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அஞ்ஞாடி புிணத்ில் அகில்  

இா.வலுசாி 

ககௌ ிாிவுராபர் 

ிழ்த்துரந 

அநிஞர் அண்ா அசு கரனக்கல்லூாி, ஆத்தூர் 

பன்தர 

 ால் இனக்கிம் இன்று புிகாரு வகத்துடன் பர்ந்து ருவாடு, தன ரகிலும் 

அரகின்நது. தரடப்தாபன் ன் கருத்ர கபிப்தடப் தன்தடும் எவ்வார் உத்ிபெம் அணது 

ணித்ன்ரரபெம் ஆற்நரனபெம் கபிப்தடுத்தும். தரடப்தாபன் ன் கூநிரும்பும் கருத்துக்கரபப் 

தடிப்வதார் ணத்ில் தி ரக்க ண்ணுகிநான். அவ்ாறு ண்ணும் வதாது அக்கருத்துக்கரபச் 

சாாாகக் கூநிணால் ாசகரண ஈர்க்காது ன்தால் அதக்கு ஆர்த்ரத் தூண்டுற்குப் 

தரடப்தாபன் தன்தடுத்தும் கரன தக்கத்ர உத்ி ணக்கூநனாம். 

 “இனக்கித்ில் உத்ி ன்தது கூநிரும்பும் 

 கதாருரப வடிாகக் கூநாது 

அரணஇ ிபக்குற்குப் கதாருத்ாண அல்னது இராண ற்கநாரு கதாருள் பனம் கதந ரத்ல் 

ணக் ககாள்பனாம்”1 ன்தம் கருத்து இங்கு சிந்ிக்கத்க்கது. 

 ணவ தரடப்தாபன் ான் கூநக்கருி கதாருரப கபிப்தடுத்ப் தன்தடுத்தும் தணுக்கவ 

உத்ி ன்று படிாகக் கூநனாம். ாலின் சிநப்திற்குக் காாக அரபெம் உத்ி அகில் 

தார்ராகக் கருப்தடுகிநது.  

 

உத்ிின் இல்புகள் 

 இனக்கித்ில் தின்று ரும் உத்ிகபில் கதாருட்கூறு ட்டு ல்னாது, வாதம் எரு வாக்கபம் 

அரந்ிருக்கும், “தரடப்தாபன் வதம் எரு வாக்கம் குநித்து எரு கசால், காடர், கதாருண்ர, 

கருத்து, கதாருள், உர்வு, தாத்ிம், கசல், ிகழ்ச்சி, இடம், கானம், கணவு, கடிம், ருரண, 

ிபக்கம், ஆடல், தாடல், காட்சி, ிநம் ண ாது என்நிரணக் ரகாலம்வதாது அில்  உத்ி 

காப்தடுகின்நது”2 வலும் கசய்ிிரண கபிப்தடுத்க் ரகாலம் தணுக்கக்கூறு ன்ந 

அடிப்தரடில் உத்ிின் வாக்கம் கபிபவட ன்தரபெம் அநிந்து ககாள்ப படிகிநது. 

 உத்ிின் இல்ரத வாக்கும் வதாது அது இனக்கித்ில் தன்தடுத்ப்கதநவண்டி 

இன்நிரா கூறு ன்தவாடு ிகவும் தன்தாடு உரடது ன்றும் கூநனாம். 

 

உத்ிின் இன்நிராரபெம் தன்தாடும் 

 தரடப்தாபன், எரு சபாத்ின் ிரனர அவா சபாத்ிலுள்ப எருதக்குக் கூந 

ிரும்புகிந வதாது பிராகக் கூநி ிடால், எரு தணுக்கத்வாடு கூநவண்டும். அப்வதாது ான் 

அன், ன்வணாடு ாழ்கின்ந ணிணின் ிரனரப் தற்நிச் சிந்ிக்கத் காடங்குகிநான். ணவ 
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ாலின் பனம், ஆசிாின் ம் கருத்துக்கரபக் கூநி ணிரணச் சிந்ிக்கத் தூண்டுற்கு உத்ி 

இன்நிராாகத் வான்றுக்கிநது. ாலின் சிநப்திற்குக் காாக அரபெம் உத்ி சின 

தன்தாடுகலம் ககாண்டது ன்தர றுக்க இனாது, 

 “ானாசிாிர் வ்பவு வராக இருந்ாலும் 

 அருரட தரடப்தில் ல்ன உத்ி தணுக்கங்கள் 

 இல்ரன கன்நால் ால் சிநக்காது”3 

ன்தம் கருத்து இங்கு வாக்கத்க்கது. கபிிடும் கருத்து பக்கிம் ன்நாலும் அது ற்நரச் 

கசன்நரடபெம் ரகில் அகுநச் கசால்னப்தடுற்குப் தன்தடுது உத்ி. வலும் சங்க இனக்கிம், 

காப்திம், புாம் வதான்நற்ரந வாக்கும்வதாது அவ்ினக்கிங்கரபப் தரடத் ஆசிாிர்கள் து 

தரடப்புகள் சிநப்தரட வண்டும் ன்ந வாக்கத்வாடு சின உத்ிகரபபெம் தன்தடுத்ிணர்.  

 

உத்ி ரககள் 

ல்னா இனக்கிங்கலக்கும் கதாதுாணர ணவும் குநிப்திட்ட இனக்கிங்கலக்கு ட்டும் 

உாிர ன்றும் அரபெம் உத்ிகள் தன ரகப் திாிவுகபில் அடங்குகின்நண. புநவாக்கு ிரன, 

உள்வாக்கு ிரன, ரனப்திணால் கரர உர்த்தும் உத்ி, கரர டுில் காடங்கும் உத்ி, 

காிரட உத்ி, ட்டா க்கு, உராடல் உத்ி, ள்பல் உத்ி, தின்வணாக்கு உத்ி, ணவாரட 

உத்ி, தங்கரக் கூறுகரபப் தன்தடுத்தும் உத்ி, இனக்கிங்கரபப் தன்தடுத்தும் உத்ி, கடி 

உத்ி, கணவு உத்ி, கற்தரண ிகழ்ில், கரக்குள் கர, காட்சிப்தடுத்துல், ருரண வதான்ந 

உத்ிகள் இடம் கதறுகின்நண.  

 

உத்ிபெம்  இனக்கிபம் 

ஏர் இனக்கிப் தரடப்பு அடிப்தரடாணக் கருத்ரத் ாங்கி ிற்திவனவ அன் கட்டரப்புத் 

ிகழும். ணிதம் அக்கருத்து சுரப்தடக் கூறும் பரநிணால் ான் ாசகர் அரணத் கபிாகவும் 

ஆழ்ந்தும் உ படிபெம். எரு கருத்ரச் சுரப்தட கூந வண்டுாின் குந் உத்ிகரபப் தன்தடுத் 

வண்டும். ன்தர இாலிங்கணார். 

“கரனஞன் ான் ங்கும் கதாருரபிட ங்கும் பரநில் ஆர்ம் காட்டவண்டும். 

உத்ிரப் தற்நி வட்ரகபெம் டித்ின் ீது ஆர்பம் இருக்க வண்டும்”4 ன்று டுத்துரக்கிநார்.  

 

உத்ி - அரப்பு 

 ழுத்ாபணின் ணவுர்ிற்வகற்த அணது தரடப்பு அரபெம். இனக்கி ரகக்வகற்த 

உத்ிகபின் அரில் சினாற்நங்கள் ிகழும். புிண இனக்கித்ில் தரடக்கப்தடும் உத்ிகள் ாசகணின் 

கருத்ரக் கரும் ண்ம் அரகின்நண. இனக்கிப் தரடப்புகபில் புிண இனக்கித்ின் உத்ிகரபப் 

தில்லிஸ்கதன்ட்வன ன்தர் “ால் இனக்கித்ில் காட்சி அல்னது ிகழ்ச்சிின் ருரண, 

தன்தடுத்தும் காிரட, கர கசால்லும் பரந பலிண கரன அம்சம் ாய்ந் தரடப்தாபணின் 

உத்ிகள்”5 ன்றும் “கரின் கருத்துக்கு ற்நாறு கட்டரப்திரண உருாக்குில் உத்ிகரபத் 
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வர்ந்கடுத்ல் அற்ரநக் கட்டரப்புடன் இரக்கும் பரந ஆகி அடிப்தரடகபின் பனம் ான் எரு 

ானாசிாிாின் கரன வரர உர்ந்து ககாள்ப படிபெம்.”6 ன்று .ிருரனபெம் 

டுத்துரக்கின்நணர். 

 

வாக்குிரன உத்ி 

 கர கூறும் உத்ிில் வாக்குிரன சிநப்திடம் கதறுகிநது, கரக்கூறுவர் ந் 

வகாத்ிலிருந்து ம் கரரச் கசால்கிநார் ன்தரக் காட்டுவ வாக்குிரன. அாது புிணத்ில் 

கர ாால் கூநப்தடுகிநது ன்தரத் ான் வாக்கு ிரன அல்னது கர கூறும் வகாம் 

ன்நரக்கப்தடுகிநது. புிணம் இற்றும் ஆசிாிர் அப்புிணத்ில் ான் கூந டுத்துக்ககாள்லம் 

கருத்ர ிட அசிாணது அர் கரரச் கசால்லும் பரநவ ஆகும். ஆசிாிர் கரச் கசால்லும் 

பரநிவனவ அந்ால் சிநப்திடம் கதறுகிநது . 

 இக்கர கூறும் உத்ி கர இனக்கித்ின் கற்நிக்கு இன்நிரா கூநாகும். எரு கரில் 

இடம் கதறும் ிகழ்ச்சிகரப ாிரசப்தடுத்ி கானபரநப்தடி கூநிருது கராகிிட படிாது. அது 

கரரப் வதான காப்தட்டாலும், கர இனக்கித்ிற்குாி கரனத்ன்ரவாடு கதாருந்ிாது. 

தடிப்தாின் ஆர்த்ரத் தூண்ட படிாது. அது தற்நிவ புிணத்ில் கரக் கூறுற்கு ஆசிாிர் 

தன்தடுத்தும் உத்ி ிகச் சிநந் என்நாகக் கருப்தடுகிநது. கரர ார் ிாகக் கூறுது ன்தில் 

ஆசிாிதக்கு பழுச் சுந்ிம் உண்டு. ஆசிாிர் ிாகவா, ரனர ாந்ர் அல்னது சிறு 

தாத்ித்ின் வகாத்ிவனா, கர ாந்ர்கவப ம்பள் ாநி ாநிவா கர கூறுாக அரக்கனாம்.  

அகாிக்க புிணாசிாிர் ில்லிம் தால்க்ணர் வாக்கு ிரனில் வசாரணகரப ிகழ்த்ிப் 

தார்த்துள்பார். ‘ஆஸ் வன ரடிங்’ ன்ந புிணம் குடும்தத்து அங்கங்கள் அரணாின் வாக்கில் இருந்தும் 

கரக் கூநப்தடுாகப் தரடக்கப்தட்டிருக்கிநது. ப.ாசணாாின் ‘கசந்ார’, ‘கள்வபா 

காிவா?’ அகினணின் ‘சிவகிி’ ஆகிரபெம் இங்கு ிரணக்கத்க்கண. டிக்கன்ஸ், டால்ஸ்டாய் 

இருரும் வாக்குிரனர ாற்நி ாற்நி அரத்து கற்நிப் கதற்நர்கள் ஆர். 

 

காிரட உத்ி 

 இனக்கிக் கூறுக்கு இன்நிராது காி. அம்காிின் ன்ரநிந்து எவ்காரு 

தரடப்ரதபெம் ரடகு ிபிப் வண்டிது ழுத்ாபணின் கடர. ரட ன்தது கறும் கசாற்கபின் 

வகார்ராக இல்னால் தரடப்தாபணின் அநிவுக் கூர்ரரபெம், ஆலரரபெம் கபிப்தடுத்ி 

ிற்கும் ன்ரபெரடது. காிரடவ ழுத்ாபர அரடாபம் காட்டி ிற்கும் பகாிாகிநது.  

  உள்பர உள்பாறு தரடத்துக் காட்டும் புிணத்ிற்கு சின தட்தங்கரபச் வசர்ப்தது 

அக்கரக்கு வலும் சிநப்பு வசர்க்கின்நது, தரடப்தாபர் ான் கதற்ந உர்ச்சிகரப, அததங்கரப 

அப்தடிவ ாசகன் கதறும் கதாருட்டு சின உத்ிகரபக் ரகாலகிநார். அவ்ரகில் ன்ரண 

அரடாபம் காட்டிக் ககாள்ப காிரடரபெம் ஏர் உத்ிாகப் தன்தடுத்துகிநார். “ரட ன்தது 

ணிணின் ஆலரர உர்தும் உர்த்துாகி கசற்தாங்கின் ஊடகவ, அாது எரு 
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குநிப்திட்ட பரநில் வர்ந்கடுத்து எழுங்குதடுத்ி அரக்கப்தட்ட கசாற்கபின் வகாரவ காி”7 

ன்று கசாற்கபின் வகாரவ காிரட ரடக்கு ா.இாலிங்கம் ிபக்கம் ருகிநார். 

 

கடி உத்ி 

 தரனப் தடிக்கும் ஆசிாின் அர சுரதட கூறுற்கு ற்ந ரகில் டுடுவ சின 

கடிங்கரப அரத்துக் காட்டுது கடி உத்ிாகும். கடி உத்ி ிழ் இனக்கித் துரநக்குப் 

புிாணல்ன. இண்டாிம் ஆண்டுகட்கு பன்ணர் வான்நி சினப்திகா காித்ில் ாி 

ழுிாக இண்டு கடிங்கரபப் தரடத்துக் காட்டுகின்நார் இபங்வகாடிகள். ணவ, கடிங்கபின் 

ாினாகக் கரரப் புனப்தடுத்தும் உத்ிரக் கடி உத்ி ன்தர். இம்பரநிரணத் காடக்க கான 

ழுத்ாபர்கள் பல் இக்கான ழுத்ாபர்கள் ர தன்தடுத்ி ருகிநார்கள். 

  “கரில் இடம் கதறும் தாத்ிங்கள் ம்ால் வாில் கூநபடிா உர்வுகரபக் கடிங்கள் 

ாினாக புனப்தடுத்துவ கடி உத்ி”8 ன்று அகுரன கசந்ிழ் இில் கடி உத்ிர ரரந 

கசய்துள்பார். 

 கடித்ர எரு கர ாந்ாகவ ஆசிாிர் ம் கரில் உனிட்டு கடித்த்ின் பனாக 

கரின் ீட்சிர ாசகர்கலக்கு அநிபகப்தடுத்தும் உத்ிாக கடி உத்ி அரகிநது. இரண, “கர 

ாந்ர்கள் ங்கலக்குள் தாிாநிக் ககாள்லம் கடிங்கள் ாினாகக் கரரப் புனப்தடுத்தும் பரந”9 

ன்று த.தசிம் கூறுது ஈண்டு ண்த்க்கது. பூி ம்பரட ாலில் புதுக்வகாட்ரடத் 

காண்ரடான் ிருகல்வலி ககனக்டர்க்கு ஊத்துர தற்நிச் கசய்ிரக் கடிம் பனாகத் 

காிிக்கும் ிகழ்ிரணக் கடி உத்ிின் பனாக டுத்துரக்கிநார். 

 

கணவு உத்ி 

அடிணில் அடக்கிரத்துள்ப ிருப்பு கறுப்புகள், ிரணவுகள் வதான்நர கணாக 

கபிப்தடும் ன்தர் உபினார். ணிணின் உநக்க ிரனில் கபிப்தடுது கணாகும். இது 

அன்நாடம் ிகழும் ிகழ்ச்சிின் அடிப்தரடிலும் ண உர்ச்சிகபாலும் ற்தடுகிநது. கரில் ரும் 

கராந்ர்கள் கணவு காண்தரண ிகழ்ச்சிவாடு காடர்புதடுத்ிக் கூறுது எருரக உத்ிாகும். 

ணிணிப் திச்சிரண, ாந்ாின் ணிரன ஆகிர கணவுகபில் கபிப்தடுகின்நண. அந்ரகில் 

சிகாசி கனத்ின் வதாது ற்தட்ட ண உரனச்சல் காாக அங்குள்ப க்கள் ண ிம்ிின்நி 

ிக்கின்நணர். அப்வதாது அன்ரண ாிாவப வாில் ந்து அர்கலக்கு ஆருல் கூறுாகவும் 

அங்குள்ப க்கள் கணவு காண்தாக ஆசிாிர் டுத்துரக்கிநார் இரண 

 “கசாற்த உநக்கத்ிலும் கசாகாண கணா ந்து. 

வனகில் பற்நத்ில் தடர்ந்ிருக்கிநது. அள் கபித் ிண்டில் ரன கவுந்து ிசாாக 

உட்கார்ந்ிருக்கிநாள். கூர ா ில் குரடதிடித்ிருக்கிநது. கருாட்டுப் வதட்ரடிலிருந்து ரும் 

கருகல் ாரட இன்தம் குரநில்ரன. 

“எரு கருாட்டுத் துண்டுகூட ிதங்கப் வதாட்டுக் குடுக்க ாட்டாக. ங்கா ிறுத்துத் ருாக. துட்டுச் 

வசத்துப் கதரக்கணும்ணா அப்தடித்ான் இருக்கணும். தூத்கநிச்சப் கதரக்கணும்ணா ப்தடிபெம் 
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இருக்கனாம், ப்வதர்ப்தட்ட வதட்ட. சிப்தஞ்சிப்தா கருாடு குிஞ்சு  ககடக்கும். த்ண கான்த 

இல்ன. அப் வதாிக் ககாலத்ிிருக்காகவப.” 

 

காட்சிப்தடுத்துல் 

 காட்சிப்தடுத்துல் ன்தது ிாித்ல் ன்று கதாருள்தடும். அது தரடப்தாபன் கதாருள், இடம், 

கானம், சூல், ிகழ்ச்சி ஆகிற்நில் வதம் என்ரநவா, தனற்ரநவா காட்சிப்தடுத்துரனக் 

குநிப்தாகும். இனக்கிக் கூறுகபில் என்று ருரண. சங்க இனக்கிங்கபில் ரனர ாந்ாின் 

அநிபகம், இற்ரகக் காட்சிகள், காட்சிின் தின்புனம் வதான்நர ரனன், ரனி, வாி வதான்ந 

தனாின் கூற்நால் கபிப்தடும். இரப் வதான்வந புிணங்கபிலும் ிகழ்ச்சிகள், ாந்ாின் வாற்நம், 

ணிரன வதான்நற்ரநக் காட்சிப்தடுத்துல் ாினாகப் தாத்ி இல்புகரப ிபக்கவும், கற்தரண 

கபிப்தாட்டிற்கும் தடிப்வதாாின் கண்பன்வண ிகழ்வுகரபக் ககாண்டு ருற்கும் 

தன்தடுத்துகின்நணர்.  

 “ற்தாடுகள் பபகன்று டந்ண. வலூாிலிருந்து காிப் தசுரட சினருடன் ந்ான். ஊர்க் 

குடும்தன் அர்கரப அலூர்கலக்குத் துட்டி கசால்ன அதப்திணான். வீட்டுக்கு பன்ணால் ாாி கட்டி 

ண்டித்ட்டி சவுத்ிப் தந்ல் வதாட்டார்கள். கத்ாம்தட்டிிலிருந்து தகரடகபின் ககாட்டு ந்து. 

சாவுத் ாபத்ில் ஊவ அிர்ந்து. ாலு வதர் குிகட்டப் வதாணார்கள். கபிக்காடி ாரக 

த்ிலிருந்து தச்ரசக்கம்பு கட்டி ந்ார்கள். 

கதண்கள் ந்து கசாக்கம்ா வனாி கசணம்ா ள்பிரக் கட்டிப்திடித்து 

எப்தாாிரத்ார்கள். ஆண்கள் வகாள்துண்ரட இநக்கி பம்வதாட்டு ாக்கணிடபம் கதாய்ாபிிடபம் 

துட்டிவகட்டார்கள். கதாய்ாபி அப்தப்தக் கண்ரத் துரடத்துக்ககாண்டான். கய்ாரண எரு ஏாக 

உட்கார்ந்து ிரணத்துிரணத்து அழுதுககாண்டிருந்ாள். 

ருரண 

 தரடப்தாபன் ான் வாில் கண்டற்ரநப் தற்நி கற்தரண கசய்து ாசகருக்குச் கசால்ன 

ிரபன் ாினாக ருரண வான்நிது. இனக்கிம் இணிர தப்தற்குாி காங்கபில் 

என்று ருரண ஆகும். தரடப்தாபி ான் உர்ந் அல்னது கா ிரும்தி காட்சிகரப ருரண 

பனம் தடிப்வதாாின் ணில் தி ரக்கிநான். அற்ரந ிாிாக டுத்துரக்கும் வதாதுான் 

ாசகணால் அர பழுராக ணத்ில் ாங்கி உர்ந்து அததிக்க படிகிநது 

 “ாலில் அரபெம் ருரணகள் ஆசிாிாின் கித்து ஆற்நரனக் காட்டுாகவும் 

கரவாடு கதாருந்ிாகவும், கற்தர்க்கு ிருப்தபட்டும் பரநில் அரந்ிருக்க வண்டும். ினம், 

கதாழுது, கதாருள்கள் பனாகவும், கர ாந்ர்கலம் ருரணில் இடம் கதறுதுண்டு"10 ன்தார் 

ா.இாலிங்கம்.  

 “ருள் ரனகன் கடிது டந்து கய்ரன அரடகிநான். ிவ கண்ணுக்குள் அடங்கா கடல் 

ிாிப்பு. குறுல் ககாட்டி அரனாய்க் கர. கரகடுகக் காலிருக்கும் தசும் வலி. அடிக்கடி 

அரன ீர் ந்து வலிின் அடிகாட்டுச் கசல்கிநது. சின சம் அத்துீநித் வாரபத் ழுிிட்டு 

ஏடுகிநது. 
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படிவுர 

 அஞ்ஞாடி புிணத்ில் தல்வறு இனக்கி உத்ிகள் காப்தடுகின்நண. இனக்கி உத்ிகபில் 

தாத்ிங்கபின் சபக வாக்கும் அற்நின் கசல்தாடுகலம் இங்கு கணிக்கத்க்கது. உத்ிகள் 

புிணங்கரப கட்டரப்புகவபாடு ககாண்டு கசல்னவும் ருரணரக் கூட்டி உரக்கவும் 

தன்தடுகிநது. அஞ்ஞாடி புிணத்ில் தல்வறு உத்ிகள் ரகாபப்தட்டாடும் னாற்று உத்ிகள் 

தபாக வதசப்தட்டுகிநது. புிணங்கரப அடுத் கட்டத்ிற்கு கர்த்ி கசல்ற்கு இவ்வுத்ிகள் 

தன்தடுகின்நண. 
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