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புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க   

(100 டிப்ஸ்) 

மன்னார்குடி பானுகுமார் 
 

 ஒரு புத்தகம் 100 நண்பர்களுக்குச் சமம். ஒரு புத்தகத்தத 
எழுதி அததன அடுத்த ததலமுதைக்கு தருபவனன மனித 
குலத்தின் உண்தமயான விடிவவள்ளி. 

 இன்தைய நிதலயில் ஒரு நூதல எழுதுவது மிக எளிது. நல்ல 
நூதல எழுதுவது வகாஞ்சம் கடினம்! தனித்துவமான நூதல 
எழுதுவது இன்னும் கடினம்! 

 பலர் விரும்பிப் படிக்கக் கூடிய நல்ல தனித்துவமான நூதல 
எழுதுவது பகீரதப் பிரயத்தனம்! 

 ‘சிப்பி வபாறுக்குவது எளிது, கடற்கதரயினலனய வசய்யலாம்! 
முத்துகள் னவண்டுவமன்ைால் கடலுக்குள் ஆழ மூச்சடக்கி 
மூழ்க னவண்டும்!’  கடினம் என்றுதான் வசான்னனனன தவிர, 
இயலனவ இயலாது என்று இல்தல! 

 
 'ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு, அவன் ஒரு 

குழந்ததயாவது வபற்ைிருக்க னவண்டும்; ஒரு வடீாவது கட்டி 
இருக்க னவண்டும்; ஒரு நாலாவது எழுதி இருக்க னவண்டும்' 
என்பார்கள். எனனவ, நண்பர்கனள, வாழ்நாளில் எப்பாடு 
பட்டாவது ஒரு நாலாவது எழுதி வவளியிட்டு விடுவது 
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என்னும் உறுதிவமாழிதய இன்னை - இக்கணனம - எடுத்துக் 
வகாள்ளுங்கள். 

 எதற்காக எழுதுகிைரீ்கள் என்ை னநாக்கத்தத வதரயதை வசய்து 
வகாண்டால் நீங்கள் நிதனப்பது அத்ததனயும் நிதைனவறும். 
குழந்ததக்குக் கூடப் புரியும் என்பார்கனள.  அத்ததன எளிய 
நதடயில் வசால்லப்பட்டிருக்கும் விசயங்கதள நீங்கள் உள் 
வாங்கிக் வகாள்ள னவண்டும். 

 உங்களுக்கு நம்பிக்தக இருக்கிைனதா இல்தலனயா எழதுவது 
என்பது உண்தமயினலனய ஒரு யாகம்தான்.  அதத மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் ஒழுங்குமுதை தவைாமல் வசய்ய னவண்டும்.  
வசய்யப் பழகிக் வகாள்ளுங்கள். 

 
 ஜார்ஜ் வபர்னாட்ஷாவின் எழுத்துக்தள திருப்பி 

அனுப்பியவர்கள் அனநகர்.  அவர் ஒரு நாதளக்கு இத்ததன 
பக்கம் எழுத னவண்டும் என்று நிதனத்தால் அதத 
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எழுதிவிட்டுத்தான் னவறு னவதல பார்ப்பராம். நீங்களும் அப்படி 
இருக்க னவண்டும். 

 ஒரு புத்தகம் என்பது அதன் ஆசிரியனின் எண்ணங்களின் 
முத்திதர என்பததத் தவிர னவறு எதுவாகவும் இருக்க 
முடியாது. இந்த எண்ணங்களின் மதிப்பு, அவன் சிந்தித்துப் 
பார்த்துள்ள விஷயத்தினலா, அல்லது அவனது எண்ணங்கள் 
எடுத்துள்ள வடிவத்தினலா, னவை மாதிரியாகச் வசான்னால் 
எததப்பற்ைிச் சிந்தித்துப் பார்த்திருக்கிைான் என்பதினலாதான் 
அடங்கியுள்ளது. 

 எனனவ ஒரு புத்தகத்தத பாராட்டும் னபாது அததன அதன் 
கருத்துக்காகப் பாராட்டுகினைாமா அல்லது வடிவத்துக்காகப் 
பராட்டுகினைாமா என்பதத நிர்ணயிப்பதில் கவனம் னவண்டும். 
எழுத்தாளன் இதற்னகற்ப ஒரு வதரயதைதய வகுத்துக் 
வகாள்ள னவண்டும். 

 நீங்கள் எழுதவதற்கு எப்படி வதாடங்க னவண்டும்?  உங்கள் 
வடீ்தட விட்டு எங்கு வவளியில் வசன்ைாலும் சரி இதத 
நிதனவில் தவத்துக் வகாள்ளுங்கள். உங்கள் பார்தவயில் 
படும் ஒவ்வவான்றும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்தபத் தரப் 
னபாகிைது. 
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 நீங்கள் பயணம் வசய்து வகாண்டிருக்கலாம்.  கதடக்குப் னபாய் 
காய்கைி வாங்கலாம். உங்கள் கவனம் எங்னக இருக்க 
னவண்டும் வதரியுமா?  மனிதர்கள் மீதுதான். 
எத்ததனவிதமான மனிதர்கதளப் பார்க்கிைரீ்கள்? 
எல்னலாதரயும் மனதில் படம் பிடித்து தவத்துக் 
வகாள்ளுங்கள்.. யாராவது எததயாவது வித்தியாசமாக வசய்து 
தவப்பார்கள். 

 நீங்கள் இப்னபாதுதான் எழுத ஆரம்பிதிருக்கிைரீ்களா?  
ஏற்கனனவ புகழ் வபற்ை எழுத்தாளர்களாக இருப்பவர்கதளக் 
னகளுங்கள்.  இதற்வகல்லாம் இதுதான் விதி என்று எதுவும் 
கிதடயாது என்று வசால்பவர்கள் இருப்பார்கள். 

 அது உண்தமயும் கூட.   நிதையப் படிக்க னவண்டும்.  
புத்தகங்கதள, வாழ்க்தகதய, மனிதர்கதள, வளர்ந்தவர்கள் 
ஆரம்பத்தில் என்வனன்ன சிரமங்கதள எதிர்வகாண்டார்கள் 
என்று  னகளுங்கள்.  இதத சுதவயாக விவரிப்பவர்கள் 
இருப்பார்கள். 

 
 மனிதன், கருவினல பிைந்து வதருவினல திரிவது னபால், 

சிந்ததனயும், உள்ளவமனும் உள்ளதையினல பிைந்து 
உலகவமன்னும் உருண்தடயினல உலவுகின்ைது. 
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 உலகில் வாழும் ஒவ்வவாரு மனிதனும் ஓயாமல் 
சிந்திக்கின்ைான்.  உந்திவயழும் சிந்ததனகதளத் தான் 
விரும்பும் னநரத்தில் வார்த்ததகளாக வவளிப்படுத்துகின்ைான்.  
எண்ணங்கதளச் சில சமயம் எழுத்துகளாகவும் எழுதிக் 
காட்டுகின்ைான்.  

 உள்ளத்தில் ஊதமயாகவும் உதடுகளில் ஓதசயாகவும் 
எழுகின்ை எண்ணங்கள் அவரவர் அைிவுக்கும் ஆற்ைலுக்கும் 
தக்கவாறு, சிறுகததகளாகவும், சிைந்த கட்டுதரகளாகவும், 
கருவதடந்த கவிததகளாகவும் உருப்வபறுகின்ைன. 

 நீங்கள் சிந்தனகளின் ஊற்று என கருதுங்கள்.  நீங்கள் யார் 
என்று னகட்டால் என்ன வசால்வரீ்கள்?  நான் எழுத்தாளர் 
என்பரீ்களா?  இல்தல. நான் ஒரு சிந்ததனகளின் ஊற்று.  
புதிய உத்திகளின் சுரங்கம். சிந்ததனக் கடல் என்று வசால்லத் 
துணிவு இருக்கிைதா? 

 இததத் தற்வபருதம என்பதற்காகனவா தன்னடக்கம் னததவ 
என்பதற்காகனவா அடக்கி வாசிச்காதீர்கள்.  காட்டாற்று 
வவள்ளம் னபால் உங்களிடம் புதுப்புது சிந்ததனகள் வபாங்கி 
வர னவண்டும். 

 அப்னபாதுதான் எல்லாருக்கும் பிடித்தமான எழுத்துக்கள் 
பிரசவகிக்கும்.  வவளினய வசால்லத் தயக்கமாக இருக்கிைதா?  
சரி.  மனத் தளவிலாவது இதில் உறுதியாக இருங்கள்.  
இப்னபாது வசால்லுங்கள் நீங்கள் யார்? 
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 எடுத்த எடுப்பினலனய எழுதுவதா என்று னயாசிக்கிைரீ்களா?  

முதலில் இந்தத் தயக்கத்தத விரட்டுங்கள்.  நீங்கள் பார்த்தத, 
னகட்டதத மனதில் பதிந்து தவத்துக் வகாள்ளுங்கள். 

 'நீங்கள் இதுவதர ஏன் நால் எழுதவில்தல?' என்று பத்துப் 
னபதரக் னகட்டுப் பாருங்கள். அவர்களுள் பாதிப் னபர், 'யார் 
படிப்பார்கள்?' என்பார்கள்; மீதிப் னபர், 'யார் வவளியிடுவார்கள்?' 
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என்பார்கள். 

 
 

 உங்கள் எழுத்தில் சீரான ஒட்டம் முக்கியம்.  உங்கள் 
வாக்கியங்க்ள சிைியதாக அதமயட்டும். நீண்ட வாக்கியங்கள் 
சலிப்பூட்டும்.  சின்னச்சின்ன வாக்கியங்களில் னகார்தவயாகச் 
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வசால்லுங்கள்.  ஒரு பத்தியின் முடிவில் ஆர்வத்ததத் 
தூண்டுங்கள். 

 நீங்கள் எழுதும் பத்திகள் சிைியதாக அதமய னவண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளுக்கு னமல் பத்தி அதமக்க 
னவண்டும். 

 
 வபரிய நீண்ட பத்திகதளக் காட்டிலும் சிைிய பத்திகள் கவர்ந்து 

இழுக்கக் கூடியதவ.  கம்ப்யூட்டரினல அவுட் வசய்வதற்கு 



10 
 

வராம்பவும் வசதியானதவ.  சிறு பத்திகள் அழகுை 
வடிவதமப்பதற்குப் வபரிதும் உதவுபதவ.  

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

 
 தினமும் இவ்வளவு எழுத னவண்டும் என்று தவத்துக் 

வகாள்ளுங்கள்.  அததத் வதாடர்ந்து கதடப் பிடியுங்கள். ஏனதா 
ஒரு எதிர்பாரா இதடயூைா? சரி.நாதளக்கு இதற்கும் னசர்த்து 
எழுதினால் னபாகிைது.  

 ஒவ்வவாரு நாளும் ஒரு குைிப்பிபட்ட னநரத்தில் எழுதுவது 
என்று ஒழுங்கு தவத்திருக்கிைரீ்களா?  அததத் தவைாமல் 
கதட பிடியுங்கள்.  இது வராம்ப வராம்ப முக்கியம். ஒன்றுனம 
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னதான்ைவில்தல என்ைாலும் எததயாவது எழுதுங்கள்.  
அதுதான் முக்கியம். 

 உங்கள் பதடப்பிற்கு சரியான ததலப்பிதனத் னதர்ந்வதடுக்க 
னவண்டும்.  

 சுருக்கமான ததலப்பு வாசகர்கதளச் சுண்டி இழுக்க ஏற்ைது.  
சுருக்கமாக இருப்பதத விடச் சுருக் என்று இருப்பது 
வராம்பவும் முக்கியம்.  நீளமான ததலப்புகதளப் படிப்பதற்கு 
யாருக்கும் வபாறுதம இருப்பதில்தல. 

 முடிந்தால் மூன்று வார்த்ததகளுக்குள் ததலப்தப தவத்துப் 
பாருங்கள்.  அது முடியவில்தல என்ைால் ஐந்து 
வார்த்ததகளாக இருக்கலாம்.  அதற்கு னமல நீட்டித்தல் 
சிரமம்.  நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிதடக்காமல் 
னபாய்விடும். 
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 உங்கள் பதடப்பின் ததலப்பு தூண்டும் ததலப்பாக அதமய 

னவண்டும்.  ததலப்தபப் படித்ததும் வாசகதரப் படிக்க தவக்க 
னவண்டும்.  என்ன வசால்ல வருகிைார்கள் என்ை ஆர்வத்  
ததத் தூண்டும்படி இருக்க னவண்டும்.  பிரபல 
வசாற்வைாடர்கள். னமற்னகாள்கள் னபான்ைவற்தை அப்படினய 
பயன்படுத்தலாம். 

 நீங்கள் இப்னபாதுதான் எழுத ஆரம்பித்திருக்கிைரீ்களா?  
ஏற்கனனவ புகழ் வபற்ை எழுத்தாளர்களாக இருப்பவர்கதளக் 
னகளுங்கள்.  இதற்வகல்லாம் இதுதான் விதி என்று எதுவும் 
கிதடயாது என்று வசால்பவர்கள் இருப்பார்கள். 
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 ஒரு நாளில் எந்த னநரத்தில் எழுதுவது என்பது உங்கள் 

வசதிதயப் வபாருத்தது.  னதவிபாலா அதிகாதல இரண்டதர 
மணிக்கு எழுத உட்காருவராம்.  நான் னநரம் கிதடக்கும் 
னபாவதல்லாம் எழுதுனவன்.   

 ஆரம்பத்தில் இருந்து கதடசி வதர என்ன வசால்லப் 
னபாகினைாம் என்ை வதளிவு புத்தகம் எழுதத் வதாடங்கும் 
முன்னப இருக்க னவண்டும். விரிவாக னயாசிக்கத் 
வதரியனவண்டும். எழுத எடுத்துக் வகாண்ட விஷயத்தின் 
பல்னவறு முகங்கதள பார்க்கத் வதரியனவண்டும். 

 தனக்கான னநாக்குநிதல என்ன என்பததப் பற்ைியும் வதளிவு 
னவண்டும். எந்த ஒரு ஸ்டாண்ட்டும் எடுக்காமல், உள்ளது 
உள்ளபடி வதரிவிக்க விரும்பினாலும் அதுவும் ஒரு னநாக்கு 
நிதலதான். இந்த னநாக்குநிதல தடுமாற்ைமில்லாமல் 
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இருந்தால்தான், எழுத்தின் பின்னணியில் இயக்கும் வதானி 
சீராக இருக்கும். 

 அதிரடி வாக்கியங்கள், வவறும் அனுமானத்தின் னபரில் 
எழுதப்படும் வாக்கியங்கள் எல்லாம் எதவ என்பததப் பற்ைிய 
வதளிவு னவண்டும். இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கதளப் 
பயன்படுத்தும் முன்பு, அதற்கான உரிய ஆதாரனமா, 
ஆவணங்கனளா இருக்கிைதா என்று உறுதி வசய்துவகாள்ள 
னவண்டும். 
 

    
 மிகவும் வபாறுதம னவண்டும். பத்திரிதக கட்டுதர எழுதுவதில் 

காட்டக்கூடிய னவகம் இதற்கு எடுபடாது. அத்தியாயம் 
அத்தியாயமாக, ஒரு வசடி வளர்ந்து ததழப்பததப் னபால், ஒரு 
புத்தகம் வளர முடியும். திட்டமிடலும், வதாடர்ந்த உதழப்பும் 
மிக மிக அவசியம். எழுத எழுத மாளனவ மாள மாட்னடன் 
என்கிைனத என்று எரிச்சல் எரிச்சலாக வரும்.  புத்தகத்துக்கு 
இந்த எரிச்சல் எதிரி. 

 நீங்கள் சிந்தனகளின் ஊற்று என கருதுங்கள்.  நீங்கள் யார் 
என்று னகட்டால் என்ன வசால்வரீ்கள்?  நான் எழுத்தாளர் 
என்பரீ்களா?  இல்தல. நான் ஒரு சிந்ததனகளின் ஊற்று.  
புதிய உத்திகளின் சுரங்கம். சிந்ததனக் கடல் என்று வசால்லத் 
துணிவு இருக்கிைதா? 

 இததத் தற்வபருதம என்பதற்காகனவா தன்னடக்கம் னததவ 
என்பதற்காகனவா அடக்கி வாசிக்காதீர்கள்.  காட்டாற்று 
வவள்ளம் னபால் உங்களிடம் புதுப்புது சிந்ததனகள் வபாங்கி 
வர னவண்டும். 
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 அப்னபாதுதான் எல்லாருக்கும் பிடித்தமான எழுத்துக்கள் 
பிரசவகிக்கும்.  வவளினய வசால்லத் தயக்கமாக இருக்கிைதா?  
சரி.  மனத் தளவிலாவது இதில் உறுதியாக இருங்கள்.  
இப்னபாது வசால்லுங்கள் நீங்கள் யார்? 

 எழுதும்னபாதுதான், நாம் எடுத்துக்வகாண்ட விஷயத்தில் நமக்கு 
இருக்கக்கூடிய தகவல் னபாதாதம, ஞானம் னபாதாதம 
எல்லாம் பளிச்வசன்று வதரியவரும். 

  
 அதுவதர ஒரு விஷயத்ததப் பற்ைி எல்லாம் வதரிந்ததாக 

நிதனத்துக் வகாண்டு இருந்தவதல்லாம், 10 பக்கம் 
தாண்டும்னபானத வற்ைிப்னபாகும். திடீர் வவறுதம 
படர்ந்துவிடும். நமக்கு இவ்வளவுதான் வதரியுமா? என்று நம் 
னமனல நமக்குச் சந்னதகம் ஏற்பட்டு விடும்.   

 இதற்கு இருக்கும் ஒனர மருந்து, எடுத்துக்வகாண்ட ததலப்பு 
பற்ைி படிப்பதும், னமலும் னமலும் படிப்பதுதான் எழுதுவததத் 
தவிர எழுதுவதற்கு னவறு குறுக்கு வழினய இல்தல. 
எழுத்ததப் பற்ைிய பிரமிப்னபா, அயர்னவா ஏற்பட்டுவிட்டால், 
எழுத்ததப் பற்ைி பகல்கனவு கண்டுவகாண்டு இருக்கலாம் 

 நீங்கள் எழுதியதத நீங்கனள திருத்துவது சலிப்பூட்டுகிைதா? 
அப்படி அல்ல.  நீங்கள் என்ன நிதனத்துக் வகாண்டு ஒரு 
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வார்த்தததயப் பயன்படுத்தினரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத்தான் 
வதரியும்.  திருத்தும்னபாது அது உங்களுக்கு மட்டுனம புரியும். 

 எழுதும் வசய்தியில் நிரம்ப காதல் னவண்டும். கடனுக்குப் 
னபனா பிடிக்கக் கூடாது. எழுதத் வதாடங்கும்னபாது காதல் 
இல்தலவயன்ைாலும் எழுதிக்வகாண்னட னபாகும் னபாதாவது 
அந்த ஆர்வத்தத வளர்த்துக் வகாள்ள னவண்டும். 
இல்தலவயனில், முடிக்கும்னபாது, மனத்தில் மகிழ்ச்சினயா 
உற்சாகனமா பூரிப்னபா இருக்காது. வாங்கின கடதனத் திருப்பிச் 
வசலுத்திய ஆசுவாசமும் நிம்மதியும்தான் இருக்கு 

 ஒரு வசய்தி பற்ைி நீங்கள் எழுத விரும்பினால், அதில் 
என்வனன்னவவல்லாம் எழுதப்படலாம் என்ை ஒரு னடபிள் 
ஆஃப் கண்வடண்ட் மட்டும் எழுதிக்வகாண்டு  புத்தகத்தத 
எழுதத் வதாடங்குங்கள். 

 ஒரு நல்ல வாசகதனக் வகாண்னட, ஒரு நல்ல புத்தகம் 
அதடயாளம் காட்டப் படுகிைது. ஒரு புத்தகத்ததத் 
திைக்கும்னபாது, உலகிதன னநாக்கிய ஒரு சன்னதலத் 
திைக்கினைாம். 

 
 "ஒரு புத்தகத்தத எழுதுவது எப்படி" என்பது இதணயத்தில் 

மில்லியன் கணக்கானவர்களால் கணக்கிடப்படும் ஒரு னதடல். 
டிஜிட்டல் யுகத்தால் இலக்கியத் துதைதய முடிவுக்குக் 
வகாண்டுவர முடியவில்தல,  
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 புத்தகங்கள் பாணியிலிருந்து வவளினயைவில்தல. இன்று 
இருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் விரிவான தகவல் 
வதாடர்பு கருவிகளில், எழுத்து வதாடர்ந்து நிலவுகிைது. 

 உங்கள் கற்பதனயின் னமததகதள நீங்கள் பிடிக்க 
விரும்பினாலும், நீங்கள் சில அைிதவ அனுப்ப 
விரும்புகிைரீ்களா, அல்லது உலகுக்கு ஏனதனும் வசால்ல 
னவண்டுமா, ஒரு புத்தகம் எப்னபாதும் ஒரு நல்ல வழி. 

 ஒன்தை எழுதுவது எப்படி? பின்னர், இந்த குறுகிய, ஆனால் 
வளமான மற்றும் எளிய வழிகாட்டியில், ஒரு புத்தகத்தத 
எழுதும் வசயல்முதைதய மிகச் சில படிகளில் எவ்வாறு 
முன்வனடுப்பது என்பதத 100 டிப்ஸ்களில் சுருக்கமாக 
தரப்பட்டுள்ளது, 

 முதலில் வசய்ய னவண்டியது நீங்கள் எததப் பற்ைிய நூதல 
எழுத விரும்புகின்ைரீ்கள் என்று தீர்மானித்துக் வகாள்ளுங்கள். 

 உங்களுக்கு நன்கு வதரிந்த, பரிச்சயமான ததலப்புகதளத் னதர்வு 
வசய்வது நல்லது! நீங்கள் எந்தத் துதையில் வல்லுநனரா 
அததப் பற்ைி எழுதலாம். அல்லது, ஆர்வத்தினானலா வபாழுது 
னபாக்காகனவா நீங்கள் கற்கும், பின்பற்றும், வசயல்படும் ஒரு 
துதை சார்ந்த நூதல எழுதலாம். எதுவாக இருந்தாலும் அதில் 
உங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமும் நிபுணத்துவமும் இருக்க 
னவண்டும். 

 ஒரு தாதள எடுத்து உங்களுக்குத் வதரிந்த துதைகதள / 
ததலப்புகதள எழுதுங்கள். ஒன்று முதல் ஐந்து வதர, தாளின் 
னமனல கினழ வரிதசயாக அவற்தை எழுதிக்வகாள்ளுங்கள். 

https://www.actualidadliteratura.com/ta/%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88/
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 அடுத்ததாக, அந்தத் துதையில், ததலப்பில் எந்தக் குைிப்பிட்ட 

ததலப்பில் உங்கள் நூதல எழுத விரும்புகின்ைரீ்கள் என்று 
எண்ணி, அந்தந்தத் துதைகளுக்குக் கீனழ அதற்கான 
ததலப்புகதள எழுதுங்கள். இயன்ைால், ததலப்புகதள நூலின் 
ததலப்பு னபாலனவ எழுதிப் பாருங்கள். 

 ஏன் நூல் எழுத னவண்டும்?  வசான்ன பயிற்சிக்குப் பின் 
உங்களிடம் சில ததலப்புகள் இருக்கும். அவற்ைில் ஒன்தைத்  
னதர்ந்வதடுத்துக் வகாள்ளுங்கள்.அடுத்து நீங்கள் னகட்டுக்வகாள்ள 
னவண்டியது.  

 நான் ஏன் இந்த நூதல எழுத விரும்புகினைன்?’  ஒரு நூதல 
எழுத பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆன்மீகம், தன்னம்பிக்தக, 
வரலாறு நூல்கதளப் வபாறுத்தவதர பின் வரும் சில 
காரணங்கதளச் வசால்லலாம்: 

 இந்தத் ததலப்பில் நான் சில புதிய கண்டுபிடிப்புகதளச் 
வசய்துள்னளன். 

 ஏற்கனனவ இருக்கும் கருத்துகதள என்னால் இன்னும் எளிதாகச் 
வசால்ல இயலும். 

 இந்தக் குைிப்பிட்ட ததலப்பில் நூல் ஏதும் இதுவதர 
எழுதப்படவில்தல. 

 குைிப்பிட்ட குழு / மாணவர்களுக்கு ஏற்ை நூல் / பாட நூல் 
இல்தல. 
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 வபாதுவாக, ஒரு துதையில் நமக்கு இருக்கும் அைிதவயும் 

புரிததலயும் பிைருக்குப் பயன்படும்படி வவளிப்படுத்த நாம் 
நூல் எழுத னவண்டும். 

 நாம் னதர்ந்வதடுத்த ததலப்பில் ஏற்கனனவ நூல்கள் 
உள்ளனவா, அதவ எப்படி உள்ளன, கருப்வபாருதள அதவ 
அலசும் / தரும் முதைகள் என்ன, அதவ சரியாக 
இருக்கிைதா, அவற்ைின் னநாக்கத்தத அதவ 
நிதைனவற்றுகின்ைனவா என்வைல்லாம் அலச னவண்டும். 

 வநப்னபாலியன் ஒரு முதை வசான்னான். ”நான் வாள் 
முதனக்குப் பயப்படவில்தல.  ஆனால் னபனா 
முதனக்குத்தான் பயப்படுகினைன்” என்ைார். ” என்ைார்.”””” ”” 
”””””””” ”””” ””” ””””””” என்ைார். 

 ஒரு துளி தமக்கு பல லட்சம் ஆபர்கதளச் சிந்திக்க தவக்கும் 
ஆற்ைல் இருக்கிைது, 

 எழுத்தாளராக ஆன பிைகு, ஆஹா! We wi l  l make i t !  We wi l l  
share i t wi t h t housands of  peopl e! இனதா ஒரு வசய்தி.  
என்ை ஒரு வபரிய i nspi rat i on. அந்த னநரத்தில் உருவாகும் 
இந்த share வசய்து வகாள்ள னவண்டும் என்ை ஆதச, 
நணுக்கமான பார்தவ இதவ உங்கதள ஒரு வவற்ைியாளனாக 
ஆக்கிவிடும். 
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 முன்னப ஒரு நூல் இருக்கிைது என்ைால் நம் நூல் 
எவ்வதகயில் னததவயாகிைது என்பதத நாம் நன்கு உணர 
னவண்டும். நம் நூலின் தனித்தன்தம என்ன என்பதத நாம் 
உணர்ந்திருக்கவில்தல என்ைால் நாம் அதரத்த மாதவனய 
அதரப்னபாம்! 

 
 னமலும், நூலின் வாசகர் யார் என்பதில் வதளிவு னவண்டும்! 

உலகில் உள்ள 9..9 பில்லியன் மக்களுக்கும் நம்மால் ஒரு 
நூதல எழுத இயலாது! 

 நாம் எழுத விரும்பும் நூலின் இலக்கு வாசகர் (”””””” ”””””””) 
யார் என்பதில் நமக்குத் வதளிவு னவண்டும்.அவர்களின் னததவ 
என்ன, அந்தத் னததவதய நம் நூல் எப்படி ஈடுகட்டும் 
என்பதத நாம் உணர னவண்டும். இல்தல என்ைால் நூதல 
எழுதியும் அது கண்டுவகாள்ளப் படாமல் னபாய்விடும். 

 இக்காலத்தில் பல்லூடகங்கள்  வபருகிவிட்டன, எனனவ ஒரு 
நூலாக தரப்படும் கருப்வபாருளுக்கு ஏற்ை வரனவற்பும் 
னததவயும் இருக்குமா என்பதத நாம் வதளிவாக அலசி உணர 
னவண்டும், இல்தலனயல் நம் வாழ்வின் பல மணினநர 
உதழப்தபயும் இன்னபிை இழப்புகதளயும் வகாடுத்து நாம் 
உருவாக்கும் நூல் அதற்குரிய மதிப்தபப் வபைாமல் 
னபாய்விடும் வாய்ப்புள்ளது! 
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 உங்களுக்கு ஆயிரம் அனுபவம் கிதடத்திருக்குனம?  உங்கதள 
அதிர தவத்த அனுபவங்கள் எத்ததன?  நீங்கள் விரும்பி 
ரசித்த அனுபவங்கள் எத்ததன?  உங்கதளச் னசாததனக்கு 
உள்ளாக்கிய அனுபவங்கள் இருக்கின்ைனவா?  உங்கதள வமய் 
சிலிர்க்க தவத்ததவ எத்ததன? எத்ததன? 

 இதவ அத்ததனயுனம உங்களுக்கு ஒவ்வவாரு தங்கச் சுரங்கம் 
னபான்ைதவ.  அதிர்ச்சி, மகிழ்ச்சி, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி என்று 
எத்ததகய அனுபவமாக இருந்தாலும் அவற்தைக் குைித்துக் 
வகாள்ளுங்கள். 

 நீங்கள் அப்னபாது எப்படி உணர்ந்தீர்கனளா அனத னபான்ை 
உணர்வு வாசகர்களுக்கும் ஏற்படும்.  அவற்தைச் 
வசால்லுங்கள்.  நல்ல வரனவற்புக் கிதடக்கும்.  வசான்னால் 
நம்பமாட்டிர்கள் இருந்தாலும்…அது உண்தம என்று 
ஆரம்பியுங்கள். 

 
 நீங்கள் வசால்வது உண்தம அனுபவமாகனவ இருக்கட்டுனம.  

அதில் கற்பதனச் சரக்கிற்கு இடம் னவண்டாம்.  
அளவுக்கதிமாக அனுபவங்கள், கண்ணால் பார்த்ததவ, காதால் 
னகட்டதவ எல்லாவற்தையும் வசால்லுங்கள்.. 

 இத்தததகய வபாருள் குைித்த எழுதுவதற்கு முன்பு அது 
யாருக்காக எழுதப்படுகிைது என்பதத முடிவு வசய்து வகாண்ட 
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அதற்கு ஏற்ப வகாடுங்கள்.  வபண்கள், மாணவர்கள், 
இதளஞர்கள், ஆன்மீக வாதிகள் என்று வதகப்படுத்திக் 
வகாள்ளலாம். 

 உங்கள் அனுபவங்கள் எப்படிச் சுதவயாக இருக்குனமா அனத 
னபால மற்ைவர்களின் அனுபவங்கதளயும் நீங்கள் எழுதலாம்.  
இதற்கு நீஙகள் வசய்ய னவண்டியவதல்லாம் உங்கள் நண்பர்கள், 
உைவினர்கள், ஊழியர்கள் னபான்ைவர்கள் வசால்லும்  
விசயங்கதளக் காது வகாடுத்து னகட்பதுதான் 

 நூலுக்கான ததலப்பும், அதன் னததவயும் னநாக்கும் இலக்கு 
வாசகரும் நமக்குத் வதரிந்த பின், இவற்தைவயல்லாம் 
கருத்தில் வகாண்டு நூதலத் திட்டமிட னவண்டும். 

 எடுத்துக்வகாண்ட கருப்வபாருதள எங்கு எப்படித் வதாடங்கி 
எதுவதர அலசுவது என்பதத முதலில் திட்டமிட னவண்டும். 

 வதளிவான வமாழி நதடயில் அதனவருக்கும் விளக்க 
கூடியதாக எழுத னவண்டும். எழுத்து பிதழகள் இல்லாமல் 
எழுதனவண்டும். 

 
 சரியான குைியடீுகள் குைிப்பாக நிறுத்தல் குைியடீுகள், 

னமற்னகாள் குைிகள் வபாருத்தமான இடங்களில் 
பயன்படுத்துதல் னவண்டும். 

 பதடபின் ததலப்தப னநாக்கி என்..? எப்படி..? எதற்கு..? யார்..? 
என சில னகள்விகதள னகளுங்கள் அதற்கு விதடயாக 
வருவதத வகாண்டு சிைந்த பதடப்பிதன எழுத முடியும். 
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 படிப்பவர்கதள உங்கள் பதடப்தப ஈர்க்குமாறு இருக்க 
னவண்டும். வாசகர்கள் ஆர்வமாக வாசிக்கும் படி எழுத 
னவண்டும். 

 உங்கள் பதடப்பு என்பது எடுத்தல், வதாடுதல், முடித்தல் என்ை 
வதகயில் இருக்க னவண்டும் 

 எழுதி முடிந்த உங்கள் பதடப்தப கச்சிதமாக ஆக்குங்கள். சில 
வார்த்ததகள் உங்கதளயும் அைியாமல் திரும்பத் திரும்ப 
இடம் வபற்ைிருக்கலாம்.  இரக்கம் தவக்காமல் வவட்டுங்கள்.  
னததவக்கு அதிகமான வர்ணதனக்கு இடம் 
அவசியமில்தலனய. 

 மனத்தின் உல்லாச உலாதவப் னபால உங்கள் பதடப்பு இருக்க 
னவண்டும். 

 சிைந்த பாடகன் ஒருவன், ராகம் ஒன்தை ஆலாபதன வசய்வது 
னபால், ஒரு வபாருதளனயா அனுபவத்ததனய கதளயுடனும் 
சுதவயுடனும் பதடப்பில் இதசக்க னவண்டும். 

 தகனதர்ந்த ”மாஜிக்” வித்ததக்காரன் ஒருவன், வநருங்கிய 
நண்பன் ஒருவனுடன் மனம் விட்டு உதரயாடும் 
னதாரதணயில் பதடப்பு அதமய னவண்டும். 

 மின்மினிப் பூச்சிமுதல் வானத்து நட்சத்திரம்வதர 
குழந்ததயின் மலதழ முதல் உயரிய கவிவாணரின் பதடப்பு 
வதர, ஆணி அடிக்கும் வசயல்முதல் அகிலத்ததனய 
கிடுகிடுக்க தவக்கும் வசய்தகவதர, வவட்டிப் னபச்சுமுதல் 
னவதாந்தம்வதர, எததப்பற்ைியும் எழுதலாம்.  எத்ததனனயா 
விதங்களிலும் எழுதலாம்.  எததப்பற்ைி எந்தக் னகாணத்தில் 
எழுதினாலும் இன்பம் ஊட்டும் பதடப்பாக, வமாழி விருந்தாக 
இருக்க னவண்டும். 
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 நம் உள்ளத்தில் படிந்துள்ள இதைவனின் வதய்வகீ மூச்சுக் 

காற்ைின் வவப்பனம எழுத்து. 
 எழுதுவது சில சமயங்களில் நம் கவனம் முழுவததயும் 

கவர்ந்திழுக்க வல்லது.  சில சமயம் கதளப்பூட்டுவது.  
என்ைாலும் எனக்கு விருப்பமான வதாழிதல என் 
னததவகதளப் பூர்த்தி வசய்யும் வருமானத்ததயும் வபை 
முடிந்து என் அதிர்ஷ்டம்  தான்” என்பார் ஆலடஸ் ஹக்ஸலி. 

 நல்ல திைதம இருக்கும்.  சரளமான நதட தக வந்திருக்கும் 
சிைந்த வமாழி வளமும் இருக்கும்.  இத்ததனயும் இருந்தும் 
சிலரால் னபரும், புகழும் வபை முடியாமல் னபாகும்.  இதற்குக் 
காரணம்சில அடிப்பதடத் வதாழில் நட்பத் னததவகள்தான். 

 எழுத்தாளன் ஒருனபாதும் தன் இன,மத,சாதி,வமாழி 
அதடயாளங்கதள தன் அதடயாளமாகக் வகாள்ளலாகாது. 
அதவ அவனது னபசு வபாருட்கள் மட்டுனம.  அவன் அதற்கு 
வவளினய இருப்பவனாகனவ தன்தன உருவகித்துக் வகாள்ள 
னவண்டும். நமது மரபு நமக்கு முக்கியம்.நாம் அததக் கற்று 
உணர்ந்து அதன் சிைந்த அம்சங்கதள சுயப்படுத்திக் வகாள்ள 
னவண்டும். அதுனவ நமது பண்பாடு என்பது. 

 ஆனால் விமரிசனமில்லாமல் மரதப அணுகுவவதன்பது 
மிகமிக அபாயகரமானதாகும். மரபின் மீது பக்தினயா 
வநகிழ்ச்சினயா வகாள்வதில் வபாருளில்தல. மரபின் எந்த 
விஷயமும் கருதமயும் வவண்தமயுமாக இருமுகத்துடனனனய 
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நம்மிடம் வந்துனசர்கின்ைன. நாம் தவிர்த்தாகனவண்டிய பல 
விஷயங்கள் அவற்ைில் உள்ளன என்பதத உணருங்கள். 

 
 நம் சாதி அல்லது இன அதடயாளம் நம் பண்பாட்டின் 

அடிப்பதடயாக அல்லவா இருக்கிைது? அவற்தை உதைினால் 
நாம் ஒன்றுமில்லாதவர்களாக ஆகிவிடுனவானம? என்ைார் 
வைதீதயா. னவதசகாயகுமார்  

 உங்கள் பதடப்பின் கருதவ ஒருனபாதும் சுருக்கி எழுதிப் 
பார்க்காதீர்கள். இலக்கியத்தின் எதிரினய சுருக்குவதுதான். 
கருவில் ஒன்றுனம இல்தல. கதல இருப்பது நண்விரிவில் –
det ai l s- தான்.  

 ஆக, உள்ளடக்கங்கதளத் திட்டமிட னவண்டும். 
இயன்ைால்  இயல், அதிகாரம் (”””””””, ”””””””) என்று 
வதரயறுத்துக் வகாண்டு அவற்ைின் ததலப்புகதளயும் முடிவு 
வசய்துவகாள்ளலாம். 

 கவனிக்க: இது ஒரு திட்டமிடல்தான். நூதல எழுதும் னபாது 
நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இது அதமயும். இது உதடக்க 
முடியாத இரும்புக்னகாட்தட அல்ல! 

 நூதல எழுத எழுத இந்தத் திட்டத்தில் மாற்ைங்கள் 
ஏற்படுவததத் தவிர்க்க இயலாது! ஒனர அதிகாரத்தில் 
எழுதிவிடலாம் என்று நாம் எண்ணிய சில ததலப்புகள் 
இரண்டு மூன்று அதிகாரங்களாக நீளலாம், அல்லது, இரண்டு 
மூன்று அதிகாரம் நீளும் என்று எண்ணிய ததலப்பு ஒனர 
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அதிகாரத்திற்குள் குறுகிவிடலாம்…திட்டமிடல் ஒரு 
வழிகாட்டலுக்குத்தான்! 

 
 னமற்வசான்ன மூன்தையும் வசய்து முடித்தபின் நூலில் 

என்வனன்ன எழுதப் னபாகினைாம், எப்படி எழுதப் னபாகினைாம் 
என்பது பற்ைிய எண்ணம் உங்களுக்குத் வதளிவாகி இருக்கும். 
இப்னபாது நீங்கள் நூதல எழுதத் வதாடங்கலாம். 

 உங்களின் ததலப்தபயும் அதில் உங்களுக்குள்ள 
நிபுணத்துவத்ததயும் வபாறுத்து நீங்கள் நூதல அப்படினய 
எழுதலாம், அல்லது, ததலப்பிற்னகற்ை சிறு ஆய்தவ 
னமற்வகாண்டு, தகவல்கதளத் திரட்டி / சரிபார்த்துக்வகாண்டு 
எழுதலாம். 

 முதலில் குைிப்புகளாக எழுதிக் வகாண்டு, பின் விரிவாக 
எழுதலாம்.அல்லது, முதலினலனய விரிவாக எழுதிப் பின் 
அததன வமய்ப்புத் திருத்தும் னபாது வதாகுத்துக் வகாள்ளலாம் 
(edi t ). 

 [நூதலத் வதாகுக்கும்னபாது நீங்கள் னததவ இல்தல என்று 
கருதி வவட்டி எடுக்கும் பகுதிகதள உடனன தூக்கி 
எைிந்துவிடாதீர்கள், அவற்தைத் தனியாக ஒரு னகாப்பில் 
னசமித்து தவத்துக் வகாள்ளுங்கள்! அதவ பின்னர் இனத 
நூலிற்னகா அல்லது னவறு நூலிற்னகா பயன்படலாம்! 

 நீங்கள் வசாந்தமாக ஒரு சிைிய நூலகத்தத தவத்துக் வகாள்ள 
னவண்டியது அவசியத் னததவயாகும்.  நீங்கள் எந்தத் 
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ததலப்பில் எழுதத் னதர்வு வசய்கிைரீ்கனளா அது வதாடர்பான 
நல்ல புத்தகங்கள், பத்திரிக்தககள், வசய்தித்தாள்கள் 
னபான்ைவற்தைத் திரட்டிச் னகார்த்த ஒரு நல்ல நூல் 
நிதலயத்தத அதமக்க னவண்டும். 

 உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் மனமாரப் பிடித்திருந்து, அந்த 
விஷயத்தத நீங்கள் மனவமாப்பி எழுதினால் னபாதும்.  அந்த 
எழுத்து, வாசகர்கள் மனத்தில் னரஷன் கார்டில் கிழித்த னகாடு 
னபான்று ஆழமாய்ப் பதியும். 

 
 நூலகங்கள், பத்திரிதககள் இரண்டும் இன்தையத் தமிதழ 

வளர்க்கும் கருவூலங்கள்.  எவர் எவர் எழுத்தினல வதளிவு, 
உருவம் உளனவா அவற்தை மக்கள் னபணுவார்கள். ”நான் 
உனக்குப் புலவன்” ,நான் உனக்கு ஆசான்” என்று எழுதும் 
னமததகதள வாசகர்கள் ஒதுக்கி விடுவார்கள்.  ”நான் உன் 
நண்பன்” , நான் உன் னதாழன்” என்று எழுதும் நபர்கதள 
வாசகர்கள் அதணத்துக் வகாள்வார்கள்.  

 எழுத்தார்வம், வசால்வளம், இதடயைாத ஊக்கம் மூன்றும் 
இருப்பவர்கள் எழுதிக் வகாண்டிருப்பார்கள்.  முதையான 
வமாழியைிவு, அன்ை தமிழ்ப் புலதமயுள்ளவர்கள் வபருவாரியாக 
எழுத்தாளர்களாகப் பத்திரிக்தக உலகத்திற்குள் நதழய 
முடிவதில்தல.   
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 வமாழியின் இலக்கண இலக்கிய அைிதவவிட, எழுதும் ஆர்வம், 
வசால்ல னவண்டிய துடிப்பு, வசால்லாமல் தீராது என்னும் 
முயற்சியுள்ளவர்கனள எழுத்தாளர்கள் என்னும் வபயதரப் 
வபறுவாாாா்கள். 

 முதைப்படியான அனுமதி இல்லாமல் தகவல்கள், படங்கதள 
பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கதல்ல.  அனுமதிதயப் வபற்ை 
பிைனக பயன்படுத்திக் வகாள்ள னவண்டும். 

 
 எதத எழுதுவது?  குழம்பாதீர்கள்.  எதத னவண்டுமானாலும் 

எழுதுங்கள்.  எந்தச் சம்பந்தமும் இருக்க னவண்டியதில்தல.  
ஏன் எழுத முடியவில்தல என்று எழுதுங்கள்.  எழுத 
நிதனப்னப வர மாட்னடன்கிைது என்று எழுதுங்கள். எழுதுவதத 
விட்டு விட்டால் என்ன ஆகும் என்ை எழுதுங்கள்.  

 எததயாவது எழுதுங்கள்.  சும்மா இருக்க னவண்டாம்.  சும்மா 
இருக்கும் மனம் சாத்தானின் பட்டதை என்பார்கள்.  
கட்டாயமாய் நான்கு வரி எழுத ஆரம்பியுங்கள். நான் 
பத்தாகும்.  பத்து நூைாகும்.  சரியாகிவிடுவரீ்கள். 

 எழுதும் இரகசியத்தத ஒருவருக்வகாருவர் வசால்லிக் வகாடுக்க 
முடியாது.  வித்துக்குள் விருட்சம் ஒளிந்து கிடக்கிை மாதிரி 
உங்களுக்குள் ஹாஸ்யம் எழுத்தாக வடிவம் எடுக்க னவண்டும்.  
எழுத்தார்வம் உங்களுக்குள் ஒளிந்து கிடந்தால், நீங்களாகனவ 
வவளிப்படுத்துவிர்கள்.  உங்கதளப் பிைர் தூண்டி வவளினய 
வகாண்டு வருவார்கள். 



29 
 

 எழுதும் கதல கடினமானதாகவும் அபூர்வமாகவும் இருக்கிை 
கதல.  இதில் வவற்ைி வபை ஆதச னததவ.எழுதும் ஆதச 
இருந்தால் எழுத்து வரும்.  இந்த எழுத்து அழுதகயாக 
வருவதும் உண்டு. சில சமயம் சிரிப்பாக வருவதும் உண்டு.   

 நூல்களுக்கு வமய்ப்புத் திருத்தலும், வதாகுத்தலும் மிக 
இன்ைியதமயாததவ! (Proof i ng and Edi t i ng. Edi t i ng compri ses of  
Copy edi t i ng and Cont ent edi t i ng). ”சரசுவதினய வந்து நூல் 
எழுதினாலும் பிதழகள் இருக்கத்தான் வசய்யும்’  என்பது என் 
கருத்து! 

 எனனவ, நூதல முடித்தவுடன் நீங்கனள ஒன்ைிரண்டு முதை 
வமய்ப்புத் திருத்தி, வதாகுக்க னவண்டும்.பின், (நீங்கள் 
எவ்வளவு வபரிய நிபுணராக இருந்தாலும் பரவாயில்தல!) 
வதாழில்முதை வமய்ப்புத் திருத்துனர் & வதாகுப்பாளரிடம் 
நூதலக் வகாடுத்துத் திருத்தி வாங்க னவண்டும். னததவயான 
மாற்ைங்கதளச் வசய்து நூதல வமருனகற்ை னவண்டும். 

 
 தமிதழப் வபாறுத்தவதர இந்த வமய்ப்புத் திருத்தல், 

வதாகுத்தல் ஆகியவற்ைின் முக்கியத்துவத்தத பல 
எழுத்தாளர்கள் உணர்வதில்தல! 

 எழுத்தாளன் என்பவன் எழுத்தத ஆள்பவன்.  அவன் எந்த 
சூழிநிதலயிலும் எந்தப் பணியில் இருந்தாலும் எழுத்ததப் 
பற்ைிய சிந்ததன அவன் மனதில் சிைகடித்துக் வகாண்னட 
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இருக்கும்.  அவனுதடய எண்ணம் வசால் வசயலில் 
எழுத்துக்கனள ஆக்ரமித்திருக்கும். 

 மனக்னகானல்கதளக் கதளவதும் புத்தகம்தான்.  மானத்தின் 
னமன்தமதயக் காப்பதும் புத்தகம்தான். மன விகாரங்கதள 
ஓட துரத்துவதும் புத்தகம்தான். 

 நூலகத்தில் நதழயா நாள் பிைவா நானள! நூல் படியா நாள் 
உதவா நானள! 

 ஒரு நூதல, அதுவும் ஒரு நல்ல நூதல, எழுதுவது அவ்வளவு 
எளிதல்ல! அதற்கு நிதைய திட்டமிடலும், உதழப்பும் னததவ. 

 ஆனால், அது இயலாத ஒன்றும் அல்ல! முதையான 
திட்டமிடனலாடும் உதழப்னபாடும் முயலும் யார் 
னவண்டுமானாலும் எத்துதை சார்ந்தும் நல்ல நூதல 
எழுதிவிடலாம். 

 சராசரியாக ஒரு நூதல எழுதி முடிக்க ஒரு மாதம் முதல் 
ஆறு மாதங்கள்வதர ஆகலாம். சிலர் ஒனர வாரத்தில் ஒரு 
நூதல எழுதிவிடுவர்.சிலர் பல ஆண்டுகள் முயன்று உதழத்து 
ஒரு நூதல எழுதுவர். இதற்கு ஒரு வபாத்தாம் வபாதுவான 
விதி எதுவுமில்தல. 

 உங்கள் ததலப்தபயும், உதழப்தபயும், திைதனயும் வபாறுத்து 
இது அதமயும். எனனவ, இதடயில் னசார்வுற்று நிறுத்தி 
விடாதீர்கள்! 
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 இதடயில் னசார்வு வந்தாலும், ஒரு இதடனவதள 
எடுத்துக்வகாண்டு மீண்டும் விக்ரமாதித்யதனப் னபால 
விடாமல் முருங்தக மரத்தில் ஏறுங்கள்- மன்னிக்கவும், 
நூதல எழுதுங்கள்! (பல இதடனவதளகளும் 
எடுத்துக்வகாள்ளலாம்… இதடனவதள மட்டுனம 
எடுத்துவகாண்டு நூதல எழுதாமல் விட்டுவிடாதீர்கள்! 

 ஒரு புத்தகம் எழுதுவது கூட சில திட்டமிடல் எடுக்கும். நீங்கள் 
இதத ஏற்கவில்தல என்ைால், ஏனதனும் சீரற்ை விஷயத்தில் 
உங்கதளத் தூண்டும் னபாவதல்லாம் எழுத முயற்சிக்கவும், 
முடிக்கப்படாத தகவயழுத்துப் பிரதிகதள நீங்கள் நிரப்புவததக் 
காண்பரீ்கள், இப்னபாவதல்லாம் பத்துவிரல்களால் கணிணியில் 
எழுதுகினைாம். அவற்தை னசமிப்பதும் எளிதாக உள்ளது. 

 வதாடங்குவதற்கு முன், புத்தகத்ததப் பற்ைி குதைந்தபட்சம் ஒரு 
வபாதுவான னயாசதனயாவது இருப்பது நல்லது. இது 
எளிதமயான ஒன்று,  

 புத்தகத்தத உருவாக்கத் வதாடங்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் எதத 
அதடய விரும்புகிைரீ்கள் என்பதத முழுதமயாக 
வதரயறுக்கிைரீ்கள். இது னபான்ை விஷயங்களில் கவனம் 
வசலுத்துங்கள்: எந்த இலக்கிய வதகயினலனய இது 
அதமந்திருக்கும்? எந்த பார்தவயாளர்கதள இலக்காகக் 
வகாண்டது? கதத வதக என்னவாக இருக்கும்?; மற்றும் மிக 
முக்கியமாக: னவதல அதடய னநாக்கம் வகாண்ட னநாக்கம் 
என்ன? 

 பிந்ததயவர்களுடன் உங்களுக்கு சிக்கல்கள் 
இருந்தால், புத்தகத்துடன் நீங்கள் அதடய விரும்பும் 
விஷயங்களின் பட்டியதல உருவாக்க னவண்டும். 
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 உங்களால் முடிந்தவதர பல ததலப்புகதளப் படியுங்கள், 

அதவ உங்கள் னவதலக்கு நீங்கள் னதர்ந்வதடுத்த வதகயினுள் 
அல்லது ஒத்த ததலப்புகதளக் தகயாளும். சிைந்ததாகக் 
கருதப்படுபவர்கதள மட்டுனம வாசிப்பததப் பற்ைி கவதலப்பட 
னவண்டாம், ஏவனன்ைால் நீங்கள் வகட்டவர்களிடமிருந்தும் 
கற்றுக் வகாள்கிைரீ்கள். 

 நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தத எழுதத் வதாடங்கும் னபாது - அல்லது 
அததச் வசய்வதற்கு முன்னப - ஒரு அட்டவதணதய 
நிறுவுவது அவசியம், தினசரி குைிக்னகாள் மற்றும் நிதைவு 
னததி. ஒரு எழுத்தாளராக, நீங்கள் தத்ரூபமாக உங்கதள 
நீங்கனள னகட்டுக் வகாள்ள னவண்டும் –  

 நிச்சயமாக, எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல் - உங்கள் 
புத்தகத்தத எழுத ஒவ்வவாரு நாளும் எத்ததன மணினநரம் 
வசலவிடலாம் அல்லது எத்ததன வார்த்ததகதள நீங்கள் 
அதடயலாம். 
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 உங்கள் தகவயழுத்துப் பிரதிதய முடிக்காமல் இருக்க இது 
வசய்யப்படுகிைது. எனினும், உதாரணமாக, நீங்கள் மிகவும் 
ஈர்க்கப்பட்டதாக உணர்கிைரீ்கள் அல்லது வதாடர்ந்து எழுத 
விரும்புகிைரீ்கள், உங்கதள அடக்க னவண்டாம். நீங்கள் 
விரும்பும் அளவுக்கு எழுத்து ஓட அனுமதிக்க னவண்டும். 

 
 அருங்காட்சியகம், ஒரு உயிருள்ள நிறுவனம் னபான்ைது. இந்த 

கட்டத்தில், நீண்ட அல்லது குறுகிய ஒரு புத்தகத்தத 
எழுதுவதற்கு ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்பும் னததவ என்பதத 
கவனத்தில் வகாள்ள னவண்டும். எழுத னநரம் வரும்னபாது 
கவனச்சிதைல்கதள நீங்கள் மைந்துவிட னவண்டும். 

 ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவவன்ைால், நீங்கள் 
குதைந்தது ஒரு நாளாவது ஓய்வவடுப்பதத உறுதிவசய்கிைரீ்கள், 
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ஏவனன்ைால் நீங்கள் அதத மிதகப்படுத்தினால், நீங்கள் 
வசயலிழக்க னநரிடும்.  

 இருப்பினும், நீங்கள் நீண்ட னநரம் எழுதுவதத நிறுத்தினால், 
பின்னர் நீங்கள் எழுத்தின் நூதல எடுக்க மாட்டீர்கள். 
எச்சரிக்தகயாக இருங்கள். முக்கியமான விஷயம் 
என்னவவன்ைால், சமநிதலதய ஏற்படுத்துவது. 

 
 உங்கள் புத்தகத்தின் அசல் னயாசதனதய மைந்துவிடாதபடி 

ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வதர ஒரு விரிவான 
விளக்கத்தத உருவாக்கவும், எழுதும் னபாது உங்களுக்கு 
வழிகாட்டவும். பதடப்தப வதரயறுக்கும் அனத னநரத்தில் 
வாசகரின் ஆர்வத்ததத் தூண்டும் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க 
ததலப்தபப் பற்ைி னயாசித்துப் பாருங்கள். 

 எதத எழுதினாலும் வதளிவாக எழுத னவண்டும்.  பிைர் 
உள்ளம் புண்படாமல் எழுத னவண்டும்.   

 சுதவயாக எழுத னவண்டும்.  வதளிவாக எழுதுவதற்கு 
எழுதுபவன் தான் முதலில் வதளிவு வபைனவண்டும்.  
வபாருதளக் கடுதமயான  நதடயில் அல்லாமல் எளிய 
நதடயில் வசால்ல னவண்டும். 

 இனிதமயாக எழுத னவண்டுமானல் உவதமகதளயும், 
அழகான னமற் னகாள்கதளயும் எடுத்துக் காட்ட னவண்டும்.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1975962352547937&set=gm.3152561831439283&type=3&eid=ARByPMFYJN5E--gywbCGtxEBCrQS1eGnj2firwDyzxsKMc7q8NC5mQXvctXxJrf4orypBCwf3vtIELiy
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எல்லாச் சமயங்களும் வசால்கின்ை கததகதளயும், 
உவதமகதளயும் வதரிந்து ஆளுதல் மிகப் பயன்தரும். 

 வபாதுவாக இந்தக் காலத்திற்கு னவண்டிய சமயம் சார்ந்த 
பதடப்புகள் கருத்துத் வதளிவுள்ளனவாகவும். கூடியவதரயில் 
பதக உணர்ச்சிதய உண்டாக்காதனவாகவும், சுதவ 
உதடயனவாகவும் இருக்க னவண்டும்.  இதற்கு நல்ல 
நூல்கதள படித்து, சிந்தித்து, வதளிந்து அழகாகச் வசால்லும் 
திைதம னவண்டும். 

 எவவனாருவன் இன்தைய நிதலதய மட்டும் மனதில் 
வகாண்டு பதடப்பு எழுதாமல், வருங்காலத்ததயும் ஊடுருவி 
னநாக்கி தனது பதடப்தப எழுதுகிைானனா, அவனுக்கும் 
அவனுதடய பதடப்புகளுக்கும் எழுத்து உலகில் நிரந்தர இடம் 
உண்டு. 

 
 எந்த வமாழியில் பதடப்பு எழுதப் னபாகிைரீ்கனளா அந்த 

வமாழியில் ஓரளவு வசால் ஆட்சித் திைனும் இருந்தால்தான் 
உங்கள் பதடப்புகள் வவற்ைியதடயும்.   

 வசால்லாட்சித் திைனில்லாத எழுத்தாளன் எழுதிய பதடப்பு, 
சதமக்கத் வதரியாதவன் தயாரிக்கும் சதமயதலப் 
னபான்ைதுதான். அதில் ருசிகரமான பதார்த்தத்துக்குரிய 
”வவஞ்சனம்” எல்லாம் இருக்கும்.  அது சதமக்ப்பட்டும் 
இருக்கும்.  ஆனால் ருசிமட்டும் இருக்காது. 

 என் கல்லதையில் மைக்காமல் எழுதுங்கள், இங்னக ஒரு 
புத்தகம் உைங்குகிைது என்று-- வபட்ரண்ட் ரஸ்ஸல். 
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 எழுதுவதற்கு முன் னயாசிக்க னவண்டியது என்ன வதரியுமா? 
திட்டமிடல், புத்தகத்தின் ததலப்தப னதர்ந்வதடுத்தல், 
எழுதுதல், னநரத்தத தீர்மானித்தல், எழுதுவதற்கு 
அர்ப்பணித்தல், திருத்துதல், வவளியிடுதல்.  

 னவறு எங்னகா ஒரு அற்புத உலகில் வசிக்க 
விரும்புனவாருக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது புத்தகம் மட்டுனம--
மார்க் ட்தவன் 

 னமனல உள்ள அதனத்ததயும் நீங்கள் வபற்ைவுடன், 
எழுதுவதத கவனித்துக் வகாள்ளுங்கள்; அது 
னபால. முக்கியமாக உங்களுக்காக எழுதுங்கள், முதலில் 
வவளிவரும் விஷயம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி 
அளிக்கிைது. வாசகதரப் பற்ைி சிந்திக்காதீர்கள் அல்லது ஒருவித 
அழுத்தத்தத உங்கள் மீது சுமத்த னவண்டாம்.  

 சில னநரங்களில் எழுத்தாளர் ஒரு “வவற்றுப் பக்கம்” 
நிதலயால் அவதிப்படுதகயில், ஏவனன்ைால் அவர் வவறுமனன 
எததயும் எழுதவில்தல, ஏவனனில் அவதர நன்ைாக உணர 
முடியும். 

 
 பணத்ததப் பற்ைியும் சிந்திக்க னவண்டாம் நீங்கள் ஒரு 

புத்தகத்தின் மூலம் வசல்வத்ததக் கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தால், 
இது வவற்ைி வபைாது. னவடிக்தகக்காக எழுதுங்கள். உங்களுக்கு 

https://www.actualidadliteratura.com/ta/como-escribir-un-libro/#Fase_1_planificacion
https://www.actualidadliteratura.com/ta/como-escribir-un-libro/#Fase_2_escritura
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பிடித்த ஆசிரியர்களின் எழுத்தத மைந்துவிடுங்கள், எந்த 
சூழ்நிதலயிலும் அவற்தைப் பின்பற்ை முயற்சிக்காதீர்கள்.  

 உங்கள் வசாந்த பாணிதயப் பின்பற்றுங்கள், எல்லாவற்தையும் 
பாய்ச்சட்டும். வசயலற்ை குரதலப் பயன்படுத்துவததத் 
தவிர்க்கவும், எல்லாவற்ைிற்கும் னமலாக, தவறுகதளப் பற்ைி 
கவதலப்பட னவண்டாம். 

 உங்கள் தகவயழுத்துப் பிரதிதய நீங்கள் முடித்த பிைகு, அதத 
மைந்து குதைந்தபட்சம் ஒரு வார இதடவவளி எடுத்துக் 
வகாள்ளுங்கள். இந்த வழியில் நீங்கள் சரிவசய்ய னவண்டிய 
பகுதிகதள சிைப்பாக கவனிக்க முடியும்.  

 இந்த னநரத்திற்குப் பிைகு, சுய எடிட்டிங் வசயல்முதை 
வதாடங்குகிைது. தகவயழுத்துப் பிரதிதய அதிக முயற்சி 
இல்லாமல் படிக்க முடியும் என்று அது முயல்கிைது. 
உங்களுக்கு உதவ இதணயத்தில் வடஸ்க்டாப் வவளியடீ்டு 
வழிகாட்டிதயப் வபைலாம். 

 சதி இதடவவளிகள் அல்லது முடிக்கப்படாத னயாசதனகள் 
னபான்ை உங்கள் புத்தகத்தில் குதைபாடுகள் அல்லது 
முரண்பாடுகதளக் கண்டைிய முயற்சிக்கவும்.  

 உருவகங்கதள பகுப்பாய்வு வசய்யுங்கள், எழுத்துப்பிதழ 
வசாற்கதள சரிவசய்யவும், மீண்டும் மீண்டும் வசாற்கதள 
மாற்ைவும், வாக்கியங்கதளயும் பத்திகதளயும் சரிவசய்யவும், 
அதனால் அதவ மிக நீளமாக இருக்காது. வநருங்கிய மற்றும் 
னநர்தமயான சரிவசய்யவும், அதனால் அதவ மிக நீளமாக 
இருக்காது.  
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 வநருங்கிய மற்றும் னநர்தமயான வாசகர்களிடமிருந்து உதவி 

னகளுங்கள், அவர்கள் குடும்பம் அல்லது நண்பர்களாக 
இருக்கலாம். சில னநரங்களில் நம்முதடய வசாந்த தவறுகதள 
அங்கீகரிப்பது கடினம், மற்ைவர்கள் கவனிக்கும்னபாதுதான் 
அவற்தைப் பற்ைி நாம் அைிந்து வகாள்னவாம். 

 னநரத்ததப் வபாறுத்தவதர, நீங்கள் ஒரு புதிய எழுத்தாளராக 
இருந்தால், வமதுவாக வசல்வது நல்லது. மறுபுைம், உங்களிடம் 
ஏற்கனனவ ஒரு வாசிப்பு வபாது இருந்தால், நீங்கள் வவளியிட 
அதிக னநரம் காத்திருக்க னவண்டியதில்தல. 

 நீங்கள் புத்தகம் எழுத திட்டமிடும்னபாது - இது 
யதார்த்தமானதாக இருக்க னவண்டும், இவ்வளவு 
னகாரக்கூடாது. உங்கள் வாழ்க்தக முதைக்கு ஏற்ை ஒரு 
திட்டத்தத உருவாக்கவும், உங்கள் இலக்தக அதடய 
கடிதத்தத நீங்கள் பின்பற்ைலாம். 

 அட்தடப்படத்தில் சிைப்பு கவனம் வசலுத்தி ஒரு 
தனித்துவமான வடிவதமப்புடன் உங்கள் புத்தகத்தத 
வடிவதமக்கவும். 

 புத்தகம் எழுதுகிை நீங்கள் வாழ்நாவளல்லாம் மற்ைவர்களுதடய 
பதடப்புகதளயும் படித்துக்வகாண்னட இருக்க னவண்டும். 
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 சிறுகததகனளா, காவியம், சமயம், ஆன்மீகம், நாவல், நாடகம் 

னபான்ை இலக்கியங்கதளயும், உலக அனுபவங்கதளயும் 
கற்றுக் வகாண்னட இருக்க னவண்டும். 

 தான் காண்கிை, னகட்கை, படிக்கிை, அனுபவிக்கிை 
ஒவ்வவான்ைனுதடய உண்தமகதளயும் சாரத்ததயும் 
கண்டைிவதற்கு முயலனவண்டும். 

 பிைர் வசய்யாத ஒரு காரியத்தத அல்லது ஒரு புதுதமதய 
சாதிப்பதற்கு மட்டும்தான் புத்தகம்  எழுத னவண்டும். 

 எழுதும் பயிற்சிதய நிரந்தரமாக தவத்துக் வகாள்ள னவண்டும்.  
நீண்ட காலம் எழுதாமல் நிைத்திதவப்பது தவறு.  எழுத 
எழுதத்தான் எழுத்து சிைக்கும். ”சித்திரமும் தகப்பழக்கமும்” 
என்பது னபால், எழுத்துச் சித்திரமும் தகப்பழக்கத்தால்தான் 
சிைக்கும். 

 ஆன்மீக புத்தகம் எழுதுவது எப்படி?  ஆன்மீகம் என்பது 
ததலமுதைகளாக னதடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக உள்ளது. 
எனனவ இதன் அவசியம் எல்லா காலங்களிலும் உள்ளது. 
னவகமாக ஓடிக் வகாண்டிருக்கும் நம் வாழ்தகயில், நின்று 
நிதானிக்க, ஆழ் மனதத அதமதிப் படுத்திக் வகாள்ள நமக்கு 
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ஆன்மீகம் னததவயாக உள்ளது.  எனினும் நீங்கள் அப்படினய 
உட்கார்ந்து உங்கள் மனதில் உள்ளததயும், வாழ்வில் 
நடந்தததயும் ஆன்மீக புத்தகத்தில் எழுத முடியாது. 

  
 ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்தகயும், உலகத்ததயும் மற்றும் கடவுள் 

னமல் அல்லது குைிப்பிட்ட கடவுதளப் பற்ைியும் எழுத 
னவண்டும். ஆன்மீகத்தில் நமது வசாந்த அனுபவத்தத விடவும் 
நிதைய உள்ளது. நீங்கள் மனதில் தவத்துக் வகாள்ள 
னவண்டியது என்னவவன்ைால், ஒவ்வவாரு மனிதனும் 
னவறுபட்டவன், அதிலும் ஆழ்மனம் சார்ந்த விஷயங்களில். 
நீங்கள் வசன்ை வழி உங்களுக்கு ஆழ் மன அதமதிதயப் வபை 
உதவியது என்ைால், மற்ைவருக்கும் உதவும் என்று அவசியம் 
அல்ல. முக்கியமாக நீங்கள் எழுதும் ஆன்மீக புத்தகம் 
படிப்பவரின் ஆன்மீக னததவதய நிதைவு வசய்யக் கூடியதாக 
இருக்க னவண்டும். 

 உங்கள் பாதததயத் னதர்வு வசய்யுங்கள்: ஒரு ஆன்மீகப் 
புத்தகம் எழுதுகிைரீ்கள் என்ைால், நீங்கள் அதன் மூலம் 
அனுபவித்து உணர்ந்ததாக நிதனத்துக் வகாள்ளுங்கள். 
உங்களது புத்தகத்தில் ஏனதனும் ஒரு வழிமுதைதய பின்பற்ைி 
எழுதுங்கள், வபாதுவாக வாசகர்கள் ஆன்மீக அதமதி வபை 
ஏனதனும் ஒரு வழிமுதைதயக் வகாண்ட புத்தகத்ததனய 
வாங்க விரும்புவார்கள். வபாதுவான கருத்து வகாண்டதத 
அல்ல. 

 உங்கள் அனுபவத்தத பகிருங்கள்: உங்கள் வாழ்க்தகக் 
கதததயக் கூருங்கள். உங்கள் ஆன்மீகப் பயணத்திற்கான 
காரணத்திதன கூறுங்கள். அது மரணத்திற்கிதனயானதாக 
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இருந்ததா அல்லது ஆன்மீகப் பாததயில் பயணிப்பது எவ்வித 
உணர்தவத் தந்தது என்பததக் கூறுங்கள்.  

 அருதமயான வார் த்ததகதளத் னதர்ந்வதடுத்து எழுதுங்கள். 
உங்கள் கதததய கூறுவதாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது, 
படிப்பவரின் மனதில் பதிந்து அவரின் மனதத ஆன்மீக 
வழியில் வகாண்டு வசல்லக் கூடிய ஆழமான மற்றும் சிைந்த 
வார்த்ததகதள உபனயாகப் படுத்த னவண்டும்.  

 நீங்கள் ஒரு ஆன்மீக சிந்ததனயாளராக இருப்பதத விட ஒரு 
ஆன்மீக குருவாக இருக்க னவண்டும், நீங்கள் உங்கள் 
வாசகர்கதள ஆன்மீக வழியில் வகாண்டு வசல்பவராக இருக்க 
னவண்டும் மாைாக அவர்களிடம் உங்களது கருத்ததத்ததனயா 
அல்லது உணர்ச்சி பூர்வமான னகாட்பாடுகதளனயா அவர்கள் 
னமல் திணிக்காதீர்கள், அது அவர்கதள ஆன்மீக வழியில் 
இருந்து விலகிச் வசல்ல தவத்து விடும். 

 
 அனுபவரீதியான உண்தமதயக் கூறுங்கள்: உங்கள் வாழ்வில் 

நிகழ்ந்த உண்தமச் சம்பவங்கள், அதன் மூலம் ஏற்பட்ட மனக் 
குழப்பங்கள், அதன் விதளவுகள், மற்றும் உங்கள் மன நிதல 
குைித்து எழுதுங்கள். இது வாசகர்களுக்கு தங்களுக்கு ஏற்பட்ட 
நிகழ்வு னபால உணரச் வசய்யும். படிப்பவரின் மனதில் 
தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும். 
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 வாசகர்கதளச் சந்தியுங்கள்: உங்கள் புத்தகத்தத பிரசுரியுங்கள். 
ஆன்மீக புத்தகங்கதள பிரசுரிப்பவர்களிடம் வசன்று 
பிரசுரியுங்கள். இது சில னநரங்களில் கடினமாக இருக்கலாம், 
நமது பதடப்புக்கும், பிரசுரிப்பவரின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் 
வபாருந்தாமல் னபாகலாம். நீங்கள் தனியாகனவ உங்கள் 
புத்தகத்ததப் பிரசுரிக்கலாம். இவ்வித பதடப்புகளில் 
அங்கீகாரம் கிதடக்க சிைிது காத்திருக்க னவண்டி வரலாம். 
வபாறுதமயுடன் காத்திருங்கள். சிைந்த விற்பதன 
முதைதயயும், விற்பதனத் தந்திரத்ததயும் பயன் படுத்துங்கள். 
உங்கள் புத்தகங்களுக்கு அங்கீகாரம் வபறுங்கள். 

 
 ஒருவர் மூதளக்கும் இருக்கும் சிந்ததன மகரந்தங்கதள 

மற்வைாரு மூதளக்குள் வகாண்டு வசல்லும் னதனகீ்கள்தான் 
புத்தகம்- துப்பாக்கிகதளவிட பயங்கரமான ஆயுதங்கள் 
புத்தகங்கள்--மார்ட்டின் லூதர் கிங். 

 உங்கள் நம்பிக்தகதய உணர்த்துங்கள்: உங்கள் அனுபவத்ததப் 
பகிர்ந்து வகாண்ட பிைகு, அததன நீங்கள் ஆழமாக விளக்கிக் 
கூை னவண்டும். உங்கள் ஆன்மீக பயணமும், நிகழ்ச்சிகள், 
அதன் மூலம் கிதடத்த அனுபவம், அதனால் கிதடத்த வதளிவு 
இவற்தை எடுத்துக் கூை னவண்டும். 

 ”எழுத்தாளனாக எப்படி ஆவது?” சரியான னகள்வி? 
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இதற்கு எளிதில் பதில் வசால்லிவிடலாம்.  எழுதிப் பாருங்கள். 
முதல் முதை வவற்ைி வபைாவிட்டால் மறுமுதை முயலுங்கள்.  
அப்னபாழுதும். வவற்ைி கிதடக்காவிட்டால் மற்வைாரு முதை 
முயற்சி வசய்யுங்கள்!  அதிலும் பிரனயாசனமில்தலயா?  
விடாதீர்கள் எழுதுங்கள், எழுதிக் வகாண்னட இருங்கள்.  
என்தைக்காவது ஒரு நாள், உங்கள் பதடப்பு அச்சில் வராமலா 
னபாகும்.  முயற்சியுதடயார் இகழ்ச்சியதடயார் என்ை 
முதுவமாழிதய் னகட்டதில்தலயா? 
 

 

துதணநின்ை நூல்கள் 
 
1. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க  
2. நானும் என் எழுத்தும் 
3. நான் ஏன் எழுதுகினைன்? 
4. னவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க. 
6. இதணயதள தகவல்கள் 
7. பானுகுமார் பதடப்புலகம் 

 
 

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

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 
2. அைிவியல் னநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள் 
4. அைிவியல் னநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
5. னகாள்கதள வவன்ை இதடக்காட்டுச் சித்தர் 
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வாழ்க்தக வரலாறு 

1. வநப்னபாலியன் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இனயசுவின் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்) 
5. னவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. வடன்சதன வவல்வது எப்படி? 
3. காலனம உன் உயிர் 
4. னவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 

 

னவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்ைில் னவதாத்திரி மகரிஷி 
2. னவதாத்திரி மகரிஷி பற்ைி 100 அைிஞர்கள்.  
3. னவதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. னவதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. னவதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வரலாறு னபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “வாழ்க வளமுடன்” என்ை வார்த்தத! சரியா? தவைா? இலக்கணம் என்ன வசால்கிைது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் னவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்தவயில் னவதாத்திரி மகரிஷி  
11. னவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல வதய்வமது 
13. னபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுனவ வசால்லும் 
15. உய்யும் வதக னதடி அதலந்னதன். 
16. தினந்னதாறும் னவதாத்திரியம் 
17. வாழும் னவதாத்திரியம் 
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18. என்தனச் வசதுக்கிய னவதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம் 
19. னவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ளலார் னவதாத்திரி மூவரும் ஒருவனர 
22. னவதாத்திரியம் கற்னபாம்  
23. மதனவிக்கு மரியாதத 
24. எல்லாம் வல்ல வதய்வமது 
25. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் வறுதம என்பது இல்தல. 
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத 
27. னவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திதர 

 
ஒப்பாய்வு  (னவதாத்திரி மகரஷி) 

1. வள்ளலாரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவரீரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் னபாற்றும் ஞானிகள் 
5. னவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும். 
7. கிழக்கும் னமற்கும் 
8. னவதமுதல்வரும் னவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் னவதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் னவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் னவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் களிப்பும் னபரின்பக் களிப்பும் 
15. சுகவாரியும் னபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் னவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்தடனும் னவதாத்திரியும் 
19. னஷக்ஸ்பியரும் னவதாத்திரியமும் 
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தாயுமானவரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வபாருள் வணக்கம். 
4. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் னதனஜாமானந்தம். 
5. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதைந்த வபாருள்.. 
6. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் னவதாத்திரி மூவரும் ஒருவனர 
9. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபங்கிளிக் கண்ணி 
11. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வபான்தன மாததர 
12. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம் 
13. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம் 
15. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வமௌனகுரு வணக்கம் 
16. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க் காதலி 
17. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின் வகாட்டம் 
18. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாதய 
19. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபதகவர்கள் 
20. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதைவழிபாடு 
22. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருவாசகமும் னவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

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

 

 

பாரதியாரும் னவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
 

வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் 
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1. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. னசரவாரும் வஜகத்தீனர 
2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் வமய்ப்வபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயவநைி 
5. தாயுமானவரின் உடல் வபாய்யுைவா? 
6. தாயுமானவரின் கடவுள் னகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், வபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்தவதமும் னவதாத்திரியின் அத்தவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் னகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் னபாற்றும் அைம் 
18. அைினவதான் வதய்வவமன்ைார் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பரநதடயும் உலக நதடயும் 
21. இன்பம் வபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்களில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிைவி உண்டா? 
25. கல்லாத னபர்கனள நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுளின் விலாசம் தருகிைார் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எதத பலி வகாடுக்கச் வசான்னார்? 
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28. தாயுமானவர் தரும் இதைவழிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்னவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவதமகள் 100 

 
வஜன்னும் திருவாசகமும்  

1. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

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

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய வசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் வருனத ஊர் ஞாபகம் வருனத! 
3. மன்னார்குடி வரலாறு 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. வடன்சதன வவல்வது எப்படி? 
3. காலனம உன் உயிர் 
4. னவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள் 

 
சிறுகததகள் 

1. வசயனல விதளவு 
2. தவம் 
3. வதாதலந்து னபான உைவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 
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நன்மக்கட்னபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

 
பானுகுமார் பதடப்புலகம் 

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

கம்பனும் னவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் னவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திைனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் னவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் னவதாத்திரியமும் 3 (இதை சிந்ததனகள்) 
4. கம்பனும் னவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் வவன்ைதம்மா) 
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1. Vet hat hi ri am banukum (Yout ube channel ) 
2. Thayumanavar banukumar (Yout ube 
channel ) 

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



54 
 

(Yout ube channel ) Ti t l es 

1. னவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. னவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. னவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. வினவகானந்தரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. வினவகானந்தரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. வினவகானந்தர் கததகளும் னவதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கததகளும் னவதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. வபன்ஞமின் பிராங்களினும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய வவல்லியும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் னவதாத்திரியாரின் னபரின்ப ஊற்றும் 
13. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம். 
14. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வமௌனகுரு வணக்கம் 
17. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் னதனஜா மயானந்தம் 
18. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வபாருள் வணக்கம் 
19. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு 
20. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. னவதாத்திரிய பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து 
23. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து 
24. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்த பத்து 
25. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
26. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வசத்திலா பத்து 
27. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
29. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்னசா பதிகம் 
31. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
32. மாணிக்கவாசகரும் னவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக வவளியடீு  
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34. னவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 1 
35. னவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 2 
36. னவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 3 
37. னவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 4 
38. னவதாத்திரியப் பார்தவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
39. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள் 
42. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45 வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. வஜன்னும் னவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலவமல்லாம் னவதாத்திரியம் 
48. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்தனச் வசதுக்கிய நூல் 
50. தினசரி தியானம் சனவரி  
51. தினசரி தியானம் பிப்ரவரி  
52. தினசரி தியானம் மார்ச்  
53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்  
54. தினசரி தியானம் னம  
55. தினசரி தியானம் ஜூன் 
56. தினசரி தியானம் ஜூதல  
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினசரி தியானம் வசப்டம்பர் 
59. தினசரி தியானம் அக்னடாபர் 
60. தினசரி தியானம் நவம்பர் 
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 2 
64. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 3 
65. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 4 
66. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 5 
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
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69. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு 
72. மாணிக்கவாசகர் சிந்ததனகள் 
73. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
74. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
75. வஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 
76. புலவர் தியாகராஜனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அைிவியல் னநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 1 
80. அைிவியல் னநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 2 
81. அைிவியல் னநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. வடன்சதன வவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84. வடன்சதன வவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85. வடன்சதன வவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
87. சுயமுன்னனற்ைம் 
88. பத்திரகிரியார் சிந்ததனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்சி -  நன்மக்கட்னபறு 
91. வபாதுவானதவ 
92. மதனவிக்கு மரியாதத 
93. திருமூலர் சிந்ததனகள். 
94. ஆண்டாள் சிந்ததனகள் 
95. திருமழிதசஆழ்வார் சிந்ததனகள் 
96. திருக்குைள் சிந்ததனகள் 
97. அப்பர் சிந்ததனகள் 
98.  பட்டினத்தார் சிந்ததனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. சிவவாக்கியார் சிந்ததனகள் 
101. ஔதயார் சிந்ததனகள் 
102. சித்தர்கள் சிந்ததனகள் 
103. திருமங்தகயாழ்வார்  
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104. வள்ளலாரின் சிந்ததனகள்  
105. பசி என்னும் பாவி 
106. வபாருள் வறுதமயா? அைிவு வறுதமயா? 

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

120. னவதாத்திரியம் மானுட னவதம் 

121. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க் காதலி 

122. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதைகின்ை வபாருள் 

123. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் கருணாகரக் கடவுள்  

124. மனவளக்கதலயின் மகத்துவம் 

125. அருட்தந்ததனய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பதகவர்கள் 

127. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதைவழிபாடு 

128. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

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

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

135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்  

136. னவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (னவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. னபரக்குழந்ததகதள மகிழ்வது எப்படி? 

138. னவதாத்திரியப் பார்தவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திரமும் னவதாத்திரியமும் 

140. நன்மக்கட்னபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 

145. னவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகினைன். 

148. வாழ்க்தகதய வவற்ைி வகாள்வது எப்படி? (னவதாத்திரியப் 
பார்தவயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுடம் சிைந்த வாழ்க்தக வாழ னவதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்டதளகள். 

150. கம்பனும் னவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திைனும் கருத்தியலும்) 

151. சிறுகததகள் 
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