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Abstract: The research paper evaluate the basis on the theoretical and trying to make a 
bibliography in the compile of papers on subject to aṇmaikkāla nāvalkaḷ (1990-2010) āyvukaḷ 
: nūlaṭaivum matippīṭum, it was released by the Dept. of Tamil, Soka Ikeda College, Chennai, 
in the year of 2013.  

 ஒ� ெமா./$ வள��� எ$ப� அ"ெமா./� ேதா$5" இல78ய9க�$ 
ெச;ைம/ைன� ெபா5�� அைம8$ற�. இதன=�பைட/� ேநா7@"ேபா� 
ெச"ெமா.யான த�*ெமா./� காலAேதா5" ப�ேவ5 ெச;ைமயான இல78ய9க� 
ேதா$B, அத$ வள��� நா�ேதா5" ப�ேவ5 ப=Cைலகைள ேநா78� ெச$5 
ெகாD=�78$றன. இவEB� தEகால இல78ய வைகைம/� நாவ� இல78ய��$ ப9@ 
அள)டEக�ய�. 8..19ஆ" IEறாD=� த�;7@ அBJகமான நாவ� இல78ய" ைவKக 
மரLக� ேமEக��ய ேகா%பா%& அ=�பைட/� Lைனய�ப&வ�� ெதாட98, இ$5 
மDசா�Aத பா�ைவ/� )�"LCைல ம7க�$ வா*)யைல ைமய�ப&��" கள�ைத 
ேநா78 நக�A� ெகாD=�78ற�. இ�தைகய MழN� நாவ� ஆரா���7கள��� 
அDைம7கால நாவ�க� (1990-2010) எT" ெபா�Dைம/� அைமAத ஆ��7 ேகாைவ/$ 
வ., ேகா%பா&க�$ அ=�பைட/� Iலைட�" ம��U&" ெச�வதாக இ7க%&ைர  
அைம8$ற�. 

���ெசா�க� : அDைம7கால, நாவ�க�,  1990-2010, ஆ��க� , Iலைட�, ம��U& 
Citation: Wனா%� X., (February 2021), “அDைம7கால நாவ�க� (1990-2010) ஆ��க� : 
Iலைட�" ம��U&" (Recent Novels (1990-2010) Studies: Index and Evaluation)”, IIETS (Inam: 
International E-Journal of Tamil Studies) (ISSN:2455-0531), Vol.6, Issue 25, pp.37-15 

*** 

!" அ�$க% 

 அDைம7கால  நாவ�க� 1990-2010 எ$ற ஆ��7ேகாைவ ெச$ைன ேசாகா இெகதா 
மக�� கைல மE5" அB)ய� க���� த�*��ைறயா� 2013 அ$5 ெவ�/ட�ப%&�ள�. 
ேசாகா இெகதா க���/$ த�*��ைற� தைலவ� ேபரா. ேச.கDம}/$ ப��Lைர, 
க���� தைலவ� ேச�@மண$, க��� Jத�வ� Jைனவ� இரா} 8B~�தா~ க���7 
க�) ஆேலாசக� Jைனவ� பா. இர��த7க� ஆ8ேயா�$ வா*��ைர�ட$ ேபரா. X.அர�, 
L�ய தைலJைற ஆ��ய� மால$ ஆ8ேயா�$ வா*��ைர�" அைமA��ள�. 
இ�ெதா@�� ெமா�த" 539 ப7க9க�� 50 க%&ைரக� இட"ெபE5�ளன. ISBN எD�ட$ 
இ�ெதா@�L ெவ�/ட�ப%&�ள�. 

 இ�ெதா@�� உ�ள க%&ைரகைள வரலாEBய�, மா�ட)ய�, ெதா�ப=ம)ய�, 
உள)ய�, தN��ய", ெபD }ய", நXன��வ", $ கால���வ", ச�க)ய�, அழ8ய�, 
நட�ய�, எ�� கால)ய�, யதா��தவாத" எT" ேகா%பா&க� அ=�பைட/�" காA�ய", 
பாNய�, ��த� வா*)ய�, பாமர ம7க� வா*)ய� எ$T" ற ஆ�� வைகைமக��" 
���� $வ�" Iலைட� ெதா@7க�ப%&�ள�. 

 
26 த�* - உத)� ேபரா��ய�, ஷ� �ப� க��� (த$னா%�), ����ரா�ப�� 
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வரலா��ய" 

 பைட�பாள�க�� �ல� த" ச�க��$ Cக*�கைள வரலாE5 அ=� பைட/� நாவ� 
இல78ய��� ப�� ெச���ளன�. இACைல/� வரலாEBய� �றனா�� ேநா78� 1. 
வரலாE5� L�ன9க�$ ேபா7@க� (�கர" �. ெசA��நாத$) 2. J�-த$ வரலா5 வ. 
அBயலா@" ந"7ைகக� (ேகா. ப�ம )லா��) எT" இ� க%&ைரக� இ� ெதா@�� 
இட"ெபE5�ளன. இ�� ரப�ச�$ வான" வச�ப&", ப. �வகா�Dய�$ ந�/$ 
ம=/� �. ெவ9கேடச�$  காவ� ேகா%ட", அ�ண�$ Cழ�தரா மர" மE5" கட"ப 
வன", ேசாைல �Aதரெப�மா�$ தாDடவLர", ெசAெந�, இA�ரா பா��தசார�/$ 
@���Lன�, ெபா$�ல�$ ம5ப7க", L�ய த�சன", ேக.J�ைதயா)$ )ைளCல", =.ஆ� 
ராஜாம}/$ ச9க", =.ெச�வராஜ�$ ேதா�, த�*மக�$ ெவ%&�LN, ேதா�� Jகம� 
Wரா�$ சா�� நாEகாN, பாைவ சA�ர�$ ந�ல Cல" எ$5 இ�ப� ஆD&கால  வரலாE5� 
L�ன9க�$ கள" இ7க%&ைரக�$ வ.ேய எ&��ைர7க�ப%&�ள�. 

மா+ட-ய" 

 ம�த இன��� பDபா& மE5" ச�கCைல பEB ஆரா�" மாTட)ய� சா�A� 1. 
மாTட)ய� பா�ைவ/� க�வா�� கா)ய" (J. ச9�தா) 2. இனவைர)ய� எ;��: 
இைமய��$ ெசட� (Jைனவ� இரா. காமரா�) 3. ேகாேவ5 க;ைதக� வDணா� ச�க��$ 
இனவைர)ய� (�. இரேம�) எT" �$5 க%&ைரக� அைமA��ளன. 

ெதா"ப0ம-ய" 

 ெதா�ப=ம)ய� எ$ப� ெதா$ைம வரலாE5 வ.யாக ம�த�$ உண��க� அவ$ 
�தாைத/$ பDLகேளா& உைறA� 8ட�பதா". ம�த$ பைட78$ற கைல இல78ய" 
இ�தைகய உைறA� 8ட7@" உண��Cைலகைள� ����78$ற�. எனேவ இல78ய�ைத 
ஆரா�8$றவ� ேநா7க", உைறA� 8ட7@" இAத உண�� Cைலகைள�" அவEB$ உ� 
அ��த9கைள�" கDடBவ� ஆ@". இதன=�பைட/� 1. நXன� ெதா� ப=வ9க�$  
க%&மான" - வா�ஸா)� ஒ� கட�� நாவைல J$ ைவ�� (Jைனவ� க. ப�சா9க") எT" 
க%&ைர அைமA��ள�. ேம�" ெதா$ம )ய� ஆ�� Jைற/� 2. ேதா�லா�$ 
‘அ��வDண" ெத�’ ெதா$ம7 க%டைம�L" தக��L" (@.�Aதர����) எT" க%&ைர�" 
இட"ெபE5�ள�. 

த123ய% 

 ஒ&7க�ப%ட )�"LCைல ம7க�$ வா*)யைல எ&��ைர7@" தN��ய ஆ�� 
ேநா78�, 1. பாமா)$ ‘க�7@’ (Jைனவ� ப�மாவ�) 2. மற7க=7க�ப%ட இ~லா�ய 
)�"LCைல மாAத�க� �ர�� ஜா��ராஜா)$ ‘W$கார� ெத�’ நாவைல J$ைவ�� (ெமௗ. 
அ~க� அN) 3. ேதா�� Jகம� Wரா�$ Jத� �$5 நாவ�க�� வN�5�த�ப&" 
உDைமக� — ஒ� ஆ�� (எ".ம~தா$) 4. @ம� மாவ%ட��� நடAத அ7�7காவ= 
ேபாரா%ட" : ம5ப7க" நாவைல J$ைவ�� (ெஜ. ெச�வ") ஆ8ய க%&ைரக� உ�ளன. 

உள-ய" 

 ம�த மன" @B�த ப�ேவ5  க���கைள J$ைவ7@" உள)ய� அ�@Jைற/�, 
1. மா5" Lற�ச�க ம��U&க�" JரDப&" ம�த உள)ய� �7க�க�" K��க�" 
(Jைனவ� கன�ைமAத$) 2. உள)ய� ேநா78� வாசA�/$ ‘கைட� வைர’ L�ன" 
(Jைனவ� ெச.அ8லாDேட~வ�) 3. �லகபாமா)$ ‘க;ேவEற�ப%ட W$க�’ ஓ� உள)ய� 
ேநா7@ (அ$பாதவ$) 4. �. சJ��ர" அவ�க�$ ‘ஒ�ைதX&’ - ஒ� ஆ�� (Jைனவ� 
ச.�த"பர") ஆ8ய க%&ைரக� இட"ெபE5�ளன. 

ெப67ய% 

 ெபD இன��$ Cைல�பா%ைட )ள7@" வைக/� 1. மாB மாB� $T" நாவ� 
கா%&" ெபD}$ Cைல (Jைனவ� ச.இரா.ெச"மலா) 2. அ"ம} L�ன" ெவ��ப&��" 
பDபா%&7 க����7க� (இரா. ம} ேமகைல) 3. இA�ரா ெசௗAத�ராஜ�$ L�ஷ ேவ%ைட 
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L�ன��� ம5மண� ப��க� (Jைனவ� �. சதா�வ") 4. அள" L�ன��� ெபD=� 
வா*)ய� �7க�க� (ம. ரச$னா) 5. யா�" யா�டT" இ�ைல L�ன" கா%&" பாNன 
ேவ5பா& (Jைனவ� X. Wனா%�) 6. க9ைக ப���$ �ற@க�� வ=�" �யர9க� (Jைனவ� 
J.ேஜா�ல%��) ஆ8ய �றனா��7 க%&ைரக� உ�ளன. 

ந�ன29வ%, ;<கால+29வ% 

 நXன��வ", $கால���வ" ஆ8ய ஆ�� Jைறக��, 1. நXன��வ ேநா78� 
@ழAைதக� ெபDக� ஆDக� (Jைனவ� தா. அ. ச�ஷா) 2. $கால�� �வ� �றனா��" 
‘யாம"’ நாவ�" (இரா. �)�யா) ஆ8ய இ� க%&ைரக� அைமA��ளன. 

ச=க-ய" 

 ச�க அைம�LJைற ச�க� �7க�க� பEB� $வ�" க%&ைரக� 
இட"ெபE5�ளன. 1. வாஸA�/$ ‘�கசA�’ நாவN� சJதாய� பா�ைவ (டா7ட�. 
ேகா)Aதராச$) 2. அேசாக���ர$ @5 நவ�க�� ைகயாள�ப&" ச�க� �7க�க� (இரா. 
)ஜயல%��) 3. அேசாக���ர�$ 18வ� அ%ச7ேகா& அைட யாள�ப&��" ச�க வ&7க� 
(ஏ. �தா ) 4. க�மர"-�லகவ� (@. ப�ம�யா) 5. ஆ/ர" ைகக� உயர%&" L�ன��� சJதாய� 
�Aதைனக� (எ~ ேட�ய� ராஜ$) ஆ8ய க%&ைரக� ச�க)ய� தைல�$�* 
அைம8$றன. 

யதா>2தவாத% 

 1. மாெதா� பாக$ நாவN� பDபா%& ெந�7க=க� (Jைனவ� பா. இர)7@மா�) 2. 
ெப�மா� J�க�$ நாவ�க�:யதா��தவாத��$ ேபாதாைம�" ஆவண�ப�)$ ந"பக� 
த$ைம�" (Jைனவ� இரா.இராம$) எT" இரD& க%&ைரக� யதா��தவாத 
அ�@Jைற/� ஆ�� ெச�ய� ப%&�ளன.  

பாமர ம?க@< வாA-ய" 

 1.�/�-நாவ� - ஓ� ஆ�� (��ம�. ேச.கDம}) எT" க%&ைர பாமர�த" 
வா*)யைல எ&��ைர78ற�. 2. ரைம/$ உற�" ��" நாவN� மாE5� 
�றனா�க�க�" ஆதரவEேறா�" (�.J�ைதயா) 3. இைல உ�� கால" நாவN� J�ேயா� 
(��ம� N. Nேயாெட$�) எT" க%&ைரக� சJதாய��� பலதர�ப%ட ம7க�$ 
வா*)ய� �7க�கைள இன" கா%&8$றன. 

3BநCைகக� ப��ய ப3E 

 தEகால� பைட�Lக�� �$றா" பாNனமான ��ந9ைகக� பEBய ப��கைள�" 
காண J=8ற�. இதன=�பைட/� 1.த�*நாவ�க�� அரவா}க� (Jைனவ� 
8.அ�ய�ப$) 2. தைர/� ��த தாமைர நாவN� ��ந9ைக� பா��ர�பைட�L எT" இ� 
க%&ைரக� ��ந9ைகய�$ வா*)யைல� ப�� ெச�8$றன. 

ெமாFநைட  

 நாவ�க�� ைகயாள�ப&" உ��க�� ஒ$றான ெமா.நைட @B�� 1. 
ெபா$�ல�$ L�ய ெமா%&க�� ெமா.நைட (Jைனவ� ேசா. J�த�*� ெச�வ$) 2. 
�ம} நாவ�க�� 8ரா�ய ெமா.நைட (8.��ரா) இ� க%&ைரக� எ&��ைர78$றன. 

பா23ரGபைடGH 

 நாவN$ கைத7க�ைவ ெவ��ப&�த, பைட�பாள$ ேத�Aெத&7@" J78ய 
கைல7கள$ பா��ர�பைட�L இ�தைகய பா��ர� பைட�ைன 1. �ர9க��� கா~ 
ெசௗ�� (��ம� ேத. இரா} எNசெப�) 2. ச�7கைர நாவN� கைத மாAத�க�$வ. 
பDபா%&� �ர.� (ரா. �பா) 3. பார�பால�$ உைடAத  Cழ� நாவN� பா��ர�பைட�L 
(ேஜா. ெச�வ7@மா�) 4.ைவரJ��)$ க�வா�� (ெஜ. பார�) 5. �வச9க�/$ ‘ப�ேசாA�க�’ 
நாவN� ப�ேசாA�களாக மாBய பா��ர9க� (�. அ�� ெச�வ") 6. இைடெவ�க� 
ெதாட�8$றன நாவN� கைதமாAத�க� (�.வ.சA��கா) ஆ8ய க%&ைரக� 
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ெத��ப&��8$றன. 

 ேம�" காA�ய �Aதைனகைள� ெத��ப&��" வைக/� 1. �வ&க�� காA�ய� 
�Aதைனக� (�. J��ெல%��) 2. நட�ய� ேநா78� மண�க=ைக (சா. மேனாக�) 3. 
அழ8ய� ேநா78� இரா. பால��ரம}ய�$ ச��ய M�ய$ L�ன" (Jைனவ� 
க.�வேனச$) 4. அDைம7கால L�ன9க�" பாNய�" (Jைனவ� J. சா�7பா%சா) 5. 
எ��கால )ய� பா�ைவ/� 6. (Jைனவ� ம. ச��ளா ேத)). 7. ��த� வா*)யைல 
எ&��ைர7@" மாயவன" (�. ஆ�. ம��ளா) 8. அDைம7கால (பா7ெக%) நாவ�க� 
(ரஜ�ரஜ�) ஆ8ய ஆ��7 க%&ைரக�" இட"ெபE5�ளன.  

ம3GIJ 

1. ேகா%பா&க�$ அ=�பைட/� நாவ�கைள அ�@வதE@ இ�வா��7ேகாைவ 
தர�கைள� த�8$ற�.  

2. இ�ப� ஆD&கால நாவ�க�$ ப�ேவ5 ப�ணாம9கைள எ&��7 கா%&8$ற�. 

3. இள" தைலJைற எ;�தாள�க�$ ச�க மாEற��Eகான பா�ைவ அவ�க� 
பைட�Lக�� வ�வாக� ப�� ெச�ய� ப%=��பைத இன"கா%&8ற�. 

4. ஆ�பவ�கேள கதாநாயக�க� எ$ற கால"ேபா� ஆள�ப&பவ�க� கதாநாயக�க� 
எ$ற இல78ய� தள��$ மாEற�ைத உணர J=8ற�. 

5. வாஸA�/$ �கசA� நாவN� சJதாய� பா�ைவ எT" க%&ைர தைல�E@" 
உ�க%டைம�E@" ெதாட�L இ�லாம� அைமA��ள�. 

6. ேம�" இ�வா���ெதா@�$ வ. 53 நாவலா��ய�க� மE5" 84 நாவ�க� 
பEBய தகவ�க� 8ைட78$றன. 

9ைண !" 
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