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தனிைம மனிதர்க�ம் – ச�க 
வைலதளங்க�ம் 

 

தற்ேபாைதய இைளய தைல�ைற ச�க வைலதளங்களிேலேய தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ெசலவிட்�க் ெகாண்டி�க்க�ற� என்� �த்த தைல�ைற 
விமர்சனம் ெசய்க�ற�. ஆனால், இதைன இைளய தைல�ைறயின் 
�ைறபாடாக மட்�ம் ெசால்லி கடந்�விட �டிய�மா ? அல்ல� ச�க 
வைலதளங்களின் மீ� ெமாத்த பழ�ையய�ம் ேபாட்�விட்� நகர்ந்�விட 
�டிய�மா ? 

ச�கத்த�ன் எந்த ஒ� விைளவ�ம் ச�க காரணிகளிலி�ந்ேத எ�க�ற�. 
இன்ைறய இளம் தைல�ைறயின் வாழ்வில் ச�க வைலதளங்கள் 
கணிசமான ப�த�ைய ஆக்க�ரம�த்த��க்�ம் விைளவின் ச�க காரணிகைள 
ேதடத்தான் ேவண்�ம். 

virtual உலக�ல் என்ன ந�கழ்க�ற�? ந�ைறய அளவலாவல்கள், விவாதங்கள், 
அன்ப�, நட்ப�, காதல் பக�ர்தல்கள் virtual உலைக ஆக்க�ரம�க்க�ற�. அதாவ� ந�ஜ 
உலக�ல் நாம் ெதாைலக்�ம் விஷயங்கள் virtual உலக�ல் ம�க அத�கமாக 
ந�கழ்க�ற�. இன்ெனா� வார்த்ைதகளில் ெசாலவதானால் �ட்� ��ம்ப 
வாழ்ைவ ெதாைலத்�, whatsapp group ல் வாழ்ந்�க் ெகாண்டி�க்க�ேறாம் நாம். 

 இந்த வரிக�க்க�ைடயில் ஒளிந்த��க்�ம் ெசய்த� இ�தான். ந�ஜ 
வாழ்க்ைகயின் ம�தலிப்ப�கள்தான் virtual உலக�ன் பிரத�பலிப்ப�. ேவக 
ேவகமாக சாப்பிட்�, ேவக ேவகமாக ��ங்க�, ேவக ேவகமாக வாழ்ந்� �டிக்�ம் 
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நமக்� மனத�ன் ஏேதா ஒ� ஓரத்த�ல் �ட்� வாழ்க்ைகக்கான, உறவ�ப் 
பக�ர்த�க்கான ஏக்க�ம் ஒளிந்த��க்க�ற�. ந�ஜ வாழ்வில் அதற்கான �ழல் 
ம�க்கப்ப�ம் ந�ைலயில் virtual உலக�ல் அ� பிரத�பலிக்க�ற�. 

தற்ேபாைதைய நவனீ ச�கம் தன� மனிதர்கைள �ட்� ��ம்ப, �ட்� ச�க 
வாழ்க்ைகைய ெதாைலத்� தனித்தனி மனிதர்களாக வாழச் ெசய்க�ற�. ஒ� 
தனிக் ��பத்த�ற்�ள்�ம் ெபற்ேறார்க�ம், பிள்ைளக�ம், சேகாதர 
சேகாதரிக�ம் தனித்தனி அைறகளில் தனித் தனியாக வாழ்க�றார்கள். 
ைகயில் ஸ்மாட் ஃேபா�ம், whatsappம், facebookம் அவர்கள் உலகமாக�ற�. 

உறவ�க�டனான அளவலாவ�ம், பக�ர்வ�ம் ம�க்கப்ப�ம் ச�கச் �ழலில், 
whatsappம் facebookம் அந்த அளவலாவைல பக�ர்தைல அளிக்க�ற�. �ட்� ச�க 
வாழ்க்ைக ெதாைலந்� ேபான ச�கத்த�ல் whatsappம் facebookம் அந்த �ட்� 
மக�ழ்ச்சிைய அளிக்க�ற�. காத�க்கான �தந்த�ரமான தளம் ம�க்கப்ப�ம் 
ச�கச் �ழலில், whatsappம் facebookம் அந்த தளத்ைத அளிக்க�ற�. 

சற்� ஆழ்ந்� ேநாக்க�ேனாமானால், ச�க வைலதளங்கள் இைளய 
தைல�ைறைய இப்படி உ�வாக்கவில்ைல. நம� ச�கத்த��ம் 
��ம்பத்த��ம் ஏற்கனேவ இ�ந்த சிக்கல்தான், இைளய தைல�ைறைய 
ச�க வைளதளங்களிடம் ஒப்பைடத்த��க்க�ற�. 

ச�க வைலதளங்களில் தங்க�க்கான நட்ப�கைள, தங்க�க்கான 
வட்டத்ைத இைளய தைல�ைற உ�வாக்க�க் ெகாண்�, அந்த வட்டம் 
ந�ஜத்த��ம் ெசாந்த பந்தங்களாக பரிணம�ப்ப�, �ட்� ச�க வாழ்க்ைக மீ� 
நமக்�ள்ள பிடிப்ைப ெவளிப்ப�த்�க�ற�. 

ஆம், அடிப்பைடயில் அைனத்� உயிர்க�ம் �ட்டாக வா�ம் பண்ைபத்தான் 
ெகாண்�ள்ளன. �ட்� வாழ்க்ைகயில்தான் மக�ழ்ச்சியைடக�ன்றன. ஆனால், 
இயற்ைகக்� ப�றம்பாக நாகரிக மனிதர்கைள �ட்� வாழ்க்ைகயிலி�ந்� 
அப்ப�றப்ப�த்த�, தனித் தனி தீவ�களாக சிதறடித்த��க்க�ற� நவனீ ச�கம். 

�ட்�ச் ச�க, �ட்�க் ��ம்ப வாழ்ைவ ெதாைலக்�ம் ந�ைலக்� ச�கம் வரக் 
காரணம் என்ன? 
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�ற்ற��ம் பணமயமாக�ப்ேபான பதற்றமான வாழ்க்ைக, ஒவ்ெவா� ந�ம�ட�ம் 
இலாபம் சார்ந்� மட்�ேம இயங்க ேவண்�ம் என்� ச�கத்ைத பழக்கப்ப�த்த� 
இ�க்க�ற�. ெபா�ட்கைள �கர்ந்�, ெகாண்டாடி மக�ழ்வ� மட்�ேம வாழ்வின் 
சாராம்சம் என்ற ந�லைமைய �கர்வ�க் கலாச்சாரம் ஏற்ப�த்த�யி�க்க�ற�. 

பணம், இலாபம், �கர்வ� என்� ஓ�ம் மனிதர்கள் உறவ�களின் மீதான பற்ைற 
இழக்க�றார்கள். �ட்� வாழ்க்ைகைய �ைமயாக க��க�றார்கள். ஓடி ஓடி 
பணம் சம்பாத�ப்பத�ல் சற்� ந�தானம் ஏற்பட்டா�ம் நாம் ேதாற்�வி�ேவாேமா 
என்� அஞ்�க�ன்றனர். 

 ஆகேவ ஓ�க�ன்றனர், �ழந்ைதகைள ஓட ைவக்க�ன்றனர், �த�ேயார்கைள 
கழ�த்�க் கட்�க�ன்றனர். வங்க� ேசம�ப்ைப உயர்த்�வத�ல் ெமாத்த 
வாழ்க்ைகையய�ம் ெசலவிட்� ெஜயித்�விட்டதாய் ெகாக்கரிக்க�ன்றனர். 

அங்� பாட்டிய�ம் ேபத்த�ய�ம் அடிபட்ட பட்டாம்�ச்சிைய �க்களில் உட்கார 
ைவக்�ம் காட்சியில், நவநாகரிக மனிதர்கைளப் பார்த்� இயற்ைக எள்ளல் 
ெசய்வைத பாவம் இவர்கள் கவனிப்பத�ல்ைல. 

– அ�ண் பகத் 

நன்ற�: மாற்� 
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