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ஆய்வுச் சுருக்கம் 

 
லீக சத்ின் ழுச்சிால் தின்னுக்குத் ள்பப்தட்ட ச, 
ததௌத் சத்ிணர் ங்கலப ிலனிறுத்ிக் தகாள்ப பண்டி, 
தல்பறு ச தகிழ்வுகலக்கு ஆபாிணர். இந்ிலனில், 
கானங்கானாகத் ாங்கள் லகக்தகாண்டிருந் தல்பறு 
தகாள்லககபில் சசத்ிற்கு ஆபாிணர்.  அவ்லகில், கடவுள் 
இல்லன ணக் கூநி சம், தின்ணாபில் உரு 
ிதாட்டிற்குரிாக ாற்நம் ததற்நது. அம்ாற்நம் லச் 
சார்னலடாக ாநிண ன்தது ஆய்வுி அநினடிகிநது.  
 
 

 
இல் தர்நம். 
 
சம் னக்ி ததறுற்கு னினேறுத்ி 
ந்து லகாண அணுிங்கள் 
தின்ணாபில் இல்னந ர்த்துக்கு ற்நாறு 
ாற்நம் அலடந்ண.  அகிம்லச, ாய்ல, 
கபவு தசய்ால, திம்ச்சரிம், அா 
அறுத்ல் ஆகிற்லநச் சம் 
னினேறுத்ிது.  இற்நில் திம்ச்சரிம் 
ன்தது இல்னநத்ார் கடலகபின்ி, 
ன் லணிலத் ிப் திநர் 
லணில பாக்கால ன்று ாற்நம் 

அலடந்து.  அா அறுத்ல் ன்தது ன் 
குடும்தத்துக்கும் ணக்கும் பலாண 
ததாருலபத் ி ிகு ததாருள்கலப 
ிரும்தால ன்று ாற்நம் அலடந்து.  
இவ்ாறு ந்து லக அணுிங்கள் 
துநிகலக்குத் ணிாகவும் 
இல்னநத்ார்க்குத் ணிாகவும் தாகுதாடு 
அலடந்ண.   
 
தாடக்ககானச் சம் ினத்ல 
உழுன் ிலபால் ினத்ில் ாழும் 
உிர்கள் இநப்தற்கு ாய்ப்தாகும்.  ணக் 
கூநி உல தறுத்து.  

முக்கினச் நசாற்கள்: 
 

லம்X சம்,  
கண்ன் X சீகன்,  
இனட்சுி X தத்ாி 
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‚இல்னநத்ில் உவு, ாிதம், 
பதார்ப்திற்சி, கலன னனாண 
தாில்கபில் ஈடுதடுால் இல 
அலணத்துப துன்தத்ிற்குக் காாக 
அலகின்நண ன்தால் இல்னநம் 
னக்ிக்குக் காாக அலாது 
ன்நணர்.‛  (ஆத்ானு சாசணம், த.41)  
 
ஆணால் ிர்கள் பபாண்லல 
அடிப்தலடாகக் தகாண்டர்கள் 
ன்தாலும், ச சத்ல க்கள் 
லகக்தகாள்ப பண்டும் ன்தாலும், 
இல்னநத்ார் இத்லக தாிலன 
பற்தகாள்பனாம் ணக் தகாள்லககலப 
தகிழ்வுதடுத்ினேள்பணர்.   
 
இவ்ாறு லீக சத்ார் பதாற்நி 
பர்த் தனற்லநனேம் திற்கானச் 
சர்கள் தின்தற்நத் தாடங்கிணர்.  
இர்கள் தல்ன தல்னக் கடவுள் 
கருத்ாக்கம், பகாில் தண்தாடு ன்னும் 
லீக னக்  கூறுகலபத் ங்கலக்குள் 
உட்தசரித்துக் தகாண்டணர் ன்நாலும் 
அலணத்துச் ச னணிர்கலம் எப 
ிலனில் இங்கில்லன.  சர்கபின் 
அடிப்தலடாண னெனக் தகாள்லககலபப் 
தின்தற்நி எழுகி ிகம்தர் பதான்நர்கள் 
தாடர்ந்து ாழ்ந்து ந்ணர்.  இல்னந 
ர்த்ில் ஈடுதட்ட சுபாம்தர் ன்னும் 
திரிிணர் ாற்நத்ிற்கு உள்பாிணர். 
இந்ிலனில் ாட்டின் அலணத்துத் 
ப்திலும் தசல்ாக்குப் ததற்ந லீக 
சத்ார் சர்கலப அடிபாடு 
அித்தாிக்கும் னற்சிகபிலும் 
ஈடுதட்டணர்.  இனக்கி ிலனில் 
ிர்ப்தினக்கிங்கள் ழுதுல், 
இனக்கிங்கபில் சத் ருக்கங்கலப 
பற்தகாண்டு தல்லுல், அச சலதகபில் 
ாதுக்கு அலத்துத் பாற்கடித்ல் 
ன்னும் ிலன, படிாகச் சர்கலப 
அடித்துத் துன்னறுத்துல், சிலநினிடல், 

ாட்லட ிட்டு ிட்டி அடித்ல், தகாலன 
தசய்ல் ன்னும் டடிக்லககபில் 
லீக சத்லச் சார்ந்ர்கள் ஈடுதடத் 
தாடங்கிணர்.  இன்ிலபால் 
சர்கள் தனர் ாட்லடிட்டு 
தபிபறும் ிலன உருாணது.  சினர் 
லனக் குலககபில் ததுங்கிணர்.  லீக 
சத்ில், குநிப்தாகச் லச சத்லச் 
பசர்ந்ர்கள் இத்லக ச ச 
அித்தாிப்னச் தசற்தாடுகபில் 
படிாகப் தங்பகற்நார்கள்.  இற்குப் 
தந் சர்கபில் எரு திரிிணர் லச 
சத்துக்கு ாற்நம் அலடந்ார்கள் 
ன்னும் கருத்தும் உள்பது.  ருபசணர் 
ன்னும் ததரில் சாக இருந்ர் 
லச சம் பசர்ந்து ிருாவுக்கசாக 
ாநிணார் ன்று கூநப்தடும் தசய்ிகள் 
எருலப் தற்நி னாற்பநாடு ட்டும் 
தாடர்னலடல அல்ன.  அது ிக 
சங்கபின் பதாாட்ட னாற்நின் எரு 
குநிடீு ட்டுப ஆகும்.  இன்றும் கூட 
‘ீற்றுப்னச்சு ாணார்’ ன்று 
அலக்கப்தடும், ிருீறு அிந் சப் 
திரிிணர் கனசப்தாக்கம் ன்னும் ஊரில் 
ாழ்ந்து ருகின்நணர் ன்னும் கருத்தும் 
கணிக்கத்க்காகும்.   
 
வைணைமும் சநணமும் 
 
சர்கலப அித்தாிக்கும் னற்சிில் 
ல சத்ார் ததரிதும் 
ஈடுதடில்லன ன்று னாறுகள் 
தரிிக்கின்நண. ங்கலப 
அித்தாிக்கும் லச சத்ாரிடம் 
இருந்து ங்கலபக் காத்துக் தகாள்பச் 
சர்கபில் ததரும்தான்லபார் 
ல ச னகலப 
உட்தசநித்துக்தகாண்டணர் ன்றும் 
கூநப்தடுகிநது.  அவ்லகில் ல 
சக் கூறுகள் தனவும் ச சத்ில் 
கனந்ண.   
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லத்ின் தனார் ிதாடு 
சத்ில் கனந்ல இற்கு எரு 
னன்லச் சான்நாகக் தகாள்பனாம்.   
 
‚ாதா கானத்ிபனப, அாது 
கண்திானுலட கானத்ிபனப சர் 
ிழ்ாட்டிற்கு ந்ாகத் தரிகிநது.  
22து ீர்த்ங்காகி பிாசுாி 
கண்திானுலட தருங்கி உநிணர் 
ன்றும் கண்திான் ிர்கானத்ில் 
24து ீர்த்ங்காகப் திநந்து ச 
சத்ல ிலனாட்டப் பதாகிநார் ன்றும் 

ச நூல்கள் கூறுகின்நண‛ 
(ிலன.சீணி.பங்கடசாி,2003:த.76) 
 
ன்னும் ிலன சீணி.பங்கடசாிின் 
கருத்து ல, ச இலப்தின் எரு 
கூலந தபிப்தடுத்துாக உள்பது.  
ச சத்ின் னழுனற்ததரும் 
காப்திாண சீக சிந்ாிில் 
காப்தித் லனணாகி சீகன், தன 
இடங்கபில் லக் கடவுபாகி 
ிருாபனாடு எப்திடப்தடுகிநான் ன்தது 
குநிப்திடத்க்காகும். 

 

கண்ணன்  - சைீகன் ஒப்புவந 
 

ை. 
எண் 

கண்ணன் சைீகன் 

1.  சிலநில் திநந்து, ஆர்தாடிில் 
பர்ந்ான்.  

சுடுகாட்டில் திநந்து, கந்துக்கடணிடம் 
பர்ந்ான். 

2.  சுபர்-பகி இர்கபின் 
கணாகப் திநந்து, ந்பகாதன்-
பசால ம்திரின் பர்ப்ன கன் 
ஆகிநான். 

சச்சந்ன்-ிலசல கணாகப் 
திநந்து, கந்துக்கடன் - சுந்ல னும் 
ிகத் ம்திரின் பர்ப்ன கன் 
ஆகிநான். 

3.  குனிலசப்தில் ல்னன்.  ாிலசப்தில் ல்னன். 
4.  பகாதிர்கள் கானறும் இலபஞணாக 

இருந்ன். 
ததண்கள் ிரும்னம் ில் 
தகாண்டணாக இருந்ன்.  

5.  ட்டுப் ததண்கலப ந்ன். ட்டுப் ததண்கலப ந்ன். 
6.  ன்பணரில்னாத் லனணாக 

ிபங்கிணான். 
ன்பணரில்னாத் லனணாக 
ிபங்கிணான். 

 
கண்ன் திநந்து ஏரிடம் பர்ந்து 
பபநார் இடம் ன்தது பதான, சீகன் 
சுடுகாட்டில் திநந்து பபநார் இடத்ில் 
பர்கிநான்.  கண்ணின் திநப்ன 
பர்ப்லதப் பதானப சீகன் சச்சந்ன் - 
ிலசல கணாகப் திநந்து, கந்துக்கடன் - 
சுந்ல னும் ிகத் ம்திரின் 
பர்ப்ன கன் ஆகிநான்.  
  
கண்ன் குனிலசப்தில் சிநந்ணாக 
ிபங்க, சீகன் ாிலசப்தில் 

ல்னணாக ிபங்குகிநான்.  கண்ன் 
பகாதிர்கள் கானறும் இலபஞணாக 
இருக்க, சீகன் ட்டுப் ததண்கலப 
ப்தன் ஆகிநான்.  கண்ணின் 
லணிாக ட்டு லணில 
இனக்கிங்கள் காட்டுகின்நண.  அலப் 
பதானப சீகனுக்கும் ட்டு லணிர் 
ண இனக்கிங்கள் பதாற்றுகின்நண.  
இவ்ாறு சீக சிந்ாிில் சீகன் - 
கண்ன் இலவுகள் காக் 
கிலடக்கின்நண.  
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பலும், பகாிந்லார் இனம்தகத்ில் 
ஆர் லனன் ந்பகாதன் படர் 
கூட்டத்ல தற்நி தகாண்டு, ததரி 
தசுக்கூட்டத்ல ீட்டு ரும் ீருக்கு ன் 
கலபப் தரிசாகத் ருபன் ண 
னசலநந்ான். இந்ிலனில் 
தசுக்கூட்டத்ல ீட்க சீகன் னநப்தட்டான்.  
ிருானின் ாகணாகி கருடணின் 
சிநகுகபின் எனிால் தாம்ன அஞ்சி 
எடுங்கிக் கிடப்ததுபதால் சீகணின் பர் 
னக்கத்ால் படர்கள் ண ழுச்சி 
குன்நிச் தசல் இந்து பாற்நணர் ண 
சீகலணனேம் ிருாலனனேம் இலத்துக் 
கூநிிருப்தது பாக்கத்க்கது. ற்தநாரு 
தாடனில் இாகு ன்னும் பகாபின் 
ாினிருந்து ினலத் ிருால் 
ிடுித்லப் பதால் தசுக்கூட்டத்ல 
சீகன் ீட்டு ந்ான் ண எப்திட்டுக் 
காட்டுர்.   
 
‚ாள்ானேம் இன்நி டிதங்கல 
ானேின்நிக் 
பகாள் ாய் ிம்  தடிான் ிடுத் 
ஆங்கு லந்ன் 
பாள் ாய்ச் சிலனின் எனிால் 
தாறுீட்டு ீள்ான் 
ாள்ாய் ிலநந் லகதண்ி 
தசல்து எத்ான்‛ (சீக.தா.454)  
 
காந்ருத்ல இனம்தகத்ில் சீகணின் 
தற்நிச் சிநப்லதப் பதாற்றும் பர், 
தாப் பதாரில் கண்திாணால் 
னங்கப்தட்ட னம்னரிச் சங்கிற்கு 
இலாண எரு சங்லக ாில் லத்து 
சீகன் னங்கிணான்; ிருால் அன்று 
ந்ி லனல த்ாகவும் ாசுகி னும் 
தாம்திலணக் கிநாகவும் தகாண்டு 
தாற்கடலனக் கலடந்பதாது கனங்கி 
கடல் பதான ன்ணர் கனங்கிணர் ணச் 
சீகணின் பதார்த்ிநலணக் கண்பணாடு 
எப்திட்டுக் காட்டுகிநார்.    

இனக்கி ிலனில் ட்டுல்னால் சனெக 
ிலனிலும் ிதாட்டிலும் சர்கள் 
ல சத்ாலப் தின்தற்நி உள்பணர் 
ன்தது தரிகிநது.  குநிப்தாகத் ிருானின் 
லணிாண தத்ாித் ாார் சப் 
ததண் தய்ாகவும் ங்கப்தடுகிநார்.  
ிருானின் ஆனோண சங்கும் சக்கனம் 
சரின் ிதாட்டுப் ததாருள்கபாக 
உள்பண.  
 
சர்கபின் ிருத்னங்கள் லத் 
ிருத்னங்கலக்கு எப்தாகப் தனிதடீம், 
ாணஸ்ம்தம், னெனர் ண 
அலக்கப்தட்டுள்பண.  தகால்னாலல 
னினேறுத்ி சம் ங்கள் 
ிருத்னங்கபில் தனிதடீம் 
அலத்ிருப்தலக் காணும்பதாது, 
லச் சார்லத உனடிகிநது. 
பலும், இாணின் னாற்லநக் கூறும் 
இாாம்  சத்ிலும் உள்பது.  
அது லஜண இாாம் ண 
அலக்கப்தடுகிநது.   
 
‚ந்ாசிின் தன்பற்பக பசத்தட் 
சாலனில் உட்னநாக அலந்து 
ததான்னூர் கிாம்.  இங்குச் சிறு குன்று 
பதால் அலந்துள்ப படாண ததரும் 
தாலநகள் ீது கட்டப்தட்டுள்பது சத் 
ிருத்னம்.  இன் னெனர் கணககிரி 
ஆழ்ார் ண அலக்கப்தடுகிநார்.‛ 
(காசிான்,2005:த.25)   
 
பலும், இக்கருத்ல ல 
னாங்கலம் டுத்ிம்னகின்நண.  
ிருானின் தத்து அாங்கபில் என்நாண 
ாண அாம் தற்நி தசய்ி 
பருந்ினாத்ிலும் ல 
னாத்ிலும் இடம்ததற்றுள்பது.  ாண 
அாம் கண்ணின் அாாக 
லம் குநிப்திடுகிநது.  பருந்ி  
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னாம் அருக பணின் அாாகக் 
குநிப்திடுகிநது.   
 
ிருால் ச சத்லப் பதாித்ார் 
ணப் னாக் கலகபில் 
இடம்ததற்றுள்பது.  பது 
பண்டுபகாலக்கிங்க ிருால் ணது 
உடனினிருந்து ாா பாகர் ன்தல 
உண்டாக்கி அசுல க்கி ரும்தடி 
அனுப்திணார்.  அக்கட்டலபப் தடிப தசன்ந 
ாா பாகர் ம் உலடகலபக் கலபந்து 
லனல ித்துக் லகில் ிற்தனீி 
திடித்து அசுர் ாழ்ந்ிருந் ர்ல 
ஆற்நங்கலக்குச் தசன்று அசுருக்குச் 
ச த்லப்; பதாித்து அல 
ஆருகர் ஆக்கிணார் ணக் கூறுலச் 
ச ல இலப்திற்காண கூநாகக் 
கருனடிகிநது. இலணப  
 
‚கள்ப படத்லக் தகாண்டுபதாய் னநம் 
னக்காரும் கனந் சுல 
உள்பம் பதம் தசய்ிட்டு உிருலட 
உதாங்கலம்  
தள்பீர்ச் சலடானும் ின்ணிலட 
பநனால ிபங்க ின்நதும் 
உள்பனள் குலடந்து ன்னுில உருக்கி 
உண்ணுப‛ 
      
       (ிருாய்தாி ந்ாம் தத்து) 
 
ன்று ம்ாழ்ாரும் ிருாய்தாிில் 
குநிப்திட்டுள்பலல அநினடிகிநது.   
 
முடிவுவப  
 
ச சம் ல சத்ில் 
பற்கண்ட ிலனில் ன்லணப் 
ததாருத்ிக் தகாள்கிநது.  இனக்கிங்கபில் 
தபிப்தட்ட ச சத்ின் ல 
இலவு ன்தது சனெக ிலனிலும் 
காக் கூடிாக அலந்துள்பது. 
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