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 நானும் என் எழுத்தும் 

(100 தகவல்கள்) 

மன்னார்குடி பானுகுமார் 
அணிந்துரை 

எமது பரைப்புகள் குறித்து அவ்வபபாது வருகின்ற கடிதங்கள் என் 
எழுத்துக்கு உைமாக இருக்கின்றன வாசகர்களிைமிருந்து வரும் 
பாைாட்டுகள் ஊக்கப்படுத்துவதாக அரமவதுண்டு.   

அத்தி பூத்தாற்பபால எப்பபாதாவது வரும்  கடிதம்-  பரைப்பிரன 
முழுதும் உள்வாங்கி அனுபவித்து மமய்சிலிர்த்து நன்றி 
மசால்லுவதும் உண்டு.  

அப்படி வந்த ஒரு ஒரு வாசகரின் கடிதத்திரன இந்த நூலுக்கு 
அணிந்துரையாக அரமவதில் மபரு மகிழ்ச்சி அரைகிபறாம். 

என். சண்முகபவல், 

சார்ச் பைாடு, மதற்கு மதரு, 

பாத்தப்பா ைாமாபுைம், 

பவளாங்கண்ணி வழி 611 111 

நாகப்பட்டிணம் மாவட்ைம். 

                                             நவம்பர் 29, 2021 

மாண்பு நிரறந்த அய்யா அவர்களுக்கு, 

பணிவான வணக்கம். 
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அண்ரமயில் தாங்கள் எழுதிய ”ஓய்வுக்குப் பிறகும் உற்சாக 
வாழ்க்ரக” என்ற நூரல ஆழ்ந்து வாசித்பதன். 

ஒரு காலத்ரத மவன்று நிற்கும் அற்புதப் மபட்ைகம், களஞ்சியம், 
மபாக்கிஷம். 

நான் இதுவரை இரதப் பபான்றமதாரு அற்புத நூரல 
வாசித்ததில்ரல. 

ஒபை நூலில் முழு வாழ்க்ரகரயயும் அைங்கச் மசய்திருக்கிறரீ்கள். 

நூரல ஆழ்ந்து வாசிக்கும் வாசகர்கள் மபறுவதற்கரிய மன 
அரமதிரய, பபரின்பத்ரத, மன நிரறரவ, மதய்வகீ வாழ்ரவ 
(Di vi ne Li f e) வாழ்வார்கள். அத்தரகய பபறு மபற்றவர்களின் நானும் 
ஒருவன். 

தங்கள் நூல், பசார்ந்திருந்த உள்ளத்துக்கு மாமருந்தாக, புதிய 
உத்பவகத்ரதயும், மறுமலர்ச்சிரயயும் (genai ssance) அளிக்க 
வல்லது. 

நூல் முழுவதும் வாழ்க்ரகரய அர்த்தப்படுத்தி, வாழரவக்கும் 
பவதவாக்கியங்கள். அற்புதம். அருரம. 

நூரல எழுதிய தங்கரள எப்படி பாைாட்டுவது? அறிவில் குரறந்த 
என்னால் முடிந்த மசயலா?  

தாங்களும், வாசகர்களும் வளம்மபற்று வாழ இரறவரன 
பிைார்த்திக்கிபறன்.   

நூல் ஆசிரியைான தங்களுக்கும், பகாயமுத்தூர் விஜயா 
பதிப்பகத்தாருக்கும் என் மநஞ்சம் நிரறந்த நன்றிரயயும், 
வாழ்த்துக்கரளயும் மதரிவித்துக் மகாள்கிபறன்.     

”எல்லா உயிகளும் இன்புற்று வாழ்க” 

அன்பு வாசகர். 

சண்முகபவல்  
நானும் என் எழுத்தும் 
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(100 தகவல்கள்) 
 

 எளிரம எனக்குப் பிடிக்கும். என்ரனப் பபாலபவ என் 
எழுத்துக்களுக்கும்.  மனித பநயத்தின் மீது என் 
எழுதுபகாலுக்கு விருப்பம், அரதப் பபாலபவ எனக்கும். 

 மனித நிழல்கள் இந்த மண்ணுக்குக் குரை பிடிக்கும் 
என்றல்லவா நிரனத்பதாம்,  ஆனால், இங்பக மனிதர்கள் 
தங்கள் நிழல்களாபலபய பூமிரய இருட்ைாக்கிக் 
மகாண்டிருக்கிறார்கபள. காலம் கைந்து விைவில்ரல. 
வாருங்கள். நம்ரமப் புதுப்பித்துக் மகாண்டு நைப்பபாம். 

 எழுதுவது முழுக்க முழுக்க என்னுரைய வாசிப்பு, அனுபவம், 
மகான்களின் மசாற்மபாழிவுகளில் பகட்ைது மற்றும் என் 
வாழ்க்ரகயிலிருந்து நான் மபறும் கல்வியின் விரளவும். 

 சிறுவயதில் இருந்து வாசிப்பதில் ஆர்வம். நான் படித்த 
மன்னார்குடி பின்பல பள்ளியில் மிகப் மபரிய நூலகம். இந்த 
பழக்கம் தான் என் எழுத்துக்களாக பிைசவிக்கின்றன. 

 என் எழுத்துக்கு அடிநாதம் என் அன்ரன, தந்ரத, பாட்டி.  
 பாட்டி சிறுவயதிபல ஆன்மீகக் கரதகரளயும், பக்திப் 

பாைல்கரளயும் என்னுள். விரதத்தார். 
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 பக்தி மார்க்கத்தில் வளர்ந்த எனக்கு ஞானப்பாரதக்கு சரியான 

பாரதரய, ஆன்மீக அறிவியரல என்னுள் மலைச் மசய்தவர் 
என் குருநாதர் பவதாத்திரி மகரிஷி.  இதனால்தான் 
என்னுரைய பரைப்புகளில் 80% ஆன்மீகமாகபவ 
அரமந்துவிட்ைது. 

 என்னுரைய நாற்பதாவது வயதில்தான் என்னுரைய எழுத்துப்  
பணி மதாைங்கியது.  முதல் பரைப்பும் இந்த வயதில்தான் 
மவளியானது. 

 அைசுப் பணியில் பணியாற்றிய எனக்கு பயிற்சி கல்லூரிகளில் 
வகுப்பு எடுக்கும் வாய்ப்பு கிரைத்தது.  அந்த வகுப்புகளுக்கு 
பாைங்களுக்கு குறிப்பு எடுத்து அதன் நகரல பயிற்சி 
மபறுபவர்களுக்கு தருவது வழக்கம்.  அவ்வாறு ஒரு நகரலப் 
மபற்ற ஒரு பயிற்சியாளர், அதரன மதாகுத்து புத்தகமாக 
அச்சிட்டு என்னிைம் தந்தார். (ஓய்வு கால வாழ்க்ரக என்ற 
புத்தகம்).  இதரன அைசு நூலகத்திற்கு வழங்கி அதன் 
பணப்பயரனயும் மபற்றுத் தந்தார்.  இந்த மதாைக்கப் 
புள்ளிதான் இன்று பல நூறு புத்தகங்கள் மவளி வருவதற்கு 
காைணமாக அரமந்தது. 
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 அைசுப் பணியில் இருந்ததால் - குமார் என்ற என் மபயரை 
பானுகுமார் என்ற புரனப்மபயரில் எழுத பநரிட்ைது. 

 அைசுப் பணிபநைம் பபாக எஞ்சிய பநைங்கள் எல்லாம் 
எழுத்துக்கள் தான் என் உயிர் மூச்சாக மாறியது. பணி ஓய்வு 
மபற்ற பின் முழு பநை எழுத்தாளைாக மாறிவிட்பைன். 

 
 எழுத்பதாடு தற்காலத்திற்பகற்ப யூடியூப் பசனலில் சிறு சிறு 

மசாற்மபாழிவுகரள vet hat hi ri am banukukmar என்ற 
முகவரியில் பதிந்து வருகிபறாம்.  இதுவரை 2000 க்கும் 
பமற்பட்ை உரைகரள அப்பலாடு மசய்துள்பளாம்.  
ஆயிைக்கணக்கில் அன்பர்கள் பகட்டு மகிழ்வது எனக்கு ஊக்கம் 
தருவதாக அரமந்துள்ளது. 

 வைலாற்றின் அனுபவங்கரளயும், வைலாற்றின் 
மவளிப்பாடுகளான நூல்கரளயும் உள்வாங்கி உள்வாங்கி 
ஒவ்மவாரு தரலமுரறயும் எழுதிக் மகாண்பை இருக்க 
பவண்டும் என்பதுதான் சமுக அறிவியல். அப்படித்தான் பல 
தரல முரறகளின் அடுக்குகளில் இருந்து நாம் கற்கிபறாம். 
நம் அடுக்கில் அடுத்தடுத்த தரலமுரறகளுக்கு பவண்டியரத 
ரவத்துவிட்டுப் பபாகிபறாம்.  
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 இன்று வரை சுமார் 171 புத்தகங்கள் (31.12.2021) 
மவளிவந்துள்ளன.  பல புத்தகங்கரள சில பதிப்பாளர்கள் 
மவளியிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக பகாரவ விஜயா பதிப்பகம் 
என்னுரைய எழுத்துக்கரள உலமகங்கும் மகாண்டு மசன்று 
எனக்கு பைவலாக வாசகர்கரளப் மபற்று தந்தது. 

 இப்பபாமதல்லாம் என்னுரைய பரைப்புகள் இரணயதளத்தில் 

www.banukumar .i n  என்ற முகவரியில் மவளியிைப்படுகிறது.  
அன்பர்கள் அரனவரும் இலவசமாக ைவுன்பலாடு மசய்து 
படித்து இன்பமுறுவரத நான் மபற்ற பாக்கியமாக எண்ணி 
மகிழ்ந்து வருகிபறன். 

 ஒரு யுக விழிப்ரப ஆன்மீகத்தில் ஏற்படுத்துவபத எமது 
எழுத்தின் பநாக்கமாக இருந்தது.  அந்த முயற்சியில் 
மவற்றிகளும் வாய்த்து வருகின்றன. 

 ஆயிைம் ஜாம்பவான்கள், பகாைான பகாடி புத்தக வைவுகள்.., 
கணக்கிலைங்கா தமிழ்த்தாயின் வார்ப்புகளுக்குமிரைபய 
'என்ரனயும் பானுகுமாமைன எழுத்துப் பபார் மகாள்ள துணிவு 
தந்தது என் எழுத்து. 

 நான் எப்பபாதும் விழிப்புணர்வின் பக்கபம நின்று எழுதுகிபறன். 
எல்லாத் தருணங்களிலும், எல்லாவற்ரறயும் குறித்துச் 
சிந்திப்பதுதான் எழுத்தாளனின், சிந்தரனயாளனின் 
மூரளக்குரிய மசயல். 

 

http://www.banukumar.in/
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 இபயசுவின் வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழச்சிகள், புத்தரின் 
வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழச்சிகள், ”மநப்பபாலியன் 
வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள்” பவதாத்திரி மகரிஷி 
வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள்” பபான்ற பரைப்புகள் 
மவற்றிகைமாக வாசகர்கரள மசன்றரைந்தது. 

 நான் ஏற்கனபவ குறிப்பிட்ைரதப் பபால என் எழுத்துகளின் 
பநாக்கமும் எதிர்கால சமூக நலரனக் குறிக்பகாளாகக் 
மகாண்ைதாகும். அந்த அடிப்பரையில். 

 வாழ்வில் எரதபயா நிச்சயம் சாதித்பத தீருபவாமமன்று நம்பி 
நம்பிபய ஒவ்மவாரு அடிரயயும் எடுத்து ரவத்த, 
எனக்குள்ளிருந்த, எழுத்தாளரன..ஆன்மீக பரைப்பாளரன இந்த 
உலகத்திற்குக் காட்டிய மவளிச்சம் என் எழுத்து. 

 
 ’ஒருவர் தனக்காக, காகிதத்தில், காலப்பபாக்கில், 

மற்றவர்களின் மனதில் ஒரு வடீ்ரை உருவாக்க எழுதுகிறார்” 
என்பார் 
ஆல்ஃபிைட் காசின், "தி மசல்ப் அஸ் ஹிஸ்ைரி. அதுபபால 
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மற்றவர்களின் மனதில் ஒரு வடீ்ரை என் எழுத்து 
உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்ரல. 

 என் எழுத்துக்களில் இருந்து உங்கள் மார்பிலிருந்து ஒரு மபரிய 
விஷயத்ரதப் மபறுங்கள் - உணர்ச்சிகள், பதிவுகள், 
கருத்துக்கள். ஆர்வம் உங்கரளத் தூண்டுகிறரத உணைலாம். 

 ‘துருப்பிடித்து அழிவரதவிை பதய்ந்து அழிவது பமல்’  என்பது 
என் இளம்பிைாயத்தில் பகாடுபபாட்ை பநாட்டுப்புத்தகத்தில் 
வண்ண ரமயால் நான் எழுதிய அறிஞர்களின் மபான் 
மமாழிகளில் ஒன்றாகும். அந்த மபான்மமாழிரய இப்பபாதும் 
நான் அடிக்கடி நிரனவுகூறுகிபறன் துருப்பிடித்து அழிய 
அல்ல... பதய்ந்து அழியுமாறு இயங்குகிறது எனது வாழ்க்ரக. 

 என் எழுத்துக்களும்.என்ரனயும் வாசகர்கரளயும் 
உற்சாகப்படுத்த முடியும். கவரலகரள மறக்கச் மசய்யும்.  
எப்பபாதும் மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கச் 
மசய்யும். 
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 ரக வலிக்க எழுதிய காலம் பபாய், 

கணினியில் தட்ைச்சு மசய்வரத வழக்கமாக்கிக் மகாண்டு 
விட்பைாம். பபனா மதாட்டு எழுதியது புைாதனக் காலம் என்பது 
பபால நிரனக்கத் மதாைங்கி விட்பைாம். கடிதங்கள் 
காலாவதியாகி மின்னஞ்சல் மிடுக்காய் வலம் வருகிறது. 

 "நான் எரதயாவது கண்டுபிடிக்க விரும்புவதால் 
எழுதுகிபறன்.." 
என்பார் லாைல் ரிச்சர்ட்சன், விரளயாட்டின் புலங்கள்: என் 
எழுத்துக்களும் உங்களுக்குள் இருக்கும் புரதயரல நீங்கள் 
கண்டுபிடிக்க உதவும். 

https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AE%BE?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
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 ”ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்ரக என்ற எமது புத்தகம் 
பகாரவ விஜயா பதிப்பகத்தால் மவளியிைப்பட்டு பல 
ஊைகங்களின் பாைாட்ரை இன்றளவும் மபற்று வருகிறது. 

 
 ஆழ்ந்தும், ஆய்ந்தும் நான் எழுதும் பநைங்களில் வாய் அகன்ற 

ஒரு பாத்திைத்திலிருந்து வாய் குறுகிய ஒரு பாத்திைத்தில் 
துளியளவும் சிந்தாமல் நீரை ஊற்றி நிைப்பி மவற்றிகண்ை 
உணர்ரவ நான் எனக்குள் மபறுகிபறன். 

 நல்ல எழுத்து எல்லா பநைங்களிலும் தாமதமாகபவ உலகின் 
கண்களில் அரையாளம் கண்டு மகாள்ளப்படுகிறது. 

 என்ரன பார்க்கிறவர்கரளவிைவும் முரறக்கிறவர்களின் 
எண்ணிக்ரக அதிகமாக இருந்தாலும் இன்மனாரு தைப்பினைால் 
மிகவும் கூர்ரமயாக கவனிக்கப்பட்பைன். 
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 இன்ரறய சமுதாய பிைச்சரனகளுக்கு எதிர்த்து பபாரிடுவதற்கு. 
ஒரு ஆன்மீக விழிப்புத் பதரவப்படுகிறது என்பதில், யாருக்கும் 
இைண்ைாவது கருத்து இருக்க முடியாது.  அந்த திரசயில் 
தான் எமது எழுத்து பயணிக்கிறது. 

 நான் எழுதுகிபறன் கருத்ரதச் மசால்லுவதற்காக அல்ல. 
கருத்ரத மசய்வதற்காக. ஒரு கனரவப் பபால, நான் பபாபய 
தீை பவண்டிய அந்த பபாகக்கூைாத இைத்திலிருந்து தப்பிச் 
மசல்லபவ எழுதுகிபறன். நான் எழுதுகிபறன். 

  
 என்ரனக் கூர்ந்து கவனிக்கும் தைப்பு தரும் ஊக்கமும், 

எரதயும் எதிர்பாைாமல் நாம் நிரனத்தரத மட்டுபம எழுத 
பவண்டும் என்கின்ற என் பிடிவாதமும் என் எழுத்துப் 
பயணத்திற்கான முக்கியமான இைண்டு காைணங்களாக 
இருக்கின்றன. 
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 சமகாலச் சமூக வாழ்வின் துயைங்கரள எழுதாமல், அவற்ரறப் 
பற்றிமயல்லாம் கவரலப்பைாமல் எவர் மனமும் புண்பைாத, 
மவறுங்காற்றில் கத்தி வசீி வைீவசனம் பபசுவரதப் பபான்ற 
எழுத்துகரள எழுத எனக்குக் ரகவைவில்ரல. அதன் 
விரளவாக ஒரு தைப்பினைால் நான் கண்டு மகாள்ளாமல் 
விைப்பட்பைன். 

 வைலாற்று நூலாக ”மன்னார்குடி வைலாறு” , ”மன்னார்குடி 
அரிய மசய்திகள் 100” என்ற புத்தகங்கரள ைாஜம் பதிப்பகம் 
மவளியிட்ைது. 

 பயண இலக்கியங்களான ”ஞாபகம் வருபத ஊர் ஞாபகம் 
வருபத” ”அமமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள்” , ”சிம்லாவில் 
ஐந்து நாட்கள்” பபான்ற பரைப்புகளும் வாசகர்களின் 
வைபவற்ரப மபற்ற நூல்களாகும். 
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 மநருப்புப் பிழம்பிற்கு நடுபவ நின்று உைல் கருகாமல் எரிந்துக் 
மகாண்டிருக்கும் பவள்விரய பபான்றது ஒரு எழுத்தாளன் 
இந்த சமூகத்தில் எழுதுபகால் பிடித்து நிற்பது. 

 மானுைத்தின் உள்ளார்ந்த பதரவகரள என் எழுத்துக்கள் 
பூர்த்தி மசய்யும். 

 என் எழுத்து, என் பபச்சு குறித்த எதிர் விமர்சனங்கள் எதுவும் 
என்ரன எப்பபாதும் பாதிப்பதில்ரல. சார்பு விமர்சனங்களும் 
மபரிதாக என்ரன மகிழ்ச்சியில் மிதக்கச் மசய்வதுமில்ரல. 

  
 தாம் பரைக்கிற பரைப்புகரளக் குறித்து எந்த 

இலக்கியவாதியும் மபரிதாக அலட்டிக்மகாள்ளத் 
பதரவயில்ரல என்பபத என் அனுபவநிரல. பரன 
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ஒரலகளிலும் கற்சுவர்களிலும் இந்த உலரக 
உலுக்கிமயடுக்கும் இலக்கியங்கரள எழுதிவிட்டுப் 
பபாயிருக்கிறவர்களின் மைபில் பதான்றியிருக்கிற நாம், 
கணிப்மபாறிகரள ரவத்துக்மகாண்டு அவர்கரளத் தாண்ைாமல் 
அலட்டிக்மகாள்ளக் கூைாது. அவர்கரளத் தாண்டினாலும் 
அலட்டிக் மகாள்ளக் கூைாது என்பதில் நான் மதளிவாக 
இருக்கிபறன்.  

 என் இருபத்ரதந்து வயதில் எனக்கிருந்த ஒபை பதாழன் 
விபவகானந்தர் மட்டுபம. அந்தைங்கமான வலிகரள, 
சந்பதாஷத்ரத, உலகின் மீதான பகள்விகரள அவபைாடு 
மட்டுபம பகிர்ந்து மகாள்ள முடிந்தது 
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 விபவகானந்தரின் சமூக மாற்றத்திற்கான மசயல்முரற 
ஆன்மிகம், எனக்கு மிகவும் மநருக்கமானது. அத்தரகய 
ஆன்மிகத்ரத என் எழுத்தின் வாயிலாக மபறுகிபறன். 
எனக்கான ஆன்மீக மனவிழிப்ரப என் எழுத்தின் மூலமாகபவ 
அனுபவிக்கிபறன். 

 'ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு, அவன் ஒரு 
குழந்ரதயாவது மபற்றிருக்க பவண்டும்; ஒரு வைீாவது கட்டி 
இருக்க பவண்டும்; ஒரு நாலாவது எழுதி இருக்க பவண்டும்' 
என்பார்கள். ஒரு நூல் என்ன பல நூல்கரள என் எழுத்து 
உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 நம் உள்ளத்தில் படிந்துள்ள இரறவனின் மதய்வகீ மூச்சுக் 
காற்றின் மவப்பபம என் எழுத்து. 

 என் எழுதுபகால் சமூகத்தின் பக்கம் திரும்பிக் கடுகளவு கூை 
சமைசம் மசய்து மகாள்ளாமல், எவருரைய ைசரனக்கும் 
தீனிபபாைாமல், எந்த முதலீட்ைாளரையும் திருப்திபடுத்த 
பவண்டிய அவசியமில்லாமல், எந்த இரசக்கும் 
தரலவணங்காமல் எழுத ஆைம்பித்தது. என் எழுதுபகால் 
சமூகத்தின் சிக்கல்கரளயும் அவலங்கரளயும் எழுதிபய 
வளர்ந்தது; வளர்கிறது.  



17 
 

 
 நான் விரதக்கும் என் சிந்தரனகரளச் சமூகம் அறுவரை 

மசய்ய பவண்டும் என்பபத என் விருப்பமாகும். 
 பல ஒப்பாய்வு இலக்கியங்கரள பகாரவ விஜயா பதிக்கம் 

மவளியிட்ைது. கிழக்கும் பமற்கும், மகாவைீரும் பவதாத்திரி 
மகரிஷியும், ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும், ஞாலம் பபாற்றும் 
ஞானிகள், பவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள், பவதமுதல்வரும் 
பவதாத்திரி மகரிஷியும் பபான்ற நூல்கரள உலக புத்தக 
தினத்தில் மவளியிட்டு மகிழ்ந்தது இப்பதிப்பகம். 

 ”தாயுமானவரின் ஆனந்தகளிப்பு” என்ற எமது பரைப்பிரன 
மசன்ரன அழகுப் பதிப்பகம் மவளியிட்ைது.   
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 எழுத்து எனும் பவளாண்ரமத் மதாழிலில் அறுவரை 
மசய்கிறவர்கள், அரதப் விரதப்பவர்களாக இருக்க முடியாது. 
அப்படி இருக்கவும் கூைாது. நமது தமிழின் ஆதித் பதான்றலான 
திருவள்ளுவர் முதல் அண்ரமச் சான்றாகத் திகழும் பாைதி 
பவதாத்திரி மகரிஷி வரைக்குமான நூற்றுக்கணக்கான 
இலக்கியர்கள் அப்படித்தான் விரதத்திருக்கிறார்கள். அப்படி 
அவர்கள் விரதத்தது நமது தரலமுரறகளுக்கு விரளந்து 
மகாண்பை இருக்கிறது 

 
 வள்ளுவபைாடு, தாயுமானவபைாடு, மாணிக்கவாசகபைாடு,  

வள்ளலாபைாடு, பாைதியாபைாடு, பவதாத்திரி மகரிஷிபயாடு, 
சாச்கைட்டிஸ் முதல் காைல் மார்க்கஸ் வரை அவர்கரள ஒத்த 
நூற்றுக் கணக்கானவர்கபளாடு இரணந்த சங்கமமாய் எமது 
எழுத்து துள்ளிப் பாய்கிறது.  அபத பநைத்தில் ”பானுகுமார்” 
என்கிற தனித்துவத்ரதயும் தவறாமல் பயணிக்கிறது. 

 மனத்தின் உல்லாச உலாரவப் பபால பரைப்பு இருப்பரத எம் 
எழுத்துக்களில் காணலாம். 

 துரு பிடித்த வார்த்ரதகரளத் தூைத்தள்ளி, சுறுசுறுப்புச் 
மசாற்கரள எழுத்தில் பதிவது எமது வழக்கம். பழக்கம். 
எழுத்துக்கள் வரீியம் மிக்க சூரிய விரதகள்! இருரள 
பவறுக்கிற மவளிச்ச விழுதுகள்! 

 என் எழுத்துப் பயணத்தின் பபாக்கில் என் எழுத்துகள் 
மவவ்பவறு பரிணாமங்கரளப் மபற்று மவவ்பவறு 
தைப்பினருக்கானதாகவும், ஒட்டுமமாத்தமாக சமூக நலனுக்கு 
உரியதாகவும் மாறியது. 
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 மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத்ரதயும் பவதாத்திரி 
மகரிஷிரயயும் ஒப்பாய்வு மசய்து பல புத்தகங்கரள 
இரணதளத்தில் மவளியிட்டு மகிழ்ந்பதாம். 

 மமாழிவளம், கற்பரன நயம், சமூகப் பார்ரவ, பிைக்ரஞயுைன் 
கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இரணந்து, இணக்கமாகி இருப்பரத 
எமது எழுத்துக்களில் காணலாம். 
 

 
 நான் பாமை மக்களின் எழுத்தாளனாக, உங்கள் பதாள்களில் 

பதாழரமபயாடு ரகபபாட்டுக்மகாண்டு உலா வைபவ 
விரும்புகிபறன். வாருங்கள் அன்பர்கபள, நண்பர்கபள, நாம் 
பசாோ்ந்து நைப்பபாம்.  நமது வியர்ரவயால் பூமிரயக் கழுவிப் 
புதுப்பிப்பபாம். 

 நம் எழுத்ரத நாம் எழுதிவிட்டுப் பபாபவாம் என்கிற 
உறுதியான புரிதல் எனக்கு உண்டு. ஆனாலும் எனக்கு முன் 
எழுதப்பட்ை இலக்கியங்களிலும் என் சமகாலத்தில் 
எழுதப்படுகிற இலக்கியங்களிலும் அறியாரமபயா, சமூக 
அறிவியலுக்குப் புறம்பான பார்ரவபயா மபாதிந்திருக்குமானால் 
அரத விளக்கிச் மசால்லவும் விலக்கி ரவக்கவும் முரனயும் 
குைல்களில் என்னுரைய குைலும் ஒன்றாக இருக்கும்.  

 உண்ரமயாக இருப்பதும், பமலும் பமலும் கூர்ரமயரைந்து 
மகாண்பை இருப்பதுமான என் எழுத்துப் பயணபம என் 
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வாழ்வின், என் இலக்கியத்தின் மபருரமகளாக இருக்க 
முடியும். 

 இன்ரறய நிரலயில் என் எழுத்துகள் அச்சு ஊைகங்களின் 
வாயிலாக வாசகர்கரளச் மசன்றரைந்து அவர்களின் சிந்தரன 
மாற்றத்திற்கு வித்திடுவதற்கு முன்பாக உளவியல் ரீதியில் 
எனக்குச் மசய்கிற நன்ரமகள் எண்ணற்றரவ.  

 வாரழயடி வாரழயாக வந்த முன்பனாடிகரள மதிக்கும் எமது 
எழுத்து, மக்களின் மூை நம்பிக்ரககரளயும், மமௌடிகப் பழக்க 
வழக்கங்கரளயும், பபாலிச் சாமியார்கரளயும், அைசியல் 
வாதிகளின் ஆதிக்கத்ரதயும், சுைண்ைரலயும் சாடி எதிர்ப்பதில் 
எமது எழுத்து சத்திய ஆபவசம் மகாள்கிறது. 

 எத்தரகய எழுத்தும் அப்பபாரதக்கு நம் அருகிபலா எதிரிபலா 
இருப்பவர்களுக்காக எழுதப்படுகிறது என்கிற 
நிரலரயத்தாண்டி, எங்பகபயா எப்பபாபதா இருக்கப் 
பபாகிறவர்களுக்காகவும், படிக்கப் பபாகிறவர்களுக்காவும் 
எழுதப்படுகிறது என்கிற புரிதபலாடும் எழுத பவண்டிருக்கிறது. 
 

 
 என்ரன உருவாக்கி வாழரவத்த சமுதாயத்திற்கு உைல் 

ஆற்றரலயும் அறிவின் விளக்கங்கரளயும், அர்ப்பணித்து 
சமூகத் மதாண்டு ஆற்ற பவண்டும்.  இதற்கு என் எழுத்ரத 
பதர்ந்மதடுத்து எழுதி வருகிபறன். 
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 பதைல்களுக்கு பின்பனபய வாழ்க்ரக நகர்த்தும் எறும்பிற்கு 
தான், இன்மனாரு எறும்ரபத் மதரியும். நானும் அப்படிபய என் 
வாழ்க்ரகரய பதைலாக நகர்த்தினாலும் என் பதைரல 
புரிந்துக் மகாள்பவாரின்றி தவிக்ரகயில், தவிப்புகள் கூை 
எழுத்துகளானது. 

 அறிவு வறுரமரயப் பபாக்குதற்றாக எழுத பவண்டும் என்பபத 
என் எழுத்தின் பகாட்பாடு. அந்தக் பகாட்பாடு பநற்று எனக்குள் 
இருந்தது. இன்று எனக்குள் இருக்கிறது. நாரளயும் அது 
எனக்குள் இருக்கும். 

 என்ரன வாழரவக்கும் இந்த மாமபரும் பிைஞ்சத்ரதயும், 
அதன் ஈடு இரணயற்ற அழகுக் பகாலத்ரதயும் மனிதர்கள் 
உள்ளிட்ை அதன் லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கரள நான் 
எல்ரல கைந்து மவகுவாக பநசிப்பதாலும், அந்த பநசிப்பின் 
மவவ்பவறு வரக மவளிப்பாடுகளாக என் எழுத்ரதபய 
மகாரையாக வழங்கபவண்டும் எனும் இயற்ரகயான எனது 
நல்லியல்பின் காைணமாகவும் நான் எழுதுகிபறன்.  

 நான் ஏன் எழுதுகிபறன்?  எழுத்தின் மீது உள்ள காதலால் 
தமிழின் மீது உள்ள காதலால்….மானுைத்தின் மீது உள்ள 
காதலால். 

 
 ஒரு மைம் வளை ஓர் விரதயாவது விரதயுங்கள் என்பார்கள். 
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விரதத்துவிட்டு மசல்கிபறன்.  நான் இருக்கும் பபாது 
என்ரனப் பபாற்றுபமா புகழுபமா எனக்குத் மதரியாது.  
ஆனால் என் மரறவின் பின் நிச்சயம் என் மபயர் மசால்லும்.  
என் எழுத்துகள்.  நிச்சயம் மசால்லும் என்ற நம்பிக்ரகயில் 
நான் எழுதுகிபறன். 

 நான் எழுதுவதற்கு ஒரு உள்ளார்ந்த பதரவ இருப்பதால் 
எழுதுகிபறன். நான் எழுதுகிபறன். 

 ஆற்று மவள்ளத்தில் மநடுந்தூைம் உருண்டு வரும் 
கைடுமுைைான கற்கள் பயணப்பபாக்கில் அழகான 
கூழாங்கற்களாக மாறுவரதப் பபால என் பரைப்புகள் 
மாறுவரத இப்பபாது என்னால் அனுபவப் பூர்வமாக 
உணைமுடிகிறது.  

 எப்படியிருந்தாலும் பைவாயில்ரல என்று பநற்று நான் 
பயன்படுத்திய ஆயுதங்களின் அழகும், வலிரமயும் 
என்ரனயுமறியாமல் கூடியிருப்பரதபய என் எழுத்துக்கள் 
எனக்களித்த மகாரையாகக் கருதுகிபறன்.  

 என் எழுத்து எனக்கு என்னத்ரதக் மகாடுத்தது..? நிரறய நல்ல 
நட்புகரளக் மகாடுத்தது, என் எழுத்துக்மகன நல்ல 
வாசகர்கரளக் மகாடுத்தது என்பபத உண்ரம என்றாலும் 
அரதயும் தாண்டி நீ வாசித்துப் பாபைன் என பகிரும் முன் 
நண்பர்கள் அனுப்பிய அவர்களின் எழுத்ரதச் (சு)வாசிக்கக் 
மகாடுத்தது...  
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 வள்ளுவரின் வாழ்வியல் மநறியும். தாயுமானவரின் ஆன்மீக 

மநறியும், மாணிக்கவாசகரின் சைணாகதி மநறியும், 
வள்ளலாரின் சன்மார்க்கமும், பாைதியின் மானுை பநசமும், 
பவதாத்திரியத்தில் மனவளக்கரலயும் ஒன்றிரணந்து 
இரழபயாடிருப்பபத என் எழுத்து. 

 என் எழுத்தில் யாருக்காகவும் சமைசம் மசய்து 
மகாள்ளமாட்பைன்... அது அதன் பாரதயில்தான் பயணிக்கும்... 
அவரைப் பபால எழுதலாபம என்பவர்களுக்கு அவரைப் பபால 
எழுத அவர் இருக்கிறாபை பின் நான் எதற்கு...? எனக்கு 
மதரிந்தரத எழுதுவபத என் எழுத்து.  

 என் எழுத்துக்களும்.என்ரன உற்சாகப்படுத்த முடியும். என் 
கவரலகரள மறக்கச் மசய்யும். என்ரன எப்பபாதும் 
மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கச் மசய்யும். 

 மண்ணில் இப்பிறப்பில் பநாக்கத்ரத நான் நிரறபவற்ற நான் 
எழுதுகிபறன். 
 

 விமர்சனங்கரள ஏற்க மறுத்ததுமில்ரல... உங்களிைம் 
மசால்வமதல்லாம் ஒன்றுதான்... எப்பபாதும் விமர்சனங்கரள 
முகத்துக்கு முன் மசால்லக் கற்றுக் மகாள்ளுங்கள்... அதன் 
மதிப்பு வரீியமானதாக இருக்கும். முதுகுக்குப் பின்பன அல்ல. 
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 நான் எழுதுவரத அனுபவிக்கிபறன் என்பதால் எழுதுகிபறன், 
என் வாரயத் திறக்கும்பபாது நான் மசய்வரத விை அதிகமான 
சிந்தரனயுைன் என்ரனத் தூண்டுகிறது. 

 
 என் எழுத்ரத ஒபை ஒரு ஆன்மா பநசித்தாபல என் எழுத்தின் 

பநாக்கம் மவற்றி அரைகிறது. பமலும் ஒபை ஒரு ஆத்மா 
புரிந்து உணரும் பபாது அது படும் ஆனந்தபம எனக்கு 
கிரைக்கும் மிக மபரிய பரிசாகும். இந்த பநாக்கத்திற்காகபவ 
நான் எழுதி வருகிபறன். 

 நான் சுயமாக சிந்தித்து தான் எதுவாக இருந்தாலும் எழுத 
முடியும். உயிரை உணர்ந்தால் மட்டுபம ஆன்மீகம் சுயமாக 
எழுத இயலும். எனபவ என் அனுபவத்ரத சிறிது கற்பரன 
கலந்து எனது பரைப்புகளில் மபாழுது பபாக்கிலும் பயன் 
அரைய எழுதுகிபறன். 

 சமுக நலன் என்பது தற்காலிகமான பயபன. ஆனால் மமய் 
அறிவு, பக்தி என்பது நிைந்திைமானது. எனபவ நான் மக்களுக்கு 
நிைந்திைமாக ஏதாவது மசய்ய பவண்டும் என்ற பநாக்கில் 
எழுதுகிபறன் 

 இந்தப் பூமிப் மபரும்பைப்பில் எங்மகங்பகா இருப்பவர்கபளாடு 
மவவ்பவறுபட்ை பநைங்களில் என்ரனப் பகிர்ந்து மகாள்ளவும், 
எழுதி எழுதிப் பிரழ பார்த்து என் பிரழகரளச் சரி மசய்து 
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மகாண்டு பமம்பைவும், வாசகரனயும் சிந்தித்து மதளிய 
பவண்டும் என்பதுதான் எனது எழுத்தின் லட்சியம். 

 ”தாயுமானவரையும் பவதாத்திரி மகரிஷிரயயும்” பல்பவறு 
தரலப்புகளில்  ஒப்பாய்வு மசய்துள்ள பதிரனத்து 
புத்தகங்கரள இரணயதளத்தில் www.banukumar .i n   
இலவசமாகபடித்து மகிழலாம். 

 என் எழுத்ரத அதிகம் பபர் வாசிக்க பவண்டும் என்பதற்காக 
மவறும் கற்பரன கரதகரள ஒரு பபாதும் எழுத 
பபாவதில்ரல. அப்படி என்னால் எழுத முடியாது என்பது 
அல்ல என் பிைச்சரன. என் லட்சியம் நிைந்திைத்ரத 
பநாக்கியதாக மட்டுபம உள்ளது. ஆதலால் நான் முடிந்த 
வரைக்கும் என்பனாடு பயணிக்க ரவக்கபவ என் எழுத்துக்கள் 
அரமய பவண்டும் என்பதற்க்காக நான் எழுதுகிபறன். 
 

 
 இதயத்தில் மதாைங்கி இரணயத்தில் முடிக்கிபறன் எழுத்தின் 

பமல் உள்ள தீைா காதரல... சிறுவயதில் புத்தகத்தின் பமல் 
மகாண்ை காதல் இவ்வளவு தூைம் என்ரன அரழத்து 
வந்திருக்கிறது..... புத்தகம் இருந்தால் உணவும், உறக்கமும் 
பவண்ைாம். வள்ளுவரனயும் தாயுமானவரனயும், 
மாணிக்கவாசகரையும், வள்ளலாரையும், பாைதிரயயும், 
பவதாத்திரி மகரிஷிரயயும்  அவர்கரளமயாத்த 
நூற்றுக்கணக்கான மகான்களின் இலக்கியங்கரளயும் என் 
காலத்தில் நான் அறுவரை மசய்து மகாண்டிருக்கிபறன். என் 

http://www.banukumar.in/
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பபைனின் பபைனும் என்ரனப் பபாலபவ அவர்கரள அறுவரை 
மசய்து மகாள்வான்.  

 ஒற்ரற விரதயாக விழுந்து முரளத்தாலும் அறுவரை 
மசய்யச் மசய்ய மநடுவடிவமமடுத்துப் பைவி விரளந்து 
மகாடுப்பது இலக்கியம் மட்டுபம.  

 'பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள்” 
எனும் புத்தகத்ரத பகாரவ விஜயாக பதிப்பம் மவளியிட்டு 
பல பதிப்புகரள அப்பதிப்பகபம மீண்டும் மீண்டும் 
மவளியிட்ைது 

 தன்முரனப்பு நூலான 'தன்னம்பிக்ரக மலர்கள்' எனும் 
புத்தகம் பகாரவ விஜயா பதிப்பகம் மூலம்  மவளியானது. 
இதுவும் முதற் பதிப்பு விற்பரனயாகி இைண்ைாம் பதிப்பு 
மவளியிைப்பட்ைது.  
 

 
 அபைபியக் கவிஞன் ஒருவன் 'புத்தகம் என்பது உன் சட்ரைப் 

ரபயில் இருக்கும் பூந்பதாட்ைம்' என்று உலகுக்குச் 
மசான்னான். இது நிஜம் என்பரத என் வாழ்க்ரகயில் கண்டு 
உணர்ந்து விட்பைன். நீங்களும் முயற்சியுங்கள்.  

 திருவள்ளுவரும், தாயுமானவரும், மாணிக்கவாசகரும், 
வள்ளலாரும்  பாைதியாரும், பவதாத்திரி மகரிஷியும்  
இவர்கரளமயாத்த நூற்றுக்கணக்கான நம் பழந்தமிழ்ப் 
பரைப்பாளிகளும் நமக்கான தங்களது எழுத்ரதத்தான் எழுதி 
ரவத்துவிட்டுப் பபாயிருக்கிறார்கபள தவிை, நாம் எழுத 
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பவண்டியரதமயல்லாம் எழுதி ரவத்து விட்டுப் பபாகவில்ரல 
எனும் புரிதபலாடு நாம் எழுத பவண்டியிருக்கிறது. 

 ஒரு இலக்கியத்ரதபயா அல்லது கட்டுரைரயபயா 
எழுதிமுடித்தவுைன் எனக்குள் ஒரு நிரறவு எங்கிருந்பதா வந்து 
நிரறகிறது. எழுதிக் மகாண்டிருக்கும் தருணங்கபள எனக்கு 
மிக மகிழ்ச்சியான தருணங்களாக இருக்கின்றன.  

 அைசுப்பணியிபல இயல்பாக எனக்குள் எழுந்த எழுத்தாற்றரல 
எதன் மபருட்பைனும் மதாரலத்து விட்டு, காலம் கைந்து 
பதடிக்மகாண்டிருக்கக் கூைாது என்கிற மதளிவிலும், 
கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் ஏக காலத்தில் விருந்தளித்து 
கவனத்ரத ஈர்க்கும்படியான எனது எழுத்ரத அரமத்துக் 
மகாண்பைன். 

 
 கண்களும் மூரளயும் ஏக காலத்தில் இயங்கித் மதரிந்து 

மகாள்ளவும், மதளிந்து மகாள்ளவும், ஆைவாைமின்றி வழி 
வகுக்கும் எழுத்துக்கரலபய எனக்பகற்ற கரல என்றுணர்ந்து 
ஏற்று ஈடுபாடு மகாண்ைரமயால் எழுத்து என் வசமாயிற்று. 

 இந்த சுறுக்கமான 100 தகவல்களில் நான் விவரித்திருக்கும் 
அரனத்துச் மசய்திகளும் எதார்த்தமான உண்ரமகளாக 
இருப்பதாலும், அவற்றுக்கான தீர்வுகளுக்கும் மதளிவுகளுக்கும் 
என்னளவில் என் எழுதுபகாலின் வழியில் மற்றவர்கபளாடு 
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பசர்ந்து நான் மானுைத்ரத பமம்படுத்தவும் உயர்த்தவும்   
பாடுபைவும் பவண்டி இருப்பதாலும் நான் எழுதுகிபறன். 

 எழுதாதபபாது நான் மிகவும் பசார்ந்தும் கவரலப்பட்டுக் 
மகாண்டும் இருப்பதாக என் மரனவி மசால்வாள். 

 என் பரைப்புக்குள் என்ன மசால்லப்படுகிறது என்பது அல்ல 
முக்கியம்.  என்ன உணர்த்தப்படுகிறது என்பதுதான் முக்கியம். 

 என் எழுத்துக்கள்  ஞானம் பதடும் பக்தர்களுக்கு சரியான 
பாரதரய காட்டுகின்றன.  

 என் எழுத்துக்கள் மனிதரன  உருவாக்கின்றன. என் 
எழுத்துக்கள் மனிதர்கரள உறக்கதில் இருந்து விழிப்பரையச் 
மசய்கின்றன. 

 என்னுரைய ஒவ்மவாரு பரைப்ரபயும் ஒரு கட்ைரமப்ரபப் 
பின்பற்றுகிறது. அறிமுகம், முடிச்சு மற்றும் விரளவு. அதாவது, 
கரதயின் ஆைம்பம், எழும் பிைச்சிரன, அந்தப் பிைச்சிரனக்கு 
தீர்வு. இது எளிதானது.  

 
 எழுவதற்கு முன் பரைப்பிற்குரிய தரலப்பிரன நன்றாக 

விளங்கிக் மகாள்ளபவண்டும். தரலப்பு வசீகைமாக இருக்க 
பவண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கின்றன எமது 
பரைப்புகள். 
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 ஒரு எழுத்தாளனுக்கு பதரவ நான்பக நான்கு. பார்ரவ, 
ஞாபகம், பிைதிபலிப்பு, திட்ைம். மற்ற எல்லாமும் இவற்ரற 
மசப்பனிைச் மசய்யும் கருவிகள் தான். இந்த பாரதயில் தான் 
என் எழுத்துக்கள் பயணித்துக் மகாண்டிருக்கின்றன. 

 எத்தரனபயா வருைம் எழுதுபகால் தாங்கி, இதயங்கரள 
உழுது பார்க்க, மகாட்ை மகாட்ை தூக்கம் மதாரலத்து 
விழித்திருந்த.., புத்தகங்கரள காகிதங்களாய் நிைப்பி - உலகின் 
தூைம் வரை மகாண்டு மசல்ல முடியாமல் தவித்துக் 
மகாண்டிருந்த ஒரு சாமனியரன, தன் ஒரு சின்ன 
அைவரணப்பினால் உலகத்தின் முன்பன என்ரனயும் எடுத்துக் 
காட்டிய இரறநிரலக்கு என் நன்றி. 

 கணிப்மபாறியிலிருந்து மீளுமுன்னர், மறுபடி ரக 
விரிக்கிபறன்.  பத்து விைல்கரளப் பார்க்கிபறன்.  என் மூலதன 
விைல்கள்…மவளிச்ச விழுதுகளாய்,..இமயத்துக்கும் பமலான 
சிகைங்களாய்…இல்ரலயில்ரல  …. பத்து சூரியன்களகபவ 
ஒளிர்கின்றன. 

துரணநின்ற நூல்கள் 
 
1. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க  
2. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
3. நான் ஏன் எழுதுகிபறன்? 
4. பவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க. 
6. இரணயதள தகவல்கள் 
7. பானுகுமார் பரைப்புலகம் 

பானுகுமார் பரைப்புலகம் 
(171 புத்தகங்கள -31.12.2021 வரை) 
PDF www.banukumar .i n 

http://www.banukumar.in/
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ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தரனகள் 
2. அறிவியல் பநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தரனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தரனகள் 
4. அறிவியல் பநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தரனகள் 
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5. பகாள்கரள மவன்ற இரைக்காட்டுச் சித்தர் 
 

வாழ்க்ரக வைலாறு 

1. மநப்பபாலியன் வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இபயசுவின் வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுைன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகைாஜனார்) 
5. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்ரக தன்னம்பிக்ரக 

1. தன்னம்பிக்ரக மலர்கள். 
2. மைன்சரன மவல்வது எப்படி? 
3. காலபம உன் உயிர் 
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ரவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்ரக 

 

பவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வைலாற்றில் பவதாத்திரி மகரிஷி 
2. பவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. பவதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. பவதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வைலாறு பபாற்றும் குரு சீைர்கள் 
8. “வாழ்க வளமுைன்” என்ற வார்த்ரத! சரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன மசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புைட்சியில் பவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்ரவயில் பவதாத்திரி மகரிஷி  
11. பவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல மதய்வமது 
13. பபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுபவ மசால்லும் 
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15. உய்யும் வரக பதடி அரலந்பதன். 
16. தினந்பதாறும் பவதாத்திரியம் 
17. வாழும் பவதாத்திரியம் 
18. என்ரனச் மசதுக்கிய பவதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம் 
19. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்ரவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ளலார் பவதாத்திரி மூவரும் ஒருவபை 
22. பவதாத்திரியம் கற்பபாம்  
23. மரனவிக்கு மரியாரத 
24. எல்லாம் வல்ல மதய்வமது 
25. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் வறுரம என்பது இல்ரல. 
26. அவதாைப் புருஷர் அருட்தந்ரத 
27. பவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திரை 

 
ஒப்பாய்வு  (பவதாத்திரி மகைஷி) 

1. வள்ளலாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவைீரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் பபாற்றும் ஞானிகள் 
5. பவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும். 
7. கிழக்கும் பமற்கும் 
8. பவதமுதல்வரும் பவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் பவதாத்திரி மகைஷியும்) 
10. பாமைமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் பவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் பவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் களிப்பும் பபரின்பக் களிப்பும் 
15. சுகவாரியும் பபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்ரைனும் பவதாத்திரியும் 
19. பஷக்ஸ்பியரும் பவதாத்திரியமும் 
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தாயுமானவரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம். 
2. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மபாருள் வணக்கம். 
4. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பதபஜாமானந்தம். 
5. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிரறந்த மபாருள்.. 
6. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் கருணாகைக் கைவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் பவதாத்திரி மூவரும் ஒருவபை 
9. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ரபங்கிளிக் கண்ணி 
11. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மபான்ரன மாதரை 
12. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ஆகாை புவனம் 
13. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம் 
15. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மமௌனகுரு வணக்கம் 
16. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மரலவளர்க் காதலி 
17. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின் மகாட்ைம் 
18. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாரய 
19. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபரகவர்கள் 
20. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் இரறவழிபாடு 
22. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 1 
25. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 2 
26. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருவாசகமும் பவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
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1. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திரைப் பத்து. 
2. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அரைக்கலப் பத்து. 
4. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் மசத்திலாப் பத்து. 
5. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குரழத்தப் பத்து. 
8. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில்திருவாசகத்தின் பிைார்த்தரனப் பத்து. 
10. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுைாணம் 
11. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் ஆரசப் பத்து 
12. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அச்பசா பதிகம் 
13. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
14. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அன்ரனப்பத்து 
16. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் கண்ைபத்து 
17. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் மசன்னிப்பத்து 
19. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பைவசம் 
22. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

பாைதியாரும் பவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாைல்கள் 

2. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் தத்துவப் பாைல்கள் 

3. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 

4. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் மானுை சிந்தரனகள் 
 

மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் 
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1. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. பசைவாரும் மஜகத்தீபை 
2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் மமய்ப்மபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயமநறி 
5. தாயுமானவரின் உைல் மபாய்யுறவா? 
6. தாயுமானவரின் கைவுள் பகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அைசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இைம், மபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்ரவதமும் பவதாத்திரியின் அத்ரவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்தரனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிைபஞ்சக் பகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் பபாற்றும் அறம் 
18. அறிபவதான் மதய்வமமன்றார் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பைநரையும் உலக நரையும் 
21. இன்பம் மபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாைல்களில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா? 
25. கல்லாத பபர்கபள நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கைவுளின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எரத பலி மகாடுக்கச் மசான்னார்? 
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28. தாயுமானவர் தரும் இரறவழிபாடு 
29. தாயுமானவருைன் வாழ்பவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவரமகள் 100 

 
மஜன்னும் திருவாசகமும்  

1. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

புலவர் தியாகைாஜனார் 
1. குருவுைன் வாழ்ந்தவர் 
2. வைலாறு பபாற்றும் குரு சீைர்கள் 
3. புலவர் தியாகைாஜனார் அரிய மசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகைாஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய மசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் வருபத ஊர் ஞாபகம் வருபத! 
3. மன்னார்குடி வைலாறு 

தன்னம்பிக்ரக தன்னம்பிக்ரக 

1. தன்னம்பிக்ரக மலர்கள். 
2. மைன்சரன மவல்வது எப்படி? 
3. காலபம உன் உயிர் 
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ரவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்ரக 
6. தன்னம்பிக்ரக மலர்கள் 

 
சிறுகரதகள் 

1. மசயபல விரளவு 
2. தவம் 

ஆைாய்ச்சி 

நன்மக்கட்பபறு 100 நற்சிந்தரனகள் 
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பானுகுமார் பரைப்புலகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
4. பவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிபறன் 

கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அைசும்) 
3. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 3 (இரற சிந்தரனகள்) 
4. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 4. (மானுைம் மவன்றதம்மா) 
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1. Vet hat hi ri am banukum (Yout ube channel ) 
2. Thayumanavar banukumar (Yout ube 
channel ) 

3. Kumar vadi vel u (Yout ube channel ) 

 



39 
 

vet hat hi ri am Banukumar  
(Yout ube channel ) Ti t l es 

1. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. பவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. பவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. விபவகானந்தரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. விபவகானந்தரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. விபவகானந்தர் கரதகளும் பவதாத்திரியமும் 
7. ைாமகிருஷ்ணர் கரதகளும் பவதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. மபன்ஞமின் பிைாங்களினும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய மவல்லியும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் பவதாத்திரியாரின் பபரின்ப ஊற்றும் 
13. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பைசிவ வணக்கம். 
14. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பரிபூைாணானந்தம் 
15. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம் 
16. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மமௌனகுரு வணக்கம் 
17. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் பதபஜா மயானந்தம் 
18. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மபாருள் வணக்கம் 
19. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு 
20. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. பவதாத்திரிய பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் பிைார்த்தரனப்பத்து 
23. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அரைக்கலப் பத்து 
24. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குரழத்த பத்து 
25. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் ஆரசப் பத்து 
26. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் மசத்திலா பத்து 
27. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திரைப் பத்து. 
29. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அச்பசா பதிகம் 
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31. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுைாணம் 
32. மாணிக்கவாசகரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக மவளியடீு  
34. பவதாத்திரிய சிந்தரனகள் பாகம் 1 
35. பவதாத்திரிய சிந்தரனகள் பாகம் 2 
36. பவதாத்திரிய சிந்தரனகள் பாகம் 3 
37. பவதாத்திரிய சிந்தரனகள் பாகம் 4 
38. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில்பாைதியாரின் மானுை சிந்தரனகள் 
39. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாைல்கள் 
40. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 
41. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் பாைதியாரின் தத்துவ பாைல்கள் 
42. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45 மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. மஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலமமல்லாம் பவதாத்திரியம் 
48. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்ரனச் மசதுக்கிய நூல் 
50. தினசரி தியானம் சனவரி  
51. தினசரி தியானம் பிப்ைவரி  
52. தினசரி தியானம் மார்ச்  
53. தினசரி தியானம் ஏப்ைல்  
54. தினசரி தியானம் பம  
55. தினசரி தியானம் ஜூன் 
56. தினசரி தியானம் ஜூரல  
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினசரி தியானம் மசப்ைம்பர் 
59. தினசரி தியானம் அக்பைாபர் 
60. தினசரி தியானம் நவம்பர் 
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62. தாயுமானவரின் சிந்தரனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானவரின் சிந்தரனகள் பாகம் 2 
64. தாயுமானவரின் சிந்தரனகள் பாகம் 3 
65. தாயுமானவரின் சிந்தரனகள் பாகம் 4 
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66. தாயுமானவரின் சிந்தரனகள் பாகம் 5 
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. மஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
69. மஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70. மஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு 
72. மாணிக்கவாசகர் சிந்தரனகள் 
73. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
74. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
75. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 
76. புலவர் தியாகைாஜனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அரலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அரலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அறிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தரனகள் பாகம் 1 
80. அறிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தரனகள் பாகம் 2 
81. அறிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தரனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. மைன்சரன மவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84. மைன்சரன மவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85. மைன்சரன மவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்ரக தன்னம்பிக்ரக 
87. சுயமுன்பனற்றம் 
88. பத்திைகிரியார் சிந்தரனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆைாய்ச்சி -  நன்மக்கட்பபறு 
91. மபாதுவானரவ 
92. மரனவிக்கு மரியாரத 
93. திருமூலர் சிந்தரனகள். 
94. ஆண்ைாள் சிந்தரனகள் 
95. திருமழிரசஆழ்வார் சிந்தரனகள் 
96. திருக்குறள் சிந்தரனகள் 
97. அப்பர் சிந்தரனகள் 
98.  பட்டினத்தார் சிந்தரனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. சிவவாக்கியார் சிந்தரனகள் 
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101. ஔரயார் சிந்தரனகள் 
102. சித்தர்கள் சிந்தரனகள் 
103. திருமங்ரகயாழ்வார்  
104. வள்ளலாரின் சிந்தரனகள்  
105. பசி என்னும் பாவி 
106. மபாருள் வறுரமயா? அறிவு வறுரமயா? 

107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
110. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் அன்ரனப்பத்து 
112. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் கண்ைபத்து 
113. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
114. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் மசன்னிப்பத்து 
115. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
117. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 
118. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பைவசம் 
119. மனவளக்கரலயில் வாசி பயாகமா? 

120. பவதாத்திரியம் மானுை பவதம் 

121. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் மரலவளர்க் காதலி 

122. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிரறகின்ற மபாருள் 

123. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் கருணாகைக் கைவுள்  

124. மனவளக்கரலயின் மகத்துவம் 

125. அருட்தந்ரதபய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பரகவர்கள் 

127. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் இரறவழிபாடு 

128. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

129. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
130. முதுரமயிலும் உற்சாக வாழ்க்ரக பாகம் 1 
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131. முதுரமயிலும் உற்சாக வாழ்க்ரக பாகம் 2 
132. முதுரமயிலும் உற்சாக வாழ்க்ரக பாகம் 3 

133. புலவர் தியாகைாஜனார் வாழ்வில் சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 

134. புலவர் தியாகைாஜனார் வாழ்வில் சுரவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 

135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்  

136. பவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (பவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. பபைக்குழந்ரதகரள மகிழ்வது எப்படி? 

138. பவதாத்திரியப் பார்ரவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திைமும் பவதாத்திரியமும் 

140. நன்மக்கட்பபறு 100 நற்சிந்தரனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 

145. பவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிபறன். 

148. வாழ்க்ரகரய மவற்றி மகாள்வது எப்படி? (பவதாத்திரியப் 
பார்ரவயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுைம் சிறந்த வாழ்க்ரக வாழ பவதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்ைரளகள் 

150. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திறனும் கருத்தியலும்) 
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