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சிறெ்பு கண்காடச்ி கூடதத்ிற்கு

காடச்ி கூடதத்ின் வரைெடம்
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எடடாவில் வாழ்கர்க x எடடாவில் வாழ்கர்க x 

கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்

உகிடயா-இ உகிடயா-இ 

உகிடயா-இ – “ மிதகக்ும் உலகின் 

ெடங்கள்” –  எனெ்ெடும் இரவ 

ஜெ்ொனின் ஓவிய, அசச்ுெ்ொணி 

மற்றும் புதத்க விளகக்ெ் ெடங்களாக 

எடடா காலதத்ில் (1603–1868) 

டதான்றியரவ ஆகும். 

 அதற்குைிய காலதத்ில் பிைெலமாக 

விளங்கி, இெ்டொது இநத்ெ் 

ெரடெ்புகள் ஜெ்ொன் மற்றும் 

உலகம் முழுவதும் கரலஞைக்ளால் 

காடச்ிெ்ெடுதத்ெ்ெடட்ு வருகிறது. 

இநத்ெ் ெரடெ்புகள் எடடா காலதத்ிய 

நகைவாசிகளின் வாழ்கர்கயின் 

அரனதத்ு அம்சங்கரளயும் 

காடட்ுகின்றன.  “மிததத்ல்” 

இநத் அசச்ிடட் ெடங்களில் 

மதாடைந்த்ு ெல கருெ்மொருடக்ரள 

விவைிகக்ிறது.  ஆனால் அநத் 

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ள், அரவயும் 

1



“மாறிகம்காண்டிருதத்ல்”என்ற 

டநைடி மமாழிமெயைெ்்ரெக ்

மகாண்டிருநத்ாலும், அரவ 

காகிததத்ில் அசச்ிடட்ெடி, ஒரு 

ஊடகம் தற்டொரதய தகவரல 

தருவது டொன்றாகும், இவ்வாறாக 

இதற்கு குரறநத் ஆயுள் என்ெடத 

மொருநத்ும்.

கருெ்மொருளின் ெைநத் வீசச்கம்கருெ்மொருளின் ெைநத் வீசச்கம்

இநத் அசச்ுகக்ரலகள் நரடமுரற 

மசயற்ொடர்ட மகாண்டிருநத்ன 

– துண்டுெ்பிைசுைங்கள், நாடக 

விளம்ெைங்கள், ெதாரககள் அல்லது 

அரழெ்பிதழ்கள் ஆகியரவ.  இரவ 

இயற்ரககாடச்ிகள், புகழ்மெற்ற 

அரடயாளக ்கடட்ிடங்கள் 

மற்றும் பிைெல ெயணத ்தலங்கள் 

ஆகியவற்ரற ஆவணெ்ெடுதத்ி 

பிைெலெ்ெடுதத்ின. இரவ 

எடுெ்ொன ஆண்கரளயும் அழகிய 

மெண்கரளயும் ெரடெ்புகளில் 

சாகாவைம் மெறச ்மசய்தன.  இரவ 



வைலாறு, இதிகாசம், நாடகம், 

காமாநத்ிை (சுங்கா அசச்ுகள்) 

ஊடகதத்ிலும் கூட மதாடைப்ுரடய 

காடச்ிகரளெ் ெடம்பிடிதத்ுக ்

காடட்ின. இநத் டவறுொடு எடடாவின் 

வளரும் மொருளாதாை உயிைெ்்பு 

மற்றும் ெயனீடட்ாைக்ளின் 

ஓய்வுடநைம், ஷாெ்பிங் மற்றும் 

இதை மனம்மகிழ் ஈடுொடுகள் 

–  உகிடயா-இ அசச்ுகக்ரலரய 

வாங்குதல் உடெ்ட, அதிகைிதத்ுள்ள 

மசலவினங்கள் ஆகியவற்ரறெ் 

பிைதிெலிகக்ின்றன.

கரலஞைக்ரளச ்சநத்ியுங்கள்கரலஞைக்ரளச ்சநத்ியுங்கள்

எடடா காலதத்ில், உகிடயா-இ 

இன் புைவலைக்ள் மெரும்ொலும் 

சாமானிய மகக்ளாகடவ 

இருநத்ாைக்ள்.  உகிடயா கரலஞைக்ள் 

டொகக்ுகரள முன்கூடட்ிடய 

ஊகிகக்வும் ொணிகளில் 

ஒரு ெடி முன்டன மசல்லவும் 
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எதிைெ்ாைக்க்ெ்ெடுகின்றனை். 

தரலமுரறகக்ுெ் பின்னை ்

தரலமுரறயாக மதியூகத ்

திறரமகள் எழுசச்ிமெற்று இநத்த ்

டதரவகரளெ் பூைத்த்ி மசய்தன, 

ஜெ்ொனிய கரல வைலாற்றில் 

இது ஒரு மாயாஜால நிகழ்வாகடவ 

டதான்றுகிறது.  

இநத் சிறெ்புக ்கண்காடச்ியில் 

நீங்கள் டதைந்ம்தடுகக்ெ்ெடட் 

கரலஞைக்ரள சநத்ிெ்பீைக்ள். 

இவைக்ளில் ெலை ்மெயரைச ்

மசான்னாடல பிைெலமானவைக்ள் 

எனுமளவிற்கு புகழ்மெற்றவைக்ள் 

– ட�ாகக்ுசாய், ஹிடைாஷிடக, 

உடமாடைா ஆகிடயாை். ெலை ்

மதாழில்முரறெ் மெயைக்ரள, 

புகழ்மெற்ற கடநத்காலக ்

கரலஞைக்ளுகக்ு அல்லது 

கவிஞைக்ளுகக்ு  மைியாரத 

மசலுதத்ும் மொருடட்ு 

சூடிகம்காண்டாைக்ள்.

3



சுஸுகி �ாருடனாபு சுஸுகி �ாருடனாபு 鈴木春信 (1725– (1725–

1770)1770)

�ாருடனாபு ெல வண்ணமயமான 

நிஷிகி-இ என்றரழகக்ெ்ெடும் 

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரலரய 

டமம்ெடுதத்ுவதில் முன்னணி 

வகிதத்ாை்.  இரவடய முதலில் ெட ்

நாடக்ாடட்ியாக உருவாகக்ெ்ெடட்ன. 

இவற்றில்தான் முதன்முதலாக 

ஒவ்மவாரு வைண்தத்ிற்கும் தனியாக 

மதாகுதிகள் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடட்ன 

(இது தைநிரலத ்மதாழில்நுடெ்மாக 

ஆகியது)  �ாருடனாபுவின் ெடங்கள் 

அழகிய மெண்கள் (பிஜின்-கா), 

தனிெ்ெடத ்மதன்ெடும் ஒருரம 

முகங்கள் மற்றும் மமல்லிய 

உடலரமெ்புகள் இவரைெ் 

புகழ்மெற்றவைாகக்ின.

கிடட்கவா உடட்மாடைா கிடட்கவா உடட்மாடைா 喜多川歌麿  

(1753?–1806)(1753?–1806)

உடட்மாடைா பிஜின்-கா வரகயில் 

(அழகிய மெண்களின் ெடங்கள்) 



சிறெ்பிடம் மெற்ற புகழ்மெற்ற 

கரலஞை ்ஆவாை். இவைது 

வடிவரமெ்புகளில் மெண்ரம 

அழரக மவளிெ்ெடுதத்ுவதில் 

ரகடதைந்த்வைாக இருநத்ாை், இவைது 

அரை-நீள ஓவியங்கள் மெைிய 

அளவில் ொைக்க்ெ்ெடட்ு மிகவும் 

பிைெலமரடநத்ன.  உடட்மாடைாவின் 

கருெ்மொருடக்ள் ெல தைெ்ெடட்ரவ: 

அவை ்டயாஷிவாைா மனமகிழ் 

இல்லதத்ின் உலரக – நடனமாதுகள் 

( உயை ்இடம்மெற்றவைக்ள் – 

ஐைான்), மதருவில்நடெ்டொை், 

மகய்ஷா; மற்றும் எடடாவின் 

பிற அழகிகள் – ெைிசாைகெ் 

மெண்கள், இல்லதத்ைசிகள் டமலும் 

தாய்மாைக்ள் மற்றும் பிள்ரளகள்.  

அவைக்ளரனவரையும் புதிய, 

அருரமயான நுடெ்ங்களுடன் 

அற்புதமாக முழு வீசச்ில் அவைக்ளின் 

அகவாழ்வின் டகாலங்களும் 

உணைவ்ுகளும் மவளிெ்ெடும் 

வரகயில் வரைநத்ாை்.



உடட்மாடைா யாை?்உடட்மாடைா யாை?்

இநத்க ்கரலஞைின் வாழ்கர்கரயெ் 

ெற்றி நாம் ஏதும் அறியவில்ரல.  

இவை ்எங்டக பிறநத்ாை?் அவைது சமூக 

அநத்ஸ்து –  ஸமுைாய், விவசாயி, 

வைத்த்கை ்இவற்றில் என்ன? அவை ்

மரனவி மற்றும் பிள்ரளகரளெ் 

மெற்றிருநத்ாைா? அவைது 

மவளியீடட்ாளை ்ஜூசபுடைா டச்ுடட்யா 

அவை ்ஒரு “கரலெ் புரனமெயை”் 

உடட்மாடைா என்ெரத தனது 

உண்ரமெ் மெயைின் அடிெ்ெரடயில் 

சூடிகம்காண்டாை ்எனத ்மதைிவிதத்ாை். 

“கிடட்கவா” என்ெது அவைது 

பிறநத்டொது சூடட்ெ்ெடட் மெயைா 

என்ெது மதைியவில்ரல. உடட்மாடைா  

தனது ஐம்ெதத்ு மூன்றாம் வயதில், 

1806 ஆம் ஆண்டில் இறநத்ாை ்

என்ெரத அறிகிடறாம்.



டடாசுசாய் ஷைகு டடாசுசாய் ஷைகு 東洲斎写楽 (active 1794– (active 1794–

95)95)

ஷைகு இநத் மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரல 

உலகில் மிகவும் புதிைான கரலஞை ்

ஆவாை். இவைது மெயை ்திடுமமன 

டம 1794 ஆம் ஆண்டு, மதாடைாக 

இருெதம்தடட்ு அசல் ெடங்கள், 

மமய்உணைவ்ு  மவளிெ்ொடட்ு 

நடிகைின் ெடங்கள் (யாகுஷா-இ) 

அசச்ுக ்கரலகளாக, புகழ்மெற்ற 

மவளியீடட்ாளைாகிய ஜூசபுடைா 

டச்ுடட்யாவால் மவளியிடெ்ெடட்து.  

ெதத்ு மாதங்கள் கழிதத்ு, ஷைகு 

மரறநத்ாை். இவை ்யாை?் இவைது 

உண்ரமயான அரடயாளம் 

மெைிதும் அலசெ்ெடட்ிருகக்ிறது.   

இெ்டொதுள்ள முடிபுெ்ெடி இவை ்

ஒருடவரள அவா பிைடதசதர்தச ்

(இன்ரறய டடாகக்ுஷிமா வடட்ாைம்)  

டசைந்த் ஸாய்டடா ஜூடைாமெய் 

என்ற ஒரு டநா நடிகைாக இருகக்லாம் 

என்ெதாகும்.



புதிைான ஆளுரம, ஆனால் மிகவும் புதிைான ஆளுரம, ஆனால் மிகவும் 

திறரமயானவை்திறரமயானவை்

ஷைகு மதியூகமுள்ள 

உற்றுடநாகக்ைாக இருநத்ாை், 

அதனால் குறிெ்பிடட் நடிகைக்ளின் 

குணாதிசயங்கள் மவளிெ்ெடும் 

உடற்காடச்ி நிரலகரள 

அற்புதமாகக ்ரகெ்ெற்றி 

வரைநத்ுள்ளாை். வழகக்கத்ிற்கு 

மாறான ஓவியங்கள் நடிகைக்ளின் 

உண்ரம ஆளுரமகரள 

மவளிெ்ெடுதத் வரைநத்ாை். 

ஆனால் அவைக்ரள ஆதைச்மாக 

ஆகக்ுவதற்காக அல்ல. ஆைம்ெக ்

காலதத்ில், இவை ்கிைா-ஜூைி 

மதாழில்நுடெ்தர்தெ் ெடங்களில் 

ெயன்ெடுதத்ினாை ்(பின்புலதத்ில் 

ெளிசச்ிடும் டதாற்றதத்ிற்காக 

ரமகக்ா துகள்கரள டசைத்த்ாை)்.  

பின்னை ்அவை ்முழு மனித 

உடரலயும் ெடமாகக்ும் ொணிகக்ு 

நகைந்த்ு, கிைா-ஜூைிரய ரகவிடட்ு 

குறுகிய ட�ாடசாடொன் அளவு 



காகிததத்ில் ெரடெ்புகரள 

வரைநத்ாை். ஆைம்ெதத்ில் இவை ்

டடாசுசாய் ஷைகு என்ற மெயருள்ள 

முதத்ிரைரயெ் ெயன்ெடுதத்ி 

ரகமயாெ்ெமிடட்ுள்ளாை், பிறகு 

மவறுமடன ஷைகு என்று மடட்ும் 

ரகமயாெ்ெமிடட்ுள்ளாை்.

ஷைகு யாை?்ஷைகு யாை?்

இவைது வாழ்கர்கரயெ்ெற்றி ஏதும் 

அறியெ்ெடவில்ரல, இவைது சில 

சிறநத் கரலெ்ெரடெ்புகரளத ்தவிை.  

இவைது பிறநத் டததி என்ன? குடும்ெெ் 

மெயை?் அவை ்மசயலூகக்மாக 

இருநத்டொது வயது என்ன? 

இவைது புரனமெயை ்எங்கிருநத்ு 

மெற்றாை?் மிகவும் குறுகியகாலக ்

கரலெ் ெரடெ்புகளின் பிறகு ஏன் 

மரறநத்ாை?் இரதெ்ெற்றி நாம் 

அறியவில்ரல.



கடச்ுஷிகா ட�ாகக்ுசாய் கடச்ுஷிகா ட�ாகக்ுசாய் 葛飾北斎  

(1760–1849)(1760–1849)

ட�ாகக்ுசாய் 1760-ஆம் ஆண்டில் 

எடடாவின் ட�ாஞ்டசா மாவடட்தத்ில் 

சுமிடா நதி தீைதத்ில் பிறநத்ாை். 

இவைது பிள்ரளெ்ெருவெ் மெயை ்

டடாகக்ிடாடைா. இவை ்நகைின் 

கடச்ுஷிகா என்ற இடதத்ில் 

பிறநத்தால், இவை ்அரதெ் 

புரனமெயைில் டசைத்த்ுக ்

மகாண்டிருகக்லாம்.    

ெயிற்சியும் நீண்ட ெணிகக்ாலமும்ெயிற்சியும் நீண்ட ெணிகக்ாலமும்

கடச்ுகவா ஷூன்டஷாவின் 

மாணவைாக, ட�ாகக்ுசாய் 

யகக்ுஷா-இ ( நடிகை ்அசச்ுகள்) 

கரளெ் ெரடதத்ாை்.  இருெதாம் 

வயதில், கரலெ் பியறான் ஷுன்டைா 

என்ற மெயைில் அவைது முதல் 

அசச்ுகள் மவளியிடெ்ெடட்ன.  

தனது 35-ஆம் வயதில், அவை ்

ஷூன்டஷாவின் கரலகக்ூடதர்த 

விடட்ு நீங்கி அவைது மசாநத் 



ொணிரய ெல வரகெ்ொடுகளில் 

ஆைாய்நத்ாை். 

ெடங்களின் உதாைணங்களுடன் 

ரநயாண்டிக ்கவிரதகள் (கிடயாகா 

இட�ான்) உடன் கூடுதலாக பிைெல 

கற்ெரனக ்கரதகக்ும் ெடங்கள் 

வரைநத்ுள்ளாை், இவை ்ட�ாகக்ுசாய் 

மாங்கா (ட�ாகக்ுசாய்  வரைகரல) 

என்ற வளரும் கரலஞைக்ளுகக்ான 

முதன்ரமெ் புதத்கமாகத ்திகழும் 

புகத்த்கதர்த தமது ஐம்ெதுகளின் 

மதத்ியில் ெரடதத்ாை். நிலெ்ெைெ்பு 

அசச்ுகக்ரல வரகயில் அவைது Thirty-

six Views of Mount Fuji – என்ற புதத்கதர்த 

எழுெது வயதுகக்ும் டமலாகியடொது 

மவளியிடட்ாை!்

டமற்கதத்ிய கரலயின் தாகக்ம்டமற்கதத்ிய கரலயின் தாகக்ம்

ட�ாகக்ுசாய் மைெ்ெலரக 

அசச்ுகக்ரலயில் உலகதத்ின் 

மிகவும் புகழ்மெற்ற கரலஞை ்

ஆவாை். ஐடைாெ்ொவிற்கு 



ட�ாகக்ுசாய்  தற்மசயலாக 

அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெடட்ாை்.  1850களில், 

ஃபிைான்ஸ் அசச்ுத ்தயாைிெ்ொளை், 

மெலிகஸ்் பிைாகம்ண்ட ்(1833–

1914) ட�ாகக்ுசாய் மாங்காவின் 

ஒரு மதாகுெ்ரெக ்கண்டாை ்– 

அசச்ுத ்தயாைிெ்ொளை ்இறகக்ுமதி 

மசய்த பீங்கான்கரளெ் மொதிய 

அது  மொதியும் காகிதமாகெ் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடட்ிருநத்து. அவை ்

அநத்ெ் ெடங்களின் வன்ரமயான 

தூைிரகக ்டகாடுகளாளும் 

புதுரமயான டசைக்ர்ககளாலும் 

ஈைக்க்ெ்ெடட்ாை். இநத் தற்மசயல் 

கண்டுபிடிெ்பு மற்றும் வடிவரமெ்பு 

அவரை “ஜெ்ெனிஸ்டம” 

என்றரழகக்ெ்ெடட் ஜெ்ொனிய 

ொணிதத்ாகக்ம் மகாண்ட 

டமற்கதத்ிய கரல இயகக்தத்ிற்கு 

விதத்ிட ரவதத்து. வின்மசன்ட ்

வான் டகா, எடக்ை ்மடகாஸ், கிளாடி 

மமாடனட ்மற்றும் கஸ்டவ் கிளிம்ட ்

ஆகிடயாை ்இநத் ஜெ்ொனிய 



அசச்ுகக்ரலயின் மசல்வாகக்ிற்கு  

ஆடெ்டட்  ெல கரலஞைக்ளில் சிலை ்

ஆவை்.

பிறழ்நத்வைா அல்லது பிறழ்நத்வைா அல்லது 

விதத்ியாசமானவைா? விதத்ியாசமானவைா? 

ட�ாகக்ுசாய்ம, மவளிெ்ெரடயாக ட�ாகக்ுசாய்ம, மவளிெ்ெரடயாக 

ட�ாகக்ுசாய் தமது விடனாத 

ஆளுரமகக்ாகவும் பிறழ்நத் 

நடதர்தகளுகக்ாகவும் நன்றாக 

அறியெ்ெடட்ிருநத்ாை்.  இவை ்

அடிகக்டி தனது புரனமெயரையும் 

வசிெ்பிடதர்தயும் 

மாற்றிகம்காண்டாை்.  இவை ்

வாழ்நாளில் 93 தடரவ தனது 

வீடர்ட மாற்றிக ்மகாண்டாை!் 

இவை ்தருமாவின்  (டொதிதருமைின் 

ஜெ்ொனியெ் மெயை)் மெைிய 

ெடம் ஒன்ரற உருவாகக்ினாை், 

இது 120 டடட்மி (சுமாை ்200 

சதுை மீடட்ை)் அளவிலிருநத்து. 

வருதத்மளிகக்ும்ெடியாக, இது 

இைண்டாம் உலகெ்டொைின் 



குண்டுவீசச்ினால் அழிகக்ெ்ெடட்து. 

அவை ்தாம் டதைந்ம்தடுதத்ு 

டவரலமசய்ய நிரனதத்  

வரகெ்ொடட்ில் அவைது ொணிரய 

மீண்டும்மீண்டும் மாற்றிக ்

மகாண்டாை்.

ட�ாகக்ுசாய் 1849-ஆம் ஆண்டு 

அசகக்ுசா, டஷாமடன்டஷா என்ற 

இடதத்ில் ஏறதத்ாழ தமது 90-ஆம் 

வயதில் காலமானாை்.  இவைது உடல் 

மஷய்கட்யா-ஜி இல் அடகக்ம் 

மசய்யெ்ெடட்து.  

மெண் உகிடயா கரலஞைக்ள் மெண் உகிடயா கரலஞைக்ள் 

உள்ளனைா? உள்ளனைா? 

கடச்ுஷிகக்ா ட�ாகக்ுசாய்-இன் 

மகள் ஆவாை், இவைது இயற்மெயை ்

ஒய் என்ொதாகும், இவை ்தநர்தகக்ு 

உதவியெடிடய தானும் மசாநத்மாக 

கரலெ்ெரடெ்புகக்ரளெ் 

ெரடதத்ுள்ளாை். இவை ்அககக்ான 

மெண்களின் ெடங்கரள வரைவதில் 



வல்லவை். இவைது ெரடெ்புகளில் 

மவளிசச்தர்தயும் இருடர்டயும் 

மாற்றிகக்ாடட்ெ்ெடும் ஒளிடெதம் 

வழகக்மாகெ் ொைாடட்ெ்ெடும் 

விதமாக இருகக்ும். ஒரு சில 

உதாைணங்கள் மடட்ுடம நிரலதத்ு 

எஞ்சின.  

இன்மனாரு மெய்ன் உகிடயா 

கரலஞைின் ெரடெ்புகளும் இநத்க ்

கண்காடச்ியில் டசைக்க்ெ்ெடட்ுள்ளன.  

அவைது மெயை ்உடகவா டடாைஜ்ிடயா 

அல்லது டயாஷிடடாைஜ்ிடயா  (பிறெ்பு 

1839), இவை ்குனிடயாஷியின் மகள் 

ஆவாை். அவைது தநர்தயுடன் அவை ்

ெரடதத் அசச்ுகரள ொைக்க்வும்.

உடகவா ஹிடைாஷிடக உடகவா ஹிடைாஷிடக 歌川広重 (1797–1858)  (1797–1858) 

அண்டடா டடாகக்ுடாடைா 1797ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு குரறநத் அநத்ஸ்து 

மெற்ற ஸமுைாய் குடும்ெதத்ில் 

எடடாவின் யாடயாஷூடகாஷி 

மாவடட்தத்ில் பிறநத்வை ்ஆவாை். 



இவைது தநர்த தீயரணெ்பு 

ொதுகாெ்பு ஆய்வாளைாக 

அருகிலுள்ள டஷாகன் டகாடர்டயில் 

ெணியாற்றினாை். திடுமமன 

அனாரதயான ஹிடைாஷிடக 

ெதின்மூன்றாம் வயதில் ஒரு 

ெணிெ்ெயிலுநைாக தரல சிறநத் 

அசச்ு கரலஞைான உடகவா 

டடாடயாஹிடைா உடன் ெயிற்சியில் 

டசைந்த்ாை ்.  

ெயண வைிரச இவருகக்ுெ் ெயண வைிரச இவருகக்ுெ் 

புகழ்டசைத்த்துபுகழ்டசைத்த்து

ஹிடைாஷிடகயின் ெரடெ்ொகிய 

Fifty-three Stations of the Tōkaidō 1833-

ஆம் ஆண்டில் ட�ாய்டடாவினால் 

மவளியிடெ்ெடட்ு இவருகக்ுெ் 

புகரழத ்டதடிதத்நத்து.  இநத்த ்

மதாடை ்1832-இல் வரையெ்ெடட் 

ெடங்களின் அடிெ்ெரடயில் 

அரமநத்து, அதிகாைிகளுடன் 

கிடயாடட்டாவுகக்ு 



டமற்மகாள்ளெ்ெடட் இநத்ெ் 

ெயணம் டஷாகனின் சாைெ்ாக 

சகக்ைவைத்த்ிகக்ு வழங்கெ்ெடட் 

வருடாநத்ிைெ் ெைிரச (குதிரைகரள) 

ஒெ்ெரடகக் மசன்ற ெயணம் 

ஆகும். இநத் மதாடை ்மிகெ்மெைிய 

மவற்றிரயெ் மெற்றது காைணம் 

என்னமவன்றால் அெ்டொது 

ெயணதத்ில் ஏற்ெடட்ிருநத் 

மிகெ்மெரும் ஆைவ்ம் ஆகும்.

புதுரமயான கரலெ் ொணிபுதுரமயான கரலெ் ொணி

டடாகர்கடடா மதாடை ்

ஹிடைாஷிடகரவ ஒரு மிகசச்ிறநத் 

நிலெ்ெைெ்பு அழகியல் ெடங்கரளெ் 

ெரடகக்ும் கரலஞைாக 

நிரலநிறுதத்ியது. டமற்கதத்ிய 

டகாடட்ு அம்சதர்த நுணுகக்தத்ுடன் 

ெயன்ெடுதத்ி இவை ்இடமவளிகரளெ் 

ெயன்ெடுதத்ிய விதம் மிகவும் 

அற்புதமானது. டமலும் ெடிநிரல நிற 

அசச்ு இவைது அழகியல் நிலெ்ெைெ்பு 



ெடங்களுகக்ு கவிரதரயெ் டொன்ற 

உயைந்த் ொணிரயக ்மகாடுதத்து.

எடடாவின் உலகிற்குள் திறகக்ும் எடடாவின் உலகிற்குள் திறகக்ும் 

சாளைம்சாளைம்

ஹிடைாஷிடகயும் ட�ாகக்ுசாயும் 

ெயணம்மசய்வரத டநசிதத்னை். 

அவைக்ள் ெயணம் மசய்ய 

விரும்பினை;் அவைக்ள் 

வழியில் சநத்ிதத் மகக்ளுடன் 

உரையாடினாைக்ள் – மீண்டும் 

அவைக்ரளச ்சநத்ிதத்டொது உைகக்க ்

குைலிடட்ு அரழதத்ுகம்காண்டனை். 

அவைக்ளின் நிலெ்ெைெ்புக ்

காடச்ிகளின் அசச்ுகள்  எடடாவின் 

ெயண நாடக்ுறிெ்புடொல இருநத்து. 

ஹிடைாஷிடகவின் நிலெ்ெைெ்புக ்

காடச்ிகள் உணைவ்ும், 

விருெ்ெமும், வருதத்மும் 

மகிழ்சச்ியும் நிைம்பியரவ. 

ஜெ்ொனின் அழரக ஆண்டின் 



ெலடவறு காலகக்டட்ங்களில் 

காண்ெதற்காகத ்டதடி, நாடட்ின் 

மூரலமுடுகம்கல்லாம் அவை ் 

ெயணிதத்ு வரைநத்தால் 

சிலடவரளகளில் அவை ்“நாடடாடி 

ஓவியை”் என்றரழகக்ெ்ெடுகிறாை். 

திடீமைன 1858-ஆம் ஆண்டில் 

காலைா மெருநம்தாற்றுக ்காலதத்ில் 

காலமானாை்.  

உடகவா குனிசாடா அல்லது உடகவா குனிசாடா அல்லது 

டடாடயாகுனி III டடாடயாகுனி III 歌川国貞 (1786–1864)  (1786–1864) 

உடகவா டடாடயாகுனியின் 

சீடைாக, குனிசாடா நடிகை ்அசச்ு 

மற்றும் அழகிய மெண்கள் (பிஜின்-

கா) வரககளில் முகக்ியமாகெ் 

ெணியாற்றினாை். வாழ்கர்கயின் 

முடிவுடநைதத்ில் டடாடயாகுனி என்ற 

கரலெ்மெயரை ஏற்றுக ்மகாண்டு 

உடகவா குழு கரலஞைக்ளுகக்ுத ்

தரலவை ்ஆனாை். தமது வாழ்நாளில் 

ெல ெதினாயிைம் ெரடெ்புகரள 



அவை ்ெரடதத்ாை், இவ்வாறு அவை ்

உகிடயா-இ கரலஞைக்ளில் மிகவும் 

அதிக ெரடெ்புகரளெ் ெரடதத் 

கரலஞைானாை். ( 40 அசச்ுகள் உடன், 

அவைத்ான் ACM கண்காடச்ியில் மிக 

அதிகமாகெ் பிைதிநிதிகக்ெ்ெடட் 

கரலஞை)்  அவைது காலதத்ில், 

ட�ாகக்ுசாய், ஹிடைாஷிடக அல்லது 

குனிடயாஷி ஆகியவைக்ரளவிட 

மெருரமகக்ுைிய கரலஞைாக 

இருநத்ாை்.

உடகவா குனிடயாஷி உடகவா குனிடயாஷி 歌川国芳 (1797–1858)  (1797–1858) 

குனிடயாஷி எடடாவின் 

நிட�ான்ொஷி மாவடட்தத்ில் 

பிறநத்ாை். ஒரு சிறுவைாக, அவை ்தன் 

தநர்தகக்ு அவைது துணிச ்சாயெ் 

ெடட்ரறயில் உதவினாை். டயாஷிடஜா 

அலல்து டயாஷிசாபுடைா என்று 

இளம்ெருவதத்ில் அரழகக்ெ்ெடட் 

இவை், இகக்ுஸா மடகாசபுடைா 

என்ற மெயைில் உடகடவா 



டடாடயாகுனியின் கரலகக்ூடதத்ில் 

ெயிலுநைாகச ்டசைந்த்ாை ்(1769–1825).   

அவருகக்ு 17 வயதாகும்டொது, அவை ்

தனது ெரடெ்புகளில் உடகவா 

குனிடயாஷி என்ற மெயைில் 

ரகமயாெ்ெமிட உைிரம மெற்றாை்.

ெல ஊடகங்களில் அனுெவம்ெல ஊடகங்களில் அனுெவம்

இவைது சூய்டகாமடன் மதாடை ்(108 

Heroes of the Water Margin), 1827-ஆம் 

ஆண்டு மவளியிடெ்ெடட்ு அது 

அவருகக்ுெ் புகழ்டசைத்த்து. இவைது 

இயகக்முள்ள ெடக ்டகாைர்வகள், 

ஆற்றலும் இயகக்மும் நிைம்பி, அசல் 

நிறக ்காடச்ிகளுடன்  திகழ்நத்ன. 

தனது இளம்வயது சாயெ்ெடட்ரற 

அனுெவதத்ுடன், ெசர்சகுதத்ிக ்

மகாள்ளும் ெடங்களுகக்ு ஏற்ெடட் 

எழுசச்ியில் ெரடெ்புகரளெ் 

ெரடதத்ு புகழ் டதடிகம்காண்டாை்.



விடனாதமான கருெ்மொருள் விடனாதமான கருெ்மொருள் 

சூய்டகாமடன்  மூலம் இவருகக்ு 

கிரடதத் புகழ் குனிடயாஷிகக்ு 

கரல உலகில் சிறநத் இடதர்தெ் 

மெற்றுதத்நத்து. இவை ்“முஷா-இ 

குனிடயாஷி” (குனிடயாஷி ெட வீைை)் 

என்ற அரடமமாழிரயெ் மெற்று 

அநத் வரக மீது விசிறிகரள 

ஈைத்த்ாை ். அவைது சில ஆைவ்மூடட்ும் 

ெரடெ்புகளில் டெய்கள்,  பிசாசுகள், 

துைட்தவரதகள் இடம் மெற்றுள்ளன.  

அவைது நிலெ்ெைெ்பு அழகியல் 

காடச்ிகளில் டமற்கதத்ிய ொரன 

உடக்ூறுகரளயும், விலங்குகளுடன் 

காமிக ்அசச்ுகள், மனிதஉடலுடன் 

விலங்கு மாைப்ிஸம், மற்றும் 

சமூகதர்த ரநயாண்டி மசய்யும் 

அசச்ுகள் ஆகியரவயும் 

குறிெ்பிடதத்கக் ஆைவ்தர்த 

ஏற்ெடுதத்ின. அடுதத்ெடியாக இவை ்

சிறநத் பூரன விரும்பியாக இருநத்ாை்.  

குனிடயாஷி தமது 63-ஆம் வயதில் 



அவைது மஜன்யாடனா இல்லதத்ில் 

எடடா நகைில் காலமானாை்.

ைஸ்ஸல் டவாங் ைஸ்ஸல் டவாங் 

இநத்ெ் ெகுதியில், ைஸ்ஸல் 

டவாங் எடுதத் கிடயாடட்டா 

புரகெ்ெடங்களின் 

முன்டனாடட்தர்த நீங்கள் 

காணலாம். கிடயாடட்டாவின் 

கண்ரணக ்கவரும் நான்கு 

ெருவகால வண்ணங்கரள ைசிதத்ு 

மகிழுங்கள்!
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