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தமிழி� ந�ன� �வ�திறனா��� திறனா�வாள�க�� 
 

�ைனவ� ந. இர�தின��மா� 

உதவி� ேபராசிாிய� 

தமி���ைற, ம�ைர� க��ாி, ம�ைர 

 

ஆ��� ���க� 

 தமிழி� திறனா���ைற  பதிென��� பி�ப�தியி�  ெதாட�கி ப�ெதா�பதி�  நா�� �ல�கைள ைமயமி�� 

இய�க� ெகா�ட�.  க�வியாள� திறனா��� ��, இல�கியவாதிக� திறனா��� ��, மா��சிய� 

திறனா��� ��, திராவிட இய�க� திறனா��� �� என நா�� ப�ளிக� திறனா��� ேபா�கி� ேதா�றின. 

பைட�பாளிகளி�  திறனா��� ப�களி�� தனி��வமான�. பைட�பி� உ�ளட�க�, எ���ைர��, ெமாழி, 

ெச�ேந��தி என இல�கிய�தி� ந�ன�த�ைமகைள� கவன�ப��தி, பைட�பி� வ�வ�� அழகிய�� 

�த�ைம�ப��த�ப�டன.   ந�ன��வ� ��ைவ�த இல�கிய� ெகா�ைககைள� பி�ப�றி� பைட��� 

ெசய�பா��� பைட�பாளிக� இய�கின�.  

திற�� ெசா�க� -  அழகிய� ெகா�ைகக�, ந�ன��வ�, ைமய�, ெவளி, ப��க�த�ைம, எதி�விைனக�,  

உ�வ�ட அ�க�. 

 

���ைர 

பைட��� ப�றி� பைட�பாளிக� �� ைவ�� 

இய�கிய திறனா�� �ைறக�� அத� 

த�ைமக�� ந�ன� தமி� இல�கிய�தி� 

��கிய� ேபா�கா��.  இ���வின� ேதா��வி�த 

சி�றித� மர�, அழகிய� ெகா�ைகக�, தமி�� 

�ழ�� உ�வா�கிய மா�ற�க� ப��க� 

த�ைம�ைடயைவ. இவ�ைற ந�ன��� 

திறனா��களாக அவதானி�க ����.   ��� 

திறனா��, உ�வவிய� வாத�, இ��த�ய� 

வாத�, மிைகநட�பிய�, உளவிய�வாத� ஆகியைவ 

பைட�பி� ெபாி�� ெவளி�ப�டன.  இ�பதி� 

பி� ப�தியி� ந�ன இல�கிய�தி� 

அ��பைடகைள� தீ�மானி�ததி� ந�ன��வ� 

பைட�பாளிகளி�  ப�களி�� �த�ைமயான�. 

இ�க��ைர அவ�ைற ��ைவ�� உைரயா�கிற�. 

 

ந�ன��வ�� ெதாட�ககால� திறனா��� 

ேபா��க��   

ந�ன��வ� எ�ப� இ�பதா� ��றா��� 

உல� த�விய கைல இல�கிய இய�க�. 

தனிமனித அ�பவவாத�ைத ��ைவ�� 

ஓவிய�, சி�ப�, கவிைத, கைதக� எ�த�ப�டன. 

இைத ��ைவ�� இய�கிய பைட�பாளிகைள 

ந�ன��வ� பைட�பாளிக� எ�� அைழ�ப�. 

தமிழி� �த�திர�தி�� ��� வைர இய�கிய 

பைட�பாளிக�, �த�தர�தி��� பி�� இய�கிய 

பைட�பாளிக� என இர�� நிைலயி� 

இவ�க� தகவைம�தி��பைத அவதானி�க 

����.  பாரதி, வ.ேவ.�. ஐய�, ��ைம�பி�த�, 

க.நா.��ரமணிய�, ந. பி�ச���தி, ெமௗனி, 

�.ப.ராஜேகாபாலா�  ேபா�ேறா� ெதாட��கால 

ந�ன��வ� பைட�பாளிக� எனலா�. பதிென��� 

பி�ப�தியி� வ�த விேவக சி�தாமணியி� 

நாவ� எ��� �ைற, அத� வ�வ�, தமிழி� 

ெதாட�ககால நாவ� �றி�த பதி�க� 

ெவளிவர� ெதாட�கி வி�டன. அதாவ�, ந�ன 

இல�கிய விவாத� விேவக சி�தாமணியிேல 

ெதாட�கி வி�ட�. அ� மணி�ெகா�, �த�தர� 

ச�� ஆகிய இத�க� வழியாக�  கா�திரமான 

உைரயாட�கைள ��ென��க அ��த 

க�ட�தி�� நக��த�.  

 வ.ேவ.�. ஐய�(1881-1925) பல ெமாழிக� 

அறி�தவ�. உலக ��வ�� காண�ப�� 

ெச�வில�கிய�களி� பாி�சய� உ�ளவ�. 
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�த�திர� ேபாரா�ட�தி� கல�� ெகா�� 

ெப�லாாி சிைற ெச�ல, அ��� கிைட�த 

தனிைமயி� ��தில�கிய�கைள�� ஆ��கைள�� 

��ென��க� ெதாட�கினா�. க�பைன, 

உண��சி, வ�வ� ேபா�றவ�ைற� கவிைதயி� 

��கிய �ணா�ச�களாக� க�தியவ�. இவ�ைறநா� 

அவர� க�ண� பா��, ம�மல��சி கவிைத, 

க�பராமாயண ரசைன ேபா�ற க��ைரகளி� 

காணலா�. “ஒ� �ைல மதி�பி�வ� எ�றா� 

அதி� உ�ள �ண� �ைற இர�ைட�� 

பா��ப� எ�ப� என��� ெதாி�தம��� 

வ.ேவ.�. அ�ய�ட�தா� தமிழி� ஆர�பி�கிற� 

(தமிழி� இல�கிய விம�சன�, ப.13) எ�கிறா� 

சி.�. ெச�ல�பா“. வ.ேவ. �. வி� க�பராமாயண� ஓ� 

ஆ��(A study of Kamba Ramayana-1921) எ�ற 

�� தமி�� திறனா�� உலகி��� பல 

��மாதிாிகைள உ�ளீடாக� ெப���ள�. 

“பல�ைற க�பைன� க�றா�� அறிய இயலாத 

அ�� ெபா��கைள நம�� வழ��கிற�“ 

எ�ப� அ.ச.ஞானச�ப�த� (இல�கிய� கைல, 

ப.28). வ.ேவ.�., க�பைன வா�மீகி, மி�ட�,  

ேஹாம�, தா�ேத, வியாச� ஆகிேயா�ட� 

ஒ�பி�� விள�கி��ளா�. தமிழி� ஒ����� 

திறனா�வி� ��ேனா�யாக� திக�கிறா�. 

தமி�� சி�கைத��� த�ைதயான அவ� தமி� 

இல�கிய விம�சன����� த�ைத 

(ேமல�.ப.15) எ�� சி.�.ெச.��, தமிழி�கான 

திறனா�� வ.ேவ.� ஐய�ட� ேதா�றியைத 

ம��க இயலா�“ எ�� தமிழவ�� (வி�யாச�, 

3 & 4, 1995, ப.6) ��வதி���� வ.ேவ.�. 

வி� திறனா��� பா�ைவ �ல�ப�கிற�. 

வ.ேவ.� ஐயாி� ஐேரா�பிய இல�கிய மரபி� 

தா�க�� இ�திய� த��வா��த தள�தி� 

பி��ல�� ஒ���� �ைற� திறனா�வி� பல 

�திய ெதாட�க�கைள� சா�திய�ப��தின.   

 சி.��பிரமணிபாரதியி� (1882 – 1921) 

இல�கிய ஆ�ைமகளி� கவிைத ப�றிய 

ெகா�ைககைள� காண��கிற�. ெசா� �தி�, 

ெபா�� �தி�…..பா��� திற�தாேல….அ�னி 

���…ேபா�ற ெசா�லாட�க� கவியி� ச�க 

ஆ�க�தி��� பய�பட அவா�கிற�. ச�க 

மா�ற�தி�� இல�கிய� பய�படேவ��� 

எ�� பயனீ��� ெகா�ைக �த�ைம� 

ப��த�ப���ள�.  “கவிைத எ��பவ� கவிய��, 

கவிைதையேய வா��ைகயாக உைடேயா�, 

வா��ைகையேய கவிைதயாக� ெச�வ�தா� 

அவேன கவி (பாரதியா� க��ைரக�, வானதி 

பதி�பக�, 1981, ப.200) எ�கிறா� பாரதி. 

 பாரதி, வ.ேவ.�. ஆகிேயா����பி� 

மணி�ெகா��� �த�திர� ச��� 1930களி� 

�திய விம�சன மர�கைள� ெதாட�கி ைவ�தன.  

”மணி�ெகா� பற�க�� �த�திர� ச�� 

�ழ�க�� ஆர�பி�த பிற�தா� இல�கிய 

விம�சன���� ஒ� �திய ஆர�ப�ஏ�ப�ட� 

(சி.�.ெச., தமிழி� இல�கிய விம�சன�, ப.22) 

மணி�ெகா�� பைட�பாளிக� சி�கைத, நாவ�, 

���கவிைத ேபா�றவ�றி� இல�கண�கைள 

வைரய��க ��ப���ளன�. ��ைம�பி�த�, 

ெப.ேகா. ��த�ராஜ�, ந.சித�பர��பிரமணிய�, 

ச.�.�. ேயாகிய� ��தில�கிய�க� �றி�� 

த�களி� மதி���கைள� ெதாட��� எ�தி 

வ�தி��கி�றன�. பி�ன� சர�வதி இத�� 

இ�த� பணிகைளெச�ய� ெதாட�க இல�கிய� 

ப�றிய உைரயாட�க� ந�ன��வ� 

ேகா�பா�கைள ைமயமி�� நகர� ெதாட�கின. 

�.ப.ரா., ேம�கி� ெராமா��சிச�ைத ஏ��� 

ெகா�� எ�த ஆர�பி�தா�. ��ைம�பி�த� 

�ரண�க� ம�வாசி��, சாதி, மத ைமய� 

கைதயாட�கைள� ேக�விேக�� ச�க 

விம�சன�ைத லாவகமான ெமாழியா� எ���ைர�க 

ஆர�பி�தா�. ெமௗனி உளவிய�வாத ெந��க�கைள 

அ�பவவாதமாக� பைட�க, ந. பி�ச���தி 

அறி�வாத மரைப� கவிைதகளாக மா�ற என 

ந�ன��வ�ைத ைமயமி��� பா�ைவக� 

உ�வா�க�படலாயின. �திய இல�கிய�க� 

அறி�க� ெச�த�, விள��த�, ஒ�பி�த�, 

மதி�பி�த�  எ�ற தள�களி� விம�சன� 

நைட�ைற�ப��த�ப�ட�.  ப�ேவ� விவாத�க�� 
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இ�� ��கியமானைவ. ��ைம�பி�த�, க�கி 

இைடேய நட�த விவாத�க�, ��ைம�பி�த�, 

க.நா.� இ�வ���� நைடெப�ற விவாத�க�, 

�.பி. ரசம�ட� எ�ற தைல�பி� எ�தி வ�த 

விம�சன� �றி��க� திறனா�ைவ அ��த 

க�ட�தி�� நக��தின. “��ைம�பி�த� 

க��ைரக�“ எ�� ெதா��� ��ைம�பி�தனி� 

விம�சன அ���ைறகைள ெவளி�ப���பைவ. 

�.ப.ரா, வ.ரா., ச�� ��ரமணிய� ேபா�ேறாாி� 

ப�களி��� �றி�பிட�த�க�. 1937இ� �.ப.ரா.�� 

சி���� இைண�� எ�திய ‘க�ண� எ� 

கவி’ எ�ற சி� �� பாரதியி� கவி�திற�ைத 

ேமைல� கவிஞ�க�ட� ஒ�பி��� ேப�கிற�. 

�.ப.ரா. க�பனாவாத�, உளவிய�, நட�பிய� 

ேபா�ற அ���ைறகைள� பைட�பி�� 

விம�சன�தி�� பி�ப�றியவ�.   

 ‘க����� உ����� இைட�ப�ட ச�த 

தா��க�’ எ��ைடய பைட��க� (வழி� 

�ைண) எ�� ��� ந.பி�ச���தி அறி�வாத� 

��கைள� (Rationalism),  கவிைதகளி� 

பய�ப��தியேதா�, அைவ ெதாட�பான 

விள�க�க�� அளி�� வ���ளா�. ‘ந.பி�ச���தி 

க��ைரக�’ கவிைத ெதாட�பான விம�சன 

ெநறிைய� கா��கி�றன. இ�தியா �த�திரமைட�� 

வைர இவ�க� உ�வா�கிய பைட��� ப�றிய 

மதி���க� திறனா�வி��� பல  அ��பைடகைள� 

த�தன. அழகிய� வாத� திறனா��� 

ெகா�ைககளாக அவ�ைற நா� க�த����.   

இதி� க.நா.�.வி� ப�களி�� அள�பறிய�.  

 

க.நா.��ரமணிய�� மன�பதி� �ைற�� 

க.நா.��ரமணிய�தி� விம�சன�பயண� 

தமிழி� ஒ� தி��ப�. அவ� உலக� �க�ெப�ற 

இல�கிய�கைள அறி�க� ெச�த�, ெமாழி 

ெபய��த�, சிற�த ��களி� ப��ய� த�த�, 

பைட�பா�க� என� பல தள�களி� இய�கியவ�. 

ப��தி��கிறீ�களா? 1,2,3, உலக��� சிற�த 

நாவ�க�, சிற�த ப�� இ�திய நாவ�க�, 

எ�� இவ� எ�திய ��களி� ப��ய�க� 

விாி��. க.நா.�. 'உலக இல�கிய வள�ைத 

அ�பவமாக', 'விம�சன�ைத ஒ� கைலயாக� 

பாவி�� “பைட��� திறனி� ஜீவ ஊ�� 

விம�சன�“ எ�பைத நிைல�பாடாக ��ென��தாக 

��தரராமசாமி (பாலா, (ெதா.ஆ.). தமி� இல�கிய 

விம�சக�, ப.20) க��கிறா�. இ� உ�ைம�� 

�ட. க.ந.�., அவ� தா� ப��த ��கைள 

மனதி� இ��தி, கைலயி� உ�சப�ச 

சா�திய�கைள  அ��பைடயாக� ெகா�� 

மன�பதி� �ைறயி� விம�சன�ைத 

�த�ைம�ப��தி இய�கியவ�. இ� அ�ைறய� 

�ழ�� �திய மரபாக� ெகா�ள�ப�ட�. 

விம�சன�தி�காக இல�கிய வ�ட�, 

இராமபாண�, �றாவளி, ச�திேராதய� ேபா�ற 

இத�கைள�� நட�தி��ளா�. 1950களி� 

ஹி�� ஆ�கில நாளிதழி� இவ� எ�தி வ�த 

‘மதி��ைரக�' விம�சன�தி�� 

���தாரணமானைவ. “தர�, ச�வேதச தர�, 

அகதாிசன� ஆகியவ�ைற இல�கிய மதி��டாக 

�� ைவ�த கா.நா.�.விட� ஆ�மஞான� 

பா�ைவ இல�கிய விம�சன�தி� பா�ைவயாக� 

காண�ப�வதாக� தமிழவ� க��கிறா�.” 

(இ�பதி� ந�ன� தமி� விம�சன�க�, ப.239) 

1940இ� ெதாட�கி 1988 வைர ெதாட��� 

இல�கிய�தி� தன� எதி�விைனைய 

ஆ�றி��ளா�. ஒ� பைட�ைப� தமிழி� 

விம�சி���ேபா� சிற�பாக��, ஆ�கில�தி� 

விம�சி���ேபா� எதி�மாறாக��, ��களி� 

தர�ப��யைல எ�தி அவேர மா��வ�, 

அதி��சி மதி�பி�காக� பரபர�ைப� ���� 

விம�சக�" ேபா�ற ��ற�சா��க�� 

ைவ�க�ப�டன (தி.க.சி, தி.க.சியி� 

திறனா��க�, ப.324). 'தி���ற� இல�கியேம 

அ�ல, ேபராசிாிய�க� தமி���� ெச�தி��கிற 

பாவ�க� ஏேழ� ெஜ�ம�க���� 

ெதாைலயா�, தமிழி� இல�கிய விம�சன� 

இ�ைல, இ�மாதிாி அபி�ராய�கைளேய 

�றிவ�தி��பதாக� ைகலாசபதி" �றி�பி�கிறா�. 

(திறனா��� பிர�சிைனக�, ப.8). சி.�.ெச.,ைவ 
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‘அலச�' எ��� க.நா. �. ைவ� '���மதி�� 

(கா�றி� கல�த ேபேராைச, ப.83) 'இல�கிய 

சிபாாி��கார�' (கா�றி� கல�த ேபேராைச, 

ப.77) எ��� இ�ெனா� இல�கியவாதியான 

�.ரா. கி�ட� ெச�கிறா�. மா��சியவாதிகைள 

எதி��த�, வணிக எ����கைள� தா��த�, 

ப��த�க� மீ� பா��ச� என� தன� 

விம�சன அ���ைறைய எதி�மைறயாகேவ 

வள��தவ�. “�ைறயான எதி���கைள� 

ெச�தி��தா� க.நா.�. தமிழி�  எதி�நிைல� 

திறனா�வாளராக' உ�வாகியி��க ����“ 

எ�ற க. ப�சா�க�தி� மதி��� (தமி� 

இல�கிய� திறனா�� வரலா�, ப.79) 

ெபா��த�ைடயேத. 

 விவாத�க� இ�ப� இ��தா�� க.நா.�.வி� 

ேந�மைறயிேலா, எதி�மைறயிேலா தமி�� 

திறனா�� பல தள�க���� தகவைம�க�ப�ட� 

எ�ப� ம��க ��யாத உ�ைம. அவர� 

'விம�சன�கைல' (1959), 'இல�கிய விசார�' 

(1959), 'இல�கிய���� ஓ� இய�க�' (1985), 

'இல�கிய வள��சி' (1986), 'கைல ��ப�க�' 

(1988) �த� ஐ�� தமி� நாவ�க�, இ�திய 

இல�கிய� ேபா�ற ��க� தமி�� திறனா�� 

வள��சியி� ��கியமானைவ. பைட�பி� 

ேந��தி, அழகிய�, வ�வ� சா��� 

தமி���ழைல விம�சன�தா�� ஒ���� 

�ைறகளா�� ந�ன�ப��தியவ�. தமி� 

நாவ�க� ச�வேதச நாவ�க��� இைணயாக 

வரேவ��� எ�ற கனைவ நனவா�க 

விம�சன�ைத� க�வியாக� ெகா�� 

ெசய�ப�டவ�. அைத�  ெபா��ேத�, பி�த��, 

ஒ�நா� ேபா�ற நாவ�க� வழியாக �ய�சி�� 

�� மாதிாிகைள உ�வா�கியவ�.  

 

சி.�.ெச�ல�பா�� எ��தி� ப�களி��� 

சி.�.ெச.வா� ெதாட�க�ப�ட 'எ���' (1959-

1972) ப�திாி�ைக விம�சன�தி�� ��கிய��வ� 

த��, தமிழி� இல�கிய� திறனா��� 

���கவிைத�� தனி�� வளர மிக�ெப�� 

இட� த�த�. எ���வி�� �� தமி�� 

திறனா��, எ���வி��� பி� தமி�� 

திறனா�� எ�� ப��� ஆ�� ெச��� 

அளவி�� 1959 �த� 1972 வைர திறனா��� 

ேபா�கி� ப�ேவ� மா�ற�கைள� ெச�த�. 

சி�றித� வரலா�றி� தீவிர இல�கிய�ைத� 

கா�திரமாக� ெதாட�கி ைவ�� 'எ���'. “நிைற 

�ைற இர�ைட�� எ����கா��� ஒ� 

க��� ஓ�ட� ேபா�ேக விம�சன� ஆ�� இ�த 

அ��பைடயி� தா� எ��� இய���” எ�ற 

சி.�.ெச.வி� அறிவி�பி�� (�த� இத�) 

ஏ�றா�ேபா� ப�� வ�ட�க��� ேம� 

ெசய�ப�ட�. எ�.ஆ�.�வி�� �����னி 

(scrutiny) ப�திாி�ைகயி� தா�க�தி� எ��� 

இய�கிய�.  இ�விய�க� தமி�� திறனா��� 

�ழ�� அெமாி�க� ��� திறனா��' (New 

criticism) �ைறக� பரவ� காரணமாக 

அைம�தன. இல�கிய�க� அத� உ�ளட�க� 

வ�வ�, ெமாழி, எ���ைர��, க�சிதமான 

உ�வ� விவாதி�தேதா�, பைட��க� ���� 

வாசி�பத� அவசிய�� ��ைவ�க�ப�ட�.   

சி.�.ெச�ல�பா (1912-1998), விம�சன� 

ச�டக�கைள� தமிழி� விாி�ப��தி, 

ப��பா��� திறனா���ைறைய� (Analytical 

criticism) ெபாி�� பி�ப�றியவ�. இவ�ைடய, 

தமி�� சி�கைத பிற�கிற� (1974), ெமௗனியி� 

கைதக�, மணி�ெகா�� சி�கைத �த�வ�க�, 

ஊ�வ�தி�� ேபா�ற ��களி��  பிற 

க��ைரகளி�� ப��பா�� அ���ைறைய 

அறிய ��கிற�, திறனா�வி�காகேவ 'எ���', 

'இல�கிய விசார�', 'பா�ைவ', '�ைவ'(1985), 

ேபா�ற இல�கிய இத�கைள நட�தியவ�. மி� 

உண��சி இய�, நட�பிய�, மிைக நட�பிய�, 

அைம�பிய� ேபா�ற �திய �ைறயிய�கைள� 

ப�றி விம�சனாீதியி� பைட�பிய� (1993) 

எ�ற �ைல எ�தி��ளா�. “கைதக� கவிைத 

நிர�பியதா� ரஸா பாவேபதமா� இ��க 

ேவ���“ எ�கிறா� சி.�.ெச.. திறனா�� 

வரலா�ைற� ‘தமிழி� இல�கிய விம�சன�' 

(1974) எ�ற தைல�பி� எ�தி ெவளியி���ளா�.  

இ���� சி.�.ெச., ெதா�கா�பிய�  இல�கண 

�� எ���, பாரதியி� திறனா�ைவ ம��ப��, 
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ேம�ைக� பி�ப��வைத�� காண��கி�ற�. 

சி.�.ெச. வி� 'அலச� திறனா��' �ைறைய� 

"கட�த 30 வ�டமாக அைர�த மாைவேய 

அைர�� வ�கிறா�” எ�� க.நா.�. 

விம�சி�தி��கிறா�. 

 இல�கியவாதிக� திறனா����� ேம�கி� 

திறனா�� �ைறகைள அதிக� பி�ப�றிய�ட�  

அழகிய� ப��கைள ைமய�ப��தி பைட�பி� 

இய�கி��ள�. �றி�பாக ேம�கி� எஃ�.ஆ�. 

�வி� (F.R. Lewis) ாி�ச��� (Richards) 

ஆல�ேட� (Allen date), கிளிய�� ��� 

(Cleanth Brollks), வி��ய� எ��ஸ� (William 

Empson), �.எ�. எ�ய� (T.S.Eliot), நா��ேரா� 

பிைர (Northropfrey)ேபா�ேறா� ந�ன��வ�  

திறனா� வாள�களாக, திக��தன�. 

தமிழக�தி�� க.நா.��ரமணிய�,  சி.�.ெச., 

ெவ�க�சாமிநாத�, பிரமி�, ��தரராமசாமி 

ேபா�றவ�கைள ந�ன��வ� திறனா� 

வாள�களாக  அைடயாள�ப��த ����. 

�த�திர�தி��� பி� ந�ன��வ� தன� 

எ�ைலகைள விாி�ப��திய�. ஆ.மாதவ�, 

ந�ல�, அேசாகமி�திர� ேபா�ேறாாி� 

காகிதமல�க�, நிைன��பாைத, த�ணீ�  ஆகிய 

பைட��க� ெவளிவ�தன. ��தரராமசாமியி� 

ேஜ.ேஜ. சில�றி��க� ந�ன��வ�தி� 

�த�ைமயான நாவ� எ�� ெசா���ப�யாக 

வ�வ�, எ���ைர��, ெமாழி, ெச�ேந��தி என 

அைம�தி��த�. இ�த� பி��ல�களி� 

விம�சன� நக��த�. 

 

ெவ�க�சாமிநாத�� உ�வ�ட அ���ைற�� 

"கைல� சீரழி��� எதிரான ஒ� விம�சன 

ஆ�ைமைய� க.நா.�. கா�ட சாமிநாதனி� 

க����க� சீரழிவி� �தாகார� த�ைமையேய 

கா�� அதி��சி ெகா�ள� ெச�தன" என 

ெவ�க�சாமிநாதனி� அ���ைறைய� 

�றி�பி�கிறா�, ��தரராமசாமி (ெவ.சா. - ஓ� 

எதி����ர� - ெவ�க�சாமிநாத�, ���ைரயி�, 

ப.4). இல�கிய�கைள நாடக�, சினிமா, 

சி�ப�க�, ஓவிய�க� என� பிற கைலகேளா� 

ஒ�பி��� திறனா�� ெச�ததி� 

ெவ�க�சாமிநாதனி� அ���ைற 

கவனி�க�த�க�. தன� க�� விம�சன�தா� 

தமி� இல�கிய� �ழைல� பரபர�பாக 

ைவ�தி��தவ�. கைலைய அ�� ெசயலாக�� 

தாிசனமாக�� ெம�யறிவாக�� த��வா��த 

சி�தனா�ைறயி� ெவளி�பாடாக�� 

பாவி�தவ� ெவ�க�சாமிநாத�. கைல எ�ப� 

த�ைன� க�டைடத�, உ�ைமைய அைடத�, 

உ�னத�ைத� ேத�த� ேபா�ற உ�வ�ட 

அ�கைல� பய�ப��தி இல�கிய�ைத� 

தர�ப���வ�, �னித�ப���வ� (canon) 

எ�� �ைறயியைல� பி�ப�றியதாக 

விம�சி�க�ப�டா�. “ந�லா��� ந�லா�ேல�� 

ெசா�ற� விம�சன�" எ�� ெவ.சா., 2000 

வ�ட� தமி� இல�கிய மரைப பாைலவனமாக� 

தா� பா��கிறா�. இ�� நட�த இல�கிய 

�ய�சிக� அவ��� வற�சிையேய 

கா��கி�றன. கலா�ாியாவி� கவிைதகைள� 

'தி�தி��� தி��� மா�பழ�க�' எ���, 

'க.நா.��� ேகாவி�தா�க��' எ��� 

விம�சன�திைன� பக�யாக�� பய�ப��திய���. 

இவர� பாைல�� வாைழ��, ஓ� எதி�����ர� 

(1978), அ�ைறய வற�சியி���� இ�ைறய 

�ய�சி வைர (1985), இல�கிய ஊழ�க�, 

மா��சி� க�லைறயி� இ��� ஒ� �ர� 

ேபா�ற ��க� பரபர�ைப ஏ�ப��தியைவ.  

'�ளா� ெமயி�கார�, இல�கிய ெரௗ�',  

இல�கிய�தி��� காவி�சாய� ஏ�றி� க�� 

ெநறி க��கிறவ� (வ���க�ண�, தமி� 

இல�கிய விம�சக�க�, ப.39), “விம�சன� 

ெச���ேபா� �ழாய�� ��ப�மா ேபா� 

��தியி� இற��பவ�” (�.ச��க��தர�, 

எ�ப�களி� கைல இல�கிய�, ப.137) ேபா�ற 

விம�சன�க� ெவ�க� சாமிநாத� மீ� 

இ��தா��, த��வ�, நாடக�, �� 

கைலகளான சி�ப�, ஓவிய� ேபா�றவ�ைற 

இல�கிய�தி��� ெபா��தி அத� 

உ�பிைண��கைள�� �� சி�திாி���கைள�� 

விம�சன�தி� அ���ைறயாக� பய�ப��தியதி� 

தனி�த�ைம�ைடயவ�. இல�கிய� கைலைய�� 
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�� கைலகைள�� இைண�� விம�சி��� 

மரைப� திறனா�வி��� ெகா�� வ�தவ�. 

பி�கால�தி� இ�திர� ேபா�றவ�க� இைத 

அ��த தள�தி�� விாி� ெச�தா�க�. 

இ�திரனி� ‘தமி� அழகிய�’ இல�கிய�ைத� 

கைலக�ட� ஒ�பி�� விவாதி�த ஒ� ��. 

 

பிரமி�� அழ� உ�வவிய� பா�ைவ�� 

பிரமி� (1939-1997), 'எ���' இதழி� 

அறி�கமானவ�. மிக� கறாரான விம�சன�ைத� 

தமி�� �ழ�� �� ைவ�த�ட�, சமரச� 

ெகா�ளாத த�ைம, தய� தா�ச�யமி�றி 

பைட��கைள விம�சி�ப�, எ����கைள� 

தன� வாசி�ப�பவ�தி�ேக�ப ஒ�பி�� 

விம�சி�ப� இவர� தனி�திற�. ஒ�வைகயி� 

த��வ�ேதடேலா� ெந��கிய� இவர� 

விம�சன� பயண� எனலா�. ஆ�மீக�ைத�� 

இ��, த��வ மர�கைள�� இைண�� 

விம�சன�தி� பய�ப��தியவ�. 'அழகிய� 

ாீதியிலான அ�பவ�ைத� ெசா��� ஒ� 

ேதாரைணயாக விம�சன�ைத மா�றி� �யமான 

விம�சன சி�தா�த�ைத உ�வா�கி� 

ெகா��தவ�” (கால�ரதீ� ��ரமணிய�, தமிழி� 

ந�ன��வ�,ப.8). இவ�ைற� பிரமிளி� 

தமிழி� ந�ன��வ� - எ���� க��ைரக� 

(1988),  விம�சன ஊழ�க� (1982) விம�சன 

மீ�சிக� ேபா�ற ��களி� காண��கிற�. 

ேம��, பிரமிளி� விம�சன� பா�ைவ 

அதீத�ைத அழகிய ஆ�மாீதியி� கா��கிற�. 

அவர� பா�ைவைய Archetypal Metaphysical 

‘ஆ��த ஆ�மாீதியான விஷய�கைள� 

பைட�பி� இன�காண� ஆன�,  �டேவ 

உ�வவிய� பா�ைவ�� அவாிட� இ��த� 

எ�ற கால�பிரதீ���பிரமணிய� க��� 

(ேமல�,ப.9) ெபா��த�ைடயேத.  

 

��தரராமசாமி�� இல�கிய உ�னத�� 

தமி�� �ழ� த�த விேசசமான ���� 

திணற��� ஒ� பைட�பாளி தர ேந��த 

ஒ��க�ற எதி�விைனக� (கா�றி� கல�த 

ேபேராைச.ப.11) என� தன� விம�சன� ப�றி� 

�றி�பி�� ��தரராமசாமி, க.நா.�.வி� 

���த�னா� விம�சன�தி� ஈ�ப�டதாக� 

�றி�பி�கிறா�. பைட�பி� ஆழ�, பைட�பாளியி� 

உைழ��, பைட��� கைல��� தமி�� �ழ�� 

வழ�க�படாத அ�கீகார ம���, தமிழ�களி� 

வா�விய� நிைல, வணிக எ����களி� 

தா��த ெசய�பா�க�, ச�க�, ப�பா� 

ேபா�ற இல�கியம�ற ெபா��கள�க� �றி�த 

மனித அ�கைற, மனித �த�திர�,  ப�பா��� 

சீரழி� ஆகியன ப�றிய தன� 

நிைல�பா�கைள� தீவிரமாக 1960களி���� 

ெதாட��� பகி��� வ���ளா�. கைலைய�� 

கைலஞைன�� �த�ைம�ப��தி� ச�க�ைத� 

பா��கிறா�. அ� பிறைர� க�காணி�பேதா� 

ெதாட��ைடய� எ�கி�றன� பிேர�, ரேம�.  

பாரதி, ஆ�மாநா�, த�தாெவ�கி 

ேபா�றவ�களி� எ����கைள விாிவாக 

எ�தியேதா� இள� பைட�பாளிகைள�� �திய 

இல�கிய ஆ�க�கைள�� ���� அைவ 

ப�றிய தன� மதி���கைள �.ரா. 

ெவளி�பைடயாக� பகி��� ெகா���ளா�. 

இல�கியவாதிக� திறனா��� ��வி� 

�.ரா.விட� ச�க�தி� இல�கிய�தி� 

உ�னத�ைத�� கைலஞனி� உய��த 

ப��கைள�� அவன� ச�க அ�கைறைய�� 

ெதாட��� வ����தி வ���ளா�. பாரதி 

ச�தி� பிழ�பான ஒ� கைலஞ�, ஆ�மாநா� 

பிர�ைஞ� ��வமான கவிஞ�, ��ைம�பி�த� 

எ��ைத ஆ�மா��தமாக� ைகயா�டவ� 

ேபா�ற ெசா�ெறாட�க� ஒ� வைகயான 

உ�வ�ட அ�க�� ெவளி�பாடாக 

விம�சி�க�ப�ட�.   �ைன� ெமாழிைய�� 

கவிைத உ�வக�கைள�� திறனா�� 

ெமாழியாக� பய�ப��தியதா� �.ரா.வி� 

விம�சன�க� ஈ���ைடயைவயாக அைம�தி��தன.  

திறனா�வி� பைட�பி� எ�ைலைய �.ராவி� 

ெமாழி வி�தாி�த� எ�றா� அ� மிைகய�ல. 

“�.ரா.வி� விம�சன�� ஒ� வித �ைனவிய� 

த�ைம உைடய�, Fatherly behavior“ எ�� எ�. 

ராமகி��ண�� (கால��வ�, இத�24, ப.70), 

‘பா��ய�மா� விம�சன�’ எ�� 
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சா�நிேவதிதா�� (க.ப�சா�க�, தமி� 

இல�கிய�திறனா�� வரலா�, ப.89) 

�றி�பி�கி�றன�. எ�றா�� 

��தரராமசாமியி�, ந. பி�ச���தி: கைலமர�� 

மனிதேநய��, கா�றி� கல�த ேபேராைச, 

விாி�� ஆழ�� ேத�, இைவ எ� உைரக�, 

நிைனேவாைட 1,2,3,4, இற�த கால� ெப�� 

வ�� உயி� ேபா�ற ��க� அவர� 

இல�கிய� பா�ைவகைள, �.ரா.வி� 

பைட�பிய� வழி�ப�ட விம�சன 

ஆ�ைமைய� கா��பைவ. இல�கிய�ைத 

அத� தர� சா��� கறாராக�� 

��பமானைவயாக�� அ�கியவ� �.ரா.   

 க.நா.�. ஒ� ேந�காண�� தன�� 

“ேம�க�திய பாதி���, இ�திய மரபி� 

தா�க�� உ��”, (க.நா.�. இல�கிய�தட�, 

ப.103) எ��� “ெவ�க�சாமிநாத� ைவதீகமான 

சா�திாிக�ைடய �த�வ� அதனா� அவாிட� 

மர��பா�ைவ வ�வாக இ����” (ேமல�, 

ப.115) எ��� �றி��ளா�. ந�ன��வ 

விம�சன�ைத �த�ைம� ப��திய க.நா.�, 

ெவ.சா., பிரமி�, ஆகிேயா� விம�சன�ைத 

த��வா��த தள��� ைவ�� அ�கி��ளன�. 

“கைதகைள� கவிைத நிர�பியதா� ரஸா பாவ 

ேபதமா�� சி.�.ெச. பா��ப� (ரஸ� - 

வடெமாழி� ேகா�பா�) ந�ன��வ� 

பைட�பாளிகளி� சம�கி�தமயமாத� 

ப��கைள�� க.நா.�. பய�ப���� 

உலக�தர�, உலக� �க� வா��த பைட�� 

ேபா�ற ெசா�க� இ���வி� ேம��மயமாத� 

ப��கைள�� கா��கி�றன. “திராவிட� 

க��தியைல�� இட�சாாி� க��தியைல�� 

தா��� ெச�ல சம�கி�தமயமா�க��, 

ேம��மயமாத�� இவ�க��� உதவி��ளன“ 

எ��  விம�சி��� ந.���ேமாக�, அதிகார� 

ேநா�கிய நக��”  (மதிவாண�,பா, தமி� இனி, 

ப.759) என மதி�பி�கிறா�. 

 ெஜயகா�த�, நீலப�மநாப�, அேசாகமி�திர�, 

எ�.வி.ெவ�க�ரா�, ேபா�றவ�க� இல�கிய� 

ப�றிய த�கள� பா�ைவகைள� த�க� 

எ���� பயண�தி� ஊடாக� பதி� 

ெச���ளன�. இவ�க� ெப��பா�ைம�� 

இல�கிய�தி� வள��சி, அத� ச�க� ேதைவ, 

அத� ஆழ�, தர� ேபா�றைவ �றி�� அதிக� 

ேபசி வ���ளன�. ந�ல�, ெஜயகா�த� 

ஆகிய இ�வாிட� ம��ேம ேகா�பா�கேளா� 

ெந��கி வர���ய திறனா��� பா�ைவக� 

உ�ளன. ந�லனிட� ேம�க�திய வ�வ� 

பா�ைவ�� இ�திய மரபான எ�ண�க�� 

கல�� மய�கி வ�வ���. உளவிய� 

பிற��கைள� பைட�பி�� பைட��� 

ெதாட�பான விவாத�களி�� காண����. 

கவிைத, நாவ� ெதாட�பான ேசாதைன 

வ�விலான விம�சன� ��க� இவர� 

பைட��களி�� க��ைரகளி�� 

ெவளி�ப�கி�றன.  அ� Metaphysical த�ைம�ட�, 

த��வா��த ��க�ட�� இ��கிற�. 

ெஜயகா�தனிட� இ�தியவிய�, மா��சிய�,  

திராவிடயிய�  ஆகிய பா�ைவக� வழி�ப�ட 

இல�கிய மதி���கைள அவர� ���ைரக�, 

கைல இல�கியவாதியி� இல�கிய 

அ�பவ�க� ேபா�ற ��க� வழி 

ெதா��கலா�. அவர� விம�சன� ேகா�பா�ைட 

இ�திய ��ேபா�� அழகியலாக� க�த 

இட���. 

 

ெதா���ைர 

 ந�ன��வ திறனா��� ��வி� ��றி�� 

பைட�ைப�� பைட�பாளிைய�� ைமயமாக 

ைவ�� இல�கிய மதி���க� உ�வா�க� 

ப����கி�றன. பைட��, உ�ெளாளியாக, 

தாிசன� மி��ததாக உய�நிைலயி� ைவ�� 

விள�க�ப���ள�. இ���வி� ‘அழகிய� 

அ���ைற’ ��கிய இட�ைத வகி���ள�. 

ேம�கி� ெராமா��ஸ��, உ�வவிய� 

வாத�� (இ�� இரசைன �ைற� திறனா��), 

அெமாி�க� �திய விம�சன�� இல�கிய 

மதி���களி� பிரதிப����ளன.  

 �ைன�களி� இ��த�ய�, உளவிய�, 

அதிகமாக� பி�ப�ற�பட, கவிைதகளி� 

மிைக நட�பிய�, அ�பவிய�, ப�மவிய� 

ெபாி�� காண�ப�கிற�. இ�த� 
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பி��ல�களி� இவ�களி� விமரசன மர�� 

அைம���ளன. 

 திறனா�வி� பைட�பாளியி� �ர� ஓ�கி 

ஒ��க, அவேன பிரதான இட�ைத�� 

பி��கிறா�. மர�வழி�ப�ட திறனா��� 

��கைள� பய�ப��த இவ�க� 

தவறியி��கி�றன�. இ� இைடெவளிைய 

ஏ�ப��தியதா� தமி�� திறனா�� இ�� 

வைர ேம�ைக எதி�ேநா�கி இ��க 

ேவ��ய �ழைல ஏ�ப��தி��ள�. 

அ�ய�ப� பணி�க� ெதா�கா�பிய� 

திைண�  ேகா�பாைட� பி�ப�றி ெவஸக� 

நாவ�கைள அ�கிய� இ��� க�� 

ெகா�ள�படவி�ைல. இ��� 

ெப��பா�� ேமைல� ேகா�பா�கைள�� 

வட�கி� சா�ைப�� பி�ப�றி��ள�. 

இ�பி�ப��த� மர�வழி� தமி�� 

திறனா�வி� ெதாட��சிைய 

அக�றிவி�ட�.  

 பைட�ைப வாசி��� ெவ�ேவ� �ைறக� 

�றி��� ந�ன இல�கிய�களி� தர�ைத� 

கா�திரமாக உ�வா�க� கள� அைம�தன.    

 

���ைர 

தமிழி� இல�கிய விம�சன�களி� சாளர�கைள� 

திற�� ைவ��, ��தில�கிய�க� ெப��வத��� 

சி�றித�க� வள�வத��� கறாரான �திய 

இல�கிய� �ழ� உ�வா�வத��� இ��� 

மிக� ெப��ப�கா�றி��ள�. உய�வான  

நிைலயி� ைவ��� ேபண�ப�வ� பைட��� 

பைட�பாளி�� எ�ற க���நிைல ந�ன��வ� 

திறனா�வளா�களிட�� ந�ன��வ� 

திறனா��களி�� ெபாி��  காண�ப�கிற�. 

 

�ைண ��க� 

1. கி��ணசாமி, ப. (ப.ஆ.), 1991, க.நா.�. 

இல�கிய�தட�, கா�யா, ெப�க�� - 600 029 

2. ைகலாசபதி,க. 2012, திறனா��� பிர�சிைனக�, 

�மர� ��தக இ�ல�, ெச�ைன. 

3. ச��க��தர�,�., எ�ப�களி� கைல 

இல�கிய�, கா�யா, ெப�க��-600 029. 

4. ��தர ராமசாமி, 1998, கா�றி� கல�த 

ேபேராைச, கால��வ�, நாக�ேகாயி� – 01. 

5. ஞானச�ப�த�,அ.ச. 1984, இல�கிய� 

கைல, ைசைவசி�தா�த பதி�பக�, ெச�ைன.  

6. ���ேமாக�,ந., தமிழக�தி� ந�ன��வ 

விம�சன�, (ப.ஆ.) மதிவாண�.பா., & 

ேசர�, 2005, தமி� இனி, கால��வ�, 

நாக�ேகாவி� – 01. 

7. தமிழவ�, 2000, இ�பதி� ந�ன� தமி� 

விம�சன�க�, கா�யா, ெப�க��, 600 029.  

8. தி.க.சி, 1993, தி.க.சியி� திறனா��க�, 

கிறி�தவ இல�கிய� ச�க�, ெச�ைன. 

9. ப�சா�க�,க. 1996,  தமி�� திறனா�� 

வரலா�, அகர�, ��பேகாண�, 613 007. 

10. பாரதி க��ைரக�, 1981, வானதி 

பதி�பக�, ெச�ைன. 

11. ெச�ல�பா,சி. 1974,  �. தமிழி� இல�கிய 

விம�சன�, எ��� பிர�ர�, ெச�ைன.   

12. பாலா, (ெதா.), 1979,  தமி� இல�கிய 

விமர�சக�, அ�ன�, ம�ைர -01. 

13. பிரமி�,1986, தமிழி� ந�ன��வ� 

(எ���� க��ைரக�), லய� ெவளி��, 

அ�தி��.   

14. ெவ�க�சாமிநாத�, 1978, ெவ�க�சாமிநாத� - 

ஓ� எதி����ர�, �மணி பதி�பக�, 

இராமநாத�ர�.   

 

இத�க� 

1. க�ண�, �., கால��வ�, மாத இத�, 

நாக�ேகாவி�- 01 

2. தமிழவ�, வி�யாச�, 3 & 4, 1995, ப.6. 

ெப�க��, 600 029. 


