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சர் ஐசக் நியூட்டனும்  
வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
இதனுள்வே 
 

1. சர் ஐசக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் – ஒரு 
ஒப்பாய்வு 

2. .நியூட்டன் என்ற ேிஞானி 

3. வேதாத்திரி மகரிஷி என்ற மமய்ஞ்ஞான ேிஞ்ஞானி 

4. நியூட்டனின் ஈர்ப்பு ேிசசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியின் இறுக்க 
ேிசசயும் 

5. நியூட்டனின் மூன்றாேது ேிதியும் வேதாத்திரியத்தின் மசயல் 
ேிசேவுத் தத்துேமும்  

6. உசைப்பு உசைப்பு உசைப்பு 

7. உண்சம உண்சம உண்சம 

8. சர் ஐசக் நீயூட்டனின் மபான்மமாைிகள் 

9. உலகம் வபாற்றும் வேதாத்திரியத்தின் மபான்மமாைிகள் 

10. கட்டுப்பாட்டுடன் ோழ்ேதற்குப் மபயர்தான் பிரம்மச்சரியம். 

11. முயற்சி முயற்சி முயற்சி 

12. மபாறுசம மபாறுசம மபாறுசம 

13. மகிழ்ச்சியும் அசமதியும் எங்வகயிருக்கிறது? 

14. நம்பிக்சகவய ோழ்க்சக 

 
 

ேிஞ்ஞானம் உலமகங்கும் ஒன்றுதான்.  அதன் கருத்துக்கள் புதிய 
கண்டுபிடிப்புக்கோல் மாறிக் மகாண்வட இருக்கின்றன.   
 



 

 

 

 

 

 

3 

 

புதிய மாற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டு, ஒப்புக் மகாள்ேப்பட்டு. அது ஒரு 
காலத்தில் ஏற்றுக் மகாள்ேப்படுகிறது.   
 
ேிஞ்ஞானம் மனித ோழ்ேிற்கு அேன் ோழ்க்சகத் தரம் 
உயர்த்துேதற்கு தந்த மபாருட்கள், ேசதிகள் ஏராேம்.   
 
மக்கள், இன்று கசல நுட்பத்சத ேிட ேிஞ்ஞான மதாைில் 
நுட்பத்சத ேிரும்புேதில் ேியப்பு ஏதுமில்சலவய? 
 
மமய்ஞ்ஞானம் தந்த கடவுள்கள் ஏராேம்.  காற்று ஒன்றுதான்.  
சூரியன் ஒன்றுதான்.  நீரும் ஒன்றும் தான்.  நிலமும் ஒன்றுதான்.  
ஆனால் கடவுள் மட்டும் ஏன் பலப்பல?  நல்ல வகள்ேி? 
 
கடவுசேப்பற்றி அராய்ந்த சித்தர்கள், அறிஞர்கள், தத்துே ஞானிகள் 
எல்வலாரும் கடவுள் ஒன்றுதான் என்கிறார்கள்.  பிறகு இன்னும் ஏன் 
இந்தக் குைப்பம்? 
 
இசதத் மதேிோக்க ேிஞ்ஞானம்தான் ேைி.  ஏமனன்றால் 
ேிஞ்ஞானத்சத உலகம் ஒப்புக் மகாள்கிறவத?   
 
ஒரு மபாருள் இன்மனாரு மபாருசே ஈர்க்கிறது என்றார் சர் ஐசக் 
நியூட்டன்.  
  
ஆனால் மபாருள்கள் ஈர்ப்பதில்சல என்று மசால்லி அசேகசே 
மநருக்குேது மேேி என்றார் அருட்தந்சத வேதாத்திரி மகரிஷி.   
 
நியூட்டன் தந்த கிராேிட்டிசயப் புரட்டிப்வபாட்டு உண்சமயில் 
கிராேிட்டி என்ன என்பசதயும், அதுவேதான் கடவுள் என்ற 
கருத்சதயும் ேிஞ்ஞான அணுகு முசறவயாடு மானுடத்தின் முன்பு 
சேக்கிறார் அருள்தந்சத வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 

1.சர் ஐசக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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ஒரு ஒப்பாய்வு 
 
 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் இங்கிலாந்தில் அேதரித்த உலகப் 
புகழ்மபற்ற ேிஞ்ஞானி, கணிதவமசத, இயற்பியலாேர், 
தத்துேஞானி, ஆராய்ச்சியாேர். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி மதன் இந்தியாேின் தமிைகத்தில் 
வதான்றிய பாமர மக்கேின் தத்துேஞானி.  

 சர் ஐசக் நியூட்டன் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அேதரித்த மனித 
வநய எழுத்தாேர்.  வேதாத்திரி மகரிஷி 20 ஆம் நூற்றாண்டில் 
அேதரித்த ஆன்மீகப் புரட்சியாேர். 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் இவ்வுலகில் ோழ்ந்த காலம், 04-01-1643 
முதல் 31.03-1727. 85 ஆண்டுகள் ேசர ோழ்ந்தார். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி நிலவுலகில் நிலேிய காலம் 14.8.1911 – 
28.03.2006. 95 ஆண்டுகள் ேசர ோழ்ந்தேர். 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் மசறந்து 185 ஆண்டுக்குப் பிறகு 
வேதாத்திரி மகரிஷி வதான்றுகிறார். 

 நியூட்டனும் மகரிஷியும் புரட்சி எழுத்தாேர்கள் ேரிசசயில் 
ேருபேர்கள். 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்ம ஞானிகள் 
ேரிசசயிலும் ேருபேர்கள்.. 

 சர் ஐசக் நியூட்டன்  மானுடம் காக்கேந்தேர்.  புது மநறி  
காட்டிய ஆராய்ச்சியாேர்.  தனது அனுபேத்தின்  ோயிலாக 
உலகத்துக்கு தத்துேத்சதச் மசான்னேர். 

 இயற்பியலுக்குப்  புது ேடிேம் மகாடுத்த சர் ஐசக் நியூட்டன் 
பாரம்பரியத்தில் ேந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரி மகரிஷியும் மானுடம் காக்க 
ேந்த – ேைி நடத்த ேந்த ஒருேசகச் சித்தர்கள். 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரிய மகரிஷியும்  
தத்துேஞானிகள் ேரிசசயில் ேருபேர்கள். 

 இருேரும்  புது மநறி  காட்டிய சிந்தசனயாேர்கள். 
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 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரி மகரிஷியும் சமுதாய 
சீர்திருத்தோதிகள். 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேசகச் 
புரட்சியாேர்கள். 

 நாட்டுமக்கள் சிந்தசனசய தூண்டி ேிட்டேர் நியூட்டன்.  
ஆன்மாேின் அடிசமத் தசேசய உசடக்க ேறீு மகாண்டு 
எழுந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி.  

 பல மசய்திகசே நியூட்டன் முன்மமாைிகிறார்.  மகரிஷி 
அறிேியல் கண்வணாட்டத்துடன் அசேகசே ேைி 
மமாைிகின்றார். 

 நியூட்டனின்   மகாசட – புேிஈர்ப்புேிசச.  மகரிஷியின் 
மகாசட – இறுக்கேிசச. 

 மமாைி ேேம், கற்பசன நயம், சமூகப் பார்சே, பிரக்சஞயுடன் 
கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இசணந்து-இணக்கமாகி, இேர்கசே 
ஓர் இசணயற்ற ேிஞ்ஞான மமய்ஞ்ஞான தத்துே ஞானிகோக 
ஆக்கியிருக்கின்றன. 

 எேிய மசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது எழுத்துக்கேில் 
சமுதாய வமம்பாட்டிற்கும், உலக சமாதானத்திற்குமான உரத்த 
சிந்தசனகள் மதரிகின்றன. 

 சர் ஐசக் நியூட்டன் வேதாத்திரி மகரிஷியும், தம் எழுத்துக் 
சககோல் இந்தத் தரணிசயத் தட்டி எழுப்புேசதத் 
தசலயாயக் கடசமயாய்க் மகாண்டிருந்தனர். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி நியூட்டன் தந்த கிராேிட்டிசயப் புரட்டிப் 
வபாட்டு உண்சமயில் கிராேிட்டி என்ன என்பசதயும், 
அதுவேதான் கடவுள் என்ற கருத்சதயும் ேிஞ்ஞான அணுகு 
முசறவயாடு உலகில் உள்ே அசனத்து அறிஞர்கள் முன் 
சேத்திருக்கிறார். 

 ஒரு மபாருள் இன்மனாரு மபாருசே ஈர்க்கிறது என்றார் 
நியூட்டன்.  ஆனால் மபாருள்கள் ஈர்ப்பதில்சல என்று மசால்லி 
அசேகசே மநருக்குேது மேேி என்றார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 நியூட்டன் தந்த கிராேிட்டிசயப் புரட்டிப் வபாட்டு உண்சமயில் 
கிராேிட்டி என்ன என்பசதயும், அதுவேதான் கடவுள் என்ற 
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கருத்சதயும் ேிஞ்ஞான அணுகு முசறவயாடு பதிவு 
மசய்துள்ோர் மகரிஷி. 

 அணு முதல் அண்டம் ேசர ஆராய்ந்து அற்புதக் வகாட்பாடுகள் 
ேகுத்தேர் நியூட்டன். இதற்கு மமய்ஞ்ஞான ேிஞ்ஞான 
ேிேக்கம் தந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 நியூட்டனின் தத்துேமும், காரல் மார்க்ஸின் மபாது 
உசடசமயும், ஐன்ஸ்டீனின் சார்பு தத்துேமும் ஒருங்வக 
அசமந்தவத வேதாத்திரி மகரிஷியின் மனேேக்கசலயாகும். 

 நியூட்டன் வகம்பிரிட்ஜ்  பல்கசலக் கைகத்தில் படித்தேர்.  
வேதாத்திரி மகரிஷிவயா மூன்றாம் ேகுப்பு ேசரதான் 
படித்தார். 

 நியூட்டன், ேிஞ்ஞானியாக, கனிதேியலாேராக, 
இயற்பியலாேராக, தத்துேஞானியாக ஆராய்ச்சியாோராகப் 
பணிபுரிந்தார்.   

 வேதாத்திரிவயா மநசவுத் மதாைில் மசய்து மகாண்வட 
ேிஞ்ஞான மமய்ஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மசய்தார். 

 ஒரு யுக ேிைிப்சப ஏற்படுத்துேவத இேர்கேது இருேரது 
இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிவல 
இேர்களுக்கு மேற்றியும் கிசடத்தது. 

 
2.நியூட்டன் என்ற ேிஞ்ஞானி 

 
இங்கிலாந்சதச் வசர்ந்த கணிதேியலாேரும், இயற்பியலாேரும், 
ோனியலாேரும் மற்றும் ஈர்ப்புேிசசசயக் கண்டுபிடித்ததன் மூலம் 
உலகமமங்கும் புகழ் அசடந்தேரும்தான் ஐசக் நியூட்டன்.  
 
ஒரு எேிய ேிேசாயியின் மகனாகப் பிறந்த இேர் தனது கடின 
உசைப்பாலும், ேிடாமுயற்சியாலும் இந்த உயரிய நிசலசய 
அசடந்தார்.  
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காலங்கள் பல கடந்தாலும் அன்றுவபால் இன்றும் புகழ் மிக்கேராய் 
ேிேங்குகிறார் நியூட்டன். 
 
அறிேியலில் நியூட்டனின் பங்கேிப்பு அேப்மபரியது என்றாலும் 
அேர் இறுதிேசர கடவுள் நம்பிக்சக மகாண்டேராகவே 
காணப்பட்டார்.  
 
வமலும் ஒரு எழுத்தாேராகவும் பிரின்சிப்பியா,  மமத்வதட் ஆஃப் 
ஃபிேக்சியான்ஸ், ஆப்டிக்ஸ்  வபான்ற பல நூல்கசே எழுதியுள்ோர்.  
 
நியூட்டனின் மிகச்சிறந்த மபான்மமாைிகேின் மதாகுப்சப இந்தப் 
பதிேில் பார்க்கலாம். 

 
சக் நியூட்டன் (சனேரி45, 3 – மார்ச் 20, 1727), ஒரு 
ஆங்கிலக் கணிதேியலாேரும், அறிேியலாேரும், தத்துேஞானியும் ஆ
ோர். பிறந்த இடம்: வூல்ஸ்வதார்ப் மவனார், ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 
இறந்த வததி: 31 மார்ச், 1727 
 
 
அறிேியல், கணிதம், இயந்திரேியல் துசறகேிலும், ஈர்ப்பு ேிசச 
பற்றியும் மபரிதும் ஆய்வுகள் வமற்மகாண்டேர் நியூட்டன். இது நாள் 
ேசர ோழ்ந்த அறிேியலாேர்களுள் மிகவும் மசல்ோக்கு 
உள்ேேர்களுள் ஒருேராகவும், அறிேியல் புரட்சியில் முக்கியமான 
ஒருேராகவும் இேர் இருந்தார். 

நியூட்டன் நசடமுசறச் சாத்தியமான முதலாேது மதறிப்புத் 
மதாசலவநாக்கிசய உருோக்கியதுடன், முப்பட்சடக் கண்ணாடி 
மேள்மோேிசயப் பிரித்துப் பல நிற ஒேிகசேக் மகாண்ட 
நிறமாசலயாகத் தரும் கேனிப்சப அடிப்பசடயாகக்மகாண்டு நிறக் 
வகாட்பாடு ஒன்சறயும் உருோக்கினார்.  

இேர் பிறப்பதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னவர இேரது 
தந்சதயார் இறந்துேிட்டார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D_25
https://ta.wikipedia.org/wiki/1642
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_20
https://ta.wikipedia.org/wiki/1727
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enIN1010IN1010&sxsrf=ALiCzsZzxMhfCLVKEAS1L9n885L5m-nrHg:1657944108671&q=%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC62LNNSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVYFOYnJqQr5aQpJmUUlGYtYvR-sm_Bg3awH6_Y9WDf1wfpehQfrVjxYt__BuvUP1jc9WDcfKAQi162EyK0Cy20EKQJJLAEKtYPl1wH5ANhwvZF8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifmZ6Nw_z4AhU5TGwGHU89Bp4Q6BMoAHoECFUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enIN1010IN1010&sxsrf=ALiCzsZzxMhfCLVKEAS1L9n885L5m-nrHg:1657944108671&q=%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC62LFPiBLEMDbOSk7QUspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVBTmJyqkJ-mkJSZlFJxiJWkwfrtj5Y3_Rg3aYH63sfrNsBJpc8WN_9YN0GMHsVkFR4sG7dg3Ur4aI7WBl3sTNxMAAAgnF1_XgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifmZ6Nw_z4AhU5TGwGHU89Bp4QmxMoAXoECFUQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enIN1010IN1010&sxsrf=ALiCzsZzxMhfCLVKEAS1L9n885L5m-nrHg:1657944108671&q=%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC62LNPSyE620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSkksSVXIT1NISU0syVjE6vFg3YQH62Y9WLfvwbqpD9b3KjxYt-LBuv0P1q1_sL7pwbr5QCEQuW4lRK79wbqNIBUg0SVA_pIH69tB5Lr9AHAoHz6BAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifmZ6Nw_z4AhU5TGwGHU89Bp4Q6BMoAHoECFIQAg
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
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இரண்டு ஆண்டுகள் கைித்து நியூட்டசன அேரது பாட்டியின் 
கேனிப்பில் ேிட்டுேிட்டு, தாயாரும் தனது புதிய கணேருடன் 
ோைச் மசன்றுேிட்டார். 

நியூட்டன் கிராந்தாம் கிறமர் பாடசாசலயில் பயின்றார். ஆரம்பத்தில் 
அேர் படிப்பில் சரியாக கேனம் மசலுத்தேில்சல.  

ஆனால் ஒருமுசற தன்சனக் வகலி மசய்த ேயதில் தன்சனேிட 
மபரிய சிறுேசன சநயப் புசடத்த பின் தன்னம்பிக்சக அதிகரித்து 
நன்றாக படிக்கத் மதாடங்கினார்.  

சிறுேயதிலிருந்வத நியூட்டனுக்கு அறிேியலில் ஈடுபாடு இருந்தது, 
தண்ணரீிலும் வேசல மசய்யும் கடிகாரத்சத அேர் சிறுேயதிவலவய 
உருோக்கினார்.  

அேருக்குப் பதினான்கு ேயதானவபாது குடும்ப ஏழ்சமயின் 
காரணமாகப் பள்ேிப் படிப்சபக் சகேிட வேண்டிய நிசல 
ஏற்பட்டது.  

நியூட்டனின் கல்ேி ஆசசசய அறிந்துமகாண்ட அேரது 
மாமன் 1661ல், அேசரப் புகழ்மபற்ற வகம்பிரிஜ், கிறித்துேக் 
கல்லூரியில் வசர்த்தார்.  

அக்காலத்தில் கல்லூரியின் 
கற்பித்தல், அரிஸ்ட்டாட்டிசலப் பின்பற்றியதாகவே இருந்தது.  

நியூட்டன், மடஸ்கார்ட்டஸ், கலிலிவயா, வகாப்பர்னிக்கஸ் மற்றும் மகப்
ேர் வபான்ற அக்காலத்து நேனீ தத்துே ோதிகளுசடய 
கருக்கசேயும் கற்கேிரும்பினார். 

1665 ல், இறுப்புத் வதற்றத்சதக் கண்டுபிடித்ததுடன், 
பிற்காலத்தில் நுண்கணிதம் என ேைங்கப்பட்ட, புதிய கணிதக் 
வகாட்பாமடான்சற உருோக்கத் மதாடங்கினார்.  

இேர் பட்டம் மபற்றதும், மபருங் மகாள்சே வநாய் காரணமாக 
பல்கசலக்கைகம் மூடப்பட்டது.  

அடுத்த இரண்டுேருடங்கள் ேடீ்டிலிருந்தபடிவய, நுண்கணிதம், 
ஒேியியல், ஈர்ப்பு என்பசே பற்றி ஆராய்ந்தார். மிகச்சிறப்பாகக் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1661
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF,_%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF,_%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%87_%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8B_%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%8A%E0%AE%B9%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%8A%E0%AE%B9%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1665
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
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கற்றுத் வதர்ந்து 1665 ஆம் ஆண்டு இேங்கசல பட்டப்படிப்சப 
முடித்தார் நியூட்டன்.  

 

அேரது பல்கசலக்கைக நாட்கள் பற்றிய குறிப்புகள் அவ்வுேோக 
இல்சல. ஆனால் அேர் பட்டம் மபற்ற இரண்டு ஆண்டுகேில் 
அேரது அறிேியல் மூசே அபரிமிதமாக மசயல்படத் மதாடங்கியது.  

கணிதத்தின் பல்வேறு கூறுகசே அேர் கண்டுபிடித்தார். 

General i zed bi nomi al  t heorem, i nf i ni t esi mal  cal cul us 
வபான்ற நேனீ கணிதத்தின் பிரிவுகள் அேர் கண்டுபிடித்தசேதான். 
ேசேந்த மபாருள்கேின் பரப்சபயும் மகட்டியான மபாருள்கேின் 
மகாள்ேேசேயும் கண்டுபிடிக்கும் முசறகள் அேர் ேகுத்துத் 
தந்தசேவய. 

1667 ஆம் ஆண்டு தனது 25-ஆேது ேயதில் நியூட்டன் டிரினிடி 
கல்லூரியில் இயற்பியல் வபராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார்.  

டிரினிடி கல்லூரியில் அேருக்கு மகேரே மபாறுப்பு ேைங்கப்பட்டது. 
அடுத்த சில ஆண்டுகசே அேர் முழுவநரமாக பல்வேறு 
ஆராய்ச்சிகேில் மசலேிட்டார்.  

ஒேியின் தன்சமப் பற்றி ஆைமாக ஆராய்ந்தவதாடு   
உருோக்குேதிலும் கேனம் மசலுத்தினார்.  

ஓராண்டில் அேர் ஓர் கருேிசய  உருோக்கினார். அதன்மூலம் 
ஜூபிடர் வகாலின் நிலவுகசே அேரால் பார்க்க முடிந்தது.  

இன்சறய நேனீ மதாசல வநாக்கிகள் நியூட்டனின் அந்த முதல் 
மதாசல வநாக்கியின் அடிப்பசடயில்தான் அசமந்திருக்கின்றன.  

1669 ஆம் ஆண்டு டிரினிடி கல்லூரியில் கணக்கியல் வபராசிரியராக 
நியூட்டன் மபாறுப்வபற்றார்.  

அதன்பின் பிரசித்திப் மபற்ற ராயல் மசாசசட்டியில் அேர் 
உறுப்பினராக வசர்த்துக் மகாள்ேப்பட்டார். 

புேிசார் மற்றும் ேிண்மேேிசார் இயக்கங்கசேக் கட்டுப்படுத்தும் 
இயற்சக ேிதிகசே முதன்முதலில் ேிேக்கியேர் இேவரயாோர்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%AE%E0%AE%BF
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இேர் அறிேியல் புரட்சியுடனும், சூரியசமயக் 
வகாட்பாட்டின் ேேர்ச்சியுடனும் மதாடர்புபட்டிருந்தார்.   

இயக்கத்துக்கான மகப்ேரின் ேிதிகள் மதாடர்பில் கணிதரீதியான 
நிறுேல்கசே ேைங்கியதில் நியூட்டனுக்கும் பங்கு உண்டு.  

ோல்மேள்ேி வபான்ற ேிண்மபாருட்கேின் 
சுற்றுப்பாசதகள் நீள்ேட்டமாக மட்டுமின்றி, பரேசேோகவும், அதிபர
ேசேோகவும்கூட இருக்கலாம் எனவும் ோதித்து, வமற்படி 
ேிதிகசே ேிரிோக்கினார். 

பட்டகம் எனப்படும் முக்வகாணத்தில் ஒேி ேிழும்வபாது ஏற்படும் 
ேிசேவுகசே அேர் கண்டறிந்தார்.  

ஒரு பட்டகத்தின்  ஊவட கதிரேனின் ஒேிக்கதிர் மசல்லும்வபாது 
அது ஏழு ேண்ணங்கோகப் பிரிேசதச் மசய்முசறயில் ேிேக்கினார்.  

வமலும், பல ேண்ணங்கசேக் மகாண்ட நியூட்டன் தகட்சடச்  
சுைற்றும்வபாது அது மேண்சம நிறம் மகாண்டதாக மாறுேசதயும் 
மசய்து காட்டினார்.  

மேண்ணிற ஒேி, பல நிற ஒேிகேின் வசர்க்சகமயன முதலில் 
ேிேக்கியேரும். இேவர.  

ேண்ணங்கசேப் பற்றி ஆராய்ச்சி மசய்ய அேர் ஒரு கண்சண 
மூடிக்மகாண்டு மறு கண்ணால் சூரியசன பார்த்துக் மகாண்வட 
இருந்தார்.  

ேண்ணங்கள் மாறத்மதாடங்கின. ஆனால் நியூட்டனுக்கு அந்த 
கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாக அேர் பல நாட்கள் 
இருட்டசறயில் இருந்து கண்கேின் முன் மிதந்த புள்ேிகசே 
அகற்ற வேண்டியிருந்தது.  

ஒேியின் இமிசன் வகாட்பாடு நியூட்டன் ேகுத்து தந்ததுதான்.  

மேகுமதாசலேில் உள்ே ஓர் ஒேிரும் மபாருேிலிருந்து 
மேேியாகும் துகள்கள் பரமேேியில் ேினாடிக்கு நூற்றி 
மதான்னூராயிரம் சமல் வேகத்தில் ேிசரந்து ேருேதுதான் 
ஒேியாக நமக்குத் மதரிகிறது என்பதுதான் அந்தக்வகாட்பாடு. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%92%E0%AE%B3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ஒேி, துணிக்சககோல் ஆனது என்ற ோதங்களுக்காகவும் இேர் 
குறிப்பிடத்தக்கேராக இருக்கிறார்.  

துணிக்சகளுக்கிசடயிலான ஈர்ப்பு ேிசசயானது அேற்றின் 
திணிவுகளுக்கு வநர்ேிகித சமமனனவும் அேற்றுக்கிசடயிலான 
துாரத்துக்கு வநர்மாறு ேிகித சமமனனவும் கருத்தறிேித்தார். 

நியூட்டனின் நூல்கள் 

நியூட்டன் அறிவுச்மசல்ேத்சத வசர்த்து சேத்திருப்பசத உணர்ந்த 
அேரது நண்பர் வேய்லி அேற்சறமயல்லாம் புத்தமாக மேேியிட 
நியூட்டனுக்கு ஊக்கமூட்டினார்.  

அதன்பலனாக 1687 ஆம் ஆண்டு "Mathemat i cal  Pri nci pl es of  
Nat ural  Phi l osophy" என்ற புத்தகம் மேேியானது. "Pri nci pi a" 
என்றும் அசைக்கப்பட்ட அந்த புத்தகம்தான் இதுேசர 
மேேியிடப்பட்டிருக்கும் அறிேியல் நூல்கேிவலவய 
மிகச்சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.  

1692 ஆம் ஆண்டு முதல் 1694 ஆம் ஆண்டு ேசர இரண்டு 
ஆண்டுகள் நியூட்டன் கடுசமயான வநாய்ோய்ப்பட்டார். 

அேருக்கு நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சிசனயும், தூக்கமின்சம 
பிரச்சிசனயும் ஏற்பட்டது.  

நியூட்டனுக்கு புத்தி வபதலித்து ேிட்டதாக ேதந்திகள் பரேின. 
ஆனால் பின்னர் நன்கு குணமசடந்து பல்கசலக்கைகப் பணிகேில் 
ஈடுபட்டார். 

1703 ஆம் ஆண்டில் நியூட்டன் ராயல் மசாசசட்டியின் தசலேராகத் 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார்.  

அடுத்த 25 ஆண்டுகள் அேர் ஒவ்மோரு ஆண்டுவம தசலேராகத் 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடதக்கது.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
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1705 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் ராணி வகம்ஃப்ரிட்ஜ் 
பல்கசலக்கைகத்திற்கு ேருசக வமற்மகாண்டவபாது நியூட்டனுக்கு 
'சர்' பட்டம் ேைங்கி சிறப்பித்தார். 

 

3.வேதாத்திரி மகரிஷி 
என்ற மமய்ஞ்ஞான ேிஞ்ஞானி 

(கி.பி.1911-2006) 

அருட்தந்சத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் 
கிராமத்தில் மசங்குந்த சகக்வகாேர் மரபில் மநசவுத் மதாைில் 
மசய்யும் ேரதப்ப முதலியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குைந்சதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுேயது முதவல வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 
சின்னம்மாேிடம் நிசறய பக்திக் கசதகசேயும், 
புராணக்கசதகசேயும் அறிந்து மகாண்டார். 

இேரது குடும்பச் சூைலில் இேருக்கு அதிகம் படிக்க ோய்ப்பு 
இல்லாமல் வபாய்ேிட்டது.  

தன்னுசடய மசாந்த ஊரில் மூன்றாேது ேகுப்பு ேசர படித்த இேர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் மதாைிலான 
தறி மநய்தசலச் மசய்யத் 
மதாடங்கினார். 

18ஆேது ேயதில் மசன்சனயில் 
தனியார் நிறுேனம் ஒன்றில் 
பணியாற்றும் ோய்ப்பு இேருக்கு 
ஏற்பட்டது.  

மசன்சனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராேின் நட்பு கிசடக்க, அேர் மூலமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றசேகசேக் கற்றார் மகரிஷி. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81
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தனது ோழ்க்சகயின் குறிக்வகாோகிய முழுசமசய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 
உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வோமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துே துசறகசேக் கற்றுத் வதர்ச்சி மபற்றார்.  

இரண்டாேது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு மபாருோதாரத் தன்னிசறவு மபற வேண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வேசல 
அேிக்கக்கூடிய அேேிற்கு ஒரு மபரிய மநசவுத் மதாைிற்சாசலசய 
உருோக்கினார். 

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் மதாைிற் மகாள்சக மாற்றம் காரணமாக 
ேியாபாரம் திடீர் சரிவு நிசலசய அசடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்கசேயும் 
காப்பாற்றுேதற்காக ஈட்டிய மபாருள் அசனத்சதயும் அேர்களுக்வக 
மசலேைித்து அசனத்துப் மபாருள் ேேத்சதயும் இைந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனசதத் தேரேிடாது மீண்டும் கடுசமயாக 
உசைத்து படிப்படியாக மபாருோதாரத்தில் தன்சன வமம்படுத்திக் 
மகாள்ே அரிசி ேியாபாரம் வபான்ற பல்வேறுபட்ட மதாைில்கசேச் 
மசய்து தனக்கும், தன்சனச் சுற்றியுள்ேேர்கேின் துன்பத்சதப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

தன் இரண்டு மசனேியருசடய மனசதயும் நன்கு புரிந்தேராய் 
இருேரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் ோழ்ந்து காட்டினார். 

ேறுசமயிவலவய ோை அடிமயடுத்து சேத்த அேரது உள்ேத்தில்  

 ேறுசம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அசத ஏன் காண முடியேில்சல?  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B9%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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 மனித ோழ்க்சகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒலித்துக் மகாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு மதேிவு மபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் மதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

ேிசேோக தனது 35ேது ேயதில் தன்னிசல ேிேக்கமாக 
இசறநிசலசய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பசடயில் உலக 
மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்சக 
மநறிவய மனேேக்கசல ஆகும்.  

46 ஆம் அகசேயில் உலக அசமதிக்காக 'உலக சமாதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பாடல்கள் நூசல எழுதி 1957ல் மேேியிட்டார்.  

இந்த இருமமாைிகள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நூசல பாடத்திட்ட ேைி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேசர உசைத்து மேற்றி 
மபற்றார்.  

இன்று 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்கசலக்கைகங்கேில் பட்டப்படிப்பு, 
வமல்பட்டப்படிப்பு, ஆராய்ச்சிப்படிப்பில் பலர் ஈடுபட்டு ேருகின்றனர். 
ஆன்சலன் ேகுப்புகேிலும் வேதாத்திரியம் கற்பிக்கப்பட்டு 
ேருகிறது. (vet hat hi ri am f or Worl d Peace -   YouTube ·  SKY Yoga 
TV) 

ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மகசே (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 
ோழ்க்சகசயத் மதாடங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், மநசவுத் மதாைிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடலில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் 
மகாண்டிருந்தார்.  
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சித்தர்கேின் நூல்கசேக் கற்று, தியானத்தில் மேகுோக ஈடுபட்டு 
தன்சன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முசறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டார். 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடலின் ேிசேோக தனது 35ஆேது 
ேயதில் ஞானம் மபற்றார்.  

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்கசேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூலமாகவும், உசரகேின் 
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துசரத்தார்.  

பின்னர் தனது மநசவு மதாைிசல முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு தன்சன 
முழுசமயாக ஆன்மீகத் துசறயில் ஈடுபடுத்திக் மகாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்சதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்சகசயப் பற்றியும் 
தேநிசலயில் தான் மபற்ற கருத்துக்கசேப் பல கேிசதகோகவும் 
கட்டுசரகோகவும் புத்தக ேடிேங்கேில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அேர்கள் அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் மமய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கசே இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து மகாள்ளும் ேசகயில் எேிய தமிைில் தனது 
தத்துேங்கசே எடுத்துசரத்தார். எல்லா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற 
என்பசத மகரிஷி அேர்கள் ேலியுறுத்துகிறார். 

1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்சற 
மேேியிட்டார்.  

மதாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் மசல்லும் ோய்ப்பு இேருக்குக் 
கிட்ட அங்மகல்லாம் ஆன்மீகச் மசாற்மபாைிவு நிகழ்த்தினார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
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மனிதகுலம் அசமதியாக ோை ஏற்ற கருத்துகசேயும் சாதசன 
முசறகசேயும் உலகமமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உலக சமுதாய வசோ 
சங்கம்  

இன்று இந்தியாேிலும், சிங்கப்பூர், மவலசியா, ஜப்பான், மதன்மகாரியா, 
அமமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பல கிசேகசேக் மகாண்டு 
இயங்கி ேருகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குசறய தமிைிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்கசே எழுதியுள்ோர்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கேிசதகசே எழுதியுள்ோர். 

வேதாத்திரியம் 

 உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக ோை, உண்சம நிசல 
உணர்ந்து உயர்ோன ோழ்க்சக மநறிமுசறகசேக் கண்டு 
அனுபேித்து, அதன் ேைி ோழ்ந்து மற்றேரும் சிறப்பாக, 
அசமதிவயாடு ோை ேைிகாட்டியேர்கள் பலர். 

 அேர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துே வமசதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
மமய்ஞானிகள் அசனேசரயும் நிசனவு கூர்ந்து, ோழ்ேியல் 
சிந்தசனகள், மசயல் திட்டங்கசே, மனித குலம் எேிசமயாக 
புரிந்து மகாண்டு, உணர்ந்து ோை அருட்தந்சத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ேல் அருேிய அரிய மகாசடதான் 
."வேதாத்திரியம்". 

 வேதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்மீகம், அறிேியல், 
மபாருேியல், கசல, இலக்கியம், கல்ேி, மமாைியியல், 
வேோண்சம, இல்லறம், குைந்சதயியல், உடலியல், பாலியல், 
இசச, ஒழுக்கேியல் வபான்றசே பற்றிய மதேிோன தீர்க்க 
தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ேது 
ேியப்பிற்குரியதாகும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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அருட்மபருஞ்வசாதி நகர் 
 
மகாங்கு நாட்டில்- மபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக- ோல்பாசற 
மசலவயாரத்தில்- ஆைியாறு நீர்த்வதக்கம் அசமந்துள்ே இடத்தில்- 
அருட்மபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம்- வேதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அசமக்கப்பட்டது.  
அன்மபாேி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்சறயும் மேேியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் மமாைிகேில் மேேிேருகின்றன. 

 
மசறவு 

வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 
28, 2006 மசவ்ோய்க் கிைசமயன்று மசறந்தார். 

4.நியூட்டனின் ஈர்ப்பு ேிசசயும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியின் இறுக்க ேிசசயும் 

வேதாத்திரி மகரிஷி நியூட்டன் தந்த கிராேிட்டிசயப் புரட்டிப் 
வபாட்டு உண்சமயில் கிராேிட்டி என்ன என்பசதயும், அதுவேதான் 
கடவுள் என்ற கருத்சதயும் ேிஞ்ஞான அணுகு முசறவயாடு 
உலகில் உள்ே அசனத்து அறிஞர்கள் முன் சேத்திருக்கிறார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88
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ஒரு மபாருள் இன்மனாரு மபாருசே ஈர்க்கிறது என்றார் நியூட்டன்.  
ஆனால் மபாருள்கள் ஈர்ப்பதில்சல என்று மசால்லி அசேகசே 
மநருக்குேது மேேி என்றார் வேதாத்திரி மகரிஷி.   

நியூட்டன் தந்த கிராேிட்டிசயப் புரட்டிப் வபாட்டு உண்சமயில் 
கிராேிட்டி என்ன என்பசதயும், அதுவேதான் கடவுள் என்ற 
கருத்சதயும் ேிஞ்ஞான அணுகு முசறவயாடு பதிவு மசய்துள்ோர் 
மகரிஷி. 

 

நியூட்டன்ஈர்ப்பு ேிதி கண்டறிந்தசம 
ஈர்ப்பு ேிசச அல்லது மபாருள் ஈர்ப்பு ேிசச அல்லது புேி ஈர்ப்பு 
ேிசச என்பது இயற்சகயாக மபாருட்கள் ஒன்சற ஒன்று கேர்ந்து 
மகாள்ளும் ேிசச, அேற்றின் திணிவுகேின் மபருக்கத்துக்கு 
வநர்ேிகிதத்தில் இருப்பது ஆகும்.  

ஈர்ப்பு ேிசச என்பது மபாருட்கசே சகேிடும் மபாழுது அசே கீவை 
ேிழுேதற்கும் மற்றும் அசேகளுக்கு எசடசய மகாடுப்பதுவுவம 
ஆகும்.  

அண்டத்தில் உள்ே ஏவதனும் இரு மபாருள்களுக்கு இசடவய 
மசயல்படுேது ஈர்ப்பு ேிசச ஆகும்.  

இவ்ேிசசயானது மபாருள்கேின் திணிவுகசேச் சார்ந்த கேர்ச்சி 
ேிசசயாகும். அடிப்பசட ேிசசகேில், மபாருள் ஈர்ப்பு ேிசசவய 
மிகவும் ேலிசம குன்றிய ேிசசயாகும்.  

ஆனால் அண்டத்தில் மநடுந்மதாசலேிற்குச் மசயல்படக் கூடியது. 
இது 'ஈர்ப்பியல் ேிசச' எனவும் ேைங்கப்படும்.  

ஈர்ப்பு ேிசச பிரிந்திருக்கும் மபாருட்கசே ஒன்று வசர்ப்பதற்கும், 
ஒன்று வசர்ந்த மபாருட்கள் அப்படிவய இருப்பதற்கும் உதவுகிறது. 

இதனால் பூமி, சூரியன், மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ே பரேலான 
மபாருட்கள் அப்படிவய இருப்பதற்குப் பங்கேிக்கிறது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%AE%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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பூமி மற்றும் ஏசனய வகாள்கசே அதன் சுற்றுப்பாசதயில் சுற்ற 
சேப்பதற்கும்; சந்திரன் பூமிசய சுற்றி 
ேருேதற்கும்; அசலகள் உருோேதற்கும்;  

திரே வபாக்கு அதன் அடர்த்தி மாறல் ேிகிதம் மற்றும் புேியரீ்ப்சப 
மபாறுத்து மசல்ேதற்கும்; உருோகும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் 
வகாள்கேின் உள்வே அதிக மேப்பம் உருோகுேதற்கும்;  

மற்றும் பூமியில் காணப்படும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடம் 
மபறுேதற்கும் காரணியாக ஈர்ப்பு ேிசச உள்ேது. 

ஈர்ப்பு ேிசச, மின்காந்த ேிசச, ேலுோன அணுக்கரு ேிசச, ேலு 
குன்றிய அணுக்கரு ேிசச ஆகியன இயற்சகயின் நான்கு 
அடிப்பசட ேிசசகள் ஆகும்.  

நேனீ இயற்பியல் ஈர்ப்பு ேிசசசய, ஐன்ஸ்டீனின் மபாது சார்பியல் 
வகாட்பாடு மூலமாக அசனத்து அசசேற்ற மபாருட்கேின் 
இயக்கத்சத ேிேக்குகிறது.  

 

எேிய பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு ேிதி மிக அதிக இடங்கேில் துல்லியமான 
வதாராய மதிப்சப ேைங்குகிறது. 

1687 ஆம் ஆண்டு, ஆங்கில கணித வமசத சர் ஐசக் 
நியூட்டன் பிரின்சிப்பியா என்னும் அறிேியல் இதைில் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு 
வநர்மாறான சதுர ேிதிசய (I nverse Square Law) மேேியிட்டார்.  

அேரது மசாந்த ோர்த்சதகேில், "வகாள்கள் அேற்றின் 
சுற்றுப்பாசதயில் சுற்றி ேரச்மசய்யும் ேிசச அேற்றின் ஆரத்திற்கு 
எதிர்மசறயாக இருக்கும்" என்பசதக் கண்டறிந்தார்.  

அேர் இந்தக் கருத்சத சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் பயன்படுத்தினார். 
அசேகள் ஏறக்குசறய ஒத்துப்வபாேசத அறிந்தார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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யுவரனஸ் நகர்வுகசே அடிப்பசடயாக 
மகாண்டு மநப்டியூன் இருப்பசதக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் 
வபாது நியூட்டனின் வகாட்பாடு, அதன் மிகப் மபரிய மேற்றிசயக் 
கண்டது. இது மற்ற கிரகங்கள் நடேடிக்சககேின் மூலமாக அறிய 
முடியாது.  

ஜான் வகாச் ஆடம்ஸ்  மற்றும் அற்மபயின் லு மேரியர்  ஆகிய 
இருேரின் கணக்கீடுகசே மகாண்டு கிரகத்தின் மபாது நிசலசயக் 
கணித்து, லு மேரியரின் கணக்கின்படி, வஜாஹ்ன் வகாட்ஃபிமரய்ட் 
கால மநப்ட்டியூசன கண்டுபிடித்தார். 

புதனின் சுற்றுப்பாசதயில் உள்ே ஒரு முரண்பாடு நியூட்டனின் 
வகாட்பாட்டில் உள்ே குசறபாடுகசேச் சுட்டிக் காட்டியது.  

19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், அதன் சுற்றுப்பாசதயில் இருந்த 
சிறிய குைப்பம் நியூட்டனின் வகாட்பாடு கீழ் முற்றிலும் கணக்கில் 
மகாள்ே முடியாது என்று அறியப்பட்டது,  

ஆனால் மற்மறாரு கிரகத்தின் (மமர்குரிசய ேிட சூரியசன 
மநருக்கமாக சுற்றிேரும் ஒரு கிரகம்) அசனத்து வதடல்களும் 
பலனற்றதாயிற்று.  

1915 இல் இந்த பிரச்சிசன ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் புதிய மபாது 
சார்பியல் வகாட்பாடு மமர்குரியின் சுற்றுப்பாசதயில் உள்ே சிறிய 
முரண்பாடுகசே கணக்கில் மகாண்டு தீர்க்கப்பட்டது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D_(%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B3%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%90%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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நியூட்டனின் வகாட்பாடு அகற்றப்பட்டுேிட்டது என்றாலும்,தற்கால 
சார்பின்சம ஈர்ப்பு கணக்குகள் மபாது சார்பியல் வகாட்பாசட ேிட 
எேிசமயான நியூட்டனின் வகாட்பாட்சட பயன்படுத்தி மசய்யப்படும், 
மற்றும் வபாதுமான அேவு சிறிய எசடகள், வேகம் மற்றும் ஆற்றல் 
சம்பந்தப்பட்ட மபரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு வபாதுமான அேவு 
துல்லியமான முடிவுகசே மகாடுக்கிறது.  

நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் ேிதிப்படி, ஈர்ப்பு ேிசசயானது, திணிவுகேின் 
மபருக்கற்பலனுக்கு வநர்த்தகேிலும், அேற்றிற்கிசடவயயுள்ே 
மதாசலேின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகேிலும் இருக்கும். 

  

 நியூட்டனின் இயற்பியலில், மபாருட்கசே குசறந்த பட்சம் ஒரு 
ேிசச மூலம் இயக்கபட்டாமலாைிய அத்தசகய முடுக்கம் ஏற்படாது. 

ஐன்ஸ்டீன், மபாருட்கள் காலமேேிசய ேசேக்கின்றன 
என்பசதயும், தசடயற்று ேிழும் மபாருட்கள், ேசேந்த காலமேேி 
இடத்தில், வநரான பாசதகள் ேைியாக மசல்கின்றன என்றும் 
கூறினார்.  

இந்த வநர் பாசதகள் புேியின் வமற்பரப்பிற்குரியசேகள் என்று 
அசைக்கப்படுகின்றன. நியூட்டனின் முதல் இயக்க ேிதி வபால், 
ஐன்ஸ்டீனின் வகாட்பாடு ஒரு மபாருேின் மீது ேிசச 
பயன்படுத்தப்படும் வபாது, அது ஒரு புேிப்பரப்பில் இருந்து 
ேிலகுகிறது என்று கூறுகிறது.  

உதாரணமாக, தசரயில் உசறநிசலயற்ற நிசலயில் நிற்கும்வபாது 
நாம் புேி வமற்பரப்புகசே பின்பற்றுேதில்சல.  

ஏமனனில் பூமியின் இயந்திர எதிர்ப்பு நம்வமல், ேிசசசய 
மசலுத்துகிறது. காலமேேியில் புேி வமற்பரப்புகவோடு வசர்ந்து 
நகருேசத, அசசேற்றதாக கருதுேசத இது ேிேக்குகிறது. 

ஐன்ஸ்டீன் மபருட்கள் இருப்பசதயும் காலமேேி ேசேவுகசேயும் 
மதாடர்புபடுத்தும் வபாது, சார்பியலில் புல சமன்பாடுகசே 
கண்டறிந்தார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%88%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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அதனால் அந்த சமன்பாடுகளுக்கு அேர் மபயர் ேந்தது. 
ஐன்ஸ்டீனின் புல சமன்பாடுகள் ஒவர வநரத்தில் 10, 
வநர்வகாடற்ற, ேசகக்மகழு சமன்பாடுகேின் மதாகுப்பாகும். 

புல சமன்பாடுகேின் தீர்வுகள், காலமேேியின் மீற்றரிழுேம் (met ri c 
t ensor) கூறுகோகும்.  

ஒரு மீற்றரிழுேம், காலமேேியின் ேடிேேியசல ேிேக்குகிறது. 
ஒரு காலமேேியின் வகாே வமற்பரப்பிற்கு உரியசே வகாள்கேின் 
பாசதகள், மீற்றரிழுேம் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. 

ஐன்ஸ்டீனின் புல சமன்பாடுகேின் குறிப்பிடத்தக்க தீர்வுகள் 
பின்ேருமாறு: 

 Schwarzschi l d தீர்வு என்பது ஒரு வகாே ேடிேில் சமச்சீர் 
சுைலும் மின்னூட்டமற்ற மபரும் மபாருள் சுற்றியுள்ே 
காலமேேிசய ேிேரிப்பதாகும். சிறிய அேவு மபாருட்கசே, 
இந்த தீர்வு சமய ஒருசமத்தன்சமயுடன் 
ஒரு கரும்புள்ேிசய உருோக்கியது. Schwarzschi l d ஆரத்சத 
ேிட அதிகமான தூரத்தில் இருக்கும் முடுக்கம் நியூட்டனின் 
ஈர்ப்பு ேிசச வகாட்பாட்டின் மூலம் கணிக்கப்பட்டதற்கு 
சமமாக உள்ேது. 

 Rei ssner-Nordst röm தீர்ேில் மத்திய மபாருளுக்கு 
மின்னூட்டம் உண்டு. 

 மகர் தீர்வு: சுைலும் மபாருட்களுக்கான ேிேக்கமாகும். இந்த 
தீர்வு பல நிகழ்வு எல்சலகேில் கறுப்பு ஓட்சடகசே 
உற்பத்தி மசய்கிறது. 

 மகர்-வநவ்மன் தீர்வு: மின்னூட்டம் மபற்ற, சுைலும் 
மபாருட்களுக்கு ஆகும். இந்த தீர்வு பல நிகழ்வு 
எல்சலகசே கறுப்பு ஓட்சடகள் உற்பத்தி மசய்கிறது. 

 பிரபஞ்சத்தின் ேிரிோக்கத்சத அண்டேியல் ஃப்சரடுவமன்-
வலசமட்ரீ-ராபர்ட்சன், ோக்கரின் தீர்வு 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%BF
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மபாது சார்பியல் வசாதசனகசே கணித்துள்ேது. பின்ேரும் 
அடங்கும்: 

 மபாது சார்பியல் புதனின் முரண்பாடான சிறும ேசீ்சுக்கு 
காரணம் கூறுகிறது. 

 வநரம் மமதுோக இயங்கும் கணிப்சப பவுண்ட்-மரபக்கா 
வசாதசன, ேபிவல-கீட்டிங் வசாதசன, மற்றும் ஜி.பி. எஸ் 
மூலம் உறுதி மசய்யப்பட்டுள்ேது. 

 ஒேியின் ேிலகசல முதன்முதலில் வம 29, 1919 ஆம் 
ஆண்டு சூரிய கிரகணத்தின் வபாது ஆர்தர் ஸ்டான்லி 
எட்டிங்க்டன் தனது அேதானிப்புகள் மூலம் உறுதி மசய்தார். 
எட்டிங்க்டன் மபாது சார்பியல் கணிப்புகளும், நியூட்டனின் 
துகள் மகாள்சக கணிப்புகளும் இணங்க, இருமுசற 
ஸ்டார்சலட் ேிலக்கங்கசே அேேிட்டார். 

 இருப்பினும், அேரது முடிவுசகேின் ேிேக்கம் பின்னர் 
மறுக்கப்பட்டது. சூரியனின் பின்னால் 
மசல்லும் குோசார்கள் மசலுத்து வரடிவயா i nt erf eromet ri c 
அேேடீுகசே பயன்படுத்தி சமீபத்திய பரிவசாதசனகள் 
மூலம் இன்னும் துல்லியமாக, மபாது சார்பியல் வகாட்பாடு 
மூலம் கணித்து அேேிற்கு ஒேி ேிலகல் உறுதி 
மசய்யப்பட்டுள்ேது.  

 வமலும் ஈர்ப்பு மலன்ஸ் பார்க்க.ஒரு மபரிய மபாருள் 
மநருக்கமாக கடந்து மசல்லும் வபாது ஒேியின் வநரம் 
தாமதமாேசத கிரகங்களுக்கு இசடயிலான ேிண்மேேி 
சமிக்சஞகசே மூலம் 1964 இல் இர்ேின் முதலாம் 
ஷாபிவரா அசடயாேம் கண்டார். 

 ஈர்ப்பு கதிர்ேசீ்சு மசறமுகமாக, சபனரி பல்சர்கள் 
ஆய்வுகள் மூலம் உறுதி மசய்யப்பட்டுள்ேது. 

 1922 ஆம் ஆண்டில் அமலக்ஸாண்டர் ஃப்சரடுவமன் 
ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடுகசே நிசலயற்ற தீர்வுகசே 
(அண்டேியல் மாறிலி முன்னிசலயில் கூட) 
மகாண்டுள்ேது என்று கண்டறியப்பட்டது. 1927 ல் ஜார்ஜ் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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வலசமட்ரீ அண்டேியல் மாறிலி முன்னிசலயில் 
ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடுகள், நிசலயான தீர்வுகள் 
நிசலயற்றது என்று காட்டினார், மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் கூறிய 
நிசலயான பிரபஞ்சம் இருக்க முடியாது என்று கூறினார்.  

 பின்னர், 1931 ஆம் ஆண்டு, ஐன்ஸ்டீன் ஃப்சரடுவமன் 
மற்றும் வலசமட்ரீ முடிவுகளுக்கு உடன்பட்டார். இதனால் 
மபாது சார்பியல் வபரண்டம் நிசலயற்றமதன்றும் ஒன்று 
அது ேிரியும் அல்லது சுருங்கும் என்று 
கணிக்கப்பட்டுள்ேது. 1929 ல் எட்ேின் ேப்பிள் 
பிரபஞ்சத்தின் ேிரிோக்கத்சத உறுதி மசய்தார். 

 சட்ட இழுப்பு வகாட்பாட்டின் கணிப்பு சமீபத்தில் ஈர்ப்பு 
ஆய்வு B முடிவுக்கு இசசோனதாக இருந்தது. 

 மபாது சார்பியல் அதிக எசட மகாண்ட மபாருட்கேில் 
இருந்து ஒேி பயணிக்கும் வபாது அதன் ஆற்றல் இைக்க 
வேண்டும் கணித்துள்ேது.  

 வகாபன்வேகன் பல்கசலக்கைகத்தில் நீல்ஸ் வபார் கல்லூரி 
குழு 8000 க்லசட்டர் மண்டலங்கேில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 
தகேல்கள் மூலம் க்ளுச்வடர்கேின் சமயத்தில் இருந்து 
ேரும் ஒேி அசலகள் ேிேிம்பில் இருந்து ேருேசத 
காட்டிலும் சிேப்பு மபயர்ச்சி அசடந்துள்ேசத, ஈர்ப்பின் 
மூலமாக சக்தி குசறந்துள்ேசத காட்டுகிறது. 

நியூட்டனின் 3 ஆம் ேிதிப்படி, பூமி தன் மீது ேிழும் மபாருேின் 
வமல் மசலுத்தும் அவத அேவு ேிசசசய தானும் ஆனால் அதன் 
திசச அது மசலுத்தும் திசசக்கு எதிர் திசசயில் இருக்கும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88
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அந்த மபாருள் பூமி மீது வமாதும் ேசர 
பூமி மபாருசே வநாக்கி முடுக்கப்படுகிறது 
என்று மபாருள்.  

பூமியின் நிசற அதிகம் என்பதால்,இந்த 
எதிர் ேிசச மூலம் பூமிக்கு அேித்த 
முடுக்கம் மபாருளுடன் ஒப்பிடுசகயில் 
புறக்கணிக்கத் தக்கதாகும்.  

அந்த மபாருள் பூமியின் மீது வமாதிய 
பிறகு திரும்பி எைேில்சலமயனில் 
இரண்டும் தங்களுக்குள் ேிேக்கு 
ேிசசசய மசலுத்தியுள்ேன. 

 

அது மபாருேின் ஈர்ப்பு ேிசசசய சமன்படுத்தி வமலும் முடுக்கத்சத 
நிறுத்துகிறது. 

ேிேக்கங்கசே உள்ேடக்கிய, Phi l osophi ae Nat ural i s Pri nci pi a 
Mathemat i ca என்னும் நூசல மேேியிட்டார்.  

இேருசடய இயக்க ேிதிகள் மூலம், மரபார்ந்த ேிசசயியல் என்னும் 
துசறக்கு ேித்திட்டார்.  

வகாட்பிசறட் ேில்மேல்ம் லீப்னிஸ் என்பேருடன் வசர்ந்து, 
ேசகயடீ்டு நுண்கணிதத் துசறயின் உருோக்கத்தில் பங்கு 
மகாண்டார். 

நியூட்டனின் பிரின்சிப்பியாேிவலவய, பின்ேந்த மூன்று 
நூற்றாண்டுகேில் மபௌதீக அண்டம் மதாடர்பான அறிேியலாேரின் 
வநாக்கில் ஆதிக்கம் மசலுத்திய, இயக்க ேிதிகள், மபாது ஈர்ப்பு 
ஆகியசே உருோக்கம் மபற்றன.  

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B9%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Isaac-newton_1.jpg
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இது புேியில் மபாருட்கேின் இயக்கங்கசேயும், அண்டமேேியில் 
உள்ே வகாள்கள் முதலிய மபாருட்கேின் இயக்கங்கசேயும் ஒவர 
வகாட்பாடுகேின் அடிப்பசடயில் ேிேரிக்கலாம் என ேிேக்கியது 
 

நியூட்டன் ஆப்பிள்(அப்பிள்) மரமமான்றின் கீழ் இருந்தவபாது, ஆப்பிள் 
பைமமான்று அேர் தசலயில் ேிழுந்ததாகவும், இது அேர் 
சிந்தசனசயக் கிேறி, புேிசார்ந்த, ேிண்மேேி சார்ந்த ஈர்ப்புபற்றிய 
எண்ணக்கரு உதித்ததாகவும் கசத நிலவுகிறது.  

இது அேரது மசாந்தக் கசதயான, வூல்ஸ்வதார்ப் 
மவனாரின்யின் ஜன்னவலாரம் இருந்து ஆப்பிள் மரத்திலிருந்து 
ேிழுந்தசதக் கேனித்த கசதசய மிசகப்படுத்திக் கூறியதாகும் 
எனக் கருதப்படுகிறது.  

நியூட்டனின் கசதயும், பிற்காலத்தில் அேரால் கட்டப்பட்டது என்பது 
பலருசடய கருத்து. 

நியூட்டனின் ேிசச பற்றிய வகாட்பாடுகள் 

 எல்லாப் மபாருள்களும் ஒன்சறமயான்று ஈர்க்கும் 
தன்சமயுசடயன; அந்த ஈர்ப்பு ேிசச இரு 
மபாருள்களுசடய நிசறகேின் மபருக்கலுக்கு வநர் 
ேிகிதத்திலும், அவ்ேிரு மபாருள்கேின் இசடவய உள்ே 
தூரத்தின் ேர்க்கத்திற்கு எதிர் ேிகிதத்திலும் இருக்கும். 

 ஒவ்மோரு ேிசனக்கும், அதற்கு எதிர்த் திசசயிலிருந்து 
சமமான எதிர் ேிசன நிகழும். 

 ஒரு நிசலயான மபாருசே நகர்த்துேதற்கு, புற ேிசச 
இன்றியசமயாதது. 

 

வேதாத்திரியத்தின் இறுக்கேிசச 
ேிஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் ஒன்று. கருத்து அனுமானங்கோகவோ 
மற்மறான்று.  பரிவசாதசனக் கூடத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டதாகவோ 
இருக்கும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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மகய்ல், தந்த பரிவசாதசனகசே சேத்த நியூட்டனின் கிராேிட்டி 
அனுமானங்கள் அசமந்தன.   
அது பிரபஞ்சத்சத நான்காகத் மதாட்டது. அசே மபாருள், 
சக்தி.மேேி, காலம் 
ஐன்ஸ்சடன் அந்த நான்சக இரண்டாக்கினார்.  மபாருளும் சக்தியும் 
வேறு வேற அல்ல ஒன்றுதான்.  அது வபால மேேியும் காலமும் 
வேற அல்ல. ஒன்றுதான். 
வேதாத்தரி மகரிஷி அேர்கள் வமலும் ஒரு படி கடந்து எல்லாம் 
ஒன்றுதான், அதுதான் கிராேிட்டி, கடவுள் என்கிறார். 
இதற்கு வேதாத்திரி அேர்கள் இரண்டு வகாட்பாடுகசே நம் முன் 
அறிேியல் பூர்ேமாக சேக்கிறார். 
1. சுத்தமேேி – பிரபஞ்சத்துக்கு மூலமாகவும், அதன் உள்வேயும் 
மேேிவயயும் இருப்பாகவும் இருப்பது.   அது எல்சலயற்ற 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்த்தும் ஆற்றசலயும்,இயக்க அறிசேயும் 
உள்ேடக்கியது. 
2. சுத்தும் மேேி. சுத்தமேேி தன்சனத் தாவன இறுக்கியும் 
அழுத்தியும் சின்னச்சின்ன மிக நுண்ணிய சுைலும் துகள்கசே 
உருோக்குகின்றது. அதுவே பிரபஞ்சத்தின் முதல் மபாருள். 
வகாடிக்கணக்கான இந்த நுண்ணிய சுைல் துகள்கேின் வேக 
வேறுபாட்டிற்வகற்ப அசேகள் இசணயவும் பிரியவும் ஆரம்பித்தன.  
இசணந்தசே மூலங்கள் ஆயின.  இசணந்தேற்றிலிருந்து 
பிரந்தசே காந்த அசலகோயின. 
 

காந்த நிசல அறியாமல் கடவுள் நிசல அறிேவதா: 
 

 ோன்காந்தம், சீேகாந்தம் என்ற இரண்டு ஆற்றல்கசே 
ேிஞ்ஞான காலத்திவலவய உணர்ந்து மகாள்ே முடியாது என்று 
மசால்ேதற்கில்சல.  

 எல்லாக் காலத்சதயும் கடந்து இப்மபாழுது மனிதன் கணிணி 
காலத்தில் ோழ்ந்து ேருகிறான்.  
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 இங்வக நிகைக்கூடிய எல்லா இயக்கங்கசேயும் ஆராய்ந்தால் 
காந்த ஆற்றலின் தத்துேம் நன்றாக புரியும். 

 காந்த ஆற்றசலத்தான் பிரணே மசாரூபம் என்றும், அர்த்தநாரி 
என்றும், ஓம்காரம் என்றும் பலேிதமாகக் 
கூறியிருக்கின்றார்கள்.  

 எங்குவம நிசறந்திருக்கக் கூடிய இசறநிசல ஒவ்மோரு 
உயிரிவலயும் மனமாக, அறிோக எவ்ோறு இயங்கிக் 
மகாண்டிருக்கிறது என்றால் காந்தமாக. 

 மனித சமுதாயத்திற்கும்,இசறநிசலக்கும் இசடவய 
மசறமபாருோக உள்ேது காந்த ஆற்றல்.  

 காணும் பிரபஞ்சத்திற்கும், காணாத கடவுள் நிசலக்கும் 
இசடயில் உள்ேது காந்த ஆற்றசல உணரும் காலம் ேந்து 
ேிட்டது.  

 இந்த ஆற்றல் மூலம் மனிதன் தன்சன உணரலாம், அறிசே 
உணரலாம், உயிசர உணரலாம், இசறநிசலசய உணரலாம்.B 
என்கிறார் --வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 

5. நியூட்டனின் மூன்றாேது ேிதியும்    
வேதாத்திரியத்தின் மசயல்ேிசேவுத் தத்துேம் 

 

நியூட்டனின் மூன்றாேது ேிதியானது "ஒவ்மோரு ேிசனக்கும் 
(act i on) அதற்கு இசணயான எதிர் ேிசன உண்டு." கூறுகின்றது. 

ஐசக் நியூட்டன் தான் 1687 ஆம் ஆண்டில் இலத்தீன் மமாைியில் 
எழுதிய பிரின்சிப்பியா மாத்தமாட்டிக்கா என்னும் நூலில் 
கீழ்க்காணுமாறு கூறுகிறார்: 

இலத்தீனில்: Lex I I I : Act i oni  cont rari am semper et æqual em esse 
react i onem: s i ve corporum duorum act i ones i n se mutuo semper 
esse æqual es et i n part es cont rari as di ri gi . 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1687
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
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தமிைில்: எல்லா ேிசசகளும் இரட்சடயாக உள்ேன, அவ்ேிரு 
ேிசசகளும் அேேில் இசணயாகவும், திசசயில் எதிமரதிராகவும் 
இருக்கும். 
வமற்கண்ட நியூட்டனின் மூன்றாம் ேிதியானது மமாத்த உந்தம் 
மாறா ேிதி என்பதில் இருந்து எழுேதாகும். 

 மசயல்ேிசசயும் எதிர்ச்மசயல் ேிசசயும் ஒவர மபாருேின் 
மீது மசலுத்தப்படுேது இல்சல; அசே மசயமலதிர் 
மசயலில் ஈடுபடும் இரு மேவ்வேறு மபாருள்கேின் மீது 
மசலுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுக்கு -- தசரயின் மீது 
நாம் நிற்சகயில் நம் எசட தசரயின் மீது மசலுத்தப்படும் 
மசயல் ேிசச; இதற்குச் சமமான எதிர்ச்மசயல் ேிசச தசர 
நம் மீது மசலுத்தும் மசங்குத்துத் தாங்கு ேிசச. 

 மபாருள்கேின் மசயமலதிர் மசயலினால் 
நிர்ணயிக்கப்படும் மமய்யான ேிசசகசேப் 
மபாருத்தேசரயில் தான் இவ்ேிதி மமய்யானவதயன்றி, 
அவ்ேிசசகேின் மதாகுேிசசக்கு அன்று. 

 மசயல் ேிசசயும் எதிர்ச்மசயல் ேிசசயும் மேவ்வேறு 
மபாருட்கேில் மசயல்படுேதால் ஒன்சறமயான்று 
அைிப்பதில்சல. 

 மசயல் ேிசசக்கும் எதிர்ச்மசயல் ேிசசக்கும் இசடவய வநர 
இசடவேசே கிசடயாது, இவ்ேிரு ேிசசகளும் ஒவர 
வநரத்தில் மசயல்படும் . 

 What is the action in Newton's third law? 
 Newton's third law simply states that for every action there is an 

equal and opposite reaction. 

 
 
வேதாத்திரியத்தின் மசயல்ேிசேவுத் தத்துேம் 
 
Bமசயல் ேிசேவு தத்துேத்சத இசற நீதி” என்று கருத்தில் 
மகாள்ே வேண்டும். எங்கும் எல்லா மபாருட்கோகவும், 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AE%BE_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AE%BE_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
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மபாருட்கவோடும் நிசறந்தியங்கும் எல்லா ேசகயான 
ஆற்றல்கோகவும் இயங்கிக் மகாண்டிருப்பது அழுத்தம் எனும் 
எல்சலயற்ற இசறயாற்றவலதான்.  
 
இசறமேேியாக் இருந்து மகாண்டு தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் 
வபராற்றலாக ேிேங்குேது தான் ஆதிசக்திமயனும் 
இசறயாற்றலாகும். 
 
இவ்ோற்றல்தான் எந்த இடத்திலும் எந்த உருேத்திலும் 
அததற்வகற்ற இயக்கச் சீர்சமவயாடு மசயலாற்றி ேருகிறது.  
 
 
வதாற்றப் மபாருட்கேில் இவ்ோற்றல் ேடிேம், துல்லியம், இயக்க 
ஒழுங்கு என்ற மூன்றிசணப்புச் சீர்சமயாக இயங்குகின்றது. கண், 
காது, மூக்கு, நாக்கு, வதால் ஆகிய ஐந்து புலன்களும் சக, கால், 
ோய், குதம், பால் குறி என்ற ஐந்து மதாைில் கருேிகளும் 
அசமந்துள்ே மனிதனிடத்தில் இசறநிசல முதலாக மனித மனம் 
ேசரயில் நசடமபற்ற பரிணாம சீர்சமசய உணர்ந்து மகாள்ளும் 
மனமாக இசறயாற்றல் முழுசம மபற்றுள் இயங்குகிறது. 
 
மதேியுமிடத்து எல்சலயற்ற அருட்வபராற்றலான 
இசறயாற்றவலதான், தனது பரிணாமச் சிறப்பில் மன ஆற்றலாகவும் 
மசயல்புரிகின்றது. 
  
ஆயினும் இசறயாற்றவலா எல்சலயற்ற இசறமேேியாக 
இருந்துமகாண்வட அதனுள் அடங்கியுள்ே ஒவ்மோரு மபாருேிலும் 
அதனதன் தன்சமக்வகற்பவும். அேவுக்வகற்பவும் இயங்கிக் 
மகாண்டிருக்கிறது. 
  
மன ஆற்றவலா சீே இன உடலில் சமயம் சேத்துக்மகாண்டு எந்தப் 
மபாருவோடு மதாடர்பு மகாள்கிறவதா அந்ததந்த அேேில் ேிரிந்தும், 
சுருங்கியும் எல்சல கட்டிக் மகாண்டும் இயங்குறது. இசறயாற்றல்  
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பருமன், ேிசரவு, காலம், மதாசலவு என்ற நான்கு கணக்குகளுக்கு 
உட்படாதது. 
 
மன ஆற்றவலா எப்வபாதும் இசறநிசலசய உணர்ந்து அதவனாடு 
இசணந்திருக்கும் காலம் தேிர… 
  
B பருமன், 
B ேிசரவு, 
B காலம், 
B மதாசலவு 
 
என்ற கணக்கில் தான் இயங்கி மகாண்டிருக்கும். இவதாடு மனதுக்கு 
ஒரு ேியத்தகு இயல்பும் உண்டு. எப்மபாருசே நிசனத்தாலும், 
அசதப்வபாலவே ேடிேத்தாலும், குணத்தாலும் தன் மாற்றம் 
மபறேல்லது அது. 
 
 
Bஎப்மபாருசே எச்மசயசல எக்குணத்சத 
   எவ்வுயிசர ஒருேர் அடிக்கடி நிசனந்தால் 
அப்மபாருேின் தன்சமயாய் நிசனப்வபார் ஆற்றல் 
   அறிேினிலும் உடலினிலும் மாற்றங்கானும்; 
இப்மபருசம இயல்பூக்க நியதியாகும் 
   எேமராருேர் குருசே மதித்து ஒழுகினாலும் 
தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்வபார் தம்சமத் 
   தரத்தில் உயர்த்தி பிறேிப்பயசன நல்கும்.” (ஞாக.பா.10) 
 
வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் இசறயாற்றலின் பரிணாம 
ேடிேங்களும், இயக்கச் சிறப்புகளுவமயாகும்.  
 
மன ஆற்றவலா இசறயாற்றலின் ேிசேவுகேில் ஒரு சிறு 
பகுதிவயதான்.  
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ஆயினும், மன ஆற்றலுக்கு ஒரு தனி மதிப்பும், சிறப்பும் உண்டு.  
இசறயாற்றலின் பரிணாமம், இயல்பூக்கம், கூர்தலறம் எனும் 
மூன்று சிறப்புகசேயும், இன்பம், துன்பம், அசமதி, வபரின்பம் எனும் 
நான்கு நிசலகோல் உணர்ந்து இரசிக்கேல்லது மனம்.  
 
இசறயாற்றலின் சிறப்புகசே, ேிசேவுகசேத் தனது 
ேிருப்பத்திற்வகற்ப தனது உடற்கருேிகேின் ஆற்றலுக்குட்பட்டு 
இயக்க மாறறம் மசய்து துய்க்கும் ேல்லசமயும் உண்டு. 
 
இத்தசகய சிறப்புகள் ோய்ந்த மனம், இசறயாற்றலின் இயக்கச் 
சீர்சமயிசன உணர்ந்து, அதற்கு முரண்படாத முசறயிவல, தனது 
ேிசேவுகசேத் துய்க்கும் வபாது, மனம் மற்றும் உடல் என்ற 
இரண்டுக்குவம மபாருத்தமாய் அசமயும் உண்ர்வுகள் உண்டாகும். 
வமலும். 
 
இசறயாற்றலின் தன்சமகசேயும், சிறப்புகசேயும் அறியாமவலா, 
அலட்சியம் மசய்வதா, உணர்ச்சி ேயத்தால் தன் முசனப்பு 
மகாண்வடா அேவு மீறியும், முசற மாறியும் மன ஆற்றல் மசயல் 
புரியும் வபாது, அச்மசயலுக்வகற்ப ஏற்படும் துல்லியமான 
ேிசேவுகள்தாம் மசயல் ேிசேவு நீதி என்று ேைங்கப்படுகிறது.  
 
 
சிறிதேவும் தேறாமலும் பிசையில்லாமலும், அன்பும் கருசணயுவம 
இயல்பாக அசமந்துள்ே இசறநிசலயானது சீேன்கேிலிருந்து எழும் 
மசயல்களுக்குத் தக்கபடி அேிக்கின்ற இவ்ேிசேவுதான் கூர்தலறம் 
என்று மமாைி ேைிவய தமிைில் கூறப்படுகின்றது. இதுவேதான் 
இசறநீதியாகும் 
 
Bதப்புக் கணக்கிட்டுத் தாமனான்சற எதிர்பார்த்தால் 
ஒப்புவமா இயற்சக ேிதி? ஒழுங்கசமப்பிற்வகற்றபடி 
அப்வபாசதக்கப்வபாவத அேிக்கும் சரிேிசேவு 
எப்வபாதும் கேசலயுற்று இடர்படுோர் இசதயுணரார்.” 
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(ஞாக.பா.1573) 
 

ோழ்ேின் உண்சம! ‘மசயல் ேிசேவு தத்துேம்’  நியூட்டனின் 
ஒவ்மோரு ேிசனக்கும் எதிர்ேிசன உண்டு என்பசத வேதாத்திரியம் 
மசயல்ேிசேவு நீதி என்கிறது. 

6.உசைப்பு உசைப்பு உசைப்பு 
 

 கடின உசைப்பால் என்சன நாவன உருோக்கிக் மகாண்வடன்” 
–சர் ஐசக் நியூட்டன்.  

உசைப்பேன் உண்ண வேண்டும்.  உண்பேன் உசைக்க வேண்டும்.  
இது இயற்சகக்கு ஒத்த நீதி.  இந்த நீதி தேறுகின்ற இடத்தில்தான் , 
ஐந்து மபரும் பைிச்மசயல்கள் பிறக்கின்றன.” என்பார் வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 

 

Bஉடலுக்கு உரமேிக்கும் உசைப்பும், 
   ஒழுங்வகாடு மகாள்ளும் உணவும், 
உேத்திற்கு உயர்ேேிக்கும் கல்ேியும், 
   உள்நாடி நிற்கும் தேமும்” (ஞானக்கேஞ்சியம் பாடல் 311) 
  

 உசைப்பினால், உடலும், உள்ேமும், உலகமும் பயன்மபறும் 
உணர்ேரீ். 

 உடல் உசைப்பாலும், ஒவ்மோருேரும் மபறுகின்ற 
ஊதியத்சதக் மகாண்வட மனிதன் ோை வேண்டும். 

 உசைப்பேன் உண்ண வேண்டும்.  உண்பேன் உசைக்க 
வேண்டும்.  இது இயற்சகக்கு ஒத்த நீதி.  இந்த நீதி 
தேறுகின்ற இடத்தில்தான், ஐந்து மபரும் பைிச்மசயல்கள் 
பிறக்கின்றன. 
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 உணவு உண்டுதான் ோை வேண்டும்.  இது இயற்சகச் சட்டம்.  
உணவு மபற உசைத்வத ஆக வேண்டும்.  இது மனித இனம் 
உரிசம ஒழுக்கமாக ஏற்படுத்திக் மகாண்ட மசயற்சகச் சட்டம். 

 ோழ்க்சக என்றால் உசைத்துக் மகாண்டு இருப்பதுதான் 
என்பசத உணர்ந்து, அதற்வகற்றபடி மசயல்பட்டு 
ேருகிறரீ்கோ?  அப்படியானல், உங்கள் பாதம் பட்ட 
இடமமல்லாம் மேற்றி என்று வராஜாச் மசடிகள் நிச்சயம் 
முசேக்கும். 

 வேசலதான் நம் ோழ்க்சகக்குத் வதசேயான அசனத்சதயும் 
மகாடுக்கிறது.  இன்னும் மசால்லப் வபானால், அதுதான் நமக்கு 
ோழ்க்சகசயவய மகாடுக்கிறது.  மசய்யும் மதாைிசலத் 
மதய்ேமாக மதித்து மேற்றி மபறுங்கள். 

 நீங்கள் ேிரும்புேசத அசடேது மேற்றி.  நீங்கள் 
அசடந்தசத ேிரும்புேது மகிழ்ச்சி.  மேற்றிமபற 
வேண்டுமானால், உங்கள் வேசலசயக் காதலியுங்கள்.  

 சாத்தியமானேற்சற சுறுசுறுப்புடன் நாம் சிந்திக்கின்ற வபாது 
நம்முசடய ஆழ்மனம் மசயல்பட தீர்வுகசே உருோக்கிக் 
மகாடுக்கிறது.  நமது நம்பிக்சக மசயல்பாட்டுக்குத் 
வதசேயான சக்திசய அேிக்கிறது. இத்தசகய சக்திசயத் 
தருேது மனேேக்கசல மன்றங்கள். 

 ”என்னுசடய பணி ோழ்க்சகயின் மேற்றிக்கு, எந்த 
மாதிரியான மேேிப்புறச் மசல்ோக்கும், எப்வபாதுவம எனக்கு 
இருந்ததில்சல.  என்னிடம் இருந்தமதல்லாம், எனக்குள் 
இருந்வத அதிகமாகத் வதடிக்மகாள்ளும் உள்ோர்ந்த வேட்சக 
தான்” என்பார் ஏ.பி.வஜ.அப்துல் கலாம். 

 

7.உண்சம உண்சம உண்சம 

 Bஒரு எேிய உண்சமசயக் கண்டறிேதற்கு பல ஆண்டுகள் 
ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும்.”   - சர். ஐசக் நியூட்டன் 
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 Bபிவேட்வடா என் நண்பர், அரிஸ்டாட்டில் என் நண்பர், ஆனால் 
உண்சமவய என் மிகச் சிறந்த நண்பர்.” சர். ஐசக் நியூட்டன் 

”உண்சம என்பது ஒப்புசம இல்லாதது. அது முழுசமயானது” 
வேதாத்திரியம்.  
 
சமூகத்தின் மூலக் கூறுகோன தனிமனிதன், மபண், மதாைிலாேி, 
ஆட்சி, மதம், கடவுள், சடங்கு. மபாருோதாரம், ஆன்மீகம் என 
எல்லா நிசலகேிலும் புகுந்து, அங்குக் குேிந்து கிடக்கின்ற 
குப்சபகசே அகற்றி, தங்கள் புதிய புரட்சிக் கருத்துக்கோல் சமூக 
நறுமணம் கமை இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும் ேிசைகின்றார்கள் 
 
பகுத்தறிோேர்கோகிய நாம் வேதாத்திரி மகரிஷி, நியூட்டன் 
ஆகிவயாரின் மபான்மமாைிகசே உள்ேத்தில் பதிய சேத்து 
ோழ்க்சகப் பாசதயில் ஆனந்தமாக பயணம் மசய்வோமாக! 

 
8.சர் ஐசக் நீயூட்டனின் மபான்மமாைிகள் 

 ஒரு எேிய உண்சமசயக் கண்டறிேதற்கு பலதடசேகள் 
ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும்.  

 இரண்டு ஆற்றல்கள் ஒன்றுவசரும்வபாது, அேற்றின் 
மசயல்திறன் இரட்டிப்பாகும் 

 எனது கருேிகசேயும் மபாருட்கசேயும் மற்றேர்கள் மசய்து 
தருோர்கள் என்று காத்திருந்திருந்தால், நான் ஒருவபாதும் 
எசதயும் மசய்திருக்க முடியாது.  

 நமக்குத் மதரிந்தசே ஒரு துேி அேவு, நமக்குத் மதரியாதசே 
ஒரு கடல் அேவு.  

 நான் மற்றேர்கசே ேிட அதிகமாகப் பார்த்திருந்தால், அது 
மாமபரும் மனிதர்கேின் வதாள்கேில் நிற்பதன் மூலம் தான். 
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 ஒவ்மோரு மசயலுக்கும் அதற்குச் சமமான மற்றும் எதிரான 
எதிர்ச்மசயல் உண்டு.  

 தீர்க்கமான அனுமானம் இல்லாமல் மபரிய கண்டுபிடிப்பு 
எதுவும் நிகழ்த்தப்படேில்சல.  

 ஒன்சறப் புரிந்துமகாள்ே சிறந்த ேைி சில நல்ல 
உதாரணங்கள்.  

 கடின உசைப்பால் என்சன நாவன உருோக்கிக்மகாண்வடன்.  

 வமவல மசல்ேது கட்டாயம் கீவை ேர வேண்டும்.  

 ேண்ணங்கசேப் பற்றி ஒரு குருடனுக்கு எதுவும் 
மதரியாதசதப் வபாலவே, எல்லாம் ேல்ல கடவுள் 
அசனத்சதயும் உணர்ந்து புரிந்துமகாள்ளும் ேிதம் பற்றி 
எங்களுக்குத் மதரியாது.  

 நான் எப்வபாதாேது மதிப்புமிக்க கண்டுபிடிப்புகசே 
நிகழ்த்தியிருந்தால், அது வேறு எந்த திறசமசயயும் ேிட 
அதிக மபாறுசமயாக கேனித்தவத காரணம். 

 கடவுள் அசனத்சதயும் எண், எசட மற்றும் அேவு மூலம் 
பசடத்தார்.  

 நான் ோழ்நாள் முழுேதும் பிரம்மச்சாரியாக ோழ்ந்தசத எனது 
மிகப் மபரிய சாதசனயாகக் கருதுகிவறன்.  

 பிசைகள் கசலயில் இல்சல, கசலஞர்கேில் உள்ேது.  

 நான் இந்த உலகிற்கு எப்படித் வதான்றுகிவறன் என்று எனக்குத் 
மதரியாது, ஆனால் என்சனப் மபாறுத்தேசர நான் 
கடற்கசரயில் ேிசேயாடும் ஒரு சிறுேன் மட்டுவம என்று 
வதான்றுகிறது.  
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 முழு இயற்சகசயயும் ேிேக்குேது எந்தமோரு மனிதனுக்கும் 
அல்லது எந்த ஒரு ேயதினருக்கும் கூட மிகவும் கடினமாக 
காரியம். 

 ஓய்ேில் இருக்கும் ஒரு மபாருள் ஓய்ேில் இருக்க 
முசனகிறது. இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு மபாருள் 
இயக்கத்தில் இருக்க முசனகிறது.  

 ஈர்ப்புசக்தி வகாள்கேின் இயக்கங்கசே ேிேக்குகிறது, ஆனால் 
வகாள்கசே இயக்கிேிட்டது யார் என்பசத ேிேக்க முடியாது. 
 

9.உலகம் வபாற்றும் வேதாத்திரியத்தின் மபான்மமாைிகள் 

1. இயற்சகயுடன் ஒத்துப்வபானால் உடல்நலம் பாதித்தாலும், அசத 
தானாகவே சரிப்படுத்திக் மகாள்ளும் தன்சம உடலுக்கு கிசடத்து 
ேிடும். 

2. எல்லாசரயும் ோழ்க ேேமுடன் என்று மசால்லுங்கள். 

3. ஆக்கத்துசறயில் அறிசேச் மசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் 
உசையுங்கள். உயர்வு மபறுேரீ்கள். 

4. இன்சறய உலகில் பணத்திற்கும், பண்புக்கும் வபாட்டி 
நிலவுகிறது. இதில் பண்பு தான் வதாற்றுப் வபாய் நிற்கிறது. 

5. ேிருப்பத்சத ஒைிக்க வேண்டாம். மேறுப்சப ஒைித்தால் அதுவே 
வமன்சமக்கு ேைி ேகுக்கும். 

6. ஆக்கப்பூர்ேமான ேிஷயத்தில் அறிசேச் மசலுத்து. ஊக்கமுடன் 
பாடுபடு. உயர்வு மபறுேது நிச்சயம். 

7. நம் பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும் இசடயில் மனித ோழ்வு உருண்டு 
மகாண்டிருக்கிறது. அதற்குள் நான் யார் என்பதற்கு ேிசட 
வதடுங்கள். 
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8. அறிசே உணர்ச்சி மேல்ேது இயல்பு. அறிோல் உணர்ச்சிசய 
மேல்ேது உயர்வுக்கு ேைிேகுக்கும். 

9. பிறசரக் குத்திக் காட்டுேது வபால அறிவுசர மசால்லக் கூடாது. 
தேசற உணர்ந்து திருந்தும் ேிதத்தில் அசமய வேண்டும். 

10. தீர்க்க முடியாத துன்பம் என்று உலகத்தில் ஒன்று கிசடயாது. 
தீர்வுக்கான ேைி மதரியாமல் தான் பலரும் தேிக்கிறார்கள். 

11. உசடயில் ஒழுக்கம், உள்ேத்தில் கருசண, நசடயில் 
கண்ணியம்.. இதுவே நல்வலாரின் இலக்கணம். 

12. உசைப்பால் மனிதன் தசலநிமிர்ந்து ோைலாம். 
மற்றேர்கசேயும் ோை சேக்கலாம். 

13. அேோக உணவு சாப்பிட்டால், உடல் அசத ஜரீணிக்கும். 
அதிகமானால், உணவு உடசலச் ஜரீணித்து ேிடும். 

14. திறசம, சதரியம் இரண்டும் உற்சாகத்சதப் மபருக்கும் 
காரணிகள். 

15. உசடயிலும், நசடயிலும் ஒழுக்கத்சதப் பின்பற்றுங்கள். 
உள்ேத்சதக் கருசணயால் நிரப்புங்கள். 

16. எங்கும் வதடி அசலய வேண்டாம். உயிர்க்கு உயிராக கடவுள் 
இருக்கிறார் என்ற உண்சமசய உணருங்கள். 

17. ஆக்கப்பூர்ேமான ேிஷயங்கேில் மட்டும் அறிசேச் 
மசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் மசயல்படுங்கள். ோழ்ேில் 
உயர்ந்திடுங்கள். 

18. அறிவுநிசலயில் உயர்ந்தேர்கள், எல்லா உயிர்கேிலும் 
இசறேசனக் காண்பார்கள். 
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19. தேறான சிந்தசனகசே ஒருவபாதும் நம்முள் நுசைய 
அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கு மாறாக நல்ல எண்ணங்கசே நாவம 
ேிரும்பி முயன்று மனதில் இயங்க ேிட்டுக் மகாண்டிருக்க 
வேண்டும். 

20. இயற்சகயின் ஒழுங்குக்கு மீறிய எண்ணங்கள் நிச்சயமாக 
நம்சமத் தண்டித்து ேிடும். இப்படி ஆசசகசே முசறப்படுத்தி 
ேிட்டால் நாம் நலமுடன் ோைலாம். பரவலாகத்திலும் 
நன்சமகசேப் மபறலாம். 

21. எண்ணத்தின் சக்தி அேப்பரியது. அது எங்கும் மசல்லும் ேலிசம 
மகாண்டது. ேிைிப்பு நிசலயில் இல்லாமல் அலட்சியமாக இருந்தால் 
அசுத்தமான எண்ணங்கள் நம் மனசத ஆக்கிரமிக்கும். 

22. எண்ணங்கசே சகயாேத் மதாடங்கி ேிட்டால் எல்லாவம 
இன்பமயம் தான். பூரணமான அசமதி நிசல மபற்ற மனதில் 
ஆனந்தம் நிசலத்து நிற்கும். எண்ணவம நம் ோழ்சேச் மசதுக்கும் 
சிற்பியாகும். 

23. பிறக்கும் வபாது எேரும் எதுவும் மகாண்டு ேருேதும் இல்சல. 
இறக்கும் வபாது மகாண்டு வபாேதும் இல்சல. மனித சமுதாயம் 
தான் ஒவ்மோருேருக்கும் ோழ்ேேித்து ேருகிறது. அத்தசகய 
சமுதாயத்திற்கு தனது அறிோற்றல், உடலாற்றல் இரண்டின் 
மூலமும் கடசமயாற்ற வேண்டும். 

 
10.கட்டுப்பாட்டுடன் ோழ்ேதற்குப் மபயர்தான் 

பிரம்மச்சரியம். 
 

 ”நான் ோழ்நாள் முழுேதும் பிரம்மச்சாரியாக ோழ்ந்தசத 
எனது மிகப் மபரிய சாதசனயாகக் கருதுகிவறன். ” சர். ஐசக் 
நியூட்டன் 
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என்னிடம் ஒருேர் வகட்டார்,  
இந்தியாேில் வதான்றிய மபௌத்தம், சமணம் வபான்ற மதங்கள் 
துறேறத்சதயும் கட்டாயப்படுத்துகின்றன.  
இந்து மதத்திலும் பிரம்மச்சரியம் ேற்புறுத்தப்பட்டுள்ேது. குண்டலினி 
தேத்தின் அடிப்பசடவய ேிந்து சக்திதான். அசத ேிசரயம் 
பண்ணாமல் பிரம்மச்சரியம் காப்பேன்தான் குண்டலினி தேத்தில் 
வமன்சமயசடய முடியும் என்று மசால்லப்பட்டுள்ேது.  
உங்கள் குருநாதர் இல்ோழ்ேில் இருந்தபடிவய குண்டலினி தேத்தில் 
வமன்சமயசடய முடியும் என்று மசால்ேது குறித்து உங்கள் கருத்து 
என்ன?  
 
ஒன்சறப் புரிந்து மகாள்ளுங்கள், எவ்ேேவுதான் ேிந்சத 
வசமித்தாலும் மனம் அடங்காதேர்கள் குண்டலினி தேத்தில் 
வமன்சமயசடயவே முடியாது.  
குண்டலினி தேத்தில் வமவலறுேது ேிந்து அல்ல. ேிந்துேில் உள்ே 
உயிர் சக்திதான்.  
எனவே, காமத்சத அடக்குகிவறன் என்று மசால்பேர்கள் பாலுணர்வு 
உந்துதசலக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியிவலவய தங்கள் 
ோழ்நாட்கசே ேணீாக்கிக் மகாள்ோர்கள்.  
வதசே, மநறி, அேவு முசற இந்த மூன்சறயும் கசடபிடித்து 
வமன்சமயசடய வேண்டும் என்வற என் குருநாதர் வேதாத்திரி 
மகரிஷி மசால்லி இருக்கிறார்கள்.  
வமலும் பிரம்மச்சரியம் என்பது மபண்கசேப் புறக்கணிப்பது என்ற 
தேறான கருத்து நிலேி ேருகின்றது.  
15 நாட்களுக்கு ஒரு முசற உறவு மகாள்ேதால் எந்தேித ேிந்து 
ேிசரயமும் ஏற்படாது என்றும், அேனும் பிரம்மச்சரியம் காப்பேவன 
என்றும் நம் முன்வனார்கள் மசால்லி சேத்திருக்கிறார்கள்.  
 
ஆனால், வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் ேடிேசமத்திருக்கும் 
மனேேக்கசல வேறு. இது சித்தர்கள் கண்டதாகும்.  
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நாம் உண்ணும் உணவு ஏழு தாதுக்கோக அதாேது இரசம், இரத்தம், 
தசச, மகாழுப்பு, எலும்பு, மஜ்சஜ, சுக்கிலமாக மாறுகிறது.  
அவ்ோறு மாறும் ஏைாேது தாது சுக்கிலம். உற்பத்தியாகும் 
சுக்கிலத்தில் உள்ே உயிர் சக்திசய பிரித்து மீண்டும் வமவல ஏற்றி 
ேிடுவோவமயானால், அந்த ேிந்து மேேிவயறுேதால் நமக்கு எந்த 
நஷ்டவமா, கஷ்டவமா ஏற்படாது.  
ேிந்துக் கைிவுதான். எனவே உயிர்சக்தியின் திணிவும், மன ஆற்றலும், 
உடல் ேலிசமயும் மபற்று தேத்தில் வமன்சம மபறலாம். 
 
சுோமி சின்மயானந்தாேிடம் ஒருேர் வகட்டார், காம இச்சசசயத் 
துறப்பதுதான் பிரம்மச்சரியமா? அசத அேவோடு நுகர்ேதால் முக்தி 
தசடப்படுமா? என்று.  
 
சிற்றின்னங்கசேத் துறந்து, வபரின்பத்சதச் சார்ந்து ோழ்ேதுதான் 
பிரம்மச்சரியம்.  
 
ஆனால், இதில் ஒன்சறக் கேனிக்க வேண்டும். சிற்றின்பம் என்பது 
மபண்ணின் உதேியால் மட்டும் ஏற்படுேதல்ல. ஐம்புலன்கள் மூலம் 
நுகரும் இன்பங்கள் அசனத்தும் சிற்றின்பங்கவே.  
 
இசேகள் மூலம் மபறும் இன்பம் உறுதியானவதா, நிசலயானவதா, 
ஒவர உணர்சேத் தரக் கூடியவதா அல்ல. ஒருேருக்கு இன்பமாகத் 
வதான்றும் ேிஷயம் மற்மறாருேருக்கு இன்பமாகத் 
வதான்றுேதில்சல.  
நுகரும் அசனேருக்கும் ஒவர மாதிரியான இன்பத்சதயும்,  
ஆனந்தத்சதயும் தருேது வபரின்பம் எனப்படும்.  
 
எனவே இங்கு நமக்கு இன்பத்சதயும், துன்பத்சதயும் தருேது 
புலன்கேல்ல. இசே மேறும் கருேிகவே. இன்ப துன்ப நுகர்ச்சிக்கு 
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எஜமானர் நம் உள்ேவம. அது மசால்கிறபடிதான் இந்தப் புலன்கள் 
வேசல மசய்கின்றன.  
 
வேதசனப்பட்டேன் எதிவர ரம்சபவய ேந்து நின்றாலும் அேன் 
ரசிப்பதில்சல. மனம் ஆனந்தமாக இருக்கும் மபாழுது எேிய உணவும் 
ருசிக்கிறது.  
 
மனசதக் மகாண்டு புலன்கசேக் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி மனிதனுக்கு 
மட்டும்தான் இருக்கிறது. மிருகங்களுக்கு அறிசேக் மகாண்டு 
புலன்கசே ஆேத் மதரியாது. 
 
எனவேதான் அறிசேப் பயன்படுத்தாத மனிதர்கள் மிருக குணம் 
மகாண்டேர்கோக இருக்கிறார்கள்.  
அேர்களுசடய இச்சச, வகாபம், மகட்ட உணர்வுகள் ஆகியேற்சற 
அேர்கோல் கட்டுப்படுத்த முடியாது.  
புத்திசாலியாக இருப்பேன் அேற்சறக் கட்டுப்படுத்தி அேவு 
முசறவயாடு உபவயாகிக்கிறான். இப்படிக் கட்டுப்பாட்டுடன் 
ோழ்ேதற்குப் மபயர்தான் பிரம்மச்சரியம்.  
இன்று நாம் மபண் உறசே மறுப்பவத பிரம்மச்சரியம் என்று மசால்லி 
ேருகிவறாம். இது தேறு.  
மனசதக் கட்டுப்படுத்தி எல்லா ேிதத்திலும் தன்னுசடய சக்திகசே 
சுயகட்டுப்பாட்டிற்குக் மகாண்டு ேந்து, அேற்றின் மூலம் சிறந்த 
பலன்கசே அசடேதுதான் பிரம்மச்சரியம்.  
மனிதனின் உடல் சக்தி, அேனுக்கு ஆண்சமசயயும், 
இேசமசயயும் தரும் ேரீியம் இசேமயல்லாம் அேனுசடய 
நல்ோழ்ேிற்காக இசறேன் அேித்த மசல்ேங்கள்.  
இேற்சறப் பாதுகாத்து, அேவுடன் மசலேிடுபேவன மிகச் சிறந்த 
பலசனப் மபறுகிறான்.  
அேனிடம்தான் மபாலிவும், மசயல் வேகமும், புத்திசாலித்தனமும் 
குடி மகாள்கின்றன. அேவன உண்சமயான பிரம்மச்சாரி என்றார். 
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ஞானிகள் என்றும் இயற்சகக்கு முரணான காரியங்கசே 
ஆதரிப்பதில்சல. 
 
எனவே  

 வேதாத்திரியத்தில் உடல்நலம் காக்க உடற்பயிற்சியும்,  
 ேித்து சக்திசயப் மபருக்கி, அதில் உயிர் சக்திசயத் திணிவு 

மபறச் மசய்து, அந்த உயிர் சக்திசயப் பிரித்மதடுத்து வமவலற்ற 
காயகல்பப் பயிற்சியும்,  

 மனேேம் காக்க அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகளும்,  
 தூய்சம மபற்று ேிசனகசே அைித்து ஆன்ம ஈவடற்றம் மபறத் 

தேப்பயிற்சிகளும் தரப்படுேதால்,  
 
 

இல்ோழ்ேில் உள்ேேர்களும் குண்டலினி தேத்தில் மேற்றி மபற்று 
ேடீுவபற்சறப் மபற முடியும் என்பசத உணர்ந்திடுங்கள் 

 
11.முயற்சி முயற்சி முயற்சி 

 
 ”என் முயற்சிசகள் பலமுசற என்சன சகேிட்டதுண்டு.  

ஆனால், முயற்சிசய ஒருவபாதும நான் சகேிட்டதில்சல.” 
சர். ஐசக் நியூட்டன். 

 
வேதாத்திரியம் என்ன மசால்கிறது? 
 
 உங்களுசடய எண்ணங்கள் மீவத உங்கள் 
எண்ணங்கசேக் மகாண்வட இப்வபாசதய 
ோழ்வு அசமந்துள்ேது.  இசத மாற்றி 
அசமக்கும் சக்தியும் உங்கேிடம் உள்ேது.  
இதற்காக மேேிவய எங்கும் அசலாயாதீர்கள் 
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உங்கள் மனதில் இருந்து மாற்றங்கசேத் மதாடங்குங்கள். 
அங்வக தான் அசனத்தும் பிறக்கிறது. மனசத பைக்க 
மனேேக்கசல பயிற்சி எடுக்கலாவம?  

 நம்சமப் பசடத்தேனின் ஆற்றல் நம்மிடமும் இருக்கிறது. 
”அேனில்தான் நீ! உன்னில் அேன்!  அேன்யார்? நீயார்? 
பிரிவேது? என்பது வேதாத்திரியம். 

 மேற்றிச் சூழ்நிசலயிசன அசமப்பது எப்படி?  நீங்கோக 
முயற்சி மசய்து மனசத ேிசாலப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள்.  
இசதப் பைக்கப்படுத்திக் மகாண்டால் ேைக்கப்படுத்திக் 
மகாண்டால் இந்தச் மசயல் முசற அனிச்ச மசயலாகி, பிறகு 
நீங்கள் நிசனத்துப் பார்க்காமவல மசயல்படத் மதாடங்கும். 
மனசத ேிசாலப்படுத்த மனசத திறக்க மனேேக்கசல 
மன்றம் ோருங்கள். 

 ஊக்கத்சதத் தூண்டும் உங்கள் நண்பர்கள் யார்?  
தன்னம்பிக்சக, புகழ்ச்சி, பாராட்டு, நன்றி மதரிேித்தல், 
மரியாசத, அங்கீகாரம் மகாடுத்தல், வநர்மசற எண்ணங்கள், 
சுறுசுறுப்பு, தகுதி, திறசம, ேிடாமுயற்சி, கடும் உசைப்பு, 
சமநிசல மனப்பான்சம, சுமூகமாகப் பைகும் தன்சம, ேிட்டுக் 
மகாடுக்கும் மனப்பான்சம, ேிவேகமான நடத்சத, வபச்சுத் 
திறன், எழுத்துத் திறன், சரியான முடிவு எடுத்தல் 
இப்பண்புகசே உசடய உங்கசே மேல்ல உலகில் 
யாருமில்சல.  

 
 

12.மபாறுசம மபாறுசம மபாறுசம 

 ”நான் எப்வபாதாேது மதிப்புமிக்க கண்டுபிடிப்புகசே 
நிகழ்த்தியிருந்தால், அது வேறு எந்த திறசமசயயும் ேிட 
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அதிக மபாறுசமயாக கேனித்தவத காரணம்” சர். 
ஐசக் நியூட்டன் 

Bஅசமதிசயப் மபற, மபாறுசம சகிப்புத்தன்சம 
ேிட்டுக்மகாடுத்தல் இம்மூன்றும் எல்சலயின்றித் 
வதசேயாகும்” வேதாத்திரி மகரிஷி 

 
 
 

13.மகிழ்ச்சியும் அசமதியும் எங்வகயிருக்கிறது? 
 

 
 
 
Bபிறரின் அறியாசமசய மன்னிப்பவதாடு தனது அறியாசமசய 
அகற்றுேதும் தான் அறிவுசடசமB வேதாத்திரி  மகரிஷி 
 
 
"இசறநிசலக்கும் மனநிசலக்கும் இசடயிலுள்ே உயிசர 
எேிதாக உணர்ந்திடலாம் அகத்தேத்தின் மூலம் 
மசறேிேக்கும் உண்சமகசே மனத்தினுள் உணர்ோய் 
மற்றேர்கள் காட்டுேதற்கு மேேியில் ஒன்றும் இல்சல 
மபாசறயுசடசம ேிைிப்புநிசல அஞ்சாசம தியாகம் 
புலனுணர்வு இன்பத்தில் அேவு முசற வேண்டும். 
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நிசறவுமபற முடிவு எடுத்து ேழுோது ஆற்றி 
வநர்சமயுடன் ோை உன்னில் அேன் அேனில் 
நீவய."(வேதாத்திரியம்) 
 
 

14.நம்பிக்சகவய ோழ்க்சக 
 ”உன்னால் முடிந்த ேசரயில் உன் பணிசய இன்று நன்றாகச் 

மசய்.  நாசே அசதேிட நன்றாகச் மசய்யும் ஆற்றசல நீ 
மபறக்கூடும்.” சர். ஐசக் நியூட்டன் 

 
இத்தசகய நம்பிக்சகசயத் தரும் மனேேக்கசல பயிற்சி. 
 

 நம்பிக்சக ோழ்ேில் உந்து சக்தி.  நம்பிவனார் மகடுேதில்சல.  
நம்பிக்சக நம்பிக்சகசயப் மபற்றுத்தரும்.  நம்பிக்சகசய 
நாம் பார்க்க முடியாது.  அதற்குக் கிசடத்த பரிசசக் 
மகாண்டுதான் அசத நம்புகிவறாம். 

 ோழ்க்சகப் வபாராட்டத்தில் கிசடக்கும் சாந்திவய 
சத்தியமானது.  அது மட்டுவம உண்சமயானது. 

 
 இன்சறக்கு நாம் உள்ே நிசல நம்முசடய பசைய 

எண்ணங்கேின், மசயல்கேின் ேிசேவே ஆகும். எது 
நிகைவேண்டும் என்று ேிரும்புகிவறாமா, அது நிகழ்ந்து ேிட்டது 
என்ற நம்பிக்சகத்தான். அசத அசடேதற்குரிய எேிசமயான 
ேைியாகும். இதற்கு என்ன வதசே? ”எண்ணம் ஆராய்தல்B 
என்ற மனேேக்கசல பயிற்சிவய. 

 புத்திசாலிக்கு மட்டுவம ோழ்க்சக திருேிைாோக அசமகிறது.  
ோழ்க்சக நமக்கு ஆனந்தத்சத தராது.  இடத்சதயும், 
காலத்சதயும் தருகிறது.  அசத நிரப்பிக் மகாள்ேது 
உங்கேிடம்தான் உள்ேது. 
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 மேற்றி என்பது வதால்ேியின் எதிர்நிசல அல்ல.  
ஓட்டப்பந்தய ேரீன், தன் முந்சதய வேகத்சத மீறினால் 
வபாதும்.  அதுவே மேற்றி.  வதாற்கிறேர்கள் மசய்ய 
ேிரும்பாதசதச் மசய்கிறேர்கவே மேற்றியாேர்கள். 

 சுறுசுறுப்பு கடன்கசே அசடப்பது மட்டுமல்ல, எசதயும் 
எதிர்பாராமல், கடசமசயச் மசய்து மகாண்வட வபாகும் அரிய 
சாதனம்தான் சுறுசுறுப்பு.  சுறுசுறுப்புடனும் 
தன்னம்பிக்சகயுடனும் மதாடர்ந்து முயற்சி மசய்து மகாண்வட 
இருந்தால், மேற்றி நிச்சயம் கிசடக்கும். 

 நம்சமப் பற்றி நாம் என்ன நிசனக்கிவறாவமா அந்த 
அடிப்பசடயில்தான் நம்சமச் சுற்றியுள்ே உலகமும் நம்சமப் 
பற்றி நிசனக்கிறது.  அவதாடு மற்ற ேிஷயங்கசேப் பற்றி 
நம்முசடய எண்ணம் என்ன என்பசதயும் சேத்து நம்சமப் 
பற்றித் தீர்மானிக்கிறது. 

 உங்கசே அறிதல் என்றால் என்ன?  உங்கசேப் பற்றிய 
சுயேிமர்சனம். உங்கசேப் பற்றி உணர்தல், 
தன்னம்பிக்சகயுடன் உங்கசேப் பற்றி சுய பரிவசாதசன 
மசய்து மகாள்ளுதல். தன்சன அறியும் ஞானம் மனிதனுக்கு 
மட்டும் தான் உண்டு. 

 கேசலசய கைற்றிேிட கற்றுக் மகாள்ளுங்கள்.  கைற்றிேிட 
முடியாதவபாது எதிர்நீச்சல் வபாடுங்கள். உங்கேது சோசல 
சந்திக்க முடியாமல் கேசல ஓடிப் வபாய்ேிடும். 

 மேற்றியின் இரகசியத்தில் முதன்சமயானது உங்கசே நீங்கள் 
அறிேதுதான். Bஉன்சனவய நீ அறிோய்B என்பார் சாக்ரடீஸ். 
மகாழுந்து ேிட்மடரியும் நம்பிக்சகயும், அசனத்சதயும் 
மேல்லக்கூடிய வபரன்பும். சர்ே சக்தி ோய்ந்த தூய்சமயும் 
மகாண்டிருந்தால், மேற்றி ேிசரேில் கிசடக்கும் 
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 மனித உறவுகசே ஏற்படுத்திக் மகாள்ே வேதாத்திரியம் 
அருசமயான பல டிப்ஸ்கசே மானுடத்திற்கு 
ேைங்கியிருக்கிறது. 

 மற்றேர்கள் மசால்லுேசத திறந்த மனதுடன் கேனமாகக் 
வகளுங்கள்.  அேர்களுக்கும் மசால்லுேதற்கு சுோரஸ்யமான 
ேிஷயங்கள் இருக்கும்.  அேர்கள் மசால்ேதற்கு மதிப்பேித்து 
அதிலிருந்து புதிய ேிஷயங்கசேத் மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். 
வகளுங்கள் மகாடுக்கப்படும். 

துசணநின்ற நூல்கள் 
1. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு. 
2. மாக்வகாலமாய் ேிசேந்த மதி ேிருந்து, வேதாத்திரி மகரிஷி, 

வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவராடு. 
3. வேதாத்தி மகரிஷியின் மபான்மமாைிகள் 5000, மன்னார்குடி 

பானுகுமார், ேிஜயா பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர். 
4. இசணயதே தகேல்கள். 
5. தத்துேச் சிகரங்கள் – அைகர் ராமானுஜம் 
6. வேதாந்தமும் வேதாத்திரியமும் – அைகர் ராமானுஜம் 
7. Newt on's Phi l osophy of  Nat ure Sel ect i ons f rom hi s 
Wri t i ngs- Newt on. 

8. நியூட்டனின் மூன்றாம் ேிதி நா. முத்துக்குமார் 
9. சர் ஐசக் நியூட்டன்-மே.சாமிநாத சர்மா 
 

 

பானுகுமார் பசடப்புலகம் 
Free PDF www.banukumar .i n 

https://www.goodreads.com/author/show/6521925._
http://www.banukumar.in/
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ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பைக 100 தியான சிந்தசனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தசனகள் 
3. வகாள்கசே மேன்ற இசடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்சக ேரலாறு 
1. மநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுசேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுசேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுசேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுசேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 
தன்னம்பிக்சக தன்னம்பிக்சக 
1. தன்னம்பிக்சக மலர்கள். 
2. மடன்சசன மேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்சே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்சக 
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வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

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

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்சேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே மசால்லும் 
15. உய்யும் ேசக வதடி அசலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்சனச் மசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுசேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்சே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மசனேிக்கு மரியாசத 
24. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் ேறுசம என்பது இல்சல. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்சத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திசர 
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம் 
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பாரத மகான்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிைக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. ரமண மகரிஷியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. சுோமி சிோனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. சுோமி சித்போனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
22. தாயுமானேரும்ரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
23. பாரதியாரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
 

 
தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் மபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிசறந்த மபாருள்.. 
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6. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் சபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் மபான்சன மாதசர 
12. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் மமௌனகுரு 

ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் மசலேேர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் 

மகாட்டம் 
18. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் 

மாசய 
19. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபசகேர்கள் 
20. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் இசறேைிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் ேைிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 

பாகம் 1 
25. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 

பாகம் 2 
26. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 

பாகம் 3 
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திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் யாத்திசரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அசடக்கலப் 

பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் மசத்திலாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் 

பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் குசைத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்சேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தசனப் 

பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் ஆசசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் அன்சனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் மசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 
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2. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்சேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தசனகள் 
 

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

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் மஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் மமய்ப்மபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயமநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் மபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், மபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்சேதமும் வேதாத்திரியின் அத்சேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தசனகள் 
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 மதய்ேமமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
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20. தாயுமானேரின் பரநசடயும் உலக நசடயும் 
21. இன்பம் மபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எசத பலி மகாடுக்கச் மசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இசறேைிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேசமகள் 100 

 
மஜன்னும் திருோசகமும்  

1. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

 
புலேர் தியாகராஜனார் 

1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புலேர் தியாகராஜனார் அரிய மசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராஜனார் 

 
 

ேரலாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய மசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரலாறு 

 
பயண நூல்கள் 

1. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
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2. அமமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள் 
 
தன்னம்பிக்சக தன்னம்பிக்சக 
1. தன்னம்பிக்சக மலர்கள். 
2. மடன்சசன மேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்சே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்சக 
6. தன்னம்பிக்சக மலர்கள் 

 
சிறுகசதகள் 

1. மசயவல ேிசேவு 
2. தேம் 
3. மதாசலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தசனகள் 

 
பானுகுமார் பசடப்புலகம் 

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 (இசற சிந்தசனகள்) 
4. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் மேன்றதம்மா) 

 

உலகப் புகழ்மபற்ற 34 தத்துேஞானிகளும்  
வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 

1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. ேிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. மேன்றிவேர்ட்ஸ்மோர்த் லாஜ்மபவலாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. மபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கலில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவயவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

7. ஜலாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

8. லாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

12. பிவேட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. மசனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாேின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும் 

15. நீட்வசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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17. தாவோயிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. ரால்ப் ோல்வடாரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. சார்லஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.  
22. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.  
24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
25. வஜம்ஸ்ஆலனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்சடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
28. மபஞ்சமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவரலியஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
31. ேிராக்ேிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்மேல்ட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
34. சர் ஐசக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

 

WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND  VETHATHIRI 

MAHARISIHA COMPARATIVE STUDY 

1. Leo Tolstoy and Vethathiri Maharis 

2. HIPPOCRATES and Vethathiri Maharisi 

3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vethathiri 

Maharisi 

4. Kalil  Zibran and Vethathiri Maharisi 

5. Fyoror Dostoevsky  and Vethathiri Maharisi 

6. Roomi  and Vethathiri Maharisi 

7. Laozi  and Vethathiri Maharisi 

8. William Shakespeare and Vethathiri Maharis 

9. Socrates and Vethathiri Maharisi 
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10. Aristotle and Vethathiri Maharisi 

11. Plattoo and Vethathiri Maharisi 

12. Seneca and Vethathiri Maharisi 

13. Book of Mirrda and Vethathiria 

14. Friedrich Wilhelm Nietzsche and Vethathiri Maharisi 

15. Sir Issac Newton  and Vethathiri Maharisi 

16. Voltaire and Vethathiri Maharisi 

17. Emerson  and Vethathiri Maharisi 

18. Charles Darwin and Vethathiri Maharisi 

19. Karal Marky  and Vethathiri Maharisi 

20. Robert G. Ingersol and Vethathiri Maharisi 

21. Sigmund Freud  and Vethathiri Maharisi 

22. James Alen and Vethathiri Maharisi 

23. Albert Einstein and Vethathiri Maharisi 

24. Confucius and Vethathiri Maharisi 

25. Benjamin Franklin and Vethathiri Maharisi 

26. Rousseau and Vethathiri Maharisi 

27. Marcul Aurelius and Vethathiri Maharisi 

28. Roosevelt and vethathiri Maharishi 

29. Taoism and Vethatiriam  

30. Confucianism and Vethathiriam 

31. Heroklatise and vethathiri Maharishi 

32. Epikuras and vethathiri Maharishi 

33. Machavelli and Vethathiri Maharishi 
34. Franklin D. Roosevelt and Vethathiri Maharishi 

 

 


