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ஆய்வுச் சுருக்கம் 

ஒரு பதைப்பின் அல்லது கூற்றின் ம ொழிahdJ வடிவம் ஆகும். அதை 

உருவொக்குபவனொல் அளிக்கப்படுவது உருவம் ஆகும். ஒரு கருத்தைத் தைர்ந்மைடுத்ைபின் 

அந்ைக் கருத்தை மவளிப்படுத்தும் முதறயில் உருவம் மசயலூக்க ிக்க பங்தக 

வகிக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ை கருத்தை  னங்மகொள்ளச் மசய்வைிலும் நிதலமபறச் 

மசய்வைிலும் உருவம் பங்கொற்றுகின்றது.  

பதைப்பொளியின் உள்ளத்ைில் தைொன்றும் உணர்ச்சியும், சிந்ைதனயும் வொசகருதைய 

உள்ளத்ைிற்குப் பரவுைல் தவண்டும். இைற்மகொரு கருவிைொன் உருவம். உள்ளைக்கத் 

மைளிவுைொன் கதலயின் உயிர்த்துடிப்பு. இவ்வுயிர்த்துடிப்பு கதலயுருவம் மபற்றொல் ைொன் 

அது பிற உள்ளங்களில் பொைிப்தப ஏற்படுத்தும். சரியொன உருவம் மபறொை ஓர் உணர்ச்சி 

பிறருக்குப் பரவுவைில்தல. பரவினொலும் நீடித்து நிதலப்பைில்தல. எனதவ 

கதைப்பதைப்பில் உள்ளைக்கத் மைளிவும் உருவச் சிறப்பும் இருத்ைல் தவண்டும். ஒரு 

பதைப்பின் உருவொக்கத்ைில் அைன் ைிட்ைவட்ை ொன உருவமவளிப்பொட்தை தவறுபடுத்ைிக் 

கொணதவண்டும். 

கதலப்பதைப்பில் உள்ளைக்கமும்> உருவமும் ச  அளவில் ைவிர்க்கப்பை 

இயலொைதவயொகவும் ஒன்தறமயொன்று ஈடுகட்ை இயலொைதவயொகவும் உள்ளன. சிறுகதைப் 

பதைப்பில் கதைப் பின்னலும் கதை  ொந்ைர் உருவொக்கமும் ஒன்றுைமனொன்று பின்னிப் 

பிதணந்ைனவொகும். 
 

கருச்மசொற்கள் : அனுபவம், உள்ளைக்கம்> கதைப்பின்னல்> சிறுகதைகளில் உருவம், பொத்ைிரத்ைின் அக உணர்வு, 
புறஉணர்வு.  
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முன்னுதர 

கொலந்தைொறும் இலக்கிய 

வடிவங்கள்  ொறிக் மகொண்டிருக்கின்றன. 

இக்கொலத்ைில் எல்லொ நொடுகளிலும் 

எல்லொ ம ொழிகளிலும் மசல்வொக்குப் 

மபற்ற இலக்கிய வடிவ ொகத் ைிகழ்வது 

புதனகதைகள் ஆகும். நவனீ இலக்கியப் 

பதைப்புகளில் சிறுகதை ஓர் ஒப்பற்ற 

இைத்தைப் மபறுகின்றது. சிறுகதை ஓர் 

உன்னை ொன கவின் கதலயொகும். 

நொவதல விைச் சிறுகதை என்ற இலக்கிய 

வடிவம் கதலத் ைன்த   ிக்கைொக 

உலகம் முழுவதும் தபொற்றப்படுவைொக 

அத கின்றது. வடிவம், உருவம், 

அத ப்பு, கட்ைத ப்பு ஆகிய மசொற்கள் 

மபரும்பொன்த யொன இைங்களில் 

எடுத்ைொளப்படும் சூழல்கதள தவத்துப் 

பொர்ககும்தபொது வடிவம் என்ற மசொல் 

மபொதுவொன ஒரு மைொகுைிதயக் 

குறிப்பிடுவைற்குப் பயன்படுவதை 

உணரமுடிகிறது, சிறுகதையின் வடிவம் 

இப்படித்ைொன் இருக்கதவண்டும் என்ற 

ைிட்ைவட்ை ொன வதரயதற ஏது ில்தல. 
 

ஒரு சிறுகதையின் வடிவக் 

கூறுகதள நுணுகிக் கண்ைறிைல் 

மபருஞ்சிக்கலொன மசயல் இல்தல. 

ஆனொல், அந்ைக் கூறுகளின் தசர்க்தக 

எங்ஙனம் ஒரு பதைப்தபச் சிறுகதையொக 

உரு ொற்றுகின்றது என்பதைக் கொணுைல் 

மபருஞ்சிர ம் ஆகும். இந்ை விைத்ைில் 

ஒரு சிறுகதை என்பது ஒரு 

சிறுகதைக்குரிய அதனத்துக் கூறுகளும் 

சரியொன விைத்ைில் தசர்க்கப்மபறுைல் 

என்று மசொல்லுைதல மபொருத்ை ொக 

இருக்கும். இதை ஒரு குறிப்பிட்ை கதைப் 

மபொருதள ஆரொயும் மபொழுது கண்ைறிய 

முடியும். பதைப்பு என்பது ஒரு வதக 

ம ொழி உருவத  என்று எடுத்துக் 

மகொண்டு உருவத்ைின் தநொக்கம், இயல்பு, 

அத ப்பு முதற ஆகியவற்தற 

ஆரொய்வது ம ொழியியல் தகொட்பொடு 

ஆகும். 
 

பதைப்பொளரும் இலக்கிய வடிவமும் 
 

நல்ல பதைப்பொளர் எந்ை 

அனுபவத்தையும் எந்ைச் மசய்ைிதயயும் 

ஆழத்தைொய்ந்து உணர்கிறொர். 

 ற்றவர்களுக்கு இல்லொை ஒரு ைீவிரத் 

ைன்த யுைன் அனுபவிக்கிறொர். 

அனுபவிக்கிறவர் என்ற உணர்வும் 

கழன்று விழ அவதர அனுபவ ொகிறொர். 

அந்ை அனுபவத  மசொல்லொக 

 ொறுகின்றது. ஆம், ைீவிர உணர்வு 

மசொல்லொக  ொற்றம் மபறுகின்றது. இது 

ைன்தன  றந்ை நிதலயில் தூய்த  

உதையைொல் படிப்பவர்க்கு மநகிழ்ச்சிதய 

ஏற்படுத்துகின்றது. 
 

 ஓர் இலக்கியப் பதைப்பு 

மவற்றிகர ொகத் ைன் உள்ளைக்கக் 

கருத்துக்கதளப் புலப்படுத்ை 

தவண்டு ொனொல் அப்பதைப்பிற்குச் சிறந்ை 

வடிவம் தவண்டும். முைன்த யொன 

கருத்துக்கதளத் ைொங்கி நிற்கும் கூறுகதள 
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அப்பதைப்பின் கட்ைத ப்பிதன 

வடிவத க்கின்றன. கருத்துக்கதள 

சுதவபைவும் நுட்ப ொகவும் 

மவளிப்படுத்தும் உத்ைிகள் கட்ைத ப்புக் 

கூறுகளுைன் இதணந்து சிறப்பொன 

வடிவத்தை இலக்கியப் பதைப்பிற்குக் 

மகொடுக்கின்றன. பதைப்பொளர் ை து 

வொழ்க்தக  ற்றும் பதைப்பு வழியில் 

பல்தவறு அனுபவங்கதள எைிர் 

மகொள்கின்றனர். பதைப்பொளர் மபறும் 

அனுபவங்களுக்தகற்ப வொழ்க்தகதயப் 

பற்றிய பதைப்பொளரின் கணிப்புகளும் 

பொர்தவகளும் விரிவதைகின்றன. அந்ை 

அனுபவங்கதள பதைப்பின் 

உள்ளைக்கங்களொக அத கின்றன. 

இவ்வொறு ைம் வொழ்க்தகயில் 

எைிர்மகொண்ை  ொறுபட்ை அனுபவங்கதளப் 

பைிவு மசய்ய முற்படும் பதைப்பொளர் 

புைிய புைிய பதைப்புக்கதள மவளியிை 

முற்படும்தபொது புைிய தசொைதன 

முயற்சிகதளயும் த ற்மகொள்கின்றொர். 

இவ்வொறு த ற்மகொள்ளும் தசொைதன 

முயற்சிகளின் வொயிலொகப் பதைப்பொளர் 

ைம்த க் கொலந்தைொறும் புதுப்பித்துக் 

மகொண்டும் வருகின்றொர். 
 

வொழ்விலிருந்து கிதைக்கும் 

மூலங்கள் எதையொவது எழுைிவிை 

தவண்டும ன்ற கட்ைொயத்தைப் 

பதைப்பொளருக்குள் தூண்டுகின்றன. புைிய 

பதைப்புகளுக்குப் புைிய 

மவளிப்பொடுகதளக் கண்ைறியும் 

முயற்சியும், தசொைதன இயல்பும் 

மகொண்ை பதைப்பொளர்களிைம்  ட்டுத  

இத்ைதகய ஆற்றல் கொணப்படுகின்றன. 

புைிய பதைப்புக்குச் தசொைதன இயல்பு 

தூண்டுைலொக அத கின்றது. இந்ைச் 

தசொைதன முயற்சியில் பதைப்பொளருக்கு 

இலக்கிய மவளிப்பொட்டு வடிவங்கள் 

உறுதுதணயொக நிற்கின்றன. 
 

உள்ளைக்கமும் உருவமும் 
 

பதைப்பொளருக்கும் அவரது 

அனுபவத்ைிற்கும் உள்ள மநருக்கம் 

தபொலதவ பதைப்பின் வடிவத்ைிற்கும் 

பதைப்பொளருக்கும் உள்ள உறவும்  ிக 

மநருக்க ொனைொகவும் இறுக்க ொனைொகவும் 

ஒதுக்க முடியொைைொகவும் அத ந்ைிருப்பது 

குறிப்பிைத்ைக்கைொகும். சிறுகதைகள் 

குறித்து இதுவதர அளிக்கப்பட்டுள்ள 

விளக்கங்களும் இலக்கணக் கூறுகளும் 

அைன் வடிவம் சொரந்ைதை. 
 

உள்ளைக்கம் என்பது அைன் 

உருவம் உள்ளைக்க ொக  ொறுவதை 

ஆகும். உருவம் என்பது உள்ளைக்கம் 

உருவ ொகப் பரிண ிப்பதை ஆகும். 

இவ்வதரயதறயில் இவ்விரு 

கூறுகளுக்கு ிதைதய உள்ள  ிக 

மநருக்க ொன உறதவக் கொணலொம் 
 

“குறிப்பிட்ை ஒரு பிரைியில் என்ன 

கூறப்பட்ைது என்பதை ‘உள்ளைக்கம்’ 

எனவும், எப்படிக் கூறப்பட்ைது என்பதை 

அைன் ‘உருவம்’ என்றும் கூற முடியும். 
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இதை விளக்க வொழ்க்தகயின் ஒரு சூழல், 

சிக்கல், நிகழ்ச்சி, அனுபவம் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பதையில் 

பொத்ைிரங்கள் இயங்கும் முதற, அவற்றின் 

 னநிதல, உணர்வு நிதல 

உள்ளைக்க ொக அத யலொம்” எdf; தகொ 

தகசவன் என்பவர் கூறுகின்றொர்.1         
 

 இவரது தகொட்பொட்டின்படி 

உையஷங்கரின் “ ொர்ட்டின் 

தைதைக்கரும்  த்ைியொனச் தசொறும்” 

என்னும் சிறுகதையில் உள்ளைக்கம் 

குறித்ை உருவத்ைிதனக் கொணலொம். 

இக்கதையில் வறுத , தவதலயின்த , 

மைொைர்விதளவொன பசி இந்ைக் 

கூட்டுறவில் ஒருதவதள சொப்பொடு 

கிதைத்து அதையும் நிைொன ொக 

அனுபவித்து உண்ண முடியொை நிதலயில் 

 னிை  னம் படும்பொடு 

கொட்ைப்படுகின்றது. இருத்ைலியல் 

(Existentialism) ைத்துவவொைியொன  ொர்ட்டின் 

தைதைக்கர் என்ற மெர் ொனிய 

ைத்துவவொைி வொழ்க்தகயின் நிதறதவ 

வொழ்க்தகயிதல கொணமுடியும் என்று 

விளக்கினொர். அடிப்பதைத் தைதவயொன 

உணவு கிட்ைொைதபொது தகக்கு எட்டி 

வொய்க்கு எட்ைொை தபொது பொைிக்கப்பட்ை 

 னிைன் படும்பொட்தை fPழ்க்கண்ை 

இச்சிறுகதையிd; ஒரு பகுைி   

அழுத்ை ொகப் புலப்படுத்துகின்றது. 

“உள்தள குைல் ஒன்தறொடு ஒன்று 

ஒட்டிக்மகொண்டு விட்ைது. கொற்று தபொகிற 

வழிமயல்லொம் ‘மகொைமகொை’ என்று சத்ைம் 

தகட்ைது. அவன் ைிரும்பி பரந்ைொ ன் 

வருகிறொனொ என்று பொர்த்ைொன். 

இருளுக்குள் அவன் வருகிற  ொைிரிதயொ, 

தகயதசத்துக் கூப்பிடுகிற  ொைிரிதயொ 

பிம்பம் தைொன்றியது.  றுபடியும் ைிரும்பி 

நொற்கொலியில் சொய்ந்ைொன். த தெயின் 

த ல் கிைந்ை ‘எசர்தவ ஆப்லட்டீன் 

அம ரிக்கன் லிட்தரச்சர்’ புத்ைகத்தை 

எடுத்துப் புரட்டிப் பொர்த்ைொன். மசன்தன 

வந்ை பிறகுைொன் கொபிரிதயல் கொர்சியொ 

 ொர்கியூஸ், தவொதல தசொயிங்கொ 

படித்ைிருந்ைொன். இப்மபொழுது அவனொல் 

ஒருவரிகூை படிக்க முடியவில்தல. 

புரியொை ம ொழியில் எழுைப்பட்டிருந்ைது 

 ொைிரி மூதளயில் எதுவும் 

பைியவில்தல”.2  
 

அவன் புலன்கள் எல்லொம் 

பரந்ைொ தனதய எைிர்பொர்த்துக் 

மகொண்டிருந்ைன. ஒரு சத்ைத்தை 

எைிர்பொர்த்து சிறு தகயதசதவொ 

ைதலயதசப்தபொ தபொது ொனது. சுற்றிலும் 

நிகழ்கிற சிறுசிறு சலனங்கதளயும் 

எங்கும் ைிரும்பொ ல் கவனிக்க முயற்சி 

பண்ணிக் மகொண்டிருந்ைொன். 

சிறுகதைதயப் படித்து முடித்ைபின், 

படித்ை அனுபவம் நீண்ை நொட்களுக்குப் 

படித்ை வொசகர்  னத்தைக் கீறி 

ரணப்படுத்ைி, அடிப்பதைத் தைதவயொன 

உணவுகூை கிட்ைொை சக  னிைனின் 

த ம்பொட்டிற்கு ஏைொவது மசய்யதவண்டும் 
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என்ற உணர்தவ ஏற்படுத்தும். இைதனக் 

கூறொ ல் உணர தவத்ைது இக்கதையின் 

சிறப்பொகும். 
 

ைத்துவச் சிந்ைதனயொளர்களில் 

இருத்ைலியலொளர்கள் கணப் மபொழுதுகள் 

 னிை  னத்தை எப்படிப் பொைிக்கிறது 

என்பதைச் சித்ைிரிப்பதைதய 

இலக்கியத்ைின் உள்ளைக்க ொகக் 

மகொள்வர். பதைப்பொளர் ைொன் வலியுறுத்ை 

விரும்பும் உள்ளைக்கச் சிந்ைதனகதளக் 

கதல தநர்த்ைியுைனும், இலக்கியச் 

சுதவயுைனும் மவளிப்படுத்ைத் 

துதணநிற்பது உருவத . இைதன, 

“இலக்கியத்ைின் விஷய அடிப்பதையில் 

 ைிப்தபத் தைடிக்மகொண்டு தபொனொல் அது 

எல்லொ இலக்கியத்ைிற்கும் மபொதுவொனது. 

தகொபுரத்ைிற்குக் கல்லும் சொந்தும் தபொன்ற 

விஷயம். இலக்கியத்ைில் உருவம்ைொன் 

ஆைொர ொனது”3. என்னும் 

க.நொ.சுப்பிர ணியத்ைின் கருத்துதர 

உறுைிப்படுத்துகின்றது. ஓர் இலக்கியப் 

பதைப்பின் உருவத்தை அைன் 

உள்ளைக்கத  ைீர் ொனிக்கின்றது. 

பதைப்பின் வடிவத்தை அைன் 

உள்ளைக்கத்ைில் இருந்து பிரித்து விை 

முடியொது. ஒரு பதைப்பில் 

உள்ளைக்கத்ைிற்குத் ைரப்படும் அதை 

முக்கியத்துவம் அைன் உருவத்ைிற்கும் 

ைரப்பைல் தவண்டும். இைதன, “எக்கதலப் 

பதைப்தபயும் அைன் உருவம் என்றும் 

உள்ளைக்கம் என்றும் பிரித்துவிை 

முடியொது”4 (தவைசகொயகு ொர், 1979) 

என்னும் கூற்று உறுைிப்படுத்துகின்றது. 
 

உருவம் உள்ளைக்கத்ைின் மவளிப்பொடு 
 

சிறுகதையின் உயிர் நொடியொக 

 னிைனுதைய உணர்ச்சி மவளிப்பொடுகள் 

அத கின்றன. அந்ை உணர்ச்சி 

மவளிப்பொடுகதளக் தகொர்தவயொன 

நிகழ்வுகள் மூலம் சிறுகதைப் 

பதைப்பொளர்கள் வடித்துக் கொட்டுகின்றனர். 
 

கொைல், வரீம், தசொகம், 

நதகச்சுதவ, வியப்பு, மவறுப்பு. அச்சம், 

துயரம், அத ைி, கருதண முைலொன 

உணர்ச்சிகள் ைொன் சிறுகதையின் உயிர் 

நொடியொகத் துடித்துக் மகொண்டிருக்கின்றன. 

இதை, “சம்பவம் எவ்வளவு 

அற்புை ொனைொயிருந்ைொலும், அைில் 

பிரைிபலிக்கும் உணர்ச்சி 

ஆழ ொனைொயிருந்ைொல் தபொதும் அதைக் 

மகொண்தை ஓர் அழகொன சிறுகதை 

அத த்துவிைலொம். உணர்ச்சிக்கு உருவம் 

மகொடுப்பதவ சம்பவங்கள், சம்பவங்கதள 

வர்ணிப்பைன் மூலம் உணர்ச்சி மவளிப்பை 

தவண்டும். இைில் இரண்டு முதறகள் 

தகயொளப்படுகின்றன. ஒன்று ஒரு 

குறிப்பிட்ை உணர்ச்சியின் விதளவொன 

சம்பவங்கதள  ட்டும் ைிறம்பை 

வர்ணிப்பைன் மூலம் உணர்ச்சியின் 

ஆழத்தை மவளிப்படுத்துவது,  ற்மறொன்று 

ஓர் உணர்ச்சியின் தைொற்றத்துக்குக் 

கொரண ொன சம்பவங்கதள  ட்டும் 
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சொதுர்ய ொக விவரிப்பைன் மூலம் 

அவ்வுணர்ச்சியின் மபருக்க ொன 

தைொற்றத்தைப் புலப்படுத்துவது”. 

எழுதுவது என்று (தசஷொத்ைிரி 1991) 

கூறுவைிலிருந்து அறிந்து மகொள்ளலொம். 

உணர்ச்சியின் ஆழத்தை சம்பவங்களின் 

அடிப்பதையில் சு.தவணு தகொபொலின் 

‘அவைொரம்’ என்னும் சிறுகதையில் 

உருவத்ைிதனக் கொணலொம். 

“மூங்கில் தைொரணத்ைில் 

 ொவிதலகள் மைொங்கிக் மகொண்டிருந்ைன. 

சட்தையணியொை ஆண்களும் 

குழந்தைகளும் வழிதய  றித்து 

அ ர்ந்ைிருந்ைனர். இரும்பு கொைணியணிந்ை 

மபண்கள் வட்ை ொக நின்று ஒருவதர 

ஒருவர் முதுகுப்பக்க ொகக் தகொர்த்ைபடி 

முன்னும் பின்னும் குைித்து  த்து 

கதைவது தபொல அதசந்ைனர். 

மபண்களின் ஆட்ைவட்ைத்ைின்  த்ைியில் 

ைொசரளிப் பூ ம த்தை த ல் கருத்ை 

குழந்தை கிைந்ைது. அைற்குக் கொதுகள் 

இல்தல. துவொரங்கதள ஒட்டி சிறிய 

சதைப் பருக்கள் மைரிந்ைன. பள்ள ொன 

மநஞ்சொங்கூடு, சப்தப மூக்கு, இைக்கொதல 

இல்தல. இடுப்பிற்குக்கீழ் ஒரு ெொனில் 

மைொதை தபொல இருந்ைது. 

முன்குைித்துப்பொடும் பொைதலக் தகட்டுக் 

குழந்தை மகக்கலித்துச் சிரிக்கிறது. மபண் 

குழந்தை, எட்டு  ொைக் குழந்தையொக 

இருக்கலொம். ைைது விசரியம் ொதவ 

எங்களுக்கொகப் பிறந்ைொதயொ. 

குலக்மகொடிக்குப் பூவொதல பஞ்சு ம த்ை 

மவள்ளியொதல மகொடிக்கயிறு. நீ சிரிக்கிற 

அழகுக்குத் ைங்கத்ைொதல தகக்கொப்பு. 

குலம் கொக்க வந்ை எங்கள் தகயுதற 

மைய்வத …’  நைனத்தைொடு குழந்தைதயப் 

பொைலொல் மைய்வ ொக்கிக் 

மகொண்டிருந்ைனர் கொைர் இன க்கள்”. 

(தவணுதகொபொல் 2006). எனக் குழந்தைப் 

பொத்ைிரத்ைின் நிதலதய உணர்த்துகின்றது. 

ஒதர கதை பல பகுைிகளுக்கு ஏற்ப 

உரு ொறி வருவதுண்டு. அைொவது 

குறிப்பிட்ை வதரயதற இன்றி 

சுருங்கிவிரியும் ைன்த  மகொண்ைது. 

சம்பவங்களின் விதளவு குறித்தை அைிகக் 

கவனம் மசலுத்ைப்படுகின்றது. 

பொத்ைிரங்களின் உணர்வுநிதலதய விை 

அவர்களொல் நைத்ைப்படும் சம்பவங்கள் 

குறித்துக் கவனம் மசலுத்ைப்பட்டு 

வொய்ம ொழி வடிவில் மவளிப்படுகின்றன. 

சிறுகதை சம்பவத் மைொகுப்பு 

என்பதைவிைச் சம்பவங்ளில் இயங்கும் 

பொத்ைிரங்களின் கதையொகும். எனதவ 

பொத்ைிரங்களின்  னநிதலக்தக அைிக 

அழுத்ைம் மகொடுக்கப்படுகின்றது. 

சிறுகதைகள் பல படிநிதலகதளக் 

மகொண்ை உருவ அத ப்தபக் 

மகொண்ைனவொக விளங்குகின்றன. 

கதைப் பின்னல் 

கதைப் பின்னல் என்பது கதையின் 

முைன்த யொன கருத்தை விளக்கத் 

தைதவயொன அனுபவங்கதள 
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ஒழுங்கத க்கின்றது. எனதவ, இது 

கருத்தைொடு (Theme) மைொைர்புதையது. 

அவ்வொறு மசய்யும்மபொழுது உருவம் 

உருவொகின்றது. எனதவ, உருவத்தைொடும் 

மைொைர்புதையது. கருத்தைக் 

கதலப்பதைப்பொக  ொற்றுவைற்குக் கதைப் 

பின்னல் ஊைக ொக உள்ளது. 

ைிறத யொன கதைப் பின்னல், 

கதலப்பதைப்பின் மவற்றிக்குப் மபரிதும் 

கொரண ொகின்றது. 

கதைப் மபொருள் பற்றித் 

மைளிவொன சிந்ைதன கதலஞன் 

உள்ளத்ைில் உருவொகிவிட்ை பின்னர், 

அவன் ைனது கதை  ொந்ைர்களின் 

உணர்ச்சி, சிந்ைதன, மசயல்பொடு பற்றிச் 

சிந்ைிக்கலொம். அகவய ொன உணர்ச்சியும், 

சிந்ைதனயும் புறவய ொன 

மசயல்பொட்தைத் தைொற்றுவிப்பதைத் 

மைளிவொக உணரலொம். இவ்வொறு அகவய 

எழுச்சியும் புறவயச் மசயல் 

 ொறுபொடுகளும் தைொன்றுவதைக் கதைப் 

பின்னல் வொயிலொக அறியலொம். 
 

எந்ைமவொரு சிறுகதைக்கும் 

அடிப்பதையொன மூலக்கருத்து இருக்க 

தவண்டும். இதைப் பல நிகழ்ச்சிகளின் 

உணர்வு நிதலகளின் மூலம் 

விளக்கலொம். இவற்தறக் கதலஞன் 

ஒன்றன் பின் ஒன்றொக அத க்கும் 

மபொழுது கதைக்கு ஓர் அழுத்ைம் (Effect) 

மகொடுக்கப்படுகின்றது. இப்படி அத க்கும் 

முதறதய கதைப் பின்னதல அத க்கும் 

முதறயொகும். கதலஞன் உலகில் கண்ை 

நிகழ்ச்சிகதள அப்படிதய கதையில் 

வரிதசக்கிர  ொக அடுக்கிவிடுவைில்தல. 

அவற்றின் ைன்த யிதலதய அப்படிதய 

மகொடுத்து விடுவதும் இல்தல. 

கதலஞனின் சிந்ைதன முதறக்கு 

இணங்க அவன் கொட்ை விரும்பும் 

வொழ்க்தக முதறக்கிணங்க 

மகொடுக்கிறொன். இன்மனொரு விைத்ைில் 

பொர்த்ைொல் வொழ்க்தகதயப் பற்றி அவன் 

மகொண்டிருக்கும்  ைிப்புகதள (Values) 

விளக்கும் வதகயில் மகொடுக்கிறொன்”.  

இைதன மெயகொந்ைன், “நொன் எப்படித் 

ைரிசிக்கிதறதனொ அதை அப்படிதய எனது 

தநொக்கில் உங்களுக்குக் கொட்ை விரும்பும் 

முயற்சிதய எனது கதைகள்”7 எனக் 

கூறுகின்றொர்.   
 

     சிறுகதைகளில் கதைப்பின்னல் 

நொன்கு நிதலகளில் உருவம் மபறுகின்றது 

எனலொம். அit நிகழ்ச்சிகதளக் மகொண்டு 

விளக்கும் முதற, பொத்ைிரங்களின் 

உணர்வுகதளக் மகொண்டு விளக்கும் 

முதற, பொத்ைிர ஆக்கம்  ற்றும் ம ொழி 

நதை என்பனவொகும். நிகழ்ச்சிகள் 

என்பதவ பொத்ைிரங்களின் மசயல்களொகும். 

சிறுகதையில் அைிக ொன பொத்ைிரங்கள் 

இருப்பைில்தல. குறிப்பிட்ை கணத்ைில் 

அல்லது களத்ைில் பொத்ைிரங்களின் 

உணர்வு நிதலயின் மூலம் இயக்கம் 

மபறுகின்றது. பொத்ைிரங்களின் 

அகவுணர்வுகதளத் ைனித்துக் கண்ைறிந்து 
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பொத்ைிரங்கதள மவறும்  னவுலக 

சஞ்சொரிகளொக  ட்டுத  கொணுைல். 

பொத்ைிரங்களின் அகவுணர்வுகளும் 

ைொபங்களும் புறநிதலயின் 

மவளிப்பொடுகள் என உணர்ந்து, 

பொத்ைிரங்கதள  ண்ணில் தவரூன்றிய 

 னிைர்களொகக் கொணுைல். எனக் கதை 

பின்னுைலில் இரண்டு வதககள் 

அத கின்றன. பதைப்பொளர் சமூகக் 

தகொட்பொட்டின் அடிப்பதையில் இவற்றில் 

ஏதைனும் ஒன்தற எடுத்துக்மகொண்டு 

விளக்குகின்றொர். 
 

 னிைர்களுக்கும், சமூகத்துக்கும் 

உள்ள உறவு பற்றிய கதலஞர்களின் 

சமூகக் தகொட்பொதை இைற்கு 

அடிப்பதையொகும். ஒரு கதைப் 

பின்னதலப் பொத்ைிரங்களின் உணர்வு 

நிதலமகொண்டு விளக்குைல் சிறுகதையின் 

ஒரு வடிவ அம்ச ொகும். இந்ை உணர்வு 

நிதலகளில் உள்ள இரண்டு வதககளில் 

எதைத் தைர்ந்மைடுப்பது என்பைிலும் 

கதலஞனின் சமூகக் தகொட்பொடு 

பங்குவகிக்கின்றது. அைொவது, கதலயின் 

ஆக்கவியலில் கதலஞனின் சமூகவியல் 

கருத்து பங்குவகிக்கின்றது. 
 

பொத்ைிரத்ைின் அகவுணர்வு 
 

 தகொபி கிருஷ்ணனின் ‘கலக்க 

 றுத்ை கண்கள்’ என்னும் சிறுகதை 

உளவியதல உணர்த்துவைொகும். அைொவது, 

பொத்ைிரத்ைின் ைதலத   ொந்ைரின் 

கண்கள் மகொள்ளிக் கண்கள் எனவும், 

அவளது பொர்தவபட்ைொல் எதுவும் 

துலங்கொது என்று நிதனத்து  றுகி, 

பிறதரொடு பழக அஞ்சி ைனக்குள் ைொழ்வு 

 னப்பொன்த தய வளர்த்துக் மகொண்ை 

ஒரு மபண்தண, உளவியல் முதறயில் 

 ொற்றி, பதழய, நிதலக்குக் மகொண்டு 

வருகிறொன் ஒருவன். இது உருவச் 

மசம்த யும், மசய்தநர்த்ைியும், 

மசொற்மசட்டும்  ிக்க சிறந்ை கதையொகும். 
 

“ஐதயொ நொன் ஒங்கமளப் 

பொத்துட்தைன். எங்கண் 

ைிருஷ்டிபட்டுடுத்து. ஒங்களுக்கு ஏைொச்சும் 

ஆகப்தபொறது. பய ொயிருக்கு. 

தபொயிடுங்தகொ. நொன் ஒரு பொவி”  என்று 

புலம்ப ஆரம்பித்ைொள். “எங்கண் பட்ைொதல 

சகலமும் நொசம்ைொன். ஒங்களுக்கு 

நிச்சய ொ ஏதைொ ஆகப்தபொறது. நொன் 

மசொன்னொ நீங்க தகக்க  ொட்தைங்கதறள். 

தபொங்தகொதளன்”  என்று பைறினொள். 

“ ிஸஸ் நைரொென் நீங்க பொத்ைொ நொன் 

அழியல்மல. எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல்மல. 

முழுஸ்ஸொ இருக்தகன். எனக்கு ஒரு 

அசம்பொவிைமும் நைக்கல்மல. மகொஞ்சம் 

இருங்க, இப்ப வந்ைிர்தறன் என்று 

மசொல்லி விட்டு என் வடீ்டுக்கு வந்து 

 தனவிதயயும் குழந்தைதயயும் 

அதழத்துச் மசன்தறன். “ ிஸஸ் 

நைரொென் இவங்கதளயும் நல்லொ 

நி ிர்ந்து பொருங்க. என்ன ஆனொலும் 

பரவொயில்தல” என்றொன். 

(தகொபிகிருஷ்ணன்). 
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பொத்ைிரத்ைின் புறஉணர்வு 

புறவுணர்வு நிதலப் பொத்ைிர ொக 

அதசொக ித்ைிரனின் ‘மைொப்பி’  என்னும் 

கதை, மசொல்லப்படும் முதறயொல் 

ைனித்ைன்த  மபற்றுள்ளது. நீண்ை நொள் 

கழித்து ைன்னுதைய மசொந்ை ஊருக்கு 

வந்து தசரும் ஒரு  னிைனின் 

அனுபவ ொக இந்ைக்கதை அத ந்துள்ளது. 

யொதரொ ஒரு அந்நியதனப்தபொல மசொந்ை 

ஊரிதலதய  ற்றவர்களொல் அவன் 

பொர்க்கப்படுகின்றொன். இைற்குக் கொரணம் 

நீண்ை கொல இதைமவளிைொன். கொலம் 

 ொறுகிறது.  னிைர்கள்  ொறுகிறொர்கள். 

பழத   றக்கப்படுகிறது. அதைப்புரிந்து 

மகொண்டு கைந்து இன்னமும் அப்பொல் 

மசல்வைொக வொழ்க்தக உள்ளது என்பதை 

இந்ைக்கதை அழுத்ை ொக 

எடுத்துதரக்கின்றது. கதை 

மசொல்லுபவனொக வரும் அந்ை இதளஞன், 

சிறியவனொக இருந்ைமபொழுது அந்ை ஊரில் 

புழுைி படிந்ை மைருவில் ைன் ைந்தையுைன் 

ஒருநொள் நைந்து தபொகும் மபொழுது, கீதழ 

விழுந்ை ைந்தையின் மைொப்பிதய 

மவள்தளக்கொரச் சிப்பொய்கள்  ொறி  ொறிப் 

பந்ைொடினொர்கள்.  அைதன இவன் 

இப்மபொழுது நிதனத்துப் பொர்க்கிறொன். 

மவள்தளக்கொரனுக்கு நொம் 

அடித ப்பட்டிருந்ைதபொது, அடித யின் 

மைொப்பிதய மவள்தளக்கொரச் சிப்பொய் 

பந்ைொடுகிறொன் என்று இைன் மூலம் 

கொட்ைப்படுகிறது. மைொப்பிதயப்தபொல 

கொலம்  னிை வொழ்க்தகதயப் 

பந்ைொடிவிட்ைது. இைதன நுட்ப ொக 

வருணதன கொட்டுகிறது. இதுதபொன்ற 

 னிை அனுபவத்தை, வொழ்க்தக 

நுட்பத்தை  ிகவும் மசறிவொகவும், 

சுதவபைவும் இந்ைக் கதை கொட்டுகின்றது. 
 
 

“எப்படி அதையொளம் 

கண்டுமகொள்ள முடியும்?  னிை 

முகங்கதள ஓர் இதைமவளிக்குப்பிறகு 

அதையொளம் கண்டு மகொள்ளத்ைனிக் 

கற்பதன தைதவ. ைன் முகத்ைில் 

ஏற்பட்டுள்ள  ொறுைல்கள் தபொல் 

 ற்றவர்களிைம் ஏற்பட்டிருக்கும் 

 ொறுைல்கதள ஊகித்ைறியும் சக்ைி 

தவண்டும். ஆனொல் அவனுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும்  ொறுைல்கதளதயனும் 

அவ்வளவு மைளிவொக அவன் மைரிந்து 

மகொண்டிருக்க முடிகிறைொ? ஏன் இந்ை 

ஊதர இவ்வளவு ஆண்டுகள் கழித்துச் 

சுற்றிச்சுற்றி வருகிறொன்? அவனொக இந்ை 

ஊருக்கு வரவில்தல. இன்று இங்கு வர 

தநர்ந்ைது; எதைச்தசயொக நைந்ைது. நொன்கு 

 ணிதநரம் ரயில் நிதலயத்ைில் 

கொத்ைிருப்பைற்குப் பைிலொக ஊருக்குள் 

வந்ைொன். ஆரம்பத்ைில் மபொழுதைப் 

தபொக்கமவன அவன் த ற்மகொண்ைது. 

மவகு சீக்கிரத  தவமறொரு ைன்த  

மகொள்வைொயிற்று. இப்தபொது ஒவ்மவொரு 

சொதலயொக, ஒவ்மவொரு மைருவொக 

தநொக்கி அவன் கொல்கள் குறிப்பொகச் 
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மசல்கின்றன”. (அதசொக ித்ைிரன், மைொப்பி 

கதை அரங்கம் – 5, ப.28) 

 “இதசவு, கதைப்பின்னல் 

ஆகிய கதலப்பதைப்புக் கூறுகள் 

உருவத்ைின்  ிக முக்கிய ொன 

அம்சங்களொகும். ஒரு கதலப் பதைப்பில் 

இவற்தறத் ைனித்ைனிதய பிரிக்க 

முடியொது. சீரொக ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ை 

இதசவும் கொரண ொக உருவொக்கப்பட்ை 

கதைப்பின்னலும் கதலயுணர்தவொடு 

இதணக்கப்படும் மபொழுது சிறந்ை கதல 

உருவம் தைொன்றுகிறது. இதவதய 

கதலப்பதைப்பின் முக்கியொன 

கூறுகளொகும்”8 என்கிறொர் 

நொ.வொன ொ தல (2009).  

அனுபவத்ைின் மபொதுத  உருவத்ைில் 

மவளிப்படுைல் 

 உருவத்தை நிர்ணயிப்பைில் 

உள்ளைக்கம் மபரும் பங்கொற்றுகின்றது. 

ஒரு கதலப்பதைப்பில் 

உள்ளைக்கத்துக்கும் உருவத்துக்கும் 

இதையில் இதயபுத்ைன்த  இருப்பதைொடு 

இதவ இரண்டும் முரண்பட்டுக் 

மகொள்வதுண்டு. அைொவது இரண்டிற்கும் 

இதையில் முரண்பொடு உண்டு. இத்ைதகய 

முரண்பொடு பல விைங்களில் ஏற்பை 

வொய்ப்புண்டு. 

 அய்க்கண் எழுைிய “தவஷ்ணவ 

ெனதைொ’ ’  என்னும் சிறுகதையில், 

அரசியல்வொைியொன மவங்கட்ரொ ன், 

கொைதல விதல தபசுபவனொக 

விளங்குகின்றொன்.  மவங்கட்ரொ ன் 

த தையில் தபசும்தபொது, ‘வரைட்சதண 

வொங்குகிறவன், விபசொரிதயவிைக் 

தகவல ொனவன்’  என்று த தைகளில் 

முழங்கிய அந்ை வரீன்- ஒரு ைைதவ 

கொஞ்சிப் மபரியவர் முன்னிதலயிதலதய 

‘வரைட்சதண என்பது மைய்வத் துதரொகம்’  

என்று அவரது அருள்வொக்தகதய 

த ற்தகொள் கொட்டி வரீொதவச ொகப் தபசிய 

அந்ை ‘லட்சியவொைி’  ைற்மபொழுது ைனக்குத் 

ைிரு ணம் என்றவுைன் வரைட்சதண 

இந்ை உலகத்ைில் சகெந்ைொன் என்றொன் 

த ைிலியிைம். இைதனச் 

சொஸ்ைிரத்ைொதலொ, சட்ைத்ைொதலொ ஒழிக்க 

முடியொது என்றொன்.   கதனக் கொரணம் 

கொட்டி அம் ொவும், அம் ொதவக் கொரணம் 

கொட்டி  கனும், சமூகத்தைக் கொரணம் 

கொட்டி அப்பொவும் பழிதய இன்மனொருத்ைர் 

த ல் தபொட்டுத் ைன்தன 

தயொக்கியவொனொகக் கொட்டிண்டு 

வரைட்சதண தகட்பொங்க என்றொன் 

அரசியல்வொைியொன மவங்கட்ரொ ன்.  

அவதன  றுைலித்துச்சொைி தவறுபொடின்றி 

உண்த யொன அன்புதைய 

கருப்தபயொதவ  ணக்க விரும்பினொள் 

த ைிலி, 
 

 “இத்ைதன நொள் என்தனொதை 

பழகினைிதல, என்  னதச நல்லொ 

புரிஞ்சிண்டிருக்கிறதைப் பொர்த்து எனக்கு 

மரொம்ப சந்தைொஷம்.  நொன்  னசிதல 

நிதனச்சிருக்கிறதை அப்படிதய 



சிறுகதைகளில் உருவம்                                                                                                  IMIRJ-VII (1) ISSN: 2456 – 4613 

21 
 

மசொல்லிட்தை….! நொன் 

கருப்தபயொதவத்ைொன் கல்யொணம் 

பண்ணிக்கப்தபொதறன்” என்று உறுைியொன 

குரலில் த ைிலி மசொன்னதும் 

எல்தலொரும் ைிடுக்கிட்டுப் 

தபொய்விட்ைொர்கள்.”  (அய்க்கண், 

தவஷ்ணவ ெனதைொ, கதை அரங்கம் – 4, 

ப.32) 
 

 சினத்ைில் புலம்பும்மபொழுது 

ஒன்தறதய  றுபடியும்  றுபடியும் 

மசொல்லிக்மகொண்தை இறுைியில் 

ஆத்ைிரத்துைனும் அங்கலொய்ப்புைனும் 

முடிப்பதைப் தபொல இதவ 

கொணப்படுகின்றன. இதவ எல்லொவற்றின் 

இதணவு பொத்ைிரத்ைின் சினத்தையும் 

மபருமூச்தசயும் வொர்த்தைகளில் 

உயிதரொட்ை ொகக் மகொண்டு வருகின்றது. 

பிறருக்கு ஏற்படும் துன்பம் கண்டு 

எந்ைவிைப் பயதனயும் எைிர்பொரொ ல் 

உைவ முன்வரும் கருப்தபயொ ம ய்யொன 

தவணவனொகிறொன். உயர்வு, ைொழ்வு 

பிறப்பினொல் இல்தல. மசய்யும் 

மசயலினொலும் பண்பட்ை  ன 

உணர்வினொலும் ைீர் ொனிக்கப்படுகிறது 

என்பதை அய்க்கண் அழுத்ை ொக 

மவளிப்படுத்துகிறொர். பதழய 

கருதவயொனொலும் அரசியல் 

பின்னணியுைன் ச கொல சமூகப் 

பைப்பிடிப்பொக உள்ளது. இைன் சிறப்பு 

உதரயொைல் மூலத  கதை வளர்த்துக் 

கொட்ைப்படும் நிகழ்ச்சிப் பின்னல் 

அத ப்புக் கதையொகும். 
 

த ற்குறித்ை வதகயில் 

உள்ளைக்கத்துக்கும் உருவத்துக்கும் 

இதையில் முரண்பொடு மவளிப்பைக்கூடும். 

இம்முரண்பொட்தையும் ஒதர 

ைன்த யைொக எண்ணக் கூைொது. 

இவற்றிதனச் சொைக ொன முரண்பொடு, 

பொை ொன முரண்பொடு என்று இரண்டு 

விைங்களொகப் பிரிக்க தவண்டும். இது 

புைிய உருவத்தைக் கண்ைறியும் 

முயற்சியொகும். புறநிதலயில் புைிய 

உருவத்ைின் பிறப்தபொடு இம்முரண்பொடு 

ைீர்க்கப்படுகின்றது. 
 

முடிவுதர 

இலக்கியப் பதைப்பு அகவடிவம், 

புறவடிவம் என்னும் இரண்டு 

வடிவங்கதளக் மகொண்ைைொகும். 

அகவடிவத்தைத் ‘மைொகுத்ைறிைல்’ என்றும், 

புறவடிவத்தைப் ‘பிரித்ைறிைல்’ என்றும் 

மபொருள் மகொள்ளலொம். ஓர் இலக்கியப் 

பதைப்பின் அகவடிவம் என்பது வொசகரின் 

புரிைல்நிதல சொர்ந்ைைொகும். வொசகருக்கு 

வொசகர்  ொறுபடுவைொகவும், கொலத்ைிற்குக் 

கொலம் தவறுபடுவைொகவும் அத வது 

அகவடிவம். புறவடிவம் நிதலயொன 

இலக்கியப் பண்புகதளக் மகொண்டிருக்கும். 

பதைப்பின் உள்ளைக்கம், அப்பதைப்பின் 

கதை ொந்ைர்கள் இயங்கும் விைம், 

மசொல்முதற,  பதைப்பு  ம ொழி, உவத , 
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 உருவகம், குறியடீு, படி ம் தபொன்ற 

இலக்கியக் கூறுகளொல் இப்புறவடிவம் 

நிர்ணயம் மசய்யப்படுகின்றது. 

புறவடிவத  பதைப்பொளதரப் பற்றிப் 

புரிந்து மகொள்ளப் மபரிதும் துதண 

மசய்கின்றது. சிறுகதையின் பல 

வடிவக்கூறுகள் பகுைி பகுைியொகக் 

கண்ைறியப்பட்டு அவற்றின் 

அடிப்பதையில்  ட்டும் 

 ைிப்பிைப்படுகிறது. உள்ளைக்கம், உருவம் 

இரண்தையும் பிரித்துப் பொர்த்ைல் 

முதறயன்று. உள்ளைக்கத்ைிற்கு ஏற்ப 

உருவம் அத ய தவண்டும். அப்படி 

அத யும் தபொதுைொன் அந்ைக் கதை 

சிறப்புப் மபறுகின்றது. உள்ளைக்கம், 

உத்ைி, உருவம் தபொன்ற 

மபொதுப்பதையொன  இலக்கணங்கதளத் 

மைரிந்து மகொண்டு, பிறகு  ீறலொம். 

ைனித்ைனிதய ஒவ்மவொருவர் 

பதைப்தபயும் படிப்பைொல் அவரவர் 

ைனித்ைன்த  நன்கு புலப்படுகின்றது. 

கதைப் மபொருதளச் சுற்றிச் சுதவபைக் 

கொரண கொரியத் மைொைர்புைன் 

நிகழ்ச்சிகதளக் கூறுவதுைொன் 

கதைப்பின்னல். 
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