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உண்மைக்கே உயிரளித்த சாக்ரட்டீசும் கேதாத்திரியும் 

 

சாக்ரட்டீசும் வேதாத்திரியும் வேறுபட்ட தலைமுலைகளிலும் 
மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளிலும் ோழ்ந்தார்கள்.   
 
இருேரும் ககாள்லகளிலும், நலடமுலைகளிலும் பகுத்தைிோன 
சிந்தலனகளிலும் ஒருலமபாட்லட உணர்த்தினார்கள். 

          

அைிலே கதளிோக்குகின்ை, ேளர்க்கின்ை ஆதார சக்தியான 
தத்துேத்லத உைகிற்கு அைிமுகம் கசய்தேர் சாக்ரட்டீஸ். இேர் 
தத்துே அறிஞர்ேளின் தந்மத (Father of Philosophers) என 
அலைக்கப்படுகிைார்.  
         

ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ை வகள்ேிகளால் மக்களிலடவய 
சிந்தலனலய ேிலதத்தேர் சாக்கரட்டீஸ்.  இந்த சிந்தலனலய 
பாமரனிடமும் மைர லேத்தேர் வேதாத்திரி. 
 
கிவரக்க நாட்டில் அேதரித்தேர் சாக்கரட்டீஸ்.  இந்தியாேில் 
பிைந்தேர் வேதாத்திரி மகரிசி. 
 

கிைிஸ்து பிைப்பதற்கு 469 
ஆண்டுகளுக்கு முன் பிைந்தேர் 
சாக்கரட்டீஸ்.  வேதாத்திரி 
மகரிசி இருபதாம் நூற்ைாண்டில் 
பிைந்தேர். 
 
சாக்ரட்டீஸ் எழுதப்படிக்கத் 
கதரியாதேர் என்று ேரைாற்று 
ஆசிரியர்கள் கசால்லுகிைார்கள்.  

வேதாத்திரி மகரிசி மூன்ைாம் ேகுப்பு ேலரதான் படித்தார். 
 
இேரின் தந்லத ஒரு சிற்பி. அதனால் சாக்ரட்டீஸ் இளம் 
ேயதிவைவய சிலைகலள ேடிக்கக் கற்ைார்.  வேதாத்திரி மரகிசியின் 
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தந்ததயார் நெசோளி.  அதனால் இளம் ேயதிவேவய வேதாத்திரி 
நெசவுத் நதாழிேில் ஈடுபட்டார்.  
 
அக்காை ேைக்கப்படி அேர் தன் தாய் நாட்டுக்கு வசலே கசய்ய 
சாக்ரட்டீஸ் வபாருக்கு கசல்ை வேண்டியிருந்தது. ராணுேத்தில் பை 

பதேிகலளயும், கபாறுப்புகலளயும் ேகித்தார்.  
 
வேதாத்திரி மகரிசி கநசவுத் கதாைில் ஈடுபட்டு தன்னுலடய 
முயற்சியால் இத் கதாைிைில் வமன்லம அலடந்தார். 
 
சாக்கரட்டீசும் வேதாத்திரியும் இரு நபண்கதள மணந்து குடும்பம் 
ெடத்தியேர்கள்.  
 
எலத கசால்கிவைாவமா அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்கும், 

இறுதிேலர உண்லமயில் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் 
என்பதற்கும் சாக்ரட்டீசும் வேதாத்திரி மகரிசியும்  சான்ைாகத் 
திகழ்ந்தார்.   
 
கி.மு.399 ஆம் ஆண்டு அேரின் 71 ஆம் ேயதில் சாக்ரட்டீஸ் 
மரணமலடந்தார் சாக்ரட்டீஸ்.  வேதாத்திரி மகரிசி 95 ஆண்டுகள் 
ேலர ோழ்ந்தார். 
 
ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்று மக்கலள சிந்திக்க லேத்தேர் 
சாக்ரட்டிடீஸ். பகுத்தைிவு கனலை இலளஞர்களிடம் ஊட்டினார். 
 
வேதாத்திரி மகரிசிவயா தனது ஞான ஆராய்ச்சியால் இலைநிலை 
உணர்ந்து.  மானுடத்தலத சிந்திக்க லேத்தார்.  ஆன்மீகத்தில் 
பகுத்தைிலே ஊட்டினார்.  
 
 

சாக்ரடீஸ் ோழ்க்மே ேரலாறு (ேி.மு.469 – 399 )  

 
நாகரிகத்திலும்,கலை இைக்கியத்திலும், ேரீத்திலும் சிைந்து 
ேிளங்கிய நாடான கிவரக்கம் தான் சாக்ரட்டீசின் தாய் நாடு. 
 



4 

 

 கிவரக்க நாட்டின், ஏகதன்ஸ் நகரில் வபநாரட்டி-சாப்வராநிஸ்கஸ் 

ஆகிவயாருக்கு கி.மு.470 ஆம்ஆண்டு சாக்ரட்டீஸ் பிைந்தார்.  
 

 

 இேரின் தந்லத ஒரு சிற்பி. அதனால் 

சாக்ரட்டீஸ் இளம் ேயதிவைவய சிலைகலள 
ேடிக்கக் கற்ைார்.  
 

இந்தப் பயிற்சி தான் பிற்காைத்தில் 
அேருக்கு அைிலே கசதுக்க உதேியது. 
 
வகள்ேி எனும் உளியால் வதலேயற்ை 

பகுதிகளான மூட கருத்துக்கலள கசதுக்கி 
நீக்கினால், பகுத்தைிவு எனும் உண்லம யின் 
சிலை உருோகிேிடும் என்பலத சாக்ரட்டீஸ் 

நலடமுலை பயிற்சியிவை கதரிந்து ககாண்டார் 

 

ஏன்? எதற்கு? எப்படி? எப்கபாது?  

 

சாக்ரட்டீசுக்கு வகள்ேிகலள வகட்பதில் மிகவும் ஆர்ேம். ஏன்? 

எதற்கு? எப்படி? எப்வபாது? என்கைல்ைாம் வகட்டுக் ககாண்வட 
இருப்பார். 
 

 இந்த ஆர்ேத்தில் அனாக்சா வகாரஸ் என்ை ஆசிரியரிடம் ஒரு 
மாணேராக முதைில் வபாய் வசர்ந்தார். லமர்வடான், சான்தீப்பி என்ை 
இரு கபண்கலள திருமணம் கசய்து ககாண்டார். 
 

 அக்காை ேைக்கப்படி அேர் தன் தாய் நாட்டுக்கு வசலே கசய்ய 
வபாருக்கு கசல்ை வேண்டியிருந்தது. ராணுேத்தில் பை 

பதேிகலளயும், கபாறுப்புகலளயும் ேகித்தார்.  
 

ஒரு சூழ்நிலையில் அேர் ராணுேப் 
பணிலய ேிட்டு கேளிவயை வேண்டி 
இருந்தது. 
 

சாக்ரட்டீஸ் மிகவும் எளிலமயானேர். ஒவர 
ஒரு ஆலடயுடன், கால்களில் கசருப்பின்ைி 

https://www.amazon.in/dp/0801497876?tag=5books-21
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பை இடங்களுக்கும் சுற்ைித்திரிந்து அைிலே பரப்பினார். 
 

மக்கள் கூடும் இடங்களிலும், இலளஞர்கள் கூடும் இடங்களிலும் 
அேர் வபசினார்.  
       

சாக்ரட்டீஸ்  கருத்துக்கள் நூைாக அேரால் எழுதப்படேில்லை. 
சாக்ரட்டீசின் மாணேர்களான பிளாட்வடாவும், கசவைாவபானும் 
அேரின் கருத்துக்கலள தங்களின் நூல்களிவை எழுதி லேத்தார்கள். 
 

பகுத்தறிவு தந்மத 

 

சாக்ரட்டீஸ் பகுத்தைிேிலன பயன்படுத்தச் கசான்னார். அைிவுக்கு 
முதன்லமயான இடத்லத அளித்தார். மூட நம்பிக்லகலய நீக்கச் 
கசான்னார்.  

 

 

எலதயும் ஏன், எதற்கு என 
வகள்ேிகளுக்கு உட்படுத்தி 
ஆராயாமல் ஏற்றுக் ககாள்ளக் 
கூடாது என்ைார். 
  

இேரிடம் வகள்ேி வகட்கும் 

மக்களிடம், பை கிலள 
வகள்ேிகலளக் வகட்டு சிக்கைின் 

அடிப்பலடலய புரிந்து ககாள்ளும்படி சாக்ரட்டீஸ் உதேி கசய்ோர். 
 

ைரண தண்டமன 

 

சாக்ரட்டீசின் வபச்சு ேன்லமயால் இலளஞர்களும், மக்களும் 
கேரப்பட்டனர். அதனால் அன்று இருந்த முடியாட்சியினர் அஞ்சினர். 
 

சாக்ரட்டீஸ் மீது சாட்டிய குற்ைங்கள். 
 

”சாக்ரட்டீஸ் கடவுள்கலள நம்ப மறுக்கிைார்.  கடவுள் நம்பிக்லகலய 
அேர் அைிக்கிைார்.  ஏவதாவதா வபசி இலளஞர் உள்ளங்கலளக் 
ககடுக்கிைார்.”   
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சாக்ரட்டீஸ் இலளஞர்கலள தேைான கருத்துகளின் மூைம் 
ககடுக்கிைார்; ஜனநாயக கருத்துக்கலள கசால்கிைார்; ேிைிப்புணர் 
ஊட்டுகிைார்; கடவுளர்கலள பைிக்கிைார்;  

 

 

அேர் ஒரு நாத்திகர் என்கைல்ைாம் அேர் 
மீது குற்ைச்சாட்டுகலள சுமத்தினர். 
நீதிமன்ைம் அேருக்கு மரண தண்டலன 
அளித்தது. 
 

கி.மு.399 ஆம் ஆண்டு அேரின் 71 ஆம் 
ேயதில் கெம்ைாக் என்ை கபயருலடய 
நஞ்லச, ஒரு குேலளயில் ஊற்ைி குடிக்க 
லேத்தார்கள். சிலையிவைவய 

மரணமலடந்தார் சாக்ரட்டீஸ்.  

ேிசாரலணயின்வபாது அேர் மன்னிப்பு 
வகட்டிருந்தால் அேலர நீதிபதிகள் 

ேிடுேித்து ேிட்டிருப்பார்கள்.  
அேவரா உண்லமவய வபசினார். அேரின் நண்பரான கிரிப்வடா 

சிலையிைிருந்து தப்பிச் கசல்ை உதவுேதாக கசான்னார். ஆனால் 
அலதயும் கூட அேர் மறுத்துேிட்டார். 
 

“நாம் எலத இைந்தாலும் தன்மானத்லத இைக்க 
இடம் தரக் கூடாது'' என்று வபசியேர் 
சாக்ரட்டீஸ். அதனால் அேர் வபாதித்த 
கருத்துக்கு உண்லமயாக இருந்தார். 
 

எலத கசால்கிவைாவமா அதன்படி நடக்க 
வேண்டும் என்பதற்கும், இறுதிேலர 
உண்லமயில் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் 
என்பதற்கும் சாக்ரட்டீஸ் சான்ைாகத் 
திகழ்ந்தார்.  

 

அேர் உண்லமக்காக உறுதியுடன் நின்ை ஒரு கருத்துப் வபாராளி. 
சாக்ரட்டீஸ் பற்றி கேதாத்திரி ைேரசி. 
 

நல்ல ோர்க்கும் துன்பம் வரும் என்கிறோர் லவதோத்திரி மகரிசி. 
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”உண்மமய ோடும் லநர்மமய ோடும் 
    உள்ல ோர்க்குத் துன்பங்கள் 
உண்டோகோ” எனும் கருத்து  
    ஒரு ம க்கக் கற்பமைல ! 
உண்மம ஒ ி ோய் வோழ்ந்த 
    உ கஅறிஞர் ப ர்க்கு 
உண்டோை யதோல்ம கம  
    யூகித்து உணர்ந்திடுவரீ்!”  (ஞோக.286) 
 

வேதாத்திரி மகரிசி ோழ்க்தக குறிப்பு (கி.பி.1911-2006) 
 

அருட்தந்தத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் கிராமத்தில் 

நெசவுத் நதாழில் நசய்யும் ேரதப்பன், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 

தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்ததயாகப் பிறந்தார்.  

 

சிறுேயது முதவே வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 

சின்னம்மாளிடம் ெிதறய பக்தி கததகதளயும், புராணக் கததகதளயும் 

அறிந்து நகாண்டார். 

 

 

இேரது குடும்பசூழல்,  இேருக்கு அதிகம் 

படிக்க ோய்ப்பு இல்ோமல் 

வபாய்ேிட்டது.  

 

தன்னுதடய நசாந்த ஊரில் மூன்றாேது 

ேகுப்பு ேதர படித்த இேர், பின்னர் 

தங்கள் குடும்ப நதாழிோன தறி நெய்ததே நசய்யத் நதாடங்கினார். 

 

18ேது ேயதில் நசன்தனயில் தனியார் ெிறுேனம் ஒன்றில் 

பணியாற்றும் ோய்ப்பு இேருக்கு ஏற்பட்டது.  

 

நசன்தனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 

கிருஷ்ணாராேின் ெட்பு கிதடக்க, அேர் மூேமாக தியானம், வயாகா 

வபான்றதேகதள கற்றார் மகரிஷி. 
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தனது ோழ்க்தகயின் குறிக்வகாளாகிய முழுதமதய உணரும் 

வொக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வ ாமிவயாபதி 
வபான்ற மருத்துே துதறகதளக் கற்று வதர்ச்சிப் நபற்றார்.  

 

வமலும் இரண்டாேது உேகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 

பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

 

பின்பு நபாருளாதாரத் தன்னிதறவு நபற வேண்டும் என்று, தனது சுய 

முயற்சியினால் பல்ோயிரம் ெபர்களுக்கு வேதே அளிக்கக்கூடிய 

அளேிற்கு ஒரு நபரிய நெசவுத் நதாழிற்சாதேதய உருோக்கினார். 
 

ஆன்மிகத் வதடல் 

 

தனது சவகாதரியின் மகதள (வோகாம்பாள்) மணந்து இல்ேற 

ோழ்க்தகதயத் நதாடங்கினார்.  

 

இல்ேறத்திலும், நெசவுத் நதாழிேிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 

வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடேில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் ொட்டம் 

நகாண்டிருந்தார்.  

 

சித்தர்களின் நூல்கதளக் கற்று, தியானத்தில் நேகுோக ஈடுபட்டு 

தன்தன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முதறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் 

ஈடுபட்டார். 

 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடேின் ேிதளோக தனது 35ேது ேயதில் 

ஞானம் நபற்றார்.  

 

அதிேிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில்- பே உன்னதமான ஆன்மீகக் 

கருத்துக்கதள- தனது எழுத்துக்களின் மூேமாகவும், உதரகளின் 

மூேமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துதரத்தார்.  

 

பின்னர்- தனது நெசவு நதாழிதே முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு- தன்தன 

முழுதமயாக ஆன்மீகத் துதறயில் ஈடுபடுத்திக் நகாண்டார். 

 

நூல்கள் இயற்றல் 
 

இந்தப்பிரபஞ்சத்ததப் பற்றியும்- மனித ோழ்க்தகதயப் பற்றியும்- 
தேெிதேயில்- தான் நபற்ற கருத்துக்கதள -பே கேிகளாகவும், 
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கட்டுதரகளாகவும்- புத்தக ேடிேங்களில் இந்த உேகுக்கு மகரிஷி 
அேர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.  

 

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட- ேிஞ்ஞானமும் நமய்ஞ்ஞானமும் 

கேந்த- தமிழ்ப்பாடல்கதள இயற்றியிருக்கிறார்.  

 

பாமர மக்களும் புரிந்து நகாள்ளும் ேதகயில்- எளிய தமிழில் தனது 

தத்துேங்கதள எடுத்துதரத்தார்.  

 

எல்ோ மதங்களின் சாரம் ஒன்வற என்பதத -மகரிஷி அேர்கள் 

ேேியுறுத்துகிறார். 

 

1957ல் மகரிஷி ‘உேக சமாதானம்’ என்னும் நூல் ஒன்தற 

நேளியிட்டார்.  

 

நதாடர்ந்து பல்வேறு ொடுகளுக்குச் நசல்லும் ோய்ப்பு- இேருக்கு கிட்ட -

அங்நகல்ோம் ஆன்மீகச் நசாற்நபாழிவு ெிகழ்த்தினார்.  

 

மனிதகுேம் அதமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துகதளயும் சாததன 

முதறகதளயும் உேகநமங்கும் பரப்பிட- 1958-ஆம் ஆண்டில் -

வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் ெிறுேிய உேக சமுதாய வசோ சங்கம்- 
இன்று இந்தியாேிலும், மவேசியா, ஜப்பான், நதன்நகாரியா, அநமரிக்கா, 

வபான்ற ொடுகளிலும் பே கிதளகதளக் நகாண்டு இயங்கி ேருகிறது. 

அருட்நபருஞ்வசாதி ெகர் 

நகாங்கு ொட்டில்- நபாள்ளாச்சி ெகருக்கு அருவக- ோல்பாதற 

மதேவயாரத்தில்- ஆழியாறு ெீர்த்வதக்கம் அதமந்துள்ள இடத்தில்- 
அருட்நபருஞ்வஜாதி ெகர் எனும் ெகரம்- வேதாத்திரி 

மகரிஷியால் 1984 காே கட்டத்தில் அதமக்கப்பட்டது.  

அன்நபாளி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்தறயும் நேளியிட்டார். 

இன்றும் தமிழ், ஆங்கிேம் நமாழிகளில் நேளிேருகின்றன. 

மதறவு 

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
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வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 

28, 2006 நசவ்ோய்க்கிழதமயன்று மதறந்தார். 

 
 

சாக்ரட்டீஸால் புேமைமடந்த கோனியம். 
(19.11.2001) அன்று கசன்லன     MIT ேளாகத்தில் மகரிசி ஆற்ைிய உலர) 
 
 

கமய்ப்கபாருள் என்பது சுத்தகேளி, சூன்யம், பிரம்மம் என்பது 
ஆதிகாைத்திவைவய ேந்து ேிட்டது. அது பைக்கம் ஆகிப் 
வபாய்ேிட்டது. 
 

பைக்கம் இல்ைாத நாட்டில் சாக்ரடடீஸ் என்ை மகான் உண்லமயான 
கடவுள் எது என்பலதக் கண்டுபிடித்தார். 
 

இதுதான் கடவுள், நீங்கள் கசால்ேகதல்ைாம் கடவுள் இல்லை என்று 
கசான்னார்.  அவ்ேளவுதான். 
 

அப்படிச் கசான்னது  மட்டுமல்ைாமல் பாடம் வகட்க ேந்த 
இலளஞர்களுக்கும் பாடமாக அந்த அரூபத் தத்துேத்லதச் கசால்ைிக் 
ககாடுத்துக் ககாண்டிருந்தார். 

 

 

 இலதப் பார்த்த அரசியல் 
தலைேர்களுக்குப் 
கபாருந்தேில்லை. 
 

”இேலர உயிவராடு ேிட்டு 
லேத்தால் எல்ைா 
இலளஞர்களும்  ககட்டு 
ேிடுோர்கள் என்று 
தீர்மானித்துக் ககாண்டு 
தான் அேருக்கு மரண 

தண்டலன ககாடுத்து ேிட்டார்கள். 
 

வகானியம் என்கைாரு ேிஷம் இருக்கிைது.  அந்த ேிஷத்லதச் 
சாப்பிட்டால், காைிைிருந்து ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக உணர்வுகுன்ைி 
மரத்துக் ககாண்வட ேரும். 

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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அப்படிவய மரத்துக் ககாண்வட ேந்து. இருதயத்திற்கு ேருகின்ை 
வபாது கசயல்பாடு நின்று ேிடும். 
 

 

சாக்ரட்டீஸிக்கு மரண தண்டலனயாக 
அந்த மாதிரி ேிஷம் ககாடுக்கின்ை வபாது 
தான், ”நீ கசான்னகதல்ைாம் தப்பு என்று 
இப்வபாதாேது ஒத்துக் ககாள், 
தண்லனலய மாற்ைி ேிடுவோம்.  என்ன, 
இப்கபாழுதாேது நீ கசான்னலத 
மறுத்துேிடுகிைாயா” என்று வகட்டார்கள். 
 

உண்லமலய உணர்ந்த பிைகு அலத 
மறுக்க முடியுமா?  வபசிக் ககாண்வட, 

உண்லமலய ேிளக்கிக் ககாண்வட, ேிஷத்லத ோங்கி சாப்பிட்டுக் 
ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக. கிைிருந்து வமைாக உடல் மரத்துக் 
ககாண்வட ேர, உயிர் ேிட்ட மகான் தான் சாக்ரட்டீஸ். 
 

சாக்ரட்டீஸீம் ேள்ளுேரும். 
 

சாக்ரட்டீஸ் ஆனேர் எவ்ோறு உணர்ந்த தத்துேோதியாக இருந்து, 
எவ்ேளவு கபாறுலமலயக் காட்டி, அநியாயமாகக் ககாடுத்த 
அரசியல் தண்டலனக்குக்கூட எதிர்த்துப் வபசாமல், அந்த மரண 
தண்டலனலய ஏற்றுக் ககாண்டார் என்ை பண்பாட்டின் உயர்லே 
கேளிக் காட்டி, ேள்ளுேர் குைளில் ககாடுத்திருக்கிைார். 
 

சாக்ரட்டீஸ் காரைத்திற்குப் பின் ஐநூறு ஆண்டுகள் கைித்து 
ேள்ளுேர் ேந்தததனால், 
 

”கபயகண்டும் நஞ்சுண்டலமேர் நயத்தக்க 

நாகரிகம் வேண்டுபேர்” 
 

என்று கசால்கிைார். 
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ஒவர ஒரு நிகழ்ச்சி, கபயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அலமேர்.  அதாேது 
மற்ைேர்கள் முரண்டு பிடிப்பேர்களாக இருந்தால் ஊசி வபாட்டு 
ேருத்துோர்கள்.  
 

அந்தக் காைத்திைிருந்து கமய்ப்கபாருள் ேிளக்கும் யார் யார் 
ககாடுத்தார்கவளா அேர்கலளகயல்ைாம் தீர்த்துக் கட்டி ேிட்டது 
உைகம்.  இப்கபாழுது அவ்ோகைல்ைாம் கசய்யவே முடியாது. 
 

ஏகனனில்உைகம் சிந்திக்க ஆரம்பித்து ேிட்டது.  சிந்தலன 
உள்ளேர்கள் இன்று அதிகம், சிந்தலன உள்ள இலளஞர்கள் 
ேந்துேிட்டார்கள். 
 
இனி ஒருேலரயும் கமய்ப் கபாருள் ேிளக்கம் ககாடுத்ததற்காக 
உைகம் மாய்க்க முடியாது.  

 

அந்த அளவு உைகத்தினரின் அைிவு ேிரிந்ததனால், இந்த கமய்ப் 
கபாருலள முந்நூறு வபருக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து 

வபசக் கூடிய காைம் ேந்திருக்கிைது.  
 
உயர்ந்த காைம்.  அைிேில் மிக்க காைம் என்றுதான் எடுத்துக் 
ககாள்ள வேண்டும். 
 

ஏகனன்ைால் இதுேலரயில் ஏவதா கற்பலனயில் ேந்தகதல்ைாம் 
ேிழுந்து ேிடுவம, ககட்டுப் வபாகுவம என்று நிலனக்காமல் நல்ை 
மாற்ைம் ேந்தால் நல்ைது தாவன?  கமய்பகபாருள் ேிளக்கம் 
இல்லை என்ைால் உைகம் என்ன ஆகும்? 

 

ஒளிைிகுந்த ோலம் இது. 
 

கமய்ப்கபாருள் ேிளக்கத்திவைவய அைிவு நிற்கின்ை வபாது கடவுள் 
யார், எப்படி இருக்கிைார் என்ை ேிளக்கம் எந்த மூலையில் எேன் 
சிந்தித்தாலும், நீங்கள் என்ன ேிளக்கம் கண்டீர்கவளா அந்த 
ேிளக்கம் அங்வக அேர்களுக்குக் கிட்டும். அேேர்களிடம் வபாய்ப் 
பதிந்து ேிடும். 
 

ஆகவே கமய்ப கபாருள் ேிளக்கம் இனி உைகத்தில் எளிதாக 
கிலடத்துேிடும்.  அன்வை எழுதிவனன். (ஞாக.   ) 



13 

 

 

”அற்புதமாம் அைிேினிடத் தத்துேத்லத 

     அலனேரும் எளிதாக உணர்ந்து ககாள்ள 
ேிற்பலனக்கு கேளியாகும் நூல்கள் மூைம் 
    ேிரிந்துலரக்க முலைகள் பை ேகுப்பான் என்றும் 

கற்பலனக்வக இடமின்ைி,  ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 

     கண்ட முடிவுகளில் நின்று ேழுேிடாத 

நற்பண்பின் எல்லையிவை மனிதன் ோழும் 

     நாட்கவளா தூரத்தில் இல்லை இல்லை.” (ஞாக.531) 
 

 

அந்த முலையில் பார்த்தால் சிைந்த அைிவு, ஒளி மிகுந்த காைம் 
இது. குைப்பங்கள் இருக்கைாம்.  வபார், அச்சம் இருக்கின்ைது. 
 

ஆனால், நான் ஒன்று கசால்கிவைன்.  ஐம்பது ேயதுலடயேர்களுக் 
ககல்ைாம் இது கதரியும்.  
  

முப்பதாண்டுகளுக்கு முன்னதாக கிராமங்களில் பகைில் அரிசிச் 
வசாறு என்பலதக் காணாதா குடும்பங்கள் எண்ணிைந்தன. 
 
பகைிவைவய இல்லைகயன்ைால் இரேில் என்ன இருக்கும் என்று 
யூகித்துக் ககாள்ளுங்கள். 
 

ஏவதா ஒரு கூழ், கஞ்சி இேற்லைக் ககாண்டு ோழ்ந்தார்கள்.  
கசாக்காய் என்பது ஆயுள் பரியந்தம் காணாமவைவய உயிர்ேிட்ட 
ஜேீன்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக எத்தலனவயா வபர். 
 

இன்று உைகம் ேறுலமயிைிருந்து ேிடுபட்டிருக்கிைது.  இதற்கு 
ேிஞ்ஞான ேளர்ச்சி பகுத்தைிவு ேளர்ச்சிலயயும் அதிகரித்துள்ளது.  
இனி கமய்ப்கபாருள் ேிளக்கம் சீக்கிரம் ேந்து ேிடும்.   
 

கேதாத்திரியத்தில் சாக்ரட்டீஸ் 
நீதி என்றால் என்ன?  ”பசம் பபான்மனேிட உயாந்த பபாருமள 
அஃதாேது நீதிமயத் கதடி ேண்டு பிடிக்ே நாம் 
புறப்பட்டிருக்ேிகறாம்” என்பார் சாக்ரட்டீஸ்.“ 
 

”அறத்தினூங்கு ஆக்ேமும் இல்மல அதமன ைறத்தலினூங்கு 
இல்மல கேடு” என்பார் திருேள்ளுேர். 
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”ைனிதஇனம் சமுதாய முமறயில் பசய்யும் 
    ைாபபரிய குற்றத்மதப்பபருக்ேிக் போண்கட, 
தனிைனிதன் குற்றைிமைத்தால் பிடித்துத் 
    தண்டித்து, நீதிநிமல நாட்டப் பார்க்கும் 
இனிஎேர்க்கும் இயந்திரகைா  நிலகைா ஏதும் 
    எள்ளளவும் தனிஉமடமை யாோோறு 
புனிதமுள நீதி சமு தாயம் ேண்டால் 
    பூேலே குற்றங்ேள் எது?  ஆய்ேரீ்” (ஞாே..387) 
 
என்று சமுதாயமும் நீதியும் பற்றி கேதாத்திரி ேிளக்குேின்றார். 
 

”உண்மைக்கே உயிரளித்த சாக்ரட்டீஸ்” என்று ோனாளோப்  
புகழ்ந்தேர் வேதாத்திரியார். 
 
”புத்தகனன்ை கபரியாரும், இவயசு நாதர், 
    கபாதுவநாக்கில் கேிபுலனந்த திருேள்ளுேர், 
உத்தமராம் நபிகள்எனும் உயர்ந்த ஞானி, 
    உண்லமக்வக உயிரளித்த சாக்ரட்டீஸ், 
நித்தியமாம் நிலையைிந்த ஞானி யர்கள் 
    நிைஉைக மக்களுக்கு எடுத்துச்கசான்ன 
அத்தலனயும வசர்த்து ஒரு கதாகுப்பாய்ச் கசய்தால், 
    அலனத்தும் இலணந்து ஒவரகருத்தாய் இருக்கக் காண்வபாம்.” 
(ஞாக.519) 
 

உண்லமக்கு ேடிேம் ககாடுத்தேர் சாக்ரட்டீஸ்.  உண்லமக்கு 
இைக்கணமாக திகழ்ந்தேர் சாக்ரட்டீஸ்.  
 

• ”உண்லம என்பது ஒப்புேலம இல்ைாதது.  அதுமுழுலமயானது” 

என்பார் வேதாத்திரியார். 
 

• ”உண்லமலயத் வதடுேது என்பது அபூர்ேமானது.  ேிந்லதயானது. 
தனிப்பட்டது. இலணயற்ைது. ஒப்பற்ைது. அலத வதடும்வபாது மனச் 
சிதைவைா முன் கூட்டிவய ககாண்ட அபிப்ராயங்கள் அடிப்பலடயிை 
வதடுேவதா கூடாது” என்றும் வேதாத்திரி மகரிசி கூறுோர். 
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சாக்ரடீஸ் அைிவுச் சுதந்தரம் கபருகுேதற்கு ஆர்ேம் காட்டினார். 
”யார் எலதச் கசான்னாலும் உன் அைிலேக் ககாண்டு நீயாகச் 
சிந்தித்து உண்லமலய உணர்ந்து ககாள்” என்று சாக்ரடீஸ் ஆரம்பித்த 
முைக்கம், அேருக்குப் பலகேர்கலளத் வதடித் 

தந்தது. 
 

உண்லமலய கபாய்லமயினின்று ேிடுேிக்க உளப்பூர்ேமாக 
முயன்ைார். 
 

சாக்ரடீஸ் எனும் ஞான ேிளக்கு அளித்த வபகராளியின் பாய்ச்சல் 
இதிைிருந்துதான் ஆரம்பித்தது. 
 

 

ஒவ்கோருேரும் உைகத்லத 
உணர்ந்து ககாள்ள ேிலரயுமுன் 
தன்லன உணர்ந்து ககாள்ள 
வேண்டும்.   
 
தன்லனச் சரியாக உணர்பேனால்தான் 
மற்ைேர்கலளப் பழுதின்ைி அைிந்து 
ககாள்ள முடியும். 
 

இளலமயிைிருந்வத இயல்பாக அேரிடமிருந்த அைிவுக்கும், 
அேவராட வசர்ந்வத அதிவேகமாக ேளர்ச்சியுற்று, அேலர ஓர் 
அைிவுக் களஞ்சியமாகத் திகை லேத்தது பின்நாளில். 
 

ஏன்?  எதற்காக?  எப்படி?  எதனால்?  எவ்ோறு? என்னும் 
வகள்ேிகளால் மக்களின் சிந்தலனயத் தூண்டிக் ககாண்வடயிருந்தார். 
 

அேர்கள் தாமகவே சிந்தித்து ேிலடயளிக்க முயன்ைார்கள்.  
இல்லைகயன்ைால் எவ்ேலகயிைாேது அக்வகள்ேிகளுக்குரிய 
ேிலடகள் அைிந்து ககாள்ள ேிலைந்தார்கள். 
 

உைகத்தின் மானுட சமத்துேம், அைிவுலடய மானுட ேம்ச ேிருத்தி,  
சமதருமம், கபாதுவுடலம, கபண் உரிலம, குடும்பக்கட்டுப்பாடு, 

கட்டற்ை காதல் உரிலம, வபச்சு சுதந்திரம், ஒழுக்க நியதி 
கநைிமுலைகள், கசாத்துரிலம, கபாதுவுடலமக் குைந்லதகள் என 
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சாக்ரடீஸ் தன் நண்பர்களுடனும், மாணேர்களுடனும் ேிோதித்துக் 
ககாண்டிருந்தார். 
 

 

இவ்ோறு மக்களிலடவய அைிவுப்பசிலயத் தூண்டும் அரும்பணியில் 
அேர் அயராது பாடுபட்டார். 
    

சாக்ரடீஸ் உைகப் கபரும் சிந்தலனயாளராக ேிளங்கியது பை 
நூல்கலளத் தாம் எழுதியதாைல்ை.  மக்களிடம் வநரடியாகப் வபசிவய 
அேர் தம் மகத்தான் சிந்தலனகலளப் பரப்பினார். 
 

தம் குருநாதா சாக்ரடீஸின் சிந்தலனகளுக்கு எழுத்து ேடிேம் 
ககாடுத்தேர் பிவளட்வடா. 
 

தாழ்ந்த குைத்திவை பிற்நதேர் என்று கருதப்பட்ட சாக்ரடீஸின் 
சிந்தலனகளும் ககாள்லககளும் பைம் கபருலமமிக்க உயாந்த 
குைத்லதச் சார்ந்தேர் என்று கருதப்பட்ட பிவளட்வடாலேப் பின்பற்ை 
லேத்தன. 
 

கிவரக்கத்தின் கபருஞ் சிலையில் சிலைப்படுத்தப்பட்ட சாக்ரட்டீஸ் 
தன் மரணத்லத எதிர்வநாக்கிக் காத்திருந்தார். 
 

அப்வபாது அேருடன் அந்தச் சிலையில் இருந்த மற்கைாரு லகதி 
ஒரு பாடலைப் பாடினான். 

 
உடவன சாக்ரட்டீஸ்,  அக்லகதியிடம் 
ஓடிச்கசன்று அந்தப் பாடலைத் தனக்கு 
மீண்டும் ஒரு முலை பாடிக் 
காட்டுமாறு ககாரினார். 
 

”மரண தண்லனக் லகதியான உனக்குச் 
சாகப்வபாகும் வநரத்தில் இது எதற்கு?” 

என்ை ஏளனமாகக் வகட்டான் அந்தக் 
லகதி. 
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இலதக் வகட்டுேிட்டு சாக்ரட்டீஸ் கசான்னார்- ”சாேதற்குள் இன்னும் 
ஒரு புதிய ேிஷயத்லதக் கூடுதைாகத் கதரிந்து ககாள்ளைாவம 
என்றுதான்” என்ைார். 
 

“ோழ்க்லகயின் ஒவ்கோரு அனுபேத்திலும் பாடங்கற்றுக் 
ககாள்பேவன புத்திசாைி” என்பார் சாக்ரட்டீஸ். 
  

”அனுபேம் என்பது நாவம நம் புைன்கலளக் ககாண்டும் 
இன்பதுன்பங்கலள அனுபேித்தும் ோழ்க்லகயில் வநர்முகமாக 
அைியப்படும் உண்லமயாகும்” என்பார் வேதாத்திரியார். 
 
எலதயும் துருேித் துருேித் கதரிந்து ககாள்ள வேண்டும் 
என்பதில்தான் எத்தலன ஆர்ேம் கிவரக்க ஞானி சாக்ரட்டீஸ் 
அேர்களுக்கு. 
 

தன்னடக்கம், கதளிோன சிந்தலன. நல்கைழுக்கம், வநர்லம. 
இரக்கம், சுயகட்டுப்பாடு, புைனடக்க்ம், ோய்லம. தூய்லம, 
இன்கமாைி வபசல் வபான்ை பண்புகளுக்கு உலைேிடமாகத் 
திகழ்ந்தேர் உத்தம ஞானி சாக்ரடீஸ். 
 

“உன்மனகய நீ எண்ணிப் பார்” என்பவத அேர் உலரத்த உயர்ந்த 
மந்திரம். 
 

• ” நான் மக்கலள மைந்து அேர்கள் மத்தியிவை ஏன் வபசாமல் தனித்து 
ோழ்ேதாகச் கசான்னால், இந்த முலை என்லன மன்னித்து 
ேிடுேதாகக் கூறுேரீ்கள்.  நான் என் மக்கலள எப்படி மற்ப்வபன்?  
அேர்கள் மடலமயிைிருந்து ேிடுேிக்க, கதாடர்ந்து அேர்கலள 
வகள்ேிகளுக்கு வமல் வகள்ேிகளாகக் வகட்டுக் ககாண்வடதான் 
இருப்வபன்!  என் ேினாக்களுக்கு ஏற்ை ேிலடகலள மக்கள் கதரிந்து 
ககாள்ளும்ேலர அேர்கலள ேிடாமல் வகட்டுக் 
ககாண்வடயிருப்வபன்!  என் நாட்டு மக்கலள சிந்திக்கச் கசய்ேலத 
ேிடச் சிைந்த பணி வேறு எதுோக இருு்க்க முடியும்?” 

 

 “உன்மனகய நீ அறிோய்” 

என்பது கிைக்கில் வதான்ைிய 
சூரியன் வேதாத்திரி மகரிசி 
உலரத்த தாரக மந்திரம். 
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”இரும்பு ஒரு கரண்டியாக்கபட்பருக்கிைது.  இலதக் கருத்தில் 
ககாண்டு இரும்பு என்ைாலும் கரண்டி என்ைாலும் அது ஒரு 
கபாருலளவய குைிக்கும். 
   

அதுவபாை கதய்ேம் என்ை அருட்வபராற்ைவை வபரியக்க 
மண்டைத்தில் இயங்கும் எல்ைாமாக இருக்கிைது. நீயாக மனித 
ேடிேமாக இருப்பதும் அதுவே. 
 

இந்தக் கருத்தில் மனத்லதப் பதித்துக் ககாண்டு உண்லமலய 
உணர்ந்து ககாள்.  நீகயன்ைாலும் கதய்ேகமன்ைாலும் ஒரு 
கபாருலளவய குைிக்கும். 
 

கரண்டிலய உருக்கிேிட்டால் இரும்புக்குக் ககாடுத்த ேடிேம் 
மலைந்து ேிடுகிைது.  அவ்ேிரும்புக்குக் கரண்டி என்று ககாடுத்த 
கபயர் மலைந்து ேிடுகிைது.  என்ன மிச்சம்? 
 

இரும்புதான்.  இரும்லபப் பை ேடிேங்களாக்கி, கபயர்கலள 
அக்கருேிக்குக் ககாடுக்கிவைாம்.  ேடிேத்லதயும் கபயலரயும் 
கைித்துேிட்டால் மிஞ்சுேது இரும்புதாவன! 
 

அவதவபான்று, நீ உன்லனயைிந்து ககாள்ள முயற்சி கசய்! 
மனிதகனன்ை ேடிேத்தலதயும், உன் கசயல் பதிவுகளாக உள்ள 
ேிலனப்பதிவுகலளயும் கைித்துப் பார்!  உன்னில் மிஞ்சுேது எல்ைாம் 
ேல்ை அருட்வபராற்ைைாக ேிளங்கும் பரம்கபாருவள. 
 

உனது உடல் உயிர்த்துகள்களால் (ேிண்துகள்களால்) ஆனது.  
உயிர்த்துகவளா இலைத்துகள்களின் கூட்டு.  இலைத்துகவளா 
இலைநிலையின் நுண்பகுதி.   எனவே உன்னில் இலைநிலை 
இருக்கிைது. 
 

எனவே, உன்னில் நான் யார்?  என்ை ேினாேிற்குப் பதில் 
”நான்இலைநிலை”.  இலைநிலைவய நானாக இருக்கிைது.  அதுவே 
நீயாக இருக்கிைது. 
 

எனவே, ”ஒவ்கோரு மனிதரும் இலைநிலைவய.  ஒவ்கோருேரும் 
ேிணதுகளால் ஆனேர்.  ஒவ்கோருேரும் இலைத்துகளால் ஆனேர்.  
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ேிணதுகவளா இலைத்ததுகளின் கதாகுப்பு.  இலைத்துகவளா 
இலைகேளியின் நுண்பகுதி.  எனவே ஒவ்கோருேரும் 
இலைநிலைவய.” 

    
சாக்ரடீஸ் ேினாேிலடகள் மூைமாக சிநதிக்க லேத்துக் 
கதளிவுகபைத் கசய்த முலை ”சாக்ரடீஸ் முமற” என்னும் கபயர் 
கபற்ைது. 
 

அேர் கசான்னார்.  இேர் கசான்னார் என்று எலதயும் சிந்திக்காமல் 
ஏற்றுக் ககாள்ளாவத.  எேர் கசான்னதானாலும் ஏன், எதற்கு , 
எவ்ோறு என்று வகள்ேிகலள எழுப்பி உண்லமலய உணர்ந்து 
ககாள்”   என்று சாக்ரட்டீஸ் கருத்துக்கு கசயல் ேடிேம் தந்தேர் 
அருட்தந்லத. 
 

பசால்லால் ைட்டும் நம்பாகத 

சுயைாய் சிந்தித்கத பதளிோய்”  

 

என்று கூைி தாம் கூைியலத சிந்தித்து உண்லம என்ைால் ஏற்றுக் 
ககாள்ளச் கசய்த ஞானி  வேதாத்திரி மகரிசி. 
 

இன்லைய காை கட்டத்தில் மனிதன் அைியாலம, அைட்சியம், 
உயர்ச்சிேயப்படுதல் என்ை மூன்று காரணங்களால் பை தேறுகள் 
கசய்கிைான்.   
 
அதனால் பை துன்பங்கலளத் சந்திக்கிைான். 
இதற்குக் காரணம் ோழ்க்லகயில் சிந்திக்காமல் முடிகேடுப்பதுதான் 
என்கிைது வேதாத்திரியம்.   
 
இதற்கு வேதாத்திரியம் கூறும் ேைி சுருதி, யுக்தி, அனுபேம் 
என்பதாகும். 
 

சுருதி என்பது நூல் ேைியாகச் சிந்தலனயாளர்களின் கருத்துகலள 
அைிேது. 
 

யுக்தி என்பது ஆைாேது அைிோல் சிந்திக்கும் கபாழுது மனம் 
இலையுணர்லே வநாக்கிச் கசல்ேது.  அத்தலகய முலை மூைம் பை 
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சிக்கைான தீர்வுகளுக்கும் ேிலட காண முடியும் என்கிைது 
வேதாத்திரியம். 
 

அனுபேம் என்பது நம் புைன்கலளக் ககாண்டும் அனுபே அைிலேக் 
ககாண்டும் நல்ைது ககட்டலத அைிதல். 
 

இத்தலகய அைிலே ேளர்த்து மனிதர்கள் ோழ்ேில் அலமதியும், 
நிம்மதியும் கபறுங்கள் என்கிைது வேதாத்திரியம். 
 

• ”நல்ை ஞானமுள்ள வதேர்கலள சந்தக்கச் கசல்வேன் என்று 
(இலதப் பற்ைி வேகைலதயும்ேிட நிச்சயமாக இருக்கிவைன்) 
நான் ஏற்றுக் ககாள்ளாேிட்டால், என்லனப் பிரிந்து 
கசன்ைேர்கலள சந்திப்வபன் என்று ஒப்புக் ககாள்ளாேிட்டால், 
மரணத்தின்வபாது ஒருவேலள நான் துயரப்படைாம்.  எனவே 
நான் மற்ைேலரப்வபால் துயரப்படுேதில்லை.  ஏகனனில் 
இைந்தேர்களுக்கு இன்னும் ஏவதா  இருக்கிைது என்ை நல்ை 
நம்பிக்லக எனக்கிருக்கிைது” –சாக்கரட்டீஸ்” 

 

சாக்ரட்டீஸ் தரும் நம்பிக்லகலய வேதாத்திரியமும் தருகிைது.  .  
மரணத்லத கேல்லும் ேைிலய தருகிைது வேதாத்திரியம். 
சாக்ரட்டீஸ் வபான்று அர்த்தமுள்ள ோழ்க்லகலய ோை ேைி 
காட்டுகிைது வேதாத்திரியம். 
 

கேதாத்திரியம்........ 
 

வேதாத்திரியம் ககாளுத்திய ேித்தக ஞான ஒளி ேிளக்குகள்! 
ஞான நை நாட்ட நன்னம்பிக்லக அகைா அகிைவுைக அருள் 
சுடர்கள்!! 
 

கருத்தரித்த கபருங் கருத்துக்களின் உருப் கபருக்க உள் 
புலதயல்கள்! 
 

ஆழ்ஞான அக மனக் 
கடைிைிருந்து அகைந்கதடுத்த 
அரும் முத்துக்கள்!! 
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மனித இனப் பைப்பை வேறுபாடுகலள மகா ஊறு  கூறுபாடுகலள 
கபாசுக்கப் புைப்பட்ட பூவைாகப் கபரு ஞான அக்கினி ஜ்ோலைகள்! 
 

மூட நம்பிக்லககலள வேரறுத்த பகுத்தைிவு கருவூைம். 
மன ேறுலம ேைி வநாய் வபாக்கி கன எளிலமப் கபாைிவு நல்கும் 
அருள் ஞான ோனப் பூந்துணர்கள்!!   
 
மதம் பிடித்த யாலன மாக்கள் இதயங்கள் இதம் பிடிக்குமாறு 
இலணக்கச் கசய் சங்கிைிகள்! 
 

உைகம் முழுேதும் உய்ேதற்காக புடம் வபாட நாடி வதடி ேந்த 
புத்தம் புதிய ரசோத மூைிலககள்!! 
 

கண்ட நாட்டு வேைிகலளத் தகர்த்த உைக மக்கலள கலளகயடுத்து 
ஒவர குலடக்கீழ் ககாண்டு ேந்து ஒருைகச் சமத்துேப் வபராட்சியல் 
சரிநிகர் சமன்பாடு கசய்ய ேந்த சட்டத்தின் சத்தியக் கருவுைங்கள்!  
 

வேதாத்திரியாரின் உபவதசங்களின் கதாகுப்புதான் வேதாத்திரியம் 

 

பகுத்தைிேின் தந்லத சாக்ரட்டீஸின் தத்துேங்கலள உள்ளடக்கியது 
தான் வேதாத்திரியம்.   
 
இந்த பகுத்தைிோதிகள் பாலதயில் கசன்று நாமும் ோழ்ந்து 
பிைலரயும் ோைலேப்வபாம். 
 

1. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிசி 
2. அன்நபாளி மாத இதழ்கள், வேதாத்திரி மகரிசி 
3. மாக்வகாேமாய் ேிதளந்த மதிேிருந்து. 
4. உேகசமாதானம், வேதாத்திரி மகரிசி. 
5. வேதாத்திரி மகரிசியின் நபான்நமாழிகள் 5000- 

அருள்ெிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
6. Platonic Conversations  by M M McCabe 

7. Apology by Plato 
8. Socrates: Ironist and Moral Philosopher by Gregory 

Vlastos 
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9. The Brilliant Soctates and the foundation of wester 
philosophy – Baby  Professor 

10. சாக்ரட்டீசின் சிேப்பு நூேகங்கள், எஸ். 
ராமகிருஷ்ணன் 

 

ோழ்கேளமுடன்.  “VETHATHIRIAM BANUKUMAR” என்ற 
ததேப்பில்  YOUTUBE-ல் கீழ்க்கண்ட ததேப்புகளில் 
சிந்ததனகதளப் பகிர்ந்துள்வளாம்.  ோய்ப்புள்ளேர்கள் 
பயன்நபற்று இன்புறோம் 

1. ஒப்பாய்வு இேக்கியம் (வேதாத்திரி மகரிசி) 

1. திரிகாே ஞானிகள் (ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரயமும் 
https://youtu.be/EwEuFRO-czw  
  

2. சாக்ரட்டிசும்- வேதாத்திரி மகரிஷியும் - 

https://youtu.be/vZxMOafSHvg 

3. கிவரக்க தத்துேஞானி பிவளாட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
https://youtu.be/CmT8FXmFY1g     

4. பிநரஞ்சு சிந்ததனயாளர் ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

https://youtu.be/MMMilVz4gCs     

5. சீன தத்துேஞானி கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

https://youtu.be/NWbtjV-mM2I  
6. கிவரக்க தத்துேஞானி அரிஸ்டாட்டிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

https://youtu.be/aWHHayncaUk  
7. கிழக்கும் வமற்கும் https://youtu.be/V6VqskwnAFs 
8. கார்ல் மார்க்சும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் https://youtu.be/ifdDyEQD_ 
9. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

https://youtu.be/mQ7Aauxws6c 
10. தந்தத நபரியாரும் அருட்தந்ததயும் https://youtu.be/GY4xK1O10a4 

https://youtu.be/vZxMOafSHvg
https://youtu.be/CmT8FXmFY1g
https://youtu.be/MMMilVz4gCs
https://youtu.be/NWbtjV-mM2I
https://youtu.be/aWHHayncaUk
https://youtu.be/V6VqskwnAFs
https://youtu.be/ifdDyEQD_
https://youtu.be/mQ7Aauxws6c
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11. காேத்தத நேன்ற கேிஞர்கள் https://youtu.be/R9KNiSXgLYY 
12. வகாளறு பதிகமும் ெேக்கிரக தேமும் https://youtu.be/JezKTpli6KE 
13. வேதோக்கியங்களும் வேதாத்திரிய பிரம்மஞானமும் 

https://youtu.be/l4-Exy0g8Y0 
14. அநமரிக்க மண்ணில் ஆன்மீகத்தத ேிததத்தேர்கள் 

https://youtu.be/maZ3Lrm8dnA   
15. கனேில் ேந்த புத்தரும் வபாகரும் https://youtu.be/hbxJR4UvGfo 
16. பாேிகளுக்கும் அருளிய பண்பாளர்கள் https://youtu.be/HH_6PtE-JqE 
17. நபாறாதம பிடித்த மனிதர்கள் https://youtu.be/CHY3PTxgJ-Q 
18. வேதாத்திரியத்தில் கேந்த ெதிகள் https://youtu.be/BKoepL8uKuE 
19. ஞாேம் வபாற்றும் ஞானிகள் https://youtu.be/Ir-eCowQ4bU 
20. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 

(https://youtu.be/6gXx08VSUaQ 
21. கிப்பாகிரிட்டீசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  https://youtu.be/-nSvbkV9-Gw 

 
22. வஜம்ஸ்ஆேனும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 

https://youtu.be/dYfbaffqBEM 
 

ோழ்க தேயகம்!  ோழ்க ேளமுடன்!! 

https://youtu.be/R9KNiSXgLYY
https://youtu.be/JezKTpli6KE
https://youtu.be/l4-Exy0g8Y0
https://youtu.be/maZ3Lrm8dnA
https://youtu.be/hbxJR4UvGfo
https://youtu.be/HH_6PtE-JqE
https://youtu.be/CHY3PTxgJ-Q
https://youtu.be/BKoepL8uKuE
https://youtu.be/Ir-eCowQ4bU
https://youtu.be/6gXx08VSUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=-nSvbkV9-Gw&t=163s
https://youtu.be/dYfbaffqBEM

