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உலகம் முழுவதும் பரவி மக்களள அச்சுறுத்தும் ககோவிட்-19 த ோற்றுக ோய் கோரணமோகத் 

 னிளமப்படுத் ப்பட்டு இருக்கும்  ோம்,   னிளமயின் தகோடுளமயில் இருந்து ப்படி  ம்ளம விடுவித்துக் 

தகோள்வது ன்பது பற்றிச் சிந்திப்பது  ல்லது. 

இந்தியோவில் ற்பட்டுள்ள இந்  அசச்சுறுத் லிலிருந்து  ம்ளம  ோகம விடுவித்துக் தகோள்ளும் சில 

வழிமுளறகளள  ோன் இங்குப் பரிந்துளரக்க விரும்புகிகறன். ஆன்மீகம், உளவியல், உடலியல் ஆகிய மூன்று 

நிளலகளில் இ ளை அணுகலோம். 

ஆன்மீக அணுகுமுறை 

ஊரடங்கு உத் ரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட இக்கோலத்தில் கடவுள் மீது  மக்குள்ள பற்று இன்னும் ஆழப்பட 

கவண்டும். ன்ை க ர்ந் ோலும் கடவுள் ன்கைோடு இருக்கிறோர்; அவரது திருவுளகமோ அனுமதிகயோ இன்றி 

ன்ளை துவும் த ருங்கோது; அவகர ன்ளைக் கோக்கிறோர்; ன்மீது அக்களற தகோண்டு அவகர ன்ளை 

வழி டத்துகிறோர் ன்ற ண்ணம்  ம் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் குடிதகோள்ள கவண்டும். 

கடவுளள  ோம் அனுபவித்து அறிந்திருந் ோல் அல்லது கடவுகளோடு  ல்லுறவு தகோண்டிருந் ோல், கடவுள் 

மீதுள்ள இந்  உறுதியோை  ம்பிக்ளக  ம்முள் ஊட்டம் தபறும். கடவுகளோடு உள்ள உறளவக் கண்டு 

தகோள்ளவும் அந்  உறவுக்குள் நுளழயவும்  ற்கபோள ய த ருக்கடி நிளலளம  மக்கு ஓர் அருளமயோை 

வோய்ப்போக அளமயும்.  ோம் கடவுளின் கரங்களில் இருக்கிகறோம் ன்ற உணர்வு வந்துவிட்டோல்,  ோம் யோர் 

ன்பள க் கண்டு தகோள்கவோம்.  ோன் கடவுளின்  ளல சிறந்  பளடப்பு; கடவுளின் பளடப்பில்  ோன் ஒரு 

முக்கியமோை ஆள்; கடவுளோல் சிறந் த ோரு பளடப்போகப் பளடக்கப்பட்டிருப்ப ோல் ன்ளைகய  ோன் 

தமச்சிக் தகோள்கிகறன்.  ோன் கடவுளின் சோயலில் பளடக்கப்பட்டுகளன். ன்ளைப் கபோல் இவ்வுலகில் கவறு 

துவும் கிளடயோது, கவறு யோரும் கிளடயோது. இத் ளகய ண்ணங்கள் கடவுள்  ம்பிக்ளகயில் கவரூன்ற 

 மக்கு உ வும்.  

உளவியல் அணுகுமுறை 

 ோன் ஒப்புவளம இல்லோ வன்; பிறரிடம் இருந்து  ோன் கவறுபட்டவன்;  ோன்  ோைோக இருக்கிகறன்; ைது 

 லனில் ைக்கு அக்களற உண்டு;  ோன் பிறருக்கு உ வுகிகறன்;  ோன் ன்ளை அன்பு தசய்கிகறன்;  ோன் 

அழகோைவன்;  ோன் அன்போைவன்;  ோன் இருப்பது கபோலகவ ன்ளை ற்றுக் தகோள்கிகறன். 

 ோன்  ோைோக இருப்பது குறித்து மற்றவர்கள்  ங்கள் ண்ணத்ள  ன்னுள் திணிக்க முடியோது. ன்ளை 

யோகரோடும் ஒப்பிடகவோ யோளரப்கபோலும் ன்ளை மோற்றிக் தகோள்ளகவோ  ோன் விரும்பவில்ளல. ஆைோல் 

பிறருக்கு  லம் பயக்கும் னில் வ்வி  மோற்றத்ள யும் கமற்தகோள்ள  ோன் திறந் மைக ோடு இருக்கிகறன். 

க ோயின்  ோக்கு லோல் உலககம அச்சத்தில் மூழ்கியிருக்கும் இக்கோலத்தில்,  ோன் இருப்பது கபோலகவ ன்ளை 

 ோன் ற்றுக் தகோள்ளும் இந் ப் பக்குவம் மிக மிக இன்றியளமயோ  ோகும். இதுகவ மகிழ்ச்சியோை,  லமோை 

வோழ்வுக்கு வழிககோலுவக ோடு, குடும்ப உறவுகளுக்கும்  ட்புறவுக்கும் அர்த் ம் தகோடுத்துத்  க்களவக்க 

உ வும். 

நலவாழ்வும் அர்த்தமிகு வாழ்வும் 

சமய வோழ்வில் ஆழமோக கவரூன்றி இருப்ப ோல் மை ளவில்  லமுடன் இருக்கிகறன்; உடல் அளவில்  ோன் 

வலுவற்றவைோய் இருப்ப ோல் இக்கட்டோை இச்சூழ்நிளலளய  ோன் ப்படி திர்தகோள்ளப் கபோகிகறன்? 

இப்படி ஒருவர் ககட்கலோம். கடவுள் ன்கைோடு இருக்கிறோர்; ஆைோல்  ோன் ளழயோகவும் க ோயோளியோகவும் 

இருக்கிகறகை! ைக்கு யோர் உணவளிப்போர்? ன் உடல்  லனில் யோர் அக்களற தகோள்வோர்? இப்படி 

இன்தைோருவர் ககட்கலோம். இளவ மிகவும் அடிப்பளடயோை ககள்விகள். ளழகளோலும் க ோயோளிகளோலும் 

இக்ககள்விகள் ழுப்பப்படுகின்றை.   ோன் உடல் அளவில் வலுவற்று இருந் ோல் உடல் வலிளமளய  ோன் 

ப்படிப் தபறுவது? வோழ்க்ளகயின்  ோர்த் த்ள க் ககள்விக்குட்படுத்துவது யோருக்கும் இயல்போைது ோன். 



ளழ ளிய மக்களின் உடல்  லனில் அக்களற தகோண்டு பணமும் உணவுப்தபோருட்களும் வழங்கி அரசு சில 

 டவடிக்ளககளள கமற்தகோள்கிறது. சில  ன்ைோர்வத் த ோண்டு நிறுவைங்கள் போள கயோரங்களில் 

வசிப்பவர்களின் துயளரப் கபோக்க உணவளித்து வருகின்றை. தகோகரோைோ க ோய்க்கிருமியின் அச்சுறுத் ளல 

திர்தகோள்ளும் ளழகளுக்கு இந்  உ விகள் கபோதுமோைளவ அல்ல. தசல்வந் கரோ ஆன்மீகவோதிகயோ 

யோரோக இருந் ோலும் இத் ளகய தவளியரங்க ஆ ரவுச் தசயல்களோல் உள்ளத்தின் அந் ரங்கத்திற்கு உரம் 

ஊட்டிட முடியோது. அ ற்குப் பதிலோக  ன்னிகலகய ஒவ்தவோருவளரயும்  ோங்கி நிற்கும் மைதின் ஆற்றளல 

வலுப்படுத்தும் வழிபற்றி அளைவரும் சிந்திக்க கவண்டும். இதுகவ  ோம் இப்தபோது திர்தகோண்டிருக்கும் 

தகோடிய க ோய்த்  ோக்கு லில் இருந்து கோப்போற்றப்படவும் அதிலிருந்து விடுபடவும் கவண்டிய க ர்தகோண்ட 

போர்ளவளயப் தபற  மக்கு உ வும். 

இந்  க ோயின்  ோக்கு ல் முடிவுக்கு வரும் வளர, இருக்கிற சூழ்நிளலளயச் சமோளிக்கும் திறன் 

ஒவ்தவோருவருக்கும் உண்டு. துன்பத்ள  திர்தகோள்ளும் ஆற்றளல ஒவ்தவோருவரும் வளர்த்துக் தகோள்ள 

கவண்டும்.  ற்கபோள ய நிளலளம படிப்படியோகச் சீரளடயும். மைஅழுத் ம், வோழ்வில் பற்றின்ளம ஆகிய 

 டங்கல்கள் நிச்சயம் வரும். அச்சத்ள யும் கவளலளயயும்  ரும்  ற்கபோள ய த ருக்கடியோை நிளலளமளய 

கமற்தகோள்ளும் மைதின்வலிளமளய ஒவ்தவோருவரும் கண்டுபிடித் ோக கவண்டும். குழப்பமோை 

சூழ்நிளலளயத்  ோக்குப்பிடிக்கும் மைதின் இயல்போை ஆற்றளலக் கண்டுபிடித்து ஆற்றுப்படுத்  கவண்டும். 

'வோழத் துடிக்கும் மைம்' ன்பது ஒவ்தவோரு மனி ரிலும் ப்தபோழுதும் உண்டு (ட்ரோட்மன் & தடௌசன், 

2012). அதிர்ச்சியூட்டும் ஒரு நிகழ்வுக்கு முன்பும், அந்நிகழ்வின் கபோதும், அந்நிகழ்வுக்குப் பின்பும் 

இந் 'வோழத் துடிக்கும் மைம்' த ோடர்ந்து இருக்கும் ன்பது அவர்கள் கருத்து. ககோவிட்-19 னும் 

இப்கபோள ய சூழலுக்கும் இது தபோருந்தும். 

வ்வி  இக்கட்டோை சூழளலயும் கமற்தகோள்வதில் மைதுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு ன்பள க் கூறிக் 

தகோள்ள விளழகிகறன். ககோவிட்-19 னும் தகோடிய க ோளய திர்தகோள்வ ற்குச் சமநிளலயிலுள்ள மைம் 

க ளவ. தைனில் மைதிலிருந்து  ோன் துவும் த ோடங்குகிறது.  லமோை வோழ்வுக்கு  லமோை உடலில் 

 லமோை மைம் இருக்க கவண்டும். பிறரிடமிருந்து விலகித்  னித்திருப்பது யோருக்கும் ளி ோை கோரியம் 

அன்று. விலகியிருக்கும் புதுவளகயோை இந் ளடமுளறக்கு  ம்மில் பலர் பழக்கப்பட்டிருக்கவில்ளல. 

திருமணகம தசய்து தகோள்ளோ  ஒருவர் இப்படித்  னியோக இருப்ப ோய் நிளைத்துப் போருங்கள்.  னிமனி ரின் 

சு ந்திரத்ள  இது முழுளமயோக முடக்கி விடும். 

சமநிளல தகோண்ட மனி ரோக உருதவடுக்க உணர்ச்சிவசப்பட்டுச் தசயல்படும் பழக்கவழக்கங்களிலிருந்து 

 ோம் விடுபட கவண்டும். க ரிய ண்ணங்களள வளர்த்துக் தகோள்கவோம். 

 ற்கபோள ய ஊரடங்கு கபோன்ற மிகக் கடுளமயோை  ருணங்களில் க ரிய வழிகளள க ோக்கி  ம் மை 

ஆற்றளல ஆற்றுப்படுத்துகவோம். சூழ்நிளலக்குத்  க்கவோறு  கவளமத்துக்தகோள்ளும் ஒரு புதுவி மோை 

வோழ்க்ளக முளறளய வளர்த்துக் தகோள்ள கவண்டும்.  கவளமத்துக்தகோள்ள பழகிக் தகோள்வது  ம் 

வோழ்வுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ோக இருக்கும். 

ஆக,  மது சரியோை இந்  மைநிளல உளவியல் பக்குவத்திற்கு  ம்ளம இட்டுச்தசல்லும். இ ன் மூலம் 

மகிழ்ச்சியோை சமநிளலயோை வோழ்வு கிட்டும் ை திர்போர்க்கலோம். இந் ச் சமநிளலளய  ோம் அளடந்து 

விட்டோல், வோழ்வின் மோண்ளபக் கண்டுதகோள்ளலோம். இ ைோல் ஊரடங்கு கபோன்ற துன்பத்தின் அர்த் ம் 

விளங்கும். ஊரடங்கு னும் துன்பத்தில் ஓர் அர்த் ம் இருப்பள க் கண்டுதகோள்வது  ம்ளமப் தபோறுப்புள்ள 

குடிமக்களோக உருவோக வழிகோட்டும். ஆளகயோல் இந்  ஊரடங்ளகப் பயன்படுத்தி  ம் வோழ்வுக்கு மறுஉரு 

தகோடுப்கபோம். இந்  ஊரடங்கிைோல்  மக்குக் கிளடத்துள்ள இந் ச் சமநிளல அனுபவம், திர்கோலத்தில் 

வோழ்வில் திர்ப்படும் த் ளகய சூழ்நிளலகளளயும் திர்தகோண்டு சமோளிக்கும் ஆற்றளல  மக்கு 

அளித்திடும். 

Kidth; V. fpy;gu;l; fkpy;y];>S.J. 
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