
”த்துட்ஞணந்குலு த்ந் ஞண வவீண வ்கம்” 

த்துட்ஞணந்குலு என்நல் த்ர்த்துன, த்ந் ஞண என்நல் 

குலு வவதுன ஏற்தடுது. இல்ுனனு ுணத்து இயக்குனு உர்ந்ல் 

ஞணத்துன புஞ்சது. உண்ுண ஞணம் உர்ப்த த்ஞணத்துன 

வவம் ிஞ்சுடுது. எது த்த்ஞணம், எது த்துட்ஞணம் 

ீனகத்யஷ்டினு த்துட்ஞணத்ன ிசல்ீம். ஸஸ் ீனகத்யஷ்டினு 

கீட பனப்ிதயள் என்தது ஆகும்.  

 த்துட்ஞணம் என்தது ககும். க யதம் என்தது 

த்த்ஞணம். கபம் கபம் ிவவ்ீவய என்ய ீவந்கள் 

ிசல்ந. 

உதஷத் த்துவம் என்ுணக்கும் எர்கீவ படிது. ஸப்ம் த்ம் 

அனுத்ம் இடத்துன ஸப்ம் த்ம் ன். ம் என்ண இயக்கு அங்க 

ஸஸ்ம், ீவந்களுக்கு பழு ஸ ஸஸ்ம். அப்த த்துட்ஞணம் 

அங்க ஸஸ்த்ன ஏற்தடுநது. 

ஞ ஸஸ்த்ு ுவத்து ீவந்கீபட ீதட்டி ீதட படிது. 

த்துட்ஞணம் த்த்ணீன ிசல்னப்தட்டது. 

“ஆத்ீண வது அஸ்” ஆத்ம் இயக்கு. ஆத் என்நல் என்ண 

ஜவத் கண்ணுக்கு ியுநது.  



“இச்ச ீச ப்ர்த்” ஜவத், கடத்னு இயக்கு. த்துட்ஞணம் 

ஸ்ீஸம் என்நல் ீக்ஷ்ம் ிசல்நது. ீதம் ஞணத்ணல் ன் 

ியும்.  

“அணத்னு ஆத்” ஆத்வணல் ன் எது இயக்ீக அது அப்டிீ 

இயக்கு. ஆத்ீவட ஸ்வயதம் ன்நக ி ீவண்டும். கம் ீவய 

கம் ீவய. அணத் ிஞ்சுகநதுனு அர்த்ம். ஆத்ீண ஆத்ணம், 

அணத்ீண அணத்ணம்னு புஞ்சுகனும். ஆத்ீண ஆத்ணம், 

அணத்ீண அணத்ணம்னு எப்தடி என்நல் ஒன்ய இயப்து ுவத்து 

புந்துக் ிகள்ளுல். 

“அணத்ீவ அணத், ஆத்ீவ ஆத்” ஒன்னுத்ீட அணத் 

இயக்கந ுவத்து ஆத் இயக்க இல்ுனனு புஞ்சுகனும்.  

“அணத்ீண அணத் ஸத்ீண ஆத்ண” ஆத் அஸ், 

ஸ்னு புஞ்சுகனும். ீவந்களுக்கு ஆத் ஸ் குடது, 

ஆத் அணத் ஆகுது. தத் க இயக்கு, ப்தஞ்ஜம் பூ 

இயக்கன க இயக்கு.  

ஆத் என்தது ஒன்நனுுட தவம் ஆகும். ீவந்களுக்கு ஆத் 

ஸ் குடது, ஆத் அணத் ஆகுது ஏண தகவனுுட தம் 

ன் அவளுக்கு ப்தஞ்ஜம். தகவனுக்கு அந்ீ குடது. தகவன் 



இயக்கந க கீ குடது. அஸ்ஸத் இயக்கநது 

குடது. உதஷத் ன் ீவந் த்தம். ீவந்ம் என்நல் 

ஸத்ம். அனுுட அர்த்ம் ிஞ்சுகநது ம்ளுுட பல் கடு. 

அது ஸாஸ் ிசல்நது, இது ஸான ிசல்நது. 

ீவந்ம் ஸாஸ் இயக்கும். ஞம் ஸான இயக்கும். 

ப்தஞ்ஜம் இல்ுனண எதுவுீ உயவகதுனு அதவ இயக்கு.  

“அணத்ீண ஆத் ஏவம் துக்கது,  

அத்ீண பக்ீ அீ ஸீ  

வவக்ஸிீ ஹவ்ீச” 

துக்கம் அத் த்ண, கண்டிப்த அத் ன். ப்வர் ஸக 

துக என்நல் ீவுன ிதயத்து. த்ம் என்நல் த்வம்ஸம் ஆகது. 

ஸகம் துக்கம் இண்டுீ த் இல்ுன. ிஜன்வீன ீஷம் 

இயக்கு. ஆண ீவந் ஸித்ந்துன என்ண ிசல்நண துக்கம், ஸகம் 

என்தது ிஜன்வயந்து ம் வு இயக்கு. ஸகம், துக்கம் ஸ 

இயக்கநதுன ன் ஜவன் இயக்கு, னுஷ ிஜன்னு அர்த்ம். ிஜன் 

இயந் ப்வ்யத் இயக்கு அப்த துக்கம் இயக்கு. பக்னு ிசன்ண 

ீவற்யு இயக்குனு ிதயள். அஹன்கம் வர்த் வந் ப்வ்யத் 

என்தது படிஞ்சு ீதச்சு. த்துட்ஞணத்ல் ீவற்யு வுனனு 



ிசன்ண ீக்ஷ்ம் இயக்கு. ”ஆீவஷக ீக்ஷ்ம்” ஆக ீக்ஷ்ம் 

குடச்ச எல்னயக்கும் ப்ஸம் ஆகடும். அப்த ீக்ஷ்ம் என்தது 

ந்ணது.  

“ஏவம் துக்ீக த்ீ அத்ீண” அந்ம் இல்ுனண துக்கம் இல்ுன. 

”துக்ீக த்ீ அத்ீண” துக்க ப்வ்யத் இயக்கு, ப்வ்யத் 

இல்ுனண துக்கம் குடது. அந்ம் எப்ீத இல்ுனீ ஸம் 

உண்டவது இல்ுனனு ீதகுது. அப்த ீக்ஷ்ம் த் இயக்கு.  

“அனூன ீவீண ஸகம், ப்யூன ீவீண துக்கம்” ஆத் ஞணத்ணல் 

ன் துக்கம் அத் தண் படியும். ஸம் இயக்க வ துக்கம் உண்டு, 

ஸம் இல்ன ீதணல் துக்கம் இல்ுன. த்துட்ஞணத் ஸன 

ிசல்ீநம், ீவந்கள் ஸாஸ் ிசல்ந. ஸகம் த் 

இயக்குந உர்ந்ல் அது ன் ீக்ஷ்ம். 

“ஏவம் துக்கம் ஸீ அத்ீண ஸதீ ஜாப்ீஸ அதீ ஹவ்ீச 

 வஷம் ீவவ்ம்,  வ்ம் த்துட்ஞணம்” அத்ீண 

என்நல் தம். ஸதீ என்நல் இயந்ல் அயவயப்பு இயக்கும். எது வட 

ீவண்டும் ப்வ்யத் வடனும். எது எடுத்துக்க ீவண்டிது 

த்துட்ஞணத் எடுத்துக்கனும். 



“ப்வ்யீ அஸ், கர் அஸ் கர் தனன் இ ீுஷஷ கர் தனன் 

ீஷஹ” ீஷம் இயந் ஸம்ஸ இயக்கு, இல்ுனண இயக்க 

படிது. “ணத் த்துட்ஞண ிஜன்ண ணத்த்வன் ிஜன்ீண 

கர்ணம்” த்துட்ஞணம் எணன இயக்குண க்ஷ்ணத்ல் இயக்கு. 

 

 


