சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்

ஐந் தாம் நிலல - அடும் பு
அகப் பாடல் கள்
எளிய உலை - லைததகி
அகத்திலைகள்
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குறிஞ் சி - புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் . மலலயும் மலல சார்ந்த இடமும் .
கூதிர்காலமும் , முன் பனிக் காலமும் , நள் ளிரவும் இத்திலணக்கு உரியதாகும் . தலலவி,
திலனலய உண்ண வரும் கிளிகலள விரட்டுவதற் காக, தன் ததாழியுடன் திலனப்
புனத்திற் குச் சசல் வாள் . அங் கு வரும் தலலவலனச் சந்திப் பாள் . அவர்களுலடய காதல்
அங் குத் சதாடங் கும் . ததாழி அவர்கள் சந்திப் பதற் கு உதவுவாள் . தலலவிலயத்
திருமணம் பண்ணும் படி தலலவலன தவண்டுவாள் . மலலயில் வாழும் மக்கள் , மற் றும்
அங் குள் ள உயிரினங் கள் , தாவரங் கள் , இயற் லக ஆகியவற் லறயும் இந்தத் திலணயில்
காணலாம் . இந்தத் திலணயின் கடவுள் தசதயான் .
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முல் லல - இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் . காடும் காடு சார்ந்த இடமும் . கார்காலமும்
மாலலப் சபாழுதும் இத்திலணக்கு உரியதாகும் . தலலவி தன் மனலத
ஆற் றுப் படுத்தித் தலலவனுக்காகக் காத்திருப் பாள் . அவன் கார்காலம் துவங் குவதற் கு
முன் வருவதாகக் கூறிச் சசன் றுள் ளான் . காட்டில் வாழும் மக்கள் , மற் றும் அங் குள் ள
உயிரினங் கள் , தாவரங் கள் , இயற் லக ஆகியவற் லறக் காணலாம் . இந்தத் திலணயின்
கடவுள் மாதயான் .
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பாலல - பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் . குறிஞ் சியும் முல் லலயும் வறண்டால் பாலல
ஆகும் . தவனிற் காலமும் நண்பகலும் இத்திலணக்கு உரியதாகும் . பாலலயில் இருந்து
சூழ் நிலலகள் உண்டு. ஒன் று, தலலவனும் தலலவியும் உடன் தபாக்கில் சசன் று
திருமணம் சசய் துக் சகாள் வார்கள் . இரண்டாவது, தலலவன் மட்டும் சபாருள் தவண்டித்
தனியாகச் சசல் வான் . இங் கு வாழும் மக்கள் , மற் றும் உயிரினங் கள் , தாவரங் கள் ,
இயற் லக ஆகியற் லறக் காணலாம் .
மருதம் - ஊடலும் ஊடல் நிமித்தம் . வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் . லவகலறப்
சபாழுதும் விடியற் காலமும் . தவறு ஒரு சபண்ணுடன் தலலவன் உறவுக் சகாள் வதால்
தலலவி வருந்தி ஊடுவாள் . இங் கு வாழும் மக்கள் மற் றும் உயிரினங் கள் , தாவரங் கள் ,
இயற் லக மருதம் . ஊடலும் ஊடல் நிமித்தம் . வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் . தவறு ஒரு
சபண்ணுடன் தலலவன் உறவு சகாள் வதால் தலலவி வருந்தி ஊடுவாள் . இங் கு வாழும்
மக்கள் மற் றும் உயிரினங் கள் , தாவரங் கள் , இயற் லக ஆகியவற் லறக் காணலாம் .
இந்தத் திலணயின் கடவுள் தவந்தன் .
நநய் தல் : இரங் கலும் இரங் கல் நிமித்தமும் . கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் . பிற் பகல்
இத்திலணக்கு உரியதாகும் . தலலவி தலலவனுக்காக ஏங் கிக் காத்திருப் பாள் . ததாழி
அவளுக்கு மிகுந்த ஆதரவாக இருப் பாள் . கடற் கலரயில் வாழும் மீனவர்கள் , மற் றும்
கடலில் உள் ள மீன் கள் , சநய் தல் நிலத்தில் உள் ள பறலவகள் , கடற் கலரச் தசாலல,
இயற் லக ஆகியவற் லறக் காணலாம் . இந்தத் திலணயின் கடவுள் வருணன் .

பாடல் 1
குறுந் நதாலக 8, ஆலங் குடி ைங் கனாை், மருதத் திலை - பைத்லத
தலலைலனப் பற் றி நசான்னது
கழனி மாஅத்து விலளந்து உகு தீம் பழம்
பழன வாலள கதூஉம் ஊரன் ,
எம் இல் சபருசமாழி கூறித், தம் இல்
லகயும் காலும் தூக்கத் தூக்கும்
ஆடிப் பாலவ தபால 5
தமவன சசய் யும் , தன் புதல் வன் தாய் க்தக.
பாடல் பின்னைி: தலலவி தன் லன இகழ் ந்தாள் என் பலத அறிந்த பரத்லத,
தலலவியின் ததாழியர் தகட்கும் படி கூறியது.
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நபாருளுலை: வயலில் உள் ள மரத்திலிருந்து விலளந் து விழும் இனிய
பழத்லத குளத்தில் உள் ள வாலள மீன் கள் கவ் வி உண்ணும் நாட்டவன் , என் னுலடய
வீட்டில் என் லனப் சபருலமப் படுத்தும் சசாற் கலளக் கூறுவான் . ஆனால் தன் னுலடய
வீட்டில் , முன் நின் றார் தம் லகலயயும் காலலயும் தூக்க, தானும் லகலயயும்
காலலயும் தூக்குகின் ற, கண்ணாடியில் ததான் றுகின் ற நிழல் பாலவலயப் தபால் ,
தன் னுலடய மலனவிக்கு, அவள் விரும் பியவற் லறச் சசய் வான் .

பாடல் 2
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நசாற் நபாருள் : கழனி - வயல் , மாஅத்து - மாமரத்தினது, விலளந்து உகு - பழுத்து
விழும் , தீம் பழம் - இனிய பழம் , பழன - குளம் , வாலள - வாலள மீன் , கதூஉம் கவ் வி உண்ணும் , ஊரன் – ஊலரச் சார்ந்தவன் , எம் இல் - என் னுலடய இல் லத்தில் ,
சபருசமாழி கூறி - சபரிய சசாற் கலளக் கூறி, தம் இல் - தன் னுலடய இல் லத்தில் ,
லகயும் காலும் தூக்கத் தூக்கும் - பிறர் தூக்கத் தானும் லகலயயும் காலலயும்
தூக்கும் , ஆடிப் பாலவ தபால - கண்ணாடியில் ததான் றுகின் ற சபாம் லமயின் நிழல்
தபால, தமவன சசய் யும் - விரும் புவலதச் சசய் வான் , தன் புதல் வன் தாய் க்தக தன் னுலடய மலனவிக்கு

குறுந் நதாலக 25, கபிலை், குறிஞ் சித் திலை - தலலவி நசான்னது
யாரும் இல் லல, தாதன கள் வன் ,
தான் அது சபாய் ப் பின் , யான் எவன் சசய் தகா?
திலனத்தாள் அன் ன சிறு பசுங் கால
ஒழுகு நீ ர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு, தான் மணந்த ஞான் தற. 5
பாடல் பின்னைி: தலலவன் சநடுங் காலம் தன் லன மணம் சசய் து சகாள் ளாமல்
இருத்தல் பற் றி பற் றி தலலவி வருந்துகிறாள் .
நபாருளுலை: தலலவன் என் லனக் களவில் மணந்த காலத்தில் , அங் தக சான் றாகத்
தக்கார் யாரும் இல் லல. என் நலத்லத நுகர்ந்த கள் வன் அவன் . அவன் என் னிடம்
சகாடுத்த உறுதி சமாழியிலிருந்து தவறினால் நான் என் ன சசய் தவன் ? நான்
அவதனாடு இருந்த நாளில் , அங் தக ஓடுகின் ற நீ ரில் சசல் லுகின் ற ஆரல் மீனின்

வருலகலயப் பார்த்துக் சகாண்டு, திலனத்தாலளப் தபான் ற சிறிய
பசுங் கால் கலளயுலடய குருகு மட்டுதம அங் கு இருந்தது.
நசாற் நபாருள் : யாரும் இல் லல - யாரும் அங் கு இல் லல, தாதன கள் வன் - அவன்
கள் வன் , தான் அது சபாய் ப் பின் - அவன் உறுதி சமாழி சபாய் யானால் , யான் எவன்
சசய் தகா - நான் என் ன சசய் தவன் , திலனத்தாள் அன் ன - திலனப் பயிரின்
தாளிலனப் தபால, சிறு பசுங் கால - சிறிய பசிய கால் கள் , ஒழுகு நீ ர் - ஓடிச்
சசல் லும் நீ ர், ஆரல் பார்க்கும் - விலாங் கு மீனின் வருலகலயப் பார்த்திருக்கும் ,
குருகும் உண்டு - குருகு இருந்தது, தான் மணந்த ஞான் தற – தலலவன் என் லனக்
களவில் மணந் த காலத்தில்
பாடல் 3
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குறுந் நதாலக 139, ஒக்கூை் மாசாத்தியாை், மருதத் திலை - ததாழி தலலைனிடம்
நசான்னது
மலன உலற தகாழிக் குறுங் கால் தபலட,
தவலி சவருகு இன மாலல உற் சறனப்
புகுமிடம் அறியாது, சதாகுபுடன் குழீஇய
லபதல் பிள் லளக் கிலள பயிர்ந்தாங் கு,
இன் னாது இலசக்கும் அம் பசலாடு 5
வாரல் , வாழியர் ஐய, எம் சதருதவ.
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பாடல் பின்னைி: பரத்லதயர் இல் லத்திற் குத் சசன் று திரும் பும் தலலவனுக்குத் ததாழி
வாயில் மறுத்தாள் .
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நபாருளுலை: நீ டு வாழ் வாயாக ஐயா! வீட்டில் வாழும் சிறிய கால் கலளயுலடய
சபண் தகாழி மாலல தநரத்தில் காட்டுப் பூலனகளுக்கு அஞ் சி வீட்டு தவலிக்குள்
புக நிலனக்கும் . அது புகும் இடம் அறியாது, தன் துன் புற் ற குஞ் சுகலள
ஆரவாரத்துடன் கூவி அலழப் பலதப் தபால் மிகுந்த பழிச்சசாற் கள் எழும் , நீ ர் இங் கு
வந்தால் . ஆலகயால் எங் கள் சதருவுக்கு வராதீர்!
நசாற் நபாருள் : மலன உலற தகாழி - வீட்டில் வாழும் தகாழி, குறுங் கால் தபலட குட்லடயானக் காலல உலடய சபலட, தவலி - தவலி, சவருகு இன - காட்டுப்
பூலன, மாலல உற் சறன - மாலல தநரம் வந்து விட்டதால் , புகுமிடம் அறியாது புகுவதற் கான இடத்லத அறியாமல் , சதாகுபுடன் குழீஇய - தசர்ந்து கூடும்
சபாருட்டு, லபதல் பிள் லளக் கிலள - துன் புற் ற தன் குஞ் சுகலள, பயிர்ந்தாங் கு கூவி அலழத்ததுப் தபால் , இன் னாது இலசக்கும் அம் பசலாடு - இனிதாக இல் லாத
பழிச்சசாற் கள் எழும் , வாரல் - வராதீர், வாழியர் ஐய - வாழ் க ஐயா, எம் சதருதவ எங் கள் சதருவிற் கு
பாடல் 4
குறுந் நதாலக 221, உலறயூை் முதுநகாற் றனாை், முல் லலத் திலை - தலலவி
ததாழியிடம் நசான்னது
அவதரா வாரார், முல் லலயும் பூத்தன,
பறியுலடக் லகயர் மறி இனத்து ஒழியப்

பாசலாடு வந்து கூசழாடு சபயரும்
ஆடுலட இலடமகன் சசன் னிச்
சூடியசவல் லாம் , சிறுபசு முலகதய. 5
பாடல் பின்னைி: தலலவன் கூறிச் சசன் ற பருவம் வந்தது கண்டு, கவலல அலடந்த
தன் லன, ஆற் றுப் படுத்தும் தன் னுலடய ததாழிலய தநாக்கித் தலலவி வருத்தத்துடன்
கூறுகின் றாள் .
நபாருளுலை: அவர் இன் னும் வரவில் லல. முல் லல மலர்கள் மலர்ந்து விட்டன. பலன
ஓலலப் பறிலய லகயில் சகாண்டவர்கள் குட்டிகதளாடு உள் ள ஆட்டின் திரதளாடு
சசன் று தங் க, இலடயன் ஒருவன் பாலலக் சகாண்டு வந் து சகாடுத்துச் தசாற் லறப்
சபற் றுச் சசல் கின் றான் . அந்த இலடயன் தன் தலலயில் சிறிய பசுலமயான முல் லல
அரும் புகலளச் சூடி இருக்கின் றான் .
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நசாற் நபாருள் : அவதரா வாரார் - அவர் இன் னும் வரவில் லல, முல் லலயும் பூத்தன முல் லல மலர்களும் மலர்ந்து விட்டன, பறியுலடக் லகயர் - பலன ஓலலப் பறிலய
லகயில் சகாண்டவர்கள் (பறி - மலழக்குக் காவலாக உள் ள பலன ஓலலயால்
சசய் யப் பட கூலட உருவத்லத உலடய குலட), மறி இனத்து ஒழிய - குட்டிகதளாடு
உள் ள ஆட்டின் திரதளாடு சசன் று தங் க, பாசலாடு வந்து கூசழாடு சபயரும் பாலலக் சகாண்டு வந்து சகாடுத்து தசாற் லறப் சபற் றுச் சசல் லும் , ஆடுலட
இலடமகன் - ஆடுகலளயுலடய இலடயன் , சசன் னிச் சூடிய - தலலயில் சூடியது,
எல் லாம் - எல் லாம் , சிறுபசு முலகதய - சிறிய பசுலமயான முல் லல அரும் புகதள
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குறுந் நதாலக 399, பைைை், மருதத் திலை - தலலவி நசான்னது
ஊருண் தகணி உண்டுலறக் சதாக்க
பாசியற் தற பசலல, காதலர்
சதாடுவுழித் சதாடுவுழி நீ ங் கி,
விடுவுழி விடுவுழிப் பரத்தலாதன.
பாடல் பின்னைி: வலரவு (திருமணம் ) நீ ட்டித்த காலத்தில் ததாழியிடம் தலலவி
சசான் னது.
நபாருளுலை: என் காதலர் என் லனத் சதாடும் சபாழுசதல் லாம் நீ ங் கி, அவர் பிரியும்
சபாழுசதல் லாம் என் தமனியில் பரவுவதாதல, இந்தப் பசலலயானது, ஊர் மக்களால்
குடிக்கப் படும் நீ லர உலடய குளத்தின் துலறயில் கூடிய பாசிலய ஒத்தது.
நசாற் நபாருள் : ஊர் உண் தகணி - ஊர் மக்கள் குடிக்கும் நீ லர உலடய சிறு
குளம் / கிணறு, உண் துலற - நீ ர் உண்ணும் துலற, நீ ர் உண்ணும் கலர, சதாக்க கூடிய, பாசியற் தற - பாசிலயப் தபான் றது, பசலல - பசலல (காதல்
வசப் பட்டிருக்கும் சபண்ணின் ததாலில் ஏற் படும் மஞ் சள் நிறமான ததமல் ), காதலர்
- காதலர், சதாடுவுழித் சதாடுவுழி - சதாடும் சபாழுசதல் லாம் , நீ ங் கி - விலகி,
விடுவுழி விடுவுழி - பிரியுந்ததாறும் , பரத்தலாதன - அது பரவுவதால்
பாடல் 6

ஐங் குறுநூறு 194, அம் மூைனாை், நநய் தற் திலை - ததாழி தலலைனிடம்
நசான்னது
கடல் தகாடு அறுத்த அரம் தபாழ் அவ் வலள
ஒள் சதாடி மடவரல் கண்டிகும் சகாண்க!
நன் நுதல் இன் று மால் சசய் சதனக்
சகான் ஒன் று கடுத்தனள் அன் லனயது நிலலதய.
பாடல் பின்னைி: பகற் குறிக்கண் வந்து தலலவிதயாடு அளவளாவிச் சசல் கின் ற
தலலவனிடம் ததாழி, 'களசவாழுக்கம் தாயால் அறியப் பட்டது. இனி அவள் தலலவிலய
இல் லத்தில் சிலற லவப் பாள் ' என் று கூறி வலரவு (திருமணம் ) தவண்டுகின் றாள் .

rg

நபாருளுலை: சநய் தல் நிலத்தின் தலலவதன! அரத்தால் பிளந் து சசய் யப் பட்ட
அழகிய சங் கு வலளயல் கலளயும் ஒளியுலடய சதாடிலயயும் அணிந்த என்
ததாழிலயப் பார். அவளுலடய நல் ல சநற் றி இன் று ஒளி இழந் து விட்டது. அலதப்
பார்த்து, இது அஞ் சும் படியானது என் று அன் லன ஐயமுற் றாள் .
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நசாற் நபாருள் : கடல் தகாடு - கடல் சங் கு, அறுத்த - அறுத்த, அரம் - அரம் , தபாழ் பிளவு, அவ் வலள - அழகிய வலளயல் கள் , ஒள் சதாடி - ஒளியுலடய
வலளயல் கள் , மடவரல் கண்டிகும் - மடலமயுலடய சபண்லணப் பார், சகாண்க சநய் தல் நிலத்தின் தலலவதன, நன் நுதல் - நல் ல சநற் றி, இன் று - இன் று, மால்
சசய் சதன - ஒளி இழந்து விட்டது என, கறுத்து விட்டது என, சகான் ஒன் று அஞ் சும் படி இது ஒன் று என் று, கடுத்தனள் - ஐயமுற் றாள் , அன் லனயது நிலலதய இது அன் லனயின் நிலல
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ஐங் குறுநூறு 272, கபிலை், குறிஞ் சித் திலை - தலலவி ததாழியிடம் நசான்னது,
தலலைன் தகட்கும் படியாக
கரு விரல் மந்திக் கல் லா வன் பறழ் ,
அரு வலரத் தீம் ததன் எடுப் பி அயலது
உருசகழு சநடும் சிலனப் பாயும் நாடன் ,
இரவின் வருதல் அறியான் ,
வரும் வரும் என் பள் ததாழி, யாதய. 5
பாடல் பின்னைி: இரவுக் குறிலயச் சரியாகப் புரிந்துக்சகாள் ளாமல் தலலவன் வந்து
நீ ங் குகின் றான் . மறுநாள் பகற் குறி இடத்லத அலடகின் றான் . தலலவியும் ததாழியும்
அங் கு இருக்கின் றனர். அவன் ஒதுங் கி நிற் கின் றான் . அவன் வந்தலத உணர்ந்த
தலலவி, அவனுக்குத் தன் னுலடய மன நிலலலய உணர்த்துவதற் காகத் ததாழியிடம்
கூறுவது தபால் கூறுகின் றாள் .
நபாருளுலை: கருலமயான விரலலயுலடய சபண் குரங் கின் நல் ல அறிவில் லாத,
வலிலமயான குட்டி அரிதான மலலயில் உள் ள ததன் கூட்லடக் கலலத்து விட்டு,
அருகில் உள் ள நீ ண்ட கிலளயின் மீது குதிக்கும் நாட்டவன் என் காதலன் . அவன்
இரவில் வருவதில் லல. ஆனால் என் தாய் , 'அவன் வருவான் , வருவான் ' என் று
கூறுகின் றாள் .

நசாற் நபாருள் : கரு விரல் மந்தி - கருலமயான விரலலயுலடய சபண்
குரங் கு, கல் லா - நல் ல அறிவில் லாத, மன வளர்ச்சி அலடயாத, வன் பறழ் வலிலமயான குட்டி, அரு வலர - அரிதான மலல, தீம் ததன் - இனிய ததன் , எடுப் பி உலடக்கும் , அயலது - அருகில் , உரு சகழு - அச்சம் தரும் , சநடும் சிலன - உயர்ந்த
மரக்கிலள, பாயும் - தாவும் , நாடன் - நாட்டினன் , இரவின் வருதல் அறியான் இரவில் வருவதில் லல, வரும் வரும் என் பள் - அவன் வருவான் வருவான்
என் கின் றாள் , ததாழி - என் ததாழிதய, யாதய - என் தாய்
பாடல் 8
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நற் றிலை 95, தகாட்டம் பலைனாை், குறிஞ் சித் திலை – தலலைன் தன்
நை்பை்களிடம் நசான்னது
கலழ பாடு இரங் க பல் இயம் கறங் க,
ஆடு மகள் நடந் த சகாடும் புரி தநான் கயிற் று,
அதவத் தீம் கனி அன் ன சசம் முகத்
துய் த் தலல மந்தி வன் பறழ் தூங் க,
கலழக் கண் இரும் சபாலற ஏறி விலசத்து எழுந் து 5
குறக் குறுமாக்கள் தாளம் சகாட்டும் அக்
குன் றகத்ததுதவ, குழு மிலளச் சீறூர்
சீறூதராதள, நாறு மயிர்க் சகாடிச்சி,
சகாடிச்சி லகயகத்ததுதவ பிறர்
விடுத்தற் கு ஆகாது, பிணித்த என் சநஞ் தச.
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நபாருளுலை: புல் லாங் குழல் ஒலிக்க, பல வாத்தியங் களும் முழங் க, ஆடும் மகள்
நடந்த முறுக்குலடய வலிலமயான கயிற் றில் ஏறி இனிய அத்திப் பழத்லதப்
தபான் று சிவந்த முகத்லதக் சகாண்ட சபண் மந்தியின் வலுவான குட்டி ஆட,
மலலயில் வாழும் சிறுவர்கள் மூங் கில் அருகில் உள் ள சபரிய பாலறயின் மீது ஏறி,
தவகமாக எழுந் து தாளம் சகாட்டுவார்கள் . அந்த மலலயில் உள் ள வளமான காவல்
உலடய சிற் றூரில் உள் ள, நறுமணம் மிகுந் த கூந்தலல உலடய மலலக் குறவனின்
மகளுடன் இலணயப் பட்டது என் சநஞ் சு. அலத யாராலும் விடுவிக்க முடியாது.
நசாற் நபாருள் : கலழ - மூங் கில் (புல் லாங் குழல் ), பாடு இரங் க - இலச ஒலிக்க, பல்
இயம் கறங் க - பல வலக வாத்தியங் களும் முழங் க, ஆடு மகள் நடந்த - ஆடும்
சபண் நடந்த, சகாடும் புரி தநான் கயிற் று - சபரும் முறுக்குண்ட வலிலமயான
கயிற் றில் , அதவத் தீம் கனி அன் ன - அத்தியின் இனிய பழத்லதப் தபான் ற, சசம் முக
- சிகப் பு முகம் , துய் த் தலல மந்தி - பஞ் சு தபான் ற தலலலய உலடய சபண்
குரங் கின் , வன் பறழ் தூங் க - வலுவான குட்டி ஆட, கலழக் கண் - மூங் கில்
அருகில் , இரும் சபாலற ஏறி - சபரிய பாலறயின் மீது ஏறி, விலசத்து எழுந்து தவகமாக எழுந் து, குற குறுமாக்கள் - மலலயில் வாழ் பவர்களின் சிறுவர்கள் , தாளம்
சகாட்டும் - தாளம் சகாட்டுவார்கள் , அக் குன் றகத்ததுதவ - அந்த மலலயிதல, குழு வளமான, மிலள சீறூர் - காவலுலடய சிற் றூர், சீறூதராதள - சிற் றூரில் உள் ளவதள,
நாறு மயிர்க் சகாடிச்சி - நறு மணமுள் ள கூந்தலல உலடய மலல
நாட்டுப் சபண், சகாடிச்சி - மலலக் குறவனின் மகள் , லகயகத்ததுதவ - லகயாதல,
பிறர் - பிறரால் , விடுத்தற் கு ஆகாது - விடுவிக்க முடியாது, பிணித்த என் சநஞ் தச பிணிக்கப் பட்ட என் சநஞ் சு

பாடல் 9
நற் றிலை 60, தூங் கதலாைியாை், மருதத் திலை - ததாழி உழைனிடம்
நசான்னது, தலலைன் தகட்கும் படியாக
மலல கண்டன் ன நிலல புணர் நிவப் பின்
சபரு சநல் பல் கூட்டு எருலம உழவ!
கண்பலட சபறாஅது தண் புலர் விடியல்
கருங் கண் வராஅல் சபருந்தடி மிளிர்லவசயாடு
புகர்லவ அரிசிப் சபாம் மல் சபருஞ் தசாறு
கவர் படு லகலய கழும மாந்தி
நீ ர் உறு சசறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின்
நடுநசராடு தசறி ஆயின் , அவண்
சாயும் சநய் தலும் ஓம் புமதி, எம் இல்
மா இருங் கூந்தல் மடந்லத
ஆய் வலள கூட்டும் அணியுமார் அலவதய.
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பாடல் பின்னைி: தலலவி தன் தாயால் இல் லத்தில் சிலற லவக்கப் பட்டாள்
என் பலதத் தலலவனுக்கு உணர்த்துகின் றாள் ததாழி.
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நபாருளுலை: மலலலயப் தபான் ற நிலலப் சபாருந்திய உயர்ந்த பல
சநற் குதிர்கலளயும் எருலமகலளயும் உலடய உழவதன! நீ உறங் காமல் ,
அதிகாலலயில் எழுந்து சபரிய துண்டங் களாக சவட்டிய கரிய கண்கலள உலடய
வரால் மீன் குழம் லப நிலறயச் தசாற் றுடன் சபரிய திரளாக விரும் பி லகயினால்
உண்டு விட்டு, பின் நீ ர் உள் ள தசற் றில் உன் நடுபவர்களுடன் நாற் றிலன
நடுவதற் குச் சசல் வாய் . அப் சபாழுது பிடுங் கி எறியும் குவலள மலர்கலளப்
பாதுகாப் பாயாக. எங் கள் இல் லத்தில் உள் ள கரிய அடர்ந்த கூந் தலல உலடய இளம்
சபண் அவற் லறக் தகார்த்து அழகிய வலளயல் களாக அணிந்துக் சகாள் வாள் .
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நசாற் நபாருள் : மலல கண்டன் ன நிலல புணர் நிவப் பின் - மலலலயக் கண்ட
மாதிரி நிலல சபாருந்திய உயர்ந்த, சபரு சநற் பல் கூட்டு எருலம எருலமகலளயும் பல சபரிய சநற் குதிர்கலளக் சகாண்ட, உழவ - உழவதன, கண்
பலட சபறாஅது - கண்கலள மூடாமல் (உறங் காமல் ), தண் புலர் விடியல் குளிர்ந்த அதி காலலயில் , கருங் கண் வராஅல் - கரிய கண்கலள உலடய வரால்
மீன் , சபருந்தடி மிளிர்லவசயாடு - சபரிய துண்டுகளாக மிளிரும்
வண்ணம் , புகர்லவ - உணவு, அரிசிப் சபாம் மல் சபருஞ் தசாறு – அரிசியால்
சலமத்த சபரிய தசாற் றுத் திரலள, கவர் படு லகலய - விரும் பி உண்ணும்
லகயால் , கழும மாந் தி - நிலறய உண்டு, நீ ர் உறு சசறுவின் - நீ ர் உள் ள
தசற் றில் , நாறு முடி அழுத்த - நாற் றிலன நடுவதற் கு, நின் - உன் , நடுநசராடு
- நடுபவர்களுடன் , தசறி ஆயின் - சசல் வாய் ஆயின் , அவண் - அங் கு, சாயும்
சநய் தலும் - கீதழ விழும் குவலளயும் , ஓம் புமதி - பாதுகாப் பாயாக, எம் இல் - எங் கள்
வீட்டில் உள் ள, மா இருங் கூந்தல் - கரிய அடர்ந்த கூந்தல் , மடந் லத - இளம் சபண்,
ஆய் வலள கூட்டும் - அழகு வலளயல் களாகக் கட்டி, அணியுமார் அலவதய அணிவாள் அவற் லற
பாடல் 10

நற் றிலை 155, பைாயனாை், நநய் தற் திலை - தலலைன்
தலலவியிடம் நசான்னது
ஒள் இலழ மகளிசராடு ஓலரயும் ஆடாய் ,
வள் இதழ் சநய் தல் சதாடலலயும் புலனயாய் ,
விரி பூங் கானல் ஒரு சிலற நின் தறாய் ,
யாலரதயா நிற் சதாழுதசனம் வினவுதும்
கண்தடார் தண்டா நலத்லத சதண் திலரப் 5
சபருங் கடல் பரப் பின் அமர்ந்து உலற அணங் தகா,
இருங் கழி மருங் கு நிலல சபற் றலனதயா,
சசால் இனி மடந் லத என் றசனன் , அதன் எதிர்
முள் எயிற் று முறுவல் திறந்தன
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனிதய. 10

iy

am

.o

rg

நபாருளுலை: நீ ஒளியுலடய அணிகலன் கலள அணிந்த சபண்களுடன் ஓலர
விலளயாட்டு விலளயாடவில் லல. சபரிய இதழ் கலள உலடய சநய் தல் மலர்கலள
மாலலயாகத் சதாடுத்து அணியவில் லல. மலர்கலள உலடய சபரிய கடற் கலரச்
தசாலலயில் இருக்கும் உன் லன நான் சதாழுது தகட்கின் தறன் . நீ யார்? காண்தபார்
கண்ணுக்கு, குலறயில் லாத அழலக உலடய, சதளிந்த அலலகலள உலடய பரந்த
கடலின் பரப் பில் உலறயும் ததவலததயா நீ ? நீ கரிய உப் பங் கழியுலடய இடத்தில்
வாழ் கின் றாயா? சசால் சபண்தண என் தறன் . அதற் குப் பதிலாகக் கூர்லமயான
பற் களுடன் புன் னலகலய உதிர்த்தாள் . மலர்கலளப் தபான் ற அவளுலடய லமயிட்டக்
கண்களில் கண்ணீர ் படர்ந்தது.
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நசாற் நபாருள் : ஒள் இலழ மகளிசராடு - ஒளியுலடய அணிகலன் கலள அணிந்த
சபண்களுடன் , ஓலரயும் ஆடாய் - ஓலர விலளயாட்டு விலளயாடவில் லல நீ , வள்
இதழ் சநய் தல் சதாடலலயும் புலனயாய் - சபரிய இதழ் கலள உலடய சநய் தல்
மலர் மாலலலயயும் நீ சதாடுத்து அணியவில் லல, விரி பூங் கானல் - விரிந்த
மலர்கலளயுலடய கடற் கலரச் தசாலல அல் லது மலர்கலள உலடய சபரிய
கடற் கலரச் தசாலல, யாலரதயா - நீ யார், நிற் சதாழுதசனம் வினவுதும் - உன் லனத்
சதாழுது தகட்கின் தறன் , கண்தடார் - காண்தபாரால் , தண்டா நலத்லத - சகடாத
அழலக, சதண் திலரப் சபருங் கடல் பரப் பின் அமர்ந்து உலற - சதளிந்த
அலலகலள உலடய பரந்த கடலின் பரப் பில் உலறயும் , அணங் தகா ததவலதயா, இருங் கழி மருங் கு நிலல சபற் றலனதயா - கரிய உப் பங் கழியுலடய
இடத்தில் வாழ் கின் றாயா, சசால் இனி மடந்லத என் றசனன் - சசால் சபண்தண
என் தறன் , அதன் எதிர் - அதற் குப் பதிலாக, முள் எயிற் று முறுவல் - கூர்லமயான
பல் லுடன் புன் னலக, திறந்தன - திறந் தன, பல் இதழ் - பல இதழ் கள் , உண்கணும்
பரந்தவால் பனிதய - லமயிட்ட கண்களில் படர்ந்தது கண்ணீர ்
பாடல் 11
அகநானூறு 105, தாயங் கை்ைனாை், பாலலத் திலை - உடன்தபாக் கில்
தலலவியும் தலலைனும் நசன்ற நபாழுது தலலவியின் தாய் நசான்னது
அகல் அலற மலர்ந்த அரும் பு முதிர் தவங் லக
ஒள் இலலத் சதாடலல லதஇ, சமல் சலன
நல் வலர நாடன் தற் பாராட்ட,
யாங் கு வல் லுநள் சகால் தாதன, ததம் சபய் து

மணி சசய் மண்லடத் தீம் பால் ஏந்தி 5
ஈனாத் தாயர் மடுப் பவும் உண்ணாள் ,
நிழல் கயத்தன் ன நீ ள் நகர் வலரப் பின்
எம் முலடச் சசல் வமும் உள் ளாள் , சபாய் ம் மருண்டு,
பந்து புலடப் பன் ன பாணிப் பல் லடிச்
சில் பரிக் குதிலர பல் தவல் எழினி 10
சகடல் அருந் துப் பின் விடு சதாழில் முடிமார்
கலன எரி நடந்த கல் காய் கானத்து
விலன வல் அம் பின் விழுத்சதாலட மறவர்
ததம் பிழி நறுங் கள் மகிழின் முலன கடந்து,
வீங் கு சமன் சுலரய ஏற் று இனம் தரூஉம் 15
முலக தலல திறந்த தவனில்
பலக தலலமணந்த பல் அதர்ச் சசலதவ?
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நபாருளுலை: அகன் ற பாலறயிடத்து மலர்ந்த தவங் லக மலர்கதளாடு ஒளியுலடய
இலலகலளத் சதாடுத்த மாலலலய அணிந் த அவலளப் பாராட்டிய நல் ல மலல
நாடனான தலலவனுடன் சசன் று விட்டாள் என் மகள் . மணிகள் இலழத்த
சபாற் கலத்தில் உள் ள இனிய பாலில் ததலன ஊற் றி, லகயில் ஏந்தி, அவளுலடய
சசவிலித் தாய் மார் ஊட்டினாலும் குடிக்க மாட்டாள் . நிழலுலடய குளத்லதப்
தபான் ற எங் கள் இல் லத்தில் உள் ள மிகுந்த சசல் வத்லதயும் அவள் எண்ணவில் லல.
அவளுலடய காதலனின் சபாய் லய சமய் என் று நம் பி விட்டாள் .
பந்துப் புலடக்கப் பட்டு எழுவலத ஓத்தத் தாளத்திலன உலடய பல அடிகலளயும்
சில ஓட்டங் கலளயும் உலடய குதிலரகலளயும் , பல தவற் பலடகலளயும் உலடய
எழினி என் ற குறுநில மன் னனுலடய, சகடுதல் இல் லாத வலிலம சபாருந்திய, ஏவி
விட்ட சதாழிலல முடிக்கும் சபாருட்டு மிகுந்த தீப் படர்ந்ததால் காய் ந்திருக்கும்
பாலறயுலடய காட்டில் , தபார்த் திறலமயினால் அம் லபக் குறி தவறாது சசலுத்தும்
மறவர்கள் , பிழிந் த ததனால் சசய் த கள் ளிலன உண்ட மகிழ் சசி
் யால் , தபார்
முலனலய சவன் று, பருத்த சமல் லிய மடிலய உலடய பசுக்கதளாடும் ஏறுகதளாடும்
உலடய ஆநிலரகலளக் சகாணர்ந்து தரும் , மலலக் குலககள் சவடித்த தவனில்
காலத்தில் பலகவர்களுடன் தபாரிடுதலல உலடய, பல பாலதகளில் சசல் வதற் கு
எவ் வாறு வல் லலம உலடயவள் ஆயினாள் என் மகள் ?
நசாற் நபாருள் : அகல் அலற - அகன் ற பாலற, மலர்ந்த அரும் பு முதிர் தவங் லக அரும் பு முதிர்ந்த தவங் லக மலதராடு, ஒள் இலலத் சதாடலல லதஇ - ஒளியுலடய
இலலகலளயுலடய மாலலலய சதாடுத்து, சமல் சலன - சமல் ல சமல் ல, நல் வலர
நாடன் - நல் ல மலல நாடனான தலலவன் , தற் பாராட்ட - தன் லனப் பாராட்ட, யாங் கு
வல் லுநள் சகால் - எவ் வாறு வல் லலம உலடயவள் ஆயினாள் , தாதன - தாதன, ததம்
சபய் து மணி சசய் மண்லடத் தீம் பால் - இனிய பாலில் ததலன ஊற் றி மணிகள்
இலழத்த சபாற் கலத்தில் கலந்து, ஏந்தி - லகயில் ஏந்தி, ஈனாத் தாயர் மடுப் பவும்
உண்ணாள் - ஈனாத சசவிலித் தாய் மார் ஊட்டவும் குடிக்க மாட்டாள் , நிழல்
கயத்தன் ன- நிழலுலடய குளத்லதப் தபால் , நீ ள் நகர் வலரப் பின் எம் முலடச் சசல் வமும்
உள் ளாள் - எங் கள் இல் லத்தில் உள் ள மிகுந் த சசல் வத்லதயும் அவள் எண்ணவில் லல,
சபாய் ம் மருண்டு - சபாய் லய சமய் என் று மயங் கி, பந்து புலடப் பன் ன பாணிப்
பல் லடிச் சில் பரிக் குதிலர - பந்து புலடக்கப் பட்டு எழுவலத ஓத்த தாளத்திலன
உலடய பல அடிகலளயும் சில ஓட்டங் கலளயுலடய குதிலரகள் , பல் தவல் எழினி - பல
தவற் பலடகலள உலடய, எழினி - எழினி என் ற குறுநில மன் னன் , சகடல் அருந் துப் பின்

- சகடுதல் இல் லாத வலிலமப் சபாருந்திய, விடு சதாழில் முடிமார் - ஏவி விட்ட
சதாழிலல முடிக்கும் சபாருட்டு, கலன எரி நடந்த கல் காய் கானத்து - மிகுந் த எரி
படர்ந்ததால் காய் ந்திருக்கும் பாலறயுலடய காட்டில் , விலன வல் அம் பின்
விழுத்சதாலட மறவர் - தபார்த் திறலமயினால் அம் லபக் குறி தவறாது சசலுத்தும்
மறவர்கள் , ததம் பிழி நறுங் கள் மகிழின் - பிழிந்த ததனால் சசய் த கள் ளிலன உண்ட
மகிழ் சசி
் யால் , முலன கடந்து - தபார் முலனலய சவன் று, வீங் கு சமன் சுலரய ஏற் று
இனம் தரூஉம் - பருத்த சமல் லிய மடிலய உலடய பசுக்கதளாடும் ஏறுகதளாடும்
உலடய ஆநிலரகலளக் சகாணர்ந்து தரும் , முலக தலல திறந்த - மலலக் குலககள்
சவடித்த, தவனில் - தவனில் காலத்தில் , பலக தலலமணந்த பல் அதர்ச் சசலதவ பலகவர்களுடன் தபாரிடுதலல உலடய பல பாலதகளில் சசல் லுதல்
பாடல் 12
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அகநானூறு 122, பைைை், குறிஞ் சித் திலை - தலலவி ததாழியிடம்
நசான்னது, தலலைன் தகட்கும் படியாக
இரும் பிழி மாரி அழுங் கல் மூதூர்
விழவு இன் றாயினும் துஞ் சாது ஆகும் ,
மல் லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின் ,
வல் உலரக் கடும் சசால் அன் லன துஞ் சாள் ,
பிணி தகாள் அருஞ் சிலற அன் லன துஞ் சின் , 5
துஞ் சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்,
இலங் கு தவல் இலளயர் துஞ் சின் , லவ எயிற் று
வலம் சுரித் ததாலக ஞாளி மகிழும் ,
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் ,
பகலுரு உறழ நிலவுக் கான் று விசும் பின் 10
அகல் வாய் மண்டிலம் நின் று விரியும் தம,
திங் கள் கல் தசர்வு கலன இருள் மடியின் ,
இல் எலி வல் சி வல் வாய் க் கூலக
கழுது வழங் கு யாமத்து அழிதகக் குழறும் ,
வலளக் கண் தசவல் வாளாது மடியின் , 15
மலனச் சசறி தகாழி மாண் குரல் இயம் பும் ,
எல் லாம் மடிந்த காலல, ஒரு நாள்
நில் லா சநஞ் சத்து அவர் வாரலதர, அதனால்
அரி சபய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து
ஆதி தபாகிய பாய் பரி நன் மா 20
சநாச்சி தவலித் தித்தன் உறந் லதக்
கல் முதிர் புறங் காட்டன் ன,
பல் முட்டின் றால் ததாழி, நம் களதவ.
குறிப் பு: நில் லா சநஞ் சத்து அவர் வாரலதர (வரி 18) - தவங் கடசாமி நாட்டார் 'நிலலசபறாத சநஞ் சத்திலனயுலடய நம் தலலவர் வருதிலர்', சபா. தவ.
தசாமசுந்தரானார் - 'நில் லாத நமது சநஞ் சத்தின் கண் உலறபவராகிய நம் சபருமான்
ஈண்டு வாராசதாழிவர்'.
நபாருளுலை: மலழலயப் தபான் று மிக்க கள் ளுலடய ஆரவாரத்லதயுலடய
பலழய ஊரானது, திருவிழா இல் லாவிட்டாலும் உறங் காது. அங் குள் ள வளமான
கலடவீதியும் தவறு சதருக்களும் அடங் கினாலும் , வலிய ஒலியுடன் கூடிய கடியச்
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சசாற் கலளக் கூறும் அன் லன உறங் க மாட்டாள் . என் லன இறுக்கமாகப் பிடித்துக்
காவல் காக்கும் அன் லனத் தூங் கினாலும் , காவலாளிகள் உறங் காது சுற் றி
வருவார்கள் . ஒளியுலடய தவலலயுலடய இலளய காவலாளிகள் தூங் கினாலும் ,
வலது பக்கமாகச் சுருண்ட வாலலயுலடய நாய் கள் குலரக்கும் . ஒலிமிக்க நாய் கள்
குலரக்காமல் தூங் கினாலும் , பகலின் ஒளியிலன ஒத்த நிலவிலனத் தந் து
வானத்தில் அகன் ற நிலா நின் று ஒளி வீசும் . நிலா மலலலய அலடந்து மிக்க இருள்
தங் கினால் , வீட்டில் உள் ள எலிலயத் தின் னும் வலுவான வாலய உலடய
ஆந்லதயானது, தபய் கள் திரியும் இரவு தநரத்தில் , அழிவு உண்டாகும் படிக் கூவும் .
சபாந்தில் வாழும் அந்த ஆந் லதத் தூங் கினால் , வீட்டில் உள் ள தசவல் பலமான
ஒலிலய எழுப் பும் . இலவ எல் லாம் மடிந்த சபாழுது, நிலலசபறாத
சநஞ் சத்லதயுலடய அவர் வரவில் லல.
அதனால் , பரலலயுலடய சலங் லககள் ஒலிக்க, ஓட்டத்தில் சிறந் து, ஆதி என் னும்
ஓட்டத்தில் ததர்ச்சிப் சபற் ற, பாய் ந்து ஓடும் நல் ல குதிலரகலளயுலடய, மதிலாகிய
தவலிலயயுலடய தித்தனின் உறந் லதயின் பாலறகள் நிலறந்த காவற் காடு தபான் ற
பல தடங் கல் கலள உலடயது என் னுலடய களவு ஒழுக்கம் .
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நசாற் நபாருள் : இரும் பிழி - நிலறய கள் , மாரி - மலழ, அழுங் கல் மூதூர் ஆரவாரத்லதயுலடய பலழய ஊர், விழவு இன் றாயினும் துஞ் சாது ஆகும் - திருவிழா
இல் லாவிட்டாலும் தூங் காது, மல் லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின் - வளமான
கலடவீதியும் தவறு சதருக்களும் அடங் கினாலும் , வல் உலரக் கடும் சசால் அன் லன
துஞ் சாள் - வலிய ஒலியுடன் கூடிய கடியச் சசாற் கலளக் கூறும் அன் லன உறங் க
மாட்டாள் , பிணி தகாள் அருஞ் சிலற அன் லன துஞ் சின் - இறுக்கமாகப் பிடித்துக்
காவல் காக்கும் அன் லனத் தூங் கினாலும் , துஞ் சாக் கண்ணர் காவலர் காவலாளிகள் உறங் க மாட்டார்கள் , கடுகுவர் - சுற் றி வருவார்கள் , இலங் கு தவல்
இலளயர் துஞ் சின் - ஒளியுலடய தவலலயுலடய இலளய காவலாளிகள்
தூங் கினால் , லவ எயிற் று - கூர்லமயான பற் கள் , வலம் சுரித் ததாலக வலப் புறமாகச் சுருண்ட வால் , ஞாளி - நாய் கள் , மகிழும் - குலரக்கும் , அரவ வாய்
ஞமலி மகிழாது மடியின் - ஒலிமிக்க நாய் கள் குலரக்காது தூங் கினாலும் , பகலுரு
உறழ நிலவுக் கான் று - பகலின் ஒளியிலன ஒத்த நிலவிலனத் தந்து, விசும் பின்
அகல் வாய் மண்டிலம் நின் று விரியும் தம - வானத்தில் அகன் ற நிலா நின் று ஒளி
வீசும் , திங் கள் கல் தசர்வு கலன இருள் மடியின் - நிலா மலலலய அலடந் து மிக்க
இருள் தங் கினால் , இல் எலி வல் சி வல் வாய் க் கூலக - வீட்டில் உள் ள எலிலயத்
தின் னும் வலுவான வாலய உலடய ஆந் லத, கழுது வழங் கு யாமத்து - தபய் கள்
திரியும் இரவு தநரத்தில் , அழிதகக் குழறும் - அழிவு உண்டாகும் படிக் கூவும் , வலளக்
கண் தசவல் வாளாது மடியின் - சபாந்தில் வாழும் அந்த ஆந் லதத் தூங் கினால் ,
மலனச் சசறி தகாழி மாண் குரல் இயம் பும் - வீட்டில் உள் ள தசவல் பலமான
ஒலிலய எழுப் பும் , எல் லாம் மடிந்த காலல - இலவ எல் லாம் மடிந் த சபாழுது, ஒரு
நாள் - ஒரு நாள் , நில் லா சநஞ் சத்து - நிலலசபறாத சநஞ் சத்லதயுலடய, அவர்
வாரலதர - அவர் வரவில் லல, அதனால் - அதனால் , அரி சபய் புட்டில் பரலலயுலடய சலங் லககள் , ஆர்ப்ப - ஒலிக்க, பரி சிறந் து - ஓட்டத்தில் சிறந் து, ஆதி
தபாகிய - ஆதி என் னும் ஓட்டத்தில் ததர்ச்சி சபற் ற, பாய் பரி நன் மா - பாய் ந்து
ஓடும் நல் ல குதிலரகள் , சநாச்சி தவலித் தித்தன் உறந் லத - மதிலாகிய
தவலிலயயுலடய தித்தனின் உறந் லத, கல் முதிர் புறங் காட்டன் ன - கல் நிலறந் த
காவற் காடு தபான் ற, பல் முட்டின் றால் - பல முட்டுக்கலளப் தபான் றது, ததாழி - என்
ததாழிதய, நம் களதவ - என் னுலடய களவு
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