


P.ID த்தகத் ன் ெபயர் ஆ ரியர் வைக ைல

PBH1 வரசம் ந்தாசார   நாவல் ₹ 200.00
PBH2 ய ேல ஒ  ேதாணி ப. ங்காரம் நாவல் ₹ 280.00
PBH3 கட க்  அப்பால் ப. ங்காரம் நாவல் ₹ 160.00
PBH4 தஞ்ைச ப்ரகாஷ் கைதகள் தஞ்ைச ப்ரகாஷ் கைதகள் ₹ 450.00
PBH5 கர ண்டார ் தஞ்ைச ப்ரகாஷ் நாவல் ₹ 350.00
PBH6 னின் ற கள் தஞ்ைச ப்ரகாஷ் நாவல் ₹ 300.00
PBH7 கள்ளம் தஞ்ைச ப்ரகாஷ் நாவல் ₹ 250.00
PBH8 ெகைட கா ஏக்நாத் நாவல் ₹ 170.00
PBH9  ஆட்டம் ேவல ராம ரத்் நாவல் ₹ 150.00

PBH10 ற்றப் பரம்பைர ேவல ராம ரத்் நாவல் ₹ 400.00
PBH11 அரியநாச் ேவல ராம ரத்் நாவல் ₹ 150.00
PBH12 பட்டத்  யாைன ேவல ராம ரத்் நாவல் ₹ 380.00
PBH13 ேவல ராம ரத்்  கைதகள் ேவல ராம ரத்் கைத ₹ 300.00

PBH14 ேவல ராம ரத்் : ேதரந்்ெத த்த 
கைதகள் ேவல ராம ரத்் கைதகள் ₹ 150.00

PBH15 ெவக்ைக மணி நாவல் ₹ 150.00
PBH16 வாய்க்கால் மணி நாவல் ₹ 80.00
PBH17 ற மணி நாவல் ₹ 200.00
PBH18 வரப் கள் மணி நாவல் ₹ 160.00
PBH19 ைநேவத்யம் மணி நாவல் ₹ 160.00
PBH20 மணி கைதகள் மணி கைத ₹ 550.00
PBH21 ெகாம்ைம மணி நாவல் ₹ 555.00
PBH22 ைவர த்  கைதகள் ைவர த் கைத ₹ 300.00
PBH23 ர் ரா வா. .ேகா வர ்நாவல் ₹ 60.00
PBH24 ெவண்ணிற இர கள் ஃ ேயாதர ்தஸ்தாெயவ்ஸ் நாவல் ₹ 80.00

PBH25 ந லன்: ேதரந்்ெத த்த கைதகள் ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
செ்சல்வம் கைதகள் ₹ 100.00

PBH26 சா  நிேவ தா: ேதரந்்ெத த்த 
கைதகள்

ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
ந. ேகசபாண் யன் கைதகள் ₹ 150.00

PBH27 ராமத்  ெத க்களின் வ ேய ந. ேகசபாண் யன் கட் ைர ₹ 350.00

PBH28 கந்தரவ்ன்: ேதரந்்ெத த்த கைதகள் ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
ந. ேகசபாண் யன் கைதகள் ₹ 150.00

PBH29 ஆண்டாள் பாடல்கள் - ப்பாைவ, 
நாச் யார ் ெமா ந. ேகசபாண் யன் ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH30 . கன்: ேதரந்்ெத த்த கைதகள் ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
ந. ேகசபாண் யன் கைதகள் ₹ 150.00

PBH31 என். ராம்: ேதரந்்ெத த்த கைதகள் ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
ந. ேகசபாண் யன் கைதகள் ₹ 150.00

PBH32 நாஞ் ல்நாடன்: ேதரந்்ெத த்த 
கைதகள்

ேதர் ம் ெதா ப் ம்: 
ந. ேகசபாண் யன் கைதகள் ₹ 150.00

PBH33 உப்  நாய்கள் லஷ்  சரவண மார் நாவல் ₹ 300.00

PBH34 த ழ் இலக் யம் ஒ  ய பாரை்வ ேக. த்ைதயா கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ ₹ 350.00

PBH35 தா ர ் கைதகள் த.நா. மாரசா கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 180.00

PBH36 காரணம் அ லார் ஜனேநசன் கைத ₹ 135.00

PBH37 பார யார ்க ைதகள் மகாக  .  ப் ரமணிய 
பார க ைத ₹ 150.00

PBH38 வைல ல் ந்த வாரத்்ைதகள் ச. த ழ்செ்சல்வன் கட் ைரகள் ₹ 200.00

PBH39 ேலட் க் ச் சக. த் க்கண்ணன் கட் ைர ெதா ப் ₹ 110.00

PBH40 ெபரியார ்கல் ச ் ந்தைனகள் அ. மாரக்்ஸ் க ைத ₹ 130.00

PBH41 ட் ஓல்கா | த ல் ெகௗரி 
பாநந்தன்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 90.00

PBH42 ஷம்பாலா – ஓர ்அர யல் நாவல் த ழவன் நாவல் ₹ 210.00

PBH43 வால்கா ந்  கங்ைக வைர ரா ல் சாங் த் யாயன் | 
த ல் த்  னாட்

ெமா ெபயரப்் , வர
லா ₹ 370.00



PBH44 அவமானம் சதத்ஹஸன் மண்ட்ேடா கைதகள் ₹ 90.00
PBH45 ச. த ழ்செ்சல்வன் கைதகள் ச. த ழ்செ்சல்வன்   கைதகள் ₹ 180.00

PBH46 கரங்கள் . பழனி கட் ைர ெதா ப் ₹ 395.00

PBH47 இ ம் ஒளி ம் ச. த ழ்செ்சல்வன் ச கம் ₹ 140.00

PBH48 ஃ டல் காஸ்ட்ேரா ன் ேப ைரகள் ஃ டல் காஸ்ட்ேரா  | த ல் 
.ரேமஷ்

 ெமா ெபயரப்் கள்
 , மாரக்் யம் ₹ 420.00

PBH49 உைடப ம் ெமௗனங்கள் இரா. ேரமா கைத ₹ 360.00

PBH50 இந் யா ல் சா ம் இன ம் .எஸ். ரிேய | த ல் 
இரா. பாலன்

கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் ₹ 495.00

PBH51 ழ் தஞ்ைச மக்கள் பாடல்கள் .நடராஜன் ச கம் ₹ 250.00

PBH52 கல் ையத் ேத  – ேத யவாதக் கல்  - 
எ ர ்– ச தாய – உந் ைசக் கல்

ெல ஜவகரே்நசன்  | த ல் 
கமலாலயன் கல் ₹ 490.00

PBH53 அ  இங்ேக நடக்கா ன்க்ேளர ் ஸ் | த ல் 
. இலக் வன்

நாவல், ெமா ெபய
ரப்் ₹ 440.00

PBH54 கடல் ெசான்ன கைதகள் வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன் கைதகள் ₹ 245.00

PBH55 வாழ் .. இறப் .. வாழ் ..

எரிக் 
ஒரே்சனா (ஆ ரியர)்,  .ஆ.
ெவங்கட ப் ராய 
நாயகர ்(த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
 , வாழ்க்ைக 
வரலா

₹ 180.00

PBH56 உல்லாசத ் மணம்

தாஹர ்ெபன் 
ேலாவ்ன் (ஆ ரியர)்,  .ஆ.

ெவங்கட ப் ராய 
நாயகர ்(த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் ₹ 300.00

PBH57 யப் ட் ம் பா
எ  
ேமாரிஸ் (ஆ ரியர)், அமரந்த்
தா (த ல்)

அர யல் , ெமா ெப
யரப்் கள் , வரலா   ₹ 60.00

PBH58 ய சரித் ர க்கம்
இரட்ைடமைல 

னிவாசன் (ஆ ரியர)்,  லவ
ர ்ேவ. ரபாகரன் (ெதா ப் )

ச க 
நீ  , மதம் , த த்
யம்

₹ 80.00

PBH59 ம ராட்ஸ்  ம  படப் த்தகம் ₹ 300.00

PBH60 ெதான் றவர் மணி ேகா.பன்னீரெ்சல்வம்  ஆய்  கட் ைரகள் ₹ 150.00

PBH61 த ழகத் ல் ம த் வத் தாவரங்கள் 
ப ரி தல் Dr.T. நாராயணன்

உடல்நலம் / 
ம த் வம் , இயற்
ைக / ற் ச் ழல்

₹ 60.00

PBH62 த ழர ்பண்பா ம் – தத் வ ம் நா.வானமாமைல
த ழர ்
வரலா  , த ழர ்
பண்பா

₹ 200.00

PBH63 இரட்ைடமைல னிவாசனின் மத 
நிைலப்பா ேகா. ர ப கட் ைர ₹ 100.00

PBH64 நீர ்ெகாத்  மனிதரக்ள் அ மானி நாவல் , ச கம்  ₹ 220.00

PBH65 நிலமடந்ைதக் … நேராலா 

ச க 
நீ  , ச கம் , வாழ்க்
ைக வரலா  , ச க 
வரலா

₹ 100.00

PBH66 ெதரிந்தவன் அ மானி கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH67 ஆன்டன் ெசக்காவ் – ஆகச ் றந்த 
கைதகள்

. ஆ. ெவங்கட ப்ராய 
நாயகர்

  கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 

ெமா ெபயரப்் கள்
₹ 100.00

PBH68 பாலம்மாள் – தல் ெபண் இதழா ரியர் ேகா. ர ப
வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  , கட் ைர 
ெதா ப்

₹ 160.00

PBH69 ரப்் களின் காலம் அ மானி நாவல் ₹ 150.00
PBH70 ைண யல் ேகாட்பா கள் பாமயன்  கட் ைர ₹ 60.00
PBH71 எட்ட இய ம் இலக் கள் K.SivaSubramani  கட் ைர ₹ 160.00

PBH72 நாயக்கர ்காலச ்ச க பண்பாட்  
வரலா ேகா. உத் ராடம் வரலா ₹ 250.00

PBH73 தாய் மரம் வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன் கட் ைர ₹ 80.00
PBH74 த ழகத் ன் வ வாய் த. ெஜயந் வரலா ₹ 250.00
PBH75 த ழகத் ன் இரவா கள் ஏ. சண் கானந்தம் கட் ைர ₹ 300.00



PBH76 1000 கடல் ைமல் வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன் கட் ைர ₹ 250.00

PBH77 யாேனா . ேமாகன் கைத, ெமா
ெபயரப்் ₹ 180.00

PBH78 பைறயன் பாட் ேகா. ர ப க ைத ₹ 80.00
PBH79 த ழன் என்பவன் உலகலா ய மனிதன் ய னா ராேஜந் ரன் ேநரக்ாணல் ₹ 240.00
PBH80 மன்னார ்கண்ணீரக்் கடல் வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன் கட் ைர ₹ 120.00

PBH81 பறைவக் க் ண்  அைனவ க் ம் 
 (லாரி ேபக்கரின் கன ) Dr.V.Jeevanantham ெமா ெபயரப்் , 

வாழ்க்ைக வரலா ₹ 120.00

PBH82 அ யப்படாத த ழ்ெமா கண்ண ரான் ர சங்கர் கட் ைர ₹ 250.00
PBH83 ட்  களின் வாழ் ம் ழ்ச் ம் ஆ  வள்ளியப்பன் கட் ைர ₹ 80.00

PBH84 ஃ மா – ஒ  ேபர ன் கைத
. ஆ. ெவங்கட ப்ராய 

நாயகர,்  க்காேயல் 
ஃெபரிேய

கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் ₹ 200.00

PBH85 நத்ைதகைளக் ெகான்ற ரங் கள் ந. ேகா நாவல் ₹ 60.00
PBH86 சா .ெஜய ரகாஷ் நாவல் ₹ 120.00

PBH87 ன்  ஆண் கள் அந்ேதான் ேசகவ்
நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 150.00

PBH88 அப்பா வனாக இ ந்தேபா அெலக்சாந்தர ் ஸ் ன் | 
த ல்: நா. கம்ம  ெசரி

ெமா ெபயரப்் கள்
,  வர ்/ யர ்

த்தகங்கள்,  வர்
 கைத,  வர ்

ல்கள்

₹ 150.00

PBH89 இனியவன் இறந் ட்டான் . கன் நாவல் ₹ 30.00
PBH90 இ ந்த கைர ட்  ேரவ க ைத ₹ 50.00

PBH91 ேவட்ைடக்கத் த ல் : ச. ஆ கம் கைத, ெமா
ெபயரப்் ₹ 70.00

PBH92 ேகாைட ல் ஒ  மைழ த ல்: ச. ஆ கம் கைத, ெமா
ெபயரப்் ₹ 120.00

PBH93 எ ரக்ைதயாடல் நிகழ்த் ம் ர கள் ப் ரமணி இரேமஷ் கட் ைர ₹ 120.00

PBH94 ரில்ேக ன் க தங்கள் த ல்: சா. ேதவதாஸ் க தம், ெமா ெபய
ரப்் ₹ 100.00

PBH95 மார் வல் Sree Shangar க ைதகள் ,  க
ைதகள் ₹ 60.00

PBH96 ஆண் காக்ைக ப் ரமணி இரேமஷ் க ைத ₹ 60.00

PBH97 தங்கமான எங்கள் ஊர் ஸ்தாய் கரீம் | த ல் . 
ேசா ந்தரம்

வர ்
கைத, ெமா ெபயர்
ப்

₹ 150.00

PBH98 ந் இரா. த் நா நாவல் ₹ 450.00
PBH99 ஏ  த தல் மகாராசன்  கட் ைரகள் ₹ 60.00

PBH100 பண்பாட்  அழ ய ம் அர ய ம் மகாராசன் கட் ைர ₹ 120.00

PBH101 ற்ற ம் தண்டைன ம்
ஃ ேயாதார ்
தாஸ்ேதாவ்ஸ்  (ஆ ரியர)், 
எம்.ஏ. லா (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 990.00

PBH102 யாம் ல அரி  ேவண் ேனாம் அழ ய ெபரியவன் நாவல் ₹ 250.00
PBH103 அவ தர் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 180.00
PBH104 அவரவர ்பா க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 80.00
PBH105 ஆட்ெகால் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 70.00
PBH106 ஒ நாள் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 140.00
PBH107 சரம்ா ன் உ ல் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 150.00
PBH108 த்தப் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 70.00
PBH109 வாழ்ந்தவர ்ெகட்டால் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 60.00
PBH110 கட ச் ட் . வ மாரன் நாவல் ₹ 130.00
PBH111 கம்பா ந வண்ணநிலவன் நாவல் ₹ 110.00
PBH112 நீரவ் ப் ப உம் ேத பார   நாவல் ₹ 250.00
PBH113 ெர னீஸ் ஐயர ்ெத வண்ணநிலவன்  நாவல் ₹ 70.00

PBH114 நீலம் (ேபப்பர ்ேபக்) ெஜயேமாகன் நாவல் , இந்  மதம் ₹ 250.00



PBH115 காலம் வண்ணநிலவன்  நாவல் ₹ 120.00

PBH116  பழம்ெப ம் ஞானத் ற்கான பத்  
வா ல்கள்

எச ்எஸ் 
வ ரகாஷ் (ஆ ரியர)், ஆன

ந்த் னிவாசன் (த ல்)

கட் ைரகள் , ஆன்
கம் ₹ 130.00

PBH117 வானம் வசப்ப ம் ரபஞ்சன்

நாவல் , 2019 Online 
Best 
Seller , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 400.00

PBH118 அந்தக் கத  டப்ப வ ல்ைல ரபஞ்சன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 180.00

PBH119 ஒ  ஊரில் ெரண்  மனிதரக்ள் ரபஞ்சன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH120 கைத மைழ ரபஞ்சன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 80.00

PBH121 ரபஞ்சன் நாவல் , ெபண்ணிய
ம் ₹ 250.00

PBH122 நிரம் ம் கா யாக ம் கன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH123 ங் ல் க் ம் தனிைம பார பாலன் 
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH124 உண்ைம கலந்த நாட் ப் கள் அ. த் ங்கம் நாவல் ₹ 360.00

PBH125 அசடன்
ஃ ேயாதார ்
தாஸ்ேதாவ்ஸ்  (ஆ ரியர)், 
எம்.ஏ. லா (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 1,250.00

PBH126 அ ரகணம் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 150.00

PBH127 அ ேவாம் ஆ ரே்வதம் டாக்டர ்எல்.மகாேதவன்
உடல்நலம் / 
ம த் வம் , கட்
ைரகள்

₹ 120.00

PBH128 இவரக்ள் இ ந்தாரக்ள் ெஜயேமாகன்  கட் ைரகள் ₹ 160.00

PBH129 உசச்வ ெஜயேமாகன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH130 1801-ehty;
டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

நாவல் , இந் ய 
வரலா ₹ 500.00

PBH131 கம்பைல தல்...
டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , த ழ
கம் ₹ 150.00

PBH132 ேராகத் ன் நிழல் அ.ெவண்ணிலா (ஆ ரியர)் க ைதகள் ₹ 60.00

PBH133 ேதவர யார:் கைலேய வாழ்வாக அ.ெவண்ணிலா (ஆ ரியர)் கட் ைரகள் , கைல ₹ 250.00

PBH134 நிழல் கம் அ.ெவண்ணிலா (ெதா ப் ) ேநரக்ாணல்கள் ₹ 150.00

PBH135 பாதாளி டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 220.00

PBH136 பறக் ம் பப்  ம் அட்ைடக்கத்  
ராஜா ம் . ேகஷ் (ஆ ரியர)் வர ்கைத ₹ 40.00

PBH137 யாைனகளின் கைட  ேதசம் .இராேஜந் ரன் 
இஆப (ஆ ரியர)்

பயணக் கட் ைர ₹ 150.00

PBH138 ெவ ல் ேதசத் ல் ெவள்ைளயர் .இராேஜந் ரன் 
இஆப (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , வரலா ₹ 250.00

PBH139  பள்ளத் ல் இ க் ற .உஷா ேத  (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 140.00

PBH140 காலா பாணி .இராேஜந் ரன் 
இஆப (ஆ ரியர)்

நாவல் , வரலா ₹ 650.00

PBH141 வந்தவா ப் ேபார ்250
.இராேஜந் ரன் 

இஆப (ஆ ரியர)்
வரலா ₹ 250.00

PBH142 இந் ரநீலம் அ.ெவண்ணிலா (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH143 fhiy my;yJ fhkk; rPdpthrd; eluh[d; ₹ 120.00
PBH144 கங்கா ரம் அ.ெவண்ணிலா (ஆ ரியர)்  நாவல் ₹ 450.00

PBH145 ேசரர ்காலச ்ெசப்ேப கள் டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

வரலா  , ெதால் ய
ல் ல்கள் ₹ 250.00

PBH146 ேசாழர ்காலச ்ெசப்ேப கள் டாக்டர ்
.ராேஜந் ரன் (ஆ ரியர)்

வரலா  , ெதால் ய
ல் ல்கள் ₹ 400.00

PBH147 பல்லவர ்காலச ்ெசப்ேப கள் டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

வரலா  , ெதால் ய
ல் ல்கள் ₹ 350.00

PBH148 பாண் யர ்காலச ்ெசப்ேப கள் டாக்டர ் .ராேஜந் ரன், 
இ.ஆ.ப (ஆ ரியர)்

வரலா  , ெதால் ய
ல் ல்கள் ₹ 350.00



PBH149 த க் ம் ெசாற்கள் அ.ெவண்ணிலா (ெதா ப் )
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , ெப

ண்ணியம்
₹ 500.00

PBH150 கசாக் ன் இ காசம் ஓ. . ஜயன் (ஆ ரியர)், 
மா வா  (த ல்)

நாவல் ,  கடன் 
 ெபற்ற 

ல்கள் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 275.00

PBH151 கா கள் எம். .ெவங்கட்ராம் (ஆ ரிய
ர)்

நாவல் , உள யல் , 
சா த் ய அகாத  

 ெபற்ற ல்
₹ 190.00

PBH152 ெகாற்ைக ஆர.்என்.ேஜா  
ஸ் (ஆ ரியர)்

நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 1,000.00

PBH153 சாய்  நாற்கா ேதாப் ல் ஹம்ம  
ரான் (ஆ ரியர)்

நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 375.00

PBH154 ல ேநரங்களில் ல மனிதரக்ள் ெஜயகாந்தன் (ஆ ரியர)்

நாவல் , ெபண்ணிய
ம் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 425.00

PBH155 அஜ்ன ரான் ைம ன் (ஆ ரியர)்
நாவல் , இஸ்லாம் , 
2020 Online Top Seller's ₹ 190.00

PBH156 18வ  அட்சக்ேகா அேசாக த் ரன் (ஆ ரியர)் நாவல் ,  நாவல்  ₹ 250.00

PBH157 அம்மா வந்தாள் .ஜான ராமன் (ஆ ரியர)்
நாவல் , இல்லறம் / 
உற ₹ 225.00

PBH158 அ யப்படாத த ழகம் ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , மா
ட யல் ₹ 150.00

PBH159 ஒ  ளியமரத் ன் கைத ந்தர ராமசா  (ஆ ரியர)்
நாவல் ,  ளா க் 
நாவல் ₹ 250.00

PBH160 ஒ  மனிதன் ஒ   ஒ  உலகம் ெஜயகாந்தன் (ஆ ரியர)்
நாவல் , இல்லறம் / 
உற ₹ 375.00

PBH161 க ப் ப் த்தகம்
ஓரான் 
பா க் (ஆ ரியர)், எத் ராஜ் 
அ லன் (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் ,  ளா க் 
நாவல்

₹ 590.00

PBH162 காலம் எம். .வா ேதவன் 
நாயர ்(ஆ ரியர)்

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் ₹ 425.00

PBH163 வா வாசல் . .ெசல்லப்பா (ஆ ரியர)் நாவல் , த ழகம் ₹ 100.00

PBH164 மாெதா பாகன் ெப மாள் 
கன் (ஆ ரியர)்

நாவல் ₹ 190.00

PBH165 பண்பாட்  அைச கள் ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , மா
ட யல் ₹ 250.00

PBH166 ெதய்வம் என்பேதார் ெதா.பரம வன் கட் ைரகள் , நாட்
டாரியல் ₹ 125.00

PBH167 டன் மணியன் ள்ைள
.ஆர.்இந் ேகாபன் (ஆ ரி

யர)்,  ளசச்ல் 
. ப் (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள் ₹ 690.00

PBH168 ேஜ ேஜ ல ப் கள் ந்தர ராமசா  (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 240.00

PBH169 ழவ ம் கட ம்
எரன்ஸ்ட் 
ெஹ ங்ேவ (ஆ ரியர)், எம்.
எஸ். (ெதா ப் )

ெமா ெபயரப்் கள் ₹ 125.00

PBH170 அந்ேதரி ேமம்பாலத் ல் ஒ  சந் ப் அம்ைப கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 140.00

PBH171 21 ஆம் ற்றாண் க்கான 21 பாடங்கள்
Yuval Noah 
Harari (ஆ ரியர)், நாகலட்
 சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் , ெமா
ெபயரப்் கள் , வர
லாற்றாய்  ல்

₹ 450.00

PBH172 ASURA: TALE OF THE VANQUISHED   
ஆனந்த் 
நீலகண்டன் (ஆ ரியர)், நாக
லட்  சண் கம் (த ல்)

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 499.00

PBH173 ஆ  இந் யரக்ள்
ேடானி 
ேஜாசஃப் (ஆ ரியர)், PSV 

மாரசா  (த ல்)

வரலா  , மா ட
யல் ₹ 350.00

PBH174 EAT THAT FROG       ₹ 150.00

PBH175 ேஹாேமா யஸ் - வ ங்காலத் ன் ஒ  
க்கமான வரலா

Yuval Noah 
Harari (ஆ ரியர)், நாகலட்
 சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் ₹ 499.00



PBH176 இக் கய்

ரான்ெசஸ்க் 
ரா யஸ் (ஆ ரியர)், ெஹ

க்டர ்
கார் யா (ஆ ரியர)், PSV 

மாரசா  (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
 , வாழ்க்ைக கல் ₹ 350.00

PBH177 என  பயணம்: கன க க் ச ்
ெசயல்வ வம் ெகா த்தல்

ஏ. .ேஜ.அப் ல் 
கலாம் (ஆ ரியர)்

நாட் ப்  ,  ய
ன்ேனற்றம் ₹ 195.00

PBH178 பணக்கார தந்ைத ஏைழத் தந்ைத
ராபரட்் 

ேயாஸா  (ஆ ரியர)், நாக
லட்  சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் ,  ய
ன்ேனற்றம் ₹ 299.00

PBH179 ேசப் யன்ஸ்: மனித லத் ன் ஒ  
க்கமான வரலா

Yuval Noah 
Harari (ஆ ரியர)், நாகலட்
 சண் கம் (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
 , வரலா ₹ 499.00

PBH180 THE RICHEST MAN IN BABYLON    NEW TAMIL ய ன்ேனற்றம் ₹ 150.00
PBH181 EAT THAT FROG              TELUGU ₹ 150.00
PBH182 MY JOURNEY  TELUGU ₹ 175.00
PBH183 RICH DAD POOR DAD TELUGU ₹ 299.00
PBH184 SAPIENS: A Brief History of Mankind  TELUGU ₹ 399.00
PBH185 THE ALCHEMIST TELUGU ₹ 199.00
PBH186 TIRUPATI: A guide to Life                    TELUGU ₹ 199.00
PBH187 RICH DAD POOR DAD KANNADA ₹ 299.00
PBH188 UNPOSTED LETTER                                                         KANNADA ₹ 250.00
PBH189 EARLY INDIANS MALAYALAM ₹ 350.00
PBH190 EAT THAT FROG MALAYALAM ₹ 150.00
PBH191 IKIGAI MALAYALAM ₹ 350.00
PBH192 SAPIENS                     MALAYALAM ₹ 499.00
PBH193 AARAMBHIK BHARTIYA HINDI ₹ 350.00
PBH194 ALCHEMIST HINDI ₹ 199.00
PBH195 HITOPADESH HINDI ₹ 150.00
PBH196 PANCHATANTRA HINDI ₹ 199.00
PBH197 SHOE DOG HINDI ₹ 399.00
PBH198 HIRING AND FIRING  ENGLISH ₹ 275.00
PBH199 SKILL WITH PEOPLE  ENGLISH ₹ 99.00
PBH200 THE RICHEST MAN IN BABYLON ENGLISH ₹ 175.00

PBH201 WHO ARE YOU REALLY AND WHAT DO YOU 
WANT  

ENGLISH ₹ 199.00

PBH202 YES YES LIVING IN A NO NO WORLD                                   ENGLISH ₹ 175.00

PBH203 ஆனந்தா வகா  (ஆ ரியர)்
நாவல் , ெபண்ணிய
ம் ₹ 185.00

PBH204 அன் ன் ப் ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 130.00

PBH205 அன்  என் ம் கைல
எரிக் 
ஃ ராம் (ஆ ரியர)், ராஜ் 
ெகௗதமன் (த ல்)

கட் ைரகள் , தத்
வம் ₹ 150.00

PBH206 அஞ் வண்ணம் ெத ேதாப் ல் ஹம்ம  
ரான் (ஆ ரியர)்

நாவல் , இஸ்லாம் ₹ 160.00

PBH207 அ ய ல் ெபண்கள் . . ஷ்ண ரத்்  (ஆ
ரியர)்

கட் ைரகள் , ச க
யல் ₹ 280.00

PBH208 ேசரி ல் ைன
ராக் ல் 

ரிக்ஸ் (ஆ ரியர)், அரியநா
ச்  (த ல்)

நாவல் ₹ 170.00

PBH209 ளாரிந்தா
அ.மாதைவயா (ஆ ரியர)், ச
ேரா னி 
பாக் ய த்  (த ல்)

நாவல் ₹ 230.00

PBH210 இரட்ைடச ்ெசாற்கள் த ழவன் (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 125.00

PBH211 இர ன் ரல்: இந்ேதாேன யக் 
க ைதகள்

ைச ல் 
அன்வர ்(ஆ ரியர)், எம்.ஏ. ஃ
மான் (த ல்)

க ைதகள் ₹ 60.00



PBH212 இஸங்கள் ஆ ரம் எம். . ேரஷ் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , தத்
வம் ₹ 220.00

PBH213 ைக ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)் நாவல் , த த் யம் ₹ 300.00

PBH214 மஞ்சள் சா அ. .அனிக் ன் (ஆ ரியர)், 
நா.தரம்ராஜன் (த ல்)

வரலா  , வணிகம் / 
ெபா ளாதாரம் ₹ 270.00

PBH215 ஸான் கற்களின் காவல் .ேக. பாறக்கட  (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 50.00
PBH216 ஸல்பனி த ழவன் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 65.00

PBH217 நாக்ைக நீட்
மா 

யான் (ஆ ரியர)், எ ராஜ் 
அ லன் (த ல்)

நாவல் ₹ 90.00

PBH218 நீரப்்ப ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 500.00

PBH219 நீரவ்ளரி ேகாணங்  (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 660.00
PBH220 ப னாவ  ைமயவா ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)் நாவல் ,  னம் ₹ 320.00

PBH221 ன்ந னத் வம் என்றால் என்ன? எம். . ேரஷ் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , தத்
வம் / ெமய் யல் ₹ 150.00

PBH222 ெபாய்த்ேத க.நா. ப்ரமண்யம் (ஆ ரியர்
)

நாவல் ₹ 170.00

PBH223 லந் எம். . ேரஷ் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 210.00

PBH224 ல் ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)்

நாவல் , இயற்ைக / 
ற் ச் ழல், 

சா த் ய அகாத  
 ெபற்ற ல்

₹ 380.00

PBH225 தகப்பன்ெகா அழ ய 
ெபரியவன் (ஆ ரியர)்

நாவல் ₹ 180.00

PBH226 ரை்வ ேசா.தரம்ன் (ஆ ரியர)் நாவல் , த த் யம் ₹ 230.00

PBH227 ரா ேகாணங்  (ஆ ரியர)்
நாவல் , த ழர ்
வரலா ₹ 430.00

PBH228 த் ரப்்
ேயா 

டால்ஸ்டாய் (ஆ ரியர)், ரா.
ஷ்ைணயா (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 395.00

PBH229 இராமாயண உள் ைற ெபா ம் 
ெதன்னிந் ய சா  வரலா ம்

மேனான்மணியம் ந்தரம் 
ள்ைள (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , த ழ்
த் ேத யம் ₹ 70.00

PBH230 நான் யார?் ேதட ம் ேப  அைடத ம் ேசஷய்யா ர  (த ல்)
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , ெஜ

ன்
₹ 260.00

PBH231 பண்பாட்  மானிட யல் பக்தவத்சல 
பார  (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , மா
ட யல் ₹ 650.00

PBH232 ேராட்ேடாகால்ஸ்: த 
பயங்கரவா களின் ரக ய அ க்ைக

ெசர்  
நிலஸ் (ஆ ரியர)், ஆ ர ்
ச ம் (த ல்)

வரலா ₹ 100.00

PBH233 ெவள்ைள ெமா  (அரவானி ன் 
தன்வரலா )

ேரவ  (ஆ ரியர)்
வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  ,  ளிம் நி
ைல மக்கள்

₹ 240.00

PBH234 ெபரியார?் அ.மாரக்்ஸ் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , ச க 
நீ ₹ 60.00

PBH235 த ழ் நைடக் ைகேய

த ழ் 
பல்கைலக்கழகம் (ஆ ரியர)்
, ெமா  
அறக்கட்டைள (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , ெமா
யல் ₹ 120.00

PBH236 அம்பறாத் ணி க லன் ைவர த் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH237 க வாச்  கா யம் ைவர த்   நாவல் ₹ 300.00

PBH238 கள்ளிக்காட்  இ காசம் ைவர த்  
நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 250.00

PBH239 ன்றாம் உலகப் ேபார் ைவர த்  
நாவல் , ேவளாண்
ைம / வசாயம் ₹ 350.00

PBH240 த ழாற் ப்பைட க ப்ேபரர  ைவர த் கட் ைரகள் , ஆய்  
கட் ைரகள் ₹ 500.00

PBH241 ற் ேய உன்ைனச ்ெச க் ேறன் ைவர த்  
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 100.00

PBH242 ஆ ர சாைல அ.உமர ்பா க் நாவல் ₹ 400.00



PBH243 காைரக்காலம்ைமயார ்பாடல்கள் ந ேகசபாண் யன் ஆன் கம் , பாடல்க
ள் ₹ 70.00

PBH244 கன்னிவா க. . வ மார் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 140.00

PBH245  ரா ேதரந்்ெத த்த கைதகள்
.ராஜநாராயணன் (ஆ ரிய

ர)், மா.ஞானபார  (ெதா ப்
)

கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 270.00

PBH246 ஸ்தபாைவச ் ட் க்ெகான்ற ஓரிர அகர தல்வன் (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 120.00

PBH247 ஒ  காதல் கைத ரான் ைம ன் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 80.00
PBH248 ஒசை்ச ரான் ைம ன் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 180.00
PBH249 உல ன் நாக் ம.ந ன் கட் ைரகள் ₹ 120.00
PBH250 ற் லக் யங்கள் ல ப் கள் அ.மாரக்்ஸ் ₹ 80.00
PBH251 அேயாத் தாச ம் ங்காரேவல ம் ெவ.ெவங்கடாசலம்  ₹ 110.00
PBH252 அவரவர ்வாழ்க்ைக ல் க ஞர ் ேனகன் ய ன்ேனற்றம் ₹ 500.00
PBH253 கள்ளிமைடயான் க. ரத்் கைதகள் ₹ 140.00
PBH254 ழந்ைதகைளப் க ங்கள் . த் கந்தன் வர ்கைதகள் ₹ 60.00

PBH255 ெகௗ ன் யாங் ன் I ேதரந்்ெத த்த 
கைதகள் த ல்: . த் சா கைதகள் ₹ 120.00

PBH256 மக்கள் ெதய்வங்கள் ேகா.பழனி  கட் ைரகள் ₹ 160.00

PBH257 ெவண்ணிற இர கள் ஃ ேயாதார ்தாஸ்ேதாவ்ஸ்  
(ஆ ரியர)்

ெமா ெபயரப்் கள் 
, க தங்கள் ₹ 90.00

PBH258 வ ப்பைற ன் கைட  நாற்கா ம.ந ன் கட் ைரகள் ₹ 90.00

PBH259 ன்  காதல் கைதகள் இவான் ரே்கனிவ் - த ல்: 
.ேசாம ந்தரம் நாவல் ₹ 350.00

PBH260 இன் ம் ேகட்கலாம் . த் கந்தன் வர ்பாடல்கள் ₹ 60.00

PBH261 ஓநாய் லச் ன்னம்
யாங் 

ேராங் (ஆ ரியர)்,  .ேமாகன் 
(த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , 2019 Online 
Best Seller ,  கடன் 

 ெபற்ற 
ல்கள்

₹ 500.00

PBH262 வால்கா ந்  கங்ைக வைர
ரா ல் 
சாங் த் யாயன் (ஆ ரிய
ர)், எம்.ேகாபால ஷ்ணன்

ெமா ெபயரப்் கள் 
, வரலா  , இந் ய 
வரலா

₹ 350.00

PBH263 ெபான்னி ன் ெசல்வன் கல் சரித் ர நாவல்கள் ₹ 600.00
PBH264 அ ைம ன் காதல் ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 450.00
PBH265 இன்ெனா த் ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 70.00
PBH266 தாரைக ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 275.00
PBH267 றக்கக் டாத கத ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 215.00
PBH268 பட  ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 410.00
PBH269 லாரா ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 400.00
PBH270 தல் ெமாட் ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 180.00
PBH271 பல்லக் ரா. . ரங்கராஜன் ₹ 160.00
PBH272 வ காட் . வா. ஜா ₹ 170.00
PBH273 இந்  தரம்ம் ேசா ₹ 190.00
PBH274 அ ரஷ்்டம் தந்த அ பவங்கள் ேசா ₹ 300.00
PBH275 இப்ப க்  ரய்ா ந கர ் ரய்ா ₹ 250.00
PBH276 Adventures Of The Humongoose Family Zai Whitaker ENGLISH ₹ 195.00
PBH277 Trouble In The Forbidden Forest Kay S ENGLISH FICTION ₹ 165.00
PBH278 The Grand Story Of Ikli Chokli B Vinayan ENGLISH FICTION ₹ 165.00
PBH279 The Forbidden Forest Kay S ENGLISH FICTION ₹ 165.00
PBH280 Shrinking Vanita Manjula Padmanabhan ENGLISH FICTION ₹ 195.00
PBH281 Water Stories From Around The World - Pb Various Authors ENGLISH - THINK ABOUT ₹ 225.00

PBH282
Aditi And Her Friends - Beautiful & The 
Cyberspace

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00



PBH283
Aditi And Her Friends - Gardy In The City Of 
Lions

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH284
Aditi And Her Friends - Monkeyji And The 
Word Eater

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH285 Aditi And Her Friends In Search Of Shemeek Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH286
Aditi And Her Friends Help The Budapest 
Changeling

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH287 Aditi And Her Friends Meet Grendel Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH288 Aditi And The Thames Dragon Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH289
Aditi And Her Friends Take On The Vesuvian 
Giant

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH290 Aditi And The Techno Sage Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH291 Aditi And The Marine Sage Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH292
Aditi And Her Friends - Siril And The 
Spaceflower

Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH293 Aditi And The One Eyed Monkey Suniti Namjoshi ENGLISH - ADITI 
ADVENTURES ₹ 135.00

PBH294 Aditi Adventures - The Antarctic Mission Suniti Namjoshi ENGLISH FICTION ₹ 135.00
PBH295 Ha...Ha...Hasya! Ashok Rajagopalan ENGLISH FICTION ₹ 195.00
PBH296 Dangerous Froth Kay S ENGLISH FICTION ₹ 235.00

PBH297 Can'T Stop Cody!
Abhay Prasad and Nanditta 
Chibber

ENGLISH FICTION ₹ 195.00

PBH298 The Boy With 2 Grandfathers Mini Shrinivasan ENGLISH FICTION ₹ 195.00

PBH299 Mayil Will Not Be Quiet
Niveditha Subramaniam and 
Sowmya Rajendran

ENGLISH FICTION ₹ 160.00

PBH300 My Brother Tootoo Urmila Mahajan ENGLISH FICTION ₹ 225.00
PBH301 Just A Train Ride Away Mini Shrinivasan ENGLISH FICTION ₹ 165.00
PBH302 That Summer At Kalagarh Ranjit Lal ENGLISH FICTION ₹ 195.00
PBH303 Andamans Boy Zai Whitaker ENGLISH FICTION ₹ 200.00

PBH304 Mostly Madly Mayil
Sowmya Rajendran, Niveditha 
Subramaniam

ENGLISH FICTION ₹ 195.00

PBH305 Beyond The Blue River B Vinayan ENGLISH FICTION ₹ 250.00
PBH306 Kabir The Weaver Poet Jaya Madhavan ENGLISH FICTION ₹ 235.00

PBH307 Parthiban'S Dream
Kalki Krishnamurthy, 
translated by Nirupama 
Raghavan

ENGLISH - CLASSICS ₹ 265.00

PBH308 This Is Me, Mayil
Sowmya Rajendran, Niveditha 
Subramaniam

ENGLISH FICTION ₹ 195.00

PBH309 Stone Eggs Helen Rundgren ENGLISH - FACT + FICTION ₹ 175.00

PBH310 The House That Sonabai Built Vishakha Chanchani ENGLISH ₹ 250.00

PBH311 Jagadish And The Talking Plant Swati Shome ENGLISH - FACT + FICTION ₹ 225.00

PBH312 Riddle Of The Ridley - Eng Shekar Dattatri ENGLISH - GREEN BOOKS ₹ 175.00

PBH313 Picture Gandhi - English Sandhya Rao ENGLISH - NON-FICTION ₹ 235.00
PBH314 India Through People - 25 Game Changers Devika Cariapa ENGLISH - NON-FICTION ₹ 650.00
PBH315 Scientists A To Z John Reilly ENGLISH - NON-FICTION ₹ 250.00

PBH316 Little Indians Pika Nani ENGLISH - FACT + FICTION ₹ 225.00

PBH317 Mathematwist Padma Venkatraman ENGLISH - FACT + FICTION ₹ 295.00

PBH318 Gender Talk Big Hero Size Zero
Anusha Hariharan, Sowmya 
Rajendran

ENGLISH - IN FOCUS ₹ 225.00



PBH319 Cave Art - The First Paintings Vishakha Chanchani ENGLISH - LOOKING AT 
ART ₹ 250.00

PBH320 My Friend, The Sea - Tamil Sandhya Rao TAMIL ₹ 25.00
PBH321 Picture Gandhi - Tamil Sandhya Rao TAMIL ₹ 190.00
PBH322 The Tenth Son Ayan and Ashish Malpani ENGLISH FICTION ₹ 265.00
PBH323 Sorry Best Friend Kay S ENGLISH - THINK ABOUT ₹ 115.00
PBH324 ேகாபல்ல ராமம் .ராஜநாராயணன்  நாவல் ₹ 170.00

PBH325 ேகாபல்ல ரத்  மக்கள் .ராஜநாராயணன்
நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 200.00

PBH326 .ராஜநாராயணன் கைதகள் .ராஜநாராயணன் 
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 550.00

PBH327 கரிசல் கைதகள் - .ரா .ராஜநாராயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 180.00

PBH328 யான கைதகள் - .ரா .ராஜநாராயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 130.00

PBH329 வய  வந்தவரக் க்  மட் ம் - .ரா .ராஜநாராயணன்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , பா

யல்
₹ 200.00

PBH330 தாத்தா ெசான்ன கைதகள் .ராஜநாராயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH331 ெபண்மனம் .ராஜநாராயணன்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , ெப

ண்ணியம்
₹ 230.00

PBH332 பாைல ல் ஒ  ைன இன் லாப் 
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 160.00

PBH333 ம சங்க - .ரா .ராஜநாராயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 100.00

PBH334 மாயவ சா.கந்தசா கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 90.00

PBH335 கா ல் ந்த கைதகள் சா.கந்தசா கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 160.00

PBH336 ரா யக் கைதகள் - .ரா .ராஜநாராயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 140.00

PBH337 ெகாத்ைதப்ப த்  - .ரா .ராஜநாராயணன்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , நா

ட் ப் றகைதகள் , 
ரா யக் 

கைதகள் ,  .ரா 
கைதகள்

₹ 75.00

PBH338 கத .ராஜநாராயணன்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , நா

ட் ப் றகைதகள் , 
ரா யக் 

கைதகள் ,  .ரா 
கைதகள்

₹ 100.00

PBH339 மத
ெஸல்மா 
லாகரெ்லவ் (ஆ ரியர)், க.நா.

. (த ல்)
நாவல் ₹ 460.00

PBH340 க் றள் தஞ்ைச ம. ட்டர் ₹ 180.00

PBH341 த்தர ்எண்ணங்களற்ற இதயத் க் ச ்
ெசாந்தக்காரர் ஓேஷா ₹ 200.00

PBH342  ேட ஆப்  ஜாக்கல் ெரடரிக் ஃேபார் த் ₹ 200.00
PBH343 ஒ  க ஞனின் கைத ₹ 55.00
PBH344 ேவலங் த ் ழா க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 120.00
PBH345 ஆ ரங்கால் மண்டபம் ₹ 150.00

PBH346 ேசரமான் காத சா த் ய அகாத  
 ெபற்ற ல் ₹ 360.00

PBH347 ெவங்கேடச ப்ரபாதம்- ஆண்டாள் 
ப்பாைவ ₹ 40.00

PBH348 அ ரா  அந்தா  - உைர ₹ 45.00
PBH349 இல்லற ேஜா  (வசனம்-பாடல்கள்) ₹ 30.00
PBH350 இலக் யப் ேப ைரகள் ₹ 65.00
PBH351 நாேடா  மன்னன் வசனம் - பாடல்கள் ₹ 100.00



PBH352 ம ைர ரன் வசனம் - பாடல்கள் ₹ 120.00
PBH353 மன்னா  மன்னன் வசனம் - பாடல்கள் ₹ 60.00

PBH354 கண்ணதாசன் நாவல்களில் மகளிர ்
வாழ் யல் க்கல்கள் ெச. சரவணன் ₹ 65.00

PBH355 கண்ணதாசன் பாடல்களில் பக் ெந ெதா ப்  : 
ேக.ேகா. ஜயலட் ₹ 40.00

PBH356 பலர  பாரை்வ ல் கண்ணதாசன் ெதா ப்  : த் தாசன் ₹ 60.00
PBH357 எனக் ப் த்த த்தகங்கள் ₹ 160.00
PBH358 ரத்ா ன் த்தகம் ₹ 240.00
PBH359 அ  உன்னத வ ₹ 230.00
PBH360 ஓேஷா ன் பாரை்வ ல் ₹ 100.00
PBH361 ஓேஷா ன் ட் க்கைதகள் ₹ 90.00
PBH362 அன் ன் அ ர் கள் ₹ 80.00
PBH363 வ த் ரம் ₹ 350.00
PBH364 உன்ைன நீ மறந்தேதன் ₹ 100.00
PBH365 கண்ணிற் த் ெதரியாத சக் ெஜனீஸ் ெபஹ்ரன்ட் ₹ 60.00
PBH366 நீங்க ம் ஒ  சாம் யேன ேக. ஜாஃபரஅ் ₹ 40.00

PBH367 ஷ்ண அந்தா  பாமாைல - கவசம்   -
 மணிமாைல - கானம் க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 60.00

PBH368 ஆ சங்கரரின் பஜேகா ந்தம் க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 45.00
PBH369 ண் ம் ஃ  கைதகள் ₹ 60.00
PBH370 சரணைடந்ேதாம் ₹ 50.00
PBH371 நலமளிக் ம் யானங்கள் ₹ 170.00
PBH372 சனிபகவான் ெப ைம ராபரட்் ஈ.ஸ்ேவாேபாடா ₹ 170.00
PBH373 ெதய்வத் மணங்கள் க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 80.00
PBH374 இராமாயணக் கைதகள் கல்யாணி மல் ₹ 180.00
PBH375 ஏற் ம  லபேம .சா.ப. ெசல்வம் ₹ 80.00
PBH376 எல்ேலா க் ம் ஏற்ற யாபாரம் .சா.ப. ெசல்வம் ₹ 75.00

PBH377 க  தைர இறங்  ட்ட  (இரண்டாம் 
உலகப்ேபார)் ₹ 200.00

PBH378 டாக்டர ்ேநா- 007 ேஜம்ஸ் பாண்ட் ₹ 175.00
PBH379 கார வைககள் ₹ 60.00
PBH380 மாவட்டச ்சைமயல் ₹ 60.00
PBH381 ப் - சால்ட் ₹ 60.00
PBH382 ஸ் ட்ஸ் ₹ 50.00
PBH383 ைசட் ஷ் வைககள் ₹ 60.00
PBH384 பன் ெவைரட் ஸ் ₹ 60.00
PBH385 ைசவ சைமயல் - 14 - வ  ப ப் ₹ 160.00
PBH386 MANGAI அைசவ சைமயல் ₹ 95.00

PBH387 கடல் உண  வைககளின் சைமயல் 
ைறகள் ₹ 40.00

PBH388 தாய்லாந்  சைமயல் ஜார் னா ₹ 35.00
PBH389 ேகரளா சைமயல் பார ட் ₹ 50.00

PBH390 ெநல்ேவ  சைமயல் ேசாம ந்தரி ப் ரமணியம் ₹ 40.00

PBH391 ஆச்  சைமயல் - ைசவம் வள்ளிக்கண்  
ெமய்யப்பன் ₹ 100.00

PBH392 ஆச்  சைமயல் - அைசவம் 1001 
ட் க் ப் கள் எஸ். ஜாதா ₹ 80.00

PBH393 நான் ஏன் றந்ேதன்? மக்கள் லகம், 
எம். .ஆர.் பாகம் 1 ₹ 460.00

PBH394 கைட ப் பக்கம் ₹ 75.00
PBH395 அந் , சந் , அரத்்தஜாமம் ₹ 70.00
PBH396 ராகமா கா ₹ 55.00
PBH397 கண்ணன் அ ளிய பகவத் ைத ₹ 100.00



PBH398 கண்ணதாசன் கதம்பம் ₹ 75.00
PBH399 இலக் யத் ல் காதல் ₹ 80.00
PBH400 வாழ்க்ைக எ ம் சாைல ேல க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 50.00
PBH401 க ஞ ம் காத ம் ₹ 60.00
PBH402 அணிந் ைரகள் ₹ 60.00
PBH403 ெசப் ெமா கள்-250 ₹ 60.00
PBH404 அரத்்த ள்ள இந் மதம் ேகள் -ப ல் ₹ 60.00
PBH405 இலக் ய த்தங்கள் ₹ 50.00
PBH406 ஷ்பமா கா ₹ 50.00
PBH407 வனவாசம் க ஞர ்கண்ணதாசன் ₹ 185.00
PBH408 மனவாசம் ₹ 150.00
PBH409 கண்ணதாசன் கைத ₹ 150.00
PBH410 என  யசரிதம் ₹ 80.00
PBH411 மாங்கனி ₹ 60.00
PBH412 ெபான்மைழ ₹ 50.00
PBH413 அவள் ஒ  இந் ப் ெபண் ₹ 50.00
PBH414 நடந்த கைத ₹ 50.00
PBH415 சா ₹ 50.00
PBH416 கா னி காஞ்சனா ₹ 75.00
PBH417 ஆச் ₹ 100.00
PBH418 ஆட்டனத்  ஆ மந் ₹ 60.00
PBH419 அைத ட ரக யம் ₹ 60.00
PBH420 ெசண்பகத்தம்மன் கைத ₹ 30.00
PBH421 வெகங்ைகச ் ைம ₹ 80.00
PBH422 சந் த்ேதன் ந் த்ேதன் ₹ 150.00
PBH423 ஊைமயன் ேகாட்ைட ₹ 80.00
PBH424 சர ன் ெசௗந்தரிய லஹரி ₹ 100.00
PBH425 நான் ஒ  அைழப்  பாகம் 1 ₹ 180.00
PBH426 நான் ஒ  அைழப்  பாகம் 2 ₹ 200.00
PBH427 மனம் ஒ  ைனகைத ₹ 100.00
PBH428 எண்ணங்கைள ேமம்ப த் ங்கள் ₹ 250.00
PBH429 மனம் த ம் பணம் ₹ 200.00
PBH430 வரம் ெபற்ற வாழ்க்ைக ₹ 200.00
PBH431 நிைறவளிக் ம் வாழ் ₹ 55.00
PBH432 ல்லாங் ழேல - க ஞர ் யர ₹ 45.00

PBH433 க்ரியா ன் தற்காலத் த ழ் அகரா எஸ். ராம ஷ்ணன்
அகரா  / 
களஞ் யம் , ெமா

யல்
₹ 895.00

PBH434 ஆ கம் இைமயம் நாவல் ₹ 180.00

PBH435 அஞ்ஞா மணி
நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 1,000.00

PBH436 அந்நியன்
ஆல்ெபர ்
காம்  (ஆ ரியர)், ெவ. 

ராம் (த ல்)
நாவல் ₹ 210.00

PBH437 கா ரி ெவ ம் நீரல்ல தங்க ெஜயராமன் கட் ைரகள் , இயற்
ைக / ற் ச் ழல் ₹ 160.00

PBH438 எங் ந்ேதா வந்தைவ . . ரபாத் க ைதகள் ₹ 180.00
PBH439 இ வைர .மணி க ைதகள் ₹ 250.00

PBH440 கட ப் மார் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 160.00

PBH441 மரண தண்டைனக் ைக ன் இ  நாள்
க்ேதார ்

ஹ் ேகா (ஆ ரியர)்,  மரன் 
வளவன் (த ல்)

நாவல் ₹ 110.00



PBH442 ேகாேவ  க ைதகள் இைமயம் நாவல் ₹ 210.00

PBH443 ட்  இளவரசன்

அந்த்வான்  ெசந்த் - 
எக் ெபரி (ஆ ரியர)், ச. 
மதனகல்யாணி (த ல்), 
ெவ. ராம் (த ல்)

நாவல் ,  வர/்
யர ்

த்தகங்கள் ,  ழந்
ைதக க்கான 

றந்த த்தகங்கள்

₹ 125.00

PBH444 மால்  மனிதரக்ள்
ஆர.்ேக.நாராயண் (ஆ ரியர)்
, நாேகஸ்வரி 
அண்ணாமைல (த ல்)

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 

ெமா ெபயரப்் கள்
₹ 395.00

PBH445 மண்பாரம் இைமயம்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , த

த் யம்
₹ 270.00

PBH446 ள மா? ழான் - ேபால் - சாரத்்ர் கட் ைரகள் ₹ 85.00

PBH447 த் கழ் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 190.00

PBH448 நன்மாறன் ேகாட்ைடக் கைத இைமயம்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , த

த் யம்
₹ 225.00

PBH449 சா  ேசா இைமயம் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 190.00

PBH450 ெசடல் இைமயம் நாவல் , ெபண்ணிய
ம் ₹ 270.00

PBH451 ெசல்லாத பணம் இைமயம் நாவல் ₹ 285.00

PBH452 ேயா மாரியம்மன் இைமயம் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 195.00

PBH453 எங் கெத இைமயம் நாவல் ₹ 125.00

PBH454 ெகாைலச ்ேசவல் இைமயம் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 230.00

PBH455 சரமக கள் யாழ்ப்பாணம் அ லன் க ைதகள் ₹ 125.00

PBH456 ஆழமான ேகள் கள் அ வாரந்்த 
ப ல்கள்

Stephen 
Hawking (ஆ ரியர)், ஸ் பன் 
ஹாக் ங் (ஆ ரியர)், PSV 

மாரசா  (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
 , அ யல் / 
ெதா ல் ட்பம் , ஆ
ய்  
கட் ைரகள் , அ
யல் கட் ைரகள்

₹ 299.00

PBH457 மனித உட ன் கைத ேடனியல் 
இ. பரே்மன் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , அ
யல் / 
ெதா ல் ட்பம்

₹ 470.00

PBH458 ஒ  ெபா ளாதார அ யாளின் ஒப் தல் 
வாக் லம்

ஜான் ெபரக்் ன்ஸ், இரா. 
கேவள்

கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , சரவ்ேதச 
அர யல், ழ யல்

₹ 250.00

PBH459 கணிதத் ன் கைத ஆ ஷா 
இரா.நடராசன் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , அ
யல் / 
ெதா ல் ட்பம்

₹ 100.00

PBH460 தண்ணீர ்ேதசம் க ப்ேபரர  ைவர த் நாவல் ₹ 200.00

PBH461 மாயம் ெப மாள் கன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH462 எஸ்தர் வண்ணநிலவன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 120.00

PBH463 கடல் ரத் ல் வண்ணநிலவன் நாவல் ₹ 120.00
PBH464 எம்.எல் வண்ணநிலவன் நாவல் ₹ 160.00

PBH465 மாயா ஜாதா நாவல் , Sujatha Books ₹ 55.00

PBH466 யவனி
ேத  
யேசாதரன் (ஆ ரியர)், சத்
யப் ரியன் (த ல்)

நாவல் ₹ 400.00

PBH467 வானேம எல்ைல
ேகப்டன் 
ேகா நாத ்(ஆ ரியர)், .ஆர.்
மகாேதவன் (த ல்)

அ யல் 
ைனகைத ₹ 700.00



PBH468 ெவய்ேயான் (ெவண் ர  நாவல் வரிைச 9) ெஜயேமாகன்

நாவல் , இ காசங்க
ள் , சரித் ர 
நாவல்கள் , ராண
ம்

₹ 1,100.00

PBH469 ராஸ லா சா  நிேவ தா நாவல் ₹ 500.00

PBH470 ந னத் த லக் ய அ கம் ெஜயேமாகன்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ 
₹ 400.00

PBH471 பனி மனிதன் ெஜயேமாகன் நாவல் ₹ 230.00

PBH472 இன்  ெபற்றைவ ெஜயேமாகன்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ 
₹ 285.00

PBH473 ல்ெவளி ேதசம் ெஜயேமாகன் பயணக் கட் ைர ₹ 225.00

PBH474
அள்ள அள்ள பணம் 1 (பங் சச்ந்ைத 
அ ப்பைடகள்)

ேசாம.வள்ளியப்பன்
ெதா ல் / 

த  , வணிகம் / 
ெபா ளாதாரம்

₹ 225.00

PBH475 ேகாணல் பக்கங்கள் 3 சா  நிேவ தா த ழக அர யல் ₹ 225.00
PBH476 ேகாணல் பக்கங்கள் 2 சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 225.00
PBH477 ேகாணல் பக்கங்கள் 1 சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 185.00
PBH478 நிறமற்ற வான ல் ஜாதா நாவல் ₹ 225.00
PBH479 ல் ல்தாரா ப.ராகவன் நாவல் ₹ 200.00

PBH480 அ ம ஜாதா கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH481 வண்ணக்க த்
தன் ேகாபால் 

கர்  (ஆ ரியர)், மாயக்
த்தன் (த ல்)

நாவல் ₹ 180.00

PBH482 ஓைலப்பட்டா ஜாதா கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 165.00

PBH483 கைட ப் பக்கங்கள் சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 110.00

PBH484 காலம் ஒ  வரலாற் ச ் க்கம்

Stephen 
Hawking (ஆ ரியர)், ஸ் பன் 
ஹாக் ங் (ஆ ரியர)், நலங்

ள்ளி (த ல்)

கட் ைரகள் , அ
யல் / 
ெதா ல் ட்பம் , 201
9 Online Best Seller

₹ 350.00

PBH485 அந்ேதான் ேசகவ் கைதக ம் 
நாவல்க ம் அன்ேடான் ெசகாவ்

கைதகள் / 
ங்கைதகள், 

ெமா ெபயரப்் கள்
,  நாவல், ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 300.00

PBH486 ஆ  தம் ெபன்யா ன் (ஆ ரியர)், 
லா னி (த ல்)

நாவல், ெமா ெபய
ரப்் கள் ₹ 250.00

PBH487 இந் யா ல் சா கள் அம்ேபத்கர் கட் ைரகள், ச க 
நீ ₹ 130.00

PBH488 இந்  மதம் ஒ  சாரைண னிவாச ராமா ஜம்
இந் த் வம் / 
பாரப்்பனியம், இந்
 மதம்

₹ 150.00

PBH489 தடங்கள்
ரா ன் 
ேட ட்சன் (ஆ ரியர)், பத்ம
ஜா நாராயணன் (த ல்)

பயணக் கட் ைர ₹ 320.00

PBH490 த பாப்ேலா அ க் ல் நாவல் ₹ 220.00
PBH491 ம் னல் .காரல்் மாரக்்ஸ் நாவல் ₹ 350.00

PBH492 ரப்்

ெதாராப் 
ஆர.்ெசாபாரிவாலா (ஆ ரிய
ர)்,  ரணாய் 
ராய் (ஆ ரியர)், ேபரா.ச. ன்
ெசன்ட் (த ல்)

அர யல் , ெமா ெப
யரப்் கள், இந் ய 
அர யல்

₹ 399.00

PBH493 ண் க்கப்பட்ட தைல ன் கைத காரத்் ைகப் பாண் யன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 180.00

PBH494 நரகத் ல் ஒ  ப வகாலம்

ஆரத்ர ்
ைரம்ேபா (ஆ ரியர)், காரத்்

ைகப் 
பாண் யன் (த ல்)

க ைதகள் ₹ 75.00

PBH495 நிலெம ம் நல்லாள் ந ம்

ஆ ஸ் 
ேகாத்தாரி (ஆ ரியர)்,    
ராஜேகாபால் (ஆ ரியர)், ெவ
. வானந்தம் (த ல்)

கட் ைரகள் , ெமா
ெபயரப்் கள்,  ழ
யல்

₹ 80.00



PBH496 நீ ம் கன க ன் மலர் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 120.00

PBH497 பசை்சப் பறைவ ெகளதம த்தாரத்்தன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 130.00

PBH498 பழேவற்கா  தல் நீேரா  வைர வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன்

கட் ைரகள்,  ளிம்
நிைல 

மக்கள்,  கடன் 
 ெபற்ற 

ல்கள்

₹ 140.00

PBH499 ப்பானி ேஜா டர் காலைபரவன் நாவல் ₹ 150.00
PBH500 ள சந் ரா தங்கராஜ் க ைதகள் ₹ 170.00

PBH501 த்தரின் வரலா ம ைல னி.ேவங்கடசா வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா , ெபௗத்தம் ₹ 130.00

PBH502 ரண் ேகாமகன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 120.00

PBH503 ல  நடக் ம் ெசாற்கள் .காரல்் மாரக்்ஸ் கட் ைரகள் ₹ 175.00

PBH504 ெவண்ணிற இர கள்

ஃ ேயாதார ்
தாஸ்ேதாவ்ஸ்  (ஆ ரியர)், 
பத்மஜா 
நாராயணன் (த ல்)

நாவல், காதல் ₹ 120.00

PBH505 இ ண்ட காலக் கைதகள் அ.கரீம் (ெதா ப் )
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH506 அவலங்கள் சாத் ரி
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 180.00

PBH507 இைல ராக் கா ரம்மராஜன்
கட் ைரகள், இலக்

யம் ◌ 
₹ 290.00

PBH508 உ ர் ப. வகா நாவல் ₹ 300.00

PBH509 சஞ்சாரம் எஸ்.ராம ஷ்ணன்

நாவல் , 2019 Online 
Best 
Seller , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 340.00

PBH510 ல் எஸ்.ராம ஷ்ணன் நாவல் ₹ 525.00

PBH511 ல்லாப் த்தகங்கள்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் ₹ 250.00

PBH512 த் ப்பவனின் இர
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ 

₹ 225.00

PBH513 ேகா கள் இல்லாத வைரபடம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் ₹ 75.00

PBH514 வாசக பரவ்ம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ 

₹ 210.00

PBH515 லங் கள் ெபாய் ெசால்வ ல்ைல
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 225.00

PBH516 ர ல் நிைலயங்களின் ேதாழைம
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

பயணக் கட் ைர ₹ 125.00

PBH517 ட்டாளின் ன்  தைலகள்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

வர ்கைத ₹ 60.00

PBH518 மைழமான்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 160.00

PBH519 ெந ங்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 500.00

PBH520 மைறக்கப்பட்ட இந் யா
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

வரலா  , இந் ய 
வரலா

₹ 375.00

PBH521 ப ன்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 235.00

PBH522 ேதவமலர்
ெஸல்மா 
லாகரெ்லவ் (ஆ ரியர)், கா ந 

ப்ரமண்யம் (த ல்)

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 

ெமா ெபயரப்் கள்
 , கைதகள்

₹ 150.00

PBH523 ந லன் ட் ல் யா ல்ைல
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 150.00

PBH524 தனிைம ன் ட் ற்   ஜன்னல்கள்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 150.00



PBH525 ெசாற்களின் ரப்ாைத
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைர ெதா ப் ₹ 130.00

PBH526 கால் ைளத்த கைதகள்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

வர ்கைத ₹ 100.00

PBH527 சாக்ர ன் வப்  லகம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 70.00

PBH528 வப்  மசச்ம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 250.00

PBH529 ெசகா ன்  பனி ெபய் ற
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ 

₹ 150.00

PBH530 க ைத ன் ைகயைசப்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைர ெதா ப் ₹ 160.00

PBH531 காந் ேயா  ேப ேவன்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 175.00

PBH532 உ ப
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 175.00

PBH533 ஆத னால்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைர ெதா ப் ₹ 125.00

PBH534 இடக்ைக
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 375.00

PBH535 இந் ய வானம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைர ₹ 240.00

PBH536 இலக்கற்ற பயணி
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

பயணக் கட் ைர ₹ 175.00

PBH537 அறம் ெஜயேமாகன்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 202

0 Online Top Seller's
₹ 400.00

PBH538 7.83 ெஹரட்்ஸ் க. தாகர் நாவல் , அ யல் 
ைனகைத ₹ 200.00

PBH539 இலக் யத் ன் ராச ்ெசாற்கள் பா.ெச கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ ₹ 180.00

PBH540
நட்சத் ரங்கள் ஒளிந்  ெகாள் ம் 
க வைற

பவா.ெசல்லத் ைர
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 100.00

PBH541 19 . எம். சாேரானி ந் பவா.ெசல்லத் ைர கட் ைரகள் ₹ 100.00
PBH542 எல்லா நா ம் காரத்் ைக பவா.ெசல்லத் ைர கட் ைரகள் ₹ 150.00

PBH543 ேதன்
பால் 
சக்கரியா (ஆ ரியர)், பவா.
ெசல்லத் ைர (த ல்)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 20.00

PBH544 பங் க்க ம் ன்னிர க ம் பவா.ெசல்லத் ைர கட் ைரகள் ₹ 150.00

PBH545
ப ரின் அைற அத்தைன எளி ல் 

றக்கக் யதல்ல
பவா.ெசல்லத் ைர நாவல் ₹ 150.00

PBH546 எட் கைதகள் இராேஜந் ர ேசாழன் நாவல் ₹ 100.00

PBH547 கைத ேகட் ம் வரக்ள்
ஷா  

ளிதட் ல் (ஆ ரியர)், ேக.
.ைஷலஜா (த ல்)

நாவல் ₹ 350.00

PBH548 சாமானியனின் கம் கா கட் ைரகள் ₹ 170.00
PBH549 தம்பர நிைன கள் ேக. .ைஷலஜா கட் ைரகள் ₹ 150.00

PBH550 தா ரபரணி ல் ெகால்லப்படாதவரக்ள் மாரி ெசல்வராஜ் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH551 நிலம் த்  மலரந்்த நாள்
மேனாஜ் 

ர ்(ஆ ரியர)், ேக. .ெஜய
 (த ல்)

கட் ைரகள் ₹ 300.00

PBH552 பள்ளிக் டம் பா.ெசயப் ரகாசம் நாவல் , கல் ₹ 200.00
PBH553 மானாவாரி மனிதரக்ள் ரய்காந்தன் நாவல் ₹ 150.00

PBH554 ன்றாம் ைற: வாழ்வ பவங்கள் மம் ட்  (ஆ ரியர)், ேக. .
ைஷலஜா (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
 ,  னிமா ₹ 100.00

PBH555 ேமய்ப்பரக்ள் பவா ெசல்ல ைர கட் ைரகள் , கட்
ைர ெதா ப் ₹ 300.00

PBH556 யா மா எம்.ஏ. லா நாவல் ₹ 180.00

PBH557 ெவண்கடல் ெஜயேமாகன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 200.00

PBH558 மாலயம் ெஷௗக்கத ்(ஆ ரியர)், ேக.
.ைஷலஜா (த ல்)

பயணக் கட் ைர ₹ 300.00



PBH559 அக்கடா எஸ்.ராம ஷ்ணன் நாவல் ₹ 120.00

PBH560 அழ நா அ உமர ்பா க்

கட் ைரகள் , வரலா
 , த ழர ்

வரலா  , ெதால் ய
ல் ல்கள்

₹ 180.00

PBH561 வானம் ெதாட் ம் ரம்தான் ைவர த் க ைதகள் ₹ 100.00
PBH562 அரத்்த ள்ள இந் மதம் கண்ணதாசன் ₹ 420.00
PBH563 நாைள மற் ெமா  நாேள .நாகராஜன் நாவல் ₹ 175.00
PBH564 ேகாபல்ல ராமம் .ராஜநாராயணன் நாவல் ₹ 225.00
PBH565 ஒற்றன் அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 225.00

PBH566 தண்ணீர் அேசாக த் ரன்
நாவல் , ெபண்ணிய
ம்

₹ 175.00

PBH567 த்தம் ெஹப் பா ேஜ தாசன் நாவல் ₹ 190.00
PBH568 ன ம் மண ம் ஆ.மாதவன் நாவல் ₹ 190.00

PBH569 பாத் மா ன் ஆ
ைவக்கம் கம்ம  
ப ர ்(ஆ ரியர)், ளசச்ல் 

. ப் (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள்

₹ 100.00

PBH570 க க் பாமா
நாவல் , ெபண்ணிய
ம்

₹ 140.00

PBH571 கடல் ரத் ல் வண்ணநிலவன் நாவல் ₹ 150.00

PBH572 ன் றப்பட்ட சா ன் சரித் ரம்
காப்ரிேயல் கார் யா 
மாரக்்ேகஸ்

நாவல் ₹ 125.00

PBH573 நாகம்மாள் ஆர.்ஷண் க ந்தரம்
நாவல் , ெபண்ணிய
ம்

₹ 140.00

PBH574 மஞ்
எம். .வா ேதவன் 
நாயர ்(ஆ ரியர)், ரீனா 
ஷா னி (த ல்)

நாவல் ₹ 100.00

PBH575 னாச்  அல்ல  ஒ  ெவள்ளாட் ன் கைத ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 175.00

PBH576 அ .ஜான ராமன் நாவல் , நாவல் ₹ 125.00
PBH577 கட க்  அப்பால் ப. ங்காரம் நாவல் ₹ 200.00

PBH578 ஸ்டர ்ஜ ல்ஸ டன் ஒ  நாள்
டயான் 
ப்ேராேகாவன் (ஆ ரியர)், ஆ
னந்த ்(த ல்)

நாவல் ₹ 100.00

PBH579 எங்க உப்பப்பா க்ெகா  ஆைன ந்த
ைவக்கம் கம்ம  
ப ர ்(ஆ ரியர)், ளசச்ல் 

. ப் (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள்

₹ 125.00

PBH580 அ தா லா.ச.ராமா தம் நாவல் ₹ 125.00
PBH581 ெபாய்த்ேத க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் ₹ 350.00

PBH582 ேதாட் ன் மகன்
தக  வசங்கரப் 

ள்ைள (ஆ ரியர)், ந்தர 
ராமசா  (த ல்)

நாவல் , ளிம் நி
ைல மக்கள்

₹ 195.00

PBH583 ய ேல ஒ  ேதாணி ப. ங்காரம் நாவல் ₹ 325.00
PBH584 பள்ளிெகாண்ட ரம் நீல.பத்மநாபன் நாவல் ₹ 325.00
PBH585 ேவள் த் எம். .ெவங்கட்ராம் நாவல் ₹ 225.00
PBH586 ப த்த மானிடம் கரிசச்ான் ஞ் நாவல் ₹ 325.00
PBH587 சாயாவனம் சா.கந்தசா நாவல் ₹ 225.00

PBH588 ரசவா
பாவ்ேலா 
ெகாய்ேலா (ஆ ரியர)், நாகல
ட்  சண் கம் (த ல்)

நாவல் ₹ 250.00

PBH589 கரண்ன்: காலத்ைத ெவன்றவன்
வா  

சாவந்த ்(ஆ ரியர)், நாகலட்
 சண் கம் (த ல்)

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , இந்  
மதம்

₹ 899.00

PBH590 யேசாதைர ஒ  னம்
ேவால்கா (ஆ ரியர)், நாகலட்

 சண் கம் (த ல்)
நாவல் ₹ 225.00

PBH591 காதல் ெமா கள் ஐந்
ேகரி 
ேசப்ேமன் (ஆ ரியர)், நாகல
ட்  சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் , இல்ல
றம் / உற

₹ 250.00



PBH592
ஆண்களின் ர் கம் ெசவ்வாய், 
ெபண்களின் ர் கம் க் ரன்

ஜான் 
ேர (ஆ ரியர)், நாகலட்  

சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் , இல்ல
றம் / உற

₹ 325.00

PBH593 ஆகாயத்தாமைர அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 125.00
PBH594 மரிக்கண்டமா ேமரியமா? B. ரபாகரன் வரலா ₹ 170.00
PBH595 அவசரம் ேசாம. வள்ளியப்பன் ெபா ₹ 175.00

PBH596 ட்லர் பா.ராகவன் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 200.00

PBH597 12 ஆழ்வாரக்ள் வ்ய சரிதம் ேவ  னிவாசன் ஆன் கம் ₹ 150.00

PBH598 தற்கனல் ெஜயேமாகன் நாவல் , இந்  மதம் ₹ 600.00

PBH599 ஷ் ரம் ெஜயேமாகன் நாவல் , இந்  மதம் ₹ 1,000.00

PBH600
ஓர ்இந் ய இஸ்லா யரின் 
இதயத் ந்

ேவ ர ்எம்.இப்ரா ம் கட் ைரகள் ₹ 180.00

PBH601 எம். .ஆர ் தல் ர னி வைர வசகாப்தம் கட் ைரகள் ₹ 140.00
PBH602 றத்  க் .நாகராஜன் நாவல் ₹ 100.00
PBH603 அம் கா ம் எட்வரட்் ெஜன்ன ம் ேரஷ் மார ்இந் ர த் நாவல் ₹ 200.00
PBH604 இன் அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 100.00

PBH605 கன களின் ளக்கம்
க்மண்ட் 

ஃப்ராய்ட் (ஆ ரியர)், நா ர ்
 (த ல்)

அ யல் 
கட் ைரகள்

₹ 110.00

PBH606 பாரபாஸ் க.நா. ப்ரமண்யம் நாவல் , ஸ்தவம் ₹ 100.00

PBH607 சமயங்களின் அர யல் ெதா.பரம வன்
கட் ைரகள் , மா
ட யல்

₹ 150.00

PBH608 அேத னா நா ர ்
கட் ைரகள் , ய
ன்ேனற்றம்

₹ 188.00

PBH609 பயண சரித் ரம் ல் வரலா ₹ 420.00

PBH610
அகம், றம், அந்தப் ரம் (இந் ய 
சமஸ்தானங்களின் வரலா )

ல்
வரலா  , இந் ய 
வரலா

₹ 1,333.00

PBH611 இல் னாட் காரத்் க் நிவாஸ் கட் ைரகள் ₹ 155.00

PBH612 கைட ச ்ெசால்   வா ேதவ்
கட் ைரகள் , ய
ன்ேனற்றம்

₹ 300.00

PBH613 கைரந்த நிழல்கள் அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 190.00

PBH614 யாமம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

நாவல் ₹ 400.00

PBH615 கதாபாத் ரங்களின் ெபாம்மலாட்டம்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌  , கட் ைர 

ெதா ப்
₹ 140.00

PBH616 அவள  
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 270.00

PBH617 கரன் ன் நாற்கா
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 350.00

PBH618 நீலசச்க்கரம் ெகாண்ட மஞ்சள் ேப ந்
எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.)

வர ்
கைத , வர ்

ல்கள்
₹ 70.00

PBH619 ெசவ் ெதா.பரம வன் ேநரக்ாணல்கள் ₹ 130.00

PBH620 இந்  ேத யம் ெதா.பரம வன்
கட் ைரகள் , ேநர்
காணல்கள்

₹ 160.00

PBH621 ெசவக்காட் ச ் த் ரங்கள் ேவ.ராமசா
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 260.00

PBH622 ெதால் த் த ம் கள்
ெசம்ேபன் 
உஸ்மான் (ஆ ரியர)், ங்க
ராஜா ெவங்கேடஷ் (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள் ₹ 180.00

PBH623 கரிசல் நாட் க் க லங்கள் எஸ்.இலட் மணப்ெப மாள்
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 100.00

PBH624 ற அழ ய ெபரியவன் கட் ைரகள் ₹ 130.00



PBH625 தரம்ேயாதா கல்  ஷ் ன் அவதாரம் ெக ன் ஸ்ஸல்
நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , இந்  
மதம்

₹ 299.00

PBH626 ஆறாவ  வார் அந்ேதான் ெசகாவ்
நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் , ரஷ்ய 
இலக் யம்

₹ 60.00

PBH627 மண்ேடா பைடப் கள் த ல்: ராமா ஜம் கைதகள் ₹ 545.00

PBH628
உலகப் கழ்ெபற்ற தாஸ்தேயவ்ஸ்  
கைதகள்

த ல்: ரா. ஷ்ைணயா கைதகள் ₹ 345.00

PBH629 கண் க் ள் சற்  பயணித் ஆர.் வத்ஸலா Novels, நாவல் ₹ 450.00

PBH630 சாம்ைபயா
த ல்: ராேஜஸ்வரி 
ேகாதண்டம்

நாவல், Children Books, 
ழந்ைதக க்கான

 த்தகங்கள்
₹ 500.00

PBH631 பறக் ம் ங் லம் த ல்: மா வா

கைதகள், வ
ர ்கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 140.00

PBH632
அைனத்ைத ம் த்த க்கமான 
வரலா

ல் ைரசன் | த ல்: 
ப்ரவாஹன்

அ யல், 
ழந்ைதக க்கான

 த்தகங்கள்
₹ 600.00

PBH633 ஈசாப் கைதகள் ல்ைல .எல். த்ைதயா
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 190.00

PBH634 ஆல்ெபரட்் ஐன்ஸ் ன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH635 அரிஸ்டாட் ல் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH636 எரன்ஸ்ட் தர ்ஃேபார் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH637 க ேயா க ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH638 ரிேகர ்ெமண்டல் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH639 ஐசக் நி ட்டன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH640 ேஜம்ஸ் ளாரக்் ேமக்ஸ்ெவல் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH641 தாமஸ் ஆல்வா எ சன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH642 எட்வர்  ெஜன்னர் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00



PBH643 ல் யம் ஹாரே்வ ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH644 சாரல்ஸ் பாேபஜ் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH645 ேயானர ்ேடா டா ன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH646 ல்ெஹல்ம் ராண்ட்ெஜன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH647 ெவரன்ர ்ெஹய்சன்பரக்் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH648 ஜான் டால்டன் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH649 ேஜாசஃப் ஸ்டர் ஆ ஷா இரா. நடராசன்
அ யல், வரலா , 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 12.00

PBH650 கம் னிசத் ன் ேகாட்பா கள் ஏங்ெகல்ஸ் அர யல் ₹ 25.00

PBH651 உலைக உ க் ய 40 வரக்ள் ஆ ஷா இரா. நடராசன்

வர ்கைதகள், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 90.00

PBH652 ங்கத் ன் ைக ல் ன்னக் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH653  ல் ஸ் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH654 உ ரக்ளிடத்  அன்  ேவ ம் மா வா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 160.00

PBH655 ஸ்னிப் ம் ஸ்னப் ம் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH656 ஆப் ள் ஜானி ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00



PBH657 ராஜா ன் கால ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH658 அேரால் ம் ஊதாக்கலர ் ேரயா ம் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH659 எரேடாஸ்தனிஸ் ேபரா.ேசா.ேமாகனா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH660 கர ெபாம்ைமைய எ த்த  யார?்
பா. ரளிதரன், ெஜயந்  
சங்கர்

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 95.00

PBH661 யாபார நரி சரவணன் பாரத்்தசார

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 150.00

PBH662 கைட ப் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH663
காட் ல் இ ந்  ட் க்  ( லங் கள்- 
பாகம் 1)

. சரண்

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH664
காட் ந்  ட் க்  ( லங் கள் -
பாகம் 2)

. சரண்

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH665 ய கைதகள் வா.அம் கா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 35.00

PBH666 எ  எப்ப ப் யாச் ? ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH667 வா.. வா.. வா.. ஞ் வாத்  ங் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00



PBH668 ெபர் னன் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், ழந்ைத 
இலக் யம், 
கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH669 ல்  எ ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH670 அன் க் ரிய யாைனகள் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH671 நீங்க என்ேனாட அம்மாவா? ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH672 காக்ைக வன் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH673 சக்கர நாற்கா க் கால்கள் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH674
பாஸ்ரா ன் லகர ்– ண்  மைழக்  
ந ேவ லகம் காக்கப்பட்ட கைத

அன்  வா னி

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH675 சா ன் ப் ெபரர்ி ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH676 ஆரத்ரின் ரியன் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH677 ள்ளி – அஞ்சாத ட்  னின் கைத த ல்: அன்  வா னி

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 20.00

PBH678 ட் ண்  யல் ெகா.மா.ேகா.இளங்ேகா

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH679 ங்  கைதகள் வரத. ராஜமாணிக்கம் கைதகள் ₹ 90.00
PBH680 ப்பாக் கள், கள், எஃ ஜாெரட் ைடமண்ட் ச கம், ழ யல் ₹ 630.00
PBH681 வாய் ஒ  ெந ப் ச. மாடசா ெபா ₹ 50.00

PBH682 ளத் ர ்ப ெகாைல
கா.அ.மணிக் மார ்(ஆ ரிய
ர)், ச. ப்பாராவ் (த ல்)

அர யல், ச கம் ₹ 150.00

PBH683 ேக க் ரிய மனிதனின் கன த ல்: வ ப்ேபாக்கன் நாவல் ₹ 60.00



PBH684 பாம்  இல்லாத பாம் ப்பட் ஸாய் ட்ேடகர்

நாேடா க் 
கைதகள், கைதகள், 

ழந்ைதக க்கான
 த்தகங்கள்

₹ 30.00

PBH685 தரணி ஆ ம் கணினி இைச தாஜ் ர் கைல, ஊடகம் ₹ 180.00
PBH686 ராஜ வனம் ராம் தங்கம் நாவல், ழ யல் ₹ 70.00

PBH687 அ  அ யல் கைதகள் பல்ேவ  ஆ ரியர்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , அ
யல் ைனகைத

₹ 230.00

PBH688 ல் ெதரிைச வா
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 170.00

PBH689 மறக்கேவ நிைனக் ேறன் மாரி ெசல்வராஜ்
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 250.00

PBH690 தய ெசய்  இைதப் ப க்கா ரக்ள்
க ஞர ் யர  (Kavignar 
Puviarasu)

கட் ைரகள் ₹ 110.00

PBH691 இ  டரக்ள் ஈேரா  த ழன்பன் க ைதகள் ₹ 50.00

PBH692
இன்ைறய ழ ல் நாம் ந் க்க ம் 
சந் க்க ம்

ெபாற்ேகா ₹ 120.00

PBH693 அைடபட்ட கத களின் ன்னால் அ ரீ ₹ 60.00
PBH694 இப்ேபா  அைவ இங்  வ வ  இல்ைல ஷ்ணன் ரஞ்சனா கட் ைரகள் ₹ 150.00

PBH695 எம். .ஆ டன் ேப க்ெகாண் க் ேறன் எம்.எம். ன் கைதகள் ₹ 110.00

PBH696
ரத் ற  வா  ேவகானந்தர ்

வாழ் ம் - வாக் ம்
 மணிவண்ணன் ₹ 150.00

PBH697 ெசத்ைத ரபாண் யன் கைத ₹ 110.00
PBH698 இராவணனின் ைத ₹ 100.00
PBH699 மங்களம் கணப ம் மங்கள இைச ம் ₹ 240.00
PBH700 க ைதேய கனலா ₹ 110.00

PBH701 சாமத் ல் ன ம் கத ேக.ேஜ.அேசாக் மார ்
கைதகள் / 
ங்கைதகள்

₹ 140.00

PBH702 காதலா தல் ெவ  நாவல் ₹ 199.00

PBH703
ெந நல்வாைட ம் னித ஆக்னி   
நற்ெபா ம்

இராம நாதன் ₹ 85.00

PBH704  காயத்ரி ேகா ல் வரலா  ெஜயக் மாரி அம்மா ₹ 400.00
PBH705 ேசப்பா கேணஷ் ராகவன்  நாவல் ₹ 130.00
PBH706 ஒ  மகானின் அவதாரம் ₹ 100.00
PBH707 ராஜ ₹ 100.00
PBH708 ெதாங் ₹ 110.00
PBH709 அன் க் ப் பஞ்ச ல்ைல பால மாரன் நாவல் ₹ 120.00

PBH710
க் டப்பட்ட இந் ய ேத ய ரா வ 

ரரக்ள்
₹ 120.00

PBH711 மனிதனாய் இ ப்ப ன் ெப வ கல் ரன் க ைதகள் ₹ 50.00
PBH712 THE SEARCH ₹ 150.00

PBH713 ஏ ெவ ல் ெப மாள் கன்
நாவல், ளிம் நி
ைல மக்கள்

₹ 250.00

PBH714 கங்கணம் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 375.00

PBH715 ளமாதாரி ெப மாள் கன் நாவல் , த த் யம் ₹ 340.00

PBH716 க் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 190.00
PBH717 ஆளண்டாப் பட் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 275.00
PBH718 நிழல் ற்றம் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 150.00
PBH719 க கம் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 150.00
PBH720 ஆலவாயன் ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 225.00
PBH721 அரத்்தநாரி ெப மாள் கன் நாவல் ₹ 225.00



PBH722 மாயம் ெப மாள் கன்
கைதகள், 
ங்கைதகள்

₹ 200.00

PBH723 ேதான்றாத் ைண ெப மாள் கன்
கட் ைரகள், கட்
ைர ெதா ப்

₹ 200.00

PBH724 ட் ன் ைல ல் ஒ  சைமயலைற அம்ைப கைதகள் ₹ 175.00
PBH725 இ ேவ சனநாயகம்! ெதா.பரம வன் கட் ைரகள் ₹ 150.00
PBH726 மர ம் ைம ம் ெதா.பரம வன் கட் ைரகள் ₹ 110.00
PBH727 மஞ்சள் ம ைம! ெதா.பரம வன் கட் ைரகள் ₹ 125.00

PBH728 ய தரிசனங்கள் ெபான்னீலன்
நாவல் , சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 1,200.00

PBH729 ைநரா ப்ரபார மணியன் நாவல் ₹ 150.00

PBH730 ஒப் லக் யம் .இராசா 
கட் ைரகள் , இலக்

யம்
₹ 125.00

PBH731 ர வா  வாழ்க்ைக வரலா K.Nalla sivam / ேக.நல்ல வம் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 105.00

PBH732 ஆத்தங்கைர ஓரம் ெவ.இைறயன்  நாவல் ₹ 80.00

PBH733 பண்ைடக்கால இந் யா ஆர.்எஸ்.சரம்ா / RS Sharma
ெமா ெபயரப்் கள்
 , இந் ய வரலா

₹ 390.00

PBH734 ேதகம் சா  நிேவ தா நாவல் ₹ 250.00

PBH735 ரல்கள் ட்  ேரவ  
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 150.00

PBH736 ன்காரத் ெத ர ர ்ஜா ரர்ாஜா  நாவல் , இஸ்லாம் ₹ 140.00

PBH737 எட்டா ரம் தைல ைற த ழ்மகன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 170.00

PBH738 வா ப்ப  எப்ப ? ெசல்ேவந் ரன் கட் ைரகள் ₹ 100.00

PBH739 கட ம் நா ம் சா  நிேவ தா கட் ைரகள் , ஆன்
கம் ₹ 120.00

PBH740 நாேடா ன் நாட் ப் கள் சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 200.00
PBH741 அ ரகணம் கா ந ப்ரமண்யம்  நாவல் ₹ 120.00
PBH742 ெகட்ட வாரத்்ைத சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 340.00

PBH743 நிைறய அைறகள் உள்ள ட்  ேரவ
கைதகள் / 
ங்கைதகள் , க

ைதகள்
₹ 199.00

PBH744 பனிச ்சாைல சா  நிேவ தா கட் ைரகள் ₹ 260.00

PBH745 கானகன் ல ்  சரவண மார்

நாவல் , இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் , சா

த் ய அகாத  வ 
ரஸ்கர ்  

ெபற்ற ல்

₹ 300.00

PBH746 ந கல் பசெ்சல்வன்  நாவல் , ஈழம் ₹ 220.00

PBH747 ைத ந்  ளிரக்் ம் மா தல் ேகா. நம்மாழ்வார்

இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் , ேவ

ளாண்ைம / 
வசாயம்

₹ 50.00

PBH748 இனி ைதகேள ேபரா தம் ேகா. நம்மாழ்வார்

இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் , ேவ

ளாண்ைம / 
வசாயம்

₹ 85.00

PBH749 இயற்ைகக் த் ம் ம் பாைத மசான  ஃ ேகாேகா

கட் ைரகள் , இயற்
ைக / 

ற் ச் ழல் , ேவ
ளாண்ைம / 

வசாயம்

₹ 140.00

PBH750 கள  ேபா ம் கல் .நியாஸ் அகம கல்  , ச கம் ₹ 20.00

PBH751 த ழ் இயற்ைக சாரந்்த வாழ் யல் .காரத்் க்
இயற்ைக / 

ற் ச் ழல் ,  ழ
யல்

₹ 100.00

PBH752 தாய் மண்ேண வணக்கம் ேகா. நம்மாழ்வார் இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் ₹ 100.00



PBH753 தாய்ைமப் ெபா ளாதாரம் ேஜ. . மரப்பா

இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் , வணி

கம் / 
ெபா ளாதாரம்

₹ 120.00

PBH754 நிைலத்த ெபா ளாதாரம் ேஜ. . மரப்பா

இயற்ைக / 
ற் ச் ழல் , வணி

கம் / 
ெபா ளாதாரம் , 
ழ யல்

₹ 200.00

PBH755 ெந  தம் ஷ்ணன் ப்ரமணியம் 
இயற்ைக / 

ற் ச் ழல் ,  ழ
யல்

₹ 15.00

PBH756 ேநா ைனக் ெகாண்டா ேவாம் ேகா. நம்மாழ்வார்
உடல்நலம் / 
ம த் வம் , ேவளா
ண்ைம / வசாயம்

₹ 25.00

PBH757 த்தாேய ேகா. நம்மாழ்வார் ேவளாண்ைம / 
வசாயம் ₹ 135.00

PBH758 மனிதரக்ள் மரங்கள் ேபால் வா ம் காலம் 
வ ம் க்  ழந்ைதகள் ெவளி வாழ்க்ைக வரலா ₹ 30.00

PBH759 வ ற் க் ச ்ேசாரிடல் ேவண் ம் ேகா. நம்மாழ்வார ்
ழ யல் 

கட் ைரகள் ₹ 140.00

PBH760 எல்லா உ ம் ப  ரக் ேகா. நம்மாழ்வார ் வசாயம் ₹ 40.00
PBH761 உ ரச் ் ழல் பண்ைண வ வைமப் ேகா. நம்மாழ்வார ் வசாயம் ₹ 40.00
PBH762 ஒற்ைற ைவக்ேகால் ரட் மசான  ஃ ேகாகா வசாயம் ₹ 200.00
PBH763 பாைலவனத் ல் ைத ைதப்பவன் மசான  ஃ ேகாகா வசாயம் ₹ 150.00

PBH764 கல் ல் ேவண் ம் ரட் ேனாபா கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , கல் ₹ 40.00

PBH765 ழந்ைத மன ம் அதன் மலரச்் ம் ெப. ரன்
கட் ைர, 
கல் ,  ழந்ைத 
வளரப்்

₹ 75.00

PBH766 ைநதா ம் ைமக்கல் மாரே்ஜாரர்ி ைசக்ஸ் ₹ 125.00

PBH767 மண்ணின் மரங்கள் காரத்் க், த ழ்தாசன் கட் ைர, ழ யல் ₹ 75.00

PBH768 ெகாக் க க்காகேவ வானம் யாக ேசகர் கைல ₹ 65.00

PBH769 கண் க்  ெதரியாமல் கள  ேபா ம் நீர் நக் ரன் கட் ைர, ழ யல் ₹ 20.00

PBH770 பைன உண ம் ம ந் ம் அழேகஸ்வரி
ைகேய , 
உடல்நலம்-
ம த் வம்

₹ 50.00

PBH771 ஏன் ேவண் ம் இயற்ைக உழவாண்ைம ேகா. நம்மாழ்வார ்
கட் ைர, 
ேவளாண்ைம ₹ 55.00

PBH772 Celebrating Illness ேகா. நம்மாழ்வார ் ₹ 30.00
PBH773 கல் ேமல் நடந்த காலம் . ேயாடர ்பாஸ்கரன் ₹ 160.00

PBH774 லம் ெபயரந்்ேதார ்இலக் யம் பா.ஆனந்த மார ்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ ₹ 80.00

PBH775 ெசவ் லக் யம் ல பாரை்வகள் ந.இர நாதன் கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ ₹ 100.00

PBH776 பழந்த ழ் அகவல் பாடல்களில் 
பரிமாற்றங்கள் ராஜ் ெகௗதமன் கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ ₹ 100.00

PBH777 ெசம்ெமா த் த ம் ெசம்ப ப் களின் 
ேதைவ ம்

ைனவர ்இரா. 
ெவங்கேடசன் கட் ைரகள் ₹ 180.00

PBH778 இலக் ய ம் பண்பாட்  மர க ம் பா.ஆனந்த மார ்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ ₹ 50.00

PBH779 த ழ் அச் ப்பண்பாட் ல் சா  ல்கள் R. Kumar
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ ₹ 25.00

PBH780 ேகாட்பாட் யல் ேநாக் ல் லப்ப காரம் ைனவர ்அ.அ நம் கட் ைரகள் ₹ 70.00

PBH781 ெபரிய ராணம் ச கப் ன்னணி ம் 
மனித உற க ம் த. யாகராஜன் கட் ைரகள் , இலக்

யம் ◌ ₹ 195.00

PBH782 ேசாழர ்அர ம் நீர ்உரிைம ம் ைனவர ் .இரா. சங்கரன் கட் ைரகள் , இலக்
யம் ◌ ₹ 60.00

PBH783 ரம் ைளந்த ேவ ர ்ேகாட்ைட   த்த ம த் வர ்சா. 
மைல கமலநாதன் வரலா ₹ 100.00



PBH784 ேம ன வரலா

அெலக்ஸாந்தர ்
ராசெ்டன்பரக்் (ஆ ரியர)், 

ெதா. . .ர நாதன் (த ல்
)

ெமா ெபயரப்் கள் 
, மாரக்் யம் ₹ 40.00

PBH785 பல ேகா  வ டங்க க்  ன்னர்
இரினா 
யாேகாவ்ெலவா (ஆ ரியர)், 
நா.தரம்ராஜன் (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள் 
, அ யல் / 
ெதா ல் ட்பம்

₹ 50.00

PBH786 இந் ய ஆத் க ம் ேதசபக்த நாத் க ம் எம். . ந்தரம் கட் ைரகள் ₹ 80.00

PBH787 ஃபா சம் மனித ளத் ன் ேரா Eli aEranperk கட் ைரகள் ₹ 25.00
PBH788 மாக் ம் காரக்்  மணிெமா கள் M.A.Palaniyappan கட் ைரகள் ₹ 35.00
PBH789 ெதால்காப் யத் த ழர் சா . தம்பரனார ் கட் ைரகள் ₹ 50.00
PBH790 மழைலத் ெதன்றல் ேகா.ெப.நாராயணசா க ைதகள் ₹ 40.00

PBH791 உணரச்் கள் உ வாக் ம் உடல் 
ேநாய்கள் . ெஜயராம ஷ்ணன் ம த் வம் ₹ 210.00

PBH792 உ வா ம் உள்ளம் ைளய ர ்
எஸ்.ராமசச்ந் ரன்

கட் ைரகள் , அ
யல் / 
ெதா ல் ட்பம்

₹ 150.00

PBH793 ஞானக் த்தன் க ைதகள் ஞானக் த்தன் க ைதகள் ₹ 895.00
PBH794 இந்த இவள் .ராஜநாராயணன் நாவல் ,  நாவல் ₹ 175.00

PBH795 எண்ெணய் அர யல் ேகரர்ி ச ்(ஆ ரியர)், நா. 
தரம்ராசன் (த ல்)

கட் ைரகள் , வணி
கம் / 
ெபா ளாதாரம்

₹ 170.00

PBH796 கட ள் றந்த கைத S.A.ெப மாள் ச க யல் ₹ 20.00
PBH797 அனிதா ன் ட்டாஞ்ேசா யன்  வர ்கைத ₹ 90.00
PBH798  ளிம் ன் ரல் ெஹச.் .ர ல் ஆன் கம் ₹ 45.00

PBH799 கைள எ ேகா. நம்மாழ்வார் கட் ைரகள் , ேவளா
ண்ைம / வசாயம் ₹ 125.00

PBH800 ஆழ்வாரக்ள்:ஓர ்எளிய அ கம் ஜாதா ஆன் கம் ₹ 210.00
PBH801 ஆ ரம் ைககள் ெஜயேமாகன்  நாவல் , இந்  மதம் ₹ 70.00
PBH802 எரிமலர் ெஜயேமாகன் நாவல் , இந்  மதம் ₹ 140.00
PBH803 இ ள் ெஜயேமாகன் நாவல் , இந்  மதம் ₹ 215.00

PBH804 க ட ராணம்  ேகா ந்தராஜன் ராணம் , இந்  
மதம் ₹ 125.00

PBH805 த்தெமல்லாம் வமயம் உமா சம்பத் இந்  மதம் ₹ 210.00
PBH806 த்தரக்ள் ரிந்த அற் தங்கள் ேவ  னிவாசன் இந்  மதம் ₹ 160.00
PBH807 ெசம்மணிக்கவசம் ெஜயேமாகன்  நாவல் , இந்  மதம் ₹ 140.00
PBH808 ட் ல் ெசய்ய ேசஷ ைஜ வா  நித்ய க்தானந்தா இந்  மதம் ₹ 140.00
PBH809 மசச் ராணம் ேவ  னிவாசன்  நாவல் , இந்  மதம் ₹ 350.00

PBH810 நால்வர் ப த் ர ்டாக்டர ்
ேக.சந்தானராமன்

வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  , இந்  
மதம்

₹ 300.00

PBH811 ல் ன் தழல் ெஜயேமாகன்  நாவல் , இந்  மதம் ₹ 160.00

PBH812 இஸ்ேரா ன் கைத: யப் ட் ம் 
ண்ெவளிப் பாய்சச்ல் ஹரிஹர தன் தங்கேவ அ யல் ₹ 170.00

PBH813 த ழகப் பாைளயங்களின் வரலா . ேகா  சரேபா வரலா ₹ 150.00

PBH814 உஷ்ணரா  - கைரப் றத் ன் இ காசம் ேக. . ேமாகன் மார் நாவல், 
ெமா ெபயரப்் ₹ 750.00

PBH815 100  வாரத்்ைத கைதகள் ஜ. வ கைதகள் ₹ 120.00

PBH816 த் ர பார ரா.அ.பத்மநாபன் வாழ்க்ைக, தன் 
வரலா , இலக் யம் ₹ 595.00

PBH817 நாஞ் ல் நாட்  ெவள்ளாளர ்வாழ்க்ைக நாஞ் ல் நாடன் 
கட் ைரகள், மா ட

யல் ₹ 150.00

PBH818 ேமாக ள் .ஜான ராமன்  நாவல் , காதல் ₹ 690.00

PBH819 ேமாகனா ஓர ்இ ம் ப் ெபண்மணி ன் 
கைத

ேபரா.ேசா.ேமாகனா (ஆ ரி
யர)்

வாழ்க்ைக வரலா ₹ 120.00

PBH820 கன ந்  அ யலாய் .ெபா.அகத் ய ங்கம் கட் ைர, 
மாரக்் யம் ₹ 60.00



PBH821 த ழக வரலாற் ல் ஊ ம் ேசரி ம் பக்தவத்சல பார வரலா , கட் ைர, 
மா ட யல் ₹ 80.00

PBH822 இறக் ம ஈேரா  த ழன்பன் க ைத, ெமா ெப
யரப்் ₹ 130.00

PBH823 மயானக்கைர ன் ெவளிசச்ம்-சம் ன் சம் ன் ரா கைதகள், கல் , 
கைத ₹ 120.00

PBH824 இலக்கணம் இனி நா. த் நிலவன்
இலக் யம், 
கட் ைர, ெமா  / 
ெமா யல்

₹ 90.00

PBH825 நான் ஏன் பத  ல ேனன்-டாக்டர ்
அம்ேபத்கர்

அம்ேபத்கர ்/ Translations 
ம த் வர ்நா.ெஜயராமன்

அர யல், 
த த் யம், 
ெமா ெபயரப்் , 
உைர

₹ 80.00

PBH826 கட ள் மதம் சா லவர ்ெசம் லப் பரணியன்
அர யல், 
மாரக்் யம், 
கட் ைர

₹ 95.00

PBH827 ரட் ப் ெப ந - .ெபா. அகத் ய ங்கம் .ெபா.அகத் ய ங்கம்
வாழ்க்ைக வரலா , 
அர யல், 
மாரக்் யம்

₹ 150.00

PBH828 ெகாஞ்சம் ச க ேசைவ ஞ் ம் 
அ பவங்கள் . மேகந் ரன் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 160.00

PBH829 பார யார ்சரித் ரம் ெசல்லம்மாள் பார வாழ்க்ைக வரலா ₹ 100.00

PBH830 க களின் பள்ளத்தாக்
சா  
நிேவ தா (ஆ ரியர)், தாம
ைரசெ்சல்  (ஆ ரியர)்

நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் ₹ 600.00

PBH831 ஆ ேல நகர ம் நா ம் இ ந்ேதாம் ப.ராகவன் (ஆ ரியர)் கட் ைரகள் ₹ 200.00

PBH832 ரபாகரன் வாழ் ம் மரண ம் ப.ராகவன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , வாழ்க்
ைக வரலா ₹ 230.00

PBH833 ISI - நிழல் அர ன் நிஜ கம் ப.ராகவன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , சரவ்
ேதச அர யல் ₹ 225.00

PBH834 பாக். ஒ  ரின் சரிதம் ப.ராகவன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , சரவ்
ேதச அர யல் ₹ 220.00

PBH835 ைவ ல் ஒ  மைழக்காலம் அய்யனார ்
ஸ்வநாத ்(ஆ ரியர)்

நாவல் ₹ 180.00

PBH836 காணாமல் ேபான ேதசங்கள் நிரம்ல் (ஆ ரியர)் வரலா ₹ 140.00

PBH837 இந் யா ன் இ ண்ட காலம்
ச  
த ர ்(ஆ ரியர)், ேஜ.ேக.இரா
ஜேசகரன் (த ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
, வரலா ₹ 500.00

PBH838 ப ப்  நிறப் பக்கங்கள் ( தல் பாகம்) சா  நிேவ தா (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ₹ 400.00

PBH839 ப ப்  நிறப் பக்கங்கள் (பாகம் இரண் ) சா  நிேவ தா (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ₹ 350.00

PBH840 ப ப்  நிறப் பக்கங்கள் (பாகம் ன் ) சா  நிேவ தா (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , இலக்

யம் ₹ 350.00

PBH841 ராக்காத சா  நிேவ தா (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் ,  னி
மா ₹ 230.00

PBH842 ழவனின் காத ெமௗனன் யாத்ரிகா   கைதகள் ₹ 170.00

PBH843 ஒ  நாள் கா ந ப்ரமண்யம் 
(ஆ ரியர)்

நாவல் ₹ 200.00

PBH844 லத் ன் அெமரிக்க னிமா சா  நிேவ தா (ஆ ரியர)்
னிமாக் 

கட் ைரகள் ₹ 225.00

PBH845 ெகானஷ்ைட பைடப் கள் ெகானஷ்ைட (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 370.00

PBH846 ஏன் வா க்க ேவண் ம்? ₹ 200.00

PBH847 த ழா? சம்ஸ் தமா?
ைனவர.் கண்ண ரான் 

இர சங்கர ்
(கரச|KRS) (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , ஆய்  
கட் ைரகள் , ெமா

யல் , த ழகம்
₹ 180.00

PBH848 தாய்வ ச ்ச கம் : வாழ் ம் வ பா ம் ேகா ச கலா (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , ஆய்  
கட் ைரகள் ₹ 160.00

PBH849 ேவளிர ்வரலா  (சங்க கால அர யல்) ர ங் ன்றன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , த ழர்
 வரலா ₹ 220.00

PBH850 ெதா வானம் ேத
அ. ல்ைலராஜன் (ஆ ரியர)், 
ேகா.அ ண் மார ்(ஆ ரியர்
)

ய ன்ேனற்றம் , 
ெதா ல் / 

த  , வணிகம் / 
ெபா ளாதாரம்

₹ 299.00



PBH851 நா ர ்  கைதகள் நா ர ்  
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 277.00

PBH852 மா ட வா ப்  ெதா ப ன் ெத ப் கள்
ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)், 
ஏ.சண் கானந்தம் (ெதா ப்

), தயாளன் (ெதா ப் )
ேநரக்ாணல்கள் ₹ 133.00

PBH853 நான் இந் வல்ல நீங்கள்...? ெதா. பரம வன்
ேகள் -ப ல், 
இந் த் வம் / 
பாரப்்பனியம்

₹ 11.00

PBH854 என். எஸ். ேக: கைலவாணரின் கைத த் ராமன் (ஆ ரியர)்
வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  ,  னிமா ₹ 144.00

PBH855 ேநதா  பாஷ் சந் ர ேபாஸ் கன் (ஆ ரியர)்
வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  , இந் ய 
வரலா

₹ 177.00

PBH856 க் றள் ெசாற்களஞ் யம் லவர ்
என். .கைலமணி (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , இலக்
யம் ₹ 188.00

PBH857 நா ர ்நாயகம் அற் த வரலா நா ர ்நாயகம் அற் த 
வரலா

வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா ₹ 166.00

PBH858 இந் யத் ேதரத்ல்கைள ெவல்வ  எப்ப ?
வம் சங்கர ்
ங் (ஆ ரியர)், இ.பா. ந்தன்

 (த ல்)

கட் ைரகள், அர ய
ல், ெமா ெபயரப்்
கள், இந் ய 
அர யல்

₹ 320.00

PBH859 அர யல் ந்தைனயாளர ் த்தர்
காஞ்சா 
அய்லய்யா (ஆ ரியர)், அக்க

ர ்ர  (த ல்)

கட் ைரகள் , ெமா
ெபயரப்் கள் , இந்
த் வம் / 
பாரப்்பனியம் , ெபௗ
த்தம்

₹ 350.00

PBH860 ஒ  பறைவ ல உ ரக்ள் பா  சத்யா க ைதகள் ₹ 170.00
PBH861 உ வமற்ற என் தல் ஆண்  ேக. . ைஷலஜா கட் ைரகள் ₹ 150.00
PBH862 Dominic Bava. Chelladurai Short Story ₹ 100.00
PBH863 Shared Meat and Late Nights Bava. Chelladurai Essay, Translation ₹ 150.00
PBH864 Shepherd Bava. Chelladurai Essay, Translation ₹ 250.00

PBH865 த ழர ்ஆடற்கைல ம.ெச.இர ங் | ஆர.் அகதா  இலக் யம், கைல / 
பண்பா ₹ 120.00

PBH866 சங்க இலக் ய கைதகள் ம. ேரந் ரன் இலக் யம் ₹ 100.00

PBH867 இரக யம் - The Secret
ேரான்டா ைபரன்், . எஸ். . 

மாரசா   (த ல்) ₹ 399.00

PBH868 காவல் ேகாட்டம் .ெவங்கேடசன்

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ,  ளா

க் நாவல் ,  
சா த் ய 
அகாத   
ெபற்ற ல்

₹ 750.00

PBH869 ர க நாயகன் ேவள்பாரி .ெவங்கேடசன்

நாவல் ,  ராஃ 
க் 

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ,  கட
ன்  ெபற்ற 

ல்கள்

₹ 1,500.00

PBH870 இைற ர ்கா இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன்
நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ,  ளா

க் நாவல்
₹ 1,350.00

PBH871 வந்தாரக்ள் ெவன்றாரக்ள் மதன்  இந் ய வரலா ₹ 330.00
PBH872 த்தரக்ள் ராஜ் யம் பால மாரன் த்தரக்ள் ₹ 90.00
PBH873 க ைக பால மாரன் ஆன் கம் ₹ 115.00
PBH874 சரிைக ேவட் பால மாரன் நாவல் ₹ 75.00

PBH875 ம ைர அர இந் ரா ெசளந்தரர்ாஜன் நாவல் ₹ 85.00

PBH876 த்த ஜாலம் இந் ரா ெசளந்தரர்ாஜன் ஆன் க நாவல் ₹ 95.00

PBH877
16 கைத னிேல ( கைதத் 
ெதா ப் )

கைலஞர ் .க ணாநி
கைதத் 

ெதா ப் , 
கைதகள்

₹ 95.00



PBH878 கள்வனின் காத கல்   நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 105.00

PBH879 கல் ன் கைத ெதா ப்  
(பாகம் 1-2)

கல்   கைதகள் ₹ 395.00

PBH880 றநா  ல ம், ெதளி ைர ம் வ. த. 
இராம ப்ரமணியம் இலக் யம் ₹ 460.00

PBH881 அகநா  ( ல ம் உைர ம்) வ. த. 
இராம ப்ரமணியம் இலக் யம் ₹ 500.00

PBH882 பாரத்் பன் கன கல்   நாவல் ₹ 140.00
PBH883 ேசாழர ்வரலா மா இராசமாணிக்கனார் வரலா ₹ 200.00

PBH884 கல் ன் கைதகள் 1 & 2 கல்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , நா

ட் ப் றகைதகள் , 
ரா யக் 

கைதகள் ,  .ரா 
கைதகள்

₹ 210.00

PBH885 பார யாரின் கைத ெகாத் பார யார்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , நா

ட் ப் றகைதகள் , 
ரா யக் 

கைதகள் ,  .ரா 
கைதகள்

₹ 200.00

PBH886 ைமப் த்தன் கைதகள் ைமப் த்தன்

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , நா

ட் ப் றகைதகள் , 
ரா யக் 

கைதகள் ,  .ரா 
கைதகள்

₹ 150.00

PBH887
ெபண் ஏன் 
அ ைமயானாள்/இராமாயணக் 

ப் கள் (Peyriyar Book) (Together in one Book)
தந்ைத ெபரியார் கட் ைரகள், 

ப் கள் ₹ 100.00

PBH888 பார தாசனின்  ேசர தாண்டவம் பார தாசனின்
இயல்-இைச-
நாடகம் (Iyal-Isai-
Nadakam),  இலக் யம்

₹ 150.00

PBH889 கைல  ேகா ல்க ம் கல்ெல த் ச ்
சாசனங்க ம்

டவா ல் 
பால ப்ரமணியம் கட் ைரகள் , கைல ₹ 210.00

PBH890 சச்க் கைதகள் .ராஜநாரயணன் கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 300.00

PBH891 பாபாசாேக ன் காதல் க தம் டாக்டர ்
அம்ேபத்கர ்(ஆ ரியர)்

க தங்கள் ₹ 50.00

PBH892 இ  க ப்பரக்ளின் காலம் வசங்கர.்எஸ்.ேஜ (ஆ ரியர)்
க ைதகள் , ெமா
ெபயரப்் கள் ₹ 125.00

PBH893 ைவத் யர ்அேயாத் தாசர் ஸ்டா ன் 
ராஜாங்கம் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , ெபௗத்
தம் ₹ 175.00

PBH894 சா க்காக காத் க் ேறன் டாக்டர ்
அம்ேபத்கர ்(ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , நிைன
க் ப் கள் ₹ 70.00

PBH895 த ழ் னிமா - ைன ல் இயங் ம் 
ச கம்

ஸ்டா ன் 
ராஜாங்கம் (ஆ ரியர)்

னிமா ,  னிமாக் 
கட் ைரகள் ₹ 200.00

PBH896 ஓணம் பண் ைக - ெபளத்தப் பண்பாட்  
வரலா

அ ள் 
த் க் மரன் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , வரலா
 , ெபௗத்தம் ₹ 175.00

PBH897 பஞ்ச  நில உரிைம
ரெமன் ர ்(ஆ ரியர)், ஆ.
ந்தரம் (த ல்), ேவ.அெல

க்ஸ் (ெதா ப் )

கட் ைரகள் , வரலா
 , த த் யம் ₹ 200.00

PBH898 ேத: ஒ  இைல ன் வரலா
ராய் 
மாக்ஸம் (ஆ ரியர)்,  ல் 
அெலக்ஸ் (த ல்)

வரலா  , இந் ய 
வரலா  , உலக 
வரலா

₹ 325.00

PBH899 ல்ைல ல் ஒ  ெகாள்ைளக்காரன் அ ஷா ெவங்கேடஷ் நாவல் ₹ 300.00
PBH900 வட ெசன்ைன நிேவ தா ஸ் வரலா ₹ 300.00

PBH901 தக்கர ்- ெகாள்ைளயரக்ள் இரா.வரதராசன் (ஆ ரியர)்
வரலா  , இந் ய 
வரலா ₹ 285.00

PBH902 ங்காரேவல ம் பார தாச ம் பா. ரமணி  அர யல், வாழ்க்
ைக வரலா ₹ 160.00

PBH903 ெசால்ேலர ் அண்ட ர ் ரா இலக் யம் ₹ 150.00

PBH904 உைடயார ்(பாகம் 1) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 370.00



PBH905 உைடயார ்(பாகம் 2) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 390.00

PBH906 உைடயார ்(பாகம் 3) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 400.00

PBH907 உைடயார ்(பாகம் 4) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 360.00

PBH908 உைடயார ்(பாகம் 5) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 310.00

PBH909 உைடயார ்(பாகம் 6) பால மாரன் நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 415.00

PBH910 அைல ஓைச கல்  (ஆ ரியர)்
வரலாற்  

னங்கள் ₹ 340.00

PBH911 வகா ன் சபதம் (பாகம் 1 - 2) கல்  (ஆ ரியர)்
நாவல் (Novel), 
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel)

₹ 300.00

PBH912 ேசாைலமைல இளவர கல்  (ஆ ரியர)்
நாவல் (Novel), 
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel)

₹ 75.00

PBH913 வமயம் (பாகம் 1)
இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் 
(Indra Soundarrajan)

ஆன் க நாவல் 
(Aanmeega Novel) ₹ 275.00

PBH914 வமயம் (பாகம் 2)
இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் 
(Indra Soundarrajan)

ஆன் க நாவல் 
(Aanmeega Novel) ₹ 290.00

PBH915 வம் இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் 
(Indra Soundarrajan)

நாவல் (Novel) ₹ 235.00

PBH916 க்ரமா! க்ரமா! (பாகம் 1)
இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் 
(Indra Soundarrajan)

நாவல் (Novel) ₹ 330.00

PBH917 க்ரமா! க்ரமா! (பாகம் 2)
இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் 
(Indra Soundarrajan)

நாவல் (Novel) ₹ 300.00

PBH918 கங்ைக ெகாண்ட ேசாழன் (பாகம் 1) பால மாரன் (ஆ ரியர)்
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel) ₹ 540.00

PBH919 கங்ைக ெகாண்ட ேசாழன் (பாகம் 2) பால மாரன் (ஆ ரியர)்
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel) ₹ 480.00

PBH920 கங்ைக ெகாண்ட ேசாழன் (பாகம் 3) பால மாரன் (ஆ ரியர)்
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel) ₹ 435.00

PBH921 கங்ைக ெகாண்ட ேசாழன் (பாகம் 4) பால மாரன் (ஆ ரியர)்
சரித் ர நாவல் 
(Sarithira Novel) ₹ 520.00

PBH922 உைடயார ்6 பாகங்கள் பால மாரன் (ஆ ரியர)்
நாவல்,  வரலாற்  
நாவல் ₹ 2,245.00

PBH923 The Thorn Birds Colleen McCullough Modern Classics ₹ 599.00
PBH924 How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie Self-Help ₹ 150.00
PBH925 Think and Grow Rich Napoleon Hill Self-Help ₹ 150.00
PBH926 The Richest Man in Babylon George S. Clason Self-Help ₹ 150.00
PBH927 The Power of Your Subconscious Mind Joseph Murphy Self-Help ₹ 199.00
PBH928 The Toilet Seat Latha Essay, Education, Society ₹ 195.00

PBH929 க வைற இ க்ைக லதா கட் ைரகள் , 
ச கம், பா யல் ₹ 225.00

PBH930 ர ைட ெவளிசச்ம் லதா ₹ 100.00
PBH931 பாரை்வ வ ப் பயணம் லதா ₹ 100.00
PBH932 Speck of a Soul Aparna Poetry ₹ 170.00

PBH933 மாயாஜாலம் - The Magic ேரான்டா ைபரன்் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் ,  ய
ன்ேனற்றம் ₹ 350.00

PBH934 சக்  - The Secret ேரான்டா ைபரன்் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் ,  ய
ன்ேனற்றம் ₹ 599.00

PBH935 கதாநாயகன் - The Hero ேரான்டா ைபரன்் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் ,  ய
ன்ேனற்றம் ₹ 599.00

PBH936 இச் ேகா இச் ேய : இந்த நாள் இந்த 
ெநா  வாழ ம்!

ெஹக்டர ்கார் யா, 
ரான்ெசஸ்க் ரா யஸ், 
.எஸ். . மாரசா  (த

ல்)

மனம், உடல், ஆ ₹ 325.00

PBH937 Autobiography of a Yogi (English) Paramahansa Yogananda
Autobiography/ Spiritual / 
Religious ₹ 125.00

PBH938 ஒ  ேயா ன் யசரிதம் பரமஹம்ச ேயாகானந்தர்
 வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  ,  யானம் , 
ஆன் கம்

₹ 220.00

PBH939 Living with the Himalayan Master (English) SWAMI RAMA
Hindu Philosophy, 
Philosopher Biographies ₹ 499.00

PBH940 The Monk Who Sold His Ferrari (English) ROBIN SHARMA
Essay / Translations / Self-
Help ₹ 225.00



PBH941 கடேலா ன் - கம்ேபா யா நிைன கள் நரசய்யா பயண ல்கள் ₹ 60.00

PBH942 வள் வர ்அர லவர.் .ம ைர த யார் இலக் ய ல்கள் ₹ 85.00

PBH943 ெதன் இந் ய வரலா  – I ேக ேக ள்ைள வரலாற்  ல்கள் ₹ 90.00

PBH944 ேசரர ்ேகாட்ைட – பாகம் 1 & 2 / 990 ேகா ல் ேசஷாத்ரி னங்கள் ₹ 825.00

PBH945 க் றளில் ெதா லக ேமலாண்ைம . பால ஷ்ணன் ஆராய்ச்  ல்கள் ₹ 165.00

PBH946 க் றளில் நல்லாட் . இராசாராம் ஆராய்ச்  ல்கள் ₹ 155.00

PBH947 க் றளில் ெதால்காப் ய 
ெமய்பா கள் ைனவர ்ெசா. ேச ப இலக் ய ல்கள் ₹ 215.00

PBH948 வள் வர ்க ம் ம த் வர ்பண் ம் 
ேவளாண்ைம ம் . பால ஷ்ணன் ஆராய்ச்  ல்கள் ₹ 175.00

PBH949 பார யார ்கட் ைரகள் பார யார் கட் ைரகள் ₹ 216.00
PBH950 த ழ க்  பார யார் ைனவர ்ெசா. ேச ப கட் ைரகள் ₹ 195.00
PBH951 ெதய்வக்கனல் பார ெசா. ேச ப இலக் ய ல்கள் ₹ 260.00
PBH952 அர ந்தர ்வாழ்க்ைக வரலா ப. ேகாதண்டராமன் வரலாற்  ல்கள் ₹ 160.00
PBH953 த ழர ் ரம் ரா. . ேச ப் ள்ைள இலக் ய ல்கள் ₹ 42.00

PBH954 வள் வ ம் அப்பர க ம் ைனவர ்ப. 
த் க் மார வா சமய ல்கள் ₹ 45.00

PBH955 த ழர ்தாலாட் ெசவல் ளம் ஆசச்ா க ைதகள் ₹ 42.00

PBH956 எ  நிற் ம்?
கரிசச்ான் 

ஞ்  (ஆ ரியர)், அர ந்தன் 
(ெதா ப் )

கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 250.00

PBH957 ெதா. பரம வன் ேநரக்ாணல்கள் ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)்
ேநரக்ாணல்கள் , நா
ட்டாரியல் ₹ 75.00

PBH958 நீராட் ம் ஆறாட் ம் ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , த ழர்
 பண்பா  , ஆய்  
கட் ைரகள்

₹ 75.00

PBH959 நான் காணாமல் ேபா ம் கைத ஆனந்த்  நாவல் ₹ 160.00

PBH960 அ வைட ஆர.்ஷண் க ந்தரம்  நாவல் ₹ 90.00

PBH961 அக ன் யரம் . ரய்நாராயண் கட் ைரகள், ஈழம் ₹ 160.00

PBH962 ைவப் ய ம் பார ம் ய. மணிகண்டன் கட் ைரகள், 
இலக் யம் ₹ 125.00

PBH963 உடல் பால் ெபா ள் ெப ந்ேத  (ஆ ரியர)் கட் ைரகள் ₹ 200.00

PBH964 இ காசம்
எஸ் 

வாகர ்(ஆ ரியர)், ேக.நல்ல
தம்  (த ல்)

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 

ெமா ெபயரப்் கள்
₹ 150.00

PBH965 காந் ன் இ  200 நாட்கள் .ராம ரத்்  (ஆ ரியர)்,  .
இலக் வன் (த ல்)

அர யல், 
தன்வரலா , 
காந் யம்

₹ 840.00

PBH966 ப்ப  கட் ைரகள்
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம் (ஆ ரியர்
)

கட் ைரகள், கைல ₹ 220.00

PBH967 அைற எண் 105ல் ஒ  ெபண் ேசத்தன் பகத் நாவல் , ெமா ெபய
ரப்் கள் ₹ 250.00

PBH968 ராவணன் ஆரய்வரத்்தா ன் எ ரி 
(இராமசச்ந் ரா ெதா  3)

அ ஷ் ரிபா , AMISH 
TRIPATHI

நாவல், சரித் ர 
நாவல்கள், இந்  
மதம்

₹ 399.00

PBH969 இ ் வா  லத்ேதான்றல்  
(இராமசச்ந் ரா ெதா  1)

அ ஷ் ரிபா , AMISH 
TRIPATHI

நாவல், சரித் ர 
நாவல்கள், இந்  
மதம்

₹ 299.00

PBH970 தா (இராமசச்ந் ரா ெதா  2)
அ ஷ் 

ரிபா  (ஆ ரியர)், ப த்ரா 
னிவாசன் (த ல்)

நாவல், சரித் ர 
நாவல்கள், இந்  
மதம்

₹ 350.00

PBH971 ெம ஹா ன் அமரரக்ள்( வா 
தெ்தா  1)

அ ஷ் 
ரிபா  (ஆ ரியர)், ப த்ரா 
னிவாசன் (த ல்)

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள், 
ஆன் கம்

₹ 399.00

PBH972 நாகரக்ளின் இரக யம்( வா தெ்தா  
2)

அ ஷ் 
ரிபா  (ஆ ரியர)், ப த்ரா 
னிவாசன் (த ல்)

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள், 
ஆன் கம்

₹ 350.00

PBH973 வா த்ரர ்வாக் ( வா தெ்தா  3)
அ ஷ் 

ரிபா  (ஆ ரியர)், ப த்ரா 
னிவாசன் (த ல்)

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள், 
ஆன் கம்

₹ 450.00



PBH974 வகா  பரவ்ம் (பா ப ன் 
ெதாடக்கத் ற்  ன்)

ஆனந்த் 
நீலகண்டன் (ஆ ரியர)்,  ரா 
ர சங்கர ்(த ல்)

நாவல் ₹ 299.00

PBH975 சந்தன கடத்தல் ரப்பன் ேவட்ைட ஜய மார ்IPS தன்னம் க்ைக ₹ 350.00

PBH976 ெவல்ல யாத அரஜ் னன் ேதபா ஸ் சாட்டர்

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள், 
ஆன் கம், இந்  
மதம்

₹ 199.00

PBH977 Nationalism RABINDRANATH TAGORE Politics, Political Ideologies ₹ 99.00

PBH978 Metamorphosis FRANZ KAFKA Classic Fiction ₹ 99.00

PBH979 The Politics ARISTOTLE Politics, Political Ideologies ₹ 199.00

PBH980 The Prophet KAHLIL GIBRAN
Theology, Contemporary 
Fiction, Philosophy of 
Religion

₹ 99.00

PBH981 The Odyssey HOMER Poetry, Classic Fiction ₹ 250.00

PBH982 ரக்்கதரி க ல் ப்ரான்

இைற யல், 
தற்கால 

ைனகைத, 
மதத் ன் தத் வம்

₹ 99.00

PBH983 The Secret RHONDA BYRNE
Personal Transformation, 
Motivational, Self Help ₹ 599.00

PBH984 யவன ராணி (இரண்  பாகங்கள்) சாண் ல்யன் நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 735.00

PBH985 27 இந் ய த்தரக்ள் எஸ்.ராஜ மாரன் த்தரக்ள் (Siththarkal) ₹ 135.00

PBH986 நான் நம்மாழ்வார ்ேப ேறன் சா த் ரி நம்மாழ்வார் வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா ₹ 240.00

PBH987 த்தம்... வம்... சாகசம் இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் ஆன் கம் ₹ 225.00

PBH988 அழகர ்ேகா ல் ெதா.பரம வன் (ஆ ரியர)்

த ழர ்
பண்பா  , ஆய்  
கட் ைரகள் , ெதால்

யல் ல்கள் , மா
ட யல் , இந்  

மதம்

₹ 450.00

PBH989 அநீ க் கைதகள் அ ண்.ேமா கைதகள் ₹ 160.00

PBH990 தட்டப்பாைற ஹம்ம  ஃப்
நாவல்கள்-Novels, 

ைன , வரலா -
History

₹ 650.00

PBH991 இ ன் ந மணம் ெசந் ல் மார் கைதகள்-Short 
Stories ₹ 170.00

PBH992 ஷக் ண னில் ஷ்ணன் கைதகள்-Short 
Stories ₹ 200.00

PBH993 வாட்டர ்ெமலன் கனகராஜ் பால ப்ரமணியம்

கைதகள்-Short 
Stories, நாவல்கள்-
Novels, 
ெமா ெபயரப்்  -
Translation

₹ 180.00

PBH994 நிகழ்ந்தேபாேத எ தப்பட்ட வரலா மன்த்  ெரவ்  (ஆ ரியர)்
கட் ைரகள் , சரவ்
ேதச அர யல் ₹ 200.00

PBH995 பா ன் ம த் வப் ரட் மத் ய ெசன்ைன த எகச அர யல் ₹ 70.00

PBH996 மைறக்கப்பட்ட மைலயகத் த ழரக்ளின் 
ர வரலா எம்.எஸ். ெசல்வராஜ்

வரலா , 
த ழரக்ளின் 
வரலா

₹ 100.00

PBH997 ேவப்பங் ண ேதனீ ைடயான் நாவல் ₹ 350.00

PBH998 த ழரின் கடல் வணிக ம் பண்பா ம் ைனவர ்ெப. பா  
சந் ரேபா கட் ைர, வரலா ₹ 200.00

PBH999 பைட த ழ்மகன் நாவல் ₹ 500.00

PBH1000 கள்ளிமைடயான் கைதகள் க. ரத்் கைதகள்-Short 
Stories ₹ 140.00

PBH1001 ேகாமகனின் 'தனிக்கைத ேகாமகன் கைதகள்-Short 
Stories ₹ 150.00

PBH1002 பாரி ஆட்டம் வ. ரா நாவல், நாவல்  ₹ 120.00



PBH1003 பம்மல் சம்பந்தனார் பம்மல் சம்பந்தம்

ேப ம்படத ்
ெதா ல் ட்பங்கள் -
 அ பவங்கள், 
கட் ைர, 
நாட் ப்  / 
நிைன க் ப் , 

னிமா

₹ 200.00

PBH1004 . நாகராஜன்: எ த் ம் வாழ் ம் . ேமாகன் வாழ்க்ைக வரலா , 
 இலக் யம் ₹ 120.00

PBH1005 ேகா ைன தல் ஐ.நா. சைப வைர வ ைதயா கான்ஸ்தந் ன்
கட் ைர,  

ளிம் நிைல 
மக்கள்

₹ 150.00

PBH1006 கன்னிமாடம் சாண் ல்யன் நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 400.00

PBH1007 பல்லவ லகம் சாண் ல்யன் நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 170.00

PBH1008 ங் ல் ேகாட்ைட சாண் ல்யன்
நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள், ளா க் 
நாவல்

₹ 160.00

PBH1009 ேசரன் ெசல் சாண் ல்யன் நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 250.00

PBH1010 மன்னன் மகள் சாண் ல்யன் நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 450.00

PBH1011 ராஜ லகம் சாண் ல்யன் நாவல் , வரலா ₹ 600.00

PBH1012 உண  த்தம் எஸ்.ராம ஷ்ணன் 
(எஸ்.ஆர.்ேக.) (ஆ ரியர)்

உடல்நலம் / 
ம த் வம் , சைமய
ல் / உண ைற

₹ 275.00

PBH1013 ேதசாந் ரி எஸ்.ராம ஷ்ணன் (ஆ ரி
யர)்

பயணக் கட் ைர ₹ 275.00

PBH1014 ைக க் ம்  (இயற்ைக சாரந்்த 
கட் ைரகள்)

. ேயாடர ்பாஸ்கரன் கட் ைரகள் , இயற்
ைக / ற் ச் ழல் ₹ 700.00

PBH1015 மா டப் பண்ைண த ழ்மகன்  நாவல் ₹ 130.00

PBH1016 ெவற் டம் நிஜந்தன்  நாவல் ₹ 120.00

PBH1017 ர னிகாந்த் ஆர.்அ லாஷ் (ஆ ரியர)் கட் ைரகள் ₹ 85.00

PBH1018 ரபாகரனின் ேபாஸ்ட்மாரட்்டம் ம லன்  
ன்னப்பன் (ஆ ரியர)்

நாவல் , ம த் வ 
அர யல் ₹ 250.00

PBH1019 வடெசன்ைனக்காரி ஷா ன் மரிய 
லாரன்ஸ் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள், 2019 
Best Seller, த ழக 
அர யல்

₹ 200.00

PBH1020 ெராட் கைள ைள ப்பவன் ஸ்டா ன் 
சரவணன் (ஆ ரியர)்

க ைதகள் ₹ 80.00

PBH1021 ஒ   ட் க் டக் ற ெஜயகாந்தன் (ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 325.00

PBH1022 வாராண பா.ெவங்கேடசன் (ஆ ரியர)் நாவல் ,  னம் ₹ 225.00

PBH1023 ேதசம் சா  சமயம் (அ காரத்ைதப் 
ரிந் ெகாள்ளல்)

ெப ந்ேத கட் ைரகள் ₹ 160.00

PBH1024 ேபட்ைட த ழ்ப் ரபா 

நாவல் ,  ளிம் நி
ைல 
மக்கள் ,  கடன் 

 ெபற்ற 
ல்கள்

₹ 390.00

PBH1025 அரிய ெசய் கள் ம் அற் த 
ஆலயங்கள்

டவா ல் 
பால ப்ரமணியம்

ஆய்  
கட் ைரகள், ஆன்
கம், அகழாய்  
ஆராய்ச்

₹ 210.00

PBH1026 இராேஜந் ர ேசாழன்: ெவற் கள் 
தைலநகரம் க்ேகா ல்

டவா ல் 
பால ப்ரமணியம்

வரலா , த ழர ்
வரலா , த ழர ்
பண்பா , ஆன் கம்
, த ழகம்

₹ 750.00

PBH1027 ட ழா டவா ல் 
பால ப்ரமணியம்

கட் ைர, இைச, 
பண்பா ₹ 200.00

PBH1028 நந் ரம் டவா ல் 
பால ப்ரமணியம்

கட் ைரகள், த ழக
ம் ₹ 100.00



PBH1029 த ழ் மன்னன் ேகாேனரிராயன் டவா ல் 
பால ப்ரமணியம் வரலா , த ழகம் ₹ 75.00

PBH1030 கைல யல் ரசைனக் கட் ைரகள் டவா ல் 
பால ப்ரமணியம் கட் ைரகள், கைல ₹ 180.00

PBH1031 தஞ்சா ர் டவா ல் 
பால ப்ரமணியம்

வரலா , அகழாய்  
ஆராய்ச் ₹ 400.00

PBH1032 பாரத ஜன சைப . ப் ரமணிய பார
இந் ய தந் ரப் 
ேபாராட்டம், 
வரலா

₹ 200.00

PBH1033 Pride & Prejudice Jane Austen
Classic Fiction, Women in 
History ₹ 199.00

PBH1034 Wuthering Heights Emily Brontë
Literary Theory, History, 
Critcism ₹ 199.00

PBH1035 இதய ஒ . ேக. தம்பரநாத 
த யார்

கட் ைர,  
இலக் யம் ₹ 180.00

PBH1036 ெடா னிக் பவா.ெசல்லத் ைர (ஆ ரிய
ர)்

கைத ₹ 100.00

PBH1037 நிலம் பவா.ெசல்லத் ைர (ஆ ரிய
ர)்

கட் ைர ₹ 150.00

PBH1038
பார யார ்க ைதகள் 
(ப ப் த் ைற ல் தல் ைறயாக 

ளக்க உைர டன்)

மகாக  .  ப் ரமணிய 
பார

க ைத,  ளக்க
ைர ₹ 900.00

PBH1039 ேவக ந்தாமணி (இரண்  பாகங்க ம் 
ல ம்,உைர ம் ) க ஞர ்பத்மேதவன் இலக் யம் ₹ 90.00

PBH1040 ஆத் ச்  த ழ் - ஆங் ல உைர டன் Anuthama Srinivasan - 
[அ த்தமா னிவாசன்]

இலக் யம் ₹ 30.00

PBH1041 த்தர ்பாடல்கள் (கற்பகம் த்தகலாயம்) க ஞர ்பத்மேதவன் இலக் யம், 
த்தரக்ள் ₹ 120.00

PBH1042 த்தர ்பாடல்கள் ( ல ம் உைர ம்) த ழ்ப் ரியன் இலக் யம் ₹ 900.00

PBH1043 இைளஞரக்ளின் நிஜ நாயகன் பகத் ங் சம்பத் வரலா ₹ 65.00

PBH1044 அ சய த்தர ்ேபாகர் எஸ்.சந் ரேசகர் த்தரக்ள் ₹ 130.00

PBH1045 த்தர ் வா  அக கநாதர் த்தரக்ள் ₹ 90.00

PBH1046 லாக்கப் . சந் ர மார்
சாமான்யனின் 

ப் கள், நாவல்,  
ைறய பவம்

₹ 140.00

PBH1047 ரட் யாளன் ஆல்ெபர ்காம் கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் ₹ 475.00

PBH1048 நீடாமங்கலம்: சா யக் ெகா ைம ம் 
ரா ட இயக்க ம்

ஆ. நீலகண்டன் (ஆ ரிய
ர)்

கட் ைரகள் , த ழ
க அர யல் ₹ 175.00

PBH1049 சாகாவரம் ெவ.இைறயன் Novel | நாவல் ₹ 200.00

PBH1050 பத்தா ரம் ைமல் பயணம் ெவ.இைறயன் பயணக் ப் ₹ 285.00

PBH1051 சக்ரவரத்்  ைரயரங்கம் ர  தரம்ராஜ் கட் ைர,  னிமா ₹ 150.00

PBH1052 தைலச் ம காரி ம்பைன . ெபர் ன் நாவல் ₹ 150.00

PBH1053 ெசாக்கட்டான் ேதசம் ராஜசங் தன் கட் ைர ₹ 150.00

PBH1054 ஷன் ெத தஞ்ைச ரகாஷ் நாவல் ₹ 120.00

PBH1055 மைட றந் இளம்பரி  கல்யாண மார் கட் ைர ₹ 220.00

PBH1056 ேகாலப்பனின் அட கள் ர  தரம்ராஜ் நாவல் ₹ 250.00

PBH1057 நிறங்களின் ெமா  மற் ம் நிறங்களின் 
உலகம்

ேதனி 
ைடயான் (ஆ ரியர)், ம

ேனாகர ்
ேதவதாஸ் (ஆ ரியர)்

கட் ைரகள் , ச க
ம் ₹ 350.00

PBH1058 ேதவைதக் கைதகள் ேக. ரளிதரன் (ஆ ரியர)்
வர/் யர ்

த்தகங்கள் ₹ 105.00

PBH1059 ேவ க்ைக பாரப்்பவன் நா. த் க் மார் க ைதகள் ₹ 250.00

PBH1060 அண்ணா ன் அர யல் ெச.அ ள்ெசல்வன் (ஆ ரிய
ர)்

வாழ்க்ைக வரலா ₹ 175.00

PBH1061 ெகாஞ்சம் ேதநீர;் நிைறய வானம்! க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 100.00



PBH1062 ைவர த்  க ைதகள் க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 500.00

PBH1063 இந்தக் ளத் ல் கல்ெல ந்தவரக்ள் க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 200.00

PBH1064 ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 150.00

PBH1065 என் பைழய பைன ஓைலகள் க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 75.00

PBH1066 இன்ெனா  ேத ய தம் க ப்ேபரர  ைவர த் க ைத ₹ 125.00

PBH1067 ேச நாட்  ேவங்ைக இந் ரா ெசௗந்தரர்ாஜன் Novel | நாவல் ₹ 275.00

PBH1068 மகாபாரதம் அ.ெல.நடராசன் (ஆ ரியர)் இ காசங்கள் ₹ 160.00

PBH1069 இராமயணம் அ.ெல.நடராசன் (ஆ ரியர)் இ காசங்கள் ₹ 120.00

PBH1070 ஆழ்மனத் ன் அற் த சக்
ேஜாசப் 
மரஃ்  (ஆ ரியர)், நாகலட்

 சண் கம் (த ல்)

கட் ைரகள் , ெமா
ெபயரப்் , 

ய ன்ேனற்றம்
₹ 199.00

PBH1071 ஒேர ஒ  ஷயம் ேகரி ெகல்லர,் ேஜ பாபசான்

கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , அற் தமான 

ைள க க் ப் 
ன்னால் இ க் ம் 

ஆசச்ரியகரமான 
உண்ைமகள்

₹ 299.00

PBH1072 .  - . மதன் வரலா ₹ 200.00

PBH1073 த ழ் நாட் ப் ற யல் .த மராஜ்
கட் ைரகள், 
நாட்டாரியல் ₹ 250.00

PBH1074
ேபசாத ேபசெ்சல்லாம் ச. த ழ்செ்சல்வன்

கட் ைர, நாட் ப்
 / நிைன க் ப் ₹ 170.00

PBH1075 இரண்டாவ  மத வளவ. ைரயன் நாவல் ₹ 210.00

PBH1076
ஒ  ரட் யாளனின் பயணங்கள் ெசளகத் உஸ்மானி

ெமா ெபயரப்் , த
ன்வரலா , இந் ய 
அர யல், 
மாரக்் யம் ₹ 240.00

PBH1077
உங்கள் வாழ்க்ைகைய ம் 
ேவைலைய ம் ம ழ்ச் டன் 
அ ப ப்ப  எப்ப ? ேடல் காரன்

கட் ைர, 
ய ன்ேனற்றம் ₹ 150.00

PBH1078 வைசலம் மா ஈஸ்வர ரத்் நாவல் ₹ 110.00
PBH1079 ைரக்கைத எ வ  எப்ப ? ஜாதா னிமா, இைச ₹ 150.00

PBH1080
இமய டன் ஓர ்இதயப்பயணம்

ேமாகன் 
வா  (ஆ ரியர)்,  பா (த
ல்)

ெமா ெபயரப்் கள்
, ஆன் கம் ₹ 220.00

PBH1081 வம டம் ஆலவாய் ஆ ைரயான்  ஆன் கம் ₹ 255.00
PBH1082 சங்கதாரா காலசச்க்கரம் நர ம்மா நாவல் ₹ 275.00
PBH1083 ரங்க ராட் னம் காலசச்க்கரம் நர ம்மா நாவல், ஆன் கம் ₹ 225.00

PBH1084 கடல் றா சாண் ல்யன்
நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 900.00

PBH1085 மதவாத ேத யம் ராம் னியானி அர யல், ச கம் ₹ 30.00
PBH1086 நட்ெப ம் நந்தவனம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 375.00
PBH1087 உன்ைன அ ந்தால் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 200.00
PBH1088 ரிந்த ம் ரியாத ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 200.00
PBH1089 நிைன ல் நின்றைவ ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 200.00
PBH1090 மண் ம் மக்க ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 230.00
PBH1091 தைலைம பண் கள்- கம்பர ்கட் யைவ ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 220.00
PBH1092 ேதான் யெதன் ந்ைதக்ேக… ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 250.00
PBH1093 இலக் யத் ல் ந்ேதாம்பல் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 175.00
PBH1094 காற் ல் கைரயாத நிைன கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 140.00
PBH1095 மன ல் மலரந்்த மடல்கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 40.00
PBH1096 இன்  தாய் றப்ேபாம் (இைறயன் ) ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1097 இலக் ம் ேநாக்க ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00



PBH1098 உயரந்்த உணர் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1099 ஓைச மயமான உலகம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1100 சடங்கான சடங் கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1101 தன்ைன உணரத்்தல் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1102 த் க் ம் மணம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1103 நயத்த  நாகரிகம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1104 நீரக்்  நிைன கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1105 பகட் ம் எளிைம ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1106 பயம் த ரப்்ேபாம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1107 யேதார ்உலகம் ெசய்ேவாம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1108 ெப ந்தன்ைம ேப ேவாம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1109 மன ல் உ  ேவண் ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1110 மனெமல்லாம் ம ழ்ச் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1111 மனிதரக்ைள வா க் ேறன் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1112 மயக் ம் ம ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1113 வளமாக் ம் ெபா ேபாக் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1114 பத் ம் ைள ம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1115 ெவற்  நிசச்யம் மாணவரக் க் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1116 ைவப்ேபாம் வணக்கம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1117 கற்பைனச ் ற கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1118 நல்லெதா  ம்பம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1119 பணி ல் றக்க ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1120 இனிக் ம் இளைம ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1121 எல்ைல ரரக்ள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1122 ற்ற உணர் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1123 நீ க் ம் ெவற் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1124 பயன்த ம் பயணங்கள் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1125 ரட் ேவாம் வ ைமைய ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1126 த ழால் தைல நி ரே்வாம் ெவ.இைறயன் கட் ைரகள் ₹ 20.00
PBH1127 ெசம்ப த் . ஜான ராமன் நாவல், ெபண்கள் ₹ 575.00

PBH1128 க. அேயாத் தாசர ்ஆய் கள் ராஜ் ெகௗதமன் கட் ைர, ச க நீ ₹ 225.00
PBH1129 மானசேராவர் அேசாக த் ரன் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 250.00
PBH1130 த த் ய மரச்னக் கட் ைரகள் ராஜ் ெகௗதமன் கட் ைரகள் ₹ 225.00

PBH1131 உ ரத்்த ஞா ஸர் ளா ெஸய் த்
நாவல், இஸ்லாம் / 

ஸ் ம்கள் ₹ 275.00
PBH1132 காலச ்சக்கரம் காலசச்க்கரம் நர ம்மா நாவல் ₹ 225.00
PBH1133 ெவன்ேவல் ெசன்னி ( தெ்தா ) . ெவற் ேவல் நாவல், வரலா ₹ 2,100.00

PBH1134 மாயவரம்
சந் யா நடராஜன்

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 220.00

PBH1135 தாயார ்சன்ன
கா

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 250.00

PBH1136 மைழப் பயணம் வண்ணநிலவன் கைதகள் ₹ 100.00

PBH1137 ஒ  வாக் ய ன் னிக் கைதகள்
ேபரா. ேச யர ்அந்ேதானி , 
ேச. ச வர ்கைத ₹ 60.00

PBH1138 இந் யப் ெப ஞ் த்தரக்ள் ஆ  ேபர்  ேதவநாத வா கள் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 80.00

PBH1139 உைரநைடத ்த ல் ஐம்ெப ம் 
காப் யங்கள்! எம். நாரயணேவ ப் ள்ைள

காப் யங்கள், 
இலக் யம் ₹ 110.00

PBH1140 த்தரக்ளின் காயகல்ப ைககள் - 28!
.ெவங்கட்ராவ் பா

உடல்நலம்-
ம த் வம், 

த்தரக்ள் ₹ 140.00



PBH1141 பட் னத்தார ்வாழ் ம் வாக் ம் (நரம்தா 
ப ப்பகம்) நாராயண ேவ ப் ள்ைள

வாழ்க்ைக வரலா , 
 ஆன் கம் ₹ 60.00

PBH1142 ப்பாணி னிவர ்ைவத் ய ைறத் 
ெதா ப் எஸ்.எஸ். மாத் ேதஸ்வரன்

உடல்நலம்-
ம த் வம், 

த்தரக்ள் ₹ 120.00

PBH1143 இந் யா அ ைமப்ப த்தப்பட்ட வரலா
ராய் மாக்ஸம்

ெமா ெபயரப்் , வர
லா , 
காலனித் வம் / 
ஏகா பத் யம் ₹ 325.00

PBH1144 கா ரி ைமந்தன் அ ஷா ெவங்கேடஷ்
சரித் ரநாவல்கள், 
நாவல் ₹ 850.00

PBH1145 அழ ய இந் யா தரம்பால் ₹ 300.00
PBH1146 ெவளிசச்ம் ஓம்சக்  நாராயணசா இந்  மதம் ₹ 130.00
PBH1147 ெவட் ப் த ழ்மகன் நாவல் ₹ 375.00
PBH1148 ேவங்ைக நங் ரத் ன் ன் ப் கள் த ழ்மகன் நாவல் ₹ 175.00

PBH1149
மஹாபாரதம் (14 பாகங்கள்)

. சாரி ேமாகன் 
கங் , 
அ ட்ெசல்வப்ேபரரசன் ெச 
(த ழாக்கம்) இ காசம், கா யம் ₹ 12,999.00

PBH1150 க் றள் உைர ளக்கம் வரதராஜன், 
க் றள், 

இலக் ய ல்கள் ₹ 290.00

PBH1151

இராஜேகசரி ேகா ல் ேசஷாத்ரி

னங்கள், 
வரலாற்  

னங்கள், 
வரலாற்  
 நாவல்கள், நாவல் ₹ 400.00

PBH1152 ெசந்த ழ் கன்
ைனவர ்ப. 
த் க் மார வா

சமய ல்கள், 
Aanmeegam ₹ 480.00

PBH1153 ெதன் இந் ய வரலா  – II ேக ேக ள்ைள
வரலாற்  ல்கள், 
வரலா ₹ 140.00

PBH1154 கலாயர ்வரலா ந. க. மங்கள ேகசன்
வரலாற்  ல்கள், 
வரலா ₹ 220.00

PBH1155 ைபசாசம் ேகா ல் ேசஷாத்ரி னங்கள், நாவல் ₹ 350.00
PBH1156 ம ரக ேகா ல் ேசஷாத்ரி னங்கள், நாவல் ₹ 200.00

PBH1157 ஆ ரம் வ டப் ன்னைக ேகா ல் ேசஷாத்ரி
பயணக்கட் ைரகள்
, கட் ைரகள் ₹ 250.00

PBH1158 உதயபா  காரே்மகம் ேகா ல் ேசஷாத்ரி னங்கள், நாவல் ₹ 355.00
PBH1159 மாளிைக ேகா ல் ேசஷாத்ரி னங்கள், நாவல் ₹ 275.00

PBH1160 காற் ப்பைட . பட் சச்ா  ஓ வார்
இலக் ய ல்கள், 
இலக் யம் ₹ 72.00

PBH1161
வள் வர ்கண்ட நா ம் காம ம்

ெத. ெபா. னாட்  
ந்தரனார்

இலக் ய ல்கள், 
இலக் யம், 
கட் ைரகள் ₹ 70.00

PBH1162 இந் யா 1944 – 48 அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 240.00
PBH1163 ஆகாயத்தாமைர அேசாக த் ரன் நாவல் ₹ 190.00
PBH1164 ைட . ராஜநாரயணன் நாவல் ₹ 75.00
PBH1165 மாயமான் . ராஜநாரயணன் கைதகள் ₹ 250.00

PBH1166 .ரா. ன் கரிசல் பயணம்
பக்தவத்சல பார

கட் ைரகள், 
இலக் யம், 
மா ட யல் ₹ 290.00

PBH1167 மசச் னி ெப ல் 800 ஆர.் . ேமாகன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 100.00

PBH1168 அகஸ் யர ்12000 என் ம் ெப ல் 
கா யம் (5 காண்டங்க ம்) ஆர.் .ேமாகன்

த்தரக்ள், த்த 
ம த் வம் ₹ 500.00

PBH1169 ேபாகர ்7000 (7 காண்டங்கள்) ஆர.் .ேமாகன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 700.00

PBH1170 ேதைரயர ்ைவத் யம் 1000 உைர டன் ஆர.் . ேமாகன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 100.00

PBH1171
ப்பாணி ைவத் யம் 500 ல ம் 

உைர ம் ஆர.் . ேமாகன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 75.00

PBH1172 லர ் மந் ரம் ைவத் யம் 1000 ஆர.் .ேமாகன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 90.00



PBH1173 ேபாக னிவர ்ைவத் ய கா யம் 1000 எஸ். .இராமசச்ந் ரன்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 85.00

PBH1174 ஃ ம் ேமக் ங் A-Z

ஷா

கட் ைரகள், 
ெமா ெபயரப்் , 

னிமா, Pre 
Production, Production, 
Post Production ₹ 75.00

PBH1175 த்தம் ெசய் இயக் னர ் ஷ் ன்
ைரக்கைத, 
னிமா ₹ 300.00

PBH1176 ஓநா ம் ஆட் க் ட் ம் இயக் னர ் ஷ் ன்
ைரக்கைத, 
னிமா ₹ 600.00

PBH1177 அஞ்சாேத ( ைரக்கைத) இயக் னர ் ஷ் ன்
ைரக்கைத, 
னிமா ₹ 300.00

PBH1178
உண  சரித் ரம் (பாகம் 1) ல்

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
சைமயல்-உண ₹ 333.00

PBH1179 உண  சரித் ரம் (பாகம் 2)
ல்

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
சைமயல் உண ₹ 288.00

PBH1180 காந்த ர ்வசந்த மாரன் கைத ஜாதா
சரித் ர நாவல், 
நாவல், வரலா ₹ 250.00

PBH1181 இலக் ய ம் றனாய் ம்
க. ைகலாசப

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
இலக் யம் ₹ 175.00

PBH1182 ெதய்வத் ன் ரல் (7 ப கள்) ரா.கணப ஆன் கம் ₹ 2,600.00

PBH1183 கரம் ரர ்காமராஜ்: வாழ் ம் யாக ம்! எஸ்.எஸ். மாத் ேதஸ்வரன் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 70.00

PBH1184 அத் வரதர் எஸ் கண்ணன் ேகாபாலன் 
வரலா  , ஆன் கம் ,
 இந்  மதம் ₹ 200.00

PBH1185 ைவைக ந  நாகரிகம் .ெவங்கேடசன் 
அகழாய்  
ஆராய்ச் ₹ 210.00

PBH1186 உழ க் ம் உண்  வரலா ேகா. நம்மாழ்வார ்
ேவளாண்ைம / 

வசாயம் ₹ 140.00

PBH1187 கண்ணீரால் காப்ேபாம் ரபஞ்சன் 
க ைதகள் , கைதக
ள் ₹ 215.00

PBH1188 மண்... மக்கள்... ெதய்வங்கள்! ெவ.நீலகண்டன்
ஆன் கம் , மதம் , இ
ந்  மதம் ₹ 185.00

PBH1189
ஒன் : காதல் கைதகள்

ரா 
கண்ணன் (ஆ ரியர)், ராஜ  

கன் (ஆ ரியர)் கைதகள் , காதல் ₹ 100.00

PBH1190 Pre Writing Skills Pencil Control Red Panda
Painting, Chindren's Early 
Learning, Age 3-5 ₹ 150.00

PBH1191

Unicorn Best Friends Forever Activity Book Red Panda

Children's Family, 
Personal & Social Issues, 
Children's Games, Toys & 
Activities, Children's 
Literature & Fiction, Age 4-
9 ₹ 199.00

PBH1192 ஆண்பால் ெபண்பால் aanpaal-penpaal நாவல் ₹ 270.00
PBH1193 ெவக்ைக மணி நாவல் ₹ 125.00

PBH1194 ேபாகர ்7000 எஸ். சந் ரேசகர்
த்தரக்ள், த்த 

ம த் வம் ₹ 140.00
PBH1195 பாணிச ் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00
PBH1196  னி த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1197
இராம னிவர ் த்தர ்வாழ் ம் 
ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1198 வவாக் ய த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 125.00
PBH1199 லர ் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1200 காக ண்டர ் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 125.00
PBH1201 பாம்பாட் ச் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00
PBH1202 இைடக்காடர ் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00



PBH1203 சட்ைட னி த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1204
காலாங் நாதர ் த்தர ்வாழ் ம் 
ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1205 ேதைரயர ் த்தர ்வாழ் ம் ரக ய ம் ெஜகாதா ஆன் கம் ₹ 100.00
PBH1206 ஞ்  மலர் நா. பாரத்்தசார நாவல் ₹ 175.00
PBH1207 கடக  ெதனா ராமன் கைதகள் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா வர ்கைத ₹ 320.00

PBH1208
க் ரமா த்தன் கைதகள் (நரம்தா 

ப ப்பகம்) ேக.எஸ். பதஞ்ச  ஐயர் வர ்கைத ₹ 200.00

PBH1209
பட் , ேவதாளம், க் ரமா த்தன் 
கைதகள் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா

வர ்கைத,  9 - 12 
Years ₹ 450.00

PBH1210
அ ப்  இல்லாத அற் த சைமயல் 
வைககள் - 100 ேவலம்மாள் பழனி சைமயல்-உண ₹ 70.00

PBH1211
ஔைவயார ்வாழ் ம் வாக் ம்

எம். நாராயண 
ேவ ப் ள்ைள

வாழ்க்ைக வரலா , 
ஆன் கம் ₹ 80.00

PBH1212
ெகௗதம த்தரின் வாழ் ம் வாக் ம் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா

 வாழ்க்ைக 
வரலா , ஆன் கம் ₹ 90.00

PBH1213
ஏ தைல நகரம் எஸ். ராம ஷ்ணன்

நாவல், அ ைன , 
5 - 9 Years, 9 - 12 Years ₹ 200.00

PBH1214 அண்டசராசரம் எஸ். ராம ஷ்ணன்
நாவல்,  க்ைரம் 
த்ரில்லர,் 9 - 12 Years ₹ 70.00

PBH1215 அபாய ரன் எஸ். ராம ஷ்ணன்
வர ்கைத, 5 - 9 

Years, 9 - 12 Years ₹ 60.00
PBH1216 மனித ம் மரம்ங்க ம் மதன் கட் ைரகள் ₹ 170.00

PBH1217
பண்பாட்  மானிட யல் ( க்கப் ப ப் ) பக்தவத்சல பார

கட் ைர, 
கட் ைரகள், 
மா ட யல் ₹ 160.00

PBH1218
உணர் ம் உ வ ம் ேரவ

Subaltern Studies | 
ளிம் நிைல 

மக்கள் ₹ 90.00

PBH1219 த ழர ்இன வரலா  பண்பாட்  வரலா  
(ந ன ஆய்  கள்) பக்தவத்சல பார

கட் ைரகள், 
மா ட யல், 
த ழ்நா ₹ 60.00

PBH1220

பா ன் தைல நாேகஸ்வரி அண்ணாமைல

கட் ைரகள், 
சரவ்ேதச அர யல், 

யநிரண்ய உரிைம ₹ 220.00

PBH1221 றத்  க் ன் கன கள் (ேதசாந் ரி) எஸ். ராம ஷ்ணன்
கட் ைர, 
இலக் யம் ₹ 160.00

PBH1222 உலைக வா ப்ேபாம் எஸ். ராம ஷ்ணன்
கட் ைர, 
இலக் யம் ₹ 200.00

PBH1223
என  இந் யா (ேதசாந் ரி) எஸ். ராம ஷ்ணன்

வரலா , பண்ைடய 
இந் யா ₹ 650.00

PBH1224 கன கள் ற்பவன் பால மாரன் நாவல் ₹ 185.00
PBH1225 நாரதர ்கைதகள் பால மாரன் ஆன் கம் ₹ 115.00
PBH1226 ெபரிய ராணக் கைதகள் பால மாரன் கைதகள் ₹ 130.00
PBH1227 மரகத ங்கம் இந் ரா ெசளந்தரர்ாஜன் ஆன் கம் ₹ 90.00
PBH1228 கைட ேதனி ைடயான் நாவல் ₹ 110.00

PBH1229 அன்னப்பறைவ .ராஜநாராயணன்
கட் ைர, 
இலக் யம் ₹ 75.00

PBH1230 ேவத ரத்தாரக்்  ( .ரா. ன் யசரிைதப் 
நாவல்) .ராஜநாராயணன்  நாவல் ₹ 150.00

PBH1231 கடல் மனிதனின் வ ைக .ேமாகன்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 120.00

PBH1232 கல்ெவட்  ெசால் ம் ேகா ல் கைதகள்
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைர, 
ெதால் யல் ₹ 180.00

PBH1233 இராஜராஜ ேசாழன் - இன்ைறய 
ெபாய்க ம், ேநற்ைறய வரலா ம் இரா.மன்னர ்மன்னன் கட் ைரகள் ₹ 260.00

PBH1234 அ க ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதரக்ளின் 7 
பழக்கங்கள் ஸ் பன் ஆர.்க  (ஆ ரியர)் ய ன்ேனற்றம் ₹ 599.00



PBH1235 த்த் ைவத் ய் பதாரத்்த ண ள்க்கம் . கண் சா ப் ள்ைள த்த ம த் வம் ₹ 630.00

PBH1236

ேஜா டம் கற் க் ெகாள் ங்கள் ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ரா ப்பல
ன்,  ரகங்கள், ேயா
கங்கள, ெபா த்தம்,
  றப் , பலன்கள் ₹ 50.00

PBH1237 பஞ்சபட்  சாஸ் ர ம் ஆ ட ம் ப்பாணிதாசன் ேஜா டம் ₹ 100.00

PBH1238

ஜனனப் ரபந்த ேஜா டம் ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ரா ப்பல
ன்,  ரகங்கள், ேயா
கங்கள, ெபா த்தம்,
  றப் , பலன்கள் ₹ 125.00

PBH1239
ைகேரைக லம் ஜாதகம் கணிப்ப  
எப்ப ? ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ைகேர
ைக, 
ரா ப்பலன்,  ரகங்
கள், ேயாகங்கள, 
ெபா த்தம் ₹ 50.00

PBH1240

காலசச்க்கர ைச ளக்கம் ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ரா ப்பல
ன்,  ரகங்கள், ேயா
கங்கள, ெபா த்தம்,
  றப் , பலன்கள் ₹ 45.00

PBH1241
ப்பாணி ேஜா டம் ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ரா ப்பல
ன்,  ரகங்கள், ேயா
கங்கள, ெபா த்தம் ₹ 110.00

PBH1242 ஜாதகத் ல் ரகங்களின் அைமப் ம் 
பல ம் பயன்க ம் ப்பாணிதாசன்

ேஜா டம், ரா ப்பல
ன்,  ரகங்கள், ேயா
கங்கள, ெபா த்தம்,
 பலன்கள் ₹ 90.00

PBH1243 வாஸ்  ஷனின் மைனய  சாஸ் ரம் ப்பாணிதாசன் ேஜா டம் ₹ 45.00

PBH1244
கலாயரக்ள் ல்

வரலா , பண்ைடய 
இந் யா ₹ 640.00

PBH1245
3000 ஆண் க க்  ற்பட்ட இந் யா

ஆ ரியர:் ஜான் 
ல்சன் த ல் : டாக்டர ்

ப.காளி த் ஆய்  ல்கள் ₹ 50.00
PBH1246 இசச்ா ேஷாபா சக்  நாவல்,  ஈழம் ₹ 290.00
PBH1247 ெதா லாளரக்ள் நலச ்சட்டங்கள் ேசா. ேசசாசலம் சட்டம் ₹ 80.00
PBH1248 அலங்காரப்ரியரக்ள் . ெவங்கேடசன் கட் ைரகள் ₹ 90.00
PBH1249 கைதகளின் கைத . ெவங்கேடசன் கட் ைரகள் ₹ 165.00

PBH1250 ேஷர ்மாரக்்ெகட் A to Z
ெசாக்க ங்கம் 
பழனியப்பன் ெதா ல் / த ₹ 165.00

PBH1251
அணிலா ம் ன் ல் நா. த் க் மார ்

க ைதகள் , இலக்
யம் ◌  , CHENNAI BOOK 
FAIR 2018 TOP 
SELLERS ₹ 175.00

PBH1252
ளம்பர ேவட்ைட இரா. மன்னர ்மன்னன்

கட் ைர, உள யல், 
வணிகம் ₹ 300.00

PBH1253 இராஜராேஜசச்ரம்
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 950.00

PBH1254 தாரா ரம் ஐராவ வரர ் க்ேகா ல்
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 800.00

PBH1255 தஞ்சா ர ்நாயக்கர ்வரலா
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 650.00

PBH1256 த ழகக் ேகா ரக்கைல மர
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைரகள், கைல, 
த ழ்நா ₹ 750.00

PBH1257 வா ர ் க்ேகா ல்
டவா ல் 

பால ப்ரமணியம்
கட் ைரகள், 
த ழ்நா ₹ 750.00

PBH1258
னிமா க் ப் ேபான இலக் யவா கள் அறந்ைத நாராயணன்

கட் ைர, 
இலக் யம், னிமா ₹ 120.00

PBH1259
INDIA - A history through ages 1 (The Harappan 
Civilisation and the Vedic Ages) ACK Vidhi History ₹ 199.00

PBH1260 INDIA - A history through ages 2 (The Iron Age) ACK Vidhi History ₹ 199.00



PBH1261 ம்ம ெசாப்பனம்: ஃ டல் காஸ்ட்ேரா
ம தன்

வாழ்க்ைக வரலா , 
மாரக்் யம் ₹ 200.00

PBH1262 சரவ்ம் ஸ்டா ன் மயம்
ம தன்

வாழ்க்ைக வரலா , 
மாரக்் யம் ₹ 190.00

PBH1263 ளிேயாபாட்ரா ல் வாழ்க்ைக வரலா ₹ 175.00

PBH1264 அரத்்தசாஸ் ரம் தாமஸ் ர ட்மன்
கட் ைரகள், 
ெபா ளாதாரம் ₹ 195.00

PBH1265 உ ர ்வளரக்் ம் மந் ரம் (பாகம் 1) க . ஆ கத்த ழன்
கட் ைரகள், 
ஆன் கம் ₹ 180.00

PBH1266 பார ன் ைனகள் ம தன் கட் ைரகள் ₹ 85.00

PBH1267 மாெப ம் த ழ்க் கன
த ழ் ைச

கட் ைரகள், 
த ழக அர யல், 
அர யல் ₹ 500.00

PBH1268 என் ம் காந் எஸ். ஆைசத்தம் கட் ைரகள்,  காந் ₹ 250.00

PBH1269 ெதற் ந்  ஒ  ரியன்
Editor: சமஸ்

கட் ைரகள், வாழ்க்
ைக வரலா ,  
த ழக அர யல் ₹ 300.00

PBH1270 ெபான்னி ன் ெசல்வன் கல்
நாவல், சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 600.00

PBH1271
டா ன்  ேகாட் (The Da Vinci Code) டான் ர ன்

நாவல், ெமா ெபய
ரப்் ,  ஸ்தவம் ₹ 599.00

PBH1272 The Psychology of Money
Morgan Housel

Personal 
Transformation, 
Analysis & Strategy ₹ 399.00

PBH1273 Be Here Now Ram Dass
Spirituality, 
Meditation, Hinduism ₹ 899.00

PBH1274 A Short History of the World H.G. Wells
History of Civilization 
& Culture ₹ 299.00

PBH1275 Freakonomics
Steven D. Levitt & Stephen J. 
Dubner Economics ₹ 350.00

PBH1276
ெஜயகாந்தன் கைதகள் ெஜயகாந்தன் 

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , க

ைதகள் ₹ 500.00
PBH1277 அக்னிச ் ற கள் ஏ. .ேஜ அப் ல் கலாம் யசரிைத ₹ 210.00
PBH1278 எந்நா ைடய இயற்ைகேய ேபாற் ேகா. நம்மாழ்வார் கட் ைரகள் ₹ 140.00

PBH1279 உ ர ்வளரக்் ம் மந் ரம் (பாகம் 2) க . ஆ கத்த ழன்
கட் ைரகள், 
ஆன் கம் ₹ 225.00

PBH1280 த ழகத் ல் ஆ வகம் ர. ஜயலட் வரலா , சமணம் ₹ 220.00

PBH1281 தாய் மக் ம் காரக்்
 நாவல், ெமா ெபய
ரப்் , மாரக்் யம் ₹ 195.00

PBH1282
மா ன் கள் ம் காரெ்பட்

கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , ழ யல் ₹ 200.00

PBH1283 அந்தமான் நாயக்கர் . ராஜநாராயணன் நாவல் ₹ 110.00
PBH1284 ெபண் கைத எ ம் ெப ங்கைத . ராஜநாராயணன் கைத ₹ 90.00
PBH1285 ஞ் கள் . ராஜநாராயணன் நாவல் ₹ 150.00

PBH1286 லம் ன் த ேழாைச ைனவர ்த. யாகராசன்
கட் ைர,  
இலக் யம் ₹ 120.00

PBH1287 நாட் ப் றத்  நம் க்ைககள் கழனி ரன்
கட் ைர,  
நாட்டாரியல் ₹ 130.00

PBH1288
வரக் க்கான தத் வம்

னிவாச 
ராமா ஜம் (ஆ ரியர)், த.ரா
ஜன் (ஆ ரியர)்

தத் வம் - 
ெமய் யல் ,  வர ்

ல்கள், CHILDREN 
BOOK ₹ 300.00

PBH1289 நான் நாத் கன் ஏன்?
மா ரன் பகத் ங், த ல்: 
ப. வானந்தம்

கட் ைரகள் , மாரக்்
யம் ₹ 60.00

PBH1290
ப த்த ன் கரம் ெபரியார ்ஈ.ெவ.ரா ஏ.எஸ்.ேக

வாழ்க்ைக / தன் 
வரலா  , ச க நீ ₹ 150.00



PBH1291
ம ல் ராணம்: ரி ைனக் கைதகள்

இன் ஜார ்
ஹ ைசன் (ஆ ரியர)், ேக.நல்
லதம்  (த ல்)

கைதகள் / 
ங்கைதகள் , 

ெமா ெபயரப்் கள் ₹ 270.00

PBH1292 அஞ் ைறத் ம் ணா வாகர ்(ஆ ரியர)்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 400.00

PBH1293 அைடயாள ட் : காலனிய ஓரை்ம 
அகற்றல்

 வா 
யாங்ேகா (ஆ ரியர)், அ.ம

ங்ைக (த ல்)
கட் ைரகள் , ெமா
ெபயரப்் கள் ₹ 180.00

PBH1294 ைடகரிஸ் ச. பால கன் நாவல் ₹ 550.00

PBH1295 ேமைலேநாக் ல் த ழ் நாவல்கள் (ப  2) ப. ம தநாயகம்
கட் ைர,  
இலக் யம் ₹ 350.00

PBH1296 ேமைலேநாக் ல் த ழ் நாவல்கள் (ப  1) ப. ம தநாயகம்
கட் ைர,  
இலக் யம் ₹ 450.00

PBH1297 வரலாற் ல் ல த்தங்கள் இரா. மன்னர ்மன்னன் வரலா ₹ 170.00

PBH1298 இவன் க ப்  வப் க்காரன் த ழன் ரசன்னா
தன்வரலா , 
த ழக அர யல் ₹ 200.00

PBH1299 என் வா ப் ல் ல பக்கங்கள் க பா ணி
கட் ைர,  
அய் ங்கள் ₹ 250.00

PBH1300

ஈசாப் கைதகள் ல்ைல .எல். த்ைதயா 

றார ்
கைதகள் , கைதகள் ,
  ழந்ைதக க்கா
ன றந்த 

த்தகங்கள் ,  வ
ர ் ல்கள் ₹ 170.00

PBH1301 ஞ்  மலர் நா.பாரத்்தசார  (ஆ ரியர)்
நாவல் ,  ளா க் 
நாவல் ₹ 350.00

PBH1302
ேசாழர ்வரலா

மா.இராஜமாணிக்கனார ்(ஆ
ரியர)்

த ழர ்
வரலா  , இந் ய 
வரலா ₹ 250.00

PBH1303
ேசர மன்னர ்வரலா

ஔைவ . ைரசா ப் 
ள்ைள (ஆ ரியர)்

த ழர ்
வரலா  , இந் ய 
வரலா ₹ 200.00

PBH1304 சங்ககால சைமயல் இரா. தா
சைமயல், த ழர ்
வரலா ₹ 110.00

PBH1305
ெதன்னாட்  ேபாரக்்களங்கள்

கா.அப்பா ைர (ஆ ரியர)், 
கா.அப்பாத் ைரயார ்(ஆ ரி
யர)்

வரலா  , த ழர ்
வரலா  , New Releases 
|  வர கள் ₹ 400.00

PBH1306
பல்லவர ்வரலா

மா.இராஜமாணிக்கனார ்(ஆ
ரியர)்

த ழர ்
வரலா  , இந் ய 
வரலா ₹ 250.00

PBH1307
பாண் மாேத நா.பாரத்்தசார  (ஆ ரியர)்

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ,  ளா க்
 நாவல் ₹ 450.00

PBH1308
பாண் யர ்வரலா

மா.இராஜமாணிக்கனார ்(ஆ
ரியர)்

வரலா  , த ழர ்
வரலா  , இந் ய 
வரலா ₹ 150.00

PBH1309 மணிபல்லவம் நா.பாரத்்தசார  (ஆ ரியர)்
நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ₹ 550.00

PBH1310
ேமா னித் கல்  (ஆ ரியர)்

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் ,  ளா க்
 நாவல் ₹ 70.00

PBH1311 மா ரர ்நாள் உைரகள் (1989 - 2008)
ஈழம் , உைர, 
வரலா ₹ 150.00

PBH1312 த ழகம் ஊ ம் ேப ம் ரா. . ேச ப் ள்ைள கட் ைரகள் ₹ 130.00
PBH1313 மைலக்கள்ளன் நாமக்கல் க ஞர் நாவல் ₹ 150.00

PBH1314 ெதய்வத்த ழ் ம . பரம
இலக் ய ல்கள், 
இலக் ய ₹ 145.00

PBH1315 பார  என்ெறா  கைத ெசால் ைனவர ்ெசா. ேச ப கட் ைரகள் ₹ 185.00
PBH1316 ைசவ த்தாந்த ளக்கம் ஆ.ஆனந்தராசன் இலக் யம் ₹ 150.00

PBH1317
கழ்க் கம்பன் தந்த இராமாயண கா யம்

சக் தாசன் 
ப் ரமணியன், ஜலஜா 

சக் தாசன் நாவல், இந்  மதம் ₹ 400.00

PBH1318 ழந்ைத வள்ரப்்  எ ம் அரிய கைல
.ெவங்கட்ராவ் பா . 
.எஸ். உடல்நலம், ம த் வம் ₹ 300.00



PBH1319
இன்ைறய தைல ைறக்கான உண  

ைறகள் ம  ரய்ம் மாரி
ைகேய , சைமயல்-
உண ₹ 90.00

PBH1320 ெபண் ழந்ைத வளரப்் .எஸ். ேதவ்நாத் உடல்நலம், ம த் வம் ₹ 70.00

PBH1321 ழந்ைதகளின் மன நல/உடல் நல 
வளரச்் க்கான ெபற்ேறாரக்ளின் ைகேய ராஜம் அனந்தராமன்

ைகேய , 
உடல்நலம்-
ம த் வம், 
உள யல், Parenting ₹ 60.00

PBH1322
உங்கள் ழந்ைதக்  ந் க்கக் 
கற் க்ெகா ங்கள் . . கேணசன் உடல்நலம், ம த் வம் ₹ 70.00

PBH1323 அகத் யர ் தல் வாரியார ்வைர 
த்தரக்ள் 60 ேபர ்: வாழ் ம் வாக் ம் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா

உடல்நலம்-
ம த் வம், 

த்தரக்ள் ₹ 250.00
PBH1324 ராணி நீலவல் கயல் பரதவன் நாவல் ₹ 100.00
PBH1325 நீலேக கயல் பரதவன் நாவல் ₹ 190.00

PBH1326  கந்த ராணம் நாகரே்கா ல் ஷ்ணன்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 275.00

PBH1327 வாசகம் ப க ளக்கம் ஆனந்தராசன்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 200.00

PBH1328 பல்லவப் ேபரழ பரதவன் நாவல் ₹ 375.00

PBH1329
பரஞ்ேசா  னிவர ்அ ளிய 

ைளயாடற் ராணம் எஸ்.எஸ். மாத் ேதஸ்வரன்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 240.00

PBH1330  ஆஞ்சேநய மஹா ராணம் எஸ்.எஸ். ராகவாசச்ாரய்ர்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1331
சனீஸ்வர ேதாஷங்கள் நீக் ம் 
நள ராணம் லவர ்அ.சா. சா

இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 70.00

PBH1332  ேவங்கேடச ராணம் நாகரே்கா ல் ஷ்ணன்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 175.00

PBH1333 மத் பகவத் ைத .எஸ்.ஆசச்ாரய்ா ஆன் கம் ₹ 150.00

PBH1334 வ ராணம் ப. சரவணன்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 160.00

PBH1335
கால்ைநட வளரப்்

ப ற்  ைகேய , 
கால்நைட 
பராமரிப் ₹ 120.00

PBH1336 க் றள் கைகதகள்
கைதகள் / 
ங்கைதகள் ₹ 250.00

PBH1337 ெப வாசகம்
இலக் யம், 
ஆன் கம் ₹ 40.00

PBH1338 ெமய்ப்ெபாய்ைக: பா யல் ெபண்களின் 
யரம் சத் யப் ரியன்

கைத, ெமா ெப
யரப்் ,  

ளிம் நிைல 
மக்கள், பா யல் ₹ 350.00

PBH1339 வாமன ராணம்
 by ம. நித்யானந்தம் / M. 
Nithyanandam (Author) ஆன் கம் ₹ 120.00

PBH1340 ேதவர் பா  சத்யா வாழ்க்ைக வரலா ₹ 195.00
PBH1341 ெசந்த ழ் நா ம் பண் ம் இரா. நாகசா வரலா ₹ 200.00

PBH1342 காம த் ரம் வாத்ஸ்யாயனர்
பா யல், உற , 
ட் ைரகள் ₹ 225.00

PBH1343

கரிகால் ேசாழன் டாக்டர ்ரா. நிரஞ்சனா ேத

வாழ்க்ைக வரலா , 
த ழ்நா , 
கல்லைணையக் 
கட் யவனின் 
கம் ர வரலா ₹ 350.00

PBH1344 நந் ரத்  நாயகன் .ேக.இர ந் ரன் 
க ைதகள் , கைதக
ள் ₹ 330.00

PBH1345
த ழரின் மதங்கள் (சங்க காலம் தல் 
சாம்ராஜ் ய காலம் வைர) அ ணன்

வரலா ,  மதம், 
த ழ்நா ₹ 200.00

PBH1346 லாபத்ைதப் ெப க் ம் ண் ரக்ள் ைனவர ்அ. உதய மார்
கட் ைர, 
ேவளாண்ைம ₹ 150.00

PBH1347 மாெப ம் சைபதனில் உதயசச்ந் ரன்
கட் ைர, 

ய ன்ேனற்றம் ₹ 300.00
PBH1348 ஆத் க் கைதகள் - 1 பட்டத்  ைமந்தன் வர ்கைத ₹ 80.00
PBH1349 ஆத் க் கைதகள் - 2 பட்டத்  ைமந்தன் வர ்கைத ₹ 80.00



PBH1350 ைர கைதகள மேகந் ரவரம்ன் சம்பத் வர ்கைத ₹ 100.00
PBH1351 கபாட ரம் (வரலாற்  நாவல்) நா. பாரத்்தசார நாவல் ₹ 120.00
PBH1352 ன்றாம் நந் வரம்ன் ம ைல னி. ேவங்கடசா வரலா ₹ 200.00
PBH1353 வாசகத் ல் உள யல் . பரணி உள யல் ₹ 100.00

PBH1354
ேசரன் ெசங் ட் வன் ( . 
இராகைவயங்கார)் . இராகைவயங்கார் வரலா ₹ 140.00

PBH1355 மேகந் ரவரம்ன் ம ைல னி. ேவங்கடசா வரலா ₹ 120.00
PBH1356 இேய  கா யம் -காப் யப்பாரை்வ ேட ட் ல்சன் கட் ைர ₹ 30.00

PBH1357 றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ரக்் ேக கன்
இலக்கணம்,  
இலக் யம் ₹ 200.00

PBH1358 தம்பரம் ச.தண்டபாணி ேத கர் வரலா ₹ 80.00

PBH1359
ெமய்கண்டா ம் வஞானேபாத ம் கா. . ள்ைள

வாழ்க்ைக வரலா , 
ஆன் கம் ₹ 120.00

PBH1360 அகப்ெபா ள் ளக்கம் நாற்க ராசநம் இலக் யம் ₹ 180.00

PBH1361 லப்ப காரம் ( ல ம் உைர ம்) ரக்் ேக கன் க ைத, இலக் யம் ₹ 400.00

PBH1362
ஆ சச்நல் ர,் ழ  அகழாய் கள் 
காட் ம் த ழரின் ெதான்ைம ேகா. உத் ராடம்

வரலா , கட் ைர, 
ஆய் ₹ 150.00

PBH1363
ைபந்த ழர ்பண்பா ெப. அரத்்தநாரீ வரன்

கட் ைர, பண்பா , 
த ழ்நா ₹ 90.00

PBH1364 ேசாழனின் சபதம் ரா தா நாவல் ₹ 600.00

PBH1365
ந்தைவப் ராட் யார் ச. ெசல்வராஜ்

வாழ்க்ைக வரலா , 
த ழ்நா ₹ 80.00

PBH1366 றநா ற்  கைதகள் நா. பாரத்்தசார   கைத ₹ 180.00
PBH1367 நீலம ன் காதல் (வரலாற்  நாவல்) கண்ணன் மேகஷ் நாவல் ₹ 220.00

PBH1368 செ்சந் ற் கலம்பகம் லவர ்அ. ப. பாைலயன்
க ைத, இந்  
மதம், ஆன் கம் ₹ 60.00

PBH1369 உஞ்சைன வட்டாரக் கல்ெவட் கள் ைனவர ்கேணசன்
கட் ைர, 
ெதால் யல் ₹ 160.00

PBH1370 க் ரமனின் சபதம்
ஷ்ணாராவ் 

ேகா ந்தராஜன்  நாவல் ₹ 300.00
PBH1371 இைறயனார ்அகப்ெபா ள் நக் ரன் இலக் யம் ₹ 180.00
PBH1372 மாறவரம்ன் சபதம் ங்கராசா நாவல், வரலா ₹ 520.00
PBH1373 ெகான்ைற ேவந்தன் கைதகள் பட்டத்  ைமந்தன் வர ்கைத ₹ 150.00

PBH1374 இராவணன் மாட் ம் ழ்ச் ம்
அ.ச.ஞானசம்பந்தன் (ஆ ரி
யர)் கட் ைர, ஆய் ₹ 130.00

PBH1375 இராவண கா யம் லவர ் ழந்ைத
பழங்கால 
இலக் யங்கள் ₹ 1,200.00

PBH1376
த ழ் இலக் ய வரலா  (20 
அட்டவைணக டன்) . பால ப்ரமணியன்

கட் ைர,  
இலக் யம் ₹ 280.00

PBH1377 ேமாேன ன் மலரக்ள் எஸ். ராம ஷ்ணன் கட் ைர ₹ 130.00

PBH1378
One Arranged Murder Chetan Bhagat

Romantic Suspense, Indian 
Writing, Crime Fiction ₹ 225.00

PBH1379
ஒ  இளம்ெபண்ணின் நாட் ப் ஆன் ஃப்ராங்க் | Anne Frank

வாழ்க்ைக 
வரலா , நாட் ப்
, ேபார் ₹ 199.00

PBH1380 Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids 
About Money That the Poor and Middle Class Do Not! Robert T.Kiyosaki

Translation, Business, Care
er - Job, Self - Development ₹ 499.00

PBH1381
Mahatma Gandhi Autobiography: The Story Of My 
Experiments With Truth by Mahatma Gandhi 

Revolutions History, 
Autobiography ₹ 175.00

PBH1382 THE 7 HABITS OF HIGHY EFFECTIVE PEOPLE by R. Stephen Covey Self Help, Business ₹ 399.00

PBH1383 Persuasion by Jane Austen
Crime, Thriller, Mystery, 
Classic Fiction, Fiction ₹ 150.00

PBH1384 Mansfield Park

by Jane Austen

Literary Theory, History & 
Criticism, Children's 
Literature & Fiction, 
Fiction, Literature ₹ 195.00



PBH1385 Emma by Jane Austen
Contemporary Fiction, 
Fiction ₹ 195.00

PBH1386 Sense and Sensibility Jane Austen Classic Fiction, Fiction ₹ 150.00

PBH1387
பா ேலானின் கப்ெபரிய பணக்காரன்

ஜாரஜ்் எஸ் 
ளாசன் (ஆ ரியர)், ெஜயந்
 ரேமஷ் (த ல்) ய ன்ேனற்றம் ₹ 150.00

PBH1388 நண்பரக்ைள ெவற்  ெகாள்வ ம் 
மற்றவரக்ைளக் கவரந்் ப்ப ம் எப்ப ேடல் காரன் ய ன்ேனற்றம் ₹ 150.00

PBH1389
உங்கள் ஆழ்மன ன் அற் த சக் ேஜாசப் மாரஃ்  | Joseph Murphy

ெமா ெபயரப்் , த
த் வம், ெமய் யல், 

ய ன்ேனற்றம் ₹ 150.00

PBH1390
ந் த் ப் பா , ெசல்வந்தன் ஆ ெநப்ேபா யன் ல்

ெதா ல், 
ேவைலவாய்ப் ,  ய

ன்ேனற்றம் ₹ 199.00

PBH1391
உட்ெபா ள் அ ேவாம்: ந் மாரன் 
கட் ைரகள் ஆனந்த்

கட் ைர, இந்  
மதம் ₹ 200.00

PBH1392 இைணயச ் ைற ன் பணயக் ைக கள்
டாக்டர ்எஸ். ேமாகன 
ெவங்கடாசலப கட் ைர ₹ 160.00

PBH1393 ண்ணளந்த ற : இயற்ைக சாரந்்த 
கட் ைரகள் யேடார ்பாஸ்கரன் கட் ைர, ழ யல் ₹ 150.00

PBH1394 கற் தம் அல்ல ெப தம் மா கட் ைர, ெபண்கள் ₹ 200.00

PBH1395  ேவதாந்த ேத கர ்(1268-1369)
த ழ் ைச

வாழ்க்ைக வரலா , 
இந்  மதம் ₹ 300.00

PBH1396
The Return: The heart-wrenching new novel 
from the bestselling author of The Notebook Nicholas Sparks

Romance, 
Contemporary ₹ 599.00

PBH1397 Every Breath: A captivating story of enduring 
love from the author of The Notebook

Nicholas Sparks

Health, Family & 
Personal 
Development, Family 
& Relationships ₹ 399.00

PBH1398 Dear Stranger, I Know How You Feel

Ashish Bagrecha

Health, Family & 
Personal 
Development, Self-
Help ₹ 250.00

PBH1399 Coma Robin Cook
Crime, Thriller & 
Mystery ₹ 350.00

PBH1400 இ வைர நான் ைவர த்
தன்வரலா , 
இலக் யம், னிமா ₹ 150.00

PBH1401 இந்தப் க்கள் ற்பைனக்  அல்ல ைவர த் க ைத ₹ 150.00
PBH1402 ஆ ரம் கண்ணி பால மாரன் ஆன் க நாவல் ₹ 170.00
PBH1403 ஆலமரம் பால மாரன் கைதகள் ₹ 130.00
PBH1404 கண்ணா க் ேகா ரங்கள் பால மாரன் நாவல் ₹ 180.00
PBH1405 பழ ரக்் ன்றம் பால மாரன் நாவல் ₹ 115.00
PBH1406 ஞான சம்பந்தர் பால மாரன் ஆன் கம் ₹ 150.00
PBH1407 கைலக்க யாத ேவஷங்கள் இந் ரா ெசளந்தரர்ாஜன் கைதகள் ₹ 90.00

PBH1408 கரண்னின் கைத பால மாரன்
நாவல், சரித் ர 
நாவல் ₹ 125.00

PBH1409 த ழர ்நாட் ப் பாடல்கள் நா.வானமாமைல (ஆ ரியர)்
த ழர ்பண்பா ,  
பாடல்கள் ₹ 475.00

PBH1410 ேபசத ்ெதரிந்த நிழல்கள் (ேதசாந் ரி) எஸ். ராம ஷ்ணன்
கட் ைர, னிமா, 
கட் ைரகள் ₹ 180.00

PBH1411 த் ரங்களின் த் ரங்கள் 
(ேதசாந் ரி) எஸ். ராம ஷ்ணன்

கட் ைர, கைல, 
கட் ைரகள் ₹ 110.00

PBH1412 இ ள் இனி  ஒளி இனி  (ேதசாந் ரி) எஸ். ராம ஷ்ணன்
கட் ைர, னிமா, 
கட் ைரகள் ₹ 180.00

PBH1413 இளங்ேகா அ களின் லப்ப காரம் - 
இன்ைறய உைரநைடத ்த ல் இலக் யம் ₹ 350.00

PBH1414 உைரநைடத ்த ல் சங்க இலக் யம் - 
எட் தெ்தாைக த்வான் ைர இராஜாராம் இலக் யம் ₹ 70.00

PBH1415 லர:் வாழ் ம் வாக் ம் டாக்டர ் ைர. இராஜாராம்
வாழ்க்ைக வரலா , 
ஆன் கம் ₹ 100.00



PBH1416 ஆ  சங்கரர:் வாழ் ம் வாக் ம் டாக்டர ் ைர. இராஜாராம்
வாழ்க்ைக வரலா , 
ஆன் கம் ₹ 100.00

PBH1417
 பாஷ்யம் - பகவான் பாதராயணர ்

அ ளிச ்ெசய்த ப்ரஹ்மஸ த்ரத் ற்கான 
ேப ைர (எளிய த ழ் நைட ல்) க. தரன்

ளக்க ைர, இந்  
மதம், ஆன் கம் ₹ 950.00

PBH1418 ஞானா ரத்ம் - ைசவ த்தாந்த ஞானத ்
ற ேகால் ஆ. ஆனந்தராசன்

இந்  மதம், 
ஆன் கம் ₹ 650.00

PBH1419 த்தம் ெதளி க் ம் த்தர ்
வவாக் யர ்பாடல்கள் த ழ்ப் ரியன் ளக்க ைர ₹ 220.00

PBH1420 எ ல் ெகாஞ் ம் அஜந்தா எல்ேலாரா ைனவர ்இரா. 
இராம ட் ணன்

இலக் யக் 
கட் ைரகள், 
ஆய் கள், வரலா ₹ 175.00

PBH1421 வாழ் யல் நீ க்ெகாத்  எ ம் 
பஞ்சதந் ரக் கைதகள் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா வர ்கைத ₹ 240.00

PBH1422  மஹா பக்த ஜயம் நாகரே்கா ல் ஷ்ணன்
இலக் யம், ஆன்
கம் ₹ 400.00

PBH1423 ஏணிப்ப களில் மாந்தரக்ள் வா ஆன் கம் ₹ 420.00

PBH1424 வாத்ஸாயனரின் காம சாஸ் ரம் . எஸ். ேதவ்நாத்
பா யல், உற , 
கட் ைரகள் ₹ 230.00

PBH1425 ெசால்லாத ம் உண்ைம
த. ெச. ஞானேவல்,  ரகாஷ் 
ராஜ் கட் ைரகள் ₹ 250.00

PBH1426 ெவள்ைள யாைன (வம்  க்ஸ்) ெஜயேமாகன் நாவல், த த் யம் ₹ 500.00

PBH1427 ேகார ்(ேசா யத் இலக் யத் ன் 
உணர் ரவ்மான கா யம்) ேஹாவன்னஸ் ேமனியன்

நாவல், ெமா ெபய
ரப்் ₹ 60.00

PBH1428 க்கப்பட்ட ெந ங்கைதகள்
மாரி

கைத, ெமா ெப
யரப்் , கைதகள் ₹ 250.00

PBH1429 யாைன டாக்டர ்(வம்  க்ஸ்)
ெஜயேமாகன்

கைத, 
ழ யல், 

கைதகள் ₹ 40.00
PBH1430 ரங்கத்  ேதவைதகள் ஜாதா கைத ₹ 150.00
PBH1431 கட ள் வந் ந்தார் ஜாதா கைத ₹ 135.00

PBH1432 தல் உலகப்ேபார் ம தன்
சரித் ரம், ேபார,் 
வரலா ₹ 300.00

PBH1433 இர ல் ன்னைக ஜாதா கட் ைரகள் ₹ 130.00
PBH1434 ேப ேயா டயட் நியாண்டர ்ெசல்வன் உடல் நலம் ₹ 170.00

PBH1435 இட் யாக இ ங்கள் ேசாம. வள்ளியப்பன்
கட் ைரகள், 

ய ன்ேனற்றம் ₹ 135.00

PBH1436 மாற் சா நா ர ்
கட் ைரகள், 

ய ன்ேனற்றம் ₹ 120.00
PBH1437 ெவளிேயற்றம் வன் சந் ரேசகர் நாவல், ற ₹ 500.00

PBH1438 ந்  சமெவளி நாகரிகம்: 
கண் க்கப்பட்ட கைத நிேவ தா ஸ்

வரலா , பண்ைடய 
இந் யா ₹ 100.00

PBH1439 சமணர ்க ேவற்றம்: ஒ  வரலாற் த ்
ேதடல்

ேகா.ெசங் ட் வன் Ko. 
Senguttuvan (Author)

கட் ைரகள், 
இந் த் வம், 
பாரப்்பனியம் ₹ 170.00

PBH1440 ஆ சச்நல் ர ் தல் ழ  வைர நிேவ தா ஸ்
கட் ைரகள், 
ெதால் யல் ₹ 250.00

PBH1441 ரபாண் யன் தைல ெகாண்ட 
ேகாப்பரேகசரி ஆ த்த கரிகாலன் இன்ப ரபஞ்சன் (ஆ ரியர)்

நாவல் , சரித் ர 
நாவல்கள் , ₹ 290.00

PBH1442 ெமட்ராஸ் 1726 ெபஞ்ச ன் ல்ட்ேச
கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , த ழ்நா ₹ 250.00

PBH1443 கரிசச்ான் ஞ்  கைதகள் 
( தெ்தா ப் ) கரிசச்ான் ஞ் கைத ₹ 890.00

PBH1444 ப ர ்கைதகள்
ைவக்கம் கம்ம  ப ர்

கைத, ெமா ெப
யரப்் ,  இஸ்லாம் / 

ஸ் ம்கள் ₹ 575.00

PBH1445 தைலத் த ம் கள் (பார  
த்தகாலயம்) . ெபா. அகத் ய ங்கம்

கட் ைரகள், 
இந் ய தந் ரப் 
ேபாராட்டம் ₹ 545.00

PBH1446 த கம் எ க (பார ன் ேத ய 
ச கச ் ந்தைனகள்)

ைனவர ்
பா. வானந்தவல் கட் ைரகள் ₹ 200.00



PBH1447 பணம்சார ்உள யல் | The Psychology of Money
மாரக்ன் ெஹளஸ்ேஸல்

கட் ைரகள், 
ெமா ெபயரப்் , 

ய ன்ேனற்றம் ₹ 299.00
PBH1448 பேரட் கள் (பாகம் 1) தரணி ராேசந் ரன் நாவல் ₹ 120.00
PBH1449 பேரட் கள் (பாகம் 2) தரணி ராேசந் ரன் நாவல் ₹ 200.00

PBH1450 கா தப்
னிவாசன் 

நடராஜன் (ஆ ரியர)் நாவல் ₹ 250.00

PBH1451 அணங்
அ ண்பாண் யன் 
மேனாகரன் நாவல் ₹ 180.00

PBH1452
நிழல் இரா வங்கள் (இந் த் வா ன் 
உ ரி அைமப் க ம் 
அ யாட்பைடக ம்) ேக. ஜா. ேரந் ர

கட் ைரகள், ெமா
ெபயரப்் , 
இந் த் வம், 
பாரப்்பனியம் ₹ 230.00

PBH1453 ேசாளகர ்ெதாட்
ச. பால கன்

நாவல், 
ளிம் நிைல 

மக்கள், ச கம் ₹ 300.00

PBH1454 தத் வ ேமைத அரிஸ்டாட் ல் த. .க ய ெப மாள்
வரலா , வரலாற்  

ல்கள் ₹ 30.00

PBH1455 நவக் ரகக் கைதகள் ேநசா ஆ கம்
ஆன் கம், சமய 

ல்கள் ₹ 75.00
PBH1456 இமாலயன் வாகர் நாவல், னங்கள் ₹ 480.00

PBH1457 நாயன்மார ்கைதகள் பவளசங்கரி
ஆன் கம், சமய 

ல்கள் ₹ 550.00

PBH1458 பஞ்ச தத் தலங்கள் . த் மாரசா
ஆன் கம், சமய 

ல்கள் ₹ 60.00

PBH1459 கால் ெவல் ஐயர ்சரிதம் டாக்டர.்ஆர.் .ேச ப் ள்ைள
வரலா , வரலாற்  

ல்கள் ₹ 50.00
PBH1460 த் ர த்தன் வாகர் நாவல், னங்கள் ₹ 140.00

PBH1461 த ழ்நாட் ன் தலவரலா க ம் 
பண்பாட் ச் ன்னங்க ம் .கந்தசா

வரலா , வரலாற்  
ல்கள் ₹ 150.00

PBH1462 1001 அேர ய இர கள் ( தல் ெதா ) சஃ  (த ல்)
கைதகள், 

ெமா ெபயரப்் ₹ 530.00

PBH1463 1001 அேர ய இர கள் (இரண்டாம் 
ெதா ) சஃ  (த ல்)

கைதகள், 
ெமா ெபயரப்் ₹ 400.00

PBH1464 எஸ். ராம ஷ்ணன் கைதகள் ( ன்றாம் 
ெதா )

எஸ்.ராம ஷ்ணன் (ஆ ரி
யர)் கைதகள் ₹ 510.00

PBH1465 க்ெக த்  அ ப ேமா. கேணசன் ெபா  அ ₹ 180.00

PBH1466 மாரக்் யம் ெசால்வ  என்ன எ  ேபரன்்ஸ்
கட் ைர, ெமா ெப
யரப்் , மாரக்் யம் ₹ 90.00

PBH1467 அண்ணன்மார ் வா  கைத க ஞர ்சக் கனல் வரலா , இந்  மதம் ₹ 290.00

PBH1468 நாஸ்ட்ரடாமஸ் ெசான்னெதல்லாம் 
நடக் ற ! . எஸ். ேதவ்நாத் கட் ைரகள் ₹ 100.00

PBH1469 ஓைலச் வ  க் றள் ல 
பாடல்க ம் ெதளிவான ளக்க உைற ம் . எஸ். ஆசச்ாரய்ா இலக் யம் ₹ 120.00

PBH1470 Olaichuvadi Thirukkural
Reverend. W.H.Drew, Reverend. 
John Lazarus Thirukkural, Literature ₹ 150.00

PBH1471 ேபா  தரம்ா (மகத்தான சரித் ர நாவல்) கயல் பரதவன் சரித் ர நாவல் ₹ 1,700.00

PBH1472 அ ள் ெபற்ற நாயன்மாரக்ள்: 63 
நாயன்மாரக்ள் வரலா

நாகரே்கா ல் ஷ்ணன் / 
Nagerkovil Krishnan இலக் யம், வரலா ₹ 350.00

PBH1473 மனம் இறக் ம் கைல ஓேஷா ஆன் கம் ₹ 70.00

PBH1474 பகவான் ரஜனீ ன் (ஒேஷா) யான 
ைறகள் டாக்டர ்எம். . ஸ்வா ஆன் கம் ₹ 120.00

PBH1475 ஓேஷா 1000: ஒ  ஞானி ன் ரக்்க 
தரிசனம் .அப்பாஸ் மந் ரி ஆன் கம் ₹ 140.00

PBH1476 ஓேஷா ஈஷா உபநிஷத உைர
ஸ்வா  ஆனந்த் ேகவல், 

வா  ஆனந்த ரி ஆன் கம் ₹ 90.00

PBH1477 ஓேஷா தத் வ ளக்கக் கைதகள்
. அப்பாஸ் மந் ரி

தத் வம், மதம், 
கைதகள், 

கைதகள் ₹ 140.00

PBH1478 ஃ  தத் வ ளக்கக் கைதகள்
.அப்பாஸ் மந் ரி

தத் வம், மதம், 
கைதகள், 

கைதகள் ₹ 130.00



PBH1479 ெஜன் தத் வ ளக்கக் கைதகள்
.எஸ்.ேதவ்நாத்

தத் வம், மதம், 
கைதகள், 

கைதகள் ₹ 100.00

PBH1480 க  தல்  வைர ைற ஆ ரியரக்ள் 
இ பத்  எ வர்

வன யார ்
க் ட்டம் 

அறக்கட்டைள ₹ 260.00
PBH1481 உைரகல் ெதா. பரம வன் கலப்ைப ப ப்பகம் ₹ 180.00
PBH1482 பரண் ெதா. பரம வன் கலப்ைப ப ப்பகம் ₹ 180.00

PBH1483 ேவ  நாச் யார ்ெபண்ைம ன் 
ேபராண்ைம ேசேயான்

வரலா , வாழ்க்ைக 
வரலா ₹ 510.00

PBH1484 இந் ய அர யல் அைமப்  சட்டங்கள் .எஸ். ேதவ்நாத் கட் ைர, சட்டம் ₹ 300.00

PBH1485 க் க் ம் ப் கழ் பாராயணப் 
பாடல்கள் ேக. ேக. இராம ங்கம் ஆன் கம் ₹ 240.00

PBH1486 உண்ைம ளக்கம் ஆ.ஆனந்தராசன் ஆன் கம் ₹ 170.00

PBH1487 வஞானேபாதம் வ. . பால ப் ரமணியன் ஆன் கம் ₹ 90.00
PBH1488 மனித வ யம் அல்ல  மனக் கவரச்் மைறமைல அ கள் உள யல் ₹ 120.00

PBH1489 ராஜ ரக யம் - த்த ம த் வ நாவல் கா. ெச.த ழ்மணி
த்த ம த் வ, 

நாவல் ₹ 150.00


