காரல்மார்க்சும்
வேதாத்திரி மகரிசியும்.
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காரல்மார்க்சும் வேதாத்திரி மகரிசியும்.
ஜெர்மனியில் த ோன்றிய கோரல் மோர்க்சு ஜமய்யியலோர்களுள்
ஒருவரோவோர்.

அறிவியல் சோர்ந்

ஜ ோதுவுடைடமடய

வகுத் வருள் மு ன்டமயோனவர்.
இந்தியாவில் ததான்றிய தவதாத்திரி மகரசியும்
ஞானிகளுள் ஒருவர்.
முன்மவப் வர்.
இந்

ஆன்மீ க

ப ாதுவுடமம சிந்ததாந்தத்மதயும்

இரண்டு சோன்தறோர்களும், ஜமய்யியலோளரோக மட்டுமல்லோது

அரசியல் ஜ ோருளோ ோர வரலோற்றியல் வல்லுனரோக,

டலசிறந்

ஆய்வறிஞரோக, எழுத் ோளரோக, சிந் டனயோளரோக, புரட்சியோளரோக
கோர்ல் மோர்க்சும் தவ ோத் ிரி மகரிசியும் அறியப் டுகிறோர்கள்.
ல்தவறு துடறகளிலும் ஏரோளமோன விவகோரங்கள்

ற்றிய

ஆய்வுகடளயும் கருத்துக்கடளயும் கோரல் மோர்க்சும் தவ ோத் ிரி
மகரிசியும் ஜவளியிட்டுள்ளோர்கள.
என்றோலும் இவர்களது ஆய்வுகளும், கருத்துக்களும் ஜ ோருளோ ோர
ஏற்றத்

ோழ்வுகளின் அடிப் டையில் வரலோற்டற ஆய்வ ோகதவ

அடமந் து.

கோர்ல் மோர்க்சு, (கி.பி.1818-1883) ற்த ோது ஜெர்மனியின் ஒரு

கு ியோக

இருக்கும் புருசியோவில் ட்டரயர் நகரில் 1818 தம 5-ஆம் நோள்
தவ ோத் ிரி மகரசி இந் ியோவின்

மிழகத் ில் ஒரு கு ியோன

கூடுவோஞ்தசரியில் (கி. ி.1911-2005) அவ ரித் ோர்.
கோர்ல் மோர்க்சு

ந்ட

வச ி

ிறந் ோர்.

டைத்

.

வழக்குடரஞர், கோர்ல் மோர்க்சு

அவருக்கு மூன்றோவது மகனோவோர். கோர்லின் இளவயது

ற்றி அ ிகம்

ஜவளிதய ஜ ரியவில்டல.
தவ ோத் ிரி மகரிசியின்

ந்ட

ஏடழ ஜநசவோளி.

விடளயும்

யிர்

முடளயிதல ஜ ரியும் என் து த ோல- இளடமயிதல கைவுள் யோர்?
வறுடம ஏன் வருகிறது? என்று சிந் ித் வர்.
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1830 வடர

னிப் ட்ை முடறயில் கோர்ல் மோர்க்சுக்கு கல்வி

கற் ிக்கப் ட்ைது. கோர்ல்
ோன்

மது

ிதனழோம் வய ில் சட்ைம்

ல்கடலக் கழகம் ஜசன்றோர்.

ஜ ர்லின்

யில

ல்கடலக்கழகத் ில் வரலோறு, ஜமய்யியல் ஆகிய

துடறகளில்

யின்ற கோர்ல் மோர்க்சு ஜயனோ

ஜமய்யியலுக்கோன முடனவர்

ல்கடலக்கழகத் ில்

ட்ைத் ிடனப் ஜ ற்றோர்.

தவ ோத் ிரி மகரிசி மூன்றோம் வகுப்பு வடர ோன்
மு ல் குருவோக

ந்ட யோர் மு ல்

டித் ோர். ஆனோல்

ல குருமோர்களிைம்

யின்று

ஞோனமடைந் ோர்.
1841இல்

ட்ைம் ஜ ற்ற மோர்க்சு சில கோலம் இ ழியல் துடறயில்

இருந் ோர். ஜகோதலோன் நகரில் டரனிஷ் டைத்துங் எனும் இ ழின்
ஆசிரியரோக இருந் ோர்.

தவதாத்திரி மகரிசி ஏமை பெசவாளியாக உமைத்து
பெசவுத் துமறயில் உயர் ெிமைக்கு வந்தார்.

டிப் டியாக

தனது ஆராய்ச்சியால் உைக சமுதாய தசவா சங்கத்மத பதாடங்கி
உைக அமமதிக்காக வித்திட்டார்.
மனவளக்கமை வாயிைாக ஒரு மாப ரும் சமுதாயத்தில் ஒரு
புரட்சிமய உண்டாக்கினார்.
ஜ ோதுவுடைடமக் ஜகோள்டககளின் மூலவர்களுள் ஒருவரோக கோர்ல்
மோர்க்சு கரு ப் டுகிறோர். ப ொருளொதொர விடுதலையே மனிதகுைம் மைர்ச்சியலைே
வழி என சிந்தித்தவர் கொரல்மொர்க்ஸ்.
னி மனி

அடம ி

ின் உலக அடம ி ஏற் ை

ிட்ைம் வகுத் வர்

தவ ோத் ிரி மகரிசி.
வறுடமடய ஒழிக்க ஜ ோருளோ ோர விடு டலடய மலர்ச்சியடைய
வழி என இவரும் சிந் ித் வர்.
கோரல் மோர்க்சு 65

ஆண்டுகள் வடர வோழ்ந் ோர்.

தவ ோத் ிரி

மகரிசி 95 ஆண்டுகள் வடர வோழ்ந் ோர்கள்.
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கார்ல் மார்க்சு ோழ்க்ககக் குறிப்பு (கி.பி.1818-1883)
கோர்ல் மோர்க்சு,

ற்த ோது ஜெர்மனியின் ஒரு

கு ியோக இருக்கும்

புருசியோவில் ட்டரயர் நகரில் 1818 தம 5-ஆம் நோள்
வச ி

டைத்

ிறந் ோர்.

.

இவரின்

ந்ட

வழக்குடரஞர், கோர்ல் மோர்க்சு

ஜ ர்லின்

ல்கடலக்கழகத் ில் வரலோறு, ஜமய்யியல் ஆகிய

அவருக்கு மூன்றோவது மகனோவோர்.

துடறகளில்

யின்ற கோர்ல் மோர்க்சு ஜயனோ

ஜமய்யியலுக்கோன முடனவர்
1841இல்

ல்கடலக்கழகத் ில்

ட்ைத் ிடனப் ஜ ற்றோர்.

ட்ைம் ஜ ற்ற மோர்க்சு சில கோலம் இ ழியல் துடறயில்

இருந் ோர். ஜகோதலோன் நகரில் டரனிஷ் டைத்துங் எனும் இ ழின்
ஆசிரியரோக இருந் ோர்.
ஆனோல் அவருடைய

ீவிர அரசியல் கருத்துகளின் விடளவோக

இைர் ஏற் ைதவ ோரிசு ஜசன்றோர்.
அங்கு 1844-ல் ிஜரைரிக் ஏங்கல்டசச் சந் ித் ோர். ஒருமித்
மிகுந்

கருத்தும்

ிறடமயும் ஜகோண்ை இருவருக்கும் இடைதய நட்பு

மலர்ந் து.
அவர்களிடைதய த ோன்றிய
இறு ிவடர நிடலத் ிருந் து.

னிப் ட்ை உறவும் அரசியல் நட்பும்

ோரிசில் இருந் த ோது லுட்விக் ஜ ோன் ஜவஸ்ற்ஃ ோஜலன்

மகளோன 21 வயது நிடறந்

ஜெனியுைன் மோர்க்சுக்கு கோ ல்

ிரபுவின்

மலர்ந் து. அப்த ோது மோர்க்சுக்கு வயது 17.
ிரபுத்துவக் குடும் த்ட ச் தசர்ந்

ஜெனியின் சதகோ ரர் ஒருவர்

ின்னோளில் புருசியோவின் அடமச்சரடவயில் ஜ ோறுப்பு வகித் வர்.
கடுடமயோன குடும்

எ ிர்ப் ின் கோரணமோக எட்டு ஆண்டுகள்

கோ டல கமுக்கமோக டவத் ிருந்
வய ோன த ோது அவடரத்

மோர்க்சு, ஜெனிக்கு 29

மது

ிருமணம் ஜசய்துஜகோண்ைோர்.
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மோர்க்சுக்கும் ஜெனிக்கும் ஏழு குழந்ட கள் ிறந் னர். எனினும்
மூவர்

விர ஏடனதயோர் சிறு வய ிதலதய இறந்துவிட்ைனர்.

நியூதயோர்க் ஜைய்லி டிரி ியூன் என்னும் முற்த ோக்கு இ ழுக்கு

ஆக்கங்கள் எழு ிய த ோதும் மோர்க்சுக்கு உறு ியோன வருமோனம்
என்று எதுவும் இருக்கவில்டல.
அவர் அந்

இ ழின் ஐதரோப் ிய அரசியல் நிரு ரோக இருந் ோர்.

ஒவ்ஜவோரு கட்டுடரக்கும் ஒரு

வுண்டு

ணம் வழங்கினர் .

ஆயினும் அவர் எழு ிய கட்டுடரகள் முழுவதும்

ிப் ோகவில்டல.

1862 வடர டிரி ியூனுக்கு எழு ி வந் ோர். ஜெனியின் உறவினர்
ஒருவர் இறந் த ோதும், ஜெனியின்
மரபுரிடமயோக ஓரளவு

ோய் இறந் த ோதும் ஜெனிக்கு

ணம் கிடைத் து.

இ னோல் அவர்கள் இலண்ைனின் புறநகர்ப்

கு ியோன ஜகண்டிஷ்

நகரில் இன்ஜனோரு வட்டுக்குக்
ீ
குடிஜ யர முடிந் து.
வருமோனம் குடறவோக இருந்

ோல் மோர்க்சு ஜ ோதுவோக அடிப் டை

வச ிகளுைதனதய வோழ்ந்து வந் ோர்.
எனினும்,

னது மடனவி, குழந்ட களின் சமூகத்

கு ிடயக் கரு ி

ஓரளவு நடுத் ர வகுப்பு ஆைம் ரங்களுக்கும் ஜசலவு ஜசய்ய
தவண்டியிருந் து.

பணியும் இடர்களும்
ெோர்ஜ் வில்லியம்
மற்றும் வரலோற்று

ிஜரைரிக் ஜெகல் என் வரின்

ருக்கமுடற

ோர்டவ, ஜ ோருளோ ோர அறிஞரோன ஆைம் சிமித்,

தைவிட் ரிக்கோர்தைோ த ோன்றவர்களின் ஜசவ்வியல் ஜ ோருளியல்
கருத்துக்கள், ிரோன்சு
குடியரசு

த்துவவியலோளர் ெோன் ெோக் ரூதசோவின்

ற்றிய கருத்துக்கள் ஆகியவற்றோல் மோர்க்சு மிகவும்

கவரப் ட்ைோர்.
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கோர்ல் மோர்க்க்சு

ிரோன்சிலிருந்து ஜவளிதயற்றப் ட்டு

ிரசல்ஸ்

ஜசன்றோர். அங்கு ோன் 1847-ல் " த்துவத் ின் வறுடம" (The Poverty of
Philosophy) என்னும்
அடுத்

மது மு ல் நூடல ஜவளியிட்ைோர்.

ஆண்டில் ஏங்கல்சுைன் தசர்ந்து "ஜ ோதுவுைடம அறிக்டக" (The

Communist Manifesto) எனும் நூடலயும் ஜவளியிட்ைோர். அது மிகப்

லர்

வோசிக்கும் நூலோகும்.

இறு ியில் மோர்க்சு ஜகோதலோன் நகருக்குத்

ிரும் ினோர். ஆனோல் சில

மோ ங்களுள் அங்கிருந்து ஜவளிதயற்றப் ட்ைோர்.

ிரோன்சு, ஜ ல்சியம், ஜசருமனி ஆகிய நோடுகளின் புரட்சிகர

இயக்கங்களில்

ங்கோற்றி ஒன்றிலிருந்து இன்ஜனோன்றுக்கு நோடு

கைத் ப் ட்ை மோர்க்ஸ், இலண்ைன் ஜசன்று அங்தகதய இறு ிவடர
வோழ்ந் ோர்.

நிதி உதேிகள்
மோர்க்சு இ ழியல் ஜ ோழிலில் சிறிது
வோழ்வின் ஜ ரும்

ணம் ஈட்டிய த ோதும்

கு ிடய இலண்ைனில் ஆரோய்ச்சியிலும்

அரசியல், ஜ ோருளியல்

ம்

ற்றிய நூல்கடள எழுதுவ ிலும் கழித் ோர்.

இவருக்கு ிஜரட்ரிக் ஏங்கல்சு வழங்கிய ஜகோடை அந்நோட்களில்
குடும் ம் வோழ்வ ற்கு உ வியோக இருந் து.
மோர்க்சின் ஜ ற்தறோர் இறந்

த ோது அவருக்கு மரபுரிடமயோக சிறிது

ணம் கிடைத் து.
1845 இல் மோர்க்சு த ோற்றுவித்
கழகத் ின்

மு லோவது ஜ ோதுவுைடம

ினோன்கு உறுப் ினர்களுள் ஒருவரோன வில்ஜெம்

தவோல்ஃப் அறுநூறு
அளித் ோர்.

வுண்டு அளவில் விருப்புரிடமக் ஜகோடை

1850இல் நோடு கைந்து இலண்ைனில் வோழ்ந்

கோலத் ில் மோர்க்சு கடும்

வறுடமக்குள்ளோனோர்.
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அக்கோலத் ில் கைன் ஜகோடுத் வர்களுக்குப்

யந்துஜகோண்தை வோழும்

நிடல ஏற் ட்ைது.
ன்னுடைய ஆடைகள் எல்லோம் அைமோனத் ில் இருந்

ோல் அவர்

வட்டைவிட்தை
ீ
ஜவளிதய ஜசல்ல முடியோமல் த ோன ஒரு கோலமும்
இருந் து. ஒருமுடற
ன்

னது வட்டைவிட்டு
ீ
விரட்ைப் ட்ைோர்.

ந்ட யின் இறப்புக்கு

கிடைத்

ின் ஏங்கல்சு

னது குடும்

வணிகத் ில்

வருமோனத் ில் மோர்க்சுக்கு 350 வுண்டு ஓய்வூ ியத்துக்கு

ஏற் ோடு ஜசய் ோர். இதுதவ மோர்க்சின் குறிப் ிைத் க்க வருமோனமோக
இருந் து.

மூலதனம் நூல்
அக்கோலத் ில் இங்கிலோந்து, ஐதரோப் ோவிலிருந்து ஜவளிதயறிய
அரசியல் ஏ ிலிகளுக்குரிய புகலிைமோக இருந் து.
அக்கோலகட்ைத் ில் ஜ ரும்
முயற்சியில் கட்டிய

ிரமோண்ைமோன

பிரித்தானிய அருங்காட்சியகத்தின்
கட்டுமோன தவடலகள்
நிடறவுற்றிருந் து.
மோர்க்சு நோள்

வறோது அங்குச் ஜசன்று

ஒவ்ஜவோரு தவடல நோளிலும் 12 மணி
தநரத்ட
அங்தக

அங்குச் ஜசலவிட்டு வந் ோர்.
ோன் மூல னம் எனும் நூல்

த ோன்றியது.
கோர்ல் மோர்க்சின் சிறப்பு வோய்ந்
1867இல் ஜவளிவந் து.
1883இல் மோர்க்சு இறந்
டகஜயழுத்துப்
ஜவளியிட்ைோர்

மூல னம் நூலின் மு ல் ஜ ோகு ி

ிறகு அவர் விட்டுச் ஜசன்ற குறிப்புகடளயும்

டிகடளயும்

ிஜரட்ரிக் ஏங்கல்ஸ்

ிப் ித்து

மார்க்சின் சிந்தகனகள்
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மோர்க்சு மடறந்து ஒரு நூற்றோண்டுக்குப்
ஜகோள்டகடயப்

ின் இன்று மோர்க்சியக்

ின் ற்றுதவோரின் ஜ ோடக 130 தகோடியோகும்.

மோனுை வரலோற்றில் ஒட்டு ஜமோத்

எண்ணிக்டகயிலும், உலக

மக்கள் ஜ ோடகயின் விழுக்கோட்டிலும் இத் டன த ர் தவறு எந்
ஜகோள்டகடயயும்

ின் ற்றவில்டல].

மோர்க்டசப் த ோல மோர்க்சியவோ ிகளோலும் எ ிர்ப் ோளர்களோலும்
ஒன்று த ோலதவ ிடழயோக புரிந்து ஜகோள்ளப் ட்ைவர்கள்
வரலோற்றில் மிகவும் குடறவு என மோர்க்சு

ற்றி ஆய்வு

ற்கோல

ஜசய் வரோன அஜமரிக்கோவின் ெோல் டிரோப் ர் ஒருமுடற
குறிப் ிட்ைோர்.
மோர்க்சின் சிந் டனகடளப்

ல்தவறு குழுக்கள்

ல்தவறு வடகயோக

விளக்கியுள்ளன.
இவர்களுள், மோர்க்சிய-ஜலனினியவோ ிகள், டிஜரோஸ்கியிசவோ ிகள்,
மோதவோயிசவோ ிகள்,
அைங்குவர்.

ோரோண்டம மோர்க்சியவோ ிகள் என்த ோர்

மார்க்சு சிந்தகனகளில் சசல்ோக்குச் சசலுத்தியகே
மோர்க்சின் சிந் டனகளில்

ல முந் ிய, சமகோலச் சிந் டனகளின்

ஜசல்வோக்கு உள்ளது. அவற்றுள் சில:
•

தெகலின் முடறகளும், வரலோற்று ஆய்வுப்த ோக்கும்.

•

ஆைம் சிமித், தைவிட் ரிக்கோதைோ த ோன்தறோரின் ஜசந்ஜநறி
அரசியல் ஜ ோருளோ ோரம்.

•

ிஜரஞ்சு தசோசலிச, சமூகவியல் சிந் டனகள். குறிப் ோக ெோன்
ெோக் ரூதசோ, ஜென்றி டி ஜசயின்ட்-சிதமோன், சோர்லஸ் ஃபூரியர்
த ோன்தறோரின் சிந் டனகள்.

•

முந் ிய ஜசருமோனிய ஜமய்யியல் ஜ ோருள்மு ல்வோ ம்,
குறிப் ோக லுட்விக் ஃ ியுஜவர் க்.

•

ிரஜைரிக் ஏங்ஜகல்சின் ஜ ோழிலோளர் வர்க்கத் ினருைனோன
ஒருடமப் ோடு.
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வரலோற்றுப் ஜ ோருள் மு ல்வோ ம் எனப் டும் மோர்க்சின் வரலோறு
ற்றிய தநோக்கு தெஜகலின் சிந் டனகளின்

ஜகோண்ைது ஆகும்.
மனி

ோக்கத்ட க்

வரலோறு துண்டு துண்ைோக இருந்து முழுடமடயயும்

உண்டமடயயும் தநோக்கிச் ஜசல்லும் இயல்பு ஜகோண்ைது என
தெகல் நம் ினோர்.
இந்

உண்டமநிடல தநோக்கிச் ஜசல்லும் வழிமுடற

டிமுடறயோனது என்றும், சில தவடளகளில் இருக்கும் நிடலக்கு

எ ிரோக ஜ ோைர்ச்சியற்ற புரட்சிகரமோன

ோய்ச்சலும், எழுச்சிகளும்

த டவ என்றும் தெகல் விளக்கியிருந் ோர்.
எடுத்துக்கோட்ைோக, தெகல் ஐக்கிய அஜமரிக்கோவில் நடைமுடறயில்
இருந்

அடிடம முடறடயத்

ீவிரமோக எ ிர்த்து வந் துைன்,

கிறித் வ நோடுகள் இ டன ஒழித்துவிடுவோர்கள் என்றும் கணித் ோர்.

மார்க்சின் சமய்யியல் சகாள்கககள்
மோர்க்சின் ஜமய்யியல் அவரது மனி

இயல்பு

ற்றிய தநோக்கில்

ங்கியுள்ளது. அடிப் டையில், மனி னுடைய இயல்பு இயற்டகடய
மோற்றுவது என்று மோர்க்சு கரு ினோர்.
அவ்வோறு இயற்டகடய மோற்றும் ஜசயல்முடறடய "உடழப்பு"
என்றும் மோற்றத்ட

ஏற் டுத்துவ ற்கோன வல்லடமடய உடழக்கும்

ிறன் என்றும் அவர் அடழத் ோர்.
மோர்க்டசப் ஜ ோறுத் வடர, இது ஒதர தநரத் ில் உைல் சோர்ந் தும்
மனம் சோர்ந் துமோன ஜசயற் ோடு ஆகும்.
•

ஒரு சிலந் ி ஒரு ஜநசவோளிடய ஒத்
ஈடு டுகிறது,

ஜசயல் ோடுகளில்

னது கூட்டைக் கட்டும் த ன ீ

ல

கட்டிைக்கடலஞர்கடள ஜவட்கப் டும் டி ஜசய்கிறது. ஆனோல்,

மிகத் ிறடமயற்ற கட்டிைக் கடலஞனுக்கும், மிகச் சிறந்

த ன ீக்கும்

இடையிலுள்ள தவறு ோடு, கட்டிைக்கடலஞன் கட்டிைத்ட

உண்டமயோகக் கட்டுமுன்னதர கற் டனயில் கட்டிவிடுகிறோன்
என்

ோகும்.
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கார்ல் மார்க்சின் கடிதம்
கோர்ல் மோர்க்சு - மோர்ச் 5, 1852-ல் Weydemeyer க்கு எழு ிய
கடி ஜமோன்றிலிருந்து ஜ றப் ட்ை

ின்வரும்

ஆய்வுகள், கண்டு ிடிப்புகளின் சோரோம்சத்ட த்

கு ி அவரின்
ருகிறது.

" நவன
ீ
சமூகத் ில் வர்க்கங்களின் இருப்ட தயோ அவற்றுகிடையோன
முரண் ோட்டிடனதயோ கண்ைறிந்

ற்கோன ஜ ருடம

எனக்குரிய ன்று. எனக்கு நீண்ை கோலத்துக்கு முன்னதர வர்க்க
முரண் ோட்டின் வரலோற்று வளர்ச்சிடய பூர்ஷ்வோ
வரலோற்றறிஞர்களும், வர்க்கங்களின் ஜ ோருளியல் சட்ைகத்ட ப் ற்றி

பூர்ஷ்வோ ஜ ோருளியலோளர்களும் விவரித்துவிட்ைோர்கள். நோன் பு ி ோக
ஜசய் ஜ ல்லோம், ின்வருவனவற்டற நிறுவியது ோன்.
1. உற் த் ி வளர்ச்சியின் குறிப் ிட்ை வரலோற்றுக் கோலகட்ைங்களில்
மட்டுதம வர்க்கங்களின் இருப்பு கட்டுண்டிருக்கிறது.

2. வர்க்க முரண் ோைோனது ோட்ைோளி வர்க்கத் ின் சர்வோ ிகோரத்துக்கு
இட்டுச்ஜசல்லும்.

3. இந் ப்

ோட்ைோளி வர்க்க சர்வோ ிகோரமோனது வர்க்கங்களினதும்

வர்க்க சமு ோயத் ினதும் அழிவுக்கோன இடைமோறு நிடலடய
மட்டுதம அடமத்துக்ஜகோடுக்கும். "

இறுதிக் காலம்
1881 ஆம் ஆண்டு

ிசம் ரில் மோர்க்சின் மடனவி ஜெனி கோலமோனோர்.

இ ன் ின் மோர்க்சு 15 மோ ங்கள் மூக்கடைப்பு தநோயினோல்
அவ ியுற்றோர்.
இறு ியில் இது மூச்சுக்குழோய் அழற்சி (bronchitis), நுடரயீரலுடற
அழற்சி (pleurisy) த ோன்ற தநோய்களோகி அவரது உயிடரப்
1883 ஆம் ஆண்டு மோர்ச்சு மோ ம் 14 ஆம் த

றித் து.

ி மோர்க்சு இலண்ைனில்

கோலமோனோர்.
இறக்கும்த ோது நோைற்றவரோக இருந்

மோர்க்டச இலண்ைனிலுள்ள

டெதகட் இடுகோட்டில் அைக்கம் ஜசய் னர்.
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மோர்க்சின் ஜநருங்கிய த ோழர்கள்

லர் இவரது இறப் ின்த ோது

கலந்துஜகோண்டு த சினர். இவர்களுள் வில்ஜெல்ம் லீப்ஜனக்ட்,
ிஜரட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் மு லிதயோர் அைங்குவர். ஏங்ஜகல்சு

த சும்த ோது,
"மோர்ச்சு 14 ஆம் த

ி மூன்று மணிக்கு கோல் மணிதநரம் இருந்

த ோது வோழ்ந்து ஜகோண்டிருந்
சிந் ிப் ட

மிகப்ஜ ரிய சிந் டனயோளர்

நிறுத் ிவிட்ைோர். இவர் இரண்டு நிமிைங்கள் மட்டுதம

னிடமயில் விைப் ட்டிருந் ோர்.

ிரும் ி வந்து

ோர்த் த ோது அவர்

னது நோற்கோலியில் மீ ளோத்துயிலில் ஆழ்ந்துவிட்ைட க் கண்தைோம்"

என்றோர்

கார்ல் மார்க்சின் கல்லகற
இவரது கல்லடறயில், ஜ ோதுவுைடம அறிக்டகயின் இறு ி வரியோன
Workers of All Land Unite (உலகத் ஜ ோழிலோளர்கதள ஒன்று டுங்கள்)

என் தும், The philosophers have only interpreted the world in various ways—the point
however is to change it (ஜமய்யியலோளர்கள் உலடக விளக்குவ ற்கு
மட்டுதம

ல வழிகடளக் டகயோண்டுள்ளனர் - தநோக்கம் அ டன

மோற்றுவத ) என்ற வரிகளும் ஜ ோறிக்கப் ட்டுள்ளன.
1954 ஆம் ஆண்டில் ஜ ரிய

ிரித் ோனியப் ஜ ோதுவுைடமக் கட்சி

மோர்க்சின் கல்லடறடய அடமத் னர்.
இ ில் லோரன்ஸ்

ிரோட்ஷோவினோல் உருவோக்கப் ட்ை மோர்க்சின்

மோர் ளவுச் சிடலயும் உள்ளது.
மோர்க்சின் முந்ட ய கல்லடற மிகவும் எளிடமயோன ோகதவ
இருந் து.
1970 ஆம் ஆண்டில் இக் கல்லடறடய டகயோல் ஜசய்
மூலம்

ஜவடிகுண்டு

கர்க்க முயற்சி ஜசய்யப் ட்ைது. ஆயினும் இது

ஜவற்றியளிக்கவில்டல.

தவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்மகக் குறிப்பு (கி. ி.1911-2006)
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அருட்தந்மத தவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்தசரி என்னும் கிராமத்தில்
பசங்குந்த மகக்தகாளர் மர ில் பெசவுத் பதாைில் பசய்யும் வரதப்

முதைியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) தம் தியர்களுக்கு எட்டாவது
குைந்மதயாகப் ிறந்தார்.
சிறுவயது முததை தவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார்
சின்னம்மாளிடம் ெிமறய க்திக் கமதகமளயும்,
புராணக்கமதகமளயும் அறிந்து பகாண்டார்.
இவரது குடும் ச்சூைைில் இவருக்கு அதிகம் டிக்க வாய்ப்பு இல்ைாமல்
த ாய்விட்டது.
தன்னுமடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வமர டித்த இவர்,
ின்னர் தங்கள் குடும் த் பதாைிைான தறி பெய்தமைச் பசய்யத்

பதாடங்கினார்.
18ஆவது வயதில் பசன்மனயில் தனியார் ெிறுவனம் ஒன்றில்
ணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற் ட்டது.
பசன்மனயில் இவருக்கு ஆயுர்தவத மருத்துவர் எஸ்.
கிருஷ்ணாராவின் ெட்பு கிமடக்க, அவர் மூைமாக தியானம், தயாகா
த ான்றமவகமளக் கற்றார் மகரிஷி.

தனது வாழ்க்மகயின் குறிக்தகாளாகிய முழுமமமய உணரும்
தொக்கத்தால்

உதப் ட்டு; சித்த, ஆயுர்தவத மற்றும் த

ாமிதயா தி த ான்ற

மருத்துவ துமறகமளக் கற்றுத் ததர்ச்சி ப ற்றார்.
தமலும் இரண்டாவது உைகப் த ாரின் த ாது முதலுதவிப்
யிற்சியாளராகவும் ணிபுரிந்தார். ின்பு ப ாருளாதாரத் தன்னிமறவு
ப ற தவண்டும் என்று, தனது சுய முயற்சியினால் ல்ைாயிரம்
ெ ர்களுக்கு தவமை அளிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு ப ரிய பெசவுத்
பதாைிற்சாமைமய உருவாக்கினார்.
அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் பதாைிற்பகாள்மக மாற்றம் காரணமாக
வியா ாரம் திடீர் சரிவு ெிமைமய அமடந்தது;
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இருப் ினும் தன்னிடம் ணிபுரிந்த 2000 குடும் ங்கமளயும்
காப் ாற்றுவதற்காக ஈட்டிய ப ாருள் அமனத்மதயும் அவர்களுக்தக
பசைவைித்து அமனத்துப் ப ாருள் வளத்மதயும் இைந்தார்.

அப் டியிருந்தும் மனத்மதத் தளரவிடாது மீ ண்டும் கடுமமயாக

உமைத்து டிப் டியாக ப ாருளாதாரத்தில் தன்மன தமம் டுத்திக்

பகாள்ள அரிசி வியா ாரம் த ான்ற ல்தவறு ட்ட பதாைில்கமளச்
பசய்து தனக்கும், தன்மனச் சுற்றியுள்ளவர்களின் துன் த்மதப்
த ாக்கவும் ாடு ட்டார்.

தன் இரண்டு மமனவியருமடய மனத்மதயும் ென்கு புரிந்தவராய்
இருவரிடமும் ிணக்கின்றி அன்புடன் வாழ்ந்து காட்டினார்.
வறுமமயிதைதய வாை அடிபயடுத்து மவத்த அவரது உள்ளத்தில்
வறுமம என்றால் என்ன? கடவுள் என் து எது? அமத ஏன் காண
முடியவில்மை? மனித வாழ்க்மகயிதைதய ஏன் துன் ங்கள்

ததான்றுகின்றன த ான்ற தகள்விகள் அவ்வப்த ாது ஒைித்துக்
பகாண்தட இருந்தன.

இவற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு
பதளிவு ப றுவதற்காக
ஆராய்ச்சியிலும் பதாடர்ந்து ஈடு ட்டு
வந்தார்.
விமளவாக தனது 35வது வயதில்
தன்னிமை விளக்கமாக இமறெிமைமய உணர்ந்தார். அதன்
அடிப் மடயில் உைக மக்களுக்காக அவர் அளித்த வாழ்க்மக
பெறிதய மனவளக்கமை ஆகும்.

46 ஆம் அகமவயில் உைக அமமதிக்காக 'உைக சமாதானம்' World peace
என்ற 200 ாடல்கள் நூமை எழுதி 1957ல் பவளியிட்டார்.
இந்த இருபமாைிகள் (தமிழ், ஆங்கிைம்) நூமை ாடத்திட்ட வைி ள்ளி,
கல்லூரிகளில் ரப் வாழ்ொள் இறுதிவமர உமைத்து பவற்றி ப ற்றார்.
இன்று ை ல்கமைக்கைகங்களில் ட்டப் டிப்பு, தமல் ட்டப் டிப்பு,
ஆராய்ச்சிப் டிப் ில்

ைர் ஈடு ட்டு வருகின்றனர்.
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ஆன்மிகத் ததடல்
தனது சதகாதரியின் மகமள (தைாகாம் ாள்)
மணந்து இல்ைற வாழ்க்மகமயத்

பதாடங்கினார். இல்ைறத்திலும், பெசவுத்
பதாைிைிலும் ஈடு ாடு அதிகமிருந்த

த ாதிலும் தனது ஆன்மீ கத்ததடைில் மிகுந்த
ஆர்வத்துடன் ொட்டம் பகாண்டிருந்தார்.
சித்தர்களின் நூல்கமளக் கற்று,
தியானத்தில் பவகுவாக ஈடு ட்டு தன்மன
அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முமறயில்
விடாமுயற்சியுடன் ஈடு ட்டார்.
இவரது ஆழ்ந்த ஆன்மீ கத் ததடைின் விமளவாக தனது 35ஆவது
வயதில் ஞானம் ப ற்றார். அதிைிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் ை
உன்னதமான ஆன்மீ கக் கருத்துக்கமளத் தனது எழுத்துக்களின்

மூைமாகவும், உமரகளின் மூைமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துமரத்தார்.
ின்னர் தனது பெசவு பதாைிமை முற்றிலும் விட்டு விட்டு தன்மன
முழுமமயாக ஆன்மீ கத் துமறயில் ஈடு டுத்திக் பகாண்டார்.

நூல்கள் இயற்றல்
இந்தப் ிர ஞ்சத்மதப் ற்றியும் மனித வாழ்க்மகமயப் ற்றியும்
தவெிமையில் தான் ப ற்ற கருத்துக்கமளப் ை கவிமதகளாகவும்
கட்டுமரகளாகவும் புத்தக வடிவங்களில் இந்த உைகுக்கு மகரிஷி
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.
இரண்டாயிரத்திற்கும் தமற் ட்ட விஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும்
கைந்த தமிழ்ப் ாடல்கமள இயற்றியிருக்கிறார்.
ாமர மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வமகயில் எளிய தமிைில் தனது
தத்துவங்கமள எடுத்துமரத்தார். எல்ைா மதங்களின் சாரம் ஒன்தற
என் மத மகரிஷி அவர்கள் வைியுறுத்துகிறார்.
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1957ல் மகரிஷி 'உைக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்மற பவளியிட்டார்.
பதாடர்ந்து ல்தவறு ொடுகளுக்குச் பசல்லும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிட்ட
அங்பகல்ைாம் ஆன்மீ கச் பசாற்ப ாைிவு ெிகழ்த்தினார்.

மனிதகுைம் அமமதியாக வாை ஏற்ற கருத்துகமளயும் சாதமன

முமறகமளயும் உைகபமங்கும் ரப் ிட 1958-ஆம் ஆண்டில் தவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்கள் ெிறுவிய உைக சமுதாய தசவா சங்கம்.

இன்று இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர், மதைசியா, ஜப் ான், பதன்பகாரியா,
அபமரிக்கா த ான்ற ொடுகளிலும் ை கிமளகமளக் பகாண்டு இயங்கி
வருகிறது.

தவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குமறய தமிைிலும் ஆங்கிைத்திலும் தசர்த்து
எண் து நூல்கமள எழுதியுள்ளார். சுமார் 2000 க்கும் தமற் ட்ட
கவிமதகமள எழுதியுள்ளார்.

அருட்ப ருஞ்தசாதி ெகர்
பகாங்கு
ொட்டில் ப ாள்ளாச்சி ெகருக்கு
அருதக வால் ாமற
மமைதயாரத்தில் ஆைியாறு
ெீர்த்ததக்கம் அமமந்துள்ள
இடத்தில் அருட்ப ருஞ்தஜாதி ெகர் எனும் ெகரம் தவதாத்திரி
மகரிஷியால் 1984 காை கட்டத்தில் அமமக்கப் ட்டது.
அன்ப ாளி என்னும் ஆன்மீ இதழ் ஒன்மறயும் பவளியிட்டார். இன்றும்
தமிழ், ஆங்கிைம் பமாைிகளில் பவளிவருகின்றன.

மமறவு[
தவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச்
28, 2006 பசவ்வாய்க்கிைமமயன்று மமறந்தார்..இவமரது உடல்
சித்தர்கள் முமறப் டி ஆைியார் அறிவுத்திருக்தகாயிைில் அடக்கம்
பசய்யப் ட்டு, மணிமண்ட ம் அமமத்து தினமும் ஐந்து தவமளயில்
தியானம் ெமடப ற்று வருகிறது.
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வேதாத்திரி மகரிசியும் காரல் மார்க்சும்.
இன்டறய மோனுை சமூகத் ின்

ல்தவறு ஜகோடுடமகளுக்கும்,

அழிவுகளுக்கும் கோரணமோக இருப் து நமது ஜ ோருளோ ோர அடமப்பு.
ஜ ோருளுடைடமயும், ஜசோத்துடைடமயும் மனி ரோல்
உருவோக்கப் ட்ைடவ.
•

"உலகத் ின் உைடமகள் அடனத்தும் மக்கள் அடனவருக்கும்
ஜ ோதுவோனடவ அவற்டற கோலப்த ோக்கில் சில வச ி
மனி ர்கள்

ங்கள்

ஜ ோழிலோளிகளின்
வளர்கின்றனர்.
இல்லோ வர்கள்
நிடல

மோற

னியுைடமயோக்கிக்

உடழப்ட

சுரண்டி

அ னோல் ோன்

ஜகோண்ைனர்.

மு லோளிகள்

இருப் வர்கள்

சிலரும்,

லருமோக சமு ோயம் மோறி வருகிறது. இந்
தவண்டும்.

அ ற்கு

மு லோளிகள்

மோட்ைோர்கள். ஆகதவ ஜ ோழிலோளிகள் ஒன்று
புரட்சி ஜசய்து

டைத்

இணங்க

ிரண்டு த ோரோடி

ங்கள் உரிடமகடளப் ஜ ற தவண்டும்".

இது ோன் காரல்மார்க்சு சபாதுவுடகமக் சகாள்கக
தவ ோத் ிரி மகரிசிதயோ ஜ ோதுவுைடமப்
அ ிகமோகச்

சிந் ிக்கிறோர்.

எல்டலகள்

கைந்

ற்றி கோரல் மோர்க்டச விை

எல்டலயில்லோ

அன்பு

தநோக்கு

உருவோக

உலகதம ஓர் குடும் ம் என்ற உயர்வோன உயர்வு ஊற தவண்டும்.
அடனத்து

நோடுகளின்

உள்ளத் துைன்

ஒதர

சோ ி
வண்ண

சமய

நிற

எண்ணம்

இனத் ோம்
ஜ ற்றோல்

ஊறில்லோ
ோன்

உலகப்

ஜ ோதுடம நல்ல ிட்ைங்கடள நல்ல டி நிடறதவற்ற இயலும்.
ஜ ோது இடணப் ில், உறவின் ஜ ோைர் ில் உருவோகும் ஒட்டுறவின்
இறுக்கத் ோல் ஜநருக்கத் ோல் மட்டுதம சுயநலம் கழன்று ஜ ோதுநலம
டழக்கும்

என் து உறு ி.

அ னோல்

ோன் தவ ோத் ிரி மகரிசி

”உலகத் திருந்தி உலக மக்கள் ஒன்றாய் ோழ”
”அகனத்துலக மக்களும் ஒர் குடும்பமாக”
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”மண்ணுகில் புதிய சமுதாயம் வதான்றும்”

த ோன்ற

குவலயக்

குலப்

மீ ண்டும் வலியுறுத்துகிறோர்.
இன்னும் ஒரு டி

ஜ ோதுடமக்

கருத்துக்கடள

மீ ண்டும்

தமதல ஜசன்று சோ ி , சமய, இன, நிற, கட்சி.

நோடு தவறு ோைற்ற ஒருலகக் குடியோட்சிதய தவண்டும் என்கிறோர்.
”எங்கள் நாசடன்சறேரும் பிரித்துச் சசால்ல
இடமில்லா உலகப் சபாது ஆட்சி காண்வபாம்!”
”நாடகனத்தும் இகணந்துலகில் நல்லாட்சி காண்வபாம்”
”ஓலக ஆட்சியின் கீ ழ் சுதந்திரமாய் ோழ்வோம்”
என் து

தவ ோத் ிரியோரின்

கண்தணோைைத் ில் மலர்ந்
ோருலகப்

த ரோட்சியில்

ரந்து

ஜ ோருளோ ோரச்

ணக்கோரன் என்ற ஏற்றத்

சமு ோயம்

நிடறவோக

எல்லோரும்

எல்லோமும்

சு ிட்சமும்

நிடறய

இைங்களில்

ஜ ோதுடமப்

ஜ ற்று

சமத்துவமும்

ோழ்வு குடறந்து சரிநிகர் சமச்
ஜ ோதுப்

ஜ ோருளோ ோர

சிறந் து என் து தவ ோத் ிரியோரின் கருத்து.

வருகின்ற

ோருலகக்

புத் ோக் ஆட்சிக் கருத் ோகும்.

இன்றியயடமயோ டவ ஆகும்.
ஏடழ,

விரிந்

வல்தலோரோக

ஜ ோருளியதல

ிவு ஜசய்துள்ளோர்கள்.

முடறதய

நல்தலோரோக

சிறந் து

என்று

வலம்
ல

”பார் முழுதும் சபாருள் துகறயில் சமநீதி காண்”
”சபாருட்கசளல்லாம் சபாதுவுடகம நாட்டில்”
எனப்

லப்

ல

ஜசய்துள்ளோர்கள்.

கருத்துக்கடள

தவ ோத் ிரியத் ில்

ிவு

”எங்சகங்கும் உலகினவல பிறப்வபார்க்சகல்லாம்
இவ்வுலகம் சசாந்தசமன்ற உண்கம ஏற்று”
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என்று ஓருலகச் ஜசோத்துரிடமப்
நல்குகிறோர் தவ ோத் ிரியோர்.

ற்றி நோனில மக்களுக்கு நல்லுடர

ஜ ோருளியல் தவறு ோடுகளுக்கும் சமூகச் சீரழிவிற்கும் கோரணமோன
னியோர்

ஜசோத்துரிடம

டை

தவ ோத் ிரியோரின முடிவு.
டல

சிறந்

கல்வியறிவோல்

ஜசய்யப் ை

மட்டுதம

தவண்டுஜமன் த

ஞோனம்

டல

முடியும் என் து தவ ோத் ிரியோரின தவ வோக்கோகும்.
அந்

நிமிர

அறிடவப் த ோ ிக்கம் ஜமோழியும், ஆசிரியர்களும் அவனிக்தக

ஜ ோதுடமயோக

அடமய

தவண்டும்

புதுடமயோன கருத் ோகும்.
எல்லோத்

துடறகளிலும்

டகத ர்ந்

ிவுஜ ற அறிஞர் ஜ ோதுடமத்

என் து

தவ ோத் ிரியோரின்

அறிஞர்களின்

டகவண்ணம்

ிட்ைம் உ வி ஜசய்யும்.

”சபாது சமாழியால் உலகம் ஒன்றாம்”
”ஞானப் வபறு உலசகங்கும் ஓங்க வேண்டும்”
”அறிவு நலமுகடவயார் வமன்வமலும் சபருக!”
த ோன்ற
ஜமோழி,

தவ ோத் ிரிய
கல்வி,

வரிகள்

மகரிசியின்

ற்றிய

ஜ ோதுடமக்

அறிவு

கருத் ோக்கத் ிடன துலக்குவனவோகும்.
ஒரு சமூகத் ின் நல வோழ்டவ நிர்ணயிப்
மிகக்

குறிப் ிைத் க்க

ங்டக

ில்

வகிப் து

ஜ ோருளோ ோர அடமப் ோகும்.
ஒரிைத் ில்
வறுடமயும்

ணக்குவிப்பும்,
நிலவும்

மற்தறோரிைத் ில்

சமூகத் ின்

சீர்நலம்

அழிவுறுகிறது.
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ணக்கோரர்,

ஏடழ

என்ற

இரண்டு

வர்க்கங்களோக

மோனுைம்

ிளவு டுகிறது. ஜ ோருளோ ோர ஏற்ற ோழ்வின் விடளவோக வருவட
ற்றி வேதாத்திரி மகரிசி குறிப் ிடுகின்றோர்.
1.

•

ட்டினி 2. தநோய் 3.

டக 4. வஞ்சம் 5.

ஞ்சமோ

ோ கம் 6.

ஏமோற்று ல் 7. கைன் 8. இல்வோழ்வில் மனமுறிவு 9. கல்லோடம 10
ிச்டச 11. த டவயற்ற ஜ ோருள் த ோற்றம் 12. நல்வோழ்விற்கோன

ஜ ோருள் உற் த் ிக குடறவு.

ஆகியவற்டற குறிப் ிடுகின்றோர்.
சமூக
ோன்.

இயங்கியிலின்

அடிப் டை,

உடழப்பும்

உடழப் ோளர்களும்

உடழப்பு ோன் ஜ ோருளோ ோர அடமப்ட

நிர்ணயம் ஜசய்யும்

ஆற்றலோக இருக்க் தவண்டும்.
உடழப்பு சோரோ

-உற த் ி சோரோ

– வணிகம் என் து சமூகத் ில்

தமலோ ிக்கம் ஜ றுகிறது.
•

”ஜசோத்துரிடமயும், வணிகமும்

”சமூகத் ின்

ர்கள்”

என் ோர் தவ ோத் ிரி.
”ஜ ோருட்கஜளல்லோம் ஜ ோது உடைடமயோன நோட்டில்
ஜ ோது நலத் ில்

ன் நலத்ட ப் ஜ ோருத் ி மக்கள்

ஜ ோருள் ஈட்ை ஒற்றுடமயோய் உடழப்த ோர், நல்தலோர்
த ோ டனகள் எளி ோகச் ஜசயலோய் மோறும்

ஜ ோருள் இட்ைத் ஜ ரியோத ோர் இயலோத ோர்க்கும்
த ோதுஜமன்ற அளவினிதல வச ி கிட்டும்

ஜ ோருள் துடறயில் ஜ ோது முடறடயக் கண்டுவிட்ைோல்
ஜ ோதுத் ஜ ோண்தை வோழ்வோகும் அறம்

ஜ ோதுவுைடமயோல் ோன் உலகம்

டழக்கம்” (ஞோ.க.19)

டழக்கும்

ிவு ஜசய்கிறோர் தவ ோத் ிரி மகரிசி.
•

"சமு ோயத் ின்
வரலோறு,

இறந் கோல

மு லோளிகளின்

ஜ ோழிலோளிகள்

ஜ ோங்கிஜயழுந்து

வரலோறு
ஜ ோருளோ ோர

நசுக்கப் டுகிறோர்கள்.
ஜ ோழிலோளிகள்

என்று ஆணித் ரமோக

வர்க்கப்
லம்

ஜ ோருத் து

ஒன்று ட்டு

த ோரோட்ைத் ின்
ஜ ருக

த ோதும்

ஜ ருக

என்று

மு லோளித்துவ
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த ோக்டக

மோற்ற

த டவகடளயும்,

தவண்டும்.

விருப் ங்கடளயும்

ஜ ோழிற்சங்க அடமப்ட

ஜ ோழிலோளிகள்

ங்கள்

நிடறதவற்றிக்

உருவோக்கிக் ஜகோள்ள தவண்டும்".

இது ோன் மூல னம் என்ற அந்

ஜகோள்ள

நூலில் கோர்ல் மோர்க்ஸ் வோ ிட்ை

அடிப் டைக் கருத்து.

நம்முடைய ஜ ோருளோ ோர அடமப்ட

”மூல னம்” என்ற

வறோன

கருத் ோக்கத் ோல் நிர்ணயிக்கப் டும் த ோக்கு உருவோகிவிட்ைது.
மூல னம் என் து

னியோர் உரிடமயோக அடமயும் த ோது கீ ழ்கண்ை

வடகயில்

சீரழி

வுகள் ஏற் டும் என்கிறோர் தவ ோத் ிரி மகரசி.
1. சுயமுயற்சி – சுயஉடழப்பு இல்லோமல் த ோகும்.
2.
3.

ிறருடைய உடழப்ட ச் சுரண்டும் நிடல உருவோகும்.
ணம் என் த

வோழ்டவ இயக்கும் ஆற்றலோக மோறிவிடும்.

மூலதனப் வபாராட்டம்.
மூல னம்

இட்டுத்

ஜ ோைங்கப் டும்

எவ்வடகத்

ஜ ோழிலும்

அத்ஜ ோழிலிருந்து கிடைக்கும் வருவோயும், மூல னத் ின் விடளவுப்
டைப் ோகக் கருத்து வடிவம் ஜ றுகிறது.
1. மனி ருக்கிடைதய த ோட்டி,
2. ஒழுக்கமில்லோ

டக

ஜ ோருள் குவிப்பு ஜநறி

3. ஆைம் ரம் x வறுடம என்ற சமூகப்
4.

ிறர் உடழப்ட ச் சுரண்டும் ஜசயல்

”மூல னதம அரடச, ம ங்கள்
விட்டுள்ளது சிந் ிப் த
ீ ர”

ிளவு நிடல
ன்டம

ம்டம முடற மோற்றி

என்கிறோர் வேதாத்திரியார்.
”மூல னம்

னிமனி ன் உரிடம யோரும்

முடறயின்கீ ழ் கருத்து ஜசயல் முரணோயிற்று

மூல ன உரிமக்தக மனி ர் இன்று
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முயற்சித்துப் த ோட்டியினோல் நலிகின்றோர்கள்
மூல னம் ஜ ோரும் ோதலோர் ஒழுக்கம் த ோக்க
முடற

வறி குற்றமிடழக்கின்றோர் மக்கள்

மூல னதம அரடச ம ங்கள்

ம்டம

முடற மோற்றி விட்டுளது சிந் ிப் த
ீ ர” (ஞோ.க.25)

என்று

மூல னப்

த ோரோட்ைம்

குறிப் ிடுகின்றோர்.

ற்றி

தவ ோத் ிரியோர்

உலகம் முழுவதும் ஜ ோழிற்சங்கங்கள் இருப்

ற்கு கோரணம் கோர்ல்

மோர்க்ஸ் ோன்.

கருத்துகள்

முழுவதும்

மோர்க்ைின்

ஜ ோதுவுைடம

ரவி வலுப்ஜ றத் ஜ ோைங்கின.

மோர்க்ஸ்

முன்னுடரத் து

த ோலதவ

ஜலனின்

லடமயில் ஜ ோதுவுைடம

புரட்சிகள்

உலகம்

ஜவடிக்கத்

ஜ ோைங்கின. 1917-ஆம் ஆண்டு ரஷ்யோவில் நவம் ர் புரட்சி நைந்து
மலர்ந் து.
அ ன்

ின்னர்

யூதகோஸ்லோவியோ,

ஒன்றன் ின்
கிழக்கு

ஆட்சி

ஒன்றோக
ஜெர்மனி,

(கம்யூனிஸ்ட்

ஆட்சி)

ஜசக்தகோஸ்தலோவோகியோ,
ெங்தகரி,

த ோலந்து,

ல்தகரியோ, ருதமனியோ, அல் ரி
ீ யோ, சீனோ, வைஜகோரியோ, வியட்நோம்,

கியூ ோ த ோன்ற நோடுகளுக்கு கம்யூனிசம்
இன்டறய

உலகில்

ஒரு

ரவியது.

ஜ ோழிலோளியின்

நலன்

கோக்கப் டும்

ஒவ்ஜவோரு கணமும் மோர்க்ைுக்கு ோன் நன்றி ஜசோல்கிறது வரலோறு.
ோட்ைோளிகடள அவர் அன்புைன் 'கோம்தரட்ஸ்' அ ோவது 'த ோழர்கதள'
என்று ோன் அடழத் ோர்.
இன்றும்கூை

ஜ ோழிற்சங்கங்களில்

யன் டுத் ப் டுகிறது.

அந்

ஜ ோதுவுைடமக் ஜகோள்டகயில் அடிப் டையில் எந்
கிடையோது.

ஜசோல்

ிரச்சிடனயும்
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கம்யூனிசத் ின்
டுத் ப் ட்ை

இன்டறய
வி ம் ோன்

கோரணதம

தநோக்கங்கள் அல்ல.
அந்

அழிவிற்கு

அது
விர,

நடைமுடறப்

அ ன்

அடிப் டை

தநோக்கங்கள் உயரியடவ. மோர்க்ஸ் நிடனத் து த ோலதவ அது

ஜசயல் டுத் ப்

ட்டிருந் ோல்

அட விை

சபாதுவுடகமப்

சபாருளாதாரம்

ஒரு

நியோயமோன

ஜ ோருளியல் சித் ோந் ம் இருக்குமோ என் து சந்த கதம.

தகழக்க

வேண்டும்

என்று

அகமப்பு,

கனவு

உலகசமல்லாம்

காண்கிறார்

வேதாத்திரி

மகரிசி.
ஜ ோதுவுைடமத்

த்துவம் என் து ஒரு ஜ ோருளோ ோரச் சமன் ோட்டு

ஜநறி மட்டுமல்ல. அது ஒரு சமூக நல் வோழ்வுத்
தவ ோத் ிரி

மகரிசி

ஜகோண்டிருக்கிறோர்கள்.
அறஜநறி

சோர்ந்

சிறக்கும்

அவர்கள்

வோழ்வியல்

வோழ்வியல்

என் ட

மிக

தவ ோத் ிரி

–

அடமய
மகரசி

த்துவம் என் ட

அழுத் மோக

ஜகோள்டகயோக

ஒற்றுடமயும்.
தவண்டும்

ஜ ோது

என் து

அவர்கள்

மிக

நலமும்
ோன்

அது

அழுத் மோக

உணர்ந்துடரக்கிறோர்கள்.

சபாதுவுடகம அகமயும் முகற.
மக்கள்

நலம்

சோர்ந்

ஜ ோருள ோர

அடமப்பு,

வழியோகத் ோன் அடமய முடியும் என் ட
உடரத்துள்ள

தவ ோத் ிரி

மகரிசி,

ஜ ோதுவுைடம

அழுத் மோக உணர்ந்து

அட

உருவோக்குவ ற்கோன

வழிமுடறகடளயுு்ம் மிகத் ஜ ளிவோகக் கோட்டுகிறோர்.
”பணம் என்ற குறீயீட்டின் ஆளுகம அகற்றப்பட்டு, ஆன்மீ கமும்
அறசநறியும்
கூட்டுறவு

தழுேிய

முடறயில்

த்துவத்ட
மோனுைத் ிற்கு

மிக

சபாதுவுகடகமக்
ஜ ோருளோக்கமும்

அழுத் மோக

வழங்கி

வகாட்பாட்கட,
ங்கீ டும்

தவ ோத் ிரி

உள்ளோர்கள்.

அது

நடைஜ றும்

மகரிசி
மோனுைப்

அவர்கள்
ண் ோக

மலரும் கோலம் வரும்.
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ோருலகின்

ரந்து ட்ை

ஜ ோதுவுைடமக்

ல்தவறு

துடறகடளப்

ற்றிய

யன் ோட்டுச் சிந் டன முடிவுகடள முத் ோய்ப் ோக

விட த்துள்ளோர் தவ ோத் ிரியோர்.
தவ ோத் ிரியத் ில்,

அரசியல், ஆன்மீ கம், அறிவியல், ஜ ோருளியல்,

கடல, இலக்கியம், கல்வி, ஜமோழியியல், தவளோண்டம, இல்லறம்,
குழந்ட யியல்,
த ோன்றடவ

உைலியல்,

ோலியல்,

ற்றிய ஜ ளிவோன

ீர்க்க்

ஜசய்யப் ட்டுள்ளது வியப் ிற்குரிய ோகும்.
எல்லோத்

வளர்ச்சிக்

துடறகளிலும்

மோர்க்டசதய
ஒரு

ிரும் ிப்

கருத்ட ச்

வழிமுடறகடளயும்,

ஜ ோதுடம

ஜ ரி ல்ல.

சிக்கலுக்கோன

வடகயில் தவ ோத் ிரி

ீர்வுகள்

ிவு

நல

இடழதயோடியுள்ளதும்

ோர்க்க டவத்துள்ளது.

ஜசோல்வ ில் ோன் அக்கருத் ிற்கோன உரத்
அந்

உலகப்

உயிர்நோ மோக

ஜசோல்வது

ஒழுக்கவியல்

ரிசனமோகத்

எல்டலயில்லோ

கண்தணோட்ைதம

இடச,

ீர்டவயும்

அ ற்கோன
எடுத்துச்

சிந் டன புலப் டும்.

மகரிசி உலகப் ஜ ோதுடம தவண்டும்

என்று மட்டும் கூறோது அடிப் டை அரசடமப் ின் கட்ைடமப்பு எப் டி
இருக்க தவண்டும்?
ஜகோள்ளப் ை

ஜகோள்டககள்

எப் டி இயங்க தவண்டும்?

தவண்டியதும்,

என்ஜனன்ன?

ள்ளப் ை

தவண்டியதுமோன

என் னவற்டறயும்

வடரயறுத்து

உடரக்கின்றோர்..
வள்ளுவத்ட ப் த ோல், மோர்க்சியத்ட ப் த ோல் தவ ோத் ிரியம் இந்
உலகுக்கு நின்று நன்டம ஜசய்யும் என து

ிண்ணம்.

துமணெின்ற நூல்கள்
1. ஞானக்களஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிசி
2. அன்ப ாளி மாதஇதழ்கள், தவதாத்திரி மகரிசி
3. மாக்தகாைமாய் விமளந்த மதிவிருந்து.
4. உைகசமாதானம், தவதாத்திரி மகரிசி.
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5. தவதாத்திரி மகரிசியின் ப ான்பமாைிகள் 5000- அருள்ெிதி
மன்னார்குடி

ானுகுமார்

6. தவதாத்திரிய சிந்தமனகள், தமிழ்ப்
7. சரியோனது

ற்றிய ஜெகலின்

ல்கமைக்கைகம்.

த்துவத் ின்

ிறனோய்விற்கு அறிமுகம் (Introduction to a Critique of Hegel's
philosophy of Right)-1843.

8.

த்துவத் ின் வறுடம (The Poverty of Philosophy) - 1847.

9. சு ந் ிரமோன நோணயமோற்றுக் தகள்வி

ற்றிய

ஜசோற்ஜ ோழிவு (Discourse upon The Question of Free Exchange) -1848.

10. கம்யூனிஸ்ட் அறிக்டக (The communist Manifesto) - 1848.
11. மூல னம் (Das kapital) - 1867
12. அரசியல் ஜ ோருளோ ோர

ிறனோய்விற்கு அறிமுகம்

(Introduction to the Critique of Political Economy) -1859.

VETHATHIRIAM BANUKUMAR”

“

YOUTUBE-ல்
கிர்ந்துள்தளாம்.

என்ற தமைப் ில்

கீ ழ்க்கண்ட தமை ;புகளில் சிந்தமனகமளப்
வாய்ப்புள்ளவர்கள்

யன்ப ற்று இன்புறைாம்

ஒப் ாய்வு இைக்கியம் (தவதாத்திரி மகரிசி)
1. திரிகாை ஞானிகள் (விதவகானந்தரும் தவதாத்திரயமும்

https://youtu.be/EwEuFRO-czw
2. சாக்ரட்டிசும்- தவதாத்திரி மகரிஷியும் -

https://youtu.be/vZxMOafSHvg
3. கிதரக்க தத்துவஞானி

ிதளாட்தடாவும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

https://youtu.be/CmT8FXmFY1g
4.

ிபரஞ்சு சிந்தமனயாளர் வால்தடரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

https://youtu.be/MMMilVz4gCs
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5. சீன தத்துவஞானி கன்பூசியசும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

https://youtu.be/NWbtjV-mM2I

6. கிதரக்க தத்துவஞானி அரிஸ்டாட்டிலும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

https://youtu.be/aWHHayncaUk

7. கிைக்கும் தமற்கும் https://youtu.be/V6VqskwnAFs

8. கார்ல் மார்க்சும் தவதாத்திரி மகரிஷியும் https://youtu.be/ifdDyEQD_
9. இரா ர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

https://youtu.be/mQ7Aauxws6c

10. தந்மத ப ரியாரும் அருட்தந்மதயும் https://youtu.be/GY4xK1O10a4
11. காைத்மத பவன்ற கவிஞர்கள் https://youtu.be/R9KNiSXgLYY
12. தகாளறு

திகமும் ெவக்கிரக தவமும் https://youtu.be/JezKTpli6KE

13.https://youtu.be/-nSvbkV9-Gw

14. தவதவாக்கியங்களும் தவதாத்திரிய

ிரம்மஞானமும்

https://youtu.be/l4-Exy0g8Y0

15. அபமரிக்க மண்ணில் ஆன்மீ கத்மத விமதத்தவர்கள்

https://youtu.be/maZ3Lrm8dnA

16. கனவில் வந்த புத்தரும் த ாகரும் https://youtu.be/hbxJR4UvGfo

17. ாவிகளுக்கும் அருளிய
18.ப ாறாமம

ண் ாளர்கள் https://youtu.be/HH_6PtE-JqE

ிடித்த மனிதர்கள் https://youtu.be/CHY3PTxgJ-Q

19.தவதாத்திரியத்தில் கைந்த ெதிகள் https://youtu.be/BKoepL8uKuE
20.ஞாைம் த ாற்றும் ஞானிகள் https://youtu.be/Ir-eCowQ4bU
21. தாயுமானவரும் தவதாத்திரி மகரிசியும்
(https://youtu.be/6gXx08VSUaQ
22. ஐன்ஸ்மடனும் தவதாத்திரி மகரிசியும்
23. ரால்ப் வால்தடாரா

எமர்சனும்

தவதாத்திரியும்

24. சார்லஸ் டார்வினும் வவதாத்திரி மகரிசியும்
25. தஜம்ஸ்ஆைனும் தவதாத்திரி மகரிசியும்
26. தவதாத்திரியத்தில் வால்தடர் சிந்தமனகள்.
27. சிக்மண்ட் ப்ராய்டும் தவதாத்திரி மகரிசியும்
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தவதாத்திரி மகரிசி.
1. உைக அமமதிக்கு தவதாத்திரியம்

https://www.youtube.com/watch?v=b_yVdESVLYg&t=3s

2. திமசகாட்டும் தவதாத்திரியம் – https://youtu.be/56iXdB7k878
3. உைாவரும் தவதாத்திரியம் https://youtu.be/3QYXDsPAD80

4. என்மனத் ததாண்டி ஞானம் கண்தடன் https://youtu.be/KJOFlAld2Pg

5. கருமணயுள்ள த ரறிவு
6. கண்டவர் விண்டிைர்

https://youtu.be/VfTdi3L8qP4

https://youtu.be/41UZPLz2dRw

7. இமமப்ப ாழுதும் ெீங்காதான் தாள் வாழ்க – 13-8-

https://youtu.be/jx0RtIaH48g

8. மூைமும் ஞாைமும் https://youtu.be/z_w6SBDb3eU

9. அங்கிங்பகனாத டி இருப் பதல்ைாம் இமறெிமைதய

https://youtu.be/OMpKXDHwft0

10.இமறபயன் து பமாைி கடந்தது. https://youtu.be/LMuOKWlkfVw
11.அருளும் ப ாருளும் https://youtu.be/RJPGCaleoVU

12.அமனத்தும் சுத்தபவளிதய https://youtu.be/S9U21NDwFak
13. ிர ஞ்ச இரகசியம் https://youtu.be/oMCYH-vonUc
14. முடிவற்ற ததடலுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி -

https://youtu.be/poBHDgqyOjs

15.மருமகள்களுக்கு ஒரு தந்திரம் https://youtu.be/LRRGJV__-XA
16. முக்தி தவண்டுமா? https://youtu.be/hBG4AW6NihY
17. ”ொன்”

ிறந்த கமத https://youtu.be/MZ7voUfoe0Q

18. மனவளக்கமை மன்றத்தின்

ல்தவறு முகங்கள்

https://youtu.be/wz6nGobFHUU

19. மமனவிக்கு மரியாமத https://youtu.be/Bw2iqc06Zi0

20. அத்திரியும் அனுசூயாவும் https://youtu.be/NQ2cResmSy0
21. ததடி வந்த ஓஜஸ் https://youtu.be/gOFJpxHIa5M

22. சித்தர்கள் பெறிதய மனவளக்கமை https://youtu.be/DBDo8gmYIm0
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23. தவதாத்திரி மகரிசி வாழ்வில் 100 சுமவயான ெிகழ்ச்சிகள்

https://youtu.be/7s8ebhmASfE
24. தினசரி தியானம் https://youtu.be/t3-jdvjkhB0
25. அவதாரப்புருஷர் அருட்தந்மத

https://www.youtube.com/watch?v=t_9TRck_cIQ

தவதாத்திரிய சிந்தமனகள்
1. மூடன் மமடயன் முட்டாள் https://youtu.be/lV43TcI4Ouo
2. இன்

ஊற்றுப் ப ருக https://youtu.be/wQWEn2PZXSg

3. மக்கட்த று ஏன் இல்மை https://youtu.be/6AZbuTKKc88
4. ஊரல் உரசல் உறத்தல் ஒழுக்கம் https://youtu.be/ZVzjfEFqbxY
5. தமல்

திவு

https://youtu.be/iCOz89_L8uA

6. புயல்காற்றில் கூட தத்துவம் https://youtu.be/VT1eCTf5M1Q
7. வாழ்க்மக முமற

https://youtu.be/iIoEaE2SQng

8. ொன் யார்? https://youtu.be/rYHj5_tx8t4

9. அன்பும் அறிவும் https://youtu.be/11xogYcGdk0
10. பமய்யும்ப ாய்யும் அறிதற்கு எளியது https://youtu.be/ktTwxcir8D8
11. ிறவியின் தொக்கம் எப்த ாது ெிமறதவறும்?
https://youtu.be/bGCEEX_vAFk
12. இமறெிமையின் இன்
13. மகதரமக…..மச்சம்……

ஊற்று

https://youtu.be/QVB0RSM8yjI

https://youtu.be/450c-u-wbZc

14. வாமையடி வாமைபயன வந்த வள்ளல்கள்
https://youtu.be/0mmAEIcL6vo
15. சினம் எைாத மனம்

https://youtu.be/lYWmT5_F_g0

16. தவத்தில் சீர்திருத்தம் https://youtu.be/loBcRcrjOLc

17.திருமணத்தில் சீர்திருத்தம் https://youtu.be/DW6IOtQ1P4k
18. ாலுணர்வில் சீர்திருத்தம் https://youtu.be/iBiXaZsmeHY
19. ப ருமமயாக? புகைா

https://youtu.be/tSQ11G6WAnA

20.ஆன்மீ க விைிப்பு தவண்டும்? https://youtu.be/ncGnEgJqDlM

21.ஞானத்மத ப றுவது எப்த ாது? https://youtu.be/uUkWs7XXQJc
22.மனவளக்கமையின் தமன்மம https://youtu.be/DlrU3ODA6_g
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23.எனது கமரந்தால் பதாண்டு https://youtu.be/RhW6P1XcxXU

24. ப

ற்தறார் விமனத் பதாடர் குைந்மதகளா?

https://youtu.be/_-

Ux9Z33h74

25. குடும்

வாழ்க்மகயும் குண்டைினி தயாகமும்

https://youtu.be/x0wac_osRNM

26.தனித்திரு

சித்திரு விைித்திரு https://youtu.be/nl3jmx8CL2Y

27.வடக்கில் தமை மவக்கைாமைா? https://youtu.be/E2SD2jxR3vQ
28.தப்புக் கணக்கிட்டால் https://youtu.be/MTYAlSIRFrU

29.ெீதய எண்ணத்தின் சிற் ி https://youtu.be/yE9Lcm-k4uU

30.எண்ணம் என்றால் என்ன? https://youtu.be/q9M1-23yCHg
31. சினம் எைாத மனம் https://youtu.be/lYWmT5_F_g0
32. எனக்குத் தத்துவம் புகட்டிய

ாடல்கள்?

https://youtu.be/LGx1_3ThDRo
33. ொடி தஜாதிடம் உண்மமயா?

https://youtu.be/cGwVzxOdib4

இரகசியம் https://youtu.be/T5vtcHtVQxg
34. ஏன் புமகப்

ிடிக்கக் கூடாது? https://youtu.be/Q2AsxHdNoms

35. கூர்மமயும் தெர்மமயும்
36. மனிததன பதய்வம்

https://youtu.be/QVB0RSM8yjI

https://youtu.be/SerpiwSfHVw

37. மன ஓட்டம் https://youtu.be/Twgt5cv4iZE
38. சாக்ரட்டீஸ் தகள்விகள்

https://youtu.be/n5-RIaZEkQ0

39. ிரார்த்தமன எப் டி இருக்க தவண்டும்? https://youtu.be/pPK0X25UvfI
40. தமிழ்ச் சித்தர்கள்

https://youtu.be/fKf5eEYwWxc

41. இரண்டு ப ரிய ப ாக்கிஸங்கள் https://youtu.be/xZlt3IEvcIc
42. தகாள்களின் சுைற்சியால் ென்மம தீமம

https://youtu.be/ulfqLiQBJD8

43.ஆண்டவன் கணக்கு https://youtu.be/3GTUxvpAIgc
44. ிறப் ிற்கும் இறப் ிற்கும் உள்ள

இமடபவளி

தவறு ாட்டிற்கான காரணம் என்ன?

https://youtu.be/GI75xVBMzqs

45.உயிர் ததாற்றத்தின் காரணம் என்ன?
https://youtu.be/2GKAWuWlAvI

46. கமடவதி
ீ …

கமடவதி
ீ ஆன்மீ கத்தில்

https://youtu.be/MjDbM8XaaV8

47. ஓர் உைகம் ஓர் உைகம் https://youtu.be/Y_Yy0F_Gi4Y
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48. உணர்தலும் உமறதலும்

https://youtu.be/a6UnvVynNOQ

49. கடமமயும் உரிமமயும் https://youtu.be/Sqeb31GCbe0

50. ஆளுதலும் ஆட் டுதலும் https://youtu.be/o8ezt911sgc
51. ண்புப்

யிற்றி https://youtu.be/HoflzM8BNwk

52. உள்ளத்தின் தசாதமன https://youtu.be/HoflzM8BNwk
53. வணங்குதலும் வாழ்த்துதலும் https://youtu.be/HCj2vPis9kg

54. எதிரிகமள ஏன் வாழ்த்த தவண்டும்? https://youtu.be/YtE5pc7zhy4
55. எண்ணத்தின் வைிமம https://youtu.be/AChn9Joi6yY
56. ை ப யர்களில்

ிரம்மம் https://youtu.be/8IehOmxDSnY

57. எதிர் ார்த்தல் ஏமாற்றதம! https://youtu.be/uqySX6CPG4Y
58. இமறமய அறிய அறிமவ அறி https://youtu.be/jDXCctDnof0
59. முன் ின்

ிறவிகள்

https://youtu.be/BqcPBmLuyyg

60. கடமமயும் ெீதியும் https://youtu.be/Qi4bqUguqSA

61. பமய்ஞ்ஞான வாசல் https://youtu.be/dHsE0p6597o
62. தவத சாசனமும் தவதாத்திரிய

சாஸ்திரமும்https://youtu.be/fK_csHu7e3Q

63. தன்னிமை விளக்கம்

64. வாழ்த்தும் வாழ்க்மக

https://youtu.be/85D2rwXUO9U
https://youtu.be/p9nlE_Oj7Gs

65. தவதாத்திரியத்தின் தவராகியது
https://youtu.be/FfvH7lfBx08

ார்த்தசாரதி மாமை

66. காதலும் கற்பும் https://youtu.be/6gYxqM6Zq90

67. உனக்கும் ஒரு ொள் https://youtu.be/L7M60z1XWpo
68. தவதாத்திரியின் இமற சிந்தமன https://youtu.be/GPJYGaZ-UvY
69. அருளால்

ிறந்த

ிள்மளகள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் தவதாத்திரி

மகரிசியும்) https://youtu.be/wdH9u-KBUBo
70. தவதாத்திரியின் ஞானக்களஞ்சியம் https://youtu.be/lcxyW3wcWUY

71.கால்கமளத் பதாட்டு வணங்கைாமா? https://youtu.be/juU3rHeXRcg
வாழ்க மவயகம்! வாழ்க மவயகம்! வாழ்க வளமுடன்
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