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பத்மாவும் கதவும் 

சிறுகதத 
ஊர்ந்து நகர்ந்து ககாண்டிருக்கும் காலச் சக்கரத்தத அவ்வப்பபாது 
திருகி பதாண்டி எடுக்கிபேன்.   

தஞ்தச பூக்காரத்கதரு வடீ்டின் கதவுகதையும், சன்னல்கதையும், 
தூண்கதையும் சுற்ேி சுற்ேி ஓடி விதையாடியதத மனம் 
அவ்வப்பபாது அதச பபாடுகிேது. 

ஜானகி சின்னம்மா உேவுகதை நிதனத்தாபலா நிதனவுகள் அதல 
புரள்கின்ேன.   

மனசின் கதரகதை அரித்துக் கதரக்கின்ே நிதனவுகள். ஒன்றுடன் 
ஒன்று பமாதி சங்கமிக்க ஆவல்படுகிே நிதனவுகள். 

நிதனவுகள் என்ே கசார்கத்திலிருந்து நம்தம யாராலும் விரட்ட 
முடியாது.  மனசின் கதரகதை உதடத்துக் ககாண்டு சங்கமித்த 
அந்த பால்ய தருணம். 

மபலசியாவில் வசிக்கும் தங்தக பத்மாவுக்கு, இன்றும் இந்த 
வடீ்டின் மீது அலாதியான பாசம்.  

இந்த வடீ்டு சன்னல், கதவு, தூண்கள் அதனத்தும் பத்மாவின் 
உயிரில் கலந்திருக்கிேது.  அந்த வடீ்டின் ஞாபக அதலகள் அவள் 
மனதில் ஆழமாக பவரூன்ேி பதிவாகியிருக்கிேது.  

”அக்கா………நம்ம பூக்காரத்கதருவில்  1வது கதரு….. நம்ம வடீ்டின் 
கததவ……தாழ்ப்பாள் பபாடுவபத கிதடயாதல்லவா?  இரவில்  
சும்மாதாபன மூடிதவப்பபாம்.  அந்த கதவில் 4-2780 என்று 
எழுதியிருக்குமல்லவா? அந்த கததவ மேக்கமுடியதல அக்கா.  
அந்தக் கததவ இறுக கட்டிப் பிடித்து அதணத்துக் ககாள்ைணும் 
பபால இருக்கு அக்கா?  
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பத்து ………………. இததச் கசான்னதும் எங்கள் குருநாதர் 
பவதாத்திரியத்தில் எழுதிய ஒரு பாடல் நிதனவுக்கு வந்தது. 

”கள்ைனில்ல, பூட்டில்தல 

”கதவிருக்கும், தாழ்பாளும் இருக்கும், அன்று  

   கள்ைனில்தல, பூட்டில்தல, சாவியில்தல!” (ஞாக.பா.998) 

”அந்த கததவ மேக்கமுடியதல அக்கா.  அந்தக் கததவ இறுக 
கட்டிப் பிடித்து அதணத்துக் ககாள்ைனும் பபால இருக்கு அக்கா?” 
என்று பத்மா கசான்னதும் 40 வருடங்களுக்கு முன் படித்த 
பிரபலமான ”கதவு” என்ே ஒரு சிறுகததயும் ஞாபகத்தில் 
அதலதய வசீின………  

--- - - - - - - - - -  

கதவு ஆட்டம் ஆரம்பமாகியது. 

பக்கத்து வடீ்டுக் குழந்ததகளும் ஆரவாரத்பதாடு கலந்து 
ககாண்டார்கள். 

‘எல்பலாரும் டிக்கட்டு வாங்கிக்கிடுங்க” என்ோன் கஜகன். உடபன 
“எனக்ககாரு டிக்ககட், உனக்ககாரு டிக்ககட்” என்று சத்தம் 
பபாட்டார்கள். 

“எந்த ஊருக்கு பவணும்? ஏய் இந்த மாதிரி இடிச்சி தள்ைினா என்ன 
அர்த்தம்? அப்புேம் நான் விதையாட்டுக்கு வர மாட்படன்” 

“இல்தல, இல்தல, இடிச்சி தள்ைபல” 

“சரி, எந்த ஊருக்கு டிக்ககட் பவணும்?” 

குழந்ததகள் ஒருவருக்ககாருவர் முகத்ததப் பார்த்துக் 
ககாண்டார்கள். ஒருவன் “திருவாருக்கு” என்று கசான்னான்.  

“திருவாருக்கு, திருவாருக்கு” 
என்று கூப்பாடு பபாட்டுச் கசான்னார்கள் எல்பலாரும். 
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லட்சுமி, ஒரு துணியால் கததவத் துதடத்துக் ககாண்டிருந்தாள். 

சீனிவாசன் கவறுங்தகயால் டிக்ககட் கிழித்துக் ககாடுத்து 
முடிந்ததும், கதவில் பிடித்துத் கதாத்திக் ககாண்டார்கள். சிலர் 
கததவ முன்னும் பின்னும் ஆட்டினார்கள்.  

தன் மீது ஏேி நிற்கும் அக்குழந்ததகதை அந்த பாரமான கபரிய 
கதவு……………. கபாங்கிப் பூரித்துப் பபாய் இருக்கும் 
அக்குழந்ததகதை பவகமாக ஆடி மகிழ்வித்தது.  

“திருவாருர் வந்தாச்சி” என்ோன் சீனிவாசன். எல்பலாரும் 
இேங்கினார்கள். கததவத் தள்ைியவர்கள் டிக்ககட் வாங்கிக் 
ககாண்டார்கள். ஏேினவர்கள் தள்ைினார்கள். மீண்டும் கதவாட்டம் 
கதாடங்கியது. 

அது பதழய காலத்துக் காதர வடீு. கபரிய ஒபர கதவாகப் 
பபாட்டிருந்தது. அதில் வசித்து வந்தவர்கள் முன்பு வசதி 
உள்ைவர்கைாக வாழ்ந்தவர்கள். இப்கபாழுது கராம்பவும் கநாடித்துப் 
பபாய் விட்டார்கள்.  

அந்த வடீ்டிலுள்ை கபண் குழந்ததகைில் மூத்ததிற்கு எட்டு வயது 
இருக்கும். இன்கனான்று தகக்குழந்தத. 
 

அம்மா காட்டுக்கு பவதல கசய்யப் பபாய் விடுவாள். அப்பா மணி 
முத்தாேில் கூலி பவதல கசய்யப் பபாய்விட்டார். 

லட்சுமியும் சீனிவாசனும், தகக்குழந்தததய அம்மா 
காட்டிலிருந்து வரும் வதர தவத்துக் ககாண்டு கதபவாடு 
விதையாடிக் ககாண்டிருப்பார்கள். 

ஒருநாள், கதருவில் ஒரு தீப்கபட்டிப் படம் ஒன்தே லட்சுமி 
கண்கடடுத்தாள்.  

படத்தில் ஒரு நாய் இருந்தது. அழுக்காக இருந்ததால் படத்தில் 
எச்சிதலத் துப்பி தன் பாவாதடயால் துதடத்தாள்.  
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இதனால் சில இடங்கைில் இருந்த அழுக்கு படம் பூராவும் 
பரவிற்று. ஆனால் லட்சுமிக்கு மிகவும் திருப்தி, படம் 
சுத்தமாகிவிட்டகதன்று. 

 
படத்தத முகத்துக்கு பநராகப் பிடித்து ததலதயக் ககாஞ்சம் 
சாய்த்துக் ககாண்டு பார்த்தாள். அப்புேம் இந்தப் பக்கமாகச் சாய்த்துக் 
ககாண்டு பார்த்தாள். 
 

சிரித்துக் ககாண்டாள். காண்பிக்க பக்கத்தில் யாராவது 
இருக்கிோர்கைா என்றும் 
 

சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள். ஒருவரும் இல்தல. வடீ்தட பநாக்கி 
பவகமாக கநாண்டி அடித்துக் ககாண்பட பபானாள், சந்பதாஷம் 
தாங்க முடியாமல். 

லட்சுமி வடீ்டுக்கு வந்தபபாது சீனிவாசன் நாடிதயத் தாங்கிக் 
ககாண்டு வாசல் படிக்கட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான்.  

அவதனக் கண்டதும் லட்சுமி படத்ததப் பின்புேமாக மதேத்துக் 
ககாண்டு, “படய் நா என்ன ககாண்டு வந்திருக்பகன் கசால்லு 
பாப்பபாம்” என்ோள் 

“என்ன ககாண்டு வந்திருக்கிபயா? எனக்குத் கதரியாது” 

“கசால்பலன் பாப்பபாம்” 

“எனக்குத் கதரியாது” 

லட்சுமி தூரத்தில் இருந்தவாபே படத்ததக் காண்பித்தாள். 

“அக்கா, அக்கா, எனக்குத் தரமாட்டியா?” என்று பகட்டுக் ககாண்பட 
இேங்கி வந்தான் சீனிவாசன்.  
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‘முடியாது” என்ே பாவதனயில் ததலதய அதசத்து படத்தத 
பமபல தூக்கிப் பிடித்தாள். சீனிவாசன் சுற்ேிச் சுற்ேி வந்தான்.  

“ம்ஹும், முடியாது. மாட்படன்… நான் எவ்பைா கஷ்டப்பட்டு பதடி 
எடுத்துக் ககாண்டு வந்திருக்பகன் கதரியுமா?” என்ோள். 

“ஒபர தடதவ பாத்துட்டுக் ககாடுத்துர்பேன் அக்கா, அக்கா” என்று 
ககஞ்சினான். 

“பார்த்துட்டுக் ககாடுத்துேனும்” 

“சரி” 

“கிழிக்கப்படாது” 

“சரி சரி” 

சீனிவாசன் படத்தத வாங்கிப் பார்த்தான். சந்பதாஷத்தினால் அவன் 
முகம் மலர்ந்தது. 

“படய், உள்ைப் பபாய் ககாஞ்சம் கம்மஞ்பசாறு ககாண்டா, இந்தப் 
படத்தத நம்ம கதவிபல ஒட்டணும்” என்ோள். 

“கராம்பச் சரி” என்று உள்பை ஓடினான் சீனிவாசன். 

கரண்டு பபருமாகச் பசர்ந்து கதவில் ஒட்டினார்கள். படத்ததப் 
பார்த்து சந்பதாஷத்தினால் தக தட்டிக் ககாண்டு குதித்தார்கள். 
இததக் பகட்டு பக்கத்து வடீ்டுக் குழந்ததகளும் ஓடி வந்தன. 
மீண்டும் கதவு ஆட்டம் கதாடங்கியது. 

 
அந்தக் கததவக் ககாஞ்சம் கவனமாகப் பார்க்கிேவர்களுக்கு இந்தக் 
குழந்ததகள் ஒட்டிய படத்துக்குச் சற்று பமபல இபத மாதிரி பவறு 
ஒரு படம் ஒட்டி இருப்பது கதரிய வரும்.  

அந்தப் படம் ஒட்டி எத்ததனபயா நாட்கள் ஆகி விட்டதால் 
அழுக்கும் புதகயும் பட்டு மங்கிப் பபாயிருந்தது.  



7 
 

ஒருபவதை அது லட்சுமியின் தகப்பனார் குழந்ததயாக 
இருக்கும்பபாது ஒட்டியதாக இருக்கலாம். 

குழந்ததகள் இப்படி விதையாடிக் ககாண்டிருக்கும் பபாது 
கிராமத்துத் ததலயாரி அங்பக வந்தான். 

“லட்சுமி….. உங்க ஐயா எங்பக?” 

“ஊருக்குப் பபாயிருக்காக” 

“உங்க அம்மா?” 

“காட்டுக்கு பபாயிருக்காக” 

“வந்தா தீர்தவதய ககாண்டு வந்து பபாடச் கசால்லு, ததலயாரித் 
பதவரு வந்து பதடிட்டு பபானாருன்னு கசால்லு” 

சரி என்ே பாவதனயில் லட்சுமி ததலதய ஆட்டினாள். 

மறுநாள் ததலயாரி லட்சுமியின் அம்மா இருக்கும் பபாபத வந்து 
தீர்தவ பாக்கிதயக் பகட்டான். 

“ஐயா, அவரு ஊரிபல இல்தல. மணி முத்தாறு பபாயி அஞ்சு 
மாசமாச்சி. ஒரு தகவதலயும் காபணாம். மூணு வருஷமா மதழ 
தண்ணி இல்தலபய. நாங்க என்னத்தத கவச்சு உங்களுக்கு தீர்தவ 
பாக்கிதயக் ககாடுப்பபாம்? ஏபதா காட்டிபல பபாய் கூலி பவதல 
கசய்து இந்தக் ககாழந்ததங்கை காப்பாத்ரபத கபரிய காரியம். 
உங்களுக்குத் கதரியாததா?”   என்ோள். 

இந்த வார்த்ததகள் ததலயாரியின் மனதசத் கதாடவில்தல. இந்த 
மாதிரியான வசனங்கதைப் பலர் கசால்லிக் பகட்டவன் அவன். 

“நாங்கள் என்ன கசய்ய முடியும்மா இதுக்கு? இந்த வருஷம் 
எப்படியாவது கண்டிப்பா தீர்தவ பபாட்டுேனும். அப்புேம் எங்க பமல 
சதடச்சிப் புண்ணியம் இல்தல.” என்று கசால்லிவிட்டுப் பபாய் 
விட்டான். 
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ஒருநாள் காதல வடீ்டின் முன்னுள்ை தமதானத்தில் குழந்ததகள் 
உட்கார்ந்து பபசிக் ககாண்டிருந்தார்கள். ததலயாரி நான்கு பபர் 
சகிதம் வடீ்தட பநாக்கி வந்தான். 
 

வந்தவர்கள் அந்த வடீ்டுப் பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தார்கள். 
அவர்களுக்கு இது ஒரு மாதிரி பவடிக்தகயாக இருந்தது. 
ததலயாரியும் பசர்ந்து பிடித்து ஒரு மாதிரி கழற்ேி 
நான்கு பபரும் கததவத் தூக்கித் ததலயில் தவத்துக் ககாண்டு 
புேப்பட்டார்கள்.  

அந்தக் குழந்ததகளுக்கு என்ன பதான்ேியபதா கதரியவில்தல. 
ஒருவன் நாதஸ்வரம் வாசிப்பவதனப் பபால் தககதை தவத்துக் 
ககாண்டு “பபீ்ப.ீ.ப…ீப”ீ என்று சத்தம் காட்டி விரல்கதை நீட்டிக் 
ககாண்டு உடதலப் பின் வதைத்துத் துதடகைின் பமல் ஓங்கி 
அடிப்பதாக பாவதன கசய்து “திடும்.. திடும்.. ததிக்குணம்..ததிக்குண” 
என்று தவில் வாசிப்பவதனப் பபால முழங்கினான்.  

சீனிவாசனும் இதில் பங்ககடுத்துக் ககாண்டான். இப்படி உற்சாகமாக 
குழந்ததகள் கததவத் தூக்கிக் ககாண்டு கசல்கிேவர்கைின் பின்பன 
ஊர்வலம் புேப்பட்டார்கள். 

ததலயாரியால் இததச் சகிக்க முடியவில்தல. “இப்பபா 
பபாகிேரீ்கைா இல்தலயா கழுததகபை” என்று கத்தினான். 
குழந்ததகள் ஓட்டம் பிடித்தன.  

அவர்கள் வடீ்டுக்குத் திரும்பி வரும் பபாது, லட்சுமி, வாசல்படியில் 
உட்கார்ந்து அழுது ககாண்டிருந்தாள். எல்பலாரும் அரவம் 
கசய்யாமல் அவளுக்குப் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து ககாண்டனர்.  

ஒருவரும் ஒன்றும் பபசவில்தல. சீனிவாசனும் முகத்தத 
வருத்தமாக தவத்துக் ககாண்டான்.  

இப்படி கவகுபநரம் அவர்கைால் இருக்க முடியவில்தல. 
தற்கசயலாக ஒரு கபண், “நான் வடீ்டுக்குப் பபாபேன்” என்று 
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எழுந்தாள். உடபன எல்பலாரும் அங்கிருந்து புேப்பட்டுப் 
பபாய்விட்டார்கள்.  

லட்சுமியும் சீனிவாசனும் மாத்திரம் அங்கிருந்தார்கள். கவகுபநரம் 
அவர்களும் ஒருவருக்ககாருவர் பபசவில்தல. 

தகக்குழந்தத அழும் குரல் பகட்கபவ லட்சுமி உள்பை திரும்பினாள். 
இதற்குள் சீனிவாசன் அக்குழந்தததய எடுத்துக் ககாள்ைப் பபானான்.  

குழந்தததயத் கதாட்டதும் தகதயப் பின்னுக்கு இழுத்தான். 
அக்காதவப் பார்த்தான். லட்சுமியும் பார்த்தாள். 

“பாப்பாதவ கதாட்டுப் பாரு அக்கா; உடம்பு சுடுது” என்ோன். லட்சுமி 
கதாட்டுப் பார்த்தாள்; அனலாகத் தகித்தது. 

சாயந்திரம் கவகுபநரம் கழித்து அம்மா ததலயில் விேகுச் 
சுள்ைிகளுடன் வந்தாள். 
 

சுள்ைிகள் பசகரிக்கும் பபாது தகயில் பதள் ககாட்டி இருந்ததால் 
முகத்தில் வலி பதான்ே அதமதியாக வந்து குழந்ததகைின் பக்கம் 
அமர்ந்து தகக்குழந்தததய வாங்கிக் ககாண்டாள். ‘உடம்பு 
சுடுகிேபத?” என்று தனக்குள் பகட்டுக் ககாண்டாள். இதற்குள் 
குழந்ததகள் காதலயில் நடந்த பசதிதய அம்மாவிடம் 
கசான்னார்கள். 

கசய்திதயக் பகட்டதும் ரங்கம்மாவுக்கு மூச்பச நின்று விடும் 
பபாலிருந்தது. 
 

உடம்கபல்லாம் கண்ணுத் கதரியாத ஒரு நடுக்கம். வயிற்ேில் தாங்க 
முடியாத ஒரு வலி பதான்ேியது பபால் குழந்தததய இறுகப் 
பிடித்துக் ககாண்டாள். குழந்ததகளுக்கு முன் அழக் கூடாது என்று 
எவ்வைவு தான் அடக்கினாலும் முடியவில்தல.  
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“என்தனப் கபத்த தாபய” என்று அலேி விட்டாள். பயத்தினால் 
குழந்ததகள் அவள் பக்கத்தில் இருந்து விலகிக் ககாண்டார்கள். 
இனம் புரியாத பயத்தின் காரணமாக அவர்களும் அழ ஆரம்பித்தனர். 

 
மணிமுத்தாேிலிருந்து ஒரு தகவலும் வரவில்தல. நாட்கள் கசன்று 
ககாண்படயிருந்தன. இரவு வந்து விட்டால் குைிர் தாங்க முடியாமல் 
குழந்ததகள் நடுங்குவார்கள். கதவு இல்லாததால் வடீு இருந்தும் 
பிரபயாஜனமில்லாமல் இருந்தது.  

கார்த்திதக மாசத்து வாதட, விஷக் காற்தேப் பபால் வடீ்டினுள் 
வந்து அதலபமாதிக் ககாண்பட இருந்தது.  

தகக்குழந்ததயின் ஆபராக்கியம் ககட்டுக் ககாண்பட வந்தது. ஒரு 
நாள் இரவு வாதட தாங்காமல் அது அந்த வடீ்தட விட்டு 
அவர்கதையும் விட்டு பிரிந்து கசன்று விட்டது.  

ரங்கம்மாைின் துயரத்தத அைவிட்டுச் கசால்ல முடியாது. 
லட்சுமிக்காகவும் சீனிவாசனுக்காகவுபம அவள் உயிர் 
தரித்திருந்தாள். 

சீனிவாசன் இப்கபாழுது பள்ைிக்கூடம் பபாகிோன். ஒருநாள் அவன் 
மத்தியானம் பள்ைிக் கூடத்திலிருந்து திரும்பும் பபாது ஒரு 
தீப்கபட்டிப் படம் கிதடத்தது. ககாண்டுவந்து தன் அக்காவிடம் 
காண்பித்தான். லட்சுமி அதில் ஆர்வம் ககாள்ைவில்தல. 

“அக்கா எனக்கு சீக்கிரம் கஞ்சி ஊத்து, பசிக்கி; சாப்பிட்டு இந்த 
படத்தத ஒட்டனும்” 

“தம்ப,ீ கஞ்சி இல்தல”   இதத அவள் மிகவும் பதட்டத்பதாடு 
கசான்னாள். 

“ஏன்? நீ காதலயில் காய்ச்சும் பபாது நான் பாத்பதபன?” 

‘ஆம்” என்ே முதேயில் ததலயதசத்து விட்டு, “நான் கவைிக்குப் 
பபாயிருந்பதன். ஏபதா நாய் வந்து எல்லாக் கஞ்சிதயயும் குடித்து 
விட்டுப் பபாய்விட்டது தம்பி… கதவு இல்தலபய” என்ோள் 
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துக்கமும் ஏக்கமும் கதானிக்க. தன்னுதடய தாய் பசிபயாடு 
காட்டிலிருந்து வருவாபை என்று நிதனத்து உருகினாள் லட்சுமி. 

சீனிவாசன் அங்பக சிதேிக் கிடந்த கம்மம் பருக்தககதை எடுத்துப் 
படத்தின் பின்புேம் பதய்த்து ஒட்டுவதற்கு வந்தான். கதவு இல்தல. 
என்ன கசய்வகதன்பே கதரியவில்தல. சுவரில் ஒட்டினான். படம் 
கீபழ விழுந்து விட்டது.  

அடுத்த இடத்தில், அடுத்த சுவரில் எல்லாம் ஒட்டிப் பார்த்தான்; 
ஒன்றும் பிரபயாசனம் இல்தல. ஏமாற்ேத்தாலும் பசியாலும் அவன் 
அழ ஆரம்பித்தான். 

சாயந்திரம் லட்சுமி சட்டி பாதனகதைத் பதய்த்துக் கழுவிக் 
ககாண்டிருந்தாள். 

சீனிவாசன் முகத்தில் ஆவல் துடிக்க, பமல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க 
ஓடி வந்தான். 
 

“அக்கா அக்கா நம்ம பள்ைிக் கூடத்துக்கு பக்கத்திபல சாவ்டி இருக்கு 
பாரு.. 
 

அதுக்கு பின்புேம் நம்ம வடீ்டு கதவு இருக்கக்கா! கண்ணாபல நான் 
பார்த்பதன்” என்ோன். 

“அப்படியா! நிஜமாகவா? எங்பக வா பாப்பபாம்” என்று கஜகனின் 
தகதயப் பிடித்தாள். 
 

இருவரும் கிராமச்சாவடி பநாக்கி ஓடினார்கள். 
உண்தம தான். அபத கதவு சாத்தப்பட்டு இருந்தது. தூரத்திலிருந்பத 
தங்கள் நண்பதன இனம் கண்டு ககாண்டார்கள் அச்சிறுவர்கள்.  

பக்கத்தில் யாராவது இருக்கிோர்கைா? என்று சுற்றும் முற்றும் 
பார்த்தார்கள். ஒருவரும் இல்தல. 
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அவர்களுக்கு உண்டான ஆனந்தத்ததச் கசால்ல முடியாது. 

அங்பக முதைத்திருந்த சாரணத்தியும் ததவாதழச் கசடிகளும் 
அவர்கள் காலடியில் மிதிபட்டு கநாறுங்கின. அதிபவகமாய் அந்தக் 
கதவின் பக்கம் பாய்ந்தார்கள். அருகில் பபாய் அததத் கதாட்டார்கள். 
தடவினார்கள்.  

அதில் பற்ேி இருந்த கதரயான் மண்தண 
லட்சுமி தன் பாவாதடயால் தட்டித் துதடத்தாள். 
கதபவாடு தன் முகத்தத ஒட்ட தவத்துக் ககாண்டாள். 
அழபவண்டும் பபாலிருந்தது அவளுக்கு. 

சீனிவாசதனக் கட்டிப் பிடித்துக் ககாண்டாள். முத்தமிட்டாள். 
சிரித்தாள். 
 

கண்கைிலிருந்து கண்ணரீ் வழிந்பதாடியது. கஜகனும் லட்சுமிதயப் 
பார்த்து சிரித்தான். அவர்கள் இருவரின் தககளும் கததவப் 
பலமாகப் பற்ேி இருந்தன. 

இந்தக் குழந்ததகதைப் பபால்……. பத்மா தனது பூக்காரத்கதரு 
வடீ்டுக் கதவிதன உயிர் மூச்சாக இன்றும் பநசித்து வருவதத  

கசான்னததக்பகட்டு என் கண்கைிலும் நீர் வடிகிேது.   

கதவு சடப்கபாருள் இல்தல.  அதசயும் அதசயா கபாருட்கள் 
அதனத்தும் அணுவின் பசர்க்தகத்தாபன!   

தானும் கதவும் ………அணுவின் பசர்க்தகபய என்பதத  பத்மா 
உணர்ந்து ககாண்டதால், புரிந்து ககாண்டதால், கதரிந்து 
ககாண்டதால் ……கததவ  உயிர் நண்பனாக உயிர்த் பதாழியாக 
நிதனத்து வருகிோர்.  சபகாதரியான நாங்களும் தான். 

 

பானுகுமார் பதடப்புலகம் 
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ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 

http://www.banukumar.in/
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2. அேிவியல் பநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 
4. அேிவியல் பநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
5. பகாள்கதை கவன்ே இதடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
வாழ்க்தக வரலாறு 

1. கநப்பபாலியன் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இபயசுவின் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்) 
5. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. கடன்சதன கவல்வது எப்படி? 
3. காலபம உன் உயிர் 
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 

 

பவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்ேில் பவதாத்திரி மகரிஷி 
2. பவதாத்திரி மகரிஷி பற்ேி 100 அேிஞர்கள்.  
3. பவதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. பவதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வரலாறு பபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “வாழ்க வைமுடன்” என்ே வார்த்தத! சரியா? தவோ? இலக்கணம் என்ன கசால்கிேது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் பவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்தவயில் பவதாத்திரி மகரிஷி  
11. பவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
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12. எல்லாம் வல்ல கதய்வமது 
13. பபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுபவ கசால்லும் 
15. உய்யும் வதக பதடி அதலந்பதன். 
16. தினந்பதாறும் பவதாத்திரியம் 
17. வாழும் பவதாத்திரியம் 
18. என்தனச் கசதுக்கிய பவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கைஞ்சியம் 
19. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்தவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ைலார் பவதாத்திரி மூவரும் ஒருவபர 
22. பவதாத்திரியம் கற்பபாம்  
23. மதனவிக்கு மரியாதத 
24. எல்லாம் வல்ல கதய்வமது 
25. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் வறுதம என்பது இல்தல. 
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத 
27. பவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திதர 

 
ஒப்பாய்வு  (பவதாத்திரி மகரஷி) 

1. வள்ைலாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவரீரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் பபாற்றும் ஞானிகள் 
5. பவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும். 
7. கிழக்கும் பமற்கும் 
8. பவதமுதல்வரும் பவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் பவதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கைின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் பவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் பவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கைிப்பும் பபரின்பக் கைிப்பும் 
15. சுகவாரியும் பபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
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17. கன்பூசியசும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்தடனும் பவதாத்திரியும் 
19. பஷக்ஸ்பியரும் பவதாத்திரியமும் 
 

 

 

தாயுமானவரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கபாருள் வணக்கம். 
4. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பதபஜாமானந்தம். 
5. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதேந்த கபாருள்.. 
6. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ைலார் பவதாத்திரி மூவரும் ஒருவபர 
9. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபங்கிைிக் கண்ணி 
11. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கபான்தன மாததர 
12. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம் 
13. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம் 
15. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கமௌனகுரு வணக்கம் 
16. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவைர்க் காதலி 
17. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்கைின் ககாட்டம் 
18. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாதய 
19. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபதகவர்கள் 
20. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதேவழிபாடு 
22. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 
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திருவாசகமும் பவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
2. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து. 
4. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கசத்திலாப் பத்து. 
5. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்தப் பத்து. 
8. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. பவதாத்திரியப் பார்தவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப் பத்து. 
10. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
11. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
12. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்பசா பதிகம் 
13. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
14. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து 
16. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
17. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கசன்னிப்பத்து 
19. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம் 
22. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

பாரதியாரும் பவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
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4. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
 

கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் 

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

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. பசரவாரும் கஜகத்தீபர 
2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் கமய்ப்கபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயகநேி 
5. தாயுமானவரின் உடல் கபாய்யுேவா? 
6. தாயுமானவரின் கடவுள் பகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், கபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்தவதமும் பவதாத்திரியின் அத்தவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் பகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விைக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் பபாற்றும் அேம் 
18. அேிபவதான் கதய்வகமன்ோர் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பரநதடயும் உலக நதடயும் 
21. இன்பம் கபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்கைில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
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24. தாயுமானவருக்கு மறுபிேவி உண்டா? 
25. கல்லாத பபர்கபை நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுைின் விலாசம் தருகிோர் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எதத பலி ககாடுக்கச் கசான்னார்? 
28. தாயுமானவர் தரும் இதேவழிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்பவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவதமகள் 100 

 
கஜன்னும் திருவாசகமும்  

1. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

புலவர் தியாகராஜனார் 
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் 
2. வரலாறு பபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புலவர் தியாகராஜனார் அரிய கசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய கசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் வருபத ஊர் ஞாபகம் வருபத! 
3. மன்னார்குடி வரலாறு 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. கடன்சதன கவல்வது எப்படி? 
3. காலபம உன் உயிர் 
4. பவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள் 

 
சிறுகததகள் 

1. கசயபல விதைவு 
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2. தவம் 
ஆராய்ச்சி 

நன்மக்கட்பபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

 
பானுகுமார் பதடப்புலகம் 

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

கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திேனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 3 (இதே சிந்ததனகள்) 
4. கம்பனும் பவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் கவன்ேதம்மா) 
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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 ) 



22 
 

 
vet hat hi ri am Banukumar  

(Yout ube channel ) Ti t l es 

1. பவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான 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 
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6. விபவகானந்தர் கததகளும் பவதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கததகளும் பவதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. கபன்ஞமின் பிராங்கைினும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய கவல்லியும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் பவதாத்திரியாரின் பபரின்ப ஊற்றும் 
13. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம். 
14. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கமௌனகுரு வணக்கம் 
17. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பதபஜா மயானந்தம் 
18. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கபாருள் வணக்கம் 
19. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு 
20. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. பவதாத்திரிய பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து 
23. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து 
24. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்த பத்து 
25. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
26. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கசத்திலா பத்து 
27. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
29. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்பசா பதிகம் 
31. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
32. மாணிக்கவாசகரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக கவைியடீு  
34. பவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 1 
35. பவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 2 
36. பவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 3 
37. பவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 4 
38. பவதாத்திரியப் பார்தவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
39. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
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41. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள் 
42. கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45 கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. கஜன்னும் பவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலகமல்லாம் பவதாத்திரியம் 
48. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்தனச் கசதுக்கிய நூல் 
50. தினசரி தியானம் சனவரி  
51. தினசரி தியானம் பிப்ரவரி  
52. தினசரி தியானம் மார்ச்  
53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்  
54. தினசரி தியானம் பம  
55. தினசரி தியானம் ஜூன் 
56. தினசரி தியானம் ஜூதல  
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினசரி தியானம் கசப்டம்பர் 
59. தினசரி தியானம் அக்படாபர் 
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. கஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
69. கஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70. கஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கைிப்பு 
72. மாணிக்கவாசகர் சிந்ததனகள் 
73. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
74. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
75. கஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 
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76. புலவர் தியாகராஜனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அேிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 1 
80. அேிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 2 
81. அேிவியல் பநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. கடன்சதன கவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84. கடன்சதன கவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85. கடன்சதன கவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
87. சுயமுன்பனற்ேம் 
88. பத்திரகிரியார் சிந்ததனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்சி -  நன்மக்கட்பபறு 
91. கபாதுவானதவ 
92. மதனவிக்கு மரியாதத 
93. திருமூலர் சிந்ததனகள். 
94. ஆண்டாள் சிந்ததனகள் 
95. திருமழிதசஆழ்வார் சிந்ததனகள் 
96. திருக்குேள் சிந்ததனகள் 
97. அப்பர் சிந்ததனகள் 
98.  பட்டினத்தார் சிந்ததனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. சிவவாக்கியார் சிந்ததனகள் 
101. ஔதயார் சிந்ததனகள் 
102. சித்தர்கள் சிந்ததனகள் 
103. திருமங்தகயாழ்வார்  
104. வள்ைலாரின் சிந்ததனகள்  
105. பசி என்னும் பாவி 
106. கபாருள் வறுதமயா? அேிவு வறுதமயா? 

107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 



26 
 

110. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து 
112. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
113. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
114. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கசன்னிப்பத்து 
115. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
117. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 
118. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம் 
119. மனவைக்கதலயில் வாசி பயாகமா? 

120. பவதாத்திரியம் மானுட பவதம் 

121. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவைர்க் காதலி 

122. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதேகின்ே கபாருள் 

123. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் கருணாகரக் கடவுள்  

124. மனவைக்கதலயின் மகத்துவம் 

125. அருட்தந்ததபய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பதகவர்கள் 

127. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதேவழிபாடு 

128. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

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

133. புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்வில் சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 

134. புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்வில் சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 

135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்  

136. பவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (பவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 
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137. பபரக்குழந்ததகதை மகிழ்வது எப்படி? 

138. பவதாத்திரியப் பார்தவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திரமும் பவதாத்திரியமும் 

140. நன்மக்கட்பபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 

145. பவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிபேன். 

148. வாழ்க்தகதய கவற்ேி ககாள்வது எப்படி? (பவதாத்திரியப் 
பார்தவயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுடம் சிேந்த வாழ்க்தக வாழ பவதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்டதைகள் 

150.கம்பனும் பவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திேனும் கருத்தியலும் 

151. சிறுகததகள் 
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