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Abstract…The Purpose of the study, Aim of the study is to identify the Language Usage in Black Soil region Short 

Stories. Methodology: This study based on qualitative method and the Descriptive approach has been used. Main 

Findings: Karisal literature denoting literature based on Karisal land (region between Viruthunagar and Thirunelveli). 

Land based lifestyle is common in world. Literature which portrays the food, language, beliefs, Struggles, region, 

People’s ecofriendly lifestyle is called region based literature. Karisal denoting black soil land.This region receiving 

lowest rain.  Region termed as Kandhaga bhoomi (Sulphur   land) also. The food and language produced in this state 

are made by nature. The climate also one of the reason for the dialects. This study reveals the dialects of the people of 

Karisal region. This research based on identify the language and dialects of Karisal People through the Pioneer of 

Karisal literature, Ku. Alagirisamy, Ki.Rajanarayanan, and Melaanmai Ponnuchamy. This research reveals the 

enrichment of Tamil language through Karisal dialects through Short stories. Application of this study: To reveals the 

enrichment of Tamil language through Karisal dialects through Short stories. Originality of study: The Researcher 

confirms that dialects are the main reason of the liveliness of Tamil.  

Keywords… Black Soil region, Ku. Alagirisamy, Ki. Rajanarayanan, Melaanmai Ponnuchamy, Short stories, 

Literature, Tamil. 

ஆய்வுசச்ார ்… இவ்வாய்வின் முதன்மை ந ாக்கை் கரிசல் வட்டார சிறுகமதகளில் 

காணலாகுை் மைாழிப்பயன்பாடு குறித்து ஆராய்வதாகுை். இவ்வாய்வு பண்புசார ்

அணுகுமுமையில் வடிவமைக்கப்படட்ுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு அடிப்பமடயில் 

விளக்கமுமை அணுகுமுமை மகயளாப்படட்ுள்ளது. கரிசல் இலக்கியை் என்பது 

இலக்கிய வமகப்பாட்டில் ைண்சார ்்த மபாருண்மைமயக் குறிப்பிடுகிைது. ைண்சார ்்த 

ைக்கள் வாழ்வியல் என்பது உலக  ியதிகளில் ஒன்று. ைக்கள் தான் வாழுை் 

 ிலப்பரப்பில் வாழ்வாதாரங்களுக்காக உை்பத்தி பன்னுகின்ை உணவு, வாழ்விட 

அமைப்பு, பிை உயிரனங்கநளாடு மகாண்ட உைவு, மைாழி என்ை கருத்தியல் 

கட்டமைப்புகள் ைண்சார ்்த இலக்கியைாக அமைகின்ைன. ைண்ணுை் ைனித 
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உைவுகளுை் என்று நகா.நகசவன் கூறுவது நபால் ைண்நணாடு ைக்கள் மகாண்ட 

உைவுதான் வட்டார இலக்கியை் உருவாவதை்கு அடிப்பமட காரணைாக அமைகின்ைன. 

ைதுமரக்குத ்மதன் பகுதியில் உள்ள  ிலங்கள் ைானாவாரிக்காடுகள் அல்லது வானை் 
பாரத்்த பூமி எனப்படுை். இ ் ிலை் பூநலாக அறிவியலில் க ்தக பூமி என்று 

அமழக்கப்படுகின்ைன. இ ் ிலத்தில் உை்பத்தியாகுை் உணவுப்மபாருடக்ளுை் மைாழியுை் 

இயை்மகயால் உருவாக்கப்பட்டமவ. மவப்பசச்ூட்டில் ைக்களின் மைாழி உதயைாகி 

கரிசல் இலக்கியைாக வளர ்்தன. முதன்மையாக கருதப்படுகின்ை கு.அழகிரிசாமி, 

கிராஜ ாரயணன், நைலாண்மை மபான்னிசச்ாமி ஆகிநயாரின் கமதகளில் 

கானாலாகுை் மைாழிக்கூறுகளின் அடிப்பமடயில் கரிசல் வட்டார ைக்களின் 
மைாழிப்பயன்பாட்டியல் குறித்து ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமையப்மபறுகிைது. 

வட்டார வழக்குகளின் மைாழிப் பயன்பாட்டியல் குறிதத்ு எடுத்துமரப்பதன் வழி தமிழ் 
மைாழியின் வளமையுை் இலக்கணக்கூறுகளுை் விரிவட ்துள்ளமை என்பதிமன 
ஆய்வாளர ்உறுதிமசய்கின்ைார.் 

கருசம்சாற்கள்… கரிசல் வட்டாரை், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி, கு.அழகிரிசாமி, 

கி,ராஜ ாரயணன், சிறுகமத, இலக்கியை், தமிழ். 

முன்னுதர 

 கரிசல் வட்டார எழுதத்ுக்கள் தானகநவ கரிசல் ைண்ணின் மவப்பச ் சூட்டில் 
முமளத்தமவயாகுை். க ்தக பூமியின் அடிசச்ுவட்டில் எழு ்த மைாழி இலக்கிய 

வமகயாக வளர ்்துள்ளது. கு. அழகிரிசாமி கரிசல் எழுத்தின் முன்நனாடியாக வலை் 

வ ்தவர.் இவமரப் பி ்மதாடர ்்து கி.ராஜ ாரயணன், பூைணி, மபான்னிலன், 

வீர.நவலுசச்ாமி, பா.மசயப்பிரகாசை், தனுஷ்நகாடி ராைசாமி, தமிழ்சம்சல்வன், 

நசா.தரை்ன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் நபான்நைார ் கரிசல் இலக்கிய 

வமகமைமயக் கட்டமைத்தனர.் சிறுகமதத் மதாகுதிகள் பல இருப்பினுை் 

கு.அழகிரிசாமியின் தியாகை் சிறுகமதயுை், கி.ராஜ ாரயணனின் கதவு சிறுகமதயுை் 

ைானாவாரி சை்சாரிகளுக்குச ்சைரப்்பணை் மசய்த நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 
ைானுடப்பிரவாகை் என்னுை் சிறுகமத மதாகுதியில் உள்ள சிறுகமதககமதகளுை் 
எடுத்துக் மகாள்ளப்படட்ு அவை்றின் மைாழி மட எவ்வாறு அமை ்துள்ளது என்பமதக் 
காண்பநத இவ்வாய்வின் ந ாக்கைாக அமைகின்ைது.  ைண்மணயுை், ைனிதமனயுை் 

ந சிக்கிை எதாரத்த்ைானச ்சிறுகமதகள் ஏராளைாய் வருகின்ை சூழலில், கரிசல் வட்டார 

சிறுகமதகள் கிராமியச ் சூழமலயுை் அங்கு வாழுை் ஏமழ, எளியவரக்ளின் 

ஆசாபாசங்கமளயுை் அவரக்ள் வாழ்க்மகயில்  ிகழுை் அவலங்கமளயுை்  யமுடன் 
சித்தரிப்பநதாடு ஒவ்மவாரு கமதயுை் ைனித ந யத்மத அடிசச்ரடாகக் மகாண்டு 
பமடக்கப் மபை்றிருக்கிைது. இவ்வமகயில், கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், 

நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி ஆகிநயார ்சிறுகமதகளில் காணலாகுை் கரிசல் வட்டார 
மைாழிப்பயன்பாட்டியல் வழி இலக்கணக்கூறுகளின் ைாை்ைங்கமளக் கண்டறி ்து 
எடுத்துமரப்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிைது.  

ஆய்வு முன்ஜனாடிகள் 

தமிழ் இலக்கியங்களில் சிறுகமத குறித்த ஆய்வுகள் மபருைளவில்  பல்நவறு 
அறிஞரக்ளால் ஆராய் ்து கடட்ுமரகளுை் நூல்களுை் எழுதப்படட்ுள்ளன. மபருை்பாலுை் 
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சிறுகமதகளின் உள்ளடக்கை் குறித்து ஆராயப்படுவது இயல்பான ஆய்வு 
ம றிமுமையாகுை். சிறுகமதகளில் காணலாகுை் இலக்கனக்கூறுகமளக் கண்டறிவது 

மைாழியியல் ஆய்வுகளில் முக்கியைானதகுை். வட்டார வழக்குமடய சிறுகமதகளில் 

மைாழிக்கூறுகமளக் கண்டறிவது  ிகழ்கால நபசச்ுத்தமிமழ ஆய்வுலகத்திை்கு 
எடுத்துமரப்பாதாக அமையுை்.   இருபாதாை் நூை்ைாண்டு நபசச்ுதத்மிழ் குறித்து ஆய்வு 

நைை்மகாள்பவரக்்கு இவ்வித ஆய்வுகள் பயனிமடயதாக அமையுை்.  
 

மத.மபா.மீனாட்சிசு ்தரனார ்(1982) தமிழ் மைாழி வரலாறு என்ை நூலில் மூலத ்திராவிட 

மைாழி, சங்ககாலத் தமிழ், குமகக் கல்மவடட்ுக்களின் மைாழி, பல்லவர,் நசாழர,் 

 ாயக்கர ்காலத் தமிழ் என்ை மபாருண்மை அடிப்பமடயில் தமிழ் மைாழி பயன்பாடு 
குறித்து எழுதப்பட்ட நூலகுை். ஒவ்மவாரு காலங்களில் தமிழ் மைாழியில் உள்ள 

இலக்கனக்கூறுகளின் ைாை்ைங்கள் கண்டறி ்து எடுதத்ுமரக்கப்படட்ுள்ளது.  
 

கு.பரைசிவை் (2011), இக்காலத் தமிழ் ைரபு என்ை நூலில் தை்கால தமிழ் இலக்கணை் 

குறித்து எழுதப்பட்ட நூலாகுை். தை்கால தமிழ் ஒலிப்பு முமைகள் 

குறித்துரிக்கப்படுகின்ைன. 
 

கு.பரைசிவை் (2011), இக்கால மைாழியியல் அறிமுகை் என்ை நுல் தை்கால வழக்கு 

மசாை்களின் பயன்பாடு குறித்து எடுத்துமரக்கின்ைன. இக்கால மைாழியியல் குறிதத்ு 

ஆய்வு மசய்பவரக்்கு இ ்நூல் பயனுமடயதாகுை். தை்கால வழக்குச ்மசாை்களின் ஒலிப்பு 

முமை குறித்து எடுத்துமரக்கப்படுகிைது. 

சீ.சரவணநஜாதி (2004), நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி சிறுகமதகளில் மைாழிக்கூறுகள் 

என்ை ஆய்வு, ைதுமர காைராசர ்பல்கமலக்கழக தமிழ்த்துமையில் இள ிமல ஆய்வாக 

நைை்மகாள்ளப்பட்டது. மைாழிமுதல் எழுதத்ுக்கள், இறுதி எழுதத்ுக்கள், மைய்ையக்கை் 

என்ை மபாருண்மையின் அடிப்பமடயில் இக்கால தழிழ் வழக்குச ் மசாை்கள் ஆய்வு 
மசய்யப்பட்டன.  
 

நசாைசு ்தரை் (2004), கு.அழகிரிசாமி சிறுகமதகளில் மைாழிக்கூறுகள் என்ை ஆய்வு, 

ைதுமர காைராசர ் பல்கமலக்கழக தமிழ்த்துமையில் இள ிமல ஆய்வாக 
நைை்மகாள்ளப்பட்டது. மைாழிமுதல் எழுதத்ுக்கள், இறுதி எழுதத்ுக்கள், மைய்ையக்கை் 

என்ை மபாருண்மையின் அடிப்பமடயில் இக்கால தழிழ் வழக்குச ் மசாை்கள் ஆய்வு 
மசய்யப்பட்டன.  

ைக்களின் வாழ்க்மக முமையில் இயல்பாக மவளிப்படுை் நபசு வழக்கு சிறுகமதகளில் 
எடுத்துமரக்கப்படுகின்ைன. கரிசல் வட்டார ைக்களின் நபசச்ு வழக்குகளில் 

காணலாகுை் மைாழிப்ப யன்பாடட்ியில் தை்கால மைாழி வளத்மதக் கண்டறிய 
பயனுமடயாதாக இருக்குை். சைகால வாழ்க்மகயில் உை்பத்தியாகுை் மைாழிகள் 

அறிவியல் கணினியுகத்தில் அழி ்துவிடாது பாதுக்காத்தலுக்கு இவ்வித ஆய்வுகள் 
பயனுமடயதாகுை் என்பமத இவ்வாய்வு முன்மவக்கிைது.  

ஆய்வு மெறி முதறகள் 

இவ்வாய்வு பண்புசார ் அணுகுமுமையில் வடிவமைக்கப்படட்ுள்ளது. இவ்வாய்வில் 

நூலாய்வு அணுகுமுமை மகயாளப்படட்ுள்ளது. நூலாய்வில் ஆய்வுக்கு நதமவயான 
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நூல்கள், கடட்ுமரகள், நதர ்்மதடுக்கப்படட்ு விளக்கமுமை அணுகுமுமையில் தரவுகள் 

நசகரிக்கப்படட்ுள்ளன. நைலுை் ஆய்வாளர ் நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி 

சிறுகமதகளில் மைாழிக்கூறுகள் என்ை தமலப்பில் இள ிமல ஆய்வு 
மசய்யப்பட்டள்ளமையால் தரவுகள் நசகரிப்பதில் மதளிவு உள்ளது என்பமதப் புரி ்து 
மகாள்ளலாை். எனநவ தரவுகள் முழுமையாக நசகரிக்கப்படட்ு  ிரல் படுத்தப்படட்ு 

ஆய்வு நைை்மகாள்ளப்பட்டன.  

கரிசல் வட்டார இலக்கியப்ஜபாக்கு 

கரிசல் வட்டாரா இலக்கியங்கள் ைக்களின் ைண்மணயுை் ைன உணரம்வயுை் 
மவளிப்படுத்துை் நபாக்குகள் அதிகை் காணப்பட்டன. ைண்ணுக்குை் ைனிதரக்ளின் 

மைாழிக்குை் உள்ள உைமவ கரிசல் வட்டார இலக்கியங்கள் மிகுதியாக 
மவளிப்படித்தின. வானை் பாரத்்த பூமி, ைானாவாரி காடு என்று இயை்மக கட்டமைதத் 

வாழ்வியல்  ில அமைப்மபக் மகாண்டமவ கரிசல்  ிலை். ைானாவரி ைனிதரக்ள் 

சுயை்பாக வாழ்க்மகமயக் கை்று வாழ்வியல் அடிப்பமடமய உணர ்்து 
மகாண்டவரக்ள். இவரக்ளின் அக வாழ்வியல் ைனப்நபாராட்டை் சார ்்தது ஏமனனில் 

இ ் ிலை் இயை்மகயால் வஞ்சிக்கப்பட்ட  ிலை் என்று பா.மசயப்பிரகாசை் (2019) கரிசல் 

மவள்ளாமை என்ை கடட்ுமரயில் குறிப்பிடுகிைார.் கரிசல் மவள்ளாமை என்பது 

மிளகாய் பருத்தி கருை்பு என்பது ைடட்ுைல்ல மைாழியுை் மவள்ளாமைதான். கரிசல் 

மவள்ளாமையில் விமள ்த மைாழி இக்கால தமிழ் இலக்கணக் கூறுகமளக் 
கட்டமைப்பதில் முக்கியத்துவை் மபறுகின்ைன. மூன்று மைய்ையக்கங்கள், மைாழி முதல் 

எழுதுக்களின் உயிர ் எழுத்து, மைய்மயழுத்து ைாை்ைங்கள் என்ை இலக்கணகூறுகள் 

ைரபிலக்கணக்கூறுகளில் இரு ்து ைை்ைை் அமட ்துள்ளன. 

ெதட  (Style) 

 இலக்கியத்திை்குப் பலை் மகாடுத்து மசாை்களுக்கு உயிருை் ஊட்டமுை் 
மகாடுப்பதை்கு முக்கியைான அை்சைாக விளங்குவது இனிய எளிய  மடதான். “ மட 

என்பது ஓர ் ஆசிரியரின் தனிதத்ன்மைமய மவளிப்படுத்தவல்லது என்பார.் ஒரு 

பமடப்பின் தன்மைமய அளவிடுை் பல்நவறு உத்திகளுள்  மடமய ஆய்வதுை் 
ஒன்ைாகக் கருதப்படுகிைது”( ீதிவாணன்  மடயியல் ப.1).  ாவல் சிறுகமத 

நபான்ைவை்றுள் பாத்திரங்கள் தைக்குள்நள உமரயாடுை்நபாது ஒரு  மடயுை், ஆசிரியர ்

கூை்ைாக வருை்நபாது ைை்மைாரு  மடயுை் மகயாளப்படுகிைது. இதமனக் கமத கூறுை் 

எழுதத்ு  மட, கமதைா ்தர ்உமரயாடுை் நபசச்ு மட என்கிைது பமடப்பிலக்கியை். 

“இலக்கியத்மதச ் சுமவப்பதை்கு அடிப்பமடயான நதமவகளாக  ிமல, பின்னணி, 

வடிவை், கருத்து ஆகிய  ான்குை் கருதப்படுகின்ைன” ( ீதிவாணன்  மடயியல் ப.10).  

 ிமல, பின்னணி இமவ இரண்டுை் பமடப்பிை்கு மவளிநய இரு ்து புைப்பட்டமவ. 

வடிவை், கருதத்ு ஆகியமவ பமடப்பிை்கு உள்ளிரு ்து புைப்பட்டமவ.  “கருத்து வடிவை் 

ஆகிய இரண்டுை்  மடயியலில் இன்றியமையாத இடத்திமனப் மபறுவதால் 
இவ்விரண்டிை்குமிமடநய அமையுை் உைவுமுமைகமள அறி ்து மகாள்வதை்கு  ிமலயுை் 
பின்னணியுை் இன்றியமையாத நதமவகளாகின்ைன” ( ீதிவாணன்  மடயியல் ப.14). 

என்ை கருதத்ுக்கள் கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாரயணன், நைலாண்மைப் மபான்னுசச்ாமி 

ஆகிநயார ்கமதகளிலுை் கானமுடிகிைது. 
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வடிவ ் 

 கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாரயணன், நைலாண்மைப் மபான்னுசச்ாமி ஆகிநயார ்

சிறுகமதகளில் மைாழியமைப்பு ‘ ீண்ட மதாடர,் சிறிய மதாடர,் ஒரு மசால்நல 

மதாடராக அமையுை் அமைப்புகளுை் காணப்படுகின்ைன’.  ீண்ட மதாடரக்ள் 

மபருை்பாலுை் கமத ஓட்டத்திை்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. சான்ைாக, கு. 

அழகிரிசாமியின் தியாகை்  கமதயில்          “ஏன்டா. தடிப்பயல்கநள!  ீங்க என்ன 

பரநதசிகளா, சன்யாசிகளாடா!  எருமை ைாடட்ுப் பயல்கள்! விடிஞ்சதுை்  ாலு வீடட்ுக்கு 

யாசகத்துக்குப் நபாைப் பிசம்சக்காரப் பயல் கூட இப்படி சாை்பமல அள்ளி பூச 

ைாட்டாநனடா? தரித்திரை் புடிசச் பயல்களா!  ீங்க வ ்து கமடயிநல ம ாமளஞ்சிகநளா 

இல்மலநயா யாவாரை் ஒண்ணுக்கு பாதியாய்ப் படுத்து நபாசச்ு. இன்னுை் மிசச்ை் 

மீதிமயயுை் படுக்க மவசச்ிடட்ு நபாகவாட இப்படி ம த்தியில அள்ளி பூசிடட்ு வ ்திருகீங்க, 

சாை்பமல” (கு.அழகிரிசாமி) என்ை  ீண்ட மதாடர ் கமதப்நபாக்கிை்குப் 

பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் ைானுடப் பிரவாகை் 

என்னுை் கமதயில் “ராசாத்தி ைகன் பாண்டி மசதத்ுப் நபானான் என்ை அதிரச்ச்ி 

தீப்பிடித்த ைாதிரி ஊமரல்லாை் சடம்டன்று பரவியது” (நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி) 

என்று மதாடர ்பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. கு.அழகிரிசாமி, நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகள் மபருை்பாலுை், பமடப்பாளி தாநன கமதமயச ்மசால்வதாக 

அமை ்துள்ளது. பாத்திரங்களின் ைனஉணரவ்ுகமளக் கூறுை்நபாது வருணமணயுடன் 

கூடிய  ீண்ட மதாடரக்ள் அமை ்துள்ளன. சான்ைாக, இயலாமை என்னுை் கமதயில் 

“தான் குடிக்கிை சாராயத்தினால் இரண்டு இதயங்கள் கிழிபடட்ு க ்தல் க ்தலாய்க் 

கிடக்கிை குை்ை உணரவ்ு ைனசில் முள்ளாக உருத்தி நவதமனப்படுத்த ஏநதா அவலைாய்; 

முனகிவிடட்ு அப்படிநய மசத்துப்நபானது” (நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி) என்பது 

நபான்ை  ீண்ட மதாடரக்ள் அமை ்துள்ளன.  

சிைய மதாடரக்ள் மபருை்பாலுை் கமதமய விவரிக்கப் பயன்படுதத்ப்படட்ுள்ளன. 

எழுவாய், பயனிமல அல்லது எழுவாய், பயனிமல, மசய்யப்படுமபாருள் என்ை 

அமைப்பிநல மதாடரக்ள் காணப்படுகின்ைன. சான்ைாக, இயலாமை என்னுை் கமதயில், 

“கண்ணாடிமயக் கீநழ மவத்து விடட்ுச ்மசருமினான். தமலநயாடு நசர ்்து, ைனசுை் 

பாரைாய்க் கனதத்து. பாரவ்திமயயுை் ராசுமவயுை்  ிமனத்துக் கலங்கியது ைனசு. 

என்ன ஆனாலுை் சரி இ ்த தண்ணிச ்சனியமன மகயாநல மதாடநவ கூடாது” என்று 

வருை் மதாடர,் கமத  ிகழ்சச்ிமய விவரிக்குை் வமகயில் அமை ்துள்ளது. சிறு சிறு 

மதாடரக்மளப் பயன்படுத்துை் மபாழுது ஓநர எழுவாயின் மசயல்கநள மதாடர ்்து 
வருைானால், விமனமுை்றுகமள எசச்ங்களாக ைாை்றி, ஒநர மதாடராகப் 

பயன்படுத்தாைல் விமனமுை்றுகளாகப் பயன்படுத்தி, சிறுசிறுத் மதாடரக்ளாகப் 

பயன்படுத்துகின்ை அமைப்பிமனயுை் மபான்னுசச்ாமியின் சிறுகமதகளில் பரக்கக் 
காணலாை். சான்ைாக, ைானுடப் பிரவாகை் என்னுை் கமதயில் இவனுக்கு ஆத்திரைாய் 

வ ்தாலுை் சகிதத்ு மகாண்டான். பல்மலக் கடித்துக் மகாண்டான். என்று விமனமுை்று 

மதாடராக அமை ்துள்ளது. இப்நபாக்கு கி.ராஜ ாரயணன், கு.அழகிரிசாமி கமதகளில் 

கானமுடியவில்மல. 
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ைாக்கங்கள் மசாற்பயன்பாடு 

 நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் சிறுகமதகளில் வட்டார வழக்குச ்மசாை்களுை் 
ைக்களின் இயல்பான நபசச்ுக்களில் காணப்படுை் மபாருளை்ைச ்மசாை்களுை் விரவிக் 
காணப்படுகின்ைன. சான்ைாக,  ைசக்கை் கிசக்கை் வ ்துராை பாரத்த்ுக்நகா, பதறி 

துடித்த ைனிதரக்ள் அல்நலால கல்நலாலப் பட்டனர ்என்றுை்,   ல்லது மபால்லதுன்னு 

ஒரு வீடட்ுக்குப் நபானா  மகயுமில்லாை  ட்டுமில்லாை முண்டசச்ி ைாதிரிதாநன 
மவறுைமனயா  ிக்க நவண்டியிருக்கு என்றுை், அமலயக் குமலயப் மபரு 

வாய்க்காலுக்குள் ஓடினான் என்றுை் மபாருளை்ை மசாை்கள் வருவதன் மூலை் பாைரருை் 
புரியுை் அளவிை்குச ் சிக்கல் இல்லாத மதள்ளிய  மடயாக அமை ்துள்ளது. 

கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் ஆகிநயாரின் 

சிறுகமதகளில் பாைரைக்களின் உமரயாடலில் கமதப்நபாக்கு அமை ்துள்ளன. நைலுை் 

இவரக்ளுமடய கமதகளில் ஆங்கிலச ்மசாை்கள் விரவிக் காணப்படுகின்ைன. சான்ைாக, 

சில்வர ் நகனிலிரு ்து தண்ணீமரப் பிடித்து, இரண்டு கிளாஸ் குடிதத்ான் என்றுை் 

பஸ்மச தட்டி மரட ்நபாகலாை் என்று சத்தை் மகாடுக்கிைான் என்பன நபான்ை மைாழி 
தாக்கங்கள் இருப்பமத அறிய முடிகிைது. இப்நபாக்கிை்கு காரணை் கரிசல் ைக்களின் 

வாழ்க்மகயில் எதாரத்்தைாக பயன்படுத்தப்படுை் மசாை்களாகுை். எனநவ இவரக்ள் 

தங்கள் படிப்புகளில் ைக்கள் வழகாை்றியல் மசாை்கமளப் பயன்படுத்துயுள்ளனர.் 

 ரபுை் மைாடரக்ள் 

 கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகளில் வருை் உமரயாடலில் பை்பல இடங்களில் ைரபுத ்
மதாடரக்மளயுை் மகயாண்டுள்ளார.் சான்ைாக, சமபயிநல கரிமயப் பூசிட்டான், இது 

மக நசரை்காரியமில்நல, ராைமர ஏைாதத்ுன ைாயைான் கமததான் நபாலிருக்கின்று 

முடிவுக்கு வ ்து மக கழுவியாசச்ு என்றுை் என்ன ஆனாலுை் சரி இ ்த தண்ணிச ்
சனியமனக் மகயிநல மதாடநவ கூடாது என்றுை் பல ைரபுத் மதாடரக்ள் இடை் மபை்று 
வருவமதக் காணமுடிகிைது. 

ஒலி உணரை்்து ் மசாற்கள் 

 கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகளில் பை்பல இடங்களில் ஒலி உணரத்்துை் மசாை்கமளக் 
கமதயில் பயன்படுத்தியிருப்பதுை் கமதயின் அமைப்பிை்குை் ஓட்டத்திை்குை் 
கதாபாத்திரங்களின் உமரயாடல்களில் வழியாக ஒலி குறிப்புத் மதாடரக்ளில் அமை ்து 
வருகின்ைன. ஒலி உணரத்த்ுை் மசாை்கள் மபரிதுை் கமத  கரவ்ுக்கு உதவுவனாகவுை் 

அமை ்துள்ளன. ‘சந்ச, பீபீபீ, கீகீன்னுகத்துரான், ை்ை்............வாநரன்’ என்பன நபான்ை ஒலி 

குறிப்புச ் மசாை்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன். இசம்சாை்கள் கதாபாத்திரங்களின் 

மசயல்கமள விளக்கநவா  ிகழ்சச்ிகமள விவரிக்கநவா இன்றியமையாததாக 
அமைகின்ைன. 
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உவத கள் 

 கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகளில் பை்பல இடங்களில் பல உவமைகள் ஆட்சி மபை்றுள்ளன. 

இவ்வுவமைகள் கமத அமைப்புக்கு ம ருங்கிய மதாடரப்ுமடயதாகவுை் கமத 
மசய்திகமள விளக்குவதாகவுை் இனிய தன்மையுமடயதாகவுை் காணப்படுகின்ைன. 

சான்ைாக, தியாகை் கமதயில் ‘ம த்திமயப் பார ் சுடுகாடு ைாறி வசச்ுகிடட்ு’ 

(கு.அழகிரிசாமி). பிை ்த நபாதினிநல என்னுை் கமதயில், ‘மபாடம்ட கண்ணுதான் 

நபாட்டிருக்கு என்பமத உமட ்த இமசதடட்ுப்நபால  ாராணயி ஓயாைல் உல்லாச ்
குரலில் கத்தினாள்’ என்றுை் அருை்பு என்னுை் கமதயில் ‘இழவு வீடட்ுச ் சங்காக 

அலறுகிைது தீப்மபட்டியாபிஸ் பஸ்ஸின் ஹாரன்’ நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமி, 

கி.ராஜ ாராயணன் கமதகளில் வருை் உவமைகள் கதாப்பாத்திரங்களின் 

 ிமலமைக்கு, ஏை்ைாை் நபால் அமை ்துள்ளன. மபாதுவாகப் பமடப்பிலக்கியங்களில் 

உவமை ஆட்சி மபறுவது கருத்துச ் சுருக்கத்திமனத் மதளிவுப்படுதத்வுை், அநதாடு 

வாசகன்  ிமன ்து  ிமன ்து ைகிழவுை் துமண மசய்யுை். 

அடுக்குை் மைாடரக்ள் 

 நைலுை் பல இடங்களில்  ிகழ்சச்ிகமள விவரித்து அதமன வளரத்்து உயிநராட்டை் 
உள்ளனவாகச ் மசய்யுை் மபாழுது ஒரு மசால்மலநயா அல்லது ஒநர வமகயான 
அமைப்புமடய மசாை்கமளநயா பயன்படுதத்ுவமதனயுை் காணலாை். சான்ைாக, 

தியாகை், கதவு, ைானுடப் பிரவாகை் என்னுை் கமதகளில், ைனசில் சுரீரிடுகிை 

உணரவ்ுகள். மவக்மக அடிக்கரி அனலாக  ிமனவுகள். நராஷைாய் எழுகிை அக்கினி 

என்றுை், உள்நள சின்ன முகை் காடட்ுகிை பாண்டி பூஞ்சிரிப்நபாடு எசச்ில் வடிக்கிை 

பாண்டி கால் முமளத்த பூசம்சண்டாக ஓடுகிை பாண்டி என்று அடுக்கி வருவமதச ்
சான்ைாகக் காணலாை். இதம்தாடர ்கதாப்பாத்திர வருணமணயாக அமை ்துள்ளது. 

முடிவுதர 

 கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகளில் கமதநயாட்டத்மத வளரக்்க  ீண்ட மதாடரக்ளுை், சில 

இடங்களில் குறுகிய மதாடரக்ளுை் அமை ்துள்ளன. பிைமைாழிச ் மசாை்கள் கல ்துை் 

ைக்களின் நபசச்ு வழக்கில் காணப்படுை் மபாருளை்ை மசாை்களுை் இடை்மபை்றுள்ளன. 

ைை்றுை் உவமைகள் அடுக்குதம்தாடரக்ள், ைரபுதம்தாடரக்ள் இடை்மபறுவதால் 

உய்த்துணர நவண்டிய சிக்கல் இல்லாத மதள்ளிய  மட இவரக்ளுமடயது என்று 
கூைலாை். கு.அழகிரிசாமி, கி.ராஜ ாராயணன், நைலாண்மை மபான்னுசச்ாமியின் 

ஆகிநயாரின் சிறுகமதகள் சிைப்புை்ைமைய அவர ் மகயாண்ட மைாழி மடயுை் 
தமலயாய ஒன்ைாகுை். இக்கமதகளின் வழியாக ைக்களின் வாழ்வியல் உணரவ்ுகளுை் 

வாழ்வாதரப் நபாராட்டங்களுை் மவளிப்படுத்தப் படுகின்ைன. கரிசல் ைக்களின் 

நபசச்ுவழக்கில் ைரபுதம்தாடரக்ள் அதிகை் பயன்படுதத்ப் படுவமதக் காணமுடிகிைது. 

இவரக்ளின் வாழ்வாதரை் பை்றிக் கூறுை் கதவு கமத குழ ்மதகளின் உணரவ்ு 
ஊசலாட்டத்மதயுை் குழ ்மதகளுக்கு முன்னால் மபை்நைாரக்ள் மவளிப்படுத்துை் 
உணரம்வயுை் கட்டமைப்பதில் கி.ராஜ ாரயணின் மைாழி மட சிைப்பு மபறுகிைது. 

கு.அழகிரிசாமியின், தியாகை், ரூபை், அண்பளிப்பு ஆகிய கமதகளில் உவமைத ்

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                                                   © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 7 July 2020 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2007124 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 1620 
 

மதாடரக்ளுை்  ீண்ட உமர மட நபாக்கிலுை் கமத கூறுை் நபாக்கு சிறுகமத  மடயின் 
சிைப்பாக அமைகிைது.  
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