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நீ நீயாகேவ இ�!  

(வாழ்ைவச் ெச�க்�ம் ஒ� ந�ம�டம்) 

 

நண்பேரா பைகவேரா யாெரா�வரின் இக்கட்டிற்� ஆளாவைதவிட அதர்மம் 
ேவற�ல்ைல. எவரிடத்�ம் க�ைணக் ெகாள்வேத மா�டநீத� ந�ைலப்பதற்� 
வழ�வ�க்�ம். 

எத�ரியிடம் க�ைண காட்�வ�ம் மா�ட நீத�யா? அ� தன்ைனத்தான் 
ெகால்வதற்� ந�கரில்ைலயா? என எவேர�ம் ேகட்கலாம். ஆயின் எத�ரிைய 
களத்த�ற்� அைழப்பதற்� �ன்ேப மன்னிப்பெதன்ப� வரீத்த��ம் 
உயர்ந்ததாக�ற�. 

மன்னிக்க மன்னிக்க நாம் மனதால் அத�பலம் ெகாள்க�ேறாம், 
கம்பரீமைடக�ேறாம். விட்�க்ெகா�க்க ெகா�க்கத்தான் ஒவ்ெவா�வ�ம் 
வளர்க�ேறாெமன்பெதா� ஆழ்ந�ைல �ழ்ச்�மம் அற�ந்ேதார் 
அற�யக்�டியெதா� உண்ைமயா�ம். 

ஒ� �ழைல ஒ� ெவற்ற�ைய ேதால்விைய நல்லைத ெகட்டைத 
அைனத்ைதய�ேம உ�வாக்�வ� நாம்தான். நம்�ைடய ஒவ்ெவா� ெசய�ம் 
நகர்த�ம்தான். அந்த ெமல்லிய நகர்வில்’ நகர்வின் எண்ணத்த��ள் 
இ�க்கேவண்�மந்த மன்னிக்�ம் �ண�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் 
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விட்�க்ெகா�க்�ம் மனப்பான்ைமய�ம். அப்ேபா�தான் அந்த மன்னிப்ப� 
மா�டபலத்ைதக் கடந்� ஆன்மபலத்ைதய�ம் �ட்�வதாய் அைமக�ற�. 

ெபா�வாக, விட்�க்ெகா�த்தல் என்ப� ெபரியெதா� வள்ளல்தன்ைமப் 
ேபான்றதன்�, அ�ெவா� இயல்ப�, ப�ரிதலில் வ�ம் இயல்ப�. அந்த இயல்ப� 
அற�வ��ழ்ந்� அைமக�ற�. அற�வ�ம் �ழ�ேம இயல்ைப அைமக்�ம் 
காரணிகளாக�ன்றன. அற�வ�ம் �ழ�ம் நம� உண்ைமந�ைலைய ஒத்� 
ேமம்ப�க�ற� அல்ல� மா�ப�க�ற� எனலாம். 

உண்ைமந�ைலதான் ��வரீத�ற்� �தற்ப�ள்ளி. உண்ைமயாக இ�த்தல், 
உண்ைமேயா� வாழ்தைலவிட ெபரியெதா� தர்மம�ல்ைல. ெபரியெதா� 
மக�ழ்ச்சிேயா கம்பரீேமா இல்ைல. உண்ைமந�ைல என்ப� ந�ர்வாண 
ந�ைலக்� சமம். உண்ைமயாக இ�ப்பெதா� வரம். உண்ைமயாக 
இ�ப்பவர்க்� வாழ்க்ைக ேதாற்பேதா பயத்த��ைடயப் பள்ளத்த�ல் 
தள்�வேதாெயல்லாம் ந�கழ்வத�ல்ைல. உண்ைமயாக இ�ப்பவரின் 
ஆன்மபலம் பன்மடங்� ெப��வதற்கான சாத்த�யக்��க�ம் தானாக 
வாழ்வின் அ�த்த�த்தப் படிகேளா� ேசர்ந்�க்ெகாள்வைத நாேம தானாகப் 
பின்னாளில் உணர�டிய�ம். 

என்றா�ம்; மானசீகமாய் உண்ைம பிறழாமல் உள்ள� உள்ளபடியாக 
நடந்�க்ெகாள்வெதன்ப� அவரவர் பிறப்பிலி�ந்�ம் வ�க�ற�. 
வளர்ைகயில் தன� வாழ்ப�பவத்த�ன் �ல�ம் உடன்வந்� ஒட்டி அ� 
ஒ�பக்கம் ெப�த்த ஞானமாக வளர்க�ற�. ஞானெமனில் எ�? ந�ந�ைலத் 
தன்ைம இனிக்�ம�டம் ஞானம் சிறக்�ம�டமா�ம். உன்ைன நானி�த்�த் 
தள்�வ�ம் என்ைன நீயி�த்�த் தள்�வ�ம் நைட�ைறயில் 
இ�ந்�க்ெகாண்டி�க்க, உன்ைன நா�ம் என்ைன நீய�ம் ஒ�வர்மீ� ஒ�வர் 
பற்ற�ல்லாவிட்டா�ம் மன்னித்� மனிதத்ேதா� ஒ�வர் ஒ�வைரக் 
காத்�க்ெகாள்வேத ந�ந�ைல தன்ைமயா�ம். 

மனத�ன், எண்ணத்த�ன், அற�வின் ந�ந�ைலப் ப�ரிதலிலி�ந்�தான் சமச்சீர் 
ந�ைல வாழ்வாதாரத்ேதா� ஒட்டிவ�க�ற�. அதன் �ைவ தாயன்பில் 
இனிக்�ம் ேமன்ைமக்�ச் சமம். ஒ� தாயால் மட்�ேம தன� இ�ேவ� 
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பிள்ைளகைளய�ம் ஒன்றாகக் க�த� வளர்க்க இய�ெமனில், இ�ேவ� 
��வங்கைள சமபங்க�ல் மன்னித்� ஏற்� வளர்த்� வாஞ்ைசேயா� மனிதர் 
மனிதைர ஒட்�ெமாத்தமாக அைணத்�க்ெகாள்ளவ�ம் இந்த ந�ந�ைலத் 
தன்ைமெய�ம் ெதளிவ� அத��க்க�ய தாய்ைம இடத்ைதப் ெப�க�ற�. 

ஆக, ந�ந�ைல எ�ம் சமசீராகப் பார்த்த�ம், கைடந�ைல எ�ம் எத��ம் 
ெதாடர்பற்ற ந�ர்வாணத்ைத மனதால் உணர்த�ம் உண்ைமயாய் இ�ப்பதால் 
மட்�ேம ந�கழ்க�ற�. உண்ைமயாக இ�த்தல் என்ப� எ�வாக உள்ேளாேமா 
அ�வாக வாழ்வ�. உள்ேள இனிப்பாகத்தான் இ�ப்ேபாம், தவ� 
ெசய்யக்�டா� என்�தான் எண்�ேவாம், அைனவரின் மீ�ம் 
க�ைணக்ெகாண்ேட நடப்ேபாம், ஆனா�ம் தக்க �ழலில் மாற�வி�ேவாம். 
தன்ைனேய அற�யாமல் ேகாபம் வ�ம். தனக்ேக பிடிக்காமல் அைழ வ�ம். 
பசிேய இல்லாவிட்டா�ம் சாப்பிட ஆைச ��ம். இப்படி நமக்ேக பிடிக்காமல் 
நம்ைம மாற்�வ� எ�? அ�தான் நாம் நாமாக இல்லாத ந�ைல. அதாவ� 
நம� உண்ைமயான உணர்விலி�ந்�த் தள்ளி ேவ� ஏேதா ஒ� ேபாலி 
ேவடத்த�ல் ப�ரிதலில் ஆைசயில் உண்ைம ப�ரியாத உணர்வ�தனில் உழன்�க் 
க�டக்�ம் ந�ைல. 

ஒ� சமயம் க��ஷ்ணைனப் பார்த்�, அர்ஜுனன் ேகட்டானாம், “ஏன் கண்ணா 
எப்ேபா�ம் கர்ணைனேய வள்ளல் என்க�றாேய, நம் ய�த�ச்றர் தாேன 
தர்மத்த�ல் சிறந்தவர், அதாவ� தர்மர் தாேன தர்மத்த�ல் சிறந்தவர்? 
அவைரத்தாேன வள்ளல் என்� நாம் அைழக்கேவண்�ம்” என்� ேகட்டானாம் 

உடேன க��ஷ்ணன் ஒ� தங்க மைலையக் காட்டி தர்மா இ� 
இப்ேபாத�லி�ந்� உன்�ைடய�. யா�க்ேக�ம் தானம் 
ெசய்யேவண்�ெமனில் நீேய ெசய் என்றானாம். உடேன தர்மன்; ெமாத்த அந்த 
ேதசத்� மக்கள் கணக்ைகய�ம் எ�த்� யார் நல்லவர் யார் ெகட்டவர், 
யாரிடம��ந்தால் இந்தச் ெசல்வம் ெப��ம், யார் தீ� ெசய்யார் என்ெறல்லாம் 
ஆராய்ந்� கணக்�ப் பார்த்�, ம�கச் சரியாக அளவ�பிரித்� தங்கமைலைய 
ெவட்டி ெவட்டி ஒவ்ெவா�வ�க்காய் ெகா�த்தாராம். மாைலேவைள ெந�ங்க� 
ெபா���ட இ�ட்டிப்ேபாய்விட்ட�. க��ஷ்ணர் வந்�ப் பார்த்தால் கால்வாசி 
மைலையக் �ட தர்மர் தானம் ெகா�த்த��க்கவில்ைலயாம். 
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ம�நாள் க��ஷ்ணர் கர்ணைன அைழத்�, அைதவிட ெபரியெதா� 
தங்கமைலையக் ைககாட்டி “இந்தா கர்ணா இந்த மைல இப்ேபாத�லி�ந்� 
உன்�ைடய�. இைத நீ யா�க்ேக�ம் தானமாய் ெகா�க்கேவண்�ம். 
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் ெகா�க்கலாம் அ� உன் வி�ப்பம் என்றாராம். 

கர்ணன் �ற்ற��ற்ற�ப் பார்த்�விட்� ��ரத்த�ல் பசியால் வாடி 
ெநாடிந்�ப்ேபாய் ேபா�ம் ஒ� ஏைழ ெப�மகைன அைழத்� என்ன 
ஏெதன்ெறல்லாம் ேகட்�க்ெகாள்ளவில்ைல. பசி என்பைத அற�ந்த கர்ணன் 
அந்த ெபரியவைர அைழத்� அந்தத் தங்க மைலையேய ‘இந்தா பிடி என்�’ 
ஒ� கணத்த�ல் ��க்க� ெகா�த்தானாம். 

அப்ேபாதங்� வந்த க��ஷ்ணன் அர்ச்�னைன அைழத்� பார்த்தாயா 
அர்ச்�னா இப்ேபா� நீேய ெசால் யார் ெகா�ப்பத�ல் சிறந்தவர், க�ள்ளிக் 
ெகா�த்தவரா இல்ைல அள்ளிக் ெகா�த்தவரா என்றாராம். 

இத�ல் நாம் எ�த்�க் ெகாள்ளேவண்டிய�. எ�வாக இ�க்க�ேறாேமா 
அ�வாகேவ ெவளிப்ப�ேவாம். ெவளிப்படேவண்�ம். தன்ைன ேவறாகக் 
காட்டிக் ெகாள்�ம�டத்த�ல்தான் பிரச்சைனகள் தானாக நடந்�வி�க�ற�. 
ஒ��ைற இராவண மாமன்னன் சீைதயின் ேபரழக�ல் பிறர் மைனயாள் 
என்றற�ந்�ம் மயங்க�ப்ேபாய், அவைள தன� ஆட்சியிடத்த�ற்� கவர்ந்�ச் 
ெசல்ல ேநரிட, அதன்பால் பல தீயெசயல்கைளய�ம் தைனயற�யா� ெசய்ய 
�ைனந்தாராம். அப்ேபா� �தலில் தன� விடா�யற்சியினால் 
கற்றற�ந்த��ந்த மாயாவித்ைதையப் பயன்ப�த்த� தன்ைன 
ராமைனப்ேபான்றத் ேதாற்றத்த�ற்� மாற்ற�க்ெகாண்டாராம். அவ்ளவ�தான் 
தாமதம் ராமைனப்ேபால மாற�ய உடேனேய “ச்சீ இவெளன்ன மாற்றானின் 
மைனவியாயிற்ேற இவைள இங்ஙனம் ெகாண்�ச்ெசல்லல் தீெதன்� 
உணர்ந்தாராம். உடேன ராமர் ேவடத்ைதக் கைளந்� தன� ராவண 
ேதாற்றத்த�ற்ேக மாற�வந்தாராம். 

இராவணன் �தலில் எப்ேபர்ப்பட்ட மாமன்னனாக த�கழ்ந்�ம் தன� தீய 
ெசயெலான்றால் நாடிழந்� வடீிழந்� உயிைரய�ம் விட்� இப்படி வாழ்தல் தகா� 
என்பதற்� உதரனமாக�ப் ேபானான். காரணம் ராவணைனச் �ழ்ந்த� 
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அவ�ைடய ஈன அற�வினால் ஏற்பட்ட ஆைசயின் ெகா�ர விைளவ�. 
உணர்ச்சிக்� அடிைமயானதால், தன்ைன ஒ� சிற�ய ஆைசக்�ள் 
அடக்க�க்ெகாண்டதால் ந�கழ்ந்த ேபரிடர் கைடசியில் எத்தைகய இலங்கா 
ேதசத்� மாமன்னைனேய ெகான்�விட்ட� பார்த்தீர்களா? ஒ� ெபண்ைண 
தனக்�ப் பிடித்த��க்க�ற� என்பதற்காக பத�நான்� வ�ங்களாக தன� நகக் 
கண் �ட சீைதயின்ேமல் படாமல் அத்தைனக் கண்ணியத்ேதா� ைவத்த��ந்த 
மாமன்னன், தாெனா� மண�டிந்தவைளக் ெகாண்�வந்த��க்க�ேறாேம 
எனபைதப் பற்ற� சிந்த�க்காமல் விட்ட இடத்த�ல்தான் வாழ்க்ைக தடம் 
ப�ரண்�விட்ட�. 

ஆக, நா�ம் இவ்வா� நம� வாழ்வியைல சின்னஞ்சி� ஆைசக்க�ணங்க� 
ேப�க்க�ணங்க� ஒ� படாேடாபத் ேதாற்றத்ைத நமக்ெகன 
ஏற்ப�த்த�க்ெகாள்ைகயில்தான் சீரழ�ந்�ப் ேபாக�ேறாம் என்பைத 
உணரேவண்�ம். நம� அடிமனைதவிட்� ேவெறா� ஆைச 
க�ளர்த்ெத�ைகயில் அைத அங்ேகேய அைடயாளம்கண்� உதற�விடல் 
ேவண்�ம். 

ஏேதா ஒ� தன� வாழ்வியல் �ழைலப் பற்ற�; தன� �யபரிேசாதைனயாக 
எண்ணி நீங்கேள சற்� அலசிப் பா�ங்கள். உதாரணத்த�ற்� மனத�ல் அவன் 
வந்தால் அவைன த�ட்டேவ ேவண்டாம், அவன் பாவம் அவ�க்�ம் நடந்த 
அந்த சம்பவத்த�ற்�ம் ஒ� சம்மந்த�ம் க�ைடயா� என்� ம�கநன்றாகேவ 
உணர்ந்த��ப்பர்ீகள். ஆனால் அவன் வந்� ந�ற்ைகயில் ஏேதா ஒ� 
அசட்�தனமாக ஏண்டா நீ பண்ணேத சரியில்ைல உன்ைனெயல்லாம் 
மன்னிக்கேவ �டா� நீ அப்படி இப்படின்� ஏேதா ஒன்ைற �ம்மா ஒ� 
ெபா��ேபாக்காகச் ெசால்லியி�ப்பர்ீகள். அவன் என்னடா இவர் இப்படிப் 
ேப�க�றாேர என்ெறண்ணி ெகாஞ்சம் ேகாபேமா உதசீனேமா ெசய்�விட்டால் 
ேபா�ம், உடேன ேகாபம் உங்க�க்�ம் ெபாத்�க்ெகாண்� வர, அவ�க்�ம் 
வர, ைககலப்ப� ஆக, இ�வ�ம் நீயா நானா என்� இரண்டில் ஒன்�ப் பார்க்க, 
ஒ�வைர ஒ�வர் ெவட்டி மாண்ட கைதகெளல்லாம் ந�ைறய நடந்த�ண்� 
என்பைதக் �ர்ந்� கவனிய�ங்கள். இங்ேக பிரச்சைன என்ன, ந�ைனத்தைத 
ந�ைனத்தவா� ெசய்யாதல்தான். எ�வாக இ�க்க�ேறாேமா அ�வாக மட்�ேம 
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நாம் வாழ்தல் ேவண்�ம். மாற்றம் என்ப� நன்ைமக்� ேவண்டி மட்�ேம 
ந�கழேவண்�ம். 

தான் ஒ� ேகாபக்காரன். எனக்� அதன்மீ� ெகாள்ைளயாைச, நான் இப்படி 
மட்�ம் தான் வாழ்ேவன், என்னால் அ� இல்லாமல் வாழ இயலா�’ 
என்ெறல்லாம் நாேம நம் மீ� பல த�ணிப்ப�கைளப் ேபாட்� நைம ஒ� 
ெபாத��மக்�ம் க�ைதக்� ஈடாக ஆக்க�ைவத்த��த்தேல நம� ேதால்விக்கான 
காரணங்களாக� வி�க�ற�. 

நைம நாம் ஒ� ெதளிந்த பாலின் ெவண்ைமக்� ந�கராக; எ�வாக 
இ�க்க�ேறாேமா அ�வாக நம் வாழ்க்ைகயின் ஓட்டத்த�ற்� சரியாக நைம 
த��ப்பிக் ெகாண்டி�க்க ேவண்�ம். ஃபாவத்ைத விட்ெடாழ�தல் ேவண்�ம். 
நான் ரஜ�னி மாத�ரி கமல் மாத�ரி தல அப்படி தளபத� இப்படி எ�ம் 
நடிகர்களின் ஆைசயிலான ேபாலி �கத்த�ைரைய மனத�ற்�ேமல் ேபாட்� 
�டாமல் வாழ்க்ைகைய தனதாக அைமத்�க்ெகாள்�ம் �யற்சியில் மட்�ேம 
நம� பிறப்பிைன நாம் ெவல்ல இய�ம். 

இ�ேபால் நான், அ�ேபால் நான் என்ெறல்லாம் யாரா�ம் 
ெசால்லத்தகாதெதா� “பிரபஞ்சத்த�ன் மாற்றத்த�ற்� மட்�ேம உட்பட்டெதா� 
சி�ப�ள்ளி நாம். காற்� நகர்த்த�னால் நாம் நகர்ேவாம், �ம� அைசந்தால் நாம் 
அைசேவாம். இயற்ைக எ�வாக த��ப்ப�க�றேதா அ�வாக மட்�ேம நம்மால் 
த��ம்ப இய�ம். ஆனால், நம� ஒ�க்கத்த�ன் ெபா�ட்� உண்ைமயின் 
ெபா�ட்� ேநர்ைமயின் ெபா�ட்� நம்ைம நாம் இயற்ைகயின் ைமயத்�ள் 
ெச�த்த�க்ெகாண்டால்; இயற்ைகேயா� இயற்ைகயாக நைம நாம் ஒன்ற�வாழ 
சீர்ெசய்�க் ெகாண்டால் அந்த இயற்ைக நாம் ெசால்வைதய�ம் ேகட்�ம். அந்த 
இயற்ைகைய நாம் அைசக்கவ�ம் மாற்றவ�ம் இய�ம். 

ஒ� விைதக்� மண்ணிட்� நீ�ற்ற�, விைத �ைளத்தப்பின் வளர வளர 
ெதாடர்ந்� நீ�ற்ற� வந்தால் ேவர் மண்ணில் ஊன்ற�ப்ேபான�ம் 
அடிந�லத்த�லி�க்�ம் நீைர நாள்பட நாள்பட அ�ேவ மண்ணிலி�ந்� 
தானாக உற�ஞ்சிக்ெகாள்�ம் பலத்ைதய�ம் அைடந்�வி�க�ற�. 
அ�ேபால்தான் நா�ம், ஆரம்பத்த�ல் உண்ைம ேநர்ைம ஒ�க்கெம�ம் 
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நன்னடத்ைதகளால் இப்பிரபஞ்சத்�ள் ேவ�ன்ற�க் ெகாண்டால் பிற� 
இப்பிரபஞ்சேம நம� நன்ைமக்� ேவண்டி உடனி�க்�ம். 

எனேவ, யார்ேபால் ஆவைதய�ம், தனக்� இ� ேவண்டாம் இப்படி 
வாழேவண்டாம் என்� ந�ைனப்பைதய�ம் விட்� வி�ங்கள். இ� சரி இ� தர்மம் 
இ� ெபா� என்பதான யா�க்�ம் வலிக்காத வாழ்க்கைய வாழப் பழக�க் 
ெகாள்�ங்கள். ெமல்ல ெமல்ல விட்�விட்டால்; ெபாய்’ த��ட்�’ ஆைச’ பசி�ட 
விட்ேடப் ேபா�ம். 

ெமல்ல ெமல்ல வாழப் பழக�னால் தனக்ெகன்�ம் பிற�க்ெகன்�ம் 
எல்ேலாரா�ேம வாழ இய�ம். சிரித்தால் சிரிக்�ம் மன�ம், ேபசினால் ேப�ம் 
வாய�ம் ந�ைனப்பைத ந�ைனத்தவா� ெசய்ய�ம் பிறப்ைபய�ேம நாம் 
எ�த்�ள்ேளாம். எனேவ வாய்விட்� சிரிய�ங்கள். எல்ேலாரிட�ம் ம��விட்� 
உண்ைமயாகப் ேப�ங்கள். சரி தவைற ெபா�வாக அல�ங்கள். நாம் 
��தாகக் கண்டிராத இப்ேப�லகம் ‘ஒ� வட்ீைடப்ேபால எத்தைனப் ெபரிதாக 
இ�ந்தா�ம், அத�ள் �ைழய ஒ� சிற�ய �வாரத்த�ன் சாவிேய 
ேதைவப்ப�வைதப்ேபால’ இப்பிரபஞ்ச�ள் �ைழய உண்ைம ந�ைறந்தெதா� 
நன்னடத்ைத இன்ற�யைமயாத� என்பைத உண�ங்கள். ஃபாவம் 
விட்ெடாழ�ந்� தாமாக தன� பிறப்பாக வா�ங்கள். அப்படி வாழப் 
பழக�க்ெகாண்டால் பிற� ெமல்ல அந்த ‘தான்’ என்ப� யாெரன்� அற�ய�ம் 
வாய்ப்ப�ம் தாேன உங்கைளத்ேதடி வ�ம். அப்ேபா� அற�வர்ீகள்; நீங்கள் 
ேவற�ல்ைல, நான் ேவற�ல்ைல, இந்த உல� ேவற�ல்ைல எ�ம் உண்ைமய�ள் 
நாம் ெபாத�த்� ைவத்�ள்ள நம் ேப�ண்ைமைய. 

அப்ேபா� பரவ�மந்த ேப�ண்ைமக்� ைவக்�ம் �தற்ப�ள்ளியாய் இேதா இங்� 
�ற்�ப் ப�ள்ளிைய ைவக்க�ேறன். இங்க��ந்�ம் நன்ைமைய ேநாக்க�ப் 
பயணப் ப�ங்கள். ஒ�க்கத்ைத உண்ைமைய ேநாக்க� நைடேபா�ங்கள். 
உண்ைமயின் தீ, நன்னடத்ைதயின் ெப�ஞ்சக்த� எங்�ம் பரவட்�ம். 
ேபரண்டம் ெபா�வாய் எல்ேலா�க்�மாய் இயங்கட்�ம். பிறப்பிேலா 
இறப்பிேலா ெபரி� சிற�� நீங்க� எல்லாம் சமந�ைலைய ெபறட்�ம்.. சமந�ைல 
�ைலயாத ெபா�தர்மத்த�ல் இவ்வ�ல�ம் சி� ��ம்ப�ம் ���ம் நன்ைமைய 
ேநாக்க�ேய ந�ைலத்த��க்கட்�ம்.. 
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வாழ்க இப்ேப�ல�.. வாழ்க இப்ேப�லக�ன் ந�லம்’ நீர்’ காற்�’ வான்’ ெந�ப்ப�’ 
நீ’ நான்’ இன்னபிற எல்லா உயிர்க�ம்.. 

-வித்யாசாகர் 
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