கயல வயண்டாம்; நகிழ்ந்திருங்கள் - நகிழ்ச்சிசார் பாருாதாபம் ற்றின ஆய்வு
சிவபாதிப் நஜும்தார், பகௌதம் குப்தா
தமிழில் : பாக்காயி துணங்லக

நகிழ்ச்சி என்து நநில சார்ந்தது. சமீ காங்களில் சமூக நற்றும் பாருாதாபம்
சார்ந்தும் நகிழ்ச்சி ற்றின ஆய்வு பசய்னத் துயங்கியிருக்கிார்கள். நிகப யருநாம்,
வயலயாய்ப்பு, உடல்ம், நதச்சார்பு, திருநணம், கல்வி, ணியில் திருப்தி வான்
ல்வயறு காபணிகள் நகிழ்ச்சியுடன் பதாடர்புலடனலய. வயலயின்லந, யறுலந,
கல்வினறிவு, ஆயுட்காம், ணவீக்க விகிதம், குற் விகிதம் நற்றும் அபசினல்
ஸ்திபத்தன்லந வான் பரு-பாருாதாபக் காபணிகள் பரிதும் ாதிக்கின்.
இக்கட்டுலப நகிழ்ச்சியின் பாருாதாபத்லதப் ற்றி ஆபாய்கிது.
ஒரு
பாருாதாப யல்லுரின் வாக்கிலிருந்து நகிழ்ச்சிலனப் குப்ாய்யதின் மூம்
சந்லதனல்ாத சபக்கு நற்றும் வசலயகளுக்கா (Non-marketed goods and Services
(சுத்தநா காற்று, சுற்றுச்சூமல்,ஆவபாக்கினநா மீன் நற்றும் ய உயிரிகள் வான்
வபடி சந்லத யர்த்தம் பசய்ன இனாத சபக்குகள் நற்றும் வசலயகள். இயற்றிற்கு
சந்லத நதிப்புகள் குறிப்பிடப்டுயதில்ல)) நாற்றுக் பகாள்லககளுக்கும்

நதிப்பீடுகளுக்கும் இலடவனனா பதாடர்புகல நிறுய முனல்கிது.
முன்னுலப
விருப்புறுப்புடன் சம்தந்ப்தட்ட ’கிழ்ச்சி’ ன்ந தத்துக்கு விருப்புறுப்தற்ந நொன்ந
நிறுவுது இனொ கொரிம். இணொன து கிழ்ச்சி ன்கிந கள்விக்கு முக்கித்தும் குநந்து
கிழ்ச்சிப் ற்றும் அற்கொண கொணிபப் புரிந்துகொள்ற்கு அதிக முக்கித்தும் ப்தடுகின்நது.
கிழ்ச்சி தருக்கு தர் ொறுதடுகிநது.  ளிருக்கு உவு அன்ணத் சொவின் கிழ்ச்சி னில்
தரும்தக்கொொக இருப்தது அம்தொனி சகொர்களின் கிழ்ச்சிொக இருக்கிநது. எரு னின்
கிழ்ச்சிொய் இருப்தற்கு சின அடிப்தடத் கள் பூர்த்திடந்திருக்க ண்டும். அத்கள்
பூர்த்திடந் பிநகுொன் ’சொர்புட’ பிந கள் முக்கித்தும் தறுகின்நண. எருர் ன்னுட
ற்தொ நின பிநொடு எப்பிடுொடு ட்டுல்னொல் ணது கடந் கொன நின
ற்தொ நினொடு எப்பிட்டுப் தொர்க்கும் நினயும் இல்தொணது.
1776 –ல் ளியிடப்தட்ட க்கி ொடுகள் சதயின் சுந்தித்திற்கொண பிகடணத்தில் பிந அடிப்தட
உரிகளுக்கு நிகொகச் ’கிழ்ச்சிக்கொண ொட்டம்’ (pursuit of happiness) ன்கிந உரியும் சர்க்கப்தட்டது.
பூடொன் ொட்டின் ொத் உள்ொட்டு உற்தத்திக்கு (Gross Domestic Product) நிகொகவும் சொல்னப்தொணொல்
அற்கு னொகவும் ொத் சி கிழ்ச்சிக் குறியீடு (Gross National Happiness) பர்ச்சியின் எரு
முக்கிொண குறியீடொகக் கருப்தடுகிநது.
ல்ொழ்க்க ற்றும் கிழ்ச்சிக்கொண டல் குறித் விொம் நீண்டடி தொம்தரிம் கொண்டது.
அரிஸ்டொட்டில், ெமி தன்ம், ெொன் ஸ்டூர்ட் மில் ற்றும் இம்ொனுல் கண்ட் ஆகிொர் கிழ்ச்சி,
அன் ஆொம் ற்றும் ொடர்புகள் தற்றி ஆய்ந்றிந் குறிப்பிடத்க்க அறிஞர்கள். உபவில் ல்லுர்கள்,
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அழுத்த்திற்குமிடொண சொர்புகள் தற்றி ஆொய்ந்துள்பணர். ஆணொல் ஈஸ்டர்லின் தொன்ந தொருபொொ
ல்லுரின் முன்ணொடி ஆொய்ச்சிக்குப் பிநக தொருபொொ ல்லுர்கள் கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வுகபக்
கயினடுத்ணர். அன் பிநகு ொபொண ஆொய்ச்சிகள் ற்கொள்பப்தட்டு கட்டுகள்
ளியிடப்தட்டொடு முன்ணொடி ஆய்வுகளும் ொகுக்கப்தட்டண. இத்க ஆொய்ச்சிகள் ொவும்
முன்ணறி பர்ந் ொடுகளில் ட்டு டந்றியுள்பண. இந்திொவில் இது தொன்ந ஆொய்ச்சிகள்
மிகக்குநவு.
னொழ்வு தற்றி ஆொய்ச்சி கட்டுகள் ‚சயின்ஸ்‛ தொன்ந முன்ணொடி அறிவில்
டுகளில் ளியிடப்தட்டிருந்ொலும் இந்தி அறிவில் டுகளில் ததிப்பிக்கப்தட்டது மிகக் குநவு. 2012
–ல் ளிந் ந்தியின் கட்டுத் வி கிழ்ச்சிசொர் தொருபொொம் தற்றி கட்டுகள் துவும்
ளியிடப்தடவில்ன.
நகிழ்ச்சிலன அவிடுதலில் உள் பிபச்சலகள்

கிழ்ச்சியின் தல்னகப திப்பிடுற்கு விருப்புறுப்தற்ந (objective) சின சல்நுட்த முநகள்
கடபிடிக்கப்தடுகின்நண. இற்றுள்
 எரு னிதரின் அன்நொட டமுநகளில் உள்ப அனுதங்கப ’எரு ொளில்
ர்ந்டுக்கப்தட்ட சின ணி ங்கள்’ ன்கிந முநயில்
குறிப்பிட்ட ொட்களுக்குத்
ொொொகத் கல்கபச் சகரிககும் முந,
 எரு னிதர் எரு ொளில் றுப்புடன் சனவிடுகிந நிமிடங்கப அபக்கும் யு-குறியீட்டு (U index)
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எருர்
கனப்தடுற்கும்
கிழ்ச்சிடற்குொண கொணிகப ஆொய்கிந ப்ய்ன் இஜிங் முந
 அனுத ொதிரி முந’ (The experience sampling method) ற்றும் ’ொள் மீட்டுருொக்க முநயில்’ (Day
Reconstruction method) எரு ொளின் தல்று ங்களில் எருது திருப்திகொண ணநின குறித்து
கக்கிடுகிந முந
ஆகிண குறிப்பிட்டுச் சொல்னக்கூடி. எரு னிதர் ணது கிழ்ச்சி ணநின குறித்து உர்ந்ற்ந
ஆய்ொபரின் கள்விகளுக்கற்த கருத்ொகத் ரிவிக்கும் முநயில் அதிக கணம் சலுத்ப்தடுகிநது.
இம்முநயில் கிழ்ச்சி, னொழ்வு, னிதர் னன், திருப்திகொண ொழ்க்க – தொன்நற்ந
ஆொய்ந்துதும் டமுநயில் உள்பது. இவ்கொண ஆொய்ச்சிக்கு உட்தடுத்ப்தடும் எரு னிதர்
ணது னொழ்வு தற்றி கருத்துக்கப ணது சொந் ொர்த்களின கூறுற்குத் குந்ொறு ளி
முநயில் கள்விகள் க்கப்தடுகின்நண. ஆொய்ச்சிக்கு உட்தடுத்ப்தடும் எவ்ொருரின் கருத்தும்
வ்நொக இருந்ொலும் அப்ததில்கள் அணத்து நத்ொ எப்பிட்டுப் தொர்க்கக்கூடி எ விொண
கொணிகப உள்படக்கிொக இருக்கின்நண.
பூடொன் ொட்டில் 1980-களிலிருந்து ொத் சி கிழ்ச்சி (Gross National Happiness-GNH) ன்கிந குறியீடு
க்களின் னொழ்வின் சி குறிக்கொபொகவும் அசின் சல்தொடுகப அபவிடும் எரு கருவிொகவும்
இருந்து ருகிநது. ொத் சி கிழ்ச்சி (GNH) குறியீடு ன்தது னொழ்வு, கனொச்சொ றுதொடுகள்,
கல்வி, சுகொொம், ச்சநின ற்றும் தன்தடுத்தும் முந, ல்னொட்சி, சமூக உயிர்ப்பு, உயிரிண
றுதொடு, ற்றும் ொழ்க்கத் ம் தொன்ந என்தது தருங்கூறுகபொகப் பிரிக்கப்தட்டுள்பது. எவ்ொரு
கூறிலும் தல்று குறியீடுகள் உள்பண. இந் குறியீடுகள் அணத்தும் சொண டத்ம் கொடுக்கப்தட்டு
றிசொர்ந் அடிப்தடயில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட. இத்க குறியீடுகள் ஏய்வுத் கள்,
னயின் ம், இல்சூலின் திப்பு தொன்ந குறியீடுகபயும் கொண்டிருப்தொல் ருொணத்க்
கக்கிடக்கூடி ொத் உள்ொட்டு உற்தத்தி குறியீட்டக் (GDP) கொட்டிலும் ம்தட்டொக இருப்தொடு
அதிகப்தடிொண நுகர்லும் ருொணமும் ட்டு கிழ்ச்சி ம்தடுத்திவிடொது ன்கிந கருத்யும்
லியுறுத்துகின்நது. ொத் சி கிழ்ச்சியின் (GNH) அடிப்தடயில் அந் எரு குறியீடு ொத்
உள்ொட்டு உற்தத்தி (GDP) அடிப்தடொகக் கொண்டு உருொக்கப்தட்ட கொள்ககப விட
ம்தட்ட கொள்ககப உருொக்கும் ன்று திர்தொர்க்கப்தடுகிநது.
ொத் சி குறியீடு (GNH) கிழ்ச்சியின் தன தரிொங்கப அபவிடுற்கும் எரு குறிப்பிட்ட
தகுதியில் நினவும் கிழ்ச்சி தற்றி புரினக் கக்கிடுற்கும் ற்நொறு விருப்புறுப்தற்ந கயில்
சுொக ததினளிக்கக்கூடி கள்விகபக் கொண்டது. நினப்தகுதி, கூறுகள், ற்றும் சமுொ அபவினொண
திட்டமிடலுக்கும் சல்தொடுகளுக்கும் இம்முந தனுள்பொக இருக்கிநது.
உவினல் யல்லுர்களின் நிலப்ாடு
கிழ்ச்சியின் டமுநகப அறிந்துகொள்ற்கு முன்ணொக ொழும் ொழ்க்கக்கற்த ன்ணத்
’கத்து’க் (adaptation) கொள்ளும் முநகப அறிந்து த்திருத்ல் அசிம் ன்தது உபவில்
ல்லுர்களின் கருத்து. ொழ்க்கயின் சொக தொக சூழ்நினகளுக்கற்த எரு னிதர் ன்ணத்
கத்துக் கொண்டு ொழ்க்க டமுநகள் தற்றி ணக்கயுரி னிப்தட்ட திப்பீடுகபயும்
திர்தொர்ப்புகபயும் உருொக்குகிநொர். திர்தொர்ப்புகள் சரிொண த்தில் பூர்த்திடயும்தொது அங்க
கிழ்ச்சி ொண்டொடுகிநது. நீண்டகொனொகியும் அ நிநநொது தொகும்தொது ல்னொம்
துன்தொகிநது. இணத்தும் னினி ொழ்வில் ொட்டத்ப் தொருத். ொழ்வில்
ொட்டம் ன்தது எருது திந, ொழ்வில் தற்ந முன்ணனுதங்கள், பிநொடு எப்பிட்டுப்தொர்க்கக்கூடி

தொருபொொ நின, ஆளுப் தண்புகள் தொன்ந தல்று கொணிகபச் சொர்ந்து. ொட்டங்கள்
பூர்த்திொகொதொது டப்பில் உள்ப ொழ்க்கச் சூலுக்கற்த கந்து கொள்தும் குறிக்கொள்கப
திருத்தித்துக் கொள்தும் முக்கிம். ொட்டங்கபத் திருத்தித்துக் கொண்ட பின்பும் கூட
திர்தொர்ப்புகள் பூர்த்திடொ தட்சத்தில் துன்தம் மிகுத்து ருத் விர்க்க முடிொது. ற்தொ
நினக்கும் ொழ்வின் எவ்ொரு பத்திலும் தீர்ொனித்த் த்திருக்கும் குறிக்கொள்களுக்குமிடயில்
உள்ப முண்தொட இத்க துன்தத்திற்கு கொம். எவ்ொரு குறிக்கொளுக்கும் எவ்ொரு விொண
முக்கித்தும் இருக்கும். அது தருக்கு தர் ொறுதடும். எருர் ந்க் குறிக்கொப அடந்ொர் ன்ததும்
 அடமுடிவில்ன ன்ததும் அரின் அகவிருப்தம் சொர்ந் னொழ்விற்கு மிக முக்கிொணது.
கிழ்ச்சிக்கொண கொணிகபக் கண்டறிந் ஆம்தகொன உபவில் ஆய்வுகள் புந நிகழ்வுகள், க்கள்ொகக்
கொணிகள் தொன்ந கிழ்ச்சியின் மீது ற்தடுத்தும் ொக்கத்தின் மீது அதிக கணம் சலுத்திண. ஆணொல்
இந்ப் புநக்கொணிகபொல் விருப்தம்சொர்ந் னொழ்வில் உள்ப குறிப்பிடத்குந் றுதொடுகப
விபக்கிக்கூந முடிவில்ன. சமீத கொனங்களில் னிதரின் ஆளுத் திநன் தொன்ந அகக்கொணிகளுக்கு
முக்கித்தும் ருகின்ந அணுகு முந கடபிடிக்கப்தட்டு ருகின்நது.
ொழ்க்கயில் ற்தடும் சொக தொகச் சூல்களுகற்த எரு னிதர் ன்ண கத்துக் கொள்ளும்
ன் முழுொணொகொ அல்னது முழுற்நொ இருக்கனொம் ண உபவில் ல்லுர்கள்
கருதுகின்நணர். ொழ்வில் ற்தடும் முக்கிொண புதி நிகழ்வுக்கு லுொக திர்விணொற்றுதும்
கொனப்தொக்கில் அந் திர்விணயின் தீவிம் ந்து தொதும் இல்பு. அடுத்டுத் சமீதத்தி நிகழ்வுகள்
முந் நிகழ்வின் இடத்ப் பிடித்துக் கொள்தும் கு ொட்களுக்கு முன் டந் நிகழ்க்கொட்டிலும்
சமீதத்தி நிகழ்வின் ொக்க தீவிொக தொதிக்கும் ன்ததும் ஆய்ொபர்கள் கருத்து. க்கள் சின
சூழ்நினகளுக்கு
மிக விொகவும் சின
சூல்களில் சற்று ொொகவும்
ங்கபத்
கத்துக்கொள்ர். உொொக திருத்திற்கு முன்பு ொழ்க்கயில் இருக்கும் ணநிநவு
திரும் நிகழ்ந் சின ொட்களுக்குப் பிநகு குநந்ொற்தொல் ொன்றுதும் ொபடவில் அத்க
ணநின ொறி திரு தந்த்திற்கற்த கத்துக் கொள்தும் இல்தொகிவிடும்.
’கிழ்ச்சி கல் கொட்தொட்டின்’தடி (Hedonic Treadmill theory or Hedonic Adaptation) ‘கலில் இறுதி
நின’ ன்தது ொழ்வின் த்க சூலிலும் கிழ்ச்சிொண ணநின க்கத்துக் கொள்ளுல்.
அொது ற்கொலிகொக நிகழும் சொக தொக சூழ்நினகளின் ொக்கத்திலிருந்து மீண்டு அடிப்தடொண எரு
கிழ்ச்சியின் ணநினக்கு மீண்டும் திரும்பிவிடுல். எவ்ொரு னினினுக்கும் பு ற்றும் ஆளுப்
தண்புகபொனொண ரிவுப்புள்ளி (Set point) ணநின உண்டு. அத்க அடிப்தடொண எரு ணநினக்குள்
ொழ்வில் சூல்கள் நிகழ்த்தும் ொற்நங்கள் ற்கொலிக தொதிப்தத்ொன் ற்தடுத்தும் ன்தத்
ரிவுப்புள்ளி கொட்தொடு.
அொது கிழ்ச்சிப் தொதிக்கும் நிகழ்வுகள் கொனப்தொக்கில்
முக்கித்துற்றுப் தொய்விடுொல் க்களின் மீண்டும் த கிழ்ச்சி ணநினக்குத் திரும்பிவிடுர்
ஈஸ்டர்லின் ரிவுப்புள்ளி கிழ்ச்சிக் கொட்தொடுகள் (Set point theory of Happiness) தற்றி ொங்கப
றுக்கிநொர். ற்கண்ட கொட்தொட்டின்தடி முழுொண ’கிழ்ச்சித் கவு’ சொத்தினில்
’ஆொக்கிொண ல்ொழ்க்க’ ன்தது ொழ்ொள் முழுதிலும் ொய்ொடிகளின்றி இருப்தது
சநினயில் இருப்தது. ஆணொல் து அதிகரிக்க அதிகரிக்க உடல்னம் குநகிநது ன்கிந உண்
றுக்கமுடிொது. ஈஸ்டர்லின் சகரித் வுகளின்தடி ’திரும்’ எருரின் கிழ்ச்சியின் மீது ர்ந
விப ற்தடுத்துகிநது னில் விொகத்தும் ொழ்க்கத்துப் பிரிவும் நீண்டகொன திர்ந
தொதிப்புகப ற்தடுத்துகின்நண. திருத்திற்குப் பிநகொண கவு முழுொக இருந்ொலும் திரு
ொழ்க்கயில் திருப்தியில்னொர்கள் அத்க ொழ்க்க தற்றி அதிகம் கனப்தடுதில்ன. ஆணொல்
விொகத்து அல்னது ொழ்க்கத்துப் பிரிவிணொல் கனப்தடுதர்கள் ற்தொ ொழ்க்க
சூலுக்கற்த ன்ண கத்துக் கொள்ப இனொல் திரு ொழ்க்கயின் கிழ்ச்சி
விரும்புதொக இருப்தர். ற்கண சிந்துதொண திரு உநவின் திர்ந விபவுகப
மீண்டும் கொண்டுருற்கொண சொத்திக்கூறுகள் றுதிருத்தில் உள்பண. இப்தொன தீவி
இனொயும் (ொற்றுத்திநன்) உடல்னக் குநதொடுகளும் கிழ்ச்சிப் தரிதும் தொதிக்கப்தடுகிநது.
இத்க திர்ந தொதிப்புக்கள் நிந்ொண. ொழ்வின் சொக தொக சூழ்நினகளுக்கொண
கல் தொதுொணொக இருந்ொலும் அந்த் கவு வ்ழியிலும் முழு அடதில்ன.

ற்கண்ட கொட்தொட்டின்தடி எரு னிதர், ணக்கு நிகழ்ந் சொக தொக நிகழ்வுகளுக்குப் பிநகு மீண்டும்
அ த ணநினக்க சன்று விடண்டும் ன்தது நிதி. ஆணொல் முழுொண கவு
ன்தது சொத்திொணொல் கூட, எரு விரும்தத்கொ நிகழ்வுக்குப் பிநகு அத்துன்தத் முழுொக
அனுதவித்துத் தீர்த்ொலும்கூட மீண்டும் அ த கிழ்ச்சிொண ணநினக்குத் திரும்த நீண்ட
கொனொகும். உொொக
தருவிதத்தில் கொடந் எருர்
ொன் அடந் இனொயின்
துன்தத்திலிருந்து முழுொக ளிறி இற்கு முன்பிருந் அ கிழ்ச்சிொண ணநின
அடற்கு அருட ொழ்வில் மூன்றில் எரு தங்கு கொனம் ப்தடனொம். எருப அது
முழுொண கவு விொக நிகழ்ந்ொலும் கூட அத்துன்தத் அனுதவிக்க ணது ொழ்ொளில்
குறிப்பிடத்குந் கொனத்
கடக்கண்டியிருக்கும். புதிொக நிகழ்ந் சொம் எருது ொழ்வில்
மீண்டும் சீர்தடுத் இனொ இப்த ற்தடுத்தி முழுொண கனச் சொத்திற்நொக்குகிது.
ஆணொல் ருடக்கக்கொக துன்தத்தில் இருப்தர்களுக்கு முழுொகத் கல் சொத்திொகிநது.
ஈஸ்டர்லின் முபண்ாடு
கிழ்ச்சிசொர் தொருபொொம் குறித் ஈஸ்டர்லினின் ஆய்வுகள் தரும்தொலும் ருொணத்துக்கும்
கிழ்ச்சிக்கும் இடொண முண்தட்ட இப்புகபச் சுற்றி அந். அது இரு முன்ணொடி
ஆய்வுகப அடிப்தடொகக் கொண்டு இந் முண்தொட்டுக்கு ’ஈஸ்டர்லின் முண்தொடு’ ன்று
தரிடப்தட்டது. ணது முன்ணொட்ட ஆய்வின்தொது அதிகம் சம்தொதிப்தர்கள் குநொகச்
சம்தொதிப்தர்கபக் கொட்டிலும் கிழ்ச்சிொக இருப்த கனித்ொர். ஆணொலும் ருொணம் அதிகரித்
தொது கூட க்கள் ரிவித் கிழ்ச்சி ணநின நக்குந நினொக ொநொல் இருந்து. அொது
அதிகப்தம் அதிகப் தொருள் தன்தொட்டயும், விருப்தங்கப நிநற்றிக்கொள்ற்கொண
ொய்ப்புக்கபயும் ருொல் க்களின் கிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் ண திர்தொர்க்கப்தடுகிநது. ஆணொல்
அதிகரிக்கும் ருொணத்திற்கு ஈடொக கிழ்ச்சியும் அதிகரிப்ததில்ன.
இந் ஆய்வு முடிவுகளின் அனுத அடித்பம் ன்ண? 1973ம் ஆண்டு ஈஸ்டர்லின் முப்தது ொடுகளில்
டத்ப்தட்ட சி க்கள் கக்கடுப்பில் மூனம் சமூக அப்த ஆொய்ந்து ருொணத்துக்கும்
கிழ்ச்சிக்கும் இடொண ர்ந ொடர்த உனகபொவி அபவில் விபக்கிணொர். அரிக்க க்கி
ொடுகளில் 1940க்குப் பிநகு ருொணத்திலும் ம்தொட்டிலும் குறிப்பிடத்க்க முன்ணற்நம் இருந்ொலும்
1970களில் க்களின் சொசரி கிழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டுச் சொல்னக்கூடி வ்வி றுதொடுகளும் இல்ன.
கூடுல் ருொணம் க்களின் கிழ்ச்சி அதிகப்தடுத்துதில்ன ன்கிந ற்நொரு ஆய்வின்
முடிவுகபயும் இனுடன் ொடர்புப்தடுத்திணொர். அர் குறிப்பிடுகிந ஆய்வுகள் அணத்தும் அரிக்க
க்கி ொடுகள் (1944-1977), தொது சமூகக் கக்கடுப்பு (1972-91), ொப்பி ொடுகள் (1973-1989), ெப்தொன்
(1958-1987) ஆகி ொடுகளில் கிடத் வுகளிலிருந்து தநப்தட்ட. ற்குறிப்பிட்ட அணத்து
ஆய்வுகளு ஈஸ்டர்லின் கண்டறிந் முண்தொட்ட உறுதி சய்ண.
எரு னிதர் ணது தொருள்சொர்ந் னொழ் ன்ணச்சொர்ந் கயில் ட்டுல்னொல் உநவிணர்,
அக்கம்தக்கத்திணர், ண்தர்கள், எத் துடர்கள், தொலிணம், இணம், ம் தொன்ந புநக்கொணிகள்
சொர்ந்தும் எப்பிட்டுப் தொர்க்கிநொர். ணக்கு த்த்ண தொகொண சூழ்நின ற்தட்டொலும், ன்ணச்
சுற்றியுள்பொர் இன்னும் ொசொண சூழ்நினயில் இருப்தப் தொர்க்கும்தொது அது துன்தம்
குநொக ொன்றுகிநது. அதிக ருொணம் ன்தது அதிகப் தொருள் சொர்ந் னொழ்வு ன்று
உப்தடுொன அதிக ருொணமுட எருர் பிநக் கொட்டிலும் சமூகத்தின் உர்ந் நினகளில்
க்கப்தடுகிநொர். எருது ருொணம் கணிசொண அபவில் உர்ந்ொலும் ற்நர்களுடன் எப்பிட்டுப்
தொர்க்கயில் அது ொழ்க்கத் ம் உவில்ன னில் அது அது கிழ்ச்சிக் கூட்டுதில்ன.
ணனில் ருொணத்தில் தொதுொக நதடக்கூடி அதிகரிப்தக் கக்கில் டுத்துக்கொள்ளும்தொது
உர்ட்டு ொழ்க்கயின் திர்விபவுகபயும் கக்கில் கொள்பண்டியிருக்கிநது.
ருொணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ொழ்க்க விருப்தங்களும் அதிகரிக்கும். ற்தொ ருொணத் விட
ஆசகள் அதிகொக இருக்கும்தொது க்கள் கிழ்ச்சிற்றிருப்தொக ரிவிப்தர். வ்பவுொன்
ருொணம் கூடிணொலும் விருப்தங்களும் களும் குநதில்ன. இணொல் அதிகப்தடிொண
விருப்தங்கப நிநற்றிக்கொள்ற்கு அதிகொண சிங்கப ற்கொள்பண்டியிருக்கும்.
ஆசக்கும் ொர்த்த்துக்கும் இடளி அதிகொக இருக்கும்தட்சத்தில் அண நிநற்றிக்
கொள்ற்கொண அணத்து முற்சிகளும் கயினடுக்கப்தடும்.
அம்முற்சிகள் ககூடொல்

தொகும்தொது விருப்தம்சொர்ந் னொழ்வின்மீது திர்ந விப ற்தடுத்தும். இன்ணொரு ொக்கில்,
ஆசகள் ொநொல் நினொக இருந்ொல் ருொணத்தில் ற்தடக்கூடி எரு சிறு உர்வு கூட கூடுல்
கிழ்ச்சித் ரும். இத்க கிழ்ச்சி ொழ்க்கயின் மீது வ்வி நிந் விபவுகபயும்
ற்தடுத்துதில்ன. தொருட்களின் ொடர்நுகர்வு ணநிநத் ொது. விருப்தத்திற்கொண டமுநயும்
ணிொ களும் ப்தொதும் எரு னிணத் துத்தின த்திருக்கும். இந் முண்தட்ட
ொடர்புகளின் விபவுகபத்ொன் அழுத்ம் ன்கின்நணர். தொருபொொ பர்ச்சியின் கொொக
சந்யில் தல்கிப் தருகி கிடக்கும் தொருட்கள் க்களின் ரிவுகபக் கடிணொக்குகிநண. இணொன
க்களின் ரிவுகள் அணத்தும் அறிவுக்குப் தொருத்ற்நொகொகவும் முக்கித்துற்நொகவும்
உள்பண.
த் மிச்சப்தடுத்க்கூடி ொழில்நுட்தங்கள் பர்ந்திருந்ொலும் எரு குறிப்பிட்ட
கொனத்துக்குள் தல்று தொருட்கபத் ரிவுசய்து நுகர்ற்கொண ம் தொதுொணொக இல்ன.
நுகர்வுத்ரிவுகள் ொழ்க்கத் த்ச் சொர்ந்து அகின்நண. தக்கொர்கள் தகட்டொண ொழ்க்கத்
த் நிறுவுற்கொகவும் ற்நர்கப விட ங்கப எரு தடி ன உர்த்திக்
கொட்டிக்கொள்ற்கொகவும் ஆடம்தப் தொருட்கப ொங்குதில் அதிகம் சனவிடுகின்நணர். ருொணம்
அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆடம்தப் தொருட்களுக்கொண சனவும் அதிகரிக்கிநது. னிப்தட்ட ற்றும் சமூகம்
சொர்ந் தொழுதுதொக்குகள் தொன்ந (ஆடம்தற்ந தொருட்களுக்கொண) சனவிணங்கள் குநொக உள்பண.
பர்ச்சிொடு கூட ஆடம்தப் தொருட்களுக்கொண களும் அதிகரித்து, அற்றுக்கொண உற்தத்தித்
களும் அதிகரிப்தொல் னொழ் ம்தடுத்தும் சல்தொடுகள் புநக்கணிக்கப்தடுகின்நண.
ணத்தின் ங்கு
க்கதிகொண தம் கிழ்ச்சித் ருதில்ன ண ஆொய்ச்சிகள் நிரூபித்தொதும் கூட க்கள்
ப்தொதும் அதிகப் தத்தின் மீது ொட்டமுடர்கபொக இருக்கின்நணர். எரு கட்டத்திற்கு ல்,
னதிக ருொணம் குநந் கொனத்துக்க கூடுல் கிழ்ச்சி அளிக்கிநது. அதிக ருொணம் ருகிந
கிழ்ச்சியின் ர்ந விபொணது, நுகர்லில் உள்ப கிழ்ச்சித் கவு ற்றும் பிநருடன் ன்ண
எப்பிட்டு தொர்ப்ததிலும் உள்ப திர்ந விபொல் சன்சய்ப்தடுகிநது. க்களுக்கு இத்க
விபவுகள் புரிொல் தொொன தம் சொர்ந் ொழ்க்கக் கூறுகளில் அதிக த்யும்
கணத்யும் சலுத்தி குடும்த ொழ்க்க ற்றும் உடல்னம் தொன்ந கூறுகளில் கொட்டவிடுகின்நணர்.
இந் புநக்கணிப்பு எருது னொழ் குனக்கிநது. ’மிக அதிகச் சம்தபத்துக்கு மிக அதிக ன
ம்’ ன்ந முன்ொழிவுடன் எரு ஆய் 1200 தரிடம் டத்தி ஈஸ்டர்லின் அன் முடிவுகபக்
கீழ்கண்டொறு முன்க்கிநொர். தரும்தொனொணர்கள் அதிகச் சம்தபம் கிடக்கின்ந னத்
ர்ந்டுப்தொகத் ரிவித்ொலும் கூடுனொண ன ம் ன்தது கிழ்ச்சிக் கூட்டவில்ன. அதிக
ருொணம் சதிகபப் தருக்கனொம். ஆணொல் ொழ்வின் தொன்ணொண ங்கப
றும்
ருொணத்திற்கொக ட்டும் சனவிடும் இத்க தொக்கு கிழ்ச்சிக்கு குந்கம் விபவிக்கும்.
எரு னிதரின் ொத் கிழ்ச்சி ன்தது சதிொண ொழ்க்க, குடும்தம், னொய்ப்பு, சுகொொம்
தொன்ந தல்று கூறுகபொல் நிர்யிக்கப்தடுகின்நண. அது அபினொகளுக்கும் அற்ந
அடற்குமுள்ப இடளிொணது ொழ்க்கச் சூலுக்கற்த ன்ணத் கத்துக் கொள்யும்
பிநருடன் ன்ண எப்பிட்டுப் தொர்த்துக் கொள்யும் சொர்ந்து. நுகர்ற்கொண கத்லுக்கு அதிக
த்யும் பிநருடன் ணது நின எப்பிட்டுப் தொர்த்துக் கொள்ற்கு குநந் த்யும்
சனவிடுொல் கிழ்ச்சி கூடுகிநது. னயிலும் தம் சர்ப்ததிலும் அதிக த்ச் சனவிடுக்
குநத்து அண குடும்தத்திற்கும் உடல்னனிற்கும் றுதங்கீடு சய்ொல் கிழ்ச்சி ம்தடுகிநது.
கூடுல் ன ம் கூடுல் ருொணத்த் ந்ொலும் குடும்தத்திலிருந்து அ வினக்கி ப்தொடு
ட்டுல்னொல் உடல்னக் குநதொடு, ண அழுத்ம் தொன்ந இன்ண பிந ொல்னகளுக்கும் ஆபொக்கும்.
எரு குறிப்பிட்ட கொனம்  முழுொண ருொணம் ன்தது இன்றிொது. பிந இ ருொணம்
அதிகரிக்கும்தொது எவ்ொருரும் ங்கபது ொழ்க்க ஆடம்தொக்கிக் கொள்ப விரும்புர்.
இவ்ொறு எவ்ொருரும் ஆடம்த ொழ்க்கக்கொண தந்த்தில் ஏடுதும் க்கு அதிகொக
நுகர்தும் இல்தொகியிருக்கிநது. எரு னிதர் ணது ொழ்க்க சுற்சியின் ொது எரு புள்ளியில் இற்கு
முன் ொ எருகயில் கிழ்ச்சிற்று இருப்தொகவும் திர்கொனத்தின் இன்னும் கிழ்ச்சிொக
இருக்கண்டும் ன்றும் திர்தொர்க்கிநொர் ன்று ஈஸ்டர்லின் கூறுகிநொர். அர் க்களின் ற்தொ
ற்றும் கடந்கொன கிழ்ச்சி நினகபக் குறித்து ற்கொண்ட ஆய்வில் அணத்து ொடுகளிலும் அணத்து

திணரும் நிகழ்கொனத்விட திர்கொனத்தில் அதிக கிழ்ச்சி திர்ொக்கியிருப்தொகவும் கடந்
கொனத்விட நிகழ்க்கொனத்தில் அதிக கிழ்ச்சியுடன் இருப்தொகவும் குறிப்பிட்டணர்.
ருொணத்துக்கும் ஆசகளுக்கும் இடொண ொடர்தயும் அ கொனப்தொக்கில் சந்திக்கும்
ொற்நங்கள் குறித்தும் கருத்தில் கொண்டு ற்கண்ட ஆய் விபக்கனொம். எரு னிதர் ணது நிகழ்கொன
கிழ்ச்சி த் கடந் கொன கிழ்ச்சித் தீர்ொனிக்கிநொர். நிகழ்கொன ஆசகள் ப்தொதும்
கடந்கொன ஆசகப விட அதிகொக இருக்கின்நண. கொனப்தொக்கில் ஆசகள் அதிகொகும்தொது
அது கடந்கொனத்தி ருொணம் ஆசகப நிநற்றிக் கொள்ற்கு தொதுொணொக இல்ன
ன்ந கருதுகிநொர். ஆணொல் திர்கொன கிழ்ச்சி அபவிடுற்கு அது ற்தொ ஆசகளும்,
திர்தொர்க்கிந ருொணமு அடித்பொக உள்பண.
நகிழ்ச்சியும் பாருாதாபத்தின் ங்கும்
முன்த குறிப்பிட்டப் தொன த்து அறிஞர்களும், ணொத்து நிபுர்களும், சமூகவினொபர்களும்,
ருத்துர்களும் கிழ்ச்சி ஆொய்ந்திருக்கிநொர்கள். தொருபொொ நிபுர்கள் ஆம்தக்கட்டத்தில்
அகவிருப்தம்சொர்ந் கிழ்ச்சியிண ’அறிவில்பூர்ற்நொகக்’ கருதி சூழ்நின ற்தொது ொறியுள்பது,
இப்தொது கிழ்ச்சிசொர் தொருபொொம் புதி தொதுக் கொள்கக்ப உருொக்குற்கும்,
தொருபொத்தில் உள்ப கொட்தொடுரீதிொண பிச்சணகளுக்குத் தீர்வு கொண்தற்கும் னக்கொள்ககப
ருகற்றுற்கும் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண.
ணவீக்கமும் வயலயின்லநயும்
னயின்யும் தவீக்கமும் கிழ்ச்சி குநப்த. இ இண்டயும் எ த்தில்
குநக்கக்கூடி கொள்ககபொல் ட்டு கிழ்ச்சி அதிகப்தடுத் முடியும். இங்கினொந்ச் சர்ந்
தொருபொொ ல்லுர் ஃபிலிப், தவீக்கம் தற்றி கொட்தொடுகப ஆொய்ந்து னயின்க்கும்
தவீக்கத்திற்குமுள்ப திர்ந ொடர்புகப விபக்கக்கூடி ’ஃபிலிப் பவு’ ன்ந கருத்ொக்கத்
உருொக்கிணொர். இந்த் னகீழ் ொடர்பு கீழ்ொக்கிச் சரியும் எரு பகொட்டிணொல் குறிக்கப்தடுகிநது.
அொது தவீக்க விகிம் குநயும்தொது னயின் விகிம் அதிகரிக்கும்.னயின் விகிம்
குநயும்தொது தவீக்க விகிம் அதிகரிக்கும்.
னயின் தவீக்கத் குநக்குொ அல்னது தவீக்கத்திணொல் னயின் குநயுொ?
கிழ்ச்சியின் தொருபொொத்தில் இற்கொரு விட இருக்கிநது. தவீக்கத்திற்கும் னயின்க்கும்
இடொண இறுதிநின ததிலீட்டு வீம் (marginal rate of substitution) அற்கொண ததினத் ருகிநது.
தவீக்கம் ற்றும் னயின் ன்கிந இரு தொருபொொ ொறிகளும் கிழ்ச்சிக் குநக்கின்நண
ன்நொலும் தவீக்கத்க் கொட்டிலும் னயில்னொ திண்டொட்ட கிழ்ச்சி தரிதும் குநக்கிநது
ண ஆொய்ச்சி முடிவுகள் கூறுகின்நண.
தன்னிண்டு ொப்பி ொடுகளில் 1975-91-ம் ஆண்டுகளில் தவீக்கம் ற்றும் னயின் குறித்து
சய்ப்தட்ட எரு ஆய்வில் னயின் 5 சவிகிம் அதிகரிக்குனில் தவீக்கத்தின் விகிம் 8.5%
குநந்ொல் ட்டு க்களின் சொசரி கிழ்ச்சி ொநொது நினொக இருக்கும் ன்று கண்டறிந்ணர். க்கள்
னயின்யின் விபவுகப சமூக ரீதிொகவும் னிதர் சொர்ந்தும் கக்கில் கொள்தும்
தவீக்கத் விட னயின்க்கு அதிக முக்கித்தும் கொடுப்ததும் இற்கு கொொக
இருக்கனொம்.
தன்னிச்லச வயலயின்லந
ன அற்கொண தன்தொட்டத் ொவிட்டொலும் கூட, அது ருொணத்த் க்கூடிொக
இருப்தொன
க்கள்
ன
சய்கின்நணர்.
னொய்ப்த
தநமுடிொர்கள்
னயில்னொர்கபொக இருக்கிநொர்கள். னயின் குறித் தொம்தரி தொர் ன்ணொர்
னயின் ல் ம்பிக்க க்கிநது அ சம் முனொளித்து ட்டில் கட்டுப்தொட்டுொம்
(ெொன் ய்ணொடு கயின்ஸ் ன்தொரின் முனொளித்து ட்டில் கட்டுப்தொட்டுொம் ன்கிந Keynesian theory) ன்னிச்சற்ந
னயின்க்கு ஆொக விொதிக்கிநது. உடல் ருத்திச் சய்கிந னக்குத் குந் ருொணம்
கிடப்ததில்ன ன்கிந கருத்துள்பர்கள் னயில்னொர்களுக்கு கிடக்கக்கூடி தப்தன்கபப்

தறுற்கொக ’ன்னிச்ச னயின்’ நின விரும்பித் ர்ந்டுக்கின்நணர். இப்தடிொக
னயின் குறித்து இரு று தொர்கள் உள்பண. கிழ்ச்சிசொர் தொருபொொம் னயின்
குறித்து ணது ப்பு விொங்கப இவ்ொறு முன்க்கிநது. னயுள்பர்கபக் கொட்டிலும்
னற்நர்களின் கிழ்ச்சி குறிப்தடத்குந் அபவில் குநொக உள்பது. னயில் உள்ப
எருருக்கு நிகொக னற்ந எருருருக்கு ருொணம் கிடத்ொலும் அது கிழ்ச்சி குநொக
உள்பது.
னயில்னொர்களுக்கு அதிகொண உவித் ொககப ங்குகிந இங்கினொந்து ற்கண்ட கூற்ந
உறுதிப் தடுத்துகிநது. இத்க தரும் உவித் ொககபொன இங்கினொந்தில் தரும்தொனொணொர்
னொய்ப்புச்
சந்யிலிருந்து
வினகியிருக்கின்நணர்
ன்று
விொதிக்கிநது.
ஆணொலும்
னல்னொர்களின் கிழ்ச்சி குறிப்பிடத் குந் அபவில் குநந் கொப்தடுகிநது. பிந ொறிகள்
கட்டுப்தொட்டில் இருக்கும்தொது ன்னிச்ச னயின் ரும் கிழ்ச்சி னயில் இருப்தர்களின்
கிழ்ச்சிக்கு நிகொக இருக்கண்டும். ஆணொல் புள்ளியில் விப்தடி னயில் இருப்தர்களின்
கிழ்ச்சியும்
னற்நர்களின்
கிழ்ச்சியும்
குறிப்பிடத்குந்
அபவில்
றுதட்டுக்
கொப்தடுகின்நண. குநொகச் சம்தொதிப்தர்கபக் கொட்டிலும் னயில்னொர்கள் அதிகக்
கனப்தடுதர்கபொகவும், ணச்சொர்வுடர்கபொகவும், கிழ்ச்சிற்நர்கபொகவும் இருப்தொக
ஆய்வுகள் கூறுொடு ன்னிச்ச னயின்யின் னொதிக்கத் அழுந்க் கூறுகின்நண.
சந்லதனல்ாத சபக்குகல நதிப்பிடுதல்
சந்ல்னொ சக்குகள் ற்றும் சகப வினதிப்பீடு சய்ற்கு, ரிவிக்கப்தட்ட
விருப்தத்ர்வு (Revealed Preference) ற்றும் குறிப்பிடப்தட்ட விருப்தத்ர்வு (Stated Preference) ண இரு
அணுகுமுநகள் கடபிடிக்கப்தடுகின்நண. ‘ரிவிக்கப்தட்ட விருப்தத்ர்வு’ முந நிகழுனகில்
னிர்களின் விருப்தத்ர்வுகப கூர்ந்ொொய்ொகும். . சந்ல்னொ சக்கிண ொங்குற்கொண
விருப்தொர்ம் (Willingness to Pay) எரு னிப்தட்ட சக்கிற்கொண சந்ப் தரிொற்நத்திற்கொண கலின்
அடிப்தடயில் அனுொனிக்கப்தடுகிநது. ‘குறிப்தடப்தட்ட விருப்தத்ர்வு’ முநயில் அனுொணத்தின்
அடிப்தடயில் எரு சந் உருொக்கப்தட்டு குறிப்பிட்ட தொருளுக்கு அதிகதட்ச வின க்கப
நியிக்கச் சய்து நிகழ்கிநது.
கிழ்ச்சியின்மீது சந்ல்னொ சக்குகள் (Non marketed Commodities) ற்தடுத்தும் ொற்நத்தின் விப
கூர்ொக்குது இத்க திப்பீட்டுக்கொண எரு ொற்று அணுகுமுந. இம்முநயில் சுற்றுச்சூல்
ொசுதொடு ற்றும் கொற்றின் ம் தொன்ந சந்ல்னொ சக்குகபக் குறித்து க்களிடம் கருத்துக்கள்
கட்கப்தடும். சங்களில் இத்க கக்கடுப்புக்கள் துவுமின்றிக்கூட சந்ல்னொ சக்குகள்
தற்றி கருத்துக்கப ரிந்ொ ரிொனொ க்கப ளியிடுர். அர்களின் இத்க ததில்கபப்
தன்தடுத்தி ருொணத்துக்கும் சந்ல்னொ
தொருட்களின் திப்பிடலுக்கும் இட சசம்
சய்துகொள்ப முடியும். இத்க திப்பிடலின் அணுகுமுந ொழ்க்க-திருப்தி வினதிப்பிடல்
முந (Life Satisfaction Approach of valuation) ன்று அக்கப்தடுகிநது.
இம்முந இருகொண ொடர்புகபக் கொண்டது. முல் ொடர்பு ன்தது சந்ல்னொ சக்கின்
இறுதிநினப் தன்தொட்டத் (Marginal Utility of non marketed goods) ருகிந ’க்கள் ரிவித் கிழ்ச்சிக்கும்
சந்ல்னொ சக்கின் நினக்குமிட உள்ப ொடர்பு’. இண்டொது ொடர்பு ன்தது ருொணத்தின்
இறுதிநினப் தன்தொட்டத் (Marginal utility of Income) ருகிந ‘க்கள் ரிவித் கிழ்ச்சி ற்றும்
ருொணத்திற்கும் இட உள்ப ொடர்பு. இவ்விரு இறுதிநினப் தன்தொடுகளும் சந்ல்னொ
சக்குகளுக்கும் ருொணத்துக்கும் இடயுள்ப இறுதிநின ததிலீட்டு வீத்ப் (Marginal Rate of
Substitution) தறுற்கு உவுகின்நண. இது சந்ல்னொ தொருட்களின் ொொொண குறு ொ
திப்பீட்டப் தந உவுகிநது. ருொணத்துக்கும் சந்ல்னொ சக்குக்கும் உள்ப தொருளில்
சப்தன் கொடு (indifference curve: நுகர்ொருக்கு திருப்தியும் தன்தொட்டயும் ச அபவில் ருகிந இருறு
சக்குகளின் தடம்) டிொக அபவிடப்தடும்தொது சொண ொறுதொடு அல்னது ஈடுசய்
ொறுதொடுகபக்கொண்டு சந்ல்னொ சக்குகளின் ொற்நங்கள் கக்கிடப்தடுகின்நண. விொண நின
ஏச, தங்குடில் விபவு (Greenhouse effect), சுற்றுச்சூல் ொசுதடுல், தீவிொம், ட்தப்தம் ற்றும்
கொனநின தொன்ந சந்ல்னொ சக்குகளின் த்ப் தொறுத்து ொங்குற்கொண விருப்தொர்த்
(Willingness to pay) திப்பிடும் இம்முந சமீத கொனங்களில் தனொகப் தன்தடுத்ப்தடுகிநது.

க்வகாட்ாடுகால் பசய்னப்ட்டக்கூடின வர்த்திகள்
எரு சிநந் னக்கொள்க க்களின் கிழ்ச்சி அதிகரிப்தொக இருக்கண்டும். உொொக,
னயில்னொத் திண்டொட்டத்தின் கொொக ருொணம் குநந்ொல் இக்கொட்தொடுகள் னொய்ப்த
அதிகரிப்தன் மூனம் க்களின் கிழ்ச்சிக் கூட்டண்டு வி ருொணத் ட்டும் கூட்டுதில்
தணதுமில்ன. க்களிட கொப்தடும் கிழ்ச்சிச் சல்தொடுகபக் கக்கில் டுத்துக்கொண்டு
அசின் கொட்தொடுகளின் விபவுகப திப்பிடமுடியும். அசின் சனவிணக் கொள்ககப றும்
சனவுகப ட்டும் த்து திப்பிடப்தடுற்குப் ததினொக க்களின் கிழ்ச்சியின் மீது நிகழ்த்தும்
விபவுகபக் கொண்டும் திப்பிடண்டும். ரிவிதிப்பு அல்னது அசுச் சனவிணங்கள் தொன்ந
க்களின் கிழ்ச்சிப் தொதிக்கும் கொள்ககள் க்களின் விருப்தத்ர்வுகளுடன் தொருந்திப்
தொகின்நணொ ன்தயும் கனிக்கண்டும்.
நகிழ்ச்சிலன நிர்ணயிக்கும் காபணிகள்
தொருபொொப் பிச்சணகள், குடும்த அக்கந உடல்னம் ஆகி னிதர் கிழ்ச்சியின் முக்கி
கொணிகள். இற்றில் குநந் நிதி நினயின்
தொதுகொப்தற்ந ன் கிழ்ச்சியின்யின்
முன்ொண கொணி. இணொன
ருொணத்துக்கும் கிழ்ச்சிக்கும் இடயினொண தல்று
ொடர்புகள்
மிகவும்
விரிொக
ஆொப்தட்டண.
அொது
ருொணம்
அதிகரிக்கும்தொது
அதிகரிக்கண்டி கிழ்ச்சியின் வீம் குநொக இருப்ததுொன் ருொணத்தின் இறுதிநினப்
தன்தொடு குநந்துதொற்கொண அறிகுறி. ’ொப் தரிொற்று விகிம்’ ற்றும் ’ொங்கும் திநன்
சநின’ொல் கட்டுப்தடுத்ப்தடும் ொழ்க்கச் சனவில் உள்ப சர்ச றுதொடுகப எப்பிட்டு
சர்ச கிழ்ச்சி நின கணக்கிடும்தொது பர்ந் ொடுகளில் கொப்தடும் கிழ்ச்சியின் சொசரி 
ொடுகளின் கிழ்ச்சியின் சொசரி விட அதிகொக இருந்ொலும் அவ்வித்திொசத்தின் விகிம்
குநொக உள்பது. தல்று ொடுகளிட கிழ்ச்சியின் நின றுதடுற்குக் கொம்
அந்ொடுகளின் ருொணத்தில் கொப்தடும் றுதொடுகள்ொன். ஆணொல் ருொணம் எரு உச்சம்த
அடந் பிநகு அதில் ற்தடும் எரு சிறி அதிகரிப்பு மிகக்குநந் அபவினொண கிழ்ச்சிக் கூட்ட
சய்கிநது.
ற்கொன ற்றும் ற்கொன முற்சி தற்றி ஆொய்ச்சிொன்று தம் ட்டு
கிழ்ச்சிக் கொண்டுருனில் ற்கொனகள் அணத்தும் குநந் ருொணத்தின் கொொக
நிகழ்ந்திருக்கண்டும் ன்று கூறுகிநது.
வயலயின்லந
னயின் ன்தது னினி கிழ்ச்சிொடு ட்டுல்னொல் சமூகத்தின் கிழ்ச்சியும்
எட்டுொத்ொக
தொதிக்கிநது.
னயில்னொத்
திண்டொட்டம்
அதிகரிக்கும்தொது
ருொண
சத்துமின், குற்ந விகிங்கள், கடுொண னப்தளு, தொருபொொ தொதுகொப்பின்,
முலியும் அதிகரிக்கின்நண.
ஆக னயில்னொத் திண்டொட்டொணது ருொண இப்பு
ட்டுல்னொது ற்கண னயில் இருப்தர்கபது தன்தொட்டயும் குநக்கின்ந பிச்சணொக
உள்பது. ண ண, கன, அம்பிக்க, சுரிொ இப்பு, உபவில் சிக்கல்கள், குநொண
நுகர்வு, துன்தம் தொன்ந பிச்சணகளும் னயில்னொத் திண்டொட்டத்ொல் அதிகரிக்கின்நண.
னொய்ப்தற்நர்கள் ணபவில் தொதிக்கப்தட்டர்கபொகவும், து அருந்துதர்கபொகவும்,
ற்கொனக்கு முல்தர்கபொகவும், குநந் ஆயுட்கொனத் உடர்கபொகவும் இருக்கின்நணர்.
னயில் இருப்தர்கபவிட சுொழில் சய்ொருக்கு தணியிடத்தில் அதிக சுந்திமும், அதிகொ
தடிநினகளின் ருக்கடிகளும் குநொக இருப்தொல் குநந் ணணயுடனும் அதிக
கிழ்ச்சியுடனும் இருக்கின்நணர். அ சம் தகுதி ஊழிர்கள் ன நிந்மின் ற்றும்
குநந் ஊதிம் தொன்ந ளிப்தடொண கொங்கபொல் கிழ்ச்சி குநந்ர்கபொக உள்பணர்.
கிழ்ச்சி நிர்யிக்கும் முக்கிொண கொணிகளுள் னயின்க்குத்ொன் அதிகொண திர்நத்
ொக்கம் இருப்தொக ஆொய்ச்சிகள் கூறுகின்நண. லும் இந்நின தண்கப விட ஆண்கபயும், டுத்
திணவிட இபஞர்கபயும், ொதிகர்கபயும், தடித் தண்கபவிட தடிக்கொ தண்கபயும்
அதிகம் தொதிக்கின்நது. னொய்ப்பிணப் தறும் குதி அதிகொக இருப்தொல் இபஞர்களின்
கிழ்ச்சி அத்ண ளிொகப் தொதிக்கப்தடுதில்ன. னயின்யின் தொக சூழ்நினகப
திப்பிடுற்கு தல்று ஆய்வுகள் ற்கொள்பப்தட்டு கீழ்கண்ட முடிவுகபத் ருகின்நண.
னயின்யில் ற்தடுகிந எரு சவிகி அதிகரிப்பு ொழ்க்கத்திருப்தி 0.028 அனகுகள்

குநக்கிநது. லும் னயின்யின் விகிம் எரு சவிகிம் அதிகரிக்கிநது னில் அற்கு ஈடொக
னயின்க்கொண ஊக்கத்ொக தொன்ந தன்கப 4 சவிகிொகக் கொடுக்கண்டிதிருக்கிநது.
எரு குழுவில் தரும்தொனொணொர் னயின்றி இருக்கும்தொது, எரு னிதர் ளிப்தடுத்தும் துன்தம்
வீரிம் குநந்ொக உள்பது. சமீத கொனங்களில் ன இந்ர்கபக்கொட்டிலும் நீண்டகொனொக
னயின்றி இருப்தர்கள் அச்சூலுக்குத் க்கதடி ங்கபத் கத்துக்கொள்கின்நணர்.
முன்முனொக ன இந்க் கொட்டிலும் தனமுந ன இந்ர் குநந்
துன்தத் அனுதவிக்கிநொர். எரு தொருபொொ ண்டனத்தில் கொப்தடுகிந மிக அதிகொண
னயின்யின் வீம் னயில் இல்னொர்களின் கிழ்ச்சிொடு னயில் இருப்தர்களின்
கிழ்ச்சியும் சர்த் தொதிக்கிநது. திர்கொனத்தில் ன இந்துவிடும் ொய்ப்பு,
னற்நர்களுக்கு உவித் ொக ருற்கொக னயில் இருப்தர்களிடம் அதிக ரிவிதிப்தது,
அதிகரிக்கும் குற்நங்களுக்கு தலிொது தொன்ந கொங்கபொல் னயில் இருப்தர்கபது கிழ்ச்சியும்
தொதிக்கப்தடுகிநது.
சுகாதாபம்
கிழ்ச்சிக்கு மிக முக்கிொண ற்நொரு கொணி சுகொொம். க்கள் ரிவிக்கின்ந சுகொொ நினயும்,
சுகொொ அபவுருக்கபொல் திப்பிடப்தட்ட சுகொொ நினயும் கிழ்ச்சிப் தற்றி ஆய்ச்சிக்கு தரிதும்
உவுகின்நண. இற்றுள் ம்முநப் தன்தடுத்தி ஆய்வுகள் ற்கொண்டொலும் ஆய்வுமுடிவுகளில்
குப்தங்கள் இருப்ததில்ன. உொொக சுகொொற்ந சூழ்நினயில் ொழ்தர்களின் கிழ்ச்சி ற்றும்
ொழ்நினக் கொட்டிலும் சுகொொொக ொழ்தர்களின் கிழ்ச்சி நின அதிகொக உள்பது. ததிணொறு
ொடுகளில் டத்ப்தட்ட கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வில் கிழ்ச்சிொண ொட்டில் ொழும் க்களுக்கு உர் இத்
அழுத்ப் பிச்சணகள் குநொகவும் உடல்தருன் பிச்சண உள்பர்களுக்கு ண அழுத்ம்
அதிகொகவும் கிழ்ச்சி குநந்தும் கொப்தட்டது. அதிகொண உடல் தருன் குறியீடு (Body Mass Index) (30க்கு
ல்) கொண்டர்கள் ஆொக்கிக் குநொகவும் குநந் கிழ்ச்சி கொண்டர்கபொகவும் ங்கப
உர்ந்ணர். ொற்றுத்திநனும் கிழ்ச்சி குநவுக்கு ற்நொர் கொம். எரு ருடத்திற்கு இரு முநக்கு ல்
ருத்துப் தொர்ப்தர்கள் ருடக்கக்கில் ருத்துணப் தக்க ட்டிப்தொர்க்கொர்கபவிட
குநந் கிழ்ச்சியுடன் இருந்ணர்.
கல்வி
சிநந் னொய்ப்புக்கும் அதிகொண ஊதித்திற்கும் உத்ொளித்து தொருபொொ சழிப்த
ம்தடுத்ல்னது உர்கல்வி. திருச்சந், ஆொக்கிம் தொன்ந ொறிகளில் உர்கல்வி ற்றித்
டித்ரும். அ சம் உர்கல்விதற்நர்களின் திர்தொர்ப்புக்கள் அதிகொகும்தொது நிநநொ
குறிக்கொள்கள் அதிகொகி அர்கபது கிழ்ச்சிப் தொதிக்கக்கூடும். ஆணொலும் உர்கல்வி தற்நர்கள்
கிழ்ச்சிொக இருப்தொக தரும்தொனொண ஆய்வுகள் கூறுகின்நண.
நதம்
ொழ்க்கயின் தொகொண சூழ்நினகளுக்கற்த கத்துக் கொள்ற்கு ம்பிக்ககள்
உவுகின்நண. ொழ்க்கயில் ற்தடும் இடயூறுகளிலிருந்து கொப்தற்கு லுொண ம்பிக்கயும்
ஆன்மீக ொட்டமும் உவுகின்நண. ம் ன்தது எரு கூட்டு அடொபம். த்திற்கும் கிழ்ச்சிக்கும்
இடயினொண ொடர்பு தற்றி ஆய்வுகள் தொதுொக இசொண முடிவுகப ருகின்நண. எரு
குறிப்பிட்ட
ம்
ன்றில்னொல்

ம்பிக்க
உடர்
அணரு

ம்பிக்கற்நர்கபக்கொட்டிலும்
கிழ்ச்சிொக
உள்பணர்.
ஆனங்களுக்குச்
சல்து,
ய்வீகத்ொடர்பு, பிொர்த்ண அனுதங்கள் தொன்ந ச்சல்தொடுகள் க்களின் கிழ்ச்சி
அதிகரிக்க சய்கின்நண. ொநொக  றுதொடுகள் க்களின் கிழ்ச்சிக் குனக்கின்நண ன்ததும்
றுக்க இனொ உண்.
திருநணம், குமந்லதகள் நற்றும் குடும் உவுகள்
திரும் ன்தது தன சொகொண ற்றும் தஸ்த டிப் தன்கபத் க்கூடிது. திரும் ன்ந
கருத்ொக்கத் உர்வுகளுக்கொண ஆவு தொதுகொப்பு, அன்பு, ொழ்க்கத் துனம் ண உபவில்

நிபுர்களும், உப்புப் தங்கீடு ண தொருபொொ ல்லுர்களும், னிொபொய் ொழ்விட எருொ
 முநயில் ம்ததிகபொக சர்ந்து ொழ்ல் சிக்கண ொழ்முநக்கு ழிகுக்கிநது ன்று சமூகவில்
அறிஞர்களும் கூறுகின்நணர். திரும் ஆொக்ொண ொழ்முந ஊக்குவித்து உடல் னணப்
தணுகிநது. ொழ்க்கத்து பிரிந்து னி ொழ்தர்கபக் கொட்டிலும் திரு தந்த்தில்
இருப்தர்கள் கிழ்ச்சிொக உள்பணர்.
திருொண ஆண்களும் தண்களும் ொழ்க்கயின் திருப்திநினப் தற்றி எத் கருத்த்ொன்
ளிப்தடுத்துகின்நணர். இதில் தொலிண றுதொடுகளுக்கு இடமில்ன. அொது ம்ததியிணரில் எருர்
அடயும் திருப்தி ற்நயும் ொற்றிக் கொள்கிநது. தஸ்த அன்பும் புரிலுமுள்ப ம்ததியிணர்
கிழ்ச்சிொக இருக்கின்நணர். ொநொகக் கருத்து றுதொடுகள் விொகத்து  இட்டுச்சல்கின்நண.
இண்டொது ற்றும் அடுத்டுத் திருங்கள் தரும்தொலும் முல் திருத் விட குநொண
கிழ்ச்சி அளிக்கின்நண.
குந்கள் குடும்தத்தின் எப்புவிண அதிகரித்து கிழ்ச்சி நினொட்டுதர்கபொக உள்பணர். ஆணொல்
குந் பர்ப்பு ணஅழுத்த் அதிகரிக்கக்கூடி சல்தொடு. குந்கள் இருக்கிந குடும்தங்கள்
குதூகனொக இருக்கின்நண. ஆணொல் அ
குந்களின் ண்ணிக்க
கூடும்தொது ொழ்க்க
துன்தகொகிநது. னிதருக்கொண குடும்த சனவிணம் அதிகரிப்ததுகூட இற்குக் கொொக இருக்கனொம்.
சிறு குடும்தத்தில் கூடுனொக இன்ணொரு குந் ரும்தொது குந் தொரிப்பிற்கொண ம் அதிகரித்து
தண்களின்  இறுதிநினப் தன்தொடு குநகிநது.
யனது
கிழ்ச்சி தற்றி தல்று ஆொய்ச்சிகள் கிழ்ச்சிக்கும் துக்குொண ொடர்த U டி
பகொட்டிணொல் குறிக்கப்தடுகின்நண. அொது து அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிழ்ச்சிக்கொண ணநின
தடிப்தடிொகக் குநந்து குநந்தட்ச அப ட்டி,
ொதிகம் கூடும்தொது கிழ்ச்சியும்
தடிப்தடிொகக் கூடுகிநது. கிழ்ச்சிசொர் ணநினொணது சுொர் 30 -40 துகளில் அதிகதட்சொகக்
குநகிநது. ண அழுத்த்தின் ொக்கில் சொல்னண்டுொணொல் து ந ந ண அழுத்ம் அதிகொகி
டுத் தில் அதிகதட்ச அபத் ொடுகிநது. இந் நின கிழ்ச்சியின் U டி பகொட்டுக்கு
திொக எரு ’னகீழ் U டி பகொட்டிணொல்’ குறிக்கப்தடுகின்நது. டுத் தில் ஆண்கபக்
கொட்டிலும் தண்கள் விொக கிழ்ச்சி ணநினக்கு மீண்டுவிடுகிநொர்கள்.
குறிப்தொகச்
சொல்னப்தொணொல் இங்கினொந்தில் டத்ப்தட்ட எரு ஆய்வில் குநந்தட்ச கிழ்ச்சி நின
ஆண்கபவிட (43 து) தண்கள் (40 து) விொக ட்டுகின்நணர்.
ாலிம் நற்றும் இம்
தொலிணத்க் குறிப்பிட்டு றுதொடு கொட்டக்கூடி அபவில் இது இசொண ஆய்வுகள் தும்
ற்கொள்பப்தடவில்ன. ஆணொல் கிழ்ச்சிக்கு தொலிண றுதொடுகள் துவும் கொமில்ன ன்றும்
ஆண்கப விட தண்கள் அதிக கிழ்ச்சிொக இருப்தொகவும் சின குறிப்பிடுகின்நண. எ விொண
னக்கு ஆண்கபவிட குநொண ஊதிம் தற்நொலும் தண்கள் அதிக கிழ்ச்சிொக இருக்கின்நணர்.
அரிக்க க்கி ொடுகளில் டந் எரு ஆய்வில் னொய்ப்பு, ஊதிம், குடும்தக்கட்டுப்தொடு,
கல்விநின, குநந் தொலிண றுதொடுகள் ஆகிற்றில் தண்களுக்கு பிகொசொக முன்ணற்நங்கள்
இருந்ொலும் அர்களின் கிழ்ச்சி நின ஆண்கப விட குநந் கொணப்தடுகிநது. வீடு ற்றும்
தணியிடங்களில் உள்ப இட்ட னப்தளு, அதிக ன கொொகக் குநந்துதொண சமூக எப்புவு,
குநந் கர்வு ஆகிண இற்கு கொங்கபொக இருக்கின்நண. தண்களின் தொருபொொ முன்ணற்நத்ொல்
ஆண்களும் தணடொல் அர்கபது கிழ்ச்சி தண்கப விட அதிகொக உள்பது.
இண றுதொடுகளும் கிழ்ச்சி நினயின் றுதொடுகப குறிப்பிட்டுக் கொட்டுகின்நண. சிறுதொன்ச்
சமூகங்கள், ஆப்ொ-அரிக்கர்கள், ளிொட்டுப் பிெகள் ஆகிொர் தரும்தொன்ொண உள்ொட்டுக்
குடிக்கபக் கொட்டிலும் குநந் கிழ்ச்சியுடண ொழ்கின்நணர்.

சுற்றுப்பு சூழ்நில
ொசடந் கொற்று, ம் குநந் குடிநீர், தரு நின ொற்நம், ொடர்ந்து அழிந்து ரும் சுற்றுச்சூல்,
தல்லுயிர்ப் தருக்கத்தின் இப்பு தொன்ந இடர்ப்தொடுகள் நிநந் சூலில் ொழ்தர்கபது கிழ்ச்சியும்
குநொக உள்பது.
நிறுயம் நற்றும் பி காபணிகள்
எரு திநொண, தொறுப்புள்ப, நினொண அசு சட்டத்தின் ஆட்சி உறுதிப்தடுத்தி, ஊல் ற்றும்
குற்நங்கள் டப்தக் கட்டுப்தடுத்துகிநது. திநொண ஆட்சிப்தற்கு, நிர்ொக ந்தித்தின்
சல்திநன் குறிப்தொக திநொண கொல்த்துநயின் தங்கு முக்கிொணது. ெணொக உரிகளும்
உள்பொட்சி அப்பும் கிழ்ச்சியின் மீது ர்ந ொக்கத் ற்தடுத்துகின்நண. க்கபொட்சி அப்பில்
க்களின் டி அசில் தங்கற்பும் முடிடுக்கும் அதிகொத்தில் உள்ப டி உரியும், க்களின்
அசில் முன்ணறிவும், இக்கும் உரியும் அர்கபது கிழ்ச்சியில் ர்நத் ொக்கத்
ற்தடுத்துகின்நண. ொநொக குற்ந டடிக்ககபொல் தொதிக்கப்தட்ட அல்னது அதிகொக குற்நங்கள் நிகழும்
தகுதிகளில் சிப்தர்களின் கிழ்ச்சி குநொக இருப்தொக ரிவிக்கின்நணர்.
சத்துமின், கொல், உள்கட்டுொண ம்தொடு தொன்ந தரும் தொருபொொ ொறிகள்
கிழ்ச்சி தொதிக்கின்நண. சுற்றுச்சூல் சீர்கடு, குற்ந விகிங்கள் அதிகரிப்பு, சமூக உடன்தடிக்ககளில்
சரிவு, கிழ்ச்சி குநவு முலிண கொலுடன் ொடர்புடணொக இருக்கின்நண.
உள்கட்டப்பில் முன்ணற்நம் சத்துமிக்க சமூகம், கூடுல் ஆயுட்கொனம் ொடொளுன்நத்தில்
தண்களின் பிதிநிநிதித்தும் ஆகிண க்களின் கிழ்ச்சிக்கு சொகொண விபவுகப ற்தடுத்துகின்நண.
இந்தினச் சூழ்நில
இந்திர்களின் கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வுகள் மிகவும் குநொக உள்பண. ச அபவினொண துன்தத்
அனுதவித்திருந் இரு இந்தி கிொங்களில் டத்ப்தட்ட ஆய்வில் அவ்விரு கிொங்களிலு 50
சவிகித்திற்கும் னொணர்கள் கிழ்ச்சிொக இருப்தொகத் ரிவித்ணர்.
கொல்கொத்ொவில்
பிபொட்தொொசிகள் குடிசொசிகள் ற்றும் தொலில்த் ொழினொபர்களிடம் டத்ப்தட்ட எரு ஆய்வில்
மிகக் கடுொண தொருபொொ ருக்கடியிலும்கூட ொம் கிழ்ச்சிொக இருப்தொக ரிவித்ணர்.
இற்கு ொழ்வின் மீது ொட்டம் குநொக இருப்தொ, குடும்தத்திற்குள் நினவுகிந திருப்திொ அல்னது
லுொண சமூகப் தொதுகொப்பு டடிக்ககபொ கொொக இருக்கனொம். சன்ண ொொட்சி சப்தொக்கம்
ற்றும் திருல்லிக்கணிப்தகுதியில் ருொணத்திற்கும் கிழ்ச்சிக்கும் இடயில் உள்ப ொடர்பு தற்றி
டத்ப்தட்ட எரு ஆய்வில் ருொணம் அதிகரித்தொதும் க்களின் கிழ்ச்சி அதிகரிக்கவில்ன ன்று
அறிப்தட்டது. லும் தள்ளிப்தடிப்த முடித்ர்கப விட கல்லூரிப்தடிப்த முடித்ர்களும்,
னிொர் நிறுண ஊழிர்கப விட அசு ஊழிர்களும், னயில் இருப்தர்கப விட
ஏய்வுதற்நர்களும், இபஞர்களும் அதிக கிழ்ச்சி ளிப்தடுத்திணர். னிக் குடும்தங்களில்
கிழ்ச்சி குநொக கக்கிடப்தட்டது. சமீதத்தில் டத்ப்தட்ட உனக விழுமி கக்கடுப்பில்
னயில் இருப்தர்களும், எரு குடும்தத்தில் அதிகம் சம்தொதிப்தரும் திருொணரும் திரு
தந்த்தில் இருப்தரும், ன்ண ஆொக்கிொக உர்தர்களும் உர்நினக் கல்வி முடித்ர்களும்
ங்கபது திரிகபவிட (counterparts) விட கிழ்ச்சிொக இருப்தொகத் ரிவித்ணர். ழ் நினயில்
இருப்தர்கபது கிழ்ச்சி தரும்தக்கொர்களின் கிழ்ச்சிக்கு இொக இருந்து. இத்த்க
ஆய்வுத்வுகளிலிருந்து ஈஸ்டர்லின் முன்தொடு இந்திொவிற்குப் தொருந்துொ ன்ந கள்வி ழுகிநது.
அரிக்க ொடுகளில் ஆய்ந்றிப்தட்ட ருொணத்திற்கும் கிழ்ச்சிக்குொண வுகள் இந்திொவிற்குப்
தொருந்ொது. னிதர் ருொணம் குநொக உள்ப இந்திொ தொன்ந பரும் ொடுகளில் ‘சொர்புட’
ருொணத் விட முழு ருொணத் க்கள் அதிகம் ம்பியுள்பணர். கொனப்தொக்கில் முழு ருொணம்
அதிகரிக்கும்தொது க்கள் அதிக கிழ்ச்சி ளிப்தடுத்துர்.
முடிவுலப
ஆய்ொபரின் கள்விகளுக்கற்த கருத்துத் ரிவிக்கும் ஆய்வு முநயில் சின குநதொடுகள் உள்பண.
இத்க ஆய்வில் எரு னிதரின் கிழ்ச்சிக்கு அ டுொக இருந்து அபவிடுகிநொர். ஆணொல்
இவ்கப் ததில்களில் எருனச் சொர்பும், சமூகம் விரும்தத்க்க ததில்கப ட்டும் அளிப்தற்கொண

சொத்திக்கூறுகளும் அதிகம். ததினளிக்கக்கூடி னிதர் ொன் அனுதவிக்கும் துன்தத் ஆய்வு
சய்தருக்கு ரிப்தடுத் விரும்தவில்னனில் னிதரின் ததில்கள் நிச்சம் உண்க்குப்
புநம்தொணொக
இருக்கும்.
லும்
கட்கப்தடுகிந
கள்விச்
சரிொகப்
புரிந்து
கொள்பவில்னனில் நொண ததில்கபப் தறும் ொய்ப்பும் அதிகொக உள்பது. ஆய்ொபரின்
கள்விகளுக்கற்த கருத்துத் ரிவிக்கும் ஆய்வு முநயினந் கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வு
ம்தகத்ன்ற்நது ன்கிந ொமும் இருக்கிநது. இம்முநயில் தநப்தடுகிந வுகள் ந் முநயில்
திப்பிடப்தடுகின்நண ன்ததும் ற்நொரு கள்வி.
கிழ்ச்சிொணது சின னித்னி பிரிவுகளில் அபவிடப்தட்டு, தநப்தட்ட ண்ணிக்ககள் அணத்தும்
சொசரிொக ொற்நப்தட்டு அன் திப்புக்கப ஆய்வுத் வுகபொக கக்கினடுத்துக் கொள்பப்தடுகின்நண.
இவ்று எரு பிரிவிலிருந்து இன்ணொரு பிரிவிற்குச் சல்ற்கு தரி னித்னிொண ொற்நங்கள்
ொய் இருக்கின்நண. எருப ததினளிப்தர் டுத் டுப்பின உச்சதட்ச பிரிவில் ததினளித்து
விட்டொல் கிழ்ச்சியின் அதிகரிப்பு தற்றிக் கூறுற்கு அடுத் கட்ட பிரிவு ன்ந என்று இருக்கொது.
எரு தொருபொொ ல்லுரின் தொர்யில் கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வு சின ொடர்புட
கண்டுபிடிப்புக்கபத் ருகிநது. ரிவுப்புள்ளி கிழ்ச்சிக் கொட்தொடு கூறுகிந ’ந்வி ொழ்வில்
நிகழ்வும் கிழ்ச்சியின்மீது ற்கொலிக தொதிப்த ற்தடுத்துகின்நண’ ன்கிந ொம் றுக்கப்தடுகிநது.
உொொக திரும், விொகத்து, அன்புக்குரிரின் ம், ொற்றுத்திநன் அல்னது விதத்திணொல்
ற்தடுகிந இனொ தொன்ந கிழ்ச்சியின்மீது நீண்டகொன ளிதில் மீப இனொ தொதிப்புக்கப
ற்தடுத்துத.
எரு னிதரின் விருப்தத்ர்விண கூர்ொக்குகிந அடிப்தடயில் அந் விருப்தத்ர்வுகள்
கட்தொட்டின்தடி ‘அதிக சிநந்து’ன்று முன்க்கப்தடுகிந கருத்தும் றுக்கப்தடுகிநது. அதிக
ருொணத்ொல் கிடக்கக்கூடி அதிகப் தொருட்சர்க்கயும் ஆடம்தமும் ப்தொதும் கிழ்ச்சி
அதிகரிப்ததில்ன.
ஆய்ொபரின் கள்விகளுக்கற்த கருத்துத் ரிவிக்கும் ஆய்வு முநயில் எரு னிதரின் தன்தொட்டிண
அடிப்தடொகக் கொண்டு கிழ்ச்சி அபவிடப்தடுகிநது ன்கிந நினப்தொடும் நிறுப்தடுகிநது.
பூடொனில் டத்ப்தட்ட கிழ்ச்சி தற்றி ஆய்வு அனுதங்களும் அங்கு டிக்கப்தட்ட ொத் சி
கிழ்ச்சி குறியீடும் (GNH) தொதுக் கொள்ககப உருொக்குற்கு தரிதும் உவிண ன்ந கருத்
உறுதிசய்ப்தடுகின்நது.
ண ண்டனம், சமூகம் ற்றும் துொரிொக கிழ்ச்சிற்றிருக்கும் க்கபயும் கிழ்ச்சி
அதிகரிப்தற்கொண இடயீடுகள் ப்தடுகிந அம்சங்கபயும் கண்டறி இத்க ஆய்வுகள் தரிதும்
உவுகின்நண ன்த உண்.
Don’t Worry, Be Happy ன்ந னப்பில் EPW October 3, 2015 இழில் ளிந்க் கட்டுயின் சொொம்சம்.
சிொதிப் ெும்ொர், ஹூக்ளி பிந்த்ொ தல்கனககத்யும் ,
கௌம் குப்ொ, கொல்கத்ொ ெொவ்பூர் தல்கனககத்யும் சர்ந்ர்கள்

