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அன்ைன ெதேரசாைவ ெதய்வமாக்க�ய 
ஒேரெயா� வசனம் ! 
நமக்� யா�ேம �ைணயில்ைல என்� ந�ைறயப்ேபர் அவலமாகக் �ரல் 
ெகா�ப்பைத எங்�ம் சர்வசாதாரணமாகக் ேகட்க �டிய�ம். நமக்� வாழ்வில் 
கஷ்டங்கள் வ�ம்ேபா� யாராவ� எந்தவிதமான எத�ர்பார்ப்ப�ம் இல்லாமல் 
உதவி ெசய்ய �ன்வ�க�றார்களா ? 
அப்படி வ�ேவார் என்�ம் மாறாமல் இ�ப்பார்களா? 
அப்படியானவர்கைள எங்�ேம காண�டியவில்ைல. இந்த ேவதைனயின் 
ெவளிப்பாேட நமக்காக யா�ேம இல்ைல என்ற அவலக் �ரல்களா�ம். நமக்� 
யா�ேம இல்ைல என்ற �ரல்கள் எதனால் ஏற்ப�க�ன்றன, காரணங்கைளப் 
பார்ப்ேபாம். 
கடவ�ள் காப்பார் என்� ெபரியவர்கள் ெசால்க�றார்கள். சினிமாப் படங்களில் 
கடவ�ள் த�டீெரனத் ேதான்ற� காப்ப� ேபான்ற ஒ� க�த்த�ல்தான் அவர்கள் 
ெசால்க�றார்கள் என்� சாதாரண மக்கள் க��க�றார்கள். ஆனால் இந்த 
உலகத்த�ல் ஐந்� ந�ம�டத்த�ற்� ஒ�வர் எயிட்ஸ் ேநாயினால் மடிந்� ேபாக�றார். 
அந்த எயிட்ஸ் ேநாயாளிையக் காக்க கடவ�ள் வரவில்ைல. ச�தாயம் �ட 
அவர்க�க்� �ைணயாக இ�க்கவில்ைல. எயிட்ஸ் ேநாய் பற்ற�ய ப�ரிதல் 
இன்ைமயால் இந்த�யாவில் ஒ� ெபண் அடித்ேத ெகால்லப்பட்�ள்ளார். இந்த 
ந�ைலயில் கடவ�ள் காப்பார் என்ப� சரியா ? 

நாட்� மக்கைளக் காப்பதற்� அரசாங்கம் இ�க்க�ற� என்� ��க�றார்கள். 
ஆனால் எத்தைனேயா நா�களில் மக்கைளக் ெகால்�ம் ைகங்கரியத்ைத 
அந்தந்த நாட்� அர�கேள கச்சிதமாக ந�ைறேவற்ற� வ�க�ன்றன. பல இலட்சம் 
உயிர்கைள காவ� ெகாண்ட சக்கரவர்த்த�க�ம், மன்னர்க�ம் ெபற்ெற�த்த 
ஆட்சி �ைறைமதான் இன்� ப�த்ேதால் ேபார்த்த� இ�க்க�ற�. இன்ைறய 
ஆட்சித் தைலவர்களில் யாராவ� மக்கைளக் காப்பார்கள் என்� நம்ப 
உலக�ல் யாராவ� இ�ப்பார்களா என்ப� பலத்த சந்ேதகத்த�ற்�ரிய�. 
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அர�கைள வி�ங்கள் ச�தாயம் காக்�மா என்ப� அ�த்த ேகள்வி. மரத்த�ல் 
பழங்கள் இ�க்�ம்ேபா� அங்� பறைவகள் �ட்டமாக வந்� அமர்ந்� 
ெகாள்�ம். பழங்கள் இல்லாதேபா� பறைவகள் அ�த்த மரத்த�ற்� பறந்� 
ேபாய்வி�ம். எந்த மரத்த�ல் இ�ந்ேதன், இப்ேபா� எந்த மரத்த�ல் இ�க்க�ேறன், 
இனி எந்த மரத்த�ல் இ�ப்ேபன் என்பெதல்லாம் பறைவக�க்�த் ெதரியா�. 
நம்ைமச் �ற்ற�யி�க்�ம் மக்கள் �ட்டம் ேபா�ம் ஆட்டத்ைதப் பார்த்தால் 
பறைவக�க்�ம் இவர்க�க்�ம் ஏதாவ� ேபதம��க்�மா என்ப� 
ேகள்விக்�ற�. இவர்கள் நம்ைமக் காப்பார்கள் என்� நம்பலாமா ? மண் 
�த�ைரகைள நம்பி ஆற்ற�ல் இறங்கலாமா என்ப� அ�த்த ேகள்வி. 

இ� நம� கட்சி, இைவ நாம் வ�த்�க் ெகாண்ட அரசியல் ெகாள்ைககள். 
இைவகள் நம்ைமக் காக்�ம் என்� பலர் நம்ப�க�றார்கள். அரசியல் சந்தர்ப்ப 
வாதத்�டன் ெதாடர்ப�ைடய�. அ� நம்பியவர்கைளக் காப்பத�ல்ைல, சந்தர்ப்ப 
வாதத்ைதத்தான் காக்க�ற�. எத்தைனேயா நா�களின் அரசியல் தைலவர்கள் 
அவர்க�ைடய கட்சிகளாேலேய க�த்த�க்கப் பட்டி�க்க�றார்கள். 

இவற்ைற எல்லாம் பார்த்�க் கைளத்தவர்கள் கைடசியாக உறவினர்கள் 
காப்பார்கள் என்ற �டிவ� ெசய்க�றார்கள். உறவ� என்ப� உள்ளத்த�ன் 
உண்ைமயான உணர்வால் ஏற்பட்டதல்ல. அ� பிறப்பால் ஏற்பட்ட�, ஏேதா சில 
வைகத் ெதாடர்ப�களால் பலர் உறவ�களாக மாற�யி�க்க�றார்கள். 
ெவளிநா�களில் உறவ�க�க்�ள் நைடெப�ம் சண்ைடகைளய�ம், 
ேக�கைளய�ம் பார்த்தால் உறவின் பாதகம் எப்படி மாற�ய�ள்ளெதனப் ப�ரிய�ம். 
கணவன் மைனவிேய எத�ரிகளாக� விவாகரத்� ெசய்ய�ம் சீரழ�ைவப் பார்த்த 
பின்ப�ம் உறவ�கள் �ைணெயன யார்தான் நம்பப் ேபாக�றார்கள் ? இப்படிய�ம் 
மனத�ல் ேகள்வி இ�க்க�ற�. 

ச�தாயத்த�ல் படித்த அற�ஞர்கள் இ�க்க�றார்கள் அவர்களாவ� நமக்� 
உதவ�வார்கள் என்� பலர் நம்ப�க�றார்கள். ஆனால் பல படித்தவர்கள், 
பல்கைலக்கழகக்காரர் மக்கள் ெவ�க்�மளவிற்� நடந்� வ�க�றார்கள். 
அரசியல் தைலவர்க�க்� டாக்டர் பட்டம் வழங்க� ச�ைக ெப�ம் பல்கைலக் 
கழகங்கைளய�ம் அந்த ேமல் மட்டங்களில் நைடெப�ம் ஊழல்கைளய�ம் 
பார்த்தால் அப்பாவிகள் அத�ர்ச்சியைடயத்தான் ேவண்டிவ�ம். ெசன்ற மாதம் 
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பல இலட்சங்க�க்� பாPட்ைச வினாத்தாள்கைள விற்பைன ெசய்தவர்கள் 
பல்கைலக்கழக �ைனவர்கேள. இைதெயல்லாம் கண்� மனம் ெநாந்� 
ைவத்த�யசாைல ேபானால் அங்� உலாவ�ம் ைவத்த�யர்களிடம் அகப்பட 
ேந�ம், அகப்பட்ட பிற�தான் இங்�ள்ள ைவத்த�யர்கைளய�ம், 
ைவத்த�யசாைலகைளய�ம் சரியாக அற�ய �டிய�ம். 

ெபற்ேறார் �ைணயாக இ�ப்பார்கள் என்� கைடசி �டிவ�க்� வ�க�றான் 
மனிதன். இன்�ள்ள ெபற்ேறாரின் கனவ�கைளப் பார்த்தால் அத�ல் 
மைறந்த��க்�ம் அபாயத்ைத எளித�ல் விளங்கலாம். த��மணத்த�ன் ேபா� 
வ�ம் சீதனப் பணத்ைத எண்ணி மக��ம் ெபற்ேறாரின் கரங்கைளப் 
பார்க்�ம்ேபா�தான் பிள்ைளகள் பல ெபற்ேறாைர அைடயாளம் 
காண்க�றார்கள். இன்� ெவளிநா�களில் உள்ள பிள்ைளகைள 
வ�த்ெத�த்� வளமாக வா�ம் ெபற்ேறார் ந�ைறய இலங்ைகயி�ம் 
இந்த�யாவி�ம் இ�க்க�றார்கள். 

கைடசியாக ம�ஞ்�வ� நட்ப� ஒன்�தான். நல்ல நண்பர்கேள உலகத்த�ன் 
ம�கப்ெபரிய ெசல்வம் என்� ெசால்க�றார்கள். நட்ப� என்ப� ெவ�மேன உயிர் 
ெகா�க்�ம் உணர்ச்சியல்ல. நட்ப� என்ப� ம�கம�க ஆழமான 

அர்த்தம் ெகாண்ட ெசாற்பதம். உண்ைமயான நட்ப� ேகாடான ேகாடி மக்களில் 
ஒ�வ�க்�த்தான் வாய்க்க�ற�. ெபரிய ெதாைகய�ள்ள ெலாத்தர் வி�ந்த� 
ேபாலத்தான் நல்ல நட்பின் ெப�மத�. ப�த்தர், இேய� ேபான்ற மகான்க�க்ேக 
நல்ல நட்ப� வாய்த்ததாகக் �ற �டியவில்ைல. இதற்�ள் சாதாரண 
மனித�க்� எங்ேக க�ைடக்கப் ேபாக�ற� நல்ல நட்ப�. 

இனி விடயத்த�ற்� வ�ேவாம் – 

இப்படிேய பட்டியலிட்�க் ெகாண்� ெசன்றால் கைடசியில் எ� ம�ஞ்சப் 
ேபாக�ற� ? எ�வ�ேம இல்ைல. வாழ்வ� �ச்சியமாகத்தான் ந�ற்�ம். இைவகைள 
எண்ணி நம்பிக்ைக இழந்த மனம் விரக்த�க்�ள் பிரயாணம் ெசய்ய�ம். அ�ேவ 
பல�ைடய வாழ்வ�க்� �டிவாகவ�ம் வந்த��க்க�ற�. 
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இந்த எளிைமயான உண்ைமைய பல �த்த�ரங்கைளப் பயன்ப�த்த� ஆய்வ� 
ெசய்தார் தத்�வஞானி க�ர்ேகார் என்பவர். எல்லாவற்ற�ன் 
ேபாலிைமகைளய�ம் கண்�, கண்� அவற்ைற உதற�யபடிேய �ன்ேனற�ய� 
அவ�ைடய அற�வ�. தட்�ங்கள் த�றக்கப்ப�ம் என்� இேய�நாதர் 
ெசான்ன�ேபால அற�வ�க்�த் தைடயாக உள்ள ஒவ்ெவா� கதவ�கைளய�ம் 
தட்டியபடி ெசன்றார். எல்லாக் கதவ�க�ம் த�றந்தன, இ�த� �டிெவன்ன ? 
எ�வ�ேம இல்லாத ெவற்ற�டேம கைடசியில் எஞ்சிய�. 

ஒன்�ேம இல்லாத இ�ட் ெப�ெவளி அச்ச�ட்டிய�. தத்�வத்த�ன் �டிவில் 
எ�வ�ம் இல்ைல என்� இ�த�யாக எ�த� ைவத்�விட்� சி�பிள்ைளக�டன் 
விைளயாடித் த�ரிந்� தன� கைடசிக் காலத்ைத �டித்தார். எல்லாவற்ைறய�ம் 
�றந்� ேகாவணாண்டியாக வலம்வந்த பட்டினத்தார் �ட கைடசியில் 
சி�வர்க�டன்தான் ஒளித்� விைளயாடினார். அப்ேபா�தான் அவ�க்�ம் 
ேமாட்சம் க�ைடத்த�. க�ர்ேகாரின் �டிவ�ம், பட்டினத்தாரின் இ�த� அ�பவ�ம் 
ஒன்�தான். 

ேமேல ெசான்ன உதாரணங்கைளப் பார்த்தால் ெபற்ேறார் �தல் யாவ�ேம 
நமக்� எத�ராக இ�ப்பைதப் ேபாலேவ காட்சித�ம். இப்படியான உலக�ல் 
ந�ன்� ெகாண்� அன்ைன ெதேரசா என்ன ெசய்தார் என்� ேநாக்�ேவாம். 
அன்ைன ெதேரசாவிற்�ம் அப்படிெயா� காட்சி ஏற்பட்ட�. இந்த எத�ர்மைற 
ந�கழ்வ�க�க்� ஏ� பத�லடி? அவர் ஆழ்ந்� சிந்த�த்� ஒ� �டிவ�க்� வந்தார். 

மற்றவர் உனக்� எத�ராக தீைம ெசய்தால் அவர்க�க்� எத�ராக நீய�ம் 
ெசயற்ப� என்றார். அன்ைன ெதேரசாைவ கடவ�ளாக்க�ய ஒேரெயா� வரி 
இ�தான். இந்த வரிையப் பார்த்தவ�டன் அடிக்� அடி, �த்�க்�க் �த்�, 
ெவட்�க்� ெவட்� என்� அன்ைன ெதேரசா ெசால்க�றார் என்� 
எண்ணிவிடக் �டா�. மற்றவர் நமக்� எத�ராக தீைமகள் ெசய்தால் நா�ம் 
அ�ேபால தீைமகைள ெசய்யக்�டா�. தீைமக்� எத�ர் என்ன அ�தான் 
நன்ைம. மக்களில் நன்ைம ெசய்யத் ெதரியா� தீைம ெசய்ேவா�க்� எத�ராக 
நாம் நன்ைமகைள ெசய்ய ேவண்�ம் என்றார். 
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தன் க�த்த�ல் உ�த�யாக இ�ந்தார். எந்தச் �யநலங்க�ம் இல்லாமல் 
தன்ைனத் �றவியாக்க�னார். தீைமகேள வடிவாக ந�ற்�ம் இந்த உலகத்த�ற்� 
எத�ராக நன்ைமையேய ெசய்வெதன �டிவ� ெசய்தார். நன்ைமைய மட்�ம் 
ெசய்ய�ம் ஒ� மாெப�ம் உலகப் ேபாைர அவர் பிரகடனப்ப�த்த�னார். ெதய்வம் 
அவரிடம் வந்த�. அவ�ைடய ைகபட்� பல�ைடய ேநாய் �ணமாக�ய�. 
ெசன்ற �}ற்றாண்டில் வாழ்ந்த மனிதர்களில் உலகம் ��வ�ம் 
ெதய்வப்பிறவியாக ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்டவர் அவர் ஒ�வர்தான். 

எனேவதான் இந்த உலக�ல் நமக்� யா�ேம இல்ைலெயன ஒ�ேபா�ம் 
எண்ணிவிடக் �டா�. நன்ைம ெசய்ய�ம் ேபாைரத் ெதாடங்க�னால் உலக�ல் 
உள்ள எல்ேலாைரய�ம் ெவற்ற� ெகாள்ள �டிய�ம். நமக்� யா�ேம 
�ைணயில்ைல என்� விரக்த�யைடவ� மாெப�ம் தவ�. நாம் யா�க்� 
�ைணயாக இ�ந்ேதாம் என்� எண்�வேத சரியான�. தத்�வத்த�ன் 
�டிவி�ம், வாழ்வின் �டிவி�ம் எ�வ�ம் இல்ைல. இப்ேபா� ைகயில் 
இ�க்�ம் இந்த வாழ்வ� மட்�ம்தான் ந�ஜமான�. அைத ஒ�ேபா�ம் நம்பிக்ைக 
வரட்சிக்�ள் தள்ளக் �டா�. 

ஆரம்பத்த�ல் பட்டியலிட்ட தவ�கள் சரிேபாலத் ெதரிந்தா�ம், அந்தத் 
தவ�களின் �லக் ��களின் ஓரங்கேம நா�ம் என்� உணர ேவண்�ம். ஏன் 
நாேம தீயவராக இ�க்க்�டா� என்� சிந்த�த்�ப் பார்க்க ேவண்�ம். நம� 
பிைழகைள த��த்த ேவண்�ம். நாம் கா�ம் சகல காட்சிப் ெபா�ட்க�ம் 
ஆண்டவன் நமக்களித்த அரிய காட்சிகேள ! அைவ நன்ைமயாகவ�ம், 
தீைமயாகவ�ம் �ழ�க�ன்றன. உலகத்த�ல் ேதால்வி இல்லாத, ெவற்ற� மட்�ேம 
உள்ள ஒேரெயா� ேபார் நன்ைம ெசய்ய�ம் ேபார்தான். அந்தப் ேபாைரச் 
ெசய்ேவா�க்� உலகம் விரக்த�யானதல்ல அ�ேவ �வர்க்கம். அன்ைன 
ெதேரசா ெசான்ன ஒேரெயா� தத்�வம் அ�தான். 

த�ைசெதரியா ந�க்கடலின் ேமேல தன்னந்தனியனாகப் பறக்க�ற� ெகாக்� ! 
ப�யல் வரலாம், ேநாய் வரலாம், அ�க�ல் வடீில்ைல, உறவில்ைல, ச�தாயம் 
இல்ைல, காப்பதற்� யா�ம�ல்ைல, �டிப்பதற்� நீேரா, அ�த்த ேவைள 
உணேவா அதனிடம�ல்ைல. அேதா பா�ங்கள் பறந்� ேபாக�ற� ெகாக்� ! அ� 
யாைர நம்பிப் பறக்க�ற� ? எண்ணிப்பா�ங்கள். 
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