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 இயக்கிங்கள் சங்க இயக்கிம் த ொடங்கி இக்கொய இயக்கிம் லர 
பய லரககரில் அரந்துள்ரன.  இவ்லரககளுள் ஒம இயக்கி லரகின் 
கூறுகள் ற்ம இயக்கி லரககளுக்குள் அரந்து லம லும் உண்டு.  இவ்லொறு 
சங்க இயக்கித் ின் கூறுகள் சகொய இயக்கித் ிற்குள் அரந்துலந்துள்ரன  
என்ப ற்குச் சொன்மொக  சு. தலங்கடடசன் அலர்கள் எழு ி ’லீமக நொகன்  
டலள்பொரி’ ன ினத்ர க் குமிப்பிடயொம்.  ன ினத் ில் இடம்தபற்றுள்ர சங்க 
இயக்கி தசய் ிகரர ஆொய்ல ன்லறி, சங்க இயக்கிம் சகொய 
இயக்கித்ட ொடு பொடுதபொமரில் த ொடர்னரட ொக அரந்துள்ரது என்பர  
உணமுடிகிமது. 
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கர ச்சுமக்கம் 
 இற்ரக லரம் தகொண்ட பமம்ன ரயரமம், கமரண 
உள்ரத் ிரனமம் உரடலனொக லள்ரல்பொரி இமக்கின்மொன்.  பொரிின் பமம்ன 
ரய மூடலந் ர்கரொல் அறிக்கப்பட்ட பல்டலறு குயங்களுக்கு அரடக்கயொக 
இமக்கிமது.  பமம்பின் இற்ரக லரமும் பொரிின் னகழும் மூடலந் ர்களுக்கு 
பொரிின்ீது தபொமொர ட ொன்மக் கொணொக இமக்கின்மன.  மூடலந் ர்கள் 
ஒன்மிரணந்து பொரிர எ ிர்க்கும் நிரயில், டபொர் உத் ி ற்றும் பமம்பின் 
இற்ரக ஆற்மல் லறிட பொரி 
மூடலந் ர்கரர தலற்மிதபறுல ொக  அரந்துள்ரது டலள்பொரி ன ினம் ஆகும். 
 

பொரி-கபியர் நட்னத் ிமம் 
     டலள்பொரி ன ினத் ில், கபியர கொணும் முன்டப ‘எழுத் மிவு கற்ம 
தபமம்னயலர்’ என்று கபியர் ீது ரிொர  தகொண்டலனொக  பொரி 
கொட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ரொன்.  பொரிின் கமரணின் அரலிரன 
அமிந்துதகொள்ளும் தபொமட்டு பமம்ன ரயிரன டநொக்கி கபியர் 
பணப்படுகிமொர்.  பொரிர பற்மி கபியர் அமிமம் கர ட டலள்பொரி ன ினத் ின் 
கர ொகும். 

“இவ்லரவு  ொக்கு ல்கரரமம் லயிரமம்  ொங்கிபடி ரயகள் கடந்து 
லந் ிமக்கிமரீ்கடர, இனிொலது உங்கரர எனது ட ொரிடய தூக்கிச்தசல்ய 
அனு ிப்பீர்கரொ?” 

 
 ிரகப்பியிமந்து ீரொ  கபியர், தநமங்கிலமம் அந்  ொனி ரனப் பொர்த்துக் 
டகட்டொர், “நீங்கள் ொர்?” 

 
“டலள்பொரி!”1 

பொரிர முன்ன பொர்த் மிொ  கபியர் பொரிர மு ன்மு யில் சந் ிக்கும் நிகழ்வு 
டற்கண்ட உரொடயின்லறி கொட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ரது. 

                                                      
      .                        ,          
                                               ?      
                              ?                     
                                           
                                             . 
 
கபியர் பொரி பற்மி பொடி சங்க இயக்கி பொடல்கரில், பமம்ன ரயின் 
லரமும், பொரிின் தகொரடத் ிமமும் தலரிப்படுகிமது.  பொரி இமந்  பின்ன 
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பொரிின் கரிர கொக்கும் தபொறுப்பிரன ஏற்ம கபியர் பொரிின் பிரிலினொல் 
லொடுலர  பய பொடல்கரில் கொணமுடிகிமது. 
 

“இமம்பல் கூந் ல் டந்ர ர்  ந்ர  

……….. ………… ……….. ……….. 

தசமதலஞ் டசஎய் தபமலிமல் நொடட!”2 

டற்கண்ட னமநொனூற்று பொடல், கபியர் பொரிின் இமப்பிற்கு பிமகு பமம்ன 
ரயின் லரம் இனிக்தகட்டுலிடுடொ? என்று லமந் ி ரகறுநிரயில் 
பொடி ொகும். 

பொரி கரிர் 
               ,                                 
           ,                                 
             .                                  
        .                                       
       ,                                   
                                           .                         
                                                   
                                          ,  
                                    . 
 
சங்கரல குறும்னத் னம் உரட சிறுிொகவும்,  லிரரொட்டுப்  தபண்ணொகவும் 
டலள்பொரி ன ினத் ில் கொட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ரொள். 

“அலள் இடப்னமொகத்  ிமம்பிக் கபியரப் பொர்த்து னன்முறுலடயொடு 
அலரின்  ொடிரச் சட்தடன லமடிலிட்டபடிக் கூத்துக் கரத்ர ப் பொர்த்துத் 
 ிமம்பிலிட்டொள். 

நீண்ட டநொக உணர்ச்சிக் தகொந் ரிப்பியிமந்  கபியரின் முகம் சற்டம ொமத் 
த ொடங்கிது.  சங்கரலின் சிறுகுறும்ன அலரின் னநிரயர ொற்மத் 
 ரயப்பட்டது”4 

என்ம லரிகள் கபியரின் ன  உணர்வுகளுக்கிரடட  சங்கரலின் 
குறந்ர த் ன்ரரமம் னயப்படுத்துகின்மன. 

சங்க இயக்கித் ில் பொரி கரிர்  என்று ட்டுட குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது.  பொரி 
கரிரின் தபர்கள் குமிப்பிடப்படலில்ரய. கபியர் பொரி கரிர அலரணத்  
தசய் ிமம், பொரி கரிர்  ம்  ந்ர ர இறந்  நிரயமம் சங்க இயக்கித் ில் 
ப ிவுதசய்ப்பட்டுள்ரன. 
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மூடலந் ர் பரடதடுப்ன 

 டச, டசொற, பொண்டிர் மூலமம் இரணந்து பொரிர  எ ிர்த்து 
 பரடதடுத்து  லமம்நிரயில் அலர்கரர பொரி  னது பமம்ன லீர்கடரொடு 
இரணந்து பல்டலறு உத் ிகரர பன்படுத் ி எ ிர்தகொள்கிமொன்.   
மூடலந் ர்கள் அமம்பிமழும்  நிரயில் பொரி அறித்த ொறிக்கும்  ிட்டத்ர  
நிகழ்த்துகிமொன். மூடலந் ர்களுடன் டபொரிட்டு  பொரி தலற்மி தபறும் 
நற்தசய் ிடொடு  டலள்பொரி ன ினம்  முற்றுதபறுகிமது.   ஆனொல், சங்க 
இயக்கித் ில் மூடலந் ர்கள் பமம்ன ரயர முற்றுரகிட்ட நிரயிலும் 
பொரிர தலற்மி தகொள்ர இயொ  ொல்,  லஞ்சரனொல் பொரிர தகொன்ம 
தசய் ிமம்,  அ ன்பின்  பொரிகரிர கபியர் அலரணத்  தசய் ிமம் 
குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

“அற்ரமத்  ிங்கள் அவ்தலண்ணியலின் 

……….. ………. …………. ………… 

குன்றும் தகொண்டொர்ொம், எந்ர மம் இயட”5 

பொரி கரிரின் இப்பொடல் அலர்கரின் னத்துர தலரிப்படுத்துலட ொடு, 
மூடலந் ர்கரர இகழ்ச்சி ட ொன்மக் கூறுல ொகவும் அரந்துள்ரது 

பொரிின் லள்ரல்  ன்ர: 

டலள்பொரி ன ினத் ில் பய அமிலில் ற்றும் மத்துல தசய் ிகள் 
இடம்தபற்றுள்ரன.  அலற்றுள்  தகொல்யிக்கொட்டு லிர ின் பன்பொடும் ஒன்று. 

“இது தகொல்யிக்கொட்டு லிர .  கொக்கொய்க் தகொல்யி லிர  என்றும் 
தசொல்லுடலொம்.   அர  ீன்களும் பமரலகளும் லிமம்பித் 
 ின்னும்.  பிமகு சிமிது டநத் ிடயட க்கம் அரடந்துலிடும் 
என்மொன்.”6 

டற்கண்ட லரிகள் தகொல்யிக்கொட்டு லிர ின் தசல் ிமரன 
தலரிப்படுத்துகின்மன.  இவ்லிர  பமம்பில் ட்டுட கிரடப்பது.  
பமம்பின் குடிக்கரர  லி டலறு ொமக்கும் த ரிொ து. இ ரன 
டலறு குயத் ிற்கு  தகொடுக்கக்கூடொது என்பது பமம்பின் குயநொகினிின் லொக்கு. 

              ங்கன் கூட்டம் பொரிர கொண லமம்டபொது பமம்பின் லீன் 
ஒமலன் அலர்கரர லறிப்படுத் ி பொரிிடம் அரறத்துச் 
தசன்மொன்.  அப்தபொழுது,  தகொல்யிக்கொட்டு லிர ர பன்படுத் ி  ங்கன் 
கூட்டத் ின் பசிிரன நீக்கினொன்.  தகொல்யிக்கொட்டு லிர ின் பன்பொட்டிரன 
அமிந்   ங்கன் கூட்டம் கூத்து நிகழ்த் ி பின்ன பொரிிடம்     தகொல்யிக்கொட்டு  
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லிர ிரன  பரிசொக டகட்டது.  பொரி அ ரன பயர் எ ிர்த்  நிரயிலும் 
அலர்களுக்கு ரகநிரம தகொடுத்து அனுப்பினொன். இச்தசய் ிின் 
லறி, இந்து லமபலர்களுக்கு குரமொது தகொடுக்கும் பொரிின் லள்ரல்  ன்ர 
தலரிப்படுகிமது 

சங்க இயக்கித் ில் பொரி லள்ரல்  ன்ர தகொண்டட 
அரடொரப்படுத் ப்பட்டுள்ரொன்.  பொரி கரடதழு லள்ரல்கரில் ஒமலன் 
என்றும், முல்ரயக்தகொடிக்கொக  னது ட ரிரன தகொடுத் லன் என்றும் சங்க 
இயக்கித் ில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

“சிறுல ீமுல்ரயக்குப் தபமந்ட ர் நல்கி 

………….. …………… …………. ……….. 

பமம்பின் டகொொன் பொரி”7 

என்ம  சிறுபொணொற்றுப்பரட பொடல் லரிகள் பொரிின் தகொரடத்   ன்ரர  
னயப்படுத்துகின்மன. 

முடிவுர 
சங்க இயக்கி சொரய ரொகக் தகொண்டு அரந்துள்ர  லீமக நொகன்  
டலள்பொரி என்ம ன ினம் பொரி என்ம லள்ரலுக்கு ஒம லடிலத்ர ட 
தகொடுத்துள்ரது.  இப்ன ினத் ில் ஒவ்தலொம பொத் ித் ின் லறிமம் அகப்னம 
லொழ்வு அறகும தலரிப்படுத் ப்பட்டுள்ரது.  பண்ரட கொய க்கரின் 
லொழ்லிரயமம், இனக்குழு சமு ொம் டலந் ர் சமு ொொக ொறும் சமு ொ 
முரமகரரமம் தலரிப்படுத் ிமள்ரது.  இத் ரக சகொய இயக்கிொன  
டலள்பொரி ன ினத் ில் இடம்தபற்றுள்ர சங்க இயக்கி பொடுதபொமள் 
இக்கட்டுரில் ஆொப்பட்டு அ ன்லறி, இவ்லியக்கிங்களுக்கு இரடட 
உள்ர த ொடர்ன தலரிப்படுத் ப்பட்டுள்ரது. 

த ொகுப்னர 

 சங்க இயக்கித் ிற்கும் சகொய இயக்கித் ிற்கும்  இரடடமள்ர  

த ொடர்பிரன ஆொமம் லரகில்  டலள்பொரி  ன ினமும் சங்க 
இயக்கிமும் ஒப்பிடப்படுகிமது என்பர ட முன்னுர 
குமிப்பிட்டுள்ரது. 

 அடுத்  ொக, டலள்பொரி ன ினத் ின் கர ச்சுமக்கம் அரகிமது. 
 அ ரன த ொடர்ந்து, டலள்பொரி ன ினத் ில் இடம்தபறும் சங்க இயக்கி 

பொடுதபொமள்கரொன பொரி-கபியர் நட்னத் ிமம், பொரி கரிர் பற்மி 
தசய் ிகள், மூடலந் ர்கள் பரடதடுத்து பொரிர எ ிர்த் ல் ற்றும் 
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பொரிின் லள்ரல்  ன்ர ஆகிரல முரமட லரிரசொக 
 உட் ரயப்னகரொக  தகொடுக்கப்பட்டு அரல பற்மி டலள்பொரி  ன ினம் 
ற்றும் சங்க இயக்கித் ில் இடம்தபறும்  கமத்துக்கள் இக்கட்டுரில் 
தலரிப்படுத் ப்பட்டுள்ரன. 

 இறு ிொக சகொய இயக்கிொகி ன ினத் ின் பொடுதபொமளுக்கும் 
சங்க இயக்கித் ிற்கும் த ொடர்னள்ரது என்று முடிவுரில் 
கூமப்பட்டுள்ரது. 
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