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11. OBJECTIVES OF THE PROJECT:

This project is being carried out with the purpose of historically
documenting the space of Tamil criticism that has been expanded through
psychological criticism. The objective of this research is documenting the Tamil
criticism chronologically of the introductory stages of theoretical translation and
the descriptive stagesof theoretical relevance, i.e. compiling the descriptions

chronologically, which have been recorded in accordance with Sangam literature,
ethical literature, spiritual literature and modern literature trends like modern
poetry, novel, short story and drama.

12. WHETHER OBJECTIVES WERE ACHIEVED: YES
13. ACHIEVEMENTS FROM THE PROJECT:
The following conclusions have been arrived at the historical work of Tamil
psychological critical research.
1. All kinds of works relating to psychology and psychoanalysis have been
chronologically compiled and documented.
2. The factors for the emergence, growth and stagnation of the above said
researches have been provided.
14. SUMMARY OF THE FINDINGS:
The following research findings have been explored through the papers of
documented psychological researches.
1. Theoretical works in psychology have, at the introductory stage, been
translated in to Tamil.
2. Theoretical works in psychoanalysis and critical works in literary
psychoanalysis have been brought forward only by a few researchers at
introductory as well as deeper levels.
3. It is found through these critical works that such researches have been
carried out only by the research departments of universities and some
colleges.

4. A stagnation has been spotted out in the history of these works and the
following are the reasons for that: absence of psychological theoretical
works in Tamil, absence of scientific outlook due to absence of
psychological theoretical works, lack of understanding, sticking to old
beliefs, lack of deep research knowledge in literary-psychological domain,
lack of guidance, strong attachments towards traditional Indian and Tamil
societies, etc.
15. CONTRIBUTION TO THE SOCIETY:
This historical documentation believes that the research of Psychological /
Psychoanalytical Literary Criticism can be further redeemed and developed as this
documentation explores the emergence, growth and the reasons for the present
stagnation in the world of Psychological / Psychoanalytical Literary Criticism in
Tamil. It will bring in multidimensional outlook, enrichment and modernity to the
Tamil research community.
16. WHETHER ANY PH.D. ENROLLED/PRODUCED OUT OF THE PROJECT: NIl

17. NO. OF PUBLICATIONS OUT OF THE PROJECT: 2

PRINCIPAL INVESTIGATOR

PRINCIPAL

CHARTERED ACCOUNTANT

த மிழில் உளவியல் திறனாய்வு: ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - ஒரு வரலாற்று த ாக்கு
சு.இளங்த ா,
உதவிப்தேராசிாியர்,
தமிழ்த்துறற,
போியார் அரசு றலக் ல்லூாி, டலூர்-1

ேதிபனட்டாம்

நூற்றாண்டின்

இறடப்ேகுதியில்

சிக்மண்ட்

ஃேிராய்ட்

(1856

–

1939)

ததான்றியிருக் ா விட்டால் உளவியல் து றற இன்னமும் தத்துவத் துறறயின் ேிாிவு ளுள் ஒன்றா தவ
இருந்திருக்கும்.

ஃேிராய்டின் வரவு உளவியல் து றறறய அறிவியல்

ண்ப ாண்டு ஆய்வதற்குப் பேரும்

உதவியா

இருந்தது என்று பசான்னால் அது மிற யில் றல. மனித மனத்தின்

ேிறழ்ந்த

டத்றத ளுக்கு அவனின் குழந்றதப் ேருவ ோல்சார் உணர்வு தள ேிரதான

விள்ங்கு ின்றன என்ேறதத் தமது மனத ாய் ஆய்வு ளின் (Case Histories) வழிக்
தாம்

டத் றத ளுக்கு, இயல்பு
ாரணமா

ண்டறிந்தார். அவ்வாறு

ண்டறிந்த வழிமுறற ளுக்கு ஃேிராய்ட் உளப்ேகுப்ோய்வு (Psychoanalysis) முறற என்றறழத்தார்.

உளவியலில் தனிப் ேிாிவா விளங் ியது உளப்ேகுப்ோய்வு. இப்ேிாிறவ பமன்தமலு ம் ார்ல் குஸ்த வ் யூங்,
ஆல்ஃேிரட் அட்லர்,
தோன்தறார்

ாரல் அப்ரஹாம், ஆட்தடா தரங், பேர்ன் ஹீம், ஏர்னஸ்ட் த ான்ஸ், வில்பஹ ம் பரய்க்

சிறப்ோ

வளர்த்பதடுத்தனர்.

இவ்பவழுத்துறர

தமிழில்

உளப்ேகுப்புத்

திறனாய்வுத்

துறறயின் வரலாற்றிறன இங்குச் சுட்டமுற்ேடு ிறது.
த மிழில் உளவியல் திறனாய்வின் ததாற்றம்
உலகெங்ெிலும் உளவியல் கெோட்போடு பல புலங்ெளளத் தோக்ெியது. அந்த வளெயில் ஃபிரோய்டின்
உளவியல் கெோட்போடு கபருந்தோக்ெத்ளத உண்டு பண்ணியது.
ஆங்ெிலத்தில் கரனிகவல்லோக் & ஆஸ்டின் வோரன் எழுதி, குகளோறியோ சுந்தரமதி கமோழிகபயர்த்துப்
போோிநிளலயத்தோரோல்

கவளியிடப்கபற்ற

‘இலக்ெியக்

கெோள்ளெ’

(குகளோறியோ

சுந்தரமதி

(கமோ.ர்),

கரனிகவல்லோக் & ஆ ஸ்டின் வோரன், இலக்ெியக் கெ ோள்ளெ, 1966) எனும் நூல் த மிழ் இலக்ெியத் திறனோய்வு
வரலோற்றில் ஒரு ளமல்ெல்லோகும்.

கமற்ெத்திய இலக்ெியத் திறனோய்வுச் சிந்த ளனெ ளளத் தமிழில் தந்த

நூல்ெளில் இது குறிப்பிடத்தக்ெதோகும்.
ஒன்றோகும்.

இது தமிழ்த்திறனோய்வு உலெில் திருப்பத் ளத ஏற்படுத்திய

தமிழ்த் திறனோய்வு உலெில் இந்நூல் கபரும் தோக்ெத்ளத ஏ ற்படுத்தியது.

இந்நூலில்

‘இலக்ெியமும் உளவியலும்’ என்ற ெட்டுளர கதோடக்ெக் ெோலத் தோக்ெத்ளத உருவோக்ெியது.
தமிழவன் என்று அறழக் ப்ேடும்
1972 இக் ட்டுறர

தமிழ் உளவியல்

ார்தலாஸ் எழுதிய ’தற் ாலத் தமிழிலக் ியத்தில் ஃேிராய்டிச ம்’,

வரல ாற்றில்

முதல்

ிறல/பதாடக்

ிறலக்

( ார்தலாஸ் ச. ( .ஆர்), “தற் ாலத் தமிழிலக் ியத்தில் ஃேிராய்டிச ம்”, 1972).

தமிழ்ப் ேறடப்புல ில்

ஃேிராய்டின் த ாட்ோடு எத்தற ய தாக் த்திறன ஏற்ேடுத்தி உள்ளது எனேறத விளக்கும்
குறிப்ோ த் தமிழ்

ாவல்

உல ில் லா.சா.ராமாமிர்த ம், பமௌனி, தி.

ட்டுறரயாகும்.

ட்டுறரயாகும்.

ான ிராமன், ப ய ாந்த ன்,

இந்திராோர்த்தசாரதி

ஆ ிதயார்

தம்

ேறடப்புக் ளில்

பவளிப்ேட்டுள்ளது என்ேறத விவாிக்கும்

ஃேிராய்டிசத்தின்

தாக் ம்

எவ்வாறு

ட்டுறரயாகும்.

ேிறகு றவ. சச்சிதானந்தம் எழுதியுள்ள ஒப்ேிலக் ியம்: ஓர் அறிமு ம் (1985) நூ லில் இலக் ியமும்
உளவியலும் (Psychology and Literature) என்ற தறலப்ேில் மி விாிவான
அந்நூலில் உள்ள அறனத்துக்

ட்டுறர ளும்

ஆங் ிலத்தில்

ட்டுறரறய எழுதியுள்ளார்.

ியுட்டன் ேி. ஸ்டால்ப ட்ச் & ஹார்ஸ்ட்

ஃேிரான்ஸ் ஆ ிதயார் இறணந்து எழுதிய ஒப்ேிலக் ியம்: அணுகுமுறறயும் அறமப்பும் (Comparative
Literature: Met hod and P erspective 1961), உல்ாிச் றவஸ்டனால் எழுதப்ேட்ட ‘ஒப்ேிலக் ியமும் இலக் ியக்
ப ாள்ற யும்’ (Comparative Literature and Literary Theory 1973),
உண்றமயில் இந்நூல் தமிழிலக் ியத் திறனாய்வு உல த்திற்குக்
அன்றறய

ால ட்டத்தில்

மதுறர

ாமரா ர்

ஆ ிய நூல் ளின் தழுவல ாகும்.

ிறடத்த மி ப் போிய வரப்ேிரசாதமாகும்.

ேல் றலக்

ழ ம்,

புதுறவப்

ேல் றலக் ழ ம்,

திருவனந்தபுரம் ேல் றலக் ழ ம் த ரளா, பசன்றனப்ேல் றலக் ழ ம் முதலியவற்றில் தமிழ் இலக் ியம்,
ஒப்ேிலக் ியம் ஆ ிய து றற ளில் இந்நூல் முது றலக் குப் ோடநூலா

றவக் ப் பேற்றது.

ேிறகுதான் உளவியல் / உளப்ேகுப்ோய்வுத் திறனாய்வுப் புலம் தமிழ்க்

இதற்குப்

ல்விப் புலத்தில் ததாற்றம்

ப ாள் ிறது எனலாம்.
அடுத்து மீனோட்சி முருெரத்தினம் எழுதிய ‘கமளல இலக்ெியத் திறனோய்வு அறிமுெம்’ (1987) நூலில்
உளவியல் திறனோய்வு பற்றிக் குறிப்பிட்டுச் கசல்ெின்றோர்.
சுட்டத்தக்ெ பணியோகும்.

இது உளவியல் திறனோய்வு வரலோற்றில் ஒரு

அக்ெட்டுளர அறிமுெ நிளலயில் இருந்தோலும் அன்று இருந்த சூழலுக் கு அது

முக்ெியப் பணியோகும்.
கமலும் தமிழண்ணல் எழுதிய ஒப்பிலக்ெிய அறிமுெம் (மீன ோட்சி புத்தெ நிளலயம், மது ளர, 1985)
என்ற நூலில் சிறிது அளவில் உளவியல் திறனோய்வு கதோட்டுக் ெோட்டப்பட்டது.
தஞ்ளசப் பல்ெளலக் ெழெ ஆறு இரோமநோதனின் ‘வரலோற்று நில வியல் ஆய்வுமுளற: அறிமுெ மும்
ஆய்வுெளும்’ (த மிழ்ப்பல்ெ ளலக் ெ ழெ கவளியீடு, தஞ்சோவூர், 1988) எ ன்ற நூல் தமிழில் நோட்டுப்புற
வழக்ெோறுெ ளள உளப்பகுப்போய்வுப் போர்ளவ கெோண்டு ஆரோய்வதற்குக் ெோரணமோெ இருந்தது என்று
கூறலோம். இந்த நூலில் நிட்டூோிெ ளதளய ஆ று இரோமநோதன் ‘வரல ோற்று நிலவியல் ஆ ய்வு’ முளறயில் ஆ ய்வு
கசய்து சில கெள்விெளள எழுப்பி அவற்றிற்கு விளட ெோண இயல வில் ளல என்று கதோிவித்து இருந்தோர்.
அவ்வோய்வுக் ெட்டுளரளயக் ெண்ணுற்ற அரங்ெ நலங்ெிள்ளி அவ்வினோக்ெளுக்கு உளப்பகுப்பு இலக்ெியத்
திறனோய்வு

அடிப்பளடயில்

விளட

தர

உளப்பகுப்போய்வு அடிப்பளடயில் தந்தோர்.
(ஃபிரோய்ட்,

நிட்டூோி

ெளத)’

என்ற

இயலும்

என்று

கூறி

அவ்வினோக்ெளுக்ெோன

விளடெ ளள

அதுகவ பிற்ெோலத்தில் ‘மளறக்ெப்பட்ட இடிப்பஸ் அளமப்பு

நோட்டுப்புற

உளப்பகுப்போய்வுக்

உளப்பகுப்போய்வும் (1992, பக்.78. 93) என்ற நூலில் கவளிவந்தது.

ெட்டுளரயோெ

இலக்ெியமும்

தமிழில் நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல்

துளறயில் எழுதப்பட்ட முதல் உளப்பகுப்போய்வுத் திற னோய்வுக் ெட்டுளர இதுகவயோகும்.

இதற்குப்

பின்புதோன் தி.கு. இரவிச்சந்திரன் கபோன்கறோர் நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் துளறயில் முளனவர் பட்ட
ஆய்விளன நிெழ்த்தினர்.

அவர்ெட்கெல்ல ோம் இந்தக் ெட்டுளர கபரும் தூண்டுதலோெ இருந்தது என்று

கதளிவோெக் கூறல ோம். தி.கு. இரவிச்சந்திரளனப் பிற்ெோலத்தில் உளப்பகுப்போய்வுத் திறனோய்வு கநோக்ெில்
நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் தரவுெளில் முளனவர் பட்ட ஆய்விளன நிெழ்த்த ளவத்தது எனலோம்.

இதன் பின்புதோன் தமிழின் நோட்டோர் வழக்ெோற்றுத் துளறயும் உளப்பகுப்போய்வுத் துளறயும்
(Folklore and Psycho-Analysis) ஒன்ளறகயோன்று சோர்ந்து வளரத் கதோடங்ெின.

உளப்பகுப்போய்வுத்

திறனோய்வுப் புலத்திற்குத் கதளவயோன தரவுெ ளள நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் து ளறயும்,

நோட்டோர்

வழக்ெோற்றியல் துளறக்குத் கதளவயோன கெோட்போடுெ ளள உளப்பகுப்போய்வுத் திறனோய்வுத் துளறயும்
வழங்ெ ி ஒன்ளறகயோன்று சோர்ந்தும் தோக்குற்றும் வளரத் கதோடங்ெின. அது வளர நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல்
துளறயில்

தரவுெ ளளத்

கதோகுத்து

வளெப்படுத்தித்

தரக்கூடிய

விளக்ெமுளற

சோர்ந்த

ஆய்வுெளும்,

சமூெவியல் திறனோய்வு விளக்ெ ஆ ய்வுெளும், நிலவியல் வரலோற்று முளற ஆ ய்வுெளும் தோம் நிெ ழ்த்தப்
கபற்றன.

ஒருசில குறிப்பிட்ட ஆ ய்வு வட்டங்ெளிகலகய நோட்டோர் வழக்ெோற்று ஆ ய்வுெள் உழன்று

கெோண்டிருந்தன.

இதன் பின்புதோன் நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் ஆய்வுத் துளறயில் ஊடறுப்பு ஒன்று

நிெழ்ந்து ஒரு கபரும் திறப்பு ஏற்பட்டது.
இதற்கு கவறு முக்ெிய சிலெோரணங்ெளும் இருந்தன. நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் து ளறளயச் சோர்ந்த
அறிஞர் கத லூர்து, ஆறு இரோமநோதன், முதலோகனோர் நோட்டோர்
கெோட்போட்டுத்

திறனோய்வு கநோக்ெில்

ெட்டத்திற்கு நெர்த்திச் கசன்றனர்.

வழக்ெோற்றியல் தரவுெளளப் பன்முெக்

ஆரோய்ச்சிளய கமற்கெோண்டு தமிழோரோய்ச்சி உல ளெ

அடுத்த

இதன் விளளவோெ இத்தளெ ய மோற்றங்ெள் நிெழ்ந்து தமிழோ ய்வுலெில்

புதிய ஆய்வுப் புலங்ெள் உருவோெின என்று கூறலோம்.
குறிப்போெ கத. லூர்து அவர்ெள் இத்தளெய ஆய்வுப்கபோக்குெளளத் தமிழோய்வு அரங்ெச் சூழல்ெளில்
கபோிதும்

வரகவற்றுப்

உருவோக்ெினோர்.

கபசி

அதற்ெோன

ஆதரவுெ ளளயும்

ஆர்வங்ெளளயும்

ஆ ய்வோளர்ெ ளிளடகய

இதனோல் தமிழ் கூறும் ஆ ய்வுலெ ம் சற்கற நிமிர்ந்து கவெகமடுக்ெத் கதோடங்ெியது.

இதனோல் தமிழெப் பல்ெளலக்ெ ழெங்ெளில் ஒரு ‘புதிய அளல’ உருவோெத் கதோடங்ெியது என்று கூறலோம்.
அதுவளர தமிழோரோய்ச்சி உலெில் நோட்டோர் வழக்ெோற்றியல் துளற ஒரு தீண் டத்தெோத துளறயோெ இருந்தது
என்றோல் அது மிளெக்கூற்றல்ல.

பன்முெக் கெோட்போட்டுத் திறனோய்வு வருளெயினோல் பல கமோழி,

இலக்ெியப் புலங்ெ ளும், திறனோய்வுப் புலங்ெளும் கதக்ெநிளல யிலிருந்து விடுபட்டு சிற்சிறு நதிெளோெ
ஓடத்கதோடங்ெ ின.

இத்தளெ ய ஆய்வு நூல்ெ ளள எழுதிய பலகபருக்கு அவர் எழுதிய அணிந்து ளரெ ள்,

விமோிச னங்ெள், ெட்டுளரெ ள் கபரு ம் திருப்பத்ளத ஏற்படுத்தின. ஆய்வுெ ளள வளர்த்கதடுத்தன.

‘நோட்டோர்

வழக்ெோற்றியல்’ என்ற இதளழ இத ற்ெோெகவ போளளயங்கெோட்ளட தூயசகவோியர் ெல்லூோி நிறுவனத்தில்
கதோடங்ெி நடத்தி வந்தோர் என்பது இங்குப் பதியத் தக்ெ ஒன்றோகும்.
சோர்ந்த பல ெட்டுளரெள் எழுதப் கபற்று கவளிவந்தன.

இவ்விதழில் பன்முெக் கெோட்போடு

பல பல்ெளலக்ெ ழெங்ெளில் இவ்விதழ் கபரும்

வரகவற்பிளனப் கபற்றது.
பிறகு மது ளர ெோமரோஜர் பல்ெ ளலக் ெழெத் ளதச் சோர்ந்த ெதிர் மெோகதவன் எழுதிய கதோன்மம்இந்தியப் புரோன வளெெள் ஒப்போய்வு, (இல ட்சுமி கவளியீடு, மது ளர, இரண்டோம் பதிப்பு 1989) என்ற நூல்
குறிப்பிடத்தக்ெ ஒன்றோகும். கதோன்மவியல் ஆய்விளன வளர்த்கதடுக்ெ இந்த நூல் உதவியது எனலோம்.
அடுத்து

தமிழவன்

எழுதியுள்ள

இன்கனோரு

ெட்டுளர

மிெமுக்ெியமோனது.

திருப்போளவளய அளமப்பியல் கநோக்ெில் ஆய்வு கசய்து எழுதப்பட்ட ெட்டுளரயோகும்.

ஆண்டோளின்
(அக்ெட்டு ளர

அரங்ெில் படிக்ெப்பட்டகபோது ெட்டுளரளய முழுவது மோெ ப் படிப்பதற்குக் ெடும் எதிர்ப்பு ெிளம்பியது.
தமிழவன் ஆண்டோள் போடல்ெ ளளப் பற்றி எவ்வோறு ஆ ய்வு கசய்யலோம்?

என விவோத ம் நடந்தததோெச்

கசய்தி ஒன்று உண்டு. ஆய்வு என்பது நடுநிளலத்தன்ளம கெோண்டது என்பது ஆய்வுகநறிமுளறெளில்
சுட்டப்படுெின்ற ஒன்று.

சோதி, மதம், இனம், கமோழி என்ற எல் ளலெ ளளக் ெ டந்தது ஆய்வு என்பது

அளனவரும் அறிந்த ஒன்று. ஆனோல் அளதப்பற்றி எல்லோம் இங்குக் ெ வனிப்போோில்ளல. ஒருகவளள
அக்ெட்டுளரயின் அளமப்பியல் ஆய்வில் ஃபிரோய்டிய ஆய்வும் இருந்திருக்ெலோம்(ெோண்ெ:
திருப்போளவ ஓர் அளமப்பியல் ஆ ய்வு, ‘கமலு ம்’ (சிற்றிதழ்), நவம்பர், 1989. )

தமிழவன்,

இந்தக் ெட்டுளரக்கு வந்த

அன்ளறய தமிழ் ஆய்வுலெின் எதிர்விளனெள் அக்ெோலத் தமிழ்த் திறனோய்வுப்புல நிளல ளய கவட்ட
கவளிச்சமோக்குெிறது.

த ிறனாய்வு அணுகுமுறற ள்(1989)
பெவதி அவர்ெ ளோல் கதோகுத்துப் பதிப் பிக்ெப்பட்ட 'திறனோய்வு அணுகுமுளறெள்' தமிழ்த் திறனோய்வு
உலெில் திறனோய்வு அணுகு முளறெ ளள அறிமுெப்படுத்தி ளவத்த நூல்ெளில் மிெ இன்றியளமயோத
ெட்டுளரத் கதோகுப்பு நூலோகும் இது (பெவதி. கு, திறனோய்வு அணுகுமுளறெ ள் (கதோ.ர்), 2007 மறுபதிப்பு).
27 ெட்டுளரெளளக் கெோண்ட கதோகுப்பு நூலோகும் இது (ஆ ய்வோளருக்குப் பளழய பதிப்பு ஆண்டு கெோண்ட
நூல்

ெிளடக்ெ

வில் ளலயோதலோல்

பயன்படுத்தப்படுெ ிறது ).

2007

மறுபத ிப்பு

ஆண்டு

கெோண்ட

நூல்

இங்கு

ஆய்வுக்குப்

இலக்ெியத் திறனோய்வு அணுகு முளறெ ளளத் தமிழ்த் திறனோய்வு உலகுக்கு

அறிமுெப்படுத்தி உள்ளது இத்கதோகுப்பு.

அழெியல் அணுகுமுளற, அறவியல் அணுகுமுளற, உளவியல்

அணுகுமுளற,

ெட்டளமப்பு

நீக்ெ வியல்

அணுகுமுளற,

அணுகுமுளற,

நளடயியல்

அணுகுமுளற,

வரலோற்றியல்

மோர்க்சிய

குறியீட்டியல்

அணுகுமுளற,

கதோன்மவியல்

அணுகுமுளற,

கமோழியியல்

அணுகுமுளற,

அணுகுமுளற முதலோன திறனோய்வு அணுகுமுளறெள்

இந்நூலில்

அறிமுெ

கநோக்ெில்

எழுதப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 10 ெட்டுளரெ ள் உளவியல் திறனோய்வுக் ெட்டுளரெளோகும். 1989-ல் எழுதித்
கதோகுக்ெப்பட்டுள்ள

இந்நூலில்

10

ெட்டுளரெ ள்

எழுதப்பட்டிருப்பது

வரகவற்ெத்தக்ெ

ஒன்றோகும்.

இதுமட்டுமின்றி உளவியல் திறனோய்வுப் புலத்தில் இந்த நூலில் 10 ெ ட்டுளரெ ள் எழுதப்பட்டளத ளவத்கத
உளவியல் திறனோய்வுக்கு மிகுந்த வரகவற்பு அக்ெோலத்தில் இருந்திருப்பளத உணர முடிெிறது.
தோ.ஏ. சண்முெம் எழுதிய 'தமிழ் இலக்ெியத்தில் உளவியல் ' (கமலது நூல்.பக்.89-98) என்ற ெட்டுளர,
அ.நோ. கபருமோள் எழுதிய 'இலக்ெியத் திறனோய்வில் உளவியல் அணுகுமுளற' (கமலது நூல்.பக்.99 -106)
என்ற ெட்டுளர, ெ.த. திருநோவுக்ெரசுவின் உளவியல் 'அணுகுமுளற' (கமலது நூல்.பக்.107 -124) என்ற
ெட்டுளர, (கசல்வி) அன்னிதோமசுவின் 'உளவியலும் கதோன்மவியலும்' (கமலது நூல்.பக்.125-138) என்ற
ெட்டுளர, அவோின் மற்கறோரு, ெட்டுளரயோ ன 'ெற்பளனயும் கதோல்லுருவும்' (கமலது நூல்.பக்.139 -152)
குறிக்ெத்தக்ென.

கமலும், கு.பெவதி எழுதிய 'உயர்வு-தோழ்வு மனப்போன்ளம' (கமலது நூல்.பக்.153 -162)

'தளல வியர் உளவியல் ' (கமலது நூல்.பக்.177-190) என்ற இரண்டு ெ ட்டுளரெ ள் கபோது வோனளவ. அடுத்து
வி.சி. சசிவல்லி எழுதியுள்ள 'உளவியல் கநோக்ெில் திருப்போளவ' (கமலது நூல்.பக்.163-176) என்ற ெ ட்டுளர
ெோர்கலோஸிற்குப்
ெட்டுளரயோகும்.

பிறகு

உளப்பகுப்போய்வு

கநோக்ெில்

திருப்போளவயில்

எழுதப்பட்ட

மற்கறோரு

அடுத்து கத.ஆல்பட் எழுதியுள்ள 'உளவியல் அணுகுமுளறயில் முதிர்ந்த எண்ணங்ெ ள்'

(கமலது நூல்.பக்.191-200) என்ற ெ ட்டுளர உளவியல் கெோட்போட்டிளனக் கெோஞ்ச ம் ஆழமோெ விளக்குெின்ற
ெட்டுளரயோகும். கத. ஆல்பட்டின் மற்கறோரு ெட்டுளரயோன கதோன்மவியல் அணுகுமுளற

(கமலது

நூல்.பக்.259-274) என்ற ெட்டுளர ஆெியன உள்ளன.
இவற்றுள் உளவியல் என்ற த ளலப்பில் எழுதப்பட்ட ெ ட்டுளரெ ள் அளனத்து ம் ஃபிரோய்டிய
உளப்பகுப்போய்வுச் சிந்த ளனெ ளள அடிப்பளடெளோெ ளவத்கத எழுதப் பட்டுள்ளன. ஃபிரோய்டியச் சிந்த ளன
என்று வந்து விட்டோகல அது உளப்பகுப்போய்வு என்பளதத்தோன் குறிக் கும்.

ஆ னோல் இத ளனப் பிோித்து

உணரோமல் அந்தக்ெோலத்தில் உளவியல் என்ற கபோதுச் கசோல் ளலகய பயன்படுத்தி அறிமுெப்படுத்தி எழுதி
வந்துள்ளனர் என்பளத இந்த ஆய்வின் வழி அறியமுடிெிறது.
இத்கதோகுப்பில் உள்ள கத.ஆல்பட்டின் உளவியல் அணுகுமுளறயில் முதிர்ந்த எண்ணங்ெள் என்ற
ெட்டுளர உண்ளமயில் ஃபிரோய்டியச் சிந்தளனளயயும், கலக்ெோனியச் சிந்தளனளயயும் ஒருங்ெிளணத்த ஒரு
நல்ல ெட்டுளரயோகும்.

என்றோலு ம் இந்தக் ெட்டுளரயின் த ளலப்பும் உளவியல்

என்ற கபோதுச்

கசோல்ளலகய பயனபடுத்தி எழுதப்பட்டுள்ளது இங்குப் பதியத் தக்ெது.
கசல்வி அன்னிதோமசு

எழுதியுள்ள உளவியலும் கதோன்மவியலும்

என்ற ெட்டுளர யூங்ெிய

அடிப்பளடயில் எழுதப்பட்டோலு ம் முழுளமயோன யூங்ெிய இலக்ெியத் திறனோய்ளவச் சோர்ந்தது அல்ல.
யூங்ெியத்தின்

மூலப்படிவக்

கெ ோட்போட்டிளனத்

ெோட்டியுள்ளது என்று கூறல ோம்.

த மிழ்

இலக்ெியப்

பரப்பில்

ஓரளவிற்குப்

புகுத்திக்

இவோின் அடுத்த ெட்டுளரயோன ெற்பளனயும் கதோல்லுருவும் என்ற

ெட்டுளர யூங்ெிய மூலப்படிவத் திறனோய்ளவத் தமிழ் இலக்ெியத் தளத்தில் புகுத்திப் கபோருத்திக் ெோட்டிப்
பல்கவறு சோன்றுெளளத் தந்து எழுதப்பட்ட முதல் யூங்ெியத் திறனோய்வுக் ெட்டுளரயோகும்.
கு. பெவதி எழுதியுள்ள உயர்வு-தோழ்வு மனப்போன்ளம கபோது உளவியல் சிந்தளனளய அடிகயோற்றி
எழுதப்பட்டது எனலோம்.
சி.இ. மறறமறலயின் இலக் ியமும் உளவியலும் (1991) இவ்வுளவியல் திறனாய்வுப்புலத்தில்
குறிப்ேிடத்தக்
ஃேிராய்டின்

நூலாகும். இந்நூல் ஃேிராய்டின் த ாட்ோடு றள ஓர் அறிமு
றல

இலக் ியச்

ேிரதிவாதங் றளயும்

சிந்தறன றளக்

முன்றவக் ின்றது.

கூறி

அவற்றிற் ான

ஃேிராய்றட

மறுத்த

மறுப்புக் றளயும்,

யூங்,

முதலாதனார் ளின் மறுப்புவாதங் றளத் தந்து ஹான் ஷஷ் தோன்தறாாின்
பசல் ிறது.

த ாக் ில் கூறு ிறது.

லிதயானல்

வாதப்

டிாில்லிங்

ருத்துக் றளயும் தந்து

சி.இ. மறறமறல மார்க்சீயத் திறனாய்வு ேற்றி எழுதி வந்தாலு ம் இலக் ியத்திற்கும்

உளவியலுக்கும் உள்ள பதாடர்ேிறன அடிப்ேறடயா

உளவியல் திறனாய்வு ேற்றியும் எழுதி நூலா

பவளியிட்டுள்ளது இப்புலத்திற்கு அவர் பசய்துள்ள குறிப்ேிடத் தக் ஒரு ேணியாகும்.
பூரணிச்சந்திரனின் அறமப்பு றமயவாதமும் ேின் அறமப்புறமயவாதமும் (1991)

ெ.

பூரணிச்சந்திரன் எழுதியுள்ள 'அளமப்பு ளமயவோதமும் பின்-அளமப்பு வோதமும்' (1991) என்ற நூலில்,
அளமப்புளமய வோதத்ளத விளக்குெின்ற நூலோசிோியர் 16 பக்ெங்ெ ளள அதற்கு ஒதுக்குெின்றோர்.
அவ்வளமப்பியல் வோதத்தில் ஃபிரோய்டியத் ளதப் கபசவில் ளல.

ஆனோல்

அடிப்பளடயில் ஃபிரோய்டியமும் அளமப்பு

ளமயவோதமோெத்தோன் ெருதப்படுெ ிறது. மோர்க்சும், ஃபிரோய்டும் அளமப்புவோதிெகள ஆவர்.

ஆனோல்

இவர்ெ ளளப் பற்றியும் இவர்ெளின் கெோட்போடுெ ளளயும் பற்றி பூரணிச்சந்திரன் இத்த ளலப்பில் கபசோதது
ஏகனோ

கதோியவில் ளல.

மோர்க்சியம்,

ஃபிரோய்டியம்

இவற்றுக்கு

அளமப்புவோதத்திற்கு

கநருங்ெிய

கதோடர்பிருக்ெிறது.

'மார்க்சியமும் ேிராய்டியமும் வற்புறுத்துவது தோலதவ அறமப்பு றமயவாத மும்

ததாற்றங் ளுக் கும்

பமய்றமக் கும்

என்பறல்லாம்

தேசு ின்ற

பதாடர்ச்சி

பூரணச்சந்திரன்

இன்றமறய

வலியுறுத்து ின்றன’

ஃேிராய்டியத் றதயும்

(தமலது,ே.42)

மார்க்சியத்றத யும்

றமயவாதத்துக்குள் றவத்துப் தேசாமல், விவாிக் ாமல் அக் ட்டுறரறய

அறமப்பு

ிறறவு பசய் ின்றார்.

பின்-

அளமப்பு வோதத்ளத விளக்ெ வருெின்ற கபோழுது, முதலில் லக்ெோனின் உளப்பகுப்போய்வுக் கெோட்போட்ளட
விளக்ெிச் (கமலது,பக்.60-80) கசல்ெின்றோர். லக்ெோனுக்கு அடிப்பளட நோத மோெத் திெழ்பவர் ஃபிரோய்கட
ஆவோர்.

ஃபிரோய்ளடத்

அளமப்புவோதத் ளத

தவிர்த்துவிட்டு

விளக்கும்

கபோழுது

கலக்ெோளனப்

கபசுவது

ஃபிரோய்டியம்

எவ்வோறு

சோியோன

வோதமோெ

அளமப்புவோத மோெத்

அளமயோது.
திெழ்ெின்றது

என்பளதச் சுட்டிப் பின்பு லக்ெோனியத் ளத விளக்ெியிருந்தோல் எளிளமயோெப் புோிந்து கெோள்ள வோய்ப்பு
இருக்கும். ஆனோலு ம் 1991-ல் கலக்ெோளனத் தமிழுக்கு அறிமுெப் படுத்துெின்ற ெ ட்டுளரயோெ (பக்.60-80)
இது அளமெ ின்றது எனலோம்.

ஃபிரோய்டிடமிருந்து எவ்வோறு லக்ெோன், கெோட்போட்ளட உள்வோங்ெிக்

கெோண்டு விோிவுபடுத்துெின்றோர் என்பளத விளக்கும் ஒரு நல்ல ெட்டுளரயோகும் இது.
உளப்பகுப்போய்வுக்கு
ெருத்தோக்ெத்ளதயும்

அடிப்பளடயோெ
சசூோின்

ஃபிரோய்டின்

கமோழியியல்

நனவிலிக்

ெருத்தோக்ெத்ளதயும்

கலக்ெோன் தன்

ெருத்தோக்ெத்ளத யும்,
ஒப்புளமப்படுத்திப்

விளக்குவளதப் பூரணிச்சந்திரன் தன் ெட்டுளரயில் சுருக்ெமோெ விளக்குெின்றோர்.

இடிப்பஸ்
பயன்படுத்தி

எனினும் அறிமுெ

நிளல யில் இருக்ெின்ற வோசெர்ெளுக் கு இக்ெட்டுளர எளிய வோசிப்புத் தன்ளமயிளனக் கெோடுக்ெோது என்கற
கூறலோம்.

அரங்

லங் ிள்ளி:
தமிழில் இலக்ெிய உளப்பகுப்புத் திறனோய்வுப் புலத்தில் இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும் என்ற

கதோடளரப் பயன்படுத்திப் பரவலோக்ெியவர் இவகர.

இன்னும் கசோல்லப்கபோனோல் 'உளப்பகுப்போய்வு'

(Psycho-Analaysis) என்ற கசோல் ளலத் திறனோய்வுக் ெல்விப்புலத்தில் பின்பற்றுவதற்குக் ெோரணமோனவரோெ
இருந்தவரும்

இவகர.

கதன்னிந்திய

உளப்பகுப்போய்வுத்

திறனோய்விளனத்

கதோற்றுவித்தவரும்,

பிதோமெருமோன இவர் இப்புலத்தில் பல ெட்டுளரெ ளளயும், நூல்ெளளயும் எழுதி கசழுளமப்பட அத ளன
வளர்த்கதடுத்துள்ளோர் என்று கூறலோம். அகதோடு உளப்பகுப்போய்வுத் திறனோய்வில் ஆய்வு கச ய்ய வரும்
முளனவர்ப் பட்ட ஆய்வோளர்ெ ளளயும், இளமுளனவர்ப் பட்ட ஆய்வோளர்ெ ளளயும் மிெச்சிறந்தமுளறயில்
ஆய்வுெ ளள நிெ ழ்த்த ளவத்து இத்திறனோய்வுப் புலத் ளத கமன்கமலும் வளர்த்கதடுத்துள்ளோர். அவர்
எழுதியுள்ள ெட்டுளரெளும் நூல்ெளும் பின் வருமோறு.
1.‘இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும் உளவியல் ஆய்வுக்ெட்டுளரெள்’

என்ற நூல் 1992-ல் கவறும்

இருபது ரூபோய்க்கு வோணிதோசன் பதிப்பெத்தின் மூல ம் கவளியிடப்பட்டது. இத்திறனோய்வுப் புலத்தில்
முதன்முளறயோெ எழுதப்பட்ட இந்நூல் ெீழ்க்ெண்ட ஆறுெட்டுளரெளள உள்ளடக்ெியதோெ உள்ளது.
அதோவது, 1.இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும் 2. தமிழ் இலக்ெியத்தில் மூலப்படிய மோதிோிெ ள் 3.
இச்ளச உணர்ச்சியின் உயர்வழிப்போடு 4 வி – நோயெ
மளறக்ெப்பட்ட இடிப்பஸ் அளமப்பு முதலியன.
உணர்ச்சியின்

உயர்வழிப்போடு1

மூலப்படிவம் 5. கநற்றிக்ெண் படிமம் 6.

இவற்றில் இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும் 2. இச் ளச

3. கநற்றிக்ெண் படிமம் 4. மளறக்ெப்பட்ட இடிப்பஸ் அளமப்பு முதலியன

ஃபிரோய்டிய உளப்பகுப்போய்வுத் திறனோய்வு வளெ ளயச் சோர்ந்தன. மீத ம் இரண்டு ெட்டுளரெ ளோன தமிழ்
இலக்ெியத்தில் மூலப்படிவ மோதிோிெள், வி – நோயெ மூலப்படிவம் ஆெிய இரண்டும் யூங்ெிய உளவியல்
திறனோய்வு வளெளயச் சோர்ந்த ளவயோகும். தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் யூங்ெியக் கெோட்போட்டுத் திறனோய்வுக்
ெட்டுளரயோகும்.

வி-நோயெ

மூல ப்படிவம்

என்ற

ெ ட்டுளர

த மிழில்

இலக்ெியங்ெளில்

யூங்ெியக்

கெோட்போட்ளடப் கபோருத்திக்ெோட்டி எழுதப்பட்ட திறனோய்வுக் ெட்டுளரயோகும்.
முதல் ெட்டுளரயோெ உள்ள - இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும் 'Lit erat ure and Psychoanalysis'
என்ற கசோற்கறோடோின் கமோழிகபயர்ப்போகும்.

இத்தளல ப்பில்

ஆங்ெிலத்தில்

ஏரோளமோன

நூல்ெளும்

ெட்டுளரெளும் கவளிவந்துள்ளன.
அடுத்து இவர் எழுதிய 2. 'ஃ பிரோய்டின் ெ ளல இலக்ெிய உளப்பகுப்போய்வு (1999)' எனும் நூலில்
முதல் ெட்டுளரயோெ

ஃபிரோய்டின் ெளல இலக்ெிய உளப்பகுப்போய்வுச் சிந்தளனெளின் சோரோம்சத் ளத

மிெச்சுருக்ெ மோெத் தந்து உள்ளோர். அடுத்து நரம்பு கநோயும் ெளல இலக்ெிய மருத்து வமும் எனும் த ளலப்பில்
நரம்பு கநோளயயும், ெளல இலக்ெ ியப் பளடப்போக்ெத்ளதயும் ஒப்பீடு கச ய்து, ெளல இலக்ெிய கவளிப்போடு,
பளடப்போளனின்

மன இறுக்ெத்ளத

எங்ஙனம் தவிர்க்ெ

உதவுெின்றது ? என்பதற்ெோன ஃபிரோய்டிய

விளக்ெத்ளத மிெச் சிறப்போன முளறயில் தந்து, சோதோரண நரம்பு கநோயோளிக்கும் பளடப்போளிக் கும் உள்ள
கவறுபோடு என்ன? என்பளத யும்
இறுதியோெ

இந்நூ லில்

மிெ அழெோெ ஃபிரோய்டிய அடிப்பளடயில் விளக்ெிச் கசன்றுள்ளோர்.

ஃபிரோய்டியக்

ெ ளலச்கசோல்

விளக்ெ மும்,

ஃபிரோய்டின்

ெளல

இலக்ெிய

உளப்பகுப்போய்வுக் ெட்டுளரெ ளின் ஆங்ெிலத் தளலப்புக்ெளளத் தமிழில் எளிளமயோெ கமோழிகபயர்த்துக்
கெோடுத்துள்ளோர் என்பது மிெவும் குறிப்பிடத்தக்ெ அம்சமோகும்.

அடுத்து, 3. 'இந்திய இடிப்பஸ்: ஃபிரோய்டிய கநோக்ெில் ஒரு வோசிப்பு (A Freudian Reading on the
Theory of Indian Oedipus)' என்ற இந்த நூல் ெி.பி. 2010 கவளியிடப் கபற்றது.
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ஆண்டுக்ெோல இளடகவளியில் நலங்ெிள்ளி அவர்ெளோல் எழுதப்கபற்றதோகும். இப்பதிகனோரு ஆண்டுக்ெோல
இளடகவளியில்

ஒருசில

உளப்பகுப்போய்வுக்

ெட்டுளரெ ளள அவர் எழுத ினோலு ம் நூல்

எத ளனயும்

கவளியிடவில் ளல என்பது இங்குப் பதியத்தக்ெது. அதற்கு மிெ முக்ெிய ெ ோரணங்ெளும் உண்டு. அவற்ளறப்
பின்னர் ெோணலோம்.

ஃபிரோய்டிய மரபுவோத இலக்ெியத் திறனோய்வோளரோன ( Classsic Psycho analytic

Literary Critic) கபரோசிோியர் அரங்ெ நலங்ெிள்ளி ஒரு தீவிரமோன ஃபிரோய்டிய வோசிப்போளர்.
வோசித்துக்

கெோண்டிருப்பவர்.

ஆய்வில்

கெோண்டிருப்பவர் என்று கூறல ோம்.
திறனோய்வுப் புலத்தில்

எவ்விதப் பிசிறுமின்றித்

கதோடர்ச்சியோெ

கதோடர்ந்து

இயங்ெி எழுதிக்

அப்படிப்பட்ட ஒருவர் திடீகரன்று தோன் இயங்ெ ிக் கெோண்டிருந்த

எழுதுவளதயும் கவளியிடுவளதயும் ஒரு

பதிகனோரு

ஆண்டுக்ெோல ம் (எழுதி

கவளியிடுவளத) நிறுத்திக் கெோள்ெிறோர் என்றோல் அதற்ெோன வலுவோன சமூெக் ெோரணிெளும் உண்டு.
உலெ அளவிலு ம் இந்திய அளவிலு ம் அறிஞர்ெ ளோலு ம் ஆய்வோளர்ெ ளோலு ம் மோணவர்ெளோலும்
கபரும் அறிஞர் என்று மதிக்ெப்படுபவரும், புெ ழப்படுபவருமோன சிெோகெ ோ பல்ெளலக்ெ ழெப் கபரோசிோியர்
ஏ.கெ. இரோமனுஜம் அவர்ெ ள் எழுதிய 'இந்தியன் இடிப்பஸ்' என்ற ெ ட்டுளரக்கு மறுப்போெ எழு ந்தகத
இந்நூல்.

கவறுமகன 25 பக்ெங்ெளுக்குள் எழுதப் பட்ட ெ ட்டுளரக் கு உளப்பகுப்போய்வு அடிப்பளடயில்

மறுப்பு விளக்ெ கநோக்ெில் அரங்ெ நலங்ெிள்ளி அவர்ெளோல் எழுதப்பட்டகத இந்த நூலோகும்.
இந்நூல் ெீழ்க்ெண்ட 5 ெட்டுளரெளளக் கெோண்டது. 1. ஏ. கெ இரோமோனுஜனின் இந்திய இடிப்பஸ்
ஓர் அறிமுெம், 2. இந்திய இடிப்பஸ்: தரவுெள்,த வறோன புோிதல்ெள் மற்றும் முளறயோன ஃபிரோய்டிய வோசிப்பு,
3. ெிோீக் மற்றும் இந்திய இடிப்பஸ் : ஏ. கெ இரோமோனுஜனின் ஊெங்ெளும் ஐயங்ெளும், 4. இந்த ிய இடிப்பஸ்
சிக்ெலுக்கு ஃபிரோய்டிய விளக்ெ ம், 5. இந்திய இடிப்பஸ் : ஏ. கெ இரோமோனுஜனின் முடிவுளரச் கசய்திெ ளும்
அவற்றிற்ெோன மறுவிளக்ெங்ெளும் ஆெியன.
இந்நூலுக்குத்
கபரோசிோியருமோன

தமிழெ
கத.

நோட்டோர்

லூர்து

வழக்ெ ோற்றுத்

அவர்ெள்

துளறளயச்

நல்லகதோரு

சோர்ந்தவரும்

அறிஞருமோன

அணிந்து ளரயிளன

வழங்ெியுள்ளோர்.

அவ்வணிந்துளரயில் பல நல்ல ஆய்வு ோீத ியோன கசய்திெள் ெோணக் ெிடக்ெின்றன.

இக்ெட்டுளரெள்

அளனத்ளதயும் ஃபிரோய்டிய உளப்பகுப்பு இலக்ெியத் திறனோய்வுெள் என்ற வளெக்குள் அடக்ெலோம்.
ஃபிரோய்டிய உளப்பகுப்பு இலக்ெியத் திறனோய்வுக்குள் இதிெோச நனவிலி இடிப்பஸ் , கதோன்ம நனவிலி
இடிப்பஸ் ெருக்ெளள எடுத்துக்கெோண்டு அவற்றிற்ெ ோன ஃபிரோய்டிய உளப்பகுப்பு ஆய்வு விளக்ெங்ெ ளள
மிெ விோிவோெ ஆழமோெ உளடத்து உளடத்து விளக்ெம் தந்து கசன்றுள்ளோர் நலங்ெ ிள்ளி.

இதளனத் கத.

லூர்து அவர்ெ ள் தனது அணிந்துளரயில், ெீழ்க்ெண்டவோறு வரகவற்றுப் போரோட்டிப் கபசிச் கசல்ெின்றோர்.
அதோவது, '......நலங்ெிள்ளியின் ஆ ழ்ந்த உளப்பகுப்போய்வோல் ஈர்க்ெப் பட்டிருக்ெிகறன்.
திறனோய்வில் ஈடுபட்டிருப்கபோர் மிெச்சிலகர.
மிெச்சிலகர.

உளப்பகுப்புத்

அதிலு ம் ஒரு து ளறயில் ெோலூன்றி நின்று ஆய்கவோர்

அவர்ெளுள் நலங்ெ ிள்ளியும் ஒருவர்.

அவருளடய நுட்பமோன ஆய்வுக்கு, hairsplitting logic

என்று கசோல்லுவோர்ெகள, அதோவது மயிளரயும் பிளந்து ஆய்தல் என்ற தருக்ெத்திற்கு இந்த நூகல சோன்று'
(நலங்ெிள்ளி அரங்ெ : இந்திய இடிப்பஸ்ஃபிரோய்டிய கநோக்ெில் ஒரு வோசிப்பு, ப.10)
கூற்றிலிருந்து

அரங்ெ

இத்திறனோய்வுப்புலத்தில்

நலங்ெிள்ளியின்

ஆய்வுக் கூர்ளமயிளன

எளிதில்

அறியல ோம்.

என்ற அவர்
இகதோடு

இவர் உருவோக்ெிய மோணோக்ெர்ெ ளளயும் பட்டியலிடும் கபோழுது இவோின்

ஆய்வறிவிளன நன்கு புோிந்து கெோள்ளலோம்.

தி.கு. இரவிச்சந்திரன், சு. இளங்கெோ, நோெமணி, இரோ.

ெந்தசோமி, சிவரோஜ் எனச்சிலர் இத்துளறயில் இன்றும் இயங்ெ ி வருெின்றனர்.
ெட்டுளரெள், நூல்ெள் எழுதியும், கசோற்கபோழிவுெள் ஆற்றியும் வருெின்றனர்.

உளப்பகு ப்போய்வுக்

எனினும் இத்து ளறயில் இன்றளவும் கமற்சுட்டிய ஒருசில கர எழுதி இயங்ெியும் வருெின்றனர்
என்பது குறிக்ெத்தக்ெது.
கெோட்போடு புதிது.
அதளன

அதற்குக் ெோரணம் இத்திறனோய்வுப் புலம் மிெக் ெடினமோெ இருப்பதுதோன்.

ஆங்ெிலத்தில் இருப்பதும் ஒரு ெோரணம்.

இலக்ெியங்ெளில்

கபரும்போன்ளமயோன

கபோருத்திக்

ஆய்வோளர்ெள்

ெோண்ெின்ற

இதளனத்

அப்படிகய கெோட்போடுெ ள் ெிளடத்தோலும்
கசயல்முளற

தவிர்க்ெின்றனர்

என்று

எளிதோெ

இல்லோததோல்

கூறலோம்.

கமலும்

இக்கெோட்போட்டுத் திறனோய்ளவப் புோிந்து கெோண்டு வழிெோட்டுெின்ற கநறியோளர்ெ ள் மிெமிெக் குளறவு.
அோிதினும்

அோிது.

ஆய்வுச்சமூெத்திலு ம்,

சமூெத்திலும்

-

கபரும்சவோல்ெளும்,

எதிர்ப்புெளும்,

கமோழிகபயர்ப்புச் சிக்ெல்ெளும் இருப்பதனோல் இப்புலத்திளன ஆ ய்வோளர்ெ ள் தவிர்க்ெின்ற ெோரணத்தினோல்
தமிழில் ஒரு கதக்ெநிளல எதிர்ெோலத்தில் உருவோெலோம் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்ளல.
துளணநூற்பட்டியல்
1.
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தமிழில் உளவியல் திறனாய்வு வற

ள்
சு.இளங்த ா,
உதவிப்தேராசிாியர்,
தமிழ்த்துறற,

போியார் அரசு றலக் ல்லூாி,
தமிழில் உளவியல் திறனாய்வு வற

றளப் ேல வற

டலூர்-1

ளா ப் ேகுக் லாம். என்றாலு ம் ஒரு புாிதல்

ருதிச் சில இன்றியறமயாத கூறு றள அடிப்ேறட ளாக் ப ாண்டு இங்கு வற ப்ேடுத்தப்ேடு ிறது.
உளவியல்

சிந்தறனயாளர் றளக்

ப ாண்டும்,

உளப்ேகுப்ோய்வு

பசய்யப்ேடு ின்ற

போருட் றளக்

ப ாண்டும் வற ப்ேடுத்தலாம்.
உளவியல் / உளப்ேகுப்ோய்வுச் சிந்தறனயாளர் ளின் த ாட்ோடு றளக் ப ாண்டு பசய்யப்ேட்ட
உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு றள வற ப்ேடுத்தும் தோது
1.

ஃேிராய்டிய உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்

2.

யூங் ிய உளவியல் திறனாய்வு ள்

3.

பலக் ானிய உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்

4.

பேண்ணிய உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள் முதலானறவ.
றவ. சச்சிதானந்தம், தி.சு.

22),

ீழ்க் ண்டவாறு வற ப்ேடுத்தலாம்.

டரா ன், அரங்

லங் ிள்ளி (இலக் ியமும் உளப்ேகுப்ோய்வும்,ே.9-

. ேஞ்சாங் ம் (இலக் ியமும் திறனாய்வுக் த ாட்ோடு ளும்,ே.148) முதலாதனார் தத்தமது நூல் ளில்

உளப்ேகுப்புத்

திறனாய்வு

வற

றள

ீழ்க் ண்டவாறு

வற ப்ேடுத்திக்

கூறுவர்.

அவர் ளில்

சச்சிதானந்தம் தமது ‘ஒப்ேிலக் ியம் ஓர் அறிமு ம்’ என்ற நூலில் ோத்திர, ேறடப்ோளர், ேறடப்ோக் ம்,
வாச ர் உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு வற
றல,ே.86)

தமற்சுட்டிய

ான்கு

றளச் சுட்டிச் பசல்வர். அதததோல தி.சு.

வற ப்ோடு றள

ேஞ்சாங் மும்

தமற் ண்டவாதற

வற ப்ேடுத்துவர்.

திறனாய்றவ

ான்கு வற யா ப் ேகுத்துக்

தேசிச்

பசல்லுவார்.

அ.மணவாளன்

டரா ன் (திறனாய்வுக்
அரங் . லங் ிள்ளி,

உளப்ேகுப்ோய்வு

.

இலக் ியத்

ாணலாம் என்று கூறுவார் (அ. மணவாளன், இருேதாம்

நூற்றாண்டின் இலக் ியக் த ாட்ோடு ள்,ே.98). அறவயாவன: ேறடப்ோளிறயக் குறித்து இத்தற ய
ஆய்றவச் பசய்யலாம்.

ேறடப்ேின் உள்ளடக் ம் குறித்து ஆராயல ாம். ேறடப்ேின் புறக் ட்டறமப்பு

குறித்து ம் ஆராயலாம்.

அல்லது ேறடப்புக்குாிய வாச றன அடிப்ேறடயா க் ப ாண்டும் இத்தற ய

ஆய்றவச் பசய்யலாம் என்று உறரப்ோர் (தமலது,ே.98). என்றாலு ம் இவ்வற ப்ோட்டில் மூன்றாவதா
உள்ள ேறடப்ேின் புறக் ட்டறமப்பு குறித்த அவாின் வற ப்ோடு எதறன அடிபயாற்றியது என்ேது
பதளிவுேடவில் றல.

ஆனால் போிய தவறுோடு ஒன்றுமில் றல. மணவாளனும், ேஞ்சாங் மும் இந்த

வற ப்ோடு றள படாி ஈ ிள்டனிடமிருந்து (Terry Eagleton, Literary Theory : An Introduction, of

minneasota

press,

Minneoplis:U1983))

பேற்றுச்

சுட்டிச்

பசல் ின்றனர்.

இவ்வற ப்ோடு ள்

ஒவ்பவான்றறயும் தனித்தனியா ச் சற்று விாிவா விளக் ிச் பசல் ின்றார் றவ சச்சிதானந்த ம். மற்றவர் ள்
வற

றளக் குறிப்ேிட்டுச் பசல் ின்றனர்.
அரங்

லங் ிள்ளி

-

ோத்திர,

ேறடப்ோக் ம்

இலக் ியங் ளில் போருத்தி விளக் ம் (Interpretation) தந்து
ப ாண்டவரா த் தி ழ் ிறார்.
ந்தசாமி, கு.
இதததோல

உளப்ேகுப்ோய்வுக்

மூன்று நூல் றள பவளியிட்டுத் தனித்து வம்

அவர் பசன்ற ோறதயில் தி.கு. இரவிச்சந்திரன், சு. இளங்த ா, இரா.

ா மணி முதலாதனாரும் இத்தற ய உளப்ேகுப்பு வற ப்ோடு றள
இரவிச்சந்திரன்

த ாட்ோடு றள

திகு,

போது வா

இல்லாமல்

ோத்திர,

ி ழ்த்தி வரு ின்றனர்.

ேறடப்ோக் ,

ேறடப்ோளர்

(புதுளமப்பித்தன் ெனவும் உளப்பகுப்பு ஆய்வும், அளலெள் கவளியீட்டெ ம், கசன்ளன, 2017) உளப்பகுப்புத்
திறனோய்வுெளள விோிவோெ வும் ஆழமோெ வும் கசய்து

வருெின்றோர் என்பது

மற்றவர் ள் உளப்ேகுப்ோய்வுத் திறனாய்வுக் த ாட்ோட்டிறன அறிமு
பசல்வததாடு சாி.

இங்குக்

குறிக்ெத்தக்ெது.

த ாக் ில் போதுவா க் கூறிச்

அதிலும் தனித்த உளப்ேகுப்பு இலக் ியத்திறனாய்வு றள ஆழமா ,

மணவாளதனா, தி.சு. டரா தனா, ேஞ்சாங் தமா

விாிவா

ி ழ்த்தவில்றல.

ஆயினும் தற்போழுது தமிழிலக் ியத் திறனாய்வுப் ேரப்ேில் உள்ள உளப்ேகுப்ோய்வு இலக் ியத்
திறனாய்வு வற

றளக்

உளப்ேகுப்ோய்வு

ீழ்க் ண்டவாறு ஒரு போதுப் புாிதலுக் ா

பசய்யப்ேடு ின்ற

ோத்திரங் ள்,

ேறடப்ோளர்,

வற ப் ேடுத்தலாம். அதாவது,
வாச ர் ள்,

ேறடப்ோக் ங் ள்

ஆ ியவற்றறக் ப ாண்டும் வற ப்ேடுத்தலாம்.
1. ோத்திர உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்
2. ேறடப்ோளர் உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்
3. ேறடப்ோக்

உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்

4. வாச ர் உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள்
5. போது இலக் ிய உளவியல் திறனாய்வு ள்
தமற்சுட்டியவற்றுள் 5-ஆ ம் வற ப்ோடு எந்த விதமான ேகுப்பு வற ப்ோட்டுத் தன்றமயில் அல்லாமல்
போத்தாம் போது வான

ிறலயில்

ஆய்வு றளக் குறிக் ின்றது.
த ாட்ோடு ளின்
த ாக் ிதலா

த ாக் ிதலா

‘உளவியல்’

என்ற

ிறலயிலு ம் பேயாிலு ம்

ி ழ்த்தப்

பேற்ற

அதாவது த ாட்ோட்டாளர் ளின் பேயாிதலா, த ாட்ோட்டாளர் ளின்
–

ி ழ்த்தப் பேறவில்றல.

அதாவது

ஃேிராய்டிய,

யூங் ிய,

லக் ானியக்

ஒரு புாிதலற்ற தன்றமயில் பமான்றனயான

த ாட்ோடு ளின்
ிறல யில் அதத

த ரத்தில் இந்தத் திறனாய்வு த ாக் ின் மீது ஒருவித ஈர்ப்பு ப ாண்டு சாியான வழி டத்துதலின்றி,
புாிதலின்றி எழுதப்ேட்டுள்ள

ட்டுறர ள் தமிழில் ஏராளமா

உள்ளன.

இந்தியப் ேல் றலக் ழ த்

தமிழாசிாியர் மன்றத்தின் ஆய்வுக் த ாறவ ளில் பவளியிடப்ேட்டுள்ள உளவியல்
இவ்வற யிறனச் சார்ந்தறவ.

ட்டுறர ள் ேல

உளப்ேகுப்ோய்வு
ஃேிராய்டியமா

என்ேது

த்திதமல்

/ ோலியல்வாத மா க்

டக் ின்ற

ிறலயாகும்.

ருதப்ேட்டுத் தூக் ி வீசப்ேடும்

ேிச ினால்

ப ாச்றசவாத

ிறல உருவா ிறது.

ஏபனனில்

ஃேிராய்டிய உளப்ேகுப்ோய்வுப் போருண்றம எதன் மீது இருக் ிறது என்றால் மனிதமனத்தின் மீது . அந்த
மனித மனத்திலுள்ள த ாேம்,

ாமம் முதலானவற்றின் மீது அதன்

பவறும் ‘ோலியம்’ (Sexism) ஆ ப் ோர்க் ிறது இந்த உல தம.
ஆனால் உல

அளவில் இப்தோறத ய

வனம் குவிந்து ள்ளது. ஃேிராய்டியத் றத
பதாடக் த்தில் அப்ேடித்தான் இருந்தது.

ிறல மாறியிருக் ிறது என்று கூறல ாம்.

அதறன ஓர் ஆய்வா

ஏற்றுக் ப ாண்டு வரதவற்பும் பேற்று உள்ளது. தமலும் அது ஓர் அறிவியல் முறற ஆய்வா க்
பசழுறமப்ேட

ருதப்ேட்டுச்

ி ழ்த்தப்ேட்டு வரு ிறது என்ேது இவண் ேதியத்தக் து. உடன் இங்கு ஒரு வினா எழல ாம்

உளப்ேகுப்ோய்வு எவ்வாறு அறிவியல் ஆய்வாகும் ? என்று.

அத ற்கு லக் ானியம் மி த்பதளிவா

விறடயளிக் ின்றது.
ஃேிராய்டியத்திற்கு லக் ானியம் ஏன் விறடயளிக்

தவண்டும்?

அடிப்ேறடயில் ழாக் லக் ான்

ஃேிராய்றடப் ேின்ேற்றிய உளப்ேகுப்ோய்வாளர் ஆவார். ஃேிராய்டுக்குப் ேின்பு ேிராய்டின் எழுத்துக் றள
உல

அளவில் ப ாண்டு வந்து தசர்த்ததில் லக் ானுக் குப் பேரும் ேங்கு உண்டு. லக் ானுக்கு 'ேிபரஞ்சு

ஃேிராய்ட்' என்ற மற்பறாரு பேயரும் உண்டு. ஃேிராய்ட் ப ர்மனியில் எழுதிய உளப்ேகுப்ோய்வுக்
ருத்துக் றள

ப ர்மன்

பமாழியிதலதய

ற்று

அதன்

போருண்றமறயச்

ப ாண்டுவந்து தசர்த்த பேருறம லக் ானுக்கு உண்டு.

சிறதயாமல்

உல ிற்கு

ஆங் ில பமாழிபேயர்ப்றேத் தவிர்த்துவிட்டு

ப ர்மன் பமாழியிதலதய ஃேிராய்டின் எழுத்துக் றளப் ேடித்து அறத பமாழிபேயர்த்துச் சாியா ப் புாிந்து
ப ாண்டு

உளவியல்

உல ிற்குக்

ருத்துக் றளத்

தந்து

ஃேிராய்டின்

மீத ான

விமர்ச னங் றளயும்

குற்றங் றளயும் மறுப்புக் றளயும் மறுத்து மீண்டும் ஃேிராய்டிய ோறதக்குத் திரும்பும் என் ிற வாதத் றத
முன்றவத்து ஃப்ராய்றட மீண்டும் உளப்ேகுப்ோய்வு உல ில் தறல ிமிரச் பசய்தவர் இந்த லக் ான்.
‘ஃேிராய்டின் உளப்ேகுப்ோய்வு முறற அறிவியல் சார்ந்ததா என்னும் வினாறவ அறிவியல்
அறிஞர் ள் எழுப்ேக்

ாரணம் என்ன என்று டாக் டர் லக் ான் ஆராய்ந்தார்.

ஆராய்வறத இலக் ா க் ப ாண்டவர் ஃேிராய்ட்.
மனத் றத அணுகுவதற்கு உாிய ரா ோட்றட
த ரடியா

இந்த அடி மனறத எவ்வாறு ஆராய்ந்தார்? அடி

னவு தள என்று ஃேிராய்டு

ஆராய இயலாறமறய உணர்ந்த ஃேிராய்டு

னவு ள் தாம் அவரது ஆய்வுப் போருளா
என்ேறத அறனவரும் அறிவர்.
அறிவியல் அறிஞர் ள்

அடி மனதின் இயல் றே

ண்டறிந்தார். அடி மனத் றத

னவு ளின் மூலமா

அறம ின்றன.

இந்தக்

ஆராய்ந்தார்.

எனதவ

னவு ளும் அறிவியல் தரவு ளா ா

இதனால்தான் ேிராய்டிய ஆ ய்வுப் போருள் அறிவியல் தரபவன்று என்று

ருதினர் என்ேறத உணர்ந்த லக் ான் இதறன தமலு ம் ஆராய்ந்த விடத்து

ேிராய்டின் ஆய்வுப் போருள்

னவு ள் அல்ல என்று

நூற்றாண்டின் இலக் ியக் த ாட்ோடு ள், ேக்.104-105)’.

ண்டறிந்தார் (மணவாளன் அ.அ., இருேதாம்

‘ஃேிராய்ட்

னவு றள ஆராய்ந்து விளக் ினார் எனினும் அவற்றற த ாிறடயா

ஆராயவில் றல.

தமக்குத் த வலாளி ளா ப் (Informants) ேயன்ேட்டவர் ளின் வாய்பமாழி வாயிலா த் தான்
ஆராய்ந்தார்.

அதாவது

னவு என்னும் அடிமன

னவுக்குாிதயார் அதறன பமாழி வாயிலா ப்
னவின் பமாழி வடிவத் றதத்தான்
தவண்டும்;

ஆராய முடியும் என்னும்

ி ழ்றவ த ரடியா

ேதிவு பச ய்தனர்.

ேிராய்டு ஆராய்ந்தார்.
ருத்றத ேிராய்ட்

னவின் பமாழி வடிவதம.

பமாழியின் வாயில ா

எனதவ

இத்தற ய பமாழிதான் அதாவது

னறவ பமாழி வாயிலா த்தான் ஆராய

னவு ளின் விளக் ம் என்னும் தம்முறடய நூலின்

முதல் இயலின் முதல் வாக் ியத்திதலதய பதளிவுேடுத்து ிறார்.
னபவன்று;

ஆராய இயலாது.

னவு றள

எனதவ ேிராய்டின் ஆய்வுப்போருள்

த வலாளி ள்தாம் (மனத ாயாளி ள்)

விவாித்துக் கூறும் கூற்றறத் தான் ஃேிராய்டு ஆராய் ிறார்.

ண்ட

னவு றள
ஆ தவதான்

பமாழியின் கூறு ள் ஆ ிய உவறம, உருவ ம் ,ஆகுபேயர், வடபமாழி, சிதல றட ள், த வல் ள்
தோன்றவற்றற ஆராய்வதில் அதி

வனம் பசலுத்து ிறார்.

இந்த பமாழிக் கூறு ளின் அறமப்பு

(Structure) இறவ பதாழிற்ேடும் அல்லது வழங்கும் ஒழுங் றமவு (System) இவற்றின் போருள் குறிப்பீட்டு
முறறறம (Nature of Signification) ஆ ியவற்றற பமாழியியல்

ண்தணாட்டத்தில் ேிராய்டு ஆராய் ிறார்

(தமலது,ேக்.105-106) என்ற லக் ானிய விளக் த்றதயும் தந்து இன்னும்
அறிவியல் ஆய்வா

ீழ்க் ண்டவாறு ஃேிராய்டியத் றத

விளக் ிச் பசல் ின்றார்.

தமலும் அவர்,

‘ ேிராய்டின் ஆய்வுப்போருள்

னவு ள் அல்ல;

னவு றளப் ேற்றிய பமாழி

வடிவங் தள.

எனதவ

ேிராய்டின் ஆய்வு போருள் பமாழியின் அறமப்பு விதச டங் ள் தாதன தவிர

ேிறிதில் றல.

பமாழியின் அறமப்பு , ஒழுங் றமவு ஆ ியவற்றற ஆராயும் பமாழியியல் ஆய்வு ள்

அறிவியல் அடிப்ேறடறய உறடயன என்ேது பவளிப்ேறட.

ஆதலால் ேிராய்டின் உளவியல், அறிவியல்

அடிப்ேறடயில் அறமந்த ஓர் ஆய்வு அணுகுமுறறதான் என்ேறத டாக்டர் லக் ான் தம் ஆய்வு ளின் வழி
உலகுக்கு எடுத்துக்

ாட்டினார்.

வழங் ிய மி ச்சிறந்த

இந்தக்

ன்ப ாறடயா

ண்டுேிடிப்பு ஃ ப்ராய்டுக்குப் ேின்னர் உளப்ேகுப்ோய்வியலுக்கு
ருதப்ேடு ிறது (தமலது,ே.106).

ஃேிராய்டின் பேயர்ச் பசால் பமாழிபேயர்ப்றே அ.அ.

(தமற்சுட்டிய தமற்த ாள் ளில்

மணவாளன், ேிராய்டு என்தற தருவதால் அத றன

அப்ேடிதய எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஆய்வாளரும் இங்குத் தந்துள்ளார்).
தமதல தந்துள்ள லக் ானிய விளக் த்தின் ேடி ஃேிராய்டிய உளப்ேகுப்ோய்வு ஓர் அறிவியல்
அணுகுமுறறதான் என்ேது புலப்ேடு ிறது. இந்த லக் ானிய விளக் த்றத தமற்குல ம் ஏற்றுக்ப ாண்டால்
தோன்று

ீற ழத் ததயங் ள் ஏற்றுக்ப ாள்ளவில்றல. புாிந்து ப ாள்ளவில்றல என்ேது ம் பதாி ிறது. ஏன்

இன்னும் பசால்லப்தோனால் ஃேிராய்றடயும், லக் ாறனயும்
இல்றல. புாிந்து ப ாள்ளவும் இல்றல.

ேடிக் வும் இல்றல.

ீறழத்ததய ஆய்வு உல ம் உள்வாங் வும்
தமிழ் ஆய்வுச்சூழல் இன்னும் தீவ ிரமான

ிறல யில் ஃேிராய்டியத் றதப் ோர்த்து அதறன ஏற்றுக் ப ாள்ள மறுக் ிறது.
ஆய்வு ிறலயில் றவத்துக் ப ாண்டு இருக் ிறது.

அத றனத் தீண் டத் த ாத

இதறன இன்றறய த மிழ் ஆய்வு வரல ாற்று நூல் ள்

பதள்ளத்

பதளிவா

உணர்த்து ின்றன.

அறிமு

உளப்ேகுப்ோய்வுத்

திறனாய்வு

வரலாற்றுக்

ட்டுறர ளில் அதி ப் ேதிவு ள் இல்றல என்ேதத இதன் ிறலறயத் பதளிவுேடுத்து ிறது.
உல

அளவில் உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ததான்றி முக் ால் நூற்றாண்டுக்

ாலம் ஆன

ிறல யிலு ம் உளப்ேகுப்ோய்வுத் திறனாய்வு தமிழில் வளரவில் றல என்றால் அதற்கு எழுந்த எதிர்ப்பும்
வரதவற்ேின்றமயும்

ாரணங் ளாகும்.

அததாடு ேறடப்றேப் ேற்றியும் ேறடப்ோளறரப் ேற்றியும்,

ேறடப்புத் பதாழில் இர சியத் றதயும் அவற்றின் அடியாழத்திற்குச் பசன்று அதன் உண்றமறயயும்,
உளவியறல யும்,

உளவியலுண்றமறயயும்

மனப்ேக்குவமும்,

புாிதலும்

எடுத்துக்

இல்ல ாறமயால்

இந்த

கூறுவதால்
ிறல

அதறன

உருவா ின்றது

ஏற்றுக்

ப ாள் ிற

என்ேறதயும்

இந்த

‘

உளப்ேகுப்ோய்வு ஆய்வு வரலாறு எழுதுதல்’ வழிப் புாிந்து ப ாள்ளமுடி ிறது.
அவ்வாய்வுக்

த ாறவ ளில்

போது ிறலயில் எழுதப்ேட்டுள்ள

உள்ள எல்ல ாக்

ட்டுறர றளதய இங்குச் சுட்டப்ேடு ிறது.

இருக் ின்றது என்ேது பதாியவரு ின்றது.
அதற்கு

வாசிப்புப்

ட்டுறர றளயும் இங்குக்

தோதாறமயும்,

குறிப்ேிடவில் றல.
அவற்றில் ஆர்வம்

ஆனால் உளப்ேகுப்ோய்வுப் போருண்றமத் பதளிவில் றல.
ஆய்வனுேவின்றமயும்,

தோதிய

ப றி ாட்டுதலின்றமயும்

ாரணங் ளாகும்.
தமிழில்

உளவியல்

திறனாய்வு

உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ஆகும்.
ேறடப்ோக்

வற

ஃேிராய்டிய

அதி

ஆதிக் ம்

பசலுத்துவது

தன்றமயும்

ாரணமா

இருக் லாம்.

த ாட்ோட்டுத் திறனாய்வு ள் மிகுத ியா

ஃேிராய்டிய

உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வில் ோத்திர, ேறடப்ோளர்,

உளப்ேகுப்புத் திறனாய்வு ள் பேரும் ஆதிக் ம் பசலுத்து ின்றன.

திறனாய்வு ள் அதி ம் ி ழ்த்தப் பேறு ின்றன.
புதிர்த்

ளில்

அதற்குக்

யூங் ிய உளவியல்

ாரணம் யூங் ியத் திறனாய்வில் உள்ள மறற /

ஃேிராய்டிய உளப்ேகுப்புத்

திறனாய்வில்

இடிப்ேஸ்

ி ழ்த்தப்பேறு ின்றன. உளப்ேகுப்புத் திறனாய்றவ இடிப்ேஸ்

உளப்ேகுப்பு இலக் ியத் திறனாய்வு என்தற அறழக் லாம். அந்த அளவிற்கு ஃேிராய்டின் த ாட்ோடு ளில்
இடிப்ேஸ்

த ாட்ோடு

திறனாய்வு ளில்

பேரும்

பசல்வாக்கு

‘இடிப்ேஸ் த ாட்ோட்டுச்

பேற்றுள்ளது.

தமிழிலக் ியப்

பசய்முறற விளக் ம்’

ோத்திர

அதி ளவில்

உளப்ேகுப்புத்

பசய்யப்ேடு ின்றது

என்ேதறன இவ்வாய்வின் வழி அறிந்து ப ாள்ள முடி ிறது.
1.

பேண்ணிய உளப்ேகுப்புத் திறனாய்றவ இதுவறர தமிழில் இருவர் பசய்துள்ளனர். தி.கு.
இரவிச்சந்திரன், இரா. ாஞ்சனா ஆ ிய இருவர். தி.கு. இரவிச்சந்திரனின்

ட்டுறர ள் இரண்டு.

லக் ானியப் பேண்ணிய த ாக் ில் ாட்டுப்புற வழக் ாறு ள், தமிழ் இலக் ியங் ளில் பேண் ள்,
ீத ா (ே.ர்),
2.

ிருஷ்ண ிாி, 2012.

லக்ெோனியப் போர்ளவயில் நவீனப் கபண் ெவிஞர்ெளின் உடல் கமோழி, கபயல் அளரயோண்டு
ஆய்விதழ் கதோ-1, கெோயம்புத்தூர் ஏப்ரல் 2015 – கசப்டம்பர் 2015.

இறவயிரண்டும் லக் ானியப் பேண்ணிய த ாக் ில்

ி ழ்த்தப்ேட்டறவ.

இரா.

ாஞ்ச னாவின்

ட்டுறர பேண்ணிய உளப்ேகுப்ோய்வு அடிப்ேறடயில் எழுந்த முயற்சி என்று கூறலாம்.
லக் ானிய உளப்ேகுப்ோய்றவத் தமிழில் தி.கு. இரவிச்சந்திரன் பசய்துள்ளார்.
பசய்ததா ப் ேதிவில்றல. ஆய்வாளருக்குத் தரவு ள்

தவறு யாரும்

ிறடக் வில்றல.

இன்றறய தமிழிலக் ியத் திறனாய்வு உல ில் உளவியல் திறனாய்வு ள் அதி ம் தேரால் ஆ ய்வு
பசய்யப்ேடவில் றல இவ்வாய்வு வழி அறிய முடி ிறது.

அதத த ரத்தில் ஃேிராய்டிய உளப்ேகுப்பு

இலக் ியத் திறனாய்வு உளவியல் திறனாய்வு ளில் பேரும் த ாதலாச்சுவறத

ட்டுறர ள், நூல் ள்

தரவு ளின் வழி உணரமுடி ின்றது.
து றணநூ ற்ேட்டியல்
29. இரவிச்சந்திரன் தி.கு. சிக்மண்ட் ஃப்ரோய்ட் உளப்பகுப்போய்வு அறிவியல், அளலெள் கவளியீட்டெம்,
கசன்ளன, 2005.
30. இரவிச்சந்திரன் தி.கு, ஃப்ரோய்ட் யூங், லக்ெோன் அறிமுெமும் கநறிமுெமும் அளலெள் கவளியீட்டெம்,
கசன்ளன, 2007.
31. இரவிச்சந்திரன் தி.கு, ஒரு ஃப்ரோய்டியன் போர்ளவயில் தமிழ்நோட்டுப்புற வழக்ெோறுெள், அளலெள்
கவளியீட்டெம், கசன்ளன, 2011.
32. இரவிச்சந்திரன் தி.கு, கதோல்ெோப்பியமும் ஃப்ரோய்டியமும் அழெியல் இளணநிளலெள், அளலெள்
கவளியீட்டெம், கசன்ளன, 2011.
33. இரவிச்சந்திரன் தி.கு, தீ.ண்.டோ.ளம நனவிலி, அளலெள் கவளியீட்டெம், கசன்ளன, 2014.
34. இரவிச்சந்திரன் தி.கு, புதுளமப்பித்தன் ெனவும் உளப்பகுப்பு ஆய்வும், அளலெள் கவளியீட்டெம்,
கசன்ளன, 2017.
35.

ாஞ்சனா இரா., இலக் ியமும் உளவியலும், விஷ்ணுப்ேிாியா ேதிப்ே ம், மதுறர, 1997.

36. சண்முெசுந்தரம் சு, நோட்டுப்புறவியல் உளவியல் போர்ளவ, உலெத்தமிழ் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம்,
கசன்ளன, 1991.
37. ச ிவகனசன் ெ. “உளவியல் த ாக் ில் “அம்மா வந்தாள், உன்றனப் தோல் ஒருவன் - ஒப்பீடு’,
வளர்மதி – மலர்விழி ேதிப்ே ம், சிவ ாசி, 2010.
38. சுதர்சன் மு, பிரெதி கவ(ப.ர்), பன்முெப்போர்ளவயில் வள்ளலோர், மணியம் பதிப்பெம், குறிஞ்சிப்போடி,
2007.
39. கசல்லப் போண்டியன் ெ, மன அலசல், இலக்ெியம் / கபண்ணியம் / வள்ளுவம் / பழகமோழி, ெோர்முெில்
பதிப்பெம், மதுளர, 2014.
40. கசல்லப் போண்டியன் ெ, மன அலசல் சமூெ – அரசியல் / ெலோச்சோரம் / சோதியம், ெோர்முெில்
பதிப்பெம், மதுளர, 2014.
41. தமிழவன், திருப்போளவ ஓர் அளமப்பியல் ஆய்வு, ‘கமலும்’ (சிற்றிதழ்), நவம்பர்,1989.
42. நலங்ெிள்ளி அரங்ெ, இலக்ெியமும் உளப்பகுப்போய்வும், வோணிதோசன் பதிப்பெம், புதுச்கசோி,1989.

43. நலங்ெிள்ளி அரங்ெ, ஃபிரோய்டின் ெளல இலக்ெிய உளப்பகுப்போய்வு, வோணிதோசன் பதிப்பெம்,
புதுச்கசோி,1999.
44. நலங்ெிள்ளி அரங்ெ, இந்திய இடிப்பஸ்: ஃபிரோய்டிய கநோக்ெில் ஒரு வோசிப்பு, கதோழளம கவளியீடு,
கசன்ளன,2010.
45.

ா ரத்தினம்

ிருஷ்ணா (பமா.நூ), சிபமான் பத போவ்வார், இனி இந்தியன் ேதிப்ே ம், பசன்றன

2008.
46.

ாகூர் ரூமி, சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட்

னவு ளின் விளக் ம், சித

ா, பசன்றன, 2004.

47. பெவதி. கு, திறனோய்வு அணுகுமுளறெள் (கதோ.ர்), உலெத்தமிழோரோய்ச்சி
நிறுவனம், கசன்ளன, 2007 மறுபதிப்பு.
48.

,, தமிழ் இலக்ெியத்திறனய்வு வரலோறு, தமிழ்ப் பல்ெளலக்ெழெம் தஞ்சோவூர், 2016.

49. மணவாளன் அ.அ., இருேதாம் நூற்றாண்டின் இலக் ியக் த ாட்ோடு ள், உல த்தமிழ் ஆராய்ச்சி
ிறுவனம், பசன்றன, 1995.

