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அநிில் தார்வில் சங்க இனக்கினம் சகான 
இனக்கினம் 

                                                                           ினி  ி.  தி  
ிழ் ஆசிரிர் 

சசட்டிாடு ித்ாஷ்ம் தள்பி,      . 
                                                                      ின்ணஞ்சல்: devidevisaravanans@gmail.com 
      
 உர்ணிச் சசம்சாி ன்று ததாற்நப்தடும் ிழ் சாிாணது,  
சங்கம் வத்து பர்க்கப்தட்ட சாிாகும்.   ஞான னல் சாி,  ிாிட 
சாிகளுக்குத் ாய்சாி,  ிகப்தவாண சசம்சாி 
ன்ந சிநப்னக்குரிது.சான்வ,  னன்வ,  பிவ,  இபவ,  பவ,   
ாய்வ,  சசம்வ,  னம்வ , ணிவ, இணிவ , சதனவ,  ினவ,  
இன்வ,  ின்வ ஆகி  சசவ்ில் ன்வகவபக் சகாண்டால்  ிழ் 
சாி சசம்சாி னும்    உர்ந் உர்ந் இடத்வப் சதற்றுள்பது.  இல், 
இவச, ாடக னும்  னப்சதனம் திரிவுகவப  உள்படக்கி னத்ிழ் ன்னும் 
சதவனேம் சதற்நது.   அகம், னநம் ண ாழ்ிலுக்கு இனக்கம் குத் 
சாிாகும். சங்க இனக்கிங்கள் 26 ஆித்து 350 அடிகள் சகாண்டாக 
உனாக்கப்தட்டுள்பது.  உனகிதனத தறு ந் சாிகபிலும் இந் அபவு 
அடிகள் சகாண்ட இனக்கிங்கள் உனாக்கப்தடில்வன ண டாக்டர் கதில் 
சுனதில் கூறுகின்நார்.  473  னனர்கபால் 2381  தாடல்கள் சங்க கானத்ில் 
இற்நப்தட்டுள்பண. சங்க இனக்கிங்கள் வதந்ிணின்  அன்நாட ாழ்க்வக 
னவநகவப திிதனிப்தாக அவந்துள்பது. சான்வாண,  

உிதாட்டனள்ப, அநிில் சிந்வணகள் சகாண்ட ஆக்கப்னர்ாண   

கனத்ில்கள் சங்க இனக்கித்ில் ிபிர்வ கானடிகின்நது. அநிில் 
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தார்வில் சங்க நூல்கவபனேம் சகான நூல்கவபனேம் ஆாய்த 
இக்கட்டுவின் தாக்காகும்.   
 

தந்ிரின் அநிில் தார்வ 

  இனக்கித்வப் தடித்து ாழ்க்வகவ காணும் ததாது இனக்கிம் 
ன்தது ாழ்க்வகின் கண்ாடி ஆகும். இவண அநிில் கண்சகாண்டு 
தாக்கும்ததாது இனக்கிம் ாழ்க்வகவ ஊடுனி காட்டும் ிகச்சிநந் 
ஊடகாகத அவகிநது. ாழ்க்வகவனேம் ணி ண்ங்கவபனேம்  

தவடப்தாசிரிர் ந்க் தகாத்ில் கூநிினக்கிநார் ன்தத அநிில் 
தாக்கின் தார்வாகும். கிட்சன் ன்தர் இனக்கி ஆாய்ச்சி என 
சுவனைட்டும் கவன ன்று னகழ்கின்நார். ணி ாழ்க்வக னவந இற்வக 
சார்ந்த உள்பது.  இற்வக ன்தது அநிில் சார்ந்து ஆகும். ினனம், ீனம், 

காற்றும்,சனப்னம், சபினேம் ன்கிந வக தசர்க்வகத உனகில் ஆகும். 
இற்வகவ அநிந்து அபந்து அநி னரிந்து னவ அநிில் ன்கிதநாம். 
அநிில் சார்ந் அநிவு தந்ிரிவடத ிகுந்து இனந்வ ிழ் 
இனக்கிம் னெனம் ாம் அநிந்து சகாள்பனாம்.  
 

 அநிில் கனிகள் இல்னா தண்வட கானத்ில் ிர்கள் 
ாணத்ில் உள்ப ஞாிறு, ாள்ீன்கள், தகாள்கள் அவணத்வனேம் உற்று 
தாக்கின் ிவபத இன்வந அநிில் சாில்நுட்த பர்ச்சி ன்தவ 
அநி னடிகின்நது. இவ்நிில் பர்ச்சிக்காண சிந்வணகள் தந்ிழ் 
நூல்கபில் இனப்தவ அடிப்தவடாகக் சகாண்தட இந் ிஞ்ஞாண பர்ச்சிகள் 
சாடர்ச்சிாக ாற்நம் சதற்று ணீ கான அநிில் உனகம் ண 
ததாற்நப்தடும் வகில் ிக்கத்க்க னவநில் சாவணகள் தவடத்து 
சகாண்டினக்கின்நது. 

 

சால்காப்தித்ில் அநிில் சிந்வண 

 ிர்கள் ஆகாம் ாணம் ன்று அவப்தவ ிழ் 
சசவ்ினக்கிங்கள் ிசும்ன, ிண், ான் ஆகி சசாற்கபால் 
அவத்துள்பணர்.  ிசும்ன ன்தது ிரிாணது, அகனாணது ண சதானள்தடும்.  
இற்கு ிரிவடனேம் தப்ன ண சதானள் னகிநார் தாார். இண்டாிம் 
ஆண்டுகளுக்கு னன்தத சால்காப்திர் ிசும்ன ன்ந சசால்வன  
தன்தடுத்ினேள்பார். உனக உிர்கள் ம்னங்கபால் ஆணது  ன்தவ, 
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 ‘’ ினம்   ீ ீர்  பி ிசும்ததாடு ந்தும் கனந் க்கம் உனகம் ‘’(சால். 15889)  
 
 ன்று சால்காப்தி சதானபிகாத்ில் குநிப்திடுகிநார்.  ான் 
ன்தவ  சால்காப்திர் ிண் ன்றும் அவத்துள்பார். சான்நாக 
ழுத்ிகா னள்பிங்கினில் ிண் ன்னும் சதர்ச்சசால்னின் கண் 
ிவணச்சசால் னம்சதாழுது அத்து சாரிவ சதற்று கித்து ண னவ, 
 
            ‘’ிண் ண னம் காய் சதர் ின் 
             உண்வனேம் உரித்த ன் சாரிவ 
             சசய்னேள் னங்கின் சாில் ன காவன”(சால். 305 ) 
 
      ன்று கூநினேள்பார். ிசும்ன ன்றும் ிண் ன்றும் குநிப்திட்ட 
சால்காப்திர் ான் ன்று குநிப்திடில்வன.ஞாிறு தன்ணின உவகவபனேம் 
கடந்து சசல்ற்கு ஏாண்டு ஆகிநது ன்தவ, 

 
         ‘’  கானம் ாவனனேம் னல்வன,  குநிஞ்சி 
            கூிர் ாம் ன்ணார் னனர் ‘’ ( சால். 952 ) 

 
 ன்கிந ரிகபில் சால்காப்திர் டங்கள் ஏவில் ற்தடும் கார் 
கானத னனில் கூறுகிநார்.  இன்ி சால்காப்திர் கானத்ில் சிம் ஏவ 
ஆண்டின் சாடக்காக க்கில் இனந்வ அநி னடிகின்நது.  
 

னநானூற்நில் அநிில் சிந்வண 
 எபினேவட சதானள்கபில் ல்னாம் ததசாபிாக ிபங்குதும் 
உனகத்ாால் சய்ம் ண ததாற்நப்தடுது ஆகி சிநப்திவண சதற்நவ 
ஞாிறும் ிங்களுத. ாணத்ில் தான்நி உனகின்கண் ிவநந் இனவபப் 
ததாக்கி ன்றும் அிாது ிவனத்து உனகத்வக் காப்தவ இவ.  ன்தவ, 
  
               ‘’அகம் கண்  ிசும்தின் ஆரினள் அகற்றும்  
                      சங்கிர் சசல்ன் ததானவும் 
                      ண்கிர் ிம் ததானவும் 
                      ின்று ிவனிற் உனகசாடு உடதண” (னநம். 56;21-25) 
 
                  ‘’ ண்கிர் ிம்   ததானவும் 
                    என் சுடர்  ஞாிறு ததானவும் 
                    ண்ி சதனம் ீ ினிவச ாதண ‘’ (னநம். 6;27-29 ) 
 
 ன்னும் சங்க இனக்கி சான்றுகபால் இவ இனள்ீக்கி உனவக இன்   

னறுத்லும் ிவனத்து சதானபாகக் சகாள்பப்தடும் ன்தவ அநி னடிகின்நது. 
ஞாிறு தகனிலும் இிலும் ந்து எபி சசய்து என ாபில்  சுற்நிினக்கும் 
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அிதிாய் ிபங்குகின்நணர். இன சதறும் சதாழுதுகவபனேம் ஆக்குதத  

இர் ான் ன்தவ தின்னம் தாடல் அடிகள் சான்று தகர்கின்நது.  
 
                      ‘’ சசஞ் ஞாிற்று ினவு தண்டினும், 

                    சண் ிங்களுள் சில் தண்டினும் 

                    தண்டிது ிவபக்கும் ஆற்நவன ‘’          ( னநம். 38; 7-9 )  

 
 ன்ந ரிகள் ஏர் அசணது ததாற்நவன னனர் எனர் 
தாாட்டுகின்நார் இவ்ின தகாள்கபின் இற்வகவ ாற்றும் ன்வின் 
ன்று அணது  சிநப்திவண னகப்தடுகிநது  

 

ினக்குநபில் அநிில் சிந்வணகள் 

 உனக அநநூல்கபில் ன்ணிகற்நது ினக்குநள் ஆகும்.  ினக்குநள் அந 
நூல் ட்டுன்று அநிில் நூனாகவும் ஆழ்ந்து நுட்தாண கனத்துக்கவப 
சகாண்ட நூனாகவும் ிகழ்கின்நது.  ாழ்க்வகாகி   ாத்ிற்கு 
அநிலும் அநிிலும் எவ்சான தக்காகும் .  
 

            ‘’ அநிசாறும் அநிாவ கண்டற்நால் காம் 

              சசநிசாறும் தசிவ ாட்டு . ( குநள். 1110  ) 

 
 னும் குநள் அநிிவன அடிப்தவடாகக் சகாண்டது.  தடல் ான் 
அநிினாகும். என்வந என்று அநினேம்ததாது ீண்டும் அநிாவ அகலும்..  
இதுான் உனக  இல்ன .  உனகம் ட்வட ன்கிநது சம். ஆாய்ந்து 
தார்த்ததாது உனகம் உனண்வட ண கண்டுதிடிக்கப்தட்டது.  கற்கத் சாடங்கத் 
சாடங்க கல்னாவ அகன தண்டும் ஆா ஆா அநிாவ அகலும் 
ணத ணி சிந்வண தலும் தலும் ஆாய்ந்து உனகிற்கு அபித் 
சகாவடகள் தனாகும்.  
 
           ‘’ சுவ எபி ஊறு ஏவச ாற்நம் ன்று ந்ின் 
             வக சரிான் கட்தட உனகு      ( குநள்.27 )  

 
 இவ்வுனகம் ார் வகில் அடங்கினேள்பது.  சுவ எபி ஊறு ஏவச 
ம் ன்ந னங்கள் னெனம் ந்ின் கூறு ஆாய்ந்து அநிதன் அநிவு அடங்கி 
அடங்கித  இவ்வுனகம் ண சய்ப் னனன் ான் வநில் டுத்து 
ழுினேள்பார்.  
 
  ‘’ னந்து ண என அிகாம் தவடத்  ள்ளுர்  னந்து,  னந்து 
தாய் ரீ்க்கும், தாய் ரீ்க்கும் னவந ஆகி னென்று தாக்கபில் கூநிர் 
னந்த தண்டாம் ண ழு தாக்கபில் தாடிினப்தது உண்வாண னத்து 
அநிில் ஆகும். 
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   ‘’ிகினும் குவநினும் தாய்சசய்னேம் நூதனார் 
     பினனா ண்ி னென்று  (குநள்.541 ) 
 
 உவும் சசல்களும் எனன் ிவனத் அபின்நி அணினும் 
ிகுந்ாலும் குவநந்ாலும் தாய் உண்டாகும்.  ணத தாய் ால் காக்கும் 
னத்து னவந நுட்தாணது ணதான் னந்சண தண்டாாம் 
ாக்வகக்கு ன்கிநார்.  
 

தாிாரின் அநிில் சிந்வணகள் 
 இனதாம் நூற்நாண்டின் இவற்ந கிஞர் தாி.  தாத்ின் 
சுந்ித்வ தாடி தசி கிஞர்.  இந்ி உனக அங்கில் ிிர்ந்து ிற்கவும் 
க்கள் ாழ்க்வகில் னன்தணற்நம் அவடவும் ார்களுக்கு அநிில் 
சார்ந் கல்ிவ கற்திக்க தண்டும் ண தாிார் ினம்திணார்.  தாிின் 
அநிில் சிந்வண ன்தது சய்ப்சதானள் அடிப்தவடில் தகுத்நிந்து 
ஆய்வுக்குரிாகும்.  

 
             ‘’திற்நிப் தன கல்ி ந்து இந் 
             தாவ உர்த்ிட தண்டும்’’ (தாிார் கி.30.3-4 ) 
 
 ன்ந கிவ ரிகபின் ாினாக ாடு உர்ற்காண ிவக் 
கூறுகிநார்.  க்கள்  ல்தனாரிடனம் அநிார்ந் சிந்வணகவப னகுத்ிணாலும், 
சாில் சார்ந் கல்ிவ வடனவநப்தடுத்தும் ததாதும் சதானபாா 
ரீிில்  ாடாணது உர்வடனேம் ன்று அநிவுறுத்துகிநார்.  அர் னி 
ஆத்ிச்சூடிில் னிண ினம்ன னும் வனப்தில் னி அநிில் 
கண்டுதிடிப்னகவப ிகழ்த் தண்டும் ன்று கூறுால் தாிின் அநிில் 
சபிவு  சிந்வணவ உனகத அரி வக்கின்நது.  
 
 அது அநிில் தார்வ,   அர் சதண்ின் சதனவ ததசிணாலும் 
தாசக்ிவ திந்ாளும் அர் சாட்ட சதானள் அவணத்ிலுத அனக்கு 
அநிில் அணுகுனவந துவாக இனந்து ன்தவ உனடிகிநது. 
அநிில் துவநில் தல்தறு கண்டுதிடிப்னகள் ற்தட்டததாது இந்ிங்கள் 
து ாட்டில் ாத ார் சசய் தண்டும் ன்று அர் ினம்திணார்.  
உதனாக நூல் கற்றுர் ன்தவ சாில் னும் வனப்தில், 
 
 
         



அநிில் தார்வில் சங்க இனக்கினம் சகான இனக்கினம் 
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                ‘’இனம்வத காய்ச்சி குறுக்கீடு தீ 
                ந்ிங்கள் குத்ிடு தீ‘’ ( தாி கி. 1.1-2 ) 
 
 ன்று கூறுகிநார்.இனம்னத் சாில் உனகிதனத னிவனேம் 
சசல்னம் சகாடுப்தது ன்றும் ாட்டிணது தாதுகாப்திற்காண ஆனேங்கவப 
ார் சசய்து என கல்ிச் சாவனகளும் இ தன்தாட்டிற்காண 
காகிங்கவபனேம் சசய் தண்டும் ன்றும் ணது கிவகபில் 
டுத்துவக்கின்நார். வ ிாகவும், ஆகா ார்க்காகவும் சசல்ன 
ாகணங்கவப ாரிக்க தண்டும் ன்ததும் அனவட தாக்காக 
இனந்து. சுங்கத் சாில் சசய்து ாடு பம்சதந ினம்திவ, 
   
        ‘’சட்டுக் கணிகள் சசய்து ங்கம் னனாம் 
         தறு தன சதானளும் குவடந்து டுப்ததாம் ‘’ (தாி கி. 3. 1-2 ) 
 
 ன்ந ரிகள் னெனம் அநினாம்.  இந்ிாவ என பர்ந் ாடாக 
சதானபாா பர்ச்சி சதற்ந ாடாக ற்ந சாில் சார்ந் கல்ி னவநவ 
சகாண்டு னல் தண்டும் ன்ந ஆக்கப்னர் அநிில் சிந்வணகள் 
தாிார் கிவகபில் ிபிர்வ கானடிகின்நது.  
 

 னடிவுவ 

 அநிிலும் இனக்கினம் சவ்தநாண துவநகபாக இனப்தினும் 
ிழ்ச் சனெகப் தின்ணிில் அநிில் சசய்ிகள் இனக்கிாக திவு 
சசய்ப்தட்டு ந்துள்பது. ாணத்ில் ாள்தாறும் ிகழ்கின்ந ாணில் 
ிகழ்வுகவபனேம் ாற்நங்கவபனேம் கூர்ந்து கணித்து ாணில் சாடர்தாண 
சிந்வணகவப இவ்வுனகுக்கு அநிில் சிந்வணகபாக சங்க இனக்கிங்கள் 
டுத்ிம்னகின்நண.  ாணில் ஆாய்ச்சிில் ிர்கதப உனகின் 
னன்தணாடிகபாக ிபங்கி தவநசாற்றும் ிாக சங்கப் தனுல்கபில் 
தல்தறு அநிில் சார்ந் சசய்ிகவப ங்கினேள்பவ ாம்  கா 
னடிகின்நது.  ிில் ழுப்தட்ட சங்க இனக்கிம் னல் சகான 
இனக்கிங்கள் வ அநிில் சசய்ிகள் ிம்தப் திவு சசய்ப்தட்டுள்பவ 
ாம் அநி னடிகின்நது. அன் னெனம் அநிில் உனகில் ணக்சகண ணி 
இடத்வ  தித்துள்பணர் ிர் ன்தது சள்பிவடவன. 
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