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நச்சினார்க்கினியரின் உரை மறுப்பு நநறிகள் 

 

முரனவர் கு. வடிவவல் முருகன் 
உதவிப் பேராசிரியர் - தமிழ்த்துறை 

தருமமூர்த்தி இராவ்ேகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி இந்துக் கல்லூரி, சென்றை 

 
Kd;Diu 

      சதால்காப்பியத்திற்கு உறரசயழுதிய உறரயாசிரியர்களுள் உச்சிபமல் 

புலவர்சகாள் நச்சிைார்க்கினியர் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார். இவர் சிைந்த இலக்கண 

உறரயாசிரியராகவும் ேத்துப்ோட்டு, குறுந்சதாறக, கலித்சதாறக, சீவகசிந்தாமணி 

ஆகிய இலக்கியங்களுக்கு உறர எழுதி சிைந்த இலக்கிய உறரயாசிரியராகவும் 

விளங்குகிைார். மு.அருணாச்ெலம் இவறர “இலக்கண இலக்கியக் களஞ்சியம்” என்று 

தன்னுறடய தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் குறிப்பிடுகிைார். இளம்பூரணருக்குப் பிைகு 

சதால்காப்பியம் முழுறமக்கும் உறர செய்தவர் நச்சிைார்க்கினியபர ஆவார். இவர் 

சதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம் ஆகிய இரண்டிலும் 

முழுறமயாகவும் சோருளதிகாரத்தில் அகத்திறணயியல், புைத்திறணயியல், 

களவியல், கற்பியல், சோருளியல், செய்யுளியல் ஆகிய ஆறு இயல்களுக்கும் உறர 

எழுதியுள்ளார். பமலும் தைக்கு முன்பு எழுதிய உறர நூல்கள் அறைத்றதயும் நன்கு 

ேயின்ைவர் என்ேதற்கு அவருறடய உறரயில் ேல ொன்றுகள் காணப்ேடுகின்ைை. 

 
நச்சினார்க்கினியரின் உரைநநறி 

 நச்சினார்க்கினியர் தனக்கு முன் 

இருந்த உரை நநறிரயப் பின்பற்றியும் 

ந ாண்டு கூட்டிப் நபாருள் கூறியும் 

இரைச் ந ாற் ரை இைம் மாற்றிப் 

நபாருள் கூறியும் தன்னுரைய 

உரைரய எழுதிச் ந ல்கிறார். மமலும் 

ந ய்யுள் உரைநரைப்படுத்துதல், 

பழநமாழி ஆட்சி, நபயர்க் ாைணம் 

கூறல், அருஞ்ந ாற்நபாருள் சுட்ைல், 

உலகியல், பல் ரலப் புலரமயால் 

 ருத்துக்கு அைண் கூறல், மமற்ம ாள் 

கூறி நிறுவுதல், உவரம விைக் ல், 

இலக்கிய இலக் ண வழக்கு ரைக் 

கூறிச் ந ாற்நபாருரைத் 

நதளிவுபடுத்தல், ந யற்ர யா க் 

ந ாண்டு கூட்டிப் நபாருள்கூறல், 

இரைச்ந ாற் ரை இைம் மாற்றிக் 

கூறிப் நபாருள் விரித்தல், 

ரவப்புமுரற  ாட்ைல்,  ரதப் 

மபாக்கு ரை அறிந்து நயம் சுட்ைல் 

முதலியன நச்சினார்க்கினியரின் உரை 

நநறி ள் ஆகும். மமலும் 

நச்சினார்க்கினியர் தம் உரையில் 

நதளிவும், விைக் மும் அரமயுமாறு 

எழுதிச் ந ல்கிறார். 

நச்சினார்க்கினியரின் உரை மறுப்பு 

நநறிகள் 

நச்சினார்க்கினியர் பிறர் 

 ருத்ரத மறுத்துத் தன்  ருத்ரத நிரல 

நாட்டுகூதில் வல்லவைா  இருக்கிறார். 

அவ்வர யில் பிற உரையாசிரியர் ரை 

மறுக்கும்மபாது,  ‘மாறுந ாைக் கூறல் 

என்னும் குற்றம் தங்கும்’ 

(நமாழிமைபு:7,12; குற்றியலு ைப் 

புணரியல்:3 இரையியல்:33) என்றும், 
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‘ஆசிரியர்க்குக்  ருத்தன்ரம உணர் ’ 

(நமாழிமைபு:12) என்றும், 

‘வைந ால்நலன மறுக் ’ 

(நமாழி:29,32) என்றும், ‘ஆசிரியர்க்கு 

அங்ஙனம் நபாருள் கூறுதல் 

 ருத்தன்ரம அறி ’ (கிைவி:1) என்றும், 

‘அவ்வாறு கூறுதல் நபாருைன்ரம 

உணர் ’ (இரை:32) என்றும் 

‘மபாலியுரை’ (எச் :44) என்றும் 

‘நபாருந்தாதாம், இவர் பிறர் மதமம 

கூறினார். இஃது ஆசிரியர்க்குக் 

 ருத்தன்ரம உணர் ’ (எச் :54) என்றும், 

‘இச்சூத்திைத்திற்கு இதுமவ நபாருள் 

என்று உணர் . அச்சூத்திைத்தின்  ருத்து 

அறியாது கூறிற்றாம் (நபயர்:7) என்றும், 

‘மவறுபாைாம் என மறுக் ’ (எச் :63) 

என்றும் ‘இதுமவ ஆசிரியர்  ருத்து’ 

(இரை:41) என்றும் ‘ஈண்டுச் 

ம னாவரையர் கூறிய நபாருட்கு 

விரையின்ரம உணர் ’ (எச் :16) 

என்றும், ‘நபாருள் கூறினாைால் 

உரையாசிரியர் எனின் கூறியது கூறல் 

ஆம். ஆ லின் அது நபாருந்தாது’ 

(எச் :59) என்றும் ‘நதால்லாசிரியர் 

தமிழ் வழக் ன்று’ (அ த்.53) என்றும் 

‘நபாருந்தாரம உணர்  

நபாருந்தாதாம்’ (எச் வியல்:44.54.61; 

 ைவு:10) என்றும், ‘இவற்ரற ஆரிைம் 

என்பார் இவ்விதியறியாதார்’ (ந ய்:72) 

என்றும், ‘நதால் ாப்பியனார் 

 ருத்தன்ரம உணர் ’ (ந ய்:139) 

என்றும், ‘அவர் அறியாைாயிைனார்’ 

( ைவு:7,10;  ற்பு:46) என்றும் 

‘இக் ருத்தறியாதால் 

நவண்பாவியலாற் பண்புற முடிந்த 

 லியடியுரையதரன 

நவண் லிப்பாவா  என்பர்’ (ந ய்149) 

என்னும் நதாைர் ளில் 

மறுத்துரைப்பரதக்  ாண முடிகிறது. 

மமலும் நச்சினார்க்கினியர் பிற 

உரையாசிரியர் ளின் உரையிரன  

மறுக்கும்மபாது மூன்று வர யான 

மறுப்பு நநறி ரைப் பின்பற்றுகிறார். 

 உரைரய மறுத்தல் 

 எடுத்துக் ாட்டிரன மறுத்தல் 

 இலக் ணக் குறிப்ரப 

மறுத்தல் 

என்ற மூன்று நிரல ளில் தனது 

மறுப்ரப எழுதிச் ந ல்கிறார். 

ம னாவரையர் மறுப்பு எழுதுவதற்கு 

என்று நான்கு வர யான மறுப்பு 

நநறிரயப் பின்பற்றுகிறார். அந்த  

வர யில் நச்சினார்க்கினியர் 

ம னாவரையரறப் பின்பற்றி மூன்று 

நிரலயில் தனது மறுப்பு நநறிரய 

உரையில் பயன்படுத்துகின்றார். 

மறுக்கும்மபாது நமன்ரமயா  

மறுக்கும் தன்ரம உரையவைா  

இருக்கிறார். ஆனால் எச் வியலின் 

44வது நூற்பாவிற்கு உரை 

எழுதும்மபாது இைம்பூைணர் 

உரைரயப் மபாலியுரை என்று 

கூறுகிறார். ந ால்லதி ாைத்தில் 

இைம்பூைணரை மறுப்பமதாடு மட்டும்  

அல்லாமல் ம னாவரையரையும் 

மறுக்கின்றார். நபாருைதி ாைத்தில் 

இைம்பூைணரை மறுத்து, மவறு 

உரை ாணும் இைங் ள் பல 

 ாணப்படுகின்றன. 

நச்சினார்க்கினியரின் மறுப்புகள் 

நச்சினார்க்கினியர் தம் 

மறுப்புரைரயச் சிறப்புப் 

பாயிைத்திமலமய நதாைங்கி விடுகிறார். 

நான்மரற முற்றிய அதங்ம ாட்ைா ான் 

எனச் சிறப்புப் பாயிைம் கூறுகிறது. 

இதற்கு, நான்கு கூறுமாய் மரறந்த 

நபாருளும் உரைரமயான் 

‘நான்மரற’ என்றார். அரவ 

ரதத்திரியடும் நபௌடி மும் 

தலவ ாைமும்  ாமமவதமுமாம். இனி 

இருக்கும் யசுவும்  ாமமும் 

அதர்வணமும் என்பாருமுைர். அது 

நபாருந்தாது. இவர் இந்நூல் ந ய்த 

பின்னர் மவத வியா ர் சின்னாட் 

பல்பிணி சிற்ற்றிவிமனார் உணர்தற்கு 

நான்கு கூறா  இவற்ரறச் 

ந ய்தாைாதலின்’ (நதால் ாப்பியம், 

எழுத்ததி ாைம், நச்சினார்க்கினியர் 

உரை, சி. மணர யர் பதிப்பு, பக்.11,12) 

என்று நச்சினாக்கினியர் விைக் ம் 

தருகிறார். இவ்கூற்றால் மறுப்புரை 

மட்டும் அல்லாமல் நதால் ாப்பியர் 

 ாலம் மவத வியா ர்  ாலத்திற்கு 

முந்தியது என்பரதயும் அறிய 

முடிகின்றது. 

நபாருைதி ாைம் அ த்திரண 

யியலில் முல்ரல, குறிஞ்சி முதலான 

திரணப் நபயர் ள் யாவும், அந்தந்த 

நிலத்துக்கு சிறந்த பூக் ைால் உண்ைான 

 ாைணப்நபயர் (அ த்:5) என்று 

இைம்பூைணர் எடுத்துக் ாட்டுைன் 

விைக்குகின்றார். இக் ருத்திரன 

நச்சினார்க்கினியர் மறுத்து உரை 
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கூறுகின்றார். ‘இனி இவ்வாறன்றி 

முல்ரல முதலியன பூவாற் நபயர் 

நபற்றன, இவ்நவாழுக் ங் நைனின், 

அவ்வந்நிலங் ட்கு ஏரனப் பூக் ளும் 

உரியவா லின் அவற்றாற் நபயர் 

கூறலும் உரியநவனக்  ைாயினாற்கு 

விரையின்ரம உணர் ’ (அ த்:5) என்று 

மறுத்துரைக்கிறார். 

எச் வியலின் 53வது 

நூற்பாவில், ‘நபயர்நிரலக் கிைவியின் 

ஆஅகுநவும்’ என்பதற்கு ஒநைழுத்ரத 

நம்பி என்று வழங்குதரலயும், ஒரு 

கிளிரய ‘நங்ர ’ என்று 

வழங்குதரலயும் ‘நமய்ந்நிரல 

மயக்கின் ஆஅகுநவும்’ என்பதற்குப் 

பிசிச் ந ய்யுட் ண் திரண முதலாயின 

திரிந்து வரும் என்றவாறு’ அரவ 

எழுவரிக் ம ாலத்தார்’ எனத் 

நதாைங்கும் பாைரல  உதாைணமாக்க் 

 ாட்டுவார் ம னாவரையர். இரவ 

எல்லாம், 

 ஒருவரைக் கூறும் பன்ரமக் 

கிைவியும்  

 ஒன்றரனக் கூறும் பன்ரமக் 

கிைவியும்   

 வழக்கினாகிய உயர்ந ாற் 

கிைவி  

 இலக் ண மருங்கின் ந ால்லா 

நல்ல (கிைவி.27) 

என்னும் இந்நூற்பாவில் அைங்கும் 

என்று நச்சினார்க்கினியர் மறுக்கின்றார். 

‘இரைச்ந ால் எல்லாம் 

மவற்றுரமச் ந ால்மல’ (எச் :59) 

என்னும் நூற்பா உரையில், ‘இனி, 

ம னாவரையர் இரைச்ந ால் எல்லாம் 

விம டித்து நிற்கும் என்றார் எனின், 

‘ந ான்னூர் துஞ்சினும் (குறுந்.138) 

ந ான்ன  ழிந்தன்று இைரமயும் 

(நாலடியார் 55) என்றாற் மபால்வன சில 

இரைச்ந ாற் ள் விம டித்தலன்றி, 

எல்லா இரைச்ந ாற் ளும் விம டித்து 

நில்லாரம ஆண்டு அவர்  ாட்டிய 

உதாைணங் ரை மநாக்கி உணர் ’ என்று 

ம னாவரையர்  ாட்டிய 

உதாைணங் ரை மறுத்துரைக்கின்றார். 

நச்சினார்க்கினியர் 

உயர்திரணக்கு இலக் ணக் குறிப்பு 

கூறும் இைத்து, மற்ற 

உரையாசிரியர் ரை மறுத்து உரை 

கூறுகின்றார். உயர்திரண என்பது 

இறந்த ால விரனத்நதார  என்று 

இைம்பூைணர்,  ல்லாைனார், 

பரழயவுரை ார்ர் ஆகிமயார் 

கூறுகின்றனர். ஆனால் நதய்வச் 

சிரலயார் பண்புத்நதார  என்று 

கூறுகிறார். பண்புத்நதார  என்று 

கூறும் வழக்கு நச்சினார்க்கினியர் 

 ாலத்திலும் இருந்திருக்கின்றது. 

ஆனால் அதரன விரிவா  ஆைாய்ந்து 

நச்சினார்க்கினியர் இலக் ணக் குறிப்பு 

கூறியுள்ைார். இதரன ‘உயர்திரண’ 

என்பது ‘உயர்ந்த ஒழுக் ம்’ என இறந்த 

 ால விரனத்நதார . அஃது 

ஆகுநபயைாய் அப்நபாருரை உணர்த்தி 

நின்றது. இதரனப் பண்புத்நதார  

என்பாரும் உைர். அது நபாருந்தாது 

என்ன? இது  ாலந்மதான்றி நிற்றலின் 

(கிைவி.1) என்று மறுக்கிறார். இங்கு 

கூறியமதாடு அல்லாமல் எச் வியலின் 

20வது நூற்பா உரையில் விரிவா க் 

கூறுகிறார். அவ்வுரை வருமாறு: 

‘உயர்திரண’ என்பது 

விரனத்நதார மயா, பண்புத் 

நதார மயா எனின் உயர் என்பது 

முதல் நிரல நின்று, உயர்ந்த திரண 

என அ ை ஈற்றுப் நபயநைச் மாய் 

இறந்த ாலம் நதாக்கு நிற்றலின், 

விரனத்நதார யாம். இதற்கு ஏரனக் 

 ாலமும் நதாகுமாறு அறி . இதரனப் 

பண்புத்நதார யாக்கி விரிக்குங் ால், 

‘ ரியதாகிய குதிரை’ என விரிந்தாற் 

மபால விரியாது, ‘உயர்ந்த்தாகிய திரண 

என விவரிக்  மவண்டும். அங்ஙனம் 

விரிந்துழி, அஃது ‘உயர்’ என்னும் முதல் 

நிரலப்பின் வந்த த ை அ ைம் 

இறந்த ாலம் உணர்த்திமய நிற்றலின், 

பண்புத்நதார  ஆ ாரம உணர் . 

என்ன? பண்பும் விரனக்குறிப்பும் 

முக் ாலமும் புலப்பைாரம நிற்கும் 

என்மற முற்கூறலின் அன்றியும்,  ாலம் 

புலப்பை நின்றதன் மமல் பண்புந ாள் 

நபயர் விரியாரம உணர் . என்றும் 

நதய்வச்சிரலயார், ‘இஃது 

எத்நதார யான் வந்தது எனின், 

பண்புத்நதார யான் வந்தது என் . 

மற்றுள்ை நபாருள் எல்லாவற்றினும் 

உயர் நபாருநைன விம டித்து 

நின்றரமயின், ‘உயர்வானம்’ 

என்றாற்மபால விரனத்நதார  

ஆ ாமதா எனின், ‘விரனயின் நதாகுதி 

 ாலத்திலும்’ (எச்:18) என்றார். ஆதலின் 

ஈண்டுக்  ாலம் மதான்றாரமயின் 

ஆ ாது என் . ஏற்றுக்கு? உயர்ந்த 

மக் ள், உயைா நின்ற மக் ள், உயரு 
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மக் ள் என நல்விரன ஏதுவா  மூன்று 

 ாலமும் ந ாண்ைலாகுமம எனின், 

அவ்வாறு  ருதுவார்க்கு 

விரனத்நதார யுமாம்  

என்று கூறுகிறார். நூற்பா இைம் 

மாற்றம் ந ய்த நதய்வச்சிரலயார், 

இந்த இைத்தில் துணிந்து கூறாமல் 

தடுமாறுகின்றார். பண்புத்நதார  

என்பமத நதய்வச்சிரலயாரின் 

 ருத்தா  இருக்கிறது என்றாலும் 

அதரன முடிந்த முடிபா  கூறாமல் 

ந ல்லுகிறார். எனமவ, 

நதய்வச்சிரலயார்  ாலம் வரையில் 

உயர்திரண என்பது பண்புத்நதார  

என்று கூறும் நிரல இருந்திருக்கின்றது. 

இக் ருத்திரன நச்சினார்க்கினியர் 

மறுத்து விரனத்நதார மய என்று 

நிறுவுகிறார். 

முடிவுரை 

          இவ்வாறா  நச்சினார்க்கினியர் 

பிறர்  ருத்ரத மறுத்தும் தம்  ருத்ரத 

நிரலநாட்டுவதில் வல்லவைா  

இருக்கிறார். பிற உரையாசிரியர் ளின் 

நபயரைக் குறிப்பிட்ை உரை எழுதுவது 

இவைது வழக் மா  இருக்கிறது. 

நமன்ரமயா  மறுக்கும் 

நச்சினார்க்கினியர் ஒரு சில இைங் ளில் 

வன்ரமயா வும் மறுக்கின்றார். 

மமலும் பல இைங் ளில் மற்ற 

உரையாசிரியரின் உரைரய மறுத்து 

மவறு உரை  ாணுவதும் 

நச்சினார்க்கினியரின் உரை மறுப்பு 

நநறி ைா  அரமகின்றன. 
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