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நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க  

(100 டிப்ஸ்) 

மன்னார்குடி பானுகுமார் 
 ”எழுத்து ததய்வம்” என்றார் பாரதி. சரி. நீங்களும்  

எழுத்ததயும் வணங்க வவண்டியது தாவன?  எழுத வவண்டியது 
தாவன? 

 எப்படி எழுதுவது என்பது சரியாகப் பிடிபடாவிட்டாலும் எழுத 
ஆதச உள்ள நிதறய வபர் இருக்கிவறாம். 

 அதமரிக்காவில் St ock Market f or Dummi es, Wi ne f or Dummi es, 
Programmi ng f or Dummi es என்று புத்தகம் வபாடுவார்கள். அந்த 
மாதிரி யாராவது Wri t i ng f or Dummi es என்று ஒரு புத்தகம் 
வபாட்டால் என்ற வகள்விவய ” நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க!” 
(100 டிப்ஸ்) என்று இந்த புத்தகம் உருவாகியது. 

 ஒரு மருத்துவதர ஒரு தபாறியாளதர உருவாக்க எவ்வளவு 
ஆண்டுகள் படிக்கனும், பயிற்சி எடுக்கனும்?  ஆனால் ஒவர 
ஒரு பத்தகத்தத வாங்கிப் படித்து விட்டு ஒரு ததாழில் 
தநறிஞர் ஆகிவிட முடியுமா? முடியும்.  எப்படி? 

 
 அந்தத் ததாழில்தான் எழுத்து. அந்த புத்தகம்தான் இது. 

எமக்குத் ததாழில் எழுத்து என்றார் பாரதியார்..  எல்லாருமா 
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பாரதியாராகப் பிறந்து விடுகிறார்கள்?  ஆனால் தனது 
மனதுக்குள் வதான்றுகிறதத பிறருக்குத் ததரிவிக்க வவண்டும் 
என்ற எண்ணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உண்டாகிறதல்லவா? 

 நிதறய படிக்கிறரீ்கள் ஏன் எழுத மாட்வடன்கிறரீ்கள்? என்பார் 
தத்துவவமதத வே. கிருஷ்ணமுர்த்தி. அதிகம் படிப்பவர்கள் 
எழுதுவது எளிவத. 

 எழுத்தின் ரகசியம் எழுதுவவத என்றார் சுந்தர ராமசாமி. 
எழுதித்தான் எழுத்தில் உள்ள சிக்கல்கதளயும் ததடகதளயும் 
ததரிந்துதகாள்ள முடியும்.  

 உங்கள் முதல் புத்தகத்தத எழுதும் முன்பு நீங்கள் எவ்வளவு 
புத்தகங்கதள படித்தீர்கள்? 

 நீங்கள் சிறு வயது முதல்  வாசித்த நூல்கள் ஏராளம். தமாழி 
உங்களது  எண்ணங்களுக்கு முழுதமயான ஒரு 
ததாடர்பூடகமாக ஆகும். 

       

 கண்டது கற்கப் பண்டிதனாவான் என்று ஒரு 
தமாழியுண்டல்லவா? வாசிப்பு..அதுவும் இன்னததன்றில்லாமல் 
எது கிதடத்தாலும் வாசிப்பது, பின்னர் சிலகாலம் தசல்லவவ 
நமக்கு ஈர்ப்புள்ள பகுதி பிடிபடும் வபாது அந்த வதகயில் வதடி 
வாசிப்பது.. இதற்கு வதரயதறவய கிதடயாது.  
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 ஆனால் நாம் ஆழ்ந்து வாசிக்கும் யாதவயும் நம் சிந்ததனக் 
கருவூலத்தினுள்வள விததயாக ஊன்றப்படும். பின்னர் நாவம 
விததக்க முயற்சிக்கும் வபாது உள்வள வதடி 
தசல்வங்கதளல்லாம் நாமறியாமவல நமது விரல்களில் வவறு 
வடிவத்தில் வந்துதிக்கும்! அதனால் இவ்வளவு நூல்கள் தான் 
வாசிக்க வவண்டுதமன்று ஒரு வதரயதற தசால்லி முடியாது. 

 எதற்காக எழுதுகிறரீ்கள் என்ற வநாக்கத்தத வதரயதற தசய்து 
தகாண்டால் நீங்கள் நிதனப்பது அத்ததனயும் நிதறவவறும். 
குழந்ததக்குக் கூடப் புரியும் என்பார்கவள.  அத்ததன எளிய 
நதடயில் தசால்லப்பட்டிருக்கும் விசயங்கதள நீங்கள் உள் 
வாங்கிக் தகாள்ள வவண்டும்.      

 'ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு, அவன் ஒரு 
குழந்ததயாவது தபற்றிருக்க வவண்டும்; ஒரு வடீாவது கட்டி 
இருக்க வவண்டும்; ஒரு நாலாவது எழுதி இருக்க வவண்டும்' 
என்பார்கள். எனவவ, நண்பர்கவள, வாழ்நாளில் எப்பாடு 
பட்டாவது ஒரு நாலாவது எழுதி தவளியிட்டு விடுவது 
என்னும் உறுதிதமாழிதய இன்வற - இக்கணவம - எடுத்துக் 
தகாள்ளுங்கள். 
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 சாததன பதடத்த அதனவருவம வவததனதயயும், 

வசாததனதயயும் தாங்கியும் தாண்டியும் தான் 
தவற்றியாளராக உயர்ந்திருக்கிறார்கள். 

 நீங்கள் எழுதவதற்கு எப்படி ததாடங்க வவண்டும்?  உங்கள் 
வடீ்தட விட்டு எங்கு தவளியில் தசன்றாலும் சரி இதத 
நிதனவில் தவத்துக் தகாள்ளுங்கள். உங்கள் பார்தவயில் 
படும் ஒவ்தவான்றும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்தபத் தரப் 
வபாகிறது. 

 நீங்கள் பயணம் தசய்து தகாண்டிருக்கலாம்.  கதடக்குப் வபாய் 
காய்கறி வாங்கலாம். உங்கள் கவனம் எங்வக இருக்க 
வவண்டும் ததரியுமா?  மனிதர்கள் மீதுதான். 
எத்ததனவிதமான மனிதர்கதளப் பார்க்கிறரீ்கள்? 
எல்வலதரயும் மனதில் படம் பிடித்து தவத்துக் தகாள்ளுங்கள்.. 
யாராவது எததயாவது வித்தியாசமாக தசய்து தவப்பார்கள். 

 நம் உள்ளத்தில் படிந்துள்ள இதறவனின் ததய்வகீ மூச்சுக் 
காற்றின் தவப்பவம எழுத்து. 
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 எழுதுவது சில சமயங்களில் நம் கவனம் முழுவததயும் 

கவர்ந்திழுக்க வல்லது.  சில சமயம் கதளப்பூட்டுவது.  
என்றாலும் எனக்கு விருப்பமான ததாழிதல என் 
வததவகதளப் பூர்த்தி தசய்யும் வருமானத்ததயும் தபற 
முடிந்து என் அதிர்ஷ்டம்தான” என்பார் ஆலடஸ் ஹக்ஸலி. 

 எடுத்த எடுப்பிவலவய எழுதுவதா என்று வயாசிக்கிறரீ்களா?  
முதலில் இந்தத் தயக்கத்தத விரட்டுங்கள்.  நீங்கள் 
பார்த்ததத, வகட்டதத மனதில் பதிந்து தவத்துக் 
தகாள்ளுங்கள்.       

 'நீங்கள் இதுவதர ஏன் நால் எழுதவில்தல?' என்று பத்துப் 
வபதரக் வகட்டுப் பாருங்கள். அவர்களுள் பாதிப் வபர், 'யார் 
படிப்பார்கள்?' என்பார்கள்; மீதிப் வபர், 'யார் தவளியிடுவார்கள்?' 
என்பார்கள்.   

 வாழ்க்தகயின் தவற்றிவய எதிர்பாராத தசயதல 
எதிர்தகாள்வதிலும், முடிவு எடுப்பதிலும் தான் அடங்கி உள்ளது 
என வமலாண்தம இயலில் கூறுவார்கள். காலத்திற்கு ஏற்ற 
தபாருதளத் வதர்வு தசய்து, அததக் தகாடுக்கிற விதத்தில் 
தகாடுத்தால் தவற்றி நிச்சயம் 
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 'சித்திரமும் தகப் பழக்கம்; தசந்தமிழும் நாப்பழக்கம்' என்பது 
வபால், எழுத்தும் உங்களுக்கு வசப்படுவது பழக்கத்தால் தான்; 
முதறயான பயிற்சியும் இதடவிடாத முயற்சியுவம துதண 
நிற்கும்.  
 

 
 நாள்வதாறும் குதறந்தது பத்துப் பக்கங்களாவது படிப்பது, ஐந்து 

பக்கங்களாவது எழுதுவது என்பதத வழக்கமாக தவத்துக் 
தகாள்ளுங்கள்; அதுவவ பின்னாளில் வாடிக்தகயாகி, வாழ்க்தக 
ஆகிவிடும்! 

 “காதல எழுந்தவுடன் படிப்பு – பின்பு கனிவு தகாடுக்கும் நல்ல 
பாட்டு. மாதல முழுவதும் விதளயாட்டு – என்று 
வழக்கப்படுத்திக் தகாள்ளு பாப்பா!” என்னும் பாரதியின் வாக்கு, 
வளரும் பாப்பாவுக்கு மட்டும் அல்ல, வளர்ந்த நமக்கும் 
தபாருந்தி வருவது தான்! எததயும் வழக்கப்படுத்திக் 
தகாள்ளுதலில் தான் வாழ்க்தகயின் தவற்றிவய 
அடங்கியுள்ளது. 

 உங்களுக்கு நம்பிக்தக இருக்கிறவதா இல்தலவயா எழதுவது 
என்பது உண்தமயிவலவய ஒரு யாகம்தான்.  அதத மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் ஒழுங்குமுதற தவறாமல் தசய்ய வவண்டும்.  
தசய்யப் பழகிக் தகாள்ளுங்கள். 
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 ோர்ஜ் தபர்னாட்ஷாவின் எழுத்துக்தளத திருப்பி 
அனுப்பியவர்கள் அவநகர்.  அவர் ஒரு நாதளக்கு இத்ததன 
பக்கம் எழுத வவண்டும் என்று நிதனத்தால் அதத 
எழுதிவிட்டுத்தான் வவறு வவதல பார்ப்பராம். நீங்களும் அப்படி 
இருக்க வவண்டும். 

 மனிதன், கருவிவல பிறந்து ததருவிவல திரிவது வபால், 
சிந்ததனயும், உள்ளதமனும் உள்ளதறயிவல பிறந்து 
உலகதமன்னும் உருண்தடயிவல உலவுகின்  றத 

 உலகில் வாழும் ஒவ்தவாரு மனிதனும் ஓயாமல் சிந்தி   
கின்றான்.  உந்திதயழும் சிந்ததனகதளத் தான் விரும்பும் 
வநரத்தில் வார்த்ததகளாக தவளிப்படுத்துகின்றான்.  
எண்ணங்கதளச் சில சமயம் எழுத்துகளாகவும் எழுதிக் 
காட்டுகின்றான். 

 
 உள்ளத்தில் ஊதமயாகவும் உதடுகளில் ஓதசயாகவும் 

எழுகின்ற எண்ணங்கள் அவரவர் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் 
தக்கவாறு, சிறுகததகளாகவும், சிறந்த கட்டுதரகளாகவும், 
கருவதடந்த  கவிததகளாகவும்  உருப்தபறுகின்றன 

 உங்கள் எழுத்தில் சீரான ஒட்டம் முக்கியம்.  உங்கள் 
வாக்கியங்கள் சிறியதாக அதமயட்டும். நீண்ட வாக்கியங்கள் 
சலிப்பூட்டும்.  சின்னச்சின்ன வாக்கியங்களில் வகார்தவயாகச் 
தசால்லுங்கள்.  ஒரு பத்தியின் முடிவில் ஆர்வத்ததத் 
தூண்டுங்கள். 
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 நீங்கள் எழுதும் பத்திகள் சிறியதாக அதமய வவண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளுக்கு வமல் பத்தி அதமக்க 
வவண்டும்.  

 தபரிய நீண்ட பத்திகதளக் காட்டிலும் சிறிய பத்திகள் கவர்ந்து 
இழுக்கக் கூடியதவ.  கம்ப்யூட்டரில் வல அவுட் தசய்வதற்கு 
தராம்பவும் வசதியானதவ.  சிறு பத்திகள் அழகுற 
வடிவதமப்பதற்குப் தபரிதும் உதவுபதவ. 

 பத்தி அதமப்பதற்கு விவிலியததப் பாருங்கள்.  
கண்ணதாசனின் ”அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்” புத்தகத்ததப் 
பாருங்கள்.  பத்திகள் மிகச் சிறியதாகவவ இருக்கும்.  இது 
வாசகர்கதள சலிப்பில்லாமல் படிக்கத் தூண்டும். 

 எப்படி எழுத வவண்டும்? அனுபவித்து எழுத வவண்டும். எழுத 
வவண்டும் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்க வவண்டும்.  அந்த 
விஷயமாகவவ நீங்கள் ஆக வவண்டும். ேவீ தாகமாக இருக்க 
வவண்டும். அப்வபாது தான் உங்களால் எழுத முடியும். 

 நீங்கள் எப்வபாது எழுத முடியும் என்றால், உங்களுக்கு உங்கள் 
அனுபவம் இதயத்திலிருந்து வரவவண்டும். அததத்தான் 
ேவீதாகம் என்று தசால்வது.  உங்களுதடய ஆத்மாவிலிருந்து 
வர வவண்டும்.   
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 எதாவது ஒரு விஷயத்ததப் பற்றி எழுத வவண்டும் என்ற 
ேவீதாகம் வதான்றி, அதுவாகவவ நீங்கள் மாறி, உங்கள் 
அனுபவத்தத நீங்கள் உணர்ந்து தசய்தீர்களானால், அப்புறம் 
உங்களுக்கு தானாகவவ எழுத வந்துவிடும். 

 தபரிய தபரிய எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் என்ன தசால்வார்கள் 
என்றால், ஒவ்தவாருவருதடய வாழ்க்தகயிலும் ஒரு 
சிறுகதத எழுதக்கூடிய அளவிற்கு விஷயம் இருக்கும் என்று 
தசால்வார்கள்.   

 எததப்பற்றி எழுத வவண்டுதமன்றாலும் அததப்பற்றி 
முழுதமயாக படித்தீர்களானால்தான் அததப்பற்றி எழுத 
முடியும்.   என்னுதடய எந்தப் புத்தகத்ததப் 
படித்தீர்களானாலும் ஆன்மீகம் அடிநீவராட்டமாக இருக்கும். 

 மனத்தின் உல்லாச உலாதவப் வபால உங்கள் பதடப்பு இருக்க 
வவண்டும். 

 சிறந்த பாடகன் ஒருவன், ராகம் ஒன்தற ஆலாபதன தசய்வது 
வபால், ஒரு தபாருதளவயா அனுபவத்ததவய கதளயுடனும் 
சுதவயுடனும் பதடப்பில் இதசக்க வவண்டும். 

 தகவதர்ந்த ”மாேிக்” வித்ததக்காரன் ஒருவன், தநருங்கிய 
நண்பன் ஒருவனுடன் மனம் விட்டு உதரயாடும் 
வதாரதணயில் பதடப்பு அதமய வவண்டும். 
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 மின்மினிப் பூச்சிமுதல் வானத்து நட்சத்திரம்வதர 

குழந்ததயின் மழதல முதல் உயரிய கண்ணதாசனின் பதடப்பு 
வதர, ஆணி அடிக்கும் தசயல்முதல் அகிலத்ததவய 
கிடுகிடுக்க தவக்கும் தசய்தக வதர, தவட்டிப் வபச்சுமுதல் 
வவதாந்தம் வதர, எததப்பற்றியும் எழுதலாம்.  எத்ததனவயா 
விதங்களிலும் எழுதலாம்.  எததப்பற்றி எந்தக் வகாணத்தில் 
எழுதினாலும் இன்பம் ஊட்டும் பதடப்பாக, தமாழி விருந்தாக 
இருக்க வவண்டும். 

 நீங்கள் எழுதியதத நீங்கவள திருத்துவது சலிப்பூட்டுகிறதா? 
அப்படி அல்ல.  நீங்கள் என்ன நிதனத்துக் தகாண்டு ஒரு 
வார்த்தததயப் பயன்படுத்தினரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத்தான் 
ததரியும்.  திருத்தும்வபாது அது உங்களுக்கு மட்டுவம புரியும். 

 உங்கள் பதடப்பிற்கு சரியான ததலப்பிதனத் வதர்ந்ததடுக்க 
வவண்டும்.  

 சுருக்கமான ததலப்பு வாசகர்கதளச் சுண்டி இழுக்க ஏற்றது.  
சுருக்கமாக இருப்பதத விடச் சுருக் என்று இருப்பது 
தராம்பவும் முக்கியம்.  நீளமான ததலப்புகதளப் படிப்பதற்கு 
யாருக்கும் தபாறுதம இருப்பதில்தல. 
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 முடிந்தால் மூன்று வார்த்ததகளுக்குள் ததலப்தப தவத்துப் 
பாருங்கள்.  அது முடியவில்தல என்றால் ஐந்து 
வார்த்ததகளாக இருக்கலாம்.  அதற்கு வமல் நீட்டித்தால் 
சிரமம்.  நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிதடக்காமல் 
வபாய்விடும். 

 உங்கள் பதடப்பின் ததலப்பு சுண்டி இழுக்கும் ததலப்பாக 
அதமய வவண்டும்.  ததலப்தபப் படித்ததும் வாசகதரப் படிக்க 
தவக்க வவண்டும்.  என்ன தசால்ல வருகிறார்கள் என்ற 
ஆர்வத்ததத் தூண்டும்படி இருக்க வவண்டும்.  பிரபல 
தசாற்தறாடர்கள். வமற்வகாள்கள் வபான்றவற்தற அப்படிவய 
பயன்படுத்தலாம்.  

 உங்களுக்கு ஆயிரம் அனுபவம் கிதடத்திருக்குவம?  உங்கதள 
அதிர தவத்த அனுபவங்கள் எத்ததன?  நீங்கள் விரும்பி 
ரசித்த அனுபவங்கள் எத்ததன?  உங்கதளச் வசாததனக்கு 
உள்ளாக்கிய அனுபவங்கள் இருக்கின்றனவா?  உங்கதள தமய் 
சிலிர்க்க தவத்ததவ எத்ததன? எத்ததன? 

 இதவ அத்ததனயுவம உங்களுக்கு ஒவ்தவாரு தங்கச் சுரங்கம் 
வபான்றதவ.  அதிர்ச்சி, மகிழ்ச்சி, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி என்று 
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எத்ததகய அனுபவமாக இருந்தாலும் அவற்தறக் குறித்துக் 
தகாள்ளுங்கள். 

 நீங்கள் இப்வபாது எப்படி உணர்ந்தீர்கவளா அவத வபான்ற 
உணர்வு வாசகர்களுக்கும் ஏற்படும்.  அவற்தறச் 
தசால்லுங்கள்.  நல்ல வரவவற்புக் கிதடக்கும்.  தசான்னால் 
நம்பமாட்டிர்கள் இருந்தாலும்…அது உண்தம என்று 
ஆரம்பியுங்கள். 

 நீங்கள் தசால்வது உண்தம அனுபவமாகவவ இருக்கட்டுவம.  
அதில் கற்பதனச் சரக்கிற்கு இடம் வவண்டாம்.  
அளவுக்கதிமாக அனுபவங்கள், கண்ணால் பார்த்ததவ, காதால் 
வகட்டதவ எல்லாவற்தறயும் தசால்லுங்கள்.. 

 
 இத்ததகய தபாருள் குறித்த எழுதுவதற்கு முன்பு அது 

யாருக்காக எழுதப்படுகிறது என்பதத முடிவு தசய்து தகாண்டு 
அதற்கு ஏற்பக் தகாடுங்கள்.  தபண்கள், மாணவர்கள், 
இதளஞர்கள், ஆன்மீக வாதிகள் என்று வதகப்படுத்திக் 
தகாள்ளலாம். 

 உங்கள் அனுபவங்கள் எப்படிச் சுதவயாக இருக்குவமா அவத 
வபால மற்றவர்களின் அனுபவங்கதளயும் நீங்கள் எழுதலாம்.  
இதற்கு நீஙகள் தசய்ய வவண்டியததல்லாம் உங்கள் நண்பர்கள், 
உறவினர்கள், ஊழியர்கள் வபான்றவர்கள் தசால்லும்  
விசயங்கதளக் காது தகாடுத்த வகட்பதுதான். 
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 நீங்கள் எழுதும் வபாது சில தசாற்கதள தசாற்தறாடர்கதள 
தவிர்க்கத்தான் வவண்டும். அமங்கலமான வார்த்ததகதள 
முடிந்த வதர பயன்படுத்தாதீர்கள்.  திரும்பத் திரும்பப் 
பயன்படுத்தப்படும் தசாற்கள் தசாற்தறாடர்கதளக் 
தகயாளாதீர்கள். 

 எழுதும்வபாது எழுத்தில் நம் மனம் ஒன்ற வவண்டும். நாம் 
முழுதமயாக அதில் ஈடுபடவவண்டும். ஒரு கனவு வபால 
கதத நம்மில் நிகழ வவண்டும்.  

 உள்ளத்தில் உண்தமதயாளி உண்டாயின் வாக்கினிவல ஒளி 
உண்டாகும்” இலக்கியத்தத நகர்ந்தவரின் தநஞ்சிவல அந்தச் 
சுதவ அனுபவம் நிரமபிக் கிடக்குமானால்? எழுத்திவல அது 
நிரம்பி அதமவது எளிதாகும். 

               

 ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் ஆவது எப்படி? சிறந்த எழுத்தாளர் ஆக 
வவண்டுமாயின் ஓர் எழத்தாளர் முதலில் எழுத்து பிதழயின்றி 
எழுத வவண்டும். மக்கள் எதிர்பார்ப்பு இலக்கிய தமிழ் அல்ல. 
பிதழயில்லா தமிழ். 

 வமலும், எந்த ஒரு பதடப்பு எழுதும் வபாதும் நம் எண்ண 
அதலகதள சிதறப்பிடித்து எழுத வவண்டுவம தவிர, இது 
எல்வலாராலும் வபாற்றபட வவண்டும் என்வறா, சிறந்த 
பதடப்பாக வவண்டும் என்வறா எழுத கூடாது. 
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 அப்படி தசய்தால் உங்கள் எண்ண ஒட்டம் விதளவுகதள 
சிந்தித்த வண்ணம் தங்கள் எழுத்துக்கு தடங்களாகவவ வரும் 

 எழுத்துலகில் இமாலய தவற்றி தபற்ற வபராசிரியர் 
மு.வரதராசனாரும், 'தசந்தாமதர' என்னும் முதல் நாவதலத் 
துதணவியாரின் நதகதய அடகு தவத்துப் பணம் தபற்றுத் 
தான் தவளியிட்டிருக்கிறார்.  

 எனவவ நால் தவளியடீ்டு முயற்சியில் எதிர்தகாள்ளும் 
சிக்கல்களுக்காகவும் வபாராட்டங்களுக்காகவும் மனம் தளர்ந்து 
விடாதீர்கள்.'முயற்சி திருவிதன ஆக்கும்' என்னும் 
வள்ளுவரின் மணிதமாழிதயக் கருத்தில் தகாண்டு 
ஊக்கத்வதாடு தசயல்படுங்கள், ஆக்கம் தானாக உங்கள் இல்ல 
முகவரிதயக் வகட்டுத் ததரிந்து தகாண்டு வந்து வசரும்! 
இப்வபாது எளிதாக இதணயத்தில்கூட தவளியிடலாவம? 

 எழுதுவதற்கான பயிற்சி என்பது என்ன? ததாடர்ச்சியாக 
எழுதுவவத. ஆரம்பத்தில் நமக்கு அப்படி எழுத முடியாதமக்குக் 
காரணம் நாம் எழுத்துக்குப் பழகவில்தல என்பவத. 

 
 நம் மனம் கற்பதன தசய்யும் வபாது எழுத முடிவதில்தல. 

எழுதுவதில் உள்ள கவனம் நம் கற்பதனதய தடுக்கிறது. 
ஆகவவ இரண்தடயும் சமன் தசய்யும்தபாருட்டு நாம் மாற்றி 
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மாற்றி எழுதிப் பார்க்கிவறாம். கிழித்துப் வபாடுகிவறாம். எரிச்சல் 
தகாள்கிவறாம் 

 ததாடர்ந்து எழுதிக் தகாண்வட இருந்தால் எழுத்து தகக்கும் 
மனதுக்கும் பழகி விடும். அது தானாகவவ நிகழும்.  

 நீங்கள் கற்பதனமட்டும் தசய்தால் வபாதும். சிலம்பாட்டம் 
கற்றுக் தகாள்ளச் தசன்றால் முதலில் சிலம்தபச் சுழற்றவவ 
கற்றுக் தகாடுப்பார்கள். சுழற்றிச் சுழற்றி சிலம்பு 
தகயிலிருப்பவத ததரியாமல் ஆகும். அப்வபாது வித்ததயில் 
மட்டுவம கவனம் இருந்தால் வபாதும். மனம் தசல்லும் 
இடத்துக்கு கம்பு வபாகும். அததப் வபால எழுத்து வசமாகும் 
வவண்டுதமன்றால்  எழுதிக்தகாண்வட இருக்க வவண்டும். 
ஆரம்ப கட்டத்தில் இது அவசியம். 

 எழுத்துக்கு முதல் வததவ தமாழியறிவு இல்தல.  தநஞ்சுத் 
துணிச்சல் வததவ.  வநர்தம மனம் வததவ. மிகமிகப் 
படித்தவர்கள் எழுதப் வநர்ந்த வகாதழகளாக இருப்பததப் 
பார்க்கின்வறாம்.  தகாட்டி தவத்த தநற்குவியலாய் 
இருப்பததப் பார்க்கிவறாம்!  முதளவிடும் நாற்றங்கால்களாய் 
மாற வவண்டும்.  கலப்தபக் கலக்கிய விதள நிதலமாக நாம் 
மாறினால்தான் விதளவிக்க முடியும். 

 உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் மனமாரப் பிடித்திருந்து, அந்த 
விஷயத்தத நீங்கள் மனதமாப்பி எழுதினால் வபாதும்.  அந்த 
எழுத்து, வாசகர்கள் மனத்தில் வரஷன் கார்டில் கிழித்த வகாடு 
வபான்று ஆழமாய்ப் பதியும். 



17 
 

 
 நூலகங்கள், பத்திரிதககள் இரண்டும் இன்தறயத் தமிதழ 

வளர்க்கும் கருவூலங்கள்.  எவர் எவர் எழுத்திவல ததளிவு, 
உருவம் உளவவா அவற்தற மக்கள் வபணுவார்கள். ”நான் 
உனக்குப் புலவன்” ,நான் உனக்கு ஆசான்” என்று எழுதும் 
வமததகதள வாசகர்கள் ஒதுக்கிவிடுவார்கள்.  ”நான் உன் 
நண்பன்” , நான் உன் வதாழன்” என்று எழுதும் நபர்கதள 
வாசகர்கள் அதணத்துக் தகாள்வார்கள்.  

 எண்சான் உடம்பிற்கு சிரவச பிரதானம் என்பார்கள். 
இல்தலயா?  அததப் வபாலத்தான் உங்கள் பதடப்பிற்கும், 
ததலப்தப் பார்த்தவுடவனவய உள்வள நதழந்து 
படிக்கவவண்டும் என்கிற ஆவதலத் தூண்ட வவண்டும். 

 ததாடக்க நிதலயில் எவரும் உங்கதளக் கண்டு தகாள்ள 
மாட்டார்கள்; எந்தப் பதிப்பகத்தாரும் உங்கள் எழுத்தத 
வரவவற்று ஆராதிக்க மாட்டார்கள். கவதலப்படாதீர்கள்,  

 'வதான்றின் புகவழாடு வதான்றுக!' என்னும் வள்ளுவரின் 
வாய்தமாழிக்கு இணங்க, புதனகதத, கவிதத, நாடகம், 
கட்டுதர, தன்முன்வனற்றச் சிந்ததன என எந்தத் துதறயில் 
நீங்கள் காலடி எடுத்து தவத்தால் சாதிக்க முடியும் என்று 
உங்களுக்குத் வதான்றுகிறவதா, அந்தத் துதறயில் 
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முழுதமயாக, நாற்றுக்கு நாறு முதனப்புடன் உங்கதள 
ஈடுபடுத்திக் தகாள்ளுங்கள்;  

 இதமப்தபாழுதும் வசாராது பாடுபட்டு எழுதுங்கள். பிறகு 'நான், 
நீ' என்று முன்னணிப் பதிப்பகங்கள் வபாட்டி வபாட்டுக் 
தகாண்டு தாமாகவவ உங்கதளத் வதடி வரும்; உங்கள் 
நால்கதள தவளியிடும். 

 
 'எத்ததன நந்திகள் வழி மறித்துத் தடுத்தாலும்; நல்ல எழுத்து 

என்பது உரிய இடத்தத ஒரு நாள் அதடந்வத தீரும்' என்பார் 
எழுத்தாளர் புதுதமப்பித்தன்.  

 நம்பிக்தகயுடனும் ததாதலவநாக்குடனும் நன்கு திட்டமிட்டு 
எழுத்துலகில் சீராக நதட பயின்றால், உங்களுக்கு ஆன 
அங்கீகாரம் உடனடியாக இல்தல என்றாலும், உரிய நாளில் 
கிதடத்வத தீரும்! 

 எழுத ஆரம்பிக்கும்வபாது எழுத்தில் கவனம் தகாள்ளவவண்டிய 
மூன்று ததாழில்நட்ப விஷயங்கதள கவனத்தில் 
தகாள்ளுங்கள். தசால்லாதீர்கள், காட்டுங்கள்.” பதடப்பின் 
கருத்தத பதடப்புக்குள் தசால்லாதீர்கள்.  ”பதடப்பின் 
வடிவங்கதள கற்றுக்தகாள்ளுங்கள்” 

 ”தசால்லாதீர்கள், காட்டுங்கள்.” எழுத ஆரம்பிப்பவர்கள் 
பதடப்புகதள சுருக்கமாகச் தசால்ல முயல்வார்கள். காரணம் 
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அது நாம் சாதாரணமாக வாழ்க்தகயில் தசய்வது. நடந்ததத 
சுருக்கமாகச் தசால்வது. 

 
 தியான வாழ்க்தகதய எவருக்கும் தசால்லாதீர்கள், நாவன 

அங்குவந்து வாழும் அனுபவத்தத எனக்கு அளியுங்கள். 
 உங்கள் பதடப்தப எழுத ஆரம்பிக்கும்வபாது அததப்பற்றி ஒரு 

ததளிவற்ற சித்திரம் உங்களிடம் இருப்பவத நல்லது. எழுதி 
எழுதி அந்த ததளிவின்தம மதறய வவண்டும் 

 ஆனால் இலக்கியத்தின் வநாக்கம் அனுபவத்ததத் ததரிவிப்பது 
அல்ல. அது கற்பதன மூலம் வாசகதன அந்த அனுபவத்தத 
தானும் அதடய தவக்கவவ முயலவவண்டும்.  

 ஆகவவ உங்கள் பதடப்பு கண்முன் உண்தமயில் நிகழ்ந்தால் 
எப்படி இருக்குவமா அந்த காட்சியனுபவத்தத வாசகனுக்கு 
அளியுங்கள். நண்ணிய தகவல்கள் மூலம் பதடப்தப 
கண்ணிவல காட்டுங்கள். 
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 பதடப்பு என்பது  வாசகனுக்கு அனுபவத்தத அளிப்பது. 

கருத்தத அவவன உருவாக்கிக் தகாள்ளட்டும். வாசகனுக்கு 
நீங்கள் ஒரு கருத்ததச் தசான்னால் அது உங்கள் கருத்து. 
அவவன அதத கததயில் கண்டதடந்தால் அது வாசகனின் 
கருத்து.  

 உங்கள் பதடப்புக்குள் என்ன தசால்லப்படுகிறது என்பது அல்ல 
முக்கியம்.  என்ன உணர்த்தப்படுகிறது என்பதுதான் முக்கியம்.   

 பதடப்பின் வடிவம் பற்றிய ஒரு பிரக்தஞ எழுத்தாளனுக்கு 
வததவ. இன்றுவதர பதடப்பிலக்கியம் அதடந்துள்ள சிறந்த 
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வடிவத்தத முயன்று கற்று அதத நாமும் அதடவதற்கான 
முயற்சி வததவ. 

 ஒரு பதடப்பு என்றாவல ததாடக்கவுதர, தமயக்கருத்து 
மற்றும் முடிவுதர என்ற இந்த அதமப்பு இருக்கும். இவற்தற 
விவரித்து எப்படி  எழுதுவது? 
ததாடக்கவுதர அதாவது முன்னுதரதய வாசகர்கள் படிக்கும் 
வபாவத நாம் தசால்லவரும் தகவல் அல்லது தசய்தி ததளிவாக 
விளங்க வவண்டும். 

 ஒரு பதடப்தப முயற்சி தசய்து எழுதுகிறரீ்கள். அத்துடன் 
உங்கள் வவதல முடிந்துவிட்டது என்று இருந்து விடாதீர்கள்.  
தபரும்பாலானவர்கள் அப்படி இருந்து விடுகிறார்கள்.  
நீங்களும் அப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த 
அழுத்தம். 

 
 தமாழியின் இலக்கண இலக்கிய அறிதவவிட, எழுதும் ஆர்வம், 

தசால்ல வவண்டிய துடிப்பு, தசால்லாமால் தீராது என்னும் 
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முயற்சியுள்ளவர்கவள எழுத்தாளர்கள் என்னும் தபயதரப் 
தபறுவாாாா்கள். 

 எழுத்தாளனின் எண்ணங்கதள வாசகனும் வாசகனின்  
எண்ணங்கதள எழுத்தாளனும்  பகிர்ந்து தகாள்ள வவண்டும். 

 எழுதுவது என்பது முழுவநர வவதல.  அதற்கு ததாழில் 
நணுக்கமும், ஒன்றிப் வபாகும் குணமும் அளவற்ற 
தபாறுதமயும் சகிப்புத் தன்தமயும் வவண்டும். 

 ”எழுத்தாளனாக எப்படி ஆவது?” சரியான வகள்வி? 
இதற்கு எளிதில் பதில் தசால்லிவிடலாம்.  எழுதிப் பாருங்கள். 
முதல் முதற தவற்றி தபறாவிட்டால் மறுமுதற முயலுங்கள்.  
அப்வபாழுதும். தவற்றி கிதடக்காவிட்டால் மற்தறாரு முதற 
முயற்சி தசய்யுங்கள்!  அதிலும் பிரவயாசனமில்தலயா?  
விடாதீர்கள் எழுதுங்கள், எழுதிக் தகாண்வட இருங்கள்.  
என்தறக்காவது ஒரு நாள், உங்கள் பதடப்பு அச்சில் வராமலா 
வபாகும்.  முயற்சியுதடயார் இகழ்ச்சியதடயார் என்ற 
முதுதமாழிதய் வகட்டதில்தலயா? 
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 எழுதும் இரகசியத்தத ஒருவருக்தகாருவர் தசால்லிக் தகாடுக்க 

முடியாது.  வித்துக்குள் விருட்சம் ஒளிந்து கிடக்கிற மாதிரி 
உங்களுக்குள் ஹாஸ்யம் எழுத்தாக வடிவம் எடுக்க வவண்டும்.  
எழுத்தார்வம் உங்களுக்குள் ஒளிந்து கிடந்தால், நீங்களாகவவ 
தவளிப்படுத்துவிர்கள்.  உங்கதளப் பிறர் தூண்டு தவளிவய 
தகாண்டு வருவார்கள். 

 வாழ்க்தகதய நாம் தமாழியில் தசால்ல ஆரம்பித்ததுவம 
அதத ஒரு கண்ணாடியில் பார்ப்பதுவபால பார்க்க ஆரம்பித்து 
விடுகிவறாம். அதன் குதறகள் ததளிவாக கண்முன் 
நிற்கின்றன.  
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 இததப்வபான்ற ஒரு சிகிச்தசமுதறதான் இலக்கியமும். 

தகாள்தகக்காக திரிக்காமல், மிதகப்படுத்தாமல் உள்ளது 
உள்ளபடி தசால்ல ஆரம்பித்தாவல வபாதும். இலக்கியத்தின் 
முதல்படி அதுவவ. 

 காரணம் சின்னவிஷயங்கள் இலக்கியத்தில் தபரிய 
விஷயங்கள். அவற்றுக்கு இலக்கியத்தில் அசாதாரணமான 
ஆழம் தகவந்துவிடும்.. 

 கவிதத என்றால் ததாடக்க வரிவய வபாதும். என்னுதடய 
தபரும்பாலான பதடப்புகதள  நான் ததாடங்கும்வபாது முதல் 
வரி அல்லது ஒரு மனிதனின் முகம் அல்லது ஒரு காட்சி 
மட்டும்தான் இருக்கும். தமாத்தக் கததயும் நான் 
எழுதும்வபாதுதான் உருவாகி வரும். 

 ஆகவவ ஒரு கரு வலசாக மனதில் உருவானதுவம அதத 
எழுதிப்பாருங்கள். வமவல ஓடவில்தல என்றால் 
விட்டுவிடுங்கள். பின்பு சமயம் வரும்வபாது வவறு வதகயில் 
அதத எழுத முடியும். எழுதினால் மட்டுவம அதில் என்ன 
சிக்கல் இருக்கிறததன ததரியும்.  
. 

 எதத எழுதினாலும் ததளிவாக எழுத வவண்டும்.  பிறர் 
உள்ளம் புண்படாமல் எழுத வவண்டும். 
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 பல சமயம் எழுதி நாதலந்து பத்தி வபானதும்தான் அந்தக் கரு 
நல்ல கருவவ அல்ல என்று ததரியும். மனதில் இருக்கும்வபாது 
அது தீவிரமானதாகவவ நாம் எண்ணிக்தகாண்டிருப்வபாம். 

 எழுதிப்பார்க்கும்வபாது பல விஷயங்கள் ததரியவரும். அந்தப் 
அப்படி ததாடங்கியிருக்கக் கூடாது என்று ததரியவரும்.  

 நாம் எழுதும் தமாழிநதட உத்தி வபான்றதவ அப்பதடப்புக்குப் 
தபாருத்தமானதாக இல்தல என்று ததரியவரும். அவதவபால 
அந்தக் கணம் வதர நாம் உணராத பல சாத்தியங்கள் சட் 
சட்தடன்று திறந்தும் கிதடக்கும். 

 
 உங்கள் பதடப்புக்கு இன்தறய காலவம வமலானது. இன்றுள்ள 

அற உணர்வு அன்று இல்தல. இன்றுள்ள சமத்துவ வாய்ப்புகள் 
அன்று இல்தல. வாழ்க்தக இன்று வமம்பட்ட நிதலயிவலவய 
உள்ளது. ஆகவவ பின்னால் திரும்பிப் பார்த்து அந்த 
விழுமியங்கதள வநாக்கி ஏங்குவதில் தபாருளில்தல. தசன்ற 
காலத்தத நாம் வாழும் காலத்தில் நின்றபடி அணுகி 
அதிலிருந்து தகாள்ள வவண்டியதத மட்டுவம தகாள்ளும் 
வநாக்தகவய ஏற்றுக் தகாள்ளுங்கள். 

 நீங்கள் எழுதப்வபாகும்  கட்டுதரக்வகா அல்லது ஒரு 
பதடப்புக்வகா  ஒரு கச்சிதமான வடிவம் வததவ. பக்க அளவு 
முக்கியம்.   

 சுதவயாக எழுத வவண்டும்.  ததளிவாக எழுதுவதற்கு 
எழுதுபவன் தான் முதலில் ததளிவு தபறவவண்டும்.  
தபாருதளக் கடுதமயான  நதடயில் அல்லாமல் எளிய 
நதடயில் தசால்ல வவண்டும். 
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 இனிதமயாக எழுத வவண்டுமானல் உவதமகதளயும், 
அழகான வமற்வகாள்கதளயும் எடுத்துக் காட்ட வவண்டும்.  
எல்லாச் சமயங்களும் தசால்கின்ற கததகதளயும், 
உவதமகதளயும் ததரிந்து ஆளுதல் மிகப் பயன்தரும். 

 நல்ல பதடப்புகதள  எழுதுவதன் சில நதடமுதற விதிகள் 
இருக்கின்றன.  கூடுமானவதர அவற்தறப் பின்பற்றினாவல 
உங்கள் பதடப்பு வாசகனின் மனதில் இடம் தபறும். 

 உங்கள் பதடப்பு எததப்பற்றியது என ஒவர ஒருவரியில் 
தசால்ல உங்களால் முடிய வவண்டும். அதுவவ அதன் தமயம். 
அதாவது ‘கரு’  

 
 உங்கள் பதடப்பில் முதல் வரியிவலவய அந்த கரு வநரடியாக 

தவளிப்படுவது நல்லது. அல்லது அந்தக் கருதவ வநாக்கி 
வநரடியாகச் தசல்லும் ஒரு வழி அந்த முதல்வரியில் 
திறந்திருக்க வவண்டும் 

 உங்கள் பதடப்பின் அந்த தமயக்கருதவ நிறுவக்கூடிய 
விவாதங்களாக ததாடர்ந்து வரும் வரிகள் 
தவளிப்படவவண்டும். அதற்கான ஆதாரங்கள், அதத நிறுவும் 
நிகழ்ச்சிகள், அனுபவங்கள், அதத மறுக்கும் வாதங்களுக்கான 
பதில்கள் ஆகியதவ. 

 உங்கள் பதடப்பு ஒவர உடல் தகாண்டதாக இருக்க வவண்டும். 
இரண்டு தனி விஷயங்கள் இதணக்கப்பட்டதுவபால 
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வதான்றவவ கூடாது. ஒருவிஷயத்துக்கு ஒரு கட்டுதர என்பவத 
நல்லது 

 உங்கள் பதடப்பில்  முன்னுதர ,அல்லது படீிதக இருந்தது 
என்றால் அது அப்பதடப்பில் அளவில் எட்டில் ஒருபகுதிக்கும் 
குதறவாகவவ இருக்கவவண்டும். எவ்வளவு சுருக்கமான 
படீிதக இருக்கிறவதா அந்த அளவுக்கு நல்லது. படீிதக 
கண்டிப்பாக தமயக்கருதவ சுட்டவவண்டும்– நட்பமாகவவனும். 
 

 உங்கள் பதடப்பில் தமயக்கருவிலிருந்து விலகி சில 
தகவல்கதள அல்லது கருத்துக்கதளச் தசால்வதாக இருந்தால் 
அவற்தற இதடதவட்டுகளாக ஒருவரியில் அல்லது இரண்டு 
வரியில் தசால்லிச் தசல்வது நல்லது. அதடப்புக் குறிக்குள் 
தசால்வது, — வபாட்டுச் தசால்வது சிறப்பு. 

 உங்கள் பதடப்பிற்குத் தகவல்கள் எப்வபாதும் அவசியம். 
ஆனால் எத்ததன முக்கியமான தகவலாக இருந்தாலும் அது 
உங்கள் பதடப்தப வரட்சியானதாக ஆக்கும். 

  
 ஆகவவ தகவல்கதள எப்படிதயல்லாம் சுவாரசியமாக ஆக்க 

முடியுவமா அப்படிதயல்லாம் சுவாரஸியமாக ஆக்கவவண்டும். 
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தகவல்கதள குட்டிநிகழ்ச்சிகளாக ஆக்கலாம். ஒன்றுடன் ஒன்று 
பிதணக்கலாம். தசால்லும் தமாழியால் வித்தியாசப்படுத்திக் 
காட்டலாம். பட்டியல்கள் ஒரு கட்டுதரக்கு எப்வபாதுவம தபரும் 
பாரம். 

 வமற்வகாள்கதள முடிந்தவதர தவிர்ப்பவத பதடப்புக்கு 
நல்லது. வமற்வகாள் தகாடுக்கும்வபாது வித்தியாசமாகவவா 
கவித்துவமாகவவா தீவிரமாகவவா வவடிக்தகயாகவவா 
கூறப்பட்ட வமற்வகாள்கதள மட்டுவம … வபாட்டு அப்படிவய 
தகாடுக்க வவண்டும்.  

 அதாவது அந்த வமற்வகாள் வாசகதன நின்று கவனிக்க 
தவப்பதாக இருக்க வவண்டும். எக்காரணத்தாலும் நீண்ட 
வமற்வகாள்கள் ஒருபதடப்பில் வரக்கூடாது. ஒருவபாதும் 
எல்லாருக்கும் ததரிந்த வமற்வகாள்கதள தகாடுக்கக் கூடாது.  

 தபாதுவான சாதாரணமான கருத்துக்கதள ஒரு முக்கிய 
பிரமுகர் தசால்லியிருந்ததத எடுத்துக் காட்டுவதானால் 
அக்கருத்துக்கதள சுருக்கி நம் தசாற்களில் தகாடுப்பவத 
நல்லது. 

 
 உங்கள் பதடப்புகளில் வழக்கமான வரிகதளயும் வளர்த்தல் 

வரிகதளயும் வதடிக் கண்டதடந்து தவட்டித்தள்ள வவண்டும். 
 எழுதும்வபாது சரியாகச் தசால்லிவிட்வடாமா என்ற ஐயத்தில் 

நாம் வமலும் ஒருவரி தசால்ல உந்தப்படுவவாம். அதத கட்டுப் 
படுத்த வவண்டும். ”இதத எப்படி தசால்வததன்று 
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ததரியவில்தல, ஆனால் தசால்லித்தான் ஆகவவண்டும்” 
வபான்ற வரிகள் கூடவவ கூடாது. 

 எந்த தமாழியில் பதடப்பு எழுதப் வபாகிறரீ்கவளா அந்த 
தமாழியில் ஓரளவு தசால் ஆட்சித் திறனும் இருந்தால்தான் 
உங்கள் பதடப்புகள் தவற்றியதடயும். 

 தசால்லாட்சித் திறனில்லாத எழுத்தாளன் எழுதிய பதடப்பு, 
சதமக்கத் ததரியாதவன் தயாரிக்கும் சதமயதலப் 
வபான்றதுதான்.அதில் ருசிகரமான பதார்த்தத்துக் கரிய 
”தவஞ்சனம்” எல்லாம் இருக்கும்.  அது சதமக்   ப்பட்டும் 
இருக்கும்.  ஆவனால் ருசிமட்டும் இருக்காது. 

 பதடப்தப எழுதுகிற நீங்கள் வாழ்நாதளல்லாம் 
மற்றவர்களுதடய பதடப்புகதளயும் படித்துக்தகாண்வட 
இருக்க வவண்டும். 

 சிறுகததகவளா, காவியம், சமயம், ஆன்மீகம், நாவல், நாடகம் 
வபான்ற இலக்கியங்கதளயும், உலக அனுபவங்கதளயும் 
கற்றுக் தகாண்வட இருக்க வவண்டும். 

 தான் காண்கிற, வகட்கற, படிக்கிற, அனுபவிக்கிற 
ஒவ்தவான்றனுதடய உண்தமகதளயும் சாரத்ததயும் 
கண்டறிவதற்கு முயலவவண்டும். 

 பதடப்புகதளப் படிப்பவதாடு, அதன் விமர்சனங்கதளயும் படிக்க 
வவண்டும். 
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 பிறர் தசய்யாத ஒரு காரியத்தத அல்லது ஒரு புதுதமதய 
சாதிப்பதற்கு மட்டும்தான் பதடப்தப எழுத வவண்டும். 

 எழுதும் பயிற்சிதய நிரந்தரமாக தவத்துக் தகாள்ள வவண்டும்.  
நீண்ட காலம் எழுதாமல் நிறுத்தி தவப்பது தவறு.  எழுத 
எழுதத்தான் எழுத்து சிறக்கும். ”சித்தரமும் தகப்பழக்  கும்” 
என்பது வபால், எழுத்துச் சித்திரமும் தகப் பழக்கத்தால்தான் 
சிறக்கும். 

 ஒரு பதடப்பு ஒவர வபாக்காக வபாவது நல்லது. நடுவவ 
உதடபட வவண்டுதமன்றால் அதிகபட்சம் ஒரு உதடவு. 
அதற்குவமல் வபானால் அப்பதடப்பு சிதறியிருப்பதாகவவ 
வதான்றும். 

 முன்னுதர சிறிய அளவாக இருக்க வவண்டும். பதடப்பின் 
பத்தின் ஒரு பங்காக இருப்பது சிறப்பாக இருக்கும். 

 முதல் வரியிவலவய தமயக்கருத்தத வநரடியாக 
தவளிப்படுத்துவது சிறப்பு. அதாவது கட்டுதர எததப் பற்றியது 
என்பது ஆரம்பத்திவலவய தசால்லத் ததரிய வவண்டும். 

 பதடப்பின் தபாருதள விளக்கும் வபாது பத்தி பிரித்து எழுத 
வவண்டும். 

 ஒரு பத்தி (பந்தி) எழுதும் வபாது அதன் கருத்து முழுதமயாக 
இருக்க வவண்டும். ஒரு பத்தி (பந்தி) முழுதமயாக 
நிதறவதடந்த பின் அடுத்த பத்தியில் (பத்தியில்) வவறு 
கருத்துக்கதள எழுத ததாடங்க வவண்டும். 

 பத்தி (பந்தி) பிரிக்கும் வபாது கருத்தின் அடிப்பதடயிவல பத்தி 
பிரிய வவண்டும். 

 எழுத்தாளன் ஒருவபாதும் தன் இன,மத,சாதி,தமாழி 
அதடயாளங்கதள தன் அதடயாளமாகக் தகாள்ளலாகாது. 
அதவ அவனது வபசு தபாருட்கள் மட்டுவம.  அவன் அதற்கு 
தவளிவய இருப்பவனாகவவ தன்தன உருவகித்துக் தகாள்ள 
வவண்டும். நமது மரபு நமக்கு முக்கியம். நாம் அததக் கற்று 
உணர்ந்து அதன் சிறந்த அம்சங்கதள சுயப்படுத்திக் தகாள்ள 
வவண்டும். அதுவவ நமது பண்பாடு என்பது. 
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 ததளிவான தமாழி நதடயில் அதனவருக்கும் விளக்க 

கூடியதாக எழுத வவண்டும். எழுத்து பிதழகள் இல்லாமல் 
எழுதவவண்டும். 

 சரியான குறியடீுகள் குறிப்பாக நிறுத்தல் குறியடீுகள், 
வமற்வகாள் குறிகள் தபாருத்தமான இடங்களில் 
பயன்படுத்துதல் வவண்டும். 

 தமயக்கருத்தத தவளிப்படுத்தும் இடத்தில் அதற்கான 
ஆதாரங்கள், சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அனுபவங்கள் 
வபான்றவற்தற இதணத்து எழுதுதல் நன்றாக இருக்கும். 

 எளிய தசாற்களில் சிறு சிறு ததாடர்களாக எழுதுவது நம் 
கருத்தத அல்லது எண்ணங்கதள ததளிவாக விளக்கும். 

 தசால்லவரும் கருத்தத வநரடியாக உதர நதட வடிவத்தில் 
தசால்ல வவண்டும். கலதவ ததாடர்கள் தசால்லவரும் 
கருத்தத தவறான வகாணத்தில் தகாண்டு தசல்லவும் 
சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. 

 முடிவுதர என்பது நாம் கூறிய தமயக்கருத்தத ததளிவாக 
வலியுறுத்துவதாக இருக்க வவண்டும். அத்துடன் 
தசால்லப்பட்ட கருத்துக்கதள ததாகுத்து கூறுவதாக அதமய 
வவண்டும். 

 உங்கள் பதடப்பு முடிவுதர மிக நீளமாக எழுதுதல் கூடாது. 
நான்கு அல்லது ஐந்து வரிகளுக்குள் எழுதுதவல சிறந்த 
முடிவுதரயாக இருக்கும். 
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 பதடபின் ததலப்தப வநாக்கி என்..? எப்படி..? எதற்கு..? யார்..? 
என சில வகள்விகதள வகளுங்கள் அதற்கு விதடயாக 
வருவதத தகாண்டு சிறந்த பதடப்பிதன எழுத முடியும். 

 படிப்பவர்கதள உங்கள் பதடப்தப ஈர்க்குமாறு இருக்க 
வவண்டும். வாசகர்கள் ஆர்வமாக வாசிக்கும் படி எழுத 
வவண்டும். 

 உங்கள் பதடப்பு என்பது எடுத்தல், ததாடுதல், முடித்தல் என்ற 
வதகயில் இருக்க வவண்டும் 

 எழுதி முடிந்த உங்கள் பதடப்தப கச்சிதமாக ஆக்குங்கள். சில 
வார்த்ததகள் உங்கதளயும் அறியாமல் திரும்பத் திரும்ப 
இடம் தபற்றிருக்கலாம்.  இரக்கம் தவக்காமல் தவட்டுங்கள்.  
வததவக்கு அதிகமான வர்ணதனக்கு இடம் 
அவசியமில்தலவய. 

 1. பளதீரன்ற ததாடக்கம்…2.. பாம்பு ஊர்வது வபால சரசரதவன்ற 
வபாக்கு…3. கவனத்தில் ஆழப்பதியும் ‘முத்தாய்ப்பு” தகாண்ட 
முடிவு—என சிறுகததக்குரிய மூன்று அடிப்பதட இயல்புகளும் 
கட்டுதரக்கும் வததவ. சிறந்த பதடப்புக்கு அடிப்பதடக் குணம் 
இதுவவ– அது வளர்த்தவலா திதச திரும்பவலா இல்லாமல் 
இருக்கும். ‘கச்சிதமான கட்டுதர” என்ற வரி ‘சிறந்த கட்டுதர” 
என்பதற்கு சமமானவத. 

 
துதணநின்ற நூல்கள் 
 
1. வவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
2. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
3. நானும் என் எழுத்தும் 
4. நான் ஏன் எழுதுகிவறன? 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க. 
6. இதணயதள தகவல்கள் 
7. பானுகுமார் பதடப்புலகம் 



33 
 

 

பானுகுமார் பதடப்புலகம் 
(171 புத்தகங்கள -31.12.2021 வதர) 
PDF www.banukumar .i n 
 

 

http://www.banukumar.in/


34 
 

 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 
2. அறிவியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 
4. அறிவியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
5. வகாள்கதள தவன்ற இதடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
வாழ்க்தக வரலாறு 

1. தநப்வபாலியன் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுவின் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராேனார்) 
5. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. தடன்சதன தவல்வது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
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5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 
 

வவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிஷி 
2. வவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “வாழ்க வளமுடன்” என்ற வார்த்தத! சரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன தசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்தவயில் வவதாத்திரி மகரிஷி  
11. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல ததய்வமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுவவ தசால்லும் 
15. உய்யும் வதக வதடி அதலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வவதாத்திரியம் 
17. வாழும் வவதாத்திரியம் 
18. என்தனச் தசதுக்கிய வவதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம் 
19. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ளலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவர 
22. வவதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மதனவிக்கு மரியாதத 
24. எல்லாம் வல்ல ததய்வமது 
25. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் வறுதம என்பது இல்தல. 
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத 
27. வவதாத்திரியம் ஒரு ேவீ யாத்திதர 

 
ஒப்பாய்வு  (வவதாத்திரி மகரஷி) 
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1. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவரீரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வவதமுதல்வரும் வவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் வவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும் 
15. சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்தடனும் வவதாத்திரியும் 
19. வஷக்ஸ்பியரும் வவதாத்திரியமும் 
 

 

 

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம். 
4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வதவோமானந்தம். 
5. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதறந்த தபாருள்.. 
6. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவர 
9. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபங்கிளிக் கண்ணி 
11. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபான்தன மாததர 
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12. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம் 
13. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம் 
15. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தமௌனகுரு வணக்கம் 
16. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க் காதலி 
17. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின் தகாட்டம் 
18. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாதய 
19. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபதகவர்கள் 
20. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதறவழிபாடு 
22. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருவாசகமும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து. 
4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திலாப் பத்து. 
5. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்தப் பத்து. 
8. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வவதாத்திரியப் பார்தவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப் பத்து. 
10. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
11. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
12. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 



38 
 

15. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து 
16. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து 
19. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம் 
22. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

 

பாரதியாரும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
 

தேன்னும் வவதாத்திரியமும் 

1. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. வசரவாரும் தேகத்தீவர 
2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் தமய்ப்தபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயதநறி 
5. தாயுமானவரின் உடல் தபாய்யுறவா? 
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6. தாயுமானவரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், தபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்தவதமும் வவதாத்திரியின் அத்தவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவவதான் ததய்வதமன்றார் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பரநதடயும் உலக நதடயும் 
21. இன்பம் தபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்களில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவள நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுளின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எதத பலி தகாடுக்கச் தசான்னார்? 
28. தாயுமானவர் தரும் இதறவழிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்வவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவதமகள் 100 

 
தேன்னும் திருவாசகமும்  

1. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

புலவர் தியாகராேனார் 
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் 
2. வரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
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3. புலவர் தியாகராேனார் அரிய தசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராேனார் 

மன்னார்குடி 

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

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. தடன்சதன தவல்வது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள் 

 
சிறுகததகள் 

1. தசயவல விதளவு 
2. தவம் 
3. ததாதலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

 
பானுகுமார் பதடப்புலகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
4. வவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 
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கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 3 (இதற சிந்ததனகள்) 
4. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் தவன்றதம்மா) 

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

3. Kumar vadi vel u (Yout ube channel ) 
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vet hat hi ri am Banukumar  



43 
 

(Yout ube channel ) Ti t l es 

1. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. வவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. வவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. விவவகானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. விவவகானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. விவவகானந்தர் கததகளும் வவதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கததகளும் வவதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. தபன்ஞமின் பிராங்களினும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய தவல்லியும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் வவதாத்திரியாரின் வபரின்ப ஊற்றும் 
13. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம். 
14. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தமௌனகுரு வணக்கம் 
17. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வதவோ மயானந்தம் 
18. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம் 
19. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு 
20. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. வவதாத்திரிய பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து 
23. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து 
24. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்த பத்து 
25. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
26. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திலா பத்து 
27. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
29. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
31. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
32. மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக தவளியடீு  
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34. வவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 1 
35. வவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 2 
36. வவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 3 
37. வவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 4 
38. வவதாத்திரியப் பார்தவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
39. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள் 
42. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45 தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. தேன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலதமல்லாம் வவதாத்திரியம் 
48. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்தனச் தசதுக்கிய நூல் 
50. தினசரி தியானம் சனவரி  
51. தினசரி தியானம் பிப்ரவரி  
52. தினசரி தியானம் மார்ச்  
53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்  
54. தினசரி தியானம் வம  
55. தினசரி தியானம் ேூன் 
56. தினசரி தியானம் ேூதல  
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினசரி தியானம் தசப்டம்பர் 
59. தினசரி தியானம் அக்வடாபர் 
60. தினசரி தியானம் நவம்பர் 
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 2 
64. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 3 
65. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 4 
66. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 5 
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. தேன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
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69. தேன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70. தேன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு 
72. மாணிக்கவாசகர் சிந்ததனகள் 
73. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
74. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
75. தேன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 
76. புலவர் தியாகராேனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 1 
80. அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 2 
81. அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. தடன்சதன தவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84. தடன்சதன தவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85. தடன்சதன தவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
87. சுயமுன்வனற்றம் 
88. பத்திரகிரியார் சிந்ததனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்சி -  நன்மக்கட்வபறு 
91. தபாதுவானதவ 
92. மதனவிக்கு மரியாதத 
93. திருமூலர் சிந்ததனகள். 
94. ஆண்டாள் சிந்ததனகள் 
95. திருமழிதசஆழ்வார் சிந்ததனகள் 
96. திருக்குறள் சிந்ததனகள் 
97. அப்பர் சிந்ததனகள் 
98.  பட்டினத்தார் சிந்ததனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. சிவவாக்கியார் சிந்ததனகள் 
101. ஔதயார் சிந்ததனகள் 
102. சித்தர்கள் சிந்ததனகள் 
103. திருமங்தகயாழ்வார்  
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104. வள்ளலாரின் சிந்ததனகள்  
105. பசி என்னும் பாவி 
106. தபாருள் வறுதமயா? அறிவு வறுதமயா? 

107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
110. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து 
112. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
113. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
114. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து 
115. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
117. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 
118. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம் 
119. மனவளக்கதலயில் வாசி வயாகமா? 

120. வவதாத்திரியம் மானுட வவதம் 

121. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க் காதலி 

122. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதறகின்ற தபாருள் 

123. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் கருணாகரக் கடவுள்  

124. மனவளக்கதலயின் மகத்துவம் 

125. அருட்தந்ததவய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பதகவர்கள் 

127. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதறவழிபாடு 

128. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

129. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
130. முதுதமயிலும் உற்சாக வாழ்க்தக பாகம் 1 
131. முதுதமயிலும் உற்சாக வாழ்க்தக பாகம் 2 
132. முதுதமயிலும் உற்சாக வாழ்க்தக பாகம் 3 

133. புலவர் தியாகராேனார் வாழ்வில் சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 
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134. புலவர் தியாகராேனார் வாழ்வில் சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 

135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்  

136. வவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (வவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. வபரக்குழந்ததகதள மகிழ்வது எப்படி? 

138. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திரமும் வவதாத்திரியமும் 

140. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 

145. வவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிவறன். 

148. வாழ்க்தகதய தவற்றி தகாள்வது எப்படி? (வவதாத்திரியப் 
பார்தவயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுடம் சிறந்த வாழ்க்தக வாழ வவதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்டதளகள். 

150. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திறனும் கருத்தியலும்) 

151.சிறுகததகள் 
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