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பானுகுமார் படைப்புகளில் 
பபாருளைக்கங்களின் ப ாகுப்பு  
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ப ாகுப்பு 2 மற்றும் 3 
அருள்நி ி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

ஒப்பாய்வு  இலக்கியம் 

(வே ாத் ிரி மகரிஷி)  
ஒப்பாய்வு  (வே ாத் ிரி மகரிஷி) ப ாகுப்பு 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  
22.பபன்ஞ்சமின் பிராங்களினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  
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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 

27.வேம்ஸ் ஆலனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

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

வே ாத் ிரிய ஒப்பாய்வு ப ாகுப்பு 3 
 

1. பார ியாரும் வே ாத் ிரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

 

1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
ஞானப்பாைல்கள் 

2. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
 த்துேப் பாைல்கள்  

3. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
பிரம்மஞானம் 

4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
மானுை சிந் டனகள் 

 

 

2.பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் 
1. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  1 
2. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  2 
3. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  3 



4 
 

4. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  4 
5. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  5 

 
3. ாயுமானேரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
  

1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் ஆனந் மான பரம் 
2. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் சின்மயானந்  குரு 
3. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம் 
4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் வ வோமானந் ம். 
5. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எங்கும் நிடைந்  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 எந்நாட்கண்ணி 2. 
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 இடைேழிபாடு 
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. 
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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. 
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 

 

A a a a a a  
1.ேள்ளலாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும். 
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1. இராமலிங்க ேள்ளலார் வே ாத் ிரி 
மகரிஷி ேரலாறு 
2. ேள்ளலார் மறுபிைேி 
வே ாத் ிரியா? 
3. அடமப்பு கண்ை அருளாளர்கள் 
4.  ாரக மந் ிரம்.  ந்   யாளர்கள் 
5. ஆன்ம வநய ஒருடமப்பாடு 
6. அன்வப கைவுள் 
7. உணவுப் பற்ைி இரு மகான்களின் 
பார்டே 
8. ஊனுைம்டபப் வபாற்ைிய மகான்கள் 
9. பகால்லா பநைிவய குருேருள் பநைி 
10. ோடழயடி ோடழயாக 
11. சன்மார்க்க ேளர்ச்சிவய 

மனேளக்கடல மன்ைங்கள் 
12. அருு்பபருஞ்வசா ியும் அருட்வபராற்ைலும் 
13. சா ி சமயங்கடளச் சாடிய சான்வைார்கள் 
14. கண்மூடி ேழக்கபமல்லாம் மண்மூடிப் வபாச்சா? 
15. சுப்பிரமணியாமா? ஆறுமுகமா? 
16. ஒழுக்கத்ட ப் பற்ைிய பார்டே 
17. மூச்சுக்கும் கணக்கா? 
18.  ிருைனா மனி னா? 
19. சாகாக் கல்ேி வேண்டுமா? 
20. உருே ேழிபாடு வேண்டுமா? 
21. உைவலாம்பலுக்கு நான்கும் ஐந்தும் 
22. பன்முக ஞானம் பகாண்ை பண்பாளர்கள் 
23. வேண்ைல ேளம் 
24. ஞானப் பாட யில் சறுக்கல்கள் 
25. அற்பு ங்கள் கண்ை அருளாளர்கள் 
26. மயிலும் குயிலும் 
27. பபண்கள் நாட்டின் கண்கள் 
28. வபாகப்புனலும் காயகற்பமும் 
29. ேள்ளலாருக்கு மரியாட  
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30. வபரானந் ப் பபருநிடல 
31. அருளாளர்கள் பாடிய ஞானிகள் 
32.  னிச்சிைப்புகள் பகாண்ை  ேச்சீலர்கள் 
33. அருளாளார்கள் அருளிய அருந்ப ாைர்களும் பு ிய பசாற்களும் 
34. கடைேிரித்வ ன் பகாள்ோரில்டல 
35. மரணமில்லாப் பபருோழ்வு 
36. பசந் மிழ் ேித் கர்கள் 
37. ேைலூரும் ஆழியாரும் 

 
2.மகாேரீரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 
 
1. சமண சமய ேரலாறு. 
2. சமணம்  மிழகம் ேந்  
ேரலாறு 

3.  ீர்த் ங்கர் ேரலாறு 

4. மகாேரீர் ேரலாறு 

5. வே ாத் ிரி மகரிஷி 
ேரலாறு 

6. மகாேரீரின் மகத் ான 
வபா டனகள் 

7. கைவுட் பகாள்டக 

8. இல்லைத்து ஒழுக்கம் 

9. பகாடல புடலப் பாேம் 

10. நான்கு  ானங்கள் 

11. பமாழித் ப ாண்டு 

12. உணவுக் பகாள்டக 

13. துைவு 

14. மும்மணிகளும் வே ாத் ிரியமும் 

15.புலால் மறுப்பு 

16 மகாேரீரும் வே ாத் ிரியும். 
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3. ாயுமானேரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 
1.  ாயுமானேர் ேரலாறு 
2.  ாயுமானேர் – மகரிஷி படைப்புகள் 
3. பாட  ேகுத்   ாயுமானேர் 
4. குருேருள் இன்ைி  ிருேருள் இன்வை 
5. எல்வலாரும் இன்பற்ைிருக்க வேண்டும் 
6. அைிவே ான் ப ய்ேபமன்ைார் 
7. மகான்களுக்குள் மகான்கள் 
8. பகால்லாேிர ம்  குேலயம் எல்லாம் ஓங்குக! 
9. சித்து வேண்டுமா? 
10. பசம்பமாழியும் மகான்களும் 
11. சமயங்கைந்  வமானசமரசம் 
12. ஏட்டுக்கல்ேி வேண்டுமா? 
13.  ன்டனயைி ல் 
14. உயிர்பற்ைி உணர்ோளர்கள் 
15. உைல் பபாய்யுைோ? 
16. ஆடசக்கு அளவுண்ைா? 
17. அத்டே ம் கண்ை அருளாளர்கள் 
18. மனவம மனி ன் 
19. இல்லைமா? துைேைமா? 
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20. உய்ேித்  குரு 
21. சும்மா இரு என்னும் பமௌனநிடல 
22. பமய்யுணர்ோளர்களின் பமய்ஞ்ஞானம் 
23. மலக்கட்ைறுத் ல் 
24. ப ய்ேம் என்ை பேட்ை பேளி 
25. ஐயுணர்வும் பமய்யுணர்வும் 
26. வயாக நித் ிடர 
27. ஞானம் பபறுேது எப்வபாது? 
28. நம் கைன் பணி பசய்ேவ ! 
29. பமய்ப்பபாருள் பற்ைி பமய்யுணர்ோளர்கள் 
30. ஆணேத்ட  அைக்கலாமா? 
31. இடையுணர்ோளர்களின் இலக்கியத்  ிைன் 
32. பிரபஞ்ச இயக்கம் 
33. பற்ைற்ை நிடல வேண்டும் 
34. அருள் ாகம் வேண்டும் 
35. ஆனந் ககளிப்பு அடைந்  அருளாளர்கள் 
36.  மிழ் சித் ர்கள் 
37.  ாயுமானேர் ஆலயமும் ஆழியாறும் 

 
 

4.ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
 
 
1. மகாகேியும் மகரிஷியும் 
2. பார ியார் ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக 
ேரலாறு 
4. ஞானிகளின் படைப்புகள் 
5. பார ியாரும் வே ாத் ிரி 
மகரிஷியும் 
6. மகன்  நட க்கு ஆற்றும் உ ேி 
7. குடும்பச் சிந் டனகள் 

8. கல்ேிச் சிந் டனகள் 
9. பமாழிச் சிந் டனகள் 
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10. காலத்ட  பேன்ை கேிஞர்கள் 
11. சா ிகள் இல்டலயடி பாப்பா 
12. ஆன்மீகச் சிந் டனகளும் கைவுள் சிந் டனகளும் 
13. பபண் முன்வனற்ைச் சிந் டனகள் 
14.  த்துே ஞானிகளின்  த்துே பநைிகள் 
15. பரசிே பேள்ளமும் காந் மும் 
16. பிரம்மஞானம்  ந்  பிரம்மஞானிகள் 
17. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 

 
 

 
5.வே ாத் ிரியத் ில் கலந்  ந ிகள். 

 

 
 

1. வே ாத் ிரியம் ஒரு சமுத் ிரம் 
2. சங்க இலக்கியமும் வே ாத் ிரியமும் 
3. வே  ேியாசரும் வே ாத் ிரியமும் 
4. ேள்ளுேரும் வே ாத் ிரியமும் 
5. ேள்ளலாரும் வே ாத் ிரியமும் 
6. வே ாத் ிரியத் ில் பார்த் சார ிமாடல 
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7. வே ாத் ிரியத் ில்  ிருமந் ிரம் 
8. வேம்ஸ்ஆலனும் வே ாத் ிரியமும் 
9.  ிருப்வபாருர் பிள்டளத் மிழும் வே ாத் ிரியமும் 
10.  ிருக்கூர்ஆனும் வே ாத் ிரியமும் 
11.  ாயுமானேரும் வே ாத் ிரியமும் 
12. வே ாத் ிரியத் ில் அகத் ியர். 
13. சவே ாச்ே ர உபநிஷத்தும் வே ாத் ிரியமும் 
14. பார ியாரும் வே ாத் ிரியமும் 
15. பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரியமும் 
16. வே ாத் ிரியத் ில்  னிப்பாைல் 
17. வே ாத் ிரியத் ில் சித் ர்கள் 
18. நாமக்கல் கேிஞரும் வே ாத் ிரியமும் 
19. வே ாத் ிரியத் ில் ப ால்காப்பியமும் 
20.  ிருோசகமும் வே ாத் ிரியமும் 
21. வே ாத் ிரியத் ின் நான்கு தூண்கள் 
22. வே ாத் ிரியத் ில் கன்பூசியஸ் 
23. வே ாத் ிரியத் ில் ஆ ிசங்கர் 
24. வே ாத் ிரியத் ில் புத் ர் 
25. ’ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வே ாத் ிரியமும் 
26. வே ாத் ிரியத் ில் பகேத்கீட  
27. கண்ண ாசனும் வே ாத் ிரியமும் 
28. வே சாசனமும் வே ாத் ிரிய சாசனமும் 
29. அைம் ேகுத்வ ாடர நிடனவு கூர்ந்  வே ாத் ிரியம் 
30. வே ாத் ிரியத் ில் காரல் மார்க்சு 
31. ஔடேயாரும் வே ாத் ிரியமும் 
32. வே ாத் ிரியத் ில் கந் புராணம் 
33. வே ாத் ிரியத் ில் ப ஞ்சலிவயாக சூத் ிரம் 
34. வகாளறுப ிகமும் வே ாத் ிரியமும் 
35. வே ாத் ிரியத் ில் நாலாயிரத்  ிவ்ய பிரபந் ம் 
36. வே ாத் ிரியத் ில் பேவகாேிந் ம் 
37. வே ாத் ிரியத் ில் உபநிஷத்துக்கள் 
38.வே ாத் ிரியத் ில் பரிபாைல் 
39. வே ாத் ிரியத் ில் ஐன்ஸ்டைன் 
40. மகாபார மும் வே ாத் ிரியமும் 
41. மகாத்மா காந் ியும் வே ாத் ிரியமும் 
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42. வே ாத் ிரியத் ில் பரமஉைம்ச வயாகானந் ர் 
43. வே ாத் ிரியத் ில் ஓவஷா 
44. மாணிக்கோசகரும் வே ாத் ிரியமும் 
45. ஆண்ைாளும் வே ாத் ிரியமும் 
46. வே ாத் ிரியத் ில் காட்ைாடணக் காணலாம் 
47. வே ாத் ிரியத் ில் பேன் 
48. ரமணரும் வே ாத் ிரியமும் 
49. ேிவேகானந் ரும் வே ாத் ிரியமும் 
50. வே ாத் ிரியத் ில் சாக்ரட்டிஸ் 

 
 
 

6.ஞான ீபமும் ஞான ஒளியும். 
 
 

 
 
1.சுோமி ேிவேகானந் ர் ோழ்க்டக ேரலாறு 

2..வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு. 
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3.ேிவேகானந் ர் வே ாத் ிரி படைப்புகள் 

4அே ாரப்புருஷர்கள்  

5.ஞானத்வ ைல்கள்  

6 ஞானப்பட்ைடை 

7. அருள்பாலித்  அண்ணல்கள் 
8. .கைவுடளக் கண்ைேர்கள்  

9. எனக்குப் பிைகு ஒருேர் ேருோர்! 
10.இலக்டக எட்டும்ேடர இடைேிைாது இயங்கு. 
11.இந்  உலகம் ஓர் மிகப்பபரிய ஓர் உைற்பயிற்சிகூைம்.                                    
12அைிவுலகச் சிற்பிகளின் பார்டேயில் ஆன்மா                                                                                                                                           

 

13. மனேளக்கடல கல்ேி பற்ைி ேிவேகானந் ர் 

14. எண்ணப்ப ிவுகள். 
15. சீர் ிருத் ோ ிகளின் சமு ாயச் சிந் டனகள். 
16. பேன்ைிடுோய் புலன் ஐந்ட யும்  

17.  அபமரிக்க மண்ணில் ஆன்மீகத்ட  ேிட த் ேர்கள். 
18. அற்பு ங்கள் வேண்ைாம். 
19. ஞானிகளின் பார்டேயில் ஓேஸ் 

20. உலகம்  ழுேிய ம ம். 
21. உண்டமயான முயற்சி 
22. ஒரு சரியான வே ாந் ி 
23. முழு ஆளுடமடய ேளர்த்துக் பகாள்ேது எப்படி? 

24.  டைகடள  ாண்டிய  த்துேஞானிகள். 
25. ோழ்க்டக பநைிகடள ேகுத்துக் பகாடுத்  ேள்ளல்கள். 
26. நைமாடும் மனி  ப ய்ேங்கடள கண்ை நாயகர்கள். 
27. ஆசான்களிைம் காணும் ஆன்மீக மரபுகளின் சுேடுகள். 
28.  ீர்க்க ரிசிகளின் ப ாடலதூர உணர்வுகள். 
29. மனஒருடமப்பாடு. 
30. வே நாயகர்களின் பார்டேயில் வே ாந் ம். 
31. மனி னும் ப ய்ேமாகலாம். 
32. .இருள் வபாக்கும் ேிவேகானந்  வே ாத் ிரியச் சிந் டனகள். 
33. அகங்காரம் ஆன்மீகத் ிற்கத்  டை. 
34. கனேில் ேந்  புத் ரும் வபாகரும். 
35. மக்கள் வசடேவய மவகசன் வசடே. 
36. பபாைாடமப் பிடித்  மனி ர்கள். 
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37. ஞான சூரியன்களின் முற்வபாக்குச் சிந் டனகள். 
38. பால்வேற்றுடமடய வேரறுக்க முடியுமா? 

39. கர்மவயாகிகள்  ந்  கர்மவயாகம். 
40. யாரிைமும் எ ிர்பார்க்காவ ? 

41. பாேிகளுக்கும் அருளிய பண்பாளர்கள். 
4.2. மகிழ்வுைன் ோழ மகான்கள் கூறும் ேழிகள். 
43. நீவய அது. 
44. சான்வைார்கள் ோழ்ேில் சகிப்புத்  ன்டமகள். 
45. மனி வநயம் வபாற்றும் மகான்கள். 
46. பிரார்த்  டன எப்படி இருக்க வேண்டும்? 

47. இடையுணர்ோளர்களின் இடைசிந் டனகள். 
48.  ேப்பு ல்ேர்களும்  மிழகமும். 
49.. ேிவேகானந் ரின் எண்ணவம அைிவுத் ிருக்வகாயில் 

50 மக்கள் மன ில் ோழும் மகான்கள். 
துடணநின்ை நூல்கள். 

 
7.கிழக்கும் வமற்கும் 

 
1. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு. 
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி படைப்புகள். 

 
3. உண்டமக்வக உயிரளித்  சாக்ரட்டீசும் 
வே ாத் ிரியும் 
4. கிவரக்க  த்துேஞானி பிவளட்வைாவும்  
வே ாத் ிரியும்  
5. கிவரக்க  த்துேஞானி அரிஸ்ைாட்டிலும் 
வே ாத் ிரியும்  
 
6  சர் ஐசக் நியுட்ைனும் வே ாத் ிரியும் 
7. வே ாத் ிரியத் ில் ோல்வைர் 

சிந் டனகள்.  
8.  ரால்ப் ோல்வைாரா  எமர்சனும்  வே ாத் ிரியும். 
9  சார்லஸ் ைார்ேினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்.  
10 .வே ாத் ிரியத் ில்  காரல் மார்க்ஸ்  
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11. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வே ாத் ிரியும்.  
12. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்.  
13 வேம்ஸ்ஆலனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும். 
14. ஐன்ஸ்டைனும் வே ாத் ிரியும். 
15. வே ாத் ிரியத் ில் கன்பூசியஸ்  
16. பபஞ்சமின் பிராங்களினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
 

 

8.வே மு ல்ேரும் வே ாத் ிரியும் 
 

1.  ிருமூலர் ோழ்க்டக ேரலாறு 
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. ோடழயடி ோடழயாக 
4.  ிருமந் ிரமும் வே ாத் ிரியமும் 
5. உைல் ேளர்த்வ ன் உயிர் ேளர்த்வ வன! 
6. மூலரின் ஆசனமும் மகரிஷியின் எளியமுடை 
உைற்பயிற்சியும் 

7.  ிருமூலரின் பிராணாயாமமும் மகரிஷியின் நரம்பு  டசநார் 
பயிற்சியும் 

8. .உயிர்ேளம் 

9  .ஊனுைம்வப ஆலயம் 

10. மனேளம் பற்ைி மகான்கள். 

11. அைிஞர்கள் பார்டேயில் அகத் ாய்வு. 

12.  மானுைம்  டழக்க ஐந்ப ாழுக்கப் பண்பாடு. 

13.  வே ாத் ிரியத் ில்  ிருமந் ிர உண்டமகள் 

14.  குருேழிவய பசன்று கூைலு மாவம! 

15.   ேசீலர்கள்  ந்   ேநிடலகள் 

16 .  ிருமந் ிரத் ிலும் வே ாத் ிரியத் ிலும் பசால்லாட்சிகள் 

17. காயகற்பக் கடல ந்  கனோன்கள் 
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18. ோழ்ேியல் ேழிகாட்டிகள். 

 
 

9.ஞான ேள்ளல்கள்  
(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்) 

 

 
 
1. இராமகிருஷ்ணர் ோழ்க்டக ேரலாறு. 
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு. 
3. அருளால் பிைந்  பிள்டளகள் 
4. ப ய்ேநாமங்கள்  ாங்கிய குழந்ட கள். 
5. ேிடளயும் பயிர் முடளயிவலவய ப ரியுமல்லோ? 
6. வ டிேந்  குருமார்கள். 
7. அமு பமாழியும் ஞானக்களஞ்சியமும் 
8. ஆன்மீகச் சா டனடய எளிடமயாக்கியேர்கள். 

9. இல்லைம். 

10. பக் ியும் ஞானமும 

11. இத் டன உருேங்களா? 

12. அகங்காரம் 
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12. சித் ிகள் ஆன்மீக ோழ்க்டகக்குத்  டை 

13. பிரம்மஞானம்…. 

14. ஞான ேள்ளல்கள் 

15. பபான்னும் மண்ணும் 

16.. ஏட்டுக்கல்ேி? 

17. மாடயமுக் ியும்  

18. வமாட்சமும்.காமமும்  

19. அளவு முடையும் 

20. வ டேயற்ை மீன் ேியாபாரம். 

21. உண்டம ஞானம் 

22. ோழ்க்டக பநைி உணர்த்தும் மகான்கள். 

23 .இடமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்க ான்  ாள்…… 

24 .கைவுடளக் காணலாம் 

25. ஆடசகள் பற்ைி அருளாளர்கள். 

26.  ியானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் 

27 .கைவுள் கண்காணிக்கிைார். 

28. என் நிலமும் உன் நிலமும் 

29. ஏன் அே ரித் ார்கள் 

30. இேர்களல்லவோ மகான்கள். 

31. வபலூரும் ஆழியாறும் 

 
 

10.சித் ர்களும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும். 
 



18 
 

1. மனி ர்கள் யார்? 
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி யார்? 
3. வே ாத் ிரி மகரிஷி பார்டேயில் சித் ர்கள். 
4.  சித் ர் பாைல்களும் வே ாத் ிரியமும்.  
5.  யார் சித் ர் – யார் துைேி?   

6.  ேேீன் முகத் ர்களின் ோழ்க்டக பநைி 
7.  உயிடர உணர்த் ிய சித் ர்கள். 
8.  கனேில் ேந்  வபாகர் 
9.  வகாள்கடள பேன்ை சித் ர்கள் 
10. அழுகண்ணி சித் ரும் வே ாத் ிரியும். 

   11 சித் ர்கள் பநைியில் நாம்.  

   12. சித் ர்கள் வபாற்றும் ோடல 

   13. இடையுணர்வு  ந்  சித் ர்.  

14. பபண்கள் இல்லாமல் ஆணும் இல்டல. 
15. காய கல்ப வயாகம்  ந்  சித் ர்கள். 
16. மனேளக்கடலயில் சித் ர் பநைி  ீட்டசகள். 
17. சும்மா இருக்கும் சுகம் 
18. சித் ர்கள்  ந்  கராத்வ  
19. சித் ர்கள் பநைிவய மனேளக்கடல. 

 

11.மாணிக்க ோசகரும் 
வே ாத் ிரியும் 
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1. இடமப்பபாழுதும் என் 
பநஞ்சில் நீங்கா ான்  
2. மாணிக்கோசகர் 
ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. வே ாத் ிரி மகரஷி 
ோழ்க்டக ேரலாறு 
4. பக் ியும் ஞானமும் – 
ஒரு ஒப்படீு 
5.  ிருோசகமும் 
வே ாத் ிரியமும் 
6. வேண்ைத் க்கது 

அைிவோய் நீ 
7. ஆ ியும் அந் மும் இல்லா அருட்பபருஞ்வசா ிடய 
8. மாடயடய ம ித்து ேகுத்  மயக்குறுமாகாவ . 
9. அழு ால் பபைலாம் அேனருடள 
10. நமச்சிோயம் ோழ்க! நா ன்  ாள் ோழ்க!!  
11. அண்ைம் - அளப்பருந் ன்டம  
12. அற்பு மான அமு   ாடரகள்  
13. உற்ைாடர நான் வேண்வைன். 
14. மகான்கள் பார்டேயில் பபண்கள் 
15. அைிேைிந்வ ார் சிேமாோர். 
16. புைச்சமய காழ்ப்பும் – சமய பபாதுடமயும் 
17.  ிருப்பபருந்துடையும் ஆழியாறும் 

 
12.சிேோக்கியாரும்  

வே ாத் ிரி மகரிஷியும். 
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1. சிேோக்கியர்  
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டகக் 
குைிப்பு 

3. புரட்சிு் சித் ர்கள். 
4. அடனத்தும் இடைநிடலவய 
5. உைவல இடையுடையும் வகாயில் 
6. என்னிவல இருந்  ஒன்டை 
அைிந்வ ன் 

7. அஞ்ஞானிகள் 
8. நா ன் உள்ளிருக்டகயிவல….. 
9. கருக்குழியில் ஆடசயாய் கா லுற்று நிற்காவ ? 
10. சைங்குபேைி பகாள்ே ன்று சமயம் 
11. சிடல ேணக்கம் எந் ேயது ேடர?  
12. ஒன்வை ப ய்ேம் 
13. சா ியாேது ஏ ைா? 
14. பசத் பின் முக் ியா? 
15. வ ர்த் ிருேிழா  ேிர்த் ல் 
16. பாலானாகி ோழலாம் பரப்பிரம்மம் ஆகலாம். 
17. பபண்ணின் நிடலபாடு 
18. அைேழிச் சிைப்பு 
19. புலன்கள் 
20. பிரம்ம ஞானம் உம்முள்வள 

 

 
13.ஆனந் க் களிப்பும்  
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வபரின்பக் களிப்பும் 

 
 

1. ஆனந் ம் பிரம்மம் 
2. ஆனந்  களிப்பு-- வபரின்ப களிப்பு—ஏன்- இந்  பபயர் 
டேத் ார்கள்?  

3. களிப்பில் ப ாைங்கு – ஆனந் த் ில் முடி 
4. ஆனந் களிப்பு பாைல்கள் அடமப்பு. 
5. வே ாத் ிரி மகரிஷியிு்ன் வபரின்பக் களிப்பு 
6. நிடலயான வபரின்பம் எது? 

7.  ாயுமானேர் யார்? 

8. ஆனந் க் களிப்பு பாடிய  ாயுமானேர் 

9. அதுவே நானாகவும் இருப்பட …..இரண்ைைக் கலந்  
பபருநிடலடய”  னக்வக உரிய பாணியில் ேிேரிக்கிைார். 

10.  ற்பரத்ட  உணர்ந்  உணர்ோளர்கள் 
11. சிோனந் ம் ேிடளயும் பூமி 
12. மிகச்சிைிய மனி வுரு ோழுகின்வைன்  
13. அைிோய் நின்ை இடைநிடலயின் வபரைிவு 
14. அைிோய் நின்ை இடைேன் 
15. இடைேனது அருள்ேடிவே பமய் 
16. ேந்  ேரடே மைக்கலாமா?  
17. பபண்ணின் பபருடமடய ேியந்  மகரிஷி 
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18. டேயபமல்லாம் ோழட்டும் 
19. ஆனந் க் களிப்பின் இறு ி இலக்கு 
20.  ாயுமானேரின் ஆனந் களிப்பு பாைல்கள் 

21. வே ாத் ிரி மகரிஷியின் வபரின்பக்களிப்பு 
 

 

14.சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 

 
 

1. மாணிக்கோசகரது வபரின்பத் ின் பரேசநிடல 
2.  ாயுமானேரது  இடையனுபேம் 
3. 'சுகோரி  ன்னிவல ோய்மடுத்து உண்டு 
4. இன்ப ஊற்ைாய் நிடைந்  இடைோ! 
5. வபரின்பத்ட  அடிவயன் எவ்ோறு பபைமுடியும்?--- 
6. இன்ப மடழயாய் இைங்கி எடன ோழ்ேிக்கும் பரவம!----- 
7. ேிேிலியத் ில் ஒரு கட  உண்டு 
8. பேன்னில் கூை ஒரு கட  உண்டு…… 
9. ஆனந்  மடழபபாழிவு------ 
10. வபரின்ப அைிேடலயாய்த்  ிகழும் பரவம!------ 
11. பரம் வசா ிவய சுகோரிவய 
12. ஆனந்  பேள்ளம் 
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13. பர பேளிபயலாம் ஆனந் பேள்ளம் 
14. நிடனக்க நிடனக்க என்னுள் இன்பம் பபறுகுவ ! 
15. இடைேன் இருப்பது எங்வக? 
16. இந்  உைம்பு நிடலயானது அல்லவே? 
17. சுகம்ேருேது எப்படிபசாலாய். 
18. வபரின்பத் ின் இறு ி இலக்கு 
19.  ாயுமானேரின்  சுகோரி பாைல்கள் 
20. வே ாத் ிரியாரின் ”இன்ப ஊற்று” பாைல்கள் 

 
15. பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 

 
1. பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
2. கல்லாப் பிடழயும் கரு ாப் பிடழயும்  
3. ேிடனப்வபாகவம ஒரு வ கம் கண்ைாய்  
4. ேிடனகடளப் அழிக்க ேழிகாட்டுகிைார் வே ாத் ிரி மகரிஷி. 
5. ஒன்பைன்ைிரு ப ய்ேம் உண்பைன்ைிரு  
6. கல்லில் கைவுளா? 
7. சிடல ேணக்கத் ின் எல்டல - முடையான துைவு எது? 
8. பற்ைற்ை நிடல வேண்டும்.(நிடலயாடம) 



24 
 

9. ஒரு  ந் ிரம் பசால்கிைார் வே ாத் ிரி மகரிஷி. 
10. பேறுக்கத் க்க சில மனி ர்கள் 
11. உணர்ந்து  ிருந்து என்கிைார் வே ாத் ிரியார். 
12. கணக்பகடுக்கும் பட்டினத் ாரும் வே ாத் ிரியாரும்  
13. அருட்புலம்பல் 
14. சா ி வப ங்கள்  டமயைிய மாட்ைாமல்  
15. மனி குலம் ஒன்வை 

 

 
20.கன்பூசியசும் வே ாத் ிரியமும் 

 
   

1. கன்பூசியசும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
2. அைபநைிவய ோழ்க்டக பநைி 
3. வே ாத் ிரியத் ில் கன்பூசியஸ் 
4. அைபநைி என்ைால் என்ன? 
5. கன்பூசியஸ் ோழ்க்டக பநைி 
6. கன்பூசியசும வே ாத் ிரியும் ஒப்பாய்வு 
7. வசா டனகளின்ைி துனபங்கள் வ ால்ேியுறுமா? 
8. ோய்டமவய பேல்லும் 
9. வ டேயும் வ டேயுணர்வும் 
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10. ேஞ்சமா? பழி ோங்கும் பசயலா? 
11. நித் ியக் கைன் எது? 
12. அன்பில் பசயல்கள் எது? 
13. சினம்  ேிர்த் ல் எப்படி? 
14. உண்டமயான அைிவு எது? 
15. ேறுடமயற்ை ோழ்க்டக 
16. பநைி வபாற்றும் அரசா? சிைந்  ஆட்சியா? 
17. அழகின் எல்டலக்குள் பசல்ல மற்றும் ஒரு நுடழவு ோயில் 
 ிைக்கப்பட்ைது. 

 
16.ஐன்ஸ்டைனும் 
வே ாத் ிரியும் 

 

 
1. ஐன்ஸ்டைனும் வே ாத் ிரியும் 
2. வ ம்பித் வ ம்பி அழு  ஐன்ஸ்டைனும்  உலக அடம ி 
 ிட்ைம்  ந்  வே ாத் ிரியும் 

3. பிரபஞ்சம் எல்டலயுடைய ா? எல்டலயற்ை ா? 
4. ஐன்ஸ்டைன் ோழ்க்டக ேரலாறு 
5. ஐன்ஸ்டைன்  ந்  எச்சரிக்டக 
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6. வநாபால் பரிசு வ டி ேந் து. 
7. ோழ்க்டகயில் பேற்ைி பபறுேது எப்படி? 
8. ஐன்ஸ்டைன் என்ை ஆசிரியர் 

 
17.வஷக்ஸ்பியரும் வே ாத் ிரியமும் 

 
1. வஷக்ஸ்பியரும் வே ாத் ிரியமும் 
ஒப்பாய்வு 
2. கைன் கைன் கைன் 
3.புகழ் புகழ் புகழ் 
4. வபச்சு வபச்சு வபச்சு 
5. துன்பங்கள் துன்பங்கள் துன்பங்கள் 
6. எண்ணம் எண்ணம் எண்ணம் 
7. அன்பு அன்பு அன்பு 
8. நட்பு நட்பு நட்பு 
9. நல்வலார் நட்பு எப்படி இருக்கும்? 

10. கருடண கருடண கருடண 
11. அரசியல்ோ ி 
12. இன்பம் துன்பம் 
13. வநர்டம வநர்டம வநர்டம 
14. நல்வலார் பண்பு நல்வலார் பண்பு 
15. பசல்ேம் பசல்ேம் பசல்ேம் 
16. பேறுப்பு பேறுப்பு பேறுப்பு 
17. ேறுடம ேறுடம ேறுடம 
18. மனேளம் மனேளம் மனேளம் 
19. ஒழுங்கு ஒழுங்கு ஒழுங்கு 
20. வநாக்கம் வநாக்கம் வநாக்கம் 
21. மாடய மாடய மாடய 
22. வபராடச வபராடச வபராடச 
23. பபண்டம பபண்டம பபண்டம 
24. ேஞ்சம் ேஞ்சம் ேஞ்சம் 
25.  ிடச காட்டும வே ாத் ிரியம் 
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18.கம்பனும் வே ாத் ிரியமும் 
 
 
 
 

    
1. இலக்கிய  ிைனாய்வு 
2. நடை நடை 
3. எதுடக 
4. சீர் எதுடே 
5. வமாடன நலன் 
6. கம்பர்  ரும் வமாடன நலன் 
7. ேண்ணம் ேண்ணம் 
8. இடயபு இடயபு 
9. முரண் முரண்  
10. நாடும் அரசும் 
11. சிைந்  ஆட்சி 
12. இடைச்சிந் டனகள் 
13. மானுைம் பேன்ை ம்மா! 

14. மனி  வநய வ ாற்ைம் 
15. மனி  வநயமும் கம்பனும் 
16. மனி  வநயமும் மகரிஷியும் 

 
 

19.சாக்ரட்டீசும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
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1. உண்டமக்வக உயிரளித்  சாக்ரட்டீசும் வே ாத் ிரியும் 
2. சாக்ரட்டீஸ் ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. ஏன்? எ ற்கு? எப்படி? எப்வபாது? 
4. பகுத் ைிவு  ந்ட  
5. மரண  ண்ைடன 
6. வே ாத் ரி ோழ்க்டக ேரலாறு 
7. சாக்ரட்டீஸால் புகடழடைந்  வகானியம் 
8. சாக்ரட்டீஸீம் ேள்ளுேரும். 
9. ஒளிமிகுந்  காலம் இது. 
10. வே ாத் ிரியத் ில் சாக்ரட்டீஸ் 
11. சுயமாய் சிந் ித் வ  ப ளிோய் 
12.வே ாத் ிரியாரின் உபவ சங்களின் ப ாகுப்பு ான் 
வே ாத் ிரியம்  

 

20.ோல்வைரும் 
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வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 
 
  
1. ோல்வைர் ோழ்க்டக ேரலாறு  
2. வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்க்டக ேரலாறு  
3. உடழப்பும் ேறுடமயும்  
4. அன்பு ேள்ளல்கள் யார்?  
5. அரசும் மக்களும்   
6. உ ேி பசய்ேதும் ப ாண்ைாகும்  
7. உயர் புகழ் எது?   
8. ஆணேம் துன்பத் ிற்கு காரணம்   மனி னின் 
அடித் ளத் ில் இருப்பது அன்பு   

9. உரிடமத்  த்துேம்  
 

 
21.பபன்ஞ்சமின் பிராங்களினும்  
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வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
1. பபன்ஞ்சமின் பிராங்களினும் 
வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

2.கண்டு பிடிப்புகள் பபாதுச் 
பசாத்வ  காப்புரிடம வேண்ைாம் 

3.பபன்ஞ்சமின் ோழ்க்டக ேரலாறு 

4.வே ாத் ிரி ோழ்க்டக ேரலாறு 

5.பபன்ஞசமின் பிராங்களினும் 
வே ாத் ிரியாரும் 

6. ஒவர ம ம் ஒவர ம ம் 

7. ஒவர கைவுள் ஒவர கைவுள் 
8. ஆன்மா என்பது பிரபஞ்சத் ின் ஒளி அல்லோ? 
9. பணம் (பபாருளா ாரம்) 
10. கைன் என்ை புண் 
11. உடழப்பு உடழப்பு 
12. ேறுடமயற்ை ோழ்வுக்கு அைிஞர்கள்  
13. கைடம 
14. அைிேிவல ப ய்ேம் 
15. ஆடசடய சீரடமயுங்கள் 
16. அகம்பாேம்  
17. ஆணேம்  எழாமல் இருக்க என்ன பசய்ய வேண்டும்? 

 

22.சார்லஸ் ைார்ேினும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
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சார்லஸ் ைார்ேினும் 
வே ாத் ிரி மகரிஷியும் ஒர் 
ஒப்பாய்வு 

1. ைார்ேின் ோழ்க்டக 
ேரலாறு 
2. வே ாத் ிரி ோழ்க்டக 
ேரலாறு  
3. சார்லஸ் ைார்ேினின் 
பரிணாமக் பகாள்ளடகயும் 

வே ாத் ிரியத் ின்  ன்மாற்ை பகாள்டகயும் 
4. இயற்டக வ ர்வுக் வகாட்பார் 
5. ைார்ேினும் வே ாத் ிரியமும்  

 

23.ரால்ப் ோல்வைாவரா எமர்சனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

  
1. எமர்சன் ோழ்க்டக ேரலாறு 
2. வே ாத் ிரி ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. எமர்சனும் வே ாத் ிரியமும் 
4. ஆசிரியரும் கல்ேியும் 
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5. மனி ன் எப்படி ோழ வேண்டும்? 
6. நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? 
7. பபாறுத் ார் பூமியாள்ோர் 
8. ஒத்தும் உ ேியும் ோழ வேண்டும்? 
9. ேி ியும் ேிடனயும் 
10. பசார்க்கம் ஒழுக்கம் மனப்பபக்குேம் 
11. அைிஞன் அைிஞர்கள் 
12. இன்பமும் துன்பமும்  இயற்டகவய 
13. வ ால்ேிவய பேற்ைியின் ஏணிப்படிகள் 
14. அச்சம் என்பது மைடமயைா 
15. அச்சத்ட ப் வபாகுேது உயர்வு 
16. உடழப்வப உயர்வு 
 

24.காரல் மார்க்சும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 

 

1. காரல் மார்ச்ஸ் ோழ்க்டக 
ேரலாறு 
2. வே ாத் ிரி ோழ்க்டக 
ேரலாறு 
3. காரல் மார்க்ஸ் சிந் டனகள் 
4. பபாதுவுைடம பகாள்டக 
5. மூல னப் வபராட்ைம் 
6. பபாதுவுைடம அடமயும் 

முடை 
 
25.ராபர்ட் கிரின் இங்கர்சாலும் வே ாத் ிரி 

மகரிஷியும் 
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1. ராபர்ட் கிரின் இங்கர்சாலும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் ஒப்பாய்வு 
2. பகுத் ைிவு வமட கள் 
3. இங்கர்சாலின் கைவுள் மறுப்பு பகாள்டககள் 
4. இங்கர்சாலின் பங்களிப்புகள் 
5. நாத் ிகர் மீது ஆத் ிகருக்கு ஏற்பட்ை அக்கடர 
6. இங்கர்சாலும் வே ாத் ிரியமும் 
7. மூைநம்பிக்டகடய வேரறுத் ேர்கள் 
8. எந்  நூலும் ப ய்ேகீமான ல்ல 
9. குடும்பங்கள் குடும்பங்கள் 
10. நண்பர்கடள ப ரிந்து பகாள்ேது எப்படி? 
11. கண்ணியமும் வநர்டமயும் 
12. பபண்கள் ஒரு சிைப்பு நிடலயுடையேர்கள் 
13. உண்டம என்பது ஒப்புடம இல்லா து 

 

26.வேம்ஸ் ஆலனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும் 
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1. வேம்ஸ் ஆலன் ோழ்க்டக ேரலாறு 
2. வே ாத் ிரி ோழ்க்டக ேரலாறு 
3. வேம்ஸ் ஆலன் வே ாத் ிரியம ஒப்பாய்வு 
4. எண்ணம் என்ை  த்துேம் 
5. மரணமில்லா நிடல மனமா? மனி மனம் ஆக்டஞயா? 
6. உைல் உருேம் எண்ணம் 
7. எண்ணத் ின் ேலிடம 
8. வேம்ஸ் ஆலன் பார்டேயில் எண்ணங்கள் 

27..பாமர மக்களின்  த்துேஞானிகள் 

(கண்ண ாசனும் வே ாத் ிரி 
மகரிஷியும்) 
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1. கண்ண ாசன் ோழ்க்டக 
ேரலாறு 

1. வே ாத் ிரி மகரிஷி 
ோழ்க்டக ேரலாறு 
2. கேியரசரும் 
புேியரசரும் 
3. மானுைம் பேன்ை 
கேிஞர்கள் 
4. ோழ்க்டகத் 

 த்துேம்  ந்   யாளர்கள் 
5. கண்ைேர்கள் ேிண்ை ில்டல 
6. கடிோளம் இல்லா  கு ிடரயா? 
7. உன்டனயைிந் ால் உன்டனயைிந் ால் 
8. எல்லாருக்கும்  ந்ட  இடைேன் 
9. முற்வபாக்சு சிந் டனகள் 
10. பற்ைற்ை ோழ்க்டக 
11. நீ ேந்  கட  என்ன? 
12. ஆண்ைேன் கணக்கு 
13. சமு ாயச் சிந் டனகள் 
14. மனி ன் என்பேன் ப ய்ேமகாலாம் 
15. மானிைர் ஆன்மா மரணபமய்ய ாது 
16. என்டனத் வ ாண்டி ஞானம் கண்வைன் 
17. ஆடசவய அடலவபால 
18. கருடண என்னும் என்னும கண்  ிைந்து பார்க்க வேண்டுமுு் 
19. ேி ி பசய்  குற்ைம் 
20. இடைேன் ஒருேவன 
21. மனி ன் மாைிேிட்ைான் 
22. இடைேன் இருப்பது எங்வக? 
23. ஒருேன் மனது ஒன்ப ைா 
24. மயக்கமா? கலக்கமா? 
25. அேன் ான் இடைேன் 
26. ஞானம் அடைேது எப்படி? 
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27. கேடலயில்லா  மனி ன் 
28. தூக்கத் ில் நிம்ம ி 
29. ஆறுமனவம ஆறு 
30. கடைசி ேடர யாவரா? 
31. பாமர மக்களின்  த்துேஞானிகள் 
32. உலக அரச வேண்டும்? 
33. ஆனந் ம்! ஆனந் ம்!! ஆனந் வம!!! 

 

வே ாத் ிரியம் ஒப்பாய்வு ப ாகுப்பு 3 
 

பார ியாரும் 
வே ாத் ிரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

 
  

1.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
ஞானப்பாைல்கள் 

 

1. மன ில் உறு ி வேண்டும். 

2. சாவுமிங்வக அழிந்து வபாகும் 
3 மடைப்பபாருடள உணர வேண்டும் 
4.  ேவம புரியும் ேடகயைிவயன் 
5. அடனத்தும் இன்புை வேண்டு ல் 
6. பபாடியாக்குவேன் மாடயவய! 
7. ”முக் ி என்று ஒரு நிடல சடமத் ாய் 
8. மன சஞ்சலப்பைாவ ! 
9. கேடலயற் ைிருத் வல முக் ி 
10.நல்லனவே எண்ணல் வேண்டும் 
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2.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 

 த்துேப் பாைல்கள் 
 
 
1. கண்ணன் பாட்டில்  த்துேம் 
2. குயில் பாட்டில்  த்துேம். 
3. பாஞ்சாலி சப த் ில்  த்துேம். 
4. பேட்ைபேளி  த்துேம் 
5. ஞாலம் உயிர்கள் அடனத்து மேன். 
6. நானும் ஓர் கனவோ? 
7. பசய்க  ேம்! பசய்க  ேம்! 
8. மனி னின் சரித் ிரம் 
9. மனபமனும் பபண்வண!  
10. நான் ேழீ்வே பனன்று நிடனத் ாவயா 
 

 
 
 
 

3.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
பிரம்மஞானம் 
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பிரம்மஞானம்  ந்  பிரம்மஞானிகள்.  
2. அைிபோன்வை ப ய்ேம்?   
3 .பரசிே பேள்ளமும் காந் மும் 
4. வமானநிடலயின் பபருடம   
5 படகேனுக்கு அருள்ோய்   
6. கைடம பசய்வோம்  
7. எண்ணமட  ேலிடம 
பபைச்பசய்வோம்  
8. ேறுடமடய மண்மிடச மாய்ப்வபன்  
9. நான் என்ை  த்துேவம நாமா 
யுள்வளாம்  

10. பசத்  பிைகு சிேவலாகமா? டேகுந் மா?  
 
 
 

 
4.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் பார ியாரின் 
மானுை சிந் டனகள் 

 
 
 
1. மானுைம் வபாற்ைிய மகான்கள் 
2. கல்ேிச் சிந் டனகள். 
3. பபண் முன்வனற்ை சிந் டனகள் 
4. குடும்பச் சிந் டனகள் 
5. குழந்ட  ேளர்ப்பு 
6. சா ிகள் இல்டலயடி பாப்பா!. 
7. நான் ேழீ்வே பனன்று நிடனத் ாவயா   
8. ேறுடமடய மாய்ப்வபன்  
9. .எத் டன வகாடி இன்பம் டேத் ாய்  
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பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் 
பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  1 

 
 
    
1.  பேன்னும் வே ாத் ிரியமும்  
2.  புத் த்  ன்டமடய முழுடமயாக 
அடைய முடியேில்டலவய?”  
3.  ”வ டுகின்ை பபாருள் என்ன? ஏன்?  
4.  அடனத்துக்கும் நாவம காரணம்  
5.  உனக்கு என்ன ப ரிகிைது? 
(ேந் து ான் வபாகுவம அல்லாது)  
6.  ஞானம் யாரிைம் பபறுேது?  
7.  பிைப்பு, இைப்பு என்ப ன் அர்த் ம்!  
8.  டேயபமல்லாம் ோழட்டும்  
9.  பழுக்கும் ஞானம்  
10. உயிராடசயும் இல்டல! பண 
ஆடசயும் இல்டல!  

11. ேி ி, சந் ர்ப்பம் ம ி.  
12. "பிைப்பு இைப்பு நடுவே பூவுலக ோழ்வு  
13. எ ிர்பார்த் ல் ஏமாற்ைவம  
14. நாடளக்காக கேடலப்பைா ிருங்கள்  
15. முயற்சி அளவே ஞானத் ின் ேிடளவு!  
16. பயிற்சியும் முயற்சியும்  
17. குருேின் வமன்டம  
18. ஞானம் என்பது அைிந்து பகாள்ேது  
19. ேடீுவபறு எப்வபாது எய் லாம்?  
20. மனம் என்பது பபருங்கைல்  
21. மன ஒருடமயும் சந்வ ாஷமும்  
22. அகத் ேமும் அை ோழ்ோகும்  
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23. சிந்ட  அைங்கிடும் சீேவன சிேனாகும்  
24. அைிோளி யார்?  
25. மனி னுக்குப் பிைப்புத் ப ாைர்  
26. ஞானம் வ டும் பக் ர்கள்   
27. ேழியும் வகாப்டப  
28. வபாடர நிறுத் ிய புத் ர்  
29. ப ளிவு குருோர்த்ட க் வகட்ைல்  
30. பற்ைற்று ோழும் பழக்கம் உண்ைாகிேிடும்  
31. சுய அைிோல் உடனயைியும் சாேி எது?  
32. இயற்டக என்ை வபாரட்ைக்காரன்  
33 .கர்மவயாகமா?  ியானமா?  
34. புலன்கைந்  பசயல்முடிவே  
35. ஞானத்ட  வ டி  
36. உளமார்ந்  மன்னிப்பு  
37. பசயலுக்கு ேிடளவு உண்டு?  
38. பிைந் ேர்கள் அடனேருவம இைப்பார்  
39. எ ற்கும் கேடல வேண்ைாம்  
40 .ஞானத் ின் நிடலகள்  
41. எண்ணத் ின் சிைப்பு  
42. முழு ேிழிப்புணர்ச்சி!  
43. நீ நான் இல்டலவய!  
44. மனம் ஒரு பபாக்கிஷம்  
45. நிகழ் காலத் ில் ோழ வேண்டுபமன்ைால்  
46. நற்பண்பு புலன்களுக்கு அடமந்து வபாகும்  
47. பமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு  
48. கரு ேவம வபாதும்  
49. பசார்க்கமா? நரகமா?  
50. சித் ம் என்னும் பபருநி ி  
 

 
பேன்னும் 

வே ாத் ிரியமும் பாகம்2 
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1. குருேின் வசர்க்டக 
2. சினமும் அச்சமும் ோழ்டேச் 
சீர்குடலக்கும்  
3 இன்று என்பவ  நிேம்  
4. வகாபம் ஆன்மீக ோழ்வுக்குத் 
 டையா?  
5. மகிழ்ச்சிக்கு ேழி எது?  
6. ஒப்பைீா? பபாைாடமயா  
7. குற்ைவம காணும் குடையுடைவயார்  
8.  ான் என்ை பசல்ோக்குப் பற்று  
9. அைிவுடர எப்படி இருக்க 
வேண்டும்?  
10. பணிவு கனிவு துணிவு  
11. ப ாண்ைாற்ைி இன்பம் காண்வபாம்  

12. சீைனும் குருவும் 
13. மனேளர்ச்சி 
14 .மானுைத் ின் ேரீர்கள் 
15. துன்பங்கள் குடைய ேழி எது? 
16. சீராக ோழ்வோம் 
17. அச்சம் வ டேயா? 
18. நிடனக்க வேண்டியது என்ன!  
19 அைிேின் அனுபேம் 
20 பமௌனவம ஞானம்  
21. ஆணேம் நீங்கிய அடமச்சர் 
22. வகாபமும் காலிப்பைகும் 
23. ோழ்வோம் ேளவமாடு 
24. அனுபேவம குரு. 
25. ோழ்வே ஒரு வபாராட்ைமா? 
26. மன நிடைவு பபை ேழி 
27. சிந் ித்து அைிபேன், சிைப்பாக ோழ்ோன் 
28. பேற்ைியின் இரகசியம் 
29. பிைப்பும் இைப்பும்  
30. ப ாண்வை ப ாழுடக 
31. பழக்கமும் ேிளக்கமும் 
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32. ”இதுவும் கைந்து வபாகும்” 
33. சித்து வேண்ைாவம! 
34. ஞானத் ின் மு ிர்ச்சி  
 

பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்3 
 

 
1.  ஞானத்ட  வ டி 
2.  உளமார்ந்  மன்னிப்பு 
3.  பசயலுக்கு ேிடளவு உண்டு?  
4.  பிைந் ேர்கள் அடனேருவம 
இைப்பார் 
5.  எ ற்கும் கேடல வேண்ைாம்  
6.  ஞானத் ின் நிடலகள் 
7.  எண்ணத் ின் சிைப்பு 
8.  முழு ேிழிப்புணர்ச்சி! 
9.  நீ நான் இல்டலவய! 
10. மனம் ஒரு பபாக்கிஷம் 
11. உைேிவல கண்ை உண்டம நிடலத் 
ப ளிவே துைவு 
12. நற்பண்பு புலன்களுக்கு அடமந்து 

வபாகும் 
13. பமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு 
14. கரு ேவம வபாதும் 
15. பசார்க்கமா? நரகமா? 
16. சித் ம் என்னும் பபருநி ி 
17. மனப்ப ிவே இயக்கம் 
18. பழக்கவம பற்ைாக! 
19. ஞானமும் ோடழப்பழமும் 
20. எந்  எண்ணமும் நம்டம தூக்கிப் வபாகாது? 
21. மனத் ிண்டம வேண்டும் 
22. மனி  மனம் நிடைவு பபை 
23. புலன் கைந்  பசயல் முடிவே 
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24. கைவுள் எங்வக? என்று பலர் வ டுகின்ைார்.  
25. எண்ணத் ின் ேலிடம 
26. மனத்தூய்டம வேண்டும் 
27. ஒவ்போரு நிமிைமும் இன்பம் 
28. அத்துேி  ஆசனத் ில் அமர ோரீர் 
29. மனஒருடமப்பாடு வேண்டும்? 
30. ஆடசயும் கேடலயும் 
31. அன்பு பசய்  
32. ஆர்ேமும் முயற்சியும் 
33. அடல ான் மனம் 
34. மன்னிக்க ப ரிந்  உள்ளம் மாணிக்க வகாயில் 
35. கைவுள் இரகசியம் 
36. ஒவ்போரு நாளும் இன்பம் 
 

பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்4 
 
 
1. புகழும் இகழும் 
2. உள்ளம் உருகி நின்வைன் 
3. புத் ர் எழுப்பிய வகள்ேிகள் 
4. புத் ரின் மகாசமா ி 
5. இன்பம் நிடலக்க ேழி 
6. பழிப்வபாடரயும் ோழ்த்து 
7. காலம் எனக் கருதும் மனம்  
8. ஞானம் என்ைால் 
9. எது அ ிசியம்? 
10. மனம் ஒரு ேியப்புக்குரிய 
இயக்கம் 
11. ேிழிப்பு நிடலயில் ோழ்வோம் 
12. முழுடமயும் முழுடமப்வபறும் 
13. நன்ைியுணர்வும் கைடமயுணர்வும் 

14. அணுவே எல்லாம் 
15. நிடனடே சுமக்காவ  
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16. ஞானமடைந்  மனி ன் 
17. குற்ைங்களும்  ண்ைடனகளும் 
18. புனி  நிடல குருநா ர் 
19. ஞானிகளின் சிைப்பு 
20 .ஞானநிடலகள்  
21. ப ாண்டில் உயர்வு  ாழ்வு வேண்ைாம்? 
22. ஆசிரியர் பபருடம 
23. ஆற்ைல்கள் ேணீாகாது. 
24. கூடி ோழும் பண்பு?  
25. வகாபத் ில் சத் ம் ஏன்? 
26. அன்பு ேழியில்  
27. அன்பின் பசயல்  
28. உடழத் ால் சாப்பிடு  
29. பேன் குருவும் ஒன்பது  ிருைர்களும் 
30. டேர சூத் ிரம் 
31. பசியும்  ாகமும்  ந் து யார்? 
32 .பழுத்  ஞானம்  
33. ோழ்நாள் எவ்ேளவு வ டே?  
34. வ ர் உள்ள ா? 
35. உண்டமடயக் காணப் பல ேழிகள்  
36. மகிழ்ச்சியின் இரகசியம்  
37. ஞானியின் ோழ்க்டக  
38. ஆன்மீக முன்வனற்ைமா? 
39. சீைனாக என்ன  கு ி?  
40. புத்   த்துேம் ஒவர ேரியில் 

41. பபாறுடம வ டே  
 

பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 5 
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1. எண்ணமற்ை நிடல 
2. எ ிலும் மகிழ்ச்சி 
3. துைேிக்கு வகாமாளி கற்றுத் ந்  
பாைம்! 
4. மன அடம ி பபை 
5. ஆடைக்காக மரியாட 9? 
6. உடழத்து முன்வனறு 
7. நன்டமவய வநாக்கு 
8. அங்கிருந்து நுடழ  
9. பேன்னும் வ நீரும்  
10. மவனா ிைம் வேண்டும் 
11. இடைேனுக்கு பலி 
பகாடுக்கலாமா? 
12. அகங்காரம் வபானால், மகிழ்ச்சி 

கிடைக்கும்! 
13. பூட்ைா  பூட்டு 
14. அனுபேவம குரு 
15. கற்ைதும் பபற்ைதும் 
16. யார் சிைந் ேர்?  
17. மடழயாக பபாழிந்  மலர்கள் 
18. ஞாவனா யத் ின் கட  
19. குரு ப ேி 
20. டக உணர்த் ிய கட  
21. இந்  நாள் மீண்டும் ேராது 
22. ோழ்க்டக ோழ்ேது எப்படி? 
23. வபரடலகள் 
24. ஒரு ஆடச ஒரு பாைம் 
25. மனநிடைோக ோழ என்ன பசய்ய வேண்டும்?  
26. மக்களா? சூத் ிரமா?  
27. அ ிர்ச்சி இல்லாமலா? 
28. ஞானம் பபறும் ஆர்ேம் 
29.  ன்டன அைி ல் 
30. இயல்பாய் இருத் ல்  
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31. யார் முன் நிற்கிைாய்?  
32. நல்ஒழுக்கமும் நன்டமயும்  
33. எந்  ேழியில் ேந் ாலும்  
34. இயற்டக அழவக அழகு  
35. ஞானம் பபற்ை பின் 
36. அச்சத் ிற்கு என்ன காரணம்?  
37. குருேின் அன்பு அடிப்ப ா?  
38. அழிப்பது ான் ேலிடமயா?  
39. கருோன நா ேிந் ில் சா ிவயது?  
40. ோழ்ேினிவல ேளம்காண  
41. குரு நம்பிக்டக எட யும் பசய்யும் 
 

 

 ாயுமானேரும் 

வே ாத் ிரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 
ஆனந் மானபரம். 

 
 
 
1. ஆனந் வம பரம்பபாருள் 
2. அறுகுண  சீரடமப்பின் அேசியம் 

3. பமய்யைிடே நாடி மனி  குலம் பசல்ல 
வேண்டும்! 
4. துைவு முத் ிடரயில் வமாசம் 

5. எல்லாம் பமய்ப்பபாருவள  

6. இடையுணர்வு பபை அகத் ேமும் 

அகத் ாய்வும் வேண்டும். 
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7. அைிேின் அகவநாக்குப் பயணம் வேண்டும். 

8. ேிடனத்தூய்டம அடனேர்க்கும் இன்பம் நல்கும் 

9. குணக்வகைர்  அேனிமிடச உண்வைா பசாலாய்? 

10. குருேின் வசர்க்டக 

 
2. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 

சின்மயானந்  குரு. 
 
 
1.அைிேில் முழுடம 

2.ப ளிோக காணடேக்கும் பிரம்மஞானம் 

3.அறுகுண சீரடமப்பில் அடம ி 

4. சிேநிடலடய சீேனிவல உணர்ந்து 
பகாண்ைால். 

5.பிைேி ப ாைரும் காரணம் என்ன? 

6.வபரின்ப ேடீ்டில் நன்ைாக உைங்கலாம் 

7 அடிடம பகாண்ை  ிருேருளின்  ிைம் 

8. ேழிகாட்டிய ேள்ளல் 

9.முழுடமப் வபைடைந் ால் ேடீுவபறு எய் லாம். 

10 என்டன ஆட்பகாள்ோயா? 

11.ஞானம் மு ிராமல் ேடீு டககூடுவமா? 
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3. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் 

பபாருள் ேணக்கம். 
 
1.பபருபேளிடயச் சிந்ட  பசய்ோம் 
2. அமுது ஊற்ைா? இன்ப ஊற்ைா? 
3. உயிரில் கலந்  பபாருள் 
4. ஆனந் வம பமய்ப்பபாருள் (பிரம்மம்) 
5. .பமய்ப்பபாருளின்  ன்மாற்ைம்  
6. பமய்ப்பபாருவள குருோக ேந் ார்.  
7. மனி ன் – ஆணேம் = பமய்ப்பபாருள் 
8. பமய்ப்பபாருள் முழுடமப் பபாருள் 
9. பூ ம் எல்லாம்  ன் அகத் ில் பேளியாய். 
10. வபரன்பால் உள் உருகி பமாழிகுழைி…… 
11. பமய்ப்பபாருடள காட்டுபேர் குரு 

12. உம்மைிவே ேிளக்கம் கூறும். 
 
 

 
4. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 

வ வோமானந் ம். 
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1. அைிோன ப ய்ேவம 
2. ஆணேம் அழிந் ால் முக் ி. 
3. அகத் ேத் ால் மன அடலச்சுழடல 
குடைக்கலாவம! 
4. இந்  அைிவு எ னால் ேந் வ ா? 
5. கருடண காட்ை மாட்ைாவயா? 
6. அைிேைிய வேண்டு பமனில் 
7. முழுடமப் வபறு அடையலாவம! 
8. சிந்ட டய அைக்கிவய 
9. சும்மா இருக்கின்ை  ிைமரிது 
10. மரணமில்லா நிடல 
11. பபண்ணின் பபருடம 

 
 

5. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 
எங்கும் நிடைந்  பபாருள்.. 

 
1. அேனன்ைி ஓர் அணுவும் அடசயாது 
2. இடைேனின் கருடண ேிடளயாட்டு 
3. ஏது பாேித் ிடினும் அதுோகி 
ேந் ருள்பசய் 
4. மனமாடயடய என்னால் 
அைக்கேசவமா? 
5. முக் ிநிடல ஈப ன்று உணர்த் ிவய 
6. நின்வனாடு இருக்கும் நாள் எந் நாள் 
7. பரிபாக காலம் பிைக்க இடலவயா? 
8. மா ேர்க்கு ஏேல்பசய்து 
சித் ிபபைலாமா? 
9. எப்படிப் பிடழப்பது உடரயாய்? 

10. வபரின்ப முத் ிபபறுேது வபாராட்ைமா? 
11. ஆனந்  நிடைவே 
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6. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம் 

 
 

 
 
1. ோழ்த்துடர 
2. பரம்பபாருள் என்ைால் ENERGY 
3. இடைத்  த்துேம் 
4. வே ாத் ிரியத் ில் வகாட்பாடு என்ன? 
5. அேனில் ான் நீ 
6. பபரிய பபாருளான பமய்ப்பபாருள் 
7.  ற்பரமான வ ேட டய அஞ்சலி 
பசய்வோம் 
 
 

 
 
 

 
7. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 

 ாயுமானேரின் கருணாகரக் கைவுள் 
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. சர்ே காலமும் நிடனேவனா? 
2. ஆனந்  நிர்த் மிடு கருணாகரக்கைவுவள. 
3. க ிக்கு ேடக ஏதுபுகலாய்? 
4. நான் என்று நீ என்று இரண்டு இல்டல 
5. பபாய்யும் பமய்யும் 
6. பண்வணன் உனக்கான பூடே 
7. சகமீது இருந் ாலும் மரணம் உண்டு 
8. ச ாகால பூடேயா ஒப்புேித்வ ன் 
9. அன்பர் அன்புக்கு எளிடய 
10. நல்லைிஞர் எக்காலமும் உ வுோர். 

 
 

8. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் பாயப்புலி 

 

1. நின் பபருங்கருடண  ாய்ஒத்து 
2. ேிடனப்ப ிவு ேித் ில் உண்டு 
3.  ேஞ்சற்று மில்லா  நான்உன் 
4. மவுனத் ினால் முத் ி சா ிக்கலாம் 
5. பமௌனிவய சற்குருோய் 
6. அன்பற்ை நான்இனி ஏதுபசய்வேன்? 
7. சீைரிைம் பகாண்ை குருேின் அன்பு 
8. சும்மா இருக்கின்ை சீரைியச் பசய் ல் 
9. நீபயன நாபனன வேைில்டல 
10. வே ாத் ரியத் ில் அட்ைாங்க 

வயாகமா? 
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9. வே ாத் ிரியப் 
பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 
எந்நாட்கண்ணி பாகம் 1 

1. கைவுடள காணும் நாள் எந்நாவளா? 
2. குருடேச் சாரும் நாள், எந்நாவளா?  
3. உைல் பற்று அறுேது எந்நாவளா? 
4. நான் என்ை  ன்முடனப்பு 
5. மைோர் மயக்கு ஒழிேது 
எந்நாவளா? 

6.  ன்முடனப்பு எப்வபாது வபாகும்? 
7. உன்டன அைிந் ால்...நீ உன்டன 
அைிந் ால் 
8. ஆனந்  நாட்டில் அே ரிப்பது 
எந்நாவளா? 

9. பமய்ஞ்ஞான பமய்ேிளக்கு 
10. ேஞ்சக்காரர்கள் டக வகாோமல் 

 

10. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி பாகம் 2 

 

1. எவ் உயிரும்  ன் உயிர்வபால் 
2. நிடனப்பு அை நிடனந்வ ன் 

3. பற்றுஅை இருந் படிவய சும்மா இருந்து 

4. ஞானபநைி நான் அடணேது 

5. பமய்யுைவன காண்வபவனா? 

6. தூங்காமல் தூங்கி 
7. தூபேளிவய நின்டன அைியடேத் ால் ஆகாவ ா? 

8. நீவய நானாக, நான் நிற்க 

9. அைிவே ப ய்ேம் 
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10. பமௌனத்ட  எப்படி அைிேது? 

 

11. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 
பமௌனகுரு 

1.  ாயுமானேரின் குரு பமௌனகுரு 
2. ஞானமாகிய ம ம் பிடித்  யாடன 
3. உய்ேித்  குருவே ோழ்க. 
4. மைப்பதும் பின் நிடனப்பதுவம மாடய-
ஞானம் 
5. ோழ்ேித்  ஞானகுருவே 
6. தூய்டமடய நாடிச் பசல்லும் பயணம் 
7. உய்யும் ேடக வ டி உள்ளம் உருகி 
நின்வைன் 
8. உன் மகிடமயது பசால்ல எளிவ ா? 
9. சரணாக ி என்னும் சாந் பநைி 

10.  ான் னது என்கின்ை  ருக்கற்று ோழ 
11. ேடீுவபறு எனும் உயர்ந்  ப மும் ஈவ   

 

12. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் மடலேளர்க் கா லி 
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1. அகத் ேப்பயன்கள் 
2. மட்டிவல மனது பசல நினது அருளும் 
அருள்டேவயா? 

3. நிடனபேல்லாம் ஞானமயமாய் 

4. ப ாண்ைர்பணி பசய்ேது என்வைா? 

5. அடியர் நாமவம நான் உச்சரிக்க ேசவமா 
6. எடனயாள ேல்டலவயா? 
7. ேிடனஏறு பமய்எனும் ப ாக்கினுள் 
சிக்கி 
8. ேித்ட டய ேியந்து அருள்டேவயா 

 

 

13. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் 
மனம் என்னும் மாடய 

1. மனம் ஒரு அறிமுகம் 

2. மனமம மனிதன். 

3. மனம் ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம் 

4. மனததெ் ெற்றி ஆராய்ந்தவரக்ள். 

5. தாயுமானவர ்ொடல்களில் மனம் 

6. மனதின் தன்தம 

7. மனம் ஒரு நிதலயற்ற, நிதலயாதம  

உதடய பொருள் 

8. மனதின் இயல்புகள் 

9. மனம் ெல பெயல்கள் 

10. மனதின்  அறியாதம 

11. மனதின் ெல்மவறு பெயரக்ள் 

12. மனம் இழந்த நிதல 

13. ெலவதகெ் ெற்றுகள் உள்ள மனம். 

14. மனதின் ெல்மவறு உணரவ்ுகள். 

15. மனமும் மாதயயும். 

16. கள்ளம் நிதறந்த மனம் 
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17. மனதின் இழி நிதல 

18. வஞ்ெம் நிதறந்த மனம் 

19. மங்தகயர ்மனம் 

20. ஐம்புலன்களும் மனமும் 

21. மனதின் தீதமகள். 

22. மனத்தின் எதிரந்ிதல 

23. உணரெ்ச்ிநிதலயில் மனம் 

24. மனதின் பெயல்கள், விதளவுகள் 

25. மனம் ஆலயம் என்ெனவற்றுக்கு இதடமயயான பதாடரப்ு 

26. மனம் அடங்குதலால் ஏற்ெடும் நன்தமகள் 

27. இதறநிதலயில் மனம் 

28. ஞான வீரரக்ளது உள்ளம். 

29. மனம் மாதய திருவருள் இவற்றிற்கு இதடமயயான பதாடரப்ுகள். 

30. இதறநிதலயுதடய மனம் 

31. அடியார ்மனம். 

32. அத்துவிதம் 

33. இதறதய அதடய மனதின் ெல ெடி நிதலகள் 

34. பிறெ்பு இறெ்பில் மனம் 

35. மனம் இன்ெம் அதடவதற்குரிய வழிகள் 

36. மனம் ஒடுங்க வழி 

37. மமனாநாெம். 

38. மனமும் பமௌனமும் 

39. மனம் மெரின்ெம் அதடவது எெ்மொது? 

40. மனத்துறவு 

41. மன அடக்கத்தால் கிதடக்கும் ெலன் 

42. மனம் என்னும் விதளநிலம் 

43. மனதில் பெயலிதன சுட்டிக்காடட்ுவதற்கு தாயுமானவர ்

ெயன்ெடுத்திய உவதமகள்.                             

 

14. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் ஆறுபடகேர்கள் 
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1. அறுகுணங்கள்  ரும் ஆணேம் 
2. அறுகுண சீரடமப்பில் அடம ி 
3. காமா ி ராஷசப் வபய் 
4. பஞ்ச மகா பாேங்கள் 
5. வசாம்படல சாம்பலாக்குவோம் 
6. பபாைாடமடயப் பபாசுக்குவோம் 
 
 
 

 
 
 
 

15. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் அருள் ாகம் 

 

1. அன்பு உருோய் நிற்க அலந்வ ன் 

2. சித் ம் ப ளியாகு என் பசய்வேன்? 
3. மயக்கம் வ ைாது என் பசய்வேன்? 

4. வ கம் ேிழுந் ிடின் என் பசய்வேன்? 

5. ேறுடமக் காலத் ில் உ வும் புண்ணியம் 

6. இன்பம்  ந்து இடலவய 
7. என்  ாகம் அறுவமா? 
8. என் கேடல  ீராவயா? 
9. கருடண டேயாய் பராபரவம 
10. ஆனந் மாய் ோழ ஆடசயா? 
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16. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் இடைேழிபாடு 

 

1. ப ய்ேம் உண்ைா? 
2. ப ய்ேம் ஒன்வை 
3. இடைேழிபாடு  
4. அைபநைிவய இடைேழிபாடு 
5. உைவலாம்பல் இடைேழிபாடு  
6. நித்ய பூடச பசய்ேது இடைேழிோைா? 
7. இடைேழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? 
8. ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் 
 
 

 
 

17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ாயுமானேரின் பரபூராணந் ம் 
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1. வபரின்ப நிஷ்டை அருள்ோய். 
2. பரிபாக காலம் எதுப ரியுமா? 
3. அேனின் இயக்கம் அணுோற்ைல்  
4. கர்மங்கள் வபாராடு ா? அகத் ேம் 
பசய்வோம் ோரீர்! 
5. பேன்மம் ேருவமா? பிைேிக்கைடல 
எளி ாக நீந் லாவம! 
6. கைவுள் யார்...? எங்வக உள்ளார்...! 
7. ேிடனத்தூய்டம மனத்தூய்டம ஒன்டை 
ஒன்று உயர்த்தும் 

8. வமலான நிடலடயப் பற்ைி நிற்க அருள் புரிோயாக? 
9. மனம்  குேிய ஒரு  ந் ிரம் 
10. ஆடசக்வகார் அளேில்டலயா 

 

6. ிருோசகமும் வே ாத் ிரியமும் 
(ஒப்பாய்வு) 

1. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
யாத் ிடரப் பத்து. 
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1. அருள் பேள்ளத் ில் முழ்க ோரீர் 
ht t ps://yout u.be/0BnZBMai d0Q 
2. உலகப் பற்டை நீக்க என்ன பசய்ய 
வேண்டும். ht t ps://yout u.be/qIwj mf I kMrs 
3. பற்ைற்று எல்வலாரும் ோழ வேண்டும்! 
ht t ps://yout u.be/X139nt AkbAg 
4. அைிேில் ப ளிவு வேண்டும்? 
ht t ps://yout u.be/ksJ ThG4i MXU 
5.  ேத்ட  ஆற்ைி பேற்ைி பபைலாம்!  
ht t ps://yout u.be/t Tl nuEa4UI A 

6. துன்பங்கடளயும் இகழ்ந்து வநாக்குங்கள்.  
ht t ps://yout u.be/t VKmNrbEqN0 

7. முயற்சி பயிற்சி வ ர்ச்சி  ht t ps://yout u.be/ZZyn2rM-ybU 
8. அடனத்துமாகி நாவன நின்வைன் ht t ps://yout u.be/CGk1Ea6yQqU 
9. ஆரா  ஆர்ேங் கூர அழுந்துேரீ்  https://youtu.be/eL1ARCDMVVc 
10. ப ருள்ேரீ் ஆகில் இதுபசய்மின்  https://youtu.be/xNIoFcNvo5c 
 

2.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
அச்சப் பத்து. 

 
 
1. பபாய்யர்  ம் பமய்யும் அஞ்வசன்     
ht t ps://yout u.be/PZyI Adi i unQ 
2. ேிடனக் கைல் பகாளினும் அஞ்வசன்      
ht t ps://yout u.be/Li Y8rpNQn-o 
3. அன்பு இலா ேடரக் கண்ைால் 
அஞ்சுமாவை ht t ps://yout u.be/HgTWw_t_SYw 
4. அளி இலா ேடரக் கண்ைால் அஞ்சு 
மாவை    ht t ps://yout u.be/nHTI qNVKKY8 
5. பிணி எலாம் ேரினும் அஞ்வசன்  
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https://youtu.be/ShZEhY-B4z8  
6. ஆள் அலா ேடரக் கண்ைால் அஞ்சுமாவை 

ht t ps://yout u.be/R7NgR85xgrE 
7. சா டல முன்னம் அஞ்வசன் ht t ps://yout u.be/uMOj gI pl -o0 
8. அைிவு இலா ேடரக் கண்ைால் அஞ்சு மாவை  

ht t ps://yout u.be/6DGj 8f VOncQ 
9. மன்னவராடு உைவும் அஞ்வசன் ht t ps://yout u.be/phruwz_BFl s 
10. கூற்றுேன் சீற்ைம் அஞ்வசன் ht t ps://yout u.be/KDZ1ssqGdHY 

 
3.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

அடைக்கலப் பத்து. 
 

 
1. மாணிக்கோசகர்  அடைக்கலமாக ேந்  
சரணாக ி 
2. ேிடனயும் மனமும் 
3. அரிது அரிது மானிைராய்ப் பிைத் ல் 
அரிது 
4. அேனில் ான் நீ உன்னில் அேன் 
5. துன்பங்கள் இனி ாய் மாை ேழியிதுவே! 
6. ஆணேம் எப்வபாது நீங்கும்? 
7. மனம் என்பது பபருங்கைல் 
8. மனம் உழலாது இருக்க என்ன பசய்ய 

வேண்டும்? 
9. மனமது இயற்டகயின் மாபபரும நி ி 
10. இடையுணர்வு பபறும் ஞானம் எல்வலார்க்கும உண்டு 
11. ோழ்ேில் நிகழ்ேப ல்லாம் வபரின்ப ஊற்ைாய் மாறும் 

 

4.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
பசத் ிலாப் பத்து. 

https://youtu.be/KDZ1ssqGdHY
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1.இடையுணர்வு பபறும் ஆற்ைல் 
எல்வலாருக்கும் உண்டு.  
ht t ps://yout u.be/bQPzkzGES9M 

2.என்டன ஓர் ோர்த்ட யுள் படுத்துப் 
பற்ைினாய்  ht t ps://yout u.be/SuYB2ZEh_5U 
3.சா டன  ான் பயன்  ரும்  
ht t ps://yout u.be/A-a0Fc3nyew 
4.மனம் அைிோகிய மனி னும் ப ய்ேவம 
ht t ps://yout u.be/wcVDWm9DN4I  
5.பண்பாட்டை ேளர்ப்வபாம்  

ht t ps://yout u.be/RsBnC-4yt hg 

6.உடனப்பிரிந்து இனிது இருக்க என்பசய்வகன்!  
ht t ps://yout u.be/Yh8S98MNFwA 

7.முயற்சியளவே ஞான ேிடளவு ht t ps://yout u.be/3yxyPQN5I sk 

8.அடிவயன் துன்பப்படுேது நல்ல ா? ht t ps://yout u.be/l kzrbG1VpmM  

9.ஆனந் த் ில்  ிடளக்க ோரீர்! ோரீர்!”  ht t ps://yout u.be/bskwwtGNm4Y 

10.அைிேில் ப ளிவு பபறுேவ  "முக் ி"  ht t ps://yout u.be/eQyGnKZqD5Y 

 
5.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

அ ிசயப் பத்து. 
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1. அகவநாக்குப் பயிற்சி”  ரும் அ ிசயங்கள். 
2. பற்பைாழித்  ோழ்ேில் அ ிசயங் 
காணலாம். 
3. ேிடனயழியும் அ ிசயம். 
4. ஐம்புலன்கடளக் பேன்ைிடும் அ ிசயம். 
5.காயகற்ப பயிற்சியால் காமத்ட  
பேல்லும் அ ிசயம். 
6. நல்லாரிணக்கம்  ந்து ஆட்பகாண்ை 
அ ிசயம். 
7.  ேறுகடளத்  ிருத்தும் அசிசயம் 
8. பரமானந் ம் அடையும் அ ிசயம். 
9. அரூபம் உணரும் அ ிசயம். 

10.மும்மலங்களிலிருந்து பேளிவய ேரும் அ ிசயம்! 
 
 
 

6.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
உயிர் உண்ணிப் பத்து. 

 
 
 
 
1. சிோனந் ம் வமலிடு ல்  ht t ps://yout u.be/-
8CPYdi m7Zs 
2. ேிடனகடள நாளும் அழிப்பேவன!  
ht t ps://yout u.be/XZkyj I wXLo8 
3. ஆருைல் புகுந் ான் உயிர் கலந் ான் 
ht t ps://yout u.be/l Tki uYWWFxM 
4. நான் என்பது அைிவயன்  
ht t ps://yout u.be/Ft znME8VZYQ 
5. எடனத் ான் புகுந்து ஆண்ைான் 

ht t ps://yout u.be/XkU8Wa_8zyc 
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6 நற்ைாம் க ி அடைவோம்  ht t ps://yout u.be/Qi RqHgI LXaE 
7.உைலிலும் உயிரிலும் புகுந்து நீக்கமை நிடைந் ான் 
ht t ps://yout u.be/nL0RAf l S8GQ 
8. வேண்ைாடம வேண்டும்.  ht t ps://yout u.be/AW0j 2dnN9Qo 
9.இன்ப ஊற்ைாய் நிடைந்  இடைோ! ht t ps://yout u.be/0F5nU1-N7L4 
10.அேன் நீ ஒன்ைாய் அைிந்  இைம்  ht t ps://yout u.be/1df Ryxaf kWI  
11. உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர்  ேவம  ht t ps://yout u.be/vA-Xf UyUBG4 
 
 
 

 
7.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் குடழத் ப் பத்து. 
 
1. ேிடனப் ப ிவுகடள மாற்ைி 
அடமக்கலாமா? ht t ps://yout u.be/pyj t Al t4nFU 
2. ேிடனத் தூய்டமயும் மனத்தூய்டமயும் 
ht t ps://yout u.be/BvMuAsx_9kw 

3.குற்ைமும் குணமும் மனி  இயல்பு 
ht t ps://yout u.be/J dPej ObG9RQ 

4.அைியாடமடய அகற்ைலாமா? 
ht t ps://yout u.be/hEOrSLyacKY 

5.அடனத்தும் சுத் பேளிவய! ht t ps://yout u.be/l BOl Nf xgmKE 

6. பசயலுக்குத் க்கபடி  ான் இடைேன் பகாடுப்பான் 
ht t ps://yout u.be/r2oPmwUOxVY 

7. நன்றும் பிடழயும் நீவய பசய்ோய்! ht t ps://yout u.be/EDsawxu4DMo 

8. ஆண்ைேன் வபாடும் கணக்கு – 1 ht t ps://yout u.be/8XF2rD-vI8k 

9. ஆண்ைேன் வபாடும் கணக்கு – 2 ht t ps://yout u.be/oJ OTkHOGarE 

10.உைேிவல கண்ை ப ளிவே துைவு – 1 ht t ps://yout u.be/G1q7Cp310ZY 

11.உைேிவல கண்ை ப ளிவே துைவு – 3 ht t ps://yout u.be/bm2k2HMApX4 

https://youtu.be/vA-XfUyUBG4
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12.பபரிய ப ம் எனக்கு வேண்டும் ht t ps://yout u.be/VkCdZeyypi 0 

 

 

8.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
பிடித் ப் பத்து. 
1. ஒழிேை நிடைந்  வயாகவம!  
2. இடையன்பின் ேிடன ேிடளவு நீ ி!  
3. சிேப ம் அளித்  பசல்ேவம!  
4.  ேம் இயற்றுபேர்க்கு அரசவன!  
5. அன்பும் கருடணயும் நிடைந்  இடைோ!  
6. பிைப்பறுக்கும் அகத் ேம் பசய்வோம்!  
7. பமய்ப்பபாருவள இருப்பும் இயக்கமும்!  
8. ஆ ிவய அடனத்தும்!  
9. அைிந் து சிேம், மலர்ந் து அன்பு?  
10. இன்ப ஊற்ைாய்ப் பபருகும் இடைோ! 

 

1. ஒழிேை நிடைந்  வயாகவம! ht t ps://yout u.be/Yngt ZsBhkgU 
2. இடையன்பின் ேிடன ேிடளவு நீ ி! ht t ps://yout u.be/f TXXuwXdXww 
3. சிேப ம் அளித்  பசல்ேவம! ht t ps://yout u.be/aPm9-2K4LdA 
4.  ேம் இயற்றுபேர்க்கு அரசவன! ht t ps://yout u.be/E_QKpERV0aw 
5. அன்பும் கருடணயும் நிடைந்  இடைோ! 

ht t ps://yout u.be/Mf CzYbj 4BS4 
6. பிைப்பறுக்கும் அகத் ேம் பசய்வோம்! 

ht t ps://yout u.be/GC8X6r_1ZNQ 
7. பமய்ப்பபாருவள இருப்பும் இயக்கமும்! 

ht t ps://yout u.be/2t vFvwO84aM 
8. ஆ ிவய அடனத்தும்! ht t ps://yout u.be/bkHcDg0i Gj Y 
9. அைிந் து சிேம், மலர்ந் து அன்பு? ht t ps://yout u.be/Qj Y1P_ct QQg 
10. இன்ப ஊற்ைாய்ப் பபருகும் இடைோ! 

ht t ps://yout u.be/f TXXuwXdXww 

 

https://youtu.be/VkCdZeyypi0
https://youtu.be/fTXXuwXdXww
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9.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 

 ிருோசகத் ின் பிரார்த் டனப் பத்து. 
1.பிரார்த் டன பசய்ேது எப்படி? 
2.அலர்ந்து வபாவனன் அருள்பசய்யாய் 
3.கடுேிடனடயக் கடளந்து ேிைலாமா? 
4.பிரார்த் டனக்குப் பலன் உண்ைா?  
5.எல்வலாரும் இன்புற்ைிருக்க வேண்டும்! 
6. ன்முடனப்பு நீங்க  ேம் ஒன்வை ேழி. 
7.இடைநிடலடய உணரக்கூடிய 
வபரைிவு ான் பிரம்மஞானம் 
8.பிரார்த் டன ேலிடம ோய்ந் து. 
9.மனம் ஒரு ேியப்புக்குரிய இயக்கம் 
10.இடைநிடல இன்பம் 
11.உருகிப் பபருகும் உள்ளத்ட த்  ா 

12.ஆனந் மாய் ோழ ஆடசயா? 
பிரார்த் டன பத்து https://youtu.be/FUY8uAf8x5s 
1.பிரார்த் டன பசய்ேது எப்படி?  https://youtu.be/WAj nj zybdyU 
2.துன்பத்ட  ஒழுக்கமுைன்  ீர்த் ால் வபாதும் அலர்ந்து வபாவனன் 
அருள்பசய்ோய்?  ht t ps://yout u.be/8Tp0a7pr0mQ  

3. கடுேிடனடயக் கடளந்து ேிைலாமா? ht t ps://yout u.be/rMggBj I Zx6o 
4. பிரார்த் டனக்குப் பலன் உண்ைா?  ht t ps://yout u.be/f qX2Pu63gD0 
5.எல்வலாரும் இன்புற்ைிருக்க வேண்டும்!  ht t ps://yout u.be/FXAf _l C4KV0 
6.  ன்முடனப்பு நீங்க  ேம் ஒன்வை ேழி.  
ht t ps://yout u.be/PRA9Lf gawkU 

7. இடைநிடலடய உணரக்கூடிய வபரைிவு ான் பிரம்மஞானம் 
ht t ps ://yout u.be/l 6WJ i 3hn7PI  
8. பிரார்த் டன ேலிடம ோய்ந் து.  ht t ps://yout u.be/8SAl 8--Rgi s 
9.மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம்  https://youtu.be/wkCuE_lnbAw 

10.. இடைநிடல இன்பம்  ht t ps://yout u.be/GE4QvNGOBi w 
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11. உருகிப் பபருகும் உள்ளத்ட த்  ா ht t ps://yout u.be/geEYhPWceKI  
12.ஆனந் மாய் ோழ ஆடசயா? ht t ps://yout u.be/MKehy5PTTcM 
 

10.வே ாத் ிரியப்பார்டேயில்  
 ிருோசகத் ின் சிேபுராணம் 

 
1.வே ாத் ிரியமும் சிேபுராணமும் 
ht t ps://yout u.be/Dp8aOxmypLs 
2.இடைநிடலயில் எண்ணத்ட  கலத் ல் 
ht t ps://yout u.be/5QySrvSAAsQ 
3.உயிர் உயிரில் அைிவு லயமாக 
ht t ps://yout u.be/t kf UCq4oRBA 
4.ஆரா  இன்பம் அருளும் மடல வபாற்ைி 
ht t ps://yout u.be/yZOvOFSd1zI  
5.முந்ட  ேிடனமுழுதும் ஓய உடரப்பன் 
ht t ps://yout u.be/2i ZpEFhU6N4 
6.பபால்லா ேிடனவயன் 
ht t ps://yout u.be/s3CwSoQ8Dco 

7.எல்லாப் பிைப்பும் பிைந்து இடளத்வ ன் ht t ps://yout u.be/c6KYJ4LXP-Y 
8.எஞ்ஞானம் இல்லாவ ன் ht t ps://yout u.be/zdhj J UI t-Zo 
9.அடனத்து உலகும் ஆக்குோய் ht t ps://yout u.be/_sRT98CW0I U 
10.ேல்ேிடனவயன்  ன்டன ht t ps://yout u.be/TzJ LHAI CEnA 
11.ஐந்து புலன்கடளயும் அைக்கலாம் ht t ps://yout u.be/06hZJ t EL_CM 
12.அன்பும் கருடணயும் ht t ps://yout u.be/eoKx5PG9Sp4 
13.பழக்கவம பற்ைாக! பாசமாக! ht t ps://yout u.be/GwEt 1NakMy8 
14.நீராய் உருக்கி ஆருயிராய் நின்ைாவன ht t ps://yout u.be/oOxRCpkxEuo 
15.ஆ ியவன அந் ம்  ht t ps://yout u.be/TZuKNT8i f QA 
16.ஆற்ைின்ப பேள்ளவம ht t ps://yout u.be/BDRVqI yF2GY 
17.அமுது  நிடைந்  இடைோ ht t ps://yout u.be/qg1FRC-DBZs 
18.மாடயயும் ஞானமும் ht t ps://yout u.be/yCt ec6XxkWQ 
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19.பிைப்பு இைப்பு எனும் கைடல நீந்  ht t ps://yout u.be/o522v4Tvj sM 
 
 
 
 
 
 

11.வே ாத் ிரியப்பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் 
ஆடசப் பத்து 

    
  
1. மாணிக்கோசகரின் ஆடச? 
ht t ps://yout u.be/PbD904d8PMY 
2. பரநிடல என்ை அருடளப் 
பபைவேண்டுமா?  ht t ps://yout u.be/UOwY-oTVOsQ 
3. ஊனுைம்பும் அமிர் பசாரூபவம.  
ht t ps://yout u.be/Dnc9M9of FQA 
4. உைல் எடுத்  ன் பபருவநாக்கம் என்ன? 
ht t ps://yout u.be/bCKa37oi -WA 
5. சரீரத்வ ாடிருப்பினும் அேன் முக் வன. 
ht t ps://yout u.be/Pf XYeGk19Dk 

6. அன்பும் கருடணயும் உடையது இடைநிடல 
ht t ps://yout u.be/WYC4aAs4PNk 

7. இவ்ோழ்க்டக ஏன் டேத் ாய்?  ht t ps://yout u.be/_X2GA2R5eSA 
8. ப ேிட்ைா  அமு வம!  ht t ps://yout u.be/xehZ31SRSFM 
9. மனம் உருக அகத் ேம் பசய்ேரீ் ht t ps://yout u.be/97o4t YbDOpc 
10. பமய்ப்பபாருள் இன்பம் ht t ps://yout u.be/97f dWWf gqvQ  
11. அஞ்சுேவ ன் துணிந்துடரப்வபாம்!  HTTPS://YOUTU.BE/FBB4BZDLWG4 

https://youtu.be/o522v4TvjsM
https://youtu.be/FBb4BZDlWg4
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12.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
அச்வசா ப ிகம் 

1.அைிவு முழுடம அது முக் ி. 
ht t ps://yout u.be/LWCJ _ZoCecg 

2.பபருபெறி பிடிதப்தாழுக மவண்டும் 

https://youtu.be/1yVONIpTvw0 
3.பபாய்யும் பமய்யும் 
ht t ps://yout u.be/WkK79WdwBOA 
4.தூயோழ்க்டக பநைி எது? 
ht t ps://yout u.be/mzHXLj 64Kx0 
5.பயத்துக் பகல்லாம் மூலம் பற்றும் 
பாசமும் ht t ps://yout u.be/YJ t osB4mf Sw 
6.பந் ம் அறுத்து எடன ஆண்டு 
ht t ps://yout u.be/Zk-U8pEgzEs 

7.பாசபமனும்  ாழ் உருேி ht t ps://yout u.be/HRf EZnLi dDU 
8.காமத்ட  கட்டுப்படுத்  காயகற்பம் https://youtu.be/95q6bMenQJ s 
9.மும்மலம் அறுேித்து  ht t ps://yout u.be/YBmwyz-oZPs 

 
13.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

அருட்பத்து 
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1. அடழத் ால் அருளும் இடைநிடல. 
2. மூன்ைாேது கண் சில உண்டமகள்! 
3. நல்பலாழுக்க ோழ்க்டக முடை 
4. என் மனத்துள்வள எழுகின்ை வோ ிவய  
5. ஆண்ைேன் கணக்கு 
6. இடைநிடலவயாடு எண்ணத்ட க் கலக்க 
ேிட்டு 
7. காலடன எட்டி உட த்  இடைேன் 
8. அன்வப கைவுள் 
9. அருவள ேடிோனேன் 
10. பிைேியாகிய அடல ேசீும் கைல் 
நடுேில் 

 
 

 
14.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

அற்பு ப்பத்து 
 

1. இனிடமயான அடம ியான ோழ்க்டக 
2. அன்பும் கருடணயும் பகாண்ை 
இடைநிடல 
3. வபரின்பம் எனும் சர்க்கடர 
4. மனத் தூய்டமவய ேழி 
5.  ீய ேிடனகள் கழிய 
6. காயகற்பத் ால் காமத்ட  கழிக்கலாம் 
7. மிருகம், மனி ன், மாமனி ன 
8. ேிடன நீங்கும் முடைடம 
9. பழிச்பசயல் ப ிவு நீக்கம் 
10. பிைப்பு இைப்பு நிடனயாது இருந்வ ன் 
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15.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

அன்டனப்பத்து 
 

 
 
1. நா   த்துேம் 
2. கருதணக்   கடலா இதறவன்? 
3. இடைேன் மீது  ிருக்கா ல்  
4. என் உள்ளம் ோடும் அன்வன!  
5. மனட  அைக்கும் உபாயம் 
6. மனி  சரித் ிரம் 
7. அேனில்  ான் நீ உன்னில் அேன் 
8. இடை உைோ? 
9. உண்டமயான இடை பக் ி 

10. இடை பித் ா? இடைக் கா லா 
 
 

 
16.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 

கண்ைபத்து 
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1. சிந்ட  டனத் ப ளிேித்துச் சிேமாக்கி 
2. பிைோடம  ந்  இடைேன் 
3. உள்ளம் பபருங்வகாயில் 
4. ஞானம் பபை என்ன பசய்ய வேண்டும்? 
5. சா ிகுலம் பிைப்பபன்னும் 
6. பிைப்பபன்னும் வபட டம நீங்க 
7. சித் பமனும்  ிண்கயிற்ைால் 
8. கைவுடளக் காண முடியுமா? 
9. அகத் ேப் பயன்கள் 

10. ஐம்புல அைிவு 
 

17.வே ாத் ிரியப்பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் 
குயிற்பத்து 

 
 
 
1. சுத் பேளிவய பமய்ப்பபாருள்: 
2. ேடீ்டின்பம் ேழங்கியேன் 
3. .பிரம்ம ஞானம் 
4. ஆட்பகாண்ை ேள்ளல் 
5. அடியேர் ஆடசடய அறுப்பான் 
6. ஆனந் வம பிரம்மம் 
7. எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன் 
8. மகான்களின் பார்டேயில் பேட்ைபேளி 

9. பாசம் அறுத்து எடன ஆண்ைேன் 



72 
 

10. பிரம்மவம அைிவு, அதுவே ”நான்” 
 

18.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
பசன்னிப்பத்து 
 
 
1. வோ ி வோ ி வோ ி 
2. நால்ேடகப் வபறுகள்  
3. இடை உைவு-வசேகன் நாயகன் 
4. ஞானமும் முக் ியும் 
5. மாய ோழ்க்டகடய பமய்என்று  
6. சுத் பேளியில் நிடலத் ிருப்வபாம் 
7. பமய்த் ன்டமயின் ேல்லடம  
8. அன்பர்களுக்கு அருளும் குற்ைம் 
அற்ைேன் 

9. ேல்ேிடனப் படக மாய்த் ிடும் 
10. மூல ேிட  எது? 

 
 

 

19.வே ாத் ிரியப்பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் 
புணர்ச்சிப்பத்து 
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1.அன்டன ஆண்ைாளும் புணர்ந் ாள் ஆசான் 
மாணிக்கோசகரும் புணர்ந் ார்! 
2.வப மற்ை நிடல கைவுளாகி நிற்கும் 
3.இடைேனுைன் கலந்  ஆண்ைாள். 
4.இடசயால் ராமனுைன் கலந் ேர் 
5.உயிரில் மனமைங்க 
6.இடைேனுைன் கலந்  காடரக்கால் 
அம்டமயார் 
7.பநஞ்சகவம வகாயில், நிடனவே சுகந் ம் 
8.பநக்கு பநக்கு உள் உருகி உருகி 
9.இடை ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் 

10.  ிருோசகம்  ரும் இடைேழிபாடு 
 
 

20.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் ோழாப்பத்து 

 
 
1. பற்ைற்ை ோழ்வும் முக் ியும் 
2. பற்றும் வயாக ோழ்க்டகயும் 
3. உருகிப் உருகி உளம் குளிர 

4. அருள் அனுேம் 
5. இடைநிடல என்னுள்வள 
6. அனுபூ ி நிடல 
7. நீ நானாகக் கண்வைன் 
8. பற்று அற்ை ோழ்வுக்கு ேழி 
9.  ேமும் பரேச நிடலயும் 

10. ோழப் பிடிக்கேில்டலயா? 
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21.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ிருோசகத் ின் 
ஆனந்  பரேசம் 
 
 
1. அச்சத் ாவல ஆழ்ந் ிடுன்வைன் 
2. ஆடசப்பட்வைன் ஆட்பட்வைன் 
3.  ேமும்  ற்வசா டனயும் 
4. கைவுடள காண ேழி இருக்கிை ா? 
5. அறுகுண சீரடமப்பு  ரும் ஆனந்  
ோழ்வு    
6. ஆன்மீகத் ில் நல்பலாழுக்கம் 
7. நல்லாரிணக்கமும் சத்சங்கமும் 
8. ேிழிப்பு நிடல சீேன்முக் ி 

9. அைிேின் அகவநாக்குப் பயணம் 
10. அழுவ  சா ித் ார்கள் ஞானிகள்  

 

22.வே ாத் ிரியப் பார்டேயில் 
 ிருோசகத் ின் குலாப்பத்து 
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1. கைவுடளத் வ டி 
2. பிைோடம வேண்டும் 
3. ேிடனப்ப ிவுகடள பேல்லலாமா? 
4. வபரைிோகிய பிம்மவம மனி ன் 
5. யார் கைவுளின் அருள் 
பபற்ைேர்கள் 
6. பற்ைற்ை நிடல வேண்டும்  
(நிடலயாடம) 
7. பகாள்டள ஆடச பகாள்டள 
வபாய்ேிட்ைது 
8. மகாபார ம் கட யா? ஐம்புலன்கள் 
கட யா? 

9. கருடமயம் எனும ப ய்ேகீப் பபட்ைகம் 
10. முக் ியும் நரகமும் 

 

 

 
பிற்வசர்க்டக 

பானுகுமார் படைப்புகளில் 
பபாருளைக்கங்களின் 

ப ாகுப்பு 1    
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1.வே ாத் ிரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 
சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2.வே ாத் ிரி மகரிஷி பற்ைி 100 
அைிஞர்கள்  
3.இந் ிய  த்துே ேரலாற்ைில் 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 ேேீ 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) ப ாகுப்பு 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 
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27.வேம்ஸ் ஆலனும் வே ாத் ிரி மகரிஷியும்  

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

வே ாத் ிரிய ஒப்பாய்வு ப ாகுப்பு 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.பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் 
18. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  1 
19. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  2 
20. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  3 
21. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம்  4 
22. பேன்னும் 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 வோமானந் ம் 
 5. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எங்கும் நிடைந்  பபாருள்.. 

7. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம் 
8. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் கருணாகரக் 
கைவுள்  

9. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி.1 
11. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி2 
12. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேணக்கம் 
13. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மடலேளர்க் கா ல்  
14. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாடய 
15. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் ஆறுபடகேர்கள் 
16. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் அருள் ாகம்  
17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் இடைேழிபாடு 
18. 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 
ப ாகுப்பு 4 

1.. ாயுமானேர்   ாயுமானேர் 
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வசரோரும் பேகத் ீவர  
1.  ாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
2.  ாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள் 
3.  ாயுமானேரின் சமயபநைி 
4.  ாயுமானேரின் உைல் 
பபாய்யுைோ? 
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 அைம் 
17. அைிவே ான் ப ய்ேபமன்ைார்  ாயுமானேர் 
18. ஏன் அே ரித் ார்கள்? 
19.  ாயுமானேரின் பரநடையும் உலக நடையும் 
20. இன்பம் பபறும் ேழி யாது?  ாயுமானேர் 
21.  ாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
22.  ாயுமானேருக்கு மறுபிைேி உண்ைா? 
23. கல்லா  வபர்கவள நல்லேர்கள்  ாயுமானேர் 
24. கைவுளின் ேிலாசம்  ருகிைார்  ாயுமானேர் 
25.  ாயுமானேர் எட  பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்? 
26.  ாயுமானேர்  ரும் இடைேழிபாடு 
27.  ாயுமானேருைன் ோழ்வோம்  
28.  ாயுமானேரின் உேடமகள் 100  
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29.  ாயுமானேரின் ஆனந் க் களிப்பு  
 
 

2..பேன்னும்  ிருோசகமும்  
1. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 1 
2. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 2 
3. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 3 

 
 
 

ேரலாறு – பயண இலக்கியம் 
ப ாகுப்பு 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 ப ாகுப்பு 6 

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

2.ஆராய்ச்சி  
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந் டனகள் 

 
 

 
ஆன்மீகம் –  ியானம் ப ாகுப்பு 7 
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1.  ியானம் பழக 100  ியான 
சிந் டனகள் 

2அைிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் 
சிந் டனகள் 
3.வகாள்கடள பேன்ை இடைக்காட்டுச் 
சித் ர் 

 

 

 

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

5. நான் ஏன் எழுதுகிவைன் 

ோழ்க்டக ேரலாறு  ப ாகுப்பு 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 
 ியாகராேனார்) 
 

2..புலேர்  ியாராேனார்  
1. புலேர்  ியாகராேனார் அரிய பசய் ிகள் 100 
2. குரு பக் ியின் ேடிேம் புலேர்  ியாகராேனார்  

 

 

 

vet hat hi ri am Banukumar  
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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  
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 
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17. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் வ வோ 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 
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. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 1 
43 .பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 2 
44. பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 3 
45 பேன்னும் வே ாத் ிரியமும் பாகம் 4 
46. பேன்னும் 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  
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52.  ினசரி  ியானம் மார்ச்  
53.  ினசரி  ியானம் ஏப்ரல்  
54.  ினசரி  ியானம் வம  
55.  ினசரி  ியானம் ேூன் 
56.  ினசரி  ியானம் ேூடல  
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. பேன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 1 
69. பேன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 2 
70. பேன் புத் ரும்  ாயுமானேரும் பாகம் 3 
71.  ாயுமானேரின் ஆனந் க்களிப்பு 
72. மாணிக்கோசகர் சிந் டனகள் 
73. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 1 
74. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 2 
75. பேன்னும்  ிருோசகமும் பாகம் 3 
76. புலேர்  ியாகராேனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் பாகம் 1 
80. அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந் டனகள் பாகம் 2 
81. அைிேியல் 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 
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87. சுயமுன்வனற்ைம் 
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.  ிருக்குைள் 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? அைிவு ேறுடமயா? 

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? 
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120. வே ாத் ிரியம் மானுை வே ம் 

121. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் மடலேளர்க் கா லி 
122. வே ாத் ிரியப் பார்டேயில்  ாயுமானேரின் எங்கும் நிடைகின்ை 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 இடைேழிபாடு 

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  ியாகராேனார் ோழ்ேில் சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 

134. புலேர்  ியாகராேனார் ோழ்ேில் சுடேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 

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 
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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 எழுதுகிவைன். 

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

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

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

151. சிறுகட கள் 

152. வே ாத் ிரியத் ில் அைம் 

153. கருடமயமா? ஹார்டு டிஸ்க்கா? 

154. பருேய ில்  டுமாற்ைமா? பபற்வைார்கள் கைடமகள் என்ன? 

155. வயாகாசனம் 

156. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும்  (நாடும் அரசும்) 

157. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும் (இடைச் சிந் டனகள்) 

158. கம்பனும் வே ாத் ிரியமும்  (மானுைம் பேன்ை ம்மா) 

159. வஷக்ஸ்பியரும் வே ாத் ிரியமும்  

160. புலேர்  ியாகராேனார் அனுபே உடரகள் பாகம் 

161. வே ாத் ிரியச் சிந் டனகள் பாகம் 5 
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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 
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