
 

பிரபஞ்ச  நடனம்   

 

ஆரம்பம ோ முடிம ோ அறியப்பட முடியோத இப்பிரபஞ்சம் தன்னகத்மத 

கணக்கிலடங்கோ நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் கிரகங்களையும் ஆகோய 

வ ைிகளையும் வகோண்டுள்ைது. நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் வ வ்ம று 

 டி ங்கைில் சுழன்று வகோண்டிருக்கின்றன. சூரிய குடும்பத்திமல உள்ை 

மகோள்கள் ஒரு ள யப் புள்ைிளயச் சுற்றிக் வகோண்டிருக்கின்றன. இப்போரிய 

சமுத்திர ோகிய இப்பிரபஞ்சக் கடலிமல நோம் ஒரு சிறுதுைி. இப்பிரபஞ்சத்திமல 

மதோன்றிய யோவும் ஆரம்ப கோலம் வதோட்டு நோளும் வபோழுதும் இளட ிடோது 

 ோற்ற ளடந்து வகோண்டிருக்கின்றன. தோ ரங்களும்  ிலங்குகளும் எப்படித் 

தம்ள  சூழலிற்மகற்ப  ோற்றிக்வகோண்டிருக்கின்றனம ோ அமத மபோன்று 

 னிதனிலும் அள தியோக  ோற்றம் நளட வபற்றுக்வகோண்டிருக்கிறது. இளதமய 

சீ  நடனம் (Cosmic dance) என அளழக்கின்மறோம். எ க்குள்மை நளடவபறும் 

இச்சீ  நடனம் சத்திளய வ ைியிடு மதோடு ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சீரோன 

முளறயிமல நளடவபற்றுக் வகோண்டிருக்கின்றது. இதில் ;உறுப்புக்கைின் எல்லோ 

மூலங்களும் பங்கு வகோள்ளும். 

 



இரசோயன மூலங்கைின் அளசவுகளை கண்டறியும் வதோழில் நுட்ப அறிவு 

மூலம் எ து உடலின் உள்மையும் வ ைிமயயும்  ந்து மபோய்க்வகோண்டிருக்கும் 

இரசோயன மூலகங்களை அறியலோம். எ து உடம்பிமல உள்ை பில்லியன் 

கணக்கோன சீ  அணுக்களைக் வகோண்ட உறுப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்டகோல இளட 

வ ைியில் தம்ள   ோற்றியள த்துக் வகோண்டிருக்கின்றன. உதோரண ோக உன் 

 யிற்றுச் சு ர்த்மதோல் கிழள யில் ஒருமுளறயும், கல்லீரல் ஆறு 

கிழள கட்கு ஒரு தடள யும் தம்ள  புதிதோக்கிக் வகோள்கின்றன. 

பிரபஞ்சத்தின் மதோற்றம்: 

 

இருக்கு (Rig Veda) ம தக் கருத்துப்படி இப்பிரபஞ்சத்தின் மதோற்றத்தின் முன் 

எல்லோ ற்ளறயும் ஒரு முதல் ன் தோங்கிக்வகோண்டிருந்தோன். அ ன் யோரோலும் 

அறிந்துவகோள்ை முடியோத னோக இருந்தோன். அ மன வபோற் கருப்ளப (Golden 

womb) . அதில் இருந்மத எல்லோம் மதோன்றின. வபோன்நிறம  சத்தியி;ன் நிறம். 

என ம த நூல் கூறுகின்றது. உலகத் மதோற்றத்தின் முன் எல்லோம  

சூனிய ோகம  இருந்தன. ஆனோல் ந னீ வபௌதீகம் எல்லோச் சத்திகளும் ஒரு 

புள்ைியிமல அடங்கி இருந்தன எனக் கூறுகின்றது. 

 

பிராமியக் கருத்து: 

பிரபஞ்சம் ஒரு முட்ளட என்ற கருத்து பளழய நோகரிகங்கள் எல்லோ ற்றிலும் 

கோணப்படுகின்றது. இதற்கு மூல ோக இருந்தது றிக் ம தம . இதன்படி 

இப்பிரபஞ்சம் எல்ளலயற்றது. இதன் எல்ளலகள்  ிரிவு ஒடுக்கம் ஆகிய இரு 

சத்திகளுக்கிளடமயயோன  லுப்மபோமர. நட்சத்திரங்களுக்கிளடயோன 

ஈர்ப்பு ிளசயும் எதிர்  ிளசயும் இளடமயயோன மபோட்டி பிரபஞ்சத்தின் 

 ிரிள  தளடவசய்தது. பின் ஒடுக்கு சத்தி  லு ிழந்து  ரி ியக்க சத்தி 

 லுப்வபற்று  ிடம   ிரி ளடந்து வசல்லும் நிகழ்வு வதோடர்ந்து 

நளடவபறுகின்றது. 



 

ஆக்கம் அழிவு இள  இரண்டும் எங்கும் என்மனரமும் நளடவபறும் 

நிகழ்ச்சிகள். இளத ம த வபௌதீகமும் கூறுகின்றன. இதில் வபோருள் 

சத்தியோகவும், சத்தி வபோருைோகவும்  ோறி  ோறி  ோற்ற ளடகின்றன. 

இத்மதோற்றமும் அழிவும் றிக் ம தத்தில் முக்கிய இடம் வபறுகின்றது. 

பிரபஞ்சத்தின்  ிரி ோக்கத்தின் மபோது வபோருட்களும் அ ற்ளற அழிக்கும் 

எதிர்ப் வபோருட்களும் மதோன்றுகின்றன. இரண்டின் தோக்கங்கைின் மபோது ஒைிக் 

கதிர்கள் வ ைியோகின்றன. இளதமய உருத்திரன் ((Rudran) என ம த 

 ிஞ்ஞோனம் கூறுகின்றது. பிற்கோலத்தில் ஏற்பட்ட புரோணங்கைில். இளதமய 

சி ன் என எழுதப்பட்டுள்ைது. சி மன அழித்தல் வதோழிளலச் வசய்ப ர். சி ன் 

தனது வசயற்போடுகைின் மபோது கருளண  டி ினனோகவும் 

மகோர ோன னோகவும் கோட்சி வகோடுப்போர். இதும  கதிர்  சீ்சின் குண 

இயல்புகளும் அள  வ ன்ள யோன ஆறுதளலயும் தர  ல்லன  ட்டு ன்றி 

ஊடுரு ித்தோக்கமும்  ிளை ிப்பன. 

பிரபஞ்ச நடனம் புரியும் சி ன்: பளடத்தல், கோத்தல்,  ளறத்தல், அருைல், 

அழித்தல் ஆகிய ஐந்வதோழில்கள் மூலம் சீ ரோசிகைின் இறப்பு பிறப்பின் 

ச நிளல மபணப்படு ளத சி நடனம் வதைி ோகக் கோட்டி நிற்கின்றது. 

தம்ள த்தூய்ள ப் படுத்த எண்ணற்ற பிற ிகளை எடுப்பளத சி நடனம் 

தத்ரூப ோக  ிைக்கி நிற்கின்றது. முழுமுதற் கடவுைோகிய சி ன் முழு 

உலகத்ளதயும  தனது சத்தியோல் ஆக்கிய ன். அ னுளடய நடனம் சத்தியின் 

இயக்கத்ளத கோட்டுகின்றது. ஒவ்வ ோரு பிற ியும் பிற ிச் சக்கரத்திமல 

சுழன்று வகோண்டிருப்பளத சி  நடனம் கோட்டு ளத இந்து  தம்  ிக அழகோக 

உரு கித்து  ிைக்குகின்றது என ஆனந்தக்கு ோரசு ோ ி கூறுகின்றோர். சி  

நடனம் ஐந்வதோழில்களை  ட்டு ின்றி உலகின் நிளலயோள ளயயும் எடுத்து 

 ிைக்குகின்றது. 



 ிஞ்ஞோனமும் பிரபஞ்ச நடனமும்: பரு கோல  ோற்றங்களும் உயிர்கைின் 

பிறப்பும் இறப்பும்  ட்டு ன்றி சடப்வபோருட்கைின் மூலக உறுப்புகளுக்கிளடமய 

நளடவபறும் தோக்கங்களும் உலகிமல எல்லோம   ோற்ற ளட ன 

நிளலயற்றன என  ிஞ்ஞோனம் கூறுகின்றது.. இ ற்றின் இயக்கம  சி  

நடனம். இச்வசயற்போட்டின் மபோது வபோருட்கள் மதள யற்றன ற்ளற 

வ ைிமயற்றி மதள யோன ற்ளற சூழலிலிருந்து வபற்றுக்வகோள்க்pன்றன. 

இதனோமலமய வபோருட்கைின் இயல்புத்தன்ள யும் ச  நிளலயும் 

மபணப்படுகின்றது. இச்வசயற்போட்டின்மபோது சத்தி வ வ்ம று அை ில் 

பயன்படுத்தப்படு மதோடு குறிப்பிட்ட வபோருைின் தன்ள யும் 

மபணப்படுகின்றது. 

ந னீ வபௌதீக ியலோைரும் வபோருட்கைின் நுண்ணிய துணிக்ளககைின் 

இயக்க்கம  சி  நடனம் எனக் கூறுகிறோர்கள். வதோழில்நுட்பம் மூலம் 

வ ற்றுச்சோடியில்  ிக நுண்ணிய கூறுகைின் இயக்கத்ளதப் 

பரீட்சித்துள்ைோர்கள். .இதன் முடிபுகளும் சி நடனத்தின் இந்து த  ிைக்கமும் 

உடன்போடோக இருப்பளத  ியந்து கூறியுள்ைோர்ள். 

இந்து  தம் இயற்ளக அறிவு: இந்து  தம் பிரபஞ்சத்ளத இரண்டு  ளகயோக 

 ளகப்படுத்தியுள்ைனர். ஓன்று ஐம்புலன்கள்  ழியோக அறி து  ற்ளறயது 

உணர்ந்து அறி து. இக்கருத்து ஒரு குழப்ப ோக இருந்தோலும் இயற்ளக 

 னிதனுக்கு  ிக உத ியோக உள்ைது. பிறந்த உடமனகூட அதும  ளக 

வகோடுக்கின்றது. பு னங்களுக்கு அப்போற்பட்ட வ ய்ப்வபோருளை உணரலோம். 

வசய்யும் தியோனத்திற்கு உடல் ஆமரோக்கியம் அ சியம் ஏவனனில் 

தியோனப்பயிற்சி சில கோலம் எடுக்கும். எனம தோன் இந்து தம்  ழிபோட்டுக் 

கிர க் கிரிளயகைில் நீர், நிலம், கோற்று, வநருப்பு, ஆகோயம் ஆகிய 

ஐம்பூதங்களுக்கு முக்கியத்து ம் வகோடுக்கின்றது. இ ற்றிற்கு வதய்  

 ரியோளத வகோடுத்து சி லிங்க ோக  ழிபோடு வசய்கின்றனர். 

வபரு வ டிப்புக் மகோட்போடு (Big Bang Theory): 



அயன்ஸ்ரீனுளடய சோர்புக்வகோள்ளகயின் படியும் கிறிஸ்ரியன் வனோப்லரின் 

மகோட்போட்டின்படியும் உலகம்  ிரி ளடந்து வசல் து உறுதியர்ககப்பட்டுள்ைது. 

வபருவ டிப்புக் மகோட்போட்டின்படி ஒரு சிறு புள்ைியிலிருந்மத உலகம் 

ஆரம்ப ோனது. இச்சிறு புள்ைியில் பிர ோண்ட ோன சத்தி அடங்கி 

இருந்ததோகவும் அதும  வ டித்து உலகம்  ிரி ளடய ஆரம்ப ோனது என்றும் 

கூறுகிறது. இப்புள்ைிமய பிரபஞ்சமுட்ளட என அளழக்கப்பட்டது. 

இவ் ிரி ோக்கத்தின்மபோது நட்சத்திரங்களை ஒன்று மசர்க்கும்  ிளசக்கும் 

(Attractive Force) அ ற்ளறத் தூர ள த்துக்வகோள்ளும் (Repulsive force) 

 ிளசக்கும் இளடமயயோன மபோரோல் இப்பபிரபஞ்சத்தின்  ிரி ோக்கம் சிறிது 

தளடபட்டு பின் நட்சத்திரங்களை தூர  ிலக்கி ள த்துக் வகோள்ளும்  ிளச 

வ ன்றது. இதன்பின் பிரபஞ்ச  ிரி ோக்கம் வதோடர்ந்து நளடவபறுகின்றது. 

இப்வபரு வ டிப்பின்மபோது ஏற்பட்ட வபருவ ப்பம்  ிக ம க ோக தணிந்தது. 

இக்கோலத்தில் ஏற்பட்ட சத்தி வபோருட்கைோக  ோற்ற ளடந்தன. 

ஐதரசன்((Hydrogen) ஹலீியம் (Helium) என பிரபஞ்சத்ளத ஆக்கும் இரசோயன 

மூலப்வபோருள்கைோகின.  ிகத்வதோளகயோன வபோருட்கள் ஒன்றுகூடி நட்சத்திர 

 ண்டலங்கைோகின. 250  ில்லியன்  ருடங்கைின்பின் இள  பிரபஞ்சத்ளத 

ஆட்வகோண்டன. கோம ோ ின் () இக்கருத்து சரியோனது என இப்மபோ 

ஏற்றுக்வகோள்ைப்படுகின்றது. தங்க முட்ளடயில் இருந்து பிர ோ மதோன்றினோர். 

அ ர் ஓம் என்ற  ந்திரத்ளத ஒலித்து வபரு ை ிலோன சத்திளய உண்டோக்கி 

பிரபஞ்சத்ளத ஆக்கினோர் என்ற இந்து தக்கருத்தும் இங்மக குறிப்பிடப்பட 

ம ண்டும். “ஓம்” என்ற நோதம  ஆரம்ப ஒலி. 

பிரபஞ்சம் அவ்வ ோலியலிருந்மத மதோன்றியது. இவ்வ ோலி எக்கோலத்திலும் 

எம்வ ோழியிலும் முதல் ஒலிப்பளத நோம் கோணலோம். ஆவ ன் எனக் 

கிறிஸ்த ர்கள் கூறும்மபோது இது முதல் ஒலிப்பளத அறிகின்மறோம். 

இஸ்லோ ியரும் இம்முதல் ஒலிக்கு முக்கியத்து ம் வகோடுக்pன்றோர்கள். 

இப்பதத்ளத நோம் ஒலிக்கும்வபோழுது முடி ில் அதன் சத்தம் குளறந்துnhண்டு 



மபோ ளதக் கோண்கின்மறோம். இளற ளன நோம் அளழக்கு  ;வபோழுதும் 

இறுதியில் அள தியோக ஒலிக்கம ண்டும். 

அப்பரம்வபோருளை  னதிமல இருத்தி ஓம் எனும்  ந்திரத்ளத ஓர் அள தி, 

நிசப்தம்,  னதிமல ஏற்படும்  ளர வதோடர்ந்து ஓதிக்வகோண்மட 

இருப்மபோம யோனோல் அ ன் எ க்குக் கோட்சி தரு ோன் என சத்திய சோயி போபோ 

கூறுகின்றோர். 

பிரபஞ்ச முட்ளட (Cosmic Egg): 

பளடத்தல் வதோழிளலப்புரியும் பிரம் ோ இப்பிரபஞ்ச முட்ளடயிலிருந்து 

மதோன்றி உலகத்ளதமய உரு ோக்கினோர் என்ற இந்து தக் கருத்தும் வபரிய 

ஒலி மகோட்போடும் கருத்திமல ஒன்றோக உள்ைன. தோ ளர இளற னுளடய 

அருளுக்கும் சத்திக்கும் அளடயோை ோனது. இக்க லத்திமல 

சயனித்துக்வகோண்டிருக்கும் பிர ோ கண்  ிழிக்கும்வபோழுது உலகம் 

இயக்க ளடகின்றது. கண்களை மூடும்வபோழுது உலகம்  ளறந்து  ிடுகிறது 

என மயமசப் கோம்வபல் கூறுகின்றோர்.  ிஞ்ஞோனிகள் உலகம்  ிரி ளடந்து 

வசல் ளத ஏற்றுக் வகோண்டுள்ைோர்கள். ஆனோல் இவ் ிரி ோக்கம் வதோடரு ோ 

அல்லது  ிரி ோக்கம் நின்று சுருக்கம் வபற்று பளழயபடி 

முட்ளடக்கரு ோகி ிடு ோ என்ற  ினோவுக்கு அ ர்கள் பதில் கூறமுடியோது 

நிற்கின்றோர்கை. இந்து தக் கருத்துப்படி இப்பிரபஞ்சம் மதோற்று தும் 

 ளற து ோன சுழற்சி  ட்டம் பல முளற ஏற்பட்டு ிட்டது. இதும  

பிர ோ ின் இரவும் பலும். பிர ோ மதோற்று ிக்கிறோர்;.  ிஷ்ணு கோக்கிறூர் சி ன் 

அழிக்கின்றோன். 

பிரபஞ்ச  ட்டம்: 

வபருவ டிப்புக் மகோட்போட்டு  ோதிரிப் பிரபஞசத்தில் முடிவு வதரியப்பட ில்ளல 

அதன் ஒடுக்கம் இயக்கச்சத்தியிலும் நிளலச்சத்தியிலும  தங்கியுைது. ம தக் 

கருத்துப்படி பிரபஞசம் வதோடர்ச்சியோக  ிரி ளடந்து வசல்லமுடியோது. ஓரு 



திளசயில் அது  ீண்டும் சுருக்க ளடந்து பளழய நிளலளய அளடயும். 

இக்கோலம் கல்போ எனப்படுகின்றது. இரு கல்போக்;கள் ஒரு பிர  நோைோகும். இரு 

கருத்துகளும் ஒரு வதோடக்கம் இருந்தளத ஒத்துக்வகோள்கின்றன.ஆனோல்; இந்து 

 தக் மகோட்போடு பிரபஞ்சம் எது ித சத்தியும் இல்லோத ஒரு குைிர் 

நிளலயிமலமய ஆரம்ப ோனது எனக் கூறுகிறது. 

யுகங்கள்: 

 ிகச்சிறிய சுழற்சி  ட்டம் ஒரு  கோ யுகம் ஆகும். ஓரு கோ யுகம் நோன்கோக 

 குக்கப்பட்டுைது. இள  4:3:2:1 என்ற  ிகிதத்தில் உள்ைன. கிரித யுகம் இந்த 

முதல் யுகம் 1728000  னித ஆண்டுகளை உளடயது. இது வபோற்கோலம் 

அல்லது சத்திய யுகம் எனக் கருதப்படும். இதன் குண இயல்புகள் சத்தியம  

ஆட்சி புரியும். இறப்பு  ிருப்பத்தின்மபரில் நிகழும். இது இரண்டோ து 

நிளலயோகும். 1296000  ோனுட  ருடங்கள் வகோண்டது. இது வ ள்ைியுகம் 

முக்கோற்பங்கு புண்ணியகோலமும் கோற்பங்கு போ கோலமும் உளடயது. 

மூன்றோம் பரு  ோகிய இக்கோலம் 864000 ருடங.கள். இது வ ண்கல யுகம். 

புhதிக்கோலம் புண்ணியமும்  ீதிக்கோலம் போ மும் ஆட்சி புரியும். 

வுhழ்க்ளகக்கோலம் 1000 ஆண்டுகள். 

கலியுகம் நோன்கோ தும் இறுதியு ோனது. 432,000 ஆண்டுகளுளடயது. இது 

இரும்புக்கோலம். இதும  நம் இக்கோலம். இங்மக கோற்பங்கு சிறப்போனதோகவும் 

முக்கோப் பங்கு போ ங்கள் நிளறந்ததோகவும் இருக்கும். இதன் இறுதிக் கோலம் 

நிளறந்த குழப்பங்களும் அழிவுகளும் உள்ைதோக இருக்கும். இதன் முடி ில் 

உலகம்  ளறந்து ஒரு  ிளதயினுள்மை அடங்கி ிடும். பிரம் ோ நோட்கள் 

(கல்ப்போ) ஓரு பிரம் ோ நோள் ஒரு கல்ப்போ ஆகும். இரு கல்ப்போக்கள் ஒரு 

பிரம்  நோளும் ஒரு பிரம்  இரவு ோகும். ஓரு கல்ப்போ 1000  கோ யுகங்களை 

உளடயது. எனம  ஒரு கல்ப்போ 4.32 பில்லியன்  ோனிட  ருடங்ைோகும். 

பிரம் ோ ின்  ோழ்க்ளக. புpரம் ோ ின்  ோழ்க்ளகக் கோலம் 100 பிரம்  

ஆண்டுகள்அல்லது 72,000 கல்ப்போக்கள் அல்லது 311.4 றில்லியன்(Trillion)  ோனிட 



 ருடங்கைோகும்.  னு ந்தரம். இது ம று ஒரு கோல அைவு. ஓவ்வ ோரு 

கல்ப்போவும் 14  னுக்கைோல் ஆைப்படும். ஓரு ருளடய ஆட்சிக்கோலம் 

 ோன ந்தரம்; ஏறக்குளறய 71  கோ யுகங்கள். ஓவ்வ ோரு  ோன ந்தர கோலமும் 

ஒரு பிரையத்திமல முடிவுவபறும். இப்பிரையம் உயிர் ோழ் ன 

எல்லோ ற்ளறயும்  ிழுங்கி  ிடும். ஓரு சிலர்  ீண்டும் உயிர்கள் 

மதோன்று தற்கோக போதுகோக்கப் படு ர். 

சூரியன் சந்திர -  னித உடல்: இந்துக்கள் பிரபஞ்சதிளனக் கண்டு 

அறிந்திருந்தோர்கள் என நூல்கள் கூறுகின்றன. முற்கோலத்து ஆலயங்கைிலும் 

தற்கோலத்தில் நிர் ோணிக்கப்படும் ஆலயங்கைிலும் சூரிய  ண்டல  ோதிரி 

அள ப்பில் சூரியன் ள யத்திமலயும் பிற மகோள்கள் அளதச்சுற்றி  ரு தும் 

கோணப்படுகின்றது. சந்திரளன புத்திக்குரிய கடவுைோக இந்து  தம் 

கருதுகின்றது, இது சிறிது குழப்ப ோக இருந்தோலும் முழுநிலோக் கோலத்தில் 

கடல் வபருகு ளதயும் மதய்பிளற கோலங்கைில் கடல்  ற்று ளதயும் 

கோண்கின்மறோம். உலகத்தின் பரப்பை ில் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கு ம ல் 

நீரோகும். எனம  சந்திரனின் தோக்கம் உடலிமலயும் இருக்கும். முன் மநோய் 

ள திதியர்கள் முழு நிலோக்கோலங்கைில்  ழக்கத்துக்கு  ோறோக  ன மநோயோைர் 

வசயற்படு ளத அறிந்துள்ைோர்கள். ஆதிகோல இந்துக்களும் சந்திரனின் 

தோக்கங்கள் உடலில் ஏற்படு ளத கண்டறிந்துள்ைோர்கள். இதனோமலமய 

உடலில் நீரின் அைள க் குளறக்க முழுநிலோக் கோலங்கைில்  ிரதம் 

இருக்கிறோர்கள். 

நடனக்களல இந்தியர்களுளடய  ோழ் ில் முக்கிய ோனது. இளற னுளடய 

உயிர்நடனம் ஆனந்தத் தோண்ட ம் எனப் பரதம் கூறும் சி னுளடய நடன 

போ ங்கள், முத்திளரகள், ஆன் ோ தன்ளனப் போ ங்கைினின்றும் நீக்க 

எண்ணற்ற பிற ிகள் எடுப்பளதயும் சி ன் அருள்  ளழ வபோழிந்து ஈமடற 

ள ப்பளதயும் கோட்டி நிற்கின்றது. இந்த அருள யோன நடனத்ளதக் 

கோண்பதற்மக கண்களைப் வபற்மறோம். 



சி ன் இடக்ளகயிமல ஏந்திய தீப்பந்தம் அழிள க்கோட்டுகின்றது. அழிம  

ஆக்கத்திற்கும் கோரணம். அக்னி ஆன் ோள யும் தூய்ள ப் படுத்துகி;ன்றது. 

ம லிரு கரங்களும் மதோற்றத்ளதயும் அழிள யும் ச நிளலப் படுத்து ளதக் 

கோட்டுகின்றது. தீ ட்டம் ஆன் ோ எடுக்கும் எண்ணற்ற பிறப்ளபயும் 

இறப்ளபயும் கீழ்  லக்ளக அஞ்சு தற்கு எதுவு ில்ளல என அபய கரம் 

நீட்டு ளதயும் கீழ் இடக்ளக இ ற்றிமல இருந்து தப்பு தற்கு  ழி உன்டு 

 ோருங்கள் நோன் இருக்க பயம து என்பளதயும் தூக்கிய இடது போதம் 

பிற ித்துன்பத்திலிருந்து  ிடுபட்டு ம ோட்ச கதியளட ளதயும் முயலகன் 

எனும் ஆண   லத்ளத அழித்து இளற னின்  ளறத்தற் வதோழிளல கோட்டி 

நிற்கிறது  லப்போதம். ம லும் இருபோதங்களும் ஆன் ோ வ ய்ப் வபோருளை 

அறியோது அளல ளதயும் பின் அறிந்துவகோள்ட ளதயும் கோட்டி நிற்கின்றன. 

அ ருளடய  ிரித்த சளட அ ர் ஒரு துற ி என்பளதயும் கங்ளக ஆறு 

இயற்ளகளய கட்டுப்பத்தும்  ல்லள  நிளறந்த ர் என்பளதயும் அ ரின் 

கருளணயில்  டி  ோன முகம் கோலத்தோமலோ அன்றி தனது சத்திளயச் 

வசலவு வசய்து நித்தம் ஆடும் நடனத்திலோமலோ சலன ளடயோது 

அள திளயயும் சந்தத்ளதயும் கோட்டி நற்கின்றது. நோகம் ஓரு ர் தன் 

அகங்கோரம்   ளதகைினின்றும்  ிடுபட ம ண்டும் என்பளதயும் பிளறச் 

சந்திரன் இளறளய உணர்ந்து அறிந்துவகோள்ை ஞோன ஒைி கிளடக்கப் ; ;; 

வபறு ளதயும் கோதில் கோணப்படும் குண்டலங்கள் வபண்ணோகவும் 

ஆணோகவு ிருந்து இருபோலோளரயும் ச  ோகப் பரிபோலிப்பளதயும் அ ர் 

தோங்கியு;ள்ை உடுக்கு ஒலிளய உரு கிக்கின்றது. ஒலியிலிருந்மத உலகம் 

மதோன்றியது என்பளதயும் கோட்டிநிற்கின்றது. 

இந்த அற்புத ோன க ின் களல அர்த்தம் நிளறந்தது இயற்ளகளய 

இளற ளன தத்ரூப ோக  ிைக்கி நிற்கின்றது. முயலகன் எனும் ஆண  

அரக்கன்ம ல் சி ன்ஆடும் நடனம், நோன், எனது என்ற   ளதகைில் இருந்து 

 ிடுபட்டோலன்றி இளற ளனக்கோணம ோ அளடயம ோ முடியோது என்பளதத் 



வதைி ோக  ிைக்குகின்றது. எல்லோம் சி ன் வசயல் நம் ோல் ஆ து ஒன்றும  

இல்ளல என்பதுக்மக இளற ன் கோட்சி வகோடுப்போன். அபயம் அைிப்போன். 

***** 

 


