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வாழ்க்கைகை வவற்றி வைாள்வது எப்படி?
(வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் 100 டிப்ஸ்)
அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்

என்னுகை


உங்ைளுகைை சிந்தகனகைகையும் உணர்ச்சிைகையும்
மனகதயும்

ைட்டுப்படுத்துவது எப்படி?



உங்ைைிைம் உள்ை அறுகுணங்ைகை சீைகமப்பது எப்படி?



முடியும் என்ைிற மன நிகையுைன் சாத்திைமான
விஷைங்ைகைப் பற்றி சிந்திக்கும் தன்கமகை அகைவது
எப்படி?



உங்ைைது உைகையும் உைிகையும் ஆவைாக்ைிைமாை
பாதுைாப்பது எப்படி?



உங்ைைது உறவுைைிைமும், நண்பர்ைைிைம் எதிரிைைிைமும்
ஆவைாக்ைிைமான உறகவ வமம்படுத்துவது எப்படி?



துடிப்புள்ை மனிதைாை விைங்ை உங்ைளுகைை நைவடிக்கைைகை
மாற்றி அகமத்துக் வைாள்ளுவது எப்படி?



உள்ளுணர்வில் உதிக்கும் வநைான எண்ணங்ைகை உங்ைளுக்குச்
சாதைமாை உபவைாைப்படுத்திக் வைாள்ளுவது எப்படி?



உங்ைகைப் பற்றிை உங்ைள் மதிப்பிட்கை (தற்வசாதகன)
வைர்த்துக் வைாள்ளுவதன் மூைம் உங்ைைது வசைற்பாடுைகை
அதிைரித்து வைாள்ளுவது எப்படி?



உங்ைைது ஆழ் மனதின் சிந்தகனைகை ஆக்ைப் பூர்வமான
வசைற்பாடுைைாை உபவைாைப்படுத்திக் வைாள்ளுவது எப்படி?
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நீங்ைள் எப்படிப்பட்ை மனிதைாை இருக்ை விரும்புைிறீர்ைவைா
அப்படி மாறுவது எப்படி?



உங்ைைது எதிர்ைாைம் வநருக்ைடிைள் அற்றதாை விைங்கும்படி
சிந்தித்து ைற்பகன வசய்து வாழ்க்கைகை அப்படி உருவாக்ைிக்
வைாள்ளுவது எப்படி?



மனிதருக்கு மனிதர் என்ைிற முகறைில் மற்றவர்ைளுைன் ஒரு
வவற்றிைைமான மனிதாபிமான உறவுைகை வசைற்படுத்துவது
எப்படி?



இதகனச்

வசய்ைிவறன், அதன் முன்வனற்றமான பைன் இது

என்ைிற தாக்ைத்கத உங்ைளுக்குள்வைவை உருவாக்ைிக்
வைாள்ளுவது எப்படி?
சமுதாைத்திற்கு வதாண்ைாற்றி

ஒரு மாமனிதைாை உைர்ந்து நிற்பது

எப்படி? இந்த வைள்விைளுக்ைான விகைதான் ” வாழ்க்கைகை வவற்றி
வைாள்வது எப்படி?” என்ற இப்புத்தைம். வவதாத்திரிைப் பார்கவைில்
100 தைவல்ைைாை வதாகுக்ைப்பட்டிருக்ைின்றன.
வாழ்ை வைமுைன்
வழக்ைமான வணக்ைங்ைளுைன்
வவதாத்திரிைம் பானுகுமார்

வாழ்க்கைகை வவற்றி வைாள்வது எப்படி?
(வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் 100 டிப்ஸ்)
 ” அரிது அரிது மானிைைாய் பிறத்தல் அரிது” ஆம்!
பிறவிைிவைவை நாம் அகனவரும் மிைச் சிறந்த வவகுமதி
இைண்கைப் வபற்றிருக்ைிவறாம். அதுதான் உைல், உைிர்.

 இந்த உைல், உைிரின் ஆற்றகைக் வைாண்டு நம்முகைை
வமய்ைான தன்கமைகை நம்மால் அைந்தறிை முடிைிறது.
நம்முகைை ஆழ்மனதில் வதய்வைமான
ீ
ஒரு புத்திசாைித்தனம்
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இருக்ைிறது. இதகனப் பைன்படுத்தி வாழ்க்கைைில் வவற்றிவபற
மனவைக்ைகை பைிற்சி எடுத்துக் வைாள்ளுங்ைள்.


உைைில் பிறந்த ஒவ்வவாருவரும், மற்றவர் வசய்ை முடிைாத
ஒன்கறச் வசய்து முடிக்கும் தனிச்சிறப்பு மிக்ை ஆற்கைப்
வபற்றிருக்ைிறார்ைள்.
வைாள்ளுங்ைள்.

அந்தச் வசைல் எது எனக் ைண்டு

அகத மட்டுவம வைர்த்துக் வைாண்டு வந்தால்,

உங்ைள் வழிைில் நீங்ைளும் சாதகனப் பகைத்து வவற்றி ைாண
இைலும்.


வாழ்க்கைைில் வவற்றி வபற்ற மனிதர்ைைின் குணங்ைள்
அகனத்தும் உங்ைைிைமும் இருக்ைிறது.

இைண்டு

கைைகையும், இைண்டு ைால்ைகையும், இைண்டு ைண்ைகையும்,
அவற்கற வசைல்படுத்துைின்ற மூகைைிகனயும் நீங்ைள்
வபற்றிருக்ைிறீர்ைள்.

இவற்கறப் பைன்படுத்தி, ” என்னால்

முடியும்” என்ைிற நம்பிக்கையுைன் வசைல்படுங்ைள்.


உங்ைள் ைால் நைம் ைீ றிை வைாடுைள் வழிவை, ைங்கையும்
சிந்துவும் ஓடி வரும். உங்ைள் விழிமுன்வன சூரிைன் கூை
சினனப் வபாறிதான்.



உங்ைள் ைட்கை விைகை விை இமைம் குட்கைதான்.

நீங்ைள்

நீட்டிப் படுத்தால் உைை உருண்கைைில் நீங்ைள்தான் பூமத்திை
வைகை.

சாதிக்ைப் பிறந்த உங்ைளுக்கு உங்ைள் விைல்ைள்

பத்தும் மூைதனம்.


ஒரு ஆன்மிை சக்தி அல்ைது வதய்வை
ீ சக்தி வபரிை
ைட்சிைங்ைகை மனிதன் அகைவதற்ைாை அவனுக்குச் சிை
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விவஷசமான ஆற்றல்ைகைக் வைாடுத்திருக்ைிறது. இதகனப்
பைன்படுத்த மனவைக்ைகை பைிற்சி எடுத்துக் வைாள்ளுங்ைள்.


வாழ்க்கைைில்

வவற்றி வைாள்ை வவண்டுமானால், ஒவை ஒரு

தாைை மந்திைம் – நிகறை விஷைங்ைகைத் வதரிந்து
வைாள்ளுங்ைள்.

உங்ைள் வாழ்க்கைைின் ஜன்னல்

ைதவுைகையும், வாசல் ைதவுைகையும் திறந்து கவயுங்ைள்.


வாழ்க்கைைில் சாதகன பகைத்தவர்ைகையும், வவற்றி
வபற்றவர்ைகையும் நண்பர்ைைாக்ைிக் வைாள்ளுங்ைள்.

அவர்ைள்

அனுபவங்ைகையும், உங்ைள் வசாந்த விஷைங்ைைின்
உணர்வுைகையும் இகணத்துப் பாருங்ைள். நிகறைப்
புத்தைங்ைள் படியுங்ைள்.


ஆயுதங்ைள் இல்ைாமல் நாம் பிறந்தாலும் நமக்ைிருக்கும் ஒவை
ஆயுதம் நம்முகைை மூகைதான்” . நம்முகைை மூகைகைப்
பைன்படுத்தி எகதயும் நம்மால் சாதிக்ை முடியும்.



நம்முகைை ஆற்றல் எல்கைைற்றது. உறங்ைிக் ைிைக்ைின்ற
இந்த ஆற்றகை நாம்

வவைிப்படுத்தக் ைற்றுக் வைாள்ை

மனவைக்ைகை மன்றம் வாருங்ைள்.


உறுதிைான குறிக்வைாகை உருவாக்ைிக் வைாண்டு அகத –
எழுதி கவத்துக் வைாள்ளுங்ைள்.
முடியுவமா அப்வபா

எப்வபாழுவதல்ைாம் பார்க்ை

வதல்ைாம் பார்த்துக் வைாள்ளுங்ைள்.

இகதச் வசைல்படுத்த, எப்வபாது, எவ்விதம், என்வனன்ன
வழிைைில் எந்தக் ைாைத்திற்குள் அகைை வவண்டும் என்று
திட்ைமிடுங்ைள்.

5

 சாதகனைாைர்ைகைப் பாருங்ைள். உங்ைகைப் வபால் தான்
அவர்ைள் உணவு சாப்பிட்ைார்ைள்.

உங்ைகைப் வபாைத்தான்

ஆகைைகை அணிந்து வைாண்ைார்ைள்.

உைைம் அவர்ைளுகைை

துணிச்சகையும் சாதகனைகையும் பாைாட்டுைிறது.

அவர்ைள்

” அகனவருவம வாழ்க்கைகை ஆைம்பித்த வபாது உங்ைகைப்
வபாைத்தான் இருந்தார்ைள்.


ஒவ்வவாரு வவற்றிக்கும் இன்றிைகமைாத மூன்று அம்சங்ைள்
என்ன வதரியுமா?

தூய்கம, நம்பிக்கை, விைாமுைற்சி.

இந்த

மூன்கறயும் வைாண்டு வவற்றிகை வநாக்ைிச் வசல்லுங்ைள்.


வவற்றிைாைைாை விைங்ை நீங்ைள் விரும்பினால், பகழை
வவற்றிப் பாகதைகை விட்டு விைைி, புதிை பாகதைில்
நகைவபாடுங்ைள்.



நிகனப்வப நைப்பு. எண்ணவம வாழ்க்கை.
நைவடிக்கைைள் உங்ைளுக்கு உைன்பா

எந்த மாதிரிைான

ைா இருக்ைிறவதா

அதுவபான்ற மனிதைாைவவ உங்ைகைக் ைற்பகன வசய்து
வைாள்ளுங்ைள்.


” விண்ணிலும் மண்ணிலும் விைாபைமான நீங்ைள் எண்ணத்தில்
நிகறந்திடுங்ைள்! வசய்கைைில் சிறந்திடுங்ைள்.
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உங்ைைிைமும் திறகம இருக்ைிறது.

நீங்ைள் நிகனத்தால்

அவர்ைகைப் வபாை சாதகனைாைர்ைைாை முடியும்.

நீங்ைள்

வதர்ந்வதடுக்கும் ைைத்தில் வபாைாடுைின்ற சக்தி உங்ைளுக்கு
இருக்ைிறது.

நீங்ைள் பைன்படுத்துவதற்கு கைைளும் ைால்ைளும்

மூகையும் இருக்ைிறது.

சாதகனைாைர்ைளும் அவற்கறப்

பைன்படுத்தித்தான் சாதகன புரிந்தாாாா்ைள், நீங்ைளும் அவற்கறப்
பைன்படுத்தி சாதகன புரிைைாவம!


வசாற்கறத் வதடி அகைந்து தின்று, சின்னஞ்சிறு ைகதைகைப்
வபசித் திரிந்தடி, பிறர் வாை பை வசைல்ைகைச் வசய்து, வைது
கூடி நகைப்பருவம் அகைந்து ைாற்றுக்கு இகைைாகும்
வவடிக்கை மனிதர்ைகைப் வபால் வாழ்வது அல்ை மனிதப்
பிறவிைின் பைன்.
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உங்ைளுகைை எண்ணங்ைள் மீ வத உங்ைள் எண்ணங்ைகைக்
வைாண்வை இப்வபாகதை வாழ்வு அகமந்துள்ைது.

இகத

மாற்றி அகமக்கும் சக்தியும் உங்ைைிைம் உள்ைது.

இதற்ைாை

வவைிவை எங்கும் அகைாைாதீர்ைள் உங்ைள் மனதில் இருந்து
மாற்றங்ைகைத் வதாைங்குங்ைள். அங்வை தான் அகனத்தும்
பிறக்ைிறது. மனகத பழக்ை மனவைக்ைகை பைிற்சி
எடுக்ைைாவம?



ைாந்திைின் எண்ண எழுச்சிதான் சுதந்திைம்.
எண்ண ஆக்ைம்தான் வதாண்டு.

வதைசாவின்

விவவைானந்தரின்

எண்ணம்தான் ைாமைிருஷ்ண மைங்ைள்.

பன்னிரு சீைர்ைைின்

எண்ணங்ைள்தான் ைிறிஸ்துவ மதம். வவதாத்திரி மைரிஷிைின்
எண்ணங்ைள்தான் வவதாத்திரிைம்.

8



எண்ணங்ைகை மைிழ்வாை, சுைமாை, அன்பாை, பாசமாை,
கவத்துக் வைாண்ைால் வசடி, வைாடி, மைர்ைள், மிருைங்வைாடு
ஏன் உைிைற்றவற்வறாடு கூை வபசமுடியும்.



உங்ைள்

வாழ்க்கைைின் எல்ைா நிகைைைிலும் குறுைிைைாை

இைக்குைள், நீண்ைைாை இைக்குைள் என்று ஏற்படுத்திக்
வைாள்ளுங்ைள்.

இந்த இைக்குைைின் அடிப்பகைைில்

மற்றவர்ைளுைன் வைாள்ளுைின்ற உறவிகன சிறப்பாக்ைி
வைாண்ைால், மைிழ்ச்சிமிக்ை மனிதைாை நீங்ைள் மாறிவிடுவர்ைள்.
ீ



வாழ்க்கை என்பது வாய்ப்புைைின் வதாகுப்பு.

வவற்றி

சிைைத்கதத்வதாடுவதற்கு நீங்ைள்தான் வாய்ப்புைகை உருவாக்ை
வவண்டும்.

உங்ைள் ைண் முன் ஆைிைமாைிைம் வாய்ப்புைள்

இருக்ைின்றன. பைன்படுத்தப்படும் வாய்ப்புைள்தான் வபருகும்.
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எல்ைாவித ைசப்பு, வைாபம், சண்கை, வபாைாட்ைம், தவறான
வபச்சு, விவைாதம் உட்பை அகனத்கதயும் உங்ைகை விட்டு
விைக்ைி கவத்துவிடுங்ைள். வவற்றி உங்ைகைத் வதடி வரும்.



” ஒரு ைாைிதம், ஒரு வபனா, வைாஞ்சம் ைற்பகன, இகவ
மூன்றும் இருந்துவிட்ைால் தீர்க்ை முடிைாத பிச்சிகன என்று
எதுவும் இருப்பதற்கு வழிைில்கை” என்பார் வபன்ஞமின்
பிைாங்ைைின். இதற்கு அர்த்தம் வைாடுப்பது மனவைக்ைகைவை!.



வாய்ப்புைகை வசீைரித்துக் வைாள்ைின்ற திறகமகை வைர்த்துக்
வைாள்ளுங்ைள்.

வாய்ப்புைைின் வாசல் உங்ைளுக்கு நிச்சைம்

திறக்கும். வாய்ப்கப உங்ைைால் வசப்படுத்த முடியும்.


நீங்ைள் சாதிக்ைப் பிறந்தவர்.

வநாடிப் வபாழுதின் உன்னதத்கத

உணர்ந்து வாய்ப்கப வசப்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள்.

உைைம்

உங்ைள் கைைில். உங்ைகை நம்பித்தான் உைைவம உருள்ைிறது.
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மைத்தான வாய்ப்புைள் எல்வைாக்குவம வருைின்றன.

ஆனால்

அவற்கறச் சாதாைண மனிதர்ைைால் ைண்டுவைாள்ை
முடிவதில்கை.

 வசைலூக்ைம் வபற என்ன வசய்ை வவண்டும்? ஆக்ைப்பூர்வமான
சுைவடிவம். வவைி நிைழ்ச்சிைகைப் பற்றிை ஆக்ைப்பூர்வமான
புைன் உணர்வு. ஆக்ைப்பூர்வமான ைண்வணாட்ைம்.
நைக்ைக்கூடும் என்ைிற சிந்தகன. ஆக்ைப்பூர்வமான உறுதிைான
நைவடிக்கைைள். ஒருவவைாவைாருவர் பழகுதைில்
வவைிப்படுத்தும் பைனுள்ை திறகம.

தனிப்பட்ை ஈடுபாடு.

சந்வதைத்திற்கு இைமில்ைாத தன்னம்பிக்கை.
பகைப்புத் திறவனாடு பைன்படுத்துதல்.

ஆழ்மனகத

மற்றவர்ைளுைன்

இணக்ைமாைச் வசைல்படுவதில் வவற்றி வபறவவண்டும் என்ைிற
ஆகசயும் துடிப்பும்.

இந்த பத்து வைாட்பாடுைகைப் வபற

மனவைக்ைகை மன்றம் வாருங்ைள்.
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வசாம்பல் சுவடுைகைத் வதாைில் சுமக்ைவா நீங்ைள்
பிறந்தீர்ைள்?

பூமிப்பந்கத புைட்டும் ஆற்றல் வைாண்ை நீங்ைள்

வசாம்பகைக் ைழற்றி விடுங்ைள்.
முன் விழித்து விடுங்ைள்.
உங்ைகைத் தழுவ,
மைர்ைிறது.


ைதிைவன் ைண்விழிப்பதற்கு

புத்தம் புதிை ைாகைத் வதன்றல்

உங்ைள் இன்கறைப் வபாழுதும் கூைவவ

மைிழ்வாை எழுந்திருங்ைள்.

நம்கமப் பகைத்தவனின் ஆற்றல் நம்மிைமும் இருக்ைிறது.
” அவனில்தான் நீ! உன்னில் அவன்!

அவன்ைார்? நீைார்?

பிரிவவது? என்பது வவதாத்திரிைம்.


பிைபஞ்ச மனம் பிைபஞ்ச இைைசிைங்ைகைவைல்ைாம்
வசால்ைிறது.

நாள்

உறவாடுங்ைள்.

வதாறும் திைானம் வசய்து பிைபஞ்த்வதாடு

பிைபஞ்ச இைைசிைத்கத உணர்ந்த உங்ைகை

உைைில் வவல்ை ைாருமில்கை.



ைடினமான சூழ்நிகைைள் நம்கம எதிைவநாக்கும் வபாது
நம்முகைை வசைல்பாடும் சுறுசுறுப்பானதாைவும் உறுதி
நிகறந்ததாைவும் அகமை வவண்டும்.

நம்மிைமும் நமது
12

பிறவி ஆற்றைிலும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்ை வவண்டும்.
எதுவும் நைக்கும் என்ைிற எண்ணத்துைன் வாழ்க்கைப்
பிைச்சிகனைகை அணுை வவண்டும். இதற்கு
மனவைக்ைகைைில் ” எண்ணம் ஆைாய்தல்” பைிற்சி எடுத்துக்
வைாள்ளுங்ைள்.


வாழ்க்கை என்றால் உகழத்துக் வைாண்டு இருப்பதுதான்
என்பகத உணர்ந்து, அதற்வைற்றபடி வசைல்பட்டு
வருைிறீர்ைைா?

அப்படிைானல், உங்ைள் பாதம் பட்ை

இைவமல்ைாம் வவற்றி என்று வைாஜாச் வசடிைள் நிச்சைம்
முகைக்கும்.


” எண்ணம் வசால் வசைைால் எவருக்கும் எப்வபாதும் நன்கமவை
விகைவிக்ை நாட்ைமாை இருங்ைள்” இது வவதாத்திரிைம்



சாத்திைமானவற்கற சுறுசுறுப்புைன் நாம் சிந்திக்ைின்ற வபாது
நம்முகைை ஆழ்மனம் வசைல்பை தீர்வுைகை உருவாக்ைிக்
வைாடுக்ைிறது.

நமது நம்பிக்கை வசைல்பாட்டுக்குத்

வதகவைான சக்திகை அைிக்ைிறது. இத்தகைை சக்திகைத்
தருவது மனவைக்ைகை மன்றங்ைள்.


எவ்வைவுக்வைவ்வைவு ஆழமாைத் துன்பம் உங்கைச்
வசதுக்குைிறவதா, அந்த அைவுக்கு நீங்ைள்
வபறுவர்ைள்.
ீ

நிகறந்த இன்பம்

வவற்றி அகைவர்ைள்.
ீ
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இன்கறக்கு நாம் உள்ை நிகை நம்முகைை பகழை
எண்ணங்ைைின், வசைல்ைைின் விகைவவ ஆகும். எது
நிைழவவண்டும் என்று வரும்புைிவறாமா,
ீ
அது நிைழ்ந்து விட்ைது
என்ற நம்பிக்ைத்தான். அகத அகைவதற்குரிை எைிகமைான
வழிைாகும். இதற்கு என்ன வதகவ? ” எண்ணம் ஆைாய்தல்”
என்ற மனவைக்ைகை பைிற்சிவை.



வவகைதான் நம் வாழ்க்கைக்குத் வதகவைான அகனத்கதயும்
வைாடுக்ைிறது.

இன்னும் வசால்ைப்வபானால், அதுதான் நமக்கு

வாழ்க்கைகைவை வைாடுக்ைிறது.

வசய்யும் வதாழிகைத்

வதய்வமாை மதித்து வவற்றி வபறுங்ைள்.


வவற்றிச் சூழ்நிகைைிகன அகமப்பது எப்படி?
முைற்சி வசய்து

நீங்ைைாை

மனகத விசாைப்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள்.

இகதப் பழக்ைப்படுத்திக் வைாண்ைால் வழக்ைப்படுத்திக்
வைாண்ைால் இந்தச் வசைல் முகற அனிச்ச வசைைாைி, பிறகு
14

நீங்ைள் நிகனத்துப் பார்க்ைாமவை வசைல்பைத் வதாைங்கும்.
மனகத விசாைப்படுத்த மனகத திறக்ை மனவைக்ைகை
மன்றம் வாருங்ைள்.



உங்ைள் ஐம்புைன்ைகையும் அகைபாைாது ஒரு சிை நிமிைம்
ஒருமுைப்படுத்தப் பழைிக் வைாள்ளுங்ைள்.

எண்ணம், மனம்

இைண்கையும் வநர்வைாட்டில் வைாண்டு வந்து நிறுத்துங்ைள்.
இந்தத் திைானத்கதப் பழகுங்ைள்.

வசாம்பல் உங்ைகைக்

ைண்ைாவை வநருங்ைாது.


அகமதிைான

இைத்தில் அமர்ந்து ஓய்வாை இருங்ைள்.

ஆழ்மனம் ஏற்றுக் வைாள்ளும் பக்குவத்கத அகைந்து
விடுைிறது.


ைாகையும் மாகையும் இதற்கு உைந்த வநைமாகும்.

உங்ைளுகைை உைைில் இரு துருவங்ைளும் வசைைற்றுப்
வபாவகதப் வபாை ைற்பகன வசய்து வைாள்ளுங்ைள்.

ஓய்வாை

இருக்கும்படி உங்ைளுக்கு நீங்ைவை வசால்ைிக் வைாள்ளுங்ைள்.
ஓய்வு ைிகைக்கும் வகைைில் இப்படிச் வசால்ைிக் வைாண்வை
இருங்ைள்.
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நீங்ைள் எகத அகைை விரும்புைிறீர்ைவைா அகத நிஜமாைவவ
அகைந்து விட்ைகதப் வபாை நம்புங்ைள்.

இப்படிவை திரும்பத்

திரும்பச் வசய்யுங்ைள்.


” என்னுகைை பணி வாழ்க்கைைின் வவற்றிக்கு, எந்த
மாதிரிைான வவைிப்புறச் வசல்வாக்கும், எப்வபாதுவம எனக்கு
இருந்ததில்கை.

என்னிைம் இருந்தவதல்ைாம், எனக்குள்

இருந்வத அதிைமாைத் வதடிக்வைாள்ளும் உள்ைார்ந்த வவட்கை
தான்” என்பார் ஏ.பி.வஜ.அப்துல் ைைாம்.



உங்ைளுகைை ஆகச, நம்பிக்கை, இைக்கு ஆைிை மூன்றும்
ஒரு வதாைர்ச்சிவை என்று ைற்பகன வசய்து வைாள்ளுங்ைள்.
உங்ைள் ஆழ்மனம் புதிை ைருத்துக்ைகை உங்ைளுக்கு
வைாடுக்கும்.
ஏற்படும்.

இைக்கை அகைந்துவிட்ை அனுபவம் உங்ைளுக்கு

திருப்தியும் உற்சாைமும் உங்ைளுக்குத் வதான்றும்.
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ைட்சிைத்கத அகைந்து விட்ை மைிழ்ச்சி வபாங்ைிப் பிைவைிக்கும்.
ஒரு நாகைக்கு இைண்டு தைகவைாவது இப்படிச் வசய்யுங்ைள்.


புத்திசாைிக்கு மட்டுவம
வாழ்க்கை

வாழ்க்கை திருவிழாவாை அகமைிறது.

நமக்கு ஆனந்தத்கத தைாது.

ைாைத்கதயும் தருைிறது.

அகத

இைத்கதயும்,

நிைப்பிக் வைாள்வது

உங்ைைிைம்தான் உள்ைது.



விமர்சனங்ைள் , தாக்குதல்ைள், ைண்ைனங்ைள், பக்குவம்
வபாதாது,. வைது வபாதாது, பைிற்சி இல்கை, படிப்புக்கூை
ைிகைைாது என்பன வபான்ற எத்தகனவைா முனைல்ைள்
வைத்தான் வசய்யும். உறுதியும், தன்னம்பிக்கையும் வைாண்ை
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உங்ைகைக் ைண்டு எல்ைாவம ஓடிப்வபாகும். அவமானம்,
படுவதால்வி எல்ைாவம உறவாகும்.


எல்வைாரும் வவற்றி வபறும் படிைாைப் பார்த்துக்
வைாள்வதுதான் மனித உறவுக் ைகைைின் ைைசிைம் ஆகும்.
இதன் மூைம் ஒவ்வவாருவரின் சுை வைௌைவமும்
பாதுைாக்ைப்படுைிறது அல்ைது வமன்கம அகைைிறது.



புத்திக் கூர்கம, விவசஷமான அறிவு, அனுபவம், திறகம,
ைடின உகழப்பு ஆைிை அகனத்தும் இருந்தாலும், பைனுள்ை
மனித உறவுைள் இல்ைாமல் எவரும் வவற்றி வபறுவது
சாத்திமில்கை.





வவற்றி என்பது வதால்விைின் எதிர்நிகை அல்ை.
ஓட்ைப்பந்தை வைன்,
ீ
தன் முந்கதை வவைத்கத மீ றினால்
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வபாதும்.

அதுவவ வவற்றி.

வதாற்ைிறவர்ைள் வசய்ை

விரும்பாதகதச் வசய்ைிறவர்ைவை வவற்றிைாைர்ைள்.


சுறுசுறுப்பு ைைன்ைகை அகைப்பது மட்டுமல்ை, எகதயும்
எதிர்பாைாமல், ைைகமகைச் வசய்து வைாண்வை வபாகும் அரிை
சாதனம்தான் சுறுசுறுப்பு.

சுறுசுறுப்புைனும்

தன்னம்பிக்கையுைனும் வதாைர்ந்து முைற்சி வசய்து வைாண்வை
இருந்தால், வவற்றி நிச்சைம் ைிகைக்கும்.


நம்கமப் பற்றி நாம் என்ன நிகனக்ைிவறாவமா அந்த
அடிப்பகைைில்தான் நம்கமச் சுற்றியுள்ை உைைமும் நம்கமப்
பற்றி நிகனக்ைிறது.

அவதாடு மற்ற விஷைங்ைகைப் பற்றி

நம்முகைை எண்ணம் என்ன என்பகதயும் கவத்து நம்கமப்
பற்றித் தீர்மானிக்ைிறது.
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துணிவு என்பது உங்ைளுக்கு இருக்ை வவண்டிை அடிப்கைைான
ஆக்ை சக்தி.

எதிர்நீச்சல் வபாட்டு வாழ்க்கைகை வதாைை

துணிவுதான் துகண.

” மனிதனுக்கு வவண்டிை முதைாவது

குணம் துணிவுதான்.

ஏவனன்றால் அதுவவ மற்ற

குணங்ைளுக்வைல்ைாம் உத்தைவாதம் அைிக்ைக்கூடிைது.


எதிர்மகறப் வபச்சும் எதிர்மகற எண்ணங்ைளும் தவறான
அப்பிபிைாைத்கதத் வதாற்றுவிக்ைின்றன.

உங்ைள் முைத்கத

ைவனிக்குமுன் மக்ைள் உங்ைள் மவனாபாவத்கதத்தான்
ைவனிக்ைிறார்ைள்.

ஒவ்வவாருவரும் தங்ைளுகைை

மனப்பான்கமக்கு அவர்ைவைதான் வபாறுப்வபற்ை வவண்டும்.


ஒரு வசைகை விகதத்து, ஒரு பழக்ைத்கத அறுவகை
வசய்யுங்ைள்.

ஒரு பழக்ைத்கத விகதத்து ஒரு பண்கப

அறுவகை வசய்யுங்ைள்.

ஒரு பண்கப விகதத்து ஒரு

தகைவிதிகை அறுவகை வசய்யுங்ைள்.


பை வதாழில் நிபுணர்ைளும் இன்கறக்கு தங்ைளுகைை
ஆளுகமகை வைர்த்துக் வைாள்ை விரும்புைிறார்ைள்.

அகத

எப்படிச் வசய்வது என்றுதான் அவர்ைளுக்குத் வதரிவதில்கை
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அன்றாை வாழ்வில் மனதழுத்தங்ைள் ஏற்படுவது இைற்கை.
இைட்சிைப் பைணத்தில் மன ஆழுத்தம் தவிர்க்ை முடிைாதது.
மன அழுத்தம் இல்ைாத சூழ்நிகைகை உருவாக்ைிக்
வைாள்ளுங்ைள்.

மனதுக்கும், உைம்புக்கும் ஏற்புகைை

சூழ்நிகைகை அகமத்துக் வைாள்ளுங்ைள்.
வவண்ைாம்.


எப்வபாதும் பதட்ைம்

பதறிை ைாரிைம் சிதறும்.

மனித உறவுைைில் ைாைண ைாரிைங்ைளும் அவர்ைளுக்குப்
புரிவதில்கை.

அதனால் அகத வைர்த்துக் வைாள்ைின்ற

திறகமைில்ைாதவர்ைைாய் அவர்ைள் இருக்ைிறார்ைள்.


மனித உறகவ ஏற்படுத்திக் வைாள்ளுவதற்கு மற்றவர்ைளுைன்
வதாைர்கப ஏற்படுத்திக் வைாள்ை அடிப்பகைைான நான்கு
வழிைள் இருக்ைின்றன.
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மற்றவர்ைைின் வதகவைகைப் பூர்த்தி வசய்துவிட்டு அவர்ைள்
உங்ைைிைம் இனிகமைாை நைந்து வைாள்வார்ைள் என்று நீங்ைள்
ைாத்திருக்ைைாம்.

மந்தமான இந்தப் வபாக்ைிற்கு நீங்ைள்

வைாடுக்ை வவண்டிை விகை ைடுகமைானதாை இருக்கும்.
பிச்கசக்ைாை மவனாபாவத்ததுைன் ைாத்திருக்ை
வவண்டிைிருக்கும்.


எகதயும் வைாடுக்ைாமல் நீங்ைள் விரும்புவகத எடுத்துக்
வைாள்ை முடியும்.

இந்த மூர்க்ைத்தனமான வபாக்கு

ைாைப்வபாக்ைில் பைன் தைாது.
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ைவகைைில்ைாது சுதந்திைமாை இருக்ைக்கூடிை மனம்தான்
வமல்நிகைகைப் பற்றி சிந்திக்ை முடியும்.

இகறநிகைகை

அகைைவும் முடியும்.

ைவகைைள் நம்கம விட்டு விைைி

தாவன ஓடுவதில்கை.

நாம் அகத விைக்ைி கவக்ை

வவண்டும்.



உங்ைகை அறிதல் என்றால் என்ன?

உங்ைகைப் பற்றிை

சுைவிமர்சனம். உங்ைகைப் பற்றி உணர்தல்,
தன்னம்பிக்கையுைன் உங்ைகைப் பற்றி சுை பரிவசாதகன
வசய்து வைாள்ளுதல். தன்கன அறியும் ஞானம் மனிதனுக்கு
மட்டும் தான் உண்டு.


ைவகைகை ைழற்றிவிை ைற்றுக் வைாள்ளுங்ைள்.

ைழற்றிவிை

முடிைாதவபாது எதிர்நீச்சல் வபாடுங்ைள். உங்ைைது சவாகை
சந்திக்ை முடிைாமல் ைவகை ஓடிப் வபாய்விடும்.


வவற்றிைின் இைைசிைத்தில் முதன்கமைானது உங்ைகை நீங்ைள்
அறிவதுதான். ” உாா்னகனவை நீ அறிவாய்” என்பார் சாக்ைடீஸ்.
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மனித உறவுைகை ஏற்படுத்திக் வைாள்ை வவதாத்திரிைம்
அருகமைான பை டிப்ஸ்ைகை மானுைத்திற்கு
வழங்ைிைிருக்ைிறது.



மற்றவர்ைள் வசால்லுவகத திறந்த மனதுைன் ைவனமாைக்
வைளுங்ைள்.

அவர்ைளுக்கும் வசால்லுவதற்கு சுவாைஸ்ைமான

விஷைங்ைள் இருக்கும்.

அவர்ைள் வசால்வதற்கு மதிப்பைித்து

அதிைிருந்து புதிை விஷைங்ைகைத் வதரிந்து வைாள்ளுங்ைள்.
வைளுங்ைள் வைாடுக்ைப்படும்.




ஆக்ைப்பூர்வமான உறுதியுைன் வசைல்பட்டு அகதவை ஒரு
பழக்ைமாை வழக்ைமாை மாற்றிக் வைாள்ளுங்ைள்
24



வவற்றித் வதகவைகை பைிர்ந்து வைாண்டு அன்றாை
வாழ்க்கைைில் நல் உறவுைகை ஏற்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள்..



உறவுைள் வமம்பை என்ன வசய்ை வவண்டும்? வபச்சிலும்
நைத்கதைிலும், பண்பில்ைாத வார்த்கதைகையும் வதகவைற்ற
மிடுக்கையும் ைாட்டுவகத தவிர்த்து, அைக்ைத்கதயும்
பண்கபயும் ைாட்டுங்ைள்.



பிைச்கனைள் ஏற்படும்வபாது மற்றவர்ைள் முதைில் இறங்ைி வை
வவண்டும் என ைாத்திருக்ைாமல் நீங்ைவை வபச்கச துவக்ை
முன் வாருங்ைள். ைாகையும் ஒப்பிைாதீர்ைள்.



எல்வைாரிைமும் எல்ைா விஷைங்ைகையும் அவர்ைளுக்கு
சம்பந்தம் உண்வைா இல்கைவைா வசால்ைிக்
வைாண்டிருக்ைாதீர்ைள். புன்முறுவல் ைாட்ைவும் சிற்சிை அன்பு
வசாற்ைகை கூறவும் கூை வநைம் இல்ைாதது வபால் நைந்து
வைாள்ைாதீர்ைள்.
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வைள்விப்படுைிற எல்ைா விஷைங்ைகையும் நம்பி விைாதீர்ைள்.



அவ்வப்வபாது வநரில் சந்தித்து மனம் திறந்து வபசுங்ைள்



அற்ப விஷைங்ைகை வபரிதுபடுத்தாதீர்ைள்.



மற்றவர்ைகைவிை உங்ைகைவை எப்வபாதும் உைர்த்தி
நிகனத்து ைர்வப்பைாதீர்ைள். தைக்ைத்துைனும் பைத்துைனும்
வபசாமலும் இருக்ைாதீர்ைள்.



மற்றவர் ைருத்துைகை, வசைல்ைகை, நிைழ்ச்சிைகையும்
தவறாை புரிந்து வைாள்ைாதீர்ைள்.



உண்கம எது, வபாய் எது என்று விசாரிக்ைாமல் இங்கு
வைட்ைகத அங்கு வசால்வகதயும் அங்கு வைட்ைகத இங்கு
வசால்வகதயும் விடுங்ைள். உங்ைகை வநாக்ைி அது ஒருநாள்
திரும்பும்.
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நீங்ைள் வசான்னவத சரி, வசய்தவத சரி என்று வாதிைாதீர்ைள்.
நீங்ைள் முடிைவவ முடிைாது என்று நிகனத்தகத உைைில்
ஒருவன் வசய்து வைாண்டிருப்பான்.



ஒவ்வவாரு ைட்ைத்திலும் உங்ைள் நைவடிக்கைைைில்
வதகவப்படும் மாற்றங்ைகைச் வசய்து வைாள்ளுங்ைள்.
மற்றவர்ைள் உங்ைைிைம் நைந்த வைாள்ளும் முகறைிைிருந்து
இகத அனுமானித்து மாற்றங்ைகை உண்ைாக்ைிக் வைாள்ை
முடியும்.

இகதக் ைகைபித்தால் உங்ைகைப் பற்றி உங்ைளுக்கு

ஒரு மைிழ்ச்சி ஏற்படும்.


எவ்வைவுதான் பிைச்சகனைள் வந்தாலும், அவற்கறக் ைண்டு
ஒரு குண்டூசிைின் அைவுகூைச் வசார்ந்து விைாமல்,
சாமர்த்திைமாைச் சமாைித்து, வவற்றி வபற வவண்டும்.
அதில்தான் எதிர்பாைாத மனநிகறவு இருக்ைிறது.

அதில்தான்

நம்முகைை துணிகவயும் நாம் ைண்டு வைாள்ைைாம்.
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தடுமாற்றம், சினம், ைவகை, வபைாகச நான்கும் வாழ்க்கைக்கு
நன்கம தரும் வழிைகை அகைத்து விடுைின்றன.



உங்ைளுக்குத் துண்பங்ைகைக் வைாடுத்து உங்ைள் பாவங்ைகை,
பதிவுைகை நீக்ை வந்த துகணவன்தான் எதிரி.
உங்ைள் பதிகவ நீக்ை வந்த துகணவன்.

பகைவன்

எதிரிகை ஏற்றுக்

வைாள்ளுங்ைள். இதுதான் வவற்றிைின் சூட்சுமம்.


உணர்ச்சிைைில் மைங்ைாமல் வாழும் வதைிவு நிகைவை விழிப்பு
நிகை ஆகும்.



ஒரு நல்ை நட்பு என்பது ஆவைாக்ைிைமான வாழ்க்கைகை
வபான்றதாகும்.

ஒருவகை நண்பனாைப் வபறுவதற்கு முதைில்

நீ நல்ை நண்பனாை இரு.

நல்வைார் நட்கப நாடிச் வசன்று

வபறுங்ைள்.
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நம்பிக்கை வாழ்வில் உந்து சக்தி.

நம்பிவனார் வைடுவதில்கை.

நம்பிக்கை நம்பிக்கைகைப் வபற்றுத்தரும்.
நாம் பார்க்ை முடிைாது.

நம்பிக்கைகை

அதற்குக் ைிகைத்த பரிகசக்

வைாண்டுதான் அகத நம்புைஜவறாம்.


வாழ்க்கைப் வபாைாட்ைத்தில் ைிகைக்கும் சாந்திவை
சத்திைமானது.



அது மட்டுவம உண்கமைானது.

பிறர் மைிழ்ச்சிக்ைாை நாம் வமற்வைாள்ளும் எந்த ஒரு
முைற்சியும், நம்கமயும் வமவை உைர்த்தும்.

நாகைவை

மைணம் வருவதாை இருந்தாலும் கூை இன்னும் நூறு
ஆண்டுைள் வாழப் வபாவகதப் வபாை வாழ்க்கைகை
நைத்துங்ைள்.

உங்ைள் கைகைப் பாக்வைட்டுக்குள் கவத்துக்

வைாண்ைால், வவற்றி என்னும் ஏணிைில் உங்ைைால் ஏற
முடிைாது.
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தவறு வசய்ைப்பட்ை கைவைாடு புத்தி வசால்ைக் கூைாது.
குத்திக் ைாட்டுவது வபாை அறிவுகை இருக்ைக் கூைாது.



உங்ைைிைம் இருக்கும் முக்ைிைமான வபாக்ைிஷங்ைைில்
வநைமும் ஒன்று. வவற்றியும், வதால்வியும் நீங்ைள் வநைத்கத
எவ்வாறு கைாளுைிறிர்ைள் என்பகதப் வபாறுத்வத அகமைிறது.
வநைத்கத வவற்றிைாக்கும் வித்கத உங்ைைிைம்தான் உள்ைது.
ஒவ்வவாரு வநாடியும் இனிகமைானது.



நாம் சமுதாைத்தில் ஓர் அங்ைம். இந்த உைல் சமுதாைத்தின்
வசாத்து. அதகன வைடுப்பதற்கு நமக்கு அதிைாைம் இல்கை.



உண்ணும் உணவு உைல் மட்டும் பாயும். எண்ணும்
எண்ணங்ைள் எங்கும் பாயும்.
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அச்சம்தான் ஆபத்துக்ைகை வைவகழக்ைின்றது.

அச்சம்தான்

ஆபத்துக்ைகைத் தவிர்க்ைாமல், ஊைறிந்த வைாகழைைாை,
அச்சமுகைைவர்

ைகை அவமானப்படுத்தி வருைிறது.

அச்சம்

தவிருங்ைள்.


ைணவன் மகனவி இருவரில் ைார் அதிைமாை விட்டு
வைாடுக்ைிறாவைா, அவர் தான் அறிவாைி.



மனம் ஒரு நிைந்தைமான வபாருள் இல்கை. வதாைர்ந்து வந்து
வைாண்வை இருக்ைக் கூடிை ஒரு இைக்ைம் அது.



எண்ணத்கத ஆைாய்ச்சிைிலும் தூய்கமைிலும் கவத்திருப்பவன்
அறிஞன், மைான், ஞானி.



நீங்ைள் விரும்புவகத அகைவது வவற்றி.
அகைந்தகத விரும்புவது மைிழ்ச்சி.

நீங்ைள்

வவற்றிவபற

வவண்டுமானால், உங்ைள் வவகைகைக் ைாதைியுங்ைள்.
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பிறர் குற்றத்கதப் வபரிதுபடுத்தாமல், வபாறுத்தலும் மறத்தலும்
அகமதிக்கு வழிைைாகும்.



என் மீ து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்ைிறது.

நான் வபருகமக்கும்

சிறப்புக்கும் உரிைவன் என்பகத நம்புைிவறன்.


என்னுகைை எண்ணங்ைளும் உணர்ச்சிைளும் என்னுகைை
ைட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்ைின்றன.

நான் மற்றவர்ைைிைம் எப்படி

நைந்து வைாள்வது என்பகத என்னால் தீர்மானிக்ை முடியும்.
என்னுகைை எதிர்ைாைத்கத உருவாக்ைவும், இைக்கை
அகைைவும் அது எனக்குப் வபாதும்.


வவற்றிைின் மிைக் ைடுகமைான அம்சம். வதாைர்ந்து அகதத்
தக்ை கவத்துக் வைாள்வவத.
ஆைிவிைாது.

வவற்றி வபறுவவத எல்ைாமுமாய்

வவற்றி வபறும் விருப்பமும் முக்ைிைம்.
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நான் வவற்றி வபறுவதற்ைான அகனத்துத் திறகமைளும்
பிறப்பிவைவை எனக்கு ஆசிர்வதிக்ைப் பட்டிருக்ைிறது.

என்கனச்

சுற்றியுள்ைவர்ைைின் நைவடிக்கைகைைின் மீ து என்னுகைை
வசல்வாக்கைப் பிைவைாைிப்வபன்.

இதன் மூைம் வருங்ைாை

சந்ததிைளுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்ைாட்ைாை அகமவவன்.


ஏவதா ஒரு குறிப்பிட்ை வநாக்ைத்திற்ைாை இந்த உைைத்துக்கு
நான் அனுப்பப்பட்டிருக்ைிவறன்.

மனித இனம் வமலும்

சிறப்பகைவதற்கு என்னுகைை முழுச் சக்திைிகனயும்
எழுத்தில்


பைன்படுத்துவவன்.

நான் தனித்ன்கம வாய்ந்தவன்.

என்கனப் வபாை இந்த

உைைத்தில் இன்வனாருவன் இல்கை.
எவருக்கும் இல்கை.

என் சக்தி வவறு

நான் தனித்தன்கம வாய்ந்த அகமப்பில்

பகைக்ைப் பட்டிருக்ைிவறன்.

இந்த அகமப்பு இன்வனாரு முகற

வதான்றுவதற்கு வழிைில்கை.
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வந்ததுதான் வபாகுவமைல்ைாது, வருமுன்வன இருந்த ஒன்று
வபாதுண்வைா?

இந்த உண்கம எண்ணி எண்ணி உணர்ந்து

வைாண்ைால் எவருக்கும் எப்வபாதும் நஷ்ைவமது?


சாந்தமாை இருங்ைள்.

எகத வவண்டுமானலும் உங்ைைால்

வசப்படுத்த முடியும்.

வைாபம் விஷம் குடிப்பதற்குச் சமம்.

” அறிைாகமைில் வதாைங்கும் சினம், வருத்தத்தில் முடிைிறது”
என்பார் ைிவைக்ை ஞானி பிதாைைஸ்.

வைாபம்

வைாண்ைவர்ைகைத்தான், வைாபம் அதிைம் தாக்குைிறது.
கைை வைாபம் உங்ளுக்வைன்?

இத்த

அகத வதாைக்ைத்திவைவை

ைழற்றி விடுங்ைள்.


மைிழ்ச்சி என்பது உங்ைளுக்குள் நீங்ைள் நிகனக்கும் விதத்தில்
உள்ைது.

சுமாைான அைவுக்கு இருப்பகதக் வைாண்டு திருப்தி
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அகைபவர் மைிழ்ச்சி நிகறந்தவர்.

ஏைாைமாைக் வைாட்டிக்

ைிைந்தும் திருப்தி அகைைாதவர். மைிழ்ச்சி இல்ைாதவர்.


வாழ்க்கைைில் வவற்றிவபற வவண்டுமா? வாழ்க்கைைில்
வசந்தம் வச
ீ வவண்டுமா?

மனிதர்ைகை வசப்படுத்தும்

ைகைகை நீங்ைள் அறிந்து இருக்ை வவண்டும்.

அகத

நகைமுகறைில் வைாண்டுவந்து உங்ைள் ைாரிைங்ைகைச்
சாதித்துக் வைாள்ை வவண்டும்.



எகதயும் முடிக்ை வவண்டும் என்று மனதால் முடிவவடுப்பவத
வவற்றி வபறுவதற்கு முதல் படிைாகும்.

பின் இகைவிைாத

முைற்சி மூைம் நீங்ைள் விரும்பிைகத அகைைைாம்.

முதைில்

வவற்றி இல்கைைானால், முைலுங்ைள், முைலுங்ைள், வமலும்
முைலுங்ைள்.
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வாழ்க்கைைில் நாம் வபாை வவண்டிை வவஷங்ைள் மாறும்
வபாது அகத சவாைாை ஏற்றுக் வைாள்ை வவண்டும்.

புதிை

வவஷம் நமக்குப் வபாருத்தமானதாைவும் இருக்ைைாம்.


சாதாைண வவந்நீகை வவற்றி என்னும் நீைாவிைாை மாற்றும்
வல்ைகம விைாமுைற்சிகு உண்டு.

வபரிை சாதகனக்கும்,

சிறிை சாதகனக்கும் உள்ை வித்திைாசம் என்னவவன்றால்,
சற்றுக் கூடுதைான முைற்சிதான்.


ஒவ்வவாரு நாளும் நம்கமப் பற்றி நாம் என
நிகனக்ைிவறாவமா அதுவதாைத்தான் இருக்ைிவறாம்.

எனவவ

நீங்ைள் எப்படி ஆை வவண்டும் என்று விரும்புைிறீர்ைவைா.
அப்படிவை ஒவ்வவாரு நாளும் உங்ைகைப் பற்றிச் சிந்திக்ைத்
வதாைங்குங்ைள்.


” வநைம் வாய்த்துவிட்ை எண்ணத்கதப் வபாை சக்தி வாய்ந்தது
எதுவும் இல்கை” என்ைிறார் விக்ைர் ஹியூவைா.



எண்ணவம ஒரு நாைை மன்றம் வபால்.
எண்ணற்ற நடிைர்ைள்.
ைசிப்வபாைாம்.



எண்ணவம அதில்

எண்ணவம அகதப் பார்ப்வபார்,

எண்ணவம அதன் நிர்வாைி, உகைைவன்.

” ஒரு எண்ணத்துக்வைா இைக்குக்வைா நாம் ஆட்படும் வபாது
ைவனத்கதயும், முைற்சிைிகனயும் ஒருமுைப்படுத்துவது
சுைபமாைிறது.



ைணிப்புச் வசய்து துணிச்சலுைன் முைற்சிைகை
வமற்வைாள்ளும்வபாது வதகவைான துணிச்சகை அது
வைாடுக்ைிறது.

தகைைகை வவற்றி வைாள்ைவும், வதால்வி

பைத்திைிருந்து விடுபைவும் அது உதவுைிறது.”


எல்வைாருக்கும் எல்ைாமும் அது அதற்கு உண்ைான வைதில்
ைிகைப்பது அரிது! ஒபாமா தனது 55 வது வைதில் அைசிைைில்
இருந்து ஓய்வு வபறுைிறார்” . ஆனால் வைானால்ட் டிைம்ப் தனது
70 வது வைதில் தான் அதிபர் ஆைிறார்.



பில்வைட்ஸ் தனது 30 ைைிவைவை உைைின் வபரிை வசல்வந்தர்
ஆனார். ஆனால் I NDI TEX SPAI N நிறுவனத்கத தனது 50 ஆவது
வைதில் தான் வதாைங்ைி அமான்சிவைா ஓர்வைைா 80 வைதில்
தான் உைைின் இைண்ைாவது வபரிை வசல்வந்தர் ஆனார்.
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ஒருவருக்கு அவர் விரும்பிை வவகை வாய்ப்பு தானாைவவ
வதடி வருைிறது. இன்வனாருவருக்வைா எல்ைா திறகமைள்
இருந்தும் சரிைான வவகைவைா அல்ைது வதாழிவைா
அகமவது இல்கை.



ஒருவர் 22 வைதில் தனது விைாபாைம் வதாழிைில்
வைாடீஸ்வைைான ஒருவர் 45 வைதில் எல்ைாம் இழந்து ஏழ்கம
ஆைிறார்.



ஒருவர் 40 வைது வகை தன் வதாழில் விைாபாைத்தில் சைை
ைஷ்ை நஷ்ைங்ைகை அனுபவித்து 50 வது வைதில்
வைாடீஸ்வைர் ஆைிறார்.



எம்ஜிைாருக்கு வமாத்தம் 70 வைதுவகை வாழ்க்கை வைைாறு.
அதில் முதல் 40 வைது வகை வாழ்க்கைைில் பைங்ைை ைஷ்ைம்.
ைகைசி 30 வருைங்ைள் சாகும்வகை



ைாஜவைாை வாழ்க்கை.

சர்ச்சில் தனது 82 வது வைதில் Hi st ory of Engl i sh Speaki ng
Peopl e என்ற புத்தைத்கத எழுதினார்.



வபர்னாட்ஷா தனது 93 வது வைதில் Pert ouched Pepl er என்ற
நாவகை எழுதினார்.



ைால்ஸ்ைாய் தனது 82 வது வைதில் I Cannot Be Si l ent
என்றார்.



வில்ைிைம் வஷக்ஸ்பிைர் தனது 50 வது வைகத தாண்டிை
பிறவை 37 நாைைங்ைகை இைற்றினார்...



எல்வைாருக்கும் எல்ைாமும் அது அதற்கு உண்ைான வைதில்
ைிகைப்பது அரிது.



எனவவ உங்ைளுக்கு ஒன்று ைிகைத்து விட்ைால் அது
ைிகைக்ைாமல் வபாைாடும் மற்றவகை ஏைனம் வசய்ைாதீர்ைள்.



உங்ைகை மற்றவவைாடு சதா ஒப்பிட்டு உங்ைைிைம்
இல்ைாதகத நிகனத்து புைம்பாதீர்ைள்.



ைார் ைண்ைது,

அடுத்த வநாடி நமக்கு என்ன நைக்கும் என்று,

இந்த உைைவம ஒரு வபரிை விபத்தால் உருவானது தான்.


எனவவ எதிர்ைாைத்தில் நைக்ை விருப்பகத எல்ைாம்
ைட்டுப்படுத்த நிகனப்பது முட்ைாள்தனம்.
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இங்வை இப்வபாது இந்த வநாடிைில்
இருக்ைிறீர்ைவைா

என்ன வசய்து வைாண்டு

அகத முழுகமைாை விழிப்புணர்வுைன்

வசய்யுங்ைள்.


அடுத்த வநாடி நிச்சைம் அழைாய் மைரும். வதகவைகை
நிச்சைம் பூர்த்தி வசய்து வைாள்ை முடியும். ஆனால் ஆகசைள்
ஓட்கை குைம் வபாை எப்வபாதும் நிகறவு வசய்ை முடிைாது.
இது தான் வாழ்க்கை. இகதப் புரிந்து வைாண்ைவர்ைள் மட்டுவம
மைிழ்ச்சிைாை வாழ்ைிறார்ைள்!...



நீங்ைள் பணி புரியும் இைத்தில் வவற்றிவபற முதல் நிகை,
அகனவரிைமும் அன்பாைப் வபசுதல்.

உங்ைைிைம் இருக்கும்

விருப்பு வவறுப்புைகைக் ைாட்ைாமல் அன்கப விகதத்துப் பை
புத்தம் புது சூழ்நிகைகைக் ைாணைாம்.

இந்த உைைம்

இைங்ைிக் வைாண்டிருப்பவத அன்பானவர்ைைின் பண்பினால்தான்.


வவறுப்பு. இவத உைைிலுள்ை வவறுப்புைைினால்
நீக்ைப்படுவதில்கை.
நீங்குைின்றன.

அன்பின் மூைமாை மட்டுவம அகவ

இது ஒரு புைாதனமான சட்ைமாகும்.

அன்புதான் ைைவுள்.

அன்புதான் உண்கம.

அன்புள்ை

இைத்தில்தான் இகறவன் இருக்ைிறார்.


உங்ைள் விதிக்கு நீங்ைள்தான எஜமானர் என்ைிற விதத்தில்
உங்ைளுகைை ைட்ைகமப்பு அகமந்திருக்ைிறது என்பது
உங்ைளுக்குத் வதரியும். அதன் வவகுமதிைள் என்னவவன்றும்
நீங்ைள் அறிவர்ைள்.
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எங்வை ஆைம்பிப்பது என்று உங்ைளுக்குத் வதரியும்.

புரியும்.

வசைலூக்ைத்தில் உற்சாைத்துைன் பைன்படுத்துங்ைள்.


உங்ைள் சுதந்திைத்கத நீங்ைவை பிைைைனம் வசய்து. நீங்ைள்
விரும்புவகத நீங்ைவை உருவாக்ைிக் வைாள்ளுங்ைள்.



ஒன்கற இழக்கும்

வபாது நீங்ைள் வபறுைின்ற மவனாபாவம்

தான், அகத எவ்வைவு ைாைத்துக்குள் நீங்ைள் திரும்பப்வபற
முடியும் என்பகத நிர்ணைிக்ைிறது


உங்ைள் மீ தும் உங்ைகைச் சார்ந்தவர்ைள் மீ தும், எவ்வித
பைனும் எதிர்பாைாமல் எவ்விதக் ைட்டுப்பாடும் நிபந்தகனைளும்
இல்ைாத புனிதமான அன்கபச் வசலுத்துங்ைள்.

பிறகு
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உங்ைகைச் சுற்றி உற்சாை அகை வசிக்
ீ
வைாண்டிருக்கும்.

இது

உங்ைள் முைற்சிகையும் ஆற்றகையும் அதிைரிக்ைச் வசய்யும்.
அன்வப வவற்றிைின் திறவுவைால்.


உங்ைகைச் சார்ந்தவர்ைகை, பாைாட்ைக் ைற்றுக் வைாள்ளுங்ைள்.
பாைாட்டு வபறுவதும் இனிகமைான அனுபவம்.

ஒரு நிைழ்ச்சி

நைந்து முடிந்தவுைன் அது எல்வைார் மனதிலும் பசுகமைாை
இருக்கும்வபாவத பாைாட்டி விடுங்ைள்.

பாைாட்டு உண்கமைாை

இருக்ை வவண்டும்.


வருைின்ற சந்தர்ப்பத்துக்கு விட்டு விட்ைால் உற்சாைம்
அகையும் சூழ்நிகை உங்ைள் வாழ்நாள் பூைாவும் ஏற்பைாமல்
வபாய்விைக் கூடும்.

நிஜ வாழ்க்கை அனுபவங்ைள் வபாைவவ

பைனுள்ை வவற்றி அனுபவங்ைகைச் வசைற்கைைாை
ஏற்படுத்திக் வைாண்டு, உங்ைள் ஆழ்மனதில் நீங்ைள் திட்ைமிை
முடியும்.


உைல் நைவம முதல் நைம்.

Heal t h i s weal t h. இந்த

உைம்பிகனக் வைாண்டுதான் வாழ்க்கைைில் வவற்றி வபற
வவண்டும்.

எனவவ நாள்வதாறும் உைற்பைிற்சி அவசிைம்

வவண்டும். உைல் வைர்த்வதன் உைிர் வைர்த்வதவன என்பார்
திருமூைர். ஊவைங்கும் உள்ை மனவைக்ைகை மன்றங்ைைில்
உைலுக்கு உைற்பைிற்சியும், உைிருக்கு ைாைைல்ப பைிற்சியும்,
மனதுக்கு திைானப் பைிற்சியும் வசால்ைித் தருைிறார்ைள்.
பைன்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள்.


நிஜம் என்ைிற எதுவும் இல்கை. நான் ஒன்கற எப்படிப்
பார்க்ைிவறவனா அது மட்டுவம நிஜம்.

எனக்கு

மைிழ்ச்சிைைிக்கும் விதத்திவைவை வாழ்க்கைச் சம்பவங்ைகை
எப்படி விமர்சிப்பது என்பகத நாவன வதர்ந்வதடுத்துக்
வைாள்வவன்.

இதன் மூைம் சக்தி வாய்ந்த ஆளுகமகை

உருவாக்ைி வைாள்ை முடியும்.


என்கனப் பற்றியும் என்கனச் சுற்றியுள்ை விஷைங்ைள்
பற்றியும் நான் வைாள்ளுைின்ற பார்கவ திறந்த மனதுைவனவை
இருக்கும்.

இதன் மூைம் என்னுகைை உணர்ச்சிைகையும்

மவனாபாவத்கதயும் என்னுகைை ைட்டுப்பாட்டுக்குள் நான்
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கவத்திருக்ை முடியும்.

இது தன்னம்பிக்கைகனயும்,

உற்சாைத்திகனயும் எனக்குப் வபற்றுத் தரும்.


உணர்ச்சிைகையும் மவனாபாவத்கதயும் என்னுகைை
ைட்டுப்பாட்டுக்குள் நான் வைாண்டு வருைின்ற வபாழுது,
என்கனயும் என்னுகைை சூழ்நிகைைகையும் என்னுகைை
ைட்டுப்பாட்டில் என்னால் கவத்திருக்ை முடிைிறது..
என்னுகைை ஆக்ைபூர்வ சக்திவை வாழக்கைைின் உைர்நிகைக்கு
வசலுத்தி வவற்றி வபற முடிைிறது. ஆழ்மனம் எனக்கு வழி
ைாட்டுைிறது.

என் உள்ைத்திைிருந்து எழும் குைல், வவற்றி,

மைிழ்ச்சிகை வநாக்ைி என்கன அகழத்துச் வசல்ைிறது.

அதற்கு

நான் தகுதிைானவனாை இருக்ைிவறன் என்ற சிந்தகனைில்
வாழுங்ைள்.


மைிழ்ச்சியும் வவற்றியும் வசைல்பாடுைவை.
ைட்சிைமாைி விை முடிைாது.

அகவவை

வவற்றிக்கு மைிழ்ச்சிக்கு

நீங்ைள்

உரிைவர் தான் என்று எண்ணினால் உங்ைள் உள் மனக்குைல்
அவற்கற வநாக்ைி உங்ைகை அகழத்துச் வசல்லும்.


எப்வபாதும் மைிழ்ச்சிைாைவவ இருங்ைள்.

நிைழ்ைாைத்கத

அறிவுபூர்வமாைச் சிந்திக்கும் வபாது தான் மைிழ்ச்சி
ஏற்படுைிறது.

இன்று மைிழ்ச்சிைாை இல்ைாமல் நாகை

மைிழ்ச்சிைாை இருப்வபாம் என எண்ணுவது வவறும் ைற்பகன.
அப்படி எண்ணும் வபாது உங்ைகை நீங்ைவை ஏமாற்றிக்
வைாள்வது ஆகும்.


வதால்வி என்பதும் ஒரு மவனாபாவம் தான்.
பாைம் ைற்றுக் வைாள்ளுங்ைள்.
ஈடுபடுங்ைள்.

தவறுைைிைிருந்து

வதாைர்ந்து முைற்சிைில்

வதால்விகை நீங்ைள் ஒப்புக் வைாள்ளும்

வபாதுதான் அது வதால்வி என்ைிற நிஜ வடிவத்கதப்
வபறுைிறது.


ஆக்ைப்பூவமான ைற்பகனயும், நம்பிக்கையும் மனித
ஆற்றல்ைைிவைவை மிைவும் சக்தி வாய்ந்தகவ.
எல்வைாரிைமும் இருக்ைிறது.

அது நம்

நம்பிக்கைைிகன

” வாழ்க்கைைிகன இைக்கும் சக்தி” என்று வர்ணிக்ைிறார்
ைால்ஸ்ைாய்.
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ஐந்து புைன்ைகையும் அைக்ைி புருவத்திகைவை அறிவினது
மூைத்கத ஆழ்ந்து வநாக்ைி அமை,
சீவவன சிவனாகும்.

சிந்கத அைங்ைிடும்.

சிறுைச் சிறுைப் பைின்றால் சித்திக்கும்

உண்கம வநறி.


வைாழுந்து விட்வைரியும் நம்பிக்கையும், அகனத்கதயும்
வவல்ைக்கூடிை வபைன்பும். சர்வ சக்தி வாய்ந்த தூய்கமயும்
வைாண்டிருந்தால், வவற்றி விகைவில் ைிகைக்கும்.



தன்முகனப்புக்கு இைம் இல்ைாத இைம் ஆன்மீ ைத்துகறயும்,
வபாதுநைத் வதாண்டுவம ஆகும். இகறவவன நான் ஆை
இருக்ைிவறன் என்ற உண்கமகைத் வதைிவாை உணர்ந்த
நிகைைில் தன்முகனப்பு



எழவவ எழாது.

நமது தவறுைகை, நாவம ஒத்துக் வைாள்ைின்றவபாவத, அந்தத்
தவறுைள் நம்மிைிருந்து மகறந்துவிடும்.

அதற்கு

வவண்டுவவதல்ைாம் துணிச்சலும் பைந்த மனப்பான்கம

41

யும்தான்.

அதற்கு உதவிபுரிவது தவமும்,

தற்வசாதகனயும்தான்.


வவற்றிக்கு நண்பர் பைர்.
வைாடுக்ைிறது.
வைாள்ளுங்ைள்.
இைைசிைம்.



வதால்வி வவற்றிகைக் ைற்றுக்

வதால்விைில் வவற்றிகைக் ைற்றுக்
வநாக்ைத்தின் உறுதிவை வவற்றிைின்

வவற்றிைின் வபாருள் விைாமுைற்சி.

வவற்றி என்பது சிைருக்கு இைற்கைைிவைவை
விதிக்ைப்பட்டிருக்கும்.

ஆனால் வபரும்பாைானவர்ைள் மனம்

தைைாமல் வபாைாடித்தான் வவற்றிகைப் வபறுைிறார்ைள். வவற்றி
வபறவவ நீங்ைள் பிறந்துள்ை ீர்ைள்.


ஒரு பாகனைில் நீாாா் நிைப்பும் அைவிற்கு அதிைிருந்து ைாற்று
குகறந்து விடுவதுவபால் உங்ைைது நல்ை எண்ணம், நல்ை
வசைல் உங்ைைில் நிைம்பும் அைவிற்கு, உங்ைைது தீைவிகனைள்
உங்ைகை விட்டு அைலும்.

அந்த அைவு வதய்வை
ீ ஆற்றல்
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உங்ைைில் மைரும். இந்த வமைான நைத்கத தவமும்
அறமும்தான் அைிக்கும்.


உைல் எடுக்ைப்பட்ைதன் வநாக்ைம் அறிந்து, அறிகவ உைர்த்தி
பைம்வபாருவைாடு இகணதல் வவண்டும்.

எனவவ நாம்

வதாைரும் வாழ்வுப் பைணத்திற்கு வசதியும் வபாருத்தமும்
உள்ை ஊர்திைாை அகமந்துள்ை இந்த உைகைப்
பழுதகைைாமல் ைாத்து இைக்ைினால்தான் ஆன்மா தனது
ைட்சிை எல்கைகைக் ைாைத்வதாடு அகைை முடியும்.


” ைாைத்தின் அருகம மிை உைர்வானது.
திரும்ப வைாது.

வநற்கறை வபாழுது

நாகைை வபாழுது எப்படி இருக்கும் என்பது

நிச்சைமாைத் வதரிைாது.

ஆனால், இன்கறை இந்தக் ைாைம்

மிை நல்ை ைாைம் என்பது மட்டும் நன்கு வதரியும்.

அகத

எப்படிப் பைன்படுத்தி வவற்றி வபற வவண்டும் என்று பார்க்ை
வவண்டும்.”


” எடுத்த ைாரிைங்ைள் ைாவினும் வவற்றி, எங்கு வநாக்ைினும்
வவற்றி, ஆங்வை விடுத்த வாய் வமாழிக்கு எங்ைணும் வவற்றி”
என்று பாைதிைின் பாைகை ஆழ்மனதில் பதிவு வசய்யுங்ைள்.



” இந்த நிகை மாறிவிடும்” என்பது மைா வாக்ைிைம். எந்த
நிகையும் மாறும்” என்பது மாறா உண்கம.
நிைந்தைம் இல்கை.

வாழ்வில் எதுவும்

வவற்றி வபால் வவற்றி ைாண்பது

வவறில்கை.


நீங்ைள் எந்த வார்த்கதகை அடிக்ைடி வசால்ைிறீர்ைவைா. அந்த
வார்த்கத ஒரு நாள் உங்ைள் வாழ்வில் உண்கமைாைப்
பைித்துவிடும். எனவவ, நம்பிக்கையுைன் வவற்றி! வவற்றி!!
வவற்றி!!! என்று வசால்லுங்ைள்.



வவற்றிச் சூரிைனின் உதைம் வதரிைிறது பாருங்ைள். விடிைல்
வவகுதூைத்தில் இல்கை.

விடிைகை உருவாக்கும் ஆற்றலும்.

தன்னம்பிக்கையும் உங்ைைிைம் உள்ைது.


ஒவ்வவாரு நிமிைமும் நீங்ைள் மாறிக் வைாண்டிருக்ைிறீர்ைள்.
ஒவ்வவாரு நிமிைமும் உங்ைகை உருவாக்ைி வாழக்கைைின்
இைக்கை அகைைவும், வவற்ற சிைைத்தில் நிற்ைவும், உங்ைள்
எதிர்ைாைத்கத அகமக்ை உங்ைள் ஆழ்மனம் ஓத்துகழக்ைிறது.
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ஊக்ைத்கதத் தூண்டும் உங்ைள் நண்பர்ைள் ைார்?
தன்னம்பிக்கை, புைழ்ச்சி, பாைாட்டு, நன்றி வதரிவித்தல்,
மரிைாகத, அங்ைீ ைாைம் வைாடுத்தல், வநர்மகற எண்ணங்ைள்,
சுறுசுறுப்பு, தகுதி, திறகம, விைாமுைற்சி, ைடும் உகழப்பு,
சமநிகை மனப்பான்கம, சுமூைமாைப் பழகும் தன்கம, விட்டுக்
வைாடுக்கும் மனப்பான்கம, விவவைமான நைத்கத, வபச்சுத்
திறன், எழுத்துத் திறன், சரிைான முடிவு எடுத்தல்
இப்பண்புைகை உகைை உங்ைகை வவல்ை உைைில்
ைாருமில்கை.

துகணநின்ற நூல்ைள்
1. ஞானக்ைைஞ்சிைம், வவதாத்திரி மைரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பைம்,
ஈவைாடு.
2. மாக்ைவைாைமாய் விகைந்த மதி விருந்து, வவதாத்திரி மைரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பைம், ஈவைாடு.
3. வவதாத்தி மைரிஷிைின் வபான்வமாழைிைள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜைா பதிப்பைம், வைாைம்புத்தூர்.
4. இகணைதை தைவல்ைள்.
5. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள், மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜைா
பதிப்பைம், வைாைம்புத்தூர்.

பானுகுமார் பகைப்புைைம்
(171 புத்தைங்ைை -31.12.2021 வகை)

PDF www.banukumar.i n
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ஆன்மீ ைம்
1. திைானம் பழை 100 திைான சிந்தகனைள்
2. அறிவிைல் வநாக்ைில் 100 ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள்
3. திைானம் பழை 100 திைான சிந்தகனைள்
4. அறிவிைல் வநாக்ைில் 100 ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள்
5. வைாள்ைகை வவன்ற இகைக்ைாட்டுச் சித்தர்
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வாழ்க்கை வைைாறு
1. வநப்வபாைிைன் வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள்

3. இவைசுவின் வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள்
4. குருவுைன் வாழ்ந்தவர் (புைவர் திைாைைாஜனார்)

5. வவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள்

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
1. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்.

2. வைன்சகன வவல்வது எப்படி?
3. ைாைவம உன் உைிர்

4. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் வாழ்கவ வைமாக்கும் எண்ணங்ைள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாை வாழ்க்கை

வவதாத்திரி மைரிஷி 1
1. இந்திை தத்துவ வைைாற்றில் வவதாத்திரி மைரிஷி
2. வவதாத்திரி மைரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்ைள்.
3. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் வபான்வமாழிைள் 5000 (பாைம் 1)

4. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் வபான்வமாழிைள் 5000 (பாைம் 2)
5. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் வபான்வமாழிைள் 5000 (பாைம் 3 )
6. தினசரி திைானம்.
7. வைைாறு வபாற்றும் குரு சீைர்ைள்
8. “வாழ்ை
9.

வைமுைன்” என்ற வார்த்கத! சரிைா? தவறா? இைக்ைணம் என்ன வசால்ைிறது?

பன்முைப்புைட்சிைில் வவதாத்திரி மைரிஷி

10. பன்முைப் பார்கவைில் வவதாத்திரி மைரிஷி
11. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் தத்துவ தரிசனங்ைள்
12. எல்ைாம் வல்ை வதய்வமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைைம்
14. அதுவானால் அதுவவ வசால்லும்
15. உய்யும் வகை வதடி அகைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வவதாத்திரிைம்
17. வாழும் வவதாத்திரிைம்
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18. என்கனச் வசதுக்ைிை வவதாத்திரிைத்தின் ஞானக்ைைஞ்சிைம்
19. வவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள்
20. மைரிஷிைின் வாழ்கவ வைமாக்கும் எண்ணங்ைள்

21. தாயுமானவர் வள்ைைார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவை
22. வவதாத்திரிைம் ைற்வபாம்
23. மகனவிக்கு மரிைாகத

24. எல்ைாம் வல்ை வதய்வமது

25. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் வறுகம என்பது இல்கை.
26. அவதாைப் புருஷர் அருட்தந்கத

27. வவதாத்திரிைம் ஒரு ஜீவ ைாத்திகை

ஒப்பாய்வு

(வவதாத்திரி மைைஷி)

1. வள்ைைாரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்.
2. மைாவைரும்
ீ
வவதாத்திரி மைரிஷியும்

3. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிைள்
5. வவதாத்திரிைத்தில் ைைந்த நதிைள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும்.
7. ைிழக்கும் வமற்கும்

8. வவதமுதல்வரும் வவதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ைல்ைள் (ஸ்ரீைாமைிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மைைஷியும்)
10. பாமைமக்ைைின் தத்துவஞானிைள் (அச்சில்)
11. சித்தர்ைளும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்.
12. மாணிக்ை வாசைரும் வவதாத்திரியும்
13. சிவவாக்ைிைாரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் ைைிப்பும் வபரின்பக் ைைிப்பும்
15. சுைவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
17. ைன்பூசிைசும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்கைனும் வவதாத்திரியும்
19. வஷக்ஸ்பிைரும் வவதாத்திரிைமும்
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தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம்.

2. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் சின்மைானந்த குரு.
3. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வபாருள் வணக்ைம்.
4. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிகறந்த வபாருள்..

6. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம்.

7. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ைருணாைைக் ைைவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ைைார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவை
9. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பாைப்புைி

10. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் கபங்ைிைிக் ைண்ணி
11. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வபான்கன மாதகை
12. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ஆைாை புவனம்
13. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் எந்நாட்ைண்ணி
14. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் சித்தர் ைணம்
15. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வமௌனகுரு வணக்ைம்

16. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் மகைவைர்க் ைாதைி
17. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் இந்திரிைங்ைைின் வைாட்ைம்
18. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாகை

19. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ஆறுபகைவர்ைள்
20.

வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் அருள்தாைம்

21. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் இகறவழிபாடு
22.

வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன்,

23.வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இைல்பு
24. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பைாபைக்ைண்ணி பாைம் 1
25. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பைாபைக்ைண்ணி பாைம் 2
26. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பைாபைக்ைண்ணி பாைம் 3

திருவாசைமும் வவதாத்திரிைமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ைாத்திகைப் பத்து.
2. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அச்சப் பத்து.
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3. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அகைக்ைைப் பத்து.
4. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வசத்திைாப் பத்து.
5. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அதிசைப் பத்து.
6. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் உைிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குகழத்தப் பத்து.
8. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில்திருவாசைத்தின் பிைார்த்தகனப் பத்து.

10. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் சிவபுைாணம்
11. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ஆகசப் பத்து
12. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அச்வசா பதிைம்
13. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அருட்பத்து
14. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அன்கனப்பத்து
16. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ைண்ைபத்து
17. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குைிற்பத்து
18. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வசன்னிப்பத்து
19. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வாழாப்பத்து

21. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ஆனந்த பைவசம்

22.

வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குைாப்பத்து

பாைதிைாரும் வவதாத்திரிைமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் பாைதிைாரின் ஞானப்பாைல்ைள்

2. வவதாத்திரிைப்
3. வவதாத்திரிைப்
4. வவதாத்திரிைப்

பார்கவைில் பாைதிைாரின் தத்துவப் பாைல்ைள்
பார்கவைில் பாைதிைாரின் பிைம்மஞானம்
பார்கவைில் பாைதிைாரின் மானுை சிந்தகனைள்

வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும்
1. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம்
2. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம்

1
2
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3. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம்

3

5. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம்

5

4. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம்

தாயுமானவர்

4

தாயுமானவர்

1. வசைவாரும் வஜைத்தீவை

2. தாயுமானவரின் இைக்ைிை நைம்
3. தாயுமானவரின் வமய்ப்வபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமைவநறி

5. தாயுமானவரின் உைல் வபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் ைைவுள் வைாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மைான்ைளும்

8. தாயுமானவர் ஆன்மீ ை வாதிைா? அைசிைல் ஞானிைா?
9. தாயுமானவர் தரும் இைம், வபாருள், ஏவல்

10. தாயுமானவரின் அத்கவதமும் வவதாத்திரிைின் அத்கவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாைம்

13. தாயுமானவரின் இைட்சிைப் பைணம்
14. தாயுமானவரின் பிைபஞ்சக் வைாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உைிர் விைக்ைம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானவர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவவதான் வதய்வவமன்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்ைள்?
20.

தாயுமானவரின் பைநகையும் உைை நகையும்

22.

தாயுமானவர் பாைல்ைைில் மனம்

21. இன்பம் வபறும் வழி ைாது? தாயுமானவர்
23.தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?

26.

ைைவுைின் விைாசம் தருைிறார் தாயுமானவர்

25.

ைல்ைாத வபர்ைவை நல்ைவர்ைள் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எகத பைி வைாடுக்ைச் வசான்னார்?
28.
29.

தாயுமானவர் தரும் இகறவழிபாடு
தாயுமானவருைன் வாழ்வவாம்
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30.

தாயுமானவரின் உவகமைள் 100

வஜன்னும் திருவாசைமும்
1. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 1

2. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 2
3. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 3

புைவர் திைாைைாஜனார்
1. குருவுைன் வாழ்ந்தவர்

2. வைைாறு வபாற்றும் குரு சீைர்ைள்

3. புைவர் திைாைைாஜனார் அரிை வசய்திைள் 100
4. குரு பக்திைின் வடிவம் புைவர் திைாைைாஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிை வசய்திைள் 1000
2. ஞாபைம் வருவத ஊர் ஞாபைம் வருவத!
3. மன்னார்குடி வைைாறு

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
1. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்.
2. வைன்சகன வவல்வது எப்படி?
3. ைாைவம உன் உைிர்

4. வவதாத்திரி மைரிஷிைின் வாழ்கவ வைமாக்கும் எண்ணங்ைள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாை வாழ்க்கை
6. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்

சிறுைகதைள்
1. வசைவை விகைவு
2. தவம்
3. வதாகைந்து வபான உறவுைள்
4. பத்மாவும் ைதவும்

ஆைாய்ச்சி
நன்மக்ைட்வபறு 100 நற்சிந்தகனைள்
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பானுகுமார் பகைப்புைைம்
1. நானும் என் எழுத்தும்
2. நீங்ைளும் எழுதைாம் வாங்ை
3. புத்தைம் எழுதைாம் வாங்ை
4. வவதாத்திரிைத்தில் எழுதைாம் வாங்ை
5. ஒப்பாய்வு இைக்ைிைம் எழுதைாம் வாங்ை
6. நான் ஏன் எழுதுைிவறன்

ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும்
1. ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும் 1 (இைக்ைிை திறனும்
ைருத்திைலும்)
2. ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும் 2 (நாடும் அைசும்)
3. ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும் 3 (இகற சிந்தகனைள்)
4. ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும் 4. (மானுைம் வவன்றதம்மா)
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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
(Yout ube channel ) Ti t l es
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1. வவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவைான நிைழ்ச்சிைள் பாைம்
2. வவதாத்திரி மைரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்ைிைம் பாைம் 1

3. வவதாத்திரி மைரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்ைிைம் பாைம் 2
4. விவவைானந்தரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும் பாைம் 1
5. விவவைானந்தரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும் பாைம் 1
6. விவவைானந்தர் ைகதைளும் வவதாத்திரிைமும்
7. ைாமைிருஷ்ணர் ைகதைளும் வவதாத்திரிைமும்
8. ஸ்ரீைாமைிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்

10. வபன்ஞமின் பிைாங்ைைினும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
11. மாக்ைிை வவல்ைியும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்

12 தாயுமானவரின் சுைவாரியும் வவதாத்திரிைாரின் வபரின்ப ஊற்றும்
13. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பைசிவ வணக்ைம்.

14. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் பரிபூைாணானந்தம்

15. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம்
16. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வமௌனகுரு வணக்ைம்
17. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வதவஜா மைானந்தம்
18. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் வபாருள் வணக்ைம்

19. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் சின்மைானந்த குரு
20. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் பிடித்த பத்து
21. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அதிசைப் பத்து

22. வவதாத்திரிை பார்கவைில் திருவாசைத்தின் பிைார்த்தகனப்பத்து
23. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அகைக்ைைப் பத்து
24. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குகழத்த பத்து
25. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ஆகசப் பத்து
26. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வசத்திைா பத்து
27. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் உைிர் உண்ணிப் பத்து
28. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ைாத்திகைப் பத்து.
29. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அச்சப் பத்து
30. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அச்வசா பதிைம்
31. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் சிவபுைாணம்
32. மாணிக்ைவாசைரும் வவதாத்திரி மைரிஷியும்
33. புத்தை வவைிைீடு
34. வவதாத்திரிை சிந்தகனைள் பாைம் 1
35. வவதாத்திரிை சிந்தகனைள் பாைம் 2
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36. வவதாத்திரிை சிந்தகனைள் பாைம் 3

37. வவதாத்திரிை சிந்தகனைள் பாைம் 4

38. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில்பாைதிைாரின் மானுை சிந்தகனைள்
39. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் பாைதிைாரின் ஞானப் பாைல்ைள்
40. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் பாைதிைாரின் பிைம்மஞானம்

41. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் பாைதிைாரின் தத்துவ பாைல்ைள்
42. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம் 1

43 .வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம் 2
44. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம் 3
45 வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம் 4

46. வஜன்னும் வவதாத்திரிைமும் பாைம் 5
47. ைாைவமல்ைாம் வவதாத்திரிைம்

48. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் ஆழ்வார்ைள் ைாட்டும் முக்தி
49. என்கனச் வசதுக்ைிை நூல்
50. தினசரி திைானம் சனவரி

51. தினசரி திைானம் பிப்ைவரி
52. தினசரி திைானம் மார்ச்
53. தினசரி திைானம் ஏப்ைல்
54. தினசரி திைானம் வம

55. தினசரி திைானம் ஜூன்
56. தினசரி திைானம் ஜூகை

57. தினசரி திைானம் ஆைஸ்டு
58. தினசரி திைானம் வசப்ைம்பர்
59. தினசரி திைானம் அக்வைாபர்
60. தினசரி திைானம் நவம்பர்
61. தினசரி திைானம் டிசம்பர்
62. தாயுமானவரின் சிந்தகனைள் பாைம் 1
63. தாயுமானவரின் சிந்தகனைள் பாைம் 2
64. தாயுமானவரின் சிந்தகனைள் பாைம் 3
65. தாயுமானவரின் சிந்தகனைள் பாைம் 4
66. தாயுமானவரின் சிந்தகனைள் பாைம் 5
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இைக்ைிைம்
68. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 1
69. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 2
70. வஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 3
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71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்ைைிப்பு
72. மாணிக்ைவாசைர் சிந்தகனைள்

73. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 1
74. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 2
75. வஜன்னும் திருவாசைமும் பாைம் 3
76. புைவர் திைாைைாஜனார்

பாைம் 1

77. ஞாபை அகைைள் (மன்னார்குடி) பாைம் 1

78. ஞாபை அகைைள் (மன்னார்குடி) பாைம் 2
79. அறிவிைல் வநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள் பாைம் 1

80. அறிவிைல் வநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள் பாைம் 2
81. அறிவிைல் வநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் சிந்தகனைள் பாைம் 3
82. ஆன்மீ ைம் ஆன்மீ ைம்

83. வைன்சகன வவல்வது எப்படி? பாைம் 1

84. வைன்சகன வவல்வது எப்படி? பாைம் 2
85. வைன்சகன வவல்வது எப்படி? பாைம் 3
86. தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
87. சுைமுன்வனற்றம்
88. பத்திைைிரிைார் சிந்தகனைள்
89. மன்னார்குடி
90. ஆைாய்ச்சி -

நன்மக்ைட்வபறு

91. வபாதுவானகவ

92. மகனவிக்கு மரிைாகத
93. திருமூைர் சிந்தகனைள்.
94. ஆண்ைாள் சிந்தகனைள்
95. திருமழிகசஆழ்வார் சிந்தகனைள்
96. திருக்குறள் சிந்தகனைள்
97. அப்பர் சிந்தகனைள்
98.
99.

பட்டினத்தார் சிந்தகனைள்
பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100. சிவவாக்ைிைார் சிந்தகனைள்
101. ஔகைார் சிந்தகனைள்
102. சித்தர்ைள் சிந்தகனைள்
103. திருமங்கைைாழ்வார்
104. வள்ைைாரின் சிந்தகனைள்
105. பசி என்னும் பாவி
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106. வபாருள் வறுகமைா? அறிவு வறுகமைா?
107.
108.

Ret i rement Speech
Audi o speech part 1

109. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அருட்பத்து

110. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அற்புதப்பத்து

111. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் அன்கனப்பத்து
112. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ைண்ைபத்து
113. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குைிற்பத்து

114. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வசன்னிப்பத்து

115. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் வாழாப்பத்து
117. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் குைாப்பத்து

118. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் திருவாசைத்தின் ஆனந்த பைவசம்
119. மனவைக்ைகைைில் வாசி வைாைமா?

120. வவதாத்திரிைம் மானுை வவதம்
121. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் மகைவைர்க் ைாதைி
122. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிகறைின்ற வபாருள்

123. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் ைருணாைைக் ைைவுள்
124. மனவைக்ைகைைின் மைத்துவம்
125. அருட்தந்கதவை நீ ஒரு அற்புதம்
126. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவர் ைாட்டும் ஆறு பகைவர்ைள்
127. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் இகறவழிபாடு
128. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் எந்நாள் ைண்ணி பாைம் 1
129. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் தாயுமானவரின் அருள்தாைம்
130. முதுகமைிலும் உற்சாை வாழ்க்கை பாைம் 1
131. முதுகமைிலும் உற்சாை வாழ்க்கை பாைம் 2
132. முதுகமைிலும் உற்சாை வாழ்க்கை பாைம் 3
133. புைவர் திைாைைாஜனார் வாழ்வில் சுகவைான நிைழ்ச்சிைள் பாைம் 2
134. புைவர் திைாைைாஜனார் வாழ்வில் சுகவைான நிைழ்ச்சிைள் பாைம் 3
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135. தாயுமானவரின் தத்துவங்ைள்

136. வவதாத்திரிைத்தில் ைைந்த நதிைள் (வவதாத்திரிைம் ஒப்பாய்வு 2)
137. வபைக்குழந்கதைகை மைிழ்வது எப்படி?
138. வவதாத்திரிைப் பார்கவைில் மனிதனும் மதமும் பாைம் 1
139. திருமந்திைமும் வவதாத்திரிைமும்
140. நன்மக்ைட்வபறு 100 நற்சிந்தகனைள்
141. நானும் என் எழுத்தும்
143. நீங்ைளும் எழுதைாம் வாங்ை
144. புத்தைம் எழுதைாம் வாங்ை
145. வவதாத்திரிைத்தில் எழுதைாம் வாங்ை
146. ஒப்பாய்வு இைக்ைிைம் எழுதைாம் வாங்ை
147. நான் ஏன் எழுதுைிவறன்.
148. வாழ்க்கைகை வவற்றி வைாள்வது எப்படி? (வவதாத்திரிைப்
பார்கவைில் 100 டிப்ஸ்)
149. மானுைம் சிறந்த வாழ்க்கை வாழ வவதாத்திரிைத்தின் பத்து
ைட்ைகைைள்
150. ைம்பனும் வவதாத்திரிைமும் (இைக்ைிைத் திறனும் ைருத்திைலும்)
151. சிறுைகதைள்
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