1

நான் ஏன் எழுதுகிறேன்
(100 தகவல்கள்)
மன்னார்குடி பானுகுமார்


நான் ஏன் எழுதுகிறேன்?

எழுத்தின் மீ து உள்ள காதலால்

தமிழின் மீ து உள்ள காதலால்….மானுடத்தின் மீ து உள்ள
காதலால்.


என்னன உருவாக்கி வாழனவத்த சமுதாயத்திற்கு உடல்
ஆற்ேனலயும் அேிவின் விளக்கங்கனளயும், அர்ப்பணித்து
சமூகத் ததாண்டு ஆற்ே றவண்டும்.

இதற்கு என் எழுத்னத

றதர்ந்ததடுத்து எழுதி வருகிறேன்.


ஆன்மீ கத்தில் ஒரு யுக விழிப்னப எற்படுத்துவதற்காக
ஆன்மீ கத்னத அேிவியல் பார்னவறயாடு றநாக்கும்
விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.



இளனம றநான்பு, இல்லேம் இரண்னடயும் முனேயாக
ஆற்ேியதால் தபாருள், இன்பம் எனும் இரு பிரிவுகனளப் பற்ேி
அனுபவ அேிவு கினடத்துவிட்டது. இந்த இரண்டும்,
உடனலயும், அனலந்து திரியும் மனனதயும் பற்ேிய அனுபவ
அேிவும் கினடத்து விட்டது.



உயிர், தமய்ப்தபாருள் என்னும் இரண்டு மனேதபாருட்கள்
மனிதன் என்ே இயக்க நினலயத்தில் அடங்கியுள்ளன.
இவற்னேயேிந்தால் தான் மனிதன் அேிவு முழுனமயாகும்.
அதற்கு ஆசான் றவதாத்திரி மகரிஷி மூலம் உயிர்நினல
உணர்ந்து, அதன் றமல் மனனதச் தசலுத்தி அகறநாக்குப்
பயிற்சியால் உயிரின் இருப்பு, இயக்கம், வினளவுகள் பற்ேிய
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அேினவப் தபறும் காலறம வானப்பிரஸ்தம் எனும் அகத்தவப்
பயிற்சிக் காலத்னத பயன்படுத்திக் தகாண்றடன்.


அகத்தவத்தால் அேிவு முழுனமதபற்று விட்டது.
இயற்னகனயப் பற்ேிய முழு விளக்கமும் வாழ்வின் வளம்,
தநேிமுனேகள் பற்ேியும் அனுபவமான அேிவும்
கினடத்துவிட்டது.



பிேகு என்ன?

வாழ்நாள் முழுவதும் ஆற்ேவுள்ள கடனம

என்ன? என்னன உருவாக்கி வாழனவத்த சமுதாயத்திற்கு
உடல் ஆற்ேனலயும் அேிவின் விளக்கங்கனளயும்,
அர்ப்பணித்து சமூகத் ததாண்டு ஆற்ே றவண்டும்.

இதற்கு என்

எழுத்னத றதர்ந்ததடுத்து எழுதி வருகிறேன்.



பழம் பழுத்து விட்ட பின் மரத்திலிருந்து விடுபட்டு
றவறுபடுவனதப் றபால, குடும்பம், தபாருளுனடனம என்ே
இரண்டு சிற்தேல்னலகளிலிருந்து பற்றுக்கனள விட்டு,
இயற்னக, உலகம் என்ே விரிந்த பற்றோடு வாழ்கிறேன்.

 இந்தப் தபாருள், மக்கள் என்ே உரினம காட்டும்

தசயல்களுக்குப் பதிலாக விரிந்த மனத்றதாடு உலக மக்கள்
அனனவருக்கும் தன்னன உரினமயாக்கி நான் அேிந்த அேிவின்
முழுனமப் றபற்ேின் விளக்கங்கனள மக்களுக்குப் றபாதிக்கும்
சமுதாயத் ததாண்டினனச் தசய்வதற்காக எழுதுகிறேன்.
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” இயக்கங்களுக் எல்லாம் ஈர்ப்புத் தத்துவம் மூலம்,
பயத்துக்தகல்லாம் மூலம் பாசமும் பற்றும்” என்ே வனகயில்
அச்சம் என்பனத மடனமயடா என்பனத தசால்ல எழுதுகிறேன்.



” என்னிலும் றமம்பட்ட ஒரு

சக்தியிடம்…அருட்

றபராற்ேலிடம்…. நான் நம்பிக்னக னவத்துள்றளன்..

அது

எனக்குள், ஒவ்தவாரு கணமும், ஒவ்தவாரு நாளும் பரவுகிேது.
எனக்குள் இருக்கும் ஞானத்திற்காக, என்னன நாறன திேந்து
னவத்துள்றளன் என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒறர ஒரு அேிவாற்ேல்தான் உள்ளது
என்பனத நான் அேிறவன், புரிறவன்.

இந்த ஒறர ஒரு

அேிவிலிருந்துதான் அனனத்து வினடகளும் பிேக்கின்ேன”
என்பனத உங்களுக்குச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


என் உடனல ஒரு நல்ல றதாழனாக அங்கீ கரிக்கிறேன்.

எனது

உடலின் ஒவ்தவாரு தசல்லிலும் ததய்வகப்
ீ
றபரேிவு
நினேந்துள்ளது.

அது தசால்லும் அேிவுனர மகத்துவமானது

என்பனத நான் அேிந்துள்றளன். புரிந்துள்றளன்.

அந்த

அேிவுனரனயக் கவனமாகக் றகட்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல
நான் எழுதுகிறேன்.



நான் யாருமின்ேி தனினமயில் இருந்தாலும் என்னனச்
சுற்ேிலும் யாவரும் உள்ளது றபான்ே

ஒர் உணர்வினன தரும்.
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என் எழுத்துக்கறளாடு நான் இருக்கிி்ன்ே றபாது அதற்காகறவ
நான் எழுதுகிறேன்.


மண்ணில் இப்பிேப்பில் றநாக்கத்னத நான் நினேறவற்ே நான்
எழுதுகிறேன்.

 ஒரு மரம் வளர ஓர் வினதயாவது வினதயுங்கள் என்பார்கள்.
வினதத்துவிட்டு தசல்கிறேன்.

நான் இருக்கும் றபாது என்

பனடப்புகளின் றபாற்ேலும் புகழும் எனக்குத் ததரியாது.
ஆனால் என் மனேவின் பின் நிச்சயம் என் தபயர் தசால்லும்.
என் எழுத்துகள்.

நிச்சயம் தசால்லும் என்ே நம்பிக்னகயில்

நான் எழுதுகிறேன்.


” அருட்றபராற்ேலிடம் இருந்துதான் அனனத்துத்
தீர்வுகளும், அனனத்து நிவாரணங்களும், அனனத்துப் புதிய
சிருஷ்டிகளும் பிேக்கின்ேன.
அேிறவன்.

புரிறவன்.

நான் அந்தச் சக்தினய

நம்புகிறேன்.

நான் ததரிந்த தகாள்ள

றவண்டிய அனனத்தும் எனக்குப் புலப்படுகின்ேன என்பனத
நானேிறவன்” என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.

 அழகு மாேிக் தகாண்டு இருக்கும், அன்பு ஊேிக் தகாண்றட
இருக்கும்.

ததாழுனக தூய்னம வளர்க்கும்.

றதால்வி

தெயத்தில் முடியும்” என்ே தத்துவங்கனளச் தசால்ல நான்
எழுதுகிறேன்.
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என் எழுத்துக்களும்.என்னன உற்சாகப்படுத்த முடியும். என்
கவனலகனள மேக்கச் தசய்யும். என்னன எப்றபாதும்
மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கச் தசய்யும்.



” அருட்றபராற்ேல் கருனணயினால் எப்றபாதுறம நான்
பாதுகாப்பாக உள்றளன்.

ததய்வகப்
ீ
றபரருளால்

பாதுகாக்கப்பட்டு வழி நடத்தப்படுகிறேன்.

ஆறராக்கியமாகவும்

சுதந்திரமாகவும் வாழ்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல
எழுதுகிறேன்.


” பிேப்பு இேப்பு நடுறவ பூவலக வாழ்வு இனத மேப்பு
நினலயில் உள்ள மதியின் றபாக்றக மானய” என்ே
நினலனமனய நினனவில் தகாள்ள
எழுதுகிறேன்.” அருட்றபராற்ேல் கருனணயினால் உடல்நலம்,
நீளாயுள், நினே தசல்வம், உயர்புகழ், தமய்ஞ்ஞானம்,
உயர்கல்வி, உயர் ஒழுக்கம் தபற்று நினேவாக வாழ்கிறேன்”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.



எழுதுவதற்கு ஒரு உள்ளார்ந்த றதனவ இருப்பதால்
எழுதுகிறேன். நான் எழுதுகிறேன்.
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நான் ஏன் எழுதுகிறேன்? என் றசாம்பனல விரட்ட. மூனள
துருப்பிடிக்காமல் இருக்க.



” எனது இருப்பின் அடி ஆழ னமயத்தில் எல்னலயற்ே றநசம்
நினேந்துள்ளது.

இந்த றநசத்னத ஊற்தேடுக்க னவத்து தவளிக்

கிளம்பச் தசய்கிறேன்.

அது என் இதயத்னத, என் மனனத,

என் உடனல, என் பிரக்னஞனய, எனது ஆதார இருப்பு நிரப்பி
எனக்குள்ளிருந்து, அனனத்துத் தினசகளிலும் பரவிப் பாய்கிேது.
மீ ண்டும் பன்மடங்கு அதிகமாக என்னன வந்தனடகிேது.
எனக்கு றமலும் றமலும் அதிகமதிகமாகக் கினடக்கும் அறத
அளவு றநசத்னத மற்ேவர்கள் மீ து நான் தசலுத்த றவண்டும்.
றநசத்திற்கு முடிறவயில்னல” என்பனத மானுடத்திற்குச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.

 ” மனிதனின் மகத்துவம் மனிதன் அேியாத மயக்கத்தின்
வினளவு.

மனிதனின் வாழ்க்னகனய மனிதன் பேிக்கிோன்.

மதியின் உயர்வும், நுட்பமும் தபற்ேவன் மண்ணுலகில் இந்த
மாசு ஒழிக்க முயல்கிோன்” என்று மனிதன் சிேப்னப மானுடம்
ததரிந்து தகாள்ள எழுதுகிறேன்.


எழுதுவதால் நான் றமன்னமயுறுகிறேன். அதற்காக
எழுதுகிறேன்.”என்னுனடய பனழய பாணிகனள அனமதியாக,
ஆக்கப் பூர்வமாகப் பார்ப்பது என இப்றபாது முடிவு
தசய்துள்றளன்.



மாற்ேங்கனள ஏற்படுத்திக் தகாள்ளத் தயாராக உள்றளன்.
நான் கற்றுக் தகாடுக்கப்படுவதற்கு ஏற்ே நினலயில் உள்றளன்.
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என்னால் கற்றுக் தகாள்ள முடியும்.
உள்றளன்.

மாறுவதற்குத் தயாராக

இப்படி மாறுவதில் றவடிக்னக யாகவும்

வினளயாட்டாகவும் என்னால் ஈடுபட முடியும்” என்பனதச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.



”எண்ணியதவல்லாம் எண்ணியபடிறய யாகும். எண்ணத்தில்,
உறுதியும், ஒழுங்கும் அனமந்திடில்” என்று.

எப்படி எண்ண

றவண்டும் என்பனத தசால்ல எழுதுகிறேன்.


எழுதுவது என்பது ஒரு மன ஏகாக்கிரப்பயிற்சி. (தாரனண)
ததாடர்ச்சியாக எழுதுவதற்கு விஷயங்கனளக் றகார்த்து
எழுதுவதற்கு மனதின் எண்ணங்கள் சரியான ஒழுங்கில்
அடுக்கப்பட றவண்டும். இப்படி அடுக்கப்பட்ட

எண்ணங்கள்
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எழுத்தில் வார்த்னதயாக வரறவண்டும்.

இப்படி வந்தால் மனம்

ஏகாக்கிரமனடகிேது.

 ஆக எழுதுதல் என்பது ஒரு ஏகாக்கிரம் அல்லது தாரனண
என்னும் ஒரு றயாகப் பயிற்சிறய.


இன்று பலர் தியானம் தசய்கிறோம்.

என்றும் றயாகம்

தசய்கிறோம் என்று கண்கனள மூடி முயற்சிக்கிோர்கள்.
இதற்கு மனம் ஒருனமப்பட்டு சீராக இயங்க றவண்டும்.


மனம் ஒருனமப்பட எமக்கு பிடித்னத ஒழுங்காக எழுதுவது
ஒரு எளிய மார்க்கம்.



இப்படி சீராக எழுதும் ஆற்ேல் வந்தால் மனம் ஏகாக்கிரம்
அனடயும்.

இப்படி ஏகாக்கிரமனடந்த மனம்

ஆனந்தத்னத

அனடயும். ஆனந்தறம பிரம்மம்.


” எனதயாவது தவளிறயற்ே றவண்டும் என்பனத நான்
கண்டேியும்றபாது ஒரு

பனதயனலக் கண்தடடுத்தது றபால

எதிர் வினன புரிய றவண்டும் எனத் தீர்மானித்துள்றளன்”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.

 ” ஒவ்தவாரு கணமும் நான் மாேிக் தகாண்டிருப்பனதக்
காண்கிறேன். உணர்கிறேன்.

புரிந்து தகாள்கிறேன்.

எண்ணங்கள் இனிறமல் என்னன ஆட்டிப் பனடக்க முடியாது.
இந்த உலகத்தின் சக்தி நான்தான்.

சுதந்திரமாக வாழ

றவண்டும் என முடிதவடுத்துள்றளன்” என்பனத உங்களுக்குச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.


” நினேய கற்றுக் தகாள்வும் எனனன மாற்ேிக் தகாள்ளவும்
நான் தயாராக இருக்கிறேன்.

எனது இன்னே நினலக்கு

என்னன இட்டு வந்த கடந்த காலத்னத முக்கியமானதாகக்
காண்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


” இயற்னகனய அேிந்து ஒத்து எண்ணுபவர் எண்ணம்
எப்றபாதும் எவ்விடத்தும் கவனலயாய் மாோது” என்று
கவனலனய ஒழிக்க எழுதுகிறேன்.



” றநசம் தகாள்வது என்னன றமன்னமயாக உணர னவக்கிேது.
அது எனது உள்ளார்ந்த தகாண்டாட்டத்தின் தவளிப்பாடு”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.
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 ” உருவங்கள் றகாடான றகாடியாய், அனவ உள்ளும் புேமும்
அரூபமாய், ஊடுருவி நினேந்தியங்கும் ஒருசக்தி - உயிராகும்,
இயற்னகயாகும், கடவுளாகும்” என்று கடவுள் பற்ேிய
விளக்கத்னத விரிவாக மானுடத்திற்குச் தசால்ல நான்
எழுதுகிறேன்.


என்னன நாறன றசிக்கிறேன்.

எனறவ, என் உடல்மீ து, மனம்

மீ து, எண்ணங்கள் மீ து றநசம் நினேந்த அக்கனே
தசலுத்துகிறேன்.

அந்த றநசத்துடன் ஊட்டச்சத்து நினேந்த

உணவுகனளயும் தமன்பானங்கனளயும் அளிக்கிறேன்.
றநசத்துடன் அனதப் பராமரித்து. ஆனட அணிவித்து றசனவ
தசய்கிறேன்.

எனது உடல் றநசத்துடன் எனக்குத்

துடிதுடிப்பான ஆறராக்கியத்னதயும் ஆற்ேனலயும் அளித்துக்
னகமாறு தசய்கிேது என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.
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 ” எண்ணம் தானாக எழுந்து அனலயாமல், எண்ணத்தில்
எண்ணமாய் இருப்பறத றயாகம்” என்று றயாகத்னதப் பற்ேி
தசால்ல எழுதுகிறேன்.

 ” இறதா இப்றபாறத நான் இருக்கிமிடதிலிருந்றத என் மன
மாளினகயின் அனேகனளத் தூய்னமப்படுத்த, அனமதிப்படுத்த
தயாராக உள்றளன்” என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


ஏன் எழுதுகிறேன்? வருகிேது, தசய்கிறேன். சுவாசம் றபால.
மேக்னகயில் நிற்கும். எழுத்தும்.



” கள்ளம், றசாரம், கடன், குடி, தபரும்பாலும் தமள்ள
அதிகரிக்கும் விஷதமாக்கும் இயல்புனடத்து,
றபாகும், உயினரயும் பலிதகாள்ளும்.

உள்ள சுகம்

கிள்ளி எேிறவாம்

கினடக்கும் றபாது இவற்னே” என்பனத எச்சரிக்கறவ எழுதி
வருகிறேன்.



எழுத்து என் வாழ்க்னக. எழுத்து என் தவம். எழுத்து ஒன்றே
நான் வாழ்ந்றதன் என்பதற்கான அனடயாளம். எழுதாமல்
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இருந்தால் நான் இேந்துவிடுறவன். ஆயிரம் கரங்கள் தகாண்டு
இந்த மானுடத்னதத் தழுவிக் தகாள்ள விரும்புகிறேன்.


” நான் என்னன றநசிக்கிறேன். எனது அனனத்துத்
றதனவகனளயும் நினேறவற்ேி, எனக்கு ஆனந்தத்னத வாரி
வழங்கும் ஒரு வசதியான இல்லத்னத எனக்காக ஏற்படுத்திக்
தகாண்டுள்றளன்.

அதன் அனேகள் முழுவதிலும் றநசத்தின்

நாத அனலகனள நிரப்பியுள்றளன். எனறவ நான் உட்பட அதில்
அடிதயடுத்து னவக்கும் அனனவரும் இந்த றநசத்னத உணர
முடியும். புரிந்து தகாள்ள முடியும்.

றமம்பாடு காணமுடியும்”

என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


என் தாய்தமாழியில் எழுதுவது என்பது எனக்கு மிகப்தபரிய
சவால். மாதபரும் கவிஞர்களும், எழுத்தாளர்களும்
வாழ்க்னகனய அதன் ஆழம் வனர தரிசித்த ஆளுனமகளும்
நினேந்த தமாழி என் தாய்தமாழி. அந்த தமாழியில் என்
எழுத்து கனரந்து றபாகும்றபாது, மானுடச் சமுத்திரத்தில் நான்
கனரந்து

றபாறவன். அப்படிக் கனரந்து றபாகும்றபாது

கினடக்கும் பரவசம் எல்னலயற்ேது



”உனக்கும் நல்லதாய், ஊருக்கும் நல்லதாய், நினனப்பதும்,
தசய்வதும் நித்தியக்கடன்” என்று கடனம உணர்ச்சினய
வினதப்பதற்காக எழுதுகிறேன்.
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” உனடயில் ஒழுக்கம். உள்ளத்தில் கருனண, நனடயில்
கண்ணியம், நல்றலார் பண்பு” என்ே பண்புகனள
தசால்வதற்காக எழுதுகிறேன்.



நான் எழுதுவனத அனுபவிக்கிறேன் என்பதால் எழுதுகிறேன்,
என் வானயத் திேக்கும்றபாது நான் தசய்வனத விட அதிகமான
சிந்தனனயுடன் என்னனத் தூண்டுகிேது.



சமுக நலன் என்பது தற்காலிகமான பயறன. ஆனால் தமய்
அேிவு, பக்தி என்பது நிரந்திரமானது. எனறவ நான் மக்களுக்கு
நிரந்திரமாக ஏதாவது தசய்ய றவண்டும் என்ே றநாக்கில்
எழுதுகிறேன்.



என் எழுத்னத அதிகம் றபர் வாசிக்க றவண்டும் என்பதற்காக
ஒரு றபாதும் எழுத றபாவதில்னல. அப்படி என்னால் எழுத
முடியாது என்பது அல்ல என் பிரச்சனன. என் லட்சியம்
நிரந்திரத்னத றநாக்கியதாக மட்டுறம உள்ளது. ஆதலால் நான்
முடிந்த வனரக்கும் என்றனாடு பயணிக்க னவக்கறவ என்
எழுத்துக்கள் அனமய றவண்டும் என்பதற்காக நான்
எழுதுகிறேன்.



” என்னன நான் றநசிக்கிறேன்.

நானேிந்துள்ள அனனவரிடமும்

றநசத்துடன் நடந்து தகாள்கிறேன். எனது சிந்தனனகளிலும்
றநசம் பளிச்சிடுகிேது.

மற்ேவர்களின்மீ து நான் தசலுத்தும்

றநரம் பன்மடங்கு அதிகமாக என்னனத் திரும்ப
வந்தனடகிேது” என்பனதச் தசால்ல நான் எழுதுகிறேன்.

13



என் எழுத்னத ஒறர ஒரு ஆன்மா றநசித்தாறல என் எழுதின்
றநாக்கம் தவற்ேி அனடகிேது. றமலும் ஒறர ஒரு ஆத்மா
புரிந்து உணரும் றபாது அது படும் ஆனந்தறம எனக்கு
கினடக்கும் மிக தபரிய பரிசாகும். இந்த றநாக்கத்துக்காகறவ
நான் எழுதி வருகிறேன்.



ஒரு அனேக்குள் உட்கார்ந்து நாள் முழுவதும் எழுதுவது
எனக்குப் பிடித்திருக்கிேது. நான் எழுதுகிறேன் ஏதனன்ோல்,
ஆன்மா, இனேநினல, பிரபஞ்சம், மானய, நான் யார்? என்று
உணர்ந்து வாழ்ந்த, வாழ்கின்ே வாழ்க்னகனய ததரிந்துக்
தகாள்ளட்டும் என்று. நான் எழுதுகிறேன் ஏதனன்ோல், எனக்கு
இந்த கம்யூட்டர், பத்துவிரல்கள், மவுஸ், இவற்ேின் வாசனன
பிடித்திருக்கிேது. நான் எழுதுகிறேன்.



ஆன்மீ க வழியான இலக்கியத்னத மற்ே எல்லாவற்னேயும்
விட நம்புகிறேன். நான் எழுதுகிறேன் ஏதனன்ோல் அது ஒரு
பழக்கம். தவேி. நான் எழுதுகிறேன் ஏதனன்ோல், நான்
மேக்கப்படுவது குேித்து அஞ்சுகிறேன். நான் எழுதுகிறேன்
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ஏதனன்ோல், அது தரும் அனமதியும் ஆனந்தமும்,
பிடித்திருக்கிேது.



என்னன நாறன றநசிக்கிறேன்.
அனுபவித்துச் தசய்கிறேன்.

எனறவ, எனது றவனலனய

அந்த றவனல எனது ஆக்கத்
15

திேன்கனளப் பயன்படுத்திக் தகாள்கிேது.” என்பனதச் தசால்ல
நான் எழுதுகிறேன்.


தாளில், காலப்றபாக்கில், மற்ேவர்களின் மனதில்,
ஒருவருக்காக ஒரு வட்னட
ீ
உருவாக்க ஒருவன் எழுதுகிோன்.



நான் ஏன் எழுதுகிறேன்? நான் புத்திசாலி என்று மக்கள்
நினனக்க றவண்டும் என்று அல்ல, அல்லது நான் ஒரு நல்ல
எழுத்தாளர் என்று. என் தனினமனய முடிவுக்கு தகாண்டுவர
விரும்புவதால் நான் எழுதுகிறேன்.



அரசுப் பணியில் இருந்து ஓய்வு தபற்ோலும் எழுத்துப்பணி
மரணிக்கும் வனர ததாடரும்.கடந்த காலத்னதயும்
தற்றபானதயனதயும் தூண்டுவதற்கு
அது நடக்கும் றநரத்தில் எனக்கு மிகவும் உண்னமயான
ஒன்றுமில்னல.
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நான் எழுதும் வனர அனுபவம் மிகவும் உண்னமயானதாக
இல்னல என்பதால், எழுதுவதற்கான காரணத்தின் பகுதியாக
இருக்கிேது. எல்லாவற்னேயும் ஒன்று, உண்னமயில், ஏதாவது
ஒன்னே நடத்த றவண்டும், அதாவது கடந்த காலத்னத,
தற்றபாது தசய்ய முயற்சிக்கிேது.



நான் எழுதுகிறேன், ஏதனன்ோல் எண்ணறம எக்காலத்திற்கும்
வாழ்க்னகயின் சிற்பி?

எண்ண எண்ண இனிறத பயக்கும்

என்பனத தசால்ல எழுதுகிறேன்.



”மாற்ேம்

என்பது என் வாழ்க்னகயில் இயற்னக விதி.

மாற்ேத்னத நான் வரறவற்கிறேன்.
தயாராக இருக்கிறேன்.

மாற்ேமனடய நான்

என் சிந்தனனனய, நான்

பயன்படுத்தும் வார்த்னதகனள மாற்ேிக் தகாள்ளத் தீர்மானித்து
விட்றடன்.

தங்குதனட இல்லாமலும் தகாண்டாட்டத்துடனும்

பனழயதிலிருந்து புதியதற்கு நான் பயணமாகிறேன்” என்பனதச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.


அேினவ உணர்ச்சி தவல்வது இயல்பு.

அேிவால் உணர்ச்சினய

தவல்லுவது உயர்வு என்பனத தசால்லறவ எழுதுகிறேன்.


உனழப்பினால் உடலும், உள்ளமும், உலகமும், பயன் தபறும்
என்பனத மானுடம் உணர றவண்டும் என்பதற்காக
எழுதுகிறேன்.
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நான் எழுதுகிறேன், ஏதனன்ோல் உலகம் முழுவதும் எனக்கு
மிகவும் நன்ோக இருக்கிேது. நான் சிக்கலில் இருந்து
தவளிறய வர பிஸியாக இருக்க றவண்டும், னபத்தியம்,
மனச்றசார்வு ஏற்படுவனதத் தவிர்க்க றவண்டும். அதனால்
நான் உலகில் ஒரு காரியத்னத ததாடர்ந்து தசய்து வருகிறேன்.
நான் அதிலிருந்து பிரம்மாண்டமான அளவு தபறுகிறேன்.



நான் எழுதுவனத அனுபவிக்கிறேன் என்பதால் எழுதுகிறேன்,
என் வானயத் திேக்கும்றபாது நான் தசய்வனத விட அதிகமான
சிந்தனனயுடன் என்னனத் தூண்டுகிேது.



நான் எழுதுவதற்கு முன்பு எனக்குத் ததரியாத ஒன்னேக்
கற்றுக் தகாள்வதற்காகறவ எழுதுகிறேன்.



எதற்காக எழுதுகிறேன்?" என் வாழ்வு சமுதாயத்துக்குப்
பயனுள்ளதாக றவண்டும் என்ே காரணம். மூடநம்பிக்னகயுள்ள
ஆன்மீ கத்னத அகற்ேவும், சுரண்டலும் அநீதியும் நினேந்த
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சமுதாயத்னத ஒழிக்கவும், புதிய ஒளிமிக்க சமுதாயத்னத
றதாற்றுவிக்கவும் என்னாலான பணினய எழுத்து மூலம்
தசய்ய றவண்டுதமன்ே காரணம்.


உலகில் வறுனம என்பது இல்னல.

அேிவு வறுனமதான்

உள்ளது. கடவுள் என்ோல் என்ன? இதனன மானுடத்திற்குப்
புரிய னவக்க, அேிவு வறுனமனயப் றபாக்க எழுதுகிறேன்.
சிலர் அேினவ வளர்த்து தகாள்ள படிப்பார்கள். சிலர் றபாழுது
றபாக படிப்பார்கள். என் ஆன்மீ க பனடப்புகள் அேினவ வளர்க்க
உதவும்.


நான் எழுதுகிறேன் ஏதனன்ோல், உலகின் அத்தனன
அழனகயும், தசல்வங்கனளயும் எழுத்தில் வார்ப்பது
உற்சாகமாக இருக்கிேது.

"


சமுக கருத்னத தசால்ல பல எழுத்தாளர்கள் உள்ளனர்.
ஆனால் தமய்னம கருத்னத எழுதுபவர்கள் மிக குனேந்றதாறர.

19



வாழும் காலத்தில் மரணம் பற்ேி சிந்தனன வராமல்
ஆணவத்றதாடும், அகங்காரத்றதாடும் இருந்து விட்டு மரணம்
தநருங்கும் றபாது ஆண்டவனன அந்த சிக்கலான றநரத்தில்
நினனத்து பார்க்க இயலாது. அதலால் மரணத்திற்கு முன்
கூட்டிறய மரண பயம் நீங்க தபாழுது றபாக்கிலும் பயன் தபே
எழுதுகிறேன்.



என் பனடப்புகனள றமறலாட்டமாக படித்தால் எதுவும் புரியாது
தான். றமலும் ஆன்மீ கம் என்பறத றவண்டாம் என பலர்
எண்ணுகின்ேனர். ஆனால் மரணிக்கும் றபாது எந்த உேவும்
உதவாது. இனேவன் மட்டுறம மரணம் வரும் றபாது உதவ
முடியும். ஆதலால் மரணத்னத எதிர் தகாள்ள தபாழுது
றபாக்கிலும் ஒரு பயனன அனடயறவ நான் எழுதுகிறேன்.



” கடவுள் எல்லாமாக இருக்கிோர்.

நானுமாக இருக்கிோர்.

இனத மானுடத்திற்குச் தசால்ல எழுதுகிறேன்

 ஒரு யுக விழிப்னப ஆன்மீ கத்தில் ஏற்படுத்துவதற்காக நான்
எழுதுகிறேன். இதில் ஒரளவு தவற்ேிகளும் வாய்த்து
வருகின்ேன.
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எனறவ எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சங்கிலிப் பினணப்பு
இருக்கிேது.

அதன் ஒரு முனன நான், இன்தனாரு முனன

அவர் என்னும்றபாது, இந்தச் சங்கிலினயப் றபாட்டுவிட்டு
அவனர எங்றக றபாய்த் றதடினால் கினடபார்?” என்று
கடவுனளப் பற்ேிய விழிப்புணர்வு தபே எழுதுகிறேன்.


ஆனச இருந்தால்தான் லட்சியத்னத எய்த முடியும்.

ஆனால்

அந்த ஆனச றபரானசயாக மாேக்கூடாது என்பதற்காக நான்
எழுதுகிறேன்.


நான் சுயமாக சிந்தித்து தான் எதுவாக இருந்தாலும் எழுத
முடியும். உயினர உணர்ந்தால் மட்டுறம ஆன்மீ கம் சுயமாக
எழுத இயலும். எனறவ என் அனுபவத்னத சிேிது கற்பனன
கலந்து எனது பனடப்புகளில் தபாழுது றபாக்கிலும் பயன்
அனடய எழுதுகிறேன்.



மின்னலின் வாழ்வு கணறநரம். ஆனால் அக்கண றநரத்தில்:

"..சூழம் இருள் நீங்கும்.

சுடர் விளக்குப் றபாலிங்கு
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றசாதி தகாழுத்திச்

றசாபிததனதச் தசய்து விட்டு
ஓடி மனேகிேது...."


இம்மின்னல் எனக்குணர்த்தும் தசய்தி என்ன? "சில நாட்கறள
நீ இவ்வுலகில் வாழ்ந்தாலும் மக்களுக்கும், உலகுக்கும்

பயனுள்ளவனாக வாழ். இன்று நீ இருக்கிோய். நானள இேந்து
விடலாம். ஆகறவ நன்றே தசய்க. அனதயும் இன்றே தசய்க"
இது தான் மின்னல் தசால்லித் தரும் பாடம்.



இருனள விரட்டி ஒளினயப் பரப்பும் மின்னல் சமுதாயத்தில்
சூழ்ந்துள்ள மடனம,வறுனம முதலான இருள்கனள நீக்கி,
அேினவயும் ஆனந்தத்னதயும் பரப்பும்படி எழுதுவதற்கு
இனேநினல எனக்குப் பணித்தது.



வாழ்க்னகனயறய இதற்காக அர்ப்பணிக்கறவண்டும் என்ே
ஆனச றமலிட்ட நான் என் எழுத்னதயும் அத்துனேக்றக
பயன்படுத்த றவண்டும் என்று நினனத்ததில் வியப்பில்னல
அல்லவா?



”என் வாழ்க்னக எப்றபாதுறம புத்தம் புதுப் தபாலிறவாடு
உள்ளது.

என் வாழ்க்னகயின் ஒவ்தவாரு கணமும்

புதுனமயாகவும், தபாலிவு தபாங்குவதாகவும் முக்கியத்துவும்
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வாய்ந்ததாகவும் அனமந்துள்ளது” என்பனதச் தசால்ல
எழுதுகிறேன்.


எண்ணங்கள் என்ோல் என்ன? எண்ணங்கனள நன்னம

பயக்குமாறு உண்டாக்குவது எப்படி என்பனத எழுதுகிறேன்


துயரத்னத ஏக்கமாகவும் தனினமனய நினனவுகளாகவும்
மாற்ே முயற்சிக்கறவ நான் எழுதுகிறேன்.



” நான் விரும்பும் என் உலகில் அனனத்துறம நன்ோக உள்ளன”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.



எழுதுவதற்கு என்று என்தேன்னேக்குமான அடிப்பனடக்

காரணம் ஒன்றுண்டு. அது ஒருவனுக்கு இந்த உலகத்திற்கு
தசால்ல ஒரு றசதி இருக்கிேது என்பதுதான்.

ஒரு

சமானியனுக்கு எந்த றசதியும் இல்னலயா? இருக்கிேது.
அவனுக்கும் தசால்ல ஒன்று உண்டுதான்.

ஆனால் அவனுக்கு

தசால்லிறய தீரறவண்டிய அவசியறமா தநருக்கடிறயா
இல்னலறய.

நீட்டிப் படுத்தால் தூக்கம் வந்து விடுகிேது

என்ோல் எழுதுவதற்கு அவசியமும் இல்னலறய.


”நான் விரும்புவனத அப்படிறய உருவாக்கிக் தகாள்ள
என்னுனடய உறுதிறயற்கும் சிந்தனனனய நான்
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பயன்படுத்துகிறேன்.

இன்னேய தினம் புத்தம் புதிய நாள்.

நான் புத்தம் புதிய மனிதன்.
மாறுபட்டுப் றபசுகிறேன்.

நான் மாறுபட்டுச் சிந்திக்கிறேன்.

மாறுபட்டுச் தசயல்படுகிறேன்.

மற்ேவர்கள் என்னன மாறுபட்ட முனேயில் நடத்துகின்ேனர்.”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


எழுதுவதால் மானுடம் விழித்துக் தகாள்கிேது.
எழுதுகிறேன்.



”தநஞ்சக் கதனவத் திேந்துவிடு.

அதற்காகவும்

ஒரு றநசக் காற்று வசட்டும்”
ீ

என்று இனளஞர்கனள தட்டி எழுப்புவதற்காக நான்
எழுதுகிறேன்.


அழனகயும் காதனலயும் எழுதுவறத ததாழிலாகிவிட்ட நாளில்,
அகிலத்துப் பிரச்சினனகளில் மானுடத்தினன அனழத்துச்
தசல்வதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.



இனளய சமுதாயம் மேக்காமல் இருக்க, வள்ளுவனரயும்,
தாயுமானவனரயும், மாணிக்கவாசகனரயும், வள்ளலானரயும்,
பாரதினயயும், றவதாத்திரி மகரிஷினயயும்
நினனவுப்படுத்துவதற்காக எழுதுகிறேன்.
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நம் அனனவரின் ஆன்மாவும் ஒன்றுதான் என்பனத அேிந்து
தகாண்ட, புரிந்து தகாண்ட நான், யாராக இருந்தாலும்

எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருந்தாலும் உங்களுடன் பகிர்ந்து
தகாள்கிறேன்.


இன்னேய சமூகப் பிரச்சனனகனள எதிர்த்துப் றபாரிட, ஒரு
புரட்சி விழிப்புத்

றதனவ்படுகிேது என்பதில், யாருக்கும்

இரண்டாவது கருத்து இருக்க முடியாது. இந்த புரட்சினய
உண்டாக்க நான் எழுதுகிறேன்.


”என்

சிந்தனனகனள மாற்ேிக் தகாள்வது என்னன நல்ல

விதமாக உணர னவக்கிேது.

இன்னேய நானள ஒரு

மகிழ்ச்சித் திருநாளாக அனுபவிக்க நான் கற்றுக் தகாள்கிறேன்”
என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.


”அேதநேியும் இனேயுணர்வும்” இரண்டும் வினனப்பதிவுகனளப்

றபாக்கும் வழிகளாகும்” என்பனத வினதக்க நான் எழுதுகிறேன்.



எதிர்கால சமூகத்னத மிக உன்னத நினலக்கு உயர்த்திச்

தசல்ல இலக்கியம் ஒன்று றதனவ என்பதாலும் எழுதுகிறேன்.
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”மன்னிப்பது

என்பது நான் நினனத்தனதவிட எனக்குச்

சுலபமாக உள்ளது.

மன்னிப்பது என்னன இலகுவாகவும்

சுதந்திரமாகவும் உணர னவக்கிேது.

என்னன றமலும் றமலும்

றநசிக்கக் கற்றுக் தகாள்வதில் மகிழச்சி தபாங்குகிேது.
அதிகமதிகமான ஆத்திரத்னத தவளிறயற்றும் அறத அளவுக்கு
அதிக அன்னப நான் தவளிப்படுத்துகிறேன்.” என்பனதச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.
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’ நான் ஏன் எழுதுவது? நான் புத்திசாலி என்று மக்கள் நினனக்க
றவண்டும், அல்லது நான் ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் என்று கூட
நான் விரும்பவில்னல. எனது தனினமனய முடிவுக்கு
தகாண்டுவர விரும்புவதால் எழுதுகிறேன்.



”கடந்த காலத்தின் வழியாக இறதா இந்தத் தருணத்திற்கு
என்னன நாறன தகாண்டு வந்ததற்காக என்மீ து றநசம்
தகாள்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.



” வாளினும் வலினம தபாருந்தியது எழுதுறகால். வாழ்க்னகப்
றபாராட்டத்தில் நான் றதர்ந்ததடுத்துக் தகாண்ட ஆயுதம்
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எழுதுறகால். அதனால் எழுதுகிறேன். எழுதுறகால் என்
ததய்வம். இப்றபாது எனது கணிணிதான் ததய்வம்.


"நான் எழுதுவனத நான் ரசிப்பதால் எழுதுகிறேன், றமலும் என்
வானய சுடும் றபாது எழுதுவது என்னன விட ஒத்தினசவாக
சிந்திக்க தூண்டுகிேது."



எழுதுவதால் எனது தமாழி வளம் தபறுகிேது. அதற்காகவும்
எழுதுகிறேன்.



எழுதுவதால் மானுடம் இன்பமும் ஆனந்தமும் வளமும்
எய்துகிேது. அதற்காகவும் எழுதுகிறேன்.



எழுதுவதால் துன்பங்கள், றசாகங்கள், மனச்றசார்வு சற்று

விலகி எனக்கு இதமளிக்கிேது. எனது வாழ்வின்மீ து மீ ண்டும்
உறுதி தகாள்ள நம்பிக்னக தகாள்ள ஒரு வழிமுனேறய எனது
எழுத்து.


”என் உலகில் நான் யார் என்பனதப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு
கண்ணாடியாகக் காணப்படும் றநசம் நினேந்த மக்கனள

மட்டுறம நான் ஈர்த்துக் தகாள்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல
எழுதுகிறேன்.


தனினமக்காக நான் எழுதுகிறேன். அழிறவயில்லாத

நூலகங்களின் புத்தக அடுக்குகளில் என் புத்தகங்களின்
வாயிலாக அமர்ந்து தகாள்ள எழுதுகிறேன்.


நான் எழுதுகிறேன், ஏதனனில் அது என் அனமதினய

உருவாக்குகிேது. நான் என் கனவுகளிலிருந்தும் எழுதுகிறேன்.


”நல்லது அல்லது தகட்டது, சரி அல்லது தவறு என எதுவுறம
இல்னல.

கடந்த காலம் முடிந்து விட்டது. நாம் அனதக்

கடந்து வந்துவிட்றடாம்.

இந்தக் கணத்தின் அனுபவம்

மட்டுறம எஞ்சியுள்ளது.” என்பனத உங்களுக்குச் தசால்ல
எழுதுகிறேன்.


”அடுப்படிகள் இடுப்தபாடிக்க, அலுவலகம் முதுதகாடிக்க,
படுக்னகயனே எலும்தபாடிக்க, கிணற்ேடியில் னக சலிக்க….”
படாத பாடுபடும் தபண்ணினம் அந்த றவலிகனள உனடத்துக்
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தகாண்டு தவளியுலகுக்கு வர றவண்டும் என்பதற்காக
எழுதுகிறேன்.


”தகாள்கலனும் அதன் தன்னம வலிவும் கண்றட, குேிப்பிட்ட
தபாருனள அதில் னவப்றபாமா றபால் உள்ளம் உடல்தரம்
இயல்பு வலிவு கண்றட உலனக அேிந்றத துய்த்து வாழ

றவண்டும்” என்று வாழத் ததரிந்து தகாள்ள நான் எழுதுகிறேன்.


”என்னன நாறன றநசிக்கிறேன்.

எனறவ கடந்த காலத்னத

மன்னித்து, அனதயும் அதன் அனனத்து அனுபவங்கனளயும்
தவளிறயற்ேி விடுகிறேன்.
உள்றளன்.

இப்றபாது நான், சுதந்திரமாக

என்னன நாறன றசிக்கிறேன்.

எனறவ,

இந்தக்

கணத்தில் முழுனமயாக வாழ்கிறேன்” என்பனதச் தசால்ல
எழுதுகிறேன்.



’ என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாத விஷயங்களுடன்
சமாதானம் தசய்ய நான் எழுதுகிறேன்.
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அனமதினயப் தபே தபாறுனம, சகிப்புத் தன்னம, விட்டுக்
தகாடுத்தல் இம்மூன்றும் எல்னலன்ேித் றதனவயாகும்
என்பனத வலியுறுத்த நான் எழுதுகிறேன்.



”றநசத்துடன் என் கடந்த காலத்னத திரும்பிப் பார்க்கும் நான்
பனழய அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக் தகாள்ளத் தயாராக
இருக்கிறேன்” என்பனத உங்களுக்குச் தசால்ல நான்
எழுதுகிறேன்.



கடவுள் என்ோல் என்ன? என்பனத மானுடம் ததளிவாகப்
புரிந்து தகாள்ள நான் எழுதுகிறேன்.



”விதிறரனக தனனக்கண்டு பயப்படாறத!

வினரந்ததனன

விஞ்ஞான றரனகயாக்கு” என்று நதிறவக எழுத்துக்கனள
பனடப்பகளில் இனழறயாடுவதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.
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மனம் என்ோல் என்ன?
புரிந்து தகாள்வது.

மனனத எப்படி அேிந்து தகாள்வது?

மனனத எப்படி ஒருமுகப்படுத்துவது

என்பதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.


”அேிவுக்கு அடினமயாவறத பக்தி.
பழகுதல் றயாகம்.
முக்தி.

அேினவ அேிவால் அேியப்

அேினவ அேிவால் அேிந்த நினலறய

அேினவ அேிந்றதார் அன்பின் அேறம ஞானம்”

என்ேவாறு பக்தி, றயாகம், முக்தி, ஞானம் பற்ேி எழுதுகிறேன்.

 ”ஒவ்தவாரு கணத்னதயும் சிேந்ததாக நினனத்து.

அனுபவிக்கும் நான், எனது எதிர்காலம் பிரகாசமாக
தகாண்டாட்டமானதாக, பாதுகப்பானதாக அனமயும்

என்பனத அேிந்துள்றளன்” என்பனதச் தசால்ல நான்
எழுதுகிறேன்.


”நமக்கு பலன் கினடக்கும் வனகயில் வாழ்க்னகயின்
றமன்னமனய, முழுனமனய நான்

உட்பட நாம்

ஒவ்தவாருவரும் அனுபவிக்கிறோம்” என்பனத மானுடத்திற்குச்
தசால்ல நான் எழுதுகிறேன்.
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விழிவிழி உன்விழி தநருப்புவிழி, உன் விழிமுன் சூரியன்
சின்னப்தபாேி”

கால்நகம் கீ ேிய றகாடுகள் வழிறய கங்னகயும்

சிந்துவும் காவிரியும் ஓடிவரும்” கச்சிதமாய், கவர்ச்சியாய்,
கவித்துவம் மின்னலிடும் இப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கனள
பனடப்புகளில்


பதிவு தசய்ய நான் எழுதுகிறேன்.

எமது

” அணுனவக் கடந்தப்பால் நிகழ்ச்சியுண்றடா? அேிவுக்கப்பால்
ஏது சுகதுக்கங்கள்?

அணுசக்தி றவே றவோ?

அேிவேிந்தால்

ஆதிதயன்ே தபருதவளிறய அனனத்தமன்றோ” என்ேவாறு
ஆதி என்ே தபருதவளிப் பற்ேி எழுதுகிறேன்.


பரபரக்கும் உலக வாழ்க்னகக்கு நடுறவ நின்றுதகாண்டு,

காணுமிடதமல்லாம் குற்ேம் குற்ேம் என்று கர்ெிக்னகயில்;

கத்திதயடுத்து சீவ முடியாத தனலகனள எழுதுறகால் பிடித்து
எச்சரிக்னகயாவது தசய்ய நினனத்து, எழுதித் தீர்க்கிறேன்.


வறுனமக்றகாடு, சாதிப் பாகுபாடு. பல பல மதங்கள், கடவுள்
என்ோல் என்ன என்ே அேியானம, அேினவப் பற்ேிய
விழிப்பின்னம,…லட்சியம் இல்லாமல் பயணிக்கும் மானுடம்,
உடல், உயிர், மனம் என்ன என்று ததரியானம, உணரானம,

புரியானம…….இந்த இருட்டுகள் விலக, புதிய விடியல் வருவது
எப்றபாது?

இந்த றநாக்கம் நினேறவேறவ நான் எழுதுகிறேன்.
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 ”என்னுனடய புதிய உலகம், எனது புதிய சிந்தனனயின் ஒரு
பிரதிபலிப்பு.
தபாங்குகிேது.

புதிய வினதகனள வினதப்பதில் தகாண்டாட்டம்
மகிழ்ச்சி தபருக்தகடுக்கிேது.

இந்த வினதகள்,

எனது புதிய அனுபவங்களாகப் பயனளிக்கும் என்பனத
அேிந்திருப்தால்தான் இந்த ஆனந்தப் பரவசத்தில்
தினளக்கிறேன்.

என் உலகில் அனனத்துறம நன்ோக உள்ளன”

என்பனதச் தசால்ல எழுதுகிறேன்.

 ”சூரியனனக் கூட தசாக்கட்டான் ஆடலாம்” என்ே
வரிகளுக்றகற்ப தபண்ணினத்தின் தமன்னமனய அல்ல,
றமன்னமனயச் தசால்ல நான் எழுதுகிறேன்.


அகத்தாய்வு என்பது தூய்னமனய நாடிச் தசல்லும் ததய்வகப்
ீ
பயணம்.

எண்ணம் ஆராய்தல், ஆனச சீரனமத்தல், சினம்

தவிர்த்தல், கவனல ஒழித்தல், நான் யார்? என்ே பயிற்சிகள்
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மூலம் அகத்னத ஆய்வு தசய்ய மானுடத்னதக் கூவி கூவி
அனழக்க நான் எழுதுகிறேன்.



இனளய தனலமுனேயினருக்கு, ”என்னால் எதுவும் சாதிக்க
முடியும்” என்கிே தன்னம்பிக்னகனய, என் தமாழியால்
எல்லாம் முடியும்” என்கிே தமிழ் நம்பிக்னகனய, ”என்
இனத்தால் சாதனனகள் பனடக்க முடியும்” என்கிே சமூக
நம்பிக்னகனய வினதப்பதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.



நான் வாழும் இந்த முடிவில்லாத வாழ்க்னகயில் எல்லாறம
முழுனமயாக, கச்சிதமாக, பரிபூரணமாக அனமந்துள்ளன”
என்பனத மானுடத்திற்குச் தசால்ல நான் எழுதுகிறேன்.



”அருட் றபராற்ேலிடமிருந்து எனக்குத் றதனவயான
அனனத்துறம கினடக்கின்ேன. உரிய தருணத்தில், உரிய
இனடதவளியில், உரிய இடத்தில் கினடக்கின்ேன?” என்பனதச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்

 ”நான் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் அன்புக்குரிய குழந்னதயாக
இருப்பதால், இந்தப் பிரபஞ்சம் அன்றபாடும் அக்கனேறயாடும்
என்னன இன்னும் என்றேன்றும் கவனித்துக் தகாள்கிேது.
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எனது உலகத்தில் அனனத்துறம நன்ோக உள்ளன” என்பனதச்
தசால்ல எழுதுகிறேன்.


யாதும் ஊறர யாவரும் றகள ீர்“ என்ே வாக்கின்படி நடமாடும்
ததய்வங்களாக மானுடத்னத அனனவரும் பார்க்கறவண்டும்.
ஒத்தும் உதவியும் வாழ றவண்டும் என்பதற்காக நான்
எழுதுகிறேன்.



”நான் என்னுனடய வாழ்நாளில் யாருனடய உடலுக்கும்
உயிருக்கும் தீங்கு தசய்ய மாட்றடன். என்னால் முடிந்த

உதவிகனளச் தசய்றவன்” என்ே பண்பாட்னட வினதக்க நான்
எழுதுகிறேன்.



நமது ஆோவது அேிவு றவனல தசய்ய றவண்டும். ”நமக்குத்
ததரியாமறல நமக்குள்ளாக ஒரு சக்தி. றபராற்ேல் தபற்ே
ததய்வக
ீ சக்தி ஊடுருவி இருந்து தகாண்டு ஒவ்தவாரு
தசயனலயும் இயக்கத்னதயும் நடத்துகிேது” என்பனத
யூகித்துணர முடிகிேதல்லவா?

அதுதான் அதுதான் கடவுள்,

இனேவன்” என்ே விழிப்புணர்னவ மானுடம் தபே
எழுதுகிறேன்.


”நீதிதநேி உணர் மாந்தராகி வாழும் நினலயுணர்ந்து
ததாண்டாற்ேி இன்பம் காண்றபாம்” என்று ததாண்டின்
தபருனமனய சிேப்னப மானுடத்திற்கு தகாண்டு தசல்ல நான்
எழுதுகிறேன்.
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வாழும் தனலமுனேக்கு, நிகழ்கால வாழ்க்னகயில் மூட

நம்பிக்னக….வளரும் தனலமுனேக்கு, எதிர்கால வாழ்க்னகயில்
அவநம்பிக்னக….இவர்களுக்குத் தன்னம்பினகயூட்டுகிே

நன்னம்பிக்னக முனனயாகப் ”எழுத்து” இருக்க றவண்டும்
என்பதற்காக நான் எழுதுகிறேன்.

துனணநின்ே நூல்கள்
1. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க
2. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க
3. நானும் என் எழுத்தும்
4. றவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க.
6. இனணயதள தகவல்கள்
7. பானுகுமார் பனடப்புலகம்

பானுகுமார் பனடப்புலகம்
(171 புத்தகங்கள -31.12.2021 வனர)

PDF www.banukumar.i n
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ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தனனகள்
2. அேிவியல் றநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள்
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தனனகள்
4. அேிவியல் றநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள்
5. றகாள்கனள தவன்ே இனடக்காட்டுச் சித்தர்
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வாழ்க்னக வரலாறு
1. தநப்றபாலியன் வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இறயசுவின் வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராெனார்)

5. றவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்னக தன்னம்பிக்னக
1. தன்னம்பிக்னக மலர்கள்.

2. தடன்சனன தவல்வது எப்படி?
3. காலறம உன் உயிர்

4. றவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்னவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்னக

றவதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துவ வரலாற்ேில் றவதாத்திரி மகரிஷி
2. றவதாத்திரி மகரிஷி பற்ேி 100 அேிஞர்கள்.
3. றவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)

4. றவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. றவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. வரலாறு றபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “வாழ்க
9.

வளமுடன்” என்ே வார்த்னத! சரியா? தவோ? இலக்கணம் என்ன தசால்கிேது?

பன்முகப்புரட்சியில் றவதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்னவயில் றவதாத்திரி மகரிஷி
11. றவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல ததய்வமது
13. றபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுவானால் அதுறவ தசால்லும்
15. உய்யும் வனக றதடி அனலந்றதன்.
16. தினந்றதாறும் றவதாத்திரியம்
17. வாழும் றவதாத்திரியம்
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18. என்னனச் தசதுக்கிய றவதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. றவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்னவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானவர் வள்ளலார் றவதாத்திரி மூவரும் ஒருவறர
22. றவதாத்திரியம் கற்றபாம்
23. மனனவிக்கு மரியானத

24. எல்லாம் வல்ல ததய்வமது

25. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் வறுனம என்பது இல்னல.
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்னத

27. றவதாத்திரியம் ஒரு ெீவ யாத்தினர

ஒப்பாய்வு

(றவதாத்திரி மகரஷி)

1. வள்ளலாரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவரரும்
ீ
றவதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானவரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் றபாற்றும் ஞானிகள்
5. றவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் றமற்கும்

8. றவதமுதல்வரும் றவதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் றவதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் றவதாத்திரியும்
13. சிவவாக்கியாரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் றபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகவாரியும் றபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்னடனும் றவதாத்திரியும்
19. றஷக்ஸ்பியரும் றவதாத்திரியமும்
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தாயுமானவரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்.

2. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு.
3. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம்.
4. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் றதறொமானந்தம்.
5. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நினேந்த தபாருள்..

6. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம்.

7. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் றவதாத்திரி மூவரும் ஒருவறர
9. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி

10. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் னபங்கிளிக் கண்ணி
11. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் தபான்னன மாதனர
12. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம்
13. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி
14. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம்
15. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் தமௌனகுரு வணக்கம்

16. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் மனலவளர்க் காதலி
17. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின் தகாட்டம்
18. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மானய

19. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபனகவர்கள்
20.

றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்

21. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் இனேவழிபாடு
22.

றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன்,

23.றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு
24. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருவாசகமும் றவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் யாத்தினரப் பத்து.
2. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
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3. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அனடக்கலப் பத்து.
4. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திலாப் பத்து.
5. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குனழத்தப் பத்து.
8. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. றவதாத்திரியப் பார்னவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்தனனப் பத்து.

10. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
11. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் ஆனசப் பத்து
12. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அச்றசா பதிகம்
13. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
14. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அன்னனப்பத்து
16. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
17. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
18. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து
19. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து

21. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
22.

றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் றவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

றவதாத்திரியப் பார்னவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. றவதாத்திரியப்
3. றவதாத்திரியப்
4. றவதாத்திரியப்

பார்னவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள்
பார்னவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்னவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தனனகள்

தென்னும் றவதாத்திரியமும்
1. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம்
2. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம்

1
2
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3. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம்

5

4. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம்

தாயுமானவர்

4

தாயுமானவர்

1. றசரவாரும் தெகத்தீறர

2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானவரின் தமய்ப்தபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமயதநேி

5. தாயுமானவரின் உடல் தபாய்யுேவா?
6. தாயுமானவரின் கடவுள் றகாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்

8. தாயுமானவர் ஆன்மீ க வாதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், தபாருள், ஏவல்

10. தாயுமானவரின் அத்னவதமும் றவதாத்திரியின் அத்னவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் றகாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானவர் றபாற்றும் அேம்
18. அேிறவதான் ததய்வதமன்ோர் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானவரின் பரநனடயும் உலக நனடயும்

22.

தாயுமானவர் பாடல்களில் மனம்

21. இன்பம் தபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்
23.தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிேவி உண்டா?

26.

கடவுளின் விலாசம் தருகிோர் தாயுமானவர்

25.

கல்லாத றபர்கறள நல்லவர்கள் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எனத பலி தகாடுக்கச் தசான்னார்?
28.
29.

தாயுமானவர் தரும் இனேவழிபாடு
தாயுமானவருடன் வாழ்றவாம்
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30.

தாயுமானவரின் உவனமகள் 100

தென்னும் திருவாசகமும்
1. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1

2. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
3. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3

புலவர் தியாகராெனார்
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்

2. வரலாறு றபாற்றும் குரு சீடர்கள்

3. புலவர் தியாகராெனார் அரிய தசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராெனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய தசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் வருறத ஊர் ஞாபகம் வருறத!
3. மன்னார்குடி வரலாறு

தன்னம்பிக்னக தன்னம்பிக்னக
1. தன்னம்பிக்னக மலர்கள்.
2. தடன்சனன தவல்வது எப்படி?
3. காலறம உன் உயிர்

4. றவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்னவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்னக
6. தன்னம்பிக்னக மலர்கள்

சிறுகனதகள்
1. தசயறல வினளவு
2. தவம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்றபறு 100 நற்சிந்தனனகள்

பானுகுமார் பனடப்புலகம்
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1. நானும் என் எழுத்தும்
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க
4. றவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க
6. நான் ஏன் எழுதுகிறேன்

கம்பனும் றவதாத்திரியமும்
1. கம்பனும் றவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திேனும்
கருத்தியலும்)
2. கம்பனும் றவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்)
3. கம்பனும் றவதாத்திரியமும் 3 (இனே சிந்தனனகள்)
4. கம்பனும் றவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் தவன்ேதம்மா)

1.

Vet hat hi ri am banukum (Yout ube channel )
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2.

Thayumanavar banukumar (Yout ube
channel )

3.

Kumar vadi vel u (Yout ube channel )

vet hat hi ri am Banukumar
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(Yout ube channel ) Ti t l es
1. றவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுனவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. றவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. றவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. விறவகானந்தரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. விறவகானந்தரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. விறவகானந்தர் கனதகளும் றவதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கனதகளும் றவதாத்திரியமும்
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்

10. தபன்ஞமின் பிராங்களினும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய தவல்லியும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் றவதாத்திரியாரின் றபரின்ப ஊற்றும்
13. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம்.

14. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம்
15. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்
16. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் தமௌனகுரு வணக்கம்
17. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் றதறொ மயானந்தம்
18. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம்

19. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு
20. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து

21. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. றவதாத்திரிய பார்னவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்தனனப்பத்து
23. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அனடக்கலப் பத்து
24. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குனழத்த பத்து
25. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் ஆனசப் பத்து
26. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திலா பத்து
27. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் யாத்தினரப் பத்து.
29. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து
30. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அச்றசா பதிகம்
31. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
32. மாணிக்கவாசகரும் றவதாத்திரி மகரிஷியும்
33. புத்தக தவளியீடு
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34. றவதாத்திரிய சிந்தனனகள் பாகம் 1

35. றவதாத்திரிய சிந்தனனகள் பாகம் 2
36. றவதாத்திரிய சிந்தனனகள் பாகம் 3

37. றவதாத்திரிய சிந்தனனகள் பாகம் 4

38. றவதாத்திரியப் பார்னவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தனனகள்
39. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள்
42. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம் 1

43 .தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம் 2

44. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம் 3
45 தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம் 4

46. தென்னும் றவதாத்திரியமும் பாகம் 5
47. காலதமல்லாம் றவதாத்திரியம்

48. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
49. என்னனச் தசதுக்கிய நூல்
50. தினசரி தியானம் சனவரி
51. தினசரி தியானம் பிப்ரவரி
52. தினசரி தியானம் மார்ச்

53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54. தினசரி தியானம் றம

55. தினசரி தியானம் ெூன்
56. தினசரி தியானம் ெூனல
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58. தினசரி தியானம் தசப்டம்பர்
59. தினசரி தியானம் அக்றடாபர்
60. தினசரி தியானம் நவம்பர்
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62. தாயுமானவரின் சிந்தனனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானவரின் சிந்தனனகள் பாகம் 2
64. தாயுமானவரின் சிந்தனனகள் பாகம் 3
65. தாயுமானவரின் சிந்தனனகள் பாகம் 4
66. தாயுமானவரின் சிந்தனனகள் பாகம் 5
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68. தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1
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69. தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2
70. தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு
72. மாணிக்கவாசகர் சிந்தனனகள்

73. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
74. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
75. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3
76. புலவர் தியாகராெனார்

பாகம் 1

77. ஞாபக அனலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அனலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79. அேிவியல் றநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள் பாகம் 1

80. அேிவியல் றநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள் பாகம் 2
81. அேிவியல் றநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள் பாகம் 3
82. ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83. தடன்சனன தவல்வது எப்படி? பாகம் 1
84. தடன்சனன தவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85. தடன்சனன தவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86. தன்னம்பிக்னக தன்னம்பிக்னக
87. சுயமுன்றனற்ேம்

88. பத்திரகிரியார் சிந்தனனகள்
89. மன்னார்குடி
90. ஆராய்ச்சி -

நன்மக்கட்றபறு

91. தபாதுவானனவ
92. மனனவிக்கு மரியானத
93. திருமூலர் சிந்தனனகள்.
94. ஆண்டாள் சிந்தனனகள்
95. திருமழினசஆழ்வார் சிந்தனனகள்
96. திருக்குேள் சிந்தனனகள்
97. அப்பர் சிந்தனனகள்
98.
99.

பட்டினத்தார் சிந்தனனகள்
பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100. சிவவாக்கியார் சிந்தனனகள்
101. ஔனயார் சிந்தனனகள்
102. சித்தர்கள் சிந்தனனகள்
103. திருமங்னகயாழ்வார்
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104. வள்ளலாரின் சிந்தனனகள்
105. பசி என்னும் பாவி

106. தபாருள் வறுனமயா? அேிவு வறுனமயா?
107.
108.

Ret i rement Speech
Audi o speech part 1

109. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து

110. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
111. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் அன்னனப்பத்து
112. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
113. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து

114. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து
115. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து
117. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

118. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
119. மனவளக்கனலயில் வாசி றயாகமா?

120. றவதாத்திரியம் மானுட றவதம்
121. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் மனலவளர்க் காதலி
122. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நினேகின்ே தபாருள்

123. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் கருணாகரக் கடவுள்
124. மனவளக்கனலயின் மகத்துவம்
125. அருட்தந்னதறய நீ ஒரு அற்புதம்
126. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பனகவர்கள்
127. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் இனேவழிபாடு
128. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1
129. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்
130. முதுனமயிலும் உற்சாக வாழ்க்னக பாகம் 1
131. முதுனமயிலும் உற்சாக வாழ்க்னக பாகம் 2
132. முதுனமயிலும் உற்சாக வாழ்க்னக பாகம் 3
133. புலவர் தியாகராெனார் வாழ்வில் சுனவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2
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134. புலவர் தியாகராெனார் வாழ்வில் சுனவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3
135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்

136. றவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (றவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2)
137. றபரக்குழந்னதகனள மகிழ்வது எப்படி?
138. றவதாத்திரியப் பார்னவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1
139. திருமந்திரமும் றவதாத்திரியமும்
140. நன்மக்கட்றபறு 100 நற்சிந்தனனகள்
141. நானும் என் எழுத்தும்
143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க
144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க
145. றவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க
146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க
147. நான் ஏன் எழுதுகிறேன்.
148. வாழ்க்னகனய தவற்ேி தகாள்வது எப்படி? (றவதாத்திரியப்
பார்னவயில் 100 டிப்ஸ்)
149. மானுடம் சிேந்த வாழ்க்னக வாழ றவதாத்திரியத்தின் பத்து
கட்டனளகள்
150. கம்பனும் றவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திேனும்
கருத்தியலும்
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