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 ‘திருக்குமள் வலரிப்படுத்தும் 
ஐம்புயனடக்கம் - ஒரு 

சிமப்பாய்வு’ 
ாகத்ணம் சுர்ிணி 

ிரிவுராபர்> மாிகள் துரந> சதகன தல்கரனக்ககம் 
இனங்ரக 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

                அநிிரணக்மகாண்டு ம்மதாநிகபின் ி மபிப்தடும் 

உர்ச்சிகரப மநிப்தடுத்தும் னனணடக்கம் ன்தது எவ்மான ணினுக்கும் 

அசிாகிநது. ம்னனன்கரப னரநாக கட்டுப்தடுத்தும் பதாது ணின் 

மதனரரடகின்நான் ன்ந காத்ிணால் இனக்கிங்கள் அன் அசித்ர 

மபிப்தடுத்ி ிற்கின்நண. ணினும் னனணடக்கம் னும் கனத்து என்நாக இனப்தினும் 

இனக்கிங்கள் அரண மபிப்தடுத்தும் ரகில் தன பறுதாடுகரபக் 

மகாண்டணாகக் காப்தடுகின்நண. இவ்டிப்தரடில்; அநம், மதானள், இன்தம் 

னும் னப்தானின் ி ாழ்க்ரகக்குரி தன ிடங்கள் மாடர்தில் 

மபிப்தடுத்துகின்ந இனக்கிாகி ினக்குநள், ம்மதாநி, ம்னனன் சார்ந்து 

மபிப்தடுத்துகின்ந ிடங்கள் ார, அர ணிரண ிப்தடுத்தும் 

ிரககள் தற்நி மபிப்தடுத்துாறு, னனணடக்கம் தற்நி மபிப்தடுத்துகின்ந 

ிடங்கள், அிகாங்கபில் அன் ரப்னிரன ன்தற்ரந அநினேம் பாக்பகாடு 

‘ினக்குநள் மபிப்தடுத்தும் ம்னனணடக்கம் - என சிநப்தாய்வு’ னும் ரனப்தின் 

கீழ் இவ்ாய்வு ினக்குநரப னணிரன ஆய்வு ஆாாகக் மகாண்டு 

னன்மணடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

திமவுச்வசாற்கள்: திருக்குமள், ஐம்புயனடக்கம், ஐம்புயன்கள், 

அமஇயக்கிங்கரில்  புயனடக்கம்.    

 

I.அநினகம் 

ணின் மய், கண், காது, னெக்கு, ாய் னும் ம்மதாநிகபின் ி ஊறு, எபி, 
எனி, ாற்நம், சுர னும் ந்து உர்ச்சிகரபப் மதற்நணாக இவ்வுனகில் 

ாழ்கின்நான்.  ம்னங்கபாண ினம், ீர், ஆகாம், காற்று, ீ ஆகிற்ரந 

திிதனிப்தணாக ணி உடனில் ம்மதாநிகள் காப்தடுகின்நண ணனாம். 

மதாதுாக உிரிணங்கள், அர மகாண்டுள்ப  மதாநிகபின் அடிப்தரடில் ஏநிவு 

மகாண்ட உிரிணங்கள் னனாக ஆநநிவு மகாண்ட உிரிணங்கள் ராக 

ரகப்தடுத்ப்தடுகின்நண. இற்றுள் ஏநிவு னல் ான்கநிவு ராக 
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ரகப்தடுத்ப்தடுகின்ந உிரிணங்கள் அற்நின் மதாநிகபின் அடிப்தரடில் 

ரகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. ந்நிவு மகாண்ட உிரிணங்களும் ஆநநிவு மகாண்ட  

ணிர்களும் மதாநிகபின் அடிப்தரடில் என்றுதட்டு காப்தடுகின்ந அபபரப 

மய், கண், காது, னெக்கு, ாய் னும் இப்மதாநிகபின் ி மபிப்தடும் ஊறு, எபி, 
எனி, ாற்நம், சுர னும் ம்னனன்களும்; ந்நிவு மகாண்ட உிர்களுக்கும், 

ணினுக்கும் என்றுதட்பட காப்தடுகின்நண. ணினும் ணிர்கள் ணது சிந்ிக்கும் 

ஆற்நனிணால் திந உிரிணங்கபினினந்து பறுதட்டர்கபாகக் காப்தடுகின்நணர். 
இத்ணித்தும் ணிர்களுக்கு இன்நிராாய் காப்தடுகிநது. 

இக்காத்ிணால்ான், ந்நிவு மகாண்ட உிரிணங்களுக்கு னினேறுத்ப்தடா 

னனணடக்கம் ணிர்களுக்கு னினேறுத்ப்தட்டுள்பது ணனாம். 

 

இனக்கிங்கள் கானத்ரக் காட்டுணானேம், அது தரடக்கப்தட்டன் 

இனக்கிரண ணினுக்கு இம்னானேம் காப்தடுகின்நண. மதாதுாக 

சங்கனி கானத்ிற் பான்நி அநநூல்கள் ணினுக்கு அநத்ிரண 

பதாிப்தணாய் காப்தடுகின்நண. இத்கு அநநூல்களுள் என்நாண ினக்குநள் 

னப்தானின் ி ணி ாழ்க்ரகர கட்டரக்க ல்ன தன அநம் சார்ந் தன 

ிடங்கரப டுத்துரக்கும் நூனாக இற்ரந ர பதாற்நப்தடுகிநது. ணின் 

ாழ்ற்குத் பராண அரணத்ரனேம் ன்ணகத்ப மகாண்டு காப்தடும் 

இந்நூல் 133 ரனப்னகபில் தன ிடங்கரப டுத்துரக்கிநது. இன்நிரா தன 

ிடங்கரப மவ்பறு ரனப்னகபில் மபிப்தடுத்துகிநது. இவ்ரகில் 

ாணிடரண திந உிரிணங்கபிடினந்து பறுதடுத்தும் னனணடக்கம் னும் 

ணித்தும் தற்நி தன கனத்துகரப மபிப்தடுத்துகிநது. 

 

II. புயன்களும் புயனடக்கமும் 

சுர, எபி, ஊறு, ஏரச, ாற்நம் னும் ந்ப ம்னனன்கபாகும். இற்நின் 

மபிப்தாடு ிக இன்நிராது ணினும் அற்ரந ரகமரிந்து 

கட்டுப்தடுத்துல் பண்டும்  ன்தர, 

சுரஎபி ஊறுஏரச ாற்நமண ந்ின் 

ரகமரிான் கட்பட உனகு.(27) 

ன்ந குநட்தாினூடாக அநினடிகிநது.  னனன்கரப அடக்க அற்ரந ன்கு 

ஆாய்ந்து அநிின் ி அற்ரந ல்ிில் மசலுத்தும் மசல் ரகமரில் 

ணப்தடுகிநது. இவ்ரகில் ணிணின் ணிச் சிநப்தாகி சிந்ிக்கும் ஆற்நரனக் 

மகாண்டு சிந்ித்து னனன்கரப கட்டுப்தடுத்துல் பண்டும் ன்தது மபிாகிநது. 

ம்னனணடக்கம் மாடர்தில் , 

மதாநிாில் ந்ித்ான் மதாய்ீர் எழுக்க 

மநிின்நார் ீடுாழ் ார். (06) 

ன்ந குநட்தாின் ம்மதாநிகபின் ி ற்தடும் ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத்ி 
பட்ரககரப இல்னாது மசய்ணின் மதாய்ற்ந எழுக்கத்ின் ி மசல்தன் 

ிரனத்து ாழ்ான் ணப்தடுகிநது. இவ்டிப்தரடில் னனரணக் 
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கட்டுப்தடுத்ிணின் எழுக்கம் மதாய்ற்நது அதுப ிரனாண னகரப் 

மதற்றுத்ல்னது ன்தது னனணாகிநது. அத்பாடு அரண தின்தற்நி ானும் ணது 

ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத்ி ிரனாண னகரப் மதறுல் பண்டும் ன்தது 

னினேறுத்ப்தடுகிநது.  ன.ாசணார் ம்னனன்கரபனேம் அித் இரநணின் 

மதாய்ற்ந எழுக்கமநிில் ின்நன் ிரனாண ல்ாழ்வு மதறுார் ணக் 

கூநினேள்பர னனணடக்கத்ின் கத்துத்ர பலும் தரநசாற்நி ிற்கின்நது.  

‘ந்ித்ான் ஆற்நல் அகல்ிசும்ன பார்பகாான்…..’(25) 

அாது பர்களுக்குத் ரனணாக இனப்தினும் னனன்கரபக் கட்டுப்தடுத்த் 

நின் மதனரக்குரிாகத் ிகாட்டார் ன்தற்கும், னனன்கரப 

சீர்ரப்தடுத்ிபார் ணப்தடுதர்கள் அரணத்தும் ரகப்மதற்நர்கள் அர்கபால் 

த்ரக மசரனனேம் மசய்ற்கு இலும் ன்தர துநிகளும், னணிர்களும் 

மபிப்தடுத் தூண்டுபகானாக இந்ிபண இனப்தால் னனணடக்கத்ின்; 

இன்நிராரர உ பர்கபின் ரனபண சிநந் டுத்துக்காட்டு 

ன்தது மபிப்தடுத்ப்தடுகிநது. பலும் இக்குநட்தாிலும் ம்னனணடக்கம் ன்தது 

ந்து அித்ல் னும் தத்ரக் மகாண்பட மபிப்தடுத்ப்தடுகிநது.  

இங்கு மதாநிகபின் ாினாகப் திநக்கும் பட்ரககரப அித்பன 

னனணடக்கம் ன்தர அநினடிகிநது. ‘அித்ல்’ னும் மசால் தக்குப்தடுத்ல், 

ாற்றுல் ணப் மதானள்தடுகிநது. அதுட்டுின்நி ீரக் கட்டுப்தடுத்துல் னும் 

மதானரபக் மகாண்ட ரகிலும் இச்மசால் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. அாது 

எடுக்குல், கட்டுப்தடுத்ல், குரநத்ல் ன்ந மதானபில் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. 

மதாதுாக ீர அித்ல் ன்தற்கு ீர அித்ல் ன்பநா ீக்குல் ன்பநா 

மதானள் மகாள்து மதானத்ற்நது. ணினும் அடக்குல் ன்ந மதானபில் ீர 

அடக்குல் ன்தது மதானத்ற்நது. மணணில் ீர கட்டுப்தடுத் இலுப ி 

அரண அடக்குல், அித்ல் ன்தது கடிணாண மசனாகிநது. இவ்ாறு 

தந்துதட்ட மதானளுரட மசால் ம்னனணடக்கம் தற்நி ரினக்கப்தடுத் 

ரகாபப்தட்டுள்பர சிந்ிக்கத்க்கது ன்தபாடு பற்கூநப்தட்ட ிபக்கத்ின் 

அடிப்தரடில் ‘அித்ல்’ ன்தற்கு அடக்குல் ன்று மதானள் மகாள்ரக் 

காட்டிலும் தக்குப்தடுத்ல், ாற்றுல் ன்று மதானள் மகாள்ப னரநாகும். 

மணணில் ம்னனன்கள் ீரப் பதான்நர. அற்நிணால் ன்ர ிரபது 

பதானப ீரனேம் ிரபகின்நது. அத்பாடு, ீர அடக்கனடிாது பதானப 

னனன்கரபனேம் அடக்குல் மதானத்ற்நது ன்தால் ள்ளுர் ந்து அித்ல் 

ன்று கூறுகின்நார். பலும் அித்து தக்குப்தடுத்ப்தடும் ிடங்கபிணால் அிக 

தனன் கிட்டுது ட்டுின்நி அப்மதானட்கரப தழுரடா ண்ம் ீண்ட 

கானத்ிற்கு தப்தடுத்ி ரக்கக்கூடிாகினக்கின்நது. இவ்டிப்தரடில் 

னனணடக்கம் ன்தது தக்குப்தட்ட ிரன அந்ிரனிணால் ீண்ட ாழ்வுகிட்டும் 

ன்தது மபிாகின்நது. இவ்டிப்தரடில் னனணடக்கம் ன்தது மதாநிகரப 

அடக்கி அற்நின் ாினாக மபிப்தடும் னனன்கரப உாது ாழுல் அல்ன. 
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ாநாக மதாநிகபின் ாினாக மபிப்தடும் னனன்கரப தக்குப்தடுத்துபன 

னனணடக்கம் ன்தது மபிப்தடுத்ப்தடுகிநது.  

மதானட்கரபபா அல்னது திநற்ரநபா அித்து தக்குப்தடுத்துல் 

பிாய் காப்தட்ட பதாிலும் னனன்கரப கட்டுப்தடுத்துது ங்ஙணம் ன்தது தற்நி 
ீத்ார் மதனர னும் அிகாத்ில், 

‘உமணன்னும் பாட்டிான் ஏரந்தும் காப்தான் 

 மணன்னும் ரப்திற்பகார் ித்து. ’ (24) 

னும் குநட்தாின் ி னாறு மபிப்தடுத்ப்தடுகிநது. அாது உன் 

ணப்தடுது அநிவு ண க்குடனம், ன.ாசணானம், ிண்ர ண 

தரிபனகனம், உறுி ண கரனஞனம் சானன் தாப்ரதாவும் த்து 

உரகபின் ிப மபிப்தடுத்ினேள்பணர். இவ்டிப்தரடில், அநிவு அல்னது 

உறுிால் ம்னனன்கரபக் காப்தது னனணடக்கம் ஆகிநது.  

பற்கூநப்தட்ட இண்டு கனத்துகரபனேம் இரத்து பலும் மபிரடனேம் 

ரகில் அடக்கனரடர னும் அிகாத்ிலுள்ப தின்னம் குநட்தா 

காப்தடுகிநது. 

  ‘எனரனேள் ஆரபதால் ந்டக்கல் ……’ (126) 

அாது, ஆர ணக்கு ஆதத்து னம் பரபிபனா அல்னது ணக்கு எவ்ா 

மசல் டக்கின்ந  மதாழுபா ணது உறுப்னகரப ஏட்டுக்குள் அடக்கிக்மகாள்து 

பதான ணினும் அீிாண மசல்கரப மசய் ிரபனேம் பதாது அநிவு ன்னும் 

ஏட்டுக்குள் ன்ரணக் கட்டும் பதாது மதனரரடகிநான்; தாதுகாப்ன மதறுகிநான்; 

ற்காப்ன மதறுகிநான். ணப னனணடக்கம் ன்தது மதாநிகபின் ி மபிப்தடும் 

னனன்கரப தக்குப்தடுத்ல், தாதுகாத்ல் ன்தர மபிவுநச் மசய்பாடு, 

ம்னனன்கரப தக்குப்தடுத் பண்டி சந்ர்ப்தம் தற்நி மபிரனேம் 

ற்தடுத்துகிநது.   

இவ்ாறு ம்மதாநிகபின் ாினாக மபிப்தடும் சுர, எபி, ஊறு, ஏரச, 

ாற்நம் ஆகி ம்னனன்கரப ஆாய்ந்து அநிின் ஆற்நனிணால் ன்ணிரன, 

பரநிந்து அரண தக்குப்தடுத்ல் இன்நிராது. அதுப 

னனணடக்காகிநது. அல்னாது மதாநிகரப அடக்கி அன் ி மபிப்தடும் 

னனன்கரப அடக்குது னனணடக்காகாது ன்தது னினேறுத்ப்தடுகிநது. ணப 

மதாநிகபின் ிமபிப்தடும் ம்னனரண கட்டுப்தடுத்துப னனணடக்கம் ன்தது 

மபிாகிநது.  

அநத்ிற்கு ாநாண மசல்கரப மசய்னேம் பதாது னனன்கரப கட்டுப்தடுத்தும் 

ஆற்நல் மதற்நன் ழுதிநப்திலும் சிநப்தரடான் ன்று னனணடக்கத்ின் 

இன்நிரார மபிப்தடுத்ப்தடுகிநது. ‘துநவு’ னும் அிகாத்ில்,  

‘…………ந்ன் னனத்ர ிடல் பண்டும்……’(343)  

ந்து னனன்கரப ிடல் பண்டும் ன்று கூநப்தடுகிநது. இக்குநட்தாிலும் 

டீுபதறு பண்டுமணில் ம்னனன்கரப ிடல் பண்டும், அாது அநிால் 

உர்ந்து ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத் பண்டும். அசித்ர அநிந்து அநிால் 
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உர்ந்து ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத்தும் பதாது அச்மசல் மற்நிரடகின்நது 

அன்நி அரண அடக்கிரணத்ால் அது னடிா காரிாகிிடும். ணப ிடல் 

ன்தது பரர அநிந்து மதானத்ற்நற்ரந ிடல் அாது கட்டுப்தடுத்ல் 

அல்னது மற்நிமகாள்பல் ணப்தடுகிநது. அத்பாடு  

“னேர்வு ய்ிக் கண்ணும் தணின்பந 

மய்னேர்வு இல்னா ர்க்கு.”(354) 

ன்ந குநட்தா பற்கூநப்தட்ட கனத்ரப் தரநசாற்நி ிற்கிநது. அாது னனன்கரப 

அடக்கக்கற்நர் ன்நபதாிலும் உண்ரர ஆாய்ந்து அநினேம் ன்ர 

இல்னாரிடம் காப்தடும் அவ்டக்கத்ால் வ்ி தனும் 

ற்தடப்பதாில்ரன ண னினேறுத்ப்தடுகிநது. உண்ரர ஆாய்ந்து அநினேம் 

மய்னேர்வு இல்னார் னனன்கரப அநிந்து கட்டுப்தடுத்தும் ஆற்நல் 

இல்னாாகிநார். ணப னனன்கரப அடக்கும் பதாது அவ்டக்கத்ால் 

தணரடப்பதாில்ரன. ாநாக உண்ரர உர்ந்து அற்ரந கட்டுப்தடுத்துப் 

பதாது அப்னனணடக்கத்ால் தன ன்ரகரபப் மதற்றுக்மகாள்கிநார். ஆகப,  

னனணடக்கம் ன்தது ஆாய்ந்து அநிின் ி னனன்கரப சீர்ரப்தடுத்ி 
ன்மணநிில் மசலுத்தும் தக்குப்தட்ட ிரனப அரண ிடுத்து அற்ரநப் தற்நி 
அநிாது அடக்குல்ன னும் ிடப ள்ளுத்ின் ி மபிப்தட்டு ிற்கிநது. 

குநிப்தாக இன்ி னனணடக்கம் ன்தது னனன்கரப அடக்கிரத்ல் ன்தல்ன 

அரண ல்ிில் மசலுத்துல் ன்ததுபாகும் ன்தது மபிப்தடுகிநது. 

 

 

III. வபாமிகரின் இக்கமும் அதன் அலசிமும் 

ம்மதாநிகபின் இக்கம் அல்னது மசற்தாட்டின் அசிம் தற்நி தின்னம் 

குநட்தா மபிவுதடுத்துகிநது. 

பகாபில் மதாநிின் குினப ண்குத்ான் 

ாரப ங்காத் ரன. (09)  

அாது ண்குங்கரபக் மகாண்ட இரநரண ங்காத் ரன ணக்பகற்ந 

னனன்கள் இல்னா இங்கா மதாநிகரபப் பதால் தணற்நது ணப்தடுகிநது. 

இணடிப்தரடில் தார்க்கும் பதாது மதாநிகபின் இக்கம் இன்நிராது ன்தது 

னினேறுத்ப்தடுகிநது. இவ்ாறு மதாநிகள் இங்கும் பதாது அவ்ிக்கத்ின் 

ாினாக மபிப்தடுது னனன்கள் ணப்தடுகின்நண. இவ்ரகில் மதாநிகபின் 

இக்கனம் அற்நின் ி மபிப்தடும் ம்னனனும் அசிம் ன்தது 

னனணாகின்நது. ணப ினக்குநள் மதாநிகரப இங்கிடாது மசய்து அற்நின் 

ி மபிப்தடும் னனன்கரப அடக்குது னனணடக்கம் அல்ன அற்நின் இக்கனம், 

னனன்கபின் மபிப்தாடும் இன்நிராது ன்தர மபிப்தடுத்துகிநது.  

 

IV. புயனடக்கத்தினால் கிட்டும் நன்மகள் 

ஆர ஏட்டில் ம்னனன்கரப அடக்குது பதான ன் னனன்கரபப் 

கட்டுப்தடுத்துதர்கள் இல்னாரர ண்ி னத்ப்தடாட்டார்கள், அர்கபிடம் 
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இல்னார பான்நாது. இணால் ழு திநிகபிலும் மதனர மதறுகிநார்கள், 

அப்மதனர தன திநிகபிலும் அர்களுக்கு கானாய் அரகிநது. னனன்கபின் 

ி பான்றும் ஆரசகரப அநிால் மல்லுல் பண்டும். ம்னனன்கள் 

ம்மதாநிகபின் ி மசல்னாது அடக்குரக் காட்டிலும் அற்ரந அநிால் 

கட்டுப்தடுத்ி மநிப்தடுத்ிக்மகாள்ப சிநப்ன அவ்ாறு மசல்தணின் அநிர 

உனகம் பதாற்றும். 

‘…… ……….   ஆற்நின் 

ழுாப்னம் ாப் னரடத்து.’ (126) 

 ‘………….இந்ிபண சாலுங் கரி.’(25) 

‘……மணன்னும் ரப்திற்பகார் ித்து.’ (24)  

பதான்ந குநட்தாக்கள் அத்கு ன்ரகள் கிரடக்குாற்ரந மபிப்தடுத்துகின்நண.  

     ‘அடல் பண்டும் ந்ன் னனத்ர ிடல் பண்டும் 

      பண்டி மல்னாம் எனங்கு’ (343) 

ன்ந குநட்தாின் ி டீு பதறு பண்டுமணில் ம்னனன்கரப ிடல் பண்டும். 

அத்பாடு அற்நின் மதானட்டு பசர்த்து ரத் மதானள் அரணத்ரனேம் ிடல் 

பண்டும். மணணில், ல்னாற்நின் ீதும் ஆரச அல்னது தற்று ற்தட னனன்கள் 

காாக இனப்தால் அற்ரந ிடபண்டும். அவ்ாறு உனக ிடங்கரப 

இல்னாது மசய்தணிடம் இல்னார பான்நாது ன்று ம்னனணடக்கத்ிணால் 

கிரடக்கும் ன்ர தற்நிக் கூநப்தடுகிநது. பலும் அநத்ிற்கு ாநாண மசல்கரப 

மசய்னேம் பதாது னனன்கரப கட்டுப்தடுத்தும் ஆற்நல் மதற்நன் ழுதிநப்திலும் 

சிநப்தரடான் ன்று கூநப்தடுகிநது. அதுட்டுின்நி ரகமரிந்து னனன்கரப 

கட்டுப்தடுத்தும் ஆற்நல் மகாண்டன் உனகத்ர கட்டுப்தடுத்தும் ஆற்நல் 

மதறுகிநான்.  

V. அதிகா மலப்பின் லறி புயனடக்கம் 

ினக்குநபில் அநத்துப்தால் னப்தமட்டு அிகாங்கரபனேம், மதானட்தால் 

ழுதது அிகாங்கரபனேம், காத்துப்தால் இனதத்ரந்து அிகாங்கரபனேம் 

மகாண்டு காப்தடுகின்நண. இற்றுள் அநத்துப்தால் தாிம், இல்னநில், 

துநில், ஊில் னும் ான்கு கூறுகரபக் மகாண்டு னப்தத்மட்டு 

அிகாங்கரப உள்படக்கிாகக் காப்தடுபாடு, அன் உட்கூறுகபாண 

தாிினில் ம்மதாநிகள், ம்னனன் சார்ந்ராக சுார் ந்து குநட்தாக்களும், 

இல்னநிில் இண்டு குநட்தாக்களும், துநினில் இண்டு குநட்தாக்களும் 

ஊினில் என குநட்தாவுாக காப்தடுகின்நண.  

கடந்தும், உள்பபனேம் இனக்கும் தண்னரடன் கடவுள் ணப்தடுான். இத்கு 

கடவுரப ாழ்த்ிதாடும் கடவுள் ாழ்த்ில் 06ஆது, 09 ஆது குநட்தாக்கள் 

னனணடக்கம் தற்நி னினேறுத்துகின்நண. ம்மதாநிகபின் ி மபிப்தடும் 

ம்னனன்கரப கடந்து ாழும் தண்ன கடவுளுக்குரிது ன்ந அடிப்தரடில் இவ்ின 

குநட்தாக்களும் காப்தடுகின்நண.  உனகத்து உநவுகரப துநந்து அநநூல்கள் 

னகழ்ந்துரக்கும் துநிகரபப் தற்நிக் கூறும் ீத்ார் மதனர னும் அிகாத்ில் 
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24,25, 27 ஆகி குநட்தாக்கள் னனணடக்கம் தற்நி னினேறுத்துகின்நண. இர 

ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத்ி அற்நிரண ீ ிிற் மசல்னாது சீர்ரப்தடுத்ல் 

னனணடக்கம் னும் கனத்ர மபிப்தடுத்துகின்நண. ம்னனன்கரப ீத்பன 

துநிகபின் மதனரக்கு சான்று ன்தால் திந அிகாங்கரபப் தார்க்கிலும் 

இவ்ிகாத்த்pல் அிக குநட்தாக்கபில் ம்னனணடக்கம் ிபக்கப்தட்டுள்பது. 

இல்னநினில் அடக்கனரடர னும் அிகாத்ில் திவு, மசல்ம் மகாண்ட 

பதாதும் திவு, ாடக்கம் பதான்ந ிடங்களும் அற்நின் அசினம் 

கூநப்தட்டுள்பது. இனப்தினும் இவ்ிகாத்ில் ம்னனணடக்கம் ழுதிநப்திலும் 

ன்ர மதற்றுத்னம் ன்று கூநப்தடுனூடாக ம்னனணடக்கத்ின் 

இன்நிரார னிறுத்ப்தட்டுள்பது. பலும் திநரின் மதானரப மதந 

ிரணத்ல், கனல், ரகபந்ிப் மதறுல் பதான்நற்ரந மபிப்தடுத்தும் 

மஃகார னும் அகாத்ில்; ம்னனன்கபப ஆரசகள் பான்நக் காம் ணப 

னனன்கரப கட்டுப்தடுத்ி ிட்டால் இல்னார பான்நாது ன்தது 

மபிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. துநினில் ந்து னனன்கபின் ஆரசகரபனேம் 

ிட்டுிட பண்டும் ன்தது மபிப்தடுத்ப்தட்டுள்பபாடு, மய் உர்ல் ன்தது 

ணி ாழ்க்ரகில் அநிார, ீ ாழ்க்ரக ன்தற்நில் மசல்ாக்கு 

மசலுத்தும் காம், சிணம், க்கம் ன்ந னென்றும் ம்ில் ாக்கம் மசலுத்ாது 

இனப்தது அற்நின் ிரன உர்ல் மய்னேர்ல் ணப்தடுகிநது. தணற்ந 

மதாய்ரர உபண்டும். அவ்ாறு இல்னா பதாது ம்னனன்கரப 

கட்டுப்தடுத்ினேம் மய்ரர உாிடில் அது தணற்று பதாய்ிடுகிநது. ணப 

ம்னனன்கரப ரகமரிந்து உர்ந்து கட்டுப்தடுத்ல் பண்டும் ன்தது 

னனணாகிநது. 

மதானட்தானில்; மதாநிகள் ணித்து அற்நின் மசற்தாடு, ன்ர, 

னக்கித்தும் ன்தண கூநப்தட்டுள்ப ிரனில் காத்துப்தானில் ம்மதாநிகபால் 

மதநப்தடும் இன்தம் ரபல்கள் அிந் ரணிடம் ட்டுப உண்டு ன்று 

என குநட்தாில் கூநப்தடுகிநது. இவ்ாநாக னனணடக்கம் சார்ந் ிடங்கள் 

கடவுள் ாழ்த்து,  ீத்ார் மதனர, அடக்கனரடர, மஃகார, கூடாஎழுக்கம், 

துநவு, மய்னேர்ல், னர்ச்சி கிழ்ல் ஆகி அிகாங்கபில் சுார் திமணாறு 

குநட்தாக்கபில் அநத்துப்தானில் தனாக மபிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

ாழும் கரனர தாடாகப் னகட்டும் ினக்குநபில் னனணடக்கம் சார்ந் 

ிடம் ணிமான அிகாத்ில் ரக்கப்தடாது தனாக ட்டு அிகாங்கபில் 

பதசப்தட்டுள்பராணது னனணடக்கம் ன்தர ணிமான ரனப்ன சார்ந் 

ிடாக ட்டுப்தடுத்ி பாக்குது மதானத்ற்நது. அது ாழ்ின் தல்பறு 

தாகங்கபில் அசிாணது அன் அசித்ர ாழ்ின் ல்னா சந்ர்ப்தத்ிலும் 

உ பண்டும் ன்ந பாக்கில் அரண தகுத்து ங்கிினக்கும் ள்ளுர் அன் 

ி ாழ்ின் ல்னா கட்டத்ிலும் அரணப் தின்தற்ந னினேறுத்துகிநார்;. பலும் 

அநத்துப்தானில் அிகம் பதசிினப்தது னனணடக்கம் ன்தது அநாய் தின்தற்நப்தட 

பண்டிது ன்தர னினேறுத்துகிநது. அத்பாடு னனணடக்கம் ன்தது ிரனா 
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னகரப்மதற்றுத் னபாடு இல்னநம், துநநம் இண்டிலும் னனணடக்கம் தற்நி 

கனத்துகள் கூநப்தட்டுள்பண. னனணடக்கம் சார்ந் ிடத்ர அிகாமான்நில் 

ட்டுப்தடுத்தும் பதாது அன் இன்நிரார லுங்கடிக்கப்தட்டு ிடும் 

ன்தபாடு, த்ரக ணிணாினும் னனணடக்கம் இன்நிராது ன்தர 

அிகாங்கரபப் தனாய் தன அிகாங்கபில் தகுத்துத் ந்துள்பார்  ள்ளுர்.  

VI. னடிவுர 

ன்மணநிக்கு ிகாட்டும் அநிிரன ிதரிக்கும் அநத்துப்தால் 

இற்ரகபாடு எத்துப்பதாகும் ரகில் னனரண சீர்ரப்தடுத்துது னனணடக்கம் 

ன்கிநது. ம்மதாநிகள் சார்ந் ம்னனன்கரப கட்டுப்தடுத்தும் ம்னனணடக்கம் 

சார்ந் ிடங்கள் அநத்துப்தானின் மபிாகக் கூநப்தட்டு அது மாடர்தாண 

ிடங்கள் தின்னகின்ந மதானட்தானிலும், காத்துப்தானிலும் கூநப்தடில்ரன. 

அநம் பதாிக்கும் அநத்துப்தானில் பதாிக்கப்தடும் அநாணது ாணிடணின் 

ாழ்க்ரகில் இண்டநக்கனந்துிட்ட ிடாக காப்தடுகின்ந காத்ிணால் 

னற்தானில் ிபக்கப்தட்டு தின்ரண தாக்கபில் பதசதப்டில்ரன ணனாம். 

ணப ாணிடணின் ணிச்சிநப்தாகி ண அநிரக் மகாண்டு ம்னனன்கரப 

சீர்;ரப்தடுத்துர ிடுத்து னனன்கரப அடக்கிரத்து துன்னற்று ாழ்து சிநப்ன 

ாது ண னனன்கரப ரகநிந்து அநிால் ஆட்சிமகாள்ளும் ரகரர 

மபிப்தடுத்ி ிற்கின்நது ினக்குநள். அத்பாடு னனணடக்கம் ன்தது அநாக 

கனப்தடபண்டிது ன்தால் அநத்துப்தானில் தாிினில் அரண 

னினேறுத்ி இல்னநம், துநநம் இண்டிலும் அரணக் கரடப்திடிக்கபண்டின் 

அசிம் மபிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. பலும் இன் அசிம் உர்ந்து 

னற்தானில் ிந்து கூநி தின்ரணற்நில் அரண தின்தற்நச் மசய்ினப்தபாடு 

ம்னனணடக்கம் ன்தது ணி அிகாாய் பாக்கப்தடாது தன அிகாங்கபிலும் 

பதசப்தட்டினப்தது ாழ்க்ரகிற் காப்தடும் தன ிடங்கபிலும் தின்தற்நப்தட 

பண்டும் ன்தால் அரண ணித்து பாக்காது தன ரனப்னகபிலும் தகுத்து 

ிபக்கிினப்தது ள்ளுத்ின் சிநப்தாகக் காப்தடுகிநது. குநிப்தாக 

ம்மதாநிகரப கட்டுப்தடுத்துர னினேறுத்ாது அற்நின் ி மபிப்தடும் 

னனன்கரப ரகமரிந்து, அநிால் கட்டுப்தடுத்துர னினேறுத்ி ாழ்வுக்கு 

ிகாட்டுகிநது ினக்குநள்.  
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