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வாய்ப்புகளும், பிரச்சிைனகளும் ஒேர நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் 
 

வாய்ப்பு, பிரச்சிைன என்பது மனிதன் தன்ைன வாய்ப்பாகவும் அல்லது பிரச்சிைனயாகவும் காண்பது. 

உள்ளது ஒன்று, காண்பது இரண்டு. காண்பது காண்பவைனப் ெபாருத்தது. வாய்ப்பு என்பது வாழ்வில் 

அrது. பிரச்சிைனெயன்பது எங்கும் எப்ெபாழுதுமிருப்பது. ெபrய மனிதன் தனக்ேகயுrய ெபrய 

வாய்ப்ைபத் தாேன உற்பத்தி ெசய்து ெகாள்வான். தியாகம்,  தரம்,  ஆன்மீக ஆ வம் ஆகியவற்றால் 

வாய்ப்ைப உற்பத்தி ெசய்யலாம். எளிய மனிதன் என்றும் ெசய்வது வரும் வாய்ப்ைபப் 

பிரச்சிைனயாக்கி அதனுள் திைளப்பது. அெலக்ஸாண்ட  டூமாஸ் உலகப் பிரசித்தி ெபற்ற பிெரஞ்சு 

ஆசிrய . அவ  எழுதிய கைதகள் 400க்கு ேமல். அவற்றுள் ேப  ேபானைவ Three Musketeers, Count of 
Monte Cristo என்பைவ. 3  Musketeers  இல் தத்தானியன் இைளஞன். ஆனால் அவேன கதாநாயகன். 

நண்ட ச வஸூக்குப் பின் ஓய்வு ெபற்றான். அவனுைடய பணியாள் ஒரு மளிைகக்கைட ஆரம்பித்து 

நடத்துகிறான். தத்தானியனிடம் உள்ளது ெபரும் பணமில்ைல. ஓய்வு ெபற்றபின் என்ன ெசய்யலாம் 

என ேயாசிக்கிறான். அவன் வரன். வர தரச் ெசயலுக்கு ஆபத்துண்டு. ஆபத்ைதத் தவி த்து ெஜயித்தால் 

ெபரும் ெவற்றியுண்டு. எந்த ேவைலக்கும் பணம் ேதைவ. ஒரு திட்டம் மனதில் எழுந்தது. அது 

ெவற்றி ெபறாவிட்டால் மரணம் அல்லது ஆயுள் தண்டைன கிைடக்கும். ெவற்றி ெபற்றால் ெபரும் 

புகழும் ெபரும் ெதாைகயும் கிைடக்கும். ஜனநாயகம் பிறந்தெபாழுது இங்கிலாந்தில் சா லஸ் 

தைலைய ெவட்டின . அவ  மகன் சா லஸ்  II ஆக ேவண்டியவன் ஹாலந்தில் ெசன்று வசிக்கிறான். 

அரசன் தைலைய ெவட்டியவன் கிராம்ெவல் நாட்ைட ஆண்டான். அவனுக்குப் பின் Monk மாங்க் 
என்பவன் ஆள்கிறான். இதற்கிைடயில் அரசேன மீண்டும் வரேவண்டும் என மக்கள் ெபருவாrயாக 

அபிப்பிராயப்பட்டன . தத்தானியன் ெவளிநாட்டிலுள்ள அரசகுமாரனுக்கு ேசைவ ெசய்ய ஒரு 

வாய்ப்ைபக் கருதுகிறான். இழந்த பட்டத்ைத Charles II ெபற்றால் அதற்கு தத்தானியன் உதவி 

ெசய்தால் தனக்கு ெபரும் ெவகுமதி கிைடக்கும் என்பது அவன் திட்டம். தன் பணியாளனிடம் பணம் 

உண்டு. அவனிடம் ேபாய் தன் எண்ணத்ைத கூறுகிறான். Monk என்பவன் இன்ைறய அரசன். அவைனச் 

சிைறப்பிடித்து இரண்டாம் சா லஸிடம் ஒப்பைடப்பது அவன் திட்டம். திட்டத்ைதக் ேகட்ட பணியாள் 

அதி ச்சியைடகிறான். ேபராபத்து எனக் கூறுகிறான். ஆனால் சம்மதித்து பாதி பணம் முதலாகத் 

தருகிறான். பணம் முக்கியம். ஆனால் அரசைனக் கடத்திச் ெசல்வது அவன் இராணுவம் 

முழுவதும் எதிrயாவது. தத்தானியனுக்கு ஒருவைனப் பா த்தால் அவன் வரன், நம்பலாம், ேகாைழ, 

நம்ப முடியாது என்பது ெதrயும். முகம் ெதrயாத 10 ேபைர தனித்தனிேய கண்டு எைதயும் 

ெசால்லாமல் மீன் பிடிக்கப் ேபாவதாகக் கூறி ேச த்துக் ெகாள்கிறான். வழக்கத்திற்கு அதிகமான — 

இருமடங்கு — கூலி தர சம்மதிக்கிறான். ஒவ்ெவாருவ  ைகயிலும் கணிசமாக அட்வான்ஸ் ெகாடுத்து 

தயாராகும்படிக் ேகட்கிறான். தான் ேபாகும் ேவைல ெவற்றி ெபற்றால் ெபரும் ேபானஸ் தருவதாக 

வாக்கு தருகிறான். படகு ஒன்ைற வாங்கி அதில் ஒரு மனிதைன வசதியாக மைறத்து ைவக்கும்படி 

அைற ஒன்று கட்டி விட்டான். ெவளியில் பா க்க அைற ெதrயாது. மீன் பிடிக்கப் ேபாய் மீன் 

பிடிக்கிறா கள். Monk ேசனாதிபதி, அரசன். அவன் தனிைமயில் உலாவப் ேபாகும்ெபாழுது அைனவரும் 

பின்னால் ேபாய் அவைன சிைறப்பிடித்து படகில் அைடத்து, படைக ஹாலந்திற்கு எடுத்துப் ேபாகிறான். 

இரண்டாம் சா லஸிடம் Monkைய ஒப்பைடக்கிறான். சா லஸ் மகிழ்ந்து ஏற்பான் என தத்தானியன் 

எதி பா த்தான். சா லஸ் இது ஈனச்ெசயல்,  இதன் பலைனத் தான் ஏற்க முடியாது எனக் கூறி, 

தத்தானியைனேய Monkைய அவைனப் பிடித்த இடத்தில் ெகாண்டு ேபாய் விடும்படிக் கூறுகிறான். 

தத்தானியன் தன் திட்டம் பூரண ேதால்வியைடந்ததாக ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். ஏமாற்றி பrசு ெபற 

தத்தானியன் திட்டம் ேபாட்டான். அவன் உண்ைம வரன்,  அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்வது  அதன் 

இலட்சியம். அதற்கு ெவகுமதி எதி பா த்தான். அது ேதாற்றது. Monk இரண்டாம் சா லஸ் ெபரும்- 
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தன்ைமையக் கண்டு இது ேபால் நடக்க அரசனால் தான் முடியும். அரசைன நாடு கடத்தியது தவறு. 

அவன் ெபரும்தன்ைமைய ஏற்று இரண்டாம் சா லஸ் நாட்டுக்கு வந்து பட்டத்ைத ஏற்குமாறு 

அைழக்கிறான். இரண்டாம் சா லஸ் திரும்பி வந்து பட்டத்ைத ஏற்று தத்தானியனுக்கு பrசு 

தருகிறான். தத்தானியன் £100,000 பrசு எதி பா த்தான் சா லஸ் £300,000 பrசு தருகிறான். அவன் 

உருவாக்கிய வாய்ப்பு ெபrயது. அவனுைடய ராஜ விஸ்வாசம், ைதrயம், தரச்ெசயல், அவன் வாய்ப்ைப 

ெபrதுபடுத்தி ெபறும் பrசு தருகிறது. வாய்ப்பு வாய்ைமயால் ெபrயதாகி மிளிரும். 

 

டாக்ட  தா ன் பரம்பைரயான பிரபு குடும்பத்ைதச் சா ந்தவ . தகப்பனா  பாதிrயா . அண்ணன் சுக 

ஜவனம். வருமானம் ெசாற்பம் £150. அண்ணனுக்கு மட்டமானவ களுடன் ேச ந்து குடிப்பது பழக்கம். 

அதில் முக்கியமானவ  ேராஜ . ெகாத்து ேவைல ெசய்யும் ேமஸ்த்திr. ேமஸ்த்திrயின் தங்ைக ேமr 

அழகி, நல்லவள் என்று ெபயெரடுத்தவ . டாக்ட  அண்ணன் ெஹன்r. ெஹன்r ேமrயுடன் பழகினா . 

திருமணம் ெசய்வதாக வாக்குக் ெகாடுத்தான். திருமணமாகுமுன் அவள் க ப்பவதியானாள். ேமஸ்த்திr 

குடிகாரன். ெசய்தியறிந்து குடித்து விட்டு வருகிறான். ெஹன்r அவைன மகிழ்ச்சியாக வரேவற்கிறா . 

குடிகாரன் ெஹன்rைய அடித்துக் ெகாைல ெசய்து விட்டு ெஜயிலுக்குப் ேபாகிறான். டாக்ட  

ேகாபத்தால் ெகாதிக்கிறா . விவரம் ெதrந்து ேகாபம் அடங்கி ெகாைலக்காரன் சா பில் வழக்கு நடத்தி 

இது ெகாைலயல்ல, ஆத்திரம் அசம்பாவிதமானது என வாதாடி ெகாைல ெசய்தவைன ஆறாம் மாதம் 

விடுதைல ெசய்கிறா .  அது முதல் ேராஜருக்கு டாக்ட  மீது அபார நம்பிக்ைக எழுகிறது. ேமஸ்த்திr 

ேவைலயில் ெகட்டிக்காரன். மற்றவைர ேவைல ெசய்ய ைவப்பதில் மிக ெகட்டிக்காரன். குடி 

அவனுக்கு முதல். குடித்தால் ேயாசைன எழும். எந்த அளவு குடித்தால் மயக்கம் வருேமா, அந்த அளவு 

குடித்தால் ேராஜருக்கு உற்சாகம் வரும். குடித்தபின் ேராஜ  புது மனிதன். எவருக்கும் ேதான்றாத 

எண்ணங்கள் ேதான்றும். 10 ேப  ெசய்யும் ேவைலைய ஒருவேர ெசய்யும் ேயாசைன எழும். ேராஜ  

பிரபலமானான். ெபரும் பணம் சம்பாதித்தான். ேமஸ்த்திr இன்ஜனியரானான். இதுவைர எவரும் 

கட்டடம் கட்டாதது ேபால் ேராஜ  கட்டினான். நாடு முழுவதும் அவைன நாடியது. 4 ேப  

சம்பாத்தியம் அவனுைடயது. 40 ேப  சம்பாதிப்பைதயும் சம்பாதித்தான். ஒரு நாள் ஒரு மணி ேநரம் 

அவன் ெசய்த ேவைலக்கு £60000 பணம் கிைடத்தது. அெமrக்கா,  பம்பாய், ைசனாவிலிருந்து ஆ ட  

வந்தது. அவனுக்கு ஒேர மகன். தகப்பனா  பழக்கத்ைத இளம் வயதில் கைடப்பிடித்தான். தகப்பனா  

திறைம வரவில்ைல.  Oxfordல் படித்தும் உய ந்த பழக்கம் வரவில்ைல. ேராஜ  ெஜயிலிருந்த 

ெபாழுது ேமrக்கு ெபண் குழந்ைத பிறக்கிறது. ேமrைய ஒரு வியாபாr காதலித்தான். ெபண் பிறந்த 

பின்னும் அவைள மணக்க விரும்பினான். மணந்து அெமrக்காவிற்கு அைழத்துப் ேபாக முடிவு 

ெசய்தான். அவன் குழந்ைதைய ஏற்கவில்ைல. டாக்ட  குழந்ைதைய லண்டனில் வள ப்பதாக வாக்குக் 

ெகாடுத்து ேமrைய அெமrக்காவுக்கு அனுப்பி விட்டு,  குழந்ைத இறந்ததாக ேராஜrடம் ெசால்லி 

விடுகிறா . இைவ ெபரும் அசம்பாவிதங்கள். இைவ எப்படிப்பட்ட பிரச்சிைன. வாய்ப்பு என 

நிைனக்க முடியுமா? இைவ அைனத்தும் உண்ைமயில் வாய்ப்பாவேத கைத. உள்ளூrல் கிரஷாம் 

மைனவிக்கு உட்பட்டு பல ேத தலில் நின்று £100,000 கடன் ெபறுகிறா . கடைனக் ெகாடுத்தவ  

ேராஜ . கிரஷாம் தன் முக்கியச் ெசாத்ைத ேராஜருக்கு விற்றும் கடன் குைறயவில்ைல. ேலடி 

ஆரெபல்லா கிரஷாம் மைனவி. 12ம் வயதில் ேமr இலண்டனிலிருந்து ஊருக்கு வருகிறாள். 

ெதளிவான கம்பரீமான ெபண் குழந்ைதயாக இருப்பதால் பிரபு வட்டில் அைனவரும் அவைளப் 

பிrயமாகச் ேச த்துக் ெகாள்கின்றன . பிரபுவின் ெபண் குழந்ைதகளுடன் படிக்கிறாள்,  வள கிறாள். 

பிரான்ங்க் பிரபுவின் மகன். பிரான்ங்க்கும் ேமrயும் சம வயதின . குடும்பம் கடன்பட்டு விட்டதால் 

பிரான்ங்க் பணக்காrைய மணக்கத் திட்டமிட்டு பணக்காrைய நாடுகிறா கள். பணக்காrக்கு வயது 40. 

பிரான்ங்க்ைக ேகலி ெசய்து உபேதசம் ெசய்து அனுப்புகிறாள். பிரான்ங்க் விைளயாட்டுப் பிள்ைள. 
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கல்லூrயில் படிக்கிறான். ேமrையத் திருமணம் ெசய்ேவன் என்று கூறுகிறான். அவன் தாயாருக்கு 

பயம் வருகிறது. 20 வருஷமாகப் பழகிய டாக்டைரயும்,  10 வருஷமாகப் பழகிய ேமrையயும் 

வட்டிற்கு வரக்கூடாது என உத்தரவிடுகிறாள். டாக்டருக்கு ெபருத்த அவமானம்,  ேமrக்கு 

ெசால்ெலாணாத் துயரம். பிரச்சிைன ேமல் பிரச்சிைன எழுகிறது. ேமr டாக்டrடம் அவ கள் 

அந்தஸ்து பற்றிக் ேகட்கிறாள்.  அவரால் எந்த பதிலும் கூற முடியவில்ைல. துக்கம் ெதாண்ைடைய 

அைடக்கிறது. ேராஜருக்கு உடல் நலம் குன்றி படுக்ைகயாகிறான். உயில் எழுதி டாக்டைர டிரஸ்டியாக 

நியமிக்கும்ெபாழுது தன் மகன் 25 வயதிற்கு முன் இறந்து விட்டால் ெசாத்து சேகாதrயின் 

ெபண்ணுக்கும் ேபாகும் என எழுதுகிறான். டாக்டருக்கு திகில் எழுகிறது. ேராஜrடம் உள்ளைத 

ெசால்ல முடியவில்ைல. ெசால்வது அவசியம். திணறி ெசால்கிறா ,  ேராஜ  அவைளக் காண  

ஆைசப்படுகிறான். ேராஜ  இறந்தபின் ெசாத்து மகனுக்குப் ேபாய் டாக்ட  கா டியனாகிறா . மகன் 

தனக்கு இல்லாத உrைமையக் ெகாண்டாடி டாக்ட  உயிைர எடுக்கிறான். டாக்ட  மனம் 

இருதைலக்ெகாள்ளி எறும்பாகிறது. மனத்தாலும் மகன் இறக்க ேவண்டும் என அவரால் நிைனக்க 

முடியவில்ைல. மகன் ேமrைய மணமுடிக்க ஆைசப்படுகிறான். டாக்ட  மறுத்து விடுகிறா . டாக்ட  

மனப்ேபாராட்டம் தினசr புயல், சூறாவளி. மகன் நிைல ேமாசமாகியது. அவைனக் காப்பாற்ற அவ  

எடுக்கும் முயற்சிகைள மகன் மறுக்கிறான்,  ெவறுக்கிறான். இைவெயல்லாம் வாய்ப்பு என அறிவு 

ஏற்குமா? மகனும் இறந்து விடுகிறான். டாக்ட  பல வக்கீல்கைளச் சந்தித்து ேமrயின் உrைமைய 

நிைலநிறுத்தி ேமrக்கு ஏற்பட்ட புதிய ெசல்வத்ைத ெவளியிடுகிறா . நிைலைம தைலகீேழ மாறி 

பிரச்சிைனகள் அத்தைனயும் வாய்ப்பாகின்றன. கிரஷாமுக்கு ஒன்றும் புrயவில்ைல. புrய ேவண்டும் 

எனவும் அவ  முயலவில்ைல.  அன்றிரவு மைனவியிடம் ெசய்திையக் கூறுகிறா . அவள் அதி ந்து 

மூ ச்ைசயைடகிறா . மூ ச்ைச ெதளிந்து Dear Mary என்கிறாள். ேமrக்கு புதிய அந்தஸ்து வந்து 

விட்டது. புதிய மrயாைத வந்தது. எதி ப்பு எல்லாம் மைறந்து விடுகின்றன. ஊேர ேகாலாகலமாகிறது. 

திருமணம் Duke, Bishop உள்பட அைனவரும் வந்து சிறப்பாக நடக்கிறது. பிரச்சிைனயாக படிப்படியாக 

வள ந்தைவ அைனத்தும் பின்னால் வாய்ப்பாகியது. முன்கூட்டி அது நமக்குத் ெதrயும். பா ைவக்குப் 

பிரச்சிைன. உள்ளுைற விஷயம் வாய்ப்பு. உலகில் தைமயில்ைல,  குைறயில்ைல,  குற்றமில்ைல. 

எல்லாம் நம் பரம்பைரயில் உள்ளது என்பது ஸ்ரீ அரவிந்தம். வாய்ப்ேப பிரச்சிைன. வாய்ப்பாகக் 

கருதினால் வாய்ப்பு. பிரச்சிைனயாகக் கருதினால் பிரச்சிைன. உலகம் சிrத்த நைகமுகமுைடயது 

என்கிறா  ஸ்ரீ அரவிந்த . மனிதன் அஞ்ஞானத்ைத விட்டு ஞானம் ெபற்றால் பிரச்சிைன வாய்ப்பாகும். 

ஆன்ம விழிப்பு மனிதனுக்கு ஏற்பட அஞ்ஞானம் அரங்கமாகச் ெசயல்படுகிறது என்பது ஸ்ரீ அரவிந்தம். 

மரபிலும் இந்த ஞானம் உண்டு. வற்புறுத்தி விளக்கிக் கூறவில்ைல. தைமைய விலக்கி வாழ 

முயன்றன . 

 

தாேன வரும் வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பின் அம்சங்களுண்டு. நாேம ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு பிரச்சிைன. 

இரண்டாவது வாய்ப்பு ஆைசக்கும், ருசிக்கும் உண்டு. Mrs. ெபன்னட் தாேன வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்திக் 

ெகாண்டு,  அதன்வழி பிரச்சிைனைய எழுப்புவா . ெபாதுவாக வந்த சிரமம் விலகியவுடன் புது 

சிரமத்ைத மனிதன் ெமனக்ெகட்டு ஏற்படுத்துவான். அன்ைனயிடம் வந்த பிரச்சிைனகளில் ெபரும் 

பங்கு மனிதன் ெமனக்ெகட்டு ஏற்படுத்திய பிரச்சிைனகேள. ேலடி ஆரெபல்லா புருஷைன 

எலக்க்ஷனுக்கு நிற்கச் ெசான்னா . ேதாற்றபின் ெபரும் ெசலவாயிற்று £10,000. அடுத்தபடியும் நிற்கக் 

கட்டாயப்படுத்தினா . ேதாற்றது. ேமலும் £10000 ெசலவு. ெசலவு ஒரு வைகயில் அதிகமானால் அதன் 

மூலம் பல வழிகளிலும் அதிக ெசலவாகும். லண்டனில் உள்ள வடு £1000 ெசலவு ைவக்கிறது. 

ெபருைமக்காக ெசய்வது எலக்க்ஷன் ெசலவு. தன் சேகாதரனுக்கு £30000 வருமானம்,  கணவனுக்கு 

£14,000 வருமானம். அவ  ேபால இவ  வாழ்வதானால் கடன் ஏற்படும். கடனுக்காக ஒரு ெசாத்ைத 

Boxal Hill — விற்றன . அைத வாங்கியது ேராஜ . தற்சமயம் கடன் £100,000 வட்டி £5000. வருமானம் 
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£14,000 பவுனில் £5000 வட்டி ெகாடுத்தபின் பைழய ெசலவு குைறயவில்ைல. அதற்காகக் கடன் 

வாங்குகிறா . கடன் எலக்க்ஷனால் வந்தது. நாயால் வந்தது என ஆரெபல்லாவும் அண்ணியும் 

கிரஷாைமத் திட்டுகின்றன . டன்ஸ்டபிள் £200,000 பணமுள்ளவள். ெகட்டிக்காr. அவள் பணத்திற்காக 

அவைளப் பலரும் மணக்க விரும்புகின்றன . பிரான்ங்க் இைளஞ  21 வயது அவளுக்கு 40 வயது. 

அவைள அவள் பணத்திற்காக தாயாரும், மாமியும் ெசால்வைதக் ேகட்டுப் பின்ெதாட கிறான். பணம் 

பைடத்தவ கள் திறைமசாலிகள். எவ்வளவு இதமாகப் பழகினாலும் பணத்து விஷயத்தில் விட்டுக் 

ெகாடுக்க மாட்டா கள். டன்ஸ்டபிைள ஒரு ெபrய கடன்காரன் தங்ைக அண்ணனுக்கு அவைளக் கட்டி 

ைவக்க வருஷக்கணக்காக ெபரும்பாடுபடுகிறாள். முடிவாக டன்ஸ்டபிள் “உன் அண்ணைன எனக்குப் 

பிடிக்கும். நான் என் பணத்திற்காக என்ைன நாடுபவ கைள மணக்க மாட்ேடன். எனக்கு என் 

வக்கீல்கள் அளவுக்கு விஷயம் ெதrயும். உன் அண்ணன் கடைன நான் எடுத்துக் ெகாண்டு ½% வட்டி 

— £500  —  மிச்சம் ெசய்ய உதவுேவன். என்ைன ஏமாற்ற முடியாது. உன்ைன எனக்குப் பிடிக்கும் 

என்பதால் உன் அண்ணைன மணந்து என் ெசாத்ைத நான் இழப்பவளில்ைல” என்று கூறுகிறா . 

சிறுவன் 21 வயதில் அவைளப் பின்ெதாட ந்து அவமானப்பட்டான். இந்த கைதயில் எழும் ெபரும் 

வாய்ப்புகள் அைனத்தும் Dr. தா னின் ெபாறுைமயாலும்,  ெபாறுப்பாலுமாகும். ேமr சிறுமியானாலும் 

ெதளிவு,  ெதம்பு,  ெபருந்தன்ைமயுள்ளவள். வாய்ப்பு அவளுக்காக முதலிலிருந்து உருவாகிறது. ேலடி 

ஆரெபல்லா அவள் அண்ணி இருவரும் குறுக்கு வழி,  ேகாணல் வழி, இல்லாத ெபருைம அதிகாரம் 

ஆகியவற்ைற அல்ப புத்தியுடன் அடமாகச் ெசய்து முதலில் எழுப்பியது கடன், இரண்டாவது ெசாத்து 

விைல ேபாயிற்று,  பிரான்ங்க்ைக ெதாந்திரவு ெசய்து Oxfordக்குப் ேபாகச் ெசால்லி டன்ஸ்டபிைளத் 

ெதாடரச் ெசால்கிறா கள். டாக்டைர நிறுத்துகிறா கள். ேலடி ஆரெபல்லாவுக்கு கான்ச . Dr. தா ன் 

அைத ெவளியில் ெசால்லவில்ைல. டாக்ட  தா ன் ெகட்டிக்கார . தன் மருந்துகளால் கான்ச  

வலிையக் கட்டுப்படுத்துகிறா . அது இயலாத காrயம். ஆரெபல்லா அதிகாரம் ெசய்ய மற்றவ  

மrயாைதையக் குைறக்கப் பிrயப்படுபவள். அறிவில்லாமல் டாக்டைர மாற்றுகிறாள். ெபrய  டாக்ட  

என்றாலும் அவருக்கு கான்சைர கண்ட்ேரால் ெசய்யத் ெதrயவில்ைல. தா ன் பஸீ் 7 ஷில்லிங். 

ெபrய டாக்டருக்கு 21 ஷில்லிங். அவ  வருகிறா . வலி வருகிறது. இலண்டனில் பிரபலமான டாக்ட . 

அவ  பஸீ் £300. 300 மடங்கு பஸீ். அவ  வந்து பா த்து விட்டு டாக்டைர மாற்றியது தவறு மீண்டும் 

பைழய டாக்ட  வர ேவண்டும் என்கிறா . அவள் ெசய்வது அைனத்தும் வம்பு,  வம்ைப விைல 

ெகாடுத்து வாங்குவது, அவள் ெசய்வது அைனத்தும் பிறருக்கு ெதாந்திரவு. அவதிக்கு ஆபத்து. ெபண். 

அடக்கம் ேதைவ என்பேத அறியாதவள். எல்லா தவற்ைறயும் ெசய்து விட்டு காrயம் ெகட்டபின் 

மற்றவ கைள குற்றம் சாட்டுகிறாள். இவற்ைற எல்லாம் மீறி பண்பு, நிதானம், ெபாறுைம, சாந்தம் அந்த 

அடாவடிப் ெபண்ணுக்ேக அதி ஷ்டம் ெகாண்டு வரும்ெபாழுது அது மயக்கமாய் வருகிறது. 

ெவட்கமின்றி Dear Mary என்று மூச்ைச ெதளிகிறாள். ேமrையப் பா க்க ஓடத்தயாராக இருக்கிறாள். 

அவள் ேநாக்கம் “பிரச்சிைனகைள உருவாக்கும் ‘வாய்ப்ைபப்’ ேதடிப்ேபாவது.” அடங்க ேவண்டியவ  

அதிகாரம் ெசய்தால் வாய்ப்பு பிரச்சிைனயாகும் என்பைத இக்கைத பக்கம்பக்கமாகக் காட்டும். வாய்ப்பு 

பிரச்சிைன சம்பந்தமான வாழ்வின் அம்சங்கள்,  காrயம் கூடிவரும் அம்சங்கள்,  பண்பின் பகுதிகள், 

ேயாக அம்சங்கள், ெசயலுக்குrய சட்டங்கள், அகந்ைதைய அணுகும் முைறகள், அகந்ைதைய விலக்கும் 

முைறகைள 10 முதல் 100 வைர எழுதலாம். அத்தைன அம்சங்கைள ஒேர கைதயின் மூலம் 

கூறுவது புrயும். எளிதல்ல. 

 

வாய்ப்பு - பிரச்சிைன 

உலகம் விழிப்பானவ க்கு வாய்ப்பு மட்டும் தரும். 

ஞானம் விழித்து ெசயல்படுவது வாய்ப்பு. 
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அஞ்ஞானம் ஆ வமாக ெசயல்படுவது பிரச்சிைன. 

தாேன வரும் சிறிய வாய்ப்பு வாழ்க்ைக தருவது, ெபrய வாய்ப்பு அன்ைன தருவது. 

வாய்ப்ைபக் கண்ட மனிதன் தான் அைத அனுபவிப்பைத விட  

அதனால் யாைர எப்படி அழிக்கலாம் எனத் துள்ளுவான். 

வாய்ப்ைப ஏற்றால் இருளான வாழ்வின் இதம் ேபாய்விடும் என பயப்படுவான். 

தனக்கு வாய்ப்பு வருவதால் வாய்ப்ைபத் தருபவன் சந்ேதாஷப்படக் கூடாது என்பது நாம். 

பிற  க மத்ைத அழிக்க வழி ெசய்யும்.  

திறைமசாலி ெபரு முயற்சி எடுத்து ெவல்லும் கைடசி ேநரம் க மம் அவைன ஏமாற்றும். 

தனக்கு வாய்ப்பு ெகாடுத்தவன் அேத வாய்ப்பால் பலன் ெபற்று விடக்கூடாது என்ற  

பரம்பைர உண்டு. 

அைனத்ைதயும் இழந்தாலும் எவ  ெசால்வைதயும் ஏற்க மாட்ேடன். 

உறவு, பிrயம், வயது, அந்தஸ்து, பழக்கம், பக்குவம் ஆகியவற்ைறப்  

பயன்படுத்தி வாய்ப்ைப மறுப்பவன் மனிதன். 

 

நாம் ெசய்யும் ேவைலகைள நாம் நிைனவு ைவத்திருப்ேபாம். நாம் மறந்தாலும் சிலவற்ைற மற்றவ  

நிைனவு ைவத்திருப்பா கள். நாம் மறந்தைத பிற  நிைனவுடன் ெசயலுக்குrயைதத் தருவா கள். 

ஒரு நண்ப  படிக்கப்ேபானெபாழுது ரூபாய் 100 ேகட்டா . அனுப்பிேனன். நான் மறந்து விட்ேடன். 

அடுத்த ஆண்டு அவ  ேவைலக்கு வந்துவிட்டா . நான் படிக்கப் ேபாேனன். என்னிடம் பணம் 

ேபாதவில்ைல. சில சமயம் அதிகப் பணம் வரும் சில சமயம் சிரமமிருக்கும். நண்பருக்குக் 

ெகாடுத்தைத மறந்து விட்ேடன். எதி பாராத ேநரம் அவrடமிருந்து வந்த மணி ஆ ட  ரூபாய் 100 
உபேயாகமாக இருந்தது. நாம் மறந்தைத வாழ்வு மறக்காது. நாம் ேசைவ ெசய்த துைற மறக்காது. 

வாழ்க்ைகையக் கடந்த அன்ைனயுண்டு. மற்றவ கள் ெபற்றைதத் தருவா கள். வாழ்வு ெசயலுக்குrய 

பண்புடன் திரும்பத் தரும். 75 ரூபாைய ஒருவ  நாட்டுச் ேசைவக்காக எடுத்துச் ெசன்றா . கஷ்டமான 

காலத்தில் ெசால்லாமல் தியாகம் ெசய்ய ைவத்தா . சிரமத்ைத சிரமப்பட்டு சr ெசய்ய 

ேவண்டியதாயிற்று. நான்கு வருஷம் கழித்து ெகாடுத்தவ க்கு உதவி ேதைவப்படும் ேநரம் வந்தது. 

ஆனால் ேகட்கவில்ைல. நான்கு ஆண்டிற்கு முன் ெபற்றவ  நான்கு  மடங்கு ேகட்காமல் திருப்பக் 

ெகாடுத்தா . நான்கு ஆண்டிற்கு முன் சிரமமான ேநரத்தில் இலட்சியமான ேவைலக்குப் ேபான பணம் 

நான்கு  மடங்காக ேகட்காமல் முக்கிய ேநரம் திரும்ப வந்தது. வாழ்வு மறக்காது. வாங்கியைதத் 

தராது. தர முடிந்தைதத் தரும். அrசி வாங்க கடன் ெபற்ற இரண்டு ரூபாையத் தராவிட்டால் 

இருநூறு முைற இரண்டு ரூபாய் அrசி வாங்கேவ தர ேவண்டும் என்பது வாழ்வின் சட்டம். நாம் 

மறந்தாலும் நம் மனம்,  ஆழ்மனம்,  பிற ,  வாழ்வு,  உலகம்,  அன்ைன மறக்கமாட்டா கள். அது நல்ல 

ெசயலுக்கும்,  ெகட்ட ெசயலுக்கும் ெபாது. வாய்ப்பு எது,  ஏன் வந்தது,  எப்படி வந்தது,  யா  மூலம் 

வந்தது,  என்ன ெசய்தது,  எந்த சட்டப்படி ெசயல்பட்டது என்பவற்ைற கண்டு கணக்கில் ேச த்துக் 

ெகாண்டால் அதன் முடிவு ெதrயும். ஒரு பலன் எழும்ெபாழுது நாம் பலைன மட்டும் கருதி 

மற்றவற்ைறக் கருதுவதில்ைல. கருதினால் நாம் ெசய்த நல்லதற்கு மட்டும் நல்ல காரணம் 

கண்டுபிடிக்க முயலுேவாம். உண்ைமையக் காண எளிதில் முடியாது. என்றாலும் பல்ேவறு 

ேகாணங்களில் முடிந்தவைர பல காரணகாrயங்கைள பல்ேவறு சட்டப்படி கண்டுெகாள்ள முயன்றால் 

ஓரளவு அதிகமாகப் புrயும். ஒருவருக்கு முழுவதும் புrந்தால், அவ  வாழ்வில் ெபrய திருப்பம் எழும். 

ேமr குழந்ைத. அவளுக்கு ெபrய ெசாத்தும்,  ெபrய வருமானமும்,  மிகப்ெபrய அந்தஸ்தும் 

வருகின்றன. அவள் தன்ைன மறந்தாள். பணம் ெபற்றதால் அடக்கம் ேபாய்விட்டது என்ற குைற 

எழும் சுபாவம் அவளுைடயதல்ல. எைத நிைனக்க ேவண்டும் எைத நிைனக்கக்கூடாது என்ற 

எண்ணம் எதுவும் அவளுக்கு எழவில்ைல. அவள் மனக்குைற, மனக்கவைல அற்புதமாக விலகியது. 
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அவளுக்கிருந்த நிதானமும் பிரான்ங்க்கிற்கில்ைல. டாக்ட  இரவு பகலாய் ேசைவ ெசய்து ஒரு 

நாைளக்கு அைர பவுன் சம்பாதிக்கிறா . ஊண்உறக்கமின்றி உைழக்கிறா . ேமrயின் நிைலைம 

மாறியபின் நாள் ெசன்றும் அவளுக்கு டாக்ட  ஏன் இப்படி உைழக்க ேவண்டும், ஏன் அவருக்கு £1000 
ஆண்டு வருமானம் தரக்கூடாது என்று ேதான்றவில்ைல. அவ  ெதாழிைல நிறுத்திவிட ேவண்டும் 

என்று மட்டும் நிைனக்கிறாள். அவrடம் கூறுகிறாள். அவ  காதில் ேபாட்டுக்ெகாள்ளவில்ைல. 

ெபற்ேறா  இைடவிடாமல் பிள்ைளகள் நலம் கருதுவா கள். பிள்ைளகட்கு ெபற்ேறா  நிைனவு 

வருவேதயில்ைல. ேதைவப்படும்ெபாழுது மட்டும் நிைனவு வரும். இது ெபrய குைறயாகத் 

ேதான்றும். இயல்பு என்பதால் அங்கு குைறப்பட எதுவுமில்ைல. ேமr £1000 அல்லது £500 பவுன் 

சித்தப்பாவுக்கு ெகாடுத்தால் அவ  வருஷம் முழுவதும் உைழத்து £150 சம்பாதிக்கத் ேதைவயில்ைல. 

கைதயில் எந்தக்கட்டத்திலும் ேமrக்கு அப்படித் ேதான்றேவயில்ைல. அது விேனாதமாகத் 

ேதான்றிற்று. கைதயின் ேபாக்ைக ஊன்றி ேமற்கூறியவற்ைற மனதில் ெகாண்டு பா த்தால் ேவெறாரு 

ெபrய நிகழ்ச்சி தன்ைன வலியுறுத்துவைதக் காணலாம். ேமr தன் வருமானத்தில் சிறுபகுதி 

டாக்டருக்கு ெகாடுத்திருந்தால் கைதயின் பின்நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்காது. டன்ஸ்டபிைள பலரும் 

மணக்க விரும்பினாலும் பணத்திற்காக அவைள நாடுபவைர அவள் ஏற்க மறுக்கிறாள். அவள் 

கண்ணில் பணத்ைதப் ெபாருட்படுத்தாமலிருப்பவராக டாக்ட  தா ன் மட்டுேம படுகிறா . அவrடம் 

பிrயம் விழுகிறது. அவைரத் தவறாமல் தன் விழாக்களுக்கு அைழக்கிறாள். அவருக்கு இலண்டன் 

வாழ்வு பிடிக்கவில்ைல. ஒவ்ெவாரு முைறயும் வற்புறுத்தி வரச்ெசால்கிறாள். அவருக்கு வயது 50 
அவளுக்கு வயது 40.  எவ  கண்ணிலும் டாக்டேரா,  அவ  மீது இவளுக்குள்ள அக்கைறேயா 

படவில்ைல. ேமrயின் கண்ணிலும்,  மனதிலும் படுகிறது. அதில் உண்ைமயுண்டு. ெபரும்பாடுபட்டு 

இருவ  மனத்ைதயும் அறிந்து திருமணம் ெசய்து ைவக்கிறாள். டாக்ட  ேமrைய வள த்தது ெபrயது. 

அவ  பணத்ைதப் பற்றி நிைனக்கவில்ைல. அவ  மூலம், அவருைடய ெபருந்தன்ைமயான ெசயல்கள் 

மூலம் அவருைடய (values) பண்புகள் மூலம் ேமr ெபற்றது ெபrயது. ேராஜ  ேமrக்கு £10,000 
அல்லது £20,000 தரப் பிrயப்பட்டான். டாக்ட  அவைனப் ேபசேவ விடவில்ைல. ேராஜ  மகன் 

ேமrைய மணக்க விரும்பினான். டாக்ட  இடம் தரவில்ைல. ேமrக்கு அது ெதrயாது. ேநரடியாக 

அவைளேய லூயி — ேராஜ  மகன் — ேகட்டபின்னும் ேமrக்கு அந்நிகழ்ச்சி நிைனவிலில்ைல. 

ேமrயின் குைறயாகேவா,  தவறாகேவா அது இருக்கும். டாக்ட  ேமrக்கு ெசய்தைத கடைமயாகக் 

கருதவில்ைல. கடைமையக் கடந்த ெபrய இயல்பான ெசயலாகக் ெகாண்டா . ேமrக்கு எதுவும் 

விளங்கவில்ைல. Frank மட்டும் மனத்திலிருக்கிறது. வாழ்வு கவனிக்கிறது. அது தன் கடைமைய 

ெசய்யத் தவறாது. ெசய்யும்ெபாழுது வாழ்க்ைக ெசயலுக்கும் ெசயல் ேந ந்த வைகக்கும், 

வாழ்க்ைகக்கும் ெபாருத்தமாக அளவிலும்,  அம்சத்திலும் ெசயல்படுகிறது. டன்ஸ்டபிள் பணம் 

டாக்டருக்கு வருகிறது. இைத அங்கு எவரும் எதி பா க்கவில்ைல. குத க்கவாதிகட்கு மட்டும் 

குத க்கமாகத் குயுக்தியாக ேதான்றி மைறந்த எண்ணமிது. டாக்டருக்கு வந்த பணம் பணமாக 

ெராக்கமாக வரவில்ைல. அனுபவிக்கும் ெபrய எஸ்ேடட்டாக வருகிறது. பணம் அந்தஸ்தில்லாதது. 

பணம் ெசாத்துடன் வரும்ெபாழுது இல்லாத அந்தஸ்து வந்து விடுகிறது. பழம்ெபரும் குடும்பமான 

உல்லாத்தா ன் அண்ணனும் தங்ைகயும் அவருடன் வந்து ேச ந்து ெகாள்கிறா கள். அது பணம், 

எஸ்ேடட்ைட விடப் ெபrயது. 

 

உலகம் வள வது உலக மாந்த  அைனவருக்கும் எழும் சமூக வாய்ப்பு. பிரான்சில் புரட்சி எழுந்தது 

பிங்கிலிக்கு டா சியின் நட்பு வாய்ப்பாயிற்று. பிரான்சில் பிரபுக்களின் தைல உருளுவதால் 

இங்கிலாந்தில் அைதத் தவி க்க பிரபுக்கள் மனம் மாறி புதிய பணக்கார களுடன் அதிகமாக 

ெநருங்கிப் பழகின . அந்த வாய்ப்பு பிங்கிலி ேபான்றவ க்கு அதற்கு முன்னில்ைல. தமிைழ 

ஆதrக்கும் அரசியல் கட்சி பதவிக்கு வந்தது தமிழாசிrய கட்ெகல்லாம் ஓ  புதிய வாய்ப்பு,  தமிழ் 
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பிரசுரங்கட்கு ெவளியிடும் வாய்ப்பு எழுந்தது. தமிழுக்கு ேமைடயிலும்,  கல்வித்துைறயிலும், 

கற்பைனக்ெகட்டாத அளவு வாய்ப்பு மrயாைதயாக, ஊதிய உய வாக எழுந்தது. Dr.தா ன் குடும்பம் 

800 ஆண்டுகளாக பிரபுவின் குடும்பமானாலும், பணமில்ைல. அண்ணன் கூலிக்கார களுடன் அன்பாகப் 

பழகுவது உல்லாத்தா ன் ேபான்ற உய ந்த குடும்பங்கைள தா னிடமிருந்து விலக்கியது. வாழ்வில் 

ஒரு காrயம் வலுவாக நிகழ்ந்தால் எதிரான காrயத்திற்கு அது வாய்ப்பு. உல்லாத்தா ன் 

பிரம்மச்சாr,  அவ  சேகாதr பிரம்மச்சாrணி. குடும்ப பரம்பைரயும்,  ெசல்வமும்,  அந்தஸ்தும் 

ஈடுஇைணயற்றது. ெஹன்rயின் பழக்கத்ைதக் கண்டிக்க அவ கள் ெஹன்rைய ஒதுக்கினா கள். 

அதன் ேநரடியான ெபrய விைளவு 

Dr. தா ன் தன் பிரபுத்துவ பண்ைப ேமலும் வலுவாக உய த்தினா . அண்ணைன விலக்கும் 

இடத்திற்குத் தான் ேபாக மறுத்தா . அண்ணன் ேமrக்கு திருமண வாக்குக் ெகாடுத்தா .  ெகாடுத்தவ  

ெபாறுைமயிழந்தா . ெபண் க ப்பமானாள். உலகம் ெகாதித்ெதழுந்தது. ெஹன்r நிைலைமைய சீ  

ெசய்ய ேமrையத் திருமணம் ெசய்திருக்கலாம். கூடாது என்று அவ  நிைனக்கவில்ைல. ஓ  பிரபு 

எளிய ெபண்ணிடம் இது ேபால் நடப்பது எவரும் ெசய்வது,  அவைளத் திருமணம் ெசய்வதும் 

உண்டு,  ஆனால் அrது. ெஹன்rக்கு எந்த ெகட்ட எண்ணமுமில்ைல. நைடமுைற யதா த்தம் 

என்னெவன்றால் க ப்பமாவதில் உள்ள அவசரம் உற்சாகமாகி ெசயல்படும்,  திருமணம் எண்ணமாக 

உதித்து உலகத்ைத ேநரடியாக எதி த்து ெசயல்பட ேவண்டியதில் உற்சாகத்திற்கிடமில்ைல. உறுதிக்கு 

இடம் உண்டு. வாழ்வின் ெபrய அம்சங்கள் சிருஷ்டியின் ெபrய அம்சங்கள். வாழ்வு 

ெசயல்படும்ெபாழுது நிதானமாகப் ெபாறுைமயாக ெசயல்படாது. அதுவும் அதன் ெபரும் பrசுகைள 

வழங்க முடிவு ெசய்து விட்டால் உடேன ெசய்யும். வாழ்வின் ேவகத்திற்கும் ெஹன்rயின் 

ெபாறுைமக்கும் ஒத்து வராது. ேராஜrன் ேராஷம் ஒத்து வரும். ேராஜ  ெஹன்rைய ேதடிப் ேபானான். 

ெஹன்r வட்டில் அைமதியாக நின்று அன்பாக அவைன வரேவற்றா . அைமதி அழிைவத் தந்தது. 

அழிைவ அைமதியாக ஏற்பது ெபரும் ெசயல். அைமதி நாைள வரப்ேபாகும் அதி ஷ்டத்ைதக் 

காட்டுகிறது. Dr. தா ன் உல்லாத்தா ன் மீது ெகாண்ட எrச்சல் ேராஜrன் ேகாபமாக மாறி ெஹன்rைய 

அழித்தது. டாக்டருக்கு எழுந்த ெகாதிப்பு உள்ளது. உண்ைமைய அறிந்து மனம் மாறியது அrது, அrய 

மனமாற்றம் அற்புதம் பிறகு நிகழ்வைத முன்கூட்டிக் காட்டுகிறது. ேராஜ  திறைமயும்,  ெசல்வமும் 

ெசல்வாக்கும் உய ந்த ேவகம்,  உய ந்த பாணி,  ேராஜ  ேகாபம் எழுந்ததின் பிரதிபலிப்பு. ேமலும் 

டாக்டrன் மனமாற்றம் எழுந்த அற்புதம் அதனுள் அடங்கியுள்ளது. டாக்டrன் மனமாற்றம்,  ேராஜ  

ெசல்வம், ேமrயின் கல்வி, குணம், பண்பு, ேராஜ  மகன் லூயியின் பழக்கம் ஆகியைவ வள ந்த 

விதம் ேவகம் வாழ்வின் ெபரு ஓட்டம் முழு ஓட்டமாக எதிெரதிராக உடனுைறயும் ஓட்டமாகச் 

ெசல்வது வாழ்வின் ெபருைம,  ஆசிrய  எழுத்தின் உய வு. வாய்ப்பு எது,  எவருக்கு வாய்ப்பு,  எந்த 

வாயிலாக வருகிறது,  எந்த அளவில் வருகிறது,  எப்படி ஒருவ  வாய்ப்பு அடுத்தவ க்குப் 

பிரச்சிைனயாகிறது, எப்படி வாய்ப்பும் பிரச்சிைனயும் ஒன்று என்பைத கைதயின் கரு காட்டுவதால் 

இது ேபான்ற இலக்கியம் ேபrலக்கியம். இந்திய ஆன்மீக மரபின் ஞானத்ைத அறிவைதப் ேபால் 

அஞ்ஞானத்ைதயும் அறிவா கள். இரண்டிற்கும் முழுைமயுண்டு என்று கருதினா கள். அது மனம் 

ெபற்ற திருஷ்டி. பகவான் சத்திய ஜவிய திருஷ்டி ெபற்றிருப்பதால் ஞானம் அஞ்ஞானத்தின் 

உண்ைமையக் கண்டா . அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டது எனக் கண்டா . எந்த 

ேபrலக்கியமும் எந்த ெபrய ஆன்மீக தத்துவத்ைத விளக்க வல்லது. Pride and Prejudiceஇல் 

எலிசெபத்தின் சுட   விடும் அறிவு கண்களில் மின்னலாகத் ெதrகிறது. அது டா சிக்குத் ெதrகிறது. 

ேபாட்டியிடும் காரலினுக்குப் ேபாட்டி ெபாறாைமைய எழுப்புகிறது. சுட  ெதrயவில்ைல. ெபண் 

தாயாருைடய ஜவியமான ெபாய்யில் பிறந்தவள். தகப்பனா  அறிவு அவளுக்கு மனத்தில் அளித்த 

விடுதைல உள்ளத்தில் அளிக்கப்படவில்ைல. அவள் மனம் ெபாய்யின் ெபாலிவான அழகன் முகத்ைத 
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நாடுகிறது. அவன் ெசய்திகள் ெபாய்யானைவ. அைவ அவளுக்கு இதமான ெமய்யாகத் 

ேதான்றுகின்றன. ெபாய்யின் காலம் முடிந்து குட்டு ெவளிப்படுகிறது. மனம் மாறி அவள் 

கவ ச்சியிலிருந்து விடுபடுகிறாள். இதயம் என்றும் ேபாலிருப்பதால் not unwelcome என அவைன 

வரேவற்கிறாள் — ெதளிந்த அறிவும் ெதளிவற்ற உண வும் ேபாராடுவைத அவள் தன்னுள் காண்கிறாள். 

முடிவாக விக்காம் விலகி பிங்கிலி வருகிறான். அைதத் ெதாட ந்து டா சி வருவதற்குள் 

காலின்ஸூம்,  ேலடி காதrனும் அவள் தாயாrன் பிரதிபலிப்பாக வருகிறா கள். ெபண் அறிவால் 

விடுதைல ெபற்றாள். உண வில் அவளுக்கு அவ்விடுதைல கிைடக்கவில்ைல. அவைனக் காண மனம் 

ஏங்கி தகப்பனாrன் அனுமதி ேகட்கிறாள். 

 

Dr.  தா ன் aristocratic gentleman  பிரபுத்துவ உய குடி மனிதன்,  Gentleman என்பைத சான்ேறா  

எனலாம். நல்ல மனிதன் எனக் கூறலாம், இதமான ெபrய மனிதன் எனவும் கூறலாம். பிற  இனிக்க 

வாழ்பவன் என்றால் இைவயைனத்தும் அதனுள் அடங்கும். பிற  இனிக்க வாழ்பவைன ேநாக்கி 

வாய்ப்புகள் வந்தபடியிருக்கும். இது வாய்ப்பின் தன்ைம.  பணம் பணக்காரைனப் ேபாய்ச் ேசரும். 

ெதளிவான விஷயம் ேதடுபவ க்குக் கிட்டாது. ேதைவயற்றவைர அது நாடும். எந்த 

வட்டிக்கைடக்காரனும் இல்லாதவனுக்கு உதவ முன் வரமாட்டான். பணம் உள்ளவனுக்கு தயாராக 

உதவுவான். உலகத்துப் பணம் முழுவதும் அெமrக்காவிற்கு கடனாக,  ெடப்பாசிட்டாக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்க்ைக ெபற்ற ெவற்றிைய ேநாக்கி வாய்ப்பு நகரும். சவ்வூடு பரவுதல் 

என்ற தத்துவம் ஜடத்திற்குண்டு. அேத தத்துவம் வாய்ப்புக்கும் உண்டு. நாம் ெபாதுவாக வாய்ப்ைப 

அறிவதில்ைல. எதிrலிருந்தாலும் கண்ணில் படுவதில்ைல. மனித வாழ்வில் மிகப் ெபrய ஆன்மீக 

வாய்ப்ைப சமூகம் அவனுக்குத் தருகிறது. ச வேதச அகாடமியின் தைலவ  சிந்தைனயாள . அவ  

உலகுக்குக் கூறியது: எண்ணத்ைத மனத்திலிருந்து எடுத்தால் குைறயாது — ெகாள்ளத்தான் குைறயாது. 

மனமும் அறிவும் வளர எண்ணம் பிறருக்குக் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ஒருவ  கருத்ைத அடுத்தவ  

ஒருவேரா, பலேரா ஏற்றால் அவ  கருத்து வளரும். இது மனம் பற்றிய உண்ைம. ஆன்மா இைதக் 

கடந்தது. ஒருவ  தன் ஆன்மாைவப் பிறருக்கு அ ப்பணம் ெசய்தால் அவ  ஆன்மா வளரும். ஆன்மா 

வள வது வாழ்க்ைக அபrமிதமாக வள வது. அது அதி ஷ்டம். ேப  அதி ஷ்டம் ெபற 

அைனவருக்கும் உள்ள வாய்ப்பு இது. இது மனிதன் கண்ணில் படுவதில்ைல. தன் இலட்சியத்ைத 

ஒருவ  நான்கு சுவ கட்குள் வள க்கிறா . உள்ள வாய்ப்ைப அறிவது அருள். பிற  இனிக்க 

வாழ்பவன் ெபrய மனிதன். பிற  தவறு எதுவானாலும், துேராகம் எதுவானாலும், அவைரக் குைறயாக 

நிைனக்கக்கூடாது. அப்படி அவனால் ேபச முடியாது. அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு ஒருவ  ஊறு 

ெசய்தால் அந்த நிைலயிலும் தான் நிதானத்ைத இழக்கவில்ைல என்ற வாய்ப்பாக அைத 

கருதுகிறான். அண்ணன் மகளுக்கு ெபரும் ெசாத்து உயில் மூலம் தன் ைகயால் வரும் ேநரம் 

வந்தைத தா ன் எப்படிக் கருதுகிறா : இதுவும் என் ஆைசையக் கிளறவில்ைல,  இங்கும் நான் 

நிதானத்ைத இழக்கவில்ைல என்பதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு எனக் ெகாள்கிறா . பிற  இனிக்க 

வாழ்பவனுக்கு (gentleman) எதுவும் பிறைர மகிழைவக்கும் வாய்ப்பாகும். பிற  இனிக்க வாழ்பவன் 

இதயம் எப்ெபாழுதும் இனிைமயாக இருக்கும். ெசயல் எனில் அவ்வினிைமைய உய த்துவதாகும். 

எதிேர வந்தவைர எப்படி இனிக்கச் ெசய்யலாம் எனில் இதயம் அடுத்தகட்ட இனிைமையத் ெதாட 

ேவண்டும். மனம் ெசயைலவிட உய ந்தது. மனம் ெசயைல நி ணயிக்கும். மனம் ெசயலின் கருைவ 

மாற்ற வல்லது. Dr. தா ன் மனிதன். அண்ணன் ெகாைல ெசய்யப்பட்டான் என்றவுடன் மனித இரத்தம் 

ெகாதிக்கிறது. ேமலும் Dr. தா ன் gentleman. அவ  ெகாள்ைக,  இலட்சியம் தன் ெசயலால் பிற  

இனிைமைய அனுபவிக்க ேவண்டும். நிைலைம குற்றம்,  ெகாைல. ெகாைல ெசய்யப்பட்டது உடன் 

பிறந்தவன். ெகாைல ெசய்தவன் அண்ணனுைடய அத்யந்த நண்பன். ரத்தம் ெகாதிக்கிறது, ஆத்திரம் 

அடங்கக்கூடியதில்ைல. ெகாைல ெசய்தவைன ெகாைல ெசய்வது த மம்,  நியாயம், ைகயும் காலும் 
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கட்டிழந்து துடிக்கின்றன. இது சுபாவம்,  சr,  உலகத்திற்குrயது. தா னுைடய ெகாள்ைக 

இலட்சியமானது,  இலட்சியம் எனில் சில இடங்கட்குப் ெபாருந்தும்,  சில இடங்கட்குப் ெபாருந்தாது 

என்றிருக்காது. எல்லா நிைலகளிலும் ெபாருந்துவேத இலட்சியம். இலட்சியம் ெசயைலப் 

ெபாருத்ததில்ைல,  ெசயலுக்கு அடிப்பைடயான எண்ணத்ைதப் ெபாருத்தது. எண்ணம் மனத்தில் 

உதித்தால் அதில் முரண்பாடிருக்கலாம். ஆத்மா முரண்பாட்ைட அறியாதது, அனுமதிக்காதது. 

ஆத்மாவில் எழும் எண்ணம் இலட்சியமானால் அது எங்கும் ெபாருந்த ேவண்டும். Dr. தா ன் துடிக்கும் 

அங்கங்களுடன் தான் gentleman தன் இலட்சியம் பிற  இனிக்கச் ெசயல்படுவது. இங்கு என் 

அண்ணைனக் ெகாைல ெசய்தவைனக் ெகாைல ெசய்ய என் மனமும் ெசயலும் அங்கமும் ரத்தமும் 

துடிக்கும்ெபாழுது நான் எப்படி ெகாைலகாரன் இனிக்க நடக்க முடியும்? என்று இலட்சிய சிந்தைன 

ெசய்தா . எண்ணம் ெசயைல விட வலிைமயானது. அவரது இலட்சியமான எண்ணம் அவ  ெசய்ய 

இருக்கும் பழிவாங்கும் ெசயைல மாற்றியது. மனத்தின் ெசயல் மாறியவுடன் புறத்தில் ெசயல் புது 

விவரம் தருகிறது. குற்றம் ெசய்தவ  ேராஜrல்ைல,  அண்ணன் என்பது ெவளிவருகிறது. அது ஓ  

ெபண்ைண க ப்பவதியாக்கிய குற்றம். அவளுக்கு திருமண வாக்கு ெகாடுத்து நைடமுைறயில் 

க ப்பத்ைத வழங்கினா . ேமலும் சில  அவளுக்கு ேபாைத மருந்து ெகாடுத்து மயக்கமாக்கினா  

என்றன . அதன் உண்ைம ெதrயவில்ைல,  ெதrந்து ெகாள்ளும் மனநிைலயில் சூழலில்ைல. மனம் 

மாறியது உண்ைம. குற்றம் இடம் மாறியது. இது கற்பைனயாலும், மனம் சிதறும் நிைல. இந்த ேநரம் 

Dr. தா ன் ேபால யா  நடந்திருப்பா கள்,  எத்தைன ேப  நடந்திருப்பா கள் என்பைத நமக்கு எவ  

ெசால்லப் ேபாகிறா கள். ேராஜ  மனம் இனிக்க அவ  முடிவு ெசய்து நடந்தா . உயில் எழுதிய பின் 

ேராஜ  ெசயலும், உயிலும், டாக்ட  மனம் இனிக்கும்படி வாழ்வு பூ த்தி ெசய்தது. உலகில் வாய்ப்பு 

தவிர ேவறு எதுவுமில்ைல. 

 

இது இனிைமயான சிருஷ்டி,  உலகம் நைகமுகம் ெகாண்டது. இைறவன் தன் புதிய ெபrய 

ஆனந்தத்திற்காக சிருஷ்டித்தான். சிருஷ்டியின் முடிவு ேமாட்சம் என மரபு கருதுவது ஆரம்பேம 

முடிவு எனக் ெகாள்வதாகும். ேமாட்சத் தகுதி ெபற்ற ஆத்மா ெசய்ய ேவண்டியைதச் ெசய்தவ  

புத்த , விேவகானந்த . ேமாட்சம் சித்தித்தால் முதற்கடைமயாக அைத மறுக்க ேவண்டும். ேமாட்சம் 

என்பது அகம் ெபற்ற சித்தி. உலகம் புறத்திலுள்ளது. ேமாட்சத்ைத ஏற்றால் அகம் அகத்தில் 

பூ த்தியாகும். ேமாட்சத்ைத மறுத்தால் அகம் விrந்து புறத்ைத உட்ெகாள்ளும். ேமாட்சம் ெபற ஆத்மா 

அகத்துள் சமாதிைய எட்டியது. ேமாட்சத்ைத மறுத்த ஆத்மா புறத்தில் உலைக தன்னுட்ெகாண்டு சித்தி 

ெபற விைழகிறது. அைத பகவான் விழிப்பில் சமாதி என்கிறா . விழிப்பில் சமாதி ெபற்றவன் பா ைவ 

ஆண்டவன் திருஷ்டி. அத்திருஷ்டிக்கு உலகில் தைமயில்ைல,  உலகில் பிரச்சிைனயில்ைல, 

அத்திருஷ்டிைய பகுதியான மனத்தின் பா ைவயாக்கினால்,  வாய்ப்பு பிரச்சிைனயாகும். Dr. தா ன், 

ெஹன்றி தா ன்,  ேமr,  ேராஜ  அன்றிருந்த நிைலயில் வாழ்வு ேமrயின் ெபண்ணுக்கு £300,000 
ெசல்வம் வழங்க முடிவு ெசய்தது. அது ேமrயின் ெபண்ணுக்குrயது, ேமrக்கல்ல, அது ெஹன்றிக்குப் 

ேபாகாது,  தா னுக்குப் ேபாகும்,  அதுவும் தா ன் அைத ேமrக்குப் ெபற்றுத் தந்தபின் ேபாகும். அைத 

சம்பாதிக்கக்கூடிய திறைம தா னுக்ேகா,  அவ  அண்ணன் ெஹன்றிக்ேகா இல்ைல,  ேராஜருக்குண்டு. 

ேராஜருக்கு அத்திறைம ெசல்வமாக அவன் என ஜி ஆயிரம் மடங்கு ெபருக அவன் திறைம ஆயிரம் 

மடங்கு வாழ்வில் ெசயல்பட ேவண்டும். அைத ெசயல்பட ைவப்பது விஸ்கி. அந்த அளவு குடிக்கும் 

சந்த ப்பம் எழ அவனுக்கு ெபrய துேராகம் ெசய்ய ேவண்டும். ேமrயின் அழகு ேராஜrன் திறைமக்கு 

ெசய்யும் துேராகம் அவள் கருவுருவது. அவள் கருவுற்ற ெசய்தி,  அைத சாதித்த ஏமாற்று வித்ைத 

ேராஜrன் ஆத்திரத்ைத கிளப்பியது. அன்ேனான்யமான நண்பன் பிரபுவானால்,  அவனது விஸ்வாசம் 

துேராகமாக ெவளிப்படும். ெவளிப்படும் துேராகத்திற்கு புயல் ேவகமுண்டு, பூகம்ப சக்தியுண்டு. மனித 

வாழ்வுக்கு அதுவும் சமூக வாழ்வுக்கு அது எதிr. அக்ேகாபம் சமூகத்ைத அழிக்கவல்லது. 
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அெமrக்காவில் மலரும் புது வாழ்வு ஐேராப்பிய சமூகத்ைத அழிக்கும். ேமrைய மணந்தவன் 

இங்கிலாந்திலிருக்க முடியவில்ைல. அெமrக்காவிற்கு அவைன அைழத்துப் ேபானான். ேபானவன் 

ேமr ெபற்ற ெசல்வத்ைத எடுத்துப் ேபாக விரும்பவில்ைல. அது ேமrக்குrயது,  ேமrயின் 

ெபண்ணுக்கும்,  டாக்ட  தா னுக்கும் உrயது. அது உலகில் தைலகாட்ட முடியவில்ைல. 

தைலமைறவாக தா ன் ேமrைய இலண்டனில் 12 வருஷம் வள க்கிறா . அவள் ெசல்வம் 

அப்பன்னிரண்டாண்டுகளில் நாெளாரு பவுனும் ெபாழுெதாரு ஷில்லிங்காக வள கிறது. 

அச்ெசல்வத்திற்குrயவன் ேராஜ  மகன் லூயி. அவன் அச்ெசல்வத்திற்குrய தகுதிையப் ெபற 

முயலவில்ைல. அைத முழுவதும் உடேன அனுபவிக்கும் உrைமைய நாடுகிறான். நாடியைத 

முழுைமயாக ருசியாலும்,  அதிகாரத்தாலும்,  இல்லாத உrைமயாலும் அனுபவித்துத் த க்கிறான். 

அவனுக்கு அைதப் ெபற்றுத்தரும் டாக்டைர விலக்கி, அைத அழிக்கும் டாக்டைர அைழக்கிறான். அந்த 

வாய்ப்பு ெபrய வட்டின் எதி ப்பாய் உருவாகிறது. அரெபல்லா டாக்டrலும்,  ேமrயிலும் தன் 

அதிகாரத்ைத நிைலநிறுத்துகிறாள். பிரான்ங்கிடம் அவள் ஜபம் ெசல்லவில்ைல. ெமாபட்டிடம் அது 

ெசல்லவில்ைல. டன்ஸ்டபிளிடமும் பலிக்கவில்ைல. ேமr மனம் புழுங்கினாலும் ெகாடுைம 

ெசய்பவ கைள ெவறுக்கவில்ைல. எதி த்துப் ேபசவில்ைல. தா ன் ெபாறுைமையக் கைடப்பிடிப்பதுடன் 

கிரஷாம் கூப்பிட்டெபாழுது ேபாகிறா . அரெபல்லா மனம் மாறாமல் ேவதைனக்காக அைழத்தெபாழுது 

தயங்காமல் ேபாகிறா . ேபாகிறவ  ஆதாயத்திற்காகப் ேபாகவில்ைல. அந்தஸ்த்தின் முைறக்காகப் 

ேபாகிறா . லூயி தன் சட்டபூ வமான உrைமைய குடியால் இழந்தெபாழுது, ேமrையத் தன் வட்டில் 

கண்டு அவள் மீது ஆைசப்படுகிறான். ஆைசைய ெவளியிடுகிறான். அவன் தன் ெபரும் ெசாத்ைத 

நிைனக்கிறான். அவள் எைதயும் நிைனக்கவில்ைல. அவன் proposal அவள் காைதேய எட்டவில்ைல. 

அவள் அகவுண விலிருந்து அைசயவில்ைல. ேமrயின் மனம் புழுங்குவதால் மனம் ெதளிவுபடுகிறது. 

அரெபல்லா ேபால் அவள் குறுக்குவழிைய நாடவில்ைல. கிரஷாம் இத்திருமணம் நடக்கக்கூடியதல்ல 

என்ற ெதளிவு ெபற்றவ . இது வாய்ப்பு என்று அறிய முடியாதவ . அதனால் அறிவுக்குrய முைறைய 

நாடி டாக்ட  ஒத்துைழப்ைபக் ேகட்கிறா . டாக்டருக்கு உலகம் அறியாத உண்ைம ெதளிவாகத் 

ெதrகிறது. லூயி இனி பிைழக்க முடியாது. பிைழக்கும் வழிைய விட்டும் அைதத் தரும் டாக்டைர 

விட்டும் லூயி விலகிப் ேபாகிறான். இது சூட்சுமம். கிரஷாமுக்கு அந்த சூட்சுமம் புrயும் 

நிைலயில்ைல. அறிவுக்குrய முைறைய மறுத்தால் கிரஷாம் டாக்டருக்கு அறிவில்ைல என மட்டும் 

கருத மாட்டா . டாக்டருக்கு ஆைச வந்து விட்டதாகக் கருதுவா . டாக்ட  ேந ைமைய ஏற்பவ  

கிரஷாம்  ஒருவேர. டாக்ட  மறுப்பு கிரஷாைமயும் விலக்கும். கைடசி துளி விலகும் வைர பைழய 

மனப்பான்ைம ெசயல்படக் கூடியது. அைரமணி முன்னதாக ஆகஸ்ட் 15, 1947 வந்தாலும் அது ஒரு 

ேகாடி உயிைர சாப்பிட வல்லது. சுதந்திரத்ைதயும் அழிக்கவல்லது. அதன் சூட்சுமச் சின்னமாக ஆசிரம 

சாதக  ஆசிரம வாயிலில் ெகால்லப்பட்டு அந்த ெதாந்தரவுக்கு exclusive உயி  ெகாடுக்கும். டாக்டருக்கு 

அது ெதrயாது. ஏேதா ஒன்று ஆழத்தில் டாக்டருக்கு அைத உண த்தியது. டாக்ட  ெசால்லிய 

பதிைல டாக்டேர ேநrல் கூறிய பிறகும் கிரஷாம் நம்ப மறுக்கிறா . டாக்ட  ேந ைமக்குப் 

ேப ேபானவ . ேந ைம பைழய நிைலக்கு ேவைல ெசய்தால் — கிரஹாம் கூறுவைத ஏற்றால் — 

வாழ்வின் சட்டம் திட்டமாகாது. ேமrயின் உள்ளுண வு ேவைல ெசய்வது அன்பு மூலம். டாக்டrன் 

உள்ளுண வு ேவைல ெசய்வது ேந ைம மூலம். நாம் கவனிக்க ேவண்டியது வாழ்வின் சட்டம் 

ஆரம்பித்த இடம், அதன் முைற, அது வள ந்த வைக, அைனவrலும் எதிெரதிரான வைககளிலும் மனித 

ெசயல்கள் வாழ்வின் ேபாக்கான நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வாழ்ைவப் பூ த்தி ெசய்வைத நாம் காண்பது 

அவசியம். 

 

அனுபவம்,  அறிவு என இரண்டுண்டு. அறிவு ெபற்று சாதித்தால் அனுபவம் வரும் என்று நாம் 

நிைனக்கலாம். நைடமுைறயில் அனுபவம் முன்னும் அறிவு பின்னும் வரும். ஒருவ  அனுபவம் 
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அவ  சாதிக்க உதவும். எப்படி சாதித்த கள் எனக் ேகட்டால்,  ஏேதா ெசய்ேதன், தாேன நடந்தது, கூடி 

வந்தது, எப்படி எனத் ெதrயவில்ைல என்பது ெபாதுவாகக் கூறுவது. நாள் கழித்து அனுபவம் மனதில் 

ஊறி அறிவாக மாறி ேமல் எழுந்து வந்தால் எப்படி ெசய்ேதாம் என அறியலாம். டாக்ட  தா ன் தன் 

அண்ணன் ெபண்ணுக்கு ெபரும் ெசாத்து எப்படிப் ெபற்றா  என அவ  அறியா . ேமrக்கு எப்படி 

பிரான்ங்க் கணவனாக அைமந்தான் என அறியாள். திருமணத்தின் ெபாழுது கிரஷாம் வட்டில் விருந்து 

ைவக்கலாம் என்று ேபசியெபாழுது ேமrையக் ேகட்டன . டாக்ட  வட்டில் இடமில்ைல. உங்கள் வடு 

தான் வசதியானது என்றாள். டாக்ட  ஆட்ேசபிக்க மாட்டாரா என்று ேகட்டெபாழுது ேமr “அவருக்கு 

அப்படிெயாரு விஷயம் நடந்ததாகேவ ெதrயாது” என்றாள். டாக்ட  முக்கியமான விஷயங்களில் 

விழிப்பாக இருப்பா . இதர விஷயங்கைளப் ெபாருட்படுத்தமாட்டா . தான் எப்படி இக்காrயத்ைத 

சாதித்தா  என அவ  அறிய வழியில்ைல. அவ  ேயாசைனக்குப் புலப்படாத விஷயம் அது. எவ  

சிந்தைனையயும் மீறும் ெசயல் இந்த விஷயம். நைடமுைறெயன்ன? நடந்த விஷயம் பிற்காலத்தில் 

புrயும், அல்லது அடுத்த ஜன்மத்தில் புrயும். அதற்கு முன் சிறிதளவு புrந்தால் ெசயல் உருவாகும். 

Sub Conscious opportunity ஆழ்மன வாய்ப்பு அது. அதுேவ அதற்குrய பலைனத் தரும். அதுதான் 

வாழ்வு ெசயல்படும் வைகெயன்பது. டன்ஸ்டபிள் டாக்ட  மீது பிrயம் ெகாண்ட உண்ைம எவருக்கும் 

ெதrயவில்ைல. அது ேமr கண்ணில்படுவது ேமrக்கு நடந்த விஷயம் எப்படி முடிந்தது எனப் 

புrவதாகும். ேமr டாக்டrடம் அவ  திருமணம் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று கூறியெபாழுது 

அைத சட்ைட ெசய்யாமல் புறக்கணிக்காமல் அவ  ேகட்டுக்ெகாண்டது அவருக்கு நடந்தது 

எப்படிெயனப் புrவதாக அ த்தம். டாக்டருைடய அனுபவம் ேராஜ  உயில். அது கடைமயாக 

நிைறேவற்றப்பட்டது. லூயி உயிைரக் காப்பாற்ற அவ  முைனந்தது ெதாழில் த மம். ேதாற்றது 

மனித சுபாவம். உயில் கடைம. உயிலால் ெசாத்து ேமrக்கு வந்து கிரஷாம்,  பிரான்ங்க், அரெபல்லா 

மனம் மாறி ேமrைய பிரான்ங்க் மணந்தது சமூக த மம் — பணத்தின் முக்கியத்துவம். உலைக 

இப்படிப் புrந்து ெகாள்வது உலகத்திற்கு உண்ைம. வாழ்வின் சட்டம் என்பது ஊைரயும், உலைகயும் 

கடந்தது. இயற்ைக என்பது கடவுள் மைறெபாருளாக ெசயல்படுவது. இயற்ைக ஜடம் மூலம் வாழ்வில் 

ெசயல்பட மனத்தின் மீது தன் ஆதிக்கத்ைத ெசலுத்துகிறது. சமூகத்திலுள்ள மனிதனுக்குத் தன்ைனத் 

ெதrயும். சமூகத்தின் முக்கியத்துவம் ெதrயும். டாக்ட  கடைமைய உயிலில் ெசய்தாலும்,  லூயி 

உயிைர டாக்டராகக் காப்பாற்ற முயன்றாலும்,  அவற்ைற தன் இலட்சியக் குறிக்ேகாள் 

வழுவாமலிருக்கும்படி ெசய்கிறா . எவ்வளவு ெபrய ெசாத்தானாலும்,  எந்த ரத்தபாச 

உrைமயிருந்தாலும்,  உயில்படி சட்டம் ரத்தபாசத்திற்கு உயி  ெகாடுத்தாலும்,  தன் மனச்சாட்சிப்படி 

பிற  இனிக்க தான் வாழ ேவண்டும் (as a gentleman) என்ற ெகாள்ைகப்படி டாக்ட  ெதாழில் 

த மத்ைதயும் உயில் கடைமையயும் நிைறேவற்றினா . நிைறேவற்றியெபாழுது சமூகத்ைதக் கடந்த 

வாழ்வில் தன் ெசயல் ஒரு வாய்ப்ைப உருவாக்குவைத டாக்ட  அறியா . எந்தப் பணத்ைத 

அரெபல்லா பிரான்ங்குக்கு நாடினாேரா,  டாக்ட  பிரான்ங்குக்கு அந்த பணத்ைத தன் ைகயால் ேமr 

மூலம் ெகாடுத்து விட்டா . எனேவ டன்ஸ்டபிள் பணம் அவருக்கு வருவது அந்த சட்டப்படி 

சrயல்லவா? டன்ஸ்டபிளுக்கு ேமr, பிரான்ங்க் இருவைரயும் பிடிக்கும் என்பது பணத்ைத மனத்தாலும் 

நாடாத டாக்டைர அவளுக்கும் பிடிக்கும் என்பதன் பிரதிபலிப்பு என்பது உண்ைமயாகாதா? 

டன்ஸ்டபிளுக்குப் பணமிருந்தாலும் ேதைவப்படுவது அந்தஸ்து. ெமாபட்டால் அந்த அந்தஸ்து வராது. 

ஜா ஜ் — பிரபுவின் மகன் — அவைள மணக்க விரும்பி கடிதம் எழுதினான். அவைன மணந்திருந்தால் 

அந்தஸ்த்ைத ேதடியது அப்பட்டமாக ெபருகி வரும். டாக்டருக்கு பட்டம்,  பதவி,  பணம் தரும் 

அந்தஸ்தில்ைல. பழம்ெபரும் குடும்ப அந்தஸ்திருப்பதால் இப்பணம் அதற்கு மீண்டும் உயி  ெகாடுத்து 

டன்ஸ்டபிைளயும்,  அவைரயும் உய த்தும். அவள் டாக்டைரத் திருமணம் ெசய்தபின் அது பணமாக 

மட்டுமின்றி ெசாத்தாக, பழம்ெபரும் ெசாத்தாக வந்தது. வாய்ப்பு எதன் மூலமாக வருகிறேதா அதன் 
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சாயலிருக்கும். ேஜனுக்கு அழகு வாய்ப்ைப அளித்தது. அது பிங்லி. புதுப்பணக்காரன். எலிசெபத்திற்கு 

குணம் வாய்ப்ைப அளித்தது அது ெபம்ப லி. யாருக்கு எந்த வாய்ப்பு வந்தாலும் வரும் வழி, மனித 

சந்த ப்பம்,  ேநரம்,  காலம்,  இடம் அந்த வாய்ப்பின் அம்சங்கைள நி ணயிக்கும். டாக்டருக்கு வந்த 

வாய்ப்பு ேமrயின் நல்ெலண்ணத்தாலும் நன்றியாலும் வருவது. அவள் ெபற்ற அந்தஸ்தின் சாயல் 

அவருக்கும் வருவது வாழ்வு வழங்கும் சட்டம். 

 

வாய்ப்பு என்பைத மனிதன் இலாபம்,  ஆதாயம் எனக் கருதுகிறான். வாய்ப்ைப வாயிலாகக் 

கருதுவது சr. வாய்ப்பு ேசைவக்கு வரும், ஆைச அல்லது ேபராைசக்கு வாராது. நாம் ஆைசைய விட 

ேவண்டும் என்றால் ஆைச வளரும் எனத் ெதrயாது. ஆைசக்கு இடேம ெகாடுக்க மாட்ேடன் எனில் 

ஆைச பூதாகாரமாக வள ந்து தவி க்க முடியாதபடி தன்ைன வற்புறுத்தும். வாய்ப்பு எளிய 

மனிதனுக்கு வருவதில்ைல. இலட்சிய மனப்பான்ைமக்கு வாய்ப்பு வரும். ெபrய அகில இந்திய 

ஸ்தாபனத்தில் கைடசி ஊழியருக்கு முதல் ஸ்தானம் வாய்ப்பாக வந்தது. அவ  சrயான 

மனப்பான்ைமயுடன் ெபற்றுக் ெகாண்டா . முதல் ஸ்தானத்திற்கு வந்தா . நான்கு லட்ச ரூபாய் 

வியாபாரம் ஆகும் புது கம்பனிக்கு நான்கு ேகாடி ரூபாய் ஆ ட  ேதடி வந்தது அன்ைன தரும் 

வாய்ப்பு. அைத ேபராைச ரத்து ெசய்தது. ெவறும் ெபண்ைண ெபரும் பிரபு திருமணம் ெசய்ய முடிவு 

ெசய்வது உலகம் அடிக்கடி அறியாத வாய்ப்பு. அைத ஏற்கும் மனநிைல வந்தால் மனம் உைடயும்.  

ெபண் ஏற்றாள். மனம் உைடயவில்ைல. பிரபுவின் மைனவியானாள். டாக்ட  தா ன் டிரஸ்டியாகப் 

ேபாட்டது அவருக்கு வாய்ப்பாகத் ெதrயவில்ைல. வம்பாக நிைனத்தா . வாைய மூடிக்ெகாண்டு 

அைத ஏற்பது எவரும் ெசய்வது. அதனுள் புைதந்துள்ள சிக்கைல ெவளிேய எடுத்து விளக்கமாகச் 

ெசால்வது மனித சுபாவமில்ைல. அவ  ெசய்தா . மனம் தூய்ைமயாக இருக்க ேவண்டும் என்பதால் 

ெசய்தா . அவ  பட்டது பாரதம். ேராஜ  அவருக்கு அளித்த £1000 பrசில் ெபரும் பகுதிைய ேகா ட் 

ெசலவு ெசய்தா . ெசலவு டிரஸ்டிக்குrயது. பணம் உயிலிலிருந்து வர ேவண்டும். டாக்டரால் 

அப்பணத்ைத ெதாட முடியவில்ைல. ைகப்பணத்ைதச் ெசலவு ெசய்தா . வந்தது ெவள்ளமாக வந்தது. 

பிரவாகமாக வந்து ெபருகியபடியிருந்தது. பணம் அந்தஸ்துடன் பிrயத்ைதக் ெகாண்டு வந்து சிறிய 

ெபாறுப்ைப நிைறேவற்றாதவருைடய ெபrய ெபாறுப்பு உயி  ெபற்று உலகில் பவனி வந்தது. வாய்ப்பு 

— பிரச்சிைன என்ற தைலப்பு மூலம் The Life Divineஇன் முக்கிய கருத்துகைள விளக்கமாக 

அறியலாம். ெதளிவாக அவற்ைற மனம் ெபற்றபின் சில நாள் கழித்து அவற்ைறப் புrந்து 

ெகாண்டதும் நிைனவு வராது. ஆன்மீகம் ெபரும் தத்துவங்கள். ேவதம் யாகம் மூலம் ெதய்வத்துைண 

நாடி சச்சிதானந்தமைடய வழி ெசால்லியது. அது துறவிக்குப் ெபாருந்தும் எளிய மனிதனுக்கு எதுவும் 

புrயாது. அவனளவில் அந்த உய ந்த தத்துவத்ைத எப்படிப் பின்பற்றுவது என்பது அவனுக்குப் புrயும். 

அதிகாரத்ைதக் ைகவிட்டு குலத மத்ைதக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும் என்பது புrயும். பகவான் 

சித்தாந்தம் பகவன்தாஸூக்ேக புrயவில்ைல என்பதும் உண்ைம. அன்ைன ஆசிரமத்தில் சாதைனைய 

ேசைவயாக ஏற்க ெசய்த ஏற்பாடு எவருக்கும் புrயும். அன்ப கள் பூரண ேயாகம் ெபரும் 

வாய்ப்புகைளப் ெபறும் கட்டங்கள். 1)  ெகட்டைத விலக்கி நல்லைத ெசய்வது,  2)  உண்ைம மட்டும் 

ேபசுவது, 3) சிறிய ஆதாயத்ைத விட்டு ெபrய இலட்சியத்ைத ஏற்பது, 4) சம ப்பணம் ெசய்வது, இைவ 

புrயவில்ைல என எவரும் கூற முடியாது. இந்த சந்த ப்பத்தில் தத்துவம் விளங்கினால் அது புrயும், 

பலிக்கும், நிைலக்கும். சிறு விஷயம் சிறப்பானால் ெபரு விஷயம் தாேன பூ த்தியாகும் என்பது 

ெதளிவு. குளிக்கப் ேபாகும் ெபாழுது உைடைய அவிழ்த்து ேமைஜ ேமல் ேபாடக்கூடாது,  அழுக்குக் 

கூைடயில் ேபாட்டால் ஆபஸீ் பிரேமாஷன் கூடி வரும் என்பது நைடமுைறயில் தத்துவத்ைத 

விளக்குவது. ேமr 12 வயதில் வந்தெபாழுது கிரஷாம் ெபண்களுடன் படித்தாள். பாட்டு கற்றுக் 

ெகாண்டாள், வள ந்தாள். அவளுக்கு பாடம் கிரஷாம் வட்டில் மற்ற ெபண்களுடன் கற்பிக்கப்பட்டது. 

ேலடி அரெபல்லா அந்தஸ்ைத முக்கியமாகக் கருதுபவள்,  பிrயமான ேநரம் எல்லாவற்ைறயும் 
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தருவாள். மனம் அவளுக்கு மாறக்கூடியது. நிைலயற்ற ெபண். எதுவும் ேபசுவாள். பின்னால் அப்படிேய 

நடந்தாள். டாக்ட  விபரம் ெதrந்தவ . விேவகி. ஆதாயம் ேதடாதவ . ேமrக்கு பாட்டுக்கும் படிப்புக்கும் 

பணம் ெகாடுக்க முன் வந்தா . அரெபல்லா ஆ ப்பாட்டம் ெசய்து மறுத்தாள். டாக்ட  இனாமாகப் 

படிக்க சம்மதிக்கவில்ைல. பணம் ெகாடுத்தா . பின்னால் ெதாந்தரவு வந்தெபாழுது டாக்டrன் ெசயல் 

எப்படி முக்கியம் என விளங்கிற்று. அந்தச் சிறு ெதாைகைய அன்று டாக்ட  ஏற்றுக் 

ெகாண்டிருந்தால் பின்னால் அப்ெபrய ெசாத்து வந்திருக்காது. உலக சrத்திரம், உலகப் ேபா கள், 

இந்திய சுதந்திரம்,  நாட்டு அரசியல்,  நம் குடும்ப வாழ்க்ைக ஆகிய இடங்களில் தினமும் இைவ 

நடக்கின்றன. நாம் கவனிப்பதில்ைல. 11,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிய ெசாத்ைத அபிவிருத்தி ெசய்ய ஒரு 

இலட்ச ரூபாய் பாங்கிடம் ஒரு நண்பருக்காக ெபற்றவருக்கு மனம் பரநலம் வாய்ந்தது. அந்த 

திட்டத்ைத படித்து ெமச்சியவ  அடுத்த ஆண்டு எழுதியவ க்கு 200 ஏக்க  வாங்க உதவி ெசய்தா . 

வாய்ப்புகள் ேநரடியாக வரும். தைலகீேழ வரும். எந்த ஸ்தாபனத் தைலவரும் ஊழியைர 

“உங்களுக்குrய பிரேமாஷைன அடுத்தவ க்கு தர பிrயப்படுகிேறன்” என்று கூற மாட்டா . ேகாள் 

ெசால்பவ கள்,  குத க்கவாதிகள்,  ஆதாயம் நாடுபவ கள்,  விஷமிகள் அப்படித் தூண்டினால் அதற்கு 

இைசபவன் தைலவனில்ைல. “வாய்ப்பு” ெசயல்பட்டது. அந்த ஸ்தாபனம் 25 ஆண்டுகளில் ெபற்ற 

நன்ெகாைடையப் ேபால் இருமடங்கு நன்ெகாைட ெகாடுக்க ஒரு ெபrய கம்பனி முன்வந்தெபாழுது 

ஸ்தாபனப் ெபய  மாறாட்டத்தால் அப்பணம் ேந  எதிrக்குப் ேபாய் விட்டது. யா  ேவண்டுமானாலும் 

எைதயும் ெசய்யலாம், வாழ்க்ைக வழி தவறாமல் ெநறியாக ெசயல்படும். அது Life Knowledge சூட்சும 

அறிவு. பூரண ேயாக நைடமுைறைய பகவான் கூறும்ெபாழுது, சாதக கட்கு சட்டம் கிைடயாது. அவேர 

தன் ெதளிவால் சட்டங்கைள ஏற்று ெசயல்பட ேவண்டும் என்றா . ஒருவ  தாேன ஏற்காத சட்டத்ைத 

முைறயாகக் கைடப்பிடிக்க மாட்டா . Hourly Consecration சக்தி வாய்ந்தது என்று ெதrந்திருந்தாலும் 

பின்பற்ற அன்ப கள் முன் வர மாட்டா கள். பின்பற்றுபவ  பலைனப் பா த்தும் ஏற்கமாட்டா கள். இது 

ேயாக சுதந்திரம். சுதந்திரம் ேயாகம் சித்திக்கும் வாய்ப்பு. ேயாகம் சித்திக்க வாய்ப்பாக அைமயும் 

சுதந்திரத்ைத ேயாகத்ைத இழக்கும் வாய்ப்பாக ெபறுவது சுபாவம். பூரண ேயாகம் பூரணமான ேயாகம். 

பிரபஞ்சத்திேலேய விரயமற்ற பூரணம் ெசயல்படுவைதக் கூறுகிறது. நாம் அவ்வாய்ப்பால் பலன் 

ெபறுவது விரும்பத்தக்கது. 

 

கிளன்ேகாரா தாய் தகப்பனற்ற அநாைத. அவள் ெசாத்து அரச குடும்ப வருமானம் £50,000 தரும். 15 

அல்லது 16 வயதில் ப ேகா என்ற அழகிய இைளஞைன நடனத்தில் சந்திக்கிறாள். அவன் ெபற்றது 

அழகு என்று கூற முடியாது. அவைனக் கண்டவ  ேபச்சிழந்து,  ெசயலிழந்து,  தன்ைன மறந்து, 

பரவசப்பட்டு இது ேபான்ற அழகிய முகத்ைத நான் கண்டதில்ைல எனக் கூறுவ . அதற்குள் 5 
அல்லது 10 நிமிஷமாகும். அவன் தன் அழைகக் கருதியேதயில்ைல. அவன் மனத்தில் ெகட்ட 

எண்ணம் எழுந்தேதயில்ைல. எண்ணேம அங்கு உருவானதில்ைல. ேவட்ைடக்குப் ேபாவான் ஆனால் 

மனம் ேவட்ைடைய நாடாது. சீட்டாட்டமும்,  குடியும் அப்படிேய. அவனுக்கு நல்லது,  ெகட்டது 

என்பதில்ைல. ஆனந்தமாக வாழ்வான். அதற்காக சூதாடுவான்,  ெஜயிப்பதும்,  ேதாற்பதும் அவனுக்குப் 

ெபாருட்டில்ைல. £30000 அவனுைடய பணம்,  ெவகு சீக்கிரம் அது கைரந்தது. சுமா  30 பிரபுக்கள் 

குடும்பம் அவனுக்கு உறவு. எல்லா இடத்திலும் அவனுக்கு ஆனந்தமான அேமாக வரேவற்புண்டு. 

எவரும் அவைன அைழத்து உபசrப்ப . அவன் ெசலவு ெசய்யும் பணம் அதிகமில்ைலெயன்றாலும் 

அது யாருைடயது என அவனுக்குத் ெதrயாது. £30,000 வட்டிக்கைடக்கார களிடமிருந்து கடன் ெபற்று 

ெசலவு ெசய்து விட்டான். ெகாடுப்பது என்ற எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்பட்டதில்ைல. கிளன்ேகாரா 

அவைன மணக்க ஆைசப்பட்டாள். அவளது £50000 ஆண்டு வருமானமும் அைதத் தரும் 10 லட்சம் 

பவுன் ெசாத்ைதயும் அவன் ேயாசைனயின்றி குைறந்த காலத்தில் ெசலவு ெசய்து நடுத்ெதருவுக்கு 

வரக்கூடியவன். கிளன்ேகாராவின் இரு அத்ைதகள் ெபரும் சீமாட்டிகள் அவள் கா டியன்கள். 
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கிளன்ேகாரா அவன் மீது உயிராக இருக்கிறாள். அவளுக்கு அவன் ேபான்ற சுபாவம். எைதயும் 

ெபாருட்படுத்தாமல் எந்த ேநரமும் சந்ேதாஷப்பட ேவண்டும் என்பேத நிைனவு. அைனத்ைதயும் 

அவசரமாக அழிக்கும் வாய்ப்பு அவைன எதி ெகாள்கிறது. அைதத் தடுத்து பாலிசைர மணக்க 

வற்புறுத்துகிறா கள். திருமணம் ஆனபின் அவளுக்கு தவறான எண்ணமில்ைல. ஆனால் எண்ணத்ைத 

மீறிய ெசயல் ப ேகாவுடன் ஓடிப் ேபாக ஆைசப்படுகிறது. கணவனிடம் தன் கருத்ைதக் கூறுகிறாள். 

அவன் அதி ந்து ேபாகிறான். அவைள ெவளிநாட்டிற்கு அைழத்துப் ேபாக முடிவு ெசய்கிறான். 

இங்கிலாந்தில் பிரதமருக்கு அடுத்த பதவி நிதி மந்திr இருவருக்கும் சமமாக சம்பளம் £5000.   நிதி 
மந்திrயாக 60 வயது தாண்ட ேவண்டும். பாலிச  முடிவு எடுத்தவுடன் அேத நிமிஷம் அப்பதவி 

அவைனத் ேதடி வருகிறது. ஏற்கவில்ைல. அைத 25 வயதில் ெபற்றவrல்ைல. பாலிச  மறுத்து 

மைனவிைய ெவளிநாட்டிற்கு அைழத்துப்ேபாய் ஒரு வருடம் கழித்து வருகிறான். மீண்டும் அப்பதவி 

வருகிறது. இரண்டாண்டிற்கு பின் பிரதமராகி மூன்று ஆண்டு கழித்து ராஜினாமா ெசய்கிறான். 

மைனவி இறந்து ேபாகிறாள். இறப்பதற்கு முன் தன் மகள் ேமr டிrக  என்ற ெசல்வமற்ற 

இைளஞைன விரும்புவைத அறிந்து அவைன அைழத்து கணவனுக்குத் ெதrயாமல் ஆேமாதிக்கிறாள். 

கணவன் விஷயமறிந்து ெகாதிக்கிறான். ெபரும் ேபாராட்டத்திற்குப்பின் பாலிச  மகள் திருமணத்திற்கு 

சம்மதிக்கிறான். வாய்ப்பு — பிரச்சிைன என்ற கருத்ைத 10 அல்லது 20 வைகயாக விளக்க உதவும் 

கைதயிது. டிrக  பணமில்லாவிட்டாலும் அன்ைறய இலண்டன் இைளஞ  குழுவில் ெதளிவான 

ெநறியான ேந ைமயான திறைமயான இைளஞன். அவன் மனம் ேமrயின் பணத்ைத நாடவில்ைல. 

ேமrைய நாடிற்று. கிளன்ேகாரா ப ேகாைவ மணந்து அழித்திருப்பாள். அது அவள் ஆ வமாக 

விரும்பியது. ெபrயவ  தடுத்தன . காப்பாற்றின . தராத தாயா  ஆைச மகள் வாழ்வில் 

நிைறேவறும்ெபாழுது ப ேகாவின் குைற மாறி டிrகருைடய நிைறவாகிறது. இது வாழ்வு வகுக்கும் 

பாைத. கிளன்ேகாரா அழியலாம், தன்ைன அழித்துக் ெகாள்ளலாம். அதுேவ அவள் விரும்புவது. வாழ்வு 

அைதத் தடுத்து அடுத்த தைலமுைறயில் தாயா  ஆைசைய மகள் வாழ்வில் சிறப்பாகப் பூ த்தி 

ெசய்வைதக் காண முடியாமல் கிளன்ேகாரா மரணமைடகிறாள். ஆன்மீக சட்டப்படி ஆைச 

பூ த்தியாவது மரணம். கிளன்ேகாராவின் ஆைச மகளில் பூ த்தியாகவும் அவள் உயி  தைடயாகும். 

இது வாழ்வின் சட்டம். இைறவன் சட்டம் இைதக் கடந்தது. கிளன்ேகாராவின் சட்டம் ஆைசெயல்லாம், 

“எனக்கு ப ேகா ேவண்டும். என் ெசாத்ைத அவன் அழிப்பது எனக்கு ஆத்ம திருப்தி. அதன் பிறகு 

என்ைன அவன் அடிப்பான்,  ெகால்லுவான் என்று நங்கள் கூறுவெதல்லாம் உண்ைமயானால் அந்த 

உண்ைம எனக்கு இனிக்கும். என்ைனத் தைட ெசய்து என் வாழ்வு அழியாமல் காப்பது எனக்கு 

உலகமிைழக்கும் ெகாடுைம” என்று கூறுகிறாள். ஆனால் திருமணமானபின் கணவனுக்கு 

உண்ைமயாக தியாகம் ெசய்து உைழக்கிறாள். தன் ெபரும் ெசாத்ைதக் கணவன் ெசலவு 

ெசய்யும்ெபாழுது அது என் பணம் என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் எழவில்ைல. ப ேகா அவைள 

அழிப்பது யதா த்தமான வாய்ப்பு. பாலிச  அவைள காப்பாற்றுவது சமூகம் தரும் வாய்ப்பு. அடுத்த 

தைலமுைறயில் பைழய ஆைசைய திருட்டுத்தனமாக நிைறேவற்றியது ஆழ்மன ஆைச சூட்சும 

உலகம் ெசயல்படும் வைக. அவளுக்காக அவன் ெசய்த ெபrய தியாகத்ைத வாழ்வு ஏற்று மீண்டும் 

அவ்வாய்ப்ைபக் ெகாடுத்து அடுத்த உய ந்த பதவிையயும் தருவது வாழ்வு தரும் வாய்ப்பு. ஆைச 

அடுத்த தைலமுைறயில் உய ந்து திருட்டுத்தனமாகப் பூ த்தியாவது சூட்சும உலக வாய்ப்பு. 

 

Antony Trollope  1880 வைர ஏராளமாக எழுதினா . ஏராளமாக சம்பாதித்தா . Charles Dickens அவ  

காலத்தவ . பிரபலமானவ . அவ  கைதகள் சூறாவளியாக விற்பைனயாயின. ேஷக்ஸ்பியருக்கு 

அடுத்தபடியாக அவைரக் கருதுகின்றன . வால்ட  ஸ்காட்டும் ெபரும் புகழ் ெபற்றவ . டிராலப் 

அண்ணனும் எழுத்தாள . தாயா  பிரபலமான எழுத்தாள . தகப்பனா  கைலக்களஞ்சியம் பாதி (ச ச்ைச 

பற்றியது) எழுதியவ . டிராலப் பாத்திரங்கள் மனநிைலையப் பிரதிபலிப்பதில் பிரபலமானவ . 
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அவருைடய கதாநாயகிகள் சிறப்பானது ேபால் கதாநாயக கள் சிறப்புப் ெபறவில்ைல. என்ைனப் 

ெபாறுத்தவைர வாழ்க்ைகைய டிராலப் நன்கு அறிந்தவ . Thackeracy, Dickens ஆகியவ க்கு creative 
imagination பைடப்புக்குrய கற்பைன அதிகம் என்பது ெபாது அபிப்பிராயம். அதனால் அவ கள் ெபரும் 

பிரபலமைடந்தவ  எனினும் வாய்ப்பு, பிரச்சிைன, வாழ்வு, வாழ்வின் எதிெராலி டிராலப் கைதகளில் 

சிறப்பாக சித்தrக்கப்படுகின்றன. காதல் ேவறு,  கல்யாணம் ேவறு என்ற கருத்து இக்கைதகளில் 

ெதளிவாக எழுவைதக் காணலாம். வாய்ப்பு எங்குமிருந்தாலும், அைதப் ெபறும் தகுதியுைடயவ க்ேக 

அது ேபாகும். மன உறுதி என்பது எைதயும் ெபற அவசியம். உடல் உறுதியில்லாமல் மன உறுதி 

எழாது. உடல் உறுதி அடுத்த தைலமுைறயில் மன உறுதியாவதால் உடல் உறுதி உடல் நலமாக 

மாறி ெமன்ைமயுறும். ெமன்ைம வலிைமைய இழக்கும் ெமன்ைமயாக இருப்பதும் உண்டு. ெமன்ைம 

மனவலிைமயாக ெசல்வம் என்ற அடிப்பைட ேதைவ. ெபrய குடும்பம்,  நல்ல குடும்பம்,  உய ந்த 

குடும்பம், உத்தமமான ெபண், தவறறியாத கனவான் என்பைவ ஒரு தைலமுைறயில் எழுவனவில்ைல. 

டிராலப் 19ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவ . 19ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்தில் சமூகம் மாற 

ஆரம்பித்து விட்டது. Pride and Prejudice இல் அந்த ஆரம்ப நிைலகள் சித்தrக்கப்படுகின்றன. அது 

விக்ேடாrயா மகாராணி ஆண்ட காலம். ெநறியாய் வாழ்ந்த உலகம் ெநறி தவறிய நூற்றாண்டு. 

1960 முதல் 1990 வைர நம் நாட்டில் லஞ்சம் பரவியது, வாழ்வின் தூய்ைம குைறய ஆரம்பித்தது. 

மாணவ கள் காப்பியடித்தன . பத்திரங்கள் ெபாய்யாக எழுதப்பட்டன. படிக்காத  மாணவ கள் பட்டம் 

ெபற்றன . கறுப்புப்பணம் பாங்குக்கு வந்தது. இைவ தவறில்ைல என்ற மனப்பான்ைம பரவ 

ஆரம்பித்தது. அது இங்கிலாந்தில் ெநறியான வாழ்வு ெநருப்பாக இருந்தது ெநருப்பு கrயாகி விட்டது. 

ேதாற்றேம முக்கியம், விஷயமில்ைல என்பது நிைலயாயிற்று. ஆங்கிேலயன் வா த்ைத தவறாதவன். 

அவனால் பாரபட்சமாக இருக்க முடியாது. ேந ைம தவறாதவன் என்று உலகப்பிரசித்தி ெபற்றவன் 

ெபண்கள் விஷயத்தில் ெகட்டுப் ேபாவது தவறில்ைல என்ற கருத்து நிைலெபற்றது. ஆண்கள் நடத்ைத 

முழுவதும் ெகட்டபின் ேகட்பாrல்ைல என்றபின் ெபண் ெநறியாய், ெநருப்பாயிருந்தாள். இது Pride 
and Prejudice காலம். டிராலப் காலத்தில் காலம் மாறியது. ெபண்கள் தங்கைளேய 

ெநறிப்படுத்திெகாள்ள ேவண்டும் என்பது பரவியது. காலம் மாறி ெநறி தவறுவது உலகம் ஏற்பது என்ற 

நிைலைய ஏற்றபின் ெநறியாக முைறயாக அழகாக வாழ முயன்றவ  முயற்சி ெபரு முயற்சி. 

டிராலப் அவ கைளப் பற்றிேய எழுதியதால் சிறப்பான எழுத்தாளரானா . அவ  மகன் சில்வ  பிrட்ஜ் 

விைளயாட்டிற்கும் ெபாய் ெசால்ல முடியாதவன். காலம் மாறும் ேநரம் மனம் அைலபாயும் ேநரம். 

Dr.தா ன் அது ேபான்ற தவிர சூழலில் சிக்கியவ . இக்காரணங்களால் டிராலப் கைதகள் வாய்ப்பு 

பிரச்சிைனயாக மாறும் காலம் என்பது ெதளிவு. மாறும் காலத்தில் மாறாத ெபண்,  மாறாத 

கதாநாயகன் உத்தமன், உய ந்தவன், ஒப்புய வற்ற பாத்திரம். அவ கள் வாழ்வு மூலம் வாழ்வு தன் 

ெநறிைய ெசயல்படுத்துவது ேபாற்றத்தக்கது. தா ன் கைதயில் இது அற்புதமாக வருவதால் நண்ட 

விளக்கம் தர அைத நான் நாடிேனன். வாய்ப்பு — பிரச்சிைன என்ற கருத்ைத ஓ  அன்ப  ஆராய்ந்து 

உண ந்தால் அவ  வாழ்வு அதி ஷ்டமயமாகும். ெஜயிலில் இருந்த ைகதிைய விடுதைல ெசய்து 

ெபrய பதவிைய அளித்து ெகௗரவித்தது ேபாலாகும். ைகதி விடுதைலயானாலும் சமூகம் அவைன 

ஒதுக்கும். அரசியல் ைகதி விடுதைல ெசய்யப்படுவது ெகௗரவமான வரேவற்பு ெபறுவா . சில சமயம் 

அவருக்குப் பதவி காத்திருக்கும். சிைறவாசம் வாழ்வு திருவுருமாறிய காலமானது பல  அனுபவம். 

N.S.கிருஷ்ணன் சிைறவாசத்தால் மனம் ெமருகுெபற்று ெபரும் தைலவனானான். தண்டைன 

அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு அருளாகும். 

 

ெஜன்ம பலன் என்ற வழக்கு கூறுவது ெபரும் பலன் ெபற உைழப்பு ேபாதாது. உைழப்பு அறிவாகி, 

பண்பாவது ெஜன்ம பலன். இது மனித வாழ்வில் அைனவருக்கும் கிைடப்பதில்ைல. ெதாண்டராகப் 

பிறந்து ெதாண்டராக இறப்பவேர 90 ேப . மீதி பத்து ேபருக்கு ெஜன்ம பலன் ெதாண்ட  தைலவராவது. 
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ஆயிரத்திெலாருவ  ஒரு ெஜன்மத்தில் பல ெஜன்ம பலன் ெபறுவா . அன்ைனைய தrசித்தவ  

அைனவருக்கும் ெஜன்ம பலன் உடேன கிைடப்பைத அன்ப கள் தவறாது காண்பா கள். 

க ணனுக்கு தாயா  யா  தகப்பனா  யா  என அறியும் ஆவல் உடைல உருக்கியது. சமூகம் 

ஏற்காவிட்டால் ஏற்படும் ஆ வம் அது. பிரபஞ்சம் ஏற்காவிடில் சிருஷ்டி ஏற்காவிடில் ஏற்படும் ஆ வம் 

பக்தி. அப்பக்தி ெவளிப்படுவது ஞானம். ஞானம் முதி ச்சியைடவது ேமாட்சம், சித்தி. ஒருவ  ஞானம் 

உலகுக்கு சித்தி தருவது திருவுருமாற்றம். இைதயைடயும் வைக பல. சத்தியத்ைத மட்டும் 

கைடப்பிடிப்பது ஒரு ெபரு வழி. சத்தியம் முதற்காrயமாக மைழ ெபாழியும். மைழயால் ெதாந்தரவு 

விலகும். ெதாந்தரவு விலகுவதால் சுபடீ்சம் ெபருகும். ெபருகும் சுபடீ்சம் வறண்ட வாழ்ைவ 

ெவள்ளமாகப் ெபருகும் நரால் வளப்படுத்தும். வளம் ெபரு உைழப்பால் ெபரும் அதி ஷ்டமாகும். 

நிலமும் 28 டன் பயிரான கரும்ைப 82 டன்னாகப் ெபருக்கும். இது ஓ  ஊ  மக்கள் அனுபவம். 10 
முதல் 20 ஆண்டில் அவ கள் வாழ்வில் கண்ட அனுபவம். ஒரு முைற ஒரு விஷயத்தில் ெமய் 

ெசான்னதன் பலனிது. எல்லா சமயங்களிலும் எல்லா விஷயத்திலும் எல்ேலாrடமும் உண்ைம 

ேபசினால் சத்திய ஜவியம் வரும். அன்ைனயின் சூழல் உள்ள நிலத்தில் மண் ெவட்டி எடுத்துக் 

ெகாத்தினால் ேவைலக்கு ஜவன் வரும். ஜவன் ெபற்ற ேவைல ெசல்வம் ெபறும். ஏமாற்றும் மனம் 

எவரும் கண்காணிக்காமல் ேவைல ெசய்யும். ேவைல ெசய்யாமல் கூலி ேகட்டு வாதாடி வம்படிக்கும் 

மனம் திருவுருமாறி ேவைலைய ெசய்து விட்டு கூலி ேகட்க மனமில்லாமல் வட்டிற்குப் ேபாகும். நாள் 

முழுவதும் உைழத்தவன் சாராயம் சாப்பிட்டால் தன்ைன மறந்து தூங்கி எழுவான். உண்ைம ேபசி, 

அன்ைன சூழலில் மண் ெவட்டியால் ெகாத்தி,  ெசய்த ேவைலக்குக் கூலி ேகட்காமல் வட்டிற்குப் 

ேபானால் உடல் மனத்தால் பிrயமாக நிரம்பி ஆன்ம திருப்தியுடன் சாராயத்ைத மறந்து தூங்கி 

எழுவான். உடல் சாராயத்ைத மறந்தால் உள்ளம் உைழப்ைப நாடும். அது உைழப்ைப ேசைவயாக்கும். 

ேசைவ ெசல்வத்ைதக் குரல் ெகாடுத்து அைழக்கும். மனித சுபாவம் குத க்கம், வக்கிரம், ேபராைச, 

ேவைல ேசைவயானால் உடல் உைழப்பு பூமாேதவிக்கு ெசய்யும் ேசைவயாகி மனிதனால் ேகட்கத் 

ெதrயாத வளமான ேபரூற்று நராக அவள் வழங்குகிறாள். இதன் விைளவாக பரவலாக இருந்த 

திருட்டு மைறயும்,  திருட்டு மனப்பான்ைம மாறி ெசாந்த ெகௗரவமாகும். ேகாவணம் ஆைட ஒரு 

ேவைள சாப்பாடு உயிைர உடலில் ைவத்திருக்கும் என்ற நிைல மாறி ேவஷ்டியும்,  சட்ைடயும் 

அணியும் ஆ வம் ஏற்பட்டு, ஏற்பட்ட ஆ வம் பூ த்தியாகி மண்ணில் புரண்ட மக்கைள ஹாஸ்டலில் 

ேச த்துப் படிக்கும் வாய்ப்பு எழுந்து பூ த்தியாகும். ஒரு ரூபாைய காணாத மனிதன் எந்த ேநரமும் 

100 ரூபாய் ேநாட்ைட பாக்கட்டில் ெபறும் நிைல அவனுக்கும் அவனுைடய மக்களுக்கும் ஏற்படும். 

பள்ளிக்கூடம் ேபாயறியாத மாணவன் பாஸ் ெசய்வான். பாஸ் ெசய்தவன் டிகிr எடுப்பான். குமாஸ்தா 

ேவைலைய அறியாத குடும்பம் அவனுக்கு ஆபசீ  ேவைலையப் ெபற்றுத் தரும். ஆபசீ  ேவைல 

அவைன ெதாழிலதிபராக்கும். அவன் ஊழியம் ெசய்த ஸ்தாபனத்தில் தைலவனாவான். அவனுலக Star 
நிைலக்கு உய வான். மனம் Silent Will ஆல் முதல்வ  ேகட்டு ஒரு நகரத்திற்குக் கிைடக்காத 

டீல ஷிப் ஒரு மாநிலம் முழுவதும் ேதடி வரும். ஒரு மாநிலம் பல மாநிலங்களாகி அகில 

இந்தியாவாகும். எவரும் சணீ்டாத மனிதைன அைனவரும் நாடி உதவி ேகட்டுப் ெபறுவ . இது 

வாய்ப்பின் வரலாறு. மனித சுபாவம் வாய்ப்ைப மறுக்கும்,  ஏற்றால் பிரச்சிைனயாகும். பிரச்சிைன 

ஆபத்தாகி வாழ்வு விரக்தியாகும். 

 

வாய்ப்பு பிரச்சிைனயல்ல வாய்ப்பு 

ெபரு வாழ்வின் ெபரு வாயில் 

 

 
 



வாய்ப்பு – பிரச்சிைன 

 

17 
 

மூலம்                   : ஸ்ரீ க மேயாகி 

ெசாற்ெபாழிவாற்றியவ    : திருமதி. வசந்தா லட்சுமி நாராயணன் 
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