
“ஆத் மரல ஜரர்த் புத்ற ரத் தர ப்வ்ருத்ற ரத்ம்” அரன் 

ஆத்ரதரட மரலம் எப்தடி இருக்குணர இச்சர த்த ப்ர்த் மளகம் 

துக்கம் ஞரம் சசரல்தநரம்.  “த் ஆத்ர  மர்ஸ் த்ருஷ்டர மர்ஸ் 

ததரக்ர மர்க்ஞ:” ஆக ஆத்ர மர்த்தயும் தரர்கறன்நது, மர்த்தயும் 

அனுதறக்கறன்நது.  

ஆத்ர எப்தடி எடுத்துண்டுருக்குணர ஈஸ்ரறணரண அர்த்ம். என்ண 

அர்த்ம் என்நரல் தஞ்ச யர பூங்கதப அனுதறகறன்தநரம். 

எல்னரத்தயும் தரர்கறன்தநரம் அது ரன் மரஸ்க்ரு ர்ம். ஈஸ்ந்ரன் 

எல்னரத்தயும் ஸ்ருஷ்டிக்கறன்நர் ரம் எதுவும் சசய் இனரது. 

த்ருஷ்டரண ர்ம் என்நரல் கண்ரல் தரர்க்க கூடி ர்ங்கள். தரக்ஷ்ம் 

த்ருஷ்டரர்த்ம், அத்ருஷ்டம் ரகரறகள்னு சசரல்நர. ர்த்த ரர் 

மரமத்க்ரும் தண்றருக்கறநது ஈஸ்ன் தத்ற சரறந்ரல் ரன் 

க்ந்ங்கள் தன்ணறருக்கர.  

சதரறரதபரட மங்கல்தத்றணரல் ரன் ஸ்ருஷ்டி உண்டரகறநது, ப்னம் 

உண்டரகறநது. மங்கல்தத்றணரல் ஸ்ருஷ்டின கரரறம் உண்டரகறநது 

என்நரல், ப்னத்றல் கரம் உண்டரகறநது.  “மர்ஸ் த்ருஷ்டர, 

மர்ஸ் ததரக்ர, மர்ஸ் மர்க்ஞ: மர்ரனு பூற” என்நரல் 



எல்னரத்தயும் அனுதறக்கறன்நது, எல்னரத்தயும் தரர்ப்தது. 

மர்த்தயும் தரர்ப்தது அரன் அறர்ஷ்டம். ரகம் எற்கரக தன்தநரம் 

த்ருஷ்டத்துக்கும் அத்ருஷ்டத்துக்கரகவும் ரன். ப்தஞ்ஜம் தகரதணரட 

அருதபரட உருரணது.  

“மந்தர றத்ஸ்ம் ர்: மந்தர அறர, மந் இந்த் ப்யஸ்தற: 

மந்தர றஷ்ணு ர:” றத்: என்நரல் என்ண சசரல்நது தகலுக்கு 

அறதறரண தர மரந்ற சகரடுக்க கூடிது. அறர என்நரல் 

ரத்ரறக்கு அறதறரண தர. பூர் இந்த்ரறத்றற்கு அறதறரண தர 

ப்யஸ்தற. ப்யஸ்தற என்கறன்ந தர சரம்த ஒமத்றரணது. 

ததகளுக்சகல்னரம் மரந்ற சகரடுத்துட்டுரன் ப்ம்த்த 

ததரகறகனும்.  

ரரு எல்னரத்தயும் தரர்த்ர எப்தடி தரர்த்ரல் என்நரல் ஈஸ் 

குங்கதப சரறந்துக்சகரள்ரல். மர்ஸ் த்ருஷ்டர என்நரல் கர 

ரூதர இருக்கு, ஆத்ர என்ர சதரருள். ஸ்தரர என்நரல் தகட்தது, 

ததரக்ர என்நரல் தரர்ப்தது. கண் இல்னரனலும் கரது இல்னரலும் 

தகட்தரன் என்ர உதணறத் ன உள்பது.  



“மர்ரனுதற ஸ் ததரகரம் மரலம்” அந் மர்தஸ்னுக்கு 

ததரகத்த அனுதறக்கறநதுக்கு ம் மரலம் என்ர சதரருள். என்ண 

கர்த்த்ம் இருக்கு என்நரல் ஞர மரஸ்றம் தடி இந்த்ரறத்த 

அனுதறகறதநரம்.  

“ததரக மரணர இந்த்ரறரணல ததரக்த்ர இந்த்ரறரர்த்” ஈஸ்னுக்கு 

ததரகம் என்தது அதரலர இருக்கு. க்கு உதரலரண ததரகம் இருக்கு.  

“ததரதகர புத்ற:” ததரகம் என்நரல் புத்ற, புத்ற என்தது யத்ம் 

சசரல்தநரம்.  “மர்ரர்த்தர உதனத்தர  இந்த்ரறரணல ப்ததரம் இற” 

எல்னரத்தயும் சரம் இந்த்ரறத்ரன உ படிரது புத்றணரல் ரன் 

படியும். புத்ற என்தது மரந் ஆத்ரன னறக்கும் என்தரகும்.  “மர் 

றர அந்கம் ண:” எல்னரத்துக்கும் பக்கற கரரக இருப்தது 

ணசு, ணசுக்கும் புத்றக்கும் ததம் இல்தனனு சசரல்நர.   

“மரலதந்த்ரற இந்த்ரறரர்த் புத்ற துக்க ததணரணரம் தயது றவ்ருத்ற 

கம் ப்வ்ருத்ற தரரர” ப்வ்ருத்ற என்தது றவ்ருத்ற கம். 

இந்த்ரறரர்த் புத்ற ததரணரம் எல்னரத உர்து என்தது றவ்ருத்ற.  

இந்த்ரறரர்த்த தத்துக் சகரண்டு இது தண்டும் அது தண்டும் என்ர 

னவ்கலகத்றல் னறத்து கறடந்ரல் தரம் ட்டும் ரன் றஞ்சும் மளகம் 



என்தது கறதடக்கரது.  “ அதம இம் மரலம் பூர்ம் அனுத்ம் ச பூர் 

மரலரணரம் ஆறர் ரஸ்ற” இது மரலம் இல்தன ஆத்ரவுக்கு. மரலத்துக்கு 

ஆற என்தது கறதடரது.  “உத்தமரம் அதர்தகர அந்:” அதர்க 

தரக்ஷ்ம் என்தது படிவு எப்தடி என்நரல் றத்ஞரணத்றணரல்.  “மமரண 

மளக துக்க உதனதர தனம் துக்கம் இற த அனூன தணலஸ் 

துக்கஸ் மளகஸ்ர ப்லத ப்த்ரக்ர ஞரணம் கறம் யற சஜன்ணர 

ததம் மளகமரகஸ்ர துக்கரனு அனுமங்கரது” துக்கம் என்தது அனூன 

ததண இல்தன. சஜன்த்றல் துக்கம் என்ததும் மளகம் என்ததும் 

கர்ரத சதரருத்து ந்துண்ட்ருக்கு.  “துக்தகணர றப்தரகரது றற 

தரணர தரகரது துக்கம் இற மரற தரணரம் உதறஷ்த” 

துக்கத்றணரல் தன றரண தரறப்புகள் இருக்கு. துக்கம் என்தது க்கு 

தறடிக்கரது. சரறரண ஆற தரத்த உததறக்கறன்நது.  “மரயறதர 

தரற தரன்னு றர்றத்த றர்றன்ணஸ் தரக்ம் றக்ஸ் 

அதர்க:” தம்ரத்ரக்கு தந்துண்டு தஞ்ச பூங்களும் 

இங்கறக்சகரண்டிருக்கறன்நது. தரக்ம் என்தது ஞரணத்றணரல் ரன் 

ருகறன்நது. சஜன் ம் இல்னரது ரன் தரக்ஷ்ம் என்ர எல்னர 

மரஸ்றத்றலும் உண்டு. மளக றதத்துக்கு அந்ம் இல்தனனு 

ரஸ்றகன் றதணத்து சகரண்டுள்பரன் அனுக்கு தரக்ஷ்ம் என்தது 



கறதடரது. மகன துக்கம் ததரக என்ண ற என்நரல் தங்கதப 

தரரம் தண்னும்.   

“மர் துக்க ப்யரணரம் அதர்க: அஸ்த அன்ற த்ருவ்குன கர்ர 

மரரன் றத மரம்ரர ப்தர த் தததணர அதரறமங்தக: 

அஸ்தர த்துட் ஞரணரது அதர்தகர றத்ரர்த் ஞரணரது மம்மர 

றத்ஞரண கல்தம்” ப்யரணம் என்நரல் அறவு, மகன துக்கம் ததரறட்டரல் 

அறவு ரன்.  த்துட்ஞரணம் இல்தன என்நரல் தரக்ஷ்ம்.  “ஏது 

உதறஷ்டம் றததணர சஜன் ரதணர தசம் இச்ரர்த்ம் த்ர 

ஆத்ர ப்த்க்ஷ்ததணர றத்த ம கறம் ஆத்ரண ப்றதத்த கறம்  

அனுரணவ் ப்றக்ஷ்த மத் றத்ஸ் அர்த்ஸ் மந்றர்மரது 

மளகம் ஆத்தர உதனத்ர ”  மந்றர்மத்றணரல் ஆத்ரறதன உதனத்ற.  

 


