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Abstract: In each period, poetry has undergone a change in its own structure of structure and its
structure of meaning. This change is also seen in the history of long poetry. This change has taken place
in terms of subject matter and format. But as a continuation of the tradition, the form of the long poem
acquires a new form of free will.
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ஆசிரியர் குறிப்பு
முதைவாா்
பா.
உமாராணி,
கற்பகம்
உயோா்கல்வி
கறைக்கழகத்தல்
தமிழ்த்துறை இறைப்கபரோசிரியரோக இருக்கின்ைோர். சங்க இைக்கியத்தில்
அதிக ஈடுபோடு ககோண்டவோா். புதுக்கவிறதயில் பழந்தமிழ் இைக்கியக்
கூறுகறை
அடிப்பறடயோகக்
ககோண்டு
தம்முறடய
முறைவோா்
ஆய்வுப்பட்டத்றத கசய்துள்ைோர். இைக்கிய முன்ைில், தமிழ் இைக்கியத்தில்
கைனும், கருத்தும் என்னும் இரு நூற்கறை கவைியிட்டுள்ைோர். பல்கவறு
ஆய்வுக்
கட்டுறரகறையும்,
கருத்தரங்கக்
கட்டுறரகறையும்
கவைிட்டுள்ைோர்.

முன்னுதர
ஒரு கமோழிறயப் புதுப்பிக்கின்ை கசயல்கைில் மிகமுக்கியப் பங்கோற்றுவது கவிறத

இைக்கியங்கள்
உருவத்திலும்,

ஆகும்.

இறவ

கோைந்கதோறும்

உள்ைடக்கத்திலும்

பல்கவறு

உட்ககோண்டைவோய்

வைோா்ச்சிப்

படிநிறைகறை

வைோா்ந்து

தன்றை

நிறைப்கபறுறடயைவோக்கிக் ககோண்டுள்ைை. சங்கக் கவிறதகைில் கதோடோா்ந்த இந்த மரபு
இன்றும்

தைக்கோை

கதோடர்நிகழ்வோய்
வடிவ

கட்டறமப்பிற்குத்தக
எைைோம்.

அறமந்துள்ைது.

ஒவ்கவோரு

கோைகட்டத்திலும்

வடிவக்கட்டறமப்பிலும்

மோற்ைத்றத

உட்புகுத்திகய

அறமப்பிக்குத்தக

இக்கட்டறமப்புத்தன்றம

கோைத்திற்குக்

கோைம்

மோற்ைம்கபற்று

கபோருண்றமக்

கட்டறமப்பிலும்,

நிறைகபறுறடயைவோக
வருகின்ைை.

இதற்கு

கவிறத

கபோருண்றமக்
வந்துள்ைது

இருப்பதில்றை.

அடிப்பறடக்

அறவ

கோரைமோக

அறமவது சமுதோய மோற்ைகமயோகும். சமுதோய மோற்ைங்கள் கவிறத இைக்கியங்கைில்
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கபரிதும் தோக்கத்றத ஏற்படுத்திைோலும் அறவ பறழய மரபுக் கூறுகறையும், பழறமயின்

எச்சங்கறையும் தோங்கிக்ககோண்கட தன்றை உருமோற்ைிக்ககோள்கிைது எைைோம். இங்ஙைம்
கதோன்ைிய

கவிறதயிைக்கிய

மரபோைது

பல்கவறு

மோற்ைங்களுக்கு

வருகின்ைை.
தமிழ்

வரைோற்ைில்

இைக்கியங்கள்

சிறுபத்திரிறககள்
அழகியறை

சோர்ந்தவற்றை

கதோன்றமயோை

கண்டறடந்து

மீ ட்டுருவோக்கம்

அவ்வறகயில்

உட்பட்டு

எடுத்தியம்புகின்ைை.

மரபில்

பழமரபின்

கநடுங்கவிறத

என்னும்

இன்றும்

கதோடோா்ந்து

மரபுகளுடன்

கவிறதகைின்

இன்றும்

நுட்பமோை

பறடப்பிைக்கியத்றத

கசய்வதும்

கதோடர்ச்சியோய்

இைக்கிய

பறடக்கப்பட்டு
பயைிப்பறத

கவித்துவம்சோர்

உருவோக்குவதும்,

இற்றைநோட்கைில்

பல்கவறு

வடிவ

பரிமோைத்துடன்

மரபு

கோைமுடிகிைது.
கநடுங்கவிறத

என்னும் இைக்கியவடிவம் வைோா்ச்சி கபற்றுநிற்பறத கவைிக்ககோைர்வதோக இக்கட்டுறர
அறமந்துள்ைது.

நெடுங்கவிதத - விளக்கம்
நோம்

கநடுங்கவிறத

என்னும்

கூைிவிடயிைோது.

வறரயறைகளும்,

வடிவத்திற்கு

எைினும்

சோன்கைோர்கைின்

தைிப்பட்ட

அவ்வக்கோைத்தில்

இைக்கை

கதோன்ைிய

கருத்துக்கறையும்

ககோண்டு

என்பதறை ஓரைவு வறரயறைக்குட்படுத்த முடியும்.
கவிறதகைின்

கருதிகயோ

மிகுதியோை

எைைோம்.

போடுகபோருள்

கருதிகயோ

அடிகறைக்

ககோண்டு

அல்ைது

அறமயும்

வறரயறையிறை

கவிறதகளுக்கோை

கநடுங்கவிறத

கருப்கபோருட்கைின்

கவிறதகறை

நீட்சி

கநடுங்கவிறத

“கவள்ைத்தன் கபருக்றகப்கபோல் சிந்தறை கபோங்கிவரும்கபோது அறத ஒரு கநடிய

வடிகோைில் கட்டுமோை அழககோடு
அந்த

விறட)

வறகயில்
எை

வல்ைைோர்

போயவிடுவதற்கு

றகத்திைைோவது

கநடுங்கவிறதக்கு

அைப்போிய பறடப்புத்திைன்

கநடுங்கவிறத”

விைக்கமைிக்கிைோர்

(கதைரசன்,

கதறவ.

விைோநிரல்

(Thenarasan,

கதைரசன்

2001).

போடுகபோருைின் சிைப்புக் கருதிகயோ அன்ைி அடிக்கருத்தின் விரிவு கவண்டிகயோ நீண்ட
அடிகறைக் ககோண்டு கநடுங்கவிறதகள் அறமகின்ைை.
தற்கோைப்

புதுக்கவிறதகறை

கநோக்கும்கபோது

அதன்

போடுகபோருறைப்

பிரிக்கும்

தன்றமயில் கநடுங்கவிறதயின் விைக்கம் இன்னும் விரிவுறடயதோக மோைிவிடுகின்ைது.
ஒரு றமயக்கருத்றத மட்டும் ககோண்ட கவிறதகள் நீண்டு அறமந்து கோைப்படுவதும்,
அகத கவறையில் குைிப்பிட்ட தறைப்றபக்ககோண்டு நீண்டு அறமயும் கவிறதகைில் பை
கருத்துக்கள்

இடம்கபறுவறதயும்

கோைமுடிகிைது.

இருப்பினும் அதன் உட்கபோருண்றம, கசோற்பிரகயோகம்,
கநடுங்கவிறதயின் வடிவத்றதத் தீோா்மோைிக்கின்ைை.
போடுகபோருறை

கநடுங்கவிறதயின்
கருத்றத

அடிப்பறடயோகக்

வடிவ

றமயமிட்டு

நீட்சிக்கு

அறமந்த

ககோண்டு

உள்கைோட்டக்

கவிறதகள்

றமயப்கபோருண்றம
கூற்றுமுறை

பிரிக்கப்படும்

கோரைமோய்

ஒன்ைோக

எை அறைத்தும்

இந்நீட்சித்

தன்றமகய

அறமந்துள்ைது.

கபரும்போன்றமயும்

40-50

ஒரு

அடிகளுக்கு

உட்பட்டறவயோகவும், அதற்கு கமற்பட்ட அல்ைது உட்பட்ட கவிறதகள் பை கருத்துகறை
றமயமிட்டு
என்பது

அறமந்ததோகவும்

கருத்துக்கைின்

கோைப்படுவறதக்

நீட்சியுடன்

கோைமுடிகிைது.

கதோடர்புறடயது

என்பது

எைகவ

ஒருவோரு

வடிவ

நீட்சி

புைைோகிைது.

இதறை, “கவிறதகள் அைவில் சிையதோககவோ, கபரியதோககவோ இருப்பறதக் கூட நோன்
தீோா்மோைிப்பதில்றை.
எவ்வோறு

ஒரு

கவிறத

அறமயப்கபோகிைது

முடிவதில்றை.

தங்களுக்கு

எழுதத்

என்பறத

எவ்வைவு

கதோடங்குகிை

விழிப்பு

இடம்

கதறவ

சமயத்தில்

நிறைகயோடு
என்பறதக்

அது

என்ைோல்

அைவில்

கவிறதககை

அைிய

முடிவு
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கசய்துககோள்ளுகின்ைை” (எ.ம.கதோ,இ., ப.15) என்று ைஷ்மி மைிவண்ைன் கூறுவதிைிருந்து
அைியமுடிகிைது (Lakshmi Manivannan, 2005).
கநடுங்கறதக்கோை

கதோடர்ச்சியோய்

கபோதுத்தன்றம

கவிறத

கபைல்

கூறுகைோக

போடுகபோருறை

கதோடர்ந்து

நீட்சிகபைல்,

கபோன்ைவற்றைக்

கூைைோம்.

றமயமிட்டு

ஓறச

அறமதல்,

நயத்துடன்

கருத்தின்

அறமவுகபைல்,

கநடுங்கவிறதகள்

போடுகபோருைின்

நீட்சி கருதிகய நீண்டு கசல்பறவ. வைிந்து கவிறத நீட்டி கசய்பறவ அல்ை என்பறதயும்
கோைமுடிகிைது.

கநடுங்கவிறதயின்

உள்ைடக்கத்தில்

கநடிய

கறதகள்,

இயற்றகக்

கோட்சிகள்,

கபருங்கோப்பியப் பகுதிகள், வோழ்வியல் கூறுகள் என்று ஆங்கிை கமோழி இைக்கியங்கைில்
விரிந்துகிடக்கிைது.

தமிழ் இலக்கியத்தில் நெடுங்கவிதத மரபு
சங்ககோைத்திகைகய

கநடுங்கவிறத

என்னும்

வடிவம்

கதோற்ைம்கபற்றுவிட்டது.

அதற்குச் சிைந்த சோன்றுகைோக அறமவை பத்துப்போட்டும், பரிபோடலும் அகும். இவ்விரு

இைக்கிய வறகறமகளும் கநடுங்கவிறத வடிவத்றதச் சோர்ந்தறவ என்பகதோடு அறவ
போடுகபோருள் அடிப்பறடயிலும் நீட்சித்தன்றம ககோண்டறவயோக விைங்குகின்ைை.

பத்துப்பாட்டு
பத்துப்போட்டில்

ஆற்றுப்பறட

நூற்கள்

கபரும்பகுதியும்

முழுறமயும்

ஆற்றுப்பறட

நீண்ட

அடிகறை

வடிவிறை ஒத்ததோகவும் அறமந்துள்ைை.

நூற்ககை

உறடயதோகவும்,

அறமந்துள்ைை.

கநடுங்கவிறத

1. ஆற்றுப்பதை
ஆற்றுப்பறட

கபைப்கபோகும்

இைக்கியங்கள்

புைவறை

என்பறவ

ஆற்றுப்படுத்தல்

பரிசில்

அல்ைது

கபற்றுவந்த

புைவன்

வழிப்படுத்தல்

பரிசில்

தன்றமயில்

அறமந்திருக்கும். இதில் பரிசில்கபை இருப்கபோைின் வறுறம நிறை, வழியின் சிைப்பு,

ககோறடயின் அருறம கபோன்ைவற்றைக் கூறுவதோல் இவ்விைக்கிங்கள் நீண்ட அடிகறைப்
கபற்றுள்ைை. 248 அடிமுதல் 500 அடிகறைக் ககோண்டறவயோக இறவ அறமந்துள்ைை.
திருமுருகோற்றுப்பறட,

முருகக்

கடவுடைின்

அருறைப்

கபற்ை

ஒருவன்

அருறைப்கபை நிறைப்கபோருக்கு வழிகோட்டும் நிறையில் அறமவதோய் அறமந்துள்ைது.
திருப்பரங்குன்ைம்,

திருச்சீரறைவோய்,

திருஆவின்குடி,

திருகவரகம்,

பழமுதிர்கசோறைகபோன்ை ஆறுபறடவடுகைில்
ீ
உள்ை ககோயில் சிைப்பும், இயற்றக வைம்,
முருகைின்
கசய்யும்

கசல்கிைது.

திருக்ககோைம்,

சூரனுடன்

கசய்த

முறைகள்கபோன்ைவற்றைக்

கபோருநரோற்றுப்பறட

கபோர்கள்,

குைிப்பிடுவதோல்

கரிகோைன்,

வழிபடும்

கவிறத

கபோருநர்கள்கமல்

மக்கள்,

நீண்டு

வழிபோடு

கநடிதோய்ச்

ககோண்டிருந்த

அன்பு,

விருந்கதோம்பல், போடிைியின் அழகுநைன், கசோழநோட்டின் வைம், கோவியோற்ைின் கபருறம
இவற்ைிறை விரித்துறரக்கும் வண்ைம் 248 அடிகைில் நீண்டு கசல்கிைது.
சிறுபோைோற்றுப்பறடகயோ

அழகுநைன்,
மூதூர்

கசர,

கபோன்ை

கசோழ,

எைில்

போண்டியர்கைின்

நகரங்கைின்

சிைப்பு,

போைர்கைின்
சிைப்பு,

போைர்கைின்

வறுறமநிறை,

ஆமூர்,
இறச

எயில்பட்டிைம்,

வல்ைறம

விைைியின்

கிடங்கில்,

கபோன்ைவற்றை

எடுத்துறரக்கும் வண்ைம் 269 அடிகறைக் ககோண்டதோய்நீண்டு அறமந்துள்ைது.

கபரும்போைோற்றுப்பறட கோஞ்சிறய ஆண்ட இைந்திறரயைின் கபருறமயிறையும்,

அவன் நோட்டு மறைவைம், கடற்கறரச் சிைப்பு, ஐந்நிை மக்கைின் வோழ்க்றகமுறை, யோழ்
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வருைறை, போைன் வறுறம கபோன்ைறவப் பற்ைி 500 அடிகைில் விரித்துச்கசல்கிைது.
கூத்தரோற்றுப்பறட

கூத்தன்

ஒருவன்

பிை

கூத்தர்கறை

ஆற்றுப்படுத்துவதோல்

இப்கபயர்கபற்ைது. மறைறய யோறையோக உருவகம் கசய்து, மறையில் எதிகரோைிக்கும்
பைவறக
இதறை

ஒைிகறை

யோறையின்

மறைபடுகடோம்

வருைறை,

யோழ்

எைவும்

வருைறை,

ஓறசயோகக்

சுட்டுவோா்.

கற்பறை

கூத்தர்கள்

மோறைப்போறதயின்

கசய்து

இறசக்கும்

வருைறை

கோட்சிப்படுத்துவதோல்

இறசக்கருவிகைின்

எை

538

அடிகைில்

விரிந்து கசல்கிைது. இதறை கநோக்கும்கபோது போடுகபோருைின் நீட்சி கருதிகய ஆற்றுப்பறட
இைக்கியங்கள் கநடுங்கவிறத வடிவம் கபற்ைை எைைோம்.

2. அகப்பாைல்கள்
பத்துப்போட்டில்

இடம்கபற்றுள்ைை.

புைப்போடல்கறைவிட

இதற்குக்

கோரைம்

அகப்போடல்கள்

அகப்போடல்கள்

ஓோா்

குறைவோககவ

உைோா்வின்

இறழயோக

எழுந்துள்ைறமகய. ஆயினும் இயற்றக வருைறை, அகம் சோரோ பிை வருறைறைகள்
இவற்ைின் கோரைமோக இப்போடல்கள் நீண்டு கசல்கின்ைை.

முல்றை நிைம், கோர்கோைம் பற்ைிய வருறைறைகள், கோர்கோைத்திற்குரிய கோதல்

உைர்வுகள்,

போசறையின்

இயல்பு

எை

பை

கூறுகறை

முல்றைப்போட்டு 103 அடிகள் வறர நீண்டு கசல்கிைது.

இறைத்துச்கசல்வதோல்

261- அடிகறைக் ககோண்ட குைிஞ்சிப் போட்டு ஒரு கோதல் போடல் என்பகதோடு குைிஞ்சி

நிை வருைறைறய மிகுதியும் ககோண்டுள்ைதோல் அது கநடுங்கவிறதயின் வடிவத்திற்குக்
கோரைமோகிைது.

3. அகம் அல்லாதை
அக உைர்வுகறைச் சித்திரித்தகபோதும், கபோர் பற்ைிய புைச்கசய்திகறையும் கூறும்

நூைோக

கநடுநல்வோறட

தறைவியின்

துயரம்,

அறமந்துள்ைது.

வோறடக்கோைத்தில்

தறைவறைப்

பிரிந்த

அரசியின் அரண்மறை குைித்த வருைறை, கபோர் போசறையின்

சிைப்பு, கோர்கோை வருைறை எை 188 அடிகைில் கவிறத கநடிதோய் கதோற்ைம் கபறுகிைது.

மதுறரக்கோஞ்சி முழுறமயும் புைப்கபோருள் பற்ைிப் கபசும் நூைோக அறமந்துள்ைது.

மதுறர

நகரின்

சிைப்பு,

நோைங்கோடி,

கபோருள்விற்கபோர்

பற்ைிய

வருைறை,

வைிகம்,

கநடுஞ்கசழியைின் புகழ் எை 354அடிகைில் மதுறர நகரின் வருைறை இடம்கபற்றுள்ைது.

பரிபாைல்
எட்டுத்கதோறக

நூற்களுள்

மிக

நீண்ட

கவிறதகறைக்

ககோண்டுள்ைது

பரிபோடைோகும். இைிய ஓறசநயம் அறமந்த கசய்யுள் வறகயோக இந்நூல் கருதப்படுகிைது.
கமலும் இருபத்திகரண்டு போடல்கள் மட்டுகம கிறடக்கப்பட்டுள்ை நிறையில் திருமோல்,
முருகன், றவறய ஆகிய தறைப்புகைில் கவிறத நீண்டதோகக் கோைப்படுகிைது.

பக்தி இலக்கியம்
பக்தி

இைக்கியங்கைில்

கநடுங்கவிறதகைோகக்

ஒன்பதோம்

கோைப்படுகின்ைை.

திருமுறையும்,
அதுகபோன்கை

பதிகைோைோம்

திருமுறையும்

மோைிக்கவோசகரின்

சிவபுரோைமும், கபோற்ைி அகவலும் கநடுங்கவிறதத் தன்றமறயக் ககோண்டுள்ைது.

கபோற்ைி

காப்பியங்கள்
இைக்கிய வறககைில் கோப்பியம் அறைத்து இைக்கியங்கறைவிடவும் விரிவோைது.

கநடுங்கவிறதகைோகப்

கபோருைோல்

கதோடர்ந்துவரும்

கவிறதகைோக

இருக்கின்ைை.

உன்ைதமோை ஒழுக்கப் பண்புகறை உயர்தைத்திலும், அைிவுப் பூர்வமோைவற்றை விரிந்து
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தைத்திலும் கோப்பியங்கள் எடுத்தியம்புகின்ைை. தன்ைிகரில்ைோத தறைவறைக் ககோண்ட

இக்கோப்பியங்கள் மோனுட மதிப்புகறைப் கபசுவகதோடு அல்ைோமல், இயற்றக மீ தும், மைித
இை ஒழுங்கின் மீ தும் தன் பதிவிறை இட்டுச்கசல்கின்ைை. இயற்றகக்கு அப்போற்பட்ட
கசய்திகறை

விவரிப்பதோகவும்,

ஒரு

கமோழியின்

வைத்றதத்

தோங்கி

நிற்பதோகவும்

இருப்பகதோடு இறடயிறடகய கிறைக்கறதகளும், பை விைக்கங்களும் இடம்கபறுகின்ைை.
என்ைோலும் இறவ கவவ்கவைோகத் கதோன்ைோமல் ஓோா்றமயுடன் அறமவது கோப்பியத்தின்
சிைப்போகும். எைினும் கோப்பியங்கள் கநடுங்கவிறத மரபுடன் கபோருந்தோமல் இருக்கின்ைை.

தற்காலத்தில் நெடுங்கவிதத வளாா்ச்சி
புதுக்கவிறதயின்

முன்கைோடியோை

வோல்ட்விட்மன்

கபரிதும்

கநடுங்கவிறதகள்

எழுதியவரோவோர். “Out of the Cradle endlessly Rocking” (Subbian, Anthology of Poems, 2010, P.11)
என்னும் 180 அடிகறைக் ககோண்டுள்ை கவிறத இதற்குச் சோன்ைோகும்.

“டி.எஸ்.எைியட்டின் “போழ்நிைம்” (Waste Land) என்னும் கவிறதயும்,

“Christabel,

Michael,

Prelude” (Moles and Moon, 1946, P.59)” கபோன்ை வில்ைியம் கவர்ட்ஸ்கவர்த்தின் கவிறதகள்
கநடுங்கவிறத

வடிவத்றதச்

சோர்ந்தை.

கீ ட்ஸ்,

எட்கோா்

ஆைன்கபோ,

எமர்சன்,

ககோல்ட்டுசுமித், கடன்ைிசன் கபோன்ை கவிஞர்களும் கநடுங்கவிறதகறைப் பறடத்துள்ைைர்
(Moles and Moon, 1946, P.59).

தமிழ்ப் புதுக்கவிறதயின் கதோற்றுவோய் என்று கருதப்படுகின்ை கோைம் போரதியோரின்

கோைம். போரதியோரின் “கோட்சி” என்னும் வசைக்கவிறத கநடுங்கவிறதக்குச் சிைந்தகதோரு

சோன்ைோகும். எைினும் வசைகக்கவிறதறய கநடுங்கவிறதக் கட்டறமப்பில் ககோண்டுவர
இயலுமோ
உண்டு.

என்பது

அதற்கோை

இல்ைோறமயும்,
ஆதிக்கத்திற்கு
கபோதுவோைது

ககள்விக்குைிகய.
தைியோை

எதுறக,

இடம்தந்து

என்ைோலும்

கநடுங்கவிறதறய

விட

ஏகைைில்

இைக்கைக்

கமோறை,

கட்டறமப்பும்

இறயபுத்

நிற்பதும்

ஓறச

வசைக்கவிறதக்கு

நயம்

உள்ைது.

கதோறடகைற்ை

கநடுங்கவிறதக்கும்,

வசைக்கவிறத

வசைக்
சற்கை

என்று

யோப்பு

நிறையும்,

வசைக்

கவிறதக்ககயுரிய

விரிவோைது,

ஒரு

அறமதி
வசை

கவிறதக்கும்

சிைப்புக்கூைோகும்.

இறசநயம்

கசல்வோக்குறடயது என்பது வசைக்கவிறதயின் தைிச்சிைப்போகும்.

மரபு

உறடயது,

போரதியின் “போரதி அறுபத்தோறும்”, “ஸ்வயசரிறதயும்” தன் வரைோற்றைக் கூறுவதோல்

நீட்சிககோண்டதோய்

அறமந்துள்ைது.

அதுகபோன்கை

“குயில்

போட்டு”,

“சத்ரபதி

“குருககோவிந்சிங் விஜயம்” கபோன்ைறவயும் கநடிய கவிறதகைோய் அறமந்துள்ைை.

சிவோஜி”,

போரதியோறரத் கதோடர்ந்து போரதிதோசனும் “சஞ்சீவி பர்வதத்தின்சோரல்” கபோன்ை பை

கநடுங்கவிறதகறைப்
தறைப்பில்

நீண்டகதோரு

சி.சு.கசல்ைப்போவின்
கபற்றுள்ைை.

“1962-இல்

பிச்சமூர்த்தியின்
பறடப்புகள்”

பறடத்துள்ைோர்.

ந.

பிச்சமூர்த்தி

வசைக்கவிறதயிறைப்

“கமரிைோ”

என்ை

புதுக்கவிறதயில்

“கோட்டுவோத்தும்”,

(வல்ைிக்கண்ைன்,

கவிறதயும்

கநடுங்கவிறத
சி.

மைியின்

புதுக்கவிறதயின்

குைிப்பிடுகிைோர் வல்ைிக்கண்ைன் (Vallikkannan, 1977).

“கோட்டுவோத்து”

பறடத்துள்ைோர்.

கநடுங்கவிறதத்

முயற்சிகள்
“நகரம்”

கதோற்ைம்

என்னும்

இறதப்கபோன்கை

தன்றமயிறைப்

கமற்ககோள்ைப்பட்டை.

கவிறதயும்

வைோா்ச்சி,

சிைப்போை

ப.114)

என்று

“எழுத்துக் கவிறதகைில் நீண்ட கநடுங்கவிறதகறை எழுதிகயோருள் ந. பிச்சமூர்த்தி,

சி.மைி,

சி.சு.

கசல்ைப்போ

ஆகிகயோர்

குைிப்பிடத்தக்கவோா்கள்”

(தமிழ்ப்புதுக்கவிறத

திைோய்வு, ப.174) எை அரங்கரோசு குைிப்பிடுகின்ைோர் (Arena. Su., 1984).

ஒரு

கநடுங்கவிறதகளுக்ககன்று தற்கோைத்தில் சிற்பி “பூஜ்ஜியங்கைின் சங்கைி” என்று
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கவிறதத்

கபரும்போன்றமயோை

கதோகுப்பிறை

கவிஞோா்கள்

ஒகர

கவைியிட்டுள்ைோர்.

தறைப்பின்கீ ழ்

தற்கோைத்தில்

பல்கவறு

கவிறதகறை

கநடுங்கவிறதைோக எழுதிவருகின்ைைோா் (Ranithilak, 2004). பைரும் கசோதறை முயற்சியோக
பல்கவறு

கபோருண்றமகைிலும்,

புதுக்கவிறத

கமோழிதல்

பறடத்துவருகின்ைைோா்.

முறையிலும்

எைில்

மோற்ைங்கறைச்

அதற்கோை

தைித்

கசய்து

கதோகுப்புகைோக

அறமயோமல் தங்கள் கவிறதத் கதோகுப்பில் அவோா்கள் அைியோமகை போடுகபோருள் கருதி
சிை

கவிறதகள்

கநடுங்கவிறதச்

சோயறைப்

கபற்றுத்

திகழ்கின்ைை

(கரிகோைன்

அபத்தங்கைின் சிம்கபோைி, ப.15, கதன்போண்டியன், மிதக்கும் கோடு, ப.32) (Then Pandian, 2004).

கநடுங்கவிறத கதோன்றுகதோட்டுவரும் ஒரு இைக்கிய மரபு. இன்று வடிவத்தோலும்

கபோருைோலும்

பறழய

மரபுகைின்

கபோருள்,

சூழல்

கமோறை

அறமப்பிலும்,

நீண்ட

கபோன்ைவற்ைின்

கவிறதகைோக

ஒைிநயத்துடனும்

இருக்கும்
போடல்

அறமந்து

குறைத்துவிட்டை.

இந்நீண்ட

எச்சங்கறைத்

அடிப்பறடயில்

கவிறதகறைக்
வடிவிலும்,

மோற்ைம்

கோணும்

புதுப்கபோைிவுடன்

கபற்றுத்திழ்கிைது.

கபோது

அவற்ைில்

வடிவம்,

தற்கோை
எதுறக,

நோட்டுா்ப்புை

கமோழிவழக்கிலும்,

ஒருவித

போடுகபோருள்

புதுக்கவிறதக்கோை

எல்ைோப்

கபோருளுக்கும்,

கவிறதக்கோை

தோங்கிப்

கவிறதக்குமோை

போடுகபோருைிலும் அறமந்துகிடப்பறதயும் கோைமுடிகிைது.

இறடகவைிறயக்

முடிவுதர
கநடுங்கவிறதக்கோை

சிற்சிை

மோற்ைங்களுடன்

குைிப்பிடும்கபோது
கறதப்போடைில்

பறழய

அறவ

அதறைக்

கதோடக்கம்,

வறரயறைககை

வைோா்ச்சிப்

கபற்றுள்ைை.

கறதப்போடல்

முடிவு

இன்றும்

என்னும்

என்று

மரபோை

கதோடர்ந்துள்ைகபோதும்

கநடுங்கவிறதகள்

குைிப்பிடுகின்ைோர்
அறமப்பில்

குைித்துக்

போரதிதோசன்.

வடிவம்

இருக்கும்.

ஆைோல் தற்கோை கநடுங்கவிறதகைில் கறதகயோ, முதல், முடிவு என்ை இைக்கைகமோ
கிறடயோது.

ஒரு

சின்ைக்

கரு

கூட

கநடுங்கவிறதயோக

வைரைோம்.

இத்தன்றமகள்

கநடுங்கவிறதகளுக்கக உரிய சிைப்போை கூைோகும். பறழய கநடுங்கவிறத வடிவத்திற்கு
ஆசியப்போறவ

உகந்த

புதுக்கவிறதக்குரிய

இைக்கைமோை

கநடுங்கவிறதக்குமோை
பின்பற்ைத்

போடுகபோருளும்

என்பது

ககோண்டிருந்தைோா்.

யோப்பு

வறரயறையோக

கதறவயில்ைோத

ககோண்டுள்ைை.
அறமயைோம்

வடிவமோகக்

அறமப்புத்

உள்ைது.

கதறவயில்றை

அடிவறரயறை

கநகிழ்தன்றமறய

இன்றைய

ஆைோல்

இத்தன்றமயிகைகய

கநடுங்கவிறதறய

இன்றைய

என்ை

என்பகத

ஒன்றையும்

புதுக்கவிறதகள்

எப்கபோருண்றம

இன்னும்

இன்றைய

பற்ைியும்

கூர்றமயறடயச்

கசய்துள்ைது. சங்ககோைம் கதோடங்கிய கநடுங்கவிறத மரபோைது இன்றுவறர பல்கவறு
மோற்ைங்களுடன், ஆைோல் சிறதவுபடோமல் வந்துள்ைறமறயக் கோைமுடிகிைது.
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