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േഡാ.ടി.െക സേ�ാഷ ്കുമാർ
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െസ�  ്േസേവ�ഴസ് ്േകാേളജ ്തു�



" വിമർശനം എ�ാൽ വിധി നിർണയം
(Judgment) "- W.H ഹഡസ്ൺ



വിമർശകനു�ായിരിേ�� ഗുണ�ൾ

1 അത�ഗാധമായ �ാനം

2.ഉൾ�ാഴ�്

3 ശാസ�്തേബാധം.
4. ഔചിത�േബാധം.

5 സരസവും െതളിമയു�തുമായ നിരീ�ണ
േബാധം

6 അപ�ഗഥന ൈവദഗധ്�ം.
7വ�ാഖ�ാന�ശമം



മലയാള നിരൂപണ�ിെ� �പാരംഭം

1 മണി�പവാള ല�ണ �ഗ�മായ
ലീലാതിലക�ിൽ (14- നൂ�ാ�.്)

യു�ിവാദപരമായ വിമർശനരീതികൾകാണാം

2 മണി�പവാള�ിെ� ജീവൻ വ�ംഗ�മാണ ്എ�്
ധ�നി പ�പാതം �പകടി�ി�ു�ു.

3 മണി�പവാള ഭാഷയിെല പദ�ള�െട വ��ിത�ം
സാഹചര�ം െകാ�ാണ ്തീരുമാനിേ��ത.്

അപനിർമാണ സാധ�തയിേല� ്വിരൽ ചൂ�ു�ു.



മലയാള വിമർശന�ിെ� ആദ� രശമ്ികൾ

1 രാജ� സമാചാരം, �ാന നിേ�പം, വിദ�ാ സം�ഗഹം എ�ിവയിൽ വ�
�ഗ�നിരൂപണ�ൾ

2. വിദ�ാസം�ഗഹ�ിൽ സൻമാർേഗാപേദശം എ� േലഖന�ിെല
വ�ാകരണ െത��കൾ ചൂ�ി�ാണി�ാൻ റവ.േജാർ� ്മാ�നു കഴി�ു

3 അ�െ� ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയായി തമിഴിനു പകരം മലയാം
ഭാഷയാ�ണെമ� ്വാദി��..

4 �ബാ�ണരുെട ഭാഷയുെട േമലു� അധികാരെ� േചാദ�ം െചയത്ു..
5. വിദ�ാ വിലാസിനി, വിദ�ാവിേനാദിനി., ഭാഷാേപാഷിണി,,മലയാളി, ഭാഷാ
വിലാസം,മംഗേളാദയം, എ�ീ മാസികകളിൽ വ� �ഗ� നിരൂപണ�ൾ



േകരളവർമ വലിയേകായി��ുരാൻ

1 നവീന മലയാള ഗദ��ിെ�യും മലയാള
വിമർശന�ിെ�യും േ�പാദഘ്ാടകൻ

2 �പാസം ൈകരളീ േദവിയുെട മണി
മ�ീരമാെണ�ു പറ�ു

3 േപാഷക വിമർശകൻ

4. പുസത്ക ക��ി െചയർമാൻ

51890 ൽ മലയാള മേനാരമയിൽ ക��ിൽ
വർഗീസ ്മാ�ിളേയാെടാ�ം നട�ിയ

�പവർ�ന�ൾ



ഏ. ആർ.രാജരാജവർമ

1 സംസക്ൃത വ�ാകരണപ�ിതൻ

2 പാ�ാത� സാഹിത� പരിചയം, കാവ�േബാധം

3 ഇം�ീഷ ്ഭാഷയുെട ചുവടുപിടി� ്മലയാള ഗദ� ഭാഷെയ
പരിേപാഷി�ി�ാൻ സാഹിത� സാഹ�ം രചി��

4. നളിനിയുെട അവതാരിക.- ഗതാനുഗതികത�െ��ാൾ നവ
നേവാേ�ഖ ക�നയിലാണ ്കവികൾ അധികം �ശ�ിേ��ത.്

5 വാര�ർ മിൽ�നും,ന��ാർ േഷകസ്പ്ിയറിനും
സമശീർഷനാെണ� ്വാദി��



സി പി അച��തേമേനാൻ

1 മലയാള�ിെല യഥാർ� വിമർശന�ിന ്അടി�റയി� വ��ി

2. വിദ�ാവിേനാദിനിയിലൂെട നട�ിയ നിരൂപണ �പവർ�ന�ൾ

3. വിദ�ാവിേനാദിനി ആദ�ല��ിെല േലഖനമായ ഭാഷാ കവിതയിൽ "
ഭാഷാ കവിതയുെട അവ� വളെര കഷട്മായി��� ്എ�

നിരൂപണവാക�ം, മലയാള�ിെല ആധുനിക സ�ഭാവ�ിലു� ആദ�
നിരൂപണ വാക�മായി അഴീേ�ാട ്േരഖെ�ടു�ു�ു.

4. ദുഷ ്കവിതകെള വിഷഭ�ണേ�ാടുപമി��

5. ഇ�ുേലഖ േനാവൽ കാവ�മാണ.്
6. േകരളവർമയുെട. േപാഷക വിമർശനെ� ത�ി�ള�ു.



സാഹിത� പ�ാനനൻ പി.െക നാരായണപി�

1 പ�ിതേ�ശഷഠ്ൻ, ഏ.ആറിെ� ശിഷ� �പധാനി,
2.എഴു��ൻ, കു�ൻ ന��ാ ർ, െചറുേ�രി,

എ�ിവെര�ുറിെ�ഴുതിയ മൂ�ു ഭാഷാ കവികൾ
എ� �ഗ�ം �ശേ�യം

3. എഴു��െ� മൗന�ിൽ േപാലും ഭ�ി രസം
തുള��ി നിൽ�ു�ു.. എ� ചി�



േകസരി ബാലകൃഷണ്പി�
1 വി�ഗഹഭ�കത�ം െകാ� ്സാഹിത��ിെല പൂർ� ധാരണകെള തിരു�ി.

നവേലാകനിർമിതി� ്സാഹിത�െ�ഉപേയാഗി��.
2. മലയാള�ിന ്സുപരിചിതമായ പല സാഹിത� സാേ�തിക പദ�ള�െടയും

നിർമാതാവ്

3. മലയാള�ിെല ആദ�െ� അ�ർ വി�ാന വിമർശകൻ

4. െറാമാ��സിസം- മനംേനാ�ി �പ�ാനം

5 ച�ാലഭി�ുകി യിലൂെട ജാതിെ�ാ�ി �പ�ാനം ആരംഭി��

6 േതവർ വാഴ�്ി �പ�ാനം.-എഴു��ൻ അവതാരകഥകൾ
പാടിയതുെകാ�്

7 േതവർ വീഴ ്�ി �പ�ാനം- ന��ാർ േദവൻമാെര ഭൂമിയിേല�്
െകാ�ുവ�ു..



വിമർശന �തയം
എം.പി േപാൾ

1 പുേരാഗമന സാഹിത��ിെ� അമര�ാരൻ

2 സാമൂഹികപുേരാഗതിയ�്ു തകു� സാഹിത�ം
സൗ�ര�ാ�ക സൃഷട്ിയായിരി�ണം എ�ഭി�പാ

യെ���

3. സൗ�ര� സ���ിന ്വിശദീകരണം നൽകു�
സൗ�ര� നിരീ�ണം എ� �ഗ�ം

4. കല കലയ�്ു േവ�ി എ�ു വാദി�ു�വർ ഊണ്
ഊണിനു േവ�ി വാദി�ാം എ� ്നിരീ�ി��.



കു�ികൃഷണ്മാരാർ

1 സാഹിത�ം വിദ�യാണ ്എ� ്വാദി��.
2. ന��ാരുെട ഹാസ�െ�വില കുറ� ഹാസ�മായി കരുതി

3. കല കലയ�്ു േവ�ി, കല ജീവിത�ിനു േവ�ി എ�ീ
വാദെ� മറികട�ാൻ കല ജീവിതം തെ� എ� സി�ാ�ം

അവതരി�ി��

4. നിഷപ്� നിരൂപണം എെ�ാ�ി� എ� ്പറ�ു.
5 ഇഷട് കവിയായി നാല�ാടേനയും വ�േ�ാളിേനയും

�പതിഷഠ്ി��.
6. ചി�ാവിഷട്യായ സീത വാലമ്ീകിെയ
അനുകരിെ�ഴുതിയതാെണ� ്പറ�ു



േജാസഫ ്മു�േ�രി

1 പാ�ാത� പൗരസത്� തത��െള
സമന�യി�ി��

2. രൂപഭ�ദതാ വാദം

3ഭാവമാണ ്ജീവൻ എ� ചി�

4 കുമാരനാശാൻ.വ�േ�ാൾ എ�ിവെര
സ�ാംശീകരി��. ഉ��രിെന അക�ി നിർ�ി

5 മാെ�ാലി, മാനദ�ം, കാവ�പീഠിക,
അ�രീ�ം �പധാന കൃതികൾ



വിമർശന�തയ�ിനുേശഷം �ശ�ി�െ��വർ
കു�ി��ഴ കൃഷണ്പി�

1 വിമർശകരിെല യു�ിവാദി

2 േകവല സൗ�ര�ം എെ�ാ�ി�. അത്
ആേപ�ികമാണ്



പി.ശ�രൻ ന��ാർ

1പാ�ാത� സ��ദായ�ൾ
വിമർശന�ിൽ സ�ീകരി��.

2.ഗീതം, ഗീതകം, സ�ഗതാഖ�ാനം എ�ിവ
മലയാളികൾ� ്പരിചയെ�ടു�ി



േഡാ.െക.ഭാസക്രൻ നായർ

ശാസ�്ത ചി�ാഗതി പുലർ�ിെയ�ിലും
ആ�നിഷഠ് വിമർശന�ിെ�

അതിശ�നായ വ�ാവായിരു�ു
അേ�ഹം.



പി.െക നാരായണപി�

ആന�വർ�െ� ധ�നി സേ�തെ� മലയാള�ിൽ
നി�ു� ഉദാഹരണ�ൾ നിര�ി ഹൃദ�മായി

വ�ാഖ�ാനി��െകാ� ്ആധുനിക മലയാള കവിതയുെട
ഉ�ത മൂല��ൾ പുതിയ തലമുറയ�് ്പകരാനു� �ശമം

നട�ി

സാഹിതീ കടാ�ം, സംസക്ാര കുതുകം., സാഹിത� േകളി,
ൈകരളി ധ�നി എ�ിവ കൃതികൾ



എസ.് ഗുപത്ൻ നായർ

1എം പി േപാളിെ� ൈശലിേയാടും, സമീപനേ�ാടും
സാമ�ം

2വിമർശനം ഖ�നേമാ, ചരി�തപരേമാ ,
താരതമ�ാ�കേമാ എ�തിേന�ാൾ �പധാനം
ആസ�ാദകന ്സഹായകരമാവുക എ�താണ്

3 ഇസ�ൾ വരികയും േപാവുകയും െച��ം.
സാഹിത��ിെ� സ�ത: സഫ്ൂർ�മായ രസം

ഇസ�ൾ���റമാണ്

 



സുകുമാർ അഴീേ�ാട്

1 ആശാെ� സീതാകാവ�ം എ� �ഗ��ിലൂെട നിരൂപണ
രംഗേ�� ്കട�ു വ�ു

2. െറാമാ��� ്കവിതയുെട അപചയ�ിെ� സൃഷട്ികെള�
നിലയിൽ ജി.ശ�ര�ുറു�ിേനയും, ച��ുഴേയയും

കട�ാ�കമി��.
3 സംഹിതകൾ, �ബാ�ണ�ൾ, ആരണ�ക�ൾ.,

ഉപനിഷ�ുകൾ എ�ിവയുെട സാരാംശം സാധാരണ�ാരിൽ
എ�ി�ാനായി രചി� ത��മസി �ശേ�യം



എം.അച��തൻ

1മു�ിരി�ാവിഴു�ിയാൽ േപാരാനാവിൽ ഉട�
ലിയി� ്കഴി�ാെല മാധുര�മറിയു എ�്

ൈവേലാ�ി�ി കവിതകെള�ുറി� ്പറ�ു.
2 പാ�ാത� സാഹിത�ദർശനം, വിേവചനം,

വിമർശേലാചനം,സമന�യം, െചറുകഥ ഇ�െല ഇ�്
എ�ീ കൃതികൾ രചി��



എം ലീലാവതി
1 കാ�നിക നിരൂപണൈശലിയുമായി നിരൂപണ

രംഗേ�� ്കട�ു വ�ു. തുടർ� ്ശാസ�്ത
വഴിയിലൂെട മനശാസ�്ത നിരൂപണ�ിലും നവീന

ചി�ാപ�തികളിലും എ�ിേ�ർ�ു.
2 മലയാള�ിെല വിലാപകാവ��െള

വിശ�സാഹിത��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
പരിേശാധി�ു� ക�ീരും മഴവി��ം എ� കൃതി

�ശേ�യമാണ്

3 വർ� രാജി, അമൃത മശ ്നു േത, നവതരംഗം,
കവിതാധ�നി എ�ീ കൃതികൾ രചി��



െക.പി അ�ൻ

1 സ�ത��വാദിയായ വിമർശകൻ

2 മലയാള�ിൽ ആധുനികതയുെട
വ�ാപനെ��ുടർ� ്�പചരി� സ�ത��വാദ�ിെ�

മുഖ� വ�ാവായി രംഗ�ുവ�ു.
3. സാർ�തി െ�യും േകാളിൻ വിൽസെ�യും

പാര�ര�ം ഏ��വാ�ി അസത്ിത�വാദപരമായ
വ�ാഖ�ാന�ൾ നിർവഹി��

4തിരസക്ാരം, മാറു� മലയാളേനാവൽ,
ഉ�രാധുനികത വർ�മാനവും വംശാവലിയും

േരാഗവും സാഹിത�ഭാവനയും, ഫി�െ�
അവതാരലീലകൾ - കൃതികൾ



ആഷാേമേനാൻ

കലിയുഗാരണ�ക�ൾ, പുതിയ
പുരുഷാർ�� ൾ,

െഹർേബറിയം



വി.രാജകൃഷണ്ൻ

േരാഗ�ിെ� പൂ�ൾ, ൈശലിയുെട
�പകാശ തീര�ളിൽ,

െചറുകഥയുെടഛ�സ,് ആെളാഴി�
അര�്



വി.സി �ശീജൻ

ചി�യിെലരൂപക�ൾ, �പവാചകെ�
മരണം, കഥയും �പത�യശാസ�്തവും,
വാ�ും വാ�ും, ആധുനിേകാ�രം

വികലനവും വിശകലനവും,
അർ�ാ�രന�ാസം.



ബാലച��ൻ വടേ�ട�്

വാ�ിെ� സൗ�ര� ശാസ�്തം, മരണവും
സൗ�ര�വും, ഉ�ര സംേവദനം, രമണൻ

എ�െന വായി�രുത ്,പുേരാഗമന
പാഠ�ൾ,



മ� ്�പധാന നിരൂപകർ

ജി മധുസൂദനൻ, പി.പി.രവീ��ൻ, െക.എസ,്
രവികുമാർ, പി.േസാമൻ, പി.െക േപാ�ർ,

േഡാ. പി. എസ ്രാധാകൃഷണ്ൻ., ടി.
�ശീവ�ൻ,േഡാ.േതാമസ ്സക്റിയ, േഡാ
െക.െക ശിവദാസ,്പി.പവി�തൻ േഡാ.സി.

ആർ �പസാദ്



േഡാ.ടി െക സേ�ാഷ ്കുമാർ
 

മലയാള െടലിവിഷൻ ചരി�തം,
െക.പി അ�ൻ, തരിശുനില�ിെല കാവ�

സ�ാരികൾ, ചു�ിലും ഓേരാ സ�ർഗം
താഴ�് ്താഴ�് ്അകലുേ�ാൾ



ഇ.പി രാജേഗാപാലൻ

വ�ത�ാസം, ജീവിതനാടകം



                        ന�ി


