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Unit - I 

சிறுகதை என்றால் என்ன? 

              சிறுகதை’ என்ற சசால் short story என்ற ஆங்கிலச் சசால்லின் ச ாழிசெயர்ப்பு. 

இச்சசால்தல தைத்து சிறுகதை என்ற ைடிைைதை புரிந்துசகாள்ளக் கூடாது. இது 

சிறுகதை என்ற ைடிைம் உருைாகி ைந்ை ஆரம்ெ நாட்களில் பொடப்ெட்ட ஒரு 

சொதுப்செயர்  ட்டுப .அைாைது சிறுகதை என்றால் ‘சிறிய கதை’அல்ல. எல்லா சிறிய 

கதைகளும் சிறுகதைகள் அல்ல. சிறுகதை என்ெது ஒரு ைனித்ை இலக்கிய ைடிைம். 

அைற்கு ைனியான ைடிைச்சிறப்புகள் உண்டு. 

சிறிய கதைகள் ெலைதக.  

உைாரணகதைகள் நீைிக்கதைகள், உருைகக் கதைகள், நிகழ்ச்சித்துணுக்குகள் 

எல்லாப  சிறிய கதைகள்ைான்.ெள்ளியில் காக்கா ைதட சுட்டது பொன்ற நீைிக்கதைகதள 

நாம் ெடித்ைிருப்பொம். ஏசுகிறிஸ்து, ரா கிருஷ்ண ெர ஹம்சர் பொன்ற  கான்கள் 

நிதறய உைாரணக் கதைகதள சசால்லியிருக்கிறார்கள். ெஞ்சைந்ைிரக் கதைகள் ஈசாப் 

குட்டிக்கதைகள் பொல ெலைதகயான உருைகக் கதைகதள நாம் பகட்டிருபொம்.இதை 

ஏதும் சிறுகதைகள் அல்ல.புதுத ப்ெித்ைன் முைல் சுஜாைா ைதரயிலான எழுத்ைாளர்கள் 

எழுதும் சிறுகதைகளுக்கும் இைற்றுக்கும் முக்கிய ான ஒரு பைறுொடுகள் உண்டு. 

அதுைான் சிறுகதையின் அதடயாளம்.அது என்ன?அதை கதையின் முடிப்ெில் உள்ள 

‘ைிருப்ெம்’ என்று சசால்லலாம். இதை ஆங்கிலத்ைில் ‘twist’ என்று சசால்கிறார்கள். 

அைாைது ஒரு சிறிய கதைதய சிறு கதையாக ஆக்குைது ைிருப்ெம்ைான். ‘சிறுகதை 

என்றால் இறுைியில் ைிருப்ெம் உள்ள சிறிய கதை’ என்று எளித யாக ைதரயதற 

சசய்யலாம். 

சிறுகதையின் ைிருப்ெம் எப்ெடி உருைாகிறது? 

       ெிற கதைகதளயும் சிறுகதைதயயும் ஒப்ெிட்டுப்ொர்ப்பொம். ெிற கதைகளில் ஒரு 

த யம் இருக்கும். அந்ை த யத்தை ந க்குச் சசால்ைைற்காகபை அந்ைக் கதை நிகழும். 

கதைதய ைாசித்து முடித்ைதும் அந்ை த யம் நம்  னைில் அழுத்ை ாக 

ெைியும்.எளித யான உைாரணத்தைபய தைத்துக் சகாள்பைாம். 



ஒரு ஊரில் ஒரு காகம் இருந்ைது. அந்ைக் காகம் ைன்தனப்ெற்றி உயர்ைான 

கற்ெதன சகாண்டைாக இருந்ைது .ஒருநாள் அந்ைக் காகம் ஒரு ைதடதய ைிருடிக் 

சகாண்டுைந்து  ரத்ைில் அ ர்ந்ைது. அப்பொது அங்கு ஒரு நரி ைந்ைது. அது ைந்ைிரக்கார 

நரி காகத்ைிடம் ”காக்காபய உன் குரல் இனித யானது என்றும் நீ சிறந்ை ொடகன் என்றும் 

பகள்ைிப்ெட்படன். ஒரு ொட்டு ொட  ாட்டாயா ?” என்று பகட்டதுபுகழ்ச்சியில்  யங்கிய 

காகம் ைாதயத்ைிறந்து ”கா!கா!”என்று ொட்டு ொடியது. அப்பொது ைதட கீபழ ைிழுந்ைது. 

நரி ைதடயுடன் ஓடிப்பொயிற்று. புகழ்ச்சிக்கு  யங்குகிறைன் ஏ ாளி .இது ஒரு 

நீைிக்கதை. இந்ைக்கதையின் த யம் என்ன  சசாற்சறாடர் 7 ைான். ச ாத்ைக்கதையும் 

அந்ை த யத்தை ந க்குச் சசால்லும்சொருட்பட அத ந்துள்ளது. கதை முடிந்ைதும் 

ந க்கு அைன் த யக்கருத்து சைளிைாக புரிந்துைிடுகிறது. ஏழாைது சசாற்சறாடர் 

இல்லாைிட்டாலும்கூட அந்ை நீைிதய நாம் அதடந்துைிடமுடியும். இபைகதை இப்ெடி 

முடிகிறது என்று தைத்துக் சகாள்பைாம். ஐந்ைாைது சசாற்சறாடருக்குப் ெின்னால் கதை 

இப்ெடி உள்ளது. புகழ்ச்சியில்  யங்கிய காகம் ைதடதய ைன் காலால் ெிடித்துக்சகாண்டு 

ைாதயத்ைிறந்து கா!கா! என்று ொட்டு ொடியது. நரி ைாதயப்ெிளந்து நிற்தகயில் காகம் 

சசான்னது ” அஸ்குபுஸ்கு….ஒன்றாம் ைகுப்பு ெிள்தளகள் இந்ைக் கதைதய ொடத்ைில் 

ெடிப்ெதை நான் நிதறயைடதை பகட்டிருக்கிபறன்” 

இது இப்பொது ஒரு சிறுகதையின் ைடிைத்தை அதடந்துைிட்டது. இறுைியில் 

உள்ள ைிருப்ெம்ைான் இதை சிறுகதையாக  ாற்றுகிறது. ெிற கதைகளில் அைன் 

த யக்கருத்துைான் அைன் த யம். சிறுகதையில் அைன் ைிருப்ெப  அைன் த யம். 

ராட்சைனின் உயிர் ஏழு தல உச்சியில் உள்ள குருைியில் இருப்ெதுபொல சிறுகதையின் 

உயிர் அைன் ைிருப்ெத்ைில் உள்ளது. இப்பொது நீங்கள் ைாசித்ை நல்ல சிறுகதைகதள 

பயாசித்து ொருங்கள் 

ைிருப்ெம் எைற்காக? 

ைிருப்ெத்தை முக்கிய ானைாகக் சகாண்டு சிறுகதைைடிைம் உருைாகக் காரணம் என்ன? 

முைல் காரணம், ைாசகனின் கற்ெதனக்கு அைிக இடம் சகாடுப்ெபையாகும்.  ற்ற 

கதைகளில் கதையின் த யத்தை புரிந்து செற்றுக்சகாள்ளும் இடத்ைில் ைாசகன் 

இருக்கிறான். ஆனால் சிறுகதையில் ைாசகதன கதைக்குள் இழுக்கிறான் ஆசிரியன். 

ைாசகன் கதைமுடிதைப்ெற்றி என்ன நிதனக்கிறான் என்று ஊகித்து அைற்கு பநர் எைிராக 

கதைதய முடித்து அைதன ைிதகக்க தைக்கிறான். கதைைாசிப்பு என்ற சசயலில் 

ைாசகன் ஆற்றும் ெணி ப லும் அைிக ாக ஆகிறது. 



இதைத்ைான் ‘ைாசகப் ெங்பகற்பு’ என்ற கதலச்சசால்லால் ைிறனாய்ைாளர்கள் 

குறிப்ெிடுகிறார்கள். நைனீ இலக்கிய ைடிைங்கள் எல்லாப  ைாசகப்ெங்பகற்தெ 

அைிகரிக்கும் பநாக்கத்துடன் உருைானதைபய. இலக்கிய ைடிைங்களில் ைரும் எல்லா 

 ாற்றங்களும் ப லும் ப லும் ைாசகப்ெங்பகற்தெ உருைாக்கும் சொருட்டு ைருைனபை. 

இப்ெடி ைாசகப் ெங்பகற்தெ அைிகரிப்ெைற்கான பைதை என்ன ைந்ைது? 

ெத்சைான்ெைாம் நூற்றாண்டில் அச்சு ஊடகம் உருைாகி ைளர்ந்ைதும் கதைகள் 

எழுதுைதும் ைாசிப்ெதும் ெல்கிப் செருகிற்று. சிந்ைித்து ொருங்கள், இைழ்கள், சினி ா, 

சைாதலக்காட்சி என்று நாம் ஒருநாளில் எத்ைதன கதைகதளக் பகட்கிபறாம்! 

சசால்லப்பொனால்  ீன் நீரில் ைிதளத்து ைாழ்ைது பொல நாம் கதைகளில் ைாழ்கிபறாம். 

இத்ைதன கதைகள் ைந்து நிதறந்ைபொது கதைகளில் ைாசகனின் ெழக்கம் 

அைிக ாயிற்று. ஒரு கதைதய ெடிக்கும்பொபை அைன் முடிதை ஊகிக்க 

ஆரம்ெித்துைிட்டான். அவ்ைாறு ஊகிக்கக் கூடிய கதைகளில் அைனுதடய ஆர்ைம் 

குதறந்ைது. சிறுகதை ைடிைம் ைாசகனின் ஆர்ைத்தை ைக்கதைத்துக் 

சகாள்ளும்சொருட்பட உருைாயிற்று. ைழக்க ான கதைைாசகன் ஒரு கதைதய எப்ெடி 

ஊகிப்ொன் என்ெதை கதையாசிரியபன ஊகித்து அைற்கு  ாறாக கதைதய முடிக்கிறான். 

இது ைாசகதன கதைதயப்ெற்றி சலிப்ெதடயாைிருக்கச் சசய்கிறது. 

உண்த யில் சிறுகதை என்ற ைடிைம் சைாடக்கத்ைில் சொழுதுபொக்கு இைழ்களில் 

ைாசகனுக்கு ஆர்ைமூட்டி முடிைில் இன்ெத்தை அளிக்கும் ஒருைதக ‘கதை 

ைிதளயாட்டாக’பை உருைாயிற்று. சிறுகதை முன்பனாடிகளான ‘எட்கார் ஆல்லன் பொ’, ‘ 

ஓ.சஹன்றி ‘ பொன்ற ெதடப்ொளிகளின் கதைகள் இத்ைதகய ைிதளயாட்டுகளாகபை 

உள்ளன.சிறுகதைதய ைாசிக்கும்பொது ைாசகன் சைறுப  கதைெடிப்ெைனாக 

இல்லா ல் கதைதய ெலைாறாக ஊகித்து புதனந்ைெடிபய சசல்கிறான். ‘இப்ெடி 

இருக்குப ா? இப்ெடி முடிப்ொபரா! ‘ என்சறல்லாம் அைன் எண்ணிக் சகாண்பட 

ெடிக்கிறான். இப்பொது கதையில் ைாசகன் ‘ெங்பகற்க’ ஆரம்ெித்துைிடுகிறான். அைனும் 

அக்கதைதய ைனக்குள் எழுதுகிறான். ஆகபை இங்பக ைாசகன் சைறுச  ைாசகனாக 

இல்லா ல் ‘இதண ஆசிரியனாக’ சசயல்ெடுகிறான். 

நைனீ ஆக்கங்களில் ைாசகன் அப்ெதடப்ொளிக்கு இதணயாகபை கற்ெதனதய 

சசயல்ெடுத்ைிக் சகாண்பட இருக்கபைண்டும். இது இன்தறய இலக்கிய ைிறனாய்ைில் 

ெலைாறாக ைிரிைாகப் பெசப்ெடுகிறது. சிறுகதையில் உள்ள ைிருப்ெம் ைாசக ெங்பகற்தெ 

அைிகரிக்கும்சொருட்டு உருைானபை. சிறுகதை என்ெது புத்ைிலக்கியத்ைின் ஒரு 

முக்கிய ான ைடிைம்.  ரெிலக்கியம் ஏற்கனபை சமூகத்ைில் உள்ள கருத்துக்கதளயும் 



நம்ெிக்தககதளயும் ைலியுறுத்தும் பொக்கு சகாண்டது. புத்ைிலக்கியம் அைற்தற  றுத்து 

அல்லது ெரிசீலதனசசய்து பெசும் பநாக்கம் சகாண்டது. சிறுகதையில் உள்ள ைிருப்ெம் 

இைற்கு  ிக ைசைியானைாக அத ந்ைது. ஒரு ெிரச்சிதனதய பெசியெடிபய ைந்து 

சட்சடன்று ஒருபுைிய பகாணத்தை ைிறப்ெைற்கு சிறுகதைபய  ிகச்சிறந்ை ைடிைம். 

புத்ைிலக்கியைாைிகள் செரும்ொலானைர்கள் ைாழ்க்தக என்ெது ெலைிை ான 

முரண்ொடுகளால் ஆனது என்று எண்ணினார்கள். ைாழ்க்தகயில் உள்ள 

முரண்ொடுகதளச் சசால்ைைற்கும் சிறுகதை சிறந்ை ைடிைம். ாப்ெசான், ஆண்டன் 

சசகாவ் பொன்ற ெதடப்ொளிகள் இவ்ைாறு சிறுகதைதய தகயாண்டு 

அதைஇலக்கியத்ைர ான ஒரு ைடிை ாக  ாற்றினர். 

சிறுகதையின்ைடிைம்என்ன? 

எல்லா கதைகளும் ைங்கள் த யத்தை முன்தைப்ெதைபய பநாக்க ாகக் 

சகாண்டிருக்கும். அைற்காகபை அக்கதைகளில் உள்ள எல்லா கூறுகளும் இயங்கும். 

அப்ெடி த யத்தை முன்தைக்க உைைாை ைிஷயங்கதள ஒரு கதை சசால்லிக் 

சகாண்டிருக்குச ன்றால் ‘சரியான ைளைளப்பு”என்று நாம் சசால்பைாம். 

உைாரண ாக முன்னர் சசான்ன கதைதய இப்ெடி ஆரம்ெிக்கலாம். 

”ராஜகிருகம் என்ற ஊரில் ராஜசிம் ன் என்ற ஒரு  ன்னன் ஆட்சி சசய்துைந்ைான் 

அைன் பநர்த யான  ன்னன்.  க்கள் அைதன பநசித்ைார்கள். 

அைன்நாட்டில் ஒரு செரிய காடு இருந்ைது. அந்ைக் காட்டில் ஏராள ான ெறதைகளும் 

ைிலங்குகளும் இருந்ைன.” 

இைன் ெின் முைல் சசாற்சறாடர் [1] ைந்ைால் நாம் சலிப்ெதடபைாம். கதை 

புகழ்ச்சிதயப்ெற்றியது. கதை ாந்ைர் காகமும் நரியும். இைில்  ன்னனும் காடும் எைற்கு 

என்று பகட்பொம். 

சரி அந்ைப் ொட்டிதயப் ெற்றி ஒரு ைர்ணதன சகாடுத்ைால் என்ன? 

”அந்ை ஊரிபல குப்ெம் ா என்று ஒரு ொட்டி இருந்ைாள். அைள் நல்ல ொட்டி. அைளுக்கு 

யாருப  இல்தல. அைள் அனாதை. ஆகபை ைதட சுட்டு ைிற்று ைாழ்ந்து ைந்ைாள்” 

கதை ொட்டிதயப்ெற்றியபை அல்ல. ஆகபை ொட்டிதயப்ெற்றி ைர்ணித்ைால் நாம் 

சொறுத  இழப்பொம். 



இபைபொலபை நரியின் முன்கதைதயபயா காகத்ைின் ெின் கதைதயபயா ைிரிைாகச் 

சசால்லப்பொனாலும் அலுப்புைான். 

கதையின் த யம் புகழ்ச்சிக்கு  யங்குைல். அதைச் சார்ந்பை கதையின் எல்லா உறுப்பும் 

இருக்கும். 

இதைத்ைான் கதையின் ஒருத  [unity] என்கிறார்கள். கதைகதளப்ெற்றி பெசும்பொது 

கச்சிை ான ைடிைம் , ைடிை பநர்த்ைி என்சறல்லாம் சொதுைாகச் சசால்ைது 

ஒருத தயப் ெற்றித்ைான். 

ஒருத தய உருைாக்குைது எது? பநாக்கம்ைான். 

எந்ை பநாக்கத்துடன் ஒரு கதை எழுைப்ெடுகிறபைா அைன்சொருட்பட அந்ைக் கதையின் 

எல்லா ைிஷயங்களும் அத ந்ைிருப்ெபை ஒருத . 

உண்த யில் கதைகள்  ட்டு ல்ல ஒருைர் சாைாரண ாகப் பெசும்பொபை ஒருத  

இல்லாைிட்டால் நம் ால் அதை பகட்க முடியாது. 

ஆனால் சிறுகதை பநர் ாறாக இருக்கிறது. அது கூறைந்ைதை பநராக 

முன்தைப்ெைில்தல என்று கண்படாம். அது ைிருப்ெத்தைத்ைான் ைன் த ய ாகக் 

சகாண்டிருக்கிறது. அப்ெடியானால் அைன் ஒருத  எப்ெடி உருைாகும்? 

இங்கும் நாம் ொர்க்க பைண்டியது பநாக்கத்தைத்ைான். சிறுகதையின் பநாக்கம் ஒரு 

த யக்கருத்தை சசால்ைது அல்ல. ஒரு ைிருப்ெத்தைச் சசால்ைதுைான் 

அப்ெடிப் ொர்த்ைால் ஒரு சிறுகதையில் உள்ள எல்லா கூறுகளும் அந்ை ைிருப்ெத்தை 

சிறப்ொக நிகழ்த்ை உைைியிருக்குச ன்றால் அது ஒருத  உள்ள சிறுகதை. 

ைிருப்ெத்தை சிறப்ொக நிகழ்த்ை பைண்டுச ன்றால்ழதை ைாசகன் முன்னைாகபை 

ஊகிக்கக் கூடாது. அைற்கு சிறந்ை ைழி ைாசகதன பைறு ைதகயில் ஊகிக்க தைப்ெது. 

கதை ஒரு குறிப்ெிட்ட முடிதை பநாக்கி குைிந்து ஒருத சகாண்டு சசல்லும். அந்ை 

முடிதை ைாசகன் ைன்  னைில் உருைாக்கியிருப்ொன். சட்சடன்று கதை பைறு ஒரு 

எைிர்ொராை முடிதை சசன்று அதடயும். 

அைாைது ஒருத  சகாண்ட ஒரு கதையும்,  ாறான முடிவும் சகாண்டபை சிறுகதையின் 

ைடிைம் . 

சிறுகதையின்இலக்கணைடிைம்என்ன? 

சிறுகதையின் ைடிைத்துக்கு ஐந்து அடிப்ெதடகள் உண்டு என்ெது  ரொன 

இலக்கண ாகும் 



1. சிறுகதையின் ‘உடல்’ ஒருத  சகாண்டைாக இருக்கும். பைதையில்லாை 

ைிஷயங்கபள அைில் இருக்காது. அது பநராக ஒரு முடிதை பநாக்கிச் சசல்லும். 

2. சிறுகதையின் முடிவு ைாசகன் ஊகித்ைிராை ஒன்றாக இருக்கும். இதுபை ‘ைிருப்ெம்’ 

என்ெது. சிறுகதையின் த யம் என்ெது ைிருப்ெத்ைிபலபய உள்ளது. 

3. ைிருப்ெம் நிகழ்ைது ைாழ்க்தகயின் ஒரு புள்ளியிபலபய. ஆகபை சிறுகதை 

ைாழ்க்தகயின் ‘ ஒபர ஒருபுள்ளிதய’  ட்டுப  எடுத்துக் சகாள்ள முடியும். சிறுகதை 

‘ஒன்தற  ட்டுப  சசால்லக்கூடிய ‘ இலக்கிய ைடிைம். ைிருப்ெம் மூலம் சைளிப்ெடும் 

அந்ை த யத்தைைைிர பைறு எதை அது சசால்ல சைாடங்கினாலும் கதை சிைறி ,ஒருத  

இல்லா லாகும் 

4. சிறுகதை ைாசகனிடம் எதையாைது சசால்ைைற்காக உருைான ைடிைம் அல்ல. 

ைாசகதன கதையில் ெங்சகடுக்க தைப்ெைற்காக உருைான ைடிைம். ைாசகதன எந்ை 

அளவுக்கு கற்ெதனசசய்ய தைக்கிறபைா அந்ை அளவுக்கு சிறுகதை சைற்றி செறுகிறது. 

சசால்லப்ெடும் ைிஷயம் சிறுகதையில் இருக்கக் கூடாது. ைாசகபன ஊகித்துச் 

சசன்றதடயும் ைிஷயப  சிறுகதையின் த ய ாகும். 

5. சிறுகதை அைன் கதடசி ைரிக்குப் ெிறகு ைாசகன்  னைில்  ீண்டும் சைாடங்குகிறது. 

சிறுகதைைடிைத்ைின் உறுப்புகள்: 

சிறுகதையில் ைழக்க ான ைடிைத்ைில் உள்ள உறுப்புகள் என்சனன்ன? 

அைற்தற கீழ்க்கண்டைாறு ைதரயறுத்துகூறலாம். 

1. த யக்கைாொத்ைிரம். [ Protagonist ] 

ஒரு கதைதயப் ெற்றிப்பெசும் முன் ”இது யாருதடய கதை?” என்ற பகள்ைி  ிக 

முக்கிய ானது.உைாரண ாக சஜயகாந்ைனின் ‘அக்கினிப்ெிரபைசம்’ கங்காைின் கதை. 

இவ்ைாறு ஒரு த யக் கைாொத்ைிரத்தை ைதரயறுத்துக்சகாள்ைது ஒரு சிறுகதையின் 

ைடிை ஒருத க்கு இன்றியத யாைைாகும்.த யக்கைாொத்ைிரத்தை பநாக்கி ைாசகனின் 

கைனம் இருக்கும்ெடி கதை அத யபைண்டும். அந்ை த யக்கைாொத்ைிரத்ைின் 

குணச்சித்ைிரம் ஆசிரியனால் கதையில் சகாடுக்கப்ெடுதகயில் கதைக்கு ஒரு 

குைித யம் அத கிறது.ப பல சசான்ன கதையில் ‘காகம்’ த யக் கைாொத்ைிரம். இது 

அக்காகத்ைின் கதை. அக்காகம் எப்ெடிப்ெட்டது, அைற்கு என்ன நடந்ைது என்ெதுைான் கதை. 

ைரி 1 த யக்கைாொத்ைிரத்தையும் அைன் குணச்சித்ைிரத்தையும் அறிமுகம் சசய்கிறது. 

இப்பொதுைான் உண்த யில் கதை சைாடங்குகிறது. 



2. எைிர் கைாொத்ைிரங்கள்.[ Antagonists ] 

சிறுகதையில் ப பல சசான்ன த யக்கைாொத்ைிரத்தை பநர்நிதல [positive] என்று 

தைத்துக்சகாள்பைாம். அைன் ீது குறுக்காக சைட்டும் பகாடுகள்ைான் ெிற 

கைாொத்ைிரங்கள். எைிர்நிதல [negative] கைாொத்ைிரங்கள். ‘இைர்கள் 

த யக்கைாொத்ைிரத்ைிற்கு அளிக்கும் ொைிப்பு மூலம்ைான் கதையின் சிக்கல், சநருக்கடி 

ஆகியதை உருைாகின்றன. சிறுகதையில் இத்ைதகய கைாொத்ைிரங்கள் ஒன்று அல்லது 

இரண்டாக இருப்ெது நல்லது. ைடிை ஒருத  எளிைாக உருைாகும். 

ப பல சசான்ன கதையில் நரி எைிர்கைாொத்ைிரம். ைரி 3 அக்கைாொத்ைிரத்தை அறிமுகம் 

சசய்கிறது.இப்பொது கதையின் பநர்சரடும் எைிர் சரடும் உருைாகிைிட்டன. இைற்தற 

ப ாைைிட்படா, ெின்னிபயா கதைதய சகாண்டுசசல்லலாம். 

இங்பக ஒருைிஷயத்தைச் சசால்லியாக பைண்டும். த யக்கைாொத்ைிரம் ‘நல்ல’ 

கைாொத்ைிர ாகவும் எைிர் கைாொத்ைிரம் ‘சகட்ட’ கைாொத்ைிர ாகவும் 

இருக்கபைண்டுச ன்ெது இல்தல. த யக்கைாொத்ைிரத்தை சைட்டிச்சசல்ைைாக 

எைிர்கைாொத்ைிரம் இருக்கபைண்டும் அவ்ைளவுைான். 

3. கதைக்களம். [context] 

கதை நடக்கும் சூழல், காலம் ஆகியதைபய கதைக்களம். கதையின் 

த யக்கருதையும் கைாொத்ைிரங்கதளயும் ஒரு ைாழ்க்தகச்சூழலில் நம்ெக ாக 

சொருத்ைிக்காட்டபைண்டியது கதைக்கு அைசியம். கதை எங்பக நடக்கிறது,எப்பொது 

நடக்கிரது என்றபகள்ைிக்கு கதையில் ெைில் இருக்கபைண்டும். அைற்பகற்ெ கதையின் 

சித்ைரிப்புகள் இருக்கபைண்டும். அச்சூழல் எதுைாக பைண்டு ானாலும் இருக்கலாம். 

ச கால ாக இருக்கலாம். இறந்ைகால ாகபைா எைிர்கால ாகபைா இருக்கலாம். 

 ண்னாக இருக்கலாம். ைிண்சைளியாக இருக்கலாம். ைாசகன் அச்சூழதல 

நம்பும்ெடியாக எழுத்ைாளன் அதைச் சித்ைரிக்கபைண்டும். ஆனால் சிறுகதை என்றைடிைம் 

ைிரிைான சித்ைரிப்புகளுக்கு இடம் சகாடுக்காது. ஏற்கனபை சசான்னதுபொல 

ைிருப்ெம்ைான் அைன் த யம். அதை பநாக்கி அது ஓடிக் சகாண்டிருக்கபைண்டும். 

ைிரிைாக ைிைரித்துக் சகாண்டிருந்ைால் ைடிைஒருத  தககூடாது. 

ஆகபை சிறந்ை சிறுகதைகள் அைிக சசாற்கள் இல்லா ல் கதைபயாட்டத்ைின் 

பொக்கிபலபய கதைக்களத்தையும் சித்ைரித்துச் சசல்லும். எவ்ைளவு சுருக்க ாக 

சசால்லமுடியுப ா அவ்ைளவு சுருக்க ாகச் சசால்ைது நல்லது. ஆனால் கதைக்களம் 

சைளிைாக உருைாகவும் பைண்டும். 



ெதழயகாலக் கதைகதளப் ொர்த்ைால் முைலில் கதைக்களம், ெிறகு 

த யக்கைாொத்ைிரம். ெிறகு எைிர் கைாொத்ைிரம் என்று சம்ெிரைாய ாக கதைதயச் 

சசால்ைதைக் காணலாம். ”சிங்கப்பூர் ைி ானநிதலயம்! ெத்து நி ிடத்ைிற்கு ஒரு 

ைி ானம் ஒரு இறங்கும் இடம் அது என்ெைனால் ஒபர கூட்டம். உலகம் முழுக்க உள்ள 

ெலைதகயான  னிைமுகங்கள்……. .” என்சறல்லாம் கதைக்களத்தை ைர்ணித்துைிட்டு 

”…எட்டுெத்துக்கு ைந்துபசர்ந்ை ைி ானத்ைில் நிர் லா ைந்து இறங்கினாள். நிர் லாவுக்கு 

ையது இருெது. அழகானைள். எம்ெிஏ ெடித்ைிருகிறாள். கண்டிப்ொனைள்.” என்று 

த யக்கைாொத்ைிரத்தை அறிமுகம்சசய்து, அைன் ெின் ”நிர் லாதை ைரபைற்க ஹரி 

ைந்ைிருந்ைான். அைளது காைலன்.அைளுக்கு பநர் எைிர். எைிலும் ஒழுங்கில்லாைைன்… 

”என்று எைிர்கைாொத்ைிரத்தை அறிமுகம் சசய்து அைன் ெின் ெிரச்சிதனதய சசால்லி 
கதைதய நடத்துைது இன்றும்கூட கல்கி, ைிகடன் கதைகளில் காணக்கிதடக்கிறது. இது 

 ிக ெதழய ஒரு ‘அச ச்சூர்’ எழுத்துமுதறயாகும். 

குதறைான சசாற்களில் பொகிறபொக்கில் சசால்லிச்சசல்ைபை சிறுகதைக்கு 

ைடிை பநர்த்ைிதய உருைாக்கும். ப பல சசான்ன கதைதய இப்ெடி எழுைிப்ொர்க்கலாம். ” 

ைி ானநிதலயத்துக்கு ஹரி சீைாை ைதலயுடன் ைந்ைிருந்ைான். ”லக்பகதஜ நான் 

எடுத்துக் சகாண்டுைருகிபறன்…”என்றைன் ரகசிய ாக” நீ சராம்ெ அழகாக 

இருக்கிராய்”என்றான். ”சும் ா பசாப்பு பொடா ல் பைதலதயொர்”என்று அைதன 

தகப்தெயால் அடித்துைிட்டு நிர் லா ைாட்தசப்ொர்த்ைாள். எட்டுெைிதனந்து…” 

ெல சிறுகதைகளில் கதைக்களம் ஓரிரு ைார்த்தைகளில் சசால்லப்ெட்டிருக்கும். 

சில கதைகளில் ஊகிக்க ைிடெப்ட்டிருக்கும். சிலகதைகளில் கதைக்களம் முற்றிலும் 

 தறந்ைிருக்கும். ஆனால் கதை எங்பக எப்பொது நிகழ்கிறது என ைாசகன் 

உணர்ந்ைிருப்ொன். 

ப பல சசான்ன கதையில் ‘ஒரு ஊரில்’ என்ெதுைன கதைக்களம். 

சிறுகதையில் ஒபர ஒரு கதைக்களம் இருப்ெது ைசைி. ஒருமுதற கதைக்களம் 

 ாறுைதும் செரிய சிக்கதலக் சகாடுக்காது. அைற்குப ல் கதைக்களத்தை  ாற்றினால் 

சிறுகதையின் ஒருத  சிைறும். ைாசகன் கதைதய ‘இழுதை’யாக உணர்ைான் 

4. கதைமுடிச்சு . 

கதை எதைப்ெற்றியது என்ெதுைான் கதை முடிச்சின் அடிப்ெதட . ப பல சசான்ன 

கதையில் கதைமுடிச்சு ஏ ாளித்ைனம் ெற்றியது. யாதர யார் ஏ ாற்றுகிறார்கள் 

என்ெதுைான் கதையின் பகள்ைி.காகத்தை ஏ ாற்ற நரி முயல்தகயில் கதைமுடிச்சு 



ைிழுகிறது. சசாற்சறாடர் 4 ல் கதைமுடிச்சு ைிழுகிறது.கதையின் த ய ான நிகழ்ச்சி 
நடக்கும்பொது முடிச்சு உருைாகலாம். த ய ான பகள்ைி எழும்பொது முடிச்சு 

உருைாகலாம். செரும்ொலும் த யக்கைாொத்ைிரத்தை ஒட்டித்ைான் முடிச்சு உருைாகும். 

அைற்கு எைிர்கைைாொத்ைிரம் காரண ாக இருக்கும். 

5 ைிருப்ெம். 

ப பல சசான்ன முடிச்தச கதை எப்ெடி அைிழ்க்கிறது என்ெதுைான் கதையின் 

இறுைி. சிறுகதையில் அது எப்ெடி அைிழும் என்று ைாசகன் ஊகிக்கிறாபனா அைற்கு 

அப்ொல் சசன்று புைிய ஒரு பகாணத்ைில் அதை அைிழ்ப்ெபை ைிருப்ெம் ஆகும். 

சசாற்சறாடர் 6 ல் அத்ைதகய ைிருப்ெம் உள்ளது. இது ைாசகதன சற்று அைிர தைக்கிரது. 

நிதலகுதலயதைக்கிறது. அைனது சிந்ைதனதய உசுப்புகிறது. அைதன ப பல சசன்று 

கற்ெதனசசய்யதைக்கிறது. 

5. ைதலப்பு. 

கதையின் ைதலப்பு என்ெது ஒரு  னிைருக்கு செயர் பொடுைதுபொல ஓர் அதடயாளம் 

 ட்டுப . நிதனைில் நிற்கும் ைதலப்பு பொடுைது நல்லது 

ஆனால் ைதலப்ெில் சசய்யக்கூடாைதை சில உள்ளன 

அ. கதையின் த யம் என்ன, சாரம் என்ன என்சறல்லாம் ஆசிரியபன சசால்ைதுபொல 

ைதலப்பு தைப்ெது ைைறு. உைாரணம் ‘  னப   ருந்து!’ 

ஆ. எல்லாரும் பொட்டு பைய்ந்து பொன ொணியில் ைதலப்பு பொடக்கூடாது . உைாரணம் 

”கற்க  றந்ை ொடங்கள்’ ‘பைாணியும் ைண்டியில் ஏறும்’ 

இ. கதையின் சாரத்தை ெடி ம் மூலம் சுட்டும் ைதலப்பு தைக்கலாம். அது கதைதய 

நிதனைில் நிறுத்ை உைவும்.ஆனால் அது  ிக சைளிப்ெதடயாக இருக்கக் கூடாது. 

ைாசகனின் கற்ெதனக்கு அது ைதடயாகும் 

இதுபை சிறுகதையின் உறுப்புகள். 

சிறுகதையின்இதடசைளி 
நைனீ இலக்கியப் ெதடப்புகளில் முக்கிய ான ஒருைிஷயம் உண்டு. அதை ‘ைாசக 

இதடசைளி ‘ என்று ைிறனாய்ைாளர் சசால்ைார்கள். ஒரு ெதடப்பு ைாசகன் ைன் 

கற்ெதனயின் மூலம் நிரப்ெிக் சகாள்ைைற்கு ைிடும் இதடசைளிைான் அது. 



இைற்கான பைதை என்ன? ெதழய ொணியில் இலக்கியங்கதள ரசிப்ெைர்கள் நம் ிடம் 

இதைப்ெற்றி எப்பொதுப  குதறப்ெடுைார்கள் ”சசால்ல ைந்ைதை சைளிைாகச் சசான்னால் 

என்ன?” என்று பகட்ொர்கள். சசால்லி சைரிைைில் கதலயனுெம் இல்தல, 

கற்ெதனசசய்ைைிபலபய கதலயனுெைம் உள்ளது. 

இதை ஆர்ைர் பகாஸ்லர் எழுைிய ‘ The art of Creation’ என்ற நூலில் ைிரிைாக ைிளக்குகிறார். 

அைற்கு அைர் சசால்லும் உைாரணம் நதகச்சுதை துணுக்கு என்ற ைடிைம். 

ஒரு ஹிப்ெி பெருந்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைான். காலில் ஒற்தறச் சசருப்புடன். 

அருபக ைந்து அ ர்ந்ை முைியைர் பகட்டார் ”ஒரு சசருப்பு சைாதலந்துைிட்டபைா?”’ 

”இல்தல. ஒன்று கிதடத்ைது” இந்ை நதகச்சுதைக்கு புன்னதக சசய்ைீர்கள் என்றால் ஏன் 

என்று பயாசியுங்கள். அந்ை ஹிப்ெியின் குணச்சித்ைிரத்தை அைனுதடய ஒருைார்த்தைப் 

ெைிலில் இருந்து நாம் ஊகிக்கிபறாம் என்ெபை அைற்குக் காரணம். குதறைான சசாற்களில் 

சசால்லும்பொதுைான் நதகச்சுதைத்துணுக்கு சிரிப்பு மூட்டும். ைிளக்கிச்சசான்னால் 

சிரிப்பு ைராது. 

நதகச்சுதைத்துணுக்கு பகட்டு சிரிப்பு ைரும் கணம் எது? சட்சடன்று அைில் 

சசால்லப்ெடாைதை நாம் ஊகிக்கிபறாம் அல்லைா ,அதுைான். நம்முதடய கற்ெதனதய 

தூண்டும் ெடியாக துணுக்கின் அத ப்பு உள்ளது. எைிர்ொராைெடி சட்சடன்று கச்சிை ாக 

அந்ை ைரி சைளிப்ெடுைைனாபலபய நாம் அதை ரசிக்கிபறாம். 

இதைபய இப்ெடிச் சசால்லலாம். ” ஒரு ஹிப்ெி பெருந்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைான். 

அைன் காலில் ஒற்தறச் சசருப்தெ அணிந்ைிருந்ைான்.அது அைன் கண்சடடுத்ை சசருப்பு. 

காரணம் அைன் சொறுக்கித்ைன ாக ைாழ்கிறைன். அைனருபக ைந்து அ ர்ந்ை முைியைர் 

”ஒரு சசருப்பு சைாதலந்துைிட்டைா?’ என்று பகட்டார். ஹிப்ெி ”இல்தல. ஒன்று 

கிதடத்ைது” என்று ெைில் சசான்னான். முைியைர் அைிர்ச்சி அதடந்ைார்” இைில் ரசிக்க 

எதுவுப  இல்தல. அைாைது நதகச்சுதைத்துணுக்கு சசால்லும் முதற மூலப  

நதகச்சுதைதய உருைாக்குகிறது. சகாஞ்ச ாகச் சசால்லி  ிச்சத்தை ஊகிக்கைிடுைபை 

அைன் ைழி 

சிறுகதையின் ைடிைமும் கிட்டத்ைட்ட இப்ெடித்ைான். ‘சசால்லைந்ை ைிஷயத்தை 

சசால்ைது’ அல்ல சிறுகதையின் இயல்பு. சகாஞ்ச ாகச் சசால்லி செரும்ெகுைிதய 

ைாசகதன ஊகிக்கதைப்ெதுைான் சிறுகதையின் இயல்பு. இவ்ைாறு ைாசகனின் 

ஊகத்துக்காக ைிடப்ெடும் ச ௌனத்தைத்ைான் ைாசக இதடசைளி என்கிபறாம். 

நதகச்சுதைத் துணுக்குகதள ரசிக்க நாம் ெழகியிருக்கிபறாம். சசான்னதுப   ிச்சத்தை 



ஊகித்து சிரிப்பொம். ஆனால் ெல ச யம் ையைான ொட்டிைாத்ைாக்கள் 

நதகச்சுதைத்துணுக்குகதள ரசிக்க முடியா ல் பொைதை ொர்க்கலாம். அைர்களுக்கு 

அைற்தற ரசிப்ெைற்கான ெழக்கம் அல்லது ெயிற்சி இல்தல. 

அதைப்பொல சிறுகதையிலும் ைிடப்ெடும் ைாசக இதடசைளிதய ஊகித்து 

ரசிப்ெைற்கு சகாஞ்சம் ெழக்கம் பைதை. சைாடர்ந்து ெடிப்ெைன்மூலம் இயல்ொக அது 

உருைாகிைரும். அ·ைன்றி சிறுகதைதய ைாசித்துைிட்டு ‘சசால்லைந்ைதை 

சைளிைாகச்சசால்லு”என்று எழுத்ைாளனிடம் சசால்ைைில் சொருள் இல்தல. 

அப்ெடிச்சசான்னால் அது சிறுகதை அல்ல. 

சிறுகதையின்சித்ைரிப்பு 

சிறுகதைகள் எழுைத் சைாடங்குெைர்கள் முைலில் சசய்யும் ைைறு என்ன? சசால்ல 

உத்பைசிப்ெதை சுருக்க ாகச் சசால்ைதுைான். அைாைது பநரில் பெசினால் சசால்ைது 

பொல சசால்ைது. அது சிறுகதைக்குப் பொைாது. ஏன்? 

”பநற்று காதலயில் சாதலயில் ஒரு ைிெத்ைில்  ாட்டிக் சகாண்படன். தகயில் 

நல்ல அடி. அப்பொது சாதலயில் யாருப  இல்தல.  தழபைறு செய்ைது. அைனால் 

ைண்டியின் என்தணப் ொர்க்க முடியைில்தல. ” இப்ெடி நடந்ை ைிஷயத்தை சுருக்க ாகச் 

சசால்லலாம். இப்ெடித்ைான் நாம் சாைாரண ாகப் பெசுபைாம். நடந்ைதை ெிறருக்கு 

‘சைரிைிக்க’ இது பொதும். ஆனால் இலக்கியம் நடந்ைதை சைரிைித்ைால் பொைாது. நடந்ை 

நிகழ்ச்சிதய ைாசிப்ெைருக்கு ‘அனுெை ாக’ ஆக்க பைண்டும். அைரும் ைனக்கு 

உண்த யில் நிகழ்ந்ைது பொல அதை உணரபைண்டும். அைற்குத்ைான் ‘சித்ைரிப்பு ‘ 

பைதையாகிறது. ”காதலயில் சநடுஞ்சாதலயில் யாருப  இல்தல. சன்ன ான  தழ 

ஒரு ொலிைீன் ைிதர பொல கரிய ைார்ெரப்தெ மூடியிருந்ைது. கார்களின் சஹட்தலட் 

ஒளிகள் நீரின் அடியில்சைரிைதுபொல கலங்கி சைரிந்து ைாண்டி 

 தறந்துசகாண்டிருந்ைன. நான் இருெக்கமும் ொர்த்பைன், ைண்டிகள் ைரும் ஒலி 
பகட்கைில்தல. என்  னைில் காதலபநரக் கைதலகள். ஆெஸீில் ஒரு சின்ன 

நிைிச்சிக்கல். ஒரு தைரியத்ைில் சட்சடன்று சாதலதயக் கடந்சைன்.யாபரா தகதய ஓங்கி 
ைட்டுைது பொலிருந்ைது. சுழன்று ைிழுந்பைன். ஒரு கார் என்தனத்ைாண்டிச் சசன்றது. 

அைன் ெின் ைிளக்குகளின் சிைப்பு சீறிசீறி அதணைதை  ட்டும்ைான் கண்படன். ஒரு 

கணம் என்  னைில் எதுவுப  இல்தல. என்ன நடந்ைது என்ெது சொழுதுைிடிைது பொல 

ச ல்லத்ைான் சைளிைாகியது. ஆெஸீ¤க்கு பநர ாகிைிடுப  என்ற எண்ணமும் தகயில் 

ைலியும் பசர்ந்பை எழுந்ைன….” 



இது ஒரு கதையின் சைாடக்க ாக அத யலாம். பைறுொட்தட 

கைனித்ைிருப்ெரீ்கள். என்சனன்ன சிறப்ெம்சம்ங்கள் இரண்டாைது சித்ைரிப்ெில் உள்ளன? 

முக்கிய ாக இரண்டு. 1. காட்சி ைிைரிப்பு 2. உள்ள ைிைரிப்பு. 

”காதலயில் சநடுஞ்சாதலயில் யாருப  இல்தல. சன்ன ான  தழ ஒரு ொலிைீன் ைிதர 

பொல கரிய ைார்ெரப்தெ மூடியிருந்ைது. கார்களின் சஹட்தலட் ஒளிகள் நீரின் 

அடியில்சைரிைதுபொல கலங்கி சைரிந்து ைாண்டி  தறந்துசகாண்டிருந்ைன” — இது 

காட்சி ைிைரிப்பு. துல்லிய ான ைகைல்கள் மூலம் அந்ை சாதலதய அப்ெடிபய 

ைாசகனின் கற்ெதனயில் எழுப்ெ முயலப்ெட்டுள்ளது. 

இந்ை காட்சி ைிைரிப்ெில் இரு கூறுகள் உள்ளன. அ.. ைகைல், ஆ. உைத  முைலிய 

அணிகள் 

”காதலயில் சநடுஞ்சாதலயில் யாருப  இல்தல.” ” ைண்டிகள் ைரும் ஒலி 
பகட்கைில்தல. ” இது ைகைல். நுட்ெ ான ைகைல்கள் ஒரு கதைதய நம் கண்முன் 

நிறுத்துெதை. ”சன்ன ான  தழ ஒரு ொலிைீன் ைிதர பொல கரிய ைார்ெரப்தெ 

மூடியிருந்ைது. கார்களின் சஹட்தலட் ஒளிகள் நீரின் அடியில்சைரிைதுபொல கலங்கி 
சைரிந்து ைாண்டி  தறந்துசகாண்டிருந்ைன” — இதை இரண்டும் உைத கள். உைத கள், 

உருைகங்கள் மூலம் காட்சிகதள ப லும் துல்லிய ாக ைாசகனின் கற்ெதனயில் 

எழுப்ெலாம். இன்றும் சிறந்ை கதைகளில் இத்ைதகய அணிகளுக்கு செரிய 

இட ிருப்ெதைக் காணலாம். 

சொதுைாக ைழக்க ான உைத கதள ெயன்ெடுத்ைக் கூடாது. அதை எந்ை 

ைாசகனில் ைிதளதையும் ஏற்ெடுத்ைாது. சைறும் அலங்கார ாகபை நின்றுைிடும். புைிய 

உைத கள் ைாசகனின் கற்ெதனதய தூண்டும். சித்ைரிப்ெில் இரண்டாைது கூறு ,உள்ளம் 

சசயல்ெடுைதைச் சசால்ைது. செரும்ொலும் த யக்கைாொத்ைிரத்ைின்  னத்தை 

சித்த்ரிப்ெது ைழக்கம். ஒன்றுக்குப ல்  னங்கதள சித்ைரிக்க ஆரம்ெித்ைால் கதையின் 

ஒருத  இல்லா லாகும். 

 னதையும் இருைதகயில் சித்ைரிக்கலாம். அ.பநரடியாக ஆ. அணிகல் மூலம். 

”என்  னைில் காதலபநரக் கைதலகள்.” இது பநரடியான உள்ளச் சித்ைரிப்பு ”என்ன 

நடந்ைது என்ெது சொழுதுைிடிைது பொல ச ல்லத்ைான் சைளிைாகியது. ” இது உைத  

அணி. காட்சி சித்ைரிப்பு புற உலதக காட்டுகிறது. உள்ளச் சித்ைரிப்பு அக உலதகக் 

காட்டுகிறது. இதை இரண்தடயும்  ாறி ாறி பைதைக்பகற்ெ ெிதணத்து புதனயும்பொது 

கதையின் அனுெைம் உண்த யாகபை ைாசகனுக்குள் நிகழ்கிறது. 



கதைதயசசறிைாக்குைது 

ஏற்கனபை சசான்னது பொல சிறுகதை ஒரு ைிருப்ெத்தை அல்லது முத்ைாய்ப்தெ 

முன்தைக்கும் ைடிைம். அைாைது அது ஒரு புள்ளி  ட்டுப . அந்ைப் புள்ளிதய ைாசக 

 னைில் நிகழ்த்ைபை ச ாத்ைக் கதையும் சசயல்ெடுகிறதுஆகபை சிறுகதை கச்சிை ாக 

இருக்கபைண்டியுள்ளது. அப்ெடி கச்சிை ாக இருப்ெைற்கு அடிப்ெதடயான பைதைகள் 

இரண்டு. 

ஒன்று: யாருதடய கதை என்ன சிக்கல் என்ெதை சைளிைாக ைதரயறுப்ெது 

இரண்டு : அந்ைக்கதை ஒரு குறிப்ெிட்ட காலத்ைில் குறிப்ெிட்ட சூழலில் நடந்து முடிைது. 

ஆனால் ைாழ்க்தகதய நாம் அப்ெடி ஒரு புள்ளியில் நிறுத்ைி ைிட முடியாது. அது 

முன்னும் ெின்னும் ைிரிந்து கிடக்கும். அைற்தற சசால்லா ல் ெிரச்சிதனதய 

சசால்லிைிட முடியாது. சசால்லப்பொனால் கதை ெரந்து ைிரிந்துைிடும்.ஆகபைைான் 

சிறுகதை ைடிைம் கதைதய சசறிைாக்குகிறது. எப்ெடி? ெல ைழிகள் உள்ளன. ஹரி 

எைிலும் ஒழுங்கில்லாைைன். சொறுப்ெற்றைன்.காரணம் அைன் ெணக்காரக் குடும்ெத்ைில் 

ெிறந்து ைன்னிச்தசயாக ைளர்ந்ைைன். நிர் லா உதழத்து ைளர்ச்சி அதடந்ைைள். 

ைன்னம்ெிக்தக உதடயைள். இருைரும் காைலிக்கிறார்கள். ஆனால் நிர் லாவுக்கு 

ஹரியின் கட்டுப்ொடில்லாத  ெிடிக்கைில்தல. ஹரிக்கு அைள் ைன்தன கட்டுப்ெடுத்ை 

நிதனப்ெது ெிடிக்கைில்தல. ெிரிய ைீர் ானிக்கிறார்கள். ெிரியும் முன் ஓர் இடத்ைில் 

சந்ைிக்கிறார்கள். அப்பொது சைரிகிறது ஒருைருக்கு இன்சனாருைர் பைதை என்ெது. 

கட்டுப்ொடான ைாழ்க்தகயின் நிம் ைிதய நிர் லா ஹரிக்கு 

காட்டுகிறாள்.கட்டுப்ொடுகளுக்கு அப்ொர்ெட்ட ைாழ்க்தகயின் சுைந்ைிரத்தை அைன் 

அைளுக்கு காட்டுகிறான். அைர்கள் இதணய முடிசைடுக்கிறார்கள். 

இது ஒரு சிறுகதை என்று தைத்துக் சகாள்பைாம். ஹரி, நிர் லா இருைரின் 

ெின்புலத்தை கதைக்குள் சசால்லபைண்டு ல்லைா? அைர்களின் எைிர்ொர்ப்தெயும் 

ஏ ாற்றத்தையும் சசால்ல பைண்டு ல்லைா? அைர்களுதடய அப்ொஅம் ா , 

இறந்ைகாலம் அதனத்தையும் சசால்லி அைர்கள் ெழகிய நாட்கதள ைிைரித்து கதைதய 

எழுைினால் கதை எப்ெடி இருக்கும்? சிறுகதையின் ஒருத  தககூடு ா? அப்ெடியானால் 

எப்ெடி கதைதய உருைாக்குைது? அைர்கள் ெிரிய ைீர் ானித்து ஒரு ஓட்டலில் 

கதடசியாக சாப்ெிடும்பொது கதைதய சைாடங்கலாம். ஏன் ெிரிய ைீர் ானித்ைார்கள் 

என்ெதைசயல்லாம் கதையின் ஓட்டத்ைினூடாக சசால்லலாம். கதை முடிைில் ெிரிய 

பைண்டாம் என்ற முடிதை எடுக்கிறார்கள். கதைக்களம், காலம் எல்லாம் குறுகியது. 

இரண்பட கைாொத்ைிரங்கள். கதை கச்சிை ாக இருக்கும். 



முன்கதைதய மூன்று ைழிகளில் சசால்லலாம். 

ஒன்று, ெின்பனாக்கு உத்ைி [Flash Back] ஆனால் சொதுைாக சிறுகதைகளில் இது 

சசயற்தகயாகபை சைரிகிறது. 

இரண்டு: கைாொத்ைிரங்களின் எண்ணங்களில் ஆங்காங்பக நடந்ைைற்தறச் சிைறைிடுைது. 

இதை கட்டுப்ொட்டுடன் சசய்ய பைண்டும். கதைநிகழ்ச்சிகளின் ஓட்டம் அறுெட்டு 

எண்ணங்கள் ைனியாக ஓட ஆரம்ெிக்கக் கூடாது 

மூன்று: உதரயாடல்களில் இயல்ொக அதை ைந்து பசர்ந்து ைாசகன் என்ன நடந்ைது 

என்று ஊகிக்கலாம். இதுபை சிறுகதைக்கு  ிக ிக உகந்ை ைடிை ாகும். சஹ ிங்பை 

இைில் நிபுணர். ை ிழில் அபசாக ித்ைிரன் சுஜாைா இருைரும் ைிறன்  ிக்கைர்கள். 

இவ்ைாறு கதைதய ஒரு சிறிய இடத்துக்குள் சசறிைாக்கி நிறுத்ைியெிறபக சிறுகதைதயச் 

சசால்ல பைண்டும். 

சிறுகதையின்சைாடக்கம்: 
சிறுகதையின் சைாடக்கம் ஒருபொதும் ெடீிதகயாக இருக்கக் கூடாது. சசறிைானெடி 

கதைதய அத ப்ெைற்கு சிறந்ை ைழி கதைதய அைன் த யத்ைிபலபய 

சைாடங்குைதுைான். எதைப்ெற்றிய சிறுகதைபயா அதைபய சைாடக்கத்ைில் சசால்ல 

ஆரம்ெிக்கலாம். 

ப பல சசான்ன கதைதய இப்ெடி சைாடங்கலாம். 

”சரி, பநர ாகிறது எப்பொைாைது முடிந்ைால் ொர்க்கலாம்”என்றாள் நிர் லா . அைளுக்கு 

சநஞ்தச அதடத்ைது. அதை முகத்ைில் காட்டா லிருக்க ொர்தைதய பைறுெக்கம் 

ைிருப்ெினாள். ஹரியின் முகம் சிைந்து கண்கள் ஈர ாக இருந்ைன. 

பநரடியாக கதைக்குள் குைித்துைிட்டால் ைிதச ைிரும்ொ ல் கதை முடிதை பநாக்கி 
ஓடும். 

சிறு கதையின் முடிவு 

சிறுகதையின் முடிவு அைன் ைிருப்ெத்ைில் உள்ளது என்பறாம். அது ைாசகதன 

அந்ைக் கதைதய முற்றிலும் புைிைாக  ீண்டும் கற்ெதனயில் எழுப்ெச் சசய்யபைண்டும். 

அப்ெடியானால் அது முடிந்ைைதர குதறைான சசாற்களில் சசால்லப்ெட பைண்டும். 

எவ்ைளவு முடியுப ா அந்ை அளவுக்கு ைாசகனின் கற்ெதனக்கு ைிடப்ெட பைண்டும். 



நல்ல கதைகளில் கதடசி சசாற்சறாடரில் கதையின் ைிருப்ெம் சைளிப்ெடுைதைக் 

காணலாம்.ைிருப்ெம் சைளிெப்ட்டதுப  கதை முடிைது நல்லது. அைற்குப்ெிறகுைரும் 

ஒவ்சைாரு சசால்லும் கதைக்கு ொரப  

சிறுகதையின் ைளர்ச்சிக்கட்டம் 

இதுைதர நாம் பெசியது சிறுகதையின் ‘சசவ்ைியல்’ [Classic] ைடிைம் ெற்றியாகும். 

இலக்கியம் என்ெது சைாடர்ந்து ைளர்ந்துசகாண்சட இருப்ெது. ஒவ்சைாரு ெதடப்பும் 

ஒவ்சைாருைிை ான ைனித்ைன்த சகாண்டைாக இருக்கும். ஆகபை இலக்கியத்துக்கு 

ைிட்டைட்ட ான இலக்கணம் இருக்காது, இருக்கக் கூடாது. நம் முன்பனார்கள் இதைபய 

‘இலக்கியம் கண்டைற்கு இலக்கணம்’ என்றார்கள். அபைச யம் ஒரு ைதரயதற 

இல்லா ல் எந்ை ைடிைத்தைப் ெற்றியும் நாம் பெசமுடியாது.ஆகபை சிறந்ை ெதடப்புகதள 

அடிப்ெதடயாகக் சகாண்டு ஓர் இலக்கணம் உருைாக்கப்ெடுகிறது. இதைபய சசவ்ைியல் 

ைடிைம் என்கிபறாம். அதைத்ைான் நாம் ெயில பைண்டும். ெிறகு அைிலிருந்து ப பல 

சசன்று ப லும் நுட்ெத்துடன் ெதடப்புகதள உருைாக்கலாம். 

சிறுகதையின் முைல் கட்டத்ைில் ைிருப்ெம் முக்கிய ானைாக கருைப்ெட்டது. 

இக்காலகட்டத்ைில் அந்ை ைிருப்ெம்  ிக சைளிப்ெதடயாக கதையில் இருக்கும். ைாசகன் 

அதை சந்ைித்ைதுப  ைியப்பும் பைகமும் சகாள்ைான். ச ாத்ைக் கதைதயதயயும் அந்ை 

முடிைின் அடிப்ெதடயில்  னதுக்குள் ஓட்டிப்ொர்ப்ொன். கதையில் அதுைதர 

சசால்லப்ெட்ட அதனத்தையும் இந்ை முடிைின் அடிப்ெதடயில்  ீண்டும் ெரிசீலதன 

சசய்ைான். கதை  ீண்டும் சைாடங்கும். சுஜாைா ை ிழில் இத்ைதகய கதைகதள நிதறய 

எழுைியிருக்கிறார். உைாரணம்: நகரம் 

இரண்டாம் கட்டத்ைில் அந்ை ைிருப்ெத்தை  ிகச்சுருக்க ாகபைா நுட்ெ ாகபைா 

சசால்லத் சைாடங்கினார்கள். ைிருப்ெம் ஒபரைரியில் குறிப்ொல் உணர்த்ைப்ெட்டிருக்கும். 

ஆகபை முைலில் ைிருப்ெத்தை கற்ெதன சசய்து ஊகிக்கும் சொறுப்பு ைாசகனுக்கு 

ைருகிறது. அைன் ெின்னர் அைன் அடிப்ெதடயில் அைன் கதைதய  ீண்டும்  னைில் 

கற்ெதனசசய்து சகாள்கிறான். ைாசகனின் ெங்பகற்தெ அைிகரிக்கிறது. 

அபசாக ித்ைிரனின் ெல கதைகள் இைற்கு சிறந்ை உைாரண ாக அத ெதை. சிறந்ை 

உைாரணம் : ெிரயாணம் 

மூன்றாைது கட்டம் ைந்ைது. சிறுகதையின் ைிருப்ெம்சகாண்ட முடிவு எந்ை 

ைிதளதை ஏற்ெடுத்துகிறது என்று ொர்த்ைார்கள். ைாசகதன அந்ை முடிைில் இருந்து 

ப லும் முன்னகர்ந்து ப லும் ைிரிைான கதைதய கற்ெதனசசய்ய தைக்கிறது அது 

இல்தலயா ? அப்ெடியானால் சிறுகதையின் முடிவு ைாசகதன ப லும் முன்னகரச் 



சசய்ைாபல பொதுப . அது ைிருப்ெம் ஆக இருந்ைாகபைண்டியைில்தல. பைறு எப்ெடி 

இருக்கலாம்? ஒரு சிறந்ை கைிதைைரி நம்த  ெலைிை ான கற்ெதனகளுக்குக் 

சகாண்டுசசல்கிறபை. அபைபொல கைித்துை ான ஒரு முடிவு சிறுகதைக்கு இருந்ைால் 

பொைாைா? இவ்ைாறாக பயாசித்ைபொது கைித்துை முத்ைாய்ப்பு சகாண்ட சிறுகதைகள் 

உருைாயின. ஒருகதை அைன் முடிைில் சட்சடன்று கைிதைபொல ஆகும். அந்ை 

முடிைிலிருந்து கதைதய  ீண்டும் புைிைாக கற்ெதனசசய்ய முடியும். ைண்ணைாசன் 

எழுைிய கதைகள் இைற்குச் சிறந்ை உைாரணங்கள். உைாரணம் நிதல. 

இவ்ைாறு சிறுகதை ைடிைம் ைளர்ந்து ைிரிந்து சசன்றெடிபய உள்ளது 

myF – 2 – kuGf;ftpij > GJf;ftpij 

சுதைபுைிதுசொருள்புைிதுைளம்புைிது 

சசாற்புைிது பசாைி  ிக்க நைகைிதை 

எனப் ொரைி அறுசீர் ைிருத்ைத்ைில் ைிடுத்ை அதழப்புைான், புதுக்கைிதை ைாழ்ைிற்கும் 

ைளர்ச்சிக்கும் தூண்டுபகாலாய் அத ந்ைது. 

சீர், ைதள, அடி, சைாதட என்னும் கட்டுப்ொடுகதள உதடயது  ரபுக்கைிதை. 

அக்கட்டுப்ொடுகதள உதடத்ைது புதுக்கைிதை. 

புதுக்கைிதை 

என்ெது 

சசாற்கள்சகாண்டாடும் 

சுைந்ைிரைின ைிழா 

எனவும், 

புதுக்கைிதைஎனும்பொர்ைாள் 

இலக்கணஉதறயிலிருந்து 

கைன ாகபை 

கழற்றப்ெட்டிருக்கிறது 

எனவும் குறிப்ெிடுைார் தைரமுத்து. 

எனபை,  ரபு இலக்கணம் இல்லாத ைான் புதுக்கைிதைக்கான இலக்கணம் ஆகிறது. 

புதுக்கைிதை பைான்றியைற்கான பநாக்கம் என்னபைா இதுைான்.ஆனால் புதுக்கைிதைக்கு 

என்று சசாற்சசட்டு, உருை அத ப்பு என்ற ஒன்று பைண்டு ல்லைா? புதுக்கைிதையின் 



உருைம் எவ்ைாறு இருக்கிறது என, இதுைதரயில் ைந்துள்ள கைிதைகதளக் சகாண்டு 

அதடயாளம் கண்டுணர பைண்டியுள்ளது. 

புதுக்கைிதையின் உருைம் குறித்து, அடிைதரயதற, அடியத ப்பு, சசாற்சுருக்கம், 

ஒலிநயம், சசால்லாட்சி, சைாதட நயம், யாப்புச் சாயல், நாட்டுப்புறச் சாயல், ைசன நதட, 

உதரயாடல் ொங்கு ஆகிய ைதககளில் காணலாம் 

4.1.1 அடிைதரயதற (ைரி எண்ணிக்தக) 

எத்ைதன அடிகளில் புதுக்கைிதை எழுைப்ெட பைண்டும் என்சறல்லாம் ைதரயதற 

இல்தல. இரண்டடி முைல் எத்ைதன அடிகளில் பைண்டு ானாலும் எழுைப் செறலாம். 

இரைிபலைாங்கிபனாம் 

இன்னும் ைிடியபை இல்தல           (அரங்கநாைன்) 

என்ெது சுைந்ைிரம் குறித்ை இரண்டடிக் கைிதை. 

ெத்ைாைதுைடதையாகைிழுந்ைைனுக்கு 

முத்ை ிட்டுச்சசான்னதுபூ ி 
ஒன்ெதுமுதற எழுந்ைைனல்லைா நீ       (ை ிழன்ென்) 

என்ெது மூன்றடியுதடயது. 

சுைந்ைிரம் குறித்து அத ந்ை, 

ெழத்ைிதன 

நறுக்கைாங்கிக் 

கழுத்ைிதன 

அறுத்துக் சகாண்படாம்               (எழிலைன்) 

என்னும் கைிதை நான்கடியுதடயது. 

அமுைசுரெிதயத்ைான் 

நீைந்துசசன்றாய் 

இப்பொது 

எங்கள்தககளில்இருப்ெபைா 

ெிச்தசப் ொத்ைிரம்                    (ப த்ைா) 

என்ெது காந்ைியடிகளிடம், இந்ைியாைின் சொருளாைார நிதலதயக் குறித்துதரக்கும் ஐந்ைடிக் 

கைிதை. 



ைாயிபல 

அழுக்சகன்று 

நீசரடுத்துக்சகாப்ெளித்பைன்; 

சகாப்ெளித்துக் 

சகாப்ெளித்து 

ைாயும்ஓயா ல் 

அழுக்கும்பொகா ல் 

உற்றுப்ொர்த்பைன்; 

நீபர அழுக்கு!                   (சுப்ெிர ணிய ராஜு) 

என்ெது ஒன்ெைடிகளில் அத ந்துள்ளது. 

எனபை, கூற ைிரும்பும் கருத்து முற்றுப்செறுைைற்குத் பைதையான அடிகளில் 

அத யக் கூடியது புதுக்கைிதை என்ெது புலனாகின்றது. அபைபைதளயில் சசாற்சுருக்கமும் 

இன்றியத யாைது. 

4.1.2 அடியத ப்பு (ைரியத ப்பு) 

ஒவ்பைாரடியிலும் குறிப்ெிட்ட சீர்கள் இருக்க பைண்டுச ன்று  ரபுக்கைிதையில் 

ைதரயதற உண்டு. ஆனால் புதுக்கைிதையில் அந்நிதல இல்தல. ஓரடியில் ஒரு சீரும் 

ைரலாம்; இரு சீரும் ைரலாம். இங்குச் சீர் என்று கூறா ல் சசால் என்பற சுட்டலாம். 

ஓரடியில் ஒரு சீர்  ட்டு ன்றி, ஓரதசபயா ஓசரழுத்பைாகூட அத யலாம். சொருள் 

புலப்ொட்டிற்கான அழுத்ைத்தைப் புலப்ெடுத்ை ைதகயுளி (சசாற்ெிளப்பு) அத கின்றது. ‘புைிய 

/  ாணைர் ைிடுைி’, ‘புைிய  ாணைர் / ைிடுைி’ என இதணத்தும் ெிரித்தும் ஒலிப்ெைில் சொருள் 

பைறுொடு அத ைதை நன்கு உணரலாம். அடுத்ைடுத்ை அடிகளுக்குரியதை 

என்ெதை / குறியிட்டு உணர்த்துைர். 

1. ஒரு சசால் அடிகள் 

ஒவ்பைார் அடியிலும் ஒவ்சைாரு சசால்பல இடம்செறும் கைிதைகளும் உண்டு. 

எடுத்துக்காட்டு: 

எங்கள் 

ைடீ்டுக் 

கட்டில் 

குட்டி 

பொட்டது; 

‘சைாட்டில்’  (எஸ்.தைத்ைியலிங்கம்) 



2. ஓசரழுத்து அடிகள் 

ஓரடியில் ஓர் எழுத்பை அத ைது. அவ்ைாறு அத ைது சுட்டும் சொருளுடன் 

சைாடர்புதடய பைாற்றத்தை உணர்த்துைல் பைண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு: 

என்னும் அமுைொரைியின் கைிதை நட்சத்ைிரச் சிைறல்கதள எழுத்துச் சிைறல் (சசாற் சிைறல்) 

மூலம் உணர்த்துைபைாடு, சநடுக்குசைட்டுத் பைாற்றத்ைில் அத ந்ை அடிகளின் நீட்சி, 
இரைின் நீளத்தைப் புலப்ெடுத்துைைாகவும் அத கின்றது. 

3. புள்ளியிட்ட அடிகள் 

சொருள் அழுத்ைம் கருைிச் சில சசாற்கதளபயா எழுத்துகதளபயா அடுத்துப் 

புள்ளியிட்டு எழுதுைல் உண்டு. 

எடுத்துக்காட்டு: 1 

நாங்கள்குருடர்கள் 

ெகல் . . . . . . . . 

எப்ெடி இருக்கும் 

என்னும் கைிதையில் ொர்தையற்பறாரின் ஆர்ைமும் ஏக்கமும் புள்ளியிட்டத த்ை 

ைதகயில் ஏற்ெடும் சைானியால் (உச்சரிப்பு  ாற்றம்) உணர்த்ைப்ெடுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டு : 2 

ச ௌனத்தைச ாழிசெயர்த்து 

நாபலஎழுத்துள்ள 

ஒரு காகாைியம்ைீட்டிபனன் 

 ரணம், 

எனதுைாசகர்கள் 

ைாசித்துஅல்ல 

சுைாசித்பை முடித்ைைர்கள்         (சிற்ெி) 

என்ற கைிதையில் அச்சுறுத்ைதலயும் அைலத்தையும் உணர்த்தும் 

ைதகயில்  ரணம் என்னும் சசால் உச்சரிப்பு பைறுொட்தட உணர்த்ைப் ெிரித்துச் 

சுட்டப்ெட்டது. 



 ரபுக்கைிதையில் சீர்களால் அத ைனபை அடிகள் எனப்ெடும். புதுக்கைிதையில் 

சசால்லால் அத ைன ைரிகள் எனபல சொருந்தும் எனக் கூறுைதும் உண்டு. 

4.1.3 சசாற்சுருக்கம் 

சசாற்சுருக்கம் உதடத  கருைி, புதுக்கைிதைதயத் ைதள ைட்டிய 

ைிருக்குறள் என்ொர் தைரமுத்து. 

ஒருைரிநீ 

ஒருைரிநான் 

ைிருக்குறள் நாம்              (அறிவு ைி) 

என்ெது ைதலைன் ைதலைியர் உருைத்ைால் ெிரிந்தும் உள்ளத்ைால் ஒன்றியும் இருப்ெதை 

உணர்த்துகிறது. 

அண்ணபல! 

இன்றுஉன்ராட்தடயில் 

சிலந்ைிைான் நூல் நூற்கிறது 

என்னும் கைிதை இராட்தட ெயனற்று, ப னாட்டு ஆதடகபள நதடமுதறயிலிருப்ெதை 

உணர்த்துகின்றது. 

ைரங்கபள 

சாெங்களானால் 

இங்பக 

ைைங்கள் எைற்காக?                  (அப்துல் ரகு ான்) 

என்ெது ைிட்டங்கள் நாட்டில் நிதறபைற்றப்ெடாத  குறித்து அத ந்ைைாகும். 

4.1.4 ஒலிநயம் 

 ரபுக்கைிதையில் இலக்கியச் சசாற்களிதடபய ஒலிநயம் ெயின்று ைரும். 

புதுக்கைிதையில் பெச்சுைழக்குச் சசாற்களிதடபய ஒலிநயம் இடம்செறும். 

ராப்ெகலாப்ொட்சடழுைி 
ராசகைிஆனைபன! 

ை ிசழன்னும்கடலுக்குள் 

ைதரைதரக்கும்பொனைபன! 

அம்ெிகாெைியிழந்து 

அ ராைைியுனது 



காதுக்குள்அழுைாபள 

கைிபயதும்ொடலிபய! 

கதைகதையாப்ொடிதனபய 

 னுஷக்காைதலநீ 

 ரியாதை சசய்யலிபய!            (தைரமுத்து) 

என்று கம்ெரிடம் ைினைப்ெடும் கைிதையில் ஒலிநயம் இடம்செற்றுள்ளது. 

4.1.5 சசால்லாட்சி 

சிறந்ை சசால்லாட்சிகளுக்குப் புதுக்கைிதையில் இன்றியத யா இடம் உண்டு. 

ைில்பல 

ைில்தலைதளக்கு ா? 

ைதளத்ைது 

சீதையின்புருைைில் 

இரா னின் 

இையைில்தலைதளத்ைது 

ைன்ெக்கம் 

அதழத்ைது                         (ப த்ைா) 

என்ெைில் ைில் என்னும் சசால் சிறப்புறப் ெயன்ெடுத்ைப்ெட்டுள்ளது. 

ைடச ாழி, ஆங்கிலம், பெச்சுைழக்குச் சார்ந்ை சசாற்களுக்கும் புதுக்கைிதையில் 

இடம் உண்டு. 

எடுத்துக்காட்டு: 1 ைடசசால் 

நாங்கள்அடித கள் 

அைனால்ைான் 

எங்கள் சாம்ராஜ்யத்ைில் 

சூரியன்உைிப்ெது ில்தல 

அஸ்ை ிப்ெது  ில்தல 

எடுத்துக்காட்டு : 2 ஆங்கிலம் 

பைக ாய் 

 ிக ஆர்ை ாய் 

ெஸ்தஸப் புணர்ந்ை 

 ண்ணின் ெிரசைம் 



என்ெது சாதலப் புழுைி ெற்றியது. 

எடுத்துக்காட்டு : 3 பெச்சு ைழக்கு 

அம் ா 

 தழத்ைண்ணிதய 

ைாளியிலெிடிச்சா 

இடிதயப்ெிடிப்ெதுஎதுபல? 

ட்ரம் ிபலயா? 

இவ்ைாறு சசால்லாட்சிகள் இடம்செறுகின்றன. 

4.1.6 சைாதட நயம் 

எதுதக, ப ாதன, இதயபு என்னும் சைாதட நயங்கசளல்லாம் புதுக்கைிதையில் 

ைரபைண்டும் என்றும் ைிைியில்தல; ைரக்கூடாது என்றும் ைிைியில்தல. எனபை இதை 

ைற்சசயலாக அத ைன எனலாம். 

1. எதுதக 

ொரைிபைண்டியது 

ஜாைிகள்இல்லாை 

பைைிகள் . . . 

ந க்பகா 

ஜாைிகபளஇங்கு 

நீைிகள்                               (ப த்ைா) 

2. ப ாதன 

கம்ெனின்இல்லறம் 

களைில்ெிறந்து 

கற்ெிபல லர்ந்து 

காட்டிபலமுதளத்துப் 

ெிரிைிலும்ைதழத்து 

சநருப்ெிலும்குளித்து 

நி ிர்ந்ை இல்லறம்                  (ப த்ைா) 

3. இதயபு 



ையல்சைளிகள் 

காய்கிறது! 

சைள்ளம் . . . 

 துக்கதடகளில் 

ொய்கிறது!                          (ப த்ைா) 

இவ்ைதகயில் சைாதட நயங்கள் காணப்செறுகின்றன. 

4.1.7 யாப்புச் சாயலும் நாட்டுப்புறச் சாயலும் 

அடிைதரயதற சசய்து எழுைினால்  ரபுக்கைிதைபய என எண்ணத்ைக்க யாப்ெத ைி 
 ிக்க ொடல்கள், புதுக்கைிதை ைடிைில் எழுைப் செறுைதுண்டு. ைிருக்குறதளக் கூட 

நான்தகந்து ைரிகளாக்கிப் புதுக்கைிதை எனலாம். 

காைதடத்துக் 

கண்ணிருண்டு 

கால்ைளர்ந்ைபொதும் 

ஆைரித்துக் 

தகசகாடுக்க 

ஆட்களிலாப்ொதை! 

ைிரும்ெிைராப்ொதை-இைில் 

உயிர்கள்ெடும் ைாதை!                   (புைியரசு) 

என்ெது காலம் என்னும் கருத்துச் சார்ந்ை கைிதை. 

• நாட்டுப்புறச் சாயல் 

அகராைி பைடாை சசால்லாட்சி அத ைபை புதுக்கைிதையின் பநாக்க ாகும். 

சொது க்களுக்குச் சசன்று பசர பைண்டும் என்ெபை குறிக்பகாளாக அத ைலின், 

நாட்டுப்புறச் சாயலிலும் புதுக்கைிதைகள் ெல உருைாகியுள்ளன. 

எடுத்துக்காட்டு: 

 

பூக்களிபலநானுச ாரு 

பூைாய்த்ைான்ெிறப்செடுத்பைன் 

பூைாகப்ெிறந்ைாலும் 

சொன்ைிரல்கள்ைீண்டதலபய-நான் 

பூ ாதல யாகதலபய                (ப த்ைா) 



என்ெது முைிர்கன்னி குறித்ை கைிதையாகும். 

4.1.8 ைசன நதடயும் உதரயாடல் ொங்கும் 

உதரநதடதயபய ஒடித்துப் பொட்டால் புதுக்கைிதையாகி ைிடும் என்ெர். ஆனால் 

அைில் கைிதை ைசீ்சு இருத்ைல் பைண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு: 

கைதலயில்லா ல் 

பைைித்ைாதளக்கிழிக்கிறாய் 

ெைிலுக்குன்ைாழ்நாதள 

ஒவ்சைான்றாய்க் 

கழிக்கின்பறன்                        (ப த்ைா) 

என்ெது நாள்காட்டி பெசுைைாய் அத ந்ை கைிதை. 

• உதரயாடல் ொங்கு 

உதரயாடல் ொங்குதடய கைிதைகள் ெடிப்பொதர எளிைில் சசன்றதடயும் ஆற்றல் 

உதடயதை. ‘ைிதல ாைர்கள் ைள்ளுைரிடம் பகட்ட ைினாக்களாக’ப் ெதடக்கப்ெட்ட 

கைிதை ெின்ைரு ாறு: 

எங்களுக்கும் 

ஓர்அைிகாரம்ஒதுக்கியைற்கு 

நன்றிஐயா! 

ெிணம்சகாத்ைிச் 

சுகம்செறும்ஆண்கதளக் 

காப்ொற்றத்துடிக்கும்நீங்கள் . . . 

எங்கதளக்காப்ொற்ற 

எங்கதள ீட்கஏதும்சசான்னரீ்களா? 

ஐயா 

நீங்கள்சசான்னதுபொல் 

எல்லாம்ைிற்கிபறாம்எனினும் 

இையத்தை ைிற்ெைில்தல               (ை ிழன்ென்) 

என நீள்கிறது கைிதை. 

இவ்ைாறு புதுக்கைிதையின் உருைம் ெல்பைறு ைதககளில் இடம்செறக் 

காண்கிபறாம். இனிப் புதுக்கைிதையின் உள்ளடக்கம் குறித்துக் காண்பொம். 



துக்கைிதைப் சொருண்த  

கைிதைக்குக் குண்டூசி முைல் இ ய தல ைதர எப்சொருளும் ொடுசொருளாகலாம். 

புதுக்கைிதையும் இவ்ைாபற எப்சொருதளக் குறித்தும் ொடப்செறுைைாய் அத கின்றது. 

ைன்னம்ெிக்தக, ொசம், நட்பு, காைல், இயற்தக, உதழப்ொளி, ைறுத , ைிதலைாசி, 
பைதலயில்லாத் ைிண்டாட்டம், செண்த , கட்சி, அரசியல், ைிதல களிர்,  ைநல்லிணக்கம், 

உயிரிரக்கம் என்னும் சொருண்த களில் அத ந்ை புதுக்கைிதைகதள இங்குக் காண்பொம். 

4.2.1 ைன்னம்ெிக்தக 

கைிதை இன்புறுத்துைைாகவும் அறிவுறுத்துைைாகவும் அத ைது இயல்பு.  னம் 

உதடந்ை நிதலயில், ைாழ்பை சைறுத்துைிட்டைாக ைிரக்ைியதடெைர்களுக்கு ஆறுைல் கூறி, 
ைாழ்ைில் ஒரு ெிடிப்பு ஏற்ெடு ாறு சசய்ைல்  ிகவும் பைதையான ஒன்றாகும். 

காயப்ெடாை மூங்கில் 

புல்லாங்குழல் ஆகாது 

ைலிெடாை ைாழ்ைில் 

ைசந்ைங்கள் நுதழயாது 

எனவும், 

துடியாய்த் துடி 

சாைிக்க! 

ெடியாய்ப் ெடி 

ைாைிக்க! 

 ரங்குதடய 

பகாடாலி சகாண்டு பொைைில்தல 

 ரங்சகாத்ைி! 
அைனைன் தகயில் 

ஆயிரம் ஆயுைம்! 

எனவும் அத யும் ொ.ைிஜய்யின் கைிதைகள் இத்ைன்த யன. 

4.2.2 ொசம், நட்பு, காைல் 

குடும்ெத்ைில் உள்ளைர்களின் ொசம் ஒருைனின் ைாழ்வுக்கும் சைற்றிக்கும் 

ைழிகாட்டியாக அத யும். 



அப்ொஅடித்துைிட்டார் 

ைலிக்கிறதுைான் 

என்றாலும் 

ைடைிக்சகாடுக்கும்அம் ா 

ொை ாய்ப்ொர்க்கும்அக்கா 

ெயத்ைில்அழும்ைம்ெி 
இன்னும்கூட அடிைாங்கலாம் அப்ொைிடம்!        (ைபூ சங்கர்) 

என்னும் கைிதை ‘கிதளஞதர நீட்டி அளக்கும் பகாலாக’ அடி ைாங்குைதை அன்பொடு 

அதடயாளம் காட்டுகின்றது. 

• நட்பு 

நட்பு, எைிர்ொர்ப்பு அற்றது; ையது முைலான எவ்ைிை பைறுொடும் அற்றது; துன்ெத்ைால் 

துைளும்பொது பைாள்சகாடுத்துத் துதணநிற்ெது. 

நீஎன்னிடம் 

பெசியதைைிட 

எனக்காகப் 

பெசியைில்ைான் 

உணர்ந்பைன் 

ந க்கான 

நட்தெ                       (அறிவு ைி) 

என்னும் கைிதை, உண்த  நட்ெின் இலக்கணத்தை உணர்ந்து சகாண்டைாக உணர்த்ைி 
நிற்கின்றது. 

புதுக்கைிதை உத்ைிகள் 

உணர்த்தும் முதறதய ‘உத்ைி’ என்று குறிப்ெிடுைார்கள். கருத்தைப் புலப்ெடுத்ை 

ச ாழிதயத் பைர்ந்சைடுத்துக் சகாண்டது ஓர் உத்ைிமுதற. ச ாழியில் இலக்கியத்தைத் 

பைர்ந்து சகாண்டதும் உத்ைிமுதறபய. இலக்கியத்துள் கைிதைதயத் பைர்வு சசய்ைதும் 

உத்ைிமுதறபய. அக்கைிதையுள்ளும் புதுக்கைிதைதய எடுத்துக் சகாண்டத யும் ஓர் 

உத்ைிமுதறபயயாகும். அைனுள்ளும் கருத்துகதளப் ெடிப்பொர் சநஞ்சில் ைிதரைாகவும் 

ஆழ ாகவும் ெைியு ாறு எடுத்துதரக்கும் ெல்பைறு உத்ைிமுதறகள் அத கின்றன. 

 ரபுக்கைிதைக்கான உத்ைி முதறகதளத் ைண்டியலங்காரம் பொன்ற அணியிலக்கண 

நூல்களின் ைழி அறிந்து சகாள்கிபறாம். புதுக்கைிதைக்கு அவ்ைாறான ைனி நூல்கள் 

இல்லாைிடினும் ெல்பைறு ைிறனாய்வு நூல்களின் ைழி நம் ால் ஒருசில உத்ைிமுதறகதள 

உணர்ந்து ெடிக்கவும், ெதடக்கவும் முடிகின்றது. 



உைத , உருைகம், ெடி ம், குறியடீு, அங்கைம், முரண், சிபலதட, இருண்த  ஆகிய 

உத்ைிமுதறகள் புதுக்கைிதைகளில் ெயன்ெடுத்ைப் செறுைதை இங்குக் காண்பொம். 

4.3.1 உைத  

ைிதன (சசயல்), ெயன், ைடிைம், நிறம் என்னும் அடிப்ெதடகளில் சைரிந்ை சொருதளக் 

சகாண்டு சைரியாை சொருதளக் குறித்து உணர்த்துைது உைத  ஆகும். உணர்த்தும் 

முதறகளில் முைலிடம் செறுைது உைத பய ஆகும். 

ஒட்டுப்பொடாை 

ஆகாயம்பொலஇந்ை 

உலகமும் ஒன்பறைான்                       (ை ிழன்ென்) 

என்ெைில் ெின்ன ற்ற (ெிளவுெடாை) ைன்த  சொதுத்ைன்த யாகிறது. 

ைாலிென். . . 

ெிணம்ைிழுைதை 

எைிர்ொர்க்கும்கழுகாக 

 ணப தடயில் 

உன்தனஎைிர்ொர்க்கிறான் . . . 

அைன் ீது ட்டுப  

ஆத்ைிரப்ெடாபை                     (ை ிழன்ென்) 

என்னும் கைிதையில் ைரைட்சதண ைாங்கும்  ண கனுக்குப் ெிணம் ைின்னும் கழுகு 

சசயலடிப்ெதடயில் உைத யாகின்றது. 

பகாைலன் ைருதகபநாக்கிய கண்ணகியின் நிதல குறித்து, 

ைாங்கமுடியாை 

சொருள்கள்ெற்றிநாம் 

ைர்த்ைகஒலிெரப்ெில் 

பகட்டுக்சகாள்ைதுபொல் 

ைருைான்பகாைலன்என்று 

பைாழிசசான்னதைசயல்லாம் 

பகட்டுக் சகாண்டிருந்ைாள் . . . கண்ணகி         (ை ிழன்ென்) 

என இடம் செறும் கைிதையில் ைிதனயுைத  அத கின்றது. 

4.3.2 உருைகம் 



உைத யும் சொருளும் பைறுபைறல்ல; ஒன்பற எனக் கருது ாறு சசறிவுற அத ைது 

உருைக ாகும். புல் குறித்து அத ந்ை கைிதைசயான்று ெின்ைரு ாறு: 

ெச்தசநிறத்ைின்ைிளம்ெரப ! 

குபசலரின்உணவுக்களஞ்சியப ! 

குைித்பைாடும்கடல்நீதரக்காைலிக்கா பல 

உப்புருசிசெற்றுைிட்ட 

ஓைியப் புல்பல 

(நா.கா ராசன்) 

4.3.3 ெடி ம் 

உைத , உருைகம் என்ென ப ன்ப லும் இறுகிய 

நிதலயில்ைான் ெடி ம் பைான்றுகிறது. முற்றுருைகப் ொங்கில் அத ந்து சைளிைானபைார் 

அகக் காட்சிதய ைழங்கும் ஆற்றலுதடயபை ெடி ம் ஆகின்றது. 

தகஓயஇருதளைிடியும்ைதர 

கதடந்ைஇரவு 

ஒருதுளிசைண்சணயாய்உயரத்ைில் 

அதை தைத்துைிட்டு நகர்ந்ைது 

(ை ிழன்ென்) 

என்ெைில் ைிடிசைள்ளி குறித்ை ெடி ம் காணப்ெடுகின்றது. 

நட்சத்ைிரங்கதளக் குறித்ைத ந்ை ெடி  ாக, 

இரவும்ெகலும் 

எைிசரைிர்ப ாைிட 

உதடந்ைெகலின் 

துண்டுகள்    (ை ிழன்ென்) 

என்ெது அத கின்றது. 

4.3.4 குறியடீு 

சசால் என்ெபை குறிப்ெிட்ட சொருதள உணர்த்தும் குறியீடாகும். சில சசாற்கள் 

 ற்சறான்றிற்காக நிற்ெதும்,  ற்சறான்றின் ெிரைிநிைியாகச் சசயல்ெடுைதும்,  ற்சறான்தறச் 



சுட்டிக் காட்டுைதும் ஆகிய நிதலகளில் அத ைதுண்டு. ைன்பனாடு சநருக்க ான 

சைாடர்புதடய சொருதளக் குறித்ை உணர்ைிதனக் குறியடீு பைாற்றுைிக்கின்றது. 

குறியடீ்தட இயற்தகக் குறியடீு, சைான் க் குறியடீு, ைரலாற்றுக் குறியீடு, இலக்கியக் 

குறியடீு என ைதகப்ெடுத்ைலாம். 

• இயற்தகக் குறியடீு 

ைறுத யில் ைாடும்  க்கதளக் குறித்து அத ந்ை, 

இதலயுைிர்காலம்இல்லா பலபய 

உைிருகின்ற உயர்ைிதண  ரங்கள் 

(ை ிழன்ென்) 

என்னும் கைிதை இைற்குச் சான்றாகும்.  ரங்களாைது ெருை காலச் சூழலுக்பகற்ெத்ைான் 

இதலஉைிர்க்கும். ஆனால் ெட்டினிச்சாைில் ெலியாபைாருக்குப் ெருைம் ஏது? 

• சைான் க் குறியடீு 

சைான் ம் என்ெது ெழத தயக் குறிக்கும். புராண இைிகாச நிகழ்வுகதள ஏற்றும், 

 ாற்றியும் புதுக்கியும் கைிஞன் ைன் கருத்தைப் புலப்ெடுத்தும் முதற இது. 

ச த்துைம் குறித்ை சிந்ைதனதய  ாெலிச்சக்கரைர்த்ைியிடம் மூைடி  ண்பகட்டு 

அளந்ை ைா ன அைைாரக் கருத்தை அத த்து உதரக்கின்றார் கைிஞர். 

ஓர்  

அடிதய 

முைலாளித்துை 

முடிப ல்தைத்து 

ஓர்அடிதய 

நிலப்ெிரபுத்துை 

சநஞ்சில்ஊன்றி 
ஓர்அடிதய 

அைிகாரைர்க்கத்ைின் 

முகத்ைில்இட்டு 

மூைடியால் 

முதறத சசய்ய 

எழுகிறது                              (ை ிழன்ென்) 



ைா னன் முைலடியால்  ண்தணயும், இரண்டாம் அடியால் ைிண்தணயும், அளந்து மூன்றாம் 

அடிதய  ாெலி ைதலப ல் தைத்ைான் என்ெது புராணம். 

4.3.5 அங்கைம் 

அங்கைம் என்ெது ஒருைதகக் பகலியாகும். இது ைீங்தகயும் அறிைின்த தயயும் 

கண்டனம் சசய்ைைாக அத யும்; ச கால நடப்ெில், நிகழ்வுகளில் எைிரிதடப் ெைிவுகளாக 

இருக்கக்கூடியைாகும். குற்றங்கதளக் கடிந்துதரக்கா ல் நதகச்சுதையுடன் சுட்டித் 

ைிருத்ைைல்ல ைிறனுதடயது இது. 

ைனி  னிை அங்கைம், சமுைாய அங்கைம், அரசியல் அங்கைம் என இைதன 

ைதகப்ெடுத்ைலாம். 

• ைனி னிை அங்கைம் 

 னிைன், கிதடத்ை சொருதள அனுெைிக்கத் சைரியாைைனாக உள்ளான். 

ைா தரயருகில் ைாழும் ைைதளயாகத் பைனுண்ணத் சைரியா ல் ைாழ்கிறான். அறிைியல் 

ைசைிகள் ைாய்க்கப் செற்றும், அைதனச் சிறப்புறப் ெயன்சகாள்ளத் சைரியா ல் 

ொழாக்குகின்றான். 

கைவுகதளசயல்லாம் 

ைிறந்துதைத்ைிருக்கிறார்கள் 

கண்கதள ட்டும் 

மூடிைிட்டு 

(ப த்ைா) 

என்னும் ைரிகளில் இவ்வுண்த  உணர்த்ைப்ெடுகிறது. இம்முட்டாள்ைனத்தை ச ல்ல 

ச ல்லத் ைிருத்ைிக் சகாள்ள  ாட்டார்களா இக்கைிதைதயக் கண்ட ெின்பு? 

• சமுைாய அங்கைம் 

ைனிநெர் உதடத களுக்குப் ொதுகாப்பு இல்லாை நிதலதய, 

ைிண்தணஇருட்டில்எைபராபகட்டார் 

ைதலதயஎங்பகதைப்ெைாம்என்று 

எைபனாஒருைன்சசான்னான் 

களவு பொகா ல் தகயருபக தை! 

(ஞானக்கூத்ைன்) 



என்னும் கைிதை நாசூக்காக உணர்த்துகிறது. 

சமுைாயத்ைில் நீைிதய நிதலநிறுத்ை பைண்டிய நீைி ன்றத்ைினர், அைற்றில் 

ைழுவுகின்ற நிதலதயக் கருத்ைில் சகாண்டு, 

ைழக்கறிஞர்களுக்குள் 

கடுத யான 

ைாைம்- 

இறந்துபொய்ைிட்ட 

நீைியின்ெிணத்தை 

எரிப்ெைா. . . 

புதைப்ெைா . . . 

என்று!                                     (ப த்ைா) 

என்னும் கைிதை உணர்த்துகின்றது. 

• அரசியல் அங்கைம் 

அரசியல்ைாைிகள் பைர்ைல் காலங்களில்  க்கதள மூதளச் சலதை சசய்யப் 

ெலைிை ாக முழக்க ிடுைார்கள். 

ஏதழகபள 

எங்கள்கட்சி 
உங்களுக்காகபை! 

நீங்கள் 

ஏ ாற்றிைிடாைீர்கள் 

இப்ெடிபய இருங்கள்! 

(ை ிழன்ென்) 

என்னும் கைிதை  க்கதள முட்டாளாக்கபை முதனயும் அரசியல்ைாைிகளின் 

சாணக்கியத்ைனத்தைப் ெதறசாற்றுகின்றது. 

பைர்ைல் காலங்களில் ‘ைாக்குச் சீட்டுப் செட்டிகள்’ ைழிப்ெறி சசய்யப்ெடுைது கண்டு 

ைருந்தும் கைிஞர் ெின்ைரு ாறு அங்கைம் ொடுகிறார். 

 ற்றைர் 

குனியும்பொது 

ஆகாயத்தையும். . . 

நி ிரும்பொது 



நிலத்தையும். . . 

சுருட்டிக்சகாள்ள 

ைல்லத ெதடத்ை 

அரசியல்ைாைிகள். . . 

இந்ை 

ைாக்குச்சீட்டுக்கதள 

ைழிப்ெறிசசய்ைது . . . 

கடின ானைல்ல. . . 

இவ்ைதககளில் அங்கைக் கைிதைகள் ைிரியும். 

4.3.6 முரண் 

ஒன்றுக்கு ஒன்று எைிரானதைகதளக் சகாண்டு அத ப்ெது முரண் என்னும் 

உத்ைியாகும்.  ரபுக் கைிதைகளில் முரண்சைாதட எனக் கூறப்ெடும்.  ாறுெட்ட இரு 

சொருள்கதள அடுத்ைடுத்து இதணத்துப் ொர்ப்ெைில் சுதை கூடும்; நிதனைிலும் நிற்கும். 

சசால் முரண், சொருள் முரண், நிகழ்ச்சி முரண் என இைதன ைதகப்ெடுத்ைலாம். 

• சசால் முரண் 

சசால் அளைில் முரண்ெடத் சைாடுப்ெது இது, 

நாங்கள் 

பசற்றில் 

கால்தைக்காைிட்டால் 

நீங்கள் 

பசாற்றில் 

தகதைக்கமுடியாது ! 

என்ெைில் கால், தக என்ென முரண்ெட அத ந்ைன. 

இறப்ெைற்பக 

ெிறந்ைைாய்எண்ணிப்ெழகியைால் 

ந து 

மூச்சில்கூடநாம்ைாழ்ைைில்தல 

 ரணம்ைாழ்கிறது! 

                                          (ை ிழன்ென்) 



என்னும் கைிதையில் இறப்பு x ெிறப்பு,  ரணம் x ைாழ்க்தக என முரண் சசாற்கள் 

அத ந்துள்ளன. 

• சொருள் முரண் 

சொருளில் முரண் அத யத் சைாடுப்ெது இது. 

 ைங்களின்பைர்கள்ைந்ைது 

ஆப்ெிள்ைிதைகள்ைான் 

ஆனால்அைன் 

கிதளகளில்ைான்கனிகிறது 

நஞ்சுப்ெழங்கள் 

                                            (ொ. ைிஜய்) 

என்னும் கைிதையில் நன்த யும் ைீத யு ாகிய சொருள் முரதணக் காண முடிகின்றது. 

கரிதயப் 

பூ ி 
தைர ாக ாற்றுகிறது-எ து 

கல்ைிநிதலயங்கபளா 

தைரங்கதளக் 

கரிகளாக்கித்ைருகின்றன 

                                           (ை ிழன்ென்) 

என ைரும் கைிதையில் ைர ற்றதைத் ைரமுள்ளைாக்குைதும், ைரமுள்ளதைத் 

ைர ற்றைாக்குைைாகும் ஆகிய சொருள் முரண் காணப்ெடுகின்றது. 

• நிகழ்ச்சி முரண் 

இரு முரண்ெட்ட நிகழ்ச்சிகதள அடுத்ைடுத்து அத த்துக்காட்டுைது இது. 

கிதடத்ைபொது 

உண்கிறான் 

ஏதழ 

நிதனத்ைபொது 

உண்கிறான் 

ெணக்காரன் 

                                     (மு.தை.அரைிந்ைன்) 

என்ெைில் சாத்ைிய ாைலும் சாத்ைியம் ஆகாத யு ாகிய முரண்கதளக் காணமுடிகின்றது. 



ைாழ்க்தகஇதுைான் 

சசத்துக்சகாண்டிருக்கும்ைாயருகில் 

சிரித்துக்சகாண்டிருக்கும்குழந்தை 

                                            (அறிவு ைி) 

4.3.7 சிபலதட 

சிபலதட என்ெது ஒரு சசால் இருசொருள்ெட ைருைைாகும். சொதுைாக, புதுக்கைிதை 

சசால்லலங்காரத்தை ைிரும்புைைில்தல. எனபை, ஒரு சில கைிதைகளில்ைான் சிபலதட 

உத்ைிதயக் காணமுடிகின்றது. 

கா த்துப்ொல் 

கதடப்ொல்என்றாபல 

கலப்புப்ொல் ைான் !                               (அப்துல் ரகு ான்) 

என்னும் கைிதையில், கதட என்ெது, ைிற்ெதன நிதலயம், கதடசி என்னும் சொருள்கதளயும், 

கலப்பு என்ெது ொலும் நீரும் கலப்பு, ஆண் செண் கலப்பு என்னும் சொருள்கதளயும் ைந்து 

சிபலதடயாகத் ைிகழ்ைதைக் காணலாம். 

4.3.8 இருண்த  

சசால்லுக்கும் அஃது உணர்த்தும் சொருளுக்கும் இதடயிலான சைாடர்பு ெலைற்றில் 

புரியும்; சிலைற்றில் புரியாது. அைற்குக் காரணமும் ந க்குத் சைரியாது. புதுக்கைிதையாளர் 

சிலர் இைதனபய ஓர் உத்ைியாக எடுத்துக் சகாண்டனர். கைிதை உள்ளது, அைற்குப் சொருளும் 

உள்ளது, ெடிப்ெைர்ைம் அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் அனுெைத்ைிற்கும் ஏற்ெ அது சைவ்பைறு 

சொருதளத் ைரும் என்ெது அைர்களின் கருத்து. இன்னும் சசால்லப்பொனால், குறிப்ெிட்ட ஒபர 

ஒரு சொருதள  ட்டும் ைருைது கைிதையாகாது என்ெது அத்ைதகபயார் ைாைம் எனலாம். 

இருண்த  உத்ைி ப னாட்டு இலக்கியத் ைாக்கத்ைால் ஏற்ெட்டைாகும். 

எடுத்துக்காட்டு : 

பைசியஇதறச்சிகளானநம் 

ெரி ாற்றம் 

ஆரம்ெிக்கா ல்முடிந்துைிட்டது. 

                                           (பைைைச்சன்) 

நான்ஒருஉடும்பு 

ஒருசகாக்கு 



ஒருஒன்றுப யில்தல 

                                              (நகுலன்) 

எைிபர 

ைதல யிர்ைிரித்து 

நிலசைாளிைரித்து 

சகாலுைறீ்றிருந்ைாள் 

உன்நிழல் 

                                              (ெிர ிள்) 

இதை பொன்ற கைிதைகள், ொர்ப்ெைர் எண்ணத்ைிற்பகற்ெ, ப கங்கள் ெல்பைறு 

சொருள்களாய்ப் புரிந்து சகாள்ளப்ெடுைது பொலப் ெடிப்ெைர் கருத்ைிற்பகற்ெப் புரிந்து 

சகாள்ளப்ெடுெதையாகும். 

புதுக்கைிதை ைடிைம் என்னும் இப்ொடத்ைில் உருைம், சொருண்த , உத்ைிகள், 

நிதலபெறு ஆகிய ைதலப்புகளில் உரிய சசய்ைிகள் ைதக சைாதகப்ெடுத்ைப்ெட்டன. 

அடிைதரயதற, அடியத ப்பு என்ெனைற்றில் ைதரயதற ஏதும் இல்தல. 

சசாற்சுருக்கம்  ிக அைசியம், சைாதட நயங்கள் இயல்ொக அத யலாம்; ைடசசால், 

ஆங்கிலம், பெச்சு ைழக்குச் சசால் ஆகியன இடம் செறுைதுண்டு. அைற்தற ைலிந்து 

புகுத்துைல் ைகாது; யாப்புச் சாயல், நாட்டுப்புறப் ொடல் சாயல், ைசனநதட, உதரயாடல் ொங்கு 

என்ெனவும் புதுக்கைிதை உருை அத ப்ெில் உண்டு என உருைம் ெற்றிய ெகுைியில் 

அறிந்பைாம். 

சொருண்த  குறித்ை ெகுைியில் ைனி னிைன், சமுைாயம், ைறுத , அரசியல், 

இயற்தக,  ை நல்லிணக்கம், உயிரிரக்கம்,  னிைபநயம் எனப் ெல்பைறு ைிை ான 

சொருள்களில் புதுக்கைிதைகள் இயற்றப்ெடுைைதனக் கண்படாம். 

உைத , உருைகம், ெடி ம், குறியடீு, அங்கைம் எனப் ெல்பைறு உத்ைிமுதறகளில் 

புதுக்கைிதைகள் இயற்றப்ெடுகின்றன. முரண், சிபலதட என  ரபுக்கைிதைகளில் உள்ளதை 

பொன்பற சில உத்ைிகள் அத ைதும் உண்டு. சொருபள புரியாை இருண்த  நிதலயும் இைில் 

இடம்செறுைதுண்டு. 

ொரைியாரின் ைசன கைிதையும், அதைசயாட்டிப் ெல்பைறு கைிஞர்கள் ெல்பைறு 

நதடகளில் புதுக்கைிதை புதனந்ைத யும், இைழ்கள் புதுக்கைிதைதய ைளர்த்ைத யும், ெிறகு 

ெதடக்கப்ெட்ட புதுக்கைிதை நூல்களும், இன்தறய நிதலயில் இைழ்களும், நிறுைனங்களும் 

புதுக்கைிதைதய ைளர்த்து ைரும் ைன்த யும் நிதலபெறு என்னும் ைதலப்ெின்ைழி அறிந்து 

சகாண்படாம். 



இைற்றின்ைழிப் புதுக்கைிதைகதளப் ெதடக்க முயன்றால், சைற்றி நிச்சயம். 

UNIT - 3 

ehlfk;: 

முன்னுதர 

கதலகளின் அரசி என அதழக்கப்ெடுைது நாடக ாகும்.ை ிழ் ச ாழி இயல், இதச, 
நாடகம் என்ற மூன்று ெிரிவுகதளக் சகாண்டது.  இைற்றுள் நாடகம் சைான்த யும், 
ைனிச்சிறப்பும் ைாய்ந்ைைாகும். இயலும், இதசயும் கலந்து கதைதயத் ைழுைி 
நடித்துக்காட்டப்ெடுைது நாடக ாகும். எட்டு ைதகயான உணர்ச்சிகதள ஒருைர் ைம் ச ய்ப்ொடு 
பைான்ற நடிப்ெது நாடகத்ைின் ைனிச்சிறப்ொகும். சைருக்கூத்துகளாக இருந்து, 
ப தடநாடகங்களாக  ாறி, இலக்கிய நாடகங்களாக  லர்ச்சி செற்ற ை ிழ்நாடகத்ைின் 
பைாற்றம் ைளர்ச்சி குறித்து இக்கட்டுதர  ைிப்ெடீு சசய்கிறது. 

 

ை ிழ்நாடகத்ைின் சைான்த  

     சைால்காப்ெியர் ”நாடக ைழக்கினும்” என்று நாடகத்தைக் குறிப்ெிடுகிறார். 

    சிலப்ெைிகாரம் நாடகக்கூறுகளுடன் நாடகக் காப்ெிய ாகபை ைிகழ்கிறது. 

    அகத்ைியம்,குணநூல், கூத்ைநூல், சயந்ைம்,  ைிைாணர் நாடகத் ை ிழர்,  முறுைல் பொன்ற  நாடக 
நூல்கள் ெழந்ை ிழர் ைழக்கில் இருந்ைன என்ெைதன சிலப்ெைிகாரத்ைிற்கு உதர 
எழுைிய அடியார்க்கு நல்லார் குறிப்ெிட்டுச் சசல்கிறார். 

 

சங்ககாலகூத்துகள்  

 
குறதைக் கூத்து, துணங்தகக் கூத்து, ஆடிப்ொதை பொன்ற கூத்துைதககதள சங்ககாலத்ைில் 
காணமுடிகிறது. 

 

இருைதக நாடகங்கள் 

 
பைத்ைியல், சொதுைியல் என நாடகங்கதள இருைதகயாகப் ெகுக்கலாம். பைத்ைியல் என்ெது 
பைந்ைனுக்காக நடித்துக்காட்டப்ெடுைைாகும், சொதுைியல் என்ெது  க்களுக்காக 
நடித்துக்காட்டப்ெடுைைாகும். 

 

இருண்ட காலம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D


 
ச ண, புத்ை ச யங்கள் கதலகளுக்கு எைிராக சசயல்ெட்டைால் இருண்ட காலத்ைில் 
நாடகத்ை ிழ் ஒளியிழந்ைது. 

 

ெல்லைர் கால நாடகங்கள் 

 
நாயன் ார்களும், ஆழ்ைார்களும் இதசக் கதலக்கு உயிரூட்டினர். எனினும் நாடகத்துக்கு 
செரிய சசல்ைாக்கு ஏற்ெடைில்தல. இக்காலத்ைில்  பகந்ைிர ைர்  ெல்லைனின் “ த்ைைிலாச 
ெிரகசனம்“ என்ற நாடகநூல் புகழ்செற்றிருந்ைது. இன்னிதசக்கூத்து, ைரலாற்றுக் கூத்து என 
இருைதக நாடக  ரபுகளும் இக்காலத்ைில் இருந்ைன. 

 

பசாழர் கால நாடகங்கள் 

 
பசாழர் காலத்ைில் இராஜராஜனின் சைற்றிச்சிறப்தெப் 
ொராட்டும் “இராஜராஜைிஜயம்“ நிகழ்த்ைப்ெட்டது. இைில் நடித்ைைர்களுக்கு “ராசராச 
நாடகப்ெிரியன் என்று ெட்டம் ைழங்கினர் என்ெதைக் கல்சைட்டுகள் ைழி அறியமுடிகிறது. 

 

ை ிழ் நாடகத்ைின் எழுச்சி 

 
இசுலா ியர் ெதடசயடுப்புக்குப் ெிறகு கதலகளுக்குப் ெின்னதடவு ஏற்ெட்டது. 17 ஆம் 
நூற்றாண்டின் இறுைியில் நாடகங்கள்  ீண்டும் புத்துயிர் செற்று ைளரஆரம்ெித்ைன. 
குற்றாலக்குறைஞ்சி, முக்கூடற்ெள்ளு, இரா நாடகக் கீர்த்ைதன, நந்ைனார் சரிைக் கீர்த்ைதன 
ஆகிய நாடகங்கள்  க்கள்  த்ைியில் செரிதும் ைரபைற்தெப் செற்றன. 

 

      காசி ைிசுைநாைமுைலியார் அைர்களின் டம்ொச்சாரி நாடகம் ைான் முைன்முைலில் 
ப தடயில் நடிக்கப்ெட்ட சமூகநாடக ாகும். 

 

  ப தடநாடக அத ப்புக்கு முன் ாைிரியான, நைாப் பகாைிந்ைசா ி ராவ் 
அைர்கதள ை ிழ்நாடகத்ைின் ைாத்ைா என்று அதழப்ெர். 

 

ை ிழ் நாடக மூைர்          

ெம் ல் சம்ெந்ைம் முைலியார், சங்கரைாசு சுைா ிகள், ெரிைி ாற் கதலஞர் ஆகிய மூைதரயும் 
ை ிழ்நாடக மூைர் என்று அதழப்ெது ைழக்கம். 

1.ெம் ல் சம்ெந்ைம் – இைர் எழுைிய ச ாத்ை நாடகங்கள் 93 ஆகும். இைபர ை ிழ்நாடகத்ைின் 
ைந்தை என அதழகப்ெடுகிறார். ப லும் இைதரத் ை ிழ் பசக்சுெியர் என்றும் அதழப்ெர். 



இைர்ைம் நாடகங்கள் இன்ெியல், துன்ெியல், பகளிக்தக, அங்கைம், தநயாண்டி, புராணிகம், 
ைரலாறு, ச ாழிசெயர்ப்பு எனப் ெலைரப்ெட்டதையாகும். 

2.ெரிைி ாற் கதலஞர் – நாடகம் ெடித்ைல், நடித்ைல், இலக்கணம் ைகுத்ைல் என மூன்று செரும் 
ெணிகதள ஆற்றினார். நாடகைியல் என்ற ை ிழ்நாடக இலக்கண நூதல இயற்றினார். இைர் 
ெதடத்ை நாடகங்களுள் ரூொைைி, கலாைைி,  ானைிஜயம், சூர்ப்ெனதக ஆகியன 
குறிப்ெிடத்ைக்கனைாகும். 

3.சங்கரைாசு சுைா ிகள்- முதறப்ெடுத்ைப்ெட்ட ை ிழ்நாடகைரலாறு இைரிலிருந்பை 
சைாடங்குகிறது. இருெைாம் நூற்றாண்டு நாடகத்துதறதய நசிைதடயா ல்க் காத்ைைால் 
இைதரத் ை ிழ்நாடகத் ைதலத யாசிரியர் எனப் பொற்றுைர்.  அெி ன்யு சுந்ைரி, 
இலங்காைிலகம், பகாைலன், நல்லைங்காள், ெிரகலாைன்  உள்ளிட்ட 40 நாடகங்கள் இைர் 
ெதடத்ைதையாகும். 

 

ை ிழ் நாடகக் குழுக்கள் 

          ெம் ல் சம்ெந்ைம் முைலியார் – சுகுணைிலாச சதெ 

          சங்கரைாசு சுைா ிகள் - ச ரசசன் ார்க்க சதெ 

          சைாைைானம் கிருஷ்ணசா ிப் ொைலர் – ொல பனாகரசொ 

என்.எஸ்.பக, ொலா ணி அம்த யார், பக.ொலசந்ைர், எஸ்ைி.பசகர், ைிசு ஆகிபயாரும் 
நாடகக்குழுக்கள் தைத்து நாடகம் ைளர்த்ைனர். 

 

நாடகங்களின் ைதக 

 
நாைல்கதளப் பொலபை ை ிழ்நாடகங்கதளயும் புராண நாடகம், இலக்கிய நாடகம்  துப்ெறியும் 
நாடகம், ைரலாற்றுநாடகம், நதகச்சுதை நாடகம், ச ாழிசெயர்ப்பு நாடகம், ைழுைல் நாடகம், 
என ைதகப்ொடு சசய்ய இயலும் சான்றாக புராண நாடகங்கள், இருெைாம் நூற்றாண்டின் 
சைாடக்கத்ைில் நிதறய பைான்றின. ெிரகலாைன், ஐயப்ென், ைசாைைாரம், சிறுசைாண்டர் ஆகிய 
நாடகங்கள் அைற்றுள் குறிப்ெித்ைக்கனைாகும். இலக்கிய நாடகங்கதளப் ெடித்துமுடித்ைவுடன் 
ஒரு நாடகம் ொர்த்ை நிதறவு கிதடக்கும். அவ்ைதகயில், சுந்ைரம்ெிள்தளயின் –
  பனான் ணயீம், ொரைிைாசனின் – ெிசிராந்தையார்,  தற தலயடிகளின்- 
அம்ெிகாெைிஅ ாராைைி, அ.ச.ஞானசம்ெந்ைனின் சைள்ளாறு எறிந்ை நந்ைி முைலிய நாடகங்கள் 
இலக்கிி்ய நாடகங்களுள் குறிப்ெித்ைக்கனைாகும். 

 

முடிவுதர 

 

இன்தற சூழலில் கல்ைிச்சாதலகளில் ஓரங்கநாடகம், நாட்டிய நாடகங்கள் 
நடித்துக்காட்டப்ெடுகின்றன, ைார,  ாை இைழ்களிலும், ைாசனாலி சைாதலக்காட்சிகளிலும் 



நாடகங்கள் நடித்துக்காட்டப்ெடுகின்றன. இன்று அைிக ான சைாழில்நுட்ெங்கபளாடு நிதறய 
ெடங்கள் ைருகின்றன. இைற்றுக்சகல்லாம் முன்பனாடியாக அத ந்ை ப ற்கண்ட 
நாடகங்கதளயும் அக்கதலதய ைளர்த்ை சான்பறார்கதளயும் ை ிழுலகம் என்றும்  றைாது. 

ஓரங்க நாடகம் 
ஓரங்க நாடகம்(one-act-play) என்பது ஒரு நிகழ்ச்சியை அல்லது உணர்யை ஒரு 

சில களங்களில் முழுயைப்படுத்திக் காட்டும் நாடகம் ஆகும். ஓரங்க நாடகங்களில் 

ஒரு காட்சி ைட்டுமை இருக்க மைண்டும் என்ற கட்டாைம் எதுவும் இல்யல. ஒன்றுக்கு 

மைற்பட்ட காட்சிகள் அடங்கி ஒரு நாடகம் உருைாகலாம். பண்யடை கிமரக்கத்தில், 

"யசக்மளாப்ஸ்" என்ற ஓரங்க நாடகத்யத யூரிபடீிஸ் இைற்றியுள்ளார். இது பண்யடை 

கால உதாரணைாகும்.  

     Xuq;f ehlfk; vd;gJ xU mq;fNk nfhz;l FW ehlfk;. ,jid xw;iwaq;f ehlfk; vd;Wk; 

nrhy;th;. cyfj;jpd; vy;yh nkhop ,yf;fpaq;fspYk; Kjd; Kjy; Xuq;f ehlfNk Njhd;wp ,Uf;f 

Ntz;Lk;. mjpypUe;J gbg;gbahf %d;wq;fk;> Ie;jq;fk; vd;wpt;thW ehlfk; 

tsh;r;rpaile;jpUf;f Ntz;Lk; vd;W mwpQh;fs; fUJth;. fp.gp. 13> 14 Mk; 

Ehw;whz;Lfspy; Mq;fpy ehlf ,yf;fpak; njhlq;fpaJ. fj;Njhypf;ff; fpwpj;jth;fs; jq;fs; 

nfhs;iffis kf;fspilNa gug;g kj rk;ge;jkhd ehlfq;fis ebj;J te;jdh;. kiwnghUs; ehlfk;> 

mw;Gj ehlfk; Mfpa ,uz;ilAk; khjh Nfhapy;fspNyNa ebj;J te;jdh;. ,it vy;yhk; Xuq;f 

ehlfq;fNs. Kjypy; ebj;j ehlfk; cyfj;jpd; goikahd ehLfspy; Xuq;f ehlfq;fNs Kjypy; 

ebf;fg;gl;ld.  

,g;NghJk; rhf;fpah; $j;J> Xl;le;Js;sy; vd;gd Nghd;w fspahl;lq;fspy; ,t;Tz;ikiaf; 

fhz KbfpwJ. fp.gp. 19Mk; Ehw;whz;by; ,q;fpyhe;J Nghd;w ehLfspy; ehlfg; gz;iz 

,af;fk; Njhd;wpaJ. gphpl;b\; ehlff; FO> mnkhpf;fr; rpW ehlf ,af;fk; ,tw;wpd; cjtpahy; 

kPz;Lk; Xuq;f ehlfk; jiy Jhf;fpaJ. ,e;j ,af;fq;fspy; njhopy; ebfh;fisf; fhl;bYk; nghOJ 

Nghf;F ebfh;fNs mjpfkhf fUj;J Kf;fpaj;Jtk;> rk;gtj; njhlh;r;rp> rpwe;j ciuahly;> 

fijak;rk;> czh;r;rpg; Nghuhl;lk; Mfpait ,lk; ngw;whf Ntz;Lk;. kpff; FWfpa msTf;Fs; 

,tw;iwf; fhl;LtJ fbd Mw;wy; MFk;. vd;whYk; ehlfj; Jiwapy; GJKiwfisg; GFj;jp 

Muha;r;rp nra;J ghh;f;f tpUk;Gfpd;wth;fSf;F Xuq;f ehlfq;fNs Vw;wit. 20Mk; 

Ehw;whz;by; fp.gp. 20-Mk; Ehw;whz;by; kPz;Lk; Xuq;f ehlfq;fs; jiy Jhf;fpd. 1904-

Mk; Mz;by; mah;yhe;J ehl;by; lg;spd; efuj;jpy; Mz;L tpohf;fs; elj;jp Xuq;f 

ehlfq;fSf;Fg; ghpRfs; toq;fpdh;. jkpo; ehl;by; jkpo; ehl;by; gy mq;fq;fis cila ehlfq;fs; 

ntsptUtjid tpl Xuq;fehlfq;fs;jhd; kpFjpahf ntsptUfpd;wd. Ehw;Wf;fzf;fhd Xuq;f 

ehlfq;fs; vOjpa ehlf Mrphpah;fs; cz;L@ gj;jphpf;iffs; thndhypfs; gs;sp my;yJ rq;f 

Mz;L tpoh epfo;r;rpfs; ,ifspy; Xuq;f ehlfq;fs; Nghplk; ngw;W tUfpd;wd. rpy ehlfq;fs; 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%95_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81


ntWk; ciuahlyhf miktjidAk; ,q;Ff; Fwpg;gplj;jhd; Ntz;Lk;. gioa jkpo; ,yf;fpaq;fspy; 

VjhtJ xU ghliy vLj;J Xuq;f ehlfkhf khw;WtJ> my;yJ FLk;gr; #oiy itj;J ehlfk; GidtJ> 

,tw;iw ,d;W Xuq;f ehlfq;fspd; fUthff; fhz;fpd;Nwhk;. jkpopy; ntspahd ehlf Ehy;fs; 

ngUk; gFjp Xuq;f ehlf Ehy;fNs. ntWk; nghOJNghf;fhd epfo;r;rpfis kf;fs; tpUk;gpajhy; 

,e;ehlfq;fs; epiwaj; Njhd;wpd vdyhk;. j.J.R. Nahfp> Jiwtd;> Rfp> ehzy;> Nfhkjp 

Rthkpehjd;. gp.v];. ,uhikah Kjyhdth;fs; epiwa Xuq;f ehlfq;fs; vOjpath;fshthh;fs;. 

goe;jkpo; ,yf;fpaq;fspy; fypj;njhifg; ghly;fs; ey;y Xuq;f ehlff; $Wfs; epiwe;jitfs; vd;gJ 

epidT nfhs;sj;jf;fJ. mg;ghly;fis mbg;gilahf itj;Jg; gyh; ehlfq;fs; vOjp tUfpd;wdh;. 

gj;jphpiffs;> ,jo;fs; njhlh;r;rpahf ,y;yhtpl;lhYk; Xuq;f ehlfq;fis ntspapl;L tUfpd;wd. 

vf;fhyj;Jk; ve;ehl;bYk; ,t;tq;f ehlfk; thOk; gw;wpaJ 

myF – 4 ைர்ணதன 

பநரில் ொர்ப்ெது பொன்ற உணர்தை ஏற்ெடுத்தும் ைிைரிப்பு; இந்ை 

ைிைரிப்ெின் சைளிப்ொடாக அத ந்ை பெச்சு அல்லது எழுத்து. 

ைர்ணதன 

    ைர்ணதன இல்லா ல் இலக்கியம் இருக்கமுடியாது. ஏசனன்றால் இலக்கியம் ஒரு 

நிகர்ைாழ்க்தகதய ைாசகன் ைன் கற்ெதனயில் ைாழும்ெடி சசய்கிறது. அந்ை 

ைாழ்க்தகயின் நிலமும் சூழலும்  ன உணர்வுகளும் கதையில் ைர்ணதன ைழியாகபை 

சசால்லப்ெடமுடியும். நிகழ்வுகள் ைர்ணதன ைழியாகபை அனுெைங்களாக ஆகின்றன. 

இலக்கியத்ைின் பநாக்கம் சைரிைித்ைல் அல்ல ைாழச்சசய்ைல். 

 

    ஆனால் ைர்ணதனகள் இலக்கியத்ைகுைி சகாள்ளபைண்டுச ன்றால் அதை 

இலக்கிய ஆசிரியனால் உண்த யான உணர்ச்சியுடன் சசால்லப்ெட்டிருக்கபைண்டும். 

அந்ை ஆசிரியனின் சசாந்ைப் ொர்தையின் ைனித்ைன்த  அைில் இருக்கும். அப்பொதுைான் 

ைர்ணதனக்கு உயிர் இருக்கும். 

 

    அ.முத்துலிங்கம் ஒரு கதையில் ஓர் இளம்செண்ணின் ைளிர்ைிரல்கள் 

ெல்லிக்குஞ்சுகள்: பொலிருந்ைன. ஒளி ஊடுருவுகிறைா என்று பைான்றும் என்று 

எழுைியிருக்கிறார். அது அைருக்பக உரிய ைர்ணதன. அதுைான் . நம் கற்ெதனதயத் 

தூண்டுகிறது. நம் கண் முன் ஒரு காட்சியனுெைத்தை முன்தைக்கிறது. அதுபை அதை 

இலக்கிய ாக்குகிறது. 

 

 ாறாக காந்ைள்பூ பொன்ற ைிரல்கள் என்று சசால்லியிருந்ைால் அைில் ஆசிரியனின் 

உண்த யான உணர்ச்சி, அைைானிப்பு இல்தல. அது ைழக்க ான ைர்ணதன. 

பைய்ைழக்கு. அது எந்ை உணர்ச்சிதயயும் உருைாக்காது. சைறும் அணியலங்காரம் 

 ட்டும்ைான் அது. எந்ை காட்சியனுெைத்தையும் உருைாக்குைைில்தல. 

 

சாண்டில்யன் ைதகயறாக்களின் ைர்ணதனகள் அணியலங்காரங்கள். அைற்றுக்கு எந்ை 



 ைிப்பும் இல்தல. இலக்கியைாைியின் ைர்ணதனகள் நாம் ஐம்புலன்களால் 

அனுெைிக்கும் அனுெைத்தை சசாற்கள் ைழியாக அனுெைிக்கச்சசய்கின்றன. 

 
 ிதகயின்றி, குதறயு ின்றி 
அளைான அளவுதடய 

அழகான கரும் பொர்தை 

உன் கார்கூந்ைல் ... 

 
நிலவு கள்  ண்ணிறங்கி 
ைருைைற்க்கு ஆதசசகாண்டால் 

ைற்காலிக ாய் ைங்கு ிடம் 

உன் சநற்றி ... 
 
ைானத்ைிர்க்பக ஒன்றுைான் 

உன் முகத்ைிற்கு  ட்டும் 

இரு கருநிறைானைில் 

உன் புருைங்கள் ... 

 
 ானினப  ப ன்த செற 

 ிளிர்ந்ைிடும் ைன்த யுடன் 

ெதடக்கப்ெட்ட ,கண்களின்  ாைிரி 

உன் கண்கள் ... 

 
உன்  ான்ைிழிகதள கண்டு 

நாணத்ைினில் ைதலகீழான 

ஏழாம் எண் பொன்றது 

உன் மூக்கு ... 

 

பகாதை ெழ இனப  

பகாைத்ைினில் பகாைப்ெடும் 

சகாஞ்சும் இருக்குைியல்களாய் 

உன் இைழ்கள் ... 

 
 ன்னைனின் முன்னிதலயில் 

கண்ணகி உதடத்ை சிலம்ெினில் 

சிைறிய  ாணிக்க ெரல்கள் 

உன் ெற்கள் ... 

 
ொலுடன் பைனும் கலந்து 

நன்றாய் காய்ச்சிய ொகினில் 

ஊறிய இரு ெண்கள் 

உன் கன்னங்கள் ... 

 
ஒன்றன்ெின்சைான்றாக அழகின் 

ெிரைான ெிரைிநிைிகளாய் 

அணிைகுக்கும் அழகுகதள 

அப்ெடிபய, ெடித்துதைத்ைால் 

ை ிழுக்கு ைைறிய 

ஆறாம் செருங்காைியம் அைள் 

 
 ாறாக ,ெடிக்கா ல், 

ைடித்து தைத்ைாபலா 

ரைிைர் னின் தூரிதகக்கு 



ைாய்க்காை,  ிளிர்ந்ைிடும் 

ைசீகர ஓைியம் அைள் .... 
 

 “நீண்ட ைப்ெடிகள் ஓடிைந்து அைிபைகத்ைில் நல்ல அளைில் ைசீப்ெட்ட ெந்து. 

அதை ெின்னால் சசன்று ைடுத்ைாடினார்  ட்தடயாளர். ெந்தை ெந்துைசீ்சாளபர 

ைடுத்சைடுக்க ஓட்டத்ைிற்கான ைாய்ப்செதுவு ில்தல. அணியின் 

எண்ணிக்தகயில்  ாற்றப து ில்தல. 2 ைிக்சகட் இழப்ெிற்கு 112 ஓட்டங்கள். 

 ீண்டும் ெட்டாெிராம் முதனயிலிருந்து பகார்ட்னி ைால்ஸ், சுனில் கைாஸ்கதர 

பநாக்கி…” ஒவ்சைாரு சநாடியும் நம்த  ெந்பைாபட ெயணிக்க தைக்கும் 

கிரிக்சகட் ெற்றிய ைாசனாலி ைர்ணதன இது. 

சைாதலக்காட்சிப் செட்டிகள் ெிரெல ாகாை காலத்ைில் கிரிக்சகட் 

ரசிகர்களின் உற்ற பைாழன் இந்ை ைாசனாலி ைர்ணதனபய. சைாதலக்காட்சி 
ைந்ை ெின்பும் கூட கத்துக் குட்டிகளின் ைர்ணதனயால், சைாதலக்காட்சி 
ஊத யாக்கப்ெட்டு சுைாரஸ்ய ான ைாசனாலி ைல்லுநர்களின் ைர்ணதனகபள 

பகட்கப்ெட்டன. ஆனால் சைாதலக்காட்சிக்சகன்பற ஒரு ெிரத்பயக ான 

ைர்ணதன பைதைப்ெட்டதை நாள் சசல்லச் சசல்ல உணர ஆரம்ெித்ைனர். 

“நீண்ட ைப்ெடிகள் ஓடிைந்து சார்ட்  ிட் ஆன் ைடுப்ொளதரக் கடந்து 

நடுைருக்கு அருகில் ைந்து ைிடீசரன ெக்கைாட்டில் ைிலகி எம்ெிக்குைித்து அைி 
பைகத்ைில் ைசீுகிறார். கண் இத க்கும் பநரத்ைில்  றுமுதனதய அதடந்ை அந்ை 

ெந்தை, ைன் இடது காதல முன்தைத்து எக்ஸ்ட்ரா கைர் ைிதசயில் ைட்டி 

அங்கிருந்ை ைடுப்ொளர் ைடுத்சைடுக்கும் முன் ஒரு ஓட்டத்தை ைன் கணக்கிலும் 

அணியின் கணக்கிலும் பசர்த்துக் சகாள்கிறார்  ட்தடயாளர்”. இப்ெடி ைாசனாலி 
பொல ஒவ்சைாரு கணமும் களத்ைில் நடப்ெதை ைிைரிக்க பைண்டிய 

அைசியத்தை இல்லா லாக்கி ைிட்டது சைாதலக்காட்சி. நாடகத்ைிற்கான உடல் 

ச ாழி, சினி ாைிற்கு உைைாைது பொல சைாதலக்காட்சிக்சகன ைனி ைர்ணதன 

முதற பைதைப்ெட்டது. 

ைர்ணதனயாளர்கள் கிரிக்சகட் ைல்லுநர்களாகவும், ஒபர ச யத்ைில் ெல 

ைகைல்கதள தகயாளத் சைரிந்ைைர்களாகவும், நல்ல ச ாழியறிவு 

சகாண்டைர்களாகவும்  ற்றும் சகாஞ்சம் கற்ெதன ைளம்  ிக்கைர்களாகவும் 

ெரிண ித்ைார்கள்.  ிக முக்கிய ாக ைர்ணதனயாளரின் நல்ல குரல் ைளமும் 

அைிலிருந்சைழும் சரியான உச்சரிப்புகளும், சைாய்பைற்ெடும் பைாறும் நம்த  

ஆட்டத்பைாடு ெிதணத்ைிருப்ெதை. கிட்டத்ைட்ட ஒரு சிம்ஃசொனி கச்பசரிதய 

நிகழ்த்ைி காட்டும் இதசக் கதலஞதனப்பொல ைனக்கு இன்தறய சைாழில்நுட்ெ 

ைசைி மூலம் கிதடக்கும் அதனத்து ைகைல்கதளயும் ஒருங்கிதணக்கும் 

ைிறத ைான் ைர்ணதனயாளர்களுக்கும் பைதைப்ெட்டது. 

இத்ைிறத தய ைளர்த்துக் சகாண்ட ஆங்கில ைர்ணதனயாளர்களில் 

முக்கிய ானைர்கள் என ெட்டியலிட்டால் ரிச்சி செனட்,சஜஃப் ொய்காட், இயன் 

சாப்ெல், சுனில் கைாஸ்கர், ரைி சாஸ்ைிரி, ஹர்ஸா பொகபல என நீளும். 

http://www.tamilmantram.com/vb/newreply.php?s=cd89ac06c57e8d4f1314f7128aa997af&do=newreply&p=561048
http://www.tamilmantram.com/vb/newreply.php?s=cd89ac06c57e8d4f1314f7128aa997af&do=newreply&p=561048


இைர்களின் அற்புை ான ைிறத  ைான் சைாதலக்காட்சியில் கிரிக்சகட் ொர்ப்ெதை 

ப லும் சுைாரசியப்ெடுத்ைியது. அைிலும் ரிச்சி செனட் கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு 

செற்ற ெிறகு காட்சி ஊடகத்சைாடர்பு சம்ெந்ைப்ெட்ட டிப்ளப ா ெடிப்புகதள 

ைர்ணதனயாளர் ஆகபைண்டும் என்ெைற்காக ெடித்ைிருக்கிறார். 

“It is a short pitched delivery and the batsman flicked it elegantly towards finleg…” என 

சசால்லிைிட்டு, அசாருைீனிலிருந்து  ார்க் ைாக் ைழியாக ைிராட் பகாலிைதர 

எப்ெடி ைங்களுதடய  ணிக்கட்தட சைகுபநர்த்ைியாக உெபயாகிக்கிறார்கள் என்ற 

சைாழில்நுட்ெத்தை ைர்ணதனயாளர் ைிளக்கி முடிப்ெைற்குள் அடுத்ை ெந்தை ைசீ 

ெந்து ைசீ்சாளர் ையாராயிருப்ொர். “This time, batsman is cleanly yorked and last his 

balance as well as his wicket…” எனச் சசால்லிைிட்டு இந்ை ெந்தைப் ெற்றிய  ிக 

ைிரிைான அலசலுக்கு  ீண்டும் சசல்ல முடியும். இப்ெடி ைசீப்ெட்ட ெந்ைிற்கும், 

அடுத்ை ெந்ைிற்கும் உள்ள இதடசைளிதய எவ்ைளவு ச பயாசிை ாக நிரப்புைது 

என்ெது ைான், சைாதலக்காட்சி ைர்ணதனயாளர்களுக்குள்ள சைால். 

ஆங்கில ைர்ணதன ஒரு முைிர்ச்சிதய அதடந்து சைகு கால ாகி ைிட்டது. 

இப்பொதுைான் ை ிழ் ைர்ணதன IPL ைழியாக ைன் ஆரம்ெ ெடிக்கட்டுகளில் நின்று 

சகாண்டிருக்கிறது. ைல்லுநராக ஶ்ரீகாந்த்  ட்டுப  உள்ளது ை ிழர்களின் 

துரைிர்ஸ்டப . “….அைன் ைந்து ஸ்சகாயர் சலக் தசடுல அடிச்சாம்ொரு… “ என்று 

எைார்த்ை ான ச ாழி நதடயில் அைர் பெசிக் கைர்ந்ைாலும், ை ிழ் ைர்ணதன 

நீடித்ைிருப்ெைற்கு ச ாழியின் சாத்ைியங்கதள அறிந்ை ஒருைர் பைண்டும். 

அன்றாட பெச்சுத் ை ிழுக்கும் சங்கத் ை ிழுக்கும் இதடப்ெட்ட ஒரு ச ாழிதய 

கண்டதடயபைண்டிய கட்டாயத்ைில் ை ிழ் ைர்ணதனயாளர்கள் இருக்கிறார்கள். 

இங்பகைான் முந்தைய ை ிழ் ைாசனாலி ைர்ணதனகள் தகசகாடுக்க கூடும். 

அைிலுள்ள நாடகத்ைன்த தய  தறத்து ஒரு உதரயாடல் ைன்த தய சகாண்டு 

ைர முயற்சிக்கலாம். 

“நீண்ட ைப்ெடிகள் ஓடிைந்து ைசீினார்…” என்ெதை “சசன்தன கடற்கதரயிலிருந்பை 

ஓடி ைருகிறார் பொலும்… .” எனலாம்.“ஓட ைிருப்ெ ில்லா ல், ைனக்காக 

ெந்துகதள எல்தலக் பகாட்தடத் ைாண்டி ஓடைிட்டுக் சகாண்படயிருக்கிறார் 

சகயில்…” எனலாம். 

கல்லூரிக் காலங்களில் நான் பசர்ந்ந அணியினர் நடத்ைிய  ாநில அளைிலான 

கிரிக்சகட் பொட்டிகளுக்கு ைர்ணதன சசய்ைைற்கும், நடுைராக 

ெணியாற்றுைைற்கும் ெருைத்பைர்வுகதள ைைறைிட்டிருக்கிபறன். கைாஸ்கர் 

அப்பொதுைான் கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு செற்று ைர்ணதனயில் முத்ைிதர 

ெைித்துக் சகாண்டிருந்ை காலகட்டம். சுழல்  ன்னன் சைங்கட் ராகைன் நடுைராக 

பகாபலச்சிய காலகட்டமும் கூட. கிரிக்சகட்டில் என்தனச் சசலுத்ைிய இவ்ைிரு 

முக்கிய ான ஆளுத களின் நிதனைாகபை இந்ைப் ெைிவு. 



புதுச்பசரி: ைிருைண்ணா தல ைீெத்ைிருைிழாதை இன்று (17ம் பைைி) 
பநரடியாக ஒலிெரப்ெ புதுச்பசரி ைாசனாலி நிதலயம் ஏற்ொடு சசய்துள்ளது. இது 

குறித்து புதுச்பசரி ைாசனாலி நிதலய உைைி இயக்குனர் (நிகழ்ச்சி) சிைப்ெிரகாசம் 

சைளியிட்டுள்ள சசய்ைிக்குறிப்பு: ைிருைண்ணா தல கார்த்ைிதக ைீெத்ைிருைிழா 

இன்று (17ம் பைைி) நடக்கிறது. இதைசயாட்டி, ைீெப் செருைிழா நிகழ்ச்சிகள் 

 ற்றும்  தல உச்சியில் ஏற்றப்ெடும்  காைீெ நிகழ்வுகள் குறித்ை, பநர்முக 

ைர்ணதனதய, புதுச்பசரி ைாசனாலி நிதலயம் இன்று (17ம் பைைி)  ாதல 5.30 

 ணி முைல் பகாைில் ைளாகத்ைிலிருந்து பநரடியாக ஒலிெரப்ெ உள்ளது. 

இந்நிகழ்ச்சிதய, ை ிழகம்  ற்றும் புதுச்பசரி  ாநிலத்ைில் உள்ள அதனத்து 

ைாசனாலி நிதலயங்களும் அஞ்சல் சசய்கின்றன. இவ்ைாறு சசய்ைி குறிப்ெில் 

கூறப்ெட்டுள்ளது. 

 தழ சைய்ைம் கரூர்  ாரியம் ன் பகாயில் தைகாசிப் செருைிழா 

ஞாயிற்றுக்கிழத  கம்ெம் நடுைலுடன் துைங்கியது. முன்னைாக பகாயிலுக்கு 

ஊர்ைல ாக ப ள ைாளங்களுடன் எடுத்துைரப்ெட்ட முக்கிதள கம்ெத்ைிற்கு ெக்ைர்கள் 

புனிை நீர் ஊற்றி ைரபைற்றனர். 

 தழ  ாரி சொழியும் சைய்ை ாக கரூர்  ாரியம் ன் பொற்றப்ெடுகிறார். ஆண்டுபைாறும் 

சித்ைிதரயில் கம்ெம் நடுைலுடன் துைங்கி நதடசெறும் கரூர்  ாரியம் ன் ைிருைிழா 

 ிகவும் ெிரசித்ைி செற்றைாகும். ொரம்ெரிய முதறப்ெடி ொலம்ொளம்புரம் மூப்ென் 

ைதகயறாவுக்கு முக்கிதள கம்ெம் ைருைல் நிகழ்ச்சி ைழங்கப்ெடுைது ைழக்கம். 

அைர்களது கனைில் அம் ன் பைான்றி முக்கிதள சகாண்ட கம்ெம் இருக்கும் இடத்தை 

கூறுைாராம். இதைத்சைாடர்ந்து மூப்ென் ைதகயறாதைச் பசர்ந்ை  ாணிக்கம் மூப்ென், 

அைரது  கன் ைி.எம்.சசந்ைில்கு ார் ஆகிபயார் ைிரை ிருந்து முக்கிதள கம்ெத்தை 

எடுத்து ைந்து பகாயில் முன்பு நடுைது ைழக்கம். 

நிகழாண்டின் ைிழாவுக்கு, ஞாயிற்றுக்கிழத  மூப்ென் ைதகயறாக்கள் முக்கிதள 

சகாண்ட கம்ெத்தை  ின்னாம்ெள்ளியில் செற்று அைதன ொலம்ொள்புரம் 

த ைானத்துக்கு சகாண்டு ைந்ைனர். ெின்னர் அங்கு சிறப்பு அெிபஷகம், ைீொராைதன 

நதடசெற்றது. ெின்னர் ப ள, ைாளத்துடன் முக்கிதள கம்ெம் ஊர்ைலம் நதடசெற்றது. 

ொலம்ொள்புரத்ைில் இருந்து 5 பராடு, ஜைஹர் ெஜார் ைழியாக கம்ெம் சகாண்டு ைரப்ெட்டு 

பகாயிலில் ச ர்ப்ெிக்கப்ெட்டு பகாயில் முன்பு நடப்ெட்டது. கம்ெம் எடுத்து ைரும் 

ைழிசநடுகிலும் ெக்ைர்கள் புனிை நீர் ஊற்றி ைரபைற்றனர். இந்நிகழ்ைில், 100-க்கும் 

ப ற்ெட்படார் புனிை நீர் எடுத்து ைந்ைனர். கம்ெம் ைரும் நிகழ்தை ை ிழ்ச்சசம் ல் 

ப தல.ெழநியப்ென் பநர்முக ைர்ணதன சசய்ைார். 

ைிழாைில்  க்களதை துதணத் ைதலைர் மு.ைம்ெிதுதர, பொக்குைரத்து துதற அத ச்சர் 



எம்.ஆர். ைிஜயொஸ்கர், கிருஷ்ணராயபுரம் எம்எல்ஏ எம். கீைா, பகாயில் அறங்காைலர் 

பக.முத்துக்கு ார், அைிமுக  ாைட்ட அதைத் ைதலைர் ஏ.ஆர்.காளியப்ென், முன்னாள் 

கரூர் ஒன்றியக் குழு ைதலைர் எஸ்.ைிருைிகா,  ாைட்ட துதணச் சசயலாளர் 

ெசுதைசிைசா ி, முன்னாள் நகர் ன்றத்ைதலைர் சசல்ைராஜ், முன்னாள் சொருளாளர் 

பெங்க்நடராஜன், இதளஞரணி சசயலாளர் ைிசிபக.சஜயராஜ், நகரச் சசயலாளர் 

தை.சநடுஞ்சசழியன், நகர இதளஞரணி சசயலாளர் பசரன் ெழனிசா ி உள்ளிட்ட 

கட்சியினரும், சொது க்களும் ைிரளாக ெங்பகற்றனர். 

ைரும் 18 ஆம் பைைி பூச்சசாரிைல், 20 ஆம் பைைி காப்புக்கட்டுைல், 28 ஆம் பைைி ைிருத்பைர் 

ைடம் ெிடித்ைல், 29 ஆம் பைைி  ாைிளக்கு, ொல் குடம், அக்கினிச்சட்டி, அலகு குத்துைல் 

 ற்றும் 30 ஆம் பைைி கம்ெம் ஆற்றுக்கு அனுப்புைல், ஜூன் 7-இல் ெஞ்செிரகாரம், 9 ஆம் 

பைைி ஊஞ்சல் உற்ஸைமும், 10 ஆம் பைைி அம் ன் குடிபுகுைலுடன் ைிழா 

நிதறைதடகிறது. 

  

செரிய பகாயில் பைபராட்டம் 

21.4.2015 அன்று தஞ்சாவூரப்் பபருவுடையார ் க ாயிலின் 

பெள்களாை்ைம்  ண்ை நாம் இன்று (29.4.2015)கதகராை்ைம் 

 ாண்கபாம்.  

28.4.2015 மாலை 

கதகராை்ைத்திற்கு முன்பா  பபரிய க ாயில் பசன்று ெருகொம். 

ொயிலில் கதகராை்ைத்திற் ான அடைப்பிதை் பபரிய பதாட யா  

டெ ் ப்பை்டிருந்தது. 

கதகராை்ைத்தின் முதல் நாளான 28.4.2015 அன்று மாடல 

முடளப்பாரி ஊரெ்லமா  பபரிய க ாயில் நைராஜர ்

மண்ைபத்திலிருந்து எடுத்துெரப்பை்ைது. ப ்தர ்ள் மி வும் 

ஆரெ்மா  அந்த ஊரெ்லத்தில்  லந்துப ாண்டு உைன் ெந்தனர.் 

இன்னிடச முைங்  க ாயில் ெளா த்திலிருந்து பெளிகய உலா 

ெந்த  ாை்சி மி வும் அருடமயா  இருந்தது. 

http://drbjambulingam.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html
http://drbjambulingam.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html


கதர ் கமலவீதியில் அலங் ரி ் ப்பைட்ு டெ ் ப்பை்டிருந்தது. 

ஒெ்பொரு சிற்பமா  பார ்்கும் முன்பா  இந்தத் கதரு ்குப் 

 பபருடம கசரப்்பனெற்டறப் பாரப்்கபாம்.  
 

பயன்படுத்தப்பட்டலை :  

25 ைன் இலுப்டப மற்றும் நாைட்ுத்கத ்கு, அடர ைன் இரும்பு 

ததரின் உயரம் : 16½ அடி 

தலர முதை் கும்பம் ைலர  : 40 அடி உயரம், 16 அடி அ லம் 

ததரின் மமாத்த எலட  : சுமார ்40 ைன் 

நிலைகள் : ஐந்து 

இரும்புசச்க்கரம்,  அசச்ு தயாரிப்பு: திருசச்ி, பபல் (பாரத் பெவி 

எல ்ை்ரி ் ல் லிமிபைை்)  

இரும்புசச்க்கரங்கள் : தலா 6.5 அடி உயரம், 1 ைன் எடை 

அசச்ு : 14.5 அடி நீளம், 2 அசச்ு 2 ைன் எடை   

சக்கரங்கள் ஒை்மைான்றும் : தலா 1 ைன் எடை 

பைலக மட்டம் : பன்னிபரண்கை  ால் அடி உயரத்தில்  

ததைாசனம் (நலடபாலத) : கமல்மை்ைத்தில் இரண்ைடர அடி 

உயரத்தில்  

சிம்மாசனம் (ஸ்ைாமி பீடம்) : இதிலிருந்து, இரண்கை  ால் அடி 

உயரத்தில் 

அைங்காரத்துணி : கசாைர ்  ால பாணியிலான எைட்ுப் பை்டை 

ெடிெம் 

 

மதாம்லபகள் : துணியாலானடெ  

இனி, கதரில் அடமந்துள்ள சிற்பங் ளின் அம்சங் டள ் 

 ாண்கபாம். முதல் படி நிடலயில் ஒன்றடர அடியில் 67 இரண்ைாம் 

படிநிடலயில் இரண்கை ால் அடியில் 67 என பமாத்தம் 360 

மரசச்ிற்பங் ள் உள்ளன. கதரின் முன்புறம் ட லாசநாதர ்

 யிலாய ்  ாை்சி, பின்புறம் நந்தி மண்ைபத்துைன் கூடிய பபரிய 

க ாயில் அடமப்பு (ஒகர பலட யில்) மற்றும் நாயன்மார ்ள், சிெ 



தாண்ைெ ்  ாை்சி ள் மற்றும் பபருவுடையார,் பபரியநாயகி, 

விநாய ர,் முரு ன், துொரபால ர,் பூமாகதவி, 

 ல்யாணசுந்தரமூரத்்தி, அ த்தியர,் சரபமூரத்்தி, மன்மதன், 

 ண்ணப்பநாயனார ் டத, சிெராத்திரி கதான்றிய ெரலாறு, 

அப்பர,் சுந்தரர,் சம்பந்தர,் மாணி ் ொச ர,் வீரபத்ரன், 

பிைச்ாைனமூரத்்தி, விருஷ்பரூைர,் ஏ பாதமூரத்்தி 

உள்ளிை்ைடெ. நான்கு திடச ளிலும், குதிடர மற்றும் யாழி 

உருெங் ள் கதடர அைகுபடுத்துகின்றன. 

கதகராை்ை நாளின் முதல் நாள் மாடல பபரிய க ாயிலு ்கும், 

கதடரப் பார ்் வும் அதி  எண்ணி ்ட யில் ப ்தர ்ள் ெர 

ஆரம்பித்தனர.் மாடல நைராஜர ்மண்ைபத்திலிருந்து இன்னிடச முைங் , 

முடளப்பாரி ஊரெ்லமா  எடுத்துச ் பசல்லப்பை்ைது. 

29.4.2015 காலை 

கதகராை்ைம்  ாண்பதற் ா  நானும் எங் ளது குடும்பத்தாரும் 

கிளம்பிகனாம். முதலில் பபரிய க ாயில் ெந்கதாம். அங்கு 5.15 

மணியளவில் விநாய ர,் சுப்பிரமணியர,் தியா ராஜர ் உைன் அம்மன், 

தனி அம்மன் மற்றும் சண்டிக ஸ்ெரர ் ஆகிய பஞ்சமூரத்்தி ள் பபரிய 

க ாயில் ெளா தட்தவிைட்ு ் கிளம்பியடத ்  ண்கைாம்.  

க ாயில் ெளா த்திலிருந்து ராஜராஜன் பபருொயில்,க ரளாந்த ன் 

ொயில் ெழியா  பெளிகய ெந்து, ராஜராஜகசாைன் சிடல, 

சிெ ங்ட ப்பூங் ாடெ ்  ைந்து அலங் ரி ் ப்பை்ை கதர ் இருந்த கதர ்

மண்ைபத்திற்கு பஞ்சமூரத்்தி ள் ெந்து கசரந்்தனர.் நாங் ளும் 

பஞ்சமூரத்்தி ளுைன் ெந்கதாம். பஞ்சமூரத்்தி ளில் கதர ் மண்ைபத்தில் 

இருந்த கதரு ்கு முன்னதா  விநாய ரும், சுப்பிரமணியரும் அடமய கதர ்

கிளம்ப ஆயதத்மானது. அலங் ரி ் ப்பை்ை யாடன கதகராை்ைத்திற் ா த ்

தயார ் நிடலயில் இருந்தது. தனி அம்மனும், சண்டிக ஸ்ெரரும் கதரு ்குப் 

பின்னால் இருந்தனர.் தியா ராஜடரயும் அம்மடனயும் சிம்மானத்தில் 

அமரத்்தும் பணி மி  நுை்பமா  கமற்ப ாள்ளப் படுெடத ்  ண்கைாம். 

இடறெனும் இடறவியும் அமரந்்ததும் ஆரத்்தி எடு ் ப்பை்ைது. 

சுமார ் 6.15 மணிொ ்கில் இன்னிடச முைங் , கதொரங் ள் 

பாைப்பை, நாதசுெர இடச, க ாலாைை்ம் கபான்றெற்றுைன் இடறெனும், 



இடறவியும்  கதரில் உலா ெரத ்பதாைங்கினர.்  ப ்தர ்ள் ெைம் பிடித்து 

இழு ்  பசட்ச ் ப ாடி  ாை்ைப்பை கதர ்கமல ராஜ வீதியிலிருந்து 

கிளம்பியது. அெ்வீதியில் ப ாங் கணஸ்ெரர ் க ாயிலிலும், மூடல 

ஆஞ்சகநயர ் க ாயிலிலும் ப ்தர ்ள் ெசதி ் ா  கதர ் சிறிது கநரம் 

நின்றது. பதாைரந்்து  ெை ்கு ராஜ வீதியில் ராணிொய் ் ால் சந்து 

எதிகரயுள்ள பிள்டளயார ் க ாயிலிலும்,  ாந்தி சிடல அருக யுள்ள 

ரத்தினபுரீஸ்ெரர ்க ாயிலிலும், பின்னர ்அெ்ொகற கீை இராஜவீதியிலும் 

பதற்கு ராஜ வீதியிலும் குறிப்பிைப்பை்ை இைங் ளில் கதர ் நின்றது. 

 (நான்கு ராஜ வீதி ளும் பபரிய க ாயிடலச ் சுற்றி உள்ளடெ அல்ல. 

பபரிய க ாயிலிலிருந்து அதன் இைப்புறமா ச ் சிெ ங்ட ப் பூங் ா 

ெழியா ச ்பசன்றால் அங்கிருந்து கமல ராஜ வீதி ஆரம்பமாகிறது. சிறிது 

தூரத்தில் பதற்கு ராஜ வீதியுைன் அெ்வீதி சந்தி ்கும் இைத்திற்கு அருகில் 

புதிதா  அடம ் ப்பைட்ுள்ள கதர ் முை்டி உள்ளது. அங்கிருந்கத கதர ்

புறப்பை்ைது.)  ப ்தர ்ளின் ெசதி ் ா வும், ஆரத்்தி எடுப்பதற் ா வும், 

சிறப்புப்பூடஜ பசய்ெதற் ா  இந்த இைங் ளில் கதர ்நின்றது. கநரம் ஆ  

ஆ , கதர ் புறப்பை இருந்தகபாது இருந்தடதவிை பன்மைங்கில் கூை்ைம் 

பபருகியது. முழுடமயா  கதருைன் ெலம் ெந்து மன நிடறவுைன் 

திரும்பிகனாம். ம ் ள் பெள்ளத்டத பல ஆண்டு ளு ்குப் பின்னர ்

தஞ்சாவூர ் ண்ைடத கநரில் உணர முடிந்தது. 

 

வில்லிப்புத்தூர ்கதர,் சாரங்் பாணி க ாயில், திருொரூர ்கதர ்என்றொறு 

பல ஊர ்ளில் கதர ்டள ரசித்த ம ் ள் தற்கபாது தஞ்சாவூரு ்குப் புதிய 
கதர ்கிடைதத்தறிந்து மகிை்சச்ியடைந்தடத கதகராடு உலா ெந்தகபாது 

எங் ளால்  ாணமுடிந்தது. அடனத்துத் துடறயினரும் மி வும் 

சிறப்பா ப் பங் ாற்றி கதகராைை்ம் நல்ல முடறயில் அடமய 

ஒத்துடைப்புத் தந்தடம பாராை்ைத்த ் தாகும். பபரியக ாயில் கதர ்

பெள்களாை்ைம் பற்றிய முந்டதய பதிவில் முலனைர ்

த.பத்மநாபன் அெர ்ள் (Prof.,Dr.T. Padmanaban, Tamil Research Center) கூறியுள்ள 

 ருத்து டள ெரலாற்று கநா ்கிலும், அடிப்படையிலும் சிந்தி ்  

கெண்டியுள்ளது. இப்பபாருண்டம பதாைரப்ா  அெருடைய பிற 

 டிதங் டளயும் அப் பதிவில்  ாணலாம். 

 



;ெர க்குடி அரசு செண்கள் ப ல்நிதலப் ெள்ளியில் சடங்கு 

ைிழிப்புணர்வு  ற்றும்கதல இலக்கிய ைிழா நடந்ைது.ைதலத  

ஆசிரிதய சபராஜா ைதலத  ைகித்ைார். டாக்டர் ரா ைாஸ் 

சடங்குகுறித்து பெசினார். உைைி ைதலத  ஆசிரியர் ைர் ராஜ் கதல 

இலக்கியம், ாணைிகள் குருசலட்சு ி,  ீனா ஆகிபயார் ை ிழ் இலக்கியம், 

ைள்ளுைர்ெற்றியும் பெசினர். சடங்கு ைிழிப்புணர்வு நாடகம் 

நடத்ைப்ெட்டது. இலக்கிய ன்ற ைிழாைில் பெச்சு, கைிதை, கட்டுதர, 

நடனப்பொட்டிகளில் சைற்றிசெற்றைர்களுக்கு ெரிசளிக்கப்ெட்டன. 

ப லும்காலாண்டு பைர்ைில் ெத்ைாம் ைகுப்பு, ெிளஸ் 1, ெிளஸ் 2 ைில் அைிக 

 ைிப்செண்கள் செற்றைர்களுக்குெரிசளிக்கப்ெட்டன. 

 

myF – 5 - fl;Liu 
ெல நூற்றாண்டுகளாக சசய்யுள் ைடிைப  ை ிழில் இலக்கியமும் ைத்துைமும் 

ெயன்ெடுத்ைப்ெட்டது. உதர ைடிைம் இலக்கணங்களுக்கும், சசய்யுள் ைிளக்கம் 

கூறவும், சாசனங்கள் (records) ெைியவும் ெயன்ெடுத்ைப்ெட்டது. 20ஆம் 

நூற்றாண்டிபலபய உதர ைடிைம் ைளர்ச்சி செற்று,  க்களின் ெல்பைறுெட்ட 

பைதைகளுக்கும் ெயன்ெடுகின்றது. கட்டுதரபய உதரநதட சைளிப்ொட்டின் முக்கிய 

ைடிைம் ஆகும். 

கா. சிைத்ைம்ெி என்ெைர் கட்டுதர ( ஒலிப்பு (உைைி·ைகைல்)) "ெகுப்ொய்வுக்கான 

(analysis) ஒரு ைடிைம்" என்றும், "ைிைாைித்து ைிெரிப்ெபை" அைன் ெண்பு என்றும் 

குறிப்ெிடுகின்றார். க. சசாக்கலிங்கம் என்ெைர் "ஒரு சொருள்ெற்றி சிந்ைித்துச் 

சிந்ைித்ைைற்தற ஒழுங்குெடுத்ைி எழுதுைபை கட்டுதர" என்கிறார். இைர்கள் 

கருத்துக்பகற்ெபை கட்டுதர ைர்க்க சைளிப்ொட்டிற்கும், ைகைல் ெரி ாற்றத்துக்கும் 

உரிய ைடிை ாக இன்று ெயன்ெடுகின்றது. 

கட்டுதர எழுதும்சொழுது சொருள் ஒழுங்கு, சசால் சைரிவு, சிறு ைாக்கிய அத ப்பு, 

ெந்ைி அத ப்பு, குறியடீுகள் உெபயாகம் என்ெைற்றில் கைனம் பைதை என்று க. 

சசாக்கலிங்கம் "கட்டுதர பகாதை" என்ற நூலில் குறிப்ெிடுகின்றார். ப லும் "சைளிவு, 

ஆடம்ெர ின்றி ஒன்தற பநராக் கூறல், சுருங்கிய சசால்லால் ைிரிந்ை சொருதள 

குறித்ைல், குறிப்ொற் சொருதள சுட்டுைல்" (ைி. சசல்ைநாயகம்) பொன்ற ெண்புகள் 

பெணப்ெட பைண்டும். 

கட்டுதர ைதககள் 

கட்டுதரகதள நதட  ற்றும் பநாக்கம் ரீைியாக ெின்ைரு ாறு ைதகப்ெடுத்ைலாம். 

• ைர்க்கக் கட்டுதர (Argumentative Essay) 

• சசய்ைிக் கட்டுதர (Article) 

• ைிெரணக் கட்டுதர (Descriptive Essay) 

• ெகுத்ைாய்வுக் கட்டுதர (Analytical Essay) 

• சசயல்முதற ைிளக்கக் கட்டுதர (Process Analysis Essay) 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Ta-%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Ta-%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88.ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Media_help
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Ta-%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88.ogg
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95._%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BF._%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1


• ஒத்ைன்த  ைிளக்கக் கட்டுதர (Analogy Based Essay) 

• எடுத்துதரத்ைல் கட்டுதர (Narrative Essay) 

• ைதகப்ெடுத்ைல் கட்டுதர (Classification Essay) 

• ஒப்ெடீ்டு கட்டுதர (Comparison and Contrast Essay) 

• புதனவுக் கட்டுதர (fictional essay) 

ஆயினும், "ஆங்கிலத்ைில் "essay, article, feature writing" என நுண்ணியைாக 

பைறுெடுத்துைனைற்தறத் ை ிழில் இன்னும் பைறுெடுத்ைிச் சுட்டுைைில்தல" என்று 

கா. சிைத்ைம்ெி சுட்டிகாட்டுகின்றார். 

சொதுைாக ைர்க்க கட்டுதரகபள ை ிழில் முக்கியம் செறுகின்றன. ைர்க்க கட்டுதரகள் 

ைனது ைாைங்கதள (premises) முன் தைத்து, ைாைங்களால் நிதலநிறுத்ைப்ெடும் 

முடிவுகளுக்கு (conclusions) இட்டு சசல்லும். ஒரு சசய்ைி கட்டுதர (article) சசய்ைி 
ெற்றிய ஐந்து முக்கிய பகள்ைிகளான 'என்ன? எங்பக? எப்சொழுது? ஏன்? யார்?' 

என்ெைற்றிற்கு உடனடியாக ெைில் ைர முயலும். ைிஞ்ஞான ைிடயங்கதள ெகிர 

முதனயும் ஆய்வு கட்டுதரகள் ைிெரண, ைர்க்க, சசயல்முதற நதடகதள 

ைகுந்ைைாறு ெயன்ெடுத்ைி ைிடயங்கதள முன்நிறுத்தும். 

கட்டுதரயின் நதட 

கா. சிைத்ைம்ெி "நதட" ெின்ைரும் கூறுகளால் நிர்ணயிக்கப்ெடுகின்றது என்கிறார். 

1. சசால் சைரிவு 

2. சசால்லும் ைிறன், உத்ைி 
3. அணிகள் (சசால் அணிகள்) 

4. ைாக்கியங்கள் அளவு, அத வு முதறத  

ப லும், "நதட என்ெது கைிதைபயா, உதரபயா தகயாளப்ெடும் முதறத  

ெற்றியைாகும்", அது "எழுதுெைர்களின் ஆளுத பயாடு சைாடர்புதடயது" என்கிறார். 

பெச்சு ை ிழ் நதட எைிர் கட்டுதரத் ை ிழ் நதட 

பெச்சு ை ிழுக்கும் உதரநதட (கட்டுதர) ை ிழுக்கும் ைித்ைியாசம் உண்டு. பெச்சு 

ை ிழ் ொ ரர் ைன்த  ("lowstatus") உதடயைாகவும், கட்டுதர ை ிழ் ெண்டிை ைன்த  

("high status") உதடயைாகவும் கருதுபைாரும் உளர். கட்டுதரக்கு என்றும் கருத்துச் 

சசறிவு, சைளிவு முக்கியம். ைாசகரின் பநரத்தை ைணீாக்கா ல் இருக்க 

சீரத க்கப்ெட்ட (edited), ஒழுங்கத க்கப்ெட்ட (organized), கட்டத ப்பு (structure) 

கட்டுதரக்கு அைசியம். ஆதகயால், பெச்சு ை ிழ் பொல எழுை பைண்டும் என்ற 

கருத்து நதடமுதறயில் இல்தல. இருப்ெினும், பெச்சு ை ிழில் உள்ள எளிய 

சசாற்கதள உெபயாகப்ெடுத்ைல் மூலம் அைன் எளித தயயும், பெச்சு ை ிழில் உள்ள 

பைகத்தையும் கட்டுதரப் செற்றுக் சகாள்ளும். 

ெிரபைச ை ிழ் நதட எைிர் கட்டுதரத் ை ிழ் நதட 

ை ிழ் ஒலி சார்ந்ை ச ாழி. அதுபை அைற்குப் ெலமும், ெலைனீமும். ஒவ்சைாரு 

ெிரபைசத் ை ிழர்களினதும் உச்சரிப்பு, நதட சற்று பைறுெடும். ஆதகயால், ெிரபைச 

ச ாழி நதடயில் எழுதும் சொழுது, ஒரு சசால் ெல ைடிைங்கதளப் (spelling) 



செறுகின்றது. அது ெரிச்சியம் அற்ற ைாசகர்கதளக் குழப்ெி ைிடுகின்றது. இலக்கிய 

நயத்ைிற்காகக் கதைகளிபலா, கைிதைகளிபலா ெிரபைச ை ிழ் நதடதயப் 

ெயன்ெடுத்ைினாலும், ைகைல்கதளத் ைரும் கட்டுதரகளில் சீரிய கட்டுதரத் ை ிழ் 

நதடதயப் ெயன்ெடுத்துைபை ென்முகத் ை ிழரும் புரிந்து சகாள்ள உைவும். 

கட்டுதர ைடிைத்ைால் சிறுகதைதயப்பொன்றது. 

அ ெளசீரன்ற சைாடக்கம் 

ஆ. ொம்பு ஊர்ைது பொல சரசரசைன்ற பொக்கு 

இ. கைனத்ைில் ஆழப்ெைியும் ‘முத்ைாய்ப்பு’ சகாண்ட முடிவு 

— என சிறுகதைக்குரிய மூன்று அடிப்ெதட இயல்புகளும் கட்டுதரக்கும் பைதை. 

சிறந்ைகட்டுதரயின் அடிெப்தடக் குணம் இதுபை– அது ைளர்த்ைபலா ைிதச ைிரும்ெபலா 

இல்லா ல் இருக்கும். ‘கச்சிை ான கட்டுதர’ என்ற ைரி ‘சிறந்ை கட்டுதர’ என்ெைற்கு 

ச  ானபை. 

நல்ல கட்டுதர எழுதுைைன் சில நதடமுதற ைிைிகள் இதை. 

1. கட்டுதர எதைப்ெற்றியது என ஒபர ஒருைரியில் சசால்ல உங்களால் முடியபைண்டும். 

அதுபை அைன் த யம். அைாைது ‘கரு’ 

2. கட்டுதரயில் முைல்ைரியிபலபய அந்ை கரு பநரடியாக சைளிப்ெடுைது நல்லது. 

அல்லது அந்ைக் கருதை பநாக்கி பநரடியாகச் சசல்லும் ஒரு ைழி அந்ை முைல்ைரியில் 

ைிறந்ைிருக்க பைண்டும் 

3. அந்ை த யக்கருதை நிறுைக்கூடிய ைிைாைங்களாக சைாடர்ந்துைரும் ைரிகள் 

சைளிெப்டபைண்டும். அைற்கான ஆைாரங்கள், அதை நிறுவும் நிகழ்ச்சிகள், அனுெைங்கள், 

அதை  றுக்கும் ைாைங்களுக்கான ெைில்கள் ஆகியதை. 

4 கட்டுதரயில் பெசப்ெடும் கருத்துக்கு ஆைாரம் காட்டும்பொது ைலித யான ஒரு 

ஆைாரம் சகாடுக்கப்ெட்டால் பொதும். ஒன்றுக்குப ல் ஆைாரங்கதளக் 

சகாடுக்கபைண்டிய பைதை இல்தல. அது கட்டுதரதய பசார்வுற்றைாக ஆக்கும். 

செரும்ொலும் ஒரு உைாரணத்தை நாம் சசால்லியதுப  அபைபொன்ற ெல உைாரணங்கள் 

நம் நிதனவுக்கு ைரும். அைற்தற ைரிதசயாக சசால்லிச்சசல்லும் உற்சாகம் 

ஏற்ெடும்.அது கட்டுப்ெடுத்ைப்ெடபைண்டும். 



5 ைரிதசயாக ஆைாரங்கள் சகாடுத்து ஒன்தற நிறுவுைைாக இருந்ைால் கட்டுதரயின் 

பநாக்கப  அதுைாக இருக்கபைண்டும், பைறு ைிஷயப  கட்டுதரயில் இருக்கக் கூடாது. 

6 கட்டுதரயில் ஒரு ைிஷயம் குறிப்ெிடப்ெடும்பொது அக்கட்டுதரயின் ைிைாைத்துக்கு 

என்ன பைதைபயா அதை ட்டுப  அவ்ைிஷயத்ைில் இருந்து எடுத்து 

முன்தைக்கபைண்டும். சுைாரஸிய ாக இருக்கிறபை என சைாடர்ெில்லாைனைற்தற 

சசால்ல முயலக்கூடாது. உைாரணம், முக அறுதை சிகிழ்ச்தச ெற்றிய ஒரு கட்டுதரயில் 

த க்பகல் ஜாக்ஸதனப்ெற்றி சசால்லைரும்பொது அைரது ச ீெத்ைிய இதசத்ைட்டின் 

ைிற்ெதன எத்ைதன லட்சம் என்ற ைகைல் பைதையில்தல 

7 கட்டுதர ஒபர உடல் சகாண்டைாக இருக்க பைண்டும். இரு ைனி ைிஷயங்கள் 

இதணக்கப்ெட்டதுபொல பைான்றபை கூடாது. ஒருைிஷயத்துக்கு ஒரு கட்டுதர என்ெபை 

நல்லது 

8 கட்டுதரயில் முன்னுதர ,அல்லது ெீடிதக இருந்ைது என்றால் அது அக்கட்டுதரயில் 

அளைில் எட்டில் ஒருெகுைிக்கும் குதறைாகபை இருக்கபைண்டும். எவ்ைளவு சுருக்க ான 

ெடீிதக இருக்கிறபைா அந்ை அளவுக்கு நல்லது. ெீடிதக கண்டிப்ொக த யக்கருதை 

சுட்டபைண்டும்– நுட்ெ ாகபைனும். 

9. த யக்கருைிலிருந்து ைிலகி சில ைகைல்கதள அல்லது கருத்துக்கதளச் சசால்ைைாக 

இருந்ைால் அைற்தற இதடசைட்டுகளாக ஒருைரியில் அல்லது இரண்டு ைரியில் 

சசால்லிச் சசல்ைது நல்லது. அதடப்புக் குறிக்குள் சசால்ைது, — பொட்டுச் சசால்ைது 

சிறப்பு. 

10.கட்டுதரக்கு ைகைல்கள் எப்பொதும் அைசியம். ஆனால் எத்ைதன முக்கிய ான 

ைகைலாக இருந்ைாலும் அது கட்டுதரதய ைரட்சியானைாக ஆக்கும். ஆகபை 

ைகைல்கதள எப்ெடிசயல்லாம் சுைாரசிய ாக ஆக்க முடியுப ா அப்ெடிசயல்லாம் 

சுைாரஸிய ாக ஆக்கபைண்டும். ைகைல்கதள குட்டிநிகழ்ச்சிகளாக ஆக்கலாம். 

ஒன்றுடன் ஒன்று ெிதணக்கலாம். சசால்லும் ச ாழியால் ைித்ைியாசப்ெடுத்ைிக் 

காட்டலாம். ெட்டியல்கள் ஒரு கட்டுதரக்கு எப்பொதுப  செரும் ொரம் 

11. ஒரு கட்டுதர முழுக்க ஒபர ைதக ச ாழி இருக்கபைண்டும். ைிதளயாட்டுத்ைன ான 

ஒரு கட்டுதர ைிடீசரன்று பகாெம் சகாள்ை§பைா சட்சடன்று ைீைிர தடைபைா கூடாது. 

அடிப்ெதடயில் இது என்ன  னநிதல [mood] உள்ள கட்டுதர என்ற சைளிவு 

அக்கட்டுதரயில் இருக்கபைண்டும். நதகச்சுதையாக ஆரம்ெித்து ச ல்ல ைீைிர தடயும் 

கட்டுதரகளும் ைீைிர ாக ஆரம்ெித்து பைடிக்தகயாக ஆகும் கட்டுதரகளும் உண்டு. 



அப்பொது அந்ை  ாறுைல் சீராக ஆசிரியரால் சகாண்டு ைரப்ெடபைண்டும். எது த ய 

உணர்ச்சிபயா அதுபை செரும்ொலான அளவுக்கு இருக்க பைண்டும். ொைிப்ொைி 
என்சறல்லாம் இருக்கக் கூடாது 

12. ப ற்பகாள்கதள முடிந்ைைதர ைைிர்ப்ெபை கட்டுதரக்கு நல்லது. ப ற்பகாள் 

சகாடுக்கும்பொது ைித்ைியாச ாகபைா கைித்துை ாகபைா ைீைிர ாகபைா 

பைடிக்தகயாகபைா கூறப்ெட்ட ப ற்பகாள்கதள  ட்டுப  ” … ” பொட்டு அப்ெடிபய 

சகாடுக்க பைண்டும். அைாைது அந்ை ப ற்பகாள் ைாசகதன நின்று கைனிக்க தைப்ெைாக 

இருக்க பைண்டும். எக்காரணத்ைாலும் நீண்ட ப ற்பகாள்கள் ஒரு கட்டுதரயில் 

ைரக்கூடாது. ஒருபொதும் எல்லாருக்கும் சைரிந்ை ப ற்பகாள்கதள சகாடுக்கக் கூடாது. 

சொதுைான சாைாரண ான கருத்துக்கதள ஒரு முக்கிய ெிரமுகர் சசால்லியிருந்ைதை 

எடுத்துக்காட்டுைைானால் அக்கருத்துக்கதள சுருக்கி நம் சசாற்களில் சகாடுப்ெபை 

நல்லது. 

13. கட்டுதரயில் ைழக்க ான ைரிகதளயும் ைளர்த்ைல் ைரிகதளயும் பைடிக் 

கண்டதடந்து சைட்டித்ைள்ள பைண்டும். எழுதும்பொது சரியாகச்ச் சசால்லிைிட்படா ா 

என்ற ஐயத்ைில் நாம் ப லும் ஒருைரி சசால்ல உந்ைெப்டுபைாம். அதை கட்டுெப்டுத்ை 

பைண்டும். ”இதை எப்ெடி சசால்ைசைன்று சைரியைில்தல, ஆனால் சசால்லித்ைான் 

ஆகபைண்டும்’ பொன்ற ைரிகள் கூடபை கூடாது. 

14. ெிரெல ான சசாற்சறாடர்கதளயும் பைய்ந்ை சசாற்சறாடர்கதளயும் [ஜார்கன், க்ளபீஷ] 

முற்றிலும் ைைிர்க்கபைண்டும். ‘ைிருடதனத் பைள்சகாட்டியது பொல’ பொன்ற ைரிகள் 

உைாரணம். ஆங்கிலத்ைில் எழுதும்பொது இது நிதறயபை ந க்கு ைரும். ந து ஆங்கிலக் 

கல்ைி அத்ைதகயது. ‘ஸ்சடப்ெிங் இன் அைர்ஸ் ஷ¥ஸ்’ என்சறல்லாம்… 

15. ஒரு கட்டுதர ஒபர பொக்காக பொைது நல்லது. நடுபை உதடெட பைண்டுச ன்றால் 

அைிகெட்சம் ஒரு உதடவு. அைற்குப ல் பொனால் அக்கட்டுதர சிைறியிருப்ெைாகபை 

பைான்றும் 

 

 

 


