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வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க 

(100 டிப்ஸ்) 

அருள்நிதி  

மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

 நீங்கள் இரண்டு காரணங்களுக்காப் பிறந்திருக்கறரீ்கள்.  ஞான 
நிலலயில் உங்கலை உயர்த்திக் ககாள்ேதற்காகவும், நீங்கள் 
ோழும் சமுதாயத்லத அந்த நிலலக்கு உயர்த்துேதற்காகவும் 
தான் பிறந்திருக்கிறரீ்கள். 

 நீங்கள் உங்கள் தகுதிலய ேைர்த்துக் ககாள்ளுங்கள்.  நிலறய 
ேிஷயங்கள் நீங்கள் எழுதலாம்.  வேதாத்திரியத்லதப்  
முழுலமயாக படித்து உள் ோங்கிக் ககாள்ளுங்கள். 

 காலலயில் எழுந்து தியானம் கசய்ய வேண்டும்.  அது 
முடிந்தவுடன் நீங்கள்  வேதாத்திரியத்தில் எந்த கபாருலைப் 
பற்றி எழுதப் வபாகிறரீ்கவைா அலதப்பற்றி கேவ்வேறு 
வகாணங்கைில் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.  

 ஒரு ேிஷயத்லதப் பற்றி உட்கார்ந்து வயாசிக்கும் வபாது அந்தப் 
கபாருள் தாவன புலப்படும். 

 எழுதுேது எப்படி என்று கசால்லித்தருேலத ேிட, நீங்கள் 
எழுதிப் பாருங்கள்.  உங்களுக்குள்வை ஒரு இயல்பான சுபாேம் 
இருக்கிறது.  அது என்ன என்பலத நீங் கள் தான் கண்டு ேிப 
க்க வேண்டும். 

 நீங்கள் ஒரு காரியத்திற்காகப் பலடக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள்.  அது 
என்ன காரணம் என்று சில வபருக்குத்தான் புரியும். 
வேதாத்திரியத்லத எழுதப் வபாகிற உங்களுக்கும். 

 எண்ணமற்ற நிலலயில் நம் மனதில் சக்தி இருக்கிறது.  
நம்மிடம் மனம் என்ற ஒரு மாகபரும்சக்தி இருக்கிறது.  
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இதற்கும் அந்த மூலத்திற்கும் கதாடர்பு இருக்கிறது.  
அதிலிருந்து நாம எது வேண்டுமானாலும் கபற முடியும். 

 இங்வக இருந்து அங்வக வபாேதற்கும் அங்வக இருந்து இங்வக 
ேருேதற்கும் அது உதவுகிறது.  அப்படிப்பட்ட 
கபருலமகயல்லாம் மனேைக்கலலஞர்கைாகிய உங்களுக்குப் 
இது புரியும். 

 வேதாத்திரியத்தில் எழுதப்வபாகும் நீங்கள் முதலில் 
ஞானக்கைஞ்சியப் பாடல்கலை முழுேலதயும் பல முலற 
ோசித்து உள் ோங்குகள். 

 அருட்தந்லத எழுதிய நூல்கலை அலனத்லதயும் அடிக்கடி 
அலச வபாடுங்கள். மனதில் உள் ோங்குங்கள். 

 மனேைக்கலலயில் குலறந்த பட்சம் பிரம்மஞானப் பயிற்சி 
ேலர எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள்.  முடிந்தேலர அடிக்கடி பல 
தடலே அகத்தாய்வு பயிற்சிக்குச் கசல்லுங்கள். 

 
 அருட்தந்லதயின் உலரகலை அடிக்கடி வகளுங்கள். யூடிபில் 

வேதாத்திரிய உலரகள் மலிந்து கிடக்கின்றன. 
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 அருட்தந்லதயின் மனேைக்கலல பற்றிய பல்வேறு குழுக்கள் 
ோட்சாப்பில் இருக்கின்றன. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்” 
என்ற முகநூல் குழுேில் வசர்ந்த பயனலடயுங்கள். 

 அருட்தந்லதயின் உலகசமாதானம்” புத்தகத்லத பல தடலே 
ோசியுங்கள். சமூக முன்வனற்றத்திற்கு நிலறய எழுதலாம். 

 ஒரு மருத்துேலர ஒரு கபாறியாைலர உருோக்க எவ்ேைவு 
ஆண்டுகள் படிக்கனும், பயிற்சி எடுக்கனும்?  ஆனால் ஒவர 
ஒரு புத்தகத்லத ோங்கிப் படித்து ேிட்டு ஒரு கதாழில் 
கநறிஞர்  ஆகிேிட முடியுமா?  முடியும்.  எப்படி? 

 அந்தத் கதாழில்தான் எழுத்து. அந்த புத்தகம்தான் இது. 
எமக்குத் கதாழில் எழுத்து என்றார் பாரதியார்..  எல்லாருமா 
பாரதியாராகப் பிறந்து ேிடுகிறார்கள்?  ஆனால் தனது 
மனதுக்குள் வதான்றுகிறலத பிறருக்குத் கதரிேிக்க வேண்டும் 
என்ற எண்ணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உண்டாகிறதல்லோ? 

 நிலறய படிக்கிறரீ்கள் ஏன் எழுத மாட்வடன்கிறரீ்கள்? என்பார் 
தத்துேவமலத வே. கிருஷ்ணமுர்த்தி. அதிகம் படிப்பேர்கள் 
எழுதுேது எைிவத 

 எழுத்தின் ரகசியம் எழுதுேவத என்றார் சுந்தர ராமசாமி. 
எழுதித்தான் எழுத்தில் உள்ை சிக்கல்கலையும் தலடகலையும் 
கதரிந்துககாள்ை முடியும்.  

 
 உங்கள் முதல் புத்தகத்லத எழுதும் முன்பு நீங்கள் எவ்ேைவு 

புத்தகங்கலை படித்தீர்கள்? 
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 ஒரு புத்தகம் 100 நண்பர்களுக்குச் சமம். ஒரு புத்தகத்லத 
எழுதி அதலன அடுத்த தலலமுலறக்கு தருபேவன மனித 
குலத்தின் உண்லமயான ேிடிகேள்ைி. 

 இன்லறய நிலலயில் ஒரு நூலல எழுதுேது மிக எைிது. நல்ல 
நூலல எழுதுேது ககாஞ்சம் கடினம்! தனித்துேமான நூலல 
எழுதுேது இன்னும் கடினம்! 

 பலர் ேிரும்பிப் படிக்கக் கூடிய நல்ல தனித்துேமான நூலல 
எழுதுேது பகீரதப் பிரயத்தனம்! 

 ‘சிப்பி கபாறுக்குேது எைிது, கடற்கலரயிவலவய கசய்யலாம்! 
முத்துகள் வேண்டுகமன்றால் கடலுக்குள் ஆழ மூச்சடக்கி 
மூழ்க வேண்டும்!’  கடினம் என்றுதான் கசான்வனவன தேிர, 
இயலவே இயலாது என்று இல்லல! 

 'ஒரு மனிதன் ோழ்ந்தான் என்பதற்கு, அேன் ஒரு 
குழந்லதயாேது கபற்றிருக்க வேண்டும்; ஒரு ேடீாேது கட்டி 
இருக்க வேண்டும்; ஒரு நாலாேது எழுதி இருக்க வேண்டும்' 
என்பார்கள். எனவே, நண்பர்கவை, ோழ்நாைில் எப்பாடு 
பட்டாேது ஒரு நாலாேது எழுதி கேைியிட்டு ேிடுேது 
என்னும் உறுதிகமாழிலய இன்வற - இக்கணவம - எடுத்துக் 
ககாள்ளுங்கள். 

 எதற்காக எழுதுகிறரீ்கள் என்ற வநாக்கத்லத ேலரயலற கசய்து 
ககாண்டால் நீங்கள் நிலனப்பது அத்தலனயும் நிலறவேறும். 
குழந்லதக்குக் கூடப் புரியம் என்பார்கவை.  அத்தலன எைிய 
நலடயில் கசால்லப்பட்டிருக்கும் ேிசயங்கலை நீங்கள் உள் 
ோங்கிக் ககாள்ை வேண்டும். 
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 உங்களுக்கு நம்பிக்லக இருக்கிறவதா இல்லலவயா எழதுேது 

என்பது உண்லமயிவலவய ஒரு யாகம்தான்.  அலத மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் ஒழுங்குமுலற தேறாமல் கசய்ய வேண்டும்.  
கசய்யப் பழகிக் ககாள்ளுங்கள்.  

 'ஒரு மனிதன் ோழ்ந்தான் என்பதற்கு, அேன் ஒரு 
குழந்லதயாேது கபற்றிருக்க வேண்டும்; ஒரு ேடீாேது கட்டி 
இருக்க வேண்டும்; ஒரு நாலாேது எழுதி இருக்க வேண்டும்' 
என்பார்கள். எனவே, நண்பர்கவை, ோழ்நாைில் எப்பாடு 
பட்டாேது ஒரு நாலாேது எழுதி கேைியிட்டு ேிடுேது 
என்னும் உறுதிகமாழிலய இன்வற - இக்கணவம - எடுத்துக் 
ககாள்ளுங்கள். 

 சாதலன பலடத்த அலனேருவம வேதலனலயயும், 
வசாதலனலயயும் தாங்கியும் தாண்டியும் தான் 
கேற்றியாைராக உயர்ந்திருக்கிறார்கள். 

 நீங்கள் எழுதேதற்கு எப்படி கதாடங்க வேண்டும்?  உங்கள் 
ேடீ்லட ேிட்டு எங்கு கேைியில் கசன்றாலும் சரி இலத 
நிலனேில் லேத்துக் ககாள்ளுங்கள். உங்கள் பார்லேயில் 
படும் ஒவ்கோன்றும் வேதாத்திரியத்தில் எழுத உங்களுக்கு 
ஒரு ோய்ப்லபத் தரப் வபாகிறது. 
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 நீங்கள் பயணம் கசய்து ககாண்டிருக்கலாம்.  கலடக்குப் வபாய் 

காய்கறி ோங்கலாம். உங்கள் கேனம் எங்வக இருக்க 
வேண்டும் கதரியுமா?  மனிதர்கள் மீதுதான். 
எத்தலனேிதமான மனிதர்கலைப் பார்க்கிறரீ்கள்? 
எல்வலலரயும் மனதில் படம் பிடித்து லேத்துக் ககாள்ளுங்கள்.. 
யாராேது எலதயாேது ேித்தியாசமாக கசய்து லேப்பார்கள். 

 நம் உள்ைத்தில் படிந்துள்ை இலறேனின் கதய்ேகீ மூச்சுக் 
காற்றின் கேப்பவம எழுத்து. 

 எழுதுேது சில சமயங்கைில் நம் கேனம் முழுேலதயும் 
கேர்ந்திழுக்க ேல்லது.  சில சமயம் கலைப்பூட்டுேது.  
என்றாலும் எனக்கு ேிருப்பமான கதாழிலல என் 
வதலேகலைப் பூர்த்தி கசய்யும் ேருமானத்லதயும் கபற 
முடிந்து என் அதிர்ஷ்டம்  தான்” என்பார் ஆலடஸ் ஹக்ஸ்லி. 

 எடுத்த எடுப்பிவலவய எழுதுேதா என்று வயாசிக்கிறரீ்கைா?  
முதலில் இந்தத் தயக்கத்லத ேிரட்டுங்கள்.  நீங்கள் பார்த்லத, 
வகட்டலத மனதில் பதிந்து லேத்துக் ககாள்ளுங்கள். 

 'நீங்கள் இதுேலர ஏன் நால் எழுதேில்லல?' என்று பத்துப் 
வபலரக் வகட்டுப் பாருங்கள். அேர்களுள் பாதிப் வபர், 'யார் 
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படிப்பார்கள்?' என்பார்கள்; மீதிப் வபர், 'யார் கேைியிடுோர்கள்?' 
என்பார்கள்.   

 
 ோழ்க்லகயின் கேற்றிவய எதிர்பாராத கசயலல எதிர் 

ககாள்ேதிலும், முடிவு எடுப்பதிலும் தான் அடங்கி உள்ைது 
என வமலாண்லம இயலில் கூறுோர்கள். காலத்திற்கு ஏற்ற 
கபாருலைத் வதர்வு கசய்து, அலதக் ககாடுக்கிற ேிதத்தில் 
ககாடுத்தால் கேற்றி நிச்சயம். 

 'சித்திரமும் லகப் பழக்கம்; கசந்தமிழும் நாப்பழக்கம்' என்பது 
வபால், எழுத்தும் உங்களுக்கு ேசப்படுேது பழக்கத்தால் தான்; 
முலறயான பயிற்சியும் இலடேிடாத முயற்சியுவம துலண 
நிற்கும்.  

 நாள்வதாறும் குலறந்தது பத்துப் பக்கங்கைாேது படிப்பது, ஐந்து 
பக்கங்கைாேது எழுதுேது என்பலத ேழக்கமாக லேத்துக் 
ககாள்ளுங்கள்; அதுவே பின்னாைில் ோடிக்லகயாகி, ோழ்க்லக 
ஆகிேிடும் 

 “காலல எழுந்தவுடன் படிப்பு – பின்பு கனிவு ககாடுக்கும் நல்ல 
பாட்டு. மாலல முழுேதும் ேிலையாட்டு – என்று 
ேழக்கப்படுத்திக் ககாள்ளு பாப்பா!”என்னும் பாரதியின் ோக்கு, 
ேைரும் பாப்பாவுக்கு மட்டும் அல்ல, ேைர்ந்த நமக்கும் 
கபாருந்தி ேருேது தான்! எலதயும் ேழக்கப்படுத்திக் 
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ககாள்ளுதலில் தான் ோழ்க்லகயின் கேற்றிவய 
அடங்கியுள்ைது. 

 உங்களுக்கு நம்பிக்லக இருக்கிறவதா இல்லலவயா எழதுேது 
என்பது உண்லமயிவலவய ஒரு யாகம்தான்.  அலத மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் ஒழுங்குமுலற தேறாமல் கசய்ய வேண்டும்.  
கசய்யப் பழகிக் ககாள்ளுங்கள். 

 
 ோர்ஜ் கபர்னாட்ஷாேின் எழுத்துக்லைத திருப்பி 

அனுப்பியேர்கள் அவநகர்.  அேர் ஒரு நாலைக்கு இத்தலன 
பக்கம் எழுத வேண்டும் என்று நிலனத்தால் அலத 
எழுதிேிட்டுத்தான் வேறு வேலல பார்ப்பராம். நீங்களும் அப்படி 
இருக்க வேண்டும். 

 மனிதன், கருேிவல பிறந்து கதருேிவல திரிேது வபால், 
சிந்தலனயும், உள்ைகமனும் உள்ைலறயிவல பிறந்து 
உலககமன்னும் உருண்லடயிவல உலவுகின்றது 

 உலகில் ோழும் ஒவ்கோரு மனிதனும் ஓயாமல் 
சிந்திக்கின்றான்.  உந்திகயழும் சிந்தலனகலைத் தான் 
ேிரும்பும் வநரத்தில் ோர்த்லதகைாக கேைிப்படுத்துகின்றான்.  
எண்ணங்கலைச் சில சமயம் எழுத்துகைாகவும் எழுதிக் 
காட்டுகின்றான். 
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 மனிதன், கருேிவல பிறந்து கதருேிவல திரிேது வபால், 
சிந்தலனயும், உள்ைகமனும் உள்ைலறயிவல பிறந்து 
உலககமன்னும் உருண்லடயிவல உலவுகின்றது. 

 உள்ைத்தில ஊலமயாகவும் உதடுகைில் ஓலசயாகவும் 
எழுகின்ற எண்ணங்கள் அேரேர் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் 
தக்கோறு, சிறுகலதகைாகவும், சிறந்த கட்டுலரகைாகவும், 
கருேலடந்த கேிலதகைாகவும் உருப்கபறுகின்றன. 

 நீங்கள் சிந்லனகைின் ஊற்று என கருதுங்கள்.  நீங்கள் யார் 
என்று வகட்டால் என்ன கசால்ேரீ்கள்?  நான் எழுத்தாைர் 
என்பரீ்கைா?  இல்லல. நான் ஒரு சிந்தலனகைின் ஊற்று.  
புதிய உத்திகைின் சுரங்கம். சிந்தலனக் கடல் என்று கசால்லத் 
துணிவு இருக்கிறதா? 

 
 உங்கள் எழுத்தில் சீரான ஒட்டம் முக்கியம்.  உங்கள் 

ோக்கியங்கள் சிறியதாக அலமயட்டும். நீண்ட ோக்கியங்கள் 
சலிப்பூட்டும்.  சின்னச்சின்ன ோக்கியங்கைில் வகார்லேயாகச் 
கசால்லுங்கள்.  ஒரு பத்தியின் முடிேில் ஆர்ேத்லதத் 
தூண்டுங்கள். 

 நீங்கள் எழுதும் பத்திகள் சிறியதாக அலமய வேண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று ேரிகளுக்குள் பத்தி அலமக்க வேண்    
டும். 
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 கபரிய நீண்ட பத்திகலைக் காட்டிலும் சிறிய பத்திகள் கேர்ந்து 
இழுக்கக் கூடியலே.  கம்ப்யூட்டரில் வல அவுட் கசய்ேதற்கு 
கராம்பவும் ேசதியானலே.  சிறு பத்திகள் அழகுற 
ேடிேலமப்பதற்குப் கபரிதும் உதவுபலே. 

 பத்தி அலமப்பதற்கு ேிேிலியலதப் பாருங்கள்.  
கண்ணதாசனின் ”அர்த்தமுள்ை இந்துமதம்” புத்தகத்லதப் 
பாருங்கள்.  பத்திகள் மிகச் சிறியதாகவே இருக்கும்.  இது 
ோசகர்கலை சலிப்பில்லாமல் படிக்கத் தூண்டும். 

 எப்படி எழுத வேண்டும்? அனுபேித்து எழுத வேண்டும். எழுத 
வேண்டும் என்ற ஒரு ேிஷயம் இருக்க வேண்டும்.  அந்த 
ேிஷயமாகவே நீங்கள் ஆக வேண்டும். ேேீ தாகமாக இருக்க 
வேண்டும். அப்வபாது தான் உங்கைால் எழுத முடியும். 

 நீங்கள் எப்வபாது எழுத முடியும் என்றால், உங்களுக்கு உங்கள் 
அனுபேம் இதயத்திலிருந்து ேரவேண்டும். அலதத்தான் 
ேேீதாகம் என்று கசால்ேது.  உங்களுலடய ஆத்மாேிலிருந்து 
ேர வேண்டும்.   
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 எதாேது ஒரு ேிஷயத்லதப் பற்றி எழுத வேண்டும் என்ற 
ேேீதாகம் வதான்றி, அதுோகவே நீங்கள் மாறி, உங்கள் 
அனுபேத்லத நீங்கள் உணர்ந்து கசய்தீர்கைானால், அப்புறம் 
உங்களுக்கு தானாகவே எழுத ேந்துேிடும். 

 எழுதும் பயிற்சிலய நிரந்தரமாக லேத்துக் ககாள்ை வேண்டும்.  
நீண்ட காலம் எழுதாமல் நிறத்திலேப்பது தேறு.  எழுத 
எழுதத்தான் எழுத்து சிறக்கும். ”சித்தரமும் லகப்பழக்கமும்” 
என்பது வபால், எழுத்துச் சித்திரமும் லகப்பழக்கத்தால்தான் 
சிறக்கும். 

 சிறந்த பாடகன் ஒருேன், ராகம் ஒன்லற ஆலாபலன கசய்ேது 
வபால், ஒரு கபாருைவயா அனுபேத்லதவய கலையுடனும் 
சுலேயுடனும் பலடப்பில் இலசக்க வேண்டும். 

 லகவதர்ந்த ”மாேிக்” ேித்லதக்காரன் ஒருேன், கநருங்கிய 
நண்பன் ஒருேனுடன் மனம் ேிட்டு உலரயாடும் 
வதாரலணயில் பலடப்பு அலமய வேண்டும். 

 வேதாத்திரியத்தில் இல்லாத கபாருவை இல்லல. ஆன்மீகம் 
முதல் ோனத்து நட்சத்திரம்ேலர குழந்லதயின் மழலல முதல் 
உயரிய கபாருைாதார பலடப்பு ேலர, ஆணி அடிக்கும் 
கசயல்முதல் அகிலத்லதவய கிடுகிடுக்க லேக்கும் கசய்லக 
ேலர, கேட்டிப் வபச்சுமுதல் வேதாந்தம் ேலர, 
எலதப்பற்றியும் எழுதலாம்.  எத்தலனவயா ேிதங்கைிலும் 
எழுதலாம்.  எலதப்பற்றி எந்தக் வகாணத்தில் எழுதினாலும் 
இன்பம் ஊட்டும் பலடப்பாக, கமாழி ேிருந்தாக இருக்க 
வேண்டும். 
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 நீங்கள் எழுதியலத நீங்கவை திருத்துேது சலிப்பூட்டுகிறதா? 

அப்படி அல்ல.  நீங்கள் என்ன நிலனத்துக் ககாண்டு ஒரு 
ோர்த்லதலயப் பயன்படுத்தினரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத்தான் 
கதரியும்.  திருத்தும்வபாது அது உங்களுக்கு மட்டுவம புரியும். 

 உங்கள் பலடப்பிற்கு சரியான தலலப்பிலனத் வதர்ந்கதடுக்க 
வேண்டும். 

 சுருக்கமான தலலப்பு ோசகர்கலைச் சுண்டி இழுக்க ஏற்றது.  
சுருக்கமாக இருப்பலத ேிடச் சுருக் என்று இருப்பது 
கராம்பவும் முக்கியம்.  நீைமான தலலப்புகலைப் படிப்பதற்கு 
யாருக்கும் கபாறுலம இருப்பதில்லல. 

 முடிந்தால் மூன்று ோர்த்லதகளுக்குள் தலலப்லப லேத்துப் 
பாருங்கள்.  அது முடியேில்லல என்றால் ஐந்து 
ோர்த்லதகைாக இருக்கலாம்.  அதற்கு வமல் நீட்டித்தால் 
சிரமம்.  நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிலடக்காமல் 
வபாய்ேிடும். 

 உங்கள் பலடப்பின் தலலப்பு சுண்டி இழுக்கும் தலலப்பாக 
அலமய வேண்டும்.  தலலப்லபப் படித்ததும் ோசகலரப் படிக்க 
லேக்க வேண்டும்.  என்ன கசால்ல ேருகிறார்கள் என்ற 
ஆர்ேத்லதத் தூண்டும்படி இருக்க வேண்டும்.  பிரபல 
கசாற்கறாடர்கள். வமற்வகாள்கள் வபான்றேற்லற அப்படிவய 
பயன்படுத்தலாம். 
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 எழுதுேதற்கான பயிற்சி என்பது என்ன? கதாடர்ச்சியாக 
எழுதுேவத. ஆரம்பத்தில் நமக்கு அப்படி எழுத முடியாலமக்குக் 
காரணம் நாம் எழுத்துக்குப் பழகேில்லல என்பவத 

 
 சுலேயாக எழுத வேண்டும்.  கதைிோக எழுதுேதற்கு 

எழுதுபேன் தான் முதலில் கதைிவு கபறவேண்டும்.  
கபாருலைக் கடுலமயான நலடயில் அல்லாமல் எைிய 
நலடயில் கசால்ல வேண்டும். 

 எழுதுேதற்கு முன் வயாசிக்க வேண்டியது என்ன கதரியுமா? 
திட்டமிடல், புத்தகத்தின் தலலப்லப வதர்ந்கதடுத்தல், 
எழுதுதல், வநரத்லத தீர்மானித்தல், எழுதுேதற்கு 
அர்ப்பணித்தல், திருத்துதல், கேைியிடுதல். 

 அட்லடப்படத்தில் சிறப்பு கேனம் கசலுத்தி ஒரு 
தனித்துேமான ேடிேலமப்புடன் உங்கள் புத்தகத்லத 
ேடிேலமக்கவும். 

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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 வேதாத்திரியத்தில் புத்தகம் எழுதுகிற நீங்கள் 

ோழ்நாகைல்லாம் வேதாத்திரியப் புத்தகங்கங்கலையும் 
பல்வேறு மகான்கைின் பலடப்புகலையும் படித்துக்ககாண்வட 
இருக்க வேண்டும். 

 நம் மனம் கற்பலன கசய்யும் வபாது எழுத முடிேதில்லல. 
எழுதுேதில் உள்ை கேனம் நம் கற்பலனலய தடுக்கிறது. 
ஆகவே இரண்லடயும் சமன் கசய்யும் கபாருட்டு நாம் மாற்றி 
மாற்றி எழுதிப் பார்க்கிவறாம். கிழித்துப் வபாடுகிவறாம். எரிச்சல் 
ககாள்கிவறாம். 

 கதாடர்ந்து எழுதிக்  ககாண்வட இருந்தால் எழுத்து லகக்கும் 
மனதுக்கும் பழகி ேிடும். அது தானாகவே நிகழும்.  

 நீங்கள் கற்பலன மட்டும் கசய்தால் வபாதும். சிலம்பாட்டம் 
கற்றுக்ககாள்ைச் கசன்றால் முதலில் சிலம்லபச் சுழற்றவே 
கற்றுக் ககாடுப்பார்கள். சுழற்றிச் சுழற்றி சிலம்பு 
லகயிலிருப்பவத கதரியாமல் ஆகும். அப்வபாது ேித்லதயில் 
மட்டுவம கேனம் இருந்தால் வபாதும். மனம் கசல்லும் 
இடத்துக்கு கம்பு வபாகும். அலதப்வபால எழுத்து ேசமாக 
வேண்டுகமன்றால்  எழுதிக்ககாண்வட இருக்க வேண்டும். 
ஆரம்ப கட்டத்தில் இது அேசியம். 

 எழுத்துக்கு முதல் வதலே கமாழியறிவு இல்லல.  கநஞ்சுத் 
துணிச்சல் வதலே.  வநர்லம மனம் வதலே. மிகமிகப் 
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படித்தேர்கள் எழுதப் வநர்ந்த வகாலழகைாக இருப்பலதப் 
பார்க்கின்வறாம்.  ககாட்டி லேத்த கநற்குேியலாய் 
இருப்பலதப் பார்க்கிவறாம்!  முலைேிடும் நாற்றங்கால்கைாய் 
மாற வேண்டும்.  கலப்லபக் கலக்கிய ேிலை நிலமாக நாம் 
மாறினால்தான் ேிலைேிக்க முடியும். 

 
 தினமும் இவ்ேைவு எழுத வேண்டும் என்று லேத்துக் 

ககாள்ளுங்கள்.  அலதத் கதாடர்ந்து கலடப் பிடியுங்கள். ஏவதா 
ஒரு எதிர்பாரா இலடயூறா? சரி.நாலைக்கு இதற்கும் வசர்த்து 
எழுதினால் வபாகிறது.  

 ஆரம்பத்தில் இருந்து கலடசி ேலர என்ன கசால்லப் 
வபாகிவறாம் என்ற கதைிவு புத்தகம் எழுதத் கதாடங்கும் 
முன்வப இருக்க வேண்டும். ேிரிோக வயாசிக்கத் 
கதரியவேண்டும். எழுத எடுத்துக் ககாண்ட ேிஷயத்தின் 
பல்வேறு முகங்கலை பார்க்கத் கதரிய வேண்டும். 

 தனக்கான வநாக்குநிலல என்ன என்பலதப் பற்றியும் கதைிவு 
வேண்டும். எந்த ஒரு ஸ்டாண்ட்டும் எடுக்காமல், உள்ைது 
உள்ைபடி கதரிேிக்க ேிரும்பினாலும் அதுவும் ஒரு வநாக்கு 
நிலலதான். இந்த வநாக்குநிலல தடுமாற்றமில்லாமல் 
இருந்தால்தான், எழுத்தின் பின்னணியில் இயக்கும் கதானி 
சீராக இருக்கும். 
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 அதிரடி ோக்கியங்கள், கேறும் அனுமானத்தின் வபரில் 
எழுதப்படும் ோக்கியங்கள் எல்லாம் எலே என்பலதப் பற்றிய 
கதைிவு வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ோக்கியங்கலைப் 
பயன்படுத்தும் முன்பு, அதற்கான உரிய ஆதாரவமா, 
ஆேணங்கவைா இருக்கிறதா என்று உறுதி கசய்துககாள்ை 
வேண்டும். 

 மிகவும் கபாறுலம வேண்டும். பத்திரிலக கட்டுலர எழுதுேதில் 
காட்டக்கூடிய வேகம் இதற்கு எடுபடாது. அத்தியாயம் 
அத்தியாயமாக, ஒரு கசடி ேைர்ந்து தலழப்பலதப் வபால், ஒரு 
புத்தகம் ேைர முடியும். திட்டமிடலும், கதாடர்ந்த உலழப்பும் 
மிக மிக அேசியம். எழுத எழுத மாைவே மாை மாட்வடன் 
என்கிறவத என்று எரிச்சல் எரிச்சலாக ேரும்.  புத்தகத்துக்கு 
இந்த எரிச்சல் எதிரி. 

 
 பலடப்பு என்பது  ோசகனுக்கு அனுபேத்லத அைிப்பது. 

கருத்லத அேவன உருோக்கிக் ககாள்ைட்டும். ோசகனுக்கு 
நீங்கள் ஒரு கருத்லதச் கசான்னால் அது உங்கள் கருத்து. 
அேவன அலத பலடப்பில் கண்டலடந்தால் அது ோசகனின் 
கருத்து.  

 உங்கள் பலடப்புக்குள் என்ன கசால்லப்படுகிறது என்பது அல்ல 
முக்கியம்.  என்ன உணர்த்தப்படுகிறது என்பதுதான் முக்கியம்.   
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 பலடப்பின் ேடிேம் பற்றிய ஒரு பிரக்லஞ எழுத்தாைனுக்கு 
வதலே. இன்றுேலர பலடப்பிலக்கியம் அலடந்துள்ை சிறந்த 
ேடிேத்லத முயன்று கற்று அலத நாமும் அலடேதற்கான 
முயற்சி வதலே. 

 ஒரு பலடப்பு என்றாவல கதாடக்கவுலர, லமயக்கருத்து 
மற்றும் முடிவுலர என்ற இந்த அலமப்பு இருக்கும். இேற்லற 
ேிேரித்து எப்படி எழுதுேது? 

 கதாடக்கவுலர அதாேது முன்னுலரலய ோசகர்கள் படிக்கும் 
வபாவத நாம் கசால்லேரும் தகேல் அல்லது கசய்தி கதைிோக 
ேிைங்க வேண்டும். 

 ஒரு பலடப்லப முயற்சி கசய்து எழுதுகிறரீ்கள். அத்துடன் 
உங்கள் வேலல முடிந்துேிட்டது என்று இருந்து ேிடாதீர்கள்.  
கபாரும்பாலானேர்கள் அப்படி இருந்து ேிடுகிறார்கள்.  
நீங்களும் அப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த 
அழுத்தம். 

 
 முன்னுலர சிறிய அைோக இருக்க வேண்டும். பலடப்பின் 

பத்தின் ஒரு பங்காக இருப்பது சிறப்பாக இருக்கும். 
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 முதல் ேரியிவலவய லமயக்கருத்லத வநரடியாக 
கேைிப்படுத்துேது சிறப்பு. அதாேது கட்டுலர எலதப் பற்றியது 
என்பது ஆரம்பத்திவலவய கசால்லத் கதரிய வேண்டும். 

 பலடப்பின் கபாருலை ேிைக்கும் வபாது பத்தி பிரித்து எழுத 
வேண்டும். 

 கதாடங்குேதற்கு முன், புத்தகத்லதப் பற்றி குலறந்தபட்சம் ஒரு 
கபாதுோன வயாசலனயாேது இருப்பது நல்லது. இது 
எைிலமயான ஒன்று, 

 நீங்கள் ஒரு புத்தகத்லத எழுதத் கதாடங்கும் வபாது - அல்லது 
அலதச் கசய்ேதற்கு முன்வப - ஒரு அட்டேலணலய 
நிறுவுேது அேசியம், தினசரி குறிக்வகாள் மற்றும் நிலறவு 
வததி. ஒரு எழுத்தாைராக, நீங்கள் தத்ரூபமாக உங்கலை 
நீங்கவை வகட்டுக் ககாள்ை வேண்டும். 

 ஒரு பத்தி (பந்தி) எழுதும் வபாது அதன் கருத்து முழுலமயாக 
இருக்க வேண்டும். ஒரு பத்தி (பந்தி) முழுலமயாக 
நிலறேலடந்த பின் அடுத்த பத்தியில் (பத்தியில்) வேறு 
கருத்துக்கலை எழுத கதாடங்க வேண்டும். 

 
 பத்தி (பந்தி) பிரிக்கும் வபாது கருத்தின் அடிப்பலடயிவல பத்தி 

பிரிய வேண்டும். 
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 லமயக்கருத்லத கேைிப்படுத்தும் இடத்தில் அதற்கான 
ஆதாரங்கள், சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அனுபேங்கள் 
வபான்றேற்லற இலணத்து எழுதுதல் நன்றாக இருக்கும். 

 எைிய கசாற்கைில் சிறு சிறு கதாடர்கைாக எழுதுேது நம் 
கருத்லத அல்லது எண்ணங்கலை கதைிோக ேிைக்கும். 

 கசால்லேரும் கருத்லத வநரடியாக உலர நலட ேடிேத்தில் 
கசால்ல வேண்டும். கலலே கதாடர்கள் கசால்லேரும் 
கருத்லத தேறான வகாணத்தில் ககாண்டு கசல்லவும் 
சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. 

 முடிவுலர என்பது நாம் கூறிய லமயக்கருத்லத கதைிோக 
ேலியுறுத்துேதாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் 
கசால்லப்பட்ட கருத்துக்கலை கதாகுத்து கூறுேதாக அலமய 
வேண்டும். 

 உங்கள் பலடப்பு முடிவுலர மிக நீைமாக எழுதுதல் கூடாது. 
நான்கு அல்லது ஐந்து ேரிகளுக்குள் எழுதுதவல சிறந்த 
முடிவுலரயாக இருக்கும். 

 கதைிோன கமாழி நலடயில் அலனேருக்கும் ேிைக்க 
கூடியதாக எழுத வேண்டும். எழுத்து பிலழகள் இல்லாமல் 
எழுதவேண்டும். 

 சரியான குறியடீுகள் குறிப்பாக நிறுத்தல் குறியடீுகள், 
வமற்வகாள் குறிகள் கபாருத்தமான இடங்கைில் 
பயன்படுத்துதல் வேண்டும். 

 பலடபின் தலலப்லப வநாக்கி என்..? எப்படி..? எதற்கு..? யார்..? 
என சில வகள்ேிகலை வகளுங்கள் அதற்கு ேிலடயாக 
ேருேலத ககாண்டு சிறந்த பலடப்பிலன எழுத முடியும். 
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 படிப்பேர்கலை உங்கள் பலடப்லப ஈர்க்குமாறு இருக்க 

வேண்டும். ோசகர்கள் ஆர்ேமாக ோசிக்கும் படி எழுத 
வேண்டும். 

 உங்கள் பலடப்பு என்பது எடுத்தல், கதாடுதல், முடித்தல் என்ற 
ேலகயில் இருக்க வேண்டும். 

 எழுதி முடிந்த உங்கள் பலடப்லப கச்சிதமாக ஆக்குங்கள். சில 
ோர்த்லதகள் உங்கலையும் அறியாமல் திரும்பத் திரும்ப 
இடம் கபற்றிருக்கலாம்.  இரக்கம் லேக்காமல் கேட்டுங்கள்.  
வதலேக்கு அதிகமான ேர்ணலனக்கு இடம் 
அேசியமில்லலவய. 

 நல்ல திறலம இருக்கும்.  சரைமான நலட லக ேந்திருக்கும் 
சிறந்த கமாழி ேைமும் இருக்கும்.  இத்தலனயும் இருந்தும் 
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சிலரால் வபரும், புகழும் கபற முடியாமல் வபாகும்.  இதற்குக் 
காரணம் சில அடிப்பலடத் கதாழில் நட்பத் வதலேகள்தான். 

 
 நீங்கள் எழுதியலத நீங்கவை திருத்துேது சலிப்பூட்டுகிறதா? 

அப்படி அல்ல.  நீங்கள் என்ன நிலனத்துக் ககாண்டு ஒரு 
ோர்த்லதலயப் பயன்படுத்தினரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத்தான் 
கதரியும்.  திருத்தும்வபாது அது உங்களுக்கு மட்டுவம புரியும். 

 எழுதும் கசய்தியில் நிரம்ப காதல் வேண்டும். கடனுக்குப் 
வபனா பிடிக்கக் கூடாது. எழுதத் கதாடங்கும்வபாது காதல் 
இல்லலகயன்றாலும் எழுதிக்ககாண்வட வபாகும்வபாதாேது 
அந்த ஆர்ேத்லத ேைர்த்துக் ககாள்ை வேண்டும். 
இல்லலகயனில், முடிக்கும்வபாது, மனத்தில் மகிழ்ச்சிவயா 
உற்சாகவமா பூரிப்வபா இருக்காது. ோங்கின கடலனத் திருப்பிச் 
கசலுத்திய ஆசுோசமும் நிம்மதியும்தான் இருக்கும். 

 நூலுக்கான தலலப்பும், அதன் வதலேயும் வநாக்கும் இலக்கு 
ோசகரும் நமக்குத் கதரிந்த பின், இேற்லறகயல்லாம் 
கருத்தில் ககாண்டு நூலலத் திட்டமிட வேண்டும். 

 எடுத்துக்ககாண்ட கருப்கபாருலை எங்கு எப்படித் கதாடங்கி 
எதுேலர அலசுேது என்பலத முதலில் திட்டமிட வேண்டும். 

 கதைிோன கமாழி நலடயில் அலனேருக்கும் ேிைக்க 
கூடியதாக எழுத வேண்டும். எழுத்து பிலழகள் இல்லாமல் 
எழுதவேண்டும். 
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 சரியான குறியடீுகள் குறிப்பாக நிறுத்தல் குறியடீுகள், 
வமற்வகாள் குறிகள் கபாருத்தமான இடங்கைில் 
பயன்படுத்துதல் வேண்டும். 

 படிப்பேர்கலை உங்கள் பலடப்லப ஈர்க்குமாறு இருக்க 
வேண்டும். ோசகர்கள் ஆர்ேமாக ோசிக்கும் படி எழுத 
வேண்டும். 

 உங்கள் பலடப்பு என்பது எடுத்தல், கதாடுதல், முடித்தல் என்ற 
ேலகயில் இருக்க வேண்டும். 

. 
 எழுதி முடிந்த உங்கள் பலடப்லப கச்சிதமாக ஆக்குங்கள். சில 

ோர்த்லதகள் உங்கலையும் அறியாமல் திரும்பத் திரும்ப 
இடம் கபற்றிருக்கலாம்.  இரக்கம் லேக்காமல் கேட்டுங்கள்.  
வதலேக்கு அதிகமான ேர்ணலனக்கு இடம் 
அேசியமில்லலவய. 

 மனத்தின் உல்லாச உலாலேப் வபால உங்கள் பலடப்பு இருக்க 
வேண்டும். 

 சிறந்த பாடகன் ஒருேன், ராகம் ஒன்லற ஆலாபலன கசய்ேது 
வபால், ஒரு கபாருலைவயா அனுபேத்லதவய கலையுடனும் 
சுலேயுடனும் பலடப்பில் இலசக்க வேண்டும். 

 நூல்களுக்கு கமய்ப்புத் திருத்தலும், கதாக்குத்தலும் மிக 
இன்றியலமயாதலே! (Proof i ng and Edi t i ng. Edi t i ng compri ses of  
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Copy edi t i ng and Cont ent edi t i ng). ”சரசுேதிவய ேந்து நூல் 
எழுதினாலும் பிலழகள் இருக்கத்தான் கசய்யும்’  என்பது என் 
கருத்து! 

 எனவே, நூலல முடித்தவுடன் நீங்கவை ஒன்றிரண்டு முலற 
கமய்ப்புத் திருத்தி, கதாகுக்க வேண்டும்.பின், (நீங்கள் 
எவ்ேைவு கபரிய நிபுணராக இருந்தாலும் பரோயில்லல!) 
கதாழில்முலற கமய்ப்புத் திருத்துனர் & கதாகுப்பாைரிடம் 
நூலலக் ககாடுத்துத் திருத்தி ோங்க வேண்டும். வதலேயான 
மாற்றங்கலைச் கசய்து நூலல கமருவகற்ற வேண்டும். 

 
 தமிலழப் கபாறுத்தேலர இந்த கமய்ப்புத் திருத்தல், 

கதாகுத்தல் ஆகியேற்றின் முக்கியத்துேத்லத பல 
எழுத்தாைர்கள் உணர்ேதில்லல! 

 வேதாத்திரியத்லத எழுதவபாகும் முன்னர் ேள்ளுேர், 
ேள்ைலார், தாயுமானேர், மாணிக்கோசகர் வபான்ற 
மகான்கலை பற்றி மற்ற பலடப்பாைிகைின் புத்தகத்லதயும் 
ஆழ்ந்து ோசியுங்கள். 

 சாக்ரட்டிஸ் முதல் காரல் மார்க்ஸ் ேலர கன்பூசியஸ் முதல் 
நியூட்டன் ேலர பல அறிஞர்கள், சிந்தலனோதிகள் 
வபான்றேர்களுடன் வேதாத்திரியத்லத உலேேிட அதிகம் 
எழுதுங்கள்.  ோழ்த்துக்கள். 
 

துலணநின்ற நூல்கள் 
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1. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க 
2. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க 
3. நானும் என் எழுத்தும் 
4. நான் ஏன் எழுதுகிவறன? 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க. 
6. இலணயதை தகேல்கள் 
7. பானுகுமார் பலடப்புலகம் 

பானுகுமார் பலடப்புலகம் 
(171 புத்தகங்கை -31.12.2021 ேலர) 
PDF www.banukumar .i n 
 

 

http://www.banukumar.in/
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ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தலனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தலனகள் 
4. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
5. வகாள்கலை கேன்ற இலடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்லக ேரலாறு 

1. கநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராேனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மலர்கள். 
2. கடன்சலன கேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்லே ேைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
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5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 
 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேைமுடன்” என்ற ோர்த்லத! சரியா? தேறா? இலக்கணம் என்ன கசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்லேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே கசால்லும் 
15. உய்யும் ேலக வதடி அலலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்லனச் கசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கைஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்லே ேைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மலனேிக்கு மரியாலத 
24. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் ேறுலம என்பது இல்லல. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்லத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ேேீ யாத்திலர 

 
ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகரஷி) 
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1. ேள்ைலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கைின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கைிப்பும் வபரின்பக் கைிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்லடனும் வேதாத்திரியும் 
19. வஷக்ஸ்பியரும் வேதாத்திரியமும் 
 

 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் வதவோமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிலறந்த கபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் லபங்கிைிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கபான்லன மாதலர 
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12. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கமௌனகுரு ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் மலலேைர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கைின் ககாட்டம் 
18. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாலய 
19. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபலகேர்கள் 
20. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் இலறேழிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் யாத்திலரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அலடக்கலப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கசத்திலாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலழத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்லேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தலனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
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15. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
 

கேன்னும் வேதாத்திரியமும் 

1. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் கேகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் கமய்ப்கபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயகநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் கபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
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8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், கபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்லேதமும் வேதாத்திரியின் அத்லேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிைக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் கதய்ேகமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநலடயும் உலக நலடயும் 
21. இன்பம் கபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கைில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவை நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுைின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எலத பலி ககாடுக்கச் கசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இலறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேலமகள் 100 

 
கேன்னும் திருோசகமும்  

1. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

புலேர் தியாகராேனார் 
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புலேர் தியாகராேனார் அரிய கசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராேனார் 
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மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய கசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
3. மன்னார்குடி ேரலாறு 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மலர்கள். 
2. கடன்சலன கேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்லே ேைமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 
6. தன்னம்பிக்லக மலர்கள் 

 
சிறுகலதகள் 

1. கசயவல ேிலைவு 
2. தேம் 
3. கதாலலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தலனகள் 

 
பானுகுமார் பலடப்புலகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க 
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 
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1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 3 (இலற சிந்தலனகள்) 
4. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் கேன்றதம்மா) 

 
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 

1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந்தர் கலதகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கலதகளும் வேதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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10. கபன்ஞமின் பிராங்கைினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய கேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்ப ஊற்றும் 
13. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கமௌனகுரு ேணக்கம் 
17. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் வதவோ மயானந்தம் 
18. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம் 
19. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு 
20. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. வேதாத்திரிய பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தலனப்பத்து 
23. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அலடக்கலப் பத்து 
24. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலழத்த பத்து 
25. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
26. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கசத்திலா பத்து 
27. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் யாத்திலரப் பத்து. 
29. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
31. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
32. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக கேைியடீு  
34. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 1 
35. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 4 
38. வேதாத்திரியப் பார்லேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
39. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள் 
42. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3 
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45 கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. கேன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலகமல்லாம் வேதாத்திரியம் 
48. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்லனச் கசதுக்கிய நூல் 
50. தினசரி தியானம் சனேரி  
51. தினசரி தியானம் பிப்ரேரி  
52. தினசரி தியானம் மார்ச்  
53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்  
54. தினசரி தியானம் வம  
55. தினசரி தியானம் ேூன் 
56. தினசரி தியானம் ேூலல  
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினசரி தியானம் கசப்டம்பர் 
59. தினசரி தியானம் அக்வடாபர் 
60. தினசரி தியானம் நேம்பர் 
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
64. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
65. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 4 
66. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 5 
67. தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. கேன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1 
69. கேன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2 
70. கேன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கைிப்பு 
72. மாணிக்கோசகர் சிந்தலனகள் 
73. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
74. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
75. கேன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 
76. புலேர் தியாகராேனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அலலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அலலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
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80. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
81. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. கடன்சலன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84. கடன்சலன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85. கடன்சலன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 
87. சுயமுன்வனற்றம் 
88. பத்திரகிரியார் சிந்தலனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்சி -  நன்மக்கட்வபறு 
91. கபாதுோனலே 
92. மலனேிக்கு மரியாலத 
93. திருமூலர் சிந்தலனகள். 
94. ஆண்டாள் சிந்தலனகள் 
95. திருமழிலசஆழ்ோர் சிந்தலனகள் 
96. திருக்குறள் சிந்தலனகள் 
97. அப்பர் சிந்தலனகள் 
98.  பட்டினத்தார் சிந்தலனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. சிேோக்கியார் சிந்தலனகள் 
101. ஔலயார் சிந்தலனகள் 
102. சித்தர்கள் சிந்தலனகள் 
103. திருமங்லகயாழ்ோர்  
104. ேள்ைலாரின் சிந்தலனகள்  
105. பசி என்னும் பாேி 
106. கபாருள் ேறுலமயா? அறிவு ேறுலமயா? 

107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
110. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
112. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
113. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
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114. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து 
115. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
117. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 
118. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
119. மனேைக்கலலயில் ோசி வயாகமா? 

120. வேதாத்திரியம் மானுட வேதம் 

121. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் மலலேைர்க் காதலி 

122. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிலறகின்ற கபாருள் 

123. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் கருணாகரக் கடவுள்  

124. மனேைக்கலலயின் மகத்துேம் 

125. அருட்தந்லதவய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேர் காட்டும் ஆறு பலகேர்கள் 

127. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் இலறேழிபாடு 

128. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

129. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
130. முதுலமயிலும் உற்சாக ோழ்க்லக பாகம் 1 
131. முதுலமயிலும் உற்சாக ோழ்க்லக பாகம் 2 
132. முதுலமயிலும் உற்சாக ோழ்க்லக பாகம் 3 

133. புலேர் தியாகராேனார் ோழ்ேில் சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2 

134. புலேர் தியாகராேனார் ோழ்ேில் சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3 

135. தாயுமானேரின் தத்துேங்கள்  

136. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (வேதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. வபரக்குழந்லதகலை மகிழ்ேது எப்படி? 

138. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திரமும் வேதாத்திரியமும் 
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140. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தலனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க 

145. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிவறன். 

148. ோழ்க்லகலய கேற்றி ககாள்ேது எப்படி? (வேதாத்திரியப் 
பார்லேயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுடம் சிறந்த ோழ்க்லக ோழ வேதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்டலைகள் 

150. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திறனும் கருத்தியலும்) 

151. சிறுகலதகள் 
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