டு அல்லது மூன்றுதசம் திருப்பி திருப்பி 
சால்லுபவர்களாயுமிரப்பார்கள், 

15. முகச்சாயல் அ௮ருவருப்பாயும் குரூரமுள்ளதாயுமிருக் 
(ம, 

10, கழுத்து நீளமாயும் தடிப்பமாயும் கொழுத்தும் நாடி 
புடைப்பாயுமிருக்கும். 

17. தொண்டை காடுமுசடாயும் தொண்டைக்குருத்தெலு 
ம்பு முன்புறம் புடைக்வுக்கொண்டிருக்கும். 

18 முலைகள் பெரிதாயும் மாரபுஓலலியா பும் சணல் காசை 
ப்போன்ற நிறத்தையுடையதாயுமிருக்கும். 

19, தோளகள் கீளமாயிருக்கும், 

20, தோள் சைப்பிடிகள் அ௮.கலமாயிருக்கும், 

21. பொருத்துக்கள் பெரிபதாயும் உருகிபாயு மிருக்கும். 

22. பேசும்பொழுது மால்கள் அடிக்கொண்டிருக்கும், 

28, பேசும்பொழுது பல்லை இளித்துக்கொண்டும் கடித் 
துக்சொண்டும் பேசுவார்கள். 

அஜாக்ரேனைதையுடை.ய மனிதர்சள், 

1. மயிர ஒப்பமாயிருக்கும். 

2. முகம் பெரிதாயிருக்கும், 

3. தெற்றி சிறியதாயிருக்கும். 

'4,  சகண்புருவங்கள் மூக்குவசை விஸ்தரித்தி நக்கும். 

9, காதுகள் செம்பவும் சிறிய சாயிருக்கும், 

0, கண்களின் நிறம் வெள்ளாட்டின் கண்கைப்பேச 
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7. வாய் ௮வலக்ஷணமாயும உதடுகள பாகமாய் வகுக்கப் 

8௨ தடுகள் ௮ இக தடிப்பாயுமிருக்கும், 

0, பற்கள் கெருங்கியும் சமனாயுமிருக்கும், 

10, சப்தம்முசடாயும் திவிசமாயும் அன்மார்க்கமாயும் கூக் 

குசதுடனும் இருக்கும். 

11. பேச்சு தீவிரமாயும் தனிவாயும் பலமற்றதாபுமிருக் 

கும், 
12 கழுத்து தடிப்பமாயும் கொழுத்துமிருக்கும் 

13. வயிறு சதைப்பிடி த.தமாயும் மிருதுவாயும் கீழே 

தொக்குக்கொ ண்டுமிருக்கும், 

உண்மையுடையவர்கள் 

1. முகம் சாமானி தத் தவமுடைய தாயிருக்கும், 

2, கன்னம் அடக்கமாயிருக்கும், 

8. கன்னப்பொறிகள கொஞ்சம் சதைப்பிடித்தமா யிருக் 

4, மத்திமமான குசளை உடையவர்களாயு மிருப்பார்கள். 

பொய்யுடையவர்கள் 

1, தேகம் வகாரந்தும் அவலக்ஷணமாயுமிருக்கும். 

2. மூகம் சதைப்பிடி த தமுளள தாயிருக்கும், 

8, மூக்னெசடுப்பாகம் உயாமாயிருக்கும். 

4, கண்கள் உற்ரசாகமாயும் ரீலவர்ணமாயும் வட்டமாபு 
முள்ள பொருத்துக்கள சுற்றியும் இருக்கும், 

5. கண் புருவல்களின் கீழ்பாகம் தாழ்க்திருக் கும், 

டீ பேச்சு சீக்கிரமாகவும் கோபமுகத்தை யுடைய சாயும். 
கோஞ்சம் மூக்கில் சப்திப்பதுபோத மிருக்கும். 

7... சிரிப்பு கேலியாயும் சையாண்டித்தன்மையடைய தா 
யிருக்கும். 
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கபடி கள் அல்லு மாயாவிகள் 

1. மூகம் கொழுத்தும் தூங்கும் முகச்சாயல் யுடைய தா 

யுமிருக்கும், ப ப 

2. தெற்றி சுருக்காயும் கரடு முசடாயுமிருக்கும், 

3. கண்புருவங்கள் வளாச்தம் கன்னப்பொறிக்கு சமீப 

மாய் விழும்படியாயும் இருக்கும் 

4, கண்கள் சிறியதாயும் உருண்டை வடிவமாயும் பிசகா 

சித்துக்கொண்டிருக்கும். 

5. சப்தம்மந்தமாயும் பேச்சு அருவருப்பாகவும் இருக் 

கும், 
0. ஈடை இப்புறமும் அப்புறமும் துள்ளிக்குஇக்கிற தன் 

மையாயிருக்கும், ப 

முகஸ்துதி 0% பொய் ஸ்தோத்திரம் செய்வோர்கள்: 

1. முசம் அசேகமாய் துச்ககரமான தாகயிருக்கும், 

2. நெற்றி சுத்த அமைதியா யாவது தெளிவாயாவ.து 

இருக்கும், | 

3. கண்கள் கொஞ்சம் ஆச்சரியத்தை யுண்டுசெய்யக்கூடி 

யதாயிருக்கும், 

4. சேடியசாகள முகச்சாயலும் தொனியும் இனிமையா 

யும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியதாயு மிருக்கும். 

ஈகையும் உதாரத்வமு முடையவர்கள், 

1. மூகம் ௮திசயமாயும் சிறிய தாயுமிருக்கும், 

2. கண்கள் செம்பவும் சிறியதாயிருக்கும். 

3. கண்புருவங்கள் கோணலில்லாமல் இருக்கும 

ப 4, முதுகு விசாராமாயாவது கோணலாயாவது வளைந்தா 

வன இருக்கும் 
லி, தோள்கள அழுத்தமில்லாலும்மார்புபக்கமாய்சரிர் தும் 

இருக்கும், , 

6. விரல்கள் சுருக்கமாயும் வளையாமல் கெட்டியாயும் அபி 

நயச் சன்னமாக உபயோ௫க்கும்போது முன்னுக்கு வளைந்தும் 

இருக்கும். ட 
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£ சடச்கும்பொழுது சிச்செமாகவும் பெலமாய்மிதிவைத 
அ ஈடப்பவர்களாயுமிருப்பாகள், 

நாகரிகமும் மரியாதையுமுடையவர்கள். 

1. நெத்றி ஒப்பமாயும் பெரியதாயும் சதைப்பிடித்தமும் 
மேடபள்ளம் இல்லாமலும் இருக்கும், 

2. கண்கள பசையாயும் பிசகாசித்துக கொண்டும் இருக் 

கும் 
3. முகச்சாயல் சந்தோஷமாயும் திருப்திகரமாயும் னத 

_ மாயும் இருக்கும். 

4, சப்தம் இன்பமாயும் சந்தோஷத்தை யுடையதாயும் 

இருக்கும். 
௦, அப்படிப்பட்டவர்கள மெதுவாய் நடப்பார்கள் 

இன்பமில்லாத சுபாவமுடையவர்கள் 

1. திரேகம் ஒல்லியாயும் இளைத்தும் இருக்கும். 

2. கெற்றி மேகத்தைப் போலும் வெடு வெடுப்பாயும் 
சுருக்சாகவுமீருச்கும். 

3.  சண்கள் கீழ்நோக்கிப் பார்க்கும் மா தரியாயிருக்கும், 

4, தாக்கு சலனமுளளதா யிருக்கும். 

5. மெதுவாயும் கெருக்கமாக அடிவைத்தும் கடப்பார்கள் 

6. ஈடக்கும் பொழுது சகசியமான முற மு.றுப்பை 
யுடையவர்களாயு மிரு. பபார்கள, 

உமைப்பாளிகள். 

1. சைகள சிறியதாயும் ௮9௧ பெரியதா யில்லாமலும் 

இருக்கும், 
2, தசேகத்தின் வழக்கமான நிருமாணம் வறட்டியாயும் 

கெட்டியாயும் இருக்கும், 

94 முகம் மெலிந்தும் ௮ஸ்மெயமாயு மிருக்கும், 

4, கண்கள் சீக்கிரம் ஈடிக்கும், 

5. சாக்கு தீவிரமாயிருக்கும். 

6 அவர்கள எட்டி அடிவைத்து விசைவாய் கடப்பார்க.ம - 
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சோம்பேரிகள், 

1. பெரிய கட்டை த தலையை புடையவர்சளா யிருப்பார் 

கள; 

திசேக நிர்மாணம் மிருதுவாயும் கசிவாயும் இருக்கும், 

பம் 0 ஓஒ முகம் சதைப்பிடிததமாயும் சந்தரமாயும் இருக்கும். 

கெற்றி பெரியதாயிருக்கும், 

ன ச கண்கள மமதுவாய் ஈர்ந்து கொண்டிருக்கும், 

மூக்கின் அடிப்பாகம் கனமாயிருக்கும். 

கன்னம் நீலவர்ணமாயிருக்கும், 

௦0 ௦3 ௬ நாக்கு மெதுவாய் பேசும். 

9. சம்பாஷணை கொஞ்சமாயிருக்கும், 

20. ேஷேயார்கள் ஈடை மெதுவாயும் கிட்ட௮டிவைத்தும் 
விகாரமாயும் இருக்கும், 

மற்தபுத்தியும் தூங்கு மூகமுடையவர்கள் 

1. திசேகத்தின் மேல்பாக உறுப்புகள் சீழ்ப்பாகஉறுப்பு 
கீகளை விட ௮ளவுக்குமிஞ்சென பெரிதாயிருக்கும். 

2. திேக அமைப்பு மந்த முடையவர்களா யிருப்பாச்கள் 
அதாவது சுறுசுறுப் பில்லாதவர்களா யிருப்பார்கள். 

3. தலை ௮௧ பெரிதாக புடைத்திருக்கும் 

4. கண்கள் புடைத்தும் கடைக்கண் பார்வையுடையதாயு 
கிருப்பார்கள், 

5... முகச்சாயல் மர்தமாயும் தூக்குமூஞ்சியைப்போ ஓமிரு 
ப்பார்கள் 

விநயமுடையவர்கள் 

1. உருவம் கோணாத வடிவமாபிருக்கும் 

2. கண்கள் ஒடுக்கமாபும் ௮சைவற்ற தாயுமிகுக்கும் 

3. சப்தம் மிசுமா யிருக்கும் 

4, எப்பொழுதும் சிரிகசமாட்டசர்கள. 

5 மெதுவாயும் சகண்யமாயும் காலடிவைத் துகடப்பார்கள் 
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கெர்வு டையவர்கள். 

1, தீசேக உருவம் கேராயிருக்கும் 

2௨ கண்புருவங்கள் வளைந்தும் வில்லப்போன்றும் உல்லாச 
மாயும் இருக்கும், 

3. கண்கள் பெரியதாகவும் பிரகாடித்துக்கொண்டும் மேல் 
கோக்க தலைப்பாகத்தில் ௮டி. ச்கொண்டுமிருக்கும், 

4, சப்தம் ஈல்ல தொனியுடன் 2க்கிரமாயிருக்கும், 

௮. இிரிப்பு ஈசைக்கத்தக்கதாயிருக்கும். 

6. கழுத்து கனமாபும் கீளமாயும் இருக்கும், 

7, தொண்டை கூர்மையாயும் விரிந்தும் இருக் தம், 

பே உருவங்கள் பெரிதும் சறியதுமாயிருக்கும். 

9, முகத்தில் கெர்வமுடைய பார்வையுடையவர் களாயிரு 
ப்பார்கள். 

10, வளையா த நீண்ட கமுத்ை தயுடையவர்களாயிருட்பாச் 

சன, 

11, முகம் நிதானமான கோபத்தையுடையதாயிருக்கும் 

12. எச்சரிக்கையாயும் எவ்விதத்திலும் ஜாககர தயுடை 
ய வா களாயிருப்பார் கள, 

18. சடக்குபபொழுது நிதானித்தும் கொஞ்சம் நின்று 

நின்றும் நடப்பார்கள். 

ரகசியமூடைய மனிதர்கள் 

1. திசேகத்தின் மேல்பாகம் போதுமான ௮ளவுள்ளதாயி 

கக்கும், 
2. 8ழ்பாகம் மேல்பாகத்துக்கும் தனிந்து போதுமான 

௮்ளவுடையதாயிருக்கும், 

௦. காதுகள் மத்திமமான அளவுள்ளதாகவும் தலையில், 
ஓட்டி அமைக்கப்பட்டும் ஒழுங்காயுமிருக்கும, 

4, காக்கு மெதுவாய் பேசும், . 

௦. உதடுகள், சருங்கியிருக்கும். 
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இரக்க ழமடையமனிதர்கள். 

1. மூகம் அழகாயிருக்கும், 

2, நிறம் சற்று வெண்மையாயிருக்கும், 

, நெற்றி சற்று சம் கோக்ூயும் விசனகரமாயும் கூர்மை 
யாயுமிருக்கும், 

4, கண்கள் கொழுத்இிருக்கும், 

5. பிறர்சொல்வசை எப்போதும் ௮ன்புடன்கேட்பார்கள் 

6, தலிர அடிக்கடி அவர்கள் கண்களில் கண் 8ர் வர்௮ 
கொண்டிருக்கும். 

விரோதம் அல்லது துவேஷ.ழு டையவர்கள் 

1. சன்னப்பொறிகள் குழி.பாயும் கலிர்க்தும் இருக்கும். 

2. கண்டுமைகள் கன்னப்பொரியுடன் கூடியும் ம.பிருள்ள 
தாயுமிருக்கும், 

௦. கண்கள் சிறியதாயும் மங்கலாயுமிருக்கும், 

4, வாய் அங்கஹீனமும் ௮வலஆஷுணமுமாயிருக்கும். 

5. பற்கள் நீண்டிருக்கும். 

0, கைகள் குட்டையாயிருக்கும். 

பொரறுமையுடையயர்கள் 

1, திரேகம் இளைத்தும் ஒல்லியாயுமிருக்கும், 

2. மூகம் தெளிவாயிருக்கும். 

3. கண்கள் ஒடுக்கமாயும நீளமாயும் இருக்கும், 

4, மேலும் சிறியதாயும் மங்கலாயும் இருக்கும். 

5. குரல் இனிமையாயும் இன்பமாயும் சந்தோஷழடைய 
தாயுமிருக்கும். 

6. பேச்சு இவிரமாயும் கூர்மையாயுமிருக்கும். 

. 8, இலெசமயங்களில் உற்சாகமுடையவர்கள் போல் பாவனை 

யுடைய மிதமான சிரிப்பையுடைய வர்களாயிருப்பார்கள, 
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அ வசரமூடைய மனிதர்கள் 

1, தொனி ஆரம்பத்தில் மெதுவாயம் அழ்த்தகருத்துள்ள 

தாயிருந்தாலும் முடிவில் தீவிரமாயும் உயர்வாயும் கடினமாயும் 

இருக்கும். 

2, பற்கள் கொஞ்சம் ௮கலமாயும் நெருங்கியும் கொஞ்சம் 

சிறியவைஃளாயும் விலகயும இருக்கும். 

வீரமும் பராக்கிரமும் முடையவர்கள் 

1. திசேக அமைப்பு கேராகவும் சரியான அளவுடைய 

தாயுமிருக்கும், 

2 தஇசேக நிறம் வெண்மையாயும் இசத்தஞ் சுரக்கிற 

வெப்பு நிறமாயுமிருக்கும், 

2, தலை மத்திமமான அளவுடன் இரண்டு பக்கமும் புடை 

தீது உருண்டை வடிவமாயிருக்கும், 

4, மயிர் ுழகாயும் மஞ்சள வர்ணமாயிருக்கும, 

௦, முகம் சொ.சசாயும் ௮அழகாயும் இருக்கும், 

0. கெற்றி சதுரமாயும் மத்திமமான அளவுடையதாயும் 

அமரிக்கையுடையதுமாய் இருக்கும். 

7. சண்கள பெரியதாயும் சம்பீரமாயும் இருக்கும், 

8, முகச்சாயல் ௮ச்சரியத்தையும் கெளரவத்தையும் உண் 
டாக்கக்கூடியதும் மெச்சத்தக்க தாயுமிருக்கும். 

0, காதுகள் மத்திமமாக பெரிதாயும் கொஞ்சம்। சதுர 

மாயும் 2க்௫சம் சேட்கக்கூடியதாயுமிருக்கும். 

10, வாய் பெரியதாயும் செளந்தரியமுள்ள தாயுமிருக்கும் 

11. பேச்சு கம்பீரமாயும் ௮ழ்க்த கருத்துள்ளதாயுமிருக் 

்் 12, போதுமான அளவுடைய சந்தோஷமும் ஆனக்தழு 

மூடையவர்களாயிருப்பார்கள். 

13, மார்பும் தோள்களும் பெரியதாயிருக்கும், 

14, கைகள் பஹிசங்கமாயும் விஸ்தாரமாயுமிருக்கும். 

15. விரல்கள் சாமான்யமான நீளத்தையுடைய தாயும்' 

அழகாயும் பின்பக்கம் கட்டுடையதாயுமிருக்கும், 

16, மகத்துவமாயும் ஆழ்ச்ச கருத்துடனும் மெதுவாயும் 

கால் அடிவைத்து சடப்பவர்களாயிருப்பார்கள், 
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( 58) 

கெட்ட மனிதர்கள். 

1, தலையின் உருவம் வளைந்திருக்கும் 

2, தலை கெட்டியாயும் கூாரமையாயுமிருக்கும், 

3; மயிர் கெட்டியாயும் மிருஅவாயிராமலும் கடினமாயு 
மிருக்கும். 

4. மூகம் கலாக்£ணமாயும் அ௮வல௯ூணமாயும் இருக்கும் 

5. நெற்றி கடினமாயும் சமனில்லாம இமிருக்கும், 

| 0, காதுகள் மிகப்பெரியதகாவும் தொரஙடுச்ெ காண்டூமிருக் 
கும், 

2. கண்கள மிகப்பெரியதா பும் பசையில்லாமலும் குழியா 
யும் ஸ்பஷ்டமில்லாமலும் சாம்பல் நிறமான அல்ல கொஞ்சம் 
மஞ்சள் நிறமான வர்ணத்ை தயடையதாயிருக்கும். 

0. கண் புருவங்கள் மயிசோடு சேர்ந்திருக்கும். 

9. பார்வை கூர்மையாயும் கபடமுடையதாயுமிருக்கும், 

10, முகச்சாயல் பயங்காமாயும் மெறட்டக்கூடியதா யு 
மிருக்கும், 

11. கன்னம் கீளமாயும் மயிருடைய தாயுமிருக்கும். 

12. வாய் நீளமாயும் அகலமாயும் மதலைச்சொற்கப் 
போல் அ௮சையுண்டு செய்யக்கூடிய பேச்சை பேசுவதாயுமிருச் 
கும், 

19. தொனியும் பேச்சும் பபங்காமாய் சிலசமயங்களிலிரு 
க்கும், 

14, திரேகத்தின் பின்பாகம் மயிர் அஇகமாயிருக்கும், 

19. தோள்கள் மூாாடாயும் உயர்ந்தும் இருக்கும். 

16, வயிறு பெரியதாயிருக்கும். 
17. கைமுட்டி குட்டையாயும் கொழுத்தும் இருக்கும். 

௨. 18, நகங்கள் நீளமாயும் ஒடுக்கமாயும் கோணலாயுமிருக் 

கும், 
19, “விரல்கள் தடிப்பாயும் குட்டையாயும் இருக்கும் 

(காமுத்ரீ கால க்ஷண சாஸ் இர முற்றிற் து. 
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ப்ப ப்னககதா ப த்துகசாலை 
மஙகமாரி விதி, இசங்கூன். 

தப்த ன ரர 

ன்னை வீரம். பப்ப... 
் ௧- ௬-ண வார்மன 

_ இந்ஃகரரம் மை படிப்ப 
வைராக-இயம் ... ஓயாய்ப்பற்றி 

விீரியவிசத்இரம் வாடிப்போர் உள். 
விஷேதம் அச்சர்பம் எ,க்தைவலியகேசித்து 

சோகம் முதலிய தகமை ந்த இன்ப உற்சாகத்தை குர 

குங்காறம ஈண் * இசத தின ' மாக 
இது வா௫ிப்பார் மனதை அல்லத *: இரு படுகொலை 

்' கவர்ர்து சோக உளத் .... களின்ரகசியம் '' என் 
திவரையம் மகிழ் னும் நாவலின் 
- சசியாளராகி விலைஅ௮அணா - 

அணாற படிய 
13 கள் 
ன் * 

ட்ட இ படட ௨ 
(க்பிவெ தல 

இளம் பருவ இன்பம்---விவாகவிமரிசை--இக்கால மாமிசளின் 
௮ழால்---கட ற்கசைக் காட்சி.-அலய வழிபாட்டிலே . 

படும் பலாசம் உண்மை ஈட்பின்பெரு 
மை ஊாரருட வீண வம்பு பேசு 

வதரல் விதியும் பல்கு அன்ப 
மிக்சசா சலர்களின் உன நிலை 

402... .... இவைகள் அப்படியே 
அச்ரூபமாக-ே. 

ரில் நிகழ்வ 

இம்பால் 

இச்த 
காவல் ல் காட்டுறது | விலை ௮ அணா பதித, ப 

ப வீ ள் தச்ச ஞ் ம த் ஹல் சார ல, 
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து 
டட 

படிப்பினை ! உதாரணம் ந்த உவமானம் | 

பூலோ க இன்ப: துன்பம், 
22 56 இன்பமும் அன்பமும் தான் தரவருமே '” என்ற உயரிய 

தித்துவதீை தப்புகட்ட இஃ மதுரை கந்தசாமி பிள்ள... 
அவர்களால் இயறறப்பட் டதாகும். இது பல 

கதைகளும் புதீமகளும் நிறைக்க நாலாக 
4040 இ லால் ஆண, பெண், இருசாக்கா£கரவ 

களிலும் அணிகலனாக விளங்க 
வேண்டிய து அவ௫யமாகும் 

| . யாவரும் ஏற்று இனபு 

அவசற்கெனஇதன் 

விலை அரணா 
வாகு... _ 
82 

கூட்டு ஓ 6 

வ்காமோ வயம், 
401] 

விகரமேரர் வசீயம் என்னும இந்நாடகம் ஸமஸ்்கிரு த 

பாலையில் மகாகவி காளிகாஸரால் இயற்றப்பட்ட 

தென்னும் ஓர் குறிப்பே இர்ரகாடகம் இறர்தசென் 
இ ட் பதைக் காட்டக்கூடியமகாகையால் நாம் இசைப்பறரி 

ப வேறு அதிகம் கூறதக்தேவையில்லை, ௮; ரூமையான. 

தமிழ் மொழி பெயர்ப் இதன் மையை எவ்ள 
பய் தூரம் புகழி. னும். மிகும், விலை தை/ 600) ௫. 

சாரசநேத்ரி, 

இஃ சாரு அறியகவினம், இது கருணை ஈகை உருச் 
தசம் சாக ஸம் மலிய உணர்வுகளையும் இல -அகப்பொ 

ரூட்டுறைகளின் கருக்துக்களையும் செய்யப் போன் 
- அ மோன எ௮கை முசலிய தொடை.களையும்?காட்டி 
இன்பச்சுவையூட்டி. மக்களை மகிழ்விக்க வல்லசெனலா 
ம் சச்சர்பபத்திற்கேற்ப மேத்கோள்களாக இல புதிய 

| கவிகள் சேோக்கப்பட்டுள்ள து. அன்பு நட்பு குற்பு கல் 
பி ஒழுக்கம் புத்தி இவைகம்£ மககளுககுப் புகட்டும் 
 கோச்கோடு இ௫ வெளி வர்கதென யூகிக்க வல்ல ப 
ல விடயங்கள் இதில் மிளிர்கிற அ. வில். அணு 14, 

ந சவினகதா புத்தகசாலை, 
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(5) 
[் 

உங்களுக்கு வேண்டியது நாவலா ? கதையா ஈ௩வீனக் கை தயா: 
ம். நரட்டு சாகரீசச்சை ௮னுசரிக௪ு புரசன கதையைப்போ 
லும், ௮. கேற்ப பொருச்துமாறு காகரீகச்தை யொட் 
உ தூப்பறியுஈ திறமையை பு திதியும், குற்காலதீதவரைவிட 
மூற்காலத்தவரே அப்பிவஇல் ந் புணா ல்ரார யிருக்கா 

ர்த ளென்பதை விளக்கியும் பலஅரிய விஷயங்களை. 
அலக்கியும் வாசிக்கும்போது நன டபெஅவது 
போன்ற தோற்ற முடை 
பராகவாக்கிபும், கோட் 

டி முதல் தொண்டைமா 
ன் வரையள்ளஅ௮னைவரும் ட்ப ர ரர ட் 

ஈடந்துகொள்ள வேண் நரவலா 1 கதையாம் 
ய பலி விஷயங்களை வி் - ப 

ளக்கியும் இர்த நவீனக் 
சரையில் ஜோடிக்கப்பட் 5வீனக் கதை . / 

பட ருக்கிற௮. இவ் வரிய ் 

விஷோப் புத்தக இின்விலை அணா 2094 

பன்னிரண்டுகான, இனறு நரவலா 

கறையா ? ஈவினச் களை / தலைவா 
ங்கிய தனுவதி அல்லது தங்கம் மாள் 
கையின்ரகசியம் எனபது இப் 9 புஜ; ் 

தத்தின் பெயாகும இன்ேேபெ ப பழ.ஸ. ப டத் 

மாயராட்சதனைவதைத்த மனோன் 
ணிக்கதையைபடிதீஇ ரக்ிர்களா? 

இ.துஐர் அற்புகமானசெ 
௫௮ மச க கதை, படிக்கக் 
உன் ட்டாச பல பக் 

ட் 

கண்ட 

ழக 
6 

கு. க்களும். இதில் ௨ ன , ட ரர 

ந. இக கற ய ௮, 6) ரி ம் 

ல “வேடம் பூண்டு கா சீ 

ணஷைமறபான தன கண. ப 4201 

வளை சேடுகையில் மாய. ன ரர 0 
சாட்சதனைவகசைகீனது செ ன ரோ 

பற்கரியன செய்து சில 0), பண்கமா மணந்து இறு 
தியில் காயகனைக் கண்டு அவருக்கு தான் கொணர்ந்த 
0 .ண்ககா மணஞ்செப்துவைக்கிறாள். கசைப்போக்கும் . 
மன க கமைகளின இற றப்டம் வசதரிக்கும் தன்மையொரு 

்தியதாயுள்ள.த. ஈதாரேயர்கள். யாவரும்: இ. தனை வாய்ப்படி, 
கீத. இன்புற இசன் வீலையம். அணா. எட்தோன். அரக்ருள்கள்.. 

பழ இவி6 கதா. பதி, $ தகசாலை,.. 
ழ் 
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(4) 
- நவீன கதா ன கு நவீன கதா 

“ சலா ”? 
டி 

ஆ 

2091 
சல என்னும் பெண் தன் பாட்டிக்குச் சல கதைகள் 

சொல்லுூருள். அளைகள் சதைக்கு சதைபாகவும் படிப்பின். 

குப் படிப்பினையாகவும் உள்ளன, ஓவ்வொரு கதையும் சுற்கால 
ஈவீனப் போக்கை யொட்டிய தாகம், இப் புக்தகக்கில் அறி: 

வின் பெருமை, செல்வத்தின் சன்மை, பேர, சையில இமை, று த வ/ ௧72 ் ்் கி சர் இமை, 6யர 

க்கியப்பொறுப்பு, பெண க்வி படி. ப்பின பெபருமை ஏன றி மற 

வாமை முதலியவைகள் ஈவீன கதா ரூபமாக அமைச் அள்ள 
கோடு, இந்துகேச ௮ரசர்கள் செப்போலியன் மகா அலக் 
ஸாண்டர் முதலியாரின் கைகளும் மற்றும் பிறவும் அறிவுக் 
கு ஏற்த அகாசம்போன்று அக்கப்பெற்றுள்ளன. விலை அணா 12 

விகடகோர்ட்விசார வேகுவேகு தமாஷ் 

4[ மைமைகள்ணி. 
4561 

ஆரசம்பமுதல் இறுதிவசையில் எல்லாம் இரிப்பு, எல்லாம். 
உலகானுபவம் நிறைந்த குறிப்பு. எல்லாம் சோகத்தைக் தொலை 
தீறு உறசாகச்சைச் தரும் விகட வசனம். இடைஇலட 20 

இன்பரசம்ததும்பும் பாடல்கள், சாக்கனைகள் உள்ளன. விசட் 

கோர்ட் விசாண வெகுவெகு தமாஷாக இருக்கும். இ.௫ு விஜய 

விகடன் பத்திரிகை வெளியிட்டு பலரின் அவாவுக்கணெங்க பத். 

தக ரூபமானது, யாரும் வீரும்பி ஏற்கும் முறையில் கதா.கற். 
பனை அலங்கிர்தமாயுள்ளது. வீலை அணா 10, 

- வாசிப்போரை ... மதிழச் ய்யும். 

மனமோகனக் கண்ணாடி. 

-.....  நற்புகழ்பரப்பும் 81 அற்புதக் கதைகள் நிறைந்தது. - 
4 4140 ர ரர 
ஆ .... ஓவ்வொரு கையும் ஒவ்வொரு பொன் பெறும் எனலாம், 

புராணம் இதிகாசம் இலைகமா£ப் பெரும் பொருள் கொடுத்து 
வாங்கிப் படிக்க இயலாதிருக்கும்:சாசாசண மக்சரக்சென இச் 
நூல் சொறப விலையில் பல அரிய விஷயங்களைச் சரத கோ 
ர்வை செய்ததாகும், விலை ௮ணு த 000 

தவ்னகதா புத்தகசாலை, இரஙகடண் 
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கதா பரிகாசம்... சன்தோலும். 

எழு கதை! விலை. அணா; ஐந்து ! ! ன ரர 
தது இ ் 

கவியுக விகடண்:! 7 

எல்லாம் விகடம் £? எல்லாம் இரிப்பு ! எல்லாம் அனந்தம் /- 
.. . ன தட பக் இ . த 

906 
1] உணட விட்டுக்கு ரண்டகம். செய்து 

ன இண்டாட்டப்பட்டவன் சமை. 
2 கணவனை விட்டு அணை வத தவனை ஜீ 

சொடர்ச்கச கோசையின் கதை 
1... 8 வேியர்க்கு & இரவிய மிரைத் ௯ மோசம்போன 

ர டி விழலாண்டி 3 கதை 

& உண்ட சோம்றுக்கு குண்டாங்காணம் போட்டு 
_ *லகம் செய்த குண்டுகளி காரகன் கதை 

௦. _ல் ஜலத்தை ஒட்டாலிரைப்பேனென்னலும் 

ட உத்தமிக் குகை 

ட பீ மன ப்பி [ப் பீ இ உண வச்சா னி 

இவர்களை தனபப்படுத்திய சம்சாரி சதை 
/  இண்ணாயி லுறங்கி மண்ணைப் “டனகும் 

மண்ணார சார் பி கதை. 

ட... போ பாதாக்குறைக்கு அகட விகட . 

ஜாவளி . ்  கும்மி. சிச்த: கவி ! வி. விடை / 

புண்ணியமாம் ன கு - பாவம்போம் 

பிரபஞ்ச பா வடபுண்ண யம். ய் 

பணம்--ஜன। ம்--இனம் இவைகள் நம் பாதையைக் தொட ். 

ராதி. இறுதி நாளில் சம்மைப் பற்றித் தொடருவ௫. புண்ணிய ன ச் 

ன் கரும் பாவழுமேயாகும், மற்றெல்லா ல.நிை யும் வாழ்த. மண்ணி 

லேயே. போட்டுவிட்டு புண்ணிய பாவத்தை மட்டும். கொண்டு ப 

போகும் சாம் அமியவேண்டிய பல விஷூபங்கள் இர் நாலில் : 

ஆ ளக்கமாக உள்ளன. விலை அணா. ். ம ட்ட 

இ வீ பனக கதா [பர பத் ததக ௧௪ 8 ் ம, இரங்கூன் 
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(௯) 7 சேந்தமிழ் நாடசம் ... திடுக்கிடூம் சம்பவம் 
[ஸி | , ர ர. தல 

படு த தது [் ய் 

74% 1 ௩0. 
த்து ட அணை 

இரத காமமசணன ரிக, 
ப புத 0 இ 

கதைச் கூறிப்பு:-- லா இளவாசன் கனவில் சண்ட ஈன்கை 
யைக காலி ன்று கானக தி லலைக்து காண, இருவரும் ஒத்த ஜ் 
மனதச்சனசாம் உவகை கொள்கின்றன: சுயம்வா மண்டபம், 
அவ வ்ளவா௪ லுக்கே உச் நங்கை மாலை சூட ட்டுகிறான், இறு 
கண்டு பொருத மற்றொரு அரசன் அவ்விளங்குமாணை . கொல்லக். 
௧௬% சமயம பார்கீலு அவன் சிராயு, ்பாணியாய் சயனி 5 திருக் 
கும் பொழுது வந்து சாக்குகிறுன், ௮வன எழுந்து ஆயுதச் சர 
லையைய ஹுகு முன் அக் கயவன் இளவரசனை மணக்க ஈங்கையை 
பலார்காரமாகக் கொண்டுசென்று தனது அரப்புத்தியை ௮ ரீவி 
கமான். அதற்கு அவள் இசையாது மறுக்க சிறையிலிடுமென், 
சிறைவயப்பட்ட அவ்விள வ்குமரி ஆண்வேட ப பூண்டு கரர்துறை 
பல கானகம் செல்கிறாள். வரீப்புதீதி ராஜன் அவரப் . பிடிக்க 
கானகுத்திற்கு சேனைகளோரடு நி வருகிற2 ன். மணம்புரிக்அகெரண்் 
ட... இளவாரசலும் எ.இரி : படை களும். கானகளதிீில் சத 5இக்கறுர்கள். 
பெருமபோர் ௩டக்கி, து. அாரப்புதிதிராஜ ஜ் தேரல்வியு£ 2௮ ஓட. 
அவ்வள நல்கை கணவனையடை 8.து இன் புறுகிறுள்.. இச: சிவ் 
கார சாடகத்தின் விலை அனு 5 ற. 

மபாய் சோல்லா பண்ண்வத்அ அல்லத. 

பூலோக வஸு 0020. 
4083 

கறபலங்கராக் கா் "கையொருவள், கறகாக ரீ 1 பணக 2 

முகி உலகம் வியக்க விளங்கிய உணமைமை இக் கை 
உணர்ச்சியெனும் ௨ டருசயொடு புட டுகிற, கற்றதன் பயனை 
காரியத்தில் காட்டாது உள்ளத்தில் கன்ள நினைவும் உதட்டில் 

) 

ப றவுக்கொண்டு காக்காய் பிடிக்குவ்கயவனின் கதியை இதில் 
நன்கு காணலாம். கணவன் மனைவியைவஞ்சிக்கிலு னும் பொறுமை 
பனை இட ண்மாக அவள் நிகழ்ச் த கண வனை எங்கன ! _வளப்ப 
டுசஅகிறாள் என்ற இரச கயமை இக கம். புர ங்கு ்்படுத்இி 
டு. இனனும் பல விஷயக்கள் இக கதை அழக திகு. அழகு... ன 
செயிவனவாசவிருக்கின்றன. இங்கினியகதையின் விலே அனா 10... 

1) தன னக தா டு த்த தக்சாஸ் 
, ப் , 

த மார் எ அல [௫ ட 
கர ் ௪ ் % ழ் _ உ 2 ், (1 பு ் தக் ் ன்: 
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% 

நவீன காவல் ன ..... காலாம் பதிப்பு 

4 

4144. . 

இவ்வி னிய செந் தமி! ம் நாவல் பெண் : மர்களின். உயர்வுக் 

கென வெளியிடப்பட்ட க: சூம், இல் படிக்கச்செவிட் டாத த் 

௮ூசொம் உள்ளா, ஒவ்வொரு அிதிகாரன். 'கலைப்பிலும் பழம் 

பெருக். காவியவ்களிலுள்ள பாடல்கள். பொறிக்கப்பெற்றிருக்கி 

ற. பெண் சரக்கு மட்டுமின் றி. எளை மோருக்கும் பயன்படும்... 

- முறையில் . . இது. எமுதப்பட் டுள்ள ௮. இரும்பைக் கார்தம்' 

கழல் தபோல் மனதை இந் தால். உளரும் ஆற்றல் பெற்றிருக்க 

மிலி. ணு விலை டி 0, 
் ச் 

் ௩ ட் ் ் ட் ் கு ் ப . ரவு 
தல . 

(ச் ் 
பி ச் 

லகரி 

கடத த் ஞு மகிமை .... இமாவாசைமகுத்துவம். 

509. 
ட 

இஃது ஒர் காடசம், க்ஷேத்திர த்தின் ட பெருமையை யும் ௮ 
மாவாசையின் மருத்து வ ச்தையம் இக நாடகம் தலை முறையில் 

விளக்க காட்டுவதாகும், பல புதிய மெட்டுகளில் பாடல்கள் 

ிறைர் துள்ளது. ௪எகதாப்ப பொரு,க்ததிதிற்கேற்ற இர்.ாலின் | 

வசன நடை பட டிப்போ மனகலைக் வரும், விலை ௮ணா 14. 

வரகவி திரு -௮ சுப்பிரமணிய: பாரதி இயற்ிய 

ட் வள் 
4963. 

.. வள்ளி எரிளையைன்.  சகெள்ளிய முறையில்: சாட்டும்: இம் ன 

நாட கடையும். ட ஈடலின் லையும் படிப்போருக்கேயன்றி மற்: 

மையோரு ருக்கு. சன்கு விமால்காலு ஒருமுறை படித்தோர் அதை. 

அப யே நடி.சீ.ஐப் பார்கக ஆசைப்பவெர் .. என்பதில். அப . 

* மில்லை, இப புத்தகத்தின் வி. ௮3) 14. ன ட இ 

தவீனக, தா: புத்தக 
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தத்துவக் கடல் பக்தருக்கேற்றது 

மு த்தி-மூடி கு 
தத்துவ தாகம் கொண்டு லெத்கக் களைத்து தக்க கு நவை 

(2 தடி.த் இரிவோருக்கு இக் நால் பேரு? வி புரியுமென்பதில் ஐய... 
மில்லை, திரு ந்திரம் திருவாசகம் சிவஞானூழ்தியார் சிவப்பிரகா 
சம் கணிகைப் பசணம் குறுந்திரட்டு சக்இிவாபிர்தம் -வைராக். 
கிய தபம் பிரடங்கலிலை ஞான விளக்கம் வநோானக் கலம்பசம்- 

வீராகமம் கரலடி.யார் அமு சசாரம் தி ்ருவாய்மொழி மெஞ்ஞான 

லெண்பா பகவச்சசை சசிவன்ன போதம் மோகவதைப் பாணி 

சருவக்ஞொனோச்சம் பிரமகதை தச் ௫வராயா பதிபசுபாச விளக். 

சும் ௮௫ூஜை வகைப் பரணி முதலிய இன்னும் பல அரும் 
பெரும் ௮ ால்களின் 9 ய்யட் ட ௮ உதாரணமாகககெடண்ட. இக 

நூல் தமிழறிக்க பக்கள் ஒவ்வொருவர் கையிலும் இருக்க வேண் 
பத்தித். அவசியமாகும், விலே (30) 6. ் 

படிக்கப்படிக்க இனிக்கம் நினைக்கரினைக்க மணக்கும் 

்லாணனி 

அலலது ட 

வின் வெற் காதவின் வெற்றி, ப 2 
914 

உள்ள ச்சைக் கொள்ளை சகாள்ளும் இனிய நை:.யில் எழு 

| தப்பெற்றுள்ள இச சர பமீற்ச வல்உங்களுக்கு சு அளவிலா ஆன. 

.] ந்சத்சை அள்க்கு மென்பதல் ஐபமில்லை இதன் உண்மையை 

நீங்கள் ஒருவாறு தெரிச்சுகொள்ள ௮தன் பொரு ருளடக்கத்ில் 
இல லக இன் ற். 22 தருகிம், 

40000 ரூபசய்-பழிக்குப்பழி--௪ வ்வா_று ௨*ிஈரிப்பது.... 

கேடு நினைக்க கெடுவான் -- கைக்கு எட்டுவது வாய்கிகு எட்டுூமா 

எதிர்பார் ச்தபடியே-- சிரிப்பு அழுகையாயிற்று.. இ போ ன்ற. 

இன்னும பல விம்னாக லிஷயக்க ளடங்கிய இர் நவின நா உலிஷ 
ச் 

வ்லையோ 2 பீ... ஊறுதகான ன் ஒ*ச 

ரசி நவீனகதா புத்தகசா ல் 
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நவரசம் த.தும்பும்தவீன தாவல்கள் ! 
மீனலோசனி... 

நாட்டு. நடை) 
ஷை இவைகளை அப்படியப்ப 

டியே எடுத்துக்கொட்டி இப். 

_யுக்ககத்தை உருவாக்கியிருக்க 

மூர்கள், 

காணலாம். கதைப் போக்கில் 

இடை. இடையே எங்கெங்கு 

நீதிகளைப்பற்றி . சொல்ல முடி 

யுமோ அம்கெல்லாம் நீதிவ்௪ 

னஸ்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்க 
ற. இக ௮ருமையான நசவ 

கம்பா 44851. 

நவீனகம் டட 
இதில் இரண்டு சாவல்கள் 

அடக்டியுள்ளன. (1) (மோகன 
சுச்தரி' தண்டச் ' தகாதவா 

என ஒரு சாராரை. நரம் புறக் 

கணிப்பதால் ௮வர்கள் ௮டை 

யும் கஷ்டம் 
தை இச் காவல் நன்கு காட்டுக 

றத. (8) ஜகஜ்ஜோ.தஇ என்று. 
பிரசித்திபெற்ற நாரஜகான ௪௪ 
ரவர் தீஇனியைப்பற்றிய,அு. விலை 

யோ மிகவும் சொற்பம்? ௮ணா 

சான்கு! புத்தக நெம்பர் 4015 

சேல்வராஜன் 
இஅ ஜா. அறபுசமான 

ஊம். .சாவண்மை மிக்கது, நல்ல 
( சகல் ன்ஹை 7 ச ௪ 

“டை. / இலேசான பதங்கள் / 
உல்கானுபவக் . குறிப்பு ௩, இதில் 

. $ நிவினகதா புத், 

வீட்டுப் பா. 

படிக் தம்-பொழு௪ . 
எக்கோ ஓரிட தீதில் உணமை. 

யில் நிகழ்வ தபோ லிருக்கக றுக்: 
் ் 

0 த [ன ச டர | ந்த டப் ப ் க . ம்் 

- ஏவ்வளவெனப .. 

_ர்பழி கூறாமை, .ஜீவகாருணய 

நவி 

ட கள். பொத்து. டெக்றெ௮- 
௮ழகிய தாள் 1(9 பக்கம் 

விலை அணு19 புத்தகநெ, 9260 

கோமளம் - 2. 

வர் புகழும் "காஞ்சீபுரம் : எனும். 

இவ்யப் பதியில் "இருக்கோரயில் . 

நம்பெ ரம ்  னுக்குவருட மேரா 

முறை பிரம்மோதீஸவம்:. நட” 

ச. துவருறெ.௫, அவ்வுற்சவமோ , 
காட்டு நிறை த து.” களிப்பைப் 

பெருக்க வல்லது. எனவே ௮௪ 

ன் காட்சிகளையும் அங்குநிகழும் 

அசெய சம் பவக்களையும் ' “இர். 

நாவல் ஈன்குகாட்டுறெது; விலை 

அணா 8, புத்தக செம்பர் 1999. ஞானசந்தரன் ர. 

இக் காவலில் கதா நாயகனை 

சைவ சமயக் கொள்கை யுடை 

யேரனாகக்கொண்டு அவன் மூ 

லம் அடக்கம், துஷ்அருத்தயல 

ம் சன்னலத்தியாகம் தைரியம். 

சமயோசிதபுதீதி முதலானவை. 
கள அனுபவபூர்வமாக எடுத்து 

க்காட்டப்பட்டிருக்கிற.து. இச . 

னப் படி.ப்போர் இர் ் டுப்ருக 

கதையை த. தெரிச்துகொள்வ 

தோடு பல. சந்தேகக்களையும் 

பல பாடல்களின். உட் பொரு 

_ட்களையும் அறிக் துகொள்ளுவர் 

என்பது இண்ணம். 

பனிரண்டு. புஜீ.தக 

. * இர்டருடன் புத்தக கெம்பரையும் கு றிப்பிடுக,.. 
ப 0 ப ஓ *.. 

தகசாலை, இசங்கூன ;£ . 
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(10 ) 

முடிக்கும் வரை படித்தேததீர வேண்டிய அ வசியத்வத் 
ஏற்படூத்தும் திடக்கிட்ம் சம்பவம் நிறைந்த 

் ் அருளானததன 
இவ்வரிய நரவலைஃ கையி லெடுத்த்விட்டால் பொசமுதி 

போவதே தெரியாது. மனம் அங்குமிங்கும் ஓடாது. கீழேவைக் 
கவும் ௮௮ இடகங்கொடாது. பசியும் அதனிடம் தின் ஜம்ப,ச்தை 
க் காட்ட முடியாது அடக்கிவிடும், ஒரு கள்ளன தனது சாம 
ர்த்தெயத்தால் ௮டடா! என்னென்ன அபூர்வ வேலைகளைச் செய் 
கிறான் ' புத்திசாலியும் கோடீஸ்வசப் பிரபுவுமாகிய ௮ருளானச் 
குசை ஒரு முறையா இரு முறையா, எத்தனைமுறை இலட்சக்க 
ணக்கான பணங்களை இழந்து க.தறவைக்கருன் : 2௩ ௮: என்ன 
மூளை அவனே- ௮க்கள்ளனே அருளான்ந்தருக்கு துப்பறிபவ 
னாக வச்தும் ௮வசை ஏமாற்றி செல்வதை ௮ள்ளிச்செல்கிறான். 
அவனை யார் பிடிப்பது 2 கடவுளாலன்றி மற்று யாசாலாகுப! 
௮க் கள்ளனின் ௮பசர சக்தியைக் கண்டு துப்பறியும் சல்கங்க 
ளெல்லாம் பதுக்குகின்றன உளவுப் போலீசெல்லாம் ஒதுங்கு 
ன்றன. ௮இிகம் கூறுவானேன் அக்நாவலைப்பற்றி எவ்வளவு 
சொல்லிலும் பொருந்தும். விலை ரூபா ], ப-நெ, 2 

தெய்வமணி அல்ல து காதலாகபடம், 
இஃ காரு காதல் நாடகம் இசை மூதன மிழ் நாடகம் 

| என்பிலும பொருக்தும், காதலின் கனிவு இதில் ஈன்கு சித்தரிக் 
்  கப்பட்டிருக்கிறது. காசலர்களின் கடட மும களிப்பைத் தரும் 

விகடரபும் இதல் நிறைக்தீருக்றெ.த. காதல் கோய்க்கு ஆற்றா 
சாதலே பமேலெனும் இளங்காதலர்களின் சோகம் உ௰்கள் நெஞ் 
சை அள்ளும். இக் நாடகத்தின் விலை ௮ணா 12, பு-நெ, 8017 

ஷாவித்திரி அல்லது கற்பின் வெற்றி, 
எ,க்தனையோ ஸாவித்திரி காடகங்களையும் கதைகளையும் நீம் 

கள் பார்த்து கேட்டு படித்து பெருமை கொண்டிருப்பிலும், 
2 அவைகள் இநத செக்கமிழ் சாடகக்சைப்போல் வ்வளவு சற 
| ச்.ச,சல்லவெனும் முடிவிற்கு இதில் சாவித்திரி எமன் தர்க்கத2ிற் 

கு வதசதும் வருவீர்கள். சம்சார சாகரம்/ ஞான வெள்ளம் 7௫% 
*. தி.தீ.அவக கடல் எல்லாம இதில் ததும்புகிற.து. விலை அணா பத்து / 

். 4 கெம்பர் ௦544, 

தவி னகதா புத் தால், இரங்கூன் 
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/ 
சில்ல் 

ஷீ பனை 

ட | 
[2] 
ட் 

உங்களுக்கோர் அதிஷ்டம்! கிளேஸ் காமீதம்; 400 பக்கம்! 
100 க்த மேற்பட்ட கதைகள். எல்லாம் கண்ணால்கண்டது 

காதால் கேட்ட 

ஒளவைப் பிசா 
டடியார் அரு 

சரிய ஆச்திருடி 

யை மேற்கோ 
ள்களாகக் கொ 

ண்ட கதைகள் 
கட்டுரைகள் நா 

வல்கள் பல இ 

தனில் பொதுத் 
து கிடக்கிறது. 
எல் லாரும் வ் 
ருர்பி ஏற்கும் 

சாவல் ஆண் 

து படிப் வருக்கு சந்தோஷத்தை உண்டுபண் 

ணு படி. இதனில் 
வ உண்மை-யாக 
இ .. த-டாநஃதி பால 

ஆத் திசூடி யின் விஷயங்களும்: 

புதநாவல் பகுதி தப்ப 
ற்ன் றி 2 ட் டிருக்கிறது 
ட்ட டை காலத்-அக்கு,த் 

ப் . தக்கவாறு. நீதி 
யைப் பகட்டு 

ம் கோக்கோடு 
வெளி- யிடப்ப 
ட்ட இச் நீதி 

பெண் குழந்தைகள் அனைவர் கரங்களிலும் 

"இடம்பெற வேண்டியது அவசியமாகும்] இவ்வளவு 

கதைகளையும்கீ திகளையும்கொண்டுமிளிரும் இகதா... 
ல் 9 ரூபாய்க்கு டைப்பது ௮திஷ்டமே. 

*.. மணம்பேசியபேண் மகளானவிந்தை--* 
மாண்டவன்மீண்டமர்மம்.பட்டிச்சிறு 

க்கியின் குட்டுபோன்றபலவிந்தை 
நிறைந்த வினோத நாவல் 
கனகபுரி அல்லது 
காஞ்சன மாலை 

இர்ராவல் சிறுவர் 

இ ௮ுமியரும்ே நசி 

தீதுணரும 

"இனிய 

கரவ 
பலி 

ஆனக்தத்தையும்-அ.றிவையு. 
ம ஒருங்கே யருளும், வி 

ரூ. ஒன்றரை, பு-நெ 949 
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விவேகம் விஷனேதம் நிறைந்த நாவல் 

விவேகவது 
இக்கதா காயகிபான விவேகவதி தனது கற்பைக் காக்கும் 

4 ?மித்சம் ௮டைக்த கஷ்டங்களுக்கு அளவேயில்லை. சிவானந்தன் 

என்னும் இறுவன் தன் ௮டாவடித்தனத்தால் எத்தகைய ௮வ 

மானத்தை எய்துறான் என்பதை படிப்போர் அடிக்காதஇருக்க 

முடியா.த.--வீலை ௮ணா 12, புக், செ. 5067, 

அதிசய வல்லி, 
.... இது ஒரு ௮ருமையான செர்சமிழக்க)ைை, பெண்களுக்கு 

என்னதான் துன்பம் நேரினும் கற்புக்கு பங்கம் நேறாஅகாத்துக் 

கொலை வேண்டும். சனேசன்-சர்நியா 9-கு௫-௮டி மை இவா 

களின் கேவிமார்களெல்லாம் காய கங்கையாகமினையா தகெடமஇ , 

1 கொண்டால் முடிவாகிய மரணம் நேரும் அறம், பொருள் இன 

பம்-லீடு என்னும் நாற்பொளும் நாயகனுக்கு நாயகி ஒடுக்கமும்; 

மாதாபிமாக்களுக்கு மக்களடக்கமும் உள்ளவர்களாக இருத்தல் 

வேணடும். உண்ட விட்டிற்கு யிரண்டகம் புரிந்தோச சண்டா 

ளராவார்.. என்ற உண்மைகளுக்குப் பொருக்க ககா பாத்திரம் 

களை அ௮மைதீனு இக்கசை வெகு அருமையாக திருஷ்டிக்கப்பட்டி 

ருக்கறத.--விலை ௮ணா 13, புக். நெ. 4. 

௮5-வது. இந்திய தேசிய மகாநாடு, 

இம்மகாநாட்டில் தலைமை வ௫ச்த சேலம் விஜயசாகவாசசா 

ரியாசவர்கள் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளைப்பற்றி ௮ருமையாகப்பேசு 

யிருக்கிறார். 
மனிதனின் பிரதம பாத்யம்-ஸ்வராச்சியம் என்ற வாரத்தை 

கூடாத---எப்படி பொறுப்புள்ள ௮ரசாங்கம் பெறுவது ? இக் 

தியாவை ஆளபிரிட்டி ஷாருக்கு என்ன பாத்தியம் -பார்லிமெண் 

டின் பகற்கனவு-- நந்தியா ஜெடிக்கப்பட்ட காடா 5--இனி 

என்ன செய்வது $--வக்லே தொழிலை நிறுத்தி விட்டால்... 

அரசாங்கம் ஜாகெயன்று--ம(மஸ்தானம் பணம் தான்-- இன்னு 

மொன்று--அபாயமேயில்லை-- தீதால்வாழலாம்--மறர்து மன 

னிப்பளிக்கவேண்டும்--ஜெயிக்கோணாத ஈவசக்தி--இன்னும் பல 

விஷயங்களும் பூர் வாங்க நடவடிக்கைகளும் இதில் உள்ளன. ர் 

விலை ௮ணா 8.--புக். நெ. 501. 

_௮2 

நவீனகதா புத தகசாலை, இசங்கூன் 
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( 15 ) ப்பட 

அவசியம் படிக்கவேண்டிய கதைகள் 
சோமகாந்தன் 

இது ர அருமையான செ 
நதமிழ்க்கதை, லா பப்ளிஸர் 

ஆர். சுப்பிரமணிய ஐயர் இயற் 
றிய. கசையின் போக்கு கற 

ருரும் மற்றுரும் புகழுமபடி 
உள்ளது. புஸ் த5,கீதைக் கை 
லடுத்ன விட்டால் முடிவு 

வசை இழேவைக்க னம்வசாது 
இவ்உச£கரக் கதையின் விலை 
௮ணா பத்து சான், இன்றே 
ஒரு பு;தீதகச்ை வாங்ூப்படி.ீ 
இ இனபு.றங்கள். நெ. 2894 

பக 

துயராளன் கதை 

மாய்கை எனும் ட த்க்கமே 
மண ணுயி 2) 7 வாட்டுவது சுகம் 

ஈடு நீலைச்துிடாது, துக்கமோ 
௮ப்படியன் ற-சன கைவரிசை 

பை தாழ்ச்சவனிடமும்-உயர்ந் 
தவனிடமும்--பணத் கா.ரனிட ட் 

ம் ஏழையினிடமும் அடிக 

: கடி: , காட்டாமலிருப்பதில்லை. 
இறுவரை மனச்சஞ்சலமில் 
லாது வாழ்பவர்யார் ? யாருமே 

. யில்லை, இதற்கு இலக்கியமாக 
6 ளங்கும் சாகதகுண சிலனெ 

_.னனும் துயசாளன் கதை ஓவ் 

வொரு மாந்தரையும் தழுவி நிர் 
றலால் இப்புக்சுகச்தை ௮னபர் 
கள் ஏற்று-வாடிர்தாமலொ ழிய 
இகன் உண்மையை நன்கு 

_.இதரிந்து கொள்ளமுடியாது. 
கெ, ௦094 விலை ௮ணா 12, 

துள்ளது. 
கற்றாருக்கேயன்றி மற்ரோசை 

_யும்வசீகரிக்கும் தன்மை பொ 

6 ரூபிணி ”' 

(இனிய செந்தமிழ் நாடகம்) 

இர்நகாடகம் 112-பக்கங்க 
ஞள்ள௮, எங்கணும் சம்பா 

ஷுணை/ எங்கலும் இனியசுவை/ 
பல திறப்பட்டார்-உயரக்தோர் 

தாழ்ந்தோ-கற்றா?- கற்பிலரார 
மு.கலியோர் பேசும். விஷப் 
பேச்சுகளும்-விகடப் பேச்சுக 
ளும்- வீஷவயப?பச்சுகளும்-விஷ 
மப்பேச்௬ுகளும் இதில் மலிஈ 

கதையின் போக ௧4) 

ருந்தியுள்ள 2, ் 

ரெ. 4183. விலை ரூபா 1, 
% 

%* ௫ 

டங்கு டிங்கு ரவாமணி 

பல தேசப் பெண்களின் 
மன நிலையை ஒருவாறு விளக் 
கவல்லது இக்கதை/ வசந்த 
சுந்தரம்-சுலேோகன் சர் தவத 
னி முதலிய கசைகளும் இதில் 
அடக்கியிருக்கிறது. * இச்ஜெ 
_கத்திலுள்ள பெண்கள் அழ 
கெல்லாம் என் அழகுக்கு ஈடா 
மோ” என விறு பேசிய உக்கு 
டிங்கு ரவாமணி எங்கனம் ப்ப 
கமடைகிறாளென்பசை படி தீது 
மகிழுங்கள். 

இ; 

கெ, 9512) வினா. 

ர ரர , உ ட ட்டி தவினகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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ட... | 
(மீச ) 

இந்து மூகி 
இக்கதாராயகி ஸ்திரிகளுக்கு 

வேண்டிய புத்ிசாலித்தனமும் 
பதிசேவையும, சாக்தம், தயை 

தரச௲ண்யம், முதலான துகள 

மென்மேலும் ௮பிகிருச்தியா 

கும்பொருட்டு ௮கேக சாகஸங் 

களைச் செய்து சன் பதிாரதா 
சர்மத்தைக்:காப்யாற்றிக்கொள் 
கிறாள், 

பு.நெ. 405. விலை ௮ணா 8. 

ரத்தின மாளிகை, 
இது ஒர் துப்பறியும் காவல் 

கதா ரத்னாகரம் பத்திராஇிபர், 
எம். எ. நெல்லையப்பர் எழுத 
யது, இதில் கண்ணைக்கவரும் 
வித்த ப்படககளும், மனதை 
கவரும் மர்ம விஷயங்களும் 
காட்செளிக்கின்றது. அப்பறி 
யும் திறமை யசரும் எதிர்பாராத 
விதத்தில் அவ்வளவு ஜாலககாய் 
காட்டப்படுகிறது. 

பு. செ. 409) விலை ஆளு 19. 

காக பூஷணம் 
நாவலும் தன் 

தன் இறமைக்கேற்ப மக்களை 
சல் வழியிலோ இய வழியி 
லோ இழுச்துவிட்டு வேடிக்கை 
பார்க்கும் இக் காலத்தில் * நாக 
பூஷணம்'” எனனும் இர்காவல் 
யரரினமூலம் காட்டிற்கு நன 
'மையை நல்கலாம் என்பகைக 
சுண்டு 5சய் வர்க்கசார்- பெ 
.அகள்௮றரிய வேண்டிய பல 
.தழுக்கக்களைச் தேனொழுகப் 

ஒவ்வொரு 

விஷயம். இடை 
துவரை நீங்கள் பார்த்தும் கே 
ட்டுமிரச பல் நாதன விஷயங் 

பேசும் இ நுமொழிபில் சமது 
காட்டுப் பெண்மணிகளுக்குக் 
தெரிவிக்கிற ௮. 

விலை௮அணா 12. செ 9297 

பதுமரிதி 

ருஷ்யாவுக்கும் ஜப்பானுக்கு 
ம.சண்டை ஈடச்தபோது நட 
நத ஒரு அபூர்வ சங்கதியே 
இத ந। வவின் ெசடக்கமாகி.ப 

இடையே இ 

களைக் காணலாம். பதுமநித-தா 
மரை வடிவ முள்ள திரவியம். 
௮. எப்படி--எங்கே எப்பொ 

மூல பாருக்கு கடைக்ததகென் 

பதை இச்சாவல் சொல்லுவது 
மக்குப் பெரும் வியப்பை ௮ 

ளிக்கு மென்பதில் சந்தேக 
மில்லை, 

வீலை ௮ணா 10. பு-நெ8075 

தன பாக்கியம் 

இ௫ ஒரு விகேதைப்புதீதகம் 
விகடம் என்ற தேனில் அறிவு 
என்ற மருக்சைக் குழைத்து 

ஊட்டுகிறது, இந்தப் பு,த்தகதீ 
இலுள்ள 'எக்தப் பக்கச்தைப் 
படித்தாலும் கிரிப்பு/ எரதப் ப 
க்கச்தைப் பாட்டினாலும் உற் 
சாகம்/ எரதப் பக்கமச்சைப் 
பார்த்தாலும் அகட விகட ௮ 
ந் தக குதிப்பு இவைகள் மலுப் 
., போடாமல் ௮ஜசாகிற துவ, 

_ விலை ௮ணா$, பு-கெ 2027 ் 
6 

,நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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ஆரிய பாஷையி லுதித்த எல்லா நாடகங்களுக்கும் 
முந்திய நாடகம் எனக்கூறப்படவது 

ஓஒ 

ருச்சகடி. 
அக்கால அரசியல் அமைப்பையும், நீதிபதி, சேனாஇபதி முதலி. 

யோர் தன்மையையும், ராய்ச்சியின்றி தீர்ப்பளித்தலையும் 

மனிதர் போக்கையும் ௮ற்பரின் ௮டாவடி த தனங்களை 

யும் இர்ராடகம் சொல் ஈயம் பொருள் சகயங்க 
ளோடு விளக்குகிறது. செல்வமிழக்து தசா 

வறுமைக் குழியில் விழினும், சத்தியம் 

சாச்தம், தயை, தானம் முதலிய 
வைகளை விடுத்தல் கூடாது 

பகைவருயினும் ௮ 

ப டைக்கலம்புகுர 
தால் காத 

விலை ரூபர் 1190] தல் [புக். செ, கீக்கீக், 

வேண்டும். டீ தியதிபா் கடமை எத்சகையது 2? நீதியை விசா 

ரணை செய்யும் வழி எது 2 போன்ற பல ௮ரிய விஷயங்கள் இச் 

நர்டகத்தின் பெருமையை மிகைப்படுத்துகிறஅ. 

பழமோழிகளும்-மேற்கோள்களும் நீறைந்து மக்களை வலையில் 
சிக்கவைக்கும், ௩ன்னய நாவல் எது எனின் ௮து 

ட் 

தரும சீலன். 
விலை ரூபா 1.--8--0]| கால [பூத், கெ, 2555. 

தேச வர்த் 
தமானங்களுக்கி 

யைய “காவல்?” ௪ 

னப் பெயர் பெற்று வெளி 

வந்துள்ள இவ்வரிய புஸ்தசம் 

படிப்போர் மனதை பரவசப்படுத்தும் 

என்பதில் ஐயமில்லை. இதில் எக தேசமூம் 

சந்தோஷமடையும்படிச் செய்வற்கு ஏதுவான 

பலவிஷயங்களையும்-கடைகளுக்கு கதைகளாயமைக 

துள்ள சிறுகதைகளையும்-பொன்போன்ற !'கவிதைகளையும்- 
பழமொழிகளையும்-௮.கவல் முதலிய ௮லங்காச நடைகளையும் கா 

”“ண்£லாம், அதிமுகல் அந்தம் வரையில் அனைத்தும் அருமைச் 

. சொற்களாயும், எத்தனை முறைபடித்தாலும் தெவிட்டாது தத 

. இக்கும்படியாயும் இசாவல் ஜோடிக்கப் பட்டிருக்கிறது, 

தவிீன௰தா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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சமத்கார சேந்திரவதனி 

இ௫ பண்டையப் பெருமை 
களை மெப்ப்பிக்கவல்ல ஒரு பெ. 
ரும் பழங்கதை. இதல் இன் 
னும் இரண்டு அழகிய பழக 

கதைகளும் உள்ளன. மூன்று 
கதைகளும் ஒன்றைகிட ஒன்று 
ஆழ்க்த கருதீதும்-௮நபவ ஞா 
னமும் அதியற்புத விஷயவ் 
கஞம்-அலங்கிர் த இசைகளும் 

்“ களும், நுண்ணிய ஆரரய்ச்சியு பொருச்தியகாகவிருக்கின் உது 
கெ, 011. 

போஜன பக் தலில் ' ட 
- போர் வீளைந்த கதை! டி 

.... இக்கதை வேடிக்கைப்பெயர் 
அமையப்பெற்றதாயினும், நன் 
மை பயக்கதீதக்க விஷயங்களை 
தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டி. 
ருக்கிறது. 
பகுதியை வா௫க்கினும் சிரிப்பு 
உங்களை விடாது வம்புக்கிழுக் 
கும். 

யம, சமஸ்தானப் பாட்டர் 
களின் தன்மையையும், சமை. 
ய ற்கா சர்களின் சரகஸங்களை 
யும் அ௮வாகளின் . ஒர வஞ்சகக். 
களையும், ஜாஇஉயர்வு தாழ்வு ௧௬ 

தி பாரபட்சமாக சானஞ் செய் 
யும் விதவ்களையும், நியாயமில் 
லாத வீசாரணைகளையும், தீர்ப் 
புக்களையும், இன்னும் பல வே 
டிக்கை விஷயங்களாயும் இக் 
கதை பச்சை பச்சையாய் வெ 
ளியிடுகிற ௪, 
பு. கெ. 4128, விலை அணா 10, 

அச்சமயங்களின் 

விலை அன் 6 
கத , 

பு செ. 878. 

இக்ககையின எந்த 

-சமஸ்கானவ்களில் நடக். 
கும் ஒழுங்கற்ற காரியங்களை 

ஆராயச்சி அணிகலம். 
இஃ தாரு அ.றிவுப்பொக் 

லும் இதில் வை£க-சைவ-வை 
ணவ. சமயங்களின் ஆதிஉண் 
மை கோக்கும் தற்காலமுள்ள 

தவறான 
போக்கும் அச்சியர். கலப்பால் 
வரக அபத்துகளும், : காங்கிர 
சின் உண்மை நோக்கும், சுய 
அரசுபெறு முன்சாட்டில் நடை 
பெற வேண்டிய சாரதருத்தங் 

டன் இயம்பப்பட்டுள்ளன. ௪ 
சாய சரதிருத்தம் அரசியல் 
கோக்கம் கல்வி வளர்ச்ச-0தர 
மில் வளர்ச்சி, ௪மயவளர்ச்சி 
இவைகள்ப் போஇப்பதில், இக் 

ூல்.. மிகச்றக்து விளக்கு 

கிறது. 
ல ரபா ர. 

ர 
நன்றிகேட்ட நாச காலன். 

முன்னாளில் கடக்த சில௮ரிய 
விஷயமக்களை படிக்கும் பாக்கியம் 
பெற்றார். படித்தும். தெரிந்து 
கொள்ளுகிறார்கள். இனால் 
படிபில்லா பாமரா் எங்ஙனம் 
இருந்துவது? இதற்காகவே 
நாடகங்கள் தோன்றியதாகும். 

- படித்தரிகது கொள்வசைவிட 
நடிப்பதில் கெரிர்து கொள்வது 
பல உண்டு. மேற்கண்ட நர 
டக$.ில். விலயங் 
களின் பற்பல: விவரங்களையும் 
கன்றி ?ிமறகதார-ஈம்பிக்கை மோ 

சரஜாங்க 

சம் ம் செய்தார் இவாகள் ௮டை 

ப நன் சூ. 
ஆக்கனைகளையும். 

ண்டு பாமாரும் தகுகக புத்தி. 
யை. ௮டையலாம்.விலை அணா 1 27 

நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன். 
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புசாண இக: சல்களின் அச்ச அனச்தாமான. கானகம் * ௮. 
ரங்கங்களை பசர்கப்படுச்தவும் 
பெரிய பெரிய சத்திய சலா 

களின் அழிபாப் புகழ்களை 
புகட்டவும துஷ்ட நிகாக 
சிஷ்டபரி பாலன வேலையின் 
சூட்சமச்தை புகட்டவும் 
நியாயம் எது என்பது 

லொரு குடிசை! அக்குடிசை 
பிலொரு வாலிபன், வறுமை 

யால் மெலிஈ்து அவி ௮ரதக 
னுலகிற்கு : காவிக்கொண்டி. 

ருக்கும் நிலையில் புரண்டு 
கொண்டிருக்கிறான். இன் 

.. வன் பெயர்சுக்தாம்.௮. 
சாசசாண மக்களுக்கு தேவலோக வன பக்க த்தில். அவ 
விளங்கவும் சம ரல கிரிமினல் ன ஈண்பன் ஜதினே 
ணை நடையில் கோ கேஸ், ௬ பத்ரன் நின்று கொ. 

சமபையைப் பல. 

வந்தப்படுத்தியதா 
கோபி. 

கா ஸ்திரீகளை மான 
பங்கப்படுசசியசாக வ 

துசோபதசையை 
மானபங்கப். படுசியதாக 
வழக்கு, கீசகன் பலவசப் 
படுத்திய காக வழக்கு; முத 

க வழக்கு, 

ழக்கு, . 

லியன உள்ளன. 

நவீனகதா புத்தகசாலை, 

ஜிரேர் திரன். 
விலை ரூ 1 

தாே ன 

எல்லாம் ப 

ர்ட்.விவகாரங்களை' _ சன உருக்-அறான். 
போன்று சமாக அன்றுவரை ற 
தாய்.காட்டம். ஷ்ட தரித்த 

- பட்-டுள்ள.து, காவலுக்கு நாவல்- நவின யிருக்க சுத 
இதில் அரிச உ கீதக்கு நவீனம் கற்றவாக் ரனை தடீரெ 
சர்தான் க கு ஈண்பன்-மற்றவர்க்குப் ன அதில் 
ரிமினல். பொக்கிஷம் நாகரீகத்இற்கு டம் தேடி 

மேகஸ், நாகரீகம் நாலா விஷேதவ் வந்து அ 
சூர்ப் களுக்கு நால லிஷகேசம். “டைகு, 

பன பிலா மணி ற! 
கை மறு 
2 ப . அல்லது தி 

கே நீல அர ரண்மணை. மில 
ஸ், வா இகநாவல் பல அ.றிஞர்களா ம்மா 
லி வதம் லும் அணன்பர்களாலும் இய ளபோ 
கரி மினல் ற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ள “ -இறவனு 

கேஸ், ல் நாவல்களை விட புபய் ர க்கு செல் 

சாசுகனம் கிரி பெற்றதென்னும் பெருமை வம் வந்தெ 

மினல்கேஸ், குறியது -- விலை ரூ, 1-4-0 ஸன்ன? போயெ 

டன்ன கொஞ்ச 
நேோத்திற் கெல் 

லாம் சுந்தான் மீளா 

உறக்கத்திற்கு ஆளா 
இவிடுகிறரான.. அவன 
த ஈண்பன்ஜிகேக சன் 

சுக்சானின் தஸ்தாவேதஜி 
களை எடுத்துக் கொண்டு 

சு சரமென்றும் 

"இறந்தவன் ஜி நந்தன் என் 

டிடிக்கப் படிக்கஇனிக்கெறன. நி றும் உலகத்ின் கண்ணில் ப 

னக்கு நினைக்க மணக்கிறது புத் ண்ண அள்ளிக்கொட்டிவிட்ட 

தகக. 3080, அலை ரூ. 1-4-0, ஃசொத்தை ௮டை யமுயலுகிறான் 
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&டட 

(18) 

கவலைகளுக்கு கல்த்தா / 

செய்வபக்த-யஜமான் பக 
தேச பக்இ-சாஜபக்இ-சேவக ப 
க்5-நேச பக்்த- ,தி பக்இ-சத 
பக்தி-மா தரு பக்த-கா தல் 1 4-1 

லியன கலந்த நாடக /௨உ௧௧ 
ளின் * கவலைகடரக்கு கல்,ததா”' 
கொடுக்கவல்லது ரோஜா தே 
வி அல்லது 18 வருட புதையல் 

வீலை ரூ. 1-“-0 புக் கெ, 3807 

இனிமை! இனிமை! 

உலகானுபவங்களை விளக்கிக் 
காட்டி-உலகில் இர்திய மாமிக 
ளின் உருட்டஃயும் புசட்டலை 
யும்எடுத்து ட்டி -மருமக்ஈளின் 
துக்கப்போட்டிக்கு ௮ளவு சூட் 
டி மாற்றாந்தாயின் மருட்டலை 
மாட்டி பல அதாசக்களோடு 
எடுகதுக்காட்டப் பட்டிருக்கிற 
அ “இனிமை இனிமை'' எதில் 
மங்கள பூஷணம் அண்டூ மாமி 
யை வேன்றமதிபூஷணம் என் 
ற பத்.தக.த்தில்/ 
விலை ரூ. 1-4-( புச். நெ, 4227 

கமக்கு வேண்டியது. 

நடையோ இனிப்பு / நாடக 
மோ ஒப்பற்ற ௬௫/ மாயப்பி7 
பஞ்சத்தில் சம்சார மென்னும் 
சாகசத்தில் கடந்து பச பந்த 
மெலும் முலைகளால் தாக்கப் 
பட்டு தத்தளித்துக் கொண்டி 
ருக்கும் “மக்கு வேண்டியது” 

இராஜா கோமிசந்த் இது உலக 
பிரசித்தி 9: ,ற்ற இர்யோக 
சாஸ்கா மகிமையை விளக்கிக் 
காட்டு. இனிய தமிழ் சாடகம் 

விலை ௮ஷ 19. புக். நெ, 54). 

ஆங்கிலங்கலந்த தமிழ். 

: அங்கிலக் கலத்த '* அருஞ் 
சுவை *,ஃமிழால் ' அக்கப்)பெற 
ற அரிய நாடகம்/ சிரிப்புக்கு 
றிப்புகள் நிறைந்தது] காட்டுப் 
பேச்சும் நாகாகப் பேச்சும் ம் 

லிர்தது காசலின் தன்மையை 
அப்படியே போட்டோ பிடித் 
துக்காட்டுவலு. இரத்தினாம்பாள் 
அல்லத முத்தமாலை, 

விலை ரூ. 1. புக. நெ. 426, 

சிறந்த வழிகாட்டி 

நமது ஷென்னாட்டிலும் குடி 
மேபேறிய நாடுகளிலும் நமது 
சோலிய முஸ்லிம் சமுகத்திற்கு 
அறிவுத் தணை ௮வ௫யம் வே 
ண்டியிருந்த காலத்து ஓகற்கா 
க மனம், எழுத்து உடல்பொரு 
ள் ௮னை தையும் நல்கி ௮ழியா 
ப்புகழ்பெற்ற ஒரு: பெரியாரின் 
சரிதை ஈம மலைப்பைக்கலைக் 
அ மதியை விளக்கவந்துள்ளது 
இச்சிறர் வழிகாட்டியின் உத 
விசகொண்டு நமது கோரிக்கை 
என்ற லட்சியச்தை அடை 
வோமாக. காத்றுகனி ஜீவியம் 

விலை ௮ணா 8. 

தவினகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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(19 ) ளி 

எ-ஒ44-555454 ஒடு ஓஒழு்சி 
ப ச் 

4ீ./7' டப் 

பா யி ட் * 

ல் ௭ வஜயசுநதாம் சை. 
ற் ற விலை ஞ்பா 2, கை ப கா 

பெ ளே ச் ம் கா 
ண்்யு ணம் 

ணி ம் ண யு 
ன் க யை 
வெர் றி 

ற 

ட 
திரிலோக மோகனாங்கி கதை, 

தனிப் பேருமை வாய்ந்த 12 கதைகள் விலை ௫. 1 

திரிலோக மோகனாக்க கதை ஆரம்பம் 
இசத்தினாக்கிகதை .. தி 
விரப்பிர காபன் கதை தி கக 
சந்தி இலக மகாராஜன் கதை ௨ ஃஃ , 
மணிமாலிகையின் கதை ௦ டக 1. 
பிஷ்பாங்கத ராஜன் க்கை ததை. 

காட்டில் கண்டெடுச்ச கனகவல்லிக்ககை 
சுநதரியின் க) த் வ ர் 
மதன சேகச மக! சாஜன் கதை 

10 காமாக்கித சாஜன் கை த் க் 
11 வீரகேசரி ராஜன் சசை ... 
[2 சந்தா கான்மிட்சி, மாணிக்கவல்லிலிடுதலை 

ஸை மூ 13 ளு கறம வம 

ப த் - ஓ ஓ $ 

கவினகதா புததகசாலை, இ ரங்கூன் 
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தசரிகவூ ௦.2 0. 
"வவ ஹம் 

பயக்கம்--விபச்௫-- தீரம் -கோரம்--கொலை-- ஜாலம்-- கோலம் 
வாது, ரூ, பழி, பாவம், கொலை, களவு, மாயத் தப்பு 

மதனசிங்கர் அல்லது உரிமை இழந்த சீமான். 

வ்லை ணா 10) பு-௫ெ. 4119 

௮. அராவமாது ௮ய்யங்கார இயற்றியது. ௮ருமையான 

தமிழ் நடை அ௮ற்புகமான வீயாக்கியானம் 

இராஜாபாதர் வீலை அணு 12 

உலகச்சர்சை, பொய்யுலகம், இற்றினபக் கிறுக்கு, 

றி தப்ாதஜா இ எக்கே, ஓழுக்க2மங்கே 
ச் 2 டு ட 4 6 ன் 2 உ ரர [் 

வண்ட. மனம, இனறைக ருப்பார. சானககருபபரோ ] 

மகாதேவன் வீலை ௮ணா 14 

சஇப.தி, பிதுர் துசோகி, ராஜாமணி நாசன : 

சூழ்ச்சி, கொண்றவண் எலன் ப 

ஜெயலட்சுமி, சந்தேகங்கள் 

ராஜாமணி அல்லது மல்லேச்சுரம் பொய்கைக் கொலை 
ட் விலை ௮ணா ] 2 

அபச்பர்து, ஆ.கரவு, வஞ்சனின் கெஞ்சு, ஞா 
ஷேத்யானம், சத்ய சங்கல்பம், சத்ய போ * 

தனை, விவாதம், வேடிக்கை, பயங்கரக. 
காட்சி, கள்ளன், புதையல், 

தாரா நல்லது மகரகண்டிகையின் மர்மம் 

வ்லை ௮ணா 10. பு-நெ, 979௦ 

ஜ் கண்ட 5 நாவல்களையும் பஞ்ச ரத்தினங்கள் எனலாம்... 

ஐனண்றைவிட ஒன்று நாவல் உலகத்தை பிரமிக்க்ச்செப்வதஇல்”இ 
ஆ த்தவைகளல் ல. வேண்டுமானால் சாராளமாய பரீட்டுக்கலாம்” 

௨ தவீனகதா புத்தகசாலை, இசஙகூன் ட 
6 
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௮ ச . 
அத 4 ட லவை 

ப 1 ் 

் த்ய 1 வண்டி ் ் ்் 

ச்! 

ஊன்னா இப்ப டம் ௫ உண்மை 2௮ க்கும் 
ணன் க ப யி 

. ர்ஹி' சந்தேகமில்லை, னேவி 
ட. விரபா “ஏக்க வல்ல | 
ஸையிலி- ரந 7. * க ளுகான இ 5 தமிழில் மெ... ஸூ “ ஞானேசகர்! ல் ் 

ஸ்ர பெயர்க்கப்- பட்ட ர ர... லு. த டெ 0026 _ பு.ஸ்லிம சாடகம், பல நீ. செப்பறியக்திறமையை, வெளியா 
இகளைவிருச்சங்களாலும் வெண் க்கும், நடையே எளிய க பாக்களாலும். வெளிப்படுத். மிழ். மர்ம விஷயங்க 

- வது, உயரியதமிழி ள் லிக் அது. 0 
ல் உனனசமான ப னை. வசீ த கடைடயில்.... ......... கூரிக் . 

, அழுத். | ன ரர கும் 
பப கேஞ்சை அள்ளும்! வி. 
ட்... பட... ஒதி... 
௨-2 ன ச காஃம்- பூல. 

நாடஃகத்தஇ மாத்திர” விலை. 
ன் போக்கை ஓ... அணா 12. செ 4976, 

-வ்வாருவர் மனமும் சுவைமிக்க காவல், சோம் 
கரடுமஎன்பதில் சரந்சேக மி பல் உ ளக்சவமையும் சறுசு௮ப்பி 

ல்லை. * சாலம் ௮ன்னாசரித்தரம் £. னசாக்கும் ௮ ஆச்சர்ய - 
விலை ரூபா 1]. பு-நெ,.18320 . சம்பவம் நியைக்,௧௮. 

மதுரைமாககாம் கனி... குடித்தால் தெரி 
-சீரஜ் கந்த-சாமி ன ரர யம் கூமின் ... 

பிள்ளா யவ. ன ரர பெரு - 
ர்ச்ளள்.. . மை 
லிய மனதை வசீகரிக்கும், * 
ற் படித. 

றப்ப. தால் தெரி 
ட்ட்இனி யும் இதன் ௮௬ 

ய நாடகம், இ. : ... மை, 'இதில்இன்பசசம். 
நநரடகக்கல் பலவி . உள்ளதா இல்லையா என்ப 

ஷேக் களைகளும் உ ள்ள தைரிர்ணயிக்கவேண்டியவர்கள் 
ன. இடுக்கிடும் சம்பவம், கெஞ் யார் 1 நீங்களே இவ்வரிய 

சை அள்ளும் நீதி பூ முசலிய ..... தாவலின்பெயர் இரு 
ன 'அணிகலன்போன் ன ச படுகொலை” ரஞ்சி 

விளங்குகிற து ். அணுபனி 
பண்டைய ... ரண்டு . 

* மாத்த கெ. 
 . ர்நி யார்? நீங்களே/ . 45 

ந்வீனகதா புத் த்தகசாலையில், நல்லநல்ல ப ந்தகங்களூண்ட 
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ஷகிகக ட. 

அ௮ன்பாகசோ / உலகானுபவ நோாணியாகிய இரிகிரபுறம் எஸ் 

ஜி. இராமாநுஜலு காயுடு ௮வர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்: 

துவைக்கவேண்டியஇல்லை ௮வர் நாடறிக2" ஞானி உலகறிந்த 

உச்சமர், பெயர்சபற்ற ஆசிரியா, இவா் மனது சவிச்சுவை நி 

றைச்௧.௫. இவருடைய எழுதுகோலோ தனசரி ௮னுபவங்களு : 

ம் புத்தம்புது கற்பனைகளும் நிறைந்த இிச்தாக்கோல், புதிய 

ஈடை, இனிய மொழி, ௮னுபவ அணுக்கம இவைகளில் இவரை 

யாரும் வெல் லுவதரிது இப் பெரியாரால் இயற்றப்பட்ட புத்த 

கங்களுக்கு ஒரு தனிக் £ர்ச்தியுண்டு, இம் மேதாவி தான் கண 

ட உலககடையினையும் போக்கையும் உணர்ச்சிகளையும் ' எண்ண. 

ங்களையும் ஏடாகூடங்களையும் இலக்கெங்களையு.. உலகுக்கு உவப் 

போடு அளிக்கிருக்கிரா. தன் பெற்ற.இன பம் பெறுக இவ 

வையம் என்பதே இவரது கருத். உயரிய கருத்துடன் உல 

கோபகாரமாக வெளியிடப்பட்ட வாது புத்தகங்களின் குண .. 

விசேஷங்களைக் ழே காணக. 

ர உ. ம் ஏ 5 ச ந. 7] 

நாவல்கள் -கதைகள்---௪ர டகங்கள்- விகடங்கள் பிரபஞ் 

ச னுபவ சாங்கள்--லோக ரகசியங்கள்-- அறிவுக்கு உணவா 
ன ரும் பெரும்.விஷயங்கள்--இவை யாவும் ஒன்று சே்ச்த 

இனிய கலா .பொக்கிஒம்--ஆனந்த கதா கல்பகம். 

அனந்த கதா கல்பகத்தின் மூன்றாவது வால்ய அட்ட வணை 

யை நோட்டமிடுஈ்கள். 10 சாவல்கள்---4 கதைகள்--பல அப் 

டோன்படங்கள்..-5 விஷயங்கள்---94 தீதங்கள்.- எவ்வளவோ, 

அரிய வி2னாசங்கள் /! விசித்திரங்கள்! இதைப் படிப்போர் பெரி 

ய மேதாவியாஇவிடுவா--இது ஒரு உலகக் சகண்ணாடி---௮பூர்வ 

தாவல்களின் ஊற்று, 

வாருங்கள் ரசான்காம்வால்யச்தைப்பார்வையிடுவோம். ஆறு 

பிரிவுகள் உள்ளன். முதல் பிரிவில் 8 காதல் சாவல்கள் ஜ்வலிக்கி 

ன்றன. 9 வது பிரிவில் உலகானுபவச்கையொட்டிய பல கதை 

கள் காட்சேயளிக்ன்றன. 8 வது பிரிவில் 45) அனுபவ நணுச் 

கங்கள். 4 வது பிரிவில்விகட மாமா வருகிறார். எல்லாம் வேடி.க் 

கை அனுபவக் கூத்ன. 5 வது பிரிவில். ௮றிவின. சாகத்தைத் 2 

ணிக்கும் ஊற்றுகள் தோ ன்றுகன்றன. 0 வது பிரிவில் நாடக் 

கள். ஒவ்வொன்றும் ஓவ்வொரு ரசி போதாக் குறைக்கு ௦56௫ 

௮னுபவச் அணுக்குகள் பிரதி பக்கங்களின் அடியிலும் தவழ்கது 

விளையாடுகிறது, . ர ரர; 

தவீனகதா புத்தகசாலை, 
டட 

ன க] டூ ்.. 

சங்கன், 
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அர்தக் குறை ஏன்? சொர்க்கத்துக்கு வர்தும் சோற்றுப் பி 

ச்சையா ? ஜந்தாம் வால்யத்தின் .சையிருப்பையும் பார்த்அவிடு, 

“வோமே. :“ விரித்த அப்பறியும் கண். அடம் / ' விசித்திர 
மாகத்தானிருக்கிற து. மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. மதல் பிரிவில் 

10 நாவல்கள்... எல்லாம அ திஆச்சர்ய: அறி. ௪ . சம க்காரமான. 

இடுக்வடும் சூழ்ச்சிகளு கரட்சிகளும் காதல் மாட்சுகளும் உலக 

சாட்சிகளும் நிறைகது பிமிக்கச் செய்யும் துப்பறியும்காவல்கள், 

அப்பப்பா ௮௫ல் விளங்கும் துப்பின் இறமே இறம். . ஓப்புயாவ 

ற்ற இப் பதன க வல்களுக்கு அடுத்த பிரிவில் என்ன இருக்கி 

ஐது 7 கதைகள் £ட்டூரைகள், .. கலா :வல்லமைகள்---எல்லாம ௮ 

றிவுக்கு உணவான அமிர்தங்கள், 3வது பிரிவிலோ ௦௦ காதல் 

கடிகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன, இக்க. 59 காதல் கடிக்க . 

சரம் தமிழுலகம் இதுகாறு.ம காணப்பெறாத ஒரு சனிச் சுவை 

எனலா, ட்ட | 

போதுமா இன்னமும் இக் காட்டுசால்யைப் பார் 

வையிட வேண்டுமா, ஆம்-- பிரசித்தி பெற்ற இன்னொரு காட்சி 

யைக் காட்ட மறர்அவிட்டேன், அது * அனந்த கதா கல்பக 

த்தின் ஆரும் வால்யத்திலுள்ள ௫. பன்னிரு மாகதங்களின் மாம 

ம். மாகதங்களின் மாமமா? ௮து என்ன? அப்படிவா ராஜா! 

நை உனக்கு காட்டாமல் காட்டுகிறேன், மனக். கண்ணால் பார, 

சற்று காத்திரு, கதவைக் இறக்கறேன். இது காதல் கிளிகள் 

கண்ட புதிய வாழ்க்கை௪ சுவை களிப்பை விளைவிக்கும் பனிர 

ண்டி ம. கசங்களினுடைய (13 காவல்) வாழ்க்கையின் மாமம், 

இதில் ௮ றிவுக்கு உணவான அமிர்தகல௫௪ங்களுக்கும்குறைகில்லை, 

- அனந்த கதா கல்பகத்தின் . ஒவ்வொரு வரல்யமும் விலை 

ரூபா 5, ஒவ்லெ ்ரு் வால்யமும் ஒன்றுக்கொன்று இ தாடாபில் 

லாமலேமுற்றுப்பெறுறெ௮., தொடர்ச்சிக்கென மறுவால்ய த்தை 

பெறஅ௮வ௫ியமில்லை,  மெவால்யங்கள்கைவசமில்லை, 5, 4, ௦,0௦ம் 

வால்யங்களே கைவ௪ ம்ள்ளன, அளவும். சொற்பப் பிரதிகளே, 

ழேவண்டு 2வார்முக்திக்கொள்க படி தீதசன்பயனை உண்மையில் ௮ 

னுபவிக்க கொடுத்துவைச்த குணமணிகளையே 'இர்த ௮தஇஷ்டம் 

- தேடிக்கொண்டிருக்கிறது, உரியார் விசைத்து வரது பெறுக 

ட 

ர 

பாலிகா கல்பகம்:- எதிர் காலத் தாப்மார்களாகப்போகும் 

இறுமிகளுக்கு ஏற்த புத்திமதிகளையும் குடி. த்தனப் பால்குகன்யும். 
வெகு நுணுக்கமாகப் புகட்டும நூல் வலீ ௮ணா 3௮) 

டண ன் 0. 9 | ப . உ ட 

தவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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ஏ (%) 

அன்ப ! 
கட்டுககதையல்ல, உண்மைஉண்மை 

ட 
இம் 

உண்மையில் நிகழ்ந்தது, 

வீரத் துடிப்பு 

தமிழரின் 

வீரவாழ்ககை, 

அசாயசசி மிக்க இச் சரிதையில் தமி 
ழரின் விரம் பொக்கி வழ்கறது. தமீழ்த் 
தென்றல் தனது இனிய நறுமணத்தை ஸீ 
சுறு. தமிழரின் நாகரீகம் : தலைநிமீரர்_து 
நிற்கிறது, கமதுஜில்லாவின் பழம்பெருமை 
௮சசியல் முறை அ௮ட்சிச் திறன், ௮ஷாடபூ 
திகளின் சேஷ்டைகள், படையெடுப்பு பய 
ங்கரப்போர், கு௮ும்பரின் கும்மாளம் முத 
லியன நமது ஊக்கத்தையும் உள்வலியையு 
ம் ஜெப்பிவிடக் கூடியதா .யிருக்கின்றன, 
பாஞ்சாலக் குறிச்சி சண்டையை படிக்க 
ப்படிக்க இருதயம் துடிக்கும். நிஜாமின் ப 
டையெடுப்பு கெஞ்சைக் கவரும், கோவில் 
புத்தா குழப்பம் குலையை கடுங்கலைக்கு 

ம். ஆழ்வார் குறிச்சி அமளி யாருக்கும் வ 
ருதிததிதை விளைவிக்கும். மதுரை முற்று 
கை மனதை இடுக்கெவைக்கும். எட்டியா 
புசத்.து சச்சாவை என்னவென்றியம் பலா 
ம். கொல்லன்கொண்டான், சேத்தூர் சிவ 
இரி எல்லாம் பிடிபட்ட விக்தை பேராச்சர் 
ய த்ைத் தரும் சமிழறிச்த மக்கள் ஓவ 
வாருவர் கரங்களிலும் இடம்பெற வே 

| ண்டிய இப் புத்தகத்தின் விலை ரூபா ஒன 

ஹேமுக்கால்தான். விரக தமிழர் இதை 
விரும்பி ஏற்றுக் களிப்பராக. 

ன் 

தி 

(4 

நவி ரனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன். 
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விசித்திவிளக் ௪ 0 1 0 
பிரகயசந்தான் வல்லை. ஈந்இர்ோசகரண் 0 5. டு 

ஜாஇ அல்லன முசுக்தன பையனான. கதை ௪கரவர் இ 

இசாஜகோபால, சாரி எழுஇய புதிய கதை ப 3 

இக்கற்ற பாச்ஷி ஒரு கண் ிரக்களை ட 8 

பேட யா. இயற்றிய தி ட 85 

பாதாள வாசி அல்லன ஓ ப் கோடீகாரனின் துன்பங்கள் 0. 6 

யாத 0 4 
நளன் .ட0 8 

ஸரிராமன், இ௫ வ.ம்கூடை பி. வெங்கடராம சாஸ்திரி... 

ச எழுகிய து 0 1! 

ப ிதுரைத்த பழக ங்கதைகள் 0 4 

குணலாபன் ல்ல தி பட்டரிச்சவனட. ப 8 

புறனாட்ே முக்கதைகள். 0 8 

திருவன்னாவ யனா ௮ருனிச்செய்த இரு ருக்கு, ஒள் 
காட்டு மலரும் உமையும் () 5 

ராஜபுதீஇர ரதீதினம இ ஜர் சரிததிரக் தமிழ் கதை. 0 & 

விச்சாசன்மர் ௮ல்லது , எண்டேசு! தரயனார் சரித்திரம் 0 4 

இரன் ௮றுபது உரையுடன் தேடாத செல்வம் ஒரு சுரு 

சத் (ி () 4 

சுவிகார£ புத்திரன். சா. ஜே, தைரியம் எழுதியது (0) 12 

ரகுவம்சம் 0 8 

அபூர்வ கதைகள் மால்மில்லன் கம்பெனி ப 

உதயன சரிதம 09 

அவ்வையார் சரித்தீரம் ட 6 

உதிசரகுமாரன. டட ட 

முப்பெருக்தொ ண்டர் ௮ல்லத செயற்கரியசெய்தார் 0 19 

ஸ்ரீ் நூதிவாகனன். () ம். 

தசமுகன் படங்களே டு கூடியன 0110 

மனுச்சோழன் 0 10 

கோஹிநூர் 9 னப் ௬ சரித இற சம்பந்தபான டீ வலி () பு ௨2௨௦௫௮2௧௫௨ கல லல்ல லகம் 

(௫ ன் ம் ட் ம: ரச் வ க தவினகதா பு த்தகசாலை 
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ஞாஞம்பாள் அல்ல சன்வர்கவச்.த கல்யாணப்பெண் : 
ஒரு.இஷிள ப்பதியும தமிழ் காவல் 

முூதீதுக்குமான அலலது இளமையிறகல 

முகல் மன்னர் வாலாறு முதற் பகுதி 

- வள்ளல்களின் வரலரீறு. 

பததினிட்பெண்டிர 

முப்பெருக காப்பியக் கதைகள் | 

சால்வர் சரிகீ தரம கால்வா திருருருவப் படதஅடன 

பால பக்கர்கள் படக்களோடூகூடியது 

முத்தேவா சரிதை 

பிரகலாதன் 

(ஊண்: 

5 ல 

ஷு 

னுள் அண் வை அனு 

நலம் வம் 

. ஞூ.000 ௩100 இ இயல் பே ஹே.02 இப் 

மார்கண்டேய 

_ அருஷன் 
விசார சனமர் அல்லது சண்மீடசுர னாயகரா 

சுதி௮னசூை 
சதிசலோசனை அல்லது இக் திரஜித்.து வதை 

அ[ழ்வார சரித்தீரம் 

இரா ஜீவாஷ் அலலது ஜா இனிய தமிழ் ஈாவல் 

தி2லாத்தமை ன்லைது கேடுவான் கேடிகினைப்பான் 

ஞான தீபிகை மனிதவாழ்ச்சை காமத்தை ஸரியாக 

அமைத்து தெய்விசச்சன்மையை ௮டையச் 

செய்யும ஒரு அருமையான நூல். 

மகாமாயள் அல்லது மனம் போல மங்கல்யம்பெற்ற 

மக்களானக்தம் 

ம லலமல்ல் லடல௰ல்ட்டல்டல்ம ல்ல ம்ப்ல்ப் லு ல்ல ல லட் கட்டல் க்மடல்ட் 

[எண ட் ம் 

நகம் 

டம் ம 

ஒல ரூ. ஒய்லஹ் மோ௩3மம00ல 

ரவ 

் 0 

ஜெயவி£ பாண்டியன் ஓர் இனிய தமிழ் நாவல் 0 

பீஷ்மா ் 0) 

குசன் 0 

ஸ்கேகலதா - () 

திருஞானம் ஒரு அதப்பரியும் நாவல் () 

சமலவதனா அ௮ல்ல௫ சுனவிர்சண்ட காதலி ஓர் காடகப்0 

மிருச்சகடி. ஸமஸ்கிரு தாட கத்திலிருக்து பண்டி த 

நடேச சாஸ்திரியாரால் எழுதப்பட்டது 
பக்த விஜயக் கதத 

ஸூ ம சுரு ல்ல 

கொத்துமலா [ 

டே மலா 9 

ர 
அனீதப்பழமதகா நஇயின் சர்வபங்கம ௨௨௫௮௫ 22௨௫௦ 

ப்” நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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ஷனேகக்கதை பாப்புராஜபுசம் மூஹம்மது நிஜா 
முஹைப்தின். சாயபு | இ௫ததியி ட்டு 0 6 

மண மணி 0 80 
தசகுமசா சமிதீதிசம். 90 5.0 
தீர்மசகசதரன் ௮லல தாமமேஜெயம் 0.80. 
குண?லன் 0 உ 0 
பர்ணடிய £சாஜன் டட 8 0 
சார்தரகனம் 0 80 
இரைபெல்லா சரித்திரம் 050. 

கதாமாலிகா இ க 

க காமோகனாஞ்9 கம் சமணியமரன கை தகளுடனும்.. 
 சுவைத்ததம்பிய சாஏல்களுடலும் கூடியது 
முதல்பாகம் டம் இ (0 

1 ஒட. 
இரஞ்செமலா ற்ல்லது பிரபஞ்ச விலாசம் பஞ்சதம்க ன ரோ 

உசத்திலுன்ள இல கருத்துகள் 9680 
வெசோனாச காத்.து இருகுலமக்கள் 0 க 0. 
ஈ.மாமோகனாஞ்சிசம் எஸ். ஜி. இசாமாை ஜலு நாயுடு. 

அயத்தி யது. 010 0 

எனைய டதத 

சரித்திரங்கள், 

 சொட்டாறு வி உடையா பிள்ளை இயற்றிய தி 
] அல்லி அரசாணி முதல் பாகம் 0 2 0 

. இரண்டாம் பாகம் 0 & 0: 
டத. - கேரவலன் சரித்திரம் முதல் பாகம் 0 40 

௦0. இரண்டாம் பாகம் 0 க.0 
3 ௪, ௬, சங்காலில்க கவிராயர் இயற்றியது ட்டு 4 0 

மதா பாகைரதாஸ் இயற்றிய 
- ம லலிதால்கி முதல் பாகம் 0540 
டை. இசண்டாம் பாசம் 0 த0 
௦ வள்ளியம்மை முதல் பாகம் இ 0 க 0. 

000. இசண்டாம் பாகம் 0 த் 0 
6 அதிரூப அமராவதி முதல் பாகம் 0.4 0 
ரீ ௪ருந்தல முதல் பாகம 0 40 

ட டு, ட் | கவின; தா ம் த்தகசாலை,. 
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8 பாரஸீ ௪கசாரம் நர கருஷிணசாமி நாயூடு இயற ிய0 

0 

10 

11 

20 

பகடு ரன 

(ச ட 

சரவிததிரி சத்தியவான் மதல் பாகம் 
0015. இரண்டாம் பாகம். 

குலல ங்க 0 மூலை பாகம். 

00101 இரண்டாம் பாகம் 

ப ம்ன்ணி சுகுக நதலர- முதல் பாகம் 

ர. இரண்டாம் பாகம் 

ஞோனசெளந்தரி முதல் பாகம 

௦219. இரண்டாம பாகம் 

) செள செள என்னாம் ஜர்.து சரித்திசம் 

பாரிஜாத புஷ்பா பஹரணய் 
களன சரித்திரம் 

தருஷ்ணலீலா 

சாரங்கதரன் 

ஸ்ரீ இருள் /ணாஜுனா சபதம் 

ழ், டி. சங்காதாஸ் சுவாமி இயற், றியது. 
நவர ஜீதின நடகச் சரித்ரங்கள் 
சத்தியவான் சாவித் இரி 

கோவிலன் சரித்திரம் 
அலவி கரித்தரம் 

பவளக் கொடி. சஙித்திம் 

நான ிசா கதி சரித்திரம் 

சாரங்கதசன் 

்) வள்னி தருமணம். 
/ நல்லதங்காள் சரித்இரம் 

மயான காண்டம் 

சதி ௮சூய 
பிறஹலா தா 
பார்சி பிரஹளாதன சரித்திரம் கோவை சுழந்தை 
தாஸ் இயற்றியது 

இறுத தாண்டன் சரித்திரம் ஒண் மகதாஸ் 
இயற்றிய 

பார்க் ருலோபகாவலி டை யார் இயற்றியன் 
மூல பாகம் 

டே இரண்டாம் பாகம் 
் மகாத்மா கபீர்சாஸ் சரிற்திசம் எம். என், முத்துகீ 

குமர்சசுவாமி பாவலர் இயற்றிய த 

ட 

ர் 

ட டூ. 
04 0 
ட க.ப. 
0 4 0 
0 40 ட்டு 
0 கூட 
0 40 
0 க.ப. 
0 40. 
ப் &உ 0 
ட க 0 
0 த 0 
0 4.0 
0 ௪ 0 

20 (0 
ட 8 0 
0 10 
00 
0 60 
ப 1 0 
060 
ப 50 
ப 7 0 
0 8 0 
019.0. 
012 0 

0 & 0 

ப 80 

ப 4 0 
0 4.0 

0 & 0 

வ்வில்லுர் புத்தகசாலை, இங்கண் ் 

௭37 
| ளி 1 ் து 

| படை உனிய ர் 
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தி ராம்தாஸ் சமி த்தம் க ௬ம். கா்மூர்த்/ இ முதலியோர் 

56 இராமதாஸ். சரிகீதிரம் இராஜ வடிவேல் தாஸர்... 

57 பார்சி சதாரம் சுப்பார இர். நாயுடு இயற்றியது. 

517] பார்ஸீ ச௫ு கலா 

40 லக்காசஹ்னம் சாராயனை சாமி பிள்கா “இயர் ற், றிய, து 

ப 1 தேசிங்கு ஈச. இ நூஷ்ணசாம். தவப் இயற்றிய. 

0 4 
ட 4 

30. வள்ளியம்மை.
 சரித்திரம் ன க க 0௩. 

0 6 
0 4 

ம. அகக், சலா சரிிஇரம் பூமிபாகைதாஸ் இயற்; மியது. டு. 

459 சமற்சார சா்குண சாலி ம9ரி செம் சின்னய்யா நடிடு 
0 

ஆகி ஞானசெள$தரி. சித இரம் ன ச 9. 

45 . அல்லி-அர்ஜு பனு மூ௮ல். பாகம் ட. ட0. 
ட்டடடு 

40 அல்லி-அர்ஜ்ஜுனு இராஜ வடி கேல்-காஸர் 
பூ 
0 

47 கோவலன் சரித்திரம் வெ, ரர யணசாமி மீ பிள்ளை. 

48 சதி அுளூபா சாசாயணசாமி பிள்ளை இந்க்ப 

49 சக்தேகுசலவ சமிதீதிசம் தேவராஜா ரய்டு 

50. சர்குண சாவித்தர் சம்றசாமி பிள்ளை இயற்றி பது. 

94. பெயி 11... ப்தி பிணி ௪/8 அப்பாவு பின் மா இயக்கியது" 

ம் னி 

். 

சரித் இரங்கன் 

இயற்றியது ட 068 

இயற்கியபக 

ப் ர ர் ர. 

் ் உட்டு ர ரச ர ் து ் ர ரர. ் ட...“ இப்பா. 

ர , கி ன ன து . ன ஸ் . ? ய் ் 1 ர 

்் 4 க ட ர ல் கடட ் 

் ன ரள ் 2 அத ் து த 

ம் உள] உம * ்! க ॥் " ம் 7 

3 ் ட்டர் ் ன் ் ் ் , ர ரல ௩ ப; 

ப ர் ட் ர ௩ 2 ப தக் * ப ர் ச 

௩ ் . [] ச ட் பி ட] ர ல ச து 

, ௪ ் ர ௫) ப ட க ட்டா வக்ர ் 

ற் ் . ச் . ன 2 2.3 உம் ரத த க 

ம் ட . ட ன ரர, கு ் ன ர! ் . ப ர 3 ட்ட 

ன தது ் ச $ ர ரர ர ரர. ட) ப தை ட 2 

, ட். ் "ட ல க ச் ர் கட் 2 ச்ட் ் 8 உட. ் வ்ர்ர்க் ்- உ ட்விட் ௩ கட்டட , ததன் ர கு ர ரர ரர கி வக்பு 

, ட ் கய ் ் ச் கட்டர் லு ய ட. 

் ட 7 ர க ர அ 

, தல் 

ஜே. 

ேருககாஸ் இயற்றிய 

ஷே இசண்டாம். பரதம் 

இயற்றியது 

இசண்டால் பரகம் 
| 

இயற்றியது முதல் பாகம் 

சட இரண்டாம் பாசம் 2. 

இயற்றிய மதல் பாகம் 

கடி. இசண்ட..ரம் பாகம் ற பணத் 

ேதல் பச்தம் 

0 
0 

ண்டு இரண்ட ரம்பாகம் ன சோ 0. 

0 
ட 
0 

இபற்கியி தூதல் பாகம் 
இரண்டாம் பாகம 

200 

நவி னகதா ர பு (த தகசாலை,. 
... 
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59 பு பிச்ர சபா ஷப யார் இயற்றிய 0. 

படட்டட இ... 
ந ர. ஈறி 
/ (24 வர] 

ப ் ர்டி ட் 

தவி னகதா புத் ஃதகசாலை, 

(914220 3 9 1/ பர்ஸ் ₹௯௦ளன் பாணு 

4. 

2ல: 6 ௦௮ 6 

(ஸை. 

ல... 5ல. 

53 மணி மாலிஐக்கரி திஇாம் எஸ். சங்கிலியா பிள்ளை ன ரக 

.இபூறுறு! தத 21 ட் 05. 

54 பாரிஜாத புஷ்ப பஹாணம் க்சசாமி பிள்கா ப 

இயற றியது 0 9 

55 ம னகரி டி. எஸ். சிவராமலிங்கம் பிள்ளை இபயறறியது ன் 

(றல் பாகம் ௬ ஆ 

0010. இரண்டாம் பர்கா 0 தி 

௦6௦ ஞானசெளச்தரி சரித்திரம் சுப்பையா பின்னை 
இயற்றிப் முதல்பாகம் 0 . 2 

௦. இரண்டா 2 பாகம் 0.8 

57 பாரிஸ் “குச்சு டி. வி. மாணிக்க மூசலியார் தி 

- இயற்றிய.லி 010 
9 ஞான க்தி இ இரரஜ வடிவேல்தாளை இயற்றியது 0 4. 

50 ஸ்ரீ கருல் ண்லீலா வி, ௧. முத்துச்சாமி கவிராயர் 

- இயற்றிய 0 8 
60 பிட்டுக்குமண்சுமக்த சித்திரம் டி, ஜி, கல் ய ன சோத 

பெருமாள் இயற்றியது ப 5 

61 ஜெய ௦ சேனா. ௧. ஷண்முக முதலியார் இயற்றின 0 6 

62 திவல்லப மாஹஸ0ஞ சாமுயணசாமி ; பிள்ளை 
இ.பற்றியது... 4 கி 

பது 63 ௮.சலிகை எரிதல் எனலும் இர் இரபங்கம். ப 4 
64 பார்ஸீ பவளக்கொடியாள் மு. ரஸ் முத்தப் ள் 

பிள்சா இயற்றியது 0 4 

65 இல்பேட் சரஜா காடகம் வேலூர் சாராயணசாமி 

பிள்ள இயற்றிய 0 6 
06 ஈல்லதங்காள் டிருமா மதலை கந்தசாமி பிள்மா டட 

இயற்றியது முதல்பாகம் ப 0-5 
கேட. இரண்டாம் பாகம் ் 0 தீ. 

01 மழை. சரித்தாம் 1. இருமலை முகி ப டில் 

இயற்றியது முதல் பாகம் 0 கீ 

மே. இரண்டாம் பஃகம் ப அ 

08 சம்பூர்ண ஷி] ரிச்சந்தி ராரா வி. என், இயாகராய 

செட்டியார் பாடியது 0 8 

69 டம்பாச்சாரி டிரரமா வேலூர் நாராயணசாமி 
பிள்ளை இ.பற்றியது முதில்பகம்  - 0 

ட. இரண்ட ரம பாகம் . ன 



74 

10 

1 

ரத் 

் 

76 
77 
79 

ழை இரண்டாம் பாகம் 

"கோவலன் டிரரமா யொகசாஜ செட்டி யார். 

இ இரண்டாம் பாகம்: 
-ஈக்தனார் எஸ் ஜி, கிட்டப்பா கெ பி. அக்தாரம் 

வள்ளித் திருமணம் ஷடஷயார் பாடியது 
_ மரரக்கண்டேயார் சரி2இரம் வேலார் காருயண- 

அல்பா தவா சரிச்மாம் 

ஓட்ட நாடகம் 
கன்றாவி காடகம் 

சயிந்த சாடகம் 

. திருவரசு நாடகம் 

(80. 
சக்குபாய் சரிதீதம். 

பவளாரண்யபர்குணா வி. எ ௭. தியாகராஜ செட்டி 
யா இயற்றிய த முதீல்பரகம்: . 

வள்ளி இருமணம் மையார் இய ற்நியது ப 
கே முனிசாமி காஸ் இயற்றியது 

இயற்றியது முதீல்பாசகம் 

பாள் பாடியது 
6. எஸ். வி. சுப்யைய்யா பாகவதா பாடியது . 

சர்மி பிள்ளை இயற்றியது முதல்பாகம் 
- ம. இசணடாம் பாகம் 

கரசாசங்கம் டிராமா வி, ௭, தியா கசாஜ ௦ செட்டி 
துரம் இயற், றிய! ன் 

தீசாவசாரம் ஸி. சன்னையா கம்பெனியார் இயற் 
றியது. 

- நாடகங்கள், 

இரணிய நாடகம் 
அதி நாடகம் . 

இலக்ஷ்மணா தேவி மாலையிடு சாடகம் 

காததவராய சாமி நாடகம். 
குசலவ மாடகம் 
கெங்கையம்மாள் நாடகம் 
கோவிலன் நாடகம் 

௪ரச௫றந்த நாடகம் 
கரும சாடகம் 

ப சரக வெங்கடே௪ ச பெருமாள் மாடகம் 

௨ உ. ஓஓ .ஓலல் ல பல 

1 ந. 

0. 

0 
0 
0 
0 
0. 0. 
0. டர் 
0 

4 
ஷி 

தல்ல 

உ ௨௦௦௯ ௬௫ ஷரூ.ரூ.000ூ ஜூ. கலு 

2 ௨ ௨௮௫௨ லல ஒ௮. 

2௨22௨5௨௨2௨5௨௫௨௨௨௫௨௧லக... 
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ன ரர 
உச்ச விழட்டுமு 

..... 30 பரர்சீ சுந்தர் நாடகம். 

1. 17 .புவனேந்திர நசடகம். 
138 புலர்தான் களவு சாடகம் 
ட. மீ பூலோக ரம்பை- நாடகம். 
20 மன்மத நாடகம் 

ட ர. மதிகெட்ட நாடகம் 
92 வள்ளியம்மை.காடகம்' 
5. வீரகுமார். நரடகம் ன ச 

ட. 84 சஎத்தரி மாலையிடு நாடகம்... ஐ. 
்் இத அபிமன்னன சண்டை நாடகம். 

டல. சாவித்திரி நாடகம் ட 
27 கசத்தமுத்து சாடகம் 
26 தமிழரிழும் பெருமாள் மாடசம் இ 

ர ரு. குறவஞ்சி நாடகம் ன க 
“0 ர்ச்சுனன: தப௯ு. கரடகம 

8ம் அல்லி காடகம் ் 
54. பவளக்கொடி மாலை நாடகம் 

33. முபிமன்னன் சுக்தரி சாடகம் 
- ௨௫௮௫559659 கவலவகுல. 

தவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் 
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( பலவிதமான புத்தக. ங்கள், 

வே.தாளக் கதைகள் | ட்டு டட... 
ஸாதியின் விவேக ப் பிளக்கம் 050 

_ மன்னவனும் மாணிக்கங்களும் டப 6.0. 
இரிய மாயா வினொதக்கல, ககள் 0 6.0 
மகாபாரத ககைகள். முதல்பாகம் 0 உ.0 

பேட இரண்டாம் பாகம். .ட0 5.6... 
௧7 லடி நாற்பது கெளிவான் உரையுடன் ட்ட 40. 
 றிகோப சேசக் சதைகள் 0 40 
பசாதகாட்டின் இசச்தினக்கள் ட 90 4.0 
உகர ராமாயண கதைகள் 08 0. 

ர ரக 
பக்த சாமிதாதன். இ 

ரகுகக்தனன் அல்லது ஜெயபுரத்தட்டு ப . 012 0 
சிறுகை அறுபது ஆரம்ப பாடசாலை மாணுக்கர்- டப்ப. 

களுக்காகவே எழுசப்பட்டது ட. 0.60 . 
மீசாபாய் அல்லது ராஜப பகீகசரோமணி 019 0. 
சாமாயணச் ரருக்கம் ' 0 8.0 
பிரகாப௫ங் ப 4 ட. 
ஹேமதய். அல்லது கச்மையைக் காக்சசகனயன்.. 0 ந 0... 
நித்திலக்கோவை செப்யுட்மாலை 019.0. 
[2] ருவிளயாடற் சுருக்கம் 0.12 0 
வ வசாய வாக்கிய விளக்கம் டபட050:.. சாணாபிச சாப ஒரு சரித்திர கமிழ் கை 0 50. 
பாரதச சுருக்கம் ப இடு - 
கதைப் பூங்கொத்து 0 4ட... சகாசார வாக்கிய விளக்கம் . 0 உட 
சன்மார்க்க போனி 0.6 0. ட 
ரச்யோசயன் 0 70. 
ஹரி ஹா பச்சாகன் ம் 4.0. ் 

ஜயம் கம்பெனியார் 

சசர்சமிழ் மஞ்சரி மலர் 1 ன ரர 0.8.0... 
ழீ... மலர் 9 .. 010.0... ஷே  மலர3 னி 0 18. தி 

இழி ன க மலர் 4 0 14. இ 

ஆ 
விண தா புத தகசாலை, இரங்கன். ட 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



இராஜ புத்தா விஜயம் 1 920 
அரிச்சக் தான் சரிதை 014 0 

பாலபாசதம் சிச்நிரப் பட வ்களுடன் 010 0 

பாலல்காந்தம் படக்களுடன் 09 0 

பாண்டவ தாதன் ப 1 0 
பால ராமாயணம் படங்களுடன் 0 :6 0 
பாலவாமனன் ப 90 

கவிமணிமாலை முதல்பாகம் ' ப 80 

௦3.9. இசண்டாம்பாகம் 0 8 0 

பரிணய பஞ்சகம் 0 1 0. 
பாலகதா மஞ்சரி ட... 050. 

அன ந்தடோதினி ஆபீஸ், 
௮வ்கதன் 050 

1 ஞானாத்னம் ் (0) த (0 

1 தீமந்சனி 010 0. 

காணன் சரிகை ன 0120 

ச.த்தியவசனி அல்லது பெயாப்பகட்டால் பிறசை ன து 

வஞ்சித், தவன ட 50 

சுருனாகாரும் ச,த்தியசிலரும் 0 ஒ 0 

நீலக்கொடி ஓர் இனிய தமிழ் நாவல் ட 06 0 

செய்யுட்பாடத்திரட்டு 0 த 0. 

விமலன் அல்லது விதிபின் வெத்தி 0 5 0 

சான்கு கோடிகள் அல்லது கான்கு கடமைகள் ட 50 

ஸ்ரீபிஷ்ம விஜயம் 012 0 
மண்வாளன் எனறும் போச பிச்சன் 0 கு. 

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தூ௮ 010 0 
தசா வதா மகிமை 00 6 0 

தக்கன் 0 1 0 
சன்டொ பாக்யானம் பர 170 
பரசுராமன் அல்லது நல்ல பின் சையின் ஈட வடிகை ட 4 0 

தீர்த்திசிக்கன் ௮ில்ல௫ கொடுங்கோன் மன்னன் ட 8.8 

௮ரிச்சக்திரன் சரிதை 010 0 

€ சால்சிதேபின் இரு௪று சகைகள் 010 0 

முப்பெருச்சாலர் 010 0 

பசாரதவிரரி . 9 10 0 

சண்ணபிசான | 0 50 

-இசுபாலன் ' ன ர 0 840 

_ ரரீபர்ட் கிளைவ் சரித்இசம் 014 0. 

தவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன்ற 
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(8) 
சீ 

சம்பக்குமாரத்தி அல்லது சகோதரவாஞ்சை ப 1 0 
தாசேவி ஈல்ல மனவி 0 50 
பரதன் நல்ல தம்பி 0 40 
சாமச்ஈக்திரன் நல்ல பிள்ளை 0 806. 
அருவன் 0 4 (0. 
அருண௫ரி காதா அருளிய தி திருப்புகழ்: இர. 3 தன மாலை 0 4 0 
கர்காரலக்காரம் பர 50 
ம்ணிவடக்களவு ஒர துப்பரியும் கதை ப 580 
காங்கிரஸ் யாத்திரை . 0 80 
லக௯்மிதாலட்டுகோவை 0 8-0 
குபில்மொழி அல்லது கனவுப்பொடி 0 8 0 
இருஞானசம்பக்தா கொலை பாதகசா 0 3 0 
இராமாயணட்போரசாட்டம் ட 0 உட. 
வன்னியும் இணெறும் இலிககமும் அனைத்த சரித்திரம் 0 ட 0 
அப ச்துக்களிர் செய்யவேண் உய முதல் உதவி ஹான 

ரபில் டாகடர்யு. ராமராவ் அவர்களால் 

இயற்றி. பனு 014 0. 
ஜானகிபின் பருவிவா கம் அல்ல லர ்ஃ போப்பெற்ற . 

விதவா விவாகத்தை வற்புறு 2 710 இணிய சாவல் 8 0. 
இல்லற இன்ப இரகூயம் அல்லது 2 உண்மைக்கா தர் 

களின் வெற்றி ப 3 ப 

மதுராந்தக தமிழ் காட்டுச் சரிதா. கத்தை யொட்டி ய் 
ஜா ௮இ. ம் அ்ரமான அப்பரியும் ௧௯௮ மூதல்பாகம் (0) 6 () 

092. இரண்டாம் மாகம் 0) 860. 

பலவ்த சிரு புத்தகங்கள், 
1 திருப்புகழ் (110 பாடல்) 0320 
2 சாத கிசக்கொ தீது 0) ப 4 0) 

2 ஏணி யேற்றம் 080 
4 தம்பை சுப்பிரமணிய து பூதி 0. ட ட. 
2 ஸ்ரீ கேதாரீஸவர விரதமகிமை 0 5 00. 
6 காந்தம் ஒறு சிருகதை . ட 0 4 0 
1 சுப் ரொமணாயர் கோததாரகொத்து | &4 0 

் வைஸ்ப கைகியாவக்கனம் ட டட. ட 9 

0 விபூதி தாக மஹ தவ விளக்கம் 0) ன் (] டூ 

11 சொரளுபசார ரம் 030 
ட்ட ர ரட் 4 து 

ம சட். 
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12 -குலசம்காமாலை 0 

19 தெய்வ மகமை (0 

1 தண்டலயார் சதகம் 0 

1௦ காச்தி சதகம் 0 
16 மகாதமாகர ச் தியின் ஜிவியசரித்திசமும் இந்தியாவும்) ் 

17 ஸசூரு குறள் 0. 

19 இருக்குறள் அதத்ப்பால் மூலம் 0 
19 ஸ்ரீராமர் தோத்தாத் இரட்டு () 

20 கந்தாலங்காரம் கந்தானுபூ டு 

21 கலுங்குபத்திபம் 0 

22 கலியாண வழ்துது ம. 

25 நூதன லாலி. ஊஞ்சல் (0) 

34 நாலு மந்திரிகதை ' ப 

59 நாலு மந்திரி கும்மி 0 

20 ஆண்ட டாள் இருப்பாவை 0 

17 திருமாலை. ப 

ப மானிடக் கும்மி 0) 

98 வள்னியம்மன் கும்மி டு 

மி சஅத் தாண்டகயனார் கும்மி 0 

|) தையதகா யச்கீ கும்மி 0 

1 வா லைக்கும்மி பூ 

92 சேந்தன் இவாகரம் .: ப 

35. பொனனிலக்கம செல்லிலக்கம் 

34 இருச்செொல் அலங்காரம் ௫ முச்சொல் ௮ காரம் 

595 கெருடப்பத்.து கஜேக்திமோ க்ஷம் 

6 நடர ஜபபதனு பஞ்ச௯நா கடர பதிகம் 

591 ஜீவரத்சனம் சூடற் கூற்று வண்ணம் 

38 ச.ஸ்வதி தோத்திரமாலிகா 

590 விராயகாகவல ேழமுகம் 

40 பஞ்சாதீகக் திருப்புகழ் 

41 கேதாரி ஜ்ஸ்வார் கோம்புகதை 

42 கலியு£ச் ௪த்கம 

45 மூவர் அம்மானை 
44 பலசாக்கு ஏலப்பாட்டு 

42) சுப்ரமணயசுவாமி விருத்தம் 

40 காமட்சியமமன் விருத்தம் 

த ஆருமுகசுவாமி விருத்தம் ப 2222222௦௨௮ 

நவி ானகதா புத்தகசாலை, 'இரங்கூல 
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அமைவான். 

"ரக்வேறிகளின் த்ரிகாக ஸக்தியா வற்சனம் 

சாரமலந ந்திய. வர கனம் கல்பகீரயம் 

“விஷ்ணு ௪கஸ்£ சாமாவளி” 
சுப்பிரமணியர் ஸ்தோ பலா 
சுப்பிரமணிய பூஜாவிஐ 
விசாய்கர் திருவகவல் 
லகுராமாயணம் 
8 தாராம தத்துவ சம்வாதம் 
ராமா௩ட்சையின் மூமை 
மாலிருஷ்ண மகாத்மியம் ஸ்தா மாகாதீமியம் 
மதுரை மீனாட்சியப்மை அகவல் 
பீஜாக்ஷா மரலிகை 
கைவல்ய நவநீதம் நலம் 

சருதேவர்.வாக்கியம் 
-ஸீரருகன் பெரு 

"இப்போதே : ன 

திருமனா சகம் அறவுரை 
வேதாக்தத்தின் கோட்பாடுகடரம் கருத்தும் 
மாதர் ஒழுக்க கெரிவினக்கம் ட... 
விபூதி உருக்கிராக்க மகமை... ன 
.ரூடாமணி நிகண்டு ௦ தெய்வப்பெயர் தொரு. 
உபசயனாத த. தீபிகை 
ஈன னூல மூலம் 
கந்தாலகமாரசம் அரும்பசவுசை 

இரு, முருகாற்றுப்படை. 
.இரதோஷ மகிமை 
விஞ்ஞான சாஸ் இர சலகிரக்றம் குவராகரி உப். 

போக்கும் 

சரமாவளிகதம்பம் த இ 
யஜுஸ் திரிகால சச் பொமக்த ஈ்ட்ச த்தம் 
சைவ 1 ிதியாறுஷ்டானம். 

் த சச்சி * 

ந்தை 

் ் ்  ் உர ் த்து ர ட் 

் இக்க ப ர ் , ் கு ர ் " த ் ரு 

ர் 1 . ட. 2 ய் க ்் ் 

. [1 ட ய 2 

் * ர ப் ன் ச் ரக ே 

. , ம் ச் ் ட் லு ் , ட 

, 1 ர. ( * ் [அ ற ் ஃ ௩ உட க * ன் ப ன ட் . ட ் 

ட் உடு “, ் ் ் . ் ரா ன பட டட்டி ௩5 கட்டட . 

டி ் ட ய் ் ் வட் ம் [ளி * *, ர் ௫ 

, ச . , . க . . ் ॥ ௩ டர ப ப்ர்டு , 

கட ,் ௫ - ர ் ் ் ர அரத ட ர ரபா 

் ் . ் ட” ் ப் , ் " ் ் 1 ர் ர் ் ப போட கு " ப்பட்ட? " 

் ட்ரு ட ் ் ் ் ் ் ்  ் 

், க் (௫ ர ன ச் ் தபு ் . . 

ன . 

2௨௨௨௨௮ ௨௨௧௧௦௨2௨௧௨௮௧௨௫௨௫௫; 

ச 

ர் 

௨௨2௨2௨௦௨௦௨ ௧5௨௦௫௨௦2௨2௦௫௨௧௫௮௨௦௧௮௮. 
அகட 

அதன 

பம்மிய மலையை கைய ஒல்லை எ௨. 
் 57 ச் 

் சூ மூ. 

அஷ. த் ட ருத்த 

ந. ச் 

ரர 

6. 

ச் 

து ஐ. ௦. 

 தவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன் .... 
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(82) 
். ட ௪ ல் € ் 1. இலவரறை புகதகங்கள் 

கருணாகான ஜா அப்பரியும் சமிழ் சாவல் . 

மங்களேசுவான் எனலும் பத்தராயு 

"சுகந்தமாலினி ஓர இனி௰ செந்தமிழ் சாவல் 

பக்கீர் கல் 

செகுகாத சர்மா அல்லது மோசக்தால் வரச நாசம் 

மாமிகளின் துயாம் அல்லது மருமக்களின் கொண், . 

டாட்டம் தி 

மாவலியும் வாணனும் 

சீதை அல்லது கற்பாசி 
 இசாஜ இசாம் மீமாகன சாய் 

மிருகங்களின் அருவ குணங்கள் தட 

மூன்று அழகிய ராஜ குமாரிகள் 

ஸ்ரீ பாலன் | 

சங்கா விஜயம் 

தாசகடோற்கசம் 
இரண்மயி 
மதிமுஹி ஓர் தப்பறியும காவல் 

பரிமன சோஜா ஓர் இனிய செந்தமிழ் சாவல் 
. உத்தரன் 
உதயணன். 
சுலோச்சனா உபர்க்பானம் 

ஸ்ரீ தாண்டவராய முதலியார் சரித்திர சுருக்கம் 

குண்டலகேசரி அல்லது தற்கொல்லியை மு.ற்கொன் 
றவள், நாகை ஸி. கோபால இஒருஷ்ண பிள்ளை 
எழுதியது 

விீரநாசன் அல்லது 8திரேசன் புய இனிய நாவல் 
நாடகம் 

- இவகலாரகூய மென்னும் சிவசொருப சாஸ்தீசம் 

சுவாண கோணம் அல்லது அப்பின் திறம் 
ஜெகன்மோஹினி ஓர் இனிய தமிழ் காவல் 
நளினாகூநி ஓர் இனிய தமிழ் காவல் 

. மோஹன சுந்தரி ன ச 

- சந்திர ஹாசன் ஐர்;இனிய தமிழ் காடகம் 
. இந்தியத் தலைவாகள் : 
நஞ்சங்கோடு தாகில்கா 

2 மகுக்கு 2 2௫ கேள 

ம் சொரெெேெசெக் ல்ல நவம் 

உ. லலலகலலகுகுல்கல்குகு இடுத்குகு தையை தம கைல கைலை ல ந வ ஸகல நைல்! 4020 0௦ ஞ் ரூ.௦ 

ஸை 

டலஸ் 

மேரேல் கரமே வூ௨ உ. 

ண் 

* 

க ல்குல்மேருகங்கும் ஐ ஒல ௨௦௧௨. ல 

நவினகதா புத்தகசாலை, இரங்கூண் : 
ப ு கத: 
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(5) 
ன் 

உல லலல௦௮ 

அல்லலல அல லல்ல. 

தமிழ் சாட்டு ஈவமணிகள் 6 

அன்பின் மாட்சு அல்லது நன்றியுள்ள வேலையாள். 0 

இராஜி என் உயிரை காப்பாற்றிய காய 69 

லெப்பகோரக் கதை ஸ்ரீமான் ஆர். பி. சேதுப் பிள்ளை ன க 

9 எ பி எல். எழுதியது. 0 6 

புகைவண்டி கொலை 0.12 

ஜகஜாலப் பாட்டன் 0 4 

ஜெகன்மோஹன ஜானகிராம் ஒர் இனிய சமிழ்: ராவல் 0 5 

விகட ஞானக் களஞ்சியம் 010) பு 

தா௫ மை யனாகியின். சமாகீது 09410 

சுந்தரி மண வழக்கன் இது 6 லா தமிழ். ஈவினகம் ட்டு டு 

உத்தியோகம் ஓழ் சிறிய நரடகம் ட. 

ச௪ண்டைக்காரி சாதுவாக்கப்படடது. டூ 8 

மஹ்மத் கபி 2 ட்டி ட 

ஹா வரா 0 6 

/பரமத் மத்வாசாரயா 0 ட 

்ரீமச் சங்காாசாயா 0 ட. 

குருகானக ஸி. அர். ஸ்ரீனிவா௫ அய்யங்கார் டில 

இயற்றியது 0 $. 

ஸ்ரீமச் சாமானுஜாசார்யார் ட 68 

மகாத்மா கார்இயின் விசாரணையும் தீர்ப்பும் த 

வேதவல்லி 0 6 

சுகார்மகலாவதீபம் நவின நாடகம் டட 

அஸ்இகம த உபாகீயானம் மு தல்பாகம் 0 7 

இரண்டாம் பாகம ட்டு. 8 

பாகவச பாலபாடம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சரிதை 0 8. 

ஈஸாப் இயற்றிய நிஇக்கதைகள். ப 0 &. 

தைரியமுள்ள சிறுவன 0 2 

மூன்று லைசக்கள் அல்ல. வீரசில்கன் வெற்றி 0. ட 

 யசமஇ 1 0 
ஈல்லொழுக்கம் மாஜி ஆரியா”  பத்திரிகாசரியர் 

இ. ௮. சாமிசாக ஐயா எழுதியது .... 910 ட: 

பாவலர் விருந்து 010 0. 

காந்தாமணி ஒரு தமிழ் கதை 060. 

குணமஞ்சரி 0 90 

நீது சாஸ்திரம் 050. 

பெஞ்சமின் பிராங்கலின் சரி தீதரம் 06 0 

சம 9 ர ரப ர உட. 
தவ்னக தா பததகசால், இரங்கூன 
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வாக்குரிமை விளக்கம் 

உதற்கர் சரிதம் 

ஆத்திசூ டி. கணேஷ் கம்பெனி . நட 

_ மகாகவி காளிதாசர் இயற்திய மாளவிகாக்கனி 

் இரக்ஷகர் சரித்திரமும் பவுல் சரி தீரமும் 

ப இரசத்தினபாய் 
- ஹனுமப்சபரவம் ர க 
காமரிரஞ்சனி ஏன்னும் தாப பெண் பிரபாவம். 
பாண்டியவிஜயம் தா் இணிய ஈரடகம் 

மனுசதச் 0 சோழன் மனுமுறை கண்ட வாசகம் . 1 

பீஷ்மர். ு 

குகன் . 
விதவா விவாகக் கேஸ் 

ஆண்மக்களல்லரதரர சங்கம் அல்லது பெண்கள் மகா 

தாடு ஒரு. விகட வியாசம். 

6 
ப. 
(0) 

ப 

ப. 
தி 

பால போ கும் தத 

பாலிகா போதம் ட்ட 0. 

ஸுச்ஷூம தரிசி ன ட, 0. 

ப... 

மாம்பழ மங்கை ப. 

சண்பக மொட்டு 0. 

கசாரசமஞ்சரி 0 
தது! 
0 ] 

ட்டு 
ன, 

ப 

மஹேஸ்வரி ஒரு தம்பதியின் சம்பாஷனை 

சீனிவாசன் ஒரு து.ப்பரியும் தமிழ் நாவல் 

தங்கவேணி ஓர் ௮ருமையசன செர்தமிழ் நாவல் 

சிவசாமி அல்லது காட்பெ புரத்கான் நகரப்பிரவேசம் 

படுக்கையசையிழ் பாசாங்கு செய்த பன்கஜவல்லி இது 

ஒர் இனிய தமிழ் ௩7 வல் 

வாயாடிலம்பன் ஓயாக சரிப்பைத்கரும் ஓர் இனிய .: 

செக்தமிழ் நால் 

மித்தரம் 0 10 

கோயிலொழுகு ஸ்ரீரங்கத்தின் நடடி.க்கைகளைக குறிதி 

தல 
சபேசன் அல்லது சுதற்.தர ரக்ஷகன். 
கொழுத்த சிரிப்பு ஓர் அதிசய நாடகம் 
சரமகாதன் 
உபநிஷத் பஞ்சகம் 

பலம் 

மேஜூஷு 00௦60௦ ல 

பத்மினி ஒர் தீராமணியின் சரிதை 

இருவள்ளுவ நரயனார் 

2252522௨௦7 
னா 

நவீனக தாபு த் தகா, 
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ன க - குர் . - 

௨௦௦௨௧௦௦௫௧௮ 6 
* 



மங்கமாரி வீதி, இரங்கூன், 
கட் 

பல் கு்றானா! புது, தகங்கள், 

இயற்றியது 
ஐ சரவணபவன் பர் பக்திச் ர்கீதனம் கு 

ண ரர லப ட்டி 

ரர னை 

த நவா “ அலங்க 21 ப பக்ிசல் 2 சனம்: சாமழைக் 

51 கண்ணன் இவ்யாமிர்தகி கார்தீதனம் இலுப்பை | 

யர் ப. ம, பூமிகா, சன் இயற்றியது 9 40 

3 மரு ரகக் கடவுள் பக்யானக்க பஜனைக் கீர்த்தனம் 

கள் சோ. ம. மாணிக்கம் பிள்மா இயற்றிய 5 0 

ஜு இருவரு ட்பாதி இரஃட்டு இரா ம்லில்க சுவாமிகள் 

ப 

(0) 
ர [ற 

ததி 

கவியோன் ஹம். கான ய் யற்றிய த ப. ப 

20 பதிச மஞ்சரி சா. கோவிர்ரசாமி பண்டிதர் 

இயற்றியது த] () 4 

57 செல்வர௪ காரத்தனம் ௮ 2 அம தப அபருமா ள் காடார் 

(இ) ஜி (0) ன் () 
கப்று மய 

௦3 வினோத பரமானந்த இர் சீகனை (ப, பி, காமாக்ஷி 

பிளசை இபயற்மியது ப 5 0 

50 பக்இரசகி கர்திலனம் ழூ, ல. நல்லசாமி தாஸ் 

இயற்றிய டம 0 
40 பசம சுதனாமிர்ஐம் என்னும், பூ ஜன ப பாசுரம் 

(9, தின்ளையா (ே தவர் இட பற்றி பு ர ரர 0 ட () 

11 மே வகானம் டி, அர், வெள் டேஸ்வாசர்த்தா 

இயற்தியஅ 0 80 
44 தேசியக் திலகம், கெ. சஉடயப்பத்தா இயற்றிய 4 ப 

45 செச்தமிம் தம் வி சுப்பையா பிள்கா இயற 

றியது 0 8 
[ஆ] பழனி சாதன பஜ: னப் பாட்டு 0 

பர புதிய பெரிய பக்கிரஸக் பக்கினம் மி, ஏன், 
சுரு ரமி இயற்றிய, ர த 3 ப (0) 8 

0) 

2 மம 

ம் 

46 விஷ்ணு பஜனை க கீர்க்தனம் 0. வி. ஆர. “இன் 

. சாமி பிள்ளை இயக்றியஅ ர் 
த இவ ஜனை க கர்ஸ்2 னம் ப ப டட) ஸ் 0 

ட சுப்பிரமணிய. 2 இ: ராணா ு தொகிறிரக் “க்கம் () த் து 
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ட ௨) 

40 பக்திரஸக சர்த்சனம் கோவைசுழச்தை தாஸ் 

இயற்றியது 080 
50 பால கண்டபாணி பஜனாமிர்க கீதம் சிதம்பர 

சுவாமிகள் இயற்றியது 0 க 0 

5] மன்மதன் லரவணி (எரிச்த கட்சி) பழனிசகுமாரு 
சுவாமி இயற்றியது ப _ () 0) 

ந இங்காரக்கேள் வி லாவணி (எரியா தகக்ஷி) குஞ்சை 

வி எஸ். பாப்பு தாஸர் இயற்றியது 0 டி 0 

93 நாதன கேள்வி லாவணி (எரிக் தகக்ஷி) வி, ஸூ, 

இியாகாரஐ செட்டியார் இயத் றியது டட. 0 

54 மாரியம்மன் கீதாமிர,௫ பூணைம் ண், பமணிச் 

சரமி தேவதாஸ் பாடியது 06 0 

55 கண்ணபிரான திருவிளையாடற் சங்காரம் 040 

56 வள்ளிசிங்காரத் இருமணம் ஷூட் 0 

5/7 கனவிற்பாடிய சந்தன்றுதி காக்கூார ப, மு. . 

(மூகப்ம ஈசுப்பு தாசா படியது . ப 8 () ஆ 

98 நீதிமணி மாலை தீ, ராயப்பக கோனார் பாடியது () 4 0 

509 மதரானந்த சங்கர்த்தனம் எம், எ. இ. முகம்மது 

காசிம் பாடியது 0 0 

60 பாமஞ்சரி பீர் முகம்மது சாகிபு பாடியன் 0 80 

0] ந தமிழ் ஈவினம் கெ. யெ, முகம்மது யிபுசாகிம் 

பூலவர் படியஅ 0 ப 
02 பரப்பி£மப் பதிகம் ௮ப்துல கரதிறு ராவுத்தா் 

பாடியது 0 உ.0 

05 சங்கத சாஹரம் மோ. யி, (2. செய்யது இபுசாகிம் ன 

புலவர் பாடியது ட 8 0 

0% கவிகுஞ்சரப் புஞ்சம் 0 90 

65 க நீதிமஞ்சரி யான் தாஸ் பாடியது ப ௨20 

66 காந்திமாலிகை பீர் முகம்மஅ சாகிபு பாடியது 0 0 0 

01 நாகூர் நாயகா பஞ்சாத்தம் அப்துல் காதர் ராவுதி 

தர் பாடியது 080 
08 அத ._நாதன இக்அு முஸ்லீம் பஜனை ககர ச்தனங்கள் 

இ. மு. தாலா பாடியது பு 

09 மதுர சசமஞ்சரி வொ. கெ முஹிய்யதீன் சாஹிபு 

பாடியது . ட 0 4 0 

70 புதிய பக்திரசப்பதானந்தம் கெ. யெ, முகம்மத் ன க 

இப்சா ஹிம் புலவர் பாடியது 0 5.0 

நவீனகதா புத தகசாலை, இரங்கூன 
ட்ட 
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( 8) 

7] பக்திரஸப் பாமாலிகை கா. செ, அப்துஸ் ஸம 

புல யா் பாடிய () 6 () 

72 ஈநற்தேச் சாமணிக் கீர்த்தனம் மோ, இ. மு... 

சுய இபுராகிம புலவா பாடியது 0 9 0 

72 பக்இரலக் சர்க்கனங்கள் அப்துல் ஹகீது . கான் 

இயத்றியது 06 0 
/4 பாலாபபிஷேச பாட்டு என்னும் பழனி யாண்டவர் 

இயானம் 0 0 

15 புதிய பிளேட் சங்கத பாட்டுகள் இரண்டு பாகம் 0 4 ட. 

(டி  பறுரகானம் வீ, சடராஜ பிள்ளா இயற்றியது 020 

77 ௫ ஈன் ழூ பஜனாமிர்த்த தகமமன்னும் ரஞ்சித | 

கானம் வெ. வீரகாமாக்ஷி இ இயற்றியது 2 ட) 

(6 குமர நாதன பஜனை பாட்டு வி, கடராஜ பிள்ள 

அரை இர ண்டு பாகம 0 4 0 

னி பூங்கா வினேசப்பாட்டு எஸ் வி. சப்பையா பாக 

வதர் பாடியது இரண்டு பாகம் ட க 0) 

50: அற அற்புத வதால் கரத்தனை, குணங்குடி. 

மஸ்சான் சாபெ பாடியது 20 

81 கதர் அணி பாட்டு பழனி எம். எஸ். எஸ், வேல்ச் 

சாமி கவிசாயா பாடியது 0 1 0 

02 இன்ப ரஸத் இருப்புகழ் 0.1 டூ 

35 இருமயிலை கபாலீசார் யோனம் சேலம் சுந்தரேச 

நாயகா பாடியது 0 2 0 

34 பல தெய்வ பக்தாரஸ இர்ச்கனம் 1, 37. % சின்ன 

சாமி பின்னே பாடியது. 0 9 0 

859 புய அரிபஜனைகோவை குழந்தைதாஸ் பாடியது ] 0 

50 பண்டரி பஜனை ட 90 

த போசூா முருகன் பாட்டு 1. 18. காதர்பாக்ரா 0 20. 

89 தசாவசாரப் பாட்டு என்னும் இருமால் இயானம்0 20. 
89 கடம்பன் தியானமென்னும் கரன் எர்த்தளே 01 6 

00) சுப்பிரமண்யர் தயான ஸ்தோத்தாக் £ தரச்கனம் 0 1] 6 

சின்ன சைஸ் புததகஙகள, 

1 கந்தர் சஷ்டி கவசம் ப 10 

நல்! இடும்பன் கவ௫ம் கடம்பன் கவ௫ம் . 0 1] (0) 

ம் சடாக்கமாரல் க 0 ழ ட 

இஃ னக தா ப்தி  தகசாலை, ந இரங்கூன் 

் 

ஷூ ர் 
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கபிலாகவல் 
நமச்சிவாயமாலை 
சுந்தசர் வேடுப௰ பஞ்சரத்தெ.த இருப்புகழ் 

நாம ராமாயண ஞரணஃ கை 

இருத்தொண்டா கொலை 

இருச்செர்தாகவல் 

சரஸ்வஇியக்காத 

11] போற்றிக்கலி வெண்பா 

12 காரு கஇர்காம வேலவர் நவருட் 

15 காடித்துண்டி. விகாயகா் இவருட்ப பா 

14 மசாவிஷ்ணு சசாவகாரர இயானம் 

15 : இவ ஸலஹஸர நரமாவர் 

16 விராயக 93 23 

க மல். வே படட 

] 7 சுப்ரமண்யா 49 95 

18 விஷ்ணு 95 7? 
19 ராம 2 9 
20) நருஸிம்ஹ 3) 92 
71 ஹநுமத் 39 5) 

22: காயத்ரீ க் 39 
95 சேவி 93 93 

24 லலிதா ந. 339 
22 ஸரஸ்வதி, ம் 
26 லக்ஷ்மி 59 73 

211 ஒஙகாச ் 39 92 

௦6 அஸ் ,டோத்ர ௪௪ சாமரவளி முசல்பாகம 

6௦௨ இரண்டாம் பாகம் 

கணபதி ஸஹஸைை காமாவளி 

ல்ஷமி ஹைஸா நாமம் 

லலிதா ஸஹஸா நாமம் 

விஷ்ணு ஸலஹன்்£ நரம 

ஸ்கோத்தாமாலா அல்லது ஸத தத மஞ்சரி 

(0 சுத்தம் 

பஜகேரவிக்கம் 

ஆஜதீய ஹ்ருசய ள்சேோத்தாம் 
ஸ்யாமலா தண்டகம் 

செளக்தரிய லகரி 
இர திசாக்ஷி இவகவ௫௪.ம 
யஜுர் வேதிகளின். த்ரிகால ஸத் ் தியாவர், கனம் 

தவீனகதா புத்தகசாலை, | 

01 
0 ] 
0 3 
0 1 
0 ] 
0 1 
0 7 
01 
0] 
0 1 
0 4 
தத 
0 9 
0 9 
7 ச் 

சி 

5௩ ஓ௮௧௯௧௯௬௧௧௮௫௨௧௨௫௦௨௨௯௭௯ ஐ க கண்குகுகுகுமல் லல்ல ௧௮௮ 

ுகுகுடலுலகுல்வ்ல கல்ல கல்லுல ல்ல 
02 வு டல எல் பு ஜி ஷி.ஸ.ஹு. ஹு ஸ.ஞ் ஐ 

0-௮. 

மே 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



மேடடுடஷி மய 

4 இட 00 வட 02 நர. ௦ 
ட மோடு மூ டூ 
] 

ட் னை 

*3 

ஜே ஜே “௩37 

௩ க் , ல / 

5 ஷூ. ரோ முட ன்ஜு மண் ப ய/ 

டு ஞு ஷீ ப 0) 
2௮% 

ெ்்ெெ 

கவவத் பர வேரி பு. கடி சு ரவு 
க், 

] ம் ஓம ம் ம ஜ் ஸு ஷ்ஷு 

௭31 வு அடு கூட கஷ்ட கவரா] கவரா மே லஸ் மே டூ 

 தவினகத தா புத்தக 

ட்டம் ௯ ஆதி 

_ வரலக்ஷ்மி விரத 

பலவித ராண புத். தகங்கள், 

-இரோபை வட ம்மன் விரு. ஜ் தம் 

“4 வுடையம்மணி ௮ இரி.ப விருத்தம் 

மயில விருத்தம் 
பாவாடை ராயன் விருள், தப் 
பெரியசாயபெம்மை விருத்தம் 
சிவசாமாவளி 
சைவப்பி ர7௪ வினாவி 5... 

் சளிப் 

4 அ கிசேலி புலம்பல் 

சக்திரவதி புலம்பல் 

இருக சாம்ப பகம் 
அவைபிப்பச்ன பரமசிவன் கோ த்ஜரம் 
சண்முகப்பெருமாள் வேல்ப்பஇகம் 
சூ ॥/ய நமஸ்காரப் பஇசம் 
கதர் காம மாலை. 
சிவசத்திமாலை 

 இருபு சந்தர்] மாலை 
சுப்சமணயர் மாலை 

பெண்டுகீஇ மாலை. 
இராமாயண வண்ணம் 

௮ருணுசமேலேசரா பகம் 
்ரீசாமர் ர லட்டு 

தலைவிதிக கர்ச்களை 

வழிநடைச் இதத 

நோன்பு மஹாத்மிய 
தணிகாசலர் பஞ்சா சனம் 
ஸ்ரீ சாரமா பகம் 

நாசன மிட்டாய் பாட்டு 
புஷபப பாட்டு 
ரவல பாட்டு 

கப்பற் ட்டு 

௩ 

அமை 
்் பை 

1 
] 
1 
] 
1 
2 
ந 
] 
1 
| 
1 
1 
| 
| 
1 
ர 
1 
1 
ந 
1 
! 
1. 
1 
1 
ம் 
1 
1 
1 
1 
1] 
] 

மங்கமார் வீ தி, இச ஙகூன், 

! 

ப்ர 
ட 

2௨6௨55555௨ 5222௨௮௨௫௧௨௫52௫௦௧௧௦௧௧௦ டட. 

ம ஸ்ட் 6 ட் சங் க்க தை ட்ட . 
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80 அகப்பை த்தர பாடல்... 
5] அழுகணி சித்தார் பாடல் . 

32 குதம்பை சி். லர் பாடல் 

88 தஇரத்தணிகை வெண்பா வக்காத 
64 ஸ்ரீ மாரியம்மன் பதிகம் 
0௦ தண்டாயுதச் கடவுள் பதிகம். 
86 கல்லுளிமங்கனுக்கும் கருப்பாயிக்கும் கலியாணம் 
87 வேமனானந்த சுவாமிப் பதிகம் . 

05 மெட்டிகுட்டி யேசல் இ 
89 ஆனக்க கேலிப் பதம் 
90 மாதப் பதிகம் வாரப்பதிகம் 
91 சதம்பாக் கும்மி ஜோதிமயம் 
02 பலவகை மனிதர் 

95 மரியய்மன் தாலாட்டு குலதுகுதகுகு குல்குகுகுகுக்கு பை ளா ஒ்கு்கு்குகும்குக்குகுகுகுஓது.......! 
வ 
ரை அ 

தியான சிறு புத்தகங்கள், ரஷ 

அற்புத ஆனக்த ராமதீதியா னம் 
பாலபூஜா ராமாயணம் 

ஸ்ரீகாம ராமாயணம் 
பூஜா ராமாயணம் 

வேசகாந்த ராமாயணம் 
சாமா துதி 

- மோக்ஷராமாயணம் 
கரிசனுசக்தக் கும்மி 
நவக்ரஹ கோத்தஇரத் இருப்புகம் 
அஆஞ்சகேய தியானம் 
ஸ்ரீசிருஷ்ண லீலாமிர்தம். 
ஸ்ரீகருடத்தியா னம் 

சவசண்முகானக்தத் இயானம் 

கிருஷ்ணன் பூஜை 
கணேசச்திய/னம் 

. ஈஸ்வாத் தியானம் 

அற்புத தனந்த 0 வாரச்திரட்டு 
மயில் பட்டு 
இச்திப ஸ்சான உபதேசம் 

ப காச்த்திகை சுவசம 

| 

௨௨5 ககககல்க கமலக. 

அ னி ப் ் . ட் 
ட 

ஒட பிப வ வம் றட வட்ல ய்ய வமடபமல் பயட வய்புபம் மை மம வடம டப்ப மம .  ஒலலலல்லலலல்க்கல்ல்கலஃலல சவீனகதா. புத்தகசா! ரல 
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கந்தர் கவசம் 
ஜா பாகவத! 

ஈவரத்தெச் இருப்: புசழ் 
ப வேல்பாட்டு 

பாசாயணதி இருப்புகழ் . கலு... ல்ல ட 

பகதிரஸக காததனங்க ள். 

1 புதிய பக்தாூல 8ர்ச்சனம் மது பாஸ்காசாஸ் ' 
பாடி யது மு.கல்பாகம் 

௦9. இரண்டாம். பாகம் 
2 இந்து சேசரபிமானிகள் செர்கமிழ் திலகம் 

பாஸ்காதாஸ் பாடி யத முதில் பாகம் 
௨ சடுரண்டாம் பாகம் 

ப்பக் கரல கா க்சனங்கள் உடுமலை பேட்டை 
முத தசாமி கவிராயா பாரு யது 0) 

ள் பழனியாண்டவர் பக்திரஸக் கர்ச்சனம் பழனி 
எம். ஏஸ், எஸ்.  வேல்சாமிக: விராயா்பாடியது0 4 

௦ வேணு கானம் என்லும் பக்தரல சோச்சனம் 

0 

மம் மம்... ரூ சூ டூக் 

௨ ஒ..ல. ஆர். வி சத இவேல் அசாரியார பாடியது 0 ட் 
ஷூண்முகாகக்து பக்ஸ் இர்க்சனம் என், கே, 

எஸ்; வேல்சாமி கவிசாயர் பாடியது 
முதல் பாகம் 0 9 

டை இரண்டாம் பாகம் 09 
(ம குமா பஜனமி£,தம ஆர். வி சதிதிவேல் கசி. 

யார பாடியது ட 8 
3 ஸ்ரீ சவ சுப்பிரமணியர் பஜனை இர்கீசனை சரவண 

பவதாஸர் பாடியது 
3 பஜனஜீவச சீனா ற்ர்க மென்னும் பக்தரச௪ சீர்த் 

தனம் டி. கெ, சுந்தரம் பாடியது ழேகல் 
பாகம் 

021. இரண்டாம். பாகம் 
10 பக்தி அனரச்தச் கேலிபசங்கள் ஷண்முகதான் 

0 
0 

பாடியது 0 

0 

0 

ஐ ௦ த ௮௮ ௨ ஒடு... 

ரோ ம். 
11 ஸ்ரீ பாலதண்டாயத பாணி பக்தரலக் கர்.ச்கனங் 

ப கள எம். ஆர். வி, ர். எ. மாயப்பன 

இடம் ் பகதரஸ சர் சனங்கள் ்] எம். பாண்டியதா ர்ஸ் 
இயத்தியது 

43 

ப 
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"ஞ் 

| 4) 

15 பரமானந்த பக்சரலக் ரேச்சனை டி. டி. சங்காகாஸ் 
இயற்றியது 06 0 

14 அற்புத வர்ணமெட்டுகளடங்வயெ பக்திரஸப்பஜனை 
கரகம் எஸ், எ. இராமசாமி கவிராயா 
இயற்றிய 060 

1௪ புதிய பெரிய பக்தாரஸ கச்சனம் வெள்ளைச்சாமி 
தாரஸ் இயற்திய ௫ 0) 5 (0) 

16 புய பக்£ரளக் சர்ம்சனங்கள் என், எஸ், பி, 
சாமிநாக உபாத்தியாயர் இயற்றியது 0 9 (0) 

11 பழனியாண்டவர் காவடி சீசி்௮ு கோவை 
குழககை ஜாஸ் இயற்றியது ப் 4 0 

16 இர் சேசாபிமானிகள் இனிய ரமணிய சேம் 
காமாக்ஷிமாலை 0 50 

19 பக்இரலக் சர்ச்சனங்கள் தூத்துக்குடி மோலி ரல் ஈ. 
இய இறியது 0 7 ட் 

20 ஸ்ரீ ிவசுப்ரமண்யக் கடவுள் பக்திரலக்க தி 

சனங்கள் ௫௯௩மணன் செட்டியார் இயற் 

தியது 0 09 
21 ரகுமரக்கடவுள் பக்தாஸக் சரக்சனம் 'கவிக்குஞ்சர 

பாவியம் இய ற்றிய து ப 9 0 

த்தல் சேைபிவேக பக்சாஸக் ர் சக நரராயண சா ம் 

பிள்ளை இயற்றியது 4 0 
22 ஸ்ரீ ராமாமிர்ச பக்திரஸக் காச்சனங்கள் ஆர், 

வெள்கடசரமி நாய்டு பட ட 0. 

24 கண்ணன் பக்ரஸக் சர ச்சளங்கள் சங்கரலிங்கம் . 

பிள்ளை 0 40 
௦ மாணவர் சசமஞ்சரி எஸ், எஸ், ௪ங்காலிங்க 

நாடார் இயற்றியது 06 0 
20 பால்ய நாடார் சங்கப்பாட்டு ஷேியார் இயற்றி 

ப யத 0 80 
27 பாமசலை ப 0 
2௦ பால சுப்ரமண்ய பேரானந்தக் வேம் எஸ், எம், 

,  சுப்பையாதாஸ் இயற்றியது 0 60. 
209 காத்தி சரித்திரக்கும்மி எஸ். ெங்கம்மாள் இயற் 

றியது 0 கடு. 
௦0 இவெ சமய தோக்ரானக்ச பக்தரஸ சோசக்சஞாங். 

கள் மனதுாகவ் ௮, யோவான் இயற்றியது 0 8 0 

(ம். ட ப | பத க் நவினகதா புத்தகசாலை, இரங்கூண் 
டூ 
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