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 This paper presents a focused comparison of storytelling techniques adopted by some 

leading short story writers of Modern Tamil Literature. The authors under study in this brief article 

include Kalki, Pudumaipithan, Arignar Anna, and Jeyakanthan. 

 

 The article includes sections on Definition of Short Story, likely contents of short story, 

techniques adopted in short stories, general characteristics of style adopted in short stories by 

leading short story writers. The article identifies the techniques described and demanded in 

tradition ancient grammars such as Pavananthi’s Nannool.  

 

 As already mentioned, the paper presents a succinct comparison of some of the leading 

short story writers. For each author under discussion, the specific techniques adopted by them with 

clear examples for some of their selected stories are presented. For example, the techniques of 

Arignar Anna adopted by him in several of his stories include direct and straightforward starting 

of the story without any background information (and this creates great expectation in the readers), 

First Person narrating style, flash back, using symbols, etc. On the other hand, other short story 

writers have developed their own individual techniques.  

 

 In other words, what we notice is that in addition to creative imagination in creating events 

and characters, contents, themes and style of language, the authors also work on creating new 

techniques distinct from other authors. We also notice and admire how over a thousand years ago 

a Tamil grammarian (Pavananthi) defined, listed, and described storytelling techniques. 
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1.0. சிறுகதை-வதையதை 

கதை என்னுஞ் சசொல், கதைத்ைல் என்பைிலிருந்து பிைந்ை சசொல்லொகும். 

கதைத்ைல் என்பது ைல் விகுைி சகட்டுத் கதை என்று நின்ைது. இதுவவ கொதை 

என முைல் நீண்டது. கன்ன பைம்பதை கதை. சசவி வழியொகச் சசொல்லிக் 

சகொண்டிருந்ை கதைகவே பிைகு ஏட்டில் எழுதுகின்ை நிதல உருவொயிற்று. 

கதை சுருங்கியவுடன்- அைற்குச் சிறுகதை என்னும் சபயர் உண்டொயிற்று. 

சிறுகதை ஆசிொியதை மூன்று வதகக்குள் அடக்கலொம். பதழதைதயப் 

வபணிப் புதனபவர், முழுதும் புைட்சியிதனவய புதனபவர், சிந்ைதனதயத் 

தூண்டிச் சிந்ைிக்கச் சசய்யும் வதகயில் புதனபவர் என்று மூவதகயினர் 

ஆவர். 1 

 

1.1 சிறுகதையின் இலக்கணம் 

 சிறுகதை அேவில் சிைிைொக இருக்க வவண்டும் என்பர். அது, ஒருமுதை 

உட்கொர்ந்து படித்து முடித்துவிடக் கூடியைொக இருக்க வவண்டும். சிறுகதை 

என்ை வடிவம் ைன்னேவில் முழுதை சபற்ை ஒரு ைனிப் பிண்டம். எந்ை 

உணர்ச்சிதய அல்லது கருத்தை அது ைன்னகத்வை சகொண்டிருக்கிைவைொ, 

அதைப் படிப்பவொின் சநஞ்சில் ைின்சவட்தடப் வபொல் பொய்ச்சும் ஆற்ைல் 

சிறுகதைக்கு வவண்டும் என்பர் கதை ஆசிொியர்கள். சுருக்கமும் சசைிவும் 

சிறுகதையின் முக்கியப் பண்புகள் என்று வேம்ஸ் கூப்பர் லொைனஸ் 

கருத்துதைந்துள்ேொர். 
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1.2. சிறுகதைப் சபொருள் 

 சிறுகதை ஆசிொியர்கள் ைொம் கண்டு வகட்டது ைட்டுைன்ைிக் 

கொணொைதையும் கற்பதனயில் கண்டு, ைங்கத்துக்குச்  சசம்பு வசர்ப்பது வபொல் 

வசர்த்து சைருகூட்டுகிைொர்கள். சபரும்பொலும் இலக்கியங்கள் சமூகத்தைப் 

பிைைிபலிக்கும் கண்ணொடிவய.2 சிறுகதைகளும் இைற்கு விைி விலக்கல்ல. 

ஆசிொியர்கள் ைங்கதேச் சற்ைி நடக்கும் நிகழ்ச்சிகதேக் கூர்ந்து கவனித்து 

அவற்தைக் கதைப்படுத்துகின்ைனர்.3 சிறுகதைகேில் வபசப்படும் 

கருப்சபொருள்கள் என்பன 1. ைனிைனிைச் சிக்கல், 2. குடும்பச் சிக்கல், 3. 

சமூகச் சிக்கல், 4. சபொருேொைொைச் சிக்கல், 5. நொட்டு விடுைதல முைலியதவ 

ஆகும்.4 

 

1.3. சிறுகதை உத்ைிகள் 

 சிறுகதை சிைப்பொக அதைய நதடத் சைேிவு, சிைந்ை பொத்ைிைப் 

பதடப்பு, வடிவச் சசம்தை வபொன்ைதவ முக்கியைொகக் கவனிக்கப்பட 

வவண்டும். ஒரு பதடப்பொேதை ைற்சைொரு பதடப்பொேொிடைிருந்து ைனித்து 

இனங்கொட்டுபதவ அவர்கள் தகயொளும் பதடப்பொக்க உத்ைிகவே ஆகும். 
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1.4. நதட 

 “நதட ஓர் ஆசிொியொின் வைற்சட்தட வபொன்ைது அன்று;        

     வபொன்ைது” என்று கூறுவொர் கொர்தலல். “நல்ல நதடயொனது 

படிப்பவதைக் கதடசி வதை சலிப்புட்டொைல் ைன்வனொடு இழுத்துச் சசல்ல 

வவண்டும்,” என்கிைொர் பிேொபர் என்ை வைனொட்டுப் பதடப்பொேி. ைைிழ்ச் 

சிறுகதை எழுத்ைொேர்கேில் வ.வவ.சு.ஐயர், மு.வைைொசன், அைிஞர் அண்ணொ, 

கல்கி, சேயகொந்ைன், புதுதைபித்ைன், அகிலன் வபொன்வைொர் ைங்களுக்சகன்று 

ைனித்துவ நதடதயக் தகயொண்டுள்ேனர். 
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அடிகுைிப்புகள் 

1. புதுதைப்பித்ைன் சிறுகதைகள் – ஓர் ஆய்வு – புலவர் சவற்ைியழகன் – 

ப. 2. 

2. ைைிழிலக்கிய வைலொறு – அ.சேயம் – ப. 1 

3. ஆய்வுக் கட்டுதைகள் – சிறுகதை – முதனவர் இைொ.பிவைைொ – ப.15 

4. ஆய்வுக் கட்டுதைகள் – சிறுகதை – முதனவர் இைொ.பிவைைொ – ப.15 
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2.0. ஒப்பதடப்பின் ைதலப்பு விேக்கம் 

“நுைலிப் புகுைல்1 ஓத்துமுதை தவப்வப2 

சைொகுத்துச் சுட்டல்3 வகுத்துக் கொட்டல்4 

முடித்துக் கொட்டல்5 முடிவுஇடம் கூைல்6 

ைொன்எடுத்து சைொழிைல்7 பிைன்வகொள் கூைல்8 

சசொற்சபொருள் விொித்ைல்9 சைொடர்ச்சசொல் புணர்த்ைல்10 

இைட்டுை சைொழிைல்11 ஏதுவின் முடித்ைல்12 

ஒப்பின் முடித்ைல்13 ைொட்டுஎைிந்து ஒழுகல்14 

இைந்ைது விலக்கல்15 எைிைது வபொற்ைல்16 

முன்சைொழிந்து வகொடல்17 பின்னது நிறுத்ைல்18 

விகற்பத்ைின் முடித்ைல்19 முடிந்ைது முடித்ைல்20 

உதைத்தும் என்ைல்21 உதைத்ைொம் என்ைல்22 

ஒருைதல துணிைல்23 எடுத்துக் கொட்டல்24 

எடுத்ை சைொழியின் எய்ை தவத்ைல்25 

இன்னது அல்லது இதுசவன சைொழிைல்26 

எஞ்சிய சசொல்லின் எய்ைக் கூைல்27 

பிைநூல் முடிந்ைது ைொன்உடன் படுைல்28 

ைன்குைி வழக்கம் ைிகஎடுத்து உதைத்ைல்29 

சசொல்லின் முடிவின் அப்சபொருள் முடித்ைல்30 

ஒன்ைின முடித்ைல் ைன்னினம் முடித்ைல்31 

உய்த்துஉணை தவப்பு32 என உத்ைி எண்நொன்வக”1 

A Comparison of Storytelling Techniques Adopted by Some Leading Short Story Writers of Modern Tamil Literature

Meenakkanni M. Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:5 May 2021 <71-97>



6 

 

என்று பவணந்ைி முனிவர் இயற்ைியருேிய நூலொசிொியொின் உத்ைிகள். 

இவற்தைசயொற்ைி ஆசிொியர்கள் பற்பல வதகயொன 

இலக்கியப்பதடப்புகதே எழுைி சகொண்டு வைலொம். 

 

இைனொல், எனக்குக் சகொடுக்கப்பட்ட ஒப்பதடப்பின் ைதலப்பு என்பது 

சைொொீசியசு பல்கதலக்கழகம் அேித்துள்ே முதுகதல படிப்பின் 

பொடத்ைிட்டத்ைின்கண் வரும் சிறுகதைசைொகுப்பின் ஆசிொியர்கள் ைங்கள் 

கதைகதேயும் அவற்றுதடய கருகதேயும் சொியொன முதையில் 

சவேிப்படுத்ை பயன்படுத்தும் உத்ைிகதேப் பற்ைி ஆகும். அப்பல வதகயொன 

இலக்கிய உத்ைிகதேக் சகொண்டைைின் வொயிலொகத்ைொன் சிறுகதைக்கு 

அலங்கொைங்கள் பலவற்தைக் கிட்டுள்ேன என்று சசொல்லலொம். 

 

இந்ைத் ைதலப்தபக் சகொண்டு ஆைொயும்வபொது சிறுகதைகதே எங்ஙனம் 

அலங்கொைப்படுத்துவதும், அைதன தவத்து மூலகருத்துக்கதே எப்படி 

சசழிக்க தவப்பதுக்கூட சைொிந்து, பிற்கொல ஆசிொியர்கள் எழுதும் 

சிறுகதைகதே ஆைொய்ந்ை உத்ைிகேின் வழியொக சிைப்பொக அதைத்து 

விடலொம் என்று சசொல்லலொம். 
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2.1. ஒப்பதடப்பின் எல்தல 

 கதை ஆசிொியர்கள் பயன்படுத்தும் உத்ைிகதே ஆைொய்வைற்கு கல்கி 

எழுைிய பிைபல நட்சத்ைிைம், புதுதைபித்ைன் பதடத்ை சொப விவைொசனம், ஞொன 

குதக, வொடொ ைல்லிதக, ஒரு நொள் கழிந்ைது, சிற்பியின் நைகம் ஆகியதவயும் 

அைிஞர் அண்ணொவின் பலொபலன், சைொட்டித் துண்டு, குற்ைவொேிக்  

கூண்டிவல நிறுத்ைினொர், குற்ைவொேி யொர்?, கடவுள் ைண்டிப்பொர் 

ஆகியதவயும் கவிஞர் சேயகொந்ைன் இயற்ைிய சொந்ைி பூைி, கண்ணன் 

பிைந்ைொன், பிதழப்பு, வபொர்தவ, ைொலொட்டு என்னும் குைிப்பிட்ட 

சிறுகதைகள் எல்லொம் சபொறுக்கிக் சகொள்ேப்பட்டுள்ேன. 

 

2.2. ஒப்பதடப்பின் அதைப்பு 

 சிறுகதை உத்ைிகதேப் பற்ைிய இவ்சவொப்பதடப்பில் ஐந்து இயல்கள் 

உள்ேன. 

 

2.2.1. இயல் 1 

முைல் இயல் சிறுகதைதயப் பற்ைி முன்னுதை ஒன்று 

இயற்ைப்பட்டுள்ேது. 

 

2.2.2. இயல் 2 

 இவ்வியல் ஒப்பதடப்பின் விவைங்கேொன ைதலப்பு விேக்கம், எல்தல, 

அதைப்பு ஆகியதவ தவத்து அதைந்துள்ேது. 
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2.2.3. இயல் 3 

 இந்ை மூன்ைொம் இயல் கதை ஆசிொியர்கதேப் பற்ைிய சிறு 

குைிப்புகதேக் சகொண்டுள்ேது. 

2.2.4. இயல் 4 

 நொன்கொம் இயல் சிறுகதை ஆசிொியர்கள் பயன்படுத்துகின்ை இலக்கிய 

உத்ைிகதேப் பற்ைியது. 

 

2.2.5. இயல் 5 

 இவ்வியல் கதடசியொனசைொன்ைொகும். இைில் ஒப்பதடப்பின் 

முடிவுதையும் துதண நூற்பட்டியலும் இடம்சபற்றுள்ேன. 
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அடிகுைிப்புகள் 

 

1. நன்னூல் – பவணந்ைி முனிவர்- முதனவர் ச. ைிருஞொனசம்பந்ைம்- ப.14 
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3.0. புதுதைபித்ைன்1 

இவைது இயற்சபயர் சசொ. விருத்ைொசலம். ‘புதுதைப்பித்ைன்’ என்ை 

புதனப்சபயொில் கதைகதே எழுைி வந்ைொர். பிற்கொல 

எழுத்ைொேர்கட்சகல்லொம் முன்வனொடியொகவும், ைன் சபயருக்வகற்பக் 

கண்டதைக் குதைவின்ைி அஞ்சொது உதைக்கும் கதலத்ைிைத்தைக் ைைிழ்க் 

கதைகேில் உலவவிட்டுக் கதைப்வபொக்கிலும், சபொருேிலும் புைட்சி 

ஏற்படுத்ைியவர். இவைது கதை கூறும் ைிைம் வநொக்கி இவதைச் ‘சிறுகதை 

ைன்னன்’ என்றும் ‘ைைிழ்நொட்டின் ைொப்பஸொன்’ என்றும் புகழ்ந்து 

பொைொட்டியுதைத்துள்ேனர். “கொவியத்துக்குக் கம்பன், கவிதைக்குப் பொைைி 

எனில் சிறுகதைக்குப் புதுதைபித்ைன்” என்று சேயகொந்ைன் இவதைப் 

பொைொட்டியுள்ேொர். சமூகத்ைின் சநஞ்சிவல ஆணி அடிக்கிை வகள்விக்குைிகவே 

புதுதைபித்ைனின் கதைகள் என்பர் ைிரு. வசொமு அவர்கள். 

 

3.1. கல்கி2 

 ைிரு வி.க. அவர்கேின் அன்பிற்குொிய ைொணொக்கர் ைிரு. கல்கி ஆவொர். 

இவைது இயற்சபயர் ைொ. கிருஷ்ணமூர்த்ைி ஆகும். இவர் ைைிழ்ச் சிறுகதை 

இலக்கியத்ைின் ஆசொன் ஆவொர் என்பர். பொைை ைக்களுக்வகற்ை எேிய, இனிய 

நதடயில் கதை புதனயும் ஆற்ைல் சபற்ைவர். இவைது கதைகள் ைக்கேின் 

ைின வொழ்க்தக நிகழ்ச்சிகதேக் கருவொகக் சகொண்டு விேங்குபதவ. 
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3.2. சேயகொந்ைன்3 

 ைைிழ் ைக்கேின் இலக்கிய ைசதனதயயும் சிந்ைதனதயயும் பொைித்ை 

எழுத்ைொேர்கேில் சேயகொந்ைனும் ஒருவர். இருவர் எழுைிய முைல் சிறுகதை 

சசேபொக்கியம் என்ை இைழில், 1950 – இல் சவேிவந்ைது. சேயகொந்ைனின் 

சமுைொயப் பொர்தவயில் ைொர்க்சியமும் உண்டு. ஆன்ைிகமும் உண்டு. எல்லொ 

வதகயொன சொைி ைை ைொவட்ட ைக்கேின் வபச்சு சைொழிகதேயும் 

தகசயொண்டு எழுைி சவற்ைி சபற்றுள்ேனர். வசொி ைக்கேது வொழ்க்தகதய 

சிைந்ை முதையில் படம் பிடித்துக் கொட்டுவைில் வல்லவர். ைொலொட்டு, ைிொிசங்கு 

சசொர்க்கம், கண்ணன் பிைந்ைொன், வபொர்தவ, பிைம்ை உபவைசம் வபொன்ைதவ 

சிைந்ை கதைகேொகும். சுந்ைை கொண்டம் புைினத்ைிற்குத் ைஞ்தசத் ைைிழ்ப் 

பல்கதலக்கழகத்ைின் ைொேைொே வசொழவன விருதும் கிதடத்ைன. கடந்ை ஓொிரு 

ஆண்டுகேொக சொகித்ைிய அக்கொசைைியின் உயர் சிைப்பிற்குொிய சபல்வலொசிப் 

என்ை இடத்தையும் சபற்றுள்ேொர். 

 

3.3. அைிஞர் அண்ணொ4 

 இவர் நொடைிந்ை நல்ல வபச்சொேர். எழுத்ைொற்ைல், வபச்சொற்ைல் 

இைண்டும் தகவைப் சபற்ைவர். ைைிழ்த் சைன்ைல் ைிரு. விக. தவப் வபொல் 

அதனத்து வைதடகேிலும் அழகு ைைிழில் வபச முடியும் எனக் கொட்டியவர். 

விடுைதல, ைிைொவிட நொடு, நம்நொடு, கொஞ்சி முைலிய இைழ்கேில் 

பணியொற்ைியவர். வைலும், பதடப்பொற்ைல் ைிக்க அண்ணொ சசொைியன், 

சைைர்ைன், சம்ைட்டி, ஒற்ைன், ஆணி, பைைன் என்ை புதன சபயர்கேில் 
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நூற்றுக்கு வைற்பட்ட சிறுகதைகதேப் பதடத்துள்ேொர். இவற்வைொடு 

குற்ைவொேி யொர்?, கடவுள் ைண்டிப்பொர், பலொபலன் ைற்றும் புலிநகம், பவழ 

பஸ்பம் வபொன்ை சிறுகதைகதேயும் அவர் பதடத்துள்ேொர் என்று 

அைியப்படுகிைது. 
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அடிகுைிப்புகள் 

1. www.tamilvu.org – முதனவர் இைொ.பிவைைொ – சிறுகதை 

2. ைைிழிலக்கிய வைலொறு – அ.சேயம் – ப. 324 

3. ைைிழிலக்கிய வைலொறு – அ.சேயம் – ப. 327, 

 https://ta.wikipedia.org/wiki/ - சேயகொந்ைன் 

4. www.tamilvu.org – Tamil Virtual Academy  
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4.0. சேயகொந்ைன் 

சேயகொந்ைன் ‘கதல கதலக்கொகவவ’ என்ை வநொக்கம் உதடயவர் அல்லர். 

‘கதல வொழ்க்தகக்கொக’ என்ை வநொக்கமுதடயவர்.  ஒருபிடி வசொறு, இனிப்பும் 

கொிப்பும், வைவன் வருவொைொ, சுதைைொங்கி, உண்தை சுடும், சுயைொிசனம் என்ை 

சைொகுைிகேில் உள்ே சிறுகதைப் பதடப்புகேில் முக்கியைொக வொழ்வியல் 

வபொைொட்டங்கள், வர்க்க முைண்பொடுகள் எடுத்துக் கொட்டப்படுகின்ைன. 

ஏதழகளுக்கு இதழக்கப்படும் சகொடுதைகள் இதைவனொல் 

உருவொக்கப்படுவன அல்ல. ைனிைனொல் விதேவன என்று வர்க்கப் 

வபைத்தைத் ைம்முதடய கதைகேில் அதடயொேம் கொட்டுகிைொர். 

சேயகொந்ைன், ைம் பதடப்பொக்க வநொக்கிற்வகற்பத் ைம் நதடதயயும், 

பதடப்பொக்க உத்ைிகதேயும் அதைத்துக் சகொண்டுள்ேொர். 

 நதட 

சேயகொந்ைனின் நதட கருத்ைொழம் ைிக்கது; விறுவிறுப்பொனது; 

வவகைொனது; கவர்ச்சியொன உணர்ச்சித் துடிப்புள்ே ைம் நதடயின் மூலம், 

அவர் வொழ்வின் அவஸ்தைகதே - முக்கியைொக அவலங்கதே ைனத்ைில் 

பைியும் முதையிவல சித்ைிொித்துள்ேொர். அைொவது, இவருதடய நதட, 

படிப்பவொிடத்து அவர் ஏற்படுத்ை விரும்பிய உணர்தவ ஏற்படுத்ைி 

விடுகின்ைது. சேயகொந்ைன் நதட உைத்துப் வபசும் நதட. ஆனொலும், அைில் 
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ஓர் இனிதை இருக்கிைது. ைிக வலுவொய் முடுக்கிவிட்ட ைந்ைியில், கனைொன 

வில்லிழுப்பொல் வரும் நொைம் வபொல் ைிடுக்கொய்ச் சசல்கிைது அவருதடய 

நதட. ைந்ைி அறுந்துவிடுவைொ என்று நொம் அஞ்ச வவண்டியைில்தல. அைொை 

வபருறுைி அைற்கு இருக்கிைது. சேயகொந்ைன் பலரும் பயன்படுத்ைத் ையங்கும் 

சசொற்கதேத் ைம் நதடயின் ஊவட அங்கங்வக எடுத்ைொண்டுள்ேொர். அவர், 

பல இடங்கேில் வபச்சுத் ைைிதழ எடுத்ைொண்டுள்ேொர். அதைப் பற்ைி அவர் 

கூறும் வபொது, ‘பிைந்ை குழந்தையின் உயிர்ைொன் சுத்ைம் ; உடம்பு அல்ல. 

அதுைொைிொி என்னிடம் பிைக்கிை கதைகள் இலக்கியச் சுத்ைம் உதடயதவ. 

சைொழிச் சுத்ைம் உதடயதவ அல்ல. என் கதைகள் நஞ்சுக் சகொடிவயொடு, 

நொற்ை நீவைொடு, உைிைக் கொட்சிவயொடு, உைத்ை குைலுடன் பிைக்க வவண்டும் 

என்று நொன் எண்ணுகிவைன்’ என்று கூைியுள்ேொர். 

சேயகொந்ைன் தகயொளும் சைொடர்கள் ைிக நீண்டதவ. அந்ை நீண்ட 

சைொடர்கள் சசொல்லப்படும் சசய்ைிகளுக்கு ஒரு சசைிதவயும், குவி 

தையத்தையும் சகொடுத்து வொசகர்கதேக் குைிப்பிட்ட வநொக்கு நிதலக்கு 

இழுத்துச் சசல்ல உைவுகின்ைன. சேயகொந்ைன் நதடயின் ைற்சைொரு சிைப்பு 

ைர்க்க வொை முதையொகும். கொைண கொொிய முதைப்படி அதைந்ை வவகைொன 

விவொைமும், இதடயிதடவய சபொைி பைப்பது வபொன்ை சிந்ைதனகளும், 

புதுதையொகப் புகுத்ைப்பட்ட சசொற்பிைவயொகமும் ‘இது ஒரு ைனி நதட’ எனப் 

பிைகடனப் படுத்துகின்ைன. 
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அக்கினிப் பிைவவசம் கதையில், கதைநொயகி ைதழயில் நதனந்து, வபருந்து 

நிறுத்ைத்ைில் நிற்பதை வர்ணிக்கும் வபொது இவருதடய நதட வழக்கைொன 

நதடயிலிருந்து வவறுபட்டுள்ேது. ‘...புைிைொய் ைலர்ந்துள்ே ஒரு புஷ்பத்ைின் 

நிதனவவ வரும். அதுவும் இப்சபொழுது ைதழயில் நதனந்து ஈைத்ைில் நின்று 

நின்று ைந்ைக் கதடசல் வபொன்ை கொல்களும், பொைங்களும் சிலிர்த்து, நீலம் 

பொொித்துப் வபொய், பழந்துணித் ைொவணியும் ைவிக்தகயும் உடம்வபொடு 

ஒட்டிக்சகொண்டு சின்ன உருவைொய்க் குேிொில் குறுகி ஓர் அம்ைன் சிதல 

ைொைிொி அவள் நிற்தகயில் அப்படிவய தூக்கிக்சகொண்டு வபொய்விடலொம் 

வபொலக் கூடத் வைொணும். ’இப்படி இந்நதட இலக்கியப் பொங்கொக 

அதைந்துள்ேது. சசன்தனதய தையைொகக் சகொண்டு எழுைப்பட்ட 

இவருதடய பல கதைகேில் சசன்தனப் வபச்சுத் ைைிழ் இடம்சபற்றுள்ேது. 

பொர்ப்பனக் குடும்பத்தைப் பற்ைிய கதைகேில் பொர்ப்பனத் ைைிழ் 

இடம்சபற்றுள்ேது. 

சில இடங்கேில் சேயகொந்ைன் நதடயில் ைத்துவப் பொங்கும் உள்ேது. 

சொன்ைொக ஒன்தைக் கொணலொம். ‘ஆயிைம் விழுதுகள் இருக்கட்டுவை, ஒரு 

மூலைைம் ைதழக்க முடியுைொ’ என்றும், 'பொவம் ைனிைர்கள்! சொவு வரும் வதை, 

அைற்குள் சசத்து விடைொட்வடொம் என்று நம்பி, சொவு விொித்ை வதலயில் 

நடந்து சகொண்வட சசல்கிைொர்கள். பிைகு என்வைொ ஒரு நொள் ைைணம் என்னும் 
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ைொய நிழலொட்டத்ைின் கீவழ சிக்கி ைதைந்து விடுகிைொர்கள்’ 

என்றும் ஆலைைம் கதையில் நிதலயொதைத் ைத்துவத்தைப் வபசியுள்ேொர். 

 முைண் 

சேயகொந்ைன் கதைகேில் முைண் என்ை உத்ைி பைவலொகக் 

கொணப்படுகிைது. அைொவது, எந்ை ஒரு வொழ்வியல் பிைச்சிதனதயயும் 

உடன்பொடு, எைிர்ைதை என்ை இரு வநொக்குகேில் ைம் கதைகள் மூலம் 

பொர்த்துள்ேொர் சேயகொந்ைன். ஒருவருக்கு உடன்பொடொக இருக்கும் ஒன்று 

இன்சனொருவர் வொழ்க்தகக்குப் சபொருந்ைொது வபொய்விடும். அவைவருக்கு 

எந்ைக் கருத்வைொட்டம் ஏற்புதடயவைொ, அைன்படி வொழ்வது அவைவர்களுக்குப் 

சபொருந்தும். அதை வற்புறுத்ைச் சமுைொயத்ைில் யொருக்கும் உொிதை இல்தல. 

ஒருைித்ை கண்வணொட்டம் என்பதை ைனிைர்கேிதடவய கொணுைல் இயலொது 

என்பதைத் ைம் சில பதடப்புகேின் மூலம் சுட்டிக் கொட்டியுள்ேொர் 

சேயகொந்ைன். 

இருதேத் வைடி என்ை கதையில் இருவவறு சபண்கதேப் பதடத்துள்ேொர். 

ஒரு சபண் இருேில் சைொழில் நடத்துபவள். ைற்சைொரு சபண் இருேில், ஒேி 

நிதைந்ை ைின் விேக்கு முன்னொல் நிர்வொணைொக நிற்பவள். அவதேப் 

பொர்த்துப் பல ஆண்கள் சித்ைிைம் வதைவர். இதை அவள் ஒரு சைொழிலொக 

ைட்டுைன்ைிக் கதலப்பணியொகவும் நிதனக்கிைொள். இைண்டு சபண்களும் 
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இருேில் சைொழில் சசய்ைொலும் இருவொின் வநொக்கங்களும் வவறு என்று 

கொட்டுகிைொர் சேயகொந்ைன். இதவ, ஒவை கதைக்குள் பதடக்கப்பட்ட இரு 

முைண்பட்ட பொத்ைிைங்கேொகும். 

சேயகொந்ைன் இரு ைொறுபட்ட அல்லது முைண்பட்ட கதைக் கருக்கதேத் 

வைர்ந்சைடுத்துக் கதைப்படுத்துவதும் உண்டு. அைற்கு யுகசந்ைி, 

உடன்கட்தட, ஆளுதக, பிம்பம் என்ை கதைகதேச் சொன்றுகேொகச் 

சுட்டலொம். யுகசந்ைி கதையில், விைதவ ைறுைணத்தை வற்புறுத்தும் 

சேயகொந்ைன். அவை சைொகுைியில் உடன்கட்தட கதையில், ைணைகன் 

ைிருைணத்ைிற்கு முன் இைந்துவிட, கதைநொயகி அவனுக்கொக விைதவக் 

வகொலம் பூணுவைொகக் கொட்டுகிைொர். இைண்டு கதைகதேயும் அடுத்ைடுத்துப் 

படிக்கும் வொசகர்கள், ஆசிொியர் எக்கருத்துத் ைேத்ைில் இயங்குகிைொர் என்று 

புொிபடொைல் ைிணறுவர். யொருக்கு எது சொி என்று வைொன்றுகிைவைொ அதை 

அப்படிவய சசய்ய விடுவதுைொன் நல்லது. கணவதன இழந்ை சபண் 

ைறுைணம் சசய்ய விரும்பினொலும் தகம்தைக் வகொலம் பூண்டொலும் அது 

அவளுதடய ைனிப்பட்ட அல்லது ைனம் சம்பந்ைப்பட்ட விஷயைொகும். 

சமூகம், அவர்கள் ைீது ைன் கருத்தைத் ைிணிக்கக் கூடொது என்பவை 

சேயகொந்ைனின் வொைம். அவைவபொல், பிம்பம், ஆளுதக என்ை கதைகள் சமூக 

முைண்களுக்குக் கொட்டுகேொக அதைகின்ைன. பிம்பத்ைில், கணவதன இழந்ை 

சபண் 10 ஆண்டுகேொகியும் அவதன ைைக்க இயலொது ைறுைணம் 
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சசய்துசகொள்ே ைறுப்பதும், ஆளுதகயில், ைதனவிதய இழந்ை ஆண் ஒவை 

ைொைத்ைில் ைறுைணம் சசய்து சகொள்வதும் சுட்டப்படுகிைது. இதுவும் அவைவர் 

ைனப்பக்குவத்தையும் வைதவதயயும் குைித்ை ஒன்று என்று சேயகொந்ைன் 

சுட்டிக் கொட்டுகிைொர். இப்படி வொழ்வியல் முைண்கதே, முைண் உத்ைியொகத் 

ைம் கதைகேில் அவர் பைிவு சசய்துள்ேொர். 

 

4.1. அைிஞர் அண்ணொ 

 அைிமுகத்சைொடக்கம் 

கதை ைொந்ைொின் ைனிவொழ்தவயும் சிைப்பியல்தபயும் எடுத்துதைக்கும் 

வதகயில் அதையும் கதைகேில் அண்ணொ வநைடியொகக் கதைைொந்ைதைக் 

கொட்டி, (அைிமுகப்படுத்ைி) கதைதயத் சைொடங்குகிைொர். ைொேபொர்ட் ைங்கதுதை 

அவ்வதகக் கதைகளுள் ஒன்று. ைற்சைொன்று சமூக வசவகி சொருபொலொ. 

சசவ்வொதழத் சைொகுப்பினூடொன இவ்விருக் கதைகேின் சைொடக்கங்கள், 

கைொப்பொத்ைிைங்கதே முன்னைொகவவ அைிமுகம் சசய்துதவக்கின்ைன. 

 வநைடித் சைொடக்கம்  

அைிஞர் அண்ணொ சில கதைகேில் எடுத்ைஎடுப்பிவலவய வநைடியொகக் 

கதைக்குள் நுதழந்து விடுகிைொர். இம்ைொைிொியொன வநைடித்சைொடக்க முதை 
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நல்லமுதை என்பது சபொதுவொனக் கருத்து. அவ்வதகயில், சசவ்வொதழக் 

கதைத்சைொகுப்பில் வசொணொசலம் என்னும் கதை அதைந்துள்ேது. 

 கூற்றுமுதைத் சைொடக்கம்  

கதையொசிொியவைொ கதைைொந்ைவைொ கூறுவது வபொல் எழுைப்படும் கதைகள், 

ைன்தன நிதலயில் (First Person) சைொடக்கம் சபறுவைியல்பு. 

இவ்வதகயிலொன சைொடக்கங்கள், விதைவில் கதைதயப் பதடப்பவருக்கும், 

படிப்பவருக்கும் இதடவய ஒரு சநருக்கத்தை ஏற்படுத்ைக்கூடி கதைப் 

சபொருேினூடொன கதைச் சிக்கதல வநைடித் ைதலப்பொகக் சகொண்டு 

அண்ணொவின்  சசவ்வொதழ,  சூைொடி வபொன்ை கதைகள் அதைகின்ைன. 

 பின்வனொக்கு (flash back) 

கைொப்பொத்ைிைங்கேின் நிதனவவொட்டங்களுக்கும், ைன எழுச்சிகளுக்கும் 

முக்கியத்துவம் ைந்து எழுைப்சபறும் உத்ைியொன பின்வனொக்கு 

(நிதனவவொதட) என்பதை நவீன சிறுகதையொனது, அைன் துவக்கக் 

கொலத்ைிலிருந்வை ைிகச் சகேைொகப் பயன்படுத்ைி வருகிைது.  ைைிழின் 

ைிகச்சிைந்ை கதைகள் எனப்படுபதவ எல்லொம் ஏவைொ ஒருவிைத்ைில் 

அத்ைதகய ைனநகர்வுகதேயும் அைன் முைண்கதேயும் துல்லியைொக 

எழுத்ைில் பிைைிசயடுக்கசவன சசய்யப்பட்ட முயற்சிகவே என்ை 

வைொகனைங்கனின் கூற்று இைதன சைய்பிப்பைொக அதைகின்ைது. வைலும் 
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இவ்வுத்ைி கனவு நிதலயின் வபொதும், கதைைொந்ைொின் பதழய நிதனவுகதே 

சவேிக்கொட்டும் வபொதும் கதையொசிொியர் கூற்ைிவலொ, கதை ைொந்ைர் 

கூற்ைிவலொ கூைப்படும். இைதனவய சிறுகதை ைன்னன் என்று 

அதழக்கப்பட்ட புதுதைப்பித்ைன் பின்பொய்ச்சல் என்று குைிப்பிடுகிைொர்.  

 குைியீடு (symbol) 

ஒரு கதலப்பதடப்பில் எல்லொவற்தையும் சவேிப்பதடயொகக் கூைொைல், 

சிலவற்தைக் கற்பவவை உணரும் வதகயில் குைிப்பொல் புலப்படுத்தும் உத்ைி 

முதைவய குைீயிடு. இது நிறுவப்சபற்று வந்ை குைியீடுகள் (Extablished 

Symbols) ஆசிொியைொவலவய பதடக்கப்படும் குைியீடுகள் (Created Symbols) 

என இருவதகப்படும். இைில் அைிஞர் அண்ணொவின் சிறுகதைகள் 

இவ்விைண்டு வதக குைியீடுகதேயும் சபற்றுள்ேன. 

 

4.2. புதுதைபித்ைன் 

 நதகச்சுதவ  

புதுதைப்பித்ைன் கதைகேில் இடம்சபறும் கிண்டல்கள் சவறும் 

விகடத்ைிற்கொக எழுைப்பட்டதவ அல்ல. அதவ அவைது விைொிசனப் 

பொணியொக சவேிப்படுகின்ைன. அைொவது, புதுதைப்பித்ைனின் சமூக 
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விைொிசனங்கள் எள்ேல், பகடி, அங்கைம், நக்கல் என்ை வடிவங்கேில் 

சவேிப்படுகின்ைன. 

“பசி ஐயொ பசி! பத்தும் பசி வந்ைிடப் பைந்துவபொம் என்று சவகு 

ஒய்யொைைொக உடம்பில் பிடிக்கொைல் பொடுகிைீவை! அங்கு நீர் ஒரு நொள் 

இருந்ைொல், உைக்கு அடி வயிற்ைிலிருந்து வரும் அைன் அர்த்ைம் சைொியும்” 

என்று பசிக் சகொடுதைதயச் சுட்டிக் கொட்டுகிைொர் புதுதைப்பித்ைன். ைற்வைொர் 

இடத்ைில் இன்னும் எள்ேல் சைொனியுடன் கீழ்க்கண்டவொறு 

எடுத்துதைக்கின்ைொர். இருட்டில் விபசொைம் நடப்பதைச் சுட்டிக் கொட்டி, 

“நொசுக்கொகக் கண்தண மூட வவண்டொம். நீங்கள் வபொட்டிருக்கிைீர்கவே 

பொப்ேின் ஷர்ட்டு, உங்கள் சஷல் ஃப்வைம் கண்ணொடி எல்லொம் அவர்கள் 

வயிற்ைில் இருக்க வவண்டியதைத் ைிருடியதுைொன்”. 

 சசொல்லொட்சி 

ஆைொய்ந்து, வைர்ந்ை சசொற்கதேப் புதுதைப்பித்ைன் 

பயன்படுத்ைியுள்ேொர். சசொற்கதேப் பயன்படுத்துகின்ை விைத்ைில், அவைது 

அைிவும் ஆற்ைலும், சைொழி ஆளுதையும் 

சவேிப்படுகின்ைன. வொடொைல்லிதக என்ை கதையில் விைதவப் சபண் 

சைசுதவ அைிமுகப்படுத்தும் வபொது அவர் எடுத்ைொளும் சசொற்கள் ைிக 

அழுத்ைைொக அந்ைப் பொத்ைிைத்தை ைனத்ைில் பைிய தவக்கின்ைன. 
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“அவள் சபயர் ஸைஸு; ஒரு பிைொைணப் சபண். சபயருக்குத் ைகுந்ைது 

வபொல் இருக்க வவண்டும் என்று நிதனத்வைொ என்னவவொ பைிவனழு 

வயைிற்குள்வேவய சமூகம் அவளுக்கு சவள்தேக் கதலதய ைனமுவந்து 

அேித்ைது, அவள் கணவனுக்குக் கொலனுடன் வைொழதை ஏற்பட்டு விட்டைொல். 

அைற்குச் சமூகம் என்ன சசய்ய முடியும்? 

“ஸைஸு ஓர் உலொவும் கவிதை. இயற்தகயின் பொிபூைணக் கிருதபயில் 

ைலரும் பருவம்; கொட்டிவல வைொேொ யொருைின்ைி உைிர்ந்ைொல் அதைப் பற்ைிப் 

பிைைொைைொக யொரும் கவதலப் படைொட்டொர்கள்!.” 

ஸைஸ்வைி கல்விக் கடவுள். சவள்தே ஆதடயில் இருப்பவள். எனவவ 

சபயருக்வகற்ப ஸைஸுவுக்கும் சவள்தே ஆதடதயச் சமூகம் 

சகொடுத்துவிட்டைொகச் சசொல்வைில் சொடலும் இருக்கிைது; எள்ேலும் 

இருக்கிைது. 

 சைொழி ஆளுதை 

புதுதைப்பித்ைன் எடுத்ைொளும் சசொற்கள் நறுக்சகன்று குத்துவது வபொல் 

இருக்கும். சொட்தடயடி வபொல் வலிக்கும். அவைது நதட சசைிவொன நதட. 

வைதவயற்ை சசொல் ஒன்று கூட அைில் இடம் சபைொது. சசொற்கதேப் 

பொர்த்துப் பொர்த்துப் சபொறுக்கிக் தகயொள்பவர் அவர். 
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4.3. கல்கி 

“நல்ல நதடயொனது படிப்பவதைக் கதடசி வதை சலிப்பூட்டொைல் ைன்வனொடு 

இழுத்துச் சசல்ல வவண்டும்,” என்கிைொர் பிேொபர் என்ை வைனொட்டுப் 

பதடப்பொேி. அப்படிப்பட்ட நதட கல்கியினுதடயைொகும். வைலும், அவர் 

நதடத் சைேிவு, சிைந்ை பொத்ைிைப் பதடப்பு, வடிவச் சசம்தை முைலியதவக் 

சகொண்டு அவைது பிைபல நட்சத்ைிைம் என்கிை சிறுகதைத் சைொகுப்தபப் 

பதடத்துள்ேொர் அவர். 

இது ைட்டுைின்ைி, கல்கியின் தகலொசைய்யர் கொபைொ என்ை கதையில் 

கொணப்படும் நதட கீழ்க் கொணலொம். 

“பிைசித்ைி சபற்ை ைைிழ் எழுத்ைொேரும் பிைகஸ்பைிச் சுப்பன் என்ை 

புதனசபயைொல் புகழ்சபற்ைவருைொன ஸ்ரீபிைொணைர்த்ைி ஹைன் இன்று கொதல 

ைைணைதடந்ை சசய்ைிதய ைிகுந்ை துக்கத்துடன் சைொிவித்துக் சகொள்கிவைன். 

ையிலொப்பூொில் அவருதடய சசொந்ை ேொதகயில் ைிடீசைன்று உயிர்வபொன 

கொைணத்ைினொல் அவருதடய வருந்ைத் ைக்க ைைணம் வநொிட்டது. அவருக்கு 

அந்ைிை ஊர்வலத்துக்கும் கணக்கற்ை ேனங்கள் - சுைொர் ஒன்பது வபர் 

இருக்கலொம் - வந்து சகௌைவித்ைைிலிருந்து இந்ை எழுத்ைொேர் ைைிழ் வொசகர் 

உள்ேத்ைில் எவ்வேவு ைகத்ைொன இடத்தைப் சபற்ைிருந்ைொர் என்பதை 

ஊகிக்கலொம். அவருதடய அருதையொன ஆத்ைொ சொந்ைியதடவைொக”. 
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இது, நதகச்சுதவயும் எள்ேலும் கலந்ை கல்கியின் நதடயொகும். 

உணர்ச்சிதயக் கொட்டும் அழகொன சசொற்களும், கதைதயச் சசொல்லும்வபொது 

ஒரு வதகயொன கருத்து வவகமும் சகொண்டு நன்னூல் சசொன்ன பத்து 

அழகுகதேயும் ஒரு வதகயொகக் சகொண்டு உவதை, உருவகம், குைியீடு, 

உதையொடல், கடிைம், வபொன்ைதவ எல்லொம் சகொண்டு சிறுகதைகேில் 

உத்ைிகேொகப் பயன்படுத்துகின்ைொர் என்று கவனிக்கப்படுகின்ைது.  
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5.0. முடிவுதை 

 இந்ை ஒப்பதடப்பின்கண் புதுதைபித்ைன், அைிஞர் அண்ணொ, கல்கி, 

சேயகொந்ைன் முைலியவர்கள் இயற்ைிய சிறுகதைகேில் அவர்கள் தகயொளும் 

ஒரு சில உத்ைிகதேப் பற்ைி சற்று அைிந்துள்வேொம். வைலும், சிறுகதைதயப் 

பற்ைிய சபொதுவொன சசய்ைிகதேயும் பற்ைி சைொிந்து ஒரு நூதலயும் இலக்கிய 

பதடப்தபயும் எழுை வைதவப்படும் நன்னூலொர் கூறும் உத்ைிகதேயும் 

பொர்த்து அைிந்துள்வேொம் எனலொம். ஆக, சிறுகதைக்கு கருப்சபொருள், நதட, 

பொத்ைிை பதடப்பு, எழுத்து உத்ைியொகிய அணியலங்கொைங்கள், குைியீடு 

முைலியதவ எல்லொம் ைிகவும் வைதவயொனதவ என்றும் சசொல்ல வவண்டும் 

என்று வைொன்றுகிைது. 
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