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வேதாத்திரி மகரிஷியின் பார்வேயில்
ேறுவம என்பது இல் வல.
(ேறுவமயும் -தீர்வுகளும் )
அருள் நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்.
M.A.,H.D.C.,
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பபாருளடக்கம்
ேறுவம ஒரு பார்வே
1. ேறுவம ேறுவம ேறுவம
2. ேறுவம எப்படி உருோகிறது?
3. ேறுவமயின் ேவரயவறகள்
4. ேறுவம எழக் காரணம்
5. பணம் , ேறுவம, பிச்வச, கடன் ேந்த விதம் .

வேதாத்திரி மகரிஷியின் ேறுவம
6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் புத்தக் வகள் விகள்
7. மகரிஷியின் கல் விவய ஓரங் கட்டிய ேறுவம
8. தனது பபற் வறார் ேறுவமவய உணர்ந்த மகரிஷி
9. ேறுவமயிலிருந்து விடுபட ஆங் கிலம் கற் றல்
10. பிறர் ேறுவமவய தன் ேறுவம வபான்றது.
11. பதாழிலாளர்களின் ேறுவமவய வபாக்கியது
.

ேறுவமயின் பரிணாமங் கள்
12. இந்தியாவில் ேறுவம
13. இந்தியாவில் ேறுவமக்கான காரணங் கள்
14. ராமலிங் க அடிகளாரின் அருள் உள் ளம் .
15. இந்தியாவில் ேறுவமவய ஒழிக்க முடியுமா?
16. இந்தியாவில் ேறுவமக்வகாடு உருோன ேரலாறு.
17. திருேள் ளுேர் காட்டும் ேறுவம
18. வபபிள் காட்டும் ேறுவம
19. பசி ேந்தால் பத்தும் பறந்து வபாகும்
20. ேறுவமயின் மூன்று கிவளகள்
21. உலக ேறுவம தினம்

ேறுவமவயப் வபாக்க தீர்வுகள்
22. ேறுவமவய அகற் ற விவேகானந்தர் கூறும் ேழிகள்
23. ேறுவம ஒழிய விேசாயம் ேளர வேண்டும்
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24. பதாழில் கள் ேறுவமவயப் வபாக்கும்

25. உவழப்பால் ேறுவமவய விரட்டியேர்கள்
26. கல் வியால் ேறுவமவய வபாக்கலாம்
27. ேறுவமவயப் வபாக்க சுரண்டல் கவள ஒழிக்க வேண்டும் .
28. ேறுவமவய ஒழிக்க பன்முக உத்திகள் வதவே
28. சமூகச் சிக்கல் களுக்கான மகரிஷியின் தீர்வுகள் .
30. பபாருள் ேறுவம – அறிவு ேறுவம
31. ேறுவமயற் ற ேளமான ோழ் வு
32. வேதாத்திரி மகரிஷி பார்வேயில் ேறுவம இல் வல.
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அணிந் துரை

டிஆர்.முரளீதரன்,
பசயலர்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் ,
பபாள் ளாச்சி.

வறுரை ஒழிய வளை் பெருகுை்
“வேதாத்திரி மகரிஷியின் பார்வேயில் ேறுவம என்பது
இல் வல.(ேறுவமயும் -தீர்வுகளும் )” என்ற தவலப்பில் மானுடத்திற் குத்
வதவேயான ஒரு பவடப்வப பார்த்து மகிழ் ந்வதன்.

எது ேறுவம?
உணவின்வம மட்டும் ேறுவம அல் ல. கல் வியின்வம, உவட,
உவறவிடமின்வம, வேவலயின்வம, சுகாதாரமின்வம, சமூக
ஏற் றத்தாழ் வு, உரிய ேருமானமின்வம, வபாதிய சத்துணவுமின்வம,
வகவிடப்பட்ட ஆதரேற் ற நிவல என ேறுவமக்கு பல பரிமாணங் கள்
உள் ளன.
இது இடத்துக்கு இடமும் , காலத்திற் கு ஏற் பவும் மாறுகிறது. பபாதுோக
சமூகத்தால் உணரப்படக் கூடிய அடிப்பவட மனித உரிவம இழப்வப
ேறுவம ஆகும் .
இவே உணவு, உவட தங் குமிடம் , கல் வி என பபாருள் பரிமாணத்வத
சார்ந்தவேயாகவோ பாலியல் மற் றும் சாதி வேற் றுவம வபான்ற
பபாருள் சார் பரிமாணத்வத சார்ந்தவேயாகவோ இருக்கலாம் .
ஆனால் , பபாதுோக உணவின்வமவய ேறுவம என நம் பப்படுகிறது..
நாட்டின் எதிர்கால துாண்களான இன்வறய குழந்வதகள் நிவலவம
கேவலயளிப்பதாக உள் ளது.
உலகிவலவய ேங் கவதசத்வத அடுத்து இந்தியாவில் தான் சரியான
சத்தான உணவின்றி ேறுவமயில் இறக்கும் குழந்வதகள் அதிகம்
உள் ளனர்.
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இளவமயில் ேறுவம:
ேறுவமயில் பலியாகும் குழந்வதகள் என்றால் நமக்கு ஆப்ரிக்க
நாடுகள் தான் நிவனவில் ேரும் .
ஆனால் நம் நாட்டில் அவதவிட இரண்டு மடங் கு குழந்வதகள்
ேறுவமயில் ோடுகின்றனர் என்பவத உண்வம.
இந்தியாவில் 100க்கு 30 குழந்வதகள் , பிறக்கும் வபாவத எவட
குவறோக பிறக்கின்றன.
இதுவே ஆப்ரிக்க நாடுகளில் 100க்கு 16 ஆக தான் உள் ளது. குழந்வத
பருேத்தில் ஊட்டப் படும் சத்தான உணவே அேர்களின் பிற் கால
ோழ் வில் உடல் மற் றும் மன ஆவராக்கியத்திற் கு அடித்தளமாகிறது.
இவத ஒப்பிட்டு பார்க்கும் வபாது நம் குழந்வதகள் இன்வறய நிவல
அதிர்ச்சியாக உள் ளது.

முன்வனாடி தமிழ் நாடு:
நிவறோன ேயிவற பதளிோன சிந்தவனக்கும் ேலுோன உடலுக்கும்
ஆதாரம் .
இவத உணர்ந்து, இந்தியாவின் முன்மாதிரி மாநிலமாக தமிழ் நாடு
'மதிய உணவுத் திட்டம் , முட்வடயுடன் கூடிய சத்துணவுத் திட்டம் ,
கலவே சாதத் திட்டம் என பள் ளிகளில் மாணேர்களுக்கு உணவு
அளிக்கும் திட்டங் கவள பலகாலமாக பசயல் படுத்தி ேருகிறது.
இதன்மூலம் மாணேர் எண்ணிக்வக அதிகரித்ததுடன், படிப்வப
பாதியில் நிறுத்துேதும் குவறந்து ேருகிறது.

எது ேறுவமக்வகாடு?
ஒரு நாட்டின் அல் லது இடத்தின்
அடிப்பவட ோழ் க்வக
தரத்திற் குகீழ் ோழும்
மக்கவள, ஏழ் வம நிவலயில்
அல் லது ேறுவமக் வகாட்டின்
கீழ் ோழ் பேர் என்கின்றனர்.
'ஒரு நாட்டில் மூன்றில் இரண்டு
பங் கு மக்கள் பதாவகயில்
ேறுவமவய வபாக்க
முடியவில் வல என்றால்
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அந்தநாடு கவடப்பிடிக்கும் ஜனநாயகத்தால் பிரவயாசனம் இல் வல'
என்கிறார் பநல் சன் மண்வடலா.

பபாதுோக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ேருமானத்வத வேத்வத ேறுவம
நிவல அளவு சார்ந்து மதிப்பிடப்படுகின்றது.
இந்த ேருமான அளவு நாட்டிற் கு நாடு மாறுபடும் . உணவே
பபாறுத்தேவர நகரில் உள் ள ஒருேர் சராசரியாக 2100 கவலாரி சக்தி
அளிக்கும் உணவே சாப்பிட வேண்டும் . கிராமத்தில் 2400 கவலாரி
சக்தி அளிக்கும் உணவு கிவடக்க வேண்டும் .

இதற் கு கூட ேசதி இல் லாதேர்கள் ேறுவம வகாட்டிற் கு கீழ் உள் ளேர்
என்கின்றனர். உலக ேங் கி தரவுகளின்படி, 14 பில் லியன் மக்கள் மிக
ேறுவமக்வகாட்டின் மிக அடிமட்டத்தில் ோழ் கிறார்கள் என
பதரிவிக்கப்பட்டுள் ளது.

ேறுவமக்கு காரணங் கள் :
சமய பிரிவிவனகள் , ஜாதி, சுயசம் பாத்தியத்தில் ஆர்ேமின்வம, ஊழல்
முதலியன இதற் கான சில காரணிகளாக உள் ளன.
இதில் முக்கிய காரணியாக ஊழல் உள் ளது. குற் றங் கள் அதிகரிக்க
ேறுவமயும் ஒரு காரணமாகிறது.
ேறுவம, ஏற் றத்தாழ் வு நிவறந்த சமுதாயத்தில் ேன்முவற
குற் றங் கவள தவிர்க்க முடியாது.
எனவே, ேறுவம ஒழிக்கப்பட்வட ஆக வேண்டும் .கல் வியால் மட்டுவம
ேறுவமவய ஒழிக்க முடியும் .
தங் கள் வீடுகளில் ேறுவம ஒழிந்து ேளர்ச்சி ஏற் பட வேண்டுபமனில்
அேரேர் தங் களது குழந்வதகவள அேசியம் கல் வி பயில வேக்க
வேண்டும் .
பபாது வினிவயாக திட்டத்வத விரிவுபடுத்தி உணவுப்பபாருள்
தவடயின்றி ேழங் க வேண்டும் .
விேசாயிகளுக்கு குவறந்த ேட்டியில் ேங் கிக் கடன் ேழங் க வேண்டும் .
இதுவபான்ற நடேடிக்வகயால் ஓரளவு ேறுவமவய குவறக்க முடியும் .
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ேறுவமவயப் வபாக்க உதவி பசய் வோம் :
'ஆற் றுோர் ஆற் றல் பசிஆற் றல் அப்பசிவய மாற் றுோர் ஆற் றலின்
பின்' என்கிறார் ேள் ளுேர்.
தே ேலிவம உவடயேரின் ேலிவம பசிவய பபாறுத்துக்
பகாள் ளலாகும் . அதுவும் அப்பசிவய உணவு பகாடுத்து
மாற் றுகின்றேரின் ஆற் றலுக்கு பிற் பட்டதாகும் .

நம் நாட்டிற் கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் பதரிேது உண்வம. ஆனால்
பதரியும் அந்த ோய் ப்வப பயன்படுத்தி அற் புதங் கவள நிகழ் த்தி
காட்ட வேண்டியது நமது பபாறுப்பு.
ேறுவமயிவன ஒழித்தால் தான் மக்கள் ேளமுடன் ோழ முடியும் .
வதசம் ேல் லரசு ஆக முடியும் .
தனி ஒரு சமுதாயம் மட்டும் ேளராமல் நாட்டு மக்கள் அவனேரும்
ேளம் பபற் றால் தான், நாம் ேலிவம ோய் ந்த நாடாக மாற முடியும் .
அப்படிப்பட்ட பார் வியக்கும் பாரதத்வத பவடப்பதற் கு நாம்
ஒன்றுபடுவோம் ; உவழத்திடுவோம் .

என்னுவர


“உலகில் உள் ள ேறுவமக்கும் துன்பத்திற் கும் அவனத்திற் கும்
காரணம் . பதய் ே நிவல, உயிரின் நிவல, அறிவு, உவழப் பு
ஆகியேற் றின் மதிப் வப உணர்ந்து, சிலர் தன்னுவடய கடவமகவளச்
பசய் தும் , பலர் அேற் வற உணராமல் கடவம பிறழ் ந்தும்
ோழ் ேவதயாகும் .”
(வேதாத்திரி மகரிஷி.)

உலகம் முழுேதும் தினமும் பசியால் ோடும் மக்களின் எண்ணிக்வக
100 வகாடி இருக்கும் என ஐ.நா.,அறிக்வக கூறுகிறது.
இதில் மூன்றில் ஒரு பங் கு மக்கள் பதாவக இந்தியாவில் உள் ளது.
அதாேது 35 வகாடிப்வபர் இந்தியாவில் தினமும் பசியால்
ோடுகின்றனர்.
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உலகில் தினமும் 17 ஆயிரம் குழந்வதகள் ஊட்டச்சத்து குவறபாட்டால்
இறப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள் ளது. அதாேது 6 விநாடிக்கு ஒரு
குழந்வத இறக்கிறது.
என் பார்வேயில் “யாராேது தட்டிவலா, இவலயிவலா சாப்பாட்வட
மிச்சம் வேத்து விணாக்கினால் எனக்கு வகாபம் அளவுக்கு மீறி ேரும் .”
“திருமணங் களில் இவலகளில் உணவுகள் மிச்சமாகி, குப்வபயில்
பகாட்டும் நிகழ் வுகள் மனவத துவளத்பதடுக்கும் .”
பசியுற் று இருப்வபாவரப் பார்த்தால் மனம் ோடுகிறது. மனம்
அழுகிறது. ஏன் இந்த நிவலவம மாறக் கூடாவதா?
“நீ டிய பிணியால் ேருந்துகின் வறார்,என்
வநர்உறக் கண்டுஉளம் துடித்வதன்!
ஈடின், மா னிகளாய் , ஏவழக ளாய் ,பநஞ் சு
இவளத்தேர் தவமக்கண்வட இவளத்வதன்!!”

ேள் ளலார் நிவலவய நான் அவடயக் காரணம் , பசியில் துன்பத்வத
அனுபேவித்து இருக்கிவறன்.
வேதாத்திரி மகரிஷி மட்டுமல் ல. பசியின் பகாடுவமவய நாவன
அனுபவித்திருக்கிவறன். ேறுவமவய சந்தித்திருக்கிவறன்.
என்வனயும் வசர்ந்தது எங் கள் குடும் பத்தில் பமாத்தம் எட்டு நபர்கள் .
வேதாத்திரி மகரிஷியிவனப் வபால் , தந்வதயின் வியாபாரம் நல் ல
நிவலயில் இருந்து, தீடிபரன்று நட்டத்தில் வபானது.
குடியிருக்கும் ஒரு வீட்வடத் தவிர அவனத்து பசாத்துக்களும்
வபாய் விட்டன. முன்றாண்டுகள் கடுவமயான பஞ் சம் , பசி.

நான்கு

சுேர்களுக்குள் வளவய, முடங் கி கிடந்வதாம் . முன்று நாட்களுக்கு ஒரு
முவறதான் அரிசி வசாறு கிவடக்கும் .
எழாம் ேகுப்பிலிருந்து பத்தாம் ேகுப்பு படிக்கும் ேவர இந்த
ேறுவமயில் உழன்றிருக்கிவறன்.
பள் ளியிலிருந்து மதியம் ேந்து ஒரு குேவள தண்ணீர ் மட்டும் குடித்து
வபான நாட்கள் ஏராளம் . பசி - பசி - பசி இளவமயில் பசி என்பது
மிகவும் பகாடுவம.
என்னதான் ேறுவமயிருந்தாலும் , கல் வி கற் பவத மட்டும்
நிறுத்தவில் வல. அவனேரும் படித்வதாம் . ேறுவமவய கல் வியாலும் ,
உவழப்பாலும் வபாக்கிவனாம் .
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அந்த மூன்றாண்டுகளில் அனுபவித்த பசியின் பகாடுவமதான்,
உணவுப் பபாருள் கவள விணாக்குபேர்கவளக் கண்டால் , என் பநஞ் சு
பபாறுக்க மாட்வடன்கிறது.
பசி, பிணி, தாகம் , இச்வச, எளிவம, பயம் , பகாவல இவேகளால்
ஜீேர்களுக்கு ஜீேர்கள் விஷயமாக உண்டாக்கின்ற ஆன்ம
உருகத்வதக் பகாண்டு, பதய் ே ேழிபாடு பசய் து ோழ் தல் வேண்டும் .
ஆண்டேரின் இயற் வக விளக்கத்திற் கு இடமாகிய ஜீே வதகங் கள்
என்கிற ஆலயங் கள் பசியினால் பாழாகும் தருணத்தில் ஆகாரம்
பகாடுத்து அே் ோலங் கவள ேணக்கம் பசய் ேவத சீேகாருண்யம் .
சீேகாருண்யம் (ஜீே தயவு) வபரின்ப வீட்டின் திறவு வகால் .
ஜீேகாருண்யம் இல் லாமல் பசய் யப் படும் ஞானம் , வயாகம் , தேம் ,
விரதம் , ஜபம் , தியானம் முதலியன மாயா ஞாலம் ஆகும் .
“ஏவழபயன்பது பபாருள் ேறுவம, அறிவு ேறுவம இரண்வடயும்
குறிக்கும் ,”
சமுதாயத்தில் பபாருள் ேறுவம என்பது கிவடயாது. அறிவு
ேறுவமதான் உள் ளது. இது என் அனுபேத்தில் கிவடத்தது.
ேறுவமவய கல் வியாலும் , பதாழில் களாலும் , உவழப்பாலும்
வபாக்கலாம் . உவழப்பேனுக்கு ேறுவம கிவடயாது.
ேறுவம, ேறுவம, ேறுவம – ேறுவமவயப் வபாக்க வேதாத்திரியம்
தரும் தீர்வுகவள நவடமுவறப்படுத்த ோருங் கள் .

பானுகுமார்.
வேதாத்திரியம் ஆராய் ச்சி நிவலயம் ,
ோழ் க ேளமுடன் இல் லம் ,
பி - 58 ஏழாேது குறுக்குத் பதரு,
அண்ணாநகர். பசங் கற் பட்டு.
banukumar.v@gmail.com
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பகுதி 1
ேறுவம ஒரு பார்வே
1. ேறுவம ேறுவம ேறுவம
2. ேறுவம எப்படி உருோகிறது?
3. ேறுவமக் வகாட்டின் ேவரயவறகள்
4. ேறுவம எழக் காரணம்
5. பணம் , ேறுவம, பிச்வச, கடன் ேந்த விதம் .

1.வறுமை வறுமை வறுமை
வறுரை என்பது, உணவு, உவட, உவறவிடம் , பாதுகாப்பான குடிநீ ர்,
கல் வி பபறும் ோய் ப்பு, பிற குடிமக்களிடம் மதிப்புப் பபறுதல்
வபான்றவே உட்பட்ட, ோழ் க்வகத் தரத்வதத் தீர்மானிப்பேற் வற
இழந்தநிவல ஆகும் .
பல நாடுகளில் முக்கியமாக ேளர்ந்துேரும் நாடுகளில் ேறுவம
ஒழிப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான இலக்காக இருந்துேருகிறது.
ேறுவமக்கான காரணம் , அதன் விவளவுகள் , அதவன
அளப்பதற் கான ேழிமுவறகள் வபான்றவே பதாடர்பான ோதங் கள் ,
ேறுவம ஒழிப்வபத் திட்டமிடுேதிலும் , நவடமுவறப் படுத்துேதிலும்
தாக்கத்வதக் பகாண்டுள் ளன.
இதனால் இவே, அவனத்துலக ேளர்ச்சி, பபாது நிர்ோகம்
ஆகியேற் வறாடு பநருங் கிய பதாடர்புகவளக் பகாண்டுள் ளன.
ேறுவமயினால் ஏற் படும் ேலி, துன்பம் என்பவே காரணமாக,
ேறுவம விரும் பத்தகாத ஒன்றாகவே பகாள் ளப்படுகின்றது.
சமயங் களும் , பிற அறபநறிக் பகாள் வககளும் ேறுவமவய இல் லாது
ஒழிப்பதற் கான நடேடிக்வககவளச் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.
எனினும் , சில ஆன்மீகச் சூழல் களில் உலகப் பபாருட்கவளத் துறந்து
பபாருள் சார் ேறுவம நிவலவய ஏற் றுக்பகாள் ளல் சிறப்பானதாகக்
கருதப்படுேதும் உண்டு.
ேறுவம தனிப்பட்டேர்கவளவயா அல் லது குழுக்கவளவயா
பாதிக்கக்கூடும் .
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இது ேளர்ந்துேரும் நாடுகளில் மட்டுமன்றி ேளர்ந்த நாடுகளிலும் ,
ேறுவம, வீடின்வம வபான்ற பல ேவகயான சமுதாயப்
பிரச்சிவனகளுக்குக் காரணமாக அவமகின்றது.

வறுரையின் வரைைள்
ேறுவமவய முற் றிலும் ேறுவம (absolute poverty) என்றும் , ஒப்பீட்டு
ேறுவம( relative poverty) என்றும் இருேவகப்படுத்தலாம் .
ேறுவம என்பது ஒரு குடும் பத்தின் ேருமானம் அக்குடும் பத்தினரின்
அடிப்பவடத் வதவேகவளக் கூட நிவறவேற் ற முடியாத அளவில்
மிகக்குவறோக இருப்பதாகும் .
மிகக் குவறந் த அளவு ோழ் க்வகத் தரத்திற் கும் கீழான நிவலயில்
உள் ளேர்கவள இது குறிக்கும் .
ஒப்பீட்டு ேறுவம என்பது இரண்டு பிரிவினரின் ோழ் க்வகத்
தரத்திற் கு இவடவய உள் ள ஏற் றத் தாழ் வுகவளக் குறிப்பதாகும் .
இந்தியா வபான்ற நாடுகளில் இே் விரண்டு ேவக ேறுவமயும்
காணப்படுகிறது. அபமரிக்கா வபான்ற ேளர்ச்சி பபற் ற நாடுகளில்
ஒப்பீட்டு ேறுவம மட்டும் காணப்படுகிறது.
இதற் கு என்ன காரணம் ? வதசிய ேருமானப் பங் கீட்டில் உள் ள
ஏற் றத்தாழ் வுகவள.

வறுரையின் விரளவுைள்
ேறுவமயில் உழல் ேது ஒருேரின் மூவளத்திறவன பாதிப்பதாக
இந்தியாவிலும் , அபமரிக்காவிலும் நடந்துள் ள இரண்டு
ஆய் வுமுடிவுகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.
ேறுவமவயச் சாற் றும் சிறுேன்
இந்வதாவனசியாவின், ஜகார்த்தாவேச்
வசர்ந்த ஒரு வபயன் தான்
குப்வபத்பதாட்டியில்
கண்படடுத்தேற் வறப் பபருவமயுடன்
காட்டுகிறான்.

ேறுவமயின் பல முகங் கள் .
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உணவு உவட உவறயுள் வேண்டும்
-ஏவழயின் ேறுவம
காசு பணம் பசாகுசு வேண்டும்
- நடுத்தர ேறுவம
அன்பு காதல் கனிவு வேண்டும்
- பணக்காரன் ேறுவம
கல் வி பசல் ேம் புகழும் வேண்டும்
- இவளஞனின் ேறுவம
கனிவோடு காதல் கணேன் வேண்டும்
- கன்னியின் ேறுவம
வகயும் வகாலும் துவணயும் வேண்டும்
- முதுவமயின் ேறுவம
வநரம் காலம் சந்தர்ப்பம் வேண்டும்
- திறவமயின் ேறுவம
நலவு நாடும் நல் தவலேர் வேண்டும்
- அரசியல் ேறுவம
திட்டம் சிந்தவன சிறப்பு வேண்டும்
- நாட்டின் ேறுவம
நம் வம நாவம நம் ப வேண்டும்
- நம் மில் ேறுவம
மற் றேவர நம் பி ோழ் தல் பகாள் வக
- ோழ் க்வகயின் ேறுவம

2.வறுரை எெ் ெடி உருவாகிறது?
‘ேறுவமவய ஒழிப்வபாம் ’ என்ற வதர்தல் ோக்குறுதிவய
முன்வேக்காத அரசியல் கட்சிகள் எதுவுவம இல் வல.
அவதத் பதாடர்ந்து ேறுவமக்வகாட்டின் எல் வலவய நிர்ணயிக்கும்
பணியும் , அதுகுறித்த சர்ச்வசகளும் எழுகின்றன.
மக்கள் பதாவகயில் ேறுவமக்வகாட்டுக்குக் கீவழ இருப்பேர்களின்
விழுக்காடு, ேறுவமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டேர்களின் எண்ணிக்வக
வபான்ற புள் ளிவிேரங் கள் அறிவிக்கப் படுகின்றன.
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மஜீத் ராபனமா
எளிவம, இல் லாவம, ஏழ் வம, ேறுவம
வபான்ற பசாற் களின் படிநிவலவயத்
திட்டேட்டமாக ேவரயறுக்க
முடியவில் வல.
இந்தப் பின்னணியில் பார்க்கும் வபாது,
‘ேறுவம எளிவமவயப் பின்பதாடரும் வபாது’ என்ற தவலப்பில் , ஈரான்
நாட்டின் முன்னாள் அவமச்சரும் பல ஆண்டுகளாக (1957-72) ஐக்கிய
நாடுகள் சவபயின் பேே் வேறு அங் கங் களில் முக்கியமான
பதவிகவள ேகித்தேருமான மஜீத் ராபனமா பிபரஞ் சு பமாழியில்
எழுதியுள் ள புத்தகம் ஆழமானதும் சுோரஸ்யமானதுமான பல
பார்வேகவள அளிக்கிறது.
2003-ல் பேளியான இந்தப் புத்தகம் , உலக அளவில் பபரும்
கேனத்துக்குள் ளானதுடன் வேறு பல பமாழிகளிலும்
பேளிேந்திருக்கிறது.
ஓய் வு பபற் றபின், 20 ஆண்டுகளுக்கு வமலாக, உலகில் ஏழ் வம என்ற
பிரச்சிவனகுறித்து ஆய் வுகள் பசய் துேரும் இேர்,
கலிஃவபார்னியாவின் பல் கவலக்கழகம் ஒன்றில் வபராசிரியராகவும்
பணிபுரிந்துள் ளார்.
“ேறுவமயும் இல் லாவமயும் பரேலாகப் பபருகி ேருேது
உண்வமயிவலவய ஏற் றுக்பகாள் ள முடியாத ஒரு சமூக அேலம் .
அதுவும் , குறிப்பாக அவதத் தவிர்க்க முடிந்த சமூகங் களிலும் இப்படி
ேறுவமயும் இல் லாவமயும் பபருகிேருேது எல் லாேற் றிலும் மிக
வமாசம் ” என்கிறார் ராபனமா.

ஏழ் ரையின் மூன்று கைாணங் ைள்
அவசயும் பசாத்து, அவசயாச் பசாத்து, நுகர்பபாருள் கள் இேற் வற
வமலும் வமலும் உற் பத்தி பசய் து தள் ளும் நடேடிக்வககளினால் இந்த
அேலத்வதப் வபாக்கிவிட முடியாது.
ஏபனன்றால் , இவத நடேடிக்வககள் தான் இன்பனாருபுறம் ேறுவமவய
அதிகரிக்கச் பசய் கின்றன. ஆகவே, இந்த நிவலயின் ஆழமான
பன்முகக் காரணங் கவளப் புரிந்துபகாள் ேதுதான் இன்வறய
அக்கவறயாக இருக்க வேண்டும் .
ஏழ் வம நிவலவயப் பல வகாணங் களிலிருந்தும் பார்க்கும் இேர்,
மூன்றுவிதமான ஏழ் வமகவளப் பற் றிப் வபசுகிறார்.
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1. சுயமாகத் வதர்ந்பதடுக்கப் படும் ஏழ் வம.
2. ஒற் றுவமயாகக் கூடி ோழ் பேர்களின் ஏழ் வம.
3. நவீன ஏழ் வம.

சுயமாகத் வதர்ந்பதடுக்கப்படும் ஏழ் வம என்பது அடிப்பவடயில்
எளிவமயான ோழ் க்வக.
ஏழ் வம என்பது ஓர் எதிர்மவறயான நிவல; குவறகளும்
இல் லாவமயும் நிவறந்தது. இவத விரும் பித் வதர்ந்பதடுப்பபதன்பது
விவநாதமாக, முரண்பாடாகவேகூடத் வதான்றலாம் .
ஆனால் , எளிவம, சிக்கனம் , பிறரிடம் மரியாவத என்ற
ஒழுங் குமுவறகளின் அடிப்பவடயில் அவமந்த சுதந்திரமான,
பதளிோன ோழ் க்வக நிவலயாக ஏழ் வம பண்வடய கலாச்சாரங் கள்
எல் லாேற் றிலும் இருந்தது. இந்த ோழ் க்வக நிவலதான் பல
பண்பாட்டாளர்கவளயும் உருோக்கியிருக்கிறது.
ஒற் றுவமயாகக் கூடி ோழ் பேர்களின் ஏழ் வம என்பது உலவகப்
பற் றிய மத, ஆன்மிக ரீதியினாலான பார்வேவயச் சார்ந்தது.
ஒரு சமூகத்வதச் வசர்ந்தேர்கள் தங் களுக்கிவடவயயும் தங் கவளச்
சுற் றியுள் ள இயற் வகச் சூழலுடனும் தாங் கள் பகாண்டுள் ள
உறவுகளினால் உருோன பசல் ேங் கவளச் சார்ந்தது இந்த ோழ் க்வக.
இந்தச் பசல் ேங் கவள அேர்கள் பகிர்ந்துபகாள் ோர்கள் . வதவேக்கு
வமல் எவதயும் விரும் பாத அேர்களுவடய உலகத்தில்
பற் றாக்குவறக்கு இடமிருக்காது.
தங் களால் உற் பத்தி பசய் ய முடிந்தேற் வற வேத்துக்பகாண்டுதான்
அேர்களுவடய வதவேயும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
நவீன ஏழ் வம என்பது, பபௌதிகச் பசாத்துகள் மட்டுவம பசல் ேத்தின்
ஊற் றுக்கண் என்று கருதி, மனிதர்களின் முயற் சிகபளல் லாம் அவத
வநாக்கிவய இருக்கக்கூடிய சமூகம் உருோக்கும் ஏழ் வம.
இந்தச் சமூகம் புதிது புதிதாகத் தயாரிக்கும் வதவேகவள எல் வலாரும் ,
சில சமயம் கணிசமான பண ேசதி உள் ளேர்களும் கூட, அவடய
முடியாமல் வபாய் விடுகிறது.
சமூக, பண்பாட்டு உறவுகவள எல் லாம் தன்னுவடய
சுயநலத்துக்காகப் பயன்படுத்திக்பகாள் ளும் பபாருளாதார
வமலாதிக்கத்தின் வநரடி விவளவுதான் இந்த ஏழ் வம.
இந்தச் சமூகம் ஆவச காட்டுபேற் றில் மயங் கிவிழும் ஏவழகள்
இரண்டுவிதமான வதவேகளுக்கு ஆவசப் படுகிறார்கள் .
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ஒன்று, ஏற் பகனவே தங் களுவடய முன்வனார்கள் காலத்திலிருந்வத
இருக்கும் வதவேகள் .
மற் பறான்று, நுகர்வோர் பபாருளாதாரம் பசயற் வகயாகத் தயாரித்து
முன்வேக்கும் வதவேகள் .
இந்த ேறுவம உடவலச் சீர்குவலப்பதுடன் மனவதயும்
களங் கப் படுத்துகிறது என்பது ராபனமாவின் கருத்து.

ெண்ரைய வறுரையுை் இன்ரறய வறுரையுை்
சிறு ேயதிலிருந்வத பேே் வேறு பபாருளாதாரப் பின்னணியிலிருந்து
ேந்த மக்களுடன் வபசிப் பழகி, அேர்கள் பசால் ேவதப்
பபாறுவமயாகக் வகட்டுக் பகாண்டிருந்ததால் நியாயமான,
அர்த்தமுள் ள வகள் விகவளக் வகட்கக் கற் றுக் பகாண்டதாகச்
பசால் கிறார் ராபனமா.
தவிர, தனக்கு அருகிலும் பதாவலவிலும் இருந்த முன்வனார்கவளத்
வதடிப்வபாகும் புனிதப் பயணங் கவள அேர் வமற் பகாண்டிருக்கிறார்.
காலத்தில் பின்வனாக்கிச் பசன்று ேரலாற் று ரீதியாகத் தகேல் கவளச்
வசகரித்ததில் , பண்வடய காலத்தில் ேறுவம என்று
குறிப்பிடப்பட்டதற் கும் இன்வறய ேறுவமக்கும் இவடவய நிவறய
வித்தியாசங் கள் இருப்பதாகச் பசால் கிறார்.
பதாழில் நிமித்தமாக உலகம் முழுேதும் பயணம் பசய் தவபாது
நிவறய குறிப்புகள் எடுத்துவேத்திருக்கிறார்.
ேட கனடாவின் பசே் விந்தியர்கள் , கல் கத்தாவின்
நவடபாவதோசிகள் இேர்களிவடவய தனக்கு ஏற் பட்ட
அனுபேங் கவளப் பற் றித் தன் புத்தகத்தில் விரிோக
எழுதியிருக்கிறார்.
2008-ல் , ழான் வராபபர் என்பேருடன் இவணந்து இேர் எழுதியுள் ள
‘ஏவழகளின் சக்தி’ என்ற புத்தகம் ஏழ் வமவய இன்னும் விரிோக
ஆய் வுபசய் கிறது.
புள் ளிவிேரங் கள் மூலம் மட்டுவம ேறுவமவய ேவரயறுப்பது என்பது
யதார்த்த நிவலவயப் பிரதிபலிக்காது.
சமூகவியலின், தத்துேச் சிந்தவனயின் கூறுகவளயும் கணக்கில்
எடுத்துக்பகாண்டு ேறுவமவயப் பற் றிய மதிப்பீடுகவள
மறுபரிசீலவன பசய் ய வேண்டும் என்கிறார்கள் வராவபடும்
ராபனமாவும் .
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இருகவறு வறுரைைள்
ஒரு மனிதனின் ோழ் க்வகயில் அேனுக்கு இயற் வகயாக ஏற் பகனவே
இருக்கும் ேறுவம நிவல வேறு, பேளியுலகம் ஆவச காட்டுேதால்
உண்டாகும் ேறுவம வேறு.
அேனுவடய உள் உலகுக்கும் பேளி உலகுக்கும் இவடவயயுள் ள
உறவுகளின் அடிப்பவடயில் தான் ஏழ் வமயின் ேரலாவற உருோகிறது.
ஆனால் , உண்வமயில் தனிமனிதன் ஒருேனின் உள் உலகம் தான்
அேன் உணரும் ஏழ் வமவயவயா பசல் ேத்வதவயா நிர்ணயிக்கிறது.
அேசியம் எது, மிவக எது என்பவதத் தீர்மானிக்க வேண்டியது
அேனுவடய உள் உலகம் : வதவேவயயும் குவறவயயும் அதுதான்
ேவரயறுக்கிறது.
ஏழ் வம என்று கருதப்படும் தளங் கள் இந்த உலகில் தான் கட்டுமானம்
பசய் யப்படுகின்றன என்று பசால் லும் ராபனமா, “இந்தத் தளங் கள்
பநாறுங் கும் வபாது, பேளி யுலகிலிருந்து மனிதவனத் தாக்கும்
இன்னல் கவளயும் வசாதவனகவளயும் தடுக்கும் வகடயங் கவள
அேனுவடய உள் உலகம் , உள் மனம் இழந்துவிடுகிறது.
பபாருளாதார ேசதியின்வம அல் லது ேருமானமின்வம குறிப்பிடும்
ஏழ் வமயுடன் இந்த அேலமான நிவலவய ஒப்பிட்டுக் குழப்பம்
அவடயக் கூடாது. இவே இரண்டும் ஒன்றல் ல” என்கிறார்.

3. ேறுவமயின் ேவரயவற
நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பல ோர்த்வதகளின் உண்வமயான
பபாருள் நமக்குத் பதரிந்திருக்கிறதா என்று சிந்தித்துப் பார்க்கிவறன்.
அேற் றில் அதி முக்கியமானது என்ற பட்டியவல எடுத்தால் ‘ேறுவமக்
வகாடு’ என்ற பதம் பதன்படும் .
.
வீட்வடச் சுற் றியுள் ள புல் வல பேட்டிச் சுத்தப்படுத்த 200 ரூபாய் க்கு
ஆள் அமர்த்தி விட்டு, உடற் பயிற் சி பசய் ேதற் காக ஆயிரத்து ஐநூறு
ரூபாய் பகாடுத்து ஜிம் முக்குச் பசல் லும் வபாது ேறுவமயின் சுவே
நமக்குப் பிடிபடுேதில் வல.
ேறுவமக் வகாடும் ,அதற் குக் கீவழ உள் ளேர்களின் எண்ணிக்வகயும்
பசய் தி என்ற எல் வலவயத் தாண்டி நம் வம அவடேதுமில் வல.
உலகில் உள் ள ஏவழகளின் மூன்றில் ஒரு பகுதி இந்தியாவில்
ேசிப்பதாக உலக ேங் கியின் ஆய் வு ஒன்று கூறுகிறது.
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அவத வநரம் , நமது நாட்டின் பபாருளாதாரம் மிக வேகமாக
ேளர்ேதாகவும் , அதனால் ேறுவம ஒழிப்பு நடந்வதறி ேருேதாகவும் ,
ேறுவமக் வகாட்டிற் குக் கீவழ உள் வளார் எண்ணிக்வக குவறந்து
ேருேதாகவும் இந்தியாவில் நாம் நம் புகிவறாம் .
ஆனால் உண்வமயில் ேறுவம என்றால் என்ன? இந்தக் வகள் விவய,
கற் றுணர்ந்த நண்பர் ஒருேரிடம் வகட்வடன்.
ோழ் க்வகயின் அடிப்பவடத் வதவேகள் கிவடக்கப் பபறாத வபாது
ேறுவமயில் இருப் பதாகப் பபாருள் காணலாம் என்றார் அேர்.
அடிப்பவடத் வதவேகள் எவேபயவே என அேரது எழு ேயது
மகவளக் வகட்ட வபாது, ‘உணவு, உவட, உவறவிடம் ’ என்றாள் .
இங் வக உவறவிடம் பற் றிப் வபசுேது முவறயாக இருக்காது.
பசாந்த வீடு வேத்திருப்பதுதான் உவறவிடம் என்ற காரணிவயப்
பூர்த்தி பசய் ேதாகப் பபாருள் பகாள் ேது முவறயல் ல.
குவறந்தபட்சம் ோடவக பகாடுக்குமளவு ேசதியும் , ேருமானமும்
இருந்தால் வபாதுமானது.
ஆனால் ோடவகக்குக் கூட உவறவிடம் வதட முடியாமல் வீதியில்
படுத்துறங் கும் நிவல என்பது நிச்சய ேறுவம.
அப்படித்தான் நாம் நிவனத்துக் பகாண்டிருக்கிவறாம் . நமது
அரசாங் கத்தின் ேறுவமக் வகாட்டுக் கணக்கீடு அப்படி நிவனக்கவும்
இல் வல; கணக்கிடவும் இல் வல.
2005-06 ஆம் நிதியாண்டில் நகர்ப் புறத்தில் மாத ேருமானம் ரூ 560
க்குக் குவறோகவும் , கிராமப் பகுதிகளில் ரூ368 க்குக் குவறோகவும்
சம் பாதிக்கும் மக்கவள ேறுவமக் வகாட்டுக்குக் கீவழ உள் வளார் என்று
ேவரயறுக்கிறார்கள் .
நகர்ப் புறத்தில் 561 ரூபாய் சம் பாதிக்கிறேன் ேறுவமக் வகாட்டுக்கு
வமவல உள் ளேனாம் .
இந்த ேவரயவற நவடமுவற நிலேரத்வத ஏளனம் பசய் ேது
வபாலுள் ளது. எனினும் எதன் அடிப்பவடயில் ேறுவமக் வகாடு
ேவரயப்படுகிறது என்பவத அறிந்து பகாள் ேது நல் லது.
ேறுவமக் வகாடு நிர்ணயம் 1978 ேவர பின்வனாக்கி நம் வம
இழுக்கிறது. அந்த ேருடம் நகரங் களில் ரூ71.30 ம் , கிராமங் களில் ரூ
61.80 ம் ேருோவயா அல் லது அதற் கு அதிகமாகவோ ஈட்ட முடிந்தால்
ேறுவமக் வகாட்டுக்கு வமவல இருப்பதாகப் பபாருள் .
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அந்தக் காலத்தில் நிலவிய விவலோசியின் அடிப்பவடயில்
கிராமங் களில் தினசரி 2400 கவலாரி உணவும் , நகரங் களில் 2100
கவலாரி உணவும் உட்பகாள் ள அது வபாதுமானதாக இருந்ததாக
ஐதீகம் .
அவத அடிப்பவடயாக வேத்து ேருடந்வதாறும் பணவீக்கம் அல் லது
விவலோசி ஏற் றம் என்று ோய் பாடு வபாட்டுப் பபருக்கி 2005-06 ஆம்
ேருடத்திற் கான கணக்வகச் பசால் லுகிறார்கள் .
உண்வமயில் 560 ரூபாய் பணம் சுகாதாரமான, ஆவராக்கியமான 2100
கவலாரி உணவே உட்பகாள் ளப் வபாதுமானதாக இருக்குமா
என்பறல் லாம் ஆராய் ந்தால் சுோரசியமான விஷயங் கள்
பேளிப்படலாம் .
அவதக் கடந்து, உயிர் ோழத் வதவேயான அடிப்பவட ஆகாரத்வத 560
ரூபாய் அளிப்பதாகவே வேத்துக் பகாண்டாலும் , அது மட்டுவம ஒரு
மனிதவன ேறுவமயில் இருந்து மீட்டு விடுேதாகப் பபாருளல் ல.
உதாரணமாக, சுகாதாரமான குடிநீ ர் வேண்டுபமன்றால் கூட காசு
பகாடுத்து ோங் க வேண்டியிருக்கிறது. 1978 இல் அப்படிபயல் லாம்
இருந்திருக்காது.
அடிப்பவட சுகாதார ேசதிகள் , மருத்துே ேசதிகள் , கல் வி என
எல் லாேற் றுக்கும் ஒரு விவல இருக்கிறது.
அரசு மருத்துேமவனக்குச் பசன்றாலும் , குழந்வதகவள அரசுப்
பள் ளிக்கு அனுப்பினாலும் அதற் கும் ஒரு பசலவு இருக்கிறது.
ஆணும் , பபண்ணும் ஆவட உடுத்தாமல் ோழ முடியாது. பசன்வன
மாநகரில் 2100 கவலாரி உணவேத் தின்று விட்டு அம் மணமாகத்
திரிந்தால் அேன் ேறுவமக் வகாட்வடத் தாண்டியேனா, புரியவில் வல.
சாப்பாடு மட்டும் இந்தால் வபாதும் , அேன் வீதியில் படுத்துத்
தூங் கினாலும் பரோயில் வல; சாவலயில் கக்கூஸ் வபானாலும்
பரோயில் வல. அவதத்தானா நமது ேறுவமக் வகாடு
ேலியுறுத்துகிறது.
பஞ் சக் வகாடு அல் லது பரவதசிக் வகாடு என்று ோசிக்க வேண்டியவத
நாம் ேறுவமக் வகாடு என்று ோசித்து ேந்திருக்கிவறாம் .
இருக்கட்டும் . 2004-05 ஆம் ஆண்டில் 27.5 % மக்கள் ேறுவமக்
வகாட்டிற் குக் கீவழ உழன்றதாக திட்டக் கமிஷன் அறிக்வக
பதரிவித்தது. 27.5% அதிகாரப்பூர்ே எண்ணிக்வக.
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நிஜமான எண்ணிக்வக இன்னும்
அதிகமாக இருக்கும் என்றாலும்
கூட, 110 வகாடி மக்கள் பதாவக
பகாண்ட வதசத்தில் 27.5 சதவீதம்
என்பது முப்பது வகாடிக்கும் வமல் .
இதில் நல் ல பசய் தி
என்னபேன்றால் , 1978 ஆம்
ேருடம் 51.3 விழுக்காட்டினர்
இந்தியாவில் ேறுவமக்
வகாட்டுக்குக் கீவழ இருந்தனர்
என்பவத.
அதுவே 1954-55 இல் 64 சதவீதம் . ேறுவம ஒழிப்பு பமதுோக என்றாலும்
நிச்சயமாக நடந்வதறி ேருேதாக அரசின் அறிக்வககள்
பதரிவிக்கின்றன.
அவத சமயத்தில் ேறுவம என்ற பசால் லுக்கான இலக்கணமும் ,
நிர்ணயமும் மட்டும் மாறவில் வல என்பவத ேருந்தத் தக்க பசய் தி.
ஆடம் பரம் என்று சில ஆண்டுகள் முன்பு கருதப்பட்ட சங் கதிகள் இன்று
அத்தியாேசியம் ஆகிவிட்ட நிவலயில் , அத்தியாேசியம் அல் லது
இன்றியவமயாதது என்று கருதக் கூடிய அம் சங் கவள ேறுவமவய
அளக்கப் பயன்படவில் வல என்பவத வேதவனக்குரிய விசயம் .
ஏவழக்கும் , பணக்காரனுக்கும் இவடவயயான இவடபேளி
அகலமாகிக்பகாண்வட ேருகிறது.
சமுதாய ஏற் றத்தாழ் வுகள் நிரம் பிய இந்தியச் சமூகத்தில் , அவத விடக்
பகாடியதாக பபாருளாதார ஏற் றத் தாழ் வுகள்
உருபேடுத்திருக்கின்றன.
கடந்த பத்தாண்டுகளில் (அதிகாரப் பூர்ேமாக) 1,80,000 க்கும் வமலான
விேசாயிகள் தற் பகாவல பசய் த பசய் திவய சமீபத்தில் கண்வடாம் .
உயிவர மாய் த்துக் பகாண்டேர்களின் எண்ணிக்வகவய இத்தவன
பபரியது என்றால் , உயிவராடு பசத்துக் பகாண்டிருக்கும்
குடியானேர்கள் எத்தவன வகாடிப் வபர் இந்தப் பாரத வதசத்தில்
இருக்கக் கூடும் ?
விேசாயக் கடன்கவள அப்படிவய ரத்து பசய் ேதில் உள் ள
அபத்தங் கவளப் பற் றி தனிவய ஆராய வேண்டும் ; கூடவே,
முன்வனறிய வமவல நாடுகளில் விேசாயத்திற் கு அளிக்கப்படும்
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உதவிகவளாடு ஒப் பிடுவகயில் நமது வதசத்தில் பகாடுப்பபதல் லாம்
ஒன்றுவம இல் வல என்பவதயும் . இருக்கட்டும் .
நாம் எல் லாேற் றிலும் சீனாவோடு ஒப்பிட்டுப் வபசிக்பகாண்டும் ,
வபாட்டி வபாடுேதாக நிவனத்துக்பகாண்டும் உள் வளாம் .
யுனிபசஃப் புள் ளி விேரத்தின் படி 2006 ஆம் ேருடம் ஐந்து ேயதுக்கு
உட்பட்ட 25 குழந்வதகள் சீனாவிலும் , இந்தியாவிலும் இறந்து
வபாயுள் ளனர்.
இதில் இந்தியாவின் பங் கு 21 இலட்சம் . ஊட்டச் சத்து குவறோகப்
பிறக்கும் , ேளரும் குழந்வதகளின் எண்ணிக்வக கேவலயளிப்பதாக
உள் ளது.
மக்கள் பதாவகயில் உலகிவலவய இரண்டாேது பபரிய நாடு.
பபாருளாதாரத்தில் 12 ஆேது பபரிய நாடு. 2007 இறுதியில் உலகின்
நம் பர் 1 பணக்காரராக விளங் கிய முவகஷ் அம் பானிவய உற் பத்தி
பசய் த நாடு.
பபாருளாதார ேளர்ச்சியில் எடுத்துக் பகாண்டால் உலக அரங் கில்
இரண்டாேது இடம் . எல் லாம் நன்றாகத்தான் பதரிகிறது.
இன்பனாரு பக்கம் . உலக ோழ் க்வகத் தரப் பட்டியலில் 128 ஆேது
இடம் . (நார்வே 2 ேது, கனடா 3 ஆேது) உலகில் உள் ள ஏவழகளில்
மூன்றில் ஒரு பாகத்வதக் பகாண்டிருக்கும் நாடு.
அதிகாரப் பூர்ேமாக 30 வகாடி ஏவழ மக்கவள – உண்வமயில்
அதற் கும் வமல் – பகாண்டிருக்கும் வதசம் .
முரண்பாடுகளும் , அேலங் களும் , சீரற் ற தன்வமயும் பகாண்டதாக
நிலவுகிறது நமது பபாருளாதாரமும் அதன் ேளர்ச்சியும் .
இந்தக் குவறபாட்டிற் கு யார் பபாறுப்பு?
சமூக அவமப்பும் , நிர்ோகமும் அல் லோ இதற் குக் காரணம் ? என்ற
உண்வம வினாேல் லோ இங் கு பதானிக்கிறது!
நமது வதவே பேறும் பபாருளாதார ேளர்ச்சியா, அல் லது
அவனேவரயும் அரேவணத்துச் பசல் லும் வதசத்தின் ஒட்டு பமாத்த
ேளர்ச்சியா?

4.ேறுவம எழக் காரணம் – மகரிஷி
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பசல் ேந்தர்கள் அனுவபாகிக்கும் முவறகவளக் கண்ணுறும்
மற் றேர்களும் அவதவபான்று தாங் களும் அனுவபாகிக்க வேடுபமன்று
ஆர்ேம் பகாள் கிறார்கள் .
பபாருட்கவளச் பசலேழித்து பற் றாக் குவறவயத் தீர்க்கக் கடனும்
ோங் குகிறார்கள் .
அனுவபாகப் பபாருட்களின் பழக்கத்தால் வதவேயும் , வதவேயால்
பழக்கமும் ஏற் பட்டு ோழ் க்வகயில் எண்ணிறந்த பபாருட்கவள
அனுபவிக்கும் நிவல வமலும் வமலும் உருோகி விடுகிறது.
இதன் காரணமாக ஏவழ மக்கள் வமலும் ஏவழகளாகவும் , நடுத்தர
மக்கள் ஏவழகளாகவும் , பசல் ேந்தர்கள் வமலும் பசல் ேந்தர்களாகவும்
மாறிக் பகாண்வட இருக்கிறார்கள் .
மனிதனுக்கு ேறுவம என்பது மூன்று ேழிகளில் உண்டாகின்றன.
அவே.
1. அேன் ோழ் வில் உள் ள ேசதிகளும் வீணான ேழிகளில்
பசலவு பசய் து அழித்து விடுேது.
2. அன்று உள் ள சமுதாய அவமப்புக்கும் , தனிமனிதன்
வதவேகளுக்கும் ஒத்தோறு பபாருள் உற் பத்தித் திறவனக்
கற் றுக் பகாண்டு, அவத முவறயாகச் பசய் யாத
வசாம் வபறித்தனம் .
3. உவழப்பினாலும் , அறிவின் திறவமயாலும் ஒருேர் உற் பத்தி
பசய் யும் பபாருட்கவள உவழக்காமவல அநீ தியான ேழிகளில்
பிறர் பறித்துண்ணுதல் .
ேறுவமவய ஏற் றுக் பகாள் ளவோ பபாறுத்துக் பகாள் ளவோ முடியாது.
முற் காலத்தில் ஏவழகளாக இருந்த பபரும் பாவலார்
சிந்தவனயற் றேர்களாகவும் , சிந்தவனயுவடவயார் பபாறுவம
மிகுந்தேர்களாகவும் , ஏழ் வம விதிப்பயன் என்று பபாதுோக எண்ணிக்
பகாண்டிருந்தார்கள் .
ஆனால் இக்காலத்தில் சிந்தவனயாற் றலும் , ோழ் க்வக அனுவபாக
உரிவமயுணர்ச்சியும் பபரும் பாலும் எல் வலாரிடமுவம இருக்கின்றன.
அதுமட்டுமின்றி எல் வலாரும் இயந்திர விஞ் ஞானக் கருவிகவளக்
வகயாளும் திறவமயும் பபற் றேர்களாகி விட்டனர்.
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ஆவகயால் எல் வலாரும்
பசல் ேந்தர்களாகும் காலம் ேரும்
ேவரயில் , ேறுவமயில்
ோழ் வோர்கள் பபாறுவமவயாடு
இருக்க முடியாது.
பசி, பேட்பதட்ப ஏற் றத்தாழ் வு, உடல்
கழிவுப் பபாருட்களின் உந்து வேகம்
இம் மூன்றால் தான் இயற் வகயில்
மனிதனுக்குத் துன்பம் உண்டு.
காலத்தால் இேற் வறச் சமன் பசய் ய வேண்டும் . ஒருேனுக்கு உணவு
வதவேயாகவும் அதில் விருப்பமாகவும் இருக்கிறது.
அதாேது பசி ஏற் படுகிறது. கவடகளில் உணவுப் பபாருட்கள்
இருக்கின்றன.
ஆனால் இேனுக்கு அேற் வற ோங் கப் பணம் இல் வல. இந்தக்
காரணத்தால் உணவு கிட்டவில் வல.
வநரத்வதாடு உணவு கிட்டாது குவறபாட்டால் கண்கவள இருளச்
பசய் து, காதுகவள அவடத்து, கருத்தவதச் வசாரச் பசய் து, குடல் கவள
முறுக்கிப் பிழிந்து, உடலில் உள் ள நரம் புகள் அவனத்வதயும் தளரச்
பசய் கிறது.
பசியால் துன்பம் இல் வல. பசிக்கு உணவு இல் லாது நிடிக்க
வேத்துவிட்டதுதான் துன்பம் .
இதற் கு முன் சாப்பிட்ட உணவு நன்கு பசரிமானம் ஆகி, பசி ேருகிறது.
பசி எடுத்தவுடன் உணவு கிவடத்தால் , “நன்றாகச் சாப்பிட்வடனப்பா!”
என்கிறான். பசிக்குக் காலத்வதாடு வதவேயானபடி உணவு பகாடுத்து
நிவறவு பசய் யாவிட்டால் , சமன் பசய் யாவிட்டால் , பசிவய நீ டிக்க
விட்டால் அதுதான் துன்பம் .
பகாடிய துன்பம் விவளவிக்கும் பட்டினிவய, அறிவுவடவயார் ஓரிரு
வநரம் பபாறுத்துக் பகாண்டாலும் அேரது குடும் பத்தினரும் ,
குழந்வதகளும் பபாறுத்துக் பகாள் ோர்களா?
ேறுவமயில் ோடிடுவோர் ேயிற் றுப் பசித் துன்பமும் , அேர்களது
குடும் ப உறுப்பினர்கள் துன்பமும் பபாறுத்துக் பகாள் ள முடியாது.
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அதன் காரணமாக சமுதாய நலன் காக்கும் திறனும் , ஒழுக்கம் எனும்
கட்டுப்பாடும் வீழ் ந்துவிடும் . உள் வநாய் , சமுதாயக் குற் றங் கள்
பபருகிவிடும் .
“ேறுவமவய பபாறுத்திட
ேல் லேவரா எல் வலாரும்
பபாறுவமதான் பகாண்டாலும்
பபாறுக்குவமா உடல் குடும் பம் ?” (மாக்வகாலம் )
இருப்புக்கும் வதவேக்கும் இவடவய உள் ள பள் ளம் ேறுவமயில்
ோடுவோவரக் கேவலயில் ஆழ் ததுகிறது.
எண்ணிறந்த மக்கள் ேறுவமயின் காரணமாக எண்ணங் கவளச்
சிதறவிட்டு ேருந்திக் பகாண்டிருக்கும் வபாது அேர்களிடமிருந்து
பேளிப்படும் ேருத்த அவல உலக மக்கள் எல் வலவரயும் தாக்குகிறது.
“ஏழ் வமயின் பகாடுவமயிவனப் பார்த்துப் பார்த்து
இறுகிவிட்ட மனதுடவன பசல் ேர் பல் வலார்.
ோழ் கின்றார் அேர்கள் தவமப் பார்த்துப் பார்த்து
ேறிவயார்கள் பபாருமுகின்றார். முடிவு என்ன?” (மாக்வகாலம் )

அேர்களது ோழ் க்வகப் வபாராட்டக் கேவல அவலகள் உலகில்
யாவரயும் நிம் மதியாக அவமதியாக இருக்க விடுேதில் வல.

5. பணம் , ேறுவம, பிச்வச, கடன் ேந்த விதம் .
பணம் , ேறுவம, பிச்வச, கடன் ேந்த விதம் வேதாத்திரி மகரிஷி
விரிோக வபசுகிறார்.

இயற் வகயின் சிறப் பு
மனிதர்களின் ோழ் விற் கு அேசியமும் ஆதாரமுமான பபாருட்கவள
உற் பத்தி பசய் தல் , வசகரித்தல் , நிரவிக் பகாள் ளல் , அளவு
முவறவயாடு அனுவபாகித்தல் என்பனோகிய எல் லாம் வசர்ந்த ஒன்வற
பபாருளாதாரம் எனப்படும் .
இயற் வகயவமப் வப ஆதாரமாகவும் , மூலதனமாகவும் பகாண்வட
மனிதன் எந்தப் பபாருவளயும் உற் பத்தி பசய் கிறான்.
மனிதனும் கூட இயற் வகயின் பகுதிவயயன்வறா? மனிதவனத்
தவிர்த்வதா, அல் லது வேறு ஏவதனும் ஒரு பபாருவளத் தவிர்த்வதா,
மற் றவே மாத்திரம் இயற் வக என்று பசால் ல முடியாது.
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மனதின், பபாருட்கள் , உலகம் , அண்டங் கள் , அவனத்தும் – மற் றும்
அேர்களின் வதாற் றம் , இயக்கம் , பபருக்கம் , மாற் றம் என்ற எல் லா
நிகழச்சிகளும் அடங் கிய ஓர் அகண்டாகாரப் பபரும் பபாருவள
இயற் வகயாகும் .

பசயற் வக
நிவனக்கும் – ரசிக்கும் – உணரும் இயற் வகயின் ஒரு பகுதியான
அறிவே தான், சந்தர்ப்ப சந்தப்புக்களின் மூலமும் , ஆராய் ச்சியின்
மூலமும் இயற் வகயின் அவமப்புகவள, நிகழச்சிகவள, அறிந்து
பகாண்ட அளவில் முயற் சியினால் தனது வதவேக்கு ஏற் ற்
பபாருட்கவளச் பசயற் வக முவறயில் பபறுகிறது.
சீர்த்தருத்தி, உருமாற் றுகிறது. அனுபவிக்கிறது. இே் விதம் பசயற் வக
முவறயில் ோழ் க்வகவய ஒழுங் கு பசய் து பகாள் ளும் திறவம
மிகுந்தேவன மனிதன்.
பூமியில் பதிந்த ஒரு வித்தில் நீ ர் ஊற் றினால் அது முவளவிட்டு வமல்
கிளம் பி, அதனதன் இனமான பசடியாகவோ, மரமாகவோ, ேளர்ந்து
பலநூறு விவதகவளத் தருகிறது என்ற இயற் வக நிகழ் சசி
் கவளத்
சந்தர்ப்ப் ேசமாகக் கூர்ந்து வநாக்கிய மனிதனானேன் ேசதியுள் ள
இடங் களில் வதவேக்கு ஏற் றபடி விவதகவள விவதத்துப் பயிரிட்டு
உண்டு ோழும் பசயற் வகத் திறவமவயப் பபற் று விட்டான்.
சந்தர்ப்பேசமாக இரும் வபக் கண்ட மனிதன், அதன் உபவயாகத்வதப்
பலேவகயிலும் பசலுத்தி உடல் கருவிகளுக்கு உதவியாகப் பல உப
கருவிகவளத் வதாற் றுவி்த்துக் பகாண்டான். ோழ் வில் பபரும் பயன்
அவடந்தான்.
இதுவபால் , வேறு என்பனன்ன பபாருட்கள் பூமியில்
இருக்கின்றனபேன முயற் சிவயாடு வதடி, அதன் விவளோகப் பல
உவலாகங் கவளயும் ரசாயனப் பபாருட்கவளயும் பபற் றான்.
எனினும் , இதுேவரயில் , ஒரு பபாருவளக் கூட,
இயற் வகவயவமப்புகவளப் பயன்படுத்திக் பகாள் ளாது மனிதன்
உற் பத்தி பசய் தானில் வல. பசய் யவும் முடியாது.
வித்து இல் லால் தானியத்வத மனிதனால் உற் பத்தி பசய் ய முடியாது.
உவலகமில் லாமல் கருவிவடயத் வதாற் றுவிக்க முடியாது.
இயற் வகயவமப்வப அறிந்த அளவில் , தன் முயற் சிவயக் பகாண்டு
பபாருவளாடு பபாருவளச் வசார்த்தும் . ஒரு பபாருளிலிருந்து
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அதனினுவடய பகுதிகவளப் பிரத்தும் , சூடு பகாடுத்வதா வமாத
விட்வடா அணுவியக்கத்வதத் தூண்டியும் , தனது வதவேக்கு ஏற் றோறு
பலவிதமான பபாருட்கவளத் வதாற் றுவிக்கும் ேல் லவமவயவய
மனிதன் பபற் றிருக்கிறான்.
இே் ோராய் ச்சியின் மூலம் இயற் வகயின் விவளவுகவளவய
முயற் சிக்வகற் ப ஒழுங் குபடுத்தி, ோழ் வில் அனுவபாகப் பபாருட்களாக
மனிதன் பயன்படுத்துகினறான் என்ற வபருண்வம மிகத் பதளிோக
விளங் குகிறது.

உரிவம ஒழுங் கு
அறிவில் முன்வனற் றமவடயாத மனிதர்கள் தங் களுவடய
வதவேயுணர்வின் வேகத்தாலும் , உடல் ேலிவமயாலும் பிறர்
பபாருவளக் கேர்ந்து அனுவபாகம் பசய் ய முயன்றனர்.
அப்பபாருள் வேற ஒருேர் தன் உவழப்பினால் பபற் று தன்
ோழ் க்வகக்கு அேசியமாக வேத்திருக்கின்றதானாலும்
பலாத்தகாரமாகக் கேர்ந்து பகாள் ள முயன்றனர்.
அதன் விவளோக, மக்களின் மத்தியல் வபாட்டி, பவக, சண்வட
இவேகள் ஏற் பட்டுள் ளன. அதன் பதாடர் விவளோகப் பலவிதத்திலும்
மனித இனத்திற் குத துன்பங் கள் ஏற் படலாயின.
இந்த நிவலவமவயக் கூர்ந்து வநாக்கிய சிந்தவனயாளர்கள் ,
இத்தவகய பலாத்கார நிகழ் சசி
் கவள ஒழித்து மனிதர்களின் ோழ் வில்
அவமதிவய ஏற் படுத்த முயன்றார்கள் .
அதன் பயனாகவே உரிவம என்ற ஒரு ஒழுங் குமுவற மனிதர்கள்
ோழ் வில் சமுதாயத்தில் வதான்றியது.
ஒருேன் தன் முயற் சியினால் பபற் ற எந்தப் பபாருவளயும் மற் றேர்
எேரும் பிடுங் கிக் பகாள் ளக் கூடாது. அேரேர் முயற் சித்துப்
பபறுகின்ற பபாருட்கவள


மற் றேர்க்குத் துன்பம் வதான்றாத ேவகயில் வேத்திருக்கவும் ,



அனுவபாகிக்கவும் ,



விரும் பினால் பிறருக்குக் பகாடுத்து உதேவும்

உரிவம உண்டு என்ற பபாதுோன சமூக அங் கீகார முதல் முதலில்
மனிதரிவடவய வதான்றிய பபாருளாதாரச் சீர்திருத்தம் ஆகும் .
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அேரேர் முயற் சியின் விவளவுகவள மாத்திரம் , அல் லது மற் றேர்
முயற் சியினால் விவளவித்தபதனில் , அன்னாருவடய விருப்பத்தின
கீழு மாத்திரம் எேரும் எந்தப் பபாருவளயும் அனுவபாகிக்கலாம் என்ற
உயரிய உரிவம ஒழுக்கத்வதப் பாதுகாக்கக் கூட்டு முவறயில்
மனிதர்கள் ஏற் படுத்திக் பகாண்ட விதிகளும் , அேற் வற அமுல் நடததி
ேந்த முவறகளும் அரசியல் என்ற பபயவரப் பபற் றுள் ளன.

பண்ட மாற் றும் பணமும்
இந்த உரிவமத் தத்துேத்தின் அடிப்பவடயிவலவய ஒருேர் பபாருவள
மற் றேருக்குக் பகாடுத்து. அதற் குப் பதிலாக தனக்குத் வதவேயான
வேறு பபாருவளப் பபற் றுக் பகாள் ளும் ேழக்கவம பண்ட மாற் று
முவறயாகி விட்டது.
நாளுக்கு நான் தூரப் பிரவதச மக்கவளாடு பதாடர்பு பகாள் ள
ோய் ப்வபப் பபற் ற மனிதன், பண்டமாற் று முவறவயச் சுலபமாக்கிக்
பகாள் ள பணம் என்பவதத் வதாற் றுவித்தான்.
பேய் யில் , காற் று, மவழ என்பனோகிய இயற் வகயின் விவளவுகவள
மனிதன் தன் முயற் சியினால் எல் வல கட்டிக் பகாள் ள முடியவில் வல.
ஆவகயினால் அேற் வறத் தனியாக உரிவம பாராட்டிக் பகாள் ளவும்
முடியவில் வல.
பூமிவய விேசாயத்திற் குப் பண்படுத்த எடுத்த முயற் சிக்கு
அறிகுறியாக அவத மாத்திரம் தனக்குச் பசாந்தம் என்று உரிவம
பாராட்டி, எல் வலவய ேகுத்துக் பகாண்டான்.
இந்த இயற் வகயவமப்வப உரிவம பாராட்டுகின்ற நில உரிவம தான்
நாளுக்கு நாள் மனிதனின் ோழ் வில் பலவிதச் சிக்ல்கவளத்
வதான்றுவிக்கவும் , துன்பங் கவள விவளவிக்கவும் காரணமாயின.
பின்னர் நாளாேட்டத்தில் , பணத்திற் கு முதல் மதிப்பு வேத்து, அதன்
மூலவம பபாருட்கவள மதிப்பிடும் ேழக்கம் மக்களிவடவய வதான்ற
விட்டது.
பணத்வத மூலதானமாக வேத்வததான் எேரும் உவழப்வபக்
பகாடுத்து – ோங் க முடியும் என்ற அளவுக்குப் பணத்தின் மதிப்பு
உயர்ந்து விட்டது.
இந்த நிவலவம நீ டித்ததால் சமூகத்தில் உவழக்கத் தயாராக
இருக்கின்ற அவனகம் வபர்களின் வசவே நலம் பயக்கும் முவறயிலும் ,
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சிக்கனமாகவும பயன்படுத்தப்பட முடியாத சூழ் நிவலகள்
சமுதாயத்தில் உருோகி விட்டன.

ேறுவம
மக்களின், உவழப்வபச் சமூகத்தில் பயன்படுத்தி, ஒே் போருேரும்
தங் கள் ோழ் க்வக ஆதாரப் பபாருட்கவளப் பபற் று அனுவபாகிக்கின்ற
உரிவமவய அளிக்கின்ற நிர்ோக முவற இல் லாத இடங் களில் ,
 உடல் வதவேகளின் வேகமும்
 அவேகவள முவறப்படி தீர்த்துக் பகாள் ள உரிவமயுள் ள
பபாருட்கள் இல் லாவமயும் ,
 சமூகக் கட்டுப்பாடான உரிவம, உடவம ஒழுக்க உணர்வும் ,
ஒன்று வசரப் பபற் ற மனிதனுவடய உணர்ச்சி – அறிவுப்
வபாராட்டத்தால் எழுகின்ற ஒரு சங் கடமன நிவலவமவய ேறுவம
எனப்படுகிறது.

ஒழுக்கம்
உடல் உணர்ச்சிகளும் , ஒழுக்க உணர்ேம் ஒன்வறாடு ஒன்று
வபாட்டியிட்டு, ஒன்வற ஒன்று மீறி, மனிதனின் அறிவு நிவல, உடல்
ேலிவு இவேகளுக்வகற் பச் பசயல் புரியும் துணிவு வதான்றுகிறது.
பின்னர் அப்பழக்கவம இயல் பாக மாறி விடுகிறது. இவத நாம் நன்கு
அறிவோம் . ேறுவமயால் எழும் உணர்ச்சி மற் றும் உள் ளப்
வபாராட்டங் கவள, அறிவில் உயர்ந்த மனிதன் பபாறுவமவயாடு,
சகிப்புத் தன்வமவயாடு தாங் கி அனுபவித்துக் பகாள் கிறான்.
அதனால் எழுகின்ற துன்பவத தன் பசயலின் வேகத்தால் தாங் கியும்
தணித்தும் பகாள் கிறான்.
ஆராய் ச்சித்திறன் மற் றும் ஒழுக்கப் பண்பு இல் லாதேனும் ,
விவளேறியாது பசயலாற் றும் வேகமுள் ளேனும் ஆன மனிதவனா
பலாத்கார முவறயில் , ஒழுங் கு மீறி, துணிவு பகாண்டு பிறர்
பபாருட்கவளச் சந்தர்ப்ப சூழ் நிவலகளுக்வகற் ற முவறயில் கேர்ந்து
பகாள் கிறான்.
இதுவே பகாள் வள என்றும் திருட்டு என்றும் பசால் லப்படுகின்றது.
இந்த பகாடுஞ் பசயலின் விவளோக மனிதன் மனிதனுக்குப்
பயப்படுேது, மனிதவன மனிதன் இம் வச பசய் ேது, மனிதவனவய
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மனிதன் பகான்று விடுேது என்பன வபான்ற பபருந்துன்ப விவளவுகள்
சமூக ோழ் வில் ஏற் பட்டுவிட்டன.

பிச்வச
உடல் வதவே உணர்ச்சிகளின் துன்பத்வத தாங் க மாட்டாத
மனிதனுக்கு வேறு ேழியில் வதவேப் பபாருட்கவளப் பபற உடல்
ேலிவோ சந்தர்ப்ப துவணவயா கிவடக்காத வபாது அேன் மற் றேரிடம்
பகஞ் சிக் வகட்டு, பபாருள் பபற் று ோழ் கிறான். இந்தச் பசயவலப்
பிச்வச என்று பசால் லுகிவறாம் .

கடன்.
ஒழுக்கத்தில் நிவலத்த மனிதன் பிற் காலத்தில் திருப்பித் தருேதாக
ோக்களித்து, தன் எதிர்கால உவழப்வப அடகு வேத்து, உரிவம
ஒழுக்க ஆடிப் பவடயில் , பிறரிடமிருந்து பபாருள் பபற் று அனுபவிக்கும்
முவறவயக் கடன் என அவழக்கிவறாம் .
சமூகத்தில் பபாருாளாதர ஏற் றத்தாழ் வு என்னும் புயலில் சிக்குண்டு,
ோங் கிய கடவன முவறப்படித் திருப்பிக் பகாடுக்க முடியாமல் பல
சந்தர்ப்பங் களில் மனிதர்கள் படும் துன்பவத விேரிக்க முடியாது.
இந்தப் பபாருளாதார ஏற் றத் தாழ் வு என்ற ஒரு நீ டித்த வியாதியானது
சமுதாயத்தில் பதாடர்ந்து ேருகிறது.
ோழ் க்வகவயப் பபாறுப்வப ஏற் றுக் பகாண்ட எல் வலார் மூவளயிலும்
புண்கவள ஏற் படுத்தி, மனித இனத்வதவய அது ோட்டி ேவதக்கும்
நிவலவம மாறி, ஒே் போரு மனிதனும் அவமதிவயாடு உவழத்து,
உண்டு அறிவின் பதளிவோடு ோழும் காலம் பேகு தூரத்தில் இல் வல.
இத்தவகய ஆராய் ச்சியின் மூலம் கடன், பகாள் வள. பிச்வச என்ற முப்
பிரிவுகளும் ேறுவம என்பதிலிருந்து வதான்றுகின்றன என்று
திட்டமாகத் பதரிந்து பகாள் ளுகிவறாம் .
இந்த ேறுவம என்ற பகாடிய பயங் கர வநாயானது மனித இனத்தில்
சமுதாயத் பதாடர்பாகவே நீ டித்தும் பல் வேறு ேழிகளில் மனிதர்களின்
ோழ் வில் சிக்கல் கள் மற் றும் துன்பங் கவள விவளவித்துக்
பகாண்வடயும் இருக்கிறது.
மனிதனின் வதவேகவளயும் , உவழப்வபயும் சமுதாயப் பபாதுவில்
கூட்டுறவு முவறயில் ஒன்று கூட்டிப் பபாருள் பபருக்கிப் பயன்
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விவளக்கும் ஒருயர்ந்த, சிறந்த நிர்ோக முவறவய ேகுத்து. அமுல்
நடத்தி அதன் மூலம் ேறவமவயப் வபாக்காத ேவரயில் – கடன்,
பகாள் வள. பிச்வச என்ற மூன்று பயங் கரமான பசயல் களில் மனிதன்
ஈடுபடாமல் அேவனப் பாதுகாக்கும் பபாறுப்வப, அறிஞர்கள் ஏற் றுக்
பகாள் ளாத ேவரயில் , தனி மனிதன் ோழ் விலும் , உலக சமுதாய
ோழ் விலும் சமாதானம் நிலே முடியாது.
பபாருளாதரச் சீர்வகடு அதாேது பபாருளாதார ஏற் றத் தாழ் வு என்ற
ஒன்று மட்டும் நீ ங் கி விட்டால் மக்கள் ோழ் வில் ஒழுக்கம் ,
அறிவுவடவம, அன்பு, அவமதி, சமத்துேம் , சமாதானம் , அவனத்தும்
ஏற் படும் , நீ டிக்கும் அவே நிவலத்துமிருக்கும் .

தண்டவன மட்டும் வபாதாது
சமுதாயத்திற் கு கஷ்டமும் நஷ்டமும் விவளவிக்கின்ற பல பகாடுஞ்
பசயல் கள் பிறக்குமிடம் ேறுவமவயயாகும் .
திருடக் கூடாபதன்ற ஒரு உயர்ந்த ஒழுக்கத்வதக் கற் பிக்கும்
சமுதாயம் திருடினால் தண்டவன விதக்க நீ தி மன்றங் கவளத்
வதான்றுவித்துக் பகாண்ட சமுதாயம் – திருட்டுக்குக் காரணமான
ேறுவமவயப் வபாக்கப் பல ேழிகளிலும் முயற் சி எடுக்கத்தான்
வேண்டும் .
திருட்டுக்குக் காரணமான ேறுவமவயப் வபாக்க முயலாமல் ,
திருடினால் திருடவனத் தண்டிக்கும் ஒரு அரசியலானது குவறபாடு
உவடயவதயாகும் .
திருடுேது தனி மனிதனின் குற் றபமன்றால் , அதன் காரணத்வதப்
வபாக்காமல் அவத நீ டிக்க விட்டிருப்பது சமுதாயத்தின்
குற் றமல் லோ?

பகுதி 11
வேதாத்திரி மகரிஷியின் ேறுவம
6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் புத்தக் வகள் விகள்
7. மகரிஷியின் கல் விவய ஓரங் கட்டிய ேறுவம
8. தனது பபற் வறார் ேறுவமவய உணர்ந்த மகரிஷி
9. ேறுவமயிலிருந்து விடுபட ஆங் கிலம் கற் றல்
10.பிறர் ேறுவமவய தன் ேறுவம வபான்றது.
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11.பதாழிலாளர்களின் ேறுவமவய வபாக்கியது.

6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் புத்தக் வகள் விகள் .
மகான்கள் ோழ் க்வகயில் சிறுேயதிவலவய வதடல் கள்
நிவறந்திருக்கும் .
புத்தர் வகட்ட வகள் விகளில் “ேறுவம ஏன் ேருகிறது” என்ற வகள் வியில்
சில மனிதர்கள் நன்றாக உண்டு ோழ, பல மனிதர்கள் ேறுவமயினால்
பட்டினி கிடந்து துன்பம் அனுபவிக்கிறார்கள் என்றால் ,
இந்தக் குவறபாட்டுக்கு யார் பபாறுப்பு?
சமூக அவமப்பும் , நிர்ோகமும் அல் லோ இதற் குக் காரணம் ?
என்ற உண்வம வினா அல் லோ இங் கு எழுகிறது!.
எந்த விதமான பசயல் முவறகளால் மனிதர்களிவடவய பலவிதமான
நிலவிேருகின்ற வபதங் கவள ஒழித்து, பபாருளாதார ஏற் றத்த
தாழ் வேச் சமப்படுத்தி, எல் லா மக்களும் சமத்துேமாகவும் ,
சமாதானமாகும் ோழச் பசய் ய முடியும் ?
இந்தக் வகள் விக்குப் பதில் பசால் ல வேண்டுமானால் , சுகாதாரம் ,
பபாருளாதாரம் , அரசியல் , விஞ் ஞானம் , ஆன்மீகம் என்ற ஐேவக
ோழ் க்வகத் துவறகவளயும் நன்கறிந்த ஓர் அறிஞனால் அல் லவோ
முடியும் ?
ஆகவே புத்தர் ோழ் ந்த ஊரில் சுற் றுப்புறத்தில் , எேர் மூலமும்
அேருக்குத் தகுந்த பதில் கிவடக்கவில் வல.
அேராலும் சுய ஆராய் ச்சியினால் அறிந்து பகாள் ள முடியவில் வல.
அதன் காரணமாக அேர் அறிவில் அவமதி ஏற் படவில் வல.
அன்று சிறுேன் சித்தார்த்தனிடம் நான்கு வகள் விகள் எழுந்தன. இன்று
வேதாத்திரியிடமும் நான்கு வினாக்கள் எழுந்தன. மகரிஷிவய
கூறுகிறார்.
எனக்கு இளம் ேயதில் ஏற் பட்ட ஐயங் கள் மூன்று. அவே: முதலாேது,
பதய் ேத்வதப் பற் றியது. கடவுள் யார்? எங் வக, எப்படி உள் ளார்?
அேவரக் காண்பது எப்படி?
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இரண்டாேது ஐயம் , உயிவரப் பற் றியது. உயிர் என்பது என்ன?
எங் கிருந்து எப்படி ேந்தது? பிறப்பிற் கு முன்னும் இறப்பிற் குப் பின்னும்
உயிரின் நிவல என்ன?
மூன்றாேது, ேறுவமவயப் பற் றியது. அது இயற் வகயா?
பசயற் வகயா? அதவனப் வபாக்க முடியுமா? அப்படியானால்
எே் விதம் ?
பாலகன் மகரிஷியின் மனதில் எழுந்த ஐயங் கள் நான்குதான்.
ஆனால் அந்த ஐயங் கள் எழுப்பின வினாக்கள் பல.
இம் மூன்று வினாக்களுக்கும் , எனது ேயது முப்பத்து ஐந்துக்குள்
பதளிோன விளக்கங் கவளக் கண்டு விட்வடன்.

ேறுவம


மனித ோழ் வுக்கு உணவு, உவட, வீடு இவே மூன்றும் தான்
முதன்வமயான வதவேப் பபாருட்கள் , இவேயாவும் மனித
உவழப்பினாவலவய. இயற் வக யவமப்வபக் பகாண்டும்
உற் பத்தி பசய் யப்படுகின்றன. இவே வதவேக்கு ஏற் ற அளவு
கிவடக்கவில் வலயானால் , அவதத்தான் ேறுவம என்றும் ,
ஏழ் வம நிவல என்றும் கூறப்படுகிறது.

உலகில் ேறுவம ஏன் ஏற் படுகிறது. அது தவிர்க்க முடியாததா?
எல் லாரும் எல் லாம் பபறும் ேண்ணம் இயற் வகயவமப் பு இல் வலயா?
இது குறித்து வேதாத்திரி மகரிஷி என்ன எடுத்துவரக்கிறார்.


இயற் வகவய வநாக்கி நாம் ஆராய் ந்து பார்த்தால் , எந்த ஜீேனாலும் ,
அது பிறக்கும் முன் னவமவய அதன் ோழ் வுக்குத் வதவேயான
அவனத்தும் இருப் பு வேத்து, எடுத்துக்காட்டி ோழ வேப் பதுதான்
இயற் வகயின் கருவண. எனவே. மனித குலத்தில் ஏழ் வம என்பது
இருக்கவே கூடாது. அப் படி இருக்கிறது என்றால் . அதற் குக் காரணம்
மனித சமுதாயத்தில் நிர்ோகத் துவறயில் ஒழுக்கப் பழக்கங் களில்
உள் ள குவறபாடுகவள ஆகும் .

சரி ேறுவமவயப் எப்படி வபாக்குேது?
இயற் வக ஒழுங் கவமப்வபயும் , உவழப்பின் பபருவமவயயும்
உணராவதார், கடவம பிறழ் ேவத ேறுவமயாக மலர்கின்றது.
1. பதய் ேநிவல, உயர்நிவல, அறிவு உவழப்பு இரண்டின் மதிப்பு,
இேற் வற உணாந்து மனிதன் ோழ் ந்தால் , மகிழ் ச்சிவயாடும்
அவமதிவயாடும் எல் வலாரும் ோழலாம் .
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2. சிலர் உணா்ந்து கடவம பசய் தும் , பலர் உணராமல் கடவம
பிறழ் ந்தும் ோழ் ேவத, உலகில் உள் ள ேறுவமக்கும் துன்பங் கள்
அவனத்துக்கும் காரணம் .
என்பறல் லாம் குறிப்பிட்டு ேறுவமவயப் வபாக்க ேழிகவளயும்
குறிப்பிடுகின்றார்.
“பண்டங் கள் உடல் பேப் பதட்பம் காக்க
பசிதீர்க்க அேசியவம மனிதர்கட்கு
பண்டங் கள் இல் லாவம ேறுவம வமலும்
பலபண்டம் அனுபவித்தும் ; பழக்கத் தாவல
பண்டங் கள் வதவே மிகுந்ததனால் பாரில்
பலர் ேறுவமக் குள் ளானார் அறிவின் தாழ் ோல்
பண்டங் கள் தவம அளவுமுவற யில் லாமல்
பதுக்குேதால் வேறு ேறுவம கண்வடாம் .” (ஞாக.பா.178)

என்கின்றார். மனிதன் இயற் வக ேளத்வதத் தனது உவழப்வபயும் ,
அறிவுத் திறவனயும் பகாண்டு உருமாற் றி இன்புற் று ோழக் கற் றுக்
பகாள் ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றார்.
ேறுவமக்கு அேரது ோழ் வில் நிகழ் ந்த சில நிகழ் ச்சிகவளவய அேர்
தம் முவடய பல நூல் களில் எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

7.மகரிஷியின் கல் விவய ஓரங் கட்டிய ேறுவம
தாமஸ் ஆல் ோய் எடிசன், சிறு ேயதில் ஸ்கார்லட் காய் ச்சலில்
கஷ்டப்பட்டுத் தாமதமாக, எட்டவர ேயதில் தான் வபார்ட் ஹூரன்
பள் ளிக்குச் பசன்றார்.
மூன்று மாதங் களுக்குப் பின் ஒரு நாள் 'மூவளக் வகாளாறு உள் ளேன் '
என்று ஆசிரியர் திட்டியதால் அேரது பள் ளிப் படிப்பு முடிந்தது!
எனவே, அேரின் தாயார் பள் ளியிலிருந்து தாமவச விலக்கிவிட்டுத்
தாவன அேருக்கு பாடங் கள் பசால் லிக் பகாடுத்தார்.
பள் ளிக்கூட ஆசிரியரான தாயிடம் மூன்று ஆண்டுகள் வீட்டிவலவய,
எடிசன் கல் வி கற் றார். படித்தல் எழுதுதல் மற் றும் எண்கணிதப்
பயிற் சிவயாடு வபபிவளயும் , பழங் கவதகவளப் படிக்குமாறு தாமசின்
தந்வத சாமுவேல் ஊக்கப்படுத்தினார்.
ஒே் போரு கவதவய முடிக்கும் வபாதும் பத்து பசண்ட்டுகவள
அளிப்பதன் மூலம் , விவரவில் தாமசு பல நூல் கவளக் கற் றுத்
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வதர்ந்தார். கவிவதகவளப் படிப்பதிலும் பாடுேதிலும் அேருக்கு
விருப்பம் அதிகமாயிருந்தது.
நூலகத்திற் குச் பசன்று அேருக்குத் வதவேயான குறிப்புதவி நூவல
அேவர எடுக்கக் கற் றுக்பகாண்டவபாது அேருக்கு ேயது 11.
(தாமஸ் ஆல் ோய் எடிசன்)
தனது ஏழாேது ேயது முதல் சூழ் நிவலச்
சாதனங் களின் வமல் எடிசனுக்கு ஆர்ேம்
மிகுந்தது.
ஒன்பது ேயதில் ரிச்சர்டு பார்க்கர் (Richard
Parker) எழுதிய 'இயற் வகச் வசாதவனத்
தத்துேம் ' (Natural & Experimental Philosophy)
என்ற நூவலப் படித்து முடித்தார்.
பதிமூன்றாம் ேயதில் தாமஸ் வபன்
[Thomas Paine] எழுதிய ஆக்க நூல் கவளயும் ,
ஐசக் நியூட்டன் இயற் றிய 'வகாட்பாடு '
என்னும் நூவலயும் ஆழ் ந்து படித்தார்.
தனது 21 ஆம் ேயதில் , வமக்வகல் பாரவடயின் பசய் தித்தாளில் இருந்த
'மின்சக்தியின் பயிற் சி ஆராய் ச்சிகள் ' பகுதிவய ஒருேரி விடாது
ஆழ் ந்து படித்து முடித்தார்.
இவே அேரது ோழ் க்வகயில் ஒரு பபருத்த மாறுதவல
உண்டாக்கியது! பசய் வக முவறயில் , வசாதவனகள் புரிந்து
பவடக்கும் திறவன எடிசனுக்கு அவே அடிப்பவட ஆக்கின.
கணித அறிவும் அறிவியல் இயற் பாடு எதுவும் முவறயாகக் கற் காத
எடிசன், வசாதவனகள் மூலம் மட்டிலுவம திரும் பத் திரும் ப முயன்று,
பல அரிய பதாழில் நுட்பக் கருவிகவளப் பவடத்தார்.
எடிசவன பள் ளி ஆசிரியர் கல் விக் கூடத்திலிருந்து வீட்டிற் கு
அனுப்பினார்.
வேதாத்திரி மகரிஷிவய, ேறுவம பள் ளிக் கூடத்திலிருந்து விட்டு
அனுப்பியது. எடிசவனப் வபான்வற தனது பசாந்த முயற் சியால்
வேதாத்திரி மகரிஷி கல் விவயக் கற் றார்.
மகரிஷி எட்டாேது ேயதில் மூன்றாம் ேகுப்பு படித்துக் பகாண்டிருந்த
வேவளயில் முதுவம காரணமாகப் பிறர் உதவியின்றி பநசவுத்
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பதாழிவலச் பசய் ய முடியாத நிவலயில் மகரிஷியாரின் தந்வதயார்
இருந்தார்.
தந்வதக்கு உதவி பசய் ேதற் காக, ேறுவமவய விரட்டுேதற் காகவும் ,
மகரஷியார் பள் ளிப் படிப்வப இவடயிவல நிறுத்தி விட்டார்.
மகரிஷி பள் ளிப் படிப்வப வி்ட்டபின் தனது குடும் பத் பதாழிலான
பநசவுத் பதாழிவலச் பசய் து ேந்தவதப் பின்ேரும் பாடல் எடுத்துக்
காட்டுகின்றன.
“ஐந்து ேயதில் பள் ளி பசன்வறன். எட்டு
ஆண்டில் மூன்றாம் ேகுப் பு முடித்து விட்வடன்.
பநாந்து ேறவம மீறிப் பருத்திப் பஞ் சு
நூல் பநசவில் எவனப் பபற் வறார் பழக்கவேத்தார்.
இந்தத் பதாழிவலச் பசம் வமயாகக் கற் று
ஏவதா ஓர் அளவுக்குக் கூலி பபற் வறன்
பேந்து உள் ளம் உருகி ஏழ் வம வதான்றும்
விதம் பதய் ேம் உயிர் இேற் வறப் பற் றி ஆய் ந்வதன்,”

பசி ேந்தவுடன் பத்தும் பறந்துவிடும் . அந்த நிவலயில் எேர்தான்
கல் வி கற் க முடியும் .
இந்த வநரத்தில் பசிவயப் வபாக்க, ேறுவமவயப் வபாக்க உடனடியாக
பசய் ய வேண்டியது – உவழத்து பசிவயப் வபாக்க வேண்டும் .
இவதத்தான் வேதாத்திரியம் பசய் கிறது.
தமிழகத்தில் அன்வறய முதல் ேர் காமராஜர் மதிய உணவு பகாடுத்து
ஏவழகளின் கல் விவயக் காப்பாற் றினார்.
பின்னர் ேந்த எம் .ஜி.ஆர். இலேச மதிய உணவுத் திட்டத்வத
அறிமுகப்படுத்தினார்.
இத்திட்டத்வத பலர் வகலி பசய் தாலும் , பசியினால் கல் வி கற் காகமால்
இருந்த சமுதாயத்வத கல் வி கற் கச் பசய் தார்.
இந்த தவலேர்களின் மானுட வநயம் ேரலாற் றில் இடம் பபற் று
சரித்திரம் பவடத்துவிட்டதல் லோ,?
“பமய் ேருத்தம் பாரார் பசிவநாக்கார் கண்துஞ் சார்
எே் பேேர் தீவமயும் வமற் பகாள் ளார் - பசே் வி
அருவமயும் பாரார் அேமதிப் புங் பகாள் ளார்
கருமவம கண்ணாயி னார் – “நீ தி பநறி விளக்கம்
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என்பதற் கிணங் க மகரிஷி கருமவம கண்ணாக இருந்து பள் ளியில்
பதாடர முடியாத கல் விவய தனியாகப் படித்தார்.

கற்றவனுக்கு அமையாளம் என்ன?
ஒரு சுமவயான கமை ககளுங்கள். ஒரு படிக்காை இமளஞமன
நன்றாகப் படித்ை பபண்ணுக்குக் கல்யாணம் பெய்து மவத்ைனர்.
நாளாக ஆக இருவருக்கும் ெரிப்பட்டு வரவில்மை.

அவளும் வாய்ப்புக் கிமைத்ை கபாபைல்ைாம் ‘வாமைப்பைத்ைில் ஊெி
ஏற்றுவது கபாை’ இவமன குத்ைிக் காட்டினாள்.
இவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்ைான். நன்கு கல்வி கற்ற பின்னகர
வட்டுக்கு
ீ
வருகவன் என்று பொல்ைி விட்டுப் புறப்பட்ைான்.

அந்ைக் காைத்ைில் காெி என்ற ைைகை கற்கறார் நிமறந்ை ஊர்.
ஆமகயால் பபரிய அறிவாளிகள் எல்ைாம் காெிக்குச் பென்று கற்று
வருவர்.

இவனும் காெிக்குப் கபானான். அங்கக ஒரு வயைான ஆெிரியமரக்
கண்ைான். ைனது கொகக் கமைமயச் பொல்ைி ைனக்கு கல்வி
புகட்டும்படி ைன்றாடினான். அவரும் இவமன ெிஷ்யனாக ஏற்றார்.

நல் ல மாணேர்கள் பசி
வநாக்கார்
இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள்
ஓடின. நல்ை ெீைனாககவ
இருந்து எல்ைாவற்மறயும்
ஆர்வத்கைாடு கற்றான்.
குரு, ஒரு நாள் ைனது ைமனவிமய அமைத்து, நாமை முைல்
இவனுக்குப் பரிைாறும் உணவில் ஒரு உத்ைரணி (ஸ்பூன்) அளவுக்கு
கவப்ப எண்மணமயக் கைந்து பரிைாறு என்றார்.
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ஆனால் அவன் அமைக் கண்டுபிடித்துவிட்ைால் அந்ை நாளன்கற
என்னிைம் பொல்ைிவிடு என்றார்.
குருவின் ைமனவிக்கு ஏன் என்று புரியவில்மை. இருந்ைாலும்
கணவன் இட்ை கட்ைமளமய ைீ றாை பத்ைினி அவள். அந்ை
ெிஷ்யனும் முகம் ககாணாது ொப்பிட்டு வந்ைான்.
குருவின் ைமனவிக்குக் கூை பகாஞ்ெம் பரிைாபம் ைனைில்

ஏற்பட்ைது. கவப்ப எண்மணமயக் கைக்காைல் விட்டுவிைைாைா
என்று எண்ணிணாள். ஆயினும் அவளுக்கு அந்ைத் துணிவு
வரவில்மை.
இவ்வாறு கவப்ப எண்மண கைந்ை ொப்பாடு மூன்று ைாைம்

பரிைாறப்பட்ைது. ஒரு நாமளக்கு ெிஷ்யன், குருவின் ைமனவிமயப்
பார்த்து, “அம்மைகய, உங்களுமைய ொப்பாடு எப்கபாதும்

அைிர்ைையைாககவ இருக்கும். கைந்ை ெிை நாட்களாகக் பகாஞ்ெம்
கவறுபாடு பைரிகிறது.
ஏகைா கவப்பபண்மண வாெமன அடிக்கிறது” என்றான். குருவின்
ைமனவியும் ெைாளித்துக் பகாண்டு, “அப்படியா? என்ன காரணம்

என்று கண்டுபிடிக்கிகறன்” என்று பொல்ைிவிட்டுப் கபாய்விட்ைாள்.
பமய் ேருத்தம் பாரார்
ரகெியைாக கணவனிைம்
விஷயத்மைச் பொன்னாள்,
உங்கள் ெீைனுக்குத்
பைரிந்துவிட்ைது. அவன்
கவப்பபண்மண வாெமனமயக்
கண்டுபிடித்துவிட்ைான்”
என்றாள். குரு ெிரித்துக் பகாண்கை, ெிஷ்யமனக் கூப்பிட்ைார்.
“ெிஷ்யா! நீ நல்ை ைாணவன். மூன்று ஆண்டுகளாக
எல்ைாவற்மறயும் உண்மையான ஆர்வத்கைாடு பயின்றாய். நீ

எல்ைாவற்மறயும் கற்றுமுடித்ை அறிகுறிகள் பைன்படுகின்றன.
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நாமள காமை நீ உன் பொந்ை ஊருக்குத் ைிரும்பைாம். உனக்கு
என்னுமைய பரிபூரண ஆெீர்வாைம்” என்றார். ெீைனுக்கு ைிகவும்
ெந்கைாஷம். ைறுநாள் காமையில் ைக்க குரு ைட்ெிமண பகாடுத்து,
நைஸ்கரித்துவிட்டுப் புறப்பட்ைான்.

குருவின் ைமனவி வியப்புைன் ககட்ைாள், “நாைா!

கவப்பபண்மணக்கும் படிப்புக்கும் என்ன ெம்பந்ைம்? எனக்கு
விளங்கவில்மைகய!”
குரு பொன்னார், “அன்கப, கநாகாது உண்பவர் கல்விமய கநாற்பவர்”
என்ற ஆன்கறார் வாக்மக நீ ககட்ைது இல்மையா?
ஒருவனுக்கு கல்வியில் நாட்ைம் உள்ளவமர கவறு எைிலும் சுமவ
இருக்காது. பொல்ைப்கபானால் சுமவகய பைரியாது.

அவனுக்கு கல்வியில் முழு கவனம் இருக்கும் வமர அவனுக்கு
ருெிகய பைரியவில்மை. அந்ை நாட்ைம் குமறந்ைவுைன் அவனுக்கு
ருெி பைரிந்துவிட்ைது.
ஆமகயால்ைான் அவமன ஊருக்கு அனுப்பிமவத்கைன். அவன்
இனிகைல் பிமைத்துக் பகாள்வான்” என்றார்.
இவதப்வபான்றுதான் கல் வி கற் பதில் நாட்டம் இருந்ததால் மகரிஷி
கருமவம கண்ணாக இருந்து, தனது முயற் சியால் கல் விவயக் கற் றார்.
கருமவம கண்ணாயினார்

தியாகராஜ சுோமிகள்
உஞ் சவிருத்தி ோழ் க்வக நடத்தி
ேந்தார். ஒரு நாள் அேர்
உணவின்றி பட்டினி கிடக்க
வநர்ந்தது.
அன்றிரவு அேரது வீட்டின் கதவு
தட்டப்பட்டது. ராமநாமம்
ஜபித்துக் பகாண்டிருந்த
தியாகராஜர் கதவேத் திறந்தார். ோசலில் ஒரு ேயதான தம் பதியும் ,
அேர்களின் வேவலக்காரர் ஒருேரும் ேந்திருக்கக் கண்டார்.
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அேர்கவள முகம் மலர்ந்து ேரவேற் ற தியாகராஜர், விருந்தினவர
உபசரிக்கத் தம் மிடம் ஒன்றுமில் லாதவத நிவனத்துப் பபரிதும்
ேருந்தினார்.
ஆனால் அந்தத் தம் பதியவரா, எங் களிடவம உணவு சவமக்கத்
வதவேயான அவனத்தும் இருக்கின்றன என்று கூறி, தங் கள்
வேவலக்காரவன உடவன உணவு சவமக்குமாறு பணித்தனர்.
உணவு தயாராகி சுோமிக்கு நிவேதனம் பசய் த பிறகு அவனேரும்
பசியாற உண்டனர். விடியற் காவலயில் விருந்தாளிகள் விவடபபற் றுக்
பகாண்டனர்.
அப்வபாது, நீ நல் ல வபரும் புகழும் அவடோயப்பா! என்று கூறி
தியாகராஜவர ேயதானேர் ோழ் ததி
் , அரேவணத்தார்.
அேர்கள் முன்வன பசல் ல, ேழியனுப்ப ோசலுக்கு ேந்த தியாகராஜர்,
சிறிது வநரத்தில் திடுக்கிட்டார். காரணம் அங் வக யாருவம இல் வல.
அங் குமிங் கும் அவலந்து வதடியும் அேர்கவளக் காண இயலவில் வல.
தியாகராஜருக்கு உண்வம புலப்பட்டுவிட, ஆ! என் பசியாற அமுது
பவடத்துச் பசன்ற அேர்கள் சாட்சாத் ஸ்ரீராமனும் , சீவதயும்
அனுமனும் அல் லோ! அவத நான் அறியாமல் வபாவனவன? என்வன
அேர்கள் கருவண! என்று புலம் பி
மனம் உருகினார்.
தியாகராஜருக்கு ராமவன ேந்தது
வபால் , வேதாத்திரி மகரிஷிக்கு
இவறயாற் றல் துவணநின்று
அேரது பசிவயயும் வபாக்கியது.
பிற் காலத்தில் மானுடத்திற் க
ஆன்மீகக் கல் விவயக் பகாடுக்க
இருக்கின்ற மகானுக்கு
இவறசக்திவய இன்று கல் வி கற் க
துவணயாக நின்றது.

8. தனது பபற் வறார் ேறுவமவய உணர்ந்த மகரிஷி
இளவமயில் ேறுவம பகாடிது என்பார் ஔவேயார். ஞானிகளும் ,
சாதவனயாளர்களும் ேறுவமவய பேன்று உயர்ந்திருக்கிறார்கள் .
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எடிசன், வமரிகியூரி, வரட் சவகாதர்கள் , வமக்வகல் பாரவட, கலிலிவயா
வபான்ற விஞ் ஞானிகள் ேறுவமயில் ோழ் ந்து – ேறுவமவய
உவழப்பால் தகர்த்தேர்கள் .
விஞ் ஞானத்வதயும் , பமய் ஞ் ஞானத்வதயும் இவணத்த சமூக
விஞ் ஞானி வேதாத்திரி இளவமயில் பட்ட கஷ்டங் கள் நம் கண்கவளக்
குளமாக்குகின்றன. அேரது ேறுவமவயப் பற் றி அேவர கூறுகின்றார்.
பகலில் சில நாட்கள் வசாறு கிவடக்கும் . சில நாட்களில் கூழ் தான்
கிவடக்கும் . மாவலயில் நிச்சயமாக அரிசிச் வசாறுதான்.
எனக்குப் பத்து ேயதில் ஒருநாள் பகல் 12.45 இருக்கும் . நான் தறியில்
பநசவு பநய் து பகாண்டிருந்வதன்.
என் அன்வன ேழக்கமாகப் பகல் 12.30 க்கு என்வனச் சாப்பிட
அவழப்பார்கள் . அது ேவரயில் என்வனக் கூப்பிடவில் வல.
நாங் கள் அப்வபாது ஒரு ஓவலக் குடிவசயில் ோழ் ந்வதாம் . தறிகள்
இரண்டு வமற் குப்புறம் . நடுவே நாலடி உயரம் உள் ள சுேர். அதன்
மவறவில் சவமயல் , சாப்பாடு எல் லாம் .
சவமயல் பசய் யும் இடத்தில் , என் அன்வனயும் தந்வதயும் ஏவதா
வபசிக் பகாண்டிருந்தார்கள் . எனது அன்வன தனது முந்தாவனவய
எடுத்துத் தனது கண்கவளத் துவடத்துக் பகாண்டிருந்தார்கள் .
நான் பார்த்துவிட்வடன். என்னால் பபாறுக்க முடியவில் வல. அந்த
நாள் ேவரயில் என் அன்வன கண்கலங் கியவத நான் கண்டவத
இல் வல.
தறிவயவிட்டு எழுந்து துணிவய எடுத்து உடுத்திக் பகாண்வடன்.
வநராக என் அன்வன இருந்த இடத்திற் கு ேந்வதன். அம் மாவேப்
பார்த்வதன்.
கண்களில் நீ ர் பபருக “ஏனம் மா அழுகிறீர்கள் , பசால் லுங் கம் மா!
பசால் லுங் கம் மா! என்று அேர்கள் காவலக் கட்டிக் பகாண்டு
வினவிவனன்.
என் அன்வன என்வன இறுக அவணத்துக் பகாண்டு “பசல் ேவம!
நாங் கள் உன்வனத் தேமாய் த் தேமிருந்து பபற் வறாமடா. இன்று உன்
பசிக்கு ஒரு வசாடுதவலக் கூழ் பகாடுக்க முடியாமல் தவிக்கும்
பாவியாக இருக்கிவறனடா!” என்று வகாபேன்று கத்தி விட்டார்கள் .
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நானும் ோய் விட்டு அழுதுவிட்வடன். என் தந்வதவயா என் ேலது
வகவயப் பிடித்து முத்தமிட்டுக் பகாண்டு அழுது விட்டார்கள் .
அேர்களது இருேரது ேயிறும் ஒட்டிப் வபாயிருந்தன. உணவு கிட்டாமல்
பட்டினி கிடந்திருந்தனர். சிறிது வநரம் தான் இே் ோறு கழிந்தது.
உடவன என்வன விடுவித்து என் தந்வதயாவரப் பார்த்து “நீ ங் கள்
சிறிதுவநரம் குழந்வதவயப் பார்த்துக் பகாள் ளுங் கள் ” என்று
பசால் லிவிட்டு ஒரு தகர வசாடுதவலவயக் வகயில் எடுத்துக்
பகாண்டு வபானார்.
சில நிமிடங் களில் அந்தச் வசாடுதவல நிரம் பிய வகழ் ேரகுக் கூவழாடு
திரும் பி ேந்தார்.
“கண்ணா! இவதச் சாப்பிடடா! இன்வறக்குச் சாயங் காலம்
சீக்கரமாகச் வசாறாக்கி உனக்கு சாப்பிடக் பகாடுக்கிவறன்” என்றார்.
நான் அந்தக் கூவழ உடவன குடிக்கவில் வல் . “நீ ங் கள் சாப்பிடாமல்
நான் சாப்பிட மாட்வடன்” என்று பிடிோதம் பசய் வதன்.
“நீ ங் கள் பசிவயாடு இருக்கும் வபாது நான் மட்டும் எப்படியம் மா
சாப்பிடுவேன்?” என்வறன். எனக்கு ஆறுதல் கூறி ஒரு விழுங் கு வீதம்
என் தந்வதயும் அன்வனயும் இருேரும் குடித்தார்கள் .
பின் நான் அந்தக் கூவழ என் ோழ் வில் நீ ங் கா நிவனோக இடம் பபற் ற
அந்த ஒரு சிறிய வசாடுதவலக் கூவழக் குடித்வதன்.
பிறகு, அம் மா, அப்பா அருகில் உட்கார்ந்து பகாண்டு ஏன் நமக்கு
சாப்பாடு கிவடக்க வில் வல என்ற காரணத்வத வினவிப் பல
வகள் விகள் வகட்வடன்.
எனக்கு எே் ோறு அேர்கள் ேறுவமவயப் பற் றி எடுத்துச்
பசால் ோர்கள் ! ஏவதா சாக்குப் வபாக்குச் பசால் லி சரிப்
படுத்தினார்கள் .
ஆனாலும் , அன்று ேறுவம என்ற நிவலவயப் பற் றிச் சிறிது புரிந்து
பகாண்வடன். இனி என் பபற் வறாருக்கு ேறுவம நீ ங் க, நான் பசய் ய
வேண்டியது என்னபேன்று வயாசித்வதன்.
அதிக அளவு பநசவு பநய் தால் கூலி அதிகம் கிவடக்கும.அவதக்
பகாண்டு ேறுவமவயப் வபாக்கிடலாம் என்று பதரிந்தது. அன்றுமுதல்
இரவு பகலாய் பநசவுத் பதாழிலில் கடினமாக உவழத்வதன்.
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ேறுவம என்பது இயற் வக அன்று.

தன் உவழப்பின் மூலம் அேற் வற

பசய் வகயாக்கிக் கட்டியேர் மகரிஷி.
பிறர் ேறுவமவய தன் ேறுவமயாகப் பாவித்தேர். ஒரு பசருப்புத்
வதப்பேருக்காக தன் இரவு உணவேத் தியாகம் பசய் தேர்.

9.ேறுவமயிலிருந்து விடுபட ஆங் கிலம் கற் றல்
ேறுவம என்பது இரண்டு ேவகப்படும் . பபாருள் ேறுவம. அறிவு
ேறுவம.
உலகில் பபாருள் ேறுவம கிவடயாது. அறிவு ேறுவமதான் உள் ளது.
கல் வியால் பபாருள் ேறுவமவய விரட்டி விடலாம் .
ஏழாேது ேயதுமுதல் தறியில் உவழத்துக் பகாண்டிருந்தார்
வேதாத்திரி. ேறுவமவயப் வபாக்க முதலில் பநசவுத் பதாழிவல
விட்டு, வேறு வேவல பார்க்கத் திட்டமிட்டார்.
இந்த முடிவில் கூடுோஞ் வசரியில் உள் ள பள் ளிக்கூட ஆசிரியர்
ஒருேவர அணுகி ஆங் கிலம் கற் றுக் பகாடுக்க வேண்டினார்.
ஆசிரியவரா மாதம் எட்டணா சம் பளம் வகட்டார். பணம் பகாடுத்து
அச்சமயம் பலரும் டியூசன் படித்துக் பகாண்டிருந்தனர்.
எட்டணாவுக்கு எங் வக வபாேது? மாதா மாதம் யார் பணம்
பகாடுப்பார்கள் ? தந்வதக்குச் பசலவுப் பளு தரக்கூடாபதன
நிவனத்தார்.
மனம் இருந்தால் மார்க்கமுண்டு என்பார்கள் . முடியும் என்றால்
எல் லாம் முடியும் . வேதாத்திரியின் முயற் சிக்கு பலன் கிவடத்தது.
அேருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு வதாவச சாப்பிட காலணா பகாடுப்பார்கள் .
அவத மிச்சப்படுத்தினால் முப்பது நாவளக்கு ஏழவர அணா
கிவடக்கும் .
தந்வதயிடம் அவரயணா ோங் கிக் பகாள் ளலாம் . ோத்தியார் வகட்ட
சம் பளத்வத எளிதாகக் பகாடுத்துவிடலாம் என்று முடிவு பசய் தார்.
இதவனப் பபற் வறார்களிடம் கூறியவபாது அேர்கள்
சம் மதிக்கவில் வல. வேற பிள் ளகவளாடு வசர்ந்து பகட்டுவிடுோவனா
மகன் என்ற நிவனப்பில் , அேர்கள் எளிதில் அனுமதிக்கவில் வல.
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பத்து தினங் கள் கழிந்து விட்டன. மூன்று அணா இருப்பு
வசர்ந்துவிட்டது. காவலயில் வதாவசவயாடு தயிர் சாப்பிடுேவதயும்
நிறுத்தினார்.
அந்த நாட்களில் இரண்டு தம் பிடி பகாடுத்தால் ஒரு பபரிய வதாவச
கிவடக்கும் . வேதாத்திரி வபான்றேர்களுக்கு சாவலயில் சாப்பிட
வபாதும் .
குழந்வதகளுக்கு ஒரு தம் பிடி வதாவசவய வபாதும் . அத்துடன் பகட்டித்
தயிர் ஒரு பகாட்டாங் கச்சி நிவறய ஒரு தம் பிடிக்கு கிவடக்கும் .
வதாவசயுடன் தயிரும் வசர்ந்து சாப்பிடுேது வேதாத்திரிக்குப்
பிடிக்கும் . ஆங் கிலம் கற் றுக் பகாண்டு வேவல பார்க்க வேண்டும்
என்ற இலட்சியத்தால் காவலயில் வதாவசவயயும் தயிவரயும்
துறந்தார்.
“பிச்வசப் புகினும் கற் வக நன்வற” என்பார்கள் . நமது வேதாத்திரிவயா
ஆங் கிலம் கற் க வதாவசவயயும் தயிவரயும் துறந்தார்.
காவல எழுமணிக்கு காவல உணோகிய வகழ் ேரகு கூவழச்
சாப்பிடுோர். படிப் பதற் கு அனுமதி கிவடக்கவில் வல.
மூன்றணா வசர்த்தபின்பு அன்வனயிடம் பகஞ் சினார். அேர்களுக்கும்
தங் கள் மகன் படிக்க விருப்பந்தான். ஆயினும் சிறு குழப்பம் .
கிறிஸ்தேர்கள் இல் லம் பசன்று இரவில் படித்தால் , ஒருவேவள
அேர்களிடமிருந்து தண்ணீர ் ோங் கிச் சாப்பிட்டு விடுோவனா என்று
சந்வதகப்பட்டார்கள் .
அந்தக் காலத்தில் சிறிஸ்தேர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் இவடவய
அே் ேளவு வேறுபாடு இருந்தது. அப்படி எதுவும் தேறு பசய் யமாட்வடன்
என்று உறுதி கூறிய பின்வப இரவில் ஆங் கிலம் படிக்க அனுமதி
கிவடத்தது.
இதற் காக வேதாத்திரி காவலயில் 5 மணிக்பகல் லாம் தறியில் இறங் கி,
விளக்கு வேக்கும் ேவர பநசவு பநய் யத் பதாடங் கினார். வேவலயில்
அளவே சரி பசய் து பகாண்டார்.
வேதாத்திரியின் ஆங் கிலப் புலவம சிறிது சிறிதாக ேளர்ந்து
ஆலமரமாக உயர்ந்தது.
ஆரம் ப காலத்தில் பசன்வனவய விட்டு பிற மாநிலங் களுக்கும் ,
டில் லிக்கும் பசன்றவபாதும் ஆங் கிலத்தின் அேசியத்வத உணர்ந்தார்.
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தனது விடா முயற் சியினாலும் இவறயாற் றலின் கருவணயாலும்
ஆங் கிலப் புலவமவய ேளர்த்துக் பகாண்டார்.
மகரிஷி வபசகிற ஆங் கில பமாழிக்கு அேவர தந்த சா்டிபிவகட் “ஓட்வட
இங் கிலீஷ்”. இந்த “ஓட்வட இங் கிலீவஷ வேத்துக் பகாண்டுதான் நான்
அபமரிக்கா வபாவனன்” என்று அடிக்கடி பசால் ேதுண்டு.
ஆனால் இன்று ஆங் கில பமாழிவய அதிசயப்படத் தக்க ேவகயில்
அருவமயான நூல் கவள மகரிஷி எழுதினார்.
அேருக்கு ேருகிற கருத்துக்கவள வேத்து, எந்த ஒரு தவலப்பில்
புத்தகம் எழுதினாலும் முதலில் ஆங் கிலத்தில் எழுதுேவத ேழக்கமாகி
விட்டது.
“Unified Force , ஐத் பதாடர்ந்து “ Logical Solutionto the problems of Humanity “ ,
“Mind”, “genetic Centre:

என்று பல ஆங் கில புத்தகங் கவள எழுதினார்.

பின்புதான் அேற் றின் தமிழாக்கம் ேந்தது.
ேறுவமவய கல் வியாலும் , பதாழிலாலும் வபாக்கலாம் என்பதற் கு
வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ் க்வக மானுடத்திற் கு உதாரணமாக
அவமந்தது.

10. பிறர் ேறுவமவய தன் ேறுவம வபான்றது
ஒரு நாள் அலுேலகம் பசல் ல வபருந்துக்காக மந்வதபேளி
அஞ் சலகத்திற் கு எதிவர காத்தருந்தார் வேதாத்திரி மகரிஷி. அந்த
இடத்தில் பசருப்புத் வதக்கும் பதாழிலாளி இருந்தான்.
எப்வபாதாேது, தனது பசருப்பு அறுந்து விட்டால் அேனிடம் வதத்துக்
பகாள் ோர். அன்றும் அறுந்து வபான தனது பசருப்வபத் வதக்க
அேனிடம் பகாடுத்தார். அறுந்த பசருப்வப அேன் வதத்துக்
பகாண்டிருந்தான்.
ஏவழத் பதாழிலாளியின் ேயிறு ஒட்டியிருந்தது. “ஏனப்பா காவலயில்
நீ ஒன்றும் சாப்பிடவில் வலயா? என வினவினார்.
“இல் வல” என்று பதிலளித்தான்.
“வநற் றிரவுகூட சாப்பாடு கிவடயாது சாமி” என்றான்.
இந்தச் பசயல் வேதாத்திரிவயக் கிறுகிறுக்க வேத்துவிட்டது.
“ஏன் சாப்பிடவில் வல?” எனக் வகட்டார்.
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“வநற் று ேருோய் இல் வல சாமி” என்றான்.
இந்த பரிதாபகரமான நிவலவம அேரது உள் ளத்வத உலுக்கியது.
அேனுக்குக் பகாடுக்க வேண்டியது அவரயணா. ஆனால்
வேதாத்திரிவயா ஒரு அணா பகாடுத்துவிட்டு அலுேலம் பசன்றார்.
“வநற் று இரவுகூட சாப்பாடு கிவடயாது சாமி” என்ற ோர்த்வதகள்
அேர் காதில் ஒலித்துக் பகாண்வட இருந்தது.
பட்டினியின் பகாடுவமவயப் பார்க்க அேரது மனது
பபாறுக்கவில் வல. ோடிய பயிவரக் கண்டு தானும் ோடினான்.
வேதாத்திரியின் உயர்ந்த உள் ளம்
சிந்தவனயில் ஆழ் ந்தது. இதுவபால
எத்தவன ஏவழகள் உணவு இன்றி
பட்டினி கிடப்பார்கவளா? இந்த
நிவல எப்படி மாறும் ?
இவத நிவனேடன் மாவல வீட்டிற் கு
ேந்தார். ஆசான் வீட்டுக்கும்
பசல் லவில் வல. பட்டினியின் பரிதவிப்வப அேவர ோட்டியது. ஒரு
முடிவும் எடுத்தார்.
“எத்தவனவயா ஏவழகள் ஒருவேவள உணவு உட்பகாண்டும் ,
சிலசமயம் அதுவும் கூட இன்றியும் பட்டினி கிடக்கும் வபாது தான்
மட்டும் இரண்டு வேவள ஏன் சாப்பிட வேண்டும் ? ஒருவேவள மட்டும்
சாப்பிட்டால் வபாதாதா? என்று வினவி அவதவய முடிோகவும் ஏற் றார்.
அன்று இரவு உணவு உட்பகாள் ளவில் வல. மறுநாள் இரவும்
உண்ணவில் வல. சில நாட்களுக்கு ஒரு விரதம் எடுத்திருப்பதாக
அக்காவிடம் கூறினார்.
காவலயில் எழுந்தால் உடல் காற் றில் பறப்பதுவபால் இருந்தது. பல்
துலக்கி சிற் றுண்டி உண்ட பின்புதான் ேலிவு ேந்தது. இதவனச்
சரிபசய் ய கருதினார்.
மாவலயில் காலணாவுக்கு ேறுத்த வேர்க்கடவல ோங் கிச் சாப்பிடத்
பதாடங் கினார். பத்து தினங் களில் நிவலவம சரியானது, மாவலயில்
சாப்பாட்டு நிவனப்பு ேரவில் வல.
இருபத்து மூன்று ேயதில் இரவு உணவே விட்டார். கவடசிேவர
இவதக் கவடப்பிடித்தார். நண்பர்கள் ேலியுறுத்தும் வபாது சிலசமயம்
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சிற் றுண்டி உண்டதுண்டு. இரவில் பால் மட்டும் கவடசிேவர
அருந்தினார்.
இே் வுலகில் பல் வேறு சிக்கல் களுக்கும் , முரண்பாடுகளுக்கும்
அடிப்பவடயான காரணம் மனித வநயமின்வமவய ஆகும் .
பபாருளாதார ஏற் ற தாழ் வுகள் முதலிய சகல மனித வநயமும்
இன்றியவமயாது வேண்டப்படுகிறது. மனித வநயத்தில் சமூக
உறவுகள் ேலுப்படும் . சமூக ஒற் றுவம சிறக்கும் .
எங் வகா இருக்கும் பசருப்புத் வதக்கும் பதாழிலாளி இரவு உணவு
உண்பதில் வல என்பதற் காகத் தாம் இரவு உணவு உண்பவத
நிறுத்திவிட்ட மகரிஷியின் பசயல் மனிதவநயச் சிந்தவனவய
நம் மிடமும் ேலியுறுத்துேவதக் காணலாம் .

11. பதாழிலாளர்களின் ேறுவமவய வபாக்கியது.
முயற் சி என்பது முன்வனறத் துடிப்பேர்களின் மந்திரச் பசால் .
முயற் சிவய பேற் றிக்கு மூலதனம் .
வியர்வே சிந்தாவிட்டால் ஆதாயம் இல் வல. வதனி இல் வலவயல் வதன்
இல் வல. வேவல இல் வலவயல் பணம் இல் வல.
முயற் சி இல் வலவயல் பேற் றியும் இல் வல. முயற் சியும் பயிற் சியும்
தான் சாதாரண மனிதவன சாதவனயாளனாக மாற் றுகிறது.
ோழ் க்வக என்னும் ேளர்ச்சிப் பாவதயில் வேதாத்திரி வமற் பகாண்ட
முயற் சியும் பல் துவற பயிற் சியும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் . அேரது
முயற் சிகவள அேரது முன்வனற் றப் பாவதக்கு ேழிேகுத்தது.
ோழ் க்வக என்னும் ேளர்ச்சிப் பாவதயில் இேர் வமற் பகாண்ட
முயற் சியும் பல் துவற பயிற் சியும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் .
ேறுவமயில் ோழ் ந்த மகரிஷி அேர்கள் ேறுவமயின் நிவலப் பாட்வட
உணர்ந்து பதளிந்து, பல் வேறு பயிற் சிகவளயும் பதாழில் கவளயும்
வமற் பகாண்டார்.
இலக்கியப் பயிற் சி, மருத்துேப் பயிற் சி, தத்துேப் பயிற் சி, நூல்
பயிற் சி, இராணுேப் பயிற் சி, நூல் கட்டுமானப் பயிற் சி வபான்ற
பயிற் சிகவள வமற் பகாண்டு ேறுவமவயப் வபாக்கினார்.
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பநசவுத்பதாழில் , குதிவரப் பந்தயக் கிளப்பில் வேவல, அஞ் சலக
வேவல, பதாழில் தறி ோடவகக்கு பநசவு, திண்வணப் பள் ளிக்கூட
ஆசிரியர் வேவல, வியாபாரம் , -ஆயுர்வேத மருந்துகள் உற் பத்தி,
டியூசன் ோத்தியார் வேவல, பால் வியாபாரம் , கழிவுத்தாளில் இருந்து
வபல் கள் உற் பத்தி பதாழில் , லுங் கி வியாபாரம் , துணி வியாபாரம் ,
சாயத் பதாழிற் சாவல, புத்தகம் வபண்டு பசய் யும் பதாழில் , அரிசி
வியாபாரம் , பிட்டு வியாபாரம் வபான்ற பல் வேறு பதாழில் கவள
பசய் த மகரிஷி “ பசய் யும் பதாழிவல பதய் ேமாக மதித்து”
வபாற் றினார்.
அதனால் அேரது ேறுவமவய அேவரக் கண்டு ஓடியது.
அது மட்டுமல் ல. பசாந்த வீடு. பதாழிற் சாவல. இரண்டு கார்கள் . பல
பதாழிலாளர்கள் வேவல பசய் யும் சாயத்பதாழிற் சாவல என்று
பசல் ேத்தின் உச்சிக்வக பசன்றார் மகரிஷி.
ேறுவமயில் ோழ் ந்த மகரிஷி அேர்கள் ேறுவமயின் நிவலபபாட்வட
உணர்ந்து பதளிந்து, ேறுவமவயப் வபாக்கிக் பகாண்ட பின்
ேறுவமயில் லா ோழ் வே அவடந்தார்.
தான் மட்டும் ேறுவம இன்றி இன்புற் று ோழ் ேவத அேர்
விரும் பவில் வல. அதனால் உலக ேறுவமவயப் வபாக்கத் தன்னிடம்
வேவல பசய் யும் பதாழிலாளர்களின் ேறுவமவய முதலில் வபாக்கும்
முயற் சியில் முடுபட்டு பேற் றியும் கண்டார்.
தன்னிடம் கூலி வேவல பசய் தேர்களுக்கத் தாராளமாகக் கூலி
பகாடுத்தார்.
இலாபத்தில் 25 சதவீதம் வபானசாகக் பகாடுத்தார். அதுமட்டுமின்றி
பநசோளர் மவனவி, குழந்வத பபற் றால் உடனடியாக ரூ.15 இனமாகக்
பகாடுத்தார்.
தாவயா, தந்வதவயா இறந்து விட்டால் ரூ 25 இனமாகக் பகாடுத்தார்.
இச்பசயல் இேரின் ேறுவம முகிழப்வபக் காட்டுேதாக அவமந்தது.
ேறுவம என்பது இயற் வக அன்று. தன் உவழப்பின் மூலம் அேற் வற
பசயற் வகயாக்கிக் காட்டியேர் வேதாத்திரி மகரிஷி.
ேறுவமவய உவழப்பால் வபாக்கலாம் என்பதற் கு வேதாத்திரி
மகரிஷியின் ோழ் க்வக ேரலாறு சான்றாக சரித்திரத்தில்
பதிோகியுள் ளது.
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பகுதி 111
ேறுவமயின் பரிணாமங் கள் .
12. இந்தியாவில் ேறுவம
13. இந்தியாவில் ேறுவமக்கான காரணங் கள்
14. அடிகளாரின் அருள் உள் ளம் .
15. இந்தியாவில் ேறுவமவய ஒழிக்க முடியுமா?
16. இந்தியாவில் ேறுவமக்வகாடு உருோன ேரலாறு.
17. திருேள் ளுேர் காட்டும் ேறுவம
18. வபபிள் காட்டும் ேறுவம
19. பசி ேந்தால் பத்தும் பறந்து வபாகும்
20. ேறுவமயின் மூன்று கிவளகள்
21. உலக ேறுவம தினம்

12. இந்ைியாவில் வறுமை
உைகில் வாழும் ஏமைகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் இந்ைியாவில்

வாழ்கின்றனர். இந்ைியாவில் ஏழ்மை பரவைாகக் காணப்படுகின்றது.
இந்ைிய ைிட்ைக் குழுவினால்
பயன்படுத்ைிய ைைிப்பீட்டு
வரயமறயின்படி, 2004-05
ஆண்டுகளில் 27.5% ைக்கள்
வறுமைக்ககாட்டுக்குக் கீ கை
வாழ்கின்றனர்;

இக்கணக்கு 1977-1978
ஆண்டுகளில் 51.3% ஆக
இருந்ைைிைிருந்தும், 1993-1994
ஆண்டுகளில் 36% ஆக

48

இருந்ைைிைிருந்தும் ைற்பபாழுது ெரிந்துள்ளது.
2005 ஆம் ஆண்டுக்கான உைக வங்கியின் (WWWWW WWWW)
கணிப்பீட்டின்படி, இந்ைிய ைக்கள் பைாமகயில் 42 ெைவைம்
ீ
ைக்கள்
அமனத்துைக வறுமைக்ககாட்டுக்குக் கீ கை வாழ்கின்றனர்.

இது 1980 ஆம் ஆண்டில் 90 ெைவைைாக
ீ
இருந்ைது. அமனத்துைக

வறுமைக்ககாட்டின் படி நகரத்ைில் வாழ்கவார் நாபளான்றுக்கு 1.25
ைாைருக்கும் குமறவாக ஈட்டுவதும் (ஒரு நாமளக்கு 1.25 ைாைர்

என்பது அைற்கு ஈைான பபாருள் வாங்கு ைிறன் நாபளான்றுக்கு 21.6
இந்ைிய உருபாய்), ெிற்றூர்களில் வாழ்கவார் நாபளான்றுக்கு இந்ைிய
உருபாய் 14.3 க்கும் கீ ைாக ஈட்டுவதுைாகும்.

ஐக்கிய நாட்டு வளர்ச்ெி ைிட்ைப்படியான, ைனிைவள கைம்பாட்டு
சுட்பைண்ணின் படி (WWW), இந்ைியாவின் 75.6% ைக்கள் பைாமகயினர்

ஒரு நாமளக்கு ைைா W2 குமறவான வருைானத்ைில் வாழ்கின்றனர்,
சிலர் 41.6% கபர் ஒரு நாமளக்கு W1 குமறவாகப் பபற்று

பாகிஸ்ைானின் 22.6% கபருைன் ஒப்பிடுமகயில் வாழ்கின்றனர்.
ேறுவமக் வகாட்டிற் கு கீழ் ோழும் மக்களின் விழுக்காடு, அது ரூபாய்
356.35 அல் லது ஏறக்குவறய கிராமப் புறங் களில் ஒரு மாதத்திற் கு $7.
இந்தியாவில் உயர்ந்த அளவில் இருக்கும் ேறுவமக்கான
காரணங் களாக சார்த்திக் கூறப்படும் காரணங் களில் அதன்
பிரித்தானிய ஆட்சியின் கீழான ேரலாறு, பபரும் மக்கட்பதாவக
மற் றும் குவறந்த கல் வியறிவு ஆகியவேயாகும் .
வமலும் முக்கியமானவே
இந்தியாவின் சமூக கட்டவமப்பு,
இந்தியாவின் சாதியவமப்பு
உட்பட, மற் றும் இந்தியாவின்
சமூகத்தில் பபண்களின்
பாத்திரம் ஆகியவேயாகும் .
கடந்த காலத்தில் பபாருளாதார
ேளர்ச்சி விேசாயத்வத
சார்ந்திருந்தது, அதன்
விடுதவலக்குப் பிறகு
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வமற் பகாள் ளப்பட்டப் பபாருளாதார பகாள் வககள்
ஊக்கங் பகடுப்பதாக இருந்தது.
1950களிலிருந்து இந்திய அரசு மற் றும் அரசு-சாராத நிறுேனங் கள்
ேறுவமவய ஒழிக்க பல திட்டங் கவள, உணவு மற் றும் இதர அேசியத்
வதவேகள் , கடன்கள் பபற அணுகுேது, விேசாய பதாழில் நுட்பங் கள்
மற் றும் விவல ஆதரவுகள் மற் றும் கல் வி வமம் பாடு மற் றும் குடும் ப
நலத் திட்டங் கள் உள் ளிட்டேற் வறத் பதாடங் கினர்.
இத்தவகய ேழிமுவறகள் பஞ் சத்வத ஒழிக்க, முழுவமயான
ேறுவமக்வகாட்டிவன பாதியளவுக்கு வமல் குவறக்க,
எழுத்தறிவின்வமவய குவறக்கவும் மற் றும் ஊட்டச் சத்து
குவறபாட்டிவன குவறக்க உதவின.
இருப்பினும் , 1990களின் நடுப்பகுதிகளிலிருந்து 30 மில் லியன் மக்கள்
பசியின் ேரிவசப் பட்டியலில் வசர்க்கப்பட்டனர் வமலும் 46%
குழந்வதகள் எவட குவறோக இருந்தனர்.

வறுரை ைதிெ் பீடுைள்
உலக ேங் கி 456 மில் லியன் இந்தியர்கள் (பமாத்த இந்திய மக்கட்
பதாவகயில் 42% வபர்) தற் வபாது உலக ேறுவமக் வகாடான ஒரு
நாவளக்கு $1.25 (ோங் கும் திறன் சமநிவல) கீவழ ோழ் கின்றனர் என்று
மதிப்பிடுகிறது.
இது இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு பங் கு உலக ஏவழகள் ோழ் கின்றனர்
என்பதன் பபாருளாகும் . இருப்பினும் , இது கணிசமான ேறுவம 1981
இன் 60 விழுக்காட்டிலிருந்து 42 விழுக்காடாக 2005 ஆம் ஆண்டு
குவறந்தவத பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது,
இருப்பினும் ரூபாய் மதிப்பு அதிலிருந்து குவறந்து ேந்தது,
அவதப்வபால அதிகாரபூர்ேமான 538/356 பிரதி மாத தரமானது அவத
அளவில் நிவலப் பபற் றிருந்தது.
ேருமான சமமின்வம இந்தியாவில் (கினி குணகம் : 32.5 1999-2000
ஆண்டு) அதிகரித்து ேருகிறது.
வேபறாரு ேவகயில் , இந்திய திட்டக் குழு அதன் சுயமான அளவு
வகாலாக பயன்படுத்துகிறது, வமலும் 2004-2005 ஆண்டில் 27.5% மக்கட்
பதாவகயினர் ேறுவமக் வகாட்டிற் கு கீவழ ோழ் ேதாக மதிப்பிட்டது,
1977-1978 ஆண்டில் 51.3% ஆகக் குவறந்தும் 1993-1994 ஆண்டில் 36%
ஆகக் குவறந்தும் இருந்தது.
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இதற் கு ஆதாரமாக 61 ஆேது வதசிய மாதிரி ஆய் வு (NSS) இருந்தது
வமலும் அதற் கு அளவு வகாலாக மாத சராசரி நுகர்வுச் பசலவு
ரூபாய் க்கு கீழாக ரூபாய் 356.35 கிராமப் பகுதிகளுக்கும் மற் றும்
ரூபாய் 538.60 நகரப் பகுதிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 75%
ஏவழகள் கிராமப் பகுதிகளில் உள் ளனர்,
அேர்களில் பபரும் பாவலார் தினக் கூலிகள் , சுய-வேவலோய் ப்புள் ள
குடும் பத்வதச் சார்ந்தேர்கள் மற் றும் நிலமற் றத் பதாழிலாளர்கள் .
இருந்தாலும் இந்தியப் பபாருளாதாரம் கடந்த இரு பத்தாண்டுகளில்
நிவலயாக ேளர்ந்துள் ளது,
அதன் ேளர்ச்சி பல் வேறு சமூக குழுக்கள் , பபாருளியல் குழுக்கள் ,
புவியியல் பகுதிகள் மற் றும் கிராம மற் றும் நகரப் பகுதிகளுடன்
ஒப்பிடும் வபாது சமமற் று உள் ளது.
1999 மற் றும் 2008 இவடயில் , ேருடாந்திர ேளர்ச்சி விகிதங் கள் குஜராத்
(8.8%), ஹரியானா (8.7%) அல் லது படல் லி (7.4%) ஆகியேற் றிற் கானது
பீகார் (5.1%), உத்திரப் பிரவதசம் (4.4%) அல் லது மத்தியப் பிரவதசம்
(3.5%) ஆகியேற் றியவத விட மிக அதிகமானது.
கிராமப்புற ஒரிசா (43%) மற் றும் கிராமப்புற பீகார் (41%)
ஆகியேற் றின் ேறுவம விகிதங் கள் உலகின் மிக உச்சமானேற் றில்
உள் ளடங் கியது.
மூன்று ேயதிற் குக் குவறோன (2007 ஆம் ஆண்டு 46%) இந்தியச்
சிறாரிவடவய ஊட்டச் சத்துக் குவறபாடு உலகின் இதர எந்த நாட்வட
விடவும் அதிகளவில் உள் ளது.
குறிப்பிடத்தக்க பபாருளாதார முன்வனற் றம் இருப்பினும் , நாட்டின் 1/4
மக்கட்பதாவக அரசினால் -குறிப்பிடப் பட்ட துேக்க நிவல ேறுவம
அளோன ஒரு நாவளக்கு ரூபாய் 12 க்கு குவறோக ஈட்டுகின்றனர்
(ஏறக்குவறய USD $0.25).
2004-2005 ஆம் ஆண்டில் 27.5%[12] இந்தியர்கள் வதசிய ேறுவமக்
வகாட்டிற் கும் கீவழ இருந்ததாக அதிகாரபூர்ே எண்ணிக்வக
மதிப்பீட்டிருக்கிறது.
அரசால் நடத்தப் பபறும் அவமப்பாக்கம் பசய் யப் பபறாத
பதாழிலகங் களின் வதசியக் குழு (NCEUS) அளித்த ஒரு 2007 ஆண்டு
அறிக்வகப்படி 77% இந்தியர்கள் அல் லது 836 மில் லியன் மக்கள் ரூபாய்
ஒரு நாவளக்கு 20 க்கு கீழான (ஏறக்குவறய USD $0.50
சாதாரணமாகவும் ; $2 ோங் கும் திறன் சமநிவல) ேருமானத்வதப்
பபற் று ோழ் கின்றனர்.
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2001 மக்கட் பதாவக கணக்குப்படி, 35.5% இந்தியர்கள் ேங் கிச்
வசவேகவளப் பபற் றனர், 35.1% வபர் ஒரு ோபனாலி அல் லது சிறு
ோபனாலிப்பபட்டி, 31.6% வபர் ஒருத் பதாவலக்காட்சி, 9.1% வபர் ஒருத்
பதாவலவபசி, 43.7% வபர் ஒரு மிதிேண்டி, 11.7% வபர் ஒரு ஸ்கூட்டர்,
வமாட்டார் வசக்கிள் அல் லது ஒரு பமாபபட் மற் றும் 2.5% வபர் கார், ஜீப்
அல் லது வேன், 34.5% வபர் இந்தச் பசாத்துக்களில் எவதயும்
வேத்திருக்கவில் வல.
இந்திய பதாவலத்பதாடர்புத்துவறக்கு இணங் க 2008 ஆம் ஆண்டு
டிசம் பரில் பதாவலவபசி அடர்த்தி 33.23% சதவீதம் இருந்தது, வமலும்
40% ேருடாந்திர ேளர்ச்சிவயக் பகாண்டிருக்கிறது.

வைலாற் றுெ் கொை்கு
கடந்த காலத்தில் இந்திய ேறுவம வகாட்டிற் குக் கீழான மக்கள்
பதாவகயின் அளவு விரிோக ஏறியிறங் கியது,
ஆனால் ஒட்டுபமாத்த வபாக்கு கீழ் வநாக்கிவயயிருந்தது. இருப்பினும் ,
ேருமான அடிப்பவடயிலான ேறுவமயில் வதாராயமாக மூன்று
காலகட்டத்திலான வபாக்கு இருந்தது.
1950 முதல் 1970-ைத்தி வரை: ேருமான அடிப்பவடயிலான ேறுவமக்
குவறவில் நுணுகிக் காணக்கூடிய வபாக்கில் வல.
1951 ஆம் ஆண்டில் 47% இந்தியாவின் கிராமப்புற மக்கள் பதாவக
ேறுவமக் வகாட்டிற் கு கீவழயிருந்தது. விகிதத் பதாடர்பில் 1954-55
ஆண்டில் 64% ஆக உயர்ந்தது,
1960-61 இல் அது 45 சதவீதமாக குவறந்தது ஆனால் 1977-78 ஆண்டில்
அது மீண்டும் 51 சதவீதமாக உயர்ந்தது.
1970-ைத்தியிலிருந் து 1990 வரை : ேருமான அடிப்பவடயிலான
ேறுவம குறிப்பிடத்தக்க ேவகயில் 1970 மத்தியிலிருந்து 1980களின்
இறுதி ேவர வீழ் ந்தது.
வீழ் சசி
் 1977-78 மற் றும் 1986-87 க்கு இவடப்பட்ட காலத்தில்
குறிப்பிடத்தகுந்ததாக, கிராமப்புற ேருமான அடிப்பவடயிலான
ேறுவம 51% லிருந்து 39 சதவீதமாக குவறந்தது.
அது வமலும் 34 சதவீதமாக 1989-90 இல் கீழிறங் கியது. நகர்புற
ேருமான அடிப்பவடயிலான ேறுவம 1977-78 இல் 41 சதவீதமானது
1986-87 இல் 34 சதவீதமாக குவறந்தது, வமலும் அதிகமாக 1989-90 இல்
33 சதவீதமானது.
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1991 ை்குெ் பிறகு : இந்த பபாருளாதார சீர்த்திருத்தங் களுக்குப்
பிந்வதயக் காலம் பின்னவடவுகள் மற் றும் முன்வனற் றம்
இரண்வடயும் சான்றளித்தது.
கிராமப்புற ேருமான அடிப்பவடயிலான ேறுவம 1989-90 இல் 34%
லிருந்து 1992 ஆம் ஆண்டு 43 சதவீதமாக அதிகரித்தது. வமலும் 1993-94
இல் 37 சதவீதமாகப் பின்னர் வீழ் சசி
் யவடந்தது.
நகர்புற ேருமான அடிப்பவடயிலான ேறுவம 1989-90 இல் 33.4%
லிருந்து 1992 ஆம் ஆண்டு 33.7 சதவீதமாக உயர்ந்தது, வமலும் 1993-94
இல் 32 சதவீதமாக வீழ் ந்தது.
தவிர, வதசிய மாதிரி ஆய் வுத் தரவுகள் 1994-95 லிருந்து
1998ேவரயிலானது குவறோன அல் லது ேறுவம குவறப்பு
ஏற் படவில் வல என்பவத காட்டியது,
ஆவகயால் , 1999-2000 ேவரயிலான சான்று ேறுவம, குறிப்பாக
கிராமப்புற ேறுவம, சீர்த்திருத்தங் களுக்குப் பின்பு அதிகரித்தது.
இருப்பினும் , 1999-2000 க்கான அதிகாரபூர்ே மதிப்பீடுகள் 26.1
சதவீதமாக இருந்தது, ஒரு பரபரப்பூட்டுகிற வீழ் சசி
் அதிக
விோதங் களுக்கும் அலசல் களுக்கும் ேழிவயற் படுத்தியது.
இது இந்தாண்டிற் கான வதசிய மாதிரி ஆய் வு ஒரு புதிய ஆய் வு
ேழிமுவறவய வமற் பகாண்டதன் காரணமானது, அது உயர்
மதிப்பீட்டிலான சராசரி நுகர்வேயும் அத்வதாடு விநிவயாக
மதிப்பீட்டிவனயும் கடந்த கால வதசிய மாதிரி ஆய் வின் ஆய் வுகளில்
இருந்தவத விட அதிக சமமாக இருந்ததற் கு ேழிவயற் படுத்தியது.
சமீபகால வதசிய மாதிரி ஆய் வின் ஆய் வுகள் 2004-05 ஆண்டிற் கானது
முழுவமயாக 1999-2000 முந்வதய ஆய் வுகளுடன் ஒப்பிடத்தக்கது.
வமலும் ேறுவம, கிராமங் களில் 28.3 சதவீதமாகவும் , நகர்புறங் களில்
25.7 சதவீதமாகவும் மற் றும் 27.5% ஆக நாடு முழுவமக்குமானது, ஒத்த
மறு ஆய் வுக் கால நுகர்விவனப் பயன்படுத்திக் காட்டுகிறது.
கலப்பு மறு ஆய் வு நுகர்வு முவறயிவன பயன்படுத்தியதில்
ஒத்திவசோன மதிப்புக்கள் முவறவய 21.8%, 21.7% மற் றும் 21.8%
ஆகவிருந்தன.
ஆவகயால் , ேறுவம 1998 ற் குப் பிறகு குவறந்தது, இருப் பினும்
இப்வபாதும் 1989-90 மற் றும் 1999-00களுக்கிவடயில் குறிப்பிடத்தக்க
ேறுவமக் குவறப்பு ஏவதனும் இருக்கிறதா எனும் விோதம்
நவடபபற் றுேருகிறது.
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சமீபகால வதசிய மாதிரி ஆய் வின் ஆய் வுகள் , ஆனால் முழுவமயாக,
1999-2000 ஆய் வுகவளாடு ஒப்பிடும் வபாது மதிப்பீடுகவளத்
வதாராயமாக பகாடுக்க என ேடிேவமக்கப்படுகின்றன.
இவே 1993-94 லிருந்து 2004-05 ேவரயிலான காலகட்டத்தில்
கிராமப்புற ேறுவமயில் ஏற் பட்ட பபரும் பாலான வீழ் சசி
் உண்வமயில்
1999-2000 த்திற் குப் பிறகானது எனக் குறிப்பிடுகின்றன.
சுருக்கமாக, வதசிய மாதிரி ஆய் வினால் பதிவு பசய் யப் பட்ட
அதிகாரபூர்ே ேறுவம விகிதங் கள் :
ஒவ் கவாை்
ஆண்டு சுற் று

ஒத்த வறுரை
விகிதை் (%)

ைலெ் பு(%)

ஆண்டின்

ைலெ் புை்

வறுரைை்

குரறெ் பு(%)

குரறெ் பு(%)
1977-78
1983

32

51.3

38

44.5

1.3

1987-88 43

38.9

1.2

1993-94 50

36.0

0.5

1999-00 55
2004-05: 61

26.9
27.5

21.8

0.8

1.0

13. இந் தியாவில் வறுரைை்ைான ைாைணங் ைள்
.

நை் நாை்டில் வறுரைை்ைான ைாைணங் ைளில் சாதியரைெ் புை்
முை்கியைாை ைாைணைாை இருை்கிறது.

சாதியரைெ் பு
ஓர் ஒே் ோத அளவிற் கு பபரிய ஏவழகள் பங் காக கீழ் சாதி இந்துக்கள்
உள் ளனர்.
எஸ்.எம் .வமக்வகலிற் கு இணங் க, தலித்துகள் ஏவழகளிலும்
வேவலயற் வறார்களிலும் பபரும் பகுதியாக அவமந்துள் ளனர்.
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பலர் பரந்த-இந்திய சமூக கட்டவமப்பான சாதியவமப் பு ஒரு ஏவழ
கீழ் -ேரிவச குழுக்கள் மிக ேசதியான உயர்-ேரிவச குழுக்களால்
சுரண்டப்படும் அவமப்பாக காண்கின்றனர்.
இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் , நிலம் உயர்-ேரிவச
பசாத்துரிவமயாளர்களான குறிப்பிட்ட வமலாதிக்க
சாதிக்காரர்களால் (பிராமணர்கள் ,சத்திரியர்கள் ) பபருமளவு
வேத்துக் பகாள் ளப்பட்டிருக்கிறது,
அது பபாருளாதார ரீதியாக கீழ் -ேரிவச நிலமற் ற
பதாழிலாளர்கவளயும் ஏவழ வகவிவனஞர்கவளயும் , அேர்கவள
எப்வபாதும் அேர்களின் கடவுளால் -பகாடுக்கப்பட்ட தாழ் வு
நிவலக்காக இழிவுபடுத்துகிறபடியான சடங் குகவளச் பசய் ய
அழுத்தம் தருகின்றனர்.
வில் லியம் ஏ. ஹாவிலாந்திற் கு இணங் க, கிராமப்புறப் பகுதிகளில்
சாதீயம் பரேலாகவுள் ளது, வமலும் பதாடர்ந்து தலித்துக்கவள பிரித்து
வேக்கிறது.
பிறர், இருப்பினும் , சமூக சீர்த்திருத்தங் கள் மற் றும் வேவலோய் ப்பு
மற் றும் பலன்களில் இட ஒதுக்கீட்வட அமல் பசய் ேதன் மூலமான
தலித்துக்களின் நிவலயான எழுச்சி மற் றும் அதிகாரமளித்தவல
கேனித்துள் ளனர்.

பிைிை்டிஷ் சைாெ் தை்
இந்தியாவில் முன் எப்வபாதும் காணாத ேவகயில் சுபிட்சம்
இஸ்லாமிய ேம் சமான சிறந்த பமாகலாயர்களின் ஆட்சிக்
காலமிருந்தது.
1800 களில் பமாகலாயர்களின் சகாப்தம் முடிேவடந்தது. “ஒரு
குறிப்பிட்ட உண்வமயாக தனித்து நிற் பதானது அத்தவகய இந்தியப்
(காலப் )பகுதிகள் பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியின் கீழாக இன்றிருக்கும்
நீ ண்ட காலமாகும் என்று ஜேகர்லால் வநரு கூறினார்.
இந்தியப் பபாருளாதாரம் திட்டமிட்டும் கடுவமயாகவும் (குறிப்பாக
ஜவுளி மற் றும் உவலாகப் -பணிகள் ) காலனிய தனியார் மயமாக்கல் ,
கட்டுப்பாடுகள் , உற் பத்தி பசய் யப்பட்ட அல் லது பமருகிட்ட இந்தியப்
பபாருட்கள் மீதான காப்பு ேரிகள் , ேரிகள் , மற் றும் வநரடி
வகப்பற் றுதல் கள் மூலமாக பதாழில் மயமாக்கலற் றதாக்கப்பட்டது,
என்பது பமாழியியல் அறிஞர் மற் றும் விமர்சகர் வநாம்
வசாம் ஸ் கியினால் குறிக்கப்பபற் றதாக உள் ளது.
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இருப்பினும் , பபாருளாதார நிபுணர் ஆங் குஸ் மாடிசன்,
கூற் றிற் கிணங் க அத்தவகய விளக்கம் வதவே மற் றும் பதாழில்
நுட்பம் ஆகியேற் றிலான மாறும் பங் குகவள புறக்கணிக்கிறது.
1830 ஆம் ஆண்டு, இந்தியா பிரிட்டனின் 9.5 சதவீதமான பதாழில் துவற
உற் பத்திக்பகதிராக 17.6% திவனக் கணக்கிட்டிருந்தது,
ஆனால் 1900 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் பங் கு பிரிட்டனின் 18.5% ற் கு
எதிராக 1.7% ஆகக் கீழிலிருந்தது. (பதாழில் துவற தனி நபர்
உற் பத்தியின் மாற் றம் இந்திய மக்கள் பதாவகயின்
ேளர்ச்சியினாலும் கூட அதிக தீவிரமானதாக இருக்கலாம் ).
இது ஐவராப்பா - குறிப்பாக பிரிட்டன் - உலகின் மீதப்பகுதிகவள விட
முன்வப பதாழில் மயமாக்கப்பட்டதின் காரணமாகக் கூட இருக்கலாம் .
இப்பார்வே கூறுேதானது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் பகாள் வககள் கால
நிவலகவள வமாசமாக்கி வபரளவு பஞ் சத்திற் கு ேழிவயற் படுத்தியது,
இரண்வடயும் வசர்க்கும் வபாது, இந்திய காலனிகளில் பட்டினியால் 3060 மில் லியன் இறப்பிற் கு ேழிவிட்டது.
சமூக தானிய ேங் கிகள் கட்டாயப்படுத்தி கவலக்கப்பட்டன, நிலம்
உள் ளூர் நுகர்வுகளுக்கான உணவுப் பயிர்களிலிருந்து பருத்தி,
ஓவியம் , வதயிவல மற் றும் தானிய ஏற் றுமதி பபரும் பாலும்
விலங் குகளின் உணவிற் காக மாற் றப்பட்டன.
ஆங் குஸ் மாடிசன் கூற் றுப்படி, “அேர்கள் வீணான வபார் சமூக
அரசவமப்வப அதிகாரேர்க்க-இராணுே நிறுேனமாக மாற் றினர், இது
கேனமாக ேடிேவமக்கப்பட்டது பயன்முவறக்
வகாட்பாட்டாளர்களால் , சட்டம் ஒழுங் வக பராமரிக்க மிகுந்த
திறவமயுடனிருந்தது.
இருப்பினும் , நுகர்வு முவற மாறியது புதிய உயர் ேர்க்கம்
அந்தப்புரங் கவளயும் அரண்மவனகவளயும் , சிறப்பான மஸ்லின்
துணிகவளயும் தங் கத்தாலும் பேள் ளியாலும் உட்புறம் பகாண்ட
ோட்கவளயும் வேத்திருக்கவில் வல.
இது சில ேலியுவடய மறு அனுசரிப்புக்களுக்கு மரபான வகத்தறித்
துவறயில் காரணாமாக்கியது. ஓரளவிற் கு பயன்தரத்தக்க முதலீடுகள்
முகலாய இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பூஜ் யமாக இருந்தவே
உயர்ந்ததாக காணப்பட்டன:
அரசு தானும் கூட பயன் தரத்தக்க முதலீடுகவள இரயில் வேக்கள்
மற் றும் நீ ர்ப்பாசனம் ஆகியேற் றில் பசய் தது அதன் விவளோக
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ேளர்ச்சி இரண்டிலும் விேசாயம் மற் றும் பதாழில் துவற
உற் பத்திகளில் இருந்தது.”

இந் தியாவின் பொருளாதாைை் பைாள் ரைைள்
இந்தியாவின் ஏழ் வமயான பீகார்
மாநிலத்தில் ஒரு கிராமப்புறத்
பதாழிலாளி மாட்டுச் சாணத்வத,
காயவேக்கிறார்.
$1,818; $3,259; $13,317; and
$15,720.[25] (எண்கள் 1990 சர்ேவதச
மாடிசன் டாலர்களில் ) வேறு
ோர்த்வதகளில்
பசால் ேபதன்றால் , இந்தியாவின் சராசரி ேருமானம் 1947 ஆம் ஆண்டு
பதன் பகாரியாவே விட மிக வேறுபட்டிருக்கவில் வல,
ஆனால் பதன் பகாரியா 2000 களில் ேளர்ந்த நாடாக உருோனது. அவத
சமயத்தில் , இந்தியா உலகின் மிக ஏழ் வமயான நாடுகளில் ஒன்றாக
விடப்பட்டது.
இந்து ேளர்ச்சி விகிதம் இந்திய பபாருளாதாரத்தில் குவறோன
ேருடாந்திர ேளர்ச்சி விகிதங் கவள குறிக்க பயன்படுத்தப்படும்
பசாற் பறாடராகும் .
அது 1950களிலிருந்து 1980கள் ேவர 3.5% வதங் கி நின்றது, அவத சமயம்
தனி நபர் ேருமானம் சராசரியாக 1.3% யாக இருந்தது.
அவத சமயம் , பாகிஸ்தான் 8%, இந்வதாவனஷியா 9%, தாய் லாந்து 9%,
பதன் பகாரியா 10% மற் றும் வதோன் 12 சதவீதமாக ேளர்ந்தன. இந்த
ேவரயவற இந்தியப் பபாருளாதார நிபுணர் ராஜ் குமார்
கிருஷ்ணாோல் வகார்க்கப்பட்டது.
வலபசன்ஸ் ராஜ் விரிோன இந்தியாவில் 1947 முதல் மற் றும் 1990
களுக்கு இவடயிலான காலத்தில் பதாழில் துேங் க மற் றும் நடத்தத்
வதவேயான வலபசன்ஸ்கவளக், கட்டுப்பாடுகள் மற் றும் உடன்
சார்ந்த சிேப்பு நாடாமுவறவயக் குறிக்கிறது.
வலபசன்ஸ் ராஜ் இந்தியாவின் திட்டமிட்டப் பபாருளாதார
அவமப்வபக் பகாண்டிருக்கும் முடிவின் விவளோகும் .
பபாருளாதாரத்தின் அவனத்து அம் சங் களும் அரசால்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டன மற் றும் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சிலருக்வக
வலபசன்ஸ்கள் பகாடுக்கப்பட்டன. ஊழல் இந்த முவறயின் கீழ்
பசழித்தது.
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The labyrinthine bureaucracy often led to absurd restrictions - up to 80 agencies had
to be satisfied before a firm could be granted a licence to produce and the state
would decide what was produced, how much, at what price and what sources of
capital were used. —BBC
இந்தியா 1950களில் இேற் றுடன் துேங் கியது:






உயர் ேளர்ச்சி விகிதங் கள்
ேணிகம் மற் றும் முதலீடுகளில் திறந்தமுவற
ஒரு வமம் பாட்டு அணுகுமுவற அரசு
சமூகச் பசலவு விழிப்புணர்வு
வபரளவு பபாருளாதார நிவலப் புத் தன்வம

ஆனால் நாம் 1980களில் முடிோகப் பபற் றது






குவற ேளர்ச்சி விகிதங் கள் (இந்து ேளர்ச்சி விகிதம் )
பதாழிலுக்கும் முதலீட்டிற் கும் முடித்தல்
ஒரூ வலபசன்ஸ்-பாரபட்ச, கட்டுப்பாடான அரசு (வலபசன்ஸ்
ராஜ் )
சமூக பசலவுகவள தாங் கி நிற் கும் இயலாவம
வபரளவு பபாருளாதாரத்தில் நிவலயற் றத்தன்வம, உண்வமயில்
சிக்கல்

ேறுவம 1980களில் சீர்த்திருத்தங் கள் துேங் கியதிலிருந்து
குறிப்பிடத்தகுந்தளவில் குவறந்துள் ளன.
அவதாடு:




விேசாயத்தின் மீதான அதிகச் சார்பு. விேசாயத்தில் உபரி
பதாழிலாளர் உள் ளனர். விேசாயிகள் ஒரு பபரிய ோக்கு ேங் கி
மற் றும் அேர்களின் ோக்வக நிலத்திவன பதாழில் திட்டங் களுக்கு
மறுபங் கீடாக உயர்-ேருமானத் பதாழில் திட்டங் களுக்கு எதிர்க்க
பயன்படுத்துகின்றனர். அவத சமயத்தில் வசவேகள் மற் றும் பதாழில்
ஆகியவே இரு இலக்க எண்களாக ேளர்ந்துள் ளன, விேசாய ேளர்ச்சி
விகிதம் 4.8% லிருந்து 2 சதவீதமாக வீழ் ந்தது. மக்கள் பதாவகயில்
சுமார் 60% விேசாயத்வத சார்ந்துள் ளனர், அப் படிவய வதசிய
உள் நாட்டு உற் பத்திக்கு விேசாயத்தின் பங் களிப் பு சுமார் 18
சதவீதமாக உள் ளது.
உயர்ந்த மக்கள் பதாவக ேளர்ச்சி விகிதம் , இருப் பினும் மக்கள்
பதாவக புள் ளி விேர ஆய் ோளர்கள் பபாதுோக இதவன ேறுவமயின்
காரணம் என்பவத விட அறிகுறி என்று ஒப் புக்பகாள் கின்றனர்.

இது தவிர, இந்தியா தற் வபாது 40 மில் லியன் மக்கவள அதன் நடுத்தர
ேர்க்கத்தில் ஒே் போரு ஆண்டும் வசர்த்துக் பகாள் கிறது.
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ஸவபார்காஸ்டிங் இண்படர்வநஷனல் ” நிறுவுனரான மார்வின்
வஜ.பசட்ரான் வபான்ற பகுத்தாய் வு ேல் லுநர்கள் மத்திய தர
ேர்க்கத்தில் தற் வபாது 300 மில் லியன் இந்தியர்கள் இடம்
பபற் றிருக்கிறார்கள் என எழுதுகிறார்;
அேர்களில் மூன்றில் ஒரு பங் கினர் ேறுவமயிலிருந்து கடந்த பத்து
ேருடங் களில் உருோகியுள் ளனர். தற் வபாவதய ேளர்ச்சி விகிதத்தில் ,
பபரும் பான்வம இந்தியர்கள் 2025 ஆம் ஆண்டு நடுத்தர
ேர்க்கத்தினராக இருப்பர்.
அவத காலகட்டத்தில் கல் வியறிவு விகிதங் கள் 52 விழுக்காட்டிலிருந்து
65 விழுக்காடாக உயர்ந்துள் ளது.

புதிய தாைாளவாதை் பைாள் ரைைள் ைற் றுை் அவற் றின்
விரளவுைள்
பிற பார்வே வநாக்குகள் 1990களின் துேக்கத்தில்
முவனப்பாக்கப்பட்ட பபாருளாதாரச் சீர்த்திருத்தங் கள் தற் வபாவதய
நிகழ் ோன கிராமப்புற பபாருளாதார சிவதவுக்கும் விேசாய
சிக்கல் களுக்குப் பபாறுப்பாகும் என்று கருதுகின்றன.
இதழியலாளர் மற் றும் கிராமப்புற விேகாரங் களுக்கான த இந்து
தினசரிக்கான ஆசிரியர், பி சாய் நாத் அேரது இந்திய கிராமப்புற
பபாருளாதாரம் பற் றியக் கட்டுவரகளில் விேரிப்பதானது,
வியக்கத்தக்க அளவில் சமமின்வம நிவல உயர்ந்துள் ளது,
அவத சமயத்தில் , பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் பசி அதன் உச்ச
அளவே அவடந்துள் ளது. அேர் கூடவும் குறிப்பிடுேதானது இந்தியா
முழுவமக்குமான கிராம பபாருளாதாரங் கள் சிவதந்துள் ளன, அல் லது
சிவதயும் முவனயில் உள் ளன,
இது 1990களிலிருந்து இந்திய அரசின் புதிய தாராளோத பகாள் வககள்
காரணமானது என்பவத.
“தாரளமயமாக்கலின்” மனித விவல மிக அதிகமாகவுள் ளது. 1997
முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு ேவரயிலான இந்திய கிராமப்புற மக்கள்
பதாவகயினரின் பபரும் அவலயிலான விேசாயத் தற் பகாவலகள்
பமாத்தம் 200,000 க்கு அருவகயுள் ளது என அதிகாரபூர்ே
புள் ளிவிேரங் கள் கூறுகின்றன.]
அந்த எண்ணிக்வக விோதத்திற் குட்பட்டு நிவலத்துள் ளது, சிலர்
உண்வமயான எண்ணிக்வக மிக அதிகமாகவுள் ளது எனக்
கூறுகின்றனர்.
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விமர்சகர்கள் அரசினால் தூண்டப்பட்ட பகாள் வககளில் பழுது
கண்டதானது, சாய் நாத் கூற் றுப்படி, கடன் ேவலயில் கிராமப்புற
குடும் பங் கள் விழுேவத மிக அதிகளவிலான எண்ணிக்வகயில் அதன்
பயனாய் ஏற் படுத்தி, மிக அதிகமான விேசாய தற் பகாவலகவள
விவளவித்தது.
வபராசிரியர் உட்சா பட்நாயக், இந்தியாவின் உச்ச விேசாய
பபாருளாதார நிபுணர் கூறியது வபான்று, 2007 ஆம் ஆண்டின் சராசரி
ஏழ் வமக் குடும் பம் , அது 1997 ஆம் ஆண்டு பசய் தவத விட
ேருடத்திற் கு சுமார் 100 கிவலாகிராமிற் கு குவறோன உணவே,
உட்பகாண்டது.
அரசுக் பகாள் வககள் விேசாயிகவள மரபு ரீதியான உணவுப்
பயிர்களினிடத்தில் , பணப் பயிர்களுக்கு மாறுேவத
ஊக்குவித்ததானது, விேசாய இடுபபாருட்களின் விவலயில் மிக
அதிகமான ஏற் றத்வத விவளவித்தது, அவதப்வபால சந்வத சக்திகள்
பணப் பயிர்களின் விவலவய நிர்ணயித்தன.
சாய் நாத் சுட்டிக் காட்டுேது, அளவுக்கு மீறிய பபரிய
எண்ணிக்வகயிலான பாதிக்கப்பட்ட விேசாய தற் பகாவலகள் பணப்
பயிர்களுடன் வநரிட்டது,
ஏபனனில் உணவுப் பயிர்களான அரிசியின் விவல குவறந்தாலும் ,
ோழ் ேதற் கு மீதம் உணவு அங் கிருக்கும் . அேர் வமலும் சுட்டிக்
காட்டுேது சமமின்வம.
இந்தியா எப்வபாதும் கண்டிராத ேவகயிலான உயர் விகிதங் கவள
அவடந்தது.
வசடான் ஆஹ்யா பசயல் இயக்குநர் மார்கன் ஸ்டான்லியின் கட்டுவர
ஒன்றில் சுட்டிக் காட்டப்படுேது, 2003-2007 காலக் கட்டத்தில் 1
டிரில் லியன் டாலருக்கு பநருங் கிய பசல் ே ேளர்ச்சி இந்திய பங் குச்
சந்வதகளில் இருந்தது, அவத சமயம் 4-7% மட்டுமான இந்திய மக்கட்
பதாவகவய எே் விதமான பங் வகயும் பகாண்டிருந்தது.
விேசாயத்தில் பபாது முதலீடானது பமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில்
2% க்கு சுருங் கியப் வபாதான சமயத்தில் , பத்தாண்டுகளில் வதசம்
வமாசமான விேசாய சிக்கலால் பாதிக்கப்பட்டது.
அவத சமயம் இந்தியா இரண்டாேது அதிகமான எண்ணிக்வகயில்
டாலர் பில் லியனர்கவளக் பகாண்டதாக உண்டானது.சாய் நாத்
ோதிடுேதானது,
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விேசாய ேருமானங் கள் திடீர் வீழ் சசி
் யுற் றன. பசி மிக வேகமாக
அதிகரித்தது. பேகு முன்னவர விேசாயத்தில் பபாது முதலீடு
ஒன்றுமில் லாத அளவிற் குச் சுருங் கியது.
வேவல ோய் ப்புகள் திடீபரன வீழ் ந்தன. விேசாயமல் லாத வேவல
ோய் ப்புகள் வதங் கி நின்றன. (சமீப காலங் களில் வதசிய ஊரக வேவல
ோய் ப்புச் சட்டம் மட்டுவம சில நிோரணங் கவளக் பகாண்டு
ேந்துள் ளது.)
மில் லியன் கணக்கான மக்கள் நகரங் கள் மற் றும் மாநகரங் கவள
வநாக்கி நகர்கின்றனர், அங் கும் கூட, சில வேவலகள் மட்டுவம
காணப்படுகின்றன.
ஒரு மதிப்பீட்டின் படி, 85 சதவீதத்திற் கும் வமற் பட்ட கிராமக்
குடும் பங் கள் , ஒன்று நிலமற் றேர், விளிம் பிற் கு கீவழ, விளிம் பு நிவல
அல் லது சிறு விேசாயிகளாக உள் ளனர்.
15 ேருடங் களில் நிவலவமவய சிறப்பாக மாற் றும் படி ஒன்றும் நவட
பபறவில் வல. அதவன நிவறய வமாசமானதாக்க அதிகம்
நடந்துள் ளது.
அேர்களது ோழ் வே முடித்துக் பகாண்டேர்கள் ஆழமான
கடனிலிருந்தனர் - கடனிலிருந்த உழேர் குடும் பங் களின்
எண்ணிக்வக தாராளோத “பபாருளாதார சீர்திருத்தங் களின் முதல்
பத்தாண்டில் இரட்டிப்பாகியது, 26 சதவீத விேசாய
குடும் பங் களிலிருந்து 48.6 சதவீதமாக உயர்ந்தது.
அவத சமயத்தில் , இந்தியா அவனத்து சமயங் களிலும் விேசாயத்தின்
மீதான முதலீடுகவளக் குவறத்துக் பகாண்வடயிருந்தது (சீரான
தாரளோத நவடமுவற). சிறு விேசாயிகளுக்கு ோழ் க்வக
பமன்வமலும் கடினமானதாக ஆக்கப்பட்டது.
2006 ேவர, அரசு விேசாயத்திற் கு பமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில்
0.2% ற் குக் குவறோகவும் , கல் வியின் மீது பமாத்த உள் நாட்டு
உற் பத்தியில் 3% ற் குக் குவறோகவும் பசலவிடுகிறது.
இருப்பினும் , சில அரசு திட்டங் கள் மதிய உணவு திட்டம் , மற் றும்
NREGA வபான்றவே சிறிதளவிலான பேற் றிவய கிராமப்புற
பபாருளாதாரத்திற் கு ோழ் ேளிக்கவும் வமற் பகாண்டு ேறுவம
அதிகரிப்பவத தடுக்கவுமானவதப் பபற் றன.

61

வறுரை ஒழிெ் பு முயற் சிைள்
1950களின் துேகத்திலிருந்து, அரசு பல் வேறு திட்டங் கவள தீட்டி ஏவழ
மக்கள் உணவு உற் பத்தியில் தன்னிவறவு அவடய உதே முயற் சித்தது,
நிவலநிறுத்தியது மற் றும் பமருகிட்டது.
ஒருவேவள மிக அதிகபட்ச முக்கிய முயற் சியானது அடிப்பவடப்
பபாருட்கவள, குறிப்பாக உணவுப் பபாருட்கவள, நாடு முழுதும்
கிவடக்கக் கூடியதாக, ஏவழகள் அேர்களின் ேருமானத்தில் சுமார் 80
சதவீதத்வத உணவிற் கு பசலேழிக்கின்றனர் எனும் வபாது,
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விவலகளில் அளித்ததாகும் .

வறுரை ஒழிெ் பிற் ைான வாய் ெ் புை்ைள்
இந்தியாவில் ேறுவம ஒழிப்பு பபாதுோக நீ ண்ட கால குறிக்வகாளாக
மட்டுவம கருதப்படுகிறது.
அடுத்த 50 ேருடங் களில் கடந்த காலத்திவன விட ேறுவம
ஒழிப்பானது வமம் பட்ட முன்வனற் றத்திவன, இது ேளர்ந்து ேரும்
மத்திய தர ேர்க்கத்தினாலான பமதுோக கசிந்பதாழுகும்
விவளவினால் (பபாருளாதார பலன்கள் படிப்படியாய் பரேலாேது)
உருோக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கல் வி மீதான அதிகரித்து ேரும் முக்கியத்துேம் , அரசு வேவலகளில்
இட ஒதுக்கீடு மற் றும் மகளிர் மற் றும் சமூகத்தில் பபாருளாதார
ரீதியில் பமலிந்த பிரிவினர்க்கு அதிகாரமளிக்கும் வபாக்கின்
அதிகரிப்பு, வபான்றவேக் கூட ேறுவம ஒழிப்பிற் கு பங் களிக்கும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அவனத்து ேறுவம குவறப்பு திட்டங் களும் வதால் வியவடந்து விட்டன
எனக் கூறுேது தேறானது. நடுத்தர ேர்க்கத்தின் ேளர்ச்சி (இந்தியா
1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்டில் விடுதவல அவடந்தவபாது முழுவமயாக
இல் லாத ஒன்று) இந்தியாவில் பபாருளாதார சுபிட்சம் உண்வமயில்
மிக மனக்கிளர்ச்சிவய உண்டாக்குகிறவத குறிக்கிறது, ஆனால்
பசல் வு விநிவயாகம் சமமானதாக இல் வல.
ஒே் வோர் ஆண்டும் , தராளமயமாக்கலுக்குப் பிறகும் , வசாஷலிஸ
மாதிரியிலிருந்து விலகியப் பிறகும் , இந்தியா அதன் 60 லிருந்து 70
மில் லியன் மக்கவள மத்தியதர ேர்க்கத்தில் வசர்த்து ேருகிறது.
பகுத்தாய் வு நிபுணர்கள் , “வபார்காஸ்டிங் இண்படர்வநஷனல் ”
நிறுவுனர், மார்வின் வஜ. பசட்ரான் வபான்றேர்கள் , 390 மில் லியன்
இந்தியர்கள் மத்தியதர ேர்க்கத்தில் வசர்ந்தேர்கள் என
மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது என எழுதுகிறார்;
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அேர்களில் மூன்றில் ஒரு பங் கினர் கடந்த பத்தாண்டுகளில்
ேறுவமயிலிருந்து உருோகியேர்கள் . தற் வபாவதய ேளர்ச்சி
விகிதப்படி, பபரும் பான்வமயான இந்தியர்கள் 2025 ஆம் ஆண்டு
மத்தியதர ேர்க்கமாக இருப்பர்.
கல் வியறிவு விகிதங் கள் 52 விழுக்காட்டிலிருந்து 65 விழுக்காடாக
தராளமயமாக்கலின் துேக்க பத்தாண்டுகளின் வபாது உயர்ந்துள் ளது
(1991-2001).

வறுரை குரறெ் பின் அளவு மீதான சை்சர
் சைள்
இந்தியாவில் ேறுவம பற் றிய விளக்கம் ஐக்கிய நாட்டு உலக உணவு
திட்டத்தினால் வகள் விக்குள் ளாக்கப்பட்டது. அதன் உலகப் பசி
அட்டேவணயில் , அது இந்திய அரசின் ேறுவமப் பற் றிய
விளக்கத்திவன வகள் விக்குட்படுத்திக் கூறியது:
உண்வமயில் கவலாரி இழப்பு கிராமப்புற மக்கள் பதாவகயில்
ேறுவமக் வகாட்டிற் கு கீழானேர்களின் பங் கு வேகமாகக் குவறந்து
ேருகிறது எனக் கூறப்படும் வபாதான கால கட்டத்தில் உயர்ந்து
ேருேதானது, அதிகாரபூர்ே ேறுவம மதிப்பீடுகளுக்கும் கவலாரி
இழப்பிற் கும் இவடயிலான பதாடர்பற் றதன்வம உயர்ந்து ேருேவத
அழுத்தமாய் க் கூறுகிறது.
அவத சமயத்தில் ஒட்டு பமாத்த இந்திய ேறுவம குவறந்துள் ளது;
ேறுவம குவறப்பு அளவு அடிக்கடி விோதிக்கப்படுகிறது.
அவத சமயத்தில் 1993-94 மற் றும் 2004-05 ற் கும் இவடயிலான ேறுவம
உயரவில் வல என்பதில் ஒவரமனதான முடிவு இருந்தாலும் , ஒருேர் இதர
பண-சமபந்தமற் ற பரிமாணங் கவள கருத்திற் பகாள் ளும் வபாது
பதளிோனதாக இல் வல (உடல் நலம் , கல் வி, குற் றம் மற் றும்
உள் கட்டவமப்பிற் கான அணுகும் முவற வபான்றேற் றில் ).
இந்தியா அனுபவிக்கும் வேகமான பபாருளாதார ேளர்ச்சியுடன்,
கிராமப்புற மக்கள் பதாவகயினரின் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவினர்
மாநகரங் கவள வநாக்கி இடம் பபயர்ேது பதாடர்ந்து சாத்தியமாக
நிகழக்கூடியது, நீ ண்ட காலத்தில் நகர்புற ேறுவம விேகாரத்வத
வமலும் குறிப்பிடத்தக்கதாக ஆக்கும் .
சிலர், இதழியலாளர் பி. சாய் நாத் வபான்வறார், அவதப் வபால ஒட்டு
பமாத்த ேறுவம உயர்ந்திருக்கவில் வல என்றப் வபாதும் , இந்தியா
ஐக்கிய நாட்டு மனிதேள வமம் பாட்டு அட்டேவணயில் படு
பாதாளமான தகுதிநிவலயிவலவய நிவலத்திருக்கிறபதன்ற
பார்வேவய வேத்திருக்கின்றனர்.

63

இந்தியா 2007-08 ஐக்கிய நாட்டு மனிதேள வமம் பாட்டு அறிக்வகயில்
132 இடத்தில் நிவலப்பபற் றிருக்கிறது. பத்தாண்டுகளுக்கு
வமலானேற் றில் இதுவே நாட்டின் கீழான தகுதி நிவலயாகும் . 1992 ஆம்
ஆண்டு, இந்தியா 122 ேது இடத்தில் அவத அட்டேவனயில் இருந்தது.
சூழ் நிவல முக்கியமாகச் சுட்டிக்காட்டும் ேழிமுவறகளான
ஒட்டுபமாத்த நலம் அறியும் கூறுகளான ஊட்டச் சத்துக் குவறோன
மக்களின் எண்ணிக்வக, (இந்தியா அதிகமான எண்ணிக்வகயிலான
230 மில் லியன் ஊட்டச் சத்து குவறோன மக்கவளக் பகாண்டுள் ளது.
மற் றும் உலக பசி அட்டேவணயில் 119 வபரில் 94 ேது) வமலும் ஊட்டச்
சத்து குவறபாடுள் ள சிறார் (இந்தியாவின் 5 ேயதிற் கு குவறோன
சிறார்களில் 43%வபர் எவடக்குவறவோடு (BMI,18.5) உள் ளனர
இது உலகிவலவய அதிகமானது) 2008 ேவர, வபான்றவேகளால் கூட
ோதிடப்படலாம் .
பபாருளாதார நிபுணர் ப்ரவீண் விசாரியா இந்தியாவில் ஒட்டுபமாத்த
ேறுவம குவறந்துள் ளபதன்று எடுத்துக்காட்டிய பல
புள் ளிவிேரங் களின் சட்டப்பூர்ே தன்வமவய பாதுகாத்தார்,
அவதப் வபால இந்தியாவின் முன்னாள் நிதியவமச்சர் யஷ்ேந்த்
சின்ஹாவினால் பசய் யப்பட்ட பிரகடமான இந்தியாவில் ேறுவம
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குவறந்துள் ளது என்பவதயும் கூட
ஆதரித்தார்.
அேர் 1999-2000 ஆய் வு நன்கு ேடிேவமக்கப்பட்டது மற் றும்
கண்காணிக்கப்பட்டது என்று ேலியுறுத்தினார்.
வமலும் அவேகள் இந்தியாவின் ேறுவமவயப் பற் றி முன்பு எண்ணிய
கருத்தின்படி பகாள் ேதுடன் பபாருந்துேதாக வதான்றவில் வல என்ற
காரணத்தினாவலவய அே் ோறு உணர்ந்தார், அவே ஒட்டுபமாத்தமாக
கருத மறுக்கப்படக் கூடாது.
நிக்வகாலஸ் ஸ்படர்ன், உலக ேங் கியின் உப தவலேர், ேறுவம
குவறப்பு புள் ளிவிேரங் கவள ஆதரித்து பதிப்புக்கவள பேளியிட்டார்.
அேர் ோதிடுேதானது உயர்ந்து ேரும் உலகமயமாக்கல் மற் றும்
முதலீட்டு ோய் ப்புகள் நாட்டில் ேறுவம குவறப்பிற் கு குறிப்பிடத்தக்க
அளவில் பங் களித்துள் ளது என்பவத.
இந்தியா, சீனாவுடன் இவணந்து, உலகமயமாக்கலின் பதளிோனப்
வபாக்குகளுடன் ேளர்ச்சிவய துரிதப்படுத்தும் தனி நபர்
ேருமானத்துடன் அதிகரிப்பவதக் காட்டியுள் ளன..
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அரசினால் நடத்தப்படும் அவமப்பாக்கமற் ற துவறயின் வதசியத்
பதாழில் நிறுேனங் கள் குழுவினால் பேளியிடப்பட்ட
அறிக்வகபயான்றின்படி 77% இந்தியர்கள் அல் லது 836 மில் லியன்
மக்கள் தினசரி ரூபாய் 20க்கும் குவறோன ேருமானத்தில் ோழ் ந்தனர்
(சாதாரணமாக USD 0.50, ோங் கும் திறன் சமநிவல USD 2.0)
பபரும் பாவலார் “முவறப்படுத்தப்படாத பதாழிலாளர் துவறயில்
வேவல அல் லது சமூக பாதுகாப்பு இன்றி, கீழான ேறுவமயில்
ோழ் கின்றனர்.”
பமக்கின்ஸி குவளாபல் இன்ஸ்டியூட்டின் ஓர் ஆய் வுப்படி 1985 ஆம்
ஆண்டு கண்டறிந்தது, ஓராண்டிற் கு ரூபாய் 90,000 ற் கு கீழான குடும் ப
ேருமானத்தில் 93% இந்திய மக்கள் பதாவக அல் லது ஒரு நபருக்கு ஒரு
நாவளக்கு சுமார் ஒரு டாலரில் ோழ் ந்தது. 2005 ோக்கில் அந்த அளவு
பாதி 54% ற் கு அருவக குவறக்கப்பட்டது.
103 மில் லியனுக்கும் வமலான மக்கள் ஒரு தவலமுவறக் கால முடிவில்
நம் பிக்வகயற் ற நிவலயிலிருந்த ேறுவமயிலிருந்து நகர மற் றும்
கிராமப்புற பகுதியிலிருந்தும் கூட பேளிவய ேந்தனர்.
அேர்கள் அடுத்த 20 ேருடங் களில் இந்தியா 7.3% ேருடாந்திர
ேளர்ச்சிவய சாதிக்கும் எனில் , 456 மில் லியனுக்கும் வமலான மக்கள்
ேறுவமயிலிருந்து பேளிவயற் றப்படுேர் என கணித்துள் ளனர்.
ஜனரஞ் சக கருத்துக்களுக்கு முரண்பாடாக, கிராமப்புற இந்தியா இந்த
ேளர்ச்சியிலிருந்து பலனவடந்தது: உச்சமான கிராமப்புற ேறுவம
1985 ஆம் ஆண்டு 94% லிருந்து 2005 ஆம் ஆண்டு 61 சதவீதமாக
வீழ் சசி
் யவடந்தது.
வமலும் , அேர்கள் அது 2025 ஆம் ஆண்டு 26 சதவீதமாகக் குவறயும்
என்று கணித்தனர். இந்தியாவின் பபாருளாதார சீர்த்திருத்தங் கள்
மற் றும் அதன் விவளோன உயர்ந்த ேளர்ச்சி நாட்டின் மிக
பேற் றிகரமான ேறுவம எதிர்ப்பு திட்டங் கள் என்று அறிக்வக
முடிேவடகிறது.

15. இந் தியாவில் வறுரைரய - ெசிரய ஒழிை்ை முடியுைா?
உலகம் முழுேதும் பசியில் ோழும் மக்களின் எண்ணிக்வக 100
வகாடிக்கு வமல் இருக்குபமன்று ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் வேளாண்
வமம் பாட்டுக்கான
சர்ேவதச
நிதி
அவமப்பின்
(IFAD)
33ேது
ஆட்சிமன்றக்
குழுக்கூட்டத்தில்
இக்கூட்டவமப்பின்
தவலேர்
கனாவயா வீன்ஸ் கூறியுள் ளார்.
வமலும் இதில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் இந்தியாவில் ேசிப்பதாகவும்
(33 வகாடிவபர்) குறிப்பிடப்படுகிறார்.
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ஐக்கிய சவபயின் பசயலாளர் பான் கீ மூன் பசியால் உலகில் சுமார்
17,000 குழந்வதகள் தினமும் இறப்பதாகவும் , சராசரியாக 6 விநாடிக்கு
ஒரு குழந்வத இறப்பதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்.
இந்தியா உலகப்பசி அட்டேவணயில் 94ேது இடத்தில் உள் ளபதனவும் ,
ஐந்து ேயதிற் குக் குவறோன சிறார்களில் 43 சதவீதம் வபர்
எவடக்குவறவோடு உள் ளனர் எனவும் , இது உலகிவலவய மிக
அதிகமான எண்ணிக்வக எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஆனால் பசி அட்டேவணயில் 94ேது இடத்தில் இடம் பபறக்கூடிய
அளவிற் கு
இந்தியாவில்
உணவு
உற் பத்தியில்
பற் றாக்குவற
நிலவுகின்றதா என்றால் இல் வலபயன்பது தான் உண்வம.
இந்தியாவின் பமாத்த உணவு உற் பத்தி 2009-10ஆம் ஆண்டில் 218.20
மில் லியன் டன். இது 2008-09ஆம் ஆண்டில் 237.47 மில் லியன் டன்னாக
இருந்துள் ளது.
அவதவபால் பதன்மாநில மக்களின் பிரதான உணோகிய அரிசி 200809ல் 99.18 மில் லியன் டன்னாக இருந்தது 2010-11ல் 100 மில் லியன்
டன்னாக உயருபமனவும் புள் ளிவிேரங் கள் பதரிவிக்கின்றன.

பிைச்சரன எங் கை?
இந்தியாவில் ேறுவமயும் பசியும் பதாடர்கவதயாய் இருப்பதற் கு
மூலக்காரணம் திட்டமிட்ட பகிர்வு இல் லாவம; பகிர்வில் குளறுபடிகள்
மற் றும் பிரச்சவனயின் வீரியத்வத புரிந்து பகாண்டு அவதத் தீர்த்திட
முன்ேராதவதயாகும் .
உணவு
உற் பத்தியில்
தன்னிவறவு
அவடந்த இந்தியாவில் 33 வகாடிப் வபர்
பசியால் ோடும் நிவலயில் வபாதுமான
வசமிப்பு ேசதியில் லாததால் ஆண்டிற் கு
ஒரு வகாடிவய 69 லட்சம் டன் உணவு
தானியம்
வீணாேதாக
இந்திய
உணவுக்கழகம் பதரிவிக்கிறது.
சுதந்திரமவடந்து 63 ஆண்டுகளான பின்பும் வபாதுமான வசமிப்புக்
கிடங் கு ேசதிகளில் வல.
இந்திய உணவுக் கழகத்தால் இதுேவர 6 வகாடிவய 50 இலட்சம் டன்
உணவு தானியங் கள் பகாள் முதல் பசய் யப்பட்டாலும் இக்கழகத்தின்
வசமிப்பு ேசதி இரண்டு வகாடிவய ஐம் பது இலட்சம் மட்டுவம.
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இதர உணவு தானியங் கள் ஆங் காங் வக திறந்தபேளிகளில் அடுக்கி
வேக்கப்பட்டுள் ளன. இதனால் விவரவில் பகட்டுப் வபாகக்கூடிய
சூழ் நிவல உருோகிறது.
உணவின்றி ஒருபக்கம் மக்கள் ோடுவகயில் உணவு பாதுகாப்பின்றி
பகட்டுப்வபாகக் கூடிய நிவலயும் உள் ளது.
இவதத்தான்
உச்சநீ திமன்றம்
கடுவமயாக்க்
கண்டித்து
உணவுப்பபாருள் ஏதும் வீணாகக் கூடாது உடனடியாக இதவன
பசியால்
ோடுவோருக்கு
ேழங் கிட
வேண்டுபமனவும்
ேலியுறுத்தியுள் ளது.
அவத வநரத்தில் நீ திபதி ோத்ோ கமிட்டி அறிக்வகயின்படி பபாது
விநிவயாகத்திட்டத்தில் மிகப்பபரிய ஊழல் மற் றும் திருட்டுகள்
நவடபபறுகின்றன.
எனவே பபாது விநிவயாகத் திட்டத்வத முழுவமயாக
மயமாக்கிடல் வேண்டுபமனவும் குறிப்பிடுகிறது.

கணிணி

அரசு
ேழங் கும்
உணவுப்பபாருட்களில்
கால் பங் குதான்
உரிய
மக்கவளச் பசன்றவடகிறது என்றும் , வமாசடி திருட்டு இல் லாத
ேவகயில்
உணவு
விநிவயாக
முவறவய
மறுசீரவமத்திட
வேண்டுபமனவும் நிதி அவமச்சரின் தவலவமப் பபாருள் இயல்
ஆவலாசகர் Dr.பகௌஷிக் பாசு குறிப் பிடுகிறார்.
உணவுப்பாதுகாப்பு மவசாதா தயாரிப்புப் நிவலயிலிருக்கக் கூடிய
காலகட்டத்தில்
பல் வேறு
விசயங் கவள
கணக்கில்
பகாள் ள
வேண்டியுள் ளது.
இந்தியாவில் உணவு ஓர் பிரச்சவனயல் ல. அவத வநரத்தில் பணமும்
பிரச்சவனயல் ல. ஆனால் யாருக்கு எே் ேளவு பசலவு பசய் ேது என
ஒதுக்கீடு பசய் ேதில் தான் பிரச்சவன. மூத்த பத்திரிக்வகயாளர்
சாய் நாத் குறிப்பிடுகிறார்,
‘இந்தியாவில் விமானத்தளம் அவமத்திட 10,000 வகாடி ரூபாயும் .
காமன்பேல் த் விவளயாட்டுப்
வபாட்டிகளுக்காக 60,000 வகாடி
ரூபாயும் , பபரிய பபரிய நிறுேனங் களுக்கு ஊக்கத் பதாவக என்ற
பபயரில் மான்யமாக 5,00,000 வகாடி ரூபாயும் ேழங் க முடிகிறது.
ஆனால் பபாது விநிவயாகத்திட்டத்திற் காக 84,399 வகாடி ரூபாவய
ஒதுக்கீடு பசய் ய முடியாதா’ என வகள் வி எழுப்புகிறார்.
ஏபனனில் இந்தியா முழுேதுமுள் ள அவனேருக்கும் கிவலா ரூ.3ல்
பபாது
விநிவயாகத்திட்டத்தில்
உணவு
ேழங் கிட
அதுவே
67

வபாதுமானதாகுபமன பபாருள் இயல் ேல் லுநர்கள் பிரவின் ஜா மற் றும்
N.ஆச்சார்யா ஆகிவயார் குறிப்பிடுகின்றனர்.
சுதந்திர இந்தியாவில் 1952ல் சமுதாய ேளர்ச்சி ேட்டாரங் கள் என
துேங் கப்பட்டு
முன்னாள்
பிரதமர்
இந்திராகாந்தி
காலத்தில்
ேறுவமவய ஒழிப்வபாம் என்ற பபயரில் நவடமுவறப்படுத்தப்பட்ட
பல் வேறு தனிநபர் பயனளிப்பு சார்ந்த திட்டங் கள் மூலம் ேறுவமயும் .
பசியும் குவறந்து ேந்தது.
ஆனால் இன்வறக்கு புதிய பபாருளாதாரக் பகாள் வக காரணமாக
தனிநபர் பயனளிப்புத்திட்டங் கள் முழுேதும் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதும்
கூட ேறுவம உயரக்காரணமானது.
அவதவபான்று இந்தியா ஓர் விேசாய நாடு. இதில்
சிறுகுறு
விேசாயிகளுக்கு வபாதுமான பாதுகாப்பு ேழங் கப்படாததாலும் ,
அேர்கள் விேசாயம் பபாய் த்துப்வபாகும் காலகட்டத்தில் விேசாயிகள்
என்ற
நிவலயிலிருந்து
விேசாயக்
கூலிகள்
அல் லது
கட்டிட
கட்டுமானக் கூலிகள் என்ற நிவலக்குத் தள் ளப்படுகின்றனர்.
இந்தியாவில்
இரசாயன உரங் கள்
உபவயாகத்தின்
காரணமாக
ேளமான, நிரந்தர நீ ர்பாசன ேசதி பகாண்ட ஏறத்தாழ 20 மில் லியன்
பஹக்வடர்
நிலங் கள்
உற் பத்தித்திறவன
இழந்துள் ளபதன்றும்
ஆய் வுகள் பதரிவிக்கின்றன.
அதுவபான்வற இந்திய கிராம விேசாயிகளுக்கு வபாதுமான சாவல
ேசதிகள் , வபாக்குேரத்து ேசதிகள் இல் லாததால் 20 சதவீதம் முதல் 30
சதவீதமான
உணவு
தான்யங் களும் .
காய் கறிகளும்
விவள
நிலங் களிலிருந்து சந்வதக்கு ேருேதற் கு முன்வப வீணாகிறது.
இவே தடுக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் உணவு உற் பத்தி 250 மில் லியன்
டன்வனயும் தாண்டுபமன ஆய் வு விேரங் கள் பதரிவிக்கின்றன.
எனவே 50% வமல் விேசாய நிலங் கவளக் பகாண்ட கிராமங் கவள
ஒன்றிவணத்து
விேசாயப்
பபாருளாதார
மண்டலங் கள்
உருோக்கப்படல் வேண்டும் .
தங் க நாற் கரச் சாவலத்திட்டத்திற் கு அளிக்கும் முக்கியத்துேம்
அளித்து இக்கிராமங் களின் விேசாய நிலங் களில் முவறயான சாவல
ேசதிகவள அளித்திடல் வேண்டும் .
இம் மண்டலத்திற் கு உட்பட்ட விேசாயிகளுக்கு உற் பத்திக் கடன்கள் 4%
ேட்டியில் தாராளமாக ேழங் கப்படல் வேண்டும் .
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இம் மண்டலங் களில் உற் பத்தி பசய் யப்படும் அவனத்து விவள
பபாருட்கவளயும்
பாதுகாத்திடத்
வதவேயான
பாதுகாப்பு
கிட்டங் கிகள் உருோக்கப்படல் வேண்டும் .
இதன் மூலம் உற் பத்தி உயர்ந்து இந்தியாவின் விேசாய ேருமானம்
4%லிருந்து உயருேதற் கு ேழி ேகுக்கும் .

தீை்விற் ைான வழி:
பபாது விநிவயாகத்திட்டத்வத விரிவுபடுத்தி உணவுப்பபாருள் கள்
அவனத்தும் தங் குதவடயின்றி எந்தவித கட்டுப்பாட்டின்றி ேழங் குேது
ஒரு குடும் பத்தில்
ேழங் குேது

ஒருேர்

மட்டும்

குடும் ப நபர் எண்ணிக்வகக்கு
உணவுப்பபாருள் ேழங் குேது

இருந்தாலும்

இணங் க

உணவுப்பபாருள்

அதன்

மடங் குகளில்

இந்தியா விேசாயிகள் அவனேருக்கும் 4 சதவீத ேட்டியில் அவனத்து
பசயல் களுக்கும்
(விவத,
அறுேவட
விற் பவன)
எே் வித
கட்டுப்பாடுகளுமின்றி ேங் கிக் கடன் ேழங் குதல்
வபாதுமான வசமிப்புக் கிட்டங் கிகவள ஏற் படுத்தி உணவுப் பபாருட்கள்
வீணாேவத முழுேதுமாகத் தடுத்து நிறுத்துேது
உணவுப்பபாருட்கவள
விேசாயிகவள
உழேர்
சந்வத
வநரடியாக விற் பவன பசய் திட ஏற் பாடு பசய் திடுதல்

வபால்

பபாது விநிவயாகத் திட்டத்திற் கு வபாதுமான நிதி ஒதுக்கி அதவன
முழுவமயாகத் தன்னிச்வசயாகச் பசயல் பட அனுமதிப்பது, அதில்
ஊழல்
பசய் பேர்,
தவட
ஏற் படுத்துவோருக்கு
கடுவமயான
தண்டவனகள் ேழங் குேது.
விேசாயப் பபாருட்கவள மாற் றம் பசய் யப்பட்ட- மதிப்பு கூட்டிய
நிவலயில் விற் பவன பசய் திட விேசாயிகளுக்கு பயிற் சியளித்தல்
இவே இந்திய விேசாய ேளர்ச்சிவய 4%லிருந்து 10% உயர்த்துேவதாடு
மட்டுமல் லாமல்
விேசாயத்வதவய
நம் பியிருக்கக்கூடிய
75%
மக்கவளக் பகாண்ட இந்திய மக்களின் ேறுவமவயயும் பசிவயயும்
நீ க்கும் .

16. வறுரைை் கைாடு உருவான வைலாறு!
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ஜேஹர்லால் வநருவின் ‘வசாசலிச’ பபாருளாதாரத்திலிருந்து இந்திரா
காந்தியின் “ஹரிபி ஹடாவோ” (ேறுவமவய ஒழிப்வபாம் ) காலத்வதத்
தாண்டி,
ராஜீே் காந்தியின் உலகமயமாக்கல் , நரசிம் மராே் -மன்வமாகன் சிங் தவலவமயிலான ஆட்சியில் தாராளமயமாக்கல் ,
பாஜக தவலவமயிலான அரசில் தனியார் மயமாக்கல் என்று இந்திய
பபாருளாதாரம் பேகு தூரம் ேந்து விட்ட பிறகும் இன்றும் ேறுவம
குறித்து விரிோன விோதங் கள் நடக்கின்றன.
“புள் ளிவிபரங் கள் எப்படி இருந்தாலும் 1980-களில் இருந்தவத விட
ேறுவம குவறந்துதான் இருக்கிறது, அப்வபா எல் லாம் கிழிந்த சட்வட
வபாட்டிருப்பாங் க, இப்வபா எல் வலாரும் நல் ல சட்வட வபாடுகிறார்கள் ”
என்று தனியார்மய, தாராளமய, உலகமய பகாள் வககளால் ஆதாயம்
அவடந்த வமட்டுக்குடியினர் புகழ் பாடுகிறார்கள் .
‘வசாசலிஸ்ட்’ வநரு
அந்த நல் ல சட்வடவய உற் பத்தி பசய் யும்
பதாழிலாளர்களுக்கு சரியான ஊதியம் ,
நிவலயான ோழ் ோதாரங் கவள
மறுப்பதுதான் அேர்கள் பார்க்கத் தேறும்
மறுபக்கம் .
‘ஏவழகள் இருக்கத்தான் பசய் கிறார்கள் ,
ஆனால் யாரும் பட்டினியால்
சாகவில் வல. அதனால் ஐக்கிய
முற் வபாக்கு கூட்டணி அரசு உணவு
பாதுகாப்பு என்று பல ஆயிரம் வகாடி
ரூபாய் கவள பசலேழிப்பது முட்டாள் தனம் .
உயர்தர ஓட்ஸ் கஞ் சி குடித்தாலும் ஒரு நாவளக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ 50தான் பசலோகிறது, கிராமப் புறங் களில் சுமாரான ஏவழகள்
தவலக்கு ரூ 12-க்கு ஒரு நாள் சாப்பாட்வட முடித்து விடுகிறார்கள் ’
என்று புள் ளி விபரங் கவள எடுத்து விடுகிறார்கள் பபாருளாதார
பார்வேயாளர்கள் .
பிபரஞ் சு மக்கள் புரட்சி.
பிபரஞ் சு புரட்சியின் வபாது
‘ஏவழகள் சாப்பிடுேதற் கு
பராட்டி கிவடக்கவில் வல
என்றால் வகக் சாப்பிடலாவம’
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என்று பசான்னதாக ேரலாற் றில் இடம் பிடித்த பிபரஞ் சு ராணியின்
கதிவயப் பார்த்து பாடம் கற் றுக் பகாண்டனர் பல நாடுகளின்
முதலாளித்துே ஆட்சியாளர்கள் .

அதனால் தம் வம ேளப்படுத்தும் பபாருளாதார அவமப்வப
உருோக்கும் ஏவழகள் அதிகம் கலகம் பசய் து விடாமல் பார்த்துக்
பகாள் ள ேறுவம நிோரண பணிகவள வமற் பகாள் ள
ஆரம் பித்தார்கள் .
நவீன உலகில் தாம் பதாண்டு பசய் ேதற் கு ஏவழகவளப் பவடத்த
இவறேனுக்கு நன்றி பசான்ன அன்வன பதரசா வபால உலபகங் கும்
மக்கவள சுரண்டி பணம் குவிக்கும் ‘இளகிய மனம் ’ பவடத்த பில்
வகட்ஸ்களும் , ோரன் பபபட்டுகளும் அறக்கட்டவளகள் ஏற் படுத்தி
ேறுவமவய ஒழிக்க முயற் சிக்கிறார்கள் .
ஒரு பக்கம் , உணவு வினிவயாகம் , கல் வி, மருத்துேம் வபான்ற
துவறகளில் அரசு தவலயிட்டு சந்வதயின் பசயல் பாட்வட
சீர்குவலக்கக் கூடாது என்ற தாராளோத முதலாளித்துேத்தின்
அடிப்பவடக் வகாட்பாடு ேறுவமவய வபாக்குேதில் அரசின்
தவலயீட்வட தடுக்கிறது.
இன்பனாரு பக்கம் , சமூகத்தில் நிலவும் ஏற் றத் தாழ் வுகள்
பிரச்சிவனகவள ஏற் படுத்துகிறது.
சந்வதயில் பபாருளாதார ரீதியாக சுரண்டப்படும் பபரும் பான்வம
மக்களுக்கு ஏவதா பகாஞ் சம் உணவு, சுமாரான கல் வி, ஒண்டுேதற் கு
ோழ் விடம் ஏதாேது ஏற் படுத்திக் பகாடுக்க வேண்டியது
அேசியமாகிறது.
இல் வலவயல் இேர்களது உவழப்வபச் சுரண்டி முதலாளிகள் ஆதாயம்
அவடய முடியாது.
அதாேது பபரும் பான்வம மக்கள் சரிேர சாப்பிடக் கூட
ேழியில் லாமல் , முவறயான கல் வி பபற முடியாமல் வபாய் விட்டால்
பதாழிற் சாவலகளில் , ேணிக நிறுேனங் களில் வேவல பசய் ேதற் கு
ஆவராக்கியமான, கல் வி கற் ற ஆட்கள் கிவடக்காமல் வபாய்
விடுகிறார்கள் .
சந்வதயில் தவலயிடக் கூடாது, அவத வநரம் முதலாளித்துே
உற் பத்திக்கு வதவேப்படாதேர்கள் பசத்து விடுேது ேவர குவறந்த
பட்சம் வசாறு வபாட்டு பராமரிக்க வேண்டும் .
எனவே ேறுவம என்பதற் கு ஒரு கட்-ஆப் வகாடு ேவரயவற
வேண்டியிருக்கிறது.
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ேருமானத்துக்கு ஒரு ேரம் பு ஏற் படுத்தி அந்த ேரம் புக்கு வமல்
உள் ளேர்கள் சந்வதயின் கருவணயிலும் , அதற் கு கீழ் உள் ளேர்கள்
அரசு ஆதரவிலும் பிவழத்துக் பகாள் ளலாம் என்று திட்டமிட
வேண்டியிருக்கிறது.
அப்படிப்பட்ட ேறியேர்களுக்கு கஞ் சித் பதாட்டிவயா, பிரியாணி
பசன்டவரா அல் லது பராட்டி ேரிவசகவளா ஏற் படுத்தி ேயிற் றுப்
பசிவய ஆற் றுேதற் கு ஏற் பாடு பசய் ய முடியும் . அந்த அளவுக்கு அரசு
தவலயீட்வட முதலாளித்துே சிந்தவனயாளர்கள் சகித்துக்
பகாள் ோர்கள் .
தாதாபாய் நே் வராஜி

இந்தியாவில் ேறுவமக் வகாட்டுக்கான அளவீடு
முதன்முதலில் இந்தியாவின் முதுபபரும் தாத்தா
என்று அவழக்கப்பட்ட தாதாபாய் நே் வராஜியால்
“இந்தியாவில் ேறுவமயும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் ”
என்ற அறிக்வகயில் 1876-ம் ஆண்டு முன்
வேக்கப்பட்டது.
1867-68ம் ஆண்டின் விவலோசியின்
அடிப்பவடயில் இடம் பபயர்ந்த கூலித்
பதாழிலாளர் பயணம் பசய் யும் வபாது ஓய் வில் இருக்கும் வபாது, ஒரு
நபருக்கு ஆண்டிற் கு இந்தியாவின் பல் வேறு பகுதிகளில் ரூ 16-லிருந்து
ரூ 35 ேவர ேருமானம் கிவடக்கா விட்டால் அேவர ேறியேர் என்று
கணக்கிட்டிருந்தார்.
இந்த ேருமானத்தில் உயிர் பிவழத்திருக்க முடியுவம தவிர வேவல
பசய் ேதற் கான ஆற் றல் வதவேகளும் , மற் ற அடிப்பவட
பசலவினங் களும் இதில் அடங் காது என்றும் அேர்
குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
1939-ம் ஆண்டு ேறுவமவய கணக்கிடுேதற் கு காங் கிரஸ் கட்சி
“வசாசலிச” வநரு தவலவமயில் ஒரு குழு அவமத்தது.
அந்தக் குழுவின் பசயலாளரான வக டி ஷா அளித்த அறிக்வகயில்
ேறுவமக் வகாட்டின் அளவீடாக ஒரு மாதத்திற் கு தனிநபர் ேருமானம்
ரூ 15 லிருந்து ரூ 20 என மதிப்பிட்டிருந்தார்.
ஒரு ேயது ேந்த பதாழிலாளிக்கு 2,400-லிருந்து 2,800 கவலாரி ேவர
ஆற் றல் வதவே பூர்த்தி பசய் ய முடிந்தால் தான் அேர்
ேறுவமயிலிருந்து தப்பித்தேர் என்று கருத வேண்டும் என்று அறிக்வக
குறிப்பிட்டது.
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1960-61ல் திட்டக்கமிசன் தவலேர் திரு பிதம் பர் பந்த் என்பேவர
உள் ளடக்கிய பணிக்குழு ேறுவமக் வகாட்வட தனிநபர் ேருமானம்
கிராமப்புறங் களுக்கு ரூ 20 நகர்ப் புறங் களுக்கு ரூ 25 என நிர்ணயம்
பசய் தது.
அதாேது 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உலகப் வபாரின் வபாதும் , அதற் கு
பின்வனயதுமான பணவீக்கங் களுக்குப் பிறகு ேறுவமக் வகாட்வட
கிட்டத்தட்ட அவத அளவில் முடிவு பசய் திருந்தார்கள் .
1979-ல் ேறுவமவய கணக்கிட திட்டக்கமிசன் நியமித்த பணிக்குழு
தனது அறிக்வகவய அளித்தது.
வதசிய மாதிரி கணக்கீடு துவறயின் புள் ளிவிேரங் களின்
அடிப்பவடயில் நாபளான்றுக்கு ஒரு தனிநபருக்கு கிராமப்புறங் களில்
2,400 கவலாரி, நகர்புறத்தில் 2,100 கவலாரி ஆற் றல்
வதவேப்படுேதாகவும் அது 1973-74 விவலோசியின் அடிப்பவடயில்
மாத நுகர்வு கிராமப்புறங் களுக்கு ரூ 49, நகர்புறங் களுக்கு ரூ 56
என்றும் அது முடிவு பசய் திருந்தது.
அன்றிலிருந்து 1973-74ம் ஆண்டின் விவலோசிகவள எடுத்துக்
பகாண்டு ஒே் போரு ஆண்டும் விவலக் குறியீட்டு எண் உயர்வின்
(பணவீக்கத்தின்) அடிப்பவடயில் அதிகரித்து ேறுவமயின் அளவீடு
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
வமலும் , 1973-1993 ேவர வதசிய மாதிரி கணக்கீட்டின் ஆய் வு
முடிவுகளுக்கும் , வதசிய கணக்கியல் புள் ளிவிபரங் களின் (NAS)
முடிவுகளுக்குமிவடயிலான வேறுபாட்வடக் பகாண்டு திட்டக்கமிசன்
ேறுவமயில் உள் ளேர் எண்ணிக்வகவய சரிப்படுத்தி (Adjust) ேந்தது.
வதசிய மாதிரி கணக்கீட்டு ஆய் வில் மக்கள் பபாருட்கள் நுகரும் அளவு
மதிப்பிடப்படுகிறது.
வதசிய கணக்கியல் புள் ளி விபரம் கணக்கிடும் நாட்டின் பமாத்த
நுகர்வே கணக்கிடுகிறது.
பமாத்த நுகர்வு, மாதிரி கணக்கீட்டு அளவே விட அதிகமாக
இருந்ததால் , மாதிரி கணக்கீட்டின் நுகர்வு மதிப்பீட்வட அந்த அளவுக்கு
உயர்த்தி ேந்தது.
உதாரணமாக 1977-78ன் சரிப்படுத்துதலுக்கு முன்பான
ேறியேர்களின் வீதம் 57.16%. NAS தரவுகளுக்கு சரிப்படுத்திய பிறகு
ேறியேர்களின் எண்ணிக்வகவய முவறவய 43%-மாகவும் , 48%மாகவும் குவறத்து காட்டி ேந்தது.
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1993-94-ல் வதசிய மாதிரி ஆய் வில் கிவடத்த தரவுகவள விட
கணக்கியல் மதிப்பீடுகள் பபருமளவு அதிகரித்திருந்தன.
அந்த அடிப்பவடயில் திட்டக் குழு 1987-88-ம் ஆண்டில் 25.5 சதவீதமாக
இருந்த ேறுவம 1993-94-ல் 19 சதவீதமாக குவறந்து விட்டதாக
அறிவித்தது.
1990-களின் மத்தியில் திட்டக்குழு தவலேராக ேந்த மது தண்டேவத
இந்த வமாசடிவய அம் பலப்படுத்தி ேறுவமவய கணக்கிடும் இந்த
வபாலியான ேழிமுவறவய தூக்கி எறிந்தார்.
ேறுவமக் வகாட்டின்
ேரலாறு (படம் :
நன்றி
http://thealternative.in)

அர்ஜுன்
பசன்குப்தா
தவலவமயிலான
மரபுசாரா
பதாழிலாளர்களுக்
கான வதசிய
ஆவணயம்
பமாத்த மக்கட்
பதாவகயில் 77%
வபர்
நாபளான்றுக்கு ரூ 20-க்கும் குவறோக ேருமானமீட்டுபேர்களாக
ேறுவமயிலிருப்பதாக பதரிவித்திருக்கிறது.
என்.சி.சக்வசனா குழுவோ இந்தியாவில் 50% மக்கள் ேறுவமயில்
இருப்பேர்களாக கூறுகிறது.
சுவரஷ் படண்டூல் கர் கமிட்டி ேறுவமக் வகாட்டின் அளவே தனிநபர்
ேருமானம் கிராமப்புறங் களுக்கு ரூ 356.30, நகர்ப்புறங் களுக்கு ரூ 538.6
என்று நிர்ணயித்தது.
இது 1876-ல் நே் வராஜியின் மதிப்பீட்டிலிருந்து 188 மடங் காகும் .
இவடப்பட்ட 137 ஆண்டுகளின் சராசரி பணவீக்கம் 5%-க்கும் வமல் ,
விவல உயர்வும் அதிகம் .
அதனால் 2004-05 ஆண்டு மதிப்பீடு நே் வராஜியின் மதிப்பீட்வட விட
மிக மிகக் குவறவு. நே் வராஜியின் ோர்த்வதகளில் பசால் ேதானால்
இந்த ேருமானத்வதக் பகாண்டு ஒருேர் உயிர் ோழக்கூட முடியாது.
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இந்தியாவின் பபரும் பாலான மக்கள் 1,700 கவலாரிக்கும் குவறோகத்
தான் உணவு உட்பகாள் கிறார்கள் , அதனால் 2,100, 2,400 கவலாரிகள்
மிக அதிகபமன்று ேறுவமயின் அளவே கிராமப்புறங் களுக்கு 1,999
கவலாரியாகவும் நகர்ப்புறங் களுக்கு 1,770 கவலாரியாகவும் குவறத்து
ேவரயறுத்தது படண்டூல் கர் கமிட்டி.
இதன் மூலம் 2004-05ல் 37.2 சதவீதமாக இருந்த ேறுவமயின் வீதம் 200910ல் 29.8 சதவீதமாக குவறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
மருத்துே அறிவியல் படி ஓய் வில் இருப்பேருக்வக உடலின் ேளர்சிவத
மாற் றத்திற் கு மட்டுவம 1,220 கவலாரி வதவேப்படும் .
இந்திய மருத்துே ஆராய் ச்சி கவுன்சிலின் அறிக்வகப் படி மிதமான
வேவல பசய் யும் ஆணுக்கு 2,730 கவலாரியும் , பபண்ணுக்கு 2,230
கவலாரி உணவும் வதவேப்படும் .
10 ேயதிலிருந்து 17 ேயது சிறார்களுக்கு சராசரியாக 2,450
கவலாரியும் , 10 ேயதிற் குட்பட்ட குழந்வதகளுக்கு சராசரியாக 1360
கவலாரியும் வதவேப்படும் .
கருத்தரித்திருக்கும் பபண்களுக்கு சராசரிவய விட 350 கவலாரிகள்
அதிகமாகவும் , தாய் ப்பால் பகாடுக்கும் தாய் மார்களுக்கு சராசரிவய
விட 600 கவலாரிகள் அதிகமாகவும் வதவேப்படும் .
தமிழகத்திலிருக்கும் வீடில் லாத, குடும் பமில் லாத உவழக்கும்
பதாழிலாளி ஒருேர் மிகக்குவறோன பசலவில் உணவு
உட்பகாள் ேதாக இருந்தால் , அேர் ‘அம் மா உணேகத்வத’ நாடலாம் . ரூ
33-க்குள் ேயிற் வற நிரப்பிக்பகாள் ேதாக இருந்தால் என்ன
சாப்பிடுோர்?
காவல 10 ரூபாய் க்கு 10 இட்லி, மதியம் 10 ரூபாய் க்கு இரண்டு ஐந்து
ரூபாய் சாத ேவக, இரவு வகவயந்தி பேனில் 12 ரூபாய் க்கு மூன்று
புவராட்டா, ஆக ரூ.33. இந்த உணவு பமனுவில் அேருக்கு எே் ேளவு
கவலாரி கிவடக்கும் ?
10 இட்லி – 1,000, 1/2 கப் சாம் பார் – 70, 2 கப் அரிசி சாதம் – 240, 3
பவராட்டா – 450 ஆக பமாத்தம் 1760 கவலாரிகள் . 33 ரூபாய் க்கு
படண்டுல் கரின் 1,770 கவலாரிவய கூட இேரால் பபற முடியாது.
ஆனால் , அேரது ஒரு நாள் வதவே 3,000 கவலாரிவய விட அதிகம் .
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உவழப் பேரின் வகயில்
பசல் ேம் இருக்கும் வபாது
வதவேக்கு பசியாறுேது
ஒரு பிரச்சிவன இல் வல.

2012 ஐ.நாவின் மனித
ேள வமம் பாட்டு
குறியீட்டில் இந்தியா
136-ேது இடம்
ேகிக்கிறது. 1992-ல் இது
122-ேது இடமாக
இருந்தது. உலக பசியிலுள் வளார் குறியீட்படண்ணில் இந்தியா 119-ம்
இடம் ேகிக்கிறது.
உலக சுகாதார அவமப்பு மற் றும் உலக ேங் கியின் கணக்கீட்டின் படி
உலகின் ஊட்டச்சத்து குவறபாடுள் ள, எவட குவறோன
குழந்வதகளில் 49 சதவீதம் வபர் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் .
இது ஆப்பிரிக்க நாடுகவள விட இரு மடங் காகும் . இப்படி பமய் யுலகில்
ஏழ் வம மக்கவள அழுத்திக் பகாண்டிருக்கும் வபாது இந்திய அரசின்
அறிக்வககளில் ேறுவம காணாமல் வபாய் ேருகிறது.
விவலோசி உயர்வே குவறத்து மதிப்பிட்டும் , மக்களின் ஆற் றல்
வதவேகவள குவறத்து மதிப்பிட்டும் ேறுவம பேற் றிகரமாக
ஒழிக்கப்பட்டு ேருகிறது.
ேறுவமக்வகாடு குறித்த இந்த அளவுவகால் சரியானதா, ரூ.32-க்குள்
ஒருேர் ோழ இயலுமா என்றும் ேறுவமக் வகாட்வடத் தீர்மானிக்கும்
அளவே குவறத்து நிர்ணயித்திருப்பதுதான் பிரச்சவன என்பதாக
முதலாளித்துேப் பத்திரிவககளும் , ஊடகங் களும் விோதத்வத
நடத்திக் பகாண்டிருக்கின்றன,
பல பபாருளாதார வமவதகளும் அறிஞர்களும் அரவசயும் திட்டக்
கமிசவனயும் கடுவமயாக விமர்சித்து ேருகிறார்கள் .
ேறுவமக் வகாட்வட நிர்ணயித்து, ஏவழகளுக்கு உதவும் படியான
சூழவல உருோக்கும் பபாருளாதாரக் பகாள் வகயின் அபத்தத்வதப்
பற் றி யாரும் விோதிப்பதில் வல.
300 ஆண்டு முதலாளித்துே ேளர்ச்சிக்குப் பிறகும்
முதலாளித்துேத்தின் பிறப்பிடமான இங் கிலாந்திலும் , அதன்
இப்வபாவதய தவலவமயகமான அபமரிக்காவிலும் கூட ஏழ் வமவய
ஒழிக்க முடியாதிருப்பது ஏன் என்று முதலாளித்துேத்வத வகள் விக்கு
உட்படுத்துேதில் வல.
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பபரும் பான்வம மக்கள் இந்த வகள் விகவள எழுப்பி தம் வம அழுத்திக்
பகாண்டிருக்கும் ஆளும் அவமப்புகவள நிராகரித்து வசாசலிச
சமூகத்வத கட்டுேதுதான் ஏழ் வமவய ஒழிப்பதற் கான ஒவர ேழி.
புள் ளி விேரங் களின் வமாசடியால் ஏவழகளின் எண்ணிக்வகவய
ஒழித்து ேறுவமக் வகாட்வட குவறக்கும் ேழி அத்தவகய சமூகத்தில்
வதவேயற் றுப் வபாகும் .
ஏபனனில் உவழப்பேரின் வகயில் பசல் ேம் இருக்கும் வபாது
வதவேக்கு பசியாறுேது ஒரு பிரச்சிவன இல் வல.
இதன்றி ேறுவமவயயும் , ேறுவமக் வகாட்வடயும் ஒழிப்பதற் கு வேறு
ேழிகவளா இல் வல குறுக்கு ேழிகவளா இல் வல.

17. திருேள் ளுேர் காட்டும் ேறுவம
ேள் ளுேர் ோழ் ந்த சமுதாயத்தில் பபாதுவுவடவம, ஜனநாயகம்
வபான்ற கருத்துக்கள் தவழத்வதாங் காத காலம் .
தனியுவடவம தத்துேத்வத ஏற் றுக் பகாண்ட சமுதாயம் . அத்தகுச்
சமுதாயத்தில் ேளவமயும் ேறுவமயும் , ஏற் றமும் தாழ் வும் இருந்தது
இயல் வப.
ேறுவமயின் பிடியில் சிக்கி, பசியும் அதனால் ஏற் பட்ட இறத்தலும்
இருந்துள் ளது.
இச்சீர்வகட்டிவன எண்ணி மனம் பேதும் பிய ேள் ளுேர் தமது
திருக்குறளில் நல் குரவு, இரவு, இரேச்சம் ஆகிய அதிகாரங் கவளப்
பவடத்துள் ளார்.
ஒரு சாரார் ேளமுடன் ோழும் நிவலயில் , மற் பறாரு சாரார் பிச்வச
எடுத்து உண்ணும் நிவலயும் உள் ளதல் லோ? அதற் குக் காரணமாக
விதிவய பநாந்து பகாள் ளுகிவறாம் ! இவறேவனச் சாடுகிவறாம் !
திருேள் ளுேர் இந்நிவலக்கு இவறேனும் , விதியும் காரணபமன்றால் ,
அே் விவறேன் எதற் கு என்று நிவனத்துச் சாபமிடுகிறார்!
“இரந்தும் உயிர் ோழ் தல் வேண்டின் பரந்து
பகடுக உலகு இயற் றியான்” (குறள் 1062)

பிச்வசபயடுத்துதான் உயிர் ோழ வேண்டும் என்ற நிவலயில்
உயிர்கவளப் பவடத்திருந்தால் , அப்படிப் பவடத்தேவன இந்த
உலகிற் கு ேந்து பிச்வசபயடுப்பேவரப்வபால தானும் அவலந்து
திரிந்து பகட்டுப் வபாகட்டும் எனச் சபிக்கிறார்!
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இக்குறள் நமக்கு உணர்த்தும் உண்வம சமுதாயத்தில் எல் வலாரும் ,
எல் லாமும் பபற் றுச் சமமாக ோழும் உரிவம உள் ளது என்பவத.
பபாருளாதார ஏற் றத் தாழ் வு, அதனால் ஏற் படும் ேறுவம, அதன்
விவளோய் இரத்தல் ஆகியவே பகாடுவம. அவேயற் ற சமுதாயவம
மனிதவன உயர்த்த முடியும் என்ற கருத்வத உணர்கிவறாம் .
பபாருளாதார உரிவம:
பபாருள் வதடும் உரிவம, அதவனப் பாதுகாக்கும் உரிவம
அவனேருக்கும் உண்டு எனத் பதளிோக்குகிறது திருக்குறள் . அப்படிப்
பபாருள் வதடுேது அறேழியில் அவமய வேண்டும் என
ேலியுறுத்துகிறது.
விவனத்தூய் வம என்ற அதிகாரத்தில் கூறுகிறார் திருேள் ளுேர் :
“அழக்பகாண்ட எல் லாம் அழப் வபாம் ; இழப் பினும்
பிற் பயக்கும் நற் பாலவே” (குறள் 656)

பிறர் ேருந்தும் படி ஒருேன் அவடந்த பபாருள் அவனத்தும் , பபற் றேன்
ேருந்தி அழும் படி அேவன விட்டுப் வபாய் விடும் . நல் ல ேழியில் ேந்த
பபாருள் பதாவலந்தாலும் பின்னர் நன்வமவய தரும் .
பபாருளாதார உரிவம அவனேருக்கும் உண்டு – அதற் காக அடுத்தேர்
உரிவமவய மீறுேது தேறு; அற ேழியல் ல; பிறவர ேஞ் சித்துப்
பபாருள் வசர்ப்பது ஏற் புவடயது இல் வல; கண்டனத்திற் குரியது.
“ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் பசய் யற் க
சான்வறார் பழிக்கும் விவன” (குறள் 656)

தன்வனப் பபற் ற தாய் பசியால் ோடுேவதப் பார்த்து மனம் ேருந்தி
வேதவனப்படும் பபாழுதுகூட, சான்வறார்கள் பழிப்பதற் குக்குக்
காரணமான இழிந்த பசயல் கவள பசய் யக் கூடாது.
அறமற் ற ேழியில் அநியாயமாகப் பபாருள் வசர்த்தல் தேறு என்று
உணர்த்தி, சரியான முவறயில் பபாருளீடடு
் ம் முவறதவன
உணர்த்துேதால் லஞ் சமற் ற, சுரண்டலற் ற சமுதாயத்திற் கு ேள் ளுேப்
பபருந்தவக ேழி காட்டுகிறார்!
துன்பங் கள் பல தந்த நம் புகவழயும் அழிக்கும் சூவதப் வபால் நமக்கு
ேறுவம தருேது வேறு ஒன்றும் இல் வல.
சிறுவம பலபசய் து சீரழிக்கும் சூதின்
ேறுவம தருேபதான்று இல் .
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பல துன்பங் களுக்கு ஆளாக்கி, புகவழப் பகடுத்த, ேறுவமயிலும்
ஆழ் த்துேதற் குச் சூதாட்டத்வதப் வபான்ற தீவமயான பசயல்
வேபறான்றும் இல் வல.
ஒருேனுக்குத் துன்பம் பலேற் வறயும் உண்டாக்கி அேனுவடய
புகவழக் பகடுக்கின்ற சூவதவபால் ேறுவம தருேது வேபறான்றும்
இல் வல.
இன்வமயின் இன்னாதது யாபதனின் இன் வமயின்
இன்வமவய இன் னா தது.

ேறுவமவயவிடத் துன்பம் தருேது எது என்று ஆராய் ந்தால் ,
ேறுவமவயப் வபால் துன்பம் தருேது வேறு ஒன்றும் இல் வல.
இன்வம எனஒரு பாவி மறுவமயும்
இம் வமயும் இன்றி ேரும் .

ேறுவம என்னும் ஒரு பாவி ஒருேவன பற் றிக் பகாண்டால் அேனுக்கு
நிகழ் கால இன்பமும் , ேருங் கால இன்பமும் இல் லாதபடி பசய் யும் .
பதால் ேரவும் வதாலும் பகடுக்கும் பதாவகயாக
நல் குரவு என்னும் நவச.

ேறுவம என்று பசால் லப்படும் ஆவசநிவல ஒருேவனப் பற் றினால் ,
பழவமயாக ேரும் குடிப்பபருவமவயயும் , அதனால் ேருகின்ற நல் ல
புகவழயும் ஒருவசரக் பகடுக்கும் .
இற் பிறந்தார் கண்வணயும் இன் வம இளிேந்த
பசாற் பிறக்கும் வசார்வு தரும் .

ேறுவமயானது நல் ல குடும் பத்தில் பிறந்தேரிடம் கூட இழிோன
பசாற் கள் வதான்றுேதற் கு ஏதுோன தளர்ச்சிவய உண்டாக்கும் .
ேறுவம என்று பசால் லப்படும் துன்பத்துள் பலேவகப்பட்ட
துன்பங் களும் ேந்துவசரும் .
நற் பபாருள் நன்குணர்ந்து பசால் லினும் நல் கூர்ந்தார்
பசாற் பபாருள் வசார்வு படும் .

நல் ல நூல் களின் பபாருவள ேறியேர் பதளிோக அறிந்து கூறினாலும் ,
அேர் பசால் பயனற் ற பசால் லாக முடியும் .
அறஞ் சாரா நல் குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்வபால வநாக்கப் படும் .
79

அறபநறியிலிருந்து விலகி ேந்த ேறுவம ஒருேவனச் வசர்ந்தால் ,
பபற் ற தாயினாலும் அயலான்வபாலக் கருதச் பசய் துவிடும் .
இன்றும் ேருேது பகால் வலா பநருநலும்
பகான்றது வபாலும் நிரப் பு.

வநற் றும் என்வனக் பகான்றது வபான்ற துன்பத்வதச் பசய் த ேறுவம,
இன்றும் என்னிடம் ேந்து துன்புறுத்துவமா?
பநருப்பினுள் துஞ் சலும் ஆகும் நிரப் பினுள்
யாபதான்றும் கண்பாடு அரிது.

ஒருேன் பநருப்பிவல இருந்து உறங் குதல் கூடும் ; ஆனால் ேறுவம
ேந்தவபாது எே் ேவகயாலும் கண்மூடி உறங் குதல் அரிது.

18. வபபிள் காட்டும் ேறுவம.
உலகளவில் உண்வமயான முன் வனற் றத்திற் கான நம் பிக்வக ஒளி
மங் கலாக இருப்பதால் , உதவிக்காக ஒருேர் எங் வக பசல் லலாம் ?
முன் பு குறிப்பிட்டபடி, இப்பபாழுவத மக்களுக்கு நவடமுவற
ஞானத்வத ோரி ேழங் கும் சுரங் கம் ஒன் று உள் ளது. அது என் ன?
அதுதான் கடவுளுவடய ோர்த்வதயாகிய வபபிள் .
பிற தகேல் சுரங் கங் களிலிருந்து வபபிள் எே் ோறு வேறுபடுகிறது?
இது உன் னத அதிகாரியாகிய நமது பவடப்பாளரிடமிருந்து
ேந்திருக்கிறது.
வபபிள் எனும் சுரங் கத்தில் விவலவயறப்பபற் ற மணிக்கற் கவள,
அதாேது எல் லா மக்களுக்கும் , எல் லா இடங் களுக்கும் , எல் லா
காலங் களுக்கும் பபாருந்துகிற நவடமுவற நியமங் கவள அேர்
வேத்திருக்கிறார்.
இந்த நியமங் கவளப் பின் பற் றினால் , இப்பபாழுவத ஏவழகள்
திருப்தியான ோழ் க்வகவய அனுபவித்து மகிழலாம் . இதற் கு சில
உதாரணங் கவள கேனிக்கலாம் .
பணத்வதப் பற் றி சரியான கண்வணாட்டம் உவடயேர்களாய்
இருங் கள் .
“ஞானம் வகடகம் , திரவியமும் வகடகம் ; ஞானம் தன் வன
உவடயேர்களுக்கு ஜீேவனத் தரும் ; இதுவே அறிவின் வமன் வம” என
வபபிள் கூறுகிறது. (பிரசங் கி 7:12)
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இதன் கருத்பதன் ன? பணம் தான் எல் லாம் அல் ல. அது ஓரளவு
பாதுகாப்வபத் தருகிறது என் பது உண்வமதான் . நமக்குத் வதவேயான
சில பபாருட்கவள ோங் க உதவுகிறது,
ஆனால் அதற் கு சில ேரம் புகள் இருக்கின் றன. பணத்தால் ோங் க
முடியாத அதிக மதிப்புமிக்க சில விஷயங் கள் உள் ளன. இந்த
உண்வமவய ஒப்புக்பகாள் ேது பபாருளுவடவமகவள சரியான
கண்வணாட்டத்தில் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறது;
பணத்வதத் திரட்டுேதிவலவய குறியாக இருக்கும் வபாது
ோழ் க்வகயில் ேரும் ஏமாற் றங் கவளயும் தவிர்க்க உதவுகிறது.
பணத்தால் ஜீேவன ோங் க முடியாது,
ஆனால் ஞானமாக பசயல் படுேது நமது ஜீேவன இப்பபாழுதும்
பாதுகாக்கும் , நித்திய காலமாய் ோழும் ோய் ப்வபயும் நமக்கு
திறக்கும் .
ேரவுக்குத் தக்க பசலவு பசய் யுங் கள் . ஆவசப்பட்டபதல் லாம்
அத்தியாேசியமானது என் று பசால் லிவிட முடியாது. எது

அத்தியாேசியமானவதா அதற் கு மட்டுவம நாம் முக்கியத்துேம்
பகாடுக்க வேண்டும் . “எனக்கு அது அேசியம் வதவே” என பசால் லி
நம் வம நாவம சுலபமாக ஏமாற் றிக் பகாள் ளலாம் ,
ஆனால் உண்வமயில் பார்க்கப்வபானால் , அது அத்தியாேசியமான
ஒன் றாக இருக்காது, ஆவசப்பட்ட ஒன் றாகவே இருக்கும் .
சம் பாதித்த பணத்வத முதலில் உடனடித் வதவேகளுக்வக—உணவு,
உவட, இருப்பிடம் , இன் ன பிறேற் றிற் வக—ஞானமுள் ள ஒருேர்
பயன் படுத்துோர். பிறகு, மீதமுள் ள பணத்வத பசலேழிப்பதற் கு
முன் பு கூடுதலாக வதவேப்படும் பபாருட்களுக்கு வபாதுமான பணம்
இருக்குமா என அேர் தீர்மானிப்பார்.
இவதத்தான் இவயசு ஓர் உேவமயில் பரிந்துவரத்தார்: ‘தனக்கு
நிர்ோகமுண்வடா இல் வலவயா என் று முன் பு உட்கார்ந்து
பசல் லுஞ் பசலவேக் கணக்குப் பார்க்கக்கடேன் .’—லூக்கா 14:30.
பிலிப்வபன் ஸில் ேசிக்கும் யூஃப்வராசினா என் பேர் ஒற் வறத் தாய் ,
அேருக்கு மூன் று பிள் வளகள் . சில ேருஷங் களுக்கு முன் னர் அேரது
கணேன் அேவர வகவிட்டுவிட்டுப் வபாய் விட்டார்;
ஆகவே குடும் பத்திற் காக பணம் சம் பாதித்து, அவத படுசிக்கனமாக
பயன் படுத்தும் சோவல எதிர்ப்பட்டார்.
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அப்படி சிக்கனமாக பசலேழித்து குடும் பம் நடத்தி ேரும் வபாது,
வகயிலிருக்கும் பணத்வத பசலவு பசய் யும் விதத்வதப் பற் றி
பிள் வளகளுக்கும் கற் றுக் பகாடுத்தார்.
உதாரணமாக, பிள் வளகள் தங் களுக்குப் பிடித்தமான
ஏவதாபோன் வற பார்த்து அவத ோங் கித் தரும் படி வகட்கும் வபாது,
அது வேண்டாம் என பட்படன் று பசால் லிவிடாமல் , “உனக்கு
வேண்டுபமன் றால் அவத நீ ோங் கிக்பகாள் ளலாம் ,
ஆனால் நீ தீர்மானிக்க வேண்டும் . நம் முவடய வகயில் ஒரு பபாருவள
மட்டுவம ோங் க பணம் இருக்கிறது. இந்தப் பணத்தில் , நீ வகட்கிற
பபாருவள ோங் கலாம் , இல் வலபயன் றால் இந்த ோரம் சாதத்வதாடு
பதாடுகறிக்கு பகாஞ் சம் இவறச்சிவயா காய் கறிவயா ோங் கலாம் .
இப்வபா பசால் , உனக்கு எது வேண்டும் ?” என அேர்களுக்கு
நியாயங் காட்டி வபசுோர்.
பபாதுோக, பசால் ல ேந்த குறிப்வப பிள் வளகள் புரிந்துபகாண்டு,
வேபறதாேது ோங் குேதற் குப் பதிலாக சாப்பாட்டுக்கு
வதவேயானவத ோங் கவே விரும் புோர்கள் .
மனநிவறவுடன் இருங் கள் . “உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு
உண்டாயிருந்தால் அது வபாதுபமன் றிருக்கக்கடவோம் ” என மற் பறாரு
வபபிள் நியமம் கூறுகிறது. (1 தீவமாத்வதயு 6:8)

பணம் மட்டுவம மகிழ் சசி
் வயத் தராது. பணக்காரர் அவநகர்
மகிழ் சசி
் யில் லாமல் இருக்கிறார்கள் , அவதசமயத்தில் ஏவழகள்
அவநகர் அதிக மகிழ் சசி
் யுடன் ோழ் கிறார்கள் .
இேர்கள் ோழ் க்வகக்குத் வதவேயான எளிய காரியங் கவள வேத்வத
திருப்தியாக ோழ கற் றுக்பகாள் கிறார்கள் .
அதிமுக்கியமான
காரியங் கள் மீது கேனத்வத ஒருமுகப்படுத்தும் ‘பதளிோன
கண்வண’ பற் றி இவயசு வபசினார். (மத்வதயு 6:22)
இது மனநிவறவுடன் இருக்க ஒருேருக்கு உதவுகிறது. ஏவழகள் பலர்
மிகவும் திருப்தியுடன் இருக்கிறார்கள் , ஏபனன் றால் அேர்கள்
கடவுவளாடு ஒரு நல் ல உறவே ேளர்த்திருக்கிறார்கள் , மகிழ் சசி
் யான
குடும் ப ோழ் க்வகவயயும் அனுபவிக்கிறார்கள் —இவேபயல் லாம்
பணத்தினால் ோங் க முடியாதவே.
இதுேவர பசால் லப்பட்டவே ஏவழகள் தங் களுவடய
சூழ் நிவலவமவய சமாளிப்பதற் கு உதே வபபிள் தரும்
நவடமுவறயான அறிவுவரகளில் சில. ஆனால் இன் னும் அவநகம்
இருக்கின் றன.
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உதாரணமாக, பணத்வத விரயமாக்கும் பழக்கங் களாகிய
புவகப்பிடித்தல் , சூதாடுதல் வபான் றேற் வற தவிருங் கள் ;
ோழ் க்வகயில் முக்கியமான காரியங் கவள, குறிப்பாக ஆன் மீக
இலக்குகவள கண்டு பகாள் ளுங் கள் ; வேவலயில் லா திண்டாட்டம்
அதிகமாய் இருக்கும் இடங் களில் , மற் றேர்களுக்கு அதிக
பிரவயாஜனப்படும் திறவமவய ேளர்த்துக் பகாள் ளுங் கள் அல் லது
மற் றேர்களுக்கு பிரவயாஜனமான சின் ன சின் ன வேவலகவள பசய் து
பகாடுக்க முயலுங் கள் என் பறல் லாம் வபபிள் அறிவுவர தருகிறது.
(நீ திபமாழிகள் 22:29; 23:21; பிலிப் பியர் 1:9-11)

இத்தவகய ‘நவடமுவற ஞானத்வதயும் சிந்திக்கும் திறவனயும் ’
பயன் படுத்தும் படி வபபிள் பரிந்துவர பசய் கிறது, ஏபனன் றால் அவே
‘உங் கள் ஆத்துமாவுக்கு ஜீேனாயிருக்கும் .’—நீதிபமாழிகள் 3:21, 22.
ேறுவமயில் வபாராடுகிறேர்களுக்கு உதவும் நிோரணிவய வபபிள்
அறிவுவரகள் தருகிறவபாதிலும் , எதிர்காலத்வதப் பற் றிய வகள் விகள்
இன் னும் மனதில் ேட்டமிட்டுக் பகாண்வட இருக்கின் றன.
ேறுவம எனும் வகாரப் பிடிக்குள் வளவய ஏவழகள் என் பறன் றும் கிடந்து
மடிய வேண்டியதுதானா? பபரும் பசல் ேந்தருக்கும் பரம ஏவழக்கும்
இவடவய இருக்கும் இந்தச் சமத்துேமின் வம என் றாேது
சரிபசய் யப்படுமா? பலருக்கும் பதரிந்திராத ஒரு தீர்வே நாம்
இப்பபாழுது ஆராயலாம் .
நை் பிை்ரை ரவெ் ெதற் குைிய ைாைணத்ரத ரெபிள் தருகிறது

வபபிள் ஒரு சிறந்த புத்தகம் என் பவத பலரும் ஒத்துக்பகாள் கின் றனர்.
ஆனால் விவரவில் ேரப்வபாகும் பபரிய மாற் றங் கவளப் பற் றி அது
குறிப்பிடுேவத பபரும் பாலும் அேர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் .
ேறுவம உட்பட, மனிதகுலத்தின் அவனத்து பிரச்சிவனகவளயும்
தீர்க்க நடேடிக்வக எடுப்பதற் கு கடவுள் எண்ணம் பகாண்டிருக்கிறார்.
இவத பசய் ேதற் கு மனித அரசாங் கங் கள் திறவமயின் றி அல் லது
விருப்பமின் றி இருப்பது பதள் ளத் பதளிோக
நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் , அேற் வற நீ க்கிப்வபாடுேதற் கு கடவுள்
வநாக்கம் பகாண்டுள் ளார்.
எப்படி? தானிவயல் 2:44-ல் வபபிள் திட்டேட்டமாக குறிப் பிடுகிறது:
“பரவலாகத்தின் வதேன் என் பறன் வறக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ் யத்வத
எழும் பப் பண்ணுோர்; அந்த ராஜ் யம் வேவற ஜனத்துக்கு
விடப்படுேதில் வல; . . . அது அந்த ராஜ் யங் கவளபயல் லாம் பநாறுக்கி,
நிர்மூலமாக்கி, தாவனா என் பறன் வறக்கும் நிற் கும் .”
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இந்த “ராஜ் யங் கவளபயல் லாம் ,” அதாேது அரசாங் கங் கவளபயல் லாம்
நீ க்கிய பிறகு, கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஆட்சியாளர் ஆளுவக
பசய் ோர்.
அந்த ஆட்சியாளர் ஒரு மனிதரல் ல, ஆனால் கடவுவளப் வபாலவே
ேல் லவம ோய் ந்த ஓர் ஆவி சிருஷ்டி; தற் வபாவதய
சமத்துேமின் வமவய ஒழிப்பதற் கு வதவேப்படும் பபரும்
மாற் றங் கவளச் பசய் ய திறவம பவடத்தேர்.
இவதச் பசய் ேதற் கு கடவுள் தமது பசாந்த குமாரவன
வதர்ந்பதடுத்திருக்கிறார். (அப்வபாஸ்தலர் 17:31) இந்த ஆட்சியாளர்
பசய் யப்வபாேவத சங் கீதம் 72:12-14 இே் ோறு விேரிக்கிறது:
“கூப்பிடுகிற எளியேவனயும் , உதவியற் ற சிறுவமயானேவனயும்
அேர் விடுவிப்பார்.

பலவீனனுக்கும் எளியேனுக்கும் அேர் இரங் கி, எளியேர்களின்
ஆத்துமாக்கவள இரட்சிப்பார். அேர்கள் ஆத்துமாக்கவள
ேஞ் சகத்திற் கும் பகாடுவமக்கும் தப்புவிப்பார்;
அேர்களுவடய இரத்தம் அேருவடய பார்வேக்கு
அருவமயாயிருக்கும் .” எப்வபர்ப்பட்ட மகத்தான எதிர்பார்ப்பு!
எப்வபர்ப்பட்ட விடுதவல! கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஆட்சியாளர்
ஏவழ எளிவயாரின் சார்பாக பசயல் படுோர்.
ேறுவமயுடன் பதாடர்புவடய எல் லா பிரச்சிவனகளும் அப்பபாழுது
தீர்க்கப்படும் . சங் கீதம் 72-ல் ேசனம் 16 (NW) இே் ோறு கூறுகிறது:
“பூமியில் ஏராளமாக தானியம் விவளயும் ; மவலகளின் உச்சியில்
ேழிந்வதாடும் .” பஞ் சத்தாவலா, பணப் பிரச்சிவனயினாவலா,

வமாசமான நிர்ோகத்தினாவலா ேரும் உணவுப் பற் றாக்குவறகள்
இனிவமல் இரா.
மற் ற பிரச்சிவனகளும் தீர்க்கப்படும் . உதாரணமாக, இன் று பூமியில்
ோழும் பபரும் பாவலாருக்கு பசாந்தம் பகாண்டாட ஒரு வீடு இல் வல.
என் றாலும் , கடவுள் இே் ோறு ோக்குறுதி தருகிறார்: “வீடுகவளக் கட்டி,
அவேகளில் குடியிருப்பார்கள் , திராட்சத் வதாட்டங் கவள நாட்டி,
அவேகளின் கனிவயப் புசிப்பார்கள் .
அேர்கள் கட்டுகிறதும் , வேபறாருேர் குடியிருக்கிறதும் , அேர்கள்
நாட்டுகிறதும் , வேபறாருேர் கனி புசிக்கிறதுமாயிருப்பதில் வல;
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ஏபனனில் விருட்சத்தின் நாட்கவளப் வபால என் ஜனத்தின்
நாட்களிருக்கும் ; நான் பதரிந்து பகாண்டேர்கள் தங் கள் வககளின்
கிரிவயகவள பநடுநாளாய் அநுபவிப்பார்கள் .” (ஏசாயா 65:21, 22)
ஒே் போருேருக்கும் பசாந்த வீடு இருக்கும் , அேரேர் தன் தன்
வேவலவய அனுபவித்து மகிழ் ேர். ஆகவே ேறுவமக்கு முழுவமயான,
நிரந்தரமான தீர்வே கடவுள் ோக்குறுதி அளிக்கிறார்.
பணக்காரருக்கும் ஏவழக்கும் இவடவய உள் ள பபரும் பிளவுகள்
இனிவமலும் இருக்காது, பதாட்டுக்பகாள் ள துவடத்துக்பகாள் ள என
சாப்பாட்டுக்காக மக்கள் இனிவமல் அேதிப்பட மாட்டார்கள் .
இந்த வபபிள் ோக்குறுதிகவள முதன் முதல் வகள் விப்படும் வபாது,
இபதல் லாம் பேறும் கனவு என ஒருேர் நிவனக்கலாம் .
ஆனால் கடந்த காலத்தில் கடவுள் தந்த எல் லா ோக்குறுதிகளும்
நிவறவேறியுள் ளன என் பவத வபபிவள கூர்ந்து ஆராய் ேதன் மூலம்
அறிந்துபகாள் ளலாம் . (ஏசாயா 55:11)
ஆகவே இபதல் லாம் நடக்குமா என் பது வகள் வியல் ல, இபதல் லாம்
சம் பவிக்கும் வபாது இதிலிருந்து நன் வமயவடய நீ ங் கள் என் ன பசய் ய
வேண்டும் என் பவத வகள் வி.
நீ ங் ைள் அங் கை இருெ் பீை்ைளா?

இந்த அரசாங் கம் கடவுளுவடயது என் பதால் , இந்த ஆட்சியில் ஒரு
பிரவஜயாக ோழ கடவுளுக்குப் பிரியமான ஆட்களாக நாம் இருக்க
வேண்டும் . இதற் கு எப்படி தகுதி பபறுேது? கண்வணக் கட்டி காட்டில்
விட்டது வபால நாம் தவிக்க வேண்டியதில் வல, இதற் குரிய தகுதிகள்
வபபிளில் பகாடுக்கப்பட்டுள் ளன.
நியமிக்கப்பட்ட அரசராகிய கடவுளுவடய குமாரன் நீ திபரர். (ஏசாயா
11:3-5) ஆகவே, இந்த அரசாங் கத்தில் ோழ அனுமதிக்கப்படும்
ஆட்களும் கூட நீ திபரராக ோழ வேண்டுபமன
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள் . நீ திபமாழிகள் 2:21, 22
இே் ோறு கூறுகிறது: “பசே் வேயானேர்கள் பூமியிவல ோசம்
பண்ணுோர்கள் ; உத்தமர்கள் அதிவல தங் கியிருப்பார்கள் .
துன் மார்க்கவரா பூமியிலிருந்து அறுப்புண்டு வபாோர்கள் ; துவராகிகள்
அதில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமாோர்கள் .”
இந்தத் வதவேகவள பூர்த்தி பசய் ேது எப்படி என் பவத
அறிந்துபகாள் ள ஏதாேது ேழி இருக்கிறதா? ஆம் , இருக்கிறது.
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வபபிவள படித்து அதன் ேழிகவளப் பின் பற் றுேதன் மூலம் இந்த
மகத்தான எதிர்கால ோழ் வே அனுபவிக்க நீ ங் கள் தகுதி பபறலாம் .
(வயாோன் 17:3)

இதற் கு உதே பயவகாோவின் சாட்சிகள் ஆேவலாடு
காத்திருக்கிறார்கள் . ேறுவமவயா அநீ திவயா இல் லாத ஒரு
சமுதாயத்தில் ோழும் இந்த ோய் ப்வப பயன் படுத்திக் பகாள் ளும் படி
உங் கவள வகட்டுக்பகாள் கிவறாம் .
யூஃப்வராசினா: “சிக்கனமாக பசலேழிப்பது என் குடும் பத்திற் கு
அத்தியாேசியமானவத ோங் க உதவுகிறது”
கடவுவளாடு ஒரு நல் ல உறவேயும் மகிழ் சசி
் யான குடும் ப
ோழ் க்வகவயயும் பணத்தினால் ோங் க முடியாது.

19. ெசி வந் தால் ெத்துை் ெறை் குை்
“ெசி வந் திைெ் ெத்துை் ெறை்குை் ” என்பது நாம் அடிக்கடி உச்சரிக்கும்
அல் லது வகட்கும் பழபமாழி.
பசி மிகவும் பகாடுவமயானது. பசி ேந்துவிட்டால் அதன் முன் எதுவும்
நிற் க முடியாது. எே் ேளவு பபரிய அறிவேயும் ஆற் றவலயும்
வீரத்வதயும் ஏன், தேத்வதயும் கூட பசி ஒவர பநாடியில் பேன்றுவிடும் .
பசிக் பகாடுவம மிகவும் பபால் லாதது. எந்தச் சத்தியாலும் பசிவய
பேல் ல முடியாது.
இந்தக் கருத்வத உணர்த்துேதுதான் “பசி ேந்திடப் பத்தும் பறக்கும் ”
என்ற பழபமாழி.
இந்தப் பழபமாழியில் ேரும் 'பத்து' எவே?
ைானை் குலை் ைல் வி வண்ரை அறிவுரைரை
தானை் தவை் உயை்சசி
் தாளாண்ரை கதனின்
ைசிவந் த பசால் லியை் கைல் ைாமுறுதல்
ெத்துை்
ெசி வந் திைெ் ெறந் து கொை் (நல் ேழி பாடல்
26)

ஔவேக் கிழவி நம் கிழவி; அமிழ் தினும்
இனிய பசாற் கிழவி என்ற சிறப்புக்குரிய
தமிழ் மூதாட்டி ஔவேயார் இயற் றிய இந்த
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நல் ேழிப் பாடலிலிருந்து பிறந்ததுதான் அந்தப் பழபமாழி.
பாடல் என்னவோ பழங் காலத்தில் எழுதப்பட்டதுதான்.
ஆனால் , அது இந்தக் காலத்திற் கும் இனிேரும் எந்தக் காலத்திற் கும்
பபாருந்துேதாக இருக்கிறது.
இதுவே தமிழ் , தமிழ் ப் புலவோர், தமிழ் ச ் பசய் யுள் ஆகியேற் றுக்கு
இருக்கும் தனிச்சிறப்பாகும் .
1. மானம் : honour and respect
2. குலம் : birth
3. கல் வி: education
4. ேன்வம: caring
5. அறிவுவடவம: wisdom
6. தானம் : giving
7. தேம் : penance
8. உயர்ச்சி: high status
9. தாளாண்வம: effort
10. காமம் : sexuality

ைானை் – குலெ் பெருரை – ைற் ற ைல் வி – அழகிய கதாற் றை் –
ெகுத்தறிந் து ொை்ை்குை் அறிவு – தானை் பசய் வதால் வருை் புைழ் –
தவை் கைற் பைாள் ளுை் ஆற் றல் – முன்கனற் றை் – விைாமுயற் சி –
பெண்மீது பைாள் ளுை் ைாதல் உணை்சசி
் ஆகிய பத்தும் பசியால்
ோடும் ஒருேனிடமிருந்து உடவன ஓடிவிடும் என்பவத அன்வற
கண்டுபிடித்து பாடிவேத்துள் ளார் நம் ஔவேப்பாட்டி.
“பசி” ேந்தவபாது உணேருந்தி அப்பசிவயப்
வபாக்க முடியாத நிவல ேருமானால்
அதவனவிடக் பகாடியது வேபறான்று மில் வல.
பசல் ேம் பபற் றேர், அச்பசல் ேத்வதப்
பாதுகாப்பாக வேத்ததற் குரிய இடம் எது என
ேள் ளுேரிடம் வகட்டால் அேர் அளிக்கும் விவட
இதுதான்.
“அற் றார் அழிப்பசி
பபற் றான்

தீர்த்தல் அஃ(து) ஒருேன்
பபாருள் வேப் புழி”

பபாருள் பபற் றேன்
ஒருேன், ேறியேர்களது
பகாடிய பசித்
துன்பதவத அறம்
கருதித் தீர்க்க
வேண்டும் . அே் ேறவம,
அப் பபாருவளத்
தனக்குப் பின்னர்
உதவுதற் பகனப் பாதுகாப்பாக வேக்கும் பாதுக பா்பு பபட்டகம் .”
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பசிப் பிணி என்னும் பாவி.....
பசி ேந்தால் என்பனன்ன வநரும் என்பவதச் சீத்தவலச் சாத்தனார் தம்
மணிவமகவல நூலில் ஒரு பட்டியலிட்வட காட்டுகின்றார்.
“குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் பகால் லும்
பிடித்த கல் விப் பபரும் புரவண விடுஉம்
நாண்அணி கவளயும் , மாண் எழில் சிவதக்கும் .
புண்முவல மாதபராடு புறங் கவட நிறுத்தும்
பசிப்பணி என்னும் பாவி.....
தமது குடிப்பிறப்பின் பபருவமவய அழித்து விடும் . தாம் பபற் ற
சிறப்பபல் லாம் நீ க்கிவிடும் .
கல் வி என்னும்
மிதவேவய,
விடச்பசய் யும் ,
“நாணம் ” முதலான
அணிகலன்கவளச்
சிவதக்கும் .
அவனத்திற் கும்
வமலாகத் தம்
மவனவிபயாடு
அடுத்தேர்
தவலோசலில் நிற் கச்
பசய் யும் – இத்தவகய
பகாடுவம பசய் ேது
பசிப்பிணி.
இத்தவகய பகாடும் பசி வபாக்குதற் பகன்ற பிறந்தேள் மணிவமகவல,
“அமுதசுரவி” என்னும் அட்சய பாத்திரம் ஏந்திக் “காணார், வகளார்,
கால் முடப்பட்வடார், வபணுநர் இல் வலார்” முதலான பலவரயும் கூவி
அவழத்து அேர்கள் பசி வபாக்கிய அறச்பசல் வி அேள் !.

20.ேறுவமயின் மூன்று கிவளகள் .
ேறுவமயினால் ஆராய் ச்சியின்வம, ஒழுக்கமின்வம, விவளேறியாது
பசயலாற் றும் வேகம் இம் மூன்றும் ஏற் படுகின்றன.
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இேற் றால் பலாத்தகார முவறயில் ஒழுங் கு மீறி துணிவு பகாண்டு
பிறர் பபாருட்கவளச் சந்தர்ப்பச் சூழ் நிவலகளுக்வகற் ற முவறயில்
கேர்ந்து பகாள் ேது திருட்டு ஆகும் .
இதற் குக் பகாள் வள என்ற பபயரும் உண்டு. இந்தக் பகாடுஞ்
பசயலின் விவளோக மனிதனுக்கு மனிதன் பயன்படுேது, இம் வச
பசய் ேது, பகான்று விடுேது என்பன வபான்ற துன்ப விவளவுகள்
சமுதாயத்தில் ஏற் பட்டன.
உடல் வதவே உணர்ச்சிகளின் துன்பத்வதத் தாங் கமாட்டாது மனிதன்
வேறு ேழியில் பபாருலுட்கவளப் பபற முயல் கிறான்.
உடல் ேலிவோ சந்தர்ப்பவம கிவடக்காதவபாது அேன் மற் றேரிடம்
பகஞ் சிக்வகட்டு பபாருள் பபற் று ோழ் கிறான். இந்தச் பசயவலப்
பிச்வச என்று பசால் கிவறாம் .
ஒழுக்கமுள் ள மனிதன் பிற் காலத்தில் திருப்பித் தருேதாக உறுதிகூறி,
தன் எதிர்கால உவழப்வப அடகு வேத்து. பிறரிடமிருந்து பபாருள்
பபறுேவதக் கடன் என்று அவழக்கிவறாம் .
திருட்டு. பிச்வச, கடன் என்ற முப் பிரிவுகளும் ேறுவம என்பதிலிருந்து
வதான்றுகின்றன.
இந்த ேறுவம என்ற பகாடிய வநாய் மனித இனத்தில் சமுதாயத்
பதாடர்பாகவே நீ டித்தும் , பல் வேறு ேழிகளில் மனித ோழ் வில்
சிக்கல் கவளயும் துன்பங் கவளயும் விவளவித்துக் பகாண்வட
இருக்கிறது.
சமுதாயத்திற் குக் கஷ்டமும் நஷ்டமும் விவளவிக்கும் பல பகாடுஞ்
பசயல் கள் பிறக்குமிடம் ேறுவமவய ஆகும் .
ேறுவமவய ஒழிக்காமல் , திருடுபேனுக்குத் தண்டவன பகாடுக்கும்
அரசியல் நிர்ோக முவற குவறபாடு உவடயவத ஆகும் .
பிறருவடய துன்பங் கவள கூர்ந்தறிந்து பசயலாற் றும் திறவமவயப்
பபற் றேன் மனிதன். பிறர் துன்பத்வதப் வபாக்க வேண்டும் என்ற
அன்புள் ளம் பகாண்டேன் மனிதன்.
இருந்தவபாதிலும் பலாத்தகாரச் பசயல் களின் மூலம் பிறர் பபாருள்
பறிக்கும் இழிச்பசயல் கவளச் பசய் கிறான். ேறுவமயும் , ேறுவம
ேந்துவிடுவமா என்ற பயமுவம இதற் குக் காரணங் கள் ஆகும் .
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21. உைக வறுமை ஒைிப்பு நாள்
உைக வறுமை ஒைிப்பு நாள் (WWWWWWWWWWWWW WWW WWW WWW WWWWWWWWWWW WW

WWWWWWW) ஒவ்கவார் ஆண்டும் அக்கைாபர் 17 ஆம் நாள்
உைகமுழுவதும் கமைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

உைகளாவிய ரீைியில் வறுமை பைாைர்பான விைிப்புணர்மவ
ஏற்படுத்ைி பெிப்பிணியில் இருந்து ைக்கமள விடுவிப்பைற்காக
ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு 1992 ஆம் ஆண்டு வறுமை ஒைிப்பு
நாமள அைிகாரபூர்வைாக ஏற்றுக்பகாண்ைது.

உைகில் வறுமை நிமை காரணைாக பாைிக்கப்பட்டுள்ள ைக்களுக்கு
உைவ கவண்டியைன் அவெியம் குறித்து அமனத்து ைரப்பினரின்
கவனத்மை ஈர்க்கும் கநாக்கத்துைன் வறுமை ஒைிப்பு ைினத்ைில்

பல்கவறு கவமைத் ைிட்ைங்கள் கைற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நாள் 1987 ஆம் ஆண்டு முைன் முைைாக பிரான்ெின் பாரிஸ்
நகரில் கமைப்பிடிக்கப்பட்ைது.
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பெி, வறுமை, வன்முமற, பயம் என்பவற் று

க் பைியாகனாமர

பகௌரவிக்கும் மவமகயில் 100,000 ைக்கள் பைார்ககட்கராவின்
ைனிை உரிமைகள் ைற்றும் விடுைமை ெதுக்கத்ைில்
ஒன்றுகூடினார்கள்.

பகுதி 1v.

ேறுவமவயப் வபாக்க தீர்வுகள் .
22. ேறுவமவய அகற் ற விவேகானந்தர் கூறும் ேழிகள்
23. ேறுவம ஒழிய விேசாயம் ேளர வேண்டும்
24. பதாழில் கள் ேறுவமவயப் வபாக்கும்
25. உவழப்பால் ேறுவமவய விரட்டியேர்கள்
26. கல் வியால் ேறுவமவய வபாக்கலாம்
27. ேறுவமவயப் வபாக்க சுரண்டல் கவள ஒழிக்க வேண்டும் .
28. ேறுவமவய ஒழிக்க பன்முக உத்திகள் வதவே
28. சமூகச் சிக்கல் களுக்கான மகரிசியின் தீர்வுகள் .
30. பபாருள் ேறுவம – அறிவு ேறுவம
31. ேறுவமயற் ற ேளமான ோழ் வு
32.. வேதாத்திரி மகரிஷி பார்வேயில் ேறுவம இல் வல.

22. அறியாரை, வறுரை அைல வழிைாை்டியவை்

சுவாமிஜி விகவைானந் தை்
சுவாமி விவேகானந்தவரப் பற் றி எழுதுேதும் , வபசுேதும்
‘ஞாயிற் வறச் சங் கிலியால் அளப்பது’ வபான்றது. நடக்கக் கூடியதா
அது? அந்த ஞானபானுவின் அருகினில் பசன்றால் , வியந்து,
வபச்சிழந்து நிற் க வேண்டியது தான்.
சுோமிஜியின் முக்கியமான பசய் தி என்பது, நான் புரிந்து பகாண்ட
ேவர, பாரத மண்ணில் இருந்து அறியாவம ஒழிப்பு மற் றும் ேறுவம
ஒழிப்பு என்பது தான். இக்கருத்துக்கவள சுோமிஜி அதிகம்
ேலியுறுத்தக் காரணம் என்ன?
சுோமிஜி பூவுலகில் ோழ் ந்த காலத்தின் (1863- 1902) ேரலாற் றுப்
பின்னணிவய சற் வற திரும் பிப் பார்த்தால் இதற் கான காரணம்
பதற் பறன விளங் கும் .
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1857ல் முதல் இந்திய சுதந்திரப் வபாரான (கலகம் என்று சிறுவமப்
படுத்தப்பட்ட) சிப்பாய் களின் எழுச்சி நிகழ் வுக்குப் பின்னால் தான்
இங் கிலாந்தின் முடியாட்சிக்குக் கீழ் பாரதம் பகாண்டுேரப்
பபறுகிறது. அதுேவர கிழக்கிந்திய கும் பினியின் ேணிகர்களின்
ஆட்சி.
ேணிகம் என்று ேந்து விட்டாவல லாபம் தான் முதல் வகாட்பாடு. லாபம்
அவடய என்ன வேண்டுமானாலும் பசய் யலாம் என்பது தான் ேணிக
சூத்திரம் .
இங் கிலாந்து நாட்டிற் குத் வதவேயான பபாருட்கவளவய உற் பத்தி
பசய் ய வேண்டும் ; விவளவிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரட்டப்
படுகின்றனர்.
மீறுபேர்களுக்கு கவசயடி, சிவறத் தண்டவன என்று பகடுபிடி
அதிகமாகிவிட்டது. ேழக்கமாக இங் கு விவளயும் தானியங் கள்
உணவுப் பபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு பசயற் வகயாக
உருோக்கப்பட்டது. அதன் விவளவு பஞ் சம் , பஞ் சம் , பஞ் சவமா பஞ் சம் .
1765 துேங் கி 1947 ேவர ஆங் கிவலயரின் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த
பஞ் சக்வகாலத்தின் பகாடூர வீச்சு புரியும் .
சுோமிஜி பரிே் ராஜகராக பாரதம் முழுதும்
பயணித்தவபாது லட்சக் கணக்கான்
மனிதர்கள் எலும் பும் வதாலுமாக உடலில்
பதம் பு இல் லாமல் , உள் ளத்தில் வசார்வேச்
சுமந்துபகாண்டு நவடப் பிணங் களாக
இருப்பவதக் காண்கிறார்.
சுோமிஜியின் கனிந்த இதயத்தில் இரக்கம்
சுரக்கிறது. அேர்களுவடய நிவல கண்டு
ரத்தக் கண்ணீர ் ேடிக்கிறார்.

“கஞ் சி குடிப்பதற் கு இலார் அதன்
காரணங் கள் இவே என்னும் அறிவும் இலார்
பஞ் சவமா பஞ் சம் என்வற -நிதம்
பரிதவித்வத உயிர் துடி துடித்துத்
துஞ் சி மடிகின்றாவர இேர்
துயர்கவளத் தீர்க்க ஓர் ேழி இல் வலவய…”
என்று மகாகவி பாரதி பரிதவிப்பது சுோமிஜியின் எதிபராலியாகத்
தான்.
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“விதரவயின் ைண்ணீரைத் துரைை்ை முடியாத, ஓை் அனாரதயின்
வாய் ை்கு ஒரு பைாை்டி துண்டு பைாடுை்ை முடியாத ைைவுகளா,
ைதகைா என் நை் பிை்ரைை்கு ொத்திைைானதல் ல..” என்ற பசாற் கள்
சுோமிஜியின் ோக்கிலிருந்து ேருகிறது என்றால் , நமது
ஆஷாடபூதிகள் மதம் , சாஸ்திரம் என்ற பபயரால் சமூகத்தில்
ஏற் படுத்தியிருந்த குழப்பங் களால் தாவன?
“இரந்தும் உயிர்ோழ் தல் வேண்டின் பரந்து
பகடுக உலகியற் றி யான்”
-என்ற திருேள் ளுேரின் (குறள் - 1062) ோக்கல் லோ இரண்டு ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சுோமிஜியின் திருோக்காக
பேளிப்படுகிறது?
அதனால் தான் எல் லா ேசதிகளும் கிவடத்தும் சுோமிஜியால் அதவன
ஏற் க முடியவில் வல.
“என் ொைதத்தின் கைாடிை் ைணை்ைான சகைாதைை்ைள் ஒருகவரள
கசாற் றுை்கு அரலந் து திைியுை் கொது என்னால் சுைகொைத்ரத
எெ் ெடி அனுெவிை்ை முடியுை் ?” என்று அபமரிக்காவில் இரவு வநரத்தில்
கண்ணீர ்விட்டுக் கதறுகிறார் சுோமிஜி.
அறியாவம இருவள அகற் ற வேண்டும் என்பதில் சுோமிஜி
முவனப்புக் காட்டினார். ஒே் போரு குடிவசக்கும் கல் வி பசன்று
அவடய வேண்டும் என்று ஆவசப்பட்டார்.
1890ம் ஆண்டு ஜூவல மாதம் முதல் பதாடர்ச்சியாக 4 ஆண்டுகள்
இந்தியா முழுேதும் பரிே் ராஜகராக பயணம் வமற் பகாண்டார்
சுோமிஜி. உண்வமயான பாரதம் எது? அது ஏன் இழிநிவலக்கு
ஆளானது? மீண்டும் அவத உயர்த்துேது எப்படி? இதுவபான்ற பல
வகள் விகளுக்கு பதில் கண்டுபிடிப்பவத சுோமிஜியின் பயணத்துக்கு
முக்கிய காரணமாக இருந்தது.
அப்வபாது எல் லாத் தரப்பு மக்கவளயும் வநரடியாகச் சந்திக்கின்ற
ோய் ப்பிவனப் பபற் றார். பாரதத்தின் பபாருளாதார நிவல, அவத
ஆட்டிப் பவடக்கும் கலாச்சார, பண்பாட்டு சக்திகள் வபான்றேற் வற
கண்கூடாக பார்த்து புரிந்துபகாண்டார்.
நாட்டின் ேறுவமவயயும் , அதன் காரணமாய் உண்டான
இழிநிவலவயயும் கண்டு ேருந்திய சுோமிஜி, பாரதத்தின் நிவலவய
உயர்த்த தீவிரமாகச் சிந்தித்தார்.
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பாரதத்தின் இழிநிவலக்கு மிக முக்கியக் காரணமாக மதம்
ஒன்வறவய அன்வறய சீர்த்திருத்தோதிகள் பசால் லி ேந்தார்கள் .
ஆனால் சுோமிஜி ‘ைதை் ைாைணைல் ல…கவதாந் தத்தின் உயைிய
ைருத்துை்ைளுை் , உண்ரைைளுை் சாதாைண ைை்ைளுை்குெ் புைியுை்
விதத்தில் பசன்றரையவில் ரல’ என்று உறுதியாகக் கூறினார்.
‘கவதாந் தத்தின் உயைிய ைருத்துை்ைள் பசயல் முரற
விளை்ைத்கதாடு சாதாைண ைை்ைளுை்கு புைியுை் ெடி
பசன்றரைந் தால் , அரவ ைை்ைளுை்குள் இருை்கின்ற ஆற் றரல
பவளிை்பைாண்டு வருை் . அந் த ைாபெருை் ஆற் றல் அவை்ைள் தங் ைள்
பிைச்ரனைரள தாங் ைகள தீை்த்துை் பைாள் ள வழிவரை பசய் யுை் ’
என்று நம் பினார்.
(அற் புதமான சீடவனப் பபற் ற மகத்தான
குருநாதர்
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்)

ஆனால் அன்று நம் பாரத மக்கள்
அறியாவமயினாலும் , ேறுவமயினாலும்
சிக்கித் திணறிக் பகாண்டிருந்தனர்.
இந்தச் சூழலில் வேதாந்த உண்வமகவள
அேர்களுக்கு வபாதிப்பதால் எந்த
பிரவயாஜனமும் இல் வல. முதலில்
ேறுவமவயப் வபாக்க வேண்டும் . அடுத்து
அறியாவமவயப் வபாக்க கல் வி பகாடுக்க
வேண்டும் .
அதற் கு அடுத்தகட்ட நடேடிக்வகயாகத் தான் வேதாந்த உண்வமகள்
அேர்களுக்கு மனதுக்குள் ஆழமாக பசன்றவடயும்
என்பவதத் பதரிந்து பகாண்டார் சுோமிஜி.
ேயிறு பசியால் காயும் வபாது, அறிவு எப்படி முழுத் திறனுடன்
பசயல் படும் ? ஆகவே பசி, பட்டினி, அறியாவம இேற் றில் இருந்து
மக்களுக்கு விடுதவல பகாடுக்க என்ன ேழி என ஆராய் ந்தார்
சுோமிஜி.
ேறுவம ஒழிய பணம் வேண்டும் , அறியாவம ஒழிய கல் வி வேண்டும் .
ஆக, ேறுவமயும் , அறியாவமயும் ஒழிய பணம் வேண்டும்
என்பவதப் புரிந்து பகாண்டார் சுோமிஜி.
பணம் …பபாருட்பசல் ேத்வதப் பபற வமவலநாடுகவளவய
நம் பியிருக்க வேண்டிய சூழல் அன்று. ஆனால் யாசகம் பபற
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விரும் பாத சுோமிஜி, பண்டமாற் று முவறயின் தத்துேத்தில்
நம் பிக்வக பகாண்டார்.
நம் மிடம் இருக்கும் ஒன்வறக் பகாடுத்து, அதற் குப் பதிலாக
அேர்களிடம் உள் ள ஒன்வறப் பபற் றுக் பகாள் ேது என்பது தான்
அேரது வயாசவன.
ேறுவம, பசி, பட்டினி, அறியாவம இேற் றால் நம் நாடு கட்டுண்டு
கிடந்தாலும் , நம் முவடய நாட்டின் முனிேர்களும் , வயாகிகளும்
அளித்துச் பசன்ற ஆன்மிகச் பசல் ேங் களும் , வேதாந்த உண்வமகளும்
மிகப் பபரிய பசாத்தாக இருந்தன.
பபாருட்பசல் ேத்திலும் , கல் வியிலும் வமம் பட்டிருந்த
வமவலநாட்டேர்கள் வேதாந்த உண்வமகவள ஏற் றுக் பகாள் ளும்
மனநிவலயில் இருந்தனர்.
அேர்களுக்கு வேதாந்தத்வதக் கற் பித்து, அேர்களிடம் இருந்து
பசல் ேத்வதப் பபறுேது என முடிவு பசய் தார் சுோமிஜி.
அந்தப் பபாருட்பசல் ேத்வத வேத்து நம் நாட்டேரின்
ேறுவமவயப் வபாக்கி, கல் வி அளித்து, அறியாவமவய நீ க்கிவிட
முடியும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். அதற் கான தருணத்வத
வநாக்கிக் காத்திருந்தார்.
சுமார் 4 ேருடங் கள் அபமரிக்காவில் வேதாந்தக் கருத்துக்கவளப்
பரப்பிவிட்டு 1897, ஜனேரி மாதம் இந்தியா திரும் பினார் சுோமிஜி.
அபமரிக்காவில் சுற் றுப்பயணம் பசய் தபடிவய பசன்வனயிலும் ,
பகால் கத்தாவிலும் எதிர்காலத்தில் வதாற் றுவிக்கப்பட வேண்டிய
அவமப்புக்களுக்குத் திட்டங் கவளத் தீட்டினார்.
அந்த அவமப்புக்கள் பசய் ய வேண்டிய பணிகளாக, வககளில்
வதசப்படங் கள் (வமப் ), ரசாயனப் பபாருட்கள் ஆகியேற் வற
எடுத்துச்பசன்று ஒரு சிறிய கூட்டத்வதக் கூட்டி பாடம் நடத்தச்
பசான்னார்.
வேதாந்தத் தத்துேங் கவளப் பரப்ப இதழ் ஆரம் பிக்கும் திட்டத்வதயும் ,
அதவனாடு கூட பபருங் கூட்டத்தினருக்கு கல் வி புகட்டுேவதயும்
முன்வேக்கிறார்.
“ேயிற் றுக்குச்வசாறிட வேண்டும்
இங் கு ோழும் மனிதருக்பகலாம் !
பயிற் றிப் பல கல் வி தந்து
இந்தப் பாவர உயர்த்திட வேண்டும் !”
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-என்ற மகாகவியின் ோக்கும் சுோமிஜியின் தாக்கத்தால்
விவளந்ததாகும் .
தான் எண்ணியபடி இந்தியாவின் பசாத்தான வேதாந்த
அருட்பசல் ேத்வத வமவலநாடுகளுக்குக் பகாடுத்து, அேர்களிடம்
இருந்து பபாருட்பசல் ேத்வதப் பபற் று தன் லட்சியத்வத நிவறவேற் ற
சுோமிஜி உருோக்கிய அவமப்பு
தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இயக்கம் .

இன்று உலபகங் கும் பரந்து விரிந்து
மக்களின் ேறுவம, அறியாவம
வபான்றேற் வறப் வபாக்கவும்
ஆன்மிக ஞானத்வதப் பரப்பவும்
அேர் உருோக்கிய பாவதயில்
பாடுபட்டு ேருகிறது ராமகிருஷ்ணர்
இயக்கம் .

23. ேறுவம ஒழிய விேசாயம் ேளர வேண்டும்
வேதாத்திரி மகரிஷி பதாழில் களின் சிறப்பு பற் றி குறிப்பிடும் வபாது,
“உணவு, உவட, வீடு என்ற
முப் பபாருவளத் வதாற் றும்
உவழப் பாளிவய முதல் ேன்
மற் றோ்கள் எல் லாம்
உணவு முதல் முப் பபாருவளத்
வதாற் று கின்றேர்க்கு
உதவுபதாழில் புரிவோவர
உண்வமயிவன உணர்வோம் .”

என்று கூறுோர்.
உணவு, உவட, இருப்பிடம் இம் மூன்றும் மனிதனின் அடிப்பவடத்
வதவேகள் ஆகும் .
இவேகவளாடு பதாடர்புறுகிற உவழப்புச் சார்ந்த பதாழில் பசய் பேர்
“முதல் ேன்” என மகரிஷி சிற் ப்பிக்கின்றார். மற் றேர்கள் உதே
பதாழில் புரிபேர் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
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மனிதரின் அடிப்பவட வதவேவய உணர்ந்து ஒே் போருேரும்
தம் பங் கு உவழப்வப ேழங் க வேண்டும் என்பது மகாத்மா காந்தியின்
சர்வோதயச் சிந்தவனயாகும் .
ஆகவே இேர் உவட சார்ந்த நூல் உற் பத்திக்காகத் தம் பங் கிற் கு கதர்
இராட்டினம் சுழற் றினார். முன் மாதிரியாக ோழ் ந்தும் காட்டினார்,

முதல் பதாழில் .
ஆறு பதாழில் கள் எனப் பண்வடக் காலத்தில் ேவரயறுக்கப்
பபற் றுள் ளது. ஆதிகாலத்தில் உழவு முதன்வமப் படுத்தப்
பபற் றுள் ளவமவய நாம் பல படித்திருக்கிவறாம் .
இந்த அறுேவகத் பதாழில் பிற் காலத்தில் பல் வேறாகப்
பபருகியுள் ளன. இச்சூழலில் மகரிஷி,
“பதாழில் மூன்று கடவம தேம் கவல ஆராய் ச்சி
பதாண்டு பணி ஆளுவம வபாதவன பத்பதான்று
பசயல் களிவல முதற் சிறப் பு பயிர்த் பதாழிற் வக
சீருயர்த்தும் வபாதவனவயா அடுத்த வமன்வம.”

மனித ோழ் விற் கு அடிப்பவடயானது உணவு. உணவே உற் பத்தி
பசய் யும் பயிர்த் பதாழில் பண்வடக் காலத்திலிருந்து தவலவமத்
பதாழிலாக இருக்கிறது. இதவன மகரிஷியும் ேலியுறுத்துகிறார்.
“உழுதுண்டு ோழ் பேவர ோழ் ோர் மற் பறல் லாம்
பதாழுதுண்டு பின் பசல் பேர்.”

என்பது ேள் ளுேர் ோக்காகும் .
முன்பனாரு காலத்தில் யாவன கட்டி வபாரடித்த நம் நாட்டில் இன்று
விேசாயிகள் , தாங் கள் சாகுபடி பசய் த பயிருக்கு பல் வேறு பிரச்வன
என்று கூறி கண்ணீர ் ேடிக்கின்றனர்.
உலகம் முழுேதும் தினமும் பசியால் ோடும் மக்களின் எண்ணிக்வக
100 வகாடி இருக்கும் என ஐ.நா.,அறிக்வக கூறுகிறது.
இதில் மூன்றில் ஒரு பங் கு மக்கள் பதாவக இந்தியாவில் உள் ளது.
அதாேது 35 வகாடிப்வபர் இந்தியாவில் தினமும் பசியால்
ோடுகின்றனர்.
உலகில் தினமும் 17 ஆயிரம் குழந்வதகள் ஊட்டச்சத்து குவறபாட்டால்
இறப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள் ளது. அதாேது 6 விநாடிக்கு ஒரு
குழந்வத இறக்கிறது.
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பிைச்ரன எங் கை உள் ளது?
ஒரு பக்கம் பசல் ேத்தில் பசழித்வதாங் கும் குழந்வதகள் உடல் எவட
அதிகரிப்பால் அேதிப்படுகின்றனர். மறுபக்கம் ஏவழக்குழந்வதகள்
பசிக்கு உண்ண முடியாமல் இறக்கின்றனர்.
திட்டமிட்ட பகிர்வு இல் லாவமவய இதற் கு முக்கிய காரணம் .
உணவு உற் பத்தியில் தன்னிவறவு அவடந்த இந்தியாவில் 35
வகாடிப்வபர் பசியால் ோடும் நிவலயில் வபாதுமான அளவு உணவே
வசமிக்க முடியாமல் மத்திய, மாநில அரசுகள் தவிக்கின்றன.
இந்தியாவில் ஆண்டிற் கு ஒரு வகாடிவய 64 லட்சம் டன் உணவு
தானியங் கள் வீணாேதாக இந்திய உணவுக்கழகம் அறிவித்துள் ளது.
“நாடு முன்வனறுகிறது, நாடு முன்வனறுகிறது” என திரும் ப, திரும் ப
விளம் பரம் பசய் யப்படுகிறது.
ஒரு பக்கம் முன்வனற் றம் இருந்தாலும் , பபரும் பான்வம மக்களின்
உண்வம நிவல அதற் கு எதிர்மாறாக உள் ளது. நம் நாட்டில் 45 வகாடி
மக்கள் தினமும் 447 ரூபாயில் ோழ் க்வகவய ஓட்ட வேண்டிய
கட்டாயத்தில் உள் ளனர் என ஒரு ஆய் வு கூறுகிறது.

அழியுை் விவசாயை் :
அரசின் புதிய பபாருளாதார பகாள் வக காரணமாக நாட்டின்
அடிப்பவட கட்டவமப்பான விேசாயம் அழிந்து பகாண்டு ேருகிறது.
விேசாயம் பசய் பேர்கள் அந்த பதாழிலில் நம் பிக்வகயிழந்து புலம்
பபயர்ந்து ேருகின்றனர்.
கடன் ோங் கிய விேசாயிகளின் எண்ணிக்வக பபாருளாதார
சீர்திருத்தத்தின் முதல் 10 ஆண்டுகளில் இரண்டு மடங் காக
அதிகரித்துள் ளது.

வறுரை ஒழிெ் பு திை்ைை் :
வநரு காலத்தில் “சமுதாய ேளர்ச்சி திட்டம் ” என்ற பபயரில்
துேக்கப்பட்டு நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது.
இந்திரா காலத்திலும் “ஏழ் வமவய ஒழிப்வபாம் ” என்ற லட்சியத்திற் கு
முன் உரிவம ேழங் கப்பட்டது.
ஆனால் அடுத்தடுத்து ேந்த ஆட்சிகளில் அத்தவகய திட்டங் கள்
அவனத்தும் வக விடப்பட்டன. ஆயினும் அவத சமயத்தில் 2009 ல்
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பல் வேறு பதாழிலதிபர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் வகாடி ரூபாய்
மானியம் ேழங் கப்பட்டது.
இந்தியாவில் கிராமப் புற வேவல ோய் ப்பிற் கு ேரப்பிரசாதமாக புதிய
அத்தியாயம் பவடக்கும் என்று கருதப்பட்ட “மகாத்மா காந்தி
கிராமப்புற வேவல ோய் ப்பு திட்டம் ” முழுவமயான அர்ப்பணிப்பு
உணர்வுடன் பசயல் படுத்தப்பட்டதா என்பது வகள் விக்குறிவய.

ெணை்ைாைை்ைளிைை் உலைை் :
உலகம் முழுேதும் ேறுவமக்வகாட்டிற் கு கீழ் உள் ளேர்களின் ஒரு நாள்
ேருமானம் 1.25 டாலர் (சுமார் 80 ரூபாய் ). உலக பணக்காரர்களில் 20
சதவீதம் வபர் உலகின் பமாத்த பசல் ே ேளங் களில் 86 சதவீதத்வத
வகப்பற் றி உள் ளனர்.
மீதமுள் ள மக்களுக்கு கிவடப்பது 14 சதவீதம் மட்டுவம.
ஆட்சியாளர்கவளா இந்தியாவில் 20 சதவீதம் மக்களின் நலன் பற் றி
கேவலப்படும் அளவிற் கு 80 சதவீதம் மக்களின் நலம் பற் றியும்
அேர்களின் ஏழ் வமவய வபாக்குேது பற் றியும் கேவலப்படுேதில் வல.
எனவே 60 சதவீதத்திற் கு வமல் விேசாய நிலங் கவள பகாண்ட
கிராமங் கவள ஒன்றிவணத்து விேசாய பபாருளாதார மண்டலங் கள்
உருோக்கப்பட வேண்டும் .
நான்கு ேழிச்சாவல திட்டத்திற் கு பகாடுக்கப்படும் முக்கியத்துேம் ,
கிராம இவணப்பு சாவலகளுக்கும் ேழங் கப்பட வேண்டும் .
குவறந்த ேட்டியில் கடன் மற் றும் இவத பபறுேதற் கான
ேழிமுவறகள் எளிதாக்கப்பட வேண்டும் . சிறு, சிறு இடங் களில்
எே் ோறு பயிர் பசய் யலாம் என்பதற் கான ஆராய் ச்சிவய
வமம் படுத்தப்படவேண்டும் .
பபாதுவிநிவயாக திட்டத்வத விரிவுபடுத்த வேண்டும் .
உணவுப்பபாருள் பதுக்கவல தவட பசய் ய வேண்டும் .
குடும் ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிவகவய பபாறுத்து வரஷன்
கவடகளில் பபாருட்கள் ேழங் கப்பட வேண்டும் . வபாலி வரஷன்
கார்டுகவள அகற் ற வேண்டும் . பிறப்பு, இறப்பு விபரங் கள் சரியாக
கணக்கிடப்பட வேண்டும் .
உணவுப்பபாருட்கவள விற் பவன பசய் ய வநரடி சந்வதகள்
அவமக்கப்பட வேண்டும் . இவடத்தரகர்களின் ஆதிக்கத்வத
தடுக்கவேண்டும் .
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ஊழல் வபர்ேழிகவளயும் பதுக்கல் காரர்கவளயும் கடுவமயான சட்டம்
மூலம் தண்டிக்க வேண்டும் .
விேசாயபபாருட்கவள மாற் றம் பசய் யப்பட்ட மதிப்புக்கூட்டிய
நிவலயில் , விற் பவன பசய் ய விேசாயிகளுக்கு பயிற் சி வேண்டும் .
இயற் வக உரங் கள் மற் றும் இயற் வக விேசாயத்வத ஊக்கப்படுத்த
வேண்டும் . குளம் , கால் ோய் , கண்மாய் கள் , அவனத்து நீ ர் நிவலகளும்
நன்கு காலத்வத பராமரிக்கப்பட வேண்டும் .
இந்த பணிகள் பசய் தால் இந்திய விேசாயத்தில் ேளர்ச்சியவடேது
மட்டுமல் ல விேசாயத்வத நம் பியிருக்கும் 75 சதவீத மக்களின்
ேறுவமயும் , பசியும் தீரும் .

24. பதாழில் கள் ேறுவமவயப் வபாக்கும் .
ஏவழ பாதிரியாரின் மகனான “பாே் வலா” ேறுவமயில் தான்
ோழ் ந்தார். இருந்தாலும் இேரது விடா முயற் சிவய ேறுவமயால்
முறியடிக்க முடியவில் வல.
இந்த ரஷ்யர் மருத்துேத்திற் கான வநாபல் பரிசபேன்றார். 55
ேயதுக்குப் பிறவக மூவள நரம் பு மண்டலம் பற் றிய ஆராய் ச்சியி லும்
ஈடுபட்டு பேற் றி பபற் றார்.
விலங் குகளுக்கும் , மனிதர்களுக்கும் உணவே நிவனத்ததுவம ோயில்
உமிழிநீ ர் சுரப்பது ஒவர அடிப்பவடயில் தான் என்று நிரூபித்துக்
காட்டியதற் காக பாே் வல, வநாபல் பரிசு பபற் றார்.
உவழப்பு, உவழப்பு. உவழப்பு என்பது பபயர்ச்பசால் லாக ஒரு பசயல்
அல் லது பதாழிவலக் குறிக்கும்
உவழத்தல் என்பது விவனத் பசால் லாக பதாழில் பசய் ேவதக்
குறிக்கும் .
மக்கள் ோழ் வு சிறக்கப் பபாருள் வேண்டும் .
பபாருள் பபருகத் பதாழில் சிறக்க வேண்டும் .
“விவனவய ஆடேர் ககு உயிவர” என்பது நமது
முன்வனார்கள் சிந்தவனயாகும் .
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பண்வடய தமிழ் ச ் சமூகத்தில் விவன வபாற் றப் பபற் றிருப்பவத
அச்சிந்தவன ேழி உணரலாம் . பதாழில் பற் றி ம கரி சி,
“இயற் வக விவளவுகவள ோழ் வின் ேளமாக்கும்
எச்பசயலும் பதாழிலாகும் ஏவனயவே பணிேவகவய”
என்று குறிப்பிடுோர்.
இயற் வகவயச் சார்ந்து ேளமாக்குகிற பசயல் பதாழில் என்றும் ,
மற் றயவே பணிேவக எனவும் மக ரி சி குறிப்பிடுகிறார்.

கட்டாயம் கற் க வேண்டிய பதாழில் கள் : மகரிஷி
1) விேசாயம் , 2) பநசவு, 3) சவமயல் , 4) வீடுகட்டல் , 5) இயந்திரங் கள் ,
விஞ் ஞானக் கருவிகள் இேற் றின் நுட்பங் கள் அறிந்து பகாள் ள
வேண்டும் .
அேற் வற இயக்குதல் , உற் பத்தி பசய் தல் ஆகிய ஐந்து அடிப்பவடத்
பதாழில் கவளயும் , ஒே் போருேரும் இருபது ேயதுக்குள் ளாகக் கற் றுக்
பகாள் ள வேண்டும் .
வமலும் யார் யாருக்கு எந்பதந்த பதாழிலில் , கவலகளில் விருப்பம்
இருக்குவமா, அவேகவளக் கற் றுத் வதற வேண்டும் .
உலக மக்கள் ோழ் க்வகத் வதவேகவள அறிந்து அேரேர்களின்
திறவம சக்திகவளப் பயன்படுத்தப் புதிய முவறயில் மனித குல
ோழ் க்வகவய இன்பமயமாக்கவும் தகுந்த முவறயில் நாம் பதாழில்
கல் வி முவறவய ேகுக்க வேண்டும் .
உலகில் பிறக்கும் ஒே் போருேரும் , மனித ோழ் விற் கு
இன்றியவமயாத வமவல காட்டியுள் ள ஐந்து அடிப்பவடத்
பதாழில் கவளயும் கட்டாயம் கற் கவும் , அேரேர்களின் சிறப்புத்
திறவம, ஆர்ேம் இவேகளுக்வகற் ப குறிப்பான வேறு பதாழில் கள்
அல் லது கவலகவளக் கற் கவும் ேசதி பசய் ய வேண்டும் .
ஒே் போரு குழந்வதயும் , பதாழில் கல் வி கற் கும் காலத்தில்
மவனாதத்துேம் , சுகாதாரம் , பபாருளாதாரம் , அரசியல் , விஞ் ஞானம்
என்ற ஐேவக ோழ் க்வகத் தத்துேத்வதயும் ேயதுக் வகற் றபடி
அறிந்து, உயர் வநாக்கச் பசயல் திறவமகளுவடயேர்களாக வேண்டும் .
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மனித இனத்திற் கு ோழ் க்வக - அறிவும் , பசயல் - திறவமயும் தான்
பசல் ேமாகும் . அந்தச் பசல் ேம் குழந்வதகளிடத்திவல சிறுேயது
முதவல ேளர வேண்டும் .
இதுேவரயில் மனிதன் அவடந்துள் ள முன்வனற் றங் களின் இறுதிப்
பயனாக இருக்க வேண்டியது உயர்தர முவறயில் குழந்வதகவள
ேளர்ப்பவதயாகும் .

25. உரழெ் ொல் வறுரைரய விைை்டியவை்ைள் .
உவழத்துப் பாடுபடும் மனிதர்கவளக் கண்டால் பதய் ேத்திற் கு
மிகவும் பிடிக்கும் ” என்கிறது ரிக் வேதம் .
உவழக்கின்ற வககளாவலவய உலகத்வத புதுமுவறயில் மாற் ற
முடியும் .
வசாம் பலும் , உவழப்பின்வமயும் ேறுவமக்கு காரணம் .
திபபத்தில் ஒரு பபாதுவுடவமக்கார மன்னர் இருந்தார். தன் நாட்டில்
ேறுவமவய இருக்கக்கூடாது என்று விரும் பினார்.
தன் நாட்டில் இருக்கின்றேர்களுவடய அவனத்து பசல் ேத்வதயும்
திரட்டி ஒவர இடத்தில் குவித்து சரிசமமாக எல் லாக் குடும் பங் களுக்கும்
பகிர்ந்து பகாடுத்தார்.
ஒரு முவறயல் ல, மூன்று முவற இவத மாதிரி பிரித்துக் பகாடுத்தார்.
அப்வபாதும் சில குடும் பங் கள் பணக்காரர்களாக ஆனார்கள் . சிலர்
ஏவழயாகத் வதய் ந்து வபானார்கள் . இது குறித்துத் தாம் ஒன்றும்
பசய் ய முடியாது என்பவத உணர்ந்து தன் முயற் சிவயக் வகவிட்டார்.
கவுதம் பசன், தான் எழுதிய “விவேகானந்தருவடய மனம் ” என்கிற
புத்தகத்தில் இந்தச் பசய் திவயக் குறிப்பிட்ருக்கிறார்.
இதனால் நாம் அறிந்து பகாள் ேது என்ன? உவழப்பும் வேண்டும் .
வசாம் வபறிகள் , உவழக்க முடியாதேர்கள் ஏவழகளாகத் தான்
இருப்பார்கள் .
ேறுவமயில் தான் இருப்பார்கள் . அேர்களது ேறுவமக்கு அேர்களது
வசாம் வபறித்தனமும் , உவழப்பின்வமயும் தான் காரணம் .
ோழ் க்வகயில் முன்வனறுேதற் கு ேறுவம ஒரு காரணமல் ல.
ேறுவமவய அயராத உவழப்பினால் விரட்டி விடலாம் .
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ேறுவமவயச் பசம் வமயாக்கிச் சாதவனகள் பவடத்தேர்கவளப்
பாருங் கள் .
























ஏவழ பநசவுத் பதாழிலாளி வேதாத்திரி மகரிஷி ேறுவமவய
தனது உவழப்பால் வபாக்கியேர்.
எடிசன், வரட் சவசாதரர்கள் , வமரி கயூரி, வமக்வகல் பாரவட,
கலிலிவயா வபான்ற விஞ் ஞானிகள் ேறுவமயில் ோழ் ந்து –
ேறுவமவய உவழப்பால் தகர்த்தேர்கள் .
பஹன்றிவபார்டு, ஜி.டி.நாயுடு (ஓட்டலல் சர்ேர்) ேறுவமவயச்
சந்தித்தேர்கள் .
“டி” வயக் கண்டுபிடித்த லிப்டன் ேறுவமயில் உழன்றேர்.
சாதாரண மீனேக் குடும் பத்தில் பிறந்தேர்தான் அப்துல் கலாம் .
படுக்கக்கூட இடம் இல் லாத வீட்டில் ேசித்தேர் டாக்டர்
அம் வபத்கார்.
லண்டன் பதருக்களில் உண்ண உணவின்றி ஒவர ஒரு கிழிந்த
ஆவடவய உடுத்திக் பகாண்டு திரிந்த பபர்னாட்ஷா
ேறுவமயில் உழன்றேர்.
அபமரிக்க முன்னாள் குடியரசுத் தவலேர் உட்வரா வில் சன்,
ஆண்ட்ரு ஜான்சன் பகாடிய ேறுவமயில் இருந்தேர்கள் .
உலகக் வகாடீஸ்ேரர் “ராக்பபல் லர்” கிளார்க்காகக்
கஷ்டப்பட்டேர்தான்.
“தாய் ” என்ற புகழ் பபற் ற நூவலப் பவடத்தேர் ரஷ்ய எழுத்தாளர்
மாக்சிம் கார்க்கி பசருப்புத் வதக்கும் கவடயில் வேவல
பார்த்தேர்.
இளவமயில் கஷ்டப்பட்டு காப்பிக் கவட நடத்தியேர்தான்
மவலசியப் பிரதமர் டாக்டர் மாதீர் முகமது காய் .
மவலசிய அவமச்சர் டத்வதா சாமிவேலு கூலியாளின் புதல் ேர்.
முதலாளி வீட்டில் கார் கழுவுதல் வபான்ற எடுபிடி வேவல
பசய் தேர்.
ரஷ்யப் புரட்சியாளர் “பலனின்” ேறுவமயான குடும் பத்தில்
வதான்றியேர்.
ோல் ட் டிஸ்னி ரயிலில் பசய் தித்தாள் விற் றும் , ஆம் புலன்சில்
உடல் சுமப்பேராகவும் கஷ்டப்பட்டேர்தான்.
முன்னாள் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி கல் வி கற் கக்கூட
ேசதியில் லாத ேறுவமயில் ோழ் ந்தேர்.
முன்னாள் முதல் ேர் காமராஜ் சிறிய ேயதில் பபட்டிக் கவடயில்
வேவல பார்த்தேர்.
முன்னாள் முதல் ேர் எம் .ஜி.ஆர். இளவமயில் ேறுவமயில்
ோடியேர்.
ோனதி பதிப்பகம் திருநாவுக்கரசு, வி.ஜி. பன்னீர ்தாஸ்
வபான்றேர்கள் ேறுவமவய எதிர் பகாண்டேர்கள் .
நீ திமன்றத்தில் பியூனாக இருந்தேர்தான் மகாராஷ்டிர மாநில
முன்னாள் முதல் ேர் சுசீல் குமார் ஷிண்வட.
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வசாவியத் அதிபர் வகார்பச்வசே் பமக்கானிக்காகத் தான்
ோழ் க்வகவய பதாடங் கினார்.
ஆனந்தவிகடன் அதிபர் எஸ்.எஸ்.ோசன் பகாடிய ேறுவமயில்
ோழ் ந்தேர்தான்.
மகாகவி பாரதியார் ேறுவமயாகவே ோழ் ந்தேர்தாவன!

இதனால் தான் வேதாத்திரி மகரிஷி பசால் கிறார். “சமுதாயத்தில்
பபாருள் ேறுவம கிவடயாது… அறிவு ேறுவமதான் இருக்கிறது.”
ஹாலிவுட் சினிமா உலகின் ராணியாக விளங் கியேர், நடிவக
மர்லின்மன்வறா. அேருக்கு இவணயாக அகில உலகப் புகழ் பபற் ற
நடிவக வேறு எேரும் இல் வல.
பசல் ேத்தில் புரண்டு பசருக்வகாடு ோழ் ந்தேர், மர்லின் மன்வறா.
அேருவடய கவடக்கண் பார்வேக்காக எத்தவனவயா
வகாடீசுேரர்கள் தேம் கிடந்தார்கள் .
ோழ் க்வகயின் பிற் பகுதிவய மன்வறாவுக்கு இப்படி அவமந்திருந்தது.
ஆனால் இளம் பருே ோழ் க்வகவயா ேறுவமயும் , வசாதவனகளும்
நிவறந்ததாக இருந்தது. மன்வறாவேப் பற் றி ேர்ணிப்பது என்றால்
தங் க நிற தவலமுடி, எப்வபாதும் புன்னவக பூத்த முகம் , தங் கச் சிவல
வபான்ற உடல் என்பார்கள் .
மர்லின் மன்வறா 1926ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 1ந்வததி அபமரிக்காவில்
உள் ள லாஸ்ஏஞ் சல் ஸ் நகர
ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்தார்.
மர்லின் மன்வறா தந்வத
அேள் பிறக்கும் முன்வப ஒரு
கார் விபத்தில்
இறந்துவிட்டார். அேர்
பிறந்தவபாது அம் மாவுக்கும்
உடல் நிவல சரியில் வல.
எனவே அனாவத விடுதியில்
வசர்க்கப்பட்டார்.
வீட்டு வேவலகள் பசய் யும் பருேம் ேந்ததும் அனாவத விடுதிவய
விட்டு பேளிவயறினார். பல வீடுகளில் பாத்திரம் துலக்குேது வபான்ற
சிறிய வேவலகவள பார்த்து ேந்தார்.
ஒே் போரு வீட்டிலும் இருந்து பந்துவபால் அங் கும் இங் கும் அடித்து
விரட்டப்பட்டார். கல் யாணம் ஆன பிறகாேது ோழ் க்வகயில் நிம் மதி
ஏற் படுமா என்ற ஆவசயில் 16ேது ேயதில் வஜம் ஸ் என்ற ோலிபவர
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மணந்தார்.
ஆனால் அேரும் ஒழுங் கானபடி வேவல பசய் து பிவழக்காததால்
தகராறு ஏற் பட்டது. 1 ேருடத்தில் விோகரத்து பசய் தார். அதன்பின்பு
விமான கம் பபனியில் `பாரசூட்' ரிப்வபர் பார்க்கும் வேவல பசய் தார்.
அதன் பின் படம் ேவரேதற் கு மாதிரி (மாடல் ) பபண்ணாக நிற் க
முயற் சித்தார். ஆனால் அதற் குகூட லாயக்கு இல் வல என்று அேவர
எல் வலாரும் விரட்டினார்கள் .
எனவே வகயில் பணம் இல் லாமல் பல நாட்கள் பட்டினி கிடந்தார்.
விளம் பரங் களுக்கு நீ ச்சல் உவடயில் வதான்றுேது மூலம் காலம்
தள் ளினார்.
அதன் பிறகு நடிப்பு ஆவசயால் ஆலிவுட் நகரில் உள் ள சினிமா பள் ளிக்
கூடத்தில் வசர்ந்தார்.
ோடவக பணம் பகாடுக்காததால் தங் கி இருந்த வீட்வட விட்டு
துரத்தினார்கள் . இருக்க இடமின்றி நடு வராட்டில் நிற் கவேண்டியது
ஆயிற் று.
எனவே ஒரு காலண்டருக்காக நிர்ோணமாக “வபாஸ்” பகாடுத்தார்.
இதில் 250 ரூபாய் ேருமானம் ேந்தது. அவத வேத்துக்பகாண்டு
மீண்டும் சினிமா உலகில் புக முயற் சி பசய் தார்.
பத்திரிவகயில் ேந்த மன்வறாவின் படத்வதப் பார்த்துவிட்டு அேவர
ஒப்பந்தம் பசய் ய அவழத்தார்கள் 2 படக்கம் பபனிக்காரர்கள் . ஆனால்
முதல் படத்தில் வபசக் கிவடத்த ேசனம் ஒரு ஒவர ோர்த்வத.
அதுவும் படம் பேளிேரும் வபாது பேட்டப்பட்டுவிட்டது. ஆனால்
படங் களில் ஒரு நிமிடம் ேந்தாலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார்,
மர்லின். படம் ேவரயக்கூட லாயக்கு இல் வல என்று ேர்ணிக்கப்பட்ட
மர்லின் மன்வறா ரசிகர்களால் சினிமா உலக வதேவதயாக
ேர்ணிக்கப்பட்டார்.
மர்லின் மன்வறாவின் கேர்ச்சியான உடல் அழகில் , நவட அழகில்
ரசிகர்கள் மயங் கினார்கள் .
பல படங் களில் கதாநாயகியாக நடித்தார். பபரிய படக்கம் பபனி
ேருடத்திற் கு 55 லட்சம் ரூபாய் வீதம் 7 ேருடத்திற் கு அேவர ஒப்பந்தம்
பசய் தது.
மர்லின் மன்வறாவின் பசாந்தப் பபயர் நார்மாஜின் படன்சன் என்பது. 3
முவற திருமணம் பசய் தார். மூேவரயும் விோகரத்து பசய் துவிட்டார்.
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முதல் கணேர் வஜம் ஸ், வபாலீஸ்காரர். 2ேது கணேர் கால் பந்து வீரர்.
பபயர் வஜர்டிமாக்கியா. 3 ேது கணேர் சினிமா படத்தயாரிப்பாளர்
ஆர்தர்மில் லர்.
மர்லின் மன்வறாவுக்கு பிடித்தமான நடிகர் மார்லன் பிராண்வடா. 3 ேது
கணேரான மில் லருடன் ோழ் க்வக நடத்தும் வபாது மர்லின்
மன்வறாவுக்கு 2 தடவே கருச்சிவதவு ஏற் பட்டது.
குழந்வத பிறக்கவேண்டும் என்று மிகவும் விரும் பினார். ஆனால்
கவடசிேவர அேருக்கு குழந்வத இல் வல.
அபமரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த பகன்னடிக்கும் , மன்வறாவுக்கும்
காதல் இருந்தது என்று, இருேருவடய மவறவுக்குப் பிறகு
பத்திரிவககளில் பரபரப்பான பசய் திகள் பேளிேந்தன.
பகன்னடியின் ஒே் போரு பிறந்த நாளுக்கும் மர்லின் மன்வறா
தேறாமல் அேவர சந்தித்து ோழ் த்துக் கூறுேது ேழக்கம் என்றும் ,
இேர்களுவடய காதல் விேகாரம் பகன்னடியின் மவனவி
ஜாக்குலினுக்குத் பதரிந்து அேர் பகன்னடியுடன் ஆத்திரத்துடன்
சண்வட வபாட்டார் என்றும் பத்திரிவககள் எழுதின.
எப்படி இருப்பினும் , மர்லின் மன்வறாவுக்கு இவணயான உலகப்புகழ்
பபற் ற நடிவக அேருக்கு முன்பும் இல் வல; பின்பும் இல் வல.
ேறுவம நிவலக்கு பயந்து விடாவத
ேறுவம நிவலக்கு பயந்து விடாவத திறவம இருக்கு மறந்து விடாவத
பசிபயன்று ேந்தால் !
தினமும் ஒரு பிச்வசக்காரன் கவலோணர் வீட்டு ோசலில் ேந்து
நிற் பாராம் . இேரும் பணம் பகாடுப்பார்.
“அேன் உங் கவள ஏமாற் றுக்கிறான்” என்று வீட்டில் உள் ளேர்கள்
பசால் ல, “அேன் என்வன ஏமாத்தி என்ன மாடி வீடா கட்டப்வபாறான்.
ேயித்துக்குத்தாவன சாப்பிடப்வபாறான். ஏமாத்திட்டுப் வபாகட்டுவம”
என்றாராம் !

26. கல் வியால் ேறுவமவயப் வபாக்கலாம் .
மானுட ோழ் வில் - சிந்தவன, சிக்கனம் , சீர்திருத்தம் என்று மூன்று
நிவலபாடுகளும் எக்காலத்தும் வதவேப்படுகின்றன.
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இக்கருத்திவன்படி கல் வி முவறயிலும் புதிய திருத்தங் களும்
மாற் றங் களும் பசய் ய வேண்டியது அேசியமாகும் என்பவத
வேதாத்திரி மகரிஷி ேலியுறுத்துகிறார்.
கல் வி மாற் றத்தினால் ேறுவம, அறியாவம ஆகியேற் வற அகற் றி
விடலாம் .

1. கல் விக்கு மகரிஷி தரும் விளக்கம்
எந்த கல் வி மக்களின் ோழ் வே இனிதாக்கி, உள் ளத்தில் எழும்
வகள் விகளுக்பகல் லாம் அறிவு விவட கண்டிடுவமா அக்கல் விதான்
சிறந்த கல் வியாகும் என்கிறார் மகரிஷி.
இயற் வகயின் அவமப்வப உணர்ந்து ோழ் வே நடத்தும் முவறதான்
சீரவமந்த ோழ் வு.
இதவனயறிந்து இனிவமயாக ோழும் “அறிோட்சித் திறத்வத”
உருோக்கி உயர்த்திக் பகாள் ளும் பயிற் சிவய “கல் வி” எனப்படும் .
கல் வி என்றால் “எழுத்து, பதாழில் , ஒழுக்கம் , ஞானம் கற் பதும் பின்
ேழுோது நிற் பதும் ஆம் ” என மகரிஷி கூறும் கருத்து, ேள் ளுேர்
பார்வேயில் ,
“கற் க கதடற கற் பவே கற் றபின்
நிற் க அதற் கு தக”

கல் வியில் சிறந்வதாவர ஆட்சிவயற் க வேண்டும் .
அப்பபாழுதுதான் ஒற் றுவமயயும் அன்பும் நிலவும் எனும் கருத்வத,
கல் வியிவல மக்கள் வதர்ந்து, கருத்து, உடல் , அரசு, பபாருள் நலம்
உணர்ந்து, கல் வி மிக்வகார் ஆட்சி ஏற் று கடவமகள் புரிந்திட்டால்
எங் கும் அன்பு ஒங் கும் .
மனித இனம் இன்ப துன்ப அனுபேத்தால் பபற் ற மதிநுட்பம் , பசயல்
திறவம. ோழ் க்வக முவற இேற் வறத் தனிமனிதன் கற் றுணர்ந்து
ோழ் வில் ேளம் காணத்தக்கதாக அவமயும் ஒரு சாதனவம கல் வி
என்றும் கல் வியின் பண்வப சுட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷி,
“உடலுக்கு உரமளிப்பது நல் லுணவு
உள் ளத்திற் கு உணர்ேளிப்பது கலவி”
என எளிவமப்படுத்துகிறார்.
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புத்தகத் தகேல் கவள மூவளக்குள் திணித்துக் பகாள் ளுதல் அல் ல.
மாறாக இயற் வகப் வபராற் றவல உணர்ந்து சிக்கல் கள் இல் லாத
மனபநறி, ோழ் பநறிகவள உருோக்கிக் பகாள் ேவத கல் வியாகும் .

2. முதல் நிவல கல் வியின் வதவே.
வமற் பசான்ன கருத்துக்கவளக் பகாண்டு இலக்கணம் கூறும்
வேதாத்திரி மகரிஷி “இலேசக் கல் விதவன இழுக்கின்றி உலபகங் கும்
பிறக்கின்ற குழுந்வதகளுக்குத் தருதவல” கல் வியின் முதல் வதவே என
ேலியுறுத்துகிறார்.
கற் றுக்பகாண்ட அறிவின் மூலம் பபாருள் ஈட்டுேதும் , பதவிகள்
பபறுேதும் அல் ல.
இன்வறய கல் வி முவறயில் மாணேர்களும் சமுதாய அவமப்பும்
எந்தக் கல் வி கற் றால் பபாருளீட்டலும் பதவிகளும் பபற முடியுவமா
அவத வநாக்கிவய இன்வறய கல் வி முவற நவடபபறுகின்றன. இதற் கு
மாறாக
“எழுத்தறிவு பதாழிலறிவு இயற் வக தத்துே அறிவு
ஒழுக்கப் பழக்கங் கள் இவே உணர்த்தும் முவறவய கல் வி”

இம் முவறக் கல் விவய முழுக்கல் வி என்கிறார்.

3.பயனுள் ள கல் வி முவற
பேயில் , மவழ, காற் று, பனி என்ற இயற் வகயின் கூறுகளால் ஏற் படும்
துன்பங் கவளயும் அண்ட வகாள் களின் சஞ் சாரத்தால் உடலில்
இரசாயன மாற் றம் உண்டாகி அதனால் ஏற் படும் துன்பங் கவளயும்
அே் வியல் புகளிலிருந்து ேரும் துன்பங் கவளயும் ஏற் கவும் , சகிக்கவும் ,
கூடுமான ேவரயில் முயற் சியினால் வபாக்கிக் பகாள் ளவும் வேண்டும் .
இடம் பபாருள் களுக்வகற் ப. அறிவின் திறத்தால் உடல் இயக்கப்
பயிற் சியால் , வமற் கண்ட இயற் வகத் துன்பங் களுக்குரிய
வேகத்வதயும் , விவளவேயும் பசயற் வக முவறயில் எதிர்க்கவும் ,
ஒத்துப் பயனாகக் பகாள் ளவும் அறிந்து, ோழ் க்வகவயச் சிறப்பித்துக்
பகாள் ளும் உடல் பயிற் சியும் , அறிோராய் ச்சித் திறனும் ஊட்டும் மிகப்
பயனுவடய கல் வி முவறவய எதிர்கால மக்களுக்கு ேகுத்துக்
பகாள் வோம் .

4.கற் கும் பமாழி.
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அந்தந்த மகாண பமாழியும் உலகில் பல் வலார்க்கிவசந்த
பமாழியமான இரு பமாழிகவள மாணேர் எல் வலார்க்கும் கற் பித்தால்
உலகம் ஒன்றுபடும் என்பது மகரிஷியின் கருத்தாகும் .
மக்களுக்கு மனக்கருத்வதப் பரிமாற இருபமாழிகள் பயன்படும்
என்பவத “எந்த பமாழி எங் கேர்க்கும் பழக்கமுண்வடா அங் க அதுவே
அேர்களுக்கு எளியதும் உயர்ந்ததும் ஆகும் .” என உறுதியாக
பதரிவிக்கிறார்.

5.ஊர் வதாறும் பதாழிற் கல் வி
ஒே் போரு ஊரிலும் ஒரு பதாழிற் கல் விச்சாவல ஏற் படுத்த வேண்டும் .
அங் கு இயற் வகத் தத்துே விஞ் ஞான அறிவு இயற் திரக்கவல
இவேகவள வேண்டுவோர்களுக்கு இலேசமாகக் கற் பிக்க வேண்டும் .
இப்வபாது முதிவயார் கல் வித் திட்டம் நடந்து ேருேவதப் வபால் , இந்தத்
திட்டம் நவடபபற வேண்டும் .
ஆர்ேமுள் ளேர்கள் யாபரனினும் ஒரு மணி வநரம் ேந்திருந்து பல
கவலகவளக் கற் க ேசதி பசய் ய வேண்டும் .
இந்த வசவேவய உலகில் உள் ள பல அறிஞர் கூடி, பசால் லால் ,
எழுத்தால் , பசயலால் , அமுலுக்குக் பகாண்டு ேரவேண்டும் .
விஞ் ஞான அறிவு, இயந்திரக் கவலப் பயிலும் மாணேர்கவள இந்தத்
பதாண்வட ஏற் று நடத்தலாம் .
இராணுேம் , கவலக்கப்பட்டால் அங் கிருந்து திரும் பும் மக்கள்
அவனேவரயும் சமூக வசவேக்குத் திருப்பிக் பகாள் ளும் வபாது கூடிய
மட்டிலும் அதிலுள் ள பதாழில் நிபுணர்கவளயும் இந்தத் திட்டத்வதப்
பரப்ப பயன்படுத்தலாம் .

6.எழுத்துக் கல் வியும் பதாழில் கல் வியும்
ஐந்து முதல் பத்து ேயதிற் குள் , குழந்வதகளுக்கு எழுத்துக் கல் வி
முடிந்து விடும் .
பின்னர் ோழ் விற் கு அேசியமான பதாழிற் கல் விகவளக் கற் க,
பதிவனாறு ேயது முதல் இருபது ேவர ஒதுக்கிவிட வேண்டும் .
இந்த முவறயால் முதலிருந்வத “இது எங் கள் ஊர், இது எங் கள் நாடு”
என்று எண்ணவும் , பசால் லவும் முடியாதபடி பழகி, “இே் வுலகவம
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நமக்கு உரியது” என்று எண்ணியும் வபாற் றியும் ோழும் ோய் வபவய
எல் லாக் குழந்வதகளும் பபறுேர்.

7.அறிவே அறியும் பயிற் சி
தத்துே மரபில் முழுவம கண்ட வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் அகம்
வநாக்கி நிற் கின்ற தேமுவறவயப் பயின்றால் அறிேறியலாம்
என்கிறார்.
அறிவு என்பது களங் கமற் றது. அன்பு ஒன்வற அதன் இயல் பு.
அனுபேங் களும் வதவேகளும் அறிவேக் களங் கப்படுத்துகின்றன.
அகம் வநாக்கி தன்னிவல கண்டால் களங் கம் அகன்று வபாகும் . அன்பு,
பதாண்டு. அறம் இயல் பாகிவிடும் .
அந்த நிவல அவமதி தரும் இே் ேவமதிவய மக்கள் அவடய வேண்டும்
என்கிறார்.

8.தனித்திறவமவய பயன்படுத்துதல்
ஒே் போருேரும் ோழ் க்வக அடிப்பவடத் பதாழிலாக உள் ள
விேசாயம் , பநசவு, வீடுகட்டல் , சவமயல் பசய் தல் , விஞ் ஞான
இயந்திரக் கருவிகவள இயக்கல் – பசய் தல் என்ற இவேகவளக்
கற் றுத் பதாழில் பசய் து ேரும் காலத்தில் , அேரேர்கள் ஓய் வு
வநரத்தில் , அறிவின் வபாக்குக்கும் ேளர்ச்சிக்கும் ஏற் ப, இயந்திர
நுட்பம் , மருத்துேம் , விஞ் ஞானம் மற் றும் பல கவலகளும் கற் க ேசதி
கிவடக்கும் .
இே் ேவகயில் தனித்திறவம பபற் ற நிபுணர்களின் வசவேவய,
அேர்களின் முப்பது ேயதிற் கு வமல் பயனபடுத்துேதற் காக
அேர்கவளத் தனித்பதாழில் நிபுணர்களாக ஏற் றுக் பகாண்டு, பல
பதாழில் கவளச் பசய் யும் கட்டாய நிவலவமவய மாற் றி, அதன் மூலம்
உலக மக்கள் ோழக்வகவய ேளப்படுத்துவோம் .

9.வேதாத்திரியின் உயர் கல் வியியல் பகாள் வககள் .
ஞான ஆசானாய் ோழ் ந்த மகரிஷி பல வபராசிரியர்கள் மூலம்
ஊர்வதாறும் மனேளக்கவல மன்றங் கள் அவமத்து உடல் நலனுக்கு
வயாகப் பயிற் சியும் , மனநலனுக்கு சிந்தவனப் பயிற் சியும் அளித்து
ேரும் மகரிஷியின் கருத்துக்கள் எந்த நாட்டினரும் , எந்த
மதத்தேருக்கும் எல் லாக் காலத்திலும் ஏற் று பயன் தரத்தக்கது.
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ோழ் க ேளமுடன் ோழ் க வேயகம் என்னும் ோழ் த்து ஒலிவய தாரக
மந்திரமாம் .
உடல் மன அளவில் பல மாற் றங் கவளச் சந்தித்து ோழ் வில் பல
சோல் கவள எதிர்பகாள் ள வேண்டிய இவளவமப் பருேத்தில்
மகரிஷியின் ோழ் வியல் வகாட்பாடுகள் சிறந்த ேழிகாட்டியாக
அவமயும் .

10.பசயல் விவளவு உணர்கல் வி
கல் வியின் உட்பபாருளாக பசயல் விவளவு கல் வி அவமகிறது.
நாம் பசய் யும் பசயல் ககவள சூழ் நிவலக்குக் காரணமாகவும் அதனால்
விவளயும் இன்ப, துன்பங் கவள நமக்குப் புதிய பாடங் களாகவும
அவமகின்றன.
“உலகவம ஒரு பவழய பள் ளிக்கூடம்
ஒே் போருேருக்கும் அன்றாடம் ோழ் வில்
பல பதிய பாடம் சூழ் நிவலக்கட்வகற் ப
பலாத்காரமாகப் வபாதிக்கும் ”
என்று பசயல் விவளவுத் தத்துேத்வத இவலமவறயாக விளக்கும் வபாது
“இயற் வக மனிதனுக்குச் சிறந்த ஆசான்” என்றுவரத்த கல் வியாளர்
ரூவசா அேர்கள் நம் நிவனவுக்கு ேருகிறார்.

11.ஆசிரியர்
ஆசான் என்பேர் ோழ் விவனக் கல் வி வபாதவனகள் நல் கி
மாணேர்களுக்கு ோழ ேழிகாட்டி, பயிற் சியுட்டு ோழும்
உயர்நிவலக்குரியேர்கள் பபற் வறார் என்கிறார்.
உடலுக்கும் அறிவிற் கும் ஒழுக்கம் காட்டி உயர்த்தி ோழ் வின்
ேளத்வதக் காப்பேர் ஆசிரியர்.
கற் ற கல் வியாதல் மனிதன் முழுப்பயன் பபறத் தன் உயிவர
உணரத்தக்க ேவகயில் ஆசானால் அறிவுச் கண் திறக்கப்பபற் று,
நிவலயாது சுழலும் மனம் உள் பளாடுங் கி பட்டற் ற நிவல ேவரயில்
பழக வேண்டும் என்கிறார்.
இத்தவகய ஆசிரியர். தத்துேத் தவலேர், கல் விக்கு நாயகர்,
கருத்துயர்த்தும் பசயலால் ஆசிரியர் வமவலார், அருஉருோம் ஆதிபரம்
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அகநிவலக்கு உயர்குறிப்பு அன்புருோம் ஆசரியன், என்று ஆசிரியர்
தம் தகுதிகவளயும் பபருவமகவளயும் உலகுக்குணர்த்துகின்றார்.

12.எல் லாச் பசல் ேமும் எல் லாருக்கும்
அவனேரும் கல் வியிற் சிந்தேர்களாக இருக்க வேண்டும் . இயற் வகத்
தத்துேத்வத ேயதிற் கு ஏற் ற அளவில் சுலபமாக அறிந்து ோழ்
வேண்டும் .
ஒே் போருேரும் பல பதாழிலகளும் பதரிந்தேராயிருப்பவதாடு, சில
பதாழில் களில் நிபுணராகவும் இருப்பர்.
விருப்பப்படி எந்தக் கவலயும் கற் க எல் வலாருக்கும் ேசதியும் ,
ோய் ப்பும் இருக்கும் .
தன் உடல் பலம் அறிவின் ஆற் றல் இேற் வறக் பகாண்டு சமூகத்திற் கு
ஆற் ற வேண்டிய கடவமகளில் ஒே் ோருேரும் வீரராகவே விளங் குேர்.
இத்தவகய கல் விமுவற இவறநிவலயுணர்ந்த ஒரு மகானின் மூலம்
கிவடத்திருப்பது மனிதகுலத்திற் கு இவறயாற் றல் அந்த பரிசாகும் .
இதவனச் பசயல் படுத்தினால் ேறுவம, வேவலயின்வம. அறியாவம
வபான்றவே அகன்றுவிடும் என்பதில் ஐயமில் வல.
இத்தவகய கல் வியால் , எண்ணத்தில் , ஆராய் ச்சியில் , அறிவின்
பதளிவில் , ஆத்ம தத்துேம் அறிந்த ஞானிகளாகப் பற் றற் று உலக
இன்பம் அனுபவிப்பார்கள் .
உலகிவலவய மிகவும் திரட்சியான இக்கல் வித் திட்டம் வேதாத்திரி
மகரிஷி அேர்களால் மட்டுவம அளிக்கபட்டுள் ளது.
இவத அமுல் பசய் வோம் என்றால் , கல் வி உலகிவல ஒரு புதிய
சகாப்தம் ஏற் படும் என்பதில் ஐயமில் வல.

27. வறுரைரய கொை்ை சுைண்ைரல ஒழிை்ை கவண்டுை் .
தற் காலத்தில் உவழப்பாளிகவள விடச் சுரண்டுவோர்கள் தான்
பசல் ேச் பசழிப்புடன் ோழ் கிறார்கள் .
என்னதான் சட்டம் வபாட்டாலும் பதுக்கல் காரர்களும் சுரண்டல்
வபர்ேழிகளும் தப்பித்துக் பகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள் .
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“உவழக்கின்ற பதாழில் மூலம் பலர் பிவழக்க
உறிஞ் சுகின்ற பதாழில் மூலம் சிலர் பிவழத்தால்
உவழப்வபார்க்கு ேறுவமமிகும் உறிஞ் சுவோர்க்கு
உவழப்பாளர் பலன்கூடி பசல் ேம் வசரும் .” (ஞானக்களஞ் சியம் )
என்று வேதாத்திரி மகரிஷி எடுத்துவரக்கின்றார்.
இந்நிவலயில் உவழப்பாளர் பசல் ோர்க்கு அடிவமயாகிறார்கள் .
உண்வமயில் ஆக்கத் பதாழில் உவழப்பாளர்களிடம் இருக்கிறது.
உவழப்பாளர் வபாற் றப்பபறல் வேண்டும் . இந்நிவலக்கு உவழக்கும்
பதாழில் பசய் பேவர ேணிகத்வதயும் ஏற் று நடத்துேது தான் மீட்புேழி
எனக் சிந்திக்க வேக்கிறார்.
உவழப்வபார்க்கும் உபவயாகிப்வபார்க்கும் இவடயில் மூலதன
ேவலயின் மூலம் உவழப்பில் லாமல் ஒரு கூட்டம் சுரண்டி ோழ் கிறது.
தனியாரது ஒழங் கற் ற இே் ேணிகம் ஒழிய வேண்டும் . உவழப்பாளர்
கூட்டுறவு முவறயின் ேழிவய ேணிகம் வமவலாங் க வேண்டும் என்ற
கருத்தில் ,
“உவழப்பினர் உயர்வு பகடச் பசய் யும் தனியார்
ஒழுங் கற் ற ேணிகமுவற ஒழிய வேண்டும்
உவழப்பாளர் கூட்டுறவு முவற வய
ஒத்தேழி உணர்ந்தேழி பபாறுப்புவடத்து”
என்று மகரிஷி பதளிவுபடுத்துகின்றார்.
“கூட்டுறவு” சிறந்த பபாருளாதாரக் பகாள் வகயாகம் . மக்கள் சமுதாய
ோழ் வோடு இவணந்து ோழ் ேதற் குக் கூட்டுறவே சிறந்த ேழியாகும் .
“ஒருேர் பலருக்காகவும் பலர் ஒருேருக்காகவும் ோழ் கின்ற சூழல்
ஏற் படும் . இரண்டாேதாக எேரும் எேவரயும் அடிவமப்படுத்த
முடியாது.
எல் வலாரும் சமமாக ஒருேருக்பகாருேர் உதவி பசய் து ோழ் ோர்கள் .
மூன்றாேதாகத் தனிமனிதச் சுதந்திரமும் பாதுகாக்கப்படும் .
“தனிமனிதன் பணம் வசர்க்க அனுமதித்து விடினும்
சமுதாயத்வத ேட்டி இலாபம் என்று எங் கும்
இனி எேரும் கேராமல் கூட்டுறவில் நிலங் கள்
இடேசதி பதாழிற் சாவல ோணிபம் ஏற் றிடுவோம் .”
என்று பநறிமுவறயிவன ேகுத்துத் தருகிறார்.
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சமுதாயத்தின் ஏற் றத் தாழ் வுகளுக்கு காரணமாக இருப் பவேகள்
உற் பத்தி சாதனங் களாகும் .
“நிலம் பணம் பதாழிற் சாவலகள் வபான்றேற் வறத் தனி
உவடவமகளாக அனுபவிக்கன்ற பபாழுது ஏற் றத் தாழ் வு மிகுகின்றன.
உற் பத்தி சாதனங் கள் எல் லாம் சமுதாயத்திற் குச் பசாந்தமானதாக
இருக்க வேண்டும் என்பவத சர்வோதயக் கருத்தாகும் ” சமுதாயத்வதச்
சார்ந்திருப்பதற் குக் “கூட்டுறவே சிறந்த முவறயாகும் .
“ஒருேன் அறிபதாழிவல ஊரார் பதாழிலாக்கிப்
பபரும் வபறவடேது தான் பேற் றி”
என்று பாரதிதாசன் கூட்டுறவின் சிறப்வபப் வபாற் றுோர். மகரிஷி
அேர்கள் கூட்டுறவு வமன்வம ேலியுறுத்தி,
“வீடு விவளநிலம் பதாழிற் சாவல
வியாபாரம் ஆகிய நாலும்
நாடு முழுதும் கூட்டுறவில் நடத்து
முவறயிவன அமுலாக்க”
என்று கூறுகிறார்.
இதனால் ேறுவம நீ ங் கும் . பசல் ேம் வசரும் . ஈடு ேட்டி கடன் ேழக்காடு
மன்றம் வபாதல் ஆகிய சூழல் கள் ஏற் படாது என உறுதிபடத்
பதளிவுறுத்துகிறார்.
இக்காலச் சமுதாயச் சூழல் சீர்வகடு அவடந்ததற் குக் காரணம்
ோணிபமும் , அரசியலும் என்பது மகரிஷி அேர்களின் துணிோன
முடிோகும் . இதவன
“ோணிபமும் அரசியலும் உவழப்வபார் ோழ் வே
ேறுவமக்குள் ஆழ் த்தியது உண்வம காண்பீர்”
என்று குறிப்பிடுகிறார்.
ஆகவே உவழப்பேவர அரசியலில் ஈடுபடவேண்டும் எனக் கருத்தில் ,
“பண்டங் கள் தவம உவழப்பால் வதாற் றுவோவர
பண்பட்டு அரசியவல ஏற் றால் அல் லால்
பண்டங் கள் உற் பத்தி வினிவயாகத்தில்
பாருலகில் சமநீ தி மலர்ந்திடாது,”
எனச் சிந்திக்க வேக்கிறார்.
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`28. வறுரைரய ஒழிை்ை ென்முை உத்தி கதரவ’

இந்தியாவில் ேறுவமவய ஒழிப்பதற் கு பன்முக உத்தி வதவே என்று
சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய் ேறிக்வகயில் பதரியேந்துள் ளது.

அவனேருக்குமான பபாருளாதார
ேளர்ச்சிவய எட்டுேதன் மூலம் தான்
ேறுவமவய ஒழிக்க முடியும் என்று
இந்தியாவின் பபாதுக் பகாள் வக
ஆய் ேறிக்வகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
இந்த அறிக்வக தயாரிப்பில் ஓ.பி.
ஜின்டால் சர்ேவதச பல் கவலக்
கழகமும் ஆக்ஸ்வபார்டு பல் கவல அச்சகமும் ஒன்றிவணந்து
பணியாற் றியுள் ளன.
இந்தியாவில் ேறுவமவய முற் றிலும் ஒழிப்பதற் கு குறிப்பிட்ட
ேவகயிலான பன்முக உத்திகள் அேசியம் .
அதாேது அடிப்பவடயான அணுகுமுவற, மனித உரிவம சார்ந்த
அணுகு முவற, இயற் வக ேள வமலாண்வம அணுகுமுவற மற் றும்
அவனேருக்குமான பபாருளாதார ேளர்ச்சி ஆகியேற் வறப் பின்பற் ற
வேண்டும் என்று அந்த அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் புவியியல் ரீதியாக ேறுவமக்
வகாட்டுக்குக் கீழ் உள் ளேர்களின் எண்ணிக்வக பதாடர்ந்து
அதிகரித்து ேருகிறது.
இதற் கு அதிகரித்துேரும் நகர்ப் புறமும் ஒரு காரணமாகும் என்று
அறிக்வக சுட்டிக் காட்டியுள் ளது.
உணவுப் பபாருள் விநிவயாகம் மட்டுவம ேறுவமவய ஒழித்துவிடாது
என்றும் அது சுட்டிக் காட்டியுள் ளது.
ோழ் ோதார ோய் ப்புகள் , சமூக ோய் ப்புகள் , சட்ட விதி அமலாக்கம் ,
அடிப்பவட கட்ட வமப்பு வமம் பாடு உள் ளிட்ட காரணிகள் மூலம்
ேறுவமக் வகாடு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
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இந்த அடிப்பவடயில் தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்புக் பகாள் வக குறியீடு
(பிஇஐ) 1981-ம் ஆண்டு முதல் 2011-ம் ஆண்டு ேவரயில்
பேளியிடப்பட்டுள் ளது.
கடந்த 40 ஆண்டுகளில் ேறுவம ஒழிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க
முன்வனற் றம் எட்டப்பட்டுள் ளாகவும் அறிக்வக பதரிவிக்கிறது.
சிறப்புக் பகாள் வக குறியீடு, இந்தியாவில் ேறுவம
வறுரைரய ஒழிை்ை இந் திய திை்ை ைமிஷன் அதிைடி திை்ைை் !

இந்ைிய

ைிட்ை

கைிஷன்

இந்ைியாவில்

வறுமைமய

குமறக்க

பை

ைிட்ைங்கமள ஐந்ைாண்டு ைிட்ைங்களில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
அகை

கபால்

ைக்களின்

இந்ைியாவில்

வறுமை

ககாட்டுக்கு

கீ கை

(Below poverty line) எண்ணிக்மகமயயும்

உள்ள

கணக்பகடுத்து

பவளியிடுகிறது.
2011-12 ஆம்

ஆண்டிற்கான

வறுமை

பைாைர்பான

அறிக்மகயிமன

இந்ைிய ைிட்ை கைிஷன் 19.03.2012 அன்று பவளியிட்டுள்ளது.
2010 – 2011 ஆம் ஆண்டில், கிராைப்புறத்ைில் ைினக்கூைி ரூ.26 க்கு கீ ழ்
உள்ளவர்களும்,
வறுமையில்

நகர்புறத்ைில்

உள்ளவர்கள்

ரூ.32

க்கு

(Below poverty line)

கீ ழ்

உள்ளவர்களும்

என

இந்ைிய

ைிட்ை

கைிஷன் வமரயறுத்ைது.
அைாவது

ஒரு

நாள்

வாழ்க்மக

நைத்ை

கிராைப்புறத்ைில்

ரூ.26 ம்.

நகர்புறத்ைில் ரூ..32 ம் கபாதுைானது என்பது ைிட்ை கைிஷன் கருத்து.
ைற்கபாது

2011-2012

கிராைப்புறத்ைில்
நகர்புறத்ைில்
உள்ளவர்கள்

ஆம்

ைினக்கூைி
ரூ.28.35க்கு

ஆண்டிற்கான
ரூ.22.42

கீ ழ்

க்கு

கீ ழ்

அறிக்மகயில்,
உள்ளவர்களும்,

உள்ளவர்களும்

வறுமையில்

என இந்ைிய ைிட்ை கைிஷன் வமரயறுத்ைிருக்கிறது.

இது 2010 – 2011 ஆம் ஆண்டில் வமரயறுக்கப்பட்ை

பைாமகமய

விை சுைார் ரூ.3.50௦ குமறவு ஆகும். 2010-2011 ஆம் ஆண்மை விை
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ைற்கபாது

விமைவாெி

கிட்ைத்ைட்ை

50௦%

முைல்

100%

வமர

கூடியுள்ள நிமையில், ஒரு ைனிைனின் ஒரு நாள் வாழ்க்மகக்கான
பணத் கைமவயிமன
கைலும்

ைிட்ை கைிஷன் குமறத்துள்ளது..

இந்ைியாவில்

வறுமை

குமறக்கப்பட்டுள்ளைாகவும்

ைனது

அறிக்மகயில் பைரிவித்துள்ளது.
ரூ.22.42 ஐ மவத்து ஒரு இந்ைியன் ஒரு நாள் வாழ்க்மகமய

நைத்ை

முடியுைா? அது ொத்ைியம் ஆகுைா? நமைமுமறக்கு ஒத்து வருைா?
பாவம்!

ைிட்ை

கைிஷன்.

இந்ைியாவில்

எத்ைமனகயா

வறுமைமய

வாழ்வாைாரத்மை

உயர்த்ைி

ஒைிக்க
அைன்

ைிட்ைங்கமள

கபாட்ைாலும்

முடியவில்மை.

ைக்களின்

மூைம்

வறுமைமய

ஒைிக்க

நிமனத்ைால் அது இந்ைியாவில் நைக்கிற விஷயைா?.
ைிட்ைங்களுக்கு

ஒதுக்கப்படும்

நிைி

அரெியல்வாைிகள்,

அைிகாரிகள்,

கமை நிமை அரசு ஊைியர்கள் வைியாக பாய்ந்து ைக்கமள அமையும்
கபாது துரும்பாக இமளத்ைிருக்கும்.
இந்ைியாவில் வறுமைமய ஒைிப்கபாம் என்று பை அரெியல் கட்ெிகள்
ககாஷம்

கபாட்ைாலும்

சுைந்ைிரம்

அமைந்து

64

வருைங்களாகியும்

இந்ைியாவில் வறுமைமய ஒைிக்க முடியவில்மை.
ஆண்டுக்கு ஆண்டு ைற்பகாமை பெய்து பகாள்ளும் விவொயிகளின்
எண்ணிக்மகைான்

கூடியது.

ைிட்ைங்களினாலும்

இதுவமர

இந்ைியாவில்

கபாைப்பட்ை

ஐந்ைாண்டு

வறுமைமய

ஒைிக்க

முடியவில்மை.
எனகவைான்

இந்ைிய

ைிட்ை

கைிஷன்

வறுமைமய

ஒைிக்க

இந்ை

அைிரடி ைிட்ைத்மை இந்ைியாவில் அறிமுகப்படுத்ைி உள்ளது. அதுைான்
காலுக்ககத்ை

ைாைிரி

பெருப்மப

பவட்டுவது

என்ற

ைிட்ைத்மை

விட்டு பெருப்புக்ககத்ை ைாைிரி காமை பவட்டுவது என்ற ைிட்ைத்மை
பின்பற்றுவது ஆகும்.

117

ைிட்ை கைிஷன் கபொைல் வறுமை ககாட்டுக்கான வமரயமறமய
ரூ.00 என்று அறிவித்துவிட்ைால், இந்ைியாவில் வறுமை முற்றிலும்
ஒைிக்கப்பட்டுவிட்ைைாக

அரெியல்வாைிகள்

பபருமைப்பட்டுபகாள்ள

வெைியாக இருக்கும்.
ஆனாலும் ைிட்ை கைிஷன் ஒரு விளக்கம் ைருகிறது. 2004-2005 ஆம்
ஆண்டின்

பண

ஒப்பிட்டுைான்

வக்கத்துைன்
ீ

வறுமை

ைற்கபாமைய

ககாட்டுக்கான

பண

வமரயமற

வக்கத்மை
ீ

பெய்யப்பட்ைது

என்று அது கூறுகிறது.
உைகத்ைில் எமை கவண்டுைானாலும் புரிந்து பகாள்ளைாம். ஆனால்
இந்ை பண வக்க
ீ
அளவட்டிமன
ீ
ைட்டும் யாராலும் புரிந்து பகாள்ள
முடியாது கபாலும் .
விமைவாெி எவ்வளவு கூடினாலும் பணவக்கம்
ீ
ைட்டும் குமறந்து
பகாண்கை
வக்க
ீ

கபாகும்.

நம்மை

அளவட்டிற்கும்
ீ

கபான்ற

ஏகைனும்

நடுத்ைர
ெம்பந்ைம்

ைக்களுக்கும்,
உண்ைா?

பண

என்பது

பட்டிைன்றம் மவத்து ைீர்வு கான கவண்டிய ைமைப்பு ஆகும்.
இந்ைிய

ைிட்ை

கைிஷன்

அறிவித்துள்ள

வறுமை

ககாட்டுக்கான

வமரயமற ஏற்கனகவ விமைவாெி உயர்வினால் பாைிக்கப்பட்டுள்ள
நடுத்ைர ைற்றும் வறுமையில் உள்ள ைக்கமள கைலும் பாைிக்கும்.
அரெின்

பை

நைத்ைிட்ை

உைவிகள்,

உண்மையில்

வறுமையில்

உள்ள ஏராளைான ைக்களுக்கு இனி கிமைப்பது ககள்விக்குறியாகும்.
உைாரணைாக கரஷன் பபாருட்கள் விநிகயாகம், அரெின் பல்கவறு
பபன்ஷன்
ைக்கள்,

ைற்றும்

நை

வறுமை

ைிட்ைங்கள்
ககாட்டுக்கான

ஆகியவற்றுக்கு

ைகுைியான

வமரயமறயின்

படிகய

கைர்ந்பைடுக்கப்படுகிறார்கள்.
ஆககவ

அரெின்

இத்ைிட்ைங்களால்

பயன்பபரும்

ைக்களின்

எண்ணிக்மக பபருைளவில் இனி குமறக்கப்படும்.
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இறுைியாக

ஒரு

நம்பிக்மக

பெய்ைி.

இந்ைிய

ைிட்ை

கைிஷன்

அறிவித்ை கைற்கூறிய அளவடு
ீ
பை ைரப்புகளிலும் எைிர்ப்புகளுக்கு
உள்ளானைால் ைத்ைிய ஒரு அறிக்மக பவளியிட்டுள் ளது.
அைன்படி

ைற்கபாமைய

பைிைாக

கவபறாரு

வாரியான

ைக்கள்

படுத்ைப்படும்
பைாைரும்

வமரயமறமய

புைிய

ககாட்டு

அளவட்டு
ீ

ைிட்ைம்,

பபாருளாைார

கணக்கு

எடுப்பிற்கு

பைாமக

எனவும்,

எனவும்

வறுமை

அதுவமர

பைரிவித்து.

பமைய

கைலும்

பாராளுைன்றம்,

ைற்றும்

ொைி

பிறகு

அைல்

அளவட்டு
ீ

ைிட்ைம்

வறுமை

அரொங்கம்,

ைிட்ைத்ைிற்கு

ககாட்டுக்கான

உச்ெ

நீைிைன்றம்

ஆகியமவ இமணந்து வமரயறுக்கும் என்றும் பைரிவித்துள்ளார்.
ைிட்ை கைிஷன் அறிவிக்க இருக்கும் புைிய அளவட்டு
ீ
ைிட்ைைாவது
பவறும்

ஏட்டு

சுமரக்காயாக

இருக்காைல்

நமைமுமற

ொத்ைியம்

உள்ளைாக இருக்கட்டும்.

29. சமூகச் சிக்கல் களுக்கான மகரிஷியின் தீர்வுகள் .
ஆங் கில ஆட்சியின் விவளோக சுதந்திர இந்தயா பல சமூகப்
பிரச்சவனகவள சந்திக்க வநரிட்டது.
ஏவழகள் அழுத கண்ணீர ்
பிறர்பசயலில் ோழ் க்வகயினில் குறுக்கிட்வட தன்
பபருவமயிவனத் தன்முவனப்வப ேளர்க்க வேண்டாம் .
பிறர்உள் ளம் ேருந்தச்பசய் து உலகில் ோழும்
வபவதமனம் பபற் றேர்க்கு அவமதி கிட்டா.
பிறர்ஏழ் வம எளிவமயிவல ோழ் ந்த வபாதும்
வபறாற் றல் மனஅவலக்கு உண்டு உண்டு
பிறர்மகிழத் தான்மகிழ் ந்து, சலிப்பில் லாத
வபரின்ப ோழ் ேவடயும் வநான்வப ஏற் வபாம் .(மகரிஷி)
“அன்னசத்திரம் ஆயிரம் கட்டுேவத விட ஆங் வகார் ஏவழக்கு
எழத்தறிவித்தல் நன்று” என்று பசான்னார் பாரதியார்.
அவேகளில் முக்கியமானவே ேறுவம, கல் வியின்வம,
சாதிக்பகாடுவம, மதப்பிரிவிவனோதம் , பபண்ணடிவம ஆகியவே
ஆகும் .
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இந்தச் சமூகச் சிக்கல் கவளத் தீர்த்து, சமுதாய மறுமலர்ச்சிவய
ஏற் படுத்த இந்தியஅரசும் மாநில அரசும் , பல தீவிர நடேடிக்வககவள
எடுத்து ேருகிறது.
பபருகிேரும் மக்கள் பதாவக,
பயங் கரோதம் ,
அன்னியசக்திகளின் ஊடுறுேல் ,
பக்கத்து நாடுகளின் வபார்
அச்சுறுத்தல் காரணமாக
ராணுேத்திற் கு அதிகமாக
பசலவிடுதல் வபான்ற நிகழ் வுகள்
காரணமாகப் பல திட்டங் கள்
முழுவம அவடயவில் வல.
ஆவகயால் , ஆன்மீகம் , உடற் பயிற் சி, மனப்பயிற் சி, உயிர்பயிற் சி
மூலமான இச்சிக்கல் கவளத் தீர்க்க மகரிஷியின் மனேளக்கவல
மன்றமும் , உலக சமுதாய வசோ சங் கமும் பாடுபட்டு ேருகிறது.
மகரிஷியின் பார்வேயில் சமூகச் சிக்கல் கள் .
அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி தன்னுவடய ஆன்மீகத்பதௌிவு
அடிப்பவடயிலும் , அனுபே அறிவின் அடிப்பவடயிலும் சமூகச்
சிக்கல் கவள 12 பகுதிகளாக பிரித்து பட்டியலிட்டுள் ளார்.
1. இயற் வகயின் ஆற் றவல அறியாவம
2. இவற நிவல பற் றிய குழப்பம் .
3. மனித உடல் , மனம் பற் றி அறியாவம
4. மனித ோழ் வின் உயிர் நிவலவய அறியாவம
5. வதவேயற் ற ஆவசகள்
6. பபாருளாதார ஏற் றத்தாழ் வு.
7. அரசியல் குழப்பம் , லஞ் சம் மற் றும் ஊழல்
8. சமய சகிப்புத் தன்வமயின்வம
9. ஆன்மாவேப் பற் றி அறியாவம
10. பபண்வமவயப் புறக்கணித்தல்
11. ஆயுதப் பபருக்கமும் வபார் பநருக்கடியும் .
12. ஆன்மீகக் கல் வியின்வம.
ஒே் போரு சிக்கல் கவளயும் தீர்க்க மனேளக்கவலயில் பயிற் சி
தரப்பட்டு ேருகிறது.

பிச்வசக்காரர்கவள ஒழிக்க மகரிஷியின் திட்டம் .
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“மீன் பகாடுப்பதவத விட மீன் பிடிக்கக் கற் றுக் பகாடு” என்பது
சீனப்பழபமாழி.
“அன்னசத்திரம் ஆயிரம் கட்டுேவத விட ஆங் வகார் ஏவழக்கு
எழத்தறிவித்தல் நன்று” என்று பசான்னார் பாரதியார்.
ேயிற் றுப் பசிவய விட அறிவுப்பசி உயர்ந்தது என்பது இதன் வமயக்
கருத்தாகும் .
“இரந்தும் உயிர்ோழ் தல் வேண்டின் பரந்து
பகடுக உலகியற் றி யான்”
என்பார் ேள் ளுேர்.
இே் வுலகத்வதப் பவடத்தேன், இே் வுலகில் ோழும் சிலர்க்கு, முயன்று
உயிர் ோழ ேழியின்றி, இரந்துதான் உயிர்ோழ வேண்டும் என்று
விதித்திருப்பானானால் , அக் பகாடியேனும் அச்சிலவரப் வபால
எங் கும் அவலந்து திரிோனாக!” என்று கூறுோபரனில் , பிச்வச
எடுப்பதன் பகாடுவம ஒருோறு புரியும் . இல் லாத உயிர்கள் , உலகில்
யாண்டும் இல் வல.
இப் பசியாற் றுேதற் கு உரிய பணமும் , நிலமும் , வகாயில் , மடம்
முதலான அறநிவலயங் களில் முடங் கிக் கிடக்கின்றது.
இதில் ஒரு பகுதியிவன எடுத்துச் பசலேழித்தால் வபாதும் அதன்ேழி
அவனேருவடய கல் விக் கண்வணயும் திறக்க முடியும் என்பது
முற் வபாக்கு சிந்தவனயாளர்களின் ஒருமித்த கருத்தாகும் .
“சாமிகளுக்கு உள் ள நவககள் , ோகனங் கள் , பூமிகள்
எல் லாேற் வறயும் பறிமுதல் பசய் து அவேகவள விற் றுப்
படிப்பில் லாதேர்க்குப் படிப்பும் , பதாழிலும் ோழ் க்வக ேசதியும்
ஏற் படுத்தி, உபவயாகப்படுத்திவிட வேண்டும் ” என்று தந்வத பபரியார்
பேளிப்பவடயாகவே பசால் கிறார்.
அதவன மிகவும் பமன்வமயாக அவத பபாருள் படும் படி மகரிஷி
ேலியுறுத்துகிறார்.
“வேவலயில் லாக் குவறபாட்டால் ேவயாதிகத்தால்
வியாதியினால் ேருமானம் ஏதுமின்றி
மூவலமுடுக்குகளில் ோழ் பிச்வச்காரர்
முழுஅளவில் ேவளத்தாங் காங் குள் ள தர்ம
சாவலகளில் நிரப் பி யேரேர்க்கு ஒத்த
சாப் பாடு பதாழில் பகாடுக்க உலகில் உள் ள
வசாவலசூழ் வகாயில் மடம் ஆதினங் கள்
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பசாத்து பயன்பாடு சிறந்த முவறேகுப் வபாம் .” (உச.76)

“மனித இனம் ோழ் வில் பலதுவறகளில் பபரும் அளோக முன்வனற் றம்
அவடந்திருக்கின்றது. எனினும் இன்னும் சிலநாடுகளில் பிச்வச
ோங் கிச் சாப்பிட்டு ஜீவித்து ேருகிறார்கள் .
இதற் குக் காரணம் ேறுவம, வியாதி, பழக்கம் இவேகவளயாகும் .
இந்த நிவலவய மாற் ற வேண்டியது அறிஞர்களின் பபாறுப்வப ஆகும் .
இன்று பல அறநிவலயங் களில் அளேற் ற பசாத்துக்கள்
குவிந்திருக்கின்றன.
பக்தர்களின் அறிவு நிவலவயப் பயன்படுத்தும் முவறகளுக்காக
அேசியமான பதாவகவய ஒதுக்கி வேத்து மீதித் பதாவகவயக்
பகாண்டு எந்த நிவலயத்தால் எத்தவன பிச்வசகாரர்கவள வபாஷிக்க
முடியும் என முதலிய கணக்பகடுத்துக் பகாள் ள வேண்டும் .
பின்னர் சட்டத்தின் உதவியால் பிச்வச ோங் குேவதயும் , பிச்வச
வபாடுேவதயும் குற் றமாக்கி விடவேண்டும் .
வகது பசய் யப்படும் பிச்வசக்காரர்கவள ஆங் காங் வக பாழவடந்து
பகாண்டு ேரும் சத்திரங் களில் நிரப் பி, அேர்களின் உடல் , பலம் , ேயது
இவேகளுக்வகற் றபடி கல் வி, பதாழில் இவேகவளப் வபாதித்து உணவு
பகாடுத்து ேர வேண்டும் .
இந்த முவறவயத் பதாடர்ந்து பத்து ேருடங் கள் அமுல் நடத்தினால்
உலகில் எந்த நாட்டிலும் பிச்வசக்காரர்கள் இல் லாமல் பசய் து
விடலாம் .
உலகில் எந்தப் பாகத்திவலனும் ஒரு மனிதன் பிச்வச வகட்டு ோங் கி
உண்ணும் நிகழ் சசி
் மனித இனத்திற் வக அேமானச் சின்னமாகக்
கருதப்பட வேண்டும் .
பிச்வசக்காரர்களில் குஷ்ட வராகிககளின் நிவலவம தான், மிகவும்
பரிதாேத்திற் கு உரியது. இந்த வநாவய ஒழிக்கும் முயற் சியில்
அறநிவலயங் களின் பணத்வதச் பசலவிடுேது அவனேருக்கும்
சம் மதவம அளிக்கும் .
“கடவுளுக்பகன்று ஒதுக்கப்பட்ட பணத்வத இப்படித் தேறான
முவறயில் வேறு ேழியில் பசலவு பசய் ேது உரிய பநறி தானா? என்று
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குறுகிய மனம் பகாண்ட உள் ளங் கவளப் பார்த்துப் மகரிஷி
பின்ேருமாறு பதில் தருகின்றார்.
(இந்த கருத்வத ேக்ப் ோரியத்திடவமா கிறிஸ்துே மிஷனிடவமா
பசால் ல முடியுமா? என்று ோதத்திற் கு ேருபேர்களும் உண்டு)
“கடவுவள மனிதர்கள் காப்பாற் ற வேண்டுபமன்பவதா, பாதுகாக்க
வேண்டுபமன்பபதா அறியாவமயாகும் .
கடவுள் என்ற நிவலவய மனிதன் அறிந்து பதளிோகவும் , அன்பாகவும்
ோழ, மனிதர்கவள பக்குேம் பசய் யவே அறநிவலயங் கள் வதான்றின.
பின்னர் பலபபாருட்களின் வியாபாரச் சந்வதவயக் கூட்டி
வியாபாரிகள் அந்தச் சமயத்தில் மக்களுக்கு உற் சாகமூட்ட
ஆலயங் கவள அேர்கள் பசலவில் அலங் கரித்துத் திருவிழாக்களும் ,
உற் சேங் களும் ஏற் படுத்தி விட்டார்கள் .
இன்று மிகச் சிறந்த முவறயில் பல பபாருள் களின் கண்காட்சிகள்
உலபகங் கும் நடந்து ேருேதால் இதற் பகன ஏற் பட்ட உற் சேங் கள்
வதவேயில் வல.
ஆவகயால் பக்தர்களின் ேழிபாடுகளுக்கு வேண்டிய அேசியமான
பசலவுகளுக்காக ஒரு அளவு பதாவகவய ஒதுக்கி வேத்துக் பகாண்டு
மற் ற பசாத்துக்கவளயம் ஆபரணங் கவளயும் பிச்வசக்காரர்கள்
பிரச்சிவனவயத் தீர்க்கவும் , பதாழில் பள் ளிகவள ஏற் படுத்தவும்
பசலவிட்டு சமூக நலத்வதப் பபருக்கலாம் .
எந்த ேவகயிவலா குறுகிய வநாக்கம் உவடயேர்கள் கூட இந்தத்
திட்டத்வத ஒப்புக் பகாள் ோர்கள் என நம் புகிவறன்.
இந்தத் திட்டத்தின் ஆரம் பத்தில் கடவுவள மனிதன் பாதுகாக்க
வேண்டும் என்ற கற் பவனயாகக் பகாள் ளும் அறியாவமவயப்
வபாக்கவும் , அந்தக் கடவுள் தத்துேத்வத அவனேருக்கும்
பதளிவுபடுத்தவும் சிந்தவனயாளர்களின் பிரசாரம் அேசியமாகும் .
மனிதர்கள் அவனேரும் இதவன உணர்ந்து இச்சிக்கல் களிலிருந்து
விடுபடும் காலம் பேகு பதாவலவில் இல் வல.

30. பபாருள் ேறுவம - அறிவு ேறுவம
மனித குல ோழ் வில் எங் குவம அவமதியின்வமயும் , துன்பங் களும் ,
சிக்கல் களும் பபருகி இருக்கின்றன.
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இேற் றிறற் குப் பபாருள் ேறுவம, அறிவு ேறுவம என்னும் இரண்டு
அடிப்பவடக் காரணங் களாகும் .
வசாம் பல் , விண்பசலவு, இயற் வகச் சிற் றம் , பபாருள் பதுக்கல் ,
பபாறுப்பும் திறவமயுமற் ற ஆட்சி, நிர்ோகம் எனம் ஐேவகக்
காரணங் களால் பபாருள் ேறுவம ஏற் படுகிறது,
அறிவு ேறுவமயில் லாத சமுதாயத்தில் பபாருள் ேறுவம
எக்காரணத்தால் உண்டானாலும் அதவனக் குறுகிய காலத்தில்
நிவறவு பசய் து பகாள் ளலாம் .
அறியாவம (Innocence ) அலட்சியம் (Ignorance ) உணர்ச்சிேயம் (
Emotional moods ) என்ற மூன்று ேவகயிலும் மக்களிடம் அறிவு ேறுவம
நிலவுகின்றது.
ோழ் க்வக அனுபேத்தில் வதர்ந்தேர்கள் கண்காணிப்பில்
அறியாவமவயயும் ோழ் க்வகயின் உண்வம உணர்ந்து சிந்தித்துத்
திட்டமிட்டுச் பசயலாற் றி ோழும் கல் வி மூலம் அலட்சியத்வதயும் ,
இயற் வக நியதியுணர்ந்து அவதபயாட்டி மதித்து ோழும் பண்பால்
உணர்ச்சி ேயமான நிவலகவளயும் சமன் பசய் து பகாள் ளலாம் .
அறிவு ேறுவம நீ ங் க ஆன்மிகத் துவறயில் அறிவே ேளர்க்கும் திட்டம்
மக்களிவடவய பரே வேண்டும் .
இவத அரசியலால் பசய் ய முடியாது. விஞ் ஞானத்தாலும் பசய் ய
முடியாது. விஞ் ஞானம் அறிவியல் என்று தேறாக க் கூ றப் டுகிறது.
விஞ் ஞானம் அணுவியவல தவிர அறிவியல் ஆகாது. அறிவே அறிோல்
அறியும் தன்னிவல விளக்கத் துவறவய (Self Realisation) அறிவியலாகும் .
இன்றுள் ள வபாக்கில் மதங் கள் மூலமும் அறிவின் ேறுவமவயப்
வபாக்க முடியாது.
அறிவே அறிோல் அறியத்தக்க அகத்தேப் பயிற் சியும் , உயிரின்
மதிப்புணர்ந்து பிறர் வதவே, விருப் பம் இேற் றிற் கு உயர்
மதிப்பளித்துத் தன் வதவே, விருப்பம் இேற் வறக் கட்டுப்படுத்திக்
பகாண்டு மக்களுக்கு ஒத்தும் உதவியும் ோழும் பண்வப இயல் பான
தன்வமயாக்கும் ஆன்மீக அறிவு ேளர்ச்சித் திட்டம் ஒன்றால் தான்
அறிவு ேறுவமவயப் வபாக்க முடியும் .
உதாரணத்திற் காக ஒரு குறிப்பு தருகிவறன். பபாதுோக இன்றுள் ள
மனித சமுதாயத்தில் ஒரு தேறான வபாக்கு நிலவி ேருகிறது.
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இது நீ ண்ட காலமாக ேளர்ந்து இன்று மிக உச்ச நிவலயில் உள் ளது.
அது யாபதனில் பிறரிடமிருந்து கற் பவனயாக எதிர்பார்க்கும்
மனப்பான்வம.
அேர் அவதச் பசய் ய வேண்டும் , இவதச் பசய் ய வேண்டும் . இப்படிச்
பசய் ய வேண்டும் என்று தன் எண்ணத்தில் எல் வல கட்டிக் பகாண்ட
கற் பவனயால் பிறவர வநாக்கி எதிர்பார்த்திருக்கும் முவறயால் தனது
ஆற் றல் குவறகிறது.
அறிவு மயங் குகிறது. காலம் வீணாகிறது. ஏமாற் றம் அதிகமாகிறது.
அதனால் குற் றங் களும் வநாய் களும் பபருகுகின்றன.
இதற் குப் பதிலாக தன்னாற் றவல உணர்ந்து அவதப் பபருக்கிக்
பகாள் ளவும் , ஆக்கத் துவறயில் பயன்படுத்தவும் , பிறருக்கு இயன்ற
மட்டும் எப்வபாதும் உதவிக் பகாண்டு இருப்வபன் என்ற தயார்
நிவலயிலும் பசயல் புரியும் பழக்கத்திலும் மனிதன் திரும் பிவிட்டால்
இன்வறய உலகில் இருக்கும் எல் லாச் சிக்கல் களும் தீரும் .
அவமதியான ோழ் வு அவனேருக்கும் கிவடக்கும் .
இதவன உடவன பசய் து விடமுடியாது என்றாலும் படிப்படியாகத்
திட்டமிட்டுத் தக்கபடி அறிஞர்கள் ஒன்று பட்டுத் பதாண்டாற் றினால்
அருள் துவறயின் மூலம் நிச்சயமாகப் பலன் காணாலாம் .
மனேளக் கவல மன்றங் கவளச் வசர்ந்த அன்பர்கள் உறுதியும் ,
பதளிவும் பகாண்டு பிறரிடம் எதிர்பார்ப்பவத விடுத்து.
தன்னாற் றவலப் பபருக்கி, இயன்ற மட்டும் பிறர்க்கு உதவி பசய் வேன்
என்று பசயலில் முவனந்தால் நாம் அவடயும் , விளக்கம் பயன்கண்டு,
படிப்படியாகப் பிறரும் இப்பண்பாட்டிவனப் பின்பற் றுோர்கள் .
ோழ் ோங் கு நீ ங் களும் ோழ் ந்து ோழ் பேர்கவளயும் சிறப்பாக
ோழவேத்து ோழ் வில் நிவறவும் மகிழ் சசி
் யும் பபறுவோம் .

31. ேறுவமயற் ற ேளமான ோழ் வு
உைகில் பிறந்ை ஒவ்பவாரு ைனிைனுக்கும் ஏைாவது ஒரு கனவு
அல்ைது ஒரு ஆமெ இருக்கும்.
ெிைருக்கு பெல்வந்ைன் ஆககவண்டும், ெிைருக்கு ெமுைாயத்ைிகை
அந்ைஸ்துைிக்கவனாக கவண்டும். ெிைருக்கு உயர்ந்ை பைவிமய
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அமைய கவண்டும் இப்படி ஒவ்பவாரு ைனிைமனப் பபாருத்தும்
அவனுமைய ஆமெ, இைட்ெியம் என்பது ைாறுபடும்.
ஆனால் ெமூகம் ொர்ந்ை ெிந்ைமன, அக்கமற என்பது பவகு

ெிைருக்கு ைட்டுகை ஏற்படும் அதுவும் பபரும்பாலும் ஏைாவது
பிரைிபைமன எைிர்பார்த்ை அக்கமறயாககவ அது இருக்கும். சுயநைம்
பகாஞ்ெைாவது கைந்ைிருக்கும்.

ஆனால் எந்ை சுயநைமும் இல்ைாைல் ைன் முழு வாழ்மவயும்

ெமுைாயத்ைிற்கு அர்பணித்ை ைகான்களின் ேரிவசயில் வேதாத்திரி
மகரிஷி முக்கிய இடம் பபறுகிறார்.

ேறுவமயற் ற சமுதாயத்வத காண கனவு கண்டேர் வேதாத்திரி
மகரிஷி. அதற் காக ேறுவமவயப் வபாக்க பல் வேறு
சிந்தவனகவளயும் பரிந்துவரகவளயும் சமுதாயத்தின் முன்பு
வேக்கிறார்.
“ஒரு பநசோளன் 5.5மீ வசவல பநய் ேதற் கு அேன் தன் வக கால் கவள
19000+ முவறகள் அவசக்கவேண்டும் . கூலி-75ரூபாய் !?
இந்த அனுபேம் அேவர ேறுவமவய பற் றி சிந்திக்கத் தூண்டியது
எனலாம் .
இந்தியாவில் 1947 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஆங் கிவலயர்களின்
ஆதிக்கத்திற் குட்பட்ட நாள் களில் , இந்திய நாட்டு மக்களின்
சிந்தவனயும் , பசயலும் மண்ணின் விடுதவல, மக்கள் விடுதவல
என்ற இலக்குகள் வநாக்கி நகர்ந்தவேயாகும் .
ஆனால் , அதன் பின்பு நாம் பபற் றிருக்க வேண்டிய தன்னாட்சி,
தன்மானம் , தன்னிவறவு, ஒருவமப்பாடு, சமுகச் சமனியம் , பமாழி
உரிவம, ேளமான கல் வி, ேறுவமயற் ற ோழ் க்வக, பபாருளாதார
ஏற் றம் வபான்றவேகளில் நாம் இன்றளவும் உலகளவில் வபாதிய
ேளர்ச்சிவய எட்டிட இயலவில் வல என்பது ேருந்தத்தக்க
உண்வமயாகும் .
“அறியாவம, அலட்சியம் , உணர்ச்சிேயம் ,
மூன்று ேவகயிலும் அறிவு ேறுவம நிலவுகிறது”
என்பது வேதாத்திரி மகரிஷியின் கருத்தாகும் .
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ேறுவம ேழிந்த வீட்டில் குவபரன்
குடிபுகுந்தான்: குங் குலியக்கலய நாயனார்
ேரலாறு திருப்பி பார்ப்வபாம் .
திருக்கடவூரில் கலயனார் என்பேர்
இருந்தார். அேர் ஒரு சிறந்த சிேபக்தர்.
அதனாவலவய தினமும் சிேபபருமான்
ஆலயத்தில் நாள் தேறாமல் குங் குலிய
தூபம் வபாடுேவத சிேபணியாக
கவடபிடித்து ேந்தார்.
கலயனாராக இருந்தேவர ஊர் மக்கள் குங் குலியக் கலயனார் என்று
அவழத்தார்கள் .
தன்னிடம் அன்பாக இருப்பேரிடம் ேம் பாக திருவிவளயாடல் புரிந்து
பக்திவய வசாதிப்பது அய் யன் சிேபபருமானுக்கு பிடித்தமான ஒன்று.
இதில் குங் குலியக்கலயனார் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன? அதனால்
ஈசன், கலயனாவர வசாதிக்க ஆரம் பித்தார். குடும் பஸ்தர்களுக்கு
வசாதவன பணத்தால் தான் ஏற் படும் என்பதால் பண பிரச்சிவனவய
பகாடுத்தார் கலயனாருக்கு ஈசன்.
திடீர் பணப் பிரச்சிவன ஏற் பட்டதால் என்ன பசய் ேது? – ஏது
பசய் ேது? என்று சிந்தித்தார். அந்த சிந்தவன குடும் பத்வத எப்படி
காப்பாற் றுேது என்பதில் அல் ல அச்சிந்தவன, அப்பன் சிேனுக்கு இனி
எே் ோறு தினமும் குங் குலியச் வசவே பசய் ேது? என்பவத அேர்
கேவல.
அதனால் தன் பபயரில் இருந்த நிலத்வத விற் று அந்த பணத்தில்
தினமும் சிேலாயத்திற் கு குங் குலியத்தால் ோசவன புவகவய
பரேச்பசய் தார்.
நிலம் விற் ற பணத்தில் இருந்து ஒரு வபசா கூட தன் குடும் பத்திற் காக
என்று பசலவு பசய் யவில் வல. சில மாதங் களில் அத்தவன பணமும்
சிேவசவேக்வக குங் குலிய புவகயாக கவரந்தது. கலயனாரின்
மவனவியும் குழந்வதகளும் பசியால் ோடினார்கள் .
தன் குழந்வத பசி மயக்கத்தில் துேண்டு கிடப்பவத பபா ரு க்க
முடியாமல் கலயனாரின் மவனவி, தன்னுவடய திருமாங் கல் யத்வத
கழற் றி, “இவத விற் று பநல் ோங் கி ோருங் கள் ” என்றாள் .
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திருமாங் கல் யத்வத பபற் று பகாண்டு சாவலயில் நடந்து ேந்து
பகாண்டு இருந்தார் கலயனார். அப்வபாது அேர் கண்களில் சிோலயம்
பதரிந்தது. “இன்று வசாமோரம் ஆயிற் வற… பணம் இல் லாமல்
குங் குலிய வசவேவய எப்படி பசய் ேது?” என்ற சிந்தவனயில் இருந்த
வபாது அேர் எதிரில் குங் குலிய வியபாரி ேந்து பகாண்டு இருந்தார்.
குங் குலிய வியபாரிவய கண்ட கலயனார் மகிழ் சசி
் யவடந்தார். அந்த
குங் குலிய வியபாரியிடம் , “அய் யா…உங் களிடம் இருக்கும் குங் குலியம்
முழுேவதயும் என்னிடம் தாருங் கள் . அதற் கு ஈடாக எம் மிடம் பபான்
நவக ஒன்று இருக்கிறது.” என்றார் கலயனார்.
அதன்படி திருமாங் கல் யத்வத பகாடுத்து வியபாரியிடம் இருந்து
குங் குலிய மூட்வடவய ோங் கி மகிழ் சசி
் யுடன் திருக்வகாயில்
பசன்றார்.
குங் குலிய மூட்வடவய ஒர் இடத்தில் பத்திரமாக வேத்துவிட்டு, அதில்
இருந்து நிவறய குங் குலியத்வத எடுத்து வகாயில் முழுேதும்
ோசவனவய புவகயால் பரேச் பசய் தார்.
அங் கு இருந்த ஒருேர், “என்ன கலயனாவர.. சாம் பிராணி புவக
வபாடுேது வபால் குங் குலியத்வத இப்படியா வபாடுேது” என்றார்.
“சிேபதாண்டு பசய் ேதில் கணக்கு பார்க்க கூடாதய் யா” என்ற
கலயனார், தன் சிேபதாண்டில் பமய் மறந்து இருந்தார். சிே பதாண்டு
பசய் து முடிந்ததும் தன் வீட்டின் நிவனவு ேந்தது.
“இரோகிவிட்டவத.. அய் வயா பநல் ோங் க மவனவி பகாடுத்த
திருமாங் கல் யத்வத விற் று குங் குலியம் ோங் கி விட்வடவன.. வீட்டுக்கு
பசன்றால் மவனவி திட்டுோவள” என்ற கேவலயால் சிேன்
வகாயிலிவலவய உறங் கிவிட்டார் கலயனார்.
அவத சமயம் கலயனாரின் வீட்டில் …. கலயனாரின் மவனவி, தன்
கணேர் இன்னும் வீடு ேந்து வசரததால் கேவல அவடந்தாள் . இதுேவர
இப்படி அேர் இரவு வநரத்தில் பேளிவய எங் கும் தங் கியதில் வலவய…
அேருக்கு என்ன ஆனவதா என்று பயந்து வபானாள் .
கேவல ஒரு பக்கம் பசி மறுபக்கம் ோட்டி ேவதத்து உறங் கிவிட்டாள் .
அது உறக்கமா மயக்கமா என்று ேறுவமவய அனுபவித்வதார் அறிேர்.
அப்வபாது அேளுக்கு ஒரு கனவு. கனவில் ேந்தது கணேன். அேன்
அருகில் இவறேன். “பபண்வண கலங் காவத. உன் கணேனுக்கு எந்த
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தீங் கும் இல் வல. இவதா பார் நம் வகாயிலில் தான்
உறங் கிக்பகாண்டிருக்கிறான்.
நம் ஆலயத்தில் உன் கணேன் குங் குலிய திருப்பணி இன்று பசய் தான்.
ேறுவமவய துச்சமாக மதித்து எம் மீது பகாண்ட பக்திவய பபரிது என
நிருபித்தான். இனி இேன் குங் குலியக்கலய நாயனார் என
அவழக்கப்படுோன். அேன் வசவேக்கு எமது அன்பு பரிசு. கண்
திறந்து பார்.” என்று இவறேன், கலயனாரின் மவனவியின் கனவில்
கூறி மவறந்தார்.
திடுக்கிட்டு விழித்து பார்த்த கலயனாரின் மவனவி நம் ப முடியாமல்
திவகத்தாள் . அேள் வீட்டில் பநல் மூட்வடகளும் , பபான் நவககளும்
குவிந்துக் கிடந்தது.
ேறுவம வீடு – ேசந்த மாளிவகயாக பஜாலித்தது. திருக்வகாயிலில் …
உறங் கிக் பகாண்டிருந்த குங் குலியக்கலய நாயனாவர யாவரா
பலமாக தட்டி எழுப்பி பசன்றது வபால உணர்ந்து, கண் விழித்து
பார்த்தார்.
தட்டி எழுப்பியேர் யார் என்று பதரியவில் வல. ஆனால் மவனவியின்
நிவனவு ேந்தது. “சரி அேள் என்ன திட்டினாலும் பரோயில் வல. என்
அன்புக்குரியேள் தாவன திட்டுகிறாள் . அதனால் என்ன குவறந்துவிடப்
வபாகிவறாம் . இவறேன் இருக்கிறான். பபாறுவமயாக இருக்கலாம் .”
என்ற எண்ணத்தில் வீட்வட வநாக்கி நடந்தார்.
தன்னுவடய பதருவில் வீட்வட வதடினார். இது என்ன மாயம் .? நம்
பதருதாவன இது.? ஆனால் நம் வீட்வட காணவில் வலவய. நாம்
உறக்கத்தில் நடக்கிவறாமா? என்று வயாசித்தபடி திரும் பி நடந்தார்.
அப்வபாது ஒரு மாளிவகயில் இருந்து குங் குலியகலய நாயனாரின்
குழந்வதயும் – மவனவியும் உறவினர்களும் ஓடி ேந்தார்கள் .
“நில் லுங் கள் . எங் வக வபாகிறீர்கள் . வீட்டுக்குள் ோருங் கள் .” என்று
மவனவி அவழத்தாள் .
“நம் வீடு எங் வக.?” என்றார் குழப்பத்துடன் நாயனார். “இவதா இதுதான்
அப்பா” என்று தன் குழந்வத காட்டிய வீட்வட பார்த்து பிரமித்தார்.
வநற் றுேவர ேறுவம ேழிந்த வீட்டில் இன்று குவபரன் குடிபுகுந்தான்.
எப்படி இது சாத்தியம் – என்ன நடந்தது? என்று வயாசித்தார்.
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நடந்தவத மவனவியும் உறவினர்களும் விேரித்தார்கள் . ேசதிகள்
ேந்தாலும் உறவுகள் கிவடத்தாலும் தன் சிே பதாண்டில் பதாடர்ந்து
ேந்தார் குங் குலியக்கலய நாயனார்.
இது எப்படி சாத்தியம் என்று சிலருக்கு வகள் வி எழலாம் .
மாயாஜாலவித்வத பதரிந்தேர் மா பகாட்வடவய வேத்து ஒரு
நிமிடத்திவலபய மாமரத்வத ேளர்த்து காட்டுகிறார்
தாஜ் மகாவலவய மவறத்து காட்டுகிவறன் என்று ஒரு வமஜிக் நிபுணர்
பசால் கிறார். பரயிவலவய ஒரு நிமிடத்தில் மவறத்துகாட்டி அதிசயிக்க
வேக்கிறார்கள் .
இப்படி இவறேனால் பவடக்கப்பட்ட மனிதர்கவள அதிசயங் கவள
வித்வதகவள பசய் து காட்டும் வபாது இவறேன் ஏன் குங் குலியக்கலய
நாயனார் ோழ் க்வகயில் இப்படி ஒரு அதிசயத்வத பசய் திருக்க
மாட்டார் என்று என்னதான் வதான்றுகிறது நமக்கு.
கவதவய விட்டு விடுங் கள் . உவழப்பு, கல் வி, முயற் சி, பயிற் சி
இருந்தால் வபாதும் . ேறுவமவய விரட்டிவிடலாம் . குவபரன் நம்
வீட்டிற் கு ேந்து விடுோன். ேறுவமயற் ற ோழ் வே ஆனந்தமாக
ோழலாம் .

32.வேதாத்திரி பார்வேயில் ேறுவம இல் வல.
வேதாத்திரி மகரிஷி தனது பநடிய பயணத்தில் ோழ் க்வக பநறி
கவள அவமதியாக உணர்த்திச் பசல் கிறார்.
விஞ் ஞான ேளர்ச்சி பபற் ற இக்காலத்தில் பபாருள் ேறுவம இல் லவே
இல் வல என்கிறார்.
அறிவு ேறுவமயால் , நிரவி ோழாமல் பபாருட்கள் வதக்கமும் ,
அேசியமற் ற பபாருட்களின் பபருக்கமும் , அேசியமான பபாருட்கள்
மீது அலட்சியமும் ஏற் பட்டப் பபாருள் ேறுவம வபான்ற ஒரு மாயத்
வதாற் றம் உருோகி நிவலத்து ேருகிறது.
பதய் ே நிவல அறிோல் ஏன் இந்த நிவலகவளச் சீர்திருத்தி உலக
மக்கள் ோழ் வில் ேளத்வத ஏற் படுத்தக் கூடாது?
பதய் ேத்வத அறிந்து பகாண்டால் , பல நன்வமகவள உலகுக்குச்
சாதித்து விட முடியும் . பதய் ே நிவலவய உணர்ந்த பிறகுதான்
உண்வம விளங் கும் .
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எல் லாம் ேல் ல முழுமுதற் பபாருளான பதய் ேமானது வகட்டால்
எவதயும் பகாடுப்பதில் வல. பசய் யும் பசயலுக்கு ஏற் றபடித்தான்
விவளவேக் பகாடுக்கிறது.
வநாக்கம் , திறவம, காலம் , இடம் , பதாடர்பு பகாள் ளும் பபாருள்
அல் லது நபர் இே் வேயகத்துக்கும் ஏற் ப, ஒே் போரு பசயலிலும்
தக்கபடிச் சிறிது கூடத் தேறாத நீ திவயாடு விவளவேத் பதய் ேம்
பகாடுக்கிறது.
ஆகவே இந்தத் பதய் ே நீ திவயக் பகாண்டு மக்கள் குலத்திற் கு
என்பனன்ன வதவேவயா அேற் வறபயல் லாம் உற் பத்தி பசய் து
பகாள் ள முடியும் .
எனவே. பபாருள் ேறுவம என்பது கிவடயவே கிவடயாது. அறிவு
ேறுவமதான் இருக்கிறது. இவத ஒழித்தால் வபாதும் பபாருள் ேளம்
மிகுந்துவிடும் .
ஏவழயாக இருப்பது பாேமன்று. ஏழ் வமவயத் துன்பமாக, துயரமாக
ேளர்த்துக் பகாள் ேது தீது.
“வசாம் வபறியாக இருந்தால் ேறுவமதான் கிட்டும் ''
வசாம் பலால் ேறுவமயில் ோடிய ஒருேன் ஒருமகாவனச் சந்தித்து,
தனது ேறுவமவயப் வபாக்கும் படி வேண்டினான்.
அேனது வசாம் பவல உணர்ந்த அந்த மகான் அேனுக்கு அவத
உணர்த்த ஒரு கவதவயக் கூறினார்ஒரு மரங் பகாத்திப் பறவே, தன் கூரிய
அலகால் படாக் படாக்பகன்று மரத்வதக்
பகாத்திக் பகாண்வட அந்த மரத்தின் வமல்
தாவித் தாவி ஏறியது.
அவதப் பார்த்த ஒரு மனிதன், ““மூடப்
பறவேவய, எதற் காக மரம் முழுேவதயும்
பகாத்திக் பகாண்டிருக்கிறாய் ? இது வீண்
வேவலயல் லோ?'' என்று வகட்டான்.
அதற் கு அந்தப் பறவே, ““மனிதவன நான்
என் உணவேத் வதடுகிவறன். வதடினால்
கிவடக்கும் ...'' என்றது.
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அேன் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கும் வபாவத, பதாடர்ந்து மரத்வதக்
பகாத்தி, மரத்தில் ஓட்வட வபாட்டு, அதற் குள் பதுங் கியிருந்த
புழுக்கவள எடுத்து உண்ண ஆரம் பித்தது.
தனது உணவேச் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு, அந்த மனிதவனப் பார்த்து,
““மனிதவன, நீ யும் வதடு... மரத்திலும் , மண்ணிலும் , நீ ரிலும் ஏன் எல் லா
இடங் களிலும் வதடு. உனக்கும் ஏதாேது கிவடக்கும் '' என்றது.
கவதவயச் பசால் லி முடித்த மகான், ““நீ யும் இந்தப் பரந்த உலகத்தில்
வதடு. உனக்கும் ஏதாேது கிவடக்கும் . வசாம் வபறியாக இருந்தால்
ேறுவமதான் கிட்டும் '' என்றார்.
ஏழ் வமயில் காரணத்வத அறிந்து பகாண்டு அறிோர்ந்த நிவலயில்
மாற் ற முயற் சி பசய் தால் ஏழ் வம மாறும் !. முயன்றால் ஏவழகளால்
எவதயும் பசய் ய இயலும் . ஏவழகளால் பசய் ய இயலாது என்ற ஒன்று
இல் வல. பாரதியாரும் ,
“கஞ் சி குடிப்பதால் கில் லார் – அதன்
காரணங் கள் இவே பயனும் அறிவு மிகல் லார்”
என்று கூறியது வபால் , இன்வறய ஏவழகள் கஞ் சியில் லாமல்
இருப்பதற் குரிய காரணத்வத அறிந்து பகாள் ளவில் வல.
அறிந்து பகாள் ளாதது மட்டுமன்று, தங் கள் ஏழ் வமக்குக் கடவுளும்
விதியும் காரணம் என்று பிவழ படக் கருதிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள் .
இது முற் றிம் தேறு.
அண்ணல் இராமபிரான், இலக்குேன் அவமத்த பர்ணசாவலவயக்
கண்டு வியந்த வபாது,
“தா இல் எம் பிவக சாவல சவமத்தன
யாவே, யாதும் இலார்க்கு இவயயாதவே.”
நமது நாட்டில் ேறுவமக் வகாட்டிற் கு கீழ் ோழும் மக்களுக்கு இந்தத்
துணிவு ேரவேண்டும் . ேரேவழக்கப்பட வேண்டும் . அன்வற நமது
நாடு ேளரும் .
இந்த நாட்டில் ஒே் போரு மனிதனும் தற் சார் ப வடய பபாருளாதார
ேசதி பபறுதல் வேண்டும் . சார்ந்து ோழ் தல் தீது.
சுரண்டும் பபாருளாதரச் சமுதாயம் அறவே கூடாது. நாடும்
நாடாேளத்தனமோக ேளர வேண்டும் . அந்நிய மூலதனத்தின் சந்வத
நாட்டின் ேளர்ச்சிக்கு உதோது.
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சுதந்திரத்திற் கும் பாதுகாப்பு இல் வல. அந்நிய மூலதனம் ஊவளச்
சவத வபாலத்தான். ஆதலால் , கம் பனின் கருத்துப்படி ஏழ் வம
அழிவுக்குரியதல் ல. ஆக்கந்தரும் உந்து சக்தி என்பவத உணர
வேண்டும் .
மனித வரலாற் றில் வவறறந்த காலத்ததயும் விட மனிதகுலம்
இப்வபாது மிகவும் ஆக்கபூர்வமாக இருப்பவதாடு, அது வறுதம மற் றும்
வததவகதைக் கதைந்றதறிவதற் கு முற் றிலும் ததகதம றபற் றுை் ைது.
ஆனால் இந்த உற் பத்தி சக்திகை் றபருநிறுவன மற் றும் நிதியியல்
றசல் வந்த வமற் தட்டுகைின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, சர்வவதச
றதாழிலாை வர்க்கத்தால் ஒரு ஜனநாயக மற் றும் விஞ் ஞானபூர்வ
முதறயில் ஒழுங் கதமக்கப்பட்டால் மட்டுவம இது சாத்தியமாகும் .
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