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சன�தன தரமதததக கத பப�டபபவரகவள, 
வ�ள�யஙகள!



(P1)

இநத ச�ற ப�ரத�ய�ல ந'ஙகள ஆசச��யபபடவரகள....

- ஐய�ய�ரம வர ஙகளகக மனன�ல தறவப�த இநத�ய� எனறத5ககப படம ப�ரத வரஷவம 
இநத உலகம மழவதறகம ததல நகரம�க இரநதத. அபவப�த வவத தரமம எனற ஒவர மதம 
த�ன இரநதத. வ�ன ச�ஸத�ரம, வ�ஞஞ�னம, ஆயரவவதம(தவதத�யம), அரச�யல, கண�தம 
வப�னற அதனதத ஞ�னஙகளம இநத�ய�வ�லரநத மறற ந�டகளகக வ�ண�பம மறறம 
அரச�யல தத� ரபகள�ல தன எலதலகதளத த�ணட தவள�வய பரவ�யத. 

- ந�க�'கம மதன மதலல இநத�ய�வ�வலவய வத�னற�யத. வமறகதத�ய ந�டகள�ல அலல. 
வமலம, வமறகதத�ய வரல�றற ஆச���யரகள நமதம 10,000 ஆணடகளகக மனன�ல மன�தன 
கதககள�லம, மரஙகள�லம வச�தத�ன எனற நமப வவணடக�னறனர. ஆன�ல அத ச��யலல. 
வவத ந�க�'ஙகள அதறக தவக க�லஙகளகக மனனவவ இரநதன. மக� தபரம மன�வரகள 
தஙகள வமனதமய�ன வ�ன ச�ஸத�ரம, கண�தம மறறம மகவக�ணவ�யலகள�ன மலம அண  
சர�சரஙகள�ல இரககம நடசதத�ரஙகதளக கண ற�நதனர.

- மக�ப�ரதப வப�ர ஒர தப��ய உலகப வப�ர. அத�ல நவன வ�ஞஞ�ன�களம க  
ஆசச��யபபடம வதகய�ல வமமபட  ஆயதஙகதள உபவய�க�ததளளனர. அநத உலகப 
வப���ல மகக�யம�னவர ஸ க�ரஷணர. அபவப�த அரச�யல மறறம ந�தத�கக க5பபஙகள�ல 
ம�கநத�ரநத உலகததத அவர ச��படதத�ன�ர. 

- வவத க�ல மன�வரகள ஜ வலக வ�ஞஞ�னததத, இதறவதன வமலம அற�ய வவணட 
மடடவம படததனர. ம�ற�க தறக�ல வ�ஞஞ�ன�கவள� அவறதற இதறவன�ன ச�ரஷட எனற 
நமப மறகக�னறனர.  வவத க�ல மன�வரகள ச�ஸத�ரஙகதள ம�த� ம�தம கல வ�ஙக�க 
தக�ணட எழதவ�லதல. தபளத'கம, இரச�யனம வப�னற அதனதத ஞ�னஙகளம அவரகளத 
வ�ரல நன�ய�ல இரநதம க , அவரகள அவறற�ல உலகதததச வசதபபடததம தத�5�ற 
ச�தலகதளயம அணசகத� ந�லயஙகதளயம உணட பணணவ�லதல. ஜ வலக வ�ஞஞ�னம 
உ லகக ஓரளவ மக�ழசச�தய அள�தத�லம அத ஆதம�வகக ஒரவப�தம மக�ழசச�தய 
அள�ககவவ மடய�த எனபதத வவத க�ல மன�வரகள ம�க நனற�க அற�நத�ரநத�ரகள. 
எனவவ, தஙகள வநரம, தப�ரள, வவதல எததயவம ஜ  வ�Jஞஞ�ன ஆர�யசச�ய�ல 
தசலவள�ககவ�லதல. வ�ஞஞ�ன வளரசச�தய ம�கவம தச�றப அளவ�ல, எள�தமய�ன, 
வ�ழகதகககத வததவய�ன அளவகக மடடவம உபவய�கப படதத�னர. அவரகளத தபரம 
ப�ல�ன மதளயம ஆதம�தவப பறற�யம இதறவதனப பறற�ய ஞ�னஙகள�லம மடடவம 
தசலவள�ககப பட த.

- ந'ஙகள நமபவரகவள� அலலத நமப ம�டடரகவள� - இனற க  இநத�ய�வ�ன பலம 
அதனததம ஸ க�ரஷண பகதரகள� ம�ரநவத த�ன நம கணகளககத தத��ய�மவல 
வரக�னறன. அதவ அரச�யலவ�த�கள� ம�ரநவத�, நவன கமப�யட ர 
வ�ஞஞ�ன�கள� ம�ரநவத�, அணசகத� வ�ஞஞ�ன�கள� ம�ரநவத� வரவ�லதல. ஆய�ரம 
வர ஙகளகக மனன�ல வதரய�லம இநத�ய�வவ உலகதத�ன ம�கவம தசலவம தக�5�தத 
ந� �க வ�ளஙக�யத. இநத இநத�ய�தவவய க�ற�ஸவ �பர தக�லமபஸ அத ய வ�ரமப�, 
ஆன�ல தவறதல�க அதம��கக�தவ அத நத�ர. ம�தபரம மனனர அலகஸ�ண ர க  
இநத�ய�வ�ன வவத க�ல ந�க�'கதததப ப�ரததப பரவசமத நத, அஙக�ரநத பறபல 
அற�ஞரகதள தன ந�டடகக அத5ததச தசனற�ர. தசனற ஆய�ரம வர ஙகள�க மகமத�ய 



மறறம ஆஙக�வலய ஆத�ககஙகள இநத�ய�தவச ச�னன� ப�னனம�க ஆகக�யளளன. இரநதம 
க , இநத�ய�வவ வதவரகளம மன�வரகளம வ�ழம ந� �க இனறம வ�ளஙகக�றத. 

- இநத�ய�வ�ல, மககள வவத தநற�கள�லரநத வ�லக�, ந�தத�கமம தலOக�யமம 
வமதலழமப�யத�ல, இநத�ய�வ�ன தப�ரள�த�ரம, அரச�யல அதனததம அழக ஆரமப�ததன. 
அநதப பலவனஙகதள உபவய�கப படதத�க தக�ணட அயல ந�டடலரநத ம�வலசசரகள 
இநத�ய�தவக தகபபறற� ஆடச� தசயத தஙகள ம�வலசச தரமஙகதள இநத�ய�வ�ல 
த�ண�ததனர. உலதகஙகம வ�ழம ஒவதவ�ர இநத�யனம இததப ப� ம�கக தக�ணட 
உததமம�ன வவத தநற�கதளத த�ரமபவம வமவல தக�ணட வவணடம. 500 வர ஙகளகக 
மனன�ல வத�னற�ய ஸ தசதனய மக�ப�ரப, ந�ம சஙக'ரததன சக�பததததத தத� ஙக� 
தவதத இனனம 5,000 வர ஙகளகக வவத ந�க�'கம த�ரமபவம வமல ந�தலதய அத யம 
எனற ஆச'ரவத�தத�ர. ஸ க�ரஷண�� ம சததம�ன பகத� வமவல�ஙக�, இநத�ய� 
கபதபய�லரநத தவள�வநத த�ரமபவம அதன பத5ய மக�தமகதள அத யம எனற 
உறத�யள�தத�ர. 

வமலம க நத 400 வர ஙகள�க, இநத�ய வவத ந�க�'கததத ச'ர கதலதத ஆளவதறக�க, 
ஆஙக�வலயரகள�ல பதத�ச�லததனம�கத த�Jட ம�டட "ஆ��யரகள�ன பத தயடபப " எனற 
தபய��ல கடடக கததகதளச ச��தத�ரதத�ல பகதத�, இநத�யரகதளயம இநத�யப 
பணப�டகதளயம வவத ச�ஸத�ரஙகள அதனதததயம மட �ள தனம�கக வகலப 
தப�ரடகள�க ஆகக�னர!  ஆன�ல அதத வ� வம வ�ச�தத�ரம எனனதவனற�ல, இனற க  
அநதக கடடக கததகதள உணதம எனற நமபம அபப�வ� இநத�யரகளம உளளனர! 
ஆஙக�வலயரகள இநத�யரகதளப ப���தததன வ�தளதவ இனறம க  ந�ம அவரகள கறகம 
கலவ�கள�லரநத தத��நத தக�ளளல�ம. 

- ஸ பகவத க'தத, ஸமத ப�கவதம மறறம வவத ச�ஸத�ரஙகள�ல ஸ க�ரஷணதரப பறற�யம 
அவரத அறபதம�ன தசயலகதளப பறற�யம வ�வ��ககப படடரபபதவகள "ப�டட தச�லலம" 
கடடக கததகளலல. அதவ உணதமய�ல ந நத ச��தத�ரஙகள! ஆஙக�வலயரகள அத5ததத 
வப�ல அத "தமதத�லஜ�(Mythology) " அலல. 

- வவத ச�ஸத�ரஙகள�ல வ�வ��ககப படடளள பறபல வ�ஷயஙகதள ந�ரப�கக தறவப�தளள 
வ�ஞஞ�னதத�றக இனனமம சகத�வயய�லதல. அவறதற வநரடய�க உணரநத தக�ளவததத 
தவ�ர வவற வ5�வய க�த ய�த. வ�ஞஞ�னம வ5�ய�க அவறதற ஒரவப�தம அற�யவம 
இயல�த. 

P2
வவத ஞ�னததகக வ�ஞஞ�ன வ�ளககஙகள -  வ�ஷண சவ�ம�

இநத�ய�வ�ன வவத க�ல ச�ஸத�ரஙகள�ல கறபபடடளள ஏர�ளம�ன வ�ஷயஙகள 
தறவப�தளள வ�ஞஞ�னஙகள�ல ந�ரப�ககப படடளளன. நவன வ�ஞஞ�னததகக வவத 
ஞ�னஙகள ம�கவம ஒததத�க வ�ளஙகக�னறன. 

அவவ�ற ந�ரப�ககப பட தவகள�ல க'ழகக�ணம வ�ஞஞ�னக கணட ப�டபபகதளக 
கற�பப� ல�ம: 
- சமதத�ரதத�ன அட ஆர�யசச�கள (உத�ரணம: தவ�ரக�)
- இநத சரஸவத� நத� மண லஙகதளத ததணக வக�ள(satellite) மலம எடதத ப ஙகள
- தத�ல தப�ரடகதள க�ரபன மறறம சட ஒள� மதறகள�ல அவறற�ன க�லஙகதள 



ந�ரணய�தத உணதமகள 
- ச�ஸத�ரஙகள�ல கறபபட தவகதள, வ�ஞஞ�னம மலம ந�ரப�ககப படடரததல.
- தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�ய�ல க�த தத ப5தமய�ன தப�ரடகள�ல தப�ற�ககப படடரநத 
தம�5�யம எழததககளம.
- இதவயதனதத�லம ப�னன�ய�ரககம கல�சச�ர தத� ரபகள.

மனனதர

இநத�ய�வ�ல நத5நத பறபல அயல ந�டட அற�ஞரகளம வவதஙகள அதனதததயம மதலல 
தவறம கடடககததகள எனற கற� அவறதற மட ம த�ழகக வ�ரமப�னர. அவரகள�ல ம�கஸ 
மலலர எனற அற�ஞதரப பறற� எலவல�ரககம தத��யம. அவர தன கத ச� ந�டகள�ல 
வவதஙகதளப பறற�ப பகழநத�லம, மதலல அவர, "வவதஙகள, ந�க�'க மறறதவகள, 
அதனதததயம வ� வம வம�சம�னத" எனறம, "இநத�ய�தவ வ�தத�ய�சம�ன கலவ�ய�ன�ல 
ஆகக�ரம�கக வவணடம. அவவ�ற அதன மதததத அ5�கக வவணடம" எனறம எழத�ன�ர. 

ஆஙக�லததத இநத�ய�வ�ல பகதத�ய த�மஸ மகதகOல எனற ஆஙக�ல அரச�ஙக அத�பர 
இநத�யரகதள இரதததத�லம ந�றதத�லம மடடவம இநத�யன�கவம, மனம, ரச�, வ5ககஙகள, 
பதத�, அதனதத�லம அவரகதள ஆஙக�லதத�ல அ கக�க தக�ளள வவணடம எனற 
வ�ரமப�ன�ர. 

P3
ஆன�ல ஆரதர வச�பதபதன�ர எனற தஜரமன ந�டட அற�ஞவர� வமறகற�பப�ட  
அதனவ��ன சமஸக�ரத ஞ�னம ஒர பளள�ச ச�றவன�ன அளவகக மடடம�னவத எனற 
கற�பப�டடரநத�ர. 

இநதப ப5ஙக�ல அயல ந�டட அற�ஞரகள:
- ஆ��யப பத தயடபப எனற கடடக கதததய உணட பணண� வவத க�ல மக�தமகதள 
அ5�ததனர.
- ஆஙக�லக கலவ�வய எலல�வறற�லம ச�றநதத எனற பதற ச�றற�னர.
- சமஸக�ரத வ�கக�யஙகதள வவணடதமனவற தவற�க தம�5� தபயரததம அரததம கற�யம 
வவதஙகள த�ழநததவகதளனற கற�னர. 
- இநத�யரகதள, த�ஙகள�கவவ தஙகள கல�ச�ரம இ5�தமய�னத எனற தவடகப ப  தவகக 
வவணடதமனற த�ட ம வகதத தசயல�றற�னர. 
- இவவ�ற அவரகள கற�பப�க ஜ�த�, ந�ற தவற�ய�ன�ல இதவ அதனதததயம தசயதத�கவவ 
தத��க�றத. 
அவரகள அபவப�த பதனநத "ஆ��யப பத தயடபப" எனற கடடககதத தறவப�த ம�கப 
தபரம வ�ன�ககதள எழபப�யளளத. ஆன�ல இனறம க  இததவய த�ன பளள�கள�ல 
ப� ம�கக கறப�கக�ற�ரகள. 

இவத� "ஆ��யப பத தயடபப" எனற கடடககதத...
- வவத க�ல ஆ��யரகள 1500 BC ககம 1200 BC ககம இத ய�ல இநத�ய�வ�ல நத5நத�ரகள.
- அவரகள அபவப�த அஙக�ரநத த�ர�வ� ரகதள, தஙகளத ய உயரநத அற�வ�லம, 
கத�தரகள, இரமப ஆயதஙகள�ன உதவ�கள�ல தவனறனர. 
- அவரகவள வவத ச�ஸத�ரஙகதள "தவள�ய�லரநத" தக�ணட வநதனர.

இநதக கடடக கதத இநத�ய�வ�ன வவத க�ல ந�க�'கததத அடவய�ட மதறதத வ�டக�றத. 



எலல�ப தப�கக�ஷஙகளம "தவள�ய�லரநத" வநதத எனற கறக�றத. 

வமலம, இநதக கடடக கதத "பர�லய�ன மரண" எனற க5பப வ�த�தயயம எழபப�யளளத. 
ஒர பககம, இநத வவத க�ல ச�ஸத�ரஙகள அதனதத�றகம தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�ய�ன 
ந�ரபகஙகள எதவம இலதல. மறபககம, சம�ர 2500 ககம வமல�ன தத�லதப�ரள 
கணத டககப பட  இ ஙகளகக எநத வ�தம�ன ச�ஸத�ரஙகளம சமபநதப 
படததபப வ�லதல. 

தறவப�த க�த ககம பறபல ச�னறகள�ல இதவ இரணத யம வசரககம வப�த, உணதம 
தவள�பபடக�றத. இநத 2500 இ ஙகள�லம க�த தததவவய அநத வவத ச�ஸத�ரஙகள! 
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"ஆ��யப பத தயடபப" கடடககததகக மக� தபரம சநவதகஙகதள எழபபம உணதமகள!

- எநத ஒர வவத ச�ஸத�ரதத�லம க , இநத�ய�வ�ன தவள�ய�ல ஆ��யரகளககத த�ய ந�ட 
இரநதத எனற ச��தத�ரவம இலதல! ஆன�ல அவரகள சரஸவத� நத� த'ரதத�லம மறற 
இ ஙகள�லம வ�ழநத வநதத�க எழதப படடளளத. இத ந�ள வதரககம உலகதத�ல 
எஙவகயவம ஆ��யரகள எஙவகய�ரநத�ரகள எனபததப பறற� எநத வ�தம�ன தத�லதப�ரள 
கணடப�டபவப�, கல கற�பவப�, கல�ச�ரவம�, வமச ச��தத�ரவம� கணடப�டககப 
ப வவய�லதல! 
- இத வதரய�லம சம�ர 2500 தத�ல தப�ரள இ ஙகள கணடப�டககப படடளளன. அவறற�ல 
தபரம ப�ல�ன�தவ சரஸவத� நத� த'ரஙகள�வலவய தலககபபடடளளன. அதவ அதனததம 
வவத க�லத தத� ரசச�தய ததள�வ�கக க�டடக�னறன. ஹரபப� ந�க�'கதத�லரநத இனற 
வதரய�லமளள ந�க�'கஙகதள அதவ தவள�பபடததக�னறன. 
- சரஸவத� நத� ஏன ந'��னற� வறற�யததனபததப பறற� ந தத�ய பறபல ஆர�யசச�களம 1900 
B.C.E தயத த�ன உறத�ய�கக கறக�னறன. 
- சரஸவத� நத� வறற�ய க�லததத இவவ�ற கணகக�டம வப�த, அத ��க வப�னற வவதஙகள 
வத�னற�ய க�லததத 3000 B.C.E -ககத தளளக�றத. அதவவ வவதஙகள வத�னற�ய க�லம 
எனற வவத வ5ககஙகளம ஒததக தக�ளக�னறன. 
- வமலம அயல ந�டட அற�ஞரகள வவத க�லம 1500 BCE எனற கண�தததத இபவப�த 
வ�ஞஞ�ன ந�ரபகஙகள அதவகதள தவற எனற ந�ரப�கக�னறன 

"ஆ��யப பத தயடபப" கடடக கததய�ன மல கரதத� ம�கஸ மலலர எனபவர. வவத 
ந�க�'கதத�ன க�ல ந�ரணயததத உறத�ய�கக கற மடய�த எனற அவர ஒததக தக�ண  
வப�தம, தன "இநத�ய�வ�ன ஆற ம�ரககஙகள" எனற நலல அவர, "வவதஙகள�ன க�லம 1500 
BCE வய�, அலலத 15,000 BCE வய�, எபபடய�ரநத�லம அதவ உலக ச�ஸத�ரஙகள�ல ம�கவம 
தத�னதமய ன அத தனகதகனற ஒர இ தததப ப�டததளளத" எனற எழத�யளள�ர. 

வவத ந�க�'கம இநத�ய�வ�ன தச�தத

வவத க�ல ந�க�'கம இநத�ய�வகவக உ��தத�ன தபரம தச�தத எனபததத தத�ல தப�ரள 
கணடப�டபபககள, மறறம வ�ஞஞ�ன ந�ரபகஙகள மலம ததள�வ�கத தத��க�றத. 

உத�ரணம�க, ஹரபப�வ�ல கணடப�டககபபட  தம�5�, கல தவடடககள அதனததவம வவத 
க�ல சமபநதப பட தவ. "ஓம" எனற அத ய�ளஙகள, அஸவத� அலலத பன�த ஆலமரம, 
ஸவஸத�க� வப�னற மஙகளம�ன அத ய�ளஙகள அதனததம வவதஙகள�ல 
கற�பப� பபடடளளதத ந�ம க�ணல�ம. மண க உபந�ஷத, கத உபந�ஷத, பகவத க'தத 



அதனதத�லம "ஓம" எனபததப பறற�க கறபபடடளளத.  
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ஐததவரய� மறறம சததபத� எனற ப�ரம�ணஙகள�ல அஸவதத� எனற பன�த மரதததப பறற�க 
கற�பப� பபடடளளத. வமலம தததத���ய சமஹ�த�வ�லம க ய�ன ஸம�ரத�ய�லம 
இததபபறற� எழதபபடடளளத. ப  தம�5� ச'லகள�ன இநத ஹரபபன ப ஙகள "பவர�டவ � 
பர�ம�" எனற, சமஸக�ரதததகக மநததய தம�5�தயயம க�டடக�னறன. 

ஹரபப�வ�ன அடப பகத�கள�லரநத வத�ணட எடககப பட  மண ப�ண ஙகள�ன வமல 
எழதப படடரககம எழததககள, வவத க�லதத�ல சரஸவத� நத� த'ரதத�லரநத "இள� வரததவத 
வர" எனற இ தததச சடடக க�டடக�னறன. 

வமலம இஙவக க�ணம ந னம�டம தபணண�ன உரவம, அவளத தக வதளகள அதனததம 
தறவப�தம வ�ழநத வரம வ  வமறக இநத�யப தபணகதளயம அவரகளத 
அண�கலனகதளயவம ஒதத உளளன. வமலம 1940 ஆம வர ம M.S. வடஸ எனபவர�ல 
ஹரபப�வ�ல வத�ணட எடககப பட  மனற ச�வலஙகஙகளம இதத உறத�ப படததக�னறன. 
இநத ச�வலஙக வ5�ப�டத ப பறற� மக� ந�ர�யண உபந�ஷதத�ல கற�ககபபடடளளத. 
இபவப�தம உளள இநத ச�வலஙக வ5�ப�டத வய யஜWர வவததத�லம அபவப�த 
கறபபடடளளன. 

ஆ��யப பத தயடபதபப பறற� கதத தசயத அயல ந�டட அற�ஞரகள, இநத�ய ந�க�'கம 
தஙகள ஐவர�பப�வ�ன ந�க�'கதததப வப�ல ஒததச தசலல�தத�ல த�ன அபபடப வப�லய�ன 
வரல�றதற உணட பணண�ன�ரகள. அவரகளத கதத இபவப�த வ�ஞஞ�ன மறறம 
தரககஙகள�ன மலம எவவ�ற அதவ மழககவம தவற எனபதத ம�கவம எள�த�க ந�ரப�ககப 
படடளளத. 
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தசயறதகக வக�ள�ன ப தத�ல வறற�ய சரஸவத� நத�!

நவன க�ல வ�ஞஞ�னதத�ன படயம, தசயறதகக வக�ளகள எடததளள ப ஙகள�ன 
மலம�கவம, க�லதததக கண�ககம க�ரபன வ�ஞஞ�ன வ றற�ங மதறய�லம வவதஙகள�ல 
கற�பப� ப படடளள சரஸவத� நத�தயப பறற� இபவப�த ததள�வ�கப ப��ய வரக�றத. 
அவறதறக கடடக கததகள(mythology) எனற மனனர தவற�கப பதற ச�றற�யவரகதள 
அதவ தவடகப ப  தவகக�னறன. ��க வவததத�ல, ப5ஙக�லதத சரஸவத� நத�, 
இமயமதலய�லரநத பறபபடட அரபக க லல மடவத�க எழதப படடளளத. 

பரகவச�தஸ தய�ஸ ஸஸர, ஏஸ சரஸவத� தரனமயஸ பக
பரபபதன ரதவயவ யத�, வ�ஸவ அவப� மஹ�ன ச�நதரனயஹ (��க வவதம 07.095.01.1-2)
"சததம�ன ந'தரக தக�ணட மதலய�லரநத தத� ஙக� சமதத�ரததத வந�கக�ப ப�யக�னற 
சரஸவத� நத�...."

மக�தம வ�யநத சரஸவத� நத�தயயம அததச ச�ரநத வவத ந�க�'கதததயம பறற� ��க 
வவததத�ல 50-ககம வமல�ன இ ஙகள�ல கற�பப� பபடடளளன. எனவவ ��க வவத க�லம 
சரஸவத� நத� வறறவதறகம மனன�லரநத�ரகக வவணடம. வமலம, வவத க�லம சரஸவத� 
நத� வறறவதறகம மனன�ல இரநத�ரநத�ல, அத ஆ��யப பத தயடபப எனற கடடக 
கதததய ம�கவம வகலக கததய�க ஆககக�றத. 



தசயறதகக வக�ளகள எடததளள தலலயம�ன ப ஙகள, சரஸவத� நத� எவவ�ற இமய 
மதலய�லரநத தத� ஙக� அரபக க தல வந�கக� ஓடயத எனபததத ததள�வ�க 
வ�ளககக�னறன. இநதப ப தத�ல ச�நத நத� (ந'ல ந�றதத�ல) இ த பககதத�லம, சரஸவத� நத� 
(பசதச ந�றதத�ல) அடததம க�ட ப படடளளன. இத�ல கறபபப பளள�கள�கக க�ட ப 
படடளளதவகள வவத க�லதத�ல சரஸவத� நத� த'ரதத�ல கடய�ரநத கடய�ரபபககளம, 
தறவப�த தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�கள�ல வத�ணட எடககப பட  இ ஙகளம�கம. 

சரஸவத� நத� வறற�யத 1900 B.C.E ககம மனனர எனபத தத�ல தப�ரள 
ஆர�யசச�ய�ளரகள�ல ந�ரப�ககப பட  உணதம. பம�ய�ன வமறபரபப�ன அடய�ல உண �க�ய 
நகரவ�ன�ல சரஸவத� நத�ய�ன ந'ர அதன உப நத�கள�ன சடலஜ, த�ரஷதவத� வப�னற 
ஆறகளககத த�ரபபப படட சரஸவத� நத� வறற�யளளத. 

மனனர,  பத5ய க�லதத�ல ந ததப பட  தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�கள, த�ற ம�ற�ன 
ஒனறகதக�னற மரணபட  மடவகதள அள�தத�ரநத�லம, தறவப�த வஜமஸ ஷ�பர 
எனபவர�ல 1993 ஆம ஆணட ந ததபபட  ஆர�யசச�ய�ல, ச�நத மறறம சரஸவத� நத� 
த'ரஙகள�ல எநத வ�தம�ன தவள�ந�டட பத தயடபதபயவம க�ண மடயவ�லதல. ம�ற�க, 
அநத வதசஙகள�ல ஆய�ரககணகக�ன வர ஙகள�க ந�க�'கம தத� ரநத�ரபபததவய 
தவள�பபடததக�றத. 

சரககம�கக கற�ன�ல தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�கள�ன�ல ஆ��யப பத தயடபபகக எநத 
வ�தம�ன ச�னறகளம க�த ககவவய�லதல. 
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ப5ஙக�ல தவ�ரக� கணடப�டககப படடளளத.

இநத�ய�வ�ன சமதத�ர தத�ல தப�ரள ஆர�யசச�, தறவப�த கஜர�தத�ன பககதத�ல பத5ய 
க�லததத தவ�ரதகதயக கணடப�டததளளத - வவத க�ல நலகள�ல இநதத தவ�ரதகதயப 
பறற�க கற�யதவ அதனததம இநதக கணடப�டபப�ல ந�ரப�ககப படடளளன. மக� 
ப�ரததத�ல இநதத தவ�ரதக க லககள மழக�யத�கவம அநத க ல ததற மகம�ன 
நகரதத�ல ப�ரமம�ண ம�ன அளவளள சவரகளம, க ற ப�லஙகளம, வப�ரததளஙகளம, 
அதலத�ஙக�களம இரநத�ரபபத�க எழத�ய�ரபபதவகதள தறவப�த க லககள 
கணடப�டததளளனர.

மக�ப�ரததத�ல தமOசல பரவததத�ல க'ழ வரம சவல�கம தவ�ரதக எவவ�ற க லககள 
மதறநதத எனபததக கறக�றத. 

ந�ரயவத த ஜவன தஸம�ன, ச�கவர� மகரலயஹ
தவ�ரகன ரதன-சமபரணன, ஜவலன பலவயததத (மக�ப�ரதம, MP, verse 40)

"அதனதத கட மககளம தவள�வய தசனறதம, எலல�வ�தம�ன தப�கக�ஷஙகளம 
ந�தறநத�ரநத தவ�ரதகதய சமதத�ரம தவளளதத�ல ந�ரபப�யத. எஙதகலல�ம ததர 
தத��நதவத� அஙதகலல�ம சமதத�ரம, தன தவளளதத�ல ந�ரபப�க தக�ண த."

இநத�ய�வ�ல சமதத�ர தத�ல தப�ரள ஆர�யசச� ந�றவனதத�ன ததலவர�க Dr S.R. ர�வ 
எனபவர  பணய�றற�ன�ர. அவர மனன�னற ந தத�ய தவ�ரதகய�ன கணடப�டபப, 
மக�ப�ரததத�ல தக�டககபபடடளள அவவளவ வ�வரஙகதளயம ச��ய�க ந�ரப�கக�றத எனற 
கறக�ற�ர. மக�ப�ரததத�ல தவ�ரதகதய க லலரநத ம'டட எடககபபட  ந�லதத�ல 



கடடயத�கவம, அதவ பகழ தபறற வப�ரக வக�டத கதளக தக�ணடரநதத�கவம, ப�னனர, 
க ல தவ�ரதகதய அ5�தத வ�ட த�கவம கற�ய�ரபபத மழககவம ச��தயனற கறக�ற�ர. 
வமலம அவத க�லதத�ல சம�ர  BCE 15 ஆம நறற�ணடககம BCE 16 ஆம நறற�ணடககம 
இத ய�ல க ல மட ம வமலம க'ழம தசனறதத ந�ம தபஃவரன ந�டடச ச��தத�ர 
நலகள�லரநத அற�க�வற�ம.

தவ�ரதகய�ன கணடப�டபப�ல ச�ல மகக�யம�னதவகள  இதவ: ப�ரமம�ண ம�ன நகரதததச 
சறற�ய சவரகள, தப��ய கதவகள�ன க�ணண மடடககள, அரணகக தவள�வய ந'டடக 
தக�ணடரககம பறபபகத�, கலலன�ல தசதககபபட  வ5�கள, பத5ய கபபலகள�ன 
நஙகரஙகள - இதவ அதனததம தவ�ரதகதய ஒர ததறமக நகரம�கக க�டடக�னறன. 
வமலம ஹ�� வமஸம எனற வவத க�ல நலல கற�பப� பபடடளள மனற ததலயளள 
சஙககளம கணடப�டககபபடடளளன.  இத தவ�ரதகய�லளள ஜனஙகள அதனவரம தஙகள 
வத�ளகள�ல இததப தப�ற�ததததயம வ�ளககக�றத. 

இவவ�ற அஙவக சமதத�ரதத�ன க'5�லரநத கணட ப�டககபபட  அதனததவம வவதக�ல 
நலகள�ல எழத�ய�ரபபதவகதள ம�கவம ததள�வ�க ந�ரப�கக�னறன. 

p8 
வ  இநத�ய�வ�ன 35 தத�ல தப�ரடகள கணடப�டககபபட  இ ஙகள

தவ�ரக�தவத தவ�ர 35 ககம வமல�ன இ ஙகள வ  இநத�ய�வ�ல பர�த�ன ஆர�யசச�ய�ல 
கணடப�டககப படடளளன. இதவ அதனததம மக�ப�ரததத�ல கற�பப� பபடடளள வவத 
க�ல நகரஙகள�கம. இநத இ ஙகள�ல, தசமபப ப�தத�ரஙகள,  இரமபப தப�ரடகள, 
மதத�தரகள, தவளள� தஙக ஆபரணஙகள, வரணஙகள பசபபட  மணப�ண ஙகள 
அதனததம க�த ககப படடளளன. க�லம கண�ககம க�ரபன வ�ஞஞ�ன ப��வச�ததனய�ன 
பட இதவ அதனததம ஆ��யப பத தயடபப கததகக ச�தகமறறதவகள�கவவ 
வ�ளஙகக�னறன. 

வமலம மதஸய பர�ணதத�லம வ�ய பர�ணதத�லம ஒர தபரம தவளளதத�ல ஆன அ5�தவப 
பறற�க கற�பப� பபடடளளத. அத ஹஸத�ன�பரததத அ5�தத வ�ட த�ல அஙவக வ�ழநத 
வநத அதனதத ஜனஙகளம தகOஸ�மப� எனற இ ததககக கடவயற�னத�கக கறக�றத. 
தறவப�த தகOஸ�மப�ய�ல ந ததபபட  தத�ல தப�ரள கணடப�டபப�ல கற�பப�க 
அஙவகயளள ந�க�'கம அநத தவளளதத�ல அ5�ககபபட  க�லததககப ப�னன�ல த�ன 
வத�னற�யத எனபத ந�ரப�ககபபடடளளத!

கரவஷதர�

இவத வப�ல த�ன மக�ப�ரததத�ல கற�பப� பபடடளள கரவஷதர�வம. தறவப�த 
கரவ\தரதத�ல கணத டககபபடடளள அமபகள, ஈடடகள அதனததம 2800 B.C.E 
க�லதத�லரநதத�க ந�ரப�கக�றத. அவத க�லம த�ன மக�ப�ரதத�ல ப�ரத வப�தரப பறற�க 
தக�டககப பட  க�லமம!

வமலம, மக�ப�ரததத�ல, ப�ண வரகள வன வ�சம மடததத த�ரமப�ய வப�த மனற 
நகரஙகள ப�ண வரகளககக தக�டககப பட த�க வரக�றத. அதவ: பன�ப�ரஸத�, வச�ன 
ப�ரஸத�, இநத�ர ப�ரஸத� எனபதவ. இநத இ ஙகள�தலலல�ம தறவப�த கணத டககப 
படடளள ப�தத�ரஙகள, மறறம உபவய�கப படததபபட  தப�ரடகள அதனததம எநத 
வ�தம�ன மரணப�டவம இனற� அவறற�ன க�லம மக�ப�ரதத�ன க�லதததவயக 



க�டடக�னறன. 
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வவத ச�ஸத�ரஙகதள மத�தத மக�னகள

ஒர ச�ல அயல ந�டட அற�ஞரகள வவணடதமனவற த�ட ம�டட வவதஙகதள தவறம 
வகலகக�ன கடடககததகள எனற த�ழதத�ய வப�தம, வவற பறபல அயல ந�டட அற�ஞரகள 
அவத வவதஙகதள ம�கவம உயரநத ஞ�னஙகள�ன இரபப� தமறறம அதவ உயரதரம�ன 
எணணஙகள ன எழநததவ எனறம மத�ததப வப�றற� பகழநதனர. 

தஜரமன ந�டடலளள ஆரதர வஷ�பனதஹளர எனற ம�கவம பகழ தபறற அற�ஞர, "ந�ன... 
வவதஙகள�ல ம�கவம ஆ5ம�ன, உணதமய�வலவய அசல�ன உயரநத ஞ�னஙகதளக 
க�ணக�வறன. அதவ ம�க உயரநத ஆனம'க ஞ�னஙகதளக தக�ணடளளன.." எனற 
கற�ய�ரகக�ற�ர. 

அதம��கக�வ�ன பர�தன அற�ஞர�ன ர�லப வ�லவ � எமரசன எனபவர வவதஙகதளத 
த�னமம படததவர. அவர, "பகவத க'ததகக ந�ன ஒர மகதத�ன ந�தள மழவதம தக�டககக 
க தமபபடடளவளன" எனற எழத�யளள�ர. 

தஹனற� வ வ�ட வத���வய� எனற அற�ஞர, "ஒவதவ�ர ந�ள க�தலய�லம ந�ன உததமம�ன 
பகவத க'ததய�ன அறபதம�ன ஞ�னதத�ல கள�கக�வறன. பகவத க'ததய�ன மன, நம நவன 
க�லதத நலகள எலல�ம தவறம அலபம�னதவகவள!" எனற கற�ய�ரகக�ற�ர. 

எமரசனம வத���வய�வம அதம��கக�வ�ன ம�கச ச�றநத அற�ஞரகள. அவரகள தஙகள 
நலகள�தலலல�ம வவத ஞ�னஙகதள உபவய�கப படதத�னர. 

இவவ�ற வவதஙகள�ன மக�தமகதளப வபச�ய மறற அற�ஞரகள�ல ஆலபரட ந�ரத ஒய�டதகட 
எனபவரம ஒரவர. ஆஙக�வலய கண�த வமததயம, தரகக ஞ�ன�யம�ன அவர, "மன�த 
வரககதத�ல அள�ககபபட  ம�கப தபரம ஆனம ஞ�ன தப�கக�ஷம வவதஙகள" எனற 
கற�யளள�ர. 

அணகணத  உணட பணண�ய ஜWலயஸ ர�பரட ஓபபன தஹமர," இநத நறற�ணடன 
மகதத�ன வ�ஷயம வவதஙகவள!" எனற கற�யளள�ர. மதல�வத அணகணட தவடககம 
வப�த, அவர பகவத க'ததய�ன பத�தன�னற�ம அதத�ய�யதத�லரநத பறபல சவல�கஙகதளக 
கற�ன�ர. உத�ரணம, " ந�ன த�ன ச�வ, இநத உலகஙகள�ன அ5�வககக க�ரணம..."

ஓபபன தஹம�� ம, இதவ� உலகதத�ன மதன மதல அணகணட எனற வகட  வப�த, "ஆம 
இநத நவன க�லதத�ல இத த�ன மதல." எனற பத�லள�தத�ர. அபபடதயனற�ல இதறக 
மனன�ல பத5ய க�லதத�லம அணகணட இரநத�ரநதத எனபத உள தப�ரள. 

தசன�வ�ன பகழ தபறற அற�ஞரன�ன லன யதஙக எனபவர, "தசன�வகக த���வக�ண 
வ�ஞஞ�னம, கவ�டர�டக சம கண�தம, இலககணம, தம�5� ஞ�னஙகள அதனதததயம 
கறப�ததத இநத�ய�வவ த�ன" எனற எழத�யளள�ர. 

ப�ர�னஸ ந�டட அற�ஞர�ன ப�ர�னவக�யஸ வ�லத ர எனபவர, "நமகக, அதனததவம 
கஙதக நத�ககதரய�லரநத த�ன வநதளளத!" எனற கற�ய�ரகக�ற�ர. 
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த லல இரமபத தண

வவத நலகள�ல ச�ல சமயம நவன வ�ஞஞ�ன மதறகதள வ� வம ச�றநத மதறகதளகயம 
க�ணல�ம. 

நவன க�லதத த�த வ�ஞஞ�ன மதறகள�ன�ல - 22 அடகள உயரதத�ல அவவளவ 'சததம�ன' 
இரமபத ததண இத வதரய�லம ந�ம க�ண மடய�த. ஆன�ல த லலய�ல ந�றகம இநதத 
தண ப5ஙக�லதத�வலவய தககள�ல உண �ககபபட  ஒர அத�சயம�ன தண. 

இநதத தண, ப5ஙக�ல இநத�ய�வ�ல த�த வ�ஞஞ�னம எநத அளவககத ததல ச�றநத�ரநதத 
எனபதறக ஒர எடததகக�டட. இநதத தண மனற�ம நறற�ணடல (B.C.E) 
உரவ�ககபபட த. சம�ர ஆறதர  ன பழவ�ன இநதத தண, சம�ர 2000 வர ஙகளகக 
வமலம க  தரவவ ஏற�மல உளளத. வமலம ந�த�ரஷ� எனற மனனன ஏவ�ய இர�ணவ 
கணத யம க த த�ஙக�க தக�ணட இனறம பலம ன ந�றக�றத. (ந�த�ர ஷ�  1737-இல 
த லலதயத த�கக�ன�ன).

வவத க�ல வ�ன வ�ஞஞ�னம

இனதன�ர மகக�யம�ன வவத க�ல வ�ஞஞ�னம, வ�ன தவள�தயப பறற�யத. இததப பறற� 
பறபல நவன வ�ஞஞ�ன�களம, க�ரல ச�கன, தகOணட தமO��ஸ வமட ரலஙக வப�னற 
ம�கப பகழ தபறற வமறகதத�ய அற�ஞரகளம ம�கவம பகழநத வபச�யளளனர. அவரகள வவத 
க�ல வ�ன தவள� ச�ஸத�ரஙகள அதனததம நவன க�ல வ�ஞஞ�னக கணட ப�டபபகளகக 
ஒததச தசலவததக கணட வ�யநதளளனர. 

க�ரஸ ச�கன, "வவத க�ல வ�ன தவள� வ�ஞஞ�னம மடடம த�ன தறவப�தளள வ�ஞஞ�னக 
கணட ப�டபபகளகதகலல�ம க�லததகக ஒததளளத" எனற கற�யளள�ர. 

வந�பல ப��ச தபறற தகOணட தமO��ஸ வமட ர லஙக எனற அற�ஞர," (வவத க�ல வ�ன 
தவள� வ�ஞஞ�னம) எநத ஒர ஐவர�பப�யர�லம ந�தனததப ப�ரகக மடய�த அளவ 
மனவனற�ய�ரநதத" எனற எழத�யளள�ர. 

ப�ர�னச ந�டட வமததய�ன ஜ�ன கள�ட தபயல எனபவர, வவத க�ல வ�ன தவள� 
வ�ஞஞ�னதத�ன தலலயதததக கணட ம�கவம வ�யநத�ர. "க�வரககரகதளயம 
எக�பத�யரகதளயம வ�  ம�க உயரநத�ரநதத! .. வவத க�ல அற�ஞரகள 4500 ஆணடகளகக 
மனப�கவவ நடசதத�ரஙகள மறறம வக�ளகள�ன இயககஙகதளக கணகக�டடரநதனர. அதவ 
நவன கணககப படடயலலரநத ஒர ந�ம� ம க  வ�தத�ய�சம�க இலதல!" எனறம 
கற�பப�டடளள�ர. 

வவத க�லதத�ல சவய தஜய ச�ங எனற தஜயபபர மனனர�ல கட பபட  "ச�மர�த யநத�ரம" 
எனற 90 அட உயரம�ன வ�ன தவள� வ�ஞஞ�ன இயநத�ரம இனறம வநரததத இரணட 
மண�ததள�கள (seconds) க  ப�சக�மல த�னமம ச��ய�கக க�டடக�றத!

வவத க�ல வ�ன தவள�, மறறம ப�ற வ�ஞஞ�னஙகள அதனததம இநத�ய�வ� ம வண�க, 
மறறம கல�ச�ரத தத� ரப தவதத�ரநத மறற ந�டகள�ககம பரவ�ன. ��க வவததத�ல சம�ர 100 
இ ஙகள�ல, க ல மறறம கபபல வப�கக வரதததப பறற�க கற�பப� பபடடளளன. அததத 



தறவப�தளள ச��தத�ர அற�ஞர�ன R.C மஜ'மத�ரம ம�கச ச��தயனற கறக�ற�ர. அவர, "இநத - 
சரஸவத� நத� த'ரதத�லளள மககள சம�, வமறக ஆச�ய�, மறறம க'�'த எனற ந�டகள ன 
வ�ய�ப�ரம ந தத�ய�ரகக�ற�ரகள" எனற எழத�யளள�ர. 
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அதறக ந�ரபணம�க BCE 113 இல தஹலவய�வ �ரஸ எனற க�வரககத ததர�ல ந�ட பபட  
தண உளளத. தஹலவய� வ �ரஸன தண�ல தப�ற�ககப படடளள வ�கக�யஙகள அவர 
தவஷணவததகக ம�ற�யததத ததள�வ�கக க�டடக�னறன. வமலம அகதவத�க�ளஸ 
எனபவ��ன BCE இரண �ம நறற�ணட ந�ணயஙகள�ல, ஸ க�ரஷணர மறறம ஸ 
பலர�ம��ன உரவஙகள தப�ற�ககப படடளளன. இதவதயலல�ம சன�தன தரமதத�ன க�லம 
க�ற�ஸதவ�ன க�லததகக ம�கவம மனப�னதவ எனபதத ம�கவம ததள�வ�ககக�னறன. 

வமலம, இதவ இநத�ய�வகக க�வரககம மதல�ன ப�ற ந�டகளககம இத வய ந நத 
கல�ச�ரச தத� ரதப சடடக க�டடக�னறன. இவவ�ற இநத�ய� பறபல ந�டகள ன தன 
கல�சச�ரம, பணப�டகள, தததவஙகள மறறம வ�ஞஞ�ன இரகச�யஙகதளப பக�ரநத 
தக�ணடளளத. கற�பப�க, க�வரககரகள இநத�ய�வ� ம�ரநத ஏர�ளம�ன அறபதஙகதளக 
கறறக தக�ண னர. 

வவத க�ல கண�த மதறகள

வ�லத ர மறறம ம�கவம பகழ வ�யநத ப�ர�னச ந�டட அற�ஞரகளம, "ப�தத�வக�ரஸ 
கஙதகககச தசனற அஙவகத�ன த���வக�ண கண�ததததப பய�னற�ர" எனற எழத�யளளனர. 
"கண�ததத�ன ச��தத�ரம" எனற நதல எழத�ய ஆபரக�ம ச' னபரஹ எனபவர 
ப�ப�வல�ன�ரநத, எக�பத மறறம க�வரககம மதல�ன உலகதத அதனதத இ ஙகள�லம, 
வவத க�லதத 'சலப சதர�' வ�லளள கண�த மதறவய மல க�ரணம�க வ�ளஙக�யத�கக 
கற�பப�டக�ற�ர. 

வ�லத ர மறறம ச' னபரஹ கற�யத வப�ல ம�கவம உயரநத தரம�ன கண�த மதறகள 
இநத�ய�வ�ன வவத க�லதத�ல இரநதளளன. 

உணதமய�வலவய ப�ததவக�ரஸ கணடப�டதத த���வக�ணச சட ததத ந�ம ஷத பத 
ப�ரமம�ணம மறறம சலப சதர�வ�ல க�ணக�வற�ம. அதவ ப�ததவக�ரஸ ப�றபபதறகம தவக 
க�லததகக மனன�ல வத�னற�யதவ. 

வமலம, தறவப�த பதத எனற எணதண அடததளம�கக தக�ணட எணணம மதறதய வவத 
க�ல நல�ன தததவரய சமக�த�(யஜ'ர வவததத�ன ஒர ப�கம) வ�ல க�ணக�வற�ம. 

பஜயததத தவள�பபடதத�யதம மறறம அதத எணகள�ல வசரககம வ�தஙகள அதனததம 
வவத க�லததக கண�தஙகவள! 

கணகக�  மடய�த தப��ய எணதண(infinity) யம வவத க�லதத கண�தம அற�நத�ரநதத. 

நவன க�ல கமப�யட ரகள�ல பஜயதததயம ஒனதறயம மடடவம உபவய�கப படததம 
கண�ததததயம வவத க�லதத�வலவய அற�நத�ரநதனர. அதமடடமலல�மல, Google ஐபவப�ல 



வதடம மதற (search),  அத� வதடம (hashing) மதறகள வப�னறதவகதளத ததனன�நத�ய�வ�ல 
இதச வ�ஞஞ�னஙகள�ல உபவய�கப படதத�யளளனர. அவரகள கதபயத� எனற மதறதய 
உபவய�க�தத எநத ஒர ர�கததககம அதன கண�கதளத (notes) தலலயம�கக கணகக�  
அற�நத�ரநதனர. 
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மநத�ரஙகள�ன அறபதம�ன சகத�கதள வவத நலகள தறவப�தளள வ�ஞஞ�னஙகதளப வப�ல 
ச��தத�ர �'த�ய�கக கறவத�லதல. ந�ம அதனவரம எவவ�ற ஒலகள நமப மடய�த 
வதககள�ன வ�தளவகதள உண �ககம எனபதத நனற�கவவ அற�வவ�ம. உத�ரணம�க ஒர 
உசச ஸத�ய�லளள  ஒல அதலகள ஒர ச�த�ரண கணண�டக கவதளதய உத தத 
வ�டக�னறன. வலதம ம�கநத ஒல அதலகள தப�ரடகதள எவவ�ற பலம�கப ப�த�கக�னறன 
எனபதத ந�ம க�ணக�வற�ம. 

தப�தவ�க, மநத�ரஙகள�ல வ�வன�தம�ன சகத�கள அ ஙக�யளளன எனபத அதனவரம 
அற�நத ஒர உணதம. வவத க�ல நலகள�ல ந�தறய இ ஙகள�ல இவவ�ற மநத�ரஙகள�ல 
உண �ன வப�ர ஆயதஙகதளப பறற�க கற�பப� ப படடளளன. உத�ரணம�க, கரக 
வஷதத�ரதத�ல ந நத மக�ப�ரதப வப���ல வ�த வ�தம�ன மநத�ர ஆயதஙகள உபவய�கப 
படததப பட த�க வ�வ��ககப படடளளததப ப�ரகக�வற�ம. 

வவத க�லதத�ல உபவய�கப படததப பட  ப�ரமம�ஸத�ரஙகள தறவப�த கணட ப�டககப 
படடளள அண ஆயதஙகதளப வப�னறதவ. அவறதறப பறற� வவத நலகள�ல மழககவம 
ந�ம க�ணல�ம. 

இநத மநத�ரஙகள�ல மதறநதளள ஆனம'க சகத�கள, ந�ம அவறதறச ச��ய�க மதறய ன 
தஜப�ககம வப�த நமககக க�த கக�னறன. உணதமய�ல வவதஙகள மழவதவம இவவ�ற 
மநத�ர பலனகள�ல ந�தறயப தபறறதவ. அவறற�ன ந�ஜ வடவவம மநத�ர ஒல அதலகள த�ன. 
அதவ ஆனம'க வ�ஷயஙகதளக தக�ண தவ. பறபல ஆனம'க ம�ரககஙகளம, மநத�ரஙகள�ல 
த�ய�ன�பபததயம, பலனகதள அ கக� தமOனதத ன அவறதற மனத�ல தஜப�பபததயம, 
உரகக அவறதற சததம ன தஜப�பபத�ன பலனகதளப பறற�யம அற�வறததவதத ந�ம 
க�ணக�வற�ம. 

ஒர மரததவ ஆர�யசச�ய�ல, மநத�ரஙகதள தஜப�பபத�ல வரம வ�தளவகதளப பறற� 
ஆர�யசச� ந தத�ன�ரகள. சர�ச��ய�க 25 வயதளள ஆண தபணகதள மனற ப���வகள�க 
ஒவதவ�ர ப���வ�லம 62 வபரகள வதம�கப  ப���தத அவரகதளத த�னமம "ஹவர க�ரஷண�" 
மக� மநத�ரததத 25 ந�ம� ஙகள தஜப�கக தவதத�ரகள. 

ஆர�யசச�ய�ன மடவ�ல, ஹவர க�ரஷண� மக� மநத�ரததத தஜப�ததவரகளகக மன 
அழததஙகள, இ5�வ எணணஙகள, தகட  ப5கக வ5ககஙகளகக அடதமய�தல வப�னற 
அதனததம ந'ஙகப தபறறன. இதவ அதம��கக�வ�ல பவள��� � ம�ந�ல கலல��ய�ல ஒர 
 �க ர பட ததகக�ன ஆர�யசச�ய�ல கணடப�டககப பட தவ. 

ஆனம'கதத�ல பய�றச� தசயபவரகள, மநத�ர தஜபஙகள தஙகளகக ஆனம'க அற�வ 
வளரசச�தயயம, மன ச�நததததயம, க வள ன தத� ரபகதளயம உணட பணணவத�கக 
கறக�னறனர. இதவ அதனததம ஒரவன மதறய�க ஆனம'க ஒழககஙகதளக கத பப�டதத 
மநத�ரஙகதள தஜப�ககம வப�த மழதமய�கக க�த கக�றத. 



மடவ

இநத ச�ற பததகதத�ல ந�ஙகள கற�பப� ப படடளளதவ அதனததம வவத நலகள�ல 
கற�பப� ப படடளள தவறம "அபர வ�தய�" அலலத "பதவலக ஞ�னஙகவள" த�ன. 
உணதமய�ல வவதஙகள�ல கறபபடடரககம "பர வ�தய�" அலலத "ஆனம'க ஞ�னஙகள" 
த�ன மகக�யம�னதவ. அவறதறயம வ�  வமல�ன ஞ�னம, ஆனம'க உணதமகதளத 
த�ன�கவவ வந��ல உணரநத மன�வரகள� ம�ரநத வரபதவ. அவறதற நவன 
வ�ஞஞ�னஙகள�ல ஒரவப�தம அற�யவவ இயல�த. அதவ பவலகஙகளகதகலல�ம 
அபப�றபட  சசச�த�னநதம. அததப பறற� வ���வ�கக கறவத இனதன�ர பததகம! 
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(1) ஆ��ய பட ர (476 CE) (வ�ன ச�ஸத�ரம மறறம கண�த வலலனர) 

ஆ��ய பட ர 476 (CE) - ஆம வர ம பக�ர ம�க�ணதத�ல கசமபர எனற ஊ��ல ப�றநத�ர. 
அவரத ய அத� பதத�ச�லததனம வ�ன ச�ஸத�ரதத�லம கண�ததத�லம எலதலதய எடடயத. 
499 (C.E) ஆம வர ம தன 23- ஆம வயத�ல வ�ன வ�ஞஞ�னதத�ல ஒர மகதத�ன 
பத பதபயம கண�ததத�ல "ஆ��ய படடயம" எனற பத பதபயம உலகததகக அள�தத அவர 
ம�கவம உயரநத ந�தலதய அத நதவர. அவர வக�ளஙகள�ன இயககஙகதளயம எபவப�த 
ச��ய சநத�ர க�ரகணஙகள வரதமனபத அதனதததயம ம�கவம தலலயம�கக கண�தத�ர. 
வக�பரந�கஸ எனபவர தனத தஹல தஸனட��க எனற தததவதததப ப�ரச��ககபபதறக சம�ர 
1000 வர ஙகளகக மனவப பம� உரணத தயனபததயம அத ஒர அசச�ல சறறவத�கவம 
வ�ன தவள�ய�ல அநதரதத�ல அத ம�தகக�றத எனறம கணட ப�டதத அற�வ�தத�ரநத�ர. 
வமலம அவர (Pi) எனற கண�த நமபதர ந�னக தச ஸத�னஙகள வதர தலலயம�கக 
கண�தத�ரநத�ர. அவர கண�தத எண 3.1416 எனபத�கம. வமலம அவர த���வக�ண கண�ததத�ல 
தசன அட வதணதய உணட பணண�யவர. நறறக கணகக�ன வர ஙகளககப 
ப�னனர(825 BCE) வத�னற�ய தம�கமத இபன� எனற அவரப�ய கண�த வலலனர ஆ��யப 
பட �வ�ன (Pi) தபப பறற�ய கணடப�டபதபப பறற�ப பகழநத�ர. வமலம அவர, "இத 
பஜயதததப பறற�ய உணதம. இத இலல�மல நவன கமபயட ரகவள இலதல. கண�ததத�ல 
ஆ��ய பட ர ம�கவம தப��ய அற�ஞர" எனற கற�ன�ர. 

(2) ப�ஸகர ஆசச�ரய� (1114 - 1183 CE)

ப�ஸகர ஆசச�ரய� மக�ர�ஷடர� ம�க�ணதத�ல ஜலக�வவ�ன அலலத வ�ஜஜத�த எனற 
ஊ��ல ப�றநதவர. ஆலஜ�பர�, ஜ�ம�ட�� வப�னற கண�த வ�ஞஞ�னஙகள�ல அவர அள�தத 
தபரம அற�வகள�ன�ல அ5�ய�த பகழ தபறறவர. "லலவத�" மறறம "ப�ஜகண�த�" வப�னற 
அவரத பத பபககள அதனததம ஒபப�லல�த மகதத�ன தப�கக�ஷஙகள. இவவலக�ல அதவ 
பறபல தம�5�கள�லம தம�5� தபயரககப படடரபபவத அவறற�ன தபரம மத�பபகக 
ந�ரபணம�க வ�ளஙகக�னறன.  அவர, தன " ச�தத�நத ச�வர�மண�" எனற தபரம நலல, 
வக�ளகள எவவ�ற இயஙகக�னறன, அவறற�ன வப�கக, க�ரகணஙகள எவவ�ற 
உண �க�னறன, வ�ன வ�ஞஞ�னம, கண�த மதறகள, வ�ன தவள� ஆர�யசச�கக வவணடய 
உபகரணஙகள - இபபட அதனதததயம வ�வரம�க எழத�யளள�ர. தன "ச��ய ச�தத�நதம" 
எனற நலல, "தப�ரடகள பம�ய�ல க'வ5 வ�ழவதன க�ரணம பம�ய�ன இழபப சகத�வய. 
வமலம, பம�, மறறம வக�ளகள, நடசதத�ர மண லஙகள, சநத�ரன, ச��யன அதனததம 
ஒனறக தக�னற�ன இழபபச சகத�ய�ன�ல த�ன அதவ தததம அசசகள�ல ச��ய�கச சறற�ச 
தக�ணடரகக�னறன " எனற எழத�யளள�ர. எனவவ, சர ஐஸக ந�யட ன பம�ய�ன இழபபச 
சகத�தயப பறற�க கணட ப�டபபதறக சம�ர 500 வர ஙகளகக மனப�கவவ மதல�வத�கக 
கணடப�டததவர ப�ஸகர�ச ச���ய�வர த�ன எனபத ம�கவம ததள�வ�கத தத��க�றத. அவர 
எலல�க கண�த அற�ஞரகள�லம ம�க ச�றநதவர.  தபரஷ�ய�, மறறம ஐவர�பப�ய வலலனரகள 
அதனவரகளம ப�ஸகர�சச���ய���ன கணட ப�டபபககதள வ�வ��ததம ஆர�யசச� தசயதம 
த�ன ம�கவம பகழ தபறறனர. 



(3) கனட ஆசச���ய� (600 BCE)

இநத�ய�வ�ன ஆற ச�தத�நதத தததவஙகள�ல ஒனற�ன "தவவஷஷ�க தரஸனம" எனற 
ச�தத�நததததப பத தத ம�கவம தபரதம தபறறவர கனட ஆசச���ய�ர. அவர 
கஜர�தத�லளள தவ�ரதகய�ன பககமளள ப�ரபஸ வசதர� எனற இ தத�ல வத�னற�யத�கக 
கறவர. அவர உணதமயம, வத�னறல க�ரணம மறறம அண வ�ஞஞ�னம இவறற�ல 
மனவன�டய�க வ�ளஙக�ன�ர. அவர அதனதத மலகஙகதளயம ஒனபத வதககள�கப 
ப���தத�ர. அதவ: மண(பம�), ந'ர, ஒள�, க�றற, ஆக�யம, க�லம, இ ம, மனம, உய�ர 
எனபதவகள�கம. "எநத ஒர தப�ரளம அணககள�ல ஒனறக தக�னற வசரககபபடட அதவ 
மலகத தன� மஙகள�க ஆக�னறன" எனற கற�ன�ர. இவவ�ற அவர அண வ�ஞஞ�ன 
அற�வகதள ஜ�ண  �ல னககம மனனர சம�ர 2500 வர ஙகளகக மனப�கவவ உலககக 
மதன மதல�க அள�ததவர. வமலம அவர அணககள�ன தனதமகள, அவறற�ன இயககஙகள, 
அதவ ஒனறக தக�னற வசரம இரச�யன வ�தளவகள அதனதததயம கணட ப�டததவர.  T.N. 
வக�லபரக எனற பகழ தபறற ச��தத�ர ஆச���யர, "ஐவர�பப�வ�லளள வ�ஞஞ�ன�கள 
அதனவரகதளயம வ� , கனட மறறம இநத�ய வ�ஞஞ�ன�கள ம�க உயரநதவரகள. அவரகள�ன 
இநத உலகததகவக கரககள" எனற எழத�யளள�ர. 

(4) ந�க�ரஜ'ன� (100 CE)

மதத�யப ப�ரவதசதத�லளள பலக� எனற ச�ற ஊ��ல வத�னற�ய ஒர அச�த�ரணம�ன அற�ஞர 
ந�க�ரஜ'ன�. அவர சம�ர 12 வர ஙகள ஆர�யசச� தசயத இரச�யனம மறறம த�தப தப�ரள 
வ�ஞஞ�னம வப�னறதவகள�ல பறபல கணட ப�டபபகளககக க�ரணம�னவர. அவர எழத�ய 
"ரஸ ரதன�கர",  "ரஸரதய�", "ரவஸநதர மஙகல" வப�னறதவ அதனததம இர�ச�யனதத�ல 
ம�கவம பகழ வ�யநத பத பபககள.  அபவப�த இஙக�ல�நத வப�னற மறற ந�டட 
வ�ஞஞ�ன�கதளலல�ம வத�லவ�கதளச சநத�தத�ரநத�லம, ந�க�ரஜ'ன�வவ� த�தப 
தப�ரடகதள இரச�யன மதறகள�ல எவவ�ற தஙகம�ககல�ம எனற ஆர�யசச�ய�ல 
தவறற�யம தபறற�ரநத�ர. அவர "ஆவர�கய மஞச��" மறறம "வய�க ச�ரம" எனற நலகதள 
எழத�, மரததவ உலகததககப வபரதவ� ப��நதத மடடம�னற�, வந�யகதளக கணம�ககம 
மரததவததககம உதவ� ப��நதவர. அவர தன வபரற�வ�ல ம�கவம உயரநத 
ந�தலய�லரநதத�ல அவதர அபவப�த உலகப பகழ தபறற�ரநத "ந�ளநத�" பலகதலக 
க5கதத�ல ததலவர�கவம ந�யம�ததனர. அவரத வ�ஞஞ�னப பத பபககள இனறம க  
அதனதத நவன வ�ஞஞ�ன�கதளயம வ�யகக தவகக�னறன.  

(5) ஸdஷரத ஆசச���ய�ர(600 BCE)

மரததவ வ�ஞஞ�னதத�ல ம�கவம உயரநத இ தததப ப�டததளள இநத ம�தபரம அற�ஞர, 
வ�ஸவ�ம�தர மன�வரககப ப�றநதவர. தன "ஸdஷரத சமஹ�த�" எனற நலல அவர ரண 
ச�க�சதசகதளப பறற� வ���வ�க எழத�யளளதவ உலகததகவக மதன மதல�க அள�ககப பட  
தப�கக�ஷஙகள. அவதர ப�ள�ஸடக சரச��ய�ன தநதத எனற கறவ�ரகள. ரண ச�க�சதசய�ன 
வப�த உபவய�கப படததபபடம மயகக மரநதகள�லம அவர மனவன�டய�க வ�ளஙக�ன�ர. 
ஐவர�பப�வ�ல அபவப�த ரண ச�க�சதச மதறகள ம�கவம ஆரமப ந�தலய�லரககம வப�வத 
ம�கவம நணககம�ன "தரOவன� ப�ள�ஸட" (ச�ததநத மகதக ச��ய�ககதல) வப�னற 
மதறகதளக தகய�ண வர. அவர தனத "ஸdஷரத சமஹ�த�" வ�ல 12 வ�தஙகள�ன 
மற�வகதளயம 6 வ�தஙகள�ன ப�ஸககதளயம கற�பப�டக�ற�ர. மன�த ச�ச வளரசச� 
வ�ஞஞ�னதத�ல அவர வ�யககத தகநத அற�ஞர�க வ�ளஙக�ன�ர. ஸdஷரத சம�ர 125 
வ�தஙகள�ன ரண ச�க�சதச ஆயதஙகதள வ�வ��கக�றத. அதவ கதத�கள, ஊச�கள, கறணடம 



ஆயதம, இழபபதவ மறறம கததத�ல உபவய�க�ககம ஆயதம இபபடப பறபல வ�தஙகள�ல 
இரநதன. தபரமப�ல�ன ஆயதஙகள ம�ரகஙகள, மறறம பறதவகள�ன த�த கள�லரநத 
உண �ககபபட தவ. வமலம அவர பறபல "ததககம" மதறகதளயம வ�வ��கக�ற�ர. 
கத�தரய�ன மடதயயம, மர உ��கள�லரநத உண �ககபபட  ந�ரகதளயம ரணச�க�சதசய�ல 
ததககம நலகள�க உபவய�கப படததவததப பறற�யம வ�வ��ததளள�ர. ஸdஷரத 
சமக�த�வ�ல 300 வ�தஙகள�ன ரண ச�க�சதச (operation) கதளப பறற� வ�ளகக�யளள�ர. 
அவறற�ல உ லன ப�கஙகதள தவடடதயடததல, வய�றதறக க'ற� க5நதததயப தபற 
தவததல, ததலய�ல ரண ச�க�சதச எனபதவகளம அ ஙக�யளளன. இவவ�ற ஸdஷரத 
ஆசச���ய�ர மரததவதததறய�ல மகதத�ன இ தததப ப�டததளள�ர. 
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6. வர�க ம�ஹ�ரர (499-587 CE)

தறவப�த உஜதஜய�ன எனறத5ககப படம அவநத� எனற நக��ல மனனன வ�கக�ரம�த�ததன�ன 
அரச சதபதய அலஙக��தத மக� அற�ஞர. ஒனபத ப�ரத�ன அற�ஞரகள�ல மண� மக ம 
வப�னறவர வர�க ம�ஹ�ரர. வ�ன ச�ஸத�ரதத�ல அவர எழத�ய " பஞச ச�தத�நதம " எனற நல 
வரல�றற�வலவய ம�கவம தபயர தபறறத. சநத�ரன மறறம வக�ளகள ப�ரக�ச�பபத அதவ 
ச��யன� ம�ரநத தபறற ப�ரத�பலககம ஒள�வய எனற அபவப�வத அவர கணடரநத�ர. 
வமலம தனத "ப�ரகத சமஹ�த�", "பரகத ஜ�தகம" எனற நலகள�ல அவர பவக�ளம, 
நடசதத�ர மண லஙகள, வ�ஞஞ�னம, உய���யல மறறம வ�லஙககதளப பறற�ய வ�ஞஞ�னம 
இதவயதனதததயம தவள�பபடதத�ன�ர.  த�வர வ�ஞஞ�னதத�ல அவர மரம தசட 
தக�டகளகக உண �கம வந�யகள, அதன மரநதகள அதனதததயம கணட ப�டதத�ரநத�ர. 
வ�ன ச�ஸத�ரம, ஜ�தகஙகள வப�னற வ�ஞஞ�னஙகள�ல அவர அள�ததளள தப�கக�ஷம�ன 
ஞ�னஙகள�ல இநத அற�ஞர இனனமம நமம� ம வ�ழநத வரக�ற�ர. 

7. பதஞசல மன�வர (200 BCE)

இநத�ய� இநத உலகததகக வ5ஙக�யளள ஒர மகதத�ன தப�கக�ஷம வய�க வ�ஞஞ�னம�கம. 
வய�க அபப�ய�சஙகள�ன மலம எவவ�ற உயரநத உணதமகதள அற�யல�ம எனபதத அத 
வ�ளககக�றத. வய�க ச�ஸத�ரஙகதளப பத தத பதஞசல மன�வர இநத�ய�வ�ல உததரப 
ப�ரவசத ம�ந�லதத�ல வக�ண � (கனர�) எனற இ தத�ல வத�னற�யவர. அவர ப�ர�ண�ய�மம 
மலம எவவ�ற உ ல, மனம, ஆதம�தவ அ ககததககள தக�ணட வரல�ம எனற 
வப�த�தத�ர. அத ஒரவனகக தவள�பபறதத�ல ஆவர�கக�யதததயம உடபறதத�ல 
ஆனநததததயம அள�கக�றத. பதஞசல மன�வ��ன 84 வய�க அபப�ய�சஙகளம ஒரவனத ய 
சவ�ச மண லம, இரதத மண லம, நரமப மண லம, ஜ'ரண மண லம, ந�ண மண லம 
மறறம பறபல உ ல உறபபகளகக ஆவர�கக�யம அள�கக�றத. வமலம அவர யமம, ந�யமம, 
ஆசனம, ப�ர�ணய�மம, ப�ரதய�ஹ�ரம, த�ய�னம, த�மம வப�னற அஙகஙகள�ன�ல ஒரவன 
எவவ�ற கத ச�ய�ல சம�த� ந�தலதய அத ய மடயம எனற 8 அஙகஙகதளயம வ���வ�க 
வ�ளககக�ற�ர. இநத வய�க அபப�ய�சஙகள தறவப�த எஙக�லம பரவவதறகக க�ரணம, அதன 
வ�ஞஞ�ன மறறம எலவல�ரககம பயனபடம க�ரணஙகள�வல த�ன. இநத�ய�வ�ன ஆற 
ஆனம'கக தக�ளதககள�ல பதஞசலய�ன வய�க ச�ஸத�ரமம ஒனற�கம. பலன ககம, 
ஆனநதம, ஆதம ஞ�னம உளபட  வ�ஞஞ�னஙகள�ல பதஞசல மன�வர அ5�ய� இ ம 
தபறறளள�ர. 

8. பரதவ�ஜ மன�வர (800 BCE)

இநத�ய�வ�ல ப�ரய�க எனற பன�த நகரதத�ல வத�னற�ய பரதவ�ஜ மன�வர ஆயர வவதம 
மறறம இயநத�ர வ�ஞஞ�னதத�ல பகழ தபறறவர. அவர எழத�ய "இயநத�ர ஸரவஸவ�" எனற 
நலல, வ�ம�னம, மறறம ஆக�யதத�ல பறககம இயநத�ரஙகள, வ�ன ச�ஸத�ரம 
அதனதததயம எலவல�ரம வபர�சச��யம அத யம அளவ நடபம�க வ�ளகக�யளள�ர. அவர 3 
வ�தம�ன ஆக�ய இயநத�ரஙகதள வ�ளககக�ற�ர: (1) பம�ய�ல ஒர இ தத�லரநத இனதன�ர 
இ ததககப பறபபதவ, (2) ஒர உலகதத�லரநத இனதன�ர உலகததககப பறபபதவ, (3) 
ஒர ப�ரமம�ண தத�லரநத இனதன�ர ப�ரமம�ண ததககப பறபபதவ.  அவரத 
நணககம�ன ஞ�னம இனதறய ந�பணரகதள ம�கவம அத�சய�கக தவததளளத. கற�பப�க 



அவர அள�ததளள அத� நணககம�ன ஞ�னஙகள, அதனவதரயம த�தககக தவததளளன: (1) 
ஆ5ம�ன இரகச�யம: ச��ய தவள�சசதததயம க�றதறயம உபவய�கப படதத� வ�ம�னஙகதளக 
கணகள�ல க�ண மடய�மல தசயதல, (2) வ�ழம இரகச�யம: ம�னச�ர சகத�தய உபவய�க�தத, 
கணகளககத தத��ய�த வ�ம�னதததத தத��யம பட தசயதல, (3) கணகளககத தத��யம 
இரகச�யஙகள: ஒர வ�ம�னதத�லரநத தக�ணவ  இனதன�ர வ�ம�னதத�னள ந ககம 
வ�ஷயஙகதள அற�தல. இபபட தன அற�வ கரதமய�ன கணட ப�டபபககள�ல பரதவ�ஜ 
மன�வர வ�னரத� நடபஙகள�ன மனவன�டய�க வ�ளஙகக�ற�ர. 

9. கப�ல மன�வர (3000 BCE)

பகழ தபறற ஸ�ஙகய� தததவஙகதள உலககக அள�தத கப�ல மன�வர 3000 B.C.E இல கர ம 
மன�வரககம வதவகத�ககம ப�றநதவர. அவரத ய மனவன�டய�ன தததவஙகள, பரம�தம�, 
ப�ரகரத�, உலக ச�ரஷடகதளப பறற�யதவ. அவர, எவவ�ற சகத�தய ஒர வ�ததத�லரநத 
இனதன�ர வ�தததகக எவவ�ற ம�றறல�ம எனபத�லம ஆதம�வலல�த ஜ ப தப�ரடகள, 
அண ஙகள�ன சஷஷம�ன வ�ஷயஙகள இதவ அதனதத�லம ம�கவம வ�ளககம அள�ததவர. 
பரம�தம�வவ தன ஆடச�ய�ன�ல ப�ரகரத�தய எலல� ச�ரஷடகளககம மலம�கக தக�ளக�றத 
எனற தததவததத அதனவரககம வ�ளகக�ன�ர. அண ஙகள�ன ச�ரஷட ஞ�னதததயம அதன 
இரகச�யஙகதளயம தலலயம�க வ5ஙக�யத�ல அவதர அண  வ�ஞஞ�னதத�ன தநததய�கக 
தக�ண �டக�னறனர. 

10. சரகக மன�வர(600 BCE) 

தவதத�ய ஞ�னதத�ல சரகக மன�வர மண� மக ம வப�னறவர. அவர எழத�ய "சரகக ஸமஹ�த" 
எனற நல ஆயரவவததத�ன அற�வக களஞச�யம�கம. வந�தயக கணடப�டததல, வந�தயக 
கணம�ககதல வப�னறவறற�ல அவர அபவப�த தகய�ண  மதறகள ஆய�ரககணகக�ன 
வர ஙகள தத� ரநத கத ப ப�டககபபட ன. உ ல மறறம தவதத�ய வ�ஞஞ�னம 
ஐவர�பப�வ�ல ததள�வ�லல�மல பறபல ஊகஙகள ன அபவப�த தவள�வநதத. ஆன�ல சரகக 
மன�வவர� உ ல வ�ஞஞ�னம, மகபவபற, மரநத இரச�யனம, இரதத ஓட ம மறறம ந'��5�வ, 
க�ச வந�ய, இரதய வந�ய அதனதததயம ம�கவம வ�ளககம�கக கணட ப�டதத�ரநத�ர. தன 
சரகக ஸமஹ�த�வ�ல சம�ர 10,000 மலதககதளப பறற�யம அவறற�ன கணஙகதளப பறற�யம 
எழத�யளள�ர. அவர, மதறய�ன உணவ, அதமத�ய�ன மனம மறறம நறதசயலகள�ன 
அவச�யததத ம�கவம வலயறதத�ன�ர. உ ல சக�த�ரமம ஆனம'க வந�ககமம எவவ�ற 
சமபநதப பட தவ எனபதத வ�ளகக�ன�ர.  200 வர ஙகளககப ப�னனர "ஹ�பவப�க�ரடடக 
சபதம" வரவதறக மனனவம அவர தவதத�யரகள�ன ஒழகக ந'த�கதள இயறற�ய�ரநத�ர. ஆயர 
வவதததகக ம�கவம மகதத�ன ஞ�னஙகதள வ5ஙக�யத�ல அவர எனதறனறம ச��தத�ரதத�ல 
ஒர மக� தபரம ��ஷ�ய�க வ�ளஙகக�ற�ர. 



                                                                    (ப�ன அடத )

வ�ஞஞ�ன ந�ரபகஙகள மலம, வவத ஞ�னஙகள வ�ள�தத எழக�னறன.

பத நமப�கதக ப�றகக�றத

சம�ர 600 வர ஙகள�க இநத�ய�வ�ன வவத தரமஙகள தக�டதமய�ன இஸல�ம�ய 
மனனரகள�ன தககள�ல ச�கக� தபரம அலலலகள பட ன. அதன ப�னனர சம�ர 400 
வர ஙகள ஆஙக�வலயரகள�ன ஆடச�ய�ன�ல, ஏறதகனவவ க5பபதத�லரநத வவத 
தரமஙகதள தவநத க�லல கறறவததப வப�ல வவததனப படதத�னர.

பகவத க'ததய�ல ஸ க�ரஷணர, எபவப�ததலல�ம வவத தரமஙகள அ5�ய ஆரமப�கக�றவத� 
அபவப�ததலல�ம த�வன இநதப பவலகததகக இறஙக� வநத த�ரமபவம தரமஙகதள ந�தல 
ந�றததவத�கக கறக�ற�ர. ஏன? வவத தரமஙகள அவ�� ம�ரநவத தத� ஙக�, அவர�ல 
ப�தக�ககப படட வரபதவ. வமலம, அநத வவத தரமஙகள�ன மல க�ரணவம அவதர 
அற�வவத! 

சம�ர 523 வர ஙகளகக மனன�ல ஸ க�ரஷணவர ஸ தசதனய மக�ப�ரபவ�க 
இநத�ய�வ�லளள வமறக வஙக�ளதத�ல அவத��தத�ர. ப�ரமம - மதவ - தகOடய சமப�ரத�யம 
வ5�ய�க, அவர அ5�நத தக�ணடரநத வவத தரமஙகளகக பத மசதச அள�தத�ர. அதனப�ன, 
அவரத வ5�ய�ல வநத ஆசச�ரய�ரகள�ன மலம இநத�ய�வ�ல வவத தரமஙகள ம'ணடம 
தத5தத வளரநதன. 

1966 ஆம வர ம தன கரவதவ��ன கட தளய�ன பட A.C. பகத� வவத�நத சவ�ம� ப�ரபப�த�, 
ஸ க�ரஷண��ன வவத வ�கக�யஙகதள வமறகதத�ய ந�டகள�லம பரபபவதறக�க 
அதம��கக�வககச தசனற�ர. ஏர�ளம�ன அற�ஞரகளம ந�பணரகளம ஸ க�ரஷண��ன 
பகதரகள�ன�ரகள. இநதப பவலகதத�வலவய இதவதர க�ண�தவ�ற அவர தபரம வவத�ய 
பரடச�தயத தத� ஙக� தவதத�ர. இநத உலகதத�ல எலவல�ரம அதமத�ய�க வ�5 ஒர 
மகதத�ன வடத க கட  வவணடதமனபவத அவரத கற�கவக�ள.

அவவ�ற வவத தரமஙகதள அவர க�டடய ப�ததய�ல, வமலம தத� ரநத உலதகஙகம 
பரபபவத�ல, தறவப�த ஸல பகத� வவத�நத ந�ர�யண மக�ர�ஜ� ஈடபடடளள�ர. அவர மன�த 
ஜ'வனகள பயனபடவதறக�க எதததனவய� வவத நலகதள தம�5�தபயரததத மடடம�னற�, 
இதவதர உலகததத 30 மதறகள சறற� வலம வநதனர.

எஙகதளப பறற�:

தகOடய வவத�நத ஆரடஸ & கலசசரல  தஸ�தஸடடய�ன ந�ஙகள எஙகள கரவதவர�ன 
ஸல பகத� வவத�நத ந�ர�யண வக�ஸவ�ம�ய�ன க'ழ, வவத ஞ�னஙகதளப தப�த மககள�ன 
நனதமகக�கப பரபபம வசதவய�ல ஈடபடடளவள�ம. 

இவவலக ம�தயய�ல ச�கக�, ஒழககம தகடட அ5�நத தக�ணடரககம இளம வயத�னரகதள 
ஊககவ�கக ம�கவம ப�டபடக�வற�ம. மதறய�ன ஆனம'க ஞ�னதததக கறப�ககம வப�த, 
ஒரவன�ன இதயம ம�றவத மடடம�னற� அதவ த�ன�கவவ அவதனச சறற�லம 
ம�றறஙகதள உணடபணணம. ந�ம நமத இறநத க�லதததப ப� ம�கக தக�ணட, 
ந�கழக�லததத ச��ய�க ஆடச� தசயத, வரஙக�லததகக தய�ர�க இரகக வவணடம....
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