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ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க!   

(100 டிப்ஸ்) 
மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 ஒப்பாய்வு இலக்கியம் என்றால் என்ன?   இரண்டு அல்லது 
இரண்டிற்கு மமற்பட்ட பபாருள்களை ஒரு மேர 
ளவத்து,   அவற்றிற்கு இளடமயயுள்ை   ஒப்புளமளயயும், 
மவற்றுளமளயயும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது மனித இயல்பு. 

 அதுமபாலமவ, களல இலக்கியங்களுக்கிளடமய ஒன்றுபட்ட 
பண்புகளைப் பார்ப்பது என்பது படிப்பவரின் மன இயல்பு. 
ஒப்பிடுவது என்பது ேில கூறுகைில் மவறுபட்டும் ேிலவற்றில் 
ஒன்றுபட்டும் இருக்கின்ற இரண்டு பபாருட்கைின் மமல் 
நிகழ்த்துகின்ற ஒரு பேயல். ஒப்புளமக்கு மநர்மாறான பபாருள் 
ோத்தியம் இல்ளல. 

 ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வு என்பது இலக்கியப் பளடப்புக்களை 
ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு ஆராயும் திறனாய்வு முளறளயக் 
குறிக்கும். 

 இலக்கியங்களை ஒப்பியல் முளறயில் அணுகும்மபாது 
இலக்கியம் குறித்த பல்மவறு புதிய புரிதல்களும் 
அனுபவங்களும் கிளடக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. 

 ஓரைவுக்கு ஒத்த தன்ளமகளைக் பகாண்ட இலக்கியப் 
பளடப்புக்களைமய ஒப்படீ்டு முளறயில் திறனாய்வது வழக்கு. 
முற்றிலும் முரண்பட்ட பளடப்புக்களை ஒப்படீ்டு 
அடிப்பளடயில் திறனாய்வது ோத்தியம் இல்ளல, 

 ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வு தற்காலத்தில் மமலும் வைர்ச்ேி 
பபற்று ஒப்பிலக்கியம் எனப்படும் தனித்துளறயாக ஆகியுள்ைது. 

 ஒத்த ேமுதாய-வரலாற்றுச் சூழல்கைில் பிறக்கும் 
இலக்கியங்கள் ஒத்த தன்ளமகளைப் பபற்றிருக்கக்கூடும்.ஏற்புத் 
திறளனச் ோர்ந்து ஓர் இலக்கியம் இன்மனார் இலக்கியத்தின் 
மீது பேல்வாக்குச் பேலுத்தக்கூடும் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%92%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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 பமாழி, இனம், அரேியல், புவியியல் பரப்பு மபான்றவற்றால் 
மவறுபட்டிருந்தாலும், அத்தளகய வளரயளறகளையும் மீறி, 
மவறுபட்ட பண்பாடுகைில் உருவாகும் இலக்கியங்கள் தம்முள் 
ஒத்த பண்புகளையும், பயன்களையும் பபற்றிருக்கக்கூடும். 

 ஒன்றுபட்டும், மவறுபட்டும் அளமகின்ற பின்புலங்கைில் 
இருந்து பார்க்கும்மபாது குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தின் பண்புகளும் 
கூறுகளும் மமலும் பதைிவாகத் பதரியக்கூடும் 

 இரண்டு ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வின் கருதுமகாள் என்ன 
பதரியுமா?  பபாருள்கைின் ஒத்த தன்ளமகள் ஒப்படீ்டு 
முளறக்கு வாயப்பாக அளமயும். 

 
 ஒப்பிடுவதன் ஒத்த ேமுதாய வரலாற்றுச் சூழல்கைில் மநாக்கம் 

அல்லது பின்புலத்தில் பிறக்கும் ஒன்றளனவிட இலக்கியங்கள் 
ஒத்த தன்ளமகளை இன்பனான்று பபற்றிருக்கக் கூடும். 

 ஏற்புத் திறளனச் ோர்ந்து, ஓர் இலக்கியம் இன்மனார் 
இலக்கியத்ளதத் தனது பேல்வாக்கிற்கு உட்படுத்தக்கூடும். 

 ஒப்படீ்டு இலக்கியம் எழுதும் முன்னர் எளத ஒப்பிடுகிமறாமமா 
அந்த நூல்களை ஆழ்ந்து பல தடளவ வாேித்து உள் வாங்கிக் 
பகாள்ை மவண்டும். 

 நீங்கள் உங்கள் தகுதிளய வைர்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.  நிளறய 
விஷயங்கள் நீங்கள் எழுதலாம். 
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 காளலயில் எழுந்து தியானம் பேய்ய மவண்டும்.  அது 
முடிந்தவுடன் நீங்கள் எந்த பபாருளைப் பற்றி எழுதப்       
மபாகிறரீ்கமைா அளதப்பற்றி பவவ்மவறு மகாணங்கைில் 
ேிந்தித்துப் பாருங்கை. 

 ஒரு விஷயத்ளதப் பற்றி உட்கார்ந்து மயாேிக்கும் மபாது அந்தப் 
பபாருள் தாமன புலப்படும். 

 
 எதற்காக எழுதுகிறரீ்கள் என்ற மநாக்கத்ளத வளரயளற பேய்து 

பகாண்டால் நீங்கள் நிளனப்பது அத்தளனயும் நிளறமவறும். 
குழந்ளதக்குக் கூடப் புரியும் என்பார்கமை,  அத்தளன எைிய 
நளடயில் போல்லப்பட்டிருக்கும் விேயங்கள், நீங்கள் உள் 
வாங்கிக் பகாள்ை மவண்டும். 

 உங்களுக்கு நம்பிக்ளக இருக்கிறமதா இல்ளலமயா எழதுவது 
என்பது உண்ளமயிமலமய ஒரு யாகம்தான்.  அளத மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் ஒழுங்குமுளற தவறாமல் பேய்ய மவண்டும்.  
பேய்யப் பழகிக் பகாள்ளுங்கள். 

 வாழ்க்ளகயின் பவற்றிமய எதிர்பாராத பேயளல எதிர் 
பகாள்வதிலும், முடிவு எடுப்பதிலும் தான் அடங்கி உள்ைது என 
மமலாண்ளம இயலில் கூறுவார்கள். காலத்திற்கு ஏற்ற 
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பபாருளைத் மதர்வு பேய்து, அளதக் பகாடுக்கிற விதத்தில் 
பகாடுத்தால் பவற்றி நிச்ேயம்.   

 'ேித்திரமும் ளகப் பழக்கம்; பேந்தமிழும் நாப்பழக்கம்' என்பது 
மபால், எழுத்தும் உங்களுக்கு வேப்படுவது பழக்கத்தால் தான்; 
முளறயான பயிற்ேியும் இளடவிடாத முயற்ேியுமம துளண 
நிற்கும்.  

 நாள்மதாறும் குளறந்தது பத்துப் பக்கங்கைாவது படிப்பது, ஐந்து 
பக்கங்கைாவது எழுதுவது என்பளத வழக்கமாக ளவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள்; அதுமவ பின்னாைில் வாடிக்ளகயாகி, வாழ்க்ளக 
ஆகிவிடும். 

 காளல எழுந்தவுடன் படிப்பு – பின்பு கனிவு பகாடுக்கும் நல்ல 
பாட்டு. மாளல முழுவதும் விளையாட்டு – என்று 
வழக்கப்படுத்திக் பகாள்ளு பாப்பா!”என்னும் பாரதியின் வாக்கு, 
வைரும் பாப்பாவுக்கு மட்டும் அல்ல, வைர்ந்த நமக்கும் 
பபாருந்தி வருவது தான்! எளதயும் வழக்கப்படுத்திக் 
பகாள்ளுதலில் தான் வாழ்க்ளகயின் பவற்றிமய 
அடங்கியுள்ைது. 

 
 உங்கள் எழுத்தில் ேீரான ஒட்டம் முக்கியம்.  உங்கள் 

வாக்கியங்கள் ேிறியதாக அளமயட்டும். நீண்ட வாக்கியங்கள் 
ேலிப்பூட்டும்.  ேின்னச்ேின்ன வாக்கியங்கைில் மகார்ளவயாகச் 
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போல்லுங்கள்.  ஒரு பத்தியின் முடிவில் ஆர்வத்ளதத் 
தூண்டுங்கள். 

 நீங்கள் எழுதும் பத்திகள் ேிறியதாக அளமய மவண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளுக்கு மமல் பத்தி அளமக்க 
மவண்டும். 

 பபரிய நீண்ட பத்திகளைக் காட்டிலும் ேிறிய பத்திகள் கவர்ந்து 
இழுக்கக் கூடியளவ.  கம்ப்யூட்டரில் மல அவுட் பேய்வதற்கு 
பராம்பவும் வேதியானளவ.  ேிறு பத்திகள் அழகுற 
வடிவளமப்பதற்குப் பபரிதும் உதவுபளவ. 

 மன்னார்குடிபானுகுமார் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய புத்தகங்கள்? 
ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும், கிழக்கும் மமற்கும், ஞாலம் 
மபாற்றும் ஞானதீபங்கள். 

 பத்மா எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? நாவுக்கரசு நம்மாழ்வார் - 
ேமயபநறிகள் ஒப்படீு 
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 பி. பரமமஸ்வரி எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? கம்பராமாயணம், 

வில்லி பாரதத்தில் வரும் எதிர்நிளல நாயகர்கள் ஒப்படீு 
 ேி. என். குமாரோமி எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? மாதவியும் 

கிைிமயாபாத்ராவும். 
 ேக்கர. இலக்குமிகாந்தன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? இராபர்ட் 

பிராஸ்டும் கண்ணதாேனும் 
 ே.மவ.சுப்பிரமணியன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? 

இந்திரஜித்தும் இலக்குவனும். 
 தண்டபாணி மதேிகர் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? வள்ளுவரும் 

கம்பரும். 
 ரா.பி. மேதுப்பிள்ளை எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? காைத்தி 

மவடனும் கங்ளக மவடனும். 
 நாமக்கல் கவிஞர் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? கம்பரும் 

வால்மீகியும் 
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 இராய. போக்கலிங்கம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? கம்பனும் 

ேிவனும். 
 எம். மோளலயன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? பாரதியும் 

மில்ட்டனும். 
 ேித்ரா எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? வால்ட்விட்மனும் 

கண்ணதாேனும். 
 இராம. குருநாதன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? ேங்கப்பாட்டும் 

ஜப்பான்யக் கவிளதயும். 
 க.ரத்னம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? இவர்கள் பார்ளவயில் 

அகலிளக. 
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 ப. மருதநாயகம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்?  கிழக்கும் 
மமற்கும், புதுப்பார்ளவகைில் புறநானூறு 

 ே.கு. கணபதி எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்?  வியாேரும் 
வில்லியும் 

 பாலாம்பிளகதாேன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? இந்திய 
இலக்கிய இளழ.  

 பஜயமமாகன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? கண்ணளீரப் 
பின்பதாடர்தல். 

 பத்தி அளமப்பதற்கு விவிலியளதப் பாருங்கள்.  
கண்ணதாேனின் ”அர்த்தமுள்ை இந்துமதம்” புத்தகத்ளதப் 
பாருங்கள்.  பத்திகள் மிகச் ேிறியதாகமவ இருக்கும்.  இது 
வாேகர்களை ேலிப்பில்லாமல் படிக்கத் தூண்டும். 
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 எப்படி எழுத மவண்டும்? அனுபவித்து எழுத மவண்டும். எழுத 
மவண்டும் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்க மவண்டும்.  அந்த 
விஷயமாகமவ நீங்கள் ஆக மவண்டும். ஜவீ தாகமாக இருக்க 
மவண்டும். அப்மபாது தான் உங்கைால் எழுத முடியும். 

 நீங்கள் எப்மபாது எழுத முடியும் என்றால், உங்களுக்கு உங்கள் 
அனுபவம் இதயத்திலிருந்து வரமவண்டும். அளதத்தான் 
ஜவீதாகம் என்று போல்வது.  உங்களுளடய ஆத்மாவிலிருந்து 
வர மவண்டும். 

  
 எதாவது ஒரு விஷயத்ளதப் பற்றி எழுத மவண்டும் என்ற 

ஜவீதாகம் மதான்றி, அதுவாகமவ நீங்கள் மாறி, உங்கள் 
அனுபவத்ளத நீங்கள் உணர்ந்து பேய்தீர்கைானால், அப்புறம் 
உங்களுக்கு தானாகமவ எழுத வந்துவிடும்.  

 நீங்கள் எழுதியளத நீங்கமை திருத்துவது ேலிப்பூட்டுகிறதா? 
அப்படி அல்ல.  நீங்கள் என்ன நிளனத்துக் பகாண்டு ஒரு 
வார்த்ளதளயப் பயன்படுத்தினரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத்தான் 
பதரியும்.  திருத்தும்மபாது அது உங்களுக்கு மட்டுமம புரியும். 

 பாலா எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்?  பாரதியும் கீட்சும் 
 எ.சு. ேதாேிவம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? பபரியாரும் 

கவிஞரும் அண்ணாவும் 
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 இரா. அறமவந்தன் பதிப்பித்த ஒப்பிலக்கிய நூல்?  உலகப் 
பார்ளவயில் தமிழ் இலக்கியம். 

 உங்கள் பளடப்பிற்கு ேரியான தளலப்பிளனத் மதர்ந்பதடுக்க 
மவண்டும்.. 

 சுருக்கமான தளலப்பு வாேகர்களைச் சுண்டி இழுக்க ஏற்றது.  
சுருக்கமாக இருப்பளத விடச் சுருக் என்று இருப்பது 
பராம்பவும் முக்கியம்.  நீைமான தளலப்புகளைப் படிப்பதற்கு 
யாருக்கும் பபாறுளம இருப்பதில்ளல. 
 

 
 முடிந்தால் மூன்று வார்த்ளதகளுக்குள் தளலப்ளப ளவத்துப் 

பாருங்கள்.  அது முடியவில்ளல என்றால் ஐந்து 
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வார்த்ளதகைாக இருக்கலாம்.  அதற்கு மமல் நீட்டித்தால் 
ேிரமம்.  நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிளடக்காமல் 
மபாய்விடும். 

 உங்கள் பளடப்பின் தளலப்பு சுண்டி இழுக்கும் தளலப்பாக 
அளமய மவண்டும்.  தளலப்ளபப் படித்ததும் வாேகளரப் படிக்க 
ளவக்க மவண்டும்.  என்ன போல்ல வருகிறார்கள் என்ற 
ஆர்வத்ளதத் தூண்டும்படி இருக்க மவண்டும்.  பிரபல 
போற்பறாடர்கள். மமற்மகாள்கள் மபான்றவற்ளற அப்படிமய 
பயன்படுத்தலாம். 

 உங்களுக்கு ஆயிரம் அனுபவம் கிளடத்திருக்குமம?  உங்களை 
அதிர ளவத்த அனுபவங்கள் எத்தளன? நீங்கள் விரும்பி ரேித்த 
அனுபவங்கள் எத்தளன?  உங்களைச் மோதளனக்கு 
உள்ைாக்கிய அனுபவங்கள் இருக்கின்றனவா?  உங்களை பமய் 
ேிலிர்க்க ளவத்தளவ எத்தளன? எத்தளன? 

 
      

 இளவ அத்தளனயுமம உங்களுக்கு ஒவ்பவாரு தங்கச் சுரங்கம் 
மபான்றளவ.  அதிர்ச்ேி, மகிழ்ச்ேி, புகழ்ச்ேி, இகழ்ச்ேி என்று 
எத்தளகய அனுபவமாக இருந்தாலும் அவற்ளறக் குறித்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
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 ஒரு புதிய மகாணத்தில், இலக்கியப் பபாதுளமப் பண்புகைின் 
பின்னணியில் ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வு பேய்கின்ற மபாது, அந்த 
இலக்கியம் ஏற்புளடய தைத்தில் ளவத்துத் திறனாய்வு 
பேய்யப்படுகின்றது. இது மதிப்படீ்டு முளறயில் வளரயளற 
பேய்யப்படுகின்றது. 

 ஏற்புத் திறளனச் ோர்ந்து, ஓர் இலக்கியம் இன்மனார் 
இலக்கியத்ளதத் தனது பேல்வாக்கிற்கு உட்படுத்தக்கூடும். 
ஒன்றுபட்டும் மவறுபட்டும் அளமகிற பின்புலங்கைிலிருந்து 
பார்க்கிறமபாது, குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தின் பண்புகளும் 
கூறுகளும் பதைிவாகவும் விைக்கமாகவும் காணக்கூடும்.இந்த 
நிளலகமை ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வின் கருதுமகாள்கள் ஆகும். 

 இந்த ஒப்படீ்டின் மூலம் குறிப்பிட்ட இலக்கியம் 
பபற்றிருக்கின்ற குறிப்பிட்ட தைத்ளத அறிய முடிகிறது. 

 ஒப்பிடுவதற்கு காரணம் என்ன? ஒன்றளன ஒன்று 
ஒப்பிடுவதற்குக் காரணம் குறிப்பிட்ட இலக்கியத்தின் 
பண்புகளை மமலும் ேரியாகவும், நிளறவாகவும் புரிந்து 
பகாள்ைவும் பிறர்க்கு விைக்கவும் உதவும். 

      
 பமாழியாலும், இனத்தாலும் அரேியல்-புவியில் பரப்பாலும் 

மவறுபட்டாலும் அத்ளதளகய வளரயளறகளை மீறி, 
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இலக்கியங்கள் தமக்குள் ஒன்றுபட்ட பண்புகளையும் 
பயன்களையும் பபற்றிருக்கக் கூடும். 

 மன்னார்குடி பானுகுமார் எழுதிய நூல்கள்? வள்ைலாரும் 
மவதாத்திரி மகரிஷியும், மகாவரீரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும், 
மவத முதல்வரும் மவதாத்திரியமும், தாயுமானவரும் 
மவதாத்திரி மகரிஷியும். 

 ஜி. வான்மீகிநாதன் எழுதிய நூல் யாது? மாணிக்கவாேகரும் 
ரூமியும் 

 பதா.மு.ேி. ரகுநாதன் எழுதிய நூல்? பஷல்லியும் பாரதியும், 
கங்ளகயும் காவிரியும் 

 க. நா. சுப்பிரமணியம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? ேிறந்த பத்து 
இந்திய நாவல்கள் 

 மன்னார்குடி பானுகுமார் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? 
பிமைட்மடாவும் மவதாத்திரி மகரிஷியும், அரிஸ்டாட்டிலும் 
மவதாத்திரி மகிஷியும். 

 தமிழில் ஒப்பிலக்கியம் வைர்ந்த நிளல பதரியுமா?தமிழ் 
உளரயாேிரியர்கைிடம், தாம் கூறும் உளரக்கும் நூலுக்கும் 
இளணயான பிற இலக்கிய, இலக்கண மமற்மகாளை ஒப்படீ்டு 
முளறயில் எடுத்துக்காட்டுகின்ற மபாக்கு இருக்கின்றது. இதன் 
மூலம் ஒப்படீ்டு முளற, பழங்காலந்பதாட்மட இருத்தளல 
அறிய முடிகிறது. 
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 கதிர் மகாமதவன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? ஒப்பிலக்கிய 

மநாக்கில் ேங்க காலம் பதான்மம். 
 கா. பேல்லப்பன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்கள்? எங்கு 

காணினும் ேக்தி, தமிழில் ஒப்பியல் மகாட்பாடுகள், 
இலக்கியத்தில் பழம் புதுளமயும் புதுப்பழளமயும், 
விடுதளலச்ேிட்டும் புரட்ேிக் குயிலும் 

 அ.அ. மணவாைன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? இலக்கிய 
ஒப்பாய்வுக் காப்பியங்கள், இராமகாளதயும் 
இராமாயணங்களும். 

 வ. மவ. சு. ஐயரின் ‘KKKKK KKKKKKKK - K KKKKKK எனும் நூல் 
கம்பளன வால்மீகியுடனும் மில்டனுடனும் ஒப்பிடுவது, 
ஒப்படீ்டுத் துளறக்கு மமலும் ஒரு நல்ல உதாரணம் என்று 
கூறலாம்.  

 ஒப்படீ்டு முளற, மமளல நாட்டுக்கல்வி மற்றும் அந்த நாட்டு 
இலக்கியங்கைின் வரவு முதலியளவ காரணமாக 19ஆம் 
நூற்றாண்டில் மமலும் வைர்ந்தது. 

 கிமரக்க இலக்கியமும் தமிழ் இலக்கியமும் உருவத்திலும் 
உள்ைடக்கத்திலும், ேமுதாய நிளலயிலும் பபரும் 
ஒற்றுளமகள் பபற்றிருக்கின்றன என்று க.ளகலாேபதி 
விைக்கிக் கூறுகிறார். 
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 மபராேிரியர் எஸ்.ளவயாபுரிப்பிள்ளை, காவிய காலம் என்னும் 
தனது நூலில் கிமரக்கக் காவியம், காவியக் கூறுகள், பண்புகள், 
அளமப்பு நிளறவுகள் முதலியளவ தமிழ்க் காவியங்கமைாடு 
ஒத்துள்ைன; மவறுபட்டும் உள்ைன என்று கூறுகிறார். 
 

 
 

 பதா.மு.ேி. ரகுநாதன், எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், க.பேல்லப்பன் 
ளவ. ேச்ேிதானந்தன், முதலிய அறிஞர்கள் தமிழ்க் 
கவிஞர்களை பஷல்லி, கீட்ஸ், ளபரன், வால்ட்விட்மன் 
முதலிய மமளல நாட்டுக் கவிஞர்கமைாடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு 
பேய்துள்ைனர். 

 கல்கி, புதுளமப்பித்தன், பஜயகாந்தன், தி.ஜானகிராமன் 
முதலிய தமிழ்ப் புளனகளத ஆேிரியர்களை, ஸ்காட், 
டி.எச்.லாரன்ஸ், மாப்போன் முதலிய மமளலநாட்டு 
ஆேிரியர்கமைாடு ஒப்பிட்டுப் பல ஆய்மவடுகள் 
பவைிவந்துள்ைன. மமளல நாட்டில் ஒப்பிலக்கியம் வரலாறு 
பதரியும். 

 பேன்ற நூற்றாண்டின் ஃபிரான்சு நாட்டின் ேிந்தளன மரபில் 
இது பதாடங்கியது. மமலும் ேில மாற்றங்கள் பேய்யப்பட்டு 
இது அபமரிக்காவில் வைர்ச்ேி பபற்றது. 

 பிரான்ேில் இலக்கிய வரலாற்றின் ஓர் அங்கமாக இது 
கருதப்பட்டது. 
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 அபமரிக்காவில் பரந்த நிளலயில் வைர்ந்தது. ஒப்படீ்டுத் 
திறனாய்வு, இன்று வைர்ச்ேி பபற்று ஒப்பிலக்கியம் (KKKKKKKKKKK 
KKKKKKKKKK) என்ற தனி அறிவுத் துளறயாக வைர்ந்துள்ைது. 

 ஒப்பிலக்கியம் என்பதற்கு அபமரிக்கா - இந்தியானா 
பல்களலக்கழகப் மபராேிரியர் பெச்.பெச்.ரீமாக் (K.K.KKKKKK) 
கூறிய வளரயளறமய பபரிதும் பின்பற்றப்படுகிறது. 
 

 
 

 ‘ஒப்பிலக்கியம் என்பது ஒரு நாட்டின் இலக்கியத்ளத 
இன்பனாரு நாட்டு இலக்கியத்மதாடு ஒப்பிடுவது; 

 இலக்கியங்களுக்கிளடமயயான உறவுகளை ஒரு பக்கமும், 
ேமுதாயவியல் தத்துவம் மபான்ற துளறகளை இன்பனாரு 
பக்கமுமாக ஒப்பிட்டுக் கூறுவது; இலக்கியத்திற்கும், இளே, 
ஓவியம், கூத்து மபான்ற களல வடிவங்களுக்குமிளடமயயான 
உறவுகளைக் கூறுவதுK என்று ரீமாக் குறிப்பிடுகிறார். 

 ஒப்பிலக்கியம் - இன்ளறய நிளல எப்படி இருக்கிறது? இன்று 
பிபரஞ்சு ஒப்பிலக்கியக் பகாள்ளக, இலக்கியங்கமைாடு பிற 
கருத்து நிளலகளைமயா, பிற களலகளைமயா ஒப்பிட்டுக் 
கூறுவளத ஏற்றுக் பகாள்வதில்ளல. இது ஒப்பிலக்கியம் 
தனித்துளறயாக, ஆனால் திறனாய்மவாடு பதாடர்புளடயதாக 
வைர்ந்துள்ைது. 
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 ஒப்படீ்டுத் திறனாய்வு என்பது, இலக்கியங்களை ஒப்பிடுவதில் 
மட்டுமம கவனம் பேலுத்துகிறது. ஒமர பமாழியிலுள்ை 
இலக்கியங்களையும் ஒமர பளடப்பாைியின் பவவ்மவறு 
இலக்கியங்களையும், அதுமபால ஒமர நாட்டிலுள்ை பவவ்மவறு 
பமாழி இலக்கியங்களையும் என்ற தைங்கைில் இலக்கிய 
ஒப்படீு நிகழ்த்தப்படுகின்றது. 

 ஒப்பிலக்கியம் என்னும் பபயர் ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு 
அளழக்கப்படுகிறது?  Comparat i ve Li t erat ure. comparat i ve   என்ற 
போல்ளல முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார்? 
மேக்ஸ்பியர் : பென்றி 4 என்ற நாடகத்தில் பயன்படுத்தினார். 
 

 
 CKKKKKKKKKK KKKKKKKKKK என்ற போல்லாட்ேிளய முதன்முதலில் 

பயன்படுத்தியவர் யார்?  மாத்யூ அர்னால்டு 
 தமிழில் ஒப்பிலக்கியத்திற்கு வித்திட்டவர்கள் யாவர்? 

ஜி.யு.மபாப், எஸ்.கிருஷ்ணோமி.  
 ஒப்பியல் பகாள்ளககள் ோர்ந்த முதல் நூளல எழுதியவர் 

யார்? பமாழியியல் அறிஞர் மதவமநய பாவாணர் 
 மதவமநய பாவாணர் எழுதிய ஒப்பியல் நூல் யாது? ஒப்பியல் 

பமாழிநூல் 
 ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம் எழுதியவர் யார்? தமிழண்ணல். 
 ஒப்பியல் மநாக்கு எழுதியவர் யார்? வ.சுப. மாணிக்கம் 
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 கிமரக்க வரீ யுகப்பாடல்களுடன் ேங்கப்பாடல்களை ஒப்பிட்டு 
ேங்க காலத்ளத வரீயுகம் என்றவர் யார்? க. ளகலாேபதி. 

 ஒப்பியல் இலக்கியத்தின் ஆேிரியர் யார்? க. ளகலாேபதி 
வ.ேச்ேிதானந்தம்  

 க. ளகலாேபதி எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்கள் யாளவ? KKK 
KKKKKK KK KKKKKKK KKKKKKK KK KKKKKKKK, KKKKKKK KKK KKKKKKKK - K 
KKKKKKKKKKK KKKKK, ஒப்பிலக்கியம் ஊர் அறிமுகம், ஒப்பிலக்கியம் 
என்றால் என்ன? 

 கா. பேல்லப்பன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்கள் யாளவ? 
Shakespear and I l ango as Tragedi ans, The Probl em of  Evi l  i n ki ng 
Lear and Si l appat hi kaaram. 

 ஒப்பிலக்கியக் கழகத்ளத உருவாக்கியவர் யார்? ஜி.ஜான் 
ோமுமவல். 

 .ஜான் ோமுமவல் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்கள் யாளவ? 
திராவிட பமாழிகைின் ஒப்பாய்வு ஓர் அறிமுகம், பஷல்லியும் 
பாரதியும் ஒரு புதிய பார்ளவ, ஒப்பிலக்கியத் திறனாய்வு, 
திறனாய்வு ேிந்தளனகள், ஒப்பாய்வுக் கைங்கள், St udi es i n 
Comparat i ve l i t ., St udi es i n Tami l  Poet ry. 
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 க. ளகலாேபதி எழுதிய நூல்கள் யாளவ? அடியும் முடியும், 
இரு மகாகவிகள். 

 மன்னார்குடி பானுகுமார் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்கள்? 
ோக்ரட்டிசும் மவதாத்திரி மகரிஷியும், ஐன்ஸ்ளடனும் 
மவதாத்திரியமும், இங்கர்ோலும் மவதாத்திரி. மகரிஷியும், 
கன்பூேியசும் மவதாத்திரி மகரிஷியும், காரல் மார்க்சும் 
மவதாத்திரி மகரிஷியும், மஜம்ஸ் ஆலனும் மவதாத்திரி 
மகரிஷியும், மாக்கியவல்லியும் மவதாத்திரி மகரிஷியும்.  

 ேி. கனகேபாபதி எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? பாரதி- 
பாரதிதாேன் கவிளத மதிப்படீு     மா.  

 காத்ளதயன் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? பாரதிதாேன் 
வாணிதாேன் பாடல்கள் ஒப்படீு. 

 மபரா.ேி.பமய்கண்டான் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? 
புரட்ேிக்கவியும் பில்ெணயீமும் - ஓர் ஒப்படீுசு.  

 மகாபிநாத் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? தமிழ்க் காப்பியங்கைில் 
அவலச்சுளவ. 

 பல்களல ோர்ந்த தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுகைின் பதாண்ணூறு 
விழுக்காடு ஒப்பிலக்கிய [KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKK] ஆய்வுகமை. 

 இந்தியா பன்முகப் பண்பாடும் பல பமாழிச்சூழலும் பகாண்ட 
ஒரு மதேம் என்பதனால் ஒப்பிலக்கியம் இந்தியாவின் 
ேிந்தளனச் ோராம்ேத்ளத கண்டறியவும் முன்பனடுக்கவும் 
மிகவும் உதவியானது என்ற எண்ணம் அறுபதுகைில் மத்திய 
ோகித்ய அக்காதமியால் முன்ளவக்கப்பட்டது. 
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 இந்தியப் பல்களலக் கழகங்கைில் ஒப்பிலக்கியத்துக்கு 

அதிகமான முக்கியத்துவம் அைிக்கப்பட்டது. 
 இந்திய இலக்கியங்களை ஒட்டுபமாத்தமாக ஆராய்ந்த 

முன்மனாடியாகிய டாக்டர் பக.எம்.ஜார்ஜ் ஒப்பிலக்கியத்திற்கு 
இன்றைவும் உதவும் மாபபரும் பதாளக நூல்களை 
உருவாக்கியிருக்கிறார்.      

 மகாபிேந்த் நாரங்க் இந்திய பமாழி இலக்கியங்களைப்பற்றி பல 
ஒப்பிலக்கிய நூல்களை உருவாக்கியிருக்கிறார். 

 இந்தியாவின் முதன்ளமயான பளடப்பாைிகள் அளனவருமம 
ஒருவமராபடாருவர் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  

 பாரதி வள்ைத்மதாள், ஆோன், பாரதி, குபவம்பு வள்ைத்மதாள் 
என பலவளகயான ஒப்படீ்டாய்வுகளை நாம் ஆய்மவட்டுத் 
பதாளககைில் காணலாம். ஆனால் இவற்றில் 
பபாருட்படுத்தத்தக்களவ மிகக் குளறவு என்பமத உண்ளம. 

 பபரும்பாலான ஆய்வுகள் இலக்கிய ஆக்கங்கைில் 
பவைிப்பளடயாகப் மபேப்படும் பபாருட்களை மட்டுமம 
கணக்கில் பகாண்டு மமமலாட்டமான தகவல் ஒப்புளமகளைச் 
பேய்வதுடன் நின்றுவிட்டன. பக.எம்.ஜார்ஜின் பதாளக 
நூல்களும் அப்படிப்பட்டளவமய. 
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 ஏபனன்றால் இங்மக ஒப்பிலக்கிய ஆய்வுகளைச் பேய்தவர்கள் 
பல்களலகழக ஆய்வாைர்கள் என்பதுதான். அவர்களுக்கு 
இலக்கியம் என்ற துளறமமல் தனி ஈடுபாமடா அளத உணரும் 
நுண்ணுணர்மவா பபாதுவாக இருப்பதில்ளல. சுந்தர 
ராமோமியின் போற்கைில் இவர்கைின் ஆய்வுகளை 
‘குமாஸ்தாயிேம்K என்று போல்லலாம்.  பட்டியல்மபாடுதல், 
அவ்வைவுதான் 
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 ஆனால் உண்ளமயில் ஒப்பிலக்கியம் உலக அைவில் 
மிகமுக்கியமான ஆய்வுக்கருவியாக இன்றும் உள்ைது. 
பதிபனட்டாம் நூற்றாண்டில் உலக இலக்கியங்கள்.      
 

   
 டாக்டர் அகத்தியலிங்கம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? ேங்க 

இலக்கியங்கள் பேவ்வியல் இலக்கியங்கள். 
 மு. அருணாச்ேலம் எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? கிழக்கு 

பவளுக்கிறது. 
 ரீட்டா என். முத்து எழுதிய ஒப்பிலக்கிய நூல்? மதம்பாவணி - 

ேீறாபுராணக் களதகள் - ஓர் ஒப்படீாகும். 
 ஐமராப்பிய பமாழிகளுக்கு பமாழியாக்கம் பேய்யப்பட்ட காலம் 

முதல் இது ஆரம்பித்தது.  
 கிழக்கின் இலக்கியங்களும் மமளல இலக்கியங்களும் 

அக்காலத்திமலமய மிக விரிவான ஒப்படீ்டுக்கு ஆைாகி 
உள்ைன. அளவ பல முக்கியமான கருத்தியல் திறப்புகளுக்குக் 
காரணமாகி இருக்கின்றன. இன்றும் அந்த ஆய்வு பதாடர்கிறது. 

 பளடப்புகளை நாம் அகவயமாகமவ அறிகிமறாம். அந்த அகவய 
அறிதளல விமர்ேனத்தில் புறவயமாகச் போல்ல 
மவண்டியிருக்கிறது. அதற்காக இலக்கிய விமர்ேனம் 
பலவளகயான பவைிப்பாட்டுக் கருவிகளை 
உருவாக்கியிருக்கிறது. ஓர் இலக்கிய ஆக்கத்ளத 
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இன்பனான்றுடன், ஓர் இலக்கியச் சூழளல இன்பனான்றுடன் 
ஒப்பிடுவது அதில் மிக முக்கியமானது. 

 அது இரு ஆக்கங்கைிலும் உள்ளுளறந்துள்ை அகவய 
அம்ேங்களை ஒன்ளற இன்பனான்றில் பிரதிபலிப்பதன் 
வழியாக பவைிப்படுத்தக் கூடியது. 

 உதாரணமாக, தஸ்மதாயின் நிதானமம அவரது அழகு என்று 
போல்லும்மபாது தஸ்தமயவ்ஸ்கியின் கட்டற்ற 
மனப்பாய்ச்ேல்களுடன் அளத ஒப்பிட்டுக் காட்டலாம். 

  
 இது எல்லா திறனாய்வாைர்களும் இயல்பாகமவ பேய்வது. 

எல்லா வாேகர்களும் ோதாரணமாகச் பேய்துபகாண்டிருப்பது. 
ஆகமவ ஒப்பிலக்கிய ஆய்ளவ ஓர் இயல்பான இலக்கிய 
ஆய்வுமுளற என்மற போல்லலாம். 

 உலக இலக்கியங்களை ஒன்மறாபடான்று ஒப்பிட்டு இலக்கியத் 
திறளன நிறுவுதலும் பவைிப்பாட்டளமதிளய ஆராய்தலும் 
தனித்தன்ளமகளையும் பபாதுக்கூறுகளையும் அளடயாைம் 
காணுதலும் ஆகிய பணிகளை ஆற்றும் இலக்கிய ஆய்வு மரபு. 
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 1892ல் பிபரஞ்சு ஆய்வாைர் ஆமபல் வில்மலமான் (KKKK-
KKKKKKKK KKKKKKKKK) என்பவரால் இந்தச் போல் உருவாக்கப்பட்டு 
பயிலப்பட்டது. 

 பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐமராப்பிய பமாழிகைில் 
பமாழியாக்கம் பேய்யப்பட்ட உலக இலக்கியங்களை ஒப்பிட்டு 
ஆராய்வது ஒரு பபரிய அளலயாக இருந்தது. அந்த 
ஆய்வுமுளறளய வில்மலமான் இவ்வாறு வளரயளற 
பேய்தார். 

 இருபதாம் நூற்றாண்டில் பமாழிபபயர்ப்புகள் தகவல் பதாடர்பு 
ஊடகங்கள் ஆகியளவ பபருகியதன் விளைவாக 
பபரும்பாலான வாழும் பமாழிகைில் பிற உலக பமாழிகைில் 
இருந்து முக்கியப் பளடப்புகள் பமாழி பபயர்க்கப்பட்டு எல்லா 
பமாழிகைிலும் உலக இலக்கியங்களுக்கு ஒரு மாதிரிக் 
கட்டுமானம் உருவாயிற்று.  
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 இந்த நூல்பதாளக உலக இலக்கியம் எனப்பட்டது. ஆங்கிலம், 

பிபரஞ்சு, ஸ்பானிஷ் பமாழிகைில் உலக இலக்கியம் 
பிரம்மாண்டமான அைவில் உருவாகியது. இதன் விளைவாக 
இவ்வாக்கியங்களை ஒப்பிட்டு ஆராயவும் ஆய்வுமுளற 
வைர்ச்ேியளடந்தது. 

 பபரும்பாலும் இது கல்வித்துளற ோர்ந்துதான் நடந்து 
வருகிறது. ஒப்பிலக்கியம் என்பது பபாதுப் பபயராலும் 
நளடமுளறயில் பவவ்மவறு பமாழிகளைச் மேர்ந்த 
பளடப்புகளையும் பளடப்பாைிகளையும், பளடப்புப் 
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மபாக்குகளையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்வமத ஒப்பிலக்கியம் என்று 
கூறப்படுகிறது. 

 ஒப்பிலக்கியம் அபமரிக்கக் கல்வித்துளறயில் 1950கைில் 
பபரும் ஆர்வத்ளத உருவாக்கியது.  

 
 உலக பமாழிகைின் இலக்கியங்களை ஒப்பிட்டு ஆராய்வதன் 

மூலம் உலகைாவிய இலக்கியப் மபாக்குகளை மட்டுமல்ல 
பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் உைவியல் கூறுகளையும், 
ேமூகவியல் கூறுகளையும் அளடயாைம் காணமுடியும் என்று 
கண்டளடயப்பட்டதும்; இந்தக் கண்டளடதல்களை வணிகம், 
அரேியல் மமலாதிக்கம் ஆகியவற்றின் கருவிகைாகப் 
பயன்படுத்தலாம் என்று பபறும் வணிக நிறுவனங்களும் 
அரேியல் நிறுவனங்களும் உணர்ந்து இவ்வாய்வுகளுக்கு 
விரிவான நிதியுதவி பேய்யத் தளலப்பட்டதும் ஒப்பிலக்கியம் 
திடீபரன்று பபருவைர்ச்ேி அளடயக் காரணமாயிற்று.  

 ஒப்பிலக்கிய ஆய்வுகள் திரட்டிய தகவல்கைில் இருந்மத 
அடுத்தகட்டத்தில் உலகைாவிய பேல்வாக்குப் பபற்ற 
களலயிலக்கியக் மகாட்பாடுகளும் பமாழியியல், குறியியல் 
மபான்ற துளறகைின் புதிய வைர்ச்ேிப் மபாக்குகளும் 
உருவாயின. 

 இந்தியா பலதரப்பட்ட மக்களும் அவர்களுளடய மாறுபட்ட 
பமாழிகளும் புழங்கும் மதேமாளகயால் ஒப்பிலக்கியம் இங்கு 
மிக முக்கியமான பங்ளக ஆற்ற முடியும் என்பது 
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பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிமலமய 
உணரப்பட்டுவிட்டது.  

 குளறவான பமாழிபபயர்ப்புகளும் நூல் பவைியடீுகளும் 
குளறயாக இருந்த அக்காலத்திமலமய பலபமாழி அறிஞர்கள் 
முக்கியமான ஒப்பாய்வுகளை நிகழ்த்தியுள்ைனர்.  

 கால்டுபவல் எழுதிய ‘திராவிட பமாழிகைின் ஒப்பிலக்கணம்K 
என்ற நூல் பதன்னிந்திய பமாழிகைின் பபாதுவான 
அடித்தைத்ளத பவைிக்பகாணர்ந்தது. இப்மபாக்குகளுக்கு ஊக்கம் 
ஏற்றியது. 

 இந்திய விடுதளலக்குப் பிறகு இந்திய பமாழிகளுக்கு 
இளடமயயான ஒப்பிலக்கிய ஆய்வுகளுக்கு அரசு ஊக்கம் 
அைித்தது. பபரும்பாலான பல்களலக்கழகங்கைில் 
ஒப்பிலக்கியத் திளணக்கைங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 ஒப்பிலக்கிய ஆய்வு மூலம் இந்திய பமாழி 
இலக்கியங்களுக்குள் உள்ை பபாதுக்கூறுகளை கண்டளடயவும் 
அதன்மூலம் இந்திய இலக்கியம் என்ற கருதுமகாளை 
வலுப்படுத்தவும் முயற்ேிகள் மமற்பகாள்ைப்பட்டன. 

 ஒப்பியல் ஆய்வின் மூலமாகமவ ஒரு பபாருைின் 
தனிப்பண்புகளை திடமாகக் கூறமுடியும். ஒற்றுளமகளுக்கு 
மத்தியிலும் நுண்ணிய மவறுபாடுகள் காணப்படும்.  

 அவற்றிளன ஆதாரமாகக் பகாண்மட ஒரு பபாருைின் 
தனிச்ேிறப்பிளன அறிதல்கூடும். 

  
 அதாவது இரு இலக்கியங்களை ஒப்பிடும்மபாது அவற்றின் 

பபாதுப்பண்புகள் யாளவ ேிறப்புப் பண்புகள் யாளவ என்பது 
பதைிவாகிறது. இத்பதைிவு வரலாற்றடிப்பளடயிலான இலக்கிய 
ஆரய்ச்ேிக்கு ஏதுவாக அளமகிறது’  என்கிறார் ளகலாேபதி. 
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 ஆனால் ஒப்பியல் ஆய்வு பளடப்பின் உள்ளுளறகளுக்குச் 
பேல்லும் நுண் வாேிப்பாக அளமயாது மபானால் அது 
பளடப்ளப அவமதிப்பதாக ஆகலாம். பளடப்பின் 
மமமலாட்டமான அம்ேங்களை முன்னிறுத்துவதாக 
அளமயலாம்.  

 ஆரம்பகாலத்தில் இருந்மத தமிழில் ஒப்படீ்டாய்வுகள் 
நிகழ்ந்துள்ைன. வசு அய்யர் கம்பளனயும் மஷக்ஸ்பியளரயும் 
ஒப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் வ.ரா மபான்றவர்கள் 
‘மானாங்காணியாகK ஒப்பிடப்மபாக கடுப்பான புதுளமப்பித்தன் 
இவ்வாறு எழுதினார் 

 தமிழில் டாக்டர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ‘கம்பனும் 
மில்டனும் – ஒரு புதியபார்ளவ [1978]K ஒப்பிலக்கிய 
ஆய்வுகைில் ஒரு மபரிலக்கியம் என்று கருதப்படுகிறது. 
[மீனாட்ேி புத்தக நிளலயம். 
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 பமாழியியலில், ஒப்பியல் முளற என்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மமற்பட்ட பமாழிகளை எடுத்து, ஒவ்பவாரு அம்ேமாக 
ஒப்பிடுவதன் மூலம் அவற்றின் வைர்ச்ேிளய ஆய்வு பேய்யும் 
ஒரு முளற ஆகும். இது ஒரு பமாழிளய மட்டும் 
எடுத்துக்பகாண்டு அதன் உட்கட்டளமப்ளபப் பகுத்தாய்வதன் 
மூலம் காலப்மபாக்கில் அதன் வைர்ச்ேிளய ஆய்வு பேய்யும் 
முளறயிலும் மவறுபட்டது. 

 பபாதுவாக பமாழிகைின் வரலாற்றுக்கு முந்தியகால 
நிளலளமகளை மீட்டுருவாக்கம் பேய்வதற்கும், அளவ 
பதாடர்பான வரலாற்றுப் பதிவுகைில் இருக்கும் 
இளடபவைிகளை நிரப்புவதற்கும், அவற்றில் ஒலிப்பு, 
உருமாற்றம் மபான்ற பமாழியியல் அம்ேங்கைில் ஏற்படும் 
வைர்ச்ேிகளைக் கண்டறிவதற்கும் இரண்டு முளறகளையுமம 
ளகயாள்வது வழக்கம்....பழக்கம். 

 ஒப்பியல் முளற, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவாகி வைர்ந்த 
ஒரு முளற. மடனிய அறிஞர்கைான ராசுமுசு ராசுக் (Rasmus 
Rask), கார்ல் பவர்னர் (Karl  Verner) என்மபாரும், 
பேருமானியரான மேக்கப் கிரிம் (J acob Gri mm) என்பாரும் 
இத்துளறயில் முக்கியமான பங்கைிப்புக்களைச் பேய்தவர்கள் 
ஆவர். இம்முளறளயப் பயன்படுத்தி முந்து பமாழிபயான்றின் 
மீட்டுருவாக்கத்ளதச் பேய்தவர் ஆகஸ்ட் ேிபலய்ச்ேர் (August 
Schl ei cher) என்பவர் ஆவார். இது பதாடர்பில் அவர் எழுதிய 
நூல் 1861 ஆம் ஆண்டு பவைியானது. 

      

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%95%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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 இரண்டு அல்லது பல ோன்றுள்ை பமாழிகைின் இளணயான 
போற்கைின் பட்டியளல ஒப்பிடுவதன் மூலம், அளவ 
ஒமர முந்து பமாழியிலிருந்து உருவானளவ என நிறுவுவது 
ஒப்பியல் முளறயின் ஒரு மநாக்கமாகும். 

 இச் போற்கைில் இருந்து ஒழுங்கு முளறயான 
ஒலித்பதாடர்புகளைக் கண்டறிவதுடன், பதாடரான ஒலி 
மாற்றங்களை ஒப்புமநாக்குவர். இவற்ளற அடிப்பளடயாக 
ளவத்து முந்து பமாழிளய மீட்டுருவாக்கம் பேய்ய முடியும். 
ஒலித்பதாடர்புகள் தற்பேயலானளவயாக இல்லாமலும், பபாது 
மூதாளத பமாழிளயப் பகுதியாகமவனும் மீட்டுருவாக்கம் 
பேய்ய முடிந்தாலும் மட்டுமம அவற்றுக்கிளடமயயான பபாது 
மூலத் பதாடர்புகளை உறுதியாகச் போல்ல முடியும். 

 இரண்டு பமாழிகள் ஒமர மூதாளத பமாழியிலிருந்து 
மதான்றியிருக்குமானால் அளவ இனத் பதாடர்புள்ைளவ எனக் 
கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, எசுப்பானியமும், பிபரஞ்சு 
பமாழியும் இலத்தீன் பமாழியிலிருந்து வந்தளவயாதலால் 
அவ்விரு பமாழிகளும் ஒமர குடும்பத்ளதச் மேர்ந்தளவ 
எனலாம். இக் குடும்பம் மராமன்சு பமாழிக்குடும்பம் ஆகும் 

 பமாழிகளுக்கு இளடயிலான பதாடர்புகள் பவவ்மவறு 
அைவுகைில் இருக்கலாம். எடுத்துக் 
காட்டாக, ஆங்கிலம், பேருமானியம், ரேிய பமாழி ஆகிய 
இரண்டுடனும் பதாடர்பு உள்ைது ஆனாலும், 
பேருமானியத்துடனான பதாடர்பு ரேிய பமாழியுடனான 
பதாடர்பிலும் பநருக்கமானது ஆகும். 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
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 இவ்வாறு இலக்கிய ஆய்வில் வந்து புகுந்த புது முளறகைில் 
ஒன்மற ஒப்பியல் ஆய்வு. இலக்கியத்துக்கு முன்னதாக 
ஒப்பியல் மநாக்கு பமாழியாராய்ச்ேியின் ேிறப்புப் பண்பாக 
இருந்தது. 

 அதற்கும் முன்னதாக அறிவியற்றுளறகைின் தனிச்ேிறப்புப் 
பண்பாகவிருந்தது. ஒப்புமநாக்கு பமாழியாராய்ச்ேிளய 
பநறிப்படுத்திய பின்னமர பமாழி ஆய்வு, பமாழியியல் 
ஆயிற்று. பமாழியியல் அறிவியலின் (KKKKKKK) அந்தஸ்ளதப் 
பபற்றது.  

 பமாழியியலுக்குப் புதுத்தளகளம அைிக்குமுன் மானிடவியல், 
ேமூகவியல், பபாருைியல், புவியியல் முதலியவற்றிற்கு 
அறிவியல் அந்தஸ்ளதக் பகாடுத்தது ஒப்பியல் ஆய்மவயாகும். 

 சுருங்கக் கூறின் அது பேன்றவிடபமல்லாம் ேிறப்புச் 
பேய்துள்ைது என்று கூறலாம்.  
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 ஒரு வளகயிற் பார்த்தால் எமது பமாழியில் மட்டுமன்றி மவறு 
பல பமாழிகைிலும் ஒப்பியல் ஆய்வானது இலக்கியத் 
துளறக்குக் காலங் கடந்மத வந்து மேர்ந்திருக்கிறது. 

 ஒப்பியற் ேட்டம், ஒப்பியல் மதம், ஒப்பியற் கல்வி, ஒப்பியல் 
அரேியல் என்பன ஓரைவு வைர்ச்ேி பபற்றளவயாகக் 
காணப்பட்ட ஒப்பியல் இலக்கியம் களடக் குட்டியாக 
இருக்கிறது எனலாம். ஆகமவ அதளனக் கவனமாக வைர்க்க 
மவண்டியுள்ைது. 

 
 ஒரு பபாருளை அல்லது நிகழ்ளவ விஞ்ஞானி கூர்ந்து 

மநாக்கிக் குறித்துக் பகாள்வனவற்ளறத் தரவுகள் என்கிமறாம்.  
 ஒரு பபாருளைப் பற்றிய தரவுகளுடன் பிறிபதாருபதாகுதித் 

தரவுகளை ஒப்புமநாக்கும் பபாழுது இயற்ளகயான 
ஒருளமப்பாடுகள் ேிலவற்ளறயும் பபாதுக் குணங்களையும் 
காண்கிமறாம். 

 அதாவது பல முளற அவதானித்த தரவுகைின்றும் ேில பபாது 
முடிவுகள் அன்றி விதிகள் வகுக்கப்படுகின்றன. ேில 
ேமயங்கைில் தரவுகளைப் பபற முன்னமர ஏதாவபதாரு 
பபாதுமுடிளவ அல்லது விதிளய ஊகமாகக் பகாள்கிமறாம். 

 அதளனமய கருதுமகாள் என்பர். பரிமோதளனயின்மபாது 
கிளடக்கும் முடிவு முதற்பகாண்ட கருதுமகாள் ேரியா தவறா 
என்பளதக் காட்டும். ஆயினும் கருதுமகாள், ஆய்விற்கு 
முதற்மறளவயாக அளமயும். விஞ்ஞானத்துக்கு ஒவ்வும் 
இவ்வாய்வு முளறளய ஒப்பியல் ஆராய்ச்ேியின் மூலம் களல 
இலக்கியத்துளறக்கும் ஏற்றதாக நாம் அளமத்துக் பகாள்ை 
இயலும். .  
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 ஒப்பியல் இலக்கிய ஆய்வு முன்மனாடிகைில் ஒருவரான 
பதயின்(Hippolyte Taine, 1828-1893), ஒப்பியல் இலக்கியம் 
இறுதியில் உலக இலக்கியக் மகாட்பாட்டிற்கு எம்ளம இட்டுச் 
பேல்லல் மவண்டும் என்மற கருதினார்.  

 முளனவர் ளகலாேபதி ஒப்பியல் இலக்கியம் என்ற நூளல 
1969ல் எழுதினார். இன்றும் தமிழ் ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு இதுமவ 
வழிகாட்டி நூலாகும்.  

 
துளணநின்ற நூல்கள் 
 
1. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க  
2. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
3. நானும் என் எழுத்தும் 
4. நான் ஏன் எழுதுகிமறன? 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க. 
6. இளணயதை தகவல்கள் 
7. பானுகுமார் பளடப்புலகம் 

 
 

பானுகுமார் பளடப்புலகம் 
(171 புத்தகங்கை -31.12.2021 வளர) 

PDF www.banukumar.in  

http://encyclopediatamilcriticism.com/kailasapa.php
http://www.banukumar.in/


35 
 

 

 

 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான ேிந்தளனகள் 
2. அறிவியல் மநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள்   
3. தியானம் பழக 100 தியான ேிந்தளனகள் 
4. அறிவியல் மநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள் 
5. மகாள்களை பவன்ற இளடக்காட்டுச் ேித்தர் 

 
வாழ்க்ளக வரலாறு 

1. பநப்மபாலியன் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் 
3. இமயசுவின் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்) 
5. மவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் 
 

தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக 
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1. தன்னம்பிக்ளக மலர்கள். 
2. படன்ேளன பவல்வது எப்படி? 
3. காலமம உன் உயிர் 
4. மவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ோக வாழ்க்ளக 

 

மவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் மவதாத்திரி மகரிஷி 
2. மவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. மவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. மவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. மவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினேரி தியானம். 
7. வரலாறு மபாற்றும் குரு ேீடர்கள் 
8. “வாழ்க வைமுடன்K என்ற வார்த்ளத! ேரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன போல்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்ேியில் மவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்ளவயில் மவதாத்திரி மகரிஷி  
11. மவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிேனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது 
13. மபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுமவ போல்லும் 
15. உய்யும் வளக மதடி அளலந்மதன். 
16. தினந்மதாறும் மவதாத்திரியம் 
17. வாழும் மவதாத்திரியம் 
18. என்ளனச் பேதுக்கிய மவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கைஞ்ேியம் 
19. மவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ைலார் மவதாத்திரி மூவரும் ஒருவமர 
22. மவதாத்திரியம் கற்மபாம்  
23. மளனவிக்கு மரியாளத 
24. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது 
25. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் வறுளம என்பது இல்ளல. 
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்ளத 
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27. மவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திளர 
 

ஒப்பாய்வு  (மவதாத்திரி மகரஷி) 

1. வள்ைலாரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவரீரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் மபாற்றும் ஞானிகள் 
5. மவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும். 
7. கிழக்கும் மமற்கும் 
8. மவதமுதல்வரும் மவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் மவதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கைின் தத்துவஞானிகள் (அச்ேில்) 
11. ேித்தர்களும் மவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாேகரும் மவதாத்திரியும்  
13. ேிவவாக்கியாரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கைிப்பும் மபரின்பக் கைிப்பும் 
15. சுகவாரியும் மபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூேியசும் மவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்ளடனும் மவதாத்திரியும் 
19. மஷக்ஸ்பியரும் மவதாத்திரியமும் 
 

 

 

தாயுமானவரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ேின்மயானந்த குரு. 
3. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம். 
4. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மதமஜாமானந்தம். 
5. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிளறந்த பபாருள்.. 
6. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ேச்திதானந்த ேிவம். 
7. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ைலார் மவதாத்திரி மூவரும் ஒருவமர 
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9. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ளபங்கிைிக் கண்ணி 
11. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பபான்ளன மாதளர 
12. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம் 
13. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ேித்தர் கணம் 
15. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்கம் 
16. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மளலவைர்க் காதலி 
17. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்கைின் பகாட்டம் 
18. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாளய 
19. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபளகவர்கள் 
20. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் இளறவழிபாடு 
22. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருவாேகமும் மவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் யாத்திளரப் பத்து. 
2. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அச்ேப் பத்து. 
3. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அளடக்கலப் பத்து. 
4. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பேத்திலாப் பத்து. 
5. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அதிேயப் பத்து. 
6. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குளழத்தப் பத்து. 
8. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில்திருவாேகத்தின் பிரார்த்தளனப் பத்து. 
10. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ேிவபுராணம் 
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11. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ஆளேப் பத்து 
12. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அச்மோ பதிகம் 
13. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அருட்பத்து 
14. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அன்ளனப்பத்து 
16. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் கண்டபத்து 
17. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குயிற்பத்து 
18. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பேன்னிப்பத்து 
19. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் புணர்ச்ேிப்பத்து 
20. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ஆனந்த பரவேம் 
22. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குலாப்பத்து 

 

 

பாரதியாரும் மவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் மானுட ேிந்தளனகள் 
 

பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் 

1. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. மேரவாரும் பஜகத்தீமர 



40 
 

2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள் 
4. தாயுமானவரின் ேமயபநறி 
5. தாயுமானவரின் உடல் பபாய்யுறவா? 
6. தாயுமானவரின் கடவுள் மகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அரேியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், பபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்ளவதமும் மவதாத்திரியின் அத்ளவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்ேியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்ேக் மகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விைக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் மபாற்றும் அறம் 
18. அறிமவதான் பதய்வபமன்றார் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பரநளடயும் உலக நளடயும் 
21. இன்பம் பபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்கைில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா? 
25. கல்லாத மபர்கமை நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுைின் விலாேம் தருகிறார் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எளத பலி பகாடுக்கச் போன்னார்? 
28. தாயுமானவர் தரும் இளறவழிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்மவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவளமகள் 100 

 
பஜன்னும் திருவாேகமும்  

1. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 1 
2. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 2 
3. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 3 
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புலவர் தியாகராஜனார் 
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் 
2. வரலாறு மபாற்றும் குரு ேீடர்கள் 
3. புலவர் தியாகராஜனார் அரிய பேய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பேய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் வருமத ஊர் ஞாபகம் வருமத! 
3. மன்னார்குடி வரலாறு 

தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக 

1. தன்னம்பிக்ளக மலர்கள். 
2. படன்ேளன பவல்வது எப்படி? 
3. காலமம உன் உயிர் 
4. மவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ோக வாழ்க்ளக 
 

 
ேிறுகளதகள் 

1. பேயமல விளைவு 
2. தவம் 
3. பதாளலந்து மபான உறவுகள் 

 

ஆராய்ச்ேி 

நன்மக்கட்மபறு 100 நற்ேிந்தளனகள் 

 
பானுகுமார் பளடப்புலகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
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4. மவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிமறன் 

கம்பனும் மவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் மவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் மவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் மவதாத்திரியமும் 3 (இளற ேிந்தளனகள்) 
4. கம்பனும் மவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் பவன்றதம்மா) 

 
1. Vethathiriam banukum (Youtube channel) 

2. Thayumanavar banukumar (Youtube channel) 

3. Kumar vadivelu (Youtube channel) 
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vet hat hi ri am Banukumar  
(Yout ube channel ) Ti t l es 

1. மவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் பாகம்  
2. மவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. மவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. விமவகானந்தரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. விமவகானந்தரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. விமவகானந்தர் களதகளும் மவதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் களதகளும் மவதாத்திரியமும் 
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. பபன்ஞமின் பிராங்கைினும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய பவல்லியும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் மவதாத்திரியாரின் மபரின்ப ஊற்றும் 
13. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பரேிவ வணக்கம். 
14. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்கம் 
17. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மதமஜா மயானந்தம் 
18. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம் 
19. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ேின்மயானந்த குரு 
20. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பிடித்த பத்து 
21. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அதிேயப் பத்து 
22. மவதாத்திரிய பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பிரார்த்தளனப்பத்து 
23. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அளடக்கலப் பத்து 
24. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குளழத்த பத்து 
25. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ஆளேப் பத்து 
26. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பேத்திலா பத்து 
27. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் யாத்திளரப் பத்து. 
29. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அச்ேப் பத்து 
30. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அச்மோ பதிகம் 
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31. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ேிவபுராணம் 
32. மாணிக்கவாேகரும் மவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. புத்தக பவைியடீு  
34. மவதாத்திரிய ேிந்தளனகள் பாகம் 1 
35. மவதாத்திரிய ேிந்தளனகள் பாகம் 2 
36. மவதாத்திரிய ேிந்தளனகள் பாகம் 3 
37. மவதாத்திரிய ேிந்தளனகள் பாகம் 4 
38. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில்பாரதியாரின் மானுட ேிந்தளனகள் 
39. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள் 
42. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43 .பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45 பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46. பஜன்னும் மவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47. காலபமல்லாம் மவதாத்திரியம் 
48. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49. என்ளனச் பேதுக்கிய நூல் 
50. தினேரி தியானம் ேனவரி  
51. தினேரி தியானம் பிப்ரவரி  
52. தினேரி தியானம் மார்ச்  
53. தினேரி தியானம் ஏப்ரல்  
54. தினேரி தியானம் மம  
55. தினேரி தியானம் ஜூன் 
56. தினேரி தியானம் ஜூளல  
57. தினேரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58. தினேரி தியானம் பேப்டம்பர் 
59. தினேரி தியானம் அக்மடாபர் 
60. தினேரி தியானம் நவம்பர் 
61. தினேரி தியானம் டிேம்பர் 
62. தாயுமானவரின் ேிந்தளனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானவரின் ேிந்தளனகள் பாகம் 2 
64. தாயுமானவரின் ேிந்தளனகள் பாகம் 3 
65. தாயுமானவரின் ேிந்தளனகள் பாகம் 4 
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66. தாயுமானவரின் ேிந்தளனகள் பாகம் 5 
67. தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்  
68. பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
69. பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70. பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கைிப்பு 
72. மாணிக்கவாேகர் ேிந்தளனகள் 
73. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 1 
74. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 2 
75. பஜன்னும் திருவாேகமும் பாகம் 3 
76. புலவர் தியாகராஜனார்  பாகம் 1 
77. ஞாபக அளலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அளலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79. அறிவியல் மநாக்கில் ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள் பாகம் 1 
80. அறிவியல் மநாக்கில் ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள் பாகம் 2 
81. அறிவியல் மநாக்கில் ஆன்மீகச் ேிந்தளனகள் பாகம் 3 
82. ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83. படன்ேளன பவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84. படன்ேளன பவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85. படன்ேளன பவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86. தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக 
87. சுயமுன்மனற்றம் 
88. பத்திரகிரியார் ேிந்தளனகள் 
89. மன்னார்குடி 
90. ஆராய்ச்ேி -  நன்மக்கட்மபறு 
91. பபாதுவானளவ 
92. மளனவிக்கு மரியாளத 
93. திருமூலர் ேிந்தளனகள். 
94. ஆண்டாள் ேிந்தளனகள் 
95. திருமழிளேஆழ்வார் ேிந்தளனகள் 
96. திருக்குறள் ேிந்தளனகள் 
97. அப்பர் ேிந்தளனகள் 
98.  பட்டினத்தார் ேிந்தளனகள் 
99.  பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100. ேிவவாக்கியார் ேிந்தளனகள் 
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101. ஔளயார் ேிந்தளனகள் 
102. ேித்தர்கள் ேிந்தளனகள் 
103. திருமங்ளகயாழ்வார்  
104. வள்ைலாரின் ேிந்தளனகள்  
105. பேி என்னும் பாவி 
106. பபாருள் வறுளமயா? அறிவு வறுளமயா? 

107. Ret i rement Speech 
108. Audi o speech part 1 
109. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அருட்பத்து 
110. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் அன்ளனப்பத்து 
112. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் கண்டபத்து 
113. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குயிற்பத்து 
114. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் பேன்னிப்பத்து 
115. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் புணர்ச்ேிப்பத்து 
116. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் வாழாப்பத்து 
117. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் குலாப்பத்து 
118. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாேகத்தின் ஆனந்த பரவேம் 
119. மனவைக்களலயில் வாேி மயாகமா? 

120. மவதாத்திரியம் மானுட மவதம் 

121. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மளலவைர்க் காதலி 

122. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிளறகின்ற பபாருள் 

123. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் கருணாகரக் கடவுள்  

124. மனவைக்களலயின் மகத்துவம் 

125. அருட்தந்ளதமய நீ ஒரு அற்புதம் 

126. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவர் காட்டும் ஆறு பளகவர்கள் 

127. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் இளறவழிபாடு 

128. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1 

129. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
130. முதுளமயிலும் உற்ோக வாழ்க்ளக பாகம் 1 
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131. முதுளமயிலும் உற்ோக வாழ்க்ளக பாகம் 2 
132. முதுளமயிலும் உற்ோக வாழ்க்ளக பாகம் 3 

133. புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்வில் சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் பாகம் 2 

134. புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்வில் சுளவயான நிகழ்ச்ேிகள் பாகம் 3 

135. தாயுமானவரின் தத்துவங்கள்  

136. மவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (மவதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2) 

137. மபரக்குழந்ளதகளை மகிழ்வது எப்படி? 

138. மவதாத்திரியப் பார்ளவயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1 

139. திருமந்திரமும் மவதாத்திரியமும் 

140. நன்மக்கட்மபறு 100 நற்ேிந்தளனகள் 

141. நானும் என் எழுத்தும் 

143. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 

144. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 

145. மவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 

146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 

147. நான் ஏன் எழுதுகிமறன். 

148. வாழ்க்ளகளய பவற்றி பகாள்வது எப்படி? (மவதாத்திரியப் 
பார்ளவயில் 100 டிப்ஸ்) 

149. மானுடம் ேிறந்த வாழ்க்ளக வாழ மவதாத்திரியத்தின் பத்து 
கட்டளைகள் 

150. கம்பனும் மவதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திறனும் கருத்தியலும்) 
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151. ேிறுகளதகள் 

 

 

 


