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வே ாத் ிரி மகரிஷி 
 

1. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுடேயான 
நிகழ்ச்சிகள்  

2. வே ாத் ிரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள் 
3. இந் ிய  த்துே ேரலாற்றில் வே ாத் ிரி மகரிஷி 
4.  ாயுமானேர் ேள்ளலார் வே ாத் ிரி மூேரும் 
ஒருேவர 

5. வே ாத் ிரியம் கற்வபாம் 
6. பன்முகப்புரட்சியில் வே ாத் ிரி மகரிஷி  
7. வே ாத் ிரியம் ஒரு ஜேீ யாத் ிடர  
8. மகரிஷியின் ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்  
9. என்டனச் பசதுக்கிய வே ாத் ிரியத் ின் 
ஞானக்களஞ்சியம் 

10. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பார்டேயில் ேறுடம 
என்பது இல்டல. (ேறுடமயும்- ீர்வுகளும்) 

11. வே ாத் ிரி மகரிஷியின்  த்துே  ரிசனங்கள்  

12. எல்லாம் ேல்ல ப ய்ேமது 

13. அதுோனால் அதுவே பசால்லும். 

14. வபாரில்லா நல்லுலகம்  

15. மடனேிக்கு மரியாட   

16. உய்யும் ேடக வ டி அடலந்வ ன்.  

17. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள் 

18. ோழ்க ேளமுைன் சரியான ோர்த்ட யா?  
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19. வே ாத் ிரி மகரிஷியினை ோழ்டே ேளமாக்கும் 
எண்ணங்கள்   

20. மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1) 

21. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 
(பாகம்2)  

22. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 
(பாகம்3) 

23.  ினசரி  ியானம். 
 

 

 

வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் 

1.  ேமாய்  ேமிருந்து 
2. மனி  இடழயில் ஒரு புனி  ேிளக்கு 
3. வ ான்றிற் புகவழாடு வ ான்றுக 
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4. குழந்ட டயக் காண ேந்  முனிேர் 
5.  ாய்டமவய  டலசிறந் து 
6. பேண்பணய்  ிருடிய குழந்ட  
7. ேிடளயும் பயிர் முடறயிவல ப ரியும் 
8. இளடமயில் ேறுடமயின் பகாடுடம 
9. பாட  காட்டிய பாலகிருஷ்ண நாயக்கர் 
10. புத் ர் வகள்ேகிள் நான்கு 
11. வ ாடசடயத் துறந்  துறேி 
12. பிள்டளயாரும் பகாட்ைாங்குச்சியும் 
13. மாற்றம்  ந்  புத் கம் 
14. வே த்ட  ஈர்த்  பாைல் 
15. நாற்றங்காலில் இவ்ேளவு ஞானமா? 
16. பிச்டச புகினும் கற்டக நன்வற 
17. சிரிப்டபச் சமாளித்  சிறுேன் 
18. பத்து ேய ில் பாடிய பாட்டு 
19. பு ிய நம்பிக்டகயின் புறப்பாடு 
20. குரு  ானாக ேருோர் 
21. நிடனப்பவப நைப்பு 
22. உள்ளத்ட  உருக்கிய வசாகம் 
23. முயற்சியும் பயிற்சியும் 
24. இல்லறம் எனும் வசாடல 
25. ஏடழத் ப ாழிலாளி  ந்  மனமாற்றம் 
26. பட்டை  ீட்டிய பரஞ்வசாி மகான் 
27. சந்நியாசி என்பறாரு வேை ாரி 
28. ஞான  ீட்டசப் பபற்ற ஞானி 
29. சாந் ி அளித்  சாந் ி 
30. ேிரல்கள் பத்தும் மூல னம் 
31. பாட டயத்  டுத்  கட  
32.  டலக்கு ேந் து 
33. மனம் மாறிய ேியாபாரி 
34. குடற அறவே அற்றுப் வபானது 
35. சினம் பேன்ற சித் ர் 
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36. பநறியிடன உணரா மாந் ர் நிர்ோகம் 
37. அறுகுணச் சீரடமப்பின் பிறப்பிைம் 
38.வே ாத் ிரி பச்டச 
39. எண்ணங்களின் எழுச்சி 
40. அருட்பபருஞ்வசா ி ேள்ளலார் அருட்பாலிப்பு 
41.  த்துே ஆராய்ச்சிக்கு உ ேிய அன்டன 
42. வசா டன இல்லாமல் சா டனயா? 
43. ஏன் இந்  நஷ்ைம்? 
44. பிடழபயன்று  ீர்ப்பளிக்க பிறந்வ ார் யார் வபருலகில்? 
45. ேந் து ான் வபாகுவமயல்லாது… 
46. சமவநாக்கு சத் ியசீலர் 
47. சிந் டனச் பசல்ேர் 
48. நம்பிக்டக நாற்றாய் முடளக்காவ ா 
49. கேடலடய ஒழித்  நூல்கட்டு 
50. பசால்ேது எல்லார்க்கும எளியோம் 
51. துன்பத்ட ப் வபாக்கிய தூயேர் 
52.  ிருைடனத்  ிருத் ிய  ீர்க்க ரிசி 
53. கணத் ிவல எல்லாம் காட்டும் 
54. இரயில் பயணிகளின் சந்வ கம் 
55. உலக சமா ானப் பபாங்கல் 
56. சீைர்களுக்குத் ப ாண்ைராய் தூதுேராய் 
57. குணமடைந்  குஷ்ைவராகி  
58. ோழும் உரிடம எல்வலாருக்கும் சமவம! 
59. ஒரு நிமிைம் சஞ்சலம் 
60. ேரம் வகட்ை ேள்ளல் 
61. சூரியடன ஒழிக்கப் பனிக்கட்டிகள் படை 
62. உலக சமு ாய வசோ சங்கம் கண்ை உத் மர் 
63.  டலமகன்  ந்   ாரக மந் ிரம் 
64. அருட்  ந்ட யும்  ந்ட  பபரியாரும் 
65. ஆபத்பாந் ேர் அருள் ந்ட  
66. ஆசான் நிகழ்த் ிய அற்பு ம் 
67. மணடலச் வசாறக்க முடியுமா? 
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68. இல்லறமா? துறேறமா? 
69. ஆட்வைாகிராப் அேசியமில்டல 
70. வேலிடயக் கைந்  பேளிச்சம் 
71. ஆபத் ின் ேிளிம்பில் அடம ிப் பணி 
72. சிந் டனயாளருைன் சின்னேர் 
73.  ாடயப் வபாலப் பிள்டள 
74. படகேன் ப ிடே நீக்க ேந்  துடணேன் 
75. சகிப்புத்  ன்டம 
76. மகரிஷி வகட்ை குரு ட்சடண 
77. மனட  அளந்  மகான் 
78. அருட்காப்பின் ஆற்றல் 
79. எந் ப் பல்கடலக் கழகத் ில் படித் ீர்கள்? 
80. உலக அடம ிக்கு எது  டை? 
81. நன்றி உணர்வு மன ில் வேண்டும் 
82. சிந் டன முழேதும் உலக சமா ானம் 
83. ன்முடனப்டபத்  டுத்   த்துே 
ஞானி 

84.  ருே ில்  ேறா   டலமகன் 
85. நம்பிக்டக ாவன ேிட யின் முகம் 
86. பபாறுத் லும் – ம ித் லும் 
87. ஞானக் களஞ்சியமான ஞானி 
88. பைத்ட ப் பார்த்து பயந்  வபய் 
89. இந் ிய மகளாகப் பிறக்க வேண்டும் 
90. மருமகள்களுக்கு ஒரு நத் ிரம் 
91. சுடமடயக் குடறத்  சுந் ரர் 
92. அன்பபாளியின் அே ாரம் 
93. மடனேியர்  ினம் கண்ை மகான் 
94. நடகச்சுடே நாயகர் 
95. பிரம்மஞானம் பிறந்  கட  
96. வ டி ேந்  ஓஜஸ் 
97. கருடணவய கண்ணரீ் ேடித் து 
98. நான் யார் என்ற நல்ேினா? 
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99. இடறநிடலப் பயணம் 
100. அேர் ஒரு சகாப் ம் 

 
 

2. வே ாத் ிரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள் 

 
ஆன்மீகோ ிகள் 

1. சுத் ானந்  பார ியார் – இடறேவன ான் வே ாத் ிரி 
2. பரஞ்வசா ி மகான்    - கைடமயுணர்ேின் எழுச்சி 
3. கிருபானந் ோரியார்  - ஞானம் ேிடளயும் இைம் 
4. சுோமி பேங்சகவைஸ்ேரானந் ா – நைமாடும் வயாகீஸ்ேரர் 
5. சுோமி பகௌ மானந் ா -  சமு ாயத் ிற்காக ோழ்ந் ேர் 
6. பபான்னம்பல அடிகளார் – ஆன்மீகத்ட  உயர்த் ிப் பிடித் ேர். 

எழுத் ாளர்கள்  

7.  மிழ்ோணன்              - காேி  ரிக்கா  மகரிஷி 
8. சத்யபானு                 - ஞான நிலா 
9. வேல.அரசமாணிக்கம்      - மா ேவயாகி வே ாத் ிரி 
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10. சிற்பி                     - சூரியப்பிழம்பு 
11. சுகி.சிேம்                 - உலகத்ட  பேன்றேர் 
12. ஆனந் ா                  - டேயத்ட  ோழ்த் ியேர் 

 
மு ல்ேர்கள் – துடறத் டலேர்கள் 

 
13. ச.பஜயப்பிரகாசம்                 -  ீர்க்க ரிசி 
14. முடனேர் பாக்கிே ி சங்கரலிங்கம் – ஆற்றுப்படுத்தும் 
அருளாளர் 

15. முடனேர் ச.இரா கிருஷ்ணன் – மக்கள் மன ில் ோழுபேர் 
16. இரா. சந் ிரன்                - புதுபநறி காட்டிய புலேர் 
17. முடனேர் கைவூர் மணிமாறன் –  மிழ்ச் சான்வறார் 

 
நீ ிப ி  

 
18. என். கிருஷ்ணசாமி பரட்டியார்    - இரயில் நண்பர் 

 
ஆய்ேியல் நிடறஞர்கள் 

19. ந.ேிஜயன்             - கேி பேள்ளம் 
20. சி.பிரகாஷ்             - மவனா  த்துேர் 
21. சி.இராசலிங்கம்        - ஆன்மீகப் வபபராளி  

               
புலேர்கள்  

 

22. புலேர் ப. பேள்டள     - பிறருக்பகன ோழுபேர் 
23. புலேர் க.  ியாகராஜன்  – உலக உத் மர்  

 
முடனேர் பட்ை ஆய்ோளர்கள் 
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24. வமா.கிறிஸ்டி          - இடறச் சிந் டனயாளர் 
25. க.ப.ேித் ியா ரன்      - பேள்டளச் சித் ர் 
26. மா.இராமன்            - சமு ாயச் சிந் டனயாளர் 
27. க.வநசன்               - புதுடமச் சித் ர்  

 

மருத்துேர்கள்   

28. ைாக்ைர் க. ேி.அனந்  நாராயணன் – ேிந்ட  மனி ர் 
29. ைாக்ைர். சிேக்குமாரன்      - ஞானசிரியனின் 
மருத்துேம் 

30. ைாக்ைர் ப. பகன்னடி      - அளேற்ற அருளாளர் 
31. ைாக்ைர் ஜி.கார்த் ிவகயன்-  ாரக மந் ிரம்  ந் ேர் 
32. ைாக்ைர் எம்.ேி.ரபநீ் ிரநாத் – நூற்றாண்டு கண்ை மகான் 
33. ைாக்ைர் வக. அம்பலோணன் – சிகரங்கடளத் ப ாட்ைேர் 

 
கடலஞர்கள்  

 
34. க.வமாகன்ராஜ்        -  ட்சிணாமூர்த் ி  

 

வபராசிரியர்கள்  

35. முடனேர் இரா. பரங்கம்மாள்  - ேிடிபேள்ளி 
36. முடனேர் பே.ஆ.நாகரத் ினம் – நைமாடும் மகான் 
37. முடனேர் இரா. சந் ிரவசகரன் – இலக்கியோ ி 
38.முடனேர் ே.ீ சண்முகம்      - பசால்லின் பசல்ேர் 
39. முடனேர் இ.க. இராமசாமி   -  மிழ்ச் சித் ர் 
40. க. இராமலிங்கம்     - ப ாண்ைாற்றி இன்பமுறும் 
மகரிஷி 

41. க. மிழ்ச் பசல்ேன்             - ஓங்கி ஒலிக்கும் குரல் 
42. முடனேர் வகா.எழில் ஆ ிடர – அறிேியல் 
ஆன்மீகச்சித் ர் 

43. முடனேர் அமிர் வஜா ி  - அருட் வபராசான் 
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44. க. இராமலிங்கம்         - அன்பின் சிகரம்  
 

கேிஞர்கள்  
 

45. கேிக்வகா அப்துல் ரகுமான் -வயாகிராஜ் 
வே ாத் ிரிமகரிஷி 

46. கேிஞர் முருபகாளி      - வயாகி ஆசான் 
47. அ.ந.பஜயப்பிரகாஷ்       - எட்ைாேது அ ிசயம் 
48. அரிமாப் புலேர்          - முத் மிழ் ேித் கர் 
49. கேிஞர். இராகேன்முத்து – மாமுனிேர் வே ாத் ிரி 
50. கேிப்வபரரசு டேரமுத்து  - வே ாத் ிரியத் ின் 
ேிஸ்ேரூபம் 

 

பிற மாநில- நாட்டு அறிஞர்கள் 

 

51. முடனேர் நாகப்பா நாச்சியப்பன் - - கருடண ேள்ளல் 
52. முடனேர் து. முனுவேல்     -  ரணி வபாற்றும் 
 னயன் 

53. முடனேர் பேள்ளியங்கிரி        - ஞானேழிகாட்டி 
54. முடனேர் சி.சப்பிரமணியபிள்டள – மனி வநயப் 
பண்பாளர் 

55. அ. அறிவுநம்பி                   - சமூக மருத்துேர் 
56. முடனேர் பசங்டகப் பபாதுேன்  – உன்ன  மகான் 
57. முடனேர் எம். பரமசிேம்        - அருட்கைல்  

 
 மிழ் அறிஞர்கள் – ஆர்ேலர்கள் 

 
 

58. சிலம்பபாலி பசல்லப்பன்   - ேளர்மனேள முனிேர் 
59. மு. இராஜவகாபால்         - புதுவே ம்  
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60. முரச. பநடுமாறன்          - கலங்கடர ேிளக்கம் 
61. மு.ஐ.பர ராஜன்            - பன்முகச் சிந் டனயாளர் 
62. மரு. மு.  ணிகாசலம்      - ேள்ளலாரின் ோரிசு 
63. எஸ். நைராஜன்             -  பபாது நலத்ப ாண்ைர் 
64. ம. சாந் ி                   - உளேியல் 
ஆராய்ச்சியாளர் 

65. ேி. கலியபபருமாள்         - பாமரமக்களின் 
 த்துேஞானி 

66.  மிழருேி மணின்          - மகரிஷியின் பபருடம 
67. ஏ.பி. இராவஜஸ்ேரி         - பிரம்மரிஷி   

 

ப ாழில் அ ிபர்கள்  
 

68. பபாள்ளாச்சி மகாலிங்கம்    - உண்டம சன்மார்க்கி 
69. மு. வேலாயு ம்            - நம்வமாடு ோழ்ந்  மகான் 

 

ேிஞ்ஞானி  
 

70. ைாக்ைர் அழகர் இராமானுஜம்   - ஞானப்பறடே 
 

இ ழ்கள் 
 

71. வே ஒளி                - மகரிஷி கண்ை பபண்டம 
72. ஈழக் வகசரி இலங்டக   - காலத்துக்வகற்றேர் 
73.  ினமலர்               - பாராட்ைத் ான் வேண்டும் 
74. சுவ சமித் ிரன்          - கருத் ாழமுடைய பசாற்கள் 
75. ஞான ஒளி              - ஞானச் சுரங்கம்  

 
மாநில- மத் ிய அ ிகாரிகள் 
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76. சி. வசகர்               - அருள் ஒளி  
77. மு. கருணாநி ி         -  மனி வநயம் வபாற்றும் மகான் 
78. டி.ஆர்.கார்த் ிவகயன் I .P.S. – ேிஞ்ஞான பமய்ஞ்ஞானி 
79. ேி. குமார் எம்.ஏ.,எச்.டி.சி.  – என் குருநா ர்  

 
துடணவேந் ர்கள் 

 

80. வச.வஜ. இன்னாசிமுத்து    - புத்துலகம் படைத் ேர் 
81. முடனேர் சி.  ங்கமுத்து  - ேரலாற்றுப் புருஷர் 
82. முடனேர் ந. மார்க்கண்ைன்- நம்பிக்டக நட்சத் ிரம் 
83.முடனோ வக. குழந்ட வேல் – ஞானத் ந்ட  
84. முடனேர் இ. சந் ிரமூர்த் ி – ஞான ஒளி ேிளக்கு 
85. முடனேர் L.B. வேங்கட்ரங்கன்    - புரட்சிகர 
 த்துேஙானி 

86. ைாா்கைர் சி.ேி. பிரம்மானந் ம்  - பமய்ஞ்ஞான வபா கர் 
87. முடனேர் துடர ேிஸ்ேநா ன் – அறிேியல் பபட்ைகம் 
88. முடனோ மு.  ங்கராசு        - சித் ர் வே ாத் ிரி 
மகரிஷி 

89. முடனேர்  ிருோசகம்        - சூத் ிரம்  ந்  
சூத் ிர ாரி 

 

பல்கடலக்கழகப் வபராசிரியர்கள்  
 

90. முடனேர் ய. மணிகண்ைன்   - பசப்பறிய 
சிந் டனயாளர் 

91. ச. பசல்ேக்குமாரன்           - படைப்பாளி  
92. முடனேர் க.  ிலகே ி       - ஞானக்கலடே 
93. முடனேர்  ி. பபரியசாமி     - கல்ேி சீர் ிருத் ாளர் 
94. முடனேர் க. பேங்கட்ராமன்  – அற்பு  மனி ர் 
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95. முடனேர் பா. நீலாே ி       - சகலகலா ேல்லேர் 
96. முடனேர் வக. ஞானவசகரன்  - ஓருலகச் 
சிந் டனயாளர் 

97. முடனேர் அ. பிச்டச         - புகழ் பபற்ற 
சிந் டனயாளர் 

 டலேர்கள்  

 

98.  ந்ட  பபரியார்        - சமா ானப் பிரியர் 
99. சி. சுப்பிரமணியம்      -  ேிஞ்ஞானி மகரிஷி  

 
 

இந் ியக் குடியரசுத்  டலேர் 
 

100. ைாக்ைர் ஏ.பி.வஜ.அப்துல்கலாம்  - SOCI AL REFORMER 

 

3.இந் ிய  த்துே ேரலாற்றில் வே ாத் ிரி மகரிஷி 

 

 த்துேம் என்றால் என்ன? 

1.  த்துேம் – ேரலாற்றுப் பார்டே 
2.  த்துேம் நமக்குத் வ டேயா? 
3. பழங்காலத்  த்துேம் இன்டறக்குத் 
வ டேயா? 
4. இந் ிய  த்துே ேரலாற்றின் 
சுருக்கம் 
5. இந் ிய  த்துேங்களின் பபருடம 
6.  த்துோர்த்  இலக்கியங்கள். 
7.  த் ேஞானி வே ாத் ிரி மகரிஷி 

8. வே ங்கள் 
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9. வே ாத் ிரி மகரிஷி பார்டேயில் வே ங்கள். 
10.  வே ோக்கியங்களும் வே ாத் ிரி மகரிசியும். 
11. வே  சாசனமும் வே ாத் ிரிய சாசனமும். 
12.  கைவுள்  த்துேத் ில் . வே மும் வே ாத் ிரியமும்  
13. ஆன்மா - வே மும் வே ாத் ிரியமும் 
14. உலக உற்பத் ி -  வே மும் வே ாத் ிரியமும் 
15. ஆ ிசங்கரர் 

16. உபநிை ங்கள் 
17. மனு ர்ம சாஸ் ிரம் 
18. பிரம்ம சூத் ிரம் 
19. மாடய 
20. மகாபார ம் கூறும்  த்துேம் 
21. ச ிக்குச் ச ி பசய்  வே ாத் ிரியம் 
22. கருத்து மு ல் ோ மும் பபாருள் மு ல் ோ மும். 
23. ஆறுேடக சமயங்கள். 
24. பகேத்கீட   
25. உலகாயு ம். 
26. சமணம்  ந்  மகாேரீர் 
27. பபௌத் ம்  ந்  புத் ர் 
28.  ரிசனங்கள் 
29. சாங்கியம் 
30. வயாகம் 
31. டசவேடிய  த்துேம் 
32. நியாயம் 
33. மீமாடச 
34. வே ாந் ம் 
35. டசேசித் ாந் ம் 
36. இந் ிய  த்துே ேரலாற்றில் வே ாத் ிரி மகரிஷி.. 

 

4. ாயுமானேர் ேள்ளலார் வே ாத் ிரி மூேரும் ஒருேவர 
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1. ேரலாற்று முன்வனாட்ைம்             

1.  ாயுமானேர் அே ாரம்  
2.  ாயுமானேருக்கு மறுபிறப்பு 
உண்ைா?  
3. இறப்புக்கு பின் உயிரின் நிடல! 
4. ேள்ளலார்  முற்பிறப்பில்  
 ாயுமானேரா? 
5. ேண்ணச் சரபம்  ண்ைபாணி 
சுோமிகள் யார்?  
6. பேட்ைபேளிடய பார்த்து சிரித்  
குழந்ட   

7. நாற்றங்காலில் இவ்ேளவு ஞானமா?  
8. ேள்ளலாராக ேந் ார்  ாயுமானேர்   
9. கடைேிரித்வ ன் பகாள்ோரில்டல! 
10. ேள்ளலார் எப்படி மடறந் ார்? 
11. வே ாத் ிரி உயிரில் கலந்  ேள்ளலார்      
12. குருேருள் இன்றி  ிருேருள் இல்டலவய 
13. ஞானப்பாட யில் சறுக்கல்கள்  
14.  ாயுமானேர் பாைல்கள்- ிருேருட்பா-ஞானக்களஞ்சியம்  
15. பரசிே ேணக்கமும் ஆ ி எனும் பரம்பபாருளும் 
16. அறிவே ான் ப ய்ேம் என்றார்  ாயுமானேர் 
17. சும்மா இருந்து சுகம் கண்ைேர்கள். 
18. அன்பர்பணி பசய்து மகிழ்ந் ேர்கள் 
19. சமயங்கைந்  வமானசமரசம். 
20. ப ய்ேம் என்ற பேட்ைபேளி 
21.  ன்டனயறிந்   ேசீலர்கள். 
22. பகால்லா ேிர ம் பூண்ைேர்கள் 
23. அருளாளர்களால் பாைப்பபற்ற ஞானிகள் 
24. பசந் மிழ் ேித் கர்கள். 
25. சுகோரியும் இன்பஊற்றும் 
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26. ஆனந் க் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும் 
27. பலட்சுமிபுரம்-ேைலூர்-ஆழியார் 
28. ஆய்வு முடிவுகள். 
29. துடணநூற்பட்டியல் 

பின்னிடணப்புகள்: 

1.  ாயுமானேர் கால அட்ைேடண 

2. ேள்ளலார் கால அட்ைேடண 

3. வே ாத் ிரி மகரிஷி கால அட்ைேடண 

4.  ாயுமானேர் படைப்புகள். 
5. ேள்ளலாரின் படைப்புகள். 
6. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் படைப்புகள். 
7. பரசிே ேணக்கம் இடறேணக்கம்-- பாைல்கள் 

8. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் --பாைல்கள் 

9. ஆனந் க் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்-- பாைல்கள் 

10.    அருளாளர்களின் அருந்ப ாைர்கள்  
 

5.வே ாத் ிரியம் கற்வபாம் 

1. ோழ்க ேளமுைன் 

    - பகௌ ம நீலாம்பரன் 

2. மகத் ான உலகத் டலேர் 

      - ைாக்ைர் மு. அறம் 



17 
 

 

3. யார் இந்  வே ாத் ிரி 
மகரிஷி 

      - ோஸந் ி 

4. ப ளிடேக் பகாடுக்கிறது 
வே ாத் ிரியம் 

- கேிப்வபரரசு டேரமுத்து. 

5.மகரிஷியின் பு ிய பநறிவய 
வே ாத் ிரியம் 

     - உறரி ேிஜயபலட்சுமி 

6. ோழ்ேில் ஒரு பேளிச்சம் 

 ினமலர். 

7.  நாமக்கல் கேிஞரும் நமது மகரிஷியும் 

      - அருள்நி ி உழேன் மா.  ங்கவேலு 

8.  இடறேடனக் கண்டு பகாண்வைன் 

      - உ டக அறிவுத் ிருக்வகாயில்  ிறப்புேிழா மலர் 

9.  பபண்ணின் பபருடம 

     - வசா. சத் ியசீலன் 

10. கீட யும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

        அருள்நி ி டசட  கருணாகரன். 

11.  ீர்க்க ரிசி வே ாத் ிரி மகரிஷி 

       - சி. சுப்பிரமணியம் 
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12.  பால் உணர்வும் ஆன்மீக வமம்பாடும் 

     - அருள்நி ி ஏ.டி. புஷ்பவேணி 

13. . ஆன்மீகக் கல்ேி 

      - அருள்நி ி எஸ்ஆர். சண்முகம் 

14. . ோழ்ேியல்  ந்  வே ாத் ிரியம் 

     - அம்மாவபட்டை அறிவுத் ிருக்வகாயில்  ிறப்புேிழா மலர் 

15.  மாணேரும் மனேளக்கடலயும் 

      - அருள்நி ி ப. வஜாசப் பசல்ேராஜ் 

16. மகான்கள் யாருக்காக ோழ்கிறார்கள்? 

பகௌ மானந் ா இராமகிருஷ்ண மை  டலேர் 

17. அைக்கமாக இருந்து புகழ் பபற்ற மாமுனிேர் 

       - மு.கருணாநி ி, முன்னாள் மு லடமச்சர். 

18.  வே ாத் ிரியத் ில் கருடமயம் 

      - பநல்டல அறிவுத் ிருக்வகாயில்  ிறப்புேிழா மலர் 

19.  சுத் பேளிவய ப ய்ேம் 

      - மு.ே. ேர ராஜன் 

20. உலகப் பபாது அருள்பநறி சமயம் 

         - அருள்நி ி ஆர். சிங்காரவேலு 

21. பமய்ஞானத் ில் ேிண்ஞானம் 

             - முடனேர் சு. இராவஜந் ிரன் 
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22. ேித் க கேிஞர். 

           - முடனேர் ேி. சண்முகம் 

23.   வே ாத் ிரியம் 

       - அருள்நி ி ைாக்ைர் ஜி.அழகர் ராமானுஜம் 

24. மாமனி ர் வே ாத் ிரி மகரிஷி 

முடனேர் கமலி 

25. மானுைத் ிற்கு பகாடுத் ிருக்கிற  பகாடை 

      - சுகி சிேம். 

 

6.பன்முகப் புரட்சியில் வே ாத் ிரி மகரிஷி 
 

  

1. ஆன்மிகத் ில் புரட்சி 
2.  ேத் ில் புரட்சி 
3. உைற்பயிற்சியில் புரட்சி 
4.  ிருமண முடறயில் புரட்சி 
5.  த்துேத் ில் புரட்சி 
6. ேிஞ்ஞான பமய்ஞான இடணப்பில் 
புரட்சி 
7. பாலுணர்ேில் புரட்சி 
8.  ன்டனயறி லில் புரட்சி 
9.  ற்வசா டனயில் புரட்சி 

10. பபாருளில் பற்றற்ற புரட்சி 
11. அன்பிவல புரட்சி 
12. அடம ிப் புரட்சி 
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13.  ியானத் ில் புரட்சி 
14.  மிழ்த் ப ாண்டினில் புரட்சி. 
15. அரசியல் புரட்சி 
16. பக் ி பநறியினில் பரட்சி 
17. கைவுடள காட்டுே ில் புரட்சி  
18. பபாருளா ார சமத்துேத் ில் புரட்சி 
19. ஒழுக்க பநறியில் புரட்சி 
20. உயிர்ப் பலியிடு லில் புரட்சி 
21. சா ி சமய எ ிர்ப்புப் புரட்சி 
22. பகாள்டகயில் உறு ியான புரட்சி 
23. ஏடழகடள வநசிப்ப ில் புரட்சி 
24.  வபா டனயில் புரட்சி 
25. பபண்ணயீச் சிந் டனயில் புரட்சி 
26. சா ி, சமயம் கைந்து அடனேரிைமும் சமத்துேத் துைன் பழகியப் 
புரட்சி 

27. மரணமில்லா பபருோழ்ேில் புரட்சி 
28. ஆன்மவநய ஒருடமப்பாட்டில் புரட்சி 
29. பிரம்மஞானம்  ந்  ில் புரட்சி. 
30. முக் ி ேிளக்கத் ில் புரட்ச 
31. அைக்கத் ிவல புரட்சி????? 

 

7.வே ாத் ிரியம் ஒரு ஜேீயாத் ிடர 
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1. ோழ்ேின் பயணிக்கும் பாட  எது? 
2. ஊனுைம்வப ஆலயம் 
3. அருள் ாகம் 
4. குருேின் ப ாைர்பு 
5. மனம் என்னும் மாடய 
6. ஆறு படகேர்கள் 
7. அகத் ாய்வு எனும் ஆன்மீகப் 
பயணம் 
8. நான் யார்? 
9. ஆனந்  நிடல 
10. ேடீு வபறு 
 

8.மகரிஷியின் ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
 

1ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 

2 .வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு 

3 எண்ணங்களின் சிறப்பு 

4 எண்ணங்களின் ஆற்றல் 

5 எண்ணங்கவள ஏணிப்படிகள் 

6 ஒரு மனி ன் எண்ணுேது வபாலவே  

7 எண்ணங்கள் பிரம்மாக்கள 

8 எண்ணம் பசால் பசயல் 

9 எண்ணம் என்றால் என்ன? 

10 எண்ணமும்  மனமும் 

11 எண்ணப் புரட்சி 
12 எண்ணங்கள் ஏன் எழுகின்றன? 

13 எண்ணத் ின் பல்வேறு பரிணாமங்கள். 
14 எண்ணங்கள் வ ால்ேி அடையாது. 
15  ீய எண்ணங்கடள ேிலக்குேது எப்படி? 
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16 எண்ணங்கடள ஆவராய்வோம் 

17 நல்ல எண்ணங்கடள 
ேளர்ப்வபாம். 
18 எண்ணங்களின் பயணம் 

19 எண்ணமும் வநாக்கமும் 

20 எழுச்சி மிகு எண்ணங்கள் 

21 எண்ணமும் உைல் நலமும் 

22 எண்ணங்களும் குணங்களும் 

23 முடியும் என்ற எண்ணவம 
முன்வனற்றத் ின் மூல னம் 

24 மாற்று எண்ணங்கள் 

25 எண்ணியட  அடையலாம் 

26 எண்ணங்கடளச் பசதுக்குங்கள் 

27 எண்ணங்கடள ஆராயப்  பயிற்சி 
28 எண்ணங்களால் உலடகவய மாற்றலாம் 

29 வநர்மடற எண்ணத்ட  எவ்ோறு வமம்படுத் லாம்? 

30 நீவய எண்ணத் ின் சிற்பி 
31 எண்ணமும்  ியானமும். 
32  எண்ணங்களின் எல்டலவய ோழ்க்டகயின் எல்டல. 

 

 

9.என்டனச் பசதுக்கிய வே ாத் ிரியத் ின் 
ஞானக்களஞ்சியம் 

 
1. புகழ் மனி  சமு ாய நற்சான்றாகும் 
2. முகநூலில்  இருந்து சில துளிகள் 
3. என்டன பசதுக்கிய நூல் - ஞானக்களஞ்சியம் 
4 ”முழு மனி ன்” யார் 
5 நல்வலார் இயல்பு  
6 ேித் ில் இருக்கக்கூடிய கரு 
7 கருேில்  ிரு உடையார்” 
8 பண்பு பண்பு பண்பு பண்பு 
9 உயர்ந்  பண்பு 
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10 நற்பழக்கம் 
 

 

11 பாரம்பரியப் பண்பு 
12 ப ய்ே அறிவு 
13 நல்வலார்  ந்  பரிசு 
14 ஆசிரியப் பபருமக்கள் 
15 ஞானக்களஞ்சியம் ஒரு பன்முக 
ஆேணம். 
16  ிடசகாட்டும் கருேி 
ஞானக்களஞ்சியம் 

17 அறிேில் முழுடம 
18 மடழ ோழ்த்து 
19 மு லீடு பசய்யும் மு ல் அறநூல்- ஞானக்களஞ்சியம் 
20 ோசிப்பது சுகவம 

 

10.வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பார்டேயில் ேறுடம 
என்பது இல்டல. (ேறுடமயும்- ீர்வுகளும்) 

 

1. ேறுடம ஒரு பார்டே 

1. ேறுடம ேறுடம ேறுடம 
2. ேறுடம எப்படி உருோகிறது? 
3. ேறுடமயின் ேடரயடறகள் 
4. ேறுடம எழக் காரணம் 
5. பணம், ேறுடம, பிச்டச, கைன் ேந்  
ேி ம். 
11. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் ேறுடம 



24 
 

1. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் புத் க் வகள்ேிகள் 

2. மகரிஷியின் கல்ேிடய ஓரங்கட்டிய ேறுடம 

3.  னது பபற்வறார் ேறுடமடய உணர்ந்  மகரிஷி 

4. ேறுடமயிலிருந்து ேிடுபை ஆங்கிலம் கற்றல் 

5. பிறர் ேறுடமடய  ன் ேறுடம வபான்றது. 

6. ப ாழிலாளர்களின் ேறுடமடய வபாக்கியது 
. 

111 ேறுடமயின் பரிணாமங்கள் 
 
12. இந் ியாேில் ேறுடம 
13. இந் ியாேில் ேறுடமக்கான காரணங்கள் 
14. ராமலிங்க அடிகளாரின் அருள் உள்ளம். 
15. இந் ியாேில் ேறுடமடய ஒழிக்க முடியுமா? 
16. இந் ியாேில் ேறுடமக்வகாடு உருோன ேரலாறு. 
17.  ிருேள்ளுேர் காட்டும் ேறுடம 
18. டபபிள் காட்டும் ேறுடம 
19. பசி ேந் ால் பத்தும் பறந்து வபாகும்  
20. ேறுடமயின் மூன்று கிடளகள் 
21. உலக ேறுடம  ினம் 
 
1v.ேறுடமடயப் வபாக்க  ீர்வுகள் 
 
22. ேறுடமடய அகற்ற ேிவேகானந் ர் கூறும் ேழிகள்  
23. ேறுடம ஒழிய ேிேசாயம் ேளர வேண்டும் 
24. ப ாழில்கள் ேறுடமடயப் வபாக்கும் 
25. உடழப்பால் ேறுடமடய ேிரட்டியேர்கள் 
26. கல்ேியால் ேறுடமடய வபாக்கலாம்  
27. ேறுடமடயப் வபாக்க சுரண்ைல்கடள ஒழிக்க வேண்டும்.  
28. ேறுடமடய ஒழிக்க பன்முக உத் ிகள் வ டே 
28. சமூகச் சிக்கல்களுக்கான மகரிஷியின்  ீர்வுகள்.  
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30. பபாருள் ேறுடம – அறிவு ேறுடம 
31. ேறுடமயற்ற ேளமான ோழ்வு 
32. வே ாத் ிரி மகரிஷி பார்டேயில் ேறுடம இல்டல. 

 
11. வே ாத் ிரி மகரிஷியின்  த்துே  ரிசனங்கள் 

 
1. வே ாத் ிரியத் ில் சுத் பேளித்  த்துேம் 
2. வே ாத் ிரியத் ில் காந் த்  த்துேம் 
3. வே ாத் ிரியத் ின் ேிண்  த்துேம் 
4. வே ாத் ிரியத் ின் ேிரிேடலத்  த்துேம் 
5. வே ாத் ிரியத் ின் ோன்காந் த்  த்துேம் 
6. வே ாத் ிரியத் ின் பிரபஞ்சத்  ன்மாற்றச் சரித் ிரம் 

8.வே ாத் ிரியத் ின் கைவுள்  த்துேம் 

9வே ாத் ிரியத் ின் ோழ்க்டகத் 
 த்துேம் 
10வே ாத் ிரியத் ின் கருடமய 
 த்துேம் 
11.வே ாத் ிரியத் ின் உயிர்  த்துேம் 
12.வே ாத் ிரியத் ின் மனம் 
13.வே ாத் ிரியத் ின் சித் ாந் ம் 
வே ாந் ம் 
14.வே ாத் ிரியத் ில் மறுபிறவுி 
15வே ாத் ிரியத் ில் பசார்க்கமும் 

நரகமும் 
16வே ாத் ிரியத் ில் பாேம் புண்ணிய  த்துேம் 
17வே ாத் ிரியத் ில் ேி ி ம ி 
18.வே ாத் ிரியத் ில் பசயல் ேிடளவுத்  த்துேம் 
19.வே ாத் ிரியத் ில் ஆத் ிகம் நாத் ிகம் 
20.வே ாத் ிரியத் ில் வே ாந்   த்துேம் 
21.வே ாத் ிரியத் ில் டசவேடித்  த்துேம் 
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22.வே ாத் ிரியத் ில் டசேசித் ாந்   த்துேம் 
23.வே ாத் ிரியத் ில் வயாக  த்துேம் 
24.வே ாத் ிரியத் ில் அறிவுத்  த்தும் 

 

 

12. எல்லாம் ேல்ல ப ய்ேமது 
எல்லாம் ேல்ல ப ய்ேமது 

1. ேற்றாயிருப்பு 
2. வபராற்றல் 
3. வபரறிவு 

4. காலம் 
5. இடறநிடல என்ற ப ய்ேம் 
6. பசால்லால் மட்டும் நம்பாவ  
7. கல்லார் கற்றார் பசயல்ேிடளோய் 
8. காணும் இன்பதுன்பமேன் 
9. ேல்லாய் உைலில் இயக்கமேன் 
10. அேடன மறந் ால் நீ சிறிவயான் 

 

13.அதுோனால் அதுவே பசால்லும் 
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1. அதுோனால் அது ஆேர்? எது பசால்லும் 
2. அதுோனால் அது ஆேர் பசால்லியது யார்? 
3. அது என்றால் எது? 
4. அதுோனால் எதுோகும்? எது என்றால் எது? 
5. இடறநிடல என்றால் என்ன? 
6. இடறநிடல என்ற ப ய்ேம் 
7. நிடனப்வப நைப்பு 
8. ோழ்ேின் வநாக்கம் என்ன? 
9. இடறயுணர்வு பபற இரண்டு ேழிகள் 
10. நான் இடறநிடலயாக வே ாத் ிரியப் பயிற்சிகள் என்ன? 
11. மனட  ப ய்ேமாக மாற்றும் ஒரு  ேவம துரியா ீ ம் 
12.  ேம் என்றாவல துரியா ீ ம் ான் 
13. நாம் இடறநிடலயாக மாறினால் நமக்கு என்ன பயன்? 

 
 

14.வபாரில்லா நல்லுலகம் 
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1. இரண்ைாம் உலகப் வபாரும் 
ஹிட்லரும் 
2. வபாரில்லா நல்லுலகம்;  

3.பபாருள் துடறயில் சமநீ ி; 
வநர்டமயான நீ ிமுடற;  

4.நிலவுலகுக்வகார் ஆட்சி; 
5.சீர்பசய்  பண்பாடு;  

6.சிந் டனவயார் ேழி ோழ்வு; 
7. சிறப்புணர்ந்  பபண்ம ிப்பு;  

8.ப ய்ே நீ ி ேழி ோழ் ல்; 
9.வ ர்த் ிருேிழா  ேிர்த் ல்;  

10.சிறுேர்கட்வக ேிடளயாட்டு; 
11.பசயல்ேிடளவு உணர்கல்ேி; 

12. சீர்காந்  நிடல ேிளக்கம்; 
13.பார்முழுதும் உணவு; நீர் பபாதுோக்கல்;  

14.பல ம ங்கள் 
15பல கைவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்டம ஒன்டற வ ர்ந் ிடு ல் 

 

15. மடனேிக்கு மரியாட  
1. அத் ிரியும், அனுசூயாவும் 
2. பபண் எனும் பபருநி ி 
3. சிறப்புணர்ந்  பபண் ம ிப்பு 
4. ோழ்க்டகத் துடணடயத் வ ர்ந்ப டுப்பது யார்? 
5.  ிருமணம் 
6. ஒருேனுக்கு ஒருத் ி 
7. மடனேி என்பேள்… 
8. கணேன் மடனேி உறவு 
9. குடும்பத் ின் ேிளக்கு மடனேி 
10. மடனேியின் சிறப்பு. 



29 
 

11.   ம்ப ிகளின் நட்பு.  
12. மடனேியின் மு ன்டம 
13.  மடனேிமார்கவள சிந் ியுங்கள். 
14.  ோழ்க்டகத் துடணடய ோழ்த் ி 
ோழ்வோம் 
15. .மருமகள்களுக்கு ஒரு  ந் ிரம் 
16. மடனேியின் மடனயாட்சி.------- 
– 
17. மடனேி பசால்வல மந் ிரம்  
18. மடனேியின் இல்லற வநான்பு  
19. மடனேி மந் ிரி மட்டுமல்ல ! நல்ல 

மருந்தும்கூை 
20. ஆனந் ம் ேிடளயாடும் ேடீு  
21. மடனேியின்  ியாகம்  

22. மடனேிக்கு மரியாட   
23. மடனேி நலம் வபணும் ேிழா 

 

16. உய்யும் ேடக வ டி அடலந்வ ன். 
1. பக் ி மார்க்கப் பயணம்  
2. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண  வபாேன அந் ர்வயாகத் ில் 
3. கும்பவகாணத் ில் குரு  ரிசனம் 
4. பசங்கல்பட்டில்  ீட்டச கிடையா ா? 
5. குருேின்  ிருேடி நிழலில்  
6. பசய்ப ாழில்களில் கைடமயணர்வு பபற்வறன் 
7. மு ல் மடனேி வேட்புேிழாேில் நாங்கள் 
8. சிந் டனயில் ஆழ்ந்து பல ேிளக்கம கண்வைன் 
 

17.ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள் 
1. பார்த்வ ன் படித்வ ன் ரசித்வ ன் 

2. குரு நம்டமத் வ டி ேருோர் 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2?source=feed_text&story_id=683659291717515
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3. குரு பிரம்மம் 

4. கணேடனக் குருோக பகாண்ை டமத்வரயி 

5. மடனேிடயக் குருோகக் பகாண்ைேர் 

6. வ ாழிவய குரு 

7. பரம்பபாருடளக் குருோக்கக் பகாண்ைேர் 

8. பா த்துளி பசய்  உபவ சம் 

 

 

 

9. குரு பாதுடகயில் ஆட்சி 

10. சீைடனக் குருோகக் 
பகாண்ைேர் 

11. மு ல் சந் ிப்பிவலவய 
குருோனேர் 

12. ேிடளயாட்டை  டுத் ேவர 
குருோனார் 

13. குரு சிஷ்ய உறவுக்கு ேழிகாட்டியாக அடமந் ேர்கள் 

18. ோழ்க ேளமுைன் சரியான ோர்த்ட யா? 

 
1. இலக்கணம் என்ன பசால்கிறது? 

2. அடரகுடற  மிழ் படித் ேர்கள் 
அ ிர்ந் னர் 

3.  ிருக்குறளில் கண்வணாட்ைம் அ ிகாரம் 

4. ேள்ளலாரின் பாைல் சான்று 
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19.வே ாத் ிரி மகரிஷியின் ோழ்டே ேளமாக்கும் 
எண்ணங்கள் 
 

1. ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்   
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு  
3. எண்ணங்களின் சிறப்பு  
4. எண்ணங்களின் ஆற்றல்  
5. எண்ணங்கவள ஏணிப்படிகள்   
6. ஒரு மனி ன் எண்ணுேது வபாலவே  
7. எண்ணங்கள் பிரம்மாக்கள்  
8. எண்ணம் என்றால் என்ன?   
9. மனமும் எண்ணமும்  
10. எண்ணங்கள் ஏன் எழுகின்றன?   
11. எண்ணம் பசால் பசயல்   
12. எண்ணப் புரட்சி   
13. எண்ணத் ின் பல்வேறு பரிணாமங்கள்   
14. எண்ணங்கள் வ ால்ேி அடையாது   
15.  ீய எண்ணங்கடள ேிலக்குேது எப்படி?   
16. எண்ணங்கடள ஆராய்வோம்  
17. நல்ல எண்ணங்கடள ேளர்ப்வபாம்  
18. எண்ணங்களின் பயணம்   
19. எண்ணமும் வநாக்கமும்  
20. எழுச்சி மிகு எண்ணங்கள்   
21. எண்ணமும உைல் நலமும்  
22. எண்ணங்களும் குணங்களும்  
23. முடியும் என்ற எண்ணவம முன்வனற்றத் ின் மூல னம்  
24. மாற்று எண்ணங்கள்  
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25. எண்ணியட  அடையலாம்   
26. எண்ணங்கடளச் பசதுக்குங்கள்   
27. எண்ணங்கடள ஆராயப் பயிற்சி   
28. எண்ணங்களால் உலடகவய மாற்றலாம்   
29. வநர்மடற எண்ணத்ட  எவ்ோறு வமம்படுத் லாம்?   
30. நீவய எண்ணத் ின் சிற்பி   
31. எண்ணமும்  ியானமும்  
32. எண்ணங்களின் எல்டலவய ோழ்க்டகயின் எல்டல 
 
 
1. மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1) 

 

1. அைக்கம்  
2. அகந்ட   
3. அகத் ேம்  
4. அச்சம்  
5. அடசே உணவு 
6. அடிடமகள் 
7. அரசாங்கம்  
8. அரசாட்சி  
9. அரசியல்  
10. அரசியல்ோ ிகள் 
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11. அரசு அலுேலர்கள் 
12. அடம ி அருள் 
13. அருட்காப்பு 
14. அறக்கல்ேி  
15. அறம்  
16. அறபநறி  
17. அறபநறி மலர 
18. அறேழி  
19. அறிோளி  
20. அறிோளி 
21. அறேழிபாடு  
22. அறிவுக்வகாயில் 
23. அறிவுைடம 
24. அறியாடம 

25. அறிஞர் 
26. அறிோட்சித்  ரம் 
27. அறிவு  
28. அறிேியக்கம் உைலியக்கம்  
29. அறிோட்சித் ரம் 
30. அறுகுணம்  
31. அளவுமுடற 
32. அறிவுடர  
33. அறுகுண சீரடமப்பு 
34. அஞ்ஞானம்  
35. அே ாரம்  
36. அன்பு  
37. அன்பு பநறி  
38.அன்பும் அருளும்  
39. அன்பும் கருடணயும் 
40. அன்பும் பாசமும் 
41. அணு  
42. அணு ஆயு ங்கள் 
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43. அம்மாோடச 
44. அனுபேம்  
45. அவச னப் பபாருட்கள் 
46. ஆகர்ஷணம் 
47. ஆக்கிடனத்  ேம் 
48. ஆகாரம்  
49. ஆ ாயம்  
50. ஆச்சாரம்  
51. ஆசிரியர்  
52. ஆடச  
53. ஆடச ஒழுங்கு  
54. ஆட்சி  
55. ஆட்சித்  டலேர்கள்  
56. ஆ ி  
57. ஆ ிநிடல  
58. ஆயுள்  
59. ஆலயம்  
60. ஆராய்ச்சி  
61. ஆற்றல்  
62. ஆறாேது அறிவு  
63. ஆறு  ீயகுணங்கள் 
64. ஆறுமுகம் 
65. ஆயு ங்கள் 
66. ஆயுள் 
67. ஆளுடமத்  ிறன் 
68. ஆளுடமவபறு 
69. ஆளுடம ேளம் 
70. ஆன்மா  
71. ஆன்ம சாந் ி  ேம்  
72. ஆன்ம ஞானம் 
73. ஆன்ம நிடலகள்  
74. ஆன்மீகம்  
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75. ஆன்மீக அறிவு 
76. ஆன்மீக ோழ்வு 
77. ஆன்மீக ேிழிப்புணர்ச்சி 
78. ஆன்மீக வமம்பாடு 
79. ஆண்கள்  
80. ஆண்-பபண் 
81. ஆஸ் ிகமும் நாஸ ிகமும்  
82. இச்டச  
83.இடச  
84. இறோடம 
85. இடறநிடல  
86. இடறநிடலயறிவு 
87. இடறநிடல உணர்ந் ேர்கள் 
88. இடறயாற்றல்  
89. இடறயுணர்வு 
90. இடறநீ ி  
91. இடறபேளி 
92. இடறத்துகள் 
93.  இடறநிடலத்  ேம் 
94.  இடறேழிபாடு  
95. இடறயருள் 
96.  இருப்பும் இடறநிடலயும் 
97.  இயக்க ேிடளவு 
98.  இயற்டக  
99. இயற்டக ேி ி 
100. இயற்டக நிய ி  
101. இயல்பூக்கம் 
102. இரத் அழுத் ம் 
103. இரண்பைாழுக்கப் பண்பாடு  
104. இராணும்  
105. இல்லறம்  
106. இளடம வநான்பு 
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107. இழிநிடல  
108. இலக்கியம்  
109. இந் ியா  
110. இன்பசால்  
111. இன்பம் 
112. இன்பதுன்பம்  
113. ஈடக  
114. ஈசன் நிடலயறிந்வ ார்  
115. ஈ ல்  
116. உ ட்டுச் சாயம்  
117. உ வு ல்  
118. உத் மர் இயல்பு  
119. உைல்  
120. உைலுறவு  
121. உைல்நலம்  
122. உைவலாம்பல்  
123. உைற்பயிற்சி  
124. உற்சேங்கள்  
125. உயர்புகழ் 
126. உண்டம 
127. உபவ சம் 
128. உரிடம  
129. உருேங்கள்  
130. உறவு  
131. உறவுகள் வமம்பை 
132. உறக்கம்  
133. உறு ி  
134. உயர்முடற 
135. உயர்வு  
136. உயர்வு  ாழ்வு மனப்பான்டம 
137. உயிர்  
138. உயிர் உணர்வு 
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139. உயிர்க்பகாடல  
140. உயிர் – பமய் 
141. உயிர்நிடல  
142. உயிர்ச்சக் ி 
143. உள்ளம் 
144. உலகநலம் 
145. உலகஅடம ி   
146. உலக நல ோழ்த்து 
147. உலக சரித் ிரம்  
148. உலக சமா ானம் 
149. உலக சமு ாய ோழ்வு  
150. உலக ஒற்றுடம 
151. உலக அடம ி வேட்பு  
152. உலகநல வேட்பு  
153. உடழப்பு  
154. உடழப்பாளர்  
155. உணவு           
156. உணவு உண்ணும் முடற  
157. உணர்ச்சி  
158. உணர்வுகள் 
159. ஊக்கம்  
160. ஊழ்ேிடன  
161. எண்ணம்  
162. எண்ண அடலகள்  
163. எ ிர்பார்த் ல்  
164. ஐம்புலன்ஐந்து  
165. ஒழுக்கப் பண்பாடு  
166. ஐயுணர்வு  
167. ஒழுக்கம்  
168. ஒத்துப்வபா ாக சட்ைம்  
169. ஒளி  
170. ஒலி  
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171. ஓய்வு  
172. ஓம்  
173. ஓங்காரம்  
174. ஓம் சாந் ி சாந் ி சாந் ி  
175. ஓஸஸ் மூச்சு  
176. கைடம  
177. கைவுள்  
178. கைவுள் எங்வக?  
179. கேடல 
180. கைன்  
181. கடையன்-கயேன்  
182. கட்சி  
183. கடைே ீி  
184. கர்மங்கள்  
185. கர்மவயாகம் 
186. கர்ப்பகாலம்  
187. கருடண  
188. கரு உருக்காலம் 
189. கருேடமப்பு  
190. கருடமயம்  
191. கருேிவல ிருவுடையார்  
192. கருடமயத் தூய்டம 
193. கனவு  
194. களங்கங்கள்  
195. கடும்பற்று  
196. கல்ேி   
197. கடல 
198. கந் ன்  
199. கற்படன  
200. கற்பு  
201. கா ல்  
202. காயகல்பம் 
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203. காந் ம் 
204. காந்   த்துேம்  
205. காந்  அடல  
206. காலம்   
207. காலில் ேிழலாமா?  
208. காற்று  
209. காமம்  
210. காமகுவரா ம்  
211. கிரகண நாட்கள்  
212. கிள்ளி எறிவோம்  
213. குத்துேிளக்கு  
214. குடும்பம் 
215. குடும்ப அடம ி  
216. குடும்பமும் ஞானமும்  
217. குரு  
218. குரு காணிக்டக  
219. குருகுலக் கல்ேி  
220. குழப்பங்கள்  
221. குழந்ட   
222. குழந்ட  ேளர்ப்பு  
223. குழந்ட ப்வபறு  
224. குணம்  
225. குண்ைலினி ோழ்க்டக  
226. குற்றங்கள்  
227. குடற காண்வபார்  
228. குடறபாடுகள்  
229. குற்றோளிகள் 
230. குணநலப்வபறு  
231. பகாடலகாரர்கள் 
232. வகாள்கள்  
233. வகாடீஸ்ேரன் 
234. கூட்டுத் ேம் 
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235. கூர் லறம்  
236. கூட்டுறவு 
237. டகவரடக  
238. சக் ி  
239. சகிப்புத் ன்டம  
240. சவகா ரத்துேம்  
241. சத்சங்கம்  
242. சங்கீ ம்  
243. சைங்குகள்  
244. சட்ைம்  
245. சப் ம்  
246. சங்கற்பம்  
247. சமத்துேம்  
248. சமத்துே ோழ்வு  
249. சமா ானம்  
250. சடமயல்  
251. சமு ாயநல ோழ்த்து  
252. சமு ாயம்  
253. சஞ்சி  கர்மம் 
254.  சந் ர்ப்பம்  
255. சாக்ரட்டீஸ்  
256. சாபம் 
257. சா ி  
258. சாந் ம் 
259. சாந் ி  ேம்  
260. சாஸ் ிரம்  
261. சிக்கல் 
262. சித் ர்கள்  
263. சித் ன்  
264. சித்து   
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2. மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம்2) 
 

1. சிந் டன  
2. சிந் டனயாளர்கள்  
3. சினம்  
4. சினிமா 
5. சீ னம்  
6. சீர்வகடு  
7. சீர் ிருத் ம்  
8. சீேகாந் ம்  
9. சீேஇனம்  
10. ஜேீேித்துக் குழம்பு  
11. சுத் பேளி   
12. சு ந் ிரம்  
13. சுரு ி யுக் ி அனுபேம்  
14. .சூக்கும சரீரம்  
15. சூரியன்  
16. பசத் ேர்கள்  
17. பசயல்  
18. பசயலும்  
19. கருத்தும்  
20. பசயவல ேிடளவு  
21. பசல்ேம்  
22. பசல்ேந் ர்  
23. பசாற்கள்  
24. வசரமுடியா து  
25. வசடே  
26. வசா ிைம்  
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27. வசாஷலிசம்  
28.  ட்டுங்கள்  
29.  ன்முடனப்பு  
30.  ப்ப முடியாது  
31.  டுமாற்றம்  ைமாற்றம்  
32.  த்துேம்  
33.  த்துே ஞானம்  
34.  ற்வசா டன  
35.  ற்சுழற்சி  
36.  டலயடீு  
 டலேி ி  

37.  ேறு  
38. ேமும் அறமும்  
39.  ற்பபருடம  
40.  ர்மசங்கைம்  
41.  ேம்  
42.  ன்னிடல ேிளக்கம்  
43.  ன்டனயறி ல்  
44.  ண்ைடன  
45.  ம்ப ிகள் நட்பு  
46.  னிமம்  
47.  ாயன்பும் குரு அன்பும்  
48.  ாய்  
49.  ாய்வசய்  
50.  ாேரம்  

 
51.  ிருமணம்  
52.  ிருேிடளயாைல்  
53.  ிருத் ம்  
54.  ிருட்டு  
55.  ியாகம்  
56.  ியாக ஜேீன்  
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57.  ியானம்  
58.  ிறடம  
59.  ீட்டச  
60.  ீங்கு  
61. துறேறம்  
62. துறேி  
63. துரியம்  
64. துரியா ீ ம்  
65. துோ  சங்கம் துோ  சந் ம்  
66. துன்பம்  
67. தூரம்  
68. தூக்கம்  
69. தூய்டம  
70. தூயபநறி  
71. ப ய்ேம்  
72. ப ய்ேநிடல  
73. ப ய்ேகீ நீ ிமன்றம்  
74. ப ளிந்வ ார்  
75. வ டே  
76. ப ாழில்  
77. ப ாண்டு  
78. ப ாண்டு நிடலயங்கள்  
79. வ ைலும் ஞானமும்  
80. வ டே  
81. வ ால்ேி  
82. ேசியம்  
83. ேைக்கு  
84. ேடிேம்  
85. ேறட்டு வே ாந் ம்  
86. ேல்லடம  
87. ேல்லேர்கள்  
88. ேலி  



44 
 

89. ேரி  
90. ேருத் ம்  
91. ேறுடம  
92. ேர்மக்கடல  
93. ேர ட்சடண  
94. ேருங்காலம்  
95. ேளமான ோழ்க்டக  
96. ேஞ்சம்  
97. ேங்கிகள்  
98. ோ ம்  
99. ோய்டம  
100. ோழ்க ேளமுைன்  
 

101. ோழ்க்டக 
102. ோழ்க்டத்துடண  
103. ோழ்த்து  
104. ோழ்க்டகத் துடண  
105. ோழ்க்டயின் பேற்றி  
106. ோழ்ேின் வநாக்கம் 
107. ோழ்ேின்  த்துேம்  
108. ோழ்வுப் பயணம்  
109. ோன்காந் ம்  
110. ோனியல்  
111. ோனப்பரஸ்ரம்  
112. ேித்து  
113. ேி ி  
114. ேி ி ம ி  
115. ேிடு டல  
116. ேிடளவு  
117. ேிளங்கா து ஏன்?  
118. ேிழிப்பு  
119. ேிந்து சக் ி  
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120. ேி ி ேிவேகம் 
121. ேிபத்து  
122. ேியாபாரி  
123. ேிழிப்பு நிடல  
124. ேிலங்குகள்  
125. ேிலங்கினச் பசயல்  
126. ேிடனப்ப ிவு  
127. ேிடனத்ப ாைர்  
128. ேிடனகள்  
129. ேிடனப்பயன்  
130. ேிஞ்ஞானம் 
131. ேிஞ்ஞானிகள்  
132. ேிருப்பம்  
133. ேிஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும்  
134. ேிண்  
135. ேிண்துகள்  
136. ேிநாயகன்  
137. ேடீ்வைா பேர்  
138. ேடீுவபறு  
139. பேட்ைபேளி  
140. பேளி  
141. பேற்றி  
142. பேறுப்பு  
143. வே ம்  
144. வேகம்  
145. வே ாந் ம்  
146. வே ாந் மும் சித் ாந் மும்  
147. வே மும் சாஸ் ிரமும்  
148. வேண்டு ல்  
149. வேண்ைாடம  
150. வேடலோய்ப்பு  
151. வேற்றுடம  
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152. டேசியர்கள்  
153. நட்பு  
154. நல்ேழி  
155. நேக்கிரக  ேம் 
156. நற்பறாண்டு  
157. நன்றி  
158. நண்பர்கள்  
159. நாகரிகம் 
160. நாட்டுப்பற்று  
161. நார்மடி  
162. நாராயணன்   
163. நாமம்  
164. நான் யார்?  
165. நிகழ்காலம்  
166. நிடலயாடம  
167. நிடறமனம் 
168. நிய ி  
169. நிழல் ேிண்  
170. நிடனத் லும் மறத் லும்  
171. நிஷ்காமிய கர்மம்  
172. நீர்  
173. நூல்கள்  
174. பநசவு  
175. வநசித் ல்  
176. வநர்டம  
177. வநர்நிடற உணர்வு  
178. வநரம் பார்க்கலாமா?  
179. வநாய்  
180. வநாயாளி  
181. வநாயற்ற ோழ்வு  
182. வநான்பு  
183. பக் ன்  
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184. பக் ி  
185. படக  
186. பசித் ிரு  னித் ிரு ேிழத் ிரு  
187. பஞ்சபூ   ேம்  
188. பஞ்ச  ன் மாத் ிடரகள்  
189. பணம்  
190. பண்பு  
191. பண்பாடு  
192. பணிவு  
193. ப ேி  
194. ப ிவுகள்  
195. பரமாணு  
196. பரிணாமம்  
197. பற்று  
198. பற்றற்ற ோழ்க்டக  
199. பற்றற்ற நிடல  
200. பற்றும் பாசமும் 

  

201. பயிற்சி  
202. பழக்கம்  
203. பாசம் 
204. பாைகன்  
205. பாய்மப் பபாருள்  
206. பாலியல் ோழக்டக  
207. பாலுறவு பாலுறவு  
208. கல்ேி  
209. பாேம் புண்ணியம்  
210. பாேப்ப ிவுகள்  
211. பாோடையும் பூோடையும்  
212. பிச்டச  
213. பிசாசு  
214. பிணக்குகள்  
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215. பிைரிககண்  ேம்  
216. பிரபஞ்சம்  
217. பிரபஞ்ச இரகசியம்  
218. பிரேிர்த் ி மார்க்கம்  
219. பிரணேம்  
220. பிரம்மஞானம் 
221. பிரம்மம்  
222. பிராமணயீம்  
223. பிராமணன்  
224. பிறபுரிடம  
225. பிறேி  
226. பிறேிக்கைல்  
227. பிறேித்ப ாைர்  
228. பிறேியின் வநாக்கம்  
229. பிடழப்பு  
230. புகழ்  
231. புடகபிடித் ல்  
232. புலனைக்கம  
233. புலன் அறிவு  
234. புலன்கள்  
235. புலன்கேர்க்சி  
236. புலால்  
237. புராணம்  
238. புறம்வபசு ல்  
239. புண்ணியம்  
240. பூரணம்  
241. பூஜ்யம்  
242. பபண்  
243. பபரிவயான்  
244. பபருடம  
245. பபற்வறார்  
246. வபச்சும் எழுத்தும்  
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247. வப டம  
248. வபட்ைர்ன் பிரிசிசன் பரகுலாரிட்டி  
249. வபரணு  
250. வபரறிவு  
251. வபராற்றல்  
252. வபராடச  
253. வபராடசக்காரர்கள்  
254. வபரின்பம்  
255. வபரியக்க மண்ைலம்  
256. வபபராழுக்கம்  
257. பபாங்கல்  
258. பபாய்  
259. பபாருள்  
260. பபான்   
261. பபாருளா ாரம்  
262. பபாருந் ாத்  ிருமணம்  
263. பபாறாடம  
264. பபாறுடம  
265. வபாகம் 
266. வபார்  
267. வபாராட்ைம்  
268. யந் ிரம்  
269. யுக் ி  
270. யுத் ம்  
271. வயாகம்  
272. வயாக சித் ி  
273. வயாக ோழ்க்டக  
274. வயாகான்  
275. வயாகி  
276. வயாசித் ல் வநசித் ல் யாசித் ல்  
277. ராக்கிங்  
278. லஞ்சம்  
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279. ராசி  
280. ஞானம்  
281. ஞானாசிரியர்கள்  
282. ஞானோழ்வு  
283. ஞான வயாகம்  
284. ஞானேழி 
285. ஞானபநறி பக் ி பநறி  
286. ஞானி  
287. மக்கட்வபறு  
288. மக்கட் வபரின்பம்  
289. மகிழ்வபாகம்  
290. ம ம்  
291. ம குருக்கள்  
292. மரணம் 
293. மரண ண்ைடன  
294. மடற  
295. மடறபபாருள்  
296. மனம் 
297. மன அடம ி  
298. மனத் ிணிா்டம  
299. மன இயக்கம்  
300. மனி  ஆற்றல்  
301. மனி  ோழ்வு  
302. மவனா ிைம்  
303. மந் ிரம்  
304. மயக்கம்  
305. மடழ ோழ்த்து  
306. மனேளம்  
307. மன அடலச்சுழல்  
308. மனேளக்கடல  
309. மனநிடறவு  
310. மனி ன்  
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311. மனி  இனம்  
312. மனி ன் முழடமயாக  
313. மனி வநயம்  
314. மன்னிப்பு  
315. மடனயடி சாஸ் ிரம்  
316. மடறபபாருள்  
317. மணமக்கள் 
318. மாக்வகால கேிகள்  
319. மா ேிைாய்  
320. மாணா மனநிடல  
321. மாயத்துடணேன்  
322. மாடய  
323. மரணம்  
324. மான உேடக  
325. மாணேர்கள்  
326. மாமியார் மருமகள்  
327. மிலிட்ைரி ஓட்ைல்  
328. முகப்பபாலிவு  
329. முக் ி  
330. மு ல் நூல்  
331. மு லாளித்துேம்  
332. முதுடம  
333. முதுடம ோழ்வு  
334. முழுடமப்வபறு  
335. முனிேன்  
336. முப்பாழ்  
337. முடறயற்ற பால் கேர்ச்சி  
338. மூைப்பழக்கம்  
339. மூைநிடல  
340. மூோடச  
341. மூடள ேளர்ச்சியற்ற குழந்ட கள்  
342. மூடள ேியா ி  
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343. மூலம்  
344. மூலகங்கள்  
345. பமௌனம்  
346. பமய்ப்பபாருள்  
347. பமய் உணர் ல்  
348. பமய்யறிவு  
349. பமய்ஞ்ஞானம் 
350. பமாட்டை  
351. வமகவநாய்  
352. வமாது ல் 

 

 

 

 

3. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 
(பாகம்3) 

  

1. அகத் ேம்  
2. அகத் ேத் ப ாண்டு  
3. அகத் ாய்வு  
4. அகவநாக்குப் பயிற்சி  
5. அச்சம்  
6. அைக்கி ஆளாவ   
7. அடிப்படைத்  த்துேங்கள்  
8. அடிடம நிடல  
9. அடிப்பேனும் அடிபடுபேனும்  
10. அத்டே ம் துடே ம் 
ேிசிட்ைாத்டே ம்  
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11. அநா ி  
12. அநீ ி  
13. அம்மா பபாண்ணு  
14. அடம ி  
15. அடம ியான ோழ்க்டக  
16. அயரா ேிழிப்பு  
17. அயனாச பிரம்மம்  
18. அய்யப்பன்  
19. அரசாட்சி  
20. அரசியல்  
21. அரசியல் சட்ைம்  
22. அல்லடே நீங்க  
23. அடல  
24. அடல இயக்கம் 
25. அடல நீளம் 
26. அரண்கள்  
27. அேம ிப்பு  
28. அளவுமுடற  
29. அள்ளு ல் கிள்ளு ல் துள்ளு ல்  
30. அறம் 
31. அற உணர்வு  
32. அறம் பசய்ய ேிரும்பு  
33. அற உணர்வு  
34. அறபநறிகள்  
35. அறபநறி ோழ்வு  
36. அறம் பிடழயாய்  
37. அறிதுயில்  
38.அறிஞர்கள்  
39. அறிஞர்கள் பபருவநாக்கம்  
40. அறிஞர்கள் கைடம  
41. அறிந்வ ார் கைடம  
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42. அறிோட்சித்  ரம்  
43. அறிேின் ஆ ிநிடல  
44. அறிோட்சி மலர  
45. அறிேறிந்வ ார்  
46. அறிவுச் சா டன   
47. அறிவு நிடலயில் வேறுபாடு  
48. அறிேின் உணர்நிடல  
49. அறிேின் ப ளிவு  
50. அறிவு  
51. அறிவுத்  ிருச்சடப  
52. அறிவும் மனமும்  
53. அறிவு ேளர்ச்சி  
54. அறிவு ேறுடம  
55. அறிேிற்கு ஓய்வேது?  
56. அறிேின் பருேங்கள்  
57. அறிடே அறிய  
58. அறிவு மலர  
59. அறிவு நிடல  
60. அறிவுடர  
61. அறிவு நிடற  
62. அறிவுத்  ிருக்வகாயில்  
63. அறிவே ப ய்ேம்  
64. அறியாடம  
65. அறியாடம அலட்சியம் உணர்ச்சிேயம்  
66. அறிோற்றல்  
67. அருட்காப்பு  
68. அருட்வபராற்றல்  
69. அருட்வபராற்றலின் ேடிேங்கள்  
70. அருட் வபராற்றலின் அன்புக்குரல்  
71. அருள்துடற  
72. அருள்பநறி  
73. அருள் ோழ்த்து  



55 
 

74. அன்பு  
75. அன்பும் பாசமும் 
76. அன்பு ேள்ளல்கள்  
77. அன்புடரகள்  
78. அன்பு நிடற  
79. அன்பும் கருடணயும்  
80. அன்பபாளி  
81. அடனேருக்கும் பசாந் ம் 
82. அனுமானம்  
83.அணு  
84. அணுசக் ி  
85. அணுகுண்டு  
86. அணுஉடல  
87. அணுேிஷம்  
88. ஆக்கத்துடற  
89. ஆக்கிடன  
90. ஆக்கம் வ க்கம் ஊக்கம்  ாக்கம்  
91. ஆ ினங்கள்  
92. ஆடச  
93. ஆடச வபராடச கடும் பற்று  
94. ஆட்ைக்களம்  
95. ஆ ி  
96. ஆட்சி  
97. ஆட்சிமுடற  
98. ஆடு பகாடுத்  சாபம்  
99. ஆஸ் ிகம் நாஸ் ிகம்  
100. ஆேி  
101. ஆயுள்  
102. ஆரா டன  
103. ஆராய்ச்சி  
104. ஆலயம்  
105. ஆளுடம ேளம்  
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106. ஆறாேது அறிவு  
107. ஆற்றல்  
108. ஆறு சிறப்புகள்  
109. ஆறு குணங்கள்  
110. ஆஸ்துமா  
111. ஆனந் ம்  
112. ஆன்மா  
113. ஆனமாேின் மூன்று நிடலகள்  
114. ஆன்மீகம்  
115. ஆன்மீக அறிவு  
116. ஆன்மீகக் கல்ேி  
117. ஆன்மீக நிடலகள்  
118. ஆன்மீகப் பயணம் 
119. ஆன்மீகப் வபார்டேயில்  
120. ஆன்மீக ரகசியம்  
121. ஆன்மீக ேழி ோழ்வு  
122. ஆன்மீக குரு  
123. ஆன்ம நிடல  
124. ஆன்மீக நூல்  
125. ஆன்மீக பநறி  
126. ஆன்மீகப் பயிற்சி  
127. ஆன்மீக முயற்சி  
128. ஆன்மீக ேழிப்பு  
129. ஆசிர்ோ ம்  
130. ஆன்மீக முன்வனற்றம்  
131. ஆன்மீக வமம்பாடு  
132. ஆன்மீக ேளர்ச்சி  
133. ஆன்மீக ேிளக்கம்  
134. ஆன்மீக ேிழிப்புணர்ச்சி  
135. ஆன்வறார் கைடம  
136. ஆணேம்  
137. ஆண்ைேன்  
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138. ஆண்ைான் அடிடம  
139. ஆண்கள்  
140. ஆண் பபண் 
141. இடச  
142. இயக்க நிய ி  
143. இயல்பு நிடல  
144. இயற்டக  
145. இயற்டகயின் இயக்க வேறுபாடுகள்  
146. இயற்டகயின் இயக்க ஒழுங்கு  
147. இயற்டக கருவூலம்  
148. இயற்டகத்  த்துேம் 
149. இயற்டகயும் எண்ணமும்  
150. இயற்டக நிய ி  
151. இயற்டக கம்ப்யூட்ைர் 
152. இயல்பூக்கம்  
153. இன்பசால்  
154. இன்ப துன்பம்  
155. இன்பமயம்  
156. இன்பம்  
157. இன்ப உணர்வு  
158. இலக்கியம்  
159. இலக்கணம  
160. இல்ோழ்வு  
161. இல்லறம்  
162. இல்லறத் ார்  
163. இல்லற வநான்பு  
164. இல்லறமும் துறேறமும்  
165. இறப்பு  
166. இடற ஆற்றல்  
167. இடறநிடல  
168. இடறநிடல உணர்ந்  அறிவு  
169. இடறநிடலத்  ேம்  
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170. இடறநிடல  ன்மாற்றம்  
171. இடறநீ ி  
172. இடறேன்  
173. இடறேனின் கம்பயூட்ைர்  
174. இடறேணக்கம்  
175. இடறபேளி  
176. இடறயுணர்வு  
177. இடறேழிபாடு  
178. இடறத்துகள்   
179. இடறேின் வபச்சு  
180. இருப்பு நிடல  
181. இன்ப ஊற்று  
182. ஈசன்  
183. ஈடக  
184. ஈட்ைலினும் காத் ல் வேண்டும்  
185. ஈவரழுலகம்  
186. உைல்  
187. உைல் கழிவு  
188. உைல் காந் ம்  
189. உைல் ேளம்  
190. உைற்பயிற்சி  
191. உைல் நலம்  
192. உ ேி  
193. உபநயனம  
194. உயர்ந்  இலட்சியம்  
195. உயர்வு  
196. உயர் கருத்து  
197. உயர்வு  ாழ்வு மன்பான்டம  
198. உயர்புகழ்  
199. உயிர்  
200. உயிர்நிடல  
201. உயிராற்றல்  
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202. உயிர் உணர்வு  
203. உயிரறிவு  
204. உயிர்காந் ம்  
205. உலகம்  
206. உலகக் குடும்பம்  
207. உலக அடம ி வ ான்றி ேி ம்  
208. உலக சமா ானம்  
209. உலக சரிா்த் ிரம்  
210. உலகம் உய்ய  
211. உலகப் பபாது ஆட்சி  
212. உலகப் வபரரசு  
213. உலக சவகா ரத்துேம்  
214. உலக சமா ானத்  ிட்ைம்   
215. உலக சமு ாய வசோ சங்கம் 
216. உலகயுத் ம்  
217. உலடக அழிக்கலாமா?  
218. உரிடம  
219. உரிடமத்  த்துேம்  
220. உருே ேழிபாடு  
221. உேடம  
222. உடழப்பு  
223. உளப்பயிற்சி  
224. உள்ளது உள்ளபடிவய  
225. உள்ளம்  
226. உள்ளுணர்வு  
227. உள் ட  உணர் ல் நல்லட ச் பசய் ல் அல்லட  
ேிடு ல்  

228. உரிடம  
229. உறக்கம்  
230. உறவு  
231. உணர்வு  
232. உணர் ல்  
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233. உணவு  
234. உண்டம  
235. உண்டம உணர்வுக்கு ேழி  
236. உண்டம ேிளக்கம்  
237. உணர்ச்சி  
238. ஊரல் உரசல் உறுத் ல் ஒழுங்கிடு ல்  
239. ஊற்று  
240. ஊழ்  
241. எத் ர்கள்  
242. எட ேிைலாம்  
243. எ ிர்காலம்  
244. எ ிர்பாத்த் ல்  
245. எண்ணம  
246. ஏமாற்றம்  
247. ஏமாற்றும் நிகழ்ச்சிகள்  
248. எண்ண அடலகள்  
249. ஏழ்டம  
250. எழுத்து  
251. ஏழு  டலமுடறகள்  
252. ஏழு பிறேிகள்  
253. ஐங்கரன்  
254. ஐந்து துடறகள்  
255. ஐந்து ஒழுக்கப் பண்பாடு  
256. ஐேடக அறிவு  
257. ஐம்புலன்கள்  
258. ஐயுணர்வு  
259. ஐயுணர்வும் பமய்யுணர்வும்  
260. ஐந்து பழி  
261. ஒத்துப்வபா ல்  
262. ஒத்துடழப்பு  
263. ஒப்புக் பகாள்ளு ல்  
264. ஓமம்  ருமம்  ேம்  
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265. ஒன்றுமில்லா து  
266. ஒழுக்கம்  
267. ஒழுக்கத் ில் உயர்ந் ேர்கள்  
268. ஒழுங்கடமப்பு  
269. ஒளி ேிளக்கு  
270. ஒற்றுடம  
271. ஒருடமத்  த்துேம்  
272. ஓர் உலக ஆட்சி  
273. ஓய்வு  
274. ஒவ்ோடம  
275. ஓேியம்  
276. கைடம  
277. கைன்  
278. கைவுள்  
279. கைவுள் ேணக்கம்  
280. கைவுளுக்கு மரியாட   
281. கைவுடளத் வ ைாவ   
282. கட்சி  
283. கருத்து  
284. கருத்துப் பிணக்கு  
285. கருேிவல  ிரு  
286. கருடமயம்  
287. கருடமயப் ப ிவுகள்  
288. கலாச்சாரம்  
289. கேடல  
290. கலாசாடல  
291. கல்ேி  
292. கற்படன மயக்கம்  
293. கற்பபாழுக்கம்  
294. கணேன் மடனேி  
295. காசு  
296. காந் ம்  
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297. காந்  அடலகள்  
298. கா ல்  
299. காயகல்பம்  
300. காயகல்ப ேி ிகள்  
301. காயகல்பப் பயிற்சியின் நன்டமகள்  
302. காய்கறி ஆகாரம்  
303. குடும்பம்  
304. குடும்ப அடம ியின்டம  
305. குழந்ட கள்  
306. குழந்ட களுக்கு அறிவுடர  
307. குரு 
308. குருேின் வசர்க்டக  
309. குருேின் உ ேி  
310. குடற  
311. குடறபாடு  
312. குறுகிய வநாக்கம்  
313. குற்றம்  
314. குற்றங்கள் பிறக்குமிைம்  
315. குற்றோளி யார்?  
316. குண்ைலின் வயாகம்  
317. கூர் றம்  
318. கூலி  
319. கூட்டுறவு  
320. கூட்டு ோழ்வு  
321. கூட்டுப் பண்டண  
322. பகட்ை எண்ணம்  
323. வகடு  
324. பகாடுஞ்பசயல்கள்  
325. பகாடலத்  ிருட்டு  
326. பகாள்டக  
327. வகாபம்  
328. ஞானக்கண்  
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329. ஞானம் 
330. ஞானேழி  
331. ஞானவயாகம்  
332. ஞானியர்கள்  
333. ஞாபகம்  
334. சங்கற்பம்  
335. சைங்குகள்  
336. சட்ைம்  
337. சமத்துேம்  
338. சமூகப்பிளவு  
339. சந்வ ாஷச் பசய் ி  
340. சா ி  
341. சினம்  
342. சீேகாந் ம்  
343. சிக்கல்  
344. சீர் ிருத் ம்  
345. சு ந் ிரம்  
346. பசயல்ேிடளவு  
347. பசல்ேம்  
348. பசால்பலங்வக பசயபலங்வக?  
349. பசாந் ம்  
350. பசாரூபம்  
351. வசாம்வபறி  
352.  த்துேங்கள்  
353.  மிழன்  
354.  ேறு  
355.  ேமுடற 
356.  ள்ளவேண்டியடே  
357.  ேிர்த் ல்  
358.  ன்னைக்கம்  
359.  ாேர இனங்கள்  
360.  ானம்  
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361.  ிருேிழா  
362.  ிடரபைத்துடற  
363.  ிருமணம் 
364. ப ாழில்  
365. ப ாண்டு  
366. ப ாண்டு நிடலயம்  
367. ப ய்ேம்  
368. ப ய்ேநிடல 

 

23..  ினசரி  ியானம். 

 

சனேரி மா ம் 
1. ோழ்க ேளமுைன்  
2. பிறப்பின் வநாக்கம்  
3. ஆன்மிகப் பயணம்  
4. ோழ்க்டக ேள ேிஞ்ஞானம் ான் மனேளக்கடல 
5. மடறபபாருள் மூன்று  
6.  ேத் ின் அேசியம்  
7. உைல்நலம்  
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8. ோழ்டே ேடிேடமக்குறது எது?  
9. பசயல் ேிடளவு  
10. மன ின் பபருடம  
11. உலகப் பபாது அருள்பநறி சமயம்  
12. அகத் ாய்வு  
13. கைவுள் எங்வக?  
14. சூட்சுமப் பபாங்கல்  
15. ஆறு  ீய குணங்கள்  
16. அறுகுண சீரடமப்பு  
17. பமய்பபாருள்  
18. இடறநிடல  
19. வ டயில்லாது  டலயிைா ீர்க்ள்  
20. சினத்ட  பேல்வோம் 
21. பபண்குலத் ின்  னி அடமப்பு  
22. இடறயுணர்வு  
23. மூலம் ஒன்வற  
24. ஆளுடமத்  ிறன்  
25. பேற்றி வமல் பேற்றி  
26. அறுகுண சீரடமப்பு  
27. கருடமயம்  
28. குரு ோழ்க  
29. ப ிவு  
30. உலக சமா ான  ிட்ைத் ின் அடிப்படை இலட்சியம் 
31.  பிரம்மஞானம் 

 

பிப்ரேரி மா ம் 
 

1. பபற்வறார்  ேம் பிள்டளகள் நலம் 
2. குண்ைலின் வயாகம்  
3. உங்களிைம் ேந்  வசரும்  
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4. ஞானத்ட  உருோக்கும் ப ளிவு  
5. வ டேயின் அளவு  
6.  ேமும்  ற்வசா டனயும் 
7. எண்ணத் ின் ேலிடம  
8. ோழ்ோங்கு ோழ  
9. ஒளிமயமான ோழ்க்டக  
10. கஞ்சத் னம்  வேண்ைாவம  
11.  ியானத் ின் ேிடளவுகள்   
12. அகத் ாய்வுச் பசயல்கள்  
13. நல்லா இரு  
14. துரிய  ேம் புரிய புரிய  
15. சரியான சாேி  
16. மு ல் பாைம் இதுவே  
17. நமது உைல்  
18. பாேம் – புண்ணியம்  
19. ோ த் ில் நான் கலந்து பகாண்ை ில்டல  
20. கருடமயத் ின்  ன்டம  
21. நற்பண்பு  
22. நன்டமவய  ான் பசய்வேன்  
23. படிக்க சிந் ிக்க பசயல்பை  
24.  ாய் வசய் நலம்  
25. ப ய்ேகீ நீ ி  
26. எச்சரிக்டகயுட்ன இருங்கள்  
27. ஞானம் பக் ி மாடய முக் ி  
28. கருடமயத் தூய்டம 

 

மார்ச் மா ம் 
  

1.  ிருத் மும் ேருத் மும்  
2. ஞானம் 
3. எண்ணம் ப ியும் இைங்கள்  
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4. நல்லனேற்டறவய நிடனப்வபாம்  
5. ஆன்மவநய ஒருடமப்பாடு  
6. மனம்  ிருந்  ேழி  
7. இளடமயில் கற்பவ  நலம்  
8. இயற்டகயிவலவய  ியாகிகள்  
9. மனநிடறவு  
10. உலக அடம ி  
11. Posi t i ve t hi ki nki ng Posi t i ve si de  
12. மனக்குழப்பத் ிலிருந்து ேிடுபடுவோம்  
13. பக் ி வயாகம் முக் ி ஞானம்  
14. கணேன் மடனேி நட்பு  
15. கூர் லறம்  
16. இடறத்துகள்கள்  
17. ஆக்கிடனத்  ேம்  
18. ஆண்கள் மாற வேண்டும்  
19. நான் யார்?  
20. அறம் பசய ேிரும்பு  
21. சித் ிக்கப் பழகு  
22. புதுோழ்வு பபறுவோம்  
23. உள்ளது உள்ளபடிவய  
24. மூல ஆற்றல்  
25. இருப்பும் இடறநிடலயும்  
26. அ ீ  நிடலயின் பயன்கள்  
27. பிராமணன் பார்ப்பன்  
28. குரு ேணக்கம்  
29. மனி ன் முழடம பபற  
30. மனி னும் ப ய்ேமாகலாம்  
31. பூரணப்பபாருள்  

ஏப்ரல் மா ம் 
 

1. உளப்பியிற்சி ான்  ியானம்  
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2. காலத்ட  ஏன் ேணீாக்குகிறரீ்கள்?  
3. ஞானியர்கள்  
4.  ிருமணம்  
5. நான்குேி  குடறபாடுகள்  
6. இடறேனுக்கு நாம் பசய்ய வேண்டிய கைடமகள்  
7. முன்பின் பிறேிகள்  
8. மனி ன்  ன்டம  
9. அடசே உணவும் வமல் நாட்டினரும்  
10. இடறநிடல ேிளக்கம்  
11. அற்பு ச் சிற்பி  
12. ஓர் உலகம்  
13. ேிடல வபசுேட   ேிர்த்துேிடு  
14.  மிழ் ஆண்டுகள் 60 ஏன்?  
15. சாந் ி  ேம்  
16. ஒரு சிறு பயிற்சி ான்  
17. துன்பம் இல்லா  ோழ்வு  
18. இல்லற ோழ்க்டக  
19. உண்டமவய நீ அறிோய்  
20. மும்மலங்கள் அகல  
21. ஜேீகாந் த் ிற்கு மூலம் ோன்காந் ம்  
22. வயாகம்  
23. புகழும் இகழும்  
24. உலக  த்துே இரகசியம்  
25. எல்லா ேளங்களும் அடமயும்  
26. பயம்  ேிர்க்கலாம்  
27.  த்துே ஆராய்ச்சி  
28. வபாடர  ியானத் ின் மூலம் நிறுத்  இயலுமா? 
29.  ிருமணத் ிற்குப் பின் ேிடனப் ப ிவுகள்  
30. மன்றத் ிற்கு அேசியம் ேர வேண்டும்  

 

வம மா ம் 
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1. மனி ர்கள் முடிவு என்ன?   
2. மனி  மனம் அடம ி பபற  
3. சிக்கல்களுக்கு  ீர்வு இயற்டகயிவல  
4. மனி ன் துன்பத் ிற்கு காரணம்?  
5. எண்ணப் ப ிவு  
6. இடறேின் தூதுேர்  
7. ஆடசடய முடறப்படுத்துங்கள்  
8. சீேகாந் ம்  
9. உயர்புகழ்  
10. மனம் ஆன்மா பரம்  
11. நாவன நாம்  
12.  ற்பரம்  
13. சங்கல்பம்  
14. நட்ைம் என்பது எது?  
15. இடறநிடல  ேம்  
16. துரிய  ேம் 
17. மா ேிலக்குத்  ீட்ைா?  
18. குடும்ப ோழ்வும் குண்ைலினியும்  
19. கணயால் பார்க்க முடியா  ஆசிர்ோ ம்  
20. உலகம் உன் ேசமாக  
21. மகிழ்ச்சியான ோழ்க்டகக்கு  
22. ஐந்ப ாழுக்கப் பண்பாடு  
23. குரு வ டி ேருோர்  
24. சினம் ேஞ்சம்  
25. ப ய்ேவம அறிவு  
26. ஒழுக்கம்  
27. அருட்வபராற்றல் நிடனவு பகாள்ள வேண்டும்  
28. இலக்கியம் படித் ேர்கள்  
29. மனத்தூய்டமயும் ேிடனத் தூய்டமயும்   
30. ஜேீசமா ி அடைந் ால் நல்ல ா?  
31. இருப்பிலிருந்து ான் பகாடுக்கிவறாம்  
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ஜனீ் மா ம் 
 

1. பயிற்சியும் முயற்சியும்  
2. உ ேி ோழ்வோம்  
3.  னி மனி  அடம ிவய உலக அடம ிக்கு அடிப்படை  
4. மனம் உயிர் ப ய்ேநிடல  
5. நல்லேற்டறவய நிடனப்வபாம்  
6. மன ின்அடல இயக்கம் 
7.  ற்காலத் ிற்வகற்ற உைற்பயிற்சி  
8. வே ாத் ிரியம்  
9. பற்றற்ற நிடல  
10. இன்ப ோழ்வு  
11. உணர்ச்சி  
12. ஆடச சீரடமத் ல்  
13. மனேளம்   
14.  ேறுகள்  
15. சமு ாயத் வ ாண்டு  
16. வகாபமில்லா ேன் வகாடழயா?  
17. ேர ட்சடன கூைாது  
18. துன்பமும் துயரமும்  
19. பமய்ேிளக்கம்  
20. டககூப்பி ேணங்குவோம்  
21. அடசே உணடேச் சாப்பிைலாமா?  
22. பூவும் கல்லும்  
23. லட்சங்களுக்கு ப ில் லட்சணங்கடளத்  ருவோம்  
24. ேிலங்கினச் பசயல்  
25. அறிோட்சித்  ரம்  
26. பபண்களும்  ீட்டசப் பபறலாமா?  
27. அகந்ட க்குக் காரணம்  
28. அருட்வபராற்றல் எ 
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29.  ிரும் பு ிரும்  
30. பஞ்சபூ  அறிவு  

 

ஜடீல மா ம் 
 
 
 
1. இடறநிடலயும் மனநிடலயும் உருேமும் நிழலும்  
2. மனம்  
3.  ன்டனயறிய  னக்பகாரு வகடில்டல  
4. சித் ர் பாைல்கள்  
5. ஒழுக்கம்  
6. பமௌனம்  
7. குடும்ப அடம ி  
8.  ேப் பலன்கள்  
9. கற்பு பநறி  
10. எண்ணம்  
11. நன்டம  
12. சினம்  
13. ோழ்த்தும் பயனும்  
14. துன்பங்கள் வ ால்ேியுறும்  
15. வகாபம்  
16.  ம்ப ியர் பயிற்சி  
17. பமாழி  
18. அறிவுத்  ிருக்வகாயில்  
19. பிறர் குற்றம் மன்னிப்வபாம்  
20. மாடய  
21. எண்ணத் ின் சிறப்பு  
22. பமௌனத் ின் வமன்டம  
23. இயற்டக நிய ி  
24.  ிருத் ம்  
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25.  ேம் 
26. ேிடு டல 
27. ஆலயம்  
28. வே ம்  
29. ோழ்க்டகச் சிக்கல்கடளப் வபாக்க  
30. பிறந்துேிட்ைால் ோழ்ந்வ யாக வேண்டும்  
31. இடறநீ ி  

 
ஆகஸ்டு மா ம் 

 
 
 

1. கைடமயில் ேிழிப்புணர்வு  
2. ப ய்ேகீப் பபட்ைகம்  
3. துரியா ீ மும் பஞ்சபூ  நேக்கிரக  ேமும்  
4. ஞானம் என்ற ேிடளவு  
5. எண்ண அடலகள்  
6. உலகவம ேசப்படும்  
7. அறிவு ேறுடம  
8. பழிச்பசயல் ப ிவு  
9. பழிச்பசயல் ப ிவு நீக்கம்  
10. மடழ எங்வக நிற்கிறது  
11. ஆறாேது அறிவு வபா ிய ேளர்ச்சி பபற்றபின்  
12. காந் ன் கந் ன் ஆறுமுகம்  
13. அடனேரும் பசல்ேர்கவள  
14. நான் உங்களுைன் இருப்வபன்  
15. ஒஜஸ் மூச்சின் மகிடம  
16. உபவ சம்  
17. நல்ேரம்  
18. உள்ளுணர்வு  
19. குத் ி ேிளக்கிய அறிவு  
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20. இரண்டு வகள்ேிகளுக்கு  
21. குடறவு என்பவ  இல்டல  
22. இன்டறய அறிடே அறி  
23. ோழ்வுப் பயணம் 
24. அறம்  
25. இயற்டக என்ற வபாராட்ைக்காரன்  
26. ோழ்த்து  
27. அறிேில் உயர்வு பபற  
28. குருேினது துடணயால் உன்டனவய நீ அறிோய் 
29. எல்லாருக்கும்  ன்னிடல ேிளங்கா து ஏன்?  
30. மடனேி நல வேட்பு நாள்  
31. உ ட்டுச் சாயம்  
 

பசப்ைம்பர் மா ம் 

 
1. கருேிவல  ிருேடையார் ஆ ல்  
2. எண்ணம் ஆவராய் ல்  
3. கருத்துப் பிணக்டக ேளர ேிைவும் வேண்ைாம் 
4. பமய்ஞ்ஞானமும் ேிஞ்ஞானமும் இடணய வேண்டும் 
5. எண்ணமும் சிந் டனயும  
6. இரண்டு பயன்கள்   
7. துன்பம் இன்பம் அடம ி வபரின்பம்  
8. ஆட்சி நிடல 
9. வபராடச  
10. பிடிோ ம் இல்லா ேர்கள் யார்?  
11. ோழ்க டேயகம் ோழ்க ேளமுைன்  
12. உைல்நலம் உளநலம்    
13. உைலில் பசயற்டக இயற்டக ரசாயன மாற்றங்கள் 
14. நல்ோழ்ே காண்வபாம்  
15. நல்ல பசயல்கள்  
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16. நல்லப ாரு குடும்ப்ம பல்கடலக் கழகம் 
17. நற்சிந் டனகள்  
18. அறிஞர் வபா டனகள்  
19. பயிற்சி முடற நான்கு  
20. துரியா ீ ம்  
21. எ ிர்பார்த் ல் வேண்ைாம்  
22. ஒழுக்கமான ோழ்க்டக  
23. கேடல ேருகின்ற ேழிகள்  
24. உயிர்க் களங்கங்கள்  
25. குருேின் ப ாைர்பு  
26. நிஷ்காமியம்  
27. இயற்டகடய ம ியாமலும்   
28. அறிேின் ஒளியிவல  
29. சீேகாந் ம் மனபமனும் சிறப்டபயும் பபறுகிறது 
30. ப ாண்டு 

 

அக்வைாபர் மா ம் 
1. ஞானம்  
2. சிந் டன  
3. ேள்ளலார் அருள்  
4. பபாருளா ாரம்  
5. மகரிஷி வகட்கும் ேரம்  
6. நமக்குள் இருக்கும் இரகசியம்  
7. சினம் அைக்கு ல்  
8. இன்வற ப ாைங்க வேண்டும்  
9. அடம ிக்கு அளவு வகால்  
10. மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிடலகள்  
11. பு ிய பண்பாடு  
12. ஆன்மீக ோழ்வு  
13. உலக சரித் ிரம்  
14. சிக்கல்கள் குடறய  
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15. ம மும் ேிஞ்ஞானமும்  
16. பேற்றி மகிழ்ச்சி அடம ி  
17. ம ச்சைங்கு  
18. பசயல் ேிடளவு  
19. அரசியல்  
20. ஞானபநறி  
21. மனம் பேளுக்க மருந்து  
22. சினமாக மாறா   டகடம மனத் ிற்குக் கிடைக்கும்  
23. அனாேசியமான கற்படனயும் எ ிர்பார்ப்பும் வேண்ைாம்  
24. உலகநல வேட்பு  
25. சிறுேர்கட்வக ேிடளயாட்டு  
26. பகான்றால் பாேம்  ின்றால் வபாச்சு  
27.  ம்ப ியர் பயிற்சி  
28. யாருக்கு எ ிர்ப்பு ேருகிறது?  
29. அன்வப கைவுள்  
30. எல்வலாருக்கும் நல்லேர்களாக  
31. நான்கு ேினாக்கள்  

 

நேம்பர் மா ம் 
 

1. குடும்ப நல ோழ்த்து  
2. நட்பு  
3. ேிசித் ிர வலாகம்  
4. பசார்க்கம்  
5. இன்பச் வசாடலயாக மாறிேிடும்  
6. உண்டமயான துறவு யாது?  
7. காலத்ட  பேன்றேன்  
8. ேளமான ோழ்க்டக 
9. இல்லற மகிழ்ச்சி  
10. ேளர்ச்சிப்படிகள்  
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11. கருடமயத் ின்  ன்டம  
12. மனம் அடம ி பபற  
13.  னித் ிரு  
14. பணிவு கனிவு துணிவு  
15. சிற்றறிவு முற்றிவு  
16. நடிப்புச் சினம் 
17. சித் ர்கள்  
18. ஆன்மசாந் ி  
19. கைவுள் உள்  
20. குரு காணிக்டக  
21. அறிவு  
22. நலம்புரிய வேண்டும்  
23.  ிருேிடளயாைல்  
24. உண்டம உணர்வுக்கு ேழி  
25. நட்பு பகடுே ற்கு காரணம்?  
26. பாலியல் ோழ்க்டக  
27. குழந்ட ப் வபறு  
28. வயாக ோழக்டக  
29. பிரபஞ்ச இரகசியம்  
30. பபாறாடம  

டிசம்பர் மா ம் 
1. ப ய்ேம்  
2. நால்ேடக ஆற்றல் ேரவு  
3. அரசியல் பகாள்டககள் ேகுத்துக் பகாண்டு ோ ம் புரிய 
வேண்ைாம்  

4. காயகற்ப பயிற்சி பலன்கள் சுருக்கம்  
5. காலமும் வ  ியும் வேண்டிய ில்டல  
6. மூைன்  
7. எல்லாம் நன்டமக்வக  
8. பிர ிபலிக்கும் கண்ணாடி 
9. இடறநிடலயும் மனி  மனமும்  
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10. ோழ்க்டக நலக் கல்ேி  
11. பார ியார்  
12. வே ாத் ிரிய சிந் டனகள்  
13.  ேமும் எண்ண அடலகளும்  
14. மகிழ்ச்சிக்கான ேழி  
15. பாக்கிய சாலிகள்  
16. வகாள்களின் நிடல  
17. ோழ்த்து  
18. இன்டறய ஸ்ரீ னம்  
19. கேடலடய ஒழித்து ேிைலாம்  
20. புலன்களுக்கு எட்ைா து  
21. படகத்துக் பகாண்ை உள்ளம்  
22. நல்ல வநரம், பகட்ை வநரம் உண்ைா?  
23. மூன்று இயற்டக உண்டமகள்  
24. சகிப்புத்  ன்டம  
25. அறிவுத்  ிருக்வகாயில்  
26. உலக அடம ி  
27.  ப்ப முடியாது  
28. பூஜ்யர்  
29. அைகு டேத் டே மீட்க  
30. சங்கம் ேளர உடழப்வபாம்  
31. இரண்பைாழுக்கப் பண்பாடு 

 

பானுகுமார் படைப்புகளில் 
பபாருளைக்கங்களின் 

ப ாகுப்பு 1    
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1.வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 
சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2.வே ாத் ிரி மகரிஷி பற்றி 100 
அறிஞர்கள்  
3.இந் ிய  த்துே ேரலாற்றில் வே ாத் ிரி 
மகரிஷி  
4. ாயுமானேர் ேள்ளலார் வே ாத் ிரி 
மூேரும் ஒருேவர 
5.வே ாத் ிரியம் கற்வபாம் 
6.பன்முகப்புரட்சியில் வே ாத் ிரி மகரிஷி  

7.வே ாத் ிரியம் ஒரு ஜேீ யாத் ிடர   
8.மகரிஷியின் ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்  

9.என்டனச் பசதுக்கிய வே ாத் ிரியத் ின் ஞானக்களஞ்சியம் 
10.வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பார்டேயில் ேறுடம என்பது 
இல்டல. (ேறுடமயும்- ீர்வுகளும்)  

11. வே ாத் ிரி மகரிஷியின்  த்துே  ரிசனங்கள்  

12. எல்லாம் ேல்ல ப ய்ேமது  

13. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்   

14. வபாரில்லா நல்லுலகம்  

15. மடனேிக்கு மரியாட  

16. உய்யும் ேடக வ டி அடலந்வ ன். 

17. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள்  

18. ோழ்க ேளமுைன் சரியான ோர்த்ட யா?   

19. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் ோழ்டே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்   

20. மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  

21. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம்2) 

22. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம்3) 
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23..  ினசரி  ியானம்  

 
2. ஒப்பாய்வு  (வே ாத் ிரி மகரிஷி) பாகம் 2 

 
1. ேள்ளலாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்.    
2. மகாேரீரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
3.  ாயுமானேரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்   
5. வே ாத் ிரியத் ில் கலந்  ந ிகள்  
6. ஞான ீபமும் ஞான ஒளியும்  
7. கிழக்கும் வமற்கும்  
8. வே மு ல்ேரும் வே ாத் ிரியும்  
9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் 
வே ாத் ிரி மகரஷியும்) 
10. சித் ர்களும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

11. மாணிக்க ோசகரும் வே ாத் ிரியும்   
12. சிேோக்கியாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்.  
13 ஆனந் க் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்  
14. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்  
15. பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்    
16. கன்பூசியசும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
17. ஐன்ஸ்டைனும் வே ாத் ிரியும்  
18. வஷக்ஸ்பியரும் வே ாத் ிரியமும்  
19. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும்  
20.சாக்ரட்டீசும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
21.ோல்வைரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 94 
22.பபன்ஞ்சமின் பிராங்களினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

23.சார்லஸ் ைார்ேினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

24.ரால்ப் ோல்வைாவரா எமர்சனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

25.காரல் மார்க்சும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

26.ராபர்ட் கிரின் இங்கர்சாலும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 



80 
 

27.வஜம்ஸ் ஆலனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

28.பாமர மக்களின்  த்துேஞானிகள் (கண்ண ாசனும் வே ாத் ிரி 
மகரஷியும்)  

வே ாத் ிரிய ஒப்பாய்வு பாகம் 3 
 

1. பார ியாரும் வே ாத் ிரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

 

1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
ஞானப்பாைல்கள் 

2. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
 த்துேப் பாைல்கள்1 

3. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
பிரம்மஞானம் 

4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
மானுை சிந் டனகள் 

 

 

2.பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் 
1. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  1 
2. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  2 
3. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  3 
4. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  4 
5. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  5 

 
3. ாயுமானேரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
  

1.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் ஆனந் மான பரம் 
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2.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் சின்மயானந்  குரு 
3.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம் 
4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் வ வஜாமானந் ம். 
5. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எங்கும் நிடறந்  பபாருள்.. 
6. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம் 
7. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் கருணாகரக் 
கைவுள்  

8. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பாயப்புலி 
9. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி.1 
10. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி2 
11. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேணக்கம் 
12. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மடலேளர்க் கா ல்  
13. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாடய 
14. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் ஆறுபடகேர்கள் 
15. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் அருள் ாகம்  
16. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் இடறேழிபாடு 
17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பரிபூரணானந் ம் 

 
 

4. ிருோசகமும்  வே ாத் ிரியமும் 

(ஒப்பாய்வு)    
1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் யாத் ிடரப் பத்து  
2. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அச்சப் பத்து. 

3. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அடைக்கலப் 
பத்து. 

4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பசத் ிலாப் பத்து. 
5. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அ ிசயப் பத்து. 
6. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் உயிர் உண்ணிப் 
பத்து. 

7. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குடழத் ப் பத்து. 
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8. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பிடித் ப் பத்து. 
9. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் ிருோசகத் ின் பிரார்த் டனப் 
பத்து. 

10. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் சிேபுராணம் 
11. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ஆடசப் பத்து 
12. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அச்வசா ப ிகம் 
13. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அருட்பத்து 
14. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அற்பு ப்பத்து 
15. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அன்டனப்பத்து 
16. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் கண்ைபத்து 
17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குயிற்பத்து 
18. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பசன்னிப்பத்து 
19. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ோழாப்பத்து 
21. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ஆனந்  பரேசம் 
22. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குலாப்பத்து 

 

 ாயுமானேர்   

மாணிக்கோசகரின்  ிருோசம் 
பாகம் 4 

1.. ாயுமானேர்   ாயுமானேர் 
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வசரோரும் பஜகத் ீவர  
1.  ாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
2.  ாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள் 
3.  ாயுமானேரின் சமயபநறி 
4.  ாயுமானேரின் உைல் 
பபாய்யுறோ? 
5.  ாயுமானேரின் கைவுள் வகாட்பாடு 
6.  ாயுமானேரும் மகான்களும் 
7.  ாயுமானேர் ஆன்மீக ோ ியா? 
அரசியல் ஞானியா? 
8.  ாயுமானேர்  ரும் இைம், 

பபாருள், ஏேல் 
9.  ாயுமானேரின் அத்டே மும் வே ாத் ிரியின் அத்டே மும் 
10.  ாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் 
11.  ாயுமானேரின் ஞான ாகம் 
12.  ாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம் 
13.  ாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
14.  ாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம் 
15. GARLAND OF PARAAPARAM 
16.  ாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
17. அறிவே ான் ப ய்ேபமன்றார்  ாயுமானேர் 
18. ஏன் அே ரித் ார்கள்? 
19.  ாயுமானேரின் பரநடையும் உலக நடையும் 
20. இன்பம் பபறும் ேழி யாது?  ாயுமானேர் 
21.  ாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
22.  ாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்ைா? 
23. கல்லா  வபர்கவள நல்லேர்கள்  ாயுமானேர் 
24. கைவுளின் ேிலாசம்  ருகிறார்  ாயுமானேர் 
25.  ாயுமானேர் எட  பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்? 
26.  ாயுமானேர்  ரும் இடறேழிபாடு 
27.  ாயுமானேருைன் ோழ்வோம்  
28.  ாயுமானேரின் உேடமகள் 100  
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29.  ாயுமானேரின் ஆனந் க் களிப்பு  
 
 

2..பஜன்னும்  ிருோசகமும்  
1. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 1 
2. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 2 
3. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 3 

 
 
 

ேரலாறு – பயண இலக்கியம் 
பாகம் 5 

 
1.ேரலாறு மன்னார்குடி 

 
 
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடி ான் 
அரிய பசய் ிகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரலாறு 

 
2.பயண நூல்கள் 165 
1. ஞாபகம் ேருவ  ஊர் ஞாபகம் 
ேருவ ! 
2. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு 
மா ங்கள் 
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ஆராய்ச்சி – சிறுfட கள் பாகம் 6 

 
 
1.சிறுகட கள்  
1. பசயவல ேிடளவு 
2.  ேம் 
3. ப ாடலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் க வும் 
  

2.ஆராய்ச்சி  
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந் டனகள் 

 
 

 
ஆன்மீகம் –  ியானம் பாகம் 7 
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1.  ியானம் பழக 100  ியான 
சிந் டனகள் 

2அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் 
சிந் டனகள் 
3.வகாள்கடள பேன்ற இடைக்காட்டுச் 
சித் ர் 

 

 

 

 ன்னம்பிக்டக  ன்னம்பிக்டக பாகம் 8  
1. ன்னம்பிக்டக  
1.  ன்னம்பிக்டக மலர்கள். 
2. பைன்சடன பேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்டக  

 

2.பானுகுமார் படைப்புலகம்   
 
நானும் என் எழுத்தும் 

1. நீங்களும் எழு லாம் ோங்க 
2. புத் கம் எழு லாம் ோங்க 
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3. வே ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் ோங்க 
4. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் ோங்க 

5. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

ோழ்க்டக ேரலாறு  பாகம் 9 

 

1.ோழ்க்டக ேரலாறு 185 
1. பநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 
சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத் ர் ோழ்ேில் 100 சுடேயான 
நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுடேயான 
நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுைன் ோழ்ந் ேர் (புலேர் 
 ியாகராஜனார்) 
 

2..புலேர்  ியாராஜனார்  
1. புலேர்  ியாகராஜனார் அரிய பசய் ிகள் 100 
2. குரு பக் ியின் ேடிேம் புலேர்  ியாகராஜனார்  

 

 

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

1. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
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3. வே ாத் ிரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந் ரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந் ரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந் ர் கட களும் வே ாத் ிரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கட களும் வே ாத் ிரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
10. பபன்ஞமின் பிராங்களினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய பேல்லியும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
12  ாயுமானேரின் சுகோரியும் வே ாத் ிரியாரின் வபரின்ப ஊற்றும் 
13. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம். 
14. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பரிபூராணானந் ம் 
15. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் ஆனந் மான பரம் 
16. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேணக்கம் 
17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் வ வஜா மயானந் ம் 
18. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம் 
19. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் சின்மயானந்  குரு 
20. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பிடித்  பத்து 
21. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அ ிசயப் பத்து 
22. வே ாத் ிரிய பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பிரார்த் டனப்பத்து 
23. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அடைக்கலப் பத்து 
24. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குடழத்  பத்து 
25. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ஆடசப் பத்து 
26. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பசத் ிலா பத்து 
27. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் யாத் ிடரப் பத்து. 
29. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அச்சப் பத்து 
30. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அச்வசா ப ிகம் 
31. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் சிேபுராணம் 
32. மாணிக்கோசகரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
33. புத் க பேளியடீு  
34. வே ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 1 
35. வே ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 2 
36. வே ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 3 
37. வே ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 4 
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38. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்பார ியாரின் மானுை சிந் டனகள் 
39. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் ஞானப் பாைல்கள் 
40. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் பிரம்மஞானம் 
41. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின்  த்துே பாைல்கள் 
42. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 1 
43 .பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 2 
44. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 3 
45 பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 4 
46. பஜன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 5 
47. காலபமல்லாம் வே ாத் ிரியம் 
48. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக் ி 
49. என்டனச் பசதுக்கிய நூல் 
50.  ினசரி  ியானம் சனேரி  
51.  ினசரி  ியானம் பிப்ரேரி  
52.  ினசரி  ியானம் மார்ச்  
53.  ினசரி  ியானம் ஏப்ரல்  
54.  ினசரி  ியானம் வம  
55.  ினசரி  ியானம் ஜூன் 
56.  ினசரி  ியானம் ஜூடல  
57.  ினசரி  ியானம் ஆகஸ்டு  
58.  ினசரி  ியானம் பசப்ைம்பர் 
59.  ினசரி  ியானம் அக்வைாபர் 
60.  ினசரி  ியானம் நேம்பர் 
61.  ினசரி  ியானம் டிசம்பர் 
62.  ாயுமானேரின் சிந் டனகள் பாகம் 1 
63.  ாயுமானேரின் சிந் டனகள் பாகம் 2 
64.  ாயுமானேரின் சிந் டனகள் பாகம் 3 
65.  ாயுமானேரின் சிந் டனகள் பாகம் 4 
66.  ாயுமானேரின் சிந் டனகள் பாகம் 5 
67.  ாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. பஜன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 1 
69. பஜன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 2 
70. பஜன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 3 
71.  ாயுமானேரின் ஆனந் க்களிப்பு 
72. மாணிக்கோசகர் சிந் டனகள் 
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73. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 1 
74. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 2 
75. பஜன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 3 
76. புலேர்  ியாகராஜனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் பாகம் 1 
80. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் பாகம் 2 
81. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. பைன்சடன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84. பைன்சடன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85. பைன்சடன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.  ன்னம்பிக்டக  ன்னம்பிக்டக 
87. சுயமுன்வனற்றம் 
88. பத் ிரகிரியார் சிந் டனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்சி -  நன்மக்கட்வபறு 
91. பபாதுோனடே 
92. மடனேிக்கு மரியாட  
93.  ிருமூலர் சிந் டனகள். 
94. ஆண்ைாள் சிந் டனகள் 
95.  ிருமழிடசஆழ்ோர் சிந் டனகள் 
96.  ிருக்குறள் சிந் டனகள் 
97. அப்பர் சிந் டனகள் 
98.  பட்டினத் ார் சிந் டனகள் 
99.  பட்டினத் ார் ஒப்பாய்வு  
100. சிேோக்கியார் சிந் டனகள் 
101. ஔடயார் சிந் டனகள் 
102. சித் ர்கள் சிந் டனகள் 
103.  ிருமங்டகயாழ்ோர்  
104. ேள்ளலாரின் சிந் டனகள்  
105. பசி என்னும் பாேி 
106. பபாருள் ேறுடமயா? அறிவு ேறுடமயா? 
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107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அருட்பத்து 
110. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அற்பு ப்பத்து 
111. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் அன்டனப்பத்து 
112. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் கண்ைபத்து 
113. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குயிற்பத்து 
114. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் பசன்னிப்பத்து 
115. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ோழாப்பத்து 
117. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் குலாப்பத்து 
118. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் ஆனந்  பரேசம் 
119. மனேளக்கடலயில் ோசி வயாகமா? 

120. வே ாத் ிரியம் மானுை வே ம் 

121. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மடலேளர்க் கா லி 
122. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எங்கும் நிடறகின்ற பபாருள் 

123. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் கருணாகரக் கைவுள்  

124. மனேளக்கடலயின் மகத்துேம் 

125. அருட் ந்ட வய நீ ஒரு அற்பு ம் 

126. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேர் காட்டும் ஆறு படகேர்கள் 

127. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் இடறேழிபாடு 

128. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

129. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் அருள் ாகம் 
130. முதுடமயிலும் உற்சாக ோழ்க்டக பாகம் 1 
131. முதுடமயிலும் உற்சாக ோழ்க்டக பாகம் 2 
132. முதுடமயிலும் உற்சாக ோழ்க்டக பாகம் 3 

133. புலேர்  ியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 

134. புலேர்  ியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 
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135.  ாயுமானேரின்  த்துேங்கள்  

136. வே ாத் ிரியத் ில் கலந்  ந ிகள் (வே ாத் ிரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. வபரக்குழந்ட கடள மகிழ்ேது எப்படி? 

138. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் மனி னும் ம மும் பாகம் 1 

139.  ிருமந் ிரமும் வே ாத் ிரியமும் 

140. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந் டனகள் 

141. வே ாத் ிரியம் 

142. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழு லாம் ோங்க 

144. புத் கம் எழு லாம் ோங்க 

145. வே ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் ோங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் ோங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிவறன். 

148. ோழ்க்டகடய பேற்றி பகாள்ேது எப்படி? (வே ாத் ிரியப் 
பார்டேயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுைம் சிறந்  ோழ்க்டக ோழ வே ாத் ிரியத் ின் பத்து 
கட்ைடளகள்  

150. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும் (இலக்கியத்  ிறனும் கருத் ியலும்) 

151. சிறுகட கள் 

152. வே ாத் ிரியத் ில் அறம் 

153. கருடமயமா? ஹார்டு டிஸ்க்கா? 
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154. பருேய ில்  டுமாற்றமா? பபற்வறார்கள் கைடமகள் என்ன? 

155. வயாகாசனம் 

156. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும்  (நாடும் அரசும்) 

157. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும் (இடறச் சிந் டனகள்) 

158. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும்  (மானுைம் பேன்ற ம்மா) 

159. வஷக்ஸ்பியரும் வே ாத் ிரியமும்  

160. புலேர்  ியாகராஜனார் அனுபே உடரகள் பாகம் 

161. வே ாத் ிரியச் சிந் டனகள் பாகம் 5 

162. ஆனந் மான ோழ்க்டகக்கு 100 டிப்ஸ் 

163. அரிய பசய் ிகள் 

164.மாேரீன் பநப்வபாலியன் அரிய பசய் ிகள் பாகம் 2 

165.  ன்னம்பிக்டக மலர்கள் பாகம் 2 

166. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு மா ங்கள் 

167.  ிருேள்ளுேரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

168. புத் ரும் வே ாத் ிரியமும் 

169. சித் ர்களும் வே ாத் ிரியமும் 

170.மாேரீன் பநப்வபாலியனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

171. புத் ரின்  ம்மப மும் வே ாத் ிரியமும் 

172.மகாேரீரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

173. ிருமூலரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 


