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சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
பதினனொன்றொம் நிலல – ஆவிலை
எளிய உலை: லைதேகி
சங் க இலக் கியே்தில் திருமணங் கள்
இந் ே இைண்டு அகநொனூறு பொடல் களில் ேொன் திருமணம் இை் ைொறு விைிைொக
விைைிக்கப் பட்டுள் ளது.
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அகநொனூறு 86, நல் லொவூை் கிழொை், மருேே் திலண - ேலலைன்
தேொழியிடம் னசொன்னது
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பொடலின் பின்னணி: பரத்ததயரிடமிருந் து திரும் பி வந்த ததைவன் ததோழிதய வோயிை்
தவண்டுகின் றோன் . ததோழி வோயிை் மறுத்தபபோழுது, ததைவிக்கும் தனக்கும் நடந்த
திருமண நிகழ் தவ நிதனத்து ததோழியிடம் அவன் ப ோை் லியது.
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உழுந்து ததைப் பபய் த பகோழுங் கனி மிததவ
பபருஞ் த ோற் று அமதை நிற் ப, நிதர கோை்
தண் பபரும் பந்தர்த் தரு மணை் பஞமிரி,
மதன விளக்குறுத்து, மோதை பதோடரிக்,
கதன இருள் அகன் ற கவின் பபறு கோதைக், 5
தகோள் கோை் நீ ங் கிய பகோடு பவண் திங் கள்
தகடு இை் விழுப் புகழ் நோள் ததைவந்பதன,
உ சி
் க் குடத்தர், புத்தகன் மண்தடயர்,
பபோது ப ய் கம் பதை முது ப ம் பபண்டிர்,
முன் னவும் பின் னவும் முதற முதற தரத்தரப் , 10
புதை் வற் பயந்த திததை அவ் வயிற் று
வோை் இதழ மகளிர் நோை் வர் கூடிக் ,
‘கற் பினின் வழோஅ நற் பை உதவிப்
பபற் தறோற் பபட்கும் பிதணதய ஆக’ என,
நீ பரோடு ப ோரிந்த ஈர் இதழ் அைரி 15
பை் இருங் கதுப் பின் பநை் பைோடு தயங் க
வதுதவ நன் மணம் கழிந்த பின் தறக்,
கை் பைன் சும் தமயர் பஞதரபரனப் புகுதந் து
தபர் இற் கிழத்தி ஆக எனத் தமர் தர,
ஓர் இற் கூடிய உடன் புணர் கங் குை் , 20
பகோடும் புறம் வளஇக் தகோடிக் கலிங் கத்து
ஒடுங் கினள் கிடந் த ஓர் புறம் தழீஇ,
முயங் கை் விருப் பபோடு, முகம் புதத திறப் ப
அஞ் சினள் உயிர்த்த கோதை, யோழ, ‘நின்
பநஞ் ம் படர்ந்தது எஞ் ோது உதர’ என, 25
இன் நதக இருக்தக பின் யோன் வினவலின் ,
ப ஞ் சூட்டு ஒண் குதழ வண் கோது துயை் வர
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அகமலி உவதகயள் ஆகி, முகன் இகுத்து
ஒய் பயன இதறஞ் சிதயோதள, மோவின்
மடங் பகோள் மததஇய தநோக்கின் 30
ஒடுங் கு ஈர் ஓதி மோஅதயோதள.
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னபொருளுலை: உழுந்தம் பருப் தபக் கூட்டி ் தமத்த பபோங் கதைோடு பபரிய த ோற் றுத்
திரதள உண்ணுதை் ஆரவோரத்துடன் நிகழ, வரித யோகக் கோை் கதளயுதடய பபரிய
பந்தலிை் , பகோணர்ந்து இட்ட மணதைப் பரப் பி, மோதைகதளத் பதோங் கவிட்டு,
மதனயிை் விளக்குகதள ஏற் றி தவத்து, தீயக் தகோள் களின் பதோடர்பு நீ ங் கிய வதளந்த
பவண்ணிைோதவ குற் றமற் ற சிறந்த புகதழயுதடய உதரோகிணி என் னும் நோள் அதடந்த
தவதளயிை் , மிக்க இருள் நீ ங் கிய அழகோன கோதை தநரத்திை் , ததை உ சி
் யிை் குடத்தத
தவத்திருப் பவர்களும் , புதிய அகன் றப் போதனகதளத் தூக்கி தவத்திருப் பவர்களும் ,
மணத்திதன ் ப ய் து தவக்கும் ஆரவோரமுதடய முதிய மங் கை மகளிர் முன் தன
தருவனவோகவும் பின் தன தருவனவோகவும் முதறதய தந்திட, புதை் வர்கதளப் பபற் ற,
ததமலுதடய அழகிய வயிற் தறயுதடய, தூய அணிகதள அணிந்த நோன் கு பபண்கள்
கூடி, 'கற் பினின் று வழுவோது நை் ை தபறுகதளத் தந்து உன் தன எய் தியக் கணவதன
விரும் பிப் தபணும் பபண்ணோக நீ ஆக' என் று தண்ணீருடன் கூடிய ஈரமோன
இதழ் கதளயுதடய பூக்கதள பநை் லுடன் அவளுதடய அடர்ந்தக் கருதமயோன
கூந்தலிை் தூவினோர். இவ் வோறு திருமணம் முடிந்த பின் னர், அவளுதடய சுற் றத்தோர்
ஒலியுடன் விதரந் து வந்து, ' பபரிய மதனக் கிழத்தி ஆவோயோக' என் று அவதள வோழ் த்தி
என் னிடம் தந்தனர்.
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நோங் கள் புணர் சி
் க்குரிய ஓர் அதறயிை் இருந்ததோம் . முதுகிதன வதளத்து தன் னுதடய
புத்தோதடயிை் ஒதுங் கினோள் அவள் . அவதள அதணக்கும் விருப் பத்துடன் முகத்தத
மூடியிருந்த ஆதடதய நீ க்க, அவள் அஞ் சி பபருமூ சு
் விட்டோள் . 'உன் பநஞ் சிை்
உள் ளதத மதறக்கோதுக் கூறு' என் தறன் . இனிய மகிழ் சி
் யுடன் , ஒன் றோக இருந் த
இருக்தகயிை் மோனின் மடத்திதனக் பகோண்டதும் ப ருக்கு உதடயதுமோன
போர்தவயும் , ஒடுங் கிய குளிர்ந்தக் கூந்ததை உதடயவள் , சிவப் பு மணிகள் பதித்த
கோதணி அழகிய கோதுகளிை் அத ய, பநஞ் சிை் மிக்க மகிழ் சி
் யுடன் , விதரந் து
ததைகுனிந்தோள் அந் த மோதம நிறத்துதடய பபண்.
னசொற் னபொருள் : உழுந் து ததைப் பபய் த பகோழுங் கனி மிததவ - உழுந்தம் பருப் தபக்
கூட்டி ் தமத்த பபோங் கதைோடு, பபருஞ் த ோற் று அமதை நிற் ப - பபரிய த ோற் றுத்
திரதள உண்ணுதை் ஆரவோரத்துடன் நிகழ, நிதர கோை் - வரித யோன கோை் கள் , தண்
பபரும் பந்தர் - குளிர்ந்தப் பபரிய பந்தை் , தரு மணை் - பகோணர்ந்து இட்ட மணை் ,
பஞமிரி - பரப் பி, மதன விளக்கு உறுத்து - மதனயிை் விளக்குகதள ஏற் றி, மோதை மைர் மோதைகள் , பதோடரி - பதோங் கவிட்டு, கதன இருள் - மிக்க இருள் , அகன் ற - நீ ங் கிய,
கவின் பபறு கோதை - அழகிய விடியற் கோதை, தகோள் கோை் நீ ங் கிய - தீயக் தகோள் களின்
பதோடர்பு நீ ங் கிய, பகோடு பவண் திங் கள் - வதளந்த பவண்ணிைோ, தகடு இை் குற் றமற் ற, விழுப் புகழ் - சிறந்த புகழ் , நோள் ததை வந்பதன - உதரோகிணி என் னும் நோள்
அதடந்த தவதளயிை் , உ சி
் குடத்தர் - ததை உ சி
் யிை் குடத்தத தவத்திருப் பவர்கள் ,
புத்தகன் மண்தடயர் - புதிய அகன் ற போதனகதளத் தூக்கி தவத்திருப் பவர்கள் , பபோது
ப ய் கம் பதை - மணத்திதன ் ப ய் து தவக்கும் ஆரவோரம் , முது ப ம் பபண்டிர் –
வயதோன மங் கை மகளிர், முன் னவும் பின் னவும் - முன் னும் பின் னும் , முதற முதற –
முதறயோக, தரத்தர - தந்திட, புதை் வற் பயந்த - புதை் வர்கதளப் பபற் ற, திததை - ததமை் ,
அவ் வயிற் று - அழகிய வயிறு, வோை் இதழ மகளிர் – தூய அணிகதளயுதடய மகளிர்,
நோை் வர் கூடி - நோன் கு தபர் கூடி, கற் பினின் வழோஅ - கற் பினின் று வழுவோது , நற் பை
உதவி - நை் ை தபறுகதளத் தந்து, பபற் தறோர் - உன் தன அதடந் தவன் , பபட்கும்
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பிதணதய ஆக - விரும் பிப் தபணும் பபண்ணோக நீ ஆக, என - என் று, நீ பரோடு தண்ணீருடன் , ப ோரிந் த – ஊற் றிய, ஈர் இதழ் அைரி – ஈரமோன இதழ் கதளயுதடயப்
பூக்கள் , பை் இருங் கதுப் பின் - அடர்ந்த கருதமயோன கூந்தலிை் , பநை் பைோடு பநை் லுடன் , தயங் க - விளங் க, வதுதவ - மணம் , நன் மணம் - நை் ை மணம் , கழிந்த
பின் தற - முடிந்தப் பின் பு, கை் பைன் - ஆரவோரத்துடன் , சும் தமயர் - ஒலியினர்,
பஞதரபரனப் புகுதந்து - விதரந் து வந்து, தபர் இை் கிழத்தி ஆக - பபரிய மதனக் கிழத்தி
ஆவோயோக, என - என் று, தமர் தர - அவள் குடும் பத்தினர் அவதள எனக்குத் தர, ஓர் இை் ஓர் அதற, கூடிய உடன் புணர் கங் குை் - உடன் கூடிய புணர் சி
் க்குரிய இரவு, பகோடும்
புறம் வளஇ - முதுகிதன வதளத்து, தகோடிக் கலிங் கத்து – புத்தோதடயிை் , ஒடுங் கினள்
கிடந்த ஓர் புறம் - ஒரு புறம் ஒதுங் கினோள் , தழீஇ - தழுவி, முயங் கை் விருப் பபோடு அதணக்கும் விருப் பத்துடன் , முகம் புதத - மதறத்த முகம் , திறப் ப – திறக்க, அஞ் சினள்
- அஞ் சினோள் , உயிர்த்த கோதை - பபருமூ சு
் விட்டப் பபோழுது, யோழ - ஓர் அத
் ப ோை் ,
நின் பநஞ் ம் படர்ந்தது எஞ் ோது உதர - உன் பநஞ் சிை் உள் ளதத மதறக்கோது கூறு, என
- என் று, இன் நதக - இனிய மகிழ் சி
் , இருக்தக - இடம் , பின் யோன் வினவலின் - நோன்
தகட்டதோை் , ப ஞ் சூட்டு – சிவந்த மணிகள் பதித்த, ஒண் குதழ - விளங் கும் கோதணிகள் ,
வண் கோது - அழகிய கோது, துயை் வர - அத ய, அகமலி உவதகயள் ஆகி - உள் ளத்திை்
மகிழ் சி
் யுதடயவள் ஆக ஆகி, முகன் இகுத்து - முகத்ததத் தோழ் த்தி, ஒய் பயன
இதறஞ் சிதயோதள - விதரந்துத் ததைகுனிந் தோள் , மோவின் - மோனின் , மடம் பகோள் மடத்திதனக் பகோண்டதும் , மததஇய தநோக்கின் – ப ருக்கோன போர்தவயும் , ஒடுங் கு ஒடுங் கிய, ஈர் ஓதி - ஈரமோன கூந்த, மோஅதயோதள - மோதம நிதறத்ததயுதடயவள் ,
கருதமயோன பபண்
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அகநொனூறு 136, விற் றூற் று மூனேயினனொை், மருேம் திலன - ேலலைன்
ேன் னநஞ் சிடம் னசொன்னது
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பொடல் பின்னணி: ஊடியிருந்த ததைவியின் போை் ப ன் ற ததைவன் தோன் தவறிைன்
என் று கூறி, ஊடை் தபோக்க முயன் றும் அவள் ஊடதைத் தீர்க்கோமை் தமலும் ஓடினோள் .
ததைவன் தவறு கோணோத நிதையிை் தன் பநஞ் சிடம் இவ் வோறு ப ோை் லியது.

sa

தமப் பு அறப் புழுக்கின் பநய் க்கனி பவண்த ோறு,
வதரயோ வண்தமபயோடு புதரதயோர்ப் தபணிப் ,
புள் ளுப் புணர்ந்து, இனிய ஆகத் பதள் ஒளி
அம் கண் இரு விசும் பு விளங் கத் திங் கள்
கடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்துக், 5
கடி நகர் புதனந்து, கடவுள் தபணிப் ,
படு மண முழபவோடு பரூஉப் பதண இமிழ,
வதுதவ மண்ணிய மகளிர் விதுப் புற் றுப்
பூக்கணும் இதமயோர் தநோக்குபு, மதறய,
பமன் பூ வோதகப் புன் புறக் கவட்டிதை 10
பழங் கன் று கறித்த பயம் பு அமை் அறுதகத்
தழங் கு குரை் வோனின் ததைப் பபயற் கு ஈன் ற
மண்ணு மணி அன் ன மோ இதழ் ப் போதவத்
தண் நறு முதகபயோடு பவந் நூை் சூட்டித்,
தூ உதடப் பபோலிந் து, தமவரத் துவன் றி, 15
மதழ பட்டன் ன மணன் மலி பந் தர்,
இதழ அணி சிறப் பின் பபயர் வியர்ப்பு ஆற் றித்
தமர் நமக்கு ஈத்த ததை நோள் இரவின் ,
உவர் நீ ங் கு கற் பின் எம் உயிர் உடம் படுவி

4
முருங் கோக் கலிங் கம் முழுவதும் வதளஇப் , 20
‘பபரும் புழுக்குற் ற நின் பிதற நுதை் பபோறி வியர்
உறு வளி ஆற் ற ் சிறு வதர திற’ என,
ஆர்வ பநஞ் பமோடு தபோர்தவ வவ் வலின் ,
உதற கழி வோளின் உருவு பபயர்ந்து இதமப் ப,
மதற திறன் அறியோள் ஆகி ஒய் பயன 25
நோணினள் இதறஞ் சிதயோதள, தபணிப்
பரூஉப் பதக ஆம் பை் குரூஉத் பதோதட நீ வி ்
சுரும் பு இமிர் ஆய் மைர் தவய் ந்த
இரும் பை் கூந்தை் இருள் மதற ஒளித்தத.
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னபொருளுலை: குற் றம் உண்டோகோதபடி ் தமக்கப் பட்ட பநய் மிக்க பவள் தள ்
த ோற் தற எை் தை இை் ைோத வள் ளன் தமப் பண்புடன் சுற் றத்தோர்க்கும்
ோன் தறோர்களுக்கும் உண்ணக் பகோடுத்துக் கவனித்து, புள் நிமித்தம் பபோருந்தி
இருக்கும் இனிதமயோன தவதளயிை் , பதளிவோன அழகிய பபரிய வோனம்
ஒளியோகும் படி நிைதவ உதரோகிணிக் கூடிய குற் றமற் ற நை் ை நோளிை் , மண மதனதய
அழகுப் படுத்தி, கடவுதள வழிபட்டு, ஒலிக்கும் மண முரசுடன் , பதண முரசும் ஒலிக்க,
ததைவிதய நீ ரோட்டிய பபண்கள் , மைர் தபோன் றக் கண்களோை் இதமக்கோமை் அவதள
தநோக்கி, பின் விதரந் து மதறய, முதிய கன் று பமன் தமயோன மைர்கதளயுதடய வோதக
மரத்தின் புை் லிய புறத்ததயுதடய பிரிவு உதடய இதைகதள உண்டப் பள் ளத்திை்
படர்ந்துள் ள, ஒலிக்கும் வோனின் முதை் மதழக்குத் துளிர்த்த கழுவிய நீ ைமணிதய
ஒத்தக் கரிய இதழ் கதளயும் கிழங் தகயும் உள் ள அறுகம் புை் லின் குளிர்ந்த
நறுமணமோன அரும் புடன் பதோடுத்த பவள் தள நூதை அவளுக்கு ் சூட் டி, தமகம்
ஒலித்தோற் தபோை் ஒலியுதடய திருமணப் பந்தலிை் , அணிகதள ் சிறப் புடன் அணிந்த
அவளின் வியர்தவதயத் துதடத்து, அவள் குடும் பத்தோர் அவதள எனக்குத் தர,
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முதை் நோள் இரவிை் , பவறுப் பு இை் ைோத கற் புதடய அவள் , என் உயிர்க்கு உடம் போகப்
பபோருந்தும் அவள் , க ங் கோத புத்தோதடயோை் தோன் உடதை முழுக்கப் தபோர்த்தியிருக்க,
"உன் பிதற பநற் றியிை் அதிகப் புழுக்கத்தினோை் அரும் பியுள் ள வியர்தவதயப் தபோக்க ,
உன் ஆதடதயக் பகோஞ் ம் திற" என் று கூறி ஆர்வ பநஞ் த்துடன் மூடிய அவளுதடய
ஆதடதய நோன் கவர, உதறயினின் று எடுத்த வோள் தபோை அவள் உருவம் பவளிப் பட்டு
விளங் க, மதறக்கும் வழிதய அறியோதவள் ஆகி, விதரவோக நோணம் அதடந்து,
வண்டுகள் சூழ் ந்து ஒலிக்கும் அழகிய நிறம் பபோருந்தியப் பருமனோன ஆம் பை் மைர் ்
ரம் அணிந்த தன் னுதடய கருதமயோன அடர்ந்தக் கூந்தைோை் , தன் உடதை மதறத்து
என் முன் ததைக் குனிந்தோள் .
னசொற் னபொருள் : தமப் பு அற - குற் றம் இை் ைோத, புழுக்கின் பநய் க்கனி பவண்த ோறு தமக்கப் பட்ட பநய் மிக்க பவள் தள ் த ோறு, வதரயோ வண்தமபயோடு - எை் தை
இை் ைோத வள் ளன் தமப் பண்புடன் , புதரதயோர்ப் தபணி - ோன் தறோர்களுக்கு உணதவக்
பகோடுத்து கவனித்து, புள் ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆக - புள் நிமித்தம் பபோருந்தி
இனிதமயோக, பதள் ஒளி - பதளிவோன ஒளி, அம் கண் - அழகிய இடம் , இரு விசும் பு பபரிய வோனம் , விளங் க - ஒளிர, திங் கள் கடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து - நிைதவ
உதரோகிணிக் கூடிய குற் றமற் ற நை் ை நோள் த ர்தகயிை் , கடி நகர் புதனந் து - மண
மதனதய அழகுப் படுத்தி, கடவுள் தபணி - கடவுதள வழிபட்டு, படு மண முழபவோடு ஒலிக்கும் மண முரசுடன் , பரூஉப் பதண இமிழ - பதண முரசும் ஒலிக்க, வதுதவ
மண்ணிய மகளிர் - ததைவிக்கு நீ ரோட்டிய பபண்கள் , விதுப் புற் று - விதரந் து, பூக்கணும்
இதமயோர் தநோக்குபு - மைர் தபோன் ற கண்களோை் இதமக்கோமை் தநோக்கி, மதறய மதறய, பமன் பூ - பமன் தமயோன மைர்கள் , வோதக - வோதக மரம் , புன் புறக் கவட்டிதை
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- புை் லிய புறத்ததயுதடய பிளவு உதடய இதை, பழங் கன் று கறித்த - முதிய கன் று
உண்ட, பயம் பு அமை் அறுதக - பள் ளத்திை் படர்ந்த அறுகம் புை் , தழங் கு குரை் ஒலிக்கும் குரை் , வோனின் ததைப் பபயற் கு - தமகத்தின் முதை் மதழ, ஈன் ற - ஈன் ற,
மண்ணு மணி அன் ன - கழுவிய நீ ைமணிதய ஒத்த, மோ இதழ் - கரிய இதழுதடய,
போதவ - கிழங் கு, தண் நறு முதகபயோடு - தண்ணிய நறுமணமோன அரும் புடன் ,
பவந் நூை் சூட்டி - பவள் தள நூதை ் சூட்டி, தூ உதடப் பபோலிந் து - தூய உதடயோை்
பபோலிய ் ப ய் து, தமவரத் துவன் றி - விருப் பம் உண்டோகக் கூடி, மதழ பட்டன் ன மதழ பபய் தோற் தபோை் , தமகம் ஒலித்தோற் தபோை் , மணன் மலி பந்தர் - மண ஒலியுதடய
பந்தை் , மணை் நிதறந் த பந்தை் , இதழ அணி சிறப் பின் - அணிகதள அணிந்த
சிறப் புடன் , பபயர் வியர்ப்பு ஆற் றி - ததோன் றிய வியர்தவதய துதடத்து, தமர் நமக்கு
ஈத்த - அவள் குடும் பத்தோர் எனக்குத் தந்த, ததை நோள் இரவின் - முதை் நோள் இரவிை் ,
உவர் நீ ங் கு கற் பின் - பவறுப் பு நீ ங் கிய கற் புதடய, எம் உயிர் உடம் படுவி - என்
உயிர்க்கு உடம் போகப் பபோருந்தும் இவள் , முருங் கோக் கலிங் கம் முழுவதும் வதளஇ க ங் கோத புத்தோதடயோை் முழுக்க தபோர்த்தி, பபரும் புழுக்குற் ற - அதிகமோக
புழுக்கமோகிய, நின் பிதற நுதை் - உன் பிதற பநற் றி, பபோறி வியர் - அரும் பியுள் ள
வியர்தவ, உறு வளி ஆற் ற - கோற் றோை் தபோக்க, சிறு வதர திற - சிறிது தநரம் திற, என
ஆர்வ பநஞ் பமோடு - என் று ஆர்வ பநஞ் சுடன் , தபோர்தவ வவ் வலின் - மூடிய ஆதடதய
பற் றிக் கவர்ந்ததோை் , உதற கழி வோளின் - உதறயினின் று எடுத்த வோள் தபோை, உருவு
பபயர்ந்து இதமப் ப - உருவம் பவளிப் பட்டு விளங் க, மதற திறன் அறியோள் ஆகி மதறக்கும் வழிதய அறியோதவள் ஆகி, ஒய் பயன நோணினள் - விதரவோக நோணம்
அதடந்தோள் , இதறஞ் சிதயோதள தபணி - பகஞ் சினோள் , என் தன வணங் கினோள் , பரூஉப்
பதக - பருதமயோை் பதகயோகிய, ஆம் பை் - ஆம் பை் மைர்கள் , குரூஉ - நிறம்
பபோருந்திய, பதோதட - மோதை, நீ வி - நீ க்கி, சுரும் பு இமிர் - வண்டு ஒலிக்கும் , ஆய் மைர்
தவய் ந்த - அழகிய மைர்கதள அணிந்த, ததர்ந்பதடுத்த மைர்கதள அணிந்த, இரும் பை்
கூந்தை் - கருதமயோன அடர்ந்தக் கூந்தை் , இருள் - இருள் , மதற ஒளித்தத - மதறத்து
ஒளித்து

