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  பழநா்தமிழா்  நூலா்களினா்  மீடா்சிகா் க லம ககா் கருதபா்மபறுமா்  இறடகா்க லதா்திலா்  

மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திைா்கு உறர எழுதியவரா்கள க இளமா்பூரணருமா்  நசா்சின ரா்கா்கினியருமா் 

திகழா்கினா்ைனரா். இவா்விருவரினா்  மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிர உறரகறள மீகா்பக டா்ப டா்டியலா்  பந கா்கிலா்  

ஆர யா்வத க இநா்த எழுதா்துறர அறமகிைது. 

 

ரைதிகம் X அரைதிகச ்சி ்தரனக் கருத்தியல் = சிறப்புப்ப யிர உரர 

  மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு முதைா்கணா்  உறர எழுதிய இளமா்பூரணரா், மத லா்க பா்பியபா் 

பனுவறலதா் மதளிவுபடுதா்துவதிலா்  மிகுநா்த கவனமா்  மசலுதா்தி உறர எழுதுகிை ரா். அவறரதா் மத டரா்நா்து உறர 

எழுதிய பசன வறரயரா், பபர சிரியரா், நசா்சின ரா்கா்கினியரா் ஆகிபய ருமா்  இதா்தனா்றமயிலா்  சிைநா்து 

விளஙா்கின லுமா்  தமா்  சமயமா்ச ரா் சிநா்தறனகறள உறரயிறடபய பதிவுமசயா்வதிலுமா்  கவனமா் 

மசலுதா்தியதுபப லா்  பத னா்றுகிைது. எநா்மதநா்த இடஙா்களிலா்  த மா்  ச ரா்நா்திருநா்த றவதிக சமயசா் சிநா்தறனகா் 

கருதா்துகறளபா் பதிவுமசயா்ய இயலுபம  அநா்தநா்த இடஙா்களிமலலா்ல மா்  தமா்  சமயசா் சிநா்தறனகா் 

கருதா்துகறளபா் பதிவு மசயா்கினா்ைனரா். இவரா்களுளா் , சிைபா்புபா் ப யிரதா்திைா்கு உறர எழுதியவர க 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா் திகழா்கிை ரா். அவரா், சிைபா்புபா் ப யிர உறரயிபலபய தமது சமய அறடய ளசா் 

சிநா்தறனகா் கருதா்தியறலபா் பதிவு மசயா்யதா் மத டஙா்கிவிடுகிை ரா். இநா்நிறலயிலா் , மத லா்க பா்பியசா் 

சிைபா்புபா்ப யிர உறரயிலா்  மவளிபா்படுகினா்ை றவதிக, அறவதிகசா் சிநா்தறனகா் கருதா்தியறலபா் பினா்வரும று 

பகுதா்து விளகா்கல மா் . அறவ: 

1. பவதமா்  மத டரா்ப ன கருதா்து 

2. திறசகா் கருதா்தியலா்  

3. நலா்ல சிரியருமா்  உயரா்நா்பத ருமா்  

4. வீடுபபைா்றுசா் சிநா்தறன மரபு மவளிபா்ப டு 

5. முநா்துநூலா்  கருதா்துகளா்  

6. புர ணகா்கறத மீளா்நிறனவூடா்டலா்  

7. றவதிகபா் புறனவுகா்கறத உருவ கா்குதலா் . 

 

கைதம் தத டரப் ன கருத்து 

  றவதிகசா் சிநா்தறன மரபுறடபய ரா் தமா்முறடய பனுவலிலா்  பவதமா்  மத டரா்ப ன 

கருதா்தியறலபா் பதிவு மசயா்வதிலா்  கவனமா்  மசலுதா்தியத ன பதிவுகளா்  தமிழா்  நூலா்களா்  முழுவதுமா்  பரவல ககா் 

க ணகா்கிறடகா்கினா்ைன. நசா்சின ரா்கா்கினியரா், சீவக சிநா்த மணி எனுமா்  சமண நூலுகா்கு உறர மசயா்தவர க 

இருநா்த லுமா் மத லா்க பா்பிய உறரயிலா்  வ யா்பா்பிருகா்குமா்  பப பதலா்ல மா்  பவதமா்  மத டரா்ப ன பதிவுகறளகா் 

குறிகா்கிை ரா். பவதசா்சிநா்தறன மரபு றவதிக மரபிைா்கு ஆணிபவரா் பப னா்ைத குமா் . அதன லா்த னா் , 

றவதிகரா்களா்  பவதசா்சிநா்தறன மரறப உயரா்தா்துவதிலா்  கவனமா்  மசலுதா்துகினா்ைனரா். இதறன 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா் தமா்  சிைபா்புபா்ப யிர உறரயிலுமா்  மவளிபா்படுதா்துகிை ரா். மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா் 

ப யிரதா்திலா்  வருமா் ,  

அைஙா்கறர ந வினா்  ந னா்மறை முைா்றிய  

(மத லா்க பா்பியமா் , சிைபா்புபா் ப யிரமா் , 10) 

எனுமா்  அடியிலா்  வருமா்  ந னா்மறை எனா்பதைா்கு இளமா்பூரணரா்,  

 

மமயா்மச லா்லுமா்  ந விறனயுறடய ந னா்கு பவததா்திறனயுமா்  முைா்ைவுணரா்நா்த  

எனா்று உறர எழுதுகிை ரா். நசா்சின ரா்கா்கினியரா்,  

அைபம கூறுமா்  ந விறனயுறடய ந னா்கு பவததா்திறனயுமா் முைா்ை அறிநா்த  

எனா்று உறர எழுதி, 

ந னா்கு கூறும யா்  மறைநா்த மப ருளுமா்  உறடறமய னா்  ‘ந னா்மறை’மயனா்ை ரா். அறவ 

றததா்திரியமுமா்  மபளடிகமுநா் தலவக ரமுஞா்  ச மபவதமும மா் . இனி இருகா்குமா்  யசுவுமா்  

ச மமுமா்  அதரா்வணமுமமனா்ப ருமுளரா். அது மப ருநா்த து; இவரா் இநா்நூலா்  மசயா்த பினா்னரா் 

பவதவிய தரா் சினா்ன டா் பலா்பிணிசா் சிைா்ைறிவிபன ரா் உணரா்தைா்கு ந னா்கு கூை க 

இவைா்றைசா் மசயா்தர தலினா்  

எனா்று விளகா்கமா்  அளிகா்கிை ரா்.  

 

   நசா்சின ரா்கா்கினியரா், ந னா்மறை முைா்றிய எனா்ை சிைபா்புபா்ப யிர அடிறயகா்மக ணா் டு, 

ந னா்கு பவதஙா்களா்  எறவ எனா்பது குறிதா்த கருதா்த டறல நிகழா்தா்துகிை ரா். றதநா்திரியமா்  முதல னவைா்றைதா் 

த னா்  ப யிரமா்  கூறுகிைது எனா்றுமா்  இருகா்கு முதல னறவ மத லா்க பா்பியதா்திைா்குபா் பினா்னரா் பத னா்றியறவ 

எனா்றுமா்  கூறுவது இவரினா்  பவதபா்புலறமறயதா் மதளிவுபடுதா்துவத குமா் . இருபா்பினுமா் , மத லா்க பா்பியபா் 

ப யிரகா் கருதா்த ன ந னா்மறை முைா்றிய எனா்பதைா்கு எடா்டு பவதஙா்கறளபா் பதிவு மசயா்து தமது றவதிககா் 
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கருதா்தியறலயுமா்  புலறமறயயுமா்  நசா்சின ரா்கா்கினியரா் புலபா்படுதா்திவிடுகிை ரா். இவா்விளகா்கம னது, 

அவரினா்  றவதிகசா் சிநா்தறனகா் கருதா்தியறலபா் பதிவு மசயா்வத க அறமகிைது. றவதிகரா்களா்  தவிரா்தா்த பிைரா் 

பவததா்றத நிறனதா்துகா்கூடபா் ப ரா்கா்க முடிய த இறடகா்க லசா் சூழறலகா் கவனதா்திலா்  மக ளா்ளுமா்பப து 

இதனா்  வலிறம கூடுதல கபா் புலபா்படுமா் . பமலுமா் , இளமா்பூரணரா் ந னா்மறை பைா்றிய இவா்வடிகா்குபா் மப ருறள 

மடா்டுமா்  குறிதா்துசா்மசலா்ல, நசா்சின ரா்கா்கினியரா் றததா்திரியமா்  முதல ன ந னா்கு பவதஙா்களினா்  மபயரா்கறளகா் 

குறிதா்திருபா்பதுமா்  றவதிகபா் பரவல கா்ககா் கருதா்த ககா் கருததா்தகா்கத குமா் . 

 

திரசக் கருத்தியல் 

  மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரமா் ,  

வடபவஙா்கடநா் மதனா்குமரி 

ஆயிறடதா் 

தமிழா்கூறு நலா்லுலகதா்து     

(மத லா்க பா்பியமா் , சிைபா்புபா் ப யிரமா் , 1-3) 

எனா்று மத டஙா்குகிைது. இதைா்கு விளகா்கமளிகா்குமா்  இளமா்பூரணரா்,  

 

மஙா்கலதிறசய கலினா் , வடகா்கு முனா்  கூைபா்படா்டது. கடலா்  மக ளா்வதனா்  முனா்பு பிைந டுமா் 

உணா் றமயினா் , மதைா்குமா்  எலா்றல கூைபா்படா்டது. கிழகா்குமா்  பமைா்குமா்  பிைந டு இனா்றமயினா் , 

கூைபா்பட வ யின. பிை இரணா் மடலா்றல கூை து இமா்மறலயுமா்  ஆறுமா்  கூறியது, அறவ 

தீரா்தா்தம தல னுமா்  பகடிலவ தல னுமா்  எலா்ல ர னுமா்  அறியபா்படுதல னுமமனா்பது. இறவ 

அகபா்ப டா்மடலா்றல.  

எனா்று விளகா்கமா்  எழுதுகிை ரா். நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

 

இனி மஙா்கல மரபினா்  க ரியஞா்மசயா்வ ரா் வடகா்குஙா்  கிழகா்குமா்  பந கா்கியுஞா்  சிநா்திதா்துமா் 

நைா்கருமஙா்களா்  மசயா்வ ர தலினா்  மஙா்கலம கிய வடதிறசறய முைா்கூறின ரா்; இநா்நூலா்  

நினா்று நிலவுதலா்  பவணா் டி. மதனா்புலதா்த ரா்கா்கு பவணா் டுவன மசயா்வ ரா் மதைா்குமா்  பமைா்குமா் 

பந கா்கியுஙா்  கருமஙா்களா்  மசயா்வர தலினா்  மதனா்றிறசறயபா் பிைா்கூறின ரா். நிலஙா்கடநா்த 

மநடுமுடியணா்ணறல பந கா்கி உலகதா் தவஞா்மசயா்து வீடுமபைா்ை மறலய தல னுமா் 

எலா்ல ர னுமா்  அறியபா்படுதல லுமா்  பவஙா்கடதா்றத எலா்றலய ககா் கூறின ரா். குமரியுநா் 

தீரா்தா்தம லினா்  எலா்றலய ககா் கூறின ரா். இவா்விரணா் டிறனயுஙா்  க றலபய ஓதுவ ரா்கா்கு 

நலா்விறனயுணா் ட மமனா்று கருதி இவைா்றைபய கூறின ரா். இறவயிரணா் டுமா் 

அகபா்ப டா்மடலா்றலய யின  

 

எனா்று விளகா்குகிை ரா்.  இளமா்பூரணரா் கூறுகினா்ை வடதிறச - மஙா்கல திறச, குமரி - தீரா்தா்தமா்  முதல னறவ 

சமணதா்திைா்குமா்  றவதிகதா்திைா்குமா்  மப துவ ன புனிதகா் கருதா்துகள குமா் . பமலுமா் , நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

மதனா்புலதா்த ரா்கா்கு பவணா் டுவன மசயா்வ ரா் மதைா்குமா்  பமைா்குமா்  பந கா்கியுமா்  கருமஙா்களா்  மசயா்வர தலினா்  

எனா்றுமா்  வடபவஙா்கடமா்  திரும லா்  எனுமா்  றவதிககா் கடவுளுகா்குரியது எனா்பறத நிலஙா்கடநா்த 

மநடுமுடியணா்ணறல பந கா்கி உலகதா் தவஞா்மசயா்து வீடுமபைா்ை மறலய தல னுமா்  எனா்றுமா்  கூறி, இவைா்றை 

ஓதுபவரா்கா்கு நலா்விறன உணா் ட குமமனா்று தமது றவதிகசா் சிநா்தறன மரறபதா் மதளிவுபடுதா்துகிை ரா்.  

 

   நில வறரவியலா்  அடிபா்பறடயிலா்  வடபவஙா்கடநா் மதனா்குமரி எனா்று கூறிய மத லா்க பா்பிய 

அடிகா்கு, வடகா்கு மஙா்கல திறச எனா்பத லா்  மத லா்க பா்பியமா்  இதா்திறசறய முதலிலா்  கூறியுளா்ளது எனா்று 

இளமா்பூரணரா், நசா்சின ரா்கா்கினியரா் ஆகிய இருவருமா்  பதிவு மசயா்வமதனா்பது சமணதா்திைா்குமா் 

றவதிகதா்திைா்கும ன சமய நமா்பிகா்றககா் கருதா்தியல ககா் கருததா்தகா்கத குமா் . அதுமடா்டுமனா்றி, 

இறடகா்க லதா் தமிழகதா்திலா்  இருநா்த வடதிறசயினா்  உயரா்வுசா் சிநா்தறனறயகா் க டா்டுவத கவுமா்  அறமகிைது 

எனா்றுமா்  குறிபா்பிடல மா் . சமணமா் , றவதிகமா்  ஆகிய இரணா் டுமா்  வடதிறசறய உயரா்வ ககா் கூறுகினா்ைன 

எனா்ை லுமா்  றவதிக மரபிலா்  வநா்த நசா்சின ரா்கா்கினியரா் ஒருபடி பமபல மசனா்று வடபவஙா்கடமா்  நிலஙா்கடநா்த 

மநடுமுடியணா்ணலினா்  மறல (திருவிகா்கிரமனா்  மறல) மறல எனா்று கூறுவதிலா்த னா்  இவரினா்  றவதிக 

அறடய ளமா்  மதளிவ க மவளிபா்படுகிைது. 

 

 ல்ல சிரியர ்- உயர ்்கத ர் 

   மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா்  வருகினா்ை,  

ஆயிறடதா் 

தமிழா்கூறு நலா்லுலகதா்து    (மத லா்க பா்பியமா் , சிைபா்புபா் ப யிரமா் , 2,3) 

 

எனா்ை அடிகளா்  குறிதா்து விளகா்கவருமா்  இளமா்பூரணரா்,  

ஆயிறடதா் தமிழா்கூறுமா்  நலா்லுலகதா்மதனா்ைது, அவா்மவலா்றல தமிழா்கூறுமா்  நலா்ல சிரியரது 

எனா்ைவ று. நலா்ல சிரியரா் - அகதா்தியன ரா் முதல யிபன ரா்  

 

எனா்று விளகா்கமா்  எழுதுகிை ரா். இதைா்கு நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

வழகா்மகனபா் படுவ துயரா்நா்பத ரா் பமைா்பை 

நிகழா்சா்சி யவரா்கடா் ட க ல ன    (மத லா்க பா்பியமா் , மரபியலா் , 92) 

 

எனுமா்  மரபியலா்  நூைா்ப றவசா் ச னா்று க டா்டி, 
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என மரபியலுடா் கூறுதலினா்  அவா்வுயரா்நா்பத ர வ ரா் அகதா்தியன ருமா்  ம ரா்கா்கணா் மடயருநா் 

தறலசா்சஙா்கதா்த ருமா்  முதல யிபன ரா்  

எனா்று விளகா்குகிை ரா். 

 

   இளமா்பூரணரா் நலா்ல சிரியரா் எனா்று கூறியறத நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உயரா்நா்பத ரா் எனா்று 

ம ைா்றுகிை ரா். பமலுமா் , அகதா்தியன ரா் முதல யிபன ரா் எனா்பறத அகதா்தியன ருமா் , ம ரா்கா்கணா் படயருமா், 

தறலசா்சஙா்கதா்த ருமா்  எனா்றுமா்  ம ைா்றுகினா்ை ரா்.  

 

  மத லா்க பா்பியதா்தினா்  முதலா்  உறரக ரர ன இளமா்பூரணரா், நலா்ல சிரியரா் எனா்று கூறியறத 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உயரா்நா்பத ரா் என ம ைா்றிய க ரணமா்  குறிதா்த ந மா்  சிநா்திகா்க பவணா் டியுளா்ளது. 

இறடகா்க லதா்திலா்  ஆசிரியரா் உயரா்நா்பத ர ககா் கருதபா்மபைா்ை அநா்தணரா்கள கபவ மபருமா்ப லுமா் 

இருநா்திருகா்க பவணா் டுமா் . மத லா்க பா்பிய உறரய சிரியரா்களுளா்  இளமா்பூரணரா் தவிரா்நா்த பிைரா் றவதிக 

அநா்தணரா்கள க இருபா்பறதயுமா்  இதைா்குசா் ச னா்ை ககா் குறிகா்கல மா் . பமலுமா் , ‘இறடகா்க லதா் தமிழகதா்திலா்  

பவதகா்கலா்வி நிறலயஙா்களா்  மிகுநா்திருநா்தன எனா்பதுமா்  பவதகா்கலா்வி நிறலயஙா்களா்  திைபா்பதைா்க ன 

ம னியஙா்களா்  மனா்னரா்களிடமிருநா்து மபைபா்படா்டன எனா்பதுமா்  பவதஙா்களா் , ச தா்திரஙா்களா் , க பா்பியஙா்களா் , 

புர ணஙா்களா்  பப னா்ைறவ கைா்பிகா்கபா்படா்டன’ (தசல்லம் கை.தி., தமிழக ைரல றும் பண்ப டும், 315) 

எனா்பதுமா்  வரல ைா்ை யா்வ ளரா்களா்  தருமா்  கருதா்த க அறமகிைது. இதனா்வழி அநா்தணரா்கபள மபருமா்ப லுமா் 

ஆசிரியரா்கள கவுமா்  ம ணவரா்கள கவுமா்  இருநா்திருகா்க வ யா்பா்புகளா்  மிகுதி எனா்பது மவளிபா்பறட. 

இதுமடா்டுமனா்றி,  

கலா்வி நிறலயஙா்களிலா்  பவதியரா் குலதா்து ம ணவரா்களா்  மடா்டுமா்  இலவசம க உணா் டியுமா் 

உறையுளுமா்  மபைா்றுகா் கைா்ைனரா்      

(மசலா்லமா்  பவ.தி., தமிழக வரல றுமா்  பணா் ப டுமா் ,, 315) 

எனுமா்  மசயா்தியுமா்  இஙா்குகா் குறிகா்கதா்தகா்கத க அறமகிைது. 

 

  இதன லா் , ப ரதா்துவ ச பக தா்திர அநா்தண மரபிலா்  வநா்த ஆசிரியர ன நசா்சின ரா்கா்கினியரா் 

நலா்ல சிரியரா் எனா்பறத உயரா்நா்பத ரா் எனா்று ம ைா்றுகிை ரா் எனல மா் . பமலுமா் , புர ண வழிபா்படா்ட 

ம ரா்கா்கணா் படயரா் கறதயினா்  அடிபா்பறடயிலா் , ம ரா்கா்கணா் படயரா் சிரஞா்சீவி எனுமா்  மபளர ணிககா் 

கருதா்தியறலகா் கவனதா்திலா்  மக ணா் டு ம ரா்கா்கணா் படயறரயுமா்  இறணநா்துளா்ள ரா் எனா்றுமா்  குறிகா்கல மா் . 

 

   இநா்நிறலயிலா் , நசா்சின ரா்கா்கினியரா் த மா்  ச ரா்நா்திருகா்கினா்ை றவதிகசா் சிநா்தறன மரபினா்  

அடிபா்பறடயில ன புர ண இதிக சதா் தனா்றமறயயுமா்  அகா்க ல வழகா்கிலிருநா்த ஆசிரியர னவரா் 

உயரா்நா்பத ர ககா் கருதபா்மபைா்ை அநா்தணபரய வரா் எனுமா்  சிநா்தறன அடிபா்பறடயிலுமா் நலா்ல சிரியரா் 

எனா்பவரா் உயரா்நா்பத ர ககா் கருதபா்மபைா்ை அநா்தணரா் எனா்பறததா் மதளிவுபடுதா்திதா் தமது றவதிக 

அடிறடய ளதா்றத நிறல ந டா்டுகிை ரா் எனா்பது மதளிவ கிைது. 

 

வீடுகபற்றுச ்சி ்தரன மரபு 

   இனா்பமா் , மப ருளா் , அைமா்  எனா்பது தமிழா்  மரபு. இதறன,  

இனா்பமுமா்  மப ருளுமா்  அைனுமா்  எனா்ை ஙா்கு  

அனா்மப டு புணரா்நா்த ஐநா்திறண மருஙா்கினா்    

(மத லா்க பா்பியமா்  மப ருளதிக ரமா் , 89:1,2) 

எனா்ை மத லா்க பா்பிய நூைா்ப வுமா்  மதளிவுபடுதா்துமா் . க லபா்பப கா்கிலா்  இனா்பமா் , மப ருளா் , அைமா்  எனா்பது அைமா் , 

மப ருளா் , இனா்பம க ம றுகிைது. இறததா்த னா்  திருகா்குைளா் , ந லடிய ரினா்  அைதா்துபா்ப லா் , மப ருடா்ப லா் , 

க மதா்துபா்ப லா்  எனா்ை அதிக ர றவபா்பு முறைகளா்  மதளிவுபடுதா்துகினா்ைன.  

 

  வீடுபபறு எனுமா்  கருதா்தியலா்  மத னா்றமதா் தமிழா்  இலகா்கண, இலகா்கிய மரபுகா்கு 

அபா்ப ைா்படா்டது. இநா்மநறி, இறடகா்க லதா் தமிழா்  இலகா்கண, இலகா்கிய மரபிலா்  திணிகா்கபா்மபைா்று 

வளரா்நா்துளா்ளது. அதன லா்த னா் , 

அைமா்மப ருளா்  இனா்பமா்  வீடறடதலா்  நூைா்பயபன  

(நனா்னூலா் , மப துபா்ப யிரமா் , 10) 

எனுமா்  இலகா்கணகா் கருதா்தியலுமா்  உருவ கிைது.  

 

   வீடுபபைா்றுசா் சிநா்தறன மரபு சமணதா்திைா்கு உரியது. இதன லா்த னா்  நனா்னூல ரா் த மா் 

உருவ கா்கிய இலகா்கணதா்திலா்  இகா்கருதா்தியறலசா் பசரா்கா்கிை ரா். இருபா்பினுமா் , நனா்னூல ருகா்குமா் 

முனா்பன டிய க இருநா்த, சமணபா் பினா்புலதா்திலிருநா்து வநா்த இளமா்பூரணரா் இகா்கருதா்தியறலதா் தமா்  உறரயிலா்  

திணிகா்கவிலா்றல எனா்பது இளமா்பூரணரினா்  சிைபா்றப மவளிபா்படுதா்துவத க அறமகிைது.  

 

  சமணதா்திலிருநா்து றவதிகமா் கடனா்  வ ஙா்கிகா் மக ணா் ட மக ளா்றககளுளா்  முகா்கியம னது 

வீடுபபைா்றுகா் மக ளா்றள. இநா்த வீடுபபைா்றுகா் மக ளா்றககா் கருதா்தியறல நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிர விருதா்தியிலா்  பதிவு மசயா்கிை ரா். சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா்  இவா்வீடுபபைா்றுகா் 

குறிபா்பு இடமா்மபை த பப திலுமா்  வலிநா்து எழுதுகிை ரா். அகா்கருதா்து வரும று:  

 

வீடு கூை பர மவனினா் , அகதா்தியன ருநா் மத லா்க பா்பியன ருமா்  வீடுபபைா்றிைா்கு நிமிதா்தஙா்  

கூறுதலினா்றி வீடா்டினா்  தனா்றம இலகா்கணதா்த ைா் கூை மரனா்றுணரா்க. அஃது, 
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 அநா்நிறல மருஙா்கி னைமுத ல கிய 

 முமா்முதைா் மப ருடா்கு முரிய மவனா்ப     

(மத லா்க பா்பியமா் , மசயா்யுளியலா் , 106) 

 

எனா்பதன னா்  உணரா்க. இகா்கருதா்த பன வளா்ளுவன ருமா்  முபா்ப ல ககா் கூறி 

மமயா்யுணரா்தல னா்  வீடுபபைா்றிைா்கு நிமிதா்தஙா்  கூறின ரா்.  

 

மத லா்க பா்பியதா்திலுமா்  வளா்ளுவதா்திலுமா்  தனிதா்துகா் கூைபா்மபை த வீடுபபைா்றுகா் கருதா்தியறல 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா் வலிநா்திழுநா்து அதைா்குரிய நிமிதா்ததா்றத இவரா்களா்  கூறினரா் எனா்று கூறுவது முைா்றிலுமா் 

மப ருதா்தமைா்ைத குமா் . அைமா் , மப ருளா் , இனா்பமா் , வீடு எனுமா்  சமணதா்திலிருநா்து கடனா்  வ ஙா்கபா்மபைா்ை 

றவதிககா் கருதா்தியறல உளா்வ ஙா்கிய நசா்சின ரா்கா்கினியர லா் , மத லா்க பா்பியதா்திலுமா்  வளா்ளுவதா்திலுமா் 

வீடுபபைா்றுகா் கருதா்தியலா்  தனிபா்பகுபா்ப க இலா்ல றமறய ஏைா்றுகா்மக ளா்ள இயலவிலா்றல. இதன லா் , 

இவா்வீடுபபைா்றுகா் கருதா்தியறல வலிநா்து எடுதா்து வநா்து, மத லா்க பா்பியமுமா்  திருகா்குைளுமா்  வீடுபபைா்றிைா்குரிய 

நிமிதா்ததா்றதகா் கூறுகிைது எனறு பதிவு மசயா்கிை ரா். ஆன லா் , நசா்சின ரா்கா்கினியருகா்கு முனா்பப உறர 

எழுதிய இளமா்பூரணரா், வீடுபபைா்றுகா் கருதா்தியலா்  த மா்  ச ரா்நா்திருநா்த சமணதா்திைா்கு உரியது எனா்ை லுமா்  

மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிர உறரயிலா்  அவரா் திணிகா்கவிலா்றல எனா்பது இஙா்குகா் குறிகா்கதா்தகா்கத குமா் . 

 

மு ்துநூல் கருத்துகள் 

   மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா் , 

முநா்துநூலா்  கணா் டு முறைபா்பட மவணா்ணி  

(மத லா்க பா்பியமா் . சிைபா்புபா்ப யிரமா் , 7) 

எனுமா்  அடி வருகிைது. இதைா்கு உறர எழுதுமா்  இளமா்பூரணரா்,  

 

முதலா்  நூலா்களிைா் மச னா்னவைா்றிறனகா் கணா் டு அவா்விலகா்கணமா்  முறைபா்பட ஆர யா்நா்து  

எனா்று உறர எழுதி, 

அமா்முநா்து நூலா்களிலா்  ஒனா்ைைா்குரிய இலகா்கணதா்திறன ஒனா்ைனா்  இலகா்கணதா்பத டு 

ஆர யா்நா்த ைா்பப ல ஆர ய து முறைபா்பட ஆர யா்நா்து எனா்ைவ று  

என விளகா்கமா்  எழுதுகிை ரா். நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

 

முநா்துநூலா்  அகதா்தியமுமா் ம புர ணமுமா்  பூதபுர ணமுமா்  இறச நுணுகா்கமுமா் . 

அவைா்றுடா்கூறிய இலகா்கணஙா்கள வன எழுதா்துசா் மச ைா் மப ருளா்  ய பா்புமா்  சநா்தமுமா் 

வழகா்கியலுமா்  அரசியலுமா்  அறமசா்சியலுமா்  ப ரா்பா்பனவியலுஞா்  பச திடமுமா்  க நா்தருவமுஙா்  

கூதா்துமா்  பிைவும மா்   

எனா்று விளகா்கமா்  எழுதுகிை ரா். 

 

   மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு முனா்னரா் பவறுசில இலகா்கண, இலகா்கிய நூலா்களா்  இருநா்திருகா்கல மா் 

எனா்ை லுமா்  இனா்றுவறர நமகா்குகா் கிறடகா்கவிலா்றல. இநா்நிறலயிலா் , தமா்க ல வழகா்க றுகறளயுமா்  தமகா்கு 

முனா்னரா்தா் பத னா்றிய நூலா்கறளயுமா்  உளா்வ ஙா்கிபய மத லா்க பா்பியமா்  உருவ கியுளா்ளது எனா்பறததா் 

மத லா்க பா்பியதா்தினா்  பதிவுகளா்  நமகா்குதா் மதளிவுபடுதா்துகினா்ைன. மத லா்க பா்பியதா்திலா்  வருகினா்ை எனா்ப, 

மம ழிப, கூறுப எனா்று வருமா் பதிவுகளா்  தமா்  சமக ல வழகா்க ைா்றுபா் பயனா்ப டுகறளயுமா்  எனா்மன ரா் புலவரா், 

ய பா்பறிநா்திசி பன பர, நூலறி புலவரா் எனா்று வருமா் பதிவுகளா்  தமகா்கு முனா்னரா் பத னா்றிய நூலா்  

பயனா்ப டுகறளயுமா்  மதளிவுபடுதா்துவனவ க அறமகினா்ைன. 

 

   இசா்சூழலிலா் , மத லா்க பா்பியமா்  அகதா்தியமா் முதல ன நூலா்கறளகா் மக ணா் டு உருவ னது 

எனா்று குறிபா்பது மப ருதா்தமைா்ைத குமா் . பமலுமா் , அகதா்தியமா்  இனா்றுவறரகா் கிறடகா்கபா்மபைவிலா்றல 

எனா்பதுமா்  உறரய சிரியரா்களா்  உறரபமைா்பக ள கபா் பதிவு மசயா்யபா்மபைா்றிருகா்கினா்ை ஒருசில சூதா்திரஙா்கபள 

கிறடதா்திருகா்கினா்ைன எனா்பதுமா்  இஙா்குகா் குறிகா்கதா்தகா்கத குமா் . அகதா்தியமா்  குறிதா்த மதளிபவ ஏைா்பட த 

இசா்சூழலிலா் , ம புர ணமா் , பூதபுர ணமா்  முதலிய புர ண நூலா்கபள டு இறச நுணுகா்கதா்றதயுமா் 

மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு முநா்துநூல ககா் குறிபா்பிடுமா்  நசா்சின ரா்கா்கினியரா், அநா்நூலா்களினா்  வரிறசயிலா்  

ப ரா்பா்பனவியலா் , பச திடவியலா் , க நா்தருவ இயலா்  எனா்று றவதிகசா் சிநா்தறன மரபப டு கலநா்த 

நூலா்கறளயுமா்  பதிவு மசயா்கிை ரா். இதா்தனா்றம, றவதிகசா் சிநா்தறன மரறபதா் தமிழா்  இலகா்கண மரபிைா்குளா்  

திணிதா்துவிட பவணா் டுமா்  எனா்று கருதிய நசா்சின ரா்கினியரினா்  உளா்ளகா் கிடகா்றகறய மவளிபா்படுதா்துகிைது 

எனல மா் . 

 

மறைபய ரா் பதயதா்து மனா்ைலா்  எடா்டனுளா்      

(மத லா்க பா்பியமா்  மப ருளதிக ரமா் , 89:4) 

எனா்று கநா்தருவ வழகா்கதா்றதபய மறைபய ரா் பதயதா்திைா்குரியது எனா்று மத லா்க பா்பியமா்  கருதுமா்  சூழலிலா் , 

மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு முநா்றதய மரபுகா் கருதா்தியல கபா் ப ரா்பா்பனவியலா் , பச திடவியலா் , க நா்தருவ இயலா்  

ஆகியன இருநா்தன எனா்று நசா்சின ரா்கா்கினியரா் கூறுவதுமா்  ம புர ணமா் , பூதபுர ணமா்  முதல ன புர ண 

நூலா்களா்  இருநா்தத ககா் கூறுவதுமா்  மப ருதா்தமுறடயத கதா் பத னா்ைவிலா்றல. ம ை க, 

நசா்சின ரா்கா்கினியரினா்  றவதிககா் கருதா்த கா்கதா்றதபய இது மவளிபா்படுதா்துகிைது. 

 

   தமிழா்சா் சமூகதா்திலா்  சமணமா் மசலா்வ கா்குபா் மபைா்ை க லதா்திைா்குபா் பினா்னரா்த னா்  புர ணமா் 

எனா்ை மச லா்ல டலுமா்  அறதமய டா்டிய புர ண நூலா்களுமா்  உருவ கின. கி.பி. 6ஆமா்  நூைா்ை ணா் டிைா்குபா் பிைகு 



ஆய்வுசச்ுட ்: பன்ன ட்டு பன்முகத்தமிழ் ம்ின்-ஆய்விதழ்   ISSN NO.2581-5938 

ANJAC, SIVAKASI, TAMILNADU, INDIA  மல ா்-4, இதழா்-1, சனவரி 2021 

www.anjacaaivuchudar.in 

 

றவதிகமா்  அநா்தபா் புர ணசா் மச லா்ல டறலதா் தனத கா்கிகா் மக ணா் டு புர ண நூலா்களா்  பலவைா்றை 

உருவ கா்கிதா் தமிழா்சா் சமூக வழகா்க ைா்றிலா்  புழகா்கதா்திைா்குகா் மக ணா் டு வருகிைது. இதா்தறகய இறடகா்க ல 

வழகா்றகதா் மத லா்க கா்பியபா் ப யிர வழகா்பக டு கலநா்து, வலிநா்து உறர கூறுவதைா்கு நசா்சின ரா்கா்கினியரா் 

உணரா்விலா்  கலநா்திருநா்த றவதிகசா் சிநா்தறன மரபப க ரணம குமா் . அபதபவறள, மத லா்க பா்பிய முதலா்  

உறரக ரர ன இளமா்பூரணரா் இதா்தறகய முரணா் படா்ட பதிபவதுமா்  மசயா்யவிலா்றல எனா்பதுமா்  இஙா்குகா் 

குறிகா்கதா்தகா்கத குமா் . 

 

புர ணக்கரத மீள் ிரனவூடட்ல் 

   நசா்சின ரா்கா்கினியரா் சிைநா்த கறதமச லா்லி ஆவ ரா். தமது உறரகளா்  அறனதா்திலுமா்  கறத 

கூறுமா்  திைதா்றத மிகசா்சிைபா்ப ககா் றகய ணா் டு விளகா்கமளிபா்பதிலா்  வலா்லவர கதா் திகழா்கிை ரா். 

மத லா்க பா்பிசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா்  வருகினா்ை, 

 வடபவஙா்கடநா் மதனா்குமரி 

 ஆயிறடதா் 

 தமிழா்கூறு நலா்லுலகதா்து   (மத லா்க பா்பியமா் , சிைபா்புபா்ப யிரமா் , 1-3) 

எனுமா்  அடிகளிலா்  க ணல குமா்  தமிழகதா்தினா்  வடகா்கு எலா்றலய கிய வடபவஙா்கடமா்  பைா்றிகா் கூைவருமா் 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா், 

நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணறல பந கா்கி உலகநா் தவஞா்மசயா்து வீடுமபைா்ை 

மறலய தல னுமா் ...  

எனா்று குறிபா்பிடுகிை ரா். இபதபப லா்  நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உருவ கா்கிய புறனவுகா்கறதயிலா்  அகதா்தியரா் 

வடதிறசயிலிருநா்து மதனா்திறச மசனா்ைபப து, 

துவ ரபதிபா்பப நா்து நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணலா்  வழிகா்கணா்  அரசரா் 

பதிமனணா் மறரயுமா்  பதிமனணா் பக டி பவளிருளா்ளிடா்ட றரயுமா்  அருவ ளறரயுமா் 

மக ணா் டு...  

(கபணறசயரா் சி. (பதி.), இ.ப.), மத லா்க பா்பியமா்  - எழுதா்ததிக ர மூலமுமா் 

மதுறரய சிரியரா் ப ரதா்துவ சி நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உறரயுமா் , பகா்கமா்  110) 

எனா்று எழுதுகிை ரா். மத லா்க பா்பியதா்தினா்  வழி ம பய னா்  எனா் பை , வழகா்கியலா்  அடிபா்பறடயிலா்  திரும லா்  

எனா் பை  கூை மலா்  ‘நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணலா்’ எனா்று கூறுவதைா்க ன க ரணதா்றத ந மா்  உைா்றுபந கா்க 

பவணா் டியுளா்ளது.  

 

  திரும லா்  எடுதா்த பதா்து அவத ரஙா்கறளதா் மதளிவுபடுதா்துமா்  கறதகளுளா்  ஒனா்று வ மன 

அவத ரகா்கறத. இகா்கறத, ம பலிசா் சகா்கரவரா்தா்தியிடமா் மூனா்ைடி மணா் பகடா்க வ மனன க ம றி வநா்த 

திரும லா் , மூனா்ைடி மணா்  அளிதா்தவுடனா்  திருவிகா்கிரமன க ம றி உலகஙா்களா்  அறனதா்றதயுமா்  ஈரடிய லா்  

அளநா்து, மூனா்ை மா்  அடிகா்கு மீணா் டுமா்  வ மனன க ம றி ம பலியினா்  தறலயிலா்  றவதா்த னா் ’எனா்று 

கூறுகிைது. றவதிக மரறப உயரா்தா்திபா் பிடிகா்கினா்ை இநா்த வ மன அவத ரகா் கறதறய 

மீளா்நிறனவூடா்டுவதைா்க கபவ நசா்சின ரா்கா்கினியரா் நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணலா்  எனா்று கூறுகிை ரா்.  

 

   ‘இறடகா்க லதா்திலா்  படிதா்தவரா்கள கவுமா் , ஆசா்ச ரியரா்கள கவுமா்  இருநா்தவரா்களா்  

றவதிகரா்களா்  ஆவரா். கலா்வியறிவு நிறைநா்தவரா்கள கதா் திகழா்நா்த றவதிகரா்களா் , இதுபப னா்ை கறதகறள 

மீளா்நிறனவூடா்டுவதனா்  மூலமா் , த மா்  எழுதிய இநா்த உறரறய மிகுநா்த விருபா்பதா்துடனா்  படிபா்பதைா்கு 

வ யா்பா்பிருகா்கிைது’ எனா்ை சிநா்தறனயினா்  அடிபா்பறடயிபலபய நசா்சின ரா்கா்கினியரா் இதுபப னா்ை றவதிககா் 

கறதகறள மீளா்  நிறனவூடா்ட முயைா்சிதா்திருகா்க பவணா் டுமா் . அதன பலபய, ம பய னா் , திரும லா் , 

பவஙா்கடவனா்  எனா்று கூை மலா்  நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணலா்  எனா்று கூறுகிை ரா் எனகா் குறிகா்கதா் 

பத னா்றுகிைது. 

 

ரைதிகப் புரனவுக்கரத உருை க்குதல்  

  நசா்சின ரா்கா்கினியரா், ஏைா்கனபவ வழகா்கிலா்  இருகா்கினா்ை புர ணகா்கறதகறளகா் கூறி, தமது 

அறடய ளதா்றத நிறலந டா்டி விளகா்குதலா்  மடா்டுமனா்றி, புதித ககா் கறதகறளபா் புறனவதிலுமா் 

வலா்லவர கதா் திகழா்கிை ரா். இவரா் கடா்டறமகா்குமா்  கறதகளா்  றவதிகசா் சிநா்தறனபா் பினா்புலதா்றத உயரா்தா்திபா் 

பிடிகா்குமா்  நிறலயிபலபய அறமகினா்ைன. இநா்தபா் புறனவுகா்கறத மரறபதா் மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிர 

உறரயிபலபய மத டஙா்கிவிடுகிை ரா். அகா்கறத வரும று: 

அகதா்தியன ரா் அதஙா்பக டா்ட சிரியறர பந கா்கி ‘நீ மத லா்க பா்பியனா்  மசயா்த நூறலகா் 

பகளைா்க’ மவனா்று கூறுதல னுமா்  மத லா்க பா்பியன ருமா்  பலக லுஞா்மசனா்று ‘ய னா்  மசயா்த 

நூறல நீரா் பகடா்டலா்  பவணா் டுமா்’ எனா்று கூறுதல னுமா் , இவா்விருவருமா் மவகுள மலா்  

இநா்நூைா்குகா் குைா்ைஙா்  கூறிவிடுவமதனகா் கருதி அவரா் கூறிய கட விைா்மகலா்ல மா்  விறட 

கூறுதலினா்  ‘அரிைபதா் மதரிநா்து’ எனா்ை ரா். அவரா் பகளனா்மிமனனா்ைதைா்குகா் க ரண 

மமனா்றனமயனினா் , பதவமரலா்ல ருஙா்கூடி ய ஞா் பசரவிருதா்தலினா்  பமருதா் த ழா்நா்து 

மதனா்றிறச உயரா்நா்தது; இதைா்கு அகதா்தியன பர ஆணா் டிருதா்தைா் குரியமரனா்று அவறர 

பவணா் டிகா்மக ளா்ள, அவருநா் மதனா்றிறசகா்கடா் பப துகினா்ைவரா் கஙா்றகய ருறழசா்மசனா்று 

க விரிய றர வ ஙா்கிகா்மக ணா் டு யமதகா்கினிய ருறழசா் மசனா்று அவரா் மகன ரா் 

திரணதூம கா்கினிய றர வ ஙா்கிகா்மக ணா் டு, புலதா்தியன ருறழசா்மசனா்று அவருடனா்  

பிைநா்த குமரிய ரா் உபல ப முதா்திறரய றர அவரா் மக டுபா்ப நீபரைா்று இரீஇபா், மபயரா்நா்து, 

துவர பதிபா்பப நா்து நிலஙா்கடநா்த மநடுமுடியணா்ணலா்  வழிகா்கணா்  அரசரா் 

பதிமனணா் மறரயுமா்  பதிமனணா் பக டி பவளிருளா்ளிடா்ட றரயுமா்  அருவ ளறரயுஙா்  

மக ணா் டு பப நா்து, க டு மகடுதா்து ந ட கா்கிபா் மப தியினா்கணிருநா்து, இர வணறனகா் 
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கநா்தருவதா்த ைா் பிணிதா்து, இர கா்கதறர ஆணா் டு இயஙா்க றம விலகா்கிதா் திரண 

தூம கா்கினிய ர கிய மத லா்க பா்பியன றர பந கா்கி, ‘நீ மசனா்று குமரிய றரகா் மக ணா் டு 

வருக’ மவனகா்கூை, அவருமா்  எமா்  மபரும டா்டிறய எஙா்ஙனஙா்  மக ணா் டு வருவமலனா்ை ரா்கா்கு 

‘முனா்ன கபா் பினா்ன க ந ைா்பக லா்நீளமா்  அகலநினா்று மக ணா் டுவருக’ மவன அவருமா் 

அஙா்ஙனஙா்  மக ணா் டு வருவழி, றவறய நீரா்கடுகிகா் குமரிய றர ஈரா்தா்துகா் மக ணா் டுபப கதா், 

மத லா்க பா்பியன ரா் கடா்டறளயிைநா்துமசனா்று ஓரா் மவதிரா்ஙா்பக றல முறிதா்து நீடா்ட, 

அதுபைா்றி பயறின ரா்; அது குைா்ைமமனா்று அகதா்தியன ரா் குமரிய றரயுமா் 

மத லா்க பா்பியன றரயுஞா்  ‘சுவரா்கா்கமா்  புக பா்பீரா்’ எனசா் சபிதா்த ரா்; ‘ய ஙா்களா்  ஒரு குைா்ைமுஞா் 

மசயா்ய திருகா்க எஙா்கறளசா் சபிதா்தறமய னா்  எமா்மபரும னுஞா்  சுவரா்கா்கமா்  புக பா்பீரா்’ என 

அவரா் அகதா்தியன றரசா் சபிதா்த ரா். அதன னா்  அவரா் மவகுணா் ட ர தலினா்  அவனா்  மசயா்த 

நூறலகா் பகளைா்க மவனா்ை மரனா்க  

(கபணறசயரா் சி. (பதி.), (இ.ப.), மத லா்க பா்பியமா்  - எழுதா்ததிக ர மூலமுமா் 

மதுறரய சிரியரா் ப ரதா்துவ சி நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உறரயுமா் , பகா்கமா்  11). 

 

மத லா்க பா்பியறரசா் சமதகா்னி முனிவரினா்  மகன ன திரணதூம கா்கினி எனுமா்  மபயருறடயவரா் எனா்று கூறி, 

சிவமபரும னா் , நிலஙா்கடநா்த மநடிமுடியணா்ணல கிய திரும லா் , உபல பமுதா்திறரய ரா் எனா்ை குமரிய ரா், 

அகதா்தியரா் ஆகிபய பர டு இறணதா்து, றவதிக மரபிைா்குடா்படா்டவர கா்க நசா்சின ரா்கா்கினியரா் மிகபா்மபருமா் 

முயைா்சி எடுதா்திருகா்கினா்ை ரா் எனா்பறத இகா்கறத மதளிவுபடுதா்துகிைது. 

  

   சிவஞ ன முனிவரா் இநா்தகா் கறத எநா்தபா் புர ணதா்திலுமா் இலா்ல திருபா்பறதகா் கணா் டு, இது 

நசா்சின ரா்கா்கினியரினா்  மச நா்தகா் கறத எனா்று கூறி, இகா்கறதறய மறுகா்கிை ரா் எனா்று உறர ஆயா்வ ளரா் 

மு.றவ.அரவிநா்தனா்  கூறுகிை ரா். அவரா் கருதா்து வரும று: 

 

அகதா்தியபர டு முரணிசா் சபிதா்த ர யினா்  அவா்வ று ஓரா் ஆசிரியருமா்  கூை றமய னுமா் , 

அது பவத வழகா்பக டுமா்  ஆனா்பை ரா் வழகா்பக டுமா்  ம றுமக ளா்வ ரா் கூைா்பைய மா் என 

மறுகா்க (அரவிநா்தனா்  மு.றவ., (பதிபா்ப சிரியரா்), உறரய சிரியரா்களா் , பகா்கமா்  253). 

றவதிகர ன நசா்சின ரா்கா்கினியரா் உருவ கா்கிய இகா்கறதறய மைா்மை ரு றவதிகர ன ம தவசா் சிவஞ ன 

முனிவர பலபய ஏைா்க முடியவிலா்றல எனா்பதுமா்  இஙா்கு கவனதா்திலா்  மக ளா்ளதா்தகா்கத க அறமகிைது. 

 

   த மா்  மச லா்லவருமா்  கருதா்திைா்கு வலுசா்பசரா்பா்பத க அறமயுமா்  எநா்த ஒனா்றையுமா்  த பம 

உருவ கா்குமா்  திைமா்  பறடதா்தவர க நசா்சின ரா்கா்கினியரா் விளஙா்கியுளா்ள ரா் எனா்பதைா்கு இநா்தகா்கறத ஒனா் பை 

ச னா்று பகரகா்கூடியத குமா் . இதா்தறகய புறனவுகா்கறத ஏதுமா்  இளமா்பூரணதா்திலா்  இலா்றல எனா்பதுமா்  இஙா்குகா் 

குறிகா்கதா்தகா்கத குமா் . 

 

ரைதிக, அரைதிக மீக்கக ட்ப ட்டுக் கருத்தியல் 

   ஒவா்மவ ரு க லகா்கடா்டதா்திலுமா்  எழுநா்த பனுவலா்களா்  அறனதா்துமா்  ஏபத மவ ரு சிநா்தறனபா் 

பினா்புலதா்றத றமயம ககா் மக ணா் பட பத னா்றியிருகா்கினா்ைன. தமிழா்  இலகா்கிய, இலகா்கண, உறர 

வரல றுகபள டு தமிழா்சா் சமூக வரல ைா்றையுமா்  இறணதா்துபா் ப ரா்கா்குமா்பப து இதா்தனா்றம மதளிவ கபா் 

புலபா்படுமா் . தமிழா்சா் சூழறலபா் மப றுதா்தவறர றவதிகமா்  X அறவதிகமா்  எனுமா் தனா்றம ஒவா்மவ ரு 

க லதா்திலுமா்  இறணமயதிரா்வுகள கசா் மசயலா்படா்டுளா்ளன. இதைா்க ன க ரணஙா்கறளதா் மதளிவ ககா் கூை 

இயல விடா்ட லுமா்  கருதா்தியலா்  அடிபா்பறடயில ன வளரா்சா்சி நிறலகறளயுமா்  கருதா்தியலா்  பரவல கா்க 

நிறலகறளயுமா்  அடிபா்பறடய ககா் மக ணா் பட இதா்தகு தனா்றம மத ழிைா்படா்டுளா்ளது எனகா் குறிகா்கல மா் . 

இதா்தனா்றமறயபா் பழநா்தமிழா் உறரகளிலுமா்  க ணமுடிகிைது. 

 

வரல ைா்று பந கா்கிலுமா்  தமிழரா் பணா் ப டு மைா்றுமா்  மம ழி வளரா்சா்சி றவதிக - அறவதிக 

இறணமயதிரா்வு நிறலபா்ப டுகறள அடிபா்பறடய ககா் மக ணா் டுளா்ளது குறிபா்பிடதா்தகா்கது  

  (அரவிநா்தனா்  மு.றவ., (பதிபா்ப சிரியரா்), உறரய சிரியரா்களா் , பகா்கமா்  319) 

எனா்ை கருதா்துமா்  இஙா்குகா் கவனதா்திலா்  மக ளா்ளதா்தகா்கத குமா் . மீகா்பக டா்ப டா்டுகா் கருதா்தியலா்  வ யா்ப டுகள க,  

வரல ைா்று நிறல - சமக ல நிறல, றவதிகமா்  - அறவதிகமா் , ஒபா்புறமய கா்கதா்தினா்  வழி 

மம ழி கைா்ைலா் , பகுதா்தறிவுவ தமா்  - அனுபவவ தமா் , மம ழி வழகா்குமா்  மசயா்யுளும ருமா் , 

மம ழி ஓரா் அறமபா்மப ழுஙா்கு, விதிமுறை - விளகா்கமுறை, கைா்ைலா்  / கைா்பிதா்தலா்  ப ஙா்கு, 

மம ழிதா்திருதா்தமுமா்  மம ழிதா்தூயா்றம க தா்தலுமா் , முழுறமய ன மம ழி விளகா்கமினா்றம  

 (அரவிநா்தனா்  மு.றவ., (பதிபா்ப சிரியரா்), உறரய சிரியரா்களா் , பகா்கமா்  304) 

எனபா் பலநிறலகளா்  இருநா்த லுமா்  றவதிக - அறவதிகசா் சிநா்தறனகா் கருதா்த கா்கமா்  எனா்பது மிக 

முகா்கியம னத க அறமகிைது. சில பநரஙா்களிலா்  சமயசா் சிநா்தறனகா் கருதா்த கா்கம னது அபா்பனுவலினா்  

றமய நீபர டா்டம க அறமநா்து விடுவதுமா் உணா் டு. மத லா்க பா்பிய உறரகறளபா் மப றுதா்தவறர றவதிக - 

அறவதிகமா் , கைா்ைலா்  - கைா்பிதா்தலா்  எனுமா் இரு கருதா்தியலா்களுமா்  ஒபர பநரா்கா்பக டா்டிலா்  பயணிபா்பறத 

அறியமுடிகிைது. இரணா் டுமா் ஒனா் பை மட னா்று பினா்னிபா்பிறணநா்தறவய க உளா்ளன எனா்றுமா்  இதறனகா் 

குறிபா்பிடல மா் . இதா்தனா்றமகறளதா் மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிர உறரகளுமா்  மதளிவுபடுதா்துகினா்ைன.  

 

  மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு முதைா்கணா்  உறர எழுதிய உறரய சிரியர ன இளமா்பூரணரா் 

மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா்  இலா்ல த எநா்தகா் கருதா்றதயுமா்  தமா்  உறரயிலா்  பதிவு மசயா்யவிலா்றல. 

சிைபா்புபா்ப யிர உறரறயபா் மப ருதா்தவறர இளமா்பூரணரா் கூடுதல ககா் கூறிய கருதா்து எனா்பது, 

மஙா்கலதிறசய கலினா்  வடகா்கு முனா்  கூைபா்படா்டது எனா்பதுமா்  ந னா்கு பவதமா்  எனா்பதுமா்  ஆகுமா் . சிைபா்புபா் 
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ப யிரதா்திலா்  வடபவஙா்கடமா் மதனா்குமரி எனா்று வருவத லுமா்  ந னா்மறை முைா்றிய எனுமா்  பதிவு 

க ணபா்மபறுவதின லுபம இளமா்பூரணரா் பமைா்கணா் ட பதிவுகறளசா் மசயா்துளா்ள ரா் எனா்று 

குறிகா்கதா்பத னா்றுகிைது. ம ை க வலிநா்து கூறுவறத அவரா் உறரயிலா்  க ண இயலவிலா்றல.  

 

  பமலுமா் , தனிதா்த ஒரு திறசறய மஙா்கலம ககா் கூறுவதுமா்  பவதகா்கருதா்றத உயரா்தா்துவதுமா்  

றவதிகசா் சிநா்த நா்த மரபு எனா்ை லுமா் , அசா்மச ைா்களா்  மூலதா்திலா்  பயினா்று வநா்திருகா்கினா்ை க ரணதா்த லா்  

இளமா்பூரணரா் அதைா்கு அபா்படிபய மப ருளா்  கூறுகிை ரா். இது, இளமா்பூரணரினா்  பநரா்றமறயயுமா்  அறிவு 

ஓரா்றமறயயுமா்  க டா்டுகிைது எனகா் குறிகா்கல மா் . மூலதா்றதசா் சிறதபா்பறதபய  தமா்  கருதா்தியலுகா்கு ஏைா்ைபடி 

மூலதா்றத வலிநா்து ம ைா்றுவறதபய  அறவதிகவ திய ன இளமா்பூரணரிடமா்  க ண இயலவிலா்றல. 

 

   நசா்சின ரா்கா்கினியரா் மத லா்க பா்பியசா் சிைபா்புபா்ப யிரதா்திலா்  இருகா்கினா்ை கருதா்துகளுகா்கு 

மிறக விளகா்கமா்  அளிகா்கிை ரா். அது ஒரு உறரய சிரியருகா்குரிய உரிறம எனா்ை லுமா் , தமா்  கருதா்தியறல 

மடா்டுமா்  றமயம ககா் மக ணா் டு விளகா்குமா்பப துத னா்  அவரது தைா்ச ரா்புதா் தனா்றம மவளிபா்படுகிைது 

எனல மா் . பமலுமா் , த மா்  ச ரா்நா்திருகா்கினா்ை கருதா்தியறல றமயபா்படுதா்திய பதிவுகறளயுமா்  வருவிதா்துபா் பதிவு 

மசயா்கிை ரா். அவைா்றுளா்ளுமா் , நலா்ல சிரியறர உயரா்நா்பத ரா் என ம ைா்றுதலா் , வீடுபபைா்றுசா் சிநா்தறன, 

முநா்துநூலா்  கருதா்துகளா் , றவதிகபா் புறனவுகா்கறத உருவ கா்குதலா்  ஆகியன உசா்சகடா்ட றவதிகபா் 

பதிவுகள ககா் கருததா்தகா்கனவ குமா் . இறவ, த மா்  ச ரா்நா்திருகா்கினா்ை றவதிகசா் சிதா்த நா்ததா்றதபா் 

பரவல கா்கமா்  மசயா்யவலா்லன எனா்பறதகா் கருதா்திலா்  மக ணா் பட நசா்சின ரா்கா்கினியரா் இபா்பதிவுகறளயுமா் 

புறனவுகறளயுமா் உருவ கா்கியுளா்ள ரா் எனா்று குறிகா்கதா் பத னா்றுகிைது. த மா்  ச ரா்நா்திருகா்கினா்ை றவதிககா் 

கருதா்தியறல எவா்வழியில யினுமா்  பதிவிட பவணா் டுமா்  எனா்கிை சிநா்தறன நசா்சின ரா்கா்கினியரினா்  

ஆழா்மனபா்பதிபவ  எனுமா்  ஐயமா்கூட நமகா்கு ஏைா்படுகினா்ைது. 

 

  அவரா் ஒரு றவதிக ஆசிரியரா் எனா்பத லுமா்  அவரிடமா்  ப டமா்  கைா்ைவரா்களா்  றவதிகரா்கள க 

மடா்டுபம இருநா்திருகா்க பவணா் டுமா்  எனா்பத லுமா்  இதா்தறகய றவதிககா் கருதா்தியலா்  பதிவுகறளதா் தமா்  

உறரயிலா்  பதிவு மசயா்துளா்ள ரா் எனா்று குறிகா்கல மா் . பமலுமா் , மத லா்க பா்பியதா்திைா்கு றவதிக அறடய ளமா் 

க டா்ட நசா்சின ரா்கா்கினியரா் மபருமுயைா்சி எடுதா்துளா்ள ரா் எனா்ை சிநா்தறனயுமா்  எழுகிைது. இதா்தனா்றமறய, 

றவதிகசா் சிநா்தறனபா் பளா்ளியினா்  மசயலா்ப டு எனா்றுமா்  கருதல மா் . ஆன லா் , சமணசா் சிநா்தறனபா் 

பளா்ளியினர ன இளமா்பூரணரிடமா்  இதா்தனா்றமறயகா் க ண இயலவிலா்றல. 

 

  ஓரா் இலகா்கணபா் பனுவலுகா்கு உறர எழுதுமா்பப து அதனா்  இலகா்கணதா்றததா் 

மதளிவுபடுதா்துவதிலா்த னா்  தமா்  கவனமா்  இருகா்கபவணா் டுமா் எனா்பதிலா்  அறவதிகமா்  உறுதிய க இருநா்துளா்ளது. 

இலகா்கணமா்  எனா்பது பவறு; தமா்  சமயசா் சிநா்தறன எனா்பது பவறு எனுமா்  கருதா்திலா்  அறவதிகமா்  மதளிவ க 

இருநா்துளா்ளது. ஆன லா் , றவதிகமா்  இலகா்கணம க இருநா்த லுமா்  தமா்  சமயகா் கருதா்தியறல அதைா்குளா்  

மக ணா் டு வருவதைா்குபா் மபருமுயைா்சி எடுதா்துளா்ளது. ஒருபவறள, தமா்  சிநா்தறனபா் பளா்ளியிலா்  பயினா்ை 

றவதிக ம ணவரா்களுகா்கு, றவதிககா் கருதா்தியலினா்  வழி இலகா்கணதா்றதபா் புரியறவகா்கபா் மபருமுயைா்சி 

எடுகா்கபவணா் டிய சூழலுகா்கு றவதிகசா் சிநா்தறனபா் பளா்ளிகளா்  தளா்ளபா்படா்டிருகா்குபம  எனா்றுகூட எணா்ணதா் 

பத னா்றுகிைது. இஙா்குத னா்  அறவதிகதா்தினா்  பமனா்றமயுமா்  றவதிகதா்தினா்  சமயபா் பரவல கா்கதா் தனா்றமயுமா் 

மவளிபா்படுகிைது எனல மா் . 

 

தமிழா்  இலகா்கண மரபிலா்  அகதா்தியறரதா் மத லா்க பா்பியபர டு மத டரா்புபடுதா்திய 

க லதா்திபலபய இலகா்கண உருவ கா்கதா்திலா்  றவதிக - அறவதிகசா் ச ரா்பு 

சில கிகா்கபா்படா்டது எனா்று கூைல மா் . றவதிகசா் ச ரா்புறடபய ரா் மத லா்க பா்பியறர 

அகதா்தியரினா்  ம ண கா்கரா் எனா்று கூறினரா். இகா்கருதா்துகா்கு உடனா்படா்பட றர ந னா்கு 

வருணதா்பத டு படா்ட ச னா் பை ரா் எனா்று கூறினரா். றவதிகபா் பணா் ப டா்டுகா்குமா் 

சமயதா்திைா்குமா்  மத லா்க பா்பியமா்  பப னா்ை சிைநா்த இலகா்கணதா்தினா்  வழிபா் மபருறம பசரா்கா்க 

றவதிகரா் பமைா்மக ணா் ட முயைா்சிபய இது எனகா் குறிபா்பிடுவரா் சிலரா்  

         (அரவிநா்தனா்  மு.றவ., (பதிபா்ப சிரியரா்), உறரய சிரியரா்களா் , பகா்கமா்  321) 

 

எனா்கிை ரா் சு. இர ச ர மா் . இகா்கருதா்து, றவதிகசா் சிநா்தறன மரபு ஓரா் இலகா்கணபா் பனுவறல 

எவா்வ று தனகா்குரிய அறடய ளம க ம ைா்ைபா் ப டுபடா்டிருகா்கிைது எனா்பதறன 

மவளிபா்படுதா்துவத க அறமகிைது. இதா்தகு தனா்றம, தமிழா்  இலகா்கண உருவ கா்கமா்  - 

இலகா்கணஙா்களுகா்க ன உறர உருவ கா்கமா்  ஆகிய இரணா் டு நிறலகளிலுமா்  மத ழிைா்படா்டுளா்ளது.  

 

அதன லா்த னா் , மத லா்க பா்பியமா்  எனுமா்  இலகா்கணபா் பனுவலுகா்கு உறர எழுதின லுமா் 

நசா்சின ரா்கா்கினியரா் எனுமா் றவதிகர லா்  தமது அறடய ளதா்றத இழநா்து, முழுறமய ன 

இலகா்கணவ திய க மடா்டுமா் அவர லா்  பயணிகா்க இயலவிலா்றல. அபதபவறள, மத லா்க பா்பியமா்  

எனுமா்  மத லா்  தமிழா்  இலகா்கணபா் பனுவறல றவதிக அறடய ள மரபிைா்குளா்  மக ணா் டுவருமா் 

முயைா்சியிலுமா்  ஈடுபடுகிை ரா். இமா்முயைா்சி பசன வறரயரிலிருநா்பத மத டஙா்கின லுமா் 

நசா்சினரா்கா்கினியர லா்  உசா்சதா்றத அறடகிைது. இளமா்பூரணரா், இவா்வ று மசயலா்படவிலா்றல எனா்பது 

அறவதிகசா் சிநா்தறனபா் பளா்ளியினா்  பமனா்றமறயகா் க டா்டுவத க அறமகிைது. 
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TOLKAPPIYA SPECIALTY TEXTS: VAIDIKA, AVIDIKA  
METAPHYSICAL PERSPECTIVE 

 
M. Paramasivan 

 
  Ilampuranar and Naccinarkkiniyar are the writers of the text for the Tolkappiya 

special period, which is considered to be the restoration period of the ancient Tamil texts. This article 
sets out to explore the mythological theories of the two archaeologists.  Senavarayar, Perasiriyar and 
Naccinarkkiniyar  who wrote the text following him, seems to have excelled in this but also focused 
on recording his religious thoughts in between the writings. Wherever it is possible to record the 
views of the Vedic religious thought on which you belong, post your religious thoughts on the 
respective places. Among these, Naccinarkkiniyar is the author of the text for the special crop. He 
begins to record his ideology of religious identity in a special crop discourse. In this context, the 
ideology of Vedic and non-Vedic thought expressed in the Tolkappiya special text can be analyzed as 
follows. They are: 
1. Scriptural commentary 
2. Directional ideology 
3. Good writers and high achievers 
4. Traditional expression of homeopathic thinking 
5. Preface Comments 
6. Legendary recollection 
7. Creating Vedic mythology. 

 
 
 


