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Synopsis
The zealous biological ideas that refine human life are one that is necessary
to discover that language is transcendent. A comparative study of the works of
contemporary living bilingual writers will reveal the richness of the literature. In
the sense that this study becomes essential. Among the contemporary creators
are Tamil writer Nanjil Nadan and Malayalam writer C.V. Balakrishnan. The
book compares the short stories of two authors, Balakrishnan, and explores
cultural contexts. A comparative study of the works of bilingual artists from
different countries reveals the customs and cultures of their community and how
their country's arts are nurtured and preserved.

மானுட வாழ்லவச் சசம்லமப்படுத்தும் சீாிய வாழ்வியல் சிந்தலைகள், சமாழி
இைங்கடந்தலவ என்பலதக் கண்டறிய வவண்டியது வதலவயாை ஒன்றாகும். சமகாைத்தில்
வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் இருவவறு சமாழிலயச் சார்ந்த பலடப்பாளர்களின் பலடப்புகலள
ஒப்பிட்டு ஆய்வுசசய்வது இைக்கியத்தின் சசழுலமலய சவளிப்படுத்த உதவும் என்ற
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ஆய்வு

சசய்வதாக

இந்நூல்

சிறுகலதகலள
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உணர்த்தப்படுவவதாடு அவரவர் நாட்டின் கலைகள் வளர்க்கப்படும் விதம், பாதுகாக்கப்படும்
விதம் குறித்தும் அறியமுடிகிறது.
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1. கதைகளின் தைோற்றமும் ைரவுகளும்

மனிைன் ைன் எண்ணங்கதளயும் உணர்ச்சிகதளயும் வெளிப்படுத்ைக்
தகயோண்ட கருெி வமோழி. வமோழியின் போிணோம ெளர்ச்சியோக இலக்கியங்கள்
பிறந்ைன. வசய்யுள் உதரநதட என்ற இருெதக இலக்கியெடிெங்கள் ைமது
கருப்வபோருளிலும்,

நதடயிலும்

கோலத்ைிற்தகற்ற

புைிய

மோற்றங்கதள

ஏற்றுக்வகோள்ெதுடன் மோற்றத்ைிற்தகற்ற ெளர்ச்சிதயயும், ெளர்ச்சிக்தகற்ற
பயன்போட்தடயும் நல்கி ெருகின்றன. புைினம், சிறுகதை, நோடகம், கட்டுதர
என்ற உதரநதட இலக்கிய ெடிெங்களின் ெளர்ச்சி, மனிை ெோழ்க்தகதயப்
பிரைிபலிப்பதைக் குறிக்தகோளோகக் வகோண்டு ெிளங்குகின்றன. அவ்ெதகயில்
சமகோலப் பதடப்போளர்களில் ைமிழ் எழுத்ைோளர் நோஞ்சில் நோடன், மதலயோள
எழுத்ைோளர்

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன்

ஆகிய

இரு

பதடப்போளிகளின்

சிறுகதைகதள ஒப்பிட்டு பண்போட்டுப்பின்புலங்கதள ஆய்வு வசய்ெைோக
இந்நூல் அதமகின்றது.

ஆய்ெின் இன்றியதமயோதம
ஒரு பதடப்போளி ைோன் கண்டு தகட்டு உணர்ந்ைெற்தறத் தைதெயோன
அளவு கற்பதன நயத்துடன் ைன்னுதடய பதடப்புகளில் பைிவு வசய்யும்தபோது
சில ஏற்புகளும் சில மறுைலிப்புகளும் ெோசகனுக்குத் தைோன்றுெது இயல்பு. ஒரு
பதடப்தப

ெோசகனோக

ஆய்ெோளனோக
ைருகின்றது.

மட்டும்

அணுகும்தபோது
ஆய்வு

தநோக்கில்

அணுகோது

ெிருப்பு

அப்பதடப்பு

பல

இலக்கியத்தை

வெறுப்பில்லோை
போிமோணங்கதளத்

அணுகும்தபோது

அது

சமுைோயத்ைின் ெரலோறோக ஆெணப்படுத்ைப்படுகிறது.
மோனுட ெோழ்தெச் வசம்தமப்படுத்தும் சீோிய ெோழ்ெியல் சிந்ைதனகள்,
வமோழி இனங்கடந்ைதெ என்பதைக் கண்டறிய தெண்டியது தைதெயோன
ஒன்றோகும். சமகோலத்ைில் ெோழ்ந்து வகோண்டிருக்கும் இருதெறு வமோழிதயச்
சோர்ந்ை

பதடப்போளர்களின்

பதடப்புக்கதள

ஒப்பிட்டு

ஆய்வுவசய்ெது

1

ைமிழ் மதலயோளச் சிறுகதைகளில் பண்போட்டுப் பின்புலம்
இலக்கியத்ைின்

வசழுதமதய

வெளிப்படுத்ை

உைவும்

என்ற

ெதகயில்

இவ்ெோய்வு இன்றியதமயோைைோகின்றது.

கதைகளின் தைோற்றம்
மனிைன்

தைோன்றிய

வைோடங்கிெிட்டன.

கோலத்தை

குழந்தைகதளத்

கதைகளும்

தைோன்றத்

தூங்கதெக்கவும்,

நீைிகதளப்

தபோைிக்கவும், எடுத்துக்கோட்டுகளுடன் புோியதெக்கவும், வைோடக்ககோலத்ைில்
இம்முதறதயப் பயன்படுத்ைினர். நோதடோடிக்கதைகள், ெிதநோைக்கதைகள்,
இரோமோயணக்கதைகள்

என

ெோய்வமோழியோக

ெழங்கி

ெந்ை

கதைகள்,

பிற்கோலத்ைில் ெளர்ச்சியதடந்து எழுத்து ெடிெம் அதடந்ைன. வீட்டுக்குள் ஒரு
குறிப்பிட்ட இன மக்களுக்குள் ெழங்கி ெந்ை கதைகள் எழுத்து ெடிெம்
வபற்றதபோது சமுைோயத்ைிற்கு நன்தம வசய்யும் பதடப்புகளோக

மோற்றம்

கண்டன.
“போட்டிதட தெத்ைக் குறிப்பினோனும்
போெின் வறழுந்ை கிளெி யோனும்
வபோருவளோடுப் புணரோப் வபோய்ம்வமோழி யோனும்
வபோருவளோடு புணர்ந்ை நதகவமோழி யோனும்
உதரநதட ெதகதய நோன்வகன வமோழிப”
(வைோல்., வபோருள்., நூ.475)
என்று வைோல்கோப்பியர் குறிப்பிடும் நோல்ெதக உதரநதட ெதகயில்
வபோருவளோடுப் புணரோப் வபோய்ம்வமோழி என்பைற்கு வபோய்யோகதெ புதனந்து
இயற்றப்பட்ட ஒரு கதை தபோன்றது என்று உதரயோசிோியர்கள் ெிளக்கம்
ைருகின்றனர்.
கட்டுக்கதைகள்

இைிலிருந்து
அந்நோளில்

கற்பதனயோல்
ெழங்கி

ெந்ைன

புதனந்துதரக்கப்படும்
என்பதை

அறிந்துவகோள்ள

முடிகிறது (Ilampooranar, 1998).

சிறுகதையின் இலக்கணம்
சங்க இலக்கியங்களில் ைனிப்போடல்கள் அதனத்துதம ஒவ்வெோரு
சிறுகதைதய. ெோய்வமோழிப்போடல்கள், மனப்போடச் வசய்யுள்கள், நூற்போக்கள்
உதரநதட ெடிெங்கள் என இலக்கிய ெதக ெளர்ச்சி அதடந்ைது தபோல
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கல்வெட்டு, ஓதலச்சுெடி, பைிப்பு அச்சு என வமோழி ெளர்ச்சியதடந்ைைோல்
தைோன்றியதை இன்தறய சிறுகதை இலக்கியெடிெம்.
இக்கோல இலக்கிய ெதககளுள் ெிதரெோக ெளர்ந்து ெரும் ஒரு
இலக்கியெடிெம் சிறுகதை ஆகும். சிறுதம + கதை = சிறுகதை. எனதெ
அளெில் சிறியைோக இருக்க தெண்டும். கதைக்கப்படுெது கதை என பல
கருத்துகள் உள்ளன.
சிறுகதைக்குோிய

இலக்கணம்

பற்றி

பலரும்

ெிளக்கம்

கூறியுள்ளதபோதும் இதுைோன் சிறுகதையின் முடிந்ை முடிெோன இலக்கண
அதமப்பு என்று எெரும் ெதரயறுத்துக்கூறெில்தல. இைற்குக் கோரணம் அது
நோள்தைோறும் உருெத்ைிலும் உத்ைிமுதறயிலும் புைியன வபற்று ெளர்ந்து
ெருகிறது. எனினும் சில இலக்கிய அறிஞர்கள் முன்தெத்துள்ள ெிளக்கங்களின்
துதணயோல் சிறுகதையின் ைன்தமயிதன ஓரளவு உணரலோம்.
புைினம்,
அழுத்ைத்ைோலும்

குறும்புைினம்

ஆகியெற்றிலிருந்து

தெறுபட்டு

அைன்

ெிளங்கும்.

வசறிெோலும்

உதரநதடயோலோகிய

புதனகதைகதளதய இக்கோலத்ைில் சிறுகதை என்று சுட்டுகின்றனர். உலகப்
புகழ்வபற்ற

சிறுகதை

எழுத்ைோளர்

‘எட்கர்

ஆலன்தபோ’

என்பெர்

“சிறுகதையோெது அதர மணி தநரத்துக்குள் படித்துணரக்கூடிய உதரயில்
கூறப்படும் கதையோகும்” என்கிறோர் (வெயம், ைமிழ் இலக்கிய ெரலோறு, ப.319)
“சிறுகதையின் வைோடக்கமும் முடிவும்
ெிறுெிறுப்போகவும்

சுதெயோகவும்

குைிதரப்பந்ையம் தபோன்று

ெிதரெோகவும்

அதமய

தெண்டும்”

என்கிறோர் வசட்ஜ்ெிக் என்ற ஆங்கில ஆசிோியர் (Jayam A., and Chandralekha
V., 1991).
சிறுகதைகளில்

நீண்ட

ெருணதனகளுக்தகோ,

நிகழ்ச்சிகளுக்தகோ,

நிதறய கைோபோத்ைிரங்களுக்தகோ ெோய்ப்பில்தல. சுருக்கமோக, அதை தெதள ஒரு
நிகழ்ச்சிதயச் சுதெயுதடயைோக வசோல்லக்கூடியைோகவும் இருக்கதெண்டும்.
இைிலிருந்து சிறுமுதறதம ைெறினோலும் அது புைினம் என்ற நிதலதய
அதடந்து ெிடும்.
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ைமிழ்ச் சிறுகதைகளின் தைோற்றமும் ெளர்ச்சியும்
ஐதரோப்பியர்களின்

ெருதகயோல்

ைமிழ்நோட்டில்

கல்ெி

ெசைிகள்

வபருகியதைோடு இலக்கியத்ைிலும் உதரநதட ெளரலோயிற்று. இத்ைதகய
உதரநதட ெளர்ச்சியினோல் இலக்கிய ெதகயோம் புதனகதை ைமிழில் ெந்து
தசர்ந்ைது. புதனகதை என்பது புைினம், சிறுகதை என்ற இரு இலக்கிய
ெதககதளயும் குறிக்கும்.
ைமிழில் அச்சுப்வபோறி உபதயோகத்ைிற்கு ெந்ைதும், பத்வைோன்பைோம்
நூற்றோண்டின் ஆரம்பத்ைிலிருந்தை ெோய்வமோழியோக ெழங்கி ெந்ை கதைகள் பல
நூல்ெடிெில்

அச்சிடப்வபற்றுப்

பலர் படிக்கவும் படிப்பதை மற்றெர்கள்

தகட்கவும் ெோய்ப்பு ஏற்பட்டது. இவ்ெதகயில் கதை என்ற முடிெிதல முைன்
முைலில் அச்சில் ெந்ைது வீரமோமுனிெர் என்ற ைமிழ்ப்வபயதரக் வகோண்ட
இத்ைோலி நோட்டுப் போைிோியோர் வகோன்ஸ்டோன்டியஸ் வபஸ்கி எழுைிய ‘பரமோர்த்ை
குருெின்

கதை.’

புதுச்தசோியில்

ெோழ்ந்ை

முத்துசோமிப்பிள்தள

என்பெர்

தைடிக்வகோடுத்ை தகவயழுத்துப் பிரைிதயக் வகோண்டு வசன்தனக் கல்ெிச்
சங்கத்ைில் 1822 -இல் அச்சிட்டனர். இதையடுத்து அந்ைக் கல்ெிச் சங்கத்ைில்
முைலியோர் 1826-ல் தசோமசன்மோெின் ‘பஞ்சைந்ைிரக் கதைகள் என்ற நூதல
மரோத்ைி வமோழியிலிருந்து ைமிழில் வமோழிவபயர்த்து வெளியிட்டோர். சிறுகதை
ெளர்ச்சியின்

கோலச்

சூழதல

அடிப்பதடயோகக்

வகோண்டு

மூன்று

கட்டங்களோகப் பிோித்துக் கோணலோம்.
ஆரம்ப கோலக்கட்டத்ைில் தகோதகோல், எட்கர் ஆலன் தபோ, ஓ.வென்றி
முைலோனெர்களின் சிறுகதைகதள ஒட்டித் ைமிழில் அந்ை இலக்கிய ெதக
ெளரதெண்டும் என்று ஆதச வகோண்டெர் ெ.தெ.சு ஐயர்.

அெர் தைச

ெிடுைதல இயக்கத்ைில் ஈடுபட்டு உதழத்ை உதழப்புக்கு இதடதய ைமிழ்
இலக்கியத்
ைமிழுக்குச்

வைோண்டும்
சிறுகதைச்

வசய்ை

ைமிழறிஞர்.

வசல்ெத்தை

சுப்பிரமணிய

போரைியோரும்

ஆக்கித்ைரதெண்டும்

என்று

ஆதசவகோண்டோர். ெங்கோளக் கெிஞர் ரவீந்ைிரநோத் ைோகூோின் சிறுகதைகள்
பைிவனோன்தற அந்ைக் கோலத்ைில் வமோழிவபயர்த்துத் ைந்ைதைோடு, ைோதம சில
சிறுகதைகதளயும் பதடத்ைோர். ‘ஆறில் ஒரு பங்கு’, பூதலோக ரம்தப’ முைலோன
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கதைகதள இயற்றினோர். ‘நெைந்ைிரக்கதைகள்’, ‘கதைக்வகோத்து’ என்பன
அெருதடய கதைகளின் வைோகுப்புகள் ஆகும்.
போரைியோர், ெ.தெ.சு ஐயர் ஆகிதயோருக்குப் பிறகு தைசிய எழுச்சியின்
போதையில் சிறுகதை இலக்கியத்ைின் ெளர்ச்சியும் வைோடர்ந்ைது. இக்கோல
கட்டத்ைில் ஏரோளமோன பத்ைிோிதககள் தைோன்றின. நெசக்ைி, தைசபக்ைன்,
சுைந்ைிரச்சங்கு,

கோந்ைி

தபோன்ற

பத்ைிோிதககள்

அெற்றுள்

குறிப்பிடத்ைக்கனெோகும். இப்பத்ைிோிதககள் தைசிய எழுச்சிக்கும் இலக்கிய
ெளர்ச்சிக்கும் உரமூட்டின. 1933ல் தைோன்றிய ‘மணிக்வகோடி” பத்ைிோிதகயின்
பங்கு இைில் குறிப்பிடத்ைக்கைோகும்.
“புதுதமப்பித்ைன்
வசோ.ெிருத்ைோசலத்ைிற்கு

என்ற

புதனப்வபயர்

இலக்கியத்துதறயில்

இருந்ை

வகோண்ட

புதுதமயோர்ெமும்,

பதடப்புக்கதலயில் இருந்ை புலதமயும் போரோட்டத்ைக்கதெ. புைிய கருத்துகள்,
அெற்றிற்குப் புைிய ெடிெங்கள், அெற்தற எழுதுெைற்கு தமற்வகோண்ட
புதுப்புது உத்ைிகள், புதுெதகயோன நதட, சமுைோயச் சகெோசிகதளக் கண்டு
ஏங்கிக்

கலங்கும்

இரக்க

வநஞ்சம்

இதெ

எல்லோம்

அெருதடய

சிறுகதைகளுக்குப் புத்வைோளி ஊட்டின” எனப் போரோட்டுகிறோர் மு.ெரைரோசன்
(Varadarajan M., 1972),
குடும்பக்கதைகள்

எழுைிப்

புகழ்

வபற்றெர்

கு.ப.ரோெதகோபோலன்

‘ெிடியுமோ’, ‘ைிதர, ‘அர்ச்சதன ரூபோய்’, ‘கோைல்நிதல’ தபோன்ற சிறுகதைகள்
குறிப்பிடத்ைக்கனெோகும்.
நுட்பமோன ெருணதனகளுடன் ஆழமோகப் படித்துணரத்ைக்க ெதகயில்
கதைகள் எழுைியெர் ‘வமௌனி.’ ‘அழியோக்சுடர்’, ‘மனக்தகோலம்’, ‘சோெில் பிறந்ை
சிருஷ்டி’,

‘பிரபஞ்ச

கோனம்’

தபோன்றதெ

இெருதடய

குறிப்பிடத்ைக்க

சிறுகதைகளோகும். இக்கோலக்கட்டத்ைில் நீண்ட ெரலோற்றுப் புைினங்கள் பல
எழுைிப்

புகழ்

வபற்றெர்

கல்கி.

கிதளக்கதைகளும்,

கற்பதனகளும்,

ெருணதனகளும் வகோண்டு புைினங்கள் அதமத்ை அெர் அந்ை முதறதயத் ைம்
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சிறுகதைகளிலும் தகயோண்டோர்.
நோள்தைோறும் வபருகிெரும் எண்ணற்ற எழுத்ைோளர்கதளக் வகோண்ட
ைற்கோலத்தை ‘சிறுகதையுகம்’ என்தற கூறலோம். இக்கதைப் வபருக்கத்ைிற்குக்
கோரணம் பத்ைிோிதக எனலோம். ைற்கோலச் சிறுகதை உலகில், புைிது புைிைோய்
ஏரோளமோன

எழுத்ைோளர்கள்

வெயகோந்ைன்,

உருெோகி

சோ.கந்ைசோமி,

ெருகின்றனர்.

பிரபஞ்சன்,

அதசோகமித்ைிரன்,

நீலபத்மநோபன்,

சு.சமுத்ைிரம்,

தமலோண்தம வபோன்னுச்சோமி, ரகுநோைன், ெல்லிக்கண்ணன், நோ.போர்த்ைசோரைி
தபோன்தறோர் அெர்களில் குறிப்பிடத்ைக்கெர்களோெர்.
ஆண் எழுத்ைோளர்கள் மட்டுமின்றிப் வபண் எழுத்ைோளர்கள் பலரும்
சிறுகதை உலகில் முத்ைிதர பைித்து ெருகின்றனர். வபண்களின் உளெியல்
தபோரோட்டங்கதளயும், குடும்பச் சிக்கல்கதளயும், ஆணோைிக்கச் சமூகத்தையும்,
ெோழ்ெின்

வமன்தமப்

பதடப்பைில்

பகுைிகதளயும்

வபண்

ெிளங்குகின்றனர்.

எழுத்ைோளர்கள்

லட்சுமி,

சித்ைிோிக்கும்

ெதகயில்

சிறப்பியல்பு

இரோெம்கிருஷ்ணன்,

கதைகள்

வபற்றெர்களோக

சூடோமணி,

ெசுமைி,

இரோமசோமி, சதரோெோ ரோமமூர்த்ைி, ெிமலோரோணி, சரஸ்ெைி, ைிலகெைி, ெோஸந்ைி,
கி.சோெித்ோி, அநுத்ைமோ, தகோமகள், தக.வெயலட்சுமி, சல்மோ தபோன்ற வபண்
எழுத்ைோளர்கள் சிறுகதை மற்றும் புைின உலகில் ைங்கள் சுெடுகதளப் பைித்து
ெருகின்றனர்.

தகரளமும் மதலயோளமும்
அதசோகருதடய
வைன்னிந்ைிய

நோடுகளின்

கல்வெட்டுக்களில்
ெோிதசயில்

தகரளம்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்
சிறப்பிடம்

வபறுகிறது.

ைிருெிஞ்தசக்களத்தைத் ைதலநகரோகக்வகோண்டு அரசோண்ட தசரமன்னர்களின்
ஆட்சிக் கோலத்ைில் சிறப்வபய்ைியிருந்ை வைன்னிந்ைிய நோடுகளில் தகரளமும்
ஒன்று என்பைற்கு இலக்கியச் சோன்றுகள் கிதடக்கின்றன.
புைிற்றுப்பத்து. சிலப்பைிகோரம், மணிதமகதல முைலிய பதழய ைமிழ்
நூல்கதள

தசர

அரசர்களின்

ஆட்சிக்கோலச்

சிறப்தப

வமய்ப்பிக்கப்

தபோதுமோனதெ என்கிறோர் பி.தக.பரதமச்ெரன் நோயர் (Parameswaran Nair
PK., 1995).
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கி.பி. பத்ைோம் நூற்றோண்டுெதர ெடதெங்கடம் முைல் வைன்குமோி
ெதரயில்

ெழங்கிய

வமோழி

ைமிழ்.

கிழக்கிலும்

தமற்கிலும்

கடல்கதள

எல்தலகளோகக் வகோண்டதை நன்னூல் சிறப்புப்போயிரத்ைில்,
“குணகடல் குமோி குடகம் தெங்கடம்
எனும் நோன்வகல்தலயின் இருந்ைமிழ்க்கடலுள்”
(நன்., சிறப்பு., நூ.8-9)
எனக் குறிப்பிடுெைோல் உணரமுடிகிறது (Sage Bhavanandi, 1981).
“அன்தறயதகரளத்ைின் ஆட்சிவமோழியோகத் ைமிழ் இருந்ைது. எனதெ அரசப்
புலெர்களோன தசரமோன்வபருமோள் நோயனோரும், குலதசகரரும் ைமிழில் ைங்கள்
நூல்கதள

இயற்றினர்.

‘இரோமசோிைத்தை’

ைமிழில்

மதலயோளத்ைின்
இயற்றியுள்ளைோக

முைன்நூலோகக்
சோன்றுடன்

கருைப்படும்
நிறுெமுடியும்.”

என்கிறோர் க.ை.ைிருநோவுக்கரசு (Thirunavukkarasu, K.T., Research Problems
and Solutions)
வைோல்கோப்பியர் கோலத்ைிற்கு முன்பு இருந்தை ைமிழ்வமோழி, பல ெட்டோர
வமோழிகளோகத் ைிோிந்து ெழங்கின.
“வசந்ைமிழ் தசர்ந்ை பன்னிரு நிலத்தும்
ைற்குறிப் பினதெ ைிதசச்வசோற்கிளெி”(வைோல்., வசோல்., நூ.400)
என்று வைோல்கோப்பிய நூற்போவும், (Tolkappiyar, 1998)
“வசந்ைமிழ் நிலஞ்தசர் பன்னிரு நிலத்ைிலும்
ஒன்பைிற் றிரண்டினில் ைமிவழோழி நிலத்ைினும்
ைன்குறிப் பினதெ ைிதசச்வசோல் என்ப” (நன்., நூ.273 )
என்ற நன்னூல் நூற்போவும் இைற்குச் சோன்று பகருகின்றன (Sage
Bhavanandi, 1981).
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மதலயோளச் சிறுகதையின் தைோற்றமும் ெளர்ச்சியும்
ைமிழும், மதலயோளமும் ஒரு ைோய்ெயிற்றுப் பிள்தளகள் ஆைலோல்
இலக்கியத்ைின் ெரலோற்றுப்போதையும் ஏறக்குதறய ஒன்று தபோலதெ இருந்ைன.
ஆங்கில அறிவும், ஆங்கில இலக்கியத் வைோடர்பும் மதலயோளத்ைில் புதனகதை
இலக்கியத்ைின்

தைோற்றத்ைிற்குக்

இலக்கியங்கதளக்

கண்ட

கோரணமோக

மக்கள்

ைம்

அதமந்ைன.

தமல்நோட்டு

வமோழியிலும்

அத்ைதகய

இலக்கியங்கதளப் பதடக்க முயன்றைன் ெிதளெோகப் புைினம், சிறுகதை
தபோன்ற இலக்கிய ெடிெங்கள் தைோன்றின. ஆரம்ப கோலங்களில் மதலயோளச்
சிறுகதைகள் அதனத்தும் ஆங்கிலக் கதைகளின் வமோழிவபயர்ப்புகளோகதெ
வெளிெந்ைன. பின்னர் ெந்ை கதைகள் பலவும் மைப்பிரச்சோர தநோக்கில்
அதமந்ைதெயோகும். மதலயோள வமோழியின் முைல் பத்ைிோிதகயோன ‘இரோஜ்ய
சமோச்சோரத்ைில்’ 1847-ஆம் ஆண்டு பைிப்பில் வெளியிடப்பட்ட ‘ஒரு குட்டியுவட
மரணம்’ எனும் கதையும், 1848 டிசம்பர் பைிப்பில் வெளிெந்ை ‘ெிஷத்ைினு
மருந்து’ எனும் கதையும் அவ்ெதகயில் உட்பட்டனெோகும்.
‘தகரளெர்மோ

ெலியதகோயித்

ைம்புரோன்’

மதலயோளச்

சிறுகதை

இலக்கியத்ைில் முக்கியப் பங்கு ெகித்ைோர். அெர் தகரளக் கல்ெிப் போடநூல்
கழகத்ைின்

ைதலெர்

வபோறுப்பில்

இருந்ைைோல்

ைன்

பதடப்புகதளப்

போடநூல்களில் உட்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டோர். மூன்றோம் ெகுப்புப்
போடநூலில் ‘கிழென் சங்கரன்ட கை’ ‘வகோச்சு லட்சுமியுவடயும் கிளியுவடயும் கை
’, கிட்டுெின்வட கை தபோன்றதெ அெரோல் உட்படுத்ைப்பட்ட கதைகளோகும்
(Parameswaran Nair PK., 1995).
மதலயோளத்ைின் முைல் சிறுகதை எழுத்ைோளர் என்று தபோற்றப்படுபெர்
‘தெங்ஙயில் குஞ்ஞிரோமன் நோயர்’ ஆெோர். 1866-ல் வெளிெந்ை ெோசனோ ெிக்ருைி
எனும் கதைைோன் மதலயோளத்ைின் முைல் சிறுகதையோகப் தபோற்றப்படுகிறது.
சி.எஸ் தகோபோலபணிக்கர், அம்போடி நோரோயணப்வபோதுெோள், ஒடுெில்
குஞ்ஞிகிருஷ்ணதமனன், வக.சுகுமோரன், குற்றிப்புரத்து கிட்டுண்ணி நோயர்,
அப்பன்

ைம்புரோன்

தபோன்தறோர்

வைோடக்க

கோலகட்ட

சிறுகதை
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எழுத்ைோளர்களோெர் வைோடக்ககோலத்தைச் தசர்ந்ை மற்ற எழுத்ைோளர்கள் அம்போடி
நோரோயணப்வபோதுெோள், தக.சுகுமோரன். கதையின் அதமப்பிலும் அழகிலும்
அைிகம்

அக்கதர

வகோண்டெர்

வைோடக்ககோலத்ைிதலதய

அைற்தகோர்

அம்போடி.
ைிருப்பம்

சிறுகதையின்

வகோடுத்துச்

சிறுகதை

ெளர்ச்சியில் தமல் கல்தல நோட்டிெிட்டுச் வசன்றெர் ஈ.ெி. கிருஷ்ணப்பிள்தள.
கதைகதளக் தகயோளும் போணியிலும் நதகச்சுதெயிலும் அெருக்கு முற்பட்ட
சிறுகதையோசிோியர்கள் அதனெதரயும் இெர் மிஞ்சிெிட்டோர் எனலோம். இெோின்
‘தகளீ

வசௌைம்’

‘போஷ்பெர்ஷம்’

ஆகிய

இரண்டும்

சிறந்ை

சிறுகதைப்

பதடப்புகளோகும். சிறுகதை எழுத்ைோளர்களோன பெத்ரோைன் நம்பூைிோிப்போடும்,
எஸ்

ரோமெோோியோரும்,

‘போஷ்போங்குர்த்’,

ஈ.ெியின்

‘ெனோந்ைரங்கம்’

சமகோலத்ைெரோெர்.
தபோன்றதெ

ரோமெோோியோின்

இையத்தை

உருக்கும்

சிறுகதைகளோகும்.
இதடக்கோலத்ைில்

குறிப்பிடத்ைக்க

சிறுகதை

ஆசிோியர்கள்

ைகழி

சிெசங்கரன்பிள்தள, தகசெதைவ், பஷீர் வபோற்றக்கோடு தபோன்றெர்களோெர்.
இலக்கிய உலகில் இெர்கள் அடிவயடுத்து தெத்ைதை சிறுகதை ெோயிலோக
எனினும் இெர்கள் அதனெருதம புைின இலக்கியத்தைோடும் வநருங்கிய
வைோடர்புதடயெர்களோெர்.
ைகழிதயப்

தபோலதெ

சமூகச்சிக்கல்கள்,

அடிதமத்ைனம்

தபோன்றெற்தற தமயமோக தெத்துக் கதைகதளப் பதடத்ைெர் ‘தகசெதைவ்.
இெர் ப்ரோெோெம், உஷஸ், சித்ரசோல, அந்நத்வை நோடகம், போெிெரன்,
ெீெிைசக்ரம் தபோன்ற பல சிறுகதைகதள எழுைியுள்ளோர். உதழக்கும் மக்களின்
ெோழ்க்தகச்
மற்வறோருெர்

சிக்கல்கதள

தமயமோகக்

‘வபோன்குன்னம்

ெர்க்கி.

வகோண்டு

கதைகள்

இடிெண்டி,

பதடத்ை

ெிகோரசைனம்,

நோட்டுவெளிச்சம், பூப்போலிக, ைோகம், தமோடல் தபோன்றதெ இெருதடய சிறந்ை
சிறுகதைத் வைோகுப்புகளோகும்.
கதையம்சத்ைில் அைிகக் கெனம் வசலுத்ைி எழுதுபெரோன எஸ்.தக
வபோற்றகோடின், பத்மரோகம், நிசோகந்ைி, மணிமோளிக, ரங்கமண்டபம் தபோன்ற
சிறுகதைத் வைோகுப்புகள் சிறப்பிற்குோியதெயோகும். இெதரப்தபோலதெ ைோம்
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உட்பட்ட ஆசிோியர் சமூகத்தை தமயமோகக் வகோண்டு கதை எழுைியெர் ‘கோருர்
நீலகண்டப்பிள்தள’, ஆெோர். அம்பலப் பரம்பில், தமல்ெிலோசம், கோரூர் கைகள்,
ஒரு பிடி மண்ணு தபோன்றதெ இெருதடய சிறுகதைத் வைோகுைிகளோகும்.
“சிறுகதை என்ற இலக்கிய ெடிெத்ைின் சிறப்பு. கோலம் மோறும் தபோது
அைில் உருெோகும் உருெமோற்றம் ஆகும். புைிய ெோழ்க்தக முதறதயச்
சித்ைிகோிப்பைிலும்,

உயிதரோட்டமுள்ள

மட்டும்

கதையோசிோியர்

ஒரு

கைோபோத்ைிரங்கதள

பதடப்பைிலும்

ஒதுங்கிெிடமுடியோது.”

என்கிறோர்

தக.எஸ்.ரெிக்குமோர் (Ravikumar K.S., Serukatha Vaakku valiyum).
இவ்ெதகயில் மனிை ெோழ்க்தகதயச் சித்ைிோிப்பதைோடு நில்லோமல்
ஆத்மோெின்

உணர்ச்சிகதளயும்

ஆரோய்ந்து

எழுைக்கூடிய

பலர்

தைோன்றிெிட்டனர். சிறுகதை என்ற இலக்கிய ெடிெத்ைின் ெோய்ப்புகதள
நிரந்ைரமோக ஆரோய்ந்து வகோண்டிருப்பெர் ஒ.ெி.ெிெயன். இெதரப் தபோலதெ
எம்.டி.ெோசுதைென் நோயர், முட்டத்து ெர்க்கி, வெட்டூர் ரோமன் நோயர், தெோசப்
முண்டதசோி, தபோஞ்ஞிக்கர ரோஃபி, டி.பத்மநோபன், என்.தகோெிந்ைன், நந்ைனோர்,
தகோெிலன், பி.மோைெதமனன், ஏ.தக. போலகிருஷ்ணபிள்தள தபோன்தறோரும்
குறிப்பிடத்ைக்கெர்களோெர். சிறுகதை உலகில் ைனது முத்ைிதரதயப் பைித்ை
இன்னும் பலர்.
ஆண்

எழுத்ைோளர்கதளப்

தபோலதெ

வபண்

எழுத்ைோளர்களும்

மதலயோளச்சிறுகதை உலதகயும், இலக்கிய உலதகயும் அலங்கோிக்கின்றனர்.
ைற்தபோதைய பல வபண் எழுத்ைோளர்களுக்கு முன்தனோடியோய் இருந்ைெர்
போலோமணி அம்தமயோர், லலிைோம்பிகோ அந்ைர்ெனம் தபோன்தறோர். மற்ற
குறிப்படத்ைக்க எழுத்ைோளர் மோைெிக்குட்டி எனும் ‘கமலோ சுரய்யோ’ ஆெோர்.
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2. பதடப்போசிோியர்கள்

நோஞ்சில் நோடன்
நோஞ்சில்நோடு

என்பது

கன்னியோகுமோிப்

பகுைிதயச்

சோர்ந்ை

பகுைியோகும். நோஞ்சில் நோடன் என்ற வபயோில் இலக்கியங்கதளப் பதடத்து
ெரும் க.சுப்பிரமணியம் 31.12.1947-ல் கன்னியோகுமோோி மோெட்டத்ைில் உள்ள
வீரநோரோயணமங்கலத்ைில்

பிறந்ைோர்.

இவ்வூர்

நோகர்தகோயிலுக்கு

அருதக

உள்ளது. ைந்தை கணபைியோ பிள்தள, ைோய் சரசுெைி அம்மோள். இெருடன்
பிறந்ைெர்கள் ஏழுதபரோெர். 1970-ஆம் ஆண்டு ைிருெனந்ைபுரம் தகரளப்
பல்கதலக்கழகத்ைில்

முதுகதலப்பட்டம்

வபற்றோர்.

கல்லூோி

ெிோிவுதரயோளரோகச் தசரப் பணம் வகோடுக்க ெசைியில்லோைைோல் ெடிவீசுெரம்
நடரோெய்யர்

என்பெோின்

உைெியோல்

பம்போய்க்குச்

வசன்றைோகக்

கூறப்படுகிறது. ஏழு ரூபோய் ைினக்கூலி அடிப்பதடயில் பம்போய் கவலக்டர்
அலுெலகத்ைில் தெதலக்குச் தசர்ந்ை அெர், அங்கிருந்து அதைகூலியில் 1973-ல்
‘W.H.BRADY’ என்ற நிறுெனத்ைில் ைினக்கூலியோக தசர்ந்ைோர். படிப்படியோக
முன்தனறி

அதை நிறுெனத்ைில் நிர்ெோகப் வபோறுப்தப அதடந்து ஓய்வு

வபற்றுள்ளோர்.
1926-ம் ஆண்டுக்குமுன் கன்னியோகுமோி மோெட்டத்ைில் மருமக்கள்
ெழித்ைோயம் என்னும் நதடமுதற ெழக்கத்ைில் இருந்து ெந்ைது. நோஞ்சில் நோட்டு
தெளோளர் மரதபச் சோர்ந்ை ஒருெருக்கு மிகுைியோன வசோத்துக்கள் இருந்ைோல்
அந்ைச் வசோத்துகள் மக்கதளச் தசரோது மருமகதனதயச்தசரும். இந்ைப்பழக்கம்
கோரணமோகக் குடும்பெோழ்தெ வபரும் அல்லலுக்கு ஆளோெதுண்டு. ைந்தை
வசோத்ைில் உோிதமவபற இயலோை கோரணத்ைினோல், மக்கள் குடும்பத்தைத்
துறப்பதும். குடும்பத்ைில் ஒட்டிக் கிடந்ைோலும் மனதெறுபோடு வகோண்டு சண்தட
சச்சரவுகளிட்டு மோய்ெதும் ெழக்கமோக இருந்ைது. இம்முதறதய மதறமுகமோக
எைிர்க்க

ெிரும்பிய

கெிமணி

தைசியெிநோயகம்பிள்தள

‘மருமக்கள்

ெழி
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மோன்மியம்’ என்ற

நூதல எழுைி அதை நோஞ்சில்நோடன் என்ற வபயோில்

வெளியிட்டோர்.

கெிமணி

சுகி.சுப்பிரமணியம்,

அப்வபயதரத்

க.நோ.சுப்பிரமணியம்

துறந்துெிட்டைோலும்,

எனப்

பலர்

இருப்பைோலும்

க.சுப்பிரமணியம் என்ற வபயதர ‘நோஞ்சில்நோடன்’ என மோற்றிக் வகோண்டைோகக்
குறிப்பிடுகின்றோர்.
நோஞ்சில்நோடதன ஒரு பதடப்போளியோக இவ்வுலகிற்கு அறிமுகம்
வசய்ைது அெரது ைனிதமதய. அதை அெர்வமோழியோகதெ போர்க்கலோம்.
“பம்போயின் ைனிதமதயப்தபோக்க 1975-ல் ைீபம் இைழில் ‘ெிரைம்’ எனும்
சிறுகதை எழுைிதனன். இலக்கியச் சிந்ைதன போிசு கிதடத்ைது. ெோசகர்
கடிைங்கள் நிதறய போரோட்டி ெந்ைிருப்பைோக அறிந்து மகிழ்ந்தைன். போிசும்
ெோசகர் போரோட்டும் தமலும் என்தன எழுை ஊக்கப்படுத்ைின. ைீபத்ைிலிருந்து
முகெோி ெோங்கி ெண்ணைோசன் எனக்குக் கடிைம் எழுைினோர். கடிைத்ைில் நோெல்
எழுை

தயோசதன

கூறியிருந்ைோர்.

‘ைதலகீழ்

ெிகிைங்கள்’

எழுைிதனன்.

ஞோன.ரோெதசகரன் என்னுதடய ஆரம்பக்கோல எழுத்துக்கதள வசதுக்கிக்
கூர்தமப்படுத்ைியெர்.

முைல்

நோெதல

எம்

வசோந்ை

வசலெில்ைோன்

வெளியிட்தடோம். வைோடர்ந்து எழுத்ைோளனோெது ைெிர்க்க முடியோைைோயிற்று.
நீலபத்மநோபனின் ‘ைதலமுதற’ நோெல் மண் சோர்ந்ை பண்போடு சோர்ந்ை
ெிஷயங்கதளப்
சிறப்போக

பதடப்புகளுக்குள்

அறிவூட்டியது.

ெட்டோர

உட்படுத்ைலோம்
ெழக்கு

நதட

என்பதை
இயல்போய்

எனக்குச்
நம்தம

வெளிப்படுத்ை உைவுெது. வைோடர்ந்து இருபத்தைந்து ெருஷத்ைிற்கும் தமலோக
எழுத்துலகில் இயங்கிக் வகோண்டிருக்கிதறன்.” இப்படிப்பட்ட தூண்டுைலின்
ெிதளெோக அெர் இன்றுெதர பதடத்துள்ள பதடப்புகள் (Velayutham, 2015).
1.

புைினங்கள் - 6

2.

சிறுகதைத் வைோகுப்புகள் - 14

3.

கெிதைத் வைோகுைி - 3

4.

கட்டுதரத் வைோகுைி - 13
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5.

ைிதரப்படத்துதறயில் - பல

6.

தநர்கோணல் வைோகுப்பு -1

சி.ெி. போலகிருஷ்ணன்
ஆங்கிதலயர்களின்
பலெிைமோனப்

ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்ை

தபோரோட்டங்களின்

முடிெில்ைோன்

இந்ைியச்
1947-ல்

சமூகம்
ெிடுைதல

அதடந்ைது. அைில் முக்கியப் தபோரோட்டங்களில் ஒன்று உப்புச்சத்ைியோகிரகம்.
அைன் சில முக்கிய முடிவுகள் கண்ணூர், பய்யனூர் என்ற இடத்ைில் தெத்து
எடுக்கப்பட்டன.

அப்புகழ்

வபற்ற

பய்யனூோில்

பிறந்ைெதர

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன். சுைந்ைிரப் தபோரோளியோகவும், சமூகச்சீர்ைிருத்ைெோைியோகவும்
தபோரோடியெர்களில்

கிருஷ்ணன்

நோயரும்

ஒருெர்.

அக்குடும்பத்தைச்

சோர்ந்ைெதர சி.ெி. போலகிருஷ்ணன். சுைந்ைிரப் தபோரோட்டக் கோலகட்டத்ைில்
கோந்ைி, தநரு தபோன்ற பல ைதலெர்கள் பய்யனூருக்கு ெந்ைிருக்கின்றனர்.
அன்று கோந்ைி நட்டுதெத்ை மோமரம் இன்றும் போதுகோக்கப்படுகிறது. அதை
இன்றும் ‘கோந்ைிமோவு’ என்தற அதழக்கின்றனர். அவ்ெதகயில் சோித்ைிரப்புகழ்
ெோய்ந்ை இடதம பய்யனூர்.
நோஞ்சில் நோட்டுப் பழக்கத்தைப் தபோலதெ மருமக்கத்ைோய முதற
தகரளோெிலும் அன்று இருந்ைது. அைனோல் பல துன்பங்கதள அனுபெித்ைெதர
சி.ெி. போலகிருஷ்ணன். அப்போெின் வசோத்தை அனுபெிக்க முடியோமல் வசோந்ை
வீட்தட ெிட்டு மோமன் வீட்டில் ைஞ்சம் புகுந்து இளதமயிதலதய ெறுதமயில்
பல துன்பங்கதள அனுபெித்ைெர். ‘மருமக்கத் ைோய முதறயில் கதடசிக் கண்ணி
நோதன’ என ெருத்ைத்துடன் கூறும் அெர் 1952-ல் பய்யனூர் கிரோமத்ைில்
பிறந்ைோர்.

அம்மோ

நோரோயணி.

அப்போ

குஞ்ஞுரோமர்

வபோதுெோள்.

உடன்பிறந்தைோர் நோன்கு சதகோைோிகள் வமோத்ைம் இெதரயும் தசர்த்து ஐந்துதபர்.
சிறுெயைிலிருந்தை புத்ைகம் ெோசிப்பைில் மிகுந்ை ஆர்ெமுதடய சி.ெி.
போலகிருஷ்ணன், ைனது மோமோெின் புத்ைக அதறயிலிருந்து சில புத்ைகங்கதளத்
ைிருடிப் படித்துெிட்டு யோருக்கும் வைோியோமல் அதை அங்தகதய வகோண்டு
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தெத்துெிடுெோர். அத்ைதகய ஆர்ெம் மிகுந்ை அெர் பத்ைோம் ெகுப்பு முடிந்ைதும்
ஆசிோியர் பயிற்சி தமற்வகோண்டோர். குடும்பச் சூழ்நிதல, ெறுதம இதெ
இரண்டும் இெதரப் பைிவனட்டு ெயைிற்கு முன்போகதெ ஆசிோியரோக்கிெிட்டது.
மோணெர் பருெத்ைிதலதய நோடகம், கதை தபோன்றதெ எழுதுபெரோன சி.ெி.
போலகிருஷ்ணன் ைனது கதைகதள எழுைி முடித்ைபிறகு பரண் மீது வீசி
எறிந்துெிடுெோரோம். பிறகு யோருக்கும் வைோியோமல் அதை எடுத்துெோசித்து
போர்ப்போரோம்.
“ைகழிதயயும், வபோன்னோனிக்கோரனோன உருதபயும், ைிருெிைோங்கூர்
கோரனோன போறப்புறத்தையும், வபோன்குன்னம் ெர்க்கிதயயும் நோன் ெோசித்து
நோட்டின்

நோன்கு

எல்தலகளுக்கு

அப்புறமுள்ள

ெோழ்க்தகதயப்பற்றி

வைோிெைற்குள் சோித்ைிரம் அைன் ெழிக்கு நகர்ந்து வகோண்டிருந்ைது” என்பது
அெோின் ஆத்ம அனுபெம் (Balakrishnan, C.V., 2013).
நோஞ்சில் நோடனுக்கு ெோசிப்பு ஆர்ெத்தைத் தூண்டியது பம்போய்
நூலகம்.

அதைதபோலதெ

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணனுக்கும்

அெோின்

வீடோன

போலத்ைதரக்கு அருகில் உள்ள “ெெெர்” நூலகம் ெோசிக்கும் ஆர்ெத்ைிற்கும்,
ைனிதமதயப் தபோக்கவும் துதணபுோிந்ைிருக்கிறது.
நோட்டுப்புறக்கதலகளோன தையம் உள்ளிட்ட பல்தெறு கதலகள்
நிதறந்ை

சூழ்நிதலயில்

ெளர்ந்ை

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணதன

“மனிை

ெோழ்க்தகயின் வபோருதள அைன் (மூல்யத்தை) மைிப்புகதள எழுத்துக்கள் ெழி
அதடயோளப்படுத்ைிய மகோன்”

எனப்புகழ்கின்றனர்

ெோழ்க்தகயின்

யைோர்த்ைத்தை அதனெரும் புோிந்து வகோள்ளும் ெிைமோகவும், சிறுகதைக்குோிய
இலக்கணமோன

வமோழிச்சிக்கனத்துடனும்

ெிளக்கும்

ெல்லெரோன

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன் பதடத்ை பதடப்புகள்.
1. புைினம் 8
2. குறும்புைினம் 32
3. சிறுகதைகள் 18
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4. பிறபதடப்புகள் 10
5. சுயசோிதை

1

“வமோழியின் ெோய்ப்புகதள எைிர்தநோக்கி எப்தபோதும் ைியோனித்து
நிற்கக்கூடிய

எழுத்ைோளதர

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன்.”

என்கிறோர்

தக.ெி.பிரசன்னகுமோர் (Balakrishnan, C.V., 2013). 1979-ல் நோட்தடெிட்டு
வெளிதயறிக் கல்கத்ைோெிற்கு குடிதயறினோர். கல்கத்ைோெில் வசன்ட்தபோல்ஸ்
கத்ைீட்ரலில் தெத்து ‘ஆயுசின்வட புஸ்ைகம்’ என்ற நூதல எழுைினோர். 2000-ம்
ஆண்டிற்கோன தகரள சோகித்ய அகோைமி அெோர்டு இந்நூலுக்கு ெழங்கப்பட்டது.
“கதைவயழுதுபெர்

தெவறோருெோின்

கதைகதள

ெோசித்துக்

வகோண்தட

இருக்கதெண்டும். அெர்களுக்குச் சோித்ைிரம் கண்டிப்போகத் வைோியதெண்டும்
என்ற கருத்துதடய சி.ெி. போலகிருஷ்ணன்,
“ஒவ்வெோரு
சலனங்கதளயும்,

மதலயோளச்

சிறுகதையும்

ெோழ்க்தகப்

சமூகத்ைிற்கு

வபோருதளயும்.

ஒவ்வெோரு

எைிர்ப்புகதளயும்,

ஏமோற்றங்கதளயும் ைிறந்து கோண்பிக்கின்றன. சமூகத்ைின் எைிர்போர்ப்புகள்ைோன்
சிறுகதைகளில் பிரைிபலிக்கப்படுகின்றன.” என்கிறோர்.
சிறுெயைிலிருந்தை சமஸ்கிருை ஸ்தலோகங்கதளயும் மந்ைிரங்கதளயும்
அப்போ மனப்போடமோகக் கூறுெதைக்தகட்டு ைோனும் மனப்போடம் வசய்ை
சூழ்நிதலயில்

ெளர்ந்ைெர்

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன்.

இங்கு

சி.ெி.

போலகிருஷ்ணன் கதைகள் குறித்து தக.ெி. பிரசன்னகுமோோின், “அனுபெத்ைின்
உற்று தநோக்கலும், சங்கீைமும் ைன்னுதடய எழுத்துக்கதலயில் எப்தபோதும்
இருக்கதெண்டும் என்று ைீர்க்க முடிவுதடயெதர சி.ெி. போலகிருஷ்ணன்.” என்ற
கருத்து சுட்டிக்கோட்டத்ைக்கைோகும் (Balakrishnan, C.V., 2013). தமலும் அெர்,
“வமோழியின்

அசோைோரணமோன

பயன்போட்டின்ெழி

கருத்துகளுக்கு

ெிளக்கமோன ெோய்ப்புகள் நல்கக்கூடிய எழுத்ைோளதர சி.ெி. போலகிருஷ்ணன்.”
என்கிறோர் (Balakrishnan,

C.V.,

2013).

இக்கருத்துகளுக்கு

ெலுவூட்டும்

ெிைமோகதெ அெரது பதடப்புகளும் உள்ளன. இந்து மைக்கருத்துக்கதளயும்,
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கதலகதளயும் ெிளக்கும் அதை அளெிற்குப் பிற மைங்கதளப் பற்றியும் நன்கு
அறிந்து தெத்ைிருக்கிறோர். கிறிஸ்து சம்பந்ைமோகவும், தபபிதளவயோட்டியும்
அெர் எழுைிய கதைகள் ஏரோளம்.
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3. சிறுகதைகளில் பண்போட்டுப் பின்புலங்கள்

‘முைல் எனப்படுெது நிலம் வபோழுைிரண்டின்
இயல்வபன வமோழிப இயல்புணர்ந்தைோதர’
(வைோல்.,வபோருள்,இளம்.,நூ.8)
என்கிறோர்

வைோல்கோப்பியர்

(Tolkappiyar,

1998).

குறிப்பிட்ட

நிலங்களில் கூறப்படும் உோிப்வபோருட்கள் சிறப்பதடெைற்குக் கருப்வபோருட்கள்
அதமக்கப்பட்டன. நிலமும் வபோழுதும் ஆகிய முைற்வபோருளும் கருப்வபோருளும்
தசர்ந்து உோிப்வபோருள் என்னும் மனிை ெோழ்ெிதனச் சிறப்பிக்க தெண்டிய
சூழதல உருெோக்குகின்றன.
“முைல் கரு உோிப்வபோருள் என்ற மூன்தற
நுெலுங்கோதல மதற சிறந்ைனதெ
போடலுட் பயின்றதெ நோடுங்கோதல” (வைோல்.,வபோருள்,இளம்.,நூ.8)
என்கிறோர்
உோிப்வபோருதள
கோலந்தைோறும்

வைோல்கோப்பியர்
ெலுவூட்ட

(Tolkappiyar,

முைற்வபோருளும்,

இலக்கியங்களில்,

இலக்கியப்

1998).

அைோெது

கருப்வபோருளும்

உைெின.

போடுவபோருளில்,

இலக்கிய

ெடிெங்களின் ெளர்ச்சி நிதலயோன சிறுகதைகளில் இந்ை முைற்வபோருளும்,
கருப்வபோருளும்,

கதைக்கருதெ

ெிளக்குெைற்கோன

பின்புலங்களோக

வசயல்படுகின்றன.
ஒரு

சிறுகதையின்

முழு

அதமப்தபயும்,

அைன்

ஏதனய

சிறப்புக்கதளயும் ெோசகர்கள் முழுதமயோக உணர்ந்துவகோள்ள உைவும் கூறு
பின்புலமோகும்.

ஒரு

கதையின்

அடிப்பதடப்

பண்புகளோன

கதைக்கரு,
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கதைப்பின்னல்,

கதைமோந்ைர்கள்,

வமோழிநதட,

சமூகச்சிந்ைதனகள்,

ஆகியெற்றின் முழுதமயோன இயக்குநிதலக்கு அடிப்பதடக் கோரணியோகப்
பின்புலம் ெிளங்குெதைோடு, அெற்தற வநறிப்படுத்தும் சக்ைியோகவும் அது
ெிளங்குகிறது. கதையின் வைோடக்கம் முைல் முடிவு ெதரயில் ஒவ்வெோரு
நிகழ்ச்சிகதளோடும் ஒன்றிதயந்து வசயல்படும் பின்புலமோனது, பின்னணி,
கோட்சியதமப்பு, சூழ்நிதல தபோன்ற பல வபயர்களில் அதழக்கப்படுகிறது.
ஆங்கிலத்ைில்

பின்புலத்ைிற்கு

Background,

setting

தபோன்ற

வசோற்கள்

ெழங்கப்படுகின்றன. அைன் தநர்வமோழிவபயர்ப்போக ‘பின்புலம்’, ‘பின்னணி’
தபோன்ற

வசோற்கள்

ைமிழில்

பயன்படுத்ைப்படுகின்றன.

வசன்தனப்

பல்கதலக்கழகத் ைமிழகரோைி ‘Background’ என்பைற்கு ‘பின்னணி ெண்ணம்’,
‘பின்னணிச் சூழல்’, ‘பகட்டோக எடுத்துக்கோட்ட உைவும் ஓெியப் பின்னணி’
தபோன்ற

வபோருள்கதளயும்,

‘Setting’

என்பைற்கு

‘பின்னணியதமப்பு,

‘பின்னணி’, ‘சுற்றுப்புறச்சூழல்’ ஆகிய வபோருள்கதளயும் ைருகிறது. மதலயோள
வமோழியில் பின்புலத்தை ‘பச்சோத்ைலம்’ என்று கூறுெர். மதலயோள சப்ைைோரோ
ெலியில் ‘பச்சோத்ைலம்’ என்ற வசோல்லுக்குப் ‘பின்போகம்’ என்று வபோருள்
கூறப்பட்டுள்ளது (G. Padmanabha Pillai, 2015).
புைினம்,

சிறுகதை

ஆகிய

இரு

இலக்கியங்களுக்கிதடதயயோன

பின்புலத்தை அ.ச.ஞோனசம்பந்ைன் இவ்ெோறு ெிளக்குகிறோர்.
“புைினம் ஒரு ைிதரயில் ைீட்டப்பட்ட ஓெியம் தபோன்றது. அைில் மதல,
அருெி, கோடு, ெிலங்குகள், மக்கள் என்ற பல வபோருள்கள் இருக்கலோம். ஆனோல்
ஓெியத்ைிறனோய்ெோளன் ஓெியத்ைின் சிறப்தப ஆரோய்தகயில் தூரத்ைிலிருந்து
அைதனப்

போர்த்துெிட்டு

அைனுடன்

அதமெைில்தல.

பக்கத்ைில்

ெந்து

ஓெியத்ைின் சிறு பகுைிதய மட்டும் போர்த்து ஆரோய்கிறோன். அச்சிறு பகுைிதய
வபருஞ்சித்ைிரமோக

அதமக்கப்வபறுைலும்

உண்டு”

என்கிறோர்

(Gnanasambandhan A.S., 1993).
மனிைன் ெோழ்க்தக நடத்தும் இடம், அங்கு நிலவும் ைட்பவெப்பநிதல,
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அரசியல்,

வபோருளோைோரநிதல

ஆகிய

யோவும்

அெனது

நடத்தைதய

நிர்ணயிக்கும் சக்ைி பதடத்ைதெயோகும். சிறுகதை, புைினம் தபோன்றெற்றில்
மனிைர்கதள தமயமோக தெத்தை கதைப் பின்னப்படுெைோல் அெர்களும்
சூழ்நிதலயின் ைோக்கத்ைிற்கு உட்பட்தட வசயல்பட இயலும். எனதெ கதைதயப்
புோிந்து வகோள்ெைற்கு சூழ்நிதல அடிப்பதடயோக ெிளங்குகிறது. இைனோதலதய
பின்புலத்தைச்

‘சூழ்நிதல’

என்றும்

அதழக்கின்றனர்.

கதைக்கருதெயும்

கதைமோந்ைர்களின் வசயல்கதளயும் புோிந்துவகோள்ள உைவுெது பின்புலதம
ஆகும். பின்புலம் சிறப்புற அதமந்ைோல் மட்டுதம அக்கதை கதல நயத்துடன்
ெிளங்கும்.

பின்புலத்ைின் ெதககள்
ஒரு கதையில் பதடக்கப்படுகின்ற கைோபோத்ைிரங்கள் எத்ைன்தமயினர்.
அெர்கள் எச்சமூகத்தை சோர்ந்ைெர்கள். கதை எங்கு நடக்கிறது? எப்தபோது
நடக்கிறது? தபோன்றெற்றிற்கு ெிளக்கமோக அதமெது பின்புலமோகும். கதை
நிகழும் இடம், கோலம், சமுைோயம் ஆகியெற்தற ெிளக்கும் பின்புலத்தை
இருெதகயோகப் பகுக்கலோம்.

பின்புலம்
1. இயற்தகப் பின்புலம்
2. பண்போட்டுப் பின்புலம்
இயற்தகப் பின்புலத்தைச் சங்ககோலப் பகுப்புமுதறயோன நிலமும்,
வபோழுதையும் தபோல இடப்பின்புலம், கோலப்பின்புலம் என இரண்டோகப்
பகுக்கலோம். பின்புலத்ைின் முக்கியக்கூறுகளில் முைன்தமயோனது இடமோகும்.
இடம் என்பது கதை நிகழும் களமோகும். கதை நிகழ்வுகள் நிகழ நிலெியற்
பின்புலமோன இடப்பின்புலம் இன்றியதமயோைைோகும். அடுத்ை முக்கியக் கூறு
கோலப்பின்புலமோகும்.

கதை

நிகழ்தெ

முடிவுெதர

சோியோன

போதையில்

வகோண்டு வசல்ல கோலப்பின்புலம் மிகவும் முக்கியமோனைோகும்.
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இயற்தகப்பின்புலம்
1.

இடப்பின்புலம்

2.

கோலப்பின்புலம்
அடுத்ைது முக்கியமோன கூறுகளுள் ஒன்று பண்போட்டுப் பின்புலமோகும்.

இது சமுைோயத்தைோடு வநருங்கியத் வைோடர்புதடயது. ஒவ்வெோரு ைனிமனிைனும்
சமுைோயத்தைோடு வநருங்கிய வைோடர்புதடயெனோக இருக்கிறோன். கதையில்
ெரும் கதைமோந்ைர்களும் அப்படிதய பதடக்கப்படுகின்றனர். இந்நிதலயில்
அெர்கதளோடு வைோடர்புதடய சமுைோயப் பின்புலம் பிரைிபலிக்கப்படுகிறது.
இலக்கியங்கள்

ஒவ்வெோன்றும்

பண்போடுகதளப்

பைிவு

வசய்கின்றன.

இப்பண்போட்டுப் பின்புலம் மூலம் சமுைோய உறவுகள், பழக்கெழக்கங்கள்,
உணவுமுதற, சடங்குகள், அரசியல், நம்பிக்தககள் தபோன்ற பல கூறுகதள
உணரமுடிகிறது.

பண்போட்டுப்பின்புலம்
1

தைோற்றம்

2

பழக்கெழக்கம்

3

உதடெருணதண

4

உணவுமுதற

5

நம்பிக்தககள்

6

சடங்குகள்

7

சோைி

8

நோட்டுப்புற மருத்துெம்

9

கதலகள்

10 சதமயல் குறிப்புகள்
11 வைோழில்
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12 ெிழோக்கள்
13 ெிதளயோட்டுகள்
14 அரசியல்
தபோன்ற

ைதலப்புகளில்

இப்பண்போட்டுப்பின்புலம்

கதைக்கு

ெிளக்கப்பட

உள்ளன.

அழகூட்டுபதெயோகவும்,

கைோபோத்ைிரத்ைிற்கு உயிரூட்டுபதெயோகவும் அதமகின்றன.
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4. நோஞ்சில் நோடன் கதைகளில் பண்போட்டுப்
பின்புலம்

பண்போட்டுப் பின்புலத்ைில் குறிப்பிட்ட நிலெியல் பகுைியில் ெோழும்
மக்களின் கதல, சடங்குகள், சோைிெதககள், உணவு, உதட, பழக்கெழக்கம்,
அரசியல்,

ெழிபோடுகள்,

நம்பிக்தககள்

தபோன்ற

வசய்ைிகள்

வெளிக்கோட்டப்படுகின்றன. நோஞ்சில் நோடன் கதைகளில் பின்புலமோக நோஞ்சில்
பகுைி, பம்போய், வகோங்குநோடு தபோன்றதெ அதமகின்றன. இந்நிலப்பகுைிதயச்
சோர்ந்ை

மக்களின்

ெோழ்க்தகநிதல,

வைோழில்,

உள்ளிட்ட

பண்போட்டுப்

பின்புலத்தைச் சிறுகதைகள் ெழிக்கோணலோம்.

பழக்கெழக்கம்
மக்களிதடதய
பின்பற்றப்படுகின்றன.

சில

பழக்கெழக்கங்கள்

அெசரமோன

நகர

கோலங்கோலமோக

ெோழ்க்தகக்கும்,

அதமைியோன

கிரோமப்புற ெோழ்க்தகக்கும் நிதறய தெறுபோடுகள் இருப்பது தபோலதெ
அெர்களின் பழக்கெழக்கங்களிலும் தெறுபோட்தடக் கோணலோம்.
“பயணநோட்களில்

மச்சி,

மோம்சம்

பழக்கம்

இல்தல.

வபரும்போதலோர்க்கும் ெோரத்ைில் மங்கல்ெோர், குருெோர், சனிெோர் உபெோசம்.
இரவு ஒரு வபோழுது உணவு. மறுவபோழுதுகளில் ெோதழப்பழம்” என்ற ெோிகள்
சில

சமூகத்ைின்

ெிரைமிருக்கும்

பழக்கத்தையும்,

Nanjil

Nadan,

(2008)

“இல்தலப்போ! அம்மோசியோச்தச இன்தனக்கு! ….. பதழயது போதன நிதறஞ்சு
வகடக்கு

நோளும்

கிழதமயுமோ,

ெிரைமும்

அதுவுமோ

எப்படிப்

பதழயது

சோப்பிடுறது?” (நோஞ்சில் நோடன், வைய்ெங்கள் ஓநோய்கள் ஆடுகள், ப.28). என்ற
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ெோிகள் சில இனத்தைச் சோர்ந்ை மக்கள் சிறப்பு நோட்களில் மீைமோகிய பதழய
உணவு உண்ணமோட்டோர்கள் எனும் பழக்கத்தையும் உணர்த்துகிறது

உணவுமுதற
“அறதெோர்க் களித்ைலும் அந்ைணதரோம்பலும்
துறதெோர்க் வகைிரலும் வைோல்தலோர் சிறப்பின்
ெிருந்வைைிர் தகோடலும் இழந்ை என்தன”
(சிலப்பைிகோரம்,வகோதல.,அடிகள்,71-73)
எனும் அடிகள் ெிருந்தைோம்பலின் சிறப்தப எடுத்துதரக்கின்றன.
“உண்டி வகோடுத்தைோர் உயிர் வகோடுத்தைோதர” என்கிறது மணிதமகதல.
இங்கு ஆசிோியர் உணவு முதறதயக் குறிக்குமிடத்து ைமிழர்க்தக உோிய
ெிருந்தைோம்பலின் சிறப்புப் பsண்பு மூலதம பல ெதகயோன உணவுமுதறதய
ெிளக்குகிறோர் (Thirukoodasundaram P., 1967).
“சுப்தபயோபிள்தள சுடுதசோற்றின் மீது கட்டிப்பருப்பு தபோட்டு வநய்
ஊற்றி பப்படம் வநோறுக்கிப் பிதசந்ைோர்” (Nanjil Nadan, 2002).
“கடதலப் பருப்புப் தபோட்டு கூட்டு எங்கும் எைிலும் பூசணிக்கோய்
அல்லது ெோதழக்கோய்” (Nanjil Nadan, 2002).
“மிளகோய் சுட்டு உப்பும் புளியும் உள்ளியும் இட்டுப் பிதசந்ை இதடயன்
புளிதய அலுமினியத் ைட்டில் தெத்துக் வகோண்டு மண் சட்டியில் தெத்து
இறக்கிய கஞ்சிதய ….” (Nanjil Nadan, 2002).
“ெதட பருப்பு சோம்போர், அெியல், புளிதசோி, கட்டித்ையிர், பச்சடி,
கிச்சடி, வபோோியல் துெரன் உப்பிலிடு ெதககள், பப்படம், ……” Nanjil Nadan,
(1981).

தபோன்ற

ெோிகள்

ைமிழ்நோட்டு

மக்களின்

உணவுப்பழக்கத்தை

எடுத்துக்கோட்டுகின்றன. அைிலும் குறிப்போக தசெ உணவு உண்தபோோின்
உணவுப்பழக்கத்தை எடுத்துக்கோட்டுகின்றன எனலோம்.
“மருமகள்

அெல்

ஊறதெத்து

உருதளக்கிழங்கு

தெகதெத்துப்
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பிதசந்து, பச்தச மிளகோயும் வெங்கோயமும் ெைக்கிப் தபோட்டுத் ைோளித்து
‘தபோெோ’ வசய்து ைருெோள் (Nanjil Nadan, 2008).
“இரெில் சுட்ட வரோட்டிதய மீத்து கோதலக்கும் ஆகும். ……………..
அடுப்புக் கூட்டி வரோட்டி சுடும் தைோது ெோய்க்கோெிட்டோல் தபோெோ, சில்டோ,
லட்டு, ெயிறு நிதறய ைண்ணீர்” (Nanjil Nadan, 2008) தபோன்ற ெசனங்கள்
பம்போய் தபோன்ற ெடநோட்டு மக்களின் உணவு முதறதய உணர்த்துகிறது.
இவ்ெிைம் ெிளக்கிச் வசோல்லும்தபோது ெிோிெோன ைகெல்கதள அளிப்பது
நோஞ்சில் நோடனின் பதடப்பு முதறயோகும்.
“மதலயோள ெோதட வீசும் நோஞ்சில் நோட்டு சதமயல்” என்பது தபோலதெ
தகரளோெின்

உணவு

ெதககள்

பல

நோஞ்சில்

நோடன்

கதைகளில்

பச்சடி,

கிச்சடிகள்,

ெிளக்கப்படுகின்றன (Nanjil Nadan, 2002).
“அெியல்,

துெட்டல்,

எோிதசோி,

உப்தபோி,

ஆதனக்கோல் பப்படம், பருப்பு, சோம்போர், புளிதசோி, ஓலன், ரசம், சம்போரம்,
கைலிப்பழம், அடக்கம் இருபத்ைி ஒன்று கூட்டோன்கள். சதமயல் ைனித்தைங்கோய்
எண்வணயில், தைதெக்கு மட்டும் வநய்யும், நல்வலண்தணயும், சிறுபயிற்றம்
பருப்பு பிரைமன், சக்தகப்பழம் பருெகோலம் இல்தல என்பைோல் ஏத்ைன்பழம்
பிரைமன்,

தபோளியுடன்

போலதடப்பிரைமன்’

என்ற

ெோிகள்

தகரள

உணவுெதககதளப் பட்டியலிட்டு ெிளக்குகின்றன (Nanjil Nadan, 2010).
“வநத்ைிலிதயத்

ைதலவகோய்து,

ெோல்

ஆய்ந்து,

முள்வளடுத்துப்

புளிமுளம் தெப்பைில் இருந்து, உப்புத்துண்டம் ெோங்கி, பச்தசத் தைங்கோய்
அதரத்து மோங்கோய் தபோட்டு அெியல் தெப்பது ெதர” என்று கூறுெது அதசெ
உணவு சதமக்கும் முதறதய நன்கு ெிளக்குகிறது (Nanjil Nadan, 2002).
தமலும்

“எந்தநரமும்

தூங்கோை

நகரம்

சூரத்.

இட்லி,

தைோதச,

ெத்ைக்குழம்தப சற்று மறந்துெிட்டு வரோட்டி, தபோக்ளோ, போப்டி, ஷீரோ லஸ்ஸி
என்று

பழகிக்வகோண்டோல்

உணவு

ஒரு

வகோண்டோட்டம்.

நல்லுணவும்

நோப்பழக்கம். தமலும் குெரோத் மோநிலத்ைில் போல், ையிர் இனிப்புகள் உண்டு
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பழகியெருக்கு தெறு எந்ை ஊோிலும் சுகப்படோது” எனக் கூறுெது, ஆசிோியர்
பலநோட்டு உணவுெதககளின் சுதெ அறிந்ைெர் என்பதை நிரூபிக்கிறது.
மட்டுமின்றி இரு நிலத்து உணவுகதள ஒப்பிட்டுச் சிறப்போன உணவுக்கு
ெிருைளிப்பதும் இெரது பதடப்புப்பண்போகும் (Nanjil Nadan, 2008).

நம்பிக்தககள்
“நம்பிக்தககள் மக்களோல் உருெோக்கப்பட்டு, அம்மக்கள் சமுைோயத்ைோல்
போதுகோக்கப்படுகின்றன. மனிைனின் ைன்னல உணர்வும் சமுைோய உணர்வுதம
நம்பிக்தககதள ெளர்த்து ெருகின்றன” (Sakthivel, S., 1983).
மக்கள் ைங்கள் ெோழ்ெில் எந்ைவெோரு நல்லகோோியம், ைினம் குறிக்கப்
தபோன்றெற்றிற்கும், ெோழ்ெில் ஏற்படும் ெடிகோலோகவும் தசோைிடம், சோைகம்
ஆகியெற்தறத் தைடுகின்ற நம்பிக்தக உதடயெர்களோக இருக்கின்றனர்.
“இெனுக்கு

எட்டோமடத்ைிதல

சனி

உட்கோர்ந்ைிருக்கோன்.

குருவும்

நோலிதலருந்து அஞ்சோம் மடத்துக்குப் தபோயோச்சு. அைனோல் குரு அனுகூலமும்
இல்ல. இன்னும் வரண்டு ெருஷம் போடு படுத்ைிகிட்டுத்ைோன் சனி மோறுெோன்.”
என்ற

ெசனம்

மக்களிதடதய

நிலவும்

தசோைிட

நம்பிக்தகதய

உணர்த்துகின்றன. இைில் எட்டோமிடம், ஐந்ைோம் இடம் என்பவைல்லோம் தசோைிட
அறிவு ெோய்த்ைெர்களுக்கு மட்டுதம ெிளங்குமிடமோகும் (Nanjil Nadan, 2002).
வசவ்ெோய், வெள்ளி கிழதமகளில் வீட்டிலிருந்து எங்கும் தபோய்
ைங்கக்கூடோது. பணம்; ைோனியம் தபோன்றெற்தற ைோனம் வசய்யக்கூடோது
தபோன்ற சில நம்பிக்தககள் மக்களிதடதய இன்றும் நிலவுகின்றன.
ெயலில் தெதல வசய்ை கூலி தகட்க நிதனக்கும் ஒருத்ைி “இப்பம்
தபோயி ரூெோ தகட்டோ ைரமோட்டோதர வெள்ளிக்கிழதம.. வெளக்கும் வெச்சோச்சு..
இனி

பணத்தைக்

வீட்தடெிட்டுப்

தகயினோதல
தபோயிடுெோன்னு

வைோடமோட்டோதர..
வசோல்லுெோதர…”

வபறவு

வலச்சுமி

என்ற

ெோிகள்

இதுதபோன்ற நம்பிக்தககதள உணர்த்துகின்றன (Nanjil Nadan, 2006).
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“சுடுகோட்டுச் சுடதலதய நீ சோமோனியமோெோ வநதனச்தச? புதுசோ
சுடுகோடு வகட்டுனோள்ளோதட? ஒரு சிறப்பு கழிச்சோளோ?” ……………..
“வசோன்னம்தல!

எென்

தகட்டோன்?

போட்டோக்கு

பல்லில்லோை

கோலத்ைிதல ஆட்டுக்கறி ைிங்க ஆச ெந்ைிட்டுண்ணு போிகோசம் வசய்ைோணுதகோ.
இப்பம்அம்மோண்ணோ ெருமோ? ஆத்ைோண்ணோ ெருமோ?” என்ற ெோிகள் கட்டிடம்
கட்டுெைற்கு

முன்பு

உயிோினங்கதளப்

பலி

வகோடுக்கும்

நம்பிக்தகதய

குறிப்பிடுகின்றன (Nanjil Nadan, 2002).

சடங்குகள்
‘கனகக்குன்று

வகோட்டோரத்ைில்

கல்யோணம்’

என்ற

கதையில்

ைமிழ்நோட்டுத் ைிருமண ெரதெற்புச் சடங்குகள் ெிெோிக்கப்படுகின்றன.
“மண்டப

நுதழெில்

தமதச

தமல்

ெிோிப்பும்

ெிோிப்பின்

தமல்

சந்ைனக்கும்போ, குங்குமச்வசப்பு, பன்னீர் வசம்பு, சிறிய ஒற்தற தரோெோக்கள்
நிதறந்ை ைோம்போளம், சீனிக்கற்கண்டு நிதறந்ை ைோம்போளம். ஒதர நிறத்ைில் பட்டு
உடுத்ைிய

மூன்று

சிெந்ை

கன்னிகள்.

தகோடி

இரட்தட

தெட்டியும்

சில்க்ெிப்போவும் தபோட்ட ஆண்கள் ………….. வபண்தண அதழத்துக்வகோண்டு
ெந்ைோர்கள். என்று ெரும் ெருணதன ைமிழகத்ைில் நதடவபற்று ெரும் ைிருமண
ெரதெற்தபக் குறிப்பைோக அதமகின்றன (Nanjil Nadan, 2006).
“மஞ்சள்

நூலில்

தசர்க்கப்பட்டிருந்ை

ைோலி,

மஞ்சள்

குங்குமப்

வபோட்டுக்களும் சூடிய பூவுமோய் வபோலிெோய் வைோங்கியது” என்பது ைிருமண
நிதறவுக்தகோலத்தைக் கோட்டுகின்றன (Nanjil Nadan, 2002).
‘எச்சம்’ எனும் கதையில் மரணத்ைிற்குப் பிறகு நதடவபறும் சடங்கு
ெிளக்கப்படுகிறது.
இறந்துெிடுகிறோர்.

கதையில்

பலதெசம்

பிள்தள

அெருதடய மரணத்தைவயோட்டிய

என்ற

ெயைோனெர்

நிகழ்வுகதள

கதை

முழுெதும் வைோடர்ந்து ெருகிறது.
“பிதரைம் எடுக்கப்பட்டு சுடுகோடு தபோய்க் கோோியங்கதள முடித்துெிட்டு
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ஆற்றில் குளித்துத் துணிகதள நதனத்ை பின்புைோன் வீடு ைிரும்பமுடியும்
என்பைோல் எல்தலோரும் அழுக்கு தெட்டியும் துண்டும் உடுத்ைியிருந்ைனர்.
எல்தலோர்

ைதலயிலும்

ையரோக

எண்வணய்

புரட்டப்பட்டிருந்ைது.

சில

ெோலிபதுகள் முந்ைியில் தசோப்புப் வபட்டியும் கட்டி தெத்ைிருந்ைனர்.
ஊர்நோெிைன், புைிய மண்சட்டியில் ைீ மூட்டிக் வகோண்டிருந்ைோன்.
வைருெின் மற்வறோரு ஓரத்ைில் மூங்கில்கதள ெகுத்து தைர்ப்போதட கட்டுெைில்
நோதலந்துதபர் முதனந்ைிருந்ைோர்கள்”
“……………..”
“தைர்ப்போதடயின்

அலங்கோரம்

இறுைிக்

கட்டத்ைில்

இருந்ைது.

குருந்தைோதலயும் அரளிப்பூ மோதலயுமோக அது அலங்கோிக்கப்பட்டிருந்ைது.
ஓரங்களில்

நூலில்

கட்டப்பட்டு

முறுக்கு,

ெோதழப்பழம்

ஆகியதெ

வைோங்கிக்வகோண்டிருந்ைன.
நோெிைன்

அங்குமிங்கும்

அதலந்து

வகோண்டிருந்ைோன்.

வீட்டின்

முற்றத்ைில் ெோய்க்கோிசிக்கு வநல்குத்ைிக் வகோண்டிருந்ைனர். வபண்கள் சுற்றி
நின்று ‘அம்மோடி….. ைோயதர…… அம்மோடி ைோயதர’ என்று ெட்டமடித்து
மோர்பில் தபோட்டு அடித்துக்வகோண்டிருந்ைனர்.
“இப்தபோது புறப்படுெைற்கு எல்லோம் ையோர். வசண்தடயும் சங்கும்
ஓவென்று

முழங்கின.

சடலத்தைக்

வகோண்டு

ெந்து

தைர்ப்போதடயில்

உட்கோர்ந்ைபடிக்குச் சோய்த்து தெத்ைோர்கள். வநருங்கிய உறெினர்கள் தைோள்
தபோடுெைற்குத் ையோரோக நின்றனர். தபோட்தடோ கிரோஃப்பரும் வரடியோகி
நின்றோர். முன்னோல் ைீச்சட்டியுன் அம்பட்டன். பின்னோல் தபரன் வநய்ப்பந்ைம்
பிடித்துக்வகோண்டு, தைர்ப்போதட நகர்ந்ைது. பலதெசம் பிள்தளயின் இறுைி
யோத்ைிதர”

என்று

இறுைியோத்ைிதரயின்

இெர்

ைரும்

ஒவ்வெோரு

ெிளக்கம்

சிறு

(Nanjil

நிகழ்ெிதனயும்

Nadan,

1981).

ெோிதசப்படுத்ைிக்

கோட்டுகின்றது.
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நோட்டுப்புற மருத்துெம்
தநோயும் மருத்துெமும் மனிைஇனப் பண்போட்டு ெரலோற்றில் பிோிக்க
முடியோை ஒன்றோகும். ‘உணதெ மருந்து மருந்தை உணவு’ எனக்கூறி தெத்ை நம்
முன்தனோர்களின்

பல

மருத்துெமுதறகள்

இன்தறய

ைதலமுதறக்குத்

வைோியோமல் அழிந்துெிடுகிறது. அதை அழியெிடோமல் ைனது கதைகள் மூலம்
அெற்றிற்கு உயிரூட்டுகிறோர் ஆசிோியர்.
“தநோய் நோடி தநோய்முைல் நோடி அது ைணிக்கும்
ெோய் நோடி ெோய்ப்பச் வசயல்” (குறள் - 948)
என ெள்ளுெம்படி அதமகிறது ஆசிோியோின் சில மருத்துெக்குறிப்புகள்
Ramalingam Pillai, (1999).
“நோக்தக ெறட்டிய ைோகம். எலுமிச்சம்பழமும் இஞ்சியும் தசர்த்துச்
சதைத்ை கரும்புச்சோறு ஐஸ்தபோட்டு இரண்டு ைம்ளர்கள் இறங்கியும் நோ ெறட்சி
ைணியெில்தல.”
“சுக்கும் மிளகும் ைட்டிப்தபோட்ட கருப்பட்டிக்கோப்பி சற்று இைமோக
இருந்ைதை ைெிர நிெோரணம் இல்தல” (Nanjil Nadan, 2002)
“வைோண்தடெலிக்குக் கிரோமமோனோல் நல்ல மிளகு, சுக்கு தபோட்டு
கஷோயம் வசய்து ைருெோர்கள்” தபோன்ற குறிப்புகள் சோைோரண தநோய்களுக்கு
மருத்துெம் வசோல்ெைோக அதமகிறது (Nanjil Nadan, 2006).
“சில தநோய்களுக்குத் ைோரோமுட்தட

நோட்டுதெத்ைியம். குறிப்போக

மூலதநோய், பின்னர் க்ரோணி தநோய். வசோல்லிதெத்து வீட்டுக்கு ெந்து தகட்டு
ெோங்கிப்தபோெோர்கள்” (Nanjil Nadan, 2010).
“வநஞ்சுெலிக்கு ைெிடு ெறுத்து ஒத்ைடம் வகோடுக்கிறோர் என்றும்,
தகோழிக்குஞ்சு

இடித்துப்

பிழிந்து

சூப்

தெத்துக்

குடிக்கிறோர்

என்றும்

வெந்ையக்கோடி தெத்து முன்னிரெில் ஆற்றி ஆற்றிக் குடிக்கிறோர் என்றும்,”
எனெரும் குறிப்புகள் வநஞ்சுெலிக்கு மருந்ைோக அதமெதை ெிளக்குகிறது.
ஆயினும் இெற்றின் நம்பகத்ைன்தம ஆய்வுக்குோியைோகும் (Nanjil Nadan, 2010).
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கதலகள்
முத்ைமிழில் இதச, நோடகம் எனும் இரு ைமிதழ இயல் ைமிழ்ெழித்
ைருகிறோர் ஆசிோியர். தமலும் ைிதரப்படம் குறித்ை வசய்ைிதயயும் ெிளக்குகிறோர்.
“ஆண்டுதைோறும்
வபோய்க்குைிதர,

ஆலி

பங்குனி
ஆட்டம்,

உத்ைிரத்ைன்று
மயிலோட்டம்,

நடக்கும்
கும்ப

ைிருெிழோெில்

ஆட்டம்

அல்லது

இதசத்ைட்டு நடனம்ைோன். இரவு கதடசி நிகழ்ச்சியோக இருக்கும். இம்முதற
அைற்கோகச்

வசலெோகும்

கோணோைைற்கு

ஊோில்

வைோதகதய

இருந்தும்

ஊர்ெதகயிலிருந்து

பிோித்து,

நோடகம்

ெோங்கிக்

நடத்துெது

எனத்

ைீர்மோனித்ைோர்கள்” என ‘நோடகம்’ எனும் கதையில் ெரும் ெோிகள் நோட்டுப்புறக்
கதலகதளயும், நோடகத்தையும் உணர்த்துகிறது (Nanjil Nadan, 1981).
ைனது கதையின் ெளர்ச்சிக்குப் பின்புலமோக ைிதரப்படமும் தைதெ என
அெர்

தகயோண்டிருப்பதை

‘அஷ்டோெக்ரம்’

என்ற

கதையில்

“போபோ

ெந்ைதபோதும், சந்ைிரமுகி ெந்ைதபோதும், சிெோெி ெந்ைதபோதும், ைசோெைோரம்
ெந்ைதபோதும் இவ்ெண்ணதம தகட்டோர்கள். நோதள எந்ைிரன் ெரும்தபோதும்
தகட்போர்கள்” என்ற ெோிகள் ெிளக்குகின்றன (Nanjil Nadan, 2010).
தமலும்

“அல்டிதமட்ஸ்டோர்,

சூப்பர்ஸ்டோர்,

வமகோஸ்டோர்,

உலகநோயகன், யுனிெர்சல்ஸ்டோர், புரட்சித்ைளபைி, மக்கள் நோயகன், புரட்சித்
ைமிழன், பிரபஞ்சநோயகன். ஐ.நோ.நோயகன் என தரஷன் கதட ெோிதசதபோல்
நீண்டு கிடப்பைோனோல் பிரபஞ்சநோயகன் போரைப்பிரைமர் கனெில் இருந்ைோர்”
என்ற ெோிகள் இன்தறய கைோநோயகர்களின் ஆதசதய ெிளக்குகின்றன (Nanjil
Nadan, 2010).
‘பழிகரப்பு அரங்கம்’ என்ற கதையில் ெரும் “தமலும் எழுபத்ைிரண்டு
தமளகர்த்ைோ

ரோகங்களில்

கனரோகங்களும்

ெனரஞ்சக

ரோகங்களுமோன

கல்யோணி, தைோடி, தமோகனம், ோீைி, வகௌதள, சிந்துதபரெி, சங்கரோபரணம்,
கரகரப்பிோியோ, லைோங்கி, கம்தபோைி என நீண்டவைோரு பட்டியல் அது - ைனித்ைனி
ஒலிப்தபதழகளோக வெளியிட்டுள்ளோர் என்றோலும் ரோகம் - ைோனம் - பல்லெியில்
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நோட்தடக் குறிஞ்சிதய அெர் போடிக்தகட்க தெண்டும் என்போர்கள்” என்பைில்
இதசக்கதல

நுணுக்கங்கதள

ெிோிெோக

எழுைிச்

வசல்ெது

ஆசிோியோின்

இதசயறிதெக் கோட்டுகிறது (Nanjil Nadan, 2008).

சதமயல் குறிப்புகள்
பலெதகக் கதலகளுள் சதமயல்கதலயும் ஒன்று. கதைப்பின்னலோக
உணவு ெதககதளயும், உணவுமுதறதயயும் மட்டும் ெிளக்கோமல் அைன்
வசய்முதற

வசய்தநர்த்ைியிலும்

தகதைர்ந்ைெரோக

இருக்கிறோர்

ஆசிோியர்.

இைனோல் பண்போட்டுக்கூறுகள் சமூகத்ைில் எவ்ெிைம் தகயோளப்படுகிறது
என்பதையும் நிறுவுகிறோர்.
“உணவு மீது அபோிைமிைமோன கோைதல, வெறிதய, ெிருப்பத்தை எந்ைச்
வசோல்தெண்டுமோனோலும்

தபோட்டுக்வகோள்ளலோம்

எனக்கு

ஏற்படுத்ைி

இருக்கிறது.”
“இைற்வகல்லோம்

ஒரு

ரசதனதய

உருெோக்கிக்வகோள்ளெில்தல

என்றோல் நீங்கள் அதை அனுபெிக்கமுடியோது. தெண்டோம் என்று அதைத்
ைெிர்த்ைோல் அந்ை அனுபெத்ைிதன நீங்கள் ைெறெிடுகிறீர்கள். நோன் அந்ை
அனுபெத்ைிற்கு என்தனத் ையோர்படுத்ைிக் வகோள்கிதறன். அதைத்ைோன் என்
எழுத்ைில் பைிவு வசய்கிதறன் வெறுமதன சோப்பிட்தடன் என்று வசோல்லோமல்
அந்ை அனுபெத்தை ெோசகனுக்கு ஏற்படுத்ைிகின்ற ெிைத்ைில் வசோல்லதெண்டும்.
அப்படித்ைோன் வசோல்லிக் வகோண்டிருக்கிதறன்” எனத் ைனது உள்ளத்துணர்தெ
வெளிப்படுத்தும் ஆசிோியர் ைனது கதைகள் மூலம் உறுைிப்படுத்ைியுள்ளோர்
(Velayutham, 2015).

ெிழோக்கள்
“ெிழோ என்னும் ைிறந்ை ெோசல் ெழிதயைோன் நம் நோட்டு மக்கதள
அறிந்து வகோள்ளமுடியும். கதலகளின் ெளர்ச்சிக்தக ைிருெிழோைோன் முழு
கோரணவமனின் மிதகயோகோது. ைிருெிழோக்கள் அதனத்துதம தகோயிலுடன்
பின்னிப் பிதணந்துள்ளன. தகோயில் என்றோதல ைிருெிழோ: ைிருெிழோ என்றோதல
தகோயில் ெிழோக்கள். சமயத்ைின் கூறோக மட்டுமின்றி கதலகளின் ெளர்ப்புப்
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பண்தணயோகவும்

ைிகழ்கின்றன.

ைிருெிழோக்கள்

பண்போட்டு

உறதெ

ெளர்க்கவும் ஒருதமப்போட்டுணர்தெ ெளர்க்கவும் பயன்படுகின்றன” இைன்
மூலம்

மனிை

ெோழ்க்தகயில்

ெிழோக்களின்

இன்றியதமயோதமதய

அறியமுடிகிறது (Sakthivel, S., 1983).
‘கண கண கண’ வென முரசுகளும் ைவுல்களும் முழங்கின. இரட்தட
நோைசுரங்கள் முழுமூச்சுடன் தகோெிலின் சுெர்கதளத் துதளத்துத் துெோரமிட
முயன்றன.
மின்சோரக் குழல் ெிளக்குகளும், அலங்கோரச்சரவகோத்து ெிளக்குகளும்
பல

ெண்ணங்களில்

ஒளி

போய்ச்சின.

சம்பிரைோயம்

கருைி

ஏற்றிதெக்கப்பட்டிருந்ை புன்தனக்கோய் எண்வணய் ெிளக்குகள் அெற்றுடன்
தபோட்டிதபோட முயன்று இரங்கத் ைக்கமுதறயில் தைோற்றுப்தபோயின.
வைன்ெடலோக - நீள ெோட்டத்ைில் அதமந்ைிருந்ை அந்ைக் தகோெிலின்
கருெதறயின் எைிதர ெடகிழக்கு மூதலயில் ெில்லிதச. கலீர் கலீர் என்ற ஓதச
(Nanjil Nadan, 1981).
“ஊருக்கு ஊர் ஏைோெது ஒரு ைிருெிழோதெ முன்னிட்டு - முப்பிடோோி
அம்மன் தகோயில் வகோதட, பங்குனி உத்ைிரம், நம்பிரோன் ெிதளயோட்டு,
வபோங்கல் ெிழோ என்று கோரணங்கோட்டி நோடகங்கள் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளோயின”
(Nanjil

Nadan,

1981).

தபோன்ற

ெோிகள்

ைிருெிழோக்கதள

வயோட்டிக்

கதலநிகழ்ச்சி ெளர்க்கப்படுெதைக் குறிக்கிறது.
“சுடதலமோடன்,
கழுமோடன்,

முண்டன்,

முத்துப்தபய்ச்சி,

சுடதலப்தபய்ச்சி,
இசக்கியம்மன்,

ெியர்தெ

புத்ைிரன்,

புதலமோடன்,
கோளியம்மன்,

புதலமோடத்ைி,
முத்துப்பட்டன்,

மோடன்ைம்புரோன்,

பூைத்ைோன்,

சங்கிலிபூைத்ைோன்” என ைிருெிழோெிற்குோிய வைய்ெங்களில் வபயர்கதள நீண்ட
பட்டியலிட்டு ெிளக்குகிறோர் ஆசிோியர் Nanjil Nadan, (2008). இைன்மூலம்
சிறுவைய்ெ ெழிபோட்டு மரபும் அறியப்படுகிறது.
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ெிதளயோட்டுகள்
ெிதளயோட்டுகள் மனதையும், உடதலயும் ெலுப்படுத்ைி உற்சோகப்
படுத்துெது

தபோலதெ

உறவுகதளயும்

பலப்படுத்துகின்றன.

பழங்கோல

கிரோமப்புற ெிதளயோட்டுகள் அதனத்தும் கழு ெிதளயோட்டோகதெ இருந்ைன.
இைனோல்

அக்கம்

பக்கத்துக்

குழந்தைகள்

தசர்ந்து

ெிதளயோடும்தபோது

அவ்வுறவு பலமோனைோக இருந்ைது. இன்றும் கிரோமப்புறப் வபண்கள் சில
ெிதளயோட்டுகள் மூலம் வபோழுதைக் கழிக்கின்றனர். கணிணி ெிதளயோட்டுகள்
ெளர்ந்ை நவீன உலகில் உறவுகளும் ெலுெதடெைில்தல. பழதமயோன
ெிதளயோட்டுக்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. நோஞ்சில் நோடனின் சில கதைகள்
மூலம் சில ெிதளயோட்டு ெதககதள அறிய முடிகிறது.
இருள் நிழல்களல்ல என்ற கதையில் “அெர்களில் குழந்தைகளோயிருந்ை
சிலர்

மணதலக்

குெிப்பதும்,

வகோண்டிருந்ைனர்.

இரண்டு

சிைறுெதும்,
வபோடிசுகள்

அதளெதுமோக
மும்முரமோகக்

ெிதளயோடிக்
கீச்சுக்

கீச்சுத்

ைோம்போளம். கீயோம் கீயோம் ைோம்போளம் என்று உற்சோகத்ைில் ைிதளத்துக்
வகோண்டிருந்ைன (Nanjil Nadan, 1981). என்ற கூற்றுகளும்,
நோடகம்

என்ற

அதடத்ைிருக்தகயில்

கதையில்

அங்கு

ெரும்

எல்தலோருக்கும்

“பள்ளிக்கூடம்,
நிதறய

ஓய்வு

கல்லூோிகள்
இருந்ைது.

ைோயகட்டம், நோயும்புலியும், இருப்பத்வைட்டு குலோம்களி தபோல் என்ற ெோிகளும்
பல ெிதளயோட்டு ெதககதளச் சுட்டுகின்றன (Nanjil Nadan, 1981). இக்கோலத்
ைதலமுதறயினருக்கு இதுதபோன்ற அறிவும் நலமும் சோர்ந்ை ெிதளயோட்டுகள்
என்ன

என்பதை

வைோியோமல்

தபோகிறது.

கோலப்

வபோக்கிஷங்களோகிய

இலக்கியங்கள் அதை அழியெிடோமல் போதுகோக்கின்றன.
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5. சி.ெி.போலகிருஷ்ணன் கதைகளில்
பண்போட்டுப் பின்புலம்

எந்ை நிலத்தை அடிப்பதடயோக தெத்துக் கதை அதமக்கப்படுகிறதைோ
அைன் மூலம் அவ்ெம்மக்களின் பழக்கெழக்கம், உணவுமுதற, ெோழ்க்தக
முதற,

சடங்குகள்,

கதலகளின்

நம்பிக்தககள்

ைோயகமோக

பழக்கெழக்கங்கதளயுதம

தபோன்றெற்தற

ெிளங்கும்
கதையில்

தகரள

உணரமுடிகிறது.

மக்கதளயும்

தகயோண்டுள்ளோர்.

அெர்களின்

சில

கதைகளில்

பம்போய் மக்களின் ெோழ்க்தகயும் பிரைிபலிக்கிறது. கீழ்ெரும் பல ைதலப்புகளில்
சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின் கதைகளின் பண்போட்டுப் பின்புலத்தைக் கோணலோம்.

நம்பிக்தககளும் சடங்குகளும்
பழக்கெழக்கங்களும், நம்பிக்தககளும் சமுைோயத்ைின் தைதெகளின்
அடிப்பதடயில்

தைோன்றியதெயோகும்.

“மனிை

ெோழ்ெில்

ஏற்படும்

சில

நிகழ்ச்சிகளுக்குக் கோரணம் கற்பிக்க இயலோைவபோழுது மனிை மனமோனது
சிலெற்தறப்

பதடத்துக்

கோரணம்

கற்பித்துக்

வகோள்கிறது.

அதெகதள

நம்பிக்தககளோக உருெோகின்றன” என்கிறோர் சு.சக்ைிதெல் (Sakthivel, S.,
1983). தமலும் அெர்,
“பழக்கெழக்கங்கள் கோலப்தபோக்கில் சீோிய சிந்ைதன அறிெியல் கருெி
ஆகியதெ கோரணமோகச் சமுைோயத்ைில் முன்தனற்றம் ஏற்படும்வபோழுது அதெ
சடங்கோக

மோறுகின்றன”

(தமலது.,

ப.190)

என்கிறோர்.

இக்கருத்துக்கள்

நம்பிக்தககள் சடங்குகள் ஆகிய இரண்டும் ஒன்தறோவடோன்று கலந்ைதெ
என்பதை நிறுவுகின்றன.
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ஏதைோ

சில

கோரணங்களுக்கோகத்

ைெறுவசய்யும்

வபண்கதள

இச்சமுைோயம் ஒதுக்கி தெக்கிறது. அதை ஒரு மைம் சோர்ந்ை நம்பிக்தக சோர்ந்ை
ெிஷயமோகதெ வசய்கின்றனர். ‘வசந்நோய்களுவட இதடயில் வசம்மறி ஆடு
என்ன தபோல’ என்ற கதையில் ெரும் ஏசு எனக்குக் குடிக்க ைருக ைோகமோ இருக்கு
எனக் தகட்கிறோர்.
அைற்கு லூயிசோ கூறினோள் உன்னப் போத்ைோ போெமோ இருக்கு. தெற
ஊர்ல இருந்து ெர்றைனோல உனக்கு வைோியோது நோவனோரு… ஒரு…” என்ற
ெோிகள் ஒதுக்கப்பட்ட வபண்ணின் அெலத்தை உதரக்கின்றன (Balakrishnan,
C.V., 2014). மோமூல் என்ற கதையில் மரணத்ைிற்குப் பிறகு வசய்யப்படும்
சடங்குகதளயும் நம்பிக்தககதளயும் குறிப்பைோக அதமகிறது.
“வசத்ைதுக்கப்பறம் என்தன செப்வபட்டியில் படுக்க தெக்கக்கூடோது.
ஒரு மஞ்சம் வசய்யதெண்டும் மூங்கில் ைடிகளோல் அைில என்ன
படுக்கவெச்சு சிெப்புத்துணியோல மூடணும் அதுக்குதமல வெள்ளப்பூக்கள்
தபோடணும்”
“என் ஒடம்ப மண்ணில் தபோடக்கூடோது சிதைமூட்டி எோிக்கணும்.”
“அது இருக்கட்டும் ஒரு இஸ்லோமுக்கு சோியோனைல்ல சிதை” என்ற
ெோிகள்

குறிப்பிட்ட

சமுைோயத்ைின்

நம்பிக்தகதயயும்

சடங்குகதளயும்

ெிளக்குகின்றன (Balakrishnan, C.V., 1999) .
நம்பிக்தககளும் சடங்குகளும் இயற்தகக்கு பயந்தும் இயற்தகதயோடு
இதணந்தும் பழக்கப்படுகின்றன. ‘வைய்ெம் வகட்டு மதகோத்செம்’ என்ற
கதையில், ஒதர குடும்பத்தைச் சோர்ந்ை ெம்சோெழியினர் மட்டுதம அந்ை தெடம்
அணிய தெண்டும் என்பது சடங்கு சோர்ந்ை பழக்கெழக்கமோக இருக்கிறது.
“நோட்டில் தகோயிலில் ெடக்கு நதடயில் மூணு ஆண்டுக்வகோரு ைடெ
ைீச்சோமுண்டி கட்டுெோங்க இல்தலயோ. இந்ை ெருசம் அைிருக்தக.
உன்தனோட அண்ணன் வசத்துப்தபோன முதறக்கு நீைோதன இனி
குடும்பத்ைில் இருக்கற, வைய்ெம் வகட்டறதுக்கு.” என்ற ெோிகள் குறிப்பிட்ட
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சமுைோயத்ைின் சடங்கு சோர்ந்ை நம்பிக்தகதய ெிளக்குகின்றன (Balakrishnan,
C.V., 1996).
கதலகள் சமூகத்ைிற்குச் சமூகம், நோட்டுக்கு நோடு மோறுபடுகின்றன.
கதலகள் ஒரு சமூகத்ைின் பழதமதய

கட்டிக்கோக்கின்றன. கதலகளோல்

கலோச்சோரமும், பண்போடும் சிதையோமல் போதுகோக்கப்படுகிறது.

சதமயல் குறிப்புகள்
சில

சதமயல்

ெிளங்குகின்றன.

ெதககள்

சதமயல்

அந்ைந்ை

ெதககள்

நோட்டிற்குோிய

அெரெர்

ஊோில்

சிறப்பம்சமோக
கிதடக்கின்ற

வபோருட்கள், வசய்கின்ற முதற இதெகதளப் வபோறுத்து மோறுபடும். சதமயதல
ஒரு கதலயோக ரசிப்பெர்களோல் மட்டும்ைோன் அைன் வசய்முதறகதள ெிளக்க
முடியும் என்பதை ைனது கதைகள் மூலம் நிரூபித்ைிருக்கிறோர் ஆசிோியர்.
“ைட்டில் கிரோம்பின் ருசி கலந்ை அப்பமோயிருந்ைது.
“புள்ளகளுக்கு

வகோஞ்சுன்னோ

வரோம்பக்

புடிக்கும்.

ெோங்கறை

போர்த்ைிட்டுைோ வரண்டுதபரும் தபோனோங்க” என்ற ெோிகள் தகரள நோட்டினுதடய
சிறப்போன சில உணவுகதள உணர்த்துகின்றன (Balakrishnan, C.V, 2004).
“அெற்றில்

மஞ்சள்வபோடியும்,

உப்பு,

மிளகுப்வபோடியும்

ெந்து

ெிழுந்ைது”.
ெறுத்வைடுத்ை வகோஞ்சு வபோியவெங்கோயமும், ைக்கோளியும், அறுத்துப்
தபோட்டதுக்கப்புறம்

வெள்தள

நிற

பீங்கோனில்

தெத்துப்

போர்ப்பைற்கு

எவ்ெளவு அழகோக இருக்கும் (Balakrishnan, C.V, 2005).
“கோளோதன சின்னச் சின்னத் துண்டுகோளோக்கி அறுத்துக் குருமிளகும்
மஞ்சளும் உப்பும் தசர்த்து வபோியவெங்கோயம் தசர்த்து பூண்டு சதைத்து இட்டுக்
கறிதெப்பிதலத் தூெி, தெகும்தபோது வகோஞ்சம் தைங்கோய் எண்வணய் ஊற்றி
சூட்தடோடு
ெிளக்கங்கள்

இறக்கி

தெத்ைோல்

ஆசிோியோின்

மீன்கறி

தைோற்றுப்தபோகும்

சதமயல்கதலத்

ைிறதன

இதுதபோன்ற

உணர்த்துகின்றன

Balakrishnan, C.V, (2008).
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ெிதளயோட்டுகள்
மக்களின்

நோகோிகத்தைோடும்

பண்போட்தடோடும்

இதணந்ைைோகும்.

அவ்ெிதளயோட்டு

வபோழுதுதபோக்கோக

ெிதளயோட்டு
மட்டுமின்றி

உடல்நலம், மனநலம் தபணுபதெயோகவும் உள்ளது. ெிதளயோட்டில் உடல்
வசயல்களின்றி உள்ளச் வசயல்களும் இடம்வபறுகின்றன, குழந்தைகளின்
இயல்புகளும் வெளிப்படுத்ைப் படுகின்றன.
‘மரங்கள் உண்டோக்கியது யோரு’ என்ற கதையில் குர்யோச்சனும்,
நண்பனும்

ைங்களது

மக்கள்

ெிதளயோடுெதைப்

போர்த்துத்

ைங்களது

இளதமக்கோலத்தை நிதனத்துப் போர்க்கின்றனர்.
“பறதெகதளப்தபோல இருந்தைோம் ஒரு ெோனம் முழுெதும் வசோந்ைம்”
“ெித்ைியோசமோன கனவுகள்”
“ஒரு ஆண்டு வசோன்னோலும் அதெ ைீரோது”
“மரணம்னோ என்னோன்னுகூட வைோியோது”
“ஒரு வகட்ட வநனப்பும் மனசில இல்ல”
இவ்ெோிகள் இளதமயில் ெிதளயோட்டு எவ்ெளவு மகிழ்ச்சிகரமோனது
என்பதை உணர்த்துகிறது (Balakrishnan, C.V., 1999).
“கிறிஸ்துமஸ் மரத்ைிற்குச் சுற்றிலும் பறதெகள் சிறகு வீசும் ெிைமோக
தககள் சலிப்பித்துக்வகோண்டு கூட்டமோன குழந்தைகள் ஓடி ெிதளயோடிக்
வகோண்டிருந்ைனர் (Balakrishnan, C.V., 2014).
“மீன்குட்டிகள் நிதறய துண்டில். பலதும் ஈரத்தைோடுத் துள்ளியது.
வகோச்சும்மனும் நண்பனும் அெற்தற மீண்டும் நீோில் ெிட்டனர். இருெரும் ஆழம்
குதறந்ை ஆறு ெழியோக நீதரச் சிைறிக் வகோண்டு ஓடினர் (Balakrishnan, C.V,
(2008).
“ஒரு தசோக் துண்வடடுத்து அெள் நிலத்ைில் ெதரந்ைோள். மண்ணில் குழி
குழித்ைோள். ஒவ்வெோரு குழியிலும் மஞ்சோடி தபோட்டுள்ள ெிதளயோட்டுைோன்
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அெளுக்குப்

பிடிக்கும்”

என

ெரும்

ெிளக்கங்கள்

பலெதகயோன

ெிதளயோட்டுக்கதள ெிளக்குகின்றன (Balakrishnan, C.V, 2000).
“தகோழிகள் சண்தட வைோடர்ந்ைது. அதெ துதரோைத்துடன் சிறகடித்ைது.
சின்னக்

கத்ைிகள்

கட்டப்பட்ட

கோல்கதள

ெோயுெில்

சுழற்றிக்வகோண்டு

ஒன்தறவயோன்று ஆக்ரமிக்கத் துணிந்ைது. அெற்றின் இறகுகள் எழுந்து
நின்றன”

என்ற

ெோிகள்

தகோழிச்சண்தட

வீரெிதளயோட்டோக

ெிதளயோடப்பட்டதை உணர்த்துகிறது (Balakrishnan, C.V, 1996).
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6. பதடப்புலகப் பண்போட்டுச் சூழல்கள்
ஒப்போய்வு

வசடி

வகோடி

ெிலங்கினங்கள்

யோவும்

அது

அைற்கு

ஏற்றப்

பின்புலங்களில் மட்டுதம தைோன்ற முடியும். அதை தபோலைோன் பதடப்புகளும்
ைோன் ெோழும் பகுைிதய, ைனக்குப் போிச்சயமோன பகுைிதய கதைக்களமோகக்
வகோண்டு எழுதும் தபோது அந்ைப் பதடப்பில் முழுதமயும், யைோர்த்ைமும்
அைிகமோகப் பளிச்சிடும். அவ்ெதகயில் நோஞ்சில் நோடன், சி.ெி.போலகிருஷ்ணன்
இருெருதம

ைங்களுக்குப்

பழக்கமோன

கதைக்களத்தைப்

பயன்படுத்ைிதய

கதைகள் பதடத்ைிருக்கின்றனர். இருெரும் ைோம் நிதனத்ை கதைக்கருதெ
ெிளக்க அெரெர் நோட்டில் ெழங்கப்படும் கலோச்சோரம், பண்போடு, ெோழ்ெியல்,
அரசியல்

தபோன்றெற்தறக்

தகயோளுகின்றனர்.

இதெகள்

அதனத்தும்

நோட்டுக்கு நோடு மோறுபடுெது தபோலதெ, கதை கூறும் முதறயிலும், உத்ைியிலும்
சில மோற்றங்கள் இருக்கின்றன.
இயற்தகதயயும், இடங்கதளயும் ெருணிக்கும் தபோது நோஞ்சில்நோடன்,
நோஞ்சில் ெட்டோரப் பகுைிதய ெருணிப்பது தபோலதெ, சி.ெி.போலகிருஷ்ணன்
தகரளப்பகுைிதய இடப்பின்புலமோகக் வகோண்டு ெருணிக்கிறோர்.
‘ெோய்கசந்ைது’
தபோலதெ

‘ஆகோஷம்

கதையில்
இடிஞ்சு

ெருணிக்கப்படுகின்றது.
வைோடர்புதடயெர்களோைலோல்,

இயற்தகக்
வீழுண்ணு’

இருெரும்
பம்போதய

கோட்சி
என்ற

ெருணிக்கப்படுெது
கதையில்

பம்போய்
இடப்பின்புலமோகக்

இயற்தக

நகரத்தைோடுத்
வகோண்டும்

கதைகள் எழுைியுள்ளனர். சோன்றோக நோஞ்சில் நோடனின் ‘அதறெோசிகள்’ என்ற
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கதையும் சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின் ‘ஒரு ெழி ெோணிபக்கோரனோன மியோன்
ெுதசனின்

ெுெு

அனுபெம்’

என்ற

கதையும்

பம்போய்

நகதர

இடப்பின்புலமோகக் வகோண்டதமந்துள்ளன.
பண்போட்டுப் பின்புலத்தை ெிளக்குமிடத்து இரு ஆசிோியர்களும் சில
இடங்களில் ஒற்றுதமயுடனும், சில இடங்களில் தெற்றுதம தைோன்றும் ெிைமும்
பதடப்புகதளப்

பதடத்ைிருக்கின்றனர்.

கைோபோத்ைிரங்களின்

தைோற்றத்தை

ெருணிக்குமிடத்து நோஞ்சில் நோடன் கிரோமம் சோர்ந்ை நதட உதடகதளதய
தகயோள்கிறோர். சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின் போத்ைிரத் தைோற்ற ெருணதனகள்
நோகோிக உலதகச் சோர்ந்ைைோக இருக்கிறது.
சில கைோபோத்ைிரங்களின் ெருணதண ஒதர தபோன்று அதமந்துள்ளது.
சோன்றோக ‘சில தெரோக்கியங்கள்’ என்ற கதையில், “உடவலல்லோம் ெோிெோியோக
ைீருநீற்றுப் பூச்சு. கழுத்ைில் ைங்கத்ைோல் தகோர்க்கப்வபற்ற உருத்ைிரோட்சம்.
அதரயில் நூறோம் நம்பர் இரட்தட தெட்டி. தெட்டிதய மீறிச் சோிந்ைிருந்ை
வைோந்ைிதய இழுத்துப் பிடிக்க முயன்று தைோற்றுக் வகோண்டிருந்ைது அதரயில்
சுற்றிக்கட்டியத்துண்டு” (Nanjil Nadan, 1981). என்ற கைோபோத்ைிர ெருணதன
சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின் ‘கண்ணப்பனின் கதட’ என்ற கதையில் ெரும்
கண்ணப்பனின் ெருணதணதயோடு ஒத்துப் தபோெதைப் போர்க்கலோம்.
“முட்டி ெதர இறங்கி நிற்கின்ற பதழய துண்டும் அைன் உள் ெழியோகத்
வைோியக்கூடிய தகோமணமும்ைோன் அெோின் தைோற்றம். கோதுகளில் கடுக்கண்
குட்தடயோன தைகம். சின்னத் வைோந்ைி, வைோங்கிய மோர்பகம். சின்னத்ைதலமுடி”
என

அதமகிறது

கண்ணப்பனின்

ெருணதண.

இவ்ெருணதணகள்

ஏறக்குதறய ஒதர தபோல அதமந்ைிருப்பதைக் கோணலோம்.
உணவு, மற்றும் சதமயல் குறிப்புகதள கதைக்கருெிற்கோக பயன்படுத்துெைில்
இரு ஆசிோியர்களும் ஒற்றுதமயுதடயெர்களோக ெிளங்குகின்றனர். நோஞ்சில்
நோட்டு மணம் கமழும் உணவு ெதககதளயும், வசய்முதறகதளயும் நோஞ்சில்
நோடன் கதைகள் ெழி உணர்ெது தபோலக், தகரள நோட்டின் சதமயல் ெதககதள
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சி.ெி.போலகிருஷ்ணன் கதைகள் மூலம் அறியமுடிகிறது.
சோைி, அரசியல், தபோன்றெற்தறக் குறிக்குமிடத்து சோைிப்வபயதரயும்,
ெரும்

பிரச்சிதனகதளயும்,

தைர்ைல்

நடெடிக்தகதயயும்,

ஆழமோகவும்

அப்பட்டமோகவும் ெிளக்குகிறோர் நோஞ்சில் நோடன். ஆனோல் இதெகதள
ஆழமோக அணுகோமல், இனம், மைம் என தமதலோட்டமோகக் தகயோளும் தபோக்தக
சி.ெி.போலகிருஷ்ணன் கதைகளில் கோணமுடிகிறது.
கதலகதளப் பற்றி ெிளக்குமிடத்து நோஞ்சில் நோடன் இதச, நோடகம்
தபோன்ற கதலகதள நோடகம், பழிகரப்பு அங்கைம் தபோன்ற கதைகளில்
ெிளக்குகிறோர். தகரளக்கதலகள் பற்றி, வைய்ெம் வகட்டு மதகோத்செம், முகமூடி
ந்ருத்ைம் தபோன்ற கதைகளில் ெிளக்குகிறோர் சி.ெி.போலகிருஷ்ணன். சமூகச்
சிக்கல்கதள ெிளக்குமிடத்தும் இருதெறு ஆசிோியர்களும் ஏறத்ைோழ ஒதர
கண்தணோட்டத்துடன்

இருக்கின்றனர்.

சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின்

‘பெனம்’

குடும்பச்சிக்கதல

என்ற

கதையில்

ெிளக்குமிடத்து

கணென்

மதனெி

சண்தடயிட்டுக் வகோள்ெது தபோலதெ நோஞ்சில் நோடனின் ‘சிதைவு’ என்ற
கதையில் மோமியோர், மருமகள், கணென் ஆகிதயோருக்கிதடதய சண்தட
ஏற்படுகின்றது.
வபோருளோைோர வநருக்கடி கோரணமோக ெோழ்க்தகயில் பல ைெறுகள்
வசய்யும் கைோபோத்ைிரங்கதள நோஞ்சில் நோடன் கதைகளில் கோணமுடிகிறது.
சி.ெி.போலகிருஷ்ணனின்
சம்பந்ைப்பட்டதெயோக

கதைகளில்

ெரும் சிக்கல்கள் பலவும்

இருக்கின்றன.

போலியல்

உணர்வு

சிக்கல்கதளக்

குறிக்குமிடத்தும் சில ஒற்றுதமகதளக் கோண முடிகின்றது.
நோஞ்சில்

நோடன்

கதைகளில்

சமூகமும்,

அரசியலும்,
கதைகளில்

தகயோளப்படுெதைப்

தபோல

சி.ெி.போலகிருஷ்ணன்

மனப்தபோரோட்டங்களும்,

வமன்தம

உணர்வுகளும்

ெிளக்கப்படுகின்றன.

ஒட்டுவமோத்ைப் வபோதுப் பிரச்சிதனகதளப் வபோதுக் கண்தணோட்டத்தைோடு
அணுகும் முதறதய நோஞ்சில் நோடன் கதைகளில் கோணமுடிகிறது. மனிை
ெோழ்ெின் சில நுணுகிய பிரச்சிதனகதள உணர்வுகதளோடு அணுகும் முதறதய
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7. வைோகுப்புதர
கதைக்கருெிற்கோன பின்புலத்தைத் தைர்ந்வைடுப்பைில்

இருெரும்

ைோங்கள் ெசித்ை, ெசிக்கும், தெதலபோர்த்ை இடங்கதளதய தகயோள்கின்றனர்.
ெட்டோர

பழக்கெழக்கங்கதளயும்,

பண்போடுகதளயும்

ைன்

கதைகளில்

ைோரோளமோக பயன்படுத்ைியிருக்கிறோர் நோஞ்சில் நோடன். தகரள மண்ணின்
மரபுகதள சி.ெி.போலகிருஷ்ணன் கதைகள் ெழி அறிய முடிகிறது. நோஞ்சில்
நோடனின் சில கதைகளிலும் தகரளச் சோயதலக் கோண முடிகிறது.

சமூகம்

என்பது ைனிமனிைன், குடும்பம், சமுைோயம் ஆகிய மூெதக அதமப்பின் கூட்டு
முயற்சியோகும். அந்ை மூெதக அதமப்பிலும் மரபு கோப்போற்றப்படோமல் மோறும்
தபோது சமுைோயத்ைில் சிக்கல்கள் உருெோகின்றன. சமுைோயத்ைில் வபோருளோைோரச்
சிக்கல்

வபரும்

சிக்கலோக

உள்ளது.

அடிப்பதடத்

தைதெகள்

கூடப்

பூர்த்ைியோகோை நிதலயில் மனிைர்கள் ைெறு வசய்யத் துணிகின்றனர். குடும்பம்
எனும் அதமப்பில் பரஸ்பர நம்பிக்தகயும் அன்பும் மிக முக்கியம். மனிைனின்
முதறயற்ற ஆதசகள் ெரம்பு மீறி இன்பம் கோணும் எண்ணம் தபோன்றதெ
குடும்பத்தை நிதலகுதலயச் வசய்கின்றன. ஏமோற்றும் எண்ணம், பழிெோங்கும்
குணம் தபோன்றெற்றோல் சமுைோயம் சீர்குதலகிறது.
முதறயற்ற

ஆதசகளுக்கோகவும்

மனிைன்

ைெறு

சுயநலத்ைிற்கோகவும்,
வசய்கிறோன்

சமூகம்

வசழிப்பதடயதெ நல்ல வசயல், ைீய வசயல் என்ற இருபகுப்புள்ளது. அதை
அறிந்து வசயல்படின் சமூகச் சீர்தகட்தடச் சோிவசய்யலோம். சோைி, மைம், என்ற
கட்டுப்போடுகளோல்

சமூகத்ைில்

அநீைிகளும்

வகோடுதமகளும்

நடந்து

வகோண்டிருக்கின்றன. அதனத்தையும் தகயில் எடுத்துக் வகோண்டிருக்கும்
அரசியல் முதறதமகதளச் சோிவசய்ைோல் சமுைோயச் சீர்தகட்தடத் ைெிர்க்கலோம்.
நவீன ைகெல் வைோடர்புப் வபோருட்களும் அைன் தமோசமோன பயன்போடும்,
சிந்ைதனதய அடக்கி உணர்வுகதளத் தூண்டுகின்றன. வபண்கள் கற்பிற்கும்,
மனிை உயிர்களுக்கும் எவ்ெிை போதுகோப்பும் இல்லோை நிதல நிலவுகிறது.
ைெறுகள்

ஏற்படுெதையும்,

சமுைோயத்தைச்

வசம்தமப்

அனோதைகள்
படுத்ை

உருெோெோதையும்

முடியும்

என்ற

ைடுத்ைோல்

நம்பிக்தகதயப்

பதடப்போளிகள் இருெரும் தைோற்றுெிக்கிறோர்கள். நோடு இனம், வமோழி கடந்து
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பதடப்போளர்கள்

சமூகத்ைின்

தமல்

அக்கதறவகோண்டு,

அதைச்

சீர்

தகட்டிலிருந்து கோப்போற்ற முயற்சிக்கின்றனர்.
இருதெறு

நோட்தடச்சோர்ந்ை

இருதெறு

வமோழிதயச்

சோர்ந்ை

பதடப்போளர்களின் பதடப்புகதள ஒப்பியல் ஆய்வு வசய்ெைோல் அெரெர்
சமூகத்ைின்

பழக்கெழக்கங்கள்,

பண்போடுகள்

தபோன்றதெ

உணர்த்ைப்படுெதைோடு அெரெர் நோட்டின் கதலகள் ெளர்க்கப்படும் ெிைம்,
போதுகோக்கப்படும் ெிைம் குறித்தும் அறியமுடிகிறது. அழிதெ தநோக்கி வசல்லும்
சில கூறுகளின் ெரலோற்று ஆெணங்களோகவும், மோற்றத்தை தநோக்கிச் வசல்லும்
சில தூண்டல்களின் ெிடியலோகவும் ஒப்போய்வு அதமகிறது.
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