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Abstract: Literature is a mirror of time. Sangam period literature to contemporary literature depicts the love and
heroism that occupy an important place in the lives of Tamils. In addition, the traditions of parable, metaphor,
imagination, implication, and flesh are dealt with. Thus, innovations that are considered contemporary literature
also come out with image, content, and technique. This article is based on Meera's 'Oosigal' poetry, which traces
the social ills, the tendency of politicians, and the rich to discriminate between rich and poor. The mockery of
society is being created in the world of novel poetry with the expectation that reform will take place. This article
makes it clear that the poet Meera's ‘Oosigal’ explores the social problems of poetry with humor. ‘Oosigal’ poetry
may be situated to skin political, social, religious, and personal insults.
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முன்னுதர
இலக்கியம் என்பது ஒரு காலக் கண்ணாடி ஆகும். சங்க கால இலக்கியம் முதல் தற்கால
இலக்கியங்கள் வரையிலும் தமிழர்களின் வாழ்வின் முக்கிய இடம் பபறும் காதரலயும், வைத்ரதயும்
ீ
எடுத்துரைக்கின்றன.

அததாடு

உவரம,

உருவகம்,

கற்பரனத்திறன்,

உள்ளுரற,

இரறச்சி

ஆகிய

மைபுகளும் ரகயாளப்பட்டுள்ளன. அவ்வரகயில் தற்கால இலக்கியமாக கருதப்படும் புதுக்கவிரதகளும்
உருவம்,

உள்ளடக்கம்,

அைசியல்வாதிகளின்

உத்தி

தபாக்கு,

ஆகியவற்தறாடு

ஏரழ

பணக்காைன்

பவளிவருகின்றன.
பாகுபாட்ரட

சமுதாய

எள்ளி

சீர்தகடுகள்,

நரகயாடும்

அங்கதக்

கவிரதகரள மீ ைா ‘ஊசிகள்’ கவிரதயில் ரகயாண்டுள்ள தன்ரமயின் அடிப்பரடயில் இக்கட்டுரையில்
அரமந்துள்ளது (Meera, 1974).

அங்கைம் விளக்கம்
ஆங்கில பமாழியில் ‘satirical’ என்பது தமிழில் அங்கதம் என்று வழங்கப்படும். “ஒருவனுரடய
குரறரயதயா,

ஒரு

பவளிப்பரடயாகவும்,
ததான்றக்

கூறுதல்

சமூகத்தாரின்
குறிப்பாகவும்

குரறரயதயா
கூறுதல்

அன்னார்

அங்கதமாகும்.

இன்புறத்தக்கபதன்றாகும்”

என்று

பநஞ்சில்

அங்ஙனம்

அங்கதம்

என்னும்

உறுத்தும்

கூறுங்கால்

வண்ணம்
நரகச்சுரவ

பசால்லுக்கு

விளக்கம்

அளித்துள்ளார்.
தமிழில் காலத்தால் முற்பட்ட பதால்காப்பியத்திதலதய அங்கதம் குறித்த நூற்பாக்கள் இடம்
பபற்றுள்ளன.

பதால்காப்பியர்

அங்கதம்

இரு

வரகப்படும்

என்று

கூறியுள்ளார் (Ilankumaranar, 2018).

ஒன்று, பசம்பபாருள் அங்கதம். இது தநர்பபாருள் உரடயது. ஒருவைது குற்றங்குரறகரள தநைடியாக
பளிச்பசன்று

பசால்வது

மற்பறான்று,

பழிகைப்பு

அங்கதம்.

வரசரய

அதற்கு

உரிய

பசால்லால்
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மரறத்துச் பசால்வது. பசால்லதவண்டிய கருத்ரத குறிப்பாகவும், நரகச்சுரவயாகவும் கூறும் அங்கத
உத்தி புதுக்கவிரத வித்தகர்களால் அதிகமாக ரகயாளப்பட்டுள்ளது (Eswaran, 2007).

மீ ராவின் ‘ஊசிகள்’ கவிதையில் அங்கை உத்ைி
இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர்களுள் ஒருவைான மீ ைாவின் கவிரதகளில் அங்கதம் பயின்று
வருவரதக்

காண

பவளிவந்துள்ளது.

முடிகிறது.
குத்தலாக

இவர்

தம்

ஊசிகள்

எழுதப்பட்டிருக்கிற

கவிரத

இந்தக்

அங்கதக்

கவிரதகளின்

கவிரதகளுக்கு

‘ஊசிகள்’

பதாகுப்பாக

என்ற

பபயர்

நயமாகத்தான் படுகிறது’என்று கவிக்தகா அப்துல் ைகுமான் குறிப்பிடுகிறார் (Meera, 1974). “என்ரனப்
பபாறுத்தவரை

இலக்கிய

உப்பரிரகயில்

உலாவுவரத

விடச்சமுதாய

நரட

பாரதகரளச்

பசப்பனிடுவரததய முக்கியமாகக் கருதுகிதறன் என ஒப்புதல் வாக்குமூலம் தருகிறார் (Meera, 1974).
கவிஞர்

மீ ைா.

கவிரதகரளப்

நயமான

நரகச்சுரவ

பரடத்துள்ளார்

உணர்வு

(Meera, 1996).

பவளிப்படும்

இவர்தம்

அங்கத

வண்ணம்
நரடரய

அவர்

சிறந்த

அைசியல்,

அங்கதக்

சமூக,

சமய,

தனிமனித அங்கதம் என்றாற் தபால் பகுத்துக் காணலாம்.

அரசியல் அங்கைம்
அங்கதக்

கவிரத

வடிவங்களுள்

மீ ைாவுக்குப்

பபரிதும்

ஆகி

வருவது

அைசியல்

அங்கததம.

‘சுதந்திைம் எனது பிறப்புரிரம’ என உணர்ச்சிப் பபருக்தகாடு முழங்கினர், விடுதரலக்காகப் பாடுபட்ட
அன்ரறய தரலவர். இன்ரறய அைசியல்வாதிகதளா, சுைண்டல் எங்கள் ‘பிறப்புரிரம’ என முழக்கம்
இடுகின்றனர். இதரன,
ஆைா வமுதன்
அரமச்சர் பதவிரய
இழந்து வருந்தி
இருந்த ஓர் இைவில்
அருகில் தூங்கிய
ஆரச மரனவிரயச்
சும்மா சும்மா
சுைண்டலானார்.
அம்மா தகட்டார் ஆத்திைத்தில்
ஏன்தான் உங்களுக்கு
இன்னும் அந்தப்
பபால்லாப் பழக்கம்
தபாகவில்ரலதயா”
என ஊழல் அைசில்வாதிகள் தங்கள் பதவிரய இழந்தாலும் அவர்களால் அரமதியாகத் தூங்க
முடிவதில்ரல என்பரதச் சுட்டியுள்ளார் (Meera, 1996).
ப-பசித்திரு, த- தனித்திரு, வி- விழித்திரு இம் மூன்று பசாற்களின் முதல் எழுத்துக்கரளயும்
ஒன்று தசர்த்தால் வருவது ‘பதவி’ என்பர். ஆயின், இன்ரறய அைசியல் உலகம் பதவிரய தநாக்கும்
விததம தனி. மீ ைாவின் ‘ஆரன’ மாதிரி என்னும் கவிரதயில்,
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“அப்பு சாமியின் அப்பா ஆரன மாதிரி
இருந்ததபாது எம்.பி. பதவி
இறந்த தபாது சிவதலாக பதவி….
அப்புசாமியின் அப்பா ஆரன மாதிரி”
“யாரன இருந்தாலும் ஆயிைம் பபான். இறந்தாலும் ஆயிைம் பபான் என்ற பழபமாழி இங்கு
நிரனவு கூறத்தக்கது (Meera, 2003).

சமூக அங்கைம்
அைசியல் அங்கத்திற்கு அடுத்த நிரலயில் மீ ைாவின் கவிரதகளில் சிறப்பிடம் பபறுவது சமூக
அங்கதம் ஆகும். சமகாலக் காதலின் தபாக்ரக, குறுந்பதாரகப் பாடதலாடு ஒப்பிட்டுட்டுள்ளார்.
“யாயும் ஞாயும் யாைாகியதைா
…………………………….
…………………………….
பசம்புலப் பபயல்நீர் தபால
அன்புரட பநஞ்சம் தாம்கலத் தனதவ”
எனக்

குறுந்பதாரகப்

பாடல்

சங்கக்காலக்

காதலின்

சீரிரனயும்

சிறப்பிரனயும்

தபாற்றிப்

பாடுகின்றது (Mohan, 2014). ஆனால் இன்ரறய காதல் மீ ைாவின் பார்ரவயில் ‘நவயுகக்காதல்’ ஆகும்.
ஊர் பார்த்து, உறவு பார்த்து சாதி பார்த்து மதம் பார்த்து வருவது என்பரத,
“உனக்கும் எனக்கும்
ஒதை ஊர்? வாசுததவ நல்லூர்
நீயும் நானும்
ஒதை மதம்? திருபநல்தவலிச்
ரசவப் பிள்ரளமார் வகுப்புங்கூட ……
உன்றன் தந்ரதயும்? என்றன் தந்ரதயும்
பசாந்தக்காைர்கள்? ரமத்துனன் மார்கள்
எனதவ? பசம்புலப் பபயல்நீர் தபால
அன்புரட பநஞ்சம் தாம்கலந்தனதவ”
என குறுந்பதாரகப் பாடலின் இறுதி இைண்டு அடிகரள மீ ைா ஏளனக் குறிப்தபாடு நயமாகப்
பயன்படுத்தியுள்ளார் (Meera, 2017). இன்ரறயக் காலகட்டத்தில் கல்வி என்பது வியாபாைமாகி விட்டது.
“உற்றுழி

உதவியும்

ஆரியப்பரட

கடந்த

உறுபபாருள்

பகாடுத்தும்,

பநடுஞ்பசழியன்

பிற்ரற

எந்நிரலயில்

நிரல

முனியாது

பாடினாதைா

இன்று,

கற்றல்

நன்தற”

உறுபபாருள்

என்று

பகாடுத்தத,

கல்விரயப் பபற தவண்டிய சூழரல “கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு” என்னும் கவிரதயில் கவிஞர் மீ ைா
அங்கத உத்திரயக் ரகயாண்டு அம்பலப்படுத்தியுள்ளார்.
“பி.யு.சி.யா? ஒரு நூறு தபாதும்
பி.எஸ்.சி.பி.எட்? இருநூறு ஆகும்.
எம்.எஸ்.சி. ஆயிைம்? எம்.பி.பி. எஸ் ஏழு ஆயிைம்
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இங்தகஃ தசை வாரும்? பசகத்தீதை”
என கல்வியின் தபாக்ரகச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார் (Meera, 1996).
இன்ரறய இரளய சமூகத்தினர் தீைாத திரைப்பட தமாகத்தால் தங்கள் வாழ்ரவதய இழந்து
வருகின்றனர் என்பரத மீ ைாவின் ‘பபருங்காயம்’என்னும் கவிரத எடுத்துரைக்கிறது.
“தமக மரலயில்? விமான விபத்து
மூன்று தபர்க்கு? முதுகில் காயம்
பெஸ்ஸீர் முரனயில்? நடந்த சண்ரடயில்
முப்பது தபர்க்கு? முகத்தில் காயம்
சித்திரை வதியில்?
ீ
சினிமா நடிரக
ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீரயத்? திக்குமுக்காடச்
பசய்த கும்பலில்? சிக்கிய அறுபது தபர்க்கு
முதுகில்? முகத்தில்? பநஞ்சில் காயம்?
என விமான விபத்தில் சிக்கியவர், தபார்முரனயில் சண்ரடயிட்டவர் பபற்ற காயத்ரத விட
நடிரகரயப் பார்க்கச் பசன்றவர்கள் அதிகம் தபர் காயம் அரடந்தனர் என இரளஞர்களின் சினிமா
தமாகத்ரத நரகச்சுரவதயாடு கூறியள்ளார் (Meera, 2003).
அங்கத உத்தி சிறந்து விளங்கும் மீ ைாவின் பிறிபதாரு கவிரத, ‘வறுரமரய ஒழிப்தபாம்’.
தரலவர்கள் என்னத்தான் உைத்தக்குைலில் ஓங்கி முழங்கினாலும் வறுரம நம் நாட்ரட விட்டு நீங்கிய
பாடில்ரல. இந்நிரலயில் தரலவர் ஒருவர் வறுரமரய உடனடியாக பவளிதயற்றின பாங்கிரனக்
கூறும் தபாது,
“எட்டு மாதமாய்? எங்கள் தரலவர்
பதருவில் நின்று? பசழிக்கச் பசய்தார்
முழக்கம் ….? வறுரம
பவளிதயறிற்றா விரைவாய்?
தநற்று? பசட்டியார் வட்டுத்
ீ
திருமணப் பந்தியில்? எதுவும் தபசாது
எங்கள் தரலவர்? எட்டி உரதத்தார்
வறுரம? தவகதவகமாய்? பவளிதயறிற்று
பைட்ரடத் தரலயும்? எலும்பும் ததாலும்
கிழிந்த கந்ரதயமாக
எனக்

(Meera, 2017).

கவிஞரின்

முடிப்பு

வரிகளில்

பவளிப்படும்

அங்கதச்

சுரவ

அழுத்தம்

திருத்தமானது

சமய அங்கைம்
சமய அங்கதத்தின் ஆட்சியும் மீ ைாவின் ஊசிகள் பதாகுப்பில் உண்டு. ‘கடவுள் இருக்கிறாைா?
இல்ரலயா? என்பது காலங்காலமாக நாட்டில் மக்களிரடதய நிகழ்ந்து வரும் ஒரு வாதம்.
‘கடவுரளத் ததடி’ என்னும் கவிரதயில்?
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“இருக்கிறார் கடவுள்? இல்ரல கடவுள்”
வாதம் பிறந்தது? தமாதல் வளர்ந்தது
இப்தபாது? இல்ரல ஒருவர் இங்தக
இருக்கிறார் ஒருவர்? தரலமரறவாக
தபாத்தனூர்க் காவலர்? புலனபுய்கின்றார்
கடவுள் அவர் பாட்டிற்கு ஏததா ஓர் இடத்தில் அரமதியாக இருக்க, ‘இருக்கிறார்’ என்றும்
இல்ரல

என்றும்

கடவுளின்

தபைால்

வாதம்

பிறந்து,

தமாதல்

வளர்ந்து,

சண்ரட

சச்சைவு

பசய்து

பகாண்ட மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்ரவ இழந்து தரலமரறவாக வாழ்கின்றனர் என மீ ைா நரகச்சுரவத்
தன்ரமயில் பவளிப்படுத்தியுள்ளார் (Meera, 2003).

முடிவுதர
சமுதாயக் தகடுகரள கிண்டல் பசய்வது சீர்திருத்தம் ஏற்பட தவண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்தபாடு
அங்கதக் கவிரதகள் புதுக்கவிரத உலகில் பரடக்கப்பட்டு வருகின்றன. கவிஞர் மீ ைாவின் ஊசிகள்
கவிரத

சமூகச்சிக்கல்கரள

பதளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

நரகச்சுரவதயாடு

அைசியல்,

சமூக,

சமய,

அலசி

ஆைாய்ந்துள்ளது

தனிமனித

இழிவுகரளத்

என்பரத

இக்கட்டுரை

ததாலுரிப்பதாக

ஊசிகள்

கவிரத அரமந்துள்ளது எனலாம்.
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