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ேகாம்பி வி த்தம் ல ம் உைர ம்
ெவ.ப. சுப்பிரமணிய த யார் இயற்றிய .
உ
கணபதி

ைண

Source:
"KOMBI VIRUTHAM"
A TAMIL POEM ADOPTED FROM "CHAMELEON"
BY V.P. SUBRAMANIA MUDALIAR, G.B.V.C.,
(Graduate of the Bombay Veterinary College.)
ேகாம்பி வி த்தம் : ல ம் உைர ம்
ெவ.ப. சுப்பிரமணிய த யார் இயற்றிய .
Madras
PRINTED BY S. J. CHOWRRYAPPAH, AT THE ALBINION PRESS.
1897.
(All rights reserved.)
------MRR V. Swaminatha Iyer Avergal, Tamil Pundit, Kumbakonam College, says:-- It'
gave me immense pleasure to go through "kombi Viruththam" by M.R.R.Ry V.P
Subramania Mudaliar Averkal. Its diction and ideas are highly praiseworthy. It is an
interesting that I cannot bring myself to attend to anything else, while reading it. It
evinces the profound scholarship of the Author in classical work and bids fair to be of
great use to Students. (Translated from Tamil )
ம-௱-௱
ெவ.ப. சுப்பிரமணிய த யாரவர்களியற்றிய ேகாம்பி வி த்தத்ைதப்
ப த் நிரம்பச் சந்ேதாஷமைடந்ேதன். இதில் அைமந் ள்ள ெசால் நய ம்
ெபா ள்நய ம் மிகப் பாராட்டற்பாலன. இைதப் ப க்கும்ெபா
இைடயிேல
ைவத் விட் ேவெறான்ைறச் ெசாய்தற்கு எனக்கு மனம் வரவில்ைல. இவர்கள் சிறந்த
ல்களில் ஒ ங்கான பாண் த்திய ள்ளவர்கெளன்பைத இ ெவளியாக்குகின்ற .
இந் ல், வித்தியாசாைலயில் ப க்கும் மாணாக்கர்க
நம் கிேறன்.

க்கு மிகப் பயன்ற ெமன்
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கும்பேகாணம் காேல )
இங்ஙனம்,
21-12-97. )

ேவ. சாமிநாைதயன்.

-------------PREFACE.
This poem has been based on the story of "Chameleon." Such alterations and
additions as were considered suitable for the teatment of the subject in Tamil poetry
have been freely made.
A few notes have been added to enable the work to be understood by persons
who have not got sufficient acquaintance with Tamil literature to understand works of
the kind without help. The notes will also help purely Tamil Scholars in fully
comprehending the English ideas embodied in the work. The substance of each
stanza (not a verbatim paraphrase) has been given in the notes. Difficult words and
phrases and allusions to English stories and ideas have also been fully explained.
The notes are believed to be sufficient and not too many.
If this work meets with the same appreciation and encouragement from the
scholars and the Press as my poetrical Transalation of Paradise Lost, Book I, in
Tamil, has done, I shall consider that my labour has not been thrown away.
V.P.S.
---------ேகாம்பிவி த்தம் :

க ைர.

ன்காலத்தில், சீவகசிந்தாமணி ஆசிாியர், நாிைய விஷயமாகக்ெகாண்
நாிவி த்தெமன்

ஒ

ல் இயற்றியதாக அேநகர் ேகட்

ேகாம்பிையப் பற்றி கூ வதனால், ேகாம்பிவி த்தெமன்
ேகாம்பி இன்னெதன்
லால் விளங்கும்.

க்கலாம். அ ேபால, இ ,
ெபயாிடப் ெபற்ற .

4
இ , இங்லீஷில் உள்ள *'Chameleon' ஒ பாட ன் கதாசாரத்ைத மட் ம்
ைகக்ெகாண் அதைனப் பல வ ணைனகள் உபகைதகள் த யவற்றால் மிக
விாிவாக்கி "எப்ெபா ள் யாரயார் வாய்க் ேகட்பி ம் அப்ெபா ள் - ெமய்ப்ெபா ள்
காண்பதறி " என்ற நீதிக்கு இடமாக இயற்றப்பட்
க்கின்ற .
கற்ேறாேரயன்றி மற்ேறா ம் இந்

ற்ெபா ைள எளிதாக அறிந் ெகாள்

ம்

ெபா ட் , இலகுவானேதார் உைர எ தப்பட்
க்கின்ற . இந்த உைரயில்,
பாட் க்களின் க்கியமான க த் விளங்குதற்கு அனாவசியகமான பதங்களின்
ெபா ள்கள், சு க்கத்ைத ம் ெதளிைவ ம் உத்ேதசித் , ேசர்க்கப்படவில்ைல;
ெபா ள் நன்கு லப்ப வதற்கு இன்றியைமயாத இைடப்பிறவரல்கள் ேவண் மிடத்
நிரப்பப் பட்
க்கின்றன. பாட் க்களின்
ப்ெபா ைள ம் ெதாிந் ெகாள்ள
வி ம் ேவார்க்கு உதவியாக அ ம்பத விளக்க ம் எ தப்பட் ள்ள .
ஒ பாட் க்கும் அ த்த பாட் க்கும் உள்ள ெபா ட் சம்பந்தத்தால்
ஒன்ைறெயான் இயல்பாகத் ெதாடர்ந் வ தல் (இந்
ல் எ த்தாளப்பட் ள்ள)
இங்கிலீஷ் க த் கள் கைதகள் ஆகிய இைவகள் த யவற்ைறத் ெதாிவிக்கும்
விேசஷக் குறிப் ம் ேசர்க்கப்பட்
க்கின்ற . இவ்விேசஷக் குறிப்பில்
அடங்காதன ம் உள. அைவ விாிவஞ்சி வி க்கப்பட்டன.
பாட்ெடா பக்கம் உைரெயா பக்கமாக இ ந்தால், இரண்ைட ம் ஒத் ப்பார்த் ப்
ெபா ள் ெதாிந் ெகாள்ளல் சிறி பிரயாசமாக வி க்குெமன் , அவ்வப் பாட் ன்
கீேழ அதனதன் உைர ம் அ ம்பதவிளக்க ம் விேசஷக்குறிப் ம் ேசர்க்கப்
பட்
க்கின்றன.
ெவ. ப. சு.
------

ேகாம்பி வி த்தம்.

ம தமா தியநிலம் வா மானிடர்
ெவ வ ங் குளிாினான் ெமய்ந் ந க்குறீஇத்
ெத ம ப வத் ஞ் ேசர்ந்த மாந்தைரச்
சுரெமன ெவ ப்பி ஞ் சுரெமான்

ண்டேரா.

(1)

(இதன் ெபா ள்.) குளிர்காலம் வந்தேபா , ம தம் குறிஞ்சி ல்ைல ெநய்தல்
என் ம் நால்வைக நிலத்தி ள்ேளா ம் குளிாினால் உடம் ந ங்கி வ ந் வ
இயல் . அப்ப ப்பட்ட காலத்தி ம் தன்ைன யைடந்தவர்கைளச் சுரேநாய்ேபால
ெவ ப் கின்ற பாைலநிலம் ஒன் உண் .
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ஆதிய -

தலான; ெவ வ ம் - அஞ்சும்; ெமய் ந க்கு; உறீஇத் ெத ம ம் - உடம்

ந ங்குதல் உற் வ ந் ம். சுரம் என ெவ ப்பி ம் சுரம், தன்ைனச் சுரம் (சுரேநாய்)
என் ெசால் ம்ப ெவப்பஞ்ெசய்கின்ற பாைலவன ெமன் மாம்.
தண்ைமேய ெவம்ைமயாத் தரங்கக் கானலா
ெவாண்மணி பரல்களா ற ெநகிழ்ச்சிேய
திண்ைமயா மீனினந் தீய மாக்களா
வண்மிய கடெலன வக்ன்ற தச்சுரம்.

(2)

(இ-ள்.) தன் (கட ன்) குளிர்ச்சிேய ெவப்பமாக ம், இரத்தினங்கள் ப க்ைகக்
கல்

களாக ம், அைலகள் கானலாக ம், ெநகிழ்ச்சியானதன்ைம (தைரேபால

இ கிக்) க னமாக ம், மீன் கூட்டம் ெசந்நாய்

த ய மி கங்க

ம்

வழிப்பறிெசய்ேவா ம் ஆகிய) ெகா ய மாக்களாக ம் மாறிய கடல்ேபால விசாலமாக,
அந்தப் பாைலவனம் உள்ள .
தண்ைம - குளிர்ச்சி; ெவம்ைம - ெவப்பம்; தரங்கம் - அைல; ெவாண்மணி பிரகாச ள்ள இரத்தினங்கள்; பரல் - ப க்ைகக்கல்; திண்ைம - இ கியதன்ைம;
மீன்இனம் - மீன்கூட்டம்; மாக்கள், மனித க்கும் மி கங்க
அண்மிய - அ த்த.

க்கும் ெபா ப்ெபயர்;

[கட ம் பாைலநில ம் ம தைலப் ெபா ள்களாயி ம் பரப்பாகிய
ெபா த்தன்ைமபற்றி ஒன்ேறாெடான் உவமிக்கப்பட்டன. அவ் வைமக்கிையயக்
குளிர்ச்சி த யைவ அைவக க்கு ம தைலயாகிய ெவப்பம் த யைவகளாக
மாறிய ேபாலக் கூறிய காண்க.]
சங்கரன் கண்ெணனச் சாற் ம் பா ைவத்
திங்கைளப் பார்த் ேளஞ் ெசவ்வ ழற்கைண
ெயங்க ங் கண் ல ெமன் றியம் வார்க்
கிங்குள தி ெவன வி த்த தச்சுரம்.
(இ-ள்.) சிவ

ைடய கண்கெளன்

(3)

ெசால்லப்பட்ட சூாிய சந்திரைரப்

பார்த்தி க்கின்ேறாம், அச்சிவ ைடய சிவந்த அக்கினிக் கண்ைண மட் ம் எங்கும்
பார்க்கவில்ைல என் ெசால் வார்க்கு அந்தக் கண் இங்ேக இ க்கின்றெதன்
ெசால் ம்ப (அவ்வள ெவப்பத்ேதா கூ யதாக) அந்தப் பாைலவனம்
இராநின்ற .
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சாற் ம் - ெசால்லப்ப கின்ற; பா
- சிவந்த அக்கினிக் கண்ைண; எங்க
- உள்ள ; இ த்த

- சூாியன்; திங்கள் - சந்திரன்; ெசவ்வழற்கைண
ம் - எங்கும்; கண் லம் - பார்க்கவில்ைல; உள

-தங்கிய .

[சிவந்த நிறத்தினா ம் ெவப்பத்தினா ம் பாைலவனம், சிவ ைடய ெசந்தழற்
கண்ைண ஒத்த்ெதன் கூறப்பட்ட . "ெசந்ெந ப்பிைனத் தக ெசய் பார்
ெசய்தெதாக்கும் அச் ெசந்தைரப் பரப் ..." என் க ங்கத் ப் பரணியில் வ வைதப்
பார்க்க.]
ெபாியவர் ேகாபத்திற் பிறந்த சாபத்தீ
யாிைவயர் கற் த்தீ யன்பர் ன் றப்
ாிபிாி ெவன் ந்தீ ெபாறாைமத் தீயிைவ
ெயா வழித் ெதாக்ெகன்

ளதப் பாைலேய.

(4)

(இ-ள்.) ெபாிேயார்கள் ேகாபகாலத்தில் ெவளிப்பட்ட சாபத்தீ ம் மாதர்க ைடய
கற் த்தீ ம் அன்பர்களாயிேனார் னபம் அைட ம்ப அவைரப் பிாிக்கின்ற
பிாிவாகிய தீ ம் ெபாறாைம என்றதீ ம் ஆகிய இைவகெளல்லாம் ஓர் இடத்திற் கூ த்
திரண்ட ேபால ம் அந்தப் பாைலவனம் உள்ள .
அாிைவயர்-ஸ்திாீகள்; ன் உற- ன்பம் அைடய; ாி- ெசய்கின்ற;
ஒ வழித்ெதாக்ெகன-ஓர் இடத்திேல திரண்டாற் ேபால.
நீர்ந வடைவ ண் ெடன நிகழ்த் வா
ரா ேம கண் ல ரதைனப் ேபாலன்றி
பார்ந த் தீெயனப் பார்த்த பல்லவர்
ேசார்விலா

ைரப்பரச் சு

சுரத்ைதேய.

(5)

(இ-ள்) ச த்திரத்தின்; மத்தியிேல வடவா காக்கினி (நீர்ந த்தீயாக)
இ க்கின்றெதன் ெசால்வ உண் . ஆனால் அந்த அக்கினிையப்பார்த்தவர்கள்
இல்ைல. அ ேபாலல்லாமல் ேமற்கூறிய பாைலவனத்ைதக் கண்ணாேல கண்ேடார்
அேநகர் அதைன நிலந த்தீ ெயன் ெசால் வார்கள்.
நீர்ந

வடைவ உண் -கடல் மத்தியிேல வடவா காக்கினி உண் ; பார்-நிலம்- மி;

பல்லவர்- பலர்; ேசார்விலா -ெசாற்ேசார்

படா ; உைரப்பர்-ெசால்

ேமயவவ் வடைவேய ேவைல நீெரலாம்
வாய்ம க் கு தைன வைள நீாின்றி

வார்.
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ேய ம்ெவண் ேடர்ப் ைக யிையெவஞ் ெசந்தைர
யாயேதா ெவன

மச்சு ரத்திேன.

(இ-ள்) அன்றி ம் அந்த வடவா

(6)

காக்கினி தாேன, தன்ைனச் சூழ்ந்தி ந்த கடல்

வைத ம் உண் ஒழித் விட் , அதனால் தன்ைனச் சூழ ம் நீாில்லாததாய்,
கானலாகிய ைக டன் ெவம்ைம ம் ெசந்நிற ம் உள்ள தைரப் பரப்பாக ஆகியேதா
என் ெசால் ம்ப யாக ம் அந்தப் பாைலவனம் உள்ள . அதிேல
ேமய-ெபா ந்திய; வடைவ-வட காக்கினி; ேவைல- கடல்; வாய்ம க்கு -உண் கு த் ; ஏ ம்-ெபா ந்திய; ெவண்ேடர்-கானலாகிய; ைக இைய- ைக ெபா ந்திய;
ெவஞ்ெசந்தைர-ெவப்ப ம் சிவந்த நிற ம் உள்ள தைர; ஆயேதா என-ஆகியேதா
என் ெசால் ம்ப .
[பாைலவனம், தன்னிடத் ள்ள கானலான

ைகைய ஒத்தி த்த னா

ம், தனக்கு

இயல்பாக ள்ள ெவப்பம் ெசந்நிறம் இைவகளினா ம், தன்ைனச்சூழ நீர்
இல்லாததனா ம் கடலால் வைளயப்படாத வடவா காக்கினி ேபான்ற என்றப ]
தீயேத நில மாய்த் திரவ நீ மாய்
வா
மாயதிவ் ைவய கத்ெதன
ேவ ெமப் ெபா ள்க ம் ெவம்ைம ெயய்திட
ேமயபங் குனியிேனார் ெவய்ய நாளிேன.
(இ-ள்) இந்தப்

மியிேல தீெயான் தாேன க னமான மண்

(7)
ம்

ஆகி,ெநகிழ்ச்சியான நீ ம் ஆகி,ஆவித் தன்ைம ள்ள வா
ம் ஆகியதின்
ெசால் ம்ப (கட் ப்ெபா ள்கள் ெநகிழ்ச்சிப் ெபா ள்கள் ஆவிப்ெபா ள்களான)
எல்லாப்ெபா ள்க ம் சூ அைட ம்ப யாகப் பங்குனிமாதம் வர, அந்த மாதத்தி
மற்ற நாள் கைளக்காட்
ம் அதிக ெவப்பமாக இ ந்த ம தினத்திேல.

ம்

திரவம்-ெநகிழ்ச்சி; ஆய -ஆகிய ; ைவயகத் - மியில்;
ஏ ம்-ெபா ந்திய; எய்திட-ெபா ந்த; ேமய-ேமவிய.
[பங்குனிமாதம் ேபாலேவ அதற்குப் பிந்திய சித்திைர ைவகாசி ம,

த ய

சிலமாதங்க ம் ெவப்பமானைவகள். என்றா ம், "சித்திைர பத்தில் (பத்தாந்ேததியில்)
சிறந்த ெப ங்காற் ஐப்பசி பத்தில் அைறயில் அைடப ம்" என்ற பழெமாழிப்ப
அந்த ெவப்பம் உள்ள மாதங்களில் வழங்கும் காற் ப் பங்குனி மாதத்தில்
இல்லாததனால்,அந்த மாதங்களி

ம் இந்த மாதம் அதிக உ ப்பம் உைடய . ஆன
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பற்றிேய, ந்திய காலத்தில் யாதாயி ம் ஒன் ெசய்ய உடன்பட்ேடார், அ
ெசய்யாவி ல் "பங்குனி மாதத்தில் பகல்வழிப்ேபாவார் ன்பத்ைத அைடேவனாக"
என் பிரதிக்கிைன ெசய் ம் வழக்கமி ந்த .]
ெகா யேத ளிடத் ெவங் ெகா க்கும் பாம்பின்மாட்
ட விடப் பல் ம்ேபா லழல்ப கற்கேண
க ைமயார் ெவப்பதி காித்த நண்பக
ைடவழிச் ெசல்குவா ாி வர் ேபாந்தனர்.

(8)

(இ-ள்) ேதளினிடத்திேல ெகா க்கும் பாம்பினிடத்திேல விஷப்பல்

ம்

ெகா யைவகளாக இ ப்ப ேபால, பகற்காலத்தில் ெகா யதான ெவப்பம் மிகுந்த
மத்தியான சமயத்திேல இரண் வழிப்ேபாக்ர்கள் (ேமற்கூறிய சுரத்
)
ேபாவாராயினார்.
ெவங்ெகா க்கு - ெகா ைமயான ெகா க்கு; மாட்

- இடத்தில்; அ

- ெகால்

ம்;

அழல் - உட் னம் ெசய்கின்ற; ஆர் - நிைறந்த; நண்பகல் - ந ப்பக ேல;
வழிச்ெசல்குவார் - பிரயாணம் ெசய்பவர்கள்; ேபாந்தனர் - ேபானார்கள்.
[இ கா ம் ெசன்ற எட் ப் பாடல்களில், குளிர்காலத்தி ங்கூட ெவப்பஞ்ெசய் ம்
ஒ பாைலவனத்திேல அத்தியந்த உஷ்ண ள்ள பங்குனி மாதத்திேல மற்றத்
தினங்களி ம் அதிக ெவப்பமாக வி ந்த ஒ தினத்திேல இரண் பிரயாணிகள்
ெசன் ெகாண்
ந்தார்கள் என்ப கூறப்பட்ட .]
சந்தித்தார் சில்வழி தாஞ்ெசல காைலயின்
ந்தித்தாம் பட்டெவல் லாெமாழிந்தனர்
பிந்தித்தாந் தங்கிடம் ெப
ேமாெவனச்
சிந்ைதத்தா பத்தினாற் றியங்கு ெசவ்வியில்.
(இ-ள்.) அவ்வா வழிச்ெசன்றவர்கள் சந்தித் ச் சிறி
ரம் ெசல்
தாங்கள் இ வ ம் அந்தக் ெகா ய பாைல வனத்திேல பட்ட

(9)
ம்ேபா

கஷ்டங்கெளல்லாவற்ைற ம் பற்றிப் ேபசினார்கள்; (அக்கஷ்டங்கைள நிைனந்
அைதாியம் அைடந் ) இனிேமல் தங்குதற்குத் தக்க இட ம் கிைடக்குேமாெவன்
தியங்கினார்கள். அப்ப த்தியங்கிய சமயத்திேல.)
சில்வழி - சிலவழி - சிறி

ரம்; ெசல்காைலயில் - ெசன்ற ேபா ; ெமாழிந்தனர் -

ேபசினார்கள்; தங்கிடம் - தங்கும் இடம்; ெப
மனத் ன்பம்; ெசவ்வி - சமயம்.

ேமா - ெப ேவாேமா; சிந்ைதத் தாபம் -
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தைரந ெந ப்ெபனச் சாற் மச்சுரத்
ெதாிந நீெரனச் ேசய்த்தி ெனய் ேமார்
மரமிைட வனத்திைன வறியன் கண்டேவா
ாி நிதி ெயனக்கண்டங் ெகய்த ேவகினார்.

(இ-ள்.) நிலத்தின் மத்தியிேல ெந ப்பி ந்தாற்ேபால இ ந்தெதன்

(10)

ெசால்லப்பட்ட

சுரத்திேல, ெந ப் மத்தியில் நீர் இ ந்தாற் ேபான்ற ஒ ேசாைலைய, தாித்திரன்
ைதயைலக்கண்ட ேபாலக்கண் அதிற் ேச ம்ப ேபாக ற்றார்கள்.
ேசய்த்தின்-

ரத்தில்; எய் ம்-ெபா ந்தியி ந்த; மரம்- மிைடவனம்-மரங்கள்

ெந ங்கிய ேசாைல; வறியன்-தாித்திரன் இ நிதி-ெப ம் ைதயல்; எய்த; அைடய.
தைரயிைடப் பரவலாற் றரங்க ேவைலேயா
வி விசும் ெபய்தலா ெலழி ேயெகாேலா
சுரெந ம் பைகெதறச் சூழ்ந் திரண் ேமா
ற்ற ேவாெவன

ளதச் ேசாைலேய.

(இ-ள்) அந்தச்ேசாைல-,(காற்றினால் அைலேபால அைல ம் கிைளக
இைலக

(11)
ம்

ம் ெந ங்கித்) தைரேமேல (இ ண் ) பரவியி த்த னால்,

அைலகைள ைடய ச த்திரந்தாேனா ெவன் ம், ஆகாயத்ைத அளாவி இ த்த னால்
ேமகந்தாேனாெவன் ம் அந்தச் ச த்திர ம் ேமக ம் அைவக க்கு ெந ங்காலமாகப்
பைகயாக உள்ள பாைலவனத்ைத அழிக்க (த்தனித்தனிேய சாத்தியப்படாெதன் )
ேயாசைனெசய் இரண் ம் ேசர்ந் ஓர் உ ெவ த்தனேவா என் ெசால் ம்ப யாக
இ ந்த .
தரங்கம்-அைல; ேவைல-ச த்திரம்; இ விசும் -ெபாிய வானம்; எய்தலால்ெபா ந் த னால்; எழி

ஏ ெகால்-ேமகந்தாேனா; ஓ-அைசநிைல; சுரெந ம்பைக-

சுரமாகிய நீண்டகாலப் பைகைய; ெதற-அழிக்க; சூழ்ந் -ஆேலாசித் ; உ
உற்றேவா- வ
ெபா ந்தினேவா.
[குளிர்ச்சி இ ண்ட நிறம் விசாலம் காற்றினால் அைலதல் என்ற இைவகள்
ேசாைலக்கும் ச த்திரத் க்கும் ேமகத் க்கும் உள்ள
ெபா த்தன்ைமகள்.]
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விள்
ைக ண்ேடல் ெவய்ய தீ ண்
ெதள்ளிய நில ண்ேடற் றிங்க ண் ளம்
பிள்ைளக ண்ெடனிற் ெபற்ற தா ண்
ள்ளதா னீ ண்ெடன்

ள் க் கார்ெசால்வார்.

(12)

(இ-ள்) ைகயால் ெந ப் ம் நிலவால் சந்திர ம்;பிள்ைளகளால் தா ம் அ மதி
ெசய்யப்ப தல்ேபால இந்தச்ேசாைல இ ப்பதனால் (இதன் உள்ேள) நீ ம்
இ க்கேவண் ம் என் ெசால் க்ெகாண் அவர்கள் அத ள்ேள குந் பின்
வ வைதச் ெசான்னார்கள்.
விள்

-(தீயி

ந் ) பிாி ம்; உண்ேடல்-உண்ெடன்றால்; ெவய்ய-ெவப்பமான;

ெதள்ளிய-ெதளிவான; திங்கள் - சந்திரன்; ஈ உள்ளதால்-இ இ த்த னால்;உள்
க்கார்- உள்ேள குந் . (விள் தல் கூ தல் எனி ம் அைம ம்)
காந்தி ெவயினிலாப் ைரயிக் காவினின்
மாந்தநீ ரளித்தி மரங்கள் பற்பல
வார்ந்திடக் கனித ந் த வனந்தெமய்
ேவய்ந்திடச் சிைர

வி க்க ெமண்ணில.

(13)

(இ-ள்) இயல்பாக ெவப்பமாக உள்ள ெவயில், நிலாைவ ெயாத்தி க்கின்ற இந்தச்
ேசாைலயிேல, கு க்க நீர் த கின்ற (ெதன்ைன

த ய) மரங்கள் அேனகம் உண்ணப்

பழங்கள் த கின்ற மரங்கள் அேனகம்; உ த் க்ெகாள்ள (மர ாியாகிய) உைடகைளக்
ெகா க்கும் மரங்க ம் அேநகம்.
காந்தி - திர்ந்த ெவப்பமாக எறிக்கின்ற; நிலாப் ைற- நிலைவ ஒத்தி க்கின்ற; காேசாைல; மாந்த-கு க்க; அளித்தி ம்- ெகா க்கும்; ஆர்ந்திட-உண்ண; கனி-பழம்; த மரம்; ெமய்- ேவய்ந்திட- உடம்ைப

ட; -உ த் க்ெகாள்ள; சீைர-, மர ாிக்கும்

சீைலக்கும் ெபா ப்ெபயர்; ஈ-ெகா க்கின்ற; வி க்கம் எண்
இல-மரங்கள் எண்ணில்லாதன.
தீயெவவ் ெவயின்மைழ சீதங் தாங்குமில்
ேலய்த பாழிப்ெபாந் திைய த ப்பல
ேநாயிைனத் ெத மர ேநா ஞ் சா ந்தீர்
காயசித் திையத்த ந் த க் கணக்கில.

(14)

(இ-ள்) அன்றி ம் ெகா ய ெவயில் மைழ குளிர் இைவகள் அ காதப காத்
கள் ேபான்றி க்கும் ெப ம் ெபாந் கைள ைடய மரங்கள் அேநகம். (ேவர்
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பட்ைட இைல க் காய் கனி த யைவகளால்) ேநாய் தீர்க்கும் மரங்க ம் (வந்த
ேநாய்லைளத் தீர்க்குமட் ல் நில்லாமல் வரக்கூ ய) ேநாைவ ம் சாைவ ம் விலக்கும்
காயகற்பத்ைத அளித் க் காயசித்திைய உண்டாக்கும் மரங்க ம் அேநகங்க ள்ளன.
தீய ெவவ்ெவயில்-ெகா ய ெவப்ப ள்ள ெவயில்; சீதம்- குளிர்; இல் ஏய்த ட்ைட ஒத்த; பாழிப் ெபாந் -ெபாிய மரப்ெபாந் ; இைய-ெபா ந்திய; த -மரம்;
ெத ம்-அழிக்கும்; தீர்-தீர்ந்த;-நீங்கிய.
ஓவின்றிக் கண் ேகட் ண் யிர்த் ற
ேவர்வண் னிைசகள்ெகாங் ெகய்தி ெமன்ைம
ேமவிையம் ல க்கும் வி ந் ெசய்தி ம்
ைவேய

ைவயாப் ெபாழிவ பன்மரம்.

(இ-ள்) கண்ணாற் கண் ம் காதாற் ேகட் ம் வாயால் உண் ம்

(15)
காகால் ேமாந் ம்

உடலாற் பாிசித் ம் அ பவிக்கும் இன்பங்கைள ைறேய ெகா க்க, அழகும்
வண் ன் இைச ம் ேத ம் வாசைன ம் ெமன்ைம ம் ெபா ந்தி ஐம் லன்க க்கும்
வி ந் ெசய் ம் ைவேய ( ஷ்பங்கைளேய) ைவயாக (மங்ைகயாக)க் ெகா க்கும்
மரங்கள் அேநகங்க ள்ளன.
ஓவின்றி-நீங்காமல்; உயிர்த் -ேமாந் ; உற-பாிசிக்க; ஏர் அழகு; வண் ன் இைசவண் ன் ஒ

; கள்-ேதன்; ெகாங்கு- வாசைன; எய்தி-ெபா ந்தி; ெமன்ைம-மி

வான

தன்ைம; ேமவி-ெபா ந்தி.
["கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி ம் ஐம் ல ம்-ஒண்ெடா கண்ேண உள" என்ற
குறளில் கூறியவற்றால் ேகட்டற் குாிய ஒன் நீங்கலாக மற்ற நான்கும்
வின்கண்ேண இயல்பாக இ க்கின்றன. வில் வண் கள் ேத ண்ண வந்
ஒ ெசய் ங்ேபா , அந்தக் குைற ம் நிரம்பிவி கின்ற .]
ஓவிய ெர ெதாணா
வ ேமவிய
பாைவகள் பலபல பயக்கும் பன்மரம்
வில்யா வ மி ம்
ெகாண் டத்
தாவ

பலமக்க ட வ பன்மரம்.

(16)

(இ-ள்) சித்திரகாரர்கள் சித்திாித்தற்காிய வ வம் உள்ள பாைவகைள (பாைவ
ேபான்ற உ வ ைடய க்களாகிய ெபண் மக்கைள) த்த ம் (குரா) மரங்கள்
அேநகங்க ள்ளன. யாவ ம் அதிசயிக்கும்ப பல மக்கைள (மானிட உ வ ள்ள
பழங்களாகிய ஆண்மக்கைளத்) த ம் (கி த்த) மரங்கள் அேநகங்க ள்ளன.
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ஓவியர் - சித்திரெம

ேவார்; எ ெதாணா - எ த

யாத; பயக்கும் - ெகா க்கும்;

வில் - மியில்; இ ம்
- ஆச்சாியம்; தாவ - குற்றமற்ற; பலமக்கள் என்ப ,
பழமாகிய ஆண்மக்கள் என் ம் அேநக ஆண்மக்கள் என் ம் ெபா ள்பட நிற்கின்ற .
[குரவ மலர் ெபண்ேபால வ வ ள்ள ெதன்ப
54-வ

தணிைகப் ராணம் நாட் ப்படலம்

பாட் ல் "குரவலர்ப்பாைவ ெபற்ெற ப்ப" என்பதனா

ம் கி

த்த மரக்காய்

மக்க ைடய வ வம் உள்ளெதன்ப காஞ்சிப் ராணம் நகேரற் ப் படலம் 15-வ
பாட் ல் "....
...கி த்த ெந ந்த த் தம்பழம்...மானிடர் ேபான் ெமன ெவகுண்
ைடத் ..." என்பதனா ம் விளங்கும்.]
விண் ல ெகய்திட வி ம்
ெரலா
மண்ணிெயம் வழியஃ தைடமி ெனன்பேபாற்
கண் க்ெகட் டா மீக் கதித்த தா விம்
மண்ணின் ம் விண்

ற ைவத்த ேவணிேயா.

(17)

(இ-ள்.) 'ேமற்கூறிய ேப கேளயன்றி விண் லைக அைட ம் ேபற்ைற ம் ெபற
வி ம் ேவார்கெளல்லாம் எம்ைம வழியாகப் பற்றி (எம்ேமல் ஏறிச்ெசன் ) அந்த
ேம

லகத்ைதச் ேச ங்கள்' என்

ெசால்வனேபாலக் கண்

ேமேனாக்கிக் கதித்ேதாங்கிவளர்ந்த இந்த மரங்கள், மண்
விண் லகத் க்கு ஏறிச் ெசல்ல ைவத்த ஏணிகேளா என்
இ க்கின்றன.

க்ெகட்டாமல்
லகத்தி
ந்
ெசால் ம்ப

எய்திட - ேசர; அண்ணி - எம்ைமச் சார்ந் ; அைடமின் - ேச ங்கள்; என்பேபால் என் ெசால்வனேபால; மீக்கதித்
மண்ணின் - மியி
ந் .

- ேமேல வளர்ந்ேதாங்கி; தா

- மரங்கள்;

உண் ட
த்திட ெவா ங்க ேநாய்ெதறப்
ெபண்ெடா பிள்ைளகள் ெபறவிண் ெணய்திட
ெவாண்ெடா
த வ தவி ேவ ண்ேடா
விண்ட

விைவெயாப்ப ேமன்ைம ேமயேவா.

(18)

(இ-ள்.) இவ்வாறாக, இம்மரங்கள் (19-வ பாட் ற் கூறியப ) தாகத் க்குக் கு க்க
இளநீராகிய நீ ம் பசிக்குச் சாப்பிடப் பழங்களாகிய உண ம் மானங்காக்க
மர ாியாகிய உைட ம் த கின்றன; ேம ம் (14வ பாட் ற்கூறியப ) ெவயில் மைழ
பனி இைவக க்கு ஒ ங்க மரப்ெபாந்தாகிய
ம் வந்தேநாய் தீர்க்க ம ந் ம்
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வ ேநாய் விலக்கக் காயகற்ப ம் ெகா க்கின்றன;அன்றி ம் (15, 16-ம்
பாட் களின்ப , வண் ைசக்கப்ெபற்

ஐம் லன்கைள ம் இன்பம்

குணத்தினால் ஸ்திாீகைள ஒத்த ஷ்பங்க
ஆண்பிள்ைளகைள ம்

கரச்ெசய் ம்

ம், வ வத்தினால் ெபண்பிள்ைளகைள ம்

ைறேய ஒத்த குராமரப்

க்க

ம் கி

த்தமரப் பழங்க

ம்;

ஆகிய) ெபண் பிள்ைளகைள அளிக்கின்றன. அல்லாம ம் (17-ம் பாட் ப்ப )
கண் க்ெகட்டாதப அதி உன்னதமான வளர்ந் தம்ேமேலறிச் ெசல்ேவார்
விண்ைண அைடய ம் உத கின்றன. ேமற்கூறிய உதவிகளி ம் அதிகமாக ேவ
உதவிஉண்ேடா? இல்ைல. (வண் கள் உண்ண உதவாத ெபான் மலர்கைள ம்
யாவ ம் தின்னலாகாத ெபாற்கனிகைள ம் உைடய) கற்பக த க்கள்
இம்மரங்கேளா

ஒப்பாகத்தக்க ேமன்ைம ெபா ந்தியைவகேளா? அல்ல.

ெதற-ெக க்க-தீர்க்க;விண் எய்திட-ேம

லகத்ைத அைடய; ஒண்த -அழகிய

மரங்கள்; உத வ-உத கின்றன; விண் த -கற்பக த க்கள்; இைவ ஒப்பஇைவக

க்கு உவமானமாக (த்தக்க); ேமயேவா-ெபா ந்தியனேவா.

[ெதன்ைனேய யன்றித் தாகத் க்கு உத ம் ேவ

மரங்க

ம் உண் . *தண்ணீர்

மரம் என்ற ஒ வைக வாைழ, இைலக்காம்பில் தண்ணீர் ேசகாித்
பிரயாணிக க்கு உத கின்ற .

ைவத் ப்

அதனால் அதற்குப் பிரயாணிமரம் என் ம் ேபர் உண் . † ெடமராராப் பசுமரம்
‡ெதன் அமாிக்காப் பசுமரம் என்ற இரண் சாதி மரங்கள் பசுவின் பால் ேபாலப்
ேபாஷகமான பாைல உைடயைவ.]
--*water-tree or Traveller's tree
† Cow-tree of Demarara
‡ Cow-tree of South America
ைபந்தைழ கிைளநிழ றந் பட்டபின்
ெவந் ெவங் குளிெரா மி கம் ேபாக்கி ஞ்
சுந்தர மர யிர் றந் ெமன்பினா
ந்திரற் குத த் தீசி ேயய்க்குேம.
(இ-ள்.) இம்மரங்களின் இைலக

ம் கிைளக

(19)
ம் பச்ைசயாக

உயிேரா
க்கும்ேபா நிழல் ெகா த் உத கின்றன, இறந் பட்ட பின் குளிர்காய
எாிக்கும் ச காக ம் இரவில் மி கங்கைள ெவ ட் ேயாட் ம் ேவ ேபாலப்
ேபாகட்

எாியவி ம் விறகாக ம் உத கின்றன. ஆதலால், இம்மரங்கள், சீவந்தராக
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வி ந்தேபா பலவைகயில் பிறர்க்கு உபகாரப்பட் இறந்தேபா தம
ெக ம்ைப இந்திர க்கு வச்சிரா தமாக உதவிய த்தீசி னிவைர ஒக்கும்.
ைபந்தைழ - பச்ைச இைல;
எய்க்கும் - ஒக்கும்.
[ததீசி

றந்

- நீங்கி; என் - எ

ம் ; உத

- உபகாரப்பட்ட;

னிவர் சிாித்திரம் தி விைளயாடற் ராணத்தில் கூறப்பட் ள்ள .}

உயிாில்பல் ெபா ளி
யர்ந் தம்ைமப்ேபா
யிரன்றி ணர்ச்சி
ள சரங்க க்
குயிெர
ணா த லளித் வற்றி ங்
குயிர்ெந ங் காலமன்

வ தாவரம்.

(20)

(இ-ள்.) ( ல் ண் ெகா ெச மரம் இைவகைள உள்ளிட்ட) தாவரங்கள்,
உயி ைடைமயினால் உயிாில்லாத எல்லாப்ெபா ள்கைளக் காட்
ம்
ேமன்ைம ள்ளைவகளாய், தம்ைமப்ேபால உயிேரயன்றி உணர்ச்சி ம் ஒ ங்ேக உள்ள
நிைலெபயர்ந் சாிக்கும் இயல்ைப உைடய சரப்ெபா ள் (களாகிய பிராணி) க க்கு
உண
த யவற்ைற உதவி, அப்ெபா ள்கைளக்காட்
ஜீவிக்கும் ெப ைம ைடயைவகள்.

ம் நீண்டகாலம்

இல் - இல்லாத; பல் - பல; உள - உள்ள; சரங்கள் - பிராணிகள்; உணா - உண ;
தல் -

தலானைவகள்; அளித்

அந்தப்பிராணிகளி

- ெகா த் ; உவற்றின் ஊங்கு -

ம் அதிகமாக; மன்

வ - நிைலெபற்றி ப்பன.

[மாம்ஸத்ைதேய ஆகாரமாக உைடய சிங்கம்
த ய மி கங்க ம்
அம்மாம்ஸத்ைதத்த ம் மான் த ய மி கங்களில்லாமல் உயிர்வாழ்தல் கூடா .
ஆதலால் மாம்ஸபக்ஷணஞ் ெசய்
யிர்க ம் உயிர்வாழ் க்குத் தாவரங்கைளேய
லாதாரமாக்க் ெகாண் ள்ளன. அன்றி ம் பிராணிகள் சுவாசத்தால் ெவளிேயவி ம்
வா வில் உள்ள ம் பிராணிக க்கு ேவண்டாததாயி ப்பேதயன்றிக் ெக தி
ெசய்வ மாகிய காி அமில வா ைவத் தாவரங்கள் கிரகித் அந்தக் கலப் ப்
ெபா ளான காியமிலவா ைவக் காிச்சத் ேவ பிராணவா ேவறாகப் பிாித் க்
ெக தியற்றதாக்கிக் காிச்சத்ைதத் தாம் உபேயாகித் க்ெகாண் பிராணவா ைவ
ெவளிேய விட் வி கின்றன. பிராணிக க்குப் பிராணாதாரமான அந்தப்
பிராணவா ேவா, சாதாரண வா ேவா கலந் , பிராணிகள் உள்வாங்கும்
சுவாசத்ேதா உடம்பி ள்ேள ெசன் பிரேயாசனப்ப கின்ற . எகித் ேதசத்தில்
அேநக ஆயிரவ ஷங்க க்கு ன் ேசமஞ் ெசய்யப்பட்
ந் ெவளிேய எ க்கப்பட்ட
சில தானியவிைதகள் விைதக்கப் ெபற்
ைளத்தன. பல்லாயிர வ டங்கண்ட
மரங்கள், சில இடங்களில் உள்ளன.]

15

அன்றி ெமப்ெப ஞ் சர மாகத்தி
ெனான்றிய ப ைமயி யரத் ெதாவ்
வின்ற ஞ் சீர் ற் மிைசக்க லாவேதா
ெவன்ெறன்றவ் வனத்தி
(இ-ள்.) ேம

ம் யாைன

த

ேளக

ற்றனர்.

(21)

ய நிலத்தில் வா ம் பிராணிகளாயி

ம் ஆகுக,

திமிங்கிலம் த ய நீாில் வா ம் பிராணிகளாயி ம் ஆகுக, எந்தப் ெபாிய
பிராணிக ம் ப ைமயி ம் உயர்ச்சியி ம் ஒப்பாகமாட்டாத மரங்களின் சிறப் க்கள்
ற்றச் ெசால்ல
ேமா?
யா , என் ெசால்
அச்ேசாைலயின் உள்ேள ேபாவாராயினர்.

(ேமற்கூறிய பிரயாணிகள்)

ஆகம் - உடல்; ஒன்றிய - ெபா ந்திய; ஒவ் றா - ஒப்பாகாத; இன்த
இனியமரங்கள்; சீர் - சிறப் ; இைசக்கலாவேதா – ெசால்ல
என்

-

ேமா; என்ெறன்

-

ெசால் ச்ெசால் ; வனம் - ேசாைல.

[யாைனகளி

ம் ெபாிய காத்திரம் உைடய பிராணிகள்

ன் ஒ காலத்தில் இந்தப்

மியில் வாழ்ந்த உண்ைம, மண்ணின் கீேழ கண்ெட க்கப்பட்
க்கிற அந்தப்
பிராணிகளின் எ ம் களினால் விளங்குகின்ற . அப்ப ப்பட்ட பிராணிக ம் ெபாிய
மரங்கேளா ஒப்பிடத்தக்க பாிமாணம் உைடயைவகளல்ல. ஏறக்குைறய (ச்சாதி
அ யால்) ற ச் சுற்றள ள்ள மர ம் உண் .]
கட னாற் சூழ்ந்தவிக் காசி னிக்கேண
டவியாற் சூழ்ந்தேவார் ணாி ண்ெடனத்
தடவிய ெவா ெப ந் தடாக மவ்வனத்
திைற றல் கண் நீ ாினி த ந்தினார்.
(இ-ள்) கடல்சூழ்ந்த இந்தப் மியிேல,

(22)

மிசூழ்ந்த கடல் ஒன் ண்ெடன்

ெசால் ம்ப , விசாலமான ஒ தடாகம், அச்ேசாைல மத்தியில் இ க்கக்கண் ,
அதிேல அவர்கள் தண்ணீர் கு த்தார்கள்.
காசினி- மி; டவி- மி; ணாி-ச த்திரம்; உண்ெடன- உண்ெடன்
ெசால் ம்ப யாக; தடவிய-விசாலமான; வனத்திைட-ேசாைலயின் மத்தியில்;
அ ந்தினார்-கு த்தார்கள்.
ாினான் மைலெயனத் ேதான்றிச் சாைகயாற்
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பாாினாற் றிைசைய மளந் பாதலம்
ேவாினா லளந் ச்சி விண் ணளக்கநீர்ச்
சாாிேனாங் ெகா த ச் சார்ந்
(இ-ள்) ஒ மரம்,

ைவகினார்.

(23)

ர் ெபாிதாய் மைலேபாலத்ேதான்ற, கிைளகள் நான்கு

திக்குக்கைள ம் அளக்கச் ெசல்கின்றைவ ேபால நீண் பரவ, ேவர்கள் பாதாளத்ைத
அளப்பைவகள்ேபால ஆழமாக உற. உச்சி விண்ைண அளக்கப்ேபாவ ேபால
உயர்ந்ேதாங்கி வளர, ேமற்கூறிய தடாகத்தின் நீர ேக கைரயிேல நின்ற . அதன்
அ யில் அவர்கள் இ ந்தார்கள்.
சாைக-கிைள; பாாில்நால்திைச- மியில் நான்கு திக்குக்கள்; பாதலம்-பாதாளம்; விண்
வானத்ைத; நீர்ச் சாாின்- (தடாகத்தின்) நீர்ப்பக்கத்திேல; ஓங்கு-வளர்ந்ேதாங்குகின்ற;
சார்ந் -ேசர்ந் ; ைவகினார்-தங்கினார்கள்.
அைலெயறி ளிகேளா டவற்றின் றண்ைம
மலர்ந ந் தாெதா மண ம் வாாிக்ெகாண்
ல மா தத்தினா டல்ெவப் பந்தவிர்ந்
ெதாைலயயர்

யிர்த்த

ெமா வன் கூ வான்.

(இ-ள்) அத்தடாகத்தின் அைலகள் ஏறி ம் சிறிய நீர்த் ளிகேளா

(24)
அந்த

அைலகளின் குளிர்ச்சிைய ம், அத்தடாகத் மலர்களி ள்ள மகரந்தப்ெபா ேயா
வாசைனைய ம் வாாிக்ெகாண் உல கின்ற காற்றினால் அவர்கள் ேதகெவப்பஞ்
சீக்கிரமாகத் தீர்ந் இைளப்பாறினார்கள். இைளப்பாறிய உடேன அவர்க ள்
ஒ வன் பின் வ வைதச் ெசால்வானாயினான்.
தண்ைம - குளிர்ச்சி;தா

- மகரந்தப்ெபா ; மா தம் - காற் ; தவிர்ந்

ஒைல - ஒல்ைல- சீக்கிரம்; அயர் வயிர்த்த

- நீங் கி;

ம் - வ த்தம் தீர்ந்த உடேன.

[காற் , கண் க்கு விளங்கும் நீர்த் ளிைய ம் மகரந்தப் ெபா ைய ம்
வாாிக்ெகாண்ட ேபாலக் கட்டலனாகாத குளிர்ச்சிைய ம் வாசைனைய ம்
ெகாண்டெதன்ப கூறப்பட்ட ]
நாகபா சத்தினா ராம னற்பைட
சாகுேமல ைவயி யிர் தைழக்க சிய
மாக டன்சிைற வளிைய ெயாக்கு *
ேசாகாித்

ல மிச் சுகந்த மா தம்.

(25)
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(இ-ள்.) இராம
மா

ைடய ேசைன இந்திரஜித்

சமயத்தில் வந் ேசர்ந்த க ட

விட்ட நாகபாசத்தினால் கட் ண்

ைடய சிறகின் காற் , அந்தச் ேசைனைய

உயிர்ெபற் எ ம்ப ெசய்த . நம ேசாகத்ைத நீக்கிய இந்தக் காற் ,
அப்ப ச்ெசய்த க டன் சிைறக்காற்ைற ஒத்தி க்கின்ற .
சாகும் ஏலைவ - சாகுந் த ணம்; மா- ெப ைம ைடய சிைறவளி - சிறகின்காற் ,
நீத்

- நீக்கி, மா தம் - காற் .
மீண் மப் பைடமலா ேவதைமயினான்
மாண் ட மறித் யிர் ம வ சிய
ேதண் ெயய் தாியசஞ் சீவிக் காற்ைற
மீண் லா மிமம த தினி

ேந ேம.

(26)

(இ-ள்) தி ப்ப ம் அந்தப் பைட பிரமாஸ்திரத்தினால் மாண்டேபா (அ மானாற்
ெகாண் வரப்பட்ட சஞ்சீவி மைலயினின் ம் அந்தச்ேசைனக்குத்) தி ம்ப உயிர்
வ ம்ப
சிய சஞ்சீவிக் காற்ைற ம் இங்கு உலா ம் காற் ஒத்தி க்கின்ற .
மீண் ம் - தி ம்ப ம்; மலா ேவதன் ேதண்

வில் வா ம் பிரமன், மறித்

- தி ம்ப;

- ேத ; எய்தாிய - எய்த அாிய - அைடவதற்கு அ ைமயான; சஞ்சீவி -

உயிர்த ம் ம ந் ; ஈண்
காற் ; இனி

- இங்கு; உலாம் - உலா கின்ற; இம்ம ந்

- இந்தக்

- இனிைமயாக, ேந ம் - ஒக்கும்.

குயில்கள்பா டவைலதாளங் ெகாட் ட
மயினட மிடப்பல மரங்கள் ங்ைகயாற்
றையபின்ெவண் டா ெசந் தா தானமாப்
ெபயநட சாைலேபாற் பிறங்கு மிப்ெபாழில்.

(27)

(இ-ள்.) குயில்கள் பாடகர் ேபாலப் பாட, அைலகள் தாளம் தட் வார்ேபால
ஓைசெசய் தாளம்ேபாட, மயில் கூத்தியர் ேபால ஆட, கூத் க்காண்ேபார்
சந்ேதாஷிக்கக் ைககளில் ெவள்ளிக்காசுக ம் ெபாற்காசுக ம் வாாிப் பாிசாகச்
ெசாாிவ ேபால, மரங்கள் மலர்களாகிய ைககளால் ெவண்தா ெசந்தா க்கைள
(ெவள்ைள மகரந்தப் ெபா சிவப் மகரந்தப்ெபா யாகிய ெவள்ளிைய ம்
ெபான்ைன ம்) ெசாாிய, இந்தச் ேசாைல நடனசாைலேபால விளங்குகின்ற .
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தையயின் - அன்பினால்; தா ,

ந்தா க்கும் ெபான்

த ய உேலாகங்க

க்கும்

ெபா ப்ெபயர்; தானமா - தானமாக- சன்மானமாக - பாிசாக; ெபய - ெபய்ய - ெசாாிய;
பிறங்கும் - விளங்கும்.
[ெவண்டா , ெவண்ணிற ள்ள
ெசந்தா , ெசந்நிற ள்ள

ந்தா க்கும் ெவள்ளிக்கும் ெபா ப்ெபயர்;

ந்தா க்கும் ெபான்

க்கும் ெபா ப்ெபயர்.]

ெபாழிெல ம் ெபயாி
ண்ட காரணம்
ெபாழிெல ம் ெபய ைடப் மித் தாய ள்
ெபாழிதந்திட் யிர்க்க ள் ெபா ள்க ளியா ந்தான்
ெபாழிதந்ெதவ்

யி ம்ேபாற்

(இ-ள்.) ேமேல (27-வ

வ

ேபா

பாட் ல்) கூறியப

ேம.

(28)

இந்தச்ேசாைல ெபாழிெலன்ற

ஒ ெபயர் ெபற்றதற்குக் காரணம், இச்ேசாைலையப் ேபாலேவ ெபாழில் என்
ெபய ைடய மியாகிய தாய் தான் ெபற்ற சகல ஜீவேகா க க்கும் உயிர்

ம்

வாழ்வதற்கு உதவியாகக் ெகா க்கும் எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் இச்ேசாைல (19-20பாட் க்களிற் கூறியப ) தா ம் ெகா த் எவ் யிர்கைள ம் காப்பாற் வ
ேபா ம்.
ெபாழில், ேசாைலக்கும்
மித்தாய் -

மிக்கும் ெபா ப்ெபயர்; ெபய ைட- ெபயைர உைடய;

மியாகியதாய்; ெபழி தந்திட்

- ெபாழிந் ; ெபாழிதந்

- ெகா த் .

கண் றக் குளிர்ந்த கணெமய் ெதாட் டத்
தண் ற்ற ணக்குளிர்ந் த ெசந் தாலைல
பண்ெணா ெசவிையத்தண் ப த்த ெதண்ணிட
ெவண்ண ங் குளிர்வித்த திந்த வாவிேய.

(29)

(இ-ள்.) இந்தத் தடாகத்ைதப் பார்த்த மாத்திரத்திேல கண்குளிர்ந்த ; ெதாடேவ
உடம்

ம் குளிர்ந்த ; கு க்க நாக்குளிர்ந்த ; அைலெசய் ம் ஓைசயால் கா

குளிர்ந்த ; நிைனக்க ெநஞ்ச ம் குளிர்ந்த .
ெமய் - ேதகம்; தண் உற்ற

- குளிர்ச்சி அைடந்த ; உண - உண்ண; தண்ப த்த

குளிர்ச்சி அைடயச்ெசய்த ; தால் – தா
ேம

(வின் விகாரம்) நா; ஆவி - தடாகம்.

ெபா ள்கெளவ் ெவைவ ம் ேவ றீஇ
றச் ெசய் மிவ் ெவஞ்சு ரத்திைடச்

-
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சா

நமக்குயிர் த வ

ன்னிேயா

வாவிெயன் றைறந்தன ாிதைன யான்றவர்.

(30)

(இ-ள்.) தன்னிடத்திேல வந் ேசர்ந்த எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் ெவந்
நாசமைடயச் ெசய்கின்ற இந்தக்ெகா ய சுரத்திேல சாக இ ந்த நம உயிைர இ
காக்கப்ேபாகிறெதன்

ெதாிந்ேதா, இதைன ஆவி என்

ேவ றீஇ - ேவ ற்

- ெவந் ;

- சா

ேமேலார் கூறினார்.

- அழி ; உன்னிேயா - எண்ணிேயா;

ஆவி, தடாகத் க்கும் உயி க்கும் ெபா ப் ெபயர்; ஆன்றவர் - கற்றெபாிேயார்.
மத்தியி லைசவின்றி வண்க ைரக்கயற்
றத்தைல ரட் மித் தடெமார் சற் ேம
சித்தசஞ் சலமின்றிச் ெசகத்ைத யாண்ட ண்
ெமய்த்தவச் சனகனா தியைர
(இ-ள்) ச த்திரத்தி
அைலகுைறந்

ேம.

(31)

ள்ேள, கைரயினின் ம்

ெந ந்

ரமாகச் ெசல்லச் ெசல்ல,

ரஞ் ெசன்றபின், அைல சிறிதாயி

ம் இல்லாதி க்கும்.

அ ேபால,விசாலமாகிய இத்தடாக ம் மத்தியில் அைசவில்லாமல் கைர அ ேக
அைல

சாநின்ற ; அதனால் அகக் கரணங்கள்

ற்றந் ெதாழிலற்

மனம்

ஓய்ந்தி க்க, றக்கரணங்களாகிய வாக்கு ேநாக்கு த யைவகளால் சகல இராச
காாியங்கைள ம் நடத்தி உலகத்ைத ஆண்ட சனகராஜன் த ய ேயாகீசுவரைர
இந்தத் தடாகம் ஒத்தி க்கின்ற .
வண்கைரக்கு அயல்-வளப்ப ள்ள கைர அ ேக; தத்
அைலகைள; தடம் -தடாகம்; ஓர் சற் -ஒ
அைச ; இன்றி- இல்லாமல்; ெசகம்-

சற் - ஒ
;

அைல- தத் கின்ற

சிறி ; சித்த சஞ்சலம்-சித்தத்தின்

ம்-ஒக்கும்.

இத்தடத் தம்மைர யிைலவிண் ேணய்த்த
மத்தியிற் சங்கிள மதிைய ேநாந்த
நத்திெனாண் ட்ைடேயா நகு த ேதாெவன
ெமாய்த்தநீர்த்

ளி

ெமாத்தேவ.

(32)

(இ-ள்) இந்தத் தடாகத்திேல அேதா ேதான் கின்ற தாமைர இைல ( இ ண்ட
நிற ம் வட்டவ வ ம் உள்ளதாக இ ப்பதினால்) வானத்ைத ஒத்தி க்கின்ற ; அந்த
இைலயின் மத்தியி
க்கும் சங்கு (நிறத்தினா ம் வ வத்தினா ம்) இளஞ் சந்திரைன
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ஒத்தி க்கின்ற ; அந்தச் சங்கின் ட்ைடகேளா அல்ல அதன் த் ச்கேளா என்
ெசால் ம்ப அந்த இைலயில் ெந ங்கி ள்ள நீர்த் ளிகள் நக்ஷத்திரங்கைள
ஒத்தி க்கின்றன.
தடம்-தடாகம்; அம்மைர இைல-அந்தத் தாமைர இைல; ஏய்த்த -ஒத்த ; மதிசந்திரன்; ேநர்ந்த -ஒத்த ; நத்தின்-சங்கி

ைடய; ஒண் ட்ைட-பிரகாசமான

நகும்-ஒளிவி ம்; ெமாய்த்த-ெந ங்கிய; உ -நக்ஷத்திரம்;

ட்ைட;

ம்- ரணமாக.

சுற் ம்ெவஞ் சுர
ேசாைல சூழ்தடம்
ெவற்றி விசும்பிைட ேமக மத்தியி
ற்ெறாளிர் மதியிைன ெயாக்கும் பாசியின்
கற்ைறயம் மதி

களங்க மா

ேம.

(33)

(இ-ள்.) பாைலவனத்தினாேல சூழப்பட்ட ேசாைலயின் மத்தியிேல இ க்கின்ற
இந்தத் தடாகம், எப்பக்கங்களி

ம் ெவ

விசும் சூழ அவ்விசும்பின் மத்தியிேல உள்ள

ேமகத்தின் ந வில் விளங்கும் சந்திரைன ஒத்தி க்கின்ற ; அத்தடாகத்தி

ள்ள

பாசித்திரள், அச்சந்திரனிடத் ள்ள களங்கத்ைத ஒத்தி க்கின்ற .
சுற் ம் - சூழ ம்; ெவஞ்சரம் - உட் னமான பாைலவனம்; தடம் - தடாகம்; ெவ
இ

விசும் இைட - ெவ ைமயான ெபாிய வானத்தின் மத்தியில் உள்ள; ஒளிர் -

பிரகாசிக்கின்ற; மதி - சந்திரன்; கற்ைற - திரள்; மா

ம் - ஒக்கும்.

விண்ண ம் விண்ணிைட ேம ம் யா ந்தன்
கண் ற விளங்கித்தன் கண்ண ெதான் ம்விண்
ணண்ணிடா நலத்தவித் தடத் நன்ெகாளிர்ந்
தண்

மவ் விண்ணிறத் தழைக ெயன்ெசால்ேகன்.

(34)

(இ-ள்.) இத்தடாகம், வான ம் வானத்தில் உள்ள சூாியன், சந்திரன் த ய சகல
ெபா ள்க ம் தன்னிடத்திேல (பிரதி பிம்பங்களாக) விளங்கப்ெபற்றி க்கின்ற .
வானத்திேல இத்தடாகமாவ இதனி ள்ள ெபா ள்கள் யாதாயி ெமான்றாவ
காணப்படவில்ைல. இப்ப ப்பட்ட ேமன்ைம ைடய இந்த்த் தடாகத்திேல
விளங்குகின்ற அந்த வானத்தின் நீலநிறத்தின் அழைக யான் என்ெனன்
ெசால் ேவன்.
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விண்ணம் - வானம்; தன்கண்ண

- தன்னிடத்தி

ள்ள ; விண் நண்ணிடா -

வானத்தில் இல்லாத; நலத்த - சிறப்ைப ைடய; நன்ெகாளிர்ந்
ெசால்ேகன் - ெசால் ேவன்.

- நன்றாக விளங்கி;

ஆழி மாழியி லம மாய ம்
பாழிய வாழி ட் பறம் மத்திைனச்
சூ றக் கைடந்தநாட் ேடான் மால ம்
மா லீங்ெகாளிர் விண்ணின் வண்ணேம.

(35)

(இ-ள்.) ச த்திரத்தின் நிறத்ைத ம், அதிேல ( யில்ெகாண் ) தங்கும் தி மா ன்
நிறத்ைத ம், அதில் (அமிர்தம் ெப ம்ெபா ட் அத்தி மால் தைலவனாகத் ேதவ ம்
அசுர் ம்) மத்தாக்கி அம்மைல சுழ ம்ப கைடந்த காலத்திேல (அவ்வமிர்தம்
உண்டாகு ன்) ெவளிப்பட்ட விஷத்தின் நிறத்ைத ம் இத்தடாகத்தில் விளங்கும்
ஆகாயத்தின் நிறம் ஒக்கும்.
ஆழி - ச த்திரம்; மாயன் - விஷ்
- விஷம்;

; பாழிய – விசாலம் உள்ள; பறம் - மைல; ஆலம்

ம் - ஒக்கும்; ஈங்கு - இங்ேக - இத்தடாகத்திேல.

[வானத்தின் நிறத் க்குக் கடைல உவமித்த விடத்

அதேனா

சம்பந்தம் உள்ள

தி மாைல உவமானமாக்கியேதயன்றி, அக்கடல் தி மால் என் ம்
இ ெபா
ட ம் சம்பந்தப்பட்ட விஷத்ைத ம் ஒப்பாகக்ெகாண்ட

கூறப்பட்ட .]

அன்றி மைனயவிண் ணத் வண்ணஞ்சீர்
ன் கா யா மற் கட நீல ங்
கன்றணி ைகயினார் கண்கள் ேபான் கூர்
மன்றல்ெகா ெணய்த

மா

மன்றேவ.

(36)

(இ-ள்.) ேம ம் அந்த வானத்தின் நிறம், காயாமலர் நீலமணி நீலப்
நிறத்ைத ம் ேந ம்.
அைனய - அப்ப ப்பட்ட; விண்ணத்

- வானத்தி

ைடய;

ன்

இைவகளின்

- ெந ங்கிய;

மற்சுட ம் - மன் (-மிக ம்) சுட ம் (- ஒளி ெசய்கின்ற); நீலம் - நீலரத்தினம்; கன்

-

வைளயல்; அணி - அணிந்த; ைகயினார் - ைகைய உைடய மாத ைடய; கூர் - மிகுந்த;
மன்றல் ெகாள் - வாசைன ெகாண்ட; ெநய்தல் - நீலமலர்; மா
நிச்சயமாக, ஏ - அைச.

ம் - ஒக்கும்; மன்ற -
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இன் ம்விண் ணிறத்திைன ேயய்ப்ய யாெவனிற்
கன்னிமா மஞ்ைஞயின் காமர் கண்ட
மன்னதன் பைகெயன வைறயப் ெபற்றியா
ெனன்னற்காண் ேகாம்பியி னீலேமனி ம்.

(37)

(இ-ள்.) இன்ன ம் அவ்விண்ணின் நிறத்ைத ஒக்கும் ெபா ள்கள் யாைவ ெயன்றால்,
அைவ வ மா - மயி ன் க த் ம் மயி க்குப் பைகெயன் ெசால்லப்ெபற்ற ம்
நான் ேநற் க் கண்ட ம் ஆகிய ேகாம்பியான நீல நிறம் பைடத்த உடம் ம்.
ஏய்ப்ப - ஒப்பைவகள்; யா - யாைவ; கன்னி - இளைம ைடய; மா ெப ைம ைடய; மஞ்ைஞ - மயில்; காமர் - அழகிய; கண்டம் - க த் ; அன்னதன் அம்மயி

ைடய; அைறய - ெசால்ல; ெநன்னல் - ேநற் ; காண் - கண்ட;

ேகாம்பியின் - ேகாம்பிெயன்ற ெசந் வி

ைடய; ேமனி - உடம் .

என் ேவ வமங்க ெள த் தியம்பி
ன்றைகந் த த்தவன் ெமாழிவன் ேகாம்பிேந
ரன் மற் றியா ெமாப் பாகு மன்னத
னின்றனி நிறம்பச்ைச ெயன்

ேதர்தியால்.

(38)

(இ-ள்.) என் ெசால்
தற் பிரயாணி ேவேற ம் உவமானப் ெபா ள்கள் கூறத்
ெதாடங்குைகயில் இரண்டாம் பிரயாணி இைடேய த த் ப் பின்வ வதைனச்
ெசால்வானாயினான் - ேகாம்பி ஒப்பாகா ; நீ கூறிய மற்ெறல்லாப் ெபா ள்க

ம்

ஒக்கும், ேகாம்பியின் நிறம் பச்ைச; இதைனத் ெதாிந் ெகாள்வாயாக.
உவமம் - உவமானப்ெபா ள் - ஒப்பானெபா ள்; இயம்பி ம் ன் ெசால்
ெசால்

ன்னாக; தைகந்
வான்; ேநர் அன்

அப்ப ப்பட்டத

- த த் ; அ த்தவன் - அ த்த பிரயாணி; ெமாழிவன் - ஒப் அல்ல; மற்

ைடய - அந்தக் ேகாம்பியி

யா ம் - மற்ற எைவ ம்; அன்னதன் ைடய; இன் - இனிய; தனி - ஒப்பற்ற;

ேதர்தி - ேதர்வாய்; ஆல் - அைச.
[ேகாம்பியின் நிறம் நீலம் என்

தற்பியாணி கூறியதைன இரண்டாம் பிரயாணி

ம த் த் தான் பச்ைச என்றதற்குத் தக்க நியாயம் ெசால்லப் குந் , தான் அந்தச்
ெசந் ைவ நன்றாகத் ெதாிந்தி ப்பைத நி பித்தற்கு அந்தச் ெசந் வின் வ வ
வ ணைனைய ம் தான் அைதப் பார்த்த இடத்ைத ம் காலத்ைத ம் பின்வ மா
விவாித் க் கூ கின்றான்.]
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அதனி மற் த மான ெசந் விம்
மதிகதிர் வழங்கு ம் ைவய கத்திைல
சிதைலதின் பல் யி ென ய ேதக ம்
விதிர்பணி நா மீற் றைல

ேமய .

(39)

(இ-ள்.) சூாிய சந்திரர் வழங்கப்ெபற்ற இந்தப் மண்டலத்திேல அந்தக்
ேகாம்பியி ம் ஆச்சாியமான ெசந் கிைடயா . பல் யின நீண்ட ேதகம்ேபான்ற
ேதக ம் பாம்பின் நாக்குப்ேபாலப் பிள பட்ட நா ம் மீ ைடய தைலேபான்ற
தைல ம் அதற்குண் .
மதிகதிர் - சந்திரன் சூாியன்; ைவயகம் -

மி; இைல - இல்ைல; சிதைல - கைறயான்;

தின் - தின் ம்; விதிர் - (கண்ேடார் அஞ்சி) ந ங்குகின்ற; பணி - பாம் ; ேமய
ெபா ந்திய .
அதன்பத க்கவ ராக விர
றைதவின்றி ள வால் சால நீண்ட
கதிமந்த ேம டற் கதிர்ப்ைபங் ேகழி

க்

ெகதிர்கண்டா ாில்ைல மண்ணி ெனங்குேம.

(40)

(இ-ள்.) அந்தக்ேகாம்பியின் பாதங்கள் ஒவ்ெவான் ம்
உள்ளைவகளாய் ெந ங்காத

ன்

-

ன்

பிாி கள்

விரல்கைள உைடயன்; வால் மிக ம் நீளமான ;

கதி மந்தகதிேய; அதன் உடம்பின் பச்ைச நிறத் க்குச் சமானத்ைதக் கண்டவர்கள்
இந்தப் மியிேல எங்கும் இல்ைல.
பதம் - பாதம்;

க்கவர் -

ன் பிாி ;

விரல் –

ன்

விரல்கள்; தைத

ெந க்கம் இல்லாமல்; சால - மிக; கதி - நைட; உடற் கதிர்ப் ைபங்ேக

இன்

க்கு -

உட ன் பிரகாசமான பச்ைச நிறத் க்கு; எதிர் - எதிரானெபா ள்.
வா ைவ ண்ட வாயங் காப்ெபா
யெவய் யவனிளஞ் சுடாிற் ேறாய்ந்தி
ேநயெமா டைலநீட் க்கி டத்திேய
ேமயதின்

தயத்ெதன் விழியி ேனாக்கிேனன்.

(இ-ள்.) அ , இன்

(41)

உதயத்தில் காற்ைறக் கு த் க் ெகாண் , வாய்திறந்த

வண்ணமாக உதய காலத் ச் சூாிய ைடய கிரணங்கள் தன்ேமேல பட வி ம்பி,
உடம்ைப நீட் க் கிடத்திக் ெகாண் ப த்தி ந்த . என் கண்ணாேல பார்த்ேதன்.

-
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வா ைவ - உண்

அ

-அ

காற்ைறக் கு த் ; அங்காப் - திறப் ;

ய-

பாிசுத்தமான; ெவய்யவன் - சூாியன்; இளஞ்சுடர் - இளெவய்யில்; ேதாய்ந்தி
ப ந்தி ம்; ேநயம் - வி ப்பம்; ேமய

- ேமவிய ; விழி - கண்.

[ தற்பிரயாணி "ேநற் ப் பார்த்ேதன்" என்
இரண்டாம் பிரயாணி "இன்

-

ெசால் யைத மனதில் ைவத்

உதயத்தில் பார்த்ேதன்" என்றான்.

ந ப்பக ல் வழி நடந்தார்கெளன்றதனால், இப்ேபா

ன் இவர்கள்,

பிற்பகல் என்ப

விளங்கும்]

என்ன
ன்னவன் யா
ன்ைனப்ேபா
லன்னைதக் கண் ேள னதன்வண் ணம் னஞ்
ெசான்னநீ லேமயி
ணிெபாச் ேசாைலயின்
மன்

நீ ழ ன

ைவக ேநாக்கிேனன்.

(42)

(இ-ள்) என் இரண்டாம் பிரயாணி ெசான்ன உடேன தற்பிரயாணி
கூ கின்றான்:- நா ம் உன்ைனப்ேபாலேவ அைதப் பார்த்தி க்கிேறன். நான்
ந்திச்ெசால் யப அதன் நிறம் நீலம்தான். இ நிச்சயம். அ ஒ ேசாைலயின்
நிழ ேல இ ந்தேபா பார்த்ேதன்.
என்ன

ம்-என்

ெசான்ன உடேன; அன்னைத-அைத; கண் ேளன்-

பார்த்தி க்கிேறன்; வண்ணம்-நிறம்; நீழல்-நிழல்; ைவக-தங்க.
என்ற ம் பின்னவன் பச்ைச ேயெயன
நன் பச் ைசேயாெவன நைகத்
ன்னவன்
கன்றின ெனன்ைனநீ யிரண் கண்க
மின்றிய கு டெனன ெறணிைன ெகால்ெலன்றான்.
(இ-ள்) என்
பச்ைசதான் என்

தற்பிரயாணி ெசான்ன டேன இரண்டாம் பிரயாணி, அதன் நிறம்
வற்

த்திக்கூற,

ந்தியவன், நல்ல

ேகாபச் சிாிப்பாகச் சிாித் , என்ைன இரண் கண்க
நிைனத்தாேயா என் ேகாபமாகக் ேகட்டான்.
என்ற

ம்- என்

(43)

பச்ைசேயா என்

என்

ம் இல்லாத கு டன் என்

ெசான்ன உடேன; பின்னவன்-இரண்டாம் பிரயாணி; நைகத் -

சிாித் ; ன்னவன்- தற்பிரயாணி; கன்றினன்-ேகாபித்தான்; இன்றிய-இல்லாத;
எணிைனெகால்- எண்ணிைனெகால்-எண்ணினாயா.
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இப்ப ேய ன திரண் கண்க
ெமப்ெபா
ம் த வி ெமன் றாலைவ
யப்பிர ேயாசன மாகு மாகேவ
ெசப்பிய ப
(இ-ள்) உன்

யிழந் தைவக

ண்ணேம.

(44)

ைடய கண்களிரண் ம் எப்ேபா ம் இவ்வாறாகேவ உத ம் ஆனால்,

அைவகள் பிரேயாசனம் இல்லாதைவகளாம்; பிரேயாசன மில்லாதைவகளாகேவ, நீ
ெசால் யப ேய இழக்கப் பட்டைவகள் என்ப நிச்சயம்.
அப்பிரேயாசனம் ஆகும் பிரேயாசனம் இல்லாதைவகளாகும்; ெசப்பிய-ெசால் ய;
இழந்தைவகள்-இழக்கப்பட்டைவகள்; திண்ணம்-நிச்சயம்.
என் பின் னவனிைசத் தானிவ் வாறவர்
கன்றினர் கலாய்த்தனர் கலக மிஞ்சிட
வன் ெசாற் ேபார்ைகப்ேபா ராகு ெசவ்வியிற்
ெசன்றனன் ேவேறார்ப திகனத் ேதத்தேரா.
(இ-ள்) என்
சினங்ெகாண்

(45)

பிந்தியவன் ம ெமாழிகூறினான். இவ்வாறாக இ வ ம்
கலகஞ்ெசய்தார்கள். அந்தக் கலகம் மிகுந் வாய்ச்சண்ைட

ைகச்சண்ைடயாகப் ேபாகுஞ் சமயத்தில்,
ேசாைலவழிேய ேபானான்.

ன்றாம் பிரயாணி ெயா வன் அந்தச்

இைசந்தான்-ெசான்னான்; கன்றினர் கலாய்த்தனர்- ேகாபித் க் கலகஞ்
ெசய்தார்கள்; அன் -அப்ெபா

; பதிகன்-பிரயாணி, அத்ேதத் -அவ்விடத்தில்;

அந்தச்ேசாைலயில்; அேரா அைச.
[* அன்

என்பதற்கு அந்தத்தினம் என்ப

சாதாரணமான ெபா ள். ஆயி

சீவகசிந்தாமணி கனகமாைலயாாிலம்பகம் 'மந்திர

ம்

ம் ' என்ற பாட் ன் உைரயி

இலக்கைணயாாிலம்பகம் 'எய்த நீர்' என்ற பாட் ன் உைரயி
அப்ெபா
என் ெபா ள் எ தியி ப்ப காண்க.]

ம் அன்

என்பதற்கு

அைனயைனத் தம்ம கைழத் தி த்தின
ாிைனய நீலேமா பச்ைச ேயெகாேலா
ப திநீ யறிதிேய ெலன்னப் பன் வான்
ெசானவி

நிற மன்

ண்ைம ெசால்

ேகன்.

ம்

(46)
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(இ-ள்) அவர்கள், அவைன அைழத் த் தம்பக்கத்திேல இ க்கும்ப ெசய் , எங்கள்
கலகத் க்குக் காரணமாகிய இந்தச் ெசந் வின் நிறம் நீலேமா பச்ைசேயா உனக்குத்
ெதாி மானால் ெசால்ெலன்

ேகட்க, அவன், நீங்கள் ெசால் ய இரண்

அன் ; உண்ைமையச் ெசால்

ேவன், ேக

நிற ம்

ங்கள்.

அைனயைன-அவைன; இைனய -இந்தக் ேகாம்பி; ப
அறிதிேயல்-அறிவாயானால்; ெசான- ெசான்ன; ெசால்

தி- பன்

தி-ெசால்வாயாக;

ேகன்-ெசால்

ேவன்.

இத்தகு ெசந் ைவ ேநற்றி ராவிைட
ெநய்த்தனி விளக்ெகாளி ேநாி ேனாக்கிேனன்
ெமாய்த்தகார் நிறத்தெதன் ெமாழிகம் ெரனிற்
ைகத்தலத்

ளத்

காட்

ேகெனன்றான்.

(47)

(இ-ள்) இப்ப ப்பட்ட ெசந் ைவ ேநற் இராத்திாி விளக்ெகதிாிேல பார்த்ேதன்.
அதன் நிறம் க ப் . என் வார்த்ைதைய நீங்கள் நம்பவில்ைலயானால் அ என்
ைகவசம் இ க்கிற , காட் ேவன் என்

ெசான்னான்.

இத்தகு-இத்தன்ைம ைடய; இரா இைட-இராத்திாியிேல; ெநய்தனிவிளக்குெநய்விட்ெடாித்த ஒ

விளக்கு; ெமாய்த்த- ெந ங்கிய; கார் -க ப் ; நிறத்த -நிறத்ைத

உைடய ; என்ெமாழி, என் வார்த்ைதைய; நம்பிர் எனில்- நீங்கள்
நமபவில்ைலயானால்; ைகத்தலத் - ைகயினிடத்தில்; காட் ேகன்-காட் ேவன்.
காட் க நீலமன் ேறெலன் கண்ணிைனத்
ேதாட்ெடாழித் தி வெலன் ெறா வன் ெசாற்றன
னாட் ய பச்ைசயன் ெறன்னி னாெனைன
ட் வ ெலன்றனன் ேவெறா

த்தேன.

(48)

(இ-ள்) என் ெசான்ன உடேன, அதன் நிறம் நீலமாக இராவிட்டால்
என்கண்கைளத் ைளத் த் ெதாைலத் வி ேவெனன்
தற்பிரயாணி
ெசான்னான்; பச்ைசயாக இராவிட்டால் என் உயிைர யான் மாய்த்
இரண்டாம் பிரயாணி கூறினான்.

வி ேவெனன்
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காட் க-காட் வாயாக; நீலம் அன்ேறல்-நீலம் அல்லாமற் ேபானால்; ேதாட் ைளத் ; ஒழித்தி வல்-ெதாைலத்

வி ேவன்; ெசாற்றனன்-ெசான்னான்; நாட் ய-

(நான் ெசால் ) ஸ்தாபித்த; மீட் வல்-மாய்த் க்ெகாள்ேவன்.
இன்னணஞ் சபதமற் றி வ ஞ்ெசய
வந்நிய ைனயெமல் லாம கன்றிட
ன் ய்ப்ேப னதைனநீர் ைறயி ேனாக்கிய
பின்ன

காிெதனப் ேபசு

ரன்ேறல்.

(49)

உண் வ லைதயிஃ ண்ைம ெயன்றவர்
கண்ெணதிர் வி க்கேவ காம பி ம்
ெவண்ணிற ெமா
ற ெவயர்த்
வ ந்
ண்

ற்றார் ெதளிந்தி

ெசால்

னாரேரா.

(50)

(இ-ள்) இவ்வாறாக அவ்வி வ ம் பிரதிக்கிைன ெசய்ய, ன்றாம் பிரயாணி
உங்கள் சந்ேதகெமல்லாம் நீங்கி வி ம்ப அந்தப் பிராணிைய உங்கள் எதிேர
வி ேவன்; அைத நீங்கள் பார்த்தபின் நீங்கேள அ

க ைமயானெதன்

ெசால் ர்கள்; நீங்கள் அவ்வா ெசால்லாவிட்டால், நான் அைத உண் வி கிேறன்
என் ெசால் அைத அவர்கள் கண் ன்ேன விட்டான். விடேவ அ
ெவண்ணிறத்ேதா ெவளிப்பட்ட . அ கண்ட வ ம் தி க்கிட்டார்கள் கலக்கம்
ெதளிந்தபின் அவர்கள் பின்வ வைதச் ெசானனார்கள்.
இன்னணம்-இப்ப ; ெசய-ெசய்ய; அந்நியன்சந்ேதகம்
உண்

ன்றாம் பிரயாணி; ஐயம் எல்லாம்-

வ ம்; அகன்றிட- நீஙக; காி -காிய ; அன்ேறல்-அல்லெவன்றால்;

வல்- உண்ேபன்; காம பி-ேகாம்பி; ெவண்ணிறம்-ெவள்ைள நிறம்;

ெவயர்த் -(பயத்தினால்) ேவர்த் ;

ண்

ற்றார்-பயம் அைடந்தார்கள்.

[பலசமயத்தில் பலநிறங்காட் ம் ேகாம்பிக்குப் பச்ேசாந்திெயன்ப
ெபயர். இந்

சாதாரணமான

ல் ேகாம்பியின் பல நிறங்கள் எ த் க் கூறப்ப வதனா

பச்ேசாந்திெயன்ப

பச்ைசநிற ள்ள ஓந்திெயன்

இந் ல் 'பச்ேசாந்தி வி த்தம்' என்
அபிதானம் ெபற்ற .)

ஒ

ம்,

நிறத்ைதேய குறிப்பதனா

ெபயர்ெபறாமல் 'ேகாம்பி வி த்தம்' என்

மன் ெமப் ெபா ெளவர் வாயிற் ேகட்பி
மன்னதன் ெமய்ப்ெபா ளறிதன் ெமய்யறி
ெவன் ம்வள் வர்ெமாழி ெயண்ணி ேநாக்கிடா

ம்,
ம்
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தின்னன்மல் கிக்கல கஞ்ெசய் திட்டனம்.
(இ-ள்.) "எப்ெபா ள் யார்யார்வாய்க்ேகட்பி

(51)
ம் அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள்

காண்ப தறி " என்ற தி வள் வர் வாக்கியத்ைத எண்ணிப் பாராததனால்,
மிகுந்த இந்தக் கலகத்ைத நாம் ெசய் ம்ப ேநர்ந்த .
ேகட்பி
ெப கிய.

ம் - ேகட்டா

ம்; அன்னதன் - அத

ைடய; இன்னல் -

ன்

ன்பம்; மல்கு -

தைலகண்டார் மீெனன் சாற்ற வால்கண்டா
ாிைலகண்ட தரவேம ெயன விரண் மா
யல மா மலங்குேந ராகு மின்னத
னிைல

தறிந்திேல நிகழ்த்தி ேனம்பல.

(இ-ள்.) தைலையப் பார்த்தவர்கள் மீெனன்
பார்த்த

மீன் அன் , பாம்ேப என்

(52)
ெசால்ல, வாைலப் பார்த்தவர்கள்,

ெசால்ல, மீனின்தைல ைடைமயால் மீ

ம்

பாம்பின் வா ைடைமயால் பாம் ம் ஆக இரண் மாகி,
வ ம் பாம்பாகவாவ
மீனாகவாவ இல்லாததனால் இரண் ம் அல்லாத ம் ஆகும் மலங்கு என்ற
ெசந் ைவ, மயக்கஞ் ெசய் ந் தன்ைமயில், இந்தக் ேகாம்பி ஒக்கும். இதன்
நிைலைமையப் ரணமாக அறியாமல் பலவற்ைறப் ேபசிேனாம்.
சாற்ற - ெசால்ல; இைல - இல்ைல; அரவம் - பாம் ; என - என்ன - என் ெசால்ல,
மலங்கு - மீன்தைலேபா ம் தைல ம் பாம் வால்ேபா ம் வா ம் உைடய நீர்வா ம்
ெசந் ; ேநர் ஆகும் - ஒப்பாகும்; இன்னதன் - அந்தக் ேகாம்பியி

ைடய;

உணர்ந்திேலம் - அறிந்ேதாம் இல்ைல; நிகழ்த்திேனாம் பல - பலவற்ைறப் ேபசிேனாம்.
ஒ
க ேமெயார்திக் குற் ேநாக்கி
ென தின ெததிர்த்திைச ெயய்திக் கண்
காியின தாகச்சித் திரத்திற் கா
ப்
ெபா மிதன்

ைமயார் கல வல்லேர.

றிற்
(53)

(இ-ள்) ஒ
கேம ஒ பக்கத்தி
ந் பார்த்தால் எ தின் கமாக ம்
அப்பக்கத் க்கு எதிர்ப்பக்கத்தி
ந் பார்த்தால் யாைனயின் கமாக ம்
ேதான் ம்ப சித்திரத்தில் எ தப்பட் ள்ள உ ைவ இ ஒக்கும். இதன்
ைமையச்
ெசால்ல வல்லவர்கள் யாாி க்கிறார்கள்.
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ஓர்திக்கு - ஒ

திக்கு; ேநாக்கி ல் - பார்த்தால்; எ தின

எய்தி - அைடந் ; கண்

றில் - பார்த்தால்; காியின

- எ தி

- யாைனயி

ைடய
ைடய

கம்;
கம்;

காண் உ – காணப்ப கின்ற உ வம்; ெபா ம் - ஒக்கும்; கல - ெசால்ல; வல்லர் வல்லவர்.
[ஒக்கும் என்பதன்

ன் "மயக்கஞ் ெசய் ந் தன்ைமயில்" என்

பாட் ன் உைரயில் வ வித்த ேபாலேவ இந்தப் பாட் ைரயி
59 இ தியாக உள்ள பாட் க்களின் உைரயி
சீலமார் பசியெமய்ச் சிைலயி ராம ங்
ேகாலமார் கார்வணங் ெகாண்ட கண்ண
பாலவா நிறத்தலா த ம் பாாிலா
நீலமாற் கட ைள நிக

இதற்கு

ந்திய

ம் இனிவ ம் 54

தல்

ம் வ வித் க் ெகாள்க]

ம்

மின்னேத.

(54)

(இ-ள்) பச்ைச நிற ைடய இராம ம், காிய நிற ைடய கி ஷ்ண ம்,
ெவண்ணிற ைடய பலபத்திர ராம ம் ஆகப் மியில் அவதாரம் ெசய்த
நீலநிற ைடய தி மாைல ம் இ ஒக்கும்.
சீலம் - நல்ெலா க்கம்; ஆர் - நிைறந்த; பசிய - பச்ைசநிறம் உள்ள; ெமய் - ேதகத்ைத
உைடய; சிைல - வில்ைல உைடய; ேகாலம் ஆர் - அழகு நிைறந்த; கார்வணம் - க த்த
நிறம்; கண்ணன் - கி ஷ்ணன்; பால் அவாம் நிறத்
நிறத்ைத ைடய - பா

- பா

ம் அவா ம் (- வி ம் ம்)

ம் மிக்க ெவண்ைமயான நிறத்ைத உைடய; அலா த

அலத்ைத ( - கலப்ைபைய) ஆ தமாக உைடய பலபத்திர ராம

ம் -

ம் (ஆக); பாாில் ஆம் -

மியில் ஆகிய ( - அவதாித்த); நீலமாற்கட ள் - நீல நிற ள்ள விஷ்

.

பாாிலார் கவிநதி பட்ட மாதியிற்
ேச நீ ராவியாய்த் திாிந் ேமகமாய்
மாாியா யா யாய் மற் ம் பல்
வா மா லதைன

மன்ன தின்னேத.

(55)

(இ-ள்.) கடல் ஆ குளம் த யைவகளி ள்ள நீர், சூாிய ெவப்பத்தால்
நீராவியாகிப் பின் ேமகமாகி ேமகத்தி
ந் மைழயாக ம் ஆலாங்கட் யாக ம்
வி ந் இைவகேளயன்றி
பனி த ய ேவ பல உ வங்களாக ம்
மா கின்ற . அப்ப ப்பட்ட நீைர ம் இ ஒக்கும்.
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பாாில் ஆர்க
(ஆலாங்கட்

-

மியிேல உள்ள கடல்; பட்டம் - குளம்; ஆ

வி தைலக் கல்மைழ ெபய்கிறெதன்

ெபா ந் ம்; ஆல் - அைச; அன்ன

- ஒத்த ; இன்ன

- ஆலாங்கட் ;

ெசால்வ ண் .) ஆ ம் -இ .

ேதா
ட்ைடயாத் ேதான்றிப் பின்றவழ்*
கீடமாய் வளர்ந்
ன் ெகழீஇய வண்டேநர்
கூ ெசய் ைறந் நீங் கு பறந் லாஞ்
ேச ைடப் பட் ப் ச் சிைய ம் ேபா

ேம.

(56)

(இ-ள்.) பட் ப் ச்சி, த ல் ட்ைடயாக இ ந் ெபாாிக்கப்பட் ப்
வாகி
அந்த வ வத் டன் சிலநாள் வளர்ந் பின்
ட்ைடவ வமான கூ கட் அதன்
உள்ேள சில நாள் இ ந்
ரணவளர்ச்சி அைடந்த உடேன அந்தக் கூட்ைடத்
ைளத் ப் றப்பட் ெவளிேய பறந் உலா ம். அப்ப ப்பட்ட பட் ப் ச்சிைய ம்
இ ஒக்கும்.
ேதா

-

ட்ைடயின் ஓ ; கீடம் - ழி; ெகழீஇய - ெபா ந்திய; அண்டம் -

ட்ைட;

நீங்கு - நீங்கி; உலாம் - உலா ம்; ேச உைட - அழைக உைடய.
(பட் ப் ச்சி,

ட்ைடப் ப வம்

ந்

வாகி வளர்ந் ,

ப்ப வ ம்

ரணமான உடேன தன் உடம்பில் உள்ள ஒ வைகச் சத்தினால் பட்

ல் இைழத் ,

இந்த
னால் தன் உடம்ைபச் சூழக் கூ ெசய் , காற் ெவயில் மைழ பனி
இைவகளால் பாதிக்கப்படாமல் அந்தக் கூட்
ள்ேள சிலநாள் ஆகாரமின்றி இ ந்
வளர்ந் , கூட் ள் வள ம் ப வம் ம் ற் ப்ெபற்ற உடேன தன் உடம்பில் ஊ ம்
ஒ வைக நீாினால் அந்தக் கூட்ைட நைனத்
எளிதாகத்

ைளத் , ெவளிேய பறந்

ஊறச்ெசய் , ஊறிய பாகத்ைத

உலா கின்ற . இப்ப ப் பறக்கும்

ச்சிப்

ப வத்திேலதான், பட் ப் ச்சிகள் ஆ ம் ெபண் ம் ேசர்கின்றன; ேசர்ந்தபின் ஆண்
ச்சி இறந் வி கின்ற . ெபண் ச்சி ம் ட்ைடயிட்டபின் இறந் வி கின்ற .
பட் ப் ச்சி,
வாயி ந்த காலத்தில் தன் உடம்பில் ேசமித் ைவத்தி ந்த ஆகாரச்
சத்ேத அ கூட் ள் வள ம் காலத்தில் உபேயாகப்ப கின்ற . இவ்வாேற ெபாிய
பிராணிகளில்,
ைடய †

மியின் வடக்கு

வாகிய *

வப் பிரேதசத்தில் வா ம் ெவண்ணிற

வக் கர கள், ெவப்ப ள்ள சில மாதங்களில் ேசமித்

ைவக்கும் ஆகாரச்

சத்தினால், ெகா ங்குளிர் மிகுந்த எங்கும் உைறபனி
க் கவர்ந் ெகாள் ம் ேவ
சில மாதங்களில் எவ்வைக ஆகார ம் யற்சி ம் இல்லாமல் இர ம் பக ம்
இைடவிடா
ங்குகின்றைவ ேபா
க்கின்றன. இைவகள் ஆகாராதிகைள
நிவிர்த்தி ெசய் ெந ங்காலம் ேயாகத்தி
க்கும் ேயாகிகைளப்பற்றி
ஞாபக ட் கின்றன.]
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-------------------------* Polar region. † Polar bears.
உாிைமயி னவரவ ள்ளத் ள்
ெதாிமல ெர ெவ வவ்வத் ேதமலர்
த மண மவரவர் தமக்குத் தந்தி
ெமா மேனா ரஞ்சித மல
(இ-ள்.) ஒேர மேனாரஞ்சிதப்

ெமாக்குேம.

(57)

வான , யார் யார் எந்த எந்தப்

ெகாள்கிறார்கேளா, அந்த அந்தப் வின் வாசைனைய அவரவர்க
ெகா க்கின்ற . அப்ப ப்பட்ட ைவ ம் இ ஒக்கும்.
உாிைமயின் - சுதந்தரமாக; உள்ளம் - மனம்; உள்
ஆராய்ந்

ைவ உத்ேதசித் க்
க்குக்

- சிந்தித் ; ெதாிமலர் -

ெதாிந்ெத த்த ; அவ்வத் ேதமலர் - அந்த அந்தத் ேதைன ைடய

.

எவ்ெவவ் பறைவெயவ் ெவவணங் கூவி
மவ்வவ்வண் ணஞ்ெசவ்வி தவிந யித் க்கூய்த்
ெதவ்
ள் வைலஞ ந் திைகப்பச் ெசய்தி
ெமாவ்வ ல் விகடப் ள்

ம்ெபா

உமேரா.

(இ-ள்) விகடப்பறைவ என்ற பக்ஷியான , எந்தப் பறைவ எப்ப

(58)
எப்ப க் கூ ேமா,

அப்ப அப்ப ேய கூவி, பக்ஷிகைளப்பி த்தேல ெதாழிலாக உைடய ேவட ம்
திைகக்கும்ப ெசய் ம். அந்தப் பறைவைய ம் இ ஒக்கும்.
எவ்ெவவ என்பதில் இ தியில் உள்ள அ சாாிய=; ெசவ்வி -நன்றாக; கூய் -கூவி;
ெதவ் தல்-ைகக்ெகாள்ளல்; ள் வைலஞர்-பக்ஷிபி க்கும் வைலைய உைடய ேவடர்;
ஒவ்வல் இல்- (ஒன் ம்) சமமாகுதல் இல்லாத; விகடப் ள்-(மற்ைறப் பறைவகள்
ேபாலக் கூவி) விகடம் ெசய்கின்ற ஒ வைகப் பறைவ, ெபா உம்- ஒக்கும்.

இ

[*விகடப்பறவ= என்ப அமாிக்கா ேதசத் வனங்களில் வா ம் ஒ வைகப் பறைவ.
எந்தப் பறைவையப்ேபால ம் கூவ வல்ல . இ பல பறைவகைளப்ேபாலக்

கூ ம்ேபா ,பாராேத ரத்ேத நின் ேகட்ேபார், பல பறைவகள்கூ க் கூ கின்றன
ெவன் நிைனப்பார்கள். இந்த ஆச்சாியகரமான சக்திைய ைடய இந்தப்பறைவ
மிகுந்த கு ம் க்குண ம் உள்ள . வல்
ேபாலக் கூவி மற்ைறப் பறைவகள் அஞ்சி
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ஒளிக்கச்ெசய் ம் , அந்த அந்தச் சாதி ஆண் பறைவ ேபாலக் கூவி அவற்றின்
ெபைடகைளக் கூட் னின்;

ெவளிேய வரச்ெசய் ம் விைளயா ம்.]

*Mocking bird.
பிாிபவர்க் க கணீர் பிாிந் மீள ம்
வ பவர்க் காக்கித்தம்மாட் வந்தெவாவ்
ெவா வ ந் தங்கட்ேக ாிய ெரன்ெறணப்
ாிபவ ெர

மாபரத் ைதய ம் ேபா

ேம.

(59)

(இ-ள்) ேவைசயர் தம்மிடம் வந் ேசர்ந்தி ந்த
ஷர் பிாி ம்ேபா அவர்கள்
பிாிவைதச் சகியாதவர்ேபால அ வார். அப்
டர் பிாிந் ேபான தற்சமயத்தில் ன்
பிாிந் ேபாயி ந்த ேவ
ஷர் வந் அ ைகக்கு காரணம் யா என்
ேகட்பார்க்கு உம்மிைடய பிாிேவ என் ெசால் "ேபாவார்க் க த கண்ணீர்
வ வார்க்கும் ெபா ந்தியேத" ஆகச் ெசய்வார். இவ்வாறாக அவர்கள் தம்மிடத் வ ம்
ஒவ்ெவா
ஷ ம் அவர்கைளத் தங்கள் தங்க க்கு மாத்திரம் உாிைமப்பட்டவர்கள்
என் நம் ம்ப ெசய்வார்கள். இப்ப க் கூறப்பட்ட ேவைசயைர ம் இ ஒக்கும்.
அ கண்ணீர்-அ த கண்ணீர்; மீள ம்-தி ம்ப ம்; தம்மாட் -தம்மிடத்தில்;
ாிபவர்-ெசய்பவர்; பரத்ைதயர்-ேவைசயர்.
டர்கள் வ ந் ைகப் ெபா ணல் கக்ெகாளவ்
ெவாியிைழப் பரத்ைதய ெரன்ன ெதழி
ல க ன் மயி ன ம கைணந் தம்
மி க
(இ-ள்)

ந் தரக்ெகாண் ண்
ஷர்கள் தம

ைகயி

ெமன் பார் ேனார்.

(60)

ள்ள ெபா ைள வ யக் ெகா க்கப் ெபற் க்

ெகாள் ம் அந்த ேவைசயர்ேபால, இ
கண்ைண வ யக் ெகா க்கக் ெகாண்

ம் மயில்கள் தாமாகப் பக்கத்திேல வந்
உண் ம் என்
ன்ேனார் ெசால்வார்கள்.

நல்க-ெகா க்க; எாி இைழ-பிரகாசிக்கின்ற ஆபரணம்; ஈ -இ ; இந்தக்ேகாம்பி;
எழில்-அழகு; அ கல்-அ கல் இல்;-குைறதல் இல்லாத; மயில் இனம்-மயி ன்கூட்டம்;
ெவயி ன்ெவள்ெளாளிெயான்ேற விளங்கு பன்னிற
வியெனய்தா களிைன ேமய்ெவவ் ேவெறாளி
பயிலல்ேபா ஃ தான் சார்ந்த பல்ெபா
ளிய

க் கிைரயல நிற மிையந்தேத

(61)
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(இ-ள்.) ெவயில் என்ற சூாிய கிரணமாகிய ெவள்ைள நிற ள்ள ஓர் ஒளிதாேன, பல
ெவவ்ேவ நிற ைடய கண்ணா கைளச் சார்ந் பல ெவவ்ேவ நிறமான ஒளியாகத்
ேதான் கின்றதன்ேறா; அ ேபாலேவ, இ
ம் தான்சார்ந்த ெபா ள்களின்
தன்ைமக க்கு தக்கப பல நிறங்கைள அைடந்த .
பல்நிறவியன் எய் -பலவைகப்பட்ட நிறங்களாகிய மிகுதிையப்ெபா ந்திய; ஆ கண்ணா ; ேமய்-ேமவி-ெபா ந்தி; பயிலல்-பழகுதல்-கூ தல்; சார்ந்த-ேசர்ந்த; இயல்தன்ைம; இைய-இைசவான; இையந்த -ெபா ந்திய .
இளெவயில் ெபாழினிழ ெலாி விளக்கினிற்
ெறளிெவாடவ் வவர்கண்ட நிறத்ைதச் ெசப்பிேன
மிளிர்பகல் ெவயி ைட ெவள்ளி தாமி
ெகா

நிறம் பலெவனக் குறித்திேலமதால்,

(இ.ள்.) இ , நம் ள்

(62)

தற்பிரயாணி ேசாைலயின் நிழ ேல இ க்கப் பார்த்தேபா

நீலமாக இ ந்த ; இரண்டாம் பிரயாணி, சூாிேயாதய காலத்திேல இளெவயில்
காய்ந் ெகாண்
க்கப் பார்த்த ேபா பச்ைசயாக இ ந்த . ன்றாம் பிரயாணி
விளக்கு ெவளிச்சத்திேல பார்க்கக் க ப்பாக இ ந்த . அப்ப ேய நாம்
ஒவ்ெவா வ ம் அவரவர் கண்ட நிறத்ைதச் ெசான்ேனாம். இப்ேபா
திர்ந்த
ெவயி ேல நாம் வ ம் பார்க்க ெவள்ைளயாக இ க்கிற இ , பல சமயத்தில்
பலநிறம் ெகாள் ெமன்பைத நாம் ெதாியவில்ைல. அதனால்
ெபாழில் – ேசாைல; மிளிர் – பிரகாசிக்கின்ற; ெவள்ளிதாம் – ெவண்ைமயாகும்;
ெகா

ம் – ெகாள்

ம்; அதால் – அதனால்.

யாவ ம் வ விலம் யாவ மவ
ேமவின மினிக்கண்ட விளம் ேவெமனி
ேலவ நம்ைமப்ேபாற் பார்ப்ப ெரன்பைத
ேயாவின்றி ெநஞ்சி

த்தல் ேவண் மால்.

(63)

(இ.ள்) இதனிடத்தில் அவரவர் கண்ட நிறத்ைதச் ெசால் யதனால் நாெமல்லா ம்
குற்றமில்லாதவர்களாக இ க்கிேறாம். இ அவரவர் காணாத ேவ நிற ம்
அைட ெமன் ெதாியாததனால். குற்றம் உைடயவர்களாக ம்இ க்கிேறாம்.
இனிேமல் நாம் கண்டவற்ைறச் ெசால் ேவாமானால், மற்றவர்க ம்
நம்ைமப்ேபாலேவ *பார்ப்பார்கேளன்பைத நம் ைடய ெநஞ்சில் அகலா
ைவக்கேவண் ம்.

பதித்
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இலம் – குற்றம் இல்ேலாம்; கண்ட – கண்டைவகைள; எவ ம் – யாவ ம்;

ஒவின்றி – நீக்கம் இல்லாமல்; உ த்தல் – உறச் ெசய்தல்.
நம் ைடக் கண்ணி நம்பத் தக்கன
தம் ைடக் கண்ெணனப் பிறர்க டா ற
ம்மி ம் வியப்பன்றா யாநங் கண்ணி
ெமய்ம்மயிற் பிறர்கைண நம் ேவங்ெகாேலா.

(64)

(இ-ள்.) மற்றவர்கள் நம் ைடய கண்ைணக் காட்

ம் தங்கள் கண்ைண நம் வ

எள்ளள ம் ஆச்சாியமானதன் . உண்ைமயாக, நம் ைடய கண்ணி

ம் மற்றவர்கள்

கண்ைண நாம் நம் ேவாேமா?
நம் ைடக்கண் - நம் ைடயகண்; தம் ைடக்கண் - தம் ைடயக்கண்; பிறர்கைண மற்றவர்கள் கண்ைண.
ஒ
றம் ெவள்ளிேயார் றத்ெதாண் ெபான்ெபாதி
த பாி ைசயிெனாவ்ெவார் பக்கந் தன்ைனேய
ெதாி ற்றஃ திரசதஞ் ெசம்ெபா ெனன் வா
வி ன் ெபா மி

ேவாைர ெயாத்தனம்.

(65)

(இ-ள்.) ஒ ேகடகம், ஒ
றம் ெவள்ளித் தகட் னா ம் மற்ெறா
றம் தங்கத்
தகட் னா ம் ெபாதியப்பட்
ந்த . அப்பக்கங்களில் ஒவ்ெவான்ைற மாத்திரம்
பார்த்த இரண்
ரர்கள் அைத ெவள்ளிெயன் ம் தங்கெமன் ம் தான் தான்
பார்த்த்ைதேய வற்
த்திக்கூறித் தம் ள் மா பட் வா
விப் ேபார்
ெசய்தார்கெளன்

ேகட்

க்கின்ேறாமன்ேறா; அந்த

ரர்கைள நாம், மயங்குந்

தன்ைமயில், ஒத்ேதாம்.
ஒண்ெபான் - பிரகாசமான தங்கத்தினால்; ெபாதித

பாிைசயின் - ெபாதியப்பட்ட

ேகடயத்தி ைடய; ஒவ்ெவார் – ஒவ்ெவா ந இரசதம் - ெவள்ளி; ெபா ம் ேபார்ெசய்த.
(ஒ வனத்திேல இ பக்க ம் மரங்கள் அடர்ந்த ஒ பாைதயிேல ஒ நாள் உதய
காலத்திேல இரண்
ரர்கள் எதிெரதிரான திைசகள் ேநாக்கிக் பிரயாணஞ்
ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள். அந்தப்பாைத
கு க்காக ஓ ய ஒ மரக்கிைளயிேல
ஒ ேகடகம் க்கப்பட்
ந்த . அதன ேக ேமற்கூறிய இரண்
ரர்க ம் சந்தித்
ஒ வைனெயா வன் வந்தேனாபசாரவார்த்ைதகள் வழங்கி வரேவற்ற பின் ஒ வன்
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மற்றவைன ேநாக்கி "இந்தப் ெபாற் ேகடகம் எதற்காக இங்ேக க்கப்பட்
க்கின்ற ,
ெசால்வாயாக" என் ேகட்டான். அதற்கு அவன் "இ ெவள்ளிக் ேகடகமாயிற்ேற:
நீ ஏன் தவறாகப் ெபாற்ேகடகெமன் ெசான்னாய் என்றான்." அேதக்ேகட்
ன்னவன் "நீ தங்கத்ைத ெவள்ளிெயன்

மயங்குவதனால், உன் பார்ைவ மிக ம்

கூர்ைமயற்றதாக இ க்கேவண் ம்" என் கூற, பின்னவன் "என் பார்ைவ,
ெவள்ளிையத் தங்கெமன் மயங்கும் உன் பார்ைவயவ்வள கூர்ைமயற்றதன் "
என்றான்.
இவ்வா இ வ க்கும் ேநர்ந்த விவாதம் திர்ந் இ தியில் "நீ ெபாய்யன், நீ
ெபாய்யன்" என்ற வார்த்ைதகள் வசமிழந்த இ வர் வாயினின் ம் ஏக காலத்தில்
ெவளிப்படேவ, இ வ ம் க ங்ேகாபங்ெகாண் ஒ வன்ேமெலா வன் பாய்ந்
ேயா
ம் யாைனேயா யாைன ம் சிங்கத்ேதா சிங்க ம் எதிர்த்தாற் ேபால
ஏற்றந் தாழ்வில்லாமல் ெந ேநரம் ேபார்ெசய் இைளத் ச் சற் ச் சிரம்ப்பாிகாரம்
ெசய் ெகாண் தி ம்பப் ேபார் ெதாடங்கினார்கள்.
அந்தச் சமயத்திேல அந்த
இ வைர ம் ேநாக்கி "நில்

த்தேகாஷத்ைதக்ேகட்

அங்கு ஒ

சந்நியாசி வந்

ங்கள், நீங்கள் எதற்காகச் சண்ைட ெசய்கிறீர்கள்,

ெசால் ங்கள்" என் ேகட்டார். உடேன ஒ வன் "இந்தப்ெபாய்யன், அேதா
ெதாங்கும் ேகடகத்ேதப் ெபாற்ேகடகெமன் வற்
த் கின்றான்" என்றான்.
மற்றவன் "இந்தப் ரட்டன், அைத ெவள்ளிக் ேகடகெமன்

சாதிக்கின்றான்"

என்றான். இ வர் வார்த்ைத ங் ேகட்ட சந்நியாசி, குறஞ்சிாிப் க் ெகாண்
"சண்ைடைய நி த்தி ன் ஒ வன் நின் பார்த்த திைசயில் மற்ெறா வன்ேபாய்
நின் அந்தக் ேகடகத்ைதப் பா ங்கள்" என்றார். அவ்வாேற இ வ ம் ெசய்ய, இ வர்
பிைழக ம் ெவளியாயின. உடேன அவர்கள் சந்நியாசிக்கு நன்றியறி வசனம் கூறி
ஒ வைன ெயா வன் மன்னிப் க்ேகட் நண்பராயினார்கள்.)
தயங்குேமார் நதியிைனத் தாண் த் தம்ைமவிட்
யங்குமற் றவைரெயாவ் ெவா வ ெமணித்
தியங்கியா ெறா வைனச் ெசகுத்த ெதன்
ன்
மயங்கிய நால

வைர ம் ேபான்றனம்.

(66)

(இ-ள்.) இ பத் நான்கு ேபர் ேசர்ந்த ஒ கூட்டத்தார் ஒ நாள் ஒ நதிையக்
கடந் ேபானார்கள். கடந்தவர்கள் அந்தந்தி ெகா யெதன் ெசால்லக்
ேகட்

ந்ததனால், அவர்க

ைடய ெதாைக சாியாக இ க்கிறேதா ெவன்

பார்க்க,

அவர்க ள் ஒவ்ெவா வ ம் தம்ைம விட் விட் மற்றவர்கைள எண்ணிப்பார்க்க,
ஒ எண்ணம் குைறயக்கண் திைகத் அந்தக் ெகா ய ந்தி ஒ வைனக்
ெகான் விட்டெதன் (வழிப்ேபாக்கன் ஒ வன் வந் அவர்கள் பிசைகத்
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ெதாிவிக்கும்வைர) மயங்கிக்ெகாண்
மயங்குந்தன்ைமயில் ஒத்ேதாம்.

ந்தார்கள். அவர்கைள ம் நாம்

தயங்கும் - பிரகாசிக்கும்; உயங்கும் - வா ம்; எணி - எண்ணி; ெசகுத்த

-

ெகான்ற ; நால வர் - இ பத் நான்குேபர்.
தீ மல கி ளிேனா ெத ங்கன் ெசங்ைகயார்
கா
ேதாட் ேயார் தமிழன் கா ற
'நாதிகா' ெதனப்பலகா னவின்
ேப

மவ்வி

டன் மற்

ேப ம் ேபான்றனம்.

(67)

(இ-ள்.) ஒ நாள் மிகுந்த இ ட் ேவைளயிேல ஒ

ெத

ங்கன் ைகயி

ந்த

ேதாட் ஒ தமிழன் காதில் மாட் க்ெகாள்ள, அைதத் தமிழன் வி விக்கும்ப
பி த்தி த்தான். உடேன ெத ங்கன் தன் ேதாட் ையத் தமிழன் பி ங்கிக்ெகாள்ள
உத்ேதசிக்கிறாெனன் எண்ணி 'நாதி' (என் ைடய) என் ெசால் க் ெகாண்
அந்தத் ேதாட் ையத் தா ம் இ த்தான். அதனால் தமிழன் காதில் ேவதைன
உண்டாக, அவன் 'கா ' என்

ெசால்

ெத

ைடய ) என்றதற்கு எதிாிைடயாகத் தமிழன் 'கா '

ங்கன் தான் 'நாதி' (என்

(அல்ல) என்

அந்தத் ேதாட் ைய விடாமல் இ த்தான்.

ெசால் யதாகப் பாவித்

'நாதி' என்

அர்த்தத்ைதத் தமிழன் அறியாமல் 'கா ' என்
என்

இ வ ம் பல ைற ெசால்

தி ம்ப ம் ெசால்ல, அதன்

ம ப ெசால்ல, இவ்வா

, (இரண் பாைஷ ந் ெதாிந்த ஒ வன் இ வர்

பிசைக ம் ெதாிவிக்கும் வைர) மயங்கினார்கள் என் ேகட்
அவ்வி வைர ம் நாம் மயங்குந்தன்ைமயில் ஒத்ேதாம்.
தீ

மல்கு அ ள் - (கள

த

'நாதி, கா '

க்கின்ேறா மன்ேறா;

ய தீய ெசய்ைககள் எளிதாகச் ெசய்ய இடங்

ெகா ப்பதாகிய) தீங்கு மிகுந்த இ ட் ; ெசங்ைக ஆர் - சிவந்தைகயில் தங்கிய;
கா

ேதாட்

உைடய ஒ
என்ப

– வ த்தஞ்ெசய்யிம் ேதாட் ; 'நாதி' என்

ெத

ங்கு வார்த்ைத; கா

ெபா ள்; மன்ேப

ைடய

என்ற சப்தத் க்குத் ெத

என்ற அர்த்தம்
ங்கில் அல்ல

- மிக மயங்கிய; ேபான்றனம் - ஒத்ேதாம்.

பலபல
ப்ைப ம் பாகன் காட்டத்ெதாட்
ெடாைல யத்தத் தவரவ ணர்ந்த வங்கேந
ரலகுரல் சுளகுலக் ைகெயாப் பாைனெயன்
ைல

பிறவியந் தக

ெமாத்தனம்.

(68)
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(இ-ள்.) சில பிறவிக்கு ட க்கு ஓர் யாைனப்பாகன் அதன் பல உ ப் கைள ம்
அவர்கள் ைகையப்பி த் த் தடவச்ெசய்

காட் னான். பின் , அவர்க

வாைலத்தடவிப் பார்த்தவன் யாைன விளக்குமா ேபா
தடவிப் பார்த்தவன் உரல்ேபா

ள்

க்கிறெதன்றான், காைலத்

க்கிறெதன்றான், காைதத் தடவிப்பார்த்தவன்

றம்

ேபா
க்கிறெதன்றான். இவ்வாறாக, அந்தப் பிறவிக் கு டர்கள்
உண்ைமயறியாமல் மயங்கினார்கள். அவர்கைள ம் நாம் ஒத்ேதாம்.
ஒைல - ஒல்ைல - சீக்கிரம்; அத்தத்
அலகு - விளக்குமா ; சுளகு -

-ைகயினால்; அங்கம் - உ ப் ; ேநர் - ஒத்த;

றம்; உைல

- வ த்தம் அைடந்த.

பரம்ெபா ெளான்ைறேய பற்றிப் ேபசு ந்
தரந்தர மானபல் சமயத் தர்க்கர்தாந்
ெதாிந்தேத ெமய்ெயன்பர் ெசப்ெபல் லாம
ெபா ந்தேலா ராரவர் தைம ம் ேபான்றனம்.

(69)

(இ-ள்.) ெதய்வம் ஒன்ைறேய பற்றி விவகாிக்கும் பல சமயவாதிக

ம் அவரவர்கள்

ெதாிந்த மட் ம் உண்ைமெயன் ெசால்வார்கள்; அந்த ஏக வஸ் அவர்கள்
எல்லா ம் ெசால் ம் எல்லாவற்ைற ம் ெபா ந்தி ள்ளெதன் ெதாியார்கள்.
அவர்கைள ம் நாம் ஒத்ேதாம்.
தரந்தரமான - பலவைகயான; ெசப் எல்லாம் – ெசால்
- உணரார்.

ம் எல்லாவற்ைற ம்; ஓரார்

ெபாய்ெயன் ேதான்றிடப் கன்ற யாவி
ெமய்ெயான் மிலாதிரா ெதன் ேமலவ
ைரெயான் ெமாழியின த த்த மின்றியாங்
ைகெயான்

ெநல் யங் கனியிற் கண்டணம்.

(இ-ள்.) ெபாய்ெயன்

(70)

ேதான் ம்ப யாகச் ெசால்லப்பட்ட ஒவ்ெவா

பிரஸ்தாபத்ைத ம் நன்றாக விசாாித்தால், அதனதன் அ ப்பைடயாகச் சிறிதாயி

ம்

உண்ைம யி ப்ப ெவளிப்ப ம் என் ெபாிேயார் ெசால்வதன் க த் , இன்
உள்ளங்ைக ெசல் க்கனி ேபால விளங்கிய .
ெமய் ஒன் ம் - ெமய் சிறிதாயி
அழகுெபா ந்திய; ைக ஒன்
ேபாலப் பார்த்ேதாம்.

ம்; இலாதிரா

– இ க்கேவ ெசய் ம்; ஐ ஒன்

-

– ைகயிேல ெபா ந்திய; கனியில் கண்டனம் - கனிையப்
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ஒ ெபா ள் பலபக்க ைடய தன்றி
ம
கா லம்மிட மாதி மாறலாற்
றிாி
ெம
ண்ைம ேதர்ந்தி டார்கடாஞ்
சாிெயனக் கண்டேத சாதிப் பாேரா.

(71)

(இ-ள்.) ஒ ெபா
க்குப் பல பக்கங்கள் உண் ; அன்றி ம் அ காலேபதம்
ேதசேபதம் த ய ேபதங்களினால் மா தல் அைட ம். இந்த உண்ைமைய
அறியாதவர்கேள தாங்கள் கண்ட மாத்திரம் சாிெயன் சாதிப்பார்கள்.
ம

- ெபா ந்திய; ஆதி -

தலானைவகள்; திாி

- மா பா .

என்விவா றியல்பிற்சந் தித்
வர் ற்
ற பவ வறிவினா லைறந்த வாய்ைமைய
பவர் பிற ைர ெயவற்றி ள்ளி
ம

ண்ைம யறிந்திட வல்ல ராவேர.

(இ-ள்.) என்
ரணமான அ

(72)

இவ்வாறாகத் தற்ெசயலாகச் சந்தித்த ன் பிரயாணிக ம்
பவத்ேதா கூ ய அறிவின் உதவியினால் ெசால் ய உண்ைமையச்

சிந்திப்ேபார்கள், மற்றவர்கள் ெசால்
அறிய வல்லவர்களாவார்கள்.
உ பவா - உன்
வல்லவர்கள்.

ம் எதனின் உள்ேள ம் உள்ள உண்ைமைய

பவர் - சிந்திப்பவர்கள்; ம

ம் - மன்

ம் - நிைலத்த; வல்லர் -

ேகாம்பி வி த்தம்
ல ம் உைர ம் ற் ப்ெபற்றன.
---------------------

