
“மரண அஶணக ர் யுக் உதனத்ஶ அனுதனத்ஶ அதர்க: றஶம 

ஆஶ றஶரக்ஷ் மம்ம:” அஶணக ர்ம் உதரணது, யுக்னுக்கு 

உதனத்ரகஶர அனுதனத்ரகஶர றஶமம் ஏற்தடுகறநது. “ஸ்ரஶணர 

வ்ரு ஶரஶகர மரணம் ர்ம் ஆஶர: கரறணரஶயர ஸ்ன்னு பூர்றஷ்ட: 

ர் றஶமம் தகுஸ்ரண:” தகுஸ்ரண: என்நரல் வரறஞ்சுக்க 

ஆஷைப்தடுநது என்று அர்த்ம்.  

ஸ்ரனுக்கும் வ்ருத்துக்கும் மரண ர் என்நரல் ஒரு த்தும். 

தஸ்ன்னு என்நரல் தரர்க்கறன்நது. மரண ர்ம் என்று உள்பது.  “ஆஶர: 

வ்ருணரஶயர பூர்றஸ்ந்ரது றஶமம் தூஸ்ரணரன்” பூர்த்துக்கு 

பன்ணரடி தரர்ப்தது, றஶத்துக்கு பன்ணரடி தரர்ப்தது.  “யறம்மது இற 

அரவுகரஶ இற ஞரம் மர்கர” வரறஞ்சுக்க படின அது இருந்து 

கூடிணது என்ண இருக்கு மம்ம: அரவுகரஶ என்நரல் புரறரது என்று 

அர்த்ம். 

அஷ பழுரக வரறஞ்சுகறநது மம்ம: என்று வைரல்ஶரம். அஶணக: ர் 

உதஶன: அனுதஶனர இருக்கு. ப்ரணரண ர்த்றல் இருந்து உதனம் 

கறஷடக்குது. றஶம் அன்ணறர்த்ர இற்கு என்ண றஶம் 

கறஷடக்கன அப்த புத்ற றஶம் என்ண என்நரல் மம்ம:, மம்மத்றல் 



ப்வ்ருத்ற இருக்கு என்று வைரல்நர. “ஶண றஶர ஶழ றர்ம 

புரு:”   

“ஸ்ரண புரு: ர்ம் அஶர: தஸ்ன்னு” ஶனயும் கலயும் தரர்த்துண்டு 

இருக்கறநர அர்த்ம். வரறஞ்சுகர ஞரணத்துக்கு ஶதரு ைந்ஶகம்னு 

வைரல்நது. இண்டுக்கும் றத்ரைம் வரறயுநதுக்கு உதனற என்கறஶநரம். 

“ப்ரண ஜ்ரறம் அமரண ஜ்ரறம் ை அஶணகம்” ப்ரண 

ஜ்ரறரக இருப்ததும் அமரண ஜ்ரறர இருப்ததும் அஶணகம், 

ப்ரண ஜ்ரறரவும் ஶரன்நது அமரண ஜ்ரறரவும் ஶரன்நது. ஆக 

பூணர புருணரனு வைரல்ன படிரது. 

“ஸ்: ஏகஸ் ர்ஶயர தனத்ஶ” ஒரு தனத்ஷ ர்ஶரதற. 

“றஶஸ்ர உஶ த்ருஷ்ட தனரத்” றஶம் இண்டுத்துக்கும் 

இருக்கு.  “ப்ரண ஜ்ரறஸ் அமரண ஜ்ரறஸ் அமந் அர்த்: 

றறஸ்ஸ்”  

“கந்தர்ரது ப்றர றத்ஶர றறஸ்து” ப்ற என்ண இருக்கு 

கந்ர்த்றல் இருப்தரல் க்ந்ம் ப்றக்கு ட்டும் ரன் இருக்கு. 

குத்றலும், கர்த்றலும் க்ந்ம் என்தது றறஸ்ர இருக்கு.  “அப்ஜர 



ைப்ஶ றரறறன்த்ம் றஶர ஸ்ம் த்ருவ்ம் கு: கர்ரயள: 

மம்ஶர றஶஸ் உகரது ” றஶம் இண்டு றரக தரர்ந்துண்டு 

இருக்கு. உம் என்று உள்பது மரண ஜ்ரறகர இருக்கு.  

கர்த்துக்கு எப்த ப்ஸ்ருர்த்ற, புஸ்தம் இருந் ரன் க்ந்ர்த்ம் ரும். 

குத்றணரஶன ருர, கர்த்றணரஶன ருர என்தது மரண ர்ம். 

ஶணர என்தது ப்த்ற த்ருவ்த்ஷ ஶைர்ந்து.   

“றரகம் ஏகரர்ர்மணம் றப்றதற” ஒரு அர்த்பம் ஶரன்நதுக்கு 

இல்ஷன. இது ப்றஶணர இது கும்ஶணர ஶரன்நறல்ஷன. 

ஏகரர்ர்மணம் இருக்கப்த அறக்கப்தடறல்ஷன றரகம்.  றரகம் 

என்நரல் ஒரு அர்த் ர்மணபம் இல்ஷன என்று அர்த்ம். றப்றதற 

என்நரல் றஶர றதறனு இருக்கு. றஶர ஶகரடி ர்மணம் என்நரல் 

என்ண அர்த்ஶர அஶ ரன் இங்க ஏகரர்ர்மணதுக்கு. றரகம் 

என்நரல் றஶரம் என்று அர்த்ம்.   

“வ்ரக: அத்த்ஶ ஶயம் ர்மணம் ஞரரத்ஶ ர்மணம்” மரங்க்ரற 

ர்மணம் கடத்றணரல் ரன் உருரகறநது.  “மத்ஶ ஏக ர்மணம் அஜர 

அன் ர்மணம் உதனத்ஶ” க்கு மரங்க்ம் என்தற்கு ப்ரணம் 

ஒன்று ரன் கரம் வைரல்நரர். மரங்க்ம் என்தது ஶயது ஆகரது. 



உத்தற ஸ்தஷ்டர இருக்கு அதுணரன எற்கும் தரறப்பு என்தது கறஷடரது. 

ஒரு இடத்றல் இருந்ரல் இருக்குனு ரன் ரும் இல்ஷன என்நரல் 

இல்ஷனனு ரன் ரும்.  


