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    இலக்கியத் திறனாய்வியல் 

  

இலக்கியம் என்பது யாது? 

பா, பாட்டு, செய்யுள், பனுவல், நூல் பபான்ற சொற்களால் இலக்கியம் என்பது 

ஆளப்பட்டு வந்துள்ளது. இலக்கியம் என்பது மக்களின் வாழ்வியலல விளக்குவது. 

அதற்சகன பண்புகள்; இயல்புகள் உள்ளன. சதாடக்கக் காலத்திபலபய நூல், 

இலக்கியம் இவ்விரண்டிற்கும் பவறுபாடு இருந்துள்ளது. நூல் என்பது தரவுகளின் 

பட்டியலாகும். இதில் உணர்ச்ெி இருக்காது. இலக்கியம் என்பது மக்களுலடய விழுமிய 

கருத்துகலளச் செவ்விய சொற்களால் விளக்கும் கருவி என்கிறார் 

கா.சுப்பிரமணியபிள்லள. இலக்கியம் என்ற சொல் சூளாமணியில்  முதன் முதலாக 

இடம்சபற்றுள்ளது.  

சமாழிலயப் பற்றியும் இலக்கியம் பற்றியும் பயில விரும்புகிற மாணவர்கள் 

திறனாய்வு பற்றியும் நன்றாக அறிந்து சகாள்ள பவண்டும். நம்லமச் சுற்றி, 

புத்தகங்களாக அச்ெிலும் மற்றும் கணினி-வலலப்பின்னலிலும் இலக்கியங்கள் என்ற 

சபயாில் ஏராளமாகவும் தாராளமாகவும் நிலறய எழுத்து வடிவங்கள் கிலடக்கின்றன. 

நாம், எல்லாவற்லறயும் படிக்க முடியுமா? முடியாது. படிப்பனவற்றிலும் எல்லாபம 

நமக்குச் சுலவயாக இருக்கிறதா? இல்லல. சுலவயாக இருப்பலவயும் சதாடர்ந்து 

ெலிக்காமல்     இருக்கின்றவா?     இல்லல. சுலவயாகவும் ெலிப்பில்லாமலும் இருந்தால் 

எல்லாம் நல்லனவாக, மனத்லதயும் நம் அனுபவத்லதயும் வளர்ப்பனவாக 

இருக்கின்றனவா? இல்லல. அப்படியானால்     சுலவயானவற்லறயும்     அபதபபாது 

நல்லனவற்லறயும் பயனுள்ளவற்லறயும் நாம் எப்படித் சதாிந்து சகாள்வது? எப்படித் 

பதர்ந்சதடுப்பது?. இங்பக தான் திறனாய்வு வருகிறது. 

திறனாய்வு இதற்குத்தான் நமக்கு முதலில் பதலவப்படுகிறது. 

 



 

திறனாய்வும் இலக்கியமும் 

     இலக்கியம் என்பது ஒரு கலல வடிவம். பலடப்பு அல்லது ஆக்கம் என்ற 

பண்லப உலடயது. திறனாய்வு அத்தலகய கலல வடிவத்தின் மீதான ஒரு 

அறிவியல் விொரலண ஆகும். இலக்கியம்,     ஆக்கப்படுகிறபபாபத திறனாய்வும் 

பதான்றிவிடுகிறது. இதலன எப்படி எழுத பவண்டும்? பிறர் எப்படி 

எழுதியிருக்கிறார்கள்? நாம் ஏன் இதலன, இப்படி எழுதியிருக்கிபறாம்? என்று 

இலக்கியத்லத ஆக்குகிற பலடப்பாளி நிலனக்கின்ற பபாபத திறனாய்வுக்குாிய 

மனப்பான்லமயும் பதான்றிவிடுகிறது. இலக்கியத்தின் பல்பவறு பகுதிகலளயும் 

பண்புகலளயும் பற்றித் சதாியாமல், இலக்கியம் எழுதுபவன் இல்லல; அதுபபால 

அவற்லறத் சதாிந்து சகாள்ளாமல் திறனாய்வு செய்பவனும் இல்லல. எனபவ, 

இலக்கியமும் திறனாய்வும் ஒன்லறசயான்று ொர்ந்தும் இலணந்தும் இருக்கின்றன. 

திறனாய்வு என்ற கலலச்சொல் 

    இலக்கியத் திறனாய்வு என்ற சொல் இலக்கியத்தின் திறலன ஆராய்வது என்று 

விாிவுபடுகிறது. இதன் எடுபகாள் அல்லது அடிப்பலடக் கருத்து என்ன? 

இலக்கியத்திற்குத் ‘திறன்’ இருக்கிறது. அதலனக் கண்டறிய பவண்டும் என்று 

சொல்லுகிறது. இலக்கியத்தின் திறன் என்பது, அதன் வடிவழகில், சமாழி 

வளத்தில், உத்திகளின் உயர்வில், சொல்லுகிற செய்திகளின் பமன்லமயில், அதன் 

பநாக்கத்தில் இருக்கிறது என்று சபாருள். அதலனக் கண்டறிந்து சொல்வது, 

இலக்கியத் திறனாய்வு என்பதற்குப் சபாருள் ஆகும். இலக்கியத்தின் திறலன 

பமபலாட்டமாகச் சொல்லக்கூடாது. ஆழமாகப் பார்த்திட பவண்டும் என்று 

இச்சொல் நமக்கு உணர்த்துகிறது. திறனாய்வுக்கு இலணயான ஆங்கிலச் சொல், 

‘criticism’ என்பது. இதலன ஒரு கலலச் சொல்லாக முதலில் பயன் படுத்தியவர் 

ஜான் டிலரடன் (18 ஆம் நூற்றாண்டு) எனும் ஆங்கிலக் கவிஞர் ஆவார். அதற்கு 

முன்னால் (1605-இல்), Critic என்ற சொல்லலப் பயன்படுத்தியவர், ெிந்தலனயாளர் 

பிரான்ெிஸ் பபக்கன்  ஆவார். 



 

தமிழில் criticism என்ற சொல்லுக்கு இலணயாக விமர்ெனம் என்ற சொல்லல 

முதலில் பயன்படுத்தியவர்(1944) பபராெிாியர் ஆ.முத்து ெிவன் ஆவார். ‘விமாிலெ’ என்ற 

வடசமாழி வழக்கிலிருந்து வந்த இச்சொல்லுக்குப், பாராட்டிச் சொல்லுதல், 

விளக்கமாகவும் விாிவாகவும் சொல்லுதல் என்று சபாருள். தமிழில், இச்சொல்லுக்கு 

இலணயாகத் ‘திறனாய்வு’ என்ற சொல்லல வழக்கத்தில்     விட்டவர்,     பபராெிாியர் 

அ.ெ.ஞானெம்பந்தன் ஆவார் (1953). இன்று, கல்வியியலாளர்கள் இலடயில் 

திறனாய்வு என்ற சொல் சபருவழக்காகவும், எழுத்தாளர்கள், பத்திாிக்லகயாளர்கள் 

இலடயில் விமர்ெனம் என்ற சொல் சபருவழக்காகவும் பயன்பட்டு வருகிறது. 

 திறனாய்வு : ெில சபாது வலரயலறகள் 

    இலக்கியத்லதப் பற்றித் திறனாய்வு என்ன சொல்கிறது என்பதற்குப்     பல 

வலரயலறகள் உள்ளன. அலவ எண்ணிலடங்கா. திறாய்விற்கும் ஓர் அடிப்பலட 

உண்டு. இலக்கியத்தின் மீது அல்லது இலக்கியம் பற்றி எழுவது திறனாய்வு. அந்த 

இலக்கியத்லத, இலக்கியத்தின் பல்பவறு பண்புகலளத் திறனாய்வு விளக்குகிறது. 

விளக்குகின்ற அபத பநரத்தில் அந்த இலக்கியத்லதப் பற்றி மதிப்பீடு செய்கிறது. என்ன 

இருக்கிறது, எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுவபதாடு, அதனுலடய திறன், அந்த 

இலக்கியத்தில் சமாத்தமாக எவ்வாறு சவளிப்படுகிறது என்றும் சொல்லுகிறது. அதன் 

மூலமாக அந்த இலக்கியத்லத மதிப்பீடு செய்கிறது. இலக்கியம் வாழ்க்லகலயப் 

பபசுகிறது என்றால், அத்தலகய வாழ்க்லகலய இலக்கியம் எவ்வாறு பபசுகிறது என்று 

திறனாய்வு சொல்லுகிறது. 

    கம்பனுலடய ராமாயணம் இராமன்-ெீலத-இராவணன் என்று இவர்கலள லமயமிட்ட 

வாழ்க்லகலயச் சொல்லுகிறது என்றால், அந்த நூல் பற்றி வ.பவ.சு.ஐயர் எழுதிய 

Kamba Ramayanam - A study என்ற நூல், அவ்வாறு வாழ்க்லகலயச் ெித்திாிப்பதில் 

கம்பன் என்ன என்ன வலகயான உத்திகலளக் காட்டியுள்ளான். அவற்றின் பநர்த்தியும் 

ெீர்த்தியும் என்ன என்று பபசுகிறது. அது பபால், ஏ.ெி.பால் நாடார், டி.பக.ெிதம்பர நாத 

முதலியார், மு.மு. இஸ்மாயில், ப.ஜீவானந்தம், எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், 



 

அ.ெ.ஞானெம்பந்தன், ெ.பொமசுந்தர பாரதியார் முதலிய அறிஞர்களுலடய நூல்களும், 

கம்பனுலடய இலக்கியத்திறன் பற்றிப் பபசுகின்றன. எனபவ ஒபர இலக்கியத்தின் மீது 

பல திறனாய்வுகள் பதான்றுகின்றன. ஒவ்சவான்றும் ஒவ்சவாரு வலகயில் விளக்கம் 

தருகின்றன; அதன் திறன்பற்றி ஆராய்கின்றன. 

    நாம் இதுவலர சொன்ன வலரயலறகள் மட்டுபம, திறனாய்வின் வலரயலறகள் 

என்று எண்ணிவிடக் கூடாது. இலக்கியம் பற்றிய வலரயலறகள் என்றாலும், 

இலக்கியத் திறனாய்வு பற்றிய வலரயலறகள் என்றாலும் இலவ எண்ணில் அடங்கா. 

குறிப்பிட்ட இலக்கியம், குறிப்பிட்ட காலம், குறிப்பிட்ட திறனாய்வாளன், குறிப்பிட்ட 

பதலவ. பநாக்கம் முதலிய பலவற்லறச் ொர்ந்துதான் திறனாய்வும் அலமகிறது; 

திறனாய்வு பற்றிய வலரயலறகளும் அலமகின்றன.  

அடிப்பலட 

    இலக்கியத் திறனாய்வு பற்றிய அடிப்பலடயான வலரயலற என்ன? இலக்கியத்தின் 

உற்ற பதாழனாக இருந்து அதலன உண்லமயாகவும் நியாயமாகவும் சவளிப்படுத்த 

பவண்டும் என்று டி.எஸ். எலியட், சரபன சவல்லக் முதலிய பமலலநாட்டுத் 

திறனாய்வாளர்கள்     வற்புறுத்துகிறார்கள்.      

குறிப்பிட்ட இலக்கியத்திற்கும் ொி, சபாதுவானசதாரு இலக்கியச் சூழலுக்கும் 

ொி, திறனாய்வு உண்லமயாக நடந்து சகாள்ள பவண்டும்; அதலன பமலும் 

வளர்ப்பதாக அலமய பவண்டும். இலக்கியத்லத பமலும் படிப்பதற்கும் விளங்கிக் 

சகாள்வதற்கும் திறனாய்வு ஒரு “கிாியா ஊக்கியாக” (catalyst) இருக்க பவண்டும். 

இதுபவ திறனாய்வின் அடிப்பலட பநாக்கமாகும். 

  இலக்கியமும் திறனாய்வும் 

இலக்கியத்திற்குப் பல விளக்கங்கள் உள்ளன. அலவ திறனாய்வுக்கு மிகவும் 

பதலவ. இலக்கியப் பலடப்பாளனுக்கும், இலக்கியம் படிப்பவனுக்கும் ொியான 

முலறயில் அறிமுகம் பதலவ. ெில பநரங்களில் இலக்கியத்லதப் படிப்பவனுக்குச் ெில 

ெங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவற்லறப் பபாக்குவதற்கும் திறனாய்வாளனின் பெலவ 

பதலவப்படுகிறது. திறனாய்வுக்கு அடித்தளம் இலக்கியம்தான். எனபவ, அந்த 



 

இலக்கியத்லதப் பற்றி நாம் முதலில் அறிந்து சகாள்ள பவண்டும். இலக்கியத்திற்கு ஒரு 

விளக்கம், அல்ல - பல்பவறு விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. இலக்கியம், ஒரு கலல. 

இலக்கியம், சமாழியாலான ஒரு கலல. இலக்கியம், அழகு உலடயது. அழகான 

முலறயான, ெீர்லம சகாண்ட வடிவலமப்புக் சகாண்டது. இலக்கியம், சபாருள்கலள 

மலறத்து லவக்கிறது; ஆழமாக லவக்கிறது, இலக்கியம் வாழ்க்லகலயச் சொல்லுகிறது; 

வாழ்க்லகலய விமாிெிக்கிறது; வாழ்க்லகலய உணர்வுத் தளமாக ஆக்குகிறது. 

இலக்கியம் காலத்தின் குரல். இலக்கியம் ஒரு காலத்தில் காலூன்றி இன்சனாரு 

காலத்தில் லகபரப்புகிறது. இலக்கியம்,அதலனப் பலடப்பவலன     இனங்காட்டுகிறது. 

இலக்கியம், மனத்லதச் செழுலமப் படுத்துகிறது. மனத்திற்கு ‘இதம்’ தருகிறது. 

இலக்கியம் இனிலமயானது. ஒரு சமாழிக்குப் சபருலம     அல்லது     கவுரவம் தருகிறது. 

இவ்வாறு இலக்கியத்திற்குக் கூறப்படும் வலரயலறகள் மிகப்பல. 

இலக்கியமும் படிப்பவரும் 

இலக்கியம் என்பது எழுதப்படுவது. எழுதுவது என்பது, பிறர் படிப்பதற்காக, 

அல்லது பகட்டு அறிந்து சகாள்வதற்காக. எனபவ இலக்கியம் என்பது உருப் 

சபற்றவுடன் படிப்பவர் (Reader) பக்கம் பநாக்கி நகர்கிறது. இலக்கியமும் படிப்பவரும், 

முரண்பாடுகளின்றி, தமக்குள் ஓரளவாவது ஒத்துவருகிற ெமதளத்தில் நின்றால்தான், 

எழுதுவதால் பயன் கிலடக்கும்; படிப்பதனால் பயன் கிலடக்கும். படிப்பவர் பல 

திறத்தவர். ஒருவருக்குப் பல இலக்கியங்கள் படித்துப் பழக்கம் இருக்கலாம்; 

இன்சனாருவருக்கு அத்தலகய பழக்கபம இல்லாமலிருக்கலாம். ஒருவருக்குப் 

பலதுலறகளில் அறிவும் பயிற்ெியும் இருக்கலாம்; இன்சனாருவருக்கு அது 

இல்லாமலிருக்கலாம். படிப்பவர், தத்தம் பதலவக்கும்     பின்னணிக்கும்,     பயிற்ெிக்கும் 

ஏற்பபவ இலக்கியத்லதத் பதர்ந்சதடுக்கிறார்; இலக்கியத்லதப் புாிந்து சகாள்கிறார். 

எனபவ இலக்கியமும் அதலனப் படிப்பவரும் ொியானமுலறயில் ஒருவருக்சகாருவர் 

அறிமுகமாகிக் சகாள்ள பவண்டியிருக்கிறது. பலடப்பாளியும் படிப்பாளியும் 

சவவ்பவறு திலெகளில் முகம் திருப்பிக் சகாண்டிருக்க முடியாது. 



 

படிப்பவர் ெிக்கல்கள் 

ஏற்சகனபவ     சொன்னது     பபால, படிப்பாளிக்கு எல்லலக்பகாடுகள் 

இருக்கின்றன. அலவ, இலக்கியத்திற்கும் அவருக்கும் குறுக்பக நிற்கின்றன. 

படிப்பவாின் ெங்கடங்கள் பல. அவற்றுள் ஒன்று கால பவறுபாடு. இலக்கியம் ஒரு 

காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும்; இரண்டு மூன்று தலலமுலறகள் தாண்டி வருகிற 

படிப்பாளிக்கு, அதலனப் புாிந்து சகாள்வதில் ெங்கடம் இருக்கும். குறிப்பிட்ட 

இலக்கியத்தின் பண்புகள் பவறுபட்ட பகாணங்களில் இருக்கும்; அவற்றில் 

பழக்கமில்லாத படிப்பாளிக்கு அவற்லறப் புாிந்து சகாள்ளுவது ெிரமமாயிருக்கும். 

படிப்பாளி முதலில் ஒரு சுலவஞன் (ரெிகன்) ; குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தில் அவனுக்குாிய 

சுலவ கிலடக்காமல் பபாகுமானால், அவன் ெிரமப் படுவான். இம் மாதிாியான 

சூழ்நிலலகளில் திறனாய்வாளன் உள்பள நுலழகிறான்; அவனுலடய பெலவ, 

படிப்பாளிக்குத் பதலவயாக ஆகிவிடுகிறது. 

திறனாய்வு 

திறனாய்வுக்கு, இலக்கியம்தான் ‘களம்’ ஆகலின், அந்த இலக்கியம் பற்றி நீங்கள் 

என்ன - எப்படிப் - புாிந்து சகாள்கிறீர்பகளா, அதனடிப்பலடயில்தான் உங்கள் 

திறனாய்வும் அலமகிறது. குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தின் குறிப்பிட்ட விளக்கம், அந்த 

இலக்கியம் மீதான திறனாய்வுக்கு அடிப்பலடயான கருதுபகாளாக அல்லது 

பநாக்கமாக அலமகிறது. உதாரணமாக ‘இலக்கியம், காலத்தின் குரல்’ என்ற 

விளக்கத்லத முன்லவப்பபாமானால், பாரதியாலரப் பற்றிய திறனாய்வில், 

பாரதியாாின் காலத்லதப் பற்றி நாம் பபெபவண்டிவரும். பாரதியாாின் காலத்துக்குச் 

ெற்று முன்னால் இருந்த இலக்கியத்தின் தன்லமகலளயும் ெமூகச் சூழ்நிலலகலளயும் 

சொல்லிவிட்டுப் பாரதியாாின் ெமகாலத்திலிருந்த அரெியல் விடுதலல இயக்கம், 

அன்லறய ெமூகத்தின் சபாதுவான நிலலப்பாடுகள் முதலியவற்லறப் பபெ பவண்டும். 

அவற்றின் பின்னணியில், பாரதியார் அந்தக் காலத்லத எவ்வாறு 

சவளிப்படுத்துகின்றார்     என்று     பவண்டும்.     எனபவ இலக்கியத்லதப் பற்றிய 



 

குறிப்பிட்ட மதிப்பீடு, அதனுலடய திறனாய்வுக்கு வாயிலாக அலமகின்றது. 

இலக்கியம் என்ற சபாிய தளத்தில் பலடப்பாளி, வாெகன், திறனாய்வாளன் மூவரும் 

இலணந்து செயல் பட பவண்டும். 

பலடப்பாளி, வாெகன், திறனாய்வாளன் 

நாம் ஏற்சகனபவ சொன்னது பபான்று - இலக்கியம், எண்ணிறந்த 

வலரயலறகலளயுலடயது; பல்பவறு பண்புகலள உலடயது. வாெகன் என்பவனுக்குப் 

பல எல்லலக்பகாடுகள் இருக்கின்றன; அபதபபாது அவனுலடய பதலவகள் பல 

திறத்தனவாக இருக்கின்றன. திறனாய்வின் பவலலகள், இலக்கியத்திலிருந்து 

சதாடங்குகின்றன; வாெகலன பநாக்கிச் செல்லுகின்றன. இந்த மூன்றின் பரஸ்பரத் 

பதலவகலளப் பின்வருகிற வலரபடம் மூலம் அறியலாம். 

திறனாய்வாளர் - ஒரு முகவர், ஒரு துலணவர் 

இந்த     முக்கூட்டுறவில்,     பலடப்பாளிதான் லமயத்திலிருக்கிறார். 

திறனாய்வாளர், பலடப்புக்கும் படிப்புக்கும் இலடப்பட்ட இலடசவளிகலள 

நீக்குகிறார். திருக்குறளுக்குப் பாிபமலழகர், பாிதியார், காலிங்கர் முதல் 

மு.வரதராெனார் வலர வந்த உலரயாெிாியர்கலள நிலனத்துப் பாருங்கள். திருக்குறள் 

பதான்றிய காலம் இன்று 18 நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சதன்றால், இந்தக் கால 

இலடசவளியில் திருக்குறலளப் படிக்க/ வாெிக்க வந்த படிப்பாளிகளின் ெிரமங்கலள 

இந்த உலரகள் பபாக்கியிருக்கின்றன.     காலம் என்ற இலடசவளிலயக் 

குலறத்திருக்கின்றன. 

படிக்கிறவர்களுக்கு அல்லது ஓரளவாவது படிப்பதிபல ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு, 

இலக்கியங்கலளத் பதர்ந்சதடுக்கத் திறனாய்வு உதவுகிறது. அபதபபாது அவர்கலள, 

இலக்கியத்தின் பக்கமாய் - நல்ல இலக்கியத்தின் பக்கமாய் அலழத்துக் சகாண்டு 

பபாகிறது. இலக்கியத்திறன்கலளப் படிக்கிற வாெகர்களுக்குச் சொல்லுகின்ற 

திறனாய்வு, அந்த வாெகர்களின் திறலனயும் வளர்க்கிறது; அவர்களின் அறிலவயும், 

ரெலனலயயும் விாிவலடயச் செய்கிறது. வாெிப்பின் தரம் உயர்வலடயச் செய்கிறது. 



 

எனபவ, பலடப்பாளிக்கும் படிப்பாளிக்கும் இலடயில் பாலமாகி இருக்கின்ற 

திறனாய்வாளன், இருவருக்கும் உற்ற பதாழனாய் இருக்கின்றான். திறனாய்வு பற்றிய 

இந்த முதல் பாடத்தில், நாம் திறனாய்வு என்றால் என்ன என்று அறிமுக நிலலயில் 

சதாிந்து சகாண்படாம். இலக்கியம் பல பண்புகலளக் சகாண்டது. இலக்கியங்கள் பல 

திறத்தன. பல விளக்கங்கலளயும் பலவலரயலறகலளயும் சகாண்ட இலக்கியத்தின் 

பதலவக்கும், அதலன வாெிக்கிற வாெகனின் பதலவக்கும் ஏற்பத் திறனாய்வு என்பது 

அலமகிறது. இலக்கியத்லதப் பலடக்கிறவர், அதலனப் படிக்கிறவர். அதலனத் 

திறனாய்வு செய்கிறவர் என்ற மூன்று பாிமாணங்கள், இலக்கியம் என்ற சபாதுவான 

தளத்தின் அடிப்பலடயாகும். திறனாய்வு, ஒரு பாலமாக அலமய பவண்டும். உற்ற 

பதாழனாக அலமய பவண்டும். இலக்கியத்லதப் படிப்பவாின்     அறிலவயும் 

ரெலனலயயும் தரத்லதயும் உயர்த்துவதாகத் திறனாய்வு அலமய பவண்டும். 

இலக்கியத்லதத்     திறனாய்வு     செய்கிறவன், அடிப்பலடயில் எத்தலகய 

பண்புகலளயும், தகுதிகலளயும் சகாண்டிருக்க பவண்டும் என்பது பற்றிப் பபசுகிறது. 

திறனாய்வாளாின்  பண்பு, திறனாய்வுக்குப் பூர்வாங்கமாகவும்     அபதபபாது     அதலன 

முழுக்க வழிநடத்துவதாகவும் அலமகிறது. திறனாளியின் பண்புகலள அறிவதன்  மூலம் 

திறனாய்வின் பண்புகலளயும் அறியலாம். திறனாய்வின் பநாக்கத்லதயும்,     அதிபல 

முலனப்பாகி இருக்கிற திறனாளியின் பவலலத் திறலனயும் அறியலாம். இதில் 

திறனாய்வாளனுக்கும்     வாெகனும், திறனாய்வாளனுக்கும் பலடப்பாளிக்குமுள்ள 

சதாடர்பு பற்றிப் பார்ப்பபாம். 

திறனாய்வாளனும் வாெகனும் 

    திறனாய்வாளன், முதலில் ஒரு வாெகன். வாெகன், குறிப்பிட்ட ஒரு இலக்கியத்லதப் - 

பனுவலல - வாெிக்கிறான். தன்னளவில், அந்தப் பனுவலலப் புாிந்து சகாள்கிறான்; 

ரெிக்கிறான் ; அனுபவிக்கவும், அந்தப் பனுவபலாடு பழகிக் சகாள்ளவும் செய்கிறான். 

ஒரு ஈடுபாடும், சதாடர்ந்து வாெிக்க பவண்டும் என்ற மனநிலலயும் சகாண்டவனாக 



 

ஆகிறான். இது, முதல்நிலல. பயிற்ெி சபற்ற வாெகன், அடுத்த நிலலயில் உள்ளவன் 

பதர்ந்சதடுத்துப் படிக்கிற பயிற்ெியும் பதடிப்பபாகிற மனநிலலயும் இருக்கிறது. 

அதற்குாிய ொியான அளவுபகால் அவனுக்குத் சதாியாது ; ஆனால், சதாடர்ந்து 

படிக்கும் பயிற்ெி இருப்பதால், ஒரு பமபலாட்டமான அளவுபகால் இருக்கிறது. நல்லது - 

வல்லது என்ற அபிப்பிராயங்கள் - கருத்பதாட்டங்கள் - அவனுக்கு ஏற்படுகின்றன. இது 

இரண்டாம் நிலல அடுத்து, அதற்கும் பமல் நிலலயில் உள்ள வாெகன், தான் 

வாெித்தவற்லறப் பற்றித் தருக்க நீதியான ஏன், என்ன, எப்படி என்ற பகள்விகளுக்கு 

வரத் சதாிந்தவன். மதிப்பிடுவது, விளக்குவது, ஒப்பிடுவது முதலிய மனநிலலகள் 

வாய்க்கப் சபற்றவன். குறிப்பிட்ட பலடப்பின் தரம், குறிப்பிட்ட பலடப்பாளியின் 

நிலல முதலியவற்லற அனுமானிக்கத் சதாிந்த இவலனக் குறிக்பகாள் வாெகன் என்று 

சொல்ல முடியும். மூன்றாவது நிலல இது. திறனாய்வாளன் இவனிலிருந்து 

சதாடங்குகிறான்; பிறக்கிறான். 

    வாெிப்பு அனுபவமும், அதலனத் திரும்பத் திரும்ப உள்வாங்கிக் சகாண்டு அதுபற்றிய 

கருத்துகலளப் பகிர்ந்து சகாள்ளும் மனநிலலயும், அதலன சவளிப்படுத்துகிற 

ஆற்றலும் உலடயவன், திறனாய்வாளன். வாெகன், குறிப்பிட்ட ெில அளவுபகளாடு 

நின்றுவிடுகிறபபாது, பிற நூல்கள் பற்றிய அறிலவயும், இலக்கியம் மற்றும் அதுொர்ந்த 

சபாதுவான பகாட்பாடுகலளப் பற்றிய அறிலவயும் சகாண்டு, தன்னுலடய வாெிப்பு 

அனுபவங்கலள ஒரு முலறலமக்கும் ஒரு பதலவக்கும் ஏற்ப சவளிப்படுத்துகிறவன், 

திறனாய்வாளன். 

    ஈடுபாடு, வாெிப்பு, சதாடர்ந்த வாெிப்பு - நின்றுவிடுமானால் மற்றும் கருத்துருக்களும் 

சவளிப்படுத்தியுலரக்கின்ற திறனும் இல்லாமல்     பபாய் விடுமானால் - 

திறனாய்வாளன் முடிந்துவிடுகிறான். சதாடர்ந்த ஈடுபாட்படாடு, வாெிப்பு ஒரு 

பயிற்ெியாகவும் அனுபவமாகவும் அலமகிறபபாது, அதுபற்றிய விளக்கம், 



 

கருத்துருக்பகளாடு சவளிப்படுகிற நிலலபயற்- 

படுமானால்,     வாெகன்,     திறனாய்வாளனாக உருவாகிவிடுகிறான். 

திறனாய்வாளனும் பலடப்பாளியும் 

    பலடப்புமனம் என்பது, ஒரு நிகழ்ச்ெிலய அல்லது ஒரு சபாருலள அல்லது ஓர் 

எண்ணத்லத உளங்சகாண்டு உணர்ந்து, உந்துணர்பவாடு, அதுபபான்ற ஒன்றாகபவா 

அதிலிருந்து விலகிச் செல்லும் இன்சனான்றாகபவா,     புதியது     பபான்ற 

பதாற்றமுலடயதாகபவா சவளிப்படுத்த ஏதுவாக இருக்கிற ஒரு மனநிலலயாகும். இது, 

ஒரு பலடப்பாளிக்கு இருக்கிற மிகமுக்கியமான ஒருபதலவ. அதுபபால், 

திறனாய்வாளனுக்கும் அடிப்பலடயில் இத்தலகயசதாரு மனநிலல இருக்கிறது. 

பலடப்புமனம்     இருந்தாசலாழியப்     பலடப்பிலனப் புாிந்துசகாள்வது என்பது 

முடியாது. பலடப்பாளி, அத்தலகய பலடப்பு மனத்லதக் கலல வடிபவாடு 

ஆக்குகிறான்; பலடப்புத் திறன் அவனிடம் முந்தி நிற்கிறது. அடிப்பலடயான பலடப்பு 

மனத்பதாடு அறிவியல் உளப்பாங்கும் விொரலண உளப்பாங்கும் கூடிவருகிறபபாது 

திறனாய்வாளன் உருவாகிறான். ஒருவன் கலலஞன்; அடுத்தவன் அறிஞன். ஒருவன் 

உணர்வால் எழுதுகிறான்; அடுத்தவன் அறிவால் எழுதுகிறான். ஆனால் இந்த 

இரண்டும் முரண்பாடு சகாண்டலவயல்ல என்பதும் எது முதன்லமயாக இருக்கிறது 

என்பதுபம முக்கியம். ‘பலடப்பாளியாக ஆக முடியாமல் பதால்வியுற்றவன், 

திறனாய்வாளனாகிறான்’     என்று     பமலல     நாட்டுத் திறனாய்வாளர்கள் 

கூறுவதுண்டு. இது, மிலகயான கூற்று; எனினும், திறனாய்வாளனின் இலக்கிய 

உள்ளத்லத இந்தக்கூற்று சவளிப்படுத்துகிறது. 

    பலடப்பாளி, ஒரு அழலக அல்லது ஒரு சபாருலள அல்லது அதன் ொரத்லதத் தனது 

பலடப்பில் சபாதிந்து / ஒளித்து லவக்கிறான். திறனாய்வாளன் அதலனத் பதடி 

எடுத்துத்தருகிறான். பலடப்பாளி, விடுகலத பபாடுகிறான்; திறனாய்வாளன் அதலன 

விடுவிக்கிறான். பலடப்பாளி, பல ெமயங்களில் மவுனமாகி நிற்கிறான்; 



 

திறனாய்வாளன் அந்த மவுனங்கலள உலடக்கிறான்; அந்த மவுனங்களுக்கு விளக்கம் 

தருகிறான். 

    ஒரு பலடப்பாளி, ஒரு திறனாய்வாளனுக்குள் மட்டும் முடிந்து விடுவதில்லல. பலர் 

வருகிறார்கள்; பல விளக்கங்கள் தந்துபபாகிறார்கள். அது பபாலபவ, திறனாய்வு, ஒரு 

பலடப்புக்குள் மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லல. ஒரு பநரத்தில் ஒரு பலடப்புப்பற்றிப் 

பபசுவதாக இருந்தாலும், திறனாய்வாளன் சுதந்திரமாக ‘சவளிபய’ சென்று வருகிறான்; 

பல செய்திகலளக் சகாண்டு வருகிறான். 

திறனாய்வாளனும் தும்பியும் 

 பாரதிதாென், தமிழ்சமாழிலய ஒரு பூக்காடு என்றும், தம்லம ஒருதும்பி என்றும் 

வருணிப்பார். தமிழ் சமாழிவளமும் இலக்கிய வளமும் ெிந்தலனவளமும் நிரம்பியது; 

பூங்கா அழகும் பநர்த்தியும் மணமும் நிரம்பியது; பலவிதமான சுலவகள். பல 

வண்ணங்கள். இதனால் தமிழ் ஒரு பூங்காவாக - பூக்காடாகத் பதான்றுகிறது. அதிபல 

திலளத்து மகிழும் ஒரு தும்பி - அந்த அனுபவத்லதப் பிறர்க்குச் சொல்லும் பபாது - ஒரு 

ரெிகனாக மட்டுமல்ல, ஒரு ெிறந்த திறனாளியாக விளங்குகிறது. பதடுவதும் பதர்வதும் 

திறனாய்வின் அடிப்பலடயான பண்பு. பதர்ந்தலத, அனுபவித்தலத அனுபவித்தவாறு 

விருப்பு சவறுப்பின்றிச் சொல்லுவது அவனுலடய கடலம. குறுந்சதாலகப் பாடல் 

ஒன்றில் இலறயனார் என்ற புலவாின் ஒரு பவண்டுபகாள்: 

சகாங்குபதர் வாழ்க்லக அஞ்ெிலறத் தும்பி 

காமஞ்செப்பாது கண்டது சமாழிபமா......... 

இது திறனாய்வாளலனப் பார்த்துச் சொல்வது பபான்ற பதாற்றமுலடயது. பதலன 

நாடிப் பபாவதும், நல்ல பதலன விரும்பித் பதர்வதும் தும்பியின் - பதனீயின் வாழ்க்லக. 

திறனாய்வாளனுக்கும் இதுபவ சதாழில் ; இதுபவ வாழ்க்லக. ஆனால், அது, தான் 

பதர்ந்த பதலன உண்டுகாட்டியாக இருந்து பிறர்க்குச் சொல்ல பவண்டும். அதுவும், 

தனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறது என்பதற்காக மிகவும் விருப்பம் சகாண்டு மிலகயாகச் 

சொல்லக்கூடாது. மிலகவிருப்பம் (காமம்) இன்றி உள்ளலத உள்ளவாறு சொல்ல 



 

பவண்டும். பதனீ அல்லது தும்பியிடம் சதாிவிக்கின்ற இந்தச் சொல், திறனாய்வாளலன 

பநாக்கிச் சொல்லுவதாக எடுத்துக் சகாள்ளலாம். 

திறனாய்வாளனின் ஆற்றலும் பயிற்ெியும் 

எல்பலாராலும்     திறனாய்வாளனாக     முடியாது. திறனாய்வாளனுக்சகன ெில 

ஆற்றலும், அறிவும் பவண்டும். இத்தலகய திறன்கள் சபற்பறாபர திறனாய்வாளனாக 

இயங்க இயலும். 

அறிவாற்றல் 

திறனாய்வாளன், அடிப்பலடயில் அறிவாற்றல் வாய்ந்தவன். அதாவது, 

முக்கியமாக அறிவாற்றல் மூலமாகபவ இலக்கியத்லதக் கண்டு சொல்கிறான். 

அறிவாற்றல் என்பது என்ன? ஒருசபாருலள உணர்ச்ெிக்குட்பட்டு - அதாவது அகவய 

நிலலயில் - பார்க்காமல், புறவய நிலலயில் நின்று பார்ப்பது அறிவியலின் முதல் 

பதலவயாகும். அதுபபால, காரண - காாியம் பற்றியதாகப் பார்லவயும் பபச்சும் 

அலமதல் பவண்டும். பமசலழுந்த வாாியாக அபிப்பிராயங்கலள உதிர்ப்பது 

திறனாய்வாகாது. ஒரு இலக்கியப் பனுவல் பற்றிப் பபசுகிபறாம் என்றால், அதில் என்ன 

இருக்கிறது - ஏன் அவ்வாறு இருக்கிறது - அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பண்புகள், மாற்றங்கள் 

என்ன என்பலதப் பற்றிய பார்லவ அவெியம். உதாரணமாகப் பாரதியாாின் 

பாஞ்ொலிெபதம் எனும் குறுங்காவியம், பாரதமாதாவின் ெபதபம என்று சொன்னால், 

அவ்வாறு சொல்லுதற்குாிய சூழல், பின்னணி, இவற்பறாடு பாஞ்ொலிெபதம் எனும் 

பனுவலில் அதற்குாிய தடயங்கள், சொல் வடிவங்கள், பாத்திரவார்ப்புகள் எவ்வாறு 

இருக்கின்றன என்று கண்டறிந்து சொல்ல பவண்டும். 

அறிவியல் கண்பணாட்டத்தில், எடுசபாருள் பற்றிய கருதுபகாள், தகவுகள், தரவுகள் 

முதலியன பதலவ. தருக்க ாீதியான கண்பணாட்டமும் ொியான வழிமுலறயும் பதலவ. 

பாஞ்ொலி ெபதத்தில் பாஞ்ொலி எனும் பாத்திரம், ெக்தியின் வடிவமாக விளங்குவது 

பற்றியும், அடிலமவிலங்சகாடித்து எழுச்ெி சபறுகிற ெக்தி அதனுலடய அம்ெமாக 



 

விளங்குவது பற்றியும் எடுத்துக் காட்டுகிறபபாதுதான் அந்தக் குறுங்காவியத்தின் 

பநாக்கத்லத நம்மால் சொல்ல முடியும். 

அறிவியல் ொர்ந்த இந்த அறிவாற்றல், உண்லமலயத் பதடுவது ஆகும். எங்கிருந்தாலும், 

எப்படியிருந்தாலும், யாருலடயதாயிருந்தாலும் உண்லம உண்லமதான். அதலனத் 

திறனாய்வாளன் கண்டறிகிறான் - ஒரு பதடுதபலாடு. 

எப்சபாருள் யார்யார்வாய்க் பகட்பினும் அப்சபாருள் 

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தறிவு 

 

எப்சபாருள் எத்தன்லமத் தாயினும் அப்சபாருள் 

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தறிவு 

என்று வள்ளுவர், (சவவ்பவறு இடங்களில்), அறிவின் சதாழில் உண்லமலயத் பதடுதல் 

என்று சொன்னபதாடு, அதன் ொியான வழிலயயும் இணங்காட்டுவார். அதற்பகற்ப, 

உண்லமப் சபாருலள, சமய்ப்சபாருலள இலக்கியத்தில் பதடியறிந்து சொல்வது 

திறனாய்வாளனின் பண்பாகும் என்று அறியப்படுதல் பவண்டும். 

பரந்த அறிவும் பயிற்ெியும் 

திறனாய்வாளனிடம் எதிர்பார்க்கத் தகுந்த முக்கியமான பண்பு, ஆழ்ந்து அகன்ற 

அறிவும் அத்தலகய அறிவின் விொரலணயில் சதாடர்ந்து பயிலுகின்ற பயிற்ெியும் 

ஆகும். இலக்கியத்தின் பரப்பு, ஆழமும் அகலும் உலடயது என்பதாலும் அளவிலும் 

பண்பிலும் அதற்குப் பல பாிமாணங்கள் உண்டு என்பதாலும், திறனாய்வாளனுக்கு 

இத்தலகய பண்பு, பமலும் பமலும் பதலவயாகின்றது. 

 இலக்கியம் சமாழியாலானது. ஒரு செய்ந் பநர்த்தியுடனும், அழகான ஓர் 

ஒழுங்கலமவுடனும் இருப்பது. பலடப்பாளியின் உள்ளத்பதாடு சநஞ்ெமாக இருப்பது. 

ெமூகத்பதாடு, வரலாற்பறாடு, அரெியபலாடு, பண்பாட்டுத் தளத்பதாடு, சபாருளாதார 

அடிக்கட்டுமானத்பதாடு     இலக்கியம் பநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சதாடர்பு 

சகாண்டிருக்கிறது. இத்தலகய அறிவும்,     இந்தத்     துலறபகளாடு     ஒரு பயிற்ெியும் 

திறனாய்வாளனுக்கு மிகவும் அவெிமயாகும். பல்துலறயறிவும் பன்முகமான பயிற்ெியும் 



 

இல்லலசயனில், திறனாய்வு, வலிவும் சபாலிவும் இல்லாது பபாகும். உண்லமலய 

அதனால் பதடமுடியாது பபாய்விடும். 

பிரதாப முதலியார் ொித்திரம் (1879) என்ற நாவல் பற்றித் திறனாய்வு 

செய்கிறவனுக்கு அது எந்தக் காலத்லதச் பெர்ந்தது, எந்தச் சூழலிலானது என்ற அறிவு 

இருந்தால்தான் அதலனத் சதாட்டுத் சதாடர முடியும்; ஒபர ஒரு ஊாிபல ஒபர ஒரு 

ராஜா.......... ! என்பது பபால அந்தக் காலத்துப் பாட்டிமார் கலதப் பாணியில் அது 

சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில் அப்படிக் கலத கூறுதலலப் பார்க்க 

முடியாது. அதுபபால     ஞானாம்பாள்     என்ற அந்த நாவலின் கலதத்தலலவிலய 

இன்லறய மரபில் பார்க்கமுடியாது. அந்த நாவல், சபண்லமலய ஒரு அதீதப்புலனவு 

நவிற்ெியாகச் ெித்திாிக்கிறது. இன்று அத்தலகய புலனவு ொத்தியமில்லல. ஆனால் 

சபண்ணியம் எழுச்ெிசபற்ற இந்தக் காலத்தில் சபண்ணியக் பகாட்பாடு பற்றியும் 

புலனவு நவிற்ெி பற்றியும் பபாதிய பயிற்ெி இருந்தால் (மட்டுபம), அந்த நாவலலச் 

ொியாகத் திறனாய்வு செய்ய முடியும். இது ஓர் உதாரணம். திறனாய்வாளனுக்குச் ெில 

பகாட்பாடுகளிலாவது நல்ல பயிற்ெி இருத்தல் பவண்டும். உளவியல், அலமப்பியல் 

முதற்சகாண்டு மார்க்கியம், ெமூகவியல் முதலிய பகாட்பாடுகள் பற்றிய அறிவு, மிகவும் 

அவெியமாகும். பகாட்பாடுகள், திறனாய்வுக்கு ஒளிதருகின்றன; இலக்கியப் 

பனுவல்களின் மீது ஒளி பாய்ச்சுகின்றன. 

எந்த இலக்கியம் அல்லது எந்த ஆெிாியர் பற்றித் திறனாய்வு 

பமற்சகாள்ளப்படுகிறபதா, அதுபற்றி மட்டுமல்லாது பவறுபிற ஒத்த இலக்கியங்கள் 

பற்றிய பயிற்ெியும் பரந்த இலக்கிய அறிவும் திறனாய்வாளனுக்கு அவெியமாகும். 

கம்பனின் இராமகாலத பற்றி ஆராய்கிறபபாது, வான்மீகி, ப ாமர், மில்டன் பற்றிய 

அறிவு இருந்தால், அந்த ஆராய்ச்ெி எவ்வளவு ெிறப்பாக இருக்கும் என்பலத எண்ணிப் 

பார்க்க பவண்டும். திறனாய்வு, பல பநரங்களில், பல சூழல்களில் பலர் செய்வது. ஒரு 

திறனாய்வாளனுக்கும், பிறதிறனாய்வாளர்கள் என்ன     செய்திருக்கிறார்கள், எவ்வாறு 

ஒரு நூலல அணுகியிருக்கிறார்கள் என்ற அறிவும் பதலவ. தன்னுலடய திறனாய்வு 



 

என்னவாகி, எத்தலகயதாக இருக்க பவண்டும் என்பதற்கு இந்த அறிவு, பயன்படும். 

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் என்பது வள்ளுவம். திறனாய்வாளனுக்கும் இது 

சபாருந்தும். 

திறனாய்வாளன் பணி 

    விருப்பு     சவறுப்பின்றிச்     செயல்படுகின்ற நடுவுநிலலயாளனாகவும், குலறநிலற 

பார்த்து தீர்ப்பு வழங்கக் கூடியவனாகவும் செயல்படபவண்டியது திறனாய்வாளனின் 

பணிகளாகும். 

நடுவுநிலலலம 

    காமஞ்செப்பாது     கண்டது     சமாழிகின்றபபாது, திறனாய்வாளனுலடய கருத்தில் 

- செயல்பாட்டில் - இயல்பாகபவ நடுவுநிலலலம வந்துவிடுகிறது. அகவய 

உணர்வுகளுக்கு ஆட்படாமல், அறிவியலாளன் பாணியில், புறவயமாக நின்று 

அணுகுவது நடுவுநிலலலமக்கு இட்டுச் செல்லும். 

    திறனாய்வாளனுக்கு விருப்பு சவறுப்புகள் காரணமாகப் பக்கச் ொர்புகள் 

ஏற்படக்கூடும்; காழ்ப்பும் கெப்பும் பார்லவலய பமாெமாக்கி விடக்கூடும். இத்தலகய 

பக்கச் ொர்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலலகள் : 1. ெமயச் ொர்பு காரமணாக இருக்கலாம். 

2.தற்செயலாகக் கிலடத்தவற்றின்பமல் அல்லது பழகியவற்றின்பமல் அல்லது 

நாலுபபர் திரும்பத்திரும்பச் சொன்னவற்றின்பமல் ஒரு தனித்த ஈடுபாடு இருக்கலாம். 3. 

ொதி, சொந்த ஊர் அல்லது வட்டாரம், நட்பு அல்லது இதுபபான்ற ெில - இருக்கலாம். 4. 

அரெியல் சகாள்லக அல்லது தனக்குாிய ெில தனிப்பட்ட பதலவகள் இருக்கலாம். 

இத்தலகய சூழ்நிலலகள், பக்கச் ொர்புக்கு இட்டுச் செல்லும். தமிழ்த் திறனாய்வாளர்கள் 

ெிலாிடம் இந்தக் குலறபாடு உண்டு. முக்கியமாக பமற்கூறியவற்றுள் முதல் இரண்டும் 

பலழய இலக்கியங்கலள ஆராய்பவாாிடமும், பின்லனய இரண்டும், அண்லமக்கால / 

இக்கால இலக்கியங்கலள ஆராய்பவாாிடமும் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 

இதுபபான்ற குலறபாடுகள், திறனாய்வுக்குத் தலடக்கற்கள். நல்ல 

திறனாய்வாளனுலடய பண்பு, இத்தலகய குலறகலளத் தவிர்த்துவிட்டுத், துலாக்பகால் 



 

(தராசு) பபால், ஆள்முகம் பார்க்காமல், சபாருள்களின் இனபாிமானத்லத மட்டும் 

சொல்லுவது ஆகும். 

ெமன்செய்து ெீர்தூக்கும் பகால்பபால் அலமந்சதாருபால் 

பகாடாலம ொன்பறார்க் கணி 

ஒருபால் பகாருதல் - ஒருபக்கச் ொர்பு - திறனாய்வாளராகிய ொன்பறார்க்கு அழகு அல்ல. 

இருபவறு இலக்கியப் பனுவல்கலள - நூல்கலள - ஒப்பிட்டு 

ஆராய்பவார்க்கு,     இத்தலகய     ெமன்பநாக்கு, மிகவும் முக்கியமாகும். 

குணமும் குற்றமும் நாடி 

    மனிதன்பபால இலக்கியமும், குற்றம் குலற உலடயது. நிலறகள் அதிகம் இருப்பின் 

மனிதன் மதிக்கப்படுகிறான்; பபாற்றப்படுகிறான். ஆனால், அறிவாராய்ச்ெி உள்ளம் 

சகாண்டவர்கள்,  நிலறகலளப் பாராட்டுவது பபாலபவ, குலறகலளயும் கண்டறிந்து 

சுட்டிக்காட்டி அறிவுலரதருவார்கள். இது ொன்பறார் பணி. இலக்கியத் 

திறனாய்வாளனும், இலக்கியத்தில் அதன் எல்லாப் பண்புகலளயும் பார்க்கிறான். 

நிலறகலள மட்டும், அல்லது குறிப்பிட்ட இலக்கியப் பனுவலில் தனக்கு மிகவும் 

பிடித்தலதமட்டும் எடுத்துக்காட்டி ஆகா, ஓகா என்று புகழ்ந்தால், அது பபாற்றியுலர 

யாகும்மயின்றித் திறனாய்வாகாது. பபாற்றியுலரகள், பமபலாட்டமானலவ; அலவ 

இலக்கியத்லத என்றும் வளர்ப்பதில்லல. அதுபபாலபவ, குலறகலளக் 

கண்டுபிடிப்பதிபலபய கவனம் செலுத்தினால், திறனாய்வாளனுலடய எதிர்நிலலப் 

பண்பாகபவ அது அலமயும; பமலும், இலக்கியம் வளராது; பெதம் அலடயும். எனபவ, 

திறனாய்வுக்கு எடுத்துக் சகாண்ட ஒரு நூலினுலடய இரண்டு பக்கங்கலளயும் 

மயக்கமின்றிப் பார்க்க பவண்டும். எது எப்படி இருக்கிறது என்று காணபவண்டும். எது 

மிலகயாக இருக்கிறது என்பலதக் கூறபவண்டும். 

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் 

மிலகநாடி மிக்க சகாளல் 

திறனாய்வாளனுலடய பணி, வாெகனுக்கு, இருப்பலத உள்ளவாறு சொல்லுதல் ஆகும். 



 

 நல்ல திறனாய்வாளனின் பண்பு, குணம் - குற்றம் என்ற இரண்லடயும் 

பார்ப்பது. எது அதிகபமா, அதலனச் செய்வது. ஆனால் அபதபபாது, மற்றலத, 

அதாவவது, குலறவாகி இருப்பலதச் சொல்லாமபல விட்டு விடுவது அல்ல. அப்படிச் 

செய்யாமல் விடுவது, சபரும் குலறயாகும். ‘இடிப்பார் இல்லலசயனில், சகடுப்பார் 

இல்லலசயனினும் சகடும்’ புகழ்ந்து சொல் - பபாற்று - பாராட்டு ஆனால், நிதானமாக 

இருக்க பவண்டும். நிதானமற்ற புகழ்சமாழி, பலடப்பாளிலயச் செருக்கும் தறுக்கும் 

உலடயவனாக ஆக்கிக் சகடுத்துவிடும். அபதபபாது, குலறகள் இருக்குமானால், ெற்றுக் 

கணிெமாகபவ இருந்தாலும் கூட - அவற்லற அடக்கமாகச் சொல்ல பவண்டும். ஓங்கும் 

பபாது சபாிதாகத் பதான்றினாலும் அது அதலன எறிகிறபபாது - விழுகிறபபாது - 

சமல்ல விழபவண்டும். ‘கடிபதாக்கி சமல்ல எறிக’. எனபவ, நிலற கூறுக; குலற 

காட்டுக; அதன் மிலக சொல்லுக; வளரும் சநறி தருக. இவ்வாறு, திறனாளியாய்க் 

கடலமயாற்றுக. 

 திறனாய்வாளனின் பங்கு 

    பலடப்பாளி - திறனாளி - வாெகன் என்ற முக்கூட்டுறவில், திறனாளியின் இடம் 

அல்லது பங்கு அல்லது பணி, வாெகலனப் பலடப்பாளியின் பக்கமாக - அதாவது 

பலடப்பின் பக்கமாக மிக சநருங்கச் செய்தல் ஆகும். பலடப்பாளியின் பநாக்கம் 

வாெகலனச் சென்றலடவதுதான்; அதுபபால், திறனாளியின் பநாக்கமும் வாெகலனச் 

சென்றலடவதுதான். இந்த உறவில் திறனாளி, எந்த விதத்திலும் ஓர் இலக்கு அல்ல. 

இலக்கு - ஒன்றிப் பலடப்பு ; அல்லது வாெகன். இந்த இரண்டிற்கும் இலடபய, 

திறனாளி, வாெகன் பக்கம் சென்று, தான் சபற்ற இன்பம் சொல்லி, சபற்றதன் 

முலறலமயும் வல்லலமயும் சொல்லி, வழி சொல்லிப் பலடப்பின் திறன் பநாக்கி 

அனுப்புகிறான். அதாவது, வாெகலனப் பலடப்பின் பக்கமாகத் திறனாளி 

ஆற்றுப்படுத்துகிறான் என்று சபாருள். 

ஆற்றிலடக் காட்ெி உறழத் பதான்றிப் 

சபற்ற சபருவளம் சபறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச் 



 

சென்றபயன் எதிரச் (சொல்லுதல்) 

ஆற்றுப்பலடயின் இலக்கணம் என்று சதால்காப்பியர் கூறுவார். திறனாய்வும், 

இதுபபால், ஆற்றுப்படுத்துகிற செயலலச் செய்கிறது. 

வாெகனுக்கு உறுதுலண 

    எனபவ, திறனாய்வாளன், வாெகனுக்கு பலடப்லபப் புாிந்து சகாள்வதில் 

உறுதுலணயாக அலமகிறான் எனலாம். வாெகனுக்கு வழி சொல்லி, வாெகனுக்கு 

ஏற்படலாகும் ஐயப்பாடுகலள யூகித்தறிந்து தீர்ப்பான்பபால் விளக்கம் தந்து, தகவல்கள் 

தந்து, துலணயாக நிற்கிறான், திறனாய்வாளன். வாெகனுக்கும் பலடப்புக்கும் 

இலடயில் உள்ள தலலமுலற இலடசவளிகலளக் - கால பவறுபாடுகலளக் - 

குலறக்கிறான். அதுபபால இடங்கள், தூரந்சதாலலவுகள் என்ற நிலலயில் ஏற்படுகிற 

இலடசவளிகலளயும் குலறக்கிறான். உதாரணமாகப், புதுலமப்பித்தன், 

திருசநல்பவலி     மாவட்டத்துக்காரர்; அவருலடய கலதகளில் அந்த வட்டாரத்துச் 

சொற்கள், சமாழிநலட, பழக்கவழக்கங்கள் முதலியலவ இடம் சபறுகின்றன. பகாலவ 

மாவட்டத்துக்காரர்களுக்கு அவற்றுள் ெில புாியாமல் பபாகலாம் அல்லது கடினமாக 

இருக்கலாம். திறனாய்வாளன் வாெகனுக்கு வழி தந்து அந்த ெிரமங்கலளக் 

குலறக்கிறான். இவ்வாறு,     திறனாய்வாளன்,     வாெகனுக்கு உகந்த 

உொத்துலணயாகவும் உற்ற  நண்பனாகவும் உயர்ந்த வழிகாட்டியாகவும் 

விளங்குகிறான். ெிறந்த வாெகர்கள் உருவாவதற்கும், ஒரு நல்ல இலக்கியச் சூழல் 

அலமவதற்கும், திறனாய்வாளனின் இத்தலகய பண்பு சபாிதும் உதவுகின்றது. 

செவிலி மனப்பான்லம 

    பலடப்பாளி, தாய் என்றால், திறனாளி, பலடப்பிற்கும் பலடப்பாளிக்கும் செவிலி 

பபான்றவன் ஆவான். குறிப்பிட்ட ஒரு பலடப்பாளிக்கும் அந்தப் பலடப்புக்கும் 

மட்டுமல்ல - அத்தலகய ஒரு குழுவுக்கும் சபாதுவான ஓர் இலக்கியச் சூழலுக்கும் ஒரு 

செலிவிபபால் இருந்து பபணுகிற பண்பு, திறனாய்வாளனின் பண்பாகும். வாெகனுக்கு 

ஓர் உொத்துலணயாக இருப்பதுபபால, பலடப்பாளிக்கும் - பலடப்புக்கும் - ஒரு நல்ல 



 

பலடப்புச் சூழலுக்கும் - செவிலியாக இருந்து நலம் பபணி வளர்த்சதடுக்கும் பணிலயத் 

திறனாய்வு செய்கிறது. 

குற்றங்குலறகலளச் சொல்லியும் உதாரணப்படுத்தியும் எழுதுகிற திறனாய்வு, 

எதிர்நிலலயாகச் செயல்படக் கூடியது. இது, பலடப்பாளிலயச் பொர்வலடயச் 

செய்கிறது. உற்ொகம் குன்றுகிறபபாது  பலடப்பாளி, பமலும்     பமலும் 

எழுதத்தயங்குகிறான். அண்லமக் காலங்களில், தமிழில் ெிறு (இலக்கியப்) 

பத்திாிக்லககள் பலவற்றில், குழுமனப்பான்லமயுடன், காழ்ப்புணர்வுடன் 

பலடப்பாளிகலள அணுகும் பபாக்கும் அதிகம் 

காணப்படுகிறது. தாக்குதல் விழுகிறபபாது, வலுவான / அனுபவம் உள்ள பலடப்பாளி 

ஓரளவு தப்பித்துக் சகாள்கிறான் ; ஆனால் வளர்ந்து வரும் பலடப்பாளிகள், 

தாக்குதல்கலளத் தாங்கமுடியாமல் பொர்ந்து பபாகிறார்கள். 

பதாழலம 

ஒரு நல்ல திறனாய்வாளனின் பண்பு, பலடப்பாளியின் உற்றபதாழனாய் 

இருப்பது ; பலடப்புக்குத் பதாழலம உணர்லவக் காட்டுவது. திறனாய்வாளன், கவிலத, 

புலனகலத என்று எந்தவலக இலக்கியத்லத எடுத்துக் சகாண்டாலும் அல்லது 

தனிப்பட்ட ஒரு ஆெிாியலர அல்லது ஒரு நூலல எடுத்துக்சகாண்டாலும், அதன் 

பநர்த்தி, அதன் சபாருள், அதன் கட்டலமப்பு, அதன் பநாக்கம், அதுப் பிறவற்பறாடு 

சகாண்டுள்ள சதாடர்பு முதலியவற்பறாடு அதனுலடய சுலவ, அதனுலடய 

தனித்தன்லம, குறிப்பிட்ட பலடப்பாளியின் தனிப்பட்ட திறன் - ஆளுலம - 

முதலியவற்லறயும் சொல்லுகிறான். அவ்வாறு சொல்லுகிறபபாது காணப்படுகின்ற 

நியாயமான / பநர்லமயான அணுகல்முலறகள், பலடப்பாளியின் முன்பநாக்கிய 

பார்லவகளுக்கு நலம் செய்கின்றன. இலக்கியப் பனுவல்கலளபய அத்தலகய 

திறனாய்வுகள் வாழலவக்கின்றன. 

    இலறயனார் களவியல் மிகச்சுருக்கமான நூற்பாக்கலளக் சகாண்டது. ஆனால் 

அதற்கு எழுதப்பட்ட விளக்கமான உலரதான்,     அந்த நூற்பாக்கலள 



 

வாழலவத்துள்ளது. நூற்பாக்கலளத் தழுவி அவற்லற விளக்குகின்ற அபதபபாது, ஒரு 

சபாதுவான இலக்கியச் சூழலல அந்த உலர பபணி வளர்க்கிறது. களவியல் 

நூற்பாக்கள், தாய்லம உலடயலவ சயன்றால், அதன் உலர, செவிலியாக இருந்து 

அதலனப் பபணிக் காக்கின்றதாக அலமகிறது எனலாம். 

திறனாய்வாளனின் தகுதிகள் 

திறனாய்வாளன், பலடப்பாளிலயவிடவும், வாெகலனவிடவும் சபாறுப்பாகச் 

செயல்பட பவண்டியவன் எனபவ, அதற்கு அவனுக்குச் ெில தகுதிகள் பதலவ. 

சதளிவும் திறனும் 

          ஆங்கிலத் திறனாய்வாளர் டி.எஸ்.எலியட், திறனாய்வாளன், தன்னுலடய 

அணுகுமுலறயிலும், பநாக்கத்திலும் ொியான கண்பணாட்டம் சகாண்டிருக்க பவண்டும் 

என்று அபதபபாது, தான் சொல்லுவதில் குழப்பமற்ற நிலலயும் சதளிவும் இருக்க 

பவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார். ொியான பார்லவ - ொியான பநாக்கம் - சதளிவான 

நலடயின் அலடயாளங்கள். 

 இன்று     திறனாய்வில்     புதிய     பகாட்பாடுகள் பல வந்திருக்கின்றன. 

அலமப்பியல், பின்லன அலமப்பியல், பின்லன நவீனத்துவம் முதலியன அலவ. 

பமலும் அதற்கு முன்னால் மிலகநடப்பியல், குறியீட்டியல், உளவியல் முதலிய 

இெங்களும் அல்லது இலக்கியச் செல்சநறிகளும் வந்தன. 

இலவசயல்லாம்     பமலல     நாட்டிலிருந்து     வந்தலவ. இவற்லறத் தமிழ்த் 

திறனாய்வாளர்கள் படித்தறிந்து தமிழுக்குக் சகாண்டுவர முயலுகிறார்கள். தமிழ் 

இலக்கியங்பகளாடு சபாருந்திலவத்துப் பார்க்க முயலுகிறார்கள். ஆனால் பமலல 

நாட்டுு் மரபுகலளச் ொிவரப் புாிந்து சகாள்ளாத பபாதும், இங்குள்ள சூழல்கள் அந்தக் 

கருத்துக்களுக்குச் ொிவரப் சபாருந்தி நிற்காததாலும் இந்தத் திறனாய்வுகள் குழம்பி 

நிற்கின்றன. உதாரணமாக, அண்லமக்காலம் வலர ஆங்கில மரபாகிய image என்ற 

கலலச்சொல்லுக்கு உருவகம், படிமம், குறியீடு என்று மாறிமாறிப் சபாருள் 

உலரக்கப்பட்டது. இலதவிடத் சதளிவற்ற நிலல, flash back (பின்பனாக்கு உத்தி) 



 

மற்றும் stream of consciousness (நனபவாலட உத்தி) என்ற இரண்லடயும் 

விளக்குவதில் இருந்தது - இன்னும் கூட இருக்கிறது. நனபவாலட, முக்கியமாகப் 

பகுப்பியல் உளவியலாளராகிய ெிக்மண்ட் ஃபிராய்டு விளக்கிய அடிமனம் பற்றிய 

கருத்து நிலலலயச் பெர்ந்தது. அதலனப் புாிந்து சகாள்ளாதபபாது, நனபவாலடலயப் 

பற்றிய விளக்கமும் சதளிவற்றுப் பபாய்விடும். இதுபபாலபவ அலமப்பியல் பற்றித் 

தமிழில் எழுதிய பலர், அதலன விளக்குவதற்குப் பதிலாகக் குழப்பியிருக்கிறார்கள். 

திறனாய்வின் அணுகுமுலறயிலும் அதலனச் சொல்லுவதிலும் சதளிவு இல்லாதபபாது, 

அதற்கு ஆட்படுகிற பலடப்பிலக்கியமும் சபரும் குழப்பத்துக்காளாகிறது. பின்லன 

நவீனத்துவம் (Post Modernism) என்ற சகாள்லகலய அடிசயாற்றி எழுதுவதாக 

முலனந்த ெில தமிழ் நாவல்கள் சதளிவற்றுப் பபானலதச் ெமீபகாலத்தில் தமிழில் 

பார்க்கமுடிகிறது. எனபவ, திறனாய்வாளன், தன்னுலடய கருத்துகலளச் சொல்லுவதில் 

சதளிவும் திறனும் உலடயவனாக இருக்க பவண்டும். அப்படியானால் தான் 

அவனுலடய கருத்துகள் வாெகலரயலடய முடியும். பரவலான தாக்கத்லத ஏற்படுத்த 

முடியும். திறனாய்வு தன்னுலடய பாணிலயச் செய்ய முடியும். 

ெமூகப் சபாறுப்பு 

    ஒரு பலடப்பாளி, தனிமனிதனாக இருந்து எழுதினாலும், இந்தச் ெமூகத்தில் 

பதான்றிய ஒரு ெமூக மனிதன், அவன். அவனுலடய எழுத்துகள் ெமூகத்லத பநாக்கிப் 

பபாகின்றன. அந்தச் ெமூகத்தில் ஏபதனும் ஒரு ெலனத்லத அல்லது தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்துகின்றன. எனபவ பலடப்பாளிக்கு ஒரு ெமூகப்சபாறுப்பு இருக்கிறது. 

அதுபபாலபவதான், திறனாய்வுக்கும் இருக்கிறது. 

    திறனாய்வு, குறிப்பிட்ட ஓர் இலக்கியத்லதத் தளமாகக் சகாண்டு 

செய்யப்படுகிறசதன்றாலும், உண்லமயில், இலக்கியம் ொர்ந்த ஒரு ெமூகத்தளத்லத 

அது தனது தளமாகக் சகாண்டு விளக்குகிறது. இலக்கிய அழகு, செய்ந்பநர்த்தி 

மட்டுமல்லாமல், இலக்கியம் கூறுகின்ற மனித வாழ்க்லகயனுபவங்கலளயும் மனித 

ெமூக மதிப்புகள் அல்லது விழுமியங்கலளயும் திறனாய்வு ஆராய்ந்து சொல்லுவதால் 

அதற்கு ெமூக உறவுகளும் தாக்கங்களும் இயல்பாகபவ இருக்கின்றன. திறனாய்வு 



 

வாெகலர பநாக்கிச் செல்கிறது. படிக்கிற பலலரத் திறனாய்வு ெிந்திக்க லவக்கிறது; 

அவர்களிடம் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறது. 

    திறனாய்வு இலக்கியத்துக்குள் மட்டும் நிற்பதில்லல. பல ெமூகவியல் 

பகாட்பாடுகலளயும், பல அரெியல் - பண்பாட்டுக் பகாட்பாடுகலளயும் அது 

சகாண்டிருக்கிறது; அலவ பற்றிசயல்லாம் பபசுகின்றது. எனபவ ெமூக அக்கலற 

இருக்கிறது என்று சபாருளாகிறது. அப்படியானால் அதற்குாிய சபாறுப்பும் அதற்கு 

இருக்கிறது. இன்று, உலகின் பல நாடுகளில் திறனாய்வாளர்கள், புகழ்சபற்ற ெமூக 

ெிந்தலனயாளர்களாகச், ெமூக நிகழ்வுகளில்     தாக்கம் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். 

உதாரணமாகச் ெிலசபயர்கள், சடல்லி ஈகிள்டன், சடர்ாிடா, பபாதிலார், ஃபூபகா, 

உம்பர்ட்படா ஈக்பகா, எட்வர்ட்செய்த், ஃபபனான், காயத்ாி ஸ்லபவக் முதலியவர்கள் 

(எல்பலாரும் அண்லமக்காலத்தவர்கள்). 

    ெமூகப்சபாறுப்பு என்பது, திறனாய்லவப் சபாறுத்த அளவில், முதலில் நல்லசதாரு 

இலக்கியச் சூழலலபயற்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவது ஆகும். பிறகு, சமாழி 

மற்றும் அரெியல் - ெமூக - பண்பாட்டுத் தளத்தில் முலறயான ொியான - ெிந்தலனப் 

பரப்லபக்     கட்டலமப்பது; புதியபுதிய பகாட்பாடுகள் அறிமுகமாகும்பபாது 

அவற்லறச் ொியாகப் புாிந்துசகாண்டு, ெமூகவிழிப்புணர்வுடன், 

பதலவயானவற்லறத் சதளிவாகவும் திடமாகவும் அறிமுகப்படுத்துவது; ெமூகத்தில் 

நலடசபறும் ெீரழிவுகலள எதிர்நின்று விமாிெிப்பது;     சமாழிலய வளப்படுத்துவது. 

இவ்வாறு திறனாய்வாளனுக்குச் ெமூகப் சபாறுப்புகள் பல இருக்கின்றன. ஒரு 

இலக்கியவாதி என்ற முலறயிலும் ஒரு ெிந்தலனயாளன் என்ற முலறயிலும் 

அவனுக்கு இந்தக்கடலமகள் காத்திருக்கின்றன. 

திறனாய்வாளனுலடய     பண்புகலளயும் பணிகலளயும் பார்த்பதாம். 

அதன்வழித்,     திறனாய்வின்     பண்புகள் சவளிப்படுகின்றன. திறனாய்வாளனின் 

பநாக்கமும் குறிக்பகாளும் - உண்லமலயத் பதடுவதாகும். நல்ல அறிவும் பயிற்ெியும் 

சகாண்டு, புறவயமான பார்லவபயாடு, இலக்கியத்லத அவன் அணுகபவண்டும். 



 

ொியானவற்லறத் பதர்வதிலும் பதர்வலதச் சொல்லுவதிலும், காழ்ப்பு இருக்கக் 

கூடாது; பக்கச் ொர்பு இருக்கக்கூடாது. நடுவுநிலலலம பவண்டும். குணம் நாடிக் 

குற்றமும் நாடபவண்டும். பலடப்புக்குத் பதாழனாகவும் 

உொத்துலணயாகவும்     இருக்க பவண்டும். நல்லசதாரு இலக்கியச்சூழலல 

வளர்ப்பவனாக இருக்க பவண்டும். புதிய பகாட்பாடுபகளா பவறு எதுபவா ஆயினும், 

புாிந்துசகாள்வதிலும், சொல்லுவதிலும் சதளிவு இருக்க பவண்டும். சதளிவு 

இருக்கும்பபாதுதான் வாெகலர அது சென்று அலடய முடியும். ெமூகப் சபாறுப்பு 

என்பது 

பலடப்பாளிக்கு மட்டுமல்ல, திறனாய்வாளனுக்கும் இருக்கிறது. ஏசனன்றால் 

திறனாய்வாளன், ஒரு ெிந்தலனயாளனாகவும் இருக்கிறான் - இருக்கபவண்டும். 

இலக்கியமும் திறனாய்வும் ஒன்லறசயான்று ொர்ந்திருப்பலவ என்று முன்னர்க் 

கூறியிருக்கிபறாம். இலக்கியம் இன்பறல் திறனாய்வு இல்லல; இலக்கியத்திற்காகத் 

தாபன திறனாய்வு! எனபவ, இந்த இலக்கியம் எத்தலகயது, இதன் அடிப்பலடகள் 

என்ன என்பலத நாம் அறிந்துசகாள்ள பவண்டியிருக்கிறது. அவ்வாறு 

அறிந்துசகாண்டு, திறனாய்வு அதன்பமல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பலதப் 

பின்னால் நாம் அறிந்து சகாள்ள பவண்டும். இலக்கியத்தின் அடிப்பலடப் பண்பு, 

அது வாழ்க்லகபயாடு இலணந்து கிடக்கிறது என்பதுதான். எனபவ, இலக்கியமும் 

வாழ்க்லகயும் என்பது பற்றி இந்தப் பாடத்தில் பார்க்கலாம். 

இலக்கியமும் வாழ்க்லகயும் 

திறனாய்வு, இலக்கியத்தின் பமல் அக்கலற சகாள்கிறது என்றால், முக்கியக் 

காரணம் இலக்கியம் என்ன சொல்கிறது; அதலன எப்படிச் சொல்கிறது என்று அறிய 

பவண்டும்; அவ்வாறு அறிந்தலதச் சொல்ல பவண்டும் என்பது தான். 

    நாம் அறிந்த வாழ்க்லகபயாடு அது சதாடர்பு சகாண்டிருக்கிறது. நாம் அறிந்த 

வாழ்க்லகலய அது பபசுகிறது. நம்லம அதுபற்றிச் ெிந்திக்க லவக்கிறது. 

அவ்வாறிருக்கும் பபாது, அது செவ்லவயாக இருக்க பவண்டும் என்று திறனாய்வு 



 

விரும்புகிறது. செவ்லவயாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து அதுபற்றி விளக்க 

பவண்டியிருக்கிறது. திறனாய்வின் கடலம இதுவாதலால்,     இலக்கியம் 

வாழ்க்லகபயாடு எவ்வாறு ஒன்றிலணந்து அதுபற்றிப் பபசுகிறது என்று ஆராய்வதில் 

திறனாய்வு விருப்பம் சகாண்டிருக்கிறது. 

திறனாய்வாளனும் வாழ்க்லகயும் 

திறனாய்வு,     பநரடியாக     வாழ்க்லகலயப் பற்றிப் பபசுவதில்லல. ஆனால் 

இலக்கியத்தின் வழியாக அதலன ஆய்வு செய்து மதிப்பிடுவதன் வழியாக 

வாழ்க்லகலயப் பற்றியும் அதன் ொரங்கள் மற்றும் அறசநறிகள் பற்றியும் திறனாய்வு 

பபசுகின்றது. இலக்கியம் என்பது வாழ்க்லகலயத் தட்லடயாக, ஒரு பநர்முக 

வர்ணலனயாகச் சொல்வதல்ல. அதற்சகன ஒரு பார்லவ, ஒரு பநாக்கு, ஒரு வலரயலற, 

உத்தி முதலிய எல்லாம் இருக்கின்றன. இவற்லற சவளிக்சகாணர பவண்டும். 

இவற்றின் வன்லம, சமன்லமகலளப் புலப்படுத்த பவண்டும். வாழ்க்லக பற்றி 

இலக்கியப் பலடப்பாளிக்கு எவ்வாறு பட்டறிவும் (அனுபவமும்), பநாக்கமும், ொர்பு 

நிலலயும், விருப்பமும் இருக்கின்றனபவா, அதுபபால் திறனாய்வாளனுக்கும் உண்டு. 

பமலும், வாெகனுக்கு அத்தலகய வாழ்க்லக எவ்வாறு பபாய்ச் பெரபவண்டும் என்ற ஒரு 

பார்லவயும் இலட்ெியமும் உண்டு. 

    எனபவ திறனாய்வாளன், இலக்கியத்லதப் பார்க்கிறான். அது சொல்லும் 

வாழ்க்லகலயப் பார்க்கிறான்; ஏன், எப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பலதப் 

பார்க்கிறான். வாெகனுக்கு இலவ பற்றி விளக்குகிறான். திறனாய்வுக்கும் 

வாழ்க்லகக்கும் உள்ள சதாடர்பு இந்த முலனயில் அல்லது இந்தக் பகாணத்தில் 

இருக்கிறது. 

பலடப்பாளியும் வாழ்க்லகயும் 

 இலக்கியம் பலடப்பதற்கான முயற்ெியில் ஈடுபட்டுள்ள 

பலடப்பாளிக்கு     அதற்குாிய     உந்துதல்களாகச்     ெில ஆர்வநிலலகள் இருக்கின்றன. 

அலவ, தன்னுலடய     வாழ்க்லகயனுபவம்,     வித்தியாெமானது, விபெடமானது, என்று 

அவன்(ள்) கருதுகிறான். பிறருலடய வாழ்க்லகப் பற்றி, அனுபவங்கள் பற்றி அறிந்து 



 

சகாள்ள முயலுகிறான், பகட்டறிதல், உற்றறிதல், உய்த்தறிதல் என்பவற்றின் 

மூலமாகத் தன்னுலடய வாழ்க்லக பற்றியும் பிறருலடய வாழ்க்லக 

பற்றியும்     அபிப்பிராயங்கலளயும்     கருத்துகலளயும் உருவாக்கிக் சகாள்ள ஆர்வம் 

சகாள்கிறான். இவற்லற சவளிப்படுத்திச் சொல்ல ஆர்வம் சகாள்கிறான்; அல்லது 

இவற்றிற்கு உள் அர்த்தங்கள் கண்டு அவற்லறச் சொல்ல ஆர்வம் சகாள்கிறான்; 

அல்லது மலறத்து, பவறு ‘பதிலி’கலள முன்னிறுத்த ஆர்வம் சகாள்கிறான். 

எவ்வாறாயினும், இவற்லறக் கலலயழகுடன் பிறர் மனங்சகாள்ளுமாறு சொல்ல 

ஆர்வம் சகாண்டிருக்கிறான். 

இலக்கியத்தின் பாடுசபாருளும் வாழ்க்லகயும் 

    இலக்கியம், வாழ்க்லக பற்றியதாகத்தான் அலமய பவண்டும்; அதன் பாடுசபாருள் 

(Theme) வாழ்க்லகபய என்று சபாதுவாகப் பலரும் கூறினாலும், தமிழ் மரபு இதலன 

வலியுறுத்தச் சொல்கிறது. சதால்காப்பியம், எழுத்து, சொல், சதாடர் எனும் இலவ பற்றி 

மட்டுமல்லாமல், இலக்கியம் பற்றியும் பபசுகிறது என்பலத நாம் அறிபவாம். சபாருள் 

அதிகாரம் என்ற மூன்றாவது அதிகாரம் கவிலதக் சகாள்லக (Poetics) பற்றியது. இதில், 

அந்நூல் முதல்சபாருள், கருப்சபாருள், உாிப்சபாருள் என்பன பற்றிப் பபசுகிறது. இந்த 

மூன்றும் கவிலதயில் இடம் சபறுவன. இவற்றுள் முதலும் கருவும் இயற்லகலயயும் 

இயற்லகபயாடு ஒட்டியவற்லறயும் பபசுகின்றன. உாிப் சபாருள் என்பது காதல் 

அல்லது அகவாழ்க்லக பற்றியது. இதுபவ இன்றியலமயாதது. முதலும் கருவும் 

இல்லாவிடினும் உாிப்சபாருள் அலமந்திருக்க பவண்டும். சதால்காப்பியம் கூறும் 

அகம், புறம் எனும் இரண்டும் இலக்கியத்தின் பாடுசபாருள்களாகும். இவ்லறப் 

பற்றிபய அந்நூல் விளக்கமாகப் பபசுகிறது. அகம், புறம் எனும் இந்த இரண்டிலன 

லமயமாகக் சகாண்டதுதான், அன்லறய இலக்கியக் சகாள்லக. எனபவ, இலக்கியம் 

வாழ்க்லகலயச் ெித்தாிப்பலதபய பநாக்கமாகவும் வழிமுலறயாகவும் சகாண்டது 

என்பது அறியப் சபறுகின்றது. 

 



 

இலக்கியமும் வாழ்க்லகயின் பாிமாணங்களும் 

    வாழ்க்லக, ஒற்லறப் புள்ளியில் அலமந்ததல்ல. ஒற்லறக் பகாடாக அலமந்ததல்ல. 

ஒபர பாலதயில் செல்வதல்ல; ஒபர ெீராகவும் பபாவதல்ல. பல பகாலங்கள், பல 

பபாக்குகள், பல பாிமாணங்கள் (Dimension) உண்டு. வாழ்க்லக விாிவானது; 

ஆழமானது சதாடர்ச்ெியுலடயது. வாழ்க்லக இவ்வாறு பன்முக மாகவும் பல 

பதாற்றங்கள் சகாண்டதாகவும் விளங்குவதால், இலக்கியம் அத்தலகய வாழ்க்லகலயச் 

சொல்லுவது எளிதாகவும் இருக்கிறது; ஏற்புலடயதாகவும் இருக்கிறது. 

    வாழ்க்லக என்பது நிகழ்ச்ெிகளாலும் நிலனவுகளாலும் உணர்வுகளாலும் ஆனது. 

இலக்கியம், வாழ்க்லகலய ‘அப்படிபய’ ெித்தாிப்பதில்லல. 

வாழ்க்லகலய     அனுபவமாக்கித் தன்வயப்படுத்திக் சகாள்வது, இலக்கியத்தின் 

வழிமுலற. தன்னுலடய வாழ்க்லக அனுபவம் மட்டுமல்லாமல் பிறருலடய 

வாழ்க்லகயிலிருந்து சபறப்படுபவற்லறத் தன்வயப்படுத்தித் தன் அனுபவமாக ஆக்கிக் 

சகாள்வதும், இலக்கியத்திற்குாிய வாழ்க்லகயனுபவமாகும். எல்பலாரும் எல்லா 

அனுபவங்கலளயும் சபறமுடியும் என்பபதா தன்னுலடய அனுபவங்கலளசயல்லாம் 

அல்லது அவற்லற மட்டுபம எழுத முடியும் என்பபதா ொத்தியமல்ல. எனபவ, 

பிறருலடயவற்லறத் தன்னுலடயதாக ஆக்கிக் சகாள்ள பவண்டும். கூடுவிட்டுக் கூடு 

பாய்வது பலடப்பாளியின் பண்பு. இலக்கியம் ெித்தாிக்கின்ற வாழ்க்லக எத்தலகய 

பரப்புக் சகாண்டது என்று இப்பபாது பார்ப்பபாம். காலம், இடம், பண்பாடு என்ற பல 

தளங்களில் இந்தப் பரப்பு அலமந்துள்ளது. 

இலக்கியமும் காலப் பரப்பும் 

இலக்கியம் சொல்லுகிற வாழ்க்லக, குறிப்பிட்ட காலம், இடம் ஆகிய 

அச்சுக்கலள அல்லது தளங்கலளக் சகாண்டது. வாழ்க்லகச் ெித்திரம், ஒரு கணபநரத்துச் 

ெித்திரமாக இருந்தாலும், அந்தக் கணபநரம் என்பது கடந்த காலத்தின் ஒரு சதாடர்ச்ெி 

அல்லது ஒரு பகுதிபயயாகும்; அதுபபால வருங் காலத்தின் ஒரு முன்கூறு அல்லது ஒரு 



 

பகுதிபயயாகும். திறனாய்வாளன், இலக்கியம் சொல்லியிருக்கிற வாழ்க்லகலய 

இவ்வாறுதான் ஒரு பரந்த தளத்தில் எடுத்துக் சகாள்கிறான். 

உதாரணமாக, ஒளலவயார், அதியமாலனப் பற்றிப் பாடிய புறநானூற்றுப் 

பாடல்கலளப் பற்றி எண்ணிப் பார்க்கலாம். அதியமானுலடய வாழ்க்லக, 

சகாலடத்திறன், ஒளலவயாாிடம் அவன் காட்டிய பாிவு முதலியலவ, குறிப்பிட்ட ஒரு 

காலத்திலனச் பெர்ந்தலவசயன்றாலும், அந்தப் பாடல்கள் மூலமாகத் சதாியவரும் 

தமிழர்களின் சகாலட உள்ளம், புலவர்கள் பமல்காட்டி வந்த அன்பு உள்ளம் 

முதலியலவ சதான்றுசதாட்டு வந்தலவ; அதுபபால பின்னரும் இந்த உணர்வுகள், 

காலம்பதாறும் பாராட்டப்பட்டு வருபலவ. இதலனபய திறனாய்வு கண்டறிந்து 

விளக்குகிறது; காலம் எனும் உலரகல்லில்     வாழ்க்லகலய     உராய்ந்து     பார்த்துப் 

புலப்படுத்துகிறது. 

வாழ்க்லகயும் இடமும் 

எந்த வாழ்க்லகயும் குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில் அல்லது சதாடர்ந்து பல 

இடங்களில் காலூன்றித்தான் இயங்குகிறது. எனபவ அந்த இடம் அல்லது இடங்களின் 

பிரத்திபயகமான பண்புகள், அந்த வாழ்க்லகயில் பிலணந்து 

கிடக்கின்றன. கி.ராஜநாராயணன் என்ற எழுத்தாளாின் புலன 

கலதகளில் காிெல்காடும் ஆர்.ெண்முகசுந்தரத்தின் புதினங்களில் சகாங்குமண்டலமும் 

தி.ஜானகிராமன் புதினங்களில் தஞ்லெயும் களங்களாக அலமகின்றன. எனபவ 

இத்தலகய புலனகலதகளில், அந்த அந்த வட்டாரங்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றின் 

ெிறப்பியலான அம்ெங்பகளாடு கூடிய வாழ்க்லகலயக் காணமுடியும். 

ஆனால், வாழ்க்லக இவ்வாறு, குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில் காலூன்றி யிருந்தாலும், 

எந்த இடமும் தனியாக இருப்பதில்லல. மாநிலம், நாடு என்ற பரந்த எல்லலகளின் ஒரு 

பகுதியாகபவ ‘இடம்’ அலமந்திருக்கிறது. பமலும், இலக்கியம், அதன் சபாதுலமத் 

தன்லம (Universality) மற்றும் கலலபநர்த்தி காரணமாக, இடத்லதப் சபரும் பரப்பின் 



 

ஒரு பண்பாக ஓர் அம்ெமாக ஆக்கிவிடுகிறது. தமிழகத்து ெிறிய கிராமத்து வாழ்க்லக 

இந்திய வாழ்க்லகயின் ஒரு பகுதியாக ஆகிவிடுகிறது. 

வாழ்க்லகயும் பண்பாடும் 

சபாருளாதாரம், அரெியல், ெமூகம், பண்பாடு எனும் இவற்லறப் சபாருளாகக் 

சகாண்டது வாழ்க்லக. இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கமாக இருக்கும் வாழ்க்லகயில் இலவ 

உள்ளார்த்தமாக இருக்கின்றன. இலக்கியத்லத ஆராய்ந்து வாழ்க்லகயின் பல்பவறு 

அம்ெங்கலளப் பகுத்து விளக்கும் பிசரஞ்சு நாட்டு அறிஞர் சதயின் (H.A.Taine), 

அத்தலகய இலக்கியத்தில் மூன்று பாிமாணங்கள் இருப்பதாக விவாிக்கிறார். இனம் 

(Race): மக்களின், பாரம்பாியமாக வரும் / சவளிப்படும் சதாகுப்பு. பண்பாட்டுச் 

சூழல் (Milieu): மனிதன் வாழ்நிலலயில், இயற்லக முதற்சகாண்டு, ெமூக நிலலகள், 

அரெியல் நிறுவனங்கள் வலர பல சூழல்களின் ஓர் ஒட்டுசமாத்தநிலல. காலத்தின் 

மனம் (moment): குறிப்பிட்ட இலக்கியம் பதான்றிய, மற்றும் அது சொல்லும் வாழ்க்குப் 

பின்புலமான காலத்தின், பதெத்தின் சபாதுவான மனமும் உணர்வும். 

எல்லாருலடய வாழ்க்லகயிலும், வாழ்க்லகயின் ெிறு ெிறு கூறுகளிலும், இந்த 

மூன்று பாிமாணங்களும் இருக்கின்றன என்று கூறுகிறார் சதயின். இலக்கியத்தில் 

காணக்கூடிய இந்த நிலலகலள திறனாய்வாளன் பகுத்து ஆராய்ந்து கூறுகிறான். 

பமலும், இலக்கியம் கூறும் பல்பவறுபட்ட வாழ்க்லகயின் மூலம், அவ்வக்கால ெமூக 

பண்பாடுகலள இனம் கண்டறிந்து, வகுத்தும் சதாகுத்தும் திறனாய்வாளன் கூறலாம். 

இந்த முயற்ெிகளில் பல தமிழ் அறிஞர்கள் ஈடுபட்டுத் தமிழ்ப்பண்பாடு பற்றி நிலறய 

எழுதியிருக்கிறார்கள். 

வாழ்க்லகச் ெித்திரங்கள் 

    இலக்கியம், ஏற்கனபவ முன்னர் நாம் சொன்னது பபால வாழ்க்லகயின் பநர்முக 

வருணலன அல்ல. அது, வாழ்க்லகலயக் கலலயுருவில் தருகிறது. ெிலவற்லற 

விடுகிறது; ெிலவற்லறச் பெர்க்கிறது; ெிலவற்லற மங்கலாக்குகிறது; ெிலவற்லறப் 

பூதாகரப்படுத்துகிறது. இத்தன்லமகலளப் பற்றிப் பார்க்கலாம். 

 



 

மறுதலிப்பும் மாற்றும்  

    சவளியுலகு வாழ்க்லக பலடப்பாளியின் மனத்தில் அனுபவமாகி, அவனுலடய 

பநாக்கின் வழியாக சவளிப்படுு்கிறது. பலடப்பாளி, வாழ்க்லகயின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதிலய அல்லது அம்ெத்லத சவறுக்கலாம்; மறுக்கலாம். இத்தலகய மறுதலிப்பு, 

பநரடியாக     இடம் சபறுவதில்லல; மலறமுகமாகபவா, புலனகலத உத்திகளுடன் 

வித்தியாெமான பகாணங்களுடபனா இலவ வருகின்றன. 

உதாரணமாக, சு.ெமுத்திரம் எழுதிய ‘பாலலப் புறாக்கள்’ எனும் புதினம். முழுக்கவும் 

எய்ட்ஸ் பநாயாளிகலள மனிதாபிமானத்துடன் அணுகபவண்டும் என்பலத 

வலியுறுத்தும் ஒரு புதினம். அதற்கு ஏற்ற மாதிாியாகப் பல நிலலகளிலிருந்து     பல 

கலத     மாந்தர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றனர். தற்செயலாக ஒரு விபத்துப் பபால 

எய்ட்ஸ் பநாய்க்கு ஆளானவன், அவனுலடய மலனவி, டாக்டர், ெமூக பெவகி, 

அவனுக்கு அனுெரலணயாக உள்ள இன்சனாரு எய்ட்ஸ் பநாயாளி என்று இந்தப் 

பாத்திரங்கள் இடம் சபறுகின்றனர். வாழ்க்லகயின் சபரும் அவலமாகிய இந்த பநாய் 

மறுதலிக்கப்பட்டுச் ெித்திரமாகியுள்ளது. இதுபபால் பல புதினங்கள், வாழ்க்லகயின் 

எதிர்நிலலகலள மறுதலிக்கின்றன. இவ்வாறு, மறுதலிக்கிறபபாது, இதற்கு மாற்று 

(Alternative) கூறுவது உண்டு; தீர்வு பபான்று ெில கருத்து நிலலகலளக் கூறுவதும் 

உண்டு; இரண்டுமல்லாமல், மறுதலிக்கிற ெித்திரமாகபவ முடித்து விடுவதும் உண்டு. 

பலடப்பாளிக்கு இதில் சுதந்திரம் உண்சடனினும், திறனாய்வாளன், இத்தலகய 

ெித்திரங்கலள, மிக ஆழமாகக்     கண்டறிந்து குலறகசளனவும், நிலறகலள 

நிலறகசளனவும் சொல்ல பவண்டியவனாகிறான். 

பமலும், வாழ்க்லகசயன்பது ஒபர ெீரானது அல்ல. பல பிரச்ெலனகள் பல 

உருவத்தில் உண்டு. கலதமாந்தர்கலளயும் அவர்தம் வாழ்க்லகலயயும் 

ெித்தாிக்கும்பபாது பிரச்ெலனகள் பற்றிபயா அவற்லற எதிர்சகாள்வது பற்றிபயா 

ெித்தாிக்காமல், மிலகயான கற்பலனகள், அலங்காரமான சொற்பகாலங்கள் 

முதலியவற்றால் திருப்தியலடந்து ெித்திரங்கலள முடித்துவிடுவது உண்டு. இத்தலகய 



 

மனப்பபாக்கு, நழுவல் அல்லது தப்பித்துச் செல்லுதல் (Escapes) என்று 

சொல்லப்படுகிறது. இலக்கியத்தில் இது, பலமுலனகளில் இருக்கின்றன. 

திறனாய்வுக்கு, இலதயறிந்து சொல்வதில் அக்கலறயுண்டு. 

எதிர்கால பநாக்கும் வாழ்க்லகச் ெித்திரமும் 

    “பாருக்குள்பள ெமத்தன்லம - சதாடர் 

         பற்றும் ெபகாரத் தன்லம 

    யாருக்கும் தீலம செய்யாது - புவி 

        சயங்கும் விடுதலல செய்யும்” 

    “சபாய்க்கும் கலிலய நான் சகான்று 

         பூபலா கத்தார் கண்முன்பன 

    சமய்க்கும் கிருத யுகத்திலனபய 

         சகாணர்பவன் சதய்வ விதியிஃபத” 

    “எல்பலாரும் அமரநிலல சயய்தும் நன்முலறலய 

         இந்தியா உலகிற்களிக்கும் - ஆம் 

     இந்தியா உலகிற்களிக்கும்” 

இவ்வாறு மகாகவி பாரதியார், இந்தியா சுதந்திரமலடவதற்குக் கால் நூற்றாண்டு 

முந்திபய எழுதினார். இதில், பாரதியின் வருங்காலத்துவம் இருக்கிறது. நிகழ்காலத்தில் 

காலூன்றினாலும் வருங்காலம் பற்றிய ஒரு சதாலலபநாக்குப் பார்லவ, இலக்கியத்தில் 

ொத்தியம். எழுத்தாளர்கள் பலர், வருங்கால உலகம் பற்றிக் கனவு கண்டிருக்கிறார்கள். 

இதலனத் திறனாய்வு எடுத்துச் சொல்லக் கடலமப் பட்டுள்ளது. இவ்வாறு 

சதாலலபநாக்குப் பார்லவ அலமவதற்குக் காரணம், பலடப்பாளியிடம் 

வாழ்க்லகப்பற்றி, இந்தச் ெமூக வாழ்க்லக பற்றி, ஒரு தீர்க்கமான கண்பணாட்டமும் 

ொர்பு நிலலயும் இருப்பதுபவயாகும். திறனாய்வுக்குத்     தளமாக     இருப்பது 



 

இலக்கியம். இலக்கியத்திற்குத் தளமாக இருப்பது வாழ்க்லக. இலக்கியம் 

வாழ்க்லகலயச் ெித்திாிக்கிறது; வாழ்க்லகலயப் பதிவு செய்கிறது; வாழ்க்லகலய 

விளக்குகிறது; வாழ்க்லகலய விமாிெனம் செய்கிறது. 

இலக்கியத்தில் சொல்லப்படும் வாழ்க்லக குறுகிய காலப் பகுதியாகவும் குறுகிய 

இடம் பற்றியதாகவும் பதான்றினாலும், உண்லமயில் அது அதனுலடய கலலபநர்த்தி 

மற்றும் சபாதுலமத்தன்லம காரணமாக, கடந்தது, நிகழ்வது, வருவது என்ற நீண்ட 

காலத்லதயும், சபரும் நிலப்பரப்லபயும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. இத்தலகய 

இலக்கியத்தின் பரப்புக்குள் இனம், பண்பாடு, காலம் ஆகியவற்றின் ‘மனநிலல’ 

இருக்கின்றது. இலக்கியம், வாழ்க்லகயின் பநர்முன் வருணலன அல்ல. வாழ்க்லகலயப் 

பல உருவங்களில், பல நிலலகளில், பல வழிமுலறகளில் சொல்கின்றது. திறனாய்வு, 

இத்தலகய இலக்கியம் கூறும் வாழ்க்லகலயக் 

காரண     காாியங்களுடன்     ஆழமாக     உட்சென்று புலப்படுத்துகின்றது. இலக்கியமும் 

வாழ்க்லகயும்    என்ற     பாடத்தில் திறனாய்வுக்குத் தளமாக இருப்பது இலக்கியம் 

எனவும், அந்த இலக்கியத்தின் பாடுசபாருளாக அல்லது உள்ளடக்கமாக இருப்பது 

வாழ்க்லக எனவும் கண்படாம். அவ்வாறு வாழ்க்லகலயச் ெித்தாிக்கும் பபாது, அது, 

எதன் மூலமாக அல்லது எதன் ஊடாகச் ெித்தாிக்கின்றது? எதுவும் சமாழியின் 

வழியாகத் தான், சொல்லப் படுகிறது. இலக்கியத்திலுள்ள சமாழிலய - 

இலக்கியமாகியிருக்கின்ற சமாழிலயத் - திறனாய்வு மிக்க கவனத்துடன் 

மதிப்பிடுகின்றது. எப்படி? இனி, பார்ப்பபாம். 

இலக்கியமும் சமாழியும் 

கலலகள் பல. கலலகள் யாவும் வாழ்க்லக அல்லது வாழ்க்லக பற்றிய 

உணர்வுகளின் மீது தான் அலமகின்றன. ஆனால், எதன் மூலமாக அல்லது எதலனக் 

கருவியாகக் சகாண்டு அலமகின்றன என்று பார்க்கும் பபாது, அவற்றின் ெில 

அடிப்பலட பவறுபாடுகள் புலனாகின்றன. ெிற்பம், கல்லால் ஆனது. இலெ, ஓலெயின் 



 

விகற்பங்களால் ஆனது. ஓவியம், வண்ணக் குழம்புகளாய் ஆனது. இலக்கியம், ஒரு 

கலல, அது எதனால் ஆனது? அது சமாழியால் ஆனது. 

சமாழிொர் கலல 

‘இலக்கியம், சமாழிொர் கலல’ (Verbal art). புகழ்சபற்ற சமாழியாராய்ச்ெியாளர் 

பராமன் யபகாப்ென்     இந்த வலரயலறலயத் தருகிறார். ‘சமாழிதான் ஒரு பலடப்பின் 

அடிப்பலட அம்ெமாக எப்பபாதும் இருக்கும்’ என்று வலியுறுத்திக் 

கூறுகிற கான்ஸ்டாண்ட் ஃசபடின் என்ற உருெிய இலக்கிய ஆெிாியர், 

“எழுத்தாளனுலடய பலடப்புத் திறன் அல்லது செய்ந்பநர்த்தி பற்றிய பபச்சு, எப்பபாதும் 

சமாழியிலிருந்பத சதாடங்கப் பட பவண்டும்” என்று கூறினார். பலடப்பாளிக்கும் 

திறனாய்வாளனுக்கும் தரப்படுகின்ற ஒரு சபாதுவான விதிமுலற இது. 

இலக்கியத்திற்கு உருவம் தருவது, சமாழி. சமாழிலய முலறயாகவும் 

திறன்படவும் லகயாளுகிறபபாதுதான், சொல்லுகிற செய்தி முலறயாகவும் 

ெிறப்பாகவும் சவளிப்படுகிறது. சமாழிபய ெிந்தலனயின் கருவி. சதளிவின்றிச் 

ெிந்திக்கப்படுவது, எதுவும் சதளிவின்றிபய சவளிப்படுகிறது. சமாழிலய முலறயற்று 

லகயாளுவது, முலறயற்றுச் ெிந்திப்பதாகபவ முடியும். இவ்வாறு சமாழித் திறன் 

இவ்வாறு முக்கியமானதாக உள்ளது. 

சமாழித் தளம் 

    இலக்கியத்தின் சமாழி என்ன என்ன தளங்களிலிருந்து செய்யப்படுகிறது? 

 குறிப்பிட்ட காலம் 

 இடம் 

 இலக்கியத்தின் வலக (Genre and type) 

 பலடப்பாளியின் தற்கூற்றுநிலல 

 கலதமாந்தர் பின்புலம் கூற்று 

 வாெகர் / பலடப்பு சவளியாகும் இதழ். 



 

காலம், இடம் என்பன குறிப்பிட்ட இலக்கியம் பதான்றிய அல்லது அவ்விலக்கியம் 

கூறுகிற ெமூகச் சூழலும் செய்தியும் ொர்ந்திருக்கின்ற தளங்கலளக் குறிப்பிடுகின்றன. 

இவற்றின் விளக்கத்லத இந்தப் பாடத்தின் பிற்பகுதியில் பார்ப்பபாம். 

இலக்கிய வலககளும் பவறுபாடுகளும் 

தனிநிலலக் கவிலத, வருணலனக் கவிலத, ெிறுகலத, புதினம் முதலிய இலக்கிய 

வலககள், சமாழிநலடயின் பவறுபாடுகளுக்குக் காரணமாக அலமகின்றன. 

தனிநிலலக் கவிலதயின் முக்கியத் பதலவ, உணர்வுகலள முன்னிறுத்துவதும் 

இலெலயத் தழுவுவதும் ஆகலின் சமாழியின் தளம் அதற்பகற்ப இருக்கும். வருணலனக் 

கவிலத அல்லது காப்பிய வலகப்பட்ட கவிலதயின் பநாக்கம், நிகழ்ச்ெிகலளச் 

ெித்தாிப்பதும் கலத மாந்தர்கலளயும் அவர்தம் செயல்கலளயும் ெித்தாிப்பதும் ஆதலின், 

அந்தக் கவிலதசமாழி, அதற்பகற்ப அலமந்திருக்கும். புலன கலதகளில் கலதமாந்தர் 

கூற்றுக்கள் இடம் சபறுகின்றன. இம்மாந்தர்களின் ெமூகப் பின்புலங்கள் 

பவறுபடலாம்; ஆண் சபண் வயது பவறுபாடுகள் இருக்கலாம். அப்பபாது, சமாழியின் 

தளமும் பவறுபடும். சபரும்பாலான சூழல்களில் பலடப்பாளியின் (பநரடியான) 

கூற்றுநிலலகள் சவளிப்படுகின்றன.     மற்றும்     கலத     மாந்தர்கள் 

கூற்றுக்களினிலடபயயும் இலவ இடம் சபறுகின்றன. கலதமாந்தர் 

கூற்றுநிலலயிலிருந்து, இத்தலகய கூற்று நிலல, சமாழிநலடயில் பவறுபட்டு 

அலமந்திருக்கும். 

சமாழி நலடயும் வாெகரும் 

    இறுதியாக,     குறிப்பிட்ட     இலக்கியம்     யாருக்காக எழுதப்படுகிறபதா, அத்தலகய 

வாெகர்கலள மனதில் சகாண்டு சமாழிநலட மாறுபடும். காட்டாகக் குழந்லத 

இலக்கியத்தின் சமாழிக்கும் கற்பறார் சமாழிக்கும் உள்ள பவறுபாடு, வாெகர் 

தளத்லதசயாட்டியபத. ெில பலடப்பாளிகள் பத்திாிலகயின் பதலவக்பகற்பத் தம் 

சமாழிலய அலமப்பர். ஒபர ஆெிாியர், வணிகப்பத்திாிலகயில் எழுதுவதற்கும் இலக்கிய 

ெஞ்ெிலகயில் எழுதுவதற்கும் பவறுபாடு உண்டு. நலடமுலறயில் இது கண்கூடு. 

 



 

சொல்வளம் 

இலக்கியத்தின் சமாழிதல் திறனுக்கு அடி இலழயாக இருப்பது, சொல். மரபின் 

ஆளுலகக்கு உட்பட்ட சொல், உயிர்த்தன்லமயுலடயது. காலம், இடம் முதலிய 

சூழல்களுக்பகற்ப மாறுதலும் வளர்ச்ெியும் அலடவது சொல்லின் ெிறப்பு. சொல்வளம் 

என்பது நிலறயச் சொற்கலளப் பயன்படுு்த்துவது என்பது அல்ல; இலக்கியத்தின் 

சபாருளுக்கும் அழகுக்கும் பநாக்கத்திற்கும் ஏற்ற சபாருள் உலடய - சபாருள் 

ஆழமுலடய சொற்கலளப் பயன்படுத்துவது என்பதாகும். இலக்கிய ஆெிாியன், 

அகராதிகலளத் பதடிப் பபாகிறவன் அல்ல. அகராதிகள், இலக்கியத்லதத் பதடிப் பபாக 

பவண்டாம். 

இரண்டு பண்புகள் 

சபாருள் தரும் நிலலயில், சொல்லுக்கு, அல்லது சமாழிக்கு இரண்டு பண்புகள் 

அல்லது செயல்பாடுகள் உண்டு. முதலில் பநரடிப் சபாருள் தருவது (denotative / 

referential) இது உணர்வாய் அல்லாமல், அறிவால் ஊட்டப்படுவது. அறிவியல், ெட்டம், 

அறிவிக்லக முதலியவற்றிற்குக் இது உகந்தது. இரண்டாவது குறிப்பு நிலலயில் 

(Suggestrue/ connotative) சபாருள் தருவது. இது சபாிதும் உணர்வால் 

ஊட்டப்படுகிறது. இது, இலக்கியத்திற்கு உகந்தது. பமலும், இலக்கியத்தில் அழகு 

தருகிற சபாருள் அடுக்குகளுக்கு உதவுவது, இது. இந்த இருவலகச் 

செயல்பாடுகலளயும், புகழ்சபற்ற ஆங்கிலத் திறனாய்வாளர் ஐ.ஏ.ாிச்ெர்ட்ஸ் (I.A. 

Richards) அறிவியல் ொர்ந்தது என்றும் உணர் அறிலவ (Emotive) ொர்ந்தது என்றும் 

வலகப்படுத்துகிறார். 

சொல்லும் சதாடரும் 

சொல் தனித்து நின்றும் சபாருள் தரும். பல சொற்களாகச் பெர்ந்து நின்றும் 

சபாருள் தரும். சபாருலளச் சொல்லுவதில் ஓர் ஆரம்பமும் முடிவுமாக ஒரு வரன்முலற 

சபறுமானால் அதலன வாக்கியம் அல்லது சதாடர் என்கிபறாம். சபாருள் சதாடர்நிலல 

என்று சொல்லப்படுகின்ற சொற்சறாடர் (Phrase) மற்றும் வாக்கியம் (Sentence) 

இலக்கியத்தில் முக்கியமாகக் கவிலதயில் தனித்தன்லமயுடன் அலமகிறது. 



 

சொற்களின் இலணதலும் சபாருளும் 

சொற்கள் இலணகிற பபாது, சொற்சறாடர்க்கு ஒரு புதிய சுழற்ெி (twist) 

ஏற்பட்டுவிடுகிறது. சபாருள் ஒரு புதிய பாிமாணமும் ெக்தியும் சபறுகிறது. 

உதாரணமாக ஆகுலநீர பிற (குறள்), கற்பின் அலடசமாழி சொல்லுக்கும் 

சொற்சறாடர்க்கும் காரண காாியத் பதாடான அழலகயும் ஆழத்லதயும் தருகிறது. 

காட்டாக, வள்ளுவர் காதற் ெிறப்புலரக்கிறார். கனி முத்தம் தரும் காதலனுக்குத் தன் 

காதலியின் கனிவாயிலிருந்து ஊறும் நீர், பாசலாடு பதன் கலந்ததாகி இருக்கிறதாம். 

‘எயிறு (பல்) ஊறிய நீர்’ என்ற சதாடர் இடம் சபறுகிறது. ஆனால் அது அப்படிபய 

அலமயுமானால் சுலவயும் இல்லல; பயனும் இல்லல. அதற்கு அலடசமாழி 

பதலவப்படுகிறது. எயிறு-பல்- எத்தலகயது? காவிபயறிய ஊத்லதப்பல்லா? அல்ல, 

‘வால் எயிறு - ஒளிெிந்துகின்ற சவண்லமயான (தூய்லமயான) எயிறு. அதுவும் 

யாருலடயது? காதலி எப்படிப்பட்டவள்? குளுலமயான சமாழி பபசும், பணிவான 

சமாழிக்குாியவள், ‘பணிசமாழி வாசலயிறு ஊறிய நீர்’ என்கிறார் வள்ளுவர். 

அலடசமாழி, சமாழிக்கு அழகும் ஆழமும் இன்சுலவயும் தருகின்றதன்பறா! 

சூழலும் சதாடர்களும் 

இனித் சதாடர்கள் குறுகியனவாகபவா, நீண்டனவாகபவா இருக்கலாம். 

பதலவயும் சூழரும் கருதி நாடக உத்தி, உணர்ச்ெிப் பீறல், ஆலணயிடுதல், 

அறுதியிடுதல் முதலிய சூழல்களில் ெிறிய ெிறிய சதாடர்கள் எனும் அலமப்புப் சபாிதும் 

உதவுகிறது. வள்ளுவாிடம் நிலறயப் பார்க்கலாம். ‘கற்க கெடற; நிற்க அதற்குத்தக;’ இது 

ஓர் உதாரணம். வருணலன, கற்பலன, நீண்ட ெிந்தலன முதலிய சூழல்களில் நீண்ட 

சதாடர்கள் வருவது இயல்பு. புலனகலதகளில் முக்கியமாகப் புதினங்களில் இதலன 

சநடுகக் காணலாம். 

சொல்லும் சபாருளும் 

ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு சபாருள்தானிருக்கும் என்பபதா, ஒரு சபாருளுக்கு ஒரு 

சொல்தான் இருக்கும் என்பறா கூறமுடியாது. இது ஒரு சபாதுப்பண்பு. ஒரு சொல் பல 



 

சபாருள், ஒரு சபாருள் பலசொல் என்பன வழக்காற்றிலிருப்பன. 

காட்டாகச் செத்தான், இறந்தான், மாய்ந்தான், மாண்டான், துஞ்ெினான், உயிர் 

நீத்தான், மாித்தான், காலமாகிப் பபானான், ெிவபலாக பதவி அல்லது லவகுண்ட 

பதவியலடந்தான், இலறயடி பெர்ந்தான், இபயசுவுக்குள் அல்லது கர்த்தருக்குள் 

அடக்கமானான் இலவசயல்லாம் ஒரு சபாருள் குறித்து வந்த பல சொற்கள். ‘மாண்ட’ 

என்ற ஓரு சொல் தமிழில் உண்டு. பழந்தமிழில் மாட்ெிலமப்பட்ட/ நல்ல என்ற சபாருள் 

இதற்கு உண்டு. “மாண்ட என் மலனவிபயாடு மக்களும் நிரம்பினர்” என்பது நலரயின்றிு் 

என்பதற்குக் காரணம் கூறும் பிெிராந்லதயார் பாடல், இன்லறய வழக்கியல் 

இச்சொல்லுக்கு‘இறந்துபபான..’ என்பது சபாருள். பலழய வழக்குக்கு மாண்(பு) என்பது 

அடிச்சொல்; புதிய வழக்கிற்கு ‘மாள்’ என்பது அடிச்சொல். இதுபபான்று, 

ொன்பறான்/ொன்பறார் என்பதற்கு வீரர் என்ற சபாருள் பலழயது. ெங்க காலத்திபலபய 

இதற்கு அறிஞர் என்ற சபாருளும் வந்து விட்டது. 

உத்திகளும் புலப்பாட்டுத் திறன்களும் 

    இலக்கியத்தில் சமாழி பயின்று வருகிற பபாது காணக்கூடும் ெில உத்திகலளயும், 

புலப்பாட்டுத் திறன்கலளயும் இப்பகுதியில் பார்க்கலாம். 

அழகியல் உத்திகள் 

இலக்கியத்தில்     வழங்குகிற     சமாழி, தட்லடயாக, பநரடியானதாக 

இருப்பதில்லல. சவளியீட்டு முலறயில் ெில அழகியல் உத்திகள் காணப் படுகின்றன. 

ஒன்பறாடு ஒன்று ஒவ்வுதல் அல்லது ஒப்புலம புலப்படுகின்ற பண்பு மிக 

முக்கியம். உவமம் அடிநாதமாக இருக்கிறது. உருவகம், படிமம், 

குறியீடு என்பன     இன்லறய     திறனாய்வாளர்கள்     பபாற்றும் உத்திமுலறகளாகும். 

இவற்றுள் உருவகம் (Metaphor) என்பது உவம உருபுகள் நீங்கிப் பபாகச் சொிவுலடய 

ஓர் உவம வடிவமாகும். காலள பபான்றவன் காளியப்பன் என்றால், அது உவமம். அபத 

பபாது, (காளியப்பன் காலள) காலள வந்தான் என்பது உருவகம் ஆகும். படிமம் 



 

(Image) என்பது உவமத்தின் இன்சனாரு பகாலல். சொல்லப்படும் சபாருலள பகட்பு 

அல்லது காட்ெி வடிவில், உருசவளித் பதாற்றம் என்ற நிலலக்கு சகாண்டுவருவது, இது. 

ொயுங்கால பமகம், எங்கும் வண்ணக்குழம்பு கலரந்துவிட்டதுபபால்  பமகசமல்லாம் 

செவ்வண்ணச் ொயம். தங்கத் தீவுகள் பபான்ற பமகம் என்பறா தங்கத்தீவு பமகம் 

என்பறா சொல்லாமல், பாரதியார் (பாஞ்ொலி ெபதம்) ‘தங்கத்தீவுகள்’ என்கிறார். நீலப் 

சபாய்லககள், காிய சபரும்பூதம், செழும்சபான் காய்ச்ெிவிட்ட ஓலடகள் என்று 

பமங்கலள வருணித்துச் செல்கிறார். இலவ உருவகங்கள். அடுத்துக் குறியீடு (Symbol) 

என்பது ஒரு சொல்பலா சதாடபரா தனது சபாருள் தளத்லதத் தாண்டிய ஒரு 

சபாருண்லமலய அல்லது கருத்து நிலலலயக் குறித்து 

வருவது. அக்கினி அல்லது தீ என்ற சொல், தீ எனும் பதாற்றத்லத உணர்த்தாமல், 

அத்தன்லம சகாண்ட இன்சனாரு சபாருண்லமலய உணர்த்துகிறது. 

உதாரணமாக, வன்முலற, பபருணர்வு, புரட்ெி என்பவற்றுள் ஒன்லறத் தருமானால், 

அது குறியீடாகிறது. பாரதியின் ‘அக்கினிக்குஞ்சு’ என்ற சொற்சறாடர் ஒரு 

குறியீடாகும். 

புலப்பாட்டுத் திறன்கள் 

    சமாழிலயப் பயன்படுத்துகிற விதம், இலக்கியத்தின் புலப்பாட்டுத் திறலன 

உணர்த்தும். ஏற்கனபவ சொன்ன அழகியல் உத்திகலளயும் சதாடர் மற்றும் சபாருள் 

நிலலகலளயும் இத்தலகய சமாழித்திறன் பண்புகளாக நாம் அறிகிபறாம். அன்றியும் 

வித்தியாெமான சொற்பெர்க்லககளும் சதாடாியல் அலமப்புகளும் 

கவனிக்கத்தக்கலவயாக உள்ளன. கவிலதயில், சொற்கலள உலடத்துப் பபாட்டு அதன் 

மூலம் புதிய சபாருலள உருவாக்குகிற முயற்ெி நலடசபறுகிறது. ‘எவளாவது ஒருத்தி’ 

என்பது ஒரு சதாடர் ; இது, இயல்பானது. அதலன வித்தியாெப்படுத்தி ‘ஒருத் - தீ’ (தி - 

தீ  என்று ஆகிறது) எனப்பிாித்து, 



 

“எவளாவது ஒருத் 

  தீ 

  வரமாட்டாளா?” 

என்று கவிலதயாக்கியிருக்கிறார், ெி.மணி. ‘ஒருத்தி’ என்பதற்கும் ‘ஒருத்-தீ’ என்பதற்கும் 

உணர்வின் தளத்தில் சபரும்பவறுபாடு உண்டு. வழக்கமானலத 

வித்தியாெப்படுத்துவது இந்த சமாழிநலட. 

    இரவு என்பது ஒரு பநரத்லதக் குறிப்பது. இது சதாட்டு உணர்தல் பபான்ற 

புலன்களுக்கு அகப்படாதது. அதாவது நுண்லமயானது. இலத நுண்சபாருள் (abstract) 

என்பார்கள். சதாட்டு உணரும் கடினத் தன்லமயுள்ள சபாருளுக்குப் பருப்சபாருள் 

(concrete) என்று சபயர். பருப்சபாருள் உலடத்தால் உலடயும். நுண்சபாருளுக்கு 

அந்தத் தன்லம இல்லல. பருப் சபாருளின் தன்லமயாகிய உலடதல் நுண்சபாருளாகிய 

இரவுக்கு இருப்பது பபான்று ந.பிச்ெமூர்த்தி என்ற கவிஞர் பலடக்கிறார். 

“விழுந்துலடந்த இரவு” என்று பாடுகிறார். “விழுந்துலடந்த இரவு” இது ஒரு 

நலடத்திறன். விழுந்துலடந்த கண்ணாடி என்றால் இயல்பானது; விழுந்துலடந்த இரவு 

அதிலிருந்து வித்தியாெப் பட்டு ஒரு புதிய தளத்லதக் கட்டலமக்கிறது. இதுபபான்று, 

பாரதியார் முரண்பட்ட சொற்பெர்க்லக மூலம், வித்தியாெமான சமாழியலமப்லபக் 

காட்டுகிறார். பதன் திரவப் சபாருள்; செந்தமிழ் நாடு என்று உச்ொிப்பது, ஒலி வடிவம். 

பதன், செந்தமிழ் என்ற இரண்லடயும் ஒன்றிலணக்கிறார். 

    செந்தமிழ் நாசடனும் பபாதினிபல - இன்பத் 

    பதன்வந்து பாயுது காதினிபல. 

காதுக்குள் பதன் பபாகுபமா? நலடமுலறத் தர்க்கம், கவிலதயில் நலடயழகிற்காக 

மாறுபடுகிறது. கம்பர், சொற்சறாடர் அலமப்பு அன்றியும், சதாடாியல் அலமப்பில் 

வித்தியாெமான கட்டலமப்லபக் சகாண்டு வந்து அழகு தருகிறார், எழுவாய் + 

செயப்படுசபாருள் + பயனிலல - இதுபவ தமிழில் சொற்சறாடர் அலமப்பின் மரபு. 



 

ஆனால் பதலவ கருதி, சொல்லின் ஆற்றலலயும் உணர்வின் திறலனயும் காட்டும் 

சபாருட்டு நான், கண்களால் கற்பினுக்கு அணிலயக் (ெீலதலய) கண்படன் என்று 

சொல்வதற்குப் பதில், இந்த அலமப்பு முலற மாறுகிறது. 

    கண்டசனன் கற்பினுக்கணிலயக் கண்களால் 

என்று சொல்லின் செல்வன் அனுமன் கூறுவதாகக் கம்பன் காட்டுகிறார். இவ்வாறு 

சொல்வது சமாழியின் புலப்பாட்டுத் திறனுக்கு அணி பெர்க்கிறது. காலம், இடம் எனும் 

தளங்கலள ஒட்டி, இலக்கியத்தின் சமாழி எவ்வாறு கவனிக்கத் தகுந்ததாக உள்ளது 

என்பலதப் பார்ப்பபாம். 

காலமும் சமாழியும் 

சமாழி சவளிப்படுகின்ற தளம் மற்றும் அதனால் சவளிப்படுத்தப்படும் தளம் 

காலம் ஆகும் (மற்சறான்று - இடம்). குறிப்பிட்ட இலக்கியம் எந்தக் காலத்தில் 

பதான்றியபதா, அந்தக் காலப் பகுதியின் சமாழிநிலலலய அது ொர்ந்திருக்கும். 

காட்டாகச், ெங்க இலக்கியம் என்பது, கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்திய ெங்க 

காலத்து சமாழிலயச் ொர்ந்து இருக்கிறது. இப்படிக் கூறுவதில் நான்கு நிலலப்பாடுகள் 

உண்டு. 

(அ) ெிறு ெிறு பவறுபாடுகள் இருந்தாலும், அந்தக் குறிப்பிட்ட காலத்தின் 

இலக்கியங்களிலுள்ள சமாழி நிலலகலளசயல்லாம் குறிப்பிட்ட ஒபர தளத்துக்குள் 

சகாண்டு வந்து விடுகிபறாம். 

(ஆ) இதனடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட காலத்து இலக்கியத்தின் சமாழிலயயும் சமாழி 

நலடலயயும் சமாழி வரலாற்லறயும் ஆராய்கிபறாம். 

(இ) இலக்கிய வரலாறு காணவும் இத்தலகய சபாதுவான சமாழித்தளம் நமக்கு 

உதவுகிறது. 

(ஈ) குறிப்பிட்ட புலவர் அல்லது கவிஞர்களின் சமாழிநலடலய அல்லது 

சமாழித்திறலன ஆராயவும் காலத்லத லமயமிட்ட சமாழித்தளம் நமக்கு உதவுகிறது. 

 

 



 

    அடுத்து, குறிப்பிட்ட இலக்கியம் பதான்றிய காலம் அன்றியும், அந்த இலக்கியம் 

எந்தக் காலத்தின் ெமூகத்லதப் பற்றிய செய்திலயக் கூறுகின்றபதா, அதனுலடய 

காலத்து சமாழிலய, அந்த இலக்கியம் ொர்ந்திருக்கிறதா என்று பார்க்க பவண்டும். 

எடுத்துக்காட்டாக, கல்கி என்ற புகழ்சபற்ற வரலாற்றுப் புதின ஆெிாியர் எழுதிய 

‘பார்த்திபன் கனவு’ம் ‘ெிவகாமியின் ெபதமும்’ பல்லவர் காலத்லதத் தளங்களாகக் 

சகாண்டலவ ; அதுபபால், ‘சபான்னியின் செல்வன்’ பிற்காலச் பொழர் காலத்லதத் 

தளமாகக் சகாண்டது. ஆனால், இந்தப் புதினங்கள், குறிப்பிட்ட அந்தக் காலங்களின் 

சமாழிலய ஓரளவாவது     ொர்ந்திருக்கின்றனவா? கலதமாந்தர்களின் பபச்சுக்கள் 

மூலமாகவாவது, சவளிப்படுகின்றனவா? என்று பார்த்தால் மிகச் ெில சொற்கள் தவிர 

பவறு அறிகுறிகள் இல்லல. இலக்கியத் திறனாய்வு, இந்த நிலலகலளசயல்லாம் 

பார்த்துத்தான் மதிப்பீடு செய்ய பவண்டியிருக்கின்றது. 

வட்டார சமாழி 

    இலக்கியத்தின் சமாழி, ஒரு சபாதுவான தரம் சகாண்ட (standard and common 

language) சமாழிலயபய, சபரும்பாலும் தனது தளமாகக் சகாண்டிருந்தாலும், 

உண்லமத் பதாற்றம் (appearance of reality) மற்றும் நலடத்திறன் காரணமாக 

வட்டார சமாழிலயயும் பிரதிபலிக்கின்றது. வட்டார சமாழி (dialect) என்பது, 

முக்கியமாக இடம் ொர்ந்தது. குறிப்பிட்ட இலக்கியம் ெித்தாிக்கின்ற ெமுதாயம், எந்தப் 

பகுதிலயச் ொர்ந்தபதா, அந்தப் பகுதியில் வழங்குகின்ற அல்லது அந்தப் பகுதிலய 

இன்னசதன அலடயாளங் காட்டுகின்ற     சமாழிலயபய அது தனது தளமாகக் 

சகாண்டிருக்கிறது. அந்த சமாழிலய வட்டாரசமாழி என்கிபறாம். இது மண்ணின் 

வாெலனபயாடு (regional colour) பெர்ந்தது, பமலும் தற்காலத்தில் ெில வட்டாரங்கள், 

வட்டாரசமாழிச் ெித்தாிப்புக்கு உாியனவாகக்’ கருதப்படுகின்றன. குறிப்பாகச் 

சென்லன (முக்கியமாகச் பொிகள் அல்லது அடித்தள சென்லன வாெிகள்), சகாங்கு 

மண்டிலம், தஞ்லெ, மதுலர, திருசநல்பவலிப் பகுதி, செட்டிநாட்டுப் பகுதி, பமற்குக் 



 

குமாி மாவட்டப் பகுதி முதலியலவ. வட்டாரச் ெித்தாிப்புக்கு உாியனவாகக் கருதப் 

படுகின்றன. சகாங்குமண்டிலத்தின் ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம், தஞ்லெத் 

தரணியின் தி.ஜானகிராமன், சநல்லலச்ெீலமயின் புதுலமப்பித்தன் முதலிபயார் 

இவ்வலகயில் குறிப்பிடப்பட பவண்டிய வட்டார சமாழி பயன்படுத்தி 

எழுதியவர்களுள் ெிலர். 

இடம் அன்றியும் தற்காலத்தில் இனம் அல்லது ொதியும் வட்டார சமாழியின் 

தளத்துக்குள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. பிராமணர், பவளாளர், நகரத்தார் 

(செட்டியார்) கவுண்டர், நாயக்கர், ெவுராட்டிரர் முதலிய இனங்கள் பற்றிய 

பலடப்புகளில் ொதி அடிப்பலடயிலான வட்டார சமாழிலயப் பார்க்கலாம். தலித்திய 

வாழ்க்லகச் ெித்தாிப்புகளில் தலித் சமாழி (பலறயர், பள்ளர், அருந்ததியர்) இன்று 

உணர்வுடன் ெித்தாிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதுவன்றியும் இன்று, ஆங்கிலம் 

கற்பறார் மற்றும் பாமரர் என்ற பவறுபாடு, வட்டார சமாழி என்ற அலமப்புக்குள் 

சபாிதும் இடம் சபற்று வருகிறது. இன்லறய இலக்கியத்தில் (முக்கியமாக - 

நடப்பியலல - லமயமிட்ட) - ெிறுகலதயிலும் புதினத்திலும் (ஆனால் கவிலதகளில் 

இது, அாிது) வட்டார சமாழி என்பது முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. 

சமாழியியலும் சமாழியின் எல்லலயும் 

    இப்பகுதியில் சமாழிலய ஆராய்கின்ற சமாழியியல் பற்றியும், சமாழியின் வீச்ெிலும் 

எல்லலகள் உண்டு என்பலதயும் பார்ப்பபாம். 

சமாழியும் சமாழியியலும் 

    சமாழிலயப் பற்றிய அறிவியல் ஆராய்ச்ெி, சமாழியியலாகும் (linguistics). இதில் 

விளக்கமுலற, வரலாற்றியல், ஒப்பீடு முதலிய பல முலறகள் அல்லது துலறகள் 

உண்டு. டி.ொசூர் முதற்சகாண்டு புகழ்சபற்ற பல சமாழியியலறிஞர்கள், 

சமாழியாராய்ச்ெிக்கு மிகச் ெிறந்த பங்களிப்புச் செய்துள்ளார்கள். இந்த சமாழியியல் 

அறிஞர்களில் பலர், இலக்கியத்திலும், இலக்கியம் அக்கலற சகாள்கின்ற பல 

ெிந்தலனத் துலறகளிலும் ஆர்வம் உலடயவர்கள்; ஆராய்ச்ெி பமற்சகாண்டவர்கள். 



 

இலக்கிய சமாழிலய, சமாழியியல் துலணக்சகாண்டு ஆராய்வது சமாழியியல் 

அணுகுமுலற என்றும் நலடயியல் (Linguistic Approach; stylistics) என்றும் 

வழங்கப்படுகிறது. பராமன் யபகாப்ென், ஸ்டீபன் உல்மன், ொமுபவல் சலவின், 

ொட்மன், ஃபவுலர், ாிஃபாத்பதர், எம்.ஏ.பக. ாலிபட, எம்.எல்.பிராத் முதலிபயார் 

இத்துலறயில் ஆழமாக ஈடுபட்டவர்களில் ெிலர். 

இலக்கியத்திற்கு அடிப்பலடயானது அல்லது இலக்கியம் என்றால் இன்னது 

என்று இனங்காட்டுவது, இலக்கியத்தனம் அல்லது இலக்கியப் பண்பப (Literariness) 

என்று கூறுவர், பமலும் அது சமாழியின் விபெடமான பண்புகளில் உள்ளது என்றும் 

சமாழியியல் அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். இந்தக் கருதுபகாபள, சமாழியியல் வழிப்பட்ட 

திறனாய்வுக்கு அடிப்பலடயாகும். 

    சமாழி,     சபாதுப்     பண்புகள் சகாண்டசதனினும், இலக்கியத்தில் இடம் 

சபறுகிறபபாது,     அதற்கு இலக்கியமாக்குகின்ற ெக்தியிருக்க பவண்டும். இது ஒலி, 

சொல், சொற்சறாடர், வாக்கியம் முதலிய கூறுகளிலும் அவற்றின் வருலக 

முலறகளிலும், இலக்கியத்திற்கான ெிறப்பியல் கூறுகலளப் சபற்று வருகிறது; 

சபாதுசமாழியிலிருந்து வித்தியாெப்பட்டும் பிறழ்ந்தும் வருகிறது (deviation / 

difference). முன்னர் ஓாிடத்தில் சொன்னது பபால, ‘நான் என் கண்களால் கற்பினுக்கு 

அணியாம் ெீலதலயக் கண்படன்’ என்பது இயல்பு சமாழிசயனின், கவிலதக்சகனப் 

‘பிறழ்சதாடராக’க் ‘கண்டசனன் கற்பினுக் கணிலயக் கண்களால்’ என்று வருவது 

பபான்றது இது. 

சமாழியும் அதன் எல்லலயும் 

சமாழிபய குறிக்பகாள் அல்ல. இலக்கியத்தில் ‘என்ன’ என்பதுதான் 

முதன்லமயானது. அதபனாடு பெர்ந்தது தான் ‘எப்படி’ என்பது. சொல்லும் சபாருள் 

இன்றிச் சொல்லுதற்குாிய சமாழி இல்லல. சபாருளும் சபாருள் இன்றிச் 

சொல்லுதற்குாிய சமாழி இல்லல. சபாருளும் சமாழியும் உடன் நிகழ்வு ஆகலாம். 

ஆனால், பநாக்கம், சமாழி ஆகாது. சொல்ல பவண்டிய வாழ்க்லகபய முதன்லம. சமாழி 



 

முன்னிறுத்திக் சகாண்டு நிற்குமானால் அழகும் ெிலதயும்; இலக்கியத்தின் பநாக்கும் 

ெிலதயும். 

    சமாழியால் எல்லாவற்லறயும் சொல்லிவிட முடியாது. சமாழி - சமாழிலய 

பயன்படுத்தும் பலடப்பாளி - அதலன உள்வாங்க பவண்டிய வாெகர், இந்த மூன்று 

இலக்குகளின் இலடயிலும் எப்பபாதும் தவிர்க்க முடியாத இலடசவளி இருக்கிறது. 

பபாதாலம அல்லது இலடசவளி, சமாழியின் எல்லலயாக மட்டுமல்லாமல், அதன் 

ெிறப்பான - பதலவயான - ஒரு பண்பாகவும் இருக்கின்றது. ஏசனன்றால் 

திறனாய்வாளனுக்கு அப்பபாதுதான் பதடும் பவலல கூடுகிறது. 

    இலக்கியம் எனும் பயிர்க்கு நிலமாக இருப்பது சமாழி. ெிந்தலனக்கு வடிவம் தரும் 

சமாழி, அதன் சதளிலவயும் அதன் பல்பவறு பகாலங்கலளயும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

இலக்கியத்தின் சமாழி, காலம், இடம் மற்றும் குறிப்பிட்ட பலடப்பு, பலடப்பாளி ஆகிய 

தளங்களில் செயல் படுகிறது. இந்தச் செயல்பாடு அறிவு என்ற 

நிலலயிலும் உணர்வு என்ற நிலலயிலும் ஆகிய இருமுலறகளிலும் நிகழ்கிறது. 

இவற்பறாடு குறிப்புணர்த்துதல், விருப்பம் உணர்த்துதல் ஆகிய சபாருள் 

நிலலகலளயும் சகாண்டது. சமாழி, இலக்கியத் திறனாய்வு, சமாழியின் இத்தலகய 

ஆற்றலலத் தனிநிலலயில் அல்லாமல், அதன் சூழலமலவயும் பயன் பாட்லடயும் 

சகாண்டு மதிப்பிடுகின்றது. 

    சமாழியின் அழகு, அதன் ஒலி வடிவம் முதற்சகாண்டு, சொல், சொற்சறாடர், 

வாக்கியம் ஆகிய அதன் கூறுகளிலும், அந்தக் கூறுகளின் பெர்க்லககளிலும் 

புலப்படுகிறது. உவமம், படிமம், உருவகம், குறியீடு ஆகியலவ இவ்வாறு புலப்படும் 

ெில உத்திகளாகும். பலடப்பாளி, சமாழிக் கூறுகளின் ெில வித்தியாெப்பட்ட 

பண்புகலளயும், ெிறப்பியல் கூறுகலளயும் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறான். இந்த 

சமாழித்திறலன, சமாழியியல் ஆராய்கிறது. இவ்வாறு ஆராய்ந்த சமாழியியல் வழித் 

திறனாய்வாகும். இது அறிவியல் முலறபயாடு கூடிய ஒரு திறனாய்வாகும். 



 

         முந்லதய பாடங்களில் இலக்கியமும் சமாழியும் மற்றும் இலக்கியமும் 

வாழ்க்லகயும் என்ற தலலப்புக்களில் சமாழியும் வாழ்க்லகயும் இலக்கியத்தில் 

ஒன்றிலணந்து சபாதிந்து கிடப்பலதப் பற்றிப் பார்த்பதாம். கலல இலக்கியத்தின் தகுதி 

அல்லது விழுமியம் அதன் மூலமாகி நம்மால் அறியப்படுகிறதுஎனபவ ., கலல, 

கலலக்காகவா அல்லது வாழ்க்லகக்காகவா என்ற பகள்வி அல்லது வாதம் இங்பக 

லவக்கப்படுகிறதுவாதம் பலழயது .தான் என்றாலும், இதன் மூலம் திறனாய்வு ஒரு 

ொியான முலனப்லப அல்லது பகாணத்லதத் தீர்மானிக்க பவண்டி இருக்கிறது 

என்பதால், இது மிகவும் அவெியமாகும். 

கலல கலலக்காகபவ என்ற வாதம் 

கலல, கலலக்காகபவ என்ற பகள்விலய லமயங்சகாண்ட வாதம், பல 

வடிவங்களில், பலடப்பாளர்களின் மனங்களில் உலறந்து கிடக்கிறது. ஏன் 

எழுதுகிபறாம், நாம் எழுதுவது என்ன செய்கிறது என்ற ெிந்தலன, எழுதுகிறவனுக்கு 

இருக்கும்; அவ்வாறிருந்தால் தான், அவனுலடய இலக்கு ொியாகவும் இருக்கும். கலல, 

கலலக்காகபவ என்ற வாதம், நம்முன் ெில பிரச்ெலனகலள முன் லவக்கிறது. அவற்லற 

இங்பக பார்க்கலாம். 

 கலல, இலக்கியம் என்பது அழகாகவும் பநர்த்தியாகவும் செய்யப்படுவபத 

அல்லாமல், அதற்கு என்று செயல்பாடு கூறுவது ொியாகுமா: இந்தக் பகள்வி, 

கலலயின் இலக்குப் பற்றிப் பபசுகிறது. இலக்கு, கலலபயாடு முடிந்துவிடுகிறதா 

அல்லது அதற்கு அப்பாலும் செல்கிறதா. 

 கலலகலளக் காண்பவர் அல்லது பகட்பவர் அல்லது வாெிக்கிறவர் அந்தக் 

குறிப்பிட்ட கலலயின் பக்கம் ஏன் செல்லுகிறார்? என்ன எதிர்பார்த்துப் 

பபாகிறார்? என்ற பகள்வி, முக்கியமானதாகும். பமலும் அவ்வாறு அவ்வாெகர், 

எதிர்பார்த்துப் பபாவது, கிலடக்கிறதா என்ற பகள்வியும் இதன்பபாது 

எழக்கூடும். 



 

 கலலயின் பநாக்கு அல்லது கலலஞனின் பநாக்கு என்று உண்லமயில் 

இருக்கிறதா? அப்படியானால் அது என்ன? கலலஞன் இதலன 

சவளிப்பலடயாகச் சொல்லுவதில்லல; கலலயின் மூலமாகபவ 

சவளிப்படுத்துகிறான். அப்படியானால் அவ்வாறு சவளிப்படுவது என்ன? 

இந்தக் பகள்விகளும் உடன் எழுகின்றன. இவற்றிற்குாிய பதில்கள் 

தனித்தனியாகச் சொல்லப்பட பவண்டியதில்லல; ஆனால் வாதத்தின் பல 

நிலலகளிலும் இலவ ஊடுெரடாக இருக்கின்றன. 

சகாள்லக விளக்கம் 

கலல, கலலக்காகபவ என்ற நிலலப்பாடு அல்லது சகாள்லக அடிப்பலடயில் 

தனது நிலலப்பாடாக என்ன சொல்லுகிறது. 

 கலலயில் உருவம் உள்ளடக்கம் என்ற இருபகுதிகள் உண்டல்லவா அவற்றிபல 

உருவபம பிரதானம் என்று சொல்லுகிறது, இது. உருவகத்தின் அல்லது 

வடிவத்தின் அழகும் பநர்த்தியுபம, கலலயின் பண்லபத் தீர்மானிக்கிறது. 

கலலசயன்றால் இத்தலகய கலலயியல் பண்பபயாகும். இதுபவ கலலயின் 

தகுதிலயயும் தரத்லதயும் தீர்மானிக்கிறது. இவ்வாறு அக்சகாள்லக 

கூறுகின்றது. 

 கலலயில் அழலகயும் அது தரும் ரெலனலயயும் தவிர, பவறு ஒன்லறயும் பதடக் 

கூடாது. எல்லாம் உள்பள அகவய நிலலயில் இருக்கிறது. 

 எனபவ, கலல இலக்கியத்தில் அது கூறும் செய்தி பற்றிபயா அதனுலடய 

தன்லம அல்லது தகுதி பற்றிபயா சபாருட்படுத்தக் கூடாது என்றும் இது 

கூறுகிறது. 

 பமலும், இலக்கியம் குறிப்பிட்டசதாரு வாழ்க்லகலய, வாழ்க்லக நிலலலயச் 

ெித்தாிக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லவா இக்சகாள்லக அத்தலகய 

கருத்தினுக்கு வரக்கூடாது, இடம் தரக் கூடாது என்று சொல்லுகிறது. 

 கலல இலக்கியம், குறிப்பிட்ட மனநிலல மாற்றத்திற்கு உதவும் என்ற 

கருத்திலனயும் இது மறுக்கிறது. ஓர் இலட்ெியம் வாழ்க்லகத் பதடல் 



 

பபான்றவற்லற இலக்கியத்தில் பார்க்கக் கூடாது என்றும் இந்தக் சகாள்லக 

கூறுகிறது. 

 கலல உயர்வானது; அது புனிதமானது; பவறு எதலனயும் பவண்டாதது. 

அதாவது தன் அளவில் அது முழுலமயானது (Complete in itself); கலலஞனும் 

உயர்வானவன் என்று இந்தக் சகாள்லக கூறுகிறது. 

சுருக்கமாகச் சொன்னால் கலல (இலக்கியம்) அழகால் ஆனது; அழலக 

அனுபவிப்பதற்காகபவ கலல இருக்கிறது; அதிபல, வாழ்க்லகலயபயா அதாவது 

வாழ்க்லக பற்றிய ெித்திரத்லதபயா எதிர்பார்க்கக் கூடாது என்பது இதன் 

அடிப்பலடயாகும். 

எதிர்நிலலப் பார்லவ 

கலல, கலலக்காகபவ என்ற சகாள்லக, அகவய நிலலப்பட்டது. இதற்கு 

பநர்மாறான சகாள்லக, பயன்பாட்டுக் சகாள்லக (utility or Pragmatism) ஆகும். கலல, 

பிரச்ொரத்துக்காகபவ இருக்கிறது. நீதி சொல்லுவதற்காகபவ இருக்கிறது என்பது 

இந்தக் சகாள்லக. இது, கலலயில் வடிவம் அல்லது உருவம் என்ற பகுதிலய 

அலட்ெியப்படுத்துகிறது. அழகு, செய்ந்பநர்த்தி, கலலயியல் அனுபவம் 

முதலியவற்லறப் புறந்தள்ளுகிறது. பநரடியாக நமக்கு எதுவும் அது சொல்லுகிறதா, 

படிப்பிலன தருகிறதா, நம்முலடய நலடமுலறகளுக்குப் பயன்விலளக்கிறதா என்று 

பார்க்குமாறு அது தூண்டுகிறது. ஆொரக் பகாலவ, ஏலாதி, திாிகடுகம், இன்னா 

நாற்பது, இனியலவ நாற்பது முதலிய நீதிநூல்கள் மாதிாி, நீதிவிளக்கங்கலள 

லமயமாகக் சகாண்டிருப்பலத இக்சகாள்லக பபாற்றுகிறது.     இலக்கியம் பக்தி 

இலக்கியமாக, ெமய உண்லமகலள, ெமய ெடங்குகலள, அவற்றின் சபருலமகலள 

வலியுறுத்துவதாக இருக்கபவண்டும் என்று கருதுகிறது. மகாவித்துவான் மீனாட்ெி 

சுந்தரம் பிள்லளயின் நூல்களுக்கும் மாணிக்கவாெகாின்     பாடல்களுக்கும் இது 

வித்தியாெம் பார்ப்பதில்லல. பக்தி அல்லது ெமயம் என்ற அளலவக்குள் ெமமாக 

அவற்லறப் பாவிக்கிறது. எப்படிச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது என்பலதப் பார்ப்பதில்லல. 



 

தமிழில் இத்தலகய நூல்கள் (பொதிடம், மருத்துவம்) முதற்சகாண்டு, பல உண்டு. 

உலரநலட செல்வாக்குப் சபறாத காலத்தில் எல்லாவற்லறயும் யாப்பு வடிவத்தில் 

அல்லது செய்யுளில் சொல்வது வழக்கமாக இருந்தது, இலவ செய்யுளில் 

சொல்லப்பட்டன. எனபவ செய்யுளில் சொல்லப்பட்டன எல்லாம் இலக்கியம் அல்ல 

என்ற பார்லவ நமக்கு அவெியம். திறனாய்வுக்கு, அத்தலகய பார்லவ 

இல்லலசயன்றால் செயல்படபவ முடியாது. 

இந்த இருவலகப்பட்ட எதிர்நிலலகலளயும், சபரும்பாலான திறனாய்வாளர்கள் 

ஏற்றுக் சகாள்வதில்லல. முக்கியமாக, இரண்டாவதாகச் சொன்ன கலல, 

பிரச்ொரத்துக்காகபவ அல்லது நீதி சொல்லுவதற்காகபவ என்ற கருத்து, வலுவிழந்து 

பபான ஒரு கருத்து நிலலபயயாகும். 

இலக்கியம் தரும் இன்பம் 

    கலலகள் பல வலகப்பட்டலவ. கட்டிடக் கலல முதல் ெிற்பம், ஓவியம், இலெ, 

இலக்கியம் என்று பல திறத்தில் கலலகள் இருக்கின்றன. எல்லாக் கலலகளும் ஒபர 

மாதிாியானலவயல்ல.     இவற்றின்     பநாக்கமும்     ஒரு மாதிாியானதல்ல. 

ெித்தன்னவாெல் ஓவியத்லதப் பார்க்கிபறாம். தஞ்லெப் சபருவுலடயார் பகாயில் 

பகாபுரத்லதப் பார்க்கிபறாம். காருகுறிச்ெி அருணாெலத்தின் நாதசுர இலெ 

பகட்கிபறாம். பால ெரசுவதி அல்லது பத்மாசுப்பிரமணியத்தின் பரத நாட்டியத்லதப் 

பார்க்கிபறாம். நமக்கு என்ன கிலடக்கிறது? முதலில், ஒரு பிரமிப்பு; ஒரு வியப்பு. 

பின்னர் அவற்பறாடு ஒரு லயிப்பு. பிறகு- ஒரு மகிழ்ச்ெி;     ஓர்     இன்பம்; 

கவலலகலளயும், சுற்றுப்புறங்கலளயும் மறந்த ஒரு இதமான உணர்வு, இலவ 

ஏற்படுகின்றன. இலக்கியம் படிக்கிற பபாதும் அபத வலகயான மகிழ்ச்ெியும் இன்பமும் 

கிலடக்கிறது என்பது உண்லம ; ஆனால், முன்னர் சொன்ன கலலகளில் எதிர்பார்ப்பது 

மாதிாி, அபத வலகயான இன்பத்பதாடு, இலக்கியம் முடிந்து விடுகிறதா?. இலக்கியம், 

சமாழியால் ஆனது. சமாழி, சவறுமபன ஒலிகளால் அலமந்தது அல்ல; சபாருள்களால் 

ஆனது. இந்தப் சபாருள்கள் வாழ்க்லகயிலிருந்தும் வாழ்க்லகயுணர்வு 

அனுபவங்களிலிருந்தும் அறிவிலிருந்தும் வருகின்றன. அத்தலகய சமாழியால் ஆன 



 

இலக்கியக் கலலயில் இன்பமும் மகிழ்ச்ெியும் மற்றும் அதற்குக் காரணமான அழகும் 

பநர்த்தியும் மட்டும் இல்லல, வாழ்க்லகயும் அது பற்றிய ஒரு பதடுதலும் இருக்கிறது. 

எனபவ எல்லாக் கலலகளும் ஒபர மாதியான பநாக்கம் சகாண்டன அல்ல. கலல, 

கலலக்காகபவ என்ற சகாள்லக, பிற கலலகளுக்குச் ெிறிது சபாருந்தி வரக்கூடும்; 

ஆனால் இலக்கியத்திற்குப் சபாருந்தி வராது. 

கலலஞனும் வாெகனும் 

கலலலயப் பலடக்கும் கவிஞன், அந்தக் கலலக்காகபவ மட்டுபம 

பலடக்கின்றானா? கலலயுள்ளம், கற்பலனத்திறன், உந்துணர்வு எனும் இலவ மட்டும் 

தான் கலலலய உருவாக்கக் காரணங்களா? இல்லல. பலடப்பலதப் பிறருக்குக் 

சகாண்டு பபாக பவண்டும் என்று தான் எல்பலாரும் விரும்புகின்றனர். நாலுபபர் 

பாராட்ட பவண்டும் என்றுதான் விரும்புகின்றனர். தன்னுலடய எழுத்து, ெிந்தலன, 

பிறருலடய மனதில் ஏதாவசதாரு ெலனத்லத, அலெலவ ஏற்படுத்த பவண்டும் என்று 

தான் விரும்புகின்றனர். ொர்த்தர் (Jean. Paul. Sartre) எனும் புகழ்சபற்ற பிரஞ்சு 

எழுத்தாளர் மற்றும் ெிந்தலனயாளர், ‘நான் ஏன் எழுதுகிபறன்’ எனும் கட்டுலரயில், 

எழுத்தாளன், வாெகனிடத்தில் இத்தலகயசதாரு எழுச்ெிலய (appeal) உண்டு 

பண்ணுகிறான் என்று சொல்லுகிறார். கடினமான அல்லது இறுக்கமான உணர்வுலடய 

வாெகன் கூட, குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தில், அது கூறும் வாழ்க்லகச் ெித்திரத்பதாடு 

ஒன்றிவிடுகிறபபாது, மனம் கெிந்து விடுகிறான்; சநக்குருகி விடுகிறான் என்கிறார். 

கலலக்கு அத்தலகயசதாரு ெக்தி இருக்கிறது. பிக்காபொவின் (Piccaso), பபார் 

அவலங்குறித்த நவீன ஓவியங்கலளக் கண்டவர்கள்,     பலர்     பபாலரயும் 

சகாடூரங்கலளயும் சவறுக்கின்ற மனப்பக்குவத்லத அலடந்ததாகக் கலல வரலாறுகள் 

கூறுகின்றன. இதற்கு மாறாக, பமாெமான திலரப்படங்கலளப் பார்த்து, அவற்றில் 

ெித்திாிக்கப் படுவது பபால் திட்டமிட்டுக் சகாள்லளகள் அடித்ததாகவும், பாலியல் 



 

பலாத்காரங்களில் ஈடுபட்டதாகவும், சகாலலகள் செய்ததாகவும் பல குற்றவாளிகள் 

வாக்குமூலம் தந்திருப்பலத அவ்வப்பபாது செய்திகள் மூலம் அறிகிபறாம். 

    நல்ல கலலகள் நல்லன செய்யமுடியும்; சகட்டலவ, சகட்டது செய்ய முடியும். 

பகட்பபாலரயும் பார்ப்பபாலரயும் கலலகள் யாதானும் ஒருவலகயில் ‘பாதிப்பு’ 

செய்கின்றன என்பது ொர்த்தர் முதலிய பல அறிஞர்களின் கருத்து. 

கலல, கலலக்காகபவ என்பது பற்றிய கருத்துகள் 

கலல, கலலக்காகபவ என்ற சகாள்லக, பமலலநாடுகளில் தான் பாிணமித்தது; 

பமலும், அங்பகதான் பலராலும் திரும்பத் திரும்பப் பபெப் பட்டது. முக்கியமாகக் 

கவிலதக்கு முக்கியத்துவமும்     தனிச்ெிறப்பும் சகாடுக்கிறவர்களாலும், உருவவியலில் 

அக்கலற சகாண்படார்களாலும் இக்சகாள்லக வலியுறுத்தப்பட்டது. 

பமனாட்டார் கருத்து 

கவிலதயாராய்ச்ெியில்     ஈடுபாடு     சகாண்டவரும் பஷக்ஸ்பியாின் அவல 

நாடகங்கள் பற்றி ஆராய்ந்தவருமான ஏ.ெி.பிராட்லி (A.C. Bradley), இந்த 

சகாள்லகலயப் பிரபலப்படுத்தினார். அவர் சொல்கிறார் கலல ஒரு தனி உலகம். 

அதலன அனுபவிக்கத் சதாடங்குகிறபபாது, புறவுலகு நிலனபவ ெிறிதும் வரலாகாது. 

கற்பலனயின் துலணயுடன் கவிலத, ெில அனுபவங்கலள சவளியிடுகின்றது. 

அவற்லற நாமும் அப்படிபய பகிர்ந்து சகாள்ளலாபம தவிர, பவறு பயன் பதடக் 

கூடாது. அவ்வாறு பதடினால், கவிஞன் என்ன கருதி அதலன ஆக்கினாபனா, அதலன 

நாம் இழந்து விடுபவாம். இன்ப அனுபவம் தவிர, பவறு பிற எல்லாம் இரண்டாம் 

நிலலயானலவ; முக்கியமானலவயல்ல.” இவ்வாறு அவர், ‘கலலலயக் 

கலலக்குள்ளிருந்து பார்; கலலயாகப் பார்; பவசறான்லறயும் பார்க்காபத’ என்கிறார். 

ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்(J.S. Mill) எனும் அறிஞர், “கவிலத என்பது ஓர் உணர்வு; 

தனிலமயாக இருக்கும் பநரங்களில், அது தனக்குள் தாபன பபெிக் சகாள்கிறது. 

கவிஞனின் வாெகன், ொராம்ெத்தில் ஒபர ஆளாகச் சுருங்கி விடுகிறான். அத்தலகய ஒபர 



 

வாெகன், அந்தக் கவிஞன் தான்” என்கிறார். (“The Poet’s audience is reduced to a 

single member, consisting of the poet himself”) இம்மானுபவல் காண்ட் என்ற 

அறிஞரும் கலலயின் உயர்வு குறித்து, இத்தலகய சகாள்லகயுலடயவபர. 

ஆனால், ‘கலல, கலலக்காகபவ’ எனும் சகாள்லக, பல அறிஞர்களால் 

மறுக்கப்படுகிறது. உதாரணமாகக் கவிஞரும் திறனாய்வாளருமாகிய மாத்யூ 

அர்னால்டு, ‘கவிலதசயன்பது, அடிப்பலடயில் வாழ்க்லக பற்றிய திறனாய்பவயாகும்’ 

என்றும், ‘ஒழுக்கசநறிகலளப் புறக்கணிக்கும் கவிலத, வாழ்க்லகலயபய 

புறக்கணிப்பதாகும்’ என்றும் கூறுகிறார். ஐ.ஏ.ாிச்ெர்ட்ஸ் எனும் புகழ் சபற்ற 

திறனாய்வாளர், ‘இலக்கியம் என்பது, மனித ெமுதாயத்தின் மனச்ொன்று’ என்று 

வருணிக்கிறார். ‘கலல, மனித ெமுதாயத்தின் மகிழ்ச்ெிக்கு உதவுமானால், ஒடுக்கப்பட்ட 

மக்கலள விடுதலல சபறச் செய்ய உதவுமானால், அது ெிறந்த கலலயாகும்” என்றும் 

கூறுகிறார். எனபவ, கலல, கலலக்காகபவ என்ற சகாள்லக ொியன்று என்பது தான் 

பலருலடய கருத்தும் ஆகும். 

தமிழ் மரபு 

கலலலய     வாழ்க்லகக்குாிய     ஒன்றாக,     அதன் நலனுக்குாியதாகவும் அதலனச் 

ெித்திாிப்பதாகவும் சகாள்வபத தமிழ் மரபாகும். சதால்காப்பியத்திபல பல இடங்களில் 

இத்தலகய குறிப்பு உண்டு. கவிலத, மக்கள் வாழ்க்லகலயச் ெித்திாிக்க பவண்டும் 

என்பதற்காகபவ ‘உாிப்சபாருள்’ என்பலதக் கூறி, அது, திலண ஒழுக்கத்லதச் 

சொல்லுவதாக அந்நூல் வருணிக்கிறது. பமலும், “அறனும் சபாருளும் இன்பமும் 

என்றாங்கு அன்சபாடு புணர்ந்த ஐந்திலண” என்றும் அது வலியுறுத்துகிறது. ெங்க 

இலக்கியம், எவ்வாசறல்லாம் வாழ்க்லகப் பற்றிப் பபசுகிறது என்பது சதாியுமல்லவா? 

‘செவியறிவுறூஉ’ என்ற ஒரு துலற அல்லது பாடல் வலக உண்டு. மன்னவர்க்குச் 

செவியில் விழும்படியாகப் புத்திமதி கூறுவது, அந்த வலகயான பாடல். 

 



 

    ெிலப்பதிகாரம் எனும் காவியம் ஏன் எழுந்தது? அதற்குக் காரணம், 

இளங்பகாவடிகபள சொல்லுகிறார். 

    அரெியல் பிலழத்பதார்க்கு அறங்கூற்று ஆவதூஉம் 

    உலரொல் பத்தினிக்கு உயர்ந்பதார் ஏத்தலும் 

    ஊழ்விலன உருத்துவந்து ஊட்டும் என்பதூஉம் 

எனும் மூன்று உண்லமகலள நிலலநாட்டுவதற்காக ‘நாட்டுதும் யாம் ஓர் பாட்டுலடச் 

செய்யுள்’ என்று இளங்பகாவடிகள் கூறியுள்ளார். 

    மகாகவி பாரதியார், ‘பாட்டுத் திறத்தாபல இவ்லவயத்லதப் பாலித்திடபவணும்’ 

என்று சொல்லியிருப்பருது சதாியுமல்லவா? பமலும், “சொல்லடி ெிவெக்தி- எலனச் 

சுடர்மிகு அறிவுடன் பலடத்துவிட்டாய். வல்லலம தாராபய இந்த மாநிலம் பயனுற 

வாழ்வதற்பக” என்று அவர் சொல்லியிருப்பதும், அதற்பகற்ப அவருலடய கவிலதகள் 

அழகும் இனிலமயும் சகாண்ட பதெியப் பாடல்களாகப்     பாிணமித்தன     என்பதும் 

யாவரும் அறிந்ததல்லவா?     அழலகயும்     சுலவலயயும் மட்டுபம பார்க்கபவண்டும் 

என்று சொல்லுகிற மனப்பபாக்கு தமிழில் இன்லறத் திறனாய்வாளர்கள் ெிலாிடம் 

உண்டு எனினும், அது பரவலாகப் பலராலும் நிராகாிக்கப்படுகிறது. இலக்கியத்லத 

வாழ்க்லகபயாடு ஒட்டியதாகப் பார்க்க பவண்டும் என்பபத தமிழ் மரபில் ஆழமாக 

பவரூன்றியுள்ளது. 

தனித்தன்லமயும் சபாதுத்தன்லமயும் 

தனித்தன்லம 

    எனக்கான விடுதலல 

    என் கவிலத. 

    உனக்கானலத 

    நீ எழுதிக்சகாள். 

அண்லமயில் வந்த ஒரு கவிலத இது. இப்படி, ‘எனக்கானது என் கவிலத; நான் 

இதலன எழுதிக் சகாள்கிபறன்; உன் கவிலத, உனக்கானது; அதலன நீ எழுதிக் 



 

சகாள்” என்று ஒவ்சவாருவரும் அவரவர்க்கு என்று எழுதிக் சகாண்டிருக்க முடியுமா? 

அல்லது, அவரவர் எழுதியது, அவரவர்க்கு மட்டும் தானா? ஏற்கனபவ சொன்னது 

மாதிாி, இது ொத்தியமும் இல்லல; அவ்வாறு கருதுவது ஏற்புலடயதுமல்ல. 

ஒருவருக்கான கவிலத, ஒவ்சவாருவருக்குமானது;     ஒவ்சவாருக்குமான     கவிலத, 

எல்பலாருக்குமானது. 

சபாதுத்தன்லம 

தரமான அல்லது நல்ல கலலக்கு அல்லது இலக்கியத்திற்குத் தனித்துவப் 

பண்புகளும் உண்டு; தன்சனாத்த பிறவற்பறாடு அதற்குப் சபாதுத் தன்லமகளும் 

உண்டு. எழுதியவர் வாழ்க்லகலயச் சொல்லுவதாகத் பதான்றும்; அவர்க்பக 

உாியதாகவும் பதான்றும். ஆனால், அது எல்பலாருலடய உணர்வுகளுக்கும் 

சபாதுவானது தான். தனிநிலலப் பாடல்கள், பக்திப் பாடல்கலள ஆகியவற்லறப் 

பாருங்கள், உண்லம சதாியும். எடுத்துக்காட்டாகச் ெங்க இலக்கியப் பாடல் ஒன்று 

    அற்லறத் திங்கள் அவ்சவண் ணிலவில் 

    எந்லதயும் உலடபயம் எம்குன்றும் பிறர்சகாளார் 

    இற்லறத் திங்கள் இவ்சவண்ணிலவில் 

    சவன்சறறி முரெின் பவந்தர்எம் 

    குன்றும் சகாண்டார் யாம்எந்லதயும் இலபம 

  தம் தந்லதலயயும், தம் சொத்துக்கலளயும், சுகங்கலளயும் இழந்து 

நிற்கும் பாாிமகளிர் பாடியதாக உள்ள பாடல் இது. ஆனால் இந்த அவலமும் 

ஆற்றாலமயும் அவர்களுக்கு மட்டுபம உாியதா? எல்லாம் இழந்து, தனிலமப் பட்டு 

நிற்கும் அவலத்தில், குறிப்பிட்ட ஒருவாின் உணர்வும் இருக்கிறது; எல்பலாரும் உணரக் 

கூடிய உணர்வும் இருக்கிறது. எனபவ கலல, கலலக்குாியதாகவும்     குறிப்பிட்ட     ஒரு 

கலலஞர்க்பக உாியதாகவும் இல்லாமல், எல்பலாருக்கும் உாியதாக உள்ளது. 



 

முகலாயப் பபரரென் ஷாஜகான் தாஜ்ம ாலலத் தன்னுலடய காதலி மும்தாஜுக்காக, 

அவள் நிலனவுக்காகக் கட்டினான்; ஆனால், அபதாடு அது நின்றுவிட்டதா? 

      பலடத்தவபனாடு பலடப்பு நின்று விடுவதில்லல. அரெியல் சுதந்திரத்திற்காக 

மட்டுமன்றிச் ெமூக விடுதலலக்காகவும் பபாராடிய காந்தியடிகளுக்கு, அத்தலகய 

மனநிலலக்கு எழுச்ெியூட்டியது எது? ஜான்ரஸ்கின் எழுதிய ‘கலடக்பகாடி 

மக்களுக்காக’ (Unto the last) என்ற நூல் அல்லவா? அதுபபால, ருெிய 

நாவலாெியாியர், லிபயா டால்ஸ்டாய் எழுதிய ‘பபாரும் அலமதியும்’ முதலிய நாவல்கள் 

அவருக்கு மனஎழுச்ெி தந்தன. நவீன இந்தியா உருவாவதற்கு அயராமல் 

பாடுபட்ட ஜவகர்லால் பநருவுக்கு, ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் (Robert frost) என்ற ஆங்கிலக் 

கவிஞாின் கவிலதகள், எழுச்ெி தந்தன என்று பார்க்கிபறாம். இதுபபால், உதாரணங்கள் 

பல உண்டு. இது, எதலனக் காட்டுகிறது? கலல, இலக்கியம், வாழ்க்லகலயச் 

ெித்திாிக்கக் கூடியது; வாழ்க்லகயின் மன எழுச்ெிகளுக்கு உதவுவது என்பலதத்தான் 

காட்டுகிறது. 

பநாக்கமும் பண்பும் 

    கலல இலக்கியத்தின் பநாக்கம், கலலக்காக, அதன் அழகிலனக் காட்டுவதற்காக 

என்ற வாதம், சபாருத்தமில்லாதது என்று கண்படாம். உருவம் மட்டும் பநர்த்தியாக 

இருந்து, உள்ளடக்கம், ெீர்குலலவு தரக் கூடியதாகவும் தவறான ஒழுக்கத்லத 

உணர்த்துவதாகவும் இருந்தால், அந்த இலக்கியபம பிலழபட்டதாகத் தான் இருக்கும். 

அது பபால், உயர்ந்த கருத்துகலளச் சொல்லுகிற உந்துதலில், அதலன அழகுபட 

பநர்த்தியாகச் சொல்லவில்லலசயன்றால், அந்த இலக்கியம் ெக்தியிழந்ததாகவும் 

பநாக்கத்லத நிலறபவற்ற முடியாததாகவுபம இருக்கும். 

பநாக்கம் 

    கலல இலக்கியத்தின் பநாக்கம் வாழ்க்லகலயச் ெித்திாிப்பது; வாழ்க்லகயின் 

பமம்பாட்டிற்கு ஓரளவாவது உதவுவது ஆகும். ஆனால், அபதபபாது சொல்லுவலத 



 

மனங்சகாள்ளுமாறு சொல்ல பவண்டும்; உணர்த்துவலத பநர்த்திபட உணர்த்த 

பவண்டும்; அறம், அறிவுலரயாக அலமயும் பபாது, அது அழகுபட அலமய பவண்டும். 

நீதியும் அறமும், திருக்குறள் பபால, கலலயியல் கூறுகளுடன், படிப்பபார் 

சுலவத்தறியுமாறு அலமய பவண்டும். அதுபவ கலலயின் பண்பும் பநாக்கமும் ஆகும். 

பண்பு 

    உருவம், உள்ளடக்கம் எனும் இரண்டும் முக்கியபம. ஆனால் இரண்டும் 

ஒன்றலனசயான்று ொர்ந்து, தமக்குள் முரண்பாடுகளன்றி இலெந்து இருக்க பவண்டும். 

கலலயின் பண்பும் பயனும் இலணந்து அலமகிறபபாது தான், கலலயின் பநாக்கம் 

சவற்றி சபறும். பமலும், கலலகள் எல்லாம் ஒபர வலகயின அல்ல. கட்டிடக் கலல, 

ெிற்பக் கலல, ஓவியக்கலல எனும் இவற்றின் பண்பும் செயல்பாடும் பவறு. 

இலெக்கலல, கருவி இலெயாகவும், பாடலாகவும் அலமகிறது. இவற்றின் 

செயல்பாடுகளும் பவறு. இலக்கியம், சமாழியால் ஆன கலல. இதனுலடய பண்பும் 

செயல்பாடும், ஏலனய கலலகளினும் பவறுபட்டது. திலரப்படக் கலல மற்றும் 

சதாலலக்காட்ெி இன்று மிகவும் பிரெித்தமானது. பல நூறாயிரம் மக்கலளத் தினமும் 

ெந்திக்கும் அந்தக் கலல, சமாழிபயாடும், இலெபயாடும், காட்ெி வடிவத்பதாடும், 

கணினி உத்திபகளாடும் அலமந்தது. ஒவ்சவாரு கலலக்கும் ஒவ்சவாரு வலகயான 

ெக்தி அல்லது திறன் உண்டு. கலலகள், தம்முலடய ெிறப்பியல் பண்புகலளக் 

லகவிடாமல், அபதபபாது, உயர்ந்த பநாக்கங்கலளயும் லகவிடாமல் அலமந்திருக்க 

பவண்டும். கலல, வாழ்க்லகக்காகபவ என்று சொல்லுவது, வாழ்க்லக உணர்வுகளின் 

பநர்த்திகளுக்கு அதனுலடய கலலயியல் பநர்த்திகள் அனுெரலணயாக அல்லது 

துலணயாக இருக்க பவண்டும் என்று சொல்லுவலதயும் பெர்த்பத குறிப்பிடுகிறது. 

கலலயின் பநாக்கம் எத்தலகயதாக இருக்கிறது என்பதலனச் ொர்ந்து 

கலலப்பலடப்பினுலடய பண்பும் அலமயக் கூடும். எனபவ, கலல இலக்கியத்தின் 

பநாக்கத்லத அறிவதும் அது பற்றிய ஓர் அணுகுமுலறலயப் சபற்றிருப்பதும் 

இலக்கியத் திறனாய்வுக்கு அவெியமாகும். 



 

• 

கலல கலலக்காகபவ என்ற சகாள்லக, ஒரு ொராாிடம் உண்டு. கலலயில் அதன் 

அழலகயும் அது தரும் ரெலன அனுபவத்லதயும் மட்டுபம பார்க்க பவண்டும் ; 

பிறவற்லறப் பார்க்கக் கூடாது என்று இக்சகாள்லக கூறுகிறது. இதற்கு மாறாக நீதி 

சநறிகலளயும், அரெியல், ெமயம் பபான்றவற்லறயும் பிரச்ொரம் செய்வதற்குத் தாபன 

கலல வடிவம் என்று கருதுகிற கருத்தும் உண்டு. இது, அழலகயும் பநர்த்திலயயும் 

புறந்தள்ளி மறுக்கிறது.  

 கலல, வாழ்க்லகக்காகபவ என்ற சகாள்லகபய பரவலாகப் பலராலும் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கலல முக்கியமாக இலக்கியக்கலல, வாழ்க்லகலயச் 

ெித்திாிக்கும் பநாக்கம் சகாண்டது என்றும் மனித வாழ்க்லக பற்றிய மன 

எழுச்ெிகளுக்கு அது துலணயாகவும் உந்துதலாகவும் இருக்கிறசதன்றும் 

இக்சகாள்லக கூறுகிறது. 

 கலல, வாழ்க்லகக்காகபவ என்ற சகாள்லகபய தமிழ் மரபில் பவரூன்றியுள்ளது. 

சதால்காப்பியம், ெிலம்பு முதல் பாரதியார் வலர இந்தக் சகாள்லக 

வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பலதக் காணலாம். 

 உருவமும் உள்ளடக்கமும் அதாவது கலலயழகும் கலலயின் பநாக்கமும் 

இரண்டற பவறுபாடின்றிக் கலந்து சவளிப்படுவபத உயர்ந்த கலலயாகும். 

கலல, வாழ்க்லகக்காகபவ எனும் கருத்து, இதலன முழுலமயாக ஏற்றுக் 

சகாள்கிறது. 

 இலக்கியத் திறனாய்வு என்பது அறிவு ொர்ந்த ஒருதுலற  .அது தனக்குள் பல துலற 

இயல்கலளயும், பார்லவத் தளங்கலளயும் அணுகுமுலறகளும் சகாண்டிருக்கிறது .

அதாவது, திறனாய்வு, பல துலறகள் ொர்ந்ததாகவும், அவற்றின் தாக்கங்கலளப் 

சபற்றதாகவும் விளங்குகிறது. 

திறனாய்வுக்குக் களமாகவும் இலக்காகவும் இருப்பது எது? இலக்கியம். 

திறனாய்வு பல துலறகலளச் ொர்ந்திருக்கிறது என்றால், இலக்கியமும் அவ்வாறு 

ொர்ந்திருக்கிறது என்று தாபன சபாருள். எனபவ, இலவ எவ்வாறு பிறதுலறபகளாடு 



 

ொர்ந்திருக்கின்றன என்று பார்ப்பதன் மூலமாக இவற்றின் அடிப்பலடயான ெில 

பண்புகலளயும் நாம் அறிய பவண்டும். இலக்கியம் தவிர்ந்த பவறு பிற கலலபகளா, 

கலலகள் அன்றி பவறு பிற துலறபகளா, திறனாய்விபலா இலக்கியத்திபலா அப்படிபய 

படிந்திருக்கின்றன அல்லது பதிந்திருக்கின்றன என்று முடிவு பண்ணிவிடக் கூடாது. 

அவற்றின் ெில பண்புகளும் ெில செயல்முலறகளும் இவற்றில் மட்டுபம உள்ளன என்று 

சொல்வபத சபாருந்தும். ‘திறனாய்வும் பிற துலறகளும்’ எனும் இந்தப் பாடத்தில் நாம் 

இது பற்றிப் பார்க்கலாம். 

இலக்கியமும் கலலகளும் 

இலக்கியம் ஒரு கலல. கலலசயன்றால், சொல்லுகிற அல்லது சொல்ல 

விரும்புகிற செய்திகலள அழகும் பநர்த்தியும் படச் சொல்வது; காண்பார், பகட்பார் 

அல்லது படிப்பார் மனதில் சுலவபடவும், அவர்கள் மனம் சகாள்ளுமாறும், அவர்கள் 

ெிந்லதயில் அல்லது உணர்வில் ஓரளவாவது அலெலவயும் தாக்கத்லதயும் 

ஏற்படுத்துமாறும் அலமவது; பமலும் பமலும் காணுமாறும் பகட்டுமாறும் படிக்குமாறும் 

ஓர் ஆர்வத்லதத் தூண்டுவது பலடப்பாற்றல் பண்பு, கலலகளின் அடிப்பலடப் பண்பும் 

அதுபவ ஆகும். 

கலலகள் 

கலலகள் பல. அறுபத்து நான்கு எனச் சொல்லுவது ஒரு மரபு. இலக்கியம், 

அவற்றுள் தலலயாய கலல. இது, சமாழிொர் கலல என்று ஏற்கனபவ நாம் 

சொல்லியிருக்கிபறாம். பமலும், சமாழிலய ஊடிலழயாகக் சகாண்டு அலமயும் இந்தக் 

கலல, நுண்கலல (Fine Art) என்றும் பயன்கலல (Useful Art) என்றும் 

சொல்லப்படுகிறது. 

    கலலகலளப் பல வலகயாகப் பகுப்பார்கள். நுண்கலல, பயன்கலல, பருண்லமக் 

கலல (Plastic Art), கவின் கலல (Aesthetic Art), நிகழ்த்துகலல (Performing Art) 

என்பன இவற்றுள் முக்கியமானலவ. 

 



 

 

நுண்கலல 

    நுண்லமயான உறுப்புக்கலளயும், நுண்ணிய திறன்கலளயும் நுண்ணிய 

உணர்வுகலளயும் சகாண்டது நுண்கலல. கவிலத, இலெ, ஆடல், ஓவியம் முதலியன, 

இதனுள் அடங்கும். 

பயன்கலல: பயன்கலள முக்கிய பநாக்கமாக்கக் சகாண்டது பயன்கலல. இலக்கியம் 

இதனுள்ளும் அடங்கும். கட்டடக் கலல, அண்லமயில் பதான்றிய திலரப்படக் கலல 

முதலியலவ, பயன்கலலகள். 

பருண்லமக் கலல: பருண்லமக்     கலல என்பது பருப்சபாருளாலான 

ஊடுசபாருள்கலளக் சகாண்டு அலமவது. கட்டடக் கலல, ெிற்பக்கலல ஆகியலவ, 

இவற்றுள் அடங்கும். 

கவிு்ன் கலலகள்: ஓவியம், ஒப்பலன முதலிய கலலகள், கவின் கலலகளாகும். அதாவது, 

அழகான பதாற்றத்லத பநாக்கமாகக் சகாண்டு அலமவது. 

நிகழ்த்து கலல: நிகழ்த்து கலல என்பது, பார்லவயாளர் (Audience) மத்தியிலிருந்து 

நிகழ்த்திக் காட்டப்படும் கலலயாகும். ஆடல், கூத்து (நாடகம்) ஆகியலவ, முக்கியமான 

நிகழ்த்து கலலகளாகும். இலெயும் இவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிற கலலபயயாகும். 

கலலயும் நுகர்வும்: கலலயின் பண்புகளும் வலககளும் கண்படாம். கலல எதன் 

மூலமாக நுகரப்படுகிறது?     ஐம்புலன்கள் இருந்தாலும் அடிப்பலடயில் கண், 

செவி ஆகிய இரண்டினாபலபய சபரும்பாலும் கலலகள் நுகரப்படுகின்றன. இவற்றுள் 

ெில, கண்ணால் மட்டுபம நுகரப்படுகின்றன. அலவ, ஓவியம், ெிற்பம், கட்டிடம் 

பபான்றலவயாகும். ெில கலலகளுக்குச் செவிபய, பிரதானம். இலெக்கலல 

அத்தலகயது. ெில கலலகளுக்குக் கண், செவி இரண்டுபம முக்கியம். ஆடல், கூத்து 

ஆகியலவ இத்தலகயன. நீங்கள், ெலமயல் என்பலத ஒரு கலலயாகக் 



 

சகாள்கிறீர்களா? அப்படியானால் நுகர்வுக்குாிய புலன்கள் என்சனன்ன? நிச்ெயம் 

செவி இல்லல. ொி. பவசறன்ன? 

இலெயும் இலக்கியமும் 

    கவிலத,     இலக்கியக் கலலயின் அரெி என்று அலழக்கப்படுகிறது. பமலும் அதுபவ, 

ஏலனய இலக்கிய வலககளுள் மூத்தது; லமயமானது. கவிலத என்பது, அடிப்பலடயில் 

பாடல் என்பற அறியப்படுகிறது. சொற்களின் ஓலெ ஒழுங்குமுலறபயாடு, இலெ தழுவி 

அலமவது, பாடல் அல்லது கவிலதயாகும். 

மூன்று கலலகள் (முத்தமிழ்) 

பழந்தமிழில் ெிலம்பு முதற்சகாண்ட பல நூல்களில் ஆடல், பாடல், இலெ அல்லது 

இயல், இலெ, நாடகம் என்று மூன்று கலலகள் ஒன்பறாடு ஒன்று இலணந்தும் தழுவியும் 

வருபலவயாகக் கூறப்படுகின்றன. இயல் என்பது பாடல் அல்லது கவிலதலயக் 

குறிக்கும். இந்த மூன்று கலலகளும் பெர்ந்து முத்தமிழ் என்று சொல்லப்படுகிறது. 

இவற்றுள் இலெ நடுத்தரமானது. அது கவிலதக்கும் பவண்டும்; ஆடல் அல்லது 

கூத்துக்கும் பவண்டும். 

    “ஆடல், பாடல், இலெபய, தமிபழ” என்று அரங்பகற்று காலதயில் (மாதவி, 

அரங்பகற்றுவலத வருணிக்கும் இயல்) இளங்பகா அடிகள் இந்த மூன்று கலலகலளயும் 

இலணத்துக் காணுகிறார். பமலும், பாடல் எனும் கலல, இலெபயாடு பெர்ந்து 

அலமவலதயும் அவர் கூறுகிறார். 

    யாழுங் குழலும் ெீரும் மிடறும் 

    தாழ்குரல் தண்ணுலம பாடசலாடு இவற்றின் 

    இலெந்த பாடல் இலெயுடன் படுத்து 

    ............................................ 

    கவியது குறிப்பும் ஆடல் சதாகுதியும் 

    பகுதிப் பாடலும் சகாளுத்தும் கலல.... (அரங்பகற்றுகாலத 26-34) 



 

ெிலம்பின் இந்த வாிகள், மூன்று கலலகளும் பெர்ந்து இயங்குவலதயும் அபத பபாது, 

பாடலுக்கு இலெ ஒரு பகுதியாக அலமவலதயும், பமலும் கவிஞனுலடய குறிப்பு 

அல்லது பகாட்பாடும் அதிபல உள்ளது என்பலதயும் சொல்லுகின்றன. 

    இலெ, மனலத சநகிழ்விப்பது; சமாழிக் கடந்து சபாதுலமத்தன்லம (Universal) 

சகாண்டது. தமிழ் இலக்கியம் இதன் ெிறப்லபத் சதாடர்ந்து பபசுகின்றது. திறனாய்வு, 

இத்தலகய இலக்கியம் பற்றியப் பபெ பவண்டியிருப்பதனாலும், கலலயறிவு இல்லாமல் 

இலக்கியத்லதக் காண முடியாது என்பதனாலும், திறனாய்வாளனுக்கு இலெ பற்றிய 

அறிவும் அது பற்றிய கண்பணாட்டமும் இருப்பது அவெியமாகின்றது. 

கூத்து அல்லது நாடகம் 

    முத்தமிழில் கூத்து என்பது ஒன்று. இது ஆடல் என்றும் சொல்லப்படும். ஆடல், 

தனியாளாகவும் அல்லது குழுவாகவும் நிகழ்த்தப்படுவது. அதற்குக் கலத என்பது 

அவெியமில்லல. கூத்து என்பது, நாடகம் என்று பின்னர் சொல்லப்பட்டது. இது, 

குழுவாக, ஒப்பலன, நடிப்பு முதலியவற்றுடனும் கலத நிகழ்ச்ெிகளுடனும் 

நிகழ்த்தப்படுவது. 

    ெிலப்பதிகாரம் அரங்பகற்று காலதயில் மாதவியின் ஆடற்கலலயும் அதற்குாிய 

முன்பனற்பாடுகளும் விாிவாகப் பபெப்படுகின்றன. கூத்து, நிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் 

உணர்வுப் பின்னல்களால் கட்டலமக்கப்படும் அலமப்லப உலடயது. இத்தலகய 

கட்டலமப்பு, ெற்று நீளமான வருணலனக் கவிலதயிலும் (Narrative Poem) 

காவியத்திலும் கட்டாயமாகக் காணப்படுவபதயாகும். பமலும், நாடகம் 

நிகழ்த்தப்படுவதாக மட்டுமல்லாமல், எழுதப்படுவதாகவும் அலமகிறது. தவிரவும், 

பகாயில்களிலும் திருவிழாக்களிலும், சதருக்களிலும் கூத்துக்கள் அல்லது நாடகங்கள் 

நிகழ்த்தப்படுகின்றன. இலக்கியம், புராணம், காப்பியம் முதலியவற்றிலிருந்து 

கலதகலளயும் கலதச் சூழல்கலளயும் இந்தக் கூத்துக்கள் சபற்றுக் சகாள்வதுண்டு. 

அபத பபால், கூத்துக்கள் அல்லது நாடகங்களிலிருந்து இலக்கியம், பல கூறுகலள 



 

எடுத்துக் சகாள்வதுமுண்டு. உதாரணமாகப் பாரதியின் பாஞ்ொலி ெபதம் என்பது ஒரு 

ெிறிய காப்பியம், இது, 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் அதன் பிறகும் பிரெித்தமாக 

இருந்த “திரவுபதி, வஸ்திராபரணம்” என்ற சதருக்கூத்லதப் பின்பற்றி எழுந்ததாகும். 

அதுபபால, பகாபால கிருஷ்ணபாரதி என்பாாின் நந்தனார் ொித்திர கீர்த்தலனகள் 

கதாகாலட்பெபம் என்பது அன்லறய பிரெித்தமான கீர்த்தலன வடிவத்திலான 

கதாகாலட்பெபம். இது, பெக்கிழாாின் திருநாலளப் பபாவார் புராணத்லதப் பின்பற்றிச் 

ெில மாற்றங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டபதயாகும். 

    இவ்வாறு, கூத்து அல்லது நாடகம், இலக்கியத்பதாடு சநருக்கமாக உள்ளது; 

அலமப்பு முலறயிலும் ஒத்து விளங்குகிறது. எனபவ திறனாய்வு, இத்தலகய 

கூறுகலளக் கண்டறிந்து சொல்ல பவண்டியிருக்கிறது. 

இலக்கியமும் ஓவியமும் 

    ஓவியயம், மிகப் பழங்காலத்திபலபய பதான்றிய ஒரு கலல. ஒன்றலனப் பபால் 

இன்சனான்று - அதாவது ஒவ்வுதல் எனும் சபாருலளயுலடயது ஓவியம். உவமம் என்ற 

சொல்லும் அதபனாடு உறவுலடயது. ஒவ்வுதல் - ஓவம் - ஓவியம். காட்ெியளவில் 

பார்த்தற்குாிய இந்த நுண்கலல, புலனந்து செய்யப்படுவது. புலனயா ஓவியம் என்று 

ெங்கப் பாடல் கூறுகிறது. 

    ‘ஓவியம், பபொத கவிலத (Silent Poetry); கவிலத, பபசுகிற ஓவியம் (Speaking 

Picture) என்று பிரான்சு நாட்டு ஓவியர் ொர்ல்ஸ் ஃபிரஸ்சநாய் (Charles A.D. Fresnoy) 

என்பவர் கூறுகிறார். கவிலதக்கும் ஓவியத்துக்கும் எவ்வளவு சநருக்கம் உண்டு 

என்பலத உணர்த்துகிறது இதன் கருத்து ஆகும். பபராெிாியர் எனும் சதால்காப்பிய 

உலரயாெிாியர் இதலனபய பவசறாரு வலகயில் சொல்லுகிறார். சமய்ப்பாடு பற்றிப் 

பபசுகிற பபாது, சமய்ப்பாடு எனும் உணர்ச்ெி வடிவம், கவிலதயில் காட்ெி வடிவமாக 

ஆக்கப்படுகிறது என்கிறார் அவர். “கவி, கண் காட்டும்” என்பது அவருலடய கூற்று. 

    ெங்க காலப் புலவர்கள், அழகாகப் புலனந்து செய்யப் பட்டுள்ள சபாருட்கலள - 

அலவ வீடு அல்லது இல்லமாயினும், ஊராயினும் - ஓவியமாகக் காணுகின்றனர். 



 

    ஓவத்தன்ன இடனுலட வலரப்பில் (புறம் - 251) 

    ஓவத்தன்ன உருசகழு சநடுநகர் (பதிற்றுப்பத்து - 88) 

என்பன ெில வாிகள். 

    மணிபமகலல, அழகிய பூங்கா ஒன்லற ஓவியமாகக் (ெித்திரமாக) காணுகிறது. 

    வித்தகாியற்றிய விளங்கிய லகவிலனச் 

    ெித்திரச் செய்லகப் படாம் பபார்த்ததுபபால் 

    ஒப்பத் பதான்றிய உவவனம். 

இவ்வாறு ஓவியம் காட்ெிப்படுத்தலலச் செய்கிறது. இலக்கியத்தில் காட்ெிப்படுத்தல் 

என்பது உவமம், உருவகம், படிமம் முதலியலவ மூலமாகவும் நலடசபறுகின்றது. 

திறனாய்வும் அறிவியலும்: திறனாய்வு, ஒரு கலலயா? அல்லது, அறிவியலா? 

இப்படிசயாரு பகள்விலய நாம் பகட்டுக் சகாள்ளலாம். 

கலலத்தன்லம: திறனாய்வில் பலடப்பாற்றல் தன்லம, ஓரளவு இருக்கிறது. பமலும் 

திறனாய்வு என்பது சுலவயாகவும் மனங்சகாள்ளுமாறும் செய்யப்படுவது; 

பநர்த்தியாகச் செய்யப்படுவது. எனபவ, இத்தன்லமகலளக் சகாண்டு அதலனக் கலல, 

எனலாமா? ஆனால் திறனாய்லவக் கலலசயன்று சொல்லுவதற்கு இந்தப் பண்புகள் 

பபாதாதலவ. 

அறிவியல் தன்லம 

அப்படியானால், திறனாய்லவ அறிவியல் என்று சொல்லலாமா? இயற்பியபலா, 

பவதியியபலா பபான்ற ஓர் அறிவியலாக இது இருக்க முடியாது. ஆனால், 

அறிவியலுக்குாிய ெில முக்கியமான பண்புகலளத் திறனாய்வு சபற்றிருக்கிறது 

எனலாம். தருக்கம் (Logic), அகவயச் ொர்பு அற்ற, புறவயநிலலக்குட்பட்ட மனநிலல 

(objectivity), காரணகாாிய முலறயிலலமந்த கண்டறிதல் ஆகிய வழிமுலறகள் அல்லது 

பண்புகள் திறனாய்வில் இருக்கின்றன. ஆனால், இயற்பியல் முதலிய அறிவியல்களில் 



 

இருப்பது பபான்று இலவ திறனாய்வில் லமயமாகவும், நிலறவாகவும் இருப்பதில்லல. 

பல ெமயங்களில் இவற்லற மீறியும் பவறுபட்டும் திறனாய்வு செய்யப்படுகிறது. 

நல்ல திறனாய்வு 

ஒரு நல்ல திறனாய்வு என்பது, அறிவியலின் பண்புகலளயும் அதன் 

கூறுகலளயும் இயன்ற அளவு சகாண்டிருக்க பவண்டும். மனப்பதிவாக, அந்த அந்த 

பநரத்தில் பதான்றும் அபிப்பிராயங்கலளசயல்லாம் திறனாய்வு என்று சொல்ல 

முடியாது. எனபவ, அறிவியபலாடு திறனாய்வு சநருங்க பவண்டும்; அபத ெமயத்தில் 

பலடப்பாற்றல், பநர்த்தி முதலிய கலலப் பண்புகலளயும் திறனாய்வு ஒதுக்கிவிட 

முடியாது. 

திறனாய்வின் சமாழி 

சமாழிலய ஆள்வதில் இலக்கியத்திற்சகன்று ‘ஒரு’ சமாழி இருக்கிறது. இதனுலடய 

ெில ெிறப்பியல் தன்லமகலள ‘இலக்கியமும் சமாழியும்’ என்ற பாடத்தில் ஏற்கனபவ 

கூறியிருக்கிபறாம். பமலும், அதன் உள்ளும் அதன் அதன் வலகலம, பநாக்கம், சூழல், 

சென்று பெரும் இலக்கு முதலியவற்றிற்கு ஏற்ப இந்த சமாழி அலமந்திருக்கும். 

திறனாய்விலும் சமாழியின் இத்தலகய கூறுகள் தனிச்ெிறப்புத் தன்லம சபற்றிருக்கும். 

சமாழிநலட 

திறனாய்வு என்பது குறிப்பிட்ட இலக்கியத்லதச் ொர்ந்தும், அதலனத் தளமாகக் 

சகாண்டும் அலமவது. ஆனால், அதனுலடய சமாழி ஆளுலக, அந்த இலக்கியத்தின் 

சமாழி நலடலயபயா, சமாழி அலமப்லபபயா சகாண்டிருப்பதில்லல. மாறாகக் 

குறிப்பிட்ட அந்த இலக்கியம் என்ன வலகயான செய்திலயக் சகாண்டிருக்கிறபதா, 

அதற்பகற்ற நலடலயயும் மற்றும் திறனாய்வு செய்கிற ஆெிாியனுலடய பயிற்ெி மற்றும் 

பாணிலயயும் பதலவலயயும் சகாண்டு அலமந்திருக்கும். பமலும் யாருக்குத் 

திறனாய்வுப் பற்றிய செய்திகள் செல்ல பவண்டும் என்று திறனாய்வாளன் 

கருதுகிறாபனா அதற்கு ஏற்றவாறும், பமலும் (இன்லறயக் காலத்லதப் சபாறுத்த 

அளவில்) திறனாய்வு பிரசுரமாகவும் ஊடகத்தின் தன்லமக்கு ஏற்றவாறும் திறனாய்வின் 

சமாழி அலமந்திருக்கும் என்று கருதலாம். 



 

சமாழிநலட பவறுபாடுகள் 

எடுத்துக்காட்டாக, நம்மாழ்வாாின் திருவாய் சமாழிக்குப் சபாியவாச்ொன் 

பிள்லள முதலிபயாருலடய ஈட்டுலரகலள பநாக்குபவாம். இவற்லற, அன்லறய 

திறனாய்வுகள் எனக் சகாண்டால், திருவாய்சமாழியின் இலக்கியச் சுலவக்கு 

ஏற்றதாகவும், அதனுலடய செய்தியாகிய லவணவ தத்துவத்லதக் சகாண்டு 

வருகிறதற்கு உதவுவதாகவும், பமலும், உலரயாெிாியாின் பயிற்ெிலயக் 

காட்டுவதாகவும் அந்த உலரகளின் சமாழிநலட அலமந்திருக்கிறது என்று கூறலாம். 

ரெலன முலறத் திறனாய்வாளராகிய டி.பக.ெிதம்பரநாத முதலியாாின் சமாழிநலட, 

எளிலமயும் சதளிவும் அழகும் சகாண்டு, அவருலடய ரெலனக்கு ஏற்ற மாதிாியாகபவ 

இருக்கிறது. பின்னால் தமிழ்த் திறனாய்வாளர்கள் பலர், பமலலநாட்டு நூல்கலளயும் 

சகாள்கலளயும் பின்பற்ற நிலனப்பவர்கள்; ஆதலால் அவர்களின் சமாழிநலட, 

ஆங்கில சமாழித் தாக்கமுலடய ஒரு கலப்பு நலடலயக் சகாண்டிருக்கிறது. 

திறனாய்வின் நலட, வாெிப்பதற்கும் அதலன அப்படிபய புாிந்து சகாள்வதற்கும் ஏற்ற 

விதத்தில் எளிலமயும் சதளிவும் சகாண்டிருக்க பவண்டும். திறனாய்வாளனின் 

‘பமதாவித் தனத்லதக்’ காட்டுவதல்ல 

திறனாய்வும் ெமூகவியலும் 

இலக்கியம், குறிப்பிட்ட ஒரு ெமூகப் பின்புலத்தில் பதான்றி, அந்தச் ெமூகத்லதக் 

காட்டுவதாகவும் அதன் ஓர் அங்கமாகவும் விளங்குவது. அதுபபான்றதுதான், 

இலக்கியத் திறனாய்வும், ெமுதாயத்பதாடு சநருக்கமுறப் பிலணந்திருக்கிறது; 

பிலணந்திருக்க பவண்டும். ஏசனன்றால், இலக்கியத்தின் பலடப்புத் தளம், 

திறனாய்வின் ஆய்வுத் தளமாகவும் பார்லவத் தளமாகவும் அலமகிறது. 

ெமூகப் பின்புலம் 

திறனாய்வாளனுலடய ெமூகப் பின்புலம், ெமூகத் பதலவ மற்றும் ெமூக பநாக்கம் 

முதலியலவ அவனுலடய திறனாய்வில் பிரதிபலிக்கின்றன; அவனுலடய திறனாய்வின் 

குறிப்பிட்ட வலகயான அணுகுமுலற காரணமாக அலமகின்றன. 



 

எடுத்துக்காட்டாக, வ.ராமொமி, ப.ஜீவானந்தம் சப.தூரன், ெிதம்பர ரகுநாதன், கலாநிதி 

லகலாெபதி முதலிபயார்க்குத் பதெிய இயக்கம், விடுதலல, ெமூக மாற்றம் முதலியலவ 

குறித்த ெமூகத் பதலவயும் பநாக்கமும் உண்டு. எனபவ, பாரதியார் பற்றிய 

அவர்களுலடய திறனாய்வுகளிபல, அத்தலகய பார்லவயும் அணுகுமுலறயும் 

காணப்படுகின்றன. இது பபால, ம.சபா.ெிவஞானம். இவர் ஒரு பதெியவாதி; ஓர் 

அரெியல் தலலவர்; அபத பநரத்தில் தமிழ் இனவழித் பதெியத்லத முன்னிறுத்தியவர். 

இந்தச் ெமூகப் பின்புலபம, ெிலம்பு பற்றிய அவருலடய நூல்களிலும் 

மற்றும் வில்லிபாரதம், கலிங்கத்துப் பரணி முதலியலவ பற்றிய கட்டுலரகளிலும் 

பார்லவத் தளமாக அலமந்திருக்கிறது. ெிலப்பதிகாரத்லத தமிழ்த் பதெிய எழுச்ெியின் 

குறியீடாகவும் இலட்ெியமாகவும் அவர் காணுகிறார். 

குறிப்பிட்ட ெமூகப் பின்னணிபயாடு, அதிபல நல்ல அறிவும் ஈடுபாடும் சகாண்ட 

ஒருவர், அந்த வலகயான ெமூக வாழ்பவாடு கூடிய இலக்கியத்லதப் பலடக்க முடியும் 

அல்லவா? அதுபபாலபவ, சபாருத்தமான ெமூகப் பின்புலமும் அது பற்றிய பபாதிய 

அறிவும் ஈடுபாடும் சகாண்ட திறனாய்வாளபர, அத்தலகய இலக்கியத்லதச் ொிவரப் 

புாிந்து சகாள்ள முடியும் என்றும் அதுபற்றி ஆழமாக எழுத முடியும் என்றும் நாம் 

எதிர்பார்க்கலாம் அல்லவா? 

ெமூகப் சபாறுப்பு 

 ஒரு நல்ல திறனாய்வாளனுலடய தகுதிகளில் முக்கியமானது, ெமூகவியல் 

பற்றிய அறிவிலனச் ொியாகப் சபற்றிருப்பது ஆகும். அத்தலகய திறனாய்வாளபன 

ெமூகத்லதயும், இலக்கியத்லதயும் மற்றும் ெமூகம் ெித்தாிக்கும் இலக்கியத்லதயும் புாிந்து 

சகாண்டு புலப்படுத்துகிறான். இலக்கியப் பலடப்பாளிக்குச் ெமூகப் சபாறுப்பு 

இருப்பது பபாலபவ, திறனாய்வாளனுக்கும் ெமூகப் சபாறுப்பு இருக்கிறது. 

 

 



 

திறனாய்வும் வரலாற்றியலும் 

காலங்களின் சதாடர்ச்ெியில் சூழல்களாலும் பிறவற்றாலும் ெமுதாயமும் பண்பாடும் 

மாறிக்சகாண்பட இருக்கும். அதுபபால, கலல, இலக்கியமும் குறிப்பிட்ட 

பபாக்குகலளயும் மாற்றங்கலளயும் சகாண்டிருக்கும் என்பது இயல்பு. 

மாற்றங்கலளயும் வளர்ச்ெிகலளயும் கணக்கிசலடுத்துக் சகாள்வது, 

அறிவாராய்ச்ெிகளின் நலடமுலற. அம்முலறயில், திறனாய்வு, வரலாற்றியலல 

அறிந்திருப்பது என்பது அதன் முக்கியமான பதலவயாகும். 

வரலாற்று அறிவு 

இன்று நாம் செய்யத் சதாடங்குகிற திறனாய்வு, எந்தத் தன்லமகலளப் 

சபற்றிருக்க பவண்டும், எந்த முலறயில் வித்தியாெமாகவும் புதிதாகவும் இருக்க 

பவண்டும், எந்த வலகயான குலறகலளத் தவிர்க்க பவண்டும் என்று நமக்கு நாபம 

தீவிரமாக அனுமானம் செய்து சகாள்ள பவண்டும். அப்படியானால் தான் அடுத்தலத 

பநாக்கி அடிசயடுத்து லவக்க முடியும். எனபவ திறனாய்வாளனுக்குத் திறனாய்வின் 

வரலாறு சதாிந்திருக்க பவண்டும். உதாரணமாகப் புதுக்கவிலத பற்றி இன்று 

திறனாய்வு செய்கிற ஒருவர், வல்லிக்கண்ணன், நா.வானமாமலல, 

ெி.கனகெபாபதி முதலிய திறனாய்வாளர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பலதப் 

பார்க்க பவண்டும். பாலுணர்வு, அந்நியமாதல், விரக்தி, வக்கிரம் முதலிய 

மனநிலலகளும், புதிதாக எழுதுதல், யாப்புக்கலளத் தலளகளாகக் கருதி 

அவற்றிலிருந்து விடுபட்டுச் சுதந்திரமாக எழுதுதல், பாிபொதலன முதலிய 

வழிமுலறகளும் புதுக்கவிலதயில் காணப்படுவலத அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 

நாம் அவற்லற ஏற்றுக் சகாள்கிபறாமா - மறுத்து பவசறான்று சொல்லப் பபாகிபறாமா 

என்று முடிவு செய்ய, நமக்குப் புதுக்கவிலதத் திறனாய்வின் வரலாறு சதாிந்திருக்க 

பவண்டும். 

     பமலும், முக்கியமாக, இலக்கியத்தின் வரலாற்லறத் திறனாய்வாளன் அறிந்திருக்க 

பவண்டும். காலம், இடம் என்ற தளங்கலள லவத்து இலக்கியத்லதப் 



 

பார்க்கவில்லலயானால், சபரும்பிலழகள் வந்து பெரும். எனபவ இலக்கியத்தின் 

வரலாறு அறிவது, திறனாய்வின் முக்கியமான கடலமயாகும். அதுபபான்று, ெமூக 

வரலாறும், பண்பாட்டு வரலாறும் திறனாய்வுக்குத் பதலவ. வரலாற்றுயல் 

இல்லலயானால், திறனாய்வு தனது அடிப்பலடப் பண்லப வழிமுலறலய 

இழக்கபவண்டும். 

திறனாய்வும் தத்துவ சநறியும் 

தத்துவம் 

இந்த உலகத்திற்கும் மனிதனுக்குமுள்ள உறவுகள், மனித வாழ்க்லகயின் 

நலடமுலற அனுபவங்கள் மற்றும் அவனுலடய உள்ளாற்றல்கள், நம்பிக்லககள், 

பயங்கள், ஆலெகள் முதலிய உணர்வு நிலலகள் ஆகியவற்றிலிருந்து 

சபாதுலமப்படுத்தி ஓர் ஒழுங்கு முலறயாகச் (System) செய்யப்படுவது தான் தத்துவம் 

ஆகும். தத்துவம் எல்லாம் ெமயச் ொர்புலடயது அல்ல. வாழ்க்லகயின் ‘பதடுதல்’தான் 

தத்துவத்தின் ொராம்ெம். வாழ்க்லக மீதான ஒரு பகாட்பாடு தான் தத்துவத்தின் 

நலடமுலற. 

இலக்கியமும் தத்துவமும் 

இலக்கியமும் வாழ்க்லக மீதான ஓர் எதிர்விலன தான் (Response). வாழ்க்லக 

பற்றிய பல கருத்தியல்கலளக் கலாபூர்வமாக சவளிப்படுத்துவது தான், இலக்கியம். 

பமலும், பல தத்துவ சநறிகலள இலக்கியம் உள்வாங்கிக் சகாண்டிருக்கிறது. எனபவ 

இத்தலகய நிலலயில், இலக்கியத் திறனாய்வு, தத்துவ சநறிகலள அறிந்திருக்க 

பவண்டியிருக்கிறது. 

பலாகாயுத வாதம் 

பலாகாயுத வாதம் (Materialism) என்பது ஒரு தத்துவம். இதில் சபாருள் (Matter) 

தான் முதன்லம. சபாருள் பற்றிய ெிந்தலன அல்லது எண்ணம் (Idea) அதலனயடுத்து 

வருவதுதான் என்று இந்தத் தத்துவம் பபசுகிறது. இரண்டற்குமுள்ள உறலவயும் 

விளங்குகிறது. ெங்க இலக்கியத்லதத் திறனாய்வு செய்கிற பபாது முக்கியமாக இந்தத் 

தத்துவம் துலண செய்கிறது. 



 

நம்மாழ்வார், திருவாய்சமாழி எனும் இலக்கியம் இயற்றினார். அது, ெமயம் 

ொர்ந்ததுதான். அவருக்குப் பின்னால் வந்த இராமானுெர் முதற்சகாண்டு நஞ்ெீயர், 

மணவாள மாமுனிகள் முதலிய பலர், நம்மாழ்வார் பாடல்களிலிருந்து லவணவ, 

விெிஷ்டாத்லவத - தத்துவங்கலளக் கண்டறிந்து விளக்குகிறார்கள். எனபவ, 

இலக்கியத்லத ஆய்வு செய்கிறவர்களுக்குத் தத்துவவியல் பற்றிய அறிவு 

பதலவப்படுகிறது. 

திறனாய்வும் தத்துவமும் 

பமலும், பல பநரங்களில் திறனாய்பவ கூடத் தத்துவம் தருவதாக அல்லது அதன் 

ொயலலக் சகாண்டதாக அலமந்து விடுகிறது. பமலல நாட்டில், இம்மானுபவல் 

காண்ட் (Immanuel Kant), ஜார்ஜ் ெண்டயானா (George Santayana) முதலிபயாரும், 

இன்லறயக் காலத்லதச் பெர்ந்த சடர்ாிடா (Derrida), ஃபூக்பகா (Foucoult) 

முதலிபயாரும் இலக்கியத் திறனாய்வு பகாட்பாட்டாளர்களாகவும் அபதபபாது, தத்துவ 

வியலாளர்களாகவும் கருதப்படுகிறார்கள். 

சதான்மங்களும் தத்துவமும் 

இலக்கியத்தில், குறியீடுகள் (Symbols), சதான்மங்கள் (Myths) இடம் 

சபறுகின்றன. உதாரணமாகப் ‘பத்தினி’ என்பது ஒரு சதான்மம். கண்ணகி, இந்தத் 

சதான்மத்லத முதன்லமயாகப் பிரதிநித்துவப் படுத்துகிறார். அதுபபால், 

பின்னர் புனிதவதியார் (காலரக்காலம்லமயார்), குண்டலபகெி முதலிபயாரும் ெங்க 

காலத்திய - பூதப்பாண்டியன் மலனவி சபருங்பகாப்சபண்டும் (புறம் - 246) (இவள், 

கணவன் இறந்தவுடன், தாபன வலியச் சென்று, சபாய்லகயும் தீயும் ஒன்பற என்று 

சொல்லித் தீப்பாய முலனந்தவள்) ‘பத்தினி’ எனும் சதான்மத்திற்குாியவர்கள். ‘பத்தினி’ 

எனும் இந்தத் சதான்மத்லதத் தத்துவ நிலலயில் சகாண்டுவந்து ‘பத்தினித் சதய்வம்’ 

என்ற வழிபாடு வந்தலமலய விளக்குவதற்குத் திறனாய்வில் இடம் உண்டு. 

திறனாய்வும் மற்றும் அதன் சமாழியும் நல்ல சமாழி என்பது நல்ல ெிந்தலன அறிகுறி. 

இலக்கியம், வாழ்க்லகலய, அதன் பல்பவறு துலறகளுடன் ொர்ந்து ெித்தாிக்கும் ஒரு 



 

கலலவடிவம். அதன்மீது அதுபற்றி அலமந்த திறனாய்வும் பல துலறபகளாடு உறவு 

சகாண்டும் அவற்லறச் ொர்ந்தும் அலமகிறது. இலக்கியம், இலெ, கூத்து, 

ஓவியம் முதலிய பலகலலகளின் பண்புகலளக் சகாண்டிருக்கிறது. பமலும் அக்கலலகள் 

பற்றிய பல செய்திகலளயும் சொல்கிறது. திறனாய்வு, அத்தலகய கலலகலளப் பற்றிய 

அறிவு சபற்றிருந்தால் தான், அத்தலகய இலக்கியங்கலளச் ொிவர விளக்கமுடியும். 

கலலப்பண்பு சகாண்ட அறிவியல் 

    இலக்கியத் திறனாய்வு, கலலயா? அறிவியலா? சொல்லுகிற பநர்த்தி, அழகு, 

பலடப்பாற்றல் பண்பு முதலியன இருப்பதால் கலலப்பண்பு அதிபல உண்டு. ஆனாலும் 

தருக்கம், புறவயத்தன்லம, காரண காாிய முலறயிலான பார்லவ, திறனாய்வுக்கு 

அவெியம். ஆதலின் அறிவியல் என்ற நிலலயும் 

அதற்குண்டு.     சுருக்கமாகச்     சொன்னால், திறனாய்வு கலலப்பண்பு சகாண்ட ஓர் 

அறிவியல் முலறயாகும். 

வரலாற்று அறிவு 

    திறனாய்வுக்கு வரலாற்றியல் அறிவு மிகவும் அவெியம். முதலில், திறனாய்வின் 

வரலாறு சதாிந்திருக்க பவண்டும். அடுத்து, குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தின் வரலாறும், 

பமலும் அது கூறும் செய்திகள் அல்லது ெமூகம் பற்றிய வரலாற்றறிவும் திறனாய்வுக்கு 

பவண்டும். 

ெமூகவியல் அறிவு 

திறனாய்வுக்குச் ெமூக பின்புலம், ெமூகத் பதலவ, ெமூகப் சபாறுப்பு, இலக்கு 

முதலியன உண்டு. எனபவ ெமுதாயவியல், திறனாய்வாளனுக்கு மிகவும் பதலவயான 

சதாடர்புலடய ஒரு துலறயாகும். 

சமாழியியல் அறிவு 

    திறனாய்வுக்கு சமாழியியல் பின்புலம் உண்டு. திறனாய்வு, தான் சென்று பெர்கின்ற 

இலக்கிலனயும் முலறயிலனயும் சகாண்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதற்குாிய 

தனிச்ெிறப்பான சமாழி நலடயும் பநர்த்தியும் பவண்டும். 

 



 

தத்துவவியல் அறிவு 

    திறனாய்வு     இலக்கியத்திலுள்ள     தத்துவத்லத சவளிப்படுத்துகிறது. பமலும் 

திறனாய்பவ, பல சகாள்லககலளயும் ெிந்தலனமுலறகலளயும் ொர்ந்து இருக்கிறது. 

எனபவ, திறனாய்வுக்குத் தத்துவவியல் மிகவும் சதாடர்புலடய ஒரு துலறயாகும். 

 

 

 

 


