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ஆய்வுச்சுருக்கம் 

‘சிறுதுளி சபருசவள்ளம்’ எDம் கூற்றுக் கிணங்க இன்றைய சமூகத்தில் 

விழிப்புணர்நவோடு சசயல்பட்டோல் தோன்  ம்றம  ோம் போதுகோக்க முடியும். கண்களுக்குப் 

புலப்படும் பிரச்சறைகறள மக்களிடம் சசன்று விமர்சித்துத் தீர்வுகோணும் வண்ணம் 

தற்கோல இலக்கியங்கள் உருவோக்கப்படுகின்ைை. அந்த வறகயில் திருடப்பட்ட 

நதசத்திறை மீட்சடடுக்கப் நபோரோடும் கவிஞைின் உன்ைத எண்ணநம இக்கவிறதயின் 

பிரதிபலிப்போகும். அடிறம விலங்றக அகற்ைவும், உறடறமகறள மீட்கவும், 

 ோட்டிற்கோகப் நபோரோடும் மைிதைின் உள்ளக்கிளர்ச்சிக்குத் தூண்டுநகோலோய் 

இக்கவிறதப் பறடக்கப்பட்டுள்ளது. 

Fwpg;Gr;nrhw;fs;:  சமூகம்–விழிப்புணர்வு–பிரச்சறை - பகிர்ந்து வோழ்தல்–சோதி–வன்நபோர் - கோடுகளின் 

அழிவு–சுைோமி–தீர்வுகோணுதல். 
 

முன்னுறர  

மைித வோழ்வின்  றடமுறைகள் 

அறைத்றதயும் சமூகம் 

தீர்மோைிக்கின்ைது.  பிைப்பு முதல் இைப்பு 

வறர    போிணோம       வளர்ச்சி      சோர்ந்த  

 டப்பியல் அன்ைோடம் பின்பற்ைப் 

சபறுகின்ைது.    சவற்ைி    நதோல்விகறள  

 ிர்ணயிக்கும் வோழ்வோைது  ற்நதசத்தின் 

பின்புலமோக இயங்கும். அத்தகு இலக்றக  

அறடய பல்நவறு தறடகறளத் தகர்த்து 

எைிந்து    நபோரோடுபவநை    பின்ைோளில் 

 

 

தறலவைோக மதிக்கப் சபறுவோன். 

தன் ிறல மோைோமல் தன்பண்போட்றடப் 

போதுகோத்து வோழும் மைித சமூகத்தின் 

பிரச்சறைகறள ஆரோயும் ந ோக்கில் 

இக்கவிறத அறமகின்ைது. திருடப்பட்ட 

நதசங்கறள எப்படிசயல்லோம் 

நமம்படுத்தலோம் என்பது பற்ைிய 

எதிர்ப்பிறை தைது கவிறதயில் 

க.நசவியர்ரோஜப்போ அவர்கள் 

பதிவுசசய்துள்ளோர். நதசம் பற்ைித் தோகூர்  
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கூறுறகயில், 

     “இதயம் எங்நக அச்சமின்ைி உள்ளநதோ, 

           எங்நக தறல  ிமிர்ந்து  ிற்கிைநதோ, 
                      சிறை வோசமின்ைி 

           அைிவு வளர்ச்சிக்கு 

           எங்நக பூரண 

           விடுதறல உள்ளநதோ, 

           விடோமுயற்சி எங்நக 

           தளர்ச்சியின்ைி 

           பூரணத்துவம் ந ோக்கி 

           தைது கரங்கறள  ீட்டுகிைநதோ…… 

           விடுதறலச் சுவர்க்க பூமியில் 

           எந்தன் பிதோநவ! 

           விழித்சதழுக! 
           என்நதசம்!”

1 

 

என்ை நமற்கோட்டிய கவிறத வழி நதசம் 

 ன்முறையில் அறமந்தோநல 

 ோட்டுமக்கள் விடுதறல உணர்வுடன் 

சசயலோற்ை முடியும் என்பது 

புலைோகிைது. 
 

பகிர்ந்து வோழ் 

     ஓரைிவு முதல் ஆைைிவு பறடத்த 

உயிோிைங்களுக்குப் பகுத்துண்டு வோழும் 

இயல்பு தோைோக அறமபறவ. அைம் 

இல்றலநயல் சுய ல எண்ணம் புத்துயிர் 

சபறும். எைநவ தோன் உண்பதறைப் 

பகிர்ந்து சகோடுத்தல் தறலயோய 

அைமோகக் கருதப்சபற்ைது. இது பற்ைி 

வள்ளுவர் கூறுறகயில், 
 

     “பகுத்துண்டு பல்லுயி நரோம்புதல் நூநலோர் 

      சதோகுத்தவற்று சளல்லோந் தறல” 2  

என்ை குைட்போ வழி விருந்நதோம்பலின் 

அவசியத்றத வலியுறுத்துகிைோர்.    

சகடக்கோல்  நபோலr; சுழன்று வரும் 

சசல்வம் என்றும்  ிறலயில்லோதது. 

ஆகநவ தோன் ஏறழகளுக்குப் பகிர்ந்து 

வோழ்தநல வோழ்வில் இன்பம் 

அறடயலோம்.   இக்கருத்திறை  ஆசிோியர்  

 

தமது கவிறதயில், 

    
     “ஏறழகறள ஒடுக்கும் 

       சகோடியவைோய் இரோநத! 

       விறளச்சல் ந ரத்தில் சபய்யும் 

       வீண் மறழறயப் நபோல் 

       பழிக்கப் படுவோய்! 
       ஏறழகளுக்குக் சகோடு 

       என்றும் உன் 

       சசல்வம் 

       சசழிப்பறடயும்”  
              (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 

திருடப்பட்ட நதசம். ப. 46) 

 என்பர். இங்கு உறழப்போகளின் 

நமன்றம அைிந்து சகோடுப்பவருக்நக 

சசல்வம் சிைக்கும் என்பது திண்ணம். 

உறழப்பிற்கு ஏற்ப ஊதியம்  ல்குநவோர் 

 ன்றம மதிப்றப அறடயலோம். பிைறர 

ஏமோற்ைிr; சுரண்டித் துன்புறுத்தி வோழும் 

முறைறம இன்பமோக அறமயோது. 

பழிவந்து ந ோிடும் என்பது ஆன்நைோர் 

வோக்கு.  

சோதிி் 

சோதி என்பது முன்பு மக்கள் 

சசய்யும் சதோழில் ோீதியோை சமூக 

அறமப்நபோடு இறணயப்பட்டது. 

இதற்கு அடிப்பறடநய சமயம் என்றும் 

ஒருசோரர் கருதுவர். புலம்சபயர்ந்த மக்கள் 

அடிறமயோக்கப்பட்ட சூழலில் இைத்தின் 

பிோிவுத் நதோற்ைம் சபற்ைது.  ோளறடவில் 

பிைப்பு அடிப்பறடயில் ஏற்ைத் 

தோழ்விறை ஊட்டிய நபோது 

சோதியறமப்பு துறணயோைது. அந் ியோின் 

ஆதிக்கவர்க்கத்தோல் சோதிகள் நவரூன்ைி 

சமூகச் சீரழிவிற்கும் வழிநகோலியது. சோதி 

பற்ைிப் போரதி கூறுறகயில், 
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     “சோதிப் பிோிவுகள் சசோல்லி – அதில் 

      தோழ்சவன்றும் நமசலன்றும் சகோள்வோர் 

       ீதிப் பிோிவுகள் சசய்வோர் - அங்கு 

       ித்தமும் சண்றடகள் சசய்வோர் 

      சோதிக் சகோடுறமகள் நவண்டோம் - அன்பு 

      தன்ைில் சசழித்திடும் றவயம்” 3 

என்ை கவிறதகள் வழி சோதிக்சகோடுறம 

அகற்ை போடுபட்டறம புலைோகிைது. 

முன்பு ஆங்கிநலயோின் வருறகயோல் 

எவ்வோறு தமிழர்கள் அடிறமகளோகப் 

பட்டநைோநரோ அநத நபோன்று சில 

அரசியல் வோதிகள் கட்சிக்கோகr; 

சோதிப்பிோிறவ ஏற்படுத்துகின்ைைர். 

வழக்கோடும்  ீதிகள் கூட இருறள 

ந ோக்கிப் பயணிக்கும் தன்றமயிறை 

இன்று கோண முடிகின்ைது. 

இக்கருத்திறை சமய்ப்பிக்கும் கவிறத 

வோிகள் இநதோ, 

     “புல்சவளிகள் 

      எங்கும் 

      பூட்சு கோல்களின் 

      ஆதிக்கம்! 

      சோதிகசளல்லோம் 

      சதிரோட்டம் நபோட்டதில் 

      சின்ை சோதி ஒன்று 

      சின்ைோ பின்ைமோகியது!” 

                                 (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 

திருடப்பட்ட நதசம். ப. 70) 

 என்பர். இதன் வழி வன்கவசமோக 

சோதிப்பிோிவு சசயல்படுவதோல் உயிோிகள் 

பல அழியக்கூடும் என்பது 

சதளிவோகின்ைது.  ிறலயோை ஆட்சிறய 

சசயலோற்ைநவ ஏறழ மக்கள் வோழ்விறை 

இன்றைய அரசியல் சின்ைோ 

பின்ைமோக்கு வறத ஈண்டு உணர 

முடிகின்ைது. 

 

வன்நபோர் 

     ஈழைோகிய இலங்றகத் தமிழன் 

இைசவைித் தோக்குதலுக்கு ஆட்பட்டறத 

 ோம் அறைவரும் அைிநவோம். குைிப்போக, 

சபண்கள் td;nfhLikf;F 

cs;shf;fg;gLjy;, சிைோர்கள் தறரயில் 

வீசிக் சகோல்லப்படுதல், அவர்களின் 

உடறமகள் சூறையோடப்பட்டுத் தீக்  

கிiரயோக்கப் படக்கூடும். சுதந்திரம் 

சபற்று வோழ வழியில்றல என்பதோல் 

அவர்கள் தோமோக இைக்கவும், 

உோிறமயற்ை  ிறலயில் வோழ்கின்ைைர். 

இத்தகு ஒடுக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழைின் 

நபோரோட்டத் தன்றமயிறை, 

     “ஊோிழந்து 

      உைவிழந்து 

      உணர்விழந்து 

      வோழ்வறத விட 

      சோவது நமல் என்று 

      மைம்  ிறைத்தோலும் 

      சண்டோளர் 

      சுட்டுத்தோன் 

      சோகநவண்டும் என்ை  ிறல.”  

                                    (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
   திருடப்பட்ட நதசம். ப. 41) 

என்ை கவிறத வழி அைியலோம். இங்கு 

மைிதந யமற்ை வன்நபோர் தோக்குதலோல் 

விடியறலத் நதடிக் கைவுகநளோடு 

வோழ்கிைோன் ஈழன். இருப்பினும் 

இறுதிவறரப் நபோரோடித் தைது 

உோிறமறய  ிறல ோட்டும் நபோர்க்குணம் 

மிகுந்திருப்பறதயும்  ோம் அைிய 

முடிகின்ைது. ஈழத்தமிழோின் வீரத்றத 

உணர்த்தும் முருகு சுந்தரத்தின் கவிறத 

வோி இநதோ, 
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     “ஈழத் தமிழ்க் குழந்றத 

       பிைக்கும் நபோநத துப்போக்கிநயோடு     

              பிைக்கிைது ஈழத்தில் - கறடசித் தமிழன்    

              இருக்கும் வறர நபோரோட்டம்      
              இருக்கும்…..” 4 
 

என்பர். இக்கவிறத வழித் தறலறயத் 

துண்டித்தோலும் இறுதிவறர 

தோய் ோட்டிற்கோகப் நபோரோடும் 

வீரச்சசயல் மகத்தோைது எைலோம். 
 

இன்றைய நதசம் 

     மைிதறை ந சித்து வோழ் 

சூழ் ிறல மோைித் நதசத்றத வோசித்துப் 

பழகும் புதியசிந்தறை இன்று உருவோகி 

வருகின்ைது. இன்றைய சமூகத்தில் 

உறழப்பிறையும், பிறழப்பிறையும் 

 ம்பி வோழ முடியவில்றல. உயிருக்கு 

உறுதி பயக்கோவண்ணம் 

திருடப்பட்டதோக இன்றைய நதசம் 

இயங்கி வருகின்ைது. ஏற்ைத் தோழ்வின்ைி 

மைதில் சவறுப்றபத் துறடத்து அழித்து, 

சகித்து வோழ்ந்தோநல  ோடு முன்நைறும். 

இல்றலசயைில் சமூகப் பிோிவு இயல்போக 

நவரூன்ைி சபோருளோதோரம் சீர்க்குறலந்து 

அ ீதி தறழக்கக்கூடும். இத்தகு 

நதசத்தின் மகிறம பற்ைி ஆசிோியர் 

கருத்தோக, 

     “கோடுகறள 

       அழித்தோலும் 

       கண்டுசகோள்ளோ நதசம்! 

       மணற்சகோள்றள 

        டந்தோலும் 

       மைந்துவிடும் நதசம்! 
       கல்மறலகள் 

       கறரந்தோலும் 

       கவைம் சகோள்ளோ நதசம்!..... 

       எங்கள் 

       திருடப்பட்ட நதசம்!” 
 

                                 

                                  (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
திருடப்பட்ட நதசம். ப. 81) 

 என்ை கவிறத வழிப் பதிவு சசய்கிைோர். 

இங்கு மரம்,  ீர், மறலகள், மண் நபோன்ை 

இயற்றக வளங்கள் களவு 

சசய்யப்பட்டோல் அறத யோரோலும் 

மீட்சடடுக்க இயலோது. உலறக ஆளும் 

தறலவர்கள் கூட அோியறண ஏைி 

திருத்திைோலும் இந்த நதசம் திருடப்பட்ட 

நதசமோகநவ இயங்குகிைது. நமலும் 

சுற்றுச் சூழறலப் போதுகோக்கோவிடில் 

நதசத்தின் வளறமறய அதிகோிக்க 

முடியோது என்பது திண்ணம். 

     மற்சைோரு கவிறதயில் அன்ைோடம் 

 டக்கும் சமூகப் பிரச்சறைகறளப் 

பட்டியலிடுறகயில், 

     “திடீர் உயிர் பைிப்பு 

       திைந்நதோறும் கற்பழிப்பு 

       அபறலகள் வோழ்விழப்பு 

        ோள்நதோறும்  ோட்டு டப்பு…….. 
       சிசுக்சகோறலயும் 

       பசுக்சகோறலயும் 

       சகஜமோகி விட்ட 

       இன்று 

       சோரோயக் சகோறலகளும் 

       அவற்நைோடு 

       அன்ைிநயோன்ைியமோய் 

       ஆலிங்கைம் சசய்வது தோன் 

       அபத்தத்திலும் 

       அபத்தம்………”  

                 (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
திருடப்பட்ட நதசம். ப. 87) 

 என்கிைோர். இங்கு குடிகுடிறயக் 

சகடுப்பநதோடு மட்டுமின்ைி 

குடிக்சகோண்டிருக்கும் நதசத்தின் 

வோழ்விறைச் நசர்ந்துr; சீரழிக்கின்ைது. 

போலியல் வன்முறை சதோடங்கி 

பசுக்சகோறல வறர  ோள்நதோறும் 
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உயிறரப் பைிக்கும் சமூகத்தின் 

அவல ிறல ஈண்டு ந ோக்கத்தக்கது. 
 

கோடுகளின் அழிவு 

  நமய்ச்சல்  ிலங்கள் 

சுரண்டப்பட்டு வருவதோல் இயற்றக 

வளங்கள் அழிக்கப்படுகின்ைது. சதோழிற் 

புரட்சிக்குப் பின்ைர் மரங்கறள அழித்து 

 ீர்த் நதக்கங்கறளக் குறைத்து 

வருகின்நைோம். சசயற்றகயோை 

தோக்கத்தோல் தோிசு  ிலங்கள் அறைத்தும் 

வீணோகிக் கட்டிடங்களோக மோற்ைம் 

சகோண்டு மண் வளத்றதக் 

குறைக்கின்ைது. மக்களோல் ஏற்பட்ட 

நசதத்றதr; சோிசசய்யத் நதறவயோை 

கோடுவளர்ப்பு அவசியம் இல்றலநயல் 

வைங்கறள மீட்சடடுக்க முடியோது. 

மரங்கள் அழிக்கப்படும் தன்றமயிறை, 

     “அடர்த்தியோை 

       கோடுகளில் 

        டந்தநபோது 

       கோகிதத்றதக் கோநணோம்! 

       இன்று 

       சவக்றக மிகு 

       கோகிதக் கிடங்கில்  ிற்கிநைன்….. 

       மரங்கறளக் கோநணோம்!” 
 

                             (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
திருடப்பட்ட நதசம். ப. 105) 

 என்ை கவிறத வழி உணர்த்துகிைோர் 

ஆசிோியர். ஆநரோக்கியம்  ல்கும் 

இயற்றக அன்றைறய வளப்படுத்தோமல் 

அழிப்பது அடுத்த தறலமுறைக்கு 

ஆபத்தோகும். இங்ஙைம் மைிதன் 

கோடுகறள அழிப்பதோல் புல், பூண்டு, 

பைறவ மற்றும் விலங்கிைங்கள் வோழ்வு 

நகள்விக்குைியோகி விடக்கூடும். 

உதோரணமோகப் பைறவகள் 

 ோநடோடிகளோல் இடம்சபயரும் கோட்சி 

இநதோ, 

     “............நதடித்நதடி அலுத்தோலும் 

     அறலநபசி நகோபுரத்தின் 

     அடியில் மட்டும் 

     நதட மைந்நதன் 

     சசத்துப் நபோை 

     சிட்டுக்குருவிகறள…!” 
 

              (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
திருடப்பட்ட நதசம். ப. 108) 
 

  என்ை கவிறத வோிகள் 

உணர்த்துகின்ைை. ஈண்டு மைிதன் 

சசய்யும் தவைோை சசய்றகயோல் 

ஒவ்சவோரு உயிோிகளும் வோழ்வு இழக்கும் 

என்பது சவளிப்பறட. இது ஓர் சூழலியல் 

மோசுபட்டிற்கு  ற்சோன்ைோகும். இநத 

கருத்திறை உணர்த்தும் றைக்கூக் 

கவிறத வோிகள்  

     “விடியலின் அறடயோளம் 

      அழிந்த வண்ணமோய் இருக்கிைது 

      சிட்டுக்குருவி!” 5 

 இதன் வழி இயற்றகறயப் நபணிப் 

போதுகோப்பது  மது கடறம என்ை 

எதிர்கோலr; சிந்தறை ஈண்டு 

ந ோக்கத்தக்கது. வீட்டுக்சகோரு மரம் 

வளர்ப்நபோம்!  ோட்டு லன் கோப்நபோம்! 

என்பது திண்ணம். 
 

சுைோமி 

     சுைோமி சபோிய அளவில் 

உருப்சபற்று எல்லோப் சபோருட்கறளயும் 

தன்னுடன் எடுத்துச் சசல்லும். இத்தகு 

ஆழிப்நபரறலயோல் லட்சக்கணக்கோை 

கடநலோரப் பூக்கள் சுருட்டி  ீருக்குள் 

சசன்ைை.  ில டுக்கம் சதோடங்கி கடல் 

 ீர் பின்ைறடவு வறர இயற்றகச் சீற்ைம் 

ஏற்பட்டு சமூகத்றதப் 
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புரட்டியது.  அசோதோரமோை ரோட்சத 

அறலகள் உருவோகி உலக  ோடுகளின் 

சபோருளோதோரத்றதNய வீழ்த்தியது. 

சுைோமி பற்ைி ஆசிோியர் கருத்து, 

     “ஊசரல்லோம் 

      உயிர் வறதத்து 

      பிண அறுவறட சசய்தது 

      தண்ணீர் நதசம்….. 
      ஆயிரம் வருடம் 

      ஆயினும் சசோல்லும்     

      நசோகச் சுைோமி”  
              (க.நசவியர் ரோஜப்போ., 
  திருடப்பட்ட நதசம். ப. 75) 
 

என்ை கவிறத வோிகள் நதசம் முழுவதும் 

கடல்  Pீோில் மூழ்கிய தன்றமயிறை 

எடுத்தியம்புகின்ைது. அறுவறட சசய்யும் 

வரப்போை  ீர்த் நதக்கநம பிண்டச் 

நசோற்றைக் கறரக்கும் கறரயோக 

மோைியறம வருந்தத்தக்கது. சுைோமியின் 

நகோரத் தன்றமயிறைச் சுட்டும் இறணய 

கவிறத இநதோ, 

     “பத்நதோடு மூன்ைோண்டுகள் 

      பவ்வியமோய் கழிந்தோலும் 

      பல்லோயிரம் உயிர்கறள 

      போவம் போரோமல் 

      பைித்துச் சசன்ைிட்ட 

      பயங்கர  ிமிடங்கள் 

      பதித்துப்நபோை தடங்கள் 

      பல்லோண்டுகள் சசன்ைோலும் 

      மோைோநதோ இந்த 

      சுைோமி தந்த 

      வடுவும் வலியும்………?6 

எைலோம். இழப்பு அதிகமோய் இருந்தபின் 

தைக்குத் தோநை ஆறுதல் கூறுவது 

நவடிக்றகயோை சசயலோகும். சமல்லிய 

அறலயோய் வந்து கறரறயக் 

கடப்பவோின் போதத்றதத் சதோட்டு 

வருடும் கடலன்றையின் சீற்ைம்  ோம் 

மைக்க மோட்நடோம். 

முடிவுறர 

     இவ்வோைோக, மைிதன் சமூகம் 

சம்பந்தமோை எந்த விஷயத்திலும் 

அலட்சியமின்ைி அக்கறைநயோடு 

சசயல்பட்டோல் எல்லோம் சவற்ைிநய. 

தோன், தைக்கு என்ை  ிறலயிலிருந்து 

விடுபட்டு சபோது  லத்நதோடு வோழ்ந்தோல் 

சமுதோயம் வளர்ச்சி அறடயும். நமலும் 

சோதி, சம்பிரதோயம், மூடப்பழக்கங்களும் 

 ிறைந்து வறுறமயில் வோழ்ந்தோலும் 

கூட்டமோக மக்கள் விநவகத்துடன் 

வோழ்ந்தோநல  ிறலயோை வளர்ச்சிறய 

ந ோக்கிச் சசல்லலோம். புதிய நதசத்றத 

உருவோக்க உறுதி சகோள்நவோம்! 

வளர்ச்சியும் கோண்நபோம்! 
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