
 



  



 

 

அவர் பிரபஞ்சம் பபோனோர். அவளும் அவரரப் பின்ததோடர்ந்தோள். 

"இதுவரர பபோனதில்ரையோ. ஏன் திரைப்போை இருக்ைிறோய்." 
அவரைப் போர்த்தோர். 

"என்ன இந்த இடத்தின் தன்ரைபய புரியவில்ரையோ." 
அவள் திரைத்தோள். 

"இன்னும் பபோைைோம். அப்தபோழுது புரியும்." 

அவர் முன்பன பபோனோர். அவள் பின்பன நடந்தோள். சற்று தூரம் பபோனதும் 
அவர்ைள் ைனங்ைள் ரைபைோர்த்துக் தைோண்டன. 

"பிரபஞ்சம் இருைோனதோ." 

"இல்ரை. ஒைியோனதும்கூட. எதனோலும் ஏற்படோத ஒைி அது." 

"இருட்டோை இருக்ைிறபத." 

"எதனோபைோ ஏற்பட்ட ஒைிரயப் போர்த்துப் போர்த்து பழைிய உனக்கு இந்த 
தவைிச்சம் புரியவில்ரை. எதனோலும் ஏற்படோத தவைிச்சம் உன் ஆவரைக் 
குரறக்ை புைப்படும். தவைிச்சம் என்பது இன்னது என்று நீ வரரயறுத்துக் 
தைோள்ை பவண்டோம். 

நீ அரத வரரயறுத்தரத விைக்ை நிச்சயம் தவைிச்சம் பதோன்றும்." 
தனக்குள் ைற்பிதம் தசய்து தைோண்டிருந்த தவைிச்சத்ரத நைர்த்த பவதறோரு 
தவைிச்சம் அவரைச் சுற்றி இருப்பரத உணர்ந்தோள். 

"அது என்ன சத்தம்." 

"ஓங்ைோரம்." 

"ஓம் என்ற சத்தைோ. தவறும் ைோற்றினுரடய முழக்ைம் பபோைல்ைவோ 
இருக்ைிறது. ைரைமுைடுைைில் வசீுபை அந்த சப்தம் பபோைல்ைவோ 
இருக்ைிறது.” 

"ைறுபடியும் இதுபபோை, அதுபபோை என்று ைடந்த ைோைத்ரத நிரனவு 
தைோண்டு நிைழ்ைோைத்ரதப் போர்க்ைிறோய். எல்ைோவற்ரறயும் துறந்துவிட 
இந்த ஓங்ைோரம் உனக்குப் புரியும்." 

"இது பிரபஞ்சம்தோபன." 

"ஆைோம்." 

"இங்பை ைடவுள் இல்ரையோ." 

 



 

 

 

"இருக்ைிறோபர." 

"எங்பை." 

"உன்னுள், என்னுள், நைக்கு இரடயில், நம்ரைச் சுற்றிலும், எல்ைோ 
இடத்திலும் நீக்ைைற நிரறந்திருக்ைிறோபர." 

"ைடவுள் ைனிதரோ?" 

"நீ ைனிதர் என்று நிரனத்தோல் ைனிதர். ைோடு என்று நிரனத்தோல் ைோடு. 
யோரன என்று நிரனத்தோல் யோரன. குதிரர என்று நிரனத்தோல் குதிரர. 

ைரம் என்று நிரனத்தோல் ைரம். ைல் என்று நிரனத்தோல் ைல். உன் 
நிரனப்ரபப் தபோறுத்து உன் ைடவுள் இருக்ைிறோர்." 

"நோன் பைட்பது அதுவல்ை. ைடவுள் எத்தரையவர். அவர் எப்படியிருப்போர்.” 

பதவபதவி ைிகுந்த ஆவபைோடு ைனதுக்குள் பைள்வி பைட்டோள். 
அவள் ைனதின் பைள்வி அவர் ைனதுக்குள் தசன்றரடந்தது. 

"ைடவுள் ஒரு தனி விஷயம். இதுபபோை, அதுபபோை என்று உன்னோல் 
நிரனக்ை முடியோத விஷயம். ைடந்த ைோைத்ரத தநஞ்சில் விைக்ைி 
மூரையிைிருந்து நிரனவு முள்ரை எடுத்துவிடு. 

அவர் இன்னவிதம் என்று நீ ஏதும் ைற்பரன தசய்துதைோள்ை முடியோது. 
அந்தக் ைற்பரனயில் எதுவும் சிக்ைோது. எந்த விைக்ைமும் பதோன்றோது. 
ைனரத தவறுபை ரவத்திருப்பின் உள்பை ைடவுள் என்ற விஷயம் 
பதோன்றும். ைோணக் ைிரடக்கும். 

அது பிறருக்கு உருவைிக்ை முடியோத உணர்வு. பைிர்ந்துதைோள்ை முடியோத 
ஒரு போர்ரவ. ைடும் திரைப்பின் தவைிப்போடு. நோன் என்ற எண்ணம் 
ைோணோைல் பபோவதின் விரைவு. நீ ைோணோைல் பபோன பிறகு இங்கு 
பரிைோறுவததன்பது ஏது. 

உடல் இருப்பின் உைைம். நிரனவு இருப்பின் பிதுர்பைோைம். ைனம் 
இருப்பின் ைந்தர்வ உைைம். உடல், புத்தி, ைனம் மூன்றும் அழிய இருக்ைின்ற 
அனோதியோன சுைம்தோன் ைடவுள் தன்ரை. 

அது தநருப்புக்குள் தநருப்போய் இருந்து தநருப்ரபப் போர்ப்பது. ைடலுக்குள் 
ைைந்த ஆறோய் இருந்து ைடரைப் போர்ப்பது. ைடைோவது." 

"நோபை ைடவுைோைி விடுைிபறோைோ." 

 



 

 

 

"நோம் இல்ைோது பபோைிபறோம் அவ்வைபவ. என்னவோைிபறோம் என்ற 
எண்ணம்கூட நம்ைிரடபய இல்ைோது பபோைிறது." 

"அப்பபோது எதற்கு இத்தரன ைிரைங்ைள். ஏன் இந்த உைைம். எதற்கு 
இத்தரன உயிரினங்ைள். அங்கு ஏன் இத்தரன சச்சரவு." 

"பிரபஞ்சம் முழுவதும் இரடயறோது நைர்ந்து தைோண்டிருக்கும் ஒரு 
சக்தியின் சைனத்தோல் ஏற்படும் விரைவுைள் அரவ. 

பூைியில் உயிரனங்ைள். சூரியனில் தபருந்தழல். சந்திரனில் 
அரசயோத்தன்ரை. பவறு ைிரைத்தின் தவப்பச் சூழல். தூசுக் ைோற்று. 

ஒவ்தவோரு ைல்லும் ஒவ்தவோரு உயிர். ஒவ்தவோரு தபோருளும் ஒவ்தவோரு 
உயிர். ஒவ்தவோரு தழலும் ஒவ்தவோரு உயிர். 

அதுபபோை பூைியிலும் பல்பவறு சைனங்ைள். அந்தச் சைனத்திற்குப் தபயர் 
உயிர் பதோன்றல். வைர்தல். ைரித்தல். 

பிரபஞ்சம் முழுவதும் தவவ்பவறு சைனங்ைள் நரடதபற்றுக் 
தைோண்படயிருக்ைின்றன. பூைியில் அந்த சைனத்ரதத்தோன் நோம் வோழ்க்ரை 
என்ைிபறோம்." 

"அப்போ.... என்ன பிரம்ைோண்டம். என்ன பிரம்ைோண்டம்." அவள் திரைத்துப் 
பபோனோள். 

"பிரபஞ்சம் முழுவதும் தவவ்பவறு விதைோன சைனங்ைள் இருக்ை பூைியில் 
உயிர்ைள் பதோன்றுதலும், ைடிதலுபை சைனைோை ைோறுைின்றன. 

பைலும், இரவுபை சைனைோைத் பதோன்றுைின்றன. ைரழயும், தவயிலுபை 
சைனைோய்த் பதோன்றுைின்றன. இரவதயல்ைோம் தோண்டி எல்ைோ 
இடத்திலும் ஏபதோ சைனங்ைள் நடந்து தைோண்டிருக்ைின்றன. 

பூைியில் அைர்ந்துதைோண்டு தோன், தன் வடீு, தன் ைரனவி, தன் தசோத்து 
என்று முட்டோள்தனைோை ைனிதர்ைள் பபசிக் தைோண்டிருக்ைிறோர்ைள். ைரழ, 

தவய்யில், ைோற்று என்று விதம்விதைோை ஆரவோரித்துக் 
தைோண்டிருக்ைிறோர்ைள். 

உள்பை இருக்ைின்ற சக்தி ைிைப் தபரியது. அது பிரபஞ்சம் முழுவதும் 
பரவியது. கூர்ந்து போர்க்ை பூைியும், பூைியின் வோழ்க்ரையும் எதுவுைில்ரை." 

அவள் ததைிந்தோள். திரும்பி அவரரப் போர்த்தோள். நைஸ்ைரித்தோள். 


