
1 
 

குறுந்தொகை, ன்யொசு தொகுி தத்ின் இகவு தொடர்தொண கனன் கூற்றுப் 

தொடல்ைள்: ஏர் எப்தொய்வு 

 குறுந்தொகை, ன்யொசு தொகுி தத்து ஆைி இண்டு இனக்ைிங்ைபிலும் 

கனன்-கனி இகவு, இக ண்ணுல் தொடர்தொைப் தன சூல்ைபில் 

கனன் கூற்றுப் தொடல்ைள் இடம்ததற்றுள்பண. அப்தொடல்ைள் கனிின் ீது 

கனன் தைொண்ட ஈடுதொட்டிகண உர்த்துணொைவும் அர்ைபின் ைொல் ொழ்க 

ிபக்குணொைவும் அகந்துள்பண. அக கனிக        திொிந்ிமெந், 

உடணிமெந் யங்ைபில் தொடப்தட்டுள்பண. அற்கந யற்குநிப்திட்ட 

இனக்ைிங்ைபிலிமெந்து டுத்துக்ைொட்டி எப்புக உகட ைமெத்துக்ைபில் என்கந 

ிபக்ைொைவும் திநற்கநக் குநிப்பு ிகனிலும் சுட்டுதுய இக்ைட்டுகின் 

யொக்ைொகும்.     

ணது துன்தத்க அல்னது ைி        திநமெக்யைொ அல்னது தஞ்சிற்யைொ 

கூறுது யதொன்ந அகப்பு முகநினொண தொடல்ைள் ன்யொசுில் ைொப்தடில்கன. 

ன்யொசு தொிதர்ப்பு நூலின் முன்நகப் தகுிில் அற்நின் ன்கக 

ிபக்ைிமள்ப யணொன்ி சண்முைொஸ், “ன்நர்வு கூறும் கூற்றுிகனொண 

தொடல்ைள் ன்யொசு ைொல் தொடல்ைபில் அிைொை அகந்துள்பண” (2000: 5-6) 

ன்ைிநொர். இக்ைமெத்ின் மூனம் யைட்யதொர் ிகனில் ொமெம் அல்னது துவும் 

இடம்ததநில்கன ன்தது தபிொைிநது. ணய யைட்யதொர் ன்ந ிகனில் 

எப்திடொல் ைமெத்து ிகனியன எப்திற் ைமெத்துக்ைள் இடம்ததற்றுள்பண. 

அைொழ்ில் ிகுந் ைொல் தைொண்டர்ைபொைச் சித்ிொிக்ைப்தடும் கனநம் 

கனிமம் இககமம் திொிகமம் ொநிொநி சந்ித்ர்ைபொை இமெந்துள்பணர். 
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அவ்ொநொண சூல்ைபில் அகந் தன தொடல்ைள் இ   ண்டு இனக்ைிங்ைபிலும் 

இடம்ததற்றுள்பண. அற்றுள் குநிப்தொை இகவு, அந்ிைழ்வு சொர்ந் தொடல்ைள் 

குறுந்தொகை, ன்யொசு தொகுி தத்  ஆைி இண்டிலும் ைொப்தடுைின்நண. 

அவ்ொநொண கனன் கூற்றுப் தொடல்ைகப இண்டு ிகனைபில் குநிப்திடனொம்.  

அக: 

1. கனிகப் திொிந்ிமெந் ிகன  

2. கனி உடணிமெந் ிகன 

1. அ) கனிகப் திொிந்ிமெந் ிகன - குறுந்தொகை 

கனிகப் திொிந்ிமெந் ிகன ன்தது ததொமெள்ிற் திொிவு யதொன்நப் திந 

திொிவுைகபச் சுட்டுது அன்று. ைபவு, ைற்பு ைொனத்ிலிமெந் சிறு திொிகய சுட்டி 

ிற்ைிநது. கனிகப் திொிந்ிமெந் யகபில் குறுந்தொகைில் குநிப்திடப்தடும் 

கனன் அகப ிகணத்து ங்ைிமள்பொன். அவ்ொறு துன்புற்ந யகபைபில் 

தொங்ைநக்கு அநிவுக கூநிமள்பொன். இவுக்குநி றுப்திணொலும் அல்ன குநிிணொலும் 

துன்தகடந்துள்பொன். கனிக யநம் எமெ ிில் ததந யண்டுதண 

ிகணத்த் கனன் அற்ைொை யொிக யண்டுல், டயனறுல் ஆைி 

தசல்ைகபச் தசய்துள்பொன். இவ்ொறு திொிந்ிமெந் யகபைபில் கனணின் 

தசல்தொடுைள் அகந்துள்பண. 

கனிக ீொடுகைில் ைண்ட கனன் அகபத் யொிின் ொினொைய 

ததநமுடிமம் ண உர்ந்ொன். சிநந் கக்ைொனத்ில் னமெைின்ந திச்சிிணது ீர் 

எழுகும் அமெம்தின் சிந் புநப்தகுிக எத் தைொழுகொண ைகடகமம் குபிர்ந் 
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ைண்ைகபமம் கத்துபி ன்ணிடத்ய தைொண்ட பிகப் யதொன்ந தன்கக 

உகட கனி யொி தசய்கய தசய்ைிநொள். யொி தப்தத்ின் 

கனப்தொைத்கத் தொட்டொல் கனிமம் அவ்ொறு தொடுைிநொள். யொி தப்தத்ின் 

ைகடப்தொைத்கத் தொட்டொல் கனிமம் அவ்ொறு தசய்ைிநொள். அள் ீயொடு 

தசன்நொல் கனிமம் தசல்ொள் யதொலும் (குறுந். 222) ன்தொைப் தொடல் 

அகந்துள்பது.  

இவ்ொறு கனிகப் திொிந்ிமெந் ைொனத்ில் அகந் குறுந்தொகைப் 

தொடல்ைகப  ைீழ்க்ைொணும் கைைபில் கைப்தடுத்ிக் குநிப்திடனொம்.   

 துன்தம் 

 க்ைம் 

 துன்தத்கப் யதொக்ை ண்ணுல்  

 துன்தம் 

 இவுக்குநி றுப்பும் (குறுந். 29) அல்ன குநிமம் (குறுந். 120, 128) 

 கனிகப் ததநொொல் துன்தம் ண தஞ்சிற்குக் கூநல் (குறுந். 165) 

 ைொம் (குறுந். 132, 136, 199, 72) 

 யொிிடம் கனிொல் துன்புறுொைக் கூநல் (குறுந். 142, 337) 

 க்ைம் 

 ததறுற்ைொிள் (குறுந். 100, 272) 

 துன்தம் யதொக்குயொர் இல்கன (குறுந். 19) 

 திொிந்யொகச் யசர்க்கும் மெந்து உண்யடொ? (குறுந். 156) 

 துன்தத்கப் யதொக்ை ண்ணுல் 

 கனிகப் தொங்ைன் மூனம் ததந ிகணத்ல் (குறுந். 58) 
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 கனிகத் யொி ிொைப் ததந ிகணத்ல் (குறுந். 222, 286) 

 டயனறுல் (குறுந். 14, 17, 32, 173, 182, 276) 

 தொங்ைநக்கு அநிவுக கூநல் (குறுந். 206, 184) 

1. ஆ) கனிகப் திொிந்ிமெந் ிகன - ன்யொசு தொகுி தத்து 

  ன்யொசு தொகுி தத்ில் கனிகக் யொில் ைண்டும், யொில் ைொொலும் 

ைொலுற்நொைப் தொடல்ைள் இடம்ததற்றுள்பண. ைொல் உர்கப் புனப்தடுத்ி 

அற்ைொண ிர்ிகணக்ைொைக் ைொத்ிமெந்யொடு அகட முடிொ கனிக ிகணத்து 

மெந்ிமள்பொன். எமெமுகந ைண்ட கனி   ிகணத்து ங்ைிணொைவும் 

இமெந்துள்பொன். முழுகொண ைொகனத் கனிிடிமெந்து ிமெம்தி கனன் 

கனிின் ிற்ைொைவும் அபின் குகனக் யைட்தற்ைொைவும் ைொத்ிமெந்ொன்.  

கனன் கனிக்குக் கைமகந ங்கும் கத ிபக்குொை ன்யொசு 

தொகுி தத்ின் 1868 ஆம் தொடல் அகந்துள்பது. கை கந மூனொை  கனிின் 

அன்கதப் ததந ிகணத்து கனன் அசிதி னகக் கைமகநொைக் தைொடுத்துள்பொன். 

கப சத்ம் தைொடுக்கும் தொசிநு ஆற்நிநகட அமெிின்யல் உள்ப இந் அசிதி 

னர்ைகபக் ைீய வீிடொய ன்நம் குநிப்புப் ததொமெபின் மூனம் ன் அன்பு 

ிகனகப் யதத் கனன் கனிிடம் யைட்டுள்பொன்/யண்டிமள்பொன் ன்தது 

புனணொைிநது.   

இவ்ொறு கனிகப் திொிந்ிமெந் ைொனத்ில் அகந் ன்யொசு தொகுி 

தத்ின் தொடல்ைகப ைீழ்க்ைொணும் கைைபில் கைப்தடுத்ிக் குநிப்திடனொம்.  

 ைொல்  

 ிமெப்தம்  
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 லில் 

 ைொல்  

 ைொல் (ன். 1993, 2123 

 ைொகனப் புனப்தடுத்ல் (கைமகந மூனம் ன். 1868), தபிப்தகடொைக் கூநல் 

(1910), கைமகந தைொடுக்ை ிமெம்புல் (ன். 2326) 

 முழுகொண ைொகன ிமெம்புல். உள்பத்க தபிப்தடுத்க் 

யைட்டல்/யண்டல் (ன்.1992, 2247) 

 ிமெப்தம் 

 கனிகக் ைொ ண்ணுல் (ன். 2100, 2102, 2149, 2200, 2284) 

o கனிக யொில் ைொ ண்ணுல் (ன். 2241, 2272) 

 கனிின் குகனக் யைட்ை ிமெம்புல் (ன். 2239) 

 கனிின் க ிமெம்புல் (ன். 2125) 

 லில்/க்ைம் 

 எமெமுகந ைண்ட ததண்க ிகணத்து லில் (ன். 2340) 

 அகட முடிொ ததண்ின் ிகணில் லில் (ன். 2341) 

 தன ைொனொை யொில் ைொொ ததண்க ிகணத்து லில் (ன். 2342) 

2. அ) கனி உடணிமெந் ிகன – குறுந்தொகை 

கனி உடணிமெந் யகபிலும் இன்புற்றுப் திொிந் தின்புொண தொடல்ைபின் 

ைமெத்துக்ைள் கனி உடணிமெந் ிகனொைக் ைமெப்தட்டு ிபக்ைப்தட்டுள்பண. 

இற்கைப் புர்ச்சி, இடந்கனப்தொடு, இவுக்குநி ணப் தன சூல்ைபில் கனிமடன் 
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இகந்து இன்புற்ந கனன் அபின் அகு னன்ைகபப் தனொறு 

சித்ிொித்துள்பொன். 

தசய் ிகணத் தசல்ைகப முடித்து ிகநொண உள்பத்யொடு கனிமடன் 

ிமெம்தி இன்புற்யநன். குறுைி ைொம்புைகபமகட குகப னர்ைகபச் சூடி ம் 

வீசும் கூந்லில் உநங்குைியநன். ணய, ததொி யைய இப்ததொழுது இமெக்கும் இமெள் 

ொறும்தடி ின்ணி குபிர்ச்சிக உண்டொக்கும்தடி ககப் ததொிந்து, குறுந்டிொல் 

அடிக்ைப்தடும் முகசப் யதொன இடித்து முகநொை ககப் ததய்து ன்றும் 

ொழ்ொொை ன்று ொழ்த்ிொைப் தொடல் அகந்துள்பது (குறுந். 270). இ  யதொன்று 

அகந்    குறுந்தொகைப் தொடல்ைகபக் ைீழ்க்ைொணும் கைதொடுைபில் குநிப்திடனொம். 

 இன்தம் ைிகடக்கும் ண ிகணத்ல் 

 இன்புநல் 

 இன்புற்ந தின் 

 இன்தம் ைிகடக்கும் ண ிகணத்ல் 

 இடந்கனப்தொடு ிைழும் ண தஞ்சிற்குக் கூநல் (குறுந். 62) 

 இன்புநல் 

 ததொமெள்ீண்ட கனன் கனிமடன் இன்புநல் (குறுந். 270) 

 இன்புற்ந தின் 

 இற்கைப் புர்ச்சிக்குப் தின் கனிின் னன்ைகபக் கூநல்  

o தஞ்சிற்குக் கூறுல் (குறுந். 70, 116) 

o தொங்ைநக்குக் கூறுல் (குறுந். 119, 129) 

 இடந்கனப்தொடு ிைழ்ந்தின் யறுதொடு ைண்டு ிணி தொங்ைணிடம் கூறுல் 

(குறுந்.95) 
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 இவுக்குநிக்குப் தின் தஞ்சிற்கு (குறுந். 312) 

 கனிின் திொிச்சம் யதொக்ைல் (குறுந். 40, 300) 

 கனிக்கு திொிக உர்த்ல் (குறுந். 137)  

2. ஆ) கனி உடணிமெந் ிகன – ன்யொசு தொகுி தத்து 

 ன்யொசு தொகுி தத்ில் குறுந்தொகை    யதொ  கனி உடணிமெந் ிகன 

குநித்து அிை ண்ிக்கைினொண தொடல்ைள் இடம்ததநொ யதொிலும் கனணின் 

ைிழ்க தபிப்தடுத்துணொைச் சின தொடல்ைள் இடம்ததற்றுள்பண. கனிகக் 

ைண்டு ைிழ்வுற்ந ிகணவுைள், ிகண முடித்து வீடு ிமெம்திொல் ற்தட்ட ைிழ்வு 

ஆைிற்கநக் குநிப்திடனொம்.  

ஊொிலிமெந்து ந்யதொது ிநகடந் இகனகக் கைமகநொைக் தைொண்டு ந் 

ஆின் ிகனக ிபக்குொைப் 2216 ஆம் தொடல் அகந்துள்பது. ணது ஊொில் 

முலில் ிநகடந் இகனகக் தைொண்டு இன்றுொன் ந்துள்யபன். அவ்ொறு ிநம் 

ொநி இகனைகபக் ைொொர்ைள் ைொண்தற்ைொை. ொன் குநித் ைொனத்ில் ிமெம்தி 

ந்க ிபக்குொை   தொடல் அகந்துள்பது. இவ்ொறு கனி உடணிமெந் ிகன 

ன்ந ததொமெண்க தைொண்ட தொடல்ைகபக் ைீழ்க்ைொணும் ிகனைபில் குநிப்திடனொம். 

 உள்பம் ைர்ந் ிைழ்க ிகணத்ல் (ன். 1880, 1886) 

 கனிின் னர்வு ிகனொல் ற்தட்ட உகை (ன். 2104) 

 ைொனம் ைடந்து வீடு ிமெம்தி கனன் கனிமடன் உகொடல் (ன். 2217) 

 குநித் ைொனத்ில் ந் கனன் (ன். 2216) 
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எப்தொய்வு 

கனிகத் யொி ிொைய ததந முடிமம் ன்தக உர்ந்ொை அகந் 

தொட  கைமகந ங்ைிக் ைொகனப் புனப்தடுத்ி ன்யொசு கனணின் தொடயனொடு 

எப்திடத்க்ைொை உள்பது. குறுந்தொகைில் யொி ன்தது ன்யொசு தொகுி தத்ி  

னொை அகந்துள்பது. னகக் தைொடுத்து அன்ி கனிின் அன்கதப் ததநத் 

கனன் முன்றுள்பொன். இவ்ொறு கனிின் அன்திகணத் கனன் யநம் எமெ 

கைில் ததந மு  ள்பொன். 

ததறுற்ைொி ததண்க ிகணத்துத் கனன் மெந்ிொை இடம்ததற்றுள்ப 

ைமெத்து எப்புகமகடொைக் ைொப்தடுைிநது. குறுந்தொகைில் தொங்ைநக்குக் 

கூநிொை அகந்துள்ப தொடல் யொக்ைத்க்ைது. அமெி தொமம் தந் ினத்ில் அகந் 

ஊொில் இமெக்கும் ததண்க ிகணத்து மெந்ிொைக் குநிப்திடுைிநொன் (குறுந். 100). 

ன்யொசு தொகுி தத்ில் அகட முடிொ ததண்க ிகணத்து லிந்ொைப் தொடல் 

இடம்ததற்றுள்பது. எவ்தொமெ முகநமம் அள் ிகணவு உள்பத்ில் மெம்யதொது 

ங்கும் தொதொ ொட்டிலுள்ப தணியதொன அள் ிகணவும் ைகைிநது (ன். 2341) 

ன்தொை அகந்துள்பது. கனிின் ிகணகத் டுக்ை முடிொல் அபின் 

ிகணில் ைகந்து ங்ைி ிகனக ிபக்குொை யற்குநிப்திட்ட தொடல் 

இடம்ததற்றுள்பது. 

 கனி உடணிமெந் ிகனில் ிகணமுடித்துத் ிமெம்தி கனன் 

கன  மடன் இன்புற்நிமெந்ொை அகந் குறுந்தொகைப் தொட , குநித் ைொனத்ில் 

வீடு ிமெம்தி ன்யொசு தொகுி தத்ின் தொடயனொடு எப்புகமகடொகும். ன்யொசு 

தொடலில் ிமெம்தி ந்ற்ைொண குநிப்பு ட்டுய ைொப்தடுைிநது. இன்புற்நொைக் 
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குநிப்பு இல்கனதணிநம் ைிழ்ிற்ைொண தொடக்ைத்க உர்த்துொை 

அகந்துள்பொல் எப்புகமகடொை உள்பது. 

குறுந்தொகைில்         துன்தம் ன்நம் ததொது ிகனில் யொக்ைின் 

இவுக்குநி றுப்பு, அல்ன குநி, கனிகப் ததநொொல் துன்தம் ண தஞ்சிற்குக் 

கூறுல், ைொம் ஆைி யடிப் ததொமெண்கைபில் ன்யொசு தொகுி தத்ில் தொடல்ைள் 

இடம்ததநொொல் அற்கந யற்றுகைபொைக் தைொள்பனொம். யலும் இது யதொன்ந 

சூல்ைள் அவ்ினக்ைித்ில் இமெந்ொைக் தைொண்டொலும் அக யடிொைப் 

தொடல்ைபில் இடம்ததநில்கன. இற்கு யற்குநிப்திட்ட        ன்நர்வு 

தொடல்ைள்      எமெ ைொிொை இமெந்ிமெக்ைனொம்.  

துன்தத்கப் யதொக்ை ண்ிொைக் குறுந்தொகைில் குநிப்திடப்தடும் 

கை    , ன்யொசு தொகுி தத்ின் ைொல் ன்ந ததொமெண்கமடன் எப்திட்டு 

யொக்ை ற்புகடொை அகந்துள்பது. ணது துன்தத்கப் யதொக்ைத் கனன் யொி, 

தொங்ைன் ஆைியொக ொடிிமெந்யொடு இக தும்           யகபில் ணது 

ைகடசி முற்சிொை டயனறுகனச் தசய்துள்பொன். இவ்ொறு திநர்மூனம் ன்யொசு 

தொகுி தத்ில் கனிகப் ததந ிகணக்ைொ யதொதும் ணது முற்சிின் மூனம் 

ைொகன யடிொையொ கைமகந ங்ைி    தபிப்தடுத்ி முழுகொண ைொகன 

ிமெம்திமள்பொன். இன்மூனம் கனிின் அன்கதப் ததந முன்றுள்பொன். 

டயனறுல் யதொன்ந சடங்குைகப ன்யொசுத் கனன் தசய்ொைக் குநிப்புைள் 

இடம்ததநில்கன. 

கன  மடணிமெந்து இன்புற்நொை குறுந்தொகைில் திதணொமெ தொடல்ைள் 

ிபக்ைிணொலும் ன்யொசு தொகுி தத்ில் ந்து தொடல்ையப உள்பண. இற்கு 
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ஜப்தொணின் அக்ைொன சமூை  சீர்ிமெத்ொண ‘ய்ைொ புட்சி’ எமெ ைொிொை 

இமெந்ிமெக்ைனொம். ‘ன்யொசு இற்நப்தட்ட ைொனத்ில் தல்யறு அிைொம் ததற்ந அச 

குடும்தங்ைள் இமெந்யதொது அக அகணத்கமம் என்நிகத்து, ஆட்சிக எமெ 

குகடின் ைீழ் தைொண்டு மெற்ைொண முற்சிைள் தசய்ப்தட்டயொடு ொட்கட 

முன்யணற்நப் தொகில் தைொண்டு தசல்ன யண்டும் ன்ந முற்சிிலும் 

ஆட்சிொபர்ைள் ஈடுதட்டணர்’ (Group of Editors, 1965: xxvii – xxix). இணொல் கனன் 

தல்யறு அச திைகபச் தசய்ற்ைொைவும் ைொல் திைகபச் தசய்ற்ைொைவும் 

தசன்நிமெக்ைனொம். ணய ன்யொசு தொகுி தத்ில் இகவு ிைழ்வுைள் தொடர்தொைக் 

குகநொண ண்ிக்கைில் தொடல்ைள் ைொப்த                       

      . இன்மூனம் ன்யொசுப் தொடல்ைகப அக்ைொன அசில் ிைழ்வுையபொடு 

          புொிந்துதைொள்து அசிொைத் யொன்றுைிநது.  

யற்குநிப்திட்ட ைமெத்துக்ைகப கத்து யொக்குகைில் இண்டு 

இனக்ைிங்ைபின் கனன் கூற்றுப் தொடல்ைபின் ன்கைள் புனணொைின்நண. 

இககத் கனன் ிமெம்தியொடு கனிின் அன்கதப் ததந இண்டு 

இனக்ைிங்ைபிலும் கனன் ிகணத்துள்பொன் ன்தது புனணொைிநது. ததறுற்ைொி 

ததண்ின் ிகணில் மெந்ிொைக் குநிப்புைள் இமெ இனக்ைிங்ைபிலும் 

ைொப்தடுயொடு கனிின் அகு னன்ைள் தனொறு இண்டு இனக்ைிங்ைபிலும் 

சுட்டப்தடுைின்நண. கனிமடன் கனன் இமெந்ொை ன்யொசுத் கனகணக் 

ைொட்டிலும் குறுந்தொகைக் கனயண அிைொைச் சுட்டப்தடுைிநொன் ன்தகண 

தொடல்ைள் ி அநிந்துதைொள்ப முடிைிநது.                        

                                                     

                            . 
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