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உலகத்ைத ��க்கப் பார்க்காமேலேய 
உலக வாழ்க்ைக ெவ�த்�விட்ட� 
என்� அ�த்�க்ெகாள்க�ேறாம். 
யா�மற்ற தனிைமயில் கடற்கைரயில் ந�ன்ற��க்க�றீர்களா…மன� ஏேதா ஒ� 
பாடல் பாட, உள்�க்�ள் உற்சாகம் ஊறத் �வங்க, இயற்ைகயின் மடியில் 
நாேம ஒ� �ழந்ைதயாக�ப் ேபாேவாம்! 
ப�த�ய ப�த�ய இடங்க�க்�ப் பயணப்ப�ம் ேபாெதல்லாம் வழ�களில் ெதன்ப�ம் 
நத�கள், வயல்ெவளிகள், மைலச்சரிவ�கள், பறைவகள், ம��கங்கள், 
மனிதர்கள் என பார்ப்பெதல்லாேம மன�க்� அத்தைன சந்ேதாஷம் த�ம். 
ஒ� நல்ல பயணம் நம்ைமப் ப��ப்பித்�த் த�ம். 

ஆனால், நம்ம�ல் ெப�ம்பாேலா�க்� ேவைல-வ�ீ என ஒ� சின்ன 
வட்டத்�க்�ள்ேளேய �டிந்�ேபாக�ற� வாழ்க்ைக. ெசன்ைனயில் இ�ந்� 
ெகாண்ேட கடற்கைர பார்க்காதவர்கள் எத்தைன ேபர் உண்� ெதரிய�மா! 
அ�த்த ெத�விலி�க்க�ற �ங்காவ�க்�ள் ேபாய் அைர மணி ேநரம் 
ெசலவழ�க்க �டியாதவர்கள் இங்ேகதான் இ�க்க�றார்கள். 

உலகத்ைத ��க்கப் பார்க்காமேலேய உலக வாழ்க்ைக ெவ�த்�விட்ட� 
என்� அ�த்�க்ெகாள்க�ேறாம். நாம் எத்தைன ��ரம் பயணம் ேபாக�ேறாேமா 
அந்த அளவ�க்� நம் பார்ைவய�ம் ஞான�ம் விரிய�ம். எந்த அளவ�க்�ப் ப�த�ய 
ப�த�ய நாகரிகங்கைளய�ம் ப�த�ய ப�த�ய கலாசாரங்கைளய�ம் ெதரிந்� 
ெகாள்க�ேறாேமா, அந்த அளவ�க்� நம் அற�வ�ம் ப�ரிந்�ெகாள்�ம் தன்ைமய�ம் 
ேமம்ப�ம். நம் ஞானிக�ம் �னிவர்க�ம் இந்தப் பரந்த பாரதேதசத்ைதத் 
தாண்டிய�ம் யாத்த�ைரகள் ேமற்ெகாண்டதற்� இ�வ�ம் ஒ� காரணம். 

உலக�ன் பல்ேவ� ப�த�க�க்� நா�ம் பயணித்த��க்க�ேறன். அப்படிச் சில 
அ�பவங்கைள இப்ேபா� ேபசலாமா.! 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

சில மாதங்க�க்� �ன்ப� வாழ்வியல் பயிலரங்கம் நடத்�வதற்காக 
அெமரிக்கா ெசன்ற��ந்ேதன். எத�ர்பாராதவிதமாக லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் 
ஏற்பாடாக�யி�ந்த ஒ� ந�கழ்ச்சி ரத்தாக�விட்ட�. 'சரி, டிஸ்னி ேலண்ட் 
ேபாய்வரலாேம?‘என்� என் மாணவர்கள் என்ைன அைழத்�ப்ேபானார்கள். 

அங்ேக ஒ� ேராலர்ேகாஸ்டரில் நான் பயணம் ெசய்த அ�பவம் பரவசமாக 
இ�ந்த�. நாங்கள் உட்கார்ந்த��ந்த ஸீட்டில் பிடிமானேமா, ஸீட் ெபல்ட்ேடா 
இல்ைல. ெகாஞ்சம் உஷாராகேவ உட்கார ேவண்டிய கட்டாயம். 
ேராலர்ேகாஸ்டர் ஒ� ��க்க�டன் ப�றப்பட்�, நாங்கள் உட்கார்ந்த��ந்த 
இ�க்ைக சர்ர்ெரன்� வானத்த�ல் ஏற�ய�. சரசரெவன்� த��ப்பங்களில் 
வைளந்� ஓடி, தடாெலன்� ச�க்க�க் ெகாண்� அதலபாதாளத்த�ல் கீேழ 
சரிந்த�. சி��டல் ெப�ங்�டைலத் �ைணக்� அைழத்�க்ெகாண்� 
வாய்க்ேக வந்�வி�ம் ேபாலி�ந்த� அந்த அ�பவம். இ�ந்தா�ம் 
ேராலர்ேகாஸ்டர் பயணத்ைத ரசித்ேதன். த��க் த��க்ெகன வ�ம் 
த��ப்பங்கைள ஆனந்தமாக அ�பவித்ேதன். என் மாணவர்க�ம் இந்த 
த்ரில் பயணத்த�ல் ெராம்பேவ லயித்�ப்ேபானார்கள். 

லயிப்ப�க்� என்ன காரணம்? பயம்! 

பயணம் �டிந்� கீேழ இறங்க�ய�ேம அத்தைன ேபர் �கத்த��ம் அப்படிய� 
சிரிப்ப�. அவரவர் பயத்ைதப் பற்ற� அவர் கேள ேஜாக்கடித்�க்ெகாண்டார்கள். 
ந�ஜம்தாேன. எத�ர்பாராத த�டீர்த் த��ப்பங்கள், தைலகீழ் மாற்றங்கள் இைவ 
எல்லாேம சந்ேதாஷம் ெகா�க்க வல்லைவதாேன. பிற� ஏன் வாழ்க்ைகயில் 
எத�ர்பாராத� நடந்தால் ேராலர்ேகாஸ்டர் ேபால சிலிர்த்� மக�ழாமல் 
ெநா�ங்க�ப் ேபாக�ேறாம்? 

சாதாரண ஒ� டிரான்ஸ்ஃபர் வந்தால் �ட, ''என் ேமலத�காரி என்ைனப் பழ� 
வாங்க�விட்டார்‘' என்� ஏன் அ�த்தவர்கைளத் த�ட்�க�ேறாம். வட்ீடில் நம� 
தப்ைப அப்பா �ட்டிக்காட்டினால், ''அக்கா ெகாரங்� ேபாட்�க்ெகா�த்�ட்டா'' 
என்� ஏன் ப�லம்ப�க�ேறாம். 

ஒட்�ெமாத்தமாகப் பார்த்தால் ேராலர் ேகாஸ்டர் பயணம் எப்படி ஒ� 
த்ரில்லான அ�பவேமா… ஜாலியான, சந்ேதாஷமான அ�பவேமா அ� 
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மாத�ரிதான் வாழ்க்ைக ய�ம்! ேராலர்ேகாஸ்டர் மாத�ரிேய வாழ்க்ைகயில் வ�ம் 
உயர்வ�தாழ்வ�கைளய�ம் ரசிக்கக் கற்�க்ெகாண்டால் ேபா�ம். 

என் தாத்தா ைம�ர் மகாராஜாவின் அரண்மைனயில் பணியாற்ற�யவர். 
அவ�ைடய �க்க�ய ேவைல ராஜாவ�டன் காட்�க்� ேவட்ைடயாடச் ெசல்வ�. 
ேவட்ைடயா�வத�ல் என் தாத்தா க�ல்லாடி. ெகாடிய காட்�ம��கங்கைளக் 
ெகாஞ்சம் �டப் பயம�ல்லாமல் அவர் சர்வசாதாரணமாக ேவட்ைடயா�வார் 
என்� ெசால்வார்கள். 

''தாத்தா… �ம்ம��ட்டாக இ�க்�ம் காட்�க்�ள் ேவட்ைடயாடப் ேபாக�றீர்கேள, 
உங்க�க்�ப் பயமாக இ�க்காதா?‘‘ என்� சி�வனாக இ�ந்த நான் அவரிடம் 
ஒ� �ைற ேகட்ேடன். 

''அேட ைபயா… ேவட்ைடக்�ப் ேபாவேத அந்த த்ரில்�க்காகத்தாேன!'' சிரித்தார் 
தாத்தா. 

ஆமாம். ேவட்ைடக்�ப் ேபாவெதன்ப� அவ�க்� ஒ� ஜாலியான 
ெபா��ேபாக்காகத்தான் இ�ந்த��க்க�ற�. கா� என்ப� பயங்கரமான 
பிரேதசம். எந்தப் ப�தரிலி�ந்� எந்தக் காட்�ம��கம் பாய�ேமா… எ�வ�ேம 
ெதரியா�. காட்�க்�ள் ேவட்ைடயாடப் ேபாவ� த�க�லான விஷயம். 
என்றா�ம், ஏன் ேவட்ைடயாடப் ேபாக�றார்கள்? 

எத�ர்பாராத விஷயங்கைள எத�ர்ெகாள்வத�ல் மனித�க்� எப்ேபா�ேம ஓர் 
அலாத�யான இன்பம். மகாராஜா தன் ஆட்கைள அ�ப்பி ஒ� ப�லிையேயா, 
சிங்கத்ைதேயா பிடித்� வந்� மரத்த�ல் கட்டி ைவக்கச் ெசால்லி அைத அம்ப� 
எய்� ெகால்ல�டிய�ம். ஆனால், அத�ல் என்ன ெபரிய சந்ேதாஷேமா, 
த்ரில்ேலா இ�க்க�ற�? எத�ர்பாராத ேநரத்த�ல், எத�ர்பாராத த�ைசயில் இ�ந்� 
வ�ம் தாக்�தல்கைள எத�ர்ெகாண்� ெவற்ற� ெப�வத�ல்தாேன 
��ைமயான சந்ேதாஷ �ம் த��ப்த�ய�ம் க�ைடக்�ம்? 

அப்படிப் பார்த்தால் நம் வாழ்க்ைகய�ம் ஒ� மாய ேவட்ைடதாேன? எத�ர்பாராத 
நபர்களிட ம��ந்� எத�ர்பாராத ேநரத்த�ல் ேசாதைனகள், ெந�க்கடிகள் வ�ம். 
தாக்�தல்கள் வ�ம். அைத எத�ர்ெகாள்வத�ல்தான் சந்ேதாஷம் இ�க்க�ற�. 
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'ஐேயா.. என் ஆ�யிர் நண்பன் இப்படி என்ைன ஏமாற்� வான் என்� 
கனவி�ம் ந�ைனக்கவில்ைலேய! ெசழ�ப்பாக ஓ�ம் என்� ந�ைனத்�த் 
ெதாடங்க�ய வியாபாரம் இப்படி ஒேரயடியாகப் ப�த்�விட்டேத!‘ என்ெறல்லாம் 
வ�த்தப்பட்�ப் ப�லம்ப�வத�ல் அர்த்தம் இல்ைல. 

ேவட்ைடக்�ப் ேபா�ம் யா�ம் "இந்தப் ப�லி நான் ஏமாந்த ேநரம் பார்த்� என் 
மீ� பாய்ந்�விட்ட�. இ� நீத�யில்ைல" என்� ப�லம்பிய�ண்டா? 

வாழ்க்ைகைய ஒ� ேவட்ைடயாக ந�ைனத்�க்ெகாள்�ங்கள். ேபாராட்ட 
உத்ேவக�ம் ப�த�ய உற்சாக�ம் க�ைடக்�ம். 

ஆனந்தம் பிரவாகம் எ�க்�ம்! 

நன்ற�: �வாம� �கேபாதானந்தா 
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