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பானுகுமார் படைப்புகளில்
பபாருளைக்கங்களின்
ப ாகுப்பு 4, 5, 6, 7. 8 மற்றும் 9
அருள்நி ி மன்னார்குடி பானுகுமார்

ாயுமானவர்
மாணிக்கவாசகரின்
1.. ாயுமானவர்

ிருவாசம் பாகம் 4
ாயுமானவர்

சசரவாரும் பெகத் ீசர 130
1.

ாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்

3.

ாயுமானவரின் சமயபநறி

2.
4.

ாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள்
ாயுமானவரின் உைல்

பபாய்யுறவா?
5.

ாயுமானவரின் கைவுள் சகாட்பாடு

7.

ாயுமானவர் ஆன்மீ க வா ியா?

6.

ாயுமானவரும் மகான்களும்

அரசியல் ஞானியா?
பபாருள், ஏவல்

8.

ாயுமானவர்

ரும் இைம்,

9.

ாயுமானவரின் அத்டவ மும் சவ ாத் ிரியின் அத்டவ மும்

11.

ாயுமானவரின் ஞான ாகம்

13.

ாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் சகாட்பாடு

10. ாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள்
12. ாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
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14. ாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
15. GARLAND OF PARAAPARAM

16. ாயுமானவர் சபாற்றும் அறம்
17. அறிசவ ான் ப ய்வபமன்றார்

ாயுமானவர்

18. ஏன் அவ ரித் ார்கள்?

19. ாயுமானவரின் பரநடையும் உலக நடையும்
20.
21.

22.

இன்பம் பபறும் வழி யாது?

ாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?

23.கல்லா
24.
25.

ாயுமானவர்

ாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?
சபர்கசள நல்லவர்கள்

கைவுளின் விலாசம்
ாயுமானவர் எட

ாயுமானவர்

ருகிறார்

ாயுமானவர்

பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?

26.

ாயுமானவர்

ரும் இடறவழிபாடு

28.

ாயுமானவரின் உவடமகள் 100

27. ாயுமானவருைன் வாழ்சவாம்
29.

ாயுமானவரின் ஆனந் க் களிப்பு 166

2..பென்னும்

ிருவாசகமும்

1. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 1

3. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 3

2. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 2

வரலாறு – பயண இலக்கியம்
பாகம் 5
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1.வரலாறு மன்னார்குடி
1.

மன்னார்குடி மன்னார்குடி ான்

அரிய பசய் ிகள் 1000
2.

மன்னார்குடி வரலாறு

2.பயண நூல்கள்
வருச !

1.

ஞாபகம் வருச

ஊர் ஞாபகம்

2. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு மா ங்கள்

ஆராய்ச்சி – சிறுf ட கள் பாகம் 6

1.சிறுகட கள்
1. பசயசல விடளவு
2. வம்
3. ப ாடலந்து சபான உறவுகள்
4.பத்மாவும் க வும்

2.ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்சபறு 100 நற்சிந் டனகள்
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ஆன்மீ கம் –

1.

ியானம் பாகம் 7

ியானம் பழக 100

ியான

சிந் டனகள்
2அறிவியல் சநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச்
சிந் டனகள்
3.சகாள்கடள பவன்ற இடைக்காட்டுச்
சித் ர்

ன்னம்பிக்டக

ன்னம்பிக்டக பாகம் 8
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1. ன்னம்பிக்டக
1.

ன்னம்பிக்டக மலர்கள்.

2. பைன்சடன பவல்வது எப்படி?
3. காலசம உன் உயிர்

5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்டக

2.பானுகுமார் படைப்புலகம்
1. நானும் என் எழுத்தும்
2.

நீங்களும் எழு லாம் வாங்க

3. புத் கம் எழு லாம் வாங்க
4. சவ ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் வாங்க
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் வாங்க

6. நான்

ஏன் எழுதுகிசறன்

வாழ்க்டக வரலாறு

பாகம் 9

1.வாழ்க்டக வரலாறு
1. பநப்சபாலியன் வாழ்வில் 100
சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத் ர் வாழ்வில் 100 சுடவயான
நிகழ்ச்சிகள்
3. இசயசுவின் வாழ்வில் 100 சுடவயான
நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுைன் வாழ்ந் வர் (புலவர்
ியாகராெனார்)

2..புலவர்
1. புலவர்

ியாராெனார்

ியாகராெனார் அரிய பசய் ிகள் 100

2. குரு பக் ியின் வடிவம் புலவர்

ியாகராெனார்
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ாயுமானவர்
மாணிக்கவாசகரின்

ிருவாசம்

ப ாகுப்பு 4
1. ாயுமானவர்

ாயுமானவர்

1. சசரவாரும் பெகத் ீசர

1. ிருமுருகாற்றுப்படை – உலகம்
உவப்ப

2. நாராயண மந் ிரத்ட

உலகுக்குச்

பசான்ன ராமானுர்

3. கண்சைன்! கண்சைன்!! கண்சைன்!!!
4. நம்மாழ்வார் துடிப்பு
5. யான் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்டவயகம்
6. மனி ர்காள் இங்சக வாருங்கள்
7. அன்பர்கசள வாரீர்!
8. சசரவாரும; பெகத் ீசர!

ாயுமானவர் அடழக்கிறார்

2. ாயுமானவரின்
7

இலக்கிய நயம்
1.

ாயுமானவர்

ாயுமானவர்

ான்

2.

ாயுமானவரின் பாட்டுத் ிறன்

3.

ாயுமானவரின் கற்படன

4.

ாயுமானவரின் நடை

5.

ாயுமானவரின் ப ாைர் ஆட்சி

6.

ாயுமானவரின் உவடமகள்

7.

ாயமானவரின் இலக்கிய மரபுகள்

8.

ாயுமானவரின் ஓடச நயம்

9.

ாயுமானரவின் பழபமாழிகள்

3. ாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள்
1.

பமய்விளக்க கல்வி சவண்டுமா?

2.

ப ய்வம் (பமய்ப்பபாருள்)

படும்பாடு
3.

பமய்ப்பபாருளா? கைவுளா?

4. மூன்று வடக பமய்கள்
5. எனக்கு வாய்ப்புத்

ா!

6. பமய்ப்பபாருளின் இயல்புகள்
7. ஆனந் மான பமய்ப்பபாருசள
8.

ாயுமானவரின் இடறத் த்துவம்

9. அறிசவ ான் ப ய்வபமன்றார்

ாயுமானவர்

10. பமய்ப்பபாருள் எங்கிருக்கிறது?
11. நிடறவுடர
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4. ாயுமானவரின் சமயபநறி

1.

ாயுமானவர் பாைல்கள் சிறப்பு

2.

ாயுமானவர் சவ ாந் ியா?

சித் ாந் ியா?
3.

எது சமரசம்

4.

உண்டம சமரசம்

5.

ாயுமானவர் பநறியும் சித் ாந்

பநறிசய
6.

சவ ாந்

7.

சமரச சிவானுபூ ி என்ன?

8.

அடனத்து சமயங்களும் ஒன்சற

9. அகவலில் இடறத் ன்டமகள்

ரும்

சித் ாந்

சமரசம்

ாயுமானவர்

5. ாயுமானவரின் உைல்
பபாய்யுறவா?

1.

உைலின் சிறப்பும் பபருடமயும்

2.

சவண்டுசவன் இந்

3.

பபாய் உைடல பமய் என்று நம்பி

4. உைலின் நிடலயாடம பசால்லும்

உைல்

ாயுமானவர் பாைல்

5. சிவவாக்கியார் பசால்லும் உைல் நிடலயாடம
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6.

ாயுமானவரின் கைவுள்

சகாட்பாடு
1.

இயற்டகயும் இடறவனும்

2.

அறிவுடையப் பரம்பபாருள்

ஒன்சற
3.

அருள்பவளியின் விலாசம்

ரும்

ாயுமானவர்
4.

ாயுமானவர் கட்வுள் சகாட்பாடு

என்பது

7. ாயுமானவரும் மகான்களும்

1.

ாயுமானவரும் சனகா ி

முனிவர்களும்
2.

ாயுமானவரும் அருணகிரி

நா ரும்
3.

ாயுமானவரும்

ிருஞானசம்பந் ரும்
4.

ாயுமானவரும் பட்ைடினத் ாரும்

5.

ாயுமானவரும் பத் ிரகிரியாரும்

6.

ாயுமானவரும்

7.

ாயுமானவரும் பமௌனகுருவும்

8.

ிருமூலரும்

உ ாரணப் புருஷர்களாக ஒரு

உவடமப் பாைல்
9.

ாயுமானவரும் சுகச வரும்
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8. ாயுமானவர் ஆன்மீ க வா ியா? அரசியல்
ஞானியா?

1.

சசதுநாட்டில் சபார்சமகங்கள்

3.

சபார்முடனயில்

2.

ாயுமானவர் ஒரு அரசியல் ஞானி

ாயுமானவர்

9. ாயுமானவர்

ளப ியானார்

ரும் இைம், பபாருள், ஏவல்
1.

சா கசன நீ எங்சக பசல்கிறாய்?

2.

அனும ியின்றி உள்சள வராச

3.

மைம் புகு நாய் என இங்சக நீ

அகப்பட்ைாய்
4.

இைம் பபறும் பாழ் பநஞ்சாசல

அஞ்சாச !
5.

மைம் பபறும் பாழ் பநஞ்சாசல

6.

நிராடச மன் இைசம இைம்

7.
8.

சவண்ைாடம சவண்டும்
ிைம் பபறசவ நிற்கின் எல்லா

உலகமும் வந்து ஏவல் பசய்யும்
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9. இைம் பபாருள் ஏவல் குறித்

ாயுமானவர் பாைல்

10. நிராடச சவண்டும்

10. ாயுமானவரின்
அத்டவ மும்
சவ ாத் ிரியின்
அத்டவ மும்

1. அத்டவ ம்
2. துடவ ம்
3. விசிஸ்ைாட் துடவ ம்

4. எளிடமயாகச் பசான்னார்
5.

ாயுமானவர் அத்டவ ம்

6. சவ ாத் ிரிய அத்டவ ம்
7. கைவுளும் மற்ற அடனத்துருவும கருத்துணர்ந் ால்….
8. சுவாமி விசவகாந் ர் பார்டவ..
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11. ாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள்

1.

பிரபஞ்சப் படைப்பில் இடறவன்

2.

நம்மாழ்வார்

3.

மனி னுக்கு அவசியமானது

ிருவாய்பமாழி

ஆன்மீ கம்
4.

ாயுமானவர் அருள்பணி

5.

ஆன்மீ க இனிடம

7.

அருளால் எடவயும் பார் என்றான்

8.

இருள்ஆன பபாருள் கண்ைது

6.

அல்லால்

த்துவம்

12. ாயுமானவரின் ஞான ாகம்

1.

ாயுமானவரின் ஞான ாகம்

2.

நளன்

மயந் ிடய காட்டில்

3.

விவகானந் ர் ஞான ாகம்

விட்ைசபாது…

னிசய

4. ராமகிருஷ்ணரின் ஞான ாகம்
5.

பார ியாரின் ஞான ாகம்

13. ாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
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1. மானுை வாழ்வுக்கு குறிக்சகாள்
அவசியம்

2. மனம் சபால வாழ்வு

3. மாவரன்
ீ
பநப்சபாலியனின்
இலட்சியம்

4. சுவாமி விசவகானந் ரின
இலட்சியம்
5. நந் னார் சரித் ிரத் ில்…….

14. ாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் சகாட்பாடு

1. ஐவடக பூ ம்
2. ஐந் ின்வடக ப ரிவான் கட்சை உலகு
3. பபாய்வளரும் பநஞ்சினர்கள் காணா

காட்சிசய

4. ஐவடக பூ ம் எனும் ஆ ிடய வகுத்து
5.

ாயுமானவர்

ரும் பிரபஞ்ச இரகசிய சகாட்பாடுகள்

6. பிரபஞ்சக் சகாட்பாடு

7. ஆத்ம பசாரூபம் பிரகாசமும்
8. பவப்பமும் சவ டனயும்
9.

வளர்ச்சியும் ஒடுக்கமும்

11.

சிற்டறடலயும் சபரடலயும்

10.

இயற்டகயும் ஓடசயும்

12.

ெனனமும் மரணமும்

14.

ஸ்தூலமும் சூட்சமமுு்

13.
15.

அண்ணமும் பகிரண்ைமும்
ெீவாத்மாவம் பரமாத்மாவும்
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16. சவ ாத் ிரி மகரிஷி

ரும் பஞ்சபூ

த்துவம்

17. பஞ்சபூ கங்களுக்கு மூலமாக இருப்பது எது?
18. பரமாணு எங்கிருந்து வந் து?
19. சுத் பவளி பவற்றிைமா?
20.

சூனியசம உறு ிப் பபாருள்

21. ஒன்சற பலவும்

15. ாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்

1.

ிருமந் ிரம் உயிர் விளக்கம்

2.

சிவவாக்கியார் உயிர்

3.

இசயசுகிறிஸ்துவின்

4.

ிருநாவுக்கரசரின்

விளக்கம்

உயிர்விளக்கம்
உயிர்விளக்கம்
5.

அபிராமிபட்ைரின் உயிர்

6.

வள்ளலாரின் உயிர் விளக்கம்

விளக்கம்
7.
விளக்கம்

ிருவள்ளுவரின் உயிர்

8. கண்ணன்
9. கசைாபநிஷத் ின் உயிர் விளக்கம்
10. பகவத் புராணத் ில் உயிர் விளக்கம்
11. மற்றவர்கள் பார்டவயில் உயிர் விளக்கம்
12. சவ ாத் ிரி மகரஷி பார்டவயில் உயிர்
13.

ாயுமானவர்

ரும் உயிர் விளக்கம்

14. ாயுமானவா பார்டவயில் உயிரின் இயக்க நிடல
15. உயிரின் விளக்கம் சவ ாத் ிரியத் ில்….

16.GARLAND OF PARAAPARAM
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1.

2.
3.

Thayumanavar Paraparakanni
Paraparam t he most Supreme
389 songs

17. ாயுமானவர் சபாற்றும் அறம்
1. அறம் என்றால் என்ன?
2.

ிருவள்ளுவர் காட்டும் அறம்

3. சமணம் சபாற்றும் அறம்
4. பபௌத் ம்

5. பகவத்கீ ட
6.

ரும் அறம்

சபற்றும் அறம்

ாயுமானவர் சபாற்றும் அறம்

7. இடறயுணர்வும் அறபநறியும்

8. உயிர் இரக்கம் (ெீவகாருண்யம்)

என்ற அறம்

9. பகால்லாடம

10. மன ஒழுக்கம் என்ற அறம்
11.

ாயுமானவர்

ரும்

ியாமும் ஒழுக்கமும்

12. எண்ணத் ில் ஒழுங்கு சபணுவதும் அறம் ான்

18.அறிசவ ான் ப ய்வபமன்றார்

ாயுமானவர்
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1.

சவ ாத் ிரி பார்டவயில்

ாயுமானவர்

2.

ாயுமானவர் அறிவான ப ய்வத்ட ப்

3.

ிருமூலர் பார்டவயில் அறிவு

சபாற்று ல்

4.

வள்ளலார் பார்டவயில் அறிவு

5.

சித் ர்கள் பார்டவயில் அறிவு

6.

ஔடவயார் பார்டவயில் அறிவு

7.

மாணிக்கவாசகர் பார்டவயில் அறிவு

8.
10.

பார ியார் பார்டவயில் அறிவு

9.

உபநிை ங்கள் பார்டவயில் அறிவு

முண்ைக உபநிை ப் பார்டவயில் அறிவு

11. சாந்ச ாக்யம் பார்டவயில் அறிவு
12.

நம்மாழ்வார் பார்டவயில் அறிவு

13.

விசவக சூைாமணி பார்டவயில்

14.

இரமணர் பார்டவயில் அறிவு

அறிவு

15.

16.
17.

விசவகானந் ர் பார்டவயில் அறிவு
ப ய்வத்ட

அறிய அறிடவ அறி

அறிடவ அறி ல் எப்படி?

18.

சவ ங்கள் உணர்த்தும்

19.

சொ ி என்றால் என்ன?

பிரம்மஞானம்

21.

22.

20.

அறிவின் முழுடம

ப ய்வம் அறிவு
அறிவின் நான்கு நிடலகள்

23.

உைல் அறிவு மன அறிவு விஞ்ஞான அறிவு இடற

24.

அறிவின் முழுடமப் பபற்றவர்கள் ஞானிகள்

அறிவு

25.

இடறநிடயில் சபரறிவு
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26.
27.

28.

அறிடவ அறிந்

அறிவு

சபரின்ப பவள்ளம்
ஆனந் ம் சவண்டின் அறிவில் நில்

19.ஏன் அவ ரித் ார்கள்?
1.

ாயுமானவர் வள்ளலார் சவ ாத் ிரி

மகரிஷி ஏன் அவ ரித் ார்கள்?
2. ாயுமானவர் வள்ளலார் சவ ாத் ிரி
மகரிஷி மூவரும் ஒருவசர ஆய்வு
முடிவுகள்

3. அவ ாரப் புருஷர்கள் மடறவ ில்டல

20. ாயுமானவரின்

பரநடையும் உலக நடையும்
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1. பமய்ப்பபாருளின்

ன்டமடய அறிய

சிவவாக்கியார் பாைல்
2.

ிருக்குறள்

3. ாயுமானவர் பாைல்
4.

பார ப்சபார் என்பது மனப்சபார்

5.

பிருசமந் ிர சரஸ்வ ி

6.

சனகர்

7. ாயுமானவரின் சுகவாரிு் பாைல் ஏழில் உலக
நடையும் பரநடையும்

21.இன்பம் பபறும் வழி யாது?
ாயுமானவர்

1.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

2.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

3.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

அருணகிரிநா ர்
ாயுமானவர்
பட்டினத் ார்
4.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

5.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

6.

இன்பம் பபறும் பசால்கிறார்

ஔடவயார்
விசவகானந் ர்
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22. ாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?

1.

ாயுமானவர் ஒரு அவ ாரப் புருஷர்

2.

ாயுமானவரின் ப ாண்டும் துறவும்

3. சமு ாயப் பிரச்சடனகளுக்கு
ாயுமானவர் ான்

ீர்வு

4. பற்றற்று வாழ்ந்

ாயுமானவர்

5. துறவின் பபருடம
6. பநஞ்சகசம சகாயில் நிடனசவ சுகந் ம்
7. பிராத் டனகடளக் சகட்கும்
ாயுமானவர்
8.

ாயுமானவர் வாழ்வு நமக்குப் பாைம்

9.

ாயுமானவர் வழிபாடு

னிமனி னின்

உயர்வு
10. ாயுமானவரின் வழிபாடு சமு ாய மாற்றத் ின்

ிறவுசகால்

23. ாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?
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1.

ாயுமானவர் வள்ளலார்

சவ ாத் ிரி மகரிஷி மூவரும்
ஒருவசர
2.

ாயுமானவருக்கு மறுபிறவி

உண்ைா?

3. சிவவாக்கியர் பார்டவயில்
மறுபிறவி
4.

ாயுமானவருக்கு மறுபிறவி

உண்பைன்றார் வள்ளலார்.

24.கல்லா

சபர்கசள நல்லவர்கள்

1.

ாயுமானவர்

பண்டி ர்கள் நிலவிய காலம்

அது
2.

சம்மந் ர் வில்லிபுத்தூரார்

3.

கல்லா சபர்கசள நல்லவர்கள்

அனுபவங்கள்
என்கிறார்
4.

ாயுமானவர்

கல்லா சபர்கசள நல்லவர்கள்

ாயுமானவர் பாைல்
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25.கைவுளின் விலாசம்
ருகிறார்
ாயுமானவர்

1.

ாயுமானவர்

கைவுள்
2.

பாைல்
3.
எங்கிருக்கிறதுு்? ஆறு சகள்விகள்

ரும்

த்துவம்

ாயுமானவரின் மு ல்

பமய்ப்பபாருள்
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26.

எட

ாயுமானவர்

பலி

பகாடுக்கச்

பசான்னார்?
1. ஒரு பென் கட
2. குயவனும் பண்டிடகயும்

3. குயவன் பகாடுக்க நிடனத்
4. ” துள்ளும் அறியா பலி
பகாடுத்ச ன்”

பலி

ாயுமானவர்

27. ாயுமானவர்

1.

ரும் இடறவழிபாடு

வழிபாடு என்ற பசால்லின் அர்த் ம்

என்ன?
2. பரஞ்சசா ி முனிவர்
வழிபாடுகள்

ரும் மூன்று

3.

ிருநாவுக்கரசர் வழிபாடு

4.

ிருஞானசம்பந் ர் வழிபாடு

5. சுந் ரர் வழிபாடு
6. மாணிக்க வாசகர் வழிபாடு
7. இடறயருள் சவண்டி வழிபாடு பசய்
ாயுமானவர்

8.

ாயுமானவரின் நித்ய பூடெ
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9. துபம்

ீபம் சரி….டநசவத் ியம் என்ன?

10. வழிபாட்டில் ஏழு படிகள்

28. ாயுமானவருைன்
வாழ்சவாம்
1.

ாயுமானவர் உலவிக் பகாண்டிருக்கிறார்

2. பார ியார் சபாற்றும்

ாயமானவர்

3. நில்லா இகத்தும் நிற்கும்
4.

ாயுமானவர்

ாயுமானவர் இன்றும் வாழ்கின்றார்

5. அவ ாரப் புருஷர்களுக்கு மரணம்
6.

இல்டல
ாயுமானவருைன் வாழ்சவாம்

29. ாயுமானவரின் உவடமகள் 100
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1. கண்ணிப் பபண்ணும் மங்டகயும்
சபால
2. உழவும்

வமும்

3. ஆறு அடனத்தும் புகும் கைல்
சபால்
4. மனம் சிந் ிய பா ரசம் சபால்
5. கண் இலாக் குழவிடயப் சபால்
6. ச ரின் அச்சாணி அடசவற்று
இருப்பது சபால
7. மைல் விரியும மலர் சபால்
8. சந்ட யில் கூடும் கூட்ைம் சபால்
9. சுழலுகின்ற காற்றாடி சபால்
10. பலசரக்கு கடை சபால்
11. ஆனந்

மடழ

12. உயிர் காக்கும் மருத்துவர் சபால்
13. துடணயின்றி வாழ முடியா

பபண்டமப் சபால்

14. விண்ணிலிருந்து மடழ பபாழிவது சபால
15. காலூன்றி மடழ பபாழி ல் சபால்
16. ீபபந் த் ில் பட்ை பமழுகு சபால்
17. நீர் குமிழிக்குப் பூண் கட்ை முடியா வாறு சபாலா
18. கணவனுக்கு அைங்கா

மடனவி சபால்

19. எரியும் பநருப்பில் பட்ை பமழுகு சபால்
20.

அனலுைன் ஒன்றி நிற்பது சபால

21. ஓடுகின்ற காக்டகப் சபால்
22.

பண்ணின் இடச சபால

23.பபய்கின்ற முகில்காள் எம்பபருமான் நும்சபால்
24.

வாயில்லா

குைம் சபால்

25.

சநாயாளி சபால்

26.

குைத் ில் டகயடய விட்டுத்

ச டுவது சபால
27.வானத் ில் அைங்கி நிற்கும் காற்று சபால
25

28.

ண்ண ீரில் கலந்

29.

இரும்ப உருகித்

உப்பு சபால
ீயாக

விளங்குவது சபால
30.

மலரும் மணமும் சபால

31. கல்லின் முன் எ ிர்நிற்கசமா?
32.ஒளி கண்டு ஒளிக்கின்ற இருள் சபால
33.அளக்கும் கருவியில் முகப்பது சபால
34.

ாய் இலாப் பிள்டள சபால

35.

உள்ளங்டக பநல்லிக்கனிப் சபால

36.

ஆைாமல் ஓய்ந் ிட்ை பம்பரம்

சபால
37. கூட்ைத்ட

விட்டுப் பிரிந்

மான் சபால

38.நிகரஇல் பசு ப ியான பபாருடள நாடி
39.

மணடல எண்ணிக் காண்பது

சபால்
40.

மாடனக் காட்டி மாடனப்

பிடிப்பது சபால்
41. ச ன் குடித்

வண்டு சபால

42.

பநருப்பில் கட்ை கற்பூரம் சபால

43.

அடலயில்லா

44.

அறியாடம மிகுந்

45.

அனலில் பட்ை பமழுகு சபால்

46.

இரும்புக் காந் ம் இழுப்பதுசபால

47.

ஊடம கண்ை கனவு சபால்

48.

டகயில் ஆமலக்கனி ஆகிய

கைல் சபால
நாய் சபால்

பமய்யசன
49.

கைலில் பட்ை துரும்பு சபால

50.

கடுகுக்குள் கைடல அடைப்பது

சபால
51. பற்றி வரும் குழந்ட டயப் சபால
52.

ாய் இல்லாச் சசய் சபால்

அடலந் டலப் பட்சைன்
26

53.

காற்றின் நடுசவ மாட்டிக்

பகாண்ை இலவம் பஞ்சு சபால
54.

புரப்பான்

ன் அருள்நாடி

இருப்பது சபால்
55.

சாட்டை இலாப் பம்மபரக் கூட்ைம்

சபால்
56.

மத்

ம ினியினர் சபால்

57.இைத்ட க் காக்கும் நாய் சபால
58.

பாட்டுஅளி நறவம் உண்டு

அயர்ந் து சபால
59.

அந் ரத் ில் நிறுத்து அவ ானம்

சபால
60.

பாயப் புலிமுனம் மான் கன்றுக்

காட்டுவது சபால
61. குண்ைலினி ஆற்றல் மடழ சமகம் சபால்
62.

கன்று பகட்ைால்

ாய் இருக்க

காண்
63.

பட்டினத் டிகள் துறவு

சமற்பகாண்ைது சபால
64.

இன்பத்ட

பசால்ல முடியா

ன்டம சபால
65.

ஊஞ்சல் கயிறு சபால

66.

வண்டு ச னுக்காக ஏங்குவது

சபால
67.கண்மணி சபால்
68.

சுடவ கண்ைவரது நாவு சபால்

69.

கண்ணில்லா

70.

கன்றினுக்குச் சச ா கனிந்து

ஊர்க்காடள சபால

இரங்கல்
71. ஆழித்துரும்பு சபால்
72. பகாழுந் ில் வயிரம் சபால்
73. விடளயும் பயிர் அ ன் முடளயிசல
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74.

அப்பும் உப்பும் சபானறு

75.துள்ளிக் கு ிக்கும் சபய்க்குரங்கு சபால
76.சிறுபிள்டளகள் மணல்சசாறு சடமத்து உண்பது சபால
77. நீர்க்குமிழி சபால
78.சுழன்று ஓய்ந்துசபான பம்பரம் சபால
79.

கல் பகாண்டு வச
ீ பாசி கடலந்து

நல்ல நீர்ப ரிவது சபால
80.

கடரக்கின்ற அஞ்சனம் சபால

81. கடைந்து பவளிப்படுத் ல் சபால
82.

கண் இன்றி நிகழுசமா?

83.ஓவியம் சபால் நிற்கின்ற எடன
84.

விடல பகாடுத்து வாங்குவது

சபால்
85.

ஆழமான கைல் சபால

86.

குளிர்ந்

சந் ிரஒளி கூைபவப்பம்

ருவது சபால்
87.பாம்பின் வாயில் அகப்பட்ை பவப்பம் சபால்
88.

யாடனயின் வாயில் அகப்பட்ை

கரும்பு சபால
89.

பிறவிக் குருைனுக்கு ஏங்கும்

இருளாகசவ ச ான்றுவது சபால
90.

வறுத்

பபாரி சபால்

91. டகவிளக்கிு் பின்சன சபாய் காண்பார் சபால
92.

நீரில்

முழுகுவது சபால

93.

இனியா

ின்றால் இனிப்பன

சபால்
94.

பபய்கின்ற முகில்காள் எம்

பபருமான் நும்சபால்
95.

சூரியடனக் கண்ை

ாமடர மலர்

மலர்வது சபால
96.

வானமுகில் கண்ை மயூரபட்சி

சபால
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97.

சந் ிரடன விரும்பும் சசகாரப்

பறடவப் சபால
98.

கருப்பு வட்டை வாய் மடுத்துக்

கண்ைார் நாப் சபால
99.

சுைச்சுை ஒளிவிடும் பபான் கட்டி

சபால
100.

கைல் மடை

ிறந் ால் சபால

30. ாயுமானவரின் ஆனந் க்களிப்பு

1.ஆனந் மாய் வாழ ஆடசயா?
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2. ாயுமானவர் வாழ்க்டக வரலாறு



சிறப்பு பபயர்
படைப்பு

 குறிப்பு

3. ாயுமானவர் பாைல்கள் சிறப்பு.
4. ஆனந்

களிப்பு பபயர் காரணம்?



களிப்பில் ப ாைங்கி ஆனந் த் ில் முடி



களிப்பு

5. ஆனந் களிப்பு பாைல்கள் அடமப்பு
6. சங்கர சங்கர சம்சபா





சங்கரன் என்ற

ிருப்பபயர்

சங்கரச ாசிவ மாடல

சித் ிரச் சாடலக்காட்சி
ஒரு படழயபாட்டு

7. ஆனந் மாய் அறிவாய் நின்றான்















எப்படிப்பட்ை கைவுள் வந் ார்?
எப்படிப்பட்ை குருவாக வந் ார்?
எப்படிப்பட்ை வார்த்ட டயச் பசான்னார்?
ஆ ி
அநா ியும்

ஆ ிசய அடனத்தும்

ஆனந் சம பிரம்மம்
பஞ்ச சகாசங்கள்
ஆனந் ம் இல்லா
ப ய்வத்ட

இைமில்டல

அறிய அறிடவ அறி.

அறிடவயறி ல் எப்படி?
சவ ங்கள் உணர்த்தும் பிரம்மஞானம்
பயிற்சி முடறகள்

அறிவாய் நின்ற ப ய்வம்
சொ ி என்றால் என்ன?
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7.

அறிவின் முழுடம
பமௌனியாய்
பசால்லா

வார்த்ட

சின்முத் ிடர

சின்முத் ிடர காட்ைப்படும் முடற
ஆ ிகுரு

ட்சிணாமூர்த் ி

என்டனப் பற்றிக் பகாண்ைாண்டி



பமய்ப்பபாருடள காட்டுபவர் குரு



பசான்னபசால் ஏது என்று பசால்சவன்



ச ாசிவ பிரசமந் ிரர்



என்டனச் சூ ாய்த்



னிக்கசவ

சும்மா இருத் ி

னித் ிரு, பசித் ிரு, விழித் ிரு



சும்மா இருத் ி



சும்மா இருக்கின்ற சீரறியச் பசய் ல்65



முன்னிடல ஏதும் இல் லாச

சுகம் முற்றச்பசய்ச

எடனப்

பற்றிக்பகாண் ைாண்டி

8. ஆசாப் பிசாடசத் துரத் ினான்.


ஐவடகப் பற்று



” பற்றிய பற்று அற



பபற்ற ட



சபசா



ஆடசப் பிசாசு



ஆடச என்றால் என்ன?



மூவடக ஆடசகள்



ஆடச எழக் காரணம்



ஆடச அறிடவ மயக்கக் காரணம்



சபராடச



சபராடசயால் எழும்

ஆடச சீரடமப்பு!

ஏதுஎன்று பசால்சவன்”

காரியம் சபசினான் ச ாழி

ீய குணங்கள்
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பகாள்டளயாடச பகாள்டளசபாய்விட்ைது. (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்
பசான்ன கட )



ஆடசயின் மறுமலர்ச்சிசய ஆறு



ம ிக்கப்பை சவண்டிய ஆடசகள்



ஆடச சீரடமத் ல்



சீரடமக்க சவண்டிய ஆடசகள்



ஓர் ஆடச எழும் சபாச



அறுகுண சீரடமப்பு



துன்பத் ிற்குக் காரணம்?



சவண்டுவப ல்லாம் கிட்டும்



உறவும் துறவும்



உறவிசல கண்ை உண்டம நிடலத் ப ளிசவ துறவு”


9.

வடுசபறு
ீ

ரும் ஆனந்

ீய குணங்கள்

வாழ்வு

ன்னாசல வரும்.

வாய்ப் சபசா வண்ணம் பசய் ாண்டி


இடறயுணர்வு பபற



இந் ிரியங்கள்



ஞாசனந் ிரியங்கள் 5



புலனைக்கம்



புலன்களுக்கு சபாைணும் கடிவாளம்



புலனைக்கத்ட



எப்படி பழக சவண்டும்?

பமௌனம் என்னும் மந் ிரபமாழி

10. மரடபக் பகடுத் னன் பகட்சைன்


மரபு என்றால் என்ன?



யார் நமது குரு?(Our Guru?)



மரடபக் பகடுத் னன் – பகட்சைன்



எப்படிப்பட்ை சம்சாரியாக இருந் ார்?



இத்ட



கரவு புரஷனும் அல்லன்



என்டனக் காக்கும்

வாய்விட்டுச் பசால்லிடின் வாழ்வு எனக்கு இல்டல
டலடமக் கைவுள்காண்
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ாயுமானவர் அடைந்

11.ஆனந்

சபறு என்ன?

கண்ண ீர்

 உள்ளம் எப்படி உருகியது?
12. இடறத்

த்துவம்



உள்ளதும் இல்லது மாய்



” முன்-உற்ற உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்ைது எல்லாம்”



ஐயன் சமர்த்ட ப் பார்

13. மனி டனப் பற்றிய

த்துவம்.



”பார்ஆ ி பூ ம்நீ அல்டல-உன்னிப்



ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்



” ஐயன் அன்பாய் உடரத் பசால் ஆனந் ம் ச ாழி



அன்பும் கருடணயும்



சவ த் ின் சாரம்

 நீசய அது - 1. ” நான் யார்? -

பார்”

த்துவம் அசி.”

14. மசனாநாசம்











அன்பருக்கு அன்பு ஆன பமய்யன்
குருவின் அன்பு ராமகிருஷ்ணர் கட
ாயுமானவருக்கு குருவருளால் கிடைத் டவ
ஆனந்

சமானன் அருள்குரு நா ன்

ன்பா ம் பசன்னியில் டவத் ான்
கபீர் இராமனந் ரிைம் பபற்ற

ீட்டச

என்டனத் ான்அறிந்ச ன்
என்சனாடு நீ இருந் ால்!”
மசனாலயத் ிற்கும் மசனாநாசத் ிற்கும் என்ன சவறுபாடு?
மனம் ஒரு பபாக்கிஷம்:

15.பிறப்பும் இறப்பும்


இறப்பும் பிறப்பும்
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“மறப்பும் நிடனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ச மாயா மனத் ால்
வளர்ந் து



வியாசர் காட்டிய மாடய



பட்டினத் ார் பார்டவ மனம்



சவ ாத் ிரி மகரிஷி பார்டவயில் மனம்





ிருவள்ளுவர் பார்டவயில் மனம்
உலக நீ ி

பார்டவயில் மனம்

ிருமூலர் – பார்டவயில் மனம்

16. வழிகாட்டிய வள்ளல்


ாயுமானவர் பார்டவயில் மனம்



ாயுமானவர் பார்டவயில் பநஞ்சம்

17. அருளால் எட யும் பார்


அருளால் எடவயும்பார் என்றான்

 இருள்ஆன பபாருள்கண்ைது அல்லால்
18. பசால்லால் விடளந்

சுகம். இரண்டுஅற நிற்கச்



பசான்னது சமாஒரு பசால்சல”



பசால்லால் விடளந்



சுகத்ட

ிருைன் சந்நியாசியான கட

19.. விஷயானந் ம் – பரமானந் ம்




பரமானந் ம் என்றால் என்ன?
” விடளயும் சிவானந்

பூமி

ன்மாற்றத் ில் ஒன்று ான் உலகம்

 ஐயன்

கடளஅன்றி சவறு ஒன்றும் கண்டிலன் ச ாழி

20. குணசமது? நலசமது?
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டவராக்யம்



கண்ைார் நடகப்பு உயிர் வாழ்க்டக



துயில் ான் பகாண்ைார்சபால் சபானாலும் சபாகும்



உறங்குவது சபாலும் சாக்காடு

 குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ
21. நலம் ஏதும் அறியா


நலம்ஏதும் அறியா



சுத்



நா ாந்




என்டன

சமானம்

ாளால்என்

டலமீ து

22. பூரண நிடல


என்டன….

ாக்கினான்

ந் பூரணன்

குரு பிரம்மம்
ன்னில் சிறிய எடனத் ன் அருளால்
சுத்

பூரணம் ஆக்கினான்” புதுடமகாண் மின்சன

 பூரணம் என்றால் என்ன?


பூரணப் பபாருள்கள்

23. படைப்புத்

த்துவம்



கைவுள் யார்?



படைப்பின் இரகசியம்

 உள்ள சாட்சிடயச் சிந் ிக்கத்

க்கது ச ாழி

24. மனம் என்னும் விடள நிலம்.


சிந்ட ப் பிறந் தும் ஆங்சக-அந் ச் சிந்ட

இறந்து

ப ளிந் தும் ஆங்சக”


எந்

நிடலகளும் ஆங்சக-கண்ை யான் ான் இரண்டுஅற்று

இருந் தும் ஆங்சக”


மன ஒழுக்கத் ால் ஆனந் ம் கிடைக்கும்
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25. சச்சி ானந்



சொ ி ப ய்வம்

அறிவு அறிவின் நான்கு நிடலகள்
சச்சி ானந் ம்

 ஸத்யம் ஞானம் அனந் ம் பிரம்மம்
26. காயசம இது பபாய்யைா


டவராக்யம்



என்றும் அழியும் இக் காயம்



சரீரம் பபாய் எனக்கூறும் பட்டினத் ார்



யமன் ஒடலவந்

27. மலம் ஊறித்

ால்பசால்ல உத் ரம் உண்சைா?

தும்பும் உைல்



உண்சைா நடமப்சபால வஞ்சர்



பட்டினத் ார் பார்டவயில் உைல்



மலம்

ஊறித்

தும்பும் உைடலபமய் என்று

 அருள் சகாலத்ட

பமய்என்று பகாள்ளசவண் ைாசவா?

28. விருப்பும் பவறுப்பும் சவண்ைாம்


விருப்பு-பவறுப்பு அடம ி ஆனந் ம்



சவண்ைா விருப்பும் பவறுப்பும்-



அந்



ஆனந் ம்பபற



சமநிடல



ஆண்ைான் உடரத்

வில்லங்கத்

ாசல விடளயும் ெனனம்

ன்முடனப்பு

டை

படிசய-

 சற்றும் அடசயாது இருந்துபகாள் அறிவுஆகி பநஞ்சச
29.


ன்டனயறி ல்
ன்டனயறி ல்
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ன்டன யறிந் ால் கைவுடள அறியலாம்



” அறிவாரும் இல்டலசயா ஐசயா-



என்டன யார் என்று அறியா



வறிச

அங்கச

சத் ில்

காமத் ீவில் சிக்கி”

 உள்ள வான்பபாருள் ச ாற்கசவா வந்ச ன் நான்”
30. வாழ்வின் சநாக்கம்









வாழ்வின் சநாக்கம் என்ன?
வாழ்வின் உயரிய சநாக்கம் என்ன?
வாழ்க்டக வரப்பிரசா த்ட

எண்ணிப்பாருங்கள்

சிற்றின்பமும் சபரின்பமும்
சபரின்பம்
புலன் மயக்கம்
சயாகிராஜ் சவ ாத் ிரி மகரிஷி உடர
பமய்ஞ்ஞானம்

 ஆத்ம ஞானம்
31. சமாகத்ட

பவன்றுவிடு!



கண்ணியர் சமாகம்



காமம் நரகத் ின் வாயில் -பட்டினத் ார்



”பமய் என்சற சவளான் அவனும் பமய் விட்ைான்”



”என்னில் மிக்சகார் துறக்டக வி ிஅன்சறா”



காமத்ட

பவல்ல முடியுமா ?

32. சன்மார்க்கசம சரியான பாட .
 சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன?
 ” சன் மார்க்கசமா மாசன”
33. ச ானந் ம்.
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” துன்மார்க்க மா ர்”



” துன்மார்க்க மா ர்மயக்கம்”



” ெனகன்

ன்மார்க்க நீ ி ிஷ் ைாந் ம்-



அவன்

ான்அந் ம் ஆன ச ானந் ன் அன்சறா-”

34. அறிவு பசாரூபசம ஆனந் ம்


அறிவின் முழுடம பபற்றவர்கள் ஞானிகள்



இடறநிடலயில் சபரறிவு



அறிடவ அறிந்



அன்று என்றும் ஆம் என்றும் உண்சைா”



“உனக்கு ஆனந் ம் சவண்டின் அறிவுஆகிச் சற்சற நின்றால்

அறிவு

ப ரியும்


சபரின்ப பவள்ளம்



என்பறன்றும் ஆனந் ம்!



இன்பம் என்றால் என்ன?



எங்கும் எ ிலும் ஆனந் ம் -

2.பென்னும்
1. பென்னும்

ாயுமானவர்

ிருவாசகமும்
ிருவாசகமும் பாகம்1

1. எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இடளத்ச ன்
2. மனம் உழலா

நிடல சவண்டும்!

3.

யிர் சபால மனம் உடைந்ச ன்

5.

ளிர்ப்பபாற் பா ம்

4. பாவிடை ஆடுகுழல் சபால் கரந்து பரந் து உள்ளம்
6. ச டவயானது எது?

ாராசய

7. ஞானம் ச டி அடலயும் பக் ர்கள்.
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8.

உளமார்ந்

மன்னிப்பு

9. விடனக்கு விடளவு உண்டு?
10. இறப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?

11. கவடலடய ஒழிக்கும் இடறவன்
12. கைவுள் எங்சக?

13. அன்பு இல்லா வடரக் கண்டு
பயப்படுசவன்

14. அம்முயற்சிடயக் டகவிைாது இருங்கள்
15. இன்று என்பச

நிெம்

16. ஒவ்பவாரு நாளும் இன்பம்
17. கைவுசள சபாற்றி

18. சா டல முன்னம் அஞ்சசன்
20.

19. உருகிப் பபருகி உளம்குளிர

அன்பினால் அடிசயன்

21. ஞானமிலா அழுக்குமனத்
22. சவண்சைன் புகழ்

டிசயன்

23. அச்சமில்டல அச்சமில்டல

24.

பென்னும்

ிருவாசகமும்

2. பென்னும்

ிருவாசகமும் ப ாகுப்பு 2

1. சவண்ைத் க்கது அறிசவாய் நீ!
2. புத்

த்துவமும்

3 .ஞானமடைந்

ிருவாசகமும் ஒசர வரியில்

மனி ன்

4. மன்னசராடு உறவும் அஞ்சசன்
5. சபரின்பத் ில்

ிடளப்சபன்

6. ஞானம் பபற்ற பின்
7. ஞானம் பபறும் ஆர்வம்
8 .உறக்கத் ிலிருந்து எழுந் ால் ஆன்மீ க முன்சனற்றம்?
9. ஞானவாள் ஏந்துசவாம்
10 அன்பு வழியில்

11. சவண்சைன் பசல்வம்
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12. மகிழ்ச்சியின் இரகசியம்
13. ஞானநிடலகள்

14. ஒரு ஆடச ஒரு பாைம்

15. சபரடலகள்

16. நானார் என் உள்ளமார்?
17. ஞாசனா யத் ின் கட
18. பழுத்

ஞானம்

19. அன்பின் பசயல்

20. ஞானிகளின் சிறப்பு
21. எது அ ிசியம்?

22. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம்
23. ஞானம் என்றால்

24. நீர்மல்க ப ள்சளணம் பகாட்ைாசமா?
26. யார் பபற முடியும்?

25. பிண பநஞ்சச!
27. மன அடம ி பபற
28. மசனா ிைம் சவண்டும்
29. அச்சத் ிற்கு என்ன காரணம்?

30 .மனம் உருகி ப ாண்டு பசய்சவாம்!
31. புத் ர் எழுப்பிய சகள்விகள்
32. புத் ரின் மகாசமா ி

3.பென்னும்
ிருவாசகமும் பாகம் 3
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1. சவண்ைத் க்கது அறிசவாய் நீ!
2. புத்

வரியில்

த்துவமும்

3 .ஞானமடைந்

ிருவாசகமும் ஒசர

மனி ன்

4. மன்னசராடு உறவும் அஞ்சசன்
5. சபரின்பத் ில்

ிடளப்சபன்

6. ஞானம் பபற்ற பின்

7. ஞானம் பபறும் ஆர்வம்
8 .உறக்கத் ிலிருந்து எழுந் ால் ஆன்மீ க
முன்சனற்றம்?
10 அன்பு வழியில்

9. ஞானவாள் ஏந்துசவாம்

11. சவண்சைன் பசல்வம்
12. மகிழ்ச்சியின் இரகசியம்
13. ஞானநிடலகள்

14. ஒரு ஆடச ஒரு பாைம்
15. சபரடலகள்
16. நானார் என் உள்ளமார்?
17. ஞாசனா யத் ின் கட
18. பழுத்

ஞானம்

19. அன்பின் பசயல்
20. ஞானிகளின் சிறப்பு
21. எது அ ிசியம்?
22. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம்
23. ஞானம் என்றால்
24. நீர்மல்க ப ள்சளணம் பகாட்ைாசமா?
25. பிண பநஞ்சச!
26. யார் பபற முடியும்?
27. மன அடம ி பபற
28. மசனா ிைம் சவண்டும்
29. அச்சத் ிற்கு என்ன காரணம்?

30 .மனம் உருகி ப ாண்டு பசய்சவாம்!
31. புத் ர் எழுப்பிய சகள்விகள்
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32. புத் ரின் மகாசமா ி

வரலாறு – பயண இலக்கியம்
ப ாகுப்பு 5

1.வரலாறு – மன்னார்குடி

1.மன்னார்குடி மன்னார்குடி ான்
அரிய பசய் ிகள் 1000
1.

மன்னார்குடி புவியியல் அடமப்பு

3.

மன்னார்குடி ப ான்டம வரலாறு

2.

ஊர்ப்பபயராய்வு

4.

மன்னார்குடிடய ஆண்ை மன்னர்கள்

6.

மன்னார்குடி வழிபாட்டுத்

5.

சு ந் ிரப்

சபாரில் மன்னார்குடி

ப ய்வங்கள்
சகாயில்கள்
8. மன்னர்குடியும்

7.

மன்னார்குடியில் பாைல் பபற்ற

ிருவிழாக்களும்

9. சமயமும் சமு ாயமும்
10. நீர்ப்பாசனமும் விவசாயமும்
11. மன்னார்குடியில் கல்வியும் ப ாழிலும்
12. மன்னார்குடியில் வணிகமும்
13. மன்னார்குடியில் சுற்றுலா
14. கடலகள் வளர்த்

15.

மன்னார்குடி

கல்பவட்டுகளும பசப்சபடுகளும்.
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2.மன்னார்குடி வரலாறு

1.மன்னார்குடி புவியியல் அடமப்பு
1முன்னுடர 2.நில அடமப்பு 3.மன்னார்குடி அடமப்பு
4.இயற்டக அடமப்பு 5.எல்டலகள் 6.மக்கட்ப ாடகயும்
7.பரப்பளவும் 8. மண்ணின் அடமப்பு 9. கனிம வளம்
10.சீச ாஷ்ணநிடல 11. மடழயளவு 12.நாட்டுப்பிரிவுகள்
13.மன்னார்குடியும் நாட்டுப் பிரிவும் 14.மன்னார்குடி நகராட்சி
14.ப ாகுப்புடர

2 மன்னார்குடி ஊர்ப் பபயராய்வு
1. முன்னுடர 2. ஊர்ப் பபயர்களின் ச ாற்றமும் வளர்ச்சியும் 3.
ஊர்ப் பபயராய்வின் பயன்கள் 4. மன்னார்குடி பபயர்க்காரணம்
5. ஊர்ப் பபயர்களின் முடிவுகள் 6. ஊர் 7. கல்பவட்டுச்
சான்றுள்ள ஊர்கள் 8. மங்கலம் 9. சகாட்டை 10. புரம் 11.
நத் ம் 12. ச வ ானம் 13. ச ாட்ைம் 14.சகாயில் 15.
சகாட்ைகம் 16. காடு 17. குளம் 18. அக்ரஹாரம் 19. பநம்சமலி
20. பபருகவாழ்ந் ான் 21.

ற்சபாது மாறி வழங்கும் ஊர்கள் 22.

சா ாரண மக்களால் வழங்கு ல் 23. வரலாற்றுப் பபயரால்
வழங்கு ல் 24. முழுவதும் பபயரால் வழங்கு ல் 25. சா ிப்
பபயரால் வழங்கு ல் 26. உள்ளிக்சகாட்டை சரகம் 27. வடுவூர்
சரகம் 28. சகாட்டுர் சரகம் 29. பாடலயூர் சரகம் 30.
டலயாமங்கலம் சரகம் 31. மன்னார்குடி சரகம் 32.
ப ாகுப்புடர.
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3.மன்னார்குடி ப ான்டம
வரலாறு
1.

முன்னுடர 2. பிரபஞ்ச

வரலாறு 3. பூமியின் வரலாறு 4.
ஒசர கண்ைம் 5. பார ம் 6.

மிழக

வரலாறு 7. இராொ ிராெ
சதுர்சவ ி மங்கலம் 8.
பழபமாழிகள்

ரும் வரலாற்றுச்

பசய் ிகள் 9. பசண்பகாரண்யம் 10.
வண்டுவராப ி 11. குசலாத்துங்கச்
சசாழ விண்ணகரம் 12. ப ன்னகத்து துவாரடக 13. வாசுசவபுரி
14. மண்ணில் மிக்கது மன்னார்குடி 15. மடறசயார் மிக்கது
மன்னார்குடி 16. மன்னர்கள் சகாயில் 17.
அரண்மடனயில்18.

ஞ்டச

மன்னார்குடி 19.மகா ச வப்பட்டிணம் 20.

ிருமக்சகாட்டை 21. இலட்சமி நரசிம்மபுரம் 22. பூ மங்கலம்
23. உளிக்சகாட்டை 24. சித் ன்வாழுர் 25.

ண்ணர்குன்னம் 26.

ஓவர்சசாி 27. ப ாகுப்படர

4.மன்னார்குடிடய ஆண்ை மன்னர்கள்
1. முன்னுடர 2. மு ல் இராசா ிராசன் 3. மு லாம்
குசலாத்துங்கள் 4.மூன்றாம் குசலாத்துங்கன் 5. மூன்றாம்
இராெராென் 6. மூன்றாம் இராசெந் ிர சசாழன் 7. ெைாவர்ம
சுந் ர பாண்டியன் 8. குலசசகர பாண்டியன் 9. வரீ பாண்டியன்
10. சபாசாளர் வரராமநா
ீ
ன் 11. பராக்கிரம பாண்டியன் 12.
அச்சு ப்ப நாயக்கர் 13. இரகுநா

நாயக்கர் 14.விெயராகவ

நாயக்கர் 15. சகெிமன்னனர் 16. துக்சகாெி 17. பிர ாப் சிங் 18.
மு லாம் சடையவர்ம சுந் ர பாண்டியன் 19. ப ாகுப்புடர
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5.சு ந் ிரப் சபாரில் மன்னார்குடி
1. முன்னுடர 2. வாஸ்சகாைகாமா 3. வரலாற்டற மாற்றிய ஐந்து
ஷில்லிங் 4. கிழக்கிந் ியக் கம்பபனி 5. சு ந் ிரப் சபாராட்ைம்
6. ப ன்னாட்டு பர்ச ாலி 7. வங்கப் பிரிவிடன 8.
ஒத்துடழயாடம இயக்கம் 9. மன்னார்குடியில் காங்கிரஸ்
மாநாடு 10. மன்னார்குடியில் மகாத்மா 11. பார ியாருக்கு
அடைக்கலம் 12. உப்பு சக் ியாக் கிரகம் 13. மீ ண்டும்
ஒத்துடழயாடம இயக்கம் 14. நாைகத் ில் ச ந் ிர எழுச்சி 15.
இரண்ைாம் உலகப் சபார் 16. பவள்டளயசன பவளிசயறு 17.
சிடறயும்

ண்டைடனயும் 18. சுநத் ிரம் 19.

ியாகச்சுைர்

காகாெி 20. சக. பாஸ்யம் ஐயங்கார் 21. பபன்சனர் நகரம் 22.
ியாக

ீபங்கள் 23. ப ாகுப்புடர

6.மன்னார்குடி வழிபாட்டுத் ப ய்வங்கள்
1. முன்னுடர 2. ஸ்ரீராெசகாபாலசாமி

ிருக்சகாயில் வரலாறு 3.

மகாபார ம் 4. பிரமாண்ைபராணம் 5. பாகவ மும் விஷ்ணு
புராணமும் 6. கருைஸ் ம்பம் 7. சகாயில் அடமப்பு 8.
புண்ணிய

ீர்த் ங்கள்

9. கிருஷ்ண

ீர்த் ம் 10.. வழிபாடு 11.

மூலவர் 12. உற்சவர் 13. ஸ்ரீவித்யா ராெ சகாபாலன் 14. ஸ்ரீ
சந் ான சகாபாலன் 15. சகாயிடலப் பாடிய மகான்கள் 16.
சுரங்கப் பாட

17.

ீட்ச ர்கள் 18. சகாயில் ஆட்சி 19.

பணியாளர்கள் 20. டகலாசநா ர் சகாயில் 21. அடமப்பு 22
ிருவுண்ணாழிடக 23. பசப்புத்

ிருசமனிகள் 24. கல்பவட்டில்

டகலாநா ர் சகாயில் 25. அண்ணாமடலநா ர் சகாயில் 26.
அடமப்பு 27. சன்ன ிகள் 28. பசப்புத்

ிருசமனிகள் 29.

கல்பவட்டில் அண்ணாமடலநா ர் 30. பெயங்பகாண்ைநா ர்
சகாயில் 31. அடமப்பு 32. குழம்புப் பால்

ிருவிழா 33.

பசப்சபடுகள் 34. சித் ர்களும் முனிவர்களும் 35. சமரு சித் ர்
36. சூட்டுக்சகால் ராமலிங்க சுவாமிகள் 37.வண்டுவராப ி மைம்
38.

ிருமடல நம்பி

ாத் ாச்சாரியார் 39. மணவாள

மாமுனிகள் 40. உத் ிரசயாகி

41. ப ாகுப்புடர
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7.மன்னார்குடி பாைல் பபற்ற சகாயில்கள்
1. முன்னுடர 2. பாமணி 3.

ிருபவண்டுடர 4.

ிருக்களர் 5.

சகாட்டுர் 6. ப ாகுப்புடர

8.மன்னார்குடியும்

ிருவிழாக்களும்

1. முன்னுடர 2. சித் ிடர 3. டவகாசி 4. ஆனி 5. ஆடி 6.
ஆவணி 7. புரட்ைாசி 8. ஐப்பசி 9. கார்த் ிடக 10. மார்கழி 11.
ட

12. மாசி 13. பங்குனித்

ிருவிழா 14. கண்ை சபரண்ைபட்சி

15. ராட்டிணம் 16. பவண்பணய்த் ாழி 17. ச ர்த்
கிருஷ்ண ீர்த் ம் 19. ப ப்பத்

ிருவிழா 18.

ிருவிழா 20.ப ாகுப்புடர

9.சமயமும் சமு ாயமும்
1. முன்னுடர 2. சமயங்கள் 3. டசவம் 4. டவணவம் 5.பபௌத் ம்
6. சமணம் 7. கிறிஸ்துவம் 8. இஸ்லாம் 9. வாழும் மக்கள் 10.
இருப்பிைங்கள் 11. குடும்ப வாழ்க்டக 12. உறவு முடறகள்
13. ிருமணம் 14.

சைங்குகள் 15. நம்பிக்டககள் 16.

சநான்புகளும் வழிபாட்டு முடறகளும் 17. வட்ைார வழக்குச்
பசாற்கள் 18. பண்பாடு 19. பழக்க வழக்கங்கள் 20. பவற்றிடல
சீவல் 21. உணவு முடறகள் 22. விடளயாட்டுகள் 23.
ப ாகுப்படர

10.நீர்ப்பாசனமும் விவசாயமும்
1. முன்னுடர 2. பாசன வடககள் 3. நிலத் டி நீர் 4. ஆறுகள் 5.
காவிரித் ாய் 6. சகாடரயாறு 7. பாமணியாறு 8. முள்ளியாறு
9. பகிர்மானம் 10. பாலங்கள் 11. ஏரிப்பாசனம் 12. குளம் 13.
கிணறுகள் 14. கால்வாய்கள் 15. கல்பவட்டுக்களில்
கால்வாய்கள் 16. குடிநீர் வச ி 17. சவளாண்டமத் ப ாழில் 18.
வானிடலயும் பருவங்களும் 19. சசாழநாடு சசாறுடைத்து 20.
பநல் உற்பத் ி 21. மூன்று சபாக சாகுபடி 22. ப ாகுப்புடர
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11.மன்னார்குடியில் கல்வியும் ப ாழிலும்

1.

முன்னுடர 2. பள்ளிக்கூைம் 3.பின்சல உயர்நிடலப் பள்ளி 4.
ராெி சாஸ் ிரிகள் 5. ச சிய உயர்நிடலப் பள்ளி 6. மன்டன
நாராயணசாமி 7. இ ர பள்ளிக் கூைங்கள் 8. ப ாழிற்பயிற்சி
நிடலயங்கள் 9. கணிப்பபாறி நிடலயங்கள் 10. கல்லூரிகள் 11.
மு ிசயார் கல்வியில் மூத்

மன்னார்குடி 12. கனகசடயின்

கல்வித் ப ாண்டு 13. மு ிசயார் கல்வி பாைநூல் 14.பகௌமார
குருகுலம் 15. இந் ியாவின் மு ல் நைமாடும் நூலகம் 16.
பகௌமார குருகுலத் ின் ப ாைர் பணிகள் 17. சகாட்டுர்
பரங்கசாமி நூலகம் 18. ப ாழில்கள் 19. ப ாழிற் சாடலகள் 20.
மன்னார்குடி பால் உற்பத் ியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கம் 21.
ப ாகுப்புடர.

12.மன்னார்குடியும் வணிகமும்
.1.முன்னுடர 2. வணிகர்களது குடியமர்வு 3.சாரிடகக்
சகாட்டை 4. மடிடககள் 5. ப ிபனண் விஷயத்து நகரத் ார் 6.
வரி வசூல் 7. வணிகர்களது சகாயில் பகாடை 8. இன்டறய
வணிகம் 9.

சந்ட கள்110. நாயணங்கள் 11. இராசசகாபாலச்

சக்கரம் 12. சகாபாலச் சக்கரம் 13. பசப்சபடுகளில்
இராசசகாபாலச் சக்கரம் 14. இலக்கியத் ிலலும்
இராசசகாபாலச் சக்கரம் 15. வங்கிகள் 16. சாடலகள் 17.
சபாக்குவரத்து 18. ப ாகுப்புடர

13.மன்னார்குடியில் சுற்றுலா
1. முன்னுடர 2. சகாயில்கள் 3. ஹரித்ராந ி 4. வடுவூர்
பறடவகள் சரணாலயம் 5. உ யமார்த் ாண்ைபுரம் பறடவகள்
சரணாலயம் 6. முத்துப்சபட்டை வனப்பகு ி 7. விலங்குகள்
சரணாலயம் 8. சகளிக்டககள் 9. இடளப்பாறும் விடு ிகள் 10.
ப ாகுப்புடர

14.கடலகள் வளர்த்

மன்னார்குடி

1. முன்னுடர 2. சிற்பக் கடல 3. சுட யில் இரகுநா ன் 4.
விமானத் ில் சுட ச் சிற்பங்கள் 5. ஓவியம் 6. கூத்து 7.
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நாட்டியம் 8. நட்டுவனார்கள் 9. நாைகக் கடல 10.

ிடரபைம்

பத்மஸ்ரீ மசனாரமா 11. இடச 12. க ாகாலட்சசபம் 13.
பகான்னக்சகால் பக்கிரிப் பிள்டள 14. நா ஸ்வரம் 15.
மிரு ங்கம்,

வில் 16. இலக்கியம் 17. விறலி விடுதூது 18.

விெய குணா சரி ம் 19.

ிருவாய்பமாழி 20.

21. மண்வாசடன 22. சாமிநா

ி. ொனகிராமன்

ஆத்சரயர் 23. வடுவூர்

துடரசாமி ஐயங்கார் 24. படைப்பாளிகள் பலர் 25. கவிட கள்
26.உவடமக் கவிஞர் சுர ா 27. ப ாகுப்புடர.

15.கல்பவட்டுகளும்பசப்சபடுகளும்
16.துடணநின்ற நூல்கள்

3.பயண நூல்கள்
1. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு மா ங்கள்
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பயனுள்ள படைப்பு

ிடரக்கைல் ஓடியும்

ிரவியம் ச டு

1. அபமரிக்க அடழக்கிறது
2. விசா கிடைத் து

3. பயண ஏற்பாடுகள்
4. டிராவல் கார்டு

5. விமானத் ில் ஒரு நாள்
6. பெட்லாக் முடிந்துவிட்ை ா?
7. கார் பயணங்கள்
8. சாடலகளின் ஒழுங்கும் அடமப்பும்
9. வடுகளின்
ீ
அடமப்பு
10. எடினாவில் எனது நாட்கள்
11. நான் புரிந்து பகாண்ை அபமரிக்கா
12. பாரம்பரியத் ின் பபருடமயும் ம ிப்பும்
13. மண்ணின் டமந் ர்கள்
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14. வாஷிங்ைனில் ஒரு நாள்
15. அபமரிக்க அரசியலடமப்பு
16. பபாருளா ாரச் பசழுடம

17. கீ ரின் கார்டு எனும் குடியுரிடம

18. இந் ியப் பபண்களுக்கு ப ாடலப் சபசியில் சபசவது வடிகால்
19. அபமரிக்காவில் மகப்சபறும பிரசவமும்
20.

குழந்ட கள் வளர்ப்பு

22.

அபமரிக்காவில் மருத்துவம்

24.

ப ாடலக்காட்சி

26.

நூலகங்கள்

28.

உணவு

30.

விசவகானந் ர் கர்ெித்

21. அபமரிக்காவில் இடளசயார் கல்வி
23.அபமரிக்காவில் கல்வி
25.

நயாகராவில் நடனந்ச ாம

27.பசய் ித் ாள்கள்
29.

வாடிக்டகயாளர்கடளக் கவரும் வால்மார்ட்

31. அபமரிக்கப் பபண்கள்

சிகாசகா

32.வாழ்வியல் வாழ்க்டக கூட்ைடமப்பு
33.வயதுக்கு

டையில்லா பூமி

34.

நியூயார்க் நல்ல நியூயார்க்

36.

பசார்க்கப் பூமியின் இரகசியம்

35.

அபமரிக்கர்கடள அச்சுறுத்தும விஷயம்

37. பபருடம சசர்க்கும் இந் ியர்கள்
38.குட் டப அபமரிக்கா

4.ஞாபகம் வருச

ஊர் ஞாபகம் வருச !
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1.

கனவா நிடனவா

3.

மண்வாசடன

5.

சிறகடசத் க் காலம்

7.

நண்பர்கள்

2.
4.
6.
8.

9.
10.
11.

12.

17. பங்குனித்

அ, ஆ டீச்சர்
பாட்டி

ராம ாஸ்

பண்டிடககள்
மார்கழி

டசக்கிசளாட்ைம்
மிழத் ாத் ா

13.

மகாமகம்

15.

ஊர் ப ய்வங்கள்

14.
16. சகாயில் பா ி குளம் பா ி

புண்ணிய பூமி

மயானம்

ிருவிழா

18. கல்பவட்டுக்கள்
19. ஊர் பஞ்சாயத்து
20.

நூலகம்

22.

சாமக்குறி

24.

இரண்டு கடலஞர்கள்

26.

சங்கூ ியின் வாழத்து

21. சுற்றுலா
23. ச்சாரி
25.

விரல்களின் நளினம்

27.மண் பபாம்டமகள்
28.

பகாம்புச்சீப்பு

30.

காணிக் காத்

29.

உறுமிச் சத் ம்

31. பவளுத்

கடலஞர்கள்

உள்ளங்கள்

32.குறவன் குறத் ி

33.சவடிக்டகயான விஷயங்கள்
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34.

ரசடன

35.

விடளயாட்டுக்கள்

36.

கிராமசபான் பபட்டி

37. டுரிங் ைாக்கிஸ்
38.சர்க்கஸ்
39.

40.

மடழ

ஊர் பபரியவர்கள்

41. சமானியர்கள்
42.

கிராமத்து அடையாளங்கள்

44.

கீ ாரி

46.

கல்லூரி நாட்கள்

48.

சின்ன சின்ன

43.

45.
47.

49.
50.

ப ருக்கூத்து

வயல்காடும் களத்துசமடும
இரயில் பயணங்களில்
மன்னார்குடி ச வட கள்
அவள் ஞாபகம்

51. மன்னார்குடி இன்று
52.

மீ ண்டும் நிடனவுகள்

ஆராய்ச்சி – சிறுகட கள் ப ாகுப்பு 6

1.சிறுகட கள்
1.பசயசல விடளவு
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1.

உைல் உயிர் ப ய்வம்

3.

உயிர் இரக்கம்

5.

மூத் ப் பிள்டள

7.

பசயசல விடளவு

2.
4.
6.
8.

9.
10.
11.

12.

அந்

ஓர் ஊரின் கட
சவப்பமரம்
குடும்பம்

வட்டைக்
ீ
கட்டிப்பார்
பியூன் பரமசிவம

ஊருக்கு உபச சம்

நாட்கள்

2. வம்
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
10.

அப்பா

9.

வம்
காட்டுக்கு சகாபமா?
கடலந்

கனவு

சூர்ப்பனடக
ஊனத் ின் கண்கள்
வர்ஷா
டலப் பிரசவம்
கைல்
குறிசகட்ை பபரியம்மா
அவசர புத் ி

வம்
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3.ப ாடலந்து சபான உறவுகள்

1.

ஞ்டச பூக்காரத் ப ரு வடு
ீ

2. பசுடம நிடறந்

நிடறவுகசள

3. நிடனப்சப நைப்பல்லவா?

4. ஞ்டசயிலிருந்து சற்குணநா ன்
5. ிருமணத் ில் சந் ிப்பு

6. கமலா அக்காவும் பலட்சுமி ச வியும்

7. மசலசியாவிலிருந்து பத்மாவும் உமாவும்
சின்னம்மாவும்

8. உயிருள்ள உறவு

4.பத்மாவும் க வும்
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1.

காலச் சக்கரம்

2.

ஞ்டச பூக்காரத்ப ரு வட்டுு்
ீ
ப்

பாசம்
3.

பூட்ைா

4.

கள்வனில்டல பூட்டில்டல

6.

நிடனவுக்கு வந்

5.

க வு

பத்மாவும் க வும்

7.

கட

உயிர் நண்பனாக இருக்கும் க வு

2.ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்சபறு 100 நற்சிந் டனகள்

1.உயிரின் கனவு (பகு ி 1)
1.

வாழ்த்துடர 2. அணிந்துடர 3.

என்னுடர 4. துடணநின்ற நூல்கள் 5.
துடண நின்றவர்கள்6.
நன்றிக்குரியவர்கள்

2.பூமிக்கு பு ிய

ிடச

காட்டுசவாம்(பகு ி 2)
1. சமு ாயம் என்றால் என்ன? 2. களங்கமற்ற சமு ாயம் 3.
மனி

உயர்வு 4. சமு ாய உயர்வு! 5.

சமு ாயம்

னி
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உயர்வுபபற வழிகள் 5. பபண்டமயின் உயர்சவ குழந்ட களின்
உயர்வு 6. சமு ாயத் ினரின் கைடமகள் என்ன?

7.

குழந்ட யும் ப ய்வமும் 8. வழிகாட்டும் மகான்கள்.

3.இளடம சநான்பு இன்றியடமயா து (பகு ி 3)
1.

இளடம சநான்பு என்றால் என்ன? 2 நான்கு பருவங்கள்

3.

இளடம சநான்பின் அவசியம் 4. பால் உணர்வுக் கல்வியின்
கட்ைாயம் 5. வித் ின் ச ாற்றம் 6. விட யும் விந்துவும் 7.
விந்து நா த் ின் பபருடம 8. விந்து விட்ைவன் பநாந்து

சபாவான் 9. காயகல்பப் பயிற்சி 10.பிரமச்சரியமும் ஞானமும்
11. பருவத்ச

பயிர்பசய் ல் 12. கருவிசல

ிருவுடையார்

ஆ ல் 13. புலனைக்கம் 14.வளர் இளம் பபண்களுக்கு

4. ிருமணம் (பகு ி 4)
1. சிந் டனகளின் சசர்க்டக 2. பநருங்கிய உறவில்

ிருமணம்

பசய்யா ீர்கள் 3. மனம் சபால மாங்கல்யம் 4. வாழ்க்டகயின்
ச ன்குைம் 5. சந்

ியின் நன்டம 6. அடனத்து.ம

பபண்டமசய

5.இல்லறம் இனிக்கட்டும் ( பகு ி 5)
1. குடும்பம் ஒரு சகாயில் 2. மடனத் க்க மாண்புடையவள்
3.இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று 4. இல்லறம் இனியது 5.
பபற்சறார்

வம் – பிள்டளகள் நலம் 6. இனிடம பகைா

வாழ்வு 7. பால் உணர்வு – உறவு - உயர்வு

8. வாழ்வாங்கு

வாழ் ல் 9. கற்புபநறிடய பபாதுவில் டவப்சபாம் 10. கணவன்
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மடனனவி நட்பு 11.

வமாய்

வமிருந்து 12. நன்மக்கள் யார்?

13. நல்ல மக்கசள இல்லறச் பசல்வங்கள்.

6.கருத் றித் ல் (பகு ி 6)
1. பபண் விந் கங்கள் 2. ஆண் விந் கங்கள் 3.

ிறவு சகால் எது?

4. காமத் ின் கட்டுப்பாடு 5. காமப் பு ல்வர்கள் சவண்ைாம் 6.
பபர்னாட்ஷாவும் நடிடகயும் 7. கருத் ரிக்கத்
நட்சத் ிரம்,

ி ி

கா

8. அண்ணாமடலயார் ச க அறிவுடரகள் 9.

கருத் ரிக்கச் சிறந்

நட்சத் ிரம்,

ி ி

10. கருத் ரிக்க சிறந்

நாட்கள் 11. கருத் ரிப்புக்கு ஏற்ற இைம் 12. கூடும் சநரம் 13.
புணர்ச்சி ஒரு சவள்வி 14. கலவியில் ஈடுபடுமுன் பசய்ய
சவண்டுவது 15. கருத் ரிக்கும் சபாது மனநிடலகள் 16.

கலவியில் ஈடுபடும்சபாது 17. கண்டு சகட்டு உண்டு உயிர்த்து
18. மகப்சபற்றிற்கு மட்டுசம விந்து பசலவிைல் 19.

ிருமந் ிரம் கூறும் ஆசலாசடன 20. ஆணா? பபண்ணா?

நிர்ணயிப்பது யார்?

7.மகப்சபறு காலம் (பகு ி 7)
1.

கருவளர்ச்சி சரித் ிரம் 2. மு லில் இரத் ப் பரிசசா டன 3.
கர்ப்பிணியின் கைடமகள் 4. மாற்றம்
பபாறுப்புகள் 6.

ரும் ஏற்றம் 5.

ாயின்

ாயின் மனநிடல 7.கற்பூரப் பபட்ைகங்கள் 8.

ாய் சசய் நலம் 9.

ாயும் கர்ப்ப காலமும் 10. அறிவறிந்

மக்கட்சபறு 11. மகப்சபறுகாலம் மூன்றாகப் பிரிக்கலாம்

12.

கர்ப்பக் காலத் ில் ஊட்ைச் சத்துக்கள் 13. ஆசராக்யமாக
உண்ணும் பழக்கங்கள் 14.

விர்க்க சவண்டிய உணவுகள் 15.

கருவுற்றிருக்கும்சபாது எடை கூடு ல் 16. உைல்

ீ ியான

கு ிடய வளர்த்துக் பகாள்ளு ல் 17. காயகல்பமும்
பபண்களும் 18. ஆன்ம பலமிக்க நன்மக்கள் 19.

ாம்பத்ய

உறவு 20. பபற்சறார் கைடமகள் 21. மருத்துவர் ஆசலாசடன
சவண்டும் 22. மசக்டக 23. உற்சாகப் சபாக்குவரத்து 24.

கர்ப்பிணிகளுக்கு சில குறிப்புகள் 25. பிரசவ சவ டன 26.
பிரசவத் ின்சபாது 27.

ாடயப் சபால பிள்டள
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8. ாய்டமத் ப ாண்டு (பகு ி 8)
1. நந் ா விளக்கு 2.
பபண்டம

ாய்டமசய

ியாகக் களஞ்சியம் 3.

ாய்டம இடறடம 4.

த்துவமாய் நிற்பவள் 5.

ாயிற் சிறந் ச ார் சகாயிலுமில்டல 6.

ாயின் மடியில் 7.

ாய்ப்பால் ஒரு வரப்பிரசா ம் 8. இரட்டைக் கர்ப்பம் ஏன்?
9.அழு

9.குழுந்ட

பிள்டள பால் குடிக்கும்!

வளர்ப்பு ஒரு கடல (பகு ி 9)

1. ப ய்வகமான
ீ
கடல

2. மழடலயின்பம் 3. வயதுக்சகற்ப

அரவடணப்புகள் 4. வரலாற்றின் விட

5. குழந்ட களுக்கான

உணவு முடறகள் 6. எடை உயரம் உணவுகள் 7.

டுப்பு

ஊசிகளும், மருந்துகளும் 8. கனவுகளுக்கு காது பகாடுங்கள் 9.
பிள்டளகளுக்காக பகாஞ்ச சநரம் 10.
சமம்பைட்டும 11.
குழந்ட கள்

ந்ட

னித் ன்டம

மகற்காற்றம் கைடம 12. சர்வச ச

ினம்

10.உங்களால் முடியும்
1. இந் ியாவின் 100 வது சகாடி குழந்ட
சகாடி குழந்ட
சந் ித்

2. உலகின் 600 வது

யார்? 3. மூன்று வயதுக் குழந்ட டயச்

பிர மர்

ஆன்மீ கம் –

ியானம் ப ாகுப்பு 7
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1.ஆன்மீ கம்
1.

ியானம் பழக 100

ியான சிந் டனகள்

,அணிந்துடர
ஆன்மாவின் கண்ணாடி
துடண நினற் நூல்கள்
பசாற்களும் பபாருள்களும்
1.

ியானம் என்றால் என்ன?

2.

ியானம் இன்றியடமயா து

3.

ிருவள்ளுவரும்

4. ஔடவயாரும்
5. டெனம மும்
6. புத்

ியானமும்

7. உபநிைத்களும்

ியானமும்

8. கிறிஸ்துவமும்

ியானமும்

9. பகவத்கீ ட யும்

ியானமும்

10. ிருமந் ிரமும்
12. ஸீபி ம மும்

ியானமும்

ியானமும்

ம மும்

11. பாகவ மும்

ியானமும்

ியானமும்

ியானமும்
ியானமும்

13. சயாகவஸிஸ்ைமும்
14. சயாக முடறயில்

ியானமும்
ியானத் ிற்குரிய இைம்

15. பிரபஞ்ச இரகசியம்
16. காந் த்ட
17. பஞ்ச பூ

உணராமல்

ியானமா?

வரலாறு

18. உயிர்எங்சக உள்ளது?
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19. மனி னின் கம்ப்யூட்ைர்
20.

நான் யார்?

21. மூலம் ஒன்சற நாமம் பல
22.

சி ம்பர இரகசியம்

23.ஆறாவது அறிவு
24.

உைலடமப்பும்

ியானமும்

25.

தூல உைம்பும் சூக்கும உைம்பும்

26.

ஆத்ம சரீரமும்

ியானமும்

27.புலன்களில் இருந்து விடு டல
28.

மூன்று முடிச்சுகள்

29.

உைல் உறுப்புகளின் சீன கடிகாரம்

30.

நீ

ான் இடறவன்

31. மனசம ஓ மனசம
32.மனம் என்றால் என்ன?
33.மனட ப் பற்றி மற்றவர்கள்
34.

மூன்று மனங்கள்

35.

மன ின் சவகம் ப ரியுமா?

36.

மன ின் இயல்பு

37. மன ின் பல நிடலகள்
38.மனம் உடறயும் இைங்கள்
39.

மனம் ஒன்ற பயிற்சிகள்

40.

மனட

41. மனட
42.

அைக்கும் முடறகள்

ஒருமுகப்படுத்து ல்
ியானத்துக்சகற்ற மனம்

43.

புத் ர் பசான்ன கட

44.

குருவின் அவசியம்

45.

குரு

ானாக வருவார்

46.

ீட்டசயும்

ியானமும்

47.

ியானம் ஏன் சவண்டும்?

48.

ியானத் ிற்கு துறவு சவண்டுமா?
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49.

ியானத் ில்

ியான சிந் டனகள்

50.

ியானமும் பிரார்த் டனயும்

51. ியானமும எண்ணங்களும்
52.
53.

ியானத் ிற்கு ச டவயானடவ
நாடி சுத் ி பயிற்சி

54.

ியானத்துக்குரிய ஆசனங்கள்

55.

ியானம் பசய்யும் சநரம்

56.

ியானம் ப ாைங்குமுன்

57. ியானம் பசய்யும முடற
58.

ியானத் ிற்கு வரும் இடையூறுகளும்

விர்க்கும்

வழிகளும்
59.

ன் முடனப்புத்

60.

ியானத் ின் ப ாைக்க நிடலகள்

61. முயற்சியின் அளசவ
62.

ியானமும்

ியானத் ிற்கு

டை

ியானம்

ற்சசா டனயும்

63.

தூங்காமல் துங்ைகி சுகம் பபறுவது

64.

ியானம் பழக சில பழபமாழிகள்

65.

இல்லறமும்

ியானமும்

66.

ியானம் சித் ிக்க

67.ஒளி

ியானம்

68.

குண்ைலினி

69.

ஆக்கிடன

70.

சாந் ி

71. துரிய

ியானம்
ியானம்

ியானம

ியானம்

72. சுவா ிஸ்ைானச் சக்கரம்
73. மணிபூரகச் சக்கரம்
74.

அனாக

சக்கரம்

75.விசுக் ி சக்கரம்
76.ஒன்பது டமய
77. விபாசன

ியானம்

ியானம்
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78.பஞ்சசந் ிரிய

ியானம்

79.

பலவி

ியானங்கள்

80.

துரியா ீ

81. பமௌனசம
82.

ியானம்

ியானம்

நித் ியானந்

83.மசனான்மணி

ியானம்

ியானம்

84.

அழுகணி சித்த்ரின அறிவடரகள்

85.

கு ம்டபச் சித் ரின் குறிப்புகள்

86.

கடுபவளிச் சித் ரின கருத்துகள்

87.பார ியாரும்

ியானமும்

88.

சித்பவானந் ரும்

ியானமும்

89.

விசவகானந் ரும்

90.

ஓசஷாவின்

ியானங்கள்

91. சவ ாத் ிரி மகரிஷியின்
92.

ியானமும்

ற்காலத் ின்

ியானம்

ியானம்

93.

உைலிலும் மன ிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

94.

சநாய்

95.

ீர்க்கும்

கு ிடயயும்,

ியானங்கள்
ிறடமடயயும்

வளர்ப்பது

96.

அஷ்ைமா சித் ிகடளப் பபறலாம்

97.

உைடலயும், உள்ளத்ட யும் காக்கும்

98.

மனக் கவடலடயச் சுட்பைரிக்கும்

99.
100.

ியானசம

ியானம்

ியானம்

ியானத் ில் பவற்றி பபற
வாழ்க்டகயுைன் ப ாைர்புடையது

ியானம்

2. அறிவியல் சநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந் டனகள்
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1.

ஆலயம் என்றால் என்ன?

2.

ஆலயம் அடமந்

3.

ஆலயங்கள் அடமந்

வரலாறு

இைங்கள்
4.

ஆகமங்கள்

5.

ஊனுைம்சப ஆலயம்

6.

ெீவசமா ிகள்

7.

சகாபுர

8.

பகாடி மரம்

த்துவம்

9. பலிபீைம்
10. வாகனம்
11. கர்ப்ப கிரகம்
12. பிரகாரங்கள்
13. ச ங்காயின் சிறப்பு
14. பூடெயும் ஆரா டனயும்
15. கற்பூர ஆரா டன
16. பிரசா ங்கள்
17. ஆலயங்கள் காந் க்களசம
18. பிரார்த் டன
19. குைமுழுக்கு
20.

ிருவிழாக்கள்

21. கைவுள் விளக்கம்
22.

மந் ிரம்

23.இயந் ிரமும்

ந் ிரமும்

24.

அட்சரங்கள்

25.

ஆன்மீ க வாழ்வு

26.

விர ங்களும், நன்டமகளும்

27.சத்சங்கம்
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28.

ம ங்கள்

29.

ஐந்துவடக யக்ஞங்கள்

30.

நவக்கிரக வழிபாடு

31. பமௌனம்
32.கைவுளும் காற்றும்
33.கல்லிசல கைவுள் ஏன்?
34.

பிரம்மச்சரியம்

35.

எங்கும் இடறவன்

36.

சில குறிப்புகள்

37. பிரபஞ்சம்
38.சூரியன்
39.

பு ன்

40.

சுக்கிரன்

41. பூமி
42.

சந் ிரன்

43.

பசவ்வாய்

44.

விண் கற்கள்

45.

குரு

46.

சனி

47.

யூசரனஸ்

48.

பநப்டியூன்

49.

புளுட்சைா

50.

ராகுசகது

51. வால் நட்சத் ிரங்கள்
52.

நட்சத் ிர மண்ைலங்கள்

53.

பால்பவளி மண்ைலம்

54.

காலம்

55.

ராகு காலம்

56.

சூரிய சந் ிர கிரகணங்கள்

57.கிரகண நாட்களில் சாப்பிைலாமா?
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58.

எல்லா சநரங்களும் நல்ல சநரங்கசள

59.

நான்கு சவ

60.

புராணங்கள்

வாக்கியங்கள்

61. பஞ்சாங்கம்
62.

சவ ங்களும், உபநிை ங்களும்

63.

சாஸ் ிரங்கள்

64.

சபடய அைக்குவது எப்படி?

65.

உண்டம விளக்கம்

66.

பபௌர்ணமியும் அமாவாடசயும்

67.எட்டுப் படிகள்
68.

சுரு ி யுக் ி அனுபவம்

69.

கர்மசயாகம்

70.

முத் ான மூன்று

71. உயிர்
72. மனம்
73. மன ின் வடககள்
74.

மனம் உடறயும் இைங்கள்

75.மனட

அைக்கும் முடறகள்

76.எண்ணங்கள்
77. ியானம்
78.குரு
79.

ீட்டச

80.

சசா ிைம்

81. ற்சசா டன
82.

பசயல் விடளவுத்

த்துவம்

83.சயாக இரகசியங்கள்
84.

ப ய்வக
ீ நீ ி மன்றம்

85.

துறவு

86.

நைராெர்

த்துவங்கள்

87.உரூவமா? உருவமா?
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88.

ஆணவம் கன்மம் மாடய

89.

ஞானம் பக் ி மாடய முக் ி

90.

னித் ிரு பசித் ிரு விழித் ிரு

91. பசார்க்கமும் நரகமும்
92.

வி ியும் ம ியும்

93.

அத்டவ ம் துடவ ம் விஷிஸ்ைாத்டவ ம்

94.

வைக்கில்

95.

பில்லி சூன்யம் ஏவல்

96.

மரணத் ின் வடககள்

97.

விஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும்

98.

நான்கும் ஐந்தும்

99.

ஆன்மீ கத் ின் நிடலகள்

100.

ஓம் சாந் ி சாந் ி சாந் ி

டல டவக்கலாமா?

3. சகாள்கடள பவன்ற இடைக்காட்டுச் சித் ர்
1. ஆ ியும் அந் ம் இல்லா
அனா ிடய
2. இடறநிடல இடறத்துகள்
விண் உயிராற்றல் பபாருட்கள்
உயிரினங்கள்
3. வானியல் சபால் இயங்கும்
பிரம்மசம
4. முக் ிக்கு வித் ான மூர்த் ி
5. ப ால்டல பிறவியின்
பசாந் ம்

முற்றும் அறசவ

6. ஆரண மூலத்ட

அன்புைசன

7. காலா காலமாய் கைந் ிடும் சசா ிடய
8. பசால் அரும் சகள நிைகளம் ஆனட
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9. சூரியன் வாள்பட்ை துய்யபணி
10. மும்மலம் நீக்கிை ஐம்பபாறிக்கு எட்ைா

முப்பாழ்

11. பஞ்சு வி மாய்ச் சஞ்சலம் பறக்கப்
12. சீரார் சிவன் பகாழுந்ட த் ப ள்ளமுட ச் பசந்ச டனப்
13. கண்ணுள் கருமடணிடயக் கற்பத்ட க் காஞ்சனத்ட ப்
14. சினம் என்னும் பாம்பு இறந் ால்
15. ஆடச எனும் பசு மாளின்

ாண்ைவக்சகாசன

ாண்ைவக்சகாசன

16. ஆடசயும் சபராடசயும்
17. ஆடசடய அைக்குவது எப்படி?
18. ஓடச உள் இைங்கும் முன்னம்

ாண்ைவக்சகாசன

19. மூலப்பகு ி அறத் ாண்ைவக்சகாசன
20.

சாலக்கைத் ியல்பு

ாண்ைவக்சகாசன

21. பற்சற பிறப்பு உண்ைாக்கும்
22.

சற்சற பிரமத்து இச்டச

23.அவித் வித்து முடளயாச

ாண்ைவக் சகாசன
ாண்ைவக்சகாசன
ாண்ைவக்சகாசன

24.

பசவி னில் சகளா

25.

மூர்த் ி

26.

மாடும் மடலகளும் மக்களும் சுற்றமும் வான்பபாருளும்

வம்

மடற

ாண்ைவக்சகாசன

ீர்த் ம் முடறயாகச் பசய்ச ார்க்கு

27.அந் மும் வாழ்வும் அகத்துமட்சை
28.

சபாகம் சபாக்கியம் சபாம் சபாசனம் சபாம்

புண்டமசபாம்…
29.

சவ ங்கள்

30.

ஆயிரத்து எட்டு வட்ைமும் கண்சைன்

31. அந் க்கரணம் எனச் பசான்னால்
32.ஐந்ப ழுத்து ஊனக்கண் பாசம் உணராப் ப ிடவ
33.பமய்வாய் கண் மூக்குச் பசவி எனும் ஐந் ாட்டை
34.

பற்று இரண்டும் அறப்பண்புற்சறன்

35.

அண்ணாக்டக ஊசை அடைத்ச

36.

மண் ஆ ி பூ ங்கள் ஐந்ட யும் கண்சைசன

அமுது உண்சணன்

37. த் க்கா பித்க்கா நாலு காலு ான்
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38.வாக்கா ி ஐந்ட யும் வாகாய்த் ப ரிந்ச சன
39.

பமௌனத் ின் பயன்கள்

40.

ஆறு ஆ ாரத் ப ய்வங்கடள நாடு

41. உைம்பின் உன்ன

சக்கரங்கள்

42.

ஆ ிபகவடனசய பசுசவ அன்பாய் நிடனப்பாசயல்

43.

எங்கும் நின்பபாருடளப் பசுசவ எண்ணிப் பணிசயல்

44.

ஒன்டறப் பிடித்ச ார்க்சக உண்டம வசப்படுசம

45.

அல்லும் பகலும பசுசவ ஆ ி ப ம் ச டில்

46.

எல்லாம் இருந் ாலும் பசுசவ ஈசர் அருள் இல்டலசயல்

47.

ச வன் உ வின்றி பசுசவ ச ர்ந் ிடில் சவபறான்றில்டல

48.
49.

ாயினும் அன்பன் அன்சறா பசுசவ
முக் ிக்கு வித் ாசனான் பசுசவ

ன்னம்பிக்டக

ன்னம்பிக்டக ப ாகுப்பு8

1. ன்னம்பிக்டக

ன்னம்பிக்டக
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சா ிக்கப் பிறந் வன்
2. இலட்சியப் பயணம்
3. எண்ணங்கடளச் பசதுக்கு
4. விழுவது எழுவ ற்சக

5. வாய்ப்டப வசப்படுத்து
6. சசாம்படலச் சாம்பலாக்கு
7. உன் விரல்கள் பத்தும் மூல னம்
8. ஏளனத்ட

ஏணியாக்கு

9. ஊக்கசமஆக்கம்

10. வசியப்படுத் ி வசப்படுத்து
11. அச்சம் அகற்றிவிடு
12. ஒவ்பவாரு பூட்டுக்கும் சாவியுண்டு
13. உன்டன அறிந்து பகாள்
14. கவடலடயக் கடளந்து விடு
15. துணிசவ துடண
16. உடளச்சடல உ றிவிடு
17.

ன்னம்பிக்டகடய அணிந்து பகாள்

18. நல்சலார் நட்பு நாடு

19. படகவனுக்கருள்வாய்
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20.

சநரத்ட ப் பபான்னாக்கு

21. பவற்றிச் சூத் ிரங்கள்
22.

கற்படன ந ியில் நீந்து

23.உைடல உறு ி பசய்
24.

அன்பு பசய்

25.

முயற்சி சிறகுகடள விரி

26.

எப்சபாதும் மகிழச்சியில் இரு

27.சகாபத்ட த் தூக்கி எறி
28.

பசய்யும் ப ாழிசல ப ய்வம்

30.

பிரபஞசத்ச ாடு உறவாடு

29.

வாசிப்பது சுகசம

31. ஒளிமயமான எ ிர்காலம்

2.பைன்சடன பவல்வது எப்படி?
1. அணிந்துடர
2. என்னுடர

3. துடணநின்ற நூல்கள்
4. சநாய் மு ல் நாடி

5. பல்வடக அறிவு சவண்டும்?
6. பைன்சன் என்றால் என்ன?

7. பைன்சனுக்கான காரணங்கள்?

1.நாம் 2. சவடல பார்க்கும் இைம் 3.
குடும்பம்
8. பைன்சனால் வரும் விடளவுகள் 1.

மன பா ிப்பு 2. உைல் பா ிப்பு 3. மன
உைல் பா ிப்பு
9. மனம் என்றால் என்ன?

10.பைன்சடன அணுகும் முடறகளும் பயிற்சிகளும்
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கடிவாளம்
1. பமௌனம்

2. விசவகானந் ரின் ஏழு வழிகள்
3. சயாக நூல்களின் நான்கு வழிகள்
4. நங்கூரமிடு ல்
5. ெபமாடல

6. ஆடம உத் ி
7. புனி

நூல் பாராயணம்

8. நாம பெபம்
9.

ியானம்

10. உைற்பயிற்சி
11. ஆழ்ந்

சுவாசப் பயிற்சி

12. ஆழ்ந்

தூக்கம்

13. உணவு

14. சநர்மடற எண்ணங்கள்
15. பசார்க்கமும் நரகமும்
16. ன்முடனப்பு

17. ஆடசயும் சபராடசயும்
18. சகாபம்
19. கவடல
20.

ஆறு

22.

சசாம்பல்

21. பயம்

ிறவுசகால்

23.பவறுப்பு
24.

பபாறுடம

26.

பிரச்சடனகளும்

25.

எ ிர்பார்த் ல்
ீர்வுகளும்

27.ச ால்வியும் முயற்சியும்
28.

ாங்கும்

29.

டுக்கும் நைவடிக்டககள்

30.

ன்டம

பபாறுப்புகடளப் பகிர்ந் ளியுங்கள்

31. பபாறாடம
32.இயற்டகடய இரசியுங்கள்
33.சிரித்து மகிழுங்கள்
34.

விடுமுடற
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35.

வாழ்க்டகடயப் புரிந்து பகாள்ளுங்கள்

36.

ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள்

37. ிட்ைமிடு ல்
38.மாற்று வழி
39.

சநரநிர்வாகம்

40.

நல்ல

42.

இடச, நைனம்

43.

கிளறா ீர்கள்

45.

மன இறுக்க மருந்து

47.

உைனடி நிவாரணம் காமத் ின் கட்டுப்பாடு

கவல் ப ாைர்பு

41. ன்னம்பிக்டக

44.
46.
48.

நட்பு வடளயம்
இந் ிய

த்துவ முடறகள்

சுய பரிசசா டன

3.காலசம உன் உயிர்

1. எங்சக சபாகிசறாம்?
2. உைம்பின் உன்ன ங்கள்

3. உைல் நலசம மு ல் நலம்
4. ஏழு ஆலயங்கள்
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5. அறிவறிந்

மக்கட்சபறு

6. ஊக்கசம உயர்வு

7. நிடனவாற்றல் கடல
8.

9.

ிட்ைம் இன்சறல நட்ைம்
ன்னம்பிக்டக

ரும் பவற்றி

10. உறவுகடள வளர்ப்சபாம்
11. காலசம உன் உயிர்

12. பசய்யும் ப ராழிசல ப ய்வம்

4 ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்டக

1.

ஓய்வு வாழ்க்டகயில் ஒரு கட்ைசம

2.

சு ந் ிரப் பறடவ

3.

ஓய்டவ ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள்

4.

மாற்றங்களுக்கு

யாராக

இருங்கள்
5.

மாற்றிக் பகாள்ளுங்கள்

6.

ஓய்வு காலத் ிற்கு எப்படித்

யாராவது?
7.
8.
9.

ஓய்வு பபறுமுன்

ிட்ைமிடுங்கள்

ிட்ைமிை சவண்டிய இலக்குகள்
ப வியில் இருக்கும்சபாது

ிட்ைமிடுங்கள்
10. ஓய்வு பபற்றபின் பசயல் ிட்ைம்

வகுப்சபாம்

11. மூத்ச ார் பசால் சகள ீர்
12. ஓய்வு காலத் ில் வரவு பசலவு

ிட்ைம்

13. நி ி நிர்வாகம்
14. பாதுகாப்பான மு லீ டுகள்
15. உற்சாக வாழ்க்டகக்கு உயில்
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16. உயிடல ரத்து பசய்வது எப்படி?
17. உயில் சில குறிப்புகள்
18. உயில்கள் மூலம் பசாத்ட க்

பகாடுப்பது பற்றிய வி ிகள்

19. மற்ற வி ிகள்
20.

ஓய்வூ ியம் வாழ்வுரிடம

21. ஓய்வுபபற்ற அலுவலுகள் கவனத் ிற்கு
22.

வாழ்க்டகத் துடண- வாரிசு பசய்ய சவண்டியடவ

23.ஓய்வு பப்றவர் பின்பற்ற சவண்டிய ஆறு இரகசியங்கள்
24.

சா டனப் படைக்கும் வயது

25.

மாற்றுப் பணிடயத் ச ர்ந்ப டுங்கள்

26.

உயரத்ட த் ப ாட்ைவர்களின் உற்சாக ைானிக்

27.ம ம் சார்ந்

பபாது நலத் ப ாண்டுகள்

28.

பபாழுது சபாக்கு

29.

நாற்பது வய ில் நீங்கள்

30.

அறுப ிலும் அசத் ிய பபண்கள்

31. ஓய்வு சநரம் பங்கீ டு
32.காலத்ட

சரியாக பசலவழித் ல்

33.அறுபது வயதுக்கு அறுபது பபான்பமாழிகள்
34.

முதுடம ஊஞ்சலாடுகிறது

35.

முதுடமயிலும் உைல் புத்துயிர் பபறுகிறது

36.

மூன்று வடகயான அழுத் ங்கள்

37. சமு ாய மாறு ல்கள்
38.மாற்றிக் பகாள்ள சவண்டிய நான்கு அம்சங்கள்
39.

ஓய்வுகால பா ிப்புகள்

40.

வயதுக்சகற்ற பசயல் ிறன்

41. உைலியல் பா ிப்புகள்
42.

அறுபது வய ா? மற ிடயத்

விருங்கள்

43.

ஓய்வுகாலப் பிரச்சடனகளும்

ீர்வுகளும்

44.

உறவினர்களால் ஏறபடுகின்ற பிரச்சடன

45.

குடும்பப் பிளவுகள்

46.

நாம் பிறந்

47.

பு ிய குறிக்சகாள் உருவாக்கு ல்

ஊர் அபிமானம் அல்லது பற்று ல்
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48.

பணப்பிரச்சடன

49.

உைல் பிரச்சடன

50.

என்ன பசய்ய சவண்டும்?

51. முதுடமயில் பிரச்சடனடய சந் ிக்க டில்லியில் ப ிய
வழிகாட்டி பவற்றி
52.

னிடமயில் வாடும் முதுடம

53.

மு ியவரின் அனுபவ அறிவுடர

54.

இயற்டகடய இரசியுங்கள்

55.

மன ில் இளடமயாய் இருங்கள்

56.

இளடமயாய் இருக்க ஏழு வழிகள்

57.வடிகால் அவசியம்
58.

வய ானாலும் பராமான்ஸ்

நீண்ை ஆயுள் ரசகியம்

59.

எண்ப ிலும் ஆடச வரலாம்

60.

உணவு

61. அ ிக கசலாரி பகாண்ை உணவுகள்
62.

பசலவழிக்கும் கசலாரிகள்

63.

உைற்பயிற்சியின் அவசியம்

64.

58 வயதுக்கு சமல் உைற்பயிற்சிகள்

65.

ைாக்ைர்

66.

அ ிக எடை ஆசராக்கியத் ிற்குத்

ரும் குளுக்சகாஸ்
டை

67.உறக்கம் அவசியம்
68.

டலமுடற இடைபவளி உஷார்

69.

டலமுடற இடைபவளி

70.

பாட்டிகளுக்கு சமர்ப்பணம்

71. வயது 100.

விர்ப்சபாம்

ைாக்ைரிைசம சபான ில்டல

72. சில சநாய்களும் அ ற்குரிய பரிகாரங்களும்
73. முதுடமயும் இரத்
74.

அழுத்

சநாயும்

முதுடமயில் ஒரு முக்கிய பிரச்சடன பறங்கிக்காய்

75.மலச்சிகலுள்ளவர்களுக்கு பத்து கட்ைடளகள்
76.அெீரணமுள்ளவர்களுக்குப் பத்து கட்ைடளகள்
77. இரத்

அழுத் முள்ளவர்களுக்குப் பத்து கட்ைடளகள்

78.ெலச ாஷம் உள்ளவர்களுக்குப் பத்து கட்ைடளகள்
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79.

நீரழிவு சநாயாளிகளுக்குப் பத்து கட்ைடளகள்

80.

பநப்டரட்டிஸ் சநாயுள்ளவர்களுக்குப் பத்து கட்ைடளகள்

81. ஏன் இந்
82.

மு ிசயார் இல்லங்கள்?

மு ிசயார்ர இல்லங்கள்

83.மு ிசயார் இல்லம் - ஒரு பார்டவ
84.

வய ானவர்களுக்கும் அரவடணப்பு சவண்டும்?

85.

மு ிசயார்களுக்கு ஒரு மு ியவரின் சவண்டுசகாள்

86.

மு ிசயார் இல்ல மகிழ்ச்சி

87.பிள்டளப் பாசம் கட
88.

மகிழ்ச்சியான வாழக்டக

89.

வட்டில்
ீ
நீங்கள்

90.

மனம்

னியாக வசிக்கிறீர்களா?

ொக்கிரட !

ளரா ீர்கள்

91. விரக் ிடய விரட்டுங்கள்
92.

மு ிர்ந்

93.

வாய்விட்டுச் சிரித் ால் சநாய்விட்டுப் சபாகும்

94.

இனி ான் உனக்கு வாழ்க்டக முழடமயாக வாழ்ந்து பார்!

95.

சத்சங்கம்

96.

நாம பெபம்

97.

வய ில் விபத்துக்கடளத்

விர்ப்சபாம்

ியானம்

98.

சந்ச கம் ப ளி ல்

99.

அடம ியுைன் விடைபபறுசவாம்

100.

ஓய்வு காலத் ிற்கு நூறு சூப்பர் டிப்ஸ்

5.பானுகுமார்
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எழுத்துலகம்
1. நானும் என் எழுத்தும்
1.

ஒரு யுக விழிப்டப

ஆன்மீ கத் ில் ஏற்படுத்துவச
எழுத் ின் சநாக்கம்.
2.

வாழ்வில் சநாக்கத்ட

3.

வாசகர்கடள

4.

எழுத்துக்குள் புட யல்

அறியச் பசய்யும் எழுத்துக்கள்
உற்சாகப்படுத்
5.

சவண்டும்

மானுைத்ட

உற்சாப்படுத்தும் எழுத்துக்கள்
6.

மானுைத் ின்

ச டவகடளப் பூர்த் ி பசய்யும்
என் எழுத்து
7. மூச்சுக் காற்றின் பவப்பசம என் எழுத்து.
8. எழுத்துக்கள் வரியம்
ீ
மிக்க சூரிய விட கள்!
9. மானுைத்ட

விழிப்படையச் பசய்யும் எழுத்துக்கள்

10. ஞானப்பாட டயக் காட்டும் என் எழுத்துக்கள்
2. நீங்களும் எழு லாம் வாங்க

1. எழுத்து ப ய்வம்
2.

எழுதுவது எளிச !

3.

எழுத் ின்

இரகசியம்
4.

வாசிப்சப மூச்சு
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5. எழுதும் சநாக்கத்ட

வடரயடற பசய்யுங்கள்

6. விழிப்பு நிடலயில் அடனத்ட யும் கவனியுங்கள்
7. எழுதுவது ஒரு யாகம்
8. ச டவ பயிற்சி முயற்சி
9. எண்ணங்கடள எழுத் ில் ப ியலாசம?
10. உங்கள் அனுபவசம சபாது நீங்கள் எழுதுவ ற்கு

3.

புத் கம் எழு லாம் வாங்க
1.

ஏன் புத் கம் எழு

சவண்டும்?
2.

எழுத் ாளனாக எப்படி

ஆவது?”
3.

புத் கம் எழுதுவது எளிச !

4.

நிடறயப் புத் கங்கடள

படியுங்கள்
5.

புத் கத் ின் கருவும்

டலப்பும்
6.

புத் கத் ின் வாசகடர

ச ர்ந்ச டுங்கள்
7.

ிட்ைமிைலும், உடழப்பும்

ச டவ
8. புத் கத் ின்

டலப்பு பத் ி பிரித் ல் பிடழ

ிருத் ல்

அவசியம்
9. இன்பம் ஊட்டும் படைப்பாக பமாழி இன்பம்

ரும் படைப்பாக

இருத் ல் அவசியம்
10. எழுத் ார்வம், பசால்வளம், இடையறா

ஊக்கம் மூன்றும்

முக்கியம்
4.

சவ ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் வாங்க
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1.

சவ ாத் ிரியம் முழுவட யும்

படியுங்கள்
2. அருட் ந்ட யின் சபச்சுகடள அடிக்கடி
சகளுங்கள்
3. எழுத் ின் இரகசியம் எழுதுவச
4. மற்ற மகான்களின் புத் கங்கடளயும்
படியுங்கள்
5. ப ாைர்ந்து எழுதுவச
6.
7.

எழுதும் பயிற்சி

ிட்ைமிைலும், உடழப்பும் ச டவ
எழுத் ார்வம், பசால்வளம், இடையறா

ஊக்கம் மூன்றும் முக்கியம்
8. புத் கத் ின்

டலப்பு பத் ி பிரித் ல் பிடழ

ிருத் ல்

வடிவடமப்பு அவசியம்
9. சவ ாத் ிரியத் ில் உங்கள் அனுபவங்கசள எழுத்து
10. சவ ாத் ிரியத் ில் எழுதுவது எளிச

5.

ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் வாங்க
1. ஒப்பாய்வு என்றால் என்ன?
1.ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

ச டவயா?

2.

ஒப்பாய்வு இலக்கியத் ின் பயன்கள்

3.

ஒப்பாய்வு இலக்கியங்கடள

அடிக்கடி படியுங்கள்
4.
5.
6.

சுண்டி இழுக்கும்

ச டவ

ிட்ைமிைலும், உடழப்பும் ச டவ
எழுத் ார்வம், பசால்வளம்,

இடையறா
7.

டலப்பு

ஊக்கம் மூன்றும் முக்கியம்

புத் கத் ின்

ிருத் ல்

பத் ி பிரித் ல் பிடழ

வடிவடமப்பு அவசியம்

8. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதுவது எளிச !
9. உங்கள் அனுபவங்கசள எழுத்து
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6. நான் ஏன் எழுதுகிசறன்

1.

எழுத் ின் மீ து உள்ள

கா லால்

மிழின் மீ து உள்ள

கா லால்….மானுைத் ின் மீ து
உள்ள கா லால் நான்
எழுதுகிசறன்.
2.

எழுதுவ ற்கு ஒரு உள்ளார்ந்

ச டவ இருப்ப ால் எழுதுகிசறன்.
3.

ஒரு யுக விழிப்டப

ஆன்மீ கத் ில் ஞான மார்க்கத் ில்
ஏற்படுத்துவ ற்காக எழுதுகிசறன்
சரித் ிரத்ட

4.

மனி னின் பரிணாம

உணர்ந்து நாசம இடறவன் என்பட

மானுைத் ிற்கு பசால்ல நான் எழுதுகிசறன்.

5. பிரபஞ்ச இரகசியத்ட
எழுதுகிசறன்

6. மானுைத்ட

மானுைத் ிற்கு பகாண்டு பசல்ல

அறிவில் பார்டவயில் ஞானப்பாட யில்

பயணிக்க டவப்ப ற்காக எழுதுகிசறன்.

7. உள்ளட

உணர் ல் அல்லட

விடு ல் நல்லட

8. விஞ்ஞானத்ட யும் பமய்ஞ்ஞானத்ட

பசய் ல்

மானுைம் ப ரிந்து

புரிந்து உணர்ந்து பயணிக்க நான் எழுதுகிசறன்.

9. நான் யார்? எங்கிருந்து வந்ச ாம்? வாழ்வின் இலட்சியம்
என்ன? என்பட

மானுைத் ிற்கு புரியடவக்க நான்

எழுதுகிசறன்.
10. ” நர சசடவசய நாராயணன் சசடவ”
இன்பம் காண்சபாம்”

. ” ப ாண்ைாற்றி

வாழ்க்டக வரலாறு ப ாகுப்பு 9
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1.வாழ்க்டக வரலாறு
1. பநப்சபாலியன் வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்

1. கருவிசல சபார்க்களம்
2. அச்சபமன்ப ில்டல

3. விடளயும் பயிர் முடளயிசல
4. லட்சியத் ில் உறு ி

5. கண்ணியசம சபாதும்
6. அவம ிப்பு

7. பிராயச்சித் ம்
8. பசய்நன்றி

9. பநப்சபாலியன் கணக்கு
10.

சிக்கனம்

12.

இடுக்கண் கடளயும் நட்பு

11. சகாஷாப்பபண்சண
13.

14.

பபாறுடம
மு ல் விழுப்புண்
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15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.
45.

அறுடவ சிகச்டச
பிறர்துயர் துடைப்பவன்
வரத்ட
ீ
ப் சபாற்று ல்
எழுத் ாற்றல்
மற்றவரின் உணர்ச்சிக்கு ம ிப்புக்பகாடு

ல்

ிருமணத் ில் தூக்கம்
கணவனின் பபருடமகள்
ஒழுக்கசம உயிர்
கா ல் கடி ம்
நடகச்சுடவ ப ில்
ஆழ்ந்

தூக்கம்

உடழப்புக்கு மு லிைம்
ச வதூ ன்
கருமசம கண்
வற்டற ஒத்துக் பகாள்ளு ல்
ஏடழகளின் அரசர்
இந் ியா மீ து கா ல்
இஸ்லாமியப் பற்று
பிரபஞ்ச அறிவு
டவர சமா ிரம்
நான்கு உபாயங்கள்
குடி உயர சகானுயரும்
சமத்துவம்
மன்னிக்கத் ப ரிந்

உள்ளம்

மனக் கவடலக்கு மருந்து
பவற்றியின் இரகசியம்
ாயின் எச்சரிக்டக
முடி சூட்டும் விழா
வரனின்
ீ
பயம்
பெர்மானிய இடளஞனின் வியப்பு
விசுவாசம்
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46.
47.

48.

49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.
61.

62.
63.

64.
65.

66.
67.

68.

69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.

76.

யாடனக்கும் அடிசறுக்கும்
ம ிக்கத் ப ரிந் வன்
ாயின் விருப்பத்ட

நிடறசவற்றல்

டலக்கு வந் து
குழந்ட

ஏக்கம்

விவாக இரத்து
வாளின் மீ து ஆடச
பகாடை வள்ளல்
மாவரடன
ீ
எ ிர்த்

பபண்

வாரிசும் 21 குண்டுகளும்
சபார்த்

ந் ிரங்கள்

ஏக்கம்
பிரான்சின் ச டவ என்ன?
ிட்ைசம உயர்வு
அரவடணக்கும் பண்பு
கண்ணர்ீ காணிக்டக
பவற்றிக் களிப்பு
இரண்ைாம் ஐஸ்டினியன்
பிச்டசக்காரர்களுக்கு மறுவாழ்வு
பபண்ணின் பபருடம உணர் ல்
அழகியின் கா ல் வடல
மனு ர்மம்
சகிப்புத்

ன்டம

வழ்ச்சிக்கு
ீ
வித்து
சிறந்

ீர்ப்பு

விருந்ச ாம்பல்
புலவர்களின் பாராட்டு
டலவி ிடய மாற்ற முடியாது
உட்படக
எ ிரியின் புகழ்மாடல
உருக்கமான சபச்சும் கண்ணியமான நைத்ட யும்
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77.

78.

79.

80.
81.

82.
83.

84.
85.

86.
87.

88.

89.

90.
91.

92.
93.

94.
95.
96.
97.

98.

99.

என்பகாரு நீ ி உங்களுக்கு ஒரு நீ ியா?
கா ல் மடனவிக்குக் கடைசி கடி ம்
கா ல் மடனவி மடறவு
வந் து ான் சபாகும்
கிண்ைல்
வசீகரத்

ன்டம

பச்சசாந் ிகள்
100 நாட்கள்
மனக்கலக்கமில்லா வன்
கடைசி வணக்கம்
குழந்ட

மனம்

துன்பம் வரும்சபாது சிரியுங்கள்
புலிப் பசித் ாலும்
வரலாற்று ஆசிரியர்
குசளாப்பில் கீ றல்
வரீ சகாப் த் ின் கண்ண ீர்
அது ஒரு மனப்பக்குவம்
பிரட்டிஷ் சிறுமியின் புத் கம்
நட்பின் அவசியம்
ன்னம்பிக்டக
கடைசி வார்த்ட
நிடனப்சப நைப்பு
கல்லடறயில் கருவடற

ரிசனம்

100.அவர் ஒரு சகாப் ம்

2.

புத் ர் வாழ்வில்

100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
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1.

கருவிசல ப ய்வாம்சம்

3.

புத் ரின் ச ாற்றம்

2.
4.

கருவின் ஆற்றல்

குழந்ட டயக் காண வந்

முனிவர்
5.

சசா ிைர் வாக்கு

7.

விசுவாமித் ரடர

6.

விடளயும் பயிர்

வியக்கடவத்
8.

ஏர் ஓட்டும் விழா

10.

சமாக வடல

9.
11.

12.
13.

குழந்ட

மு ல்

ியானம்

உயிர் இரக்கம்

கனவு பமய்ப்படு ல்

ந்ட க்கு மகன் இட்ை நிபந் டனகள்

14. சுயம்வரம்

15. மூன்று மாளிடககள்
16. வாரிசு ச ான்று ல்
17. ப ய்வகக்
ீ
குரல் சகட்ைல்
18. நான்கு காட்சிகள்
19. விடை பபறு ல்
20.

கு ிடரயின் பாசம்

22.

பிரணவத் வம்

24.

அச்சம் அகற்று ல்

25.

ஊனுைம்சப ஆலயம்

26.

புத் ரும் ஆயர் குலச் சிறுவனும்

28.

அறசம குரு

30.

நாகராெனுக்கு உபச சம்

21. மூன்று ப ளிவு
23.குற்றங்கடள பவல்லு ல்

27.அரசர் சகட்ை மன்னிப்பு
29.

யார் பிராமணன்

31. சபா ி ஞானம்
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32.யாருக்கு மு லில்

ருவது

33.மு ல் ஐந்து சிைர்கள்
34.

மு ல் உபச சம்

35.

மன்னிக்கத் ப ரியனும்

36.

ர்மச் சக்கரம்

37. பணக்கார இடளஞடன நல்வழிப்படுத் ியது
38.சகிப்புத்

ன்டம

39.

நான்கும் பத்தும்

40.

மு ல் உபாசகர்

42.

நண்பர்களுக்கு வழிகாட்டிய உத் மன்

44.

நாலக முனிவர்

46.

அவதூறுகடள அவிழ்த் ல்

41. மு ல் உபாசிடககள்
43.

45.
47.

48.
49.
50.

துறவ பூண்ை ஐம்பது சபர்கள்
அரசின்

ானம்

ப ாழுசநாயாளிக்குச் சசடவ
புத் ர் பபற்ற ச ஸவனம்
பிட்சுக்களின் கைடம
துறவிகளாக மாறிய தூதுவர்கள்

51. ந்ட யின் மூன்று வணக்கங்கள்
52.

புத்

54.

பத் ினித் ப ய்வம்

53.

55.
56.

ஒளி

கண்ணர்ீ விட்ை

ந்ட

எனக்குரிய பசாத்து எங்சக?
டலடமச் சீைர் நியமனம்

57.விடல மாதுவும் விசவகமும்
58.

புத் ரின் உருவம்

59.

சாப விசமாசனம

60.

யாடனயின் பக் ி

61. நிர்வாணம் என்றால் என்ன?
62.

புத்

64.

சபாடர நிறுத்து ல்

66.

எனக்கு குரு யாரும் இல்டல

63.
65.

ர்மம் எத் டன ஆண்டுகள்?

டவத் ியரும் சன்மானமும்
பத்து சகள்விகள்
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67. ிரும்ப பபற முடியா து எது?
68.

அற்றது பற்பறனில் வடு
ீ

70.

ியான வடககள் ஐந்து

69.

இறவா

வட்டில
ீ
கடுகு பகாண்டு வா

71. நாலந் ா பல்கடலக் கழகம்

72. புத் ரின் அன்றாைப் பணிகள்
73. சீைரின் இழப்பு
74.

ஆ ித்

பரியாய சூத் ிரம் அருளியது

75.மனம் மாறிய உருசவல காசிபர்
76.பபாறாடமத்

ீடய அடணத் ல்

77. அரசியின் ஆணவத்ட

அைக்கு ல்

78. ந்ட க்கு சமாட்சமளித் ல்
79.

80.

பகாள்டள சநாடய ஒழித் ல்
முயன்று பபறுவது

ான் ப வி

81. வில்லின் முடன மழுங்கியது
82.

பாடறடய நிறுத்து ல்

84.

படக பவன்றது

86.

குடியானவடன பபௌத் னாக்கியது

88.

பகாடலயாளிடய நல்வழிப்படுத் ியது

90.

புத் ரின் விருப்பம்

92.

கடைசி யாத் ிடர

94.

குருவுக்கு வாரிசு யார்?

95.

கடைசி இரவு

96.

வானமும் பூமியும் அ ிர்ந் து

98.

எட்டுப் பங்கானது

83.யாடனடய மண்டியிைச் பசய் ல்
85.

உண்டம உணர்ந்

அரசன்

87.ப ாண்ைரின் நிபந் டனகள்
89.

பபாய்க் குற்றச்சாட்டு

91. விருந் ினடர மகிழ்வித் ல்
93.

97.
99.

100.

கடைசி உபசசம்

ச வர்களின் விருப்பத்ட
ாது

நிடறசவற்று ல்

நான்கு பபௌணமிகள்
அவர் ஒரு சகாப் ம்
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3. இசயசுவின் வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
1. கருவிசல இடறவன்
2. உத் மன் அவ ாரம்
3. முனிவர்கள்

ரிசனம்

4. குழந்ட கடளக் பகால்லு ல்
5. பாலகனின் சவ
6. ஞான

பாைம்

ீட்டசப் பபறு ல்

7. சசா டனயும் சா டனயும்
8. அசத்

ஆவிடய விரட்டு ல்

9. சநாயிடன நீக்கு ல்

10. முற்றத்து முல்டலக்கு மணம் இல்டல

11. பாவிகடள அடழக்க வந்ச ன்
12. ஓய்வு நாளில்

குணப்படுத்துகிறார்
13. பன்னிருச் சீைர்கடள
ப ரிந்ப டுத்

ல்

14. படை வரடனக்
ீ
குணப்படுத்து ல்
15.

ாயின் மகடன

உயிர்ப்பித் ல்
16. பாவங்கடள நீக்கிய பா
பூடெ
17. நான்கு வடக மனி ர்கள்
18. பசடியும் கடளயும்
19. கடுகு விட யும் புளித்
20.

மாவும்

புட யலும் முத்தும்

21. மானுை உறவு
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22.

நீரில் நைந்

நிமலன்

23.புயடல அைக்கிய பூமிநா ன்
24.

உடைடயத் ப ாட்டு உலகில் உயிர்ந் வன்

25.

சிறுமிடய உயிர்ப்பித் ல்

26.

சீைர்களுக்கு உபச சம்

27.சீைர்கள்
28.

29.
30.

ிரும்பினர்

அமு

சுரபியான அப்பமும் மீ னும்

குரு பக் ி

ிருச்சடபயின்

டலவாசல்

31. விட ப்பவர்கசள என் சீைர்கள்
32.உருமாற்றம்
33.ஒசர வழி
34.

குழந்ட ப் சபான்ற தூய மனசு சவணும்

36.

மனம் மாறிய மார்த் ா

35.

அயலாடனயும் சநசி

37. இரட்டை சவைம்

38.உண்டமயான பசல்வம் எது?
39.
40.

மரணத்ட

மு லாவது அறிவித் ல்

ஆண்ைவன் நுடழயும் அற்பு

வாசல்

41. ப ய்வக் கண்காக? மனி க் கணக்கா?
42.

வழி

44.

பாமரன் வட்டில்
ீ
இடளப்பாறு ல்

43.

45.
46.
47.

வறியவன்

இடறவனது இயத் ில் இருப்பவன் எவன்?
உடழப்பும் சசாம்பலும்
பிறவிக் குருைனுக்கு பவளிச்சம்
ண்ணடரத்
ீ

ிராட்டச இரசமாக்கியது

48.

மாந் ரின்

ாகம்

ீர்த் ல்

49.

மன்னியுங்கள் மன்னிக்கப்படுவர்கள்
ீ

50.

நாசன நல்ல ஆயன்

51. சகளுங்கள் பகாடுக்கப்படும்
52.

அன்பும் கருடணயும்

54.

மன்னிக்க முடியா

56.

முற்றிய சநாடய முற்றிலும் நீக்கு ல்

53.
55.

இடறயரசு எங்சக?
பாவம்

வாழ்வுக்சகற்ற ஊ ியம்
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57.புதுடமச் சித் ரின்

ீர்க்க உடரகள்

58.

பபண்ணின் சபடய விரட்டு ல்

60.

மு ல் கல்டல எறியுங்கள்

62.

சூரியடன ஒழிக்க பனிக்கட்டிகளின் படை

64.

இருவரில் யார் நல்லவர்?

59.

ஊடமடயப் சபச டவத் ல்

61. மாண்ைவடர உயிர்ப்பித் ல்
63.

65.
66.

யாருக்குப் ப வி உயர்வு

குத் டக ாரரின் பரி ாப நிடல
சகள்வியும் ப ிலும்

67.இரண்டு பசப்புக் காசு
68.

வரும் துன்பம் உடரப்பது

69.

எப்சபாதும் விழித் ிரு

70.

ஏடழயின் சிரிப்பில் இடறவன்

71. வானம் உ ிர்த்
72. ிடர

விலகிய

73. வானம் அழு து
74.

வார்த்ட
ிருநாள்

சத் ியத் ின் சாபம்

75.சத் ியத்ட க் காக்க சாட்டை எடுத் து
76.முப்பது பவள்ளிக்காசு
77. நறுமணத் ட லம் பூசு ல்
78.கடைசி விருந்து
79.

பன்னிருச் சீைர்களின் பா ங்கடளக் கழுவு ல்

80.

இறு ி உணவு

82.

மரணத் ின் துன்பம்

84.

துசராகத் ின் அவமானம்

85.

படகவனுக்கு அருள்வாய்

86.

பபாயக் குற்றச்சாட்டு

88.

நீ ி ச டவயின்

89.

சாட்டை அடிகளும் முள் கீ ரிைமும்

81. இறு ி உபச சம்
83.உளறல் வார்த்ட கள்

87.மும்முடற மறு லித்

90.

சிலுடவ மரணித்

91. துசராகத் ின்

சபதுரு
டுமாற்றம்
ீர்ப்பு

ண்ைடன தூக்கு
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92.

சிலுடவடயச் சுமந்து பசல்லு ல்

93.

விழுவப ல்லாம் ச ால்விகள் அல்ல

95.

உைடலத் துடளத்

97.

ஊனைம்பின் பயணமும் முடிவும

94.

கருவடறயின் கண்ண ீர்

96.

கூரிய ஆணிகள்

ஆவி அகன்றது அகிலம் துடித் து

98.

இசயசு உயிர்த்ப ழு ல்

99.

சீைர்களுக்கு காட்சியும் வானுலகம் பசல்லு லும்

100.

அவர் ஒரு உலக சரித் ிரம்

4. குருவுைன் வாழ்ந் வர் (புலவர்
(புலவர்

1. உயிரில் கலந்
2. குருபக் ி
3. மனி

ியாகராெனார்

ியாகராெனார் வாழ்க்டக வரலாறு)

உறவு

இடழயில் ஒரு புனி

விளக்கு

4. ச ான்றிற் புகசழாடு ச ான்றுக
5.

ாய்டமசய

டலசிறந் து

6. விடளயும் பயிர் முடளயில் ப ரியும்
7. இளடமயில் வறுடம பகாடிது
8. பிச்டசப் புகினும் கற்டக நன்சற
9. பாட

வகுத்

சன்மார்க்க சங்கம்

10. ஆசிரியர் பயிற்சி
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11. ராணிப்சபட்டையில் ஆசிரியர் பணி
12. சித்பவானந் ருைன் புலவர்
13. துறவறம் பூண்ை தூயவர்

14. பறடவ பட்ைணம் பறந் து

15. பாம்பன் சுவாமிகள் சகாயிலில் பூசாரியாக
16. சுத் ானந்
17. குருவின்
18. ருவின்

பார ியாருைன்

ரிசனம் கு

ிருவடி நிழலில்

19. உலக சமா ானப் பபாங்கல்
20.

நல்லாசிரியர் விருது

21. பாத் ிரமறிந்து பிச்டசயிடு ல்
22.

குருவின்மீ து பிள்டளத்

மிழ் பாடிய புலவர்

23.அன்பபனும் பிடியில் அகப்படும் மடலசய
24.

சமசநாக்கு சத் ிய சீலர்

26.

சர்வசராக நிவாரணி

25.

மருத்துவத் ப ாண்டு

27.ரிஷிசகஷில் புலவர்
28.

பத் ிரகிரியாரும் பட்டினத் ாரும்

30.

ஞானத்ட

29.

பசய்நன்றி அறி ல்
மலர டவப்பச

31. பசங்கற்பட்டில் புலவர்

குருவின் சவடல

32.காசா சலசா

33.கணத் ிசல எல்லாம் காட்டும்
34.

ஆழியாறில் அடைக்கலம்

36.

வாக்குத்

35.

சசடவ்க்காக வாழந் வர்
வறா

வள்ளல்

37. பபாள்ளச்சியில் ப ாண்டு
38.குழந்ட ப் பண்பும் பபருந் ன்டமயும்
39.

அருள் அன்டனயின் அன்பில்

40.

புலவரின் பசாற்பபாழிவுகள்

42.

வாழ்வியல் வழிகாட்டி

43.

புலவர் எழு ிய கடி ங்கள்

45.

சவ சலாக அன்புத் டலவராக

41. உண்டமசய ப ய்வகமானது
ீ

44.

புலவர் பசான்ன பபான்பமாழிகள்
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46.

ிருவாசகத் ில் உருகிய

ியாகராெர்

47.

ஒன்டறப்பிடி உறு ிப்பிடி கடைப்பிடி

49.

இடறநிடலப் பயணம்

48.
50.

ஆனந் மாக இருங்கள்

வாழ்க்டக வரலாற்றுச் சுருக்கம்

அன்பர்கள் பார்டவயில் அய்யா

1. மாமனி ர்

- சபரா. மாரியம்மாள்

2. ப ாண்ைாற்றி இன்பமுற்றவர்

– சபரா.பிரம்மக்குட்டி

4. நிடனத்துப் பார்க்கிசறன்

- பி.ஞா. நிசவ ி ா சீனிவாசன்

3. அடிவருை பசன்னாய்பகால்சலா- கவிஞர் முருபகாளி
5. ஞானப்புருஷர்
6. ஆசிர்வா
7. எங்கள்

மகிடம
ாத் ா

8. உயிரறிவாய் நிடலத் வர்

- சபரா.கருணாகரன்
- பி.ஞா.சக.நசரந் ிரன்
- அருள்சசா ி பாலசுப்பிரமணி
- பிசரமாவ ி சீனிவாசன்

குருடவப் பற்றி அய்யாவின் கட்டுடரகளில் சில
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1. குருவின் நிடனவுகள்
2. ப ாண்சை ப ாழுடக
3. நல்ல மன்பபான்டம
4. குருவருளும்

ிருவருளும்

5. குடும்ப அடம ி
6. ப ாண்ைாற்றி இன்பம் காண்சபாம்
7. நல்வழி காட்டும் நூல்
8. சன்மார்க்கம்

பிற்சசர்க்டக
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பானுகுமார் படைப்புகளில்
பபாருளைக்கங்களின்
ப ாகுப்பு 1
1.சவ ாத் ிரி மகரிஷி வாழ்வில் 100
சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
2.சவ ாத் ிரி மகரிஷி பற்றி 100
அறிஞர்கள்
3.இந் ிய

த்துவ வரலாற்றில் சவ ாத் ிரி

மகரிஷி
4. ாயுமானவர் வள்ளலார் சவ ாத் ிரி
மூவரும் ஒருவசர
5.சவ ாத் ிரியம் கற்சபாம்
6.பன்முகப்புரட்சியில் சவ ாத் ிரி மகரிஷி
7.சவ ாத் ிரியம் ஒரு ெீவ யாத் ிடர

8.மகரிஷியின் வாழ்டவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள்
9.என்டனச் பசதுக்கிய சவ ாத் ிரியத் ின் ஞானக்களஞ்சியம்
10.சவ ாத் ிரி மகரிஷியின் பார்டவயில் வறுடம என்பது
இல்டல. (வறுடமயும்- ீர்வுகளும்)
11. சவ ாத் ிரி மகரிஷியின்

த்துவ

ரிசனங்கள்

12. எல்லாம் வல்ல ப ய்வமது
13. அதுவானால் அதுசவ பசால்லும்
14. சபாரில்லா நல்லுலகம்
15. மடனவிக்கு மரியாட
16. உய்யும் வடக ச டி அடலந்ச ன்.
17. வரலாறு சபாற்றும் குரு சீைர்கள்
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18. வாழ்க வளமுைன் சரியான வார்த்ட யா?
19. சவ ாத் ிரி மகரிஷியின் வாழ்டவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள்
20. மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
21. சவ ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம்2)
22. சவ ாத் ிரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம்3)
23..

ினசரி

ியானம்

2. ஒப்பாய்வு

(சவ ாத் ிரி மகரிஷி) ப ாகுப்பு 2
1. வள்ளலாரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்.
2. மகாவரரும்
ீ
சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
3.

ாயுமானவரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்

4. ஞாலம் சபாற்றும் ஞானிகள்
5. சவ ாத் ிரியத் ில் கலந்

ந ிகள்

6. ஞான ீபமும் ஞான ஒளியும்
7. கிழக்கும் சமற்கும்
8. சவ மு ல்வரும் சவ ாத் ிரியும்

9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும்
சவ ாத் ிரி மகரஷியும்)
10. சித் ர்களும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்

11. மாணிக்க வாசகரும் சவ ாத் ிரியும்

12. சிவவாக்கியாரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்.
13 ஆனந் க் களிப்பும் சபரின்பக் களிப்பும்
14. சுகவாரியும் சபரின்ப ஊற்றும்
15. பட்டினத் ாரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
16. கன்பூசியசும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
17. ஐன்ஸ்டைனும் சவ ாத் ிரியும்
18. சஷக்ஸ்பியரும் சவ ாத் ிரியமும்
19. கம்பனும் சவ ாத் ிரியமும்
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20.சாக்ரட்டீசும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
21.வால்சைரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும் 94

22.பபன்ஞ்சமின் பிராங்களினும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
23.சார்லஸ் ைார்வினும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
24.ரால்ப் வால்சைாசரா எமர்சனும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
25.காரல் மார்க்சும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
26.ராபர்ட் கிரின் இங்கர்சாலும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
27.செம்ஸ் ஆலனும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
28.பாமர

மக்களின்

த்துவஞானிகள்

(கண்ண ாசனும்

சவ ாத் ிரி

மகரஷியும்)

சவ ாத் ிரிய ஒப்பாய்வு ப ாகுப்பு 3
1. பார ியாரும் சவ ாத் ிரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின்

2.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின்

ஞானப்பாைல்கள்
த்துவப் பாைல்கள்1

3.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின்

பிரம்மஞானம்
4.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின்

மானுை சிந் டனகள்

2.பென்னும் சவ ாத் ிரியமும்
1. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம்

1
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2. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம்

2

3. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம்

3

5. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம்

5

4. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம்

4

3. ாயுமானவரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
(ஒப்பாய்வு)
1.சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் ஆனந் மான பரம்

3.சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம்

2.சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
4, சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

5. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் சின்மயானந்

குரு

ாயுமானவரின் ச சொமானந் ம்.
ாயுமானவரின் எங்கும் நிடறந்

பபாருள்..

6. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம்

7. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் கருணாகரக்

8. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பாயப்புலி

10. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி2

கைவுள்

9. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
11. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

12. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
13. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி.1
ாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்கம்

ாயுமானவரின் மடலவளர்க் கா ல்
ாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாடய

14. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் ஆறுபடகவர்கள்

15. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் அருள் ாகம்

16. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் இடறவழிபாடு

17. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பரிபூரணானந் ம்

4. ிருவாசகமும்

சவ ாத் ிரியமும்

(ஒப்பாய்வு)
98

1.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் யாத் ிடரப் பத்து

2. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அச்சப் பத்து.

3. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அடைக்கலப்

பத்து.
4. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் பசத் ிலாப் பத்து.

5. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அ ிசயப் பத்து.

6. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் உயிர் உண்ணிப்

பத்து.
7. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் குடழத் ப் பத்து.

8. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் பிடித் ப் பத்து.

9. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் ிருவாசகத் ின் பிரார்த் டனப்
பத்து.
10. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் சிவபுராணம்

11. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் ஆடசப் பத்து

12. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அச்சசா ப ிகம்

13. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அருட்பத்து

14. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அற்பு ப்பத்து

15. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அன்டனப்பத்து

16. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் கண்ைபத்து

17. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் குயிற்பத்து

18. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் பசன்னிப்பத்து

19. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் புணர்ச்சிப்பத்து

20.

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

21. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
22.

ிருவாசகத் ின் வாழாப்பத்து

ிருவாசகத் ின் ஆனந்

சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

பரவசம்

ிருவாசகத் ின் குலாப்பத்து

ாயுமானவர்
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மாணிக்கவாசகரின்
ப ாகுப்பு
1.. ாயுமானவர்

ிருவாசம்

4
ாயுமானவர்

சசரவாரும் பெகத் ீசர
30.

ாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்

31.

ாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள்

33.

ாயுமானவரின் உைல்

32.

ாயுமானவரின் சமயபநறி

பபாய்யுறவா?
34.

ாயுமானவரின் கைவுள் சகாட்பாடு

35.

ாயுமானவரும் மகான்களும்

36.

ாயுமானவர் ஆன்மீ க வா ியா?

அரசியல் ஞானியா?
பபாருள், ஏவல்

37.

ாயுமானவர்

ரும் இைம்,

38. ாயுமானவரின் அத்டவ மும் சவ ாத் ிரியின் அத்டவ மும்
39.
40.

ாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள்
ாயுமானவரின் ஞான ாகம்

41. ாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் சகாட்பாடு
ாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
GARLAND OF PARAAPARAM
ாயுமானவர் சபாற்றும் அறம்
அறிசவ ான் ப ய்வபமன்றார்
ஏன் அவ ரித் ார்கள்?

ாயுமானவர்

ாயுமானவரின் பரநடையும் உலக நடையும்
இன்பம் பபறும் வழி யாது?

ாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?

ாயுமானவர்
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51. ாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?
52.
53.

கல்லா

சபர்கசள நல்லவர்கள்

கைவுளின் விலாசம்

ருகிறார்

ாயுமானவர்

54.

ாயுமானவர் எட

56.

ாயுமானவருைன் வாழ்சவாம்

58.

ாயுமானவரின் ஆனந் க் களிப்பு

55.

ாயுமானவர்

ாயுமானவர்

பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?

ரும் இடறவழிபாடு

57. ாயுமானவரின் உவடமகள் 100

2..பென்னும்

ிருவாசகமும்

4. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 1

6. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 3

5. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 2

வரலாறு – பயண இலக்கியம்
ப ாகுப்பு

5

1.வரலாறு மன்னார்குடி
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3.

மன்னார்குடி மன்னார்குடி ான்

அரிய பசய் ிகள் 1000
4.

மன்னார்குடி வரலாறு

2.பயண நூல்கள் 165
3.

ஞாபகம் வருச

ஊர் ஞாபகம்

வருச !
4.

அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு

மா ங்கள்

ஆராய்ச்சி – சிறுf ட கள்

ப ாகுப்பு

6

1.சிறுகட கள்
5. பசயசல விடளவு
6. வம்

7. ப ாடலந்து சபான உறவுகள்
8. பத்மாவும் க வும்

2.ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்சபறு 100 நற்சிந் டனகள்
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ஆன்மீ கம் –

ியானம்

7.

ப ாகுப்பு

ியானம் பழக 100

7

ியான

சிந் டனகள்
2அறிவியல் சநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச்
சிந் டனகள்
3.சகாள்கடள பவன்ற இடைக்காட்டுச்
சித் ர்

ன்னம்பிக்டக

ன்னம்பிக்டக ப ாகுப்பு
8
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1. ன்னம்பிக்டக
1.

ன்னம்பிக்டக மலர்கள்.

2. பைன்சடன பவல்வது எப்படி?
3. காலசம உன் உயிர்

5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்டக

2.பானுகுமார் படைப்புலகம்
நானும் என் எழுத்தும்
1. நீங்களும் எழு லாம் வாங்க
2. புத் கம் எழு லாம் வாங்க
3. சவ ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் வாங்க
4. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் வாங்க

5. நான்

ஏன் எழுதுகிசறன்

வாழ்க்டக வரலாறு

ப ாகுப்பு 9

1.வாழ்க்டக வரலாறு 185
1. பநப்சபாலியன் வாழ்வில் 100
சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத் ர் வாழ்வில் 100 சுடவயான
நிகழ்ச்சிகள்
3. இசயசுவின் வாழ்வில் 100 சுடவயான
நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுைன் வாழ்ந் வர் (புலவர்
ியாகராெனார்)

2..புலவர்

ியாராெனார்
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3. புலவர்

ியாகராெனார் அரிய பசய் ிகள் 100

4. குரு பக் ியின் வடிவம் புலவர்

ியாகராெனார்

105

vet hat hi ri am Banukumar
Yout ube channel Ti t l es
1. சவ ாத் ிரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. சவ ாத் ிரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. சவ ாத் ிரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. விசவகானந் ரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. விசவகானந் ரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. விசவகானந் ர் கட களும் சவ ாத் ிரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கட களும் சவ ாத் ிரியமும்
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத் ாரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
10. பபன்ஞமின் பிராங்களினும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பவல்லியும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
12

ாயுமானவரின் சுகவாரியும் சவ ாத் ிரியாரின் சபரின்ப ஊற்றும்

13. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம்.

15. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் ஆனந் மான பரம்

14. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
16. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பரிபூராணானந் ம்
ாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்கம்

17. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் ச சொ மயானந் ம்

18. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம்

19. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் சின்மயானந்

21. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அ ிசயப் பத்து

20. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
22. சவ ாத் ிரிய பார்டவயில்
24. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
26. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
27. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

28. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

பத்து

ிருவாசகத் ின் பிரார்த் டனப்பத்து

23. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
25. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் பிடித்

குரு

ிருவாசகத் ின் அடைக்கலப் பத்து
ிருவாசகத் ின் குடழத்

பத்து

ிருவாசகத் ின் ஆடசப் பத்து
ிருவாசகத் ின் பசத் ிலா பத்து
ிருவாசகத் ின் உயிர் உண்ணிப் பத்து

ிருவாசகத் ின் யாத் ிடரப் பத்து.
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29. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அச்சப் பத்து

30. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அச்சசா ப ிகம்

31. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் சிவபுராணம்

32. மாணிக்கவாசகரும் சவ ாத் ிரி மகரிஷியும்
33. புத் க பவளியீடு

34. சவ ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 1

35. சவ ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 2
36. சவ ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 3

37. சவ ாத் ிரிய சிந் டனகள் பாகம் 4

38. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்பார ியாரின் மானுை சிந் டனகள்
39. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின் ஞானப் பாைல்கள்
40. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின் பிரம்மஞானம்
41. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் பார ியாரின்
42. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம் 1

த்துவ பாைல்கள்

43 .பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம் 2
44. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம் 3
45 பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம் 4

46. பென்னும் சவ ாத் ிரியமும் பாகம் 5
47. காலபமல்லாம் சவ ாத் ிரியம்
48. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக் ி
49. என்டனச் பசதுக்கிய நூல்
50.

ினசரி

ியானம் சனவரி

51.

ினசரி

ியானம் பிப்ரவரி

52.

ினசரி

ியானம் மார்ச்

53.

ினசரி

ியானம் ஏப்ரல்

55.

ினசரி

ியானம் ெூன்

56.

ினசரி

ியானம் ெூடல

57.

ினசரி

ியானம் ஆகஸ்டு

58.

ினசரி

ியானம் பசப்ைம்பர்

60.

ினசரி

ியானம் நவம்பர்

54.

59.

ினசரி

ினசரி

ியானம் சம

ியானம் அக்சைாபர்

61.

ினசரி

63.

ாயுமானவரின் சிந் டனகள் பாகம் 2

62.

ியானம் டிசம்பர்

ாயுமானவரின் சிந் டனகள் பாகம் 1
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64.

ாயுமானவரின் சிந் டனகள் பாகம் 3

65.

ாயுமானவரின் சிந் டனகள் பாகம் 4

67.

ாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

66.

ாயுமானவரின் சிந் டனகள் பாகம் 5

68. பென் புத் ரும்

ாயுமானவரும் பாகம் 1

69. பென் புத் ரும்

ாயுமானவரும் பாகம் 2

70. பென் புத் ரும்
71.

ாயுமானவரும் பாகம் 3

ாயுமானவரின் ஆனந் க்களிப்பு

72. மாணிக்கவாசகர் சிந் டனகள்
73. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 1

74. பென்னும்

ிருவாசகமும் பாகம் 2

75. பென்னும்
76. புலவர்

ிருவாசகமும் பாகம் 3

ியாகராெனார்

பாகம் 1

77. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79. அறிவியல் சநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள் பாகம் 1

80. அறிவியல் சநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள் பாகம் 2
81. அறிவியல் சநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந் டனகள் பாகம் 3
82. ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83. பைன்சடன பவல்வது எப்படி? பாகம் 1
84. பைன்சடன பவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85. பைன்சடன பவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86.

ன்னம்பிக்டக

ன்னம்பிக்டக

87. சுயமுன்சனற்றம்
88. பத் ிரகிரியார் சிந் டனகள்
89. மன்னார்குடி
90. ஆராய்ச்சி -

நன்மக்கட்சபறு

91. பபாதுவானடவ
92. மடனவிக்கு மரியாட
93.

ிருமூலர் சிந் டனகள்.

95.

ிருமழிடசஆழ்வார் சிந் டனகள்

96.

ிருக்குறள் சிந் டனகள்

98.

பட்டினத் ார் சிந் டனகள்

94. ஆண்ைாள் சிந் டனகள்

97. அப்பர் சிந் டனகள்
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99.

பட்டினத் ார் ஒப்பாய்வு

100. சிவவாக்கியார் சிந் டனகள்
101. ஔடயார் சிந் டனகள்
102. சித் ர்கள் சிந் டனகள்
103.

ிருமங்டகயாழ்வார்

104. வள்ளலாரின் சிந் டனகள்
105. பசி என்னும் பாவி

106. பபாருள் வறுடமயா? அறிவு வறுடமயா?
107.
108.

Ret i rement Speech
Audi o speech part 1

109. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அருட்பத்து

110. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அற்பு ப்பத்து

111. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் அன்டனப்பத்து

113. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் குயிற்பத்து

115. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் புணர்ச்சிப்பத்து

116. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் வாழாப்பத்து

117. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் குலாப்பத்து

112. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் கண்ைபத்து

114. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

118. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ிருவாசகத் ின் பசன்னிப்பத்து

ிருவாசகத் ின் ஆனந்

119. மனவளக்கடலயில் வாசி சயாகமா?

பரவசம்

120. சவ ாத் ிரியம் மானுை சவ ம்
121. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
122. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் மடலவளர்க் கா லி

ாயுமானவரின் எங்கும் நிடறகின்ற பபாருள்

123. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் கருணாகரக் கைவுள்
124. மனவளக்கடலயின் மகத்துவம்
125. அருட் ந்ட சய நீ ஒரு அற்பு ம்
126. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
127. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்
128. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவர் காட்டும் ஆறு படகவர்கள்

ாயுமானவரின் இடறவழிபாடு
ாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1
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129. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில்

ாயுமானவரின் அருள் ாகம்

130. முதுடமயிலும் உற்சாக வாழ்க்டக பாகம் 1
131. முதுடமயிலும் உற்சாக வாழ்க்டக பாகம் 2
132. முதுடமயிலும் உற்சாக வாழ்க்டக பாகம் 3
133. புலவர்

ியாகராெனார் வாழ்வில் சுடவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2

134. புலவர்

ியாகராெனார் வாழ்வில் சுடவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3

135.

ாயுமானவரின்

த்துவங்கள்

136. சவ ாத் ிரியத் ில் கலந்

ந ிகள் (சவ ாத் ிரியம் ஒப்பாய்வு 2)

137. சபரக்குழந்ட கடள மகிழ்வது எப்படி?
138. சவ ாத் ிரியப் பார்டவயில் மனி னும் ம மும் பாகம் 1
139.

ிருமந் ிரமும் சவ ாத் ிரியமும்

140. நன்மக்கட்சபறு 100 நற்சிந் டனகள்
141. சவ ாத் ிரியம்
142. நானும் என் எழுத்தும்
143. நீங்களும் எழு லாம் வாங்க
144. புத் கம் எழு லாம் வாங்க
145. சவ ாத் ிரியத் ில் எழு லாம் வாங்க
146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழு லாம் வாங்க
147. நான் ஏன் எழுதுகிசறன்.
148. வாழ்க்டகடய பவற்றி பகாள்வது எப்படி? (சவ ாத் ிரியப்
பார்டவயில் 100 டிப்ஸ்)
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149. மானுைம் சிறந்

வாழ்க்டக வாழ சவ ாத் ிரியத் ின் பத்து

கட்ைடளகள்
150. கம்பனும் சவ ாத் ிரியமும் (இலக்கியத்

ிறனும் கருத் ியலும்)

151. சிறுகட கள்
152. சவ ாத் ிரியத் ில் அறம்
153. கருடமயமா? ஹார்டு டிஸ்க்கா?
154. பருவய ில்

டுமாற்றமா? பபற்சறார்கள் கைடமகள் என்ன?

155. சயாகாசனம்
156. கம்பனும் சவ ாத் ிரியமும்

(நாடும் அரசும்)

157. கம்பனும் சவ ாத் ிரியமும் (இடறச் சிந் டனகள்)
158. கம்பனும் சவ ாத் ிரியமும்

(மானுைம் பவன்ற ம்மா)

159. சஷக்ஸ்பியரும் சவ ாத் ிரியமும்
160. புலவர்

ியாகராெனார் அனுபவ உடரகள் பாகம்

161. சவ ாத் ிரியச் சிந் டனகள் பாகம் 5
162. ஆனந் மான வாழ்க்டகக்கு 100 டிப்ஸ்
163. அரிய பசய் ிகள்
164.மாவரன்
ீ
பநப்சபாலியன் அரிய பசய் ிகள் பாகம் 2
165.

ன்னம்பிக்டக மலர்கள் பாகம் 2

166. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு மா ங்கள்
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